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 עשיית מכשירי אוכל נפש :כהסוגיה 

** 

 רקע

משנתנו עוסקת בעשיית מכשירי אוכל נפש, ומביאה מחלוקת תנאים מה מותר ומה אסור 
ין את הסוגיה מכיוון שהמציאות אינה ברורה, וגם היחס בין לעשות בחול המועד. קשה להב

 דעות התנאים אינו ברור.
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גירסת הספרים שלנו מעמידין תנור וכירים במועד ולא גרסינן ריחים ופי' מעמידין לעשות בו כל 
לו שהן מכשירין מלאכה לצורך המועד וכדשרינן בגמ' למגדל תנורי ולמעבד מהולתא מפני שכל א

אוכל נפש ראוי לעשותו כדרכו ובטרחא ובלא שום שינוי וכן התירו בירושלמי לעשות אלפסין 
וקדרות וכן שפודים ואסכלאות וסכינין ואפי' לכתחלה וכל שכן לתקנן ומיהו בריחים לא הוה שרי 

 ת"ק לעשות משום שהן מכשירין דמכשירין.
חילה פי' בחדשה אבל בישנה מכבשין וכדתניא ר' יהודה אומר אין מכבשין את הריחים בת

בברייתא ואפשר דשמענהו לרבנן דאסרי אפי' בישנה לכבש ויש נוסחאות דגרסי ברישא מעמידין 
תנור וכירים ]וריחים[ ושרי ת"ק אפי' לעשות ריחים חדשה ואתא ר' יהודה ופליג עלה וכן נראה 

 דעת הרמב"ם ז"ל כדבעינן למימר בגמ'
ים פירוש דאי כרבי יהודה סבירא ליה היכי לטייה להדיא משום שמיעת קול סבר לה כיש אומר

 דילמא ישנה הות ודוחק הוא לומר שהיה מבין בקול שהיא חדשה.
דרש רב חמא נוקרין ריחים במועד היה נראה דהיינו בישנה דהא לא אשכחן מאן דשרי בחדשה 

חדשה וסבר לה כמאן דאמר אבל קשה היאך דריש לה הכי סתמא ויש אומרים דלעולם אפי' ב
מכבשין בת עינא ובההיא אוסר ר' יהודה בחדשה לפי שהוא מעשה אומן אבל בנקור שהוא מעשה 
הדיוט אפי' בחדשה אמר ר' יהודה ונכון הוא ומ"מ קשה )עלינו( על דברי הרמב"ם ז"ל שפסק 
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הוא גורס )פ"ח מיו"ט הי"ג( שנוקרין ופותחין בת עין ולא חילק בין חדשה לישנה ונראה ש
 במשנתינו מעמידין ריחים ופסק כסתם מתני'.

ונראה עוד שאין משנתינו אלא ביחיד ובאפשר לו להסתפק בשל רבים הא בשאי אפשר לו אי נמי 
לצורך הרבים עושין לדברי הכל אפי' לכתחלה והכי אמרינן לקמן דשרי למיבני ריחים והיינו 

 כדאמרן.

 

ל ו ח ו ב  ו ט ם  ו י ת  כ א ל מ י  נ י ד י  ק ס פ ן  " ב מ דר ע ו מ ל  ש  ו 

הלכות מועד אע"פ שהן עקרות ואין למדות זו מזו )י"ב א'(, נ"ל שהלכו בהן על דרך יום טוב עצמו 
שהתירה בו תורה אוכל נפש ואסרה שאר דברים, ומכשירים נמי התירה בשאי אפשר להן לעשותו 

כו מעי"ט יותר משאר מלאכות. וזה הכלל שבמועד, כל שהוא טורח באוכל נפש עצמו מותר כדר
ואע"פ שהוא טורח גדול, וזהו מדלין מים לירקות כדי לאכלן, וקוצר ומעמר ודש וזורה ובורר 
וטוחן אפילו ברחיים של יד שהוא טורח גדול מכל המלאכות. ובירושלמי אמרו במספיק לרבים 
שדש אפילו בפרות ואע"פ שהיא מלאכה גדולה ושל פומבי, וכן התירו מכירת תבלין כדרך התגרין 

בשוק ולעטר השלחן שלהם בתבלין, כיון שהדבר ניכר שלצורך יום טוב הם עושין שסתם  למכור
לקיחת תבלין לקדרה של יום הוא, אבל במכירת פירות בעינן צנעה שהרואה סבור לאחר המועד 
הוא לוקח וכן פרש"י ז"ל. וכן צדי עופות ודגים צריכין צנעה מפני שהם נמי נראין כצדין אף לאחר 

ד מפני שמלאכתן בכך, שלא להתיר אומנות במועד שהרי נראין כעוסקין במלאכתן המועד, ועו
 להשתכר כדרכן בשאר ימות השנה, וכן מוזכר בירושלמי בטעם הזה. הרי אמרנו באוכל נפש.

