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  .יג� ד תענית

בצונ� ת כל גופומה די� רחיצ
1
  ?בזמני� דלהל� 

  

בשאר תעניות  בתשעה באב   באבל   
2
   דמשו� תענוג� 

לרב חסדא
3

אסור  
4

  מותר  אסור  

אסור  מותר  ללישנא קמא דרבא
5

  מותר  

  

  ?מה די� רחיצת פניו ידיו ורגליו

  

  דמשו� תענוג�בשאר תעניות   באבל ובתשעה באב  

  מותר   אצבעו לחמי�אסור להושיט  בחמי�

מותר  בצונ�
6

  מותר  

  

  :תענית ד� יג

  ?היכ� אומר תפלת תענית

  

  בצבור  ביחיד  

לרב יהודה
7

  בי� גואל לרופא  בי� גואל לרופא  

  בי� גואל לרופא  בשומע תפלה  לרב ששת, לרב יצחק

  

                                                           

1
ית ובתענ. לבת בוגרת אסור לה לרחו� עצמה בימי אבל אביה' רחיצה בחמי� אסורה באבל ואפי 

  .בי� בתשעה באב ובי� בתענית ציבור
2

בחמי� ' מותרי� אפי,  דעכשיו שאי� תענית ציבור בבל אלא תשעה באב,)ה כל"בד(' כתבו התוס 
 .יואל אביו אסר לרחו� בחמי�' אבל ר, ה"וכ� פסק ראבי, ז בתמוז וצו� גדליה"אפילו בי

3
נו וכפי שהסביר בנו רב שישא  ממשנתלוורב אידי בר אבי� סייע , כ� אמר בשמו רפר� בר פפא 

, מ שאסור דוקא בחמי�"ש" נועלי� את המרחצאות"שמזה שכתבה המשנה , את כוונת אביו לאביי
אמר ולמה , וסת� רחיצה היא בי� בחמי� ובי� בצונ�" אסורי� ברחיצה"דכיו� שכבר אמרה המשנה 

  . אלא שבא למעט שדוקא בחמי� אסור ובצונ� מותר"ונועלי� את המרחצאות"עוד 
4

  .אכ� א� תכפוהו אבליו זה אחר זה מותר לו לרחו� בצונ� כל שבעה 
5

ביי� חולק רבא בלישנא קמא וסובר שכמו שמותר בבשר ביי� כ� ודוקא באבל שמותר בבשר  
 .צת צונ�נ דאסור ג� ברחי"אול� לגבי תשעה באב שאסור בבשר וביי� אה, מותר לרחו� בצונ�

6
 .כ שאסור לרחו� בו פניו ידיו ורגליו"אכ� למעשה כתבו הפוסקי� שדי� תשעה באב כיוה 
7

אול� רב יצחק הקשה , דרצה להנהיגו במנהג זה, כ� אדבריה רב יהודה לרב יצחק בריה ודרש לו 
 . וחלק על אביו ופסק שאומרו בשומע תפלה�" וכי יחיד קובע תפלה לעצמו"לו 


