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מועד קט ד ח.

ל' מאיר
לר' יוסי

מה די ליקוט עצמות?
הא מלקט עצמות ברגל?
מלקט
אינו מלקט

הא חשוב שמחה או אבל?
חשוב אבל  אלא ששמחת הרגל גוברת
אבל הוא לו

הא מותר לעורר על מתו  היינו לעורר הספד על מתו ,ל' יו קוד לרגל?
1

לרב  שלא ימנע מלעלות לרגל
לשמואל  אי המת משתכח תו ל' יו

2

דקא עביד בשכר
אסור
אסור

דקא עביד בחינ
מותר
אסור

מועד קט ד ח:
הא מותר לחפור כוכי במועד או לעשות קברות בבני? ]תוד"ה אי[.
כשמכי מחיי למתי
אסור
אסור

לרש"י ור"ח
לתוס' בש י"מ

כשיש מת לפניו
3
מותר
4
אסור

הא עושי לעשות ארו למת?5

לתנא קמא ,לרשב"ג
לר' יהודה

6

כשיש כבר נסרי מוכני
עושי
עושי

כשאי נסרי מוכני
עושי
אי עושי

 1וכמעשה שהיה שאד הזמי מעות כדי לעלות לרגל ,ובא ספד ועמד על פתח ביתו ,ונתנה אשתו את כל
המעות הללו לספד  ,ונמנע אותו אד ולא עלה לרגל.
 2וא יספידו אותו תו ל' יו לרגל ,יש לחשוש שישובו להספידו ברגל מחמת שלא משתכח מה משו
ההספד.
 3דאפי' לחתו לו תכריכי והדס מותר ביו"ט שני של גלויות ,כ"ש שבחוה"מ מותר .ורק נסרי אסר ר'
יהודה משו שבקל יכול למצוא נסרי מוכני.
 4והדס ותכריכי שמצאנו שמותר אפי' ביו"ט שני היינו דוקא באופ שלא מצא מוכני מעיו"ט ,אול
כוכי וקברות בודאי ימצא מוכני מעיו"ט ולכ לא התירו.
 5ומיירי שג המת נמצא עמה בחצר ,שניכר לכל שעושה בשביל מת זה .וכתבו התוס' )בד"ה וארו (
בש הירושלמי ,דזה דוקא במת שלא מפורס אבל במת מפורס עושה לו ארו ותכריכי אפי' בשוק.
והוסיפו התוס' ,שבקהלות קטנות חשוב מפורס בכל מתי.
 6והוסי רשב"ג שמנסר את העצי בביתו בצנעא .ופירשו התוס' )בד"ה ומנסר ( ,דאע"ג דכל שאסור
משו מראית עי אפי' בחדרי חדרי אסור ,מ"מ כא הוא דומה לצינור שעלו בו קשקשי שהוא רק
איסור דרבנ  ,ובזה לא נאמר כלל זה.

