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מסכת מועד קטן

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
11.3.9
)וכמעשה שהיה( )  26aמשנה ז( 24b

פירוש המשנה לרמב"ם מסכת מועד קטן פרק ג משנה ז

]ז[ אמרו אין קורעין אלא קרוביו של מת ,ר"ל בחולו של מועד ,לפי שמשנה זו מדברת במה שמותר לעשות בחולו של מועד ,אבל שלא בחול המועד כל הרוצה לקרוע בגדו ולחלוץ מנעלו אין מונעין
אותו .וגם זה שאמרנו אין קורעין בחול המועד אלא קרובים ,אם לא היה חכם או אדם כשר או שלא היה נוכח בשעת מיתה ,לפי שהכלל אצלינו חכם שמת הכל קרוביו והכל קורעין עליו וכן אדם
כשר ,ועוד כלל אצלינו כל העומד בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע .וחולצין ,האמור כאן ,היא חליצת כתף .וקרוביו ,הם המחוייבים אבלות ,והם כל האחים זכרים ונקבות מן האב או מן האם,
והבנים זכרים ונקבות ,וההורים ,והבעל ואשתו ,כל אלו חייבים להתאבל זה על זה .וקריעת הבגד מכלל חובות האבלות .והנני מסדיר לך דיני הקריעה בקצור .צריך לקרוע טפח בבגד העליון בלבד,
ויש לו לקרוע בכלי ,ואינו צריך לקרוע שפת הבגד עד שיפרד חלק לכאן וחלק לכאן ,ויש לו להכניס ידו תחת בגדו ולקרוע ,ואינו חייב לקרוע אלא בתוך שבעה ,ושולל לאחר שבעה ומאחה לאחר
שלשים .במה דברים אמורים בשאר מתים חוץ מאביו ואמו ורבו ,אבל על אביו ועל אמו ועל רבו שלמדו קורע ואפילו לאחר שבעה ,וקורע כל בגדים שעליו בידו עד שיגלה את לבו ,ומבדיל קמי
שפה ,וקורע מבחוץ ושולל לאחר שלשים ואינו מאחה לעולם .ודע שכל קריעה אינה אלא מעומד .ואם החליף את בגדו הקרוע בבגד אחר אינו חייב לקרוע הבגד השני אע"פ שהוא בתוך שבעה ,אלא
על אביו ועל אמו צריך שלא יהא עליו כל שבעה אלא בגדים קרועים .ובשבת אסור ללבוש בגד קרוע על שום מת ,ואם אין לו להחליף מחזיר קרע לאחוריו .ומברין ,הוא שמאכילין את האבלים ,לפי
שהאבל אינו אוכל משלו ביום ראשון כמו שביארנו .ואסור לאבל לישב על מטה כל שבעת הימים זולתי בשבת ,לפי שהוא חייב בכפיית המטה כמו שביארנו ,והבאים לנחמו ולהברותו אינו מותר
להם לישב בחולו של מועד אלא על המטות כי לפנים היו יושבים על המטות.
חידושי הריטב"א מסכת מועד קטן דף כד עמוד ב

לפיכך הנכון בפירוש משנתינו שהיא כפשוטה בכל עת ובכל שעה ,והא דקתני שאין מברין אלא על מטות זקופות משום חול נצרכה וכאילו קאמר כשמברין אין מברין אלא על מטות זקופות דאילו
במועד ליכא הבראה כלל כדברי הירושלמי ,ואע"פ שאמרו שהרבים מתעסקים בו במועד זהו לענין שורה וברכת רחבה אבל הבראה ליכא מכיון שאינו נוהג אבלות כלל ,וכיון דהשתא ביום קבורה
ליכא הבראה תו ליכא לאחר המועד שלא נתקנה הבראה אלא ביום ראשון וכיון שנדחית נדחית לגמרי ,ולפי זה אפי' בחול אין מברין בחיוב אלא קרובין ובחכם הוא שאמרו הכל מברין עליו לפי
שהכל כקרוביו ,וכן פירש רבי שמשון ז"ל.

