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 יז -יא ועד קטןמ  משפטיםפרשת 

 יאף ד         
כדי למנוע את התלעתם  אסור לכובשםולרבא  לאוכלם במועד,מותר לחתוך תמרים לשנים 

, ובדבר האבד שרי, אסור. * פרקמטיא: להרווחה שרי כדין דבר האבדולר"פ  אחר המועד,
דהוי דבר האבד, וכמו שהתירו לקנות אך גבה חובו  נמנע והרוויח אחר המועד כפול,ורבינא 

, אך לא דהוי מעשה הדיוט* מותר להכין מצודות לדגים  ז ביום השוק דמציל מידן.מהע"
דאינו מתייבש ונמצא ]בחורף אך לא  ]דמתייבש לאלתר ואופה בו מיד[ תנור בקיץלעופות, ושרי להכין 

* בניית מעקה במועד: מותר  ביד וברגל אך לא במעגילה[. ושרי לתקן את הסדקיםשטרח לא לצורך המועד, 
ובלבד שלא יכוון מלאכתו במועד.  ,דהיינו בהוצא ודפנא, או באבנים ללא טיטעשה הדיוט מ

 ובלבד שלא יכון מלאכתו במועד,ציר, צינור, קורה, מנעול, מפתח שנשברו  :* מותר לתקן
, ודחי בנגרי שרי ובנפחי אסורוהתירוצים: א.  דיוחנן כה"ג גזר על הכאת הפטיש,ומקשינן 

קודם . ג. ושרי במגלי שאינו משמיע קול ,אסור בחציניב.  .ואין לחלקל דשניהם משמיעין קו
מחזירין קורת המשקוף והאידנא דלא בעי שינוי בדבר האבד,  מתני' כר' יוסי. ד. גזירה שרי

הפסד שרי אף , וכשיש כדי לאוכלן במועדכר' יוסי. * לכבוש כבשים: שרי  שיצא בלא שינוי
* אדא ]ולכן מלחו דגים רבים בבדיתא[. כול לאוכלן אגב איצצא אם י, וכן שרי לצורך אחר המועד

 ומניחובמלח, . ב. צולהו דג סמוך למסרחיה מעלי יותר משעה שניצודציידא אמר לרב: א. 
ילך הרבה קודם  אחר אכילת דגים שחליים וחלבג.  מים.ושותה אחריו בציר,  ונאכלבמים, 
אונס או וארעו מי שהפך את זיתיו * א יין. ישתה אחריהם מים ולא שכר, ושכר ולד.  שישן.

 וכן ביין ]דאי לא עביד הכי איכא הפסד גדול[,טוען קורה ראשונה  שהטעוהו פועלים: לר' יהודה
וגומר וגף כדרכו דלית ליה שינוי  זולף ולר' יוסי ]חיפוי נסרים שלא יחמיץ[,עושה לו לימודים 

, המותרים במועד אסורים בימי אבלו דדברים לר' שישא אסור ובארעו אבל:, בדבר האבד
שרי במקום פסידא. בחוה"מ דהוי דאו' אלא אף  ,דהוי דרבנןולא מבעיא באבל  ולר' אשי שרי

אחרין טוענין לו זיתים, וכדו לגוף, ומעלין פשתן מהמשרה, וצמר  המלאכות באבל: א.* 
אסור, ורק אחרים עושין דאבל עצמו  ואתי כר' שישא]יצין שדהו כשתגיע עונת המים במהיורה, ומר

דתזרע  חכמיםעליה ופליגי , ]דתו לא יוכלו לזרוע[זורעין לו שדה ניר ופשתן  ב. לר' יהודה  לו[.
 ובאומן לרבים, שרי לעשות בצנעה שהוא אומן לבדובאבל  ג. לרשב"גר. באפיל ובמין אח

יעשו אחרים  ד. אריסין חכירין וקבלנים,כספר ובלן, ואין שם אלא הוא, יעשה בעת הרגל. 
 ובאדם חשוב אסוריעשו,  ואם מושכרין אצל אחריםלא יעשו,  ה. חמרין גמלין וספניןבשבילן. 

