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 לחודש

 
–– 
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– 

                       
                                  

                               
               

 

 

 
–

 


לפי  צורך  הענין  שהיה  נראה :  הגה

 :לחכמים להתיר

–
 

 


 



 












 


 


)וכן ()  ואפילו  בפרהסיא  שרי

 :)משמע ממרדכי


מי  שהמיר :  הגה

דתו  וחזר  בתשובה  ודרכו  לגלח  מותר  לגלח 
 :)ז"תרומת הדשן סימן פ(במועד 


אפילו  בפרהסיא  ומותר  לחוף  ולסרוק :  הגה

אין  בזה ראש  במועד  אף  על  פי  שמשיר  שער  ו

 :)מרדכי ריש מועד קטן(משום גילוח 
–

 


אבל  יש  מחמירין :  הגה
ואוסרים  וכן  הוא  המנהג  להחמיר  שלא  ליטלן 

בין  בסכין  בין  במספרים  אם  לא  לצורך  מצות 
 :)ק ותוספות"סמ( כדרכן בחול טבילה שנוטלן

 
–

 


    







)  שכר(
)לעשות  אחר()או  שכר  ישן(


)לפת  (

והוא  הדין  בשכר  אם  החדש  עדיף  בלא (

 :)'גיד פרק זהמ() הערמה שרי






 




    




    

 





) ומותר  לצודן  בפרהסיא

 :)מרדכי() שהוא לצורך המועדשניכר לכל 
    


)של  חיות  ועופות  (


ומותר  לחלוב :  הגה

הבהמה  אפילו  שלא  לצורך  המועד  דהוי  דבר 
 :)ג ובית יוסף"תרומת הדשן סימן קנ(האבד 

–
 



   







)פירוש  מיני  בורית (
מיהו  לא :  הגה

יכבסו  רק  הצריך  להן  דהיינו  חלוק  אחד 
  מיהו )מרדכי  והגהות  אשירי  פרק  אלו  מגלחין(

 בגדי  הקטנים  ביותר  דהיינו  אותן  שמלפפים
בהם  ומשתינים  ומוציאין  רעי  בהם  מותר 

 בפעם אחת כי צריך להרבה מהם '  וה'לכבס  ד
כל  רגע  והא  דמותר  לכבס  בפרהסיא  היינו 



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               

דוקא  כשרוחץ  על  גבי  הנהר  משום  דמתכבס 

יותר  יפה  על  גבי  הנהר  אבל  אם  אינו  כובס  על 
, גבי  נהר  לא  יכבס  רק  בצנעה  ולא  בפרהסיא

 :כן נראה לי



     

 



    
     






 
–

 



וכל  שכן :  הגה

מרדכי  פרק (שאסור  להסיע  ממונו  מעיר  לעיר  

  )מי  שהפך



ואם :  הגה
מתיירא  מחמת  גניבה  בחצר  שדר  שם  מותר 

 אפילו  מחצר  לחצר  המשתמר  ואפילו  מעיר
 :)הגהות אשירי ומרדכי(לעיר בדבר האבד שרי 


 




 
–

 
     





ומותר :  הגה

לרכוב  במועד  אפילו  מעיר  לעיר  אפילו  בחנם 
וכן  נהגו  אלא  שאסור  לתקן  צרכי  הרכיבה  אם 

 :)בית יוסף( לטייל אינו רוכב לצורך או
 



 


    

    ) אבל

) ה  הראשונהאסור  להושיב  אחרת  אפילו  מת
  )בית  יוסף(

 
–

 


) מיהו  בכל  מה  דאפשר  להקל
  )כל  בו()  בטרחה  יעשה

)    הארץ  הצמאהפירוש(
    





 


     







 
    






    


 





 



) אבל

המגיד  פרק ()  אסור  להעמיקן  יותר  מבראשונה

 :)'ח



    

 



 




    

 



 



    

 


   


 
    

