
 
 

 מועד קטן ז
  ?עד כמה: שאלה

  עד פרסה. : תשובה
   רבי יהודה אומר: משדה האילן כדרכו ומשדה הלבן שלא כדרכו.

  תנו רבנן: : הבאת ברייתא
  חופר גומא, ותולה בה מצודה.  -כיצד כדרכו 

  . נועץ שפוד, ומכה בקורדום, ומרדה האדמה מתחתיה -כיצד שלא כדרכו 
לא אמרו אלא בשדה לבן  -ן שלא כדרכו אומר: כשאמרו משדה לב ר"א ב"יתניא,  עוד ברייתא בנושא: 

אפילו כדרכו, שמא יצאו משדה הלבן ויחריבו את  -הסמוכה לעיר, אבל בשדה לבן הסמוכה לשדה האילן 
 האילנות. 

  
  . ומקרין את הפירצה במועד

  ? מקריןכיצד : שאלה
  רב יוסף אמר: בהוצא ודפנא. : 1תשובה 
  . צר בצרור ואינו טח בטיטבמתניתא תנא: : 2תשובה 

  בונה כדרכו.  -כותל הגינה, אבל כותל החצר  אמר רב חסדא: לא שנו אלא: צמצום דברי המשנה
  . הסכנהסותר ובונה כדרכו מפני  -כותל הגוחה לרשות הרבים לימא מסייע ליה: : חיזוק לדברי רב חסדא

  . מפני הסכנההתם כדקתני טעמא:  :דחיית החיזוק
סותר  -כותל הגוחה לרשות הרבים ואיכא דאמרי, תא שמע: : על דברי רב חסדאקושי  –אחרת גירסה 

  מא תיהוי תיובתיה דרב חסדא! לא. לי -אין, שלא מפני הסכנה  - מפני הסכנה. ובונה כדרכו מפני הסכנה
  בונה ולא סותר.  -סותר ובונה, הכא  -אמר לך רב חסדא: התם  :תירוץ

  התם נמי ליסתור ולא ליבני!  :דברי הברייתאקושי על 
  אם כן מימנע ולא סותר.  :תירוץ

. ובשביעית בונה כדרכואמר רב אשי: מתניתין נמי דיקא, דקתני: חיזוק לדברי רב אשי ממשנתינו: 
  דהיכא? 
  צריכא למימר?  -אילימא דחצר 
  שמע מינה -מיחזי כמאן דעביד נטירותא לפירי דגינה, ואף על גב ד -אלא לאו  

 . 
להקל, אבל לא להחמיר. וחכמים אומרים: לא להקל ולא רבי מאיר אומר: רואין את הנגעים  משנה.

 להחמיר. 
  

רבי מאיר אומר: רואין את הנגעים להקל, אבל לא להחמיר. רבי יוסי אומר: לא תניא,  : הבאת ברייתא
 נזקק לו אף להחמיר. אמר רבי: נראין דברי רבי מאיר במוסגר, -קק לו להקל להקל ולא להחמיר. שאם אתה נז

  ודברי רבי יוסי במוחלט. 
  

  אדברי רב
  רבי יוסיוחכמים   רבי מאיר  
  טהורב
  

  כולי עלמא לא פליגי דלא חזו ליה
.  

  בהסגר ראשון
  

   דכולי עלמא לא פליגי דחזי ליה
יותר  לא מטמא ליה -שאם מטהר ליה משמח ליה, אי לא מטהר ליה  -רש"י 

  מדמעיקרא, אלא מסגר ליה פעם שניה
   –בכהן תליא מילתא, אי טהור   בהסגר שני

  תיקש -טהור, ואי טמא אמר ליה 
  כתיב "לטהרו או לטמאו"

 
  
  
  
  



 
 

  

  רא דמוחלט מותר בתשמיש המטה? למימ: יוצאת מהסוגיהקושי על מסקנה ה
   :אין, והתניא: תירוץ

  רבי יוסי ברבי יהודה   רבי יהודה  תנא קמא  

 - וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים  ורהמק
שיהא אסור בתשמיש המטה, ואין אהלו 

אמר להם שובו  אלא אשתו, שנאמר לך

 .לכם לאהליכם

שבעת ימים 

ימי  - יספרו לו
ספירו, ולא ימי 

 חלוטו.

