
 מסכת מועד קטן
 איסור מלאכה בחול המועד:דאורייתא או דרבנן .1

a. ר׳׳א בן יעקב׳, דף יח. … מסכת חגיגה יז. ׳גמרא...תשלומין כל שבעה׳ , דף יז: ׳דבי

 עם רש׳׳י…: ׳וריש...לתשלומין׳ ׳מכלל
b. רי׳׳ף מו׳׳ק א. עד מותרת 
c. מסכת מועד קטן יא: משנה, בגמרא ׳רב אשי...שרו רבנן׳ עם רש׳׳י 
d.  מועד קטן יב: משנה, גמרא ׳בעי...דאורייתא׳ עם רש׳׳ימסכת 
e. תוס׳ חגיגה יח. ד׳׳ה חולו 
f. ירושלמי מו׳׳ק ב:ג ׳אמר רבי בא...פחזין׳ 
g. רמב׳׳ן מועד קטן ד׳׳ה עוד אני, והשתא 
h. מסכת מועד קטן ב. ׳משקין...במועד׳ רש׳׳י ותוס׳ 
i.  רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ז:א, מגיד משנה 
j. רמב׳׳ם ספר המצוות שורש שני 
k.  רמב׳׳ם הלכות אישות א:ב 
l. שו׳׳ת הרמב׳׳ם סימן קמא 

m. קרן אורה מועד קטן ב. ד׳׳ה משנה 
 הקשר בין טירחא ואיסור מלאכה דחול המועד .2

a.  מסכת מועד קטן ב. משנה, גמרא ׳מאן...שדה הבעל׳ עם רש׳׳י 
b. רש׳׳י מ׳׳ק ד׳׳ה משקין, אבל, משקין בחולו, מאן תנא, שחרבה 
c. ב–רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ז:א 

 ה צריכים להתראות במלאכה מסוימת בשבת?למ .3
a. מסכת מ׳׳ק ב: ׳איתמר...זורע׳ 
b. תוס׳ רי׳׳ד שבת קלח. ד׳׳ה משום 
c. תוס׳ שבת עג: ד׳׳ה משום 

 תולדות מלאכות בשבת ובשביעית .4
a. :ג. ׳אתמר...בעלמא׳ עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה קא, חייב–מסכת מ׳׳ק ב 
b. ב–רמב׳׳ם הלכות שבת ח:א 

 משום מתקן, או משום הגדרת מלאכההצריך לעצים חייב משום קוצר,  .5
a. מסכת מו׳׳ק ב: ׳והאמר...קוצר׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה צריך 
b. מסכת שבת עג: ׳אמר רב כהנא...נוטע׳ 
c. מסכת שבת קמה. ׳גופא...חטאת׳ 
d. תוס׳ שבת עג: ד׳׳ה וצריך 
e. מסכת שבת עג. רש׳׳י ד׳׳ה על, תוס׳ ד׳׳ה הקושר 
f. חידושי הריטב׳׳א מכות ג: ד׳׳ה אמר ר׳ יהודה 
g. רמב׳׳ם הלכות שבת י:י, כסף משנה שם 
h. גליון הש׳׳ס שבת עג: על תוס׳ ד׳׳ה צריך, דרוש וחידוש שבת עג: ד׳׳ה גמרא, מדבריהם 
i. ביאור הלכה או׳׳ח סימן שמ:יד ד׳׳ה ולא 



j. רש׳׳י שבת לא: ד׳׳ה לעולם 
k.  שו׳׳ת אחיעזר חלק ב סימן ה אות ז 
l. שפת אמת שבת עג. ד׳׳ה ברש׳׳י 

