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  מצורע  מנודה  אבילות  

  רגל

, אבל אינו נוהג אבילותו ברגל
שנאמר +דברים ט"ז+ ושמחת בחגך. 

אתי עשה  -אי אבילות דמעיקרא הוא 
  דרבים, ודחי עשה דיחיד

משמתינן  - ואי לא ציית דינא יוסף "רא
 ...ודלמא לעיוני בדיניה אביי ל"א...ליה

ומנודה שהתירו לו : ש", תאמר אביי
מי קתני שהתירוהו :אמר רבא .חכמים

  ...חכמים? שהתירו לו חכמים קתני

 -תא שמע: +ויקרא י"ג+ והצרוע 
לרבות כהן גדול. והא כהן גדול, דכל 
השנה כרגל לכולי עלמא דמי, דתנן: 

כהן גדול מקריב אונן ואינו אוכל. שמע 
  ., שמע מינהנוהג צרעתו ברגלמינה: 

  תספורת
, מדקאמר להו אבל אסור בתספורת

רחמנא לבני אהרן +ויקרא י'+ ראשיכם 
  דכולי עלמא אסורמכלל  - אל תפרעו 

אסורין ומצורעין  מנודיןתא שמע: 
  ולכבס לספר

אסורין  ומצורעיןתא שמע: מנודין 
  ולכבס לספר

  עטיפת הראש

, מדקאמר אבל חייב בעטיפת הראש
ליה רחמנא ליחזקאל +יחזקאל כ"ד+ 

מכלל דכולי  - ולא תעטה על שפם 
  עלמא מיחייבי

והן : תא שמע: אמר רב יוסף
 ויושבין כמנודין וכאבליםמתעטפין 

אמר  - עד שירחמו עליהם מן השמים. 
  ליה אביי: דלמא מנודה לשמים שאני

תא שמע: +ויקרא י"ג+ ועל שפם יעטה 
, שמע מכלל שחייב בעטיפת הראש - 

  מינה

  תפילין

, מדקאמר אבל אסור להניח תפילין
ליה רחמנא ליחזקאל +יחזקאל כ"ד+ 

עלמא מכלל דכולי  -פארך חבוש עליך 
  אסור.

  תיקו

 - : +ויקרא י"ג+ וראשו יהיה פרוע ש"ת
. א"אין פריעה אלא גידול שער, דברי ר

 'אומר: נאמרה הוייה בראש ונא ע"ר
הוייה בבגד, מה הוייה האמורה בבגד 

 - בראש דבר שחוץ מגופו, אף הוייה  - 
 אתפילין? דבר שחוץ מגופו. מאי לאו

  פפא: לא, אכומתא וסודרא ר"א

  שאילת שלום
, דקאמר אבל אסור בשאילת שלום

ליה רחמנא ליחזקאל +יחזקאל כ"ד+ 
  האנק דם

ובשאילת : תא שמע: אמר רב יוסף
שלום שבין אדם לחבירו כבני אדם 

אמר ליה אביי:  -. הנזופין למקום
  דלמא מנודה לשמים שאני

שיהו  -תא שמע: ועל שפם יעטה 
, שיהא שפתותיו מדובקות זו בזו

ואסור בשאילת שלום, כמנודה וכאבל, 
  שמע מינה

  דברי תורה
, מדקאמר אבל אסור בדברי תורה

  רחמנא ליחזקאל דם

, נשכר שונה ושונין לו - מנודה : ש"ת
לא שונה ולא שונין - ונשכרין לו. מוחרם

לו, לא נשכר ולא נשכרין לו, אבל שונה 
הוא לעצמו שלא יפסיק את למודו. 

  ועושה לו חנות קטנה בשביל פרנסתו.

ובועלי  והמצורעיןמכאן אמרו: הזבין 
מותרין לקרות בתורה ובנביאים נדות 

ובכתובים, ולשנות במדרש 
, ובעלי ובתלמוד, בהלכות ובאגדות
  קריין אסורין, שמע מינה

  תכבוסת

, דכתיב אבל אסור בתכבוסת
+שמואל ב' י"ד+ וישלח יואב תקועה 
ויקח משם אשה חכמה ויאמר אליה 

בגדי אבל ואל  התאבלי נא ולבשי נא
תסוכי שמן והיית כאשה זה ימים רבים 

  מתאבלת על מת

 אסוריןומצורעין  מנודיןתא שמע: 
  . שמע מינהולכבסלספר 

 אסורין ומצורעיןתא שמע: מנודין 
  . שמע מינהולכבסלספר 

  קריעה
דקאמר להו  אבל חייב בקריעה

רחמנא לבני אהרן +ויקרא י'+ לא 
  מכלל דכולי עלמא מיחייבי - תפרמו 

  תיקו
תא שמע: +ויקרא י"ג+ בגדיו יהיו 

  , שמע מינהשיהו מקורעין -פרמים 

  כפיית המטה
, דתני בר אבל חייב בכפיית המטה

דמות דיוקני נתתי בהן, ובעונותיהם  קפרא:
  כפו מטותיהן עליה -הפכתיה 

  תיקו  תיקו

  עשיית מלאכה

, דכתיב אבל אסור בעשיית מלאכה
+עמוס ח'+ והפכתי חגיכם לאבל מה 

אף אבל אסור  - חג אסור במלאכה 
  במלאכה

נשכר שונה ושונין לו,  - מנודה : ש"ת
לא שונה ולא שונין - . מוחרםונשכרין לו

לו, לא נשכר ולא נשכרין לו, אבל שונה 
הוא לעצמו שלא יפסיק את למודו. 

  ועושה לו חנות קטנה בשביל פרנסתו.

  תיקו

  רחיצה
, דכתיב +שמואל אבל אסור ברחיצה

ב' י"ד+ ואל תסוכי שמן, ורחיצה בכלל 
  סיכה.

, תא שמע: כשאמרו אמר רב יוסף
לא אמרו אלא כל גופו,  -אסור ברחיצה 

וכן אתה מותר.  -אבל פניו ידיו ורגליו 
מוצא במנודה ובאבל. מאי לאו 

  לא, אשארא -אכולהו? 

  תיקו

  נעילת הסנדל

, מדקאמר אבל אסור בנעילת הסנדל
ליה רחמנא ליחזקאל +יחזקאל כ"ד+ 

מכלל דכולי  - ונעליך תשים ברגליך 
  עלמא אסור

, תא שמע: כשאמרו אמר רב יוסף
לא אמרו אלא  - אסור בנעילת הסנדל 

מותר. הא כיצד?  -בעיר, אבל בדרך 
חולץ,  - נועל, נכנס לעיר  - יצא לדרך 

מאי . וכן אתה מוצא במנודה ובאבל
  לא, אשארא - לאו אכולהו? 

  תיקו

  תשמיש המטה

, דכתיב אבל אסור בתשמיש המטה
+שמואל ב' י"ב+ וינחם דוד את בת 

מכלל  -ויבא אליה  שבע אשתו
  דמעיקרא אסור.

, תא שמע: כל אותן אמר רב יוסף
מנודין היו, שנים שהיו ישראל במדבר 

אמר ליה אביי: . ושימשו מטותיהן
  ודלמא מנודה לשמים שאני

תא שמע, דתניא: +ויקרא י"ד+ וישב 
שיהא כמנודה וכאבל,  -מחוץ לאהלו 

. ואין אהלו ואסור בתשמיש המטה
אלא אשתו, שנאמר +דברים ה'+ לך 

  מ"ש –אמר להם שובו לכם לאהליכם 

 משלח קרבנותיו
, דתניא, אבל אינו משלח קרבנותיו

בזמן שהוא  - רבי שמעון אומר: שלמים 
  שלם, ולא בזמן שהוא אונן.

