"מי ֶשׁ ָה ַפ"
מסכת מועד קטן פרק ב' – ִ

55

"מי ֶשׁ ָה ַפ"
מסכת מועד קטן פרק ב' – ִ
 .1יא ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ

יתיו,
ִמי ׁ ֶש ָה ַפ ְך ֶאת זֵ ָ
וְ ֵא ְירעוֹ ֵא ֶבל ,אוֹ אוֹ נֶ ס ,אוֹ ׁ ֶש ִה ְטעוּה ּו ּפוֹ ֲע ִלים,
יח ּה ְל ַא ַחר ַה ּמוֹ ֵעד,
טוֹ ֵען קוֹ ָרה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ,ו ַּמ ִ ּנ ָ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
זוֹ ֵלף וְ גוֹ ֵמר וְ גָ ף ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ .

ְ ּג ָמ ָרא
ּ ָפ ַתח ְ ּב" ֵא ֶבל" וְ ִס ֵ ּיים ְ ּב" ּמוֹ ֵעד"!
ישא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ִידי:
ֲא ַמר ַרב ׁ ִש ׁ ָ
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת:
דְּ בָ ִרים ַה ּמו ָּּת ִרין ַ ּב ּמוֹ ֵעד,
ֲאסו ִּרים ּ ִ -ב ֵימי ֶאבְ לוֹ .
ַרב ַא ׁ ִשי ֲא ַמר:
לָ א ִמ ַ ּיב ְעיָ א ָק ָא ַמר,
לָ א ִמ ַ ּיב ְעיָ א ִ ּב ֵימי ֶאבְ לוֹ  -דְּ ִמדְּ ַר ָ ּבנָן הוּא וְ ׁ ָש ֵרי,
ְיתא,
ֶא ָּלא ֲאפִ ילּ ּו ַ ּב ּמוֹ ֵעד ,דְּ ִא ּיסוּר ְמלָ אכָ ה ִמדְּ אוֹ ַרי ָ
ִ ּב ְמקוֹ ם ּ ְפ ֵס ָידא ׁ ָשר ּו ַר ָ ּבנָן.
ישא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ִידי:
ַּת ְנ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב ׁ ִש ׁ ָ
ימי ֶא ְבלוֹ :
" ֵאלּ ּו דְּ ָב ִרים ָהעוֹ ִ ׂ
שין ָל ָא ֵבל ִ ּב ֵ
יתיו ֲהפוּכִ ין  -טוֹ ֲענִ ין לוֹ .
זֵ ָ
וְ ַכדּ וֹ ָלגוֹ ף.
ו ִּפ ׁ ְש ָּתנוֹ ְ -ל ַה ֲעלוֹ ת ִמן ַה ִּמ ׁ ְש ָרה.
וְ ַצ ְמרוֹ ְ -ל ַה ֲעלוֹ ת ִמן ַה ּיוֹ ָרה.
יע עוֹ נַ ת ַה ַּמיִ ם ׁ ֶשלּ וֹ .
יצים ָ ׂ
ש ֵדה ּו ִמ ׁ ּ ֶש ַּת ִ ּג ַ
ו ַּמ ְר ִ ּב ִ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ש ֶדה ָהעוֹ ֶמ ֶדת ְל ִפ ׁ ְש ָּתן.
ש ֵדה נִ יר ,וְ ָ ׂ
ַאף זוֹ ְר ִעין לוֹ ְ ׂ
ָא ְמר ּו לוֹ :
ִאם לֹא ִּת ָּז ַרע ְ ּב ַב ִ ּכיר ִּת ָּז ַרע ְ ּב ָא ֵפל,
ִאם לֹא ִּת ָּז ַרע ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ִּת ָּז ַרע ִמ ִּמין ַא ֵחר!
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יתיו ֲהפוּכִ ין וְ ֵאין ׁ ָשם או ָּּמן ֶא ָ ּלא ה ּוא,
זֵ ָ
ַ ּכדּ וֹ ָלגוֹ ף וְ ֵאין ׁ ָשם או ָּּמן ֶא ָ ּלא הוּא,
ּ ִפ ׁ ְש ָּתנוֹ ְל ַה ֲעלוֹ ת ִמן ַה ִּמ ׁ ְש ָרה,
וְ ַצ ְמרוֹ ְל ַה ֲעלוֹ ת ִמן ַה ּיוֹ ָרה וְ ֵאין ׁ ָשם או ָּּמן ֶא ָ ּלא הוּא,
שה ְ ּב ִצינְ ָעא.
ֲה ֵרי זֶ ה יַ ֲע ֶ ׂ
ּ
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יָ ֵתר ַעל ֵ ּכן ָ ַ ַ ָ ִ ְ
ִאם ָהיָ ה או ָּּמן ָל ַר ִ ּבים,
וְ ַס ּ ָפר ו ַּב ָ ּלן ָל ַר ִ ּבים,
שה .
יע ֵעת ָה ֶרגֶ ל ,וְ ֵאין ׁ ָשם או ָּּמן ֶא ָ ּלא הוּא ֲ -ה ֵרי זֶ ה יַ ֲע ֶ ׂ
וְ ִה ִ ּג ַ
ש ּו ֲא ֵח ִרים ִ ּב ׁ ְש ִב ָילן.
יסין וְ ַה ֲח ִכ ִירין וְ ַה ַ ּק ְ ּב ָלנִ ין ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו יַ ֲע ׂ
ָה ָא ִר ִ
ש ּו,
ַה ַח ָּמ ִרין ַה ַ ּג ָּמ ִלין וְ ַה ַּס ּ ָפנִ ין ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו לֹא יַ ֲע ׂ
ש ּו.
ש ָ ּכ ִרין ֵא ֶצל ֲא ֵח ִרים ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו יַ ֲע ׂ
וְ ִאם ָהי ּו מו ְּח ָ ּכ ִרין ,אוֹ מ ּו ְ ׂ
ש ה.
שכִ יר יוֹ ם ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ִעיר ַא ֶח ֶרת  -לֹא יַ ֲע ֶ ׂ
ְׂ
אכת ֲא ֵח ִרים ְ ּביָ דוֹ ַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּב ִקיבּ וֹ ֶלת  -לֹא יַ ֲע ֶ ׂ
שה.
ָהיְ ָתה ְמ ֶל ֶ
" ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּב ִקיבּ וֹ ֶלת"  -וְ לָ א ִמ ַ ּיב ְעיָ א ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה ִקיבּ וֹ לֶ ת?!
ַאדְּ ַר ָ ּבה ִקיבּ וֹ לֶ ת ְּכ ִד ֵיד ּיה דָּ ֵמי!

רש"י
מתני'
מי שהפך את זיתיו .שהזמינן ליתנם על גבי הבד להוציא
מהן שמן:
ואירעו אבל .בשאר ימות השנה שלא סמוך לרגל ואינו
יכול ליתנם על גבי הבד לפי שאבל אסור בעשיית מלאכה:
או אונס .היינו מילתא אחריתי כלומר מי שהפך את זיתיו
לפני הרגל ואירעו אונס ולא היה יכול ליתנם על גבי בית
הבד ובא הרגל:
או שהטעוהו פועלים .שהשכיר ליתנם על גבי בית הבד
קודם הרגל ולא באו:
טוען קורה ראשונה .כלומר נותנן על גבי בית הבד ברגל
וסוחט עליהן הקורה פעם אחת דאי לא עביד הכי איכא
פסידא יתירא:
ומניחה .בו שלא יסחוט יותר עד לאחר המועד:
זולף וגומר כדרכו .כלומר נותנו על גבי בית הבד וסוחט
הכל כל מידי דשפוך קרי זילוף:
גמ'
פתח באבל וסיים במועד .דקתני מי שהפך את זיתיו
ואירעו אבל ולא פירש אם יכול לטעון קורה באבילות אם
לא אלא מילי דמועד קא פריש דכי אירע לו קודם המועד
אונס טוען קורה ראשונה במועד:
אסור בימי אבלו .כלומר להכי לא פריש דאסור לו לטעון
אפילו קורה ראשונה בימי אבלו:
לא מבעיא בימי אבלו .דאין אסור במלאכה אלא מדרבנן
דשרי לטעון קורה ראשונה:
אלא אפילו .חולו של מועד דאסירא ביה מלאכה
מדאורייתא דכתיב )שמות כג( את חג המצות תשמור
שבעת ימים לימד על כל החג שהוא אסור:
במקום פסידא שרו רבנן .לטעון קורה ראשונה:
העושין לאבל .אחרים אבל הוא עצמו אינו רשאי:
כדו לגוף .מגופת החבית:
וזיתיו הפוכין .נותנין אותן על בית הבד וטוענין לו קורה
ראשונה אבל הוא עצמו אינו עושה היינו כרב שישא דאמר
דברים המותרין בחוש''מ אסורין בימי אבלו:
ופשתנו להעלות מן המשרה .כל הני אית בהו פסידא אי
לא עביד להו:
משתגיע עונת המים שלו .כשהגיע זמנו להשקות השדה
שכך היו נוהגין כל אחד ואחד משקה כל השדות שבבקעה
איש יומו או שבוע אחד:
שדה ניר .שדה חרושה:
שדה העומדת לפשתן .שאם לא תזרע עכשו מכאן ואילך
אינו ראוי לפשתן:
אמרו לו .לא תזרע שדה ניר ושדה פשתן שאם לא תזרע
בבכיר בשדה ניר תזרע באפל ולא הוי פסידא יתירא:
בלן .שומר בית המרחץ ומשמשן בבית המרחץ ונוטל מכל
אחד שכרו:
והגיע עת הרגל .שהכל צריכין לו הרי זה יעשה כיון דאית
ליה פסידא ואיכא נמי צורך רבים ול''ג הכא בצינעא דהא
רבים הוא :האריסין .מקבלי השדות לשנים לשליש
ולרביע:
החכירים .שקיבל לשמירה ולעובדה לסכום כך וכך כורין
אני נותן לך ממנה:
והקבלנים .שקיבלו לשומרה לזמן פלוני בסכום כך וכך
בין יהיה הרבה או מעט הרי אלו יעשו אחרים בשבילם:
הגמלים והספנים הרי אלו לא יעשו .לא ישכירו
לכתחילה לפי שהמלאכה שלהם הוא:
ואם היו מוחכרין או מושכרין .הם או בהמתם אצל
אחרים למהלך חדש או חדשים הרי אלו יעשו הם לעצמן
ולא יפסידו כל שכרן ובעלים נמי לא יפסידו והכא לא
קתני על ידי אחרים שהרי הן בעצמן מושכרין אבל
אריסים אפשר להם על ידי אחרים בעבודת קרקע:
שכיר יום .אחד ואפילו בעיר אחרת ואין יודעין שם שהוא
אבל וליכא משום מראית העין:
לא יעשה .הואיל ובידו לחזור כדאמרינן )ב''ק דף קט''ז(:
פועל כחוזר ואפילו בחצי היום וליכא פסידא כולי האי:
אם היתה מלאכת אחרים בידו .בביתו כגון בגד לארוג
הואיל וברשותיה לגומרו לאחר זמן הרי אלו לא יעשו:
ואע''פ שבקיבולת .אחרים היא שקיבל עליו לצמיתות
אותו בגד לאורגו בכך וכך:
קיבולת .לעשות בכך וכך )שרי(:
כדידיה דמיא .ואסור אבל שאינה קיבולת דלא הוה
כדידיה שרי:
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ֶא ָּלא ֵא ָימא:
ֵ ּבין ִקיבּ וֹ לֶ ת ֵ ּבין ׁ ֶש ֵאינ ָּה ִקיבּ וֹ לֶ ת  -לֹא ַי ֲע ֶׂשה.
אכ ּתוֹ ְ ּביַ ד ֲא ֵח ִרים,
ָהיְ ָתה ְמ ַל ְ
ש ּו,
ְ ּבבֵ יתוֹ  -לֹא יַ ֲע ׂ
ש ּו".
ְ ּבבַ יִ ת ַא ֵחר  -יַ ֲע ׂ

