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 מלאכות לצורך המועדסוגיה כו: 

** 

 רקע

סוגייתנו עוסקת במלאכות שונות לצורך המועד. בלימוד הגמ' יש לשים לב האם בסוגיה 
 דוגמאות נוספות לעקרונות שלמדנו בעבר, או שמתחדשים בגמ' עקרונות נוספים.

הגמ' דנה על מסחר בחול המועד, בדין זה  (מציל מידן""ואמר רבא הני תמרי תוחלני... כ)]הערה: באמצע הסוגיה 

 .לא נעסוק כעת אלא רק בדף הבא[

 מקורות

 יא. "דרש רב חמא נוקרין ריחים במועד... כאן בימות הגשמים"-א. י.
 ב. תוס' ד"ה סוס, למשיקל, איצטבא, ואין, כסכוסי, מוליא

 אסר רבא בימות הגשמים"ד: באלפס, "דרש רב חמא נוקרין ריחיא... והא ד-רי"ף ד.    
 נמוקי יוסף ד"ה גמ' מנקר, "... כדי להשביחו כעין זומר ואסור" ]ד: למעלה[   
 רא"ש סי' יט   
 ריטב"א ד"ה אבל חמרא דריחייא לא   
 מרדכי סי' תתמה   
 רבינו ירוחם נתיב ד ח"ה דף לו טור ב, "ומותר לסרק... בנין של עץ לישב בו"   
 ה אות ידהגהות סמ"ק סי' קצ   
 קרן אורה ד"ה גמרא רבא שרי   

 ג. רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ח הל' ז, יב, טו, ומגיד משנה ה"ח ד"ה בונה
 ב, ד, וביאור הלכה ד"ה ומותר[-ג ומשנה ברורה ]בעיקר: ס"ק א-ד. שו"ע סי' תקלו סע' א

 לד[-י ומשנה ברורה ]בעיקר: ס"ק, לג-סי' תקלז סע' ח 
 טז[-שנה ברורה ]בעיקר: ס"ק טוו ומ-סי' תקמ סע' ה

 סי' תקמא סע' ג ומשנה ברורה 
 

א ל א  י י ח י ר ד א  ר מ ח ל  ב א ה  " ד א  " ב ט י  ר

אבל חמרא דריחיא לא. פי' מפני דבר מועט שיש לו לטחון לצורך המועד אינו צריך ליטול צפרניו, 
י ומסתברא כי הכל לפי מה שהוא שיהא שם דבר האבד, ובתוספות אמרו שלא התירו ליטול צפורנ

בהמה לרכוב אלא כשהוא רוצה לרכוב חוץ לעיר כי ללכת בעיר אין בו דבר האבד, וגם בזה הכל 
 לפי מה שהוא הבהמה.

 

ב ר  ו ט ו  ל ף  ד ה  " ח ד  ב  י ת נ ם  ח ו ר י ו  נ י ב  ר
ומותר לסרק כלומר במסרק של ברזל לרפואה ומקיזין דם לרפואה וכן כל דבר שהוא לרפואת 

ן אוריא פי' רפת בקר פי' וכן אוריות הסוסים שהוא דבר הבהמ' בחולו של מועד מותר ועושין ובוני
האבד שמזיק לבהמה כשאינה שוכב' יפה בוני' אורי' במועד כך פשוט במועד קטן. ופי' רמ"ה 
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אוצר הצריך לו בחולו של מועד או שהוא דבר האבד אם לא יניחנו באוצר ומיירי שלא כיוון 
ביום טוב או בחולו של מועד ולא הביאוהו  מלאכתו במועד כגון שהביאו לו בערב יום טוב או

 מדעתו. ועוד פשוט ובונין אצטבא פירוש בנין של אבנים לישב בו וכן בנין של עץ לישב בו.

 

ד י ת  ו א ה  צ ק  ' י ס ק  " מ ס ת  ו ה ג  ה
אצטבא י"מ בנין שעושים מאבנים ומטיט לישב עליו ולא נהירא דזה בנין גמור הוא לכך נר' 

נו נסר שמנעצין לו רגלים וכן הא דקא שרי פ"ק דמ"ק למבני אורי' דאצטב' היינו כעין ספסלים של
אינו ר"ל בנין גמור כדפירש הקונט' אלא ר"ל להושיב האבוס של בהמה למקומו כדפי' שם בתוס' 

 עכ"ל

 

י ר ש א  ב ר א  ר מ ג ה  " ד ה  ר ו א ן  ר  ק

גמרא רבא שרי לסרוקי כו'. וכתב הר"ן ז"ל בשם הרמב"ן ז"ל דלא התירו בכולהו אלא מעשה 
הדיוט. ולי הדבר צ"ע כיון דלא הוזכר זאת בש"ס. ומגג ומרפסת )לקמן י"א ע"א( אין ראיה דהתם 
בנין הוא ולא עדיף מתפירת בגד דבעינן מעשה הדיוט או אומן ע"י שינוי )במתניתין לעיל ח' ע"ב( 
 אבל כל הני קרוב הן לצורך אוכל נפש כמו בנין הספסל לישב עליו וכן הדברים שהם משום צער

 בעל חיים התירו אפילו כדרכו דומיא דהקזת דם לבהמה דמעשה אומן הוא.

