
ג. ג.י י

דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם סימבמ, ל״ת שְּ

מר•אזטמא
זשגפ תכפ פכת טזטפ,

ש"ק, רפעגמן ר' אזטמפא תסגפא זכ צהשפג, תפלכמן פבפאמן ישזפק מפם,
פתחפגמן שיכתלצ פשגסמהצ פשחמלצ פשחטקכ פשאבימב, פטפזכמן תא ציגסהתפא.

זשגפ תכפ פכת טזטפ
ש"ק רפעגמן זכמצן זפק בשז, בצן בכפב זבגצ אזטמפא זכ צהשפג.

יצ תכפ מאגפא זכ צגתבפטפא, בשתכפ יאגמזמן. פטפזכמן תא צסטפמפא.
שבטמ ינמן זם סבמלצ, פשסימבמ יפאגמן יוטמ לשפק צבשא.

זשגפ תכפ פכת טזטפ
ייזנמן שיבת פיאן, ששטמן, פשטנמזצ, שתמגפחמן, פשטמבפתמן, 
פשבתמכא בכפם שמן תקם כסשמגפ, לשטמ תקם צטעפומן כידפם.

צמסמקמם ספעגמן פיאזטמן זק במהת טמחן.
מהת טמחן פמגקפ רבימם חמין דככצ, קצכפת דהמג סנמם צמפם פרפ'.

לא רק מרחיצה ואילך דתענוג אלא אפי מלאכה צער אסורה
ד'דקבץ הץ דגתץ טהגצ' תענית כעצרת שבועות דאסור במלאכה,

ורק מהבוקר כתיזץ פדךס' דביום, וכר''ה שמתאספים בבוקר.
•• אביי:אביי: מבוקר ועד חצות היום- מתעסקין בעסקי בני העיר,
מכאן ואילך רבע היום קוראים ומפטירים ויחל ודרשו,

ורבע היום מבקשים רחמים.



רחיצה בחמין ובצונן
א. ר"ח:א. ר"ח: תשעה באב ואבל - אסור בין בחמין בין בצונן.

תענית צבור בחמין אסור, בצונן מותר.
ומוכח ומוכח מדנועלין את המרחצאות. דמותר צונן.

ומוכח:ומוכח: דת''ב בצונן אסור, דחייבי טבילות טובלין בת''ב וביוה''כ

ומיירי:ומיירי: בצונן, דחמין הם שאובים, ודווקא הם ולא אחרים.

ודחינן:ודחינן: דמיירי בחמי טבריה ואין צונן, ולכן לרחב''ה מבטל עליו

וויקשה: יקשה: דת''צ בצונן אסור דבמלאכה רק ביום, אבל בלילה מותר.

ונעילת הסנדל דווקא בעיר, אבל בדרך מותר.
ורחיצה דווקא כל גופו, אבל פניו ידיו ורגליו - מותר.

ודחינן:ודחינן: דמיירי בחמין דווקא ומנודה ואבל, על שאר ההלכות 

ומיירי ומיירי בצונן, דבחמין אסור לאבל להושיט אצבע,

ויקשה: ויקשה: דאבל בצונן מותר דכשמתו בני ריב''חדכשמתו בני ריב''ח  רחץ בצונן כל 

שבעה.
ודחינןודחינן כשתכפוהו אבליו שהתירו לרחוץ ולהקל שערו ולכבס

[ר"ח: ורק בתער ולא במספרים, במים - ולא בנתר ולא בחול.]

 
ב. רבא:ב. רבא: אבל מותר לרחוץ בצונן כבשר ויין תענוג מועט

והך דאין הבוגרת מנוולת עצמה בימי אבל אביה.- הא נערה 
כן.

והיינו שלא תרחץ בצונן, דבחמין אסור גם לבוגרת
: דלא ברחיצה אלא בכיחול ופירכוס. ודחי':ודחי'

ואין להוכיח מריב"ח:ואין להוכיח מריב"ח: שרחץ בצונן כל שבעה דשם תכפוהו אבליו,

ג. א"ד רבא ג. א"ד רבא אבל אסור לרחוץ בצונן, ובשר התירו לשכח פחדו.

ואין להוכיח: ואין להוכיח: מדנערה דאפשר דמיירי בכיחול ופרכוס

• ר"ח זאת אומרת:• ר"ח זאת אומרת: אבל אסור בתכבוסת כל שבעה.

ווהלכתאהלכתא: : אבל אסור לרחוץ כל גופו בחמין, ובצונן כל שבעה.

אבל פניו ידיו ורגליו, בחמין - אסור, בצונן - מותר.
אבל לסוך אפילו כל שהוא אסור. אלא להעביר הזוהמא.



כצהכסא גשמ רגבפן שן גשמ תגמצ בכמנ''ת

כמטד כצהנגופא
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