שבעה ימי ספירו, 
וחומר לימי  קל

 .חלוטו

    הטעם

 ליגלא  -לי, ומאי דלא גלי ג -מאי דגלי 
גלי רחמנא בימי 
ספירו, וכל שכן 

  בימי חלוטו
ואמר רבי חייא: דנתי לפני רבי: לימדתנו רבינו, יותם לא היה לו לעוזיהו אלא : חיזוק לתירוץ

 בימי חלוטו, אמר לו: אף אני כך אמרתי. 
  

  למימרא דבכהן תליא מילתא? : עוד קושי על מסקנה היוצאת מהסוגיה
  אין, והתניא: : תירוץ

  רבי  רבי יהודה  

ש יום י - וביום הראות בו  ורהמק
שאתה רואה בו, ויש יום שאי אתה 
רואה בו. מכאן אמרו: חתן שנולד 

בעה ימי נותנין לו ש -בו נגע 
המשתה, לו ולביתו ולכסותו. וכן 

 ברגל, נותנין לו שבעת ימי הרגל

וצוה הכהן ופנו את  הוא אומראינו צריך, הרי 

 כל שכן לדבר -, אם ממתינים לו לדבר הרשות הבית
 מצוה.

  אמר אביי: משמעות דורשין איכא בינייהו. ורבא אמר: דבר הרשות איכא בינייהו.  מאי בינייהו?
כל תגובת 

אחד לשיטת 
  חבירו

 מהתם לא גמרינן, דחידוש הוא
הא עצים ואבנים בעלמא לא ד

  מטמאו, והכא מטמאו.

וביום רבי אמר: אצטריך, דאי כתב רחמנא ו

אין, לדבר  -דבר מצוה להוה אמינא:  - הראות בו
. ואי כתב וצוה הכהןא רחמנלא. כתב  -הרשות 
אין, דלאו  -ני ההוה אמינא:  - וצוה הכהןרחמנא 

אימא מיחזא  -טומאה דגופיה. אבל טומאה דגופיה 
  חזיא ליה, צריכא.

 

  

    רבי יוסיוחכמים   רבי מאיר  
רואין את הנגעים להקל, אבל לא   

  להחמיר
לא להקל ולא להחמיר שאם אתה נזקק 

  זקק לו אף להחמירנ -לו להקל 
  

פסיקת 
לפי  רבי

הברייתא 
  הראשונה

(פירוש 
  רש"י)

   מוסגר
לו מטמא משמחו, ואפי -דאי מטהרו 

ליה ומחליט ליה ומשדר ליה חוץ 
משלשה מחנות, ולית ליה צוותא 

ית ליה אפילו הכי ל -דאינשי דעלמא 
צערא, דהא אית ליה צוותא דאשתו, 

ומותר הוא באשתו להתיחד עמה 
  בימי חלוטו

   מוחלט
דאפילו מטהר ליה, דאף על גב דשרי 

א, אית ליה צער -ליה למחנה ישראל 
דלית ליה צוותא דאשתו, דאסור 
 -הוא, דכיון דמטהר ליה מחלוטו 

ספירו, מיבעי ליה למימני שבע ימי 
ובימי ספירו אסור בתשמיש המטה, 

דכתיב וישב מחוץ לאהלו שבעת 
ימים ואהלו זו אשתו, דכתיב שובו 

  לכם לאהליכם.

צוותא 
דאשתו 

  עדיף

פסיקת 
רבי לפי 

הברייתא 
  השנייה
(פירוש 

  רש"י)

   מוחלט
ר לא מטמא יות -דאי מטמאו 

משמחו,  -מדמעיקרא, ואי מטהרו 
דאית ליה צוותא דעלמא, אף על גב 

צוותא  -בתשמיש המטה דאסור 
  דעלמא עדיף ליה

   מוסגר
יה דלמא מטמא ל -דלא חזי ליה 

חוץ לשלשה מחנות, ולית ליה צוותא 
  דעלמא, ומצער ליה.

צוותא 
דעלמא 

  עדיף


