
 

 

 

 

 

                                
                                 

 . כיצד כדרכו וכיצד שלא כדרכו?שלא כדרכו משדה אילן כדרכו ומשדה הלבן ר' יהודה: צדין .1

 חופר גומא סמוך לחור שלהם ומניח בתוכה מלכודת.  כדרכו:

 נועץ שיפוד במקומם וממעכם בקרדום.  שלא כדרכו:

 מתיר ר' יהודה אפילו כדרכו שמא יחרבו האילנות. ,בשדה הלבן הסמוכה לשדה אילן - והוסיף ר"ש בן אלעזר

 

 ?את הפירצה בחול המועד ד מתקניםכיצ .2

 : מניח אבנים ללא טיט.ובברייתא שנינובעלי דקל וענפי דפנא.  רב יוסף:

 

 מה הוכיחו מהברייתא?אבל בכותל החצר בונה כדרכו.  ,רב חסדא: משנתנו בכותל גינה .3

 שם הטעם מפני הסכנה.  ונדחה:  .'כותל הגוחה לרה"ר סותר ובונה כדרכו' –ראיה מהברייתא  ללשון א':

והברייתא התירה גם  ,רב חסדא התיר רק לבנות ולא לסתור את הכותל הישן ותרצו:ע שרק מפני הסכנה התירו. ממשייתא מהבר הקשו  ללשון ב':

 לסתור את הישן מפני הסכנה וגם לבנות החדש שלא ימנע מלסתור. 

שנראה כשומר וכותל גינה  ממשנתנו 'ובשביעית' משמע שעוסקת בכותל גינה שבו התחדש שבונה כדרכו אע"פ רב אשי הביא ראיה לרב חסדא:

 בחוה"מ אינו בונה כדרכו. אבל לגבי כותל חצר אין ראיה שאסור.

 

 האם מותר לכהן לבדוק נגע צרעת בחוה"מ? .4

 כדי שלא לצערו במועד.  ,וואינו מטמאהשותק,  –מטהר. אם רואהו טמא  –אם הכהן רואהו טהור  ר' מאיר:

 אין רואהו כלל.  –}ולר' יוסי בברייתא{  לחכמים

 לכו"ע אין לבודקו שישאר בטהרתו.  -בטהור שעדין לא נבדק  :תםרבא ביאר מחלוק

 לכו"ע בודקו. כיון גם לולי הבדיקה נשאר בהסגרו ורק יכול להועיל לו.  -ראשון שממתין לדעת אם ממשיך בהסגרו  בסוף הסגר

 ן לשתוק. ולר' יוסי כתוב בפסוק לר' מאיר יבדקו ואם טמא יכול הכה -ונחלקו בסוף הסגר שני שמכריעים בו אם נטהר או שמצורע מוחלט הוא 

 .הלכך לא יראה כלל ,'לטהרו או לטמאו' ואינו רשאי לשתוק

 יותר מאשר חברת בני אדם ולפיכך  ותכיון שהמצורע מעדיף חברת אש -יוסי במוסגר כר' מאיר ובמוחלט כר'  – לתנא א' נחלקו תנאים בשיטת רבי:

 יחל ספירתו ויאסר באשתו.  ,שמא יטהר 'מוחלט'לא יראה את האבל  ,שגם אם מחליטו יהיה מותר מאשתו 'מוסגר'יראה את ה

שמא יטמא ויהיה  'מוסגר'ולפיכך לא יראה את ה ,כיון שעדיפה לו חברת בני אדם מאשר אשתו - במוסגר כר' יוסי ובמוחלט כר' מאיר – 'בלתנא 

 יראה שמא יטהר ויוכל לחזור לבני אדם. 'מוחלט'ק מבני אדם. אבל את החורמומוחלט 

 

 מנין? מוחלט בתשמיש המיטה. מצורעלדעת רבי  .5

 .שובו לכם לאהליכם –אהלו זו אשתו ושנאמר אודות מצורע מוחלט וישב מחוץ 'לאהלו' שבעת ימים 

 ימי ספרו ולא ימי חילוטו, וסבר שמה שגילתה תורה גילתה. ומה שלא גילתה לא גילתה.  -: שבעת ימים 'יספרו' לו  ר' יהודהונחלקו התנאים 

 ימי סיפרו וק"ו חילוטו.  :רבי יוסי ב"ר יהודה

 ואמר ר' חייא לרבי: למדתנו רבינו שאשתו של עוזיהו נתעברה בהיותם בימי חילוטו של עוזיהו. ואמר רבי שאכן הוכיח כך. 

  

 מנין שטומאת המצורע וטהרתו תלויים בכהן? .6

 ימי הרגל. 7-בגדיו, וכן לכל אדם בלוביתו, לו, ל - משתההימי  7לחתן ממתינים  ,. מכאן אמרוויש יום שאי אתה רואה ...'וביום הראות בו'  ר' יהודה:

'וצוה הכהן ופינו את הבית' קודם שיבדוק כדי שלא יטמאו הכלים. אם ממתינים לדבר רשות כגון הפסד ממון כל שכן שממתינים לדבר מצוה.  רבי:

 .בדבר רשות. לר"י: אין ממתינים, לרבי: ממתינים לרבא:דרוש. רק מהיכן ל לאביי: והנפק"מ ביניהם:
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