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וכבר בכל מקום שנחלקו הפוסקים בהלכות אבלות הלכה כדברי המיקל, 
כתבו הפוסקים דלא אמרינן הלכה כדברי המיקל באבל במקום שהמנהג 

 .1ין לומר הלכה כדברי המקל באבלאם נהגו להחמיר, אולכן  .להיפך

                                                 
 שו"ת יביע אומר חלק א' )חלק יורה דעה סימן כט אות ו( 1
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גם כנגד רוב ו. 2הלכה כדברי המיקל באבל, הוא גם במחלוקת בפוסקים

 . 3הפוסקים

"הלכה כדברי המיקל באבל" נקטינן שהוא אפילו ביחיד במקום רבים, והני 
 . 4מילי באבלות, אבל באנינות הלכה כרבים

ומכל  . 5חן ערוךלא אמרינן "הלכה כדברי המיקל באבל" נגד דעת מרן השל
מקום במקום שנהגו להקל, או במקום מצות תלמוד תורה אמרינן הלכה 

 . 6כדברי המקל באבל אף נגד מרן השלחן ערוך

הלכה כדברי המיקל באבל, הוא אפילו ביום הראשון לאבלות, שלפי דעת 
הגאונים האבלות היא מן התורה, ועם כל זה אמרינן הלכה כדברי המיקל 

 . 7באבל

 . 8דברי המיקל אמרינן גם לגבי תספורתהלכה כ

                                                 
הא דקי"ל הלכה כהמיקל באבל, הני מילי במחלוקת של ( ד"ה הכי, שכתבו בשם בה"ג, ד.בתוס' לקמן )כד 2

תנאים, אבל במחלוקת אמוראים לא אמרינן האי כללא. וכ"כ התוס' כתובות )ד סע"א(. וכ"כ הרא"ש )פ"ק 
דכתובות סי' ז(. והמרדכי כאן )סי' תתק"ו(. וכ"כ רבי יצחק בן גיאת בס' מאה שערים ח"ב )הל' אבל עמוד ס( 

בשו"ת מהריט"ץ )סי' עח( ד"ה ווכ"כ הריטב"א בחי' למו"ק )יח א( ד"ה דאמר שמואל. בשם רבינו האי גאון. 
והשתא, הביא דברי התוס', וכתב, ולפ"ז כל שכן שאין לומר הלכה כהמיקל באבל במחלוקת הפוסקים. וכ"כ 

צו( בשו"ת מהרשד"ם )חיו"ד ס"ס רא(. ובשו"ת מהר"א ששון )ס"ס קסז(. ע"ש. אולם מרן הב"י יו"ד )ס"ס ש
בב"י )סי'  וכןמשמע שאף בפוסקים אמרינן הלכה כהמיקל באבל. וכן כתב עוד בבית יוסף )ס"ס שמב(. ע"ש. 

הכנה"ג חאו"ח )בסוף הספר, בכללי הפוסקים אות צא(, ואני דקדקתי בתשובתי, מדברי הבית יוסף ושפז( 
כנה"ג יו"ד )סי' שפז הגב"י בכמה מקומות, ומוכח דס"ל דאף בפוסקים הלכה כד' המיקל באבל. עכ"ל. גם ב

אות א( וכ"כ בשו"ת משאת בנימין )סי' ע(. וכן נראה בשו"ת מקור ברוך )סי' לא(. וכן העלה בשו"ת גנת ורדים 
)חיו"ד כלל ה סי' י(. וכ"כ בשלחן גבוה א"ח )סי' תקמח ס"ק לג( בד' מרן הש"ע. ע"ש. וע' בשו"ת זרע אמת ח"ב 

החיד"א בברכי יוסף יו"ד )סי' שצז סק"ג( כתב, וכ"כ בשו"ת מחזה אברהם )סי' קסא( מ"ש בזה. ע"ש. גם מרן 
די בוטון )סי' טז אות ט(. ובשו"ת אהל יצחק חסיד )חיו"ד סי' לו ולז(. ע"ש. גם בשו"ת משנת רבי אליעזר ח"ב 

 בשו"ת דברוכן )חיו"ד ס"ס כג( כתב, וכלל מוסכם הוא שהלכה כדברי המיקל באבל אפילו בפוסקים. ע"ש. 
משה )חיו"ד סי' עז ופ'(. ובשלחן גבוה )סי' תב ס"ק יב(. ובשו"ת חיים שאל ח"ב )סי' כג(. ובס' חינא וחסדא ח"א 
)דף נט ע"א(. ובספר ימי שלמה קמחי )דף קסט ע"ב(. ובשו"ת רב פעלים ח"א )חיו"ד סי' נ(. וע' בספר בית אהרן 

וע"ע במש"כ בשו"ת שו"ת יביע אומר חלק ו )חיו"ד  )מע' אבל אות ד דל"ה ע"א(. ובשדי חמד )מע' ה כלל קיח(.
 סי' לד אות ד(.

 שו"ת יביע אומר ח"ו )חלק יורה דעה סי' לד אות ד( 3
 שם 4
וכמ"ש בשו"ת דברי אמת )סי' ב(. ע"ש. ואכמ"ל[. וכן העלה הגאון רבי אפרים לניאדו בשו"ת דגל מחנה  5

 נגד דעת מרן. ע"שאפרים )חיו"ד ס"ס ב(, שאין לומר הלכה כהמיקל באבל 
 שו"ת יביע אומר חלק א' )חלק יורה דעה סימן כה אות יב(. וחלק ב' )דף קצח טור ב, חלק יורה דעה סימן כו( 6
 שו"ת יביע אומר חלק ד' )חלק יורה דעה סימן כח אות ו(. 7
 שם 8
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 ,9כשם שאסור לגלח כל שלושים יום, כך אבל אסור בנטילת צפרנים בכלי
אפילו באביו  של רגליו, ואחר שלשים מותר כל שלשים בין של ידיו ובין

 .11מחמירים ויש, 10ואמו

ת ביום אם חל יום שלשים ביום שבת, מותר ליטול את הצפרניים בערב שב
  .12העשרים ותשע לאבלות

, ומותר להתחיל 13שבעה בשיניו מותר אפילו תוךו או לחתוך הצפרנים בידי
יו דבי והמותר יטול ,לעשות סדק קטן עם מספרייםכגון  לחתוך מעט בסכין

