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11.3.11; 27b  (ואמר רב יהודה אמר רב)  29a (סיום המסכת)  

  י ,כב ירמיהו: מֹוַלְדּתוֹ  ֶאֶרץ ֶאת ְוָרָאה עֹוד ָיׁשּוב א� ִּכי ַלֹהֵל� ָבכוֹ  ְּבכּו לוֹ  ָּתנֻדּו ְוַאל ְלֵמת ִּתְבּכּו ַאל .1

  א ,כ במדבר :ָׁשם ַוִּתָּקֵבר ִמְרָים ָׁשם ַוָּתָמת ְּבָקֵדׁש ָהָעם ַוֵּיֶׁשב ָהִראׁשֹון ַּבֹחֶדׁש ִצן ִמְדַּבר ָהֵעָדה ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַוָּיֹבאּו .2

  טז ,כד יחזקאל :ִּדְמָעֶת� ָתבֹוא ְולֹוא ִתְבֶּכה ְו�א ִתְסֹּפד ְו�א ְּבַמֵּגָפה ֵעיֶני� דַמְחמַ  ֶאת ִמְּמ� �ֵקחַ  ִהְנִני ָאָדם ֶּבן .3

  יח ,כד יחזקאל :ֻצֵּויִתי ַּכֲאֶׁשר ַּבֹּבֶקר ָוַאַעׂש ָּבָעֶרב ִאְׁשִּתי ַוָּתָמת ַּבֹּבֶקר ָהָעם ֶאל ָוֲאַדֵּבר .4

  יד ,לא דברים :מֹוֵעד ְּבֹאֶהל ַוִּיְתַיְּצבּו ִויהֹוֻׁשעַ  ֹמֶׁשה ַוֵּיֶל� ַוֲאַצֶּוּנּו מֹוֵעד ְּבֹאֶהל ְוִהְתַיְּצבּו ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ְקָרא מּותלָ  ָיֶמי� ָקְרבּו ֵהן ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .5

  כו ,ה איוב :ְּבִעּתוֹ  ָּגִדיׁש ַּכֲעלֹות ָקֶבר ֱאֵלי ְבֶכַלח ָּתבֹוא .6

  י ,צ תהלים :ַוָּנֻעָפה ִחיׁש ָגז ִּכי ָוָאֶון ָעָמל ְוָרְהָּבם ָׁשָנה ְׁשמֹוִנים ִּבְגבּוֹרת ְוִאם הָׁשנָ  ִׁשְבִעים ָבֶהם ְׁשנֹוֵתינּו ְיֵמי .7

  יט ,ט ירמיהו :ִקיָנה ְרעּוָתּה ְוִאָּׁשה ֶנִהי ְבנֹוֵתיֶכם ְוַלֵּמְדָנה ִּפיו ְּדַבר ָאְזְנֶכם ְוִתַּקח ה' ְּדַבר ָנִׁשים ְׁשַמְעָנה ִּכי .8

  ח ,כה ישעיהו: ִּדֵּבר ה' ִּכי ָהָאֶרץ ָּכל ֵמַעל ָיִסיר ַעּמוֹ  ְוֶחְרַּפת ָּפִנים ָּכל ֵמַעל ִּדְמָעה ה' ֲאֹדָני ּוָמָחה ָלֶנַצח תַהָּמוֶ  ִּבַּלע .9

  ב ,ז קהלת :ִלּבוֹ  ֶאל ִיֵּתן ְוַהַחי ָהָאָדם ָּכל סֹוף הּוא ַּבֲאֶׁשר ִמְׁשֶּתה ֵּבית ֶאל ִמֶּלֶכת ֵאֶבל ֵּבית ֶאל ָלֶלֶכת טֹוב .10

  ז ,כה משלי :ֵעיֶני� ָראּו ֲאֶׁשר ָנִדיב ִלְפֵני ֵמַהְׁשִּפיְל� ֵהָּנה ֲעֵלה ְל� ֲאָמר טֹוב ִּכי .11

