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  פטור נשי�, שבת יו� טוב חול המועד �) 2( הנחת תפילי�זמ� 

  סדר הלימוד השבועי –פתיחה . א

נמשי� את לימודנו על זמ� הנחת תפילי� בלימוד המקורות על , לאחר לימוד הסוגיה על תפילי� בלילה

מש� נעבור ללימוד ו ,לזה נקשור את המקור לפטור נשי� .וחול המועדיו� טוב , הנחת תפילי� בשבת

  .ומש� ללימוד על מקו� הנחת תפילי�, על איסור הסח הדעת מתפילי� וחובת משמוש

  שבת ויו� טוב. ב

 .ראו את האמור במדרשי ההלכה על הנחת תפילי� בשבת ויו� טוב .1

 ".שה� גופ� אות... מאי קסבר", :מנחות לו .2

ומומל� לעיי� בסוגיות הנוספות בבלי המזכירות את השאלה הא� , לה בעירובי� צוראו את המקבי .3

 .שבת סא ושבת סב –שבת הוא זמ� תפילי� 

 ".סגי... ואית דבעי מימר, ב"ב ה"ירושלמי ברכות פ .4

 .'י' ד הל"� הלכות תפילי� פ"רמב .5

 ?הא� בשבת אי� מצוה או שיש איסור להניח .6

 ה ולבני מערבא"סו# תד: נדה נא  )א

 .ש"המובא בש� ספר העיתי� והערת הרא, ש הלכות תפילי� סימ� טז"רא  )ב

  חול המועד. ג

 :גאוני� .1

 .קצג$סימני� קצב, אוצר הגאוני� לעירובי� חלק התשובות  )א

 .ש הלכות תפילי� סימ� טז בש� ספר העיתי�"האמור ברא  )ב

 :בעלי התוספות .2

 .ה יצאו שבתות"תד: מנחות לו  )א

 .א סימ� תקפט"חאור זרוע   )ב

 .תפילי� סימ� טזש הלכות "רא  )ג

 .'מסופק היה וכו", עמודה ימנית בסופה, א"יג ע, מרדכי הלכות תפילי� $להרחבה   )ד

 :קטלוניה .3
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 .צ"א סימ� תר"א ח"ת הרשב"שו  )א

 .ר כותב אד�"ה ת"ד, .ק יט"א למו"ריטב $להרחבה   )ב

 .ע"ובשו, סימ� לאי "טור וב .4

 .א"ה וי"ד, א"א סימ� ל"ביאור הגר .5

 :מספרות האחרוני� –למטיבי לכת  .6

 .קלז$קלו' עמ', א, שיעורי� לזכר אבא מרי  )א

 .י$ ד על תפילי� סימני� ט"שיעורי הגרי  )ב

 .מב$ שאגת אריה סימני� מא  )ג

 .לז$דיו� מאד רחב במשכנות יעקב סימני� לו  )ד

, �"יעקב כ –מאמר הסוקר את הדיו� ממבט על השפעת הזוהר על פסיקת הלכה  $ להרחבה  .7

, ל"הנ: בתו�, "ילוקי דעות ומחלוקות ציבוריות בהשפעת הקבלהח –תפילי� של חול המועד "

 .124$102' עמ, הלכה וקבלה

  פטור נשי� מתפילי�. ד

 :ספרות תנאי� .1

 .האמור במדרשי ההלכה בנדו�  )א

 .ג"ג מ"משנה ברכות פ  )ב

 :תלמודי� .2

 ".בתפילי�... נשי�", ב"ב ה"ירושלמי ברכות פ  )א

 :בבלי ברכות כ  )ב

 .ה ותפילי�"ותחילת תד, "נשי� פטורות... עשהומצות ", .בבלי קידושי� לד  )ג

 ".אי� מלמדי�... אמר רבא פפונאי. "ש� לה  )ד
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 ב"ב ה"רושלמי ברכות פי

 פרט לימי� טובי�. ת שהוא ל� לאותא". והיה ל� לאות". נשמעינה מ� הדא. דבעי מימר> 01יתוא

  . ושבתות שכול� אות

  ". מימי� ימימה"' ולא כ� כת

 5  . כל מילא דלא מחוורא מסמכי� לה מ� אתרי� סגי. יוחנ�' לית ל� אלא כיי דמר ר

את שהוא חייב בתלמוד תורה חייב . ולא את בנותיכ�". ולמדת� אות� את בניכ�. "נשי� מניי�

   .  נשי� שאינ� חייבות בתלמוד תורה אינ� חייבי� בתפילי�. �בתפילי

  הלכות תפילי� סימ� תקפט  � א "ספר אור זרוע ח

  שבת ויו� טוב לאו זמ� תפלי� 

לאות ) ל�(' ל והי"ת' טובי' עקיבה אומר יכול יניח אד� תפלי� בשבתות ובימי' הקומ� רבה תניא ר' בפ 10 

ל "רבינו אליקי� זצ' פי. ט שה� גופ� אות"אות יצאו שבתות וי בי� עיני� מי שצריכי�' על יד� ולטוטפו

א שה� גופ� אות שנהר סמבטיו� ומעלה בזכורו מוכיחי� שנחי� "ע. ביני ובי� בני ישראל אות היא' דכתי

ת לא הוה "וחולו של מועד שמותר במלאכה מה. ועוד שנוכל לפרש מפני שה� אסורי� במלאכה. בה�

בפסח וחייב לישב בסוכה בחג הסכות לא מקרי אות בהכי וכבר ] בחמ�[סור ג דא"אות ומניח תפלי� אע

השבתי לחייב בתפלי� בחולו של מועד וזה לשוני אשר כתבתי נתתי את לבי לתור ולדרוש א� מותר  15 

עקיבה ' ללבוש תפילי� בחולו של מועד יע� כי ראיתי מסתפקי� בהא דתניא בהקומ� ובהמוצא תפלי� ר

ותמיה אני . ומספקא להו אי בחולו של מועד הוי בכלל אות א� לאו' תפלי� כו אומר יכול יניח אד�

' במלאכה יהיו אות כדאמ' מ יקרא אות וכי אפשר שימי� שמותרי� מדאוריית"דהאי� נאמר דחולו ש

לי מי שנמנה עמי התרתי בשר בכור לישקל בליטרא והתרתי ' ר אבא בר ממל אלו הי"בירושלמי א

מ כלו� אסור בשר בכור לישקל בליטרא אלא כדי שיהיו מוכרי� אותו בזול "בחששיהיו עושי� מלאכה  20 

מ אלא כדי שיהיו אוכלי� ושותי� ועוסקי� "מלאכה בחש] אסרו[וה� מערימי� ומוכרי� אותו ביוקר כלו� 

ותדע . מ לא מתסר אלא מדרבנ�"דבר האסור בחש' הא למדת אפי. ואינו� אכלי� ושתי� ופוחזי�. בתורה

הכל ' ואי דאורייתא הי. לקי� בי� דבר האבד לדבר שאינו אבד בי� צרכי רבי� לצרכי יחידשהרי מח

ק בההיא דמסיק תנ� משקי� בית השלחי� במועד ובשביעית בשלמא מועד "י פ"ג שפירש"ואע. אסור

אסברתי ' ומותבי. כ אסמכתא היא ומדאורייתא שרי במלאכה"דנפקא ל� מקרא ע' משו� טרחא ופי 25 

י שהיא מותרת במלאכה התירו "ק ירושלמי מה בי� שביעית מה בי� מועד שביעית ע"מק ד"רפ' דאמ

י שהוא אסור במלאכה לא התירו אלא דבר שהוא "בי� דבר שהוא טורח בי� דבר שאינו טורח מועד ע

על עצמ� דמסיק דמועד אסור במלאכה שביעית מותר והלא ' והשתא תמי. אבד ובלבד שאינו טורח

דיד� שבשביעית ' כ אית ל� למימר כדמסיק בתלמוד"אע' דהא ושבתה האר� כתי שביעית נמי אסורה

והשתא . נ כרבנ� דאמרי אבות אסר רחמנא תולדות לא אסר רחמנא"היא א' ז שריא דרבנ� ור"בזמה 30 

דרשו ' מועד שהוא אסור במלאכה דאורייתא לא התירו רבנ� אלא דבר האבד פי' הירוש' כ� פי' יהי
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איפרק ' דירושל' שהיא מותרת דאורייתא התירו שניה� והשתא שמעתיוהתירו אבל שביעית 

י "פ מועד ע"מיהו לאו קושיא היא שאני אומר דה. מ דרבנ� תיקשי"דמלאכת חוה' ואסברת� שפי

שהאיסור שלו שאסרו רבנ� משו� טורח מלאכת ישראל חלקו בה רבנ� בי� אבד ' פי. שאסור במלאכה

לגזירת� שביעית שאינה אסורה מטע� טורח דישראל ' כ עקרו"לשאינו אבד ובלבד שאינו טורח שא 35 

מ מותרת דאורייתא "הלכ� אחרי שפירשנו דמלאכת חוה. אלא משו� שבות האר� לא חלקו בה רבנ�

האי� יעלה על לב איש לומר שהוא אות ויפטר מתפלי� שה� דאורייתא ואשכח� דשרו רבנ� צורכי רבי� 

שלא לצור� המועד מותר כהדה ' ק אבל בשל רבי� אפי"מי פבירושל' אפילו שלא לצור� המועד כדאמ

וחוזרני בי . אבהו מעבדינהו וכהנה רבות א# בתלמוד דיד�' בני סכות אתפחתת במועדא ושרא לו� ר

ט "פ אי� דורשי� בחגיגה דאיירי לעני� תשלומי י"מ דרבנ� מההיא דס"ממה שפירשתי דמלאכת חוה 40 

