דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת מועד קטן

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
)או עוני( )  17bאמר רבא( 11.3.3; 16a

אתי וְ א
נְח ָתם א חֲ מוֹר אֶ ָחד מֵ הֶ ם נ ָָשׂ ִ
ֹאמרוּ א נַעֲ לֶה...וַ יּ ִַחר לְמֹ ֶשׁה ְמאֹד וַ יֹּאמֶ ר ֶאל ה' אַל ֵתּפֶ ן ֶאל ִמ ָ
 .1וַ יּ ְִשׁלַח מֹ ֶשׁה לִ ְקרֹא לְ ָד ָתן וְ לַאֲ ִב ָירם ְבּנֵי אֱלִיאָב וַ יּ ְ
אַחד מֵ הֶ ם :וַ יֹּאמֶ ר מֹ ֶשׁה ֶאל ַ
הֲ ֵרע ִֹתי אֶ ת ַ
קֹרח ַא ָתּה וְ כָל עֲ ָד ְת הֱיוּ לִ ְפנֵי ה' ַא ָתּה וָ הֵ ם וְ אַהֲ רֹן ָמ ָחר :במדבר טז:יב ,טו-טז
ָ .2ק ְראוּ ָשׁם פַּ ְרעֹה מֶ ֶל ִמ ְצ ַריִם ָ
שׁאוֹן הֶ עֱבִ יר הַ מּוֹעֵ ד :ירמיהו מו ,יז
ֹשׁבֶ יהָ כִּ י א בָ אוּ לְ עֶ זְ ַרת ה' לְ עֶ זְ ַרת ה' בַּ גִּבּו ִֹרים :שופטים ה ,כג
אָמר ַמלְ ַא ה' אֹ רוּ אָרוֹר י ְ
 .3אוֹרוּ מֵ רוֹז ַ
ִ .4מן ָשׁ ַמיִם נִלְ ָחמוּ הַ כּ ֹוכ ִָבים ִמ ְמּ ִסלּו ָֹתם נִלְ חֲ מוּ ִעם ִס ְ
יס ָרא :שופטים ה ,כ
 .5וְ כֹל אֲ ֶשׁר א יָבוֹא לִ ְשׁ ֶ
שׁת הַ יּ ִָמים כַּעֲ צַ ת הַ ָשּׂ ִרים וְ הַ זְּ ֵקנִ ים יָחֳ ַרם כָּל ְרכוּשׁ ֹו וְ הוּא יִבָּ דֵ ל ִמ ְקּהַ ל הַ גּ ֹולָה :עזרא י ,ח
ָשׁים וָ אֶ ְמ ְרטֵ ם וָאַ ְשׁבִּ יעֵ ם בֵּ א ִהים ִאם ִתּ ְתּנוּ ְבנֹ ֵתיכֶם לִ ְבנֵיהֶ ם וְ ִאם ִתּ ְשׂאוּ ִמ ְבּנֹ ֵתיהֶ ם לִ ְבנֵיכֶם וְ ָלכֶם :נחמיה יג ,כה
אָריב ִעמָּ ם וָ אֲ ַקלְ לֵם וָ אַ כֶּה מֵ הֶ ם אֲ נ ִ
 .6וָ ִ
סוּרין :עזרא ז ,כו
אָספַּ ְרנָא ִדּינָה לֶהֱ וֵא ִמ ְתעֲ בֵ ד ִמנֵּהּ הֵ ן לְ מוֹת הֵ ן לִ ְשׁר ִֹשׁי הֵ ן לַעֲ נָשׁ נִכְ ִסין וְ לֶאֱ ִ
 .7וְ כָל ִדּי לָא לֶהֱ וֵא עָ בֵ ד ָדּ ָתא ִדי אֱ לָהָ וְ ָד ָתא ִדּי ַמלְ כָּא ְ
אָביהָ ָירֹק י ַָרק ְבּפָ נֶיהָ הֲ א ִת ָכּלֵם ִשׁבְ עַ ת י ִָמים ִתּ ָסּגֵר ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים ִמחוּץ לַמַּ חֲ נֶה וְ ַ
 .8וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה וְ ִ
אַחר ֵתּאָסֵ ף :במדבר יב ,יד
 .9מַ ה יָּפוּ ְפעָ ַמ ִי בַּ נְּ עָ לִ ים בַּ ת נ ִָדיב חַ מּוּקֵ י י ְֵר ַכ ִי כְּ מ ֹו חֲ ל ִָאים ַמעֲ ֵ
שׂה יְדֵ י אָ ָמּן :שיר השירים ז ,ב
 .10בִּ ְרצוֹת ה' ַדּ ְרכֵי ִאישׁ גַּם א ֹויְבָ יו י ְַשׁלִ ם ִאתּ ֹו :משלי טז ,ז
 .11חָ כְ מוֹת בַּ חוּץ ָתּ ֹרנָּה בָּ ְרחֹ בוֹת ִתּ ֵתּן ק ֹולָהּ :משלי א ,כ
ִ .12ק ְרבוּ אֵ לַי ִשׁ ְמעוּ זֹאת א מֵ רֹאשׁ בַּ סֵּ ֶתר ִדּבַּ ְר ִתּי מֵ עֵ ת הֱ יו ָֹתהּ ָשׁם אָנִ י וְ עַ ָתּה אֲ ֹדנָי ה' ְשׁל ַ
ָחנִ י וְ רוּח ֹו :ישעיהו מח ,טז
ִשׂ ָראֵ ל :שמואל ב כג ,א
יח אֱ הֵ י יַעֲ קֹ ב וּנְ ִעים זְ ִמרוֹת י ְ
