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ָלִחין    ֵּביתֵּביתֵּביתֵּבית    ַמְׁשִקיןַמְׁשִקיןַמְׁשִקיןַמְׁשִקין""""    ––––א' א' א' א' פרק פרק פרק פרק     מועד קטןמועד קטןמועד קטןמועד קטןמסכת מסכת מסכת מסכת  ָלִחיןַהׁשְּ ָלִחיןַהׁשְּ ָלִחיןַהׁשְּ     """"ַהׁשְּ
        ב, א ב, א ב, א ב, א  .1

   ַמְתִניִתין    ב,א

ָלִחין ְ ית ַהׁשּ ִקין ּבֵ    :ַמׁשְ
   ,ּמֹוֵעדּבַ 

ִביִעית ְ    ,ּוַבׁשּ
ה ִחיּלָ תְּ ָצא ּבַ ּיָ ְעָיין ׁשֶ ין ִמּמַ ה ,ּבֵ ִחיּלָ תְּ ּלֹא ָיָצא ּבַ ְעָיין ׁשֶ ין ִמּמַ    .ּבֵ

ִקין    :ֲאָבל ֵאין ַמׁשְ
ִמים ׁשָ י ַהּגְ    ,לֹא ִמּמֵ
ילֹון י ַהּקִ    ,ְולֹא ִממֵּ

ָפִנים ין עּוִגּיֹות ַלּגְ    .ְוֵאין עֹוׂשִ
  

י ֶאְלָעָזר ּבֶ     :אֹוֵמר ן ֲעַזְרָיהַרּבִ
ּמֹוֵעד ה ּבַ ִחיּלָ תְּ ה ּבַ ין ֶאת ָהַאּמָ ִביִעית ,ֵאין עֹוׂשִ ְ    .ּוַבׁשּ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ִביִעית ְ ׁשּ ה ּבַ ִחיּלָ תְּ ה ּבַ ין ֶאת ָהַאּמָ    ,עֹוׂשִ

ּמֹוֵעד ִנין ֶאת ַהְמקּוְלָקלֹות ּבַ    .ּוְמַתּקְ
  

ִים ׁשֶ  ִנין ֶאת ִקְלקּוֵלי ַהּמַ יםּוְמַתּקְ ְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ּבִ
   ,ְוחֹוְטִטין אֹוָתן

ָרִכים ְוֶאת ָהְרחֹובֹות ִנין ֶאת ַהּדְ    ,ּוְמַתּקְ
ִים    .ְוֶאת ִמְקוֹות ַהּמַ

ים ל צֹוְרֵכי ָהַרּבִ ין ּכָ    .ְועֹוׂשִ
ָברֹות יִנין ֶאת ַהּקְ    ,ּוְמַצּיְ

ְלַאִיםוְ    .יֹוְצִאין ַאף ַעל ַהּכִ
   

ָמָרא    ּגְ

א ֵיׁש לוֹ  ּתָ ה"ַמר ַהׁשְ ִחיּלָ תְּ ָצא ּבַ ּיָ ְעָיין ׁשֶ ָאֵתי ְלִאיְנּפּוֵלי "ִמּמַ    ,ּדְ
ִקין " ה... ַמׁשְ ִחיּלָ תְּ ּלֹא ָיָצא ּבַ ְעָיין ׁשֶ ָלא ָאֵתי ְלִאיְנּפּוֵלי "ִמּמַ ְעָיא ,ּדְ    ?!ִמיּבַ
  

   :ָאְמֵרי
   ,ִאְצְטִריךְ 
ָנא  ה"ִאי ּתָ ִחיּלָ תְּ ָצא ּבַ ּיָ    – "ַמְעָיין ׁשֶ

ָלִחין  :ֲהָוה ָאֵמיָנא ְ ֵבית ַהׁשּ ַעל  ,ִאין –ָהָכא הּוא ּדְ ית ַהּבַ ָאֵתי ְלִאיְנּפּוֵלי -ּבֵ ּום ּדְ    ,ָלא ִמׁשּ
ה"ֲאָבל  ִחיּלָ תְּ ּלֹא ָיָצא ּבַ ָלא ָאֵתי ְלִאיְנּפּוֵלי  "ַמְעָיין ׁשֶ י :ֵאיָמא –ּדְ ַעל ַנּמִ ית ַהּבַ    ,ֲאִפיּלּו ּבֵ

ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ
ָנא ַמְעָיין ׁשֶ  הָלא ׁשְ ִחילָּ ּתְ ָצא ּבַ    ,ּיָ

ה ִחיּלָ ּתְ ּלֹא ָיָצא ּבַ ָנא ַמְעָיין ׁשֶ    ,ְוָלא ׁשְ
ָלִחין  ְ ית ַהׁשּ    ,ִאין –ּבֵ

ַעל  ית ַהּבַ    .ָלא –ּבֵ
  

ַהאי  ָלִחין"ּוַמאי ַמְשַמע ּדְ ְ ית ַהׁשּ ַצחּוָתא ִהיא "ּבֵ ָנא ּדְ    ?ִליׁשְ
  

ְכִתיב ה ָעֵיף ְוָיֵגַע " :ּדִ ִמיַנן ְוַאתְּ ְמַשְלֵהי ְוָלֵאי יח)-(דברים כה "ְוַאּתָ    .ּוְמַתְרּגְ
  

ַהאי  ַעל"ּוַמאי ַמְשַמע ּדְ ית ַהּבַ בּוָתא ִהיא "ּבֵ ְמַייּתְ ָנא ּדִ    ?ִליׁשְ
  
תּוָלה" :ְכִתיבּדִ  חּור ּבְ י ִיְבַעל ּבָ    ,ה)- (ישעיה סב "ּכִ

ִמיַנן תּוְלָת  :ּוְמַתְרּגְ ִמיּתֹוַתב עּוֵלם ִעם ּבְ ָמה ּדְ ַנִייךְ ֲאֵרי ּכְ יְך ּבְ ַגּוֵ בּון ּבְ    .א ִיְתַייּתְ
  
  
  

 רש"י
  מתני' 

. משקין בית השלחין במועד
שדה שהיא עומדת בהר וצריך 
להשקותה תמיד משקין אותה 
אפילו בחולו של מועד לפי 
שהוא לו הפסד גדול אם אינו 
משקה אותה ודבר של הפסד 

מים לטרוח בו בחולו התירו חכ
של מועד כמו שאנו מוצאין 
במסכת חגיגה (דף יח.) דכתיב 
(דברים יז) ששת ימים תאכל 
מצות וביום השביעי עצרת לה' 
אלהיך מה שביעי עצור בעשיית 
מלאכה אף ששה עצורים 
בעשיית מלאכה אי מה שביעי 
עצור בכל מלאכה אף ששה 
עצורין בכל מלאכה תלמוד 

עצור בכל  לומר השביעי שביעי
מלאכה ואין ששה עצורין בכל 
מלאכה הא לא מסרן הכתוב 
אלא לחכמים לומר לך איזו 
מלאכה אסורה בחוש''מ ואי זו 
מותרת ומלאכה שיש בה הפסד 
אם אינו עושה אותה כגון 
להשקות בית השלחין התירו 

   חכמים:
   . מפרש בגמרא:ובשביעית

. דעכשיו ממעיין שיצא בתחילה
ין לא מתחיל לנבוע שעדי

   החזיקה דרכה:
. בין ממעיין שלא יצא בתחילה

   אלא מעיין נובע מזמן מרובה:
. משום אבל לא ממי גשמים

דאית ביה טירחא יתירא 
   כדמפרש בגמרא:

  
  גמ' 

. הקרקע דאתי לאינפולי
שסביבה דעדיין לא החזיקה 

   דרכה:
. בחולו של מועד ולא משקין

חיישינן דלמא נפיל ואזיל וטרח 
   א:טירחא יתיר

. שכבר מעיין שלא יצא בתחילה
   החזיק דרכו:

. דמשקה ממנו בחולו מיבעיא
   של מועד:

. שדה הוא בעמק בית הבעל
ואינו צריך להשקותה ואין בה 

   הפסד אם אין משקה אותה:
. מתניתין דתני בין קא משמע לן

   ממעיין שלא יצא בתחילה:
. בית השלחין אין בית הבעל

אפילו ממעיין שלא יצא 
   לה לא:בתחי

   . וה''א מתחלף בחי''ת:נישלהי
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            בבבב- - - - ב, אב, אב, אב, א .2
ְפֵסיָדא  א ּדִ ּנָ    ?ָלא –ַהְרָווָחה  ,ִאין –ַמאן ּתַ

י ָלא ָטְרִחיַנן ֵסיָדא ִמיְטָרח ַנּמִ ְמקֹום ּפְ    ?ַוֲאִפיּלּו ּבִ
  

   :ַרב הּוָנאֲאַמר 
ן ַיֲעקֹב ִהיא י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    .ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
י ֱאִליֶע " ן ַיֲעקֹבַרּבִ    :אֹוֵמר ֶזר ּבֶ

ּה  ֶדה ּכּוּלָ ָ ֶקה ֶאת ַהׂשּ ּלֹא ַיׁשְ ִים ֵמִאיָלן ְלִאיָלן ּוִבְלַבד ׁשֶ ִכין ֶאת ַהּמַ    .(מו"ק ו:) "מֹוׁשְ
  

ָלא ִטיְרָחא י ֱאִליֶעֶזר ַהְרָווָחה ּדְ ַמַעּתְ ֵליּה ְלַרּבִ ׁשְ    ,ֵאימּור ּדִ
ַמַעּתְ ֵליּה  ֵסיָדא ִמי ׁשְ ְמקֹום ּפְ    ?!ּבִ

  
א ֲאַמר  אֶאּלָ ּפָ    :ַרב ּפַ

י ְיהּוָדה ִהיא י ַרּבִ    .ָהא ַמּנִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ַעל" ית ַהּבַ ֵדה ּבֵ ּנּו ֲאִפיּלּו ׂשְ ה ַמְשִקין ִמּמֶ ִחיּלָ תְּ    ,ַמְעָיין ַהּיֹוֵצא ּבַ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָלִחי ית ַהּשְ ֵדה ּבֵ א ׂשְ ִקין ֶאּלָ ָחְרָבהֵאין ַמׁשְ    .ן ׁשֶ

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ךְ  ךְ  ,לֹא ּכָ    .ְולֹא ּכָ

ן ָאַמר  י ְיהּוָדהָיֵתר ַעל ּכֵ    :ַרּבִ
ל מֹוֵעד חּוּלֹו ׁשֶ תֹו ּבְ תֹו ּוְלחּוְרּבָ ֶקה ְלִגיּנָ ִים ְוַיׁשְ ת ַהּמַ    ."לֹא ַיְפֶנה ָאָדם ַאּמַ

   ?"ָחְרָבה"ַמאי 
ׁש ִאיֵליָמא ָחְרָבה ַמ  ַמְשֵקי ַלּה  -ּמָ י ּדְ ה ּלִ    ?ָלּמָ

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
ְעָיין ֶזה ְוָיָצא ָלּה ַמְעָיין ַאֵחר ָחְרָבה ִמּמַ    .ׁשֶ

ן ֲעַזְרָיה" י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ךְ  ְך ְולֹא ּכָ    ."לֹא ּכָ

ָנא ָחַרב ַמְעָייָנּה     ,ָלא ׁשְ
ָנא לֹא ָחַרב ַמְעָייָנּה     ,ְוָלא ׁשְ

ה ַמְעָיין  ִחיּלָ ּתְ ָצא ּבַ ּיָ    .לֹא –ׁשֶ
  

אי    ?ּוִמּמַ
ָלִחין  ְ ית ַהׁשּ י ְיהּוָדה ּבֵ אן ָלא ָקָאַמר ַרּבִ ְלָמא ַעד ּכָ ַעל  ,ִאין –ּדִ ית ַהּבַ    ,ָלא –ּבֵ

ה    ב,ב ִחיּלָ ּתְ ָצא ּבַ ּיָ א ַמְעָיין ׁשֶ ְלָמא ָאֵתי ְלִאיְנּפּוֵלי^ֶאלָּ    ,ּדִ
ִח  ּתְ ּלֹא ָיָצא ּבַ הֲאָבל ַמְעָיין ׁשֶ י ,יּלָ ַעל ַנּמִ ית ַהּבַ ָלא ָאֵתי ְלִאיְנּפּוֵלי ֲאִפיּלּו ּבֵ    !ּדְ

  
ן  ְרְמֵייּה  ַמְתִניִתין ִאם ּכֵ אן ּתִ    ?ַאּמַ

ה ִחיּלָ ּתְ ּלֹא ָיָצא ּבַ ָנא ַמְעָיין ׁשֶ ה ְוָלא ׁשְ ִחיּלָ ּתְ ָצא ּבַ ּיָ ָנא ַמְעָיין ׁשֶ י ְיהּוָדה ָלא ׁשְ א ְלַרּבִ    ,ֶאלָּ
ָלִחין  ְ ית ַהׁשּ    ,ִאין –ּבֵ

ַעל  ית ַהּבַ    .ָלא –ּבֵ
ָקָתֵני ה" :ְוַהאי ּדְ ִחיּלָ תְּ ָצא ּבַ ּיָ י ֵמִאיר - "ַמְעָיין ׁשֶ ַרּבִ    ,ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹחֹו ּדְ

ַעל ֵדה ַהּבַ ּנּו ֲאִפיּלּו ׂשְ ִקין ִמּמֶ ה ַמׁשְ ִחיּלָ ּתְ ֲאִפיּלּו ַמְעָיין ַהּיֹוֵצא ּבַ    .ּדַ
  
  
  
  

 רש"י
. דמתני' דפסידא שרי מאן תנא

למיטרח בה בחוש''מ כגון בית 
  השלחין:

. כגון דבית הבעל הרווחה לא
דאסור להשקותה מאחר שאין 
בה הפסד שאין צריך להשקותה 
אלא להרווחה דמילתא לשוויה 

   אפלי חרפי:
אפילו במקום פסידא מיטרח 

קתני מתניתין . דלא טרחינן
אבל לא ממי גשמים כו' משום 

   דאית ביה טירחא:
. מושכין המים מאילן לאילן

בחולו של מועד אם יש מים 
תחת אילן אחד עושין דרך קטן 
מאילן לאילן כדי שימשכו 

   המים מאילן זה לאילן אחר:
. לא ישקה את השדה כולה

בבית הבעל קמיירי דהרווחה 
היא אלמא דהרווחה דמילתא 

   ר' אליעזר:אסר 
. שנעשה אילימא חרבה ממש

בור למה לי למשקה לההיא 
   דהא אין לה תקנה לעולם:

שחרבה ממעיין זה ויצא לה 
. שחרב מעיינה מעיין אחר

שרגילה לשתות ממנו דכיון 
שרגילה לשתות אי לא משקה 
לה עכשיו אית ליה פסידא 
יתירא אפילו הכי לא שרי ר' 
יהודה אלא ממעיין שיצא לה 

טירחא הוא אבל מי דלאו 
גשמים ומי קילון דטירחא הוא 
לא שרי אפילו לבית השלחין 
ועוד חזינן דקאמר רבי יהודה 
לא יפנה מים כו' אלמא דלא 
שרי ר' יהודה טירחא יתירא 
אלמא מתני' ר' יהודה היא דהא 
ראב''ע ל''ש חרב מעיינה ממעיין 
שיצא לה בתחילה ול''ש לא חרב 

  תרוייהו אסר:
. אבל ינפולידלמא אתי לא

ממעיין שלא יצא בתחילה 
אפילו בית הבעל נמי שרי רבי 
יהודה ומתניתין דקתני נמי 
ממעיין שלא יצא בתחילה בית 
השלחין אין בית הבעל לא לאו 

   רבי יהודה היא:
. אם כן מתניתין אמאן תרמייה

לא ר''א בן יעקב כדאמרן ולא 
כר''מ דשרי אפילו בית הבעל 

ה ולא כר' אלעזר בן עזרי
דאפילו בית השלחין לא שרי 

   ממעיין שיצא בתחילה:
. אלא לרבי יהודה ולא שנא כו'

   ומתניתין ר' יהודה היא:
. להודיעך כחו דרבי מאיר

דאפילו ממעיין שיצא בתחילה 
  שרי אפילו לבית הבעל:
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        ג, אג, אג, אג, א    ––––    בבבבב, ב, ב, ב,  .3
ַמר    :ִאּתְ

תַהְמנַ  ּבָ ּשַ ֶקה ַמִים ִלְזָרִעים ּבַ ׁשְ ׁש ְוַהּמַ    ,ּכֵ
יּה  ּום ַמאי ַמְתִריַנן ּבֵ    ?ִמׁשּ

ה ּום חֹוֵרׁש  :ֲאַמר ַרּבָ    .ִמׁשּ
ּום זֹוֵרַע  :ֲאַמר ַרב יֹוֵסף    .ִמׁשּ

  
הֲאַמר     :ַרּבָ

ָרא ּבְ יִדי ִמְסתַּ ָווִתי ּדִ    ,ּכְ
ל חֹוֵרׁש  ְרּכֹו ׁשֶ    ?ַמה ּדַ

   .ְלַרּפֹוֵיי ַאְרָעא
י ְמַרּפֹוֵיי ַאְרָעאַה     .אי ַנּמִ
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
ָרא יִדי ִמְסַתּבְ ָווִתי ּדִ    ,ּכְ

ל זֹוֵרַע  ְרּכֹו ׁשֶ    ?ַמה ּדַ
יָרא    ,ְלַצּמֹוֵחי ּפֵ

יָרא ח ּפֵ י ְמַצּמַ    .ָהָכא ַנּמִ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה  הלְ  ַאּבָ    :ַרּבָ
ָיא    ,ְלִדיָדְך ַקׁשְ

ָיא    .ּוְלַרב יֹוֵסף ַקׁשְ
ָיאְלִדיָד " ּום חֹוֵרׁש  -  "ְך ַקׁשְ ּום זֹוֵרַע  ,ִאין –ִמׁשּ    ?!ָלא –ִמׁשּ
ָיא" ּום זֹוֵרַע  - "ְלַרב יֹוֵסף ַקׁשְ ּום חֹוֵרׁש  ,ִאין –ִמׁשּ    ?!ָלא –ִמׁשּ

א ֲחָדא יב ֶאּלָ י ָלא ִמיַחּיַ ְרּתֵ א ּתַ ִאיּכָ ל ֵהיָכא ּדְ יָמא ּכָ    ,ְוִכי ּתֵ
ֲהָנאְוָהֲאַמר  ִים ,ִריְך ָלֵעִציםזֹוֵמר ְוָצ  :ַרב ּכַ תַּ יב ׁשְ ּום נֹוֵטַע  :ַחּיָ ּום קֹוֵצר ,ַאַחת ִמׁשּ    !ְוַאַחת ִמׁשּ

  
ָיא    .ַקׁשְ

  
הלְ  ַרב יֹוֵסףֵאיִתיֵביּה     :ַרּבָ

ה ְלִכְלַאִים " ׁש ְוַהְמַחּפֶ    .לֹוֶקה - ַהְמַנּכֵ
י ֲעִקיָבא ים :אֹוֵמר ַרּבִ    ."ַאף ַהְמַקּיֵ

ָאֵמיָנא ָלָמא ְלִדיִדי ּדְ ׁשְ ּום זֹוֵרַע  ּבִ ִכְלַאִים - ִמׁשּ ֲאִסיָרא ְזִריָעה ּבְ    ,ַהְיינּו ּדַ
א ְלִדיָדךְ  ֲאַמְרּתְ  ,ֶאּלָ ּום חֹוֵרׁש  :ּדַ ִכְלַאִים ִמי ֲאִסיָרא ,ִמׁשּ ה ּבְ    ?!ֲחִריׁשָ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ים ּום ְמַקּיֵ    .ִמׁשּ
  

ָקָתֵני ֵסיָפא י ֲעִקיָבא" :ְוָהא ִמּדְ    – "יםַאף ַהְמַקיֵּ  :אֹוֵמר ַרּבִ
ים הּוא ּום ְמַקּיֵ א ָלאו ִמׁשּ א ַקּמָ ַתּנָ ָלל ּדְ    !ִמּכְ

  
י ֲעִקיָבא ִהיא ּה ַרּבִ    .ּכּולָּ

   .ּוַמאי ַטַעם ָקָאַמר
ִכְלַאִים לֹוֶקהַמאי ַטַעם " ה ּבְ ׁש ְוַהְמַחּפֶ ים ?ַהְמַנּכֵ ּום ְמַקּיֵ   ,ִמׁשּ
יםׁשֶ   י ֲעִקיָבא אֹוֵמר ַאף ַהְמַקּיֵ    ".ַרּבִ

  
י ֲעִקיָבאַמאי ַטְעָמ  ַרּבִ    ?א ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְלַאִים"" ְדָך לֹא ִתְזַרע ּכִ יט)-(ויקרא יט "ׂשָ
ים - 1 א זֹוֵרַע ְמַקּיֵ ִיין ֵאין ִלי ֶאּלָ    ?ִמּנַ

ְדָך לֹא" :ַתְלמּוד לֹוַמר ְלַאִים ׂשָ    .""ּכִ
  

ַנן    :ּתְ

                                                           
1
ָך לֹא-ֶאת  ֶהְמּתְ מֹרּו ּבְ ׁשְ ְדָך לֹא-ֻחּקַֹתי תִּ ְלַאִים ׂשָ יַע ּכִ ַעְטֵנז לֹא ַיֲעֶלה-ַתְרּבִ ְלַאִים ׁשַ ְלָאִים ּוֶבֶגד כִּ   ָעֶליךָ  ִתְזַרע ּכִ

 רש"י
. תולש עשבים רעים מנכש

מתוך הטובים וכי עקרי להו 
   צמחי הני טפי:

. שזורק בזרעים משקה מים
   מים בעיקרי העשבים:

. דמאי משום מאי מתרינן ביה
מלאכה קא חשבינן ליה דודאי 
קוצר לא חשבינן שאינו מתכוין 
ליטול העשבים אלא לתקן 

   עשבים הטובים שבשדה:
חורש וזורע וקוצר אבות 
מלאכות הן בפרק כלל גדול 

  (שבת דף עג.): 
   . לרכך:לריפויי

רע משום חורש אין משום זו
. אמאי לא מיחייב בתרווייהו לא

הא עביד תרווייהו ואשכחינן 
   במלאכה דמיחייב תרתי:

   . בשבת:זומר
. משום קוצר וצריך לעצים חייב

שהרי צריך לעצים וחייב משום 
   נוטע דמשום הזימור גדלי טפי:

. שמכסה את הזרעים המחפה
   בעפר:
. משום לא תזרע כלאים לוקה

   (ויקרא יט):
שרואה כלאים . אף המקיים

   זרוע ואינו מבטלו:
. דמנכש בשלמא לדידי דאמינא

הוי משום זורע משום הכי 
מנכש בכלאים לוקה דהא 
אסירא זריעה בכלאים דכתיב 

   לא תזרע:
. לצורך זריעת כלאים חרישה

מי אסירא דבשעת חרישה ליכא 
   כלאים כלל:

. מנכש אינו לוקה אלא אמר ליה
   משום מקיים:

. שדך לא תלמוד לומר כלאים
ואע''ג דכתיב לא תזרע כלאים 
גורעין ודורשין לא כלאים לא 
יהא כלאים מכל מקום שחייב 

   אתה לבטלו:
 
 
 
 

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

6

ִביִעית" ְ ּמֹוֵעד ּוַבׁשּ ָלִחין ּבַ ְ ית ַהׁשּ ִקין ּבֵ    ."ַמׁשְ
ָלָמא  ׁשְ ּום ִטיְרָחא הּוא - "מֹוֵעד"ּבִ ָנן ,ִמׁשּ רּו ַרּבָ ֵסיָדא ׁשָ    .ּוִבְמקֹום ּפְ

א  ִביִעית"ֶאּלָ ֲאַמ  - "ׁשְ ין ְלַמאן ּדַ ּום זֹוֵרַע " :רּבֵ ֲאַמר ",ִמׁשּ ּום חֹוֵרׁש " :ּוֵבין ְלַמאן ּדַ    ",ִמׁשּ
ֵרי ִביִעית ִמי ׁשָ ְ ׁשּ ה ּבַ    ?!ְזִריָעה ַוֲחִריׁשָ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

ה ַמן ַהּזֶ ּזְ ִביִעית ּבַ ְ ׁשּ י ִהיא ,ּבַ    .ְוַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"    :אֹוֵמר ַרּבִ
מֹוט" ה ׁשָ ִמּטָ ְ ַבר ַהׁשּ 2"ְוֶזה ּדְ

ר - ב)-(דברים טו  תּוב ְמַדּבֵ ִמיטֹות ַהּכָ י ׁשְ תֵּ ׁשְ    .ּבִ
ִמיַטת ַקְרַקע    ,ַאַחת ׁשְ

ָסִפים ִמיַטת ּכְ    .ְוַאַחת ׁשְ
ְזַמן ׁשֶ  ט ַקְרַקע ּבִ ּמֵ ה ְמׁשַ ָסִפים - ַאתָּ ט ּכְ ּמֵ ה ְמׁשַ    ,ַאתָּ

ט ַקְרַקע  ּמֵ ה ְמׁשַ ִאי ַאתָּ ָסִפים - ּוִבְזַמן ׁשֶ ט ּכְ ּמֵ ה ְמׁשַ    ."ִאי ַאתָּ
  

   :ֲאַמר ָרָבא
ָנן יָמא ַרּבָ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ

   ,ֲאַסר ַרֲחָמָנא 'ָאבֹות'
   ,ָלא ֲאַסר ַרֲחָמָנא - 'ּתֹוָלדֹות'   ג,א

ְכִתיב ְדָך לֹא ִתְזַרע" :ּדִ תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ׂשָ ּבָ ת ׁשַ ּבָ ִביִעית ׁשַ ְ ָנה ַהׁשּ ָ 3"ּוַבׁשּ
  ,ד)-(ויקרא כה 

כְ  ִדי ְזִמיָרה ּבִ    ,ַלל ְזִריָעהִמּכְ
ְכַלל ְקִציָרה    ,ּוְבִציָרה ּבִ

ְתִביְנהּו ַרֲחָמָנא    ?ְלַמאי ִהְלְכָתא ּכַ
ַאָהֵני ּתֹוָלדֹות  יב –ְלֵמיְמָרא ּדְ    ,ִמיַחּיַ

יָתא  יב -ַאַאְחָרִנּיָ    .ָלא ִמיַחּיַ
  

   ?!ְוָלא
   :ְוָהַתְנָיא

ְדָך לֹא ִתְזַרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹור"" א ֵזירּוַע ְוִזיּמּור -  ד)-(ויקרא כה "ׂשָ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין ְלִניּכּוׁש     ?ּוְלִכיּסּוַח  ?ּוְלִעיּדּור ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ְדָך לֹ " :תַּ ְרְמָך לֹא... א ׂשָ    -   ..." ּכַ

ַכְרְמךָ  ּבְ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ְדָך ְולֹא ּכָ ׂשָ ּבְ ל ְמָלאָכה ׁשֶ    .לֹא ּכָ
ֵאין ְמַקְרְסִמין ִין ׁשֶ ִאיָלן ?ְוֵאין ְמָזְרִדין ?ִמּנַ ִגין ּבָ    ?ְוֵאין ְמַפסְּ

ְלמּוד לֹוַמר ְדָך לֹא" :תַּ ְרְמָך לֹא ... ׂשָ    – ..." ּכַ
ל ְמָלאָכה ׁשֶ  ְדךָ לֹא ּכָ ׂשָ ַכְרְמךָ  ,ּבְ ּבְ ל ְמָלאָכה ׁשֶ    .ְולֹא ּכָ

ִלין ֵאין ְמַזּבְ ִין ׁשֶ ִקין ?ְוֵאין ְמָפְרִקין ?ִמּנַ ִאיָלן ?ְוֵאין ְמַאּבְ ִנין ּבָ ְ    ?ְוֵאין ְמַעׁשּ
ְלמּוד לֹוַמר ְדָך לֹא" :תַּ ְרְמָך לֹא ... ׂשָ    – ..." ּכַ

ְדָך לֹא ׂשָ ּבְ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ַכְרְמָך לֹאְוָכל ְמָלאָכה  ,ּכָ ּבְ    .ׁשֶ
יִתים ַחת ַהּזֵ ֵקׁש תַּ    ?ָיכֹול לֹא ְיַקׁשְ

ָפִנים ַחת ַהּגְ ר תַּ    ?ְולֹא ְיַעּדֵ
א ְנָקִעים ַמִים    ?ְולֹא ְיַמּלֵ

ָפִנים ה עּוִגּיֹות ַלּגְ    ?ְולֹא ַיֲעׂשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ְדָך לֹא ִתְזַרע" :תַּ    ."ׂשָ

ְכָלל ָהְיָתה ה ָיְצָת  ,ְזִריָעה ּבִ    ?הְוָלּמָ
ֶרם :ְלָהִקיׁש ֵאֶליָה לֹוַמר ָלךְ  ּכֶ ּבַ ֶדה ְוׁשֶ ָ ׂשּ ּבַ ִריָעה ְמיּוֶחֶדת ֲעבֹוָדה ׁשֶ    ,ַמה ּזְ

ֶרם ּכֶ ּבַ ֶדה ְוׁשֶ ָ ׂשּ ּבַ ִהיא ֲעבֹוָדה ׁשֶ ל ׁשֶ    !"ַאף ּכָ
  

ָנן ַרּבָ    ,ִמּדְ
ָעְלָמא א ּבְ    .ּוְקָרא ַאְסַמְכּתָ

  
ֵרי ִביִעית ִמי ׁשָ ְ ׁשּ קּוׁש ּבַ    ?!ְוִקׁשְ

ִתיבְוָה  הּ " :א ּכְ ּתָ ה ּוְנַטׁשְ ְמֶטּנָ ׁשְ ִביִעית ּתִ ְ    .יא)-(שמות כג "ְוַהׁשּ
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ל  מֹוט ּכָ ה ׁשָ ִמּטָ ְ ַבר ַהׁשּ ֵרֵעהוּ -ְוֶזה ּדְ ה ּבְ ֶ ר ַיׁשּ ה ָידֹו ֲאׁשֶ ֵ ַעל ַמׁשּ י-ֵרֵעהּו ְוֶאת-ִיּגֹׂש ֶאת-לֹא  ּבַ ה לַ -ָאִחיו ּכִ ִמּטָ   'הָקָרא ׁשְ

3
תוֹ    ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעת ׁשַ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ת לַ ּוַבׁשּ ּבָ ְדָך לֹא ִתְזָרע 'הן ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ׁשַ ֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹר-ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור ְוֶאת הההה .ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר ׂשָ ַנת  ִעּנְ ׁשְ

תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ּבָ   .ׁשַ

 רש"י

. משום הכי שרי דלא בשלמא מועד
אסיר בשום מלאכה אלא משום 

   טירחא:
. למיטרח וכל מקום פסידא שרו רבנן

בחולו של מועד במקום פסידא 
   כדפרשינן לעיל:

. דפליגי דאמר משום חורשבין למאן 
רבה ורב יוסף לעיל במשקה מים 
לזרעים דחד אמר משום חורש וחד 

   אמר משום זורע:
. הא נפקא חרישה בשביעית מי שרי

מבחריש ובקציר תשבות דאמרינן אם 
אינו ענין לשבת שאינו צריך שהרי כבר 

  נאמר כל מלאכה תנהו ענין לשביעית:
   . דרבנן:בשביעית בזמן הזה

. דאמר דהוא מדרבנן ומילתא היאורבי 
   דפסידא שרו רבנן:

. כתיב וזה דבר השמטה שמוט
בהשמטת כספים אמאי כתיב תרי 

   זימני שמטה שמוט:
. בזמן שאי אתה משמט קרקע כו'

מכלל דאיכא זמן דלא משמט קרקע 
   ואיזה זה בזמן הזה:

. דפליגי עליה דרבי אפילו תימא רבנן
   יתא:ואמרי דשביעית בזמן הזה דאורי

  . אסר רחמנא בשביעית:אבות מלאכות
. כגון משקה זרעים שלא היה תולדות

   במשכן לא אסר רחמנא:
. שדרכו של זומר זמירה בכלל זריעה

לצמוחי פירי כזורע: בצירה בענבים 
כקצירה בתבואה וקצירה אב מלאכה 
היא בפ' כלל גדול (שבת דף עג.) בצירה 

   בכלל קצירה דשניהן חותכין:
   חתך ענפים יבשין של גפן:. מזימור
. שחופר תחת הגפנים לרפויי עידור

