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  מלאכת חול המועד
  בחול המועד הביסוד גדר היתרי מלאכ

  סתירת דברי הרמב"ן מה הם המלאכות האסורות מהתורה

מלאכות במועד מן התורה, אלא שמן התורה דוגמת מה שהותר ביו"ט מלאכת  א) כתב הרמב"ן (פסקי חוה"מ) דאיסורי

אוכל נפש לצורך היום וכן מכשירין, בחולו של מועד הותר יותר 'כל מלאכה שהוא לצורך', ובאו חכמים ואסרו בזה מלאכת 

מועד הוא מדבריהם... שהרי אומן וכו'. ובדרך זו הלך הריטב"א (ב' ע"א) והוסיף ביאור וז"ל "...שרוב מלאכות דחולו של 

כל שהוא דבר האבד מותר מן התורה אפילו בטורח גדול, וכל צרכי מועד גם כן בין בצנעה בין בפרהסיא ובמלאכת אומן 

ושלא בשינוי" וכו'. וההלכה הנמצאת בדבריהם שכל מלאכה שנופלת בה ההגדרה שהיא נעשית לצורך זמן המועד לא 

'צורך היום' יכולה לבא מכמה פנים, או צרכי הגוף להיום או תשמישי היום או הצלת אסרוה חכמים, אלא שסיבת הגדרת 

אבידת היום, אבל הצה"ש הוא שצורך היום לא נאסר מן התורה. ועפ"ז נמצא שהאמור בגמ' (ב' ע"ב, י"ג ע"א) 'מועד משום 

  טירחא' אינו דין תורה אלא איסור דרבנן.

"ן כסותר משנתו, והוא ממה שכתב בעבודה זרה (כ"ב ע"א) על מלאכת והתמיה הגדולה בזה היא במה שנראה הרמב

חוה"מ "מן התורה אינו אסור אלא במלאכת עבודת קרקע וכיוצא בה שטרחתן מרובה". נמצא בדבריו הלכה חדשה בין 

תר אלא שיש בהם הי - לקולא בין לחומרא, דבפסקי חוה"מ פירש שיסוד הדין הוא איסור מלאכה דוגמת מלאכות יו"ט 

'לצורך'. ואילו בע"ז העמיד את יסוד האיסור רק על מלאכת טרחה מרובה כעבודות שדה, ומאידך לא הגביל את האיסור 

תורה בזה דוקא למלאכה שאינה לצורך, ועולה מדבריו שמלאכה דוגמת מלאכת שדה אסורה מן התורה אפילו במקום הפסד 

והוא דבר שאין לו  - שום טירחא' הוא הגדרת עיקר האיסור תורה משום הטורח. ובזה עולה דלשון הגמ' 'מועד מ - מרובה 

  היתר. ונמצאו דבריו סותרים בתרי אנפי.

  אם כללי האיסור וההיתר ידועים מ"ט ההלכות 'עקורות'

ב) אמרינן בגמ' (י"ב ע"א) "הלכות מועד הן עקורות ואין למידות זו מזו" [ובשאילתות (וזאת הברכה ק"ע) הוסיף בגירסת 

"שמואל כי דריש בחולי דמועדא מילי דשריין דריש ואזיל כל מילי דשריין, וכדדריש מילי דאסירן דריש ואזיל כל  הגמרא

מילי דאסירן"]. אמנם כבר הראשונים קבעו בדינים אלו כו"כ גדרים הנותנים ללמוד זה מזה. ובראשונה הוא מה שפתח 

ין זו מזו, נראה שהלכו בהם על דרך יו"ט עצמו שהתירה בו הרמב"ן בפסקי מו"ק דאע"פ שהלכות מועד עקורות ואין למד

תורה אוכל נפש ואסרה שאר דברים וכו'. וכללי ההלכות הם דבמועד כל שהוא טורח באוכל נפש עצמו (והיינו לצורך 

דוגמת יו"ט, וכמו שעולה מהמשך דברי הרמב"ן) מותר כדרכו ואע"פ שהוא טורח גדול, והכל מותר בזה חוץ  - המועד 

מעשים הנראים כנעשים לצורך אחר המועד, או הנראה כעיסוק במלאכת כל השנה כדי להשתכר (דאלו צריכים צנעה). מ

ומכשירין הסמוכים לאוכל נפש דינם כאוכל נפש עצמו. וקישוט הגוף גם דינו כאוכל נפש. ומכללי ההיתר דאוכל נפש הוא 

ת מדבריו בחפירת בור גדול שאסורה בהערמה לצורך יחידים. להתיר אפילו בדרך הערמה, ובמעשה אומן. [אמנם יש להקשו

  ויתבאר עפ"ד להלן בע"ה].

