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 מלאכה לצורך הרבים :ידסוגיה 

** 

 רקע

סור לעשותן לצורך יחיד. המשנה אומרת שצורך הרבים מתיר לעשות מלאכות שא
 הראשונים דנים בגבולות היתר מלאכה לצורך הרבים.

 מקורות

 ה. "ומתקנין את קילקולי המים שברה"ר וכו'... לאתויי חפירה שמע מינה"-א. ד:
 ב. תוס' ד"ה והיה

 רי"ף ב. באלפס, "ומתקנין את קלקולי המים שברה"ר... והיה עליך דמים"    
 ' מעמידה, "...ולא ישפך דם נקי"נמוקי יוסף ד"ה גמ    
 רא"ש סי' ו    
 ריטב"א ד"ה חטיטה אין חפירה לא    
 רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ז ה"י, פ"ח ה"ד    

 ג. שו"ת הרשב"א ח"ד סי' שכו
 ז, יז[-ד. שו"ע סי' תקמד ומשנה ברורה ]בעיקר: ס"ק א, ו

 

א ל ה  ר י פ ח ן  י א ה  ט י ט ח ה  " ד א  " ב ט י  ר

"ר יוחנן לא שנו אלא שאין רבים צריכין להם אבל רבים צריכין להם אפי' חטיטה אין חפירה לא א
חפירה נמי מותר. פרש"י ז"ל בסמוך רבים צריכין להם שאין להם מים לשתות, ואינו נכון דא"כ 
מאי איריא דרבים אפי' דיחיד נמי לצורך אכילה ושתייה עושה כל מלאכה ואפי' בטורח גדול וכשם 

וספות פירשו דרבים צריכין להם לשתות לאחר המועד ואפי' הכי חופרין שקוצר ודש וזורה, ובת
מעכשיו כדי שיהיו מזומנים להם לאחר המועד לאלתר, אבל כשאינן צריכין להם אפי' לאחר 
המועד לאלתר אין חופרין אלא חוטטין ומיהו חטיטה שרי כיון שיהיו צריכין להם לאחר זמן, ואינו 

 ד ולא לאחר המועד לאלתר למה נתיר בו אפי' חטיטה.נכון דכל שאין בו צורך במוע
והנכון כמו שהיה מפרש הרמב"ן ז"ל דה"ק לא שנו אלא שאין הרבים צריכין להם אלא להרוחה 
בעלמא ומ"מ הרוחה יש להם אפי' במועד ולפיכך חוטטין שלא יצטרכו כולם למלאת ממקום אחד, 

היו המים יותר קרובים להם אפי' חפירה אבל רבים צריכין להם במועד ואפי' בדוחק כלומר שי
מותר, ודכותה גבי יחיד שצריך להם היינו שיהיו קרובים לו בביתו ושאין צריך להם כי יש לו אפילו 

 בקרוב עם הרבים אלא שהוא רוצה בהרוחה לעצמו לשתות משל עצמו.

 

ו כ ש  ' י ס ד  " ח א  " ב ש ר ה ת  " ו  ש
בחול המועד, מפני שיש בו צורך הרבים?  שאלת: צבור שהיו בונים בית הכנסת, אם מותר להשלים

או דילמא אסור שאפילו לצורך הרבים, כל שהיא מלאכת אומן, ואינו צריך כל כך במועד, אסור? 
 או נאמר עוד, כיון שיש בו מצוה, מותר? 
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תשובה: מסתברא לי, שאסור, כיון שהיא מלאכת אומן, ואינה מלאכת האבד, ואינה צריכה למועד, 
חר להתפלל שם. או שיש שם בבנוי, באותו בית הכנסת, מקום להתפלל. ועוד אני שיש להם בית א

מסתפק, אם הותירו צרכי רבים במועד במלאכת אומן, יותר מצרכי יחיד, אלא בדברים הצריכים 
לגוף, בחפירת בורות שיחין ומערות, וכיוצא בהן, בהסרת הקוצים מן הדרכים, ותיקון הרחובות? 