בביתו .של אבל לא יעשו אותו
משום חשד שיאמרו הוא בעצמו
מסייע במלאכה אי נמי שלא
יאמרו בימי אבלו השכירו לזה
הפועל:
גמלא .צמד בקר בין שניהם שור
אחד לזה ושור אחד לזה:
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 .2יא ,ב
ש ּו"[.
ש ָ ּכ ִרין ֵא ֶצל ֲא ֵח ִרים ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו יַ ֲע ׂ
]"וְ ִאם ָהי ּו מו ְּח ָ ּכ ִרין ,אוֹ מ ּו ְ ׂ
ָמ ְריוֹ ן ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבִ יןּ ,ו ָמר ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבָ א,
ֲהוָ ה לְ ה ּו ַההוּא ַ ּג ְמלָ א דְּ תוֹ ָרא ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי,
ִא ְית ְר ָעא ֵ ּב ּיה ִמ ְּיל ָתא ְ ּב ָמר ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבָ א וּפָ ְס ֵק ּיה לְ גַ ְמלֵ ּיה.
ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ַ ּגבְ ָרא ַר ָ ּבה ְּכ ָמר ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ַא ָחא ָעבֵ יד ָהכִ י?!
נְ ִהי דְּ לִ ְפ ֵס ָידא דִּ ֵיד ּיה לָ א ָחיֵ ׁיש ַאדַּ ֲא ֵח ִרים לָ א ָח ֵי ׁיש?!
וְ ָהא ַּתנְ ָיא:
ש ּו"!
ש ָ ּכ ִרין אוֹ מו ְּח ָ ּכ ִרין ֵא ֶצל ֲא ֵח ִרים ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו יַ ֲע ׂ
" ִאם ָהי ּו מ ּו ְ ׂ
וְ הוּא ְסבַ רָ :א ָדם ָח ׁשוּב ׁ ָשאנֵי.

רש"י
איתרע ביה מילתא .אבילות:
פסקיה לגמליה .הפסיק שורו
מן הצמד ולא שלחו לחרוש
בשדה לפי שהיה אבל ומצווה
על שביתת בהמתו מדרבנן:
להפסד דידיה לא חייש .דלא
קא מעבד ארעא מגמליה משום
דאבל הוא:
לפסידא דאחריני .כגון מריון
לא חייש דלא קא משדר
לגמליה הוי ליה פסידא דלא
הוה ליה בהמה לחרוש וכיון
דשרי כדתניא אם היו מוחכרין
וכו' הוה ליה למיחש אפסידא
דחבריה:
הוא סבר .מר בריה דרב אחא:
אדם חשוב שאני .דהא והא
אסור לדידיה למיעבד:
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יב ,א

יב,א ֲא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְמ ַק ְ ּבלֵ י ִקיבּ וֹ לֶ ת,
ְ ּבתוֹ ְך ַה ְּתחוּם – ָאסוּר.
חוּץ לַ ְּתחוּם – מו ָּּתר.
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
וַ ֲא ִפילּ ּו חוּץ לַ ְּתחוּם לָ א ֲא ָמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לֵ ָּיכא ָמ ָתא דִּ ְמ ָק ְרבָ א לְ ָה ָתם,
ֲאבָ ל ִא ָּיכא ָמ ָתא דִּ ְמ ָק ְרבָ א לְ ָה ָתם – ָאסוּר.
ֲא ַמר ַרב ְמ ׁ ַש ְר ׁ ְשיָא:
וְ כִ י לֵ ָּיכא ָמ ָתא דִּ ְמ ָק ְרבָ א לְ ָה ָתם נַ ִּמי לָ א ֲא ָמ ַרן ֶא ָּלא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת וּבְ י ִָמים טוֹ בִ ים,
דְּ לָ א ׁ ְשכִ ֵיחי ֱאינ ׁ ֵָשי דְּ ָאזְ לֵ י לְ ָה ָתם,
ֲאבָ ל ְ ּבחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד דִּ ׁ ְשכִ ֵיחי ֱאינָ ׁ ֵשי דְּ ָאזְ לֵ י וְ ָאת ּו לְ ָה ָתם – ָאסוּר.
ָמר זו ְּט ָרא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן ָ ּבנ ּו לֵ ּיה ַא ּ ַפ ְד ָנא ְמ ַק ְ ּבלֵ י ִקיבּ וֹ לֶ ת חוּץ לַ ְּתחוּם,
ִא ְיקלַ ע ַרב ַס ְפ ָרא וְ ַרב הוּנָ א ַ ּבר ִחינְ נָ א וְ לָ א ָעל ּו לְ גַ ֵ ּב ּיה.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ויה.
הוּא נ ִַּמי לָ א ָעל ְ ּבגַ ֵ ּו ּ
וְ ָה ֲא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְמ ַק ְ ּבלֵ י ִקיבּ וֹ לֶ ת,
ְ ּבתוֹ ְך ַה ְּתחוּם – ָאסוּר.
חוּץ לַ ְּתחוּם – מו ָּּתר!
ָא ָדם ָח ׁשוּב ׁ ָשאנִי.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ַס ּיו ֵּעי ַס ַ ּייע ְ ּב ִתיבְ נָא ַ ּב ֲה ַד ְייה ּו.
ַרב ָח ָמא ׁ ְש ָרא לְ ה ּו לַ ֲאב ּו ְנ ָ ּג ֵרי דְּ בֵ י ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתא לְ ֶמ ֱיעבַ ד לְ ה ּו ֲעבִ ְיד ָּתא ְ ּבחו ָּּלא דְּ מוֹ ֲע ָדא.
ֲא ַמרֵּ :כיוָ ן דַּ ֲאגַ ר לָ א ָקא ׁ ָש ְקלֵ י,
ׁ ַש ְר ׁש ּויֵי הוּא דְּ ָקא ְמ ׁ ַש ְר ׁש ּו לֵ ּיה ,וְ לֵ ית לָ ן ַ ּב ּה.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ְמ ַק ְ ּב ִלין ִקיבּ וֹ ֶלת ַ ּב ּמוֹ ֵעד ַל ֲעשׂוֹ ָת ּה ְל ַא ַחר ַה ּמוֹ ֵעד,
ו ַּב ּמוֹ ֵעד – ָאסוּר.
ְ ּכ ָללוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר:
שה .
שה  -אוֹ ֵמר ְלנָ ְכ ִרי וְ עוֹ ֶ ׂ
ָ ּכל ׁ ֶשהוּא עוֹ ֶ ׂ
שה".
שה ֵ -אינוֹ אוֹ ֵמר ְלנָ כְ ִרי וְ עוֹ ֶ ׂ
וְ ָכל ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ ֶ ׂ
ַּת ְנ ָיא ִא ָיד ְך:
" ְמ ַק ְ ּב ִלין ִקיבּ וֹ ֶלת ַ ּב ּמוֹ ֵעד ַל ֲעשׂוֹ ָת ּה ְל ַא ַחר ַה ּמוֹ ֵעד,
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְמדּ וֹ ד,
וְ ׁ ֶשלּ ֹא יִ ׁ ְשקוֹ ל,
וְ ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְמנֶ ה –
שה ְ ּבחוֹ ל".
ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶשהוּא עוֹ ֶ ׂ