   ארעא:
. בעשבים שחותך הרעים מן כיסוח

הטובים ולא היינו ניכוש דמעקר 
העיקרים מן הקרקע דלזה אין עוקרין 

   אלא חותכין למעלה:
. מדלא תלמוד לומר שדך לא כרמך לא

כתיב לא תזרע שדך לא תזמור כרמך 
לא תזמור  אלא שדך לא תזרע כרמך

   משמע שדך לא כרמך לא:
. היינו זימור אלא שקירסום מקרסמין

   שייך באילנות:
. מחתך ענפים יבשים ולחים לפי מזרדין

   שיש לאילן ענפים יותר מדאי:
. סומכים האילן שהוא רענן מפסגין

   יותר מדאי:
   . מניחים זבל בעיקרי האילן:מזבלין

   . אבנים שעל עיקרי האילן:מפרקין
. ששרשיו נראין ומכסין אותו יםמאבק

   באבק:
. עושין עשן תחת האילן כדי מעשנין

   שינשרו התולעים שעליו:
. היינו עידור אלא שעידור יקשקש

   בגפנים וקשקוש בזיתים:
. חופר גומא תחת הגפן ליתן בו עוגיות
   מים:

. ובשנה השביעית זריעה בכלל היתה
   שבת שבתון וגו':

. כגון בכרםאף כל עבודה שהיא בשדה ו
כל הני פרטי יצא קשקוש ועידור ומים 

   בנקעים ועוגיות שאינן בשניהן כו':
לא יקשקש תחת הזיתים ולא יעדר 

. ואם תקשי הא אסר עידור לעיל כו'
קא תריץ לקמן בעוגיות הא בחדתי 

   והא בעתיקי והוא הדין לעידור:
. אבל מדאורייתא לא כל הני מדרבנן

מרינן לעיל הוי אלא זמירה ובצירה כדא
   הני אין מידי אחרינא לא:

 



ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּב "ַמְׁשִקין ֵּב "ַמְׁשִקין ֵּב "ַמְׁשִקין ֵּב     ––––מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א'  ָלִחיןית ַהׁשְּ ָלִחיןית ַהׁשְּ ָלִחיןית ַהׁשְּ     """"ית ַהׁשְּ
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ה"" ְמֶטּנָ ׁשְ ֵקׁש  – "ּתִ ַקׁשְ    .ִמּלְ

תָּ " ל – "הּ ּוְנַטׁשְ ַסּקֵ    !"ִמּלְ
  

ר ָחָמאֲאַמר     :ַרב עּוְקָבא ּבַ
י ָהווּ  קּוׁשֵ ֵרי ִקׁשְ    ,ּתְ

   ,ַאְברּוֵיי ִאיָלֵני - ַחד 
יֵליַסּתוּ ְוַחד     .ֵמי ּפִ

  

   .ָאסּור – "ַאְברּוֵיי ִאיָלן"
יֵליַסּתוּ " ֵרי – "ֵמי ּפִ    .ׁשָ
  
  
  

 רש"י
. להוציא אבנים מן מלסקל
   הכרם:

. שמסתם בקעים סתומי פילי
   של אילן:

   . דאית ביה משום פסידא:שרי
. דהוי משום אברויי אילני אסור

רווחא והאי דשרי קשקוש היינו 
סתומי פילי והאי דאסיר היינו 

  אברויי אילני:
  
 
 
 
 

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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            - - - -     ג, אג, אג, אג, א .4
ַמר    :ִאיּתְ

ִביִעית ְ ׁשּ    ,ַהחֹוֵרׁש ּבַ
י ֶאְלָעָזרוְ  י יֹוָחָנןַרּבִ     :ַרּבִ

   ,לֹוֶקה –ַחד ֲאַמר 
   .ֵאינֹו לֹוֶקה -ֲאַמר  ְוַחד

  
י ָאִבי ְדַרּבִ י ִאיְלָעא ָקִמיְפ ֵליָמא ּבִ ין ֲאַמר ַרּבִ    ?ְלּגֵ

ֲאַמר  י ָאִביןּדַ י ִאיְלָעאֲאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ה ֲעׂשֵ ָלל ּבַ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ לֹא ַת  ,ּכָ ה ּוְפָרט ּבְ ְכָלל ּוְפָרט ּוְכָלל - ֲעׂשֶ ִנין אֹותֹו ּבִ    .ֵאין ּדָ

ֲאַמר לֹוֶקה  י ִאיְלָעא -ַמאן ּדַ י ָאִבין ֲאַמר ַרּבִ ַרּבִ    ,ֵלית ֵליּה ּדְ
ֲאַמר ֵאינֹו לֹוֶקה  י ָאִבין -ּוַמאן ּדַ ַרּבִ    .ִאית ֵליּה ּדְ

  
י ָאִבין ֲאַמר ַרּבִ  .ָלא ַרּבִ י ָעְלָמא ֵלית ֵליּה ּדְ כּוּלֵ    ,י ִאיְלָעאּדְ

ֲאַמר לֹוֶקה  יר –ַמאן ּדַ ּפִ    ,ׁשַ
ֲאַמר ֵאינֹו לֹוֶקה  ְכַלל ְזִריָעה :ֲאַמר ָלךְ  -ּוַמאן ּדַ ִדי ְזִמיָרה ּבִ ְכַלל ְקִציָרה ,ִמּכְ    .ּוְבִציָרה ּבִ

ְתִביְנהּו ַרֲחָמָנא    ?ְלַמאי ִהְלְכָתא ּכַ
יב ִמיַחּיַ ַאָהֵני ּתֹוָלדֹות הּוא ּדְ    ,ְלֵמיַמר ּדְ

יב -ּתֹוָלָדה ַאֲחִריָנא ַא     .ָלא ִמיַחּיַ
  

   ?!ְוָלא
   :ְוָהַתְנָיא

ְדָך לֹא ִתְזַרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹור"" א ֵזירּוַע ְוִזיּמּור -  "ׂשָ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין ְלִעיּדּור קּוׁש  ?ִמּנַ    ?ּוְלִכיּסּוַח  ?ּוְלִקיׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר ְדָך לֹא " :תַּ ְרְמָך לֹא... ׂשָ ְדךָ  - ..". ּכַ ׂשָ ּבְ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ַכְרְמךָ  ,לֹא ּכָ ּבְ ל ְמָלאָכה ׁשֶ    .ְולֹא ּכָ

ֵאין ְמַקְרְסִמין ִין ׁשֶ ִאיָלן ?ְוֵאין ְמָזְרִדין ?ּוִמּנַ ִגין ּבָ    ?ְוֵאין ְמַפסְּ
ְלמּוד לֹוַמר ְדָך לֹא" :תַּ ְרְמָך לֹא ... ׂשָ ְדָך  - ..." ּכַ ׂשָ ּבְ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ל ְמ  ,לֹא –ּכָ ַכְרְמָך ּכָ ּבְ    .לֹא –ָלאָכה ׁשֶ

ִלין ֵאין ְמַזּבְ ִין ׁשֶ ִאיָלן ?ְוֵאין ְמָפְרִקין ?ִמּנַ ִנין ּבָ ְ    ?ְוֵאין ְמַעׁשּ
ְלמּוד לֹוַמר ְדָך לֹא " :תַּ ְרְמָך לֹא... ׂשָ ְדָך  - ..." ּכַ ׂשָ ּבְ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ַכְרְמָך  ,לֹא –ּכָ ּבְ    .לֹא –ְוָכל ְמָלאָכה ׁשֶ

יִתיםָיכֹול לֹא ְיַק  ַחת ַהּזֵ ֵקׁש תַּ    ?ׁשְ
ָפִנים ַחת ַהּגְ ר תַּ    ?ְולֹא ְיַעּדֵ

א ְנָקִעים ַמִים    ?ְולֹא ְיַמּלֵ
ָפִנים ה עּוִגּיֹות ַלּגְ    ?ְולֹא ַיֲעׂשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ְדָך לֹא ִתְזַרע" :תַּ    ."ׂשָ
ְכָלל ָהְיָתה ה ָיְצָתה ,ְזִריָעה ּבִ    ?ְוָלּמָ

ֶרם :לֹוַמר ָלךְ  ,ְלָהִקיׁש ֵאֶליָה  ּכֶ ּבַ ֶדה ְוׁשֶ ָ ׂשּ ּבַ ִריָעה ְמיּוֶחֶדת ֲעבֹוָדה ׁשֶ    ,ַמה ּזְ

ֶרם ּכֶ ּבַ ֶדה ְוׁשֶ ָ ׂשּ ּבַ ִהיא ֲעבֹוָדה ׁשֶ ל ׁשֶ    !"ַאף ּכָ
  

ָעְלָמא א ּבְ ָנן ּוְקָרא ַאְסַמְכּתָ ַרּבָ   .ִמּדְ
   

  
י ֲאָתא    ג,ב יִמיּכִ    :ֲאַמר ַרב ּדִ

   ? ..."ָיכֹול ִיְלֶקה ַעל ַהּתֹוֶסֶפת"
ְלמּוָדא ִלְפטֹוָראְוָנֵסי    ,ב ַלּה ּתַ

ְלמּוָדא"ְוָלא ָיַדְעָנא ַמאי     ?"ּתֹוֶסֶפת"ּוַמאי  ?"ּתַ
  

י ֶאְלָעָזר4    :ֲאַמר ַרּבִ
ה    ,ֲחִריׁשָ

ה :ְוָהִכי ָקָאַמר ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל ,ָיכֹול ִיְלֶקה ַעל ֲחִריׁשָ ָאְתָיא ִמּכְ    ?ּדְ
ְלמּוָדא ִלְפטֹוָרא ִא  ,ְוָנֵסיב ֵליּה ּתַ ן ּדְ י - ם ּכֵ ה ּלִ ָרֵטי ָלּמָ ל ָהֵני ּפְ    ?ּכָ

  

י יֹוָחָנןוְ     :ֲאַמר ַרּבִ
ָנה ָ הֹוִסיפּו ֲחָכִמים ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ    ,ָיִמים ׁשֶ

ָאְתָיא ִמ  :ְוָהִכי ָקָאַמר ָנה ּדְ ָ ּבֹות"ָיכֹול ִיְלֶקה ַעל ּתֹוֶסֶפת רֹאׁש ַהׁשּ ׁשְ ִציר ּתִ ָחִריׁש ּוַבּקָ    ?כא)-(שמות לד "ּבֶ
ְלמּוָדא ִלְפטֹוָרא ן ,ְוָנֵסיב ַלּה ּתַ ְדָבֵעיַנן ְלֵמיַמר ְלַקּמָ    .ּכִ
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  .ורבי יוחנן מא"י, ויש שפירשו אחרתהלכנו בדרך החזו"א או"ח קלה שרב דימי הביא גם את דעת רבי אלעזר  

 רש"י
ם שנאמר כלל כל מקו

. בעשה ופרט בלא תעשה
כגון הכא דכתיב (ויקרא 
כה) ובשנה השביעית שבת 
שבתון יהיה לארץ כלל 
היינו עשה שדך לא תזרע 
וכרמך לא תזמור פרט 

   היינו לא תעשה:
אין דנין אותו בכלל ופרט 

. ואף על גב דכתיב וכלל
כלל בתריה כגון הכא 
דכתיב בתריה (שבת) 

ין שבתון כלומר אין לו ד
דשאר כלל ופרט וכלל 
שכתובין כולו בעשה או 
בלאו דאמר כלל ופרט וכלל 
אי אתה דן אלא כעין 
הפרט דמרבי כל מידי 
דדמי לפרט אלא דיינינן 
ליה בכלל ופרט הואיל 
דנשתנה משאר כלל ופרט 
וכלל אמרינן אין בכלל 
אלא מה שבפרט הני אין 

   מידי אחרינא לא:
דכולי עלמא לית להו דרבין 

. מאן דאמר לוקה שפירכו' 
כדאמר דדרשינן בכלל 

   ופרט וכלל:
. להכי חורש אחרינא לא
  אינו לוקה:

. מארץ כי אתא רב דימי
   ישראל לבבל:

. שמעית דאמרי בא''י אמר
   יכול ילקה על תוספת:

ושמעית דנסיב עליה 
. ולא תלמודא לפטורא

ידענא מאי תוספת ולא 
   פטור:

. רבי אלעזר אמר חרישה
כי קרי ליה בשביעית לה

תוספת דלא נפיק עיקרו מן 
התורה אלא מכלל ופרט 

   וכלל כדאמרי לעיל:
. ונסיב תלמודא לפטורא

   כדאמרינן הני אין:
   . דהוי לקי:דאם כן

. דפריט כל הני פרטי
בהדיא דאסור בשביעית 
זריעה וזימור קצירה 

   ובצירה:
. דכתב רחמנא אלא למה לי

למימרא דאהנך הוא 
ינה דלוקה וכו' שמע מ

   אחרישה לא לקי:
. ימים שלפני ראש השנה

של שביעית שהוא תוספת 
   על השביעית:

. דאתיא מבחריש ובקציר
כדאמר לקמן אם אינו ענין 
לשביעית שהרי כתיב שדך 
לא תזרע וכרמך לא תזמור 
תנהו לענין ששית שנכנס 
לשביעית דבשביעית נמי 

   אסור:
. גמר כדבעינן למימר לקמן

שבת שבתון משבת 
   אשית:בר
  
  
  

 



ָלִחין    ––––מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א'  ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ     """""ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ
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ָנה"ַמאי  ָ ְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ ּלִ    "?ָיִמים ׁשֶ

  
ִדְת     :ַנןּכְ

ִביִעית" ֵדה ִאיָלן ֶעֶרב ׁשְ ׂשְ ין ּבִ    ?ַעד ָמַתי חֹוְרׁשִ
אי ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ִרי ֶפה ַלּפְ ּיָ ל ְזַמן ׁשֶ    .ּכָ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

   .ַעד ָהֲעֶצֶרת
ִדְבֵרי ֵאּלוּ  ְבֵרי ֵאּלּו ִלְהיֹות ּכְ   .(שביעית א,א) "ּוְקרֹוִבין ּדִ

  

ִביִעיתְוַעד ָמַתי חֹוְרׁשִ " ָבן ֶעֶרב ׁשְ ֵדה ַהּלָ    ?ין ׂשְ
ָחה ְכֶלה ַהּלֵ תִּ ֶ    ,ִמׁשּ

אֹות ּוִמְדָלעֹות ע ִמְקׁשָ ים ִליטַּ ֵני ָאָדם חֹוְרׁשִ ּבְ    .ְוָכל ְזַמן ׁשֶ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ן ָנְתָנה ָידוֹ  ,ִאם ּכֵ יעּור ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ    .ּתֹוָרה ׁשִ
ָבן  ְשֵדה ַהּלָ א ּבִ ַסח - ֶאּלָ    ,ַעד ַהּפֶ

ֵדה ָהִאיָלן     .(שביעית ב,א) 5"ַעד ָהֲעֶצֶרת - ּוִבׂשְ
  

ִזיְוָאַמר  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּום  ַרּבִ ָראִמׁשּ ר ַקּפָ    :ּבַ
לּום לּו ּוִבּטְ ָרִקים ַהּלָ ֵני ּפְ ינֹו ִנְמנּו ַעל ׁשְ ְמִליֵאל ּוֵבית ּדִ ן ּגַ    .ַרּבָ

  
י ֵזיָראַמר ֵליּה ֲא  הוּ לְ  ַרּבִ י ַאּבָ י יֹוָחָנןלְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאְמֵרי ַלּה  ַרּבִ    :ַרּבִ

ל אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ֵבית ׁשַ א ּדְ ְנּתָ ּקַ ֵלי ּתַ ינֹו ֵהיִכי ָמצּו ְמַבּטְ ְמִליֵאל ּוֵבית ּדִ ן ּגַ    ?ַרּבָ
ַנן    :ְוָהא ּתְ

ְבֵרי ּבֵ " ל ּדִ ין ָיכֹול ְלַבטֵּ ית ּדִ ין ֲחֵבירוֹ ֵאין ּבֵ    ,ית ּדִ
ָחְכָמה ּוְבִמְנָין ּנּו ּבְ דֹול ִמּמֶ ן ּגָ א ִאם ּכֵ    !"ֶאּלָ

  
ָעה ֲחָדא" ׁשָ ּתֹוַמם ּכְ    .)טז-(דניאל ד "ֶאׁשְ

   :ֲאַמר ֵליּה 
ל  :ֵאימּור ל ָהרֹוֶצה ְלַבּטֵ יֵניֶהן ּכָ ְך ִהְתנּו ּבֵ ל -ּכָ    .ָיבֹוא ִויַבּטֵ

  
יְדהּו ִהיא יַני ִהיא ?!ּדִ ה ִמּסִ    !ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ

ֲאַמר  יּדַ י ַאּסִ י יֹוָחָנןֲאַמר  ַרּבִ ּום  ַרּבִ ית חֹוְרָתןִמׁשּ ְקַעת ּבֵ י ְנחּוְנָיא ִאיׁש ּבִ    :ַרּבִ
ִים  ,ר ְנִטיעֹותֶעׂשֶ  יַני -ֲעָרָבה ְוִניּסּוְך ַהּמַ ה ִמּסִ    !ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ

  
י ִיְצָחקֲאַמר     :ַרּבִ

ִמיֵרי ִהְלְכָתא  י ּגְ ָנה - ּכִ ָ ים יֹום ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ לֹׁשִ    ,ׁשְ
ַסח ּוֵמֲעֶצֶרת ּקּון ִמּפֶ ִדיְדהּו  ,ַוֲאתֹו ָהֵני ּתַ ל ָהרֹוֶצה ְלַבּטֵ  - ְוַאְתנּו ּבְ לּכָ    .ל ָיבֹוא ִויַבּטֵ

  
   !ְקָרֵאי ִניְנהוּ  ?!ְוָהֵני ִהְלָכָתא ִניְנהוּ 

ַתְנָיא    :6ּדְ
ּבֹות"" ׁשְ ִציר ּתִ ָחִריׁש ּוַבּקָ    ,כא)-(שמות לד "ּבֶ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִביִעית    ,ֵאין ָצִריְך לֹוַמר ָחִריׁש ְוָקִציר ֶשל ׁשְ

ָבר ֶנֱאַמר ֲהֵרי ּכְ ְדָך לֹא ִתְזַרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹור": ׁשֶ     ,ד)-(ויקרא כה "ׂשָ
ִביִעית    ד,א ל ֶעֶרב ׁשְ א ָחִריׁש ׁשֶ ִביִעית^ֶאּלָ ְ ְכָנס ַלׁשּ ּנִ    ,ׁשֶ

ִביִעית ָצא ְלמֹוָצֵאי ׁשְ ּיָ ִביִעית ׁשֶ ל ׁשְ    .ְוָקִציר ׁשֶ
י ִיְשָמֵעאל    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ,ֶמה ָחִריׁש ְרׁשּות ַאף ָקִציר ְרׁשּות
ִהיא ִמְצָוה    !"ָיָצא ְקִציר ָהעֹוֶמר ׁשֶ

  
א ֲאַמר  ר ִיְצָחקֶאּלָ    :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ִמיֵרי ִהְלְכָתא  י ּגְ ה - ּכִ ֵרי ַיְלּדָ    ,ְלִמיׁשְ
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ַסח) (וב''ה אֹוְמ  הדפוס גורס          אך אינו מופיע במשנה, מסורת הש"ס אינו גורס.ִרים ַעד ַהּפֶ

6
      מסורת הש"ס גורס: דתניא. וכנראה שהברייתא מבוססת על המשנה (שביעית א,ד). וגם במקבילה ר"ה (ט.) הגירסה דתניא.(דתנן)  הדפוס גורס  

 רש"י
. כלומר כל כל זמן שיפה לפרי

זמן שחרישה יפה לפירות שגדלו 
בששית דהיינו נמי קרוב לעצרת 
אבל מכאן ואילך לא דהוי 

   כמתקן פירות שביעית:
  . של תבואה:שדה לבן

. שכלין הגשמים שתכלה הלחה
של שנה ששית דעד ההיא 
שעתא מהני חרישה לזריעה 
דשנה זו אבל משתכלה הלחה 
אינו יכול לחרוש דמחזי כחורש 
לצורך שביעית דהיינו כל זמן 
שבני אדם חורשין ליטע 

   מקשאות:
נתנה תורה שיעור לכל אחד 

. כלומר נתת דבריך ואחד בידו
לשיעורין שפעמים זה חורש 

   קודם חבירו ליטע מקשאות:
   . דפסח ועצרת:על שני פרקים

. דחורשין עד ראש ובטלום
   השנה:

. דרבי ללתקנתא דשמאי וה
שמעון דאמר עד פסח ועד עצרת 

   והיינו אליבא דב''ש וב''ה:
. שמאי והלל בשעת כך התנו
   תקנתם:

   . תקנתם היא:דידהו היא
   . מקום:חורתן

. המפוזרות בתוך בית י' נטיעות
סאה שהוא נ' על נ' חורשין כל 
השדה שלה בשבילן בערב 
שביעית עד ר''ה ואמרי הני 

פסידא הואיל וילדות הן איכא 
יתירא לכך חורשין עד ראש 
השנה אבל זקינה אין חורשין 
עד ראש השנה אלמא דהלכה 

   למשה מסיני הן:
   . להקיף המזבח:וערבה

. דאין חורשין כי גמירי הלכתא
לזקינה עד ראש השנה אבל 
חורשין עד שלשים יום לפני 

   ראש השנה:
. בתקנה דידהו דהרחיקו ואתו

   עד הפסח ועד העצרת:
. צה לבטל יבוא ויבטלוכל הרו

ורבן גמליאל דבטל לא בטל 
אלא מפסח ומעצרת עד שלשים 

  יום לפני ראש השנה:
. כל שיש לו שנכנס לשביעית

ליכנס לשביעית שאסור לחרוש 
. בכל מה חריש רשות לפני ר''ה:

   מקום:
. מותר לקצור קציר העומר

   בשבת:
. אע''פ שמצא שהיא של מצוה

קצור קוצר דבעינן קצירה 
ה אבל אם מצא חרוש אינו לשמ

   חורש:
. עשר הלכתא למישרא ילדה

 נטיעות עד ר''ה:
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   .ְלֵמיַסר ְזֵקיָנה - ְקָרֵאי 
  

ה ֵרי ַיְלּדָ ִהְלְכָתא ְלִמׁשְ    ,ְוֵכיָון ּדְ
יָלא ְזֵקיָנה ֲאִסיָרה    ?!ָלאו ִמּמֵ

  
א ִהלְ  י ִיְשָמֵעאל - ְכָתא ֶאלָּ    ,ְלַרּבִ

י ֲעִקיָבא - ְקָרֵאי     .ְלַרּבִ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ֲאַמר ַרּבִ

יל ְלהוּ  ּטֵ אֹוַרְייָתא ּבַ ינֹו ִמּדְ ְמִליֵאל ּוֵבית ּדִ ן ּגַ    .ַרּבָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ַמר  ת"ּגָ ּבָ 7"ׁשַ
ת" (שמות לא,טו)  ּבָ 8"ׁשַ

ית ויקרא כה,ד)(  ֵראׁשִ ת ּבְ ּבַ ַ    ,ִמׁשּ
ִרין ַמה ן ִהיא ֲאסּוָרה ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה מּוּתָ ַהּלָ    ,ּלְ

ִרין אן ִהיא ֲאסּוָרה ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה מּוּתָ    .ַאף ּכָ
  

יַמְתִקיף ַלּה     :ַרב ַאׁשִ
ֲאַמר ָוה ָעְקָרה ִהְלְכָתא -ִהְלְכָתא  :ַמאן ּדַ ֵזָרה ׁשָ    ?!ָאְתָיא ּגְ

ֲאַמר ָוה ָעְקָרה ְקָראָאְתָיא  - ְקָרא  :ּוַמאן ּדַ ֵזָרה ׁשָ    ?!ּגְ
  

א ֲאַמר  יֶאּלָ    :ַרב ַאׁשִ
י ִיְשָמֵעאל ַרּבִ ינֹו ָסְבֵרי ַלּה ּכְ ְמִליֵאל ּוֵבית ּדִ ן ּגַ    ,ַרּבָ

ֲאַמר ִמיֵרי ַלּה  :ּדַ    ,ִהְלְכָתא ּגְ
ים ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ִמיֵרי ִהְלְכָתא ּבִ ִניּסּוְך ַה  ,ְוִכי ּגְ ִיםדּוְמָיא ּדְ    ,ּמַ

ים  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ְזַמן ׁשֶ   .ָלא –ֲאָבל ּבִ
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ִביִעי   ְ ה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהׁשּ ת ָיִמים ֵיָעׂשֶ ׁשֶ תֹון קֶֹדׁש לַ  ׁשֵ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ל 'הׁשַ ת מֹות יּוָמת-ּכָ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ה ְמָלאָכה ּבְ   ָהעֹׂשֶ

8
תוֹ    ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעת ׁשַ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ת לַ ּוַבׁשּ ּבָ ְדָך לֹא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר  'הן ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ׁשַ   ׂשָ

 רש"י
. שלשים קראי למיסר זקינה

יום קודם ראש השנה ואתו בית 
שמאי והלל וגזרו מפסח ועד 

   עצרת:
. דזקינה ממילא שמעת מינה

   אסור לחרוש:
. לרבי ישמעאל. אלא הלכתא 

דלא נפיק ליה מקראי דדריש 
לדרשה אחרינא להוציא לקרא 

   קציר העומר:
. כלומר מדאורייתא בטלו

אשכחו סמך מן התורה להכי 
   בטלו הלכתא:

. דלפני ר''ה מאן דאמר הלכתא
   אסור:

אתא גזירה שוה עקרה 
. כלומר משום גזרה להלכתא

שוה דאינהו גמירו מנפשייהו 
משבת בטלו הלכתא הא אין 

   אדם דן ג''ש מעצמו:
ן שבית כי גמירו הלכתא בזמ

. וכי שרו רבן המקדש קיים
גמליאל ובית דינו בזמן שאין 

   בית המקדש קיים:
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        ד, א ד, א ד, א ד, א  .5
ילֹון" י ַהּקִ ִמים ּוִמּמֵ ׁשָ י ַהּגְ    ."ֲאָבל לֹא ִמּמֵ
  

ָלָמא  ׁשְ א ִטיְרָחא ְיֵתיָרא "ֵמי ִקילֹון"ּבִ    ,ִאיּכָ
א  ִמים"ֶאּלָ ׁשָ א - "ֵמי ּגְ    ?ַמאי ִטיְרָחא ִאיּכָ

  
י ִאילְ ֲאַמר  י יֹוָחָנןֲאַמר  ָעאַרּבִ    :ַרּבִ

ֵזיָרה  ִמים"ּגְ ׁשָ    ."ֵמי ִקילֹון"ַאּטּו  "ֵמי ּגְ
  

י    :ֲאַמר ַרב ַאׁשִ
ִמים" ׁשָ    .ָאתוּ  "ֵמי ִקילֹון"ּגּוַפְייהּו ִליֵדי  "ֵמי ּגְ
  

י ֵזיָרא ְדַרּבִ ְלֵגי ּבִ    ,ְוָקִמיּפַ
ֲאַמר  י ֵזיָראּדַ ר ִיְרְמָיהֲאַמר  ַרּבִ ה ּבַ מֲאַמר  ַרּבָ    :ּוֵאלׁשְ

ים  ִכין ַמִים ִמן ָהֲאַגּמִ ל מֹוֵעד -ְנָהרֹות ַהּמֹוׁשְ חּוּלֹו ׁשֶ קֹות ֵמֶהן ּבְ ר ְלַהׁשְ    .מּוּתָ
י ֵזיָרא - ָמר  ַרּבִ    ,ִאית ֵליּה ּדְ

י ֵזיָרא -ּוָמר  ַרּבִ    .ֵלית ֵליּה ּדְ
  
  
  

   :ּגּוָפא
י ֵזיָראֲאַמר " ר ִיְרְמָיהֲאַמר  ַרּבִ ה ּבַ מּוֵא ֲאַמר  ַרּבָ    :לׁשְ

ים  ִכין ַמִים ִמן ָהֲאַגּמִ ל מֹוֵעד -ְנָהרֹות ַהּמֹוׁשְ חּוּלֹו ׁשֶ קֹות ֵמֶהן ּבְ ר ְלַהׁשְ    ".מּוּתָ
  

י ִיְרְמָיהֵאיִתיֵביּה  י ֵזיָראלְ  ַרּבִ    :ַרּבִ
י ִקילֹון" ִמים ְולֹא ִמּמֵ ׁשָ י ּגְ    !"ֲאָבל לֹא ִמּמֵ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ִרי ים ּדְ  ,ִיְרְמָיה ּבְ מוּ ָהֵני ֲאַגּמִ ְסֵקי ּדָ ָלא ּפָ א ּדְ ַמּיָ    .ָבֶבל ּכְ

  
  
  

 רש"י
. דלמא אתי גזירה מי גשמים

   למעבד מי קילון:
מי גשמים נמי אתי לידי מי 

. כלומר כי מדלו מינה קילון
דלא הויא מליאה נעשית 
ממילא מי קילון שאינו מלא 

   וטריחא מלתא:
. האגמיםנהרות המושכין מן 

השתא משמע ליה מי אגמים 
  עבידא דפסקי:

מותר להשקות מהן בחולו של 
. ולא גזרי דלמא פסיקא מועד

מי אגמים ואזל וטרח ואייתי מן 
נהר אחר: ר' אילעא אמר ר' 
יוחנן דאמר גזרינן מי גשמים 
אפילו היכא דלא פסקי אטו מי 
קילון מדקאמר רב אשי מי 
גשמים לידי קילון אתי מכלל 

יוחנן אסר אפילו דלא אתיא דר' 
לידי מי קילון לית ליה דר' זירא 

  דלא גזר:
. מיתיבי אבל לא מי קילון

דלמא מפסקי וטרח להוציא מן 
העמוק הכא נמי אמאי לא 
   ניחוש דלמא מפסקי מי אגמים:
. א''ל כמיא דלא פסקי דמו

  וליכא למיחש:
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        ד, א ד, א ד, א ד, א  .6
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

אּו ַמִים ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב " ְתַמּלְ ּנִ ֵריכֹות ׁשֶ ִסיקֹות ְוַהּבְ    –ַהּפְ
ל מֹוֵעד חּוּלֹו ׁשֶ קֹות ֵמֶהן ּבְ    .ָאסּור ְלַהׁשְ

יֵניֶהן  ִים עֹוֶבֶרת ּבֵ ת ַהּמַ ר -ְוִאם ָהְיָתה ַאמַּ    ."מּותָּ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ִים ת ַהּמַ ֶדה ׁשֹוָתה ֵמאֹוָתּה ַאּמַ ל אֹוָתּה ׂשָ ּה ׁשֶ רּוּבָ    .ְוהּוא ׁשֶ

  
י    :ֲאַמר ַרב ַאׁשִ

ֶדה ׁשֹוָתה ל אֹוָתּה ׂשָ ּה ׁשֶ ֵאין רּוּבָ י ׁשֶ    ,ַאף ַעל ּפִ
ְתָיא ְלַחד יֹוָמא ּתִ  ָכא ְוָאְתָיא ֵמיַמר ֲאַמר ִאי ָלא ׁשָ ָקא ָמׁשְ יָון ּדְ י ִלְתֵרי ּוְתָלָתא יֹוֵמיּכֵ ּתֵ    .ׁשְ

  
  
        

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָלִחין זֹו " ְ ית ַהׁשּ ֵדה ּבֵ ְ ּנֹוֶטֶפת ַמִים ִמׂשּ ֵריָכה ׁשֶ    - ּבְ

ָלִחין ַאֶחֶרת ְ ית ַהׁשּ ֵדה ּבֵ ה ׂשְ ּנָ קֹות ִמּמֶ ר ְלַהׁשְ    ."מּותָּ
  

ָפְסָקא    !ְוָהא ֲעִביָדא ּדְ
  

י ִיְרְמָיהֲאַמר     :ַרּבִ
   .יא ְמַטְפֶטֶפתַוֲעַדִיין ִה 

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

ַסק ַמְעָיין ִראׁשֹון ּלֹא ּפָ    .ְוהּוא ׁשֶ
  
  

ְנָיא    :ּתַ
ן ְמַנְסָיא" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

י ֲערּוגֹות זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו  תֵּ ֶקה ֶאת ָהֶעְליֹוָנה - ׁשְ ְחּתֹוָנה ְוַיׁשְ    .לֹא ַיְדֶלה ִמן ַהתַּ
ן ָאַמר ְמעֹון יֹוֵתר ַעל ּכֵ ר ׁשִ י ֶאְלָעָזר ּבַ    :ַרּבִ

בֹוהַּ     –ֲאִפיּלּו ֲערּוָגה ַאַחת ֶחְצָיּה ָנמּוְך ְוֶחְצָיּה ּגָ
בֹוהַּ  ֶקה ְלָמקֹום ּגָ קֹום ָנמּוְך ְוַיׁשְ    ."לֹא ַיְדֶלה ִמּמָ

