
 

 

  

  

  

  ובימי אבל נטילת ציפורניים במועד

ורבי יוסי  .יהודה בידברי ר ,כך אסור ליטול צפורנים במועד ,כשם שאמרו אסור לגלח במועד: תנו רבנן )(י"ז ב'

ורבי . דברי רבי יהודה ,כך אסור ליטול צפורנים בימי אבלו ,וכשם שאמרו אבל אסור לגלח בימי אבלו 1.מתיר

  .י מתיריוס

   .והלכה כרבי יוסי במועד ,הלכה כרבי יהודה באבל :אמר עולא

  .הלכה כדברי המיקל באבל :דאמר שמואל .הלכה כרבי יוסי במועד ובאבל: שמואל אמר

לדידי מפרשא לי  :אמר רב ענן בר תחליפא .דרגל לא ,(מותר בימי אבלו, משום דמאיס) סבור מיניה דיד אין ')(י"ח א

   .לא שנא דיד ולא שנא דרגל :מיניה דשמואל

  .אסור (מספריים) ובגנוסטרא :אמר רב חייא בר אשי אמר רב

 ,ושקלינהו לטופריה בשיניה ,אמר רב שמן בר אבא הוה קאימנא קמיה דרבי יוחנן בי מדרשא בחולו של מועד

  .וזרקינהו

ושמע  .משום מיאוס ושמע מינה אין בהן. שמע מינה מותר ליטול צפרנים בחולו של מועד :שמע מינה תלת

  . מינה מותר לזורקן

  !זורקן רשע ,שורפן חסיד, הקוברן צדיק :שה דברים נאמרו בצפרניםושל: והתניא ?!איני )ומקשה(

וכי תימא זימנין  .לא שכיחא ,אשה בי מדרשא .שמא תעבור עליהן אשה עוברה ותפיל ?טעמא מאי )ומתרץ(

   .שתניכיון דאשתני א, דמיכנשי להו ושדי להו אבראי

  .והתיר להם ,זוג בא מחמתן לפני רבי ובקשו ממנו צפרניםאמר רב יהודה אמר רב: 

  שיטות הראשונים

לא נתן שמואל שאינו הטעם, ו כתב וריטב"אם דאבילות דרבנן. , משוהטעם פירש רמב"ן: כדברי המיקל באבללכה ה

אשון, דהוי דאורייתא, הלכה כדברי כתבו דאפילו ביום ר תוספותאילו ו .בר"ןוכן משמע  2הכלל הזה אלא באבלות.

  3המיקל באבל.

  , דלא שייך הלכה כדברי המיקל באבל, אלא ה"ר יצחק, וה"ר יוסףבשם  הגהות מיימוניות: כתב באבלות שלאחר שבעה

                                                
א יכנס לרגל כשהוא מנוול. ורבי יוסי מתיר, דקסבר דבנטילת ביאר ריטב"א שלפי רבי יהודה אסור ליטול צפרנים במועד, של  . 1

צפרנים לא גזרו ביה, חדא שהוא ניוול גדול להשהותן, ולא שכיח שיניחנו עד המועד. ועוד, דדבר הגדל בכל יום הוא, שאפילו 

  יטלם קודם המועד צריך ליטלם במועד, ודומיא דכלי פשתן שלא גזרו בהן (לקמן י"ח א').
באבלות הוא דאקילו רבנן. אבל בעלמא, אפילו בדרבנן, שאני בין יחיד במקום  מ"ו א')פרק מי שהוציאוהו, (ינן בעירובין וכדאמר  . 2

  .(ואף בדברי סופרים, הלכה כרבים, וכשאר כללי דתלמודא)יחיד, בין יחיד במקום רבים 
(עירובין מ"ו א', ד"ה . תוספות (כ"ו ב', ד"ה אבלות) . ריטב"א(תורת האדם, שער הסוף, עניין הקריעה, עמ' סג)מקורות: רמב"ן   . 3

  ). כ"ו ב', ד"ה אבילותר"ן (חי', . דאמר)

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 חי"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

  4שאף באבלות שלאחר שבעה אומרים הלכה כדברי המיקל באבל. הראשוניםכל שבעה. ודעת שאר 

, דהא דהלכה כדברי המיקל, הני מילי במחלוקת של ורי"ץ גיאת בה"גבשם  ניםראשו: כתבו האם גם בדברי אמוראים

   5, דהלכה כדברי המיקל אף במחלוקת אמוראים.המרדכיודעת  תנאים. אבל במחלוקת של אמוראים, לא אמרן.

כגון בידיו  ,מיהו דוקא בשינויו ,והלכתא כוותיה ליטול צפורניים. רבי יוסי מתיר: נטילת צפורנים באבלות בתוך שבעה

לו אפי אבל תוך ז' אסורמותר בשינוי, דוקא תוך ל' , רבינו חננאלדעת . אבל במספרים או בסכין אסור .או בשיניו

  6.השו"עוכן פסק דאפילו תוך ז' שרי.  ,, ור"ןרמב"ןרמב"ם,  ,רי"ףבשינוי. ודעת 

 לודאחר ז' מותר אפי ,, בה"ג, וסמ"גרי"ץ גיאת דעתתוך ז' ודאי אסור בכלי.  :נטילת צפורניים באבלות בתוך שלושים

וכן פסק  בכלי.לעולם אינו מותר , ן חילוק בין תוך שבעה לאחר שבעהשאי, רמב"ןרי"ף, רמב"ם, ו. ודעת במספרים

  7.השו"ע

ביד ודאי  -מותר. לאחר ז'  ,רמב"ןו , רמב"ם,לרי"ףאסור.  לרבינו חננאל ביד,בכלי ודאי אסור.  - , תוך ז'נמצא למסקנה

  מותר.  לרי"ץ גיאתאסור.  לרי"ף ורמב"ם ורמב"ן בכלי,מותר. 