אפי' בעיר  ו. שכיר יום ]וכמעשה במר בריה דרב אחא שנטל את שורו מן הצמד, אף שנגרם נזק לשותף[.
בין  ת אחרים בידווכן אם היתה מלאכ [,, ואין הפסד רב]דפועל חוזר בו באמצע היוםאחרת לא יעשה 

 בביתו לא יעשו, ובביתם שרי.ז. מלאכתו אצל אחרים בקיבולת ובין שאינה בקיבולת. 
   יבדף         

]דבתוך התחום אמרי אינשי דבשבת יהב ליה, וכביסה שרי רק מחוץ לתחום קיבולת לנכרי בשבת: א. 
 ולאעיר סמוכה לשם, ובאין  [,. רש"ישרי ליתן ליה מע"ש אף בתום התחום דלא מינכר וליכא חשדא

]ולכך לא יסייע בהדייהו  וכןיש להחמיר,  ולאדם חשוב ]דשכיחי אינשי דאזלי ואתו להתם[,בחוה"מ 
לעשותה לאחר  מקבלין קיבולת במועד ב. בנו למר זוטרא בריה דר"נ[.שלא נכנסו רבנן לאפדנא 

כדרך  לא ישקול וימודד וימנהובלבד ש ]דכל שהוא עושה אומר לנכרי ועשה[,אסור  ובמועדהמועד, 
דלא נטלו  מסדרי השולחנות אצל ריש גלותא תיקנו השולחנות בחוה"משהוא עושה בחול. * 

חמורה בולא בבכור ובפסולי המוקדשין, ושרי  אין מרביעין בחוה"מ,אלא שכר סעודתם. * 
בל, שיוציאו ז אין מדיירין בהמות לשדהולבקרות ורובעת מעצמה. *  ,שלא תצטנןשתבעה 

אך בשכיר  ]אם נכרים הם[,ואין מסייעין, ואין מוסרין להן שומר לנער צאנם  אא"כ באו מאיליהן,
בשכר. *  ובחוה"מבמזונות,  ביו"טבטובה,  ולרבי בשבתשרי,  שמיטה, חודש, שנה, שבוע,

 ]דשכר מוגף של שש סאין, עדיף משכר של ח' סאין ולאמותר לגוף חבית של יין ושכר דנפיש פסידיה 
וכדאמרינן דפליגי בחבית אי זופתין שאין למדין זו מזו,  םהלכות מועד כהלכות כותי. * מוגף[

דיש  והוו כהלכות שבתרק גדול ולא קטן משום פסידא, או רק קטן דלית ביה טרחא יתירה, 
ורבה בר ר"ה , ר"ה קצר את שדהו במועדמהן פטור אבל אסור ויש מהן מותר לכתחילה. * 

ולר"ה האי יחידאה  ]ואם אין לו מה יאכל שרי ובלבד שלא ידוש בפרות[,ר לקרקע משום דמחוב אסר
דלא  ושמואל הקפידדלא היה לו מה לאכול,  לרבקצרו  ואין הלכה כמותו. *היא כר' יוסי 

שיצא  ר' אמי הקפיד על ר"י נשיאהדלאדם חשוב אסור. *  אושמע שאין לו מה לאכול, 
שחימם נכרי דאדם חשוב  םושתה מי, ם הניטלים בחצר[]אף דהוו ככל הכלי בחומרתא דדשא

עבר  ורב אשיאסר,  ואביישרי לקצוץ דקל לצורך  הנסורת שלו,  לר' חננאל אמר רבשאני. * 
ר' יהודה התיר לעקור במועד: כותנא וחזר בו. *  ,וכמעט פגע הגרזן בשוקו ,על האיסור וקצץ

 ראוי לעשות מהגרעינים שמן. ד םשומשודראוי לשיכר,  כשותדראוי לכסות בו פירות, 
  יגדף    

]אי  ב. מוכר עבדו לגוי קנסו ]מום לא יהיה בו[.דהוי דאוריתא  א. צרם אוזן בכור קנסו,קנס לבנו: 
ספק הוא אי קנסו דוקא גברא,  ג. כוון מלאכתו במועדדמפקיעו ממצוות.  ברח אין יכול לכופו[,

]אך איהו לא יזרענה במוצאי דלא קנסו רבנן לבנו מזיבל ודייר בשביעית ופשטינן או ממונא, 
דהוי היזק שאינו  ד. טימא טהרות חבירו לא קנסו לבנו. וה"נ הכא שביעית, אך בנתקווצה שרי[

ובעי בשכר אלא לצורך המועד או לצורך המוכר,  אין לוקחין בתים עבדים ובהמהניכר. * 
ך המוכר דמיותר אתי לשכר פעולה או לצור פעולה דפועל שאין לו מה יאכל, והשמועות: א.

