
פרשת וישלח תשפ"ב
הרב יוסי שפרונג - ראש בית המדרש

האם מותר לילדים לרחוץ הורה סיעודי?

יוםהיוםחייניהולהואסיעודייםלהוריםילדיםבפניהעומדביותרהמשמעותיהאתגר

להיותעלולהרחיצהמבוגרים,אצלככלל,הרחיצה.היאמהןאחתהשגרתיות.והמטלות

שלבמובןוהןהנדרשות,הפעולותאתלבצעומוגבלותקושישלבמובןהןמשמעותי,אתגר

הסיכון הקיים לנפילה והחלקה.

יומםשגרתאתשילווהמקצועיבמטפליעזרוסיעודיאדםשלמשפחתובניקרובותלעיתים

ההיגיינייםהצרכיםוליתרלרחיצהגםהצרכיםשארביןידאגזהמטפלהאם.אוהאבשל

למשלכמואחרות,מסיבותוהןכספיות,מסיבותהןכזה,זמיןמטפלישנותמידלאאךשלו.

מצבקרוב.משפחהבבןהיעזרותעלוהתעקשותזרבמטפללהסתייעההורהשלסירוב

כזה מעורר בעיה הלכתית משמעותית בנושא הרחיצה.

בגמרא בפסחים (נא, א) מצינו:

במרחץ,(שמשמשואביוכבודמפניבאביומתיריהודהרבימאביו,חוץרוחץאדםהכל"עם

רש"י). תנא תלמיד לא ירחץ עם רבו ואם רבו צריך לו מותר".

"מתוךהרהור:מחשששהואפירשרש"יהראשונים.נחלקואביועםהרחיצהאיסורבטעם

שרואהו ונזכר שמשם יצא, נותן ליבו להרהור".

אמנם המאירי ביאר טעם אחר, שרחיצה עם אביו עלולה לגרום לפריקת עול מורא אביו.

המאירי מוסיף וכותב:

"ומכל מקום, אם היה אביו צריך לו לשמשו מותר".
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אלאהמורא,עולפריקתשלחששאיןלעזרתו,זקוקשאביושמאחרהיא,הכוונהבפשטות

אדרבה יש כאן פעולה של כיבוד האב, מה שאין כן בסתם רחיצה משותפת.

מחששהואשהאיסורשפירשרש"ישיטתלפימתאיםאינוהמאירישלזהפסקלכאורה,

הרהור, ובזה לכאורה אין הבדל האם האב זקוק לו או לא.

המתיריהודהורביובנו.אבשלסתמיתרחיצהעלבפשטותמדוברשלפנינו,הגמראבנוסח

שהואבכךמתכבדשאביומשוםשמתיראלאכזאת,ברחיצהכןגםעוסקאביועםרחיצה

רבידבריניסוחיב)(יב,שמחותבמסכתאךלכך.זקוקאינוהאבאםגםבמרחץ,משמשו

יהודה שונה. כך נאמר שם:

שזה הוא כבודו".נכנס ומרחיצואם היה אביו זקן או חולה"רבי יהודה אומר,

חולה,אוזקןשהאבבמקרהגםכךסובראביו,עםרחיצההאוסרקמאשתנאמבואר,מכך

אביועםסתםרחיצהאבלחולה,אוזקןהאבשבובאופןאלאהתירלאהמתיר,יהודהורבי

שנראהמסתבר,וכןסב),סימןד(חלקיצחקהמנחתכתבזאתלאורלדעתו.גםאסורה

ולכןהרהור,משוםהואהאיסורחכמיםלדעתהאיסור:ביסודנחלקויהודהורבישחכמים

ולכןאביו,מוראמשוםהואהאיסורחכמיםולדעתלו,זקוקשהאבבמקוםאפילולהתיראין

במקום שיש לאב צורך בזה הדבר מותר.

(למרותהמאיריכדבריחכמיםסברתאתמלפרשרש"ינמנעזהשמטעםגםמסתבר

משוםרבו),בכבודהפגיעהמשוםהטעםאתרש"יביאררבועםלרחוץלאיסורשבנוגע

שאם כן מדוע חכמים אוסרים זאת.

גדולחששבזהשאיןקמז)סימןבחלקדעה(יורהמשהאגרותבשו"תכתבמקרה,ובכל

דמצותלשמשו,אביוכבודמשוםמתיריהודהר'היהלאגדול,חששהיה"דאםלהרהור,

זרעדהוצאתחמוראיסורלידיושמביאדונשמרתמקראדהרהורהאיסורידחהלאכבוד

כזההרהורבחששהיקליהודהשרבימשמעמדבריורחוק...".חשששהואאלאלבטלה,
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חששאתדוחהרבוכבודשלשהטעםסברוולאזהבעניןהחמירווחכמיםאביו,כבודמשום

ההרהור.