וכן במכשירין כל שהן קרובין לאוכל נפש עצמו עשו אותן כאוכל נפש ומותר אפילו במלאכת 
תנוראה למגדל תנורי ולמגדל מהולתא, והגדילה היא עשיית  אומן, זו היא שהתיר רבא לאמי

המהולתא כדרכן ועשיית התנורין, והתירן מפני שהן מכשירי אוכל נפש כענין שהתיר ר' יהודה 
גריפת תנור ביו"ט )ביצה ל"א ב'( והלכה כמותו. וא"צ לומר בשפוד שנרצם ושנרצף, ואפילו 

שהן מותרין, וכן בסכין לחדדה כדרכה ואפי'  לעשותו לכתחלה שהן מכשירין הצריכין במועד
במלאכת אומן. ולעשותו לכתחלה כשנשבר במועד איפשר שהוא אסור לפי שהוא דבר הנשאל ויש 
להתיר. והתירו בירושלמי להסיק אלפסין וקדרות לצורך המועד, ונראה לי שאף עשייתן בתחלה 

גמור כל מלאכתן כדרכו וכן פסקו כל בכלל היתר זה. וניקור ריחיים ובת עין שלהן מותר ואפי' ל
הגאונים ז"ל. ובנין הריחים והעמדתן ואמר שלהם כולן מפני שהן מכשירין לאוכל נפש הותרו 

 אע"פ שיש בהן מלאכת אומן והוא נהנה בהם אף לאחר המועד.

 הסבר הסוגיה

"משנה מעמידין תנור וכירים וריחים במועד רבי יהודה אומר אין מכבשין את 
 ]משנה י.[                                                                     .בתחילה"הריחים 

 

נחלקו התנאים בדין הכנת תנור, כירים וריחים בחול המועד. תנא קמא מתיר להעמיד 
תנור, כירים וריחים, ורבי יהודה אוסר לכבש את הריחים. מכיוון שתנא קמא עוסק 
ב"העמדה" ורבי יהודה עוסק ב"מכבשין", לא ברור במה הם חולקים, האם תנא קמא מתיר 

ורבי יהודה מודה בהעמדה שהיא מותרת, ואוסר לכבש, או שתנא קמא  להעמיד ולכבש,
מתיר להעמיד ואוסר לכבש, והוא מתייחס בין לריחים חדשים ובין לריחים ישנים, ורבי 

 יהודה מתיר לכבש ריחים ישנים, ואוסר רק ריחים חדשים.
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ר שני ההסברים קשים בפשט המשנה. לפי ההסבר הראשון שדין "מכבשין" חמור יות
מדין "מעמידין", שהרי רבי יהודה מודה בהעמדה ואוסר לכבש, קשה מדוע תנא קמא אינו 
משמיע את דין "מכבשין" שהוא חידוש גדול יותר. לפי ההסבר השני קשה מדוע רבי יהודה 
אומר "אין מכבשין את הריחים בתחילה", והרי תנא קמא מודה לדין זה, והוא היה צריך 

 , שבדין זה הוא חולק על תנא קמא. לומר "מכבשין את הישנה"

 כדי להבין את מחלוקת התנאים נבאר תחילה את המושגים "מעמידין" ו"מכבשין":

 נחלקו הראשונים מהי "העמדה":

 מפרש: "שעושים אותם לכתחילה". ]ד"ה מעמידין תנור וכירים[רש"י 

עשוי כבר  מפרש: "דוקא העמדה דתנור אין זה בנין בתחילה אלא הוא ]ד"ה רבי[תוס' 
 אבל אינו מחובר בקרקע וצריך לחברו ולטפלו בארץ"

לפירושו של רש"י המשנה מתירה לבנות תנור וכירים בחול המועד, לשיטת תוס' המשנה 
אוסרת לבנות תנור אלא רק לקחת תנור קיים ולקבוע אותו בקרקע. שיטת התוס' ברורה, 

לאכת אומן, ואין לעשות מלאכת אסור לבנות תנור וכירים בחול המועד, מפני שבנייתם מ
אומן אפילו לצורך המועד. מותר רק להעמיד תנור, כירים וריחים, מפני שהעמדה היא 
מלאכת הדיוט המותרת לצורך המועד. שיטת רש"י זקוקה להסברו של הרמב"ן ]פסקי 
הלכות חול המועד[ המבאר: "במכשירין כל שהן קרובין לאוכל נפש עצמו עשו אותן 

ומותר אפילו במלאכת אומן", במכשירי אוכל נפש אין חילוק בין מלאכת הדיוט כאוכל נפש 
 למלאכת אומן, והתירו חכמים אף מלאכת אומן.