  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 .12

  ט ,ט ראויק :ַהִּמְזֵּבחַ  ְיסֹוד ֶאל ָיַצק ַהָּדם ְוֶאת ַהִּמְזֵּבחַ  ַקְרנֹות ַעל ַוִּיֵּתן ַּבָּדם ֶאְצָּבעוֹ  ַוִּיְטֹּבל ֵאָליו ַהָּדם ֶאת ַאֲהֹרן ְּבֵני ַוַּיְקִרבּו .13

  יג ,יד א מלכים :ָיָרְבָעם ְּבֵבית ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ה' ֶאל טֹוב ָּדָבר בוֹ  ִנְמָצא ַיַען ָקֶבר ֶאל ְלָיָרְבָעם ָיֹבא ְלַבּדוֹ  ֶזה ִּכי ֹאתוֹ  ְוָקְברּו ִיְׂשָרֵאל ָכל לוֹ  ְוָסְפדּו .14

  ה:לד ירמיהו: ה' ְנֻאם ִדַּבְרִּתי ֲאִני ָדָבר ִּכי ָל� ִיְסְּפדּו ָאדֹון ְוהֹוי ָל� ִיְׂשְרפּו ֵּכן ְלָפֶני� ָהיּו ֲאֶׁשר ִניםָהִראׁשֹ  ַהְּמָלִכים ֲאבֹוֶתי� ּוְכִמְׂשְרפֹות ָּתמּות ְּבָׁשלֹום .15

ם ַהִּמְסֵּפד ִיְגַּדל ַההּוא ַּבּיֹום .16   יא ,יב זכריה :ְמִגּדֹון ְּבִבְקַעת ִרּמֹון ֲהַדדְ  ְּכִמְסַּפד ִּבירּוָׁשַלִ

  לה ,כב א מלכים :ָהָרֶכב ֵחיק ֶאל ַהַּמָּכה ַּדם ַוִּיֶצק ָּבֶעֶרב ַוָּיָמת ֲאָרם ֹנַכח ַּבֶּמְרָּכָבה ָמֳעָמד ָהָיה ְוַהֶּמֶל� ַההּוא ַּבּיֹום ַהִּמְלָחָמה הַוַּתֲעלֶ  .17

  ז ,טל ירמיהו :ָּבֶבָלה ֹאתוֹ  ָלִביא ַּבְנֻחְׁשַּתִים ַוַּיַאְסֵרהּו ִעֵּור ִצְדִקָּיהּו ֵעיֵני ְוֶאת .18

  כ ,כב ב מלכים :ָּדָבר ַהֶּמֶל� ֶאת ַוָּיִׁשיבּו ַהֶּזה ַהָּמקֹום ַעל ֵמִביא ֲאִני ֲאֶׁשר ָהָרָעה ְּבֹכל ֵעיֶני� ִתְרֶאיָנה ְו�א ְּבָׁשלֹום ִקְבֹרֶתי� ֶאל ְוֶנֱאַסְפּתָ  ֲאֹבֶתי� ַעל ֹאִסְפ� ִהְנִני ָלֵכן .19

  כג ,לה ב הימים דברי :ְמֹאד ָהֳחֵליִתי ִּכי ַהֲעִבירּוִני ַלֲעָבָדיו ַהֶּמֶל� ַוֹּיאֶמר ֹיאִׁשָּיהּו ַלֶּמֶל� ַהֹּיִרים ַוֹּירּו .20

  א ,ג איוב: יֹומוֹ  ֶאת ַוְיַקֵּלל ִּפיהּו ֶאת ִאּיֹוב ָּפַתח ֵכן ַאֲחֵרי .21

  כה, כט איוב :ְיַנֵחם ֲאֵבִלים ַּכֲאֶׁשר ַּבְּגדּוד ְּכֶמֶל� ְוֶאְׁשּכֹון ֹראׁש ְוֵאֵׁשב ַּדְרָּכם ֶאֲבַחר .22

  ז ,ו עמוס: ְסרּוִחים ִמְרַזח ְוָסר ֹּגִלים ְּבֹראׁש ִיְגלּו ַעָּתה ָלֵכן .23

  י ,סא ישעיהו :ֵכֶליהָ  ַּתְעֶּדה ְוַכַּכָּלה ְּפֵאר ְיַכֵהן ֶּכָחָתן ְיָעָטִני ְצָדָקה ְמִעיל ֶיַׁשע ִּבְגֵדי ִהְלִּביַׁשִני ִּכי ֵּבא�ַהי ַנְפִׁשי ָּתֵגל ה'ּבַ  ָאִׂשיׂש ׂשֹוׂש .24