 .14או בשיניו

בידיה או בשיניה אינה נוטלתם יפה,  אשה שאירע יום טבילתה בתוך שלשים, ואם תטול צפרניה
אפשר  , וכשאי16, ויש מתירים גם ע״י ישראלית15בתער או במספרים רת ליטלם ע״י נכריתמות

 .17לה ליטלם ע״י אחרת יש מתירים ליטול בעצמה

                                                 
 שו"ע ונו"כ יו"ד שצ ז 9

אלא בשער הנראה תמיד״ אבל אין ה גער אפשר דלא אמרינן"׳׳א שם בשם הלק׳׳ט, דכתב וז״ל, רע חידושי 10
ים רנטילת צפדנט "ברכה סי׳ שצ ריל״ וכן הביא בד׳׳ת שם בשם שיו"עכ דרך להסתכל בידים דניתי למימאסי׳

 .שיריים ס׳׳ד שכתב כן ריש בשיייי"תלוי בגערה ע אינו
ל׳ כשיעור גערה  בנטילת צפרנים גם אחר זהב סי׳ ד׳, דעל אב ואם אסור וןת לש"ת הביא בשם שו"שם בד 11

 .בנטילת שער וגם רגל אינו מבטל
 ילקוט יוסף אבלות סימן לז אות י 12
 שו"ע שם 13
 שו׳׳ת שבות יעקב ח״ג סי׳ ק׳ והביאו בד״ת שם 14
 שו"ע שם ז 15
נקט, דבל ישראל אסורים במלאכה,  ״מ שם וז׳׳ל, ונראה הא דנקט נכרית משום חה״מדרמ״א שם וביאר ב 16

ליטלה צפורניה, ופשוט הוא בעיני, ועיין בט׳׳ז סק׳׳ג שכתב תמוה לי  ת אחרת יכולהאבל בימי אבלה ישראלי
אבל נראה לי שהוצרכו   .איסור ליטול בעצמה ודאי גם ע׳׳י ישראלית אסור, דיש משום לפני עור אם ישש

 .ורך לטבילה, דאילו בידיה או בשיניה א׳׳א לה להסירם היטכ כפי הצי י שינו"י ישראלית כדי שיהיה ע"ליטול ע

ס ופוסקים ליטלם בידו או "בש כ למה אמרו"׳י ישראלים לא הוי שינוי, דא"ובנקודות הכסף כתב זה אינו ד
כן הוא הרגילות שאחר נוטל צפרניו של חבירו, ובש׳׳ך שם ש בשיניו הל׳׳ל ע׳׳י אחר, אלא ודאי אין זה שינוי

או ליטול צפרניו ע׳׳י  אפילו לאיש לשתרי לגלחולפענ״ד דדוקא נקט עובדת כוכבים דאלת׳׳ה א״כ  סק״ד כתב
אמאי שרי באשה בשלוחה מבהיא עצמה, וגם דוחק  לוחו הוא אסור, וא״כשישראל אחר, אלא ודאי כיון ד

לא , ל באו׳׳ח סי׳ תקל׳׳ב דמותר ליטול צפרניו בח׳׳ה"המחבר סדחול המועד נקט דהא  לומר דסירכא דלישנא
אמירה  ׳׳ם שבות, ובמקום מצוה לא גזור, וא״כ אפילו באבל דהא קיי׳׳לדאמירה לעכו דע׳׳י עכו׳׳ם מותר

כ הכא "בהמה סי׳ רצ׳׳ז ס׳׳ד, וא הלכות כלאיכמו שנאמר בלעכו׳׳ם שבות אפילו בדבר שאינו של שבת, ו
אלא משום שבות, ובמקום מצוה לא גזרו אבל לישראל אסור  דוקא לעכו׳׳ם שרי דאמירה לעכו׳׳ם לא אסור

 .ודו׳׳ק
תהיה מותרת כאן  מותרת בנטילת שער אחר ז׳ ולמה לא בסעיף ה׳ אשהשהקשה ממה שפסק בט׳׳ז שם  17

ראינו נשים נוהגות בן   אול ועוד שבשצ"ג ג התירו למוהל בשביל למול "ליטול צפרניה ע׳׳י עצמה בלא שינוי, 



 
   

 
 
 

                                                  0548027748ובטל'  - 22887389בנק הדואר  ח"ן  -רומות והנצחות ת
    להצטרפות להלכות הדף היומי להלכה למעשה

https://chat.whatsapp.com/DLll7K9ciPjB873YPB8kBu 

 

 
כשאין שם מוהל אחר, אבל אם יש , במספרים מותר לו לתקן צפרניו לצורך המילה אפילו 18מוהל

 .20, ויש מתירים אחר שבעה19םכל שלשי רואס מוהל אחר

משום חשש חמץ בלוע, וכן מי  ליטול צפרניו ע״י אחר 21שמותר לאבל בערב פסחיש שכתבו 
 .ליטול צפרניו ע״י אחר משום חשש חמץ רתשהושכר ללישת מצה מו

 

 22מותר לאדם ליטול צפרניו בפיו בשינו או בידיו ואין בזה חשש מיאוס

 

לזרוק את הצפרנים שגזז  23אסורהנוטל צפרניו בין ביד בין בפה בין בכלי, 
או מקוה גברים  לארץ, אלא אם כן הוא בבית הכנסת או בבית המדרש, 

שמותר  במקום שאין נשים מצויותובית המרחץ שעשוי רק להרחצת אנשים 

                                                 
משנינן ועוד כתב לת' ". ועיין נקוה"כ שכתב שהכא כיון שאפשר בשינו ליטול צפרנים ע״י אחר תוך שלשים

 נוי רק מתקן שתי צפרני אגודל שיש בהם צורך מילה, כשהן משופעים התם אין כונתו משוםעל מילה 
אדרבה נטילת שער דת נודע ביהודה סי׳ צט )הביאו ברע׳א שם( "בשואולם עיין  ומחודדים ומתקנן בצידיהם

ישוט דופי לה, וגדלות צפרנים העידו אשה לגדול שער וזהו ק באשה אינו מעכב היופי, אדרבה דרכה של
סעיף ל׳  א כלל קס׳׳הכ"ובח ק׳׳ו לגילוח צפרנים האם התירו גילוח שער באשו ניוול להאשה רבותינו שהוא

