דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת מועד קטן

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

)סיום המסכת( )  29aואמר רב יהודה אמר רב( 11.3.11; 27b
אַל ִתּבְ כּוּ לְ מֵ ת וְ אַל ָתּנֻדוּ ל ֹו ְבּכוּ בָ כ ֹו לַהֹ ֵל כִּ י א יָשׁוּב עוֹד וְ ָראָה אֶ ת אֶ ֶרץ מ ֹול ְַדתּ ֹו :ירמיהו כב ,י
וַ יָּבֹ אוּ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כָּל הָ עֵ ָדה ִמ ְדבַּ ר ִצן בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן וַ יּ ֵֶשׁב הָ עָ ם ְבּ ָקדֵ שׁ וַ ָתּמָ ת ָשׁם ִמ ְריָם וַ ִתּ ָקּבֵ ר ָ
שׁם :במדבר כ ,א
אָדם ִהנְ נִ י ֵק ַח ִמ ְמּ אֶ ת מַ ְח ַמד עֵ ינֶי בְּ מַ גֵּפָ ה וְ א ִת ְספֹּ ד וְ א ִת ְבכֶּה וְ לוֹא ָתבוֹא ִדּ ְמעָ ֶת  :יחזקאל כד ,טז
בֶּ ן ָ
וָ אֲ ַדבֵּ ר אֶ ל הָ עָ ם בַּ בּ ֶֹקר וַ ָתּמָ ת ִא ְשׁ ִתּי בָּ עָ ֶרב וָ אַעַ שׂ בַּ בּ ֶֹקר כַּאֲ ֶשׁר צֻ ֵוּ ִ
יתי :יחזקאל כד ,יח

.1
.2
.3
.4
 .5וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה הֵ ן ָק ְרבוּ יָמֶ י ָלמוּת ְק ָרא אֶ ת יְהוֹשֻׁ עַ וְ ִה ְתי ְַצּבוּ ְבּאֹ הֶ ל מוֹעֵ ד וַ אֲ צַ וֶּ נּוּ וַ ֵיּ ֶל מֹ ֶשׁה וִ יהוֹשֻׁ עַ וַ יּ ְ
ִתי ְַצּבוּ ְבּאֹ הֶ ל מוֹעֵ ד :דברים לא ,יד
ָ .6תּבוֹא בְ ֶכלַח אֱ לֵי ָקבֶ ר כַּעֲ לוֹת גּ ִָדישׁ ְבּ ִעתּ ֹו :איוב ה ,כו
שׁנָה וְ ָר ְהבָּ ם עָ ָמל וָ אָוֶ ן כִּ י גָז ִחישׁ וַ נָּעֻ פָ ה :תהלים צ ,י
 .7יְמֵ י ְשׁנוֹתֵ ינוּ בָ הֶ ם ִשׁבְ ִעים ָשׁ ָנה וְ ִאם בִּ גְבוּרֹת ְשׁמ ֹו ִנים ָ
 .8כִּ י ְשׁמַ ְענָה נ ִָשׁים ְדּבַ ר ה' וְ ִת ַקּח אָזְ נְ כֶם ְדּבַ ר ִפּיו וְ לַמֵּ ְדנָה בְ נוֹתֵ יכֶם נ ִֶהי וְ ִא ָשּׁה ְר ָ
עוּתהּ ִקינָה :ירמיהו ט ,יט
אָרץ כִּ י ה' ִדּבֵּ ר :ישעיהו כה ,ח
 .9בִּ לַּע הַ מָּ ֶות ָלנֶצַ ח וּמָ ָחה אֲ ֹדנָי ה' ִדּ ְמעָ ה מֵ עַ ל כָּל פָּ נִ ים וְ חֶ ְרפַּ ת עַ מּ ֹו י ִָסיר מֵ עַ ל כָּל הָ ֶ
אָדם וְ הַ ַחי י ֵ
 .10טוֹב ָל ֶלכֶת אֶ ל בֵּ ית אֵ בֶ ל ִמ ֶלּכֶת אֶ ל בֵּ ית ִמ ְשׁ ֶתּה בַּ אֲ ֶשׁר הוּא סוֹף כָּל הָ ָ
ִתּן אֶ ל לִ בּ ֹו :קהלת ז ,ב
שׁר ָראוּ עֵ ינֶי  :משלי כה ,ז
 .11כִּ י טוֹב אֲ מָ ר לְ עֲ לֵה הֵ נָּה מֵ הַ ְשׁ ִפּילְ לִ ְפנֵי נ ִָדיב אֲ ֶ
אֲשׁר ָ
וּבגְדֵ יכֶם א ִת ְפרֹמוּ וְ א ָתמֻתוּ וְ עַ ל כָּל הָ עֵ ָדה י ְִקצֹף וַאֲחֵ יכֶם כָּל בֵּית י ְִשׂ ָראֵ ל יִבְ כּוּ אֶ ת הַ ְשּׂ ֵרפָ ה ֶ
אשׁיכֶם אַל ִתּפְ ָרעוּ ִ
ית ָמר בָּ נָיו ָר ֵ
וּלְא ָ
מֹשׁה אֶ ל אַהֲ רֹן וּלְאֶ לְעָ זָר ִ
 .12וַ יֹּאמֶ ר ֶ
שׂ ַרף ה' :ויקרא י ,ו
 .13וַ יּ ְַק ִרבוּ בְּ נֵי אַהֲ רֹן אֶ ת הַ ָדּם אֵ לָיו וַ יּ ְִטבֹּל אֶ ְצבָּ ע ֹו בַּ ָדּם וַ יּ ֵ