נ חג הבא בזמ� "אלא חג הבא בזמ� אסיפה ה[מ מי שרו "בחשמ ופרי� "ט מי שרי אלא בחש"אסיפה בי

. כ לאיסורא"מ אסור במלאכה ומייתי הת� ברייתות שבת"ל דחש"ופרי� מכלל דתרווייהו ס] קצירה

וליכא למימר הת� דאסמכתא היא דכולה שמעתא דהת� בדאורייתא איירי ובעי למימר דמלאכת 

בי� דבר האבד לשאינו אבד ובי� צרכי ' והא דמחלקי. שהבאתי לעיל' ופליג אירוש' מ דאוריית"חוה

' איד� ששת ימי� תאכל מצות וביו� השביעי וכו' רבי� לצורכי יחיד היינו כדתניא באי� דורשי� תני 45 

הא לא מסר� הכתוב לידרש אלא לחכמי� איזה יו� אסור ואיזה יו� מותר איזה ] 'עצור וכו) [רשות(

וללשו� שני דרבינו . מ"להתיר תפלי� בחש' ה אי� לי ראימעת. מלאכה אסורה ואיזה מלאכה מותרת

מ הוא אות ולא מחייבי בתפלי� "י נהר סמבטיו� ומעלה בזכורו א� נחי� בחש"אליקי� יש להבחי� ע

יהודה אומר כותב אד� תפלי� ' ואלו מגלחי� ר' ויש להבי� דתנ� בפ. א� אינ� נחי� מחייבי בתפלי�

' ל צרכי יחיד שלא לצור� המועד ואסור דבגמ"כ ה"לאחר המועד א ומזוזות לעצמו ואי אינו לובש� עד 50 

יהודה אומר מערי� ומוכר את שלו ' מ ר"ר כותב אד� תפלי� ומזוזות לאחרי� בטובה דברי ר"הת� ת

ב שלובש� במועד היינו דמהניא הערמה דהשתא אי� לו מה ללבוש "והשתא אא. וחוזר וכותב לעצמו

מאי הוה ימתי� עד אחר החג ויכתוב לעצמו ' ור ללבוש כי לית לית שאס"והלכ� כותב ולובש אבל א

י לטעמייהו דאית "מ ור"היא דאיכא למימר ר' מיהו ההיא לאו ראי. מ"מ שמותר ללבוש בחש"אלא ש

הקומ� ' פ' ח קאי כוותי"עקיבה דרבב' ל כר"ט זמ� תפלי� ואנו קיי"פ המוצא תפלי� דשבת ויו"להו ר 55 

אלו מגלחי� דאמר הת� חד בר נש אובד תפלוי במועדא אתא ' רושלמי פמי' רבה אבל יש להביא ראי

. ל רב איזיל כתוב ליה"תפל� וזיל כתוב ל� א' ל הב לי"אבא בר נת� א' ר' לגבי' חננאל ושלחי' לגבי דר

אבל ' פי. פליגא על רב כותב הוא אד� תפלי� ומזוזות לעצמו הא לאחר לא פתר לה בכותב להניח' מתני

יהודה ' ולא נהירא למדחי דסברי כר. מ"מ שמותר ללבוש תפלי� בחש"כותב ש' לאחרי' ללבוש אפי

פ שיש בה� "ק דביצה משלחי� כלי� בי� תפורי� בי� שאינ� תפורי� אע"ותו דפ. ט זמ� תפלי�"דשבת ויו 60 

ל אביי והא "רב ששת שרי להו לרבנ� לשדורי תפלי� ביו� טוב א' בגמ' כלאי� וה� לצור� המועד ואמ

. ט"ק כל שניאותי� בו בחול משלחי� אותו בי"ט ה"ט משלחי� אותו בי"נ� כל שניאותי� בו ביואנ� ת

כ האי חול "אע. כ תקשי ל� מתניתי� דתנ� וה� לצור� המועד"ת דהאי חול היינו חול ממש א"והשתא א
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בוש למדנו שמותר לל. רבנ� דהיינו כחולו של מועד' ט שני לגבי מת כחול שוי"יו' מ כדאמ"היינו חש

 65  :מ"תפלי� בחש

  א חלק א סימ� תרצ "ת הרשב"שו

שהרי . אני סובר שאי� מניחי� שג� ה� אות. ולעני� הנחת תפילי� בחולו של מועד ששאלת מה דעתי

ומלאכה דאורייתא היא במועד דכולהו תנאי . האבד' חולו של מועד אסור בכל מלאכה שאינה מלאכ

ד# (כיח ג� כ� בשילהי שמעתא דפרק קמא דעבודה זרה וכ� מו). ח"ב ד# י"פ(מייתו לה מקרא בחגיגה 

א# על פי שהתירו לכתוב אות� לעצמו . ל"ד ז"וכ� דעת רבותינו בעלי התוספות וכ� דעת הראב). 'א ב"כ 70 

 .בחולו של מועד וכ� אנו נוהגי�


