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 1 (1גדרי האיסור ) -( 3סוגיה כ: איסור מלאכה בערב פסח )

 (1גדרי האיסור ) -( 3יסור מלאכה בערב פסח )סוגיה כ: א

* * 

 רקע

המלאכות האסורות בערב פסח. בסוגיה קושי כפול: א. קושי  ןסוגייתנו מגדירה מה
ומתי אסור, חצות רבי מאיר וחכמים דנים מתי מותר לעשות מלאכה אחר  -בפשט הגמ' 

במקום שנוהגים  לא ברור אם הם דניםאך המלאכות המותרות והאסורות עד חצות,  ןומה
 1לעשות מלאכה. ב. המושג "מלאכה" רב משמעישלא נוהגים שלעשות מלאכה או במקום 
 ולא ברור מהי כוונת הגמ'. 

 מקורות

 נה: "מתני' ר' מאיר אומר... אין למידין תחילת מלאכה מסוף מלאכה" -גמ' נה. א.
 ב לא שרו רבנן"מו"ק יג. "מותיב רב ששת וחכ"א שלש אומניות... דלאו צורך יום טו 

 ב. רש"י ד"ה גומרה בארבעה עשר
 רי"ף יח. "איבעיא להו לצורך המועד תנן... שלא לצורך המועד לא" 
 ר"ן ד"ה מתני' רשב"ג, גמ' 
 "מתני' ר' מאיר..." ט-רא"ש סי' ח 
 יט, והשגת הראב"ד-רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ח הל' יז 
 ...", "כתב רבינו אבי העזרי ז"ל' אסי שרא" .ג

 מרדכי סי' תרז  
 ' יגסי בזרוע ח" אור 
 ומשנה ברורה ,' רנאסי עשו" .ד

 ומשנה ברורה ,, הג-סע' א תסח' סי  
 

ב  " ח ע  ו ר ז ר  ו א ר  פ ג  -ס י ן  מ י ס ת  ב ש ב  ר ע ת  ו כ ל  ה

פרק מקום שנהגו בתחילתו תניא העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה 
ם הכפורים ובמוצאי ימים טובים ובכל מקום שיש בה נדנוד ולמעלה ובמוצאי שבת ובמוצאי יו

עבירה לאתויי תענית צבור אינו רואה סימן ברכה לעולם. ת"ר יש זריז ונשכר ]ויש זריז ונפסד יש 
שפל ונשכר[ ויש שפל ונפסד. זריז ונשכר דעביד כולי שבתא ]ולא עביד במעלי שבתא. זריז ונפסד 

בתא שפל ונשכר דלא עביד כולי שבתא ]ולא[ עביד במעלי דעביד כולי שבתא[ ועביד במעלי ש
שבתא שפל ונפסד דלא עביד כולה שבתא ועביד במעלי ]שבתא[ אמר רבא הני נשי דמחוזא אע"ג 
דלא עבדן עבידתא במעלי שבתא משום מפנקותא הוא דהא כל יומא נמי לא עבדן אפ"ה שפל 

                                                           
א. "כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת" בשלוש משמעויות שונות:  בתנ"ךהמושג "מלאכה" מובא   1

להים בחכמה -שכן. ב. "ואמלא אתו רוח אאחת מל"ט מלאכות שנלמדו מהמ היאמלאכה  - [טו, לא]שמות 
ם א יצירה, ָאמנות. ג. "ואנחנו עשים במלאכה וחצי  ימלאכה ה - [ג, לא]שמות ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה" 

גם בהלכה יש  א עבודה.ימלאכה ה - [טו, ד]נחמיה מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים" 
מלאכה ואסור לעשות מלאכה לפני תפילת שחרית אך ברור  למונח משמעויות שונות. אסור לאבל לעשות

 שמותר להם להדליק אור, ואם כך המושג מלאכה במקומות אלו שונה מהמושג מלאכה בשבת. 
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בע"ש מן המנחה ולמעלה היינו דוקא ונשכר קרינא בהו. נראה בעיני דהאי דאסר הכא מלאכה 
מלאכה קבועה שאסור לקבוע עצמו במלאכה כדי להשתכר בה מפני שצריך לעסוק בצורכי ]שבת[ 
אבל מלאכה בעלמא שהוא לשעה ואינו קובע עצמו עליה ההיא ודאי שריא כדתנן פ"ק דשבת 

 ירין.בש"א אין שורין דיו וסממנין וכרישין אלא כדי שישורו מבעוד יום וב"ה מת

 הסוגיה הסבר

 ,כל מלאכה שהתחיל בה קודם לארבעה עשר גומרה בארבעה עשר :רבי מאיר אומר
וחכמים  .אבל לא יתחיל בה בתחלה בארבעה עשר אף על פי שיכול לגומרה

ואלו הן החייטין  ,שלש אומניות עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות :אומרים
 ]משנה נה.[ והספרים והכובסין.

