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 צורכי מת במועד עשיית :כסוגיה 

** 

 רקע

משנתנו ממשיכה לדון בצורכי המת, ודנה האם מותר להכין במועד חפצי מת. המשנה 
מתירה להכין חלק מהחפצים ואוסרת את חלקם. דין המשנה אינו ברור. אם ההכנה לצורך 
קבורת מת במועד, מדוע אסור להכין חלק מהחפצים, והרי אפילו ביום טוב שני עושים כל 

אם ההכנה לצורך קבורה לאחר המועד, מדוע מותר להכין במועד לצורך חול?  צורכי מת,
 הראשונים דנים בשאלה זו.

 מקורות

 א. ח: "מתני' אין חופרין כוכין וקברות... ומנסרן בצינעא בתוך ביתו"
 ב. תוס' ד"ה אין, ועושין, ואורן, ומנסרן

 ורבנן"ג: "מתני' אין חופרין... פלוגתא דר' יהודה -רי"ף ג.    
 נמוקי יוסף ד"ה מתני' אין חופרין, גמ' והלכתא, ירושלמי    
 רא"ש סי' יג ד"ה מתני'    
 רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ח ה"ח והשגת הראב"ד; פ"ז הט"ו    

 כה[-יב ומשנה ברורה ]בעיקר: ס"ק כ, כב, כד-ג. שו"ע סי' תקמז סע' י

 הסבר הסוגיה

 ]משנה ח:[       .אבל מחנכין את הכוכין במועד""אין חופרין כוכין וקברות במועד 
 

במועד ומתירה  ]=קבר חצוב בבנין[וקברות  ]=קבר חפור בקרקע[המשנה אוסרת לחפור כוכים 
]=בריכה לכיבוס את הכוכים ולעשות נברכת  ]=להקטין או להגדיל כדי להתאים את מידתו[לחנוך 

. עשיית ארון [)נמוקי יוסף ג. באלפס ד"ה מתני'(קיים  , ויש מפרשים: תוספת חפירה לקבר)רש"י ד"ה נברכת(בגדים 
למת מותרת רק כשהמת בחצר. רבי יהודה מתיר עשיית ארון למת רק כשיש לו נסרים 

 מוכנים, וחכמים מתירים אפילו להכין את הנסרים.

לא ברור במשנה האם היא עוסקת בהכנת קבר למת שלפנינו או שהיא עוסקת בהכנת 
נינו, בין כך ובין כך המשנה אינה ברורה. אם המשנה עוסקת בהכנת קבר אף כשאין מת לפ

קבר למת מסויים, לא מובן מדוע אסור לחפור קבר, וכי ישהו את קבורת המת עד אחר 
המועד?! אם המשנה עוסקת בהכנת קבר כשאין מת לפנינו, לא מובן מדוע מותר לחנוך 

 כוכין, והרי הוא עושה מלאכה במועד לצורך חול.

 ונים התלבטו בשאלה זו, ונחלקו בתשובה לה:הראש



 2 :חן ט, מועד קטמך הלכות יו"אתורת 

מפרש: "אין חופרין כוכין וקברות במועד פירוש להקבר אחר המועד".  ]ג: באלפס[הרי"ף 
מפורש בדברי הרי"ף שהמשנה עוסקת בחפירת קברים לצורך חול, אבל כשיש מת לפנינו 

 מותר לעשות לו כל צרכיו.

ין הכנת חפצים לצורך מת לבין חפירת גם הרמב"ם מאמץ הבנה זו, ולכן הוא מפריד ב
פוסק הרמב"ם: "עושין כל צרכי המת במועד, גוזזים  ]הט"ו[קברים לצורך עתידי. בפרק ז 

פוסק הרמב"ם: "אין חופרין קבר  ]ה"ח[שערו ומכבסין כסותו ועושין לו ארון" בפרק ח 
 אבל אם היה עשוי הרי זה מתקנו במועד".… להיות מוכן למת שימות

, שחפירת קברים ]בתורת האדם. מובא בנמוקי יוסף ג. באלפס ד"ה מתני' אין[רמב"ן מסביר ה
שדין  ]סי' יג[מוגדרת כצורכי רבים, ומותר לעשות צורכי רבים לצורך חול. מוסיף הרא"ש 

. חפירת קברים ]ה.[חפירת קברים במועד תואם את דיני מלאכה לצורך רבים שהובאו לעיל 
וחניכת כוכים מקבילה לחטיטת בורות מים. כשם שמותר  מקבילה לחפירת בורות מים,

לחפור בורות מים רק כשצריך להם במועד, ומותר לחטוט בור קיים ולתקנו אף לצורך חול, 
]עיין כך מותר לחפור קברים רק לצורך קבורה במועד, ומותר לחנוך כוכים אף לצורך חול 

 .בין חפירה לבין חטיטה[ שיטות שונות בראשונים להסביר את החילוקלעיל 

חולק על הרי"ף וסובר שאסור לחנוך כוכים לצורך חול.  ]מובא ברא"ש סי' יג[הראב"ד 
לדעתו המשנה עוסקת כשיש מת לפנינו, ולמרות שמת לפנינו אסור לחפור לו קבר, אלא 

 קובר את המת בנברכת, ומעבירו לאחר המועד לקברו.

