
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 איסור מלאכה
בחוה"מלעשות  אסור   וכדו'  ,  מלאכה  המועד  לצורך  כגון  חז"ל  שהתירו  לאופנים  פרט 

. וכן    'מדאו  שכת' שהוא  )רש"י (מו"ק יא: ד"ה אלאעי'  [. י"א שאיסור זה הוא מהתורה.  כמבואר להלן
  . ], עיי"ש לא שנמסר הפסוק לחכמיםוה שכג) אהחינוך (מצוהרשב"א (סי' תרצ)  . וכן דעת    ז שם) הרמב"ן (ע"  דעת

(יו"ט פ"ז ה"א)  ,  תוס' (ע"ז כב. ד"ה תיפוק ליה)[וי"א שהוא מדרבנן.   . ]רא"ש (מו"ק פ"א סי' א)ורמב"ם 
דלא כהב"י שנקט בעיקר   )תקלרסי'  (ה"ל  [ב  לצורך גדול.  רק  ןדרבנכ  ן אותו ולמעשה אין להקל לדו

 . ]'ז גליון א קתיבזה בשמעתא עמעי' ו שהוא מדרבנן.
 )לסוברים שהוא מה"תעשה או לאו (חומרתו משום 

   רמב"ן (מו"ק שם) [  .מ"מ אין בה לאו  ,מה"תאסורה  המועד  חול  לפי הסוברים שמלאכת  אף  
 .]חוה"מ נכלל במצות יו"טשל כתב שעשה  שרמ"ע מפאנו (סי' קח) עי' בו

 במקום ספק
בלבו"ש, בפמ"ג ובמחצה"ש  כן מבואר  [ספק במלאכת חוה"מ לסוברים שהוא מדרבנן הוא לקולא.  

וכבר מבואר   במקורות דלעיל].עי'  [.  . ולסוברים שהוא מה"ת הוא לחומרא]על המ"א רסי' תקל"ז
, ועל כן  לצורך גדוללעיל שלהלכה יש לנקוט שאיסור מלאכת חוה"מ הוא מה"ת אם לא  

ומ"מ אף  )]. תקלו ס"ק יומ"ב (סי'  [בה"ל (סי' תקל)  .במקום ספק אין להכריע לקולא רק באופן זה 
מו הפסד  כגון  האיסור,  את  הגדילו  וחכמים  מותר  היה  שמה"ת  במקום  עט  למחמירים 

חזו"א (או"ח סי' קלד [  שמה"ת מותר לעשות מלאכה עבורו וחכמים החמירו, ספקו לקולא.
  .] ד"ה בין קטנה)( ה"לבבו )סי' תקלח ס"ק ו(מ"ב ב 'עיס"ק יד ד"ה ושרש). ו

 האסורותמלאכות 
(פרט לאופנים    יו"טבשבת וב  שנאסרו   הם המלאכות  חוה"משהמלאכות שנאסרו בא  י"

"מ ד"ה  ההרמב"ן (סוף פסקי מלאכת חו[.  כמבואר להלן)  ,שהתירו חז"ל כגון לצורך המועד וכדו' 
שיש  ת  ומלאכ  אלא  ולא נאסרש  וי"א.  ]ח (מצוה שכג אות ד) בדעת הרמב"ן"וי"ל שמן התורה). וכ"כ המנ

הגהות הסמ"ק (מצוה ו  יראים (סי' שד)[.  איסור  הםבהם טורח אין ב  לו שאין, אבל אטורח בהם  
עושה   'ומ"מ כת' דמלאכה שיש בה טורח אפי בעמק ברכה (פומרנצ'יק חוה"מ עמ' קיט אות א) "כ וכ .קצה אות יג) 

וכן   ,"א (מכלל קז)ייח[  והעיקר כדעה הראשונה..  ]ממנה שיעור קטן אסור כי גם זה נכלל בגדר המלאכה
והגרנ"ק    )לשכנו תדרשו ח"א עמ' קצהגריש"א זצ"ל ( ווכן פסק במ"ב (סי' תקמ ס"ק ז וסי' תקלג ס"ק כ).  מבואר

.  שיסמכועל מי    להם  מקילין בזה כי יש ה יד  ומ"מ אין למחות ב  .]זצ"ל (חוט שני חוה"מ פ"א)
 . ]גליון ח' עמיקתאשמעתא ב  עי' כנ"ל. ו[

 ) עיללמקילין ל(גדר מלאכות שאין בהם טורח 
א"א מבאטשאטש [  , כגון הדלקת גפרור וכדו'.היינו שאין בה שיהוי  שאין בה טורח   ה מלאכ

ותקמ).   תקלז  תקלג,  דעת  (ססי'  בהגה).  (  זצ"ל  הגרשז"אוכן  ג  אות  פ"ב  כהלכתו  ברכה חוה"מ  בעמק  הוא  וכן 
 . )]פומרנצ'יק חוה"מ עמ' קיט אות א(

 מחמירים לעיל) למלאכת הוצאה (
הוצאה מרשות  מלאכת  מ"מ    ,שאין בהם טורח מלאכות  אף    אסרונ ש  לדעת הסובריםאף  

, וכן משמע מהפוסקים בסימן תקל"ה  מאירי (מו"ק יח: ד"ה אין כותבין)[. לכל הדעות לא נאסרה  לרשות
מיירי שלא לצורך שם  בו שהוא משום איסור הוצאה אע"פ דתאין מפנין הינו משום טרחא ולא כשהאיסור  כתבו ש ש

, אולם מטו בשמיה פס"ח אות כו)שש"כ (ה(סי' רחצ) ו  ו"זמעה  (ח"ו ססי' סח),  השבה"ל  והביא  . וכןהמועד, עיי"ש
כמו כן אין איסור    .])ד"ה ומותר  עי' בבה"ל (סי' תקלוו.  ו ח"ב עמ' קכא) שהחמיר בזהנדהחזו"א (ארחות רב

 .]כן מוכח מהרמ"א (סי' תקלט סע' ה)[לצאת מחוץ לתחום. 
 או דבר אבד   לצורך המועד 

אף ע"י מעשה    המועד   לצורךמהתורה (אף למחמירים לעיל)    ה הותרמלאכת חול המועד  
והגבילו דבר זה ולא התירו אלא מעשה הדיוט לצורך המועד (כמבואר  ובאו חכמים  אומן,  

והתירו רק במקום הפס"מ.    החמירולהלן), וכן דבר האבד מותר לגמרי מה"ת וחכמים  
"מ הרמב"ן (פסקי מלאכת חו[  .לא בכלל איסור דרבנןוהגבלות אלו אינם בכלל איסור תורה א

 . ] דכיון שנמסר הפסוק לחכמים הכל אסור מה"תדלא כהחינוך (שם) דס"ל  ו ד"ה וי"ל שמן התורה)
 גדר מעשה אומן

ידיו   את  ולהרגיל  כלומר שצריך לאמן  מאומנות,  ידים  ע"י  שתעשה  שצריכה  פעולה  כל 
נסיון  לו  ושיהיה  זו  שתצא   למלאכה  כדי  ידו תוצא  בזה,  ומדוקדקת,  מתחת  ה משובחת 

נחשבת למעשה אומן, אבל פעולה שא"צ לידים מאומנות, אלא צריך רק ידיעה או לימוד  
הגרנ"ק זצ"ל (חוט שני פ"ג עמ' קצג). ועי' להלן מש"כ בדיני בנין ובדיני תפירה [  אינה נחשבת למעשה אומן.

זמן  מדה משך  ושכל מלאכה שיש לל  וי"א  .]ב מעשה הדיוטבחוה"מ. וכן מש"כ לענין תספורת אם חשי
הגרשז"א זצ"ל (חוה"מ כהלכתו פ"ב  [  מעשה אומן.   רהרי היא בגד  ה מסוים בכדי לדעת איך לעשות

חשיבי טפי מלאכת אומן ממלאכת לבלרין דשכיחי טפי,    תפירהדמלאכת  כת'  תרוה"ד (סי' פז) שועי' ב  .הגה רחצ) 
, ע"כ. מבואר שע"מ לקבוע מה בכלל מלאכת אומן יש  שינוי מועטמקילינן בה להתיר בה ב, ולכך  "אדידעי לה בנ

 . ]גם אל שכיחות המלאכה  להתייחס
 (מלאכה כלאחר יד) בשינוי מלאכה

כת' דלענין כתיבה תרוה"ד (סי' פז) ש[עי' באסורה אף בשינוי (כלאחר יד).    ,מלאכה האסורה במועד
  . כל מה שאסור לכתוב, אפי' ע"י שינוי אסורכת' ד  ז)  שו"ע (סי' תקמה סע'האולם    .הקולמוס  שינוי באחיזתמועיל  

והוסיף דהיינו   ה"צעוהשחוה"מ משום טרחא.  כי    שינוי לא מהניד ועיי"ש בגר"א   (אות מט) הביא סברת הגר"א 
שינוי בחוה"מ אינו משום שבשבת אסור  ב  יוצא שאיסור מלאכה  ולפ"ז.  איכא יותר עמל וטורח ע"י השינויכי  טעמא  

 .]אינו מעשה אומן "יחשצירף דמעשה כלא עי' במבי"ט (ח"א סי' רנ)ו .מטעם טרחא נמי בכה"ג אלא
 מרובהטרחא 

מלבד איסור מלאכה מצינו בכמה מקומות שחז"ל אסרו טרחא מרובה אף לצורך המועד  
פמ"ג (סי' תקלז א"א  יעוי' בו  .[כן מבואר בשו"ע (סי' תקמד סע' ב)כדי שלא ימנע עצמו משמחת החג.  

מותר לעשותם בטרחא יתירא   "נע"פ הרמב"ן שדוקא מכשירי או  והכריעשמ"ב (ס"ק טו)  בס"ק ג) ו  ס"ק ג ומ"ז
דאפי'   'מהריטב"א (מו"ק ב. ד"ה והא דתנן אין) שכת  ניומשמע ששאר צורך המועד אסור בטרחא יתירא. שוב העירו

המועד   יתירא.    אסרולצורך  הואטרחא  רב(א  "נשמב  וכן  לצורך  אולם  א).  אות  קי  מותר  כלל  בסי'  כמבואר  ים 
 . ]הפסד במקום לקמן בענין טרחא יתירא 'ועי תקמ"ד.

 במקום הפסד טרחא מרובה
(סי' תקלו    [שו"ע  מועט.  ' הואיש מקילים במקום הפסד אפימ"מ    לטרוח במועדאסרו  אע"פ ש

התיר  )  שם (ה"ל  ב ב[מ"ב (ס"ק י) ו  .הפסד מרובה אין להקל אלא במקום  וע"כ    .יש חולקים. וסע' ד)]
 .]לצורך המועדבמקום שאינו  'יפא

 פסיק רישא (למחמירים לעיל) 
 .)ססי' תקלא(הובא בב"י    )תתלטו  מרדכי (מו"ק סי' תתמהכן מבואר ב[פס"ר במקום צורך המועד מותר.  

. ועל כן מותר ליטול ידים על צמחים  ]. וכ"כ במ"ב (סי' תקלו ס"ק ה) סע' ח)  (סי' תקלאפסק הרמ"א  כן  ו
אם ישפכם על זרעים שאסור    ' טיפה שאינם נקיים ע"ג קרקע, ואפימי ש  לשפוךאו    שבגינתו 

חוה"מ חוט שני  ל ( "ק זצ"). וכעין זה הובא בשם הגרנהגה קפאופס"ו אות מז  [שש"כ (  .להשקותם בחוה"מ
 גליון ח'].  עמיקתאועי' עוד בזה בשמעתא  .עמ' קעז)

 מלאכה שאינה צריכה לגופא (למחמירים לעיל) 
הם  כן  אם  אלא  זבובים ויתושים  אסורה בחוה"מ. וע"כ אסור להרוג    אמלאכה שא"צ לגופ
מ"ב [מותר).    ליו איחזרו  כיון שאם לא יהרגם    להבריחם  שיכולואע"ג  ( מצערין את האדם  

 . ](סי' תקלג ס"ק כ)
 בשיעורים ריבוי

להרבות באותו  מותר לו  מבשל לצורך המועד  ועל כן כש  ,ריבוי בשיעורים מותר בחוה"מ
עושה בטרחא אחת, וא"כ ק"ו  ששביו"ט מותר עכ"פ כשו"ע (סי' תקג)  עי' ב[    . המועדרך אחר  גם לצו  סיר

 . ]שש"כ (פס"ז הגה קלז)וב  סד) התשוב  כרון שלמהז חוה"מ( זצ"ל הבאר משהעל בבחוה"מ. וכן מבואר בתשובת 
 לטול מוקצהט

 . ] תקמד אות ב) ועי' בדרכ"מ (סי' .מאירי (מו"ק יח: ד"ה מחפין)[אין איסור מוקצה בחוה"מ. 
 (שבותים במועד)  כלי שירב נגינה

יבא לתקנו במועד  ו  הכלי  יתקלקל  משום גזרא שמאכלי שיר בחוה"מ  יש שאסרו לנגן ב
  ויש מתירים.   .]זכרון יוסף (סי' יז)ו  )סי' לו(שער אפרים  [  .ן שבתניאסור לעש כמו    ע"י מעשה אומן 

במחז"ב (סי' ו  לשנות קצת ישנה.  אם אפשרש  אלא מותר לתקן  א' או ב'    פסק נימאת) כי אף אם  ח"א סי' כה(שבו"י  [
. ] )זאות  סי' תקמו  דבריהם הכה"ח (וציין ל  תקמו אות ב) ובשע"ת (סי' תקלד אות ה) הביאו עוד פוסקים כשבו"י.

וו השניה,  כדעה  זמר בחוה"מ.העיקר  בכלי  לנגן  המנהג להקל  לדברי  [  כן פשט  ומצינו ראיה 
רכיבה שהוא דבר האסור בשבת משום גזרה דשמא  התירו  שתקל"ו    'בסי  ,בחוה"מ השב"י דלא גזרו על שבותים  

ד"ה ומותר לרכוב) מבואר  (סי' תקלו    ה"ל. וכן בבלא חששו)  אפי' רוכב שלא לצורך כללש  שם(ועי' בב"י  יתלוש  
 . ] להדיא דליכא משום שבות בחוה"מ

 הכנה לאחר המועד
ום מלאכה מותר להכינו לצורך  ן בו משדבר שאיבחוה"מ, ועל כן    "מכין"אין משום איסור  

אין  "ין האיסור דנתקל"ה לע ' . וכן מבואר בסי(ס"ק יז)מ"ב וה (סי' תקמד ססע' ב)השו"ע כן מוכח מ[ אחר החג.  
. ]משום דחזי גם בחוה"משמותר לבשל בחוה"מ לצורך יו"ט שני    ' ועי' בא"א מבוטאשאטש (רסי' תקל) שכת  ."מפנין

 דבור במשא ומתן במועד
סור "ממצוא חפצך ודבר דבר" בחוה"מ, וע"כ מותר לדבר על עסקאות וכדו' שרצונו  אי   אין

 .]הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פס"ח הגה קב) כדמוכח בשו"ע (סי' תקמג סע' ג), עיי"ש[לבצע לאחר המועד. 
 (שימוש בכלי עבודה שמרעישים) אוושא מלתא

,  רעשגורם  אם הדבר  ף  א  ,וכדו'  לצורך דבר האבד  ,לצורך המועדמותר לעשות מלאכה  
 שכת'מ"ב (סי' תקמ ס"ק יב)  עי' ב[  .) מקדחה וכדו'( כגון שיש צורך בשימוש בכלי עבודה מרעישים  

אין לו מה יאכל, אפי' מוצא בשוק שמי  ש  ') כתסי' תקלז ס"ק נב( "ב  וכן במ  אין משום אושא טובא בדבר האבד.ש
בערוה"ש (סי' תקמ אות    ' עיו      .ודש וזורה ובורר כדרכו  לקנות אין מצריכין אותו ליקח מן השוק, אלא קוצר ומעמר

שרי  א) נמי  המועד  שלצורך  ואם]שמשמע  מצוה   .  לצורך  המועד   הוא  לצורך  שהוא  מוכח   ואינו 
אע"פ שהוא  אסור לטוות ציציתו במועד בגלגל דאוושא מילתא טובא. ושס"ק יא)    סי' תקמהמ"ב (ב  '[עי  .אסור

 . מוכח שהוא לצורך המועד] נושאי הכאדשאני אפשר  לצורך המועד 
 מלאכה שנעשה באיסור

אין המלאכה נאסרת כי חכמים לא קנסו (כמו  בדיעבד  אם עשה מלאכה בחוה"מ באיסור,  
חוה"מ מה"ת קנסינן כמו ביו"ט.    דלפי השיטות דמלאכת  'תכש  מ"א (סי' תקלח ס"ק ב)[עי' ב  שקנסו בשבת).

בשש"כ (פס"ו אות מא) בשם  ו למעשה הוי ספק דרבנן לקולא.ח'  כיון שהוי מדשמצדד  (ח"ו סי' סח)    "להבבש  וכת'
  ולמעשה נשאר בצ"ע.  ,"מ נאסר הדבר כמו שמצינו בענין מעשה שבתהשמי שעשה מלאכה בחו 'כת זצ"ל הגרשז"א

אם  עשה א' מהמלאכות המותרות רק באופן שניכר שעושה לצורך היתר    'שהיכן שא  ') כתמ"ב (סי' תקלז ס"ק לאבו
אולם י"ל דהתם חמיר  מחמיר.  שכיר יום (סי' תקמג ס"ק ג) שלגבי  י"שעיולא קנסינן ליה. אופן שאינו ניכר שה בע

 (ס"ק ו) סי' תקל"גבמ"ב ) ובסי' תקל"ח (סע' ו' ועיסיא כמבואר במ"ב (סי' רמד ס"ק יט). הטפי כי הוה מלתא דפר
 . ]תקכ"זערמה חמירא טפי כמבואר בססי'  . ומ"מ אין ראיה משם להחמיר כיבענין הערמה אם קנסו מעשיו

 
(כגון  ע"מ לעשותן במועד  לאחר עשיית מלאכה אסור , כלומר  למועד אכתו לאסור לכוון מ

ואם כוון מלאכתו קונסים אותו    .פנוי הוא  שהוא זמן ששיש בה משום דבר האבד וכדו')  
לחפש תחבולות    "צמעיקר הדין א"מ  ומ  .]שו"ע (ססי' תקלח)[  ואסור לעשותה כמבואר להלן.

גם אם בתחבולה אין כל גרם הפסד.    ,לפני החג כדי שלא יהיה דבר אבד ולא יצטרך לעבוד
ודעת   .הגה כא) בשם הגרשז"א זצ"ל ועיי"ש (פס"ז ,)הגה קנגא"א מבוטשאטש (ססי' תקלט) הובא בשש"כ (פס"ו [

אכה לפני המועד צריך לעשות פועלים ע"מ לסיים המל  שאף אם יש צורך להביא    חזו"א (ססי' קלה ד"ה שם פ"ב) ה
 .  ]כן, ואם לא הביא בכלל מכוון מלאכתו למועד הוא

 בשוגג או באונס 
  . כוון מלאכתו למועדזקוק לעשות מלאכתו במועד אינו בכלל  ומחמת זה    אונסאירעו  מי ש 

כוון מ) דשכח לא חשיב  םש ביאור הגר"א (עי' ב[.  הדין כןאף אם שגג בדבר  י"א ש ו  .]סי' תקלח) רשו"ע ([
) ק"י (מו"ק ב: ברי"ף ד"ה ומקריןוהנמ . וכן משמע מ  מדאמרי' ובלבד שלא יכוין כו' דאינו אסור אלא כיון במזיד

מלאכתו  וי"א שכל שלא נאנס בדבר בכלל מכוון    .]שהיה יכול ו"מניחו" למועד  שפרשו  ) ורש"י (יא
.  . ועי' בסמוך]סי' תקלח)רבדעת תורה (וכן פסק  .  (שם) ב  מ"ה  הובא  סי' תקמה ס"ק יא)(ט"ז  כן משמע מה[הוא.  

[כן משמע מלשון הראשונה ה כדעה    עיקרה ו יהיה אלא ספק    .מ"ב (סי' תקמ ס"ק טו).  מידי דקנס ובולא 
 )]. ס"ק ב מבואר במ"ב (סי' שיחכ "גמקילינן בכה

  נתעצל
עשותה ולא יצטרך ל  החגלאחר  המלאכה  היה סבור שהיה יכול לשהות  כי  נתעצל  שמי  

בכלל מכוון מלאכתו   נתעצל סתםאבל אם , אבל אינו בכלל מכוון מלאכתו למועד ,במועד
  .] חת"ס (חו"מ סי' מב ד"ה ומה שרמז)ו (סי' תקלח סע' א) שו"ע[. הוא

 לפני המועד המלאכה שכח לעשות
סי' תקלח) ומ"ב (סי' תקמ  רשו"ע ([  .אינו בכלל מכוון מלאכתו למועד  המלאכה   אם שכח לעשות

בדיעבד יש להחשיב שכיחה כאונס, ולא קונסים    ,התעצל ואחר כך שכח ואף אם    .]ס"ק טו)
. ולדעת  שמצדד שיש להחמיר בכה"ג   )חת"ס (חו"מ סי' מבדלא כה [הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פס"ו הגה קנח) אותו.