דיניםלחילוקילהתייחסמבליאביועםלרחוץהאיסוראתפסקושםוהרא"שהרי"ף

אדםיכנס"ולאטו):הלכהכאפרקביאהאיסורי(הלכותהרמב"םפסקגםכךאפשריים.

גםמותר".לתלמידוצריךהיהואםתלמידו,עםולאאחותו,בעלעםולאלמרחץ,אביועם

בנו,לעזרתזקוקשהאבבמידהאףתקףאביועםלרחוץשהאיסורבבירורמשמעמדבריו

שהרי רק לגבי רבו כתב הרמב"ם להתיר במקרה שהרב צריך לתלמיד.

הטור והמחבר בשו"ע השמיטו הלכה זו, אך הרמ"א (אבן העזר סימן כג, ו) מביא אותה, כך:

בדברהיתרעכשיוונהגואחותו,ובעלאמוובעלואחיואביועםלרחוץבגמראאסרו"עוד

הואיל ומכסין ערותן בבית המרחץ ליכא למיחש להרהורא (אגודה)".

ה)ס"ק(שםתשובההפתחיכותבכךאסור.הדברהערוהאתמכסיםשאיןבמקרהכלומר,

ודבריו ברורים.

לקיימה,מקפידיםאינםורביםרופפתזוהלכהמדועמאודהתפלאומהפוקסיםכמה

בשו"ע.שנפסקהזולהלכהלחשושמבליולמקווההמרחץלביתבניהםעםללכתונוהגים

אך ברור שהדבר אסור.

מהיווצרותמשמעותיחששסיעודייםקשישיםאצלשמצויונאמר,נקדיםראשיתלענייננו,

בחששהםובלעדיהבסיסי,הכרחהיאטובההיגיינהועבורםוזיהומים,לחץפצעישל

לרוחצויכולהבתוואםאחרת.אפשרותכלאיןאםאביואתלרחוץלבןמותרלכן,סכנה. 1

אתלכסותיקפידומקרהובכלבאיש.כמוחמוראינובאישהשהרהורמפניעדיף,הדבר

ברמ"א,שנפסקוהאגודהוכדבריהרהורמחששלצאתבכדיהןבגופו,המוצנעיםהמקומות

כידוע, הרהור אינו בגדר יהרג ואל יעבור, ופיקוח נפש נדחה מפניו (עיין למשל אגרות משה אבן העזר חלק א סימן נו).1
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עללהקפידמאודחמורובניו,בנוחבמעשהשלמדנושכפיאביו,כבודעללשמורבכדיוהן

כבוד האב ולהצניע את גופו בפני בניו.

זובהלכהלהתבונןישלחץ),ומפצעימזיהומיםחששיששבובאופן(שלאעניןשללגופואך

אותומלווהבנווכאשרוהחלקות,מנפילותכבדחששאצלוקייםשאכןזקןשלבמקרה

וכידוערע,כללויאונהשלאשלומועללשמורבהקפדהמאודטרודהואברחיצתוועוסק

גדול,פיזיועמלרב,ריכוזומצריכהמפרכתהיאסיעודיחולהברחיצתזאתהתעסקותלכל

האם גם באופן זה יהיה אסור לרוחצו.

עוסקיםאינםחולה"או"זקןבאביויהודהרבישדברילבארנצטרךכן,לומרנרצהאם

שרקבריאמאבובשונהלעזרהשזקוקבאבאלאוסיעודיות,מוגבלותשלכזאתברמה

יהודהשרבילטעוןנוכלמשה,האגרותבעלשלהסברתולפיאותו.ישמששבנומעוניין

משמעות,חסרכבודמסתםבשונהממשי,צורךבדברישכאשררקההרהורבחששהיקל

והרחיצהסיעודיהאבשבובמצבאךלהרהור,לחשושישממשיבצורךשגםטענווחכמים

היא מלאכה קשה שמצריכה ריכוז, יודו גם חכמים שאין חשש הרהור והדבר מותר.