, תא שמע: כל אותן אמר רב יוסף
מנודין היו, שנים שהיו ישראל במדבר 

אמר ליה אביי:  -. קרבנותיהןושלחו 
  ודלמא מנודה לשמים שאני

, דתניא: +יחזקאל מ"ד+ ואחרי ש"ת
אחר פרישתו מן המת,  -טהרתו 

אלו שבעת ימי  - שבעת ימים יספרו לו 
ספירו, וביום באו אל הקדש אל החצר 
  הפנימית לשרת בקדש יקריב חטאתו
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  ויקרא פרק י 

א ִתְפֹרמּוַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו  (ו) א ָתֻמתּו ְוַעל ָּכל ָהֵעָדה ִיְקֹצף ַוֲאֵחיֶכם  ָראֵׁשיֶכם ַאל ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם  ְו
  ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהְּׂשֵרָפה ֲאֶׁשר ָׂשַרף ְיֹקָוק:

א ֵתְצאּו ֶּפן ָּתֻמתּו ִּכי ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ְיֹקָוק ֲעֵליֶכם ַוַּיֲעׂשּו ִּכְדַבר ֹמֶׁשה:  (ז)   פּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד 
  

  ויקרא פרק יג 
  ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא: ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְוֹראׁשוֹ ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטהֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע  ְוַהָּצרּועַ  (מה)
  סָּכל ְיֵמי ֲאֶׁשר ַהֶּנַגע ּבֹו ִיְטָמא ָטֵמא הּוא ָּבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו:  (מו)

  
  שמואל ב פרק יג 

  סא נֹוַתר ֵמֶהם ֶאָחד: ַוְיִהי ֵהָּמה ַבֶּדֶר ְוַהְּׁשֻמָעה ָבָאה ֶאל ָּדִוד ֵלאֹמר ִהָּכה ַאְבָׁשלֹום ֶאת ָּכל ְּבֵני ַהֶּמֶל וְ  (ל)
  סְוָכל ֲעָבָדיו ִנָּצִבים ְקֻרֵעי ְבָגִדים:  ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ַוִּיְׁשַּכב ָאְרָצהַוָּיָקם ַהֶּמֶל  (לא)

  
  שמואל ב פרק יד 

  ַוֵּיַדע יֹוָאב ֶּבן ְצֻרָיה ִּכי ֵלב ַהֶּמֶל ַעל ַאְבָׁשלֹום: (א)
ְוָהִיית ְּכִאָּׁשה ֶזה ִהְתַאְּבִלי ָנא ְוִלְבִׁשי ָנא ִבְגֵדי ֵאֶבל ְוַאל ָּתסּוִכי ֶׁשֶמן ַוִּיְׁשַלח יֹוָאב ְּתקֹוָעה ַוִּיַּקח ִמָּׁשם ִאָּׁשה ֲחָכָמה ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה  (ב)

  ָיִמים ַרִּבים ִמְתַאֶּבֶלת ַעל ֵמת:
  

  יחזקאל פרק כד 
  ַלי ֵלאֹמר:ַוְיִהי ְדַבר ְיֹקָוק אֵ  (טו)
: (טז) א ִתְבֶּכה ְולֹוא ָתבֹוא ִּדְמָעֶת א ִתְסֹּפד ְו ֵקַח ִמְּמ ֶאת ַמְחַמד ֵעיֶני ְּבַמֵּגָפה ְו   ֶּבן ָאָדם ִהְנִני 
א ַתעְ  (יז) א ַתֲעֶׂשה ְּפֵאְר ֲחבוֹׁש ָעֶלי ּוְנָעֶלי ָּתִׂשים ְּבַרְגֶלי ְו א ֹתאֵכלֵהָאֵנק ֹּדם ֵמִתים ֵאֶבל    :ֶטה ַעל ָׂשָפם ְוֶלֶחם ֲאָנִׁשים 
  ָוֲאַדֵּבר ֶאל ָהָעם ַּבֹּבֶקר ַוָּתָמת ִאְׁשִּתי ָּבָעֶרב ָוַאַעׂש ַּבֹּבֶקר ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי: (יח)
א ַתִּגיד ָלנּו ָמה ֵאֶּלה ָּלנּו ִּכי ַאָּתה ֹעֶׂשה: (יט)   ַוֹּיאְמרּו ֵאַלי ָהָעם ֲה
  ְּדַבר ְיֹקָוק ָהָיה ֵאַלי ֵלאֹמר: ָוֹאַמר ֲאֵליֶהם (כ)

