
 מסכת מועד קטן בס"ד

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 docמסכת מועד קטן.\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E                8מתוך  1עמוד                    זאב לבנוני   ------------

 עיקריים במסכת:הנושאים ה
השקיה ופעולות בשדה, פעולות שהם צורך  דיני מלאכות במועד בנושאים הבאים: פרק א:

הרבים, פעולות הגורמות לצער, פעולות שהם צורך המת, נשיאת נשים, תפירה ואריגה, 

 .מעשה אומן, דבר האבד
 עד.מלאכות שיש בהם הפסד ממון או דבר האבד, מלאכה לצורך המו פרק ב:

 .ודיני אבלות בחול המועד ,כביסה, כתיבה ,גילוח פרק ג:
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 פרק א'
השקיה ופעולות בשדה,  דיני מלאכות במועד בנושאים הבאים: :הנושאים העקריים בפרק

צורך פעולות שהם צורך הרבים, פעולות הגורמות לצער, שהם פעולות 
 .נשיאת נשים, תפירה ואריגה, מעשה אומן, דבר האבדהמת, 

 
 תידיני השקיה בחול המועד ובשביע א: משנה

 א ַּבְּתִחָּלה.ַמְׁשִקין ֵּבית ַהְּׁשָלִחין ַּבּמֹוֵעד ּוַבְּׁשִביִעית, ֵּבין ִמַּמְעָין ֶׁשָּיָצא ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ִמַּמְעָין ֶׁשּלא ָיצָ 
 לא ִמֵּמי ַהְּגָׁשִמים ְולא ִמֵּמי ַהִּקילֹון. ,ַמְׁשִקין ֲאָבל ֵאין
 ין עּוִגּיֹות ַלְּגָפִנים.ְוֵאין עֹוִש 

 יזונה מהשקיה ואינה מסתפקת במי גשמים):נבית שלחין (שדה ש השקיית 1
 , בין ממעיין חדש ובין ממעיין ישן.מותר להשקות ממעין 1.1
 .(משום טרחה יתרה) "(קילון") בורות עמוקים ממיאגמים, ולא שבאסור להשקות ממי גשמים  1.2

 .(משום טרחה יתרה) במים ותםא לעץ כדי למלסביב אסור לעשות גומות  2
 

 השדה בשביעית ובמועד תעשיית תעלה למים להשקיי :משנה ב
 ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר: ֵאין עֹוִשין ֶאת ָהַאָּמה ַּבְּתִחָּלה ַּבּמֹוֵעד ּוַבְּׁשִביִעית.

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים:
 ת, ּוְמַתְּקִנין ֶאת ַהְּמֻקְלָקלֹות ַּבּמֹוֵעד.ָהַאָּמה ַּבְּתִחָּלה ַּבְּׁשִביִעי עֹוִשין ֶאת

 
 ְוחֹוְטִטין אֹוָתן. ּוְמַתְּקִנין ֶאת ִקְלקּוֵלי ַהַּמִים ֶׁשִּבְרׁשּות ָהַרִּבים,

 ּוְמַתְּקִנין ֶאת ַהְּדָרִכים ְוֶאת ָהְרחֹובֹות ְוֶאת ִמְקוֹות ַהַּמִים,
 ַהְּקָברֹות, תְועֹוִשין ָּכל ָצְרֵכי ָהַרִּבים, ּוְמַצְּיִנין אֶ 

 ְויֹוְצִאין ַאף ַעל ַהִּכְלַאִים.
 אסור. רבי אליעזר בן עזריה (ואין הלכה כמותו): 1
 חכמים: 2

 בשביעית מותר. 2.1
 לה קיימת אבל אסור לעשות חדשה.תעבמועד מותר לתקן  2.2

 כותרת נוספת: עשיית פעולות לצורך הרבים בחול המועד
 תם.ת מים של רשות הרבים וגם לנקורומותר לתקן צינו 3
 מותר לנקות את מקוואות המים.בות וומותר לתקן את הדרכים ואת הרח 1
 מותר לציין את מקומות הקברים.ו, מותר לעשות כל צרכי הרבים 2
 מותר לב"ד לשלוח שליחים לפקח על עקירת הכלאיים מהשדות. 3
 

 המשך דיני השקיה בחול המועד :משנה ג
 ב אֹוֵמר:ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעק

 .ים ֶאת ַהַּמִים ֵמִאיָלן ְלִאיָלן, ּוִבְלַבד ֶׁשּלא ַיְׁשֶקה ֶאת ָּכל ַהָּׂשֶדהמֹוְׁשכִ 
 .לא ַיְׁשֵקם ַּבּמֹוֵעד ,ָׁשתּו ִלְפֵני ַהּמֹוֵעד ְזָרִעים ֶׁשּלא

 ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין ָּבֶזה ּוָבֶזה.
 רבי אליעזר בן יעקב: 1

 מים שמכונסים תחת אילן אחד: 1.1
 ם.מותר למושכם לאילנות אחרי 1.1.1
 אסור להשקות איתם את כל השדה. 1.1.2

 שדה זרועה שלא השקו אותה לפני חול המועד, אין להשקותה בחול מועד. 1.2
 מתירים להשקות את כל השדה, ואף אם לא הישקו אותם לפני המועד. כמים (ואין הלכה כמותם):ח 2
 

 ובשביעית שמותר או אסור לעשותם בחול המועדבשדה פעולות  :משנה ד
 ִמְּׂשֵדה ָהִאיָלן ּוִמְּׂשֵדה ַהָּלָבן, ֶׁשּלא ְּכַדְרּכֹו, ַּבּמֹוֵעד ּוַבְּׁשִביִעית. ,יׁשּות ְוֶאת ָהַעְכָּבִריםָצִדין ֶאת ָהאִ 

 ֶׁשּלא ְּכַדְרּכֹו. ,ְּכַדְרּכֹו, ּוִמְּׂשֵדה ַהָּלָבן ,אֹוְמִרים: ִמְּׂשֵדה ָהִאיָלן ַוֲחָכִמים
 .ִרין ֶאת ַהִּפְרָצה ַּבּמֹוֵעדּוְמקָ 

 ּבֹוֶנה ְּכַדְרּכֹו. ,ְּׁשִביִעיתּובַ 
 ציד של עכברים ואישות (חפרפרת): 1

 , אולם בשינוי.("שדה לבן") מותר לצוד אותם גם בשדה אילן וגם בשדה תבואה תנא קמא: 1.1
 בשדה תבואה מותר רק בשינוי.כדרכו, בשדה אילן מותר גם  חכמים: 1.1.1

 :בגדר פרצהסתימת  2
 סותמה בצורה ארעית.ל המועד מותר לבחו 2.1
 שביעית מותר לסותמה גם באופן קבוע.ב 2.2
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 דברים שאין לעשותם בחול המועד כיוון שגורמים צער :משנה ה
 ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: רֹוִאין ֶאת ַהְּנָגִעים ַּבְּתִחָּלה ְלָהֵקל, ֲאָבל לא ְלַהְחִמיר.

 ְלַהְחִמיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: לא ְלָהֵקל ְולא
 ְמַלֵּקט ָאָדם ַעְצמֹות ָאִביו ְוִאּמֹו, ִמְּפֵני ֶׁשִּׂשְמָחה ִהיא לֹו. ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר:
 הּוא לֹו. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ֵאֶבל

 קֶדם ָלֶרֶגל ְׁשלִׁשים יֹום. ְולא ַיְסִּפיֶדּנּו ,לא ְיעֹוֵרר ָאָדם ַעל ֵמתוֹ 
 בדיקת נגעים: 1

 רבי מאיר: 1.1
 געים במטרה לטהרם.נמותר לכהן לבדוק  1.1.1
 .(מותר לו לשתוק) ן לקבוע שהנגע הוא טמאאסור לכה 1.1.2
 אסור לכהן בכלל לבדוק נגעים. חכמים: 1.1.3

 ליקוט עצמות בחול המועד: 2
 אביו ואמו כיון שזה משמח אותו. עצמות , ואפילומותר רבי מאיר: 2.1
 כיוון שיום ליקוט עצמות הוא אבל למלקט. ,אסור רבי יוסי: 2.2

 .יחד אתו (לא להרבות צער במועד)שיבכו אחרים אין להביא מרי נפש  ,נפטר אדם ברגל 3
 יום קודם הרגל אין להביא ספדנים על מת שנפטר קודם לכן (לא לעורר את הצער במועד). 30 -החל מ 4

 
 צורך קבורת המתלפעולות במועד  :משנה ו

 ֵאין חֹוְפִרין ּכּוִכין ּוְקָברֹות ַּבּמֹוֵעד,
 ֲאָבל ְמַחְּנִכים ֶאת ַהּכּוִכין ַּבּמֹוֵעד.

 ֶּבָחֵצר. ין ִנְבֶרֶכת ַּבּמֹוֵעד, ְוָארֹון ִעם ַהֵּמתְועֹוִש 
 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵסר, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֵיׁש ִעּמֹו ְנָסִרים.

