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 סחורה בחול המועד :כזסוגיה 

** 

 רקע

בסוגייתנו מובא שאסור לעשות סחורה בחול המועד להרויח, ומותר לעשות סחורה 
 ה הראשונים.בדבר האבד. הגדרת "דבר האבד" בסחורה אינה ברורה ונחלקו ב

 מקורות

 יא. "ואמר רבא הני תמרי תוחלני... מפני שהוא כמציל מידן"-א. י:
 ב. תוס' ד"ה פרקמטיא, ובדבר

רי"ף ד: באלפס, "ואמר רבא האי תוחלני מגזרינהו שרי... כפרקמטיאה האבודה דמי     
 ושרי"

האבד הוא לדברי נמוקי יוסף ד: באלפס, "ובדבר האבד כל שהוא מותר... זה בכלל דבר     
 הכל"

 כד-רא"ש סי' כג    
 ריטב"א ד"ה כפרקמטיאה האבד, ובדבר האבד מותר    
 רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ז הכ"ב   

 יד ומשנה ברורה-ה, יג-ג. שו"ע סי' תקלט סע' א
 

ר ת ו מ ד  ב א ה ר  ב ד ב ו  , ד ב א ה א  י ט מ ק ר פ כ ה  " ד א  " ב ט י  ר

וס זה הלשון והלא כל מלאכה בדבר כפרקמטיא האבד דמי ושרי. ואיכא למידק מה צורך לתפ
האבד בגופו מותר ולא הוזכר דבר האבד לענין פרקמטיא אלא במכירתה, וי"ל דנקט לה מפני 
שפסידתה מועטת ואפילו הכי שרי דפרקמטיא נמי להרוחה אסור אפי' כל שהוא ובדבר האבד 

א ]יתירא[ קצת מותר אפי' בכל שהוא כדמפרש ואזיל, ולאפוקי ממאן דסבר לקמן דבעינן פסיד
 כדאמרינן ]יב.[ זופתין חביתא ואין זופתין כוזתא.

ובדבר האבד מותר. פי' שאם ישהא למוכרה במועד תזלזל לאחר המועד, ואומרים בתוספות דדוקא 
שיפסיד מן הקרן ומשכר עמלו אבל מפני שיפסיד מן הריוח אינו דבר האבד וכן נראה בירושלמי, 

שותו והגיע לו מקום הריוח דבר האבד הוא אם ההפסד כנגד ויש אומרים דכיון שכבר הוא בר
הריוח, וראיה גמורה לדבר נראה מעובדא דבדיתא דלבאי כוורי והתירו לממלחינהו משום דבר 
האבד והתם אין שם קרן כי מן ההפקר זכו בהם ובמה שיאכלו עכשיו יש כדי טרחם, אלא ודאי 

יא שהיא בזול כדי להרויח אין זה אלא הרוחה כדאמרן ואגמ' דילן סמכינן, ומ"מ לקנות פרקמט
ולא דבר האבד דא"כ נתיר לעשות כל מלאכה במועד, וראיה גמורה כוורי דפום בדיתא שלא התירו 
למיזל ולמיצד ולממלחינהו ולא חשיב דבר האבד אלא כשצדו אותן לצורך אכילה ואחר שהיו 

מה שאין כן בפרקמטיא, דהא זימנין ברשותם היו נפסדים, וליכא למימר דהתם הוא דאיכא טירחא 
דפרקמטיא איכא טירחא טובא טפי לשקול ולמדוד ולהוליך אלא ודאי כדאמרן. מעתה אסור 
להלוות לגוים ברבית במועד, אבל נפרעין מהן אפי' מלוה בשטר כי זה דבר האבד הוא וכמציל 

 מידם וכהני עובדי דבסמוך.
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 הסבר הסוגיה

   .ור, אמר רבי יוסי בר אבין ובדבר האבד מותר""אמר רבא פרקמטיא כל שהוא אס

 ]גמ' י:[                                                                                              
 

רבא אוסר לעשות סחורה בחול המועד, ורבי יוסי בר אבין מתיר לעשות סחורה בדבר 
 האבד. ניתן להבין את דין "דבר האבד" באחת משתי דרכים:

 א. "במקום פסידא לא גזרו רבנן".

