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 מסכת מועד קטן 

 

 דף ב.

1) How do we know there is an  איסור of עשיית מלאכה on חול המועד? 

ם תאכל מצות וביום השבייעי עצרת להשם אלקיך כשם שיום השביעי אסור במלאכה היה ששת  א( כתיב ששת ימי

 ימים אסורין.

)וממה שאמר שביעי לומדים דאין שאר הימים לגמרי כיום השביעי רק מסור לחכמים והם אמרו מלאכה למניעת    -

 הפסד מותר(.

 

2) What are some of the הלכות of חול המועד we see from our משנה? 

 א( אין משקין ממי גשמים וממי קילון ואין עושין עוגיות לגפנים, אין עושין האמה בתחילה.

 ב( מתקנין אמת המים שנתקלקל לה, מתקנין קלקולי המים ברה"ר, וחוטטים להוציא צרורות שנפלו לבור.

 ג( מתקנים הדרכים והרחובות והמקוות.

 ד( עושין צורכי רבים. 

 ( מציינים הקברות.ה

 ו( יוצאים על הכלאים. 

 ז( משקין בית השלחין בין ממעיין שיצא בתחילה ושלא יצא בתחילה, אבל לא בית הבעל. 

 

3) What are some of the הלכות שביעית in our משנה? 

 א( יש מחלקת אם עושין אמה תחילה.

 ה אבל לא בית הבעל. ב( ומשקין בית השלחן בין ממעיין שיצא בתחילה ושלא יצא בתחיל

 

4) What does it mean בית השלחין ובית הבעל? 

 שדה צמא למים וצריך להשקותה תמיד.  -בית השלחן 

 שדה מיושבת ודי לה במי גשמים.   -בית הבעל 

 

5) What does the תנא of our משנה hold about השקאת בית הבעל on חול המועד ושביעית? 

 מתחילה.  אסור אפילו ממעיין שלא יצא

 

6) Are you allowed to water a שדה בית השלחן ובית הבעל בחו"מ? 

 א( לר"מ מותר אפי' ממעיין שיצא מתחילה.

לגינתו   המים  אמת  להפנות  אסור  וג"כ  חרב,  שמעיינה  השלחין  בית  ודוקא  מותר  השלחין  בית  רק  יהודה  לר'  ב( 

 ולחורבתו.

 ממעיין שלא יצא מתחילה.ג( ר' אלעזר בן עזרי' מותר בית השלחין דוקא 
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חוץ   הבעל  בית  הוי  אילן  ]ושדה  כולו  השדה  ישקה  ובלבד שלא  לאילן  מאילן  מים  מושכין  יעקב  בן  אליעזר  ר'  ד( 

 מתחת האילן דכבית השלחן[.

 

7) The תנא of our משנה requires the following to be מותר a) coming to stop a loss b) only 

a small bother, who is this תנא? 

 ר' יהודה שמותר להשקות בית השלחן שמעיינה חרב. 

 

 דף ב:

8) Someone who is מנכש (detaches bad grass) or משקה (waters) plants on שבת, what do 

you warn him for? 

 משקה מים. רבה חורש שמרכך הקרקע וה"ה מנכש ו -

 ר' יוסף זורע שמצמיח פירות )ומקשה אביי למה אינו חייב שתים משום חורש ומשום זורע(. -

 

9) What was  ר' יוסף'ס proof that  מנכש is  חייב for planting? 

 תניא מנכש בכלאים לוקה ואם אסור משום חורש אין איסור חרישה בכלאים.

 ם חייב ואה"נ לרבנן פטור.ותירץ רבה זהו כשיטת ר"ע דגם מקיים כלאי

 

10) Why is it מותר to water  השלחין בית   of watering is either חיוב if the שביעית on שדה 

 ?שביעית on אסור both are חרישה וזריעה

 אביי התנא סבר שביעית בזמן הזה דרבנן ובמקום הפסיד התירו. -

 . רבא רק אבות מלאכת המפורשת בתורה אסור מן התורה -

 

11) Is שביעית these days מדאורייתא או מדרבנן? 

 רבי למד רק מדרבנן דמדייק שיש זמן שאין שמיטת קרקע נוהג וזהר בזה"ז.

 

 דף ג'

12) Which עבודת קרקע are אסור on שביעית and which are מותר? 

 ( קצירה, ובצירה.2( זריעה, וזמירה 1א( אלו אסורות מן התורה 

זירוד  5( קרסום  4( כיסוח  3( עידור  2( ניכוש  1דרבנן:  ב( אלו אסורות מ (  10( כסוי  9( פירוק  8( זיבול  7( פיסוג  6( 

 ( לסקל אבנים.12( קשקוש 11עישון 

לא  שדך  ]דדרשינן  לגפנים  עוגיות  לעשות  מיד  נקעים  למלאות  הבקעים,  לסחוש  לקשקש  מותרות:  עבודת  אלו  ג( 
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 תזרע דוקא מלאכה ששייך בשדה ובכרם אסור[.

 

13) Is there מלקות for חרישה on שביעית? 

 ותלוי אם דורשינן כלל בעשה ופרט בלא תעשה כדין כלל ופרט וכלל וא"כ מרבה חרישה או אינו דורש.  -מחלקת 

וביאור שני לכולי עלמא נחשב ככלל ופרט וכלל והמ"ד דסבר אינו לוקה סבר כיון דפירט התורה זמירה וקצירה    -

 ו לוקין ולא על חרישה.זהו ללמד רק על אל

 

14) What  does it mean אין לוקין על התוספות? 

ר' אלעזר אין לוקין על חרשיה דאינו מפורש בתורה רק תוספות על התורה דכיון דפירט התורה כמה מלאכת ולא    -

 חרישה זהו ללמד שעל חרישה אין לוקין. 

 ראש השנה. ר' יוחנן אין לוקין על הימים שמוסיפין על שביעית קודם -

 

15) What is the source of תוספות שביעית? 

מסיני.  1 למשה  הלכה  י"א  גמליאל  2(  ולרבן  תשבות  ובקציר  בחריש  התורה  מן  וי"א  לשבת  3(  שוה  גזירה  י"א   )

 בראשית ודחה פשט זה ומסיק רק בזמן הבית נאמר ההלכה.

 

16) What do we learn from  בחריש ובקציר תשבות? 

 חרישה של ערב שביעית וקצירה של מוצאי שביעית. לאסור -ר"ע 

 להתיר קצירות העומר )של מצוה( בשבת.  -לר' ישמעאל 

 

17) What are the three הלכה למשה מסיני that ר' יוחנן says in our  סוגיא 

 ( עשר נטיעות המפוזרין בבית סאה מותר לחרוש עד ר"ה של שביעית שמניעת חרישה יגרום הפסד.1

 להקיף המזבח.  -בה ( ער2

 ( ניסוך המים.3

 

18) What were the זמנים of  תוספות שביעית that ב"ש וב"ה added? 

אילן  1 בשדה  עצרת    -(  עד  ולב"ה  שישית  לפירות  מועיל  שהחרישה  זמן  כל  לב"ש  גם    -לחכמים  למד  ור' שמעון 

 לב"ש עד עצרת.

 ר' שמעון עד הפסח ואין מחלקת ב"ש וב"ה.ול  -לחכמים מותר לחרוש עד שתכלה הליחה.  -( בשדה לבן 2

 

19) How was רבן גמליאל ובית דינו able to be מבטל the תקנה of בית שמאי ובית הלל? 

 ( ב"ש וב"ה התנו שיכול לבטל תקנתן.1
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 ר"ג הוקש שביעית שבת שבתן לשבת בראשית דאין לו תוספות. -( ר' יוחנן 2

 י הלל"מ ורק בזמן ביהמ"ק קיים.ר' גמליאל למד תוספות הו -( ר' אשי 3

 

20) Was  ר"ג totally מבטל the din of תוספות שביעית? 

 ביטלו לגמרי.  -רק מה שהוסיף ב"ש וב"ה, וי"א  -י"א 

 

 דף ד

21) Why aren’t you allowed to be משקה from מי גשמים ומי קילון? 

שקות ממי קילון, וי"א על ידי שמשקה ממי גשמים  הוי טרחה מרובה דעמוק. מי גשמים גזירה יבוא לה  -מי קילון  

מותר   האם  מאגמים  מים  המושכים  בנהרות  הטעמים  בין  מינה  )ונפקא  טרחה,  והוי  מלא  דאינו  קילון  כמי  נעשית 

להשקות מאגמים שאין חשש שיפסוק אבל יש לגזור אטו. מי קילון בלמ"ד מי גשמים אסור שמא יבוא לידי טרחה 

 כאן לא גזר(.

 

22) Are you allowed to water your field from gatherings of water ]ובריכות  that ]מפסיקות 

were filled with water on ערב יו"ט? 

 א( כשאין אמת המים עוברת בין הבריכות אסור שמא יפסקו הבריכות ויצטרך להטריח להביא ממקום אחר.

 השדה בפעם אחת מן הבריכה.  ב( ואם יש אמת המים ביניהם מותר אם יכול להשקות רוב

 ג( ויש מחלקת אם יכול יכול להשקות השדה בבת אחת רק תוך ב' וג' ימים. 

 

23) Are you allowed to water a בית השלחין from a higher  בית השלחן which gets its waters 

from a spring? 

 בבית השלחן הגבוה נובע ולא פסק.  רק כשהמעיין -רק כשמטפטף מבית השלחן הגבוה לבריכה וי"א  -י"א 

 

24) Are you allowed to water from a low area to a higher area? 

 אפילו באותה ערוגה מנמו, לגבוה לא.  -מערוגה תחתונה לעליונה לא וי"א  -י"א 

 

25) What does it mean מבלין לירקות and is it מותר on חול המועד? 

מגדלים בצפיפות יכול ללקוט לאכלן ובסוף אמר פשט אחר לדלות מים לירקות כדי    מתחילה למד מקום שהירקות

 לאכלן בחול המועד.

 

26) Are you allowed to be בלל in the portion of the עניים in the field? 

 מחלקת
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27) What does it mean עוגיות and are you allowed to do this on חול המועד? 

 הגפנים והזיתים לתת להם מים.  ( לחפור תחת1

 ( ובמקום שלא היה בורות שם אסור.2

 

28) What is the reason according to ראב"ע you can’t make an אמה on מועד ושביעית? 

 ( במועד משום טרחה. 1

 מחלוקת אם נראה כעובד בשביעית או שמכשיר ומתקן אגפי האמה לזריעה. -( בשביעית 2

ןהטעמים כשזורק העפר שחפר למקום רחוק שעדיין נראה כעובר אבל אינו נראה שמשכיח אגפיה  )ונפקא מינה בי  

 לזריעה( ולכולי עלמא אם כשחופר, ומי האמה באיש מיד לתוך החפירה אסור דמכשיר אגפיה לזריעה.

 

29) Is a person allowed to pile  זבל in his field בשביעית? 

לא היה לו מעט זבל בשדה אסור עד שיעמיק או יגביה ג' טפחים, אבל היה מעט זבל  לר' מאיר כש  -לחכמים מותר,    -

 מותר, לראב"ע אפ' היה לו מעט זבל אסור עד שיעמיק ג' או יגביה ג'.

 

30) How does ראב"ע allow you to put  זבל if your מעמיק it looks like you are being עובר? 

 כ.( כוונתו שיעמיק בערב שביעית א"1

 ( אפילו בשביעית מותר כיון שהזבל מוכיח עליו.2

 

31) Are you allowed to fix an אמה that got ruined on חול המועד? 

 א( אם היה עומק י' טפחים ונסתמה ועכשיו עמוק רק טפח מותר להעמיק עד י' טפחים. 

מים עוברים בטוב אפילו אחר התיקון  ב( היה עמוק ג' טחפים ונסתמה ועכשיו רק חצי טפח אסור לתקנו כיון שאין ה

 והוי טרחה יתירה.

 ג( היה עמוק י"ב טפחים ועכשיו ב' טחפים אסור כיון שיש טירחה יתירה להעמיק יותר מו' טפחים.

ד( היה עמוק ז' טחפים ועכשיו רק ב' טחפים ספק בגמ' אם מותר להעמיק הטפח הה' או נחשב כטירחה יתירה כיון 

 דצריך להתכופף הרבה.

 

ירמיה .allowed people to remove trees growing in their river אביי (32  allowed  to clear ר' 

out a flowing welled to be unstuffed. ר' אשי allowed to clear out the blockage in middle of 

the river. Why are all these three cases מותר? 

 ן כל צורכי רבים.נחשב צורכי רבים ותנן עושי
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33) Are you allowed to dig a well on חול המועד? 

 ( בור של יחיד אסור. 1

 ( בור של רבים כשרבים צריכין לו מותר. 2

 

34) What type of repairs can you do for a בור של יחיד on חול המועד? 

 א( להכניס מים מותר. 

 ב( לתקן הסדקים אסור. 

 ג( אין סדין בסיד. 

 חטיטות צרורות שנפלו לבור אם יחיבים צריך הבור למועד מותר אין צריך אסור. ד( 

 ה( וכל אלו דברים מותרות בבור של רבים.

 

35) What are some of the צורכי רבים that are allowed on חול המועד? 

 א( מפנה קוצים שבדרכים. 

 ב( מתקנין הרחובות.

 ג( מודדים המקוות.

 ורך. ד( חופרים בורות לצ

 

36) How do we know you are supposed to make a סימן on קברים? 

 ( בנה אצלו ציון. 1

 ( י"א הלכה למשה מסיני. 2

 ( טמא טמא יקרא. 3

 ( ולפני עור לא תתן מכשול.4

 ( ואמר סלו סלו פנו דרך. 5

 ( הרימו מכשול.6

 ( והובעת להם הדרך ילכו בה.7

 ( והזרחם את בני ישראל מטומאתם.8

 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת שלא יטמאו. (9

 ( ושם דרך אראנו בישע ה'. 10

 

37) What do we learn from the  פסוק of טמא טמא יקרא? 

 ( שצריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשין עליו רחמים. 1

 ( שטומאה קוראת פרוש מכאן שיציין הקברות.2
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38) What do we learn from the  פסוק of רך אראנו בישע אליםושם ד ? 

 ( כל השם אורחותיו בעולה"ז ומחשב הפסד מצוה כנגד שכרה זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה.1

 למד פסוק זה על תלמיד שהיה מקשה לו כל שעה וכשבא הרגל נמנע מלשאול כדי שלא לביישו. -( ר' ינאי 2

 ( מכאן שעושין סימן באיזה דרך ילכו נושא תרומה. 3

 

39) For which טומאה should make a סימן? 

: א( על כזית מצומצם ממת ב( דבר שאינו מטמא באה ג( על עצם כשעורה ד( על טומאה ידועה וכל ה(  אין מציינים

 שדה שנחרש בה קבר. 

  יןמנעצמות אדם ה( רוב    בניןא( כזית מן המת שאינו מצומצם ב( על שדרה ג( על גולגלת ד( רוב    על אלו מציינים:

  -עצמות אדם ו( מציינים על הספיקות, סככות )אילן המיסך על הארץ( ופרעות )אבנים יוצאת מגדר( ז( בית הפרס  

 שדה שאבד בה קבר. 

 

40) Which הלכות are important in the way the ציון is made? 

 אין מעמידים ציון במקום טומאה.

 אין מרחיקים ציון ממקום הטומאה יותר מכל שהוא. 

 

41) The following are a list of בית הפרס and their dinim. 

 : צריך לציינה דמטמא באהל, אסור לאוכלי תרומה והולכין לשחוט פסחיהם להלךך שם.שדה שאבד בה קבר

מאה אמה, אין צריך לציינה שאינו מטמא באהל,    -: זהו בית הפרס עד מלא מענה תלד אחד  שדה שנחרש בה קבר

 ה ע"י נפוח, עברו בה רבים נחשב בית הפרס שנידש וטהור.מותר לעבור ב

: שדה שמפטירים בה מתים ומחליפים מאלו שהביאו המת לאכשיש מעיר זו, וחוששין שמא נדלל אבר  שדה בוכין

 ונפל שם.

 

42) What is the din when you find a field that is מצויינית but you don’t know why? 

 הרי זו שדה שאבד בה קבר ומטמא באהל. ( אין בו אילנות 1

 אמרינן הוי שדה שנחרש בה קבר דמתחילה אבד בה קבר וציינה ואח"כ חרשוה. -( יש בה אילנות לחכמים 2

 יש לחשור כשדה שנאבד בה קבר עד שיודע זקן או תלמיד חכם שנחרש בה קבר. -ור' יהודה 

 

43) Why when there are tress do we assume it was a field שנחרש בו קבר? 

 שהאילנות עומדים על גבול רה"ר, אילנות מעוררים בכל השדה ודאי חרשו כל השדה בשביל האילנות.
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 דף ה.

44) If you find a stone or stones מצויינות what is the din? 

 ביניהם ביניהם טמא. ( כשיש סיד 1שתי אבנים מציינות: 

 ( אין סיד ביניהם ביניהם טהור.2

( כשיש סיד שפוך על ראשי אבנים והולךך לכאן ולכאן אם יש חורש ביניהם טהור )שתולים שהסיד נקלף מאבנים 3

 מחמת החרישה( אין חורש ביניהם טמא שסיד זה נשפך לשם ציון.

 

45) A field whose borders are מצויינית until where is it טמא? 

 ( כשיש מצד א' או ב' או ג' מצויינים הם טמאים והשדה טהורה.1

 ( כשיש ב' מצבי שדה מצויינים הם טהורים והשדה כולו טמא.2

 

46) What are the things done during חודש אדר? 

 ( א' אדר משמיעים על השקלים והכלאים.1

 ט"ו אדר:( 2

 ( קוראים המגילה.3

 מהדרכים.( מסלקין הקוצים 4

 ( מתקנים הרחובות.5

 ( מתקנים מקוואת המים. 6

 ( עושים כל צורכי הרבים. 7

 ( מציינים הקברות.8

 ( יוצאים על הכלאים. 9

 

47) When did they go out to be עוקר כלאים? 

מוח  ביאור הדבר ט"ו אדר יוצאים על הבכירות שממהרת לצ  -י"א    -משנתינו בחול המועד, ובשקלים תנן ט"ו אדר:  

 ובחו"מ יוצאים על האפילות. 

 ט"ו אדר יוצאי םעל התבואה ובחו"מ על הירקות.  -וי"א 

 כשניכר יוצאים קודם אדר וקודם חול המועד.  -ור' אסי 

 

48) Why did they go out on כלאים on חול המועד? 

 כיון שיכולים לשכור פועלים בחו להמועד בזול. 

 

49) What is the amount of כלאים you are  מחויב to be מבטל? 
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 כל סאה שיש בה רובע הקב ממין אחד ימעט.

 

50) What was the order of the תקנה to be עוקר כלאים? 

 ( בראשונה שלוחי ב"ד עוקרים ומשליכין לפניהם.1

 ( משרבו עוברים עבירה השליכו הכלאים על הדרבים.2

 את שבותיהם.( כשהיו החוטאים עדיין שמחים שניכשו השדה הפקירו 3

 

51) Are you allowed to water trees and fields on חול המועד? 

 מותר להשקשות על ידי שמושכין מאילן לאילן שדינו כבית השלחן שאם לא ישקה יהיה לו הפסיד. ראב"י

 ושאר השדה: היה שדה לחה שהתייבשה מותר. לא היתה לחה אין משקים.

 ועד אין משקים במועד.לא השקום קודם המ -השקיית זרעים 

 אם השקים לפני המועד מותר להשקותם. - 

מותר כל השדה אפילו שדה שאינו לחה, וכן מותר להשקות זרעים אפילו לא שתי קודם המועד והוסיף    -  לחכמים

 רבינא דלרבנן מרביצים בגינה כדי למהר צמיחת הירקות.

 

 דף ו.

52) What is the din מרביצים שדה לבן on מועדחול ה ? 

 מחלקת

53) What is the din מרביצים שדה לבן in שביעית? 

להשקות בשביעית כדי שיצאו בשביעית אסור, להשקות ערב שביעית או להשקות בשביעית שיצאו למוצאי שביעית 

 מותר.

 

54) What is אישות? 

 בריה שאין לה עינים וחופרת בקרקע.

 

55) How are you allowed to capture עכבריםאישות ו  on חול המועד ושביעית? 

מותר  אם  מחלקת  לעיר  סמוכה  לבן  ושדה  אילן  לשדה  סמוך  לבן  שדה  וכן  כדרכו  מותר  עלמא  לכולי  אילן  בשדה 

 כדרכו או רק שלא כדרכו. 

 

56) How do you destroy חורי נמלים? 

ות זו את זו. ומותר לעשות כן  מכניס עפר מחור אחר רחוק פרסה וביניהם נהר בלי גשר ואין מכינות אלו לאלו וחונק

 גם בחול המועד.
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 דף ז.

57) How do you capture אישות ועכברים? The regular way and not regular? 

 כדרכו חופר גומא ותולה בה מצודה.

 שלא כדרכו נועץ שפוד במקום שהם מצויים ומכה בקרבוה ומרדה האדמה וממעכם.

 

58) Are you allowed to remove or build a  כותל on שביעית? 

 מותר לסחור וכן לבנות. 

 

59) Are you allowed to remove and build a כותל on חול המועד? 

ימנע   שלא  כדי  לבנותו  התירו  לרה"ר  הגוחה  כותל  מותר,  מגנבים  לשמור  חצר  של  כותל:  לבנות  אסור,  לסתור 

 מלסתור.

 אבנים בלא טיט. -ור לבנותו ומותר לתקן פירצתו, י"א  רק בהוצא ודפנא י"א כותל גינה אס -

 

60) From where did we want  to prove the dinim of building a כותל חצר במועד? 

 ודחה שמא התירו שם שיש חשש שיפול וסכנה.  -ממה שמותר לבנות כותל גוחה רואין דה"ה כותל חצר 

 וכיח דוקא משום סכנה מותר הא סתם לא.ודעה ב' בגמ' רצה חה -

דכיון    -ר' אשי רצה להריא ראיה לר' חסדא דדינו של המשנה בבונה כותל דשינוי הוא דגינה אבל בחצר לא צריך     -

 דהמשנה כתב בשביעית בונה כדרכו וזה א"א בכותל חצר דזה פשוט דמותר, אלא ע"כ בכותל גינה.

 

61) What are the dinim of  ?נגעי עור בשר 

 א( יש בנגע שיעור גריס וסיסמני טומאה טמא מוחלט. 

 ב( אין לו סימני טומאה מסגירו ז' ימים ודינו כמצורע מוסגר. 

 ג( אחר ז' ימים אם כהה הנגע טהור, נולד סימני טומאה טמא.

 ד( כשאר כבתחילה מסגירו ז' ימים שנית.

 טהור.  -טמא, עמד  -טהור, כולם סימני טומאה  -כהה ה( אחר ז' ימים שנית 

 ו( כשהכה, מטהרו צריך לספור ז' ימים של סדר טהרתו ימי ספירו.

 

62) What are the dinim of a מצרוע מוסגר? 

 א( אינו טוען שילוח מג' מחנות.

 ב( אסוסר בתשמיש המטה. 
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63) What are the dinim of a מצורע מוחלט? 

 א( טעון שילוח מג' מחנות. 

וי"א ק"ו אם    -ב( נחלקו אם אסור בתשמיש י"ל שיש ללמוד שאמו של יותם נתעברה כשהיתה עוזיהו מצורע מוחלט  

 בימי ספירו אסור כ"ש בימי שהוא מצורע מוחלט.

 

64) What are the dinim of a מצורע בימי ספירו? 

 אסור בתשמיש דכת' מחוץ לאהלו )אשתו( ומותר לבוא במחנה. א(

 

65) Do we check נגעים במועד? 

 לא. -א( נגע באדםד טהור 

 ב( אחר הסגר ראשון רואין שאם מטהרו משמשו ואם אינו מטהרו הוי כמו שהיתה. 

אפילו במוחלט שנאסר  ג( אחר הסגר שני וכן במוחלט לר' מאיר רואין הטעם שיכול הכהן לשתוק ולא לומר דבר ו

 לאשתו עם מטהר חברת אדם עדיפה ליה מחברת אשתו ומשמחו.

 ד( ואם רואה שנטמא מוחלט ממשיך בטומאתו ומוסגר שותק.

 הטעם אין הכהן יכול לשתוק ועוד חברת אשתו עדיף ליה ויש שחברת אדם עדיף. -ה( לר' יוסי אין רואין 

דעות:   ב'  יש  ולרבי  א'ו(  עדי  דעה  אין  חברת אשתו  ובמוחלט  רואין דאפ' מטמא משמחו באשתו.  ולכן במוסגר  ף 

באשתו.   דאסור  מצעור  מטהרו  דאם  ב'רואין  מונעו    לדעה  מטמא  שאם  רואין  אין  במוסגר  ולכן  עדיף  אדם  חברת 

 מחברת אדם במוחלט רואין שאם מטהרו משמחו בחברת דם.

 

66) How do we know that dinim of נגעים depend on the ת כהןראיי ? 

 דרשינן "וביום האות" יש יום שאתה רואה בו ויש יום שא"א רואה בו. 

 

67) How do we know there are times you don’t see נגעים? 

 )אלו נגעים אין רואין נגעים שבגופו בביתו ובכסותו של חתן כל ז' וכן נגע של אדם במועד.(

 רבא וביום מיותר. א( לומדים לר"י וביום הראות בו אביי ואו' יתריה

 ב( רבי ק"ו אם ממתינים לדבר הרשות של ופינו הבית כ,ש למצוה.

ג( ונפק"מ ביניהם אם ממתינים בנגעי גופו לדבר הרשות וזהו לרבא דנחלקו אם לומדים להמתין מדבר הרשות כלים  

 לאביי רק משמעות דרשינן איכא דכייהו. -בנגעי בתים או מדבר מצוה שמחא הרגל אבל 

 

68) Which נגעים do you wait to see? 

 א( נגעי בתים שיפכו כלים. 

 ב( נגעי חתן ונגעי אדם במועד שבגופם כסותם וביתם. 
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 לרבי ממתין. -לר"י אין ממתין   -ג( לרבא נחלקו בנגעי כל אדם שבגופו לצורך דבר הרשות 

 

69) How do we know we don’t look at נגעים בלילה? 

 כנגע נראה לי, לי ולא לאורי.  -( נגעי בתים 2כת' וביום.  -אדם  ( נגעי1א( אביי: 

 כנגע נראה לי )לומדים ג"כ נגעי אדם(.  -ב( רבא 

 לכל  מראה עיני הכהן. -ג( סומא אפ' עין א' 

 

70) Are you allowed to gather the bones of your parents for reburial? 

 אינו מצטער. א( ר' מאיר מותר כיון שעוסק בשמחת הרגל

 ב( ר' יוסי אסור. 

 

71) When someone is מלקט עצמות אביו what אבילות is he נוהג? 

 מתאבל כל זמן שלא נקברו, ואחר קבורה מתאבל רק אותו היום.

 

72) Are you allowed to be מספיד before the רגל on מתו (30 days)? 

 "א אסור דאין המת משתכח ל' יום וי -י"א מותר  -לשכור ספדן לכו"ע אסור. ובחנם 

 

73) Are you allowed to dig קברות during the מועד? 

 אסור אבל לחנכם מותר. 

 

74) Are you allowed to do צורכי המת on חול המועד? 

 כל צורכי המת עושין כגון גוזזין שערו. -

 ובנין ארון למת כשהמת בחצר מותר אפ' לנסר עצים.  -

 עצים אסור אבל מעצים מנוסרים מותר.  ר' יהודה לנסר -

 ורשב"ג מותר לנסר בצינעה תוך ביתו. -

 

75) Are you allowed to build כברכת כובסים במועד? 

 מותר.

 

76) Are you allowed to get married במועד? 

 א( מותר לחזור גרושתו. 

 ב( אסור לשאת בתולה או אלמנה או ליבם.
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הטעם:   מערבין שמח1ג(  אין  באשתו.  (  ועוסק  הרגל  שמחת  שמניח  בשמחה,  טרחה.  2ה  יש  פו"ר 3(  ביטול  (מפני 

 דישהה.

 

77) Are you allowed to marry ערב הרגל? 