משטר חוב שכותב באינו מאמינו או באין לו מה  ב. פשטינןדפרושי מפרש. ודחי דפועל, 
מג' אומניות שעושין מלאכה  ג. ר' ששת מותיבסופר. ל השכר פעולה ש ואתי לאתויייאכל 

ומסיק ין ולבלר, ואם איתא לישרי כל אומניות, וכן בנוהם: החייטין, הספרין, והכובסין, בער"פ 
להביא כלים רק ג' אומניות דצורך יו"ט, וה"ה שכר פעולה שאין לו מה יאכל. *  דבער"פ שרו

 ודחי  ]ומניחן בבית הסמוך, ובחושש שיגנבו מביאן בצנעה לביתו[באינו מאמינו שרי  מהאומן: להו"א
ולר"י אף מחפין את הקציעות בקש דבי"ד שרי ובחוה"מ אסור. *  ומסיקדמוליכין קשיא, 

 ב.ומעבין אסמוכי. ]ענפים מרוחקים זה מזה דלא הוי כיסוי גמור[ מחפין אקלושי  מעבין, ופירושו: א.
]חילקא דשושות  ]חיות עופות ודגים[מחפין אקלושי ואסמוכי, ומעבין מכנסן כמין כרי. * ציידין 

הן  ולר' יוסי וכלים[,]וכן מוכרי כסות פירות לצורך המועד  עושין בצנעהוגרוסות טרגיס וטיסני[ 
]וטרגיס אי חילקא היינו חד דגן שמחולק לתרתי פליגי החמירו על עצמן שלא לעשות כלל. * 

י דאתכשר תחדא לתרכמ"ד טמאין אף בכפרים, והיינו  , ומייתי: א.או כוסמתלג', וטיסני לד'[ 
א, הנודר מן הדגן שרי בחילק ב.. במקולף שנשרהדאף כוסמת הוכשרה  ודחי בלתיתה,

]ואי"צ שיהא יכולין למכור בפרהסיא  מוכרי תבליןדדגן ממעליא הוא. *  ,וקשיא למ"ד כוסמת
אך בפירות שרי בצנעה, ואין יכולין להתקיים,  דצורך המועד הוא פתוח לסטיו, או לנעול דלת אחת[

   וביו"ט אחרון מעטרין שוקי ירושלים.
  טו-ידדף    

ור' שרי,  ולהרויחאמותר, למזונות אסור,  לשוט הים:הבא ממדינת  אלו מגלחין במועד: א.
נשאל  ה.מנודה שהתירוהו.  ד.יוצא מבית האסורין.  . ג.בית השביההיוצא מ ב.אוסר.  יהודה

ובעי בנולד קודם , דאין לך בית האסורין גדול מזהקטן שנולד  ח.מצורע.  ז.נזיר.  ו.לחכם. 
לא יגלח אף באבל, ונמצא שנוהג אבילות בקטן, דדלמא יש  ]ואין להק' דא"כ לא יגלחדלל"ק  אי שרי, הרגל

שאר כל אדם אסורין אף בנולד קודם הרגל שרי. *  ולר' משרשיאמהן אסור ויש מהן מותר[, 
 י מפני כבוד השבת[,ש]כאנשי משמר ומעמד שהתירו להם רק בחמישלא יכנסו מנוולין לחג להסתפר 

נכר, ויאמרו כל הסיריקין אסורין וסריקי בייתוס דהיה אנוס, אך לא מי ובעי באבדה לו אבידה
 ]שהכל באין אצלו ורואין שאבדה לו אבידה[דמוכח מילתא  אבידה ובעי באומן שאבדה לומותרין, 

