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  חול המועד
  בגדר עיצומו של יום

  איסור מלאכת חול המועד גורם את קדושת היום או נולד מקדושת היום

של 'איסור מלאכה' עם הגדרת היום כזמן 'מקרא קודש'. ויש  הצירוףבפרשת המועדות נשנה וחזר ונשנה במקרא א) 

להתבונן בחיבור זה האם דיני היום 'כיום האסור במלאכה' זה הנותן ליום את התואר 'מקרא קודש', שהיות הזמן מונהג בדין 

  איסור מלאכה זה גופא עניין קדושתו.

קדושה, דתחילת ההלכה היא בתואר היום 'כמקרא  א"ד יסוד ההלכה הוא להיפך שאיסור מלאכה לעולם הוא 'תוצאה' של

קודש', ותואר זה הוא הנותן בו ביום דין איסור מלאכה, אבל לעולם אין לך יום שיעמוד בדין איסור מלאכה אם לא קדמה לו 

  ליום קדושה עצמית מחמת סיבה פרטית לעיצומו של יום.

י"ח ע"א ד"ה מקראי) "מקראי קדש משמע קדשיהו  מפורש ברש"י כהצד הראשון. דכתב רש"י (חגיגה הדברובפשוטו 

בעשיית מלאכה". מפורש בדבריו שעצם דין האיסור מלאכה הוא תוכן קדושת היום, ובשביל תואר 'מקרא קודש' אין צריך 

איזו חלות קדושה מוקדמת על עיצומו של יום, אלא עצם האיסור מלאכה מספיק בשביל לאסור ולקבוע עי"ז תואר מקודש 

  היום.

אמנם בשיטת התוס' והרמב"ם נראה כהצד השני. דבמחלוקת הראשונים האם איסור מלאכות חוה"מ מהתורה או מדרבנן 

כתב ר"ת (חגיגה י"ח ע"א ד"ה חולו) להוכיח שאין איסור מלאכה מן התורה מדקאמר במגילה על חוה"מ 'דאינו יו"ט'. 

ד קטן' מיהא הוי, ויש תואר חדש בתורה הנקרא 'חולו של והוכחה זו חתומה, דמה בכך שאינו 'יום טוב', הוא מ"מ 'מוע

  1, ואע"פ שאינו 'יו"ט' אסור הוא במלאכה מהשם החדש שלו ולא מהשם יו"ט.המועדיםמועד' והוא יום חדש בדיני 

שהדבר הראשון הוא איסור מלאכה,  ישלעולם לא יבאו איסורי מלאכה אם אין תואר עצמי ליום גם בל מדבריומורם 

זמן מוגדר כמיוחד בקדושה עצמית ויהיה בו שם 'יום טוב' בעצם, ורק בזה יכול לבא איסור מלאכה כהלכה הבאה ה שיהיה

מחמת קדושת היום. ועל זה הוא שאמר ר"ת שהנאמר במגילה הוא שאין ביום בחינת קדושה נפרדת 'כיום טוב', וממילא אי 

  2אפשר שיהיה בו איסור מלאכה מן התורה.

                         

ר"ת שכל יום שיש בו איזה איסור מאילו מלאכות זה כבר סיבה לקרותו יו"ט, ואם אמרינן 'שאינו יו"ט' ש"מ שאין  והיה מקום לפרש דסבר 1
נאמר בו 'ויום טוב'. ש"מ שבו איסור מלאכה כלל. וסמך לזה מדברי הגמ' במגילה (ה' ע"ב) ללמוד שפורים אסור במלאכת 'נטיעה' משום 

ין בו אלא איסור מלאכה כחוה"מ, (שלא הוקשה לגמ' אלא על רבי 'שנטע נטיעה'). ועיין בביאור ט' משמש גם כתואר ליום שא"שהמטבע 'יו
  הגר"א תק"ל א'.

אך כד דייקת לה משם תמצא תוספת תימה על ר"ת, שהרי שם נקרא בשם יו"ט אפילו יום האסור במלאכה רק מדברי קבלה, וכיון שמדרבנן 
לשיטתו נתמה מ"ט אמרינן 'אינו יו"ט' והרי הוא אסור במלאכה מדרבנן, מ"ש מפורים דקרי ודאי חוה"מ אסור במלאכה גם לר"ת, א"כ גם 

  לאיסור מלאכתו יו"ט.

ם יו"ט, וכאשר ומה שחוה"מ אסור מדרבנן בלא קדושת היום, ואילו כשסברה גמ' שפורים אסור מלאכה מדברי קבלה היה מוכרח שיש בו ֵש  2
. גם זה ברור, שכאשר נשתדלו לתקן לפורים איסור מלאכה היה איסורו כנ"ל בהערה א' סור מלאכה כלללא קיבלו עליהם שם יו"ט כבר אין בו אי

בא מחמת עצם קדושת היום שזה הלשון לעשותו 'יו"ט', שרצו שקדושת היום תהוה עילה לאיסור מלאכה, וכשלא קיבלו עליהם, זה גופא לא 
בו יסור מלאכה. ואיסור מלאכה גרידא לא תיקנו, משא"כ בחוה"מ מעיקרא תיקנו קיבלו עליהם שקדושת היום תהיה קדושה שיש בה סיבת א
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צאים גם בדברי הרמב"ם. אלא שהוא ביקש משמעות מיוחדות קדושה והפרשה לגופו של יום גם ודוגמת זה אנו מו

הואיל ונקרא  ,בשביל האיסור דרבנן. דכתב הרמב"ם (פ"ז מיו"ט ה"א) "חולו של מועד אף על פי שלא נאמר בו שבתון

י החול שאין בהן קדושה כלל" אסור בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימ ,מקרא קודש והרי הוא זמן חגיגה במקדש

וכו'. הזכיר הרמב"ם דבר שלא נזכר בשאר הראשונים (ויסודו מדברי הירושלמי, והוא גם מדוקדק בהס"ד דהבבלי בחגיגה 

  י"ז ע"ב בימי השלמה דעצרת) שביסוד איסור מלאכת חוה"מ מונח מה שהזמן הוא זמן חגיגה.

