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  איסורי חול המועד איסור טירחא או איסור מלאכה
  ובדין טירחא בלא מלאכה, בגדר מלאכת טירחא

  בין למ"ד מלאכה דאורייתא בין למ"ד מלאכה דרבנן להוכיח שיסוד איסור מלאכת חול המועד אינו 'איסור טירחא'

כשאנו באים לדון האם איסורי חוה"מ הם איסורי טירחא או איסורי מלאכה יש לנו לחלק את הדברים לג' אופנים. א. 

מלאכה שיש בה טירחא. ב. טירחא שאין בה מלאכה. ג. מלאכה שאין בה טירחא. והנה זה פשוט שמלאכה שיש בה טירחא 

 ור טירחא, וממילא גם פעולת טירחא שאין בה מלאכה אסורהאסורה במועד. אלא שאין אנו יודעים האם עיקר הלכה זה איס

. א"ד לאידך גיסא עיקר האיסור זה המלאכה, וממילא גם מלאכה שלא לצורך אסורה גם אין בה טירחא כלל. א"ד מעיקר הדין

רחא בלא אלא בדבר שיש בו גם מלאכה וגם טירחא, אבל טיאינו איסור במועד ה עיקרלא כצד זה ולא כצד זה, אלא לעולם 

  מלאכה או מלאכה בלא טירחא אינם ביסוד האיסור.

ואם נרד לידון בכל הדברים בב"א תעלה הסוגיא בדימוע גדול, לכך נחלק את הדברים, ובסימן זה נדון האם יש איסור 

  טירחא בלא מלאכה, ומה הגדר של מלאכה שיש בה טירחא. ובסימן הבא בע"ה נדון בדין מלאכה שאין בה טירחא.

הסיבה לומר שיש איסור בטירחא בלא מלאכה היא מלשון הגמ' (ב' ע"ב, י"ג ע"א) פתח בדין טירחא בלא מלאכה. ונא) 

"מועד משום טירחא" שזה מורה שהנאסר במועד הוא הטירחא. ויותר הוא מפורש ברש"י (ב' ע"ב ד"ה בשלמא מועד) שכתב 

דברי הריטב"א (י"ג ע"א) שכתב "כי טעם איסור מלאכה "דלא אסיר בשום מלאכה אלא משום טירחא". וכן יש לנו ללמוד מ

במועד הוא משום טירחא ושלא למעט בשמחת הרגל, ולפיכך התירו חכמים כל שהוא צורך המועד וכל שהוא דבר האבד כדי 

בדברי שלא יהיה דואג על אבידתו ונמנע משמחת יו"ט וכו' אבל איסור מלאכה בי"ד אינו למעט טורח ועמל" וכו'. ויותר נמצא 

הנמ"י (ו' ע"ב בדפי הרי"ף) בטעם היתר מלאכה בפועל שאין לו מה יאכל, דכיון שאין לו מה יאכל אין המלאכה טורח עליו. 

שכתב "כל דבר שיש בו טירחא יתירה ואינו לצורך המועד אסור לעשותו במועד עוד אנו מוצאים כן בדברי הלבוש (תקל"ה א') 

האיסור שנאסר במועד הוא עצם הטירחא, והוא יש ללמוד דמכל הנ"ל לכאורה  ל במועד".בפרהסיא כדי שיחוג וישמח ולא יזלז

נשנו על מלאכה שיש בה טירחא  שהבאנואיסור חדש שלא מצאנו כמותו בשאר זמני השמחה והשביתה. ואע"פ שכל הדברים 

טירחא, וממילא התפיסה מורה שיסוד הדין הוא בהחלטה לאסור את ה בלשונםולא על טירחא לחוד, מ"מ רוח הדברים 

  הפשוטה העולה בזה היא שראוי לאסור אף כל טירחא לחודה גם כשאין עמה מלאכה כלל.

