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  :יז �ד מועד קט�

  ?לאנשי� דלהל� הא� מותר לה� לגלח במועד דוקא כשלא היה לה� פנאי או ג� כשהיה לה�

  

  נזיר ומצורע יוצא מבית האסורי�, הבא ממדינת הי�  

  מותרי�  מותרי�  כשלא היה לה� פנאי

מותרי�  אסורי�  כשהיה לה� פנאי
1

  

  

  ?הא� מותר לאבל לגלח ברגל באופני� דלהל�

  

 שלו ערב הרגל בחול חל שמיני  
  או שחל בשבת ערב הרגל

 חל שביעי שלו 

  להיות בשבת ערב הרגל

יכול לגלח  לתנא ברא כאבא שאול
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לתנא דיד�
4

   כרבנ�

  �אי� יכול לגלח 
דיכול לגלח קוד� הרגל
2

אי� יכול לגלח  
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  ?המותרי� לגלח ברגל הא� מותרי� ג� בימי אבל�'  וכוממאסרהבא ממדינת הי� והיוצא 

  

  בשלא תכפוהו אבליו  בשתכפוהו אבליו  

מותר לגלח  ?מה הדי�
6

  אסור לגלח  

  

  ?הא� מותר ליטול ציפורני� בימי אבלו ובחול המועד

  

  בחול המועד  בימי אבלו  

   שמתיר�יוסי ' כר   שאוסר�יהודה ' כר  לעולא

   שמתיר�יוסי ' כר   שמתיר�יוסי ' כר  לשמואל
  

                                                           

1
, דהדי� הוא שאינ� מביאי� קרבנותיה� אלא לאחר הגילוח, �והוא מטע� שלא ישהו את קרבנותיה 

וכמה שנוכל להקדי� להקריב , ולכ� התירו לה� לגלח במועד כדאי שלא יאחרו את הקרבת� יותר מדאי
 .נקדי� א� שיכלו לגלח ולהקריב קוד� המועד

2
ולא יוצא מידי אבלותו , דרבנ� חולקי� על אבא שאול וסוברי� שבעינ� לאבלות שבעה ימי� שלמי�הג�  

מ מודי� ה� לאבא שאול א� חל שמיני שלו להיות בשבת ערב "מ, רק בו מותר לגלחו ,עד היו� השמיני
 אסור לו ולפיכ� כיו� שיכל לגלח קוד� הרגל ולא גילח,  שהוא יו� שביעי�הרגל שמותר לגלח בערב שבת 

 .לגלח ברגל

3
ומדי� .  ולכ� מותר לו לגלח ברגל�דכי� שחל שביעי שלו בשבת הרי שהיה אנוס מלגלח קוד� הרגל  

הרי שנגמרה אבלותו והרגל מפסיק ג� , אבלות כיו� שיו� שביעי שלו הוא קוד� הרגל ומקצת היו� ככולו
 .ולכ� מותר לו לגלח ברגל, את גזירת שלשי� שהתחילה באותה שבת

4
תנא דיד� היינו תנא דמתניתי� שלא מנה בי� המותרי� לגלח ברגל את האבל שנשלמו לו ימי אבלותו  

  .ל שלא יכול לגלח ברגל"מ דס"ש, ערב הרגל
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דלא אמרינ� לרבנ� על יו� שביעי מקצת היו� ככולו ולא , כיו� שהרגל לא הפסיק לו את גזירת שלשי� 
 .התחיל גזירת שלשי� ביו� השביעי

6
ואילו ליוצא מבית , א שונה מכל אד� שתכפוהו אבליו שמותר רק להקל בתער אבל אסור במספרי�והו 

 .וסת� אד� רק במי�, מותר במספרי� וכ� מותר לכבס באהל ובורית' האסורי� וכו