 .13וְ אֵ לֶּה ִדּבְ ֵרי ָדוִ ד הָ אַחֲ ֹר ִנים נְאֻ ם ָדּוִ ד בֶּ ן י ִַשׁי וּנְאֻ ם הַ גֶּבֶ ר הֻ ַקם עָ ל ְמ ִשׁ ַ
ֹשׁל י ְִראַת אֱ ִהים :שמואל ב כג ,ג
אָדם צַ ִדּיק מו ֵ
ֹשׁל בָּ ָ
 .14אָמַ ר אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל לִ י ִדבֶּ ר צוּר י ְִשׂ ָראֵ ל מו ֵ
וּמכַּף ָשׁאוּל :שמואל ב כב ,א
 .15וַ י ְַדבֵּ ר ָדּוִ ד ַלה' אֶ ת ִדּ ְב ֵרי הַ ִשּׁ ָירה הַ זֹּאת ְבּיוֹם ִה ִצּיל ה' אֹ ת ֹו ִמכַּף כָּל אֹ יְבָ יו ִ
ִ .16שׁגָּיוֹן לְ ָדוִ ד אֲ ֶשׁר ָשׁר ַלה' עַ ל ִדּ ְב ֵרי כוּשׁ בֶּ ן י ִ
ְמינִי :תהלים ז ,א
 .17וַ ְתּ ַדבֵּ ר ִמ ְריָם וְ אַהֲ רֹן ְבּמֹ ֶשׁה עַ ל אֹ דוֹת הָ ִא ָשּׁה הַ כּ ִֻשׁית אֲ ֶ
שׁר ל ָָקח כִּ י ִא ָשּׁה כ ִֻשׁית ל ָָקח :במדבר יב ,א
ֹשׁב ְבּ ַשׁעַ ר ִבּנְ י ִָמן :ירמיהו לח ,ז
כּוּשׁי ִאישׁ ָס ִריס וְ הוּא ְבּבֵ ית הַ מֶּ ֶל כִּ י נ ְָתנוּ אֶ ת י ְִר ְמיָהוּ אֶ ל הַ בּוֹר וְ הַ מֶּ ֶל יו ֵ
 .18וַ יּ ְִשׁמַ ע עֶ בֶ ד מֶ ֶל הַ ִ
ֵיתי מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְ
 .19הֲ לוֹא כִ ְבנֵי כ ִֻשׁיִּים אַ ֶתּם לִ י ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל נְ אֻ ם ה' הֲ לוֹא אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל הֶ ֱעל ִ
וּפלִ ְשׁ ִתּיִּים ִמכּ ְַפתּוֹר וַ אֲ ָרם ִמ ִקּיר :עמוס ט ,ז
ֹשׁב בַּ ֶ
 .20אֵ לֶּה ְשׁמוֹת הַ גִּ בּ ִֹרים אֲ ֶשׁר לְ ָדוִ ד י ֵ
שּׁבֶ ת ַתּ ְחכְּ מֹ נִי רֹאשׁ הַ ָשּׁלִ ִשׁי הוּא עֲ ִדינ ֹו הָ עֶ ְצנִ י עַ ל ְשׁמֹ נֶה מֵ אוֹת ָחלָל ְבּפַ עַ ם אֶ חָ ת :שמואל ב כג ,ח
ירם :דברים לב ,ל
צוּרם ְמכ ָָרם וַ ה' ִה ְסגִּ ָ
וּשׁ ַניִם יָנִיסוּ ְרבָ בָ ה ִאם א כִּ י ָ
 .21אֵ יכָה י ְִרדֹּף אֶ חָ ד אֶ לֶף ְ
אוּריָּה הַ ִח ִתּי :מלכים א טו ,ה
 .22אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה ָדוִ ד אֶ ת הַ יּ ָָשׁר ְבּעֵ ינֵי ה' וְ א ָסר ִמכֹּל אֲ ֶשׁר ִצוָּ הוּ כֹּל יְמֵ י חַ יָּיו ַרק בִּ ְדבַ ר ִ
 .23אֵ ין חָ כְ ָמה וְ אֵ ין ְתּבוּנָה וְ אֵ ין עֵ צָ ה לְ ֶנגֶד ה' :משלי כא ,ל
ִשׁ ְמרוּ ַדעַ ת וְ תו ָֹרה יְבַ ְקשׁוּ ִמ ִפּיהוּ כִּ י מַ לְ אַ ה' ְצבָ אוֹת הוּא :מלאכי ב ,ז
 .24כִּ י ִשׂפְ ֵתי כֹהֵ ן י ְ
 .25א ְת ַקלֵּל חֵ ֵרשׁ וְ לִ פְ נֵי ִעוֵּר א ִתתֵּ ן ִמכְ שֹׁל וְ י ֵָר ָ
את מֵּ אֱ הֶ י אֲ נִי ה' :ויקרא יט ,יד
יהוּדה ִע ָמּ  :מלכים ב יד ,י
ית וְ ל ָָמּה ִת ְתגּ ֶָרה ְבּ ָרעָ ה וְ נָפַ לְ ָתּה ַא ָתּה וִ ָ
ית אֶ ת אֱ דוֹם וּנ ְָשׂאֲ לִ בֶּ ִהכָּבֵ ד וְ ֵשׁב ְבּבֵ ֶ
 .26הַ כֵּה ִהכִּ ָ
יתי ִאמֶּ  :הושע ד ,ה