ַמל ַנְפְׁשֶכם ּוְבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ֱאֹמר ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹקִוק ִהְנִני ְמַחֵּלל ֶאת ִמְקָּדִׁשי ְּגאֹון ֻעְּזֶכם ַמְחַמד ֵעיֵניֶכם ּוַמְח  (כא)
  ֲאֶׁשר ֲעַזְבֶּתם ַּבֶחֶרב ִיֹּפלּו:

א ֹתאֵכלּו: (כב) א ַתְעטּו ְוֶלֶחם ֲאָנִׁשים    ַוֲעִׂשיֶתם ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ַעל ָׂשָפם 
א ִתְבּכּו ּוְנַמֹּקֶתם ַּבֲעֹוֹנֵתיֶכם ּוְנַהְמֶּתם (כג) א ִתְסְּפדּו ְו   ִאיׁש ֶאל ָאִחיו: ּוְפֵאֵרֶכם ַעל ָראֵׁשיֶכם ְוַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם 
  סֵקאל ָלֶכם ְלמֹוֵפת ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַּתֲעׂשּו ְּבֹבָאּה ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ֲאֹדָני ְיֹקִוק: ְוָהָיה ְיֶחזְ  (כד)

  
  יחזקאל פרק מד 

א ָהְיָתה ְלִאיׁש ִיּטַ  (כה) א ָיבֹוא ְלָטְמָאה ִּכי ִאם ְלָאב ּוְלֵאם ּוְלֵבן ּוְלַבת ְלָאח ּוְלָאחֹות ֲאֶׁשר    ָּמאּו:ְוֶאל ֵמת ָאָדם 
  :ְוַאֲחֵרי ָטֳהָרתוֹ ִׁשְבַעת ָיִמים ִיְסְּפרּו לוֹ  (כו)
  :ּוְביוֹם ֹּבאוֹ ֶאל ַהֹּקֶדׁש ֶאל ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶדׁש ַיְקִריב ַחָּטאתוֹ ְנֻאם ֲאֹדָני ְיֹקִוק (כז)

  
  תלמוד בבלי מסכת תענית דף יב עמוד ב 

בית דין גוזרין שלש תעניות אחרות על הצבור, אוכלין ושותין מבעוד יום, ואסורין במלאכה  -משנה. עברו אלו ולא נענו 
בית דין גוזרין עליהן עוד  -וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה, ונועלין את המרחצאות. עברו אלו ולא נענו 

אלו יתרות על הראשונות, שבאלו מתריעין. ונועלין את החנויות. בשני  שבע, שהן שלוש עשרה תעניות על הצבור. הרי
ממעטין במשא ומתן, בבנין, ובנטיעה,  -עברו אלו ולא נענו מטין עם חשיכה, ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת. 

ענין עד שיצא . היחידים חוזרין ומתבאירוסין, ובנישואין, ובשאילת שלום בין אדם לחבירו, כבני אדם הנזופין למקום
  סימן קללה, שנאמר +שמואל א' י"ב+ הלוא קציר חטים היום וגו'.  - ניסן. יצא ניסן וירדו גשמים 

  
  תלמוד בבלי מסכת תענית דף יג עמוד א 

לא  -מותר. וכשאמרו אסור בנעילת הסנדל  -לא אמרו אלא ביום, אבל בלילה  -כשאמרו אסור במלאכה תא שמע: 
לא  -וכשאמרו אסור ברחיצה חולץ.  -נועל, נכנס לעיר  - . הא כיצד? יוצא לדרך מותר -בדרך אמרו אלא בעיר, אבל 

   ...מותר. וכן אתה מוצא במנודה ובאבל -אמרו אלא כל גופו, אבל פניו ידיו ורגליו 
  

   בעמוד  דתלמוד בבלי מסכת תענית דף י
והן מתעטפין רין להם בשפה רפה ובכובד ראש תנו רבנן: חברים אין שאילת שלום ביניהן עמי הארץ ששואלין מחזי