. 2. )רי"ף, רמב"ם(מותר ביד. ואסור בכלי  ,. לאחר ז')ר"ח(. תוך ז' אסור, בין ביד בין בכלי 1: אפשריות ארבע דעות, לסיכום

. בין תוך ז' בין לאחר ז', מותר ביד ואסור 3. )רי"ץ גיאת(ד ובכלי מותר בי ,. לאחר ז')ר"ח(תוך ז' אסור, בין ביד בין בכלי 

 כרי"ף ורמב"םפסק  והשו"ע .)רי"ץ גיאת(מותר ביד ובכלי  ,. לאחר ז')רי"ף(מותר ביד ואסור בכלי  ,. תוך ז'4. )רי"ף(בכלי 

  .(דעה שלישית)

 ולםא ;שרק באבל אסרו בגנוסטרי ,א"זש, ורירא"רמב"ן,  , רמב"ם, סמ"ג,רי"ף דעת: נטילת צפורניים בחול המועד

 9רי.טדאף במועד אסור בגנוס אהר"ר מאיר מאינגלטירורי"ד,  , רז"ה,התרומהודעת  8.אפילו בגנוסטרי מותר ,במועד

   10לא ליטלן בכלי, אם לא לצורך טבילת מצוה.שנהגו להחמיר שכתב  והרמ"א .פסק כדעה ראשונה השו"עו

                                                
הגהות מיימוניות (תשובות מיימוניות לספר שופטים, סי' כ). שאר ראשונים (לגבי מתה אשתו, אם מותר לישא ברגל מקורות:    .4

  יין האבלות, עמ' קצח). רא"ש (פ"ג, סי' מח). ר"ן וריטב"א (חי' כ"ג א'). רי"ץ גיאת (הו"ד ברמב"ן). רמב"ן (תורת האדם, ענ –שלישי) 
מקורות: . ור' בהרחבה בביאור הגר"א (או"ח שנח,ה, ס"ק כח). שנקט כלל זה אף במחלוקת ראשונים(יו"ד שצו,ג)  ור' ב"י ושו"ע  . 5

. (כתובות, פ"ק סי' ז). רא"ש )ד' א', ד"ה אבל דברים ; כתובותכ"ד א', ד"ה הכימו"ק (. תוספות (הו"ד בתוספות, רא"ש, מרדכי)בה"ג 

רמב"ן (תורת האדם, שער האבל, עניין שבתות וימים  .(י"ח א', ד"ה דאמר שמואל). ריטב"א (מו"ק, הל' אונן, סי' תתקו)מרדכי 

  טובים, עמ' רכ, בשם רבוותא). 
  ' להלן. ריו"ד שצ,ז. מקורות:   . 6
(תורת  רמב"ן). רמב"ם (הל' אבל ה,ב; ו,ג ). רי"ף (י א בדפיו).(הל' אבלות רמוסמ"ג (הל' אבל).  תרי"ץ גיאיו"ד שצ,ז. מקורות:   . 7

  . קצד)-האדם, עניין האבלות, עמ' קצג
וכעקום  ,אלא מפני שהוא כמתקשט עצמו ,יםיסכין ושינ(ציפורניים ב) לפי שלא אסר בגנוסטרא יותר מנטילת, הטעםביאר רמב"ן ו  . 8

שרי אף על פי (שאין איסור להתקשט, אלא כדי שלא ייכנס לרגל כשהוא מנוול, ובנטילת ציפורניים לא גזרו) ד הלכך במוע ;הוא

   .שבאבל אסור
מייתי ראיה מהא דאמר רב שימי בר אבא הוה קאימנא קמיה דר' יוחנן בבי כנישתא בחולא הביאו דעה זו הרי"ף, וכתב, דו  . 9

ודחה הרי"ף ראייתו בנחרצות,  דבגנוסטרי אסור. , שמע מינהאמר מדשקלינהו בשיניהוק .ושקלינהו לטופריה בשיניה ,דמועדא

   עיי"ש.
או"ח תקלב,א. וכתב המשנ"ב (ס"ק ב) שאם נטלן מערב יו"ט, מותר ליטלן בחול המועד (אף לדעת רמ"א המחמיר), דהא יש   . 10

, מכל מקום לענין זה דיש בלאו הכי הרבה דעות להקל, מתירין לעולם כשגילח מערב יו"ט. ואף דאנן לא קיי"ל כן (או"ח תקלא,ב)

  אין להחמיר. 

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 חי"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

אשה שאירעה טבילתה  אהר"מ מאינגלטירבשם  ניותהגהות מיימוכתב : דאבלותאשה שאירע טבילתה במועד או בל' 

אבל אומרת לגויה ליטול צפרניה אפילו  ;לא תטול צפרניה בעצמה (לשיטתו שגם במועד אסור בגנוסטרי) בחול המועד

 .שיניה או בידיהאבל היא עצמה אינה יכולה ליטלם יפה ב .במקום מצוה לא גזור ,דכיון דאמירה לגוי שבות .נוסטריגב

  11לעניין אבלות. השו"ע. וכן פסק תוך שלשים אחר שבעה וכן הדין אם אירעה טבילת מצוה

  שולחן ערוך

ח, הלכות חול המועד, סימן תקלב)   (או"

ַרִים.   א.  ִמְסּפָ ֶרֶגל, ֲאִפּלּו ּבְ ין ּדְ ָיד ּבֵ ין ּדְ ר ִלּטֹל ִצּפְֹרַנִים ּבֵ   ֻמתָּ

ַרִיםַמְחִמיִרין וְ ֲאָבל ֵיׁש  הגה: ִמְסּפָ ין ּבְ ין ּבֵ ַסּכִ ין ּבְ ָלן, ּבֵ ּלֹא ִלטְּ ְנָהג ְלַהְחִמיר ׁשֶ ּנֹוְטָלן  ,אֹוְסִרים; ְוֵכן הּוא ַהּמִ ִאם לֹא ְלצֶֹרְך ִמְצַות ְטִביָלה ׁשֶ

חֹל  ן ּבַ ַדְרּכָ    .(ְסַמ''ק ְותֹוָספֹות)ּכְ
"ד, הלכות אבלות, סימן שצ) ו י )  