ועיין , איש מותרת גם בגיהוץ ותספורתת כתב ואם א׳׳א ע׳׳י אחר נ׳׳ל דמותרת ליטול בעצמה דהא י׳׳א דאש
מצטערת טובא  ׳ו אות נ׳׳ה בשם חיים שאל ח׳׳א סי׳ ב׳ שכתב ג׳׳ב דאםעקרי הד׳׳ט סי׳ ל׳ בד׳׳ת שהביא בשם

בזה שהביא  כג אות תצ׳ ג׳׳"טבילה. ועיין בזל׳׳א ח אם אחרת תטול צפרניה, מותר לה ליטול בעצמה לצורך
 .מ ובין באבילות"ועוד, שכתבו דהמנהג כהט׳׳ז ליטלם היא בעצמה בין בחוה ל"דברי חיים שאל הנ

 צג גרמ"א יו"ד ש 18
 רע׳׳א שם וכ׳׳ב הא׳׳ר א׳׳ח סי׳ תקנ׳׳א סקכ׳׳ח 19
להתיר למי שנצרך למול לצורך  שכתב ובזמנינו שמשלמים בעד המילה אפשר 355בכ׳׳ב ע׳׳א ע׳  עיין 20

שהביא דברי הא׳׳ר הנ׳׳ל, וסיים והנה י׳׳ל דל׳׳ג כ׳׳א של תענוג  פרנסתו, וראה בפרמ׳׳ג בסי׳ תקנ׳׳א מ׳׳ז י׳׳ג
משום צפרניו רק שיש  ואלת צפרניו לצורך מילה י׳׳ל דוקא תוך ז׳ אוסר שם ביש מוהל אחר, לנטי , האויויפ

 .קצת שמחה לו
 שד׳׳ח אבילות סי׳ ס׳׳ד 21
 מ"ב תקלב ג 22
 מ"ב רס ו 23



 
   

 
 
 

                                                  0548027748ובטל'  - 22887389בנק הדואר  ח"ן  -רומות והנצחות ת
    להצטרפות להלכות הדף היומי להלכה למעשה

https://chat.whatsapp.com/DLll7K9ciPjB873YPB8kBu 

 

 
שמא תעבור עליהן  ,זורקן רשע ,קוברן צדיק ,השורף צפרנים חסיד. ו24לזרוק

 .אשה מעוברת

אם חתך בביתו במקום אין הצפרנים מזיקים אלא במקום נפילתם לפיכך, 
 ,יזיזם ממקומםאותו המקום ו יטאטא ,ונפל מידו קצת צפרניו םנשישמצויים 

דוקא כשהשליכן חוץ לחדר הוי שינוי שאפשר וי"א ש ,ושוב לית לן בה
ויש ליטול  ולכן יש לטאטאות אותו המקום לכתחילה אל מחוץ לחדר. מקום.

 .25הידים אחר גילוח הצפרנים

, ולא יזרקם כלאחר יד, כדי שלא 26באסלהלקבור את הצפרנים בבית הכסא  ובימינו עדיף יותר

המקום  יטאטאית הכסא וידרסו עליהם. ואם קצץ צפרניו ונזרק א' מהם שאינו רואהו, יתפזרו בב
, ויזרוק בנקב בית הכסא. ויזהר בקציצת הצפרנים שלא יפלו על בגדיו, וכל שכן במטאטאההוא 

שלא יקוץ ויניח בגדיו עליהם, וצריך ליזהר בזה אפילו על מנעליו, ואין חילוק בזה בין צפרני ידיו 
 .27רגליולצפרני 

אמר רב יהודה אמר רב זוג בא מחמתן לפני רבי ומר זוטרא מתני זוג בא מחמתן לפני רבי  

 ובקשו ממנו צפרנים והתיר להם 

 

                                                 
שמדברי הזוה"ק )אחרי ל"ט א( משמע שיש בהם כח נזק כתב שיש להמנע גם שם מלזרוק ליקוטי מהרי"ח ב 24

שים. ועוד כי בנמוק"י ור"ן )מו"ק י"ז א( מובא עוד טעם לאיסור זריקת צפרניים, משום לכל אדם ולאו דווקא לנ
 אולם בפוסקים כתבו להיתר. מיאוס.

 שם 25
ובשו"ת דבר יהושע  ששריפה עדיפא של"ה )מס' שבת נר מצוה אות ט'( בשם ס' תולעת יעקב,אולם עיין ב 26

מרי מ"מ כיון שמצינו בראשונים עוד טעמים לשריפתן ח"ב סי' ל"ח דאף כי הזורקם בבית הכסא אבודים הם לג
)עי' שיטה לר"י מפריז נדה שם( לכן יש להדר בשריפה בכל ענין, וכן בשו"ת ויען יוסף ח"א סי' ק"ב דלטעם 
הזוה"ק )אחרי ע"ט א( שהוא כדי להעביר רוח טומאה מן העולם יש לשורפם ממש ולא די להשליכם לבית 

נשי מעשה כמובא בספרים, וכ"כ באורחות רבינו )שם( שנהג כן הגרי"י קנייבסקי הכסא, וכן מנהג צדיקים וא
 זצ"ל תמיד, ולא היה ניחא דעתיה לזורקם לבית הכסא.

שו"ת בצל החכמה ח"ב סי' ל"ה, שו"ת באר משה ח"ו סי' קל"ג,  בן איש חי )שנה ב' פרשת לך לך אות יד( 27
 דבקבורה יכולים להתגלות משא"כ בבית הכסא.
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, ואפילו 29, מותר לכל אדם לגלחו בחול המועד בכל דרך שהיא28השפם

, ומכל מקום 30בפרהסיא ובכל מקרה אף כשאינו מפריע לאכילה וכדומה
 חייב שיהיה בכך איזה שהוא צורך למועד, מכיון שללא צורך כלל לא הותר.

