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* 

 רקע

נו האם המושג "מלאכה" בחול המועד זהה למושג "מלאכה" בסוגיה הראשונה התלבט
 בשבת וביום טוב או שאין קשר בין המושגים הללו. מסוגייתנו משמע כאפשרות השניה.

 מקורות

 א. ב: "תנן משקין בית השלחין במועד ובשביעית... בשביעית מי שרי"
 ב. רש"י ד"ה בשלמא מועד

 א מועד, חרישה וזריעה בשביעיתתלמידי רבינו יחיאל מפריש ד"ה בשלמ    
 

ה  ע י ר ז ו ה  ש י ר ח  , ד ע ו מ א  מ ל ש ב ה  " ד ש  י ר פ מ ל  א י ח י ו  נ י ב ר י  ד י מ ל ת

ת י ע י ב ש  ב
בשלמא מועד. דלא אסירא מלאכה דידיה אלא מדרבנן ומשום טירחא הוא, ניחא, דבמקום פסידא 

 כו' כדדרשינן דלא מסרו הכתוב כו'.
א עבודת קרקע בשביעית לא מצינו חרישה וזריעה בשביעית מי שרי. דכיון דמדאוריתא מיתסר

 חלוק מלאכות באיסורא דאוריתא.

 הסבר הסוגיה

 ]גמ' ב:[                  ."בשלמא מועד משום טירחא הוא ובמקום פסידא שרו רבנן"
 

הגמ' דנה מדוע מותר להשקות בשביעית ובחול המועד, והרי השקאה אסורה בשבת 
משום שאיסור מלאכה  וביום טוב מהתורה. מסבירה הגמ' שעל דין חול המועד לא קשה

בחול המועד "משום טירחא ובמקום פסידא שרו רבנן". דברי הגמ' שאיסור מלאכה בחול 
המועד משום טרחה אינם נצרכים להסבר, ומספיק היה לומר שמלאכה שיש בה פסידא 
מותרת בחול המועד. הגמ' אומרת משפט זה רק מפני שהגדרת מלאכה בחול המועד אינה 

בשבת וביום טוב, ונקבעת על פי הטרחה בלבד. הבנה זו מודגשת זהה להגדרת מלאכה 
]השקאה בחול משום הכי שרי  –האומר: "בשלמא מועד ]ד"ה בשלמא מועד[ בפירושו של רש"י 

דלא אסיר בשום מלאכה אלא משום טירחא". רש"י אומר בפירוש שאין מלאכה  המועד[
 האסורה בחול המועד אלא אם יש בה טרחה.

]ד"ה בשלמא מועד, ת חד משמעית בפירושו של תלמיד רבינו יחיאל מפריש מסקנה זו פחו

. הוא מסביר שעיקר ההסבר של הגמ' הוא שיש חילוק בין שביעית שאיסור חרישה וזריעה[
מלאכה בה מהתורה, ובאיסורי דאורייתא לא מצאנו חילוק בין המלאכות, לבין חול המועד 

בחול המועד, וכיוון שהאיסור דרבנן,  שאיסור מלאכה דרבנן, שחכמים אסרו לטרוח



 2 :בן טמועד ק, טמך הלכות יו"אתורת 

התירוהו חכמים במקום הפסד. ניתן לפרש שלדעת רבינו יחיאל מפריש חכמים אסרו 
מלאכות בחול המועד משום טרחה, אבל הטרחה היתה הכוונה הכללית באיסור מלאכה 
בחול המועד, למעשה חכמים אסרו כל מלאכה האסורה בשבת וביום טוב, אף מלאכות 

 טרחה.  שאין בהן