 ות הארץ לאיסור שמיטה?האם צריך לכוון למלאכ .6
a. תוס׳ מועד קטן ד: ד׳׳ה מפני 

 ספקא דדינא במלאכות חול המועד .7
a. מסכת מועד קטן ב. משנה 
b. מסכת מועד קטן ד: ׳ומתקנין...תיקו׳ 
c. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ח:ג 
d. פני יהושע מ׳׳ק ב. ד׳׳ה גמ׳ 
e. שו׳׳ע או׳׳ח סימן תקלז:ו ומ׳׳ב שם 

 היתר תיקון מעיינות ונהרות במועד .8
a. ה. ׳אביי...מינה׳ עם רש׳׳י ותוס׳–׳ק ב. ׳ומתקנין את המקולקלות...רבים׳ דף ד:מסכת מ׳ 
b. רא׳׳ש מ׳׳ק א:ו ׳גמ׳...׳ 
c.  רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ז:י וראב׳׳ד שם, אור שמח ח:ד 
d. רש׳׳י על הרי׳׳ף מ׳׳ק ב. ד׳׳ה ומתקנין 
e. רמב׳׳ן מ׳׳ק ד׳׳ה הלכות, חפירה 
f. ריטב׳׳א מ׳׳ק ד: ד׳׳ה ותנן, חטיטה 
g. ׳׳א חלק ד סימן שכ׳׳ושו׳׳ת הרשב 
h. שו׳׳ת ריב׳׳ש סימן רכ׳׳ו 
i. שו׳׳ע או׳׳ח סימן תקמג 

 ליקוט עצמות .9
a. מסכת מ׳׳ק ח. משנה עם רש׳׳י, גמרא עד : עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה ורמינהו, ולערב 
b. פירוש ר׳׳ע מברטנורא מ׳׳ק א:ה ד׳׳ה ששמחה היא לו, תוס׳ רע׳׳א שם 
c. ׳ירושלמי מ׳׳ק א:ה ׳ועוד א׳׳ר מאיר...קילוסין 
d. יב–הרא׳׳ש מ׳׳ק א:י 
e. ח–רמב׳׳ם הלכות אבל יא:ג, יב:ו 
f. שו׳׳ע יו׳׳ד סימן תג, פתחי תשובות ס׳׳ק א 
g. ריטב׳׳א מ׳׳ק ח. ד׳׳ה המלקט 

 ליקוט עצמות בחול המועד .10
a. מסכת מ׳׳ק ח. משנה עם רש׳׳י, גמרא עד : עם רש׳׳י 
b. ירושלמי מ׳׳ק א:ה ׳ועוד...הדין׳ 
c.  רמב׳׳ם הלכות אבל יא:ג 
d.  ח. ד׳ה במשנה מפניקרן אורה מ׳׳ק 
e. מ ׳ובמועד...עליו׳–תורת האדם דפים רלט 

 הפסד תוך ל׳ לרגל .11
a. עד משנה תוס׳ ד׳׳ה דקא… מסכת מ׳׳ק ח. משנה, בגמרא ׳ולא יערער 



b. שו׳׳ת הרשב׳׳א חלק א סימן קמ, ריטב׳׳א מ׳׳ק ח. ד׳׳ה מאי 
c. ירושלמי מ׳׳ק א:ה ׳ולא יעורר...׳ 
d. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ו:כד, הל׳ אבל יא:ו 
e. צא(–ורת האדם ענין הספד ד׳׳ה מתניתין לא יעורר )דפים פטת 
f.  רא׳׳ש מ׳׳ק א:יג 
g. ה עם מ׳׳ב וביאור הלכה, יו׳׳ד סימן שמז ופ׳׳ת ס׳׳ק א–שו׳׳ע או׳׳ח סימן תקמז:ג 

 אין מערבין שמחה בשמחה .12
a.  ,מסכת מ׳׳ק ח: משנה וגמרא עליה עד דף ט. רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה אבל, לפי, בחגך, מפני הטורח

 ביטול, איבעיה ליה למינטרמפני 
b. תוס׳ כתובות מז. ד׳׳ה ומסר 

 חנוכת המשכן דוחה שבת ויוה׳׳כ .13
a. מסכת מ׳׳ק ט. ׳א׳׳ר פרנך...אותו עון׳ 

 ת׳׳ת מול עשיית מצוה .14
a. .׳רבי יוחנן...חפצי שמים...על ידי אחרים׳ עמ רש׳׳י ותוס׳–מסכת מ׳׳ק ט : 
b. ד–רמב׳׳ם הלכות ת׳׳ת ג:ג 
c.  15עיין לקמן מספר 

 שה:יחסתלמוד ומע .15
a. מסכת קידושין מ: ׳וכבר...לידי מעשה׳ 
b. מסכת יבמות קט: ׳דתניא רבי יוסי...אינו בלמידה׳ 
c. מסכת ברכות יז. ׳מרגלא בפומיה דרבא...נברא׳ 
d. מסכת מ׳׳ק ט: ׳כתיב...על ידי אחרים׳ עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה כאן 
e. מסכת אבות א:טז עם פירוש הרמב׳׳ם 
f. מסכת אבות ה:יד עם פירוש רבינו יונה 
g. סכת אבות ד:ו עם רש׳׳י ורבינו יונהמ 
h. ד–רמב׳׳ם הלכות ת׳׳ת א:ג, ג:ג 
i.  נפש החיים שער ד׳ פרק ג 
j. ג–אורות התורה ח:א 

 מלאכות אומן והדיוט, שינוי, צורך המועד, דבר האבד במלאכות תופר ובונה בחה׳׳מ .16
a. מסכת מ׳׳ק ח: משנה, דף יא. משנה, דף י. עד כלבתא עם רש׳׳י ותוס׳ 
b. רא׳׳ש מ׳׳ק א:יז 

 מסרגין את המיטות בחול המועד .17
a. מסכת מ׳׳ק י. ׳מסרגין...טרחינן׳ עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה במסרגין, כיון, ר׳׳ח שם 
b. עיין פירוש הראשונים במלאכות העושה שתי בתי נירין 

 מלאכות חול המועד שתלוי בכוונת העושה .18
a. מסכת מ׳׳ק י: ׳אמר רבא מאן תמתקיל...דדיקלא ואסיר׳ עם רש׳׳י 
b. י: ד׳׳ה אדעתא ריטב׳׳א מ׳׳ק 
c.  רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ח:יב 



d. יא, ביאור הגר׳׳א ד׳׳ה ואם, מ׳׳ב ס׳׳ק לד–שו׳׳ע או׳׳ח סימן תקלז:ח 
e. יא–לבוש או׳׳ח סימן תקלז:ח 

 מלאכות אומן לצורך המועד שאינו אוכל נפש .19
a. )רמב׳׳ן מ׳׳ק ד׳׳ה קצרו ) דף י: ׳רב יהודה...הוא׳ 
b. קרן אורה מ׳׳ק י: ד׳׳ה גמרא רבה שרי 

 ר מלאכה בחול המועד:דאורייתא או דרבנן ודין תפיליןאיסו .20
a. לז עם רש׳׳י ורמב׳׳ן–ספר ויקרא כג:לג 
b. ח–תורת כהנים פרשת אמור פרשתא יב:ה 
c. עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה חולו…: מסכת חגיגה יח. ׳דתנו רבנן 
d. מסכת מ׳׳ק יא: ׳לא מיבעיא...שרו רבנן׳ רש׳׳י ד׳׳ה אלא 
e. א מ׳׳ק ב. ד׳׳ה ואיכא פלוגתארמב׳׳ן מ׳׳ק ד׳׳ה עוד אני, ריטב׳׳ 
f. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ז:א 
g.  רא׳׳ש פסחים ד:ט 
h.  העמק שאלה ספר דברים פרשת ברכה סימן קע אות ג 
i. מסכת מנחות לו: ׳דתניא ושמרת...גופן אות׳ תוס׳ ד׳׳ה יצאו 
j. :יט. משנה וגמרא עליה עד : תוס׳ ד׳׳ה רבי–מסכת מ׳׳ק יח 
k. שו׳׳ת הרשב׳׳א חלק א סימן תר׳׳צ 
l. ׳׳א מ׳׳ק יח: ד׳׳ה תנו רבנןריטב 

