
           
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       

  

   !!! מקום זה מיועד להנצחה !!! 
  "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 

  

  כגדף  -   מכות מסכת 
  עיונים על הדף

  .איסור מלאכה בחול המועד
, ז"המבזה את המועדות כאילו עבד ע, דרש רב ששת בשם רבי אלעזר בן עזריה

. לפרשת המועדות" אלהי מסכה לא תעשה לך"ומקורו ממה שסמכה התורה 
  .  שהכוונה לחול המועד)עדותוה את המ"ד(י "ביאר רש

נקט מדקדוק , קח, ץ דושינסקי ב"ת מהרי"ובשו, דברוב הראשונים נזכר שהכוונה לחול המוע(
וכך כבר ציינו בריש , ט אלא לגבי חולו של מועד"שלשון זה לא נמצא לגבי יו" מועדות"הלשון 

 והמשנה תקרא )ש"המיבפ(ם "ולשון הרמב". משקין בית השלחין במועד"ק שלשון המשנה "מו
היות , ט"יו' וביאר התוס. כל מועד ומועדמועד ימים שאנו קוראים חולו של מועד והן הימים שבין 

אף ". מועד"נקרא חול המועד בשם , "חול המועד"לשון , ולא מצאנו בלשונות שנזכרו במשניות
בראשי חדשים ובחולו של ",  לשון המשנה)ב, ד(שהרי בשלהי מסכת מגילה , ש ציין"שהרש

, ק"ים למשניות במסכת מוט מתייחס"יו' שדברי התוס, ש"לכן מעמיד הרש". מועד קורין ארבעה
  .)אלא מועד" חול המועד"שבהם לא נזכר 

במשנה בתחילת  .צריך ללבן בשורש האיסור האם הוא מהתורה או מדרבנן
ולכן מותר . מסכת מועד קטן מבואר שמלאכת דבר האבד הותרה בחול המועד

  . תאבד, ואם לא ישקה אותה. הרגילה לקבל מים, להשקות בין השלחין
ששת ימים "דכתיב , )א, יח(פ המבואר במסכת חגיגה " ע)שקיןמה "ד(י "ביאר רש

 מה שביעי עצור בעשיית מלאכה ,"אלהיך' תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה
אי מה שביעי עצור בכל מלאכה אף ששה , אף ששה עצורים בעשיית מלאכה

ואין ששה , תלמוד לומר השביעי שביעי עצור בכל מלאכה, עצורין בכל מלאכה
לומר לך איזו מלאכה , הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים, עצורין בכל מלאכה

ומלאכה שיש בה הפסד אם אינו עושה , אסורה בחולו של מועד ואי זו מותרת
  . ל"עכ. כגון להשקות בית השלחין התירו חכמים, אותה

י שאיסור מלאכה בחול המועד הוא מהתורה רק יש "מבואר מפשטות לשון רש
  .ים להתיר מלאכת דבר האבדכח ביד החכמ

 עיין. מה המקור וגדר האיסור מלאכה בחול המועד, דבר זה ארוך בראשונים
ה "בתודע "ועי. ב, וכן שם יא. ן ועוד"ש ר"רא, בראשונים בתחילת מועד קטן

ר אלחנן אי מלאכה בחול המועד אסורה "ת להר" בין רלוקת מח)ב, בכז "ע(תיפוק 
דברי א פליג מ" והר.ת שאסורה רק מדרבנן"טת רשי. מדאורייתא או רק מדרבנן

מ לא מבעיא קאמר לא מבעיא " פתח באבל וסיים בחוה)ב, יא(ק "הסוגיא במו
  . חול המועד דאסור דאורייתא' ימי אבלו דאסור דאסור דרבנן אלא אפי

 אולם לאבל . היות ויש לו אסמכתא מן התורה,דאורייתאשמוגדר ל "ת ס"אולם ר
כ בחול המועד יש לו רק עיקר מן התורה " א,רי קבלהיש אסמכתא רק מדב

  .ט"דאיכא למיגזר אטו יו
 ל המועד שחו,מוכיחים'  תוס)חולו ה" בתודא, יח(ת מתבאר טפי בחגיגה "רדעת 

כ דבר האבד וכמה מלאכת דשרינן "ת דא" וקשה לר.אסור במלאכה מדאורייתא
 אסור ומקצתו מותר  וכי היכן מצינו איסור דאורייתא מקצתו.התם היכי משתרי

  .ש בעוד ראיות שהביאו"יעויי' וכו
 .אסורה מדרבנן, ל המועד שמלאכה בחו,ם"שיטת ריבהביאו את ' שם בתוסו

אמר רב כעין הסוגיא שלנו ש' על דברי הגמ )א, קיח(ם בפסחים "הרשבנקט 
'  ופי.ז" כאילו עבד ע,מבזה את המועדותה כל הא בן עזרי"ששת משום ר

 דכתיב , שעושה מלאכה בחולו של מועד)עדותו המבזה את המה כל"ד(ם "הרשב
   . חגיגה איסור מלאכה בחולו של מועדתאת חג המצות תשמור ונפקא לן במסכ

 מפרש בחגיגה אם בראשון )מצותהה את חג "ד(י לפנינו "וכן כפי שכבר נזכר ברש
ובשביעי הרי כבר אמר הא לא בא להזהיר אלא על חולו של מועד שאסור 

  .י חולו של מועד"רש' ומבזה את המועדות פי. ית מלאכהבעשי
  ?ז"מדוע מבזה את המועדות כעובד ע

כ חמור הגדרתו עד "ש מדוע המבזה את המועדות כ"צריך להבין בדברי ר
 הרי המועדות את המבזה כל"ולשון המאירי . ז"שנחשב ככופר בעיקר ועובד ע

 הטבעים ושנוי ועונש גמול תבאמונ כפירה צד בזלזולן שיש מפני ז"ע כעובד הוא
לשונו של . ל"עכ". למבינים שנודע כמו העולם בחדוש כפירה צד מזה וימשך

  .המאירי מעט סתום
וגם את "על הפסוק , ק ביחזקאל וכך"פ דברי הרד"ואולי ניתן לבאר דבריו ע

שואל מדוע נאמר שבתותי בלשון , )יב, כ( " נתתי להם לאות ביני ובינהםשבתותי
כווונת הנביא להורות אף על שאר המועדות , ק"ביאר הרד. בלשון יחידרבים ולא 

שהוציא אותם , ה לישראל בתורת אות שהוא להם לאלוקים"שנתן הקב
  .  מועד מועד בזמנו, ממצרים ונתן להם את שבת בראשית ואף את המועדות

ואפשר שזהו שורשם הפנימי של דברי המאירי שהמזלזל במועד מנתק את 
  . ת הבורא ומיציאת מצריםעצמו מאמונ

 י"הש אל חוגגין שיהיו הוקבע המועד כי,  ביאר כך)כאן בחידושי אגדות(ל "במהר
 שהם השנים כי. "לך ונועדתי" מלשון מועד נקרא והוא, יתברך עבודתו ועובדים

 עם מתוועד י"הש שיהיה הוא הרגל וכן, מועד נקרא יחד ומתועדים מתחברים
 הזה בחבור רוצה אינו כאלו המועדות את השמבז ומי. להם ומתחבר עמו

 היו לרגל עולים ישראל כשהיו )א ,דנ יומא( במסכת אמרו ולכך. באחר ומתדבק
 עצם הוא לרגל עליותם כי )לרגל כשעלו( להם מראים והיו הפרוכת להם מגביהין

 את המבזה אמר ולכך. זה להם מראים היו אז ולפיכך, מועד שנקרא החבור
  .קראד כלישנא הרגלים המבזה ראמ ולא, המועדות

שהרי בזמן ירבעם ביטול , א מביא ביאור וראיה מן המציאות"באמת המהרש
שהרי עשה חג בחודש השמיני שבדה , המועד בזמן גרם שכבדו עבודה זרה

וזה ההפך מהנעשה אצל , והמועדות בזמנם מורים על יציאת מצרים. מליבו
ודבר זה " הנה אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים"ירבעם שנאמר 

  .בדה מליבו
  

  סיכום הדף
  

    .קודשים קלים מחוץ לחומה. ביכורים :נושא  

היות ונסמך דין ,  הסיבה שרצועת המלקות עשויה מעגל,ע"דרש רב ששת בשם ראב
סמך איסור שור בדישו לפרשת נ, עוד דרש. ארבעים מלקות לאיסור חסימת שור בדישו

אין חוסמים אותה ואין כופים , יבום ללמד שאם נפלה יבמה ליבום לפני מוכה שחין
ומקורו , ז"המבזה את המועדות כאילו עבד ע, עוד דרש. אותה להתייבם אלא חולצת

כל , דרשד עו. לפרשת המועדות" אלהי מסכה לא תעשה לך"ממה שסמכה התורה 
, המקבל לשון הרע והמעיד עדות שקר ראוי להשליכו לכלביםכל , המספר לשון הרע

  ".לא תשא שמע שוא"ל, שנסמך בתורה טריפה לכלבים
ידע שור קונהו  "ולמד החכם בן הגליל,  שהיו מכים היה רצעות של חמורברצועה

ויפרע מן , ה יבא מי שמכיר בבעליו מחמת האבוס"אמר הקב" וחמור אבוס בעליו
  . וס בעליוהחוטא שאינו מכיר באב

 מבואר שעשו לכל אחד אמר אביי,  של הנידוןמבואר שהרצועה הגיעה עד כרסו
 היה הידוק וקשר אאל, ד היו הרבה רצועות"כ בבי" אאמר רבא. רצועה כפי מה שהוא

  .ברצועה שניתן לכוון את הגודל
והפילו השופט  "דרש רב כהנא, מקומות בגוף'  היו מחלקים את המלקות לגכמבואר

אמר רב . רשעיות מאחוריו' רשעה אחת מלפניו וב"  לפניו כדי רשעתו במספרוהכהו
,  שצריך להיות מוטהואמנם נדרש. ונדרש והכפילו" והפילו" הרצועה כפולה חסדא

  ". יטיהו"אולם בעבור זה היה מספיק שיהיה כתוב 
 בברייתא שהיו מעמידים שמשים שהם דעת רבנן,  שמכה בכל כוחואמרה המשנה

 לא היו מקפידים והיו ממנים אף ולדעת רבי יהודה. כוחם ובעלי מדע רגועיםחלשים ב
לא " שהרי אמרה תורה  כדברי רבי יהודהאמר רבא שמסתבר. בעלי כח וחסרי מדע

 אין מזהירים ולדעת רבנן. ואם מדובר באנשי מדע מה צריך להזהיר" יוסיף פן יוסיף
אבל את המכה נותן ביד ,  ידיו'מגביה בב,  שמגביהמבואר בברייתא. אלא לזריזים

  . אחת שכך יותר חזק
אם יש הרבה , קורא את הפסוקים המבוארים במשנה, הגדול שבדיינים, 'מבארת הגמ

ם וא,  לצמצם ולסיים בדיוק בסיום המלקותוהמצווה, ואם מעט מקצר,  מאריךמכות
  ".הכהו" אומר השלישי. מונה את המלקות, נישה.  כמבואר יוכל לחזורלא

" מכה רבה "והנאמר" לא יוסיף" על המלקות אפילו מעט שנאמר ר להוסיףאסו
  . מתייחס למלקות שקיבל שמצוותם במכה רבה בכל הכח

ואין מים ,  אם התבזו ברעי בין איש ובין אשה נפטריםמ"לדעת ר, מבואר בברייתא
בין איש ובין ,  רבנןתעלד. אשה במים, האיש ברעי, לדעת רבי יהודה. פוטרים אותם

שבין איש ובין ,  כמבואר במשנהבדעת רבי יהודה' ומבארת הגמ. אשה במים או ברעי
  . וחילק רק במים, אשה נפטרים ברעי

אם התבזה כאשר הרימו את , מבואר בברייתא. נפטר,  אם כפתוהו וברחאמר שמואל
 בפעם אבל,  הרצועה בפעם השניהוכן אם נפסקה. נפטר', או פעם ב' הרצועה פעם א

 שמיד אם אמדוהו.  יש בזיוןאבל במרוצה, כיון שאין כאן בזיון, לא נפטרהראשונה 
ואם התבזה . לוקה, ד" מבייצאשאבל אם לכ. אין מלקים אותו, לאחר שילקה יתבזה

  . היינו לאחר ההכאה" והכהו ונקלה"מלקים אותו כיון שנאמר , עוד קודם שלקה
של מעלה מוחלים להם על ד "בי, חייבי כריתות שלקו, לדעת רבי חנניא בן גמליאל

אם עובר עבירה , עוד אמר. לאחר שלקה הרי אחיך" ונקלה אחיך לעינך"הכריתות 
, דרש רבי שמעון. בודאי מי שעושה מצווה אחת כמה שכרו רב, אחת נוטל נפשו

היינו שהפורש " אשר יעשה אותם האדם וחי בהם"ונאמר " ונכרתו הנפשות העושות"
אם נמנע מאכילת דם מקבל , רבי שמעון בר רבי אומר .מן העבירה נחשב שעה מצווה

 אם נמנע מדברים שהנפש מחמדתן ופורש ו"ק, שכר על אף שבין כך לא היה אוכל
 אומר רבי חנניא בן עקשיא. כמה זוכה הוא ודורותיו ודורות דורותיו עד סוף כל הדורות

 חפץ למען 'ד"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר "רצה הקב
  ". צדקו יגדיל תורה ויאדיר

 אולם לדעת רבנן, כאומר דעת רבי חנניא שהמקבל מלקות נפטר מכרת, ח"אמר ריו
ואם סברו כדבריו . כ זדונו כרת"ויוה, אין כך הדבר שהרי אמרו בשבת זדונו בידי אדם

שהאמור , נ"ביאר ר. כ יפטר מכרת ושניהם בידי אדם"הרי לאחר שלקה מחמת יוה
 שחייבי כריתות אינם לוקים ולמד מכרת דעת רבי יצחקזה , כ שזדונו כרת"ביוה

אף אם נאמר כשיטת רבנן , לדעת רב אשי. באחותו שיצא מן הכלל ללמד על דבר זה
כ עיקר זדונו בידי שמים שאף בלא עדים והתראה "שיש מלקות בחייבי כרת אבל יוה

מי , שאל רב יוסף. בן גמליאל הלכה כרבי חנניא אמר רב אדא בר אהבה. מתחייב כרת
כ איך תבאר מה שאמר " אתמה אביי, עלה לשמים וראה שבאמת נפטר מחיוב כרת

אלא מתוך , ד של מטה והסכימו עמהם בשמים"דברים עשו בי' שג, רבי יהושע בן לוי
  . לדעת רבי חנניא בן גמליאלכן הדבר, הפסוקים מתבאר כך

היינו קיבלו " קיימו וקיבלו "מקרא מגילה .א, ד של מטה" לביהדברים שהסכימו בשמים
מבועז ששאל את הקוצרים , התירו לשאול שלום בשם. ב. למעלה מה שקיימו למטה

שקנס , מעשר לכהנים תיקן עזרא שיביאו .ג. "עמך גבור החיל' ד"והסכימו עמו שנאמר 
ה אמר שיביאו את "והסכימו עמו שמבואר בנביא במלאכי שאף הקב, את הלווים

, ביאר רמי בר רב" והריקותי לכם ברכה עד בלי די "ומבואר, ות אל בית האוצרהמעשר
 . תיים מלומר די מרוב שפע ברכהעייפו השפ שיתדע
  

 midrashiya@eagleintl.com :הערות והארות, תרומות, להנצחת יקירך, ל"דואלמנוי ב
 