 ג.. הספרים ב.. מטפחות הידיםא.  ]לבר מהני דלעיל[: אלו מכבסין במועד*  ועלתה בתיקו.
מי שאין לו אלא חלוק  ה.ומאה לטהרה. וכל העולה מט הזבין וזבות נדות וילדותד. . הספג

לא נוהג ברגל אפי' דלא  אבל הדינים באבל מנודה ומצורע: א.אחד דאזורו מוכיח עליו. * 
ודחי דדלמא מעיינין,  דבעי לאוכוחי מדדנין ומשמתין,]ספק ומנודה אתי עשה דיחיד ודחי עשה דרבים, 

ומעייני  ,דלעולם משמתין ומסיקן אוכלין על הדם, וכדיני נפשות דאין דנין דנמצא ממעטין בשמחת יו"ט דאי
היינו בפייס לבעל  והא דקתני מנודה שהתירו חכמיםגמרינן לדינא,  ת החמהבצפרא ואכלו ושתו כולי יומא ובשקיע

נוהג ברגל, מדנוהג צרעת בכה"ג, אף דכל השנה הוי לדידיה כרגל דמקריב אונן ומצורע  דין[,
ו הא בימי צרעתו נהיג, דדלמא קמ"ל היא גופא ת]אך אין לפשוט מדקתני והמצורע מטומאתו לטהרולא אוכל 

אסור מדקאמר לאהרן ובניו  אבל ב. תספורת: דלא גזרינן שידחה קרבנותיו שאחר הגילוח לרגל[.
 ג.יתא שאסורים. ירש בברומפ וכן מנודה ומצורעראשיכם אל תפרעו מכלל דכו"ע אסירי, 

ד. עטיפת  ]ולא מעמידין עליו גל של אבנים כעכן[.י"ד מניחים אבן גדולה על ארונו ב מנודה שמת
, ]ועל שפם יעטה[ וכן מצורע ]דנא' ביחזקאל ולא תעטה על שפם, מכלל דכו"ע אסירי[חייב אבל  הראש:
 .[רשמא מנודה לשמים חמו ולאבייחייב מדקתני בתענית גשמים שמתעטפין כמנודין,  לר' יוסף]ספק  ומנודה

ספק  ומצורעתיקו,  ומנודה ]דרק ביחזקאל נאמר פארך חבוש עליך, וכו"ע לא[,אסור  ן: אבלה. תפילי
 אך ר"פ דחימדבר שחוץ מגופו )יליף מפרימה( והיינו תפילין,  ולר"עראשו יהיה פרוע מגידול שער,  דלר"א]

]על שפם יעטה  ובמצורע ]האנק דום[, אסור באבל ו. שאילת שלום: דדילמא מכומתא וסודרא[.
מדאסורין בשאילת שלום כבנ"א הנזופין   רב יוסף בעי למיפשט] ספק ומנודה ששפתותיו מדובקות זו בזו[,

שונה ושונין לו ומנודה ]דום[,  ד"ת: אבל אסורז. . דדילמא מנודה לשמים חמור[ ואביי דחילממקום, 
]ורק בעל קרי אסור משום שבא בד"ת  שרי ומצורעועושה לו חנות קטנה לפרנסתו[,  ,שונה לעצמו רםוחומ]

 ט. קריעה: חייב באבל ]ובאבל יליף מדכתיב לבשי נא בגדי אבל[. ח. כביסה: כולן אסורין ע"י קלות ראש[.
י. כפיית המיטה: תיקו. ומנודה  ]בגדיו יהיו פרומים[,ובמצורע ל דכו"ע חייבין[, ל]בגדיכם לא תפרומו מכ

 יא. עשיית מלאכה: אבלתיקו.  והשאר דיוקני, כפו מיטתכם עליה[,]בעוונותיכם הפכתי דמות חייב  אבל
יב. רחיצה תיקו. ומצורע  ]נשכר ונשכרין לו[,שרי  ומנודה ]הפכתי חגיכם לאבל, הוקש אבל לחג[,אסור 

]אל תסוכי שמן, ורחיצה בכלל סיכה, וכן ביחזקאל נאמר נעלך תשים ברגליך, אסור  ונעילת הסנדל: אבל
]בעי למיפשט מדקתני וכן אתה מוצא במנודה ואבל שלא ירחץ כל גופו ולא ספק  מנודה רי[,מכלל דכו"ע אסי