מוגדר כסחורה. הגדרת מלאכה ב. דבר האבד אינו מוגדר כמלאכה בחול המועד ואינו 
בחול המועד מתייחסת למלאכה של פיתוח ויצירה בלבד, מלאכה שיעודה לשמור על הקיים 
אינה מוגדרת כמלאכה בחול המועד. כמו כן לגבי סחורה, הגדרת הקניה והמכירה כסחורה 
מותנת בכך שהיא גורמת לרווח, מכירה וקניה ללא רווח אינה מוגדרת כסחורה, ואינה 

 ולה באיסור.כל

בין שתי הדרכים הללו להבנת דין דבר האבד יש הבדל מהותי. לפי הדרך השניה איסור 
מלאכה ואיסור סחורה אינם מתייחסים לדבר האבד, לפי הדרך הראשונה איסור מלאכה 

]מובן ואיסור סחורה נאמרו בעיקרון גם לגבי דבר האבד, אלא שחכמים הקלו מפני ההפסד 

 .ך הראשונה לגבי מלאכות רק אם סוברים שאיסור מלאכה בחול המועד מדרבנן[שניתן ליישם את הדר
 

 הגדרת המושג דבר האבד בסחורה אינו ברור, ונחלקו הראשונים בהגדרתו:

מפרש שדבר האבד הוא הפסד ממחיר הקרן. מותר למכור סחורה  ]ד"ה ובדבר[תוס' 
ניית הסחורה. קניית במועד רק כשהמחיר שיקבל אחר המועד פחות מהמחיר ששילם בק

סחורה אסורה בחול המועד, מפני שאי קניית סחורה אינה מסכנת את הקרן, אלא רק מונעת 
 רווח עתידי, ומניעת רווח אינה דבר האבד.

מאמץ את הבנת התוס', אבל מסייג שדבריו  ]בנמוקי יוסף ד: באלפס ד"ה גמ' מנקר[הרמב"ן 
לצריכה אישית. כשקונה לסחורה קונה  נכונים בקנייה לסחורה ואינם נכונים בקנייה

להרוויח, ואסור לעשות בחול המועד מעשים לצורך רווח אלא רק מעשים למניעת הפסד. 
כשקונה לצריכה אישית הוא קונה מפני שיש לו צורך בחפץ, ומחיר יקר עבור חפץ שיכול 

ב: "אבל לקנות יין כות )ד"ה ובדבר(]תוס' לקנות אותו בחול המועד בזול, הוי מבחינתו דבר האבד 

כשר בתוך המועד מותר". עונת קניית היין היא במועד, ואחר כך קשה להשיג יין, ומחירו מאמיר. קניין חפץ 

מחוץ לעונתו מוגדר כדבר האבד. תוס' מביא את שיטת הר"ר יוסף שאסור לקנות אפילו יין כשר, "דאף על פי 

 .שלא ימצא בזול הרי ימצא ביוקר ואין זה דבר האבד"[

מסכים שדבר האבד הוא הפסד ממחיר הקרן, אבל מגדיר את  ]ד"ה ובדבר האבד[הריטב"א 
"מחיר הקרן" בדרך שונה. הריטב"א סובר שמותר למכור במועד כשלא יקבל אחר המועד 
את המחיר שיכול לקבל במועד, "דכיון שכבר הוא ברשותו והגיע לו מקום הריוח דבר 

נקבע על פי ההשקעה שהושקעה בקנייה, כשניתן  האבד הוא". תוס' סובר שמחיר הקרן
להשיג את שווי ההשקעה לאחר המועד, אין כאן דבר האבד. הריטב"א סובר שמחיר הקרן 
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נקבע גם על פי השווי העכשוי, המחיר הנוכחי של החפץ משקף את שוויו, וירידה עתידית 
 משווי זה מהוה דבר האבד. 

ד, וקניית סחורה אסורה אף שניתן לקנותה דבריו של הריטב"א מתייחסים למכירה בלב
 במחיר זול במיוחד. קניית סחורה מיועדת לרווח עתידי, ורווח עתידי אינו דבר האבד. 

אינו מקבל את החילוק בין קניית סחורה למכירתה, ולדעתו דבר האבד  ]סי' כג[הרא"ש 
את הגדרת "דבר  נמדד על פי השווי בשעת הקניין ולא על פי השווי העכשוי. הרא"ש מרחיב

האבד" בדרך שונה. הרא"ש סובר שיש חילוק בין דבר מצוי לבין דבר שאינו מצוי. כששינוי 
המחירים נגרם כתוצאה מדבר מצוי אי אפשר להתייחס לשינוי המחירים כדבר האבד אלא 
כמניעת רווח, אבל כששינוי מחירים נגרם כתוצאה מדבר שאינו מצוי, כגון שיירה שהגיע 

כרת בזול וקונה ביוקר, גם מניעת רווח מוגדרת כדבר האבד. הרא"ש סובר לעיר ומו
שהחמצת הזדמנות חד פעמית להרויח מוגדרת כדבר האבד, מפני שהזדמנות זו לא תחזור, 
והוא איבד את האפשרות להרויח. כשהזדמנות להרויח חוזרת, כגון יום השוק שאם החמיץ 

 שוק הבא, לא ניתן להתייחס אליה כדבר האבד.את יום השוק הנוכחי יכול להשלימו ביום ה

מאמץ את שיטת הרא"ש ופוסק: "אם היה דבר האבד שאינו מצוי  ]פ"ז הכ"ב[הרמב"ם 
תמיד לאחר המועד כגון ספינות או שיירות שבאו או שהם מבקשים לצאת, ומכרו בזול או 

 לקחו ביוקר הרי זה מותר למכור או לקנות".

מביא דעה החולקת על כל הראשונים הללו, וסוברת  גמ' מנקר[]ד: באלפס ד"ה הנמוקי יוסף 
שמניעת רווח מוגדרת כדבר האבד. איסור סחורה נאמר רק במקרה שאם לא ימכור היום 
ימכור מחר באותו מחיר, וכן אם לא יקנה היום יקנה מחר באותו מחיר. כשיכול למכור כיום 

 מוגדרת כדבר האבד. ביוקר או לקנות כיום בזול, החמצת ההזדמנות להרויח

הנמוקי יוסף מסביר דעה זו: "והטעם בזה לפי שאין בכל אלו מלאכה גמורה ואין כאן 
אלא מקח וממכר שאסור מדבריהם ביום טוב גזירה שמא יכתוב בחולו של מועד התירו 
מפני העברת ריוח". במלאכה גמורה שאסורה ביום טוב מהתורה הקלו חכמים רק בהפסד 

ינה מלאכה ואיסורה ביום טוב מדרבנן בלבד, הקלו חכמים אפילו גמור, בסחורה שא
מביא לדין זה הסבר נוסף: "וכן נראה לי טעם  ]ד"ה אין עושין סחורה[במניעת רווח. המאירי 

לדבר שהמעות לסחורה הן עומדין וכשהסחורה מצויה אם אין לוקחין אותה היא פסידא 
י המעות. הריטב"א מתיר למכור במועד דלא הדר". המאירי מיישם את סברת הריטב"א לגב

ביוקר מפני שירידה מהשווי הנוכחי של הסחורה מהוה דבר האבד. המאירי מתיר לקנות 
 בזול מפני שאי ניצול מכסימאלי של המעות שברשותו מוגדר כדבר האבד.

 
מעלה אפשרות נוספת להתיר סחורה לצורך רווח בחול  ]מובא ברא"ש סי' כג[הירושלמי 

ירושלמי מתיר להרויח בסחורה ולהפריש חלק מהרווחים להוצאות המועד. כיוון המועד. ה
שהרווחים משמשים גם לצורך המועד, הסחורה מוגדרת כסחורה לצורך המועד והיא 
מותרת. נראה ברור שהיתר הירושלמי מתייחס רק למקרה שאדם מצמצם בהוצאות המועד 