 הסבר הסוגיה

סוגייתנו מביאה רשימה של מלאכות, חלקן מותרות בחול המועד וחלקן אסורות. ניתן 
 לסווג את המלאכות המובאות בגמ' לשש קבוצות:

 א. מכשירי אוכל נפש.

 .]=לעשות רשת לדוג דגים[למיגדל אוהרי  .1

 .]=לעשות רשת לצוד עופות[למיגדל איזלי  .2

 .]=לבנות תנור[למיגדל תנורי  .3

 .]=לעשות נפה[למיגדל מהולתא  .4

 ב. אביזרים של ריחים. 

 .]=גזיזת צפורני החמור הטוחן בריחים[למישקל טפריה לחמרא דריחיא  .1

 . ]=להעמיד אבני הריחים זו על גבי זו[לאוקמי ריחיא  .2

 . ]=לבנות ריחים[למביני ריחיא  .3

. לבנות אמת מים המניעים )רש"י(]=לבנות את העץ שהריחים עומדים עליו למיבני אמת ריחיא  .4

 .[)רמב"ם פ"ז הי"ג(את הריחים 

]חשוב לציין שהקביעה שקבוצה זו מאופיינת כאביזרים לבעלי חיים, משקפת ג. אביזרים לבעלי חיים 

הראשונים. תוס' סובר שאקרפיטא ואיצטבא הם סוגי ספסלים  את פירושו של רש"י, ואינה מוסכמת על כל

 . המיועדים לבני אדם[

 . ]=לבנות רפת של בקר[למיבני אוריא  .1
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)רמב"ם פ"ז . לסרק את הסוס כדי ליפותו )רש"י(]=להסריק סוסים במסרק של ברזל לסרוקי סוסיא  .2

 . [הט"ו(

 .[)תוס'(לבנות סוג של ספסל . )רש"י(]= לבנות אבוס לסוסים למיבני אקרפיטא  .3

 . [)תוס'(. לבנות סוג של ספסל )רש"י(]=לבנות בית של אבנים למיבני איצטבא  .4

 ד. רפואה לבעלי חיים. 

 ה. טיפול בבגדים. 

 . [)רמב"ם פ"ח הי"ד(. מרככין הבגדים בידים )תוס' בשם רש"י(. לעמלן )רש"י(]גיהוץ כסכוסי קירמי  .1

 .[)רמב"ם פ"ח הי"ד(. קשרי בית הידים )רש"י(לעשות כווצים בבגד  ]לקמט,קיטורי בירי  .2

ו. מלאכות שיכולות להיות לצורך המועד ויכולות להיות לצורך חול, וצורת המלאכה 
 קובעת האם הם מותרות או אסורות במועד. 

 .]=חופר באדמה לצורך הגורן שיהיה לו מקום לחבוט חיטים[מתקיל ארעא אדעתא דבי דרי  .1

 .]=מכבד הקרקע מעצים קטנים[זכי זיכי אדעתא דציבי  .2

 .]=פותק מים לגינה כדי שיכנסו דגים[דפתח מיא לארעיה אדעתא דכוורי  .3

 .]=קוצץ חריות כדי להאכיל בהמות[פשח דיקלא אדעתא דחיותא  .4
 

בקבוצה הראשונה, מכשירי אוכל נפש, עסקנו בסוגיה הקודמת, ושם ראינו מחלוקת 
ם מותר לעשות מלאכת אומן לצורך מכשירי אוכל נפש. הרמב"ם והרמב"ן ראשונים הא

סוברים שמותר, התוס' סובר שאסור, והריטב"א סובר שמותר לצורך מכשירי אוכל נפש 
 ואסור לצורך מכשירי מכשירין.

הגמ' מחלקת בין רשתות דגים, שמותר לעשותן מפני שזו מלאכת הדיוט, לבין רשתות 
עשותן מפני שזו מלאכת אומן. לגבי עשיית נפה ובניית תנור הגמ' לצוד עופות, שאסור ל

 אינה קובעת האם זה מעשה אומן או מעשה הדיוט. 