שיצאיוחאי,ברשמעוןברביהמפורסםהסיפורמופיעב)(לג,שבתבמסכתבגמרא

מספרתמשמעותי.רפואינזקלוהסיבהבמערההשהותארוכות.שניםלאחרמהמערה

הגמרא:

לבישריה,ליהאריךקאהוהבניהלביעייליהלאפיה,ונפקחתניהיאירבןפנחסרבי"שמע

חזי דהוה ביה פילי בגופיה, הוה קא בכי, וקא נתרו דמעת עיניה וקמצוחא ליה".

לביתו.בדרךשמעוןשרבישמעיוחאי,ברשמעוןרבישלחותנויאיר,בןפנחסרביתרגום:

בשרואתומחליקמתקןפנחסרביהיההמרחץ.לביתאותווהכניסלקראתופנחסרבייצא

מחמתשמעון,רבישלבבשרוסדקיםשישפנחסרביראהבכךעוסקבעודושמעון.רבישל

שמעוןרבישללפצעיוחדרוודמעותיובכך,שראהועלבוכהפנחסרביהיההחול.

וציערוהו.
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גםהאיסורבכלללעיל,כאמורהמרחץ.לביתשנכנסווחמיוחתןשלמקרהלפנינולכאורה

טיפולהייתהשהמטרהשמאחרלומר,יתכןהדבר?הותראיךחמיו.עםחתןשלרחיצה

כעין רפואי, ורשב"י נזקק לכך, לכן הותר הדבר.

והוארשב"י,החתן,עלהואזהבכגוןהאיסורראשית,כלל.ראיהזומגמראאיןלמעשהאך

שלאמאחרראיה,כאןאיןמעיקראאךבדבר.היתרואיןהמטפלולאהמטופלזהבמקרה

שכיסהבבגדפניםכלעלאובבגדיו,שהיהואפשרהוא,גםרחץפנחסשרביבגמראנאמר

את המקומות הצנועים שבגופו.

כלומרטרידי","בעבידתייהושלהעיקרוןאתמצינושבורפואיבטיפולהדבריםלגוףובאמת

ולאבמלאכתוטרודשהואמניחיםשאנומשוםלאישהגברמטפלשלטיפולעלהיתרשחל

אינוההרהורשחששמשוםמותרתוהאישההמטפל,לגבררקהיתרזהוהרהור,לידייבוא

במלאכתוטרודאינוהגברשהמטופלמשוםאסור,הדברהפוךבמקרהאבללגביה,חמור

ועלול לבוא לידי הרהור במהלך הטיפול על ידי אישה.

הדברלושהותרשלהם,הרועהידיעלחייםבעליהרבעתלגבישהואהדיןבמקורואכן

מזדווגיםחייםבבעלילחזותלושאסוראדםמכלובשונהבעבודתו,טרודשהואמשום

לחשושישאםדניםשלגביוהמטפלצד–למטבעאחדצדרקישכןגםהרהור,מחשש

שמדוברמהמועיללאהרהורחששבושישזההואהמטופלכשהצדאבללא,אולהרהור

בעבודתה,טרודהשהמטפלתשלמרותמשוםהטיפול,אתלהתירבכדירפואיבטיפול

המטופל הגבר אינו טרוד ועלול לבוא לידי הרהור.

יכולטרידי""בעבידתייהושלהדיןעצםאךהגמרא.דבריאתכךלפרששאיןנראהלכן,

לאביובסיוערקולאסיעודיאברחיצתשלשלימהבמלאכהכשמדוברכאן,רלוונטילהיות

גם אם הוא זקן וחולה.

"בעבידתייהושלהרחבהשהואשמצינונוסףבמושגבזהלדוןשישלהוסיף,ישכךעל

מצייןאביו,עםרחיצההאוסרהרמב"םעלפענח,הצפנת"ביעתותא".הואזהמושגטריד".
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באברולהחזיקהחמורהאיסורמבואראיג,בנדהבגמראכוונתו.אתלבארמבליזולגמרא

ולהשתין, מחשש שיתחמם ויבוא לידי הוצאת זרע לבטלה. הגמרא מספרת:

ושמואליהודה(רבבנהרדעאויתיבדשףכנישתאדביאאיגראקיימיהווושמואליהודה"רב

אניצריךלשמואל:יהודהרבליהאמרבנהרדעא),ויתיב""דשףהכנסתביתגגעלעמדו

אומר:ר"אוהתניא,הכי?עבידהיכילחוץ.והשתןבאמתךאחוזשיננא,ליה:אמרלהשתין,

דתנן:כבולשת;עשאואביי:אמרלעולם!מבולמביאכאילוומשתיןבאמתוהאוחזכל

בשעתמותרות,-סתומותאסורות,-פתוחותחביותשלוםבשעתלעיר,שנכנסבולשת

אתילא-דבעיתידכיוןאלמא:לנסך.פנאילהןשאיןלפימותרות,ואלואלו-מלחמה

לחשוששאיןנסך,ייןלעניןשמצינו(כפילהרהוריאתילאדבעיתיכיון-נמיהכאלנסוכי,

כאןמלחמה,במצב"מבועתים"שהםמאחרהפתוח,הייןאתניסכוהגוייםהחייליםשמא

מאיוהכאלהרהר).שיבואחששאיןמבועת,היהיהודהשרבמשוםשלנו,במקרה

ודאיגראדליליאביעתותאאימא:איבעיתיהודה?)רבמבועתהיה(ממהאיכא?בעיתותא

להשתיןלוהורהשמואלשהריהגג,שפתמןומליפולהחושךמןהפחדזהשהיה(יתכן,

שמואל),מרבו,הפחדזהשהיה(יתכןדרביהביעתותאאימא:ואיבעיתולחוץ),הגגמשפת

זהאיןעליה:שמואלדקריעליה,דמריהאימתאאימא:ואיבעיתדשכינה,ביעתותאואב"א:

ילוד אשה (ויתכן, שיראת השמים של רב יהודה חזקה כל כך שאין לחשוש להרהור)".

בגמרא שם מובאות אפשרויות נוספות.

ואכןלהרהור.לחשושאיןובעתה,פחדבושיששבמקרההגמרא,מדבריעולהלכאורה

במקרהשלפיוהזההעיקרוןאתלהלכהמביאיםרצב)(סימןוהסמ"קב)קח,(שבתהרי"ף

(אורחיוסףהביתזו.הלכההשמיטוהפוסקיםשאראךהרהור.חששאיןביעתותאשל

לקבועניתןוהלאהשממנההיראהבשיעורבקיאיםאיננושלדעתםמבאר,ג)סימןחיים

מספרהובאושבגמראשמאחרוכןלהרהור,בולחשוששישבמצבנמצאאינושהאדם

תירוצים שונים, אין לדעת איזה מהם עיקר להלכה ואיזה לא.
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"ביעתותא",שלכמצבלהיחשביכולהלפעמיםהסיעודיאביורחיצתשלזהמצבלכאורה,

המלאכההעתכלמרוכזהבןונפילה.החלקהשלמשמעותיחששיששבובמקרהכגון

כוחותיוכלאתמשקיעהואיחליק.אויפולחולשה,יאחזאויתעלףאביושמאויראהקשה

יהיההדברכזה,במצבהרהורחששהשוללותהדעותלפילכאורה,כזה.מצבלמנועבכדי

שמאחריתכןאמנם,להלכה.זהכלללפסוקשאיןיוסףהביתדעתכאמוראךמותר.

מימיו,אתלהטילהבאאדםשלשםבמקרהכפיולאב"מלאכה",עסוקהבןדנןובמקרה

היתר זה יהיה מרווח יותר, מאחר שיש כאן "מלאכה שיש בה ביעתותא".

לאחראביואתלרחוץלאדםמותרהאםבשאלהעסקקמזסימןבחלקמשהאגרותבשו"ת

ולעניןטעמיו.עייןזאת,לאפשרשלאמהמנהגלזוזשאיןכותבהואלמעשהפטירתו.

לעיל(כאמורגדולחששזהואיןשמאחרלצדדנוטההואהרהורחששבזהישאםהשאלה

טרודשהבןובפרטכלל,במתשייךשאינויתכןיהודה),רבימתירהיהלאכןלאשאם

בצערו.

ר'הגאוןשקלנפטר,רחצתכדוגמת"מלאכה",שהואבדברגםכירואיםאנוגיסאמחד

שחשששיתכןומשוםזולהלכהבקשרלהקלהיאנטייתואמנםהרהור,מצדלאסורמשה

הרואהבןשגםלדוןמקוםישלכאורהבצערו.טרודשהבןמהטעםוכןבמתקייםאינוזה

נזקלאביויארעשלאביראהטרודשהואובפרטלהרהר,יבואלאסיעודיבמצבאביואת

מכך.

לכךשהראינואףסכנה,חששבושאיןבמקוםאביורחצתלהתירעדייןבידינואיןלמסקנא,

פנים יפות. אבל באופן שיש חשש סכנה מזיהום או מפצעי לחץ, הדבר מותר.
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