 .במועד ם שווה לשפם. שכאשר יש צורך בכך הותר לגלחםנדי 31שאר מקומות שיער שבגוף

 

לו יותר מאשר בגד אחד מכל פריט  32מי שאיןבאר לעיל דף יד. שכבר נת
. 34וזאת אף אם לא כיבסו בערב החג  33מותר לו לכבסו בחול המועד ,לבוש

שדוקא בבגד פשתן  ואין זה משנה מאיזה אריג עשוי הבגד. ויש שכתבו
אמנם  ,35אריגים אך לא העשוי משאר סוגי וכיוצא בזה שכביסתו קלה מותר

 .36ונת כביסה, יתכן שמותר גם לדיעה זואם מכבס במכ

בגדי תינוקות וילדים קטנים ביותר, מכיון שדרכם ללכלך בגדיהם בתדירות 
ברי הם כמי שאין , 37םוכל שכן החיתולים שעושים בהם את צרכיה ,נבוהה

הנצרכת לו  מותר לכבס בחול המועד את כל הכמות, 38לו אלא חלוק אחד
 .עתה

                                                 
 ו"ע ונו"כ תקלא חש 28
 מ"ב שם כא 29
 שם  30
 ביאור הלכה שם ושעה"צ שם טו 31
 שו"ע תקלד שם א 32
 מכיון שבבגד אחד אין שייך לשמרו בנקיות כל ימי החג ולא שייך שלא ייכנס כשהוא מנוול. 33
 כה"ח שם יב בשם החמד משה 34
לו אלא חלוק אחד )שמתחלה  דס"ל דכל זה דוקא בזמן התלמוד שהיה ניכר בעת שפשט חלוקו לכבסו שאין 35

היה חוגר איזורו על החלוק וכשפושטו חוגר חגורו על בגד העליון שלו( אבל לפי מנהג מלבושים שלנו שאין 
בזה ומ"מ נראה דאם היה  ומשמע מביאור הגר"א שכך מצדד למעשה, לנו חגור על חלוק שלנו אין להקל
 . מ"ב שם טהחלוק של פשתן אין להחמיר בזה

פ"ה ז ועיי"ש שהתיר מטעעם שכביסה במכונה קה לכיבוס וא"כ הרי הוא כבגדי פשתן הקלים חוהמ"כ  36
יר מטעם זה דלא תשה להשכתב "ק הערת הגדמ״ש קליין שליט״אלכבס כמבואר להלן יח. ועיי"ש שהביא 

התיר ולענ"ד אינו דומה כלל שעל ידי עכו"ם אין ל ."ס ע״י עכו״ם אף שאינו מטריח כללבדאסור לכ ע מהארג
אך המכונת כביסה מתירו   שהוא דין אמירה לעכו"ם שכל שאסור ליהודי אין להתירו משום שנתנו לנכרי.

ליהודי עצמו, ועוד בנתינה לנכרי שייך טעמא שלא ייכנס כשהוא מנוול אך אם אין לו אלא אחד ליכא האי 
 טעמא ואדרבא אפש שמותר לדעה זו ליתנו אף לנכרי דומיא דכלי פשתן וצ"ע.

 רמ"א שם א 37
חד". בעון קומי רבי יוסה בגדי קטנים מה הן אמר לון כמי שאין לו אלא חלוק א" רק ג הלכה בבירושלמי פ 38

 ולכאורה לפי"ז היה להתיר רק בבגדי פשתן, אולם ברמ"א משמע שמדמה למטפחות הידים וכו'



 
   

 
 
 

                                                  0548027748ובטל'  - 22887389בנק הדואר  ח"ן  -רומות והנצחות ת
    להצטרפות להלכות הדף היומי להלכה למעשה

https://chat.whatsapp.com/DLll7K9ciPjB873YPB8kBu 

 

 
 .39צרכיו למיטה אחת בפעם אחת״ סדינים, מותר לכבס רק ״כדי

להתלכלך בתדירות  בנדי ילדים, שאינם קטנים ביותר אף שגם הם מותרים בכיבוס, מכיון שדרכם
בגד אחד מכל פריט  גבוהה, מכל מקום לא הותר לכבס יותר מהנדרש לשימוש מיידי, כלומר

ם עתה בכיבוס, לכביסה בגדים אחרים האסורי מכל מקום אסור להוסיף. ולבוש הדרוש לו עתה

 .40אף שהמכונה בין כה וכה מכבסת

לא היה  במידה וכמות בגדי הקטנים היא כזו שאפילו אם היה מכבסם בערב החג מכל מקום

במקרה שלא  בסם מותר לו לכבס בחול המועד, גםכמספיק לבל ימי המועד, והיה צריך לשוב ול
 .במלאכה במועד די למעט. אף שמובן שלכתחילה יש לכבס קודם החג, בכחגכיבסם בערב ה

למשך כל  במקרה שאילו היה מכבסם לפני החג ניתן היה להסתדר בכמות הבגדים המכובסים

לכבס. ולענין חיתולים  ימי המועד, מבלי שיהיה כל צורך לכבס, ולא עשה כן צריך עיון האם מותר
 .41פשוט שמותר

ובכדי  והתלכלכו. ,וכיוצא בזהנזדמנו לו אורחים לחג ועקב כך היה צורך להשתמש בכל הסדינים 
 .42שיוכל להמשיך להשתמש בהם צריך לכבסם מותר

 

אינם נשארים ו ,שקלין להתלכלך ,43כל כלי פשתן מותר לכבסןמעיקר הדין 
 כל כך,וגם אין טורח בכיבוסן  ,44אפילו אם היה מכבסן קודם מועדנקיים 

ואין דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, ולא נהגו כן, והוה לי' 
 .אפשרות להתיר מנהג זה

אולם יש מתירים  .המנהג לאיסור האמור, הוא גם במקרה שנתלכלכו כל בגדי הפשתן אשר לו

 .45בגרבי ניילון שנתלכלכו כולן במועד

                                                 
 חוהמ"כ פ"ה טז מהלקט יושר  39
 המ"כ שם הע' נט בשם הגר"מ פינשטיין זצ"לשהרי עדיין שייך הטעם של יכנס מנוול. חו 40
 חוהמ"כ שם כ 41
 שהרי הוא כבגדי קטנים או מי שאין לו אלא חלוק אחד. חוהמ"כ שם הע' פד 42
 שו"ע ונו"כ שם ב 43
לכבסם הוא בבחינת י ועוד לפי שדרכם להתקלקל מעצם היותם מלוכלכים, נמצא שהשארתם כך מבל 44

 ערה שם. עיין חוהמ"כ פ"ה ז ובה״דבר האבד״
 עיין חוהמ"כ שם הערה לה 45
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 ע"י שמדיחים או שמים אותם לכבסבגדים ומפות של ניילון וטרלין, יש המסתפקים להתיר ב

 .46בהשרייה ללא שפשוף או סחיטה במים לבד

יהודיה,  , להתיר למסור כתונת אחת העשויה מפשתן לכובסת שאינה47יש שנהגו לעת הצורך
 .כשמכבסת בביתה

 ,ו בידןחולא מי מוסרים לכובסת נכרית יש שאף הוסיפו וכתבו, יש שנהגו שאת כל בגדי הפשתן
 .48הוא להיפך, וכן עיקראמנם הפוסקים כתבו שהיא קולא יתירה, והמנהג 

 :דף יח 

 

לצרכי רבים אם היא לצורך המועד מותר אף במעשה אומן. אך אם כתיבה 
רך אחר המועד מותר רק מעשה הדיוט. ובכל מקרה בו לא יגרם היא לצו

ולהלן סוף העמוד יבואר . 49מכך הפסד יש לכתחילה לכתוב במעשה הדיוט
 החילוק בין מעשה אומן למעשה הדיוט.