 :בעתידחפירת כוכים או בנית קברים לצורך מתים  1
 לתקן ישנים מותר.לעשות חדשים, אסור,  1.1

 מותר להכין במועד בריכת מים לכובסים לצורך דברים שמותר לכבס. 2
 עשית ארון למת: 3

 מותר, אם עושים את הארון באותה חצר שבו נמצא המת. תנא קמא: 3.1
 רק אם יש כבר נסרים מוכנים מלפני המועד. באותה חצר, מותר רבי יהודה: 3.2

 
 נשיאת נשים במועד :משנה ז

 ֶׁשִּׂשְמָחה ִהיא לֹו. ְולא ְמַיְּבִמין, ִמְּפֵני ,, לא ְּבתּולֹות ְולא ַאְלָמנֹותֵאין נֹוְשִאין ָנִׁשים ַּבּמֹוֵעד
 ֶאת ְּגרּוָׁשתֹו. ֲאָבל ַמֲחִזיר הּוא

 
 ְועֹוָשה ִאָּׁשה ַּתְכִׁשיֶטיָה ַּבּמֹוֵעד.

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: לא ָּתסּוד, ִמְּפֵני ֶׁשִּנּוּול הּוא ָלּה.
 ים במועד (לא לערב שמחה בשמחה).אין מיבמאין נושאים נשים במועד, ו 1
 .מותר להחזיר גרושתו 2

 במועד ? להתקשטהאם מותר לאשה  כותרת נוספת:
 מותר. תנא קמא: 1
 .מפני שזה מכער אותהאסור למרוח את העור בסיד  רבי יהודה: 2
 

 דיני תפירה ואריגה בחול המועד :משנה ח
 ַהֶהְדיֹוט ּתֹוֵפר ְּכַדְרּכֹו,

 ְוָהֻאָּמן ַמְכִליב.
 ּוְמָסְרִגין ֶאת ַהִּמּטֹות.

 ַאף ְמַמְּתִחין.ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: 
 הדיוט (שאינו מומחה), תופר במועד כמו בחול. 1
 (מניח רווחים בין התפירות). , תופר בדילוגים")מומחההאומן, (" 2
 אריגת חבלים הנמצאים בתחתית המטה: 3

 מתיר. תנא קמא: 3.1
 : מותר אפילו למתוח את החבלים.)(ואין הלכה כמותו רבי יוסי 3.2

 
 ל המועדהכנת כלי בישול וטחינה בחו :משנה ט

 ַמֲעִמיִדין ַּתּנּור ְוִכיַרִים ְוֵרַחִים ַּבּמֹוֵעד.
 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֵאין ְמַכְּבִׁשין ֶאת ָהֵרַחִים ַּבְּתִחָּלה.

 וכיריים. , רחייםמותר לבנות ולתקן תנור תנא קמא: 1
 ).ויש בזה טרחה יתרה ,אין לנקר רחיים חדשות (שהן חלקות רבי יהודה: 2
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 ה בין פעולות מעשה אומן לפעולות מעשה הדיוטהבחנ :משנה י

 עֹוִשין ַמֲעֶקה ַלַּגג ְוַלַּמְרֶּפֶסת ַמֲעֵשה ֶהְדיֹוט,
 ֲאָבל לא ַמֲעֵשה ֻאָּמן.

 ַּבָּיד ּוָבֶרֶגל, ָׁשִפין ֶאת ַהְּסָדִקין ּוַמְעִּגיִלין אֹוָתן ַּבַּמְעֵּגיָלה
 ֲאָבל לא ַּבַּמְחְלַצִים.

 ְמַתְּקָנן ַּבּמֹוֵעד, ,ּקֹוָרה ְוַהַּמְנעּול ְוַהַּמְפֵּתַח ֶׁשִּנְׁשְּברּוַהִּציר ְוַהִּצּנֹור ְוהַ 
 ֶׁשּלא ְיַכֵּון ְמַלאְכּתֹו ַּבּמֹוֵעד. ּוִבְלַבד

 
 ּכֹוְבָׁשן. ,ְוָכל ְּכָבִׁשין ֶׁשהּוא ָיכֹול ֶלֱאכֹול ֵמֶהן ַּבּמֹוֵעד

 עשית מעקה לגג ולמרפסת: 1
 השניה בלא טיט), מותר. מעשה הדיוט (כגון לערם אבנים אחת על 1.1
 מעשה אומן אסור. 1.2