וכל הנעשה לצורך המועד ואינו מוגדר כאוכל נפש, דינו שהוא נעשה מעשה הדיוט ולא מעשה אומן. ובכלל הנעשים 
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אוכל נפש עצמו אלא כצורך לצורך המועד ואינם מוגדרים כאוכל נפש יש גם את מכשירי מכשירי אוכל נפש, שאין דינם כ

  המועד סתם.

עוד כלל היתר שנשנה במועד הוא 'דבר האבד'. ובזה הביא הרמב"ן את דברי הראב"ד (וכ"כ עוד בראשונים) דהיתר זה 

עומד בשיקול גדול, שלעולם יש לשער בו טורח כנגד הפסד והפסד כנגד טורח, דאין מתירים בכל הפסד כל טורח, אלא 

  מותרת בשביל הפסד מועט וטרחה מרובה תהיה מותרת בשביל הפסד מרובה.טירחא מועטת תהיה 

ועל כללי הלכה אלו הוסיף הטור עוד ב' כללים מדברי המשנה. א. היתר מלאכה לצרכי רבים. דבזה קבע הראב"ד (הובא 

ועד שבהם אין שבהם מותר אפילו מעשה אומן, לבין צרכי רבים אחר המ - מועד ה) לחלק בין צרכי רבים לצורך - ברא"ש 

היתר אלא במעשה הדיוט. ואילו הרמב"ן בתורת האדם (ענין הקבורה) חילק שבנעשה לצורך רבים דלאחר המועד לא הותר 

  אלא תיקון ולא עשיה מתחילה. ב. היתר מלאכה לפועל שאין לו מה יאכל במועד. ובדידיה הותרה לו כל מלאכה לכל צורך.

ו יש לנו לתמוה מה הוראה היא שהלכות מועד עקורות הם ואין למדין זו מזו, ואחר שאנו זוכים לכל תחומי הלכות אל

והרי כולם נתנו בכללים גדורים ומוחלטים, ומ"ט לא נלמד מן הכללים לכל פרטי מעשים הבאים לפנינו בדמיון המקרים לפי 

ו מאזנים שנוכל לשקול בהם תחומי הכללים. והאמנם שבהיתר דדבר האבד כבר למדנו הראב"ד שנפלאת היא ממנו, דאין לנ

הפסד כנגד טורח, ואין לנו אלא מה שקבעו חז"ל. ובאמת המאירי (בריש מכילתין) כשהביא את דברי הגמ' 'הלכות עקורות' 

הזכיר כן רק על ההלכה של מידת הטורח ביחס להפסד. אך בפשוטה של גמרא זה נראה דין כללי בכללות הלכות חוה"מ, 

תות (הנ"ל) הרי זה מפורש ממש, שהרי בכל הלכה ששמואל היה מזכיר מהלכות חוה"מ היה וע"פ הגמ' כגירסת השאיל

ממשיך כולם משום שהם עקורות, ולא רק בהלכות היתר הפסד. ובזה הוא ודאי תימה מה עקור בזה אחר שנשנו הדברים 

  ככללים ולא רק כפרטים.

  עדלעיין כיצד צורך הפועל לממון עושה את גוף המלאכה לצורך המו

ג) הבאנו את הגדרת הרמב"ן (פסקי חוה"מ) בהיתר מלאכות דאורייתא שהותר 'כל מלאכה שהוא לצורך' וכל מלאכה 

שלא לצורך עומדת בעיקר איסור תורה כאיסורי מלאכה ביו"ט. והנה ודאי שאין ההיתר על כל מה שאדם חושב שהוא צריך. 

