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11.3.2 

14b (אבל אסור בתספורת)  16a (אינו ראוי להקרבה) 

 

Note: there are stories in תנ"ך where individuals who had suffered personal losses were commanded by 'ה to “ignore” their 

ןאהר – אבלות  and his remaining sons in the wake of the death of (ויקרא י)נדב ואביהו and יחזקאל upon the death of his wife 

 told these individuals to overlook – by inference, all ה' are inferred by what אבלות  Most of the restrictions of .(יחזקאל כד)

other אבלים are obligated to obey these practice.  
 

  ו ,י ויקרא :ה' ָׂשַרף ֲאֶׁשר ַהְּׂשֵרָפה ֶאת ִיְבּכּו ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ָּכל ַוֲאֵחיֶכם ִיְקֹצף ָהֵעָדה ָּכל ְוַעל ָתֻמתּו ְו�א ִתְפֹרמּו �א ּוִבְגֵדיֶכם ִּתְפָרעּו ַאל ָראֵׁשיֶכם ָּבָניו ּוְלִאיָתָמר ּוְלֶאְלָעָזר ַאֲהֹרן ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר .1

 ְו�א ְּבַרְגֶלי� ָּתִׂשים ְנָעֶלי�ּו ָעֶלי� ֲחבֹוׁש ְּפֵאְר� ַתֲעֶׂשה �א ֵאֶבל ֵמִתים  :ִּדְמָעֶת� ָתבֹוא ְולֹוא ִתְבֶּכה ְו�א ִתְסֹּפד ְו�א ְּבַמֵּגָפה ֵעיֶני� ַמְחַמד ֶאת ִמְּמ� �ֵקחַ  ִהְנִני ָאָדם ֶּבן .2
 יח-טז, כד יחזקאל :ֻצֵּויִתי ַּכֲאֶׁשר ַּבֹּבֶקר ָוַאַעׂש ָּבָעֶרב ִאְׁשִּתי ַוָּתָמת ַּבֹּבֶקר ָהָעם ֶאל ָוֲאַדֵּבר :ֹתאֵכל �א ֲאָנִׁשים ְוֶלֶחם ָׂשָפם ַעל ֶטהַתעְ 

  מה ,יג ויקרא :ִיְקָרא ָטֵמא ְוָטֵמא ַיְעֶטה ָפםׂשָ  ְוַעל ָפרּועַ  ִיְהֶיה ְוֹראׁשוֹ   ַהֶּנַגע ּבוֹ  ֲאֶׁשר ְוַהָּצרּועַ  .3

  ט ,ד דברים :ָבֶני� ְוִלְבֵני ְלָבֶני� ְוהֹוַדְעָּתם ַחֶּיי� ְיֵמי ֹּכל ִמְּלָבְב� ָיסּורּו ּוֶפן ֵעיֶני� ָראּו ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֶאת ִּתְׁשַּכח ֶּפן ְמֹאד ַנְפְׁש� ּוְׁשֹמר ְל� ִהָּׁשֶמר ַרק .4

  ב ,יד בש" :ֵמת ַעל ִמְתַאֶּבֶלת ַרִּבים ָיִמים ֶזה ְּכִאָּׁשה ְוָהִיית ֶׁשֶמן ָּתסּוִכי ְוַאל ֵאֶבל ִבְגֵדי ָנא ְוִלְבִׁשי ָנא ִהְתַאְּבִלי ֵאֶליהָ  ַוֹּיאֶמר ֲחָכָמה ִאָּׁשה ִמָּׁשם ַוִּיַּקח ְּתקֹוָעה יֹוָאב ְׁשַלחַוּיִ  .5

  י ,ח עמוס :ָמר ְּכיֹום ְוַאֲחִריָתּה ָיִחיד ְּכֵאֶבל ְוַׂשְמִּתיהָ  ָקְרָחה ֹראׁש ָּכל ְוַעל ָׂשק ָמְתַנִים ָּכל ַעל ְוַהֲעֵליִתי ְלִקיָנה יֵריֶכםׁשִ  ְוָכל ְלֵאֶבל ַחֵּגיֶכם ְוָהַפְכִּתי .6