"אסור לעשות מלאכה בערבי ימים טובים  ז"יש"כ הרמב"ם בפ"ח הובאמת דבר זה הוא סיבת איסור מלאכה בפנ"ע, וכמ

מן המנחה ולמעלה כמו ערבי שבתות וכו' אבל אין מכין אותו מכת מרדות ואין צריך לומר שאין מנדין אותו, חוץ מערב 

והו לפי הפסח אחר חצות שהעושה בו מלאכה אחר חצות מנדין אותו ואין צריך לומר שמכין אותו מכת מרדות אם לא ניד

שיום ארבעה עשר בניסן אינו כשאר ערבי ימים טובים מפני שיש בו חגיגה ושחיטת קרבן". ומה שהוסיף הרמב"ם שדין 

  מער"פ.יותר האיסור בחוה"מ הוא משום שנאמר בו מקרא קודש, פירשו בנו"כ דהוא לבאר את החומר שבחוה"מ 

רבנן אינה נופלת כאיסור נפרד לאסור את הזמן במלאכה, הרי לנו מפורש בדברי הרמב"ם שאפילו תקנת איסור מלאכה ד

אלא נקבעת היא ביחס לקדושת היום המוקדמת 'כזמן קרבן' דתואר התקנה היא שקדושת הזמן 'כזמן הקרבן' יהיה סיבה 

  לאיסור מלאכה.

קרא קודש'. שהחקירה שפתחנו בה האם דיני היום 'כיום האסור במלאכה' זה הנותן ליום את התואר 'מ נמצאנו למדים

א"ד איסור המלאכה הוא 'תוצאה' של הקדושה, דתחילת ההלכה היא בתואר היום 'כמקרא קודש', ותואר זה הוא הנותן בו 

איסור מלאכה, וזה נותן שם מקרא קודש. שהדין מתחיל מביום דין איסור מלאכה. זה מחלוקת ראשונים, שדעת רש"י היא 

  בר תורה (ולהרמב"ם גם דרבנן) חייב לבא כתוצאה מקדושת היום בעצם.ואילו שיטת ר"ת והרמב"ם שאיסור מלאכה ד

  חילוק בין איסור מלאכה בזמן חגיגה וקרבן פסח לבין שאר קרבנות

ואחר שזכינו לידיעה זו דדעת הרמב"ם שאיסור המלאכה דמועד וערב פסח בא כתקנה רק אחר קדושת עצמותו של ב) 

י) "ומה הוא - המל"מ בהלכות כלי המקדש. דכתב הרמב"ם (פ"ו מכה"מ ה"טיום, כבר נבין לתרץ נפלא מה שהקשה בזה 

ויום שיגיע לבני משפחה זו להביא  ,זמן קבוע היה למשפחות משפחות לצאת ליערים להביא עצים למערכה ,קרבן העצים

ובעשיית מלאכה. ספד ובתענית ההעצים מקריבין עולות נדבה וזה הוא קרבן העצים. והיה להם כמו יום טוב ואסורין בו ב

ספד ובתענית ובעשיית מלאכה ודבר זה מנהג". ותמה האפילו יחיד שהתנדב עצים או גזרים למערכה אסור באותו היום ב

במל"מ שזה נראה כסתירה מפורשת להלכה (הנ"ל) שפסק הרמב"ם באיסור מלאכה בערב פסח דאיסור מלאכה הבא מחמת 

מרדות. (וירושלמי מדמה את ההלכות). דכאן פסק הר"מ שאי"ז אלא מנהג הקרבת קרבנו של אדם הוא איסור שיש בו מכת 

  בעלמא.

לפסוק שהבאת קרבן היא סיבה לאיסור מלאכה מדרבנן, אלא בדבריו ובמה שעלה בידינו נבין נפלא, שלא בא הרמב"ם 

מה שאמר הרמב"ם 'שיש בו חגיגה ושחיטת קרבן' פירושו שזמן זה הוא 'זמן' קרבן, ודוגמת דבריו בעיקר איסור מלאכה 

ר בחוה"מ דהוא משום שזה 'זמן חגיגה' במקדש, וכמו שביארנו שהיות הזמן זמן מקודש כזמן קרבן זה סיבת תקנת איסו

                                                                                

  נפרד בלא איזו מיוחדות בעיקר היום. איסור מלאכה כאיסור
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הרמב"ם והוא מה שחילק מלאכה בו. ומעתה פשוט שאין ענין זה שייך בקרבן שיחיד מביא בלא קביעות זמן מן התורה. 

בקרבנות ששייך להגדיר בהם את הזמן 'כזמן הבאת קרבן' בהם תקנת האיסור מלאכה קבועה 'כיום האסור במלאכה' ד

  שה הבאת קרבן בעלמא אינה אלא בדין מנהג ותו לא.והעושה מלאכה לוקה מכת מרדות. אבל הבאת קרבן העומדת כמע


