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הקדמה: מעיקר הדין לא גזרו חז"ל שתשעה באב יהא אסור במלאכה, רק שיהא אסור      ))דדףף  ננדד::((  ::    ההממששננהה    

באכילה, שתיה, רחיצה, ונעילת הסנדל, תשמיש המטה, ולימוד התורה )שו"ע סי' תקנ"ד(, ודלא כתענית ציבור  

שיהיו פנויים להתאסף ולהתפלל )תענית א, ו(, אבל  שהיו מתענין בשביל עצירת גשמים, שאסרו גם במלאכה כדי  

 לא גזרו חז"ל איסור מלאכה, רק היה תלוי במנהג המקום.   1תשעה באב שהוא משום אבילות

 

ייןן   ָאָאבב,,  עעוֹוֹׂשִׂשִ הה  בְבְ עָעָ שְשְ תִתִ הה  בְבְ אאכָכָ לָלָ ׂשׂשוֹוֹתת  מְמְ עֲעֲ גגּוּו  לַלַ הֲהֲ נָנָ קקוֹוֹםם  ששֶֶׁׁ מלאכה לכתחילה. ולא עוד שמותר, אלא סתם אדם אסור אפי'    מָמָ

      2מו שלא לעשות מלאכה בת"ב.להחמיר על עצ

הה,,   אאכָכָ לָלָ ׂשׂשוֹוֹתת  מְמְ עֲעֲ ֹּלֹּלאא  לַלַ גגּוּו  ששֶֶׁׁ הֲהֲ נָנָ קקוֹוֹםם  ששֶֶׁׁ ייןן      3בתשעה באב, כדי שלא יסיחו דעתן מהאבלות  מָמָ ייןן  עעוֹוֹׂשִׂשִ   ..    44אֵאֵ

 
"אבילות ישנה" שהיא קלה יותר ומותר כנחשב    שעה באב)כמבואר במועד קטן בדף כא.(? אולם ת  אאעע""גג  ששאאבבלל  אאססוורר  בבממללאאככהה  1

 מעיקר הדין לעשות בו מלאכה )מאירי(. 

 
,  ששללאא  ללעעששוותת  ממללאאככהה  ווללאא  ממייחחזזיי  ככייווההרראא  אאבב  בב  ששעעהה  ששההרריי  ממבבוואארר  בבההממששךך  ששררששבב""גג  ססבברר  ככלל  אאדדםם  ממוותתרר  ללההחחממיירר  עעלל  עעצצממוו  בבתת        22

מו שלא לעשות אבל סתם אדם אסור להחמיר על עצמו משום "מיחזי כיוהרא". ]עד כדי כך  משא"כ ת"ק סבר רק תלמיד חכם ינהוג עצ

במס' ברכות לענין חתן הקורא קר"ש    ובריםשהם ססותר למה  שהגמ' ריש דף נה. הקשה ששיטת רבנן כאן דסבר חיישינן ליוהרא,  

 דהתם חיישי רבנן ליוהרא.[
כדי שלא יסיחו דעתם מהאבלות ומטעם זה גם בלילה אסור במלאכה דהא גם  -אין עושין " ווזז""לל  ההממ""בב  בבססיי''  תתקקננ""דד  סס""קק  ממ""גג    3

 ". דדאאייןן  ממססייחח  דדעעתתוו  בבככךך      ,,  ממייההוו  ככלל  ממללאאככהה  ששאאייןן  בבהה  ששייההוויי  ששרריי  בלילה מחוייב להתאבל  

 
אאייתתאא  בבגגממ''  דדףף  ננדד::  ששממוואאלל  ססבברר  תתששעעהה  בבאאבב  דדייננוו  ככתתעעננייתת  צצייבבוורר  ששממתתחחללתת  ררקק  ממששחחששייככהה,,  וובבייןן  ההששממששוותת  ממוותתרר  בבאאככייללהה,,  ווררקק          4

והא דתנן אצל תענית ציבור "אוכילין ושותין מבעוד יום", הכוונה למעוטי משחשיכה אבל   ממששחחששייככהה  ההתתחחיילל  ההתתעעננייתת  וואאססוורר  בבאאככייללהה..  

ביה"ש מותר. ורצה הגמ' להביא ראי' כדברי שמואל מברייתא דקתני "אין בין תשעה באב ליום הכיפורים אלא שזה )יו"כ( ספיקו אסור  

מע שת"ב שספיקו מותר, הכוונה שביה"ש מותר היינו כשמואל. ומדחיק הגמ' שאין ראי', די"ל הכוונה שאם וזה )ת"ב( ספיקו מותר", מש

ב"ד את   ]עי' רש"י שפי' שיש ספק אם עיברו  יש ספיקא דיומא, ביוה"כ שהוא דאו' ספיקו אסור ות"ב שהוא מדרבנן ספיקו מותר. 

 כגון ההולך במדבר.[ החודש. ותוס' פי' דקאי על ספק דעלמא שאינו יודע היום,

והק' הגמ' איך אמרי' משמיה דר' יוחנן שביה"ש של ת"ב אסור,  ררבבאא  אאממרר  בבייהה""שש  ששלל  תת""בב  אאססוורר  בבאאככייללהה  ווככןן  אאממרר  רר''  ייווחחננןן..     

האמר ר' יוחנן "תשעה באב אינו כתענית ציבור", וקס"ד הגמ' שאינו כתענית ציבור, שתענית ציבור מתחלת מביה"ש, ותשעה באב  

א מתחלת רק משחשיכה ומותר בביה"ש, א"כ משמע ממירא שניה של ר' יוחנן שהוא סבר ביה"ש של תשעה באב  אינו כזה אלא שהו

מותר באכילה? ותי' הגמ': א( לעולם ביה"ש אסור, וכוונת ר' יוחנן, "ת"ב אינו כתענית ציבור" היינו לענין מלאכה, שבתענית ציבור  

בר ידעינן שת"ב מותר במלאכה מעיקר הדין? לכן תי' הגמ' ב( ת"ב אינו כתענית  אסור במלאכה ובת"ב מותר. והקשה הגמ' שממשנתנו כ

ציבור לענין תפילת נעילה, שבתענית ציבור חובה ובת"ב הוא רשות ]עי' רש"י ותוס'[. ג( איבעית אימא, שתענית ציבור מתפללין כ"ד  

כתענית ציבור" היינו לענין מלאכה של ביה"ש, שבתענית  "שאינו    -ברכות משא"כ בת"ב רק שמונה עשרה. ד( ר' פפא תי' לעולם הכוונה

ציבור מתחלת מבין השמשות ות"ב מחשיכה. והא דאקשינן, א"כ משמע שת"ב מותר בביה"ש ודלא כמימרא אחרת של ר' יוחנן )שת"ב  

ן עליהם אם לא הגיעו  אסור מביה"ש(? ביאר ר' פפא הכוונה שאינו כתענית ציבור היינו אינו כשלש תעניות הראשונות ]שהיו מתעני

. וז"ל רש"י ד"ה ששאאססוורר  בבממללאאככהה  ככבברר  ממבבייןן  ההששממששוותת  אאללאא  ככבב''  אאחחררווננוותתגשמים[ שבהני תעניתים מותר שביה"ש שלהם מותר במלאכה,  

דהאי דקאמר אינו כתענית ציבור לחומרא קאמר והכי קאמר אינו כשלש ראשונות שמותר בין השמשות שלהן כדתנן  רב פפא אמר "

 ". ן ושותין משחשיכה אלא כאחרונות דתנן בהו אוכלין ושותין מבעוד יוםבהו בתענית אוכלי

והקשה הגמ' מברייתא "אין בין תשעה באב ליום הכיפורים אלא שזה )יו"כ( ספיקו אסור וזה )ת"ב( ספיקו מותר", משמע   

",  דדייווממאא  ל הכוונה שאם יש "ספיקא שת"ב שספיקו מותר, הכוונה שביה"ש מותר, וקשיא לר' יוחנן. ותי' הגמ' שאין הקשיא מוכח, די"

 ביוה"כ שהוא דאו' ספיקו אסור, ות"ב שהוא מדרבנן ספיקו מותר.

 



ביאורי משנה על פי מסקנת הגמרא ודברי ראשונים ואחרונים  

 ננהה::      --      ::  דד  ננ      דדףף                    זז      --      הה  ממששננהה      דד''  ממקקווםם  ששננההגגוו    פפררקק                        פפססחחייםם  ממששננייוותת  
 
 

2 
 

  

קקוֹוֹםם     לל  מָמָ כָכָ ייםם  אפי' במקום שנהגו לעשות מלאכה בת"ב  ּוּובְבְ לִלִ טֵטֵ ייםם  בְבְ מִמִ כָכָ יי  חֲחֲ יידֵדֵ מִמִ לְלְ ממלאכה כל אותו היום, ונוהגים    תַתַ

שלא לעשות מלאכה. והטעם לפי שהם מרגישים בחסרונו של ביהמ"ק יותר מאחרים, וראוי שלא יסיחו דעתם  

      מן האבלות. 

  

רר,,   מֵמֵ לל  אאוֹוֹ ייאֵאֵ לִלִ מְמְ ןן  גַגַ ןן  בבֶֶׁׁ עעוֹוֹ מְמְ ןן  שִשִ בָבָ     ]והוא בא לחלוק על הת"ק שסבר סתם אדם לא יחמיר על עצמו, דמיחזי כיוהרא[   רַרַ

ייַַ   לָלָםם   עעוֹוֹ םם    לְלְ הה  ָאָאדָדָ ׂשׂשֶֶׁׁ ממווֹֹ  את  עֲעֲ צְצְ םם..        כמו  עַעַ כָכָ יידד  חָחָ מִמִ לְלְ לענין זה, שיהא בטל במלאכה בתשעה באב, ואין בזה משום תַתַ

 5"מיחזי כיוהרא", )אבל בשאר דברים חייש רשב"ג ל"מיחזיר כיוהרא" ועי' בהערה(. 

  

  

הקדמה: המשנה חוזרת עכשיו למה ששנינו בריש פרקין )בדף נ.(, שיש נוהגין    ))דדףף  ננהה..((  ההממששךך  ממששננהה  הה::    

לעשות מלאכה בערב פסח קודם חצות, ויש נוהגין שלא לעשות קודם חצות, והיה תלוי רק במנהג המקום, אבל 

מעיקר הדין היה מותר, דרק אחר חצות היה אסור מעיקר הדין )מדרבנן(. ועכשיו בא המשנה ללמד, שלדעת  

כמים במשנתנו כאן, אינו תלוי כלל במנהג המקום, אלא ביהודה היו מתירים לעשות מלאכה בערב פסח קודם  ח

היו אוסרים זאת באיסור גמור מדרבנן, בכל מקום. ייםם        6חצות, ולדעתם הדבר מותר בכל מקום, ובגליל  מִמִ כָכָ חֲחֲ וַוַ

ייםם     חִחִ סָסָ יי  פְפְ בֵבֵ רְרְ עַעַ אאכָכָהה  בְבְ לָלָ ייןן  מְמְ ייּוּו  עעוֹוֹׂשִׂשִ הה  הָהָ ייההּוּודָדָ ייםם,,  בִבִ רִרִ מְמְ צצוֹוֹתת  אאוֹוֹ דד  חֲחֲ ייּוּו        היום, שלדעתם אין בזה איסור כלל,   עַעַ יילל  ֹלֹלאא  הָהָ לִלִ גָגָ ּוּובַבַ

ייןן   רר..  מלאכה  עעוֹוֹׂשִׂשִ קָקָ לל  עִעִ       ארבעה עשר בניסן, שהם סבר מלאכה אסור כל היום מעיקר הדין )מדרבנן(.  יוםכל   כָכָ

  

הה,, לָלָ יְיְ לַלַ הַהַ ייתת        היינו ליל י"ד ניסן, לדעת אנשי גליל האוסרים מלאכה בארבעה עשר אפי' קודם חצות, מה דינו?   וְוְ בֵבֵ

ייןן,,   רִרִ סְסְ אאיי  אאוֹוֹ מַמַ , לכן לא רק שכל יום י"ד אסור, אלא אפי' הלילה  7הדומה ליו"ט שמתחיל איסור מלאכה מהלילה  שַשַ

 
  ווההקקששהה  בבגגממ''  רריישש  דדףף  ננהה..  ששבבגגממ''  בבררככוותת  ))טטזז..((  ממבבוואארר  ששררששבב""גג  אאווססרר  אאתת  ההחחתתןן  ללקקררוותת  קקררייאאתת  ששממעע  ממששווםם  דדממייחחזזיי  ככייווההרראא..    5

נן "מוחלפת השיטה", ר"ל צריך להפך את השיטות, או שרשב"ג  ולכאו' זה סותר הנהגת רשב"ג כאן דאינו חושש ליוהרא? ותי' ר' יוח

ברכות דלא חיישינן ליוהרא, או כאן רבנן הוא דאמר לא חשיינן ליוהרא. ועוד תי' הגמ' )ר' שישא בריה דרב אידי(    'הוא התנא במס

ויש אנן סהדי דלא מצי כווני דעתיה,  לעולם לא תיפוך, שיש לחלק, דדוקא במס' ברכות חייש רשב"ג ליוהרא דבעי כווננה בקריאת שמע,  

יאמרו אינשי דלית ליה   שעה באבמלאכה בתאם אינו עושה  ממילא אם הוא מתעקש לקרות הרי זה מיחזי כיוהרא, משא"כ בסוגיין ד

מלאכה  איכא בשוקא. ]ובשיטת רבנן ג"כ הגמ' מחלק, דדוקא הכא חיישינן ליוהרא מפני כולי עלמא עבדי    ימלאכה, דפוק חזי כמה בטלנ

 ואיהו לא עביד מיחזי כיוהרא, אבל התם במס' ברכות כיון דכו"ע קורא קריאת שמע, והוא נמי קורא לא מיחזי כיוהרא.[

 
חכמים סבירא להו דעשיית מלאכה בערבי פסחים לאו במנהגא תליא מלתא, "     ––    ווחחככממייםם  אאווממררייםם  בבייההוודדהה  ווככוו׳׳    ,,  ווזז""לל  ההררעע""בב        66

. ומקורו מן הגמ' דף נה. שהביא ברייתא דפליגי ביה ר' יהודה "אוסרים איסור גמור, ולא מכח מנהגאלא ביהודה היו מתירים ובגליל  

הדבר תלוי במנהג, ותנא דמתני' כאן היינו ר' יהודה שתולה הדבר שבר  וסהור"מ. וביאר הגמ' שתנא דמתני' במשנה א' )דף נ.( היינו ר"מ  

איסורא קאמר, דבני יהודה מתירין, ובני גליל אוסרין )מעיקר הדין(, דאי מנהגא  באיסורא מעיקר הדין. וז"ל רד"ה מכלל דר' יהודה  

 קאמר, מאי פלוגתיה דר"מ כו'. 

 
 ".להם ככל שאר ימים טובים שאסורים בעשיית מלאכה שהלילה הולך אחר היום בבייתת  ששממאאיי  אאווססררייםם..  ווזז""לל  ההררעע""בב  ""        77
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ייןן      לפני כן אסור במלאכה.  יירִרִ תִתִ לל  מַמַ לֵלֵ ייתת  הִהִ הה      יל י"ד לעשות מלאכה בל  ּוּובֵבֵ מָמָ חַחַ נֵנֵץץ  הַהַ דד  הָהָ של י"ד בניסן אפי', בדומה    עַעַ

 . 9, המתחיל רק ביום ולא בלילה הקודם 8לאיסור אכילה בתעניות דרבנן 

  

הקדמה: תנא בריש פרקין )בדף נ. שהוא ר"מ כמבואר בגמ' דף נה.( מבואר שאיסור מלאכה   ))דדףף  ננהה..((  ממששננהה  וו::    

אפי' במקומות שנוהגין שלא לעשות מלאכה בערב פסח, בער"פ תלוי במנהג המקום. וממשיך ר"מ כאן לבאר ש

אאכָכָהה      יש פעמים שאפי' להם מותר לעשות. לָלָ לל  מְמְ רר,,  כָכָ מֵמֵ יירר  אאוֹוֹ אִאִ יי  מֵמֵ בִבִ יילל    10שהיא לצורך המועד   רַרַ חִחִ תְתְ הִהִ     אדם לעסוק   ששֶֶׁׁ

רר,,   ׂשָׂשָ הה  עָעָ עָעָ בָבָ ַאַארְרְ םם  לְלְ דדֶֶׁׁ ּהּה  קֹקֹ רר    -מותר לו ל בָבָ ׂשָׂשָ הה  עָעָ עָעָ בָבָ ַאַארְרְ ּהּה  בְבְ רָרָ מְמְ נהגו שלא לעשו מלאכה  בניסן עד חצות, אף במקום ש גגוֹוֹ

יילל      11בערב פסח קודם חצות. חִחִ לל  ֹלֹלאא  יַיַתְתְ בָבָ רר,,  לעסוק  אֲאֲ ׂשָׂשָ הה  עָעָ עָעָ בָבָ ַאַארְרְ הה  בְבְ לָלָ חִחִ תְתְ ּהּה  בַבַ במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה   בָבָ

לצורך המועד  ּהּה      קודם חצות, אפי' היכא שהוא  רָרָ מְמְ גָגָ לְלְ לל   יָיָככוֹוֹ ששֶֶׁׁ יי   פִפִ לל   עַעַ ]אבל במקום שנהגו לעשות      עד חצות.   ַאַאףף  

 חצות מותר אף להתחיל במלאכה בי"ד קודם חצות, כל היכא שיגמרנה עד חצות.[מלאכה קודם 

  

הה   אאכָכָ לָלָ ייןן  מְמְ ננֻֻייוֹוֹתת  עעוֹוֹׂשִׂשִ מָמָ ֹלֹלשש  אֻאֻ ייםם,,  שָשָ רִרִ מְמְ ייםם  אאוֹוֹ מִמִ כָכָ חֲחֲ צצוֹוֹתת,,    ר"ל שמותר אפילו להתחיל במלאכה   וַוַ דד  חֲחֲ ייםם  עַעַ חִחִ סָסָ יי  פְפְ בֵבֵ רְרְ עַעַ אפי'    בְבְ

רו קודם חצות ]ובזה הם מקילין יותר על  , כיון שהוא לצורך המועד, בלבד שיגמ12במקום שנוהגין שלא לעשות

ייםם,,    הת"ק שסבר לעולם לא יתחיל, במקום שנוהגין לא לעשות מלאכה קודם חצות[.  יָיָטִטִ חַחַ ןן,,  הַהַ ללּוּו  הֵהֵ אֵאֵ     התופר בגדים  וְוְ

ייםם   רִרִ פָפָ סַסַ ייןן..      שמספרין שערות הראש     הַהַ סִסִ בְבְ ככוֹוֹ הַהַ שמכבסים בגדים. והגמ' דף נה: מבאר הטעם למה הקילו בהני שלשה,    וְוְ

 13ולגמור אפי' במקום שנוהגין לא לעשות מלאכה היכא שהוא לצורך המועד, ועי' בהערה. להתחיל

 
 ".אסור באכילה והלילה מותר מידי דהוה אתענית שהיום  וובבייתת  ההלללל  ממתתייררייםם..ווזז""לל  ההררעע""בב  ""        88

 
ר"ש אומר עד קרות הגבר", א"כ כשם  ,"עד מתי אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר דברי ראב"י ווקקששהה,,  דדאאייתתאא  בבגגממ''  דדףף  בב::        99

לא החמירו חכמים בזה, שאין דרך בני    רצו,? ותיולא מנץ ואילך  מאזכבר  שאסור לאכול קודם הנץ החמה ה"ה יהא אסור במלאכה  

 אדם להתחיל מלאכה קודם הנץ החמה.

 
, הרי מבואר בגמ' נה: שאפי' אם התחילה בהיתר אסור לו לגומרה )במקום שנהגו שלא  אאבבלל  בבממללאאככהה  ששאאייננוו  צצווררךך  ההממוועעדד      1100

 לעשות מלאכה בער"פ קודם חצות(.

 
בבעעררבבעע  עעששרר,,        1111 גגווממררהה   ננהה::  דד""הה   פפררשש""יי  בברריישש  דדףף   חח''  במקום שלא נהגו לעשות מלאכה".  "אפילו    ככךך   ססיי''   בברראא""שש   וז"ל   ווככןן  ההוואא  

  בבאאוותת  קק'',,    ווככתתבב  ההקקררבבןן  ננתתננאאלל  ששםם  "ויראה דהך דשרי ר"מ לגמור במקום שלא הנהגו להתחיל, ואפי' הכי לא התירו אלא עד חצות".  

 "ויראה כו' דהא דקתני ברישא כל מלאכה שהיא לצורך המועד גומרה בי"ד קאי אמקום שלא נהגו". 

 
ווזזהה  ככששייטטתת  ררוובב  רראאששווננייםם..  אאבבלל  ההררממבב""םם  ))ווההללךך  ההממחחבברר  ככששייטטתתוו((  דדההאא  ששההתתייררוו  בבעעלליי  אאווממננייוותת,,  ללההתתחחיילל  ווללגגממוורר  קקוודדםם  חחצצוותת          1122

אפי' במקום שנהגו לעשות  והני ב' דעות הובא בשו"ע סי' תס"ח סעי' ה' וז"ל "ההייייננוו  דדווקקאא  בבממקקווםם  ששננההגגוו  ללעעששוותת  ממללאאככהה  קקוודדםם  חחצצוותת..  

הוא יכול לגומרה קודם חצות אלא שלשה אומניות בלבד הם שמתחילין בהם במקום לא יתחיל בתחל' מלאכ' בארבע עשר אע"פ ש

שנהגו לעשות ועושין עד חצות ואלו הם החייטים והספרים והכובסים אבל שאר אומניות אם התחיל בהם קודם ארבעה עשרהוא 

ות אפי' במקום שנהגו שלא לעשות ואם ויש מקילין לומר ששלשה אומניות הנזכרים מתחילין ועושין עד חצ  :שיגמור עד חצות: הגה

 ".התחיל מבעוד יום בשאר אומניות והוא לצורך המועד עושין עד חצות והכי נהוג )טור בשם הרא"ש(

 
ומאחר שמצינו במלאכה זו קולא לגבי חוה"מ לפיכך   ההחחייייטטייםם  ממוותתררייםם  ששככןן  ממצצייננוו  ממיי  ששאאייננוו  אאווממןן  תתוופפרר  בבחחוולל  ההממוועעדד  ככדדררככוו,,      1133

, שכן חכמים התירו למי שבא ממדינת הים או  מותר  מועד אפילו אומן מותר בזה. והספרים והכובסיםה  מחולבערב פסח שהוא קל  
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ייםם   נִנִ עָעָ צְצְ רַרַ רר,,  ַאַאףף  הָהָ מֵמֵ הה  אאוֹוֹ ההּוּודָדָ רר  יְיְ יי  בַבַ סֵסֵ יי  ייוֹוֹ בִבִ היינו הסנדלרים, מותר לעשות נעלים חדשים קודם חצות בער"פ אפי'    רַרַ

למה פליגי חכמים, ולא התירו אף  במקום שנוהגין שלא לעשות מלאכה כיון שהוא צורך המועד. ועי' בהערה  

 14הרצענים כמו ר' יוסי בר יהודה. 

  

ייםם  ))דדףף  ננהה::((    ::    זזממששננהה     לִלִ גגוֹוֹ נְנְ רְרְ תַתַ ייןן  לַלַ כִכִ בָבָ ייןן  ששוֹוֹ ייבִבִ     נותנים ביצים תחת התרנגולות כדי שיתחממו ויגדלו אפרוחים  ממוֹוֹשִשִ

רר   ׂשָׂשָ הה  עָעָ עָעָ בָבָ ַאַארְרְ ּהּה..      , אפי' אחר חצות מפני שאינה מלאכה גמורה 15כל היום   בְבְ מָמָ קקוֹוֹ מְמְ ּהּה  לִלִ תָתָ ייןן  אאוֹוֹ יירִרִ זִזִ חֲחֲ הה,,  מַמַ חָחָ רְרְ בָבָ ללֶֶׁׁתת  ששֶֶׁׁ גֹגֹ נְנְ רְרְ תַתַ   וְוְ

הה,,      16ומוקים הגמ' דתרנגולת שברחה איירי אפילו בחולו של מועד, וכ"ש בערב פסח שהוא קיל טפי. תָתָ םם  מֵמֵ אִאִ   וְוְ

..        התרנגולת  ייהָהָ תתֶֶׁׁ חְחְ תת  תַתַ ררֶֶׁׁ ייןן  ַאַאחחֶֶׁׁ ייבִבִ  17אפי' בחולו של מועד.ממוֹוֹשִשִ

 
יצא מבית האסורים בתוך המועד להתספר ולכבס בגדיו בחול המועד ]כיון שלא היתה לו אפשרות להתספר ולכבס קודם לכן[, ומאחר 

 ד.חלכל א אף חול המועד התירו אותןך בער"פ שהוא קל מכשמצינו במלאכות אלו קולה לגבי חוה"מ לפי

 
שכן התירו חכמים לעולי רגלים לתקן את נעליהם בחול המועד ]משום  וואאייתתאא  בבממגג''  דדףף  ננהה::  טטעעםם  ששההתתיירר  ררבביי  ייווססיי  בברר  ייההוודדהה,,      1144

בלויים[ ומאחר שבמלאכה זו מצינו בחוה"מ קולא   ם היו עו היו נעליהגישרבים מהם היו הולכים מרחוק רב כדי להגיע לירושלים וכשה

ב  רלמוד היתר לעשות נעלים חדשות בעלפיכך התירוה בער"פ לכל אדם. אולם חכמים חולקים וסוברים שאין ל  ,יותר מבשאר מלאכות

 "שאין למדים תחילת מלאכה מסוף המלאכה".  בחוה"מ משום לתקנןממה שמותר  לכתחילהפסח 

 
ואפילו במקום שנהגו שלא לעשות מותר להתחיל ולעשות כל אלו "  ––ממווששייבבייןן  ששוובבככייןן  ווככוו''    ווזז""לל  ההממ""בב  ססיי''  תתסס""חח  סס""קק  לל""גג,,        1155

 רבעה עשר" דוקא עד חצות.[א. ]ויש מפרשים האי ""הסימן[ כל היום ]אחרונים[המלאכות ]המוזכרות עד סוף 

 
דאם מותר להושיב תרנגולת  בבייאארר  ההגגממ'',,  בבדדףף  ננהה::  ששעע""ככ  ככווווננתת  ססייפפאא  ששלל  ההממששננהה  ""וותתררננגגווללתת  ששבבררחחהה""  ללאא  קקאאיי  עעלל  עעררבב  פפססחח,,      1166

יותר מחזרתה למקומה,    לכתחילה,  םעל הביצים לכתחילה, כ"ש שמותר להחזירה. שיש טירחה יתירה להושיב התרנגולת על הביצי

 אלא ע"כ סיפא קאי על חולו של מועד, אע"פ שבדרך כלל מלאכה אסור בחוה"מ, הכא במקום הפסד התירו.

דבכה"ג אם    וועעוודד  ממבבוואארר  בבגגממ''  ששםם  ששככלל  ההההייתתרר  ללההחחזזייררהה  בבחחווהה""ממ,,  ההייייננוו  דדווקקאא  ששככבברר  ייששבבהה  עעלל  ההבבייצצייםם  גג''  ייממייםם  קקוודדםם  ששבבררחחהה,, 

יצים לגמרי ]שהרי כבר התחילו לגדל אפרוחים וא"א עוד לאכלן[ וכיון שהוא "דבר האבד" התירו  דנה הבילא יחזירנה למקומה תפס

 חז"ל. 

, כל זה  [ שאפי' אם ישבה עליה כבר ג' ימים ואם לא יחזירנה תפסיד הביצים לגמרי והקילו חז"ל להחזירה ] וועעוודד  תתננאאיי  בבעעייננןן,,  

שכבר עבר   האחר ג' ימים מבריחת  בלמבריחתה, שעדיין לא עברו חמימותה מן התרנגולת ונוחה להחזירה, א  ימים  רק אם עדיין תוך ג'

 אסור להחזירה למקומה. ואע"פ שהוא דבר האבד, אפ"ה במקום טירחה מרובה לא התירו. ,  הוא לחזור ולהושיבה  ווטטווררחח  גגדדוולל    החמימות

 
והו"ל כדבר האבד, לכן אפי' להושיב תרנגולת אחרת עליה   ההבבייצצייםם  גג''  ייממייםם,,  ככךך  פפיי''  ההררעע""בב..  דדההככאא  ננממיי  ממיייירריי  ששככבברר  ייששבבהה  עעלל        1177

דשוב אין הביצים    ,אלא התרנגולת שברחה בחולו של מועד קאמר דמחזירין. והוא שישבה על הבצים ג׳ ימים קודם שברחהמותר. וז"ל "

 ".  ייםם  ההללככךך  אאםם  ממתתהה  ממווששייבב  אאחחררתת  תתחחתתייהה  ממששווםם  ההפפססדד  דדבבייצצ  ודבר האבד הוא,  ,ראויים לאכילה

אבל בחוה"מ אם מתה אין מושיבין אחרת תחתיה, כיון שהוא טירחה    אאווללםם  יישש  ממפפררששייםם  ששקקטטעע  זזוו  קקאאיי  דדווקקאא  עעלל  עעררבב  פפססחח,,  

 מרובה לא התירו אפי' במקום הפסד ]כשם שלא התירו להחזיר תרנגולת אחר ג' ימים מבריחתה[. 

מותר להושיב תרנגולת ש  לכאו' ה"ה  יב לכתחילה,למה צריך משנתנו להשמיע דין זה לגבי ער"פ, שאם מותר להוש  לפ"ז  וא"ת

תרנגולת על ביצים שכבר ישבה עליהם תרנגולת אחרת, גדול יותר מלהושיב תרנגולת על   בחה יתירה להושיראחרת? וי"ל שיש טי

 )מאירי(. , שלא ישב עליה תרנגולת מעולםביצים לכתחילה
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ייןן     פִפִ רְרְ רר,,  את הזבל  גגוֹוֹ ׂשָׂשָ עָעָ הה   עָעָ בָבָ ַאַארְרְ הה  בְבְ מָמָ הֵהֵ יי  בְבְ לֵלֵ גְגְ רַרַ תת   חַחַ תַתַ דד      ומשליכים אותו לאשפה חוץ לחצר     מִמִ עֵעֵ ממוֹוֹ אבל בחוה"מ    ּוּובַבַ

ייןן      - ו    שהוא חמור יותר מער"פ, גורפים את הזבל  קִקִ לְלְ סַסַ ייןן..  אותו רק  מְמְ דִדִ דָדָ צְצְ אבל אין משליכין אותו חוץ לחצר משום    לַלַ

      18.שיש בכך טרחה יתירה, ואסור לעשות טירחה יתירה בחוה"מ

  

ייןן   ייכִכִ לִלִ ןן,,    כלים לבית האומן  ממוֹוֹ מָמָ אֻאֻ ייתת  הָהָ בֵבֵ ייםם  מִמִ לִלִ ייןן  כֵכֵ ייאִאִ בִבִ דד    בחזרה לביתו בער"פ   ּוּומְמְ עֵעֵ ממוֹוֹ ְךְך  הַהַ ררֶֶׁׁ צֹצֹ יינָנָםם  לְלְ אֵאֵ יי  ששֶֶׁׁ לל  פִפִ , ר"ל  ַאַאףף  עַעַ

שאינו צריך הני כלים בכלל לצורך הפסח. ומותר לעשותו כל היום משום שאין זו מלאכה כלל. משא"כ בחוה"מ 

לטרוח דבר שאינו לצורך המועד, לכן אין מביאין כלים מבית האומן אלא דברים  אסור, שבחוה"מ אסרו חכמים  

 שהן נצרכים למועד. 
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