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 1 (2גדרי האיסור ) -( 4סוגיה כא: איסור מלאכה בערב פסח )

 (2גדרי האיסור ) -( 4סוגיה כא: איסור מלאכה בערב פסח )

* * 

 רקע

זו המותרות בערב פסח, משנה והמלאכות האסורות  אתיש משנה נוספת המגדירה 
 הבנת גדרי האיסור. במוסיפה פן נוסף 

 מקורות

 גמ' נה: "מתני' מושיבין שובכין לתרנגולים... אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא" א.

 רש"י ד"ה מושיבין שובכין, סיפא ב.
 רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ח הכ"א 
 רי"ף יח. "מתני' גורפין זבל... כרפת בקר מוציאין אותו לאשפה" ג.

 ל' שביתת יום טוב פ"ח הכ"ארמב"ם ה 
 הגהות הגר"א אות ג 

 ומשנה ברורה ,י-וסע'  תסח' ישו"ע ס .ד

 הסוגיה הסבר

מוליכין כלים מושיבין שובכין לתרנגולים בי"ד... גורפין מתחת רגלי בהמה בי"ד... 
 ]משנה נה:[ ומביאין מבית האומן אף על פי שאינם לצורך המועד.

 

כות אף שאינן לצורך המועד: מותר להושיב שובכין משנתנו מתירה עשיית שלוש מלא
להוציאו לאשפה, ומותר להוליך ולתרנגולים, מותר לגרוף את הזבל מתחת לרגלי הבהמות 

 כלים לבית האומן אף שאין צורך בהם במועד.

מפרש  בין שובכין[י]ד"ה מושנחלקו הראשונים בהסבר המונח "מושיבין שובכין". רש"י 
מפרש  ]הל' שביתת יום טוב פ"ח הכ"א[דגור על ביצים, והרמב"ם שמושיבים תרנגולת ל

. מחלוקת זו משמעותית מאוד בהסבר קושיית הגמ' 1שמתקינים מקום לעמידת התרנגולים
ותירוצה. הגמ' מקשה על דין "מושיבין שובכין לתרנגולים": "השתא אותובי מותבינן 

הגמ'  ]ד"ה סיפא[. לפי רש"י ומתרצת: "סיפא אתאן לחולו של מועד" ,אהדורי מיבעיא"
 הרי ברור שאםשתרנגולת שברחה מחזירים אותה למקומה,  להוסיףאלת מדוע צריך וש

להחזיר. מתרצת הגמ' שהושבת תרנגולת לכתחילה גם מותר  אזמותר להושיב לכתחילה 
 מותרת רק בערב פסח, והחזרת תרנגולת שברחה מותרת אפילו בחול המועד. 

בין שובכין" אינו מתייחס לדגירה על ירש כך, שהרי לדעתו "מושהרמב"ם אינו יכול לפ
ביצים, וממילא אין קשר בין דין זה לבין דין תרנגולת שברחה ותרנגולת שמתה. לפיכך 

על היחס בין תרנגולת שברחה לבין תרנגולת שמתה. הגמ' מקשה הגמ' שמפרש הרמב"ם 

                                                           
 המגיד משנה מפרש כך ומביא גם פירוש נוסף.   1



 2 נה:מנהגים; פסחים  הלכות

שמתה כל שכן שמותר להחזיר אם מותר להושיב תרנגולת אחרת במקום תרנגולת  :שואלת
תרנגולת שברחה, ומדוע המשנה צריכה לכתוב שמותר להחזיר תרנגולת שברחה? מתרצת 
הגמ' שבחול המועד מותר רק להחזיר תרנגולת שברחה, ובערב פסח מותר גם להושיב 

]שים לב: הרמב"ם גורס "רישא אתאן לחול המועד", עיין הגהות תרנגולת במקום תרנגולת שמתה 

 ."א אות א[הגר

 הרמב"ם חולק על רש"י בשלוש הלכות: 

א. לדעת הרמב"ם אין מושיבים לכתחילה תרנגולת על ביצים אפילו לא בערב פסח, 
 ולדעת רש"י מושיבים לכתחילה בערב פסח.

ב. לדעת הרמב"ם תרנגולת שברחה מחזירים אותה אפילו בחול המועד, ולדעת רש"י 
", ורק כשיש שלשה למרדה תוך" -ין טרחה מרובה החזרת תרנגולת שברחה מותרת רק כשא

 . 2"שלושה לישיבתה אחר" -הפסד מרובה 

ג. לדעת הרמב"ם הושבת תרנגולת במקום תרנגולת שמתה מותרת רק בערב פסח ורק אם 
לדין  עקרוניתדגרה שלושה ימים על הביצים, ולדעת רש"י דין תרנגולת שמתה זהה 

 תרנגולת שברחה.

ן שיטת הרמב"ם יש הבדל מהותי. לדעת רש"י מותר להושיב בין שיטת רש"י לבי
שהושבה זו אינה לצורך המועד ואינה למניעת הפסד כספי,  על אףתרנגולת על ביצים 

 ולדעת הרמב"ם אסור.
 

מתחת רגלי בהמה בערב פסח ואילו בחול המועד אסור לגרוף  םהמשנה אומרת שגורפי
עצמה: "הזבל שבחצר את ייתא הסותרת . הגמ' מביאה ברםלאשפה אלא רק לסלק לצדדי

מסלקין אותו לצדדין, שברפת ושבחצר מוציאין אותו לאשפה". בתחילת הברייתא נאמר 
את הזבל שחצר ואילו בסיפא נאמר שמותר גם להוציאו לאשפה.  םשמותר רק לסלק לצדדי

י . רבא, לפםובחול המועד רק לסלק לצדדי ,מתרץ אביי שבערב פסח מותר להוציא לאשפה
והכי קאמר אם נעשה חצר כרפת מוציאין אותו  ,גרסתנו, מתרץ: "הא והא בחולו של מועד

לאשפה". לכאורה רבא אינו חולק על אביי ובערב פסח מותר לסלק את הזבל מהחצר 
מוסיף שאין צורך לפרש את הברייתא לצדדין אלא ניתן לפרש את כולה רק לאשפה, הוא 

 מותר לסלקו לאשפה. -כרפת  בחול המועד, ואם התמלאה החצר זבל

עולה מדברי הגמ' שבערב פסח מותר לגרוף את הזבל לאשפה, ואילו בחול המועד יש 
מפסק גם מוציאים לאשפה. כך משמע  -לסלק לצדדים ורק אם התמלאה החצר זבל 

זבל מתחת רגלי  ןפוסק: "גורפי ]הל' שביתת יום טוב פ"ח הכ"א[שלגבי ערב פסח  ,הרמב"ם
בכל מקרה, ואילו לגבי חול מותרת הוצאה לאשפה  -אותו לאשפה"  םיבהמה ומוציא

פוסק: "הזבל שבחצר מסלקין אותו לצדדין ואם נעשה חצר כרפת בקר  ]שם הי"א[המועד 
 מוציאין אותו לאשפה".

                                                           
או טרחה מועטת  -תרנגולת תנאי אחד להתיר החזרת ב דיחולק על רש"י, ולדעתו  ]ד"ה אבל אחר[רבינו דוד   2

 או הפסד מרובה.



 3 (2גדרי האיסור ) -( 4סוגיה כא: איסור מלאכה בערב פסח )

יש כנראה גרסה אחרת בגמ', שהרי הוא מצטט כך: "תנו רבנן הזבל שבחצר  ]יח.[לרי"ף 
עשית חצר כרפת בקר מוציאין אותו לאשפה". הרי"ף אינו מחלק מסלקין אותו לצדדין ואם נ

בין ערב פסח לחול המועד, וזאת אומרת שאף בערב פסח מותר לגרוף לאשפה רק 
 . 3[רפין הזבל(ו)סי' תסח סע' ו ד"ה ג]עיין ב"ח כשנעשית חצר כרפת 

 
להם המשנה אומרת שמותר להוליך כלים לבית האומן בערב פסח אפילו אם אינו צריך 

אומרת שאין מביאים כלים מבית האומן.  ]יג.[במועד, ואילו המשנה במסכת מועד קטן 
מתרצת הגמ' שבערב פסח מותר להביא כלים אף אם אינו צריך להם במועד, ואילו בחול 

 המועד מותר להביא רק כשצריך לכלים במועד.
 

רך המועד. עולה מסוגיית הגמ' שמותר לעבוד בערב פסח אפילו בדברים שאינם לצו
לצורך  ןמסקנה זו סותרת את הנאמר במשנה הקודמת שאסור לעשות מלאכות אפילו כשה

]על פי הכללים שעשיית מלאכה מל"ט מלאכות אסורה היא המועד. המסקנה המתבקשת 

אפילו לצורך המועד, ואילו עבודה שאינה מל"ט מלאכות מותרת אף  שלמדנו בסוגיה הקודמת[
 ותעבוד ןלתרנגולים, גריפת זבל והולכת כלים ה םבת שובכישאינה לצורך המועד. הוש

 .4בערב פסח ן, ולכן מותר לעשותותמלאכ ןואינ

שבחול המועד  שאףנחלקו הראשונים מהי העבודה המותרת בערב פסח. רש"י סובר 
אסור לטרוח אף בעבודה שאינה מלאכה, ערב פסח אינו מועד ומותר לטרוח בו בכל דבר 

, להוציא זבל לאשפה ולהוליך כלים לאומן. םך מותר להושיב שובכישאינו מלאכה. לפיכ
אסורה, ולכן אסור  -הרמב"ם סובר שטרחה שלא לצורך המועד ושלא למניעת הפסד 

או  ]הוצאת זבל[להושיב תרנגולת על הביצים בערב פסח, אך במקום שיש קצת צורך המועד 
ל המועד ומותר לטרוח בערב פסח , דין ערב פסח קל מדין חו]תרנגולת שמתה[הפסד מסוים 

 יותר מהטרחה המותרת בחול המועד.

 סיכום

מותר לטרוח בערב פסח בעבודה שאינה מלאכה מל"ט מלאכות, ונחלקו הראשונים 
בגדרי הדין. רש"י מתיר טרחה זו ללא הגבלה, הרמב"ם אוסר טרחה שאינה למניעת הפסד 

 . ]הושבת תרנגולים על ביצים[או לצורך 

 הלכה

משמע שהוא פוסק כרמב"ם, שאסור להושיב תרנגולת לדגור על  ז[-]סי' תסח סע' ו"ע מהשו
פוסק שבעת הצורך ניתן לסמוך על שיטת רש"י  ]סקל"ו[ביצים בערב פסח. המשנה ברורה 

 התרבה בחצר.שמתיר הוצאת זבל מהחצר לאשפה רק במקרה  ]סע' ט[לקולא. השו"ע 

                                                           
בחול המועד  המנסחים את הדין ]סי' תסח וסי' תקלה[וטור  ]סי' ט ומו"ק פ"ב סי' יט[, רא"ש ]יח. ומו"ק ו:[עיין רי"ף   3

 ניסוח זהה לדין בערב פסח. איני יודע מדוע השמיטו את דין המשנה לגבי גריפה מתחת רגלי בהמה.
הוצאה מרשות לרשות היא מלאכה מל"ט מלאכות, אך כיוון שהיא מלאכה גרועה היא אינה מוגדרת   4

 כמלאכה לעניין חול המועד וערב פסח.