 מותר )דעיקר השמחה רק יום א', ועיקר טירחה יום א' כיון שיש לו  רק יום א' לינשא לא ישהה(.

 

78) How do we know אין מערבין שמחה בשמחה? 

 ן הבית ויעש שלמה... החג ז' ימים ז' ימים י"ד יום מהיתור דרשינן שאין מערבין.דרשינן בבני

 

79) Why were they שמח בבנין הבית before the חג and didn’t wait לחג? 

 שאין מערבין שמחה בשמהח. וג"כ אפילו אם יאמר אם יזדמן בהדדי מערבין אבל אין משהה הבנין.

 

80) How do we know משכןחנוכת ה  was דוחה שבת? 

הוא  שביעי  ומש"ה  רצופין  ימים  ההקרבה  דהיה  יתור  יום  ודרשינן  קרבן.  שהקריב  שבת  היינו  השביעי  ביום  דכת' 

 שבת.

 

81) How do we know חנוכת המקדש was דוחה יו"כ? 

יום   ויו"כ קל משבת כ"ש ש  -דרשינן גז"ם  דוחה חנוכת יום שהיה ימים רצופין וק"ו משכון שאין קדושתה לעולם 

ושתייה  אכילה  שהיה  הדיוט  צריך  היה  מקדש  אבל  גבוה  צריך  היה  דמשכון  דאגו  אבל  לעולם  המקדש שקדושתה 

 לשמחת ההקרבה.

 

82) How were they told not to worry about being מבטל יו"כ? 

 בת קול כולכם מזומנים לעולם הבא.

 

83) What do we learn from the  פסוק of הליהם שמחים וטובי לב...וילכו לא ? 

בת קול    -נתעברה זכר על כל הטובה    -נהנו מזיו השכינה, טובי לב    -כשותיהם טהורים, שמחים    -וילכו לאהליכם  

 מזומנין לעולה"ב.

 

84) What was the טובה done for דוד? 

 שלמה לא נענה עד שהזכיר זכות דוד וכפתחו השערים. 

 

85) How do we know הכפטר מרבו and slept in that city should return לרבו? 
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 כת' ביום השמיני שלח את העם וחזר ושלחם למחר שלנו בעיר.

 

86) What is the difference between מצות which are possible to be done by others and ones 

not possible to be done by others? 

מצוה שאי אפשר   -מצוה שאפשר לעשות ע" יאחרים ישקול איזהו גדול ויעשה הגדול ולא ירא ת"ת לעשות מצוה זו. 

 ע" יאחרים אל ישקול יעשהו ויבטל תורה לעשותו.

 

87) What was the ברכה that  רשב"י was bentched? 

 יולד בנים ולא יומות. -ע ולא תחצב א( תזר

 תכנוס כלות לבניך ולא ימותו הבנים.  -ב( תעייל ולא תיפוק 

 תנשא בנותיך ולא ימותו בעליהן.  -ג( תיפוק ולא תעייל 

 יחריר ביתך קבריך ותאריך ימים של אושפיזך.  -ד( ליחרור ביתך וליתור אושפיזך 

 יכלכל שולחנך בבנים ובנות.  -ה( לכלכל פתורן 

 אשתך תארך ימים ולא תצטרך לשאת אחרת. -ו( ולא תחזי שתא חדתא 

 

88) What was the ברכה of ר' שמוען בן חלפתא which is also Hashem’s ברכה? 

 שלא יביישו ולא יתביישו. 

 

89) Can a lady make her תכשיטיה במועד? 

אם לא יהיה    -נה מחלקת. ולסוד גופה בסיד  ( אשה שאינה זקינה. ובזק1עיניה שעריה להאדים פניה שער של מטה  

 יכול להורידו במועד מחלקת. יכול להורידו במועד לכו"ע מותר.

 

90) Are you allowed to pay and get paid a  חוב on יום אידם? 

 אסור לפרוע ולהיפרע מן הכותי מחלקת הטעם להתיר שעכשיו הוא בצער וי"א מצטער לעולם.

 

יהודה (91 לסוד allowed ר'  זמן since it is לאשה  לאחר   מכותי  but he allowed to get paid ,שמחה 

on their holiday even though he is שמח later on? 

 דוקא במלאכת המועד מחשב בשמחה לאחר זמן כיון שזהו נוגע לכל מלאכת המועד בישל... וי,א גוי לעולם מצטער. 

 

92) How did ladies remove unwanted hair? 

 עניות בסיד, עשירות בסולת, בנות מלכים בשמן המור. 
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93) Are you allowed to sew on חול המועד? 

 א( הדיוט תופר כדרכו. 

 ב( אומן מכליר )מרחיק התפירות וי"א א' למעלה א' למטה(. 

 ג( ופירוש הדיוט שאין יכול לתפור הרבה תפירות כאחת אין יכול לחתוך שפה בשוה. 

 

94) Are you allowed to be מסרג or מתח beds במועד? 

 וי"א שניהם אסורין )ולכו"ע אין גודלים חבלים(. -ר' יוסי רק למתח מותר  -לר"מ מותר שניהם 

 

95) What does it mean סירוג ומיתוח? 

 י"א מסרגים שתי וערב, ממתחים שתי בלא ערב. 

 הרפוי.  למתח את -וי"א מסרגים שתי בלא ערב, ממתחים 

 

96) Can you set up a תנור וכירים וריחים during מועד? 

 להעמיד ולעשות לכתחילה מותר.

 מחלקת וי"א אין מכבשין החדשה אבל הישנה מותר. -מחלקת, ריחים  -ואם מכבשין גומרין: תנור וכירים 

 

97) What does it mean מכבשין? 

 הרחיב נקב. וי"א בית עינא לנקור נקר או ל -ניקור הריחים 

 

98) Are you allowed to cut ציפורני סוס וחמור during the מועד? 

 סוס וחמור העומדים לפכירה מותר, חמור שטוחנים בריחים מחלקת.

 

99) What else can you do for the needs of animals? 

 שות רפואתו.לבנות רפת דקר, לסרק סוס במסרקת של ברזל, לרכות אבוס ואיצטרא ולהקיז דם ולע

 

100) Are you allowed )קיטרי בירו )לתקן ריחים( כסכוסי קירמי )גיהוץ בגדים? 

 אסור. -מותר, קיטורי בירי  -כסכוסי קרמי 

 

101) Which three מלאכות done in the field does the  גמרא say the היתר depends on your 

 ?כוונה

ומיל נטילת גבשושיות  יישר קרקע ע"י  כוונתו לזריעה  א(  לצורך הגורן שיהיה חטים במועד מותר  כוונתו  גומות  וי 
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 אסור.

 להיסק מותר, בשביל לזרוע אסור.  -ב( ליקוט עצים משדה 

 ג( פתיחות בירר שיכנס השדה: לצידת דגים מותר להשקות השדה אסור.

 

102) Can you prune a tree? 

 לענפים לצורך בהמות מותר, להשבחת דקל אסור.

 

103) Are you allowed to cut or press תמרי תוחלני in the מועד? 

 לחתוך לשנים לאכילה מותר. לכובשם מחלקת אם הוי דבר האבוד.

 

104) Are you allowed to do business  )במועד )פרקמטיא? 

 להרווחה אסור, בדבר האבוד מותר.

 

105) Are you allowed to collect a חוב in the מועד? 

 אם חושש שלא ימצא לאחר המועד מותר דהוי דבר האבוד. 

 

106) Are you allowed to make traps במועד? 

 לצוד דגים מותר, עופות אסור דמעשה אומן הוא.

 

107) Are you allowed to make a תנור במועד? 

 מים אסור.בימות החמה מותר בימות הגש

 

108) Are you allowed to build a fence for a roof במועד? 

 מעשה הדיוט בהוצא ודפנא או אבני םכלי טיט מותר. 

 

109) Are you allowed to fix  סדקי התנור in the מועד? 

 כשלא השהה המלאכה מותר לסתום ביד וברגל שמעשה הדיוט הוא אבל מעשה אומן במעגילה ובמלחצים אסור.

 

110) Are you allowed to fix a door and its parts במועד? 

יוחנן כה"ג   ר'  גזירות  קודם  גדול שאינו משמיע קול לר' פפא  לר' חסדא מותר במסר  כשלא שהה מלאכתו במועד 

 שלא להשמיע קול פטיש מותר אח"כ אסור לר' אשי נחלקו התנאים אם דבר האבד מותר בלא שינוי.
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111) Are you allowed לכבוש כבשים במועד? 

לאכולן  רבים  דגים  למלוח  רבא  התיר  זה  ומטעם  מותר  הפסיד  במקום  אסור.  המועד  לאחר  מותר,  המועד  לצורך 

במועד שלא יאבדו מותר למלוח דגים אע"פ שלא יהיה מוכנים אלא לאחר המועד כיון שראוי לאכול הגדים במועד  

 ים ולמלחום כיון שראוין הם במועד. ע"י איצצא ולטעם זה היתר רבא לכתחילה לצוד דג

 

112) Why did רבא allow to salt fish  במועד even though they are not going to be ready 

until after the מועד? 

 כיון שהביאם לצורך אכילה במועד ואם לא ימלחו יפסידו דעה ב' שראוי ע"י שימשכו מהם את המלח.

 

113) What are the four things about fish in the name of ר' אדא? 

 א( טוב לאכול דגים סממוך לסרחונו.

 ב( צולים דג במלח בשניהם ממים ומניחים במים אחר צלייתו ונאכל בציר ושותים מים אחר האכילה.

 ג( אחר אכילת דגים שחליים וחלו ילך הרבה קודם שיישן. 

 ר יותר טוב מיין. ד( וג"כ טוב לשתות אחריו מים ולא שיכר אין מים שיכ

 

 יא:

114) Someone started preparing his olives for pressing and an אונס happened and he 

didn’t press them yet and now is חול המועד what is the din. 

 לר' יהודה טוען קורה ראשונה, לר' יוסי יכול לגמור וליתנו בחבית ולסתום.

 

115) Someone started preparing his olives for pressing and he became an  אבל what is the 

din. 

לר' שישא לכו"ע )ר"י ור"י( אסור רק אחרים יעשו לו ואם אין אחר יעשה בצירעה. ר' אשי שוה למועד ולר' יהודה  

 טוען קורה ראשונה ולר' יוסי גומר.

 

116) The following מלאכות an אבל can do himself בימי אבלו: 

 דבר האבד ואין שם אומן יעשה בצינעה. ר' אשי אפילו יש אומן עישה בעצמו. 

ואירע  או בהמתו לחודש...  וספן שהשכיר עצמו  ואין שם אומן. חמר גמל  )ספר בלן(  ולצורך הרבים  כשיש הפסיד 

 אבל ישלים וי"א אדם חשוב לא יגמור.

 

117) The following מלאכות others can do for an אבל: 
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 א( לכו"ע דבר האבוד. 

 ב( לזרוע שדה חרושה או שדה עומדת לפשתן ר' יהודה מותר לחכמים אסור )שאין הפסידו מרובה(.

 ג( אריס חובר וקבלן יעשה אחרים בשבילו.

 ד( נתן בגד לארוג מותר לקבלן לארוג ולא בבית האבל. 

 

118) The following מלאכת an אבל can’t do בימי אבילות: 

 א( חמר גמל וספן לא ישכיר עצמו.

 ב( לא ישכיר להבמתו. 

 ג( שכיר יום יחזיר מדין פועל שיכול לחזור.

 ד( מלאכה שקיבול קביבולת ויכול להשלימו לאחר זמן אבילות.

 ה( אסור לשכור פועל למלאכתו.

 

119) A hired worker who became an אבל can he continue working. 

 שכיר לזמן מרובה מותר כיון שיבוא לידי הפסיד ואדם חשוב י"א שלא יעשה ושכיר יום יש לו לחזור בו. 

 

 יב

120) Are you allowed to give work over to a goy when it will be done יו"ט חול   or שבת 

 ?המועד

 תוך התחום אסור. א( ב

לילך   שיכול  כיון  אסור  לתחום  חוץ  אפילו  המועד  בחול  אבל  מותר  אלו  זמנים  קודם  המלאכה  נתן  לתחום  חוץ  ב( 

 לשם.

 ג( לכובס לתת לכובס גוי אפילו יעשה בשבת כיון שאינו ניכר.

 ד( בחול המועד אסור ליתן לגוי דבר שישראל אסור לעשות. 

 מתנה שיעשה לאחר המועד.ה( מותר ליתן לגוי בחול המועד כש

 

121) Why were אמוראים careful not to enter טרקלין זוטר'ס  זוטרא some say even מר   מר 

wouldn’t enter even though it was outside the תחום? 

 א( לאדם חשוב אסור אפילו חוץ לתחום.

 ב( מר זוטרא סיפק להם תבן ונחשב שסייעו במלאכה.

 

122) Why did ר' חמא allow workers to fix the table on חול המועד? 

 כיון שלא היה להם שכירות רק עשה בסעודתם.
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123) What are the dinim the גמרא tells us about הרבעת בהמה? 

 א( בכור ופפוטי המוקדשין אין מרביעים כיון שאסור לעשות בהם מלאכה.

 מועד ואם הנקבה כבר בחייהמה יכניסה לבקרות היא רובעת מעצמה.ב( אין מרביעים בהמה בחול ה

 ג( ר' יהודה התיר חמרוה שתבעה להרביע עליה זכר כדי שלא תצטנן.

 

124) What are the dinim of bringing animals to be מזבל a field 

 א( שבת יו"ט וחול המועד אסור.

 ר לסייע לבוא להשדה.ב( אם נכנסו עדר צאן מאליו להשויה מותר אבל אסו

 ג( נכרי הכניסם מעצמו מותר. 

השומר   ושכירות  לעכו"ם  המלאכה  דנחשב  כיון  שומר  לו  ליתן  או  לסייע  מותר  חודש  או  שבת  שכיר  כשהנכרי  ד( 

 בשבת בחינם, ביו"ט למזונות ובמועד בשכר.

 

125) Someone’s wine was in the pit and an אונס happened and now it is יו"ט what is the 

din? 

 ר' יוסי זולף וגומר וגף כדרכו, ר' יהודה ממלא בחביות ומכסה בנסרים אבל לא יגופש במגופה.