 

י מאיר וחכמים מהן המלאכות המותרות בערב פסח לפני חצות. רבי מאיר נחלקו רב
שה וחכמים מתירים לשלומתיר רק לגמור מלאכות שהתחיל אותן לפני ארבעה עשר בניסן, 

להתחיל מלאכתם בערב פסח לפני חצות. הגמ'  - חייטים, ספרים וכובסים - יותובעלי אומנ
ת לצורך המועד או במלאכות שאינן לצורך מסתפקת אם דינו של רבי מאיר נאמר במלאכו

 שרבי מאיר מתיר לגמור רק מלאכות הנעשות לצורך המועד. ומסיקההמועד, 
 

 םמחלוקת רבי מאיר וחכמים היא בערב פסח לפני חצות, נחלקו הראשונים אם מחלוקת
]ד"ה מתייחסת למקום שנהגו לעשות מלאכה או למקום שנהגו שלא לעשות מלאכה. רש"י 

סוברים שחכמים ור' מאיר נחלקו רק  ]סי' ח[ורא"ש  ]יח. ד"ה גמ' עושין[, ר"ן בארבעה עשר[גומרה 
סובר  ]הל' שביתת יום טוב פ"ח הי"ט[נוהגים שלא לעשות מלאכה, ואילו הרמב"ם שבמקום 

 שהם נחלקו במקום שנוהגים לעשות מלאכה. 

לאכה, אפילו לדעת הרמב"ם במקום שנוהגים שלא לעשות מלאכה אסור לעשות כל מ
לצורך המועד ואפילו לגמור. במקום שנוהגים לעשות מלאכה אסור לדעת רבי מאיר להתחיל 
מלאכה, וחכמים מסכימים לרבי מאיר שאסור להתחיל את רוב המלאכות, אך חייטים, ספרים 

 י' ח()ס, רא"ש ()הל' שביתת יום טוב פ"ח הי"ט]ראב"ד וכובסים מותרים אף להתחיל. לדעת רוב הראשונים 

במקום שנוהגים לעשות מלאכה מותר לעשות את כל המלאכות, אפילו  [)יח. ד"ה מתני' רשב"ג(ור"ן 
להתחיל ואפילו מלאכות שאינן לצורך המועד. במקום שנוהגים שלא לעשות מלאכה, מותר 
לדעת רבי מאיר לסיים מלאכות לצורך המועד, ומותר לדעת חכמים להתחיל בשלוש 

 . 2דים לרבי מאיר שמותר לסיים את כל המלאכות לצורך המועדאומנויות. חכמים מו

                                                           
לדעת הרמב"ם, שמחלוקת רבי מאיר וחכמים היא במקום שנוהגים לעשות מלאכה, חובה להסביר   2

וחכמים המתירים להתחיל שלוש אומנויות, ברור שחידושם של רבי מאיר וחכמים הוא שאסור להתחיל, 
שהם מודים לרבי מאיר שאסור להתחיל את שאר המלאכות. לדעת רוב הראשונים, שמחלוקת רבי מאיר 
וחכמים היא במקום שנוהגים שלא לעשות מלאכה, חידושו של רבי מאיר הוא שמותר לסיים, וחידושם של 

הן. לא ברור אם חכמים מודים לרבי מאיר שמותר חכמים הוא שיש שלוש מלאכות שמותר להתחיל ב
מאמץ את מעלה את שתי האפשרויות, ו ]ד"ה ושלא לצורך המועד[רבינו דוד לסיים כל מלאכה לצורך המועד. 

