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  אלו דברים שאבל אסור בהן

  איסור תלמוד תורה א.

  יב הלכה ב פרק) ליברמן( ברכות מסכת תוספתא

 במדרש במשנה ולשנות ובכתובים בנביאים בתורה לקרות מותרין והיולדות והנדות והזבות הזבין

 5 ובלבד הרגילות בהלכות הוא שונה אבל' או יוסה' ר בכולן אסורין קריין ובעלי ובאגדות בהלכות

  המשנה את יציע שלא

   א עמוד ל דף תענית מסכת בבלי תלמוד

 ובנעילת ובסיכה, ובשתיה באכילה אסור: באב בתשעה נוהגות באבל הנוהגות מצות כל: רבנן תנו

 בתלמוד במשנה ולשנות, ובכתובים בנביאים בתורה לקרות ואסור, המטה ובתשמיש, הסנדל

 10 רגיל שאינו במקום ושונה לקרות רגיל שאינו במקום הוא קורא אבל. ובאגדות ובהלכות ובמדרש

 משום, בטלין רבן בית של ותינוקות. שבירמיה הרעים ובדברים באיוב, בקינות וקורא, לשנות

  . לב משמחי ישרים' ה פקודי שנאמר

, לשנות רגיל שאינו במקום שונה ואינו, לקרות רגיל שאינו במקום קורא אינו אף: אומר יהודה רבי

 משום, בו בטלים רבן בית של ותינוקות, שבירמיהו הרעים ובדברים ובקינות באיוב הוא קורא אבל

 15  .לב משמחי ישרים' ה פקודי שנאמר

  :816-817' עמ, ד"ע פב, ה"ה ג"פ ק"מו ירושלמי

 המיטה ובתשמיש הסנדל בנעילת בסיכה ברחיצה. שבעה כל בהן אסור שאבל דברים אילו. תני

  .מלאכה ומלעשות שלום משאילת והגדות הלכות מדרש ומלשנות בתורה מלקרות ומלכבס מלספר

...  

 20  . שלתורה דבר ואפילו". דבר אליו דובר ואין. "יוחנן' ר' אמ. בתורה ומלקרות

  . מיית הוה לא תנא אילו גרמיה כל. לקיש בן' שמע' ר ליה' אמ

  .לו לפתוח במה יודעין היו בשלא. יוחנן' ר בשם פזי בר יודה' ר' דאמ כיי. כדון מאי

  . ובנתיו בניו בנפש אם בממונו אם בגופו אם

  . עימיה דיתנון תלמידין תרין ליה שלח. איבאש חסדא דרב מן תלמיד חד

 25  . ודמך ואפסקון חיוי כמין קומיהון איתעביד

  . עימיה דיתנון תלמידין תרין ליה שלח. איבאש פדיה דבר מן תלמיד חד

  . ודמך]  ואפסקון[  בא]כ)[ס(כו כמין קומיהון איתעביד

  . רגיל שאינו במקום הוא שונה אבל. תני

  . עימיה דיתנון תלמידין תרין יוחנן' ר ליה שלח. עובדא ליה הוה יסא' ר כהדא

 30  . ידעין לא רגיל דלא משום ואין. ידעין לא דשרי משום אין

  .רגיל דלא כמאן ליה וקיים בהון מישתאיל נש דבר דרבנן מיליהון אילין כגון אלא. רגיל לא יסא' ור

  . עובדא ליה הוה קדמייא לוי בן יהושע' דר חמוי פיטרס בר יוסי' ר

  . עימיה דיתנון תלמידין תרין קפרא בר ליה שלח

  . ידעין לא התורה אחר להוט שהיה משם ואין. ידעין לא דשרי אין

 35  .מותר התורה אחר להוט היה אם. כן ותני

  : א,ה שמחות. 
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 וכשם. ובהמתו ושפחותיו ועבדיו ובנותיו ובניו הוא, מלאכה לעשות אסור הימים שבעת כל אבל

  .לו לעשות אסורין אחרים כך לעשות אסור שהוא

  : א,ו שמחותמסכת 

, ובאגדות בהלכות ובתלמוד במשנה לשנות ואסור, ובכתובים ובנביאים בתורה לקרות אסור אבל 40 

   …המטה ובכפיית הראש בכיסוי וחייב, המטה ובתשמיש הסנדל ובנעילת ובסיכה ברחיצה ואסור

  :יא,י שמחותמסכת 

  , אבלים בהלכות ונותנין ונושאין, לפניו ויושבין באין, מת לו שמת חכם תלמיד או חכם

  . שואל אינו והוא, רפה בשפה משיבן טעו ואם

 45  ; ידו על שידבר לאחר רשות נותנו לאו ואם, עצמו ידי על מדבר רוצה אם

  ; ידו על לדבר לאחר רשות ונתן, יהודה רבי של בנו שמת ומעשה

  ; ידו על שידבר לאחר רשות ונתן, הגלילי יוסי רבי של בנו שמת ומעשה

  ; היום כל ודורש יושב והיה עקיבא רבי של בנו שמת ומעשה

  .היום כל ודורש יושב והיה, ברבי היה המעשה וזה

 50  :יד,י שמחותמסכת 

  . אבל של מדרשו בבית אגדה ולא הלכה לא אומרין אין

  . אבלים בהלכות וחותמין, אחרים לעניינים ופורשין, אבלים הלכות בענין מתחילין, לשאול צריכין

  .אבל של מדרשו בבית אגדות אומר היה גמליאל בן חנניה רבי

   תתמא סימן אבל הלכות - ג חלק ה"ראבי

 55 דתענית בתרא בפרק כדאמרינן אבל בהילכות עוסקים שהיו)כ( אבלים כשהיו רבותי את וראיתי

 בתורה לקרות ואסור עד' וכו ברחיצה אסור באב בתשעה נוהגין באבל שנוהגין מצות כל רבנן תנו

> בקינות< וקורא לשנות רגיל שאינו במקום ושונה> לקרות< רגיל שאינו במקום הוא קורא אבל' וכו

 דקתני בירושלמי מצאתי וסעד. הלב שמחת] ם[בה שאין פירוש, שבירמיה הרעים ובדברים באיוב

 לרישא להו מדמינן מילתייהו דכל אלמא לשנות רגיל שאינו במקום הוא שונה אבל אבילות גבי הכא

 60  :להקל לסיפא וגם להחמיר

   האבלות ענין - האבל שער האדם תורת

 האנק ליחזקאל רחמנא' לי מדקאמר תורה בדברי אסור אבל') א א"כ ק"מ( כיצד תורה בדברי) ס(

 היו ואם, ובאגדות בהלכות בתלמוד במשנה ולשנות ובכתובים ובנביאים בתורה לקרות אסור. דום

 היום כל ודרש המדרש לבית ונכנס בצפרי יוסי' ר של בנו שמת ומעשה, נמנע אינו לו צריכין רבים

 65 יעמיד שלא ובלבד תאנא, כולו היום כל ודרש המדרש לבית ונכנס שערים בבית רבי של ובתו כולו

 המדרש לבית ונכנס אלעאי' בר יהודה' ר של בנו שמת מעשה דתניא הא כי עביד היכי אלא, התורגמן

 והתורגמן לתורגמן חנינא' ור עקביא בן חנינא' לר הוא ולחש בצדו וישב עקביא בן חנינא' ר ונכנס

 האמורות מצות בכל חייב אבל אמרו והלא תורה בדברי אסור היאך ל"ז י"רש כתב. לרבים השמיע

 כשהוא שמחה בהו אית תורה בדברי אבל דעלמא מצות שאר קיום כגון התם, התפלין מן חוץ בתורה

 70 ויוצא וערבית שחרית שמע קריאת למיקרי דמיחייב דכיון לומר יש עוד. אסור הכי ומשום לומד

 אסור וכן, ליה פסיקא לא הילכך בערכין כדאיתא ולילה יומם בו והגית ומקיים חובתו ידי בה

 לא דמצוה הנאה נמי אי אסור תשמיש דבכל מצות בכלל למחשבא ליה פסיקא ולא עונה במצות

  . קאמר
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 משום לחישה ידי על דמותר הוא ממנו להתלמד לו צריכין דרבים טעמא, ל"ז גיאת בן יצחק לרב

 75 הוא אלא כהן שם ואין אבל דכהן מינה שמע, עומד באיסורו הכי לאו הא, עדיף טפי תורה דתלמוד

 דרכי מפני אלא אבלות ליה דדחיא היא מצוה דלאו דכיון, שבעה כל בצבור בתורה לקרות לו אסור

 דהא חכמים תלמידי במקום שכן וכל, וקורא ישראל עומד, בישראל ליה וסגי נתקנה בעלמא שלום

 שישראל ל"צ אין הכנסת לבית שבעה כל יוצא אבל שאין ולדעתנו. ל"ז לרב כאן עד, בכהני קרא רב

  . שלום דרכי מפני בו ואין וקורא עומד

 80 תענית( תניא דהא, ירמיה שבספר הרעים ובדברים ובקינות באיוב לקרות מותר דאמר מאן ואיכא

 ובנביאים בתורה לקרות ואסור ב"בת נוהגות באבל שנוהגות מצות כל באב תשעה גבי') א' ל

 לקרות רגיל שאינו במקום קורא אבל ובאגדות בהלכות ובתלמוד ובמדרש במשנה ולשנות ובכתובים

, מ"ר דברי ירמיהו שבספר הרעים ובדברים ובקינות באיוב וקורא לשנות רגיל שאינו במקום ושונה

 קורא אבל לשנות רגיל שאינו במקום שונה ואינו לקרות רגיל שאינו במקום קורא אינו אף אומר י"ר

 85 בתשעה נוהגות באבל הנוהגות מצות כל רישא מדקתני, שבירמיה הרעים ובדברים וקינות באיוב

 דקתני כיון דאמר מאן ואיכא. בהן קורא אבל מינה שמע ובקינות באיוב קורא בסיפא פריט וקא באב

 שהוא כשם, באב מתשעה בכך האבל ימי הן חמורין מינה שמע באבל לה קתני ולא באב בתשעה לה

. ל"ז' התוס בעל רבינו דעת וכן, מלאכה ועשיית הראש ועטיפת המטה כפיית לענין ממנו חמור

 הוא שונה אבל' הירוש לדברי הכונה דאולי ז"הגרא וכתב, י"כתה ברוב ה"כ,,, +מצינו ובירושלמי

 90  .+ הירושלמי מדברי זה לדין שהביאו ואסור ה"ד א"דכ' תוס' עי רגיל שאינו במקום

 תפלין לגבי מדאמרינן, ראשון יום אלא תורה בדברי אסור שאינו ואמרו החכמים מקצת הקלו עוד

, שאני מצוה, שלשה דאמר קמא כתנא הלכה דאמר רבא והא חולץ אינו שוב שהניח כיון אמר רבא

 הוא מצוה נמי תורה דברי הילכך, ראשון יום אלא בתפלין אסרוהו לא הוא דמצוה משום אלמא

 בעונה הוא מצוה נמי המטה תשמיש כן דאם נכון זה ואין, בלבד ראשון יום אלא בה אסור ואינו

 95 מצוה משנינן אחד ליום שלשה בין אלא, בכולן נתחייב באלו שנתחייב מתוך אומר ג"רשב וכדתניא

 נפשיה פטר דהא לתפלין דמי לא ועוד. הן שבעה כל לב משמחי בהו דכתיב תורה דברי אבל שאני

 בהן אסור שאבל דברים באלו קתני קמייתא ברייתא דהא תדע. כדאמרינן וערבית שחרית ש"בק

 שלום ושאלת תפלין קתני ולא, תורה ודברי המטה ותשמיש הסנדל נעילת סיכה רחיצה מלאכה

  . שבעה כל נוהגות דאין משום

 100 בהלכות לפניו ונותנים ונושאין לפניו ויושבין באין מת לו שמת חכם תלמיד רב חכם תניא) י"פ( באבל

 נותן לאו ואם עצמו ידי על מדבר רצה ואם שואל אינו והוא, רפה בשפה משיבן טעו אם, אבלים

 היה וזה, כולו היום כל ודורש יושב והיה שמת ע"ר של בנו בשמעון מעשה. ידו על שידבר למי רשות

 אחרות בהלכות ואפילו היא לו צריכין ברבים סיפא הך. כולו היום כל ודורש יושב שהיה ברבי מעשה

  .אדם בכל וכן, אבלים בהלכות משיב אבל) דורש אינו א"נ( שואל אינו ורישא, דורש

 105   א עמוד כא דף קטן מועד מסכת א"הריטב חידושי

 באיוב לקרוא היתר עליו והוסיפו') א' ל תענית( ג"כה באב תשעה גבי ותניא. בתורה לקרות ואסור

 ל"ז לרבנן להו ומספקא, לו צריכים בשרבים היתר קתני לא אבל שבירמיהו הרעים ודברים וקינות

 בצונן רחיצה כגון טפי חמור באב דתשעה דברים יש שהרי, בזה זה של האמור את לתת יש אם

 ויציאה המטה וכפיית עטיפה באב מבתשעה באבל חומר וכן מותר ובאבל ידיו' אפי התם דאסור

 110 שונה דאבל קצת נראה) ה"ה( ובירושלמי ,בזה זה של את ליתן ל"ז יצחק רבינו ופוסק, ביתו מפתח
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 ולצרכן לפניו קוראין אחרים אם אבל ולשנות לקרות דאסור אומרים ויש, לשנות רגיל שאינו במקום

 לצורך הוראה לעשות לו התירו וכן, מעצמו שומע והוא לעצמן ולשנות לקרות התלמידים יכולין

' ואפי בתורה לקרוא עומד אינו כהן הוא ואם, בזה שינוי צריך ואין דמי לו צריכין דכשרבים שעה

 רב דהא חכמים תלמידי במקום ש"וכ הוא שבצינעא כדברים שזה במקומו ישראל וקוראין בשבת

 115 בברכה אבלים מנחם אומרים ואין, ל"ז גיאת' ן יצחק רבינו כתב וכן') א ב"כ מגילה( בכהני קרא

 אלא לומר ואין אומרו האבל אין בחול' אפי, בדליכא דאי, מנחמים דאיכא כיון הוא דבפרהסיא

 כדי אבלות בהלכות וכן רבתי באבל לשנות כ"ג שמותר דברים ונראין', וכו אמת דיין אמת אל ברכת

  .לעשות לו יש מה לידע

   א עמוד טו דף קטן מועד מסכת למאירי הבחירה בית

 120 אלא שבעה כל לדעתנו ואיסורו שביארנו כמו דום ליחזקאל רחמנא' מדקאמ תורה בדברי אסור אבל

 שלדעת והוא דברים בשאר כן גם זה בענין חלקו וכבר שיתבאר כמו אחד יום דוקא פוסקין שיש

 בשתיקה תלוי הדבר שבאבל באב בתשעה שהותרו פי על אף הרעים ודברים בקינות אף אסור קצת

  :הרעים בדברים קורא ואילך ראשון שמיום נוהגין אנו מ"ומ בצער אלא תלוי אינו באב ובתשעה

   א עמוד כא דף קטן מועד מסכת למאירי הבחירה בית

 125 לבו המעוררים בספרים לעיין אבל וגירסא לימוד דרך אלא לאבל תורה דברי נאסרו שלא לי ויראה

 וביום בכך הכל שנהגו יראה ומכאן כן לעשות שראוי אלא עוד ולא נאסר לא לתשובה אדם של

 שהם מפני ראשון יום אלא כלל תורה בדברי אוסר שאינו מי ויש וכל מכל להזהר ראוי מיהא ראשון

 תורה תלמוד אף והרי שאני מצוה תפלין בענין למטה שאמרו ממה וכן לתפלין תורה דברי מדמים

 שבעה כל שאסורות אותן בכלל נמנית רבתי באבל ואף נאמרה סתם ההלכה שטת מ"שמ אלא מצוה

 130 שחרית שמע דבקריאת נמי אי היא שמחה דתורה משום מצות משאר בזו חמורה שהיא ונראה

 שקורא א"י הוא אלא כהן שם ואין הכנסת בבית והוא אבל שהוא וכהן והגית מצות קיים וערבית

 ספרד גאוני קצת מ"ומ הוא לו צריכים רבים זה שאף הכנסת בבית שהוא נזדמן אם שבעה תוך' אפי

 שהרי רבים צורך אינו בתורה קריאה אבל להתלמד אלא רבים צורך קרוי שאין בהלכותיהם כתבו

 מת לו שמת חכם תלמיד אמרו רבתי ובאבל חכם תלמיד במקום שכן וכל כבודו על למחול יכול

 135  :רפה בשפה משיבן טעו ואם אבלים בהלכות ונותנין ונושאין לפניו יושבין

   כח סימן ג פרק קטן מועד מסכת ש"רא

 עם פרשיותיו להשלים אדם דחייב כיון הפרשה לחזור אבל שבצנעה דבר דהוה יראה תורה ותלמוד

 נמנע ואם לעלות צריך בתורה לקרות לעלות האבל את קראו ואם ומותר שמע את כקורא הוי הצבור

 ולא אבילות בו ואירע שלישי שבת בכל אותו קוראים היו ל"ז ת"שר ושמעתי פרהסיא של דבר הוי

 140 יאמר עולה שאינו הרואה שבת בכל שלישי לקרות שהורגל כיון ואמר מעצמו ועלה החזן קראו

  .שבפרהסיא דברים והוי מלעלות נמנע הוא זה שבשביל

  ב. איסור רחיצה

   א עמוד יג דף תענית מסכת בבלי תלמוד

 בחמין בין אסור - ואבל באב תשעה כגון, אבל משום שהוא כל: חסדא רב אמר פפא בר רפרם אמר

 145  . מותר בצונן, אסור בחמין - צבור תענית כגון, תענוג משום שהוא כל. בצונן בין

  . המרחצאות את ונועלין: תנינא נמי אנן אף: אבין בר אידי רב אמר
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   –? למיתני ליה מבעי הנהרות את סוכרין, אסור בצונן ואי: אביי ליה אמר

 את נועלין, ברחיצה אסור תנן מכדי: ליה קשיא הכי אבא: אידי דרב בריה שישא רב אמר

  . מותר - בצונן, אסור - בחמין: מינה שמע לאו אלא? לי למה המרחצאות

? במאי. הכפורים ביום בין באב בתשעה בין, כדרכן טובלין טבילות חייבי כל: ליה מסייע לימא 150 

, אין - טבילות וחייבי, בצונן - לאו אלא! נינהו שאובין? איכא מי בחמין טבילה - בחמין אילימא

: סיפא אימא, הכי אי -. טבריא לחמי אלא נצרכה לא: קטינא בר חנא רב אמר -. לא - אחרינא איניש

 אמרת ואי. בשנה אחת פעם טבילה עליו לאבד אלהינו בית הוא כדי: הכהנים סגן חנינא רבי אמר

  . צונן שכיח דלא באתרא: פפא רב אמר -! בצונן ירחץ - מותר בצונן

 155 אסור וכשאמרו. מותר - בלילה אבל, ביום אלא אמרו לא - במלאכה אסור כשאמרו: שמע תא

 - לעיר נכנס, נועל - לדרך יוצא? כיצד הא. מותר - בדרך אבל, בעיר אלא אמרו לא - הסנדל בנעילת

 מוצא אתה וכן. מותר - ורגליו ידיו פניו אבל, גופו כל אלא אמרו לא - ברחיצה אסור וכשאמרו. חולץ

 והאמר? שרו מי ורגליו ידיו פניו - בחמין אילימא? עסקינן ובמאי, אכולהו - לאו מאי .ובאבל במנודה

 לך קשיא ודקא. בחמין לעולם, לא - .בצונן לאו אלא! בחמין אצבעו להושיט אסור אבל: ששת רב

 160  . קאי אשארא - ובאבל במנודה מוצא אתה וכן

, חנינא רבי בן יוסי רבי של בניו ומתו מעשה: הכהן יוסי רבי משום הכהן אבא רבי דאמר, שמע תא

 הכביד, זה אחר בזה אבליו תכפוהו: דתניא .הוה אבליו כשתכפוהו התם -! שבעה כל בצונן ורחץ

 ולא - במים, במספרים לא אבל - בתער: חסדא רב אמר. במים כסותו ומכבס, בתער מיקל - שערו

  . בחול ולא בנתר

 165  . וחמרא אבשרא דהוה מידי, שבעה כל בצונן לרחוץ מותר אבל: רבא אמר

 לאו מאי. רשאה - נערה הא. אביה אבל בימי עצמה את לנוול רשאה הבוגרת אין) ב עמוד יג( מיתיבי

 אצבעו להושיט אסור אבל: חסדא רב והאמר, רשאה הבוגרת אין בחמין אילימא? ובמאי, ברחיצה -

  . ופירכוס אכיחול, לא -. בצונן - לאו אלא! בחמין

 בר יוסי רבי של בניו ומתו מעשה: הכהן יוסי רבי משום הכהן אבא רבי דאמר, ליה מסייע לימא

 170 אבליו תכפוהו: דתניא. זה אחר זה אבליו בשתכפוהו התם: אמרי -! שבעה כל בצונן ורחץ, חנינא

 לא אבל - בתער: חסדא רב אמר. במים כסותו ומכבס, בתער מיקל - שערו הכביד, זה אחר בזה

  . באהל ולא בחול ולא בנתר ולא - במים, במספרים

   – .שבעה כל בצונן אסור אבל: רבא אמר, דאמרי איכא

  . דעביד הוא פחדיה לפכוחי התם -? ויין מבשר שנא מאי

 175 אין בחמין אילימא? במאי. רשאה - נערה הא, עצמה לנוול רשאה הבוגרת אין: ליה מסייע לימא

 אכיחול, לא -. בצונן - לאו אלא! בחמין אצבעו להושיט אסור אבל: חסדא רב והאמר, רשאה הבוגרת

  . שבעה כל בתכבוסת אסור אבל: אומרת זאת, חסדא רב אמר. ופירכוס

 - בחמין, ורגליו ידיו פניו אבל. שבעה כל בצונן ובין בחמין בין גופו כל לרחוץ אסור אבל: והלכתא

  . מותר - הזוהמא את לעבר ואם. אסור שהוא כל אפילו - לסוך אבל. מותר - בצונן, אסור

 180   ב עמוד טו דף קטן מועד מסכת תוספות

 לרחוץ אבל בצונן בין בחמין בין אסור אבל הלכתא מסיק) שם( דתענית ק"פ סוף ... - אשארא לא

 ליה קשיא' פי הרב' ובתוס אסור שהוא כל אפילו ולסוך מותר בצונן אסור בחמין ורגליו ידיו פניו

.) עח דף( דיומא בתרא בפרק כדמשמע אצבעות אפילו לרחוץ אסור כ"ויוה באב' בט שנא מאי
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 לא מוסוך הכפורים יום שמן תסוכי מואל אבילות נפקי מסיכה תרוייהו והא' כו מטפחת לו ומביאין

 185 ידיו פניו לרחוץ מותר דאבל דתענית ק"בפ דמסיק המסקנא דלפי ם"רשב ובשם) י דניאל( סכתי

' כו דמטפחת ההיא דתענית בסוגיין מייתי לא אמאי ותימה כ"ויוה באב' ט הדין הוא בצונן ורגליו

 להו דחשיב שחרית מידיו חוץ כ"ויוה באב' בט כלל לרחוץ אוסר שהיה שמעתי תם רבינו ובשם

  .מלך בת משום ועיניו בפיו ליגע יכול ואינו הואיל וצואה בטיט מלוכלכות כמו

   ב מודע טז דף ברכות מסכת תוספות

 190 וגם תענוג משום אלא אבלו בימי לרחוץ אסור דאינו רוחץ היה לא אם צער ואיכא - אני אסטניס

 ליולדת שמואל רבינו התיר וכן שבעה תוך' אפי שרי ברישיה ערבוביא ליה אית אי ראשו לחוף

 לו שיש מי:) עז' ד( יומא' במס נמי משמע וכן באב בתשעה נמי ולרחוץ שבעה תוך לרחוץ אבלה

 משמע וכן כ"ביוה כשתיה דסיכה גב על אף חושש ואינו הכפורים ביום כדרכו סך בראשו חטטין

 מותר תענוג של שאינה ברחיצה אבל תענוג של ברחיצה דתימא הדא ברחיצה אסור אבל בירושלמי

 195  '.וכו ברישיה חטטין לו שיש מי דאיתמר כהדא

   האבלות ענין - האבל שער האדם תורת

 חכמה אשה משם ויקח תקועה יואב וישלח דכתיב ברחיצה אסור אבל') ב ו"ט( כיצד ברחיצה) נז(

 שלא לפי פירוש, סיכה בכלל ורחיצה' וגו שמן תסוכי ואל אבל בגדי נא ולבשי נא התאבלי לה ויאמר

  . ברחיצה ומותר בסיכה אסור מצינו

 200 הדין והוא באב תשעה כגון אבל משום שהוא כל חסדא רב אמר רפרם אמר') א ג"י( דתענית ק"בפ

 ומסקנא. בחמין אצבעו להושיט אסור אבל חסדא רב ואמר. בצונן בין בחמין בין אסור לאבל

 כל אפילו ולסוך, מותר בצונן אסור בחמין ורגליו ידיו ופניו, בצונן בין בחמין בין אסור אבל והלכתא

 ואינו כדרכו דסך ראשו על חטטין שהיו במי ל"צ ואין, מותר הזוהמא את להעביר ואם אסור שהוא

 כל רוחץ אביליו שתכפוהו ומי. חושש ואינו כדרכו רוחץ ובצואה בטיט מלוכלך היה אם וכן, חושש

 205 כל בצונן ורחץ הגלילי יוסי' ר של בניו ומתו מעשה הכהן יוסי' ר משום הכהן אבא ר"דא בצונן גופו

 בתער מיקל שערו הכביד זה אחר בזה אבליו תכפוהו דתניא, אבליו כשתכפוהו ואוקימנא שבעה

 גבי, בחול ולא בנתר לא אבל במים, במספרים לא אבל בתער חסדא רב ואמר, במים כסותו ומכבס

  . בחמין לא אבל בצונן רוחץ אבליו שתכפוהו כיון נמי רחיצה

 רבינו למדתנו לא תלמידיו לו אמרו אשתו שמתה הראשון בלילה ג"ר רחץ') ב ז"ט( קורא היה בפרק

 210 הוא ביום דאורייתא אנינות ט"מ אני איסטניס אדם כל כשאר איני להם אמר לרחוץ אסור שאבל

 האיי רבינו כתב. רבנן ביה גזרו לא ובאיסטניס בלילה דגזרו הוא ורבנן מר כיום ואחריתה דכתיב

 ג"כר ל"קיי דלא חדא, אני איסטניס שאומר פי על אף בלילה לרחוץ לאבל מותר ואין ל"ז גאון

 הרמאין מן חיישינן ועוד, ימים בכלל לילות ימים שבעת דכתיב גב על ואף, דרבנן לילה אנינות דאמר

 מלתא הא ביה דאית מעיקרא מילתא מגליא אי ודאי אבל, לו שומעין אני איסטניס דאמר כל ולא

 215 ודאי דאיסטניס משום, ולרפואה הדחק לשעת דדמיא בלילה ירחץ סכנה לידי בא רוחץ אינו ושאם

 אם סכנה לידי שבא מי אלא איסטניס בשרו בנקיות שנוהג מי כל ולא, זו ממדה הוא גדול כחולי

 כל שלא שאמר זו אבל. לפנינו אנינות בדין לכתוב עתידין ואנו, ל"ז הגאון דברי כ"ע, רוחץ אינו

 שבא למי ולא, כוון יפה, ברחיצה אותו מתירין בנקיות והמתנהג לו שומעין אני איסטניס האומר

 ובא הרבה המצטער לכל אלא, מותר נמי ראשון ביום אפילו כן דאם, דוקא ממש סכנה לידי בכך

 220  . מותר הזוהמא את להעביר ואם קאמרינן מימר דהא מתחלה שהורגל מה לפי בכך מיחוש לידי
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 בין כדרכן טובלין טבילות חייבי כל דתניא מותר לטהרה טבילה צריך ואם, ל"ז גיאת בן יצחק לרב

 בזמנה טבילה לן דקיימא משום בזמנה טבילה דדוקא ומסתברא, הכפורים ביום בין באב בתשעה

'), א ח"פ( הכפורים יום בפרק איתוקמא והכי ,אבילות בימי אסורה בזמנה שלא נדה כגון אבל מצוה

 טובל קרי בעל, בלילה טבילתן מת וטמא נדה ובועל והמצורע והיולדת והזבה הזב התם דגרסינן

 225 דצלי אי בה והוינן בדצלי ואוקימנא, יטבול לא ולמעלה המנחה מן אומר יוסי' ר כולו היום כל והולך

  . מצוה בזמנה טבילה רבנן קסברי ופרקינן דרבנן טעמייהו מאי

 תנא אלא, הכל לדברי מותרת נמי בזמנה שלא טבילה' דאפי מפרשים ל"ז שהם בתוספות וראיתי

 אם הא, בדצלי ולמעלה המנחה מן ליה פטר יוסי ורבי היום כל לטבול קרי לבעל מחייב חיובי קמא

 המנחה מן אומר יוסי' ר גורסים הם וכך, בזמנה שלא בין טבילה של בזמנה בין הוא טובל רצה

 230 טבילתן טבילות חייבי כל התם קתני קמייתא ברייתא אידך דהא תדע, לטבול צריך אינו ולמעלה

 בזמנה טבילה קסבר תנא האי והא, המנחה עד והולך טובל קרי בעל בלילה טבילתן ויולדת נדה ביום

 אלא, טובלין הן למה ויולדת ונדה טבילות חייבי כן ואם, לא ולמעלה המנחה מן ולפיכך מצוה לאו

 המנחה ומן, המנחה עד לטבול חייב קרי ובעל רצו אם לטבול מותרין טבילות חייבי שכל מ"ש

  . טובל רצה אם ולמעלה

 235 ועוד, יטבול לא ולמעלה המנחה מן בתוספתא וכן הספרים כל שגרסת, לי מחוורת הזו הדרך ואין

, בלילה טבילתן ויולדת נדה ביום טבילתן טבילות חייבי כל למיתני לי למה בזמנה שלא בטבילה אי

 קרי בעל קתני וסיפא, בזמנה בטבילה רישא אלא, טובלין הן בלילה ובין ביום בין כולן בזמנן שלא

 דקתני והאי. איירי הכפורים ביום קרי ברואה לאו דמסתמא בזמנה שלא דהוא גב על אף המנחה עד

 דלא וזבה בזב ארישא נמי רבנן פליגי ולא יטבול לא ולמעלה המנחה מן אומר יוסי' ר ברייתא באידך

 240 שכבת שפלטה ונדה קרי שראה זב דאיכא משום, מצוה לאו בזמנה טבילה להו דסבירא כיון יטבלו

. ל"קמ תרתי בה דאית חדא נמי אי, לי נראה כך') א ו"כ( ברכות במסכת בדוכתה וכדאיתא זרע

 וליתה, באחרונה טבילה דיה') א ח"פ יומא( כדתנן מצוה לאו בזמנה דטבילה פוסק הישר ובספר

 הגאונים פסקו כן ולא, יוסי' כר הלכתא אלא כדרכן טובלין טבילות חייבי כל דקתני מתניתין להך

  . ל"ז

' ר אמר. מרחיצין ובדרום מרחיצין המטה אחר לרחוץ שנהגו מקום תני, קורא היה בפרק ירושלמי 245 

 של ברחיצה דתימר הדא. ושתיה כאכילה אותה עושה הרחיצה את מתיר שהוא מי בון' בר יוסי

 במקצת שהיו מכאן ונראה. מותר חטטין לו עלו. תענוג של שאינה ברחיצה אסור אבל תענוג

 הרחיצה שעשו לפי, הבראה קודם האבלים את להרחיץ והמברין הקרובים נוהגין המקומות

 והשיבתא מתים זוהמת מהן להעביר צריכין שהן מפני הרבה להם שצריכה ושתיה כאכילה

. שבעה כל ברחיצה איסור נוהגין היו כך ואחר, הראשונה הרחיצה זו מתירין והיו עליהן המתחוללת 250 

 בלילה רחץ שניה רחיצה דלמא, ליה אית נמי ואי, מנהגא האי ליה לית גמליאל בדרבן דילן וגמרא

 ערב בשמן ויסוך שכיבה בשעת בחמין שירחץ עד יום בכל עליו מיושבת דעתו היתה שלא לפי

  . בידן ממחין אין זו בהרחצה דנהיגי דוכתא איכא אי הילכך. שלהן כמנהג

 דתניא, ואסור דמי כרחיצה באבילות הני דכל, תתקשט ולא תפקוס ולא תכחול לא אבלה בימי ואשה

 255 אמרינן והתם, פוקסת ולהיות כוחלת להיות רשאה אינה חמותה או חמיה שמת היא וכן') ב' כ ק"מ(

 דבוגרת ופיקוס אכיחול ואוקימנא אביה אבל בימי עצמה לנוול רשאה הבוגרת אין') ב ג"י תענית(

 וכן, בצונן דאפשר משום אסורה בוגרת' אפי דחמין ברחיצה הא, אסורה איש ואשת ונערה מותרת

  . יום שלשים כל אביה שמת הכלה מן תכשיטין מונעין ואין. הלכה


