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 גדרי מלאכה לאכילה בחול המועד :טכסוגיה 

** 

 רקע

 המועד. סוגייתנו דנה האם מותר לדוג דגים אף כשאינו מתכוון לאוכלם בחול

 מקורות

 א. יא. "כבשין שהוא יכול לאכול במועד כובשן בדיתא לבאי כוורי... שיכרא ולא חמרא"
ה. באלפס, "כבשין שהוא יכול לאכול מהן במועד כובשן... שיתין איצצא -ב. רי"ף ד:

 ואיכל"
 נמוקי יוסף ד"ה גמ' מדלינן, "בדיתא לא גרסינן..."    
 רא"ש סי' כח    
ינו יחיאל מפריס ד"ה גמ' ה"ג, אזול, שרא, איכא דאמרי, אמר ליה, שתין, תלמיד רב    

 מתוך
 רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ז ה"ז    

 יט[-ג. שו"ע סי' תקלג סע' ד ומשנה ברורה ]בעיקר: ס"ק יח
 

ס י ר פ מ ל  א י ח י ו  נ י ב ר ד  י מ ל  ת
שהיתה יושבת על גמ' ה"ג בריתא לבאי כוורי. נהר אחד ששמו בריתא ועל שם הנהר היה שם העיר 

שפתו פום בירתא, ואותו נהר הביא דגים הרבה. ואית דגרסי ברייתא לבאי כוורי, כלומר הנהר יצא 
חוץ לגדותיו ונתרבה ביותר חוץ לגבולו עד דנתמלאו ממנו כל השדות שסביבותיו והבורות 

דות עם והחריצין שהיו בתוכם וכשחזר ונתמעט נשארו דגים הרבה בבורות ובחריצים ובעמקי הש
 המים והיו לוקחים מהם הרבה בקל. 

אזול כולי עלמא צור ]צ"ל: צוד[ ואייתו כוורי. שהלכו ליקח מן הדגים לצורך המועד כל אחד 
ואחד בשדהו ובחריציו ולקחו מהם כל כך שלא היו ראוין לאכול כולן במועד ושאלו לרבה אם 

 יוכלו למולחם ולכובשם לצורך אחר המועד.
מלח מניהו. מליחה גמורה, דכיון דהצידה נעשית בהתר והם הותירו מהם והיו שרא להו רבה למי

 נפסדים אם לא היו מולחים אותם, והוי כפרקמטיא האבד ולכך שרא להו כדמפ'
איכא דאמרי. שהם באו לשאול לרבה על הצידה ועל המליחה, שגם הם היו יודעים שאם ילכו לצוד 

מועד, ורבה התיר להם לכל, ואביי הקשה לו בשלמא אותם שיקחו מהם הרבה יותר מכדי צורך ה
על הצידה שאתה מתיר ניחא משום דבר האבד אבל הכבישה למה אתה מתיר להם למלחם כבישה 
גמורה כיון שלא יאכלו מחמת מלחם כל זמן המועד והתנן כבשים שיכול כו'. והא לא דמי להא 

, דהתם כל חתיכה וחתיכה ראויה דאיתא בקמא דביצה ]יא:[ דשרי להערים ולמלוח גרמא גרמא
לאוכל בו ביום שאינו מולחם הרבה אלא מליחה קלה שיוכלו להתקיים עד אחר המועד ולא היה 
עושה מהם אוצר, ועל כל חתיכה ראוי לומר שמא על זאת יתרצה לאכול היום, אבל הכא שאתה 

ל ידי מלחם לא מתיר להם למלוח אותם שיותירו לאחר המועד מליחה מרובה וכבישה גמורה שע
 יאכלו במועד.
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אמר ליה הני מתאכלי אגב איצצא. כלומר שיוכלו לתקנם על ידי שרייה במים או בחומץ כמה 
פעמים וימתיק מלחם ויהיו ראויין ליאכל מיד אף בתוך המועד. ואיצצא, הוא לשון דחק, ודומה לו 

