
 1 פתיחה למסכת מועד קטן

 

 פתיחה למסכת מועד קטן

 רקע

מסכת מועד קטן עוסקת בדיני חול המועד. המונח "חול המועד" מלמד על מורכבות 
 היום, חול המועד הוא גם מועד וגם חול, קדושה וחולין משמשים בו בערבוביה. 

. התורה משתמשת בתואר מורכבות קדושת חול המועד באה לידי ביטוי גם בתורה
"מקרא קדש" בשתי משמעויות שונות. בפתיחה לפרשת המועדות אומרת התורה: "אלה 

, כל המועדים, גם הימים ]ויקרא כג, ד[מועדי ה' מקראי קדש אשר תקראו אותם במועדם" 
מפורש שחול המועד נקרא  )יח.(]בגמ' בחגיגה הטובים וגם ימי חול המועד נקראים "מקרא קדש" 

. בהמשך הפרשה התורה כורכת את "מקרא קדש" עם איסור מלאכה ומאפיינת קרא קדש"["מ
בהם את הימים הטובים בלבד. משמעות הדבר שגם חול המועד נכלל בקדושת החגים, אבל 

 קדושתו ברמה פחותה מקדושת יום טוב.

את קדושת חול המועד ניתן לבחון באמצעות חמשת הדינים המאפיינים את קדושת 
 ים:המועד

 א. איסור מלאכה.

 .]קידוש[ב. מצות זכירה 

 .]חיוב מדברי קבלה[ג. כבוד ועונג 

 ד. קרבן מוסף.

 ה. אזכרת המאורע בתפילות היום.

 קדושת יום טוב באה לידי ביטוי במצוה נוספת שלא קיימת בשבת, מצוות שמחה.

 איסור מלאכה נוהג בחול המועד לפי חלק מהראשונים בצורה חלקית, ולפי חלק
 מהראשונים אינו נוהג כלל מהתורה אלא רק מדרבנן.

אינה נוהגת בחול המועד, אבל אין ללמוד מכאן על קדושת היום  ]קידוש[מצות זכירה 
מכיוון שמהתורה קידוש אינו דין ב"מקרא קדש" אלא דין בשבת בלבד, שנאמר: "זכור את 

פוסק ]הל' שבת פכ"ט הי"ח[ ב"ם . הרמ[]לרוב הראשונים קידוש ביום טוב מדרבנןיום השבת לקדשו" 
שבתות ה' הן", משמע שלדעתו קידוש ביום  ]גם ימים טובים[שמקדשים ביום טוב "שכולם 

גם לשיטת הרמב"ם קידוש אינו קשור לדין "מקרא קדש" אלא לדין שבת, ולכן קידוש אינו ]טוב מהתורה. 

 .שייך לחול המועד[

: "כשם שמצוה לכבד שבת ]פ"ו הט"ז[ם לגבי מצות כבוד ועונג בחול המועד פוסק הרמב"
ולענגה כך כל ימים טובים שנאמר לקדוש ה' מכובד וכל ימים טובים נאמר בהן מקרא 

]בא קדש" משמע מהרמב"ם שרק ביום טוב יש דין כבוד ועונג, ולא בחול המועד. במכילתא 

מקרא  מובאת דרשה שיש מצות כבוד גם בחול המועד: "'וביום הראשון פרשה ט' אות נט[
קדשהו במאכל ובמשתה ובכסות נקיה. אין לי אלא יו"ט ראשון ואחרון שהם קרוים  -קודש'

 מקרא קודש, חולו של מועד מנין? ת"ל 'אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש'.



 2 ןט, מועד קט"מך הלכות יואתורת 

]שם שער הציון אות ד'[ פוסק כמכילתא, אבל המשנה ברורה  ]ריש סי' תקל[המגן אברהם 

מנסה להסביר שאין סתירה בין המכילתא לבין הרמב"ם, ואין חיוב לכבד חול המועד כשבת 
ויום טוב אבל צריך לכבדו יותר מיום חול, ולכן אינו חייב ללבוש בגדי שבת אבל חייב 

 לשנות מבגדי חול.

מפרש ש"מקרא קדש" מלמד שצריך להזכיר  שבועות יג. ד"ה לא קראו מקרא קדש[]רש"י 
בברכות התפילה "מקדש ישראל והזמנים". בחול המועד מתפללים תפילת חול ורק 
מזכירים בתפילה את המועד. חשוב להדגיש שביום טוב מזכירים את קדושת המועד, 

 מתייחסים לקדושתו. "מקדש הזמנים", ובחול המועד מזכירים את המועד ואין

, כך עולה ]דברים טז, יד[מצות שמחה נוהגת בחול המועד. כך משמע מפשטות הפסוקים 
מוסיף ]שם ה"ט[ . הרמב"ם יח[-]פ"ו הל' יז, וכך מפורש ברמב"ם ]מח.[מהמשנה   במסכת סוכה 

]סי' תקכט[ שאף דין "חציו לכם וחציו לה'" נוהג בחול המועד כבימים טובים. מהטור 

]מחלוקת הראשונים היא בהבנת דין חציו משמע שהדין נוהג בימים טובים בלבד ]שם[ שו"ע ומה

לכם וחציו לה'. הרמב"ם מבין שדין זה הוא חלק מגדרי מצות שמחה, ולכן אף בחול המועד נוהג הדין. הטור 

 .מבין שדין זה אינו קשור למצוות שמחה אלא דין באופי יום טוב[
 

 ושג "מקרא קדש":המפרשים נחלקו בהסבר המ

לעשות מעשה  –מבואר: "ארעם במאכל ובמשתה וכסות נקיה"  ]פנחס קמז[בספרי 
 אקטיבי של קידוש המועד.

מתרגם: "מערע קדיש". "מערע" הוא מלשון "ארע", אירוע, מקרה. ]ויקרא כג, ב[ אונקלוס 
 המועד הוא אירוע של קדושה.

ום הזה כולם קרואים ונאספים "אסיפה", "שיהיו בי –מפרש "מקרא"  ]שם[הרמב"ן 
 לקדש אותו".

"לקרא", יש  -משמע שהוא מפרש "מקרא"  ]שבועות יג. ד"ה לא קראו מקרא קודש[מרש"י 
 חיוב לקרוא למועד יום קדוש, ולכן אומרים בתפילה ברכה על קדושת היום.

לדעת אונקלוס המושג "מקרא קדש" מהוה תיאור, לדעת הספרי, רש"י ורמב"ן המושג 
ה חיוב, יש חיוב לקדש את המועד במאכל, במשתה ובכסות נקיה, יש חיוב לקרוא מהו

 למועד יום קדוש, ויש חיוב להאסף לקדש את היום.

אולי ניתן לבאר שיש הבדל בין משמעות המושג "מקרא קדש" בחול המועד לבין 
 משמעותו ביום טוב. חול המועד הוא אירוע של קדושה ואין חיוב לקדש אותו בפעולה

]ניתן להוסיף שביום טוב התורה אקטיבית, ביום טוב יש חיוב לקדש את היום בקידוש אקטיבי 

אתם חייבים לפעול שהיום יהיה מקרא קדש. הדגשה זו אינה מובאת בכל  –מדגישה "מקרא קדש יהיה לכם" 

 .יום טוב, אלא רק בכל חג[