כשנלך אצל תחילת הלימוד המלמד לנו שמלאכה במועד  אבלכל זה בא לנו כשראינו רק את הלכות המועד.  ב) אך אמת

הוא איסור טירחא.  (דאורייתא) ר שמטבע האיסורנראה שאם איסור מלאכה במועד דאורייתא אז כמעט מופקע לומ ,אסורה

ואם איסור מלאכת מועד דרבנן כבר נסתפקו תוס' האם יש בכלל האיסור איסור טירחא. ומתוך ספיקם גופא נראה מהו המשקל 

  והבחינה של צד זה שיש איסור טירחא.

לה בכמה אופנים משביתת יו"ט או בעי בגמ' (חגיגה י"ח ע"א) מנא האי מילתא דחוה"מ אסור במלאכה, ומייתי למילף 

משביתת השבת. ונחלקו הראשונים האם כוונת הגמ' ללמוד לאסור את המלאכות באיסור תורה או באסמכתא בעלמא. דעת 

החינוך (שכ"ג) שכולו איסור תורה מוחלט וכל חילוקי חכמים באים ע"י שהכתוב מסרו לחכמים אבל פירושם הוא בא כדין 

  'דכל מלאכת עבודה לא תעשו' או 'ממקראי קודש'. או מקרא ימודתורה. והוא פסק את הל
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שחוה"מ אסור כאיסור  -העמיד את הדין  , הואוהרמב"ן (פסקי חוה"מ) שפסק שכל מלאכה שלא לצורך אסורה דבר תורה

לק בין היתר יו"ט, אלא שביו"ט הותרו מלאכות לצורך אוכל נפש, ואילו במועד הותר כל צורך. ובתוה"א (ענין האבלות) כשחי

ל ע"י אחרים לבין איסור מלאכה במועד ע"י גוי הוסיף בזה ביתר תוקף דבמועד איסור המלאכה בא משום קדושת בֵ מלאכת ָא

  היום לכך אסור גם ע"י גוי, אבל גבי אבילות מה איכפת לן בטירחא דאחרים, וכי משום שבות ותענוג נאסרה מלאכה עליו.

האוסר במלאכה, אלא  וזהנמצאנו למדים מדבריו שחוה"מ קדוש דבר תורה בקדושת יום הקובעת שביתה דוגמת יו"ט, 

היתר יותר מכל יו"ט להתיר צורך, [והיינו צורך יו"ט או דבר האבד כמו שפירשו הראשונים]. וא"כ נמצא  ושנוסף ב

קראתו תורה מקרא קודש שהוא תואר יום האסור שהמלמד של איסורי חוה"מ אם הוא אסור מן התורה זה או במה ש

  במלאכה כיו"ט, או משאר המלמדים בגמ' שכולם באים ללמוד מאיסורי 'מלאכה'. 

שונים  נראים ו הדבריםהיומעתה אם נבא ונאמר שיסוד איסור חוה"מ הוא טירחא, שאין לו לאדם לטרוח בזמן המועד, י

חכמים עקרו חכמים את עיקר יסוד טיבעה כפי שהיא באה מן המקרא כאשר נמסרה הלכה זו לעפ"ז יוחלט שורחוקים, ד

אלא על בריה חדשה של הפקעת הזמן מן הטירחא. וזה  ככל מועדי ה' שהוקבע זמנם כזמן שאינו ראוי למלאכה,וקבעוה לא 

נמסר לידם לתת ודאי היותר מתיישב הוא שעל יסוד איסור המלאכה דבר תורה הוסיפו חכמים על ידי שאלא נראה חדש וקשה. 

  מסגרת לאיסור המלאכה שאין בה אלא 'מלאכה שיש בה טירחה'.

ודאי שביסוד האיסור עומד האיסור מלאכה, ואי אפשר לכלול  'דאורייתא'עד כאן החלטנו במוחלט שאם מלאכת חוה"מ ג) 

מקום לקיים את דברי הגמ'  יש 'דרבנן'בכלל עיקר האיסור איסור טירחא בלא מלאכה. ועכשיו נתבונן אם למ"ד מלאכת חוה"מ 

  טם לומר שיסוד הדין הוא באיסור הטירחא וגם טירחא לחוד אסורה או לא.ו'מועד משום טירחא' כפש

את כל דברי הגמ' בחגיגה כאסמכתא בעלמא, ומקופיא היה  יםלמד, הם איסורי חוה"מ דרבנןהראשונים הסוברים שהנה 

במו"ק מפשוטה וננקוט דמש"כ בגמ' 'מועד משום טירחא' הוא עיקר יסוד מקום לנקוט דא"כ כבר לא נוציא את דברי הגמ' 

הדין, ולדברי הגמ' בחגיגה לא נחוש כיון שאינם מלמדים את ההלכה אלא אסמכתא לה. אך אמת דכל בר דעת מבין שזה 

  דוחק גדול לומר כן שחידשו חז"ל איסור טירחא והסמיכהו כולו על איסורי מלאכה בכמה וכמה אופנים.