 ]. הגר"א דלעיל בלא"ה יש להקל כי לדעתו דוקא אם כוון במזיד אסור
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 בזמן אחר  השותלא יכול לע

ם  י(ולמחמיר  כגון שאין בידו לעשותה לפני  ,אם יש לו סיבה מיוחדת לכוון מלאכתו למועד
לעשותה)   יכול  לא  המועד  אף לאחר  לעשותה במועדלהלן  קבע  ן  ומכו  אינו בכלל  ,וע"כ 

י'  , עשלא אסרו אלא מה שיכול לעשות לפני המועד ודוחה לעת הפנאיכן משמע מהפוסקים  [  .מלאכתו למועד
 . ] וכן מוכח מהברכ"י (סי' תקלח אות א) .) נמוק"י (ו: ברי"ף) וחינוך (מצוה שכג)"דרמב"ם (יו"ט פ"ז ה

  שלא יצטרך לעשותה במועדכדי המועד  לפניעשיית מלאכה 
לכתחלה יש לעשותם   ,יכול לעשותם לפני המועד אם ,לצורך המועד םשה  ות מלאכאפילו 

צריך ליזהר לקשור החביות קודם המועד אם ידוע  ששכת'  )  קושטא הי"ד(פ"ח דפוס  "מ  בהגה[עי'    .לפני המועד
אבל אם אין ידוע לו מקודם ועתה קנה יין או    ,שיהיה לו יין ויגיע הבציר תוך המועד דהיינו כיון מלאכתו במועד

בכל רגע מזדמן    ם לעשותהדרך  ש  ות מלאכ  ומ"מ   .]סי' תקלח)רוכן הביא הרמ"א (  ,נתנו לו בחובו מותר
להכין נייר חתוך ע"מ שלא    אין חובה המועד. וע"כ  לפני   ם לעשות  לא חייבוהו  ,צורךלפי ה 

שהגר"ד בהר"ן שנהג לחתוך נייר קודם המועד    והביא  , הגה עח)  הגרשז"א זצ"ל (שש"כ[.  יצטרך לחתוך במועד
נהג ע"ע  ,לצורך המועד שדוקא    ומ"מ מסתבר  במ"ב סי' תק"א ס"ק ח',כמו שמצינו לענין ביקוע עצים    ,חומרא 

נם שהיה צריך לחתוך נייר מגליון גדול והיה חותך קצת לפי מידה החמיר בזה, אבל בנייר שלנו שבקלות נחתך בזמ
 . ](חוט שני עמ' קצז) גרנ"ק זצ"לבדרך זה נקט הו החמיר, ע"כ.א"צ ל

 מלאכה שיכול לדחותה לאחר המועד
עשות אלא שעתה  המלאכה שעושה אינה מלאכה שהיתה לפניו מקודם המועד לשאם    י"א

ם  ע  ,אף שאסור לעשותה לפי שיכול להמתין אחר המועד  ,נתחדש הדבר שצריך לעשותה 
זה  במועד    כל  מכוון מלאכתו  דין  לו  קונסים אותואם עשאה אין  לא  כן  (סי' [  .ועל  ברכ"י 

 . שהשאיר דברי הברכ"י בצ"ע]  שע"ת (אות א*)[עי' בויש מפקפקין בזה.  .]תקלח)
 עבר וכוון מלאכתו 

 .]שו"ע (ססי' תקלח)[ יאבד. , אסור לעשותה, ואם עשאה במועד ומלאכת ן כוואם 
 
 
 

 להתגלח ערב החג
בין קודם חצות  .  ]שו"ע (סי' תקלא סע' א)[  .לא יכנס מנוול למועדכדי ש  "טמצוה לגלח בערב יו

  . ]ועיי"ש בשעה"צ  .מ"ב (ס"ק ב) [.  אסור להסתפר לאחר חצותש  רב פסח מע  חוץ  , ובין לאחר חצות
  .]מ"ב (ס"ק א)[. כדי שלא יכנס לרגל כשהוא מנוולה ל זוכ

 הסתפר כמה ימים לפני החג 
 לא צריך להסתפר  מהרגילאם בחג שערו לא יהיה ארוך    ,ימים לפני החגאם הסתפר כמה  

 .]שניוול הוא ל' יום. ועיי"ש בשם הפמ"ג עי' בשעה"צ[כלל נכנס מנוול למועד. בכי אינו  שוב ערב החג
 להתגלח הראוי  הזמן

ע"כ  ו  ,]תוספות (מו"ק אות פב)פסקי  [  לכבוד הרגלמגלח  אין ניכר שלפני הרגל    אם מתגלח ג' ימים
 . ]משמעות הפמ"ג (סי' תקלד א"א ס"ק א) הובא בשש"כ (פס"ו הגה קג)[לכתחלה יסתפר בערב יו"ט. 

 תגלחת במועד
בין ע"י ישראל ובין ע"י    ,]לא סע' ב) ומ"ב (ס"ק ג)קשו"ע (סי' ת[במועד  ומסתפרים    םגלחיתאין מ 

וגילוח הוא דבר של יפוי ותיקון הגוף שהוא צורך    שתספורתואף    .]ד"ה אין)שם  (ה"ל  ב[עכו"ם.  
 'עי. ומ"ב (ס"ק ג)[.  בתוך המועד כדי שיזדרז לגלח קודם המועדחכמים  אסרו    מ"מ   ,המועד

ובבה"ל (סי' תקלא ד"ה ואלו)   .ה הדיוטל הראש הוא בגדר מעש ב) שמבואר שגילוח כ   בפמ"ג (סי' תקלא מ"ז ס"ק
דתספורת מעשה   (ס"ק ח)  המ"אהביא מ  שעה"צ (סי' רנא אות ח)ה אולם    משמע שתספורת בכלל מעשה הדיוט.

בדיני צרכי   ולפי"ז אלו שהתירו לגלח במועד היינו כי הוי מעשה אומן לצורך יפוי דשרי כמבואר להלן    אומן הוא  
 . ] כ בזה שם' מש", ועיהגוף

 דרבנןמאו  מהתורה
א"כ כל שלא התירו    , הפס' לחכמים  ונמסר  אסורה מה"תמלאכת חוה"מ  ש  י"א שלסוברים

הגהות חת"ס (מו"ק יד. [ ., ובכלל זה איסור תספורת תורה הדבר אסור מה טעם איזה חכמים מ 
.  כי אין בו כ"כ יפוי  לגלח כל הראשי"ל מ"ה אסור    'שלמ"ד חוה"מ דאו  '(מ"ז ס"ק ב) שכת  ' בפמ"גועי.  ד"ה ומנודה)

אלא דעי' בהמשך הב"י    ,סי' תקלא)ר(יו"ט פ"ז הי"ח) ובב"י (  בכס"מוכן משמע  .  ועיי"ש בא"א ס"ק ב' וס"ק ט'
אג"מ (או"ח [.  . וכן עיקרל הדעותן לכי"א שאיסור זה הוא מדרבנו  .]שמשמע שהוא מדרבנן לכו"ע

במ"ב (סס"ק    וכן מבואר  .ברי הנוב"י (או"ח ק' סי' יג) דלא ס"ל כןח"א סי' קסג ד"ה ומפורש, וד"ה ומה) ודחה ד
)  שם ב"י ( כן מבואר ב[לקולא.  והם בכלל ספק דרבנן  זו  ת בגזרה  וספקו  .]בשש"כ (פס"ו הגה רמ)   '. ועי)י

 . ]ב) פמ"ג (מ"ז ס"קעי' מש"כ ה ,גם בזה לחומרא הולכיםמלאכת חוה"מ מה"ת ששלסוברים  'ושם נר
 נשים

 מ"ב (סי' תקמו ס"ק טז)]. [. נשים בכלל איסור תספורת הראש
 הזקן ושאר הגוף ,שער הראש

  ומ"מ   .]וכה"ח (אות ד)  )שם אג"מ (  ,נוב"י (או"ח ק' סי' יג)[אסור לספר בין שער הראש בין שער הזקן.  
בשם    "ו הגה קח)ושש"כ (פס  )ביהמ"א (ס"ק    ע"פ  עי' בשעה"צ (אות טו)[.  ם מותר לספרשאר אברישער  

 .]הגרשז"א זצ"ל
 שפה שער ה

בין במספרים    ,]סע' ח)  שם(  ורמ"א  שו"ע[  בפרהסיאאפילו    שפה בחול המועדשער ה מותר ליטול  
 . ]מ"ב (ס"ק כא) [. מעכב האכילה  וואפילו אינ ובין בתער 

 סירוק
 . ])שם רמ"א ( [.  פ שמסיר שער, ואין בזה משום גילוח " במועד, אע ומותר לחוף ולסרוק ראש 

 לח לפני המועד יג
 טעם הגזרה   שבאופן זה לא שייך ואע"פ    לגלח במועד,  אסור   מועדה אם גילח קודם    אף

הרואה לא  ש אסור משום  מ"מ  ,גילח עצמו קודם הרגלכי הרי  שיכנס לרגל כשהוא מנוול  
דלא כר"ת המובא    מ"ב (ס"ק ד)ו  סע' ב)  שם שו"ע ([  . אופןעצמו ויאמר שמותר לגלח בכל  ידע שגילח  

ויש מי שאומר    .]לקולאכסניף  ) שעכ"פ מצרפים דעת ר"ת  ס"ק ב  במ"ב (סי' תקלב  . ועי'  בכה"גר שם שמיקל  בטו
איסור. אבל מ"מ    איןימים,    ג'ל  'או א   ,רגילין בתספורת הזקן בכל יום שת  ובזמננו במדינש

להתיר אלא למי שיש לו צורך ביותר או מצטער ביותר, ואם אחד ירצה לסמוך ע"ז    אין 
 .])וח"ד סי' קיא אג"מ (ח"א סי' קסג[.  יל היפוי לבד אין למחות בידוגם בשב

 לצורך מצוה
.  ת חציצה בטבילת מצוה או בהנחת תפילין מותר  מחמתכגון    ,א לצורך מצוה יתספורת שה 

מבואר שאונס מחמת עיכוב במצות דוחה איסור  ש  רמ"א (שם סע' ח)ב  הובא להלכהה"ד (ח"א סי' פו)  ותר[עי' ב
ר לאשה הנוהגת לעשות כן  תפלדון להתיר להס שד אפילו כשהאונס אינו אלא מחמת מנהג. ולפי"ז יתספורת במוע

הגרשז"א זצ"ל (שלחן שלמה חוה"מ עמ' ריז   על סע' ב) המהרש"ם בדעת תורה (וכן פסק  תמיד לפני טבילת מצוה.
 . ]מבשקי תורה חוה"מ עמ' סח) הגריש"א זצ"ל ( ו הגה ג) 
 בערב יו"ט  אנוסהיה 

גילח בעפא ומפני כך לא  יו"טילו אם היה אנוס  (.  , אינו מגלח במועדרב  ג)]  שם[שו"ע   . סע' 
   אא"כ אם הוא אנס גלוי כמבואר להלן.

 מקצת שערות 
 ג"פ(מו"ק  רע"ב  [ויש מתירים.    .]מ"א (שם ס"ק יב) כן משמע מה[  מקצת שערות אסור לספר.   אפילו

 . ](שם ד"ה כל אדם)  ל"בהכך משמע מה[ונה. והעיקר כדעה הראש .]שם) א"א פמ"ג (ב מ"א) הובא
 תספורת  השלמת

אם  אף  במועד  לגמור תספורתו    מותר לו  ,ותונשאר לו קצת שער  ערב המועדבר  פהסתשמי  
לא שייך הגזרה שלא יכנס מנוול אף לחולקים על ר"ת שמתיר אם   דבכה"ג[.  כבוד הבריות  אין בזה משום 

כ בנ"ד שרק בא להשלים מה שכבר התחיל די"ל "סתפר לגמרי משאדשאני התם שכוונתו לה,  הסתפר לפני המועד
 .]בכפי אהרון (עפשטיין סי' נא) 'וכן העירוני שכת דכו"ע יודו להתיר.

 פאה נכרית
ואף   פשוט. וכ"כ השש"כ (פס"ו הגה קלג)].[.  מותר להחליק השערות של פאה נכרית, וכן לסרקן

  כי זה בכלל קישוטי נשים  מה ס"ק לא)ה (זכרון שלבעל הבאר מש[מותר לתקן הפאה ע"י מעשה אומן.  
 . ] דשרו כמבואר להלן

 
 חוזר מחו"ל בחוה"מ 

או בערב הרגל ולא   ה"מבחו) וחזר  בחו"ל  מי שיצא מאר"י לחו"ל (וה"ה ממדינה למדינה 
  אע"פ שהוא בתוך מקום רחוק מאד  , וכן הבא מ ]סע' ד) סי' תקלא  שו"ע ([  היה שהות ביום לגלח 

מותר להם לגלח, כי אונס מפורסם הוא שהבא ממקום רחוק מאוד אין לו  אותה המדינה,  
  שאינו מקום רחוק  "פאענחשב כבא מחו"ל  חוץ לעיר  מכל שבא  י"א שו  פנאי להתגלח.

ו נוהג דין  . וי"א שבזמננו כמעט שאינ]עי' מ"ב (ס"ק יב) בשם הריטב"א ונשאר בצ"ע[ומותר לו לגלח.  
[הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש   רות להתגלח.חו"ל היא רק כמה שעות ויש אפשזה כי גם הנסיעה מ

 . ])הלכות חג בחג (חוה"מ פ"ו[ . ומ"מ כשהנסיעה ארוכה לכל הדעות מותר.ח"ג פ"ז)]
 יצא לחו"ל באיסור 

"י לצורך פרנסתו אפי'  מארהיינו כשיצא   מה שהתירו להסתפר למי שחוזר לאר"י במועד
אסור לגלח כי יצא באיסור (כי באופן זה אסור    לטיילרק    ללהרויח, אבל אם יצא לחו"

וחזר מותר לגלח כי נחשב שיצא  ואם יצא לצורך מצוה    .]) שםשו"ע ([לצאת מאר"י לחו"ל).  
לזמן   ךאם הל  וכן  .[מ"ב (שם ס"ק יד)]  נחשב מצוה לענין זה.אף לראות פני חבירו  בהיתר, ו

יש מקום  ת פלאי הטבע של יוצר בראשית ב"ו מועט מאד לרא החשיבו כיצא  ל  להקלה 
  .]עוד בזה בשמעתא עמיקתא גליון ס"ט . ועי'שבט הלוי (ח"ה סי' קעג ד"ה אחדשה"ט) [ .לדבר מצוה 

 בחו"ל  להתגלח והיה ביד
אלא שלא עשה כן מחמת טרדתו וכדו', מותר לו להתגלח   בחו"ל  כשהיה בידו להתגלח   אף

 .] אות ב)סי' תקלב שעה"צ (כן מוכח מה[ במועד.
 נאנס

גילח בע ומפני כך לא  והוא הדין למי    , "ט, אינו מגלח במועדוירב  אפילו אם היה אנוס 
הם  י במקרים הנ"ל היינו כ . ומה שהתירו ])סע' ג אסי' תקל( שו"ע[ .שהיה חולה ונתרפא במועד

(ואין הדבר תלוי בהאם    להם לגלח מקודם  שלא היה אפשרמפורסמין וגלוין לכל  אונסין  
וידועים  ש אבל שארי אונסין    , היה אנוס)התפרסם הדבר ש אם  כי    , לאאינם מפורסמין 

כל מקרה לגופו  בולפי"ז יש לדון    .]מ"ב (ס"ק ה)[  .נתיר להם יבואו להתיר אף שלא מתוך אונס 
 זה רשאי לגלח.  מצבלח בגל לא היה אפשר לומבין ששאם קרה לו אונס שכל אחד 

 או בידוד  לא היה בידו להסתפר מחמת סגר
כיון    ,להסתפר  בידו  לא היה ועל כן  רות היו סגורות לפני החג מחמת סגר כללי  ספהמ אם  

מ"ב ב[עי'    להתגלח במועד רשאי להתגלח.  לו  תאפשרמ אם  ,וגלוי לכלהוא אונס מפורסם ש

שמוכח שבמקום שהוא אנוס מחמת אונס מפורסם אף אם היה בידו  שעה"צ (סי' תקלב אות ב). ועי' ב(שם ס"ק ה)

וכן הדין למי שהיה מבודד במלון או  .  ]מחמת טרדה לא עשה כן רשאי להתגלח במועד להתגל אלא ש
 החג  לפנילגלח    על כן לא היה בידוו  יצא במועד או בעיו"ט סמוך לחשיכה ובביתו לפני החג  

 . ]ובמ"ב הנ"ל שו"ע (סי' תקלא סע' ד)עי' ב[ רשאי לגלח במועד.
 צנעה

 . [שו"ע (שם סע' ה)] הרבים אלא בצנעה.אף על פי שהתירו להסתפר, לא יסתפר ברשות 
 קטן

שיש לו  כדוקא  מ"מ  ו.  הרגללגלחו לפני    ועד י"ג שנים במועד אפילו יכל  קטןמותר לגלח  
ומותר לעשות כן ע"י ישראל    .]ב (ס"ק טו)"שו"ע (שם סע' ו) ומ[.  זה   יל ידמצטער עכי  שער רב  

 . ]שש"כ (פס"ו אות ל)[. (ועי' עוד בזה להלן) בשכר
 בתספורת של קטן צנעה

לגלח קטן   (שם)[.  פרהסיאב  ' אפי מותר  וכש]רמ"א  נר.  אין להקל  לכתחלה  כגדול    ' א הקטן 
 . ]שמסתפק בכה"ג אם שרי בפרסיא. וע"כ עכ"פ לכת' יש להחמיר מ"ב (ס"ק טז) בשם המ"אעי' ב[. בפרהסיא

   חלאקה
השמחה   כדי להגדיל  למועד  ותה ה ומותר אפילו להש  ,קה בימי חוה"מאמותר לעשות חל

תר זה. יויש מפקפקים על ה   .בשם גן המלך]  ס"ק ב)  תקלא  שע"ת (סי'[.  ואף מצוה יש בזה   ,דבמוע
 אלא . ודעת הגריש"א זצ"ל (מבקשי תורה קובץ יט עמ' קה) שאין לעשות חלאקה בחוה"מ יט)-[נחפה בכסף (דף יח 

ת  בחוה"מ אף בתגלח   הוא שלא לספר קטן  גוי"א שהמנה .  ]ידחנו לל"ג בעומר או יקדימנו קודם החג 
 [הגרח"ק שליט"א (תורת המועדים אות ה)].  .הראשונה 

   
רגל, אפילו  של  יד בין  של  בין   ציפורנים ליטול  בחוה"מ  מותר  ש  (סי' תקלב סע' א)  דעת השו"ע

הרמ"א  .  כדרכו דעת  בין  הוא  המנהג  ש  )שם(אולם  בסכין  בין  ליטלן,  שלא  להחמיר 
כה"ח [ש מקומות שבני ספרד מחמירים כדעת הרמ"א.  י אשכנז. ויוכן מנהג בנ  .במספרים
שהרי  ,  י"ל שאף באופנים אלו מותר  ,ובזמננו שאין הדרך לקוצצם במספרים רגילות וכ"ש ע"י סכין.  (שם אות ח) 

לא חשיב שינוי   אלו  שע"י  כוותייהו ברמ"א  שפסק  בסכין  מבואר בראשונים  לקוצצם  וי"ל ובמספרים  כי הדרך 
 . ]כלל חשיב שינוי  לא משתמשים בהםשבזמננו ש

 היה טרוד בערב החג (למחמירים לעיל)
ש שאומר  מי  צפרניו  יש  ליטול  יכול  הרגל  קודם  הרבה  טרוד  שהיה  מי  הדחק  בשעת 

וסקים להחמיר אף  פאולם משמעות ה   .](שם אות ב) כי כן הוא דעת ד' עמודי עולם  ערוה"ש[.  ה"מבחו
 .]סתימת הפוסקיםמכן נראה [ באופן זה.