ו. כשאדם מצמצם בהוצאותיו מסיבות מפני דוחק כלכלי, ורווחי המסחר פותרים את דוחק
 אחרות, היתר הירושלמי אינו תקף.
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נחלקו הראשונים בדין הלוואה לנוכרי בריבית בחול המועד. הנמוקי יוסף סובר שדין 
]ד"ה הלוואה כדין סחורה, והיא אסורה לסוברים שמניעת רווח אסורה בחול המועד. תוס' 

בריבית אינה נחשבת כסחורה, ומותר להלוות מביא את שיטת רבינו תם שהלוואה  פרקמטיא[
בריבית בחול המועד. רבינו תם סובר שאיסור מסחר בחול המועד הוא מפני הטרחה, 
בהלוואה בריבית אין טרחה ולכן היא מותרת. הנמוקי יוסף סובר שחכמים גזרו גזרה כללית 

 על כל סוגי המסחר, והלוואה בריבית כלולה בגזרה זו.

ת רבינו תם, ומוסיף: "אבל הלואה דשולחנות בקביעות וחילוף נראה תוס' מביא את שיט
רבינו תם התיר רק הלוואה חד פעמית שאין בה טרחה, אבל ודאי  –דחשיב פרקמטיא" 

 שאסור לאדם לעבוד עבודה קבועה בהלוואה בריבית.

התלבט בהיתרו של רבינו תם, ומכריע שמותר כשמשתמש בריבית של  ]ברא"ש סי' כד[ר"י 
בוע הראשון לצורכי המועד. הרא"ש מתיר רק כשיש חשש שאי ההסכמה להלוואה הש

 תגרום לאיבוד לקוחות, ואיבוד הלקוחות מוגדר כדבר האבד.

 סיכום

אסור לסחור בחול המועד להרויח ומותר לסחור בדבר האבד. נחלקו הראשונים מהו דבר 
 האבד:

 שילם בקניה.תוס' סובר שדבר האבד הוא רק כשמקבל במכירה פחות מש

הרמב"ן מסכים עם הגדרת התוס', אבל לדעתו קנייה לצריכה אישית אינה מוגדרת 
 כסחורה, ומותר לקנות בחול המועד בזול כדי שלא יצטרך לקנות אחר המועד ביוקר.

הריטב"א מסכים עם התוס' והרמב"ן לגבי קניה וחולק עליהם לגבי מכירה. לדעתו ערכו 
שיו, וירידה משווי זה מוגדרת כדבר האבד המתיר סחורה של החפץ נקבע לפי שויו העכ

 בחול המועד.

הרא"ש סובר שהחמצת הזדמנות לרווח לא מצוי מוגדרת כדבר האבד, ולכן מותר לקנות 
 בזול מסוחרים שבאים לעיר בשיירות, ומותר למכור להם ביוקר.

בד, ואיסור הנמוקי יוסף חולק על כל הראשונים וסובר שמניעת רווח מוגדרת כדבר הא
סחורה מתייחס רק למקרה שהתמורה שתתקבל אחר המועד זהה לתמורה שניתן לקבל 

 במועד.
 

נחלקו הראשונים בדין הלוואה בריבית לנוכרי בחול המועד. הנמוקי יוסף סובר שדין 
הלוואה כדין פרקמטיא ורבינו תם סובר שדין הלוואה אינו כדין פרקמטיא מפני 

 ואה אין טרחה.שבפרקמטיא יש טרחה ובהלו

 הלכה

פוסק כרא"ש שהחמצת הזדמנות לרווח לא מצוי מוגדרת כדבר ה[ -]סי' תקלט סע' דהשו"ע 
 האבד, ומותר לסחור במקרה זה בחול המועד.
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מרחיב את ההיתר להרוויח בחול המועד לכל רווח מרובה שספק האם  ]סע' א, ה[הרמ"א 
המכירה אינה מאפשרת לו לחזור יהיה אחר המועד, וכן לתגר שקונה ומוכר, ומניעת 

ולקנות. הרמ"א כותב בפירוש שההיתר הראשון הוא רק כשמוכר בצנעה ומשתמש בחלק 
כותב שההיתר השני  ]במשנה ברורה סקכ"ג[מרווחיו להגדיל הוצאותיו במועד. המגן אברהם 

 רק כשמוכר בביתו, ולא כשיושב בחנות בפרסום.