 

126) What is the din in sealing a barrel of beer is it like wine? 

 לר' יהודה אסור לגוף ולר' יוסי מותר לגוף כדרכו ופסק ר' יוסף כר' יוסי. 

 

127) Why did the גמרא say the מחלוקת ר' יהודה ור' יוסי by wine and oil? 

 שמן יקר ויין הפסידו פחות וקמ"ל ביין דר' יוסי אין צריך לשנות וכשמן קמ"ל לר' יהודה צריך לשנות.

 

128) Are you allowed to tar jugs and barrels on חול המועד? 

שטירחה מרובה ר' בימי מזפחים חביות שהפסדם מרובה ולא לשמואל כדים דקטנים ואין בו טרחה מותר ולא חביות  

 כדים שאין הפסידם מרובה.

 

129) In what way is the dinim of חול המועד and כותים ושכח similar. 

 א( חול המועד דומה להלכות כותים דאין מדמין בשניהם היתר להיתר.

חיהל כך בחול המועד ]אין זופתים לכתחילה אבל אם  ב( ודומה לשבת כמו בשבת יש פטור אבל אסור ויש מותר לכת

 זיפת אינו חייב[. 
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130) Are you allowed to do work on a דבר האבוד? 

 א( תלוש מהקרקע: מותר. 

 ב( מחובר לקרקע: לר' יוסי אסור לחכמים מותר כשראה ר' ינאי שלמדו העם ממני להתיר לגמרי הפקיר שדהו.

 

131) Are you allowed to do מלאכה לצורך המועד? 

כיון  בפרות  לבוש  אסור  אבל  בצמצום  ולטחון  לברור  לזרות  לעמר  מותר  לאכול  מה  לו  כשאין  רבות  מלאכת  א( 

 דאוושא מילתא ולאבד חשוב לעשות מחלקת.

 ב( לעשות מלאכה אחת: לצורך המועד גם להרוורת מותר, שלא לצורך המועד אסור. 

 ור.ג( לקצוץ דקל לכסורת רב מותר אביי אס

 

132) Are you allowed to cut more than you need בהערמה for after המועד? 

 לחכמים אסור לר' יוסי מותר. 

 

133) What are things which are  מותר that a חשובע person shouldn’t do? 

 א( לשמואל )לי"א( לא יקצור אע"פ שאין לו מה לאכול. 

 )טבעת מתכת שחותמה של אלמוג( בשבת ר' יהודה מתיר.ב( ר' אממי לא יצא בחומרתא דמדושא 

 ג( לר' אמי לא ישתה מים שחיממו גוי ור' יהודה מתיר. 

 

134) What conditions are needed to bring in fruits and remove flax from being soaked? 

 למועד. להכניס פירות שלא יגנבו ולהוציא פשתן שלא תאבד צריך א( שלא לכוין מלאכתו 

 ב( יכניס בצנעה ואם א"א כגון הכנסת קורות מותר אף ביום.

 

135) What is the din if he planned out to do the work חולה המועד? 

 אם הוא עצמו כיוון יאבדו, כשאביו כיוון ומת לא קנסו בנו. 

 

 יג

136) What is the din if someone makes a מום in a בכור? 

 קנסו שלא יהנו. אם הטיל מום ומת ספק אם קנסו בנו. צורם אוזן בכור

 

137) What is the din if someone was עובר and sold his slave to a goy? 

 א( קנסו שיצא לחרות ואם יברח מהגוי לא יוכל הישראל לעבוד בו.

 ב( עבר ומכר ומת ספק אם קנסו בנו.
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138) What are some תיקוני שדה not allowed on שביעית? 

 א( ליטול הקוצים מהשדה עבר ונטל מותר לזרוע מוצ"ש. 

 ב( אסור לזבל עבר וזיבל לא יזרע מוצאי שביעית. עבר וזיבל לא קנסו בנו אחריו. 

 

139) What is the din if someone was מטמא טהרותיו of his friend? 

 נו ניכר פטור מלשלם.א( קנסוהו חכמים לשלם אע"פ דמן התורה היזק שאי

 ב( טימא טהרות ומת לא קנסו בנו אחריו.

 

140) Planned the work במעוד ומת did they also קנס בנו? 

יש איסור דאורייתא. וממוכר  כיון ששם  מסופק אם הקנס על האדם או על הממון. ומצורם בכור דקנסו אין ראייה 

כיון דשם מונעו מלקיים מצוות כ זירא פסק אין קונסן הבן כמו שאין קונסין הבן במזבל  עבדו אין ראייה  ר'  יום  ל 

 שדהו בשביעית.

 

141) Are you allowed to buy houses slaves and animals במועד? 

 אסור רק אם הוא לצורך הקונה או המוכר שאין לו מה לאכול.

 

142) Are you allowed to hire a worker in order that he will have money for food במועד? 

ואין  למועד  ללוה  מעות  אין  )או  )הסופר(  לאכול  מה  לו  כשאין  במועד  חוב  שטר  דכותבין  וראייה  מותר  נחמן  ר' 

 המלוה מאמינו(.

 

143) The following מלאכות can be done ערב פסח קודם חצות. 

 חיטים, ספרים וכובסים וכשאין לפועל מה לאכול מותר לשונה לכל מלאכה.

 

144) The following מלאכת rae אסור ערב פסח even though there is a צד היתר: 

א( אסור לבנות )אע" פשכותל שגוהה לחצרו מותר( אסור לכתוב )אע"פ שמותר לכתוב קידושי נשים וגיטין ושוברות  

 במועד(.

 ט. ב( ואפילו אין לפועל מה לאכול אסור כיון דערב פסח התירו רק מה שהוא לצורך יו"

 

145) Are you allowed to move  כלים from one place to another במעוד? 

 א( מבית לבית אסור. 

 ב( מבית שבחצר אחרת לחצרו אסור.
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 ג( מבית שבחצרו לחצרו מותר.

 

146) Are you allowed to bring and pick up כלים fro ma בית האומן? 

 א( ערב פסח מותר אפילו אינו לצורך המועד.

( במועד לצורך המועד מותר. וכשאין לאומן מה לאכול ואינו מאמינו מניחו בבית הסמוך וכשחושש שיגזרו מפנים ב

 לחצר אחרת ואם גם לזה חושש שיגזרו יביאם לביתו בצינעה.

 

147) How are you allowed to cover cut figs במועד? 

ים כיסוי שאינו גמור שהענפים מרוחקים וי"א מחפים  לחכמים מחפיש ולא מעביד, ר' יהודה אף מעבים ופירוש מחפ

 זהו כיסוי גמור רק מעבים פירוש כמין כר' אסור. 

 

148) How are you allowed to sell in a store במועד? 

 א( שלא לצורך המועד אסור, לצורך מותר.

 ת הרבים פותח רק דלת אחד. ב( פירות כסות וכלים רק בצנעה ולפי זה פתוח לסטין פותח ונועל כדרכו, פתוח לרשו

 ג( ר' יוסי תגרי טבריא החמירו על עשמם שלא למכור כלל.

 ד( בערב יו"ט האחרון של סוכות מותר למכור פירות בפרהסיא בשביל כבוד יו"ט אחרון. 

 ה( בשמים ותבלין )שאינם מתקיימים( מותר למכור בפרהסיא.

 

149) Hunters and wheat preparation can they do this במעוד? 

 א( שלא לצורך המעוד אסור. 

 ב( לצורך המועד לחכמים מותר בצנעה ולר' יוסי הם החמירו על עצמם. 

 

150) What is חילקא טרגיס וטיסני? 

טיסני    -טרגיס   לג'  מחולק  חיטה  שניטלה    -גרגיר  כוסמת  זהו  דימי  ר'  וי"א  לב'  מחולק  י"א  חילקא  לד',  מחולק 

 לא נשרו כמים ולמה הנודר מדגן מותר בחילקא. קליפתה ומק' עליו למה טמאים

 

151) Is flour and חילקא טיסנא טרגיס ready to be מקבל טומאה? 

 א( סולת בכרכים מקבלין טומאה שלוחתים במים, בכפרים אינם מקבלין שאין לותחים במים.

נשרית במים קודם שהוסרה  ב( חילקא טיסנא וטרגיס טמאים משום ששראום במים קודם שחילקם ולר' דימי חילקא  

 קליפתה.

 

152) Someone who made a  נדר מדגן what is included? 
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כל מיני דגן ואף בפול יבש, ומותר בפול מצרי לח באורז ובחילקא טרגיס וטיסני ולר' דימי קשה למה מותר בחילקא  

 אם רק הוסר קליפתה. 

 

153) Who is allowed to take a haircut במועד? 

 א( הבא ממדינת הים. 

 ב( הבא מבית השביה. 

 ג( היוצא מבית האסורים. 

 ד( המנודה שהתירו לו חכמים. 

 ה( נדר שלא לגלח ונשאל לחכם והתירו.

 ו( נזיר ומצורע שעלו מטומאה לטהרה.

 

154) The following can wash their clothing במועד: 

 הבא ממדינת הים. א( 

 ב( הבא מבית השביה. 

 ג( היוצא מבית האסורים. 

 ד( המנודה שהתירו חכמים.

 ה( נדר שלא לכבס ונשאל לחכם והתירו.

 ו( וכן מכבסים מטפחות ידים. 

 ז( ומטפחות הספרים.

 ח( ומטפחת הספג.

 ט( ובגדי הזבין והזבות והנדות והיולדות.

 י( וכן בגדי העולין מטומאה לטהרה.

 

155) Why are מעמד ואנשי  משמר   not allowed to take a haircut or wash clothing the אנשי 

week of their turn? 

שלא יכנסו לעבודתם מנוולים וביום חמישי מותר. ומזה הטעם אסור גם כן לכל אדם במועד מחוץ מאלו שפרטים  

 למעלה.

 

156) Someone who was busy ערב הרגל searching for a lost object, what is the din? 

 א( אביי אסור.

 ב( ר' זירא ספק. 

ג( י"א ספיקו כיון שלא מוכח לאחרים אונסו וי"א ספיקוק דוקא אומר שמוכח אונסו שבאיש אצלו אבל אין אונסו  
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 ידוע לכל.

 

157) What is the din with someone who only has one בגד? 

 על בגדו בשעת הכיבוס מוכיח עליו שאין לו אלא חלוק אחד.מותר לכבס שאיזורו שחוגרו  

 

158) Someone who is coming from מדינת הים, when is he allowed to take a haircut? 

 א( אם יצא לראות העולם אסור.

 ב( יצא למזונות מותר. 

 ג( יצא להרויח למתנ' מותר לר' יהודה אסור.

 

159) A baby that was born דבמעו , can he have a haircut? 

 מותר שאין לך בית האסורים גדול מזה. נולד קודם המועד מחלקת.

 

160) Is a קטן אבל supposed to do קריעה? 

 מקרעים לו מפני עגמות נפש. 

 

161) Is the היתר גילוח בימי אבלו the same as גילוח במועד? 

 מחלקת.

 

162) Are the following מנודה, מצורע אבל, :נוהג ברגל ? 

א( אבילות לא שמחת הרגל עשה ברבים דוחה אבילות שהיא עשה ביחיד וכן אבילות דעכשיו אין עשה דיחיד דוחה 

 עשה דרבים.

 מחלקת.  -ב( מנודה 

 ג( מצורע נוהג. 

 

163) Are we  דן דין in מועד? 

ינים בדינו ומותר לאכול וקודם שקיעה אביי רק מעיינים בדינו ולא פוסקין. ר' יוסף א"כ מענה דינו רק כל היום מעי

 פוסקין הדין והורגין.

 

164) What is the din אבל מנודה ומצורע in a haircut? 

 כולן אסורין.
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165) A  מנודה who dies a מנודה what is done to his ארון? 

 מניחין אבן גדולה על ארונו, פ' סולקין ארונו. 

 

166) Is an אבל מנודה ומצורע חייב in עטיפות הראש? 

 א( אבל חייב.

 מחלקת.  -ב( מנודה 

 ג( מצורע חייב. 

 

167) Are they מותר to put on תפילין? 

 אסור.  -א( אבל 

 ב( מנודה ספק. 

 ספק.  -ג( מצורע 

 

168) What are their dinim concerning שאילת שלום? 

 א( אבל אסור.

 ב( מנודה מחלקת.

 ג( מצורע אסור.

 

169) What is the din with תלמוד תרוה for these and others? 

 אסור.  -א( אבל 

 ב( מנודה שונה ושונין לו. 

 ג( מוחרם )מנודה ב'ק פעמים ולא שב( לא שונה ולא שונין לו אבל שונה לעצמו שלא יפסיק לימודו.

 מותר. -ד( זבין מצורעים ובועלי נדות  

 ריך לחתורה כנתיכחה.אסורין. אימה ויראה צ -ה( בעל קרי 

 

170) What is the din with washing clothing אבל מנודה ומצורע? 

 כולן אסורין.

 

171) What is their din concerning קריעה? 

 א( אבל חייב.

 ב( מנודה ספק. 

 ג( מצורע חייב. 
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172) What is their din concerning כפית המטה? 

 א( אבל חייב.

 פק. ב( מנודה ומצרוע ס

 

173) What is their din concerning מלאכה? 

 א( אבל אסור.

 ב( מנודה ר' יוסף אסור ודחה גמרא ומסיק שמותר.

 ג( מוחרם עושין לו חכות קטנה )למכור מיש בבקעה של ערבית(.

 ד( מצורע ספק. 

 

174) What is their din concerning רחיצה? 

 א( אבל אסור.

 ה עליו ונשאר כספק. ב( מנודה ר' יוסף מותר ומקש 

 ג( מצורע ספק. 

 

175) What is their din concerning wearing shoes )נעילת הסנדל(? 

 א( אבל אסור.

 ב( ר' יוסף אסור ודחה הגמרא ונשאר בספק.

 

176) What is their din concerning  תשמיש המטה? 

 א( אבל אסור.

 ב( מנודה ר' יוסף אסור לאביי יתכן מותר.

 אסור.ג( מצות 

 

177) Are they allowed to send קרבנות? 

 א( אבל אינו משלח. 

 ב( מנודה ר' יוסף מותר אביי אפשר שאסור.

 ג( מצורע אינו משלח. 