 ימת סדקים בגג:תס 2
 או ברגל מעשה הדיוט. דמותר לשפשף אותם בי 3
 אסור לגלגל את הטיח במעגילת עץ או במלחציים של בונים שזה מעשה אומן. 4
 :תיקון צורכי בנין 5

 מותר לתקן אביזרים של דלת כגון: 5.1
 מנעול ומפתח שנשברו.לת, חור שהציר מסתובב בו, קורה שמעל הדציר של דלת,  5.2
 לחול המועד.את מלאכת התיקון במכוון אין להשהות  5.3

 הכנת ירקות כבושים: כותרת נוספת:
 אם אפשר יהיה לאכלם במועד מותר, 1
 לאכלם במועד, אסור.יהיה אם אי אפשר  2
 

 פרק ב
 מלאכות שיש בהם הפסד ממון או דבר האבד, מלאכה לצורך המועד. הנושאים העקריים בפרק:

 
 ושגים:מ

כלים אלה הזיתים זיתים לכלים שנקראים מעטן. באחת מפעולות בית הבד היא הכנסת ה צבירת זיתים במעטן:
 לאחר שהתרככומתחממים ומתרככים. לאחר זמן הופכים את הזיתים כדי שיתרככו כולם יפה. 

ם . אם משאירים אותם במעטן, יותר מדי זמן הנותנים אותם לבית הבד כדי לעצור את שמנם
 נפסדים.

 
 או אבל אונסארעו וכדי לעצור את שמנם, קודם הרגל  (ראה מושגים)הפך זיתים במעטן  משנה א:

 ,ִמי ֶׁשָהַפ� ֶאת ֵזיָתיו, ְוֵאְרעֹו ֵאֶבל אֹו אֶנס אֹו ֶׁשִהְטעּוהּו ּפֹוֲעִלים
 ה.ַהּמֹוֵעד; ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּודָ  טֹוֵען קֹוָרה ִראׁשֹוָנה ּוַמִּניָחּה ְלַאַחר

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: זֹוֵלף ְוגֹוֵמר ְוָגף ְּכַדְרּכֹו.
 רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 1

 (כדי שיזוב מקצת שמנם). םקורת בית הבד על הזיתייכול להניח בחול המועד את  1.1
 את שאר העבודה יעשה לאחר המועד. 1.2

 .)את החביות מסיים את העבודות כדרכו (זולף מים, גומר את הסחיטה וסותםרבי יוסי:  2
 

 קודם החגקודם הרגל, וארעו אונס או אבל דרך ענבים בגת  :משנה ב
 ,ְוֵכן ִמי ֶׁשָהָיה ֵיינֹו ְּבתֹו� ַהּבֹור, ְוֵאְרעֹו ֵאֶבל אֹו אֶנס אֹו ֶׁשִהְטעּוהּו ּפֹוֲעִלים

 יֹוֵסי. זֹוֵלף ְוגֹוֵמר ְוָגף ְּכַדְרּכֹו; ִּדְבֵרי ַרִּבי
 עֹוֶשה לֹו ִלּמּוִדים, ִּבְׁשִביל ֶׁשּלא ַיְחִמיץ.ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: 

 המועד כדרכו. חולמסיים את העבודות ב רבי יוסי: 1
 (ואין הלכה כמותו):רבי יהודה  2

 מניח נסרים של עץ על פי הבור, שהיין לא יחמיץ. 2.1
 מסיים את העבודות לאחר המועד. 2.2

 
 פעולות בחול המועד שיש בהן דבר האבד :משנה ג

 ם ֵּפרֹוָתיו ִמְּפֵני ַהַּגָּנִבים,ַמְכִניס ָאדָ 
 ְוׁשֹוֶלה ִּפְׁשָּתנֹו ִמן ַהִּמְׁשָרה, ִּבְׁשִביל ֶׁשּלא ּתאַבד,

 ְמַלאְכּתֹו ַּבּמֹוֵעד. ּוִבְלַבד ֶׁשּלא ְיַכֵּון ֶאת
 יאֵבדּו. ,ְוֻכָּלן ִאם ִּכְּונּו ְמַלאְכָּתן ַּבּמֹוֵעד

 יגנבו אותם. כדי שלאמהגגות והפרדסים  פירותמותר לאסוף את ה 1
 מותר להוציא את הפשתן מהמשרה כדי שלא תרקיב. 2
 אסור להשהות את המלאכות כדי לעשותן במועד. 3



 מסכת מועד קטן בס"ד

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 docמסכת מועד קטן.\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E                8מתוך  5עמוד                    זאב לבנוני   ------------

 בכוונה כדי לעשותה במועד אין מתירים לו לעשותה במועד.משהה את עבודתו ה 4
 

 עבדים ובהמות בחול המועד ,ת בתיםיקני :משנה ד
 ָּלא ְלצֶר� ַהּמֹוֵעד,ֵאין לֹוְקִחין ָּבִּתים, ֲעָבִדים ּוְבֵהָמה, אֶ 
 אֹו ְלצֶר� ַהּמֹוֵכר, ֶׁשֵאין לֹו ַמה ּיאַכל.