מפורש בתוס' שגם אם מלאכת חוה"מ דרבנן יסוד איסור המלאכה בחוה"מ אינו איסור ך גם למתעקש בזה נביא את הא

טירחא, אלא הוא איסור מלאכה. שהרי שיטת התוס' היא שאסור מלאכה במועד דרבנן כמש"כ בחגיגה י"ח ע"א. והנה 

מלאכה אסיר 'כי היכי דאסירי בפרקמטיא'. ולקמן  נסתפקו תוס' (י"ב ע"ב ד"ה מכניס) וז"ל "וצריך עיון אי טרח בלא

ושמא היינו דוקא בדבר שהוא מלאכה". ידוקדק בלשונם שכל  ,בשמעתין (דף יג.) אמר מועד משום טירחא ולא טירחא הוא

עמה מלאכה זה רק שמא תיקנו חז"ל תקנה חדשה ונפרדת 'כי היכי שהם תיקנו  ןהצד שלהם לומר שיש איסור טירחא כשאי

אבל זה ודאי ופשוט על על הצדדים שאין זה עיקר יסוד איסור המלאכה דחוה"מ עד שיהיה  1נפרד לאיסור פרקמטיא',דין 

                         
אלא מקח וממכר שאסור וכמש"כ הנמ"י (ד' ע"ב מדפי הרי"ף) שפרקמטיא מותרת גם משום העברת רווח כיון שאין בה מלאכה גמורה,  1

  מדבריהם ביו"ט גזירה שמא יכתוב, ובחולו של מועד התירו מפני העברת רווח.

והוא מעין דברי הגמרא י"ב ע"א שכל שאינו עושה אינו אומר לנכרי ועושה, ופירשו תוס' (ב"מ צ' ע"א ד"ה אבל) שהיא גזירה נפרדת חוה"מ 
  אטו שבת.
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  2צד לאסור טירחא בלא מלאכה מעיקר הדין.

עוד נוסיף ללמוד שאין הטירחא יסוד איסור המלאכה במועד מדברי רש"י מכת"י (ב' ע"א) שכתב "דעקירה אפי' במועד 

. הרי שהתיר בזה מפורש דבר טירחא יתירה כיון שאין בה 'חיוב' מלאכה "כה דליחייב כלל דמקלקל פטורשרי ולא הוי מלא

עוד ב. שלמדנו שאין הטירחא עומדת ביסוד איסורי המועד.  למדנו תרתי. א. לעיקר הנידון שבידינו,בשבת. ובדברי רש"י 

ולא הוסיפו לגזור גזירה  ,שאין בטירחא לחוד איסור כלל , דמוצאים אנו בזה שרש"י סברספק התוס'את דעת רש"י בלמדנו 

דלא כהכרעת התוס' להלן י"ט ע"א (ד"ה נמצאת דעתו ובחוה"מ לאסור בו טרחא כדהוסיפו לאסור בו פרקמטיא. חדשה 

  וטווה). ודלא כפסק השו"ע (תקל"ו ג').

