ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת מועד קטן

דפי עזר ללימוד דף היומי

11.3.2
14b ( )אבל אסור בתספורת 16a ()אינו ראוי להקרבה
Note: there are stories in  תנ"ךwhere individuals who had suffered personal losses were commanded by ' הto “ignore” their
 אהרן – אבלותand his remaining sons in the wake of the death of ( נדב ואביהו)ויקרא יand  יחזקאלupon the death of his wife
()יחזקאל כד. Most of the restrictions of  אבלותare inferred by what ' הtold these individuals to overlook – by inference, all
other  אבליםare obligated to obey these practice.

ֶ ית ָמר בָּ נָיו ָראשֵׁ יכֶם אַל ִתּפְ ָרעוּ וּבִ גְדֵ יכֶם א ִתפְ רֹמוּ וְ א ָתמֻתוּ וְ עַ ל כָּל הָ עֵ ָדה י ְִקצֹף וַאֲחֵ יכֶם כָּל בֵּית י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִבכּוּ אֶ ת הַ ְשּׂ ֵרפָ ה
ָ וּלְא
ִ מֹשׁה אֶ ל אַהֲ רֹן וּלְאֶ לְעָ זָר
ֶ  וַ יֹּאמֶ ר.1
 ו, ויקרא י:'אֲשׁר ָשׂ ַרף ה
מֵ ִתים אֵ בֶ ל א ַתעֲ ֶשׂה פְּ אֵ ְר חֲ בוֹשׁ עָ לֶי וּנְ עָ לֶי ָתּ ִשׂים בְּ ַרגְ לֶי וְ א
: אָדם ִהנְ נִי ֵק ַח ִמ ְמּ אֶ ת ַמ ְח ַמד עֵ ינֶי ְבּ ַמגֵּפָ ה וְ א ִת ְספֹּ ד וְ א ִת ְבכֶּה וְ לוֹא ָתבוֹא ִדּ ְמעָ ֶת
ָ  בֶּ ן.2
ִ בֹּקר כַּאֲ ֶשׁר צֻ וּ
ֶ ַ וָ אֲ ַדבֵּ ר אֶ ל הָ עָ ם בַּ בּ ֶֹקר וַ ָתּ ָמת ִא ְשׁ ִתּי בָּ עָ ֶרב וָ אַעַ שׂ בּ:ַתעְ טֶ ה עַ ל ָשׂפָ ם וְ לֶחֶ ם אֲ נ ִָשׁים א תֹאכֵל
יח- טז, יחזקאל כד:ֵיתי
 מה, ויקרא יג:שׂפָ ם יַעְ טֶ ה וְ ָטמֵ א ָטמֵ א י ְִק ָרא
ָ וְ רֹאשׁ ֹו י ְִהיֶה פָ רוּעַ וְ עַ ל
 וְ הַ צָּ רוּעַ אֲ ֶשׁר בּ ֹו הַ ֶנּגַע.3
 ט, דברים ד: שׁר ָראוּ עֵ ינֶי וּפֶ ן יָסוּרוּ ִמלְּ בָ ְב כֹּל יְמֵ י ַחיֶּי וְ הו ַֹד ְע ָתּם לְ בָ נֶי וְ לִ ְבנֵי בָ נֶי
ֶ ֲוּשׁמֹ ר נַפְ ְשׁ ְמאֹד פֶּ ן ִתּ ְשׁכַּח אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים א
ְ ְ ַרק ִה ָשּׁמֶ ר ל.4
 ב, ש"ב יד:שׁמֶ ן וְ הָ יִית כְּ ִא ָשּׁה זֶה י ִָמים ַר ִבּים ִמ ְתאַ בֶּ לֶת עַ ל מֵ ת
ֶ  וַ ִיּ ְשׁלַח יוֹאָב ְתּקוֹעָ ה וַ יּ ִַקּח ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁה חֲ כ ָָמה וַ יֹּאמֶ ר אֵ לֶיהָ ִה ְת ַא ְבּלִ י נָא וְ לִ ְב ִשׁי נָא ִבגְ דֵ י אֵ בֶ ל וְ אַל ָתּסוּכִ י.5
ָ ֵיתי עַ ל כָּל ָמ ְת ַניִם ָשׂק וְ עַ ל כָּל רֹאשׁ ָק ְר ָחה וְ ַשׂ ְמ ִתּיהָ כְּ אֵ בֶ ל י ִָחיד וְ אַחֲ ִר
ִ  וְ הָ פַ כְ ִתּי חַ גֵּיכֶם לְאֵ בֶ ל וְ כָל ִשׁ ֵיריכֶם לְ ִקינָה וְ הַ עֲ ל.6
 י, עמוס ח:יתהּ כְּ יוֹם ָמר
ְ  וַ ְינַחֵ ם ָדּוִ ד אֵ ת בַּ ת ֶשׁבַ ע ִא ְשׁתּ ֹו וַ ָיּבֹא אֵ לֶיהָ וַ יּ.7
 כד, ש"ב יב:ִשׁכַּב ִעמָּ הּ וַ ֵתּלֶד בֵּ ן וַ ִתּ ְק ָרא אֶ ת ְשׁמ ֹו ְשׁ מֹ ה וַ ה' אֲ הֵ ב ֹו
 ח, ויקרא יד:ָשׁב ִמחוּץ לְ אָהֳ ל ֹו ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים
ַ אַחר יָבוֹא אֶ ל הַ ַמּחֲ נֶה וְ י
ַ ְ וְ כִ בֶּ ס הַ ִמּטַּ הֵ ר אֶ ת ְבּג ָָדיו וְ גִ לַּח אֶ ת כָּל ְשׂעָ ר ֹו וְ ָר ַחץ בַּ ַמּיִם וְ ָטהֵ ר ו.8
 כו, דברים ה: ֵל אֱ מֹ ר לָהֶ ם שׁוּבוּ ָלכֶם לְ אָהֳ ֵליכֶם.9
כז- כו, יחזקאל מד:'ימית לְ ָשׁ ֵרת בַּ קּ ֶֹדשׁ י ְַק ִריב ַחטָּ את ֹו נְאֻ ם אֲ ֹדנָי ה
ִ ִוּבְ יוֹם בֹּא ֹו אֶ ל הַ קּ ֶֹדשׁ אֶ ל הֶ ָחצֵ ר הַ ְפּנ: וְ אַחֲ ֵרי טָ הֳ ָרת ֹו ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים י ְִספְּ רוּ ל ֹו.10

