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 וקוסמטיקה בחול המועד איפור :בכסוגיה 

* 

 רקע

 סוגייתנו עוסקת בדין איפור וקוסמטיקה בחול המועד.

 מקורות

 א. ט: "ועשה אשה תכשיטיה... לא בעיין בנתין טפלא"
 ב. רי"ף ג: באלפס, "ועושה אשה תכשיטיה... על פניה שלמטה"

 "ג. רמב"ן פסקי דיני מלאכת חולו של מועד, "וקשוט הגוף... ודומיא דאוכל נפש
 ריטב"א ד"ה מתני'    

 ד. ריטב"א ד"ה ר' יהודה אומר אשה
 רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ז ה"כ    

 ה. שו"ע סי' תקמו סע' ה ומשנה ברורה ]בעיקר: ביאור הלכה ד"ה כל[
 

ד ע ו מ ל  ש ל  ו ח ת  ו כ א ל מ י  נ י ד י  ק ס פ ן  " ב מ  ר
ואלו שמנו וקשוט הגוף נראה שעשו אותו כאוכל נפש, לפיכך עושה אשה תכשיטיה במועד, 

 חכמים נמי מותרין )להסתפק( ]להסתפר[ מיד אומן כדרכן דהנאת הגוף הוא ודומיא דאוכל נפש.

 

ה ש א ר  מ ו א ה  ד ו ה י  ' ר  , ' י נ ת מ ה  " ד א  " ב ט י  ר

מתני' עושה אשה תכשיטיה במועד. פי' שזה צורך הגוף הוא וכעין אוכל נפש ולפיכך עושה כדרכה 
כנס לרגל מנוולת דקשוט מילתא דצריכא כל יומא ובלא שינוי ובטירחא רבה, ולא גזרו בה שמא ת

 ויומא הוא ועוד שאין דרכן להשהות.
ר' יהודה אומר אשה לא תסוד וכו'. ובגמ' מפורש דמודה ר' יהודה בסיד שיכולה לקפלו במועד, 
וש"מ דרבנן אפי' בסיד שאינה יכולה לקפלו במועד שרו כיון שלצורך קישוט עביד ליה וחשיבות 

יש אומרים דר' יהודה הוא מפרש ואינו חולק ומודה דאמרינן בגמ' מודה לגרמיה, הוא לה, אבל 
וכן נראה דעת הרמב"ם ז"ל שכתב בחבורו ]פ"ז ה"כ[ כדברי ר' יהודה, והיינו דאקשינן בגמ' מדר' 
יהודה אדר' יהודה דאילו לרבנן לא קשיא אע"ג דבעינן התם שמחה דלאחר זמן, דהא במתני' נמי 

א שרי לסוד ]אלא ביכולה[ לקפלו במועד, והראשון נראה יותר נכון ואקשינן מדרבי הכי בעי לה ול
יהודה אדרבי יהודה משום דמפרשא מילתיה בהדיא, ותו דמאי דאמרינן התם רבנן לדבריו דרבי 

 יהודה קאמרי כדפרשינן בדוכתא.
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 הסבר הסוגיה

    .ל הוא לה""ועושה אשה תכשיטיה במועד רבי יהודה אומר לא תסוד מפני שניוו

 ]משנה ח:[                                                                                          
 

המשנה מתירה לאשה לעשות תכשיטיה במועד. מסבירה הברייתא שתכשיטי נשים הם: 
 כוחלת, פוסקת ומעבירה סרק על פניה, שהם סוגים שונים של איפור וטיפוח קוסמטי.

הגמ' מביאה את דברי רב הונא בר חיננא הסובר שאיפור מותר לילדה בלבד ולא לזקנה, 
רב חסדא שאיפור מותר אפילו לזקנות, "דאמרי אינשי בת שיתין כבת שית ואת תשובתו של 

. רב הונא בר חיננא ]בתרגום חופשי: בת ששים כבת שש רצה לקנות כלי איפור[לקל טבלא רהטא" 
סבר שלילדה חשוב מאוד להתאפר, ולכן האיפור שלה הוא צורך המועד, ולזקנה לא חשוב 

המועד. ענה לו רב חסדא שאיפור חשוב לכל אשה,  להתאפר, ולכן איפור שלה אינו צורך
 אפילו עומדת על קברה, ולכן מותר לזקנה להתאפר במועד. 

מגמ' זו משמע שאיפור בחול המועד אמור להיות אסור, אבל צורך המועד מתירו. אם 
אנו מבינים שכל מלאכה האסורה בשבת וביום טוב אסורה בחול המועד, אלא אם עושים 

דברי הגמ' מובנים. אם אנו מבינים שדין מלאכה בחול המועד  –רך המועד את המלאכה לצו
אינו קשור לדין מלאכה בשבת וביום טוב, ובחול המועד אסורה מלאכה של טרחה בלבד, 
מדוע הגמ' דנה בדין איפור לזקנה, והרי אין במלאכת איפור טרחה, ואין סיבה לאוסרה 

 במועד. 