]וינחם דוד את בת אסור  יג. תשמיש המיטה: אבלתיקו. ומצורע  ינעל בעיר, ודחי דאשארא קאמר[,
מדור המדבר  דלרב יוסף שרי]ספק  ומנודה [,]וישב מחוץ לאהלווכן מצורע  שבע אשתו ויבא אליה[,

 ןלכא יודח, ספק הוא ואף שלעיל דחה שהוא חמור יותרדדילמא שאני מנודה לשמים דקיל,  ואביי דחישו, משש
]דאינו ראוי לביאה אין ראוי  וכן מצורע ]שלמים בזמן שהוא שלם[,אסור  יד. שילוח קרבנות: אבל ולכאן[.

 ואביי דחיאף שהו מנודין,  מדשלחו קרבנותיהן במדבר דר' יוסף בעי למיפשט להיתר]ספק  מנודהו [,להקרבה
 .דשאני מנודה לשמים דקיל[

  טזדף         
מזמנין לקמי גברא  ב. ]משה אמר לקרח אתה וכל עדתך[.שולחין שליח בי"ד  דיני הנידוי, ומנלן: א.

]שאון קובעין זמן אחר זמן  ה. ]מחר[.זמן  ןקובעי ד. ן[.]אתה והם ואהרופלניא  את ג. ]לפני ה'[.רבה 
 ז.. ]העיני האנשים ההם תנקר[אם מתפקר בשליח שרי לספר ואינו לשה"ר  ו. המועד[. העביר

יש לנדותו  ח. [., וברק קללו בארבע מאות שופרות]אורו מרוז, ומרוז הוי גברא רבא או כוכבאמשמתינן 
ליד המנודה  נמצאיםמנדין את כל ה י. ]אורו ארור[.מחרימין ט.  ]אמר מלאך ה[.בשם החכם 

רבים,  [. יג.]יחרם כל רכושומפקירין נכסיו יב. . ]כי לא באו לעזרת ה'[מפרטינן חטאו  יא. [.]יושביה
 ]ואריב עמם ואקללם ואכה מהם אנשים ואמרטם ואשביעם[.ותולשין שער, ומשביעים  ,מקללין, מכים

בממון  טו.יום[. ]מנדין לאלתר, ושונין אחר ל' יום, ומחרימין אחר ס' ועושין הרדפה  ,ואוסרין ,כופתין יד.
מנדין לאלתר,  אך באפקרותאבתוך ל' יום,  ואפשר להתיר נידויומתרין בו שני וחמישי ושני, 

ומנודה מנודה לעיר אחרת,  ומנודה לעירומנודה לתלמיד,  מנודה לרבל' יום. *  ובעי שיחול
נו אחד מן התלמידים שנידה ומת חלקו אי ולרשב"גמנודה לכל ישראל, ולא ההיפך,  לנשיא
שלושה שנידו, לא ג. כל אחד מיפר חלקו.  ב.תלמיד מנדה לכבודו. וש"מ תלת: א. מופר, 

]והא דקתני חלקו אינו מופר, היינו יכולים אחרים להפר  אך לאמימריכולים אחרים להפר נידויים, 
כבר ל' יום, ]אך נזיפת נשיא ז' ימים  נזיפה דא"יז',  , ודבבלל' יום נידוי דא"י. * עד שיבוא אחרים להפר[

דשנה בשוק שלא כהוראתו של רבי, וביום ל' קרא לו רבי דסבר מקצת  וכר' חייאשנהג נזיפה שזלזל ברבי,  קפרא
לא ליווה את ששנהג בעצמו נזיפה יום אחד  כמו מר עוקבא] אחד יום ובבבל יום ככולו, אך לאחמ"כ הדר ביה[,

. * דאמר לר"י האחרונים מכלל דאיכא ראשונים[ וטראוכמר זשהניפה לפני הצורבא מרבנן,  וכמו האשהשמואל, 
מכלל דאיכא ראשונים, ששר על שניצל מכף  דברי דוד האחרונים האל השמועות בדוד: א.

