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  .נו ד� פסחי�
  ?עשו אנשי יריחואלו דברי� 

  
    מאיר' לר   יהודה' לרלמשנתנו ו

  לא עשו ברצו� חכמי�  עשו ברצו� חכמי�  מיחו ביד� חכמי�  � חכמי�הלא מיחו ב
  1מרכיבי� דקלי�  א

  ד ניס�"כל י
 מרכיבי� דקלי�   2התירו גזמיות הקדש

  ד ניס�"כל י
  גודשי� לפני העומר

כלי� פירות דקל או  3כורכי� את שמע  ב
  4שנשרו בשבת

 הכניסו עניי�   כוכרי� את שמע
  לאכול נשר בשבת

  התירו גזמיות הקדש  קוצרי� לפני העומר  6היו נותני� פאה לירק   לפני העומר5גודשי�  ג
  

                                                           
 מביאי� הדס כשהוא לח ושכר הנעשה שהיו:  רב יהודה מפרש, כיצד עושי� זאת'מבארת הגמו 1

, יו� מאז שטחנו אותו' וקמח שעורי� השמור בתו, כלי ושלא עברו עליו מ, מפירות ע+ דפנה
שהיו לוקחי� ענ� ר, : בריה דרבא מפרש אורב אח. הדקלשופ, אותו לתו, לב ומערב את הכל ו

ולכ� נקרא בש� ,  שעושי� בדקל הזהותוחבי� אותו תו, סדק, אחר בשנה זושנוס� באיל� דקל 
שהיו לקוחי� ענ� דקל זכר ותוחבי� אותו תו, דקל , י"עוד פירש. י"ברש'  פירוש א-, זכר ונקבה

 ].ח"צל' וע, משו� שטענו אנשי יריחו שהוא דבר האבד, והטע� שלא מיחו בה� חכמי�. [נקבה
שאבותיה� הקדישו את ומשו� ,  ושקמה של הקדשובענפי� שגדלו בחרההתירו את גידולי ', פי 2

 -וסברו אנשי יריחו שה� מותרי� לה� , ענפי�גדלו בה� כ "ואח, העצי� כשה� קצוצי�
, וחכמי� מיחו ביד� משו� שא� שנכו� שאי� מעילה בגידולי�, דלשיטת� אי� מעילה בגידולי�

 .מ איסור דרבנ� יש"מ
כלומר , "ואהבת" ל"אחד"רב יהודה פירש שלא הפסיקו בי� , י� בזהכמה פירוש' נאמרו בגמ 3

' תוס [.לא חילקו בי� קבלת מלכות שמי� להמש, הפרשהמחמת זה ו, "אחד" בשלא האריכו
ומזה משתמע כאילו , בבת אחת" ' שמע ישראל ה"תיבות ' שהיו אומרי� ג, פירשו) ה לא"בד(

 הפסיקוכ� רבא פירש ש].  הכוונה בפסוק זהולא זו, ה שישמע את תפלת ישראל"אומרי� להקב
 �בבת אחת ולא הפסיקו בי� " היו� על לבב," רק שהיו קורי� תיבות ,"ואהבת" ל"אחד"בי

' עוד הביאה הגמ. שלא ישמע שרק היו� התורה מצוה ל, לעשות ולא דאגו -" על לבב," ל"היו�"
יהודה אומר שלא היו ' ר, מ מפרש כדברי רבא דלעיל"ר, ברייתא שמפרשת מה היתה כריכת�

  .'אומרי� ברו, ש� וכו
, "פורצי� פרצות בגינותיה� ופרדיה� להאכיל נשר לעניי�"יהודה הגירסא ' בברייתא בדברי ר 4

אפשרות לעניי� להכנס בשבתות וימי� טובי� של שני בצורת לאכול דהיינו שהיו נותני� 
  .ביאור מחלוקת�בסמו, בטבלא ' וע. מהעצי�מהפירות שנשרו 

כיו� שהוא היתר גמור " קוצרי�"יהודה אי אפשר לגרוס כא� ' שלפי משנתנו שהיא כר, י"פירש 5
� אסור לעשות גדיש אכ. לקצור קוד� העומר באות� המקומות שאינ� ראוי� להביא מה� עומר

ומה שגזרו דוקא . [מתבואה חדשה בכל מקו� שיש לגזור שמא יבוא לאכול מתי שמתעסק בה
 ].כ גבי קצירה שיתכ� הפסד"משא, משו� שש� אי� הפסד, בגדישה

אמנ� לא היו נשמרות מצד , לפתות שהדר, כ� להכניס� לקיו�) עלי-(ולא מכל ירק אלא מראשי  6
ואנשי יריחו סברו שנחשב דבר זה מכניסו לקיו� ואי� צרי, , )השרשי�-(י האמהות "עצמ� אלא ע

ועניי� היו אוכלי� את ,  ואילו חכמי� סברו שאינו נקרא פאה. כיו� שיש שכא� די� פאה-לעשר 
  . א� שלדעת חכמי� אינה נקראת פאה וצריכי� לעשר-  כדי� כל פאה -הפאה הזו בלא מעשר 
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  .פסחי� ד� נו
  ?אלו דברי� עשה חזקיה מל� יהודה

  
  לא הודו לו חכמי�   חכמי�הודו לו  

  רשע גרר עצמות אביו אחז שהיה   א
  1במטת חבלי�

   -קצ+ דלתות ההיכל 
  ושלח� מנחה למל, אשור

   -כיתת נחש הנחושת   ב
  ז"שעשו אותו ישראל ע

 �   -סת� מי גיחו� העליו
  שלא יהיה מי� לחיילי מל, אשור

   -גנז ספר רפואות   ג
  לי� אלא מתרפאי�ושלא היו נכנעי� בח

�  2עיבר ניס� בניס

  
  :פסחי� ד� נו

  ?חו וחכמי� בעני� לקיטת פירות הנושרי� מהדקלבמה נחלקו אנשי ירי
  

   עלי� התחתוני�  בשל כיפי�    עלי� העליוני�  בשל מכבדות   
  3 שמא יעלה ויתלוש-אסור : לחכמי�  ל"לעולא בש� ר

  לא חששו: לאנשי יריחו
  ע מותר "לכו

  4 משו� מוקצה-אסור : לחכמי�   שמא יעלה ויתלוש-ע אסור "לכו  ל"לרבי� בש� ר
  

                                                           
 ועשה כ� לכפר .במטה נאה כיאה למלכי� אלא במטת חבלי�כשהוציא אותו לקבורה לא קברו  1

  .שיראו עונש הרשעי�'  וכדי לקדש את ה,לו על עונותיו
שא� (באדר שהוא כבר ראוי להקרא ניס� ' אלא שביו� ל, אי� הכוונה שבחדש ניס� עשה ניס� שני 2

 . עיבר ניס� בניס�וזה נחשב כאילו, החליט לעשות אדר שני, )בניס�' לא היה חודש מלא היה יו� א
ט "ט ונתלשו בשבת וביו"וש או בעי"י מפרש את כל הסוגיא בתמרי� שהיו מחוברי� בע"רש 3

 משו� שגזרו שמא כשיעלה בגובה זה של הע+ ,חכמי� שמיחווטע� . ונפלו ונתפסו תו, העלי�
י� ואילו אנשי יריחו לא גזרו לחשוש שמא יתלוש ביד, יבוא לתלוש ג� מהתמרי� המחוברות ש�

דהרי משנה מפורשת היא שאי� עולי� באיל� בשבת , )תקה מחלו"בד(' אכ� הקשו התוס. מהמחובר
ואי, (� הכיפי� איסור זה שיי, ג� ביכ�  ו.ואי, יתירו זאת אנשי יריחו, ומשו� משתמש במחובר -

ה פירות הנושרי� בשבת " וה,ע" לכובביצה שנולדה בשבת אסורה'  ועוד אפי).ע מתירי�"בזה כו
אלא שהיו הפירות , ט"ש ועיו"את כל הסוגיא בפירות שנשרו מע' ולכ� העמידו תוס. סורי�א

 .ט נפלו לאר+"ושוב בשבת או ביו, תפוסי� באיל� בי� המכבדות או בי� הכיפי� בבי� השמשות
ואילו אנשי יריחו סברו שכיו� שהוא מוכ� . דסברו שדבר שמוכ� לעורבי� אינו נחשב מוכ� לאד� 4

 .דעתו ממנואת כי כל דבר שראוי לאד� אי� אד� מקצה , חשב מוכ� ג� לאד� נ�לעורבי