ָאסּור ְלַגֵלַח כָּ   ז.  ם ׁשֶ ׁשֵ ְבעָ ּכְ ר, ֲאִפלּו ּתֹוְך ׁשִ יו, ֻמתָּ ּנָ ׁשִ ָיָדיו אֹו ּבְ ְכִלי; ֲאָבל ּבְ ְך ָאסּור ִלּטֹל ִצּפְֹרַנִים ּבִ ים יֹום, ּכָ לֹׁשִ ה ל ׁשְ ָ ה. ְוִאׁשּ

יָה ֵאיָנּה נ ּנֶ ׁשִ ָיֶדיָה אֹו ּבְ ְרֶניָה ּבְ ּטֹל ִצּפָ ים, ִאם תִּ לֹׁשִ ְבָעה, ּתֹוְך ׁשְ ֵאַרע ְטִביָלָתּה ַאַחר ׁשִ  ָיהוֹ גא ּתֹאַמר לְ ֹוֶטֶלת ָיֶפה, ֶאלָ ׁשֶ

ַרִים.  ִמְסּפָ ַתַער אֹו ּבְ ָלם ּבְ   ִלטְּ

ְוָקא  הגה: חֹל ַהּמֹוֵעד ָנַקט ָיהוֹ גּ ְוָלאו ּדַ ָנא ּדְ ִלׁשְ ְרֵאִלית, ְוִסְרָכא ּדְ ין ִיׂשְ א הּוא ַהּדִ ַעת ַעְצמֹו), ֶאּלָ    .(ּדַ

  ת שפה באבילות ובחול המועדנטיל

: זוג (בברייתא ולא משמיה דרב יהודה) מתני, ומר זוטרא זוג בא מחמתן לפני רביאמר רב יהודה אמר רב:  ')(י"ח א

  .התיר להם ,ואם בקשו ממנו שפה .והתיר להם ,ובקשו ממנו צפרנים בא מחמתן לפני רבי,

  .והתיר להם ,אף בקשו ממנו שפה :ושמואל אמר

  ול ספרא משמיה דרב: שפה מזוית לזוית. אמר אביט

  אמר רבי אמי: ובשפה המעכבת. 

  כשפה המעכבת דמי לי.כולה אמר רב נחמן בר יצחק: לדידי 

                                                                                                                                                                         

(הו"ד במרדכי, והגהות . ספר התרומה (לאוין עה). סמ"ג (שביתת יו"ט ז,כ). רמב"ם (סי' יט). רא"ש (י א בדפיו)מקורות: רי"ף   

רי"ד  ).ות, י א ברי"ףמלחממאור ו( ז"הור רמב"ן .(שביתת יו"ט ז,כ, אות ע). הגהות מיימוניות (סי' תתמד). מרדכי מיימוניות)

  ריא"ז (הלכה א, סעי' ה). (פסקיו, י"ח א'; הו"ד בריא"ז).
יו"ד שצ,ז. וכתב הרמ"א שבאבלות גם ישראלית אחרת יכולה ליטול ציפורניה. ודעת הש"ך (ס"ק ד) דדווקא על ידי גויה שרי,   . 11

  טא; הו"ד בב"י). מקורות: הגהות מיימוניות (הל' אבל ה,ב, דפ' קוש עיי"ש.

(הו"ד במרדכי, והגהות . ספר התרומה (לאוין עה). סמ"ג (שביתת יו"ט ז,כ). רמב"ם (סי' יט). רא"ש (י א בדפיו)מקורות: רי"ף   

רי"ד (הו"ד  ).ות, י א ברי"ףמלחממאור ו( ורז"ה רמב"ן .(שביתת יו"ט ז,כ, אות ע). הגהות מיימוניות (סי' תתמד). מרדכי מיימוניות)

  ריא"ז (הלכה א, סעי' ה). א"ז).ברי

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 חי"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  שיטות הראשונים

כל  -הנחה  מזוית לזוית. -שפה  , אמר רב:רמב"ן, וריטב"אראב"ד, , רירא גאוןבה"ג, רב שגירסת : גירסת הגמרא

כתב שלא  ורש"י ובשפה המעכבת. ורבי אמי אמר: כל שהיא מעכבת. -גורסים: הנחה  ערוךחננאל וה רבינוו 12שמעכבת.

  אמר רבי אמי: ובשפה המעכבת.. משמיה דרב: שפה מזוית לזוית, אלא, (הנחה כל שמעכבת) גורסים כן

מעל הפה. והנחה שפה מזוית לזוית, היינו ש, ראב"ד ורמב"ןלפי : , והנחה, ודברי רב ורבי אמיביאור שפה מזוית לזוית

עשה אם , הנחה כל שהיא מעכבתפירשו,  ורבינו חננאל והערוך 13ורבי אמי להחמיר בא.היינו מה שחוץ לפה, מצידיו. 

  14ורבי אמי להקל בא. .מותר ליטלו כי מעכבתו באכילתו, שפמו והניח מקצתו שאינו עשוי

ראב"ד לפי גירסת  15רבי אמי בא לפרש דברי רב.נו) וילנא שלפני (ד' רש"ילפי גירסת : פסיקת ההלכה בדברי רב ורבי אמי

ורבי אמי מחמיר שדווקא כשמעכב האכילה  כשאינו מעכב האכילה.י בשפה מזוית לזוית נחלקו רב ורבי אמ, ורמב"ן

 והרי"ף ורמב"ם 17שהלכה כרב. הרא"שודעת  16, שהלכה כרבי אמי.ראב"ד, רי"ד, ריא"ז, ונמוקי יוסףדעת  מותר לגלח.

