
                            בס"ד 

 רחיצה בשבת  

פנים ידיים ורגליים אך אסור לרחוץ  בהם מותר לרחוץ  – מו מערב שבתומחשמים  •
 את כל הגוף. בהם 

 אסור להשתמש בהם כלל. –מו בשבת באיסור ומחשמים  •

  –מו על ידי דוד שמש ומחשמים  •

 ור לרחוץ את כל הגוף.  יש אומרים: מותר לרחוץ פנים ידיים ורגליים אך אס      
 כל הגוף.     מותר לרחוץ אתיש אומרים:      

 . ולכן מי שמצטער מהחום יכול לסמוך על המקילים ולרחוץ את כל הגוף
 שתמש במים פושרים.               אם אפשר עדיף לה

      

 רחיצה ביום טוב 

לרחוץ את כל   מותר לחמם מים ביום טוב כדי לרחוץ פנים ידיים ורגליים, אך לא כדי •
 הגוף. 

                                    -  מים שחוממו מערב יום טוב •

 לפי השולחן ערוך: מותר לרחוץ בהם את כל הגוף.      
 לפי הרמ"א :מותר לרחוץ בהם פנים ידיים ורגליים, אך לא את כל הגוף.     

 חוץ את כל הגוף: גם לדעת הרמ"א ניתן להקל ולר התרחץ כל יום, בימינו שרגילים ל •

 .במים שחוממו בדוד שמש .א
 ביום טוב. בשעת הצורך אף במים שחוממו  .ב

 אם אפשר עדיף להשתמש במים פושרים.            

 

 הערות כלליות לגבי רחיצה בשבת ויום טוב: 

 יש להשתמש בסבון נוזלי ושמפו, ולא בסבון מוצק.  .א
 אין להשתמש בספוג.  .ב

 ה. יש לחפוף את הראש בעדינות ולא בחוזק  .ג

 יש לנגב בעדינות ולא בחוזקה.  .ד

 

Bathing on Shabbat 

• Water that was heated before Shabbat - it is permissible to wash the 
face, hands and feet but it is prohibited to bathe the entire body. 

• Water that was heated on Shabbat in a prohibited fashion - it is 
forbidden to use them at all. 

• Water heated by solar heater -  

 There are those who say that it is permissible to wash the face, hands 
and feet but it is prohibited to wash the entire body. 

 There are those who say it is permissible to wash the entire body 

 Therefore one who suffers from the heat can rely on the lenient opinion 

and wash the entire body. 

 If possible it is preferable to use lukewarm water.  



 

Bathing on Yom Tov 

• It is permissible to heat water o Yom Tov to wash the face, hands and 
feet but not to wash the entire body. 

• Water that has heated before Yom Tov -  

 According to the Shulchan Aruch, it is permissible to use such water to 
wash the entire body. 

 According to the Rama, it is permissible to use such water to wash the 
face, hands and feet but not the entire body. 

• Nowadays where we are used to bathing every day, even according to 
the Rama one may be lenient and wash the entire body with water 
heated by a solar heater or if necessary even with water heated on 
Yom Tov. 

 If possible it is preferable to use lukewarm water.  

 

General Comments for Bathing on Shabbat and Yom Tov 

• One should use liquid soap and shampoo and not solid soap. 

• One may not use a sponge. 

• One should was his or her hair gently and not forcefully. 

• One should dry themselves gently and not forcefully. 