רך רבים, לחיותם ולשמור מן הנזקין, שאי אפשר לרבים להתבונן בדרכים. שבכל אלה, יש בהן צו
ואפילו בשבת, התיר לטלטל הקוץ ברה"ר, ולהוליכו פחות מארבע אמות, ובכרמלית אפילו טובא, 
כדי שלא יזיקו הרבים, ואפילו לכבות גחלת של מתכת, ואפילו לר' יהודה, ולר"ש אפי' גחלת אש. 

[ אמר שמואל: מכבין גחלת של מתכת ברה"ר, בשביל שלא יזוקו בו כדגרסינן בפרק כירה ]מב
הרבים. ואמרינן התם: דבשל עץ, לא, משום דסבירא ליה במלאכה שאינה צריכה לגופא כר' 
יהודה. אבל לר"ש, אפי' גחלת של עץ מכבין. ואמרי' נמי התם: אמר ר': הלכך קוץ ברה"ר, מוליכו 

י' טובא. וכן תקון של מרחצאות, דשרי ר' אבהו כדאיתא פחות פחות מארבע אמות, ובכרמלית אפ
בירושלמי. דגרסינן התם: בהדר בני דסיבותא אתפחתא קלוקלי המים שברה"ר. ומשמע התם, 
דאפילו כיוונו מלאכתם במועד. דאף המרחצאות, יש בהם חיי נפש משום רחיצת גופו, דלא ליתי 

כר לי: לא רחיצה, איכא עינוי. וגרסינן התם שחנא וכיבי. כדאמרינן בראש פרק אלו עדים שהוא מ
אמר שמואל: ערבוביא דרישא, מייתא לידי עורונא. ערבוביא דמני, מייתא לידי שעמומיתא. 
ערבוביא דגופה, מייתא לידי שיחני וכיבי. ומיהו, לא שרו אלא בצריכי להו רבים אבל לצורך יחיד, 

צריך ליה, או אזיל לדוכתא אחרינא. אבל לא, משום דאפשר ליה למחייא שלא במרחץ. וא"כ, לא 
רבים, אי אפשר. ואי האי לא צריך, האי צריך, והוא הטעם לקלקולי המים, ותקוני הדרכים. דאפשר 
ליחיד להתבונן בדרכים. ואף בברייתא משמע נמי, משום חיי נפש התירו, שהרי שנינו בברייתא: 

ת האצטרטיות, ולמוד את המקואות כו'. יוצאים לתקן את הדרכים, ולתקן את הרחובות, ולתקן א
ומנין שאם לא יצאו, ולא עשו כל אלו, דמים שנשפכו מעלה עליהם הכתוב, כאילו שפכום? ת"ל: 
ועשית מעקה לגגך כו', והיה עליך דמים. ואלמא: כל אלו משום חיי נפש התירו, אבל לתקן את 

ות, אין מותרים. ובונים ששנינו העיר וחומותיה, אע"פ שהם צרכי רבים, כל שאין משום חשש נפש
בתוספתא: שהיה כותלו גוהא לרשות הרבים, סותרו ובונה אותו, משום סכנת נפשות. חומת העיר 
שנפרצה, גודרין אותה. גדרה ונפרצה, אין גודרים אותה, ואם היתה סמוכה לסתר, סותרה ובונה 

סת של רבים. ואע"פ ששנינו: כדרכו. ולפיכך מסתבר לי, שאין בונים בית הכנסת, ואפי' בית הכנ
כל צרכי רבים, היינו כגון אלו, וחפירות בורות. ובירושלמי אמרו: אלו הן צרכי רבים: דיני  עושים

ממונות, דיני נפשות, דיני מכות, ופודים ערכים. וחרמים, והקדשות, ומשקים את הסוטה, ועורפים 
את העגלה, ושורפין את הפרה, ורוצעין עבד עברי ומטהרין את המצורע, ופורקין את המנעל מעל 
גבי האימום, אבל אין מחזירין אותו. ובכל אלו, אין דבר שצריך למלאכת אומן. ומה שמנו בהדי 
הנך, טובא שאין בהם צרכי רבים, כבר פי' הראב"ד ז"ל למה שנאום כאן. וא"ת מ"מ לבנין בהכ"נ, 
מצוה איכא, וכבר התירו אפי' ליחיד משום מצוה, ככתיבת תפילין? התם שאני, דצריך להם. ואי 

פשר לו לעולם ואפילו לשעה, בלא הם. אבל בבית הכנסת, אפשר להם בלא הוא, להתקבץ א
ולהתפלל במקום אחר. ותדע, דלא משום כל מצוה התירו, שהרי אסרו להגיה אפי' אות אחת, 
ואפילו, בספר תורה, ואע"ג דאיכא מצוה, שאסור להשהות ס"ת שאינו מוגה, משום: ואל תשכן 

 יט.[.כו', כדאיתא בכתובות ]
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 הסבר הסוגיה

"ומתקנין את קלקולי המים שברשות הרבים וחוטטין אותן ומתקנין את הדרכים ואת 
 ]משנה ב.[                      .הרחובות ואת מקוואות המים ועושין כל צורכי הרבים"

 

מביאה שלש ברייתות  ]ה.[המשנה מתירה לעשות בחול המועד כל צורכי הרבים. הגמ' 
לצורך יחיד לבין דין עשיית מלאכה לצורך רבים.  העוסקות ביחס בין דין עשיית מלאכה

]="נפלו צרורות בקרקעית הבור מעלה אותן" מסקנת הגמ' מברייתות אלו שמותר ליחיד לחטוט 

בור מים לצורך המועד, ואסור לחפור אפילו לצורך המועד, לצורך רבים מותר לחטוט  [)רש"י(
 אף כשאינו נצרך למועד, ומותר לחפור לצורך המועד.

 
 נחלקו הראשונים בגדרי היתר מלאכה לצורך רבים:

סובר שמלאכה  בהסבר השני[ )ב. באלפס ד"ה גמ' מעמידה(ונמוקי יוסף  )סי' ו(]מובא ברא"ש הראב"ד 
לצורך רבים מותרת אפילו כשיש בה טרחה יתירה, אפילו נעשת בפרהסיא, אפילו כיוון 

רת אפילו כשאינה לצורך מלאכתו למועד. בגמ' מפורש שיש הבדל בין חטיטה המות
המועד, לחפירה המותרת רק לצורך המועד. מסביר הראב"ד שחטיטה מלאכת הדיוט 

 וחפירה מלאכת אומן, ומלאכת אומן מותרת רק לצורך המועד.

חולק על הראב"ד ולדעתו צורך הרבים אינו מתיר כל מלאכה,  ]ד"ה חטיטה אין[הריטב"א 
אם ניתן לדחות את המלאכה לאחר המועד אין  אלא רק מלאכה שיש הכרח לעשותה במועד.

היתר לעשותה במועד. הריטב"א מבאר שחטיטה מותרת אפילו להרווחה, וחפירה מותרת 
רק לצורך המועד. הריטב"א מדגים את הגדרותיו. הרווחה היא כשיש באר אחת בלבד, והם 

ה מותר להם מעוניינים בבאר נוספת, כדי שלא יצטרכו כולם לשאוב מאותה באר. במקרה ז
לחטוט באר נוספת, ואסור להם לחופרה. אם הבאר רחוקה והם מעוניינים בבאר קרובה כדי 

]הריטב"א סובר שמותר שלא יצטרכו לטרוח עד הבאר, מותר להם אפילו לחפור באר חדשה 

 ליחיד שאין לו מים לשתות לחפור בור במועד, ולפיכך הוא נזקק להסביר שלרבים מותר אפילו לחפור כדי

. מדבריו משמע שהוא חולק על הראב"ד גם בהגדרת חטיטה וחפירה, שיהיה להם בור קרוב[
ולדעתו ההבדל בין חטיטה לחפירה, שחטיטה היא תיקון קלקול, וחפירה היא יצירת דבר 

 חדש.

