
 

 

 הלכות חול המועד

 יום רביעי כ"ד שבט 

 מעמדו של חול המועד .1

 אנחנו כבר מתחילים להתארגן לפסח ולכן נתחיל בלימוד הלכות חול המועד. 

מעמדם של ימי חול המועד הוא מעמד ביניים, מצד אחד חול ומצד שני מועד, ולכן הם נקראים 'חול המועד'. 

מצד אחד הם כלולים בימי החג, ומצווה מהתורה לשמוח בהם. ומקריבים בהם את קרבנות החג כשם 

ה מֹוֲעֵדי ה' " (לז כג, ויקרא) יום טוב. ואף הם נכללים בחגים שנקראים 'מקראי קודש', שנאמרשמקריבים ב ֵאלֶּ

ים ְדַבר יֹום ְביֹומֹו". ולכ ַבח ּוְנָסכִּ ְנָחה זֶּ ה ַלה' ֹעָלה ּומִּ שֶּ יב אִּ ש ְלַהְקרִּ ְקָרֵאי ֹקדֶּ ְקְראּו ֹאָתם מִּ ר תִּ ן בתפילת מוסף ֲאשֶּ

 "קודש הזה אומרים עליהם "את יום מקרא

מנגד, כאשר התורה התייחסה אל הימים באופן מפורט, הדגישה שהיום הראשון והאחרון הם 'מקראי קודש' 

אינם 'מקראי קודש' לעניין איסור מלאכה, שביניהם ואסור לעשות בהם מלאכת עבודה. הרי שימי חול המועד 

 לצורך המועד או כדי למנוע הפסדשהם ולכן מותר לעשות בהם מלאכות 

 

 יום חמישי כ"ה שבט 

 גדיםובבבסעודות  שמחה בחול המועד .2

ָך ("יד טז, דברים) מצווה על כל אדם לשמוח בימי חול המועד, שנאמר תֶּ ְנָך ּובִּ ָך ַאָתה ּובִּ   "...ְוָשַמְחָת ְבַחגֶּ

סעודה לחם מצווה לקבוע בכל אחד מימי חול המועד שתי סעודות, אחת בערב ואחת ביום, ומצווה לאכול בכל 

אמנם, כיוון שימי .  נוהגים לכסות את השולחן במפה במשך כל ימי חול המועד כמו ביום טוב  .ומאכלים משמחים

חול המועד אינם חשובים כיום טוב, קביעת סעודות מכובדות על לחם היא מצווה ולא חובה, ומי שאינו מעוניין 

  רשאי.  –לאכול לחם בסעודות 

בגדים יפים ומשמחים, ונהגו המהדרים ללבוש בחול המועד בגדים יפים כמו בשבת. מצווה ללבוש בחול המועד 

 ל. אבל אין זו חובה, אלא חובה שיהיה ניכר הבדל מסוים בין בגדי חול המועד לבגדי חו

 

 יום ראשון כ"ח שבט 

 המלאכות האסורות והמותרות בחול המועד .3

העושה מלאכה בחול . ת החג בלימוד תורה וסעודותאיסור המלאכה בחול המועד נועד כדי שנהיה פנויים לשמח

. "כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה" אמרו חכמיםוהמועד באיסור, נחשב כמבזה את המועדות 

 ב(שעשיית המלאכה אורכת זמן.    א(הכלל היסודי הוא שמלאכה שיש בה טורח אסורה. שתי משמעויות לטורח:  

אסורה גם כשהיא אורכת זמן קצר. אבל מלאכה )כגון איש מקצוע( שהיא דורשת ריכוז, ולכן מלאכת אומן 

מותרת, אפילו אם אינה נעשית לצורך המועד. לכן מותר להסיר גבשושית מהרצפה או  –שנעשית בלא טורח 

ך למועד ואפשר לצלמו מהקיר, בתנאי שהדבר נעשה בלא טורח. וכן מותר לצלם חובב לצלם דבר שאין בו צור

 אחר המועד. וכן מותר להדליק גפרור או אור בלא שום צורך. 

 אסור למי שעשה מלאכה בחול המועד ליהנות ממה שעשה, אבל לאחרים שאינם בני ביתו מותר. 



