ניתן להפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל' בלבד

בס"ד

לשבת קדש פרשת שופטים תשע"ד
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ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס.

מועד קטן – י"ט
.1

אלו  3דעות למדנו בענין כתיבת תפילין ומזוזות וטווית ציצית בחוה"מ?
ר' מאיר :כותב לעצמו וטווה על ירכו תכלת .ולאחרים בטובה ולא בשכר.
ר' יהודה :מערים ,מוכר שלו וחוזר וכותב לעצמו.
ר' יוסי :כותב ומוכר כדרכו כדי פרנסתו לצורך שמחת החג ,והורו הלכה כדבריו.
עוד נחלקו :לר"א אינו טווה כדרכו באבן {ולגירסא אחרת אינו טווה בפלך} ולחכמים טווה בין באבן בין בפלך וכן הלכה.

.2

שנינו :הקובר מתו  3ימים קודם לרגל בטלה גזירת שבעה .הקובר  8בטלה גזירת  ,33כיון ששבת עולה למנין ימי השבעה ואינה מבטלת אותם אבל
רגלים מבטלים שבעה .האם כל המועדות שווים בזה?
ר' אליעזר  :משחרב בית המקדש עצרת כ שבת כיון שאין בו תשלומין .רבן גמליאל :אף ר"ה ויוה"כ .לחכמים  :עצרת כרגלים ור"ה ויו"כ כשבת.

.3

מה ביאור המחלוקת האם 'ימים בטלו'?
במקרה שנקבר המת  8ימים קודם הרגל ולא גילח ערב הרגל ,לרב ור"ה ימים לא בטלו ,וקנסוהו שעליו למנות  ,03ולרב ששת התבטל לגמרי.
ומצינו שנחלקו בזה בברייתא חכמים ואבא שאול.
ועוד נחלקו :לאבא שאול ,מקצת היום השביעי נידון ככולו .והיום השביעי משמש גם כ אחרון של שבעה וגם כתחילת השלושים ,ולכן אם נקבר המת
שבעה ימים קודם הרגל ,הרגל מבטל השלושים שהחל .ולחכמים אין אומרים מקצתו ככ ולו ,והרגל מבטל השלושים רק אם נקבר שמונה ימים קודם.
ומודים חכמים ,כשחל שמיני בשבת ערב הרגל שמותר לגלח בער"ש ,וכדעתו אמר רב :כיון שעמדו מנחמין מאצלו מותר ברחיצה.
ההלכה  -אביי :כאבא שאול ,ומודים חכמים שביום השלושים אומרים מקצתו ככולו .רבא :הלכה כאבא שאול רק בשלושים ולא בשבעה.
נהרדעי :הלכה כאבא שאול בזו ובזו [וחכמים חולקים בשניהם] שהלכה כדברי המיקל באבלו.

.4

מה המקור לדיני שלושים?
גזירה שווה 'פרע פרע' מנזיר ,ושם סתם נזירות שלושים יום  -קדוש ' יהיה' בג ימטריא .03
עוד למדנו אף אבא שאול הסובר שמקצת היום ככולו סובר שאם חל שלישי של האבל בערב הרגל ,אסור ברחיצה עד הערב וכן הלכה.

.5

קברו ברגל ,ימי הרגל לא עולים למנין שבעה כיון שאינם נוהגים ברגל .האם ימי השלושים עולים כיון שדיניהם [איסור גיהוץ ותספורת] נוהגים ברגל?
אביי הסתפק בזה .וענה לו רב ה שאינו עולה ומתחילים למנות אף את ה  03-לאחר הרגל.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה

ואחת" (חגיגה ט)