  19.שו"עהוכן פסק  18ר בחול המועד אף באינו מעכב, ואף מן הצדדים.פסקו שמות

 20.אסור ,אבל באבילות. נאמרוקא במועד דו (שהותרה נטילת שפם) דברים הללו, הראב"דכתב : גילוח שפם באבלות ובמועד

ורי"ץ  תוספות ובזה נחלקו, , דמיירי באבלות.רמב"ן, ור"ןרי"ץ גיאת, תוספות, , המפרשדעת  21.רמב"ם ורא"שוכן דעת 

  23.כרי"ץ גיאתפסק  השו"עו 22, שאף בתוך שבעה מותר.רמב"ן ור"ןודעת דוקא לאחר שבעה.  כתבו, גיאת

                                                
  הובאה גירסה זו בהגהות הגר"א, בגליון הש"ס.ו  . 12
  שגם שפה אין מותר ליטול, אא"כ מעכבת האכילה.   . 13
דהיינו שרב התיר לגלח רק אם נטל מקצת ונשאר מקצת שאינו מגולח, אז מותר לגלח כל השפה. ורבי אמי חולק ומיקל, שאפילו   . 14

  נו אפילו לא גילח כלל, לעולם מעכבת, ולעולם מותר. על פי ביאור הגר"א (תקלא,ח, ס"ק י).שפה כל שהוא, דהיי
  ביאור הגר"א (תקלא,ח, ס"ק י).   . 15
   רבי אמי פליג אדרב והוא בתראה, הלכתא כוותיה.דכיון   . 16
גאונים כבתראי היינו מאביי וכתב הרא"ש: ומה שכתב דהלכתא כוותיה דרבי אמי דהוא בתראה, לא נהירא לי, דהא דפסקו ה  . 17

ואילך, אבל מקמי הכי אין הלכה כתלמיד במקום רב! ועוד, בשל סופרים הלך אחר המיקל. והכי סבירא ליה הרב אלפסי, שכתב 

ביאור הגר"א, תקלא, ס"ק י, שחולק בביאור דברי  'ור .להלן '(ורבהלכותיו: ומותר לגלח שפה בחול המועד, ומשמע דלא מפליג 

  .הרי"ף)
האריך בביאור דבריהם, עיי"ש. ובביאור דברי הרמב"ם כתב, שאחר העיון נראה שמפרש כפירוש (תקלא, ס"ק י) ובביאור הגר"א   . 18

(שכן לפי פירוש הערוך, שרבי אמי מיקל, והתיר אפילו לא גילח כלל. ופסק כרבי אמי, דבתראה הוא. ואף הרא"ש מודה בזה 

(וזה דלא לך אחר המיקל. וכן בלאו הכי, דעת הרמב"ם לפסוק כאותו שנאמר באחרונה , דבשל סופרים ההערוך, רבי אמי מיקל)

  .כהבנת הב"י בדבריהם, ראה יו"ד שצ,א)
). ו"ד ברי"ץ גיאת). ערוך (ערך זויתאו"ח תקלא,ח (וראה עוד להלן לגבי אבילות). מקורות: בה"ג (הו"ד ברא"ש). רב שרירא גאון (ה  . 19

נימוקי יוסף (י ב ברי"ף).  רא"ש (סי' כ). ).סתו). רמב"ן (תורת האדם, עמ' קצגש, ונראה שם שזו גרראב"ד (הו"ד ברמב"ן וברא"

  ריא"ז (הלכה א, סעי' ז). רמב"ם (הל' שביתת יו"ט ז,כ).
 כל שער שבו. וראיה לדבר (ש"ב דתניא באבל רבתי (פ"ז) לתספורת כיצד? אסור בנטילת שער, אחד ראשו ואחד זקנו, ואחד  . 20

  לא עשה רגליו ולא עשה שפמו.) ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך כהיט,
  באבילות, לא הותר שפם כלל (אף לא בשלושים).ו  . 21
  טור.. כל שמעכב האכילה ,ומהצדדין ,כל שערה שעל השפה  . 22
הכי נקטינן. וכן נשאר  יו"ד שצ,א. ופסיקתו תמוהה, שכן כתב בב"י שלענין הלכה כיון שהרמב"ם והראב"ד מסכימים לדעת אחת  . 23

מקורות:  .כתב שכדברי הרמב"ן עיקר, כמו שהוכיח מירושלמי, שגם בתוך שבעה מותר (ס"ק ב) והגר"אבצ"ע.  (ס"ק ה)בבאר הגולה 

  רמב"ם (הל' אבל ו,ג). ראב"ד ורי"ץ גיאת (הו"ד ברמב"ן), ור' לעיל. 

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 חי"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

, תוספות, רמב"ן, ורא"שודעת  24שאשה מותרת בנטילת שיער לאחר שבעה. רי"ף ורמב"ם: דעת איסור תספורת באשה

כרי"ף פסק  והשו"ע 25ת ממש, אסורה כל שלושים.אבל בתספור משום ניוול, דדוקא בהעברת סכין על פניה של מטה,

  26.ראשונים כשארפסק  ורמב"ם. והרמ"א

  שולחן ערוך

ח, הלכות חול המועד, סימן תקלא)   (או"

ר ִלּטֹל  ח.  ל ָאָדם ֻמתָּ ָפה  ּכָ חֹול ַהּמֹוֵעדׂשָ    .ּבְ

ּמֹוֵעד, ַאף  הגה: ר ַלחֹוף ְוִלְסרֹק רֹאׁש ּבַ ַפְרֶהְסָיא; ּוֻמתָּ ּלּוַח ֲאִפּלּו ּבְ ּום ּגִ ֶזה ִמׁשּ ָער, ְוֵאין ּבָ יר ׂשֵ ׁשִ ּמֵ י ׁשֶ ַכי ֵריׁש מַעל ּפִ   .''ק)ו(ָמְרּדְ
"ד, הלכות אבלות, סימן שצ) ו י )  

ית  א.  ל ּבֵ ּבֹו, ַוֲאִפלּו ׁשֶ ָער ׁשֶ ל ׂשֵ ַער ְזָקנֹו ְוֶאָחד ּכָ ַער רֹאׁשֹו ְוֶאָחד ׂשְ ָערֹו, ֶאָחד ׂשְ ל ל' יֹום. ַהְסָתִרי ָאֵבל ָאסּור ְלַגֵלַח ׂשְ ם, ּכָ