 

 

 

 יום שני כ"ט שבט 

 המלאכות המותרות בחול המועד .4

לעשות מלאכות שאורכות זמן, כמו למשל קטיף פירות, צידת חיות ודגים, טחינת חיטים,  מותרולצורך המועד 

וכן מותר לעשות מלאכות שנועדו לשאר   ,סחיטת פירות, ואריזת מזון בשקיות וקופסאות לצורך שיווקו בחנויות

  .צורכי האדם במועד, כגון תיקון חלון שהקור נכנס דרכו

לשאר צורכי   ב(לצורך מאכלי החג הותרה גם מלאכת אומן.    א(וגי היתרים:  למעשה ישנם בחול המועד חמישה ס

למי שאין מה לאכול מותר לעבוד כרגיל כדי שיוכל לקנות  ג(. )לא איש מקצוע(  המועד הותרה מלאכת הדיוט

לצורכי   ה(אומן.  . אפילו ע"י  'דבר האבד', הנקרא  מותר לעשות מלאכה שנועדה למנוע הפסד  ד(צורכי סעודה לחג.  

 .רבים, שאם לא יעשום בחול המועד יתקשו לעשותם בזמן אחר, הותרה מלאכת הדיוט

 

 יום שלישי ל' שבט 

 הכנת אוכל בחול המועד .5

כיוון שעל ידי הסעודות מקיימים את מצוות השמחה במועד, מותר לעשות בחול המועד כל מלאכה לצורך הכנת 

מלאכה שטרחתה מרובה. ושלא כמו יום טוב שמותר לעשות  מאכלים לימי החג, ובכלל זה גם מלאכת אומן וגם

 .בו מלאכה רק לצורך אכילת אותו היום, בחול המועד מותר להכין מאכלים גם לצורך שאר ימי החג

לפיכך, מותר בחול המועד לקטוף פירות וירקות, לאורזם ולהסיעם במשאיות לחנויות ולשווקים. וכן מותר 

ם, ולרשום קבלות וכל מה שנצרך כדי לעמוד בדרישות החוק. וכן מותר להיעזר לשלם לפועלים שכר עבור עבודת

 .במכונות חדישות לצורך הקטיף והאריזה, שגם מלאכת אומן מותרת לצורך הכנת המאכלים

 

  ראשון חודש –יום רביעי א' אדר 

 האדם בחול המועדגוף תיקון חפצים לצורך  .6

רך מותר לשלם לבעל מלאכה על ביצוע העבודה. למשל, אם מותר לעשות כל מלאכה לצורכי הגוף, וכשיש צו

נשבר חלון בימים קרים, מותר לתקנו על ידי אומן, כדי למנוע מהקור לחדור לבית. וכן מותר בימים חמים מאוד 

 הגוף. לתקן על ידי אומן את המזגן שבבית, מפני שמניעת צער רב מבני הבית הוא מכלל צורכי 

, כדי למנוע סבל רב מדיירי או את המקלחת ל מקצוע את מערכת הביוב והשירותיםוכן מותר לתקן על ידי בע

 .הבית

כאשר התיקון הנדרש לצורכי הגוף מצריך מלאכה גדולה ופומבית שאורכת זמן רב, כמו שבירת קיר לצורך תיקון 

 הצנרת, אזי רק כאשר יש בדבר צורך גדול לשמחת המועד, אפשר להתיר. 

  



 

 

 

  'אדריום חמישי ב 

 טיפולי יופי וטיפול הבגד .7

מותר לאשה להתאפר ולהסתרק ולעשות קליעות בשערה בלא הגבלה, ואף מותר לעשות זאת על ידי 

קוסמטיקאית מקצועית ולשלם לה על כך שכר, מפני שכל מלאכה שמייפה את הגוף עצמו מותרת בחול המועד. 

 . חכמים שלא להסתפר בחול המועד וכן מותר לאשה להסיר שיער שבגופה, חוץ משיער הראש, שגזרו

מי שציפורניו מגודלות, נכון שיגזור אותן לכבוד החג. נהגו באשכנז ובמקצת קהילות ספרד, להחמיר שלא לגזור 

בדיעבד, לדעת רוב הפוסקים, גם מי שלא גזר את ציפורניו לפני החג, רשאי לגזור  אולם .ציפורניים בחול המועד

 .לעסוק בכל דבר שיש לגוף תועלת ממנו אותן בחול המועד, כשם שמותר

 

 יום ראשון ה' אדר 

 תיקון וטיפול בבגדים .8

לשאר צורכי המועד מותר אך , )באופן מקצועי( , מותר לעשות אף מלאכת אומןויופילצורכי הגוף, כגון מאכל 

