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 מאת הרב משה טרכטמן שליט"א

נתרם לזכות רייזל, פנחס, פערל בלומא, גאלדא, ובנימין עסטרייכער שיחיו

talmudobiyado@gmail.com שגיאות מי יבין, נא לשלוח כל הערה הן בהבנת הדברים והן בעריכתם ל

   דף נה  עמוד א
תלמודו בידו

או  [א חכם,  כתלמיד  בעצמו  לנהוג  רשאי  אדם  סתם  האם   
שיש בזה משום יוהרא ?

האם  [א ורשב"ג,  חכמים  בדעת  הסתירה  מתיישבת  כיצד   
מותר ליחיד להחמיר על עצמו ?

 האם מותר לעשות מלאכה בערב פסח עד חצות ? [א

לפני  [א נקלטת  היא  האם  ניסן,  י"ד  או  בי"ג  שיבולת  שתל   
הקרבת העומר בט"ז בניסן ולא תיאסר משום חדש ?

 להיבטל ממלאכה בתשעה באב: לחכמים אינו רשאי.   לרשב"ג רשאי. [א
 חתן לקרות שמע בלילה הראשון: לחכמים רשאי.   לרשב"ג אינו רשאי.

 ר' יוחנן: נפלה טעות באחת המשניות, והוחלפו השיטות. [א
 רב שישא: לחכמים, בחתן אין יהירות שחומרתו היא לנהוג כשאר העולם.

 בביטול מלאכה יש יהירות, שהרי כל בני המקום עושים מלאכה.
 לרשב"ג, בחתן יש יהירות לומר שיכול לכוון בקריאת שמע.

 בביטול מלאכה אין יהירות, שהרבה בטלנים יש בשוק.

 ר' יהודה: לדעת בני גליל עשיית מלאכה בערב פסח היא איסור. [א
 לבית שמאי, האיסור מתחיל בלילה.  ולבית הלל, מהנץ החמה.

 לדעת בני יהודה אין איסור בעשיית מלאכה, ואף נהגו להקל.

 ר' מאיר: עשיית מלאכה תלויה במנהג.
 בני גליל נהגו שלא לעשות מלאכה, ובני יהודה נהגו לעשות.

 י"ג: שתלה בקרקע לחה, העומר מתירה.  שזמן קליטת הנטיעה עד שלשה ימים. [א

 י"ד: לרבא, במקום שנהגו לעשות מלאכה שותלה, ותיקלט לפני העומר.
 לרבינא, שתלה לאחר כניסת י"ד אינה נקלטת לפני העומר.  שלגבי השרשה אין 

אומרים "מקצת היום ככולו" פעמיים  ]מקצת י"ד, ומקצת ט"ז[.
 שתלה בבין השמשות של י"ד מותרת, שרק על ט"ז נאמר מקצתו ככולו.
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 לר' מאיר, במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בערב פסח  [א
קודם חצות, האם רשאי לגמור מלאכה ?

חצות  [א עד  פסח  בערב  מלאכה  עושים  אומניות  בעלי  אלו   
אפילו במקום שלא נהגו לעשות מלאכה, ומדוע ?

 האם מושיבים תרנגולת על הביצים לחממן לגדל אפרוחים  [א
בערב פסח או בחול המועד ?

 לצורך המועד: התחיל בה קודם ארבעה עשר בניסן, מותר לגומרה. [א
 אך אסור להתחיל במלאכה ואפילו שיכול לגומרה באותו יום.

 שלא לצורך המועד: אסור לגומרה, ואפילו אם התחיל בה קודם י"ד.

 כל מלאכה שיש לה אופן היתר בחול המועד החמור, מותרת לכתחילה בערב פסח הקל. [א

 ספר וכובס: בערב פסח התירו לכל אדם להסתפר ולכבס, הואיל והקלו בחול המועד 
לבא ממדינת הים להסתפר ולכבס בגדיו.

 חייט: התירו אף לאומן לתפור, הואיל והקלו בחול המועד להדיוט לתפור כדרכו.

מתקנים  רגלים  עולי  שכן  חדשות,  נעלים  לעשות  מותר  יהודה  בר'  יוסי  לר'  סנדלר:   
מנעליהם בחול המועד.

 אך לחכמים אסור, שאין למדים תחילת מלאכה מסוף מלאכה.

 ערב פסח: מושיבים.  ואם מתה התרנגולת, מושיבים אחרת תחתיה. [א

 חול המועד: אין מושיבים.
]שלא  מבריחתה   ימים  שלשה  עברו  לא  אם  וברחה,  הביצים  על  ישבה   

, מותר להחזירה כדי שלא יאבדו הביצים. עברה חמימותה[

 לרב הונא, דוקא כשישבה על הביצים שלשה ימים קודם שברחה.
 לר' אמי, אפילו לא ישבה שלשה ימים, שחששו אף להפסד מועט.
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 האם מותר לגרוף זבל שבחצר בערב פסח ובחול המועד ? [א

המועד  [א לצורך  שלא  האומן  מבית  כלים  מביאים  האם   
בערב פסח או בחול המועד ?

לא  [א אך  חכמים  ברצון  שלא  יריחו  אנשי  עשו  דברים  אלו   
מיחו בידם ?

 ערב פסח: גורף ומשליך לאשפה שמחוץ לחצר. [א
 חול המועד: גורף ומסלקו לצדדים של החצר ]ולא להוציאו לאשפה חוץ לחצר[.

 נתמלאה כולה זבל ואין מקום לסלקו לצדדים, משליכו לאשפה.