 או בידו  ויבשינ
לעיל בשיניו מותר  דיויב  אף למחמירים  (ס"ק    .או  יפה.  )]ג[מ"ב  קוצצם  אם  אף  משמע [,  כן 
   .]הגהות אשיר"י (פ"ג סי' יט) דלא כמשמעות ה ,הנ"ל שלא חילקו בדבר מסתימת הפוסקים והמ"ב

 להתחיל עם כלי ולסיים בידו 
צפרניו ביד או בשיניו    נוטלואח"כ  חותך קצת בסכין  אם  אבל    , דוקא ליטול כולו בכלי אסור

 . ]אבלות וק"ו לענין חוה"מ דקיל טפי ושם מיירי לענין  שבות יעקב (ח"ג סי' ק)[ .מותר
 בזההמותרים 

 . ][מ"ב (ס"ק ב) רנים.ופ יליטול צ םלגלח מותרי םמותריה כל 
 "ט ונטלן מערב י

מתירין לעולם כשגילח  ש י  כי [מ"ב (ס"ק ב) .לכל הדעות ט מותר ליטלן בחוה"מ"יוערב אם נטלן מ
ואם    .]מ"מ לענין זה דיש בלא"ה הרבה דעות להקל אין להחמיר  ,מבואר לעילואף דאנן לא קיי"ל כן כ  ,מעיו"ט

 .]ערוה"ש (אות ג) [ .לן כמה ימים קודם הרגל ובעיו"ט לא היה לו מה ליטול מותר ליט ןנטל
 כל ערב יו"ט ן נוהג לנוטל

סי'  (  נחלת שבעה[ה''מ בערב שבת.  וב שבת ליטלם בח למי שזהיר לנטלם בכל ער  יםמתיר  יש
הב   )זנ א)   ה"טהביאו  בזה.    .](ס"ק  מחמירים  יז)  "ישבו[ויש  סי'  עיקר.    .](ח"א  מהמ"ב  [וכן  משמע  כן 

 .]מיקל יש לו על מי לסמוך. ובשש"כ (פס"ו אות לג) פסק להקלהד כת' אות ה)  שם. והכה"ח (שהשמיט דברי הנ"ש 
 לצורך מצוה

רמ"א [נוטלן כדרכן בחול.  שחובה ליטלן (אף אם אין תחתיהן לכלוך),  טבילה   לצורך מצות
מותר.  י"א ש ה לגזוז הציפורנים בערב יו"ט  תהטבילה במוצאי יו"ט אחרון ורצ  ' ואפי.  ](שם) 

. ודעת הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פס"ו הגה קלה) דאם  )דינר פכ"א אות לה  -(הלכות המצויות ביו"ט  הגריש"א זצ"ל  [
 . ]פורניה אלא במוצאי יו"ט ולא בעיו"טי דלא תגזוז צהאחרון תה במוצאי יו"ט חלה טביל
 בנטילת ידים חציצה  למנוע

נט"י אין  לצורך  . וי"א שאף  ]נחלת שבעה (שם)[.  ציפורניםלצורך נט"י יש מתירים לקצוץ ה 
 א סי' יז) הובא בשע"ת"שבות יעקב (ח[.  ם אלא ינקרנ  םאף אם יש לכלוך מתחת  ציפורנים ליטול  

 .]משמעות השבות יעקב הנ"ל[. לכל הדעות להתיריש  םאפשר לנקר אי . ואם ](סי' תסח סוף אות א)

AMIKTA.CO.IL


 

 
  
 

 מצוה לכבס בגדים לפני החג 
שו"ע (סי' תקכט סע' א) [, כי מכבודו של החג לכבדו בכסות נקיה. מצוה לכבס בגדים לפני החג

 . ]ד)-ומ"ב (ס"ק ג
 סור כיבוס יא

שלא יכבסו    גזרוו  .מ"ב (ס"ק א)]ו  שו"ע (סי' תקלד סע' א)[  .ך המועדאפילו לצור  במועד  אין מכבסין
, ועוד )]שם[מ"ב (ים  מנוול  םלמועד כשה   וולא יכנס  "טמעיו"ט לצורך יו  וכדי שיכבסבמועד  

בזה באיסור   עי' מש"כ  ,ואם איסור זה הוא מה"ת  .]מ"ב (ס"ק יד)[כי יש בדבר משום טרחא.  
 ן.אתספורת וה"ה לכ

 כיבס לפני המועד 
מ"מ    ,)לא שייך טעם האיסור שלא יכנס מנוול למועד(דהרגל  ערב  מם כיבס בגדיו  א  אף

מבואר דאף לר"ת שמיקל לענין תספורת שב"ח (אות א)  עי' ב[.  טרחא  שלכי עדיין שייך טעם    אסור לכבס
 . ]. ונראה דהיינו טעמא כי אכתי שייך טעם השני של הגזרה והיינו משום טרחאמודה לענין כיבוס דאסור

 ונת כביסהכמ
לא משום הטעם ד  מ"מ  ,דליכא במכונה  "להטעם דטרחא יש  אע"פ[אסור.  ת כביסה  אף כיבוס ע"י מכונ

 . ]השש"כ (פס"ו אות סג). וכן פסק יכנסו מנוולים למועד שייך לגזור אף ע"י מכונה
  בגד במים שריית

זהו  בזה  יש    אסור לשרות בגד במים ע"מ לנקותו כי (כי שרייתו    . בוסו)יכמשום כיבוס 
מוכרח  ש לכבוד המועד גופו לצרכי רחיצתרשאי לשרותו כגון שעושה כן ש  באופןש. ועיי"ש רש"ם (ח"ז סי' קל)המ[

 . ]וב רשאי לגמור לכבסוגם לסחוט מימיו על פניו וראשו ש
 ניקוי כתמים 

מותר לנקות כתם מקומי אף אם היה על הבגד מערב החג, כי אין זה בכלל כיבוס לענין  
פו),  האג"בעל  [  זה. זצ"ל (מבקשי תורה    הגריש"אמ (זכרון שלמה), בעל השבט הלוי (חוה"מ כהלכתו פ"ה הגה 

שמותר לבעלת הכתם לכבס    א)'  תקלד סע  '(סי  "עשואין להקשות ע"ז ממה שפסק הו.    חוה"מ עמ' תעא אות מח)
 . ]כ בעי להאי טעמאהתירו לכבס כל הבגד וע"לצורך מצוה ומשמע דדוקא בכה"ג שרי, כי התם מיירי לענין ש

 להבריש כובע -הסרת אבק ע"י מברשת  
וע"כ מותר להבריש כובע כדי להסיר ממנו את    , מותר להסיר אבק מבגד אף ע"י מברשת

זצ"ל (מבקשי תורה ספר הזכרון עמ' תעא) ושש"כ (פס"ו    [מקור חיים (לחו"י סי' תקמא אות ג), הגריש"א  האבק.
 ו בכלל הגזירה של כיבוס בגדים]. כלכת תדיר באבק י"ל דאינדכיון שמצוי שמגבעת מתל ,הגה רעד) 

 צחצוח נעליים 
אז   ותאין לו נעליים אחראם  שעיי"ש  ו  .סי' תקלד)ר( שבילי דוד  [  י"א שצחצוח נעליים אסור בחוה"מ.

כת'  ילקוט הגרשוני (שם אות ד)  . ובתר להשחירן בעודן ברגליו או אחר שחלצן והוא עומד בלי נעליים ומשחיר ומ
יגל יעקב (או"ח סי' [. ויש מתירים.  ]בצל החכמה (ח"ה סי' צה)ב. והביאם  עכו"ם נראה להתיר בכל ענין  דע"י
ולמעשה מותר לצחצחם צחצוח רגיל אמנם צחצוח ע"י    .]מלמד להועיל (ח"א סי' קיג אות י)וכה)  

כת' להתיר בזה כי הוא מעשה   פכ"ד אות ג)(ח"ג  "צלאווה. אג"מ (ח"ה סי' לו אות ד)[ הברקה גדולה אסורה 
נעליים    ' וע"כ מותר לכתח   ,]הדיוט שאין    המצויים בזמנינו באמצעות התכשירים  לצחצח 

 . ]חזו"א (שש"כ פס"ו הגה קפה)[ ומ"מ יש שנהגו שלא לצחצח נעלים כלל. .צורך להבריקם

 וכדו'  מחו"להבא 
במועד בגילוח  הבא    , המותרים  גילוח,  וכדו'  ו"לח מכגון  בדיני  לעיל  מותרים    כמבואר 

 .]) ומ"ב (ס"ק ב)סי' תקלד סע' אשו"ע ([בכיבוס. 
 בגדי פשתן

לכבסן  בגדי ([  פשתן מותר  ב)שו"ע  כי  ]סע'  קודם    ' ואפי  ,להתלכלך  ם קלי,  מכבסן  היה  אם 
איסור  ו  נהגאלא ש   .]יב)מ"ב (ס"ק  [.  אין טורח בכיבוסןעוד ש ו  ,כיםומתלכל  יםחוזר  והי  מועדה 

 . ]שו"ע (שם) [.  בדבר
 בגדים מחומרים סינטטיים

 ודבריו(ח"ג סי' ל אות ג)    בשה"לעי'  [.  בגד מחומר סינטטי מותר לכבסו במועד אם אין לו בגד אחר
(פס"ו אות סו)  וכן מצינו בשש"כ  ,אין לו בגד אחרשמסתברים להלכה עכ"פ להחשיבם כבגדי פשתן להתיר במקום 

משום שאין טורח לכבסם, וי"ל דה"נ בכה"ג   ,לפי הצורך במועד  ךלכלד ניילון שדרכו להתשהתיר מה"ט לכבס בג 
 .]גליון קנ"ד עמיקתאועי' עוד בשמעתא   אין להחמיר. 'שאין לו אלא בגד א
 מגבות וכדו' 

דרכן להתלכלך תיכף וא"כ אפילו אם היה   כי  ,שו"ע (שם)] [  ולגוף  ידיםל  מגבותמותר לכבס  
ח  היו  מעיו"ט  ומתלכלכיןמכבסן  מ  .וזרין  הרבה  לו  יש  אפילו  לכבסן  גבותולכן    ,מותר 

יש  אפילו    להחליפם משבוע לשבוע  יםהגושנ קומות  מ ומ"מ ב  .אחרת  גבתם מצריך לכל יוש
  והכל  ].ע"פ המ"א [מ"ב (ס"ק ד) די להם בכביסה שמעיו"ט.כי לו רק שנים אין לכבסן בחוה"מ 

ם להחליף הרבה מגבות במועד,  יוצריכ  וע"כ אם רבים הם בני הבית  לפי המקום והזמן. 
 . ])עמ' רלה  שם( ל"ק זצ"גרנה  לפי המקום והזמן. וכן פסק דהרי מהמ"א מבואר דהכל[. םמותר להם לכבס

 בגדי זיעה
כגון גרביים, גופיות וכדו', מותר לכבסם, כי דינם כמטפחות הידים הנ"ל וכבגדי בגדי זיעה  

 .]"ו אות סו)(פס  שש"כ[קטנים דלהלן. 
 בורייבמקום צ

מקוה  במקום ציבורי כרגילים לכבס אותן אחרי כל שימוש, כגון  שמותר לכבס מגבות  
, אם אמנם יש לשער שאין מספיק מגבות לכל אלה המבקרים שם במשך ימי  וכדו' טהרה 

 שש"כ (פס"ו אות סז)]. ו (חוט שני חוה"מ עמ' רלה ד"ה ואף) ל"ק זצ"גרנה [ .החג
 ע"מ הדבקות של חולי  ר חיטויסים בחומשריית כב

מותר לשרות את הכבסים של חולים במחלה   ממ", אף שאסור לשרות כבסים בתוך מים
ואר  בכמשמותר    הפסדכיבוס במקום  פשוט, דלא גרע מ[מדבקת בחומרי חיטוי כדי למנוע הדבקות.  

 .]להלן
 בגדי קטנים

  . ' היינו חלוק אולא יכבסו רק הצריך להן,  הומי. ]שו"ע (שם סע' א)[מותר לכבס בגדי קטנים. 
כי צריך להרבה מהם    , ם א'מיהו בגדי הקטנים ביותר מותר לכבס ד' וה' בפע.  )]שם [רמ"א ( 

רגע לכבס  ש ובזמנינו    .]שם [.  כל  לכולם, רשאי  וטרחא אחת  ע"י מכונה  בגדי  כל  מכבסין 
 .  ]ואות סח)(פס"ו אות סד כ  ושש" סי' נ) (ח"ח[מנח"י . מועדבבהם צורך קטנים ביחד כל שיש ה 

 מותר  עד איזה גיל
  , הכל לפי טבעו של הילדו  .תדיר מותרים בכיבוס   להתלכלךכל שדרכם של אותם קטנים  

הגרפח"ש זצ"ל (אבני ישפה ח"א  [  .בן י"ב שנים מותר לכבס את בגדיו אם דרכו להתלכלך  ' אפיו

 . ]וא בערך עד גיל ו' שניםיתר זה הל) שהזצ"ל (מבקשי תורה פסקי הגרשז"א זצ" הגרשז"אדעת ו. סי' קד)
 כל כך נאה שאינובגד אחר אלא  קטןיש ל

ש של  ה אם  י"א  מתאה בגד  לא  לוקטן  כך  ים  מותר  כל  יותר)  נאה  השני  מה   (כי  לכבס 
הגריש"א זצ"ל (אשרי [ויש אוסרים בזה.  ].  האג"מ (חוה"מ אנגליט בסוף הספר אות יא)[בעל  שמתאים לו.  

) סי' תקמ"א ס"ק יגמ"ב (המובא ב  (סי' רכו)  באר משה (ח"ז סי' סד) ע"פ הריב"שדעת הכן  . והאיש פי"א אות ג)

.  אין זה חשוב צורך המועד הואיל ויכול לכורכו בשיראיןד  ,אסור לעשות לו בגדים חדשים במועד למול אותושפסק  

 . ]גזירת כיבוס דקיל טפי משא"כצורך  בכללקון בגדים דחמיר טפי וע"כ באופן זה אינו תידשאני אולם יש לחלק 

 ולים דלהוסיף בגדים של ג
ואע"פ שמכבס   בכביסה לצורך קטנים  האסורים בכיבוס  להוסיף בגדים של גדולים אסור

המצויות ביו"ט    '(הל  ל "ק זצ"גרנה,  בעל השבט הלויבעל האג"מ (זכרון שלמה פסקים אות ט),  [.  במכונת כביסה 
 . ]דינר פכ"א הגה מח) -

 ד אין לו אלא בגד אח
כיבסו   ' מתלכלך אפי  ' א בגדכי  .] שו"ע (שם)[מותר לכבסו במועד.  אחד בגד מי שאין לו אלא 

כל זה דוקא בזמן התלמוד שהיה ש  שסובריםויש מן הפוסקים    .]מ"ב (ס"ק ט)[ט.  "קודם יו
חלוק א אלא  שאין לו  לכבסו  חלוקו  שפשט  בעת  על    ' ניכר  איזורו  חוגר  היה  (שמתחלה 

אבל לפי מנהג מלבושים שלנו שאין לנו    ,גורו על בגד העליון שלו) החלוק וכשפושטו חוגר ח 
. ומ"מ אם היה החלוק של פשתן אין להחמיר בזה   ,חלוק שלנו אין להקל בזה ה חגור על  

שהיו מכבסים    ם מנ זכל זה במ"מ  ו  .]כה"ח (אות יא)[ויש מקילים בזה בכל אופן.  .  ]מ"ב (שם) [
  דעת מ שכן ו"כנלע"ד. ש[.  לכל הדעות  ורך בהיכרסיא, אבל בזמננו שמכבסים בבית אין צה בפר

 .])24. וכ"כ בהלכות חג בחג (פ"ה סוף הגה  המובא שם  מהגרשז"א זצ"ל 'וכן נר ,)הגה רמ  השש"כ (פס"ו
 לא כיבסו ערב הרגל 

.  מותר לכבסו  תלכלךה ואף אם פשע ולא כבסו קודם המועד    'מי שאין לו אלא חלוק א
 . ]. ועי' באג"מ (או"ח ח"א סי' קסג)דמשמע מהטור לאסורמת השו"ע דלא כשכן משמע מסתי אות יב)שם כה"ח ([

 הבגד עלול להפסד 
.  אורחות חיים (הל' חוה"מ)כן יוצא מה[  אם הבגד התלכלך ואם לא יכבסנו יתקלקל מותר לכבסו.

 .]לג)והבאר משה (ח"ז ססי'  זצ"ל (מבקשי תורה סי' קו אות מז) הגריש"א,  מהרש"ם (ח"ז סי' קל)וכן נקטו ה
 כל בגדיו  התלכלכו

ב"ח (סי' תקלא). [אף אם כבס כל בגדיו בערב המועד והתלכלכו כולם במועד אסור לכבסם.  

  .]וכן משמע' בתוס' (מו"ק יח. ד"ה אע"פ) ובטור (סי' תקלד) דבתרי ומטנפי אסור, עיי"ש
 אדם שמזיע הרבה

ת כל בגדיו קודם  שהרי אף אם יכין א  ,במועדבגדיו  אדם שמזיע הרבה מותר לו לכבס  
   .](חוט שני חוה"מ עמ' רלה ד"ה ואף) ל"ק זצ"גרנ[ה. ועד לא יספיקו לו המ

 דרכו להחליף בגדיו כל יום 
שהתירו לכבסן מהאי   דיש לדמות זאת למטפחות הידים[בבגדיו.    שאסטניסמותר לכבס במועד למי  

להקל בזה עד שמרגיש    שאין   וי"א   .] (חוט שני חוה"מ עמ' רלה ד"ה ואף)  ל "ק זצ"גרנהוכן פסק  טעמא.  
באר משה (ח"ז  . וה שבט הלוי (ח"ח סי' קכד אות ב) [  . ולא מחמת אסטניסות  ממששהבגד התכלכלך  

 . ]כתב שהכל לפי המקום והזמן סי' ו)
 או חוה"מ יו"טשבת,  של בגדההתכלכלך 

, כגון הנוהגים ללבוש ביו"ט או  ' כי אם בגד א  ה"מלחו  לשבת או  מי שאין לו ליו"ט או
בגד   מותר לו לכבס  ,ה כשבת או יו"ט התלכלל  המיוחדתאו שהחליפה    ,וה"מ בגד ארוךבח 
שאין זה כבוד החג שילך בבגד שניכר   כיוןדאף שיש לו בגדים אחרים לימות השנה,    זה 

   .] )לציון (ח"ג פכ"ד  אור ,עמ' רלט) םש ( ל"ק זצ"גרנה[. נחשב כמי שיש לו רק בגד אחד , חגשאינו של 
 לבישת לבנים  רך לצו

   [מ"ב (שם ס"ק ח)].. בז"נ מותר לכבס לצורך לבישת לבנים
 לצורך לבישה (סמרטוטים וכדו')  ינהשא הכביס

כגון    ,מותר לכבס בגדים או בדים שלא לצורך לבישה או כבוד הבית אלא לצרכים אחרים
עמ' תמא    פ"ה  הוספות  , כתו"א זצ"ל (חול המועד כהלהגרשז[.  וכדו'  , סינון ייןלצורך ניקוי כלים, רצפות

קנז בגד  )].אות  וכדו'  יםמש תשמש   יםומ"מ  מצוה  תורה   ,לכבוד  ספר  מעיל  פרוכת,  כגון 
א מדברי היש מפרשים  צ. וכן יו טוב עין לחיד"א (סי' יח)[ .עוד בסמוךי' , ועם וכיוצא בהם אסור לכבס

 . ]ס"ק ה)סי' תקלד המובא במ"ב 
 ךשהתלכל סוכהבד 

במועד (כנ"ל לענין בגד המשמש לכבוד מצוה) ומ"מ אם    ולכבס  בד סוכה שהתלכלך אסור
[ואף אם הוא מחומר שאינו סינטטי יש לדון להתיר  עשוי מחומר סינטטי ואין לו אחר מותר לכבסו.  

  .כי מחמת שאין לו אלא בד אחד לסוכה הוי כאין לו אלא בגד אחד שמבואר להלן שרשאי לכבסו, וצ"ע]
 כבוד הבריות   במקום
במקור חיים (לחו"י סי' תקמא על סע' ד) בענין  עי'  [  במקום כבוד הבריות.מלוכלך  בגד  לכבס  מותר  

לישראל    ' , דשרי אפיהקרועים וא"א לו להשאיל  ואיסור תפירה, דהתיר למי שרוצה לילך בין אנשים ובוש מבגדי

"א לעשות מעשה בתנאי שאבחוה"מ    ה"ב(סי' רכו ד"ה ובשביל) דאיכא היתר של כ  וכן מבואר בריב"ש  לתקנו, ע"כ.

. ])17הגה    48הגרב"צ שאול זצ"ל (גלאט תשע"ג עמ'  [  .קטןגנאי  ויש מתירים זאת אף במקום    .]הדיוט
. וכן מסתבר  (אשרי האיש פי"א אות י)  זצ"להגריש"א  [וכן עיקר.  ויש מתירין דוקא במקום גנאי גדול.  

 .  ]גליון נ"ה עמיקתאועי' עוד בשמעתא  צת בושה.כרוך בק  שהדברהבגדים אע"פ  על זה גופא תיקנו לא לנקותכי 
   חדשים לקנות יכול

סי' תקמא אות (בשעה"צ ' עי[ .בידו לקנות חדשיםאם במקום שמותר לכבס יכול לעשות כן אף 

תקלקלו בהשתמשותם לצורך המועד מותר לתקנם משום דבר האבד, אולם אם  יש םטז) שנקט שמלבושים ומנעלי

אלא כנס למצב של דבר האבד.  ימנע מלהימוכח שלכתחילה צריך להולקנות ולא לתקנם.  יש לו כדי לקנות צריך  

. כבר לפנינוכשסיבת ההיתר  משא"כ  שאם ימנע מלהשתמש בהם לא יהיה משום דבר האבד  שאני התם  שיש לחלק ד

הבאר משה   . ושו"מ שכן פסקו בעל האג"מ (זכרון שלמה אות ז) ובעלדי"ל דבכה"ג לא גזרו חז"ל על הכיבוסועוד  

 . ](זכרון שלמה אות כא)
 ם כדרכןלכבס

מ"ב  בו רמ"א (שם)ועי' ב .שו"ע (שם)[. ובפרהסיא עם חומרי ניקוי מכבסין כדרכן   המותרים לכבס

משום שמתכבס יותר יפה על גב הנהר, אבל אם אינו כובס על    י"א שמותר לכבס בפרהסיא דוקאשהביא    (ס"ק י)

בה"ל (סי' תקלא על  . [אינם צריכים לעשות בשינויוכמו כן   .]פרהסיאגבי נהר, לא יכבס רק בצנעה ולא ב

אולי מפני שהיו עד כה אנוסים    ,והרי היא צריכה שינוי  מלאכה לצורך המועדהיא  אע"פ שוסע' ד ד"ה ואלו מגלחין)  

 . ]ע"כ "ל דבדבר האבד א"צ שינוי. ועדיין צ"ע,יבדבר עשאום חז"ל כדבר האבד דקי
 ר המועדלתת לנכרי שיכבס אח

מ"ב (ס"ק  [.  ובלבד שלא ימנה כדרך שהוא עושה בחול  כרי שיכבס אחר המועדנל  ת תלמותר  

 . ]יד)
 תליית בגדים שנרטבו במועד

שש"כ (פס"ו [לשטחם בשמש כדי לייבשם, ואין לחוש למראית העין.    בגדים שנרטבו, מותר

 . ](פ"ה אות ח) הלכות חג בחג[. ומותר להשתמש לצורך זה אף במכונת יבוש. ]אות ע)
 לתקן מכונת כביסה שהתקלקלה

אסור לתקן מכונת כביסה תיקון אומן, גם אם נתקלקלה בחוה"מ והוא צריך לכבס בה  
דברים שמותרים בכיבוס, אבל תיקון שאינו מעשה אומן מותר אם יש בדבר משום צורך  

ס"ו אות עא) וכתב טעם נוסף  משום שאין היתר לעשות מעשה אומן לצורך המועד. וכן פסק השש"כ (פ[המועד.  