  אב"ד, הרא"ש והר"ן אומרים בפירוש כאפשרות זו.הרהאפשרות שחכמים מודים להיתרו של רבי מאיר. 
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מחלוקת הראשונים משמעותית להבנת דין איסור מלאכה ביום ארבעה עשר בניסן. לדעת 
החילוק  האסור בעשיית מלאכה, ]חג הקרבת הפסח[הרמב"ם יום ארבעה עשר כולו הוא מועד 

לא לעשות מלאכה הוא רק נוהגים ששבין המקומות שנוהגים לעשות מלאכה למקומות 
בהיתר לעשות מלאכה לצורך המועד. לדעת רוב הראשונים ארבעה עשר בניסן לפני חצות 

 הוא יום חול המותר מעיקר הדין בכל מלאכה.
 

שיטת רבי מאיר לחלק בין התחלת מלאכה לבין גמר מלאכה, ולחלק בין מלאכה 
שיטת חכמים, שמותר  לצורך המועד לבין מלאכה שאינה לצורך המועד, ברורה. אך

לחייטים, ספרים וכובסים להתחיל במלאכתם, צריכה הסבר, מאי שנא מלאכות אלו 
 משאר מלאכות? 

יות אלו מותרות כיוון שמצאנו בהן וש אומנומביאה ברייתא המסבירה ששל ]נה:[הגמ' 
קולות בחול המועד. הסבר זה צריך תלמוד, מדוע ההיתר של בא ממדינת הים ויוצא מבית 

 ]יג.[אסורים לספר בחול המועד מתיר לכולי עלמא להסתפר בי"ד? הגמ' במסכת מו"ק ה
קולות בחול המועד אלא רק מלאכות אלו כיוון  ןמסבירה שלא הותרו כל המלאכות שיש בה

שהן לצורך המועד. נראה להסביר שעיקר ההיתר הוא משום שמלאכות אלו הן לצורך 
אכה בערב פסח על בסיס איסור מלאכה בחול את איסור מל הגדירוהמועד, אך חכמים 

 .3מותרות בחול המועד אפשרות שתהיינההמועד, ולפיכך ניתן להתיר רק מלאכות שיש 
  

שאחר חצות אסור לעשות אפילו מלאכות לצורך היא המסקנה העולה מסוגיה זו 
כה ובגמ' עליה מפורש שדין מלא ]נה:[. מסקנה זו צריכה עיון שהרי במשנה הבאה 4המועד

בערב פסח קל מדין מלאכה בחול המועד, ובחול המועד מותר לעשות מלאכה לצורך 
. נחדד את השאלה. יג: משנה, רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ז הל' ה, ט[ ]מו"ק ח: משנה,המועד 

מפורש שאיסור  ]יד.[משנתנו אומרת שמותר לספרים לספר רק עד חצות, ואילו בגמ' במו"ק 
שהוא מנוול, משמע שתספורת וכיבוס הן כהוא כדי שלא יכנס לרגל  תספורת וכיבוס במועד

 .]ועיין תוס' שם ד"ה ושאר[מלאכות האמורות להיות מותרות במועד 

 ש דרכים:ושלבניתן לתרץ שאלה זו 

ים לבין המסתפרים, מותר לאדם להסתפר בערב פסח כיוון ספריש חילוק בין ה א.
לספרים לספר כיוון שמבחינתם  שבשבילו המלאכה לצורך המועד, אבל אסור

תספורת היא עבודה וחכמים תיקנו להם לשבות ממלאכה לאחר חצות. לפיכך אסור 
להסתפר אצל ספר מקצועי אבל מותר להסתפר אצל ספר שאינו מקצועי. ניתן ליישם 

 הבחנה זו יישום שונה ולטעון שמותר להסתפר בחינם ואסור להסתפר בשכר.

מלאכת אומן אסורה ורק מלאכת  ,ועד מותרת בחול המועדלא כל מלאכה לצורך המ .ב
אסורה בחול המועד גם כיוון שהיא והדיוט מותרת. תספורת היא מלאכת אומן, 

                                                           
המסביר שאסור להתחיל שאר מלאכות חוץ  ]הל' שביתת יום טוב פ"ח הי"ט[הסבר זה עולה גם מדברי הרמב"ם   3

 ".שאין העם צריכין לשאר אומניות צורך הרבהמשלוש המלאכות הללו מפני "
 ת.אחר חצו אפילו לגמור מלאכה לצורך המועדמתיר ורבינו יונה אוסר כל מלאכה  ]סי' ח[הרא"ש   4
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]נפקא מינה לפועל עני שאין לו מה לאכול, שהוא מנוול כמלאכה וגם כדי שלא יכנס למועד 

 .[יםמנוול םלחג כשה ויכנסכדי שלא אחרים שמותר בעשיית מלאכה בחול המועד, אבל אסור לספר 

ללא החשש שיכנס מנוול לחג היו חכמים מתירים להסתפר ולכבס מפני שיש בהם  .ג
, אין צורך בהיתר זה, ולכן חכמים ]שש שעות בלבד[צורך רב. ערב פסח הוא זמן קצר 

 אסרוהו.
 

ההבדל הבסיסי בין הדרך הראשונה לשתי הדרכים האחרות הוא שלפי הדרך הראשונה 
מלאכה האסורה בערב פסח היא עבודה ומקצוע ואילו לפי הדרכים האחרות הגדרת  הגדרת

במחלוקת ראשונים בהגדרת מלאכה היא מלאכה מל"ט מלאכות. הבנות אלו תלויות 
פוסק:  ]ח"ב סי' יג[מלאכה האסורה בערב פסח ובערבי שבתות וימים טובים. האור זרוע 

מן המנחה ולמעלה היינו דוקא מלאכה  "נראה בעיני דהאי דאסר הכא מלאכה בערב שבת
 ,קבועה שאסור לקבוע עצמו במלאכה כדי להשתכר בה מפני שצריך לעסוק בצורכי ]שבת[

אבל מלאכה בעלמא שהוא לשעה ואינו קובע עצמו עליה ההיא ודאי שריא". האור זרוע 
סובר שרק מלאכה קבועה אסורה בערב שבת. אין איסור לעשות מלאכה מל"ט מלאכות 

 רב שבת, אבל אדם חייב לשבות ממקצועו ולהקדיש את זמנו להכנות לשבת. בע

חולק על האור זרוע: "ואפילו בחנם אין לישראל לספר לחבירו מחצות  ]סי' תרז[המרדכי 
ואילך דאין לחלק בין חנם ובין בשכר כיון שהם מלאכות". המרדכי דוחה את החילוק בין 

ו אסור לעשות כל מלאכה, אף מלאכה שאינה מלאכה קבועה לבין מלאכה עראית, ולדעת
 מקצועו של העושה, ואף מלאכה בחינם שאינה מהוה פרנסה לעושה אותה. 

לא ברור מדברי המרדכי כיצד הוא מגדיר מלאכה האסורה בערב פסח, וניתן להתלבט 
 באחת משתי דרכים:

ים מלאכה האסורה בערב פסח היא מלאכה האסורה בשבת וביום טוב, אלא שחכמ א.
התירו בערב פסח במקרים שונים כפי שהתירו בחול המועד. לפי הבנה זו אסור 

 ]ריש הל' יום טוב[להסתפר בערב פסח כיוון שהמספר עובר על מלאכת גזיזה. המהרי"ל 
ם בערב פסח אחר חצות, משמע שהם יאוסרים לגזוז צפרני ]סי' קצג[יל יוהמהר"י ו

 מאמצים הבנה זו.

פסח אינה מלאכה האסורה בשבת וביום טוב אלא רק מלאכה מלאכה האסורה בערב  ב.
המוגדרת עבודה וֻאמנות. אסור להסתפר כיוון שרגילים להסתפר אצל בעל מקצוע, 

]עיין אבל להתגלח מותר כיוון שכל אדם רגיל לגלח עצמו בביתו, והגילוח אינו ֻאמנות 

 . ספר את עצמו[שו"ת מהר"י מינץ סי' ד, הסובר שאף לשיטת המרדכי מותר לאדם ל

מגדיר מהי מלאכה האסורה בערב שבת: "ונראה לי דהני מילי  ]סי' תצה[גם הראבי"ה 
 [א]סי' כגון שהוא עושה מלאכה להשתכר, אבל מתקן בגדיו לכבוד שבת ויום טוב". הרא"ש 

 מצטט את הראבי"ה ומוסיף: "וכן מי שכותב לעצמו ספרים דרך לימודו מותר כל היום".

הראבי"ה חולק על המרדכי והוא מחלק בין מלאכה בשכר לבין מלאכה ניתן להבין ש
, וניתן להבין ]לפיכך מוסיף הרא"ש שהכותב לעצמו אינו מקבל שכר על כך ולכן מותר לכתוב[בחינם 

שאינו חולק על המרדכי אלא מחלק בין מלאכת יצירה לבין תיקון בעלמא. אסור לאדם 



 5 (1גדרי האיסור ) -( 3סוגיה כ: איסור מלאכה בערב פסח )

שבגדרי  אףל תפירה זו, אבל תיקון בעלמא מותר לתפור בגד לעצמו אף שאינו מקבל שכר ע
הרא"ש מוסיף שכתיבה דרך לימודו אינה מוגדרת מלאכת ו]מלאכת שבת תיקון כלול במלאכת תפירה 

 .יצירה ולכן היא מותרת[
 

 שיטות הראשונים: להבנתנסכם את האפשרויות השונות 

ור מלאכה בערבי א. ניתן להבין שהראשונים נחלקו זה על זה, והם מגדירים את איס
מועדים בשלוש הגדרות שונות: האור זרוע סובר שרק עבודה שאדם עובד בה דרך קבע 
לפרנסתו או כעיסוק מרכזי אסורה בערבי מועדים; הראבי"ה סובר שכל מלאכת יצירה 
אסורה, בין כשנעשית לפרנסתו בין כשאינה נעשית לפרנסתו, ורק תיקון שאינו נעשה בידי 

והמרדכי סובר שהגדרת מלאכה בערבי מועדים מקבילה להגדרת בעל מקצוע מותר; 
 מלאכה בשבת. 

 ב. ניתן להבין שהראבי"ה מודה לעיקרון של האור זרוע, ורק מלאכה בשכר אסורה.

ג. ניתן להבין שהמרדכי והראבי"ה מסכימים לדעה אחת, ואסור לעשות כל מלאכה 
 בחינם. תכשנעשיבשכר בין  כשנעשיתהמוגדרת מלאכת ֻאמנות בין 

ניתן לגשר על המחלוקת שבין המרדכי לבין הראבי"ה והאור זרוע בדרך נוספת. ניתן 
לפרש שהראבי"ה והאור זרוע עוסקים בערבי שבתות וימים טובים, והמרדכי עוסק בערב 
פסח. איסור מלאכה בערבי שבתות וימים טובים נובע מכבוד שבת, ולכן האיסור הוא רק 

. האיסור בערב פסח ]כהבנת האור זרוע[ורק דרך קבע  בנת הראבי"ה[]כהלעסוק במלאכה גמורה 
איסור מלאכה בו מקביל לאיסור מלאכה ולכן מגדיר את היום כמועד ההוא מפאת הקרבן, 

מחלק בין ערב פסח לערב שבת: "אמר מהר"ש אמרו רז"ל כל העושה  (טוב יום הלכות)ריש ]המהרי"ל במועדים 

ואה סימן ברכה לעולם. אך ערב פסח יש לו דין אחר שאסור לספר וגם לא מלאכה בע"ש ובעיו"ט, אינו ר

 . 5ליטול צפורנים מחצי יום ואילך ודינו ככל דין חול המועד"[

 סיכום

איסור מלאכה בערב פסח דומה לאיסור מלאכה בחול המועד, אך קל ממנו. גם בערב 
אכה מל"ט מלאכות או מל ואם פירוש - פסח וגם בחול המועד המושג "מלאכה" אינו ברור

 שפירושו מקצוע וֻאמנות.

מוכח מהמשנה שמלאכה מל"ט מלאכות שהיא גם ֻאמנות אסורה אפילו כשהיא לצורך 
המועד, ולכן החייטים, הספרים והכובסים אסורים לעבוד בערב פסח. לא ברור מהמשניות 
 ומהגמ' אם מלאכה מל"ט מלאכות שאינה ֻאמנות אסורה בערב פסח. ניתן להבין

סובר  ]לפי ההבנה שאינו מחלק בין ערב פסח לערב שבת[שהראשונים נחלקו בשאלה זו. האור זרוע 
שרק מלאכה קבועה אסורה ולא מלאכה עראית, הראבי"ה סובר שרק מלאכת יצירה אסורה 
ומותר לתקן בגדיו, והמהרי"ל סובר שכל מלאכה מל"ט מלאכות אסורה בערב פסח אפילו 

 . 6ם בערב פסחיר לגזוז צפרניאינה ֻאמנות, ולכן אסו

                                                           
 מקבל הסבר זה ומפרש כאפשרות השלישית. אינו  [ונראה]סי' תסח ד"ה הבית יוסף   5
 ]עיין משנה ברורה סק"ה[פוסק שמותר לתקן בגדיו בערב פסח ואף על פי כן הפוסקים  ]סי' תסח סע' ב[השו"ע   6



 6 נה:-נה.מנהגים; פסחים  הלכות

לגבי ערבי שבתות וימים טובים אין לנו דיון במקורות תנאיים ואמוראיים. ניתן להבין 
. [פחותהשחומרת האיסור  אף]שהגדרת מלאכה בערבי שבתות זהה להגדרת מלאכה בערב פסח 

שהוא מועד האסור בעשיית מלאכה, הגדרת  ,ערב פסחב - ניתן להבין שההגדרה שונה
אינו מועד ואיסור מלאכה הוא רק כדי שערב שבת בלאכה היא מלאכה מל"ט מלאכות, מ

 שיהיה פנוי בהכנות לשבת, רק עיסוק במלאכה קבועה או במלאכת ֻאמנות אסור. 
 

אוסר כל מהן המלאכות המותרות בערב פסח לפני חצות. רבי מאיר התנאים נחלקו 
חכמים ו, ושה אותה לצורך המועדוע ארבעה עשר בניסןמלאכה אלא אם התחילה לפני 
הרמב"ם סובר שמחלוקת התנאים היא להתחיל מלאכתם.  מתירים לחייטים, ספרים וכובסים

במקום שנוהגים לעשות מלאכה בערב פסח עד חצות, ואילו רוב הראשונים סוברים 
 .שמחלוקת התנאים היא במקום שנוהגים שלא לעשות מלאכה בערב פסח עד חצות

 הלכה

פוסק שאסור בערב פסח אחר חצות לעשות מלאכה גמורה כגון  [ב-' תסח סע' א]סיהשו"ע 
 תפירת בגד, בין בשכר בין בחינם, ומותר לתקן בגדיו לצורך המועד.

פוסק שאסור להסתפר על ידי ישראל אפילו בחינם, אבל מותר  ]סק"ה[המשנה ברורה 
. שמותר לאדם לספר את עצמו[ )סי' ד(ינץ מביא בשם תשובת ר"י מ )אות ד(]החק יעקב להסתפר על ידי גוי 

אחר אותן כמו כן פוסק המשנה ברורה שאם שכח לגזוז צפורניו לפני חצות, מותר לו לגזוז 
 על ידי אחר בחינם. ביןעל ידי עצמו  ביןחצות 

משמע שהגדרת מלאכה בערבי שבתות וימים טובים זהה להגדרת  ]סי' רנא[מלשון השו"ע 
א מחלק ביניהן, ולדעתו מותר לעשות מלאכה גמורה כשעושה מלאכה בערב פסח. הרמ"

 ]ד"ה לתקן בגדיו[אותה דרך עראי, מותר לכתוב אגרת שלומים ומותר להסתפר. הביאור הלכה 
 מוסיף בשם אליה רבה ופרי מגדים, שמותר בערבי שבתות אף לתפור לעצמו בגד חדש.

 
אכה בערב פסח לפני חצות כרמב"ם שבמקום שנוהגים לעשות מלפוסק  ]סע' ה[השו"ע 

בתספורת, תפירת בגד וכיבוס.  ה שהתחיל בה קודם לכן, ומותר להתחילמותר לגמור מלאכ
מלאכות אלו מותרות אפילו במקום שנהגו שלא לעשות ש פוסק כרוב הראשוניםהרמ"א 

 מלאכה, ובמקום שנהגו לעשות מלאכה כל המלאכות מותרות.

פוסק שאנו נוהגים שלא לעשות מלאכה בערב פסח לפני חצות. המשנה  ]סע' ג[הרמ"א 
 מביא בשם הלבוש, שהדבר אינו מוסכם אלא כל מקום כמנהגו.  ]סקי"ב[ברורה 

                                                           
דנים אם מותר לגזוז צפורניים. משמע שהבינו שגזיזת צפורניים היא מלאכה גמורה ואינה דומה לתיקון 

 .]ועיין חק יעקב אות ד[בגדים 