, שאין איסור לטרוח. [א  ערב פסח: מביאים כלים  ]וכן מוליכים כלים לבית האומן[
 חול המועד: אין מביאים כלים, מפני הטורח.

 אין לאומן מה לאכול, נותן לו את שכרו ומניח הכלים אצלו.
 ואם חושש שימכור את הכלים לאֵחר, או שיתבע שכרו פעם נוספת:

 מניחם בבית הסמוך.  ואם חושש שיגנבו משם, יביאם לביתו בצנעה.

. [א  1. הרכיבו דקלים בערב פסח כל היום  ]ולר' מאיר, חכמים לא הקפידו על כך[

 2. הגדישו את התבואה לפני הקרבת העומר, ואסור לעשות כן שמא יאכל ממנה.
 ]אך מותר להם לקצור את התבואה, כיון שאין מביאים משם מנחת העומר[.

 3. כרכו את שמע.  כלומר:
 1. לא הפסיקו בין "אחד" ל"ואהבת"  ]בין קבלת מלכות שמים לציווי על המצוות[.

 2. לא הפסיקו בין "היום" ל"על לבבך", ומשמע שרק היום יהיה על לבבך.
 3. לא אמרו "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

 4. אמרו "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בקול רם  ]ויש לאמרו בחשאי, כיון 
שיעקב אמרו אך משה רבנו לא אמרו[.
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 אלו דברים עשה חזקיה המלך והודו לו חכמים, ועל אלו  [א
לא הודו לו ?

 הקדיש עץ שענפיו קצוצים, מה דין הענפים שגדלו אחר כך ? [א

 האם מותר לאכול תמרים שנשרו מן האילן בשבת, ומדוע ? [א

 הודו לו: 1. גירר עצמות אביו על מיטת חבלים, כדי שיתכפר לו, ויתקדש שם שמים. [א
 2. כיתת נחש הנחושת שעשה משה, כי בני ישראל טעו אחריו לעבדו.
 3. גנז את ספר הרפואות, לפי שהחולים לא היו נכנעים לבקש רחמים.

 לא הודו: 1. קיצץ את דלתות ההיכל, ושיגרן לסנחריב כתשלום המס שהוטל עליו.
 2. סתם מי גיחון העליון שלא יהיה לאשור מים לשתות, והיה לו לבטוח בה'.

 3. עיבר את השנה לעשות אדר שני לאחר שנכנס חודש ניסן.

 אנשי יריחו: אין דין מעילה בגידולים שהיתוספו לאחר שהקדישו את העצים. [א
 ולכן נהנו מן הענפים שגדלו בעצי חרוב שהקדישו אבותיהם.

 חכמים: אסור ליהנות מהם מדרבנן, אבל מן התורה אין בהם מעילה.

 עולא: נשרו לבין ענפי האילן התחתונים שאין גדלים שם תמרים, מותר לאכלם. [א
 ואינם מוקצה, הואיל ובשעת חיבורם היו ראויים להאכילם לעורבים.

 נשרו לבין הענפים הגבוהים: אנשי יריחו נהגו בהם היתר.
 וחכמים אוסרים, שמא יתלוש גם מהתמרים המחוברים, וזהו איסור תורה.

 רבין: נשרו לבין העליונים, התמרים אסורים גזירה שמא יעלה ויתלוש.

 לבין התחתונים, לחכמים אסור ליהנות מהם משום מוקצה.
 לאנשי יריחו אינם מוקצה, שדבר המוכן לעורבים כמוכן גם לאדם.
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 האם מותר להאכיל לכלבו נבלת בהמה שמתה בשבת ? [א

 אלו דברים חייבים בפאה ? [א

א  מדוע אנשי יריחו הניחו פאה מן הירק, והאם מיחו  [
בהם חכמים ?

 מנין שפאה ופירות שביעית פטורים מן המעשר ? [א

 לר' יהודה אסור משום מוקצה. [א
 שבבין השמשות לא היתה מוכנה לכלבים, אלא עומדת לשחיטה למאכל אדם.

 והמוכן לאדם אינו מוכן לכלב  ]שדבר הראוי לשימוש אדם אינו מקצהו מדעתו[.

 כל דבר שהוא:   1. אוכל, למעט ספיחי כרכום וקוצה שקשים לאכילה. [א
 2. מקפידים לשומרו, למעט הפקר.

 3. גידולו מן הארץ, למעט כמהין ופטריות שאין להם שורשים אלא יונקים מן האויר.

 4. לקיטתם כאחת.  למעט תאנה שאינה מתבשלת כאחת, ואינה נלקטת בפעם אחת.
 5. מכניסו לקיום לימים רבים, למעט ירק שאין מכנסים אותו לאוצר.

 אנשי יריחו: הניחו פאה מעלי הלפת, שסברו שאף שאינם מתקיימים בפני עצמם אלא לזמן  [א
מועט, כשכונסים אותם עם השורשים הם מתקיימים.

 חכמים: מיחו בהם, שירק הנכנס לקיום על ידי דבר אחר פטור מן הפאה.
 וחששו שהעניים יחשבו שיש להם דין פאה ופטורים ממעשר.

פאה: נאמר "ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה", ומשמע שרק דבר שאין ללוי חלק בו  [א  
חייב במעשר, אבל פאה שיש ללוי עני זכות ליטלו פטורה מן המעשר.

 שביעית: נאמר "ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה", ודרשו שכשם שחיית השדה 
אוכלת ופטורה ממעשר, כך גם בפירות שביעית.
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