  מדביקים  שם  זבל  כדי  שלא  ימות פירוש(
)  האילן   

 



    
    










 













  מוליכה  ממקום  למקום  ומתוך  כך פירוש(

)  הגללים  מתנערים
     


 



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               











 







 
–

 







) פירוש  שישים  בהן

: הגה)  מגופתן
והוא  הדין  דיכול  לתקן  החביות  לקשרם 

כתו   אבל  לא  יכוין  מלא)מרדכי(בעקלים  
במועד  אלא  יעשה  הכל  קודם  המועד  אם  יודע 

 )הגהות  מיימוני  ותרומת  הדשן(שיצטרך  במועד  

     

 


    




ואם  אי  אפשר  לעשותן :  הגה

המגיד (כי  אם  בפרהסיא  הכל  שרי  בדבר  האבד  

 :) ומרדכי פרק מי שהפך'פרק ז


 


    
 




 




ואם  הוא :  הגה

עושה  מלאכת  אחרים  שאי  אפשר  לקנסו  כגון 
שעושה  מלאכת  אחרים חייט  או  סופר  

. )י"בית  יוסף  ור(משמתינן  ליה  ומלקין  אותו  


 

–
 










מיהו  אם  נזדמן  לו  ריוח :  הגה
מרובה  במועד  יכול  למכור  בצנעה  ויוציא 

לשמחת  יום  טוב  יותר  ממה  שהיה  דעתו 
 :)בית יוסף(א להוצי




 








    


וכן  מותר  לקבול  במשפט :  הגה

מרדכי  סוף (בשביל  חובותיו  המותרים  לתבוע  

  וכן  מותר  לעשות  זקיפה  עם )פרק  מי  שהפך

ה  בכלל חובותיו  במועד  כדי  להבטיחן  דכל  ז
  ונימוקי  יוסף 'המגיד  פרק  ז(דבר  האבד  ושרי  

 :)פרקא קמא דמועד קטן







     







 





    


) ואפילו  מעיר  לעיר

.  )דברי  עצמו()  מותר  ליסע  בכהאי  גוונא



     
     


ותגר  שקונה  מזה  ומוכר  לזה :  הגה
כל (וחוזר  וקונה  ומוכר  מותר  דהוי  דבר  האבד  

 :)בו





 





 


 







הגה :

ואם  הוא  דבר  שאינו  מצוי  אחר  כך  להרויח  בו 
 :)בית יוסף(מותר 


   
    

 









) ומותר
לקנות  לצורך  יום  טוב  שני  של  יום  טוב 

 :)ש"טור והרא() האחרון






 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               




 ודוקא  הני  דאיכא  פרסום :  הגה

בקנייתן  ואוושי  מילתא  אבל  שאר  כלים  נהגו 
 :)המגיד(לקנותן בצנעה 




     

הגה :
ומותר  ליקח  ערבות  במועד  על  הלואה 

 :)הגהות אשירי(שיעשה אחר המועד 
   

 
–

 


)או  כותל  חצירו  שבינו  לחבירו (

א  דמועד  קטן  והגהות  מיימוני  פרק מרדכי  פרק  קמ(

  )'ח


     




ואפילו  אינו  נוטה  רק  לחצר  או :  הגה

למבוי  מותר  לסתרו  מפני  הסכנה  ולחזור 

ולבנותו  וכן  בשאר  דברים  דאיכא  למיחש 
בית  יוסף  בשם (לסכנה  בונה  וסותרו  כדרכו  

 :)'רבינו ירוחם בנתיב י
 


 
   )גמרא()  והמנעול( 







 ) ולכן  מותר  ובלבד  שלא  יכוין

 :)רבינו ירוחם() מלאכתו במועד


 


 



) והוא  הדין  עשיית  קדרות  ואלפסין

נימוקי  יוסף  סוף  פרק  קמא ()  שרי  בכהאי  גוונא

.  )'חדמועד  קטן  והמגיד  פרק  


 


) פירוש  נקב  שעושים  באמצע  הרחיים(



ומותר  לחדד  סכין  במועד  וסכין  שנשבר :  הגה

 :)'פרק אהמגיד (חרת במועד מותר לעשות א
–

 
    


ומותר :  הגה

לתקן  הפתילות  לנרות  בחול  המועד  דמעשה 

נימוקי  יוסף  פרק  אלו  מגלחין  רבינו (הדיוט  הוא  

 :) ובית יוסף' חלק ה'ירוחם נתיב י
 )הוא  כעין  האריגה  אלא פירוש  

) שבסריגה  יש  ריוח  מה  בין  חוט  לחוט

    
 



     

) ומותר  להחליק  הבגדים  עם

)   כדרכן  הואיל  והוא  לצורך  המועדהזכוכית
 :)ג ורבינו ירוחם"סמ(


) מיהו  על

) ידי  שינוי  שרי  לתקנם  קצת  לצורך  המועד
 :)רבינו ירוחם(





    
  

הגה :

וכל  אדם  יחמיר  על  עצמו  לתפור  בשינוי  זה 
ולא  מהני  לאומן  לתפור  על  ידי  שישנה 

באחיזת  המחט  בידו  אלא  בעינן  שינוי  הניכר 
 :)ז"תרומת הדשן סימן פ(

–


 






ודבר  האבד  מותר  לעשות  אפילו :  הגה

 :)כל בו(בשכר קצוב 


 

–
 


 








 





ואף  אם  יעשה  הנכרי :  הגה
ה  עמו אחר  כך  מלאכה  שרי  הואיל  והתנ

מרדכי  ריש  פרק  מי  שהפך (לעשותה  אחר  המועד  

 :)ובית יוסף ורבינו ירוחם

–
 


    


  הגה :

רכי  רבים  כאלו  שהם  צריכים  לגוף ודוקא  צ
האדם  אבל  שאר  צרכי  רבים  כגון  בנין  בית 

  אסור )א"בית  יוסף  בשם  תשובת  הרשב(הכנסת  
לעשות  במועד  והוא  הדין  דלשאר  צרכי  מצוה 

ש "ריב(אסור  לעשות  מלאכת  אומן  במועד  

 :)ו"סימן רכ


    





    
    








 



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               

–
 


ולצורך  רבים :  הגה

תרומת (יש  אוסרים  כל  שאינו  לצורך  המועד  

. )כל  בו  ובית  יוסף(  ויש  מתירין  )ה"הדשן  סימן  פ

 :ונהגו להקל בכתב שלנו שאינו מעשה אומן








     


הגה :
תרומת (והוא  הדין  שאר  ספרים  ללמוד  בהם  

 :)ה ורוקח"הדשן סימן פ


)בית  יוסף()  וציצית(  
      

או  שיהיו  לו :  הגה
. )טור(הוצאותיו  יותר  בריוח  לשמחת  יום  טוב  

ואם  כתבן  כדי  להניחן  במועד  בכל  ענין  שרי 
ואינו  אסור  רק  הכתיבה  אבל  עשייתן .  )ג"סמ(

 :) יוסף בשם תוספותבית(שרי 
   

 והוא  הדין  הכתבים :  הגה
הגהות (שכותבים  כשמלוים  על  משכונות  שרי  

 :)ל סוף פרק מי שהפך"מרדכי כל בו ומהרי
    


    

ש  שטרי  פסיקתא  שאדם פוסק לתת לבנו פירו(

ופירוש  דייתיקי  שטר  צואה .  או  לבתו  כך  וכך
ופירוש  פרוזבול .  דא  תהא  למיקם  ולהיות

פרוז  בולי  ובוטי  כלומר  תקנת  המלוה  שלא 
. יאבד  ממונו  ותקנה  ללוה  שימצא  מי  שילונו

ופירוש  אגרות  שום  ששמו  בית  דין  נכסי  לוה 
ית  דין ונתנום  למלוה  ואגרות  מזון  שמכרו  ב

