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 "מסרגין את המיטות" :כדסוגיה 

* 

 רקע

המיטות בתקופת חז"ל היו עשויות ממסגרת עץ שבתוכה מותחים חבלים שתי וערב, 
ועליהם פורסים את הכרים וכסתות. נחלקו התנאים האם מותר להעביר את החבלים 

 במסגרת בחול המועד.

 ורך המועד.סוגייתנו מהוה נדבך נוסף בגדרי ההיתר לעשות מלאכות לצ

 מקורות

 א. י. "מסרגין את המטות... במאני לא טרחינן"
 ב. טור ריש סי' תקמא, "מותר לעשות... וכל זה בצריך להב במועד,

 ב. תוס' ד"ה כיון 
 רי"ף ד. באלפס, "ומסרגין את המטות... לכתחלה חבלים"    
 רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ח הי"ג    

 ג. תוס' ד"ה במסרגין
 א"ש סי' יח ד"ה מתני' מסרגיןר    
 ריטב"א ד"ה קשיא, כיון דאפשר    
 תלמיד רבינו יחיאל מפריס ריש ד"ה לא טרחינן   

 ה[-ד. שו"ע סי' תקמא סע' ב ומשנה ברורה ]בעיקר: ס"ק ד
 

א מ ק ת  ' י ס ש  י ר ר  ו  ט

מותר לעשות מצודות דגים מערבה שהוא מעשה הדיוט אבל לא הארוגין מחוטין שהוא מעשה 
מסרגין המטות פירוש לארוג אותם שתי וערב בחבלים שהיו בה כבר אלא שלא היו סדורים  אומן

והוא מסדרן אבל לא יפשיל החבלים בתחלה ומלשון רש"י יראה שמותר להפשיל לה החבלים 
 לכתחלה רק שלא יעשה החבלים מחדש וכל זה בצריך לה במועד.

 

ר ש פ א ד ן  ו י כ  , א י ש ק ה  " ד א  " ב ט י  ר

ובתא דאיכא למימר דסד"א דסירוג לא משום דסגיא בלאו הכי, אבל כשאין לו קשיא. פירוש ולא תי
 חבלים דלא סגיא בלאו דידהו אלא אם כן ישן על הקרקע הכל מודים שהוא מותר קמ"ל דאדרבה.

 כיון דאפשר לממליה במאני לא טרחינן. פירוש ואי לית ליה מאני דטרחינן.

 



 2 .ין ט, מועד קטמך הלכות יו"אתורת 

ן נ י ח ר ט א  ל ה  " ד ס  י ר פ מ ל  א י ח י ו  נ י ב ר ד  י מ ל  ת

א טרחינן. באיסור מלאכה אף בכל דהו, ורבי מאיר דשרי אף סירוג שתי וערב סבר, כיון דאיכא ל
צורך יום טוב שישכב בנחת וליכא טירחא במלאכה זו גם אומנות לא הוי להכי לא בעי שנוי, ורבי 

 יוסי סבר דסירוג שתי וערב אסור משום דמחזי כעובדין דחול...

 הסבר הסוגיה

 ]משנה ח:[                                  .רבי יוסי אומר ממתחין""מסרגין את המטות 
 

נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי האם מותר לסרג את המיטה בחול המועד, רבי מאיר סובר 
שמותר לסרג את המיטה, ורבי יוסי סובר שממתחין ולא מסרגין. הגמ' מביאה ברייתא 

' שאין מפשילין חבלים לכתחלה". מסבירה הגמ ]רבי מאיר ורבי יוסי[האומרת: "ושוין 
"שתי וערב", ובפירוש "ממתחין" נחלקו  ר' חייא בר אבא  –למסקנה, שפירוש "מסרגין" 

ור' אסי בשם חזקיה ורבי יוחנן, אחד אומר: "שתי ולא ערב" ואחד אומר: "שאם היה רפוי  
 ממתחו".

 נחלקו הראשונים בהסבר המושגים:

יל לתוכה את רש"י מסביר שפירוש "מסרגין", שמותר לקחת מיטה ללא חבלים, להשח
החבלים ולהעבירם שתי וערב. בפירוש "ממתחין" נחלקו האמוראים, אחד אומר שמותר 
לקחת מיטה ללא חבלים ולהשחיל לתוכה את החבלים, אבל אסור להעבירם שתי וערב אלא 
מעבירם שתי בלא ערב, ואחד אומר שאסור להעביר חבלים חדשים אלא רק למתוח חבלים 

 " שאסור להכין חבלים כדי להעבירם במיטה.קיימים. פירוש "מפשילין

הטור חולק על רש"י בפירוש "מפשילין", והוא מפרש שמפשילין הוא להעביר את 
החבלים במיטות. כיוון שכולי עלמא מודים שאסור להפשיל חבלים במיטות, הוא מפרש 

ת ש"מסרגין" מתייחס לחבל המושחל בלולאה אחת, ומעבירים אותו שתי וערב בכל הלולאו
 של המיטה.

הגמ' מביאה ברייתא שיש בה דעה שלישת, ולפי דעה זו אסור אפילו למתוח חבלים 
]רש"י קיימים. מסבירה הגמ' שאסור למתוח חבלים קיימים מפני "דאפשר לממלייה במאני" 

מפרש שניתן למלא כלים מתחת למיטה, הר"ח מפרש שניתן למלא את רפיון החבלים בכרים  )ד"ה אין(

 .וכסתות[
 

מקשה מדוע מותר לדעת רבי מאיר לסרג את המיטה שתי וערב ואין  ]ד"ה במסרגין[תוס' 
צריך לשנות בעשיית המלאכה. משאלת תוס' עולה שסירוג המיטה שתי וערב מוגדר 

 כמלאכת אומן, וכיוון שמלאכה זו מלאכה אומן, אסור לעשותה ללא שינוי. 