רש"י
מקבלי קיבולת בתוך התחום
אסור .ליתן מלאכה לנכרי
בקיבולת כי עבדי ליה בשבתא
דידעי כולי עלמא ואמרי היום
בשבת יהב ליה והא דשרי בית
הלל בפ''ק דשבת )ד' יז (:ליתן
כלים לכובס בע''ש עם חשיכה
ואפי' בתוך התחום משום
דכביסה בנכרי מידי דלא מינכר
וליכא חשדא אבל מידי דמינכר
בתוך התחום אסור משום
חשדא:
אבל אי איכא מתא דמקרבא
להתם .אותן פועלים נכרים
אסורים דאינהו ידעי דהני
נכרים עבדי ליה מלאכה ואמרי
בשבתא יהב להו:
אסור .דאמרי היום יהבו ליה:
סיועי הוה מסייע בתיבנא.
שהיה נותן להם תבן למלאכה
דהואיל והוא מסייע בהדייהו
אסור:
אבוגנגרי .מסדרי שולחנות:
למיעבד עבידיתייהו .אם נשבר
השלחן שרי לתקנו:
שרשויי .ריוח בעלמא כדי
סעודתם דקא אכלי בהדייהו
ולא קא חשיב מלאכה:
מקבלין קיבולת .נותנה לנכרי
לעשותה אחר המועד:
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
יעין ְ ּב ֵה ָמה ְ ּבחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד,
" ֵאין ַמ ְר ִ ּב ִ
יעין ּ ִ -ב ְבכוֹ ר ,וְ לֹא ִ ּב ְפסו ֵּלי ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין".
ַ ּכ ּיוֹ ֵצא בוֹ ֵ ,אין ַמ ְר ִ ּב ִ
ַּת ְנ ָיא ִא ָיד ְך:
יעין ְ ּב ֵה ָמה ְ ּבחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד.
" ֵאין ַמ ְר ִ ּב ִ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יה זָ ָכר,
יעין ָע ֶל ָ
ֲחמוֹ ָרה ׁ ֶש ָּת ְב ָעה ַ -מ ְר ִ ּב ִ
ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְצ ַט ֵ ּנן.
כ
מ
יסין אוֹ ָתן ְל ַב ָ ּקרוֹ ת".
ו ׁ ְּש ָאר ָ ּכל ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת  ְ ַ -נִ ִ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ּ
" ֵאין ְמ ַד ְי ִירין,
לֹא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת,
וְ לֹא ְ ּביָ ִמים טוֹ ִבים,
וְ לֹא ְ ּבחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד.
יהן – מו ָּּתר.
וְ ִאם ָ ּבא ּו ֵמ ֲא ֵל ֶ
יעין אוֹ ָתן,
וְ ֵאין ְמ ַס ְ ּי ִ
וְ ֵאין מוֹ ְס ִרין ָל ֶהם ׁשוֹ ֵמר ְלנַ ֵער ֶאת צֹאנָ ם.
יעין אוֹ ָתן,
ש ִכיר ח ֶֹד ׁשׂ ְ ,
ש ִכיר ׁ ַש ָ ּבתׂ ְ ,
ָהיָ ה ְ ׂ
ש ִכיר ׁ ָשנָ הְ ׁ ,שכִ יר ׁ ָשבו ַּע ְ -מ ַס ְ ּי ִ
וּמוֹ ְס ִרין ָל ֶהם ׁשוֹ ֵמר ְלנַ ֵער ֶאת צֹאנָ ם.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת – ְ ּבטוֹ ָבה.
ְ ּביוֹ ם טוֹ ב – ִ ּב ְמזוֹ נוֹ ת.
ַ ּב ּמוֹ ֵעד ּ ְ -ב ָ ׂ
ש ָכר".
ֲא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ִהלְ כְ ָתא ְּכ ַר ִ ּבי.

רש"י
אין מרביעין בהמה .משום
דעביד מלאכה בחולו של מועד:
אין מרביעין .אין אוחזין
הבהמה ומביאין עליה זכר:
בבכור .דקעביד ביה מלאכה
וכתיב )דברים טו( לא תעבוד
בבכור שורך:
לבקרות .מקום שיש שם בהמות
והיא רובעת מעצמה:
מדיירין .מכניסין בהמה לשדה
כדי שיוציאו זבל ומזבלין
השדה:
אין מסייעין אותן .לבהמה לבא
בשדה או אם נכרים הם אין
מסייעין להם להסיען ממקום
למקום כדי שתזבל כל השדה
אפילו בבאין מעצמם:
לנער .לשמור כגון אם נכרים
הם:
שכיר שבת .ששכרו כל השבוע
לדייר שדהו:
שבוע .שמיטה:
מסייעין .כאילו של נכרים הוא:
ה''ג ועושה נכרי בשבת וי''ט
ומסייעין במועד .דלא טרח
מלאכה כלומר יכולין לסייע
לאותו שכיר לדייר:
ומוסרין לו רועה אחד לנער
צאנו .שמדיירין אותה הואיל
ואינו שכיר לשבת ממש:
רבי אומר בשבת בטובה .אם
רוצה שום אדם לסייע לאותו
שכיר בטובתו עושה כלומר
בחנם ולא בשכר:

60

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5יב ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ

וְ ֵכן ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה יֵ ינוֹ ְ ּבתוֹ ְך ַהבּ וֹ ר,
וְ ֵא ְירעוֹ ֵא ֶבל,
אוֹ אוֹ נֶ ס,
אוֹ ׁ ֶש ִה ְטעוּה ּו -
זוֹ ֵלף וְ גוֹ ֵמר וְ גָ ף ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ ,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ימו ִּדיםּ ִ ,ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲח ִמיץ.
שה לוֹ ִל ּ
עוֹ ֶ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
וּצְ ִריכָ א.
יש ָחא נָ ִפ ׁיש ּ ְפ ֵס ֵיד ּיה,
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַן ַק ַּמ ְי ָיתא ּ ְ -ב ַה ִהיא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִמ ׁ ְ
ֲאבָ ל ַח ְמ ָרא דְּ לָ א נָפִ ׁיש ּ ְפ ֵס ֵיד ּיהֵ ,א ָימא :מוֹ ֵדי לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ְיתא ּ ְ -ב ַה ִהיא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
וְ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַן ַ ּב ְת ַרי ָ
ֲאבָ ל ְ ּב ַה ְךֵ ,א ָימא :מוֹ ֶדה לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
צְ ִריכָ א.
ֲא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ַמאן ָּת ָנא ' ׁ ִשי ּנוּי' ַ ּב ּמוֹ ֵעד ְ ּב ָדבָ ר ָה ָאבֵ ד?
דְּ לָ א ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ֲא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.

רש"י
מתני'
בתוך הבור .שלפני הגת אותו
כלי שהיין נופל בו מן הגת קרוי
בור:
זולף וגומר כדרכו .כלומר מריק
אותו בחבית וגף החבית במגופה
גמורה:
עושה לו למודים .אינו יכול
לגוף כדרכו אלא שיתפס היינו
לימודין בשביל שלא יחמיץ
שאם אינו סותמו מחמיץ:
גמ'
וצריכא .למימר בתרוייהו בשני
בבי דמתני' דמשחא ודחמרא ר'
יוסי אומר זולף כו' :בההיא
רישא דמתניתין:
קאמר רבי יוסי .זולף כדרכו:
דמשחא .יקיר ואיכא פסידא
יתירא:
מודה ליה לר' יהודה .דאינו
זולף וגף ממש אלא עושה
לימודים עראי:
דלא כר' יוסי .דאמר גומר
כדרכו ואינו צריך שינוי:
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.6
ָ ּבע ּו ִמינֵ ּיה ֵמ ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ישע ָחבִ ָיתא דְּ ׁ ִשיכְ ָרא ְ ּבחו ָּּלא דְּ מוֹ ֲע ָדא?
ַמה ּו לְ ֵמ ׁ ַ
ֲא ַמר לְ ה ּו:
ִסי ַני ֲא ַמרֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ֵאימוּר דַּ ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַח ְמ ָרא,
ְ ּב ׁ ִשיכְ ָרא ִמי ֲא ַמר?!
ַח ְמ ָרא ַט ְע ָמא ַמאי? ִמ ׁ ּשוּם דְּ נָ ִפ ׁיש ּ ְפ ֵס ֵיד ּיה.
ׁ ִשיכְ ָרא נַ ִּמי ִאית ַ ּב ּה ּ ְפ ֵס ָידא.
דַּ ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ֲא ַמ ָרה לִ י ֵאםּ ַ :בר ׁ ִשית ָסאוֵ י וְ ׁ ָשיַיעִ ,מ ַ ּבר ָּת ְמ ֵני וְ לָ א ׁ ָש ַייע.

יב ,א

רש"י
למישע .לגוף החבית :סיני :רב
יוסף:
הלכה כר' יוסי .דגף כדרכו:
בר שית סאוי ושייע מבר תמני
ולא שייע .כלומר יפה שכר מוגף
שמחזיק ששה סאין משכר
שהוא בכלי גדול שמחזיק
שמונה סאין:
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ֲא ַמר ַרב ָח ָמא ַ ּבר ּגו ְּריָא ֲא ַמר ַרב:
ִהלְ כוֹ ת מוֹ ֵעד ְּכ ִהלְ כוֹ ת כּ ו ִּתים ַ ּב ֲהלָ כָ ה.
לְ ַמאי ִהלְ כְ ָתא?
ֲא ַמר ַרב דָּ נִ ּיֵאל ַ ּבר ְק ִטינָ א ֲא ַמר ַרב:
לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵהן ֲעקוּרוֹ ת ,וְ ֵאין לְ ֵמידוֹ ת זוֹ ִמזּוֹ .
דַּ ֲא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
זוֹ ְפ ִתין כּ וּזְ ָּתא וְ ֵאין זוֹ ְפ ִתין ָחבִ ָיתא.
ַרב דִּ ִימי ִמ ְ ּנ ַה ְרדְּ ָעא ֲא ַמר:
זוֹ ְפ ִתין ָחבִ ָיתא וְ ֵאין זוֹ ְפ ִתין כּ וּזְ ָּתא.
ָמר ָ -ח ֵי ׁיש לִ פְ ֵס ָידא.
ו ָּמר ָ -חיֵ ׁיש לְ ִט ְיר ָחא.
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
נָ ְק ִטינַן ִהלְ כוֹ ת מוֹ ֵעד ְּכ ִהלְ כוֹ ת ׁ ַש ָ ּבת,
יב,ב יֵ ׁש ֵמ ֶהן ּ ָפטוּר ֲאבָ ל ָאסוּר,
וְ י ֵׁש ֵמ ֶהן מו ָּּתר לְ כַ ְּת ִח ָּלה.

רש"י
כהלכות כותים .דאמרינן )חולין
דף ד (.היכא דאחזיק אחזיק
היכא דלא אחזיק לא אחזיק:
עקורות כאשה עקרה שאין
לאדם ממנה פרי אלא גופה:
ואין למידין זו מזו .דאימא כשם
שזו מותרת כך זו מותרת כמו
בכותים ולא אמרינן כי היכי
דמחזיק בהאי מחזיק בהאי
אלא לא ילפי הני מהני:
מר .דאמר זופתין חביתא חייש
לפסידא ובחביתא איכא פסידא
יתירא אי לא זפתי לה משום
דנפיש יינא ובכוזתא ליכא
פסידא יתירא כוזא כלי קטן:
מר .דאמר זופתין לכוזא דחייש
לטירחא יתירא ובכוזא ליכא
טירחא יתירא ובחביתא איכא
טירחא יתירא:
יש מהן פטור אבל אסור .והא
דקתני אין זופתין אסור למיעבד
לכתחילה אבל בדיעבד לא הוי
חייב והא דקתני זופתין הוי
מותר לכתחילה:
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 .8יב ,ב
ַרב הוּנָ א ֲחצַ ד ּו לֵ ּיה ֲחצָ ָדא ְ ּבמוֹ ֲע ָדא.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א לְ ַרב הוּנָ א:
"טוֹ ֲחנִ ין ֶק ַמח ַ ּב ּמוֹ ֵעד ְ -לצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד.
וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד – ָאסוּר.
דָּ ָבר ׁ ֶש ָאבוּד ַ ּב ּמוֹ ֵעד  -מו ָּּתר ַל ֲעשׂוֹ תוֹ ַ ּב ּמוֹ ֵעד.
דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ ָאבוּד ַ ּב ּמוֹ ֵעד – ָאסוּר.
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּרים:
ִ ּב ְתלו ׁ ִּשין ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע,
ֲא ָבל ְמחו ָ ּּבר ַל ַ ּק ְר ַקע ֲ -א ִפילּ ּו כּ וּלּ וֹ ָאבוּד ָאסוּר.
וְ ִאם ֵאין לוֹ ַמה ּיא ַֹכל  -קוֹ ֵצר ו ְּמ ַע ֵּמר וְ ָד ׁש וְ זוֹ ֶרה וּבוֹ ֵרר וְ טוֹ ֵחן ,ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יָ דו ּׁש ְ ּב ָפרוֹ ת"!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
יְ ִח ָיד ָאה ִהיא ,וְ לָ א ְסבִ ָירא לָ ן ְּכוָ ֵות ּיה.
דְּ ַתנְ ָיא:
ּ
ּ
יאל ִמ ׁשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
" ְ ּכ ָלל ָא ַמר ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַג ְמ ִל ֵ
דָּ ָבר ַה ָּתלו ּׁש ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע ֲ -א ִפילּ ּו ִמ ְק ָצתוֹ ָאבוּד מו ָּּתר,
וְ ַה ְמחו ָ ּּבר ַל ַ ּק ְר ַקע ֲ -א ִפילּ ּו כּ וּלּ וֹ ָאבוּד ָאסוּר".
וְ ִאי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי  -יָדו ּׁש נ ִַּמי ְ ּבפָ רוֹ ת,
ָהא ֲא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ַמאן ָּת ָנא ׁ ִשי ּנוּי ַ ּב ּמוֹ ֵעד בְ ָדבָ ר ָה ָאבֵ ד?
דְּ לָ א ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי!
ֲא ַמר לָ ְך:
ישיָ ,ה ִאידָּ ָנא נ ִַּמי לָ או ׁ ִשי ּנוּי הוּא.
ָהכָ א נ ִַּמיֵּ ,כיוָ ן דְּ כָ ל יוֹ ָמא לָ או ְ ּבפָ רוֹ ת דָּ יְ ׁ ֵ

רש"י
למיחצד .לקצור ורב הונא יש לו
מה יאכל הוה ואמאי שרי לה:
אמר ליה .האי דקתני מחובר
אפי' כולו אבוד נמי אסור ר'
יוסי היא ויחידאה היא ולא
סבירא לן כוותיה כיון דכל יומא
לאו בפרות דיישי האידנא לאו
שינוי הוא .כי דיישי בלא פרות
ולעולם ר' יוסי היא והא דאסר
בפרות משום דאוושא מילתא
היא:
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 .9יב ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"טוֹ ֲחנִ ין ַ ּב ּמוֹ ֵעד ְ -לצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד.
וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד – ָאסוּר.
וְ ִאם ָט ַחן וְ הוֹ ִתיר ֲ -ה ֵרי זֶ ה מו ָּּתר.
קוֹ ְצ ִצין ֵע ִצים ַ ּב ּמוֹ ֵעד ְ -לצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד.
וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד – ָאסוּר.
וְ ִאם ָק ַצץ וְ הוֹ ִתיר ֲ -ה ֵרי זֶ ה מו ָּּתר.
ַמ ִּט ִילין ׁ ֵש ָכר ַ ּב ּמוֹ ֵעד ְ -לצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד.
וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד – ָאסוּר.
וְ ִאם ִה ִּטיל וְ הוֹ ִתיר ֲ -ה ֵרי זֶ ה מו ָּּתר ,ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲע ִרים".
ו ְּר ִמי ְנה ּו:
" ַמ ִּט ִילין ׁ ֵש ָכר ַ ּב ּמוֹ ֵעד ְ -לצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד.
וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד – ָאסוּר.
שעוֹ ִרים,
ֶא ָחד ׁ ֵש ַכר ְּת ָמ ִרים ,וְ ֶא ָחד ׁ ֵש ַכר ְ ׂ
וְ ַאף ַעל ִּפי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ יָ ׁ ָשן ַמ ֲע ִרים וְ ׁשוֹ ֶתה ִמן ֶה ָח ָד ׁש"!
ַּת ּנ ֵָאי ִהיא,
דְּ ַתנְ ָיא:
ימין ְ ּב ָכ ְך.
ר
ע
מ
" ֵאין ַ ֲ ִ ִ
ימין".
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַ :מ ֲע ִר ִ

רש"י
ואם טחן .במועד לצורך המועד
והותיר עד לאחר המועד:
מותר .לאכלו אחר המועד:
ובלבד שלא יערים .שלא יעשה
הרבה ויאמר לצורך המועד אני
עושה ומתכוין כדי שתשתייר
לאחר המועד:
מערים ושותה מן החדש .שיכול
לומר לצורך המועד הטילו:
לימא שמואל דאקפיד כיחידאה
סבירא ליה כההיא מתניתא
במחובר אפי' כולו אבוד נמי
אסור ואוקימנא כר' יוסי
יחידאה:

"מי ֶשׁ ָה ַפ"
מסכת מועד קטן פרק ב' – ִ

65

 .10יב ,ב
ַרב ֲחצַ ד ּו לֵ ּיה ֲחצָ ָדא ְ ּבחו ָּּלא דְּ מוֹ ֲע ָדא.
ׁ ָש ַמע ׁ ְשמו ֵּאל – ִא ְיק ּ ַפד.
לֵ ָימא ׁ ְשמו ֵּאל ִּכ ִיח ָיד ָאה ְסבִ ָירא לֵ ּיה.
לָ אֲ ,חצָ ָדא דְּ ִח ּ ֵיטי ֲהוָ ה דְּ לָ א ֲהוָ ה ּ ָפ ֵסיד.
וְ ַרב ַמאי ַט ְע ָמא ָעבֵ יד ָהכִ י?
ֵאין לוֹ ַמה ּיאֹכַ ל ֲהוָ ה.
ו ׁ ְּשמו ֵּאל?
לָ א ַס ְ ּיימו ּּה ַק ֵּמ ּיה.
ִאי נ ִַּמי,
ָא ָדם ָח ׁשוּב ׁ ָשאנִי.
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה נְ ִׂש ָיאה נְ ַפק ְ ּבחו ְּמ ְר ָתא דִּ ְמדו ׁ ָּשא.
וְ ִא ׁ ְש ֵּתי ַמ ָ ּיא דְּ ַא ֵחים ְקפֵ ילָ א ַא ְר ָמ ָאה.
ׁ ָש ַמע ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי – ִא ְיק ּ ַפד.
ֲא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַמאי ַט ְע ָמא ִא ְיק ּ ַפד?
ִאי ִמ ׁ ּשוּם חו ְּמ ְר ָתא דִּ ְמדו ׁ ָּשא –
יט ִלין ֶ ּב ָח ֵצר"!
ָהא ַּת ְנ ָיאַ " :ה ׁ ּ ֵש ִירין ַה ְ ּנזָ ִמים וְ ַה ַּט ָ ּבעוֹ ת ֲה ֵרי ֵהן ְ ּככָ ל ַה ֵ ּכ ִלים ַה ִ ּנ ָּ
יש ֵּתי ַמ ָ ּיא דְּ ַא ֵחים ְק ֵפילָ א ַא ְר ָמ ָאה –
ִאי ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ׁ ְ
ָהא ֲא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יִצְ ָחק ֲא ַמר ַרבָּ :כל ׁ ֶש ֶ ּנ ֱאכָ ל ְּכמוֹ ת ׁ ֶשהוּא ַחי ֵאין בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ׁ ּישוּלֵ י נָכְ ִרים!
ָא ָדם ָח ׁשוּב – ׁ ָשאנִ י.

רש"י
חצדא דחיטי דלא הוה פסידא.
להכי איקפד אבל בחצדא
דשערי לא סבר לה כר' יוסי
דאסיר:
אין לו מה יאכל הוה .להכי
עביד הכי:
לא סיימוה קמיה .לא אמרו לו
דלא הוה ליה מה יאכל להכי
איקפד:
אדם חשוב שאני .רב לא הוה
ליה למיעבד הכי אפי' אין לו מה
יאכל:
נפק .בחצר בשבת:
בחומרתא דמדושא .טבעת היא
של מתכת וחותמה של אלמוג:
שירין .נושקי''א בלעז:
כל שהוא נאכל כמות שהוא חי.
ומיא שתו אינשי כמות שהן:
אדם חשוב שאני .יש לו
להחמיר על עצמו יותר ולא הוה
ליה למיפק בחומרתא דמדושא
ולא למישתי מיא דאחים
קפילא נכרי:
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 .11יב ,ב
ָא ַמר ַרב ֲחנַ נְ ֵאל ָא ַמר ַרב:
קוֹ צֵ ץ ָא ָדם דֶּ ֶקל ַ ּב ּמוֹ ֵעד ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ צָ ִר ְיך ֶא ָּלא לִ ְנסוֹ ֶרת ׁ ֶשלּ וֹ .
לָ ֵייט ֲעלַ ּה ַא ָ ּביֵי.
ַרב ַא ׁ ִשי ֲהוָ ה לֵ ּיה ִא ָ ּבא ִ ּב ׁ ְשלַ ְניָיא.
ֲאזַ ל לְ ִמ ְיקצְ ֵי ּיה ְ ּבחו ָּּלא דְּ מוֹ ֲע ָדא.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ׁ ֵשילָ א ִמ ׁ ּ ְשלַ נְ יָיא לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ַמאי דַּ ְע ִּת ְיך? דְּ ָק ָא ַמר ַרב ֲחנַ נְ ֵאל ֲא ַמר ַרב:
קוֹ צֵ ץ ָא ָדם דֶּ ֶקל ַ ּב ּמוֹ ֵעד ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ צָ ִר ְיך ֶא ָּלא לִ ְנסוֹ ֶרת ׁ ֶשלּ וֹ ?
ָהא לָ ֵייט ֲעלַ ּה ַא ָ ּביֵ י!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
לָ א ׁ ְש ִמ ַיע לִ יְּ ,כלוֹ ַמר :לָ א ְסבִ ָירא לִ י.
יש ְּת ִמיט נַ ְר ָ ּגא ָ ּב ֵעי לְ ִמ ְיפ ְס ֵק ּיה לְ ׁ ָש ֵק ּיה,
ִא ׁ ְ
ׁ ַשבְ ֵק ּיה ,וַ ֲה ַדר ֲא ָתא.

ַרב יְהו ָּדהְ ׁ :ש ָרא לְ ֶמ ֱיע ַקר ִּכ ָּיתנָ א,
וּלְ ִמ ְיק ַטל ְּכ ׁשו ָּתא,
וּלְ ֶמ ֱיע ַקר ׁשו ְּמ ׁ ְש ֵמי.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ָ ּביֵי לְ ַרב יוֹ ֵסף:
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ִּכ ָּיתנָא ֲ -חזִ י לַ ֲחפִ ָיפה,
ְּכ ׁשו ָּתא ֲ -חזִ י לְ ׁ ִשיכְ ָרא,
ֶא ָּלא ׁשו ְּמ ׁ ְש ֵמי לְ ַמאי ֲחזִ י?
ֲחזִ י לְ נַ זְ יֵ י דְּ ִאית ְ ּבה ּו.

נֵיה ְ ּבחו ָּּלא דְּ מוֹ ֲע ָדאַ ,ק ְטפֵ ּיה.
ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי ֲהוָ ה לֵ ּיה ַההוּא ּ ַפ ְר ֵד ָיסא ,דִּ ְמ ָטא זִ ְמ ּ
יס ְייה ּו לְ חו ָּּלא דְּ מוֹ ֲע ָדא,
לְ ׁ ָשנָהַ ׁ ,ש ְהיו ּּה כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לְ פַ ְרדֵּ ַ
יס ּיה ַההוּא ׁ ַש ָּתא.
ַא ְפ ְק ֵר ּיה ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי לְ פַ ְרדֵּ ֵ

רש"י
לנסורת .עצים דקים שנופלין מן
החתיכה:
אבא .יער:
בשלנייא .פירוש שם העיר
כלומר היה לו יער באותו
מקום :אישתמיט נרגא בעי
למיפסקיה לשקיה :דרב אשי
משום דעבר אדאביי:
שבקיה .לאבא דלא קצציה
במועד שהרגיש משום דעבר
אדאביי נפל ליה נרגא:
בחולא
כיתנא.
למיעקר
דמועדא:
למיקטל .לחתוך:
כשותא .הומלו''ן:
לחפיפה .לכסות בו מאכל כגון
תאנים ותמרים לצורך המועד:
לנזיי .כמו נזייתא דשיכרא
)ב''ק דף לה (.לנזיי גרעינין
דאית בהו בשומשמין דחזו
למיעבד בהו משחא:
אפקריה ר' ינאי לפרדיסיה.
משום דעל ידו היה תקלה
לעלמא דשהו עד לחולא
דמועדא וקטפי:
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 .44יב ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַמ ְכנִ יס ָא ָדם ּ ֵפירוֹ ָתיו ִמ ְּפנֵ י ַה ַ ּג ָ ּנ ִבים,
לּ
ֹאבד,
ת
ֹא
ש
ּ
ַ
וְ ׁשוֹ ֶלה ּ ִפ ׁ ְש ָּתנוֹ ִמן ַה ִּמ ׁ ְש ָרה ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶ
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יְ כַ ֵּוין ֶאת ְמ ַלאכְ ּתוֹ ַ ּב ּמוֹ ֵעד.
ֹאבד ּו.
וְ כו ָ ּּלן ִאם ִ ּכ ְּוונ ּו ְמ ַלאכְ ָּתן ַ ּב ּמוֹ ֵעד  -י ֵ

ְ ּג ָמ ָרא
ָּת ָנא:
ְ
ּ
יסם ְ ּב ִצנְ ָעא ְלתוֹ ך ֵ ּביתוֹ ".
"ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ַי ְכנִ ֵ
ַרב יוֹ ֵסף ֲהוָ ה לֵ ּיה ְּכ ׁשו ֵּריַ ,ע ְ ּיילִ ינְה ּו ִ ּב ָימ ָמא.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ָ ּביֵי:
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
יסם ְ ּב ִצנְ ָעא ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ "!
"ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ַ ּי ְכנִ ֵ
ֲא ַמר לֵ ּיה:
צִ ְנ ָעא דְּ ָהנֵ י ָיְמ ָמא הוּא,
ֵּכיוָ ן דִּ בְ לֵ ילְ ָיא ָ ּבע ּו ַ ּגבְ ָרא יְ ֵת ֵירי,
וּבָ ע ּו ְמדוּכְ ֵרי דְּ נו ָּרא,
ושא ִמ ְּיל ָתא.
ָאוְ ׁ ָ

