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  .יב �ד מועד קט�

הא� מותר לתת לנכרי מלאכה בקבלנות בזמ� שאסור לישראל לעשות
1

?  

  

  מחו� לתחו�  בתו� התחו�  

אסור  אי� עיר אחרת של ישראל קרובה
2

  מותר:בשבתות וימי� טובי�  
   אסור:בחול המועד

  אסור  אסור  יש עיר אחרת של ישראל קרובה

  

,המות בשדה כדי שירבו זבלדיר של במ "ט וחוה"אי� עושי� בשבתות וביו  

 היכא שבאו מאליה�מה הדי�
3

והא� מותר לסייע�, 
4

שומרלה�  ולהעמיד 
5

?  

  

  נכנסו מאליה�   
   מזההא� מותר להנות

  הא� מותר לסייע� 
  ולהעמיד לה� שומר

  אסור  מותר   בסת� בהמות שנכנסו

  מותר: ק"לת  מותר בשכיר שבוע שבת חודש לדייר 
תלוי באיזה זמ�: לרבי

6
  

  

  ?מי שהיה יינו בתו� הבור והגיע חול המועד מה הדי�
  

  לסתו� את החביות במגופה  לזל� את היי� מהבור לחבית  

יוסי' לר
7

  מותר  מותר  

  ורק יכסה החבית בנסרי��אסור   מותר  יהודה' לר

  

  ?הא� מותר לזפת כלי� דלהל� בחול המועד
  

   חבית גדולה�חביתא    כד קט��כוזתא   

אסור   דאי� בה טורח�מותר   בתר טירחא אזלינ� �לשמואל 
8
  דיש בה טורח � 

   דיש בה הפסד �מותר    דאי� בה הפסד כל כ��אסור    אזלינ� בתר הפסד�לרב דימי 

                                                           

1
העמידו את דברי שמואל ) ה אמר"בד(' אכ� התוס, י שהכל מיירי בשבת"הוא הפירוש אליבא דרשכ�  

 .אבל בשבת מותר, באבל

2
  .ויבואו לומר שהיו� בשבת נת� לו לעשות, דכיו� שידעי כולי עלמא דמלאכה זו של ישראל 
3

להנות משדה יש לדו� הא� מותר ,  שבאו בהמות מאליה� לשדה או ע� נכרי שהביא אות�,כלומר 
 .שנזדבלה באופ� כזה ולא צרי� להמתי� בכדי שיעשו

4
מקו� תו� לאו לסייע לבהמות ללכת ממקו� , כשהתחילו להכנס הא� מותר לסייע לה� שיכנסו כול� 

 .השדה כדי שתזדבל כולה

5
י "י כת"וברש. ז ה� ישארו בשדה"כלומר לתת לה� שומר שישמור את צאנ� ועי, דהיינו לנער את צאנ� 
 .ז ה� מטילות גלליה�"ירש לנער את הבהמה היינו להעמידה כשהיא רובצת שעיפ

6
בשבת מותר להחזיק טובה למי שירצה לסייע בהכנסת הבהמות אול� אסור לתת לו מזונות או שכר ', פי 

 .לתת לו שכר על זה' מ מותר אפי"ובחוה. ט מותר לתת לו ג� מזונות"וביו. על זה

7
  .יהודה צרי�' ולר. מ"י במלאכת חוהל שלא צרי� לעשות שינו"ס 
8

 .אבל בדיעבד לא חייב,  מבואר שהאיסור הוא רק לכתחילה)ה יש מה�"בד' בעמוד ב(י "ברש 
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  :מועד קט� ד� יב

  ?הא� מותר לעשות מלאכות עשיית הפת במועד

  

 מלאכות בתלוש מהקרקע  מלאכות במחובר לקרקע  

  יש לו   תרמו  אסור  בדבר האבד
  אסור: יוסי' ג בש� ר"לרשב  דבר שאינו אבד  מה יאכל

לחכמי�
1

   מותר:
  מותר

  מותר  מותר  בי� אבד בי� לא�אי� לו מה יאכל 

  

  ?הא� מותר לבשל שכר בחול המועד

  

 כשיש לו יש� ורוצה להערי� ולשתות מהחדש  כשאי� לו שכר אחר  

  אסור  מותר  לתנא קמא

  מותר  מותר יהודה' יוסי בר' לר

  

  

                                                           

1
מ שעושי� מלאכת דבר "וש, ל דמשקי� בית השלחי� במועד"והיינו חכמי� דריש מכלתי� דס 

  .במחובר לקרקע' האבד אפי