ר. ְבָעה, ֻמתָּ ב ֶאת ָהֲאִכיָלה, ּתֹוְך ז' ָאסּור; ַאַחר ׁשִ ַעּכֵ ּמְ ל ׁשֶ ָדִדים, ּכָ ָפה ּוֵמַהּצְ ָ ל ַהׂשּ ַער ׁשֶ   ּוׂשְ

ָער ַאַחר ז'.   ה.  ְנִטיַלת ׂשֵ ֶרת ּבִ ה ֻמתֶּ ָ ר הגה:ִאׁשּ ה, ְוֵכן ִעּקָ ָ   .ְוֵיׁש אֹוְסִרים ַאף ְלִאׁשּ

   אלו מכבסים במועד

ומנודה  ,והיוצא מבית האסורין ,ומבית השביה ,הבא ממדינת הים :ואלו מכבסין במועד) :משנה(המשך  ג ב')(י"

  .וכן מי שנשאל לחכם והותר ,שהתירו לו חכמים

 ,הזבין .)(מגבות בית המרחץ ומטפחות הספג 27,ומטפחות הספרים, )(מגבות ידייםם ימטפחות הידי) :משנה(המשך 

  .ושאר כל אדם אסורין ,הרי אלו מותרין ,וכל העולין מטומאה לטהרה ,דותוהיול ,והנדות, והזבות

  . מותר לכבסו בחולו של מועד ,מי שאין לו אלא חלוק אחד :אסי א"ר יוחנן "רא ')(י"ח א

  ! לא ,מי שאין לו אלא חלוק אחדאין,  ,הנירבי ירמיה: אלו מכבסין במועד, הבא ממדינת הים כו'.  מתיב

  28דאית ליה תרי ומטנפי. ע"גא מתניתיןלרבי ירמיה: אסברה לך,  אמר ליה רבי יעקב

                                                
ראשו ואחד זקנו ואחד כל שער שיש בו. והאשה מותרת בנטילת  : כל שלשים יום אסור בתספורת, אחד(ז,ט)דתניא באבל רבתי   . 24

  .(יבמות מ"ג א')שער לאחר שבעה. והביא הרי"ף ראיה מפרק החולץ 
  שהרי אין דרכן כל ימות השנה בתספורת, אלא מגדלות הן שער כלילית, ולמה יתירו להן בימי אבלות?!  . 25
לכה כמיקל באבל, מכל מקום כיון דרבים חולקים, הלכתא כרבים. כל שכן ביאר, דאע"ג דה (אות ה)יו"ד שצ,ה. ובדרכי משה   . 26

, שער וה"א(ת. רמב"ן (י"ח א', ד"ה ובגנוסטרי). תוספות (אבל ו,ג). רמב"ם (יד ב בדפיו)רמב"ן ורא"ש שהם בתראי. מקורות: רי"ף 

  . (י ב ברי"ף)נימוק"י  .(סי' נג). רא"ש האבל, ענין האבלות, עמ' קצו)
נותנין הספרים למסתפר בין כתיפיו מפני השיער הנופל, וצריך לכבס תמיד אף על פי שכבס אותו קודם המועד. ובירושלמי בגד ש  . 27

וכן הובאו שני הפירושים ברש"י . (י ב ברי"ף, ד"ה ומטפחות)גריס מטפחות ְסָפרים, כלומר של ספר תורה. נמוקי יוסף  (פ"ג ה"ב)

  (י"ח א').
נך, אפילו אית ליה תרי חלוקים ומטנפי. אבל כולי עלמא, אי אית להו תרין חלוקין, לאו אנוסין נינהו, דהוה מתניתין דקא חשיב ה  . 28

להו לכבס קודם המועד, ואסור לכבס במועד. ואם אין לו אלא חלוק אחד, מותר, שאע"פ שהוא מכבסו קודם המועד, צריך לכבסו 

 פעם אחרת. רש"י.

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
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מותר , )מזדהם טפי, ולית ליה טרחא כולי האי(כלי פשתן  :יוחנן בייצחק בר יעקב בר גיורי משמיה דר שלח רב

  .לכבסן בחולו של מועד

  לא!  ,כלי פשתן ;ים. הני איןרבא: מטפחות הידים, מטפחות הספר מתיב

  אביי: מתניתין אפילו דשאר מיני.  אמר ליה ')(י"ח ב

(ספלים מלאים  דמני כיתנא בחולא דמועדא אמר בר הידיא: לדידי חזי לי ימה של טבריה, דמפקי לה משיכלי

  . בגדים לכבס בחולו של מועד)

  מתקיף לה אביי: מאן לימא לן דברצון חכמים עבדי? דלמא שלא ברצון חכמים עבדי. 

  :(י"ד א')גרסינן לעיל 

מותר לכבסו בחולו של מועד, יאמרו כל  ,מר רבי אסי אמר רבי יוחנן: כל מי שאין לו אלא חלוק אחדהא דא

   29הסריקין אסורין סריקי בייתוס מותרין!

   30הא אתמר עלה, אמר מר בר רב אשי: איזורו מוכיח עליו.

  שיטות הראשונים

 והשו"ע ו נהגו בזה חומרא, וכן ראוי לעשות., ועכשיהכלבו על זה : כתבמטפחות הידיים הספרים והספג מותרים לכבס

    31סתם דבריו.

, דאע"ג דאית ליה תרי ומטנפי, שרי לכבסינהו ורי"ץ גיאת רבינו חננאל : דעתמתניתין אף על גב דאית ליה תרי ומיטנפי

בס אחד אלא יכ, לכבס שניהם אסור , אע"פ שהתירו לו לכבס,כא דאית ליה תרי ומיטנפיפירש, דהי וראב"ד 32לכולהו.