יכו בלי מכונהמשום שבלא"ה  ואם יש צורך להזמין טכנאי ע"מ לתקנה  ]ל לכבס  ויכול לתקנה  . 
ויקח ע"ז    תיקון שאינו מעשה אומן אך יצטרך לבא שוב אחר המועד ע"מ לתקנה כראוי,

ן  יש לבעה"ב משום דבר האבד (ועי' להל כי מעשה אומן ה כסף נוסף, נראה שרשאי לתקנו 
 הפרטים לענין קבלת שכר במועד). 
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 רצפות יפת טש

מותר לשטוף רצפות וכדו', ומותר אף לסחוט את הסחבה בגמר השטיפה, ואין זה כיבוס  
 . ] הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פס"ו הגה קפ) [כיון שזו דרך מלאכת השטיפה. 

 
סע'   י' תקמארמ"א (ס[. מועדלעשותה בלצורך המועד ולא כוון מלאכתו עושה מותר לגהץ אם 

אינם מתפשטין  שקפלים חדשים  אסור לעשות  ומ"מ    .]לציון (ח"ג פכ"ד אות ג)  אורומ"ב (ס"ק ט)  ,  ג)
. מעשה אומן ואסור אפילו לצורך המועד  הוא בכלל  הקמטים חזקים כ"כשכיון    , כשלובשן

. ה אומן, והכל לפי העניןובזמננו שבקל ניתן לעשות כן נראה שלא תמיד הדבר בכלל מעש  ).) ומ"ב (ס"ק חשםשו"ע ([

   ].שמנהג יוצאי הונגריה לאסור גיהוץ בכל אופןאות כז)  אנגלית ודעת בעל הבאר משה (חוה"מ כהלכתו
 

 מעשה אומן או מעשה הדיוט
מ"א (סי' תקמ ס"ק  שו"ע (סי' תקמא סע' ה),  [  אומן.  צרכי המועד הותרו מעשה הדיוט ולא מעשה 

ואף מלאכה גמורה בלא    .]"ש (שם על המ"א ס"ק א) ומ"ב (שם ס"ק טז) ו), לבביאור הגר"א (שם על סע' ה ,  ז)
וביארו הפמ"ג    , שו"ע (סי' תקמ סע' ב) שמותר ליטול גבשושית שבביתב  'עי[  . אם אין בה טורח מותרת    שינוי 

המועד כיון שהוא לצורך  והו"ל להצריך שינוי אפ"ה  אע"פ דהוי מלאכה גמורה  ש)  שם ) והלבו"ש (וז  (שם א"א ס"ק ה
ועיי"ש פמ"ג ולבו"ש (שם) [, אבל אם יש בה טורח צריכה שינוי. ]טורח  הה שרי כיון שאין בשלא יתקל ב

    .]סי' תקמב ס"ק א)ו ס"ק ז מסי' תקמ"ב (כן פסק הובפמ"ג שכת' שכן משמע מהלבוש (אות ב). 
 במקום טרחא 

מ"ב  [  .כמבואר לעילצריך שינוי  זה  אלא שבאופן  ,  צרכי המועד מותרים אף במקום טורח 
[ערוה"ש (אות ד) ומ"ב (ס"ק   אבל במקום טרחא גדולה אסור. והכל לפי הענין..  ](סי' תקמ ס"ק ז)

 שש"כ (פס"ו הגה קמה)]. הוהכל לפי עיני המורה. וכ"כ  .שהיקל בכה"גט), ועי' בפמ"ג (סי' תקלז מ"ז ס"ק ג) 
 מכשירי צורך המועד

ה  שהרי פסק שו"ע (סי' תקלו סע' א)  [כן מבואר ב דיוט.  מכשירי צורך המועד מותרים ע"י מעשה 
יוצא שמכשירי מכשירים לצורך המועד    לצורך רכיבה שהיא לצורך המועד, ולפ"ז  של הסוס   מותר לעשות האוכףד

שחילקו בין מכשירים למכשירי מכשירים בענין לעשותם    "נ נמי מותר ע"י מעשה הדיוט (ולא כמו לגבי מכשירי או
 .]ע"י מעשה אומן)

 בצנעה
יידים הצכגון צידה ע"י    מי שעסקו בהם  ה אות  ה כל מלאכות שהם לצורך המועד, כשעוש

ועופות)( חיות  א  ,של  הרי  בשוק,  למכור  והבוצרים  לצורך והטוחנין  בצנעה  עושים  לו 
במלאכתו הוא עוסק כבשאר  ש אנשים תולים  ועל כןהרבה ביחד כי דרכם לעשות  ,המועד

עושה לעצמו אינו  שאבל אדם פרטי    .]שו"ע (ססי' תקלג)[.  כין ליו"ט הוא משימות השנה ולא  
  .]מ"ב (ס"ק כב) [. עושה  לצורך היום הואש וע"כ ידועעושה בשיעור מרובה 

 עשיית מלאכה עבור יו"ט שני של בן חו"ל 
אחרון של בן חו"ל   עבור יו"ט שני  בחוה"ממלאכה    איזה   מותר לבן אר"י לבשל או לעשות

. אלא דעי' בשש"כ (פס"ו )יט אות ב סי'  במנח"ש (ח"א    הגרשז"א זצ"ל[.  הבן אר"י)(אע"פ שהוא חול אצל  
ל (חוט שני חוה"מ "ק זצ") שהובא שדעתו שמותר דוקא אם קשה לאורח בן חו"ל לעשות לעצמו. ודעת הגרנז הגה כ

ות לצורך ) להחמיר בכל אופן. אולם מהא דסתמו הפוסקים בסימן תקל"ט סע' י"א שהתירו לעשות מלאכעמ' רמג
מסתבר לומר דה"ה לענין מלאכת  יו"ט שני אע"פ שבזה"ז אנן בקיאינן בקביעה דירחא כדי שלא יבואו לזלזל בו,  

 .]בן אר"י לצורך בן חו"ל התירו שלא יבואו לזלזל בו, ועיין
 צורך המועד ספק

'  מהטור (סי  לכאו'  כן מוכח[צורך המועד.  אם יש בה משום  ספק  מותר לעשות מלאכה שיש בה  
הו אפי' בזה"ז דבקיאינן בקביעה  תקלט)  גלויות  יו"ט שני של  לצורך  לקנות  יא) שפסק שמותר  (סע'  בא ברמ"א 

מ"ב    ועי'  .  לצורך יו"ט שני  היו בקיאים שהוי ספק אם היה יו"ט היה מותר לעשות מספק   שאף כשלא  נמצאדירחא.  
 . ]תירושבמקום ספק ה ח. ומוכמהרמב"ן שמתיר בספק דבר האבד  סי' תקלז) ר(

 מלאכה לצורך תענוג -צידת דגים 
צד אדם דגים כל מה שיכול לצוד, ומולח הכל במועד, שהרי אפשר שיאכל מהם במועד  

מותר לצודן  י"א שו  .[שו"ע (סי' תקלג סע' ד)]ט אותם בידו פעמים רבות עד שיתרככו.  ו אם יסח 
יש מחמירים אף  (ס"ק כג) שועי' במ"ב    .) סע' ה[רמ"א (בפרהסיא שניכר לכל שהוא לצורך המועד.  

ך. ומ"מ עיי"ש מי שנוהג להקל בפרהסיא יש לו על מי לסמו הכריע ש  )בה"ל (שם שב . אלא  שיש לצודם בצנעה   בדגים
מותר לצוד דגים לשם תענוג,  ו  .לצורך המועד צד ומוכר בצנעה]  היא  צידהשאינו מוכח שה  שמיניםבשו"ע  
. וכן נראה )פסקים אות יג אנגלית  הלכות חול המועד(  בעל האג"מ[.  נכון יותר לאכול מהם במועדומ"מ  

וכעין זה   .לקמן שמותר לעשות מלאכה לצורך טיול  להלכה כי חשיב צורך המועד דלא גרע תענוג זה ממה שמצינו
הגרשז"א והגר"ש ואזנר זצ"ל (חוה"מ כהלכתו  ש שו"ר שדעת    הוכיח מהא דטיול בהתעוררות תשובה (סי' שכד).

 . ]בזה. ואפשר שהם מודים במקום שעושים לתענוג ממש  ירלהחמפ"ז הגה סז) 
 הריגת זבובים

אין לך צורך אדם  ש  ,זבובים ויתושים אם הם מצערין את האדם מותר להורגן בחוה"מ
 . ]מ"ב (סי' תקלג ס"ק כ)[ .זרו עליומיד יח מ"מ הרי להבריחם   שיכולואף על גב  ,גדול מזה 

 תמונות  צילום
שהרי נהנים מהם ע"י ראייתם    הדיוט לצורך המועד  שה ע ממותר לצלם במועד כי הוא  

דבכה"ג חשיב מעשה    הגה קו)  פס"זבעל האג"מ (זכרון שלמה תשובות אות לא ושש"כ  כן מבואר בדברי  [  במסך
וכן  הדיוט לצורך המועד  .) יוסף ח"ג ססי' קלוהגריש"א זצ"ל  ין זה  אועוד ש  ,]החשיבו למעשה הדיוט  )ישא 

הוי  צילום  ש)  עבסי'    ימנח"י (ח"ה  , ואינו דומה למה שנקטמלאכת כתיבה במחשב  לענין כמ"ש להלן  [.  בכלל כתב
אם  . ו]כתיבה כי הם מיירי לענין צילום ע"י "פילם", אבל במצלמות המצויות בזמננו שהם כתב דיגטלי לית לן בהכ

היא תמונת משפחתית או של קרובים שנפגשים בחוה"מ ואחרי המועד לא תחזור להם 
. , וכן הדין בעורך טיול בחוה"מהוא בכלל דבר אבדכי  מותר משום טעם נוסף    זו,ות  נהזדמ

)  בשם הגרח"ק שליט"א  אולם דעת החזו"א (ישא יוסף ח"ג ססי' קלו  .שש"כ (פס"ז אות יט)וה   )שםהגריש"א זצ"ל ([
.  ל דבר האבדלצלם כלל בחוה"מ ואפילו נזדמן לו אירוע שלא יוכל לצלמו לאחר החג, ואין זה נכלל בכל  דאסור

 . ]להתיר  ואולי במצלמות של זמננו מרן החזו"א היה מודה
 שכר קבלת -צלם 

צלם  ללתת שכר  מותר    ,(עי' לעיל)   באופן שיש בצילום התמונה משום היתר של דבר האבד
 . שיצלם (ועי' עוד להלן לענין קבלת שכר במועד במקום דבר האבד)

 פיתוח תמונות
אולם נראה    .]שש"כ (פס"ז אות יט)[.  עשה אומןוח הוא מכי הפית  ת במועדאסור לפתח תמונו 

בזמננו שהפיתוח הוא הדפסה   אבלשהדין כן בזמנם שהיו מצלמים באמצעות "פילם",  
אם  כן  ו  ,]ן נראה לענ"דכ[  ע"י מחשב י"ל שהוא בכלל מעשה הדיוט כי אינו כפוף באומנות

תשובות  שלמה    "מ (זכרון[בעל האג  .מותר  הצילום  אחרמיד  התמונה  במצלמה שמפתחת    מצלם
 שש"כ שם הגה קו)]. וות לא א

 כוון מלאכתו 
לא    "נצורך אושלא"ש (מו"ק פ"ב סי' יז) שכתב  כן משמע מהר[  כוון מלאכתו אסור אף בצרכי המועד. 

מ"ב . וכן הוא להדיא בומשמע שלצרכי המועד אסרו  ביאור הגר"א (רסי' תקלג)והביאו ב  .אסרו כוון מלאכתו במועד
 .]ס"ק ט) (סי' תקמ

 
 גנות נוי ועציצים 

שקיה.  ה גנות נוי שבבית אסור להשקותם אא"כ יש חשש שיבא לידי נזק מחמת מניעת ה 
שבבית מותר להשקותם    ועציצים . ]עי' בשו"ע (סי' תקלז) שהשקיה במועד אסורה אם לא במקום הפסד [

כי מלאכה [ .תאף כשאין משום חשש הפסד אלא משום יפוי הבי שלהם כל שבוע לפי הצורך
מותר להשקות הדשא שבגינתו אם  כן  . ו]באר משה (ח"ז סי' קז)וכן הוא ב .  כנ"ל  לצורך המועד שריא

ע"מ ליפותו בימי המועד אם   (כגון    אין משום טרחאעושה כן באופן שמתחיל להצהיב 
במקום  [עי' במ"ב (סי' תקלז ס"ק כח) שמותר להשקות לצורך השבחה  .  ) וכדו'  השקיה אוטומטיתשמפעיל  

. וכן מבואר לצורך המועדה  יהשקימותר להפעיל מכונת  ע"כ  ועיי"ש (ס"ק טז) ובשעה"צ (אות כג). ו  שאין טורח.
 ].ושש"כ (פס"ז אות יז) בזה בשער המועדים (פ"ח אות יט) ועי' מש"כ ובחזו"א (סי' קלד ס"ק יד).בכה"ח (אות יג) 

 
 רכיבה 

לרכוב ב לעיר, אמותר  כי  פילו  מועד אפילו מעיר  המועד,  צורך  אין משום  ברכיבה  ללא 
  .]רמ"א (סי' תקלו סע' א)[. מלאכה   עשיית

 נסיעה במכונית
לנסוע במכונית   בזה  מותר  יש  כי  אסור  המועד  לצורך  שלא  (אבל  לצורך המועד  במועד 

הבערה). מלאכת  ברגליו ו  משום  ללכת  שדרכו  סמוך  למקום  כשהולך  כי  מותר  אפי'   ,
(הל'  [בעל האג"מ    יותר מהליכה ברגלים.  רכיבה במכונית ומתענגים בה בזמנינו הכל רגילין ב

ם הגרשז"א זצ"ל שמצדד דנהיגה הוי מעשה אומן שהרי  . ועי' בשש"כ (פס"ו הגה רכד) בש )39חוה"מ אנגלית עמ'  

א בגוף המלאכה  ילצורך נהיגה צריך ללמוד. אולם יש לדחות דעד כאן לא אסרו מלאכת אומן אלא כשהאומנות ה

 . ]א ההבערה שלא שייך בה אומנות כלל, ועייןוא הנהיגה ואיסור המלאכה היומנות הסורה, אבל הכא האהא

 לצורך טיול 
מכונית  מותר לתקן    . ועל כן]סע' א)  סי' תקלושו"ע ([לצורך המועד.    תצרכי רכיבה מותר עשיית  

עי' בב"י (שם) שצורך טיול  [  .כגון טיול וכדו'   וכדומה ע"י מעשה הדיוט אם הוא לצורך המועד
מלאכת הדיוט כנ"ל.  רק הרי לצורך המועד מותרהוא בכלל צורך המועד. ומש"כ להתיר רק מעשה הדיוט היינו כי 

הקילו אף ע"י  שויש  .  ]וכן פסק הגריש"א זצ"ל (מבקשי תורה חוה"מ עמ' תע). וכן הוא בשש"כ (פס"ו אות נט)
השו"ע והפוסקים לא חילקו בין מעשי הדיוט ומעשי אומן בזה.  כי    ה)  אור לציון (ח"ג פכ"ד אות [  . מעשה אמן

מסת אדרבה  דהרי  צ"ע  לדייק  יאולם  יש  לשונם  לכלל   איפכאמת  הדרינן  המועד  צורך  משום  רק  דהתירו  דכיון 
באופן  ו  .]ה אומן היו צריכים לומר כן בהדיאכוונתם להתיר אף מעש םדלצורך המועד מותר רק מעשה הדיוט וא

ר לנסשהוא  מאוד  באוטובוס  גיל  לנסוע  גדול  צער  לו  יהיה  המכונית  ולולי  במכונית  וע 
 לכל הדעות.  מעשה אומן   ו אףצער הגוף שמותר לעשות עבורמצב זה הוא בכלל    ,וכדומה 

  .(חוט שני חוה"מ עמ' רי)] גרנ"ק זצ"לד"ה סדקים), ובדרך זה פסק ה (סי' תקמ ה"לבה כת' כעין זה[ו
 נכרי  ל ידיע

מ"א  עי' ב[מעשה אומן ע"י עכו"ם אם התיקון הוא לצורך מצוה.  ע"י    ן מכוניתמותר לתק 
תקמג  ( בחו"ה  סי'  הצריך  מצוה  שלצורך  א)  אמירהס"ק  הרבה ]לעכו"ם  התירו  צורך  במקום  וה"ה   .. 
 . ]בשו"ע (סי' שז סע' ה)אמירה לעכו"ם בשבת  לענין כמבואר[

 אחר וכדו') רכב  (יצטרך לשכור  ם הפסדובמק
ובאופן זה מותר    .אחר המועדל  במקום שההפסד יהיה   'במקום הפסד אפי  רכב  מותר לתקן

לא יוכל    ה כגון רכב שצריך לו לפרנסתו ואם לא יתקננו עת  לעשות מעשה אומן לכל הדעות
  הו אם לא יתקנוש  מקוםב  הרכב  וכמו כן אם נעצר.  למלא את תפקידו בימים לאחר המועד

שש"כ (פס"ו [  .דבר האבדאומן כי יש בזה משום  מותר לתקנו אף מעשה    ' גנב וכדויעלול לה 
  , שכר מכונית והתקלקלה וצריכה תיקון ע"י מעשה אומן מותר לתקנה   וכן אם   .רלא)]-הגה רל

ה"ה אם לא יוכל לנסוע מחמת  ו  מפסיד דמי השכירות והוי דבר האבד.נמצא    שאם לאו
נסוע במונית  דבר האבד (ואף אם בידו לי"ל שהוא בכלל זה להשתתף בשמחה משפחתית 

(יו"ט פ"ז הי"ד) שמותר לכתוב אגרות   בראב"ד  'עי[  יב הוצאה גדולה חשיב דבר האבד).אם הדבר מחי
  הוי דבר האבד.משום ד שלומים משום שמא לא יזדמן לו מוליך הכתב, ופירש הב"י (סי' תקמה ד"ה ומ"ש אגרות) 

 . ]ומבואר שהפסד רגשי בכלל דבר האבד
 ן רכב ציבורי או להובלת מזו

מעשה אומן (אף למחמירים לעיל),    ע"י  פי' ובוסים ציבוריים בחוה"מ אמותר לתקן אוט
כי יש בזה משום צרכי   , אופן שצריכים להם במועד לנסיעות של הרבים ממקום למקוםב

רבים, ואם היא נסיעה לשם טיול אסור לעשות תיקון מעשה אומן (אולם למקילין לעיל  
באופן   אף  אומן  מעשה  לעשות  עא)]זה).  מותר  וסי'  נו  סי'  (ח"ז  משה  המשמש  [באר  רכב  וכן   .

 .]שם[להובלת חלב ושאר דברי מזון לצורך המועד, משום שהוא צרכי רבים וצורכי או"נ. 
 יקון גלגל  ת

כי    שבה"ל (ח"ה סי' קסו אות ג), [.  מותר להחליף בחוה"מ גלגלי המכונית ליסע ממקום למקום
 .  ]ע"י מלאכהרכיבה ד ר לתקן צרכיתקל"ו דמות 'סיבלא גרע מהא דמבואר 

 תיקון גלגל הרזרבי  
ח"ה  שבט הלוי ([המועד.    טרחא שלא לצורך  במועד כי יש בזה   י"א שאסור לתקן גלגל רזרבי

. וי"א שאם נוסע למקום שהדרך הוא שלא נוסעים לשם ללא גלגל רזרבי הדבר  ]סי' קסו)
 .](חי"א סי' תלה ד"ה ומיהו) הלכותמשנה [בכלל צרכי רכיבה ומותר לתקנו. וכן נראה עיקר. 