 

178) How do we explain the פסוקים in יחזקאל of ...ואחרי טובתו? 

 )מד, כו( ואחרי טהרתו שבעת ימים יספרו לו.
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 ' ימי הזאתו. ולשון ספירה דורש ג"כ לענין ספרו של מצורע.א( כהן שפירוש מן המת מונה ז

 ב( וביום בואו אל הקודש אל החצר הפנימית לשרת בקודש יקריב חטאתו.

 כהן הדיוט מקריב עשירית האיפה ביום חינוכו. -ר' יהודה 

 הרי המשיך לפסוק הקודש ללמד שרק בזמן שראוי לביאה ראוי להקרבה.  -ר' שמעון 

 טז

179) What is the סדר which we do when someone is put בנידוי? 

 א( שולחים אליו שליח ב"ד. 

 ב( מזמנים אותו לדין. 

 ג( ההזמנה היא לבוא לפני אדם גדול.

 ד( מודיעים לו מי התובע. 

 ה( קובעים לו זמן לדין. 

 ו( אם לא בא קובעים לו זמן נוסף.

 ם אינו לשון הרע. ז( אם חירף את השליח ב"ד ומספר זאת השליח לדייני

 ח( מנדים את זה שלא בא כשקראוהו.

 ט( מנדים אותו בשם חכם פלוני.

 י( מחרימים בלשון ארור. 

 יא( האוכל ושותה עמו והעומד בד' אמותיו מוחרש כמוהו. 

 יב( מפרטים חטאיו בצבור. 

 יג( רשות לבית דין להפקיר נכסיו.

 ם את העובר על דת. יד( מתקוטטים ומקללים ומכים ותולשים שיער ומשביעי

 טו( כופתים ידיו ורגליו וקושרים אותו לעמוד להלקותו ועושים לו הרדפה.

 

180) What is מרוז? 

 א( אדם גדול, כוכב ונידוהו ברק דת' שופרות.

 

181) What is הרדפה? 

 א( מנדין לו מיד ושונין לאחר ל' ומחרימין לאחר ס'. 

 ני וחמישי ושני ובנידוי על ביזוי ת"ח מנדין מיד.ב( ר"ה בנידוי על תביעות ממון מתרין בו ש

 

182) How long is a נידוי for? 

ר' דימי טוט אסור וטוט )שופר( שרי אפילו תוך ל', אביי זהו רק בתביעות ממון אבל על ביזוי ת"ח ל' יום תני נידוי ל'  

 יום ור' חסדא בבבל נוהג רק ז' ימים )כנזיפה בארץ ישראל(. 
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183) How long is  נזיפה? 

 תני אין פחות מז' יום ונזיפות נשיא ל' והיינו בא"י אבל בבבל יום א'. 

 

184) Three people were מנדה can 3 others be מתיר the נידוי? 

 אביי לא אמימר יכול. 

 

185) On who is the נידוי full on meaning who is אסור to the מנודה? 

 תלמיד.א( רב שנידה לכבודו מנודה גם ל

 ב( תלמיד שנידה לכבודו אינו מנודה לרב.

 ג( מנודה לעירו מנודה לעיר אחרת.

 ד( מנודה לעיר אחרת אינו מנודה לעירו.

 ה( מנודה לנשיא מנודה לכל ישראל.

 ו( מנודה לכל ישראל אינו מנודה לנשיא.

 

186) Are you supposed learn Torah in an open public area? 

 רבי אין מלמדים בשוק ר' חייא מלמדים בשוק.

 

187) Who was more חשוב שמואל או מר עוקבא? 

 א( בלימודו שמול.

 ב( בדין מר עוקבא שהיה נשיא.

 ג( ומש"ה הרחיק הקטן מהגדול ד' אמות כאלו ענינים. 

 

188) The גמרא brings 3 cases where נזיפה was one day. They are: 

מר עוקבא הלך לפני שמואל, ת"ח אמר לאשה כמה חצופה אשה זו, זוטרא בר טוביא שאל ר"י פעם אחר פעם ביאור  

 בפסוק והקפיד עליו. 

 

189) What was the כוונה of שגיון לדוד... על דברי כוש? 

 נה במעשיו.שגגה ששר על מפלת שאול ונקרא כושי שהיה משו

 

190) 4 people who were given the כינוי כושי. 

 שאול, ציפורה, צדקיה, ישראל )כלפי האומות(
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191) Different things we learn about דוד המלך from the  פסוקים by  דוד: 

 שהקיש עולה של תשובה. -א( הגבר הוקם עול 

 ב( צדיק מושל... הצדיק כוחו לבטל גזירת השם.

 כשמלמד לא ישב על כרים. -( הגבורים אשר לדוד: יושב בשבת ג

 שפלת עצמך תהא כוחו לבטל גזירה.  -ד( תחכמוני 

 תהא ראש לג' אבות בעולה"ב. -ה( ראש השלישי 

 כשעסק בתורה עידן עצמו כתועלת.  -ו( הוא עדינו העצני 

 בזריקת חץ הרג תת' אנשים. -ז( על שמונה מאות חלל בפעם אחת 

 

192) How strong is the נידוי of a תלמיד? 

 נידה לכבודו נידויו נידוי לכל העולם חוץ מרבו. נידה לכבוד שמים מנודה אף לרב. 

 

193) Can a young ת"ח make a din for himself? 

 דבר שהוא ודאי שלו מותר. 

 

194) What was the details of the story of a young ת"ח that there were רעות  going שמועות 

out about him? 

 א( היה ספק אם לנדותו דהיה צריך לו ללמוד ממנו והכריעו לנדותו דרק אם רבך דומה למלאך יבקש תורה ממנו. 

ב( וכשמת ר' יהודה אמרו רק ר"י הנשיא שחשיב כמותו יכול להתירו והכריעו שאין להקל בנידויו מק"ו מנידויו של  

' שנים ומת אותו ת"ח בנידויו ובמעות החסידים לא הניחו ליכנס רק במערת דיינים כיון  שפחת רבי שלא הקלו בו ג

 שקיום בעצמו דראה יצרו מתגבר עליו הלך למקום שאין מכירין אותו.

 

195) Who did  שפחת רבי put in נידוי? 

 מי שהכה בנו הגדול ועבר על לפני עור לא תתן מכשול. 

 

196) If someone is מנדה a person who doesn’t deserve a נידוי is it  חל? 

 לא ומש"ה נידוי של ר"ל לאיש שאכל מפרדס ששמר לא חל דרק ממון היה מחיוב. 

 

197) Someone was מנדה and doesn’t remember who what should be done? 

 ילך אצל נשיא ויתירו לו. 
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198) How are you  מנדה a תלמיד חכם that was סרח? 

ה' ר"ל אין מנדין בפרהסיא רק בצינעא, מר   וסרח מנדין מפני חילול  ר"ה אין מנדין רק אומרים שישב בביתו חזר 

 זוטרא נהג כשהיה צריך לנדות ת"ח נידוי עצמו תחילה ואח"כ הת"ח וקודם שנכנס לביתו התיר לעצמו ואח"כ לת"ח.

 

199) What do these terms mean תברא שמתא שפורי ? 

 קול השברים ששוברת בתים רמים. -תקיעות שופר שנפרעין ממנו, תברא   -שם מיתה, שפירוי  -שמתא 

 

200) Does the  נידוי leave the person totally after its התרה? 

 לשמואל לא לר"ל כן. 

 

201) Do we find that a נידוי can punish by itself? 

ידעו מי הוא ונידוי אותו ונפל אש בזנבו ושרפתו. עוד מעשה כתב שטר נידוי והניחו כלב היה אוכל בעלי חכמים ולא  

 בכד... ותקע תוכו אלף פעמים ופקע הכד ואותו האיש מת.

 

202) The following we allowed to take a haircut במועד: 

שהותרו דוקא לא היה להם פנאי  נזיק מצורע אע"פ שהיה יכול לגלח קודם דאין אנו רוצים שישהה קרבנותיו ואחרים  

 קודם למועד.

 

203) An אבל whose אבילות finishes close to רגל, when is he  מותר לגלח? 

לאבא שאול מגלח בו ביום שמעולה לז' ולח' ומקצת היום ככולו ולחכמים לא הותר    -א( חל שביעי שלו ערב הרגל  

 לו לגלח והל' כאבא שאול. 

כיון שהוא אנוס מחמת שבת מותר לו לגלח במועד לחכמים לא הותר לו ומש"ה    -הרגל  ב( חל ז' שלו בשבת ערב  

 במועד ג"כ אסור.

ג( חל שמיני שלו ערב הרגל מגלח בו ביום לא גילח לא הותר לו במועד. ואפי' ערב הרגל שבת היה לו לגלח ערב  

 שבת וגם לפי חכמים ולא הותר לגלח ברגל.

 

204) When did we allow a כהן who finishes his משמור to be מגלח in the מועד? 

 א( כלתה משמרתו בשבת ערב הרגל מותר לגלח ערב שבת. 

ב( כלתה משמרתו בשבת שבתוך הרגל י"א לא הותר לו דנחשב עדיין לא כלתה משמרתו דברגל כל המשמרות שוין  

 וי"א מותר דנחשב דעיקר משמרתו כלה.

 

205) What קולות were we נוהג with someone שתכפוהו אבליו? 
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 הכבד שערו מקל בתער ולא במספרים, ומכבס כסותו במים ולא בנתר.

 

206) Is an אבל allowed to cut his nails. Also someone who needs to cut his nails on   חול

 ?is he allowed המועד

 בילות לחומרא ובמועד להקל ושמואל פסק בשניהם להקל. י"א מותר בשניהם ויש אוסרין שניהם. עולא פסק בא

 

207) How do we know ברית כרותה לשפתים? 

 ואני והנער נלכה עד כה ונשובה אליכם.

 

208) How was ר' יוחנן נוהג concerning נטילת צפרנים during the מועד? 

 ישב בביהמ"ד ונטל בשיניו וזורקן שם וש"מ ג': 

 יו במועד. א( מותר ליטול צפרנ

 ב( אין בה משום מיאוס ליטול בשיניו.

 ג( מותר לזורקן בביהמ"ד )אין אשה(.

 

209) What is a person supposed to do with his nails? 

 רשע.  -חסיד, הזורקן  -צדיק, השורפן  -הקוברן 

 

210) Are you allowed to cut the  שפה mustache during אבילות? 

 אכילה ושתיה ובאיסטניס מותר כולו. מותר ודוקא המעכבת 

 

211) What does the גמרא tell us about פרעה בימי משה? 

 גבהו אמה וזקנו אמה ואמתו אמה וזרת, אמגושי היה )אדוק בע"ז, מכשף(.

 

212) Someone who only has one חלוק may he wash it במועד? 

 מותר.

 

213) Are you allowed to wash בגדי פשתן during the מועד? 

 מותר שאין כיבוסן טירחה מרובה.

 

214) What are you allowed to write במעוד? 
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 א( קידושי נשים.

 ב( גיטין.

 ג( שוברין.

 ד( דייתיקי.

 ה( מתנה.

 ו( פרוזבלין.

 ז( אגרת שום.

 ח( אגרת מזון.

 ט( שטרי חליצה ומיאונים. 

 רי בירורים.י( שט

 יא( גזירות ב"ד.

 יב( איגרת של רשות. 

 יג( שטרי פסיקתא )תנאים חתן וכלה(.

 יד( שטרי הלואה.

 

215) Are you allowed to marry במועד? 

 א( בתולה אלמנה ויבום אסור דאין מערבין שמחה בשמחה.

 ב( מותר לקדש שמא יקדמנו אחר.

 רבין שמחה בשמחה.ג( אסור לעשות סעודת אירוסין במועד דיאן מע

 

 יח

216) What is something which  אמירה itself can create the קנין? 

 אבי החתן והכלה התחייבו ממון לקידושי בניהם ועמדו וקידשו.

 

217) Should a person be afraid someone will marry this lady before him? 

 לחוש. על ידי השתדלות מעשים לא אבל על ידי תפילה יש 

 

218) How do we know מהשם אשה לאיש? 

 ומה' אשה משכלת.  -מן התורה ויען לבן ובתואל מה' יצא הדבר, מנביאים ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא מכתובים 

 

219) What was said about someone who was נחשב in a דבר עבירה? 

הר בענין זה כשהקול פוסק יודע שאינ ואמת "יהי חלקי עם  קול שאינו פוסק מוכח דנכון לכל הפחות מקצתו או הר
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 מי שחושבים... ואין בו. 

 

220) When do we say there is a  הוכחה that the חשד is truthful? 

יצא קול ולא יצא קול להכחישו בתוך יום וחצי. ופעמים אפילו הוכחש הקול יש חשש שהוא אמת כגון שהכחשת  

 ול הראשון חזק.הקול מחמת יראה א"כ הק

 

221) Which חשד there is no proof that there is אמת to it? 

 חושדים בכדי להכעיס, או מתוך שנאה, כשיש לו אויבים, כשקול הוכחש תוך יום וחצי. 

 

222) Are you allowed to write or fix a ספר תורה during חול המועד? 

 אסור אפילו ס"ת של עזרא. 

 

 יט

223) Are you allowed to write תפילין ומזוזות... ולטוות תכלת during חול המועד? 

י"א לעצמו על יריכו ולאחרים רק לטובה ולא בשכר. וי"א לאחרים מערים ומוכר שלו לאחרים וחוזר וכותב לעצמו 

 ור' יוסי מוכר וכותב כדרכו לאחרים לפרנסתו בהרווחה והל' כר' יוסי.

 

224) What is the din ת ציציותטווי ? 

 י"א שלא באבן וי"א באבן ולא בפלך והלכה בין באבן ובין בפלך מותר.

 

225) What are the dinim of  גזירות שבעה on שבת רגלים ר"ה יו"כ? 

 א( הקובר את מתו לפני הרגל בזמן הבית בטל ממנו גזירות שבעה.

 ב( לכו"ע שבת עולה למנין ז' ואינה מפסקת.

 חר החורבן שאין לעצרת תשלומין ז' י"א דינו כשבת וי"א כרגלים.ג( מחלקת לענין עצרת א

 ד( נחלקו ר"ה ויו"כ י"א כרגלים וי"א כשבת.