משמע שיש לו שיטה שלישית בגדרי היתר מלאכה לצורך  ]שו"ת ח"ד סי' שכו[מהרשב"א 
ותר להשלים בית כנסת שהתחילו לבנותו לפני המועד, מפני רבים. הרשב"א נשאל האם מ

שהשלמת בית הכנסת היא צורך הרבים. הרשב"א משיב שאסור מפני שהשלמת בית כנסת 
מלאכת אומן, ומלאכת אומן מותרת לצורך המועד בלבד, ורק במלאכות הנעשות לצורך 

עולה שאין הבדל  הגוף. הרשב"א מאריך לבאר דין מלאכת אומן לצורך הרבים, ומדבריו
מהותי בין צורך יחיד לבין צורך רבים, וההבדל ביניהם הוא רק שדבר שלגבי היחיד אינו 
צורך מהותי המתיר מלאכה במועד, לגבי הרבים הוא צורך מהותי המתיר מלאכה במועד. 
אסור ליחיד לתקן קלקולי המים שברשותו, מפני שהוא יכול להזהר שלא ליפול. ציבור אינם 

להזהר, ולכן מותר לתקן קלקולי המים שברשות הרבים. כמו כן לגבי חפירת בור.  יכולים
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היחיד יכול לטרוח לבאר רחוקה, אבל הציבור אינם יכולים לטרוח, ולכן מותר להם לחפור 
 בור במועד.

לשיטת הראב"ד כל מלאכת הדיוט לצורך הרבים מותרת במועד, מלאכת אומן מותרת רק 
ד. הרשב"א מסכים לתפיסת הראב"ד, אבל מצמצם את היתר כשהיא נעשת לצורך המוע

מלאכת אומן למלאכות לצורך הגוף, שאי עשייתן יכולה לפגוע בחלק מהציבור. הריטב"א 
חולק על תפיסת הראב"ד, ולדעתו אין היתר לשום מלאכה שאין הכרח לעשותה במועד. 

אר המים לעיר מוגדר בהגדרת מלאכה לצורך המועד הוא נותן הגדרה נרחבת, ואף קירוב ב
 כמלאכה לצורך המועד.

 
כדי להסביר את שיטות הראשונים צריך לחלק בין "מלאכה" לבין "טרחה". הראב"ד 
סובר שרק מלאכת אומן מוגדרת כמלאכה במועד, ומלאכת הדיוט אסורה מפני הטרחה 
שבה. לדעתו במקום שיש צורך הרבים, חכמים לא אסרו טרחה. מלאכה אסורה אפילו 

רך הרבים, ורק צורך המועד מתירתה. הרשב"א מסכים עם ההגדרות של הראב"ד, לצו
ומסכים שצורך הרבים מתיר טרחה. הוא מצמצם את היתר מלאכה לצורך רבים, ומתיר רק 

 דברים שיש בהם צורך הגוף במועד.

הריטב"א חולק על הראב"ד בהגדרת "מלאכה" ו"טרחה", לדעת הריטב"א כל יצירת 
ת כמלאכה, ותיקון קלקול מוגדר כטרחה. לדעתו חכמים התירו טרחה דבר חדש מוגדר

במועד רק כשיש הכרח לטרוח דוקא במועד. מלאכה לצורך הרבים הותרה רק לצורך 
 המועד.

 סיכום

המשנה מתירה מלאכה לצורך הרבים. הגמ' מחלקת בין חטיטה המותרת אף כשאין בה 
 ד. נחלקו הראשונים בהסבר הגמ':צורך המועד לבין חפירה המותרת רק לצורך המוע

הראב"ד והרשב"א סוברים שחפירה מלאכת אומן וחטיטה מלאכת הדיוט. הריטב"א 
 סובר שחפירה היא יצירת דבר חדש, וחטיטה הוא תיקון קלקול.

לדעת הראב"ד והרשב"א מלאכת הדיוט מותרת אף כשאין הכרח לעשותה במועד. 
ב"א מצמצם את צורך המועד לצרכי הגוף ומלאכת אומן מותרת רק לצורך המועד. הרש

 בלבד.

לדעת הריטב"א תיקון קלקול מותר אפילו להרווחה, שיהיה לרבים בור נוסף, ולא 
]קירוב יצטרכו להצטופף בבור אחד. יצירת דבר חדש מותרת רק כשיש ממנה תועלת ממשית 

 .הבור לעיר[

 הלכה

לצורך המועד, ומלאכת  פוסק כראב"ד, שמלאכת אומן מותרת רק ]סי' תקמד[השו"ע 
הדיוט מותרת אפילו כשאין הרבים צריכים אותה כעת. הרמ"א פוסק כרשב"א, שמותר 

 לעשות מלאכת אומן לצורכי הגוף בלבד.

 