 בפרק המפקיד בבבא מציעא ]מ.[ אגב איצצא צמתי
עמים כבשו לו דבר שהיה מלוח ביותר עד שהומתק הרבה ואכל ממנו ובחול שתין איצצי . ששים פ

 היה.
מתוך שמועה זו יש להוכיח דלצורך המועד מותר לצוד דגים בין במקום האבד בין בשאינו אבד, 
דהא ללישנא קמא לא הוצרכו לישאל על הצידה, ורבה לא הוצרך לומר לאביי דהוי דבר האבד 

, והכי נמי איתה בירושלמי ]פ"ב ה"ב[, רב חייא בר אשי בשם רב אלא על המליחה ועל הכבישה
שרא למיצד נוני במועדא. ולצורך המועד נמי לא שרי אלא דוקא בצינעא כדתנן לקמן בסוף מי 
שהפך ]יג:[, הציידין והדשושות והגרוסות עושין בצענא לצורך המועד. אבל לצוד שלא לצורך 

מקום האבד מיהא שריא צידה אף שלא לצורך המועד, המועד אינו מותר אלא במקום האבד, וב
וכדחזינן ללישנא בתרא דשרא להו רבה למיזל ומצד ואף על גב דהיו ידועים שיצוד מהם שלא 
לצורך המועד, והיינו משום שהיו הדגים מתים בתוך הבורות והחריצין שהיו בשדות והיו נאבדים 

בהתר מותר אף למלחם ולכובשן כבישה  דבשל סופרים הלך אחר המקל, ובמקום שהצידה נעשית
גמורה שיוכלו להתקיים על יד מליחה זו זמן מרובה, ואף על גב שמחמת מלחה זו לא יהיו רואין 
לו ליאכל בתוך המועד, אפילו הכי שרי כיון שאם לא היו מולחין אותם היו נאבדים, כדפרי' 

שנא קמא דרבה דשרא להו במשנה, דמסיים בה בירושלמי אבל באבודין שרו, והכי נמי ללי
למימלח מיניהו מליחה גמורה ולצורך אחר המועד הוה מדמקשי ליה אביי ממתניתין, ואמר ליה 
כיון דאי שבקי להו פסדי שרי, והוא דחזו למיכל אגב איצצא, כדקאמר בלישנא בתרא, ואם לא 

לחן מליחה נעשית הלקיחה בהיתר כגון שנצודו שלא לצורך המועד לגמרי אז אסור לכבשן ולמ
גמורה ראויה להתקיים ולא יהיו רואין ליאכל מהן במועד, ולא אמרינן הכא אגב איצצא מתאכלי 
כיון שנצודו באיסור, ומיהו הכא נמי שרינן להערים ולמולחם מעט מעט מליחה קלה שיהו ראוין 
ליאכל במועד, דבכל מעט ומעט שיהא מולח אמרינן עליהו שמא על אלו יתרצה לאכול אותם 
במועד, והם יוכלו להתקיים על ידי מליחה זו עד אחר המועד, ואז ימלחם מליחה גמורה לצורך 
אוצר. ואי תימא ואף מליחה קלה מעט מעט, היכי שרינן, במקום שנעשית השחיטה בהיתר שהיה 
צריך חתיכה אחת או שתים ביום טוב ואי איפשר לכזית בשר בלא שחיטה, אבל אם לא נעשית 

יה אסור למלוח אפילו מליחה קלה, אלא מה שיאכל ביום טוב, ויש לומר דלא השחיטה בהתר ה
דמי דהתם מיירי ביום טוב, אבל הכא בחולו של מועד עסיקינן, ולהכי אף על גב דנעשת הצידה 

 באיסור שרי להערים ולמלוח מעט מעט מליחה קלה.

