בס"ד

מועד קטן יח) :משנה תחתונה( כ) .שורה (17
ביאורים
גימטריא :סתם נזיר שנדר נזירות ללא הגבלת זמן הינו נזיר לשלושים יום .הגמרא הביאה לכך מקור מגימטריא )"קדוש
יהיה" " -יהיה" בגימטריא שלושים( .הרמב"ם קבע ש"דבר זה הלכה מפי הקבלה" )פיהמ"ש לרמב"ם נזיר א,ג( ,אלא שחכמים

מצאו לזה אסמכתא בגימטריא.

משנה
כתיבת שטרי חוב בחוה"מ
אסור לכתוב) .אא"כ המלווה לא מאמין ללווה או שלסופר אין מה לאכול(

דברי קדושה בחוה"מ
ת"ק :אסור לכתוב תורה/תפילין/מזוזות )ואפילו להגיה את הס"ת שבעזרה(

משנתנו:
ר' מאיר:
ר' יהודה:
ר' יוסי:

סיכום דין כתיבה לצורך אחרים
אסור.
מותר אם עושה בחינם.
ימכור את שלו )בהערמה( ואז יכתוב לעצמו.
מותר כרגיל) .וכך הלכה(

 לצורך עצמו.ר"י :א .מותר לכתוב תפילין ומזוזות
ב .מותר לטוות תכלת לציצית בשינוי )על ירכו(  -לצורך עצמו.

טווית תכלת לציציתו בחוה"מ
דעה א' :על יריכו) .בשינוי גדול(
דעה ב' :אף באבן) .בשינוי קטן(
דעה ג' :אף בפלך) .ללא שינוי( ) -וכך הלכה(

משנה
כיצד מפסיק הרגל את האבלות?
הקובר את מתו  3ימים לפני הרגל
הרגל מבטל את אבלות השבעה.
הקובר את מתו  8ימים קודם לרגל
הרגל מבטל את אבלות השלושים.

שבת
נספרת במניין שבעה
ואינה מבטלת אותו.
רגל
אינו נספר במניין שבעה
אבל מבטל אותו.

דינם של מועדים בני יום אחד
ר' אליעזר :כולם כדין שבת.
ר' גמליאל :כולם כדין רגל.
חכמים:

ר"ה ויו"כ :כדין שבת.
שבועות :כדין רגל.

אבא שאול )וכן הלכה(:
דין זה תקף גם בקובר  7ימים קודם לרגל.
)מקצת היום ככולו ,ויום שביעי עולה לכאן ולכאן(

מחשיבים את 'מקצת היום ככולו'?
האם
אבא
שאול :כן.
שאול :כן.
אבא
חכמים :לא.
חכמים :לא.
העמדת המחלוקת
אין מקצת היום ככולו )לפי כולם(.
לגבי היום השלישי:
מחלוקת.
לגבי היום השביעי:
לגבי היום השלושים :רבא :מחלוקת.
אביי :מקצת היום ככולו )לפי כולם(.
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פסיקת הלכה
לגבי היום השביעי:

מח' אמוראים כמי לפסוק.

לגבי היום השלושים :כולם מודים  -מקצת היום ככולו.
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בס"ד
מתי הרגל מבטל את השבעה?
רגל  -לעניין שבעה

חכמים ,רב ,ורב הונא:
אבא שאול ,ר' ששת:

רק אם ביטלם כבר בערב חג )הסתפר וכיו"ב(.
תמיד )בלי קשר למעשיו(.

מבטל
ואינו נספר )אם נקבר ברגל(

)אם נקבר לפני הרגל(

לאיזה עניין הרגל לא נספר?
הלכות אבלות :אינו נספר )כיוון שלא נוהגות ברגל(.
ניחום אבלים :נספר )כיוון שנוהג ברגל(.
רגל  -לעניין שלושים
מבטל )אם נקבר  8ימים לפני(
ונספר )אם נקבר  6ימים לפני הרגל או ברגל עצמו(

רבא סבר שאם נקבר ברגל אינו נספר
לשלושים  -אבל אביי דחה את שיטתו.

ההבדל בין שלושים לשבעה:
נוהגים ברגל ]בגלל הרגל[.
איסורי שלשים )גיהוץ ,תספורת( -
איסורי שבעה )נעילת הסנדל ,כפיית המטה(  -לא נוהגים ברגל.
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