רש"י
מתני'
שולה .מעלה:
שלא יכוין מלאכתו במועד .שיש
לו פנאי בשאר ימות השנה והוא
משהה למועד:
יאבדו .שאסור ליהנות מהן:
גמ'
צינעא דידיהו יממא הוא .אפי'
בלילה כיממא דמי ולא סגי ליה
שלא להכניסן להכי מכניסן נמי
ביום:
מדוכרי דנורא .אבוקות:
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 .45יב ,ב  -יג ,א
ֹאבד,
"וְ ׁשוֹ ֶלה ּ ִפ ׁ ְש ָּתנוֹ ִמן ַה ִּמ ׁ ְש ָרה ] ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא ּת ַ
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יְ כַ ֵּוין ֶאת ְמ ַלאכְ ּתוֹ ַ ּב ּמוֹ ֵעד"[.
ָ ּב ֵעי ִמינֵ ּיה ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ֵמ ַר ִ ּבי זֵ ָירא:
ִּכ ֵ ּוון ְמלַ אכְ ּתוֹ ַ ּב ּמוֹ ֵעד ו ֵּמת,
ַמה ּו ׁ ֶש ּי ְִק ְנס ּו ָ ּבנָיו ַא ֲח ָריו?
ּ
ְיתא!
י
ר
אוֹ
א
ּר
ו
יס
א
ּם
ו
ש
ּ
ׁ
מ
יו
ר
ח
א
נוֹ
ב
ּ
ו
ְס
נ
ק
ר
כוֹ
ב
ּ
ן
א
דְּ ִ ָ דְּ ַ ָ
ִ
ָ ּ ְ ַ ֲָ
יג,א ִאם ִּת ְימצֵ י לוֹ ַמר^ :צָ ַרם ֹזֶ ְ
וְ ִאם ִּת ְמצֵ י לוֹ ַמרָ :מכַ ר ַעבְ דּ וֹ לְ נָכְ ִרי וָ ֵמת ָקנְ ס ּו ְ ּבנוֹ ַא ֲח ָריו ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ כָ ל יוֹ ָמא ַמ ְפ ַקע לֵ ּיה ִמ ִּמצְ וֹ ת!
ָהכָ א ַמאי?
ַ ּגבְ ָרא ָק ֵניס ַר ָ ּבנָן  -וְ ָהא לֵ ֵית ּיה,
אוֹ דִּ לְ ָמאָ :ממוֹ נָ א ָקנֵ יס ַר ָ ּבנָן  -וְ ָהא ִא ֵית ּיה?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְּת ִניתו ָּה:
יעית.
"ָׂ
יעית ִּ -ת ָּז ַרע ְלמוֹ ָצ ֵאי ׁ ְשבִ ִ
וצה ַ ּב ׁ ּ ְש ִב ִ
ש ֶדה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ְּו ָ
יעית" )שביעית ד,ב(.
יבה ,אוֹ נִ דַּ ְ ּי ָירה  -לֹא ִּת ָּז ַרע ְלמוֹ ָצ ֵאי ׁ ְש ִב ִ
נִ ַּט ְ ּי ָ
וַ ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
נָ ְק ִטינַןֱ :ה ִטיבָ ּה וָ ֵמת ּ ְ -בנוֹ זוֹ ְר ָע ּה.
ַאלְ ָמא לְ ִד ֵיד ּיה ָקנְ ס ּו ַר ָ ּבנָן,
לִ בְ ֵר ּיה לָ א ָקנְ ס ּו ַר ָ ּבנָן,
ָהכָ א נ ִַּמי לְ ִד ֵיד ּיה ָקנְס ּו ַר ָ ּבנָן ,לִ בְ ֵר ּיה לָ א ָקנְ ס ּו ַר ָ ּבנָן.
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
נָ ְק ִטינַןִ :ט ֵּימא ָט ֳהרוֹ ָתיו וָ ֵמת  -לֹא ָק ְנס ּו ְ ּבנוֹ ַא ֲח ָריו.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֶהי ֵּזק ׁ ֶש ֵאינוֹ נ ָּ
ִיכר  -לָ א ׁ ְש ֵמ ּיה ֶהי ֵּזק.
לְ ִד ֵיד ּיה ָ -ק ְנס ּו ַר ָ ּבנָן.
לִ בְ ֵר ּיה  -לָ א ָק ְנס ּו ַר ָ ּבנָן.

רש"י
מהו שיקנסו בניו אחריו .לבניו
נמי יהא אסור אותה מלאכה
דכיון דכוון מלאכתו במועד דין
הוא שיהו אסורין ליהנות ממנה
כשם שהיה אביהם קיים:
צרם אזן בכור .חתך מאזנו מעט
כדי שיהא בעל מום ויהא מותר
לו ואסור לעשות כן משום מום
לא יהיה בו )ויקרא כב( כלומר
לא תטיל בו מום ואם הטיל בו
מום קנסוהו רבנן דלא יהנה
ממנו ואם מת אין בניו נהנין
ממנו:
משום דאיסורא דאורייתא
הוא .אבל האי דכוון מלאכתו
במועד דלאו איסורא דאורייתא
הוא דהא בלא מתכוין מותר
לגמרי:
מכר עבדו לעובד כוכבים.
קנסוהו רבנן ויצא לחירות דאי
ברח מן העובד כוכבים אין
ישראל יכול לכופו לעבודתו ואם
מת אין בניו יכולין לכופו:
דכל יומא מפקע ליה ממצות.
דכל זמן שהוא ברשות העובד
כוכבים אינו עוסק במצות:
גברא .דנתכוון לעשות מלאכה
קנסו רבנן שלא ליהנות ממנה:
ממונא קנסוה רבנן .ואפילו בניו
אין יכולין ליהנות ממנה:
שנתקווצה .ניטלו ממנה קוצים
שבה:
נטייבה .נזבלה שהוליך הזבל
בעגלות ומשאות:
נידיירה .על ידי דיר בהמה
לזבלה עבודת קרקע היא
)נזדבלה( כל הני מדרבנן נינהו
ואעפ''כ קנסו דלא תזרע
למוצאי שביעית:
טימא טהרותיו .של חבירו קנסו
דחייב לפרעו:
היזק שאינו ניכר הוא .דהא
בעיניה הוא:
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 .46יג ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ

ֵאין לוֹ ְק ִחין ָ ּב ִּתים ֲע ָב ִדים ו ְּב ֵה ָמה ֶא ָ ּלא ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד,
ֹאכל.
אוֹ ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵכר ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַמה ּי ַ

ְ ּג ָמ ָרא
ֵיה ָרבָ א ֵמ ַרב נַ ְח ָמן:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ּ
ְׂשכַ ר ּ ְפעו ָּּלה ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַמה יֹאכַ ל – ַמה ּו?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ָּתנֵי ָנא:
"אוֹ ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵכר ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַמה ּיֹאכַ ל".
לְ ַא ּת ּו ֵיי ַמאי?
לָ או ,לְ ַא ּתוּיֵ י ְׂשכַ ר ּ ְפעו ָּּלה.
ֲא ַמר לֵ ּיה:
לָ א,
ּ ָפרו ׁ ֵּשי ָקא ְמפָ ֵר ׁש.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַא ָ ּביֵי:
" ֵאין כּ וֹ ְת ִבין ׁ ְש ָט ֵרי חוֹ ב ַ ּב ּמוֹ ֵעד,
ֹאכל".
וְ ִאם ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמינוֹ  ,אוֹ ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַמה ּיֹאכַ ל ֲ -ה ֵרי זֶ ה יִ ְכ ּתוֹ ב ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַמה ּי ַ
לְ ַא ּת ּו ֵיי ַמאי?
לָ או ,לְ ַא ּתוּיֵ י ְׂשכַ ר ּ ְפעו ָּּלה.
ׁ ְש ַמע ִמי ַ ּנ ּה.
מוֹ ִתיב ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
שין ְמ ָלאכָ ה ְ ּב ַע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים ַעד ֲחצוֹ ת:
ׁ ָשל ֹׁש או ָּּמנֻ ּיוֹ ת עוֹ ִ ׂ
יטין,
ַה ַח ָ ּי ִ
וְ ַה ַּס ּ ָפ ִרין,
וְ ַהכּ וֹ ְב ִסין.
יטין" ֶ ׁ -ש ֵ ּכן ֶה ְדיוֹ ט ּתוֹ ֵפר ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ ְ ּבחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד.
" ַה ַח ָ ּי ִ
" ַה ַּס ּ ָפ ִרין וְ ַהכּ וֹ ְב ִסין" ֶ ׁ -ש ֵ ּכן ַה ָ ּב ִאין ִמ ְּמ ִדינַ ת ַה ָ ּים ,וְ ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ֵ ּבית ָה ֲאסו ִּרין –
מו ָּּת ִרין ְל ַס ֵּפר ו ְּלכַ ֵ ּבס ְ ּבחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד".
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ' ְׂשכַ ר ּ ְפעו ָּּלה' ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַמה ּיֹאכַ ל ׁ ָש ֵרי,
יש ְּתר ּו,
ָּכל ְמלָ אכוֹ ת נ ִַּמי לִ ׁ ְ
דְּ ָהא ִא ָּיכא ' ְׂשכַ ר ּ ְפעו ָּּלה' ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַמה ּיֹאכַ ל!
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
יש ְּת ֵרי,
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ִ ּבנְ יָן לִ ׁ ְ
ׁ ֶש ֵּכן כּ וֹ ֶתל ַה ּגוֹ ֶהה לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים סוֹ ֵתר וּבוֹ נֶ ה ְּכ ַד ְרכּ וֹ ִמ ּ ְפנֵי ַה ּ ַס ָּכנָה!
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ָרבִ ינָ א:
יש ְּת ֵרי,
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה לַ בְ לָ ר לִ ׁ ְ
ׁ ֶש ֵּכן כּ וֹ ְתבִ ין ִקידּ ו ׁ ֵּשי נ ׁ ִָשים ִ ּג ּ ִיטין וְ ׁשוֹ בָ ִרין!
ֶא ָּלא ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
מוֹ ֵעד ַא ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר ָקא ָר ֵמית?!
מוֹ ֵעד ִ -מ ׁ ּשוּם ִט ְיר ָחא הוּא ,וּבִ ְמקוֹ ם ּ ְפ ֵס ָידא ׁ ָשר ּו ַר ָ ּבנָן.
ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשר ִ -מ ׁ ּשוּם צוֹ ֶר ְך יוֹ ם טוֹ ב הוּא,
ִמ ִידי דְּ צוֹ ֶר ְך יוֹ ם טוֹ ב ָ ׁ -שר ּו ַר ָ ּבנָן.
ִמ ִידי דְּ לָ או צוֹ ֶר ְך יוֹ ם טוֹ ב  -לָ א ׁ ָשר ּו ַר ָ ּבנָן.