 
 ִמַּבִית ְלַבִית, ֲאָבל ְמַפֶּנה הּוא ַלֲחֵצרֹו. ֵאין ְמַפִּנין

 .יִאין ֵּכִלים ִמֵּבית ָהֻאָּמןֵאין ְמבִ 
 ְמַפָּנן ְלָחֵצר ַאֶחֶרת. ,ִאם חֹוֵׁשׁש ָלֶהם

 לצורך המועד. הלוקח צריך להם אם ,מותר 1
 , כי אין לו במה לקנות אוכל.צריך למעות אם המוכר ,מותר 2

 כלים ממקום למקום העברת כותרת נוספת:
 אין מפנים כלים מבית לבית אלא אם כן שני הבתים נמצאים באותה חצר. 1
 אין להחזיר כלים מבית האומן. 2
 יאם לביתו).אם חושש שהכלים יגנבו מהאומן מותר להעבירם למקום שמור (אך לא להב 3
 

 טפול בתאנים השטוחות בשדה כדי ליבשן :משנה ה
 ְמַחִּפין ֶאת ַהְּקִציעֹות ַּבַּקׁש.

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַאף ְמַעִּבין.
 

 ַהּמֹוֵעד. מֹוְכֵרי ֵפרֹות, ְּכסּות ְוֵכִלים, מֹוְכִרים ְּבִצְנָעה ְלצֶר�
 ִשין ְּבִצְנָעה ְלצֶר� ַהּמֹוֵעד.ַהַּצָּיִדין ְוַהָּדׁשֹוׁשֹות ְוַהָּגרֹוסֹות, עוֹ 

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ֵהם ֶהְחִמירּו ַעל ַעְצָמן.
 מותר לכסותם בקש שלא ירטבו מהגשמים.  תנא קמא: 1
 מותר גם לעשותם ערימה כדי שהעליונות יגנו על התחתונות. רבי יהודה: 2

 מלאכות שעושים בחול המועד בצנעה כותרת נוספת:
 .לצורך המועדים וכלים, רות, בגדיפ םמוכרי 1
 בעלי מלאכה העושים מלאכתם לצורך המועד: 2

 .("גרוסות") והטוחנים פולים ("הדשושות")  החיטהציידים, הכותשים  תנא קמא: 2.1
 .(למרות שמותר) על עצמם שלא לעשות מלאכתם במועד מחמיריםגם הם  רבי יוסי: 2.2

 
 פרק ג

 ני אבלות בחול המועדודי ,כביסה, כתיבה ,גילוח הנושאים העיקריים בפרק:
 

 מושגים:
 הראשונים.דיני האבלות שחלים בשבעת ימי האבל   גזירת שבעה:

 דיני האבל שחלים לאחר השבעה עד להשלמת השלושים. :גזירת שלושים
לאבלים, ומברכים ברכה  העיר ללאחר שסימו את הקבורה, ועמדו בשורה, היו מתאספים ברחובה ש :ברכת אבלים

 .ותמים "ברוך מנחם אבלים"וחכעין ניחומים, 
 בשעה שהלווה לא פורע ובית דין  הנותנים שטרות אלה למלוו .שטרות שרשומים בהם נכסי הלווה :אגרות שום

 .פוסקים שהנכסים של הלווה שייכים למלווה לפי הסכום שהלווה חייב
 סים לצורך מזונות אלמנה ובנותיה.שטרות של בית דין על מכירת נכ  :אגרות מזון

 .שכל אחד בירר לו דיין לבית הדין שידון בדין שלהם שטר הסכמה   :רי ברוריםשט
 סעודה ראשונה של האבל בימי אבלו. סעודה זו אינו אוכל משל עצמו אלא אחרים נותנים לו. :סעודת הבראה

