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  .טי �ד מועד קט�

  ?הא� מותר לאד� לכתוב תפילי� ומזוזות ולטוות תכלת על יריכו

  

  למכור לאחרי�   בשביל עצמו  

אסור  לתנא קמא דמתניתי�
1

  אסור  

 האבל לא בשכר רק שיחזיקו לו טוב, מותר  מותר  מאיר' לר

מותר למכור בערמה  מותר  יהודה' לר
2

  

מותר למכור כדי פרנסתו  מותר  יוסי' לר
3

  

  

  ?הא� אפשר לטוות תכלת לציצית באופני� דלהל�

  

 שינוי�כו יעל יר  
4

  בפל� כדרכו   שינוי קט��באב�    גדול

אסור  מותר אליעזר' לר
5

  לתנא  אסור  
  אסור  מותר  מותר  לחכמי�  קמא

  ' לר  אסור  מותר  מותר אליעזר' לר
  מותר  מותר  מותר  לחכמי� יהודה

  

  ? את מני� שבעהמפסיקי�או הא� ג� , � שבעהשבת וימי� טובי� דלהל� הא� עולי� למני

  

  כ"ה ויוה"ר  עצרת פסח וסוכות  שבת  

  �����  �����  לתנא קמא

  �����  כשבת�עולה ולא מפסקת  אליעזר' לר

  כרגל�מפסיקי� ולא עולי�   ����� לרב� גמליאל

  לחכמי�

  עולה 
  ולא 

 מפסקת

  מפסיקי�
   ולא 
עולי�
6

  

  כשבת�עולה ולא מפסקת   כרגל�מפסיקי� ולא עולי� 

  

                                                           

1
ומשמע ,  במועדאי� כותבי� ספרי� תפילי� ומזוזות: כ� משמע פשטות לישנא דמתניתי� דאמרה 

צידדו בזה דיתכ� דהמשנה אוסרת ) ה רבי יוסי"בד(' אכ� בתוס. לעצמו אינו כותב' לכאורה שאפי
 .אבל א� כותב לעצמו מותר, רק א� כותב כדי למוכר� או כדי להניח�

2
ה רבי "בד(' וכתבו התוס. כ יצטר� לכתוב בשביל עצמו"ואח, דהיינו שימכור את שלו לאחרי� 

 .בטובה' מ ואינו מתיר לכתוב אפי"רהודה מחמיר יותר מי' שר, )יהודה
3

י שימכור יהיה לו "מ ע"כלומר א� שיש לו מה לאכול מ, דהיינו שיהיה לו צרכי המועד בהרווחה 
 .בהרווחה טפי

4
 . דלא שיי� שינוי כיו� שצרי� כתיבה תמה,)ה וטווה"בד(' לגבי כתיבת תפילי� דלעיל כתבו התוס 
5

ושיטה זו היא ג� . ז יוכל לשזור יפה" בראש החוט שעיה שאסור לתלות אב� בקשיר,כלומר 
 .יהודה במתניתי� שמתיר רק על יריכו' השיטה של ר

6
 וצרי� לשבת �י שא� מת לו מת ברגל לא עולי� לו ימי הרגל לשבעה " בפירוש הראשו� פירש

י� צרי� להשלי� אחר הרגל דא� ישב קוד� לרגל שני ימ, י"פירוש אחר פירש. שבעה אחר הרגל
 .ודוקא שני ימי� אבל שלשה ימי� הרגל מבטל ממנו גזירת שבעה, עוד חמשה ימי�
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  .מועד קט� ד� יט

  ?הקובר את מתו מספר ימי� כדלהל� קוד� הרגל הא� בטלו ממנו גזרה שבעה ושלשי�

  

  שמונה ימי� קוד�  שבעה ימי� קוד�  שלשה ימי� קוד�   

בטלה ממנו  גזרת שבעה
1

  בטלה ממנו  בטלה ממנו  

   לא בטלה ממנו:ק"לת  לא בטלה ממנו  גזרת שלשי�
  בטלה ממנו: ללאבא שאו

בטלה ממנו
2

  

  

  :מועד קט� ד� יט

  ?הא� אמרינ� מקצת היו� ככולו בשבעה ובשלשי�

  

  לאבא שאול  לרבנ�  

  אמרינ� מקצת היו� ככולו  בשבעה לא אמרינ� בשלשי� אמרינ�  לאביי

  אמרינ� מקצת היו� ככולו  לא אמרינ� מקצת היו� ככולו  לרבא ולנהרדעי

  

  ? אמרינ� מקצת היו� ככולוכיצד פוסקי� להלכה במחלוקת אי

  

שבעהיו� ב  
3

  שלשי�יו� ב  

  ע אמרינ� "לכו  דאמרינ� �כאבא שאול   לאביי

  דאמרינ� �כאבא שאול   דלא אמרינ� �כחכמי�   לרבא

  דאמרינ� �כאבא שאול   דאמרינ� �כאבא שאול   לנהרדעי

  

                                                           

1
דדוקא שלשה ימי� שהוא עיקר האבילות מהני לבטל ממנו , אבל פחות משלשה ימי� לא בטלה 

שה של:) ד� כז(דאמרינ� לקמ� ) ה שלשה"בד(' וכ� פירשו התוס, גזירת שבעה א� בא רגל אחריה�
הביא פירוש אחר ששלשה ימי� לפני הרגל לאו ) ה ואי� עולי�"בד(י לקמ� "אכ� ברש. ימי� לבכי

 .דהרגל מפסיק, רת שבעהישעה אחת קוד� הרגל בטלה ממנו גז' בדוקא אלא אפי
2

ל שדוקא א� גילח " דרב ורב הונא ס,'פי, בטלה אבל ימי� לא בטלו'  לתריא� גז' ונחלקו בגמ 
אבל א� לא גילח קוד� הרגל ,  של ערב הרגל אז בטלה ממנו גזירת שלשי�באותו יו� השמיני

ורב ששת סובר שג� א� לא גילח קוד� הרגל בטלה , גזירת שלשי� עומדת וחלה עליו לאחר הרגל
 למה לא אמרה ,ה והתניא"בד' בתוס' אכ� ע (,ונחלקו בזה תנאי� בברייתא. ממנו גזירת שלשי�

ל כרב וכרב הונא שא� לא "ק דברייתא ס"דת, )מחלוקותי� ה בו שיש חילוקכתנאי וביאר' הגמ
  .ל דבכל עני� בטלו"ואילו אבא שאול ס, גילח קוד� הרגל לא בטלה ממנו גזירת שלשי�

3
, שלא אמרינ� מקצת היו� ככולו ביו� שלשה) ג� אבא שאול(מבואר שהכל מודי� ' בהמש� הגמ 

מ צרי� להוג את "מ, מבטל גזירת שבעהדהיינו בשלשה ימי� קוד� הרגל שהדי� הוא שהרגל 
דהיינו (ט "ט וכפי דיני רחיצה ביו"ומותר לרחו� רק בליל יו. האבילות ואסור ברחיצה עד הערב

ה "בד(' ובתוס. מ"או בחמי טבריא או שימתי� לחוה, )או שפניו ידיו ורגליו. בצונ� ולא בחמי�
  .כתבו עוד כמה אופני�) שאסור