ה על שאלת תוס', שסירוג המיטה אינה עונ ]ד"ה לא טרחינן[תלמיד רבינו יחיאל מפריס 
מלאכת אומן אלא מלאכת הדיוט, ולכן רבי מאיר מתירה. רבי יוסי אוסר סירוג למרות שהוא 

 מלאכת הדיוט, מפני שמלאכה זו מיחזי כעובדין דחול.
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מאמץ את הבנת התוס', שסירוג הוא מלאכת אומן, ולכן רבי יוסי אוסרו.  ]סי' יח[הרא"ש 
מאיר מתיר סירוג מפני שהוא נחשב כדבר האבד. בהגדרת סירוג כדבר  מפרש הרא"ש שרבי

האבד יש חידוש גדול, שהרי הסירוג אינו מונע הפסד ממון. כוונת הרא"ש שללא הסירוג 
 אין לאדם מיטה לישון עליה, וההכרח שלו לישון על גבי הקרקע מוגדר כדבר האבד.

" לבין "דבר האבד", שהרי הסברו של הרא"ש מטשטש את ההבדל בין "צורך המועד
הכנת מיטה לישון עליה דומה לתפירת בגד ללבוש, ואת הכנת המיטה הרא"ש מגדיר כדבר 
האבד המתיר אף מלאכת אומן, ותפירת בגד מוגדרת כצורך המועד המתיר רק מלאכת 

 הדיוט.

 נראה להסביר שבנקודה זו נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי, לדעת רבי יוסי דבר האבד מתייחס
לנזק ממוני בלבד, ופגיעה בנוחות של האדם מוגדרת כצורך המועד. רבי מאיר חולק, 
ולדעתו יש שתי רמות בצורכי האדם: נוחות יתר מוגדרת כצורך המועד, ומותר בשבילה 
מלאכת הדיוט בלבד, צרכים בסיסיים מוגדרים כ"דבר האבד", ומותר בשבילם אף מלאכת 

שאדם יכול להסתפק בבגד אחר שברשותו, וסירוג המיטה אומן. תפירת בגד היא נוחות יתר, 
]לפי הסבר זה מתחדש שאם אין לאדם בגד כלל, הוא צורך בסיסי לישון על מיטה ולא על רצפה 

 .מותר לו לתפור אף במלאכת אומן[
 

הגמ' אומרת שגם רבי מאיר מודה שאסור להפשיל חבלים להכנת המיטה. מסביר 
פשיל חבלים אף כשאינו יכול לקנותם ונצרך לישון על גבי שאסור לה ]ד"ה קשיא[הריטב"א 

הקרקע. משמעות דברי הריטב"א שצורך המועד אינו מהווה היתר גורף, אלא צריך לדון 
בכל מקרה גם לפי טיב המלאכה. ניתן להסביר באחת משתי דרכים מדוע אסור להפשיל 

 חבלים לצורך המועד:

 טרחה רבה אפילו לצורך המועד.  א. בהפשלת חבלים טרחה רבה, ואסור לטרוח

ב. מלאכת הפשלת חבלים אינה מוגדרת כמלאכה לצורך המועד, אלא רק כתשתית 
 למלאכה לצורך המועד, ותשתית לצורך המועד לא הותרה. 

דינו של הריטב"א ברור לפי ההבנה שסירוג המיטה הוא צורך המועד, אבל נשאלת 
דבר האבד, מודה שאסור להפשיל חבלים השאלה האם הרא"ש הסובר שסירוג המיטה הוא 

אף במקרה שלא תהיה לו מיטה, ויצטרך לישון על גבי הקרקע. ניתן לומר שהרא"ש מפרש 
שאסור להפשיל חבלים כיוון שניתן לקנותם, אבל כשלא ניתן לקנותם מותר אפילו להפשיל 

 חבלים להכנת המיטה.

 סיכום

ו הראשונים בהבנת הדין. תלמיד רבינו רבי מאיר מתיר סירוג המיטה בחול המועד. נחלק
יחיאל מפריס מבין שההיתר הוא מפני צורך המועד, והרא"ש סובר שההיתר הוא מפני דבר 
האבד. לפי הסבר הרא"ש ניתן לפעמים להגדיר את צורך המועד כדבר האבד, ולהתיר אף 

 מלאכת אומן.
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 הלכה

פשילין חבלים בתחילה". פוסק: "מסרגין המטות אבל אין מ ]סי' תקמא סע' ב[השו"ע 
שהוא פוסק כשיטת רש"י שמותר להשחיל חבלים במיטה,  ]סק"ה[מפרש המשנה ברורה 

ואסור לעשות חבלים מלכתחילה. הוא מביא שיש פוסקים כשיטת הטור שאסור להשחיל 
 חבלים במיטה, ומותר רק לחבר כשהחבלים מושחלים במיטה.

הראשונים האם סירוג המיטה הוא  השו"ע והמשנה ברורה אינם מתייחסים למחלוקת
 מלאכת אומן או מלאכת הדיוט.