לפיכך, מי שנצרך לתקן בגד שנקרע כדי ללובשו )של אדם פשוט לא מקצועי(. הדיוט מלאכה רק של לעשות 

, רשאי לתקנו במלאכת הדיוט. כלומר, אדם רגיל שניכר מתפירתו שאינה מקצועית, רשאי לתפור כדרכו. במועד

מותר לתפור כפתור שנפל, מפני שזו מלאכת הדיוט, .  ומי שיודע לתפור באופן מקצועי, צריך לתקן את בגדו בשינוי

 וכן תיקון נעל וגיהוץ מותר שלא כמלאכת אומן אלא כאדם פשוט.  .רו בלא לשנות דברואף אומן יכול לתופ

 

 יום שני ו' אדר 

 בגדים סכיבו .9

לכבס את הבגדים בחול המועד. אבל בגדים של תינוקות אסרו חכמים ומצווה לכבס את הבגדים לקראת החג, 

וילדים קטנים שרגילים להתלכלך תדיר, וגם אם יכבסום לפני החג יתלכלכו שוב, מותר לכבס לצורך לבישתם 

מגבות ידיים שרגילים להחליף כל .  ויש להקפיד שלא להוסיף ולכבס בגדים לצורך ימי החול שלאחר החג.  במועד

אם כולן התלכלכו, מותר לכבס את הנצרכות להמשך  –יומיים, או מפות שולחן שמתלכלכות תדיר יום או 

שרגילים להחליף בכל יום. לאחר שהשתמשו בכל הנקיים, מותר לכבס את  וכן הדין לגבי גרביים ולבניםעד.  המו

   ד.הנצרכים להמשך המוע

 מרי ניקוי, מפני שניקוי כתם אינו בכלל הגזירה. מותר להסיר כתם מבגד של מבוגרים על ידי מים וחוכמו כן, 

  



 

 

 
 יום שלישי ז' אדר 

 כתיבה בחול המועד .10

ככל המלאכות גם כתיבה אסורה בחול המועד, לפיכך אסור לכתוב ספרי תורה, תפילין ומזוזות, ואפילו אות 

 . דות ומבחניםאחת אסור לכתוב. וכן אסור לכתוב מסמכים משפטיים וחשבונות עסקיים, וכן אסור לכתוב עבו

ואפילו לצורך המועד אסור לכתוב כדרך אומן, היינו באותיות מרובעות או אפילו בכתב רגיל תוך התאמצות 

ליישר את הכתב או לייפותו. אבל מותר לכתוב כדרך הדיוט לצורך המועד, כלומר, כדרך שאנשים רגילים לכתוב 

מוצרי מזון למועד, רשאי לכתוב בכתב רגיל את רשימת בלא מאמץ לייפות את הכתב. לפיכך, הרוצה לקנות 

 .המוצרים שהוא צריך

 

 יום רביעי ח' אדר 

 כתיבה בחול המועד .11

וכן מותר לכתוב בכתב רגיל מכתב ידידות לחבר, שאף זה מצורכי המועד, שעל ידי כך מרבים שמחה וידידות. 

כלומר ידחה מלאכה זו דווקא למועד למרות שיכל לעשות אותה לפני  ,"יכוון את מלאכתו למועד"ובתנאי שלא 

רכה. ואם הוא רוצה לתת לו ספר, וכן מותר למי שרוצה להעניק מתנה לחברו, לכתוב לו דברי ידידות וב החג.

ויש מחמירים בכל מה שהותר לכתוב בכתיבת הדיוט, לכתוב את השורה הראשונה . רשאי לכתוב עליו הקדשה

 ., שכך דעת רוב הפוסקים למעשה)אך לא חובה( עקומה, והרוצה להקל רשאי

לשלוח מסרון בטלפון או   גם כתיבה במחשב נחשבת כמלאכת הדיוט, לפיכך מותר לכתוב רשימת קניות במחשב,

מכתב ידידות בדואר אלקטרוני. אבל כל שאינו לצורך המועד אסור, שגם מלאכת הדיוט אסורה שלא לצורך 

 .המועד

 

 יום חמישי ט' אדר 

 יצירה ואמנות בחול המועד .12

ם למרות שכתיבה וציור, גזירה, הדבקה ותפירה, הן מכלל המלאכות האסורות בחול המועד, מותר לילדים קטני

