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  ָאֵבלובמלאכה שיש בה טירחא במועד 

  בגדר המעשה

  ]ָאֵבלכ ב"[משאי גוי "גם האסוד במועד משום טורח אינו נעשה ע

אמרינן בגמ' (י"ב ע"א) "כל שהוא עושה, אומר לנכרי ועושה. וכל שאינו עושה, אינו אומר לנכרי ועושה". ותמה בזה א) 

ָאֵבל מותרת על ידי אחרים ואילו במועד בהרמב"ן בתוה"א (עניין האבלות) מ"ט מלאכה האסורה משום טירחא יתירה 

הכתוב לחכמים לאסור בו הטורח, והם גזרו שלא לעשות אפילו  אסורה. ותירץ "דגבי מועד משום 'קדושת היום' הוא ומסרן

  ותענוג נאסרה מלאכה עליו" וכו'. 1על ידי גוי וכו' אבל גבי אבלות מאי איכפת לן בטירחא דאחרים וכי משום 'שבות'

ועד, ולדידן עדיין תמיה נראית במקומה, שהרי כל קושיית הרמב"ן היתה במקום שהמלאכה מצד עצמה מותרת לצורך המ

וכל האיסור נפל בה רק מחמת שהיא נעשית בטורח, ואם בהכי מיירי, נמצא שהנידון הוא על חלק האיסור 'טירחא' המחודש 

במועד, וא"כ קושיא במקומה עומדת מדוע שלא יהיה בזה היתר על ידי עכו"ם דוגמת מה שמצאנו באבל שכל דבר שאיסורו 

  2ם. ותימה מה נתכוין הרמב"ן לתרץ.בא לו מחמת הטורח אין בו איסור בטירחת אחרי

  האם מלאכת טורח זו 'מלאכה' יותר חשובה, או שמליאות 'הטירחא' היא החומרא

סיבות איסור. א.  שתיולהבין בדבריו נחקור בהגדרת האיסור 'דמלאכת טורח' האם כל מלאכת טורח נצטרפו בה ב) 

יות יותר אסור ולכך העמידו חכמים את איסורו אפילו במקום סיבות איסור הוא ראוי לה שתיטורח. ב. מלאכה. ודבר שיש בו 

  המלאכה נתפס לבחינה חדשה, ובחינת מלאכה זו ראויה להיות יותר אסורה., חידוש צורך. א"ד בכל מלאכה שיש עמה טורח

ומלאכה  בעיקר הגדרת האיסור. שאם כהצד הראשון שהאיסור משום שנתקבצו טירחא גדולהנפק"מ  קובעתוחקירה זו 

לפונדק אחד, א"כ משמעות הטירחא בדבר עומדת מחמת מציאות טירחת הגברא בעסק המלאכה במועד. וא"כ ודאי 

שמעיקר שורת הדין ראוי שכל שהמלאכה נעשית על ידי עכו"ם לא יהיה בה איסור שהרי בפועל אין טירחת ישראל במועד 

ה שיש עמה טירחא נעשית המלאכה עצמה מלאכה שיותר ל. אבל אם כהצד השני שבכל מלאכבֵ וכטענת הרמב"ן גבי ָא

ראויה להאסר במועד א"כ בזה שפיר ישאר האיסור במעשה גם על ידי עכו"ם, שכבר אין בזה את טענת הרמב"ן באבל, אלא 

  הרי זה דומה לכל איסורי מלאכות שבת שנאסרו על ידי עכו"ם.