  ויושבין כאבלים וכמנודה כבני אדם הנזופין למקום עד שירחמו עליהם מן השמים
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  איוב פרק א 
  ַוִּיֹּפל ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו: ַוִּיְקַרע ֶאת ְמִעלוֹ ַוָּיָגז ֶאת ֹראׁשוֹ ַוָּיָקם ִאּיֹוב  (כ)

  :ְיֹקָוק ָנַתן ַויֹקָוק ָלָקח ְיִהי ֵׁשם ְיֹקָוק ְמֹבָרָיָצאִתי ִמֶּבֶטן ִאִּמי ְוָעֹרם ָאׁשּוב ָׁשָּמה  ַוֹּיאֶמר ָעֹרם <יצתי> (כא)
ִהים:  (כב)  א ָנַתן ִּתְפָלה ֵלא א ָחָטא ִאּיֹוב ְו   פְּבָכל ֹזאת 
  

  איוב פרק ב 
ֶׁשת ֵרֵעי ִאּיֹוב ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהֹּזאת ַהָּבָאה ָעָליו ַוָּיֹבאּו ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו ֱאִליַפז ַהֵּתיָמנִ  (יא) י ּוִבְלַּדד ַהּׁשּוִחי ְוצֹוַפר ַהַּנֲעָמִתי ַוִּיְׁשְמעּו ְׁש

  ַוִּיָּוֲעדּו ַיְחָּדו ָלבֹוא ָלנּוד לֹו ּוְלַנֲחמֹו:
א ִהִּכיֻרהּו ַוִּיְׂשאּו ֶאת ֵעיֵניהֶ  (יב)   :ַוִּיְׂשאּו קוָֹלם ַוִּיְבּכּו ַוִּיְקְרעּו ִאיׁש ְמִעלוֹ ַוִּיְזְרקּו ָעָפר ַעל ָראֵׁשיֶהם ַהָּׁשָמְיָמהם ֵמָרחֹוק ְו
  :ֵאב ְמֹאדַוֵּיְׁשבּו ִאּתוֹ ָלָאֶרץ ִׁשְבַעת ָיִמים ְוִׁשְבַעת ֵלילוֹת ְוֵאין ֹּדֵבר ֵאָליו ָּדָבר ִּכי ָראּו ִּכי ָגַדל ַהּכְ  (יג)

  
  ירמיהו פרק טז 

  ַוְיִהי ְדַבר ְיֹקָוק ֵאַלי ֵלאֹמר: (א)
א ִיְהיּו ְל ָּבִנים ּוָבנֹות ַּבָּמקֹום ַהֶּזה: (ב)   א ִתַּקח ְל ִאָּׁשה ְו
ַהֹּיְלדֹות אֹוָתם ְוַעל ֲאבֹוָתם ַהּמֹוִלִדים אֹוָתם ָּבָאֶרץ ִּכי ֹכה ָאַמר ְיֹקָוק ַעל ַהָּבִנים ְוַעל ַהָּבנֹות ַהִּיּלֹוִדים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל ִאֹּמָתם  (ג)

  ַהֹּזאת:
א ִיָּקֵברּו ְלֹדֶמן ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ִיְהיּו ּוַבֶחֶרב ּוָבָרָעב ִיְכלּו  (ד) א ִיָּסְפדּו ְו ְוָהְיָתה ִנְבָלָתם ְלַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ְממֹוֵתי ַתֲחֻלִאים ָיֻמתּו 
  סֱהַמת ָהָאֶרץ: ּוְלבֶ 
ֵאת ָהָעם ַהֶּזה ְנֻאם ְיֹקָוק ֶאת ִּכי ֹכה ָאַמר ְיֹקָוק ַאל ָּתבֹוא ֵּבית ַמְרֵזַח ְוַאל ֵּתֵל ִלְסּפֹוד ְוַאל ָּתֹנד ָלֶהם ִּכי ָאַסְפִּתי ֶאת ְׁשלֹוִמי מֵ  (ה)