 
 מועדחול המקרים בהם מותר להתגלח ב :משנה א

 ְוֵאּלּו ְמַגְּלִחין ַּבּמֹוֵעד:
 ת ַהָּים,ַהָּבא ִמְּמִדינַ 

 ּוִמֵּבית ַהִּׁשְבָיה,
 ְוַהּיֹוֵצא ִמֵּבית ָהֲאסּוִרין,

 .ֲחָכִמים ְוַהְמנֶֻּדה ֶׁשִהִּתירּו לוֹ 
 ְוֵכן ִמי ֶׁשִּנְׁשַאל ֶלָחָכם ְוֻהַּתר,

 ְוַהָּנִזיר, ְוַהְמצָרע ָהעֹוֶלה ִמֻּטְמָאתֹו ְלָטֳהָרתֹו.
 כה).מועד (או בערב יו"ט סמוך לחשיהבא ממדינת הים בחול ה 1
 שבוי ששוחרר בחול המועד. 2
 אסיר ששוחרר בחול המועד. 3
 מנודה שהתירו חכמים את נידויו בחול המועד.ה 4
 מי שנדר שלא להתגלח והתיר לו חכם את נדרו בחול המועד. 5
 מצורע שכלו ימי נזירותו במועד וחייב בתגלחת.נזיר שכלתה נזירותו במועד, ו 6
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 מועדחול המקרים בהם מותר לכבס ב :משנה ב
 ְוֵאּלּו ְמַכְּבִסין ַּבּמֹוֵעד:

 ַהָּבא ִמְּמִדיַנת ַהָּים, ּוִמֵּבית ַהִּׁשְבָיה,
 .ֲחָכִמים ְוַהּיֹוֵצא ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים, ְוַהְמנֶֻּדה ֶׁשִהִּתירּו לוֹ 

 .ְוֵכן ִמי ֶׁשִּנְׁשַאל ֶלָחָכם ְוֻהַּתר
 .חֹות ַהְּסָפגָּפִרים ּוִמְטּפְ ִמְטְּפחֹות ַהָּיַדִים ּוִמְטְּפחֹות ַהּסַ 

 ְוַהִּנּדֹות ְוַהּיֹוְלדֹות, ַהָּזִבין ְוַהָּזבֹות
 .ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָּתִרין ,ֲהָרהְוָכל ָהעֹוִלין ִמֻּטְמָאה ְלטַ 
 ּוְׁשָאר ָּכל ָאָדם ֲאסּוִרין.

 שבוי ששוחרר בחול המועד.ד (או בערב יו"ט סמוך לחשיכה), והבא ממדינת הים בחול המוע 1
 מנודה שהתירו חכמים את נידויו בחול המועד.המועד, ואסיר ששוחרר בחול  2
 מי שנדר שלא לכבס והתיר לו חכם את נדרו בחול המועד. 3
 מגבות רחצה.ו, המסתפרכתפי מטפחות ששמים הספרים על ששימושן תדיר, ו ידיים מגבות 4
 נידות ויולדות. ,זבות ,זבים 5
 כל מי שסיים את ימי טהרתו במועד וחייב לכבס בגדיו. 6
 ני אדם אסורים לכבס.שאר ב 7
 

 נושאים שמותר לכתוב אותם בחול המועד :משנה ג
 ְוֵאּלּו ּכֹוְתִבין ַּבּמֹוֵעד:

 ִקּדּוֵׁשי ָנִׁשים, ִּגִּטין ְוׁשֹוָבִרין,
 ְּדַיִּתיִקי, ַמָּתָנה ּוְפרֹוְזּבּוִלין,
 ִאְּגרֹות ׁשּום ְוִאְּגרֹות ָמזֹון,

 י ֵברּוִרין,ְׁשָטֵרי ֲחִליָצה ּוֵמאּוִנים ּוְׁשָטרֵ 
 ּוְגֵזרֹות ֵּבית ִּדין ְוִאְּגרֹות ֶׁשל ָרׁשּות.

 שטר ללווה ששלם את חובו., וןגיטישטרות שמקדשים בהם את האשה,  1
 פרוזבול.שטר מתנה, ו ,צוואת שכיב מרע ("דיתיקי") 2
 (ראה מושגים).אגרות מזון, , ו)(ראה מושגיםאגרות שום,  3
 (ראה מושגים). ושטרי ברורים מיאנה)שטר מיאון, (לראיה שהקטנה שטר חליצה,  4
 אגרות של רשות (צווי שלטון).ו גזרות של בית דין 5
 