לשיטת התוס' שאסור לעשות מלאכת אומן לצורך מכשירי אוכל נפש, צריך להסביר 
שההיתר לעשות נפה ולבנות תנור הוא מפני שמלאכה זו היא מלאכת הדיוט. לשיטת 

"ן שמותר לעשות מלאכת אומן לצורך מכשירי אוכל נפש, מותר לעשות הרמב"ם והרמב
מפרש שמיגדל תנורי הוא מעשה  )יא. ד"ה פירש אוהרי(]הריטב"א נפה ולבנות תנור אפילו במלאכת אומן 

הדיוט. לא הבנתי מדוע הוא מפרש כך, והרי הוא סובר כשיטת הרמב"ן שמותר לעשות מלאכת אומן לצורך 

. אמנם, על שיטת הרמב"ם והרמב"ן קשה מדוע אסור לעשות רשת לצוד [מכשירי אוכל נפש
עופות והרי מלאכת אומן מותרת לצורך מכשירי אוכל נפש? על כרחנו שהם סוברים 
שעשיית רשתות אינה מוגדרת כמכשירי אוכל נפש כשם שנטיעת עצים להסקה אינה 

 מוגדרת כמכשירי אוכל נפש.
 

, עסקנו בסוגיה הקודמת, ושם ראינו את שיטת גם בקבוצה השניה, אביזרי ריחים
הריטב"א שריחים הם מכשירי מכשירין, ואסור לעשות מלאכת אומן לצורכם. לפי דעתו 
מותר לעשות לצורך אביזרי ריחים מלאכות הדיוט בלבד. לגבי גזיזת צפורני החמור מסביר 
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ר האבד, ולכן ההיתר , שגזיזת הצפורניים מותרת מפני דב]ד"ה אבל חמרא דריחייא[הריטב"א 
 תלוי בכל מקרה ומקרה לגופו, על פי האפשרות להפסד שתגרם ללא גזיזת הצפורניים.

על פי שיטת הרמב"ם והרמב"ן שמותר לעשות מלאכת אומן לצורך עשיית ריחים, 
חידוש הלכתי העולה מסוגייתנו. רב חמא אוסר לגזוז  ]ד. באלפס ד"ה גמ'[מחדש הנמוקי יוסף 

שטוחן בריחים ורב יהודה מתיר. מסביר הנמוקי יוסף שגזיזת הצפורניים  צפורני החמור
אינה משמעותית לטחינה, והחמור יכול לטחון אף ללא גזיזת צפורניו. רב יהודה מתיר לגזוז 
"כיון דשרי לטחון במועד". כיוון שמלאכת הטחינה מותרת בחול המועד, אין צריך לדקדק 

 כל המלאכות הקשורות לטחינה מותרות. מה נצרך לטחינה ומה אינו נצרך, ו
 

הקבוצה השלישית, אביזרים לבעלי חיים, אינה קשורה לכאורה למכשירי אוכל נפש, 
ולפיכך היא בעייתית במיוחד. מפשטות הגמ' נראה שההיתרים נרחבים מאוד. הגמ' מתירה 

משמש לבנות רפת של בקר, לבנות אבוס לסוסים, ולבנות איצטבא שהוא בנין של אבנים ה
 כנראה את בעלי החיים, ואינה מגבילה היתרים אלו.

לומד את הגמ' כפשטה, ולדעתו חכמים התירו במקרים אלו  ]ד"ה גמ' רבא[הקרן אורה 
אפילו מלאכת אומן. הוא מפרש ש"כל הני קרוב הן לצורך אוכל נפש כמו בנין הספסל לישב 

רכו דומיא דהקזת דם לבהמה עליו וכן הדברים שהם משום צער בעל חיים התירו אפילו כד
דמעשה אומן הוא". צורכי גופו של אדם כלולים במכשירי אוכל נפש, ומותר בשבילם 
אפילו מלאכת אומן, וכן התירו חכמים משום צער בעלי חיים, שמותר לעשות מלאכת אומן 

 לכל צורכי בעלי חיים.

פי הכללים  הראשונים אינם מקבלים את ההיתר הגורף הזה, ולדעתם יש לצמצמו על
 הרגילים הידועים לנו:

מביא בשם הרמב"ן שבניית אורווה ואבוס הם צורך  ]ד. באלפס ד"ה גמ'[הנמוקי יוסף 
 המועד, והם מותרים במלאכת הדיוט כשאר צורכי המועד.