   33.הרמ"א. וכן פסק ותו לא

                                                
י מי שאבדה לו אבידה ערב הרגל, דאע"ג דאניס, אסור לו לגלח ברגל, כיון דלא מיגליא אונסיה גב, לעיל, שמטעם זה אמר אביי  . 29

 לכולי עלמא.
ועומד ומכבס  (שהוא דבר משונה), רינו וחוגרו באיזורווומתעטף במקט ,פושטו ,דמי שאין לו אלא חלוק אחדהמפרש פירש,   . 30

ש, שהולך בלא אזור, ובידוע שאין לו חלוק אלא אותו שהוא מכבס. או, . ורש"י פירומודיע לכל שאין לו אלא חלוק אחדהחלוק 

שכשיש לו שני חלוקים, מתיר האזור מלולאות החלוק, ומכבס החלוק בלא האזור. וכשאין לו עוד חלוק, לא מתיר האזור, אלא 

 מכבסו עם החלוק. 
התלבט אי קאי רק על  (תקלד, ס"ק א). ובאליה רבה ק ו)(תקלד, ס"והביאו המשנ"ב ו, הכלבהביא דברי ב"י או"ח תקלד,א. אמנם ב  . 31

עוד כתב המשנ"ב (ס"ק ד) לגבי היתר מטפחות  ספוג. וכתב דיותר נראה דקאי על כל הני דלעיל, מטפחת הידים וספרים וכו'.

ילו יש לו הרבה ולכן אפ ;היו חוזרין ומתלכלכין ,יו"טרב וא"כ אפילו אם היה מכבסן מע ,הטעם שדרכן להתלכלך תיכףהידיים, 

אפילו יש לו , על כן אכן לפי מה שנהגו כעת שמחליפין רק משבת לשבת .דצריך לכל יום מטפחת אחרת ,מטפחות מותר לכבסן

 יו"ט. רב שדי להם בכביסה שמע ,ם אין לכבסן בחוה"מירק שני
  הואיל וכל אחד מהם ראוי ללובשו במועד.  . 32
(הו"ד במרדכי והגהות . ראב"ד (הל' חול המועד). רי"ץ גיאת י"ח א', ד"ה ופרקינן מתניתין)(או"ח תקלד,א. מקורות: רבינו חננאל   . 33

  .(הל' שביתת יו"ט ז,כא, אות פ). הגהות מיימוניות (סי' תתעג). מרדכי מיימוניות)

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
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 רי דאסורוסב, פליגי עליה דרבי יוחנן דהוו בתראי אביי ורבאכתב דלכאורה משמע בגמרא ד המרדכי: כיבוס כלי פשתן

פסקו כרבי  , וראבי"הרמב"ם, רא"ש, רי"ף. אבל מרוטנבורג מהר"ם. וכן פסק ואזלינן לחומרא לכבס כלי פשתן במועד,

  34.השו"עדהאידנא נהגו איסור בכלי פשתן, ואין להתירו. וכן פסק  הרא"שוכתב  ."עהשווכן פסק  .יוחנן

, שכל ש, וריטב"אתלמיד רבינו יחיאל מפרי 35,תוספות: דעת דמותר לכבסו בחולו של מוע ,מי שאין לו אלא חלוק אחד

  37.השו"עוכן פסק  36מי שאין לו אלא חלוק אחד, בין כיבסו קודם הרגל, ובין לא כיבסו, שמותר לכבסו במועד.

פסק שאם אין איזורו מוכיח עליו, אסור. והוסיף  מ"קוסהשמיטו נימוק זה.  רי"ף, רמב"ם, ורא"ש: איזורו מוכיח עליו

וכן כתבו  38.ולכך אסור לכבס אפילו מי שאין לו אלא חלוק אחד ,היבחלוק שלנו ליכא אזור מוכיח על, דרבינו פרץ

  39השמיטו. תוספות. והשו"ע

 ,בגדי קטנים :יוסי ביבעון קומי ר (הלכה ב) ירושלמיבשם  ,, רא"ש, ומרדכינמוקי יוסף, סמ"גו : כתבי קטניםכיבוס בגד

מיהו לא יכבס , ראב"דבשם  אשר"י והגהות מרדכי,. וכתבו השו"עוכן פסק  40.כמי שאין לו חלוק אחד דמי "ל:א ?מהו

   42.הרמ"אוכן פסק  41.אלא אחד

                                                
ם יש אומרים דאחרים וכתב המג"א (ס"ק ה), דמבואר בשו"ע (יו"ד סי' ריד), דכל כי האי גוונא יש לו התרה. וגאו"ח תקלד,ב.   . 34

הבאים לשם מותרין לעשות בצנעא (ר' או"ח סי' תסח). אבל הכא באמת יש פוסקים הלכה כאביי ורבא, ואסור מן הדין (דשמא 

כיון דמעיקר הדין  אבותיהם וחכמיהם פסקו כאביי ורבא. מחצית השקל), ולכן אין לו התרה. וכתב המשנ"ב (ס"ק יד), דמכל מקום

. סור ג"כ ע"י נכרי מ"מ בזה מקיליןדאע"ג דכל מה שאסור א .חוץ לביתמלכבס כתונת אחת גוי להקל ליתן ל נתפשט המנהג ,שרי

מקורות: (כמבואר או"ח תקמג,ג).  בד שלא ימנה כדרך שהוא עושה בחולובל ,וליתן להנכרי שיכבס אחר המועד בכל ענין שרי

(הל' שביתת יו"ט פ"ז, . הגהות מיימוניות הו"ד בהגהות מיימוניות) (הל' שמחות, סי' כא.. מהר"ם מרוטנבורג (סי' תתעג)מרדכי 

  .(סי' תתלז). ראבי"ה (הל' שביתת יו"ט ז,כא). רמב"ם (סי' כא). רא"ש (י ב בדפיו). רי"ף אות ר)
  בתוספות כתבו שנראה להקל, והוסיפו במאמר מוסגר ש"בתוספות מסופק בזה".  . 35
ש: וצריך עיון בזה, אם לא כיבסו קודם הרגל מהו שיהא מותר לו לכבסו במועד. מי אמרינן כיון זה לשון תלמיד רבינו יחיאל מפרי  . 36