  
  
  

 רש"י

. חדא מילתא פסיקות ובריכות
   היא:

. מים עוברת ביניהןאם אמת ה
בין הבריכות הללו מותר 
להשקות ממי גשמים דאי פסקי 
  מי גשמים משקה מאמת המים:

והוא שרובה של אותה שדה 
. שותה מאותה אמת המים כו'

שיכול להשקות רוב השדה 
בפעם אחת מאותה אמת המים 
אבל אם אינו יכול להשקות 
בפעם אחת מאותה אמת המים 
רוב של שדה אינו משקה 

סיקות ובריכות דלמא מפ
   מפסיק ואזיל:

. תישתי לתרי או תלתא יומי
מההיא אמת המים ולא טרח 
ומייתי מאמת המים אחרינא: 
בריכה שנטפה משדה בית 
השלחין זו מותר להשקות 
ממנה בית השלחין אחר. בית 
השלחין שהיה גבוה והיה מעיין 
נובע מצדו ובצד אחד היה בית 
השלחין נמוך ובין אלו בית 

לחין היה בצד השלחין הש
הנמוך בריכה קטנה וכשמשקים 
בית השלחין הגבוה מן המעיין 
נוטף טיפין מן בית השלחין 
הגבוה לבריכה הנמוכה מותר 
להשקות אותו בית השלחין 
הנמוך מאותה בריכה אע''ג 
דבריכה עבידא דפסקא הואיל 
ומטפטף בו מבית השלחין 
הגבוה מים שבאו לו מחמת 

   המעיין:
. בריכה דא דפסקאוהא עבי

   ואזיל ומייתי:
. מבית עדיין היא מטפטפת

השלחין גבוה לתוך הבריכה 
   דודאי לא פסקא:

אמר אביי והוא שלא פסק 
. המטפטף מבית השלחין מעיין

גבוה לבריכה מותר להשקות 
מבריכה לבית השלחין נמוך 
אבל אי פסיק מעיין אע''ג 
דעדיין מטפטף מבית השלחין 

אין משקין גבוה לתוך הבריכה 
מן הבריכה לבית השלחין נמוך 
דלמא פסיק ואזיל וטרח ומייתי 

   ממעיין אחר:
לא ידלה מן התחתון וישקה 

 . דאיכא טירחא יתירא:לעליון
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        ב ב ב ב - - - - ד, אד, אד, אד, א .7
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֵדי ְלאֹוְכָלן"    ,ַמְדִלין ִליָרקֹות ּכְ
ִביל ְליַ  ׁשְ    ."ָאסּור - יּפֹוָתן ְוִאם ּבִ

  
ה ּתֹוְסָפָאהוְ  ָרִביָנא אֹוְרָחא ַרּבָ    ,ָהוּו ָקא ָאְזֵלי ּבְ

מֹוֲעָדא א ּדְ חּוּלָ ְווָלא ּבְ ֵלי ּדַ ֲהָוה ּדָ ְבָרא ּדַ    ,ָחזּו ְלַההּוא ּגַ
ה ּתֹוְסָפָאהֲאַמר ֵליּה     :ָרִביָנאלְ  ַרּבָ

ֵתיּה  ּמְ    .ֵליֵתי ָמר ְלׁשַ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
   :ְוָהַתְנָיא

ֵדי ְלאֹוְכָלן"    ."ַמְדִלין ִליָרקֹות ּכְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
   ?"ַמְדִלין"ִמי ָסְבַרת ַמאי 

א    ?!ַמְדִלין ַמּיָ
   ?ַמְדִלין^ ַמאי   ד,ב

ּלּוֵפי    .ׁשַ
  

ִדְתַנן    :ּכְ
ָפִנים" ּגְ יֵדל ּבַ    ,ַהּמֵ

ּלוֹ  ׁשֶ הּוא ֵמיֵדל ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ים ,ּכְ ל ֲעִנּיִ ׁשֶ ְך הּוא ֵמיֵדל ּבְ    ,ּכָ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
אי ַ ּלֹו ַרׁשּ ׁשֶ    ,ּבְ

ים ל ֲעִנּיִ ׁשֶ אי ּבְ ַ    . (פאה ז,ה) "ְוֵאינֹו ַרׁשּ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
   :ְוָהַתְנָיא

ֵדי ְלאֹוְכָלן"    !"ַמְדִלין ַמִים ִליָרקֹות ּכְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ְנָיא  ְנָיא –ִאי ּתַ   .ּתַ

  
  

 רש"י
. משמע שהוא מדלין לירקות

דולה מים ומשקה לירקות כדי 
   לאוכלן בחולו של מועד:

. שיגדלו ואם בשביל ליפותן
   חה היא:הירקות אסור דהרוו

. דולה דליות דהוה דלי דוולא
מים לירקות וחכמים לא התירו 

  כי אם לבית השלחין בלבד:
. כשהירקות רצופין נוטל שלופי

מהן מבינתיים לאוכלן מותר 
ליפותן אסור בשביל ליפותן 

   אותם שנשארים:
. תולש בגפנים שישנן המידל

   ביחד יותר מדאי:
. בפאה א''נ עוללות בשל עניים

   ו לא כתף ולא נטף:שאין ל
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        ד, ב ד, ב ד, ב ד, ב  .8
ָפִניםְוֵאין " ין עּוִגּיֹות ַלּגְ    ."עֹוׁשִ
  

   ?"עּוִגּיֹות"ַמאי 
  

   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
יּבִ     .ְנּכֵ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
   "?עּוִגּיֹות"ֵאּלּו ֵהן "

ֵרי ֵזיִתים ִעיּקְ ּבְ ִדיִדין ׁשֶ ָפִנים ,ּבְ ֵרי ּגְ ִעיּקְ ּבְ    ."ְוׁשֶ
  

ר  ַרב ְיהּוָדהֵאיִני ְוָהא  ָרא ִלְבֵני ּבַ י ְלַכְרֵמיהֹוןִציַתאי ְלֶמֱעַבד ּבִ ׁשְ    !ְנּכֵ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י –ָהא  ַחְדּתֵ    ,ּבְ
יֵקי –ָהא  ַעּתִ   .ּבְ

  
  
  

 רש"י
. בורות תחת הגפנים בנכי

  וזיתים ונותן בהם מים:
. עגול סביב כמו עג עוגה עוגיות

ועמד בתוכה (תענית דף יט.) 
   ובדידין נמי הן גומות:

   . מקום:ציתאי
. עוגיות והיכי שרי למעבד בנכי

והא תנן אין עושין עוגיות הא 
בחדתי. שמעולם לא היו שם 

אסור לעשות בחולו של עוגיות 
מועד דאיכא טירחא יתירא אבל 
עתיקי שכבר היו לו שם עוגיות 
ונסתמו מותר לחזור ולחופרן 

   בחולו של מועד:
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ן ֲעַזְרָיה" י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה ין ֶאת ָהַאּמָ ּמֹוֵעד[ ֵאין עֹוׂשִ ה ּבַ ִחיּלָ תְּ ִביִעית ,ּבַ ְ   ]."ּוַבׁשּ
  

ָלָמא  ׁשְ וּ  - "מֹוֵעד"ּבִ ָקא ָטַרחִמׁשּ    ,ם ּדְ
א  ִביִעית"ֶאּלָ    ?ַמאי ַטְעָמא - "ׁשְ

  
ּה  ִליגּו ּבַ י ֵזיָראּפְ לוְ  ַרּבִ ר ַמּמָ א ּבַ י ַאּבָ    :ַרּבִ
עֹוֵדר - ַחד ֲאַמר  ְרֶאה ּכְ ּנִ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

יָה ִלְזִריָעה -ְוַחד ֲאַמר  יר ֲאַגּפֶ ְכׁשִ ּמַ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

י א ּבֵ    :ַנְייהוּ ִאיּכָ
ְתֵריּה  א ּבַ ָקא ָאתּו ַמּיָ    ,ּדְ

ֲאַמר יָה ִלְזִריָעה" :ַמאן ּדַ יר ֲאַגּפֶ ְכׁשִ ּמַ ֵני ׁשֶ א – "ִמּפְ    ,ִאיּכָ
ֲאַמר עֹוֵדר" :ּוַמאן ּדַ ְרֶאה ּכְ ּנִ ֵני ׁשֶ א – "ִמּפְ    .ֵליּכָ

  
ֲאַמר עֹוֵדר" :ּוְלַמאן ּדַ ְרֶאה ּכְ ּנִ ֵני ׁשֶ ֵני ׁשֶ  - "ִמּפְ יָה ִלְזִריָעהֵליחּוׁש ִמּפְ יר ֲאַגּפֶ ְכׁשִ    !ּמַ

  
א יַנְייהוּ  ,ֶאלָּ א ּבֵ    :ִאיּכָ

ֵדי ְלָבַראי יּה ְוׁשָ ֵקיל ִמיּנֵ ָקא ׁשָ    ,ּדְ
ֲאַמר יָה ִלְזִריָעה" :ְלַמאן ּדַ יר ֲאַגּפֶ ְכׁשִ ּמַ ֵני ׁשֶ א – "ִמּפְ    ,ֵליּכָ
ֲאַמר עֹוֵדר" :ְלַמאן ּדַ ְרֶאה ּכְ ּנִ ֵני ׁשֶ א – "ִמּפְ    .ִאיּכָ

  
ֲאַמרְלַמ וּ  יָה ִלְזִריָעה" :אן ּדַ יר ֲאַגּפֶ ְכׁשִ ּמַ ֵני ׁשֶ עֹוֵדר -  "ִמּפְ ְרֶאה ּכְ ּנִ ֵני ׁשֶ    !ֵליחּוׁש ִמּפְ
  

ח ֵליּה  דּוְכֵתיּה ַמּנַ ֵקיל ּבְ י ָקא ׁשָ י ּכִ    .עֹוֵדר ַנּמִ
  

   :ַמְתֵני ַלּה  ַאֵמיָמר
עֹוֵדר ְרֶאה ּכְ ּנִ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
י ֶאלְ  ַרּבִ ָיא ֵליּה ּדְ ן ֲעַזְרָיהְוַקׁשְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ ן ֲעַזְרָיה ַאּדְ    .ָעָזר ּבֶ

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ עֹוֵדר " :ּוִמי ֲאַמר ַרּבִ ְרֶאה ּכְ ּנִ ל ׁשֶ    "?!ָאסּור - ּכָ
   :ּוְרִמיְנִהי

ה ָאָדם ֶאת ִזְבלֹו אֹוָצר"    .עֹוׂשֶ
י ֵמִאיר    ,אֹוֵסר :ַרּבִ

ה ְטָפִחים לֹׁשָ ֲעִמיק ׁשְ ּיַ ה ְטָפִחים ,ַעד ׁשֶ לֹׁשָ יַה ׁשְ ְגּבִ ּיַ    .אֹו ַעד ׁשֶ
  

ָבר מּוָעט     .מֹוִסיף ָעָליו ְוהֹוֵלךְ  -ָהָיה לֹו ּדָ
ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ    ,אֹוֵסר :ַרּבִ
ה לֹׁשָ ֲעִמיק ׁשְ ּיַ ה ,ַעד ׁשֶ לֹׁשָ יַה ׁשְ ְגּבִ ּיַ ַלע ,אֹו ַעד ׁשֶ ן ַעל ַהסֶּ תֵּ ּיִ    !(שביעית ג,ג) "אֹו ַעד ׁשֶ

  
לוְ  י ֵזיָראַרּבִ  ר ַמּמָ א ּבַ י ַאּבָ    :ַרּבִ

ֶהֱעִמיק - ַחד ֲאַמר  גֹון ׁשֶ    .ּכְ
  .ִזיְבלֹו מֹוִכיַח ָעָליו -ְוַחד ֲאַמר 

  
  
  

 רש"י
. לצורך מפני שנראה כעודר

   שביעית שהרי חופר כעודר:
. שמכשיר אגפיה לזריעה

כשחופר האמה ומניח העפר 
שבאמה על שפת האמה מתקן 

ה דעביד לה ארעא אגפיה לזריע
   רכיכא:

. דכי חפר דקא אתו מיא בתריה
באמה אתו לאלתר מים בהדי 

   חפירה:
מ''ד מפני שמכשיר אגפיה 

. אע''ג דאתי מיא לזריעה איכא
בתריה דהא שדא ארעא רכיכא 

   אגפי האמה:
ומ''ד מפני שנראה כעודר 

. דהא אתי מיא ובעודר ליכא
   ליכא מים ולכך לא דמי לעודר:

לם דלא אתו מיא . לעואלא
בתריה ואיכא בינייהו דשקיל 
ושדי לבראי דחפיר באמה ושדי 
עפר לבראי רחוק מאגפי אמה 

   דלא מכשיר אגפיה לזריעה:
מאן דאמר מפני שנראה כעודר 

. דהא חפיר ולא אתו מיא איכא
  בתריה:

. דלא שדי בדוכתיה מנח ליה
ארעא לבראי דלא עביד אלא 
מרכך ארעא אבל הכא שדי 

   כך לא דמי לעודר:לבראי ל
. בהדיא הא דאמר אמימר מתני

ר' אלעזר אין עושין את האמה 
   בשביעית מפני שנראה כעודר:

. שמכניס עושה אדם זבלו אוצר
כל זבלו בשביעית בשדה ולא 
אמרינן דנראה כמזבל שדהו 

   בשביעית:
. עד שיעמיק שלשה טפחים

ומכניס הזבל לשם דמוכחא 
מלתא דלא עביד כדי לזבל 

   בשביעית: שדהו
. באותה שדה היה לו מעט זבל

קודם שביעית מוסיף עליו זבל 
והולך בשביעית ואין צריך 

   להעמיק:
. אפילו אם רבי אלעזר אוסר

היה שם מעט זבל קודם שביעית 
   להוסיף עליו בשביעית:

. או שיתן עד שיעמיק שלשה
הזבל על הסלע שבשדה דלא 
נראה כמזבל והיכי שרי רבי 

להעמיק אלעזר לחפור ו
בשביעית ולא חייש לנראה 

   כעודר:
. קודם לכן כלומר כגון שהעמיק

הא דאמר רבי אלעזר עד 
שיעמיק לא אמר עד שיעמיק 
בשביעית אלא שהיה עמוק 

   קודם שביעית:
. כלומר אע''ג זבלו מוכיח עליו

דמעמיק בשביעית הוא נראה 
כעודר ואסור הכא מותר שהרי 
זבלו שמניח לשם מוכיח עליו 

  עביד משום עודר:דלא 
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ּמֹוֵעד" ִנין ֶאת ַהְמקּוְלֶקֶלת ּבַ    ."ּוְמַתּקְ
  

   ?"ְמקּוְלֶקֶלת"ַמאי 
  

אֲאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ה ֶטַפח ַמֲעִמ  ִאם ָהְיָתה ֲעמּוּקָ ה ְטָפִחיםׁשֶ ָ ׁשּ    .יָדּה ַעל ׁשִ

  
יָטא ׁשִ ה ְטָפִחים   :ּפְ לֹׁשָ א  ,ֲחִצי ֶטַפח ַעל ׁשְ ָלא ָעַבר ַמּיָ יָון ּדְ לּום הּוא - ּכֵ    .ָלא ּכְ

ָקא ָטַרח ִטיְרָחא ְיֵתיָרא  ר ּדְ ֵנים ָעׂשָ    .ָלא –ִטְפַחִיים ַעל ׁשְ
ְבָעה     ?ַמהוּ  –ִטְפַחִיים ַעל ׁשִ

ה ָקא ַמֲע  ָ ה ָקא ַמֲעִמיקָהָכא ֲחִמׁשּ ָ    ,ִמיק ְוָהָכא ֲחִמׁשּ
א ִטיְרָחא ְטֵפי א ֶטַפח ְיֵתיָרא ִאיּכָ ִאיּכָ יָון ּדְ ְלָמא ּכֵ    ?אֹו ּדִ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

ֵיי חּוֵפי ַנֲהָרא ַאּבָ ְך ְלׁשַ ר ַהְמּדָ ָרא ִלְבֵני ּבַ    .ׁשְ
  

י ִיְרְמָיה ָרא ְלהּו ִלְבֵני ַסכּוָתא ְלִמיְכָרא ַנֲהָרא ְטִמ  ַרּבִ    .יָמאׁשְ
  

י ָרא ְלהּו ִלְבֵני ָמָתא ְמַחְסָיא ְלַאְקּדּוֵחי ְנַהר ּבּוְרִניץ ַרב ַאׁשִ    .ׁשְ
ים  :ֲאַמר יּה ַרּבִ תּו ִמיּנֵ ׁשָ יָון ּדְ ֵמי - ּכֵ ים ּדָ ַרּבִ    ,ּכְ
   :ּוְתַנן

ים" ל צֹוְרֵכי ַרּבִ ין ּכָ    ."עֹוׂשִ
  
  
  
  

 רש"י
. שאם היתה עמוקה טפח

כלומר שלכתחילה היה שם 
אמת המים בת ששה טפחים 
ונסתמה עד טפח מעמידה עד 
ששה טפחים כלומר חוזר 
ומעמיק אותן חמשה טפחים 

   שנסתמה:
. אם היתה חצי טפח על שלשה

בתחלה בת שלשה טפחים 
ונסתמה עד חצי טפח דודאי 

ן שני אינו חוזר וחופר אות
טפחים ומחצה אע''ג דהוי 
דומיא דהיתה עמוקה טפח 

   ומעמידה על ו' טפחים:
כיון דמעיקרא לא עברי בה 

. כלומר ודאי באמה בת מיא
שלשה טפחים לא עברי בה מיא 
שפיר לא קודם לכן ולא עכשיו 

   הוי טירחא דלא צריך:
. טפחיים על שנים עשר

דלכתחילה היתה של שנים עשר 
פחים אסור ונסתמה עד שני ט

להעמיק עוד עד י' טפחים על 
אותן שנים הראשונים משום 
דהוי טירחא יתירא דקא 
מעמיק כל כך ולהגביה קרקעית 

   הגומא למעלה מששה טפחים:
. טפחיים על שבעה טפחים

   ונסתמה עד שני טפחים:
. להעמיק אותן חמשה מהו

   שנשתיירו:
. דהיתה הכא חמשה קא מעמיק

ששה עמוקה טפח ומעמידה על 
ולא הוי טירחא יתירא להעמיק 

   כל כך בקרקע:
. נמי לא מעמיק במועד והכא

   אלא חמשה טפחים:
. דלא כיון דאיכא טפח יתירא

   צריך כל הטפח [דסגי בד']:
. ששוחה איכא טירחא טפי

עצמו בשביל אותו טפח יותר 
   מדאי:

. לעקור ענפי לשחופי נהרא
   אילנות הגדלים בנהר:

לפנות  .למיכרא נהרא טמימא
   מקור המעיין שנסתם:

. לפנות שירטון לאקדוחי נהרא
   שבאמצע הנהר:

  . שם הנהר:בורניץ
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ִנין ֶאת "   ה,א יםִקיְלקּוֵלי ַה ^ּוְמַתּקְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ּבִ ִים ׁשֶ   ]."ְוחֹוְטִטין אֹוָתן[ מַּ

  
   ,ִאין – 'ֲחִטיָטה'

   .ָלא –ֲחִפיָרה 
  

י ַיֲעקֹבֲאַמר  י יֹוָחָנןֲאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ים ְצִריִכין ָלֶהםלֹא ׁשָ  ֵאין ַרּבִ א ׁשֶ    ,נּו ֶאלָּ

ים ְצִריִכין ָלֶהם  ר -ֲאָבל ַרּבִ    .ֲאִפיּלּו ֲחִפיָרה מּוּתָ
  

ים ְצִריִכין ָלֶהם"י ְוכִ  ֵרי "ַרּבִ    ?!ִמי ׁשָ
   :ְוָהַתְנָיא

ל ָיִחיד" יִחין ּוְמָערֹות ׁשֶ    ,חֹוְטִטין ּבֹורֹות ׁשִ
ים ל ַרּבִ    .ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ

ים ל ַרּבִ יִחין ּוְמָערֹות ׁשֶ    ,ְוֵאין חֹוְפִרין ּבֹורֹות ׁשִ
ל ָיִחיד    ."ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ

ים ְצִריִכין ָלֶהם -ַמאי ָלאו  ַרּבִ ׁשֶ    !ּבְ
  

   !ָלא
ים ְצִריִכין ָלֶהם ֵאין ַרּבִ ׁשֶ    .ּבְ

  
י  ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ ֵאין ָיִחיד ָצִריְך ָלֶהם -  "ָיִחיד"ּדִ    ?!ׁשֶ

ֵרי    ?!ֲחִטיָטה ִמי ׁשָ
   :ְוָהַתְנָיא

ל ָיִחיד " יִחין ּוְמָערֹות ׁשֶ    ,ּכֹוְנִסין ַמִים ְלתֹוָכן -ּבֹורֹות ׁשִ
   ,ל לֹא חֹוְטִטיןֲאָב 

ִפין ֶאת ִסְדֵקיֶהן    .ְולֹא ׁשָ
ים  ל ַרּבִ    !"ְוָשִפין ֶאת ִסְדֵקיֶהן ,חֹוְטִטין אֹוָתן - ְוׁשֶ

  
א ַמאי ִחיד ָצִריְך ָלֶהם ?ְוֶאּלָ ּיָ ׁשֶ ים  ?ּבְ י ַרּבִ ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ ים ְצִריִכין ָלֶהם -ּדִ ֶשַרּבִ    ?!ּבְ

   ?!ֲחִפיָרה ִמי ֲאִסיר
   :ְוָהַתְנָיא

ל ָיִחיד " יִחין ּוְמָערֹות ׁשֶ    ,ְוחֹוְטִטין אֹוָתן ,ּכֹוְנִסין ַמִים ְלתֹוָכן -ּבֹורֹות ׁשִ
ִפין ֶאת ִסְדֵקיֶהן    ,ֲאָבל לֹא ׁשָ

   ,ְולֹא חֹוְטִטין ְלתֹוָכן
ִסיד    .ְולֹא ָסִדין אֹוָתן ּבְ

ים  ל ַרּבִ ִסיד ,חֹוְפִרין אֹוָתן - ְוׁשֶ    !"ְוָסִדין אֹוָתן ּבְ
  

א ַק  ְייָתאֶאּלָ ָיא ַהְך ַקּמַ    !ׁשְ
  

ִריץ ָהִכי    :ּתָ
ל ָיִחיד  ִחיד ָצִריְך ָלֶהם - חֹוְטִטין ּבֹורֹות ׁשֶ ּיָ ׁשֶ    ,ּבְ

ים  ל ַרּבִ ׁשֶ ים ְצִריִכין ָלֶהם - ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ַרּבִ ׁשֶ ר ,ּכְ ֲאִפיּלּו ֲחִפיָרה מּוּתָ    .ּדַ
יִחין ּוְמָערֹות ׁשֶ  ים ְוֵאין חֹוְפִרין ּבֹורֹות ׁשִ ים ְצִריִכין ָלֶהם - ל ַרּבִ ֵאין ַרּבִ ׁשֶ    ,ּבְ

ל ָיִחיד י ָאסּור -  ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ ִכי ֵאין ָיִחיד ָצִריְך ָלֶהם ֲאִפיּלּו ֲחִטיָטה ַנּמִ    .ּדְ
  

יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ
ְיָקא ַמְתִניִתין  י ּדַ    ,ַנּמִ

ָקָתֵני ים" :ּדְ ל צֹוְרֵכי ַרּבִ ין ּכָ    ,"עֹוׁשִ
   .ְלַאּתּוֵיי ֲחִפיָרה -ָלאו  ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי - "לּכָ "
  

   ,ָלא
ַתְנָיא    :ְלַאּתּוֵיי ָהא ּדְ

   :יֹוְצִאין"

ָרִכים וץ ֶאת ַהּדְ    ,ְלַקּוֵ

 רש"י
. כגון אבנים קילקולי המים

   שנפלו מחמת הבור:
. נפלו צרורות בקרקעית חוטטין

   הבור מעלה אותן במועד:
. אי אמרת אבל לא חוטטין אותן

בשלמא הא דקתני ההיא 
חיד היינו ברייתא שלמעלה של י

בשיחיד צריך לו איכא לאוקמי 
האי דקתני האי ברייתא אבל 
לא חוטטין בשאין יחיד צריך לו 
אלא אי אוקמת לה הא 
דחוטטין בשאין יחיד צריך לו 
א''כ האי דקתני אבל לא 

   חוטטין במאי מוקמת לה:
. אלא מאי בשיחיד צריך לו כו'

כלומר במאי מוקמת האי 
ם דקתני חוטטין בשרבים צריכי

להן והתניא כו' של רבים חופרין 
   אותן:

. דקתני אין אלא קשיא קמייתא
חופרין בורות של רבים בשרבים 
צריכין לו קשיא להא ברייתא 
דקתני הכא של רבים חופרין 

   אותן:
. ואין צריך לומר אלא תריץ הכי

בשל רבים דאפילו חפירה מותר 
ולא קשיא לרבי יוחנן דאמר לא 

   שנו כו':
. דבשרבים י דיקאמתניתין נמ

   צריכין לו דחפירה נמי מותר:
. לפנות לקווץ את הדרכים

   קוצים שבדרכים:
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ן ֶאת ָהְרחֹובֹות ְוֶאת ָהִאְסַטְרָטאֹות    ,ּוְלַתּקֵ
ְקָואֹות    ,ְוָלמֹוד ֶאת ַהּמִ

ִעים ְסָא  ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ ִעים ְסָאה - ה ְוָכל ִמְקֶוה ׁשֶ יִלין ְלתֹוכֹו ַאְרּבָ    .ַמְרּגִ
ל ֵאּלוּ  ִאם לֹא ָיְצאּו ְוָעׂשּו ּכָ ִין ׁשֶ    ,ּוִמּנַ

ָפכּום ִאיּלּו ֵהם ׁשְ תּוב ּכְ ם ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ַהּכָ כּו ׁשָ ּפְ ׁשְ ּנִ ִמים ׁשֶ ל ּדָ ּכָ    ?ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ִמים" :תַּ    ."י)-(דברים יט "ְוָהָיה ָעֶליָך ּדָ
  

ֶהְדָיא ָקָתֵני ַלּה     ,ָהא ּבְ
ְקָואֹות" ָרִכים ְוֶאת ָהְרחֹובֹות ְוֶאת ַהּמִ ִנין ֶאת ַהּדְ    !"ּוְמַתּקְ
  
ל צֹוְרֵכי" ין ּכָ ים ְועֹוׂשִ    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי -  "ַרּבִ

   .ְלַאּתּוֵיי ֲחִפיָרה - ָלאו 
  

ּה  ַמע ִמיּנַ   .ׁשְ
  
  
  

 רש"י
מרגילין להיות בתוכו ארבעים 

. שמרגילין שיהא נוגע סאה
במקוה אמת המים כדי שיהא 

   בו ארבעים סאה:
. כגון כל דמים שנשפכו שם

   בקוצים שבדרכים:
. דקאמרת דלאתויי הני נמי הא

יא קתני במתני' מתקנין כו' בהד
אלא ודאי הא דקתני ועושין כל 
צורכי רבים לאתויי חפירה קא 

  אתו:
 
 
 
 

 



ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַה "ַמְׁשִקין ֵּבית ַה "ַמְׁשִקין ֵּבית ַה "ַמְׁשִקין ֵּבית ַה     ––––מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א'  ָלִחיןׁשְּ ָלִחיןׁשְּ ָלִחיןׁשְּ     """"ׁשְּ
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            בבבב- - - - ה, אה, אה, אה, א .12
ָברֹות" יִנין ֶאת ַהּקְ    ."ְמַצּיְ
  

ִזיָאַמר  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ִין    ?ֶרֶמז ְלִצּיּון ְקָברֹות ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר    .טו)-(יחזקאל לט "ָנה ֶאְצלֹו ִצּיּוןְוָרָאה ֶעֶצם ָאָדם ּובָ " :ּתַ
  

ילְ  ָרִביָנאֲאַמר ֵליּה     :ַרב ַאׁשִ
ֵליֵתי ְיֶחְזֵקאל  י ּדְ ּמֵ    ?רַמאן ֲאַמ  -ָהא ִמּקַ

   
ֲאַמר  אְוִליַטֲעִמיְך ָהא ּדַ    :ַרב ִחְסּדָ

ינּו לֹא ָלַמְדנוּ  ה ַרּבֵ ָבר ֶזה ִמּתֹוַרת מֹׁשֶ    ,ּדָ
ן ּבּוִזי ָלַמְדנוּ  ְבֵרי ְיֶחְזֵקאל ּבֶ    :ִמּדִ

ִשי" ר לֹא ָיבֹא ֶאל ִמְקּדָ ׂשָ ן ֵנָכר ֶעֶרל ֵלב ְוֶעֶרל ּבָ ל ּבֶ ְרֵתִני ט)-(יחזקאל מד "ּכָ    ,ְלׁשָ
ֵליֵתי ְיֶחְזֵקאל ַמאן ֲאַמר י ּדְ ּמֵ    ?ִמּקַ

  
א  ָמָרא ֶאּלָ ִמיֵרי ַלּה ּגְ ָרא ,ּגְ    ,ַוֲאָתא ְיֶחְזֵקאל ְוַאְסְמַכּה ַאּקְ

ָמָרא  ,יָהָכא ַנּמִ  ִמיֵרי ַלּה ּגְ ָרא ,ּגְ    .ַוֲאָתא ְיֶחְזֵקאל ְוַאְסְמַכּה ַאּקְ
  

הוּ  י ַאּבָ    :ֲאַמר ַרּבִ
9"ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא" :ֵמָהָכא

רֹוׁש 'טּוְמָאה קֹוְרָאה לֹו ְואֹוֶמֶרת לֹו  - מה)- (ויקרא יג     '.ּפְ
  

הְוֵכן ֲאַמר  יֵאל ַרּבָ י עּוזִּ ַרּבִ ֵריּה ּדְ ר ּבְ יֵאל ּבַ י עּוזִּ    :ַרּבִ
רֹוׁש     .טּוְמָאה קֹוְרָאה לֹו ְואֹוֶמֶרת לֹו ּפְ

  
ֲאָתא    ?!ְוַהאי ְלָהִכי הּוא ּדַ

ֵעי ֵליּה לְ     :ִכְדַתְנָיאַההּוא ִמיּבָ
ִשין ָעָליו ַרֲחִמים - "ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא"" ים ְמַבּקְ ים ְוַרּבִ    !"ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ַצֲערֹו ְלַרּבִ
  

ן ִליְכּתֹוב     ?!"ְוָטֵמא ָטֵמא"ַמאי  ,"ְוָטֵמא ִיְקָרא"ִאם ּכֵ
ּה  י :ָשְמַעת ִמיּנַ ְרּתֵ    .ּתַ

  
ֵיי    :ֲאַמר ַאּבָ

ן ִמְכׁשֹולְוִלְפֵני ִעוֵּ " :ֵמָהָכא    .יד)-(ויקרא יט "ר לֹא ִתּתֵ
  

א ּפָ    :ֲאַמר ַרב ּפַ
ּנּו ָדֶרךְ "    .יד)-(ישעיה נז "ְוָאַמר סֹּלּו סֹּלּו ּפַ
  

   :ֲאַמר ַרב ִחיְנָנא
י" ֶרְך ַעּמִ    .יד)-(ישעיה נז "ָהִרימּו ִמְכׁשֹול ִמּדֶ
  

ַרב ִאיִדי ֵריּה ּדְ ַע ּבְ   :ֲאַמר ַרב ְיהֹוׁשֻ
ֶרְך ֵיְלכּו ָבהּ "    .כ)-(שמות יח "ְוהֹוַדְעתָּ ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ
  

   :ֲאַמר ָמר זּוְטָרא
ָרֵאל " ֵני ִיׂשְ ם ֶאת ּבְ ְרּתֶ    .לא)-(ויקרא טו "ְמָאָתםוּ ִמּט ְוִהּזַ
  

י    :ֲאַמר ַרב ַאׁשִ
י" ַמְרּתִ ם ֶאת ִמׁשְ ֶמֶרת -  ל)-(ויקרא יח "ּוְשַמְרּתֶ יְלִמ  ֲעׂשּו ִמׁשְ ַמְרּתִ    .ׁשְ
  

   :ֲאַמר ָרִביָנא
ֶרְך " ם ּדֶ ע ֱאלִֹהים -ְוׂשָ ֵיׁשַ    .כג)- (תהילים נ "ַאְרֶאּנּו ּבְ
  