כל וא צריך זאת. אלא כבר הגדירו בזה הריטב"א והנמ"י שדא"כ הכל מותר, שהרי אם הוא עשה זאת ש"מ שהוא חשב שה

  הוא העומד בתואר 'צורך' במידה הנרצית. 'צורך המועדדבר שהוא '

והנה צורך המועד דעלמא הוא כאשר תוצר המלאכה עצמה הוא הדבר הנצרך, ובזה מובן שהמעשה עצמו מוגדר 'צורך 

אכה. אבל ההיתר של 'פועל שאין לו מה יאכל' הוא קשה מאוד, המל הדבר הנוצר על ידיהמועד' כיון שהמועד צריך את 

לממון המתקבל תמורת המלאכה הופך את המלאכה עצמה לצרכי המועד. ואע"פ  צורך הפועלכיצד  ,דמאי מילתא היא זו

 שהכתוב מסר לחכמים לקבוע את דיני ותנאי האיסור וההיתר, מ"מ אחר שהגדירו חכמים אליבא דהרמב"ן והראשונים את

  ההיתר על 'צורך המועד' בזה אנו תמהים כיצד עיצומה של מלאכה נתפס בתואר 'צורך המועד' בפועל שאין לו מה יאכל.

  לעיין ביסוד ההיתר דצרכי רבים של אחר המועד

הרא"ש את דברי הראב"ד  ודוגמת תמיה זו יותר נוסיף ונתמה בצרכי רבים הנעשים במועד לצורך אחר המועד. דהביא

שכל צרכי רבים נעשים במועד ואפילו שאינם אלא לצורך אחר המועד. (אלא שלצורך אחר המועד אינם נעשים אלא מעשה 
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כהדא דבני  ,הדיוט). וסיבת ההיתר בזה כבר נזכרת בירושלמי (פ"א ה"ב) "בשל רבים אפי' דבר שאינו לצורך המועד מותר

לא סברון מימר ובלבד שלא יכוין את  ,לון רבי אבהו מעבדינה במועדא בטריח וכיונידסכותא איתפחת במועדא ושרא 

אמרין אין לא מתעבדא כדון לא מתעבדא עוד". דכיון שאין נאספין לצורך הרבים אלא בזמן ביטול  ,מלאכתו במועד

  אורייתא.מלאכה, אם לא יעשהו במועד לא ייעשה כלל. והיתר זה הוא היתר ברור גם אם מלאכת חוה"מ ד

וגם בזה יש לנו לתמוה אחר שלמדנו שקביעות ההיתר על מלאכת המועד מן התורה הוא 'צורך המועד' איזה צורך המועד 

  1יש באלו, כיצד מה שאם הדבר לא ייעשה במועד הוא לא ייעשה כלל נותן בדבר תורת 'צורך המועד'.

הראב"ד שהותר בזה רק מעשה עוד יש לנו להבין בהלכה זו של צרכי רבים הנעשים לצורך אחר המועד מה ביאור חילוק 

זה רק לגמור מלאכה שהתחילו בה ולא להתחיל מלאכה בתר ורמב"ן (תורת האדם ענין הקבורה) שההדיוט וכן חילוק ה

  מתחילה.

  אכה כדרכה למלאכה בשינוילעיין בחילוק בין מעשה אומן למעשה הדיוט ובין מל

דמעשה הדיוט הותר במקום  מעשה אומן, לביןמעשה הדיוט  ות ביןההלכהמחלק בכמה דין הד) עוד יש לעמוד בעיקר 

, ואם נבא משום אומןשאם נבא משום 'יצירת' המלאכה, שוה היא אצל הדיוט כאצל  שמעשה אומן אסור, דחילוק זה צ"ב,

שהטורח מרובה במעשה הדיוט ממעשה אומן, שהאומן עושה את מעשיו בזריזות  טורח המלאכה, בזה עוד יותר שכיח

אימוני ידיו בטכסיסי אומנותו, ועולה מלאכתו בפחות טורח וביתר תיקון, וא"כ אדרבה אם משום טורח היה יותר ראוי 

רך ראוי להיות נחשב אם אותו הפסד או צומקום לחילוק זה, לאסור מעשה הדיוט ולהתיר מלאכת אומנות, וא"כ תימה מה 

  ראוי לו להיות אסור בכל צורה. - א"כ יהיה מותר בכל צורה ואם אינו צורך המועד  -  צורך המועד

ואע"פ שבכ"מ יסוד הלכה זו מוזכרת כהיתר 'שינוי', אין בזה כדי לבאר, דבשלמא בשבת ויו"ט שיסוד ההלכה בא מן 

ינוי אינו חשוב מלאכת מחשבת, אבל בחוה"מ שעניינו בא מן הדין 'דמלאכת מחשבת', בזה יש מובן שכל שהוא נעשה בש

ההלכה 'דמקרא קודש', ומידת איסורו והיתרו נקבעת במשקל הטורח לעומת ההפסד והצורך כמו שכתבו הראשונים, בזה 

  2תימה מה היתר יש על ידי 'שינוי'.