שנכנס לרגל מנוול שייך למקנסיה, ומתסר, או שמא כיון דאפילו אם כיבסו קודם הרגל היה צריך לכבסו במועד, משתרי. ומשום 

שכיחא, וכו' (עיי"ש). והדעת נוטה לפסוק וכו', שמותר לכבסו דנכנס לרגל מנוול ליכא למיקנסיה, דכיון שמצטער הוי מילתא דלא 

  במועד, דלא פלוג רבנן.
  .(ד"ה מותר). ריטב"א (י"ח א', ד"ה מי שאין). תלמיד ר"י מפריש (י"ח א', ד"ה אע"ג) 'או"ח תקלד,א. מקורות: תוס  . 37
  בינו פרץ.וכל שכן מי שאין לו אלא מפה וסדין אחד דאסור לכבס דליכא הוכחה כלל. ר  . 38
: מדסתם, שמע מינה דסבירא ליה אפילו אין בו איזורו, שרי. ואפילו לדידן. והמשנ"ב (ס"ק ג)או"ח תקלד,א. וכתב המג"א   . 39

דמשמע כתב  (אות ו). ובשעה"צ הסוברים שבשלנו אין להקל בזה רבינו פרץ) היינו(שיש מן הפוסקים כתב  (תקלד,א, ס"ק ט)

. והוסיף משנ"ב, דמכל מקום נראה דאם היה חלוק של פשתן, אין להחמיר בזה. מקורות: רי"ף לכהדמצדד כן לה (ס"ק ד) מהגר"א

(תענית כ"ט . תוספות (הגהות סמ"ק ס"ק יא). רבינו פרץ (מצוה קצה). סמ"ק (סי' כא). רא"ש (הל' יו"ט ז,כא). רמב"ם (י ב בדפיו)

  .ב', ד"ה מי)
קות בחול המועד כדי לשכב, דהוי כמי שאין לו אלא חלוק אחד, שיש רגילות להחליף וכתבו תוספות יש לנשים לכבס בגדי התינו  . 40

  בגדיהם, וכל שעה צריך לו כל בגדיו, ועל זה נהגו העולם לכבסן בחול המועד
. וכתב עוד, דבחלוק של קטן לא (עיי"ש)שגם לדבריהם חיתול מותר לכבס כמה בפעם אחת  (ח"א סי' פח)וכתוב בתרומת הדשן   . 41

  עי אזור מוכיח, דניכרים וידועים דשל קטנים הם. וכן פסק הרמ"א (או"ח תקלד,א).ב
. (סי' כא). רא"ש (י ב ברי"ף, ד"ה גמרא). נמוקי יוסף (לאוין עה). סמ"ג (תענית כ"ט ב', ד"ה מי)או"ח תקלד,א. מקורות: תוספות   . 42

  .(סי' תתעג)מרדכי 

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 חי"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  שולחן ערוך

ח, הלכות חול    המועד, סימן תקלד)(או"

ּמ  ֵאין  א.  ִסין ּבַ ִסיןְמַכּבְ ַכּבְ ּמְ ירּו לֹו  :ֹוֵעד. ְוֵאּלּו ׁשֶ ִהתִּ ה ׁשֶ ית ָהֲאסּוִרין, ּוְמֻנּדֶ ְבָיה ּוִמּבֵ ִ ית ַהׁשּ ם, ְוַהּיֹוֵצא ִמּבֵ ִדיַנת ַהּיָ א ִמּמְ ַהּבָ

ֶרגֶ  ַאל ּבָ ס ְוִנׁשְ ּלֹא ְלַכּבֵ ַדר ׁשֶ ּנָ ֶרֶגל, ּוִמי ׁשֶ חֹותֲחָכִמים ּבָ ירּו לֹו, ּוִמְטּפְ חֹות ַהסַּ  ל ְוִהתִּ ַדִים, ּוִמְטּפְ חֹות ַהסַּ ּפָ ַהּיָ ג, ִרים, ּוִמְטּפְ ּפָ

א ֵאין לֹו ֶאּלָ ּמֹוֵעד, ּוִמי ׁשֶ ְמָצא ּבַ ּנִ ֶתם ׁשֶ ים, ּוַבֲעַלת ַהּכֶ ִסין כְּ  ּוִבְגֵדי ְקַטּנִ ם ְמַכּבְ ֶנֶתר ָחלּוק ֶאָחד; ְוֻכּלָ ן, ֲאִפּלּו ּבְ  ָאָהלוְ ַדְרּכָ

רּוׁש ִמיֵני ּבִֹרית),  ָהר. (ּפֵ י ַהּנָ ּבֵ ַהְינּו ָחלּוק ֶאָחד  הגה:ּוְבַפְרֶהְסָיא, ַעל ּגַ ִריְך ָלֶהן, ּדְ סּו ַרק ַהּצָ ִר''י פ' ֵאּלּו ִמיהּו לֹא ְיַכּבְ הֹות ֲאׁשֵ ַכי ְוַהּגָ (ָמְרּדְ

ִחין) ַהְינּו א ;ְמַגּלְ יֹוֵתר, ּדְ ים ּבְ ַטּנִ ְגֵדי ַהקְּ ַפַעם א'ִמיהּו ּבִ ס ד' ְוה' ּבְ ר ְלַכּבֵ ֶהם, ֻמתָּ יִנים ּומֹוִציִאין ְרִעי ּבָ תִּ ֶהם ּוַמׁשְ ִפים ּבָ ַלּפְ ּמְ י ָצִר  ,ֹוָתן ׁשֶ יְך ּכִ

ל ֶרַגע ה ֵמֶהם ּכָ ָהר .ְלַהְרּבֵ ב ַהּנָ רֹוֵחץ ַעל ּגַ ׁשֶ ְוָקא ּכְ ַפְרֶהְסָיא ַהְינּו ּדַ ס ּבְ ר ְלַכּבֵ ֻמתָּ ִמְת  ,ְוָהא ּדְ ּום ּדְ ָהר; ֲאָבל ִאם ֵאינֹו ִמׁשּ ב ַהּנָ ס יֹוֵתר ָיֶפה ַעל ּגַ ּבֵ ּכַ