רש"י
שכר פעולה שאין לו מה יאכל.
שאין לו לפועל מה יאכל:
מהו .שיתן לו מלאכה ולשוכרו
כדי שיהא לו מה לאכול:
לאתויי מאי .אי למוכר הא תני
ליה לצורך המועד אלא לאתויי
שכר פעולה שאין לו מה יאכל
דמותר:
פרושי קא מפרש .לצורך
המועד כיצד כגון שאין לו
למוכר מה יאכל ולעולם לא
תיפשוט מינה לשכר פעולה:
ואם אינו מאמינו .מלוה ללוה:
שאין לו מה יאכל לאתויי מאי.
אם משום לוה הא קאמר אם
אינו מאמינו מותר והכא לא
מצי לתרוצי פרושי קא מפרש
דהכי מיתרמי מילתא דאם אינו
מאמינו שאין לו מה יאכל לאו
מילתא היא דהא מותר בלאו
הכי:
לאו לאתויי שכר פעולה .שאין
לו לסופר מה יאכל שרי בחולו
של מועד:
כל מלאכה נמי תשתרי .בערב
הפסח דהא אישתרי שכר פעולה
בחולו של מועד אלא תיפשוט
מיניה דשכר פעולה שאין לו מה
יאכל אסור בחולו של מועד:
מתקיף לה רב פפא .אדרב ששת
פריך מדפריך מהאי דתנן שלש
אומניות עושין מלאכה בערבי
פסחים כו' אלמא סבר כל
מלאכה שרשאי אתה לעשות
בחולו של מועד עושין אותה
בערב הפסח:
א''כ בנין לישתרי .בערב הפסח
דהא כותל הגוהה לרה''ר מותר
לבנותו בחולו של מועד:
מתקיף לה רבינא .סבר נמי כרב
פפא :ה''ג אלא אמר רב אשי:
משום צורך י''ט .שרי כגון הני
ג' אומניות ותו לא והוא הדין
אם אין לו מה יאכל דאין צורך
י''ט גדול מזה:
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 .47יג ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ְמ ַפ ִ ּנין ִמ ַ ּביִ ת ְלבַ יִ ת,
ֲא ָבל ְמ ַפ ֶ ּנה הוּא ַל ֲח ֵצרוֹ .
יאין ֵ ּכ ִלים ִמ ֵ ּבית ָהאו ָּּמן,
ֵאין ְמ ִב ִ
ִאם חוֹ ׁ ֵש ׁש ָל ֶהם ְ -מ ַפ ָ ּנן ְל ָח ֵצר ַא ֶח ֶרת.

ְ ּג ָמ ָרא
ישא " ֵאין ְמ ַפ ִ ּנין" ְּכלָ ל!
וְ ָה ֲא ַמ ְר ְּת ֵר ׁ ָ
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ֵס ָיפא ֲא ָתאן לְ בַ יִ ת ׁ ֶש ֶ ּב ָחצֵ ר.

רש"י
מתני'
אבל מפנה הוא לחצרו .והא
משמע ליה עכשיו שמביא מבית
שבחצר אחרת לחצרו:
אם חושש .שמא יגנבו:
גמ'
והא אמרת רישא אין מפנין.
מבית לבית:
סיפא אתאן לבית שבחצר .והכי
קתני מפנה הוא מבית שבחצרו
לחצרו:
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 .48יג ,א-ב
יאין ֵ ּכ ִלים ִמ ֵ ּבית ָהאו ָּּמן".
"וְ ֵאין ְמ ִב ִ
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ָ ּב ֵדיק לָ ן ָרבָ א:
ְּתנַן:
יאין ֵ ּכ ִלים ִמ ֵ ּבית ָהאו ָּּמן".
" ֵאין ְמ ִב ִ
ו ְּר ִמי ְנה ּו:
יאין ֵ ּכלִ ים ִמ ֵ ּבית ָהאו ָּּמן,
"מוֹ ִל ִיכין ו ְּמ ִב ִ
וְ ַאף ַעל ִּפי ׁ ֶש ֵאינָ ן ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד" )פסחים נה!(:
וְ ׁ ַש ֵ ּנינַן לֵ ּיה:
ָּכאן ּ ְ -ב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשר,
ָּכאן ּ ְ -בחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד.
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא ְ ּבחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד,
ָּכאן – ְ ּב ַמ ֲא ִמינוֹ ,
ָּכאן ּ ְ -ב ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמינוֹ .
יג,ב וְ ָה ַת ְנ ָיא:
יאין ֵ ּכ ִלים ִמ ֵ ּבית ָהאו ָּּמן,
" ְמ ִב ִ
ְ ּכגוֹ ן ַ ּכד ִמ ֵ ּבית ַה ַ ּכדָּ ר ,וְ כוֹ ס ִמ ֵ ּבית ַה ַּז ָ ּגג.
ֲא ָבל לֹא:
ֶצ ֶמר ִמ ֵ ּבית ַהצַּ ָ ּבע,
וְ לֹא ֵ ּכ ִלים ִמ ֵ ּבית ָהאו ָּּמן.
ש ָכרוֹ ו ַּמ ִ ּניחוֹ ֶא ְצלוֹ .
ֹאכל  -נוֹ ֵתן לוֹ ְ ׂ
וְ ִאם ֵאין לוֹ ַמה ּי ַ
ְ
וְ ִאם ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמינוֹ ַ -מ ִ ּניחוֹ ְ ּב ַביִ ת ַה ָּסמ ּוך לוֹ .
וְ ִאם חוֹ ׁ ֵש ׁש ָל ֶהם ׁ ֶש ָּמא יִ ָ ּגנְ ב ּו ְ -מ ַפ ָ ּנן ְל ָח ֵצר ַא ֶח ֶרת.
יאן ְ ּב ִצנְ ָעה ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ ".
וְ ִאם ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמינוֹ ְ -מ ִב ָ
יאין"" ,מוֹ ִליכִ ין" ַק ׁ ְשיָא!
ָּת ֵרצְ ְּת " ְמ ִב ִ
יאין"  -וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן ׁ ֶש ֵאין מוֹ לִ יכִ ין!
ב
מ
דְּ ָק ָתנֵ יֵ " :אין ְ ִ ִ
ֶא ָּלא ַמ ְחוַ ְור ָּתא ִּכ ְד ׁ ַש ְּנ ָיין ֵמ ִע ָּיק ָרא.

רש"י
בדיק לן .אי ידעינן לתרוצי:
בי''ד .מוליכין ומביאין כלים:
בחולו של מועד .אין מביאין:
כאן במאמינו .לאומן אין
מביאין דשלא לצורך הוא:
אין מאמינו .מביאין:
והתניא .סיועא :כד וכוס לצורך
המועד הן אבל צמר וכלים אין
צורך המועד:
ואם אין לו .לאומן מה יאכל
נותן לו שכרו:
מפנן לחצר אחרת ואם אינו
מאמינו .בחצר אחרת:
מביאן לתוך ביתו .אלמא
בשאינו מאמינו מביאן:
מוליכין קשיא .דקתני מתני'
דפעמים מוליכין ומתני' דהכא
קתני אין מביאין כל שכן דאין
מוליכין וליכא לתרץ באין
מאמינו דמוליכין מאי מאמינו
שייך:
כדשניין מעיקרא .כאן בארבעה
עשר כאן בחולו של מועד:
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 .49יג ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ְמ ַח ּ ִפין ֶאת ַה ְ ּק ִציעוֹ ת ְ ּב ַק ׁש.
ַר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה אוֹ ֵמר:
ַאף ְמ ַע ִ ּבין.
מוֹ ְכ ֵרי ֵפירוֹ ת ְ ּכסוּת וְ ֵכלִ ים  -מוֹ ְכ ִרים ְ ּב ִצנְ ָעה ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד.
שין ְ ּב ִצנְ ָעה ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד.
ַהצַּ ָ ּי ִידין וְ ַהדָּ ׁשוֹ ׁשוֹ ת וְ ַה ָ ּגרוֹ סוֹ ת  -עוֹ ִ ׂ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ֵהם ֶה ְח ִמיר ּו ַעל ַע ְצ ָמן.

ְ ּג ָמ ָרא
ּ ְפלִ יגֵ י ַ ּב ּה ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא וְ ַר ִ ּבי ַא ִּסי ו ְּת ָרוַ יְיה ּו ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ִח ְז ִק ּיָה וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן.
ַחד ֲא ַמרְ " :מ ַח ּ ִפין" – ַא ְקלו ׁ ֵּשיְ " ,מ ַע ִ ּבין" – ַא ְסמוּכֵ י.
וְ ַחד ֲא ַמרְ " :מ ַח ּ ִפין" ּ ֵ -בין ַא ְקלו ׁ ֵּשי ֵ ּבין ַא ְסמוּכֵ יְ " ,מ ַע ִ ּבין"  -עוֹ ֶׂשה אוֹ תוֹ ְּכ ִמין ְּכ ִרי.
ַּת ְנ ָיא נ ִַּמי ָהכִ י:
שה אוֹ תוֹ ְ ּכ ִמין ְ ּכ ִרי,
" ְמ ַע ִ ּבין עוֹ ֶ ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה".