  כד ,יב בש" :ֲאֵהבוֹ ה' וַ  ְׁש�ֹמה ְׁשמוֹ  תאֶ  ַוִּתְקָרא ֵּבן ַוֵּתֶלד ִעָּמּה ַוִּיְׁשַּכב ֵאֶליהָ  ַוָּיֹבא ִאְׁשּתוֹ  ֶׁשַבע ַּבת ֵאת ָּדִוד ַוְיַנֵחם .7

  ח ,יד ויקרא :ָיִמים ִׁשְבַעת ְלָאֳהלוֹ  ִמחּוץ ְוָיַׁשב ַהַּמֲחֶנה ֶאל ָיבֹוא ְוַאַחר ְוָטֵהר ַּבַּמִים ְוָרַחץ ְׂשָערוֹ  ָּכל ֶאת ְוִגַּלח ְּבָגָדיו ֶאת ַהִּמַּטֵהר ְוִכֶּבס .8

  כו ,ה דברים :יֶכםְלָאֳהלֵ  ָלֶכם ׁשּובּו ָלֶהם ֱאֹמר ֵל� .9

 כז-כו, מד יחזקאל :ה' ֲאֹדָני ְנֻאם ַחָּטאתוֹ  ַיְקִריב ַּבֹּקֶדׁש ְלָׁשֵרת ַהְּפִניִמית ֶהָחֵצר ֶאל ַהֹּקֶדׁש ֶאל ֹּבאוֹ  ּוְביֹום:לוֹ  ִיְסְּפרּו ָיִמים ִׁשְבַעת ָטֳהָרתוֹ  ְוַאֲחֵרי .10

 

I. Practices and prohibitions of אבלות and their possible extension to מנודין ומצורעין 

a. Haircutting/shaving: אבל prohibited per inference from v1 (note); 

i. מנודה ומצורע: explicit ברייתא forbidding them from haircutting and laundry 

1. Note: מנודה who dies in state of excommunication – בי"ד places a stone on his קבר 

b. Practice of עטיפת הראש (covering head and face): אבל – prohibited as per inference from v2 (note) 

i. רב יוסף :מנודה: inferred from description of behavior after last series of rain-fasts (unsuccessful) 

 is more severe and cannot be a model ה' perhaps excommunicated from :אביי .1

ii. מצורע: explicit in v3 

c. תפילין: prohibition of wearing אבל – תפילין (1st day) – prohibited as per inference from v2 

i. מנודה :מנודה ומצורע is unclear (תיקו); מצורע – v3 extends צרעת to כה"ג – may extend to “external 

garments” but not necessarily ליןתפי  

d. אבל :שאילת שלום prohibited as per v2  v3 his lips are sealed – מצורע ;עטיפת הראש same as analysis of – מנודה ;

e. אבל :תלמוד תורה is אסור per v2; מנודה is allowed to hire himself out to teach תורה;  

i. מצורע: following  מדרש of v4 – only בעלי קריין are restricted from ד"ת, not other טמאים 

f. אבל :כביסה is אסור per v5; מנודה ומצורע – explicit ברייתא forbidding them from haircutting and laundry 

g. אבל :קריעה is obligated as per inference from v1; מנודה is unclear (תיקו); מצורע – explicit from v3 

h.  המטהכפיית  (תיקו) are unclear מנודה ומצורע ;is obligated אבל :

i. אבל :מלאכה prohibited as per v6; מנודה – may hire himself out 9(מותר); מצורע (unclear תיקו)  

j. בלא :רחיצה  prohibited per v5; מנודה – inconclusive; מצורע – unclear (תיקו) 

k.  הסנדלנעילת  (תיקו) unclear – מצורע ;inconclusive – מנודה ;per inference from v2 אסור is אבל :

l.  המטהתשמיש י"בנ inferred from behavior of – מנודה ;per inference from v7 אסור is אבל :  in (רב יוסף) מדבר  

i. Challenge (אביי): perhaps being excommunicated from 'ה is less severe and cannot be a model 

1. Challenge: אביי uses difference between מנודה למקו and ד"מנודה לבי  “conveniently” 

2. Answer: status of מנודה למקום is in doubt; each attempted application is rejected 

ii. מצורע: prohibited as per vv. 8-9 (אהל::אשה)  

m. Permission to send אבל :קרבנות is restricted; since שלמים require sender to be שלם (q: what about עולות?) 

i. מנודה: same discussion as above re: יוסף ואביירב  – תמיש המטה  

ii. מצורע: prohibited by inference from v10 