את  הקרקע  למזון  האשה  והבנות  וכתבו 
מעשה  בית  דין  על  זה  אי  נמי  מי  שקבל  עליו 

)  לזון  את  בת  אשתו
ומותר :  הגה

  ויש  אוסרים )כל  בו(לכתוב  כתובה  במועד  
  )ק"סמ(


)טור  בשם ()  ויש  אוסרין  בשאלת  שלום

ונהגו  להחמיר  אפילו  בכתיבה   ()הלכות  גדולות
 ):א"שלנו שהיא כתיבה משיט


)והלוה  צריך  למעות (


ומותר  לכתוב  שטר  מכירה :  הגה

  אבל  אין  לכתוב  שטר  אריסות )ותתוספ(במועד  

 :)רבינו ירוחם(וקבלנות שקבל קודם המועד 


     

ובלוחות :  הגה

של  שעוה  מותר  לכתוב  לפי  שאינו  כתב 
 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(המתקיים 





 





 



 

    
 

–
 


    
    
    





 
 


 


 


)מחלקת  שערה  לכאן  ולכאןפירוש   ,
)  י"רש





 

–
 


     
     


 






 

     






 



 





 




     





ויש  חולקים  ונהגו  בני :  הגה

  במועד  כי  אם  על  אביו אשכנז  שלא  לקרוע
ואמו  ועל  שאר  המתים  קורעים  לאחר  המועד 

  ובמקום  שאין )ח"ל  ותרומת  הדשן  סימן  רפ"מהרי(
 :מנהג יש לקרוע על כולם


 





 


    

 



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               






    
     



    


 



     

 


    
) דין  צדוק  הדין  במועד  עיין  ביורה דעה

 ):'א סעיף ו"סימן ת
–

 




    

 



     


אם  יום :  הגה

עיין ,  שני  של  ראש  השנה  עולה  למנין  שבעה
 :ג בהגהות"ט סעיף י"ביורה דעה סימן שצ











ויש  חולקים :  הגה
בילות  בשום  יום דסבירא  להו  דאין  נוהג  א

רבינו (טוב  שני  וכן  מנהג  פשוט  ואין  לשנות  

 :)ש"חננאל והרא


     
) מיהו

מותר  לישן  עם  אשתו  בחדר  ואין  צריך 

 ):שמירה












 









 












 





 והוא  הדין  הרחיצה  לדידן :  הגה
דנוהגין  איסור  רחיצה  כל  שלשים  ומותר 

  לערב  ואין  צריך  להמתין  עד לרחוץ  סמוך
. )הגהות  מיימוני  ומרדכי  והגהות  אשירי(הלילה  











 





 

     







   ולדידן :  הגה
דנוהגים  איסור  רחיצה  כל  שלשים  אסור 

לרחוץ  דהא  הרגל  לא  בטל  ממנו  רק  גזירת 
  והוא  הדין  לענין  כיבוס  במקום דנוהגין שבעה

 :איסור כבוס כל שלשים
    

 



    )עוד (

 






)  עוד(

 



    


    
 





 





 






 





 



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               




 












 


 

–
 

    


 


    






 
–

 


מיהו  עוברות :  הגה

ומיניקות  שמצטערות  הרבה  אין  להתענות 
  ואפילו  אינן )'הגהות  מיימוני  והמגיד  פרק  ה(

מצטערות  אינן  מחויבות  להתענות  אלא 
  צומות  אבל 'שנהגו  להחמיר  ודוקא  בג

כדלקמן (בתשעה  באב  מחוייבות  להשלים  
 ):'ד סעיף ה"סימן תקנ





 


ואם  אלו  בערב :  הגה

. )בית  יוסף(שבת  קורים  בשחרית  ומנחה  ויחל  
ואם  חופה  ביום  התענית  בערב  שבת  נוהגין 

ה  ולקרות  ויחל  ואחר  כך  עושין להתפלל  מנח
  אם 'ט  סעיף  ד"ועיין  לעיל  סימן  רמ(החופה  