 ה( הקובר את מתו בתוך הרגל אין הרגל מבטל גזירות ז' ואף אין עולין למנין ז'. 

 

226) Someone is קובר מתו before רגל, what are the dinim of גזירות שלשים? 

ומותר  גזירות שלשים בטלה לגמרי  וי"א  גילח בערב הרגל אסור לגלח אחר הרגל  ל' אם לא  גזירות  י"א לא בטלה 

 לגלח אחר הרגל גם אם לא גילח קודם וכן ההלכה. 

 

227) When is גזירות שלשים also  בטל if you were קובר before רגל? 
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 א' משלשים לחכמים זהו ביום ח' ולאבא שאול אפ' ז' כיון דמקצת היום ככולו.כשהתחיל יום 

 

228) Do we say מקצת היום ככולו and what should the  נפקא מינה be? 

 א( ביום ז' מחלקת. 

 ב( ביום ל' י"א פליגי כלעיל וי"א לכו"ע אמרינן מקת היום ככולו.

 נן מקצת היום לכולו לכו"ע. ג( ביום ז' כשחל יום ח' בשבת ערב הרגל אמרי

 ד( הקובר מתו ג' ימים לפני הרגל מודה אבא שאול דאסור ברחיצה עד הערב שצריך ג' שלימוד.

 

229) Who do we  פסקען like concerning מקצת היום ככולו? 

 א( אביי הל' כאבא שאול ביום ז' דאמרינן ומודה חכמים ביום ל' שמקצת היום ככולו. 

 ם ביום ז' והל' כאבא שאול ביום ל'. ב( רבא הל' כחכמי

 ג( נהרדעי הלכה כאבא שאול ביום ז' וביום ל'. 

 

230) How do we know the איסור גילוח all 30 days? 

 לומדים פרע פרע גז"ש מכזיר שהוא ל' יום.

 

231) Does רגל count for מנין שלשים? 

 א( קבר ג' ימים לפני הרגל בטלה גזירות ז'.

 פני הרגל למנין ז' אינו עולה למנין ל' עולה. ב( קבר ב' ל

 ג( קבר מתו ברגל לז' אינו עולה לל' מחלקת.

 

232) What is the din of  קובר מתו ב' ימים before the רגל? 

עושין מלאכתו בתוך ביתו   ועבדיו ושפחותיו  ובימים אלו מלאכתו נעשית ע"י אחרים  ימים  ה'  א( אחר הרגל מונה 

 בצנעה.

 בים מתעסקין עמו לנחמו וימי הרגל עולים לו למנין ל'.ב( אין ר

לו   רגל עולים  וימי  ראשונים רבים מתעסקים עמו לנחמו  ימים  וד'  ז'  ימים בסוף הרגל אחר הרגל מונה  ג'  ג( קברו 

 למנין ל'.

 ד( קבר בתחילת הרגל דינו כקבר מתו ג' ימים בסוף הרגל רק לאחר הרגל אין הרבים מתעסקין עמו לנחמו. 

 

 כ

233) How long do you have אבילות before  רגל that 'גזירות ז will be בטל? 

 א( ג' ימים לפני הרגל, לחכמים אפילו יום א' ואפי' שעה אחת ומחלקת למי ההלכה.
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234) What do we learn from והפכתי חגיכם לאבל? 

 ום א' )עצרת( וזהו שמועה רחוקה.כמו חג ז' ימים כך אבילות ז' ימים ועוד לומדים דומה לחג ששייך י

 

235) What is considered a שמועה רחוקה וקרובה? 

 א( שמועה קרובה תוך ל' ונוהגת ז' ול'. 

 ב( שמועה רחוקה שנודע לו אחר ל' י"א נוהג רק יום א' לחכמים נוהגת ז' ול' בכל הקרובים.

 בשאר קרובים יום א'. ג( לאלישע בן אבויה וזקנים שעמו על אביו ואמו נוהגת ז' ול' ו

 

 ?What were they .שמעוה רחוקה by הנהגות certain נוהג was ר' חייא  (236

 אמר למשרתו שיחלוץ לו מנעליו ויוליך כליו לריח המרחץ ולומדים מזה:

 א( אבל אסור בנעילת הסנדל. 

 ב( ושמועה רחוקה נוהגת רק יום א'.

 ג( מקצת היום ככולו. 

 

237) Is  רגל and  שבת able to be 'משלים ל to make a שמועה רחוקה? 

 א( שמע שמועה קרובה ברגל ולמוצאי הרגל נעשית רחוקה עולה לו ונוהג יום א'. 

 ב( שמע שמועה קרובה בשבת ולמוצ"ש נעשית רחוקה עולה לו ונוהג יום אחד. 

 

238) Are you מחויב to tear קריעה on שמעוה רחוקה? 

 מחלקת.

 

239) Two הלכות we are מחמיר by אבילות על אביו ואמו: 

י"א שמועה רחוקה נוהג ז' ול', מי שלא היה לו חלוק לקרוע תוך ז' ונזדמן לו לאחר ז' אינו קורע אבל על אביו ואמו  

 קורע.

 

240) Which relatives are you  נוהג אבילות on? 

נו ובתו חכמים הוסיפו אחיו מאם ואחותו  א( כל שכהן מטמא לוים אשת אביו אמו אחיו מאב ואחותו הבתולה מאב ב

 מאם כשהיא בתולה וכן אחותו הנשואה בין מאביו ובין מאמו.

 ב( ר"ע עליו להתאבל על שניים שלהן )אבי אביו, בן בנו, בן בתו, ובן אחותו(.

 ג( ר"ש דוקא על בן בנו ועל אבי אביו.

 ד( לחכמים מתאבל על שניים שלהם בר"ע רק כשקרוביו עמו בבית.
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241) What are the dinim of אבילות of a husband and wife במיתת קרוב של א' מהם? 

א( חמיו וחמותו שמתו אין הבעל רשאי לכפות אשתו לכחו לפקוס. ועליו לכפות מיטתו ולנהוג עמה אבלות ולר"ע  

 מתאבל עליהם גם שלא בפניה ולרשב"א אינ ומתאבל עמה כלל על פטירת קרוביה. 

 חמותה שמתו אין האשה רשאי לכחול ולפקוס ועליה לנהוג אבילו עם בעלה. ב( חמיה ו

ג( שאר קרובי אשתו שמתו אין הבעל רשאי לכפות את אשתו לכחול ולכפות אבל הוא עצמו אינו נוהג אבילות ושניני  

 מוזגות לו את הכוס ומצעת לו המטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו.

 

242) Someone who does not have a בגד to rip at the time of אבלות what is the din? 

 נזדמן לו בגד תוך שבעה קורע מיד. נזדמן לו לאחר ז' על שאר קרובים אינו קורע על אביו ואמו קורע.

 

243) What are some הלכות concerning הנהגות הקריעה? 

יחזיר ויקרע. יש לקרוע מעומד קרע מיושב יחזיר  כשקורע על קרובי קרובו יש לקרוע בפני קרובו ואם לא קרע בפניו  

 ויקרע מעומד.

 

244) How do we know קריעה is מעומד? 

 דכתיב ויקם איוב ויקרע וי"א בדוד ויקם המלך ויקרע. 

 

245) What is an  אבל not allowed to do? 

 א( מלאכה.

 ב( רחיצה.

 ג( סיכה.

 ד( תשמיש המטה.

 ה( נעילת הסנדל.

 ה רבים צריכים לו מותר.ו( תלמוד תור

 

246) What are the dinim of an  אבל in תלמוד תורה? 

 א( אסור בתלמוד תורה שיש בה שמחה.

 ב( רבים צריכים לו לדרשה מותר לו לדרוש ברבים אבל לא יעמוד תורגמן רק ילחם לתלמידו ותלמיד לתורגמן.

 

247) What are the dinim of an  אבל in תפילין? 

 ראשון באבילות אסור. א( יום 
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 ב( לכו"ע ביום שלישי ואילך מותר.

 ג( וביום שני פליגי לר"א אסור לר' יהושע מותר. 

אינו   ימים  חולץ שאר  שני  ביום  לעולם  חולץ  יהושע  לר'  חולץ  אינו  לר"א  פנים חדשות  באו  אם  תפילין  לחלוץ  ד( 

 חולץ.

 

248) How do we learn the length of אבילות? 

יתמו ימי בכי אבל משה ב' ימים לר' יהושע על משה היה אבילו חזקה אבל כת' ואחריתה כיום מר יום  ר"א דכתיב ו

 א' ור"א עיקר מרירות יום א'. 

 

249) What is the din of an אבל in work? 

אסור כל ז', ואם הוא עני שמתפרנס מצדקה ג' ימים ראשונים אסור שאר ימים עושה בצנעה וכן אשה אבילה טווה  

 בפלך תוך ביתה.

 

250) Is an אבל allowed to leave his house? 

 ג' ימים ראשונים אסור שאר ימים לבית האבל מותר לשאר מקומות אסור.

 

251) What are the dinim of an  אבל in שאלת שלום? 

 דיע ואל ישיב. א( ג' ימים ראשונים אסור לשאול לכבוד רבים מותר, כשאחרים שאינם יודעים אבילות, שואלים יו

 ב( מג' עד ז' אסור לשאול אחרים שואלים מותר להשיב.

 ג( מז' עד ל' האבל שואל אחרים אין שואלין. כשאחרים שואלים משיב.

 ד( ל' יד י"ב חודש על אביו ואמו אינו שואל. 

 

252) An אבל who came to the  בית האבל late does he count אבילות by himself or joins the 

other אבילים? 

 א( מונה לעצמו כשבא ממקום רחוק.

 ב( כשהגדול אינו בבית. 

ג( כשהגדול בבית ובא ממקום קרוב אם בא תוך ג' מונה מעמהם בא בשאר ימים לחכמים מנוה לעצמו לר"ש מונה  

 עמהם.

 

 כב

253) If the גדול הבית went to be קובר המת does he join the other אבילים? 

 בא תוך ג' מונה עמהם בא שאר ימים מונה לעצמו. 
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254) When does  אבילות start? 

 משיסתום הגולל וכשאין האבילוים הולכין אחר המטה אלא עד שערי העיר חלה כשחוזרים משערי העיר.

 

255) What is the din of an אבל who comes on 'יום ז? 

 ר שעמדו המנחמים מונה ז'. א( בא לאח

 ב( עד שלא עמדו מצטרף עמהם.

 ג( בא כשננערו ורוצים לעמוד תיקו.

 ד( וכל זה לר' שמעון אבל לחכמים מונה לעצמו ויש מחלקת אם הלכה כר"ש שמיקל או כחכמים.

 

256) What is the din ניקבו בני מעי דבהמה and ליחה סותמתן? 

אלא בדוחק סכין( ומחלקת אם הלכה כרשב"ג ומסקנה אין הלכה כמרחר דאינו   רשב"ג כשרה )ובאינה יוצאה הליחה

 כשרה.

 

257) The following dinim we are מחמיר by מיתת אביו ואמו over other קרובים: 

 א( שאר קרובים יש למהר לקוברם ועל אביו ואמו זהו מגונה אבל ע"ש ויו"ט משובח. 

 ב( אביו ואמו ממעט בעסקו. 

 ואמו חולץ כתיפו. ג( אביו 

 ד( שאר קרובים מסתפר לאחר ל' על אביו ואמו עד שיגערו בו חבריו.

 ה( שאר נכנס לבית השמחה לאחר ל' אביו ואמו אחר י"ב חודש.

 ו( שאר קרובים קורע טפח אביו ואמו עד שיגלה לבו. 

 ז( שאר קרובים קורע בגדו העליון אביו ואמו קורע כולן. 

חייב להבדיל קמי שפה על אביו ואמו קורע ומבדיל שיהיה ניכר ור"י גם שאר קרובים יש    ח( לחכמים כל המתים אינו

 לקרוע ולהבדל.

 ט( כל המתים שולט לאחר ז' ומאחה דתפרה לאחר ל' על אביו... שולל לאחר ל' ואינו מאחה לעולם.

 י( כל המתים סכין אביו... בידו קורע.

 וי לכל. יא( כל המתים קורע בפנים אביו... בחוץ גל

 

258) Is an אבל allowed to enter into a בית המשתה? 

א( לדעה א' לנישאין אפילו אבל על שאר קרובים כל י"ב חודש אסור לשמחת מריעות על אביו ואמו רק אחר י"ב  

 חודש ועל שאר קרובים לאחר ל' יום.

על אביו    -ל' יום. לשמחת מריעות    ב( אמימר: לנישאין על אביו ואמו כל י"ב חודש אסור. על שאר קרובים לאחר
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 ואמו לאחר י"ב חודש. על שאר קרובים לאריסותא לאחר ל'. לפורענותא מותר לאלתר.

 

259) What are the dinim of קריעה ותיקון הבגד by a lady? 

התחתון   הבגדד  קורעת  אשה  לרשב"א  שעליהם  החלוקים  כל  קורע  ואמו  אביו  ועל  שוין  ואשה  איש  לחכמים 

רותו לאחוריה וחוזר וקורעת העליון. ולענין תיקון הבגד: האיש דולל על שאר מתים לאחר ז' ועל אביו ואמו  ומחזי

 לאחר ל' ואשה שוללת לאלתר.

 

260) What are the dinim of אבילות by the death of חכם, אב ב"ד, ונשיא? 

 א( שניהם לענין קריעה אין מאחים לעולם דומה לאביו. 

 בחוץ על אב ב"ד וחכם קורע בפנים.  ב( בנשיא קורע

 על חכם ימין על אב ב"ד שמאל על נשיא מכאן ומכאן. -ג( חליצת כתף 

ושינוי קמום   כל    -ד( ביטול ביהמ"ד  ומשנים מקומן. נשיא  חכם במ"ד שלו בטל, אב ב"ד כל ביהמ"ד בעירו בטל 

 טול רק יושב ודומם.ביהמ"ד בטל ומתפללין בביתים ורק בשבת מתאספים לקריה"ת. ולא ישבו וי

 

261) Do we say שמועות ואגדות in a בית האבל? 

 מחלקת.

 

262) What are the dinim of an  אבל going to the בית הכנסת? 