 מכונית למוסך  להביא
כלים מבית האומן כמבואר בשו"ע   מביאיןד[.  כשיש בו צורך למועד  מהמוסך לבית   רכב  מותר להביא

ג ( (סי'    עי' בב"ח [  .המותר במועדתיקון    רכב הטעוןלמוסך  מותר להביא  ואף    .])סי' תקלד סע' 
אולם המאמ"ר תמה   . וכן פסק הא"ר (שם).אפילו לצורך המועד  אסור  להביא כלים להבית האומןששדקדק    תקלד)

אולם יש לדחות דשאני התם שהוא   .לכאורה יש להחמיר בנ"ד ולפי"ז    פסק כהב"ח.  (ס"ק טו)  המ"בו  על הב"ח  
י  נ מעשה אומן י"ל דשרי. דהנה בענין איסור זה מצינו ש  'לצורך המועד, אבל לצורך דבר האבד וכדו' שהתירו אפי

. ולכאורה טעם הראשון לא יאמרו שהאומן תקנו במועדשמשום טרחא וי"א משום כמ"ש המ"ב (ס"ק טז) מים טע
שייך בנ"ד כי אף אם איכא טרחא כיון שדבר האבד מותר בכה"ג לית לן בה. וכמו כן טעם השני אינו שייך בנ"ד כי 

 . ]דבר האבד מותר לעשותו במועד
 שטיפת מכונית

(סי' תקלו   עי' בשו"ע[אם לא לצורך המועד.    ,ורך בעשיית מלאכה צאסור לשטוף מכונית כשיש  
בכלל צרכי רכיבה שהתירו כשצריך  וביאר במ"ב (ס"ק ה) שמותר כי הוא  .  ומותר לסרוק הסוס כדי ליפותסע ב)  

שמותר  ד"ה ובונה אבוס)  "ש שמותר אפי' ע"י מלאכה. וכת' המאירי (מו"ק י:  לרכוב לצורך המועד או לטייל. ועיי 
 ]. א שכ"ז כשדרכו בכך דאל"ה לא חשיב צורך המועד. אלכל שאינו נסרק כראוי אינו חשוב כ"כ לבני אדם כי

 תיקון אופניים  
ע"י מעשה    ם(אם לא כוון מלאכתו למועד). ויכול לתקנ   ומותר לתקן אופניים שהתקלק

ל (חוט "ק זצ"הגרנ[ה אומן ה"ה בזה.  הדיוט, ולפי המקילין לעיל לענין תיקון רכב אף ע"י מעש
כשהתיקון הוא לצורך קטנים מותר לעשות עכ"פ מעשה הדיוט כי  ונראה שה"ה  שני ספ"ח)].  

דבריו צ"ע.  אלא של (שם) לאסור בכה"ג.  "ק זצ"דעת הגרנכנלע"ד. ו[  . יש כאן צורך המועד לטיול הקטנים
 . ]ושו"ר בשער המועדים (פ"ו הגה נג) שגם תמה עליו
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 . ]סי' תקלג)רשו"ע ([  .ו' ד, לבשל וכלטחון קמח ן  כגו  "נלעשות מלאכה גמורה לצורך או  ותרמ
ט"ו ובשעה"צ (סי' תקלג   'תקל"ז סע  'עי' בסי. ומ"ב (סי' תקמ ס"ק כא)[ומותר לעשותה כדרכו ללא שינוי.  

 . ]י מחייתושבמקום שיש צורך בעשיית הרבה מלאכות לא התירו לעשות אלא בכד  דס"ליש פוסקים ש אות א)
 לצורך אחר המועד
  .]שו"ע (סי' תקלג סע' א)[.  ה שלא לצורך המועד, אסוראבל    ,לצורך המועדמלאכת או"נ הותרה  

כגון    העשייה לצורך חוה"מ בלבד לא מתאפשרת מחמת שהיא כמות מצומצמת,  אםומ"מ  
וין  כמכ  נחשביכול לטחון אפילו הרבה ולא    , טחנה אינו רוצה לטחון שיעור מועט מבעל ה ש

 . ]מ"ב (ס"ק ה)[. המותר בשביל אותו מועט שהוא צריךלהותיר שהרי טוחן 
 ברווח

 .]שו"ע (סי' תקלג סע' א)[ .נותר נותר לא עושה בהרוחה, ואם א"צ לצמצם, א
 טרחא מרובה

 .[שו"ע (סי' תקלג סע' א) ומ"ב (ס"ק ד)]טרחא מרובה. ב צורךמותר לעשות צרכי או"נ אף כשיש 
   יכול לקנות

קנות ע"מ למעט  ללעשות מלאכות אלו וא"צ    מותר לו  יכול לקנות או לשאול מחבירו  אפילו
 . ])וסי' תקלז ס"ק נא מ"ב (סי' תקלג ס"ק א[ במלאכה.

 כוון מלאכתו למועד 
היה   'ואפי   ,]שו"ע (סי' תקלג סע' א)[רשאי לעשות מלאכות אלו    מועדלכיון מלאכתו  אם    אף

  . ]מ"ב (ס"ק ב)[.  בצרכי אוכל לא החמירותו בחוה"מ לעשו חויכול לתקן מעיו"ט ומדעתו הני
  .](כלל קו אות ה) ושש"כ (פס"ו אות י) חיי"א[ואף לכתחלה יכול לעשות כן. 

 
 מלאכת אומן

שו"ע    [מעשה אומן לצורך מכשירי או"נ. ולא צריך שינוי.  ע"י    'מותר לעשות מלאכה אפי

 .](סי' תקלז ס"ק טו)מ"ב [אף אם יש משום טרחא גדולה מותר. ו .](סי' תקמ סע' ג) ומ"ב (ס"ק כא)
 גדר מכשירים

אין אדם נהנה  היינו ש מכשירין   אבל , דבר כאוכל נפש עצמו הואכל שהוא נהנה מגופו של 
עי' עוד  ו ].ר"ן (ביצה ז: ברי"ף)[ .שפוד ותנור,  כסכין  ,ואלא ממה שהוכשר על יד  ועצמ הדברמן 

 . דגים בסמוך לענין מצודות
 מכשירי מכשרים 

אומן.  אפי' במלאכת  לעשותם  ומותר    "נכאו  דינםעצמו    "נ מכשירין כל שהן קרובין לאו
מעשה הדיוט כיון שהוא בגדר צורך המועד. ברק    לעשותן   מותר  אולם מכשירי מכשירים 

   ].)שם רמב"ן ( [
 ומכשירי מכשירים םגדר מכשירי

בכלל מכשירי    המקרב המאכל  דבר  אבל  , הוא בכלל מכשיריםדבר המתקן גוף האוכל    כל
   ].מצודות דגים המובא להלן לענין מ"א (סי' תקמא ס"ק א)[כן מבואר ב .ריםימכש
 תנור

כי    ,מותר לעשות או לתקן תנור אפילו מעשה אומן לצורך בישול (או חימום הבית) במועד
 . ]עי' שו"ע (סי' תקמ סע' ז) ומ"ב (ס"ק יח)[. כל נפשאומכשירי בכלל  הוא

 מקרר
א  י ה   שמירת המאכל מקלקול   כי   , ל במועד מותר לתקנו אפילו מעשה אומןקקרר שהתקלמ
 . ]הגרנ"ק זצ"ל (חוט שני עמ' רכב) [. האוכלכלל דברים המכשירין את ב

 שלחן
מהשש"כ (פס"ו) שכתב   יהשתמיטא' דבריו [פמ"ג (סי' תקמב מ"ז ס"ק א). ולכארי או"נ. יל מכשלשלחן בכ

 .רים]שהוא בגדר של מכשירי מכשי
 מיקסר וכדו' בלנדר, 
אפילו מעשה אומן כי הם בכלל   םבמועד מותר לתקנ  ולקשהתקל  ,מיקסר וכדו' בלנדר,  
  .]זצ"ל (חוט שני עמ' רכב)  הגרנ"קכן יוצא מהשו"ע (סי' תקמ סע' ח). וכן נקט [. או"נ מכשירי

 וכדו'  מצודות דגים
.  מעשה אומן   ע"יאבל לא  ,  לצורך המועד  מעשה הדיוטע"י  מותר לעשות מצודות דגים  

מותר  שבכלל מכשירי אוכל נפש כמו תנור וסכין    ואינו   .]שו"ע (סי' תקמא סע' א) ומ"ב (ס"ק א) [
תנור ע"י  כמכשירין אלא דבר המכשירו לאכילה (  שאינו בכללמשום    , אפילו מעשה אומן

 . ]מ"ב (ס"ק ב)[. האפיה וסכין ע"י השחיטה) משא"כ ברשתות
 ת מכשירי או"נ תיקון שקע לצורך הפעל

נוקרים עי' בשו"ע (סי' תקמ סע' ח) שפסק ש[להפעלת מכשירי או"נ.    שיש בו צורךמותר לתקן שקע  

קוצצים צפרני החמור של  . ועיי"ש בשו"ע שאת הרחיים, ופותחים להם עין (פירוש נקב שעושים באמצע הרחיים)

מרעי ליה ולא מצי למיזל כ"כ וכל   ול צפרניהיינו החמור המגלגל הריחיים דגידו. וביאר המ"ב (ס"ק כה) דרחיים

   .]שרי. ומבואר דכל צרכי הטחינה וכדו' בכלל מכשירים וה"ה בנ"ד  הני משום דהוא לצורך המועד
   אצל אחריםיכול להשיג   -אחר  כלי יש לו

ומ"מ א"צ  ,  אסור לתקנו  ,לו כלי אחר וכדו' אלא שרוצה להשתמש בכלי שנשבראם יש  
. וכעין זה מצינו  מ"א (ס"ק י)ה  ע"פ)  סי' תקמ אות וערוה"ש ((סי' תקמ אות כד) ו  [שעה"צ  .לבקש מאחרים

 בסי' תקל"ז ס"ק נ"א לענין פועל שאין לו מה יאכל, עיי"ש]. 

 כל נפש במכשירי או כוון מלאכתו
  , ואם כוון אסור לעשותם מעשה אומן   ,אסור לכוון מלאכתו לעשות מכשירי או"נ במועד

מותר. הדיוט  מעשה  כג)[  אבל  אות  ושעה"צ  יח  ס"ק  תקמ  (סי'  הקרובים  ]מ"ב  מכשירים  ומ"מ   .
מ"ב (סי' תקלג ס"ק [עת עצים להבעיר אש לבשל המאכל מותר.  ילהכנת האו"נ ממש כגון בק

שהרי בסי' תק"מ (אות ו) אסר כיון מלאכתו    ,העירוני דמוכח בערוה"שכן  מות,  ושאר המקמלחלק בעצים    ב). ומש"כ

מאידך גיסא בסי' תקל"ג (אות ב) כתב דאפי' קציצת עצים שאינן לאכילה כיון שבהן מתקנין ו ,בענין מכשירי או"נ

 . ] ועי' בשש"כ (פס"ו הגה פא) שכתב לתרץ בדרך זה האוכלין ג"כ מותר לצורך המועד אפי' כיון מלאכתו. 
  

 מלאכת אומן 
 . ]' א)שו"ע (סי' תקלז סע[לא שינוי. ע"י מעשה אומן ול יםדבר האבד מותרצרכי 

 איזה הפסד בכלל דבר האבד
מ"מ  בו משום כך מותר מן התורה, ו  שבני אדם חושבין אותו להפסד וטורחין  הפסד  כל

ראב"ד (הובא בנמק"י שם א: ברי"ף ד"ה  [החמירו בזה אם יש טורח גדול ביחס להפסד  חכמים  

הכל ו  ],סי' תקל)ר(  בה"לביאו  רמב"ן (פסקי חוה"מ ד"ה דבר האבד יפה כוון וד"ה וי"ל שמן התורה). והו  אסור)
(ספר    גרנ"ק זצ"ל' תקלח). וכן הביא בשש"כ (פס"ז אות טז והגה נג), וכן דעת ה (רסיה"ל  ב[  .לפי המקום והזמן

 . ]יון נ"דלג עמיקתאשמעתא בעוד עי' ו . חוט שני חוה"מ פ"ב אות ב) הביאו דברי הראב"ד הנ"ל להלכה
 הפסד שלאחר המועד

. וכן נראה  (רסי' תקלז)  ה"לובמ"ב (סי' תקמה ס"ק ח, לו ולז) [  דבר האבד.  המועד בכללהפסד שלאחר  

  .], עיי"שנשמת אדם (כלל קו אות א)ה מראיית

 מניעת רווח
אינו בכלל דבר האבד, ואסור לעשות מלאכה עבור  , מניעת רווח דהיינו שאין הפסד בקרן

   .]שו"ע (סי' תקלט סע' ד)[ תבאר עוד להלן.יו זה 
 רחא במקום הפסדמלאכה ע"י ט

רחא היא יתירא,  טאו ה (ואם ההפסד הוא מועט    מלאכה בטרחא מותרת במקום הפסד 
. ועי' במחצה"ש (סי' (סי' תקמ ס"ק ה)  מ"במהסי' תקלח) ורוב    –שו"ע (סי' תקלז סע' א  כן משמע מה[.  עי' להלן)
 ]. )גתקלו ס"ק 

 רחא גדולה ט
והדבר    [שו"ע (סי' תקלח סע' ב)].  הפסד.במקום    אפילוגדולה אסרו לעשות  טרחא  פעמים שאם ה 

  כמ"ש לעיל בשם הראב"ד[ני המורה.  יתלוי בגודל הפסד נגד גודל הטרחא. והכל לפי ראות עי
 . ]בגדר הפסד שהוא בכלל דבר האבד

 מלאכה שיש בה טרחא במקום הפסד מועט
ב מ"[מלאכה לצורך הפסד מועט אם יש בה טרחא גדולה אסורה אפילו ע"י מעשה הדיוט. 

  אבל אם אין בה כ"כ טרחא מותרת (סי' תקמ ס"ק ב וס"ק ד, סי' תקלז ס"ק לט ועי' סי' תקמא ס"ק י)], 
מ"ב (סי' תקלז ס"ק נ וסי' תקמ ס"ק ב). ומש"כ או ע"י שינוי היינו כי  [ע"י מעשה הדיוט (או ע"י שינוי).  

ואם אין    עיי"ש במ"ב (ס"ק טז)].מעשה ע"י שינוי חשיב מלאכת הדיוט כמבואר ברסי' תק"מ וכן שם בסע' ה',  
וע  .מעשה אומן   בה טרחא כלל מותר אף ע"י יי"ש (ס"ק ד) שיוצא דמה  [עי' מ"ב (סי' תקמ ס"ק ב) 

שאסרו לגדר פרצה שאין בה כ"כ טרחא אסורה במקום הפסד מועט. אלא שמשם אין ראיה לאסור במקום שאין 
  , מותר  הפסד ממש  דוקא במקום אם הטורח גדול  ש  ויש לשקול טרחא נגד הפסדטרחא כלל].  

ל  " ק זצ"[כמבואר ברמב"ן הנ"ל. וכן דעת הגרנ  והטרחא גדולה אסור.   ההפסד הוא מועט   אם  אבל
 . ](חוט שני חוה"מ עמ' קפב)

 במקום הפסד בלא מלאכה טרחא 
מ"ב (שם  ו    מ"א (סי' תקלז ס"ק י)[  אסורה אף במקום הפסד.  אין בה מלאכה   'אפיגדולה  טרחא  
לה תו  ס"ק  יא)].  סי'  מותרקלו ס"ק  גדול  הפסד  יוצא מה[  ת.ומ"מ במקום  ה)  תקמ  ' סי(  מ"בכן    ס"ק 

 .]א"א ס"ק ז) עי' בפמ"ג (סי' תקמו. וטרחא ע"י מלאכה 'אפי גדול שהתירו לבנות במקום הפסד
 במקום הפסד מועטבלא מלאכה טרחא 
סי' (מ"ב  [  .אין בה מלאכה  'אפי אינה טרחא גדולה אסורה במקום הפסד מועט  ' אפיטרחא  

   ]. והסוברים דמלאכת חוה"מ אסורה רק מדרבנן[מ"ב (שם) אליבא דהשו"ע    .ויש מקילין בזה   יא)].-תקלו ס"ק י
 שינוי  גדר

כלים  בע"י גופו במקום    עשייה שינוי באמצעי המלאכה, כגון ב  א'סוגי שינוי    שני  מצינו
אם עושה    'אפיו.  ]ג)   שו"ע (סי' תקמ סע'[.  אותה מלאכה ל  או בכלים שאינם מיוחדים  ,מיוחדים

 ב'.  ]מ"ב (ס"ק ח) [ט.  נקרא מעשה הדיו  ל זה ככי    מותרכעין שעושין בכלי אומנות ג"כ  יפה  
באמצעות חומרים שאין הדרך להשתמש בהם לצורך אותה  שינוי בצורת המלאכה עצמה,  

קנים  מ  גדרסע' א) שכת' שעשיית  ם  ששו"ע ([כגון במקום עשיית קיר מאבנים עושה מקנים.    ,מלאכה 
מעשה הדיוט. ואע"פ שבשבת יתכן פעמים שהוא חייב כי הוא בנין קבע, אלא שלענין חוה"מ חשיב שינוי כי    חשיב

בביאור הגר"א    'וה"מ, דיעויחהוא משום היכר שלא יבוא להקל במלאכת  זה  שינוי  ש  'ונר  אין זו הדרך לבנותה.
מלאכה אסורה במועד אסורה "כ  ספת טרחא ועע"י שינוי יש תו ש שמבואר    (סי' תקמה אות מט)ה"צ  המובא בשע

  .]י. וע"כ לומר כנ"ל שהשינוי אע"פ שמוסיף טרחא חז"ל החמירו לצורך היכר כנ"ל"עושה אותה כלאחאם אף 
 אומן עשיית שינוי למי שאינו 

במקום שאסור לעשות מעשה אומן גם מי שאינו אומן צריך לשנות ולעשות מעשה הדיוט.  
שאני מלאכת    , תקמ"א סע' ג' לענין תפירה שהדיוט תופר כדרכו  ' ע' א'. ומה שמצינו בסיתק"מ ס  'כן מבואר בסי[

  ף ' ע"י הדיוט כיון שאינה מלאכה הטעונה כ"כ אומנות א ווכד  בונה  מלאכת  אבל  ,  תפירה שטעונה אומנות גדולה
 . ]הדיוט צריך לעשות שינוי

 למעט בטרחא במה שאפשר 
 .]רמ"א (סי' תקלז סע' א)[  ר למעט בטרחא ימעט.במקום שמותר לעשות מלאכה מ"מ כל שאפש

 ספק דבר האבד
(ועי' בזה    דרבנןמ חוה"מ  ד)  שם(פמ"ג  ה  וביארמ"ב ובה"ל (רסי' תקלז) ע"פ המ"א.  [.  ספק דבר האבד מותר

ועי'   .רסי' תקלז)[בה"ל (  בכלל ספק דבר האבד.הוא  אויבההפסד ש סבירחשש  רק פי'או]. לעיל)
לא חשיב ספק דבר האבד ואסור.    שעכ"פ לא יפסיד אז מהקרן  "בודאי" משער  ) שכת' שאם  במ"ב (סי' תקלט ס"ק כב 

יפסיד מהקרן חשיב דבר   יפסיד) כת' "שאם חושש" שאם לא ימכור סחורתו  ובבה"ל (סי' תקלט על סע' ד ד"ה 
 ]. . וכן משמע מדברי המ"ב בסי' תקמ"ה (ס"ק כח) האבד 

 ספק אם המלאכה תועיל להציל מהפסד
עי' במ"א  [תועיל.  ש  לא בטוח בר האבד מותר לעשות מלאכה להציל מהפסד אף אם  ד  במקום

והקשה הרע"א    ,להחזיר התרנגולות על הביצים אסור לעשות כן יועיל  (סי' תקלו ס"ק ג) שכת' שאם יש ספק אם  
 ודוחק לחלק   ,כמ"ש המ"א רסי' תקל"ז וכ"ש טורח בעלמא  תדבר האבד מותר  פקמלאכה גמורה אפי' בס(שם) ש

יועיל בוודאי דזה מותר וע"י מלאכתו  יהי' אבד  יועיל    ,בין ספק אם בלא מלאכתו  אבל בוודאי אבד והספק אם 
ומבואר דס"ל דספק הצלה מודאי הפסד מותרת וכן משמע מסתימת הפוסקים. וזה דלא , ע"כ.  וצ"ע  ,במלאכתו

 ].  קפט)ע"פ המ"א. ועי' בחוט שני (עמ'  בזהקר הלכה (ח"ב דף יז.) שנקט לחלק כהח
 חשש שירד שער המטבע 

הגרנ"ק זצ"ל (חוט [ד שער המטבע בחג או אחריו.  מותר למכור מטבע זר כשיש חשש שאולי יר
. ]שני עמ' רטז)

 לעשות בשינוי
האבד  מלאכת כדרכה מותר    דבר  א[  לעשותה  סע'  תקלז  (סי'  א  שו"ע  סע'  תקלח  אפילו ו  ,])וסי' 
כן [  .הפסד מועט צריך שינוי כמבואר לעיל, אבל במקום  י שינוי "שאפשר לעשות ע במקום

  הביא מהא"ר  (סי' תקמא אות טז)צ "ואע"פ שבשעה. (סי' תקמה ס"ק לה)כן נראה מהמ"ב השו"ע (שם). וממשמע 
. ועי' למעשה לא הביא דבריו במ"ב  צריך לעשות כן דלמה נתיר כדרכו,  שינויאם יכול לתקן בשבמקום דבר האבד  

(  עוד תקמה  בשעה"צ  בשם  אות  סי'  דלדעתהכג)  שדעתו  לשנות   ט"ז  צריך  האבד  בדבר  אף  והרמב"ם  הרוקח 
. אולם משמע  לשנות  "צ אז א  "ט א לצורך שמחת יויבכתיבתו, כיון שאין כאן הפסד אם ישנה, אם לא שכתיבתו ה

 . ], שהרי ציין לשו"ע שם בסע' ז' דבכל גוונא א"צ שינוידלא ס"ל לפסוק כדבריו
   ע"י עכו"ם

ומ"מ    על ידי עכו"ם רשאי לעשותה בעצמו.אפשר  שהאבד אפי' במקום    מלאכה משום דבר
שצריך   זה,  פועלים  לשכור  במקום  עכו"ם כמבואר  לצורך  פועלים  ע"י  יעשה  אם אפשר 

וכן משמע מלשון  . ומזה נראה שמלאכת דבר האבד הותרה היא.  (סי' תקנד על סע' כב ד"ה אם אפשר)  בה"ל. [ להלן
שלא צריך לעשותה בשינוי אף כשניתן  לעיל  ש"כ  מוכן מוכח מ  ומכאן אני אומר)    הרמב"ן (סוף פסקי חוה"מ ד"ה

 . ] וכן מוכח במ"ב (ס"ק לה) לעשות כן.
 חדשים   לקנות יכול

למנוע   במקום שמותר לעשות מלאכת דבר האבד יכול לעשות כן אף אם בידו לקנות חדש 
(לעתים קרובות)  דבר שדרכו לקנות חדש מפעם לפעם  וי"א ש  .הצורך בעשיית המלאכה 

חדש.כשאפשר   לקנות  ונעל(בשעה"צ  '  עי[  יש  שמלבושים  שנקט  טז)  אות  תקמא  תקלקלו הש  םי סי' 
, אולם אם יש לו כדי לקנות שאל"כ יתקלקלו יותר  לצורך המועד משום דבר האבדמותר לתקנם  בהשתמשותם  

ולא לתקנם.   ימנע מלהשתמש בהם לא  צריך לקנות  יהיה משום דבר האבד  אלא שיש לחלק דשאני התם שאם 
שו"מ שכן פסקו בעל האג"מ (זכרון שלמה אות ז) ובעל הבאר משה (זכרון   משא"כ כשסיבת ההיתר כבר לפנינו.