ַע ָאַמר  י ְיהֹוׁשֻ ן ֵלִוי ַרּבִ    :ּבֶ
                                                           

9
ר   רּוַע ֲאׁשֶ ָגָדיו ִיְה -ְוַהּצָ ַגע ּבְ ָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא-יּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעלּבֹו ַהּנֶ   ׂשָ

 רש"י
. שעושין מציינין את הקברות

סימנים על הקברות בסיד 
כדאמר במרובה (ב''ק דף סט.) 
של קברות בסיד דחוור כעצמות 
כדי שלא ילכו אוכלי תרומה 

   לשם:
ל . יחזקאדכתיב וראה עצם וכו'

מתנבא על העתיד לבא שיעשו 
ישראל ציונים על עצמות 
הפגרים המושלכין ורמז הוא 
שלא בא הכתוב אלא להזהיר 

   וללמד שיהא אדם עושה ציון:
. שמתו כל בן נכר וערל בשר

אחיו מחמת מילה ולא רצו 
למולו שיראים פן ימות גם הוא 
כאחיו לא יבא אל מקדשי 

   לשרתני שאסורין בעבודה:
   יני:. מסגמירי

. כלומר טומאה קוראה לו פרוש
עושים סימנים על הטומאה כדי 

   שיהא מרגיש ופורש:
. לפני עור לא תתן מכשול

כלומר עשו דבר על הטומאה 
שלא יהו נכשלים בה נושאי 

   תרומה וטהרות:
   . ומתרגמינן ותפרשון:והזרתם

. עשו עשו משמרת למשמרתי
משמרת לאוכלי תרומה דכתיב 

(במדבר יח) בה משמרת דכתיב 
ואני נתתי לך את משמרת 

   תרומותי שלא יהו מטמאים:
. שעושין סימן באיזה ושם דרך
   דרך ילכו:

. זה השם אראנו בישע אלהים
אורחותיו המחשב הפסד מצוה 
כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד 

   הפסדה ושם כמו שמין:
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ם אֹוְרחֹוָתיו  ָ ל ַהׁשּ רּוְך הּוא -ּכָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ יׁשּוָעתֹו ׁשֶ    ,זֹוֶכה ְורֹוֶאה ּבִ
ֱאַמר ּנֶ ֶרךְ " :ׁשֶ ם ּדֶ ְקֵרי  -  "ְוׂשָ ם"ַאל ּתִ א  "ְוׂשָ ֶרְך "ֶאּלָ ם ּדֶ ע ֱאלִֹהים - ְוׁשָ ֵיׁשַ    ."ַאְרֶאּנּו ּבְ

  
אי י ַיּנַ לְ  ַרּבִ י ֵליּה ֲהָוה ֵליּה ַההּוא ּתַ ָכל יֹוָמא ֲהָוה ַמְקׁשֵ    ,ִמיָדא ּדְ

ִריְגָלא  ָתא ּדְ ּבְ ׁשַ י ֵליּה  -ּבְ    ,ָלא ֲהָוה ַמְקׁשֵ
ע ֱאלִֹהים"ָקֵרי ָעֵליּה    ה,ב ֵיׁשַ ֶרְך ַאְרֶאּנּו ּבְ ם ּדֶ    .כג)-(תהילים נ "ְוׁשָ

  
  

 רש"י
בשבתא דריגלא לא הוה מקשי 

. משום דאתו כולי עלמא ליה
רקא ואי מקשי ליה ולא הוה לפי

  מצי לפרוקי הוה מכסיף:
. שמחשב קרי עליה ושם דרך

בשעות אי זה מהן להקשות אי 
  זה מהן שלא להקשות:
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        ה, ב ה, ב ה, ב ה, ב  .13
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יִנין"    :ֵאין ְמַצּיְ
ת ַזִית ִמן ַהּמֵ    ,לֹא ַעל ּכְ

עֹוָרה ׂשְ    ,ְולֹא ַעל ֶעֶצם ּכִ
אֶֹהל א ּבְ ֵאינֹו ְמַטּמֵ ָבר ׁשֶ    .ְולֹא ַעל ּדָ

  

יִנין    :ֲאָבל ְמַצּיְ
ְדָרה ִ    ,ַעל ַהׁשּ

   ,ְוַעל ַהּגּוְלּגֹוֶלת
ְנָין ת ,ַעל רֹוב ּבִ    .ְוַעל רֹוב ִמְנַין ַהּמֵ

  

יִנין  אֹות -ְוֵאין ְמַצּיְ וּדָ   ,ַעל ַהּוַ
יִנין  ֵפיקֹות - ֲאָבל ְמַצּיְ    .ַעל ַהסְּ

  

ֵפיקֹות    :ְוֵאּלּו ֵהן ַהסְּ
   ,ְסָככֹות

   ,ּוְפָרעֹות
ָרס    .ּוֵבית ַהּפְ

  
ְמ  ָהרֹות -קֹום טּוְמָאה ְוֵאין ַמֲעִמיִדין ִצּיּון ּבִ ּלֹא ְלַהְפִסיד ֶאת ַהטְּ    .ׁשֶ

קֹום טּוְמָאה  ָרֵאל - ְוֵאין ַמְרִחיִקין ִצּיּון ִמּמְ ּלֹא ְלַהְפִסיד ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ    ."ׁשֶ
  
ת"וּ  אֶֹהל "ְכַזִית ִמן ַהּמֵ א ּבְ    ?!ֵאינֹו ְמַטּמֵ

  ן: נַ ּתְ ְוָהא 
אֶֹהל " ִאין ּבְ ַטּמְ ּמְ ַזיִ ... ֵאּלּו ׁשֶ תּכְ   !(אהלות ב,א) "ת ִמן ַהּמֵ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ְכַזִית ְמצּוְמָצם ָעְסִקיַנן    ,ָהָכא ּבִ

ר ָחַסר סֹוף סֹוף ִמיַחּסַ    ,ּדְ
ָעה ים ְלִפי ׁשָ רּוָמה ְוָקָדׁשִ ְרפּו ָעָליו ּתְ    ,מּוָטב ִיׂשְ

ְרפּו ָעָליו ְלעֹוָלם    .ְוַאל ִיׂשְ
  
  
  

 רש"י
. אבל מציינין על השדרה

שאע''פ שאינה אלא עצם אחד 
   מטמא טומאה באהל:

. כגון עצמות גדולות רוב בנינו
כגון קוליות אע''פ שאין בו רוב 

   ו:מנינ
. רוב העצמות ואע''פ רוב מנינו

   שאין בו רוב בנינו:
. הואיל אין מציינין על הוודאות

דברור לכולי עלמא דאית ביה 
טומאה ודאית לא מטלטלי 

   באותו מקום טהרות:
. שיש אבל מציינין על הספיקות

עליהן אהל כגון סככות ופרעות 
הסמוכות לרה''ר הסמוך לבית 
הקברות דמספקא לן בהו 

אה דכיון דיש עליהן אהל טומ
רגילים לקבור שם במקום 

   צנוע:
. סככות ופרעות ובית הפרס

   מפרש לקמן:
אין מעמידין הציון על הטומאה 

. שאם שלא להפסיד טהרות
הטומאה ממש תחת הציון אינו 
מרגיש עד שבא על הציון 
פתאום ויטמאו הטהרות שהרי 
הטומאה תחת הציון אלא עושין 

ברחוק כל הציון סמוך לטומאה 
שהוא וכשבא על הציון מרגיש 

   מן הטומאה ואינו הולך עליה:
אין מרחיקין את הציון ממקום 

   . יותר מכל שהוא:טומאה
. שלא להפסיד ארץ ישראל

שכשרואה הסימן מיד פורש 
ונמצא ארץ ישראל בטומאה 

   שלא לצורך:
וכזית מן המת אינו מטמא 

. דקתני אין מציינין על באהל
לא על כל דבר כזית מן המת ו

   שאינו מטמא באהל:
. לעולם כזית אמר רב פפא

מטמא באהל והא דקתני אין 
מציינין בכזית מצומצם עסקינן 
דמחסר חסר בקרקע ולהכי אין 

   מציינין:
ישרפו עליו [תרומות] וטהרות 

. דכל העובר על אותו שעה אחת
כזית כשנקבר מחדש שורפין 

   טהרותיו דעדיין לא חסר:
. שאם יו לעולםואל ישרפו על

מציינין אותו שורפין עליו (על) 
כל תרומה שעוברין על אותו 
ציון לעולם שלא לצורך שהרי 
חסר וזימנין דלא חזי ליה כגון 
בלילה וכי הדר חזי ליה ואמר 
נטמאת תרומתי ושרף לה והיא 
לא נטמאת דההיא כזית כבר 
חסר וכשאין מציינין אותו אין 
שורפין עליו אלא מחדש שלא 

   ר:חס
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        ה, ב ה, ב ה, ב ה, ב  .14
ֵפיקֹות" ָרס[ ְסָככֹות ּוְפָרעֹות :ְוֵאּלּו ֵהן ַהסְּ   ]."ּוֵבית ַהּפְ
  
יֵסְך ַעל ָהָאֶרץ -  "ְסָככֹות"    .ִאיָלן ַהּמֵ
ָרעֹות" ֵדר - "ּפְ רּועֹות ַהּיֹוְצאֹות ִמן ַהּגָ    .ֲאָבִנים ּפְ
ָרס" ית ַהּפְ ִדְתַנן – "ּבֵ    :ּכְ
ָרס" ית ַהּפְ ה ּבֵ ֶבר ֲהֵרי הּוא עֹוׂשֶ    .ַהחֹוֵרׁש ֶאת ַהּקֶ

ה הּוא עוֹ  הְוַכּמָ    ?ׂשֶ
ה   .אהלות יז, א)( "ְמלֹא ַמֲעָנה ֵמָאה ַאּמָ

  
ָרס"וּ  אֶֹהל "ֵבית ַהּפְ א ּבְ    ?!ִמי ְמַטּמֵ

מּוֵאלֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהֲאַמר     :ׁשְ
ָרס ְוהֹוֵלךְ  ית ַהּפְ ַח ָאָדם ּבֵ    .ְמַנּפֵ

יוְ  ר ַאּמִ ֵמיּה ּדְ  ַרב ְיהּוָדה ּבַ ְ    :ֲאַמר עּוָלאִמׁשּ
נִּ  ָרס ׁשֶ ית ַהּפְ    !ָטהֹור –יַדׁש ּבֵ

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ּה ֶקֶבר -ּכָ ָאַבד ּבָ ֶדה ׁשֶ ׂשָ    .ּבְ
אן  ּה ֶקֶבר -ּכָ ֱחַרׁש ּבָ ּנֶ ֶדה ׁשֶ ׂשָ    .ּבְ

  
ֶדה ׁשֶ "וְ  ּה ֶקֶבר 10דַב ָא ׂשָ ָרס ָקֵרי ֵליּה  -  "ּבָ ית ַהּפְ    ?!ּבֵ
  

   ,ִאין
   :ְוָהְתַנן

ָרס ֵהן" ית ַהּפְ ה ּבֵ לֹׁשָ    :ׁשְ
ּה ֶקֶבר ָאַבד ּבָ ֶדה ׁשֶ    ,ׂשָ

ּה ֶקֶבר ֱחַרׁש ּבָ ּנֶ ֶדה ׁשֶ    ,ְוׂשָ
ֵדה ּבֹוִכין   .ד)-(אהלות יח,ב "ּוׂשְ

  
ֵדה ּבֹוִכין"ַמאי     ?"ׂשְ

  
א ר ַאּבָ ַע ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרב ְיהֹוׁשֻ ְ    :ֲאַמר עּוָלאִמׁשּ

ּה ֵמִתים ְפִטיִרין ּבָ ּמַ ֶדה ׁשֶ    .ׂשָ
  

   ?ְוַטְעָמא ַמאי
  

   :יֲאִביִמ ֲאַמר 
ּה  ָעִלים ָנְגעּו ּבָ ּום ֵיאּוׁש ּבְ    .ִמׁשּ

  
ּה ֶקֶבר"וְ  ֱחַרׁש ּבָ ּנֶ ֶדה ׁשֶ ֵעי ִצּיּון -  "ׂשָ    ?!ָלא ּבָ

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
יָבּה " יֶנת ְוֵאין ָידּוַע ַמה טִּ ֶדה ְמצּוּיֶ    ,ָמָצא ׂשָ

ּה ִאיָלנֹות  ּה ֶקֶבר - ֵיׁש ּבָ ֱחַרׁש ּבָ ּנֶ ָידּוַע ׁשֶ    ,ּבְ
ּה ִא  ּה ֶקֶבר - יָלנֹות ֵאין ּבָ ָאַבד ּבָ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְלִמיד ם ָזֵקן אֹו תַּ ֵהא ׁשָ ּיְ    ,ַעד ׁשֶ
ָבר ּדָ ִקיִאין ּבַ ֵאין ַהּכֹל ּבְ    ."ְלִפי ׁשֶ

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ינּוָה  ַצּיְ ּה ֶקֶבר ּדְ ָאַבד ּבָ ֶדה ׁשֶ ׂשָ ְנָיא ַהִהיא ּבְ י ּתַ    .ּכִ
ּה  ּה ֶקֶבר -ִאיָלנֹות  ֵיׁש ּבָ ֱחַרׁש ּבָ ּנֶ ָידּוַע ׁשֶ    ,ּבְ

ּה ִאיָלנֹות  ּה ֶקֶבר - ֵאין ּבָ ָאַבד ּבָ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ
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  תיקון גירסה ע"פ כתבי יד והגהות הגר"א  

 רש"י
. וטומאה אילן המיסך על הארץ

תחת נוף אחד ואינו יודע תחת 
   איזה נוף עושה ציון:

. חצי מענה תלם בית הפרס
   אחד של מאה אמה:

. ההולך לשחוט מנפח אדם
פסחו דאם יש עצם כשעורה 
המטמא בהיסט מתפזר ברוח 
ועושה פסח בבית הפרס אזיל לו 
ואי מטמא באהל. היכי אזיל 

בשדה שאבד בה קבר.  עליה
קתני דמציינין דמטמא באהל 
אבל בשדה שנחרש בה קבר אין 
צריך לציין ולא מטמא באהל 
דנימא מחרישה סלקיה 

   לטומאה:
. שאין שלשה בית הפרס הן
   הולכין בו אוכלי תרומה:

. שמפטירין בה את המתים
שכשמביאין מתים ממקום 
למקום לקבור כשבאין בשדה 

ו סמוך לעיר נפטרין אל
שהביאום ממקומן והולכין להם 
ובאין אנשי המקום ומקבלין 
אותן ורוחצין אותן שם וקוברין 

   אותן:
. חוששין ביה משום וטעמא מאי

   טומאה:
. לפי משום יאוש בעלים

שהביאום ממקום רחוק נדלדל 
אבר ונפל שם ונתייאשו אלו על 

   אלו והניחוהו שם:
ושדה שנחרש בה קבר לא בעי 

ת הא דקתני . דקא מתרצציון
   מנפח אדם בית הפרס כשנחרש:

. אם הוא ואינו יודע מה טיבה
שדה שנחרש בה קבר ויכול לילך 
בניפוח ואם מפני שנאבד בה 
קבר ואינו יכול להכנס בה 

   בנפיחה דמטמא באהל:
. יש בה אילנות בידוע שנחרש

השדה לצורך האילנות ויכול 
להלך שאינו מטמא באהל 
 אלמא מדקתני בה מצא שדה

מצויינת דמציינין בית הפרס 
   שנחרש:

אין בה אילנות בידוע שאבד בה 
   . ולא נחרש ומטמא באהל:קבר

. לעולם לא הוי רבי יהודה אומר
בחזקת שנחרש עד שיהא שם 
   זקן או ת''ח שיהא יודע שנחרש:

. לעולם בית הפרס אמר רב פפא
שנחרש לא בעי ציון והאי דקתני 
בידוע שנחרש בה קבר בשדה 

   בה קבר וציינה לאלתר: שאבד
. יש בה אילנות בידוע שנחרש

לאחר שציינוה ולעולם בית 
   הפרס שנחרש לא בעי ציון:

אין בה אילנות בידוע שאבד בה 
  . ולא נחרש:קבר

 
 
 
 

 



ָלִחין    ––––מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א'  ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ     """""ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ

      
23

  
ַראי אי ְוֶקֶבר ִמּבָ ּוַ ְלָמא ִאיָלנֹות ִמּגַ    !ְוֵליחּוׁש ּדִ

  
ַדֲאַמר     :עּוָלאּכְ

בּוִלין עֹוְמִדין ַעל ַהּגְ    ,ּבְ
עֹוְמִדין ַעל ַה  י ּבְ בּוִליןָהָכא ַנּמִ   .ּגְ

  
ַראי   ו,א אי ְוִאיָלנֹות ִמּבָ ּוַ    !ְוִדְלָמא טּוְמָאה ִמּגַ

  
ִכין ְמסּוּבָ    .ּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ָרֵאל" :ֲאָמַרן ָהא ּלֹא ְלַהְפִסיד ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ קֹום טּוְמָאה ׁשֶ    ."ֵאין ַמְרִחיִקין ִצּיּון ִמּמְ
  
  

 רש"י
וליחוש דלמא אילנות מגואי 

. ולא נחרש וטומאה מאבראי
במקום טומאה מבחוץ לאילנות 
אלא בין האילנות והוי שדה 

בה קבר ולא נחרש  שאבד
ואמאי קאמר בידוע שנחרש בה 

   קבר:
. בעומדין האילנות על הגבולין

של רשות הרבים דודאי ליכא 
טומאה מבראי דלא קברי אינשי 
ברשות הרבים אלא בין 
האילנות הויא טומאה ונחרש 

  בשביל האילנות:
. ולא בין ודלמא טומאה מגואי

האילנות ולא נחרש במקום 
   טומאה:
שאינן עומדין בשורה . מסובכין

אחת סביב הגבולין אלא 
מעורבין בכל השדה דודאי 
נחרש כל השדה בשביל 

   האילנות:
הא אמרן אין מרחיקין ציון 

. וכיון שסמוך ממקום טומאה
לאילנות הציון ודאי טומאה בין 
האילנות היא ונחרש בשביל 

  האילנות:
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        ו, א ו, א ו, א ו, א  .15
י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְלִמידַעד ׁשֶ  ם ָזֵקן אֹו תַּ ֵהא ׁשָ    ,ּיְ
ָבר ּדָ ִקיִאין ּבַ ֵאין ַהּכֹל ּבְ    ".ְלִפי ׁשֶ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

ָמָתא א ּבְ ִאיּכָ ָנן ּדְ ּה צּוְרָבא ֵמַרּבָ ַמע ִמיּנַ ָמָתא ָעֵליּה ַרְמָיא - ׁשְ י ּדְ ל ִמיּלֵ    .ּכָ
  
  

   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
יֶנת  י - ָמָצא ֶאֶבן ְמצּוּיֶ ְחּתֶ    .ָה ָטֵמאּתַ

ִים  ּתַ    –ׁשְ
יֵניֶהן  יֵניֶהן ָטֵמא -ִאם ֵיׁש ִסיד ּבֵ    ,ּבֵ

יֵניֶהן  יֵניֶהן ָטהֹור - ְוִאם ֵאין ִסיד ּבֵ    .ּבֵ
  

א חֹוֵרׁש  ֵליּכָ ב ּדְ    ?!ְוַאף ַעל ּגַ
   :ְוָהַתְנָיא

יֶנת " יָה ָטֵמא - ָמָצא ֶאֶבן ַאַחת ְמצּוּיֶ ְחתֶּ    .תַּ
ִים תַּ     - ׁשְ

יֵניֶהן ִאם ֵיׁש חֹוֵרׁש  יֵניֶהן ָטהֹור - ּבֵ    ,ּבֵ
יֵניֶהן ָטֵמא - ְוִאם ָלאו     !"ּבֵ

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ה ְלָכאן ּוְלָכאן יֶהן ּוְמרּוּדֶ פּוְך ַעל ָראׁשֵ יד ׁשָ ַהּסִ ׁשֶ    ,ָהָכא ּכְ
יֵניֶהן  א חֹוֵרׁש ּבֵ יֵניֶהן ָטהֹור - ִאי ִאיּכָ    ,ּבֵ

ֵאימּור ֵמֲחַמת חֹוֵרׁש הּוא ּדְ     ,11ףלַ ִאיּקְ ּדְ
יֵני הּוא  ֵביֵני ּבֵ    .ְוָטֵמא –ְוִאי ָלא ִסיד ּדְ

  
  

יֲאַמר  י ַאּסִ    :ַרּבִ
ןֶמַצ     :ר ֶאָחד ְמצּוּיָ

   ,ָטֵמא –הּוא 
ּה  ֶדה ּכּוּלָ ָ    .ְטהֹוָרה –ְוָכל ַהׂשּ

ַנִים    :ׁשְ
   ,ְטֵמִאין –ֵהם 

ּה  ֶדה ּכּוּלָ ָ    .ְטהֹוָרה –ְוָכל ַהׂשּ
ה לֹׁשָ    :ׁשְ

   ,ְטֵמִאין –ֵהם 
ּה וְ  ֶדה ּכּוּלָ ָ    .ְטהֹוָרה –ָכל ַהׂשּ

   :הָע ּבָ ְר ַא 
   ,ְטהֹוִרין –ֵהן 

ּה  ֶדה ּכּוּלָ ָ    .ְטֵמָאה –ְוָכל ַהׂשּ
  

ֲאַמר ָמר    :ּדַ
ָרֵאל" ּלֹא ְלַהְפִסיד ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ קֹום טּוְמָאה ׁשֶ    ."ֵאין ַמְרִחיִקין ִצּיּון ִממְּ
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  תיקון גירסה ע"פ הגהות הב"ח   

  רש"י
. כל מילי דמתא עליה רמיא

   דתלמיד בקי הוא:
. בסיד מצא אבן אחת מצוינת

תחתיה טמא ומפי מורי הזקן 
אבן אחת מצוינת שיש סיד על 
גבה דאינו צריך להרחיק הציון 
מן האבן לפי שהאבן גבוה על 
גבי קרקע ורואה את הציון מיד 
קודם שיהא נוגע בו אבל בשדה 
מרחיקין לה ציון בסמוך דזמנין 
לא חזי ציון עד דאתי ונגע 

   ומאהיל:
. תחתיהן טמא יינותשתים מצו

אבל ביניהן אם יש סיד ביניהם 
על הארץ טמא דמשום ציון 

   הוא:
. שלא חרש אע''ג דליכא חורש

ביניהם מעולם טהור כי ליכא 
   סיד:

. אם אין חורש ביניהן טמא
ואע''ג דליכא סיד לפי שציין את 
האבנים שמכאן ומכאן לא חשש 

   לציין בינתים:
. דקתני כי ליכא חורש הכא

כגון סיד שפוך על ראשי טמא 
אבנים ומרודה לכאן ולכאן 
ביניהן דאי איכא חורש מחמת 
חורש הוא דאיקלף שנקלף מן 
האבנים ונפלו שם ביניהם 
וטהור ואי לא סיד דביני ביני 
הוא ומחמת ציון נעשה שם 
להודיע שיש גם ביניהם 

   טומאה:
אין מרחיקין ציון ממקום 

. ולהכי ציין כל ארבעה טומאה
דתהא כל השדה נטמאה מצריו 

ובציון דמצר אחד לא סגי 
לכולה דאין מרחיקין ציון 
ממקום טומאה: ואכלאים 
בחולו של מועד נפקינן ורמינהו 
באחד באדר משמיעין על 
השקלים. שיהו ישראל מביאין 
תרומת שקלים בניסן דכתיב 
בחדשו לחדשי השנה חדש והבא 

   לי קרבן מתרומה חדשה:

 



ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית "ַמְׁשִקין ֵּבית "ַמְׁשִקין ֵּבית "ַמְׁשִקין ֵּבית     ––––מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א'  ָלִחיןַהׁשְּ ָלִחיןַהׁשְּ ָלִחיןַהׁשְּ     """"ַהׁשְּ
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ְלַאִים"    ."ְויֹוְצִאין ַאף ַעל ַהּכִ
  

ְלַאִים"ְוַא  ל מֹוֵעד ָנְפִקיַנן "ּכִ חּוּלֹו ׁשֶ    ?!ּבְ
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ֲאָדר " ֶאָחד ּבַ ְלַאִים - ּבְ ָקִלים ְוַעל ַהּכִ ִמיִעין ַעל ַהּשְ    .ַמׁשְ
ר ּבֹו  ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ים -ּבַ ַרּכִ ּכְ ה ּבַ ִגיּלָ    ,קֹוִרין ֶאת ַהּמְ

ָרִכים וץ ֶאת ַהּדְ    ,ְויֹוְצִאין ְלַקּוֵ
ן ָהְרחֹובֹותּוְלַת     ,ּקֵ

ְקָואֹות    ,ְוָלמֹוד ַהּמִ
ים ל צֹוְרֵכי ַרּבִ ין ּכָ    ,ְועֹוׂשִ
ָברֹות יִנין ֶאת ַהּקְ    ,ּוְמַצּיְ

ְלַאִים    !"ְויֹוְצִאין ַעל ַהּכִ
  

י ֶאְלָעָזר ר ֲחִניָנאוְ  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ
אן  :ַחד ֲאַמר יר –ּכָ ַבּכִ אן  ,ּבְ ָאִפיל –ּכָ    .ּבְ
אן  :רְוַחד ֲאַמ  ְזָרִעים –ּכָ אן  ,ּבִ יָרקֹות –ּכָ    .ּבִ

  
יֲאַמר  י ַאּסִ י יֹוָחָנןֲאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

א נּו ֶאלָּ ר :לֹא ׁשָ ן ִניּכָ ֵאין ִניּצָ    ,ׁשֶ
ר  ן ִניּכָ    .יֹוְצִאין ֲעֵליֶהן - ֲאָבל ִניּצָ

  
  

ָנְפִקיַנן ל מֹוֵעד ּדְ חּוּלֹו ׁשֶ ָנא ּבְ    ?ַמאי ׁשְ
  

י ַיֲעקֹבֲאַמר  י יֹוָחָנןַמר ֲא  ַרּבִ    :ַרּבִ
ן ּבַ מֹוְזֵלי ּגַ ה ּדְ עּוּלָ ַכר ּפְ ּום ׂשְ    .ִמׁשּ

  
ָיאְוִאיֵתיָמא  ַרב ְזִבידֲאַמר  ְרׁשְ    :ַרב ְמׁשַ

ּה  ַמע ִמיּנַ ָכר :ׁשְ י ָיֲהִביַנן ְלהּו ׂשָ ה ָיֲהִביַנן ְלהוּ  ,ּכִ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ    .ִמּתְ
יְדהּו ָיֲהִב  ְך ִמּדִ ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ְייהוּ  ,יַנן ְלהוּ ּדְ    ?ַמאי ָנְפָקא ָלן ִמיּנַ

ן ְלהוּ  ָבעּו ִליּתֵ ה ּדְ ּמָ ל ּכַ    .ּכָ
  
  

ה ּמָ    ?ְוַעד ּכַ
  

ר ִיְצָחקֲאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ַרב ׁשְ
ּה    ו,ב ׁש ּבָ ּיֵ ל ְסָאה ׁשֶ ִנינּו ּכָ ָ ׁשּ אֹוָתּה ׁשֶ ין ַאֵחר ^ּכְ    .ְיַמֵעט –רֹוַבע ֶזַרע ִמּמִ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ּה ִהְתִקי" ֶדה ּכּוּלָ ָ ל ַהׂשּ הּו ַמְפִקיִרין ּכָ ּיְ    !"נּו ׁשֶ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ָנה -ּכָ ּקָ    .קֹוֶדם ּתַ
אן  ָנה -ּכָ ּקָ    .ְלַאַחר ּתַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ִראׁשֹוָנה " ן -ּבָ ֶהְמתָּ ִליִכין ִלְפֵני ּבְ    ,ָהיּו עֹוְקִרין ּוַמׁשְ
ָמ  י ׂשְ תֵּ ֵמִחין ׁשְ ים ׂשְ ֲעֵלי ָבתִּ    :חֹותְוָהיּו ּבַ

דֹוֵתיֶהן ין ָלֶהם ׁשְ ׁשִ ַנּכְ מְּ    ,ַאַחת ׁשֶ
ם ֶהְמתָּ ִליִכין ִלְפֵני ּבְ ׁשְ ּמַ    .ְוַאַחת ׁשֶ

ָרִכים -ִהְתִקינּו  ִליִכין ַעל ַהּדְ הּו עֹוְקִרין ּוַמׁשְ ּיְ    ,ׁשֶ
דֹוֵתיֶהן ין ׁשְ ׁשִ ַנּכְ ּמְ דֹוָלה ׁשֶ ְמָחה ּגְ ֵמִחין ׂשִ    .ַוֲעַדִיין ָהיּו ׁשְ

ּה  -ִהְתִקינּו  ֶדה ּכּוּלָ ָ ל ַהׂשּ הּו ַמְפִקיִרין ּכָ ּיְ    ."ׁשֶ

 רש"י
ן חומה מימות . המוקפיבכרכים

   יהושע בן נון:
. מקואות ואת מקואות המים

המים של מ' סאה שחוטטין 
אותן מן הזבל שנכנס לתוכן כל 
ימות הגשמים והאי דלא פריך 
נמי בגמרא אשאר מתני' דתני 
ומתקנים הדרכים והרחובות 
בחולו ש''מ והכא תנא בט''ו 
באדר משום דלאו פירכא הוא 
דבדין הוא דמתקנין להו תרי 
זימני דכי מתקן בט''ו באדר 
אתו גשמים ומקלקלי להו 
והדרי ומתקני להו בחולו של 
מועד אבל אכלאים כיון דעקרו 
להו לגמרי בחמשה עשר באדר 
למה לי למיפק בו בחולו של 

   מועד ולהכי קא מיבעיא:
. על כאן בבכיר כאן באפיל

הבכירות יוצאים בט''ו באדר על 
האפילות בחולו של מועד 

   דפסח:
. על התבואה יוצאין בזרעים

   בט''ו באדר שקודמין לירקות:
. דאין יוצאין עליהן לא שנו

קודם אדר וקודם חולו של 
   מועד:

. משום שכר פעולה דמוזלי גבן
כלומר שיכול לשכור פועלין 
בזול לפי שאינן עוסקין 

   במלאכה בחולו של מועד:
. מדעסקינן לשכור שמע מינה

   פועלים בזול:
. שכירות לפועלים הוכי יהבינן ל

   דבטלי כלאים:
. דבעל דאי סלקא דעתך מדידהו

הבית יהיב להו אמאי יוצאין 
להכי בחולו של מועד משום 
שכר פעולה לבטלו בכל זמן אף 
על גב דליכא שכר פעולה בזול 
וכל מה דבעי ליתב להו אלא 
מתרומת הלשכה יהבינן להו 
וכל כמה דמצינן לצמצם מעות 

   דהקדש עבדינן:
. הוי כלאים דחייב ד כמהוע

  לבטלו: 
   . הקב אחד מכ''ד בסאה:רובע

. שאם זרע רובע הכי גרס ימעט
   הקב ימעטנו ויעקרנו:

. ואת והתניא כל השדה כולה
   אמרת ימעט:

. שלוחי ב''ד שמנכשין שדותיהן
משלהן דכשנוטלין הכלאים 

  מאליו מתנכש:
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   ַמְתִניִתין 

ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִכין ֶא  ִים ֵמִאיָלן ְלִאיָלןמֹוׁשְ    ,ת ַהּמַ

ֶדה ל ַהּשָ ֶקה ֶאת ּכָ ּלֹא ַיׁשְ    .ּוִבְלַבד ׁשֶ
תּו ִלְפֵני ַהּמֹוֵעד  ּלֹא ׁשָ ּמֹוֵעד - ְזָרִעים ׁשֶ ֵקם ּבַ    .לֹא ַיׁשְ

ֶזה ּוָבֶזה ֲחָכִמיםוַ  יִרין ּבָ    .ַמתִּ
  

ָמָרא    ּגְ

   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
ֶנת  ֶדה ְמטּוּנֶ    .רמּוּתָ  –ִאם ָהְיָתה ׂשָ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ּמֹוֵעד" קֹוָתן ּבַ ָאְמרּו ָאסּור ְלַהׁשְ ׁשֶ    ,ּכְ
א ְפֵני ַהּמֹוֵעד :לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ תּו ִמּלִ ּלֹא ׁשָ ְזָרִעים ׁשֶ    ,ּבִ

תּו ִלְפֵני ַהּמֹוֵעד  ָ ׁשּ ּמֹוֵעד - ֲאָבל ְזָרִעים ׁשֶ קֹוָתן ּבַ ר ְלַהׁשְ    .מּותָּ
ֶדה ְמטוּ  ֶנת ְוִאם ָהְיָתה ׂשָ ר –ּנֶ    .מּותָּ