אינו יוצא מפתח ביתו, שבת ב' לחכמים יוצא ואינו יושב במקומו. לר"י אינו יוצא מביתו שבת ג' לחכמים   -שבת א'  

. לר"י יוצא ואינו יושב במקומו שבת ד' לחכמים הרי הוא ככל אדם לר"י יושב במקומו  יושב במקומו ואינו מתפלל

 ואינו מדבר וחמישית הרי הוא ככל אדם.

 

 כג

263) Is an אבל allowed to get married? 

 א( כשמתאבל על שאר קרובים לאחר ל' יום. 

בור עליו ג' רגלים ולר"י ברגל שלישי מותר.  ב( מתאבל על אשתו שמתה: א( יש לו בנים גדולים לחכמים אסור עד שי

 ב( אין לו בנים או יש בנים קטנים מותר לאלתר.

 

264) Can an אבל wear בגדים מגוהצים או חדשים? 

 א( לכו"ע כל ל' אסור בגדים לבנים חדשים.

חדשים. ורבי ב( ונחלקו בישנים מגוהצים ובחדשים צבעוניים. לחכמים בגדים ישנים יוצאים מתחת המכבש דינו כ

 היתר אבל חדשים אסור. ראב"ש לבן חדש אסור. צבעונים וכ"ש ישנים מותר.
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265) Is there אבילות בשבת? 

 מחלקת.

 

266) What is the din with מתו מוטל לפנים? 

 א( ביום חול יאכל בבית אחר אינו מיסב ואוכל ובשר לא ויין לא.

 . פטור מק"ש ומתפילין ומכל מצוות.ב( קיום מצוות: אינו מברך על אכילה לפניו

 ג( שבת: מיסב ואוכל בשר ויין חייב בברכות ובק"ש ותפילה. ולענין תשמיש לחכמים אסור לר"ג מותר.

 

267) What do חכמים ור"ג hold concerning אבילות בשבת? 

אבילות בשבת רק סברי    י"א לכו"ע יש אבילות בשבת רק לר"ג כיון שלא נקבר לא חל אבילות עליו. י"א לכו"ע אין

 חכמים כיון שמתו מוטל לפניו יש להחמיר ולא לשמש. 

 

 כד

268) What is the punishment for someone who wasn’t מקיים אבילות? 

 א( שימש בימי אבלו לחכמים חייב מיתה ור' יוחנן אינו חייב מיתה.

 ב( לא פרע ראשו ולא פרם בגדיו חייב מיתה.

 

269) What does פח"ז נת"ר stand for? 

 זקיפות המטה -חזרת הקרע לאחחוריו, ז  -פריעות הראש, ח  -פ 

 רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית. -תשמיש המטה ה  -נעילת הסנדל, ת  -נ 

 

270) What is the din of פח"ז נת"ר בשבת? 

 עה רשות.א( לרב ושמול דברים שבפרהסיא אסור לעשות בשבת. דברים שבצנ

 ב( חזרת הקרע לאחוריו וזקיפת המטה חובה. נעילת הסנדל ותשמיש המטה ורחיצת ידים בחמין רשות.

ג( ונחלקו אם עטיפת הראש נחשב בפהסיא או בצנעה ומש"ה לרב רשאי לעטוף ראשו כיון שיש אנשים עושין כן 

ו כך  עושין  אנשים  שאין שאר  ישמעאלים  כעטיפת  הוי  הראש  עטיפות  אבילות  ולשמואל  הוי  בשבת  כך  יעטוף  אם 

 בפהרהסיא.

ד( לר' יעקב בשם ר' יוחנן אין לו מנעלים ברגליו חייב לפרוע ראשו יש לו מנעלים יכול לעטוף ראשו בצנעה כיון  

 שמנעליו מוכיחים עליו.

 ה( לרבא ולר' יוחנן דברים שבצנעה אבל חייב לנהוג לפיכך אבל מטייל תוך ביתו בחלוק קרוע.
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271) When is the proper time to do קריעה על המת? 

בשעת חימום )התחלת הצער(. ואלו אפילו שלא בשעת חימום, חכם שמת שכל שעה נחשב כשעת    -שאר המתים  

 חימום, ועל אביו ואמו. 

 

272) Are you allowed to לאחות (fix) the קריעה which you ripped on  ואמו  not at the אביו 

time of מיתה? 

 לקת.מח

 

273) How are you supposed to do עטיפת הראש? 

 לשמואל כעטיות ישמעאלים )עד הגומות שבלחי למטה מפיו( לרב אין צריך בעטיפת ישמעאלים.

 

274) How do you take out a  קטן שמת who wasn’t 30 days old? 

 א( מת תוך ל' יוצא בחיק אין שורה ואין ברכת אבלים ותנחומי אבלים.

 ( לחכמים נקבר אפילו באשה אחת ושני אנשים לאבא שאול גם באיש א' וב' נשים.ב

 

275) How do you take out a child that was  30 מת days old - until 12 months? 

 א( לחכמים יוצא בדלוסקמא )ארון( לר' יהודה ארון הנישא באגפיים בשבי בני אדם ולא בנישא בכתף באדם אחד. 

 עליו בשורה ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים.ב( עומדים 

 

276) How do you take out a child one year old? 

לחכמים במיטה לר' עקיבא בן שנה שאבריו של שנה אינו יוצא במיטה בן שנה ואבריו כשל בן שנתיים או בן שנתיים 

 אע"פ שאבריו כבן שנה יוצא במטה.

 

277) When are the רבים involved in  הספדים of a קטן? 

 א( קטן היוצא במטה מצטערים עליו אינו יוצא במיטה אין מצטערין עליו.

 ב( קטן שהיה ניכר לרבים )רגיל לצאת( רבים מתעסקים עמו. 

ג( והגיל שחייב להספידו: א( עניים בני שלש, עשירים בני חמש. ב( ר' ישמעאל עניים ובני זקנים בני חמש עשירים  

 ג( וכן פסק ר' גידל וי"א שפסק שעצרת וראש השנה ברגלים לענין ביטל גזירות שבעה.בני שש. 

 

278) Someone buried his מת before עצרת, how many days is  עצרת considered? 

 בזמן הזה: א( ר"א עצרת בשבת )עולה ואינו מפסיק(. 

ן י"ד יום והטעם שעולה עצרת למנין שבעה כיון  ב( ר"ג עצרת ככל הרגלים ולפ"ז יום א' לפני עצרת ועצרת הרי כא
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 שיש לו תשלומין כל שבעה. 

 בזמן הבית: לכו"ע עולה למנין שבעה.

       

279) Someone buried his מת before השנה  how many days is it considered? What is ,ראש 

the din buried before סוכות? 

 א( יום לפני ר"ה ור"ה נחשב י"ד יום.

 ב( קודם החג: יום לפני החג והחג ושמיני שלו נחשב כא' יום.

 

280) The following מתים you are נוהג dinim קורעים חולצים ומברים: 

 , אדם כשר, עומד בשעת יציאת נשמה.קרובי המת המתאבלים עליו, חכם

 

281) The following דיני אבילות are  נוהג by אבילים: 

 קריעה, חולצים כתפיהם מברים.

 

 כה

282) How חמור is the אבילות on an אדם כשר that was נפטר? 

שבכה והתאבל עליו  אפילו במועד מתאבלים עליו, עונשו של אדם שלא בכה עליו שבניו ובנותיו מתים קטנים ומי  

 מוחלין לו על כל עונותיו בשביל כבוד שעשה.

 

283) What are the dinim of אבילות on a חכם שמת? 

שעוסקים   זמן  כל  לא  ואם  החכם  שמת  בשעת  לקרוע  וצריך  תורה  למדו  לא  אפילו  ומברים  קורעים  חולצים  הכל 

 בהספדו.

 

284) Are you allowed to put a ספר תורה on a bed a חכם is on? 

 בחייו אסור ובמותו מחלקת. 

 

285) The מיטה of ר' הונא did not fit out the door, what could be done? 

שלשל דרך גגים ולא עשו בכבוד החכם דרך פתח . להעבירו ממטה למטה ולא עשו דכבודו במטה ראשונה. למעשה 

 שבר הפתח.

 

286) Does the שכינה rest in חוץ לארץ? 

 ספידו ר"ה שלא שרתה עליו שכינה מפני שגר בבבל וביחזקאל בן בוזי רק באותה שעה שרה והיה יוצא מן הכלל. ה
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287) An ארון המת that is traveling, what is the din concerning שורה? 

 כששלדו של מת קיימת עומדים בשורה כשאין שלדו קיימת אין עומדים בשורה.

 

288) Why was ר' הונא buried next to ר' חייא? 

 כיון ששניהם הרביצו תורה בישראל.

 

289) Why was ר' חגא picked to bring  ר' הונא to קבורה? 

 א( שהעמיד תלמודו מגיל י"ח. 

 ב( שלא ראה קרי. 

 ג( ששימש את ר' חייא. 

 

290) What happened at ר' הונא'ס burial? 

זקי' אמר לו לעמוד לכבודו של ר"ה ויפנה מקום לו, וכשקם יצאה אש ור'  ר' יהודה בנו של ר' חייא ששכב לימין ר' ח

 חגא נבהל וזקף הארון של ר"ה ויצא.

 

291) Are you allowed to sew the clothing you ripped on a חכם שמת? 

 מותר משעה שהחזירו המלווים פניהם מאחורי המטה.

 

292) What happened when they brought the ארונות of רבה ור' המנונא to ארץ ישראל? 

עמדו הגמלים לפני גשר צר שהיה מכבדים זה את זה וסוחר ישמעאלי אמר רבה בר ר' הונא יעבור ראשון ונפלו לחייו  

 ושיניו של הסוחר שביזה לר' המנונא.

 

293) What were the הספידים said on  ור' המנונארבה ? 

גזע ישישים עלה מבבל ועמו ספר מלחמת קאת וקפוד הוכפלו לראות בשוד ושבר הבא משנער קצף על עולמו וחמס  

 ממנו נפשות ושמח בהם ככלה חדשה רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיק. 

 

294) What was the הספיד on רבינא? 

אלא לב אחד לאביו שבשמים נשים לילות כימים בהספד על ששם  תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר שלא היה לו  

 לילות כימים בתורה.

 

295) What did the ספדנים tell  ר' אשי how are they going to be  מספיד him? 
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אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי הקיר. אם הלויתן בחכה מה יעשו דגי רקק. אם בנחל שוטף    -בר קיפוק  

 יעשו מי גביד ונהפכו רגליהם של בר קיפוק דבר אביו. נפלה חכה מה

 

296) What was תפילות בר אבין'ס that רבא can cross the נהר? 

 באו רוב שלישית במים זכור ורחם תעינו מאחריך כאשה מבעלה אל תזניחנו באות מי מרה שאשה סוטה נרדקת בהן. 

 

 

297) What was the הספיד on ר' חנין? 

לו   היה  בעת לא  נאנח  שמחתו  בעת  נדבקו  ויגון  נהפכה ששון  לתוגה  שמחה  היום...  באותו  ומת  בן  לו  ונולד  בנים 

 חנינתו אבד חנינו וקרא לו חנן על שם אביו. 

 

298) What was the הספיד on ר' יוחנן? 

 קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרים.

 

299) How long is אבילות on רבו שמת? 

 ' ושלשים. ר' אמי נהג ז

 

300) What was the הספיד on ר' זירא? 

 ארץ שנער )בבל( הרה וילדה ארץ צבי )א"י( גידלה שעשועיה אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתה.

 

301) Twelve things which happened by  פטירות certain צדיקים: 

 עמודי קיסרי הורידו דמעות. -א( ר' אבהו 

 שבציפורי שפעו דם. ב( ר' יוסי המרזרים

 ג( ר' יעקב נראו כוכבים ביום.

 ד( ר' אסי נעקרו האילנות. 

 ה( ר' חייא ירדו אבנים של אש.

 ו( ר' מנחם ברבי סימאי נתמעכו ונמחקו הצלמים וצורות על מטבעות.

 ז( ר' תנחום תקצצו האנדרטאות )צורות לכבוד מלכים(. 

 ח( ר' אלישיב נחתרו ע' חתיכות של גנבים בעיר. 

 ט( ר' המנונא נפלו ארנים של ברד.

 י( רבה ור' יוסף כיפות הגשרים על נהר פרת נשברו ונשקו זו את זו. 

 יא( אביי ורבא כיפת הגשרים על נהר חידקל נשברו ונשקו. 
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 יב( פטירות ר' משרשיא הצמיחו הדלקים קוצים.

 

 כו

302) The following you are קורע and not מאחים הקריעה: 

 אמו ורבו שלמדו תורה.א( אביו ו

 ב( נשיא אב ב"ד ועל שמועות רעות.

 ג( ברכת השם.

 ד( ס"ת שנשרף.

 ה( על ערי יהודה על המקדש ועל ירושלים.

 

303) When do you make קריעה on שמועות רעות? 

 רוב ציבור שמתו.

 

304) Why did שבור מלכא kill אנשי מזיגת קסרי? 

 הרג יהודי פ' בחינם.  שמרדו בו ואעפ"כ אמר לשמואל שלא

 

305) Who is מחויב to be קורע by ברכת השם? 

 א( השומע.

 ב( השומע מפי השומע אבל העדים אינם מחויב לקרוע שבית.

 

306) How many times are you  קורע on a ספר תורה that was burned? 

 אחד על הגוויל ואחד על הכתב. -ב' 

 

307) Do you make a קריעה on a ת ס"  that was נשרף not forcefully? 

 מחלקת.

 

308) What is the order of קריעה when you see ירושלים והמקדש? 

 א( אם רואה ירושלים קודם ואח"כ מקדש הגיעו לצופים קורע על המקדש בפני עצמו ועל ירושלים בפני עצמו.

 ב( רואה מקדש קודם ירושלים קורע על המקדש ומוסיף על ירושלים.

 

309) The following פסוקים you say when you see the חורבן: 

ערי קדשך היו מדבר )ראיית ערי יהודה( ציון מדבר היתה ירושלים שממה )כשרואה ירושלים( בית קדשנו ותפארתנו  
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 אשר הללוך אבותינו היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה )כשרואה מקדש(.

 

310) How are you allowed to fix these  קריעות? 

 א( שוללן )תפירה רחבה(. 