חֲ ָד ָשׁה :ש"ב ו ,ג

אַחי ֹו ְבּנֵי אֲ ִבינ ָָדב נֹ הֲ גִ ים אֶ ת הָ עֲ ָגלָה
 .1וַ יּ ְַרכִּ בוּ אֶ ת אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים אֶ ל עֲ ָגלָה חֲ ָד ָשׁה וַ יּ ִָשּׂאֻ הוּ ִמבֵּ ית אֲ ִבינ ָָדב אֲ ֶשׁר בַּ גִּ ְבעָ ה וְ עֻ זָּא וְ ְ
 .2הָ יֹה הָ יָה ְדבַ ר ה' אֶ ל יְחֶ זְ ֵקאל בֶּ ן בּוּזִ י הַ כֹּהֵ ן בְּ אֶ ֶרץ כּ ְ
ַשׂ ִדּים עַ ל נְ הַ ר כְּ בָ ר וַ ְתּ ִהי עָ לָיו ָשׁם יַד ה' :יחזקאל א ,ג
ָאָרץ ְבּיוֹם אוֹר :עמוס ח ,ט
אתי הַ ֶשּׁמֶ שׁ בַּ צָּ הֳ ָריִם וְ הַ חֲ ַשׁכְ ִתּי ל ֶ
 .3וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא נְ אֻ ם אֲ ֹדנָי ה' וְ הֵ בֵ ִ
שׁיו וְ א ָראָהוּ עוֹד וַ יַּחֲ זֵק בִּ בְ ג ָָדיו וַ יּ ְִק ָרעֵ ם לִ ְשׁ ַניִם ְק ָר ִעים :מלכים ב ב ,יב
ישׁע רֹאֶ ה וְ הוּא ְמצַ עֵ ק אָבִ י אָבִ י ֶרכֶב י ְִשׂ ָראֵ ל וּפָ ָר ָ
 .4וֶ אֱ לִ ָ
 .5וַ יַּחֲ זֵק ָדּוִ ד ִבּ ְבג ָָדיו וַ יּ ְִק ָרעֵ ם  ...עַ ל ָשׁאוּל וְ עַ ל יְה ֹונ ָָתן ְבּנ ֹו וְ עַ ל עַ ם ה' וְ עַ ל בֵּ ית י ְ
ִשׂ ָראֵ ל כִּ י נ ְָפלוּ בֶּ ָח ֶרב :ס שמואל ב א ,יא-יב
אָסף הַ ַמּזְ כִּ יר אֶ ל ִחזְ ִקיָּהוּ ְקרוּעֵ י בְ ג ִָדים וַ יַּגִּ דוּ ל ֹו ִדּ ְב ֵרי ַרב ָשׁ ֵקה :מלכים ב יח ,לז
 .6וַ יָּבֹ א אֶ לְ י ִָקים בֶּ ן ִחלְ ִקיָּה אֲ ֶשׁר עַ ל הַ בַּ יִת וְ ֶשׁ ְבנָא הַ סֹּפֵ ר וְ יוֹאָח בֶּ ן ָ
ִתכַּס בַּ ָשּׂק וַ ָיּבֹא בֵּ ית ה' :מלכים ב יט ,א
 .7וַ י ְִהי כִּ ְשׁמֹ עַ הַ מֶּ ֶל ִחזְ ִקיָּהוּ וַ יּ ְִק ַרע אֶ ת בְּ ג ָָדיו וַ יּ ְ
שׁר עַ ל הָ אָח :ירמיהו לו ,כג
אַרבָּ עָ ה י ְִק ָרעֶ הָ ְבּ ַתעַ ר הַ סֹּפֵ ר וְ הַ ְשׁ ֵל אֶ ל הָ אֵ שׁ אֲ ֶשׁר אֶ ל הָ אָח עַ ד תֹּם כָּל הַ ְמּגִ לָּה עַ ל ָהאֵ שׁ אֲ ֶ
ְהוּדי ָשׁ שׁ ְדּלָתוֹת וְ ְ
 .8וַ י ְִהי כִּ ְקרוֹא י ִ
 .9אֵ יכָה י ְָשׁבָ ה בָ ָדד הָ ִעיר ַרבָּ ִתי עָ ם הָ י ְָתה כְּ אַלְ ָמנָה ַרבָּ ִתי בַ גּ ֹויִם ָשׂ ָר ִתי בַּ ְמּ ִדינוֹת הָ י ְָתה ל ַָמס :בָּ כ ֹו ִתבְ כֶּה בַּ ַלּ ְילָה וְ ִד ְמעָ ָתהּ עַ ל לֶחֱ יָהּ אֵ ין לָהּ ְמנַחֵ ם ִמכָּל
ְהוּדה מֵ ֹע ִני וּמֵ רֹב עֲ בֹ ָדה ִהיא י ְָשׁבָ ה בַ גּ ֹויִם א ָמ ְצאָה ָמנו ַֹח כָּל ר ְֹדפֶ יהָ ִה ִשּׂיגוּהָ בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים :דַּ ְרכֵי
אֹ הֲ בֶ יהָ כָּל ֵרעֶ יהָ בָּ גְ דוּ בָ הּ הָ יוּ לָהּ לְ אֹ י ְִבים :גָּלְ ָתה י ָ
יה שׁוֹמֵ ִמין כֹּהֲ נֶיהָ נֶאֱ נ ִָחים ְבּתוּ ֶתיהָ נּוּגוֹת וְ ִהיא ַמר לָהּ :הָ יוּ צָ ֶריהָ לְ רֹאשׁ אֹ יְבֶ יהָ ָשׁלוּ כִּ י ה' ה ֹוגָהּ עַ ל רֹב פְּ ָשׁעֶ יהָ
צִ יּוֹן אֲ בֵ לוֹת ִמ ְבּלִ י בָּ אֵ י מוֹעֵ ד כָּל ְשׁעָ ֶר ָ
ע ֹו ָללֶיהָ הָ לְ כוּ ְשׁ ִבי לִ ְפנֵי צָ ר :איכה א ,א-ה
 .10וְ א פָ חֲ דוּ וְ א ָק ְרעוּ אֶ ת בִּ גְדֵ יהֶ ם הַ מֶּ ֶל וְ כָל עֲ בָ ָדיו הַ שּׁ ְֹמ ִעים אֵ ת כָּל הַ ְדּבָ ִרים ָהאֵ לֶּה :ירמיהו לו ,כד
 .11וַ י ְִהי ְדבַ ר ה' אֶ ל י ְִר ְמיָהוּ אַחֲ ֵרי ְשׂרֹף הַ מֶּ ֶל אֶ ת הַ ְמּ ִגלָּה וְ אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר כּ ַ
ָתב בָּ רוּ ִמ ִפּי י ְִר ְמיָהוּ לֵאמֹ ר :ירמיהו לו ,כז

