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 תפירה בחול המועד :כגסוגיה 

* 

 רקע

סוגייתנו עוסקת בגדרי תפירה בחול המועד, אבל השלכות הסוגיה אינן מצטמצות לדין 
 ת.תפירה אלא משמעותיות לכל המלאכו

שים לב: בגמ' לא מפורש האם הדיון על תפירה לצורך המועד או אף על תפירה לצורך 
 חול.

 מקורות

 א. י. "ההדיוט תופר כדרכו... שיני כלבתא"
 ב. תוס' ד"ה ההדיוט

 מאירי ד"ה אמר המאירי ההדיוט תופר    
 רמב"ם הל' שביתת יום  טוב פ"ז ה"ה    
 יז-רא"ש סי' טז    

 טו[-ה ומשנה ברורה ]בעיקר: ס"ק י, יג-מא סע' דג. שו"ע סי' תק
 

ר  פ ו ת ט  ו י ד ה ה י  ר י א מ ה ר  מ א ה  " ד י  ר י א  מ
אמר המאירי ההדיוט תופר כדרכו. פירוש כל שאינו אומן בדבר נקרא הדיוט לענין אותו דבר 
ומלאכת הדיוט אינה חשובה להקרא מלאכה והלכך תופר כדרכו ופירשו בגמ' הדיוט לענין זה רצה 

כול להוציא מלא מחט בבת אחת והוא שכשהאומן תופר תוחב את המחט תחיבות לומר שאינו י
הרבה כמלא אורך המחט ומושכה ממקום התפר ונמצאו תכיפות הרבה במשיכה אחת וכל שאינו 
יודע לתפור על דרך זה נקרא הדיוט אצל תפירה וכן כל שאינו יכול לכוין אימרא בחפת חלוקו ר"ל 

 החלוק שלא תתעקם השפה בקצת מקומות. שאין יכול לעשות שפה בשולי

 הסבר הסוגיה

 ]משנה ח:[                                            ."האומן תופר כדרכו והאומן מכליב"
 

המשנה מתירה לתפור בחול המועד, להדיוט כדרכו ולאומן בשינוי. במשנה ובגמ' לא 
 מפורש טעם ההיתר, ונחלקו בו הראשונים:

וא רק לצורך המועד. כך ורוב הראשונים מפרשים שהיתר התפירה ה ]ד"ה ההדיוט[התוס' 
הפוסק: "מי שצרך לתפור לו בגד או לבנות לו מקום  ]פ"ז ה"ה[משמע גם מהרמב"ם 

 במועד", היתר תפירה נאמר רק כשצריך לתפור לו בגד לצורך המועד.

משמע שהוא חולק על רוב הראשונים ומבין שהיתר  ]ד"ה אמר המאירי ההדיוט[מהמאירי 
ת הבגד למועד: "ומלאכת הדיוט אינה חשובה להקרא תפירה נאמר אף כשאינו צריך א
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מלאכה והילכך תופר כדרכו". המאירי מפרש שמותר להדיוט לתפור מפני שמלאכת הדיוט 
 אינה מוגדרת כמלאכה בחול המועד. 

 המאירי ושאר הראשונים נחלקו בהבנת היתר מלאכת הדיוט במועד:

ה אלא צורך המועד מתיר את לרוב הראשונים מלאכת הדיוט אינה מתירה עשיית מלאכ
המלאכה, ויש הגבלה שלא לעשותה מלאכת אומן. לדעת המאירי צורך המועד מתיר אף 
מלאכת אומן, ומלאכת הדיוט מתירה אפילו מלאכה לצורך חול מפני שמלאכת הדיוט אינה 
מוגדרת כמלאכה. שיטת המאירי מבוססת על ההבנה שגדרי מלאכה בחול המועד שונים 

בשבת וביום טוב. בשבת וביום טוב התורה אסרה מלאכות המשכן, ובחול  מגדרי מלאכה
המועד התורה אסרה לאדם לעבוד עבודתו. מלאכת הדיוט אינה עבודה מקצועית, ולכן אין 

 עליה איסור מלאכה בחול המועד.

את שיטת רוב הראשונים שמלאכת אומן אסורה אף לצורך המועד, ניתן להבין באחת 
 משתי דרכים:

 די שיהיה היכר למועד חכמים התירו מלאכה בשינוי בלבד.א. כ

ב. היתר מלאכות לצורך המועד מתיר עשיית מלאכה ואינו מתיר לאדם לעבוד את 
 עבודתו. מלאכת אומן מוגדרת כ"עבודה", ולכן אסור לעשותה במועד אפילו לצורך המועד.

