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 אין נושאין נשים במועד:אכסוגיה 

** 

 רקע

 סוגייתנו אינה עוסקת בגדרי מלאכה במועד, אלא בדין הנובע ממצות שמחה.

 קורותמ

 ולא יבושו עמי לעולם"… ט: "מתני' אין נושאין נשים במועד-א. ח:
מפני ששמחה היא לו ש"מ"   ]אין צורך להתעכב על … ב. יח: "מתני' ואלו כותבין במועד

 כל הדוגמאות במשנה[ 
 ג. תוס' ד"ה אבל, לפי, בחגך, מפני הטורח, מפני ביטול

 תוס' כתובות מז. ד"ה דמסר    
 ליפטר ממנו פעם שנייה"… באלפס, "מתני' אין נושאין נשיםרי"ף ג:     
 ריטב"א ד"ה שאין מערבין    
 מרדכי סי' תתמג   
 רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ז הט"ז, הל' אישות פ"י הי"ד   

 י[-ב, ד, ז, ט-ד ומשנה ברורה ]בעיקר ס"ק א-ד. שו"ע סי' תקמו סע' א
 

ו מ ע ח  ף  ד ן  ט ק ד  ע ו מ ת  כ ס מ א  " ב ט י ר ה י  ש ו ד י ב ח  ד 

שאין מערבין שמחה בשמחה. ולדבריו אין מערבין שמחת מילה במשתה או בפדיון הבן ודכותה 
אבל שתי משתאות עושין כיון שהן ממין אחד, ואין הלכה כמותו דאידך כולהו פליגי עליה, ודכולי 

 עלמא אירוסין מותרין במועד בלא סעודת אירוסין.

 הסבר הסוגיה

בתולות ולא אלמנות ולא מייבמין מפני ששמחה היא "אין נושאין נשים במועד לא 
 ]משנה ח:[                                                                                     .לו"

 

 המשנה אוסרת לישא נשים במועד. הגמ' מביאה ארבעה הסברים לאיסור:

 א. מפני שאין מערבים שמחה בשמחה.

 ב. מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו.

 ג. מפני הטורח שטורח בסעודת הנישואים, ואסור לטרוח במועד.

פני ביטול פריה ורביה, שמשהה את נישואיו עד המועד, ובינתיים בטל מפריה ד. מ
 ורביה.

שני ההסברים הראשונים דומים, איסור נישואין במועד נובע מהאיסור לערב את שמחת 
המועד עם שמחת הנישואין. לפי ההסבר השני האיסור ייחודי לנישואין במועד, וסיבת 
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ולא באשתך", זאת  -איסור נלמד מ"'ושמחת בחגך' האיסור היא הפגיעה בשמחת המועד. ה
אומרת שהתורה אסרה לישא אשה במועד מפני שהשמחה הגדולה של הנישואין תטשטש 
את שמחת המועד. לפי ההסבר השני האיסור רלוונטי בכל השמחות. חייבים לציין כל 

 שמחה בנפרד, כדי שכל שמחה תקבל את מלא תשומת הלב.

אומר שיש הבדל נוסף בין שני ההסברים הראשונים לבין שני ]ד"ה לפי, בחגך[ תוס' 
ההסברים האחרונים. לפי שני ההסברים הראשונים איסור נשיאת אשה במועד מהתורה, 
שהדרשות המלמדות דין זה הן דרשות גמורות, לפי שני ההסברים האחרונים איסור נשיאת 

 אשה במועד מדרבנן בלבד.

משמע שהוא מחבר את שני ההסברים הראשונים  סר[]מז. ד"ה דממתוס' במסכת כתובות 
לדין אחד: "אף על גב דאמר במועד קטן ושמחת בחגך ולא באשתך דאין נושאין נשים 
בחולו של מועד משום דאין מערבין שמחה בשמחה ודרשה גמורה היא". תוס' מפרש שדין 

מקור ללמד את "ושמחת בחגך ולא באשתך" אינו דין ייחודי לאיסור נישואין במועד, אלא 
 האיסור הכללי לערב שמחה בשמחה.

 
 נחלקו הראשונים בגדרי האיסורים:

בהסברו הראשון מפרשים שהאיסור  ]ד"ה מפני ביטול[ותוס'  ]ד"ה שאין מערבין[הריטב"א 
לערבב שמחה בשמחה כולל את כל השמחות, ולכן אסור לערב שמחת מילה בשמחת 

דיון הבן. דין "ושמחת בחגך ולא באשתך" נישואין, ואין לערב שמחת מילה בשמחת פ
מתייחס לשמחת נישואין במועד בלבד, ומותר לערב שמחת מילה בשמחת נישואין. 
הריטב"א פוסק את דין "ושמחת בחגך ולא באשתך", ומתיר לקיים סעודת מילה וסעודת 

 פדיון הבן במועד. 

א וחולק עליו בגדרי מביא הסבר נוסף המאמץ את מסקנת הריטב" ]ד"ה מפני ביטול[תוס' 
האיסור לערב שמחה בשמחה. תוס' סובר שלמרות שמבחינה עקרונית האיסור לערב שמחה 
בשמחה כולל את כל השמחות, הוא נוהג רק בשמחת נישואין, מפני "דלא חשיבי שמחה 

 בשמחה כי אם סעודת נישואין בלבד". 

