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  סימ�  שפא
  
  

  איסור רחיצה לאבל
  

  
  ,אבל אסור ברחיצה  �  :ק טו"מו

  

  .ורחיצה בכלל סיכה'  ואל תסוכי שמ�'דכתיב                       
  

  

  :תענית יג פ"ע' ע  א"שו
  

  ?רחיצה כיצד
  

  .אפילו בצונ�,  אסור לרחו� כל גופו
  

  .מותר �בצונ� ,  אסור �בחמי� :  אבל פניו ידיו ורגליו
  

  .רוח� כדרכו ואינו חושש,  היה מלוכל" מטיט וצואהוא  
  
  

  :א"רמ
  

  ,  כ מותר ברחיצה"אבל אח,  וכל זה מדינא אינו אסור רק שבעה
  

  .יו ' אלא שנהגו האידנא  לאסור רחיצה כל ל
  

  .ואפילו לחו% הראש אסור
  

  .כי מנהג קדו  הוא ונתייסד על פי ותיקי�, ואי� לשנות המנהג
  
  
  

  :)יו
' שנהגו האידנא לאסור רחיצה כל ל(א "ברמ הטע
 למנהג המובא
  

  .  כי כ� דר" הנכנס במרח� לגלח שערות ראשו,  úøåôñú íåùîאסרו   :ל"רש
  

מותר ,  )דאז לא בטל ממנו גזירת שלושי
(ז א
 פגע הרגל בתו� שבעה "דלפ ש"וכתב בפת
ובזה לא יהיו , מ"ה משו
 חוה"דהא אסור בלא, דלא שיי� גזירה דתספורת, מ"לרחו� בחוה


  .נכשלי
 כיו  שיש איסור על כל העול
  

כ אמאי לא אסרו רחיצה על אביו ואמו א# לאחר "ל  דא"על טעמו של הרש ש הקשה"הפת
  ?ד/כדלקמ  שצ, דהיינו עד שיגערו בו חביריו, שלושי
 כל זמ  שאסור לגלח

  

  .דאסור כל שלושי  äéùéø ÷øñîì àúà àîìéãחיישינ�   :ז"או אחרוני  בש 
  

  .היה מותר לרחו�,  צ"ש' כ לדיד  דשרי לסרוק ראשו כדאיתא בסי"וא                                      
  

  ]. ñåáéë úøéæâ íåùî  :ז"או מ בש "דרכ [ 
  
  
  

  ?יו
 למנהג' מה די  צונ  תו� ל
  

  .מותר �ר "ופיו,  אסור �כל גופו :  יו  בצונ�' שבתו" ל  סובר א"מ ורעק"פ דגו"� ע"הש
  

' שיש להורות להקל בתו" ל  )פ הבנת האליהו רבה"� ע"השואולי כ" דעת (סובר  תשואת ח�
אבל רחיצה של תענוג , ש דאיכא צור" מצוה קצת"ודווקא בע, יו  בצונ� א% את כל גופו

ל לא שיי" "ומבאר שהרי הטע  של רש, ש"ערוהוכ" ג  סובר .             בנהרות יש לאסור
, והטע  של סריקת הראש,  למרח� דרכו לגלח ראשו ולא הרוח� בצונ�דרק הנכנס , בצונ�
  .לא שיי" לדיד�,  כאמור
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  ש"ורא' תוס פ"ע' ע  ג"שו
  

�  .מותר,  יולדת אבלה שצריכה לרחו
  

  דאבלות ,ודלא כדמשמע במרדכי דדווקא מיו
 ראשו  ואיל�(אפילו ביו
 ראשו   :�"ש[

  ]לה צור� כל כ� יש להחמיר ביו
 ראשו  מיהו א
 אי ,  )יו
 ראשו  דאורייתא       
  

  , מותר לחו% ראשו בחמי�, וכ� מא� דאית ליה  ערבוביא ברישיה
  

  :)כדאיתא בברכות טז(.  שמותר לרחו� כל גופו, דלא גרע מאסטניס
  

אלא דווקא שהוא ידוע שהוא אסטניס ,  מתירי� לו, אסטניס אני: ולא כל מי שאמר
  . צטער הרבה ויבא לידי מיחושוא  לא ירח� י, ומתנהג בנקיות

  

  
  

  :תענית יג פ"ע' ע  ד"שו
  

  ,שאירעו שני אבילות זה אחר זה, מי שתכפוהו אביליו
  

  ].  )ש"ערוה(לאחר גמר שבעה דאבלות ראשו� [מותר לרחו� כל גופו בצונ� 
  

  . ]יכול לרחו� כל גופו בחמי , לראשו ' ה בגמר ל"וה  :ש"ערוה[ 
  

  
  

ונת  טע
 לדבריו דהוה ,  ורח� בלילה שלפני המילה,  יו
' ל 
 היה בעל ברית תו�"מהר
  .כרגל לגביה דידיה  וחומרא בעלמא נהגו אבותינו ברחיצה

  
  
  

  נדה שנזדמנה זמ� טבילתה בימי אבלה
  

  .טובלת,  שפסקו שטבילה בזמנה מצוה  ח"לגאוני� ור
  

  'ע  ה"פ  שו"וכ.       אינה טובלת,  שפסק שטבילה בזמנה אינה מצוה  ת"לר
  

  ]דלא אסרו רחיצה אלא כשמכוי� לתענוג[. טובלת,  א  טבילה בזמנה אינה מצוה' סובר שאפי  'תוס

  
  

  
    :ת"ר פ"ע' ע  ה"שו

  

  .אינה טובלת,  נדה שנזדמנה זמ� טבילתה בימי אבלה
  
  

    :ז"באו פ הבנתו"עא "רמ
  

  .   וכל שכ� שאינה רוחצת ללבוש לבני 
  

ל דאסור כיו  "וסוברי
 דדווקא טבילה קי ז חולקי
"א� משאת בנימי  והט
�, הלכ� בי  בתשעה באב.     אבל רחיצה ללבו  איכא צור� מצוה,  שאינו לצור

והרחיצה צריכה ,  תלביש ותציע כדרכה כשאר ימות השני
, ימי אבלה' בי  בז
  .    לשנות קצת שלא תרחו� רק באותו מקו
 ובי  ירכותיה בי  בחמי  בי  בצונ 

  

', א לא נתכוי  לדחות לבישת הליבו  לגמרי עד אחר ז"דג
 הרמ ז"הטוהוסי# 
רק שהחלוק , שהרי אפשר לה בשעת הדחק ללבוש ליבו  בלא רחיצה לגמרי

  .נקי
  

מ היא מותרת רק שתשנה רחיצה "מ',  פ שנהגו איסור ברחיצה כל ל"אע',  אבל מיד אחר ז
  .קצת
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  כיחול ופירקוס
  
  'ע  ו"שו

  

  .  שכל אלו אסורי  כרחיצה,  רקס בימי אבלהאשה לא תכחול ולא תפ
  

  ,א
 לא באשת איש'  שאסור אחר ז, מיהו לעניי  זה חמור מרחיצה:  �"ש[
  ]'כדלעיל סעי# א' ורחיצה שרי מדינא לאחר ז          

  

  .כדי שלא תתגנה על בעלה, מותרת בכל' אבל אחר ז', ואשת איש אינה אסורה אלא תו" ז
  

  . 'מותרת להתקשט אפילו תו" ז,  שלשי  יו  לחופתהכלה שאירעה אבל תו" 
  

אבל אסורה ,  מותרת בכיחול ופירקוס,  כיו� שעומדת לינשא,  בוגרת שאירעה אבל
  )ס"פ הגהת חת"ע(.   וכל גופה בצונ�, ברחיצת חמי�

  

  .אסורה אפילו בכיחול ופירקוס,  נערה אבלה
  
  
  
  
  
  

  איסור סיכה לאבל
  
  :תענית יג פ"ע' ע  ב"שו
  

  ?יכה כיצדס
  

  , א  מכוי� לתענוג, כל שהוא' אסור לסו" אפי
  

  .מותר,  אבל א  הוא להעביר הזוהמא
  

  . כגו� שיש לו חטטי� בראשו, צ לומר משו  רפואה"וא