                         

י ליה כצורך היום, שעצם ההצלה מן ושהלכה היא שגם הפסד משו ולכאורה היה מקום לומר שמיסוד היתר דבר האבד נגעו בה. דאחר 1
זה גם אבדון,  -  ההפסד הבא במועד זה גם חשוב צרכי המועד, אנו אומרים שהפסד הרבים במה שאם הדבר לא ייעשה היום שוב לא ייעשה

  והצלתו במועד נמצאת בכלל היתר דבר האבד.
הכללי דדבר האבד הוא כאשר האיבוד לפניך ואתה מצילו, דבדבר זה סברא מרובה היא  אך אמת שלומר כן זה חידוש גדול מאוד, דההיתר

צרכי היום, אבל כשאנו עומדים בפני ההפסד הראוי למחר ואנו באים מלחושבו צורך המועד, דעצם הצלת המועד מן ההפסד העומד בו היא 
ם, דבר זה ודאי רחוק הוא הרבה מלהיות נחשב 'צורך המועד' אחר מפני שהזמן היחיד שאפשר להציל את הפסד המחר הוא היו -להצילו היום 

  שכל מהוות עניינו הוא 'הצלת הפסד אחר המועד'.
ל אבדן ממונו לא עויותר יש לנו להרחיק פירוש זה על פי ביאור הריטב"א (י"ג ע"א) ביסוד היתר הצלת דבר האבד, שהוא בשביל שצערו 

ר רחוק לומר שחסרון צרכי הרבים של זמן העתיד יעמדו כמונעי שמחת יו"ט על הרבים משום ההפסד ימנענו משמחת יו"ט. ודבר זה ודאי יות
העתיד לבא להם אח"ז במה שלא טרחו במועד. [אלא דאפשר שבדחיה זו מן הריטב"א אין ממש, דדעתו היא (ה' ע"א) שאין היתר כלל לעשות 

שכל קביעות ההיתר דדבר האבד משום ביטול שמחת יו"ט נאמר רק ע"פ שיטתו צרכי רבים לצורך אחר המועד. ודלא כהראב"ד. וא"כ אפשר 
  שלא מצינו היתר אלא על אבדון ביו"ט גופא ותו לא].

רש"י מכת"י ב' ע"א בעקירת כלאים. ועפ"ז ודאי שגם הלכות מה שכתב כגון  ,מקלקל במועד מותרדוהנה בקצת מן הראשונים הזכירו  2
חשבת ולא בטורח העמל, שהרי במקלקל בעקירה אין פחות עמל מעוקר לצורך תיקון, וכל הפטור דמקלקל בא חוה"מ תלויות בדיני מלאכת מ

משום שאינו מלאכת מחשבת כדאמרינן בחגיגה (י), ואם זה סיבה להיתר מלאכה בחוה"מ ש"מ שגם מלאכת חוה"מ תלויה בגדרי מלאכת 
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שדה בוהוא דין צידת האישות והעכברים ד .ובעיקר הדין הנזכר במשנה (ו' ע"ב) לעשותו בשינוי גם יש לנו לתמוה הרבה

שדה הלבן צד הוא שלא כדרכו. דהוא תימה אם הפסד עכברים בשדה הוא הפסד שיש בו כדי להתיר בהאילן צד הוא כדרכו ו

מלאכה, א"כ יהיה היתר מלאכה כדרכה ואם אין בו שיעור הפסד תהא מלאכה אסורה גם בשינוי, ואם כל היכא דאיכא 

פילו במקום פסידא וכשיטת הכס"מ בדעת הרמב"ם (פ"ז ה"ו), א"כ גם בשדה האילן יהיה נצרך שינוי, לשינויי משנינן א

