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  צהיחר

   ה הלכה ג פרק קטן מועד מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

 מלספר המטה ובתשמיש הסנדיל בנעילת בסיכה ברחיצה שבעה כל בהן אסור שאבל דברים אלו תני

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

 5  . נתן רבי ?שבעה כל ברחיצה אסור אבל תנא מאן

   נתן' כר שבעה כל ליה והורי בא חייה' לר שאל עובדא ליה הוה אמי רבי

  . רבי אלפן כן ולא ל"א כהן בר בא' לר שלח עובדא ליה הוה יוסה רבי

  . רבי אלפן כן ולא ל"א כהן בר בא' לר שלח עובדא ליה הוה אמי רבי

  . נתן כרבי שבעה כל ליה והורי ל"לרשב ושאל עובדא ליה הוה אמי רבי

 10 שמעון' דר על לה אמרין ואתון אבא בר חייה' דר על לה אמרין אנן. אינון עובדין תרין ודלמא ל"א

  . לקיש בן

  . ואסרין לרבנן שאל עובדא ליה הוה הושעיה דרב אבוי חמא' ר הדא מן ועוד

   ?מדרומה רבנן או דהכא רבנן רבנן היידן בעי יוסה' ר

  . ?לזעירייא שאיל והוא קומוי רברבייה ,דדרומא רבנן תימר אין ,ניחא דהכא רבנן תימר אין

 15 שנהגו מקום דתני. אסורין ואינון שריין אתון ,דדרומא רבנן תימר אין ,ניחא דהכא רבנן תימר אין

  . מרחיצין ובדרום מרחיצין המיטה אחר לרחוץ

  . ושתייה כאכילה אותה עושה הרחיצה את מתיר שהוא מי בון רבי בי יוסה ר"א

  . מותר תענוג של שאינה ברחיצה אבל תענוג של שהיא ברחיצה מר דאת הדא

   דיסחי מהו יסא' לר ושאלון אתון חטטין בו עלו אבא בר שמואל

 20 חנינה בן יוסי' ר. כ"ביה אפילו כיני אין באב' בט אפילו כיני אין הוא מיית סחי לא ואין לון אמר

  . ידעין לא רחיצה צונין רחיצת שאין גופו להקר ואין ידעין לא לקירוייו אין. טובל אותו ראו

 להרחיצם שמותר עליו קיהות רגליו והיו הדרך מן בבא אחא' ר הורי. תנייא כהן בר בא' ר הורי

  במים

   תתמא סימן אבל הלכות - ג חלק ה"ראבי

 25 רשאי אתה אי איסור בהם נהגו ואחרים המותרים ודברים שלשים גזירת ברחיצה דנהגינן ואנן 

 להמתין צריך ויותר ימים שמונה עברו ואפילו, וגיהוץ כגילוח לדידן] רחיצה[ בפניהם להתירן

 היתה חכמים דבימי, מרחיצה דינא להאי דגמרינן, כדפרישית הערב עד נמי וגיהוץ בגילוח ברחיצה

 קודם רגל אתי כי, שלשים גזירת שהם בדברים נמי והכי, הערב עד אסור שבעה וקודם שבעה מגזירת

 להמתין צריך הרגל כבוד מפני אלא התירו שלא כיון, נותן והדין. כדפרישית הערב עד אסור שלשים

 30  .לו הותר הרגל שמפני ממש ניכר שאז, המנחה אחר ללילה סמוך עד

   תלה סימן אבילות הלכות - ב חלק זרוע אור ספר

 ככולו היום דמקצת ביום בו רוחץ שביעי מקצת וכשנהג שבעה אלא בחמין' אפי מיתסרא לא ורחיצה

 ברחיצה אסור אינו אבל י"פירש ברחיצה מותר מאצלו מנחמין שעמדו כיון אבל ר"א עמרם ר"דא

 שאול כאבא ל"דקיי ברחיצה מותר בבקר מאצלו מנחמין שעמדו כיון גופיה ובשביעי ימים' ז אלא

 35 דילמא דחיישינן מפני אני כמדומה שבעה אחר לרחוץ שלא נוהגים שעתה ומה ככולו היום דמקצת

  :שלשים כל דאסור רישיה למיסרק אתי
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  א סעיף שפא סימן אבילות הלכות דעה יורה ערוך שולחן

, בצונן; אסור, בחמין) א, (ורגליו ידיו פניו אבל; בצונן אפילו, גופו כל לרחוץ אסור, כיצד רחיצה

 אסור אינו מדינא זה וכל] ב: הגה. חושש ואינו כדרכו רוחץ, וצואה מטיט מלוכלך היה ואם] א. מותר

 40 יום' ל כל רחיצה) כל( לאסור) ב( האידנא שנהגו אלא> א< א, ברחיצה מותר כ"אח אבל, שבעה רק

 אסור הראש לחוף ואפילו); אבל' דהל י"ופ טוב יום' מהל ז"פ י"ובהגמי שמחות הלכות מ"מהר(

 בשם ז"א( ותיקין פי על ונתייסד הוא קדום מנהג כי, המנהג לשנות ואין); ז"ובא צ"ש' סי לקמן(

  ).א"רשב

   א סעיף שפא סימן אבילות הלכות דעה יורה ערוך שולחן על ז"ט

 45 דילמא דחיישינן למנהג טעם נתן זרוע באור -. יום שלשים כל רחיצה לאסור האידנא שנהגו אלא

 היה ץ"ש סימן כדאיתא ראשו לסרוק דשרי לדידן כ"וא שלשים כל דאסור רישיה למסרק אתא

 ראשו שערות לגלח במרחץ הנכנס דרך כן כי תספורת משום דאסרו טעם נתן ל"ורש לרחוץ מותר

 ליישב נראה זה מטעם אסורה רחיצה נמי ליהוי תספורת דאסור המועד בחול כ"א להקשות ואין כ"ע

 יש הוא היחיד על דאיסור באבילות אבל נכשלים יהיו לא ורבים העולם כל על איסור יש ה"דבח

) ו"קמ דף( חבית בפרק מצינו זו וסברא אדם בני כשאר שערו ויגלח באבילות ישכח שמא לחוש 50 

  :אהדדי מדכרי הם ומרובים הואיל י"ופירש אדם בני עשרה אבל במשנה

   א סעיף שפא סימן אבילות הלכות דעה יורה ערוך שולחן על ך"ש

 כל בספרים שנדפס כמו ולא ז"בעט הוא וכן ל"כצ -' כו' ל כל רחיצה לאסור האידנא שנהגו אלא

 :כלל איסורא ליכא בצונן רחיצה דודאי' ל כל רחיצה

 55   א סעיף שפא סימן דעה יורה איגר עקיבא רבי

 היה יום' ל כל רחיצה כל הגירסא דלפי כוונתו ל"נ. כלל איסורא ליכא) א"סק ך"ש א"שפ סימן(

 בצונן ר"פיו רחיצת מתיר דהמחבר הרחיצה במהות' הא חומרות' ב להוסיף בא א"דהרמ במשמע

 ך"הש כתב ולזה' ל כל דאסור הזמן במשך' הב. בצונן ר"פיו' אפי רחיצה כל אוסרים המנהג ומצד

 דהיינו' ל כל המנהג מצד אסור' ז כל מדינא המחבר דאוסר מה דכל היינו' ל כל רחיצה ל"דצ להגיה

 60 ך"הש דכתב ומה שרי' ז בתוך דאפילו אדינא קיימא בצונן ר"פיו אבל בחמין ר"פיו או בצונן גופו כל

 ט"שצ' סי( לקמן ך"הש מדברי לזה וראיה בצונן ר"פיו רחיצת היינו איסור ליכא בצונן רחיצה דודאי

 כל אסור זה דגם ו"א בצונן גופו כל מרחיצת התם מיירי א"דהרמ בפשוטו תירץ לא דאמאי) ז"סק

' סי( ח"בא א"הרמ דברי מיושב ובזה' ז תוך מותר רגל בלא גם דזהו לאוקמי ליכא ר"פיו וברחיצת' ל

 לקיים יכול והא' וכו' ל כל רחיצה איסור שנהגו פי על אף כ"יו ערב ולטבול לרחוץ מותר) ד"ס ו"תר

 65 דברי שמכח שם רבה באליהו ראיתי ז"אח' ל כל אסור גופו כל בצונן דגם ו"א בהיתר מצוה טבילת

 ך"הש ש"כמ מותר ה"בלא בצונן דאלו חמין רק צונן לו דאין היכא א"הרמ דכוונת נדחק דכאן ך"הש

 דכוונת דרכו יורה האמת ד"ולענ גופו כל אפילו מותר בצונן דרחיצה ך"הש דכוונת דהבין נראה. כאן

  :ש"כמ ך"הש

  


