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- ומחברים כעוצריםלפי תפקידם התחבירי שבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת

  , ולפי ההשערותמשרתים
 

  

  בבלי ביצה 1

  

  למסכת ביצה כללי מבוא 1.1

כל הימים טובים. עיקרי גדרי המלאכה דיני יום טוב הכלליים הם דיני השביתה ואיסור המלאכה, שהם מצוות עשה ולא תעשה הקיימות ב

או מצות השביתה אינם שונים ביום טוב מביום השבת. ביום טוב כבשבת ההגדרה הכוללת של "מלאכה" היא שכל פעולה שיש בה משום 

  מעשה יצירה בחומר העשוי מתוך דעת וכוונה, הוא הקרוי "מלאכה מדין תורה".

  

  מעשה יצירה בחומר העשוי מתוך דעת וכוונהפסוקי תורה המעידים על מלאכות המשכן שהן 

ם ָחְכַמתלה,לה:  ויקהל. שמות 1 
א ֹאָת ב ַלֲעׂשֹות� ָּכל� ִמֵּל ן ְּבתֹוַל ַעת ַהָּׁשִנ�י �ֵל� 'ֶלת ּוָבַאְרָּגָמ� ם ַּבְּתֵכ ְמֶל'אֶכת ָחָר'ׁש . ְוחֵֹׁשב, ְוֹרֵק(
ג עֵֹׂשי/ ָּכל ׁש ְוֹאֵר1 ת3 �ּוַבֵּׁש2 י ַמֲחָׁשֹב4 ה ְוחְֹׁשֵב2    ְמָלאָכ5

ל. ִא'יׁש ֲחַכםלו,א:  הלויק. שמות 2 ב ְוֹכ' 
ל ְוָאֳהִליָא ן ה�ְוָעָׂשה8 ְבַצְלֵא ב ֲאֶׁשר8 ָנַת ת 'ֵל� ת ֶא4 ָּמה ָלַד'ַעת ַלֲעֹׂש5 �ָחְכָמ>ה ּוְתבּוָנה/ ָּבֵה5
ל ֲאֶׁשר�ָּכל ֶדׁש ְלֹכ=    3 'ִצָּו2ה ה�ְמֶל2אֶכת ֲעֹבַד'ת ַהֹּק1
ת�ַוָּיֹב/אּו/ ָּכללו,ד:  ויקהל. שמות 3 ים ֵא2 ים ָהעִֹׂש@ יׁש�ָּכל ַה'ֲחָכִמ5 ֶדׁש ִא4 ֹו ֲאֶׁשר�ְמֶל'אֶכת ַהֹּק1 יׁש ִמְּמַלאְכּת2 ים3 �ִא= ָּמה עִֹׂש4    ֵה=
  

ההבדל לענין שביתה בין שבת ליום טוב הוא בשני נושאים עיקריים. (א) חומרת הדברים, איסור מלאכה בשבת הוא מן החמורים באיסורי 

י ָּכל) שמ' כ"ת לא,ידהתורה ( ת ִּכ� ֹות יּוָמ5 /יָה/ מ' ְלֶל יָה3ָהעֶֹׂש= �ְמַח4 ֶרב ַעֶּמ4 וא ִמֶּק= ה ְוִנְכְרָת�ה ַהֶּנ=ֶפׁש ַהִה2 ָהעֶֹׂש ה �ָּכל) לא,טו( ה ָבּה/ ְמָלאָכ5
ת3  ֹות יּוָמ4 ת מ=   כי עובר על אות קדושת עם ישראל, על אות הבריאה (חידוש העולם) ְמָלאָכ�ה ְּבי=ֹום ַהַּׁשָּב2

  ואילו ביום טוב אין איסור זה הוא מצות לא תעשה שעונשו לכל היותר במלקות.

) שמ' בא יב,טזהבדל (ב) הוא במהות המלאכות האסורות, בשבת הן ל"ט מלאכות של עשיית המשכן ותולדותיהן, וביום טוב הותר בתורה (

ם�3ַאEְך ֲאֶׁש'ר ֵיָאֵכ'ל ְלָכל ה ָלֶכ4 ֹו ֵיָעֶׂש= ּוא ְלַבּד2 ֶפׁש ה= ובהגדרת חכמים מותרת ביום טוב "מלאכת אוכל נפש", מלאכות המשמשות  ֶנ5

  היא מסכת יום טוב. –מאכל ביום טוב, בגדרים העקרוניים והמעשיים המתבררים במסכת ביצה  לצורך הכנת

  

  פסוקי תנ"ך האוסרים מלאכות כמלאכות המשכן בשבת

יָך : שמות יתרו כ,י ' ֱאֹלֶה�1 'Jת. ה' י ַׁשָּב2 
ֹום/ ַהְּׁשִביִע5   ְוי
א 'ֹ ה ָכל�ל 4 �ַתֲעֶׂש' ה ַאָּת'ה. ּוִבְנָך' K
ָך ַעְבְּדָך> �ְמָלאָכ ִבֶּת� Lיָך3 ּו 'Jר ִּבְׁשָעֶר54 / ֲאֶׁש= ָך ְוֵגְרָך2 � / ּוְבֶהְמֶּת5 
ְתָך   ַוֲאָמ4

ִראׁשֹון/ ִמְקָרא: שמות בא יב,טז י ִמְקָרא�ּוַבּי>ֹום ָה4 ֶדׁש ּוַבּיֹום/ ַהְּׁשִביִע5 'ה ָלֶכ1ם �ֹק5 ֶדׁש ִיְהֶי   ֹק2
ם ַאEְך ֲאֶׁש'ר ֵיָאֵכ'ל ְלָכל�ְמָלאָכה/ לֹא�ָּכל ה�ֵיָעֶׂש'ה ָבֶה5 ֹו ֵיָעֶׂש= ּוא ְלַבּד2 ֶפׁש ה= ם3 ֶנ5   ָלֶכ4

ת ְוָכל�ְולֹא: ירמיה יז,כב ֵּתיֶכם/ ְּבי'ֹום ַהַּׁשָּב5 יאּו ַמָּׂש>א ִמָּב4 ּו�תֹוִצ א ַתֲעׂש1 'ֹ    ְמָלאָכ2ה ל
ר ִצִּו2יִתי ֶאת�ְוִקַּדְׁשֶּתם/ ֶאת ת ַּכֲאֶׁש= ם�3י'ֹום ַהַּׁשָּב5   ֲאבֹוֵתיֶכ4

  

ר ה2 [א] : ג �א כג, אמרויקרא  ר3 �ֶאל 'ַוְיַדֵּב= ה ֵּלאֹמ4 ר ֶאל[ב] מֶֹׁש= >י ִיׂשְ �ַּדֵּב( ם מֹוֲעֵד'י ה5 ְּבֵנ / ְוָאַמְרָּת' ֲאֵלֶה5 ם �ֲאֶׁשר 'ָרֵאל ּו ֹאָת2 ִּתְקְרא=
י3  ם מֹוֲעָד4 ֶּלה ֵה2 ֶדׁש ֵא= י ַׁשַּב>ת ַׁשָּבתֹון/ ִמְקָרא[ג] ִמְקָרֵא'י ֹק1 ֶדׁש ָּכל�ֵׁש'ֶׁשת ָיִמים� ֵּתָעֶׂש'ה ְמָלאָכה, ּוַבּי'ֹום ַהְּׁשִביִע� א �ֹק5 'ֹ ְמָלאָכ2ה ל

ה5  ת ִהוא/ ַל4 ּו  ַׁשָּב= ל מֹוְׁשֹבתֵ  'ַתֲעׂש1 ם3 פְּבֹכ2   יֶכ4
  

 פסוקי תורה המקדימים את צווי הקמת המשכן והאוסרים פעילות זאת בשבתיז  –שמות כי תשא לא,יב 

ֹ=אֶמר ה2 [יב]  פ ר3 �ֶאל 'ַוּי ה ֵּלאֹמ4 ר ֶאל[יג] מֶֹׁש= ה ַּדֵּב ְך ֶאת�ְוַאָּת( ר ַא= / ֵלאֹמ5 >י ִיְׂשָרֵאל וא ֵּביִנ>י �ְּבֵנ 
ֹות ִה רּו ִּכי8 א י ִּתְׁשֹמ1 ַׁשְּבֹתַת2
יֵניֶכם/  י ֲאִנ=י ה2  ּוֵב4 �ַעת ִּכ ם ָלַד@ ֵתיֶכ5 ם3  'ְלֹדֹר'   ְמַקִּדְׁשֶכ4

י ָּכל�ּוְׁשַמְרֶּתם/ ֶאת[יד]  ת ִּכ� ֹות יּוָמ5 /יָה/ מ' ְלֶל וא ָלֶכ1ם ְמַח4 ֶדׁש ִה2 י ֹק= �ת ִּכ וא �ַהַּׁשָּב5 ה ְוִנְכְרָת�ה ַהֶּנ=ֶפׁש ַהִה2 ה ָבּה/ ְמָלאָכ5 ֶרב ָהעֶֹׂש= ִמֶּק=
יָה3    ַעֶּמ4
ֶדׁש ַלה1 ֵׁש'ֶׁשת ָיִמים� ֵיָעֶׂש'ה ְמָלאכָ [טו]  ֹון ֹק2 �י ַׁשַּב ת ַׁשָּבת ת3 �ָּכל 'ה, ּוַבּי'ֹום ַהְּׁשִביִע� ֹות יּוָמ4 ת מ=   ָהעֶֹׂש ה ְמָלאָכ�ה ְּבי=ֹום ַהַּׁשָּב2
ּו ְבֵנ4י[טז]  ל ֶאת�ְוָׁשְמר= ֹות ֶאת�ִיְׂשָרֵא2 ם3 �ַהַּׁשָּב1ת ַלֲעׂש  ית עֹוָל4 ם ְּבִר= וא ְלֹעָל1 [יז] ַהַּׁשָּב�ת ְלֹדֹרָת2 ֹות ִה2 ל א= 'י ִיְׂשָרֵא5 י ּוֵבין/ ְּבֵנ ם ֵּביִנ�
ים ָעָׂש>ה ה/ � ִּכי ׁש�3ַהָּׁשַמ'ִים ְוֶאת�ֶאת 'ֵׁש'ֶׁשת ָיִמ� ת ַוִּיָּנַפ4 י ָׁשַב2 ֶרץ ּוַבּיֹום/ ַהְּׁשִביִע5   ָהָא5

   ועונשו כמו בשבת איסור כל מלאכה ביום הכפורים כג,ז: אמרויקרא 

ר ה2 [כו]  ס 3 ר3 �ֶאל 'ַוְיַדֵּב= ה ֵּלאֹמ4 י ַהֶּז
ה י  [כז] מֶֹׁש= ֹור ַלֹחֶדׁש8 ַהְּׁשִביִע ְך ֶּבָעׂש' Kְקָראַא ּוא ִמ4 ים ה� ם �ֹום ַהִּכֻּפִר' 'ה ָלֶכ5 ֹק/ֶדׁש/ ִיְהֶי
ם ֶאת ה ַלה4 �ְוִעִּניֶת2 ם ִאֶּׁש2 ּוא ְלַכֵּפ'ר �ְוָכל[כח] 3 'ַנְפֹׁשֵתיֶכ1ם ְוִהְקַרְבֶּת= י י>ֹום ִּכֻּפִרים/ ה5 1ה ִּכ' ּו ְּבֶע2ֶצם ַהּי'ֹום ַהֶּז א ַתֲעׂש5 'ֹ ְמָלאָכה/ ל

2י ה=  ם ִלְפֵנ ם3  'ֲעֵליֶכ5 י ָכל[כט] ֱאֹלֵהיֶכ4 אהַ �ִּכ> 4ֹ /ֶפׁש/ ֲאֶׁש'ר ל יָה3 �ֶּנ ה ֵמַעֶּמ4 1ה ְוִנְכְרָת2 ה ְּבֶע2ֶצם ַהּי'ֹום ַהֶּז   ְתֻעֶּנ5
ֲעֶׂשה/ ָּכל� ְוָכל[ל]  ֶפׁש ֲאֶׁש>ר ַּת4 י ֶאת�ַהֶּנ� �1ה ְוַהֲאַבְדִּת ה ְּבֶע2ֶצם ַהּי'ֹום ַהֶּז ּה3 �ְמָלאָכ5 ֶרב ַעָּמ4 וא ִמֶּק= א � ָּכל[לא] ַהֶּנ=ֶפׁש ַהִה2 'ֹ ְמָלאָכ2ה ל

ת עֹוָלם/ ְלֹדֹר'  ּו ֻחַּק> ם3 ַתֲעׂש1 ל מְֹׁשֹבֵתיֶכ4 ם ְּבֹכ2   ֵתיֶכ5
ם ֶאת[לב]  ם ְוִעִּניֶת2 ֹון הּוא/ ָלֶכ5 ת ַׁשָּבת= 'ֶרב ַעד�ַׁשַּב ֶרב ֵמֶע ם3 פ�ַנְפֹׁשֵתיֶכ1ם ְּבִתְׁשָע>ה ַלֹח/ֶדׁש/ ָּבֶע5 ּו ַׁשַּבְּתֶכ4 ֶרב ִּתְׁשְּבת2   ֶע5
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  עיון בפסוק המלמד על עירוב תבשילין 1.2

  

ֹור8 : ,חכ יתרו שמות סוק של הכנות מאכלים לשבתדורשת את מלאכות אוכל נפש מהפ א,טו ביצה בבליהגמרא  �ת �ֶאתָזכ 
ֹום ַהַּׁשָּב2 י=
ֹו3 �   ומוסיף עליו ביו"ט לשבת. ט"יותבשיל מערב  עושהע"י ש כן עירוב תבשיליןול החל בערב שבת ט"יוישכח השבת מחמת  שלאְלַקְּדׁש4

  ט לשבת"אף שיכול להכין ביו תבשיליןט שני "מערב יו רבא

ר�ֵא'ת ֲאֶׁשר ),כגטז בשלח 'שמ( לומד מהקרא התנא ּו ְוֵא>ת ֲאֶׁש4 ּו ֵאפ� לּו�ּתֹאפ(  טעירוב תבשילין (או הכנת תבשילין מעיו" לענין  ְּתַבְּׁשלּו/ ַּבֵּׁש5

  )לשבת

ּוהכפול  מהלשוןרבי אלעזר  אמר לּו...  ֵאפ� יכול להמשיך ולבשל  אתה היו"ט חכמים לעירובי תבשילין מן התורה, בישלת לפני סמכו ַּבֵּׁש5

לשבת. מהראשונים סוברים שעירוב תבשילין צריך להיות מאפוי  ט"מיואתה יכול להמשיך ולאפות היו"ט ית לפני לשבת, אפ טביו"

  וממבושל.

  ובקש דבר תורה מסבו המורנר סטייפלר חתן דברי חיים מצאנז לזצ" מבבובשאל לאדמור  הרוגטשובר

ֹון ַׁשַּבת ),כגטז חבשל 'שמ( כתוב ,אז מה הלשון הכפול. ענהו בשבתלו בפסוק מדובר  ואמר ֶדׁש �ַׁשָּבת  �' ָמָח1ר ֵא'ת ֲאֶׁשרלַ ֹק ּו �ה2 ּו ֵאפ� ּתֹאפ(
ר לּו�ְוֵא>ת ֲאֶׁש4 ֹון.  ְּתַבְּׁשלּו/ ַּבֵּׁש5 ֶדׁש�ַׁשַּבת טיו" על ַׁשָּבת  �ר�ֵא'ת ֲאֶׁשר לכן ט"יובשבת אחרי  מדובר .שבתעל  ֹק ּו ְוֵא>ת ֲאֶׁש4 ּו ֵאפ� �ּתֹאפ(

לּו   לשבת. טת ולבשל מיו"כדי לאפו תבשיליןלעשות עירובי  צריך .ְּתַבְּׁשלּו/ ַּבֵּׁש5

ֹון ַׁשַּבת תם כתוב צריך לעשות ניקוד לרבינולו בספר הישר  אמר ֶדׁש� ַׁשָּבת  �  שהתכוון לעירובי תבשילין. תםכוונה לרבנו  העמיס ֹק

  

ֹון ַׁשַּבת ' �ַׁשָּבת  ֶדׁש ַלה2 �  ,אתנח – ָמָח1רדרגא תביר טפחא  –ֹק

ֹון ַׁשַּבת ' �ַׁשָּבת  ֶדׁש ַלה2 �קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים, שעל כל אחד מהם חל אותו ענין או דרגא תביר טפחא, בתפקיד כעין  –ֹק

  אותה הלכה.

' היינו כל פרט בקבוצת הפרטים המרומזת בתבנית הטעמים של הקרא , ָמָח1ר, בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה טפחא – ַלה2

ֹון ַׁשַּבת ' �ַׁשָּבת  ֶדׁש ַלה2 �של  ָמָח1רשחל ביום חמישי יש  טיו" בערב. היינו ָמָח1ר - ו המשך בדרגא תביר טפחא, מאופיין בכך שיש ל –ֹק

, ואם יו"ט השני חל שניביו"ט ה ָמָח1רליו"ט הראשון יש ו טשבת. ובגולה יש שני יו"ב ָמָח1ריש  ששישחל ביום  טביום ששי. ליו" טיו"

, אבל היתר זה מוגבל אוכל נפש צרכיהיתר הכנת  טיו"א שהו ָמָח1רע"י עירוב התבשילין מערב יו"ט נמשך אל . בשבת ָמָח1רביום ששי יש 

והיתר הואיל שיבואו לו אורחים גם מוגבל לאופן שאפשר לאכול עוד באותו יום. אבל , לבו ביום אתנח, הגבלת ההכנה – ָמָח1רבטעם מלת 

  .הבא ָמָח1רקיים הוא מאפשר הכנה עבור יום  היות ועירוב התבשילין

  

ּו ֵאפ� �ֵא'ת ֲאֶׁשר רבי  –מונח גרשיים רביע, כעין שני לימודי יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו יצא. ע"פ מכילתא  -  ּו ּתֹאפ(

ּו�ֵא'ת ֲאֶׁשראליעזר אומר ... שאינן רשאים לא לאפות ולא לבשל אלא אם כן עירבו שנאמר  ּו ֵאפ� לּו , אפו על אפוי, וּתֹאפ(   על מבושל.ַּבֵּׁש5

  

ר ף�ְוֵאת/ ָּכל קטן- מהפך פשטא זקף -  לּוְּתַבְּׁשלּו/ ַּבֵּׁש5 �ְוֵא>ת ֲאֶׁש4 קטן, פעמיים זקף בין שני קיסרים כעין בנין אב, כאן - פשטא זקף – ָה'ֹעֵד5

שיהיה מרכב משני  –בתים, חצירות, תחומים באותה צורה  –לימוד מעירוב תבשלים בשני תבשילים בשיעור סעודה, לכל סוגי עירוב 

  .עודותדברים מאפה ותבשיל, ושיעורו מזון שתי ס

  

ף�ְוֵאת/ ָּכל יכול לשמש על בסיס עירוב תבשילין לשימוש ביום  מיוםקטן בתיבה אחת ריבה וריבה את הכל, שכל עודף - זקף מונח - ָה'ֹעֵד5

  המחר

ֶרת  (האפוי, המבושל)מצביע ומושך המיעוט, התביר טפחא מצביע על קבוצת פרטים  הדרגאתביר טפחא,  דרגא - ַהִּנ יחּו ָלֶכ�ם ְלִמְׁשֶמ2

ֶקר�ַעדשל  האיפיוןשעל כל אחד לעצמו חל  שאובדנו או אכילתו קודם  מפניעד לשבת,  ט. מתחייבת שמירת עירוב התבשילין מערב יו"ַהֹּב4

  לשבת. טהשבת ימנע הכנת צרכי נפש מיו"

ֶקר�ַעד   .שבתעד  טעד הבקר של שבת או שני יו" טאת שלפניו, חובת השמירה מיו" המאפיין מגבילסלוק,  - ַהֹּב4

  

  

  

  

ּו�ָּכלעיון במה לומדים משניים עשר פסוקי יו"ט שבתוכנן נמצא הקרא  1.3 א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל   ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2

  

דיני יום טוב הכלליים הם דיני השביתה ואיסור המלאכה, שהם מצוות עשה ולא תעשה הקיימות בכל הימים טובים. עיקרי גדרי המלאכה 

ת. ביום טוב כבשבת ההגדרה הכוללת של "מלאכה" היא שכל פעולה שיש בה משום או מצות השביתה אינם שונים ביום טוב מביום השב

  מעשה יצירה בחומר העשוי מתוך דעת וכוונה, הוא הקרוי "מלאכה מדין תורה".

  

 ההבדל לענין שביתה בין שבת ליום טוב הוא בשני נושאים עיקריים. (א) חומרת הדברים, איסור מלאכה בשבת הוא מן החמורים באיסורי

י ָּכל) שמ' כ"ת לא,ידהתורה ( ת ִּכ� ֹות יּוָמ5 /יָה/ מ' ְלֶל יָה�3ְמַח4 ֶרב ַעֶּמ4 וא ִמֶּק= ה ְוִנְכְרָת�ה ַהֶּנ=ֶפׁש ַהִה2 ה ָבּה/ ְמָלאָכ5 ָהעֶֹׂש ה �ָּכל) לא,טו( ָהעֶֹׂש=
ת3  ֹות יּוָמ4 ת מ=   כי עובר על אות קדושת עם ישראל, על אות הבריאה (חידוש העולם) ְמָלאָכ�ה ְּבי=ֹום ַהַּׁשָּב2

  ו ביום טוב אין איסור זה אלא מצות לא תעשה שעונשו לכל היותר במלקות.ואיל

) שמ' בא יב,טזהבדל (ב) הוא במהות המלאכות האסורות, בשבת הן ל"ט מלאכות של עשיית המשכן ותולדותיהן, וביום טוב הותר בתורה (

ם�3ַאEְך ֲאֶׁש'ר ֵיָאֵכ'ל ְלָכל ה ָלֶכ4 ֹו ֵיָעֶׂש= ּוא ְלַבּד2 ֶפׁש ה= חכמים מותרת ביום טוב "מלאכת אוכל נפש", מלאכות המשמשות  ובהגדרת ֶנ5

  היא מסכת יום טוב. –לצורך הכנת מאכל ביום טוב, בגדרים העקרוניים והמעשיים המתבררים במסכת ביצה 

  



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדתא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בלבד בהשאלההנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד ע"פ ספירת דרכי לימוד  /טט הם בגדר השערותלמסומנים טטוד"שחלקן וההסברים  לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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  פסוקי תורה המעידים על הבחנה בין מלאכת שבת ומלאכת צרכי נפש ביום טוב
ֹון ִמקְ כג,ז:  אמר. ויקרא 4 ִראׁש5 'ה ָלֶכ1ם ָּכל� ָראַּבּיֹום/ ָה4 ֶדׁש ִיְהֶי ּו3 �ֹק2 א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל    ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2
ם ִאֶּׁש�ה ַלהכג,ח:  אמר. ויקרא 5 ים ַּבּי>ֹום ַהְּׁשִביִעי/ ִמְקָרא 'ְוִהְקַרְבֶּת= 'ת ָיִמ1 ֶדׁש ָּכל� ִׁשְבַע ּו3 פ �ֹק5 א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל    ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2
ם ְּבֶע'ֶצם. ַהּי'ֹום ַהֶּז� כג,כא:  אמר. ויקרא 6 ְקָראּוְקָראֶת( ם ָּכל� ה ִמ4 'ה ָלֶכ5 ת עֹוָל�ם ְּבָכל�ֹק/ֶדׁש/ ִיְהֶי ּו ֻחַּק= א ַתֲעׂש1 'ֹ ה ל ם3 �ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2 ֵתיֶכ2ם ְלֹדֹרֵתיֶכ4    מֹוְׁשֹב=
ה ַלה�ָּכל: כהכג, אמר. ויקרא 7 ם ִאֶּׁש2 ּו ְוִהְקַרְבֶּת= א ַתֲעׂש1 'ֹ ה ל    3 ס 'ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2
ֹון ִמְקָראכג,לה:  אמר. ויקרא 8 ֶדׁש ָּכל�ַּבּי=ֹום ָהִראׁש2 ּו3 � ֹק1 א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל    ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2
ה: וכג,ל אמר. ויקרא 9 יבּו ִאֶּׁש2 ים ַּתְקִר= 'ת ָיִמ5 י ִמְקָרא 'ַלה1  ִׁשְבַע Kה� ַּבּי'ֹום ַהְּׁשִמיִנ ם ִאֶּׁש>ה ַל4 ם ְוִהְקַרְבֶּת 
ה ָלֶכ וא ָּכל 'ֹקֶדׁש8 ִיְהֶי ּו3 � ֲעֶצ'ֶרת ִה5 א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל    ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2

ֹון ִמְקָראכח,יח:  פינחס. במדבר 10 ֶדׁש ָּכל� ַּבּי=ֹום ָהִראׁש2 ּו3 �ֹק1 א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל    ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2
י ִמְקָראכח,כה:  פינחס. במדבר 11 'ה ָלֶכ1ם ָּכל� ּוַבּיֹום/ ַהְּׁשִביִע5 ֶדׁש ִיְהֶי ּו3 ס �ֹק2 א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל    ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2
ם ִמנְ כח,כו:  פינחס. במדבר 12 
יְבֶכ ים ְּבַהְקִר הּוְבי'ֹום ַהִּבּכּוִר� ְקָרא 'ָח>ה ֲחָדָׁשה/ ַל4 ֵתיֶכ1ם ִמ4 ם ָּכל�ְּבָׁשֻבֹע2 'ה ָלֶכ5 ּו�3ֹק/ֶדׁש/ ִיְהֶי א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל     ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2

ְקָראכט,א:  פינחס. במדבר 13 ֶדׁש ִמ4 י ְּבֶאָח'ד ַלֹח� 
ֶדׁש ַהְּׁשִביִע ם ָּכל� ּוַבֹח 'ה ָלֶכ5 ּו י=ֹום ְּתרּוָע2ה יִ �ֹק/ֶדׁש/ ִיְהֶי א ַתֲעׂש1 'ֹ ה ל ם3 ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2    ְהֶי=ה ָלֶכ4
ְקָראכט,יב:  פינחס. במדבר 14 י ִמ4 ֶדׁש ַהְּׁשִביִע� ר י
ֹום ַלֹח' ם ָּכל�ּוַבֲחִמָּׁשה8 ָעָׂש 'ה ָלֶכ5 ם ַח�ג ַלה� ֹק/ֶדׁש/ ִיְהֶי ּו ְוַחֹּגֶת= א ַתֲעׂש1 'ֹ ה ל ים3  'ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2    ִׁשְבַע=ת ָיִמ4
'ה כט,לה:  פינחס. במדבר 15 ֶרת ִּתְהֶי י ֲעֶצ2 ּו3 �ָלֶכ1ם ָּכלַּבּיֹום/ ַהְּׁשִמיִנ5 א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל    ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2
  

  השערות ותשובות חלקיות לענין ששה פסוקים בויקרא אמר וששה פסוקים בבמדבר פינחס
ּו� ָּכלשניים עשר פסוקי יום טוב שתוכנן  ב,בבלי שבת מטלפי   )א( א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל   מלאכות שבת   39מתוך  12תורמים  ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2

יתבי וקמיבעיא להו: הא דתנ� אבות מלאכות ארבעי� חסר אחת כנגד מי? אמר להו רבי חנינא בר חמא: כנגד  הדור ב,בבלי שבת מט
 � עבודות המשכ�. אמר להו רבי יונת� ברבי אלעזר כ� אמר רבי שמעו� ברבי יוסי ב� לקוניא: כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה 

  ארבעי� חסר אחת.
  מופעים.  33פסוקים הקשורים לשבת ויו"ט ובם  29פסוקים, מהם  57-פעם בתורה ב 65ות המלים מלאכה מלאכת מלאכתו מופיע

  הגמרא נשארת בתיקו לגבי אלו מלות מלאכה מהמופעים שאינם בקשר לשבת ויו"ט יש לכלול.

א  ],ישמ' יתרו כ[ הנה אחז"ל במה שאמרה התורהפני) יפות שמות פרק כה -כגון כמובא ב ֵאEֶּלהדרך אחרת דורשת ממלת  'ֹ ה ָכל�ל �ַתֲעֶׂש'
ה K
וה� ל"ט מלאכות הנזכרי� במשנה בפ' כלל גדול [שבת עג א] הזורע והחורש וכו', ולמדו אלו המלאכות ממלאכת המשכ� ה�  ְמָלאָכ

] הוצר� בשבת פז,] וכיו� שכבר נצטוו על מלאכות בשבת במרה [ב,מטשבת זרעו ואת� לא תזרעו וכו', כדאיתא בפרק במה טומני� [
ים ֵאEֶּלה ]יט,ושמ' יתרו ה לפרש לה� כל המלאכות, שעדיי� לא נצטוו על מלאכת המשכ�, וכמו שכתבנו לעיל בפ' [מש ר ַהְּדָבִר5  ֲאֶׁש=

ר ל3 ְּבֵנ=י�ֶאל ְּתַדֵּב2 ים ֵאEֶּלה� , ע"ש שכתבנו ש ִיְׂשָרֵא4  מרמז על ל"ט מלאכות שהוצר� לפרש לה� כל מלאכה ומלאכה בפרטות, ַהְּדָבִר5

וק אזהרה ופסוק אחד לעונש, אבל יש אומרים שאין חובה בשני פסוקים אלא מספיק פסוק אחד לאזהרה כל יום טוב פס  )ב(

 ולענישה.

 מה מיוחד לכל יום טוב שהוא לא צרכי אוכל נפש ומותר בו ויהיה אסור ביום טוב אחר.  )ג(

 "טפסח אסור בקרבן תודה מפני לחמי חמץ שבין לחמי התודה. יש הדורש מכאן איסור תודה לכל יו  )ד(

 מילה בזמנה מפני הנאמר בה ביום השמיני ימול בשר ערלתו הרי היא דוחה את היו"ט כמו דחית שבת ויוה"כ  )ה(

לחם הפנים למאן דאמר שצריכים ללוש ולהיאפות מחוץ למקדש בו ביום הרי צריך היתר לאופים שאינם כהנים ולא יאכלו   )ו(

ם) ,טזשמ' בא יבמהלחם הנאפה (מנחות צה,ב ק,ב) והדבר נלמד ממלת ( ה ָלֶכ4  ֵיָעֶׂש=

שופר של ראש השנה הוא חכמה אבל נטילתו ביום טוב אחר וגם תקיעה בו הם איסור דרבנן. אם פלוני יקצה ארבע מינים   )ז(

אין הקצאה קודם סוכות ולכן מותרים  –למצוותן קודם סוכות, האם יותר ליטלן, להריח אותם, לנענעם שלא לשם מצווה. 
 למשל בר"ה.

  רים ביום טוב למאן דאמר שאסורים ביו"ט הכהן הזורק דמן עובר על שבות דרבנן. השוחט נדבות ונד  )ח(

  

ֶדׁש  'ֵאEֶּלה מֹוֲעֵד'י ה5  )כג,ד: אמרויקרא הוקשו כל המועדות כול� זה לזה דכתיב ( תורה שלמה ויקרא כג,ד [כח] בבלי ר"ה לב,ב י ֹק1 ִמְקָרֵא2
ם�3ֲאֶׁשר ם ְּבמֹוֲעָד4 ּו ֹאָת2 ֹון ִמְקָרא )כג,ז: אמרויקרא ( חללמד כי הנאמר בפסִּתְקְרא= ִראׁש5 'ה ָלֶכ1ם�ַּבּיֹום/ ָה4 ֶדׁש ִיְהֶי בא ללמד כי מקרא קדש  ֹק2

ּו3 �ָּכלבכל מקום בתורה כוונתו  א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל   בכל המועדים, ויצאה מהם מלאכת אוכל נפש להיתר. ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2

  

סוק לעונש, נדרוש כי שני פסוקי שביעי של פסח ילמדו אזהרה אפשר כי ע" הקשה מסוג כלשהו מהנאמר ביוה"כ שצריך פסוק לאזהרה ופ

  נוספת האם צריך עוד שני פסוקים הערה לבדיקה(למשל וי' אמר) ועונש (במ' פינחס). 
ֶדׁש ּוֶבָעׂשֹור8  ס   פינחס כט,ז תורה שלמה [רנב] י ַלֹח 
ה ַהְּׁשִביִע ְקָרא ַהֶּז� /ֶדׁש/ �ִמ4 'ה ֹק ם ִיְהֶי ם ָלֶכ5 א ְמָלאָכ2ה�ָּכל יֶכ1םַנְפֹׁשתֵ �ֶאת ְוִעִּניֶת2 =ֹ ּו3 ל  ַתֲעׂש4
חמשה קראי כתיבי במלאכה, חד לאזהרה דיממא, וחד לאזהרה דליליא, וחד לעונש דיממא, וחד לעונש דליליא, וחד ... א,בבלי יומא פא

  . ה"כ) אסור לאורך כל יוענוי(כשם שמלאכה אסורה לאורך כל יוה"כ כל  לאפנויי למגמר עינוי ממלאכה בי� דיממא בי� דליליא
לא ענש אלא א� כ� הזהיר, א& כא� לא ענש אלא א� כ� הזהיר. רב אחא  �דבי רבי ישמעאל תנא: נאמר כא� עינוי, ונאמר להל� עינוי. מה להל� 

  .לא ענש אלא א� כ� הזהיר � לא ענש אלא א� כ� הזהיר, א& כא�  �בר יעקב אמר: ילי& שבת שבתו� משבת בראשית, מה להל� 

  ראה תוספות ישנים על הדף המעורר אותה שאלה על יום ולילהר (כולל ובחרת בחיים) הרב אייזל הערת

ֹון ִמְקָראכג,לה: אמרויקרא נדרש מראשון של סוכות לחול המועד  תורה שלמה [רנב] ֶדׁש �ַּבּי=ֹום ָהִראׁש2 ּו�3ָּכלֹק1 א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל  ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2

ים : וכג,ל אמרויקרא  'ת ָיִמ5 , ומפני שנדרשים המועדות זה מזה אז חול )בבלי חגיגה יח,אל מועד שאסור בעשיית מלאכה (לימד על חולו שִׁשְבַע

א �ָּכל) כג,לה אמר 'וי(דורש מסמיכות הפסוק של יום ראשון של סוכות ) תו"כ(המועד פסח נלמד מחול המועד סוכות.  =ֹ ה ל ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2
ּו3 שזה בא ללמד על ימי מועד שה� אסורי� במלאכה. יכול יהיו אסורי� במלאכת   לפסוק הבא המלמד על קרבנות שבעת ימי סוכות ַתֲעׂש4

וא  וכג,ל אמרויקרא (שיהיו כמו החג עצמו) תלמוד לומר  עבודה ה �ָּכל � הוא אסור בֲעֶצ'ֶרת ִה5  �ואי� ימי מועד אסורי� בְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2
ה  וא ָּכל, ואִה5 . ופירש הח"ח ת"ל ' דברי רבי יוסי הגליליְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2 ּו�ֲעֶצ'ֶרת ִה5 א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל   ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2

וא מתוך  קטן בתפקיד של שתיים לומדים על שני סוגי מלאכה בנוסף על מלאכת אוכל נפש: יש מלאכת עבודה ויש - זקף –ֲעֶצ'ֶרת ִה5

  מלאכה של דבר האבד. ובחול המועד הותר מלאכה של דבר האבד.

  ת אמר פינחס, ר"ה אמר פינחס, שמיני עצרת אמר פינחסנשארו הפסוקים פסח פינחס, שבועו

  



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדתא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בלבד בהשאלההנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד ע"פ ספירת דרכי לימוד  /טט הם בגדר השערותלמסומנים טטוד"שחלקן וההסברים  לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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ּו�ָּכל - כי טעמי הקרא הבא בין היתר מהווים רישום מקוצר של מלאכות מותרות ואסורות ביו"ט  טט, השערה א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל    ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2

�ָּכלל המלאכות האחרות בכותרת מתוך ל"ט המלאכות האסורות בשבת נגדיר קבוצה (ב) מלאכות אוכל נפש, ונגדיר קבוצה (א) כ
ה   והן האסורות ביו"ט. בתחילה אין ביניהן דבר מקבוצה (ב).  ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2

בקבוצה (ב) מלאכות אוכל נפש, יש מלאכות לטווח ארוך קבוצה (ג) האסורות ביו"ט (כגון קציר, טחינה, הנלמדים מפסוקים שונים, 

מלאכות שאפשר לעשות מקודם ליו"ט כהכנת איטריות, כמכשירי אוכל נפש), יש מלאכות לטווח זמן מיידי המותרות ביו"ט קבוצה (ד) 
  ח, ברירה, לרבנן מכשירי אוכל נפש שאי אפשר לעשות מערב יו"ט, לרבי יהודה כל מכשירי אוכל נפש)(כגון מלישה והלאה, דיכת מל

  (ב) = (ג) + (ד)- : כל ל"ט המלאכות הן (א) + (ב), וסיכום ביניים

ה �ָּכל ּוְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2 א ַתֲעׂש4 =ֹ כות ולהעבירם מרכא טפחא, מרבה על המלאכות של קבוצה (א). הקבוצה שממנה אפשר ליטול מלא – ל

למלאכות קבוצה (א), הוא קבוצה (ב) מלאכות אוכל נפש, היינו מקטינים קבוצה (ב) ע"י גריעת קבוצה (ג) מקבוצה (ב) וצירופה לקבוצה 

  (א)

  (ב) הן רק (ד), המלאכות האסורות ביו"ט הן (א) + (ג)- : המלאכות המותרות ביו"ט הנמצאות בסיכום ביניים

  

  המותרת ביו"ט. נתבונן במשנה והגמרא הבאה: מלאכת אוכל נפשעכשיו נדון בקבוצה (ד) 

  מתוך שהותר לצורך הותר שלא לצורך(א) 

  .. בית שמאי אומרי�: אי� מוציאי� לא את הקט�, ולא את הלולב, ולא את ספר תורה לרשות הרבי�. ובית הלל מתירי�משנה א,בבלי ביצה יב
בית שמאי היא, דאמרי: לא אמרינ�  �וחט עולת נדבה ביו� טוב לוקה. אמר ליה: דאמר ל� מני . תני תנא קמיה דרבי יצחק בר אבדימי: השגמרא

  .הותרה נמי שלא לצור� � מתו� שהותרה הוצאה לצור� הא אמרי:  � הותרה נמי שלא לצור�. דאי בית הלל  � מתו� שהותרה הוצאה לצור� 
ה� ָּכל ּו ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2 א ַתֲעׂש4 =ֹ   סור מלאכה, המלים מלמדות על אי -  ל

ּו א ַתֲעׂש4 =ֹ   מרכא (או מונח) סלוק (או אתנח), רבוי והגבלה. מגביל את הלא תעשה ומרבה את ההיתר: -  ל

: אפשר כי הטעמים מלמדים לרבות בהיתר של קצת מהמלאכות של קבוצה (ד) שנגדירן כקבוצה (ה) בלשון חז"ל מתוך שהותר רבוי

), בבלי ביצה יב,בורך אוכל נפש הרחיב ההיתר להדלקת נר או לחימום מים לרחיצה (לצורך הותר שלא לצורך. כגון הותרה הבערה לצ

) בבלי ביצה יב,א). מתוך שהותרה שחיטה לצורך (בבלי ביצה יב,אמלאכת הוצאה מתוך שמוליך אוכל מוציא עמו ספר לרשות הרבים (

   ., אלא א� כ� יש שהות ביו� לאכול ממנה כזית צליבהמה מסוכנת לא ישחוט. משנה) בבלי ביצה כה,אהותרה שלא לצורך עם הגבלה (

  לעומת מליחה מועטה של עור אגב כזית בשר עליו שזה לא ממש מלאכת מעבד עור. לכן לא מתרבה מכאן.

ומסתברא לי דאינו ...   א,כהביצה  בבליחידושי הרשב"א - כמובא ב שייר עמו איבר מהשחוטהבתנאי שהגביל הבאת עורה בירושלמי ו
נוטל את העור משו� דעד כא� לא התירו ב"ה (י"א א') אלא בשוחט מדעתו לי"ט כדי שלא ימנע משמחת י"ט והתירו סופ� משו� 

אבל כיו� דליכא אלא טלטול דרבנ� לא חלקו. אבל בירושלמי דפרקי� גרסינ� תני תחלת� אבל בשוחט את המסוכנת לא. ומיהו אפשר 
  .(זו) [אחד] ומביאה עמהמביאה ע"ג עורה כיצד הוא עושה משייר ממנה אבר 

    

, אבל ללא בישול מיו"ט לחול אילבלי הולרב חסדא  (כולל ובחרת בחיים) הרב ברס הערת, (ב) הלכת הואיל להתיר בישול מיו"ט לשבת

  לימוד לכל יו"ט בלי שבת אחריו איל מיו"ט לשבת וגםורבה הל

ּו�ָּכלהיות ויש עוד פסוקים פנויים בעלי התוכן  א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל ּונוספת כי טעמי הקרא  השערהמוצעת  ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2 א ַתֲעׂש4 =ֹ מרמזים  ל

  להתיר בישול מיו"ט לשבת הואיל ומיקלעי ליה אורחי� חזי ליהלהלכה מדאורייתא 
איתמר, האופה מיו� טוב לחול, רב חסדא אמר: לוקה, רבה אמר: אינו לוקה. רב חסדא אמר: לוקה, לא אמרינ� פסחי) מו,ב בבלי 

. אמר ליה רבה לרב חסדא: לדיד�, דאמרת לא אמרינ� הואיל ומיקלעי ליה אורחי� חזי ליה. רבה אמר: אינו לוקה, אמרינ� הואיל
אמר  � ומשו� עירובי תבשילי� שרינ� איסורא דאורייתא?  � ר ליה: משו� עירובי תבשילי�. היא� אופי� מיו� טוב לשבת? אמ �הואיל 

ליה: מדאורייתא צורכי שבת נעשי� ביו� טוב, ורבנ� הוא דגזרו ביה, גזירה שמא יאמרו אופי� מיו� טוב א& לחול. וכיו� דאצרכוה 
  אית ליה היכירא.  � רבנ� עירובי תבשילי� 

ּו א ַתֲעׂש4 =ֹ   או מונח) סלוק (או אתנח), רבוי והגבלה. מגביל את הלא תעשה ומרבה את ההיתר:מרכא ( -  ל

    הואיל ומיקלעי ליה אורחי�: אפשר כי הטעמים מלמדים לרבות בהיתר של בישול מיו"ט לשבת רבוי

פי� מיו� טוב א& לחול. מדאורייתא צורכי שבת נעשי� ביו� טוב, ורבנ� הוא דגזרו ביה, גזירה שמא יאמרו או גזרת רבנן: היא ההגבלה
  אית ליה היכירא. �וכיו� דאצרכוה רבנ� עירובי תבשילי� 

ּו �ֵא'ת ֲאֶׁשר) ,כגטז בשלח 'שמאבל גם להגבלה הזאת יש אסמכתא בפסוק ( מכא� סמכו חכמי� לעירוב תבשילי�  �תורה תמימה וגו' ּתֹאפ(

ּו ְוֵא> �ֵא'ת ֲאֶׁשרמ� התורה [הא כיצד] דאמר ר' אליעזר,  ּו ֵאפ� רּתֹאפ( לּו�ת ֲאֶׁש4 [ללמד על יו"ט שחל להיות בערב שבת]   ְּתַבְּׁשלּו/ ַּבֵּׁש5
  ]:ביצה ט"ו ב'[ לד)שאי� אופי� אלא על האפוי ואי� מבשלי� אלא על המבושל

 , אלא רמז הוא שיש ל� יו� ששי שאי� אופי� ומבשלי� לצור� מחר, וזהו יו"טהיו� אפו ובשלוהיו� אפו ובשלוהיו� אפו ובשלוהיו� אפו ובשלווהו"ל (והווה ליה) לומר תורה תמימה הערה לד) 
שחל בערב שבת אלא אופי� ומבשלי� על האפוי והמבושל ביו� ה', וזהו עני� עירוב תבשילי�, כלומר שאופה ומבשל מיו"ט לשבת ביחד ע� מה 

. והנה מתבאר בסוגיא שלא התחיל במלאכה זו ביו"ט אלא גמר אותה מלאכה שהתחיל מערב יו"טשאפה ובישל מערב יו"ט לש� שבת ונמצא 
, ורק חכמי� תקנו עירוב קר היתר בישול מיו"ט לשבת הוא מטע� הואיל ואי מקלעי ליה אורחי� חזי לדידיה ביו"ט גופיהדעידפסחי� מ"ו ב' 

  וגו', וסמכו זה ברמז על הפסוק שלפנינו, והוי דרשה זו אסמכתא בעלמאתבשילי� משו� היכר שלא יאפו מיו"ט לחול, ועוד טעמי� יש בזה, 
ּוהכפול  מהלשוןעזר ירבי אל אמר לּו...  ֵאפ� יכול להמשיך ולבשל  אתה היו"ט חכמים לעירובי תבשילין מן התורה, בישלת לפני סמכו ַּבֵּׁש5

לשבת. מהראשונים סוברים שעירוב תבשילין צריך להיות מאפוי  ט"מיואתה יכול להמשיך ולאפות היו"ט לשבת, אפית לפני  טביו"

  וממבושל.

  

ּו�ָּכלחרים בעלי תוכן אפסוקים  )ג( א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל    .שלא נוצלו עדיין ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2

. בית שמאי אומרי�: אי� נוטלי� את העלי לקצב עליו בשר, ובית הלל מתירי�. בית שמאי אומרי�: אי� נותני� משנה ,אבבלי ביצה יא
  ס�, ולא יגביהנו, אלא א� כ� יש עמו כזית בשר. ובית הלל מתירי�.את העור לפני הדור

נתינת עור כגון כאן (או עקיף  )כלים לשימוש בחיתוך בשרכגון כאן (זאת ועוד בגמרא נידונות מלאכות שונות בעלות קשר ישיר במשנה 

תנח או אפשר שהמגבלה של א .דרבנןמ, ואף על פי כן נאסרו למלאכות צרכי נפש )לפני הדורסן ט"ה לצורך יושנשחט בהמהשהופשט מ

ּוסלוק במלים  א ַתֲעׂש4 =ֹ נים שנותרו ללא ניצול עד עתה, מהווים בסיס לגזרת רבנן להגביל מיני פעולות במלאכות עם קשר בפסוקים השו ל

  למלאכות צרכי נפש. כלשהו
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ַח'ג ַהַּמּצֹות� �ֶאת )כג,טו מש' 'שמ(דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה, מנהני מילי? דתנו רבנ�:  מכלל דתרוייהו סבירא להו,א בבלי חגיגה יח
'ת ָיִמים8   . דברי רבי יאשיה, לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה, ִּתְׁשֹמר, ִׁשְבַע

אסור בעשיית מלאכה, חולו של מועד שיש קדושה  � אומר: אינו צרי�, קל וחומר: ומה ראשו� ושביעי שאי� קדושה לפניה� ולאחריה� רבי יונת�
מה לששת ימי  �ששת ימי בראשית יוכיחו, שיש קדושה לפניה� ולאחריה� ומותרי� בעשיית מלאכה!  �אינו די� שיהא אסור בעשיית מלאכה?  � לפניה� ולאחריה� 

מה לראש חדש שאי� קרוי מקרא  �ומותר בעשיית מלאכה!  �חדש יוכיח, שיש בו קרב� מוס&  ראש �שיש בו קרב� מוס&.  �שאי� בה� קרב� מוס&, תאמר בחולו של מועד  �בראשית 
   די� הוא שאסור בעשיית מלאכה. �קדש, תאמר בחולו של מועד שקרוי מקרא קדש, הואיל וקרוי מקרא קדש 

ּו3 �ָּכל )כג,לה אמר 'וי(תניא איד�:  א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל   שאסור בעשיית מלאכה, דברי רבי יוסי הגלילי.  לימד על חולו של מועדְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2

הרי כבר נאמר שבתו�, א�  �וגו'; במה הכתוב מדבר? א� בראשו�  'ֵאEֶּלה מֹוֲעֵד'י ה5  )כג,ד אמרויקרא (רבי עקיבא אומר: אינו צרי�, הרי הוא אומר 
  . בעשיית מלאכהבחולו של מועד, ללמד� שאסור הרי כבר נאמר שבתו�. הא אי� הכתוב מדבר אלא  �בשביעי 

ֶׁשת )דברי) ראה טז,ח(תניא איד�:  ים ֵׁש= ֹות ּתֹאַכ'ל ָיִמ2 י ּוַבּי'ֹום ַמּצ1 א& ששת ימי� עצורי�, אי מה שביעי  �מה שביעי עצור  'ַלה'  ֲעֶצ/ֶרת/  ַהְּׁשִביִע�

י ּוַבּי'ֹום ) דב' ראה טז,ח( א& ששת ימי� עצורי� בכל מלאכה? תלמוד לומר: �עצור בכל מלאכה  השביעי עצור בכל מלאכה,  �  ֶרת/ ֲעֶצ/  ַהְּׁשִביִע�
כה ואי� ששה ימי� עצורי� בכל מלאכה. הא לא מסר� הכתוב אלא לחכמי�, לומר ל� איזה יו� אסור ואיזה יו� מותר, איזו מלאכה אסורה ואיזו מלא

  ד)(אף שנאמר ששה ימים, יום ראשון של פסח כבר נאסר בפסוקים אחרים ולכן הכוונה לימי חול המועד בלב .מותרת

  
לכאורה משמע דמלאכה דמיתסרא ביה מדאורייתא דמפיק ליה מפסוק וכ�  � חולו של מועד אסור בעשיית מלאכהחולו של מועד אסור בעשיית מלאכהחולו של מועד אסור בעשיית מלאכהחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה א,חגיגה יח בבליתוספות 

בפרק ב' דמו"ק (ד& יא: וש�) לא מיבעיא אבל דמדרבנ� אלא אפילו חוש"מ דאורייתא וכ� פי' הת� בקונטרס וקשה לר"ת דא"כ דבר האבד וכמה 
ועוד דתנ� בפ"ג דמגילה (ד& כא.) כל מקו� שאי� יו"ט ויש מוס&  � הת� היכי משתרו וכי היכ� מצינו איסור דאורייתא מקצתו אסור ומקצתו מותרמלאכות דשרינ

ו הלי� נשיא דרגילי� דלא למיעבד נהגקורי� ד' כגו� חוש"מ ור"ח אלמא לא מיתסר מלאכה מדקאמר דאי� יו"ט ועוד דכייל ליה בהדי ר"ח דרבנ� כדאמרינ� בירושלמי דתענית ובמקו� ש
   עבידתא בריש ירחא מנהגא הוא

ע ועוד מצינו בירושלמי בפרק שני דמו"ק כלו� אסרו מלאכה אלא כדי שיהו אוכלי� ושותי� ויהיו יגעי� בתורה וה� פוחזי� ואוכלי� ושותי� משמ
מועד ובעי בגמרא כיו� ומת מהו שיקנסו בנו אחריו את"ל צר� אוז� הבכור ומת קנסו בנו אחריו וכ� בפ"ב דמו"ק (ד& יב:) גבי ובלבד שלא יכוי� מלאכתו ב דמדרבנ� הואלישנא 

דדבר האבד הוא מ"מ משמע לפי הת� איסורא דאורייתא משמע דמלאכה במועד הוי דרבנ� ומיהו יש לדחות דאמכוי� מלאכתו במועד קאי דהשתא מיהא ליכא איסורא דאורייתא כיו� 
   דרבנ� וכי קאמר הת� בריש פירקא לא מיבעיא אבל דרבנ�האמת דלא מיתסר רק מ

[מקרא דאורייתא אבל ימי האבל ליכא אסמכתא אלא] מדברי קבלה דכתיב והפכתי חגיכ� לאבל אלא אפילו חוש"מ דאורייתא כעי� דאורייתא קאמר לפי שיש לו סמ� 

לאו משו� דלא משתרי מדאורייתא אלא כיו� דאקרא סמכינ� ליה למיתסר לא  וי"ל (עמוס ח) ודקאמר הכא אלא בחוש"מ מי שרי א"כ משמע דאסור מ� התורה
  בש� רבינו יב"א דמלאכה דמועד מדרבנ�  פירש הריב"�מסברא ליה לאוקמי קרא דשרי בהדיא בהכי וכ� 

"מ והא ליתא דמדרבנ� שפירש בערבי פסחי� (פסחי� ד& קיח.) גבי כל המבזה את המועדות כגו� עושה מלאכה בחוש רבינו שמואלולא כפירוש 
הוי וכדפי' והא דאמרינ� גבי כותי� ותיפוק ליה משו� לפני עור לא תת� מכשול במלאכה דחוש"מ משו� דסמ� פשטא דקרא הוי והוי ליה צדוקי� 

  (ואם צדוקים מודים משמע שיש לזה מקרא בתורה) .מודי� בה
יתסר אלא שאי� זה ק"ו גמור רק גלוי מילתא בעלמא לפי מה שפיר' דמלאכה הוה מצי למפר� מה להני שכ� דבר האבד מ �כו'  מה ראשו� ושביעימה ראשו� ושביעימה ראשו� ושביעימה ראשו� ושביעי

  לא מיתסר רק דרבנ�.
  

  ?מניין לחולו של מועד שאסור במלאכה

    פסוק בסיס של ר' יונתן יב,טז: באשמות 

ִראׁשֹון/ ִמְקָרא י ִמְקָרא�ּוַבּי>ֹום ָה4 ֶדׁש ּוַבּיֹום/ ַהְּׁשִביִע5 'ה ָלֶכ1ם �ֹק5 ֶדׁש ִיְהֶי   ֹק2
ם ַאEְך ֲאֶׁש'ר ֵיָאֵכ'ל ְלָכל�ה/ לֹאְמָלאכָ �ָּכל  ם�3ֵיָעֶׂש'ה ָבֶה5 ה ָלֶכ4 ֹו ֵיָעֶׂש= ּוא ְלַבּד2 ֶפׁש ה=   ֶנ5

   פסוק בסיס של ר' יאשיה כג,טו: משפטי)שמות 

יב ִּכי�ֶאת ֶדׁש ָהָאִב5 ָך ְלמֹוֵעד/ ֹח' ֹות ַּכֲאֶׁש'ר ִצִּויִת� 
ל ַמּצ 'ת ָיִמים8 ּתֹאַכ ֹו ָיָצ'אָת ִמּמִ �ַח'ג ַהַּמּצֹות� ִּתְׁשֹמר, ִׁשְבַע ִים ב2   ְצָר1
ם�3ְולֹא  2י ֵריָק4 ּו ָפַנ   ֵיָרא=

כל  א,חגיגה יח בבלירש"י ... פסוקים שונים שהם בסיס לרבי יוסי הגלילי על איסור מלאכה בחולו של מועד, ולפי פי'  ויקרא אמר כג,

ֹון : כג,לה אמרויקרא משמע שמדובר בפסוקים  וסמיך ליה שבעת ימים תקריבו אשה. - מלאכת עבודה לא תעשו וכו'  ַּבּי=ֹום ָהִראׁש2
ֶדׁש ָּכל�ִמְקָרא ּו3 �ֹק1 א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל ה ַלה: וכג,ל אמרויקרא ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2 יבּו ִאֶּׁש2 ים ַּתְקִר= 'ת ָיִמ5   'ִׁשְבַע

ֶדׁש ֲאֶׁשר 'ֵאEֶּלה מֹוֲעֵד'י ה5  )כג,ד אמרויקרא (  י ֹק1 ם�3ִמְקָרֵא2 ם ְּבמֹוֲעָד4 ּו ֹאָת2 לאכה בחולו של פסוקי בסיס לרבי עקיבא ללמד על איסור מ ִּתְקְרא=

  מועד
ה ַלה� �ֲאֶׁשר 'ה5  מֹוֲעֵד'י ֵאEֶּלהויקרא אמר כג,לז: 
יב ִאֶּׁש ֶדׁש ְלַהְקִר ם ִמְקָרֵא'י ֹק1 ּו ֹאָת2 ים ְּדַבר 'ִּתְקְרא= =ַבח ּוְנָסִכ2 ֹו�3ֹעָל ה ּוִמְנָח�ה ֶז   י=ֹום ְּביֹומ4

ם אלו מלאכות מותרות ואלו אסורות בחול בבלי חגיגה יח,א הדורשת מפסוק זה שהחכמים מחליטי- פסוק בסיס לתניא ב דברי) ראה טז,ח:

  המועד, לעומת תו"כ שרק הבחין בין מלאכת דבר האבד והלא אבד.

ֶׁשת  ים ֵׁש= ֹות ּתֹאַכ'ל ָיִמ2 י ּוַבּי'ֹום ַמּצ1 ה3 'ַלה'  ֲעֶצ/ֶרת/  ַהְּׁשִביִע� ה ְמָלאָכ4 א ַתֲעֶׂש2 =ֹ יָך ל   ֱאֹלֶה5
  



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדתא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בלבד בהשאלההנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד ע"פ ספירת דרכי לימוד  /טט הם בגדר השערותלמסומנים טטוד"שחלקן וההסברים  לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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ר רק גלוי מילתא) מקדושת יום ראשון ויום שביעי של פסח אל ימי חול ר' יונתן מקיש בקל וחומר (ותוס' מעיר שאין זה קל וחומר גמו

בבלי חגיגה יח,א ומלמדים שהחכמים קובעים - המועד שביניהם, שאף הם יקראו מקרא קדש ויאסרו במלאכה. אלא שבא תו"כ והברייתא ב

. פסוקו של ר' יונתן מכיל תבנית טעמים ההבחנה בין מלאכה שהיא דבר שאינו אבד ונאסרת ומלאכה שהיא דבר האבד ומותרת להיעשות

  פעמיים זקף בין שני קיסרים, שתפקידה להקיש (אבל לאו דווקא בקל וחומר)

ִראׁשֹון/ ִמְקָרא יב,טז: באשמות   ֹום ָה4 י ִמְקָרא�ּוַבּי> ֶדׁש ּוַבּיֹום/ ַהְּׁשִביִע5 ֶדׁש�ֹק5 פעמיים זקף בין שני קיסרים, תבנית טעמים להקיש  -  ֹק2

' יונתן לומד להקיש מהפסוק שגם חולו של מועד יקרא מקרא קדש ומכך יקבל חשיבות לאסור מלאכות מסוימות ממנה אל משהו דומה ור

ם�ְמָלאָכה/ לֹא� ָּכלכדי לשמור על  קטן בתפקיד שתיים, אפשר שמרמז על שני מיני ימים בחג. ימים הנקראים מקראי - זקף – ֵיָעֶׂש'ה ָבֶה5

נדרש פירוט המלאכות המותרות בחול  בבלי חגיגה יח,א- ותניא ב תו"כראי קדש. וע"פ קדש וימי חול המועד שע"י היקש נקראים מק

  המועד שנראה שמדאורייתא כולם מותרות אלא שיש סמך במקרא לאסור מרבנן. 

  

לשיטת התוס' שאיסור מלאכה הוא מדרבנן ורבי יוחנן ואחרים השתמשו במקראות כאסמכתא. ונראה לומר כי לפחות בדעת רבי יוסי 
  גלילי יש רמז בתבניות טעמי המקרא לאיסור מלאכה בחוה"מ מדאורייתא או מדרבנן.ה

ֹון ִמְקָראכג,לה:  אמר. ויקרא 8 ֶדׁש ָּכל�ַּבּי=ֹום ָהִראׁש2 ּו3 �ֹק1 א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל    ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2
ה ַלה1 : וכג,ל אמר. ויקרא 9 יבּו ִאֶּׁש2 ים ַּתְקִר= 'ת ָיִמ5 י ִמְקָרא 'ִׁשְבַע Kהֹקֶד �ַּבּי'ֹום ַהְּׁשִמיִנ ם ִאֶּׁש>ה ַל4 ם ְוִהְקַרְבֶּת 
ה ָלֶכ וא  'ׁש8 ִיְהֶי ֲעֶצ'ֶרת ִה5

ּו3 �ָּכל א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל    ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2
ים: וכג,ל 'ת ָיִמ5 ה ַלה1 קטן והוא תיאור ואחריו - (סלוק) מונח זקף – ִׁשְבַע יבּו ִאֶּׁש2 פעולה, כאן מצווה, תבנית טעמים של כעין  – 'ַּתְקִר=

יםך את לימוד אלפניו ולאחריו, המסמי 'ת ָיִמ5 ּו �ָּכלאל הכתוב אלפניו וכאילו כתוב ברצף  ִׁשְבַע א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל יםְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2 'ת ָיִמ5     ִׁשְבַע

  

  עיון בדין ודברים של הטורי אבן מניין לחולו של מועד שאסור במלאכות מסוימות הן מדאורייתא?

איסור מלאכה ליום א' ויום ז' בלבד (=ממעט) (פסוק בסיס של ר' טורי אבן אומר כי שלשה הפסוקים הבאים קובעים   יב,טז: באשמות 

    יונתן)

ִראׁשֹון/ ִמְקָרא י ִמְקָרא�ּוַבּי>ֹום ָה4 ֶדׁש ּוַבּיֹום/ ַהְּׁשִביִע5 'ה ָלֶכ1ם �ֹק5 ֶדׁש ִיְהֶי   ֹק2
ם ַאEְך ֲאֶׁש'ר ֵיָאֵכ'ל ְלָכל�ְמָלאָכה/ לֹא�ָּכל  ם�3ֵיָעֶׂש'ה ָבֶה5 ה ָלֶכ4 ֹו ֵיָעֶׂש= ּוא ְלַבּד2 ֶפׁש ה=   ֶנ5
ֹון ִמְקָראכג,ז:  אמרויקרא . 4 ִראׁש5 'ה ָלֶכ1ם ָּכל�ַּבּיֹום/ ָה4 ֶדׁש ִיְהֶי ּו3 �ֹק2 א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל    ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2
ם ִאֶּׁש�ה ַלהכג,ח:  אמר. ויקרא 5 ים ַּבּי>ֹום ַהְּׁשִביִעי/ ִמְקָרא 'ְוִהְקַרְבֶּת= 'ת ָיִמ1 ֶדׁש ָּכל�ִׁשְבַע ּו3 פ �ֹק5 א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל    ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2

  כי הפסוק הבא מרבה איסור מלאכה לכל ימי חול המועד טורי אבן אומר 

ֶׁשת דברי) ראה טז,ח: ים ֵׁש= ֹות ּתֹאַכ'ל ָיִמ2 י ּוַבּי'ֹום ַמּצ1 ה3 'ַלה'  ֲעֶצ/ֶרת/  ַהְּׁשִביִע� ה ְמָלאָכ4 א ַתֲעֶׂש2 =ֹ יָך ל   ֱאֹלֶה5
שהתנאים השונים דרשו על לכן על כורחך מסרו לחכמים להכריע אלו מלאכות מותרות (דבר האבד) ולאסור השאר בחול המועד. ומה 

  קדושת ימי חול המועד כל אחד בדרשתו, והיות ולא נאמר בחול המועד איסור מלאכה מפורש על כרחך שמסרן הכתוב לחכמים.

ֹון ִמְקָראכג,לה:  אמרויקרא (רבי יונתן בכעין קל וחומר, ורבי עקיבא מפסוק אלה מועדי ה', רבי יוסי הגלילי  ֹום ָהִראׁש2 ֶדׁש� ַּבּי= ְמֶל=אֶכת �ָּכל ֹק1
ּו א ַתֲעׂש4 =ֹ ה ל ה �ָּכל, בתבניות טעמים ֲעֹבָד2 מרכא טפחא, יתור לרבות לאיסור מלאכה את ימי חול המועד מה שתו"כ  –ְמֶל=אֶכת ֲעֹבָד2

יבּו: וכג,לדרש מסמיכות לקרא  ים ַּתְקִר= 'ת ָיִמ5 ּו, והסיום ִׁשְבַע א ַתֲעׂש4 =ֹ גבלות מרכא סלוק (ובפסוקים אחרים מונח אתנח), בא לרבות הה ל

  של ההשוואה לימי היום טוב עצמן ולהתיר מלאכות שונות.)

  
  מביא דברי הרא"ש טורי אב. מסכת חגיגה ד- יח עמוד א

י ּוַבּי'ֹום) דב' ראה טז,ח( (התניא) הוסי& לומר דאינו אלא מדרבנ� ואמר דהתינח למא� דדרש (ראש פרק קמא מועד קטן) )(קדוהרא"ש רפ"ק דמ"ק  ַהְּׁשִביִע�
דידיה מסר הכתוב לחכמי� משו� דמקראי משמע לאסור במקצת מלאכ' ולא בכל מלאכה אבל שאר תנאי דדרשי איסו' מלאכ' ל ֲעֶצ/ֶרת/ 
 ַח'ג ַהַּמּצֹות� ִּתְׁשֹמר, �ֶאת )כג,טו משפטי)שמות ( מ (ר' יאשיה)לחלק במלאכו', ועוד אי� דרש (מניין להם רמז) מנ"ל (ר' יונתן) או מק"ו  (ריה"ג ור"ע)מקראי

  .(כל דרשות הן אסמכתא ולא במפורש) אסמכת' בעלמא היא (לחולו של מועד אלא ודאי) אכה לחש"מ א"ואיסור מל

  

ֹותמתיחסים לכתוב אחריהן  ַח'ג ַהַּמּצֹות� ִּתְׁשֹמר, �ֶאתטורי אבן מפרש כי המלים  
ל ַמּצ 'ת ָיִמים8 ּתֹאַכ לומר שכל שבעת הימים תשמור ממלאכה. ומה  ִׁשְבַע

רבי יונתן) עוקר את הפסוקים ממשמעותם, ומשווה את כל ימים לאיסור מלאכה, ואילו לפי הכתוב יש הבדל בין יום א'  שכתב הרא"ש שהקל וחומר (של

  ויום ז' בחג הפסח ובין ימי חול המועד שביניהם (עד כאן דברי הרא"ש).

ול המועד ואיסורי המלאכות של יום א' ויום ז'. ודעת הטורי אבן שהק"ו לא מוציא הפסוקים ממשמעותם כי באמת יש הבדל בין איסורי המלאכות של ח

  ואחרי כן הוא מביא ראיות שאיסורי מלאכות מסוימות בחול המועד הם מדאורייתא. 

: הרא"ש מקשה על שיטתו מדרשת רבי יוחנן האומר שפירוש חג האסיף היינו חג הבא בזמן אסיפה, ואי אפשר לפרש חג שאוספים בו ראיה ראשונה

ש לקיש) כי בחול המועד אסור לאסוף. ולכאורה אם מן התורה מותר לאסוף בחול המועד שוב ניתן לפרש הפסוק כסלקא דעתך (היוצא מדברי רי

(כפשוטו) חג שאוספים בו. וזה מקשה על שיטתו של הרא"ש שמותר לעשות מלאכה בחול המועד (מסקנת הטורי אבן שאיסור המלאכות בחוה"מ הוא 

ת רבי יוחנן שאם כוונת הפסוק להתיר בפירוש אסיפה בחול המועד החכמים לא היו יכולים לאסור, ולכן פירש רבי יוחנן מהתורה). הרא"ש מיישב שכוונ

  שכוונת הפסוק היא אחרת (תקופה שאוספים בה), ולכן יכלו החכמים לאסור מלאכה בחול המועד. (מסקנת הטורי אבן הסבר זה דחוק).

אלא אפילו (שודאי התירו משום הפסד, היינו מלאכת דבר האבד)  לא מיבעיא בימי אבלו מדרבנ�פ"ב כתב בראש  יא,ב בבלי מועד קט.: ראיה שניה
. הרא"ש פירש כי כוונת הגמרא שזה כעין דאורייתא, בגלל שיש סמך בפסוקים.  (מסקנת במקו� פסידא שרו רבנ� במועד דאיסור מלאכה מדאורייתא

  "ק יא,ב דחוק ויש לקבל דברי הגמרא כפשוטם שאיסור מלאכות בחוה"מ מן התורה).הטורי אבן כי הסברו של הרא"ש על הגמרא מו

  (הטורי אבן מביא עוד ראיות אחדות שאיסור מלאכות בחוה"מ מן התורה).