 
רבי יהודה אומר שאין מכבשין את הריחים בתחילה. בברייתא אומר רבי יהודה משמו 

גם  של רבי אליעזר שמעמידים ריחים חדשים ואין מכבשין אותם, וריחים ישנים מותרים
מפרשים שאין סיבה לעשות מחלוקת בין דברי  ]תוס' ד"ה רבי, ועוד ראשונים[לכבש. הראשונים 

רבי יהודה במשנה לבין דבריו בברייתא, ולכן דבריו במשנה ש"אין מכבשין את הריחים" 
]ולכן הוא מדגיש במשנה "אין מכבשין את מתייחסים לריחים חדשים בלבד, ולא לריחים ישנים 

 .ילה"[הריחים בתח

 הגמ' מביאה שני הסברים למושג "מכבשין":

אבן הריחים חלקה, ולא ניתן לטחון בה את החיטה,  –רב יהודה מפרש: "מנקר ריחיא" 
 ולכן מנקבים אותה כדי שיהיו בה חורים וחריצים.

 עושים נקב שדרכו שופכים את התבואה לתוך הריחים. –רב יחיאל מפרש: "בת עינא" 

בשם הראב"ד שמנקר ריחיא הוא מעשה הדיוט ובת עינא הוא  []סי' יחמפרש הרא"ש 
מעשה אומן. רב יהודה סובר שמותר לעשות בריחים רק מעשה הדיוט, ורב יחיאל סובר 

 שאף מעשה אומן מותר.
 

לפי פירושו של רש"י, שמותר לתנא קמא לבנות תנור, כירים וריחים, מפני שמותר 
אכת אומן, כל שכן שמותר לכבש את הריחים. לעשות לצורך מכשירי אוכל נפש אפילו מל

רבי יהודה חולק על תנא קמא, ולדעתו אסור לכבש את הריחים החדשות, מפני שכיבושן 
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מתקנן לטחינה, ואסור לייצר כלי חדש בחול המועד, וכל שכן שאסור לבנות תנור, כירים 
 וריחים. 

רויות שהובאו לפי הסבר זה מתבאר שיש לבאר את המשנה בדרך שונה משתי האפש
לעיל. תנא קמא סובר שמותר לבנות מכשירי אוכל נפש בחול המועד, וכל שכן שמותר 
לכבש ריחים, רבי יהודה סובר שאסור לבנות תנור וכירים, ואסור אפילו לכבש ריחים 
חדשות. מותר לכבש ריחים ישנות, שכיבושן אינו מוגדר כיצירת כלי אלא רק כתיקון, ומותר 

 המועד.לתקן כלי בחול 

לפי פירושו של תוס', שאסור לתנא קמא לבנות תנור, כירים וריחים, ומותר רק 
להעמידם, ניתן להבין שדין "מכבשין" חמור יותר מדין "מעמידין", שבכיבוש הריחים 
מכשירים אותו לשימוש, והעמדת התנור רק קובעת אותו במקומו, וניתן להבין שדין 

ן" מפני שכיבוש הוא רק תיקון הכלי, והעמדה היא גמר "מעמידין" חמור יותר מדין "מכבשי
 בניית הכלי.

התוס' והרא"ש מפרשים שמשנתנו אינה עוסקת בבניית תנור אלא רק בהעמדתו, והם 
 נחלקו בהסבר המחלוקת:

מפרשים שלדעת תנא קמא מותר גם  ]סי' יח[בהסברו הראשון והרא"ש  ]ד"ה רבי[התוס' 
ם לכבש ריחים. רבי יהודה חולק ואוסר לכבש ריחים חדשים להעמיד תנור, כירים וריחים וג

 ומתיר לכבש רק ישנים.

", ועל פיה הוא מפרש, שלדעת הריחיםתוס' מביא גרסה: "רבי יהודה אומר מכבשין את 
תנא קמא מותר להעמיד ואסור לכבש בין ריחים חדשים ובין ריחים ישנים, ורבי יהודה סובר 

 ר לכבש חדשים.שמותר לכבש ריחים ישנים ואסו
 

הרא"ש מפרש שמחלוקת האמוראים מהו לכבש, היא מחלוקת האם כפי שראינו לעיל 
או רק במעשה הדיוט ]"מנקר ריחיא"[.  ]"בת עינא"[מותר לתקן את הריחים במעשה אומן 

הרא"ש מוכיח מרב חמא האומר: "נוקרים ריחיא במועד", שהוא פוסק כרב יהודה שמותר 
ואסור לעשות "בת עינא". זאת אומרת שלדעת רבנן מותר להעמיד תנור, כירים לנקר ריחים 

וריחים, שהעמדה היא מלאכת הדיוט, ומותר לכבש כיבוש של מעשה הדיוט, ואסור לעשות 
 בת עינא, שהוא מעשה אומן. 

