
  רחיצה ביום טוב

   ב עמוד לח דף שבת מסכת בבלי תלמוד

: חכמים להם אמרו, חמין של אמה לתוך צונן של סילון והביאו טבריא אנשי שעשו מעשה. משנה

 ביום שהוחמו כחמין - טוב ביום אם. ובשתיה ברחיצה ואסורין, בשבת שהוחמו כחמין - בשבת אם

 5  .בשתיה ומותרין ברחיצה ואסורין, טוב

   ב עמוד לט דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 הוא - בשבת שהוחמו חמין אלא, גופו כל רחיצת אילימא? רחיצה מאי. טבריא אנשי שעשו מעשה

 רוחץ למחר, שבת מערב שהוחמו חמין: והתניא? מותרין - שבת מערב שהוחמו חמין הא, דאסורין

 כחמין - טוב ביום: סיפא אימא. ורגליו ידיו פניו - אלא? גופו כל לא אבל, ורגליו ידיו פניו בהן

 10 בית, דתנן; שמאי כבית סתמא תנן לימא. בשתיה ומותרין ברחיצה ואסורין, טוב ביום שהוחמו

 רב אמר -! מתירין הלל ובית, לשתיה ראויין כן אם אלא לרגליו חמין אדם יחם לא: אומרים שמאי

, גופו כל אדם ישתטף לא, דתניא, הוא תנא והאי; עסקינן גופו כל בהן להשתטף: חנניא בר איקא

 - בצונן, אסור - בחמין: אומר יהודה רבי, מתיר שמעון רבי, מאיר רבי דברי - בצונן ובין בחמין בין

  .מותר

 15   א עמוד מ דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 טוב יום מערב נקביו פקקו. מיד בו רוחץ - שבת למוצאי, שבת מערב נקביו שפקקו מרחץ: רבנן תנו

 ברק בני של במרחץ מעשה: יהודה רב אמר. החיצון בבית ומשתטף ויוצא, ומזיע נכנס למחר -

 ונשתטפו ויצאו בו והזיעו, עקיבא ורבי עזריה בן אלעזר רבי נכנס למחר, טוב יום מערב נקביו שפקקו

 שאין פי על אף: אמרו, חכמים לפני הדבר כשבא. בנסרים מחופין שלו שחמין אלא. החיצון בבית

 20 בהן מטייל - כרכין של אמבטיאות. לאסור התחילו עבירה עוברי ומשרבו. בנסרין מחופין שלו חמין

: קפרא בר משום לוי בן יהושע רבי אמר פזי בן שמעון רבי דאמר -? עבירה עוברי מאי. חושש ואינו

 שבת מערב: ואומרים בשבת להחם הבלנים התחילו, שבת מערב שהוחמו בחמין רוחצין היו בתחילה

 אסרו - אנחנו מזיעין ואומרים, בחמין רוחצין היו ועדיין. הזיעה את והתירו החמין את אסרו, הוחמו

 - רחצנו טבריה בחמי ואומרים, האור בחמי רוחצין היו ועדיין. טבריה חמי והתירו, הזיעה את להן

, טבריה חמי להן התירו - להן עומד הדבר שאין ראו. הצונן את להן והתירו טבריה חמי להן אסרו 25 

  עומדת במקומה וזיעה

  ירושלמי ביצה ב ה

  



  952תוספתא כפשוטה ביצה עמ' 

  30 
   ב פרק ביצה מסכת ם"לרמב המשנה פירוש

 אלא גופו כל בהן רוחץ ואינו, ופניו ורגליו ידיו בהן רוחץ טוב ביום שהוחמו שחמין דבר של כללו] ד[

 לא אבל ורגליו ידיו פניו בשבת בהן רוחץ שבת מערב שהוחמו וחמין. טוב יום מערב הוחמו כן אם

 שאמר שזה אצלם שהעיקר לפי כנגדה להתחמם אש אדם שיבעיר שמאי בית אוסרים וכן. גופו כל

 35 לכל שנאמר שזה אומרים הלל ובית. מבחוץ הגוף הנאות בו נכללו לא נפש לכל יאכל אשר אך' ה

  .הגוף הנאות כל כולל נפש

  טז הלכה א פרק טוב יום הלכות ם"רמב

 אשר אך+ ב"י שמות+ שנאמר טוב ביום אותן ועושין ושתייה אכילה בכלל הן הרי וסיכה רחיצה

 כל אבל, ורגליו ידיו פניו בהן ורוחץ טוב ביום חמין מחמין לפיכך, הגוף שצריך לכל נפש לכל יאכל

 40 גזרו שלא טוב ביום גופו כל בהן רוחץ טוב יום מערב שהוחמו וחמין, מרחץ גזירת משום אסור גופו

  .בלבד בשבת אלא זה דבר על

   ב עמוד לט דף שבת מסכת) הקדמונים בשיטת( פרחיה' ר

 רבינו פירוש הוא וזה. בה נגעו מרחץ גזירת ומשום. מיירי טוב ביום פירוש'. וכו ישתטף לא. גמרא

  בשבת לה מפרש ל"ז משה ורבינו ל"זצ הלוי יהוסף

 45  ב הלכה כב פרק שבת הלכות ם"רמב

 מערב ואומרין בשבת חמין מחמין שהיו הבלנין מפני, בשבת במרחץ ליכנס חכמים אסרו מה מפני

 גופו כל ישתטף שלא וגזרו, להזיע אפילו בשבת למרחץ אדם יכנס שלא גזרו לפיכך, הוחמו שבת

  מותר ורגליו ידיו פניו אבל שבת מערב שהוחמו בחמין ואפילו בחמין

   ב עמוד לט דף שבת מסכת תוספות

 50 אף רחיצה לצורך אבל שתיה לצורך אותם שמחמם דווקא י"לר נראה - לשתיה ראויין כן אם אלא

) ושם: כא' ד( דביצה ב"ובפ) ושם. יב' ד ביצה( מתוך להו לית דהא ש"ב אסרי לשתיה דראויין גב על

 דמהכא י"ר אומר ועוד ולאפות לבשל היא דראויה גב על ואף כנגדה להתחמם מדורה ש"ב אסרי

 ש"כב' אפי' מתני אתיא לא כ"א לשתיה דראויין משום רחיצה לצורך ש"ב שרו דאי לדקדק יש נמי

 ה"ואפ לשתיה דראויין מכלל בשתיה ומותרין ומדקתני בשתיה ומותרין ברחיצה ואסורין דקתני

 55 לחמם דיכול י"לר ונראה שתיה לצורך כשעושה אלא ש"ב שרו לא ודאי אלא ברחיצה דאסורין קתני

 אגב נחיימו צריכה אי לאימיה נשייליה.) סח' ד עירובין( הדר בפרק כדאמר שתיה מכדי ביותר' אפי



 דפעמים חשודים שהבלנים טעמא והיינו לא גופו כל לצורך אבל לרגליו שיעור בכדי ודוקא אימיה

  .לרחיצה עיקרן שיחממו

 דמחמירין שמעתין בכולה משמע וכן לא גופו כל לצורך אבל לרגליו דוקא משמע - מתירין ה"וב

 60 בביצה כדאמר בשבת כמו טוב ביום הזיעה על וגזרו בשבת שהוחמו כחמין ט"בי שהוחמו בחמין

 היו לא כן לא שאם רחיצה משום הבערה לעשות שאסור משמע כ"א) ושם. מ דף( ולקמן בהמביא

 התם כדמוכח מדאורייתא דשרי דזיעה מהבערה דרחיצה הבערה ש"דמ ותימה הזיעה על גוזרים

. ז' ד( דכתובות ק"בפ דאסור מוגמר כמו ואסורה לתענוג אלא אינה דרחיצה א"ריב בשם י"ר ואומר

 לכל היא שוה זיעה אבל דרחיצה טעמא דהיינו בירושלמי משמע וכן נפש לכל שוה דאין משום) ושם

 65 נכנס למחר ט"מעי נקביו שפקקו מרחץ.) מ' ד( לקמן דתניא והא לבריאות אלא תענוג דאינה נפש

  .לא רוחץ אבל מזיע דוקא ה"דאפ ט"מעי נקט אלא ביום בו הוחם' אפי ה"ה ומזיע

   ז סימן ג פרק שבת מסכת ש"רא

 ברק בני של במרחץ מעשה דקתני איירי טוב ביום ברייתא דהא טוב ביום אף היו הגזירות ואלו

 היו בתחלה ל"דריב מהא ומייתי עבירה עוברי משרבו קמסיק ועלה טוב יום מערב נקביו שפקקו

 70 דאסור א"ריב דקדק ומזה כאחד גזרו ט"ויו שבת) כל( דעל אלמא שבת מערב שהוחמו בחמין רוחצין

 דהבערה גב על אף טוב ביום הזיעה על גוזרין היו לא כ"דאל רחיצה בשביל התורה מן הבערה לעשות

 למוסרן פחמין לעשות דאפילו) לב דף( טוב יום במסכת כדמוכח התורה מן מותרת זיעה בשביל

 שאינה נפש לכל שוה אינה שהרחיצה לפי לדבר טעם נותן א"ריב והיה מותר התורה מן לאוליירין

 זיעה אבל) א ז דף( דכתובות קמא' בפ טעמא מהאי דאסר מוגמר כמו אסורה הלכך להתענג אלא

 75 טוב יום מערב נקביו שפקקו מרחץ דתניא והא לבריאות אלא להתענג שאינה נפש לכל היא שוה

 רחיצה איסור משום אלא להזיע שרי ביום בו הוסק אפילו נמי פקקו בלא הדין הוא ומזיע נכנס למחר

  :לרחוץ אסור טוב יום מערב דהוסק ג"דאע ליה תנא

   ב עמוד לט דף שבת מסכת ן"הרמב חידושי

 לשתות עליהם שדעתו כגון, לשתייה ראויים כ"אא לרגליו חמין אדם יחם לא אומרים ש"ב דתנן הא

 80 מתוך להו לית ש"ב דהא, אסורין לשתייה שראויין פי על אף בלבד לרחיצה דעתו שאם קאמר מהן

 טבריא דחמי' מתני דהא תדע, הואיל להו דלית ש"וכ לצורך שלא נמי הותרה לצורך מלאכה שהותרה

 הנאת דעבדו מתירין ה"וב, ש"לב ברחיצה ואסורין בשתייה ומותרין כדקתני הן לשתייה ראויין

' במס דבעילה חבורה ושרינן ט"י' במס כנגדה להתחמם מדורה כדשרו נפש כאוכל דרחיצה הגוף

 מלאכה שהותרה מתוך ה"לב להו] דאית) [דלית( משום דכולהו דטעמא ומשמע') א' ז( כתובות

' כדאי נפש לכל שוה דאכילה דומיא הנאה שתהא והוא דגוף הנאות לשאר הותרה נפש אוכל לצורך 85 

 כל דהנאת הוא ש"וכ, ט"בי מותרת נמי הגוף דכל רחיצה ה"דלב ודאי נמי ומשמע בכתובות התם

 דזיעה ודומיא, דביצה ב"בפ ש"לב ד"כדקס אחד דאבר מהנאה טפי ושתייה לאכילה דמיא הגוף

 ואין') א ב"ל( המביא' בפ התם' כדאמרי ט"בי בהוחם' ואפי גזירה קודם ט"בי נמי דמותרת נמי

 כדאמר שרי מי ביום ובו ביום בו לאוליירין למוסרן אלא נצרכא לא חזי למאי פשיטא פחמין עושין

 90 להן להחם' ואפי לגמרי מותר גזירה קודם אלמא, גזירה וקודם להזיע נ"ה גזירה וקודם להזיע רבא

  .ט"בי

 עליהן כלל גזרו למה, ט"בי להחם' ואפי מותרין כולן וזיעה הגוף כל שרחיצת כיון שאלה כאן ויש

 אוכל של בדבר שבת אטו ט"י לגזור ראוי אין, שבת משום תאמר ואם, מינה אתי איסורא ומאי ט"בי

 וכיוצא דאלונתית סחיטה נ"א וסך קרקע מדיח כגון איסור בהו איכא נמי ט"דבי כיון ל"וי, נפש



 95 ומן נפש כל צורך אינה הגוף כל רחיצת מפרשים ובתוספות, מחוור ואינו לכך כשבת ט"י עשו בהן

 וכיון זיעה וכן הוא נפש כל צורך ורגליו ידיו פניו אבל, הוא דמוגמר ודומיא אסור הוא התורה

 דבעי הירושלמי מן דבריהן וסומכין, בהן גזרו דידה לתא משום התורה מן אסורה הגוף כל דרחיצת

, לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך דכתיב משום ומתרץ לרחוץ ואסור לשתות מותר התם

 מותרת נמי הגוף מקצת ורחיצת מותרת תהא וזיעה תאסר הגוף כל שרחיצת הן נביאות דברי ואלו

 100 הכא מדקתני ועוד, כדפרישית דמדורה דומיא שריא וטפי צריכא טפי הגוף כל הנאת ואדרבה

 דאיסורא משמע אבר אבר' ואפי גופו כל ברחיצת דאסורין ט"בי שהוחמו חמין ל"ואצ בברייתא

 אלמא דרב אליבא ט"בי בהוחמו אברים אברים גופו כל שרו בירושלמי והתם, כרישא הוא דרבנן

 שאמרו ומה, נפש כל לצורך אבר אבר לי מה אחת בבת לי דמה הוא נפש כל צורך הגוף כל רחיצת

 לשאר נפש אוכל משוינן דלא לומר היא דגזירה טעמא', וכו נפש לכל יאכל אשר אך דכתיב משום שם

 105 בזה להאריך לי ואין, שם מוכחת שלהם הסוגיא וכן הנאות שאר שרו לא בירושלמי נ"א, דברים

... דמילתא טעמא נראה ולי, להחם' ואפי מותרת וזיעה רחיצה דכל הוא פשוט הדבר דילן' דלגמ

  ).שורות' ג פנוי מקום כאן יש י"בכת(

   ב עמוד לט דף שבת מסכת א"הרשב חידושי

 לומר נצטרך ל"ז הצרפתים רבותינו דברי ולפי, אבר אבר גופו כל רחיצת התירו בירושלמי והתם

 110 אבר גופו כל רחיצת אבל תורה דבר אסורה נפש לכל שוה שאינה מפני אחת בפעם גופו כל דרחיצת

 באיברים חלקנו לא, ומותר נפש כל צורך אחד אבר דרחיצת דכיון משום, תורה דבר מותר אבר

 זה אבר רוחץ שהוא בשעה נמצא שכן וכיון, אסור שוקו או זרועו אבל מותר בלבד רגליו שנאמר

 והיינו, מדרבנן שאסרוה אלא רוחץ הוא בהיתר הוא גם השני את ורוחץ וכשחוזר רוחץ הוא בהיתר

 מדקתני, מדבריהם אלא אסורה אינה אבר אבר גופו כל דרחיצת בברייתא משמע בסמוך דלקמן

 115 דאלמא, אבר אבר ואפילו הגוף כל ברחיצת דאסורין כלומר, טוב ביום שהוחמו חמין לומר צריך ואין

  .כרישא קאמר מדרבנן דאסור משמע

   ב עמוד כא דף ביצה מסכת למאירי הבחירה בית

 היו כ"אא יחם לא והילכך מתוך דין סוברים שאינם' וכו לצורך הבערה שהותרה מתוך אומרין ואין

 צריך ואינו יעשה שירצה מה כ"ואח לשתיה הוא מבעיר לשתיה ראויין היו אם הא לשתיה ראויים

 120 ובית לשתיה ראויין שיהיו שצריך שמאי בית לדעת פירשו המערב בתלמוד מ"ומ כלל מהן לשתות

 דבר לצורך הותרה אכילה לצורך הבערה שהותרה שמתוך לשתיה ראויין בשאינן אף מתירין הלל

  נפש לכל השוה צורך שיהא ובלבד אחר

   תשנו סימן טוב יום הלכות - ג חלק ה"ראבי

 על בירושלמי ומפרש. לשתות ראוים כן אם אלא לרגליו חמין אדם יחם לא אומרים שמאי בית

 125 שמחממו כיון התם י"רש ופירש לה מייתי כירה ובפרק. מהם ששתה והוא שמאי דבית דעתיה

 הילל ובית. מפתרונו משמע כך. בעי לא מהם לשתות אבל ורגליו ידיו פניו בהו רחיץ בעי אי לשתיה

 כירה פרק ובירושלמי, שבת מערב שהוחמו דוקא משמע דהכא בירושלמי מעיינת וכי .... מתירין

   .אסור טוב יום מערב הוחמו דאפילו משמע

   ב עמוד לט דף שבת מסכת יהושע פני

 130 דאינה נפש לכל היא שוה זיעה אבל'] כו[ לתענוג אלא אינו דרחיצה א"ריב בשם י"ר ואומר ד"בא

 היה אם דאפילו הוא מיותר לשון תענוג דאינו שכתבו מה ולכאורה. ל"עכ' כו לבריאות אלא תענוג

 גרע מיגרע תענוג בו שיש משום דאטו נפש לכל השוה דבר הוי שפיר לבריאות כן שעושין כיון תענוג



 מ"דנפ משום היינו לזה שהוצרכתי ומה. לתענוג דאינו להו משמע דמלתא דלקושטא אפשר אלא

 כן עושין גדולים חכמים וכמה היתר נוהגין העולם שרוב טוב ביום ק"הטואב לעשן לענין לדינא

 135 דבר דמיקרי משום מדאורייתא אסור הגוף כל דרחיצת דהכא' התוס שיטת לפי לאסור רגיל והייתי

 יכולין הציבור שאין י"ופירש עומד הדבר שאין ראה לקמן דאמרינן גב על אף. נפש לכל שוה שאינו

 שאינו דבר מיקרי ה"ואפ בהן לעמוד יכולין היו שלא עד במרחצאות הרבה היו שרגילין אלמא לקבל

. בו וכיוצא ושתיה לאכילה דמי לא ה"ומש רוחצין שאין אדם בני וכמה כמה שיש כיון נפש לכל שוה

 לכל השוה דבר הוי לא כ"וא מהם מתרחקים א"ב וכמה כמה אדרבה ק"הטובא בעישון ש"כ כ"א

 140 שום הביא ולא בפשיטות שאוסר) ד"סק ד"תק סימן( טוב יום בהלכות א"מ לבעל ראיתי וכן נפש

  :ראיה

 וזיעה לתענוג אלא אינו דרחיצה משום לזיעה רחיצה בין דמחלקין דהכא' התוס דברי מתוך אמנם

 המאכל ולתאוות המזון לעכל הגוף לבריאת הוי נמי ק"הטובא דעישון נראה כ"וא. הגוף לבריאת

 משום דאטו כדפרישית כך בשביל לאסור אין ה"אפ לתענוג אותו חושבין שיש אף כן אם בזה וכיוצא

 145 וכמה כמה דודאי מזיעה גרע לא ה"אפ בו רגילין שאין שיש משום ואי גרע מיגרע לתענוג נמי שהוא

 כן, הבלנין וגזירת רחיצה משום אלא חכמים אסרו ולא מדאורייתא שרי ה"אפ בכך רגילין אין א"ב

  :אחרון בקונטרס ועיין לי נראה

  שמירת שבת כהלכתה פרק י"ד סעיף ג' והערה יב

מים שהוחמו בשבת על ידי חום האש מבלי שתיעשה בהם בשבת כל פעולת החמה, כגון מים 

שנתחממו בדוד שמש דינם כחמים שהוחמו מע"ש הואיל ולא נעשה בשבת שום פעולה כדי להחם  150 

  אותם (שמעתי מהגרש"ז אויירבך)

  יד הערה כא שמירת שבת כהלכתה פרק

והטעם דאסרינן לרחוץ כל הגוף שמא יבוא להחם מים לצורך זה, והרי רחיצת כל הגוף היא דבר 

שאינו שוה לכל נפש אלא רק למעונגין הרגילין בכך... ויש לעיין, כהיום שרוב בני אדם יש להם חדר 

 155  אמבטיה בביתם, למה נאסור רחיצת כל הגוף משום שאינו שוה לכל נפש...

  א סעיף שפא סימן אבילות הלכות דעה יורה ערוך שולחן

. מותר, בצונן; אסור, בחמין, ורגליו ידיו פניו אבל; בצונן אפילו, גופו כל לרחוץ אסור, כיצד רחיצה

, שבעה רק אסור אינו מדינא זה וכל: הגה. חושש ואינו כדרכו רוחץ, וצואה מטיט מלוכלך היה ואם

 כי, המנהג לשנות ואין יום' ל כל רחיצה) כל( לאסור האידנא שנהגו אלא, ברחיצה מותר כ"אח אבל

 160  ).א"רשב בשם ז"א( ותיקין פי על ונתייסד הוא קדום מנהג

  ק אס" שפא סימן דעה יורה ז"ט

 לדידן כ"וא שלשים כל דאסור רישיה למסרק אתא דילמא דחיישינן למנהג טעם נתן זרוע באור

 כי תספורת משום דאסרו טעם נתן ל"ורש לרחוץ מותר היה ץ"ש סימן כדאיתא ראשו לסרוק דשרי

 ראשו שערות לגלח במרחץ הנכנס דרך כן