  ַהֶחֶסד ְוֶאת ָהַרֲחִמים:
א ִיָּקֵרַח ָלֶהם ּוֵמתּו ְגֹדִלים ּוְקַטִּנים ָּבָאֶרץ ַהֹּזאת (ו) א ִיְתֹּגַדד ְו א ִיְסְּפדּו ָלֶהם ְו   :א ִיָּקֵברּו ְו
א ַיְׁשקּו אוָֹתם ּכוֹס ַּתְנחּוִמים ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמוֹ  (ז) א ִיְפְרסּו ָלֶהם ַעל ֵאֶבל ְלַנֲחמוֹ ַעל ֵמת ְו   :ְו
א ָתבֹוא ָלֶׁשֶבת אֹוָתם ֶלֱאֹכל וְ  (ח)   סִלְׁשּתֹות: ּוֵבית ִמְׁשֶּתה 

  
  תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף יד עמוד ב 

  
אתי עשה דרבים, ודחי  - , שנאמר +דברים ט"ז+ ושמחת בחגך. אי אבילות דמעיקרא הוא אבל אינו נוהג אבילותו ברגל

אמר רב לא אתי עשה דיחיד ודחי עשה דרבים. מנודה, מהו שינהוג נידויו ברגל?  - עשה דיחיד. ואי אבילות דהשתא הוא 
משמתינן ליה. ואי סלקא דעתך אינו נוהג  - יוסף: תא שמע: דנין דיני נפשות, ודיני מכות, ודיני ממונות. ואי לא ציית דינא 

אמר ליה אביי: ודלמא לעיוני בדיניה,  -אתי רגל דחי ליה, השתא משמתינן ליה אנן?  -משומת ואתי מעיקרא  -נידויו ברגל 
ות דקתני, הכי נמי דקטלין ליה? והא קא מימנעי משמחת יום טוב. דתניא, רבי עקיבא אומר: דיני נפש -דאי לא תימא הכי 

תלמוד לומר +ויקרא י"ט+ לא תאכלו על  - מנין לסנהדרין (שראו באחד) שהרגו את הנפש שאין טועמין כל אותו היום 
אתו מצפרא ומעייני  -ת מענה את דינו! אמר ליה: אם כן נמצא -לעיוני בדיניה.  -לעיוני בדיניה, הכא נמי  -הדם. אלא 

בדיניה, ועיילי ואכלי ושתו כולי יומא, והדר אתו בשקיעת החמה וגמרינן לדיניה, וקטלו ליה. אמר אביי, תא שמע: ומנודה 
אמר רבא: מי קתני שהתירוהו חכמים? שהתירו לו חכמים קתני, דאזל ופייסיה לבעל דיניה, ואתי  - שהתירו לו חכמים. 

בנן, ושרו ליה. מצורע מהו שינהיג צרעתו ברגל? אמר אביי, תא שמע: והנזיר והמצורע מטומאתו לטהרתו. הא קמי דר
ניגזור שמא ישהה קרבנותיו,  - נהיג. לא מיבעיא קאמר; לא מיבעיא בימי טומאתו דלא נהיג, אבל לטהרתו  -בימי טומאתו 

כהן גדול. והא כהן גדול, דכל השנה כרגל לכולי עלמא  לרבות -קמשמע לן. אמר רבא, תא שמע: +ויקרא י"ג+ והצרוע 
  דמי, דתנן: כהן גדול מקריב אונן ואינו אוכל. שמע מינה: נוהג צרעתו ברגל, שמע מינה. 

  
  מכלל דכולי עלמא אסור.  - , מדקאמר להו רחמנא לבני אהרן +ויקרא י'+ ראשיכם אל תפרעו אבל אסור בתספורת

  
  תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף טו עמוד א 

  
בית דין סוקלין את  -מנודין ומצורעין מה הן בתספורת? תא שמע: מנודין ומצורעין אסורין לספר ולכבס. מנודה שמת 

ארונו, רבי יהודה אומר: לא שיעמידו עליו גל אבנים כגלו של עכן, אלא: בית דין שולחין ומניחין אבן גדולה על ארונו. 
, מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל אבל חייב בעטיפת הראשדך שכל המתנדה ומת בנידויו בית דין סוקלין את ארונו. ללמ