לחלק מהא דמנעל דשאני התם דבין כה היה קונה או עכשיו   'וכן נקט השש"כ (פס"ו הגה רנב), וכת  ,שלמה אות כא)
 .  ]או לאחר זמן
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 קניה ומכירה
. ואפילו  ])סי' תקלט סע' א(שו"ע  [.  אפילו כל שהוא, בין לקנות בין למכור  ,אסורה   כל סחורה,

  ריטב"א (מו"ק יב. ד"ה ובלבד) . ועי' במ"ב (ס"ק א)[אינו עושה עבור זה מלאכה אסור מפני הטורח.  
  .]מותר לעשות קנין כדי להתחייב שיעשה לחברו איזה מלאכה לאחר המועדש

 איסור ה טעם
 . ]מ"ב (ס"ק א) ו מ"א (סי' תקלט ס"ק א)  . [משום טירחא במועד אסור  משא ומתן

 ומקבלו במועד  לפני המועד מוצר לם עליש
 שו"ע [אסור לקנותו במועד.    , אם שילם עבור מוצר לפני המועד ולא עשה בו קנין המועיל

י)].   (ס"ק  ומ"ב  ג)  סע'  יקבלנו  (סי' תקלט  וכדו'  לדואר  משלוח  ע"י  הגיע אליו  שלא  יכוון  וואם 
אולם כ"ז אם שילם בכסף מזומן שמחמת שעדיין לא  .  ]כנלע"ד[לקנותו עד אחר המועד.  

הגביה הכלי עדיין לא קנה, אבל אם שילם ע"י צי'ק או כרטיס אשראי יש להקל כי יש  
דעת הגריש"א זצ"ל (מכירת חמץ  [כן    קנין סיטומתא שקונה אף בלא הגבהה.  מדין   שקנה  לומר  

  הגר"מ שפרן שליט"אוכן דעת    .לענין צ'ק  ש (הלואה פ"י הגה כא ד"ה ומ"מ)"פתחהו   )32  כהלכתו פי"ג ענף א הגה

 בשמעתא עמיקתא גליון שנ"ז].  לענין כרטיס אשראי. ועי'  ט ויב)-צ'ק בהלכה ח"ב פי"ח ענף ב אתיות ח(
 מניעת רווח

  אבל אם לא יפסיד  ,עתה יפסיד מהקרן, מותר למכרה  אם יש לו סחורה שאם לא ימכרנה 
 ועי' עוד בסמוך.  .]שו"ע (סי' תקלט סע' ד)[ .אסור מהקרן

 מחמת הרווח יוציא יותר לצורך שמחת יו"ט
הסחורה אם   מכירת  מותר    ע"י  טוב,  יום  לשמחת  יותר  ויוציא  בריוח  מעות  לו  לו  יהיו 

ד)  שו"ע[  .למכור סע'  תקלט  לקנות.  .](סי'  שמותר  וכתב  [  וה"ה  ה).  (ס"ק  במ"ב  הובא  ג)  (ס"ק  מ"א 
סחורה ההיא  הקנין    מחמת   מד בדעתו שיש לווכ מהריוח אשר א"צריך להוציא גשבאופן זה  נלע"ד  צה"ש דהמח

   .]מ"ב (ס"ק טז)[ .די במקצתואלא א"צ להוציא כל הריוח ו .]"טולשמחת י
 יש לו מעות ברווח 

לו  יט. וא "וחס עליהם מלהוציא כל כך לשמחת יו ותמי שיש לו מעות מועט זה נאמר לדין 
אבל מי שיש לו מעות בריוח להוציא לשמחת יום    ,מעות בריוח היה מוציא יותרהיו לו  

שו"ע  [  למכור כדי שיוציא יותר.  אסור לוטוב ככל אשר יתאוה, ואין בדעתו להוציא כל כך,  
אבל בלא"ה אף שיש לו  אינו בכלל היתר זה,  אם הוא מופלג בעשירות  דוקאשוי"א    .](שם) 

לו למכור כדי שיוציא יותר  מותר  ועל כן   ,י חייו של אדם כד בכלל הכלבזה"ז מעות בריוח 
יו (שם)[.  ט" לשמחת  חולקים.    .]ט"ז  (שם) [ויש  שלום  כדעה   .]נהר  להחמיר  יש  ולכתחלה 

 .](ד"ה אבל)  כן משמע מהבה"ל[אחרונה. ה 
 מזדמן לו ריוח מרובה במועד 

טוב יותר ממה  ויוציא לשמחת יום    ,אם מזדמן לו ריוח מרובה במועד, יכול למכור בצנעה 
ב"י (סי' תקלט) ורמ"א [  (ובאופן זה הדין כן אף אם יש לו מעות ברווח).  שהיה דעתו להוציא

אא"כ הוא בודאי אינו מצוי    ,הטעם דאף דמשום ריוח מרובה בלבד אין להתיר(שם סע' א) וביאר המ"ב (ס"ק ה)  
עלייהו היכא למכור בצנעא סמכינן    בלא"ה יש פוסקים שמתיריןש  מ"מ במקום  מבואר להלן,תמיד לאחר המועד כ

 .]"טדנזדמן לו ריוח מרובה ומ"מ צריך להוציא מהן קצת לשמחת יו
 הגרלהקנית כרטיס 

  דעד כאן התירו [אסור לקנות כרטיס הגרלה במועד אלא אם כן יש בו משום מצות צדקה.  
שנה הלכות (חט"ו סי' קעה). גדול אולם הכא הוא ספק רחוק. וכן פסק במ אלא במזדמן לו ריוחבצנעה  משא ומתן

 . ] צדקה נראה דשרי כי יש בזה משום צורך מצוה ארגוןומ"מ אם קונה לצורך 
  מבצעים - דירי

כ"כ   שוב   ואם יעבור המועד לא ימצא  אחר המועדלצורך    מוצר מסוים מי שצריך לקנות  
' ה וסע' ט)  סע  שםשו"ע ([ו.  ומותר לקנות  ,, דבר האבד הואוכדו')  מה חדשים(כ  זמן ארוךל  בזול

בעל האג"מ (מבקשי התורה ספר [ואף אם הדבר ספק אם יהיה יקר יותר מותר.    .])ס"ק טז וכטומ"ב (

.  ולא יכוין מלאכתו במועד.  ]בה"ל (שם ד"ה ומותר)[  יקנה בצנעה.  ומ"מ לכתחלה .  ]הזכרון עמ' תסה)
בריוח המצוי   זה   ,הוא דוקא הפסד מהקרן ולא מניעת רויח דבר האבד  שואע"פ    .]) שםשו"ע ([

ודינו כדבר    אבל בריוח שאינו מצוי תמיד התירו לו   , שאפשר לו למכור סחורתו אחר המועד
  .]מ"ב (ס"ק יח) [. האבד
 לעיר חוץ ביריד 

). ואע"פ שהבה"ל (ד"ה ואפילו) כת'  שם[רמ"א ( .לשם לנסועלעיר מותר אם היריד הוא מחוץ אפילו 

מרובה  היאבודאי    שזה מב  'ובסי  ,טרחא  בשבילשואר  תקל"ז  לטרוח  דמיירי,  הרוחה  אסור  שעסקו   צ"ל  באיש 
מננו זשב'  . אולם נרבזה הכל הוא בכלל דבר האבד ושרי  יםומחייתו תמיד לנסוע על ירידים וכיון דחייו ופרנסתו תלוי 

. ולענין עצם הנסיעה שיש בה משום מלאכה,  ומותר  אין בזה טרחא מרובה  סיעות הם באמצעות כלי תחבורהנהש
ועוד שאין זה אלא מלאכה קלה שיש    ,בהגה בסמוך בכה"ג כמבואר  כי מעיקר הדין מותר לעשות מלאכה  שרי  דנרא'  

 . ]סוברים דשריא כמבואר לעיל
 על מנת לקנות בירידעשיית מלאכה 

ראב"ד בתירוץ הראשון הובא ברא"ש (מו"ק [  י"א שמותר לעשות מלאכה עבור הצלה ממניעת רווח.
.  קמטיא ודרך משא ומתןרווח, אלא מניעת רווח של פרניעת  מציאה וכדו' אינו בכלל מ  פ"א סי' כח) ולדעתו זכייה

 . ]דזוכה מהפקר י"ל דחשיב כמציאהשכת'    (ד"ה מותר)  ל"בהוכן נראה דעת השו"ע בסימן תקל"ג סע' ג', ועיי"ש ב 
אבל    ,טרחא  בו   אין מלאכה וגם    שאינו משום רווח אלא מקח וממכר    מתירים לא  וי"א ש
 . ])שם (  בתירוץ השניראב"ד  [.  אסורה במקום מנעת רווח טרחא   בפרט כשיש בה   ורה גמ  מלאכה 

  סי' תקלג מהמ"ב (  כן משמע[  אם לא במקום שיש עוד צדדים להקל.   .ויש להחמיר כשיטה השניה 

 ועיי"ש  .בצירוף עוד צדדים   שיש מקום להקלשם  , אבל משמע  ) ד"ה מותר(  ל"בהמהו  כז)  ת, שעה"צ (אוס"ק יז)
כי מעיקר הדין אין   ף בדעת המחבר, וכתב שאפשר לו בדוחק דס"ל השו"ע להקל רק כבישת אוכליםשנקט כן א

  .]ועי' להלן לענין שכירות פועלים בזולועי' בסמוך בשם החזו"א.  .  )כזמ"ב (סי' תקלז ס"ק  מה  ' וכן נר.  עיבוד באוכלין
 עשיית מלאכה דרבנן (למחמירים לעיל) 

מבואר בפמ"ג (סי' תקלג וכן    .(סי' תקלט על סע' ה)  ה"לב[ש להקל.  במקום שיש צורך במלאכה דרבנן י
חזו"א (ססי' קלה ד"ה דעת האולם  ,  בשש"כ (פס"ז אות יט ואות כ)  וכן מצאתי סי' תקלז מ"ז ס"ק ג)  ו  א"א ס"ק ו 

וכל שאינה מלאכת עמל   ,מלאכה דרבנןאסרו אפי'  דבמלאכת עמל עבודה    , הכל תלוי במלאכת עמל ועבודהשרא"ש)  
 .]מותר אפי' ע"י מלאכה גמורה מה"ת

 כתיבה לצורך היריד 
דכל זה הוי דבר    ,בענין סחורתווכדו'  אם שלח שלוחו ליריד מותר למשלח לכתוב לו אגרת  

 .]מ"ב (סי' תקמה ס"ק מא)[. והיינו כשלא כיון מלאכתו במועד ,האבד
 לצורך סחורה ביריד קונה 

ה י"א   מצוי לאחר  יהיה  שלא  דבר  לקנות  יותרשההיתר  יקר  או שיהיה  אף    הוא  ,מועד 
דוקא כשקונה  וי"א שהוא    .]א"ר (סי' תקלט)[ינו קונה לצורך עצמו אלא לצורך סחורה.  אכש

אבל כשקונה ע"מ לסחור בו מותר דוקא אם המוצר עצמו לא יהיה מצוי    ,לצורך עצמו
  ריוח אם ה רה  אף לצורך סחומותר  ש. וי"א  ](כלל קיב אות ד)  חיי"א[.  יהיה ביוקר אסור  אם   אבל
תקלט)  [ב"ח  .מרובה   הוא ו](סי'  כלמעשה  .  לנקוט  כיוהמ  ,אחרונה ה השיטה  יש  דעה קל 

 . ]בה"ל (שם ד"ה ואם)[. אין מוחין בידו הראשונה 

 יצטרך לעשות מלאכה על מנת לשמור המוצר
  , רשאי לקנותו  יפסדאו אף אם יהיה צורך במלאכה ע"מ לשמור על המוצר שלא יתקלקל 

 .]שו"ע (סי' תקלט סע' ט)[. אפילו מעשה אומן  המלאכה  יעשה קנה שאחר לו
 ית חפץ שאינו מצוי במקום שהוא דריקנ

מי שצריך לקנות איזה חפץ שלא לצורך המועד ואותו חפץ אינו מצוי במקום שהוא דר,  
לאחר   עה מיוחדתמותר לקנותו בחול המועד, אם על ידי זה ירוויח שלא יצטרך לעשות נסי

אג"מ (או"ח [המועד יהיה בלאו הכי במקום שהחפץ מצוי שם לקנותו.  . כגון שבחול  המועד

ומי)  ד"ה  לו  סי'  לאולם    .]ח"ה  לביתו  הבא  ישיבה  יוחגתלמיד  אחר  תיכף  ורוצה  ליסע    "ט, 
ט ולא יקנה  " עוד יום בביתו אחר יו , ישאר ה"מלהישיבה ולכן רוצה לקנות איזה דבר בחו

כ הוא איש שאינו  "יתבטל מלימודו. אאיתאחר מלבוא לישיבה ו  י"זשע  ע"פ, אה"מבחו
   .]שם[ מבטל אף פעם אפילו רגע מלימודו, שזה אינו מצוי בזמנינו. 

 מציאה
כגון נהר שהציף דגים על שפתו אסור לאספם כדי לכבשם,  ,  אסור לטרוח ולחפש מציאה 

יהיו ראויים לאכול מהם במועד ו)[  אלא א"כ  ו]שו"ע (סי' תקלט סע'  ימצא אותם  ,  אף שלא 
מחמת  מקח וממכר  ומה לדין יריד המובא לעיל שהתירו  דאין זה  ו אסור.  חר המועד  לא

בכלל  ע"ז תמיד הלכך    בזה ודעתם   ה תלוי  םופרנסת  , חיי אדםהם    שא ומתן מ  כי  הרווח,
מ"ב (ס"ק כד). ועי' מה [. ח בעלמא והוא רק רושמשא"כ במציאה  הפסד הוא ולא מניעת רווח,

 .]קנות בירידשכתבנו לענין עשיית מלאכה כדי ל
 תגר

שו"ע (סי' תקלט סע'  [  תגר שקונה מזה ומוכר לזה וחוזר וקונה ומוכר, מותר, דהוי דבר האבד

אם ימכור היום יחזור ויקנה מחדש וימכור ביום השני ואם ימנע מלקנות ולמכור  ש  ,] ה)
יפסיד בודאי הריוח  ולא לישב בחנות  ומ"מ    ,היום  אעפ"כ אינו מותר למכור רק בביתו 

 .]מ"ב (ס"ק כג) [. וםבפרס
 בזמננו  מוכרי סחורה

שעליהם  י"א שבעלי חנויות הלוקחין סחורה וחוזרים ומוכרים אותה דינם כתגר, אלא  
שעה"צ   [ויש סוברים שבעלי חנויות אין דינם כתגר וכן עיקר  .  ] מ"א (ס"ק ח)[  למכור בצנעה.

כב) נהגו,  ](אות  רבים  פתיחת    להקל  ומ"מ  ע"י  למכור  בחו"ל)  מי  (בפרט  על  ויש  חנויות 
ירגילו קוניו לילך לסוחר ש  משום שיש לחוש  [בה"ל (שם ד"ה אינו) ע"פ המחצה"ש (ס"ק יז) בשם הא"ר  כוושיסמ 

אם לא במקום שיש ממש משום    סיים הא"ר שעכ"פ אין ללמוד מלאכה מזה . ועיי"ש דוהוי דבר האבד  אחראצל  

  לגמרי כמו בשאר ימות השנה, פתוחה    החנותדלת  היה  לא תטוב ליזהר שומ"מ    ,דבר אבד] 
 . ](שם) בה"ל["ט. וגם יוציא קצת מן הריוח לשמחת יו

 רכישת ניירות ערך
יותר לשמחת יו"ט או שיש חשש שיוזלו   יוציא מהרווח אלא אם כן  , אסור לסחור במניות

 .בעל האג"מ (מבקשי תורה ספר הזכרון עמ' תסה)][.  םדמיהן שאז יש משום דבר האבד ומותר למוכר
 . ]גרשז"א זצ"ל (שש"כ פס"ז אות יז והגה עב) הו

 החזרת חפץ לחנות
זה נכלל  י"א שאסור להחזיר חפץ הנקנה בחנות כשניתן להחזירו לאחר המועד, כי גם 

 .  ]בעל האג"מ (מבקשי תורה ספר הזכרון עמ' תסה)[ יסור סחורה.בא
 ע"י עכו"ם 

  .]תקלט על סע' א ד"ה בין) (סי' בה"ל[ם. הוא אפילו ע"י עכו"משום סחורה כל מה שאסור 
 מלאכתו ון וכ

לכוון    איסור  ענין ל  אף שאסור  אמרינן  משום  במועד    לעשותה סחורה  בה  שאין  אע"פ 
 . ]ס"ק ד) שם מ"ב ( וס"ק ב)  שם"א (משו"ע (סי' תקלט סע' ט), [ מלאכה.

 ) וכדו' שאינו מתקיים (ירקות חנויות מזון
נו מתקיים, פותחין ומוכרים כדרכם בפרהסיא, שהכל או ירק וכל דבר שאי  מוכרי תבלין

המועד לצורך  שהם  י)].  יודעין  סע'  תקלט  (סי'  שאינם  .  [שו"ע  דברים  שהם  וכדו'  דגים  וכן 
אף שהוא דבר המתקיים כיון  שה"ה מוכרי בשמים  ו  .]מ"ב (סי' תקלג ס"ק כג) [מתקיימים שרי.  

  .]ס"ק לג)סי' תקלט מ"ב ([. הוא לצורך המועדששניכר 
 וכלי בית  )וכדו' מזון שמתקיים (פירות מכירת

מוכרי פירות, כסות וכלים מוכרין בצנעה לצורך המועד. כיצד, אם היתה החנות פתוחה 
, פותח אחת ונועל  ה"רואם היתה פתוחה לר  ,, פותח כדרכו(שאינו מפולש)  לזוית או למבוי

אלו דברים המתקיימים לאחר    והטעם לזה כי  .]ומ"ב (ס"ק לה)  לט סע' יא)קשו"ע (סי' ת[.  אחת
. צנעא  צריךשלוקחן לצורך חול ולכן   יבואו לחשודהמועד ואין ניכר שהוא לצורך המועד ו 

אבל שאר  לצורך המועד,    מ"מ רשאי למכור באופן זה כי דברים אלו הם ו  .]מ"ב (ס"ק לד) [
  .]מ"ב (ס"ק לו)[. סגורה והדלת פתוחה אסורדברים אפילו יושב בפתח החנות והחנות 

 מזון שמתקיים ושאינו מתקיים מזון  מכירת
[הגריש"א חנות שמוכרת אף דברים שמתקיימים מותר לפותחה בחוה"מ ולמכור כל דבר  

כמו  בתנאי שמוכר בכמויות קטנות  ,ומוכרים אף ללא היכר ](מבקשי תורה ספר הזכרון עמ' תעב)
 . ט הלוי (ח"ח סי' קכו)][שבידי. ילצורך מ שהואניכר  באופן זה  כי וכדו'  שמצוי במכולות

 צרכי החג (ארבע מינים, מצות וכדו')  מכירת
סיא, כיון שניכר  ה מכירת ארבע מינים, סכך בסוכות, או מצות בפסח, מותר למכרם בפר

 זצ"ל (חוט שני עמ' ריט)].  הגרנ"ק[שהוא לצורך המועד. 
 מכירת פרחים

הגרנ"ק [צורך המועד.  מכירת פרחים מותרת במועד כי אינם מתקיימים וניכר שמוכרם ל

 זצ"ל (חוט שני עמ' ריט)]. 
 מכירת ביגוד, צעצועים וכדו' 

כי יש בקניית דברים אלו משום    ,מותר לפתוח חנויות ביגוד, ספרים, צעצועים וכדו' בצנעה 
 . ]שבט הלוי (שם)כן משמע מהשו"ע (שם). וכ"כ ה [חג. לשמח בני ביתו ב צורך המועד

 היכר לצורךלא שסגורות  הדלתותי
חנות שלא ניכר הדבר כשהיא פתוחה, כגון שיש בה מזגן ולכן דלתות החנות בדרך כלל 

 . ])שם הגרנ"ק זצ"ל ([. אם יש שלט שהחנות פחותה יש להסירו או יעשה היכר אחר  סגורות
 היכר  השלא עש תלקנות בחנו

שלא כדין מותר לקנות בה לצורך המועד שאין על הקונה איסור    סיאה חנות המוכרת בפר
נות בחנות המבזה את המועדות, אא"כ יש בהימנעותו תועלת משום תוכחה שאז עליו  לק

 .]הגרנ"ק זצ"ל (חוט שני עמ' ריט)[להמנע מלקנות שם. 
 מוכרים לא קבועים 

 ל הביתאבל בע  , צנעאב  צריכים למכורמוכרים הקבועים שאומנתם בכך כל השנה    דוקא
 . ] (שם ס"ק לד)מ"ב [. צנעאב צריך למכורהמוכר לצורך המועד לא 
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 לקנות ברווח או יותר מהצורך 

  ואם ישאר   ,באופן שמותר לקנות לצורך חוה"מ מותר אף לקנות ברווח ואין צריך לצמצם
לאחר המועד אין חשש. וכן אם מוזילים לו את המחיר כשקונה כמות גדולה, אף שבודאי  

שמרויח אם    אין לו צורך במועד לכמות כזו, מ"מ מותר לקנות יותר מכדי צרכו מחמת
. וי"א שמותר לקנות כמות גדולה בכל אופן אם  )]או"ח ח"ה סי' לו אות גאג"מ ([  הוזלה במחיר.

