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 תוכן
כל שהוא משום אבל כגון תשעה באב ואבל אסור בין בחמין בין בצונן כל שהוא משום 

 1................................................................. מותר תענוג, כגון תענית צבור בחמין אסור בצונן

 3..................... כל חייבי טבילות טובלין כדרכן בין בתשעה באב בין ביום הכפורים 

כשאמרו אסור במלאכה לא אמרו אלא ביום ... בנעילת הסנדל ... בעיר אבל בדרך  
 3 מותר

תכפוהו אבליו בזה אחר זה הכביד שערו מיקל בתער ... אבל לא במספרים במים ולא 
 4......................................................................................................................... בנתר ולא בחול

 4.................................................................................. אבל אסור בתכבוסת כל שבעה 

גליו בחמין אסור בצונן אבל אסור לרחוץ כל גופו בין בחמין ובין בצונן ... אבל פניו ידיו ור
 5..................................מותר אבל לסוך אפילו כל שהוא אסור ואם לעבר את הזוהמא מותר

 6................ חיד ... בשומע תפלמתפלל של תענית והיכן אומרה בין גואל לרופא ... י 

 

 יג. דף

 

 רבואולהלן עמוד ב' י בין בחמין ובין בצונן כל גופו, תאסור ברחיצ 1האבל
וכן  אינו אסור רק שבעה, אבל אח"כ מותר ברחיצה,שוכל זה מדינא  .יותר

רחיצה כל ל'  לכ האידנא לאסורהאשכנזים  3אלא שנהגו ,2מנהג הספרדים
, כי מנהג קדום הוא 4ואין לשנות המנהג .ואפילו לחוף הראש אסור ,יום

ר הזיעה מותר אף אולם לחזק גופו החלש או להסי .ונתייסד על פי ותיקין
 5בחמין.

                                                 
 א אשו"ע ונו"כ יו"ד שפ 1
 בשו"ת יביע אומר ח"ט )סימן פט אות יד( עיין 2
 שםרמ"א  3
בספר נהר מצרים )הל' אבלות אות קז( כתב, שפשט המנהג במצרים לאסור רחיצת כל גופו כל שלשים יום  4

 הרמ"א.  ואפילו בצונן, וכמ"ש
 ם זב דיני השלושיגשר החיים כ 5
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חמין בין אסורה בט' באב, בין ב 7של תענוג 6רחיצהשם שהאבל אסור כך כו

 אפילו להושיט אצבעו במים, אסור.. בצונן

אם היו ידיו  ,ממילא רוחצת גם ידיה מותרשהמבשלות וצריכות לרחוץ הבשר אף  8נשיםאך 
מלוכלכות בטיט ובצואה, מותר לרחוץ להעביר הלכלוך, ולא יטול כל ידיו אלא לפי הצורך 

 להעביר הלכלוך. 

 ו.אצבעותיונוטל עד סוף קשרי  אם עשה צרכיו,

משום רוח רעה השורה על הידים וצריך ליזהר שלא יטול ידיו אלא עד  נוטל אדם ידיו שחרית,

 . סוף קשרי אצבעותיו

וקא בדרך העברה אבל לרחצם בהדיא וד לאחר שניגב ידיו ועדיין לחות קצת, מעבירם על עיניו 
ואינו חושש, דהוה ליה  ואם היה לפלוף על גבי עיניו ודרכו לרחצם במים, רוחץ ומעבירו ,לא

 כטיט וכצואה שרוחץ כדרכו ואינו חושש. 

רק אחר שעשה צרכיו יטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו  ,לא יברך ענט"י בשחרית אחר הנטילהו

 ואז יברך ענט"י משום תפלה 

 .מותר לרחוץ ידיו אף לתפלת המנחה דהוי כמקבל פני השכינה וכטבילת מצוה שהתירווכן 

כי חיובם בנט"י מדינא עד סוף  ,וחולה האוכל פת נוטלים הידים כדרכן 9ים לדוכןכהנים העול

  .פרק היד

מי שהוא איסטניס וצריך לקנח פניו במים ואין דעתו מיושבת עליו כל היום עד שיקנח במים 

 .10יקנח אבל שאר כל אדם אסור

לרחוץ מעט, ואף בחמין. ותלבש בגד נקי, שכבר לבשתו, שאין לצורך הפסק טהרה כתב מותרת 
 .11עליו כתמים, ואם אין לה אלא מכובס מותרת ללובשו שהיא לצורך מצוה

אסורים  עצירת גשמים מחמתעל הצבור ב' וחמישי וב', שגוזרין בית דין על הציבור תעניות ב

אבל פניו ידיו ורגליו בחמין, וכל גופו  ,ברחיצת כל הגוף בחמין, לפיכך נועלין את המרחצאות

 .בסיכה אלא אם כן הוא להעביר את הזוהמאבצונן, מותר. ואסורים 

                                                 
 יא -שו"ע ונו"כ תקנד ז  6
 מב" ס"ק יט 7
 מ"ב שם ס"ק יט 8
 שע"ת סק"ז ומ"ב סי' תרי"ג סק"ז 9

 מ"ב שם ס"ק יב 10
 שעה"צ סי' תקנ"א סקל"ה 11
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 טבילה של מצוה בזמנה, מותרתכבר התבאר במסכת יומא דף פח. ש
, אבל בזמן הזה אין טבילה בזמנה בתשעה באב ואפילו ביום הכפורים,

וכ"ש בתשעה באב אפילו  12אסור לאשה לטבול בליל יום הכיפורים ולפיכך
תה הגיע זמן טבילתה בלילה זו, כיון שאסורה לשמש בלילה זו אין בטביל

, אלא אם כן בעלה 13מצוה כלל שטבילה בזמנה לאו מצוה היא בזמן הזה
 עמה ומשום ביטול פריה ורביה. 

אבל אשה הלובשת לבנים בימי ז' נקיים ביום הכיפורים ובתשעה באב או כהכנה להפסק טהרה, 

ל מותרת לרחוץ קצת בין ירכותיה בין בחמין בין בצונן מכיון שע"י רחיצה זו היא ממהרת לטבו
ולשמש, א"כ היא רחיצה של מצוה, שמותרת ביום הכיפורים ותשעה באב ולא אסרו אלא 

 כשמתכוין לתענוג.

בזמן הזה שבטלה תקנת עזרא שתיקן טבילה לבעל קרי, אסור  14מי שראה קרי ביום הכיפורים
לטבול או לשפוך עליו תשעה קבין. אפילו מי שנוהג כך בכל ימות השנה לא ינהג כן ביום  15לו

כיפורים שאין מנהג להתיר את האסור אלא לאסור את המותר. ואם הקרי עדיין הוא לח מקנחו ה
 במפה ודיו, ואם נתייבש כבר או שנתלכלך בבשרו רוחץ במקומות המלוכלכין שבו לבד ומתפלל.

 

 מחמתעל הצבור ב' וחמישי וב', שגוזרין בית דין על הציבור תעניות ב
אסורים בהם בעשיית מלאכה ביום אבל  כשעברו ולא נענו  עצירת גשמים

 .אבל לא בדרך, וכן אסור בנעילת הסנדל בעיר לא בלילה

                                                 
 ו"ע ונו"כ תריג בש 12
ודוקא הם שהיו עוסקים בטהרות היה צריך לטבול מיד כדי שלא יטמאו הטהרות אבל השתא דהטבילה  13

אינה באה אלא לטהרה לבעלה יכולה היא לרחוץ ולחוף ערב יוה"כ וחופפת מעט גם למוצאי יוה"כ משום 
 דצריך חפיפה סמוך לטבילה. ביאור הלכה שם

 שו"ע ונו"כ שם יא  14
אמנם יש מהראשונים שהתירו ויש מהאחרונים שהורו כן למעשה למי שנוהג תמיד לטבול והסומך על  15

המקילים אין מזניחים אותו כמש"כ כה"ח סקנ"ז, אלף המגן סקכ"ב, שו"ת שבה"ל ח"א סי' קס"ה, מועדים 
 וזמנים ח"ח בהוספות לח"ו סי' כ"ט, שו"ת באר משה ח"ה סי' קכ"ה
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שאירע לו אבלות מיד אחר כלומר שתכפוהו אביליו זה אחר זה,  16אדם
שערו בתער אבל לא מיקל  ,ל מת אחרשסיים שבעת ימי אבלות ע

מי שאירע לו אבלות מיד אחר , 17. וכןובלבד שיעשנו בצינעאבמספרים. 
ל מת אחר, מותר לו לכבס את בגדיו במים שסיים שבעת ימי אבלות ע

ואחר כך  .ולא עם חומרי כביסה אבל לא בנתר ואהלמכבס במים  ,בלבד
מי שאירע לו אבלות מיד אחר שסיים שבעת ימי אבלות על וכן  .ילבשנו

 .18מת אחר, מותר לו לרחוץ כל גופו בצונן

 :דף יג

 

בגדיו כל שבעה, אפילו במים לבד. ואין חילוק בזה  אסור לכבס את 19אבל
בין אם מכבס ביד לבין אם מכבס במכונת כביסה, או בניקוי יבש. ואפילו 
אם מכבס לצורך אחר שבעה, אסור לכבס בימי השבעה. ואפילו אחרים 
אסור להם לכבס בגדיו. ובכלל האיסור הוא גם הבגדים העשויים לספוג את 

 . ניםכגרביים, ולבהזיעה. 

אם מסר את בגדים לניקוי יבש במכבסה קודם שנעשה אבל, מותר להם לכבס את בגדיו בימי 
 .20השבעה, בכדי שימסרו לו אותם מיד אחר השבעה

אם הבגד שהאבל לבוש בו נתלכלך מעט בכתם, מותר לשפשף במגבת לחה את מקום הכתם 

 . 21בלבד

                                                 
 שו"ע ונו"כ יו"ד שצ ג 16
 שפט אשם שו"ע ונו"כ  17
 קוט יוסף אבילות יחלמסתברא וכן בי 18
 פטשו"ע ונו"כ ש 19
לגמרי, וכמו שכתב בכיוצא בזה דמכבסה דינה כקבלנות שהתיר מרן. ואף שניקוי יבש יש לו דין כיבוס  20

בשו"ת אגרות משה )חלק ג' אורח חיים סימן עט(, דניקוי הנהוג כיום בשאר דברים דינו ככיבוס במים. מכל 
מקום מאחר שאין הכיבוס נעשה אלא במכבסה ולא בבית האבל, והם עושים כן בקבלנות, יש להתיר להם 

 אות ביז ילקוט יוסף  לכבס גם בימי השבעה של האבל.
 שאין זה דרך כיבוס 21
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כשם שאסור לאבלים לכבס, כך אסור להם ללבוש בגדים המכובסים מקודם לאבלות, ואין צריך 

לומר שאסור להם ללבוש בגד חדש. ואמנם בגד של מצוה כגון טלית מכובסת, מותר לאבל 
שנתלכלך, מותר לאבל להחליפו  וכדומה פיג'מהללבוש אפילו תוך שבעה. וכן בגד של שינה 

 וללבוש בגד שינה מכובס. 

אסור להחליף את הסדין והמצעים כל שבעה. וכן אסור לו לכבסן. ואבל השוהה בימי השבעה 
בבית מלון, יש לו להודיע להנהלת בית המלון שלא יחליפו לו את המצעים בימי השבעה. ואם 

עברו והחליפו את המצעים שעל מטתו, ואין שם אדם אחר שישכב על אותם מצעים קודם שהוא 
 . 22תר לו להשתמש בהם על ידי שיניחם על גבי קרקע כדי שיתלכלכו מעטישתמש בהם, מו

אסור לאבל תוך שבעה לכבס מטפחות הידים והאף והשלחן, אף על פי שמותר לכבסם בחול 

המועד אסורים בימי אבלו. אלא שלכבוד שבת מותר לפרוס מפה מכובסת, ויש שכתבו שהוא 
 הדין במטפחות הידים. 

ה, ורק אם יש בדבר 23חמים, אין לאבל תוך שבעה להחליף את בגדיו מפני הזיעגם בימי הקיץ ה
משום כבוד הבריות, וכגון שיש ריח רע וכדו', ובפרט בערים הסמוכים לים, ששם הלחות גבוהה 
והזיעה מרובה, יתן את הלבנים או הגרביים לאחר ]שאינו אבל[ שילבשם כשעה אחת, ואחר כך 

ם. ואם אין שם אחר שילבש את הלבנים או הגרביים כשעה, יהיה מותר לאבל עצמו ללובש
והחום כבד מאד, והלבנים של האבל מלאים זיעה, ויש שם כבוד הבריות, מותר לאבל להעביר 

ממחטה לחה על גופו, כדי לנקות את הזיעה מעל גופו. אך בכל אופן אין להקל לאבל להתרחץ 
 בימי השבעה, גם לא במים צוננים. 

שפחה יושב שבעה על אחד מקרוביו, ושאר בני הבית אינם יושבים שבעה, מותר אם ראש המ

 .24להם לכבס את בגדיהם גם בימי האבל של ראש משפחתם

 

שבעה אסור לרחוץ כל גופו אפילו בצונן, כל שבעה ימי אבלות,  25אבל תוך
 אבל פניו ידיו ורגליו בצונן מותר, אבל במים חמים או פושרים אסור. 

                                                 
אבל השוהה בבית מלון, ראה מה שכתב בזה בשו"ת מנחת יצחק חלק ונהר מצרים )דיני אבלות אות קלד(.  22

 י' )סימן מד(.
 פ"ת שם 23
 בשדי חמד )מערכת אבלות אות לט( בשם שו"ת תפארת אדם. 24
 שו"ע ונו"כ שם שפא א 25
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ם היה מלוכלך בטיט וכדומה, רוחץ כדרכו ואפילו בחמין. ואם המקום א

המלוכלך הוא רק בידיו או בפניו, לא ירחץ כל גופו. וכן מי שיש לו לכלוכים 
 בשערו וכדו', מותר לחפוף הראש אפילו בחמין. 

וכן מי שהוא איסטניס מתירים לו להתרחץ, אבל לא כל מי שאומר שהוא איסטניס מתירים לו 
רחץ, אלא דוקא מי שידוע שהוא מתנהג בנקיות רבה, ואם לא ירחץ יצטער הרבה ויבוא להת

 לידי מיחוש, אז מותר לו להתרחץ. 

אבל שיש לו מחלת גרדת קשה, ועל פי הוראת רופא צריך לרחוץ בחמין כל יום, ואחר רחיצתו 
 שני והלאה.לתת משחה על בשרו לרפואה, ויש לו צער בזה, יש להקל על כל פנים מיום 

 ת.נים על ימי האבלוושמוכן אסור לאבל לסוך את גופו במשחות 

 

בין יחיד  ,אומר עננו בשומע תפלה, בין יחיד שקיבל עליו תענית 26יחיד
וכן שליח צבור שמסדר תפלתו בלחש,  בתענית צבורהמתפלל עם הצבור 

 .כיחיד דמי ובשומע תפלה

ה ׁשֹוֵמעַ אומרו קודם ו ָּ י ַאת  הוכו', ולא יחתום  כ ִּ רָּ ֵעת צָּ ֵאל ב ְ רָּ ֹשְ ֹו יִּ עֹוֶנה ְלַעמ  , .הָּ
ה - אלא כשמגיע ל ה ְוצו קָּ רָּ ל ֵעת צָּ כָּ  27'יסיים כי אתה שומע תפלה וכו ב ְ

עננו בצום  אפילו כשמתענה יחיד, יאמרוולא ישנה ממטבע הברכה. 
 וכו'.  28תעניתנו

ְנֵינו  ברכת  אמרשחר לאמר ואבל הש"ץ קובע ברכה לעצמו וא  ְרֵאה נָּא ְבעָּ
אֵ וסיים  רָּ ֹשְ ֹוֵאל יִּ ֵאנו  , קודם שמתחיל לג  יֹום צֹום אומר  ְרפָּ ד ֲעֵננו  ב ְ ֲעֵננו  ְיֹדוָּ

יֵתנו   ֲענִּ ַ ה וכו' וחותםת  רָּ ֵעת צָּ ֵאל ב ְ רָּ ֹשְ ֹו יִּ עֹוֶנה ְלַעמ  ד. הָּ ה ְיֹדוָּ ָּ רו ְך ַאת  ָּ  .ב 

ללה באלוקי ווכ ,אף על פי שלא פתח בברכה שלאחריה אם שכח מלומר עננו, אין מחזירין אותו
 . לאחר תפלתוואם נזכר קודם שעקר רגליו, אומרו בלא חתימה  נצור

                                                 
 ע ונו"כ או"ח תקסה אשו" 26
ואפילו ש"ץ אם שכח לומר ענינו בין גואל לרופא שאומר בשומע תפלה ג"כ לא יחתום שם בברכה בפ"ע  27

 . מ"ב שם גאלא יסיים כי אתה שומע כיחיד
שלא יהיה אחד בסוף העולם שמתענה היום ]מ"א[ ויש לא מיחזי כשיקרא מה שאומר בלשון רבים דא"א ו 28

. מאחרונים שמצדדים לומר ביום צום תעניתי או ביום צום התענית והעולם נהגו כרמ"א וכן העתיק בדה"ח
 מ"ב שם ה



 
   

 
 
 

 להצטרפות להלכות הדף היומי להלכה למעשה

https://chat.whatsapp.com/GBwUrGXgJmSBYBitDGM0T3 

 

 
שליח ציבור ששכח עננו בין גואל לרופא אם נזכר קודם שאמר ברוך אתה ה' דברכת רפאנו 

ויאמר עננו  ולא 'למדני חוקיך'יחזור לומר 'עננו', ואם כבר אמר בא"י יסיים 'רופא חולי' וכו' 
'המברך את עמו ישראל בשומע תפלה, לא נזכר גם בשומע תפלה יאמרנה מיד אחר ברכת 

 בשלום' קודם אמירת 'יהיו לרצון'. לא אמרו כלל בין יחיד בין ש"ץ אין מתפללים שוב.

שיהיה צריך לאכול כדי רים שאין היחיד אומר עננו, כי אם במנחה, שמא יאחזנו בולמוס יש אומ
אבל שליח צבור, אומרו גם בתפלת שחרית כשהוא מתפלל  ,29ונמצא שקרן בתפלתולהשיב נפשו 

עננו בשומע  הש"ץ אבל בתפלת לחש שלו לא יאמר, בקול רם, שא"א שלא יתענו קצת מהקהל
  .30פלה דהוא כשאר יחידיםת

עצם שאפילו בתפלת ערבית שקודם התענית ובארבע צומות, גם היחיד אומרו בכל תפלותיו, 

ם התענית דאפילו יאחזנו בולמוס ויאכל שייך שפיר למימר עננו ביום צו ,31התענית מתחיל מבערב
אולם אין אומרים מערבית אלא  פרדיםוכן נהגו הס הזה, כיון שתיקנו חכמים להתענות בו.

ואפילו מתפלל מנחה גדולה יאמר שלא לאומרו כי אם במנחה,  ,ונהגו בכל הצומות .32משחרית
מלבד שליח  ,33ענינו דאפילו אם יאחזנו בולמוס לא יהיה שקרן בתפלתו דעכ"פ התענה עד חצות

 צבור שאומר שחרית כשמתפלל בקול רם.

דּוַע  שאחר תפלת המנחה לאחר אלהי נצור וכו' 34טוב לומר בתחנונים לּוי ְויָּ ִמים ּגָּ עֹולָּ ל הָּ ִרּבֹון ּכָּ
א ֶחְלּבוֹ  ּנּו ֶאּלָּ ין ַמְקִריִבין ִמּמֶ ן, ְואֵּ ְרּבָּ ִביא קָּ א ּומֵּ ם חֹוטֵּ דָּ ם, אָּ ׁש ַקּיָּ ְקּדָּ ית ַהּמִ ּבֵּ ְזַמן ׁשֶ , ּבִ ֶניךָּ  ְלפָּ

ה בַּ  ר, ְוַעּתָּ ים ְמַכּפֵּ ַרּבִ ַרֲחֶמיךָּ הָּ ה ּבְ מֹו, ְוַאּתָּ ׁש ְולֹא ְודָּ נּו ִמְקּדָּ ין לָּ נּו ְואֵּ ׁשֵּ ית ִמְקּדָּ ַרב ּבֵּ ינּו חָּ ֲעֹונֹותֵּ
חֵּ  ט ַהּיֹום, ּכַ ְתַמעֵּ ּנִ ִמי, ׁשֶ י ְודָּ א ִמעּוט ֶחְלּבִ ְיהֵּ , ׁשֶ ֶניךָּ פָּ צֹון ִמּלְ ן ְיִהי רָּ כֵּ נּו, לָּ ֲעדֵּ ר ּבַ ַכּפֵּ ּיְ ן ׁשֶ ֶלב כהֵּ

ִני ֶניךָּ ְוִתְרצֵּ ַח ְלפָּ ְזּבֵּ י ַהּמִ ּבֵּ ח ַעל ּגַ  יאמרנו במעריב.אם שכח לאומרו במנחה ו .35מּונָּ
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