I.

Practices and prohibitions of  אבלותand their possible extension to מנודין ומצורעין
a. Haircutting/shaving:  אבלprohibited per inference from v1 (note);
i. מנודה ומצורע: explicit  ברייתאforbidding them from haircutting and laundry
1. Note:  מנודהwho dies in state of excommunication –  בי"דplaces a stone on his קבר
b. Practice of ( עטיפת הראשcovering head and face):  – אבלprohibited as per inference from v2 (note)
i. מנודה: רב יוסף: inferred from description of behavior after last series of rain-fasts (unsuccessful)
1. אביי: perhaps excommunicated from ' הis more severe and cannot be a model
ii. מצורע: explicit in v3
c. תפילין: prohibition of wearing ( אבל – תפילין1st day) – prohibited as per inference from v2
i. מנודה ומצורע:  מנודהis unclear ( – מצורע ;)תיקוv3 extends  צרעתto  – כה"גmay extend to “external
garments” but not necessarily תפילין
d. שאילת שלום:  אבלprohibited as per v2 ;  – מנודהsame as analysis of  – מצורע ;עטיפת הראשv3 his lips are sealed
e. תלמוד תורה:  אבלis  אסורper v2;  מנודהis allowed to hire himself out to teach ;תורה
i. מצורע: following  מדרשof v4 – only  בעלי קרייןare restricted from ד"ת, not other טמאים
f. כביסה:  אבלis  אסורper v5;  – מנודה ומצורעexplicit  ברייתאforbidding them from haircutting and laundry
g. קריעה:  אבלis obligated as per inference from v1;  מנודהis unclear ( – מצורע ;)תיקוexplicit from v3
h. כפיית המטה:  אבלis obligated;  מנודה ומצורעare unclear ()תיקו
i. מלאכה:  אבלprohibited as per v6;  – מנודהmay hire himself out 9(( מצורע ;)מותרunclear )תיקו
j.
רחיצה:  אבלprohibited per v5;  – מנודהinconclusive;  – מצורעunclear ()תיקו
k. נעילת הסנדל:  אבלis  אסורper inference from v2;  – מנודהinconclusive;  – מצורעunclear ()תיקו
l. תשמיש המטה:  אבלis  אסורper inference from v7;  – מנודהinferred from behavior of  בנ"יin )רב יוסף( מדבר
i. Challenge ()אביי: perhaps being excommunicated from ' הis less severe and cannot be a model
1. Challenge:  אבייuses difference between  מנודה למקוand “ מנודה לבי"דconveniently”
2. Answer: status of  מנודה למקוםis in doubt; each attempted application is rejected
ii. מצורע: prohibited as per vv. 8-9 (אשה::)אהל
m. Permission to send קרבנות:  אבלis restricted; since  שלמיםrequire sender to be ( שלםq: what about )?עולות
i. מנודה: same discussion as above re: רב יוסף ואביי – תמיש המטה
ii. מצורע: prohibited by inference from v10
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