ועי' בתשובת בעל הבאר משה (זכרון הגר[  אין תוספת טרחא. יש"א זצ"ל (מבקשי תורה חוה"מ עמ' תעב). 
עורין דשרי, אבל לא לקנות  ישלמה אות סד) שהתיר להרבות בקניית אותו המין עצמו משום דהוי רק כריבוי בש

. ולכל הדעות מותר לקנות אריזה גדולה שרק חלק ממנה  ]דברים אחרים שאינם לצורך המועד
 . ]שש"כ (פס"ז סוף הגה קלז)[המועד כי כן דרך קניית אותה סחורה.  מיועד לצורך

 או לחפשי שלא לצורך המועד למכור לעכו"ם
ל נכרי  בא  אפילו  ישראל  לצורך  שפותחין  לוכיון  למכור  מותר  לג) [.  קנות  ס"ק  (שם   .]מ"ב 

או"ח אג"מ ([וע"כ מותר למכור אף לחופשי הקונה שלא לצורך המועד.    . והתירו משום איבה 
ואינם שומרי תורה ומצוות  אם חנותו במקום שרק אינם יהודים  ומ"מ    .])ח"ה סי' כ ד"ה עניני

ומ"מ עי' לעיל    .]ג"מ (שם)א[  אסור לפתוח שם החנות ולמכור אף עניני מאכל.  , שם  קונים 
 שרבים נהגו להקל (בפרט בחו"ל) למכור ע"י פתיחת חנויות ויש על מי שיסמוכו.

 בערב יו"ט אחרון 
שו"ע (סי' תקלט סע' יא)  [  סיא לכבוד יו"ט.ה החג כולם מותרים למכור בפרעיו"ט האחרון של  

משום כבוד    השווקים ת  מצוה אף לייפות אחג הסוכות  ובערב יו"ט אחרון של    .]ומ"ב (ס"ק לז)
 . ]מ"ב (ס"ק לז)[. ני עצמוהוא רגל בפיני עצרת ששמ

ואין צריך לומר שמותר לגבות חובו    ,מי שהלוה לחברו מעות, מותר לתבעו בחול המועד
  נו גביית חוב איכי  אחר המועד  ל  להמתין ואפילו אם יכול    .]ב)  שו"ע (סי' תקלט סע'[  מן האנס. 

 ס"ק ז)]. [מ"ב ( .בכלל סחורה 

 ה לפני המועדתשנקנעל סחורה קבלת תשלום 
, כי  במועד  םמועד, יש מי שאוסר לתבוע דמיה ה קודם    סחורה או מוצרמכר לחבירו  אם  

אדם שאינו    הוא  הלוקח   שאם  לא א  .כל משא ומתן של סחורה בין בסוף ובין בתחלה אסור
שו"ע (סי' תקלט סע' ג)  [.  כדבר האבד  כי הוא  מותר  ,ה"ממצוי במקום המוכר ונזדמן לו בחו

י)  (ס"ק  ומ"ב  מי שאומר.  יש  המועד    וי"א  .]בשם  קודם  בחובו  המעות  עליו  שזקף    נחשב שכיון 
דעת השו"ע [.  אפילו הוא אדם שמצוי במקום המוכר  מ"ה וממנו בח   כהלואה, ומותר לגבות 

מ"מ כיום שאנו רואין    ,אף שהב"ח הסכים מדינא לסברא הראשונה מ"ב (ס"ק יא). וכת' שם ש[, וכן עיקר.  ](שם) 

 . ]שהחובות מתקלקלין נוהגין לתבוע בדין אף בעד פרקמטיא בחוה"מ דחשבינן לדבר האבד
 
 
 

 גדר צורך הגוף  - מעשה אומן
אינם בגוף עצמו אם    ם וא  .מותרים ע"י מעשה אומן  ,עצמואדם  ה שהם בגוף  צרכי הגוף  

הדיוט ע"י מעשה  רק  מותרים  בלעדיהן  להלן  [  אפשר  לענין תכשיטי אשה  הריטב"א  בשם  כמבואר 
דברים על כן  ו  ,עצמו לבין אלו שאינם בגוף עצמו]  ףבין אלו שהם בגוחילוק  שמותרים מטעם זה ומ"מ מצינו  

אלא אם כן א"א  ,  המשמשים את גוף האדם כגון ספסל וכדו' אסור לעשותם במעשה אומן
תיקון    וכגון  ,]לן לענין ספסלים בבהכ"נהל  לצ". ועי' עוד בדברי הגרשז"א זמ"ב (סי' תקמ ס"ק יז)[.  בלעדיהם

עי' עוד להלן לענין  [.  שמותר רק מעשה הדיוט אם אפשר בלעדיומזגן לצורך חימום או קור  
ה"ל (סי' תקמ ד"ה סדקים) ע"פ בב  כמבואר[צורך גדול נחשב שא"א בלעדיו.    . וכל שהוא]תיקון מזגן

 . ]וחשיב כצרכי הגוף, עיי"שין אדם דר בדירה סרוחה  כי א  נו מעשה אומןאם דולף גשם בבית מותר לתקש  הריטב"א
 טיפול שינים 

אפילו אינו מצטער   'והנוגעים לרפואה כגון סתימת חור וכדלעשות טיפול בשיניים  ותר  מ
שלרפא    'כת  (או"ח ח"ג סי' עח)אג"מ  ה. אולם  (תורת היולדת פמ"ו הגה א) [הגרח"פ שיינברג זצ"ל    מהם עתה. 

ו צער אף צער קטן ודאי מותר, ואם אין לו צער וגם אין לו לחוש שיקלקלו יותר אין  השיניים בחוה"מ אם יש ל
שש"כ (פס"ו . [ וכדו' אסור טיפול לישר השינייםאבל   ,דוקא אם נהנה במועד ו ].לרפאות בחוה"מ

ו והארכנ  משום צרכי הגוף מותר דוקא אם נהנה במועד וע"כ טיפול לישר השיניים אסור.דסע' כ והגה פח וקצט)  
 . בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון צ"ה]

 השתלת שיער 
מנע מהנחת תפילין  יוהטיפול מחייב לה  ,בראשולעשות טיפול השתלת שערות  מי שרצונו  

של ראש רשאי לעבור טיפול זה בחול המועד (במקום שלא מניחים תפילין) על מנת להמנע  
. ועיי"ש שאם בבהכ"נ שלו מניחים תפילין  )2[בעל השש"כ (נשמ"א או"ח סי' כו אות ד מס'    מביטול המצוה. 

 ].בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון ש"ו. ועי' מש"כ בזה יתפלל בימים אלו בבבהכ"נ שלא מניחים
 (יפוי הגוף)  נשיםתכשיטי 

צורך הגוף    בכלל  כי זה   ,[שו"ע (סי' תקמו סע' ה)]  במועדלצורך יפוי  עושה אשה כל תכשיטיה  
מו"ק (  [ריטב"א  גדולה.כדרכה בלא שינוי ובטרחא  אף  כן שה  עו  , ועל כןהוא וכעין אוכל נפש 

רמב"ן (פסקי חוה"מ ד"ה  וה  .(סי' תקמו על סע' ה ד"ה כל תכשיטיה)  בה"להובא ב   ריש יד.), וט: ד"ה עושה אשה
נ לפיכך עושה אשה תכשיטיה במועד. ואלו שמנו חכמים  "קישוט הגוף נראה שעשו אותו כאוכתב דוקשוט הגוף)  
תקלא סד"ה  . וצ"ע על הבה"ל (סי'  כ"נ, ע"מותרים להסתפר מיד אומן כדרכו דהנאת הגוף ודומיא דאו  להסתפר נמי

 .  ], ועייןשנקט שהוא בכלל צרכי מועד )תקמב ד"ה אפילווסי'  אלו מגלחיןו
 איפור וכדו' 

והוא שתוכל לסלקו    , ד וכיוצא בוטופלת עצמה בסי,  שערה   ק, להחלימותר לאשה להתפאר
כיון ששמחה הוא לה כשתסלק הסיד ע"כ מותר   מ"מ  עתה,  שניוול הוא לה   ואע"פ,  במועד

שצידד    וא). ועי' בבה"ל (ד"ה ה[שו"ע (סי' תקמו סע' ה) ומ"ב (ס"ק טו) .  שתהיה אח"כ  ט "מפני שמחת יו
  .]ס"ל כן כי הרבה ראשונים דאף אם לא תוכל לסלקה במועד ג"כ מותר להקל 

 עברת שער ה
אבל מראשה אסור גילוח    .[שו"ע (סי' תקמו סע' ה)]  .מותרת  יבין ביד בין בכלהגוף  עברת שער  ה 

 . ]מ"ב (ס"ק טז)[ . ותספורת בחוה"מ באשה כמו באיש
 (טיפול לייזר להסרת שער)  טיפול שישפיע לאחר המועד

שלו    לצורךטיפול   שהתוצאה  המועד  יהיה יפוי  וכדו'    לאחר  לייזר  ע"י  שער  הסרת  כגון 
יש לו במקום הצורך  אין לעשותו לכתחלה במועד והמיקל    רות לאחר זמן ששהשערות נו

טופלת עצמה בסיד וכיוצא בו, והוא שתוכל לסלקו במועד שפסק ששו"ע (סי' תקמו סע' ה) עי' ב[על מי לסמוך.  
.  תסלק הסיד ע"כ מותר מפני שמחת יום טוב שתהיה אח"כואע"פ שניוול הוא לה מ"מ כיון ששמחה הוא לה כש

. כי הרבה ראשונים ס"ל כן  תוכל לסלקה במועד ג"כ מותרדאף אם לא  להקל    הביאעי' בבה"ל (ד"ה הוא)  אולם  
ולפי דבריו מבואר שהתירו תכשיטיה כי שמחה היא לה אפילו שעתה לא מיפה אותה אלא לאחר המועד. ומזה  

  .]ל השו"ע משמע דס"ל שלכתחלה יש להחמיר אבל המיקל יש לו על מי לסמוךשהמ"ב לא כתב לחלוק ע
 וטבעותים מעשיית תכשיטים כנז

אסורה ע"י    ' ות וכדוטבעתכשיטין כגון  עשית    היתר הנ"ל נאמר על יפוי בגוף עצמו, אבל
. ופרש"י אקיטורי בירי אסיר מאי טעמא מעשה אומן הושאמרו  עי' במו"ק (י:)  [  לצורך המועד.  מעשה אומן 

מעשה אומן הוא ואסור, לשון  -עליהן בית יד של חלוקיהם  כך היו עושין, שהיו נוטלין כלים חלוקין והיו מחליקין
דהטעם שלא התירו   )שםריטב"א (ה  וכת'  .אצעדה) פירשו  שם (וס'  תוב  .אחר: לכויץ קמטין שאדם עושה בבית יד

 .תכשיטיה במועד שהוא קשוט בגופה ממש  מה לעושה אשהה, ואין זה דו"משום דסגיא לה לאשה בלאמעשה אומן,  
 . ]ז דתכשיטים מחוץ לגוף שאפשר בלא"ה אסירי ע"י מעשה אומן"מבואר מכ

 גרות וצעירות ומבל
בכלל    אין לה בעלאשה שאף  . ושרי  לאשה מבוגרת בין  לאשה צעירה  בין  הוא    היתר הנ"ל

אכן לענין סיד משמע בגמרא דלא . ועיי"ש  שטדאף זקנה רצונה בטבעה להתק(שם ד"ה עושה)    [בה"ל  ההיתר.
   ].שייך כ"א בילדה וכן נראה גם מפירוש המשנה להרמב"ם שם 

 איש ל
וכ"כ   .)זערוה"ש (שם אות  [  . היתר זה נאמר רק בתכשיטין לצורך נשים אבל לא לצורך אנשים

ר שדברים השייכים לאיש . אולם מסתבחוט שני חוה"מ עמ' רלא)כן דעת הגרנ"ק זצ"ל (ו  .בשש"כ (פס"ו הגה ק)
 . ] כגון יישור שיניים וכדו' גם שרי, ובזה לא שייך טעמו של הערוה"ש

 תיקון חימום לבית  
חולים   הכלכי    , מותר להעמיד תנור בית החורף להסיק את הבית אפי' אינו ראוי לאפות בו

 ."ק יח)מ"ב (סי' תקמ ס[.  מותר לתקנו אף ע"י מעשה אומן  וה"ה אם נשבר החלון  .אצל צינה 

 .  ]בשעה"צ (שם אות טז) 'ועי

 תיקון מזגן 
זצ"ל    הגריש"אכן  ואות טו).    (זכרון שלמה בעל האג"מ  [.  לצורך קירור  אם החום גדול מותר לתקן מזגן

 . ] (מבקשי תורה ספר הזכרון עמ' תסה)

 החשמלתיקון 
  ריב)   עמ'שם  הגרנ"ק זצ"ל ([.  אף ע"י מעשה אומן  ה החשמל מותר לתקנ  יש תקלה במערכתאם 

 .]כי דבר זה נכלל בצרכי האדם, ובזמננו שבדרך כלל תיקון החשמל הוא מעשה אומן, מותר לתקנו במועד
 בעלי חיים

(פרט לצרכי רפואה וכדו' כמבואר    צרכי הגוף אלא לאדם ולא לשאר בעלי חיים   ולא הותר
וס רק מטעם דחשיב צרכי רכיבה.  [שו"ע (סי' תקלו סע' ג) ומ"ב (ס"ק ה), עיי"ש שלא התירו ליפות את הס. לעיל)

ומ"מ מותר לעשות מעשה הדיוט לצורך זה אם מתכבד ע"י  וכן מוכח מהמ"ב (סי' תקמ ס"ק כה)].  
לסרוק הסוס כדי ליפותן. וביאר במ"ב (ס"ק ה) שמותר כי הוא בכלל מותר  שכת' ש[עי' בשו"ע (סי' תקלו סע ב)    כך.

או לטייל. ועיי"ש שמותר ע"פ ע"י מלאכה. וכת' המאירי (מו"ק   צרכי רכיבה שהתירו כשצריך לרכוב לצורך המועד
לא חשיב צורך    שמותר כי כל שאינו נסרק כראוי אינו חשוב כ"כ לבני אדם. אלא שכ"ז כשדרכו בכך דאל"ה  )י:

 המועד]. 
  
 
 

 עשיית מלאכה
לאכה  מאם כרוכה ב  , אף]שו"ע (סי' תקלב סע' ב)[  .תמותר  ס"חולה שאבעבור    'אפיכל רפואה  

 . )]ה[מ"ב (ס"ק . גמורה 
 שיש להם תופעות לווי  תרופותלקיחת 

באכילה  להתענג  ביכולתו  יהיה  לא  שעי"ז  ואף  בחוה"מ  רפואות  מיני  כל  ליטול  מותר 
 .]ערוה"ש (אות ב) [. ושתייה מ"מ רפואתו קודמת אף שאינו חולי גמור

 ויטמינים או כדורי חיזוק ו
 . ]ו סע' כ)"סושש"כ (פ ב הגה א)"פי שם( ל"זצ ק"גרנ[ה .ויטמינים או כדורי חיזוקולקחת  מותר

 אינו חולה 
וכן    ). פמ"ג (סי' תקלא א"א ס"ק יב[  שאין בו סכנה מותר מלאכה גמורה.  חולה צורך  רק לש  י"א

(ססי' תקלא ד"ה כל אדם מותר)  בה"לנראה מהמ"ב (סי' תקלב ס"ק ה) דלצורך חולה שאין בו סכנה. וכן מבואר ב
שכל צרכי רפואה מותרים אף    וי"א.  ]י התירו מלאכה או במקום שמצטער כל גופובמקום חול  דדוקא

שבט הלוי  [. וכן עיקר. ]אבנ"ז (או"ח שצה אות ז) וה שו"ע (סי' תקמו סע' ה)כן מוכח מה[למי שאינו חולה. 
 בסמוך.. ועי' עוד ]שש"כ (פס"ו אות כ)וה פי"ב הגה א) שם( גרנ"ק זצ"לה ,(ח"ח סי' קכה אות ג) 

 ) טיפול שיניים ול רפואי שאינו זקוק לעשותו בחוה"מ (טיפ
אם יש לו צער , אלא שי"א שדוקא בחוה"מ כגון טיפול שיניים  מותר לעשות טיפול רפואי

הוא צער אין  אבל  ,  מותר  קטן   אפילו  יותר  שיקלקלו  לחוש  לו  אין  וגם  צער  לו  אם אין 
  . יש צורך לעשות עתה כש  אלא  משום שלא התירו רפואה בחוה"מ,  לעשות עבור זה מלאכה 

ועיי"ש שהתיר גם לתקן משקפים אא"כ הם רק לתענוג כגון משקפי שמש. ועוד כתב    . [אג"מ (או"ח ח"ג סי' עח)
) דאסור ללכת לרופא בחוה"מ בשביל בקורת שנתית וכד' אפי' אם (זכרון שלמה חוה"מ בשו"ת בעל אג"מ סי' טז

[כן משמע  יש מתירים בכל אופן. וכן נראה עיקר.  והרופא לא יעשה שום מלאכה, משום זלזול המועד].  
והארכנו     זצ"ל (תורת היולדת פמ"ו הגה א) הגרח"פ שיינברג  שנקט  ני  . וכן העירו(סי' תקלב שם) מסתימת השו"ע  

 ].גליון צ"ה עמיקתאבס"ד בכל זה בשמעתא 
 יישור שינים

ת הצורך יש  לאחר המועד אין לעשות במועד ובשע   ת נראי   טיפול יישור שינים שהתוצאה 
עי' בשו"ע (ססי' תקמו) שנקט שצרכי הגוף שהתוצאה היא לאחר המועד אסורים. אבל הבה"ל  [  מקום להקל.

