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 בניה לצורך המועד ולמניעת הפסד :כחוגיה ס

* 

 רקע

סוגייתנו עוסקת בבניה לצורך המועד, בבניה למניעת תקלה ובבניה למניעת הפסד. 
 מהסוגיה עולה שיש הבדל דיני ביניהם.

 מקורות

 וסי"א. יא. "מתני' עושין מעקה לגג... קביותא דדשא בחולא דמועדא כמאן כר' י
 ב. רי"ף ד: באלפס, "ועושין מעקה לגג ולמרפסת... וגף כדרכו וקי"ל כוותיה"

 תלמיד רבינו יחיאל מפריס ד"ה גמרא עד ימיו, בדנפחי    
 ז-רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ז ה"ה ופ"ח הל' ו    

 ג. תלמיד רבינו יחיאל מפריס ד"ה קול זוטא שרי
 ריטב"א ד"ה ועד ימיו   

 ד ומשנה ברורה ]בעיקר: ס"ק ב, ד, ט[-תקמ סע' אד. שו"ע סי' 
 

ס י ר פ מ ל  א י ח י ו  נ י ב ר ד  י מ ל  ת
גמרא עד ימיו היה מכה בפטיש. בפרק בתרא דסוטה תנן לה גבי יוחנן כהן גדול שביטל וידוי של 
מעשר שני. ועוד עשה תקנה זו, כי עד ימיו היו נפחים עושים מלאכה ומכים בפטיש בחול המועד 

וא בטלו מפני שקול הפטיש נשמע למרחוק ואין הכל יודעים שהוא לצורך לצורך דבר האבד, ה
 דבר האבד, אלמא מלאכה ששומעת ]צ"ל: שמשמעת[ קול אף לצורך דבר האבד אסורה.

בדנפחי. קול הפטיש נשמע למרחוק ואין הכל יודעים שהוא לצורך דבר האבד ולכך אסור, ומתני' 
 מע למרחוק, ולכך שרי.מיירי בדנגרי, חרשים של עץ שאין הקול שנ

 קול זוטא שרי. בתמיה, דכיון מפני מראית העין הוא, הוה לן מיסר בין בקלא זוטא בין בקלא רבא.
הא ר' יוסי. מתני' דשריא לתקנו משום דבר האבד, ר' יוסי היא, דלא בעי שנוי בדבר האבד, כדקתני 

קמא כר' יהודה דבעי שנוי, ור' נמי בריש פרקין דלקמן זולף וגומר וגף כדרכו, וההיא דסוטה מתו
יוסי סבר ההיא גזירה דסוטה לא היו דברים מעולם. דודאי אם גזר יוחנן לא היה ר' יוסי חולק עליו 
להתיר גזירתו כיון שלא היה גדול ממנו בחכמה ובמנין. וקיימא לן כרב אשי דמוקי' מתניתין כר' 

אף בלא שנוי ואפילו בחציני, ובלבד שלא  יוסי דשרי דבר האבד בלא שנוי, וכל הני' דמתניתין שרו
 יכוין מלאכתו במועד כדתנן, וכן נמי צריכא שיהא צורך יום טוב דלא איפשר בלאו הכי.

 

ו י מ י ד  ע ו ה  " ד א  " ב ט י  ר

ועד ימיו היה פטיש מכה בירושלים. משנה היא בשילהי מסכת סוטה )מ"ז ב'( יוחנן כהן גדול בטל 
ין עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים פי' ומשם ואילך הודאת המעשרות ואת המעוררין והנוקפ

נתבטל, ופרקינן בחד לישנא דמתני' בציר ומפתח של עץ הנעשין על ידי נגר דלא עביד קלא כולי 
האי ודר' יוחנן בשל מתכת שעושה קול גדול, ובלישנא אחרינא אמרי' דמתני' כשעושה בשינוי 

גזירה נשנית ולא זזה ממקומה, ומסקנא דמתני' כר'  בכלים שאינן בני מלאכה, אי נמי דמתני' קודם
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יוסי דלא בעי שינוי בדבר האבד כגון זה מפני הגנבים ודר' יוחנן כר' יהודה דבעי שינוי, וקי"ל כר' 
 יוסי דאפסיק הלכתא כותיה באידך פירקא.

 הסבר הסוגיה

 "עושין מעקה לגג ולמרפסת מעשה הדיוט אבל לא מעשה אומן, שפין את הסדקין
ומעגילין אותן במעגילה ביד וברגל אבל לא במחלצים, הציר והצינור והקורה 
והמנעול והמפתח שנשברו מתקנן במועד ובלבד שלא יתכוין לעשות מלאכתו 

 ]משנה יא.[                                                                               .במועד"
 

 המשנה מביאה שלושה דברים שמותר לעשות במועד:

 א. מעקה לגג ולמרפסת.

מפרש  )ד"ה שפין(רש סדקים שבתנור. הריטב"א ]רש"י מפב. משייפים הסדקים וסותמים אותם 

 .מפרש סדקים שבקרקע[ )פ"ז ה"ה(סדקים שבגג, והרמב"ם 

 ג. תיקון מנעול, מפתח ושאר אביזרי הדלת.

מהמשנה עולה שיש הבדל בין שני הדברים הראשונים לדבר השלישי. בעשיית מעקה 
כת אומן. בשיוף לגג ולמרפסת מפורש במשנה, שמותר לעשות מלאכת הדיוט ולא מלא

ואסור לעשות כדרכו  –ביד וברגל  –הסדקים מפורש במשנה שמותר לעשות בשינוי 
במחלצים. בתיקון המנעול והדלת לא מובאת הגבלה במשנה, ומשמע שמותר לתקן אותם 

 כדרכו, אפילו על ידי אומן.

 גמרא עד ימיו[ ]רמב"ם פ"ח ה"ז, ריטב"א ד"ה עד ימיו, תלמיד רבינו יחיאל מפריס ד"ההראשונים 
מפרשים את המשנה על פי הכללים הידועים בהלכות חול המועד. שני הדברים הראשונים 
עוסקים במלאכה לצורך המועד והדבר השלישי עוסק בדבר האבד, "שזה הפסד גדול הוא 

. ]רמב"ם פ"ח ה"ז[שאם יניח הפתח פתוח ודלתות שבורות נמצא מאבד כל מה שבבית" 
תירה מלאכת הדיוט או מלאכת אומן בשינוי, ודבר האבד מתיר מלאכה לצורך המועד מ
 מלאכת אומן ללא שינוי.

 
הגמ' מקשה כיצד המשנה מתירה לתקן מנעול ומפתח ללא הגבלה והרי מפורש במשנה 
שרק עד ימיו של יוחנן כהן גדול פטיש מכה בחול המועד והוא אסר הכאת פטיש בחול 

 ן אסר הכאת פטיש אפילו לצורך דבר האבד.המועד. מקושיית הגמ' עולה שרבי יוחנ

 הגמ' מביאה שלושה תירוצים לקושיה:

 א. "אמר רב חסדא לא קשיא הא במגלי הא בחציני".

 ב. "רב פפא אמר כאן קודם גזירה כאן לאחר גזירה".

 ג. "רב אשי אמר הא רבי יהודה הא רבי יוסי".

ש לצורך דבר האבד, מפני לפי הסברו של רב חסדא רבי יוחנן גזר שאסור להכות בפטי
שקול הפטיש נשמע למרחוק, והשומעים אינם יודעים שנעשית מלאכה לצורך דבר האבד. 
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לדעתו אסור לעשות מלאכת דבר האבד בגרזן המשמיע קול, ומותר לעשות מלאכת דבר 
 האבד במסור שאינו משמיע קול.

גזרת יוחנן כהן רב פפא מפרש שמשנתנו לפני הגזרה של יוחנן כהן גדול, אבל לאחר 
 .המסביר בדרך שונה[ )ד"ה ועד ימיו(]עיין ריטב"א גדול אסור להכות בפטיש 

מפרש שיוחנן כהן גדול  ]ד"ה עד ימיו[בהסברו של רב אשי נחלקו הראשונים. הריטב"א 
סובר כרבי יהודה שמלאכת דבר האבד מותרת בשינוי בלבד. עד תקופתו התירו מלאכת דבר 

אסר מלאכת דבר האבד ללא שינוי, ורבי יוסי חלק עליו והתיר  האבד ללא שינוי, הוא
מלאכת דבר האבד ללא שינוי. תלמיד רבינו יחיאל מפריס חולק על הסבר זה, שכיצד רבי 
יוסי יכול לחלוק על גזרתו של יוחנן כהן גדול, והרי הוא אינו גדול ממנו בחכמה ומנין? 

האם העדות על גזרתו של יוחנן כהן גדול לפיכך הוא מפרש שרבי יוסי ורבי יהודה נחלקו 
 נאמנה. רבי יוסי סובר שאינה נאמנה, ויוחנן כהן גדול מעולם לא גזר גזרה זו.

ניתן לפרש שהריטב"א ותלמיד רבינו יחיאל מפריס נחלקו בהבנת דינו של יוחנן כהן 
ול יותר גדול. תלמיד רבינו יחיאל מפריס סובר שיוחנן כהן גדול גזר גזרה, ורק לאדם הגד

בחכמה ומנין מותר לחלוק על גזרה קדומה. הריטב"א סובר שיוחנן כהן גדול פסק הלכה 
בהלכות חול המועד, ומותר לתלמיד חכמים לחלוק על הלכה של אדם הגדול ממנו בחכמה 

 ובמנין.

 סיכום

מלאכה לצורך המועד מותרת בשינוי בלבד, ומלאכה לצורך דבר האבד מותרת ללא 
 שינוי.

 הלכה

מתיר לבנות מעקה ולסתום סדקים בגג בשינוי, ולתקן המנעול  ד[-]סי' תקמ סע' אהשו"ע 
 ללא שינוי.