ּמֹוֵעד ֵדה ָגִריד ּבַ ִקין ׂשְ    .ְוֵאין ַמׁשְ
ֶזה ּוָבֶזה :ֲחָכִמיםוַ  יִרין ּבָ    ."ַמתִּ
  

   :ָרִביָנאֲאַמר 
ּה  ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ

יָצא  ְרּבִ מֹוֲעָדא -ַהאי ּתַ א ּדְ חּוּלָ ֵרי ְלַתְרּבּוֵצי ּבְ    .ׁשָ
  
ֵדה ָגִריד" ַאְפָלא ְמׁשַ  ?ַמאי ַטְעָמא - "ׂשְ י ַלּה ָחְרָפאּדְ    .ּוֵ

י י ַלּה ָחְרָפא ,ָהָכא ַנּמִ ּוֵ    .ַאְפָלא ְמׁשַ
  
  
  

 רש"י
  מתני' 

 .מושכין המים מאילן לאילן
דהוי כשדה בית השלחין 
דפסידא יתירא איכא אבל לא 
ישקה את השדה כולה שדה בית 

   הבעל:
. זרעים שלא שתו לפני המועד

שלא היו מלומדין לשתות תמיד 
   לפני המועד:

. דהואיל ולא לא ישקם במועד
משקה להו תדיר לפני המועד. 
לא הוי ליה פסידא אי לא 

   משקה להו במועד:
. ובזהוחכמים מתירים בזה 

להשקות את כל השדה כולה 
ולהשקות במועד זרעים שלא 
שתו לפני המועד והאי חכמים 
היינו ר''מ דאמר לעיל (דף ב.) 
משקין ממנו אפילו שדה בית 

   הבעל:
  

  גמ' 
. הא דאמר ר''א אמר רב יהודה

אבל לא ישקה את השדה כולה 
אבל אם היתה שדה מטוננת 
לחה ויבשה מותר להשקותה 

דה בית הבעל אע''ג דהוה ש
דכיון דהויא לחה עד השתא אי 
לא משקה לה הוי פסידא 

   יתירא:
. יבשה מעולם שאין שדה גריד

   צריך להשקותה:
. בשדה גריד ובזרעים בזה ובזה

   שלא שתו לפני המועד:
   . גינה:תרביצא

. לזלף עליה מים שרי לתרבוצי
אע''ג דליכא פסידא לתרבוצי 
להשקות לשון אין מכבדין ואין 

ביצין היינו השקאה פורתא מר
כדי שיצאו הירקות וכדמפרש 
באידך ברייתא לקמיה ומשקין 
היינו השקאה גמורה של בית 

   השלחין:
. דליכא אפלא לשוויי חרפא

פסידא ואפ''ה שרי להשקותה 
כך ולהשביחה ה''נ בגינה 

  מרביצין:
 
 
 
 

 



ָלִחין    ––––מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א'  ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ     """""ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ

      
27

        ו, ב ו, ב ו, ב ו, ב  .18
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֵדה ָלָבן " יִצין ׂשְ ִביִעית –ַמְרּבִ ְ ׁשּ    ,ּבַ
ּמֹוֵעד    ."ֲאָבל לֹא ּבַ

  
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ִביִעית" ְ ׁשּ ין ּבַ ּמֹוֵעד ּבֵ ין ּבַ יִצין ּבֵ    !"ַמְרּבִ
  

   :ַרב הּוָנאֲאַמר 
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ן ַיֲעקֹב - ָהא  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    ,ַרּבִ
ָנן –ָהא     .ַרּבָ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ֵדה ָלָבן " יִצין ׂשְ ִביִעית - ַמְרּבִ    ,ֶעֶרב ׁשְ
ִביִעית ְ ׁשּ ְצאּו ְיָרקֹות ּבַ ּיֵ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

ֵדה ָלָבן  יִצין ׂשְ ְרּבִ ּמַ א ׁשֶ ִביִעית –ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ְ ׁשּ    ,ּבַ
ִביִעיתּכְ  ְצאּו ְיָרקֹות ְלמֹוָצֵאי ׁשְ ּיֵ    ."ֵדי ׁשֶ
  
  

 רש"י
   . בית הבעל:שדה לבן

. דקתני אבל לא ישקם הא
''א בן יעקב דאמר במועד היינו ר

אבל לא ישקה את כל השדה 
כולה והא דתני בין במועד בין 
בשביעית היינו חכמים דמתירין 

   להשקות אפי' כל השדה:
. אבל לא כדי שיצאו בשביעית

ישקה בשביעית כדי שיצאו 
  בשביעית:
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   ַמְתִניִתין 

ֵד  ְ ִרים ִמׂשּ ַדְרּכוֹ  ,ה ָהִאיָלןָצִדין ֶאת ָהִאיׁשּות ְוֶאת ָהַעְכּבָ ָבן ּכְ ֵדה ַהּלָ ְ    ,ּוִמׂשּ
ִביִעית ְ ּמֹוֵעד ּוַבׁשּ    .ּבַ

ֲחָכִמיםוַ 
12
   :אֹוְמִרים 

ֵדה ָהִאיָלן  ְ ַדְרּכוֹ  –ִמׂשּ    ,ּכְ
ָבן  ֵדה ַהּלָ ְ ַדְרּכוֹ  -ּוִמׂשּ ּלֹא ּכְ    .ׁשֶ

ּמֹוֵעד יְרָצה ּבַ    ,ּוְמָקִרין ֶאת ַהּפִ
ַדְרּכוֹ  ִביִעית ּבֹוֶנה ּכְ ְ   .ּוַבׁשּ

  

ָמָרא    ּגְ

   ?"ִאיׁשּות"ַמאי 
  

   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
ֵאין ָלּה ֵעיַנִים ה ׁשֶ ִרּיָ    .ּבְ

  
ר ִיְשָמֵעאלֲאַמר  ֶלְמָיאְוִאיֵתיָמא  ָרָבא ּבַ ר ׁשֶ    :ַרב ֵייַמר ּבַ

   ?ַמאי ְקָרא
ֶמׁש " ל ָחזּו ׁשָ ת ּבַ ֶמס ַיֲהלְֹך ֵנֶפל ֵאׁשֶ לּול ּתֶ ּבְ מֹו ׁשַ    .ט)-(תהילים נח "ּכְ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ַדְרּכוֹ " ֵדה ָהִאיָלן ּכְ ְ ָבן ּוִמׂשּ ֵדה ַהּלָ ְ ִרים ִמׂשּ    ,ָצִדין ֶאת ָהִאיׁשּות ְוֶאת ָהַעְכּבָ

   .יִבין חֹוֵרי ְנָמִליםּוַמֲחִר 
יַצד ַמֲחִריִבין    ?ּכֵ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
   ."ְוֵהן חֹוְנִקין ֶזה ֶאת ֶזה ,ֵמִביא ָעָפר ֵמחֹור ֶזה ְונֹוֵתן ְלתֹוְך חֹור ֶזה

  
ֶלְמָיאֲאַמר  ר ׁשֶ ֵמיּה ּדְ  ַרב ֵייַמר ּבַ ְ ֵייִמׁשּ    :ַאּבָ

ְתֵרי  ָקֵאי ּבִ    ,ֶעְבֵרי ַנֲהָראְוהּוא ּדְ
ָרא ׁשְ א ּגִ ֵליּכָ    ,ְוהּוא ּדְ
ְמָלא א ּגַ ֵליּכָ    ,ְוהּוא ּדְ
א ִמְצָרא ֵליּכָ   .ְוהּוא ּדְ

   
ה   ז,א ּמָ    ?ַעד ּכַ

  
ְרָסה   .ַעד ּפַ
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  הגירסה בגמרא בהמשך הוא: "רבי יהודה אומר", וכך גם גירסת הראשונים תוספות, רי"ף, ראש, מאירי.  

 רש"י
  מתני' 

. בשדה האילן צדין האישות
   במועד מפני שמפסידין בו:

ריך לשנות . שאין צכדרכו
   בצידה:

. אע''ג דמתקן ובשביעית
   השדה:

. צד כדרכו מפני בשדה האילן
   שהפסד מרובה הוא:

. ואינו ובשדה לבן שלא כדרכו
יכול לצוד כדרכו בשדה לבן 
משום דלא מפסיד כולי האי 

   בשדה לבן:
. שאם נפלה ומקרין את הפירצה

   מקצתה חוזר ומתקנה במועד:
. ובשביעית בונה כדרכו

לה אע''ג דמיחזי דעביד מתחי
   נטירותא לפירי:

  
  גמ' 

. וחופר בריה שאין לה עינים
   בקרקע:

. דאישות בריה שאין מאי קרא
   לה עינים:

. דכתיב כמו שבלול תמס יהלך
שבלול שקורין לימצו''ן תמס 
יהלך. כלומר כשיוצא חוץ 
מנרתיקו רירות נופלות ממנו עד 
שהוא נימוח ומת תמס כמו 

   ונמס:
. כלומר בל חזו שמש נפל אשת

כך אישות נופלות פתאום לארץ 
   ומתים דלא חזו:
. מפני שמריחין וחונקין זו את זו

את העפר ואין מכירין באותו 
   עפר:

. והוא דקאי בתרי עברי נהרא
דכיון דאיכא הפסק מים בין הני 
תרתי חורי נמלים אין מכירים 

   הני בעפר דהני:
   . גשר:גישרא

א מנסר . שאין לו גשר אלגמלא
   אחד:

. עדיין קטן מגמלא אין ומצרא
יכול להלך עליו אלא 
כשקושרים חבל אחד משני 
עברי הנהר בשתי יתידות 
ואוחזין בו והולכין על אותו 
גשר צר אבל אי איכא חד מהן 

   מכירין הני בחורי דהני:
. מרוחקין הני תרי חורי עד כמה

נמלים דכי איכא נהרא בינייהו 
ירין הני וליכא גישרא דאין מכ

   בחורי דהני:
. אי ליכא פרסה עד פרסה

בינייהו אע''ג דאיכא נהרא 
וליכא מעבר מכירין הני בחורי 

  דהני:
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י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵדה ָהִאיָלן  ְ ַדְרּכוֹ  –ִמׂשּ    ,ּכְ
ָבן  ֵדה ַהּלָ ְ ַדְרּכוֹ  -ּוִמׂשּ ּלֹא ּכְ    ."ׁשֶ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַדְרּכוֹ " יַצד ּכְ    ?ּכֵ
ּה ְמצּוָדה א ְותֹוֶלה ּבָ    .חֹוֵפר ּגּוּמָ

ַדְרּכוֹ  ּלֹא ּכְ יַצד ׁשֶ    ?ּכֵ
קּוְרּדֹום ה ּבְ פּוד ּוַמּכֶ יָה  ,נֹוֵעץ ׁשְ ְחתֶּ ה ָהֲאָדָמה ִמתַּ    ."ּוְמַרּדֶ

  
ְנָיא    :ּתַ

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ
   :אֹוֵמר 13

ָא  ׁשֶ ַדְרּכֹו ּכְ ּלֹא ּכְ ֵדה ָלָבן ׁשֶ מּוָכה ָלִעיר -ְמרּו ִמּשְ ֵדה ָלָבן ַהסְּ ׂשְ א ּבִ    ,לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ
ֵדה ָהִאיָלן  מּוָכה ִלׂשְ ֵדה ָלָבן ַהסְּ ׂשְ ַדְרּכוֹ  -ֲאָבל ּבִ    ,ֲאִפיּלּו ּכְ

ָבן ְוַיֲחִריבּו ֶאת ָהִאיָלנֹות ֵדה ַהּלָ ְ א ֵיְצאּו ִמׂשּ ּמָ    ."ׁשֶ
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  ש"ס ע"פ השאילתות גורס: ראב"ימסורת ה 

 רש"י
. במקום שהן מצוין נועץ שפוד

  ומרדה האדמה וממעך אותן:
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ּמֹוֵעד" יְרָצה ּבַ    ."ּוְמָקִרין ֶאת ַהּפִ
  

יַצד     ?"ְמָקִרין"ּכֵ
  

   :ֲאַמר ַרב יֹוֵסף
הּוָצא ְוַדְפָנא    .ּבְ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ   :ּבְ

ִטיט" ְצרֹור ְוֵאינֹו ָטח ּבְ    ."ָצר ּבִ
  

אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ה יּנָ א ּכֹוֶתל ַהּגִ נּו ֶאלָּ    ,ָלא ׁשָ

ַדְרּכוֹ ּבוֹ  -ֲאָבל ּכֹוֶתל ֶהָחֵצר     .ֶנה ּכְ
  

יע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיַ
ים" ַדְרּכוֹ  -  ּכֹוֶתל ַהּגֹוֶחה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ    ,סֹוֵתר ּובֹוֶנה ּכְ

ָנה ּכָ ֵני ַהסַּ    ."ִמּפְ
  

ְדָקָתֵני ַטְעָמא ,ָהָתם ָנה" :ּכִ ּכָ ֵני ַהסַּ    ."ִמּפְ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָנהּכֹוֶתל ַהּגֹוֶחה ִלְר " ּכָ ֵני ַהסַּ ַדְרּכֹו ִמּפְ ים סֹוֵתר ּובֹוֶנה ּכְ    ."ׁשּות ָהַרּבִ
ָנה" ּכָ ֵני ַהסַּ    ,ִאין – "ִמּפְ

ָנה  ּכָ ֵני ַהּסַ ּלֹא ִמּפְ    !ָלא –ׁשֶ
א ַרב ִחְסּדָ יּה ּדְ יּוְבּתֵ יֱהֵוי תְּ    !ֵליָמא ּתֶ

  
א    ,ֲאַמר ָלְך ַרב ִחְסּדָ

   ,"סֹוֵתר ּובֹוֶנה" -  ָהָתם
   .ה ְוָלא סֹוֵתרּבֹונֶ  -ָהָכא 

  
י ִליְסּתֹור ְוָלא ִליְבֵני    !ָהָתם ַנּמִ

  
ן    ,ִאם ּכֵ

   .ִמיְמַנע ְוָלא סֹוֵתר
  

יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ
ְיָקא ַמְתִניִתין  י ּדַ    ,ַנּמִ

ָקָתֵני ַדְרּכוֹ " :ּדְ ִביִעית ּבֹוֶנה ּכְ ְ    ,"ּוַבׁשּ
ֵהיָכא    ?ּדְ

ָחֵצר     ?!ְצִריָכא ְלֵמיַמר - ִאיֵליָמא ּדְ
הֶאלָּ  ִגיּנָ ָעֵביד ְנִטירּוָתא ְלֵפיֵרי ,א ָלאו ּדְ ַמאן ּדְ ֶמיֱחֵזי ּכְ ב ּדְ    .ְוַאף ַעל ּגַ

  
ּה  ַמע ִמיּנַ   .ׁשְ

  
  

 רש"י
   . ענפי דקל דתמרים:הוצא
. בייר וקעבד גדר מדפנא דפנא

   ומגדל אותה מהוצי הדקל:
. מניח אבנים זה על גב רורצר בצ

   זה:
. דאמר אמר רב חסדא לא שנו

מתני' מקרין אבל אינו בונה 
   כדרכו:

. דליכא פסידא בכותל גינה
   יתירא אי עיילי בה אינשי:

. אבל בכותל חצר בונה כדרכו
דאיכא פסידא יתירא אי עיילי 

   בה גנבי וגנבי ממוניה:
   . שוחה ונטוי:גוחה

נו כותל . דהייסותר ובונה כדרכו
   חצר מסייע ליה לרב חסדא:

. שלא תפול על מפני הסכנה
   הולכי ברשות הרבים:

. קשיא שלא מפני הסכנה לא
לרב חסדא דאמר בכותל חצר 
   בונה כדרכו אע''פ דליכא סכנה:

. לא קשיא לרב חסדא תריץ
דהא דקתני במקום סכנה היינו 
דסתר לה כשגוחה ובונה לה 

   שפיר:
לא . דקאמר רב חסדא שהכא

במקום סכנה בונה כדרכה 
כשהיא סתורה קודם לכן אבל 

   לא סתר לה במועד:
. במקום סכנה לסתור התם

משום דאיכא סכנה ולא ליבני 
דבבנין ליכא סכנה: א''כ דלא 

   בני:
   . והוי סכנה:ממנעי ולא סתרי

. כרב חסדא מתניתין נמי דיקא
   דגינה אינו בונה במועד כדרכו:

ת בונה . ובשביעיאלא לאו בגינה
כדרכו אבל במועד אינו בונה 

  כדרכו:
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            בבבב- - - - ז, אז, אז, אז, א .22
   ין ַמְתִניִת 

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָגִעים רֹוִאין ֶאת ַהּנְ

14
   .ֲאָבל לֹא ְלַהְחִמיר ,ְלָהֵקל 

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
   .ְולֹא ְלַהְחִמיר ,לֹא ְלָהֵקל

  

ָמָרא    ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
י ֵמִאיר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָגִעים ְלָהֵקל    .ֲאָבל לֹא ְלַהְחִמיר ,רֹוִאין ֶאת ַהּנְ
י יֹוֵס     :אֹוֵמר יַרּבִ

   ,לֹא ְלָהֵקל ְולֹא ְלַהְחִמיר
ה ִנְזָקק לֹו ְלָהֵקל ִאם ַאתָּ    .ִנְזָקק לֹו ַאף ְלַהְחִמיר ,ׁשֶ

יָאַמר     :ַרּבִ
י ֵמִאיר  ְבֵרי ַרּבִ ר –ִנְרִאין ּדִ מּוְסּגָ    ,ּבְ

י יֹוֵסי  מּוְחָלט –ְוִדְבֵרי ַרּבִ    ."ּבְ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
י ָעְלָמא ָלא ָטהֹור ּכּולֵּ ִליֵגי  ּבְ ָלא ָחזּו ֵליּה  -ּפְ    ,ּדְ

ִליֵגי  י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ ר ִראׁשֹון ּדְ ֶהְסּגֵ ָחֵזי ֵליּה  -ּבְ    ,ּדְ
ִליֵגי    ז,ב י ּפְ ִני^ - ּכִ ר ׁשֵ ֶהְסּגֵ    ,ּבְ

ָתא :ָמר ָסַבר ְלָיא ִמיּלְ כֵֹהן ּתַ ֵתיק :ְוִאי ָטֵמא ,ָטהֹור :ִאי ָטהֹור ֲאַמר ֵליּה  ,ּבְ    .ׁשָ
אוֹ " :רּוָמר ָסַב  ִתיב נט)- (ויקרא יג "ְלַטֲהרֹו אֹו ְלַטּמְ    .ּכְ

  
  
  

                                                           
14

ה מסורת הש"ס לא גורס את המילה:   ִחיּלָ תְּ   וכך גם מוכח מהסוגיה. ּבַ

 רש"י
  מתני' 

. כלומר רואין את הנגעים להקל
רואה הכהן נגע צרעת במועד 

   לטהר:
. שאם רואה הכהן לא להחמיר

שהוא טמא אינו אומר כלום 
שאם מטמאו נמצא מצערו 
במועד ורחמנא אמר (דברים 

   טז) ושמחת בחגך:
  

  גמ' 
אתה שאם אתה נזקק לו להקל 

. כלומר מאחר נזקק לו להחמיר
שרואהו הכהן אומר בין הוא 

   טמא בין הוא טהור:
א''ר נראין לי דברי ר' מאיר 

. שרואין ודברי רבי יוסי במוסגר
   במוחלט:

. שאם מטהר ליה בהסגר ראשון
משמח ליה אי לא מטהר ליה 
לא מטמא ליה יותר מדמעיקרא 

  אלא מסגר ליה פעם שניה:
טמא ליה . דאי מבהסגר שני

מחליט ליה בטומאה חמורה 
   ומצער ליה:

. ר''מ דאמר רואה להקל מר
   לטהר אבל לא לטמא:

. דאי סבר בכהן תלא רחמנא
מטמא ליה הוי טמא ואי לא בעי 
מטמא ליה לא הוי טמא ולהכי 
חזי ליה להקל אבל לא להחמיר 
דאי חזי ליה דהוי טמא לא 

   לימא ליה כלום ולא הוי טמא:
   דאמר לא להקל:. ר' יוסי ומר

. דכי סבר לטהרו ולטמאו כתיב
חזי ליה כהן דטמא. לא מצי 
למשתק ודלמא הוי טמא ונמצא 

  מצערו שמטמאו במועד:
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        ז, ב ז, ב ז, ב ז, ב  .23
   :ֲאַמר ָמר

יָאַמר "    :ַרּבִ
י יֹוֵס  ְבֵרי ַרּבִ מּוְחָלט -י ִנְרִאין ּדִ    ,ּבְ

י ֵמִאיר  ר -ְוִדְבֵרי ַרּבִ מּוְסּגָ    ."ּבְ
  

ָכא    !ְוָהַתְנָיא ִאיּפְ
  

י ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֵאי ִהיא ַאּלִ ּנָ    ,ּתַ
ָעְלָמא ֲעִדיף ֵליּה  א ּדְ    ,ָמר ָסַבר ַצְווּתָ

ּתֹו ֲעִדיָפא ֵליּה  ִאׁשְ א ּדְ    .ּוָמר ָסַבר ַצְווּתָ
  

ר  :ְלֵמיְמָרא מּוְחָלט מּותָּ הּדְ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ    ?!ּבְ
  

   .ִאין
  

   :ְוָהַתְנָיא
ְבַעת ָיִמים"" ב ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו ׁשִ ֵהא ָאס -  ח)-(ויקרא יד "ְוָיׁשַ ּיְ הׁשֶ טָּ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ    ,ּור ּבְ

א ִאְשּתוֹ     ,ְוֵאין ָאֳהלֹו ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ    .ל)- רים ה(דב "ֵלְך ֱאמֹר ָלֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם" :ׁשֶ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
רּו לוֹ " ְבַעת ָיִמים ִיְסּפְ    .טוֹ ְולֹא ְיֵמי ִחּלוּ  ,ְיֵמי ְסִפירוֹ  -  כו)-(יחזקאל מד "ׁשִ

י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְבַעת ְיֵמי ְסִפירוֹ     .ַקל ָוחֹוֶמר ִליֵמי ִחּלּוטוֹ  ,ׁשִ

יאְוָאַמר  י ִחּיָ    :ַרּבִ
י ִלְפֵני  ְנתִּ יּדַ נוּ  :ַרּבִ ְדתָּ ינוּ  ,ִליּמַ יֵמי ִחּלּוטוֹ  ,ַרּבֵ א ּבִ הּו ֶאּלָ ּיָ    .יֹוָתם לֹא ָהָיה לֹו ְלעּוּזִ

י :ָאַמר לוֹ  ְך ָאַמְרתִּ    ."ַאף ֲאִני ּכָ
  

ַמאי ָקִמיְפ  יּבְ    ?ְלּגֵ
  

י ְיהּוָדה ָסַבר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ יֵמי ְסִפירוֹ  :ַרּבִ י ַרֲחָמָנא ּבִ ּלֵ יֵמי ִחּלּוטוֹ  ,ּגַ ן ּבִ ּכֵ    .ְוָכל ׁשֶ
י  :ּוָמר ָסַבר ַגּלֵ י -ַמאי ּדְ ּלֵ י  ,ּגַ ּלֵ ָלא ּגַ י - ּוַמאי ּדְ ּלֵ    .ָלא ּגַ

  

 רש"י
. דברי ר''מ והא תניא איפכא

   במוחלט דברי ר' יוסי במוסגר:
מר סבר צוותא דאשתו עדיף 

. ולהכי חזי ליה במועד ליה
בהסגר שני דאי מטהרו משמחו 

פי' מטמא ליה ומחליט ליה וא
ומשדר ליה חוץ מג' מחנות ולית 
ליה צוותא דאינשי דעלמא 
אפ''ה לית ליה צערא דהא אית 
ליה צוותא דאשתו ומותר הוא 
באשתו להתיחד עמה בימי 
חלוטו ודברי ר' יוסי במוחלט 
דאפי' מטהר ליה דאע''ג דשרי 
ליה למחנה ישראל אית ליה 
צערא דלית ליה צוותא דאשתו 

אסור הוא דכיון דמטהר ליה ד
מחלוטו מיבעי ליה למימני שבע 
ימי ספירו ובימי ספירו אסור 
בתשמיש המטה דכתיב וישב 
מחוץ לאהלו שבעת ימים ואהלו 
זו אשתו דכתיב שובו לכם 

   לאהליכם:
ומר סבר צוותא דעלמא עדיף 

. האי תנא דאמר א''ר נראין ליה
דברי ר''מ במוחלט ודברי ר' 

בר צוותא יוסי במוסגר ס
דעלמא עדיף ליה ולהכי חזי 
בימי חלוטו דאי מטמאו לא 
מטמא יותר מדמעיקרא ואי 
מטהרו משמחו דאית ליה 
צוותא דעלמא אף על גב דאסור 
בתשמיש המטה צוותא דעלמא 
עדיף ליה ודברי רבי יוסי 
במוסגר דלא חזי ליה דלמא 
מטמא ליה חוץ לג' מחנות ולית 

   ליה צוותא דעלמא ומצער ליה:
. אסור בתשמיש ימי ספירו

   המטה ולא ימי חלוטו:
יותם לא היה לעוזיהו אלא 

. כלומר לא נתעברה בימי חלוטו
אמו דיותם אלא בימי חלוטו 
דעוזיהו דעוזיהו היה מצורע 
ולא נזקק לאשתו בימי ספירו 

   אלא בימי חלוטו:
. דמצורע אף אני כך אמרתי

מותר בתשמיש המטה דוישב 
   ירו כתיב:מחוץ לאהלו בימי ספ

. להכי ורבי סבר מאי דגלי גלי
אמרי' ימי ספירו ולא ימי 

  חלוטו:
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        אאאא    ח,ח,ח,ח,    ––––ז, ב ז, ב ז, ב ז, ב  .24
י ֵמִאיר"[    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָגִעים ְלָהֵקל    .ֲאָבל לֹא ְלַהְחִמיר ,רֹוִאין ֶאת ַהּנְ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ,לֹא ְלָהֵקל ְולֹא ְלַהְחִמיר
ה ִנְזָקק לֹו ְלָהֵקל ִאם ַאתָּ   ]."ִנְזָקק לֹו ַאף ְלַהְחִמיר ,ׁשֶ

  
ָתא :ְלֵמיְמָרא ְלָיא ִמיּלְ ְבכֵֹהן ּתַ    ?ּדִ

  
   .ִאין

  
   :ְוָהַתְנָיא

15"ּוְביֹום ֵהָראֹות ּבוֹ "
   – יד)-(ויקרא יג 

ה רֹוֶאה ּבוֹ  - ֵיׁש יֹום  ַאתָּ    ,ׁשֶ
ה  - ְוֵיׁש יֹום  ִאי ַאתָּ    .רֹוֶאה ּבוֹ ׁשֶ

אן ָאְמרוּ  ה לֹו ּוְלֵביתֹו ְוִלְכסּותוֹ  :ִמּכָ תֶּ ׁשְ ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ ּנֹוַלד ּבֹו ֶנַגע נֹוְתִנין לֹו ׁשִ    ,ָחָתן ׁשֶ
ֶרֶגל  ְבַעת ְיֵמי ָהֶרֶגל - ְוֵכן ּבָ    ,נֹוְתִנין לֹו ׁשִ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 
ִית" :א אֹוֵמרֲהֵרי הוּ  ה ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאת ַהּבַ    – לו)-(ויקרא יד "ְוִצּוָ

יִנים לֹו ִלְדַבר ָהְרׁשּות ן  ,ִאם ַמְמתִּ ּכֵ ל ׁשֶ    ."ִלְדַבר ִמְצָוהּכָ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
יַנְייהוּ  א ּבֵ ין ִאיּכָ ָמעּות ּדֹוְרׁשִ    .ַמׁשְ

  
   :ֲאַמר ָרָבאוְ 

יַנְייהוּ  א ּבֵ ַבר ָהְרׁשּות ִאיּכָ    .ּדְ
  

ְמִריַנן י ְיהּוָדה ֵמָהָתם ָלא ּגָ ִחיּדּוׁש הּוא ,ְוַרּבִ    ,ּדְ
ָהא ֵעִצים ַוֲאָבִנים    ח,א ָעְלָמא ּדְ אוּ  -ּבְ ּמְ אוּ  ,ָלא ִמּטַ ּמְ    .ְוָהָכא ִמּטַ

  
י ֲאַמר    ,ִאְצְטִריךְ  :ְוַרּבִ

ַתב ַרֲחָמָנא ִאי ּכְ    .ָלא –ִלְדַבר ָהְרׁשּות  ,ִאין –ִלְדַבר ִמְצָוה  :ֲהָוה ָאֵמיָנא - "ּוְביֹום ֵהָראֹות ּבוֹ " :ּדְ
ַתב ַרֲחָמָנא  ה ַהּכֵֹהן"ּכְ    ."ְוִצּוָ
ַתב ַרֲח  ה ַהּכֵֹהן" :ָמָנאְוִאי ּכְ גּוֵפיּה  ,ִאין –ָהֵני  :ֲהָוה ָאֵמיָנא - "ְוִצּוָ ָלאו טּוְמָאה ּדְ    ,ּדְ

גּוֵפיּה ֵאיָמא ִמיְחָזא ַח     ,א ֵליּה יָ זְ ֲאָבל טּוְמָאה ּדְ
   .ְצִריָכא
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ר ַחי ִיְטָמא   ׂשָ   ּוְביֹום ֵהָראֹות ּבֹו ּבָ

 רש"י
. למימרא דבכהן תליא מילתא

פריך בין לר''מ בין לרבי יוסי 
דר''מ אומר בהדיא אי טמא 
שתיק ורבי יוסי קאמר אין 
רואין כלל מכלל דרבי יוסי סבר 
אי לא בעי לא חזי ליה ולא הוי 

   טמא:
. דלא ז' ימי המשתה נותנין לו

   חזי ליה דלמא מטמא ליה:
. אם נראה הנגע ולכסותו
   בכסותו:

. הרי אם ממתינין לדבר הרשות
ממתינין לו שאין מטמאין עד 
שמפנה כל הכלים שבבית וילפי' 
מינה דבטומאה דבגופיה נמי 
ממתין לדבר הרשות דומיא 
דהכא כיון דאשכחן דבטומאה 
דגופיה ממתינין לו לדבר 

כ''ש דממתינין לו לדבר  הרשות
   מצוה כגון חתן וברגל:

. דמר דריש משמעות דורשין
מהאי קרא ומר דריש מהאי 

   קרא:
. רבי דבר הרשות איכא בינייהו

יהודה דמפיק מביום הראות בו 
ומכאן אמרו חתן ורגל דהיינו 
מצוה ממתינין לו אבל לדבר 
הרשות אין ממתינין לו 
בטומאה דגופיה ורבי סבר 

שות נמי ממתינין לו דבדבר ר
כדאמרי' לעיל דרבי יליף 
טומאה דגופיה להמתין לו 

   מטומאה דביתו:
. דהוי חידוש לא גמרינן

ומחידוש לא ילפינן דכל היכא 
דאיכא חידוש אין לך דבר בו 

  אלא חידושו:
. פשוטי כלי עץ לא דהא עצים

   מקבלי טומאה:
. כלומר אע''ג ורבי אמר אצטריך

טומאה דיליף טומאה דגופיה מ
דלאו גופיה לדבר הרשות מוצוה 
   הכהן איצטריך ביום הראות בו:
. אבל טומאה דגופיה אימא לא

דלא יליף טומאה דגופיה 
מטומאה דלאו גופיה לדבר 
הרשות מוצוה הכהן דהוה 
אמינא חידוש הוא קמ''ל וביום 
הראות דהיינו טומאה דגופיה 
דממתינין לו לדבר מצוה 

ו והואיל ואשכחן דממתינין ל
לטומאה דגופיה מיהא לדבר 
מצוה אית ליה נמי כח למילף 
מוצוה הכהן דממתינין לטומאה 
דגופיה לדבר הרשות נמי אף על 

  גב דחידוש הוא:
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   :ֲאַמר ָמר

ה רֹוֶאה ּבוֹ " ִאי ַאתָּ ה רֹוֶאה ּבֹו ְוֵיׁש יֹום ׁשֶ ַאתָּ    ."ֵיׁש יֹום ׁשֶ
  

ַמע ַמאי    ?ַמׁשְ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
ן ִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  יֹום'ִאם ּכֵ    ?"ּוְביֹום"ַמאי  'ּבְ

ּה  ַמע ִמיּנַ ה רֹוֶאה ּבוֹ  :ׁשְ ַאּתָ ה רֹוֶאה ּבוֹ  ,ֵיׁש יֹום ׁשֶ ִאי ַאּתָ    .ְוֵיׁש יֹום ׁשֶ
  