אומרת: "יום טוב שני לגבי מת כחול שויוה  .[]ושיטת הראב"ד קשה, שהרי הגמ' בביצה 
]=לקטוף לו הדס, להניח על ולמיגז ליה אסא  ]=לתפור לו תכריכים[רבנן אפילו למיגז ליה גלימא 

 ", וכיצד יכול להיות שמחמירים בחול המועד יותר מיום טוב שני של גלויות?מטתו לכבודו[

, ומביא שתי אפשרויות לפרש מביא "יש מפרשים" הסוברים כראב"ד ]ד"ה אין[תוס' 
 שיטתם:

א. ההיתר לתפור תכריכים ולקטוף הדס הוא רק מפני שלא ניתן למצוא מוכנים מערב יום 
 טוב, אבל קבר שניתן למצוא קבר אחר מוכן, אסור לחפור קבר מיוחד לצורך המת.

ל ב. ביום טוב שני של גלויות שאיסורו מדרבנן, מותר לתפור תכריכים ולקטוף הדס, אב
חול המועד שאיסורו מדאורייתא חמור יותר מיום טוב שני של גלויות, ואסור לעשות 

]תוס' דוחה הסבר זה, מפני שלפיו הדין שיום טוב שני לגבי חול מלאכה שאינה הכרחית לקבורת המת 

 .כחול שויוה רבנן, לא נאמר ביום טוב ראשון של פסח וסוכות, שיום טוב שני שלהם הוא חול המועד[

אינו מקבל את הסברו של הראב"ד, שהרי "גנאי גדול למת שמפנים אותו  ]סי' יג["ש הרא
 מקבר לקבר קודם שנתעכל הבשר וראוי הוא להתיר צורך קבורה יותר מהיתר דבר האבד".

מפרש את המשנה בדרך ביניים. הוא מפרש  ]ג. באלפס ד"ה מתני' אין[הנמוקי יוסף 
, אבל ידוע על פי הנתונים הסטטיסטיים שימותו שהמשנה עוסקת במקרה שאין מת לפנינו

אנשים במועד. כיוון שאין מת לפנינו אסור לחפור קברים וכוכים, אבל כיוון שמבחינה 
סטטיסטית מתים בכל יום כך וכך אנשים, מותר לחנוך להם כוכים, כדי שיהיו מוכנים לשעת 

 הצורך. 

 



 3 סוגיה כ: עשיית צורכי מת במועד

ק כשהמת עמו בחצר. החילוק המשנה מתירה גם להכין ארון למת, אבל ההיתר נאמר ר
בין חפירת קברים לבין הכנת ארון ברורה, הרואה חפירת קבר יודע שהוא חופר לצורך 
קבורה, אבל הרואה הכנת ארון אינו יודע שמכין את הארון לצורך מת, ולכן מותר רק 

. כיוון שמשמע ממנו שהוא מפרש את הדין בדרך אחרת[ )ג. באלפס(]עיין בעל המאור כשהמת עמו בחצר 
להכין ארון  ]מובא ברי"ף ג: באלפס[שהצורך במת עמו בחצר מפני החשד, מתיר הירושלמי 

 למת מפורסם אפילו בשוק. 
 

מביא  ]ג. באלפס[נחלקו התנאים האם מותר לחתוך נסרים לצורך הכנת ארון. הרי"ף 
כי ירושלמי, שקציצת עצים וחציבת אבנים אסורה לכולי עלמא. חכמים התירו הכנת צור

המת, קציצת עצים וחציבת אבנים היא הכנה דהכנה, והכנה דהכנה אינה מוגדרת כ"צורכי 
 מת". 

 סיכום

 נחלקו הראשונים בפירוש המשנה האוסרת חפירת קברים במועד ומתירה חניכתם:

הרי"ף והרמב"ם סוברים שלצורך מת שלפנינו מותר לעשות כל צורכו, והמשנה עוסקת 
 זו מותרת מפני שהכנת קברים היא צורכי רבים. כשחופר לצורך חול. חפירה

הראב"ד סובר שהמשנה עוסקת במקרה שיש מת לפנינו, ואסור לחפור לו קבר מפני 
 שהוא יכול להקבר גם בנברכת.

הנמוקי יוסף מפרש שהמשנה עוסקת במקרה שאין מת לפניו, אבל ברור מבחינה 
 סטטיסטית שיצטרכו לקברים במועד.

ם שדין חול המועד קל יותר מדין יום טוב שני של גלויות. תוס' רוב הראשונים סוברי
מעלה אפשרות שדין יום טוב שני מדרבנן ולכן הקלו בצורכי המת יותר מחול המועד שדינו 

 מהתורה.

 הלכה

פוסק, שמותר לחנוך כוכים אף שאין מת לפניו, וכשיש מת  יא[-]סי' תקמז סע' יהשו"ע 
ו, לגזוז שערו, לכבס כסותו, ולחתוך לו נסרים להכנת ארון. לפניו מותר לעשות לו כל צורכי

 אבל אין לכרות עצים, ואין לחצוב אבנים.