  ח ,כא ויקרא :ְמַקִּדְׁשֶכם ה' ֲאִני ָקדֹוׁש ִּכי ָּל� ִיְהֶיה ָקֹדׁש ַמְקִריב הּוא ֱא�ֶהי� ֶלֶחם ֶאת ִּכי ְוִקַּדְׁשּתוֹ  .25

 טו, טו בראשית :טֹוָבה ְּבֵׂשיָבה ִּתָּקֵבר ְּבָׁשלֹום ֲאֹבֶתי� ֶאל ָּתבֹוא ְוַאָּתה .26

  יח:ד שמות :ְלָׁשלֹום ֵל� ְלֹמֶׁשה ִיְתרוֹ  ַוֹּיאֶמר ַחִּיים ַהעֹוָדם ְוֶאְרֶאה ְּבִמְצַרִים ֲאֶׁשר ַאַחי ֶאל ְוָאׁשּוָבה ָּנא ֵאֲלָכה לוֹ  ַוֹּיאֶמר ֹחְתנוֹ  ֶיֶתר ֶאל ַוָּיָׁשב ֹמֶׁשה ַוֵּיֶל� .27

  ט ,טו ב שמואל: ֶחְברֹוָנה ַוֵּיֶל� ַוָּיָקם ָׁשלֹוםּבְ  ֵל� ַהֶּמֶל� לוֹ  ַוֹּיאֶמר .28

  ח ,פד תהלים :ְּבִצּיֹון ֱא�ִהים ֶאל ֵיָרֶאה ָחִיל ֶאל ֵמַחִיל ֵיְלכּו .29

I. רב’s statement regarding limitations on אבלות 

a. Story: with woman in ר' הונא’s town (v1)  

b. Proper 3 :שעור days for weeping, 7 for eulogy and 30 for איסורי אבלות (beyond that, הקב"ה says enough) 

c. Note: attitudinal instructions for אבל 

II. Analysis of last line from 1משנה ח : women’s bier is never left out in רחוב העיר to preserve her dignity 

a. נהרדעי: only applies to a birthing woman (who died during childbirth – blood still flowing) 

b. ר"א: all women, per v. 2 

i. And: מרים also died "בנשיקה" (per שם) – but its unseemly כלפי מעלה, so doesn’t say 'על פי ה 

c. Note: on juxtaposition of פרה אדומה/מיתת מרים  and בגדי כהונה/מיתת אהרן – both are מכפר, so too תת צדיקיםמי  

III. Observations about death (vv 3-7); hurried, speedy, plague deaths etc.  

IV.  2חמשנה : various levels of dirge and their application on various minor holidays 

a.  המועדחול : the women are מענות but not clapping (not מקוננות at all) 

i. 'ישמעאל ר : if they are next to the bier, they also clap 

b. ח, חנוכה פורים"ר : they do both – but still are not מקוננות 

c. Definitions: עינוי – they chant in unison; קינה – call and response, per v. 8; in the future – v9 applies 

i. Reports: of various קינות recited in שכנציב 

ii. מ"ר : repeated v10 and v11 as apt aphorisms 

V. Story of consolation brought by ע"ע ור"בג, רא"ט, ריה"ר  to ר' ישמעאל when his sons died (vv. 12-15) 

a. Follow-up: contradictions (v15/v18; v19/v20) resolved by ר' יוחנן 

VI. Rules of consolation 

a. May not: speak until אבל speaks, per v21 

b. אבל sits: at head of table, per v22 or v23 

i. Tangent: חתן sits at head of table, per v24 (כהן sits at head per v25) 

ii. ינאחנ 'ר : observation about pain soul experiences at death 

c. לוי: taking leave of the dead, say בשלום (per v26, not per v28); from the living, use לשלום (per v27) 

i. Final homily: v28  
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