 בחול המועד כתיבה :משנה ד
 ֵאין ּכֹוְתִבין ְׁשָטֵרי חֹוב ַּבּמֹוֵעד,

 ֲהֵרי ֶזה ִיְכּתב. ,ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו אֹו ֶׁשֵאין לֹו ַמה ּיאַכל
 ּוְמזּוזֹות ַּבּמֹוֵעד, ְוֵאין ַמִּגיִהין אֹות ַאַחת, ֲאִפּלּו ְּבֵסֶפר ָהֲעָזָרה.ְּתִפִּלין  ֵאין ּכֹוְתִבין ְסָפִרים,
 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:
 ּוְמזּוזֹות ְלַעְצמֹו, ּכֹוֵתב ָאָדם ְּתִפִּלין

 ְוטֹוֶוה ַעל ְיֵרכֹו ְּתֵכֶלת ְלִציִציתֹו.
 :ים שטרי חוב במועד אלא אם כןאין כותב שטרי חוב: 1

 מאמין ללווה בלא שטר. המלווה אינו 1.1
 הסופר שמכין את השטרות זקוק לשכר לצורך המועד. 1.2

 כתיבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות: 2
 .ואין מגיהים אין כותבים תנא קמא: 2.1
 רבי יהודה: 2.2
 . לצורך מכירה אסור.לכתוב לצורך עצמו מותר 2.3
 אם נעשה בשינוי.לטוות פתיל תכלת מותר  2.4

 
 השבעה או בתוך ימי השלושים שבת או רגל שחלים בתוך ימי :משנה ה

 .ָּבְטָלה ֵהיֶמּנּו ְּגֵזַרת ִׁשְבָעה ,ַהּקֹוֵבר ֶאת ֵמתֹו ְׁשלָׁשה ָיִמים קֶדם ָלֶרֶגל
 .ָּבְטָלה ֵהיֶמּנּו ְּגֵזַרת ְׁשלִׁשים ,ְׁשמֹוָנה

 ין.ְרָגִלים ַמְפִסיִקין ְוֵאיָנן עֹולִ  .ָּבת עֹוָלה ְוֵאיָנּה ַמְפֶסֶקתִמְּפֵני ֶׁשָאְמרּו: ׁשַ 
 חל הרגל בתוך השבעה: 1

 .(ראה מושגים) לנהוג אבלות שלושה ימים, בטלה גזרת שבעה ואם הספיק 1.1
 לאחר הרגל. ,את הימים החסרים להשלים , ישולא הספיק 1.2

 ושים:לחל הרגל בתוך הש 2
  (ראה מושגים). ימים, בטלה גזרת שלושים 8לנהוג אבלות  ואם הספיק 2.1
 לאחר הרגל. ,םאת הימים החסרי להשלים , ישולא הספיק 2.2

 כלל: 3
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 שבת בתוך השבעה או השלושים: 3.1
 אינה מפסיקה את האבלות.נספרת כאחד מימי האבל, ו

 רגל בתוך השבעה או בתוך השלושים: 3.2
 אינו נספר כאחד מימי האבל.ימים), ו 8ימים), או השלושים (לאחר  3מפסיק את השבעה (לאחר 

     וך המועד,. נקבר המת בתרת שבעה, בטלה גזכה, אפילו ישב שעה אחת קודם הרגלהערה: להל 4
 לאחר המועד, וימי הרגל נמנים במנין השלושים.את שבעה מתחילים 

 
 שבועות, ראש השנה או יום כפור שחלים בתוך השבעה או בתוך השלושים :משנה ו

 ֲעֶצֶרת ַּכַּׁשָּבת. ,ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש
 ָּכְרָגִלים. יֵאל אֹוֵמר: ראׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִריםַרָּבן ַּגְמלִ 

 ַּכַּׁשָּבת. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: לא ְּכִדְבֵרי ֶזה ְולא ְּכִדְבֵרי ֶזה, ֶאָּלא ֲעֶצֶרת ָּכְרָגִלים, ראׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים
 רבי אליעזר: 1

 ונספר כאחד מימי האבל). האבלסיק את לשבועות יש דין של שבת (אינו מפ ,לאחר החורבן 1.1
 .של רגל לראש השנה ויום כפור יש דין רבן גמליאל: 2
 לראש השנה וליום כפור יש דין של שבת. לשבועות יש דין של רגל. חכמים: 3
 כמו שאר הרגלים.או השלושים ראש השנה ויום כפור מפסיקים את השבעה  ,הערה: להלכה, שבועות 4
 

 במועד דיני אבלות בחול :משנה ז
 .ִרין, ֶאָּלא ְקרֹוָביו ֶׁשל ֵמתֵאין קֹוְרִעין, ְולא חֹוְלִצין, ְוֵאין ַמבְ 
 ְוֵאין ַמְבִרין ֶאָּלא ַעל ִמָּטה ְזקּוָפה.

 ְלֵבית ָהֵאֶבל, לא ַּבַּטְבָלא ְולא ָּבִאְסקּוְטָלא ְולא ַּבָּקנֹון, ֶאָּלא ַּבַּסִּלים. ֵאין מֹוִליִכין
 ת ֲאֵבִלים ַּבּמֹוֵעד,ְוֵאין אֹוְמִרים ִּבְרּכַ 

 ,ֲאָבל עֹוְמִדין ַּבּׁשּוָרה ּוְמַנֲחִמין
 ּופֹוְטִרין ֶאת ָהַרִּבים.

 את מנהגי האבלות הבאים: בחול המועד גיםהשבעת קרובי המת נו 1
 ., ומקבל מאחרים סעודת הבראהאת הכתף בשעת ההלוויה מגלים ("חולצים") ,קורעים קריעה

 אבלות אלו במועד. שאר האנשים אינם נוהגים מנהגי 2
 :הבראהסעודת  3

 .הפוכהנעשית על מיטה זקופה כדרכה, ולא על מיטה   3.1
 טבלה", "איסקוטלה", "קנון"), אלא בסלים פשוטים.אינה נעשית בכלים מהודרים (" 3.2

 (ראה מושגים). אין אומרים ברכת אבלים 4
 עושים שורה ומנחמים את האבלים העוברים בשורה. 5
 .לביתו צריכים ללוות את האבל אינםכיוון שם לבתיהם הרבי תשולחים אאחרי השורה  6
 

 מנהגי קינות על מת בחול המועד. :משנה ח
 .ֵאין ַמִּניִחין ֶאת ַהִּמָּטה ָּבְרחֹוב, ֶׁשּלא ְלַהְרִּגיל ֶאת ַהֶהְסֵּפד

 ְולא ֶׁשל ָנִׁשים, ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד.
 ְמַעּנֹות, ֲאָבל לא ְמַטְּפחֹות. ָנִׁשים ַּבּמֹוֵעד

 ִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר: ַהְּסמּוכֹות ַלִּמָּטה ְמַטְּפחֹות.רַ 
 כדי לא לעורר את ההספדים.ברחוב אין מניחים את מיטת המת  1
 מיטת מת של אישה אין מניחים ברחוב בין בחול המועד ובין ביום רגיל מפני כבודה. 2
 .נשים מענות (עונות ומקוננות יחד) 3
 בחול המועד ? כף או כף על ירך) (להכות כף עללטפח לנשים האם מותר  4

 .אסור תנא קמא: 4.1
 .נשים הקרובות למיטה מותרות לטפח  :)(ואין הלכה כמותו ישמעאלרבי  4.2

 
 , חנוכה ופוריםהמשך דיני אבלות בחול המועד :משנה ט

 .ְמַעּנֹות ּוְמַטְּפחֹות ,ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים, ַּבֲחנָֻּכה ּוַבּפּוִרים
 ְננֹות.לא ְמקוֹ  ,ָּבֶזה ּוָבֶזה

 ְולא ְמַטְּפחֹות. לא ְמַעּנֹות ,ִנְקַּבר ַהֵּמת
 .? ֶׁשֻּכָּלן עֹונֹות ְּכַאַחת ֵאיֶזהּו ִעּנּוי

 ? ֶׁשַאַחת ְמַדֶּבֶרת ְוֻכָּלן עֹונֹות ַאֲחֶריָה, ִקיָנה
 "ְוַלֵּמְדָנה ְבנֵתיֶכם ֶנִהי, ְוִאָּׁשה ְרעּוָתּה ִקיָנה". :ט, יט) ֶׁשֶּנֱאַמר (ירמיה

 ָּפִנים" ְוגֹו'.-לִהים ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל-ַהָּמֶות ָלֶנַצח, ּוָמָחה ה' אֱ  "ִּבַּלע :ָעִתיד ָלבא הּוא אֹוֵמר (ישעיה כה, ח)ֲאָבל לֶ 
 בר"ח בחנוכה ובפורים, נשים מענות ומטפחות. 1
 בחנוכה ובפורים וכן בחול המועד, נשים לא מקוננות. ,בר"ח 2



 מסכת מועד קטן בס"ד
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 ות.לאחר שנקבר המת, נשים לא מענות ולא מטפח 3
 עינוי, הכוונה שכל הנשים מקוננות יחד. 4
 קינה, הכוונה שאחת אומרת קינה והאחרות חוזרות אחריה. 5
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