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äðùî )ò àë äöéá"á(:   
  

 .  מתירי� ה"וב, לשתיה ראויי� כ� א� אלא לרגליו חמי� אד� יח� לא: אומרי� ש"ב
  

        

åúúåôñ )ò àë äöéá"á ã"íçé àì ä( 
 

 אדם לבני אלא ראוי אינו וזה בעינן נפש לכל השוה דדבר דאסור מודה גופו לכל אבל לרגליו ודוקא מתירין ה"וב

  .נפש לכל שוה ורגליו ידיו אבל מעונגין

  
éø"ó )ò àé äöéá"éøä éôãá à"ó(   

 

ט חזינן לגאון דקא כתב הכי דההיא דאמרינן לא ירחץ אדם כל גופו בשבת "ט בחמין שהוחמו מעיו"לענין רחיצה ביוו

דלאו דבר שחייבין עליו  ט"ט שרי לרחוץ כל גופו בחמין שהוחמו מעיו"ש דוקא בשבת אבל ביו"בחמין שהוחמו מע

  . ט לא"משום שבות ולא משום רשות ולא משום מצוה היא אלא גזירה וכי גזרי בשבת אבל ביו
  

 נפש לכל שוה הגו! כל דרחיצת מתו  מטע� שרי מישרא דמדאורייתא ל פירש"רבינו הגדול ז :)ה לימא"ב ד"שבת לט ע(א "ריטב
  ...תומרחצא גזרת משו� דנאסרו הוא מדרבנ# אלא, הוא

  
íúç øôåñ )äöéá àë ò"á(  

  

"ולרי התורה מ� אסור גופו לכל מי� חימו�' דלהתוס "רי ושיטת' תוס שיטת' עיי .'וכו לרגליו חמי� אד	 יח	 לא' מתני 
 וחיללו הבלני� נכשלו שכבר הכא נפש אוכל מלאכת לעני� שבת אטו ט"י' גזרי לא דבעלמא ג"אע ל"וצ .שבת אטו מדרבנ�
 חמי� ג�' דלהתוס ביניהו איכא מ"ומ. ט"בי' אפי רחיצה כל ואסרו גדרו גדול גדר כ"ע כירה פ"ר מבוארכ ברחיצה שבת

  . �"הר כ"כ לגזירה גזירה ל"וה הוא גזירה' גופי ט"די "לרי כ"משא ט"בי הוחמו אטו גזירה ברחיצה' �אסורי ט"בעי שהוחמו

  
  

åù"ò )åà"ç àé÷ú ,á(   
  

 אפילו גופו כל לרחו& מותר, ט"מעי שהוחמו במי� אבל ...גופו כל לא אבל) י( ידיו לרחו& מי� ט"בי להח� מותר
  .נוהגי# וכ#, עני# בכל אוסרי� ויש )יח( :ההג ...כאחד

  

ðùî"á   
  

 למעונגי# רק נפש לכל שוה שאי# דבר הוא גופו כל דרחיצת גופו כל רחיצת כדי מי� להח�' פי  גופו כל לא אבל) י(
  :בזה הרגילי#

 שכתב ר"בא ועיי#.. .בשבת כמו ט"ביו רחיצה ואסרו ט"ליו שבת בי# חילוק דאי# ל"דס  עני# בכל אוסרי# ויש) יח(
  :המנהג לשנות ואי# לאסור שנוהגי# אלא ראשונה כדעה ל"ס הפוסקי� דרוב

  
  

äúëìäë úáù úøéîù )æ óéòñ ãé ÷øô(:  
  

כ� היא אסורה , כש� שאסורה רחיצת כל הגו� כולו במי� חמי� בשבת
 .ט"א� א� המי� הוחמו בערב יו, ט"ג� ביו

  

  :הערה כא
 

והרי רחיצת , שמא יבוא להח� מי� לצור� זה, והטע� דאסרינ� לרחו� כל הגו�
... כל הגו� היא דבר שאינו שוה לכל נפש אלא רק למעונגי� הרגילי� בכ�

למה , או לפחות מקלחת, א יש לה� חדר אמבטיה בבית�"כהיו� שרוב בנ, ע"ויל
, ש מזיעה בזמ� הגמרא"ומ, רחיצת כל הגו� משו� שאינו שוה לכל נפשנאסור 

 .ע"וצ... דמעיקר הדי� שרינ� משו� דהוה שוה לכל נפש