מכלל דכולי עלמא מיחייבי. מנודה מהו בעטיפת הראש? אמר רב יוסף: תא שמע:  -+יחזקאל כ"ד+ ולא תעטה על שפם 
אמר ליה אביי: דלמא מנודה לשמים שאני,  - ים. והן מתעטפין ויושבין כמנודין וכאבלים עד שירחמו עליהם מן השמ

מכלל שחייב בעטיפת הראש, שמע מינה.  - דחמיר. מצורע מהו בעטיפת הראש? תא שמע: +ויקרא י"ג+ ועל שפם יעטה 
מכלל דכולי עלמא אסור.  - , מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל +יחזקאל כ"ד+ פארך חבוש עליך אבל אסור להניח תפילין

לרבות כהן גדול, בגדיו יהיו פרמים  -תא שמע: +ויקרא י"ג+ והצרוע  -תיקו. מצורע מהו בתפילין?  -לין? מנודה מהו בתפי
אין פריעה אלא גידול שער, דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר:  - שיהו מקורעים, +ויקרא י"ג+ וראשו יהיה פרוע  -

דבר שחוץ  -דבר שחוץ מגופו, אף הוייה בראש  - נאמרה הוייה בראש ונאמרה הוייה בבגד, מה הוייה האמורה בבגד
, דקאמר ליה רחמנא אבל אסור בשאילת שלוםאמר רב פפא: לא, אכומתא וסודרא.  - אתפילין?  -מגופו. מאי לאו 

ליחזקאל +יחזקאל כ"ד+ האנק דם, מנודה מהו בשאילת שלום? אמר רב יוסף: תא שמע: ובשאילת שלום שבין אדם 
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תא  -אמר ליה אביי: דלמא מנודה לשמים שאני, דחמיר. מצורע מהו בשאילת שלום?  -ופין למקום. לחבירו כבני אדם הנז
שיהו שפתותיו מדובקות זו בזו, שיהא כמנודה וכאבל, ואסור בשאילת שלום, שמע מינה. וניפשוט  - שמע: ועל שפם יעטה 

במילי  -שיהא כמנודה וכאבל [קתני] אמר רב אחא בר פנחס משמיה דרב יוסף: מי קתני שאסור?  -מינה למנודה! 
, מדקאמר רחמנא ליחזקאל דם. מנודה מהו בדברי תורה? אבל אסור בדברי תורהאחרנייתא, ואסור נמי בשאילת שלום. 

לא שונה ולא שונין לו, לא נשכר ולא נשכרין  -שונה ושונין לו, נשכר ונשכרין לו. מוחרם  -אמר רב יוסף, תא שמע: מנודה 
ה הוא לעצמו שלא יפסיק את למודו. ועושה לו חנות קטנה בשביל פרנסתו. ואמר רב: זבוני מיא בפקתא לו, אבל שונ

דערבות. שמע מינה. מצורע מהו בדברי תורה? תא שמע: +דברים ד'+ והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני 
זבין והמצורעין ובועלי נדות מותרין לקרות מכאן אמרו: ה - ה' אלהיך בחורב, מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיעה 

אבל אסור בתורה ובנביאים ובכתובים, ולשנות במדרש ובתלמוד, בהלכות ובאגדות, ובעלי קריין אסורין, שמע מינה. 
, דכתיב +שמואל ב' י"ד+ וישלח יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי נא ולבשי נא בגדי בתכבוסת

תא שמע: מנודין  - שמן והיית כאשה זה ימים רבים מתאבלת על מת. מנודין ומצורעין מה הן בתכבוסת? אבל ואל תסוכי 
 - דקאמר להו רחמנא לבני אהרן +ויקרא י'+ לא תפרמו  אבל חייב בקריעהומצורעין אסורין לספר ולכבס. שמע מינה. 

תא שמע: +ויקרא י"ג+ בגדיו יהיו  -יעה? תיקו. מצורע מהו בקר - מכלל דכולי עלמא מיחייבי. מנודה מהו בקריעה? 
  , דתני בר קפרא: אבל חייב בכפיית המטהשיהו מקורעין, שמע מינה.  -פרמים 

  
  תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף טו עמוד ב 

  
אבל תיקו.  -כפו מטותיהן עליה. מנודה ומצורע מה הן בכפיית המטה?  - דמות דיוקני נתתי בהן, ובעונותיהם הפכתיה 

אף אבל אסור במלאכה. מנודה  -, דכתיב +עמוס ח'+ והפכתי חגיכם לאבל מה חג אסור במלאכה בעשיית מלאכה אסור
לא אמרו אלא ביום, אבל בלילה מותר.  -אמר רב יוסף, תא שמע: כשאמרו אסור בעשיית מלאכה  - מהו בעשיית מלאכה? 

א שמע: מנודה שונה ושונין לו, נשכר ונשכרין לו. לא, אשארא. ת -אכולהו?  - וכן אתה מוצא במנודה ובאבל. מאי לאו 
, דכתיב +שמואל ב' י"ד+ ואל תסוכי שמן, ורחיצה אבל אסור ברחיצהתיקו.  - שמע מינה. מצורע מהו בעשיית מלאכה? 

לא אמרו אלא כל גופו, אבל פניו ידיו  - בכלל סיכה. מנודה מהו ברחיצה? אמר רב יוסף, תא שמע: כשאמרו אסור ברחיצה 
אבל אסור תיקו.  - לא, אשארא. מצורע מהו ברחיצה?  - מותר. וכן אתה מוצא במנודה ובאבל. מאי לאו אכולהו?  - גליו ור

מכלל דכולי עלמא אסור. מנודה  -, מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל +יחזקאל כ"ד+ ונעליך תשים ברגליך בנעילת הסנדל
מותר.  -לא אמרו אלא בעיר, אבל בדרך  -בנעילת הסנדל מהו בנעילת הסנדל? אמר רב יוסף, תא שמע: כשאמרו אסור 

לא, אשארא. מצורע  - חולץ, וכן אתה מוצא במנודה ובאבל. מאי לאו אכולהו?  -נועל, נכנס לעיר  - הא כיצד? יצא לדרך 
, דכתיב +שמואל ב' י"ב+ וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אבל אסור בתשמיש המטהתיקו.  - מהו בנעילת הסנדל? 

מכלל דמעיקרא אסור. מנודה מהו בתשמיש המטה? אמר רב יוסף, תא שמע: כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר  -ליה א
ספוקי  -קיל? והא אמרת חמיר!  -מנודין היו, ושימשו מטותיהן. אמר ליה אביי: ודלמא מנודה לשמים שאני, דקיל? 

צורע מהו בתשמיש המטה? תא שמע, דתניא: +ויקרא י"ד+ קמדחי ליה. מ - קמדחי ליה, וזיל הכא  - מספקא ליה, זיל הכא 
שיהא כמנודה וכאבל, ואסור בתשמיש המטה. ואין אהלו אלא אשתו, שנאמר +דברים ה'+ לך אמר  -וישב מחוץ לאהלו 

אמר רב הונא בריה דרב פנחס משמיה דרב יוסף: מי קתני  -שמע מינה. וניפשוט נמי למנודה!  -להם שובו לכם לאהליכם 
, דתניא, רבי אבל אינו משלח קרבנותיובמילי אחרנייתא, ואסור נמי בתשמיש המטה.  -סור? שיהא כמנודה וכאבל שא

אמר רב יוסף, תא שמע:  - בזמן שהוא שלם, ולא בזמן שהוא אונן. מנודה מהו שישלח קרבנותיו?  -שמעון אומר: שלמים 
 - אמר ליה אביי: ודלמא מנודה לשמים שאני, דקיל?  - תיהן. כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודין היו, ושלחו קרבנו

ספוקי מספקא ליה, ומדחי ליה. מצורע מהו שישלח קרבנותיו? תא שמע, דתניא: +יחזקאל מ"ד+  -קיל? והאמרת חמיר! 
הקדש אלו שבעת ימי ספירו, +יחזקאל מ"ד+ וביום באו אל  -אחר פרישתו מן המת, שבעת ימים יספרו לו  - ואחרי טהרתו 

  אל החצר הפנימית לשרת בקדש יקריב חטאתו 
 
  