ומהו חילוק זה שהפסד מרובה מותר בלי שינוי גם במקום דמצי לשנויי, והפסד מועט אע"פ שהוא בשיעור שיש בו סיבת 

וא דכל צידה בשינוי היא צידה גרועה, ובשדה היתר מלאכה, מ"מ אין בו היתר אלא בשינוי. [והיה מקום לישב שהחילוק ה

האילן סגי בצידה מועטת וגרועה, ואילו בשדה הלבן צריך צידה מעולה ומשובחת. אלא שלשון רש"י אינה מורה כן, 

  דמשמעות לשונו היא שזה דין בעצם שבמקום פסידא מועטת אע"פ שמלאכה מותרת מ"מ אין לה היתר אלא בשינוי].

סתירת דברי הרמב"ן במטבע המלאכה האסורה דבר תורה. ב. כיון שידועים כללי ההיתר  ה. א.נמצאנו עומדים בתמי

במועד מ"ט חשיבי הלכות עקורות. ג. כיצד פועל שאין לו מה יאכל קובע את המלאכה עצמה למלאכה הנעשית לצורך 

ת המסויימות להיתר צרכי רבים המועד. ד. כיצד צורך רבים דאחר המועד נכנס בהיתר צורך המועד. ה. מה הגדרת ההלכו

  דלאחר המועד. ו. מה החילוק בין מלאכת אומן למעשה הדיוט. ז. מה החילוק בין מלאכה כדרכה למלאכה בשינוי.

  לברר האם איסור מלאכה הם מחמת הזלזול במועד או מחמת קדושת המועד

סוד איסור מלאכה במועד הוא משום ה) והיה מקום לכאורה ליישב בכל הקושיות הללו בישוב פשוט וטוב, ולומר שי

שמלאכה במועד היא זלזול ובזיון למועד וקדושתו, ורצתה תורה או ראו חז"ל שלא יבזו ישראל את המועדות. ועפ"ז כ"מ 

שאין בעשיית המלאכה משום זלזול במועד כבר אין בו משום איסור. ומעתה יסוד ההיתרים כולם יהיה משום שראו חז"ל 

יש מספיק בכדי שהמעשים לא יראו כזלזול במועד. ובעשיית צורך אוכל נפש דהמועד ראו חז"ל שבכל שבכל סיבות ההיתר 

צורה שזה נעשה אין בו משום זלזול למועד. ואילו במלאכת שדה הנעשית לצורך המועד, הרי אם היא נעשית במלאכת שדה 

ע"ז. והחילוק בין מעשה אומן למעשה הדיוט גם  זה נותן למועד צורת חול ויש בו זלזול במועד, ואלו דברי הרמב"ן במסכת

מתפרש בזה האופן, שכל הנעשה במעשה אומן עשיה זו מורה על הנהגת חולין המתנגדת לכבוד המועד, ואילו מעשה 

כל שהוא מעשה לצורך המועד.  - הדיוט שאין בו משום העמדת רוח ימות החול באותה מידה, כבר אינו מהוה זלזול במועד 

של צרכי רבים יהיה נגזר משורש זה באותה מידה, דכיון שאם לא יעשו צרכי הרבים במועד שוב לא ייעשו, כבר וגם ההיתר 

אין בעשייתם משום זלזול במועד, דכיון שההכרח מזמנם לזמן זה אין בעשייתן משום זלזול. [וכאשר זה היסוד יהיה מאוד 

הזלזול, למעט בזלזול עדיף. אך בנמ"י פירש דעניין הצנעה בא מוטעם הדין של הדברים הנעשים בצנעה, דכיון שהיסוד הוא 

  כגזירה משום חשש תקלה].

אך כאשר אנו מביטים בדברי הראשונים אנו רואים שלא זו הדרך ולא זו העיר. שהרי הרמב"ן מפרש גם בפסקי חוה"מ 

סורי חוה"מ באים מחמת קדושת וגם בתוה"א שיסוד הלכות חוה"מ הוא 'מלאכת יו"ט', וכמו שיותר פירש בתוה"א שגם אי

                                                                                

  מחשבת.