רש"י
מתני'
מחפין .מכסין:
הדשושות .שדשין וכותשין
חיטין לדייסא:
והגרוסות .שטוחנין פולין
לגריסין:
בצנעה .שמא יאמרו זה לוקח
שלא לצורך המועד:
גמ'
אקלושי .שמכסהו בענפים
מרוחקין זה מזה דלא הוי כסוי
גמור:
אסמוכי .הענפים סומך זה לזה
דהוי כסוי גמור:
כמין כרי .מכנסין אותן ביחד
כדי שיהו נוחין לכסות:
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"מוֹ ְכ ֵרי ֵפירוֹ ת ְ ּכסוּת וְ ֵכלִ ים מוֹ ְכ ִרין ְ ּב ִצנְ ָעה ] ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד.
שין ְ ּב ִצנְ ָעה ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד.
ַהצַּ ָ ּי ִידין וְ ַהדָּ ׁשוֹ ׁשוֹ ת וְ ַה ָ ּגרוֹ סוֹ ת  -עוֹ ִ ׂ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ֵהם ֶה ְח ִמיר ּו ַעל ַע ְצ ָמן"[.
ִא ַ ּב ְע ָיא לְ ה ּו:
" ֵהן ֶה ְח ִמיר ּו ַעל ַע ְצ ָמן"  -דְּ לָ א ֲהו ּו ָעבְ ֵדי ְּכלָ ל,
אוֹ דִּ לְ ָמא דַּ ֲהו ּו ָעבְ ֵדי ְ ּבצִ נ ְָעה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ְ
"מוֹ ְכ ֵרי ֵפירוֹ ת ְ ּכסוּת וְ ֵכלִ ים  -מוֹ ְכ ִרין ְ ּב ִצנְ ָעה ְלצוֹ ֶרך ַה ּמוֹ ֵעד.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יקר.
ַּת ָ ּג ֵרי ְט ֶב ְריָ א ֵהן ֶה ְח ִמיר ּו ַעל ַע ְצ ָמן ׁ ֶשלּ ֹא יְ ה ּו מוֹ ְכ ִרין ָ ּכל ִע ָ ּ
ָצ ֵדי ַח ּיוֹ ת וְ עוֹ פוֹ ת וְ ָדגִ ים ָ -צ ִדין ְ ּב ִצנְ ָעה ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ָצ ֵדי ַעכּ וֹ ֵהן ֶה ְח ִמיר ּו ַעל ַע ְצ ָמן ׁ ֶשלּ ֹא יְ ה ּו ָצ ִדין ָ ּכל ִע ָ ּ
יקר.
יסנִ י  -דּ וֹ ׁ ְש ׁ ִשין ְ ּב ִצנְ ָעה ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד.
דָּ ׁשוֹ ׁ ֵשי ִח ְיל ָקא ְט ָרגִ יס וְ ִט ְ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
דָּ ׁשוֹ ׁ ֵשי ִצ ּיפוֹ ִרי ֵהן ֶה ְח ִמיר ּו ַעל ַע ְצ ָמן ׁ ֶשלּ ֹא יְ ה ּו דּ וֹ ׁ ְש ׁ ִשין ָ ּכל ִע ָ ּ
יקר".
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
" ִח ְיל ָקא" ֲ -ח ָדא לְ ַת ְר ֵּתי.
" ְט ָרגִ יס" ֲ -ח ָדא לִ ְתלָ ת.
יסנִ י" ֲ -ח ָדא לְ ַא ְר ָ ּב ָעה.
" ִט ְ
ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ֲא ַמר:
כּ וּנְ ָּתא.
ֵמ ִיתיבֵ י:
יסנִ י ְט ֵמ ִאין ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם" )מכשירין ו,ב(.
ט
יס
ר
ט
א
" ִח ְיל ָק ְ ָ גִ וְ ִ ְ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרֲ :ח ָדא לְ ַת ְר ֵּתי לִ ְתלָ ת וּלְ ַא ְר ָ ּב ָעה ִ -מ ׁ ּשוּם ָהכִ י ְט ֵמ ִאין ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם דְּ ִא ְת ַּכ ׁ ּשוּר,
ֶא ָּלא לְ ַמאן דַּ ֲא ַמר כּ ּו ְנ ָּתא ַ -א ַּמאי " ְט ֵמ ִאין ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם" ָהא לָ א ִא ְית ַּכ ׁ ּשוּר!
ְּכגוֹ ן דְּ ִמ ַ ּיקלְ ָפן,
דְּ ִאי לָ או דִּ ׁ ְש ָרא לְ ה ּו ְ ּב ַמ ָ ּיא לָ א ֲהוָ ה ִמ ַ ּיקלְ ָפא.
וְ ַא ַּמאי ָק ֵרי לֵ ּיה ִחילְ ָקא?
דִּ ׁ ְש ַקל ִחלְ ַקיְ ה ּו.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ַהנּוֹ ֵדר ִמן ַהדָּ גָ ן ָ -אסוּר ַאף ְ ּבפוֹ ל ַה ִּמ ְצ ִרי יָ ֵב ׁש,
וּמו ָּּתר – ְ ּב ַלח,
יסנִ י".
וּמו ָּּתר ְ ּבאוֹ ֶרז ְ ּב ִח ְיל ָקא ו ְּט ָרגִ יס וְ ִט ְ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרֲ :ח ָדא לְ ַת ְר ֵּתי ֲח ָדא לִ ְתלָ ת וַ ֲח ָדא לְ ַא ְר ָ ּב ָעה – ׁ ַש ּ ִפיר ,דִּ ְנ ַפק ּו לְ ה ּו ִמ ּתוֹ ַרת דָּ גָ ן.
ֶא ָּלא לְ ַמאן דַּ ֲא ַמר :כּ וּנְ ָּתא ,דָּ גָ ן ְמ ַע ְּליָ א הוּא!
ַק ׁ ְשיָא.

רש"י
החמירו על עצמם דלא עבדי
כלל .ולחומרא:
או דלמא .החמירו על עצמן
לעשות בצנעה מדעתן ואם רוצין
עושין
בפרהסיא
לעשות
ולקולא:
דשושי .דשי תבואה איכא
דאמרי דשושי המשברין תבואה
חדא לשנים ושורין במים כו':
כונתא .כוסמת שלותתין אותן
היינו חילקא:
טמאים בכל מקום .מקבלין
טומאה בין בכפרים בין בכרכים
דקיימא לן )פסחים דף מ(.
סולת של בני כרכים מקבלת
טומאה שהוכשרה במים ובני
כפרים אין מקפידין אסולת
נקיה ללתות במים וסולת שלהן
טהור שלא הוכשר מעולם אבל
חילקא טמאין בכל מקום אפילו
בכפרים דאי אפשר להם בלא
לתיתה משום הכי טמאין דהא
מיתכשר דשרי להו במיא:
לעולם הוי כונתא ומיקלפן
דשרי להו במיא דשרי קליפה:
כלומר
חלקייהו.
דשקיל
כשנוטל הקליפה והוי חלק:
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ָיתא לְ ֵמיזַ ל לְ זַ בּ וּנֵ י ִּכי אוֹ ְר ַח ְייה ּו ְ ּב ׁשו ָּקא.
ַרב הוּנָ א ׁ ְש ָרא לְ ה ּו לְ ַהנְה ּו ָּכרוֹ ְפי ָ
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַרב ַּכהֲ נָ א:
ּ
" ֲחנוּת ְּפתו ָּחה ִל ְס ָטיו  -פוֹ ֵת ַח וְ נוֹ ֵעל ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ .
ּ ְפתו ָּחה ִל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ּ -פוֹ ֵת ַח ַא ַחת וְ נוֹ ֵעל ַא ַחת.
וְ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶשל ַחג  -מוֹ ִציא ו ְּמ ַע ֵּטר ֶאת ׁשו ֵּקי ָה ִעיר ְ ּב ֵפירוֹ ת,
ִ ּב ׁ ְשבִ יל ְ ּכבוֹ ד יוֹ ם טוֹ ב ָה ַא ֲחרוֹ ן".
ִמ ּ ְפ ֵני " ְ ּכבוֹ ד יוֹ ם טוֹ ב ָה ַא ֲחרוֹ ן" – ִאין,
ׁ ֶשלּ ֹא ִמ ּ ְפנֵ י ְּכבוֹ ד יוֹ ם טוֹ ב – לָ א!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא – ְ ּב ֵפ ֵירי.
ָהא – ִ ּב ְתבָ לִ ין.

הדרן עלך מי שהפך

רש"י
כרופייתא .מוכרי בשמים:
חנות פתוח לסטיו פותח ונועל
כדרכו .הואיל ואינו פתוח
לרה''ר כשאר חנויות:
פותח דלת אחד ונועל דלת אחד.
אבל כדרכו לא אינו מוכר
כדרכו:
הא בפירי .שיש לחשוד שקונה
לצורך ימות השנה:
בתבלין .מוכר כדרכו כגון כרוב
וכרשינין הכל יודעין דלצורך
המועד הן וליכא חשדא שאין
ראוין להתקיים הלכך אפי'
בפרהסיא מותר:

