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  .יא �ד מועד קט�

  ? לצור� המועד� הא� מותר לעשות דברי� דלהל� בחול המועד

  

 )מ סוכות"חוה(ימות הגשמי�  ) מ פסח"חוה(ימות החמה   

  מותר  מותר או נפות, לעשות רשתות לדגי�

אסור  מותר  לעשות תנורי�
1

  

  

הא� מותר לתק� מנעול ומפתח שנשברו בחול המועד
2

?  

  

  הצד שאסור  הצד שמותר  

  בפטיש של נפחי� שעושה קול גדול  בפטיש של נגרי� שעושה קול חלש ירו� ראשו�לת

  בגרזני� שמשמעי� קול   במסור גדול שאי� משמיע קול כלל  לרב חסדא

  אחר שגזר יוחנ� כה� גדול על הפטיש קוד� שגזר יוחנ� כה� גדול על הפטיש  לרב פפא

ודה שא� דבר האבד צרי� שינוייה' כר יוסי שדבר האבד מותר בלא שינוי' כר  לרב אשי
3

 

  

  :מועד קט� ד� יא

מי שהזמי� את זיתיו ליתנ� בבית הבד להוציא מה� שמ�
4

  ?מה דינו בזמני� דלהל�, 

  

כשהגיע חול המועד  כשאירעו אבל  
5

  

אסור לעשות כלו�  לרב שישא בריה דרב אידי
6

מותר ליתנ� ויניח עליה� קורה  
7

  

רהמותר ליתנ� ויניח עליה� קו  לרב אשי
8

  

  

                                                           

1
 .מ" ונמצא שטרח שלא לצור� חוה�  החגדכיו� שהאויר רטוב אי� התנורי� מתייבשי� תו�  

2
ואילו בברייתא , בזה סתירה דבמשנתנו כתוב שמנעול ומפתח שנשברו מתקנ� במועד' הקשתה הגמ 
והוא ביטל זאת , מ בשביל דבר האבד"יתא שעד ימיו של יוחנ� כה� גדול היה פטיש מכה בירושלי� בחוהא

כיו� שנשמע קולו בחוזק ואי� הכל יודעי� שבשביל מלאכת דבר האבד  ומ� שהוא לצור� דבר האבד ' אפי
 .מ וג� יבואו ללמוד להתיר" ואיכא זילותא לחוה,הוא

3
ג שגזר אינו "יוחנ� כה' שטעמו של ר) ג� בחלקת בנימי�'  וע,קר� אורה(ולתירו� זה כתבו האחרוני�  

 .עשות בשינוי ולא כדרכה בפטישהמשו� השמעת הקול אלא משו� שמלאכת דבר האבד צריכה ל

4
, י הנקרא מעט� שש� ה� מתחממי� ומתבשלי�להדר� שקוד� שסוחטי� את הזיתי� נותני� אות� בכ 

כ נותני� אות� "ואח, )כי� אות� כדי שכל הזיתי� יתחממו בשוהומה שהיו מהפ(ושוב הופכי� אות� 
  .וא� לא יתנו אות� ה� יתקלקלו וחשוב דבר האבד. ג בית הבד"ע
5

אלא שקרה לו איזה אונס שנתעכב ולא יכל לתת את הזיתי� , ג שלא כיוו� את מלאכתו למועד"ובכה 
 .או ששכר פועלי� והטעו אותו ולא באו, קוד� החג בבית הבד

6
  .פ אחרי� עושי� לו"ברייתא המפרשת שעכ' ובסמו� תביא הגמ,  הוא בעצמו,כלומר 
7

אבל לא כדר� הסוחטי� שטועני� , כלומר שמניח אות� בבית הבד וטוע� עליה� קורה רק פע� אחת 
  .כמה פעמי�

8
והמשנה לא היתה צריכה . ולשיטתו אדרבה בימי אבלו פשיטא שמותר טפי כיו� שהוא רק איסור דרבנ� 

  .בחול המועד מותר' אלא באה לאשמועינ� שאפי,  דזה פשיטא�לומר לנו שבימי אבלו מותר 
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  :מועד קט� ד� יא

  ?הא� מותר לאחרי� לעשות בשביל אבל מלאכות דלהל�

  

  , לגו� את כדו, לטעו� לו זיתיו  
  , צמרו מ� היורה, להעלות פשתנו מ� המשרה

  להרבי� שדהו בזמ� עונת המי�

  ,לזרוע לו שדה החרושה
   שדה העומדת לפשת�

אסור  מותר  לתנא קמא
1

  

  מותר  מותר  יהודה' לר

  

  ? דלהל� הא� יכולי� לעשות מלאכה בימי אבל�אנשי�

  

האריסי� והחכירי� והקבלני�  
2

החמרי� הגמלי� והספני�  
3

  

  לא יעשו  �����  בשביל עצמ�

יעשו בעצמ� לא יעשו בעצמ� אלא אחרי� יעשו לה�  בשביל אחרי�
4

  

  

  ?היה אבל מושכר למלאכה או שהשכיר פועל מה הדי�

  

 שכר לוהיה פועל מו    היה האבל שכיר יו�  

לא יעשה לו  בבית האבל  לא יעשה  בקבלנות
5

  

לא יעשה  שלא בקבלנות
6

  יעשה לו  שלא בבית האבל  

  

                                                           

1
בזמ� (תזרע באפל ) בזמ� הראשו��(בבכיר שדהו א� לא תזרע ש כיו�, דאי� זה חשיב דבר האבד 

  .א� לא תזרע פשת� תזרע ממי� אחר, וכ� לגבי שדה פשת�). המאוחר
2

 שבתבואה חולקי� לפי חצי חצי או �חצה שליש ולרביע  מקבלי שדות באריסות היינו למ,'פי 
והחכירי� ה� מי שקיבל לשמור שדה או לעובדה ויקבל מיבול השדה כ� . 'שליש ושני שליש וכו

כ מקבלי� את השדה לעובדה ולשומרה ומקבל "והקבלני� ג). וא� לא תעשה לא יקבל(וכ� כורי� 
 ). לאבי� תעשה השדה ובי�(סכו� קצוב של מעות בעד זה 

3
 .� או גמלי� או ספינות לאחרי�ישה� משכירי� חמור 
4

 .דה� אינ� יכולי� להשמט מהמלאכה כיו� שה� עצמ� מושכרי� 
5

 .שלא יחשדו אותו ויאמרו שהוא בעצמו עושה מלאכה 
6

מ כיו� "מ, שעושה זאת בעיר אחרת שלא מכירי� אותו' שאינו בקבלנות ואפי' והחידוש שאפי 
 .משו� שבדברי� אלו אי� הפסד לבעליה� באיחור�, בו ביו� אסורשיכול לחזור לביתו 