 ):משלימין התענית




) ומנהג

 ):האשכנזים שלא להכריז שום אחד מהם
–

 



מילה  שהיא :  הגה
  באב  נוהגין  שהמוהל 'מראש  חודש  עד  ט

ובעל  ברית  ואבי  הבן  לובשין  בגדי  שבת 
  אבל  בלאו  הכי  אסור  אפילו  בשבת )מנהגים(

גדי  שבת  כי של  חזון  אין  מחליפין  ללבוש  ב
מרדכי  הלכות  תשעה  באב (אם  הכתונת  לבד  

  אבל )  דתענית  ואגודה  ורוקח'והגהות  אשירי  פרק  ב
פורשין  פרוכת  של  שבת  אם  לא  שאירע 

תשעה  באב  בשבת  ונדחה  שאז  אין  פורשין 
פרוכת  של  שבת  ומי  שיש  לו  נשואין  בשבת 

נחמו  מותר  ללבוש  בגדי  שבת  בשבת  של  חזון 
 :)ל"מהרי(

    







)ן "ר()  ולצורך  מצוה  הכל  שרי

.  )  פרק  קמא  דתעניתסוף




ז "ונוהגין  להחמיר  שאין  נושאים  מי:  הגה
 :)מנהגים(בתמוז ואילך עד אחר תשעה באב 





      

    


)מעבירין  על  הבגדים  אבן  חלק פירוש  

)  ערוך,  להחליקו










)גיהוץ  (












ואנו  נוהגין  להחמיר  בכל  זה  מתחילת :  הגה
ראש  חודש  עד  אחר  התענית  אם  לא  לצורך 

מצוה  כגון  אשה  הלובשת  לבנים  מותרת 
רוקח (לכבס  וללבוש  לבנים  ולהציע  תחתיה  

לא  תלבש   אבל  בתשעה  באב  עצמו  )ואור  זרוע
הגהות (לבנים  רק  לובשת  חלוק  בדוק  ויפה  

  וכן  לכבוד  שבת  לובשים  כלי )שערי  דורא
פשתן  ומציעין  לבנים  כמו  בשאר  שבתות 

ואסור  ליתן  כלים  לכובס  נכרי  לכבס  מראש 
חודש  ואילך  אבל  קודם  ראש  חודש  מותר 

לתת  אף  על  פי  שכובסת  אחר  ראש  חודש 
 :)ל" דתענית ומהרי'תוספות פרק ד(







הגה :

ונוהגין  להחמיר  מתחלת  ראש  חודש  לענין 
ז "מיכיבוס  אבל  תספורת  נוהגים  להחמיר  

 :)מנהגים(בתמוז 
    

 



 ) ואנו  מחמירין  מראש  חודש

 ):ואילך



והוא  הדין  דאסור :  ההג

לקנותן  וכן  אומן  ישראל  אסור  לעשותן 

תרומת  הדשן (לאחרים  בין  בשכר  בין  בחנם  

ונהגו  להקל  בזה  אבל  אם  ידוע .  )ובית  יוסף

תרומת (ומפורסם  שהמלאכה  של  הנכרי  שרי  

וכן  נהגו  לתת  לאומנים  נכרים  לתקן .  )הדשן

כלים  חדשים  תוך  זמן  זה  כדי  שיהיו  מוכנים 
מיהו  טוב  למעט  בזה  במקום לאחר  התענית  ו

דאפשר  דלא  עדיף  משאר  משא  ומתן 
 :דממעטינן



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               

) פירוש  לסדר

ולערוך  החוטין  שהולכין  לארכו  של  בגד 
)  והוא  מלשון  או  בשתי  או  בערב

) ונוהגין  שלא  לקדש
) החדש  עד  הלבנה  עד  אחר  תשעה  באב

 :)ל ודעת עצמו"מהרי(

     
) ומותר  בחומץ  של

.  )ל"אגודה  ומהרי()  יין


ומצניעים  מראש  חודש  ואילך :  הגה

 'א  חלק  ג"רבינו  ירוחם  נתיב  י(הסכין  של  שחיטה  

  שאין  שוחטין  כי  אם  לצורך )והגהות  מיימוני

כגון  לחולה  או  שבת  או  מילה  או  פדיון מצוה  
 :הבן וכיוצא בו






   ונוהגין :  הגה

להחמיר  שלא  לשתות  יין  בברכת  המזון  ולא 
  אלא  נותנים )ו"ל  סימן  ק"תשובת  מהרי(בהבדלה  

לתינוק  ובמקום  דליכא  תינוק  מותר  בעצמו 
לשתות  הבדלה  ובסעודת  מצוה  כגון  מילה 

ופדיון  הבן  וסיום  מסכתא  וסעודת  אירוסין 
אוכלים  בשר  ושותים  יין כל השייכים לסעודה 

אבל  יש  לצמצם  שלא  להוסיף  ובשבוע  שחל 
תשעה  באב  בתוכה  אין  לאכול  בשר  ולשתות 

יין  רק  מנין  מצומצם  וזה  אפילו  בערב  תשעה 
  ובלבד  שלא  יהיה )ל"מנהגים  ומהרי(באב  שרי  

 :)דברי עצמו(בסעודה שמפסיק בה 


     

ומותר  לשתות  כל  שכר  אפילו  של  דבש (

 ):ד"שקורים מע


 
 
    


מיהו  בגדים  שמלפפין  בהם :  הגה

הקטנים  לגמרי  שמוציאים  בהם  ריעי 

ומשתינין  בהם  הני  ודאי  משרא  שרי  ואפילו 
 :)בית יוסף(בבגדי שאר קטנים נוהגים להקל 





 



ולצורך : הגה

. )ל"מהרי(מצוה  שרי  ולכן  נדה  רוחצת  וטובלת  

  באב  מותר  לה 'לת  ליל  יואפילו  אם  טוב
לרחוץ  בערב  תשעה  באב  אם  אי  אפשר  לה 

ונראה  דהוא  הדין  אשה .  )אגודה(  'לרחוץ  ליל  י
הלובשת  לבנים  יכולה  לרחוץ  מעט  כדרכה 

בשאר  שנה  הואיל  ואינה  עושה  לתענוג  רק 
לצורך  מצוה  ונוהגין  שלא  לרחוץ  אפילו 

תרומת  הדשן  סימן (בצונן  מראש  חודש  ואילך  

בערב  שבת  של  חזון  אסור ואפילו  .  )נ"ק

לרחוץ  כי  אם  ראשו  ופניו  ידיו  ורגליו  בצונן 
  ויש )ז  ובית  יוסף"ל  סימן  ט"ל  ותשובת  מהרי"מהרי(

מקילין  בחפיפת  הראש  בחמין  למי  שרגיל 
 :בכך כל שבת




)י וכן  בפר

שלא  ימצא  אחר  תשעה  באב  מותר  לברך 
ג "בנימין  זאב  סימן  קס()  ולאכלו  בין  המצרים

 :)ל"ותשובת מהרי




)משום  שבהם  קטב  מרירי  שולט  (
 

–
 




הגה :
ואף  ממשקים  אחרים  ממעט  בשתייתן  ממה 

טור  ובית  יוסף  בשם  תוספות (שרגיל  לשתות  

וכן  לא  יאכל  אחר  סעודתו  צנון  ומליח .  )ורוקח

ג דברים  שנוהג  בהם  בשאר  פעמים  כדי שיתנה
 :)מרדכי(בפרישות 





 
   





)י"ז  ציציר"ובלע,  מיני  זרעונים (




ואין  חילוק :  הגה

מרדכי  הלכות  תשעה (בין  צלי  למבושל  לענין  זה  

 :)באב
 

–– 






 

–– 




 