פירוש  -רש את הגמ': "עושה אשה תכשיטיה במועד מפ ]ד"ה מתני' עושה אשה[הריטב"א 
שזה צורך הגוף הוא וכעין אוכל נפש ולפיכך עושה כדרכה ובלא שינוי ובטירחא רבה". 
הריטב"א מוסיף, שכיוון שאיפור צורך הגוף מותר לעשותו אפילו כשיש בו טרחה רבה. 

די להסביר את התוספת "טירחא רבה" אינה נצרכת, ונראה שהריטב"א הוסיף אותה רק כ
 הדיון לגבי איפור.

הכותב:  ]פסקי דיני מלאכות בחולו של מועד[מקור דברי הריטב"א הם בדברי הרמב"ן 
"וקשוט הגוף נראה שעשו אותו כאוכל נפש, לפיכך עושה אשה תכשיטיה במועד", הרמב"ן 
אינו מתייחס לענין הטרחה. אולי הרמב"ן והריטב"א נחלקו בנקודה זו. הרמב"ן סובר 
שאיפור אמור להיות אסור בחול המועד כשם שהוא אסור בשבת וביום טוב, וצורך המועד 
מתירו. הריטב"א סובר שבחול המועד אסור לעשות מלאכות של טרחה בלבד,  ולכן הוא 

 מדגיש שדיון הגמ' הוא על איפור שיש בו טרחה. 
 

. אשה סדה את אוסר לאשה לסוד בחול המועד "מפני שניוול הוא לה" ]ח:[רבי יהודה 
גופה בסיד כדי להסיר את שער גופה. פעולה זו כרוכה בצער רב, ולכן אוסרה רבי יהודה 
במועד. הגמ' מביאה ברייתא שרבי יהודה אוסר רק כשהיא מסירה את הסיד לאחר המועד, 
וצערה במועד והנאתה לאחר המועד, אבל כשמסירה את הסיד במועד רבי יהודה מתיר, 

 יהנות במועד מהסרת השער. מפני שהיא זוכה ל
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מפשטות המשנה משמע שרבי יהודה חולק על רבנן, וכיוון שרבי יהודה מתיר לסוד 
כשמסירה את הסיד במועד, רבנן חולקים ומתירים לסוד אף כשמסירה את הסד לאחר 
המועד, ואין לה הנאה במועד. מסקנה זו צריכה עיון מדוע רבנן מתירים להצטער במועד 

 חר המועד?כדי ליהנות א

פוסק: "טופלת עצמה בסיד וכיוצא בו והוא שתוכל לקפלו במועד".  ]פ"ז ה"כ[הרמב"ם 
הרמב"ם פוסק כרבי יהודה שמותר לסוד בסיד רק כשמסירה אותו בחול המועד. פסק 
הרמב"ם קשה, מדוע הוא פוסק כרבי יהודה ולא כרבנן? נראה להסביר שהרמב"ם מפרש 

ורך הנאה אחר המועד, ועל כרחך שרבי יהודה אינו חולק שלא ניתן להתיר לסוד בסיד לצ
 על רבנן אלא מפרשם.

חולק על הרמב"ם ומפרש שרבנן חולקים על רבי יהודה:  ]ד"ה רבי יהודה אומר[הריטב"א 
"ושמע מינה דרבנן אפילו בסיד שאינה יכולה לקפלו במועד שרו כיון שלצורך קישוט עביד 

שטות מוגדרת כצורך המועד, ולכן היא מותרת אף ליה וחשיבות הוא לה". פעולת ההתק
]לא זכיתי להבין את הסברו של הריטב"א. בטיפול בסיד במועד יש שהנאת ההתקשטות לאחר המועד 

שתי בעיות: א. מלאכה במועד שלא לצורך המועד. ב. צער במועד. סברתו של הריטב"א שמלאכת 

ועד, מובנת, אבל מדוע מותר להצטער במועד ההתקשטות מוגדרת כצורך המועד ולכן המלאכה מותרת במ

 . כדי ליהנות אחר המועד?[

 סיכום

המשנה מתירה איפור וטיפול קוסמטי במועד. הרמב"ם פוסק שטיפול קוסמטי מותר רק 
 כשיש הנאה מהטיפול במועד, הריטב"א מתיר אף כשהנאת הטיפול אחר המועד.

אסורה בחול המועד, אלא  מפשטות סוגייתנו משמע שכל מלאכה האסורה ביום טוב
שצורך המועד מתיר עשיית מלאכות אלו. הריטב"א, כנראה, חולק על הבנה זו, ולכן הוא 

 מדגיש שהיתר איפור משום צורך המועד מתייחס לטיפול שיש בו טרחה.

 הלכה

פוסק כרמב"ם שטיפול קוסמטי מותר רק כשהנאת הטיפול  ]סי' תקמו סע' ה[השו"ע 
מביא שיש כמה ראשונים המתירים אף כשהנאת הטיפול  ]ד"ה כל[ במועד. הביאור הלכה

 אחר המועד.