m. קכ–שיעורים לזכר אבי מרי דפים קי׳ח 
n. יז, העמק דבר לא::יג–ספר שמות לא:יב 
o. תוס׳ ישנים יומא פא. ד׳׳ה חד 

 טמא משלח קרבנותיו .21
a. מסכת פסחים סב. ׳דאילו בכל הזבחים ערל...פסחיהן׳ עמ רש׳׳י ור׳׳ח 
b. :תוס׳ ד׳׳ה ואחריטז. ׳דתניא ואחרי...להקרבה׳ עם רש׳׳י, –מסכת מ׳׳ק טו 
c. ירושלמי נזיר ו:יא משנה וגמרא ׳כן היא מתניתא...׳ 
d. מסכת נזיר מז. משנה ראשונה, תוס׳ ד׳׳ה וחכמים אומר 
e. ב–רמב׳׳ם הלכות ביאת מקדש ב:יב, הלכות קרבן פסח ו:א 
f. .עיין מקורות לפסחים דף צ– : 
g. מסכת חגיגה ד: ׳תנא...את הערל׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה דכתיב 

 משלח קרבן אין מצורע .22
a. :טז. ׳אבל אינו משלח...אינו ראוי להקרבה׳ עם רש׳׳י ור׳׳ח–מסכת מ׳׳ק טו 
b. יב–רמב׳׳ם הלכות ביאת מקדש ב:יא 
c.  תוס׳ מ׳׳ק טו: ד׳׳ה ואחרי 

 אחריות וסמכות הקהילה בנדוי .23
a.  שו׳׳ת ריב׳׳ש סימן סא 
b. שו׳׳ת ריב׳׳ש סימן ר׳׳כ 
c. רמב׳׳ם הלכות ת׳׳ת ז:יז 



 המועדיסוד איסור כיבוס בחול  .24
a. .עם רש׳׳י…: : ׳ואלו מנכסין–מסכת מ׳׳ק יח 
b. רש׳׳י מ׳׳ק ד׳׳ה כלי, אפילו 
c. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ז:כא 

 יסוד איסור והיתר כתיבה בחול המועד .25
a. מסכת מ׳׳ק יח: המשנה הראשונה, תוס׳ ד׳׳ה ואלו, איגרות 
b.  רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ז:יב, יד השגות הראב׳׳ד 

 חג השבועותאופי קדושת היום ושמחת היום של  .26
a.  מסכת מ׳׳ק יט. ׳מפני שאמרו...׳ 
b. מסכת מ׳׳ק כד: ׳דרש ר׳ ענני...תשלומין כל שבעה׳ 
c. מסכת פסחים סח: ׳דתניא רבי אליעזר...תורה הוא׳ 
d. השגות הרמב׳׳ן לספר המצוות לא תעשה ב 

 דין תשמיש באנינות .27
a. תוס׳ מ׳׳ק כג: ד׳׳ה ואינו 
b. רמב׳׳ם הלכות אבל א:ב, ה:א 
c. ׳אבל כל...הלכה כרשב׳׳ג ירושלמי ברכות ג:א 
d. רא׳׳ש ברכות ג:ב ׳ובשבת...דאסור׳ 
e. מסכת כתובות ד: ׳רב אשי...ימי אבילות׳ 
f. ריג ׳וכן –עה ד׳׳ה בפרק, דפים ריב–תורת האדם לרמב׳׳ן דף ע׳׳ג ד׳׳ה ולענין, דפים עד

 נראה...מפני זו.׳ 


