
 

 

 

 

 

  המשך - רחיצה בשבת

)בפני עצמו. ורק רחיצת רב אמר: למחר רוחץ בהן כל גופו אבר אבר  (1) - 1חמין שהוחמו מערב שבת ,אתמר )מ' א'(

 ושמואל אמר: לא התירו לרחוץ אלא פניו ידיו ורגליו. (2). כל גופו יחד נאסרה(

. , למחר רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו אבר אברכוותיה דשמואל: חמין שהוחמו מערב שבת תניא
 . )שחמורים מחמין שהוחמו בערב שבת( ואין צריך לומר חמין שהוחמו ביום טוב

רב יום , למוצ"ש רוחץ בו מיד. פקקו נקביו מעשפקקו נקביו מערב שבת )שהוסק(מרחץ  :תוספתא(ב) תנו רבנן
 יוצא ומשתטף בבית החיצון. נכנס ומזיע ו )ביום טוב(, למחר טוב

. התחילו הבלנים להחם ילה היו רוחצין בחמין שהוחמו מערב שבתמשום בר קפרא: בתח אמר רבי יהושע בן לוי
בשבת, ואומרים מערב שבת הוחמו. אסרו את החמין, והתירו את הזיעה. ועדיין היו רוחצין בחמין, ואומרים מזיעין 

חמי טבריה. ועדיין היו רוחצין בחמי האור, ואומרים בחמי טבריה רחצנו. אנחנו. אסרו להן את הזיעה, והתירו 
אסרו להן חמי טבריה, והתירו להן את הצונן. ראו שאין הדבר עומד להן, התירו להן חמי טבריה, וזיעה במקומה 

 . )לאיסור(עומדת 

 אמר רבא: האי מאן דעבר אדרבנן, שרי למיקרי ליה עבריינא. 

דווקא  )ומבאר(. )שיאמרו שנכנס להזיע(, ואינו חושש )בשבת לפי דרכו(ות של כרכים, מטייל בהן אמבטיאתנא:  )מ' ב'(
  .2לא. מאי טעמא? כיוון דזוטרין נפיש הבלייהו -כרכין, אבל דכפרים 

בצונן. ובלבד שלא ישתטף בצונן ויתחמם  )אח"כ(, ויוצא ומשתטף )בשבת(מתחמם אדם כנגד המדורה  :תנו רבנן
 מים שעליו.  )ומחמם(רה, מפני שמפשיר כנגד המדו

, ומניחה על בני מעים בשבת, ובלבד שלא יביא קומקומוס של מים חמין, )מגבת(מיחם אדם אלונטית : תנו רבנן
בחול אסור מפני הסכנה  אפילו. ודבר זה (3בשבת בחמים ונמצא רוחץ)שמא יישפכו עליו, ויניחנו על בני מעים בשבת 

 . )שמא ייכווה מהמים(

 שיטות הראשונים

א התירו לרחוץ כל גופו , שלכשמואל דתניא כוותיה הפוסקיםפסקו כל : רחיצה בשבת בחמין שהוחמו בערב שבת
רגליו לאו דווקא, משמע דפניו ידיו  הרא"שומדברי  רק פניו ידיו ורגליו. ,במים שהוחמו מערב שבת איבר איבר

 כתב שאפילו איבר אחד חוץ מפניו ידיו  והמאירי. 4דשרי כל שאינו רוחץ כל גופו דהוא הדין לשאר איברים

                                                

 מדורגת. כאחד. וכאן נחלקו ברחיצה חלקית או מחלוקת התנאים לעיל היתה לגבי רחיצת כל גופו . 1

 הרי"ף לא הביאו. והר"ן כתב שנראה שהשמיטה לפי שאין השיעור שבין כרכים לכפרים ברור.  . 2

 רש"י. וראה להלן.  . 3

כבית הלל  ,ומחממת קיתון של מים להדיח בית הסתרים ובית הקמטים אות סי' לז(ו)הל' מקו ממה שכתב הרא"ש בפרק תינוקת . 4
דאף על גב דהתם  .משמע דפניו ידיו ורגליו לאו דוקא. עד כאן. דמתירין להחם חמין ביום טוב לרגליו אבל לא כל גופו ("א ב')ביצה כ

 . ושם נוטה לדעה זו. )ועיי"ש שדן בדברי רש"י(. ב"י אין זה מדברים שבין יום טוב לשבת ,יום טוב והכא שבת

 ת”בעזהשי
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 ורגליו, אסור לרחוץ.

ב וכתשמע בגמרא שבחמי טבריה מותרת הרחיצה אפילו לכתחילה. מ: במים חמים בשבת רחיצה בחמי טבריה
שאינו מותר בחמי  ג"התרומה וסמעוד וכתבו . 5דבחמי טבריה התירו לרחוץ אפילו כל גופו יחד בספר התרומה

  .7ע"השופסק וכן . 6כ הם בקרקע"טבריה, אא

, ובמי טבריא )חמים(רוחץ במי מערה במשנה: ה )פרק חבית, קמ"ז א'(גרסינן להלן : מקורה רחיצה בחמי טבריה במקום
"הרוחץ", )ואמר התנא( וכו'. ומדייק, קתני מי מערה דומיא דמי טבריא. מה מי טבריא חמין, אף מי מערה חמין, 

 שרחיצה בחמי טבריה מותרת לכתחילה.  גמרא. וקשה, שכאן אומרת ה)יתרחץ(כתחילה לא דיעבד אין, ל

. ודעת )והיינו פרק חבית( בחמי טבריה אסורה רחיצה וזיעה במקום מקורה, אפילו, שהגאונים, רי"ף ורמב"םוביארו 
זיעה שנאסרה רק , שבחמי טבריה מותרת הרחיצה אף במקום מקורה. ואף ההרמב"ן, רשב"א, רבנו יונה ורא"ש

פסק בשם יש  9והשו"ע .8איירי במי מערה של חמי האור)פרק חבית( ולקמן משום לתא דרחיצה, מותרת שם. 
 וסיעתו.  רמב"ןכוסיעתו. ובשם ויש אומרים  רי"ףכאומרים 

 : לכך צריך אדם ליזהר אחר שנטלהרא"ש: כתב לא ישתטף בצונן ויתחמם כנגד המדורה, מפני שמפשיר מים שעליו
משום גזירת כתב ד הרמב"ןאבל  .המרדכיוכן כתב ידיו שלא יחמם אותם נגד המדורה עד שינגבם תחלה. 

 .11ברמב"ם. וכן מבואר 10. אבל משום הפשרה עצמה מותרשנמצא כרוחץ במים פושרין ,מרחצאות נגעו בה
 .כהרא"ש והמרדכיכתב בשם יש אומרים  12והשו"ע

משמע  רמב"ם. ומדברי אם יכול לבוא לידי זיעה ,מעבר במרחץ לעל כמשמע שגזרו  ש"ימר: גזירת מרחצאות
 .כרש"י פסק והרמ"א. 14השו"ע וכן סתם. 13שהגזירה היתה רק לנכנס להזיע

 

                                                

דקתני היו רוחצין בחמי האור ואומרים בחמי טבריה רחצנו וסתם רחיצה היא רחיצת כל  ,כן משמע מדנקט לשון רחיצהשי, "בהוכתב  . 5
 הגוף ומשמע נמי שהוא נכנס לתוך המים שזה נקרא רחיצה 

 . א מינכר בין חמי האור לחמי טבריהדכל שהוא בכלי ל ,וטעמא דמסתבר הואי, "בהוכתב  . 6

  .(לאוין סה)ג "סמ. התרומה )סי' רלג( -מקורות ח שכו,א. "או . 7

 . (או"ח שכו,ב)שדרכם היה לחמם מים בע"ש ולשימם במערה מקורה לשמור חומם. ב"י  . 8

 או"ח שכו,ב.  . 9

 וראה להלן מש"כ בשם הרמב"ן בסוגיא הבאה.  .10

:...אבל אינו משתטף כל גופו בצונן, ובא ומתחמם כנגד המדורה, מפני להלן()הובא . וז"ל הרמב"ם )ע"פ המגיד משנה(ב"י או"ח שכו,ה  . 11
. אבל )הובא במשנ"ב שם(חידוש בהבנת דברי הרמב"ם  )שכו,ה(. וראה מג"א ונמצא כרוחץ כל גופו בחמיןשמפשיר מים שעליו, 

דהוא כחמין שהוחמו בערב  מפשטות לשון הגר"א משמע דטעם הרמב"ם משום דלא היה על הפשר שם איסור, לכך סבירא ליה
)היינו, שלא היה יד סולדת שבת, דגם שם לא היה על עצם החימום איסור, ולא גזרו רק על כל גופו. ולפי זה במים שהופשרו בשבת 

 . )כ"כ שם בשעה"צ אות ח(אין איסור לדעת הרמב"ם רק רחיצת כל גופו, אבל לא רחיצת פניו ידיו ורגליו  בהן(

 או"ח שכו,ה.  . 12

תזה לשונו: " . 13 ּבָ ַ ּ ש  ין ּבַ ין ַחּמִ ִחּמִ ָהיּו מְּ ֶּ ִנין ש  ּלָ ֵני ַהּבַ ת? ִמּפְּ ּבָ ַ ּ ש  ָחץ ּבַ רְּ ֵנס ַלּמֶּ ִהּכָ רּו ֲחָכִמים לְּ ֵני ָמה ָאסְּ ת הוּ  ִמּפְּ ּבָ ַ ב ש  רֶּ ִרין 'ֵמעֶּ אֹומְּ ִפיָכךְּ וְּ ַחּמּו'. לְּ
ָהִזיַע. ת, ֲאִפּלּו לְּ ּבָ ַ ּ ש  ָחץ ּבַ רְּ ֵנס ָאָדם ַלּמֶּ ּלֹא ִיּכָ ֶּ רּו ש  זְּ  .."ּגָ

 .)הל' שבת כב,ב(רמב"ם  -יב. מקורות או"ח שכו, . 14
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  שולחן ערוך

 (לכות שבת, סימן שכואו"ח, ה)

חֹץ א.  ֵאבֶּ  ָאסּור ִלרְּ ר וְּ ל ֵאבֶּ ל ּגּופֹו, ֲאִפּלּו ּכָ הּכָ ֶּ ַמִים ש  ַבד, ֲאִפּלּו ּבְּ ין ִאם ֵהם וּ ר לְּ ִלי ּבֵ כְּ ין ִאם ֵהם ּבִ ת, ּבֵ ּבָ ַ ב ש  רֶּ ַחּמּו ֵמעֶּ
ף, ָאסּור; ֲא  ּטֵ ּתַ ְּ ִהש  ִים ַעל ּגּופֹו ּולְּ ּפֹךְּ ַהּמַ ְּ ַקע; ַוֲאִפּלּו ִלש  רְּ ּקַ ָליו. ּבַ ַרגְּ ָניו ָיָדיו וְּ ם ּפָ הֶּ חֹץ ּבָ ר ִלרְּ ל  הגה:ָבל ֻמּתָ ָאר ֵאָבִרים, ּכָ ְּ אֹו ש 

ל ּגּופֹו  ֵאינֹו רֹוֵחץ ּכָ ֶּ ם ָהרֹאש  ֵ ש  ית יֹוֵסף ּבְּ ת(. ")ּבֵ ינֹקֶּ ק ּתִ רֶּ ל ּגוּ ש  ּפֶּ חֹץ ֲאִפּלּו ּכָ ר ִלרְּ ָיא ֻמּתָ רְּ בֶּ י טְּ ַחּמֵ י ָהאּור, ֲאָבל ּבְּ ַחּמֵ י ּבְּ ָהֵני ִמּלֵ פֹו וְּ
ִלי, לֹא, ּדְּ  כְּ ַקע, ֲאָבל ּבִ רְּ ּקַ ָקא ּבַ וְּ ָיא, ּדַ רְּ בֶּ י טְּ ַחּמֵ ֵרי ּבְּ ָ ש  ָהא ּדְּ ִנין. וְּ צֹונְּ ֵאין ָצִריךְּ לֹוַמר ּבְּ י ָהאּור. ַיַחד, וְּ ַחּמֵ לּוֵפי ּבְּ ִאחְּ  ָאֵתי לְּ

קֹום מְּ  ב  ֵאין ַהּמָ ֶּ ש  ָקא ּכְּ וְּ ָיא ּדַ רְּ בֶּ י טְּ ַחּמֵ ֵרי ּבְּ ָ ש  ָהא ּדְּ ִרים ּדְּ ָאֵתי ִליֵדי ֵיש  אֹומְּ ּום ּדְּ ּ ה, ָאסּור ִמש  קֹרֶּ קֹום מְּ ה, ֲאָבל ִאם ַהּמָ קֹרֶּ
ָיא.  רְּ בֶּ י טְּ ַחּמֵ יַע ּבְּ ַהּזִ ר לְּ ֻמּתָ ִרים ּדְּ ֵיש  אֹומְּ ָאסּור. וְּ  ֵזָעה וְּ

יר ַמיִ  ד.  ִ ש  פְּ ּמַ ֶּ ֵני ש  דּוָרה, ִמּפְּ ד ַהּמְּ גֶּ נֶּ ם ּכְּ ַחּמֵ ִיתְּ ל ּגּופֹו וְּ צֹוֵנן ּכָ ף ָאָדם ּבְּ ּטֵ ּתַ ְּ ין; לֹא ִיש  ַחּמִ ל ּגּופֹו ּבְּ רֹוֵחץ ּכָ ָצא ּכְּ ִנמְּ ָעָליו וְּ ֶּ ם ש 
 . ל ָהֵאש  ם ֵאצֶּ ַחּמֵ תְּ ּנִ ֶּ צֹוֵנן ַאַחר ש  ף ּבְּ ּטֵ ּתַ ְּ ִהש  ר לְּ  ֲאָבל ֻמּתָ

ה ָיפֶּ  ה.  ִחּלָ ֵבם ּתְּ ַנּגְּ ִטיָלה, ִאם לֹא יְּ ל ָהֵאש  ַאַחר נְּ ם ָיָדיו ֵאצֶּ ַחּמֵ ּלֹא לְּ ֶּ ֵהר ש  ִריךְּ ִלּזָ ּצָ ֶּ ִרים ש   . הֵיש  אֹומְּ
ין, ַוֲאִפּלוּ  ו.  ש  ּבֹו ַמִים ַחּמִ ּיֵ ֶּ ִלי ש  נֹו ּכְּ טְּ י ּבִ ּבֵ ן ַעל ּגַ ֵני ַהסַּ  ָאסּור ִלּתֵ חֹל, ִמּפְּ ִחים. ּבַ ֵהם רֹותְּ ֶּ ָעִמים ש  ּפְּ ֶּ ָנה ש  ד ּכָ גֶּ ָהֵחם ּבֶּ ר לְּ ֲאָבל ֻמּתָ

נֹו  טְּ נֹו ַעל ּבִ ִלּתְּ  )טּור(. וְּ
ב  ז  ַנּגֵ ּיְּ ֶּ ָהר, ָצִריךְּ ש  ּנָ ִלית, לְּ ָהרֹוֵחץ ּבַ מְּ ַכרְּ ֵלם ד' ַאּמֹות ּבְּ טְּ ִים ָעָליו ִויַטלְּ ֲארּו ַהּמַ ָ ּ ּלֹא ִיש  ֶּ ֵני ש  ָהר, ִמּפְּ ה ֵמַהּנָ עֹולֶּ ֶּ ש  ה ּכְּ ִפי ּגּופֹו ָיפֶּ

ֹו וְּ  ים ּוָמָטר סֹוֵחף ַעל רֹאש  ּות ָהַרּבִ ש  רְּ ִחיָצה ֵיש  ִרּבּוי ַמִים ַעל ּגּופֹו; ֲאָבל ַההֹוֵלךְּ ּבִ ה ִמן ָהרְּ ָהעֹולֶּ ֶּ ידוּ עַ ש  ּפִ ֹו, לֹא ִהקְּ בּוש   ּבֹו.  ל לְּ
ת יא.  ּבָ ַ מֹוָצֵאי ש  ת, לְּ ּבָ ַ ב ש  רֶּ ָקָביו ֵמעֶּ מּו נְּ ָסתְּ ֶּ ָחץ ש  רְּ ֵאָליו הּוַחם  מֶּ ּמֵ ֶּ י ש  ָקָביו ַאף ַעל ּפִ מּו נְּ ד; ֲאָבל ִאם לֹא ָסתְּ רֹוֵחץ ּבֹו ִמּיָ

ִפי ֲעׂשּו לְּ ּיַ ֶּ ֵדי ש  כְּ ב ּבִ רֶּ ין ָלעֶּ ּתִ ַהמְּ ת, ָצִריךְּ לְּ ּבָ ַ ש  ָחִלים.  ּבְּ גֶּ ה ּבְּ ַחּתֶּ א יְּ ּמָ ֶּ ֵזָרה ש  ן, ּגְּ ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּכֵ ֶּ  ש 
יַע  יב  ַהּזִ ָחץ, ֲאִפּלּו לְּ רְּ ֵנס ַלּמֶּ יַע, ָאסּור)ָאסּור ִלּכָ ַהּזִ כֹול לְּ ּיָ ֶּ ָמקֹום ש  ָחץ ּבְּ רְּ ּמֶּ ֲאִפּלּו ַלֲעבֹר ּבַ ִרים ּדַ ֵיש  אֹומְּ ִ  (וְּ טּור(. ")ַרש   י וְּ

  רחיצה בבריכה

 . 15, ולא ידענא אי עקר, אי לא עקר)בשבת(אבהו דשט באמבטי  ביחזיתיה לר זירא: אנא ביאמר ר)מ' ב'( 

  אפילו עומדת בחצר!לא ישוט אדם בבריכה מלאה מים, ו דתניא:פשיטא דלא עקר,  )ומקשה(

 דלית ליה גידודי, הא דאית ליה גידודי. )דאסיר כשעקר(לא קשיא, הא  )ומתרץ(

  שולחן ערוך

 (שלט)או"ח, הלכות שבת, סימן 

ֵני ב.  ִטין ַעל ּפְּ ָ ִים, ֲאִפּלוּ  ֵאין ש  ִאם ֵיש  ָלּה  ַהּמַ ָנָהר. וְּ ִמי לְּ ֵרָכה ּדָ ִאים חּוץ ַלּבְּ יֹוצְּ ֱעָקִרים וְּ ִים נֶּ ַהּמַ ֶּ ש  ּכְּ ֶּ ֵני ש  ָחֵצר, ִמּפְּ ּבֶּ ֶּ ֵרָכה ש  בְּ ּבִ
קֹוָמם ָהֵוי ֵליּה  ת אֹוָתם ִלמְּ רֶּ ָפה ַמֲחזֶּ ָ ִים ַהׂשּ רּו ַהּמַ קְּ עֶּ ֲאִפּלּו נֶּ ֵכיָון ּדַ ר, ּדְּ ָפה ָסִביב, ֻמּתָ א ׂשָ ּמָ ֶּ יּה ש  ָזר ּבֵ ִמגְּ א לְּ ֵליּכָ ִלי וְּ כְּ ּכִ

ִטין.  ּיָ ַ ל ש  ֶּ ה ָחִבית ש   ַיֲעׂשֶּ

                                                

גדול תנן,  אין שטין על פני המים, בנהר )ביצה ל"ו ב'(פירושו אם עקר רגליו מן הארץ, דקסבר כי תנן  לרש"ילא ידענא אי עקר:  . 15
ובכלי לא  ,וכל היכא דאיכא גדודי הוה ליה ככלי) דאיכא למגזר שמא יעשה חבית של שייטין, כדאמרינן התם, אבל באמבטי לא

 ם עקר המים ממקומם למחוץ לבריכהפירשו א ורי"ף ורמב"ם. (ן"ר. דליכא למגזר שמא יעשה חבית של שייטין ,אסרו לשוט
 אי נמי, דאית ליה גדודי שריוכש. פני המיםל ן שטין עוהוי בכלל גזירה שאי דדמי לנהר, ,ה, בחצר, אסורחוץ לבריכ שכשנמשכים)

  .(ן"ר. דמהדרי להוהא איכא גדודי  ,עקר להו למיא

 ת”בעזהשי
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  שמן כנגד המדורהמים ו חימום והפשרת

מביא אדם קיתון מים ומניחו כנגד המדורה, לא בשביל שיחמו, אלא בשביל שתפיג צינתן.  (1)תנו רבנן:  )מ' ב'(
 לא בשביל שיבשל, אלא בשביל שיפשר.יחתו כנגד המדורה אומר: מביאה אשה פך של שמן ומנ רבי יהודה (2)
ָנּה קטן ואינה חוששת  (3) רבן שמעון בן גמליאל אומר: אשה סכה ידה שמן ומחממתה כנגד המדורה, וסכה ִלבְּ

 .המתיר( רבי יהודה)אבל להפשירו בפך כדרך שעושה בחול אסור, ודלא כ

שמן אם יש בו בישול, והפשרו אם זהו בישולו, ואם כלאחר יד )אם נחלקו התנאים בפליגי אמוראי  לוקתבביאור המח

)כדעת מותר  -אסור. אין יד סולדת בו  -אמר רב יהודה אמר שמואל: אחד שמן ואחד מים, יד סולדת בו  .מותר(

והיכי דמי יד סולדת בו?  )ומבאר(. זהו בישולו( לאבו משום בישול. ושרק בבישול חייב, אבל הפשרו  יש, ששמן רבי יהודה
 . )מחמתו(כל שכריסו של תינוק נכוית 

, ובקשתי להניח אסרו()ובחמי טבריה שלא נבר אבדימי: פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ  רבי יצחקאמר 
 )שיצטננו מעט, דכלי שני אינו מבשל( בכלי שני )מן המים שבאמבטי(, ואמר לי טול )להפשירו(לו פך של שמן באמבטי 

 . )את הפך לתוך אותו כלי שני(ותן 

. ושמע מינה כלי שני )ולכן אסר להניח הפך באמבטי(שמן יש בו משום בשול  ומדייק, שמע מינה תלת: שמע מינה
 .)ולכן אסר רבי אפילו רק להפשירו באמבטי(זהו בשולו  )במקום הראוי לבישול( הפשרו . ושמע מינהינו מבשלא

 שיטות הראשונים

א זהו שול, והפשרו לכרבי יהודה, ששמן יש בו משום בי רמב"םה : פסקאם יש בישול בשמן, והפשרו אם זהו בישולו
 .16ע"השוק פסוכן בישולו. 

במקום  אפילומשמע שמותר להניח את המים  רש"י ורמב"םמדברי : קיתון מים ומניחו כנגד המדורה מביא אדם
קרוב למדורה, שאם יונחו שם זמן רב יתבשלו לגמרי, כל עוד נזהר הוא שלא יעמדו שם אלא עד שתפוג 

כתב  הרמב"ןו. 17דאפילו לפי סברא זו על גבי האש ממש אסור, מפני שנראה כמבשל ר"ןרשב"א ו וצינתם. וכתב
שלא התירו להפשיר אלא במקום שאין היד  ,ורא"ש רשב"אודעת  , מותר.אפילו על גבי המדורה ,דלהפשיר
 .19השו"עוכן פסק  .18סולדת בו

                                                

 .(דרמב"ם )הל' שבת כב, -ת מקורואו"ח שיח,יד.  . 16

דהא אפילו תבשיל שנתבשל כל צרכו אף על פי שמצטמק ורע לו אסרו להחזיר בכירה שאינה גרופה וקטומה, וכל שכן לתת  . 17
 לכתחלה ואפילו להפשיר. אלא ודאי לא התירו כאן אלא כנגד המדורה בלבד. 

. רשב"א. והרא"ש כתב: והכי איתא בירושלמי. ירה שמא יניח שם עד שיתבשלגז ,אפילו להפשיר אסור ,אבל במקום שהיד סולדת בו . 18
הוה שרי  ,ואי לאו משום דמבשל בשבת ,תימה מאי שנא הכא דשרינן להשים קיתון של מים אצל המדורה בשביל שתפיג צינתן

ינן להשים על גבי כירה אף על פי ולעיל אסר !ושמן למאן דאמר לית ביה משום בשול אפילו יד סולדת בו שרי !אפילו יד סולדת בו
דהא  ,שהתבשיל נתבשל מערב שבת ולית ביה משום בשול. וי"ל דיש לחלק בין להשים על גבי כירה למדורה, אע"פ שגרופה וקטומה

 עיי"ש. .אבל אצל המדורה שרי משום דדמי לסומך ושרי ,קדירה על גבי כירה אסור

 .)מ' ב', ד"ה ובלבד(. רמב"ן )מ' ב', ד"ה מביא אדם(. רשב"א )סי' י(רא"ש  -ת מקורואו"ח שיח,יד.  . 19
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הילכך אסור להניחו  ,יד סולדת בו הוי בישולפירושו,  ,יד סולדת בו אסורש הרא"שדעת : גדר מקום שהיד סולדת בו

רבינו מדברי ו ומותר להניחו במקום שיחומו ולא תהא היד סולדת בו. ,במקום שאפשר שיחומו כדי שהיד סולדת בו
 20ע"השוו .ו כנגד המדורה ותהיה סולדת מחמתהניח אדם ידהיינו לומר דבמקום שמ ,דמקום שהיד סולדת בוה נרא ירוחם
 .ש"כרא פסק

בכלי שני, שיצטננו טול מן המים י "רשאמר רבי, טול בכלי שני ותן, ופירש בגמרא : מותר ליתן קיתון של מים בכלי שני
דכלי שני אף על פי  תוספותוכתבו . 21ע"השופסק וכן . אותו כלי שניכ תן הפך לתוך ", ואחמעט, דכלי שני אינו מבשל

 והולך ומתקרר. ,שאין דפנותיו חמין ,מותר ,שהיד סולדת בו

אפילו נצלה הצלי  ,שאסור לטוח שמן ושום על הצלי בעודו כנגד המדורה, הכלבו: כתב טיחת שמן ושום על הצלי
 .22השו"עוכן פסק . מכל מקום יתבשל השום והשמןד ,מבעוד יום

  שולחן ערוך

  (שיחאו"ח, הלכות שבת, סימן )

ִקים יג.  ְּ ָאר ַמש  ְּ ל ש  ֶּ ל ַמִים אֹו ש  ֶּ ן ִקיתֹון ש  ר ִלּתֵ ֹון ָאסּור.  ֻמּתָ ִלי ִראש  כְּ ין, ֲאָבל ּבִ ש  ּבֹו ַמִים ַחּמִ ּיֵ ֶּ ִני ש  ֵ ִלי ש  כְּ  ּבִ
ֶּ  יד.  ן ִקיתֹון ש  ר ִלּתֵ ֵאיֻמּתָ ֶּ ָין ש  ִענְּ ֵנם ָרחֹוק ֵמָהֵאש  ּבְּ ּתְּ ּיִ ֶּ ַבד ש  ָתן, ּוִבלְּ ָהִפיג ִצּנָ ד ָהֵאש  לְּ גֶּ נֶּ ִקים ּכְּ ְּ ָאר ַמש  ְּ ל ש  ֶּ נֹו ָיכֹול ל ַמִים אֹו ש 

ת  דֶּ ד סֹולֶּ ֵהא ַהּיָ ּתְּ ֶּ אֹותֹו ָמקֹום ַעד ש  ם ּבְּ ַחּמֵ ִהתְּ ֵוית(לְּ ִנכְּ ת וְּ מֶּ ַחּמֶּ ּכְּ  )פי' ִמתְּ ֶּ נּו ָמקֹום ש  ַהיְּ ֵוית ּבֹו; ֲאָבל ּבֹו, ּדְּ ינֹוק ִנכְּ ל ּתִ ֶּ ֵרסֹו ש 
עָ  ָ יַח ּבֹו ש  ַהּנִ ת ּבֹו, ַוֲאִפּלּו לְּ דֶּ ד סֹולֶּ ֵהא ַהּיָ ּתְּ ֶּ ם ש  ַחּמֵ ִהתְּ כֹול לְּ ּיָ ֶּ ָמקֹום ש  ל ָהֵאש  לְּ בֹו אֶּ ָקרְּ תֹו, ָאסּור לְּ ִפיג ִצּנָ ּתָ ֶּ ה ש  ַטּנָ ה קְּ

יָון  ם.ָאסּור ּכֵ ָ ל ש  ֵ ּ ש  ּבַ ִהתְּ כֹול לְּ ּיָ ֶּ  ש 
הּוא הגה: ין  וְּ ֵהן ַחּיִ ֶּ מֹות ש  ֱאָכִלים ּכְּ ָבִרים ַהּנֶּ ָאר ּדְּ ְּ ֵפרֹות אֹו ש  ין ּבְּ יָרה(ַהּדִ ַכי פ' ּכִ ּדְּ ֵעיל ִסיָמן רנ"ד )ָמרְּ ן לְּ ַעּיֵ  .וְּ

ּום ַעל  יט.  ש  ן וְּ מֶּ ֶּ ִלי ָאסּור ָלטּוַח ש  דַהּצָ גֶּ נֶּ עֹודֹו ּכְּ דּוָרה ּבְּ עֹוד יֹום ,ַהּמְּ ִלי ִמּבְּ ָלה ַהּצָ מִ  ,ֲאִפּלּו ִנצְּ ּום ּדְּ ּ ל ַהש  ֵ ּ ש  ּבַ ל ָמקֹום ִיתְּ ּכָ
מֶּ  ֶּ ּ ַהש   ן.וְּ

                                                

 . (ג"ח נתיב יב) רבינו ירוחם. )סי' י(רא"ש  -ח שיח,יד. מקורות "או . 20

, יש אבל אם שואב בכלי ריקן מתוך כלי ראשון ;אם היד סולדת בו ולאפידמותר וספות, כת, (ס"ק פז)ב "המשנ וכתב. גח שיח,י"או . 21
ל לעי)ב "נעוד כתב המשלי ראשון. כודאי מקרי  ,כו עד שמעלה רתיחהובפרט אם משהה הכלי ריקן בתו .דדינו ככלי ראשון אומרים

תוספות )ד"ה  -מקורות  .מבשל אפילו בכלי שני , לכולי עלמאשכתב דהיכא שהיד נכוית בו יי אדםעיין בח, (מחק "ה, שיח,ה, סמיני
 .(ושמע

שהיד סולדת  שהוא רותח כל זמןבמעביר את השפוד שתחוב עליו הצלי מהאש  דהוא הדין )ס"ק קיח(או"ח שיח,יט. וכתב המשנ"ב  . 22
 ל זמןהא כמה פוסקים סוברים דדבר גוש כד ,ג"כ אסור לי שני,ואפילו אם הניח אח"כ על הקערה שהוא כ .אסור לטוח עליו בו,

דסמכינן על הפוסקים דכלי שני אינו מבשל , בדיעבד אין לאסור כשהוא מונח בכלי שני . ומכל מקוםמבשל , אפילו בכלי שנישהיס"ב
 .)סי' לא(כלבו  -. עיי"ש. מקורות בכל גווני
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