הדברים להלן נכתבים במועד מכיון שהם מוגדרים כצרכי רבים, או דבר 
 ,ופעם הוא דבר פרטיאף על פי שבכל פעם  ,כל דבר המזדמן תדירהאבד ש

ואפשר דמקרי צורך המועד הואיל שדבר זה צריכין להם  נחשבכצרכי רבים 
 והטעם, מפני שצורך הרבים הוא ,במועד

                                                 
הנה יש מקום להתיר לשים אותם במים בחוה"מ, דע"כ לא נהגו לאסור בכלי פשתן אלא משום דאיכא כבוס  46

הרגיל דהיינו כסכוס וסחיטה כדרך כבוס אלא דלא נפיש טירחי', אבל כלים הנ"ל דמשונים גם בכבוסם וקלים 
א דטעם הנוהגים איסור בפשתן משום לא לחלק בגזירת כבוס יש מאד לנקות י"ל דלכ"ע מותר, אמנם אם נימ

מקום להחמיר גם בדידן, אעפ"י שגם לדרך זה, הסברא נוטה להקל, ומכ"מ צריך אני לבקש לי חבר בהיתר 
 שו"ת שבט הלוי חלק ג סימן ל הנ"ל.

אה הכי הוי אע"ג שבמ"ב שם יד לא הזכיר לעת הצורך בא"ר שהוא מקור הדין איתא לעת הצורך וכנר 47
 המנהג. ועיין חוהמ"כ שם בהע' לו

כתב מהריק"ש בהגהו' דבמצרים נוהגין לכבס ע"י עכו"ם כל הכלים הצריכים במועד דכיון דצריכים למועד  48
לכלם הוי כמו שאין לו אלא חלוק א' עכ"ל וקולא יתירא היא זו ובכמה מקומות ובפרט בארץ הצבי המנהג 

 ג. כף החיים שם יבהפך וכן עיקר
 שעה"צ תקמה ס"ק כה 49
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דבר האבד פן שהם משום או  ,50הללולהעמיד המשפט, ולנהוג בדברים 

 .51העדים או ילכו למדינת הים או ימות הנותן או הב"ד

 מותר לכתוב:

 .52צד החתן לצד הכלה ןיתנאים הנכתבים בא. 

שוברים כלומר קבלה על החזר חוב וזאת רק כאשר הלוה אינו ב. 
רוצה לפרעו אם לא יכתוב לו עתה קבלה על כך וקיים חשש שלאחר זמן 

 לא יפרע.

. ו. שומת בית דין את 53שטר צוואה. ד. שטר מתנה. ה. פרוזבולג. 
בית דין כאשר למלוה בפרעון חובו. ז. כתב שעושים  י הלוה לתיתםסנכ

וכיוצא בזח. ח. שטר חליצה. ט.  ,מוכרים נכסים לפרנסת האשה והבנות
 ״שטרי בירורים״. כלומר, שכותבים בעלי הדין שזה בורר לו

את פלוני לדיין וכן השני. וכן כשכותבים בעלי הדין את טענותיהם בשטר. 
 והוא הדין לשטר

ר על מנת לשלחו פסק הדין של הדיינים ולהעתיק את פסק הדין ע״י סופ
הנתבע. וכן לכתוב שטר הרשאה לצורך האמור. י. שטר  למקומו של

 , ונותן המשכון במועד.כשמלווה על המשכון שכותבים

מותר לכתוב כתב או בקשת התמנות לרב חזן וכדומה אך אם אין צריכים להם במועד יכתובוהו 

 .54מעשה הדיוט

לגזבר לרשום  וכןמותר ינו לצורך המועד.צ׳ק( לצורך הציבור, אף שא—)מותר לכתוב המחאה 
 .55בפנקסו את ה״נדרים ונדבות״

 . 56אשה נשואה שאיבדה כתובתה, מכיון שאסור לדור עם אשתו בלא כתובה מותר לכתבה במועד

                                                 
 לשון הריב"ש ממ"ב ס"ק כ 50
 דעת תו"ס במ"ב שם 51
 שטרי פסיקתא בשו"ע תקמה ה 52
 עיין בשו"ת צי"א ח"ה יא ד שהקשה אמאי יותר הרי אפשר פרוזבול באמירה בפני שלושה, עיי"ש מש"כ 53
 שער הציון שם ו 54
 חוהמ"כ פ"ו נד 55
 שם הערה קלה 56
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ם. ולכן חלשכ שב כדבר האבר היות ועלולחשב יציאותיו, לפי שנחמותר לכתוב השבונותיו ול

ם, כך שאינם חשלא ישכ כי המועד. ובמידה שמשוכנעמותר לכתוב גם השבונות שאינם מצר
וגם זאת רק בכתב ״מעשה  , שבונות שהם לצורך המועדחבגדר ״דבר האבד״, מותר רק ב

 .תמיד בכתב ״מעשה הדיוט שכל שאין הפסד בדבר יש לכתוב הדיוט״

ה לכתבם במעש שבים כצורך המועד, ולפיכך מותרחג מובן שנחישובי הצרכים לכבוד החוכתיבת 
טוב, אז מן הדין אינו  ת יוםחשמ —ג חהדיוט. אמנם כשהדבר הוא בגדר ״אבד״ והוא מצרכי ה

 .57צריך לשנות

בכתיבה שלנו  ונהגו להחמיר לשנות אפי׳ ,לכתוב אגרת שלום לשלוח לחברו יש דעות בזה
]אם לא כיון  ,זה כיון שיש מתירין לגמרי כאן בשינויומספיק  ,שכותבין באלכסון כל השורות

וכתב רק משנין קצת  ,במדינתנו נהגו להקל בכתב שלנוש מלאכתו במועד[ וכמה אחרונים כתבו
מיהו בכתב ידי  .ויש להם על מה שיסמוכו והמחמיר יחמיר לעצמו ,עקומה לעשות שורה עליונה

 שהוא מעשה אומן נכון שלא ,שנהוג להיות לצבור לבלר נאה מיוחד לכתיבותיהם סופר כמו
 .58בין בכתב הגוים אם לא לצורך גדול עגולבין בכתב  ,יכתוב כתיבה נאה

 

נשים בחול המועד משום שאין מערבין שמחה  59למרות שאין נושאין
בשמחה כמבואר לעיל דף ח: מותר לקדש אשה ללא נישואין מה שנקרא 

לעשות  ואפי׳ כל כך, שמחה איןוסין בלבד רבאישא, אירוסין בלשון הגמר
ובלבד שלא יעשה סעודת אירוסין  מותר, רקודין ומחולות בבית ארוסתו

כשעושה האירוסין בתוך . כלומר בשעת האירוסין ,ארוסתו בבית הארוס
 .או שעושה הסעודה תיכף אחריה ,הסעודה

אבל  .ויש מחמירין בזה ,תו יוםאבל לסעוד הארוס בבית ארוסתו שלא בשעת אירוסין אף באו

סעודת הארוס  מותר וכן מותר לעשות .ביום אחר בודאי יש להקל אם האירוסין ביום זה והסעודה

  .עם מריעיו שלא בבית ארוסתו

מותר  (טעות בפי ההמון בשם ״אירוסין״ב)המכונה  שידוכין —קישורי תנאים וכל שכן ש
שלא לעשות סעודה ממש אמנם המחמיר  .61. ואף מותר לעשות סעודה בקשר לכך60לעשות

                                                 
 שם נו על פי שו"ע שם ד 57
 סקל״ד ל״ה ובה״ל ד״ה אפילו ושה״צ וע״ל סי׳ תקל״ט דין י״אמ"ב ו ס״השו"ע שם  58
 שו"ע ונו"כ תקמו ב 59
 מ"ב שם ב 60
 . שםהט"ז אוסר כמו לענין אירוסין אבל שארי אחרונים מקילין בזה דלא חשיב שמחה כאירוסין 61
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אפילו בסעודה . אולם 62תרגימא ולא סעודה של ממש, יש מקום לחומרתו ילעשותו רק במינו

 .63גמורה הוא דוקא כשעשה בשעת התנאים, אבל שלא בשעת מעשה אין להחמיר כלל

נחשב שלא , סעודת ברית מילה וכן סעודת פדיון הבן. ואפילו שלא בזמנן 64מותר לעשות ברגל
 .לשמחה כי אם סעודת נשואין בלבד

ונוהגים להתיר, וכן סעודת ר מצוה, יש מי שנסתפק בזה בוסעודת  65סעודת חנוכת הבית מותר
 .66סיום מסכת מותר

 

תוב את השטר אחד שיכול להמתין לכ , כיון67אין כותבין שטרי חוב במועד
מותר לכתוב  ,נתן לו את המעות אפי׳ בפני עדים וקנין רכב ואם ,המועד

והלוה צדיך  ,ויכפוד אח״כ, ואם אינו מאמינו מלוה ללוה שמא ימותו העדים
אבל אם אין הלוה  ,לכתוב רלצורך המועד מות  למעות בחוה״מ אפי׳ שאינו

חר המועד מעות ללוות אא״כ לא ימצא א, יך למעות עד אחד המועד אסוררצ
 מה יאכלשאין לו סופר  וכן מותר לכתוב אם הוא לפרנס  ,דהו״ל דבר האבד

 .בכל גווני רמותש

המחאה מותר לכתוב  ,68או שאינו נוהג לשלם סכומים גבוהים במזומנים ,אין לו מזומניםוכן מי ש
ים שכתיבת מסכימ וכדומהעבור הסחורה שקונה לצורך המועד. ואם המוכר או המלוה  (ק)צ'

  תדחה לאחר המועד, יש לעשות כן. ההמחאה

 

                                                 
 שם 62
 שער הציון שם ה 63
 שו"ע ונו"כ שם ד 64
 כף החיים שם יט 65
 לדחוהמ"כ א  66
 שו"ע ונו"כ תקמה ו 67
שש"כ פס"ו סעי' י"א, ועיי"ש בהערה נ' שמסתפק אם יש אצלו מזומנים רק מטעמים שלו רגיל לשלם בש'יק  68

אם חיוב עליו לשלם מזומנים כדי שלא יצטרך לכתוב ש'יק, ועוד שם בפס"ז הערה כ' הרגיל לקנות אצל חנוני 
י"ט( אם צריך הקונה להשתדל לקנות במזומן כדי שהחנוני בהקפה והחנוני רושם )ומותר לו כמבואר במ"ב סק

 לא יצטרך לרשום.
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 -והשניה  ,״מעשה אומן״ - האחת ,69אנו מבחינים בין שני סוגי כתיבה

כל אחד מהסוגים האמורים יש לו את הכללים  ״, כאשרט״מעשה הדיו
 .וחילוקי הדינים המיוחדים לו

 ״מעשה אומן״

הדורשת  כתב אשורית( ב. כתיבה —) 70ריות מרובעותאותיות עב .א
תשומת לב מיוחדת לאופן וצורת הכתיבה, ואינה נכתבת על ידי כל 

 .וכיוצא בזה .71תכתיבת גרפי ןהמזדמן לו. כגו אדם כפי

 מעשה הדיוט

 שאינן מרובעות( נחשבות ל״מעשה הדיוט״ -ב רגילות )כתאותיות  .א
וכן אותיות מרובעות ב. . חדבמיותבות בצורה נאה כובתנאי שאינן נ

 .אם נכתבות ברישול ללא תשומת לב לצורתן

 ות: נחלקו הפוסקים, יש הסוברים שדינו כ״מעשה הדיוט״, ויש הסבוריםזיאותיות לוע

 שנחשב ל״מעשה אומן״. וטוב לחוש ולהחמיר, אם לא לצורך גדול. 

או אותיות גרפיות  calligraphy  ובמקרה שמדקדק מאד לכתבם כתיקונם כגון מה שקוראים
  .ןוכיוצא בזה, אז נחשב הכל מעשה אומ

הפוסקים שכתב שנחשב  יש שכתבו שדינן שווה לדין ״אותיות לועזיות״. לאידך מגדולי ספרות
  .ל״מעשה הדיוט״

או לצורך מצוה,  ,73או לצורך רבים לצורך המועד ,72כתיבה מעשה אומן הותרה רק בדבר האבד
 ותר כתיבה מעשה אומן, אם אפשר לכתוב בשינוי, יעשה כך.שגם באופן שה 74ויש אומרים

                                                 
 ז -כל זה מחוהמ"כ פ"ו א  69
 עיין ביאור הלכה סעי' ה ד"ה אפילו 70
 ידי גרפיקאים לאותיות יפות או מצועצעות הנעשות ע 71
 כמו שיבואר להלן ובדף יט. 72
 כמו שנתבאר 73
ערה ח' שכן הוא בהלכה ברורה סי' זה סקי"ד ובנזר ישראל ליקוטי כה"ח סקל"ו, ובחוהמ"כ פ"ו ה  ,ט"ז סק"ו 74

רימ"א, והשינוי די שיהיה ע"י שיעשה שורה ראשונה עקום או שאוחז הקולמוס בין גודל לאצבע או ביד שמאל 
וכדו'. אך אם גוף האותיות בשינוי כגון שכתבן חתיכות או שבורות בזה מותר לכתוב אפילו אינו לצורך דבר 

הובאו דבריו להלכה במשנ"ב ואדרבה  ודברי הט"ז לא או צורך רבים וכמבואר כ"ז במ"ב סקמ"ג. ,האבד
 .בסקל"ה כותב בהדיא "ואין צריך לשנות כלל"
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כתיבה מעשה הדיוט מותרת לצורך המועד או לצורך רבים אפילו אינו לצורך המועד, ונהגו 

להקל שאין צריך לשנות כלל, אך יש המחמירים לשנות גם בכתיבת הדיוט לצורך המועד, דהיינו 
דל לאצבע, והמחמיר יחמיר לעצמו, אך נוהגים שכותבים ביד שמאל או בהחזקת הקולמוס בין אגו

 לעשות שורה עליונה עקומה קצת.

ומתוך זה מבואר שכתיבת ספרי תורה תפילין ומזוזות אסורה במועד שהרי מעשה אומן לכל 
דבר ואפילו סופר סת"ם שזו פרנסתו אסור לכתוב ולהלן יבואר דף יט. בעזהי"ת אם כותב לצורך 

 המועד או לצורך רבים.

אימון הידיים וטירחא הכרוכה  הוא רק בדבר המצריךמעשה אומן  האם 75קו הפוסקיםנחל
בכתיבת מעשה אומן, או שמא אף שבכתיבה עצמה אינו צריך לטרוח ולאמן הידים, מ"מ כל 

 שבתוצאה ממעשיו נעשה כתב אומן אסרוהו חז"ל.

במדפסת מחשב, , או 76כתיבה במכונת כתיבהאו לחתום בחותמת, מ ולפיכך מן הראוי להימנע

  .מעשה אומןכתוצאה ממעשיו נעשה הרי  ,77שכל אדם יכול לעשותם שעל אף

ללא הדפסה, אין בזה איסור, כי אין זה אלא אלקטרודות או כל מכשיר אחר,  78כתיבה במחשב
חשמליות גרידא, ואינו עשוי על מנת להתקיים, ואף אם הנתונים מוזנים לתוך דיסקט אין בזה 

  .איסור

דהיינו ליזום תוכנה כגון עבודות תיכנות , 79לעסוק בכל מיני עבודות מחשב מורכבותאך אסור 

וכדו', ולא משום איסור כתיבה אלא משום שצריכה המלאכה עמל ומחשבה או גרפיקה מיוחדת 
 ובכלל מלאכת אומן הוא.

 צילום תמונות במצלמה הותר באופן שלא תהיה לו ההזדמנות לעשות תמונה כזאת לאחר המועד,

 .שאז נחשב הדבר כצורך המועד

 

                                                 
עיין חוהמ"כ פ"ו סעי' פ"ט, שלדעת האליה רבה סי' ת"ס סק"ו בשם ס' אמרכל אזלינן אחר התוצאה, ודעת  75

 וברור שהולכים אחר הפעולה ולא אחר התוצאה אשל אברהם בוטשאטש מהדו"ת )סי' זה( פשוט
התירו הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בס' הל' חוה"מ סעי' ל', הגרש"ז אויערבך זצ"ל בשש"כ פס"ו הערה ר"ט ) 76

בחוהמ"כ שם סעי' צ"ח שדומה למכונת כתיבה, ואף עדיף מכך  -הדפסה במדפסת מחשב ו, במכונת כתיבה
צקי זצ"ל בס' הל' חוה"מ, והגר"מ שטרן שם ובספרו שו"ת באר משה "ל להגר"י קמינלעומת זאת ס עיין שם.

 .כתבו לאסור כיון שהתוצאה מעשה אומן שו"ת קנין תורה ח"ב סי' צ"זוח"ז סי' מ"א, 
 הכרעת חוהמ"כ שם סעי' צ' במוסגר 77
 שו"ת באר משה ח"ז סי' ל"ט, שו"ת שבט הקהתי ח"א סי' קס"ט, חוהמ"כ שם סעי' צ"ח, 78
 הערה רי"א בשם הגרש"ז זצ"ל שיש בו גם משום איסור בונה, חוהמ"כ שם. שש"כ פס"ו 79
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 וכדומה,להגיה אפי׳ אות אחת בס״ת כגון לעשות מרי׳׳ש דלי״ת  80אסור

ואע׳׳ג  ,אלא צריך להוציא אחרת ,טעות במועד בעת הקריאה ואפי׳ מצא
אין זה צורך המועד כיון שיש להם  ,כיון שהוא מעשה אומן שהוא צורך רבים

ואפי׳ הס׳׳ת הוא שלו ותיקונו הוא לצורך  ,81אסורו בו ס״ת אחרת לקרות
  .82עי״ז יש לו ס״ת כשרה אסורשעצמו 

אם יש בביהמ״ד ספר  ואפי׳ ,83ואם אין להם ס״ת כשר לקרות בו בצבור
ע״י  ונפסל הס״ת שלהם ני עצמוכשר אך שדרכן להתפלל תמיד במנין בפ

מותר להגיהו  ,ובביהמ״ד יש רק ספר אחד שנצרך לעצמן ,84איזה קלקול
וכן אם חסר איזה אות או תיבה מותר לכתוב  ,כדי לקרות בו בצבור בחוה״מ