טורח המלאכה הוא ויה מלאכת חוה"מ בדיני מלאכת מחשבת אחרי שיסוד עניינה לן מ"ט תל קשיאאלא דעדיין גם בשיטתם היא גופא 
  ע גם אחר דברינו]."[וזה נראה צ ועמלה.
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היום (משא"כ באבלות), אלא שבחוה"מ יש היתר יותר רחב למלאכות, שהותר כל 'צורך'. ואם איסורי מלאכה באים מחמת 

עיקר קדושת עצמותו של היום ודאי שאי אפשר לקבוע את הלכות האיסור וההיתר ע"פ אמת מידת הזלזול הקדושת היום 

  שהוא מושג חיצוני.

מורה שאין הענין נמדד בזלזול המועד,  היא גם ,שכל שהוא מקלקל מותר הוא במועדהנ"ל הערה ב' ת רש"י וכן שיט

דבצורת הזלזול החיצונית אין נפק"מ אם טורח העבודה בא לדעת יצירה או לדעת קלקול, וכך לי עוקר ע"מ לעקור כעוקר 

  .(וי"ל) ע"מ לקצור או כעוקר ע"מ לתקן את השדה שהוא חורש

מן דין נראה שכל סתימת דברי הראשונים שלא הזכירו בכל ענין האיסור וההיתר את מידת הזלזול במועד מורה שלא ובר 

  זה יסוד האיסור ולא זו אמת מידת ההיתרים.

  הגדרת היתר מלאכות במועד זה 'כל שזמנו היום'

ועד', שכל שיש בו סיבה המספקת ו) והמחוור בזה הוא שיסוד המתיר מלאכה 'לצורך' במועד זה מה 'שזמנה להעשות במ

לחשוב שזמן עשייתו מחמת עצמו היא במועד, מעתה הוא נחשב 'שהיום' גורם לו שיבא, וכל שהיום גרם לו שיבא כבר זמן 

עשייתו הוא היום ועל כן הוא נחשב עשיית צורך המותרת במועד. ואע"פ ששנינו כו"כ סיבות היתר, כל הסיבות הללו אינן 

לא הם כולם סיבה שנחשוב את הפעולה למעשה שזמנו הראוי לו מצד עצם עניינו הוא להעשות היום, גופו של מתיר, א

  ואחר שזמנו להעשות היום זה גופא תואר היתרו, שבזה הוא בכלל עשיית צורך ולא עשיית רצון.

, דאם מאיזה טעם וכיון שאנו עומדים בזה מעתה נבין שאין בשורש ההיתר שום הלכה שהדבר יביא תועלת לגברא במועד

מביא תועלת למועד, דאחר  גם אם הוא לא בכל תוקפו של היתר עומדהוא  כברנראה שזמן איזה מעשה קבוע ליום המועד, 

הוא בגדר היתר מלאכה כיון שהוא נעשה משום צורכו נתפס שהיום קבוע לו כזמן עשייתו בעצם מחמת איזה טעם, כבר 

  לעשותו היום.להעשות היום ולא משום רצון העושה 

  ביאור ההיתר דפועל שאין לו מה יאכל, וצרכי רבים

ומעתה כבר פשוט וברור מ"ט יש היתר מלאכה לפועל שאין לו מה יאכל אפילו שיצירת מלאכתו משמשת רק לאחר 

על המועד, דזה שאין לו מה יאכל זה סיבה שנראה כל עשיה שתעשה על ידו כפעולה שזמן עשייתה היום, ואחר ששם זה בא 

  היא בכלל ההיתר לכל ענייניו. עומדת , מעתה כבר]צורך הפועל בשכרה המלאכה [מחמת

ודוגמת זה גם פשוט ההיתר של צרכי רבים לצורך אחר המועד דכיון שאם הדבר לא יעשה במועד שוב לא יעשה כלל 

ב עשיית 'צורך' במועד ולא כדאמר בירושלמי (כנ"ל) ממילא ברור שגם דבר זה נתפס בהגדרה של 'זמנו במועד' והוא חשו

  עשיית רצון, ומותר.