 הסבר הסוגיה

 יא.[]משנה                          ."כל הכבשין שהוא יכול לאכול מהן במועד כובשן"
 

המשנה מתירה לכבוש אוכלים לצורך המועד, ואוסרת לכבוש אוכלים כשלא ניתן 
 לאוכלם במועד, וכבישתם לצורך חול.

דין המשנה ברור, אבל בגמ' יש שני מקרים שבהם מתירים לכבוש בחול המועד אף 
 כשמטרת הכבישה לצורך חול.

י המקום יצאו בחול הגמ' מספרת על מקום מסויים שהנהר סחף לשם דגים רבים, בנ
המועד לדוג דגים, ורבא התיר לכבוש את הדגים שאינם נאכלים בחול המועד לצורך חול. 
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הקשה עליו אביי והרי אסור לכבוש לצורך חול, מתרץ רבא: "כיון דמעיקרא אדעא דאכילה 
אייתינהו ואי שביק להו פסדי כפרקמטיא האבד דמי ושרי". מפשטות הסיפור משמע שהם 

גדולה של דגים שלא ניתן לאכול את כולה במועד. רבא התיר להם לכבוש את  דגו כמות
 הדגים לצורך חול, ובדבריו שני חידושים:

א. הדיג היה בהיתר. כיון שהדיג היה מיועד לאכילה בחול המועד, אין חובה לדקדק 
 בכמות הדגים, ומותר לדוג אף מעבר לכמות הנצרכת למועד.

מותר להם לכבוש את הדגים המיותרים לצורך חול. הדגים  ב. כיוון שהדיג היה בהיתר,
 שהגיעו להם בהיתר הם ממונם, ודין "דבר האבד" מתיר להם להציל ממונם שלא יתקלקל.

הגמ' מביאה איכא דאמרי אחר לסיפור, ולפיו רבא התיר להם לדוג את הדגים ולמלוח 
חול. עונה רבא שכיוון אותם לצורך חול. מקשה אביי והרי אסור לכבוש אוכלים לצורך 

שניתן לרחוץ את הדגים עד שיוסר המלח מהם ולאוכלם במועד, הצידה אינה מוגדרת 
 כצורך חול אלא כצורך המועד.

 בין שתי הלישנות יש שני הבדלים:

א. לפי הלישנא הראשונה מותר לדוג דגים רק כשמטרת הדיג היא לאכול במועד, לפי 
 ן לאוכלם במועד אפילו כשמטרתו לצורך חול.הלישנא השניה מותר לדוג דגים שנית

ב. לפי הלישנא הראשונה מותר לכבוש את הדגים רק מפני דין דבר האבד. לפי הלישנא 
 השניה היתר כבישת הדגים אינו מותנה בדבר האבד.

שני ההבדלים הללו נובעים מסיבה אחת. לפי הלישנא הראשונה מלאכת אכילה מותרת 
פי הלישנא השניה מלאכת אכילה מותרת כשניתן לאוכלה רק כשטורח לצורך המועד, ל

 במועד, אף כשטורח לצורך חול.
 

מקשה מהירושלמי המגדיר  ]מובא ברא"ש סי' כח, ובנמוקי יוסף ד: באלפס ד"ה גמ'[הראב"ד 
מניעת רווח כדבר האבד, ולכן מותר לקנות סחורה בחול המועד משיירה המוכרת סחורה 

שמניעת רווח אינה מוגדרת כדבר האבד, ולכן מתירה לדוג דגים  בזול, על סוגייתנו הסוברת
לפי הלישנא הראשונה רק כשדגים אותם לאכילה, ולפי הלישנא השניה רק כשניתן לאוכלם 

 במועד.

לפי מה שלמדנו בסוגיה הקודמת קושיית הראב"ד קשה לפי השיטה המובאת בנמוקי 
הרא"ש שרווח בלתי מצוי מוגדר כדבר יוסף שמניעת רווח מוגדרת כדבר האבד, ולפי שיטת 

האבד. לפי שיטת התוס' והרמב"ן שרק הפסד ממחיר הקרן מוגדר כדבר האבד, קושיית 
 הראב"ד אינה קשה.