סובר שהיתר בניית האבוס הוא מפני דבר האבד, שמסוכן  ]נתיב ד ח"ה[רבינו ירוחם 
 לבהמה שאינה שוכבת יפה.

מצמצם את ההיתר צימצום נוסף, ולדעתו אסור לבנות אבוס  ]סי' קצה אות יד[ות סמ"ק הגה
אלא רק מותר להעמיד במקומו אבוס קיים. לדעתו יכול להיות שהיתר מלאכת הדיוט לצורך 

 המועד מתייחס לתיקון ושיפוץ דבר קיים, אבל בנית בניין חדש אסורה אף במלאכת הדיוט.
 

בעלי חיים, הגמ' קובעת כלל ברור, שחכמים התירו רפואת בקבוצה הרביעית, רפואת 
 בעלי חיים היתר מלא, ואין הגבלה על רפואתם.

 
בקבוצה החמישית, טיפול בבגדים, הגמ' מיישמת בפירוש את החילוק בין מלאכת אומן 

 למלאכת הדיוט, ולפיכך דין זה תואם את הכללים הרגילים של מלאכה לצורך המועד.

 

מלאכות לצורך המועד שיכולות להתפרש כמלאכות לצורך חול,  בקבוצה השישית,
 :]וכך מפורש בנמוקי יוסף ד. באלפס ד"ה גמ'[משמע מהגמ' שהמלאכות מותרות בשני תנאים 
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 א. המלאכה נעשות לצורך המועד.

 ב. ביצוע המלאכה מוכיח שהמלאכה נעשית לצורך המועד ולא לצורך חול.

 סיכום

יית מלאכה לצורך המועד. לפי הבנת הקרן אורה מתחדש סוגייתנו עוסקת בגדרי עש
בסוגייתנו שצורך הגוף וצורך בעלי חיים מוגדר כצורך אוכל נפש, ומותר לעשות אפילו 
מלאכת אומן. הראשונים אינם מקבלים הבנה זו, ולדעתם דיני סוגייתנו הם על פי הכללים 

 הרגילים, שלצורך המועד מותר לעשות רק מלאכת הדיוט.

 גייתנו מתחדשים הדינים הבאים:בסו

הנמוקי יוסף מחדש שהיתר מלאכה לצורך אוכל נפש הוא היתר גורף, ומותר לעשות 
 .]גזיזת צפורני החמור הטוחן בריחים[הכל כדרך חול, אף דברים שאינם הכרחיים להכנת האוכל 

בשיטתו של הרמב"ן שמותר לעשות מלאכת אומן לצורך אוכל נפש מתחדש שרק הכנת 
וכל כלולה בהיתר זה, והכנת רשת לצוד עופות אינה בכלל ההיתר, ואסור לעשותה הא

במלאכת אומן. מפשטות הסוגיה משמע שאף שינוי לא יעזור, שרק בביגוד חכמים תקנו 
 לעשות את המלאכה בשינוי.

מהסברו של הגהות סמ"ק מתחדש שהיתר מלאכת הדיוט אינו היתר גורף, ובניית רפת 
במלאכת הדיוט. חכמים התירו לתקן במלאכת הדיוט ולהשלים בנין קיים ואבוס אסורה אף 

 , ואסרו יצירת בניין חדש.]העמדת האבוס[

 הלכה

פוסק, וכך משמע מהשו"ע, שרכיבה אינה מלאכה והיא מותרת ]סי' תקלו סע' א[ הרמ"א 
[ דן אף בחינם, אך תיקון צורכי רכיבה מותרת רק לצורך המועד. הביאור הלכה ]ד"ה ומותר

האם מותר ליסע בעגלה נסיעה סתמית שלא לצורך המועד. הדיון נובע מכך שבשבת יש 
בנסיעה זו איסור דאורייתא של מחמר. מדיונו עולה בצורה ברורה שכל מלאכה האסורה 
בשבת וביום טוב אסורה בחול המועד, אפילו מלאכה שאין בה טרחה, ורק כשיש דבר 

 ם, ניתן להתירה.האבד או צורך המועד או צורכי רבי

 פוסק כפי שמפורש בגמ', שכל רפואת בעלי חיים מותרת בחול המועד. ]סע' ג[השו"ע 

פוסק שמותר לבנות אבוס ואצטבא לישב עליה במלאכת הדיוט ו[ -]סי' תקמ סע' ההשו"ע 
מביא את הטור שלדעת הרא"ש מותר לבנות אפילו אצטבא  ]סקי"ז[בלבד. המשנה ברורה 

 מ"ק מתיר רק איצטבא על עץ ולא של אבן.של אבן, והגהות ס