ומה שהזכרנו לתמוה מ"ט בהיתר זה הורידו הראשונים מדרגה, דלהראב"ד צרכי רבים לצורך אחר המועד אינו נעשה 

אלא מעשה הדיוט, ולהרמב"ן אין היתר אלא להשלים מלאכה ולא לגומרה. זה יתבאר להלן בע"ה אחר שנבין בעיקר חילוק 

  מלאכת אומן למעשה הדיוט. ההיתר בין
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  ביאור החילוק בין מלאכת אומן למעשה הדיוט ובין עשיה כדרכו לעשיה בשינוי

ז) וכשנבא להבין את החילוק בין מלאכת אומן למעשה הדיוט ובין עשיה כדרכו לעשיה בשינוי נקדים שזמן המועד אינו 

 איסורי מלאכה במועד. שהרי כמו שכתב החינוךגם לולי  - זמן מלאכת אומן ועבודת שדה כבר מעצם טבעו של מועד 

גרס לה בירושלמי, עיקר ענין המועדות הוא בשביל שיהיו ישראל שמחים ולמדים בהם, (מו"ק ב' ע"א) , והמאירי (שכ"ג)

וכיון שזה יעודו של רגל הרי ודאי שהצורה הכללית היא שעזב הפועל את השדה והאומן את האומנות גם בלי האיסור 

וים על כל מלאכה פרטית, שהרי קביעות הפועל והאומן בכללות מלאכתם ודאי אינה מנחת מקום לקיום עיקר מלאכה המס

  יעודו של רגל. ונמצא שגם לולי איסורי מלאכה זמן המועד אינו זמן עבודות שדה ומלאכת אומן.

שכל פעולת אומנות או ואחר שעלה בידינו שלעולם אמת מידת היתר מלאכה בחוה"מ היא 'דבר שזמנו במועד' נבין 

היום צורת מחמת דפוס מלאכת שדה הרבה יותר רחוקה מלבא לתחומי ההיתר, דכיון שפעולה זאת כבר הורחקה מן היום 

, כאשר תתחדש איזה סיבה המורה לראות את הדבר 'כזמנו במועד' עדיין של עיצומו של יום הבחינה הכלליתהנוצרת על ידי 

עד שסיבה זו תהיה באלמות גדולה, דמאחר שפעולה זו קבועה בעצם צורתה בשם הפוך לא נראה את הדבר כזמנו במועד 

צריכה היא הכרח גדול מאוד להעשות במועד עד  , מעתה'אין זמנה במועד' עומדת כפעולה אשר שהיא ,מהשם הנצרך

תר מתיר מעשה אומן שתבא עי"ז לעקירת שמה וקביעותה בתואר הפוך שזמנה במועד. ונתיישב מה שתמהנו מ"ט אין כל הי

  או מלאכת שדה כדרכה. וזה נפלא ואמת.

ובזה כבר נבין לתרץ בסתירת דברי הרמב"ן דכתב בע"ז (כ"ב ע"א) שמן התורה אינו אסור אלא במלאכת עבודת קרקע 

דאיסורי מלאכות במועד מן התורה, אלא שהותר 'כל מלאכה שהוא כתב וכיוצא בה שטרחתן מרובה. ואילו בפסקי חוה"מ 

  צורך'. ש"מ שכל מלאכות אסורות ד"ת כשהן נעשות שלא לצורך.ל

דכוונת הדברים אחת היא לאסור את שאין זמן עשייתו במועד ולהתיר את שזמן שעשייתו במועד, אלא שבפסקי חוה"מ 

לאכת דיבר על הכלל ובע"ז דיבר על הפרט, שבע"ז ירד להביא דוגמא לדבר היותר רחוק בקביעות 'זמנו במועד' הביא את מ

השדה בטרחה שהיא כ"כ רחוקה מן המועד עד שיש לראותה ברובא דרובא כעומדת בהגדרה הפוכה 'שקביעות זמנה הוא 

לאחר המועד', אבל איה"נ גם פעולה זו יכולה לבא על ידי איזה צירופי תנאים לתורת זמנה במועד (כגון אם יהיה בה צרכי 

ודת מחובר לקרקע באמת מופקעת בעצם צורתה מלהיות מעשה שזמנו [לבד מדעת הברייתא (מו"ק י"ב ע"ב) דעב רבים).

  במועד. (והוא לא כתנא דמתניתין, וכמש"כ שם ברש"י מכת"י)].