 ין סעודה ללא נישואין:מחלוקת נוספת בין הראשונים היא בדין נישואין ללא סעודה ובד

מעלה אפשרות שאיסור נישואין במועד נאמר רק  ]מז. ד"ה מסר[תוס' במסכת כתובות 
בנישואין בסעודה, אבל מותר להתחתן במועד ללא סעודה. אפשרות זו נובעת משיטת 
התוס' שדין "ושמחת בחגך ולא באשתך" נובע מאיסור לערבב שמחה בשמחה, וכיוון 

סעודה אינה מוגדרת כשמחה, אין איסור לעשותו במועד. לפי ההבנה  שלדעתו נישואין ללא
שדין "ושמחת בחגך ולא באשתך" הוא דין עצמאי, נראה ברור שאף נישואין ללא שמחה 

 אסורים.

מביא דעות שונות האם מותר להתחתן ערב המועד ולקיים את ]סי' תקמו סע' ג[ הבית יוסף 
חלוקת נובעת ממקור האיסור, אם האיסור נלמד סעודת הנישואין במועד. ניתן לפרש שהמ

מ"ושמחת בחגך ולא באשתך" הוא מתייחס לנישואין בלבד. אם האיסור נובע מאין לערב 
 שמחה בשמחה, סעודת נישואין היא שמחה גדולה ואין לערבה עם שמחת המועד.
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הרמב"ם סובר ששני ההסברים אינם חולקים והוא פוסק את שניהם כאחד. הרמב"ם 
א את דין סוגייתנו בשני מקומות, בהלכות אישות ובהלכות שביתת יום טוב. בהלכות מבי

הרמב"ם פוסק: "אין נושאין נשים ולא מייבמין במועד כדי שלא  ]פ"ז הט"ז[שביתת יום טוב 
תשתכח שמחת החג בשמחת הנשואין, אבל מחזיר הוא את גרושתו, ומארסין נשים במועד, 

ין ולא סעודת נישואין כדי שלא יערב שמחה אחרת בשמחת ובלבד שלא יעשה סעודת אירוס
"שלא תשתכח שמחת החג בשמחת  –החג". הרמב"ם פותח באיסור לישא אשה במועד 
"שלא יערב שמחה אחרת בשמחת  –הנשואין", ומסיים באיסור לערב שמחה בשמחה 

בחגך  החג". נראה ברור שהרמב"ם סובר ששני ההסברים משלימים זה את זה. דין "ושמחת
ולא באשתך" מתייחס לנישואין בלבד, והוא אוסר לעשות נישואין במועד, אפילו ללא 
סעודה. האיסור לערבב שמחה בשמחה מתייחס לסעודת אירוסין ולסעודת נישואין, ואסור 

 לעשות סעודת אירוסין ונישואין במועד, אפילו כשהנישואין היו לפני המועד.

פוסק: "ואפילו בחולו של מועד אין נושאין נשים כמו הרמב"ם  ]פ"י הי"ד[בהלכות אישות 
שביארנו לפי שאין מערבין שמחה בשמחה שנאמר מלא שבוע זאת ונתנה לך גם את זאת". 
הרמב"ם סובר שאסור לשאת אשה במועד, לא רק מפני הפגיעה בשמחת המועד, אלא גם 

מב"ם מביא את מפני הפגיעה בשמחת הנישואין, ששמחת המועד מאפילה עליה. לפיכך הר
האיסור גם בהלכות אישות, וכדי להדגיש דין זה הוא מביא את הירושלמי הלומד דין זה 
מ"מלא שבוע זאת", פסוק המלמד שנשיאת שתי נשים כאחת אסורה מפני ששתי השמחות 

 מטשטשות זו את זו.

 סיכום

ם הגמ' מביאה ארבעה הסברים לאיסור לישא אשה במועד. הראשונים מתמקדים בשניי
 ונחלקו ביחס ביניהם:

הריטב"א סובר שדין "ושמחת בחגך ולא באשתך" עוסק באיסור נישואין במועד בלבד, 
ואיסור לערב שמחה בשמחה אוסר לערב אפילו סעודת מילה עם סעודת נישואין. תוס' 
מעלה אפשרות שאין נפקא מינה בין שני הדינים, שרק שמחת נישואין מוגדרת כשמחה 

 עם שמחה אחרת. שאסור לערב אותה

תוס' במסכת כתובות מפרש ששני ההסברים נובעים מדין אחד, מאיסור לערב שמחה 
 בשמחה.

 הרמב"ם סובר שהאיסור לערב שמחת נישואין במועד מורכב משלושה דינים:

אסור להאפיל על שמחת המועד על ידי שמחת  –א. "ושמחת בחגך ולא באשתך" 
 הנישואין.

אסור להאפיל על שמחת המועד על ידי שמחה אחרת.  – ב. "אין לערב שמחה בשמחה"
 סעודת נישואין וסעודת אירוסין מוגדרות כשמחה המאפילות על שמחת המועד.

 אסור להאפיל על שמחת הנישואין על ידי שמחת המועד. –ג. "מלא שבוע זאת" 

 הלכה
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]עיין משנה  פוסק שאין נושאים נשים במועד, אפילו ללא סעודה ד[-]סי' תקמו סע' אהשו"ע 

, ואסור לארס אשה ולקיים סעודת אירוסין במועד. הוא מתיר לישא אשה ערב ברורה סק"א[
הרגל ולקיים את סעודת הנישואין במועד, לעשות סעודת ברית מילה ופדיון המת במועד, 
וכן לסעוד סעודת אירוסין עם מרעיו שלא בבית ארוסתו, ולעשות סעודה בבית ארוסות 

 ין. שלא בשעת אירוס

מביא מחלוקת פוסקים לענין סעודת שידוכין. הט"ז אוסר כסעודת  ]סק"ב[המשנה ברורה 
אירוסין, ושאר האחרונים מקילים. הוא מוסיף שגם הט"ז מתיר כשאינו עושה סעודה גמורה 

 אלא רק מיני מרקחת.