ק הרמב"ן בין מלאכת טורח דאבל לבין מלאכת טורח במועד, וכיון שבאנו לזה כבר נבין שחקירה זו היא עצמה מה שחיל

שבמלאכת טורח בדבר האבד באבל האיסור הוא מחמת שנתקבץ טורח ומלאכה למקום אחד (דבעיקר האיסור ודאי גם 

באבל יש איסור על עיקר התהוות המלאכה גם ע"י אחרים, וכמש"כ רש"י י"א ע"ב ד"ה פסקיה לגמליה) ולכך כל שאין 

רח כבר אין איסור. אבל במלאכת טורח במועד האיסור הוא מפני החשיבות המתווספת במלאכה עצמה על ידי האבל טו

                         
  ד."ג כ"ת ויקרא כ"ן עה"'שבות' הנזכר כאן, הכוונה היא שביתה ומנוחה, וכמו שהאריך הרמב 1

דאיה"נ יש  .(צ' ע"א ד"ה אבל) שאיסור אמירה לנכרי בחוה"מ זו גזירה אטו שבת, א"כ אין בזה טענה והנה על פי מה שכתבו תוס' בב"מ 2
ל האסור שלא עכאן טעם מסויים לאיסור ואי אפשר ללמוד מההיתר באבילות. אך למש"כ תוס' בר"ה (כ"ד ע"ב ד"ה שאני) דברוב האיסורים גזרו 

ל שמותר ע"י אחרים כיון שהאיסור הוא בֵ ָא מאי שנאעמא משום השביתה. עדיין תימה יאמר לאחרים. וכן למה שפירש הרמב"ן מילתא בט
  בחוה"מ האסור משום הטירחא שהוא אסור גם ע"י אחרים. ממעשה דוגמתווע"י אחרים אין לו טורח,  -טירחא 
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איסור במקומו עומד גם כשהוא נעשה על ידי אחרים, דמ"מ מלאכה חשובה נעשית השהיא נעשית בטורח, ובזה שפיר 

  ודה על ידי אחרים.בעבור השובת, ונסתרה השביתה במידה המספקת לעיקר איסור גזירת מלאכת עב

  לבאר מה תוספת החשיבות שיש במלאכה על יד הטירחא

שבא לידינו עד כאן נמצאנו למדים שקביעות האיסור במקרים האסורים במלאכה שיש בה טירחא לא  ג) והנה במה

המלאכה מקבלת משנה ותוקף חשיבות  משום שבמקרה כזה, אלא בבת אחת טורח ומלאכה עשיית משום עצםנאמרה 

  יש עמה טירחה.ש במהמות ואל

תוקף עצמותה של מלאכה, שהרי כל עניינה של מלאכה זה לשמקופיא זה נראה רחוק שטירחת מלאכה תוסיף  אלא

  ההתחדשות הנוצרת על ידה, ומה ענין הטירחה אצל ההתחדשות הבאה על ידי המלאכה.

הרמב"ן שהוצאה חשובה מלאכה גרועה כיון שבנשיאת משא  כבר מצאנו כן מפורש בדברי הרמב"ן בשבת. דפירשאך 

כבד ברה"י אין איסור ואילו מוציא גרוגרת מרשות לרשות חייב. ומדקדוק דבריו למדו המפרשים שאם היתה המלאכה 

עומדת באופן שמידת הטורח קובעת האיסור, היתה המלאכה מלאכה חשובה ולא מלאכה גרועה. (אמנם המעיין בהמשך 

). ובזה נתקשו המפרשים מה . ואכ"מה ברשויותיצא לדקדק להיפך שהגריעות של המלאכה זה רק מה שהיא תלודבריו ימ

דבר הוא זה והרי כל עניינה של מלאכה היא מידת התחדשות היצירה המתחדשת בה, וכיצד משקל טורח הפעולה המולידה 

  3אית תימה גדולה.בתואר ההתחדשות הנולדת מן הפעולה. וזו נר קובעת שינויאת התוצאה 

בין  ברוראמנם לקושטא נראה דכאשר נתבונן בבחינת הגדרת היצירה כמלאכה שצריך לשבות ממנה נמצא חילוק ד) 

  יצירה הבאה בלא טורח ליצירה הבאה בטורח.

דוגמת שביתת שבת בראשית, יסוד הדברים ותבניתם  - דכאשר אנו אומרים שציווי השביתה הוא לשבות מן היצירה 

שביתה מחידושי מעשים המביאים לידי התפעלות הנפש. והטעם למטבע הגדרה זו היא כיון שציווי השביתה בא שתהיה 

לאסור כל פעולה הסותרת את מנוחת הנפש, ומשום שטבע הנפש הוא להתפעל מחידוש והתחדשות באופן המוגדר כסותר 

ה המביאה לידי התפעלות זו של התחדשות את מנוחת ושביתת הנפש, לכך הדבר היותר ראוי לאיסור הוא איסור פעול

  היצירה.

וכיון שזה שורש בחינת האיסור מעתה נשכיל שיש חילוק גדול בין יצירה הבאה בטורח לבין יצירה הבאה בלא טורח, 

דאע"פ שבטורח לחוד כאשר אין עמו שום התחדשות יצירה לא ראתה תורה התפעלות הנפש במידה הסותרת את קביעות 

מ"מ כאשר יש יצירת התחדשות מסויימת בזה כבר נראה שיש חילוק בהתפעלות הנפש בין יצירה הבאה  מנוחת השביתה,

על ידי טורח לבין יצירה הבאה בלא טורח, שככל שהיצירה תבא ביותר טורח כך תגדל התפעלות הנפש מן השלמת גמר 

  היצירה. 

שינוי קביעות מקום החפץ היתה נמדדת כפי ומעתה כבר ברור מה שעלה מדברי הרמב"ן שאם מלאכת הוצאה שעניינה 

                         
כמש"כ החזו"א (הובא בחזו"א הנדמ"ח נוי לפני המקום טורח הגברא'. אלא , אין הכוונה 'ששֹאיסור טירחא ומש"כ בכ"מ על איסורי שבת 3

  עסה"ד שבת קכ"ב ע"א) "אין הכונה טורח עמל, אלא על ידי האדם נעשה פעולה בעולם".
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טורחה לא היתה זו מלאכה גרועה, דבזה היה נראה שגם אמת מידת מלאכה זו טבועה בשווה לשאר מלאכות ע"פ סתירת 

יצירת מלאכה. אבל כשאנו רואים לעמוד כמנוחת הנפש שיש בה, שכל שהתחדשות המקום בא יותר בטורח יותר הוא ראוי 

בטורח רב אינו מהוה התפעלות לנפש במידה הסותרת את השביתה, ואילו שינוי רשות הבא בלא טורח שחידוש מקום הבא 

  הוא כן מהוה התפעלות לנפש במידה הסותרת את השביתה, זה סיבה לראות את הדבר כמלאכה גרועה.

שהמלאכה נעשית  ובמה שזכינו מן הדברים הללו כבר הגענו גם להבין מה היא סברת ההגדרה שלמדנו מן הסוגיא שכל

שאין זו רק מלאכה  .בטורח כבר המלאכה עצמה באה לכלל הגדרה חדשה בגופה של מלאכה, שהיא מלאכה בדרגה אחרת

בנפש יותר עדיפא מביאה התפעלות במה שהיא לבחינה יותר מחדשת  הבזמן טירחה, אלא מהות ענין יצירת המלאכה בא

  העושה.

שטורח על ידי אחרים ובין מועד שאין טורח,  ָאֵבלן ברורה הן בחשבון והן בסברא מה החילוק בין "ונמצאת שיטת הרמב

ל בטירחת אחרים, אבל מועד שהאיסור הוא מלאכה חשובה, והטורח מחשיב את "דאבל שאיסורו עצם הטירחא לא איכפ

  י גוי וככל מלאכות ששאינם נעשים ביד גוי."המלאכה, בה אינו עושה גם ע

❖❖❖  

  ן בדין פרקמטיא במקום מניעת ריוח"ד והרמב"ביאור מחלוקת הראב

ועל פי מה שזכינו בזה מעתה נשכיל השכל וידוע בביאור פשט הדו"ד שבין הרמב"ן להראב"ד בדין פרקמטיא במקום ה) 

ח מניעת ריוח שהוא חתום הרבה מאוד. הביא הרמב"ן בתוה"א את דברי הראב"ד שעשיית פרקמטיא במקום מניעת ריו

מותרת כמלאכה במקום הפסד. ואע"פ שאסר רבא אסיפת דגים ומליחתם במועד במקום מניעת ריוח. א. י"ל דהפסד מציאה 

והפסד ריוח פרקמטיא חלוקים. ב. א"נ י"ל דעד כאן לא התירו משום הפסד ריוח אלא מקח וממכר שאין בו לא 'טורח' ולא 

במליחת דגים יש טירחא יתירא, ומשום הפסד ריוח לא הותר טורח.  'מלאכה' וכל איסורו הוא משום דרך חול בעלמא, אבל

[ואח"כ הוסיף שבמליחה יש גם משום מלאכה. וכמש"כ ברש"י מכת"י בסופ"ק י"א ע"א. וקצת תימה על החזו"א () שלמד 

וממכר  דדברי הראב"ד לאו דוקא, אע"פ שאיסור דרבנן משום לתא דמלאכה ודאי שיש בזה]. והכלל העולה מדבריו שמקח

האסור רק משום עובדין דחול ואין בו לא טירחא ולא מלאכה הוא דבר הניתר בשביל מניעת ריוח. אבל כל שיש בו או 

  מלאכה או טירחא אין לו היתר אלא במקום הפסד, אבל במקום מניעת ריוח הוא אסור.

ח לשקול מאה ככרות של ברזל מן ותמה עליו הרמב"ן וז"ל "עשה הרב טורח גדול בזריקת מלח על דג אחד ולא עשה טור

השיירה ולהביאו מן השוק על כתיפו לבית וכו' ועוד אין במועד חילוק בין מלאכה שחייבין עליה בשבת למלאכת פטור, 

  שעשאוהו כחול להתיר בו מלאכה גמורה בדבר האבד ועשאוהו כיו"ט בשאינו אבד לאסור אפילו שבות" וכו'.

ציאה אסור מפני שסופה מלאכה כך פרקמטיא תהיה אסורה מפני שסופה טירחא וטענת הרמב"ן היא דכשם שאיסוף מ

בהבאת הסחורה. אך תמיהתו נראית נעלמת, שהרי איסוף דגים רבים זו פעולה שבאה 'להעמיד דגים לצורך אחר המועד' 

שית רק על ידי וכיון שכן כל הפעולה נתפסת בשם אחד כמעשה שיש בו מלאכה כיון שהעמדת דגים לצורך אחר המועד נע

מליחתן, משא"כ במו"מ הגדרת הפעולה היא 'הקנין', ובטורח להביא את הדברים מן השיירה אין שייכות לגוף חידוש 

  הקנין, ומה השווה הרמב"ן בזה להקשות דכשם שאסיפה אסורה מפני שסופה מלאכה כך פרקמטיא אסורה כשסופה טירחא.
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נראה כה שיש עמה טירחא, נעשית מלאכה עצמה למלאכה חשובה, שכל מלאולמשנ"ת בצירוף בין הטירחא למלאכה 

דהדבר ברור. דכל התמיה היא ע"פ סברת הרמב"ן שכל התחדשות שיש עמה טירחא הרי ההתחדשות עומדת כהתחדשות 

יותר מחודשת, ובזה הוא דסבר הרמב"ן דכיון שהשלמת התפעלות הנפש הבאה מן המו"מ יותר נשלמת כשהובא הדבר 

נה על ידי טורח, לכך יש לראות את הטורח כחלק מן הקנין, וראוי לאוסרו במקום מניעת ריוח משום צירוף לקיום הקו

  .הטירחא כשם שאסרו בדגים מניעת ריוח משום צירוף המלאכה