סור טירחא. ואם מלאכת חוה"מ דרבנן נמצאנו למדים שאם מלאכת חוה"מ דאורייתא אז מופקע שיסוד האיסור קבוע כאי

גם אז רחוק הוא לומר שיסוד האיסור הוא טירחא. והוא גם מפורש בתוס' שאין זה יסוד האיסור עד שנדע ממנו לאסור 

טירחא בלא מלאכה מעיקר הדין. וכיון שמוחלט בידינו שאין איסור טירחא לחוד ע"כ יש הגדרת איסור של 'מלאכת 

                         
שתמהו המפרשים בעיקר דבריהם. דכיון שנסתפקו תוס' האם יש איסור חדש מדרבנן לאסור טירחא  וכיון שבאנו לדברי התוס' נעמוד במה 2

שאין עמה מלאכה ש"מ שלא מצינו שום גמרא מפורשת לאסור מעשה שאין בו אלא טירחא. ובזה נשתדלו בספרים להקשות מהרבה גמרות, אך 
על ידי טלטול נוכל לדחות דמיירי בהוצאה מרשות לרשות, וממילא אי באמת לא עלתה בידם אלא ב'. שבכל מקום שמדובר מטירחא הבאה 

אפשר לפשוט משם. והקושיא שיש להקשות היא מהגמ' י"ב ע"א באיסור הרבעה. ומהגמ' בפסחים (נ"ה ע"ב) באיסור להושיב תרנגולת. דב' 
התמיה על תוס' נפלאה ממש מה נסתפקו להתיר  הלכות הללו נראים כטורח שאין עמו מלאכה כלל, ומ"מ מפורש להדיא בגמ' לאסור. ומעתה

בדבר המפורש בגמ' לאיסור. וביותר התמיה נעלמת מדברי הגמ' י"ב ע"א כיצד תוס' בדף י"ב ע"ב מזכירים להסתפק בדין מפורש בגמ' מיד קודם 
  נ"ל. והדברים צע"ג.לכן. וזה מכריח או שאין בידינו את הבנת ספק התוס' או שאין בידינו את הבנת דברי הלכות הגמרות ה

אך לקושטא נראה שאין בזה תמיה כלל. דבמה שפשוט שאין בהושבת תרנגולת על ביצים שום סרך מלאכה זה טעות גמורה. ונעתיק את לשון 
הרשב"א (שו"ת ח"ד ע"ד) "שאלת דרך האנשים והנשים לשאת תחת אציליהן הדבר שמתהווה ממנו המשי, מי אסור בשבת לקיימו לשם, מי הוי 
אסור מלאכה. שרש"י פירש שהיא אחת מהמלאכות, ואע"פ שאינה מלאכה ממש מ"מ היא מלאכת מחשבת שעזר החום נובעי, ועוד שמוליד 
הזיעה התולעת. תשובה. רש"י ז"ל שפירש כן בפרק מציאת האשה וכו' ומ"מ זה שאמרת ודאי אסור וכו' ועוד כי בודאי מילד הוא בחומו ומלאכת 

אתה הראת לדעת כי בהעמדת חום המוליד ביצים שפיר יש משום לתא דמלאכה ואי"ז טירחא בעלמא, וממילא ודאי שאי  מחשבת היא ואסורה".
  אפשר לפשוט מכאן את ספק התוס' מה דין מעשה טירחא שאין בו מלאכה כלל.

) שאם מלאכת חוה"מ דאורייתא יש להחמיר שלא להחזיר אם התרנגולת לא ישבה עליהם [ואין לדחות בזה ממה שכתב המ"ב (תקל"ו סק"י
וזה עולה יפה רק אם האיסור הוא טירחא, שרק בזה שייך שהושבת תרנגולת יהיה אסור  -עדיין ג' ימים. ש"מ שיש בזה משום איסור דאורייתא 

  ד"ת.

ראית כמלאכה, אם מלאכת חוה"מ דאורייתא יש להחמיר בה משום מה שהיא דשפיר י"ל דכיון שהושבת תרנגולת אינה שבות דגזירה אלא נ
  נראית כמלאכה אע"פ שאינה מלאכה ממש].

והקושיא מן הגמ' דהרבעה גם היא אינה, שהרי כמש"כ רש"י (י"ב ע"א ד"ה אין מרביעין) איסור הרבעה הוא "משום דעביד 'מלאכה' בחולו 
כת"י דכתב דידעינן לאסור בזה בבכור ממה שהיא מלאכה בחול המועד, ובבכור ודאי האיסור הוא [ויותר מפורש הוא ברש"י שם משל מועד". 

ודבר זה מוכח מהגמרא עצמה מיניה וביה כמו מלאכה, ואם ילפינן לאיסור בכור ממועד, ש"מ דהרבעה גופא ודאי משום מלאכה היא אסורה]. 
בתחילה "תנו רבנן אין מרביעין בהמה בחולו של מועד". ואח"כ אמרינן "תניא אידך  שעולה מדברי החת"ס (שו"ת יו"ד ד"ש). דהנה בגמ' אמרינן

אין מרביעין בהמה בחולו של מועד רבי יהודה אומר חמורה שתבעה מרביעין עליה זכר בשביל שלא תצטנן ושאר כל הבהמות מכניסין אותן 
"ס דהתנא דתנו רבנן סבר שאין היתר תך ולא בתנו רבנן, ופשיטא ליה לחבקרות נזכרת רק בתניא אידללבקרות". והלכה זו שבמועד מותר להכניס 

להכניס לבקרות במועד, ונקט שכן היא הלכה ממה שהביאו הראשונים את סתימת התנו רבנן ולא חילקו כרבי יהודה. ואם אנו אוסרים דבר זה 
וע"כ מוכרח שיסוד האיסור הוא דברי רש"י  .אין טירחא כלל הרי ודאי שאי אפשר לנו לנקוט שהאיסור הוא משום טירחא, שהרי בהכנסה לבקרות

  כפשוטם "משום דעביד מלאכה", אלא דעדיין לא ידוע לנו מה היא המלאכה.

והעולה בדברי החת"ס הוא דמאחר שבקדשים פעולה זו מוגדרת עשיית מלאכה בבהמת קדשים והתם הויא מלאכה אפילו במכניסה לבקרות, 
שם איסור מלאכה. ומעתה כבר שפיר ברור שאין התוס' יכולים ללמוד מכאן לפשוט לאסור טירחא  שתיקנול מקום כד"ז כבר הוקבע לאיסור ב

  .וברורשלא הוקבעה בשם מלאכה. 
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בגמ' דמועד משום טירחא, ומוכרח לנו שאין הכוונה לאסור טירחא לחוד, ע"כ יש מטבע איסור טירחא', דכיון שמפורש 

  3במלאכת מועד של 'איסור מלאכת טורח'.

  בגדר הצירוף בין 'מלאכה' 'לטירחא'

הדברים קשים, שהרי  א"כשדברי הגמ' 'מועד משום טירחא' מכוונים 'למלאכת טירחא',  אם כמו שעלה בידינו) אמנם ד

הוסיפו בה פרט שאין שנמסרה הלכה בידם עיקר האיסור הוא 'איסור מלאכה' אלא שחכמים נמצא ששעלה בידינו  ממה

המלאכה אסורה אלא כשיש בה טירחא, אבל עיקר האיסור הוא המלאכה, וא"כ עדיין תימה מ"ט אמרה גמ' מועד משום 

  המלאכה היא עיקר האיסור.טירחא, שזה מורה שטירחא היא עיקר האיסור, ולא כמו שעלה בידינו ש

  שם האיסור הוא איסור מלאכה. וסיבת האיסור היא הטירחא

האיסור בכל 'מלאכה' היא 'הטורח'. ואע"פ שבטורח לחוד אין איסור, וגם כשמלאכת טירחא  "שסיבת" נשיב בזה) ה

  א'.האיסור שבמלאכה היא 'הטירח "סיבת"האיסור הוא 'איסור מלאכה', מ"מ  "שם"אסורה הרי עיקר 

דכבר עמדו המפרשים לתמוה במה  .ואע"פ שזה נראה פלא כשבור את החבית ושמור יינה. נראה באמת שזה פשוט מאוד

שכתב הרמב"ן (פסקי חוה"מ) שחוה"מ אסור כאיסור יו"ט, אלא שביו"ט הותרו מלאכות לצורך אוכל נפש, ואילו במועד 

רך, אלא דוקא צורך המועד או צורך מניעת הפסד. ותמהו בזה ופירשו הראשונים שלא כל רצון נחשב לצו -  הותר כל צורך

  המפרשים א"כ מ"ט דוקא אלו נקראים בלשון הרמב"ן 'צורך', ומדוע לא כל רצון יעשה לצורך.

יעשה במועד אלא  שהדברשיסוד ההיתר הוא על כל דבר 'שזמנו' במועד, ולא מספיק שהאדם רוצה  - וכבר נתבאר בסימן 

להעשות במועד  הדברשצורך לכל אחד על כך הנסיבות מורות כללות וא שהדבר יעשה בזמן זה, וכל שבעינן שצורך הזמן ה

. והכלל ''זמנו במועד' דהיום המסויים הזה הוא זמן הקבוע לעשייתו מצד עצם עניינו, והוא הנקרא 'לצורך דבר זה חשוב

וכיון שזו הגדרת המותר והאסור, לעולם יש לנו הוא שנאסרה מלאכה שאין זמנה 'היום' והותרה מלאכה שזמנה 'היום'. 

ובזה למדנו 'שזמנו במועד' זה  לבחון כל פעולה ופעולה מכמה וכמה פרטים עד שנכריע בה מה הוא הזמן היותר ראוי לה.

  תואר המלאכה הנעשית במועד, ואין זמנה במועד זה תואר המלאכה האסורה במועד.

, בר הנקבע בכל פעולה כפי עיקר יחס העושה גם לולי דיני איסור מלאכה במועדד זהבמועד'  וועצם ההגדרה של 'אין זמנ

שהמידה למוד בה האם זו פעולה שזמנה במועד יכולה להמדד בכל מידה שאומד בה האדם האם המועד הוא הזמן הראוי 

נה במועד ואינה אין זמודאי ראוי לה להחשב שכל פעולת שדה או טורח  לעשיה זו או לא. והדוגמא הפשוטה לזה היא

כמש"כ החינוך (שכ"ג) בענין מצות הרגל שהרי גם לולי חידוש איסור מלאכה במועד. בעצם עניינה  ראויה להעשות במועד

לשמוח לפני ד' רצה לומר להתקבץ במדרשות ולשמוע נועם אמרי ספר. וכמו שהביא המאירי (מו"ק ב' ע"א) את דברי 

וכן הוא במה שכתב בשו"ע (תקכ"ט ב')  4,שיהיו אוכלין ושותין ועוסקין בתורה' הירושלמי 'כלום תקנו את המועד אלא כדי

ובמשנה ברורה (שם ס"ק ט"ו) כתב שזו מצות עשה מן התורה. וזה פשוט אצל  ,חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד וכו'

                         
הא מיהא יש לנו להדגיש דאע"פ שמוכרע בידינו שיש במועד מטבע של 'איסור מלאכת טורח', אין לנו בזה כדי לפשוט לאידך גיסא ולומר  3

  ן איסור מלאכה במלאכה שאין עמה טירחא. ובשביל שלא יהיו הדברים מדומעים נעמוד בזה בסימן בפנ"ע כנ"ל.דמעתה אי

  נפרש "תיקנו את המועד" שהכונה היא תקנו חז"ל איסור מלאכה במועד. ןכם אלא ודבריו לא כהגירסא שבידינו. א 4
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ם עניינם גם לולי כל דברי כ"א שמלאכת שדה ומלאכת טורח אינה דרה בכפיפה אחת עם ההנהגה המיועדת לימים הללו מעצ

  הגמ' בחגיגה 'בדין' איסור מלאכה.

דאע"פ שתבנית הלכות איסורי הפעולה הוקבעו על איסורי מלאכה, וזה עיקר דפוס האיסור, ומלאכת  ועל פי זה נבין

לכך ד, 'שאין הזמן עומד כזמן טורח' פותח במהטירחא היא רק תנאי הנספח במטבע דפוס הדין. מ"מ יסוד הדין בכללותו 

שיהיה בהם משקל נגד סיבות מספיקות מ'מזמנה היום' עד שיעמדו  'המלאכה'לעולם טירחא היא סיבה מהותית להרחיק את 

אע"פ שיש דין קבוע על איסור 'מלאכת' טורח, מ"מ קרי לה ולכך לראות את הפעולה 'כזמנה היום' על אף הטורח. מכריע 

  .גמ' מועד משום 'טירחא'