ִתּן עַ ל ַק ְרנוֹת הַ ִמּזְ בֵּ ַח וְ אֶ ת הַ ָדּם יָצַ ק אֶ ל ְיסוֹד הַ ִמּזְ בֵּ ַח :ויקרא ט ,ט
ִשׂ ָראֵ ל ְבּבֵ ית י ָָר ְבעָ ם :מלכים א יד ,יג
 .14וְ סָ פְ דוּ ל ֹו כָל י ְִשׂ ָראֵ ל וְ ָק ְברוּ אֹת ֹו כִּ י זֶה לְ בַ דּ ֹו יָבֹ א לְ י ָָר ְבעָ ם אֶ ל ָקבֶ ר יַעַ ן נ ְִמצָ א ב ֹו ָדּבָ ר טוֹב אֶ ל ה' אֱ הֵ י י ְ
ִשׂ ְרפוּ ָל וְ הוֹי אָדוֹן י ְִס ְפּדוּ ָל כִּ י ָדבָ ר אֲ נִ י ִדבַּ ְר ִתּי נְ אֻ ם ה' :ירמיהו לד:ה
שׁ ִנים אֲ ֶשׁר הָ יוּ לְ פָ נֶי כֵּן י ְ
 .15בְּ ָשׁלוֹם ָתּמוּת וּכְ ִמ ְשׂ ְרפוֹת אֲ בו ֶֹתי הַ ְמּלָכִ ים הָ ִרא ֹ
 .16בַּ יּוֹם הַ הוּא יִגְ ַדּל הַ ִמּ ְספֵּ ד ִבּ ָ
ירוּשׁ ִ ַלם כְּ ִמ ְספַּ ד הֲ ַד ְד ִרמּוֹן ְבּ ִב ְקעַ ת ְמגִ דּוֹן :זכריה יב ,יא
 .17וַ ַתּעֲ ֶלה הַ ִמּלְ ָח ָמה בַּ יּוֹם הַ הוּא וְ הַ מֶּ ֶל הָ יָה מָ עֳ מָ ד בַּ מֶּ ְרכָּבָ ה נֹ כַח אֲ ָרם וַ יּ ָָמת בָּ עֶ ֶרב וַ יִּצֶ ק ַדּם הַ ַמּכָּה אֶ ל חֵ יק הָ ָרכֶב :מלכים א כב ,לה
ַאַס ֵרהוּ בַּ נְ חֻ ְשׁ ַתּיִם ל ִָביא אֹ ת ֹו בָּ בֶ לָה :ירמיהו לט ,ז
 .18וְ אֶ ת עֵ ינֵי ִצ ְד ִקיָּהוּ ִעוֵּר וַ יּ ְ
ָשׁיבוּ אֶ ת הַ מֶּ ֶל ָדּבָ ר :מלכים ב כב ,כ
ָ .19לכֵן ִהנְ נִ י אֹ ִס ְפ עַ ל אֲ בֹ ֶתי וְ נֶאֱ סַ פְ ָתּ אֶ ל ִקבְ ר ֶֹתי בְּ ָשׁלוֹם וְ א ִת ְראֶ ינָה עֵ ינֶי ְבּכֹל הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר אֲ נִ י מֵ ִביא עַ ל הַ ָמּקוֹם הַ זֶּה וַ יּ ִ
ֹאשׁיָּהוּ וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל לַעֲ בָ ָדיו הַ עֲ ִבירוּנִ י כִּ י הָ חֳ ל ִ
 .20וַ יֹּרוּ הַ יּ ִֹרים לַמֶּ ֶל י ִ
ֵיתי ְמאֹ ד :דברי הימים ב לה ,כג
 .21אַחֲ ֵרי כֵן פָּ ַתח ִאיּוֹב אֶ ת ִפּיהוּ וַ י ְַקלֵּל אֶ ת יוֹמ ֹו :איוב ג ,א
שׁר אֲ בֵ לִ ים ְינַחֵ ם :איוב כט ,כה
 .22אֶ בֲ חַ ר ַדּ ְרכָּם וְ אֵ ֵשׁב רֹאשׁ וְ אֶ ְשׁכּוֹן כְּ מֶ ֶל בַּ גְּ דוּד כַּאֲ ֶ
ָ .23לכֵן עַ ָתּה יִגְ לוּ ְבּרֹאשׁ גֹּ לִ ים וְ סָ ר ִמ ְרזַח ְס ִ
רוּחים :עמוס ו ,ז
ישׁנִ י ִבּגְ דֵ י י ַ
 .24שׂוֹשׂ אָ ִשׂישׂ בַּ ה' ָתּגֵל נ ְַפ ִשׁי בֵּ א הַ י כִּ י ִהלְ ִבּ ַ
ֶשׁע ְמ ִעיל ְצ ָד ָקה יְעָ ָטנִ י כֶּחָ ָתן ְיכַהֵ ן פְּ אֵ ר וְ ַכ ַכּלָּה ַתּ ְע ֶדּה ֵכלֶיהָ  :ישעיהו סא ,י
 .25וְ ִקדַּ ְשׁתּ ֹו כִּ י אֶ ת לֶחֶ ם אֱ הֶ י הוּא ַמ ְק ִריב ָקדֹשׁ י ְִהיֶה ָלּ כִּ י ָקדוֹשׁ אֲ נִ י ה' ְמ ַק ִדּ ְשׁכֶם :ויקרא כא ,ח
שׂיבָ ה טוֹבָ ה :בראשית טו ,טו
בֹתי בְּ ָשׁלוֹם ִתּ ָקּבֵ ר ְבּ ֵ
 .26וְ אַ ָתּה ָתּבוֹא אֶ ל אֲ ֶ
אַחי אֲ ֶשׁר ְבּ ִמ ְצ ַריִם וְ אֶ ְראֶ ה הַ עו ָֹדם ַחיִּים וַ יֹּאמֶ ר י ְִתר ֹו לְ מֹ ֶ
 .27וַ ֵיּ ֶל מֹ ֶשׁה וַ יּ ָָשׁב אֶ ל י ֶֶתר חֹ ְתנ ֹו וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו אֵ ֲלכָה נָּא וְ אָ שׁוּבָ ה אֶ ל ַ
שׁה ֵל לְ ָשׁלוֹם :שמות ד:יח
 .28וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו הַ מֶּ ֶל ֵל בְּ ָ
שׁלוֹם וַ יּ ָָקם וַ ֵיּ ֶל חֶ ְבר ֹונָה :שמואל ב טו ,ט
 .29יֵלְ כוּ מֵ חַ יִל אֶ ל ָחיִל י ֵָראֶ ה אֶ ל אֱ ִהים ְבּ ִציּוֹן :תהלים פד ,ח

אבלות ’s statement regarding limitations onרב
)’s town (v1ר' הונא a. Story: with woman in
) says enoughהקב"ה  (beyond that,איסורי אבלות : 3 days for weeping, 7 for eulogy and 30 forשעור b. Proper
אבל c. Note: attitudinal instructions for
 to preserve her dignityרחוב העיר : women’s bier is never left out inמשנה חII. Analysis of last line from 1
): only applies to a birthing woman (who died during childbirth – blood still flowingנהרדעי a.
: all women, per v. 2ר"א b.
על פי ה' , so doesn’t sayכלפי מעלה ) – but its unseemlyשם " (perבנשיקה"  also diedמרים i. And:
מיתת צדיקים , so tooמכפר  – both areבגדי כהונה/מיתת אהרן  andפרה אדומה/מיתת מרים c. Note: on juxtaposition of
III. Observations about death (vv 3-7); hurried, speedy, plague deaths etc.
: various levels of dirge and their application on various minor holidaysמשנה חIV. 2
) at allמקוננות  but not clapping (notמענות : the women areחול המועד a.
: if they are next to the bier, they also clapר' ישמעאל i.
מקוננות : they do both – but still are notר"ח ,חנוכה פורים b.
 – call and response, per v. 8; in the future – v9 appliesקינה ; – they chant in unisonעינוי c. Definitions:
שכנציב  recited inקינות i. Reports: of various
: repeated v10 and v11 as apt aphorismsר"מ ii.
) when his sons died (vv. 12-15ר' ישמעאל  toר"ט ,ריה"ג ,ראב"ע ור"ע V. Story of consolation brought by
ר' יוחנן a. Follow-up: contradictions (v15/v18; v19/v20) resolved by
VI. Rules of consolation
 speaks, per v21אבל a. May not: speak until
 sits: at head of table, per v22 or v23אבל b.
) sits at head per v25כהן(  sits at head of table, per v24חתן i. Tangent:
: observation about pain soul experiences at deathר' חנינא ii.
) (per v27לשלום  (per v26, not per v28); from the living, useבשלום : taking leave of the dead, sayלוי c.
i. Final homily: v28
הדרן עלך מסכת מועד קטן והדרך עלן
הדרן עלך מסכת מועד קטן והדרך עלן
I.
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