אומרת הגמ' שמותר "למיגדל תנורי", משמע שלא רק העמדת ]יא.[ אמנם, בסוף הסוגיה 
התקשה בדין זה וביאר ]יא. ד"ה קליעות של הוצים[ אלא אף עשייתו. המאירי  התנור מותרת

ש"מיגדל תנורי" הם "קליעות של הוצים שעושין מהן צורות תנור וטחין אותם מבפנים 
משמע  ]סי' כו[ומבחוץ בטיט... בזו התירו שאינה אלא מלאכת עראי". אולם מהרא"ש 

. לפי זה קשה מדוע הוא מפרש ]סי' תקמ[טור שעשיית תנור מותרת, וכך מפורש גם בפסק ה
 את המשנה בהעמדה ולא בעשיית תנור, וצ"ע.

לשיטת רש"י שמותר לעשות במכשירי אוכל נפש אפילו מעשה אומן, ברור שמותר 
לעשות אפילו בת עין, ואין למחלוקת האמוראים בשיטת רבי יהודה נפקא מינה לשיטת 

 רבנן.



 5 ל נפשסוגיה כה: עשיית מכשירי אוכ

: "תנור וכירים שאפשר שיבשו ויאפה בהן פ"ז הי"ג[]מסקנה זו מפורשת בפסק הרמב"ם 
במועד עושין אותן ואם לאו אין עושין אותן, ובין כך ובין כך בונין על חרש של תנור ועל 
הכירה הטפילה שלהן ומסרגין את המטות, ונוקרין את הריחים ופותחים להן עין ומעמידין 

תנור וכירים, ומתיר גם לנקר את  אותן ובונין אמת המים של ריחים". הרמב"ם מתיר לעשות
 הריחים וגם לפתוח להם עין.

 
גרסה אחרת במשנה. הריטב"א גורס בדברי תנא קמא:  ]ד"ה גירסת הספרים[לריטב"א 

"מעמידין תנור וכירים במועד", ואינו גורס: "וריחים". לפי גרסה זו מותר לבנות בחול 
חולק על רבנן האוסרים לבנות ריחים המועד תנור וכירים ואסור לבנות ריחים. רבי יהודה 

ואוסרים לכבשה, ומתיר לכבש ריחים ישנים. מסביר הריטב"א שחכמים התירו מכשירי 
אוכל נפש בלבד, אבל ריחים הם מכשירי מכשירין, ואסור לעשות מלאכת אומן כדי לבנות 

לכבש מכשירי מכשירין. רבי יהודה מודה שאסור לבנות מכשירי מכשירין, ולכן הוא אוסר 
יצירת המכשיר  -ריחיים חדשים, אבל לדעתו יש חילוק בין יצירת המכשיר לבין תיקונו 

 אסורה ותיקונו מותר.

 סיכום

סוגייתנו דנה בעשיית תנור, כירים וריחים במועד. הרמב"ם והרמב"ן סוברים שהאיסור 
רי לעשות מלאכת אומן אינו מתייחס לכלים אלו מפני שהם מכשירי אוכל נפש, ובמכשי

 .]הבנה זו אינה מפורשת ברמב"ם אבל עולה מפסקיו[אוכל נפש התירו חכמים אפילו מלאכת אומן 

הריטב"א מאמץ את תפיסת הרמב"ם והרמב"ן, אך הוא מחלק בין מכשירי אוכל נפש 
לבין מכשירי מכשירין. תנור וכירים הם מכשירי אוכל נפש ומותר לבנותם בחול המועד, 

ן, אסור לבנותם ואסור אפילו לכבשם. רב חמא מתיר לנקר ריחים ריחים הם מכשירי מכשירי
 בחול המועד, מפני שניקור הוא מלאכת הדיוט.

התוס' והמאירי שוללים את תפיסת הרמב"ם והרמב"ן, ולדעתם אין הבדל בין מכשירי 
אוכל נפש לשאר הכלים, ומותר להלכה לעשות בהם מלאכת הדיוט בלבד. לדעתם מותר 

כירים ואסור לבנותם, מפני שהעמדה מלאכת הדיוט והבניה מלאכת אומן. להעמיד תנור ו
כמו כן, מותר לנקר ריחים ואסור לעשות בהם בת עין, שניקור מלאכת הדיוט ובת עין 

 מלאכת אומן.

 הלכה

פוסק כשיטת הרמב"ם שמותר לבנות תנור וכירים בחול המועד,  ח[-]סי' תקמ סע' זהשו"ע 
מוסיף שלמרות ]ס"ק יח, כז[ לעשות בהם בת עין. המשנה ברורה ומותר לנקר את הריחים ו

 אסור.  –שמותר לעשות מלאכת אומן לצורך מכשירי אוכל נפש, אם כיוון מלאכתו למועד 