לכתוב, לצייר, לגזור, להדביק ולתפור דרך משחק. שהואיל והם אינם יכולים לעסוק בתורה כגדולים, ודרכם 

לשחק בכל יום, ומזה יש להם הנאה, הרי שהמשחק נחשב אצלם צורך המועד, וכל שהוא כדרך מלאכת הדיוט 

אבל אסור לגדול  .רך המועדמותר. ואף מותר לגדולים לסייע להם במשחק, מפני שזוהי מלאכת הדיוט לצו –

ולעשות יצירות אחרות להנאתו, מפני שדרך גדולים להשתדל  (אוריגמי) לצייר, לקפל ניירות באופן אומנותי

 לייפות את יצירתם, והרי זה מלאכת אומן שאסורה בחול המועד. 

מותר לנסוע בחול המועד לצורך טיול, שכל דבר שיהודים רגילים ליהנות בו ואינו מטריח, נחשב מצורכי המועד, 

 ל אסור לנסוע שלא לצורך המועד, כגון לצורך ומותר לעשות למענו מלאכת הדיוט כנהיגה במכונית. אב

 



 

 

 יום ראשון י"ב אדר 

 טיול בחול המועד .13

רגילים ליהנות בו ואינו מטריח, נחשב מצורכי המועד, ומותר שמותר לנסוע בחול המועד לצורך טיול, שכל דבר 

לצורך לימוד נהיגה, לעשות למענו מלאכת הדיוט כנהיגה במכונית. אבל אסור לנסוע שלא לצורך המועד, כגון 

מותר לנהגים יהודים לעבוד בשכר באוטובוסים ורכבות בחול  .או כדי לראות דבר לצורך עבודה שלאחר המועד

 המועד, מפני שיש בזה צורך לרבים. 

הנצרך לנסוע במועד, רשאי לבצע במכונית תיקונים קלים שהדיוט יודע לבצע. לפיכך, מותר בשעת הצורך 

להחליף גלגל, וכן מותר לעשות פעולת תיקון קטנה שאינה מצריכה כלי עבודה מיוחדים או מיומנות של איש 

 האבד.מקצוע. אבל תיקון מקצועי מותר רק לצורך דבר 

 

 יום חמישי ט"ז אדר 

 מוצרי מזון לחג – ת בחול המועדקניו .14

מסחר אסור בחול המועד, ובכלל זה אסור לקנות ולמכור, להשכיר ולשכור, מפני שהמועד ניתן לישראל כדי 

אבל לצורך מאכלי המועד מותר לקנות . שיאכלו וישתו וילמדו תורה, ואילו העיסוק במסחר מטריח ומטריד

י המזון הנצרכים לו לפני החג, רשאי לקנות אותם בחג בלא וגם אם היה יכול לקנות את כל מוצר ולמכור. 

. אך אם נותר ממה שקנה לאחר החג אין בכך הגבלה, אבל אסור להתכוון לקנות יותר עבור הימים שלאחר החג

כאשר מעניקים הנחה משמעותית למי שמבצע קנייה גדולה, מותר להוסיף ולקנות מוצרים עבור הימים איסור. 

 . )שיפסיד אם לא יקנה באופן זה( זה בכלל 'דבר האבד' שלאחר החג, שהרי
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כעקרון גם דברים שאינם מוצרי מזון, כמו למשל, בגדים, נעליים, כלי מטבח, כלי חשמל, ספר ללימוד, אם יש 

בהם צורך ממשי למועד, מותר לקנות במועד. למשל, אשה שיש לה בגד חגיגי והיא מעוניינת בבגד חגיגי חדש 

ו התלכלך, מותר לה לקנות בגד חגיגי שיהיה יותר יפה, אסור לקנותו במועד. אבל אם הבגד החגיגי שלה נקרע א

לצורך לבישתו במועד. אמנם למעשה, מכמה סיבות היתר זה כמעט ואינו יוצא לפועל. ראשית, מפני שבדברים 

הללו שאינם מוצרי מזון, ההיתר לקנות בחול המועד הוא בתנאי שלא ידע לפני החג שיצטרך להם במועד, אבל 

 . מפני שהוא מכוון מלאכתו למועד אם ידע והתרשל ולא קנה, אסור לקנות

 בנוסף לכך, אסור לקנות אצל מי שפותח את חנותו באיסור, כדי שלא לסייע בידי עוברי עבירה. 

 