)] [see note aboveחול – ריטב"א ;חוה"מ  – onרמב"ם( : only proper mourners demonstrate mourning:משנה ז
) (having others prepare and bring mealsהבראה ,חליצת כתף ,קריעה a. Practices:
: must be done (i.e. consolers sit) on an upright bedהבראה i.
) in plazaסעודת הבראה  and hasקריעה ,חליצת כתף  (everyone doesחכם שמת b. Exceptions:
 right away,קריעה i. Even those;who didn’t learn from him, even if they didn’t perform
הספד 1. Then: they wait for moment of
אדם כשר : everyone should weep for the loss of anאדם כשר ii.
)ס"ת : anyone present at moment of death (::burning ofשעת יציאת נשמה iii.
ר' הונא c. Story: death of
 as per his teachingס"ת i. Didn’t put: his body on bed with
ii. Didn’t move: him out via roof (doorway was too narrow) as per his own teaching
)iii. Didn’t move: him from bed to bed as per his own teaching (v1
)היה היה  (challenge: v2, defense:א"י  if he was inהשראת השכינה : he would have hadהספד iv.
שלד קיים  ifארון  of standing forהלכה , includingא"י v. Story: of his internment in
שוללים את הקרע ,מת ); once they turn their backs on theר' הונא  (same as [i] ofר' חסדא d. Story: of death of
 and the crossing on the bridgeרב המנונא  andרבה בר הונא e. Story: of cortege of
 (v3) and phenomenological reactions to their deathsאמוראים f. Stories: of eulogies of various
 that are never restitchedקרעים
a. For parents and teacher:as per v4, indicating a split garment forever
)קריעה  splits it, such that each loss meritsעל(  and catastrophic news: per v5אב בית דין ,נשיא b.
’s Name cursed): as per vv. 6-7ה'  (hearingברכת השם c.
: as per v8, vv. 10-11ס"ת d. Witnessing the burning of a
) (v9איכה ’s reaction to the composition ofיהויקים : onדרשות i.
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