  ביאור הלכות מועד עקורות הן

ובזה כבר יש לנו להבין בטוב מ"ט הוגדרו הלכות מועד כעקורות אחר שביררו לנו חז"ל את גדרי האסור והמותר באופן 

היותר מסויים, דכיון שמגדיר ההיתר הוא 'זמנו היום' היה מקום להחליט וללמוד כפי החלט הדעת לדמות עוד צרכים שהם 

שזמן עשייתו 'ועלה קמ"ל דעקורות הם וכל שלא שנו עליו חז"ל  גם ראויים להכנס תחת ההגדרה של זמן עשייתם היום,

  על עשיית היום והוא נשאר באיסורו. 'כרצון גברא'היום עדיין צורך עשיתו במועד עומד  'מחמת עצמו

  ביאור החילוק בין צרכי רבים דמועד לצרכי רבים דאחר המועד

עיקר ענין היום גם לולי איסורי מלאכה, כבר יש לנו ואחר שאנו זוכים לידע שאין המועד זמן מלאכת אומן וטורח מ
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המועד אינם מותרים כצרכי רבים דלצורך המועד אע"פ ששניהם באו להגדרה אחר להבין מ"ט צרכי רבים הנעשים לצורך 

הדברים עומדים בסתירה, שמעיקר צורת  של מלאכת אומן וטורח של 'זמנם במועד'. דלאשר עלה בידינו הרי בדברים אלו

אכה ועניינה יש סיבת קביעות המעשה כמעשה שזמנו לאחר המועד, ואילו צורך הרבים לתוצאת המלאכה מהוה סיבה המל

לחידוש בחינת 'זמנו כן במועד', ובזה יש לנו לראות איזה יגבר, וככל שהדבר יהיה יותר בבחינת 'זמנו לאחר המועד' כך 

  שם 'זמנו במועד'. יהיה יותר חידוש להפקיעו משום איזה טעם עד שיתחדש בו

ובזה בא חילוק הראשונים שאם הדבר נעשה לצורך השתמשות הרבים במועד שמצטרף צורך הרבים עם צורך המועד זה 

דבר שיפה כחו בכל מצב וכל צורה לקבוע את ענין המעשה 'כזמנו במועד', אבל כשהדבר נעשה לצורך אחר המועד בזה 

עד, וזה להראב"ד נעשה במה שהוא מעשה הדיוט שהוא פחות קבוע 'כזמנו צריך תוספת גירוע בהבחינה דזמנו לאחר המו

לאחר המועד', ולהרמב"ן זה בא על ידי שהדבר הוא גמר מלאכה ולא תחילת מלאכה, שגמר מלאכה יותר מזומן לבא לכל 

התחיל  מאשר מסיים מלאכה שכברלאי עשיית מלאכה עת מתחילת מלאכה, שאדם פחות מתחיל מלאכה בזמן המיוחד לו 

בה, לכך קליש ליה בחינת 'זמנו לאחר המועד' דסוף מלאכה מאשר לתחילת מלאכה, ויותר יפה כח צורך הרבים לחדש 

  ולהחליט על המעשה בחינת 'זמנו במועד' לסוף מלאכה ולהתירה.

  ביאור היתר מלאכת חוה"מ לצורך יו"ט שני

חוש למנוע בחוה"מ מלהכין ליו"ט שני, ואע"פ שאנו ט) ובדברינו נשכיל נפלא במה שכתב הטור (תקל"ט י"א) דאין ל

כי היכי דלא ליתי לזלזולי. ואם מלאכת חוה"מ דרבנן  ,בקיאים בקביעותא דירחא ונמצא מועד מכין לחול, לא איכפ"ל ביה

דאורייתא הדין שלא יזלזלו במנהג מתיר מלאכה כיצד דבריו ברורים, אך אם מלאכת מועד דאורייתא הדברים נראים קשים 

  בקום ועשה.

ולמשנ"ת הוא פשוט ונפלא דכיון שהיתר המלאכה קבוע על 'זמנו במועד' אחר שתקנו חז"ל שצריך לראות יו"ט שני 

כיו"ט מעתה כבר 'זמן הכנתו' הוא במועד, והדבר כבר מותר מן התורה, דמאחר שבא המועד לשם 'זמן הכנה' מאיזה טעם 

  , והיתרו ברור.וסיבה, תו אין בו איסור מעיקר הדין