 
י לתפירה אלא קיים בפשטות ניתן להבין שהיתר מלאכת הדיוט לצורך המועד אינו בלעד

בכל המלאכות, אולם מהגמ' במסכת פסחים משמע שההיתר בלעדי למלאכת תפירה. 
אומרת שלמרות שאסור לעשות מלאכה בי"ד בניסן שהוא זמן ]נה.[ המשנה במסכת פסחים 

הקרבת קרבן פסח, מותר לשלושה בעלי אומניות: חייטים, ספרים וכובסים, לעשות מלאכה. 
מביאה ברייתא המסבירה את ההיתר: "תנא החייטין שכן הדיוט תופר  ]פסחים נה:[הגמ' 

כדרכו בחולו של מועד...". אם היתר מלאכת הדיוט לצורך המועד הוא היתר כללי בכל 
המלאכות, כיצד הגמ' לומדת מהיתר כללי בחול המועד על חייטים בי"ד בניסן, אלא על 

רך מרובה, וכן במלאכות הדומות כרחך שחכמים התירו מלאכת הדיוט בתפירה שיש בה צו
לה בלבד. כיוון שיש במלאכת תפירה צורך מרובה, התירו חכמים לתפור בי"ד בניסן אפילו 

)סי' תקמא סע' ה ד"ה ]הסבר זה מבוסס על הרמב"ם הל' שביתת יום  טוב פ"ח הי"ט. עיין ביאור הלכה לאומנים 

 ., המסביר הסבר אחר[ואם היה אומן(
 

 סברים מהו הדיוט:הגמ' מביאה שני ה

 א. רבי ינאי: כל שאינו יכול להוציא מלא מחט בבת אחת.

 ב. רבי יוסי בר חנינא: כל שאינו יכול לכוין אימרא בחפת חלוקו.

שני ההסברים הללו שונים זה מזה בהגדרת אומן. ההסבר השני מתייחס לתוצאה, האם 
ם התופר שולט במלאכת הבגד תפור בצורה מקצועית. ההסבר הראשון מתייחס לעבודה, הא

 התפירה והוא עושה אותה בזריזות. 

הרמב"ם פוסק: "מי שצרך לתפור לו בגד... ואם היה אומן מהיר הרי זה עושה אותה 
מעשה הדיוט". הרמב"ם פוסק כרבי ינאי, ולכן הוא משמיט את דין התפירה ומתייחס רק 
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הכריע  בין שני ההסברים, חולק ופוסק שהגמ' לא  ]סי' טז[למקצועיות של התופר. הרא"ש 
ולכן גם תופר מהיר במלאכתו וגם תופר איטי שתפירתו מדוייקת, חייבים לשנות ולתפור 

 כמעשה הדיוט.
 

המושג "צורך המועד" המובא בדברי הראשונים אינו ברור. האם מספיק שהתופר ילבש 
ק כשאין את הבגד במועד כדי להגדיר את התפירה כצורך המועד, או שצורך המועד הוא ר

 לו מה ללבוש?

 סיכום

המשנה אומרת שהדיוט תופר כדרכו ואומן מכליב. רוב הראשונים סוברים שמדובר 
במשנה כשתופר לצורך המועד. מהמאירי משמע שמדובר במשנה אפילו כשתופר לצורך 

 חול, כיוון שתפירת הדיוט אינה מוגדרת כמלאכה בחול המועד.

המלאכות, אבל מהגמ' במסכת פסחים מוכח, ניתן להבין שדין משנתנו משותף לכל 
 שההיתר ייחודי לתפירה, וכנראה מפני שיש באומנות זו צורך מרובה.

הרמב"ם סובר שאומן הוא רק תופר מקצועי המהיר במלאכתו, והרא"ש סובר שגם תופר 
 איטי שתפירתו מושלמת מוגדר כאומן.

 הלכה

ם הנצרך לבגד במועד לעשות אותו פוסק כרמב"ם שמותר לאד ה[-]סי' תקמא סע' דהשו"ע 
כדרכו, אם הוא הדיוט, ולעשות אותו מעשה הדיוט אם הוא אומן מהיר במלאכתו. המשנה 

פוסק כרא"ש שגם היודע להוציא מתחת ידו תפילה מושלמת ומקצועית הוא  ]סקי"ד[ברורה 
אומן. הרמ"א פוסק שכל אחד יחמיר על עצמו לתפור בשינוי, מסביר המשנה ברורה 

, שכל אחד צריך להחמיר על עצמו מפני שרוב בני אדם יכולים להוציא מלא מחט קט"ו[]ס
 בבת אחת.

]סי' תקמד אשל אברהם אות ב[ פוסק בשם הפרי מגדים  ]סקי"ב ושער הציון אות כ[המשנה ברורה 

שאסור אפילו להדיוט לתפור לתינוק שנולד ביום טוב ראשון בגד לבריתו מפני שניתן 
צוייר, ותפירת הבגד אינה מוגדרת כצורך המועד. מוכח מפסק זה, שצורך להוציאו בבד מ

]אולם לא זכיתי להבין את הפסק, שהרי מקור ההלכה משו"ת המועד הוא רק כשהבגד הכרחי למועד 

 .ושם מפורש שרק מעשה אומן אסור ומעשה הדיוט מותר[ )סי' רכו(הריב"ש 