   :ֲאַמר ָרָבא
ּה ְקָרא ְיֵתיָרא הּוא    ,ּכּולַּ

ן ִלְכּתֹוב ַר  ִאם ּכֵ    ?"ּוְביֹום"ַמאי  'ּוְבֵהָראֹות'ֲחָמָנא ּדְ
ּה  ַמע ִמיּנַ ה רֹוֶאה ּבוֹ  :ׁשְ ַאּתָ ה רֹוֶאה ּבוֹ  ,ֵיׁש יֹום ׁשֶ ִאי ַאּתָ    .ְוֵיׁש יֹום ׁשֶ

  
ֵיי    ?ְוַאּבָ

  
ֵעי ֵליּה  ְיָלה :ַההּוא ִמיּבָ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ    .ּבַ

  
ְיָלה ְמָנא ֵליּה  ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ    ?ְוָרָבא ּבַ

  
   .יב)-(ויקרא יג "ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהּכֵֹהן"ִמ  :א ֵליּה ָנְפָק 

  
ֵיי    ?ְוַאּבָ

  
ֵעי ֵליּה  ַאַח  :ַההּוא ִמיּבָ    .ת ֵמֵעיָניוְלַמעּוֵטי סּוָמא ּבְ

  
ֵעי י ִמיּבָ    !ֵליּה ְלָהִכי ְוָרָבא ַנּמִ

  
י   .ִאין ָהִכי ַנּמִ

  
ְיָלה ְמָנא ֵליּה  ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ א ּבַ    ?ְוֶאּלָ

  
ִית"ִמ : ָנְפָקא ֵליּה  ּבָ ֶנַגע ִנְרָאה ִלי ּבַ    .ְולֹא ְלאֹוִרי "ִלי"  -  לה)- (ויקרא יד "ּכְ

  
ֵיי    ?ְוַאּבָ

  
גּוֵפיּה  :ִאי ֵמָהָתם ֲהָוה ָאֵמיָנא ָלאו ּדְ י טּוְמָאה ּדְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ

י גּוֵפיּה ֲאִפיּלּו ְלאֹורֹו ַנּמִ    ,ֲאָבל טּוְמָאה ּדְ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
  
  

 רש"י
. כלומר כולה כולה קרא יתירא

תיבה דביום הראות קרא 
   יתירא:

. משמע ביום מראה עיני הכהן
   שיכול לראות:
ר . שאין צריך לאולי ולא לאורי

הנר דהיינו ביום ובההוא שעתא 
נמי ובא הכהן אלמא דאין 

   רואין אלא ביום:
. וביום הראות בו דבו קמ''ל

  היינו טומאה דגופיה:
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   ַמְתִניִתין 

י ֵמִאירְועֹוד ָאַמר     :ַרּבִ
ט ָאָדם ַעְצמֹות ָאִביו ְוִאּמוֹ     ,ְמַלּקֵ

ְמָחה ִהיא ל ּשִ ֵני ׁשֶ    .וֹ ִמּפְ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

   .ֵאֶבל הּוא לוֹ 
  

   ,לֹא ְיעֹוֵרר ָאָדם ַעל ֵמתוֹ 
ים יֹום לֹׁשִ יֶדּנּו קֹוֶדם ָלֶרֶגל ׁשְ    .ְולֹא ַיְסּפִ

  

ָמָרא    ּגְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ט ַעְצמֹות ָאִביו ְוִאּמוֹ "    ,ַהְמַלּקֵ

ל ַהּיֹום ל ֲעֵליֶהם ּכָ ל ֲעֵליֶהןְוָלֶעֶרב ֵאין ִמ  ,ֲהֵרי ֶזה ִמְתַאּבֵ   ."ְתַאּבֵ
אְוָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ְסִדינוֹ     !ֲאִפיּלּו ְצרּוִרין לֹו ּבִ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
ְמַחת ָהֶרֶגל ָעָליו :ֵאיָמא ִ ׂשּ ֵני ׁשֶ   .ִמּפְ

  
  

 רש"י
  מתני' 

. מלקט אדם עצמות אביו ואמו
ומוליכן למקום אחר לקוברן 

   בקברות אבותם:
. שקוברן מפני ששמחה היא לו

בקברי אבותיו ולא מצטער 
   במועד:

. לא ילקט מפני ר' יוסי אומר
   שאבל הוא לו:

. אם מת לו לא יערער על מתו
מת חדש או חדשים קודם 
המועד לא יערער מפרש בגמ' כד 
הדר ספדנא במערבא כלומר 
שלא ישכור ספדן לחזור על 
קרוביו לומר בכו עמי כל מרי 

   נפש:
. שאם מת לו מת לא יספידנו

בתוך שלשים יום לפני הרגל לא 
ספדן להספידו ושלשים  ישכור

יום אתרוייהו קאי וטעמא 
   דשלשים יום מפרש בגמ':

  
  גמ' 

. וקשיא הרי הוא מתאבל עליהן
לרבי מאיר דאמר מפני ששמחה 

   היא לו:
. שאינו אפילו צרורין בסדינו

מלקטן ואינו רואה אותן הרי זה 
   מתאבל כל זמן שלא נקברו:

. מפני ששמחת הרגל עליו
ק כלומר הרבה הוא עוס

בשמחת הרגל ואינו מצטער 
    במלקט עצמות אביו ואמו:
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   ."ְולֹא ְיַעְרֵער ַעל ֵמתוֹ "
  

   ?"לֹא ְיַעְרֵער ַעל ֵמתוֹ "ַמאי 
  

   :ַרבֲאַמר 
ָנא ד ָהַדר ַסְפּדָ ַמֲעָרָבא ָאְמֵרי ּכַ    :ּבְ

א ִיְבּכֹון ל ְמִריֵרי ִליּבָ יּה ּכָ    .ִעּמֵ
  
  
  
ים יֹום" לֹׁשִ    ."קֹוֶדם ָהֶרֶגל ׁשְ
  

ָנא  ים יֹום"ַמאי ׁשְ לֹׁשִ    ?"ׁשְ
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב ּכַ
ס ָמעֹות ַלֲעלֹות ָלֶרֶגל יּנֵ ּכִ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ

יתוֹ  ּוָבא ַתח ּבֵ ן ְוָעַמד ַעל ּפֶ ּתֹו ּוְנָתָנָתן לוֹ  ,ַסְפּדָ    ,ּוְנָטָלָתן ִאׁשְ
   .ְוִנְמַנע ְולֹא ָעָלה

ָעה ָאְמרוּ  אֹוָתּה ׁשָ ים יֹום ,לֹא ְיעֹוֵרר ַעל ֵמתוֹ " :ּבְ יֶדּנּו קֹוֶדם ָלֶרֶגל ְשלֹׁשִ    ."ְולֹא ַיְסּפִ
  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ת ִמ    ח,ב ֵאין ַהּמֵ ים יֹוםְלִפי ׁשֶ לֹׁשִ ב ׁשְ ַח ִמן ַהּלֵ ּכֵ ּתַ    .ׁשְ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ם ִחּנָ ָקָעֵביד ּבְ   .ּדְ

  

 רש"י
. (אפילו) הכי אסור יבכון עמיה

למימר במועד היינו לא יעורר 
   על מתו:

. אמר רב (נחמן) מעשה כו'
כלומר שהיו לו מעות מזומנין 
לצורך לעלות לרגל ונתנתן 
אשתו להספדנים ונמנע מלעלות 

   לרגל:
ן הלב לפי שאין המת משתכח מ

. כלומר כיון דמת שלשים יום
אין משתכח מן הלב שלשים יום 
אם מספידו פחות משלשים יום 
לפני הרגל אתי למספד ברגל 

   דעדיין לא שכחו:
. מ''ד משום מעות דעביד בחנם

שזימן לרגל כיון דספדן עביד 
בחנם שפיר דמי ומ''ד לפי שאין 
המת משתכח מן הלב שלשים 

  יום בחנם נמי אסור:
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   ִתין ַמְתִני

ּמֹוֵעד    ,ֵאין חֹוְפִרין ּכּוִכין ּוְקָברֹות ּבַ
ּמֹוֵעד ִכין ֶאת ַהּכּוִכין ּבַ    .ֲאָבל ְמַחּנְ

ין    :ְועֹוׂשִ
ּמֹוֵעד    ,ִנְבֶרֶכת ּבַ

ָחֵצר ת ּבֶ    .ְוָארֹון ִעם ַהּמֵ
י ְיהּוָדה    :ַרּבִ

ן ֵיׁש ִעּמֹו ְנָסִרים ,אֹוֵסר א ִאם ּכֵ    .ֶאּלָ
  

ָמָרא    ּגְ

   ?"יןּכּוִכ "ַמאי 
   ?"ְקָברֹות"ּוַמאי 

  
   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

ֲחִפיָרה – "ּכּוִכין"    .ּבַ
ִבְנָין – "ְקָברֹות"וּ     .ּבְ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
   :ֵאּלּו ֵהן ּכּוִכין ְוֵאּלּו ֵהן ְקָברֹות"
ֲחִפיָרה – "ּכּוִכין"    ,ּבַ
ִבְנָין - "ְקָברֹות"וּ     ."ּבְ
  
  
ִכין ֶאת ַה "    ."ּכּוִכיןֲאָבל ְמַחּנְ
  

יַצד  ִכין"ּכֵ    ?"ְמַחּנְ
  

   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
ִאם ָהָיה ָארֹוְך  רוֹ  –ׁשֶ    .ְמַקּצְ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

   ."ַמֲאִריְך ּבֹו ּוַמְרִחיב ּבוֹ "
  
  

 רש"י
  מתני' 

. אין חופרין כוכין וקברות
לצורך מתים שדרכן לחפור 
כוכין וקברות לזמנן לצורך 
מתים שימותו דטירחא יתירא 

   הוא:
   . מפרש בגמ':מחנכין
. בריכה של כובסין ולית נברכת

   ביה טירחא כולי האי:
. שהמת וארון עם המת בחצר

שם מותר לעשות ארון ולנסר 
הארון הנסרים מתחילה לצורך 

ולעשותו כולו אבל לא בחצר 
אחרת שלא יאמרו מלאכה 

   אחרת היא:
. להביא עצים ר' יהודה אוסר

ולעשותן נסרים לצורך הארון 
אא''כ היו מנוסרים בתחילה 

   קודם י''ט:
  

  גמ'
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ין ִנְבֶרֶכת" ּמֹוֵעד ְועֹוׂשִ    ."ּבַ
  

   ?"ִנְבֶרֶכת"ַמאי 
  

   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
ִקיַע     .זֹו ּבָ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ִקיַע " ְבֶרֶכת ְוַהּבָ    !"ַהּנִ
  

ֵייֲאַמר  ֲהָנאְוִאיֵתיָמא  ַאּבָ    :ַרב ּכַ
  

יָהא יָהא ּוַבר ּגִ   .ּגִ
  
  
ָחֵצר" ת ּבֶ    ."ְוָארֹון ִעם ַהּמֵ
  

ָנן ָתנּו ַרּבָ ֵניָנא ְלָהא ּדְ    :ּתָ
ת" ל צֹוְרֵכי ַהּמֵ ין ּכָ    :עֹוׂשִ

ָערוֹ     ,ּגֹוְזִזין לֹו ׂשְ
ִס  סּותוֹ ּוְמַכּבְ    ,ין לֹו ּכְ

ִרין ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ָסִרין ַהְמנּוסָּ ין לֹו ָארֹון ִמּנְ    .ְועֹוׂשִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

יתוֹ  תֹוְך ּבֵ ִציְנָעא ּבְ ָרן ּבְ    ."ַאף ְמִביִאין ֵעִצים ּוְמַנסְּ
  

 רש"י
. בריכה גדולה גיהא ובר גיהא

שעושין בחצר שיכנסו בו כל 
השופכים בקיע בר גיהא בריכה 

ין סמוך לגדולה כדי קטנה שעוש
שיכנסו המים היוצאין מן 
הגדולה לקטנה שהיא מליאה 

   ונכנסין לקטנה:
. כלומר וארון עם המת בחצר

כשמת בחצר (שפיר דמי) 
דמוכחא מילתא דלצורך המת 
עבידא מצי למיעבד ארון 

   ובאותה חצר:
. יש עמו מנסרין המנוסרין

נסרין מתוקנין מערב המועד 
  ועד:דטורח גדול לעשותן במ
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   ַמְתִניִתין 

ּמֹוֵעד ים ּבַ ִאין ָנׁשִ    ,ֵאין נֹוׂשְ
תּולֹות    ,ְולֹא ַאְלָמנֹות ,לֹא ּבְ

ִמין    ,ְולֹא ְמַייּבְ
ְמָחה ִהיא לוֹ  ּשִ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

רוּ  תוֹ ֲאָבל ַמֲחִזיר הּוא ֶאת ּגְ    .ׁשָ
  

ּמֹוֵעד יֶטיָה ּבַ ְכׁשִ ה תַּ ָ ה ִאׁשּ    .ְועֹוׂשָ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

יּוּול הּוא ָלּה  ּנִ ֵני ׁשֶ סּוד ִמּפְ    .לֹא תָּ
  

ַדְרּכוֹ     ,ַהֶהְדיֹוט ּתֹוֵפר ּכְ
ן ַמְכִליב   .ְוָהאּוּמָ

   
ּטֹות    .ּוְמָסְרִגין ֶאת ַהּמִ

י יֹוֵסי ִחין :אֹוֵמר ַרּבִ    .ְמַמתְּ
  

מָ    ָרא ּגְ

ְמָחה ִהיא לוֹ "ְוִכי     ?ַמאי ָהֵוי -  "ׂשִ
  

מּוֵאלֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר  י ֶאְלָעָזרְוֵכן ֲאַמר  ׁשְ ְעָיאֲאַמר  ַרּבִ י אֹוׁשַ    ,ַרּבִ
י ֶאְלָעָזרֲאַמר  :ְוָאְמֵרי ַלּה  י ֲחִניָנאֲאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ְמָחה ׂשִ ְמָחה ּבְ ֵאין ְמָעְרִבין ׂשִ    .ְלִפי ׁשֶ
  

ר ַרבַרּבָ     :ֲאַמר הּוָנא ה ּבַ
ְמַחת ָהֶרֶגל יַח ׂשִ ּנִ ּמַ ֵני ׁשֶ ּתוֹ  ,ִמּפְ ְמַחת ִאׁשְ ׂשִ    .ְועֹוֵסק ּבְ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבָ

ר ַרב ה ּבַ ַרּבָ ַרב הּוא ,הּוָנא ָהא ּדְ    ,ּדְ
ֲאַמר  ר ְקִטיָנאּדַ אל ּבַ ִנּיֵ    :ַרבֲאַמר  ַרב ּדָ

ִא  ֵאין נֹוׂשְ ִין ׁשֶ ּמֹוֵעדִמּנַ ים ּבַ    ?ין ָנׁשִ
ֱאַמר ּנֶ ַחֶגךָ " :ׁשֶ ַמְחּתָ ּבְ ךָ  -  "ְוׂשָ ּתְ ִאׁשְ ָך ְולֹא ּבְ ַחּגֶ    .ּבְ

  
   :ֲאַמר עּוָלא

ֵני ַהּטֹוַרח    .ִמּפְ
  

י ִיְצָחק ַנְפ     :ֲאַמר ָחאַרּבִ
ה ה ּוְרִבּיָ יּטּול ְפִרּיָ ֵני ּבִ    .ִמּפְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ָאְמרּו ֲאסּוִר "   ט,א ל ֵאּלּו ׁשֶ ּמֹוֵעדּכָ א ּבַ ָ א ֶעֶרב ָהֶרֶגל^ ין ִליׂשּ ָ ִרין ִליׂשּ    ."מּותָּ
הוּ  ָיא ְלכּוּלְ    !ַקׁשְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ֲאַמר ְמָחה" :ְלַמאן ּדַ ּום ׂשִ ְמָחה ַחד יֹוָמא הּוא -  "ִמׁשּ ר ׂשִ    .ִעיּקָ
ֲאַמר ּום ִטיְרָחא" :ְלַמאן ּדַ ר ִטיְרָחא ַחד יֹוָמא הּוא -  "ִמׁשּ    .ִעיּקָ

ה" :ֲאַמרְלַמאן ּדַ  ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ יּטּול ּפְ ּום ּבִ יּה  - "ִמׁשּ ֵהי ִאיִניׁש ַנְפׁשֵ    .ְלַחד יֹוָמא ָלא ַמׁשְ
  
  

 רש"י
  מתני' 

. מפרש מפני ששמחה היא לו
   בגמ':

. דאינה שמחה מחזיר גרושתו
   כל כך:

. הני ועושה אשה תכשיטיה
   תכשיטין דקא מפרש בגמ':

. בסיד מפני שניוול לא תסוד
הוא אצלה עכשיו במועד שהיא 

   תסוד בסיד ומצטערת:
. בגמ' ומסרגין את המטות

   מפרש:
  

  גמ' 
שמחה אסורה . וכי מאי הוי

   ביו''ט:
. דאין מערבין שמחה בשמחה

כלומר בעינן דלישמח בשמחת 
   מועד לחודיה:
. ליטרח לצורך מפני הטורח

   נישואין וטירחא במועד אסור:
. דאי משום ביטול פריה ורביה

שרי נשואין ביו''ט אין אדם 
נושא אשה כל השנה כולה אלא 
ממתין עד המועד שיהא עושה 

  לנשואין:סעודה אחת למועד ו
. כלומר מותרין לישא ערב הרגל

מותר לכתחלה ואע''ג דשבעת 
   ימים של סעודה יהיו ברגל:

. דנישואין חד עיקר שמחה
יומא ובשאר יומי לא חשיב 

   מערב שמחה בשמחה:
. דנישואין ביום עיקר טירחא

   ראשון דנישואין:
. לחד יומא לא משהו אינשי

כלומר כיון שאינו יכול להתחיל 
ב הרגל אין ממתינין אלא בער

עד הרגל דדלמא מתרמי מלתא 
דלא מצי מתחיל בערב הרגל 

   ולא מתחיל כל הרגל:
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ְמָחה"ּוְד  ׂשִ ְמָחה ּבְ    ?ְמָנַלן – "ֵאין ְמָעְרִבין ׂשִ
  

ְכִתיב ֵעת ַהִהיא ֶאת ֶהָחג" :ּדִ לֹמֹה ּבָ ַעׂש ׁשְ ד ,ַוּיַ ָרֵאל ִעּמֹו ָקָהל ּגָ    ,ֹולְוָכל ִיׂשְ
   ,בֹוא ֲחָמת ַעד ַנַחל ִמְצַרִיםִמלְּ 

ר יֹום ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהינוּ  ָעה ָעׂשָ ְבַעת ָיִמים ַאְרּבָ ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ    .סה)-(מלכים א ח "ׁשִ
ְבָעה ְלָהָכא ּוְלָהָכא ֵעי ֵליּה ְלִמיְנַטר ַעד ֶהָחג ּוֶמיֱעַבד ׁשִ ְמָחה ִאיּבָ ׂשִ ְמָחה ּבְ ְמָעְרִבין ׂשִ    .ְוִאם ִאיָתא ּדִ

  
   ,ְוִדְלָמא ִמיְנַטר ָלא ָנְטִריַנן

ִאְתְרֵמי ָעְבִדיַנן   !ְוֵהיָכא ּדְ
  

ּיּוֵרי ּפּוְרָתא ֵעי ֵליּה ְלׁשַ    .ִאיּבָ
  

יִריַנן ּיְ ׁש ָלא ְמׁשַ ְקּדָ ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ ּיּוֵרי ּבִ    !ׁשַ
  

לְּ  ה ּכַ ַאּמָ ּיּוֵרי ּבְ ֵעי ֵליּה ְלׁשַ    .א עֹוֵרביָ ִאיּבָ
  

לְּ  ה ּכַ ִית הּואַאּמָ ְנַין ַהּבַ    !יא עֹוֵרב צֹוֶרְך ּבִ
  

א ר ְקָרא ,ֶאלָּ ְמַייתַּ    .ִמּדִ
  

ִתיב ִדי ּכְ ר יֹום" :ִמּכְ ָעה ָעׂשָ ְבַעת ָיִמים" ",ַאְרּבָ ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ י -  "ׁשִ ה ּלִ    ?ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנַ    .ָהֵני ְלחּוד ְוָהֵני ְלחּוד :ׁשְ

  
  
  

 רש"י
. יומי שמחה להכא ועביד ז'

  ולהכא לחנוכת הבית ולרגל:
. ודלמא מינטר לא נטרינן

נישואין עד הרגל כי היכי דלא 
נטר שלמה אבל אי מתרמי ליה 

   עביד:
יה . דהיכא דאי איקרי לאי הכי

עביד איבעי ליה לשיורי בבנין 
עד הרגל כי היכי דליתרמי ליה 

   חנוכת הבית ברגל:
. הגג כלה אמה כליא עורב

ומקצר למעלה עד כאמה 
ומחפין אותו שם בברזל 
ובמסמרים כדי שלא ישבו 
העורבים עליו זהו לא חשיב 

   כבנין:
ודלמא אמה כליא עורב נמי 

. להכי לא שייריה צורך בנין הוא
היכא דאיתרמי ליה  אלא כל

לנישואין ברגל לא ידעינן מנלן 
   דלא עבדינן:

. דלא מצי שמע מינה הני לחוד
למיעבד ליה ביחד אפילו 

   מתרמי:
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ְרָנךְ ָאַמר  י ּפַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ּפּוִרים ָרֵאל ֶאת יֹום ַהּכִ ָנה לֹא ָעׂשּו ִיׂשְ    ,אֹוָתּה ׁשָ
ּמָ  ָרֵא ְוָהיּו ּדֹוֲאִגים ְואֹוְמִרים ׁשֶ ל ִיׂשְ יבּו ׂשֹוְנֵאיֶהן ׁשֶ ָלָייהא ִנְתַחּיְ    ,ל ּכְ

ת קֹול ְוָאְמָרה ָלֶהם א :ָיְצָתה ּבַ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ִנין ְלַחּיֵ ֶכם ְמזּוּמָ    .ּכּוּלְ
  

רּוׁש     ?ַמאי ּדַ
  

   ,ָאְמרּו ַקל ָוחֹוֶמר
ת עֹוָלם ַ תֹו ְקדּוׁשּ ָ ֵאין ְקדּוׁשּ ן ׁשֶ ּכָ ן ָיִחי ,ּוַמה ִמׁשְ תְוָקְרּבַ ּבָ ִאיּסּור ְסִקיָלה ,ד ּדֹוֶחה ׁשַ    ,ּדְ

ת עֹוָלם תֹו ְקדּוּשַ ָ ְקדּוׁשּ ׁש ּדִ ן ִצּבּור ,ִמְקּדָ ֵרת  ,ְוָקְרּבַ ָענּוׁש ּכָ ּפּוִרים ּדְ ן -ְויֹום ַהּכִ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ
  

א אי ָהיּו ּדֹוֲאִגים ,ֶאלָּ    ?ַאּמַ
  

בֹוהַּ  - ָהָתם     ,צֹוֶרְך ּגָ
  .צֹוֶרְך ֶהְדיֹוט -ָהָכא 

  
י ּתוּ  ,ֶמיֱעַבד ִליַעְבדוּ  ,ָהָכא ַנּמִ   !ֵמיַכל ָלא ֵניְכלּו ְוָלא ִליׁשְ

  
ה ִתּיָ לֹא ֲאִכיָלה ּוׁשְ ְמָחה ּבְ    .ֵאין ׂשִ

  
  

ת  ּבָ ָדֵחי ׁשַ ן ּדְ ּכָ    ?ְמָנַלן - ּוִמׁשְ
ְכִתיב :ִאיֵליָמא ּיֹום ָהִראׁשֹון" :ִמּדִ 16"ּבַ

ִביִעי"וּ  יב)-(במדבר ז  ְ    ,)מח- (במדבר ז 17"ַבּיֹום ַהׁשּ
נֹות ִביִעי ְלָקְרּבָ ְלָמא ׁשְ    !ּדִ

  
ר ִיְצָחקֲאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ר יֹום" :ֲאַמר ְקָרא י ָעׂשָ תֵּ יֹום ַעׁשְ ן ְרצּוִפין -  עב)-(במדבר ז "ּבְ י ָעָשר ּכּוּלָ ּתֵ    .ַמה יֹום ּכּוּלֹו ָרצּוף ַאף ַעׁשְ
  

   !ְוִדְלָמא ָיִמים ָהְראּוִיין
  

ִתיב ְקָרא ַאֲחִריָנא ר יֹום" :ּכְ ֵנים ָעׂשָ יֹום ׁשְ    ,עח)- (במדבר ז "ּבְ
ן ְרצּוִפין ר יֹום ּכּוּלָ ֵנים ָעׂשָ    .ַמה יֹום ּכּוּלֹו ָרצּוף ַאף ׁשְ

  
י ָיִמים ָהְראּוִיין    !ְוִדְלָמא ָהָכא ַנּמִ

  
י ה ּלִ ֵרי ְקָרֵאי ָלּמָ ן ּתְ    .ִאם ּכֵ

  
  

דֹוֶחה יֹום ַה  ׁש ּדְ ּפּוִרים ּוִמְקּדָ    ?ְמָנַלן –ּכִ
ְכִתיב ר" :ִאיֵליָמא ִמּדִ ָעה ָעׂשָ 18"יֹום ַאְרּבָ

   ,(מלאכים א, ח,סה) 
   !ְוִדְלָמא ָיִמים ָהְראּוִיין

  
ַמר     .ֵמָהָתם "יֹום" "יֹום"ּגְ

  
  
ת קֹול ְוָאְמָרה ָלֶהם" א :ָיְצָתה ּבַ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ִנין ְלַחּיֵ ֶכם ְמזּוּמָ    ".ּכּוּלְ
  

ַאִחיל ְלהוּ  ּוְמָנַלן    ?ּדְ
  

ְחִליָפא ָתֵני ּתַ    :ּדְ

                                                           
16

ּיֹום ָהִראׁשֹון ֶאת   ְקִריב ּבַ נוֹ -ַוְיִהי ַהּמַ ן  ָקְרּבָ ה ְיהּוָדה-ַנְחׁשֹון ּבֶ יָנָדב ְלַמּטֵ   ַעּמִ

17
ּיוֹ     ןּבַ ָמע ּבֶ יא ִלְבֵני ֶאְפָרִים ֱאִליׁשָ ִביִעי ָנׂשִ ְ יהּוד-ם ַהׁשּ   ַעּמִ

18
לֹמֹה ָבֵעת   ַעׂש ׁשְ בֹוא ֲחָמת ַעד- ֶהָחג ְוָכל-ַהִהיא ֶאת-ַוּיַ דֹול ִמּלְ ָרֵאל ִעּמֹו ָקָהל ּגָ ָעה -ִיׂשְ ְבַעת ָיִמים ַאְרּבָ ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ ר יֹוםַנַחל ִמְצַרִים ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשִ   ָעׂשָ

 רש"י
. לא עשו ישראל יום כפורים

לפי ששבעה ימים שלפני סוכות 
כל יום עשו שמחה ומשתה 
דכתיב ויעש שלמה בעת ההיא 
את החג שבעת ימים ושבעת 

   ם ארבעה עשר יום:ימי
   . של נשיאים:וקרבן יחיד

   . דחמור מכרת:דאיסור סקילה
. דמה שהיו מקריבין וקרבן צבור

בימי חנוכת הבית קרבן צבור 
   הוא:
. במשכן דגבוה הוו התם

   קרבנות:
. בחנוכת הבית דהדיוט הכא

   משתה:
. קרבנות מיכל הכא נמי לעבדו

   לא ליכלו:
' . ומשמע לן יום זביום השביעי

  היינו שבת:
. שאם דלמא שביעי לקרבנות

הקריב נשיא ששי בערב שבת 
מקריב נשיא שביעי באחד 
בשבת ומאי שביעי שביעי לקרבן 

   נשיא:
. האי יום ביום עשתי עשר יום

יתירא משמע מה יום רצוף 
שאין בו הפסק אף כולהו י''א 
יום רצוף דליכא הפסק בינתיים 

   אפילו בשבת:
משתה . לדלמא ימים הראויין

עביד משתה לאפוקי יום 
   הכפורים:

. מנשיאים גמר יום יום מהתם
דמשכן דגמרינן מתרי קראי 
דהוו רצופים אפילו בשבת אף 
משתה דחנוכת הבית הוו י''ד 

   רצופים ואפילו [ביוה''כ]:
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ֶלךְ "" ח ֶאת ָהָעם ַוְיָבְרכּו ֶאת ַהּמֶ ּלַ ִמיִני ׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב ,ּבַ ְלכּו ְלָאֳהֵליֶהם ׂשְ    ,ַוּיֵ
ָרֵאל ַעּמוֹ  ה ה' ְלָדִוד ַעְבּדֹו ּוְלִיׂשְ ל ַהּטֹוָבה ֲאֶשר ָעׂשָ    .סו)-(מלכים א ח "ַעל ּכָ

ָטֳהָרה - "ְלָאֳהֵליֶהם" יֶהם ּבְ ָהְלכּו ּוָמְצאּו ְנׁשֵ    .ׁשֶ
ֵמִחים" ִכיָנה - "ׂשְ ְ יו ַהׁשּ ֱהנּו ִמּזִ ּנֶ    .ׁשֶ
ֵבן ָזָכר -  "ְוטֹוֵבי ֵלב" ּתֹו ּבְ ָרה ִאׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְתַעּבְ ּכָ    .ׁשֶ

ל ַהּטֹוָבה" א -  "ַעל כָּ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ִנין ְלַחּיֵ ֶכם ְמזּומָּ ת קֹול ְוָאְמָרה ָלֶהם ּכּוּלְ ְצָתה ּבַ ּיָ    ."ׁשֶ
  

ָרֵאל ַעּמוֹ "    – "ְלָדִוד ַעְבּדֹו ּוְלִיׂשְ
ָלָמא  ׁשְ ָרֵאל ַעּמוֹ "ּבִ ּפּוִרים - "ְלִיׂשְ ַאִחיל ְלהּו ָעֹון יֹום ַהּכִ    ,ּדְ

א     ?ַמאי ִהיא - "ְלָדִוד ַעְבּדוֹ "ֶאּלָ
  

   :ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
ָעִרים ֶזה ָלֶזה ְבקּו ׁשְ ׁש ּדָ ְקּדָ לֹמֹה ְלַהְכִניס ָארֹון ַלּמִ ׁש ׁשְ יּקֵ ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ    ,ּבְ

ע ְרָננֹות  ִרים ְוַאְרּבַ לֹמֹה ֶעׂשְ    ,ְולֹא ַנֲעָנה -ָאַמר ׁשְ
ַתח ְוָאַמר יֶכם" :ּפָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ְתֵחי עֹוָלם[ ׂשְ אּו ּפִ ׂשְ בֹוד ֶמֶלךְ ְוָיבֹוא  ְוִהּנָ    .ַהּכָ

בֹוד ֶמֶלךְ ִמי ֶזה  ּבֹור 'ה ְוִגּבֹור ִעּזּוז 'ה ַהּכָ    .ִמְלָחָמה ּגִ
יֶכם  ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ אוּ ׂשְ ְתֵחי ּוׂשְ בֹוד ךְ ֶמלֶ  ְוָיבֹא עֹוָלם ּפִ    .ְולֹא ַנֲעָנה - )ט- ז,(תהילים כד .]"ַהּכָ

ָאַמר יָון ׁשֶ יֶחָך ָזְכָרה לְ ֱא ' ה" :ּכֵ ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ ךָ לִֹהים ַאל ּתָ ִוד ַעְבּדֶ ד ַנֲעָנה - ),מוו ,ב (דברי הימים "ַחְסֵדי ּדָ    .ִמּיָ
שּוֵלי ְקֵדיָרה ִוד ּכְ ֵני ׂשֹוְנֵאי ּדָ ָעה ֶנֶהְפכּו ּפְ אֹוָתּה ׁשָ    ,ּבְ

רּוְך הּוא ַעל אֹותֹו ָעֹון דֹוׁש ּבָ ַחל לֹו ַהּקָ ּמָ    .ְוָיְדעּו ַהּכֹל ׁשֶ
  

 רש"י
. כתיבי בפרשה בין כ''ד רננות

רנה ותחנה ותפלה ובקשה. 
   פרשת נדרים. מסכת נדרים:

. של חג היינו ניביום השמי
   בעשרים ושתים:
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        ט, אט, אט, אט, א .33
ן ַעְסַמיי י יֹוָנָתן ּבֶ ִריםַר וְ  ַרּבִ ן ּגֵ י ְיהּוָדה ּבֶ י  ּבִ ת ְנָדִרים ּבֵ ָרׁשַ נּו ּפָ ן יֹוַחיּתָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    .ַרּבִ

