ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת מועד קטן
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 ה, קהלת י:שּׁלִּיט
ַ ַלִּפנֵי ה
ְ יתי ַתּ ַחת הַ ָשּׁמֶ שׁ כִּ ְשׁ ָגגָה ֶשׁיֹּצָ א ִמ
ִ יֵשׁ ָרעָ ה ָר ִא
אַב ָרהָ ם אֶ ל נְעָ ָריו ְשׁבוּ ָלכֶם פֹּ ה ִעם הַ חֲ מוֹר וַאֲ נִי וְ הַ נַּעַ ר נֵלְ כָה עַ ד
ְ וַ יֹּאמֶ ר
ִ וּשׁפַ ל אֲ נ ִָשׁים
ְ וּלְמן ִדּי י ְִצבֵּ א י ְִתּנִ נַּהּ
ַ ישׁין ְשׁאֵ לְ ָתא עַ ד ִדּ ְב ַרת ִדּי יִנְ ְדּעוּן ַח ַיּיָּא ִדּי ַשׁלִּ יט ִעלָּאָה ְבּ ַמלְ כוּת אֲ נ ָָשׁא
ִ אמר ַק ִדּ
ַ ֵבִּ גְ ז ֵַרת ִע ִירין ִפּ ְתג ָָמא וּמ
 יד, דניאל ד:יְקים עֲ לַהּ
ָ בֹּקר ִהנֵּה יֹצֵ א הַ מַּ י
ֶ ֵַל אֶ ל פַּ ְרעֹה בּ
 טו, שמות ז: ְמה וְ נִצַּ ְב ָתּ לִ ְק ָראת ֹו עַ ל ְשׂפַ ת הַ יְאֹר וְ הַ ַמּטֶּ ה אֲ ֶשׁר נ ְֶהפַּ לְ נ ָָחשׁ ִתּ ַקּח ְבּי ֶָד
ְ וּבתוּאֵ ל וַ יּ
ְ וַ יַּעַ ן לָבָ ן
 נ, בראשית כד:ֹאמרוּ מֵ ה' יָצָ א הַ ָדּבָ ר א נוּכַל ַדּבֵּ ר אֵ לֶי ַרע א ֹו טוֹב
 ד, שופטים יד:ִשׂ ָראֵ ל
ְ מֹשׁלִים ְבּי
ְ לִשׁ ִתּים וּבָ עֵ ת ַה ִהיא ְפּלִ ְשׁ ִתּים
ְ וְ אָבִ יו וְ ִאמּ ֹו א י ְָדעוּ כִּ י מֵ ה' ִהיא כִּ י תֹאֲ נָה הוּא ְמבַ ֵקּשׁ ִמ ְפּ
 יד, משלי יט:בַּ יִת וָ הוֹן נַחֲ לַת אָבוֹת וּמֵ ה' ִא ָשּׁה מַ ְשׂ ָכּלֶת
ַ יִּבנוּ לָהֶ ם בָּ מוֹת ְבּכָל עָ ֵריהֶ ם ִמ ִמּ
ְ ַוַ יְחַ פְּ אוּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר א כֵן עַ ל ה' אֱ הֵ יהֶ ם ו
 ט, מלכים ב יז:גְדּל נו ְֹצ ִרים עַ ד ִעיר ִמ ְבצָ ר
 טז, תהלים קו:'לְמֹשׁה בַּ מַּ חֲ נֶה לְאַהֲ רֹן ְקדוֹשׁ ה
ֶ
וַ י ְַקנְאוּ
 ה, בראשית כב:נִשׁ ַתּחֲ וֶה וְ נָשׁוּבָ ה אֲ לֵיכֶם
ְ ְכֹּה ו
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

Analysis of end of first half of נזיר ומצורע – משנה
a. All other exceptions: only if they had no time to shave before רגל
b. נזיר ומצורע: even if they had time, in order to avoid delaying their קרבנות
c. ברייתא:  כהן ואבלmay also shave
i. אבל: his 7th day was  שבת- עיו"ט
1. תנא דברייתא: accepts (אבא שאול )מקצת היום ככולו אבלותwas over on נאנס – שבת
2. תנא דמתניתין: rejects  אבא שאול  אבלותwasn’t over when  יו"טcame
ii. כהן: his  משמרתfinished on the רגל
1. תנא דברייתא: since he joins the other משמרות, considered still in משמרת
2. תנא דמתניתין: since he is not centrally involved, not considered such
d. ברייתא: all of these are allowed to shave during  אבלותas well, if they had a string of אבלות
i. Even: without אונס, they may shave
e. Cutting: finger/toe nails on  חוה"מand during אבלות:
i. ר' יוסי: permitted ( – שמואלboth fingernails and toenails) הלכה
ii. ר' יהודה: forbidden
1. Story: with  שמואלand his brother (vv. 1-2)
2. Practice: of  ר' יוחנןto cut his nails in  ביהמ"דand dispose of them there
a. Associated: ( אגדהvv. 3-4)
II. Analysis of 2nd half – exceptions to prohibition of laundering
a. Even if: they have 2 garments (anyone with only one garment may launder)
b. Towels etc.: even of other fabrics (all linen garments are allowed)
III. משנה ג: exceptions to prohibition of writing on מועד
a. שטר קידושין:  שמואל- permitted to betroth on שמא יקדמנו אחר – חוה"מ
i. Even though: matches are set by '( הas per vv. 5-7),
1. Nonetheless: another may “beat him” via  תפילהas per story with רבא
ii. Tangential observation: about suspicion (vv. 8-9)
1. If: someone is suspected of something and the rumors don’t cease – and there’s no
ulterior motive to associate with the rumors – he must be guilty, in some fashion, of
that violation
b. Other שטרות: גיטין, loan-receipts, gifting documents, פרוזבול, writs of estimation of property value for lien,
orders of support from the estate, שטרי חליצה, proof of מיאון, זבל"א, enactments of בי"ד, conventional
letters
I.
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