 .27וְ כ ַָשׁלְ ָתּ הַ יּוֹם וְ כ ַָשׁל גַּם נָבִ יא ִע ְמּ ָל ְילָה וְ ָד ִמ ִ
אַתה אֶ ת הַ ַמּלְ אָכִ ים אֲ ֶ
 .28וְ הָ י ְָתה הָ ִעיר חֵ ֶרם ִהיא וְ כָל אֲ ֶשׁר בָּ הּ ַלה' ַרק ָר ָחב הַ זּ ֹונָה ִתּ ְחיֶה ִהיא וְ כָל אֲ ֶשׁר ִא ָתּהּ בַּ בַּ יִת כִּ י הֶ ְח ְבּ ָ
שׁר ָשׁל ְָחנוּ :יהושע ו ,יז
אתי ה' פָּ עָ לְ ְבּ ֶק ֶרב ָשׁנִ ים ַחיֵּיהוּ ְבּ ֶק ֶרב ָשׁנִ ים תּו ִֹדיעַ בְּ ֹרגֶז ַרחֵ ם ִתּזְכּוֹר :חבקוק ג ,ב
 .29ה' ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִשׁ ְמעֲ י ֵָר ִ

הזמנה לדין Process of
)a. Summons: via agent to appear before great person (v1
b. Identification: of who is summoned
c. Setting a time: for the case
)d. If: he doesn’t appear – another time is set (v2
)לשון הרע , the agent reports it (doesn’t constituteבי"ד i. If: he curses the agent of the
II. Potential punishments administed for contempt of court
) (v3חכם המנדה  is more severe); includes explication of violation and name ofחרם( : from v3חרם/נדוי a.
)b. Confiscation: of property (v5
)c. Public: castigation and administration of associated oaths (where appropriate) (vv. 6-7
נדוי III. Process of
 – one warning beforehandת"ח a. If: for disgracing
)בה"ב( b. But if: in order to exact payment as judgment – 3 warnings
) – 30 daysנזיפת נשיא( : 7/1 daysנזיפה ;)בבל/א"י( : 30/7 daysנדוי c. Minimal time:
ת"ח ) OR any 3אביי(  – after 30 days: by that scholarת"ח d. Release: if for disgracing
i. But if: for refusal to comply with order of payment – immediately upon payment
 must complyתלמידים  to the master, allמנודה , it affects all per v23): ifמילי דשמיא e. Scope (if for
)מנודה לתלמיד אינו מנודה לרב – i. But not: inverse
) to all other cities (but not inverseמנודה  to his own city, he isמנודה ii. If:
) to everyone else (but not inverseמנודה : isמנודה לנשיא iii.
אגדות IV. Anecdotes and
) who didn’t complyר' חייא  forנזיפה a. Dispute: about teaching publicly, following vv. 9-12 (resultant
) (vv.13-15ספר שמואל  at end ofשירי דוד ; discussion aboutנזיפה i. Related: anecdotes about
רב יהודה ’s battles (vv. 20-22);student with bad reputation andדוד : vv. 16-19 andכושי ii.
)תקנת אושא( ת"ח  or otherאב"ד  of anנידוי– )1. Tangential stories: (vv. 24-27
) (vv. 28-29שמתא וחרם : on wordsדרשות iii. Etymological
I.
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