ן נ''ל ַפְרֶהְסָיא, ּכֵ ִצְנָעה ְולֹא ּבְ ס ַרק ּבְ י ָנָהר, לֹא ְיַכּבֵ ּבֵ    .ּכֹוֵבס ַעל ּגַ

ִרים ַוֲאֵחִר   ב.  תָּ ָבִרים ַהּמֻ ן, ַוֲהָוה ֵליּה ּדְ ָסן; ְולֹא ָנֲהגּו ּכֵ ר ְלַכּבְ ן ֻמתָּ תָּ ׁשְ ֵלי ּפִ ל ּכְ יָרם ּכָ אי ְלַהתִּ ַ ה ַרׁשּ ֶהם ִאסּור, ִאי ַאתָּ ים ָנֲהגּו ּבָ

ְפֵניֶהם.    ּבִ

  אירוסין במועד

  ... דושי נשיםיק :ואלו כותבין במועד: משנה (י"ח ב')

  אמר שמואל: מותר לארס אשה בחולו של מועד, שמא יקדמנו אחר.

  שין ממש?ם. מאי לאו שטרי קדולימא מסייע ליה: ואלו כותבין במועד: קדושי נשי

  . (שכותב תנאי זה בשטר) לא, שטרי פסיקתא, וכדרב גידל אמר רב

קנו. הן הן  ,כך וכך. עמדו וקדשו ?כך וכך, כמה אתה נותן לבתך ?גידל אמר רב: כמה אתה נותן לבנךדאמר רב 

  הדברים הנקנין באמירה. 

סין, ולא מיבמין, מפני ששמחה דבי שמואל: מארסין, אבל לא כונסין. ואין עושין סעודת אירו תנאתא שמע, ד

  שמע מינה. היא לו.

  שיטות הראשונים

שאסרו דוקא: א. אירוסין ב.  ריב"שכתב  43.ובלבד שלא יעשה סעודת אירוסין ,מותר לארס: במועד גדרי ההיתר לארס

   45.השו"עוכן פסק  44עם סעודה ג. בבית הארוסה. ובלאו הכי, מותר.

                                                
  .(יבמות מ"ג ב')חה, כדאיתא בפרק החולץ וטעמא, משום דאירוסין בלא סעודה ליכא שמ  . 43
וכתב כן אף בשם רב האי גאון ורי"ץ גיאת. וזה לשונו:... אלא השמחה האסורה היא כשהחתן שמח עם אשתו. ובנשואין, אפילו   . 44

סתו בלא סעודה, איכא שמחה, כשנושא אותה ונכנס לחופה. וכן בארוסין עם סעודה, כשאוכל הארוס בבית חמיו, ושמח עם ארו

בשעת סעודה. אבל בלא סעודה, אלא לארס לבד, ליכא שמחה. וכן נמי, אפילו אם הארוס עושה סעודה עם רעיו, כל שאינה בבית 

ארוסתו, לא מימעיט מ"ושמחת בחגך", ולא באשתך. וכן לסעוד החתן בבית חמיו שלא בשעת ארוסין, נמי שרי. דלא אסור אלא 

עודה... דאין שמחה אלא בבית הארוסין, דהיינו בבית אבי הארוסה, שהארוס והארוסה שם... בשעת ארוסין, רוצה לומר: הארוסין בס

  עכ"ל.
והסעודה שרגילין לעשות אחר כתיבת התנאים, הט"ז אוסר כמו לענין אירוסין, אבל שארי  (ס"ק ב)או"ח תקמו,א. וכתב המשנ"ב   . 45

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
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  שולחן ערוך

ח, הלכות חול המועד, ) (או"   סימן תקמו

ּלֹא יַ   א.  ר ְלָאֵרס, ּוִבְלַבד ׁשֶ ִמין; ּוֻמתָּ תּולֹות ְולֹא ַאְלָמנֹות, ְולֹא ְמַיּבְ ּמֹוֵעד, לֹא ּבְ ים ּבַ ִאין ָנׁשִ ת ֵארּוִסין ֵאין נֹוׂשְ ה ְסֻעּדַ ֲעׂשֶ

ר ַלֲעׂשֹות ִרּקּוִדין ּוְמחֹולוֹ  ַעת ֵארּוִסין; ּוֻמתָּ ׁשְ ֵבית ֲארּוָסתֹו ּבִ ֵבית ָהָארּוס ּבְ ּלֹא ּבְ ת ָהָארּוס ִעם ְמֵרָעיו ׁשֶ ת ְוַלֲעׂשֹות ְסֻעּדַ

ר.  ַעת ֵארּוִסין, ֻמתָּ ׁשְ ּלֹא ּבִ ֵבית ֲארּוָסתֹו ׁשֶ   ֲארּוָסתֹו, ְוֵכן ִלְסעֹד ָהָארּוס ּבְ

  

                                                                                                                                                                         

נו עושה סעודה גמורה כי אם מרקחת וכדומה, בודאי אין להחמיר. אחרונים מקילין בזה דלא חשיב שמחה כאירוסין. ועכ"פ אם אי

: היינו כשעושה האירוסין בתוך הסעודה, או שעושה (ס"ק ד)ולגבי סעודת אירוסין שאסורה רק בשעת אירוסין, כתב המשנ"ב 

עושה האירוסין ביום זה הסעודה תיכף אחריה, הא זמן מופלג, יש לומר דשרי אף באותו יום. ויש מאחרונים שמחמירין בזה. וכש

(שערי שמחה, . רי"ץ גיאת (שו"ת, סימן רס). מקורות: ריב"ש (שזה אף בנישואין שרי. שעה"צ)והסעודה ביום אחר, בודאי יש להקל 

  .הלכות חול המועד)

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 חי"| דף:  גפרק: 