והוא  ששר על כושלדוד שגיון  ב. ]וא"ל ה' שאלמא אתה שאול והוא דוד אבדתי כמה דוד מפניו[.שאול 
בציפורה, וצדקיהו,  וכן אשכחןבעורו,  ככושי שמשונה ]צדיק גמור[שאול שמשונה במעשיו 

שהקים עולה של תשובה, וצדיק  נאום הגבר הוקם על: .גובישראל שנקראו בני כושיים. 
שלא היה יושב בישיבה על כרים וכסתות אלא על  . גבורותיו של דוד:דמבטל גזירתו של ה'. 

את גזרותיו, ויהא וא"ל הקב"ה שיהא כמוהו שיוכל לבטל  ,ודלא כרבו עירא היאיריהקרקע, 
שמעדן עצמו כתולעת כשעוסק בתורה, וכשיוצא למלחמה  . עדינו העצני:הראש לג' אבות. 

מקשה עצמו כעץ, וזורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל, ומצטער על מאתים הנוטרים שנטלו 
 לו בעבור אוריה החיתי. 

  יז דף   
 ר' יהודהשחל אף על רבו. *  במילי דשמיאאא"כ נידה אין חל נידויו על רבו,  תלמיד שנידה לכבודו

וכשחלה , , ואם לאו לא[אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיהו]דנידה ת"ח שיצאו עליו שמועות רעות 
ק"ו  ולא התירו לתלמיד אחר פטירת ר"יעל שלא החניף לו,  וחייך ר"יבא אותו תלמיד לבקרו,  ר"י

ועבר על לפני עיור לא תתן על אדם שהיכה את בנו ] שלה רבי שלא הקלו חכמים בנידוי ו שלמשפחת
ולא קברהו במערת החסידים שהי' נחש  והמנודה יצא ובכה ונשכתו צירעה באמתו ומת, מכשול[

מפני שנהג כר' אילעי שלבש שחורים וכו' כשיצרו התגבר  אלא במערת הדייניםעל פתח המערה, 
ולכן התירו חכמים את הנידוי  אינו חלנידוי שלא כדין עליו ולא חילל שם שמים בפרהסיא. * 

אב"ד ילך אצל הנשיא ויתיר לו. * וכיון שלא ידע מי נדהו ס ששמר, דשנידה ר"ל למי שאכל מהפר
ולר"ל אין מנדין באושא תיקנו שפעם ראשונה ישב בביתו, ובפעם שניה מנדין,  שסרח: לר"ה

את עצמו ואח"כ את הת"ח,  כשהוצרך לנדות ת"ח נידה ומר זוטראדכסהו כלילה,  בפרהסיא כלל
להלקות את  ףהעדי ור"פ]דת"ח יכול לנדות ולהתיר לעצמו[, ר לעצמו ואח"כ לחכם יוכשבא לביתו הת

]ואינו יוצא שממה יהיה  ולשמואלשם מיתה,  לרב* מהו שמתא: כבוד הוא לו יותר מנידוי. דהת"ח 
 ותברא ,שנפרעין ממנו ושיפורי ,ברים([שנ' ברוגז רחם )רמ"ח אי אך לר"ל יוצאלעולם כשומן שטחו בתנור, 

דיני הגילוח: א. בהיה הם או מיתה או עוני. * יששוברת בתים רמים דכל מקום שנתנו חכמים עינ
 אבל: בחל שמיני בערב הרגלב. אין לגלח לבר ממצורע ונזיר דאין ראוי שישהו קרבנותיהם.  פנאי

וכשחל שביעי בשבת  ]דמותר לגלח בע"ש[,ח לא יגל יום ערב הרגל בשבתחל וכן לא יגלח דהיה פנאי, 
לא בטלה ולחכמים מגלח דעולה לשם שביעי ושמיני, ומקצת היום ככולו,  לאב"שערב הרגל 

ובכלתה בשבת לא יגלח דיכול לגלח מע"ש,  כהן שכלתה משמרתו בשבת ערב הרגל* גזירת ל' כלל. 
 שרי. ולברייתא משמרתו, דכל המשמרות שוות ונחשב כלא כלתה  למתני' אסור :שבתוך הרגל
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