אּוְרָתא יּה ּבְ טּור ִמיּנֵ    .ִאיּפַ
יּה  ְטֵרי ִמיּנֵ    .ְלַצְפָרא ַהדּור ְוָקא ִמּפַ

אּוְרָתא :ֲאַמר ְלהוּ  י ּבְ ְטִריתּו ִמיּנִ    ?ְוָלאו ִאיּפַ
נּו  :ֲאַמרּו ֵליּה  ְדּתָ אֹוָתּה ָהִעירִלּמַ ְפַטר ֵמַרּבֹו ְוָלן ּבְ ּנִ ְלִמיד ׁשֶ ינּו ּתַ ַעם ַאֶחֶרת ,ַרּבֵ ּנּו ּפַ ֵטר ִמּמֶ    ,ָצִריְך ִליּפָ

ֱאַמר ּנֶ ֶלךְ " :ׁשֶ ח ֶאת ָהָעם ַוְיָבְרכּו ֶאת ַהּמֶ ּלַ ִמיִני ׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ    .סו)-(מלכים א ח "ּבַ
ח ֶאת ָהָעםוּ " :ּוְכִתיב ּלַ ִביִעי ׁשִ ְ ה ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ לֹׁשָ ִרים ּוׁשְ    ,),יז ,ב (דברי הימים "ְביֹום ֶעׂשְ

אֹוָתּה  ְפָטר ֵמַרּבֹו ְוָלן ּבְ אן ְלַתְלִמיד ַהּנִ א ִמּכָ ַעם ַאֶחֶרתֶאלָּ ּנּו ּפַ ֵטר ִמּמֶ    .ָהִעיר ָצִריְך ִליּפָ
ל צּוָרה ֵהם :ֲאַמר ֵליּה ִלְבֵריּה  ים ׁשֶ לּו ֲאָנׁשִ ֵני ָאָדם ַהּלָ ִליָבְרכּוךְ  ,ּבְ יהֹון ּדְ ּבֵ    .ִזיל ּגַ

ָקא ָרמּו ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי ִחיְנהּו ּדְ ּכְ    :ֲאַזל ַאׁשְ
ִתיב ל ַרְגֶלָך ְוָכל" :ּכְ ס ַמְעּגַ ּלֵ ָרֶכיָך ִיּכֹונוּ  ּפַ    ,),כו(משלי ד "ּדְ

ס" :ּוְכִתיב ַפּלֵ ן ּתְ ים ּפֶ    !),ו(משלי ה "אַֹרח ַחּיִ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ר ַלֲעׂשֹוָתּה ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים -ּכָ ֶאְפׁשָ ִמְצָוה ׁשֶ   ,ּבְ
אן    ט,ב ר ַלֲעׂשֹוָתּה ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים -ּכָ ִאי ֶאְפׁשָ ִמְצָוה ׁשֶ    .ּבְ

ֵעי ְלהוּ ֲהַדר ָיְתֵב     :י ְוָקא ִמּבָ
ִתיב וּו ָבהּ " :ּכְ ִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציָך לֹא ִיׁשְ    – טו)-(משלי ג "ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ

ּה  - ַמִים ָהא ֶחְפֵצי ׁשָ  וּו ּבָ    .ִיׁשְ
וּו ָבהּ " :ּוְכִתיב ל ֲחָפִצים לֹא ִיׁשְ    – יא)-(משלי ח "ּכָ

ַמִים  ֲאִפיּלּו ֶחְפֵצי ׁשָ ּה לֹא יִ  - ּדַ וּו ּבָ    !ׁשְ
אן  ר ַלֲעׂשֹוָתּה ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים -ּכָ ֶאְפׁשָ ִמְצָוה ׁשֶ    ,ּבְ
אן  ר ַלֲעׂשֹוָתּה ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים -ּכָ ִאי ֶאְפׁשָ ִמְצָוה ׁשֶ    .ּבְ

ֵעית ָהָכא :ֲאַמרּו ֵליּה     ?ַמאי ּבָ
א :ֲאַמר ְלהוּ  ֲאַמר ִלי ַאּבָ ִליָבְרכּוךְ  ,ּדַ ְייהּו ּדְ ּבַ    .ִזיל ּגַ

   :ְיֵהא ַרֲעָוא :ַמרּו ֵליּה ֲא 
ְחַצד ִתְזַרע ְוָלא ּתֶ    ,ּדְ

יל ְוָלא ּתֵ  ַעּיֵ    ,קוּ יּפ ּתְ
יּפּוק  ילּתֵ ַעּיֵ    ,ְוָלא ּתְ

יָתְך וְ  יָזךְ יתוּ לֵ ִליְחרּוב ּבֵ    ,ב אּוְשּפִ
תֹוָרךְ  ל ּפְ ְלּבֵ    ,ִלּבַ

א א ַחְדּתָ ּתָ ְחֵזי ׁשַ    .ְוָלא תֶּ
י ֲאבּוהַּ  י ֲאָתא ְלַגּבֵ    :יּה ֲאַמר לֵ  ּכִ

יְרַכן ָברֹוֵכי ָלא ּבֵ ְעָיא ּדְ    .ֲאָבל ַצעֹוֵרי ַצעֹוַרן ,ָלא ִמּבַ
   ?ַמאי ֲאַמרּו ָלךְ  :ֲאַמר ֵליּה 

   .ָהִכי ְוָהִכי ֲאַמרּו ִלי
ְרָכָתא ִניְנהוּ  :ֲאַמר ֵליּה  הּו ּבִ    ,ָהָנְך ּכּוּלְ

ְחַצד" ְזַרע ְוָלא ּתֶ ִנים ְולֹא ָימּותוּ  - "ּתִ    .ּתֹוִליד ּבָ
ַע  יל ְוָלא ּתְ יּפּוקּיֵ ָנךְ  - "ּתֵ ָתא ְוָלא ֵלימּותּו ּבְ ּלָ יל ּכַ ַעּיֵ קּון ּתְ ִליּפְ    .ּדְ

יּפּוק" יל ּתֵ ַעּיֵ רּו ְלָוִתיךְ  - "ְוָלא ּתְ ָנָתא ְוָלא ָימּותּו ּגּוְבַרְייהּו ְוִליְהּדְ    .ּתֹוִליד ּבְ
יָזךְ " יב] אּוְשּפִ יָתְך וליתוב [ְוִליּתֵ ַהאי  - "ִליְחרּוב ּבֵ יָזךְ ּדְ יָתא ,ָעְלָמא אּוְשּפִ    ,ְוַהִהיא ָעְלָמא ּבֵ

ְכִתיב ימֹו ְלעֹוָלם" :ּדִ ּתֵ ם ּבָ ְקֵרי - יב)- (תהילים מט "ִקְרּבָ ם" ַאל ּתִ א ִקְבָרם "ִקְרּבָ    .ֶאּלָ
תֹוָרְך  ל ּפְ ְלּבֵ ָבֵני ּוְבָנָתא - ִלּבַ    .ּבְ

א" א ַחְדּתָ ּתָ יְחֵזי ׁשַ ָתא ַאֲחִריִתי -  "ְוָלא ּתֶ ְנַסב ִאיְנּתְ ְך ְוָלא ּתִ מּות ִאְנּתָ ָלא ּתְ    .ּדְ
  

א ן ֲחַלְפּתָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ יּה ּדְ  ַרּבִ ַטר ִמיּנֵ    ,ַרבִאּפְ
ִליָבְרָכךְ  19יּה ֵר ְב לִ ֲאַמר ֵליּה  יּה ּדְ    .ִזיל ְלַגּבֵ
יׁש  :ְיֵהא ַרֲעָוא :ֲאַמר ֵליּה  ּיֵ ְתּבַ יׁש ְוָלא ּתִ ַבּיֵ ָלא ּתְ    .ּדְ

י ֲאבּוהַּ  ּבֵ    ?ַמאי ֲאַמר ָלךְ  :ֲאַמר ֵליּה  ,ֲאָתא ּגַ
ֲאַמר ִלי :ֲאַמר ֵליּה  ָעְלָמא הּוא ּדַ ין ּבְ    .ִמיּלִ
ֵב  :ֲאַמר ֵליּה  ְרְכָתא ּדְ ְרָכְך ּבִ ָרֵאל וְ ְרָכן קּוְדׁשָ ּבָ ִריְך הּוא ְלִיׂשְ ּה נָ ָת א ּבְ    .א ּבָ

ְכִתיב ם" :ּדִ ְלּתֶ בֹוַע ְוִהּלַ ם ָאכֹול ְוׂשָ ם הֶאת  ַוֲאַכְלּתֶ ר ׁשֵ ֶכם ְלַהְפִליא' ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ ה ִעּמָ    ,ָעׂשָ
י ְלעֹוָלם-ְולֹא    .ֵיבֹׁשּו ַעּמִ

י ְבֶקֶר  ם ּכִ ָרֵאל ָאִני ַוֲאנִ ִויַדְעּתֶ י ְלעֹוָלם' ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵאין עֹוד ְולֹא הי ב ִיׂשְ   .)כז-כו,(יואל ב "ֵיבֹׁשּו ַעּמִ
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  גירסת עין יעקב וכתב"י.  

 רש"י
. וכתיב וביום עשרים ושלשה

אלמא דבעשרים ושתים 
ובעשרים ושלשה איפטרו 

   מיניה:
   . כלומר חכמים:של צורה

. כלומר שקול פלס מעגל רגלך
מצות ועיין בהן איזו מצוה 

   גדולה ועשה הגדולה:
. וכתיב ארח חיים פן תפלס

בא לידך דמשמע כל מצוה שת
עשה אותה בין גדולה בין קטנה 

   ואל תניח קטנה מפני הגדולה:
מצוה שאפשר לעשותה ע''י 

. תפלס פלס מעגל רגלך אחרים
שתעשה אתה הגדולה וחבריך 

  יעשו קטנה:
ובמצוה שא''א לעשותה ע''י 

. אל תפלס אלא מצוה אחרים
שבא לידך בין גדולה בין קטנה 

   עשה:
טל . שתבוכל חפציך לא ישוו בה

כל חפציך בשביל שתעסוק 
   בתורה:

. כלומר חפצי שמים ישוו בה
שאם יש לך לעסוק במצוה 
תבטל תלמוד תורה ועסוק 

   במצוה:
. דאפילו חפצי שמים לא

דמבטל מצוה ועוסק בתלמוד 
   תורה:

תעייל ולא תיפוק תיפוק ולא 
. משמע ליה בסחורה תעייל

תעייל ולא תיפוק שתביא 
ולא סחורה ולא תמכרנה תיפוק 

תעייל שתוציא בסחורה במקום 
   אחר ולא תביאנה:

. שדרך כלתא תעייל כלתא
   הולכת אצל הבעל:

. דלא לימות בנך ולא תיפוק
דהדרי נפקי מינך והדרי לבי 

   נשייהו:
. זו שנה ראשונה שתא חדתא

של נישואין דכתיב כי יקח איש 
אשה חדשה לא יצא וגו' (דברים 

   כד):
א . בית קברתך דלליחרב ביתך

   תמות אלא תחיה לאורך ימים:
. לא לא תבוש ולא תתבייש

תיבוש אחריני כדי שלא 
תתבייש שלא תבא לידי כך פן 

   תתבייש:
. ושנה בה לא יבושו ותנא בה

עמי לעולם והיינו לא תבייש 
   ולא תתבייש:
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        ט, ב ט, ב ט, ב ט, ב  .34
יֶטיָה " ְכׁשִ ה תַּ ָ ה ִאׁשּ    ."ְועֹוׂשָ
  
ָנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ים" יֵטי ָנׁשִ ְכׁשִ    :ֵאּלּו ֵהן תַּ

ֶניָה  ֶחֶלת ּופֹוֶקֶסת ּוַמֲעִביָרה ָסָרקּכוֹ     .ַעל ּפָ
ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

יןּכִ ַמֲעֶבֶרת ָס 
ה 20 ל ַמטָּ ֶניָה ׁשֶ    ."ַעל ּפָ

  
ִביְתהּו ּדְ  אּדְ ָתּה  ַרב ִחְסּדָ ּלְ י ּכַ ַאְנּפֵ ָטא ּבְ ׁשְ    .ִמּקַ

  
ר ִחיְנָנאַרב הוּ יב ִת יָ  יּה ּדְ  ָנא ּבַ אַקּמֵ    :יב ְוָקָאַמרְוָיִת  ַרב ִחְסּדָ

ה א ַיְלּדָ נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ
   .לֹא –ֲאָבל ְזֵקָנה 

  
   :ֲאַמר ֵליּה 
ךְ  !ָהֱאלִֹהים ךְ  ,ֲאִפיּלּו ִאּמָ ִאיּמָ א ּדְ    .ַוֲאִפיּלּו עֹוֶמֶדת ַעל ִקְבָרּה  ,ַוֲאִפיּלּו ִאיּמָ

י ָאְמֵרי ֱאיָנׁשֵ ית ְלָקל ַטְבָלא ָרֲהָטאּבַ  :ּדְ ַבת ׁשִ ין ּכְ יּתִ   .ת ׁשִ
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  תיקון גירסה ע"פ הגהות הגר"א, רש"י, כתב"י וראשונים  

 רש"י
. נותנת כחול בין עיניה כוחלת

  כדי שדומות נאים:
. מחלקת שערה לכאן פוקסת

   לכאן:ו
. סם ומעברת סרק על פניה
   אחד כדי שתראה אדומה:
. כדי סכין על פניה של מטה

   להעביר שער של מטה:
. כי הני קשוטין היתה מיקשטא

   כדאמר הכא:
. שהיתה כל כך באנפי כלתה

זקינה שהיתה לה כלה שהיא 
   אשת בנה:

. הא דאמר עושה אשה לא שנו
   תכשיטיה:
. בחורה שדרכה בכך אלא ילדה

   להכי הוי לה שמחה במועד:ו
. והיכי עבדא אבל זקינה לא

אשתך הכי דמיקשטא הא הויא 
   זקינה:

. ואפילו עומדת על פתח קברה
   שריא להתקשט:

. פירוש לקל טבלא רהטא
קשקוש הזוג ר''ל מיני זמר 
בהילולא וכי היכי דרהטא ילדה 
בת שית לקל הילולא הכי עבדא 

  בת שיתין והכי נמי מיקשטא:
 
 
 
 
 

 



ָלִחין    ––––מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א'  ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ     """""ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ
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        ט, ב ט, ב ט, ב ט, ב  .35
י ְיהּוָדה" סּוד :אֹוֵמר ַרּבִ    ."לֹא תָּ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

יּוּול הּוא ָלּה  ּנִ ֵני ׁשֶ סּוד ִמּפְ ה לֹא תָּ ָ    ,ִאׁשּ
י ְיהּוָדהּומֹוֶדה  ּמֹוֵע  :ַרּבִ לֹו ּבַ כֹוָלה ְלַקּפְ ּיְ ִסיד ׁשֶ ּמֹוֵעד ,דּבְ ּטֹוַפְלּתֹו ּבַ    ,ׁשֶ

יו ֵציָרה ִהיא ַעְכׁשָ ּמְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ֵמָחה ִהיא ְלַאַחר ְזַמן ,ׁשֶ    ."ׂשְ
  

י ְיהּוָדה ַהאי ְסָבָרא    ?!ּוִמי ִאית ֵליּה ְלַרּבִ
   :ְוָהְתַנן

י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ,ִנְפָרִעין ֵמֶהן
ֵצר ּמֵ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

יוַאף  :ָאְמרּו לוֹ  ֵצר ַעְכׁשָ ּמֵ י ׁשֶ ֵמַח הּוא ְלַאַחר ְזַמן ,ַעל ּפִ    !"ׂשָ
  

ר ִיְצָחקֲאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ח ְלִהְלכֹות מֹוֵעד    ,ַהּנַ

יו הּו ֵמֵצר ַעְכׁשָ כּוּלְ ֵמַח ְלַאַחר ְזַמן ִניְנהוּ  ,ּדְ    .ְוׂשָ
  

   :ֲאַמר ָרִביָנא
ָרעֹון ְלעֹוָלם ֵמֵצר    .ּכּוִתי ְלִעְנַין ּפֵ

  
   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

יעּו ְלִפיְרָקן ִהּגִ ָרֵאל ׁשֶ נֹות ִיׂשְ ִנים ,ּבְ יעּו ְלׁשָ    ,ְולֹא ִהּגִ
ִסיד - ֲעִנּיֹות     ,טֹוְפלֹות אֹוָתן ּבְ

ירֹות  סֹוֶלת - ֲעׁשִ    ,טֹוְפלֹות אֹוָתן ּבְ
נֹות ְמָלִכים  ֶמן ַהּמֹור - ּבְ ׁשֶ ֱאַמר ,ּבְ ּנֶ ֶמן ַהּמֹור" :ׁשֶ ׁשֶ ים ּבְ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ    .יב)-(אסתר ב "ׁשִ

  
ֶמן ַהּמֹור"ַמאי     "?ׁשֶ

  
יא ר ִחּיָ    .תכַּ ַט ְס  :ֲאַמר ַרב הּוָנא ּבַ

  
י ר ַאּמִ    :ֲאַמר ַרב ִיְרְמָיה ּבַ

ֶמ  ִליׁש ׁשֶ ּלֹא ֵהִביא ׁשְ    .ן ַזִית ׁשֶ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

יִקינֹון  ִליׁש  - ַאְנּפִ ּלֹא ֵהִביא ׁשְ ֶמן ַזִית ׁשֶ    ."ׁשֶ
  

ה ָסִכין אֹותוֹ     ?ְוָלּמָ
  

ָער ֵ יר ֶאת ַהׂשּ ִ ׁשּ ּמַ    ,ׁשֶ
ר ׂשָ ן ֶאת ַהּבָ    .ּוְמַעּדֵ

  
יַבי א ַרב ּבֵ ַרּתָ    ,ֵאֶבר ֵאֶבר ַטְפַלּה  ,ֲהָוה ֵליּה ּבְ

ע ְמָאה זּוֵזי ּה ַאְרּבַ ַקל ּבַ    .ׁשְ
ְבבּוֵתיּה  ׁשִ א ,ֲהָוה ַההּוא ּכּוִתי ּבְ ַרּתָ ֲהָוה ֵליּה ּבְ ַחד ִזְמָנא ּוֵמָתה ,ּדַ    .ַטְפַלּה ּבְ

י אַקְטלַ ֲאַמר  יַבי ִלְבַרתִּ    .ּבֵ
  

   :ַרב ַנְחָמןֲאַמר 
יְכָרא ֵתי ׁשִ ׁשָ יַבי ּדְ נָ , ַרב ּבֵ ֲעָיין ּבְ    .ֵתיּה ַטְפָלאּבָ

יְכָרא  ֵתיַנן ׁשִ ָלא ׁשָ ָנִתין ַטְפָלא -ֲאַנן ּדְ ֲעָיין ּבְ    .ָלא ּבָ

  רש"י
. שגנאי הוא לה שניוול הוא לה

   וניוול בסיד ומצטערת בסיד:
. אע''פ שיכולה לקפלו במועד

   שהיא מנוולת בסיד:
. במועד שמחה היא לאחר זמן

לסוף המועד לאחר שקפלתו את 
הסיד שטפלה לפי שמשיר את 
השער ומעדן את הבשר והואיל 
דהאי סיד משמחתה לאחר זמן 
 להכי שרי לה לטופלו במועד

   אע''פ שהיא מצירה עכשיו:
ומי אית ליה לרבי יהודה האי 

. אע''ג שהיא מצירה סברא
   עכשיו שמחה וכו':

. מהכותים ביום נפרעים מהם
חגם מפני שהוא מצער דכל 
אדם שפורע מיצר אבל לא 
משלמים להם ממון ביום חגם 
לפי שמשמחם ביום חגם ומודה 

   לע''ז כדפי' במס' ע''ז:
שפרע לו  .שמח הוא לאחר זמן

ואמאי נפרע מהן אבל לרבי 
יהודה לא אית ליה האי סברא 
דמשום שמיצר עכשיו שרי 
והיכי אית ליה האי סברא גבי 
טפול אע''ג שהיא מצירה עכשיו 

   שמחה היא לאחר זמן:
. להכי א''ר הנח להלכות מועד

יהודה הכא דשרי אע''פ שהיא 
   מצירה כו':

. דשרי דכולהו הלכות מועד
מא נמי שרו כגון משום האי טע

אפיה ובישול דמצער השתא 
כשהוא אופה ומבשל ולהכי שרי 
דשמח הוא כשהוא אוכל 

   אפייתו ובישולו ביו''ט:
. שפורע ולהכי כותי לעולם מיצר

לא אית ליה לר' יהודה התם 
אע''פ שמיצר שמח וכו' אבל 
לעיל גבי טפול אית ליה לר' 
יהודה אע''פ שמצירה עכשיו 

   שמחה לאחר זמן:
   . לשיער:שהגיעו לפירקן

. שאינן בנות ולא הגיעו לשנים
י''ב שנה ויום אחד שעדיין אינו 
דין שיהא להן שער ובושות על 

   כך:
. השיער בסיד עניות טופלות
   ומשירות אותן:

. היינו אנפיקינון אנפיקינון
דקתני התם במנחות (דף פה:) 
אנפיקינון לא יביא היינו אותו 

   שמן שעושין מזיתים:
. שלא בישלו לא הביאו שלישש

   שליש:
. אכל הני קא ולמה סכין אותו

   מהדר דקאמר טופלין כו':
. ושקל בה ארבע מאה זוזי

   שנתייפת ונטל מבעלה כך:
. דסבר טפלה כולה בחד זימנא
   למיעבד כרב ביבי ומתה:

. דשכר מגדל בעיין בנתין טפלא
 השער ומעבה את הבשר:

  
  
  
  

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

46

        י, א י, א י, א י, א  .36
ַדְרּכוֹ "   י,א    ."ַהֶהְדיֹוט ּתֹוֵפר ּכְ

  
ֵמי     ?"ֶהְדיֹוט"ֵהיִכי ּדָ

  
ֵבי  איָאְמֵרי ּדְ י ַיּנַ    :ַרּבִ

ַבת ַאַחת ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציא ְמלֹא ַמַחט ּבְ ל ׁשֶ    .ּכָ
  
ר ֲחִניָנאַר  י יֹוֵסי ּבַ    :ָאַמר ּבִ

ֵאינֹו ָיכֹול ְלַכוֵּ  ֵחֶפת ֲחלּוקוֹ ּכֹל ׁשֶ    .ין ִאיְמָרא ּבְ
  
  
ן ַמְכִליב"   ."ְוָהאּוּמָ
  

   ?"ַמְכִליב"ַמאי 
  

י יֹוָחָנן    :ֲאַמר ַרּבִ
   .ַמְפִסיַע 

  
מּוֵאל ר ׁשְ ה ּבַ    :ֲאַמר ַרּבָ

ָתא ְלּבְ י ּכַ יּנֵ    .ׁשִ
  
  

 רש"י
   של מועד:. בחולו תופר כדרכו

. שאינו אומן היכי דמי הדיוט
   שתופר כדרכו:

. שאינו מלא מחט בבת אחת
יכול ללקוט נימי התפירה של 
חלוק כדי לתפור כשהוא תופר 
תוחב תחיבות הרבה כמלא 
אורך המחט ואח''כ מושכה מן 
הבגד ונמצאו תפירות הרבה 
במשיכה אחת והיודע לעשות כן 

   אומן הוא:
רא בחפת שאינו יכול לכוין אימ

. שאינו יודע לתחוב אותו חלוקו
בגד עב שעושין ממנו אימרא 
בחפת חלוקו אלא שבמקום 
אחד מקצרו ובמקום אחד 

   מרחיבו:
   . החייט מכליב:האומן
. שאינו תופר ביושר אלא מפסיע

מפזר התפירה ולהכי קרי 
מכליב שדומין תחובי המחט 
לשיני הכלב רחוקות זו מזו 

   כשיני הכלב:
ינו תופר כדרכו . שאכלבתא

תוחב זה בסמוך זה אלא 
שתוחב המחט פעם אחת 
למעלה ופעם אחת למטה ולהכי 
קרי ליה כלבתא דהכי קיימי 
שיני הכלב שן אחד גבוה 

  מחבירו:
 
 
 
 

 



ָלִחין    ––––מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א'  ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ     """""ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ
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ּטֹות ְמָסְרִגין ֶאת"    .ַהּמִ
י יֹוֵסי[ ִחין :אֹוֵמר ַרּבִ   ]."ְמַמתְּ
  

ִחין"ּוַמאי  ?"ְמָסְרִגין"ַמאי     ?"ְמַמתְּ
  

י ֲאָתא  יִמיּכִ    :ֲאַמר ַרב ּדִ
ּה  ִליֵגי ּבַ אּפְ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ יוְ  ַרּבִ י ַאּסִ    ,ַרּבִ

ֵמיּה ּדְ  ְ הּוְתָרַוְייהּו ִמׁשּ י יֹוָחָנןוְ  ִחְזִקּיָ    :ַרּבִ
ִתי ָוֵעֶרב -  "ְמָסְרִגין": רַחד ֲאַמ     .ׁשְ

ִחין"וּ  לֹא ֵעֶרב - "ְמַמתְּ ִתי ּבְ    .ׁשְ
לֹא ֵעֶרב - "ְמָסְרִגין" :ְוַחד ֲאַמר ִתי ּבְ    .ׁשְ

ִחין"וּ  חוֹ  - "ְמַמתְּ ִאם ָהָיה ָרפּוי ְמַמּתְ    .ׁשֶ
  

   ?!ִאיִני
ֵני  אּולְוָהא ּתָ ר ׁשָ ְחִליָפא ּבַ    :ַרב ּתַ

ֵאין ַמְפׁשִ " ִוין ׁשֶ הְוׁשָ ִחּלָ    ."יִלין ֲחָבִלים ְלַכתְּ
ֲאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדַ ׁשְ ִתי ָוֵעֶרב - "ְמָסְרִגין"" :ּבִ ִחין"וּ  .ׁשְ לֹא ֵעֶרב -  "ְמַמתְּ ִתי ּבְ    – "ׁשְ

אּול ר ׁשָ ְחִליָפא ּבַ ָקָתֵני ַרב ּתַ ה" :ַהְיינּו ּדְ ִחּלָ יִלין ֲחָבִלים ְלַכתְּ ֵאין ַמְפׁשִ ִוין ׁשֶ    ."ְוׁשָ
א ְלַמ  ֲאַמרֶאּלָ לֹא ֵעֶרב -  "ְמָסְרִגין"" :אן ּדַ ִתי ּבְ ִחין" ,ׁשְ חוֹ  -  "ְמַמתְּ ִאם ָהָיה ָרפּוי ָהָיה ְמַמּתְ    ,"ׁשֶ

ִתי ָוֵעֶרב ֲאַמְרּתְ ָלא א ׁשְ ְעָיא ,ַהְשּתָ ה ִמיּבַ ִחּלָ    ?!ֲחָבִלים ְלַכּתְ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  

ר ִיְצָחקֲאַמר ֵליּה  ר ָא לְ  ַרב ַנְחָמן ּבַ יא ּבַ י ִחּיָ    :ִביןַרּבִ
ֲאַמר  א ְלַמאן ּדַ לֹא ֵעֶרב - "ְמָסְרִגין""ִמי ִאיּכָ ִתי ּבְ    ?!"ׁשְ

   :ְוָהְתַנן
ים" תִּ ה ּבָ לֹׁשָ ּה ׁשְ ְסרֹוג ּבָ ּיִ ֶ ה ִמׁשּ טָּ י ֵמִאיר אֹוֵמר ַהּמִ    !(כלים טז,א) "ַרּבִ
  

י ֲאָתא  א ּכִ    :ֲאַמר ָרִביןֶאלָּ
ִליגֵ  -  "ְמָסְרִגין"ּבִ  י ָעְלָמא ָלא ּפְ ִתי ָוֵעֶרבּכּוּלֵ ׁשְ    ,י ּדִ

ִליֵגי ּבִ  י ּפְ א ּכִ ִחין"ֶאלָּ    -  "ְמַמתְּ
ִחין" :ָמר ָסַבר לֹא ֵעֶרב -  "ְמַמתְּ ִתי ּבְ    .ׁשְ

ִאם ָהָיה ָרפּוי  :ּוָמר ָסַבר חוֹ  –ׁשֶ    .ְמַמּתְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ִחין" ְמַמתְּ ה ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ טָּ    ,ְמָסְרִגין ֶאת ַהּמִ

ְבֵרי  י ּדִ    .ֵמִאירַרּבִ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִחין    .ֲאָבל לֹא ְמָסְרִגין ,ְמַמתְּ

   :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 
ר ל ִעיּקָ ִחין ּכָ    ."ֵאין ְמַמתְּ

ֲאַמר  ָלָמא ְלַמאן ּדַ ׁשְ ִחין""ּבִ לֹא ֵעֶרב - "ְמַמתְּ ִתי ּבְ ָאתּו  -  "ׁשְ    ,ְלִאיְפלּוֵגי "ֵיׁש אֹוְמִרים"ַהְיינּו ּדְ
א ְלַמאן ּדַ  חוֹ " :ֲאַמרֶאלָּ ִאם ָהָיה ָרפּוי ְמַמּתְ י ָלא - "ׁשֶ חֹו ַנּמִ    !ְלֵיׁש אֹוְמִרים ְמַמּתְ

  
   ,ִאין

ָמאֵני ָלא ָטְרִחיַנן ר ְלִמְמְלֵייּה ּבְ ֶאְפׁשָ יָון ּדְ   .ּכֵ
  
  

 רש"י
. שאורגין מסרגין שתי וערב

   מטה של חבלים בשתי וערב:
. שמותח השתי שתי בלא ערב

   ואינו אורג בה הערב:
זה שנארג ימים . שאם היה רפוי

רבים והיו החבלים רפויין 
ותלוין למטה שאינן מתוחין 

   ממתחן:
   . רבי מאיר ור' יוסי:ושוין

שאין מפשילין חבלים 
. שאין גודלים חבלים לכתחלה

   לכתחלה:
. לעולם אינה מקבלת המטה

טומאה עד שיסרג בה ג' בתי 
נירין שהשתי כבר מתוח ואורג 
בה שלשה בתי נירין דערב 

   מסרגין קרי שתי וערב:אלמא ד
היינו דאתו יש אומרים 

. דאפילו שתי בלא ערב לאפלוגי
   לא מצי:

. בתמיה אתו יש ממתח נמי לא
אומרים למיסר נמי מתוחי 
ואמאי הא לא קעביד מלאכה 
ואי לא עביד הכי לא מצי 

   למיזגא עלה:
. ודאי אתו יש אומרים אין

למיסר נמי מתוחי משום 
טה דהואיל ואפשר למלייה למ

במאני עד לעיל והדר מצי 
למירמא עלייהו כרים וכסתות 

   למיזגא עלייהו:
. דהוי טורח דלא לא טרחינן

  צריך:
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   ַמְתִניִתין 

ּמֹוֵעד ּנּור ְוִכיַרִים ְוֵריַחִים ּבַ    .ַמֲעִמיִדין תַּ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה ִחיּלָ תְּ ין ֶאת ָהֵריַחִים ּבַ ׁשִ    .ֵאין ְמַכּבְ
  

ָמָרא    ּגְ
ין"ַמאי  ׁשִ    ?"ְמַכּבְ

  
   :ֲאַמר ַרב ְיהּוָדה

א ר ֵריַחּיָ    .ְמַנּקַ
  

   :ֲאַמר ַרב ְיִחיֵאל
ת ֵעיָנא    .ּבַ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ן" ּלֹא ִיְגמֹור ְמַלאְכתָּ ּמֹוֵעד ּוִבְלַבד ׁשֶ ּנּור ְוִכיַרִים ּבַ    ,ַמֲעִמיִדין תַּ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
   .ַאף ִיְגמֹור
י ְיהּוָדה מוֹ  ַרּבִ ְ    :אֹוֵמר ִמׁשּ

הַמֲעִמיִדין ֶאת ַה  ָנה ,ֲחָדׁשָ ין ֶאת ַהְיׁשָ ׁשִ    .ּוְמַכּבְ
   :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

ר ל ִעיּקָ ין ּכָ ׁשִ    ."ֵאין ְמַכּבְ
ֲאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדַ ׁשְ ין"" :ּבִ ׁשִ א - "ְמַכּבְ ר ֵריַחּיָ ַחת ַלּה ּבִ  -  "ְמַנּקַ ּכַ ַמׁשְ ָנהיְ "ַהְיינּו ּדְ    ."ׁשָ

ֲאַמר א ְלַמאן ּדַ ת ֵעיָנא" :ֶאלָּ נָ " – "ּבַ ה ַלּה  "הְיׁשָ ת ֵעיָנא ָלּמָ    ?ּבַ
  

א ֵעי ְלַאְרוּוֵחי ְטֵפי ּפּוְרּתָ ָקא ּבָ גֹון ּדְ    .ּכְ
  

מֹוֲעָדא ַרב הּוָנא א ּדְ חּוּלָ א ּבְ ר ֵריַחּיָ ָקא ְמַנּקַ ְבָרא ּדְ ְמֵעיּה ְלַההּוא ּגַ    ,ׁשַ
מֹוֲעָדא ?ַמאן ַהאי :ֲאַמר א ּדְ ָקא ַמִחיל חּוּלָ ִחיל ּגּוֵפיּה ּדְ    .ִאיּתַ

  
ֵיׁש אֹוְמִרים :ר ַלּה ַב ָס     .ּכְ
  

ַרׁש     :ַרב ָחָמאּדָ
י ֵמִאיר ּום ַרּבִ ּמֹוֵעד ִמׁשּ    .נֹוְקִרין ֵריַחִים ּבַ

  

רֹוֵכב ָע  :ָאַמר רֹוֵכב ָעָליו ֲאִפיּלּו סּוס ׁשֶ חר ּוּתָ מָליו ַוֲחמֹור ׁשֶ ְרַנִים ּבְ ל מֹוֵעדִליּטֹול ִצּפָ    .ּוּלֹו ׁשֶ
ֵריַחיָּ    י,ב    .ָלא –א ֲאָבל ֲחָמָרא ּדְ

  
ֵרי ַרב ְיהּוָדה    :ׁשָ

א ֵריַחּיָ ַקל טּוְפֵריּה ַלֲחָמָרא ּדְ    .ְלִמיׁשְ
א    .ּוְלאֹוקֹוֵמי ֵריַחּיָ

א    .ּוְלִמיְבֵני ֵריַחּיָ
א ת ֵריַחּיָ    ,ּוְלִמיְבֵני ַאּמַ

   .ּוְלִמיְבֵני אּוְרָיא
  
ָרא 21בָר     :ׁשְ

   .ְלָסרֹוֵקי סּוְסָיא
יָטא    .ּוְלִמיְבֵני ַאַקְרּפִ

אוּ     .ְלִמיְבֵני ִאיְצַטּבָ
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  תיקון ע"פ מסורת הש"ס  

 רש"י
  מתני' 

. שעושין מעמידין תנור וכירים
אותם לכתחלה כדאמרינן לקמן 
תנור תוכו חלול מקום שפיתת 
שתי קדירות כירה מקום 

   שפיתת קדירה אחת:
   . בגמ' מפרש:מכבשין

  
  גמ' 

. שכשהיא ישנה מנקר ריחיא
וחלקה ואין החטין יכולין לפרך 
מנקרין אותה חותכין אותה כדי 
שלא יהא שוה כדי שיפרכו 

   החטין תחתיה:
. נקב שעושין באמצע בת עינא

הריחים שהתבואה נופלת 
   לתוכה:

. לפי היינו דמשכחת לה בישנה
שהישנה צריכה לכך שכבר היא 

   :חלקה לפי שתדיר היא טוחנת
. דמכבשין אלא למאן דאמר

היינו בת עינא ישנה בת עינא 
למה והלא כבר אית לה בת 
עינא שכבר היא ישנה מלטחון 
ואי לא הוי לה בת עינא לא מצי 

   למיטחן:
. האי בת כגון דבעי לארווחי

עינא טפי וכי האי גוונא משכחת 
   לה בישנה:

   . בישנה:מנקר ריחיא
   . יתחלל גופו:איתחיל גופיה

. להן צפרנים כדרך ר ליטולמות
העושין עכשיו לסוסים שלנו 
דאי לא עביד ליה הכי הוה ליה 

  צערא ולא מצי אזיל:
. שכך עושין אבל חמרא דריחיא

שהיו טוחנים אגב חמורים לא 
מצי למישקל לההוא חמרא 
צפרניו דלא מצי למטחן במועד 
אלא לצורך מועד כדמפרש 
לקמן פרק מי שהפך (דף יב:) 

ה מועטת יכול לטחון הלכך טחינ
בחמור ולא מרעי ליה גידול 

   צפרניו:
. להעמיד לאוקומי ריחיא

   להשים הריחים זו על גב זו:
. העץ שהריחים בנוי אמת ריחיא

   עליו:
   . רפת בקר:ולמיבני אוריא

. להסריק לסרוקי סוסיא
   סוסים במסרק של ברזל:

. מה למיבני אקורפיטא
שמשימין התבואה לתוכו לפני 

ם שקורין מנייטור''ה הסוסי
   בלע''ז:

  . בנין אבנים:איצטבא
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ָרא ָרָבא    :ׁשְ

מֹוֲעָדא א ּדְ חּולָּ ָמא ִלְבֵהָמה ּבְ ַקל ּדְ    .ְלִמיׁשְ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ
יע ָלךְ  ְמַסּיַ ְנָיא ּדִ    :ּתַ

ם ִלְבֵהָמה" יִזין ּדָ    ,ַמּקִ
ל מֹוֵעד חּוּלֹו ׁשֶ    ."ְוֵאין מֹוְנִעין ְרפּוָאה ִלְבֵהָמה ּבְ

  
  
ָרא ְלַכְסּכּוֵסי ִקיְרֵמי ָבאָר     .ׁשְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ה ֶהְדיֹוט הּוא    .ַמֲעׂשֵ
  

יֲאַמר  ר ַאּמִ אֲאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבַ    :ַרב ִחְסּדָ
יֵרי     .ֲאִסיר –ִקיּטּוֵרי ּבִ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ן הּוא ה אּוּמָ    .ַמֲעׂשֵ

  
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ַמְתִקיל ַאְרָעא    ,ַמאן ּדְ

א ְעּתָ ֵרי  ַאּדַ ֵבי ּדָ    .יֵר ׁשָ  –ּדְ
ַאְרָעא  א ּדְ ְעּתָ    .ֲאִסיר –ַאּדַ

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

  
מּוְלָיא ָנָצא  ,מּוְלָיא ּבְ ֵרי - ְוָנָצא ּבְ ֵבי ּדָ א ּדְ ְעתָּ    .ַאּדַ

ָדא ַקל מּוְלָיא ְוׁשָ ָנָצא  ׁשָ ַאְרָעא -ּבְ א ּדְ ְעתָּ    .ַאּדַ
  
  

   :ָרָבאַוֲאַמר 
ָזֵכי ִזיֵכי    ,ַהַאי ַמאן ּדְ

ִציֵבי ַא  א ּדְ ְעּתָ ֵרי –ּדַ    .ׁשָ
ַאְרָעא  א ּדְ ְעּתָ    .ֲאִסיר –ַאּדַ

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

  
ֵביק זּוְטֵרי  ֵקיל ַרְבְרֵבי ְוׁשָ ִציֵבי -ׁשָ א ּדְ ְעּתָ    .ַאּדַ

ַקל ַרְבְרֵבי ְוזּוְטֵרי  ַאְרָעא - ׁשָ א ּדְ ְעּתָ    .ַאּדַ
  
  

   :ָרָבאַוֲאַמר 
א ְלַאְרֵעיּה  ָפַתח ַמּיָ    ,ַהאי ַמאן ּדְ

ַכְווֵרי  א ּדְ ְעּתָ ֵרי -ַאּדַ    .ׁשָ
ַאְרָעא  א ּדְ ְעּתָ    .ֲאִסיר –ַאּדַ

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

  
ֵבי ֵרי ּבָ ַתח ּתְ אי  ,ּפָ ּתַ אי ְוַחד ִמּתַ ַכְווֵרי -ַחד ֵמִעיּלַ א ּדְ ְעּתָ    .ַאּדַ

ָבא  ַתח ַחד ּבָ ַאְרָעא -ּפָ א ּדְ ְעּתָ    .ַאּדַ
  

 רש"י
   . להקיז:למישקל דמא

. גיהוץ שקורין לכסכוסי
   קובילו''ר:

   . בגדים:קרמין
. דמותר לעשותו מעשה הדיוט

בחולו של מועד דלאו מעשה 
   אומן הוא:

. למיעבד קיטורי בירי אסיר
במועד שכך היו עושין שהיו 

ן והיו נוטלין כלים חלוקי
מחליקין עליהן בית יד של 
חלוקיהם מעשה אומן הוא 
ואסור ל''א לכויץ קמטין שאדם 
עושה בבית יד שממלאים אותה 
בקנה של שבלים חלקים 

   ומקמטין פרוונצי''א בלע''ז:
. שחופר משם דמתקיל תיקלא

האדמה לצורך הגורן לחבוט 
שם חטין לצורך המועד היינו 

   אדעתא דבי דרי ושרי:
. שחופר שדהו דארעאאדעתא 

לצורך זריעה אסור משום דדמי 
   כחורש בי''ט:

. שנוטל הקרקע מוליא במוליא
ממקום גבוה ומניחו שם על גבי 
מקום גבוה היינו מוליא 

   במוליא:
. שחופר במקום או נצא בנצא

נמוך ומניחו במקום נמוך 
דהיינו אדעתא דארעא ואסור 
דזה דרכו של חורש שדהו שאינו 

מקום שירד  משגיח באיזה
המחרישה בקרקע אפילו 
במקום נמוך חורש והיינו 

   דומיא דחרישה ואסור:
. שנוטל אבל שקל מוליא
   הקרקע ממקום גבוה:

. במקום נמוך היינו ושדא בנצא
אדעתא דבי דרי אדעתא דגורן 
שכך דרכו של גורן שמשוה 

   הגרנות וזה מותר:
. שמכבד את הקרקע דזכי זיכיא

   נוטלם:מעצים קטנים שעליה ש
. אם ליקטן אדעתא דציבי

אדעתא דעצים להסיקן דנקט 
   רברבי ושבק זוטרי:

. דלהכי ליקטן אדעתא דארעא
שרוצה לזרוע הקרקע שלוקט 

   גדולים וקטנים אסור:
. שעושין המים אדעתא דכוורי

שיוצאין מן הגומא של ביבר 
לחוץ אם לצורך שיצאו המים 

   וישתיירו הדגים מותר:
. חד שבו ביכגון דפתח תרי ב

נכנסין המים לגומא ונכנסין אף 
הדגים לגומא וחד שהמים 
יוצאין חוץ לגומא והדגים 
משתיירים בתוכה ולוקחים 
אותם שרי דהיינו אדעתא 

   דכוורי:
. דפתח חד בבא שבו דארעא

נכנסים המים לגומא ואידך 
פתח שבו יוצאין המים לחוץ לא 

   פתח:
. שכשהגומא אדעתא דארעא

אין המים מליאה מים יוצ
למעלה ומשקין כל השדה וכי 

   האי גוונא אסור:
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   :ָרָבאַוֲאַמר 

ח ָפׁשַ    ,ִדיְקָלא ַהאי ַמאן ּדְ
ֵחיָוָתא  א ּדְ ְעּתָ ֵרי –ַאּדַ    .ׁשָ
ִדיְקָלא  א ּדְ ְעּתָ    .ֲאִסיר –ַאּדַ

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

  
יָסא יּה ֵמַחד ּגִ ֵקיל ּכּוּלֵ ֵחיָוָתא - ׁשָ א ּדְ ְעּתָ    .ַאּדַ

יָסא  יָסא ּוֵמַהאי ּגִ ִדיְקָלא ַוֲאִסיר -ֵמַהאי ּגִ א ּדְ ְעּתָ    .ַאּדַ
  
  

   :ָרָבאַוַאַמר 
   ,ְמֵרי ּתֹוְחָלֵניָהֵני ּתַ 

ֵרי –ִמיְגְזִריְנהּו     .ׁשָ
   .ֲאִסיר –ָמְייִציְנהּו 

  
א ּפָ    :ֲאַמר ַרב ּפַ

ַמְתְלֵעי יָון ּדְ ֵרי ,ּכֵ ֵמי ְוׁשָ ְפַרְקַמְטָיא ָהָאֵבד ּדָ    .ּכִ
  
  

 רש"י
. שזומר הדקל מן דפשח דיקלא
   הענפים שבו:

. דראויין אדעתא דחיותא
למאכל בהמה דנקט מן הענפים 
דמחד גיסא בין לחין בין יבשין 
לצורך מאכל בהמה היינו 

   דחיותא ושרי:
. דדיקלא דנקיט מהאי גיסא
בישין שבו ומהאי גיסא ענפים י

   היינו אדעתא דדיקלא ואסור:
. תמרים שלא הני תמרי תוחלני
   נתבשלו כל צרכן:

. לחותכן לשנים מיגזרינהו
ולאוכלן הכי בי''ט שרי דלצורך 

   יום טוב קעביד:
. לכובשן במשוי מייצינהו אסור

ומוציא ליחה שבהן לחוץ היינו 
אסור שעכשיו אינן נתלעים 
אלא לעשות מהן צימוקים 

ן בחול הוא מכוין ואסור לאכל
   לתקן ביום טוב מאכל דחול:

. אי לאו כיון דמתלעי
   דמייצינהו:

. כלומר כסחורה כדבר האבד
שאדם יכול לעשותה במועד כדי 
שלא יפסיד בה אם לא עשאה 
הכי נמי מצי למייצינהו דאי לא 

  עביד הכי מיתלעי ושרי:
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   :ָרָבאַוֲאַמר 

הּוא  -ְפַרְקַמְטָיא  ל ׁשֶ    .ָאסּור –ּכָ
  

י יֹוֵסי ּבַ ָאַמר     :ר ָאִביןַרּבִ
   .מּוָתר –ּוְבָדָבר ָהָאֵבד 

  
ֲהָוה ָרִביָנא א ַאְלֵפי ֲהָוה ֵליּה ַההּוא ִעיְסָקא ּדַ יּתָ ׁשִ ַבן ּבְ    ,ִמְזּדְ

מֹוֲעָדא  א ּדְ ַתר חּוּלָ ְהֵייּה ְלַזּבּוֵניּה ּבָ ְתֵריַסר ַאְלֵפי - ׁשַ ֵניּה ּבִ    .ְוַזּבְ
  

ְבֵני ַאְקָרא ָרִביָנא יק זּוֵזי ּבִ ְנָואָתא ֲהָוה ַמּסִ ׁשַ    .ּדְ
יּה ּדְ  יֲאָתא ְלַקּמֵ ָנא ֲעַלְייהוּ  :ֲאַמר ֵליּה  ַרב ַאׁשִ    ?ַמהּו ְלֵמיַזל ָהִאיּדָ

ָהִאיּדְ  :ֲאַמר ֵליּה  יָון ּדְ ַחת ְלהוּ ּכֵ ּכַ ַמׁשְ ַחת ְלהוּ  ,ָנא הּוא ּדְ ּכַ יֹוֵמי ַאֲחִריֵני ָלא ַמׁשְ    ,ּבְ
ֵרי ֵמי ְוׁשָ ְפַרְקַמְטָיא ָהָאֵבד ּדָ    .ּכִ

  
ְווָנאּתַ  י ַהאי ּגַ י ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכִ ּבֵ י ּגַ    ,ְנָיא ַנּמִ

ֵהָמה^ הֹוְלִכין"   יא,א ל ָנְכִרים ְולֹוְקִחים ּבְ ָפחֹות ,ְלָיִריד ׁשֶ ים ,ֲעָבִדים ּוׁשְ תִּ דֹות ּוְכָרִמים ,ּבָ    .ׂשָ
ֶהן ּלָ אֹות ׁשֶ ַעְרּכָ    ,ְוכֹוֵתב ּוַמֲעֶלה ּבְ

ָד  יל ִמּיָ ַמּצִ הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ    ."ןִמּפְ
  

מֹוֲעָדאׁשָ  ַרב א ּדְ חּוּלָ ל אֹוֲהֵרי ּבְ י ְלִמיְגּדַ ר ַאׁשִ יא ּבַ    .ָרא ְלִחּיָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ה ֶהְדיֹוט הּוא    ,ַמֲעׂשֵ
   .ָאסּור –ֲאָבל ִאיְזֵלי 

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ן הּוא ה אּוּמָ    .ַמֲעׂשֵ

  
ּנוּ  ַרב ְיהּוָדה ל ּתַ ּנּוָרָאה ְלִמיְגּדַ י ּתַ ָרא ְלַאּמִ    .ֵריׁשְ

ר ַע  הּוְלַרּבָ  ל ְמהּוְלָתאּבִ ׁשְ ּבַ    .י ְלִמיְגּדַ
  

   ?!ִאיִני
ֵני  מּוֵאלְוָהא ּתָ ר ׁשְ ה ּבַ    :ַרּבָ

ה" ִחיּלָ ּנּור ְלַכתְּ ֵאין ּגֹוְדִלין תַּ ִוין ׁשֶ    !"ְוׁשָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ה -ּכָ ימֹות ַהַחּמָ    .ּבִ
אן  ִמים -ּכָ ׁשָ ימֹות ַהּגְ    .ּבִ

  
  
  

 רש"י
. לעשות פרקמטיא כל שהוא

   מועד: סחורה בחולו של
. שאם יש לו ובדבר האבד מותר

הפסד אם לא יעשנה לאותה 
סחורה מותר לעשותה אבל 

   בחנם שלא להרויח אסור:
. שהיו חייבין לו הוה מסיק זוזי

  מעות באותו מקום:
   . יומא דשוקא:יריד של עכו''ם

. לקיימן ומעלה בערכאות
בחתימתן דכיון דהשתא הוא 
דמשכח להו וליומא אחרינא לא 

   שרי:
. שצדין בו דגים שקורין אוהרי

   רוש''א:
   . רשתות שצדין בו עופות:איזלי

. לעשות התנור למגדל תנורא
   מחדש:

   . נפה:מהולתא
. כלומר כשיש בימות החמה

ימות החמה כגון בפסח דחבול 
עלמא שאין יורדין בו גשמים 
מותר לעשות בו תנור לפי 
שלאלתר יבש ויכולין לאפות בו 

   רגל:פת ברגל לצורך ה
. כלומר כאן בימות הגשמים

כשיורדין הגשמים ברגל כגון 
בסוכות אין עושין תנור לפי 
שאינו יבש לאלתר עד לאחר 
הרגל ועבד טירחא שלא לצורך 

  הרגל:
 
 
 
 

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

52

        יא, איא, איא, איא, א .41
   ַמְתִניִתין 

ֶסת  ְרּפֶ ג ְוַלּמַ ין ַמֲעֶקה ַלּגַ ה ֶהְדיֹוט - עֹוׂשִ ן ,ַמֲעׂשֵ ה אּוּמָ    .ֲאָבל לֹא ַמֲעׂשֵ
ָדִקין ּוַמ  ִפין ֶאת ַהסְּ יִלין אֹוָתן ׁשָ ד ּוָבֶרֶגל - ְעּגִ ּיָ יָלה ּבַ ְעּגִ ּמַ ְחָלַצִים ,ּבַ ּמַ   .ֲאָבל לֹא ּבַ

   

רּו  ּבְ ׁשְ ּנִ ַח ׁשֶ ְפתֵּ ְנעּול ְוַהּמַ יּנֹור ְוַהּקֹוָרה ְוַהּמַ יר ְוַהּצִ ּמֹוֵעד -ַהּצִ ָנן ּבַ    ,ְמַתּקְ
ּמֹוֵעד ין ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ּבַ ּוֵ ּלֹא ִיְתּכַ    .ּוִבְלַבד ׁשֶ

  

ּמֹוֵעד  הּוא ָיכֹול ֶלֱאכֹול ֵמֶהן ּבַ ין ׁשֶ ָבׁשִ ן - ְוָכל ּכְ    .ּכֹוְבׁשָ
  

ָמָרא    ּגְ

ֵמי  ה ֶהְדיֹוט"ֵהיִכי ּדָ    ?"ַמֲעׂשֵ
  

   :ֲאַמר ַרב יֹוֵסף
הּוָצא ְוַדְפָנא    .ּבְ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

ִטיט" ְצרֹור ְוֵאינֹו ָטח ּבְ    ."ָצר ּבִ
  
  
  
ָדִקין ּוַמ " ִפין ֶאת ַהסְּ יָלהׁשָ ְעּגִ ּמַ יִלין אֹוָתן ּבַ    ."ְעּגִ
  

א  ּתָ יָלה"ַהׁשְ ְעּגִ ּמַ ֵרי "ּבַ ד ּוָבֶרֶגל" ,ֲאַמְרּתְ ׁשָ ּיָ ְעָיא "ּבַ    ?ִמיּבַ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
יִלין אֹוָתן" ָדִקין ּוַמְעּגִ ִפין ֶאת ַהסְּ ֵעין  ׁשָ ְחָלַצִיםּכְ ּמַ ד ּוָבֶרֶגל ֲאָבל לֹא ּבַ ּיָ יָלה ּבַ    ."ַמְעּגִ
  
  

 רש"י
  מתני' 

. כותל קטנה מעקה למרפסת
העושין על האיצטבות שלפני 
העליות גדולות כעין שיש על 

   שפת נהר רייניס:
   . שבתנור:סדקיןשפין את ה

. ומעגילין אותן במעגילה
שגוללין על קרקעות התנור עץ 

   גדול עגול כדי לסתום הסדקין:
. שלוקח בידו עץ ביד וברגל

ובועטין ביד על התנור לסתום 
הסדקים או בועט ברגלו על 

   קרקעות התנור:
. עץ כעין רגל שדוחקו מחלצים

במעזיבה לסתום הסדקין ויש 
   ממעגילה:בו מעשה אומן יותר 

. רגל הדלת כמו הדלת תסוב ציר
   על צירה (משלי כו):

. הוא החור שבאסקופא צינור
   התחתונה כמו צינורא דדשא:

. מה שעל הפתח שתחזור הקורה
 בו הדלת וקורין אוברטו''ר:

   . בלבדור''א:מנעול
ובלבד שלא יתכוין לעשות 

. כשיש לו לתקן מלאכתו במועד
כל אילו בשאר ימות השנה 

   יחו עד המועד:ומנ
. של ציר כלומר דגים וכבשין

ושאר דברים שכובשים במלח 
שיכול לאוכלן במועד שלא יהא 
צריך להמתין באכילתן עד 
לאחר המועד שיהו נכבשין מהר 

   וראויין לאכול מיד:
  

  גמ' 
   . הוצי דקל:הוצא

   . עבדי לחיים של גדר:דופנא
. זה הוא מעשה ואינו טח בטיט

   הדיוט:
   רך אומנות יותר:. דמעגילה

. דלאו מעשה אומן ביד וברגל
   הוא לא כל שכן:

. ולא מעגילה ממש כעין מעגילה
   אלא כעין מעגילה ביד וברגל:

 



ָלִחין    ––––מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א' מסכת מועד קטן פרק א'  ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ ָלִחין"ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ     """""ַמְׁשִקין ֵּבית ַהׁשְּ
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רּו " ּבְ ׁשְ ּנִ ַח ׁשֶ ְפתֵּ ְנעּול ְוַהּמַ יּנֹור ְוַהּקֹוָרה ְוַהּמַ יר ְוַהּצִ ּמֹוֵעד -ַהּצִ ָנן ּבַ    ."ְמַתּקְ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ַלִים" ירּוׁשָ ה ּבִ יׁש ַמּכֶ טִּ "ַעד ָיָמיו ָהָיה ּפַ

22
  . (מעשר שני ה,טו) 

   ,ִאין – "ַעד ָיָמיו"
אן ְוֵאיָלְך     !ָלא –ִמּכָ

  
   :ָיאָלא ַקׁשְ 

אן  ֵחי –ּכָ ְדַנּפָ    .ּבִ
אן  ֵרי –ּכָ ְדַנּגָ    .ּבִ

  
אַמְתִקיף ַלּה     :ַרב ִחְסּדָ

ה  :יֹאְמרוּ  ֵר  –ָקָלא זּוַטר  ,ֲאִסיר –ָקָלא ַרּבָ    !יׁשָ
  

א ֲאַמר  אֶאּלָ    :ַרב ִחְסּדָ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ֵלי –ָהא  ַמּגָ    .ּבְ
ֲחִציֵני –ָהא     .ּבַ

  
א ּפָ    :ֲאַמר ַרב ּפַ

אן  ֵזיָרה ֶדםקוֹ  -ּכָ    ,ּגְ
אן  ֵזיָרה -ּכָ    .ְלַאַחר ּגְ

  
י    :ֲאַמר ַרב ַאׁשִ

י ְיהּוָדה - ָהא     ,ַרּבִ
י יֹוֵסי - ָהא     .ַרּבִ

  
ֲאַמר  יִמיּדַ ר ַאְבּדִ י ִיְצָחק ּבַ    :ַרּבִ

ָדָבר ָהָאֵבד ּמֹוֵעד ּבְ יּנּוי ּבַ ָנא ׁשִ    ?ַמאן ּתָ
י יֹוֵסי ַרּבִ ָלא ּכְ    .ּדְ

  
   :ָרִביָנאֲאַמר 

ַמ  מֹוֲעָדאּכְ א ּדְ חּוּלָ א ּבְ ָ ַדׁשּ ָנא ַקְביּוָתא ּדְ    ?אן ַמְדִליַנן ָהִאיּדָ
ַמאן    ?ּכְ

י יֹוֵסי ַרּבִ    .ּכְ
  
  
  
  

                                                           
22

ך לשאול יוחנן כוהן גדול העביר הודית המעשר; אף הוא ביטל את המעוררים, ואת הנוקפים.  עד ימיו, היה פטיש מכה בירושלים; ובימיו, אין אדם צרי  
  . מאיעל הד

 רש"י
. של יוחנן כ''ג היה עד ימיו

פטיש מכה בירושלים בחולו של 
מועד והוא גזר עליו ובטלו 
אלמא אסור ומתני' קתני 

  ומתקנין מנעול ומפתח:
נין אלו בחוש''מ מתניתין דמתק

. במנעול של עץ שרי דלא בדנגרי
   הוי קלא רבה:

. דפטיש היינו קורנס בדנפחי
אסור דהוי קלא רבה ואולודי 

   קלא אסור:
. מסר הגדול שרי דלא מגלי

   מוליד קלא כלום:
. ברר''א אסיר דהוי בחציני

   אולודי קלא טפי:
   . יוחנן כ''ג:לאחר שגזר

. הא ר' יהודה הא ר' יוסי
רקא דלקמן (דף יב.) דרבי בפי

יוסי לא בעי לשנויי לדבר האבד 
ומתני' דשרי הכא כל הני בלא 

   שינוי ר' יוסי היא:
כמאן מדלינן האידנא קביותא 

. כשיוצאין מסמרים של דדשא
עץ מן הקורה שעל הפתח דשרי 

   למיעבד בלא שינוי:
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ּמֹוֵעד" הּוא ָיכֹול ֶלֱאכֹול ּבַ ין ׁשֶ ָבׁשִ ן - ּכְ    ."ּכֹוְבׁשָ
  

ְווֵרי ִדיָתא ְלַבאי ּכַ    .ּבְ
י ָעְלָמא צּודזִ ָא  ְווָרא ,יל ּכּוּלֵ    .ַאְייתּו ּכַ
ְייהוּ  ָרָבאָרא ְלהּו ׁשָ     .ְלִמיְמַלח ִמיּנַ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ
ַנן    :ְוָהא ּתְ

ן" ּמֹוֵעד ּכֹוְבׁשָ הּוא ָיכֹול ֶלֱאכֹול ֵמֶהן ּבַ ין ׁשֶ ָבׁשִ    !"ּכְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ֲאִכיָלה ַאְייִתיְנהוּ  א ּדַ ְעּתָ ָרא ַאּדַ ֵמִעיּקָ יָון ּדְ    ,ּכֵ

ֵביק ְלהּו     ,ְסֵדיּפָ  –ְוִאי ׁשָ
ֵרי ֵמי ְוׁשָ ְפַרְקַמְטָיא ָהָאֵבד ּדָ    .ּכִ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

ֵרי ְלהּו ָרָבא ֵמיַצד ֵמיַזל ַאְייתּוֵיי ּוִמיְמַלח    .ׁשָ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ
הּוא ָיכֹול ֶלֱאכֹול ֵמֶהן" :ְוָהא ֲאַנן ין ׁשֶ ָבׁשִ ּמֹוֵעד ּכְ ן ּבַ ַנן "ּכֹוְבׁשָ    !ּתְ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ב ִאיְצָצא י ִמיְתַאְכֵלי ַאּגַ    .ָהֵני ַנּמִ
  

י ָהא ּדִ  מּוֵאלּכִ ין ִאיְצֵצי ׁשְ יּתִ    .ַוֲאַכל ,ֲעַבדּו ֵליּה ׁשִ
  

לּוָתאִאיְקַלע ְלֵבי  ָרָבא ין ִאיְצֵצי ֵריׁש ּגָ יּתִ    .ַוֲאַכל ,ָעְבֵדי ֵליּה ׁשִ
  

ִפירִאיְקַלע ְלֵבי  ַרב ְייהּו ַההוּ  ַרב ׁשַ ְווָראַאְייתּו ְלַקּמַ    ,א ּכַ
ּוָלא יׁשּ א ּבִ יְלתָּ    ,ּתִ
א ִמיְלָחא יְלתָּ    ,ּתִ
א ַטְווָיא    .ְוִתיְלּתָ

  
   :ַרבֲאַמר 

יָדא א ַצּיָ ְווָרא ָסמּוְך ְלִמיְסְרֵחיּה ַמֲעֵלי :ֲאַמר ִלי ַאּדָ    .ּכַ
  

   :ַרבַוֲאַמר 
יָדא א ַצּיָ ֲאחּוהַּ  :ֲאַמר ִלי ַאּדָ ְווָרא ַטְווָייא ּבַ ֲאבּוהַּ  ַאּסּוֵקיּה  ,ּכַ ְבֵריּה  ,ּבַ י ָעֵליּה ֲאבּוהַּ  ,ֵמיְכֵלי ּבִ ּתֵ    .ִאׁשְ

  
   :ַרבַוֲאַמר 

יָדא א ַצּיָ ְחֵלי ַוֲחָלָבא  :ֲאַמר ִלי ַאּדָ ְווָרא ּתַ    .ִליְטעֹון ּגּוָפא ְוָלא ִליְטעֹון ּפּוְרָיא -ּכַ
  

   :ַרבַוֲאַמר 
יָדא א ַצּיָ ְחֵלי ַוֲחָלָבא  :ֲאַמר ִלי ַאּדָ ְווָרא ּתַ יְכָרא -ּכַ א ְוָלא ׁשִ יְכָרא ְוָלא ַחְמָרא ,ַמּיָ    .ׁשִ

  
  
  

ִקין""""עלך עלך עלך עלך הדרן הדרן הדרן הדרן  ִקיןַמׁשְ ִקיןַמׁשְ ִקיןַמׁשְ ית    ַמׁשְ יתּבֵ יתּבֵ יתּבֵ ָלִחין    ּבֵ ְ ָלִחיןַהׁשּ ְ ָלִחיןַהׁשּ ְ ָלִחיןַהׁשּ ְ    """"ַהׁשּ
  

 רש"י
   . שם נהר:בדיתא

  . שם מקום:לבאי
דרך לנהר  . הכי עשוכוורי

שיצאו מימיו ונשתיירו שם 
   דגים הרבה:

. הרבה אע''פ שאין למימלח
יכולים לאוכלן במועד שהרי היו 

   מלוחין הרבה:
. בחומץ ובמלח שקורין כבשין

קונפושט''א והכא נמי כיון 
שמלחן הרבה כדי להצניען תו 

   לא חזו במועד:
   . דמלחינהו:אמר ליה הני נמי

   . במועד:מתאכלי
. שמושך המלח צאאגב איצ

   מהן:
. כלומר רוחצין שיתין איצצי

אותו הרבה פעמים מצצי ליה 
   ששים זימני:

   . במועד:רב איקלע
   . אגב איצצא:תילתא מילחא

. כלומר סמוך למיסרחיה מעלי
יפה הוא לאחר זמן שניצוד יותר 

   מההיא שעתה דניצוד:
. במלח שהמלח טוויא באחוה

   נברא מן המים כדגים:
. לאחר שצלאו בוהאסקיה בא

   נותנו במים צונן:
. מטילין אותו אכליה בבריה

בציר היוצא מן הדגים ואוכלין 
   אותו:

. ששותין משתיא עליה אבוה
עליו מים שדגים נבראו מן 

   המים:
. כלומר לאחר לטעון גופא

אכילתו מהלך הרבה קודם 
   שישן:

. לא ישן ולא לטעון פוריא
   לאלתר אחריהם:

. ולא שכרא מיא . שחלים:תחלי
מוטב לשתות אחריהן מים ולא 

  שכר:
 
 
 
 
 
 

 


