
  בש' ס
  

  'א �סעי
שאז האבק מקלקל (ולא אמר� אלא באוכמי . לית ל� בה, אבל בעתיקי, ולא אמר� אלא בחדתי. בשבת חייב חטאת המנער טליתו: אמר רב הונא" – משנה

  .)ללובש  עד שינער( והוא דקפיד עלייהו. אבל בחיורי וסומקי לית ל� בה, )מראיתה
אנ� לא קפידנ�  , נפו! שדי: אמר ליה. הוה קמחס  למיתבה ליה. חזא דאיכא טלא עליה). כובע(לי כומתאי אמר לי הב , אביי הוה קאי קמיה דרב יוס�

  .)קמז":שבת קמו". (מידי
  

  ?ממה אסור לנער את הטלית ומאיזה טע� חייב
  .וחייב משו� ליבו�מדובר שמנער מהאבק שעליה  – י"רש

ז שיש "כאשר בלא מי  נשאר רוש  הלכלו$ כמו בס –) אות מא( תרו� שער הציו�. ע"ונשאר בצ, שאי� מלאכת ליבו� בלא מי . אי כתב במפורש בשבת קמ"רש – ס"א בגליו� הש"קושית רעק
  .מיד הבגד חוזר להיות אותו דבר כבתחילה וזהו ליבונו בלא מי , אבל כא� כשמנער מאבק, אז אי� ליבו� בלא מי , טיט על בגדו

  .וחייב משו� מכה בפטיש, ולהסיר הציהוב הלב� הנתלה בה, לנאותה מדבור שמנער כדי – י"פ הב"� ע"רמב
ניעור הטל , שחורהוטלית חדשה ו, וליבו� וחייב משו� כיבוסל שעליה ער מהטימדובר שנ – טור, א"רשב, ד"ראב, ש בש� רבנו חננאל"תוספות ורא

  .אבל לנער מאבק מותר .מייפה אות  וכיבוס  ניכר
  .זה ומותר לנער ג  מאבק וג  מטל אנו לא מקפידי  על – מרדכי

  .ע להוריד אות "מותר לכו, אבל בגד שיש בו נוצות, י"יש לחוש לדעת רש, במקו  שמקפידי  – אור זרוע
  

זה דבר שאינו מתכוו� שמותר , ולמי שלא מקפיד, וזה פסיק רישיה, למי שמקפיד ודאי ינער – מגיד משנה? שלא מקפיד מותרוכמקפיד אסור שלמה כ
  .בשבת

זה  –) צ"שעה( משנה ברורה .והיא עדיי� בחידושה כמו בשעה שהאומני  מתקני  אותה, כ"שלא השתמשו בה כ – �"רמב? מה נקראת טלית חדשה
  .כל זמ� שהיא נראית כחדשה, והיא עדיי� נקראת חדשה, שכבסו אותה לא מעלה ולא מוריד

  
כמו , חייב, )או מהשלג כרוב הראשוני (מ� הטל שעליה  )או כהה( ושחורה) כ"בה כדלא השתמשו (שהמנער את טליתו חדשה , פסק את הגמרא – מחבר
  .מותר לנער א� לכתחילה, וא  אי� דרכו להקפיד ולובשו לפעמי  בלא ניעור .והוא שמקפיד עליה שלא ללובשה בלא ניעור. מכבס

  א"רמ

  .ויש כא� חשש סחיטה, כי מתקצר במי , ש שמקפיד עליוכשזהו בגד חד, וכל שכ� שאסור לנער בגד שנשר במי  או שירדו עליו גשמי  .1
הוא , כי כשהבגד בלוע ממי , בעני� שיבוא לידי סחיטה באותו ניעור, צרי$ להיזהר מלנערו מ� המי  בחוזק, אפילו בבגד יש� – משנה ברורה

 .נסחט יפה ג  בניעור
מותר להוריד מהבגד ) חוטי�(אבל נוצות  .משו  ליבו� דש ושחורבבגד ח, שאסור לנער ג� מהאבק שעליהי "לחוש לדעת רש, כאור זרועכתב  .2

, י גוי"ולסמו" על הדעה הראשונה להקל ע, והרבה ראשוני� וכ� פסק המשנה ברורה לדינא בש� האליה רבה .אפילו בחדש ומקפיד עליו
  .בפרט כשיש משו� כבוד הבריות

 .י יהודי"יש להקל אפילו ע, � הבריותבי ע  אבק על בגדיוא  מתבייש ללכת  –) ו הערה עה"פט( כ"שש
  
  .שהרי לא התכוו�, וא  נקרעו אינו חייב, כי קורע הוא אב מלאכה, כדי שלא יקרעו, מפריש� בצנעה ומתמהמה, מי שנתקעו בגדיו בקוצי  – מג� אברה�

  .סק בעלמאמסיר כדר$ מתע, וא  היה לובשו א� בלא זה, הכונה שלא היה לובש משהו אחר זולת זה, מקפיד – ז"ט
  

  הערות הבאור הלכה בסעי# זה לעני� ניקוי בגדי�

 .שאי� דרכו תמיד להקפיד על זה, צרי$ להיות ידוע וברור לו, כשמותר לנער :ההקפדה אופ� .1
שלא השתמש בה  הרבה או , כשה  חדשי , והיינו בגדי  שחורי  או כהי , בגדי  שרגילי  להקפיד על נקיונ : מהו הבגד שמקפיד עליו .2

  .פ שכובסו כבר במי "אע, אי  כחדשי שנר
כ הלובש "אא, לכתחילה צרי$ שיהיה ברור לו שאינו מקפיד עליה  ומותר, בגדי  לבני  או בהירי  או שחורי  וכהי  א$ נראי  כמשומשי 

 .מקפיד באופ� מיוחד להשתמש בה  כשה  נקיי 
י מברשת ע  "אבל ע, מותר רק ביד, אינו מקפיד עליו או להוריד נוצותכגו� בגד יש� או ש, ג  במקרי  שאמרנו שמותר לנער :אי" מותר לנער .3

 .וכיו� נהגו לאסור כל מברשת ע� שערות ולהוריד את הנוצות רק ביד. שמא יתלשו וישברו, אסור, קסמי  דקי 
, )א"י והרמ"פ שיטת רש"ע( ולכ� צרי" להיזהר בכל הבגדי� שלא לנער אות� מאבק, נקרא חדש בגדאנו לא יודעי� כמה זמ�  :מהו בגד חדש .4

 .מ מי שמקל עדי# שיעשה זאת כלאחר יד"מ. והמחמיר תבוא עליו ברכה, והמקל יש לו על מי שיסמו" בבגד יש�
אסור , אבל כסכוס ושפשו# הