
 

 

 

 

 

 רבי חגים שבתות ובתעניותמלאכה בע

)כדי , עושין. מקום שנהגו שלא לעשות )היום(מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות  משנה: )נ' א'(

 , אין עושין.שלא יהא טרוד במלאכה וישכח ביעור חמצו ושחיטת הפסח ותיקון מצה לצורך הלילה(

העושה מלאכה  דתניא:, אפילו ערבי שבתות וערבי ימים טובים נמי, 1ערבי פסחיםמאי איריא  ומקשה() )נ' ב'(
)מאותה , אינו רואה סימן ברכה לעולם )תשע שעות ומחצה(בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה 

 .מלאכה(

 מחצות. , )בערבי פסחים(, לא. הכא )קודם לכן(התם מן המנחה ולמעלה הוא דאסור, סמוך למנחה  )ומתרץ(

 אי נמי, התם סימן ברכה הוא דלא חזי, אבל שמותי לא משמתינן ליה. הכא שמותי נמי משמתינן ליה. 

מים ולמעלה, ובמוצאי שבת ובמוצאי ימן המנחה  מים טוביםכה בערבי שבתות ובערבי יהעושה מלא גופא:
, אינו רואה סימן ברכה 2ית צבור, ובכל מקום שיש שם נדנוד עבירה, לאתויי תענם הכיפורים, ובמוצאי יוטובים

 לעולם. 

 שיטות הראשונים

, שהטעם שמחמירים בערב פסח, הירושלמיעל פי  הר"ן: כתב הטעם שמחמירים בערב פסח יותר והאם נוהג בימינו
, דהאידנא דליכא קרבן ההרז"משום שזמן קרבן פסח מחצות, וביום שיחיד מביא קרבן, אסור בעשיית מלאכה. דעת 

, שכיון שנאסר, אע"פ ורא"שסמ"ג, רמב"ם, ראב"ד, רמב"ן, פסח, דין ערב פסח שווה לשאר ערבי ימים טובים. ודעת 
 .4השו"ע. וכן פסק 3שבטל הטעם, לא בטל האיסור

בערב פסח  דקיימא לן כתרי שינויי דאמרינן בגמרא, ולכן הרמב"ם דעת: בערב פסח, האם מנדים אותומלאכה  העושה
  .5השו"עהעושה מלאכה אחר חצות, מנדים אותו. וכן פסק 

                                                
ולמה ליה למיתני חצות לאשמעינן הך דיוקא, הא כל ערבי ימים טובים  ;אסור ,דקתני עד חצות במנהגא, מכלל דמחצות ולהלן . 1

  . רש"י.אסירי
אבל שאר תענית ציבור לא, כדאמר שמואל  (.י"ב ב' תענית,) כשהיו מתענין על הגשמים ,תענית ציבור אסור במלאכהפירש,  ש"יר . 2

)רי"ף, טז ב בדפיו; חי' הר"ן, ד"ה  שונים רביםאמנם ברא. 'תשעה באב הגיה בגמרא 'לאתויי הגר"אואין חומר תענית ציבור בבבל. 
בולי הלקט, עניין שבת, העושה; רי"ץ גיאת הל' קידוש, ד"ה תנא העושה; ספר העיתים, סי' ב, ד"ה ת"ר אין; ספר חסידים, סי' קכא; שי

 . ולא מצאתי אף כת"י כהגר"א.'בתענית צבור'הגירסה:  סי' נו; אור זרוע, ח"ב הל' ע"ש סי' יג(
ר צדוק אני ממשפחת "ב "ר אלעזר( א'א א"כדאיתא במגילת תענית )פרק ה( ומייתי לה בשילהי בכל מערבין )מוהביא הרא"ש ראיה,  . 3

 ."ט שלנו היהומפני שי ,סנאב בן בנימין ופעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת ונדחה עד לאחר השבת והתענינו בו ולא השלמנוהו
ורבי  .( בעשרה באב בני סנאב בן בנימין'א "וככדאיתא בפרק בתרא דתענית ) ,היו מקריבין קרבן עצים בו ביוםשאבותיו  ,פירוש

שפחותיו נוהגין בו יום טוב כל מ ,אלא כיון שאבותיו היו מקריבין קרבן בו ביום ועשו בו יום טוב ,אלעזר ב"ר צדוק אחר חורבן היה
 .לעולם

רא"ש . מלחמות(רמב"ן ). ד"ה מקום( ב ברי"ף, ר"ן )טז רמב"ם )הל' שביתת יום טוב ח,יז(.. י )ריש פ"ד(ירושלמ –או"ח תסח,א. מקורות  . 4
 . סמ"ג )לאוין עה, בסופו(.)סי' א(

 או"ח תסח,א. מקורות: רמב"ם )הל' שביתת יום טוב ח,יז(. . 5
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אבל מתקן הוא כליו  ;דוקא העושה מלאכה להשתכר, ראבי"הבשם  הרא"שכתב : העושה מלאכה שלא על מנת להשתכר
ן ואפילו בחנם אי ,כתב והמרדכי .ו ספרים דרך לימודו מותר כל היוםוכן מי שכותב לעצמ .ובגדיו לשבת ויום טוב

כתב, שאסור לעשות  6שו"עוה .כיון שהם מלאכות ,ואין לחלק בין בחנם בין בשכר ;לישראל לספר לחבירו מחצות ואילך
  אפילו בחינם. המלאכ

ל כמו מלאכה דחו, דאסור לעשות מלאכה אפילו ע"י גוימשמע , המרדכי כתב: עשיית מלאכה בערב פסח על ידי גוי
דלא שייך אמירה לגוי שבות כי אם ; ם מותר לעשות מלאכה אפילו בביתוייע"י גוד כתב הרוקחו. ("ב א'המועד )מו"ק י

 שהמנהג להתיר.כתב  רמ"אוהשיש מי שאוסר ויש מי שמתיר. כתב  7והשו"ע. גבי שבת ויו"ט וחול המועד

בין זה  )וההבדל, דהיינו מנחה גדולה מהר"ם מרוטנבורגבשם  מרדכיכתב : העושה מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה

 הביא שתי הדעות, בשם יש מפרשים. 9והשו"ע. 8דהיינו מנחה קטנה רש"י. ודעת לערב פסח, חצי שעה(

דהאי דאסר הכא מלאכה בע"ש מן המנחה  ,נראה בעיני, באור זרוע: כתב איזו מלאכה נאסרה בערב שבת מן המנחה
 .מפני שצריך לעסוק בצורכי שבת ,בהתכר שאסור לקבוע עצמו במלאכה כדי להש ,היינו דוקא מלאכה קבועה ,ולמעלה

  .11הרמ"א. וכן פסק 10ההיא ודאי שריא ,ו קובע עצמו עליהאבל מלאכה בעלמא שהוא לשעה ואינ

 .תות וימים טובים מן המנחה ולמעלהנראה שאסור לספר מספר ישראל בערבי שב, הכלבו: כתב תספורת בערב שבת
 תב, שמסתפרים כל היום אפילו מספר ישראל.כ 13והרמ"א. 12ואפשר להתיר תספורת מעשה הדיוט

הני נשי דנהיגי דלא למעבד עבידתא באפוקי  :הכי בירושלמידאיתא  ,י"רבשם  ותתוספו כתב: עשיית מלאכה במוצ"ש
 תב ככן ו ובהא איירי נמי הכא. .מנהג כשר ,שישלים התפלה רוש,פי .מנהגא ,עד דתיתפני סידרא .לאו מנהגא ,שבתא

                                                
אלא תיקון  ,דמתקן כליו לשבת ויו"ט לאו תופר קאמר ,על דברי אבי העזריהמרדכי אה דלא פליג נראו"ח תסח,ב. בב"י כתב ד . 6

לא מיחזי  ,כיון דלעצמו ודרך לימודו הוא כותבם ,וכותב ספרים אף על גב דמלאכה היא .דלאו מלאכה גמורה היא ,בעלמא קאמר
. וכתב אפילו בחנם אסור ,וכן כותב ספרים לאחרים, ויו"ט כגון תופר בגדיו אפילו לצורך שבת אבל עושה מלאכה גמורה. כמלאכה

המשנ"ב )ס"ק ו(, דלהשתכר אפילו אינו מלאכה גמורה אסור, ואפילו אם הוא לצורך יו"ט. ושכתבו האחרונים דפועל שאין לו מה 
  .מרדכי )סי' תרז(. רא"ש )סי' א( –יאכל, מותר לעשות מלאכה להשתכר. מקורות 

אחר חצות  נכריולענין להסתפר ע"י ( שמה שהתיר הרמ"א, היינו אפילו עושה בביתו של ישראל. "ק הוכתב המשנ"ב )סאו"ח תסח,א.  . 7
משום דהיא מלאכה  ,אפילו בחנם אבל ע"י ישראל אסור. שמטה ראשו לצד המספר ומסייע קצת להקל אף ,הסכימו הרבה אחרונים

. מקורות: מרדכי )סי' תרז(. אפילו ע"י עצמו או ע"י אחר בחנם יש להקל ,צותאם שכח ליטול אותן קודם ח יםיגמורה. ונטילת צפרנ
 הרוקח )הל' תשעה באב, סי' שי(. 

 , או מתשע שעות )סמוך למנחה קטנה(.)כזמן מנחה קטנה(וראה דיון בב"י, אם כוונתו מתשע שעות ומחצה  . 8
משנ"ב )ס"ק ג( דהסומך על המקילין שסוברים מנחה קטנה, היינו . עוד כתב השרי ופרקמטיאאו"ח רנא,א. וכתב המשנ"ב )ס"ק א(  . 9

דזמנו )חו"מ סי' שלא(  שו"עאיתא ב ,אבל פועל הנשכר אצל בעה"ב בסתם .בעושה מלאכת עצמותשע ומחצה, לא הפסיד. וכל זה, 
. )תשב"ץ קטן סי' צ(ר"ם . מהמרדכי )סי' תרג( -. מקורות במקום שיש מנהג קבוע לפסוק מקודםאם לא  .הוא סמוך לשקיעת החמה

 רש"י )נ' ב', ד"ה מן המנחה(.
 . מתירין. ובית הלל כרישין אלא כדי שישורו מבעוד יוםאין שורין דיו וסממנין ו ית שמאי אומרים:ב )י"ז ב'(, דשבת רק קמאכדתנן פ . 10
 (. יג סי'הלכות ערב שבת  "ב,ח) "זאורות: או"ח רנא,א. וכתב המשנ"ב )ס"ק ד(, שכשעושה דרך עראי דשרי, היינו אפילו בשכר. מקו . 11
וכל  .והעולם נהגו היתר בדברוהב"י הביא דבריו וכתב, כלבו.  .הדיוט תופר כדרכו )מועד קטן ח' ב'( דלא גרע מחול המועד דאמרינן . 12

 . ע"כ. וראה להלן. הלך אחר המנהג ,שהלכה רופפת בידיךמקום 
 לוולפי דעתו יש ליזהר ממנחה ולמעלה אפי .עיין בביאור הגר"א שמפקפק בזה מאדמסתפרין(, או"ח רנא,ב. וכתב בביה"ל )ד"ה ו . 13

 מקורות: כלבו )סי' נח(. ."שייע .כי היא תמיד מלאכת אומן ,בחנם
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  14ומיהו נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה כל מוצאי שבת.וסיים, , דרהםהאבו

 שולחן ערוך

 תסח(או"ח, הלכות פסח, סי' )

ם ָאסּור. ְוֵיׁש מִ   .א ִחּנָ ִתין אֹותֹו. ַוֲאִפּלּו ַלֲעׂשֹות ּבְ ּמְ ַסח ֵמֲחצֹות ּוְלַמְעָלה, ְמׁשַ ב ּפֶׂ רֶׂ עֶׂ ה ְמָלאָכה ּבְ אֹוֵסר ֲאִפּלּו ַעל ְיֵדיָהעֹוׂשֶׂ  י ׁשֶׂ
יר יוֹ גּ  ּתִ ּמַ ְנָהגְוֵכן הּוא הַ ); ְוֵיׁש ִמי ׁשֶׂ  .(ּמִ

ר,   .ב ּכֵ ּתַ ה ְמָלאָכה ְלִהׂשְ עֹוׂשֶׂ ׁשֶׂ ָבִרים ֲאמּוִרים, ּכְ ה ּדְ ּמֶׂ ׁש )ּבַ ָגִדים ַמּמָ מּוָרה ִלְתּפֹר ּבְ ם ְוהּוא ְמָלאָכה ּגְ ִחּנָ ית יֹוֵסף(,  (אֹו ּבְ ן )ּבֵ ֲאָבל ְמַתּקֵ
ךְ  רֶׂ ּכֹוֵתב ְסָפִרים ְלַעְצמֹו ּדֶׂ ָליו ְליֹום טֹוב; ְוֵכן ִמי ׁשֶׂ ר הּוא ּכֵ  .ִלּמּודֹו, ֻמּתָ

ֲהגוּ   .ג ּנָ ין. ָמקֹום ׁשֶׂ ֲהגּו ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה, עֹוׂשִ ּנָ ם ֲחצֹות, ָמקֹום ׁשֶׂ ין.  קֹדֶׂ ּלֹא ַלֲעׂשֹות, ֵאין עֹוׂשִ  ׁשֶׂ

ּלֹא ַלֲעׂשֹות  הגה: ֲהגּו ׁשֶׂ ּנָ ָאר ְמלָ ו(; ")ַמֲהִריּוְלִדיָדן ָמקֹום ׁשֶׂ מּורֹות, ֲאָבל ׁשְ א ְוַדְוָקא ְמָלאכֹות ּגְ  .ב(")ַמֲהִריאכֹות ֲאִפּלּו ִמְנָהג ֵליּכָ
 רנא( או"ח, הלכות שבת, סי' )

ה  .א ה  ָהעֹוׂשֶׂ ְנָחה ּוְלַמְעָלה ֵאינֹו רֹואֶׂ ת ִמן ַהּמִ ּבָ ב ׁשַ רֶׂ עֶׂ ָרָכהִסימָ ְמָלאָכה ּבְ ים: .ן ּבְ דֹוָלה, ְוֵיׁש ְמָפְרׁשִ ים: ִמְנָחה ּגְ  ֵיׁש ְמָפְרׁשִ
ה.   ִמְנָחה ְקַטּנָ

יָה, ׁשָ ְוַד  הגה: ָעה, ְולֹא ָקַבע ָעלֶׂ ְך ֲעַראי, ְלִפי ׁשָ רֶׂ ה אֹוָתּה ּדֶׂ ַבע, ֲאָבל ִאם עֹוׂשֶׂ ְך קֶׂ רֶׂ ָלאָכה ּדֶׂ ה ַהּמְ עֹוׂשֶׂ ׁשֶׂ ם אֹור ָזרּוַע(ֵרי ְוָקא ּכְ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ  .)ּבֵ
ה  זֶׂ ּיֹוֵצא ּבָ לֹוִמים ְוָכל ּכַ ת ׁשְ רֶׂ ר ִלְכּתֹב ִאּגֶׂ ְבֵרי ַעְצמֹו(ְוָלֵכן ֻמּתָ  .)ּדִ

ל ַהּיֹום.  ב.  ר ּכָ ת, ֻמּתָ ּבָ ְך ׁשַ ָגָדיו ְוֵכָליו ְלצֹרֶׂ ן ּבְ ָכר  הגה:ְלַתּקֵ ת ְוֵאינֹו נֹוֵטל ָעָליו ׂשָ ּבָ ְך ׁשַ ְגֵדי ֲחֵברֹו ִאם הּוא ְלצֹרֶׂ ין ּבִ ית יֹוֵסף(; ְוהּוא ַהּדִ )ּבֵ

ְך ִלּמּודֹו.  רֶׂ ּכֹוֵתב ְסָפִרים ְלַעְצמֹו ּדֶׂ ין ְלִמי ׁשֶׂ ָכר ֲא  הגה:ְוהּוא ַהּדִ ׂשָ ֲהגּו(. ָבל ָאסּור ִלְכּתֹב ַלֲחֵברֹו ּבְ ּנָ ַכי פ' ָמקֹום ׁשֶׂ ִרין)ָמְרּדְ ּפְ ל  ּוִמְסּתַ ּכָ

ּפָ  ָרֵאל. ַהּיֹום, ֲאִפּלּו ִמּסַ ל ּבֹו ּוֵבית יֹוֵסף(. ר ִיׂשְ בָּ )ּכָ ִכין ָצְרֵכי ׁשַ ּיָ ֵדי ׁשֶׂ ת, ּכְ ּבָ ב ׁשַ רֶׂ עֶׂ ִלּמּודֹו ּבְ ת "ג פי")שת ְוֵיׁש ְלָאָדם ְלַמֵעט ְקָצת ּבְ ּבָ ׁשַ ו ּדְ

ְלִמי פ ַתֲעִנית("ְירּוׁשַ  .ק ּדְ
 שלד()יו"ד, הלכות נידוי וחרם, סי' 

ת ָהָאָדם, ְוֵאּלּו ֵהן:   .מג ין אֶׂ ָבִרים ְמַנּדִ ַסח ַאַחר ֲחצֹות. ...ַעל כ''ד ּדְ ב ּפֶׂ רֶׂ עֶׂ ה ְמָלאָכה ּבְ  . .ָהעֹוׂשֶׂ
 תקעה()או"ח, הלכות תענית, סי' 

ִני, ּוְבֵאּלּו ַמְפִסיִקין ָעְברּו ֵאּלוּ   .ג י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ ּבּור ׁשֵ ֲעִנּיֹות ַעל ַהּצִ ין ּגֹוְזִרין עֹוד ג' ּתַ ית ּדִ עֹוד יֹום,  ְולֹא ַנֲענּו, ּבֵ ֱאכֹל ִמּבְ ִמּלֶׂ
ת ְמָלאָכה ּיַ ֲעׂשִ ם ּבַ הֶׂ ְיָלה ַוֲאסּוִרים ּבָ ּלַ ּיֹום ֲאָבל לֹא ּבַ  ...ּבַ

 

                                                
ונשי דידן רק עד  .ואנחנו לא שמענו המנהג הזה שהוא כנגד הירושלמי, (רצט, סעי' כב)ערוך השולחן וכתב . (ק טו"רצט,י, ס)א "במג ד"הו . 14

ה "סדר מוצאי שבת, ד)אבודרהם . (ה העושה"ד)תוספות  :מקורות .וכן עיקר .ואח"כ עושות כל המלאכות ,אחר הבדלה אין עושות
 . (סי' פח)ץ קטן "תשב ור'. (הירחי וכתב אבן

 ת”בעזהשי

 "אפתש טבת כו
 נ'| דף:  ד| פרק:  פסחיםמסכת: 