שהוא צורך המועד וכן אם אין להם ס״ת כלל אם אפשר  אפי׳ מעשה אומן
סופרים הרבה יכתבוהו שצורך המועד הוא לקרות  לכותבו כולה בחוה״מ ע״י

 .כיון שאינו צרכי גופן אין מתיריןש ועד ויש מחמיריןבתורה בצבור במ

מותר להעביר עליו  ,ניכר או אות שהי׳ רשומובספר תורה  85מותר להפריד אותיות דבוקים

אם יש איזה צורך  ,86אין מניעה לערוך 'הכנסת ספר תורה' בימי חול המועד פיכךול .קולמוס
, אמנם אף כי 88רוב עם הדרת מלךכגון שעי"כ יהיה ריבוי משתתפים וב ,87לעשותה במועד

מ"מ נכון לזרז את הסופר ובעלי הס"ת שיגמרו את  ,כאמור אין איסור מדינא למלאות האותיות
 .89כתיבת האותיות בשלימותן לפני המועד

                                                 
 שו"ע ונו"כ תקמה א 80
 מ"ב שם א 81
ולא אבין הטעם, דמאי שנא מכתיבת מזוזה דמותר לכתוב לצורך עצמו שצריך לה במועד לכולי עלמא,  82

ר אפילו בשביל אחר ]היינו, אפילו לדעת הטור שמחמיר בזה, וכל שכן ליתר הפוסקים דסבירא לה דמות
המועד, כדי שיהא מזומן לו לקיים מצותו[, והלא הכא גם כן באם חסר בתוכה אות אחת אין לו מצות עשה 

 שער הציון סימן תקמה ס"ק א .דכתיבת ספר תורה
 שו"ע שם ב 83
 ביאור הלכה שם ב ד"ה שאם 84
 מ"ב שם ב 85
פ"ו סעי' כ"ד שמביאים רשימה של אחרונים עיין שדי חמד מערכת חוה"מ אות י"ב, כה"ח סק"ו, חוהמ"כ  86

שהתירו הדבר ושכן עשו מעשה וכן המנהג לערוך חגיגת הכנסת ספר תורה בחוה"מ, וכ"ה להלכה בשו"ת 
 בצל החכמה ח"ד סי' נ'.

 שהרי אף מלאכת הדיוט צריך צורך המועד. 87
באופן שאינו ממלא מה שנוהגין להשאיר בסיום כתיבת ספר תורה מספר תיבות אשר הסופר כותבן ש 88

 הרי זה כתב שרישומו ניכר ואין איסור בדיו, ובשעת שמחת הסיום מכבדים לאנשים למלא האותיות בדיו,
בשו"ת בצל החכמה שם, וכן מובא בשו"ת בית יצחק חיו"ד קונט"א סי' כ' שהגאון בעל בית יצחק היה מזרז  89

אך אם לא עשו כן היה מתיר לגמור מילוי את הסופרים לגמור את כתיבת האותיות בשלימותן לפני החג, 
 האותיות בחוה"מ כי אינה בכלל מעשה אומן, עיין שם.
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ואם הסופר לא הכין כלל את האותיות לכתיבה ואף לא ע"י מילוי אסור לסיים את כתיבת 

 האותיות במועד

במועד ע״י  ואם אין יכול ללמוד מתוכו ,׳ אות אחת בספרי מקרא וגמראוכן אסור להגיה אפי
מתוך ספר אחר דאפשר  אם אינו מגיהו מתחלה או שמגיה מתוך השכל ולא ,הרבה טעיותיו

יעשה רושם במקום  קלהגי׳ ר אבל בלא״ה אסור ,90הזה מותר להגיה וןשאחר יו״ט ישכח עי
ומשמע בב״י  .שצריך ללמוד בהם במועד יםספר קהטעות ואחר המועד יתקנם, ומותר להעתי

אפי׳ לצורך עצמו מותר דהוי שהמג״א והגר״א משמע  אבל מדברי ,91דדוקא אם הוא צורך רבים
 . מה שאינו לומד דדבר האב

בקהילות שקורין מגילות שיר השירים )בשבת חוה"מ פסח( וקהלת )בשחוה"מ סוכות( מתוך 

. ואלו שאינם שלא לתקן או להגיה 92להחמיר ישמגילה כשירה ומברכים על מקרא מגילה, 
 מברכים על קריאתם לכו"ע אסור להם לתקן ולהגיה.

לצורך המועד אם לא ימצא להעתיקו אחר  ואם ראה ספר מחודש מותר להעתיקו אפי׳ אינו
 ד.המועד דהוי דבר האב

ין לכתבו, וא ומותר לשמוע לכתחלה כדי .דבר חידוש מותר לכתבו כדי שלא ישכח 93אם שמע

ועוד שיבטלנו אח״כ מללמוד , חילוק בין ששמע החידוש מאחר או חידשו הוא עצמו שמא ישכח
ומ״מ יזהר בכתיבת חידושיו שיכתוב  .בחוה״מ והעידו על הב״ח שכתב חיבוריו .חרושים אחרים

וחשבון התקופות אסור  ,איזה אות מרובע יכתוב אות שבור ואם יצטרך לכתוב כתיבה עגולה,
  .זה מוציא מלבו כלום ולא ישכחםשאין  לכתוב

אבל  ד.האב וכ״ש ע״י גוי דהוי דבר ,מותר לתקן ולכרוך בעצמו ,ספר הצריך לו במועד ללימוד

 .94אסור לתקן קונטרס כדי לכתוב עליו אחר המועד

                                                 
 מ"ב שם ח 90
 מ"ב שם ט 91
. בשם הגר"ח מואלאזין זי"ע מובא )בס' חוהמ"כ פ"ו הערה ס"ב עפ"י ס' תולדות הריז"ס( שהתיר לתקן, וכן  92

'איגרת' על כן אינה נפסלת אלא בחסר רוב פסק בס' עמק ברכה עמ' נ"א דשאני ממגילת אסתר שכתוב בה 
אותיותיה, וכ"פ בס' זה השלחן סי' זה, ומאידך מביא בס' עמק ברכה שם בשם איזה גדולים לאסור, וכן פסק 

 הגר"מ פיינשטיין זצ"ל ובשו"ת באר משה ח"ז סי' ל"ו שיש להחמיר בזה.
 שו"ע שם ט מ"ב מז מח 93
 מ"ב שם מח 94