 . ]שש"כ (פס"ו סע' כ והגה פח וקצט)(שם) הביא חולקים ומשמע מדבריו שבשעת הצורך ניתן להקל. ועי' ב
   רפואי לצורך בהמה טיפול
שו"ע (סי'  [  מהתורה.  , אפי' אם יש בה מלאכה לה דם ואין מונעין ממנה כל רפואה   מקיזין 

  .]תקלו סע' ג) ומ"ב (ס"ק ח)
      
 
 

 תיקון בגד
אין חילוק בין אם נתקרעו במועד  ו  .] שו"ע (שם סע' ד)[  ומנעליו הקרועים.אסור לתקן מלבושיו  

ואע"פ שיש קצת הפסד בזה אם לא יתקנם שהרי    .]מ"ב (ס"ק י)[.  או שנתקרעו לפני המועד
 . ]שו"ע (שם) ומ"ב (ס"ק יא)[. אסור לומר לאינו יהודי לתקנם קרעו קצת י

 יותר אם לא יתקן אותם יקרעו
דבר אבד אלא שעיקר הדבר נפסד    נקראלא  כי  אף על פי שיקרעו יותר אם לא יתקן אסור  

ע"י   אף  מותר  יתקנם  כשלא  לגמרי  יתקרעו  ואם  לא  קלקול  תוספות  מעט  בשביל  אבל 
י) ע"פ החיי"א. ועי' בשעה"צ (אות טז)[  נוי דהוי דבר האבד.ישראל לתקן וא"צ שי בשם    מ"ב (ס"ק 

י שינוי, ולמה נתיר כדרכו. ואם יכול לקנות מנעלים חדשים בודאי  "מפקפק על זה, דהרי יכול לתקן זה עש  א"רה

אבל כשצריך לילך בהם בחוה"מ    וכל זה   .]אין להקל, דתו לא הוי בכלל דבר האבד, כמו שכתב הסמ"ג
 . ]) שםמ"ב ([יניחם ולא ישתמש בהם עד לאחר המועד. כי  צ להם בחוה"מ אסור "א  םא

 ע"י שינוי 
היינו אם היה אומן צריך שינוי    .[רמ"א (שם סע' ד)].  ע"י שינוי שרי לתקנם קצת לצורך המועד

. וכ"ז אינו  כמבואר להלןאבל אם הוא הדיוט תופר כדרכו    להלן,השינוי מבואר  בצורת  ו
 . [מ"ב (ס"ק יב)]. ך למועדמותר רק בצרי
 תפירת בגד

מי שצריך לו בגד במועד, אם היה הדיוט ואינו מהיר באותה מלאכה הרי זה עושה אותו  
ואם היה אומן מהיר, הרי זה עושה אותה מעשה הדיוט, דהיינו שיעשה תפירות    ,כדרכו

  מועיל ולא    . [שו"ע (סי' תקמה סי' ה)]רחבות ותפירה אחת למעלה ואחת למטה, כשיני הכלב.  
היינו שיהיה  ו   לאומן לתפור על ידי שישנה באחיזת המחט בידו, אלא בעינן שינוי הניכר

 . ) ומ"ב (ס"ק טז)]שם [רמ"א (. ניכר בתפירה עצמה ולא בענין אחר
 מי נחשב אומן
כל מי שיודע להוציא מלא מחט בבת אחת  כן  ו  .מהירהוא  סתם אומן  כי  סימן אחד הוא  

שאינו יודע לכוון האמרא שיהיה שוה אלא פעם  (ר"ל  שפת חלוקו  או שיודע לכוין אמרא ב
 .]ושעה"צ (אות כב)  [מ"ב (ס"ק יד)אינו בכלל הדיוט אלא אומן. ) רחב ופעם קצר והוא מעוקם
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 אומן נחשבסתם אדם אם  
שיעשה תפירות רחבות ותפירה אחת למעלה  חמיר על עצמו לתפור בשינוי  לה כל אדם  על  

י רוב בני אדם יכולים להוציא מלא מחט בבת  כ  ,סי' ה)]  שם"א ([רמ  ואחת למטה, כשיני הכלב
רוב נשים שלנו   בערוה"ש (אות ד) שכתב שלפ"ז  ' ועי.  [מ"ב (ס"ק טו).  הם בכלל אומןיש לחוש שאחת ו

 . ])16הגה    31עמ'  ספר חוה"מ (ביודעות לעשות כן. ומשמע שאנשים אינם בכלל חומרא זו. ועיין    כינקראות אומנות  
 מכונת תפירה (אם צריך שינוי בתוצאה או בעשייה) תופר ע"י 

(עושה    מכליבשיש לדון האם הטעם    הנה[  .מותר לתפור ע"י מכונת תפירה אם עושה ע"י שינוי הנ"ל
שיש מכונת    בזמננו"מ בזה  פמשום שינוי בתוצאה או שינוי בעשייה, ונ  מותר כנ"ל היינו  תפירת א' למעלה וא' למטה)
שבעינן שינוי    ל ידה אם עושה בצורה של מכליב. ולכאורה מוכח מהתרוה"ד (סי' פז)תפירה האם מותר לתפור ע

ברמ"א (סי' תקמא סע' ה) שפסק    'יזת המחט לא מהני כיון שבעינן שינוי הניכר, ועיפסק ששינוי באחהרי  בתוצאה ש
חוט שני  ( הגרנ"ק זצ"ל וכן דעת. יינו שיהיה ניכר בתפירה עצמה ולא בענין אחרשהבמ"ב (ס"ק טז)  ביארכוותיה. ו

 ]. אוסר לתפור בכה"ג במכונה הנ"לוע"כ פ"ג עמ' קצה אות ג) 
 ריקמה ממוחשבת 

עי' בהגה  [  .תפירה ע"י מכונה ממוחשבת אינו מועיל להפעילה בשינוי כי צריך שינוי בתוצאה 
 פסק הגרנ"ק זצ"ל (שם עמ' קצב)]. דלעיל. ובדרך זה 

 תפירת כפתור
הגריש"א זצ"ל [  .רפוי ותלוישיהיה שינוי כגון ע"י יתפרנו בצורה כפתור שנפל מותר לתופרו ב

עמ' קצה) שיתפור רק משתי הנקבים של הכפתור   שםוכן דעת הגרנ"ק זצ"ל (.  (זכרון מבקשי תורה חוה"מ עמ' תסט)
 .[הגר"ש ואזנר זצ"ל (חול המועד כהלכתו פ"ח אות פב)]או יתפרנו שלא במקומו הראוי.  ולא בארבעתן].

 בגד לכבוד מצוה תפירת
אף ע"י מעשה הדיוט  תינוק שנולד בחג אסור לעשות לו בגדים חדשים במועד למול אותו 

להמילה    נקרא לא  כי   אותו  לישא  אביו  לכבוד  המועד  בחתיכת  כי  לצורך  לכורכו  יכול 
 . [מ"ב (ס"ק יג) ושעה"צ (אות כ)]שיראין. 

 מתבייש לצאת בבגד שיש לו
ד החג ע"י מעשה הדיוט או בשינוי אם הוא מתבייש לצאת  מותר לתפור בגד יותר יפה לכבו

 . )]שש"כ פס"ו הגה קעג (  הגרשז"א זצ"ל[. בבגד שיש לו כי באופן נחשב כצורך המועד
 משחקי סריגה

אסורה כי היא בכלל מעשה אומן אף למי  כגון משחקי סריגה  לסרוג במועד לצורך תענוג  
צ"ל (פתחי מועד פ"ג אות מג) והגר"ש ואזנר זצ"ל (מבית לוי כנלע"ד. שו"מ שכן פסקו הגריש"א ז[  .שרגיל בכך

 תשרי עמ' צד)]. 
  

    .]שו"ע (סי' תקמה סע' א)[. ל המועדאסור לכתוב בחו
 כתב מרובע

אבל אם כותב שאר דברים    ,י"א שכתב מרובע הוא בכלל מעשה אומן רק כשכותב סת"ם
כ"כ המ"ב  [  כתקונם. ויש מחמירים.אינו בכלל מעשה אומן כי אין אדם מקפיד לכתוב אותן  

בו והכל  הנ"ל בשם התרוה"ד  פלוגתא  לפרש  ד)  משיט"א  ](ס"ק  ולכתוב בכתב  בזה  ונהגו להחמיר   .
 . ]ע"פ הרמ"א (שם סע' א) ומ"ב (ס"ק ד)[כמבואר להלן. 
 (כתב שלנו) כתב משיט"א

ע' א) ומ"ב  רמ"א (שם ס[.  מעשה אומןאינו בכלל    , אותיות דקות ככתב שלנו  שהםמשיט"א  כתב  
השינוי הוא שכותבים באלכסון  ו . זה בכתב  להחמיר לשנות בני אשכנז נהגו ומ"מ . (ס"ק ה)]

כגון שכותב   אינו יכול לעשות שורה עקומה ואם .  לד)]ו  [רמ"א (סע' ה) ומ"ב (ס"ק ה.  כל השורות
 . ] ט)שש"כ (פס"ו סוף הגה ר[ באמצעות מקלדת וכדו' מותר לכתוב בלי זה כי אין זה אלא מנהג.

 . )]שם ) ומ"ב ( שם[רמ"א (. א"צ לשנותאינם לצורך המועד  'פי צרכי רבים אלאם כותב כמו כן  ו
 כתב חתוך

מ"ב (שם ס"ק לד, מג  ב"י (שם) ו[במועד כי אינו בכלל כתב.    מותר לכתוב כתב חתוך באמצעיתו 
שמע שההיתר  הגהות הסמ"ק שמ  בשםבט"ז (ס"ק יג) שהביא    'עי [  ואף שלא לצורך המועד מותר..  ומז)]

מ"ב השמיט השבעינן צורך המועד להתיר כתיבה זו. אולם    'וע"כ כת  )מ"ז שם(הוא משום שינוי. וכן למד הפמ"ג  
שלמד שלא בעינן צורך המועד וכמו שמצינו בכתיבה בשעוה שמותרת אפי' שלא לצורך המועד    דברי הפמ"ג ומשמע

שם כתב שכל שאסור לכתוב במועד אסור   י בשו"עוראיה לזה שהר  כיון שלא הוי כתב כלל כמבואר ברמ"א שם.
 .]שאותיות חתוכות מותר  וע"ז כתב המ"ב לצורך המועד ע"י שינוי ולכאורה כלל בדבריו אפי' כתיבה שאינה

 כתב שאינו מתקיים
 . ]מ"ב (ס"ק מד) ו רמ"א (סע' ז)[ .שאינו מתקיים  מותר לכתוב כתב

 וכדו'  מסך דיגיטליעל כתב 
  הגרשז"א זצ"ל (נשמת אברהם סי' שמ ס"ק א) [  אינו בכלל כתב.  צלמה וכדו' מ ,מחשבמסך על    כתב

וכן דעת הגריש"א זצ"ל (רבבות אפרים ח"ה סי' קכו ואשרי .  משום שהוא ירי של אלקטרוניםלענין כתיבה בשבת  
  . במועדבו  מותר לכתוב  . ועל כן  ]ידכשהכתב לא יעמוד לתמהאיש שבת פמ"ב אות ד) לענין כתיבה בשבת  

ריש"א זצ"ל (מבקשי תורה ספר הזכרון עמ' תשנג) בעל הבאר משה הובא בשש"כ (פס"ו הגה ריא) שאינו בכלל הג [
 .], אולם עיי"ש שלענין שבת ס"ל שכתיבה על מסך בכלל כתיבה מה"תשבט הלוי (ח"ו סי' לז). וכן צידד הכתיבה

 ע"י מדפסתלחתום ע"י חותמת והדפסה 
א"א (בוטשאטש  [אין זה נחשב אלא מעשה הדיוט.  י  כמועד  לצורך ה מותר לחתום בחותמת  

בכלל הדפסה  גם  וכמו כן מותר להדפיס לצורך המועד כי    .)]אות נהפס"ו  (שש"כ  תנ' סי' תקמה) ו
שלמה תשובות אות ל)    וכן מצינו לבעל האג"מ (זכרון  .הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פס"ו הגה ריא) [מעשה הדיוט.  

 . ]הגה רט) שםהגרשז"א זצ"ל (ול
 קטנים   ע"י  וגזירה ציור

 זה בכלל  כי  ם להנאתילדים קטנים אפילו הגיעו לחינוך מותר להם לצייר ולגזור לפי מידה  
 . ] כן דעת הגרנ"ק זצ"ל (חוט שני חוה"מ עמ' קצג)שו"מ ש. ופשוט[ הדיוט לצורך המועד. תמלאכ

 כתיבת חידושי תורה
  מותר לשמוע לכתחלהשה  וה"  כדי שלא ישכח.דבר חידוש, מותר לכתבו    או חידש  אם שמע

וה"ה שמותר למסכם את תלמודו בכתב ע"מ שלא לשכוח מה שלמד או כדי      כדי לכותבו.  
ואם יצטרך    שלנו ולא כתב מרובע,  כתבבכתוב  ליזהר  לכתחלה  ומ"מ    להבין יותר טוב.

 .שו"ע (סע' ט) ומ"ב (ס"ק מז)]עי' [. רלכתוב איזה אות מרובע יכתוב אות שבו
 בין הזמנים   של ישיבתימוד שעות הלכתיבת 

במאירי  עי'  [  בין הזמנים ע"מ שיוכל לקבל מילגה עבורם.  בישיבתשעות שלמד  ה מותר לכתוב  
שלא הגיע השטר לידו יכול לחזור בו. וא"כ   "זמותר לכתוב שטרי מתנות משום דכש 'יח: ד"ה מתנות) שכתמו"ק (

ישכח השעות שלמד שוב מותר לו נה, ואם לא יכתוב  "ד כיון שאחרי לימודו עומדים לתת לו עבור זה מתה"ה בנ
אות יח) שמיני רשימות שיש לבעל עסק שרושמין רק לזכרון ערוה"ש (ה  כת'ובר מן דין    לכתוב כדי שלא יפסיד.

. ]ליון ז'ג עמיקתאבשמעתא  עי'ו. אפשר שמותר וכן נהגו ב שלנו, בעלמא, ג"כ הכתב אינו מהודר, ובכת

      

 
 
 

 עושה מלאכה לצורך המועד
המותרות   מלאכות  לו  כגון  אפילו  ההדיוט שהתירו  וכן  שינוי  המועד  לצורך  שהוא  דבר 

ממש מלאכה  שאינה  אף  טרחא  משום  שאסרו  דברים  כמה  וכן  כדרכו  אינם    , לתפור 
א)  '  ב סעתקמ(סי'    שו"ע[אבל בשכר, אסור.    ,מותרות לעשותן אלא לעצמו או לאחרים בחנם

. ](סי' תקמא ד"ה אלא בעינן) דלא כהכל בו המיקל לצורך המועד  ה"לוב  , שעה"צ (סי' תקמא אות טז)ומ"ב (ס"ק א)
 . ועי' להלן. ] ב)   מ"ב (ס"ק[  כעובדא דחול.הוא  קבלת שכר במועד  כי    היינו  חז"לרו  והטעם שאס

 אינו נותן שכר קצוב 
, כי באופן  ]שו"ע (סי' תקמב סע' א)[  ותראוכל עמו בשכרו, מאם אינו נותן לו שכר קצוב, אלא  

   .]מ"ב (ס"ק ג)[. לצורך המועד ומותרוי כעובדא דחול שוב לא ה  זה 
 אין אחר מוכן לעשות בחינם 

  מוכנים לעשותה והם אינם אלא ע"י אחרים    אם א"א לו לבעה"ב לעשות המלאכה ש  י"א
ן להקל בזה אילמעשה  ו.  לצורך המועד  מלאכה   אימאחר שה לו לשלם להם  מותר    בחנם

אלא בשעת    זו  ומלשונו משמע שלא סמך על שיטה  ,מ"ב (סי' תקמב ס"ק ב) ע"פ הריטב"א[אלא בשעת הדחק.  

עוד  אלא בעינן) וכתב שלא מצא חידוש במקום אחר. ועי'    בה"ל (סי' תקמא סד"הב  דעת הריטב"א  הובאוכן  הדחק.  

 . ], אבל לכתחלה יש להחמירוד צדדיםע בבה"ל (סי' תקמב ד"ה ודבר) שמשמע שסומכים על שיטה בצירוף
 של שאר ימות השנה בהבלעה מקבל שכר

עובד   כגון שהוא  חוה"מ  ובתוכה  עבודתו במשך תקופה מסוימת  עבור  שכרו  מקבל  אם 
, כי התשלום עבור ימי החג הוא בהבלעה, לקבל שכר על ימי המועד  חדשי אין איסור בשכר  

ומ"מ )].  שש"כ (פס"ו אות מ[דש אחר מותר.  ואף אם נגמר החודש באמצע החג ושוב מתחיל חו
בכלל הבליעה איננו איפוא אם התשלום הוא בעבור ימי החול יחד עם ימי  מה  קובע  ה דבר  

הצדדים   אמנם  אם  אלא  אחוה"מ,  כהמשך  העבודה  את  תקופה  המשתרע    'רואים  על 
יה שבתוכה ימי חול וימי חוה"מ, חישוב שכר יום יומי, שלא במסגרת תקופת עבודה צפו

לכל יום ויום, לרבות לימי חוה"מ, כך שלא ניתן ליחס את    מראש, מעניק חשיבות יחודית 
לפיכך מורה   .]סד)-סב  אותיות  פכ"ח(  [שש"כ  .התמורה למכלול הימים שהחוה"מ נבלעה בתוכן

מותר   אחר  עובד  כל  או  עובד לו  פרטי  הוא  אם  בחוה"מ  עבודתו  בעבור  גם  שכר  לקבל 
חישוב מספר השעות, ובכללן השעות גם אם התשלום הוא לפי  בקביעות בשכירות מחייבת  

 .[שש"כ (שם אות סה)]  שהוא עובד בחוה"מ.
 המלאכהמקבלו בהבלעה של הוצאות 

הוצאות אחרותקאם מ של  שכר בהבלעה  עבור    בל  לו  וצריך לשלם  כגון שבא במכונית 
 . ]שש"כ (פס"ו הגה מג וסוף הגה קסד)[הדלק יכול להבליע לו שכר הפעולה. 

   נפשכל מלאכת אועל שכר 
אם אין מצוי לו אנשים שירצו לעשות לו בחנם יוכל להקל ליתן להם  לצורך מלאכת או"נ 

מותר לו לקבל מעיקר הדין  . וכן העושה עבור אחרים  ]בה"ל (סי' תקמב על סע' א ד"ה אפילו)[  שכר.
אם    אמנם.  ] ם) כן משמע מהבה"ל (ש [טוב אם אפשר שיעשנה בחנם.  מ"מ  ו ,  שכר תמורת עבודתו

.  ו אף לכתחלה לקבל שכרעושה כדי שיהיה לו יותר כסף להוצאת שמחת יו"ט, מותר ל
"ג התירו כדי שיהיו לו הוצאות יותר  ה[הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פס"ו הגה לח) מידי דהוה לצורך מצוה ביו"ט דכ

   בריוח לשמחת יו"ט].
 צרכי הגוף  של על מלאכה שכר 

שהרי דין צרכי הגוף כצרכי נפש כמבאר  [ .קבלת שכר במלאכת או"נהגוף דינו כקבלת שכר לצרכי  

 ]. בשם הריטב"א והבה"ל לעיל
 דבר האבד צורךל

שלא לצורך מעשה אומן  אם עושה  אפילו  ,  דבר האבד מותר לעשות אפילו בשכר קצוב
 ל"בה[  ויש מפקפקים בהיתר זה.  .  ]) א) ומ"ב (שם ס"ק ה וסי' תקלז ס"ק נהב סע'  תקמ(סי'    רמ"א[   המועד

מ"ב  [.  עכו"ם לזה נכון שלא ישכור ישראליםאם יכול למצוא  . ועל כן  ](סי' תקמב ד"ה ודבר אבד)
 .](סי' תקלז ד"ה לבצרו)  ל"בהו(ס"ק ו) 

 יכול לעשות ע"י עכו"ם בשכר או ע"י ישראל בחנם
מ"ב (שם ס"ק [לא יעשה ע"י ישראל בשכר.  או לישראל בחנם    בשכרלהשיג עכו"ם  אם יכול  

ואם יכול לעשות ע"י ישראל בחינם או ע"י נכרי בשכר מסתבר שעדיף שיעשה ע"י נכרי    .]ה)
 .] הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פס"ו הגה קסא) [בשכר. 
 מלצר
ועכ"פ לא גרזה בכלל  כי  [  לקבל שכר במועד.  רשאי מעיקר הדין  מלצר    ממכשירי או"נ  עצורך או"נ 

   חוה"מ עמ' ר)]. שמותר לקבל עליהן שכר. וכן פסק הגרנ"ק צ"ל (חוט שני
 (שמר טף) מטפלת

[בעל הבאר משה (זכרון שלמה תשובות   .מותרת לקבל שכר במועדמעיקר הדין טף)  מטפלת (שמר

 ]. כיון ששמירת הגוף דינה כאוכל נפש אות יב) ושש"כ (פס"ו הגה קס)

 עובד נקיון 
גוף. וכעין זה הי  [כי נקיון בכלל צורכ  .לקבל שכר  רשאים   םציבוריי   מות בבתים ומקועובדי נקיון  

 ]. בהבלעה הואבשם הריטב"א. ואף כשעושה דבר שאינו בכלל זה רשאי לקבל שכר כי  )ה"ל (סי' תקמבבמבואר 
 רופא

[בעל הבאר משה    .לקבל שכר כי צרכי הגוף כדין מלאכת אוכל נפש מעיקר הדין  רופא מותר לו  
 (זכרון שלמה תשובות אות יב) ושש"כ (פס"ו הגה קס)]. 

 ספר וכובס
כן  [ .שכר להם לקחתמותר )  כמבואר לעיל(לספר ולכבס   ם תר לה וספר וכובס באופנים שה 

   .])(סי' תקמב ד"ה אפילו ל"בהמצדד ב 
 מלאכות לצורך מצוה

בתוס'   'עי[.  מותר ליטול שכר  אם הם גם לצורך מצוה   מכשירים)   '(אפיכל מלאכות המותרות  

 והביאו.  והלצורך מצרשאי לקבל שכר  ) שפועל אפי' יש לו מה יאכל  (מו"ק ו. ד"ה מוזלי מובא בב"י ססי' תקמד

בדיני   עילועי' ל  .]סי' תקמב סד"ה אפילו וסי' תקמד ד"ה צרכי רבים)ר(   ל"בהוכן פסק הב"י (ססי' תקמד).  ה
 עשיית צרכי מצוה ובדיני כתיבה לענין קבלת שכר על עשיית ציצית ועל כתיבת תפילין. 

 השואבה לשמחת ביתלשכור תזמורת 
כי מותר  [וכיוצא בזה.    ותמותר לשכור תזמורת לצורך שמחת בית השואבה בחוה"מ סוכ

 . ] לתת ולקבל שכר במקום מצוה כנ"ל
 צרכי רביםמלאכה ל

מותר  רבים (אף שאין בהם צורך מצוה)  לצורך  המותרות    (אפילו מכשירים) כל מלאכות  
 ם)]. (סי' תקמד ד"ה צרכי רבי  ל"בה[עי' ב .שכרעליהם ליטול 

    
    

  

mailto:amikta@amikta.co.il
AMIKTA.CO.IL