 הרא"ש מביא בשם הראב"ד שני תירוצים:

א. יש חילוק בין מציאה לבין סחורה. סחורה היא פרנסתו הקבועה של האדם, ומניעת 
בפרנסתו, ופגיעה זו מוגדרת כדבר האבד. מציאה אינה חלק  רווח מהוה פגיעה משמעותית

מפרנסתו, ולכן פגיעה בה אינה מוגדרת כדבר האבד אלא כמניעת רווח בלבד, ואין היתר 
 להרויח בחול המועד.
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ב. יש חילוק בין דבר האבד בסחורה לבין דבר האבד במלאכה. מניעת רווח מוגדרת 
יסור מלאכה שהיא חמורה יותר מאיסור סחורה, כדבר האבד רק לגבי סחורה, אבל לגבי א

 מניעת רווח אינה מוגדרת כדבר האבד.
 

תלמיד רבינו יחיאל מפריס מפרש את הסוגיה בדרך שונה. הוא כנראה מתקשה בהבנת 
הלישנא השניה, מדוע להתיר לדוג דגים ולמולחם, כשאינו מתכוון לאוכלם במועד? לפיכך 

דין דבר האבד. תלמיד רבינו יחיאל סובר שכיוון הוא מסביר גם את הלישנא השניה מ
שהדגים הגיעו לרשותו, הם בבעלותו, וקלקולם מוגדר כדבר האבד, גם לרבא וגם לאביי. 
קושיית אביי אינה על הצידה אלא על הכבישה. מדוע מותר לכבוש את הדגים, והרי שנינו 

רבא שכבישת הדגים במשנה שאסור לכבוש אוכלים כשלא ניתן לאוכלם במועד. עונה לו 
 אינה מונעת אכילתם, ולכן מותר לכובשם.

 סיכום

רבא מתיר לצוד דגים ולמולחם מליחה המיועדת לשמירתם לצורך חול. לפי הלישנא 
הראשונה מותר לצוד רק כשמתכוון לאכול במועד, ואת הנותר מותר לכבוש לאחר המועד 

ים, הרא"ש והנמוקי יוסף כדי שלא יתקלקלו. בפירוש הלישנא השניה נחלקו הראשונ
מפרשים שהיכולת לאכול במועד מתירה לצוד אף כשכוונתו לאחר המועד, תלמיד רבינו 
יחיאל מפרש שאסור לצוד כשמתכוון לאכול אחר המועד, וההיתר בסוגיה מבוסס על דין 

 דבר האבד.

 הלכה

במועד פוסק: "צד אדם דגים כל מה שיכול לצוד ומולח הכל ]סי' תקלג סע' ד[ השו"ע 
שהרי אפשר שיאכל מהם במועד אם יסחוט אותם בידו פעמים רבות עד שיתרככו". משמע 

 שהוא פוסק כלישנא השניה שהאפשרות לאכול במועד מתירה אף כשכוונתו לאחר המועד.

"משמע דאפילו  –מבאר את דברי השו"ע "כל מה שיכול לצוד" ]סקי"ח[ המשנה ברורה 
הצורך למועד גם כן שרי ולא דמי לקמח בסע' א' וכה"ג  הוא מוכח בודאי שהוא יותר מכדי

דאינו מותר אלא בכדי צורכו בהרוחה. שאני הכא שאין כל דג שוה בטעמו ועל כל צידה יש 
לומר שמא ימצא משובחים ביותר והוא כבוד יו"ט". משמע מדברי המשנה ברורה שהוא 

צוד מעבר לצורך המועד מבאר שהיתר הצידה הוא רק כשמתכוון לצורך המועד, וההיתר ל
הוא רק מפני שאין כל דג שוה בטעמו, וכבוד המועד שהוא יצוד דגים נוספים ויהיה לו 

 למועד את הדג המשובח ביותר.

 