 ב( מוללן )כורך ב' ראשי הקרע ותופר ב' תפירות(. 

 ג( לוקטן.

 ד( לעשותן כמין סולמות. 

אסור   אופנים  ובאלו  ג"כ   8ה( להפך הבגד שהקרע למטה  כן  וכשם שהמוכר אסור לעשות  )שנראה שלם(  לאחותן 

 הלוקח אסור.

 

311) Are you allowed to rip where the garment is sewn? 

 הקורע מתוך השלל, מלל, לקט, סולמות לא יצא. אבל מתוך האיחוי דנראה שלם באיחוי אלכסנדרוני יצא.

 

312) What is the שיעור קריעה? 

טפח, ר"י ג' אצבעות. ובתוספות )על אבל אחר(: רי"מ ג' אצבעות, ר"י כל שהו והלכה כר"מ    -ר"מ    -תחילת קריעה  

 )טפח( וכר"י בתוספות )כל שהו(.  בתחילה

 

313) Are you allowed to add on all קריעות? 

להוסיף החלק   יכול  אם  אפילו  ולכו"ע  לאביו  קריעה שנעשית  על  או  אביו  על  לקרוע  להוסיף  יכול  אם  יש מחלקת 

 על אביו ואמו.  לאביו אינו מתאחה. שמע שמת כל קרוביו ללחד מ"ד קורע קריעה א' ולחד קורע א' על קרוביו וא'

 

314) When you are adding on an existing קריעה how low can you go? 

 ת"ק על טיבורו, י"א עד לבו.

 

315) The following cases you can add to קריעה past טיבורו: 

 א( מרחיק ג' אצבעות ממקום קריעה.

 ב( נתמלא הבגד בקרעים מלפניו מחזירו לאחוריו.

 בגד קרעים מלמעלה הופכו מלמטה.ג( נתמלא ה

 

316) The following places in a garment you are not יוצא קריעה: 

 מלמטה, מן הצדדים.
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317) When are you allowed to add on a קריעה? 

 מחלקת י"א תוך שבעה צריך קריעה חדשה ואח"כ מוסיף. וחד אומר תוך ל' צריך חדשה לאחר ל' יוסף.

 

318) Are you allowed to go in front of a מת with a בגד you already tore? 

 לא גוזל את המתים וגוזל את החיים.

 

319) Are you allowed to rip a borrowed garment? 

ונותן לו דמי קרעו. לא   לו  הודיעו שהלך לבקר אביו שהוא חולה ומצאו שמת קורע ומאחו וכשיבא לביתו מחזירו 

 ע בו. הודיעו לא יג

 

320) What do we do when a חולה has a relative that is נפטר? 

 א( אין מודיעים לו. 

 ב( אין מקרעין לפניו. 

 ג( משתקים הנשים מלפניו. 

 

321) Does a קטן also קורע? 

 מקרעים לקטן מפני עגמת נפש.

 

322) Do you do קריעה when it is מת חמיו או חמותו? 

 שתו. קורעים מפני כבוד א

 

323) Is an אבל allowed to hold a child during אבילות? 

 אסור שמביאו לידי שחוק. 

 

324) How do the מנחמים sit in front of the  אבל? 

 כשלבו של האבל גס בו יושבים המנחמים על מיטות כפויות כשאין לבו גס בו יושבים המנחמים על מיטות זקופות. 

 

 כז

325) An אבל who is traveling what is his din concerning סחורה. 

 אם יכול למעט בעסקו ימעט ואם אינו יכול יגלגל עמהם ואל יעשה סחורה בפני עצמו אלא בחבורה.

 

326) When is כפיית המטה done? 
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 משיסתום הגולל.  -משיצא מפתח ביתו, ר' יהושע  -ר"א 

 

327) What is the din of זקיפת וכפיית המטה on שבת תוך אבילות? 

כל המטות   וכופה  וכופה המטה.  חוזר  עד שתחשך במוצ"ש  עליו  יושב  אינו  זוקפין אבל  ולמעלה  מן המנחה  ע"ש 

 שבבית.

 

328) Which מטות are included in כפיית המטה? 

 א( מטה מיוחדת לכלים אין צריך לכפותה.

 מים רק זוקפו, לרשב"ג מתיר רצועותיו והוא נופל מאליו וכן ההלכה. ב( דרשג: לחכ

 ג( מטה שנקליטיה יוצאין זוקפו.

 

329) What is a דרגש? 

רבין    -עולא   טוב(  מזל  )לשרות  דגדא  מתיר   -ערסא  דרגש  דתניא  עולא  על  מקשה  בתוכו(  )יסרוגו  בצלא  ערסא 

 אם ערסא דגדא למה.קרביטיו ועוד מק' דמלך בימי אבילות יושב על דרגש ו

 

330) Are you allowed to sweep and wash utensils in a בית האבל? 

 מותר.

 

331) Do you bring מוגמר ובשמים to a בית האבל? 

 לבית האבל לא לבית המנחמים מביאים אבל אין מברכין. 

 

332) How do you bring a סעודה to a בית האבל? 

 לים שלא כדרך חשיבות.לא בטבלא ובאסקוטלא אבל בס

 

333) The following תקנת they made לכבודן של החיים. 

I :לכבוד עניים . 

 א( הכל מביאים אוכל בסלי נצרים לבית האבל.

 ב( הכל משקים בזכוכית צבועה.

 ג( מכסים פני הכל. 

 ד( הכל יוצאים בכליבה. 

II.מפני כבודם של חולי מעיים: מניחים מוגמר תחת כל המתים . 
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III.מפני כבודם של נדות וזבים: טובלין כל הכלים שהשתמשו בהם המתים בחייהם . 

 

334) What clothing is used to dress the מת? 

בראשונה בתכריכים יקרים עד שר' גמליאל נהג קלות ראש בעצמו ויצא בכלי פשתן ואמר ר' פפא אפילו בבגד קנבוס  

 שוה זוז.

 

335) What are the dinim of רכות אבלים ושורה ב  during the מועד? 

 אין מברכין ברכת אבלים אבל עומדים בשורה ומנחמים ופוטרים הרבים שאומרים למנחמים לכו לבתיכם.

 

336) Are we מספידים במועד? 

דכחשר  מותר  שמועה  יום  להספידו,  מותר  בפניו  חכם  ותלמיד  ההספד.  להרגיל  שלא  ברחוב  המטה  מניחים  אין 

 כלפניו.

 

337) What is  קילוס -טיפוח  -הספד ? 

 מטפח כנגד הלב. -א( הספד 

 סיפוק יד זו בזה.  -ב( טיפוח 

 ג( קילוס מכה ברגלו בקרקע ולא בסנדל.

 

338) The following הלכות were said by  ר' יוחנן: 

 א( אבל שנענע ראשו אין מנחמים רשאי לישב.

 ב( הכל עומדים לפני נשיא חוץ מאבל וחולה.

 רר שבו חוץ מלאבל. ג( אומ

 

339) The following הלכות אבילות were said מר' יהודה בשם רב: 

 א( אבל ביום ראשון אינו אוכל משלו.

 ב( מת בעיר אסורים במלאכה אא"כ יש חבורה מיוחדת שעוסק בקבורה.

 ג( המתקדשה על מתו יותר מדאי על מת אחר בוכה. 

 

340) How long is פורתבכי, הספד, גיהוץ, תס ? 

 ל'.  -א( בכי 

 ז'.  -ב( הספיד 

 ל'.  -ג( גיהוץ ותספורת 
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341) On who was it said  בכו בכו להולך כי לא ישוב? 

 ההולך בלא בנים.

 

342) Should an  אבל be afraid now of  מידת הדין? 

 רת כנגדו בשוק.ג' ימים ראשונים כאילו חרב מונחות בין ירכותיו מג' עד ז' כנגדו בקק זוית מכאן ואילך עוב 

 

 כח

343) Do we put the מטה of a lady in the רחוב? 

של יולדתד ששופעת דם לא ושאר נשים מניחים שיטת נהרדעי, כר"א כל אשה אין מניחים שלומדים ממרים ותמת 

 שם ותקבר שם סמוך למיתה קבורה.

 

344) Three things ר' אלעזר said: 

 א( אין מניחים מטה של אשה ברחוב.

 ב( לומדים שם )מרים( שם )משה( שגם מרים מתה בנשיקה. 

 ג( מסמיכות מיתת אהרן לבגדי כהונה לומדים מיתת צדיקים מכפרים וי"א לומדים סמיכות מיתת מרים לפרה אדומה.

 

345) The type of death has a specific name: 

 ה.מיתה חטופה, הגיעו לגבורת ומת פתאום זו היא נשיק -א( מת פתאום 

 לחכמים זו היא מיתת דחופה לר' חנניא זו היא מיתת מגפה.  -ב( חלה יום ומת 

 ג( חלה כ' ימים ומת זו היא דחויה.

 ד( ג' ימים ומת זו היא גערה. 

 ה( ד' ימים ומת זו היא נזיפה. 

 ו( ה' ימים ומת זו היא מיתות כל אדם )לומדים מפסוק(. 

 

346) The age also can tell what type of יתה מ  it is: 

 כרת.  -א( ב' נשים 

 ס' כרת.  -מיתתו של שמואל נ'   -ב( נב' 

 מיתה בידי שמים. -ג( ס' 

 שיבה.  -ד( ע' 

 גבורות.  -ה( פ' 
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347) How do we know  בני חיי ומזוני depends on מזל and not זכותים? 

ם מבני ביתו, ר' חסדא היה לו פת... , ר' חסדא עשה ששים חופות לבני ביתו רבה שיכל ששי40ורבה    92ר' חסדא חי  

 רבה אפי' פת לא מצא. 

 

348) Three things רבא asked for: 

 חכמתו של ר' הונא ועושרו של ר' חסדא ונענה וביקש ענותנותו של רבה בר ר' הונא ולא נענה.

 

349) What was the צער מיתה of some אמוראים? 

 לחלב. רבא כהקזת דם ר' נחמן כמוציא שערה שנפלה 

 

350) What did ר"א ר"ש ור"א tell the מלאך המות who came to take their נשמה? 

 א( ר"א עכשיו אני אוכל תרומה ריטמא ודחתו.

 ב( ר' ששת לא יטול נשמה בשוק כבהמה.

 ג( ר' אשי ימתין ל' יום שישנן תלמודו.

 

351) Can the  מלאך המות take someone’s נשמה in middle of learning? 

 לא ומש"ה לפני נטילת נשמתו של ר' חסדא פקע הארז והיה צריך ר' חייא להמציא עצמו להמלאך המות.

 

352) Are ladies allowed to be ...מנעות מטפחת, מקוננות במועד ר"ח? 

 א( מקוננות לא. 

 ב( בראש חודש ובחנוכה ובפורים מענות ומטפחות.

 ק נשים סמוכות למטה מטפחת.ג( ובמועד מענות אבל לא מטפחות וי"א ר

 ד( ואחר הקבורה אין מענות ומטפחות בכל אלו ימים. 

 

353) What does it mean עינוי וקינה? 

 א( עינוי שכולן עונות כאחת. 

 ב( קינה אחת מדברות וכולן עונות אחריה.

 

354) How were נשים שבנציב do עונות? 

 וחזרו המים לאחוריהם.אוי לה להליכה כזאת שאינה חוזרת נפלו הלחיים 

 

355) What should a person remember about מיתה? 
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והחי יתן אל לבו... דברים של מיתה דיספד יספדוניה דיקבר יקברוניה דיטען יטענוניה דידל ידלונה )מגביהין קולו  

 בהספידו(.

 

356) How were they מנחם ר' ישמעאל whose  בניו were נפטר? 

 כם כל בית ישראל יבכו את השריפה... ק"ו מנדב ואביהו שלא עשה אלא מצוה אחת.ואחי -ר' טרפון 

הגלילי   יוסי  שביטול    -ר'  )וזהו  טוב  אחד  דבר  אלא  עשה  שלא  ירבעם  בן  אביה  ומה  ק"ו  ישראל...  כל  לו  וספדו 

 משמרתו ועלה לרגל וי"א שביטל פרדסאות שהושיב ירבעם אביו(.

עזריה   בן  ר' צדקיהו עשה    -ר' אלעזר  לבניו של  ק"ו  בו בשלום תמות...  כתיב  מן הטיט  ירמי'  מצוה אחת שהעלה 

 ישמעאל.

 מה אחאב שעשה דבר אחד טוב כת' ביום ההוא יגדל המספד בירושלים... ק"ו בניו של ר' ישמעאל.  -ר' עקיבא 

 

357) Questions of רבא and answers of רבה בר מר: 

 עיני צדקיהו עור ופ' שמת נבוכדנאצר בימיו.  א( כתיב בצדקיהו בשלום תמות וכתיב ואת

ת' שלא   שעשאוהו ככברה  ופ'  יאשיהו  היורים למלך  וירו  ונאמר  אל קברותיך בשלום  ונאספת  כתיב  יאשיהו  ר'  ב( 

 נחרר ביהמ"ק בימיו.

 

358) How do we know the מנחמים shouldn’t talk until the אבל talks? 

 ויען אליפז התימני ויאמר. אחרי כן פתח איוב את פיהו ונאמר

 

359) The following sit בראש: 

 א( אבל ושאכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם.

 וקדשתו.  -ב( כהן 

 ג( חתן כחתן יככהן פאר. 

 

360) How do we describe the צער of מיתה? 

 כציפורי בפי הוושט )חבל שיש בו קשר ויוצא בקושי מן התורן(.

 )חבל שושרין ב' ספינות ביחד(.  - כפטורי בפי הוושט

 

 כט

361) How do we take leave from a חי and from a מת? 

 לא יאמר לך לשלום אלא לך בשלום.  -א( מן המת 

ב( מן החי אל יאמר לך בשלום אלא לך לשלום )דוד אמר לאבשלום לך בשלום ונתלה, יתרו אמר למשה לך לשלום  
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 והלן והצליח(.

 

362) What do we learn from the  פסוק? 

 ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלקים בציון.

 שהיוצא מבית הכנסת לבית המדרש, ומבית המדרש לבית הכסת זוכה ומקבל פני שכינה. 

 שתלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו בעולם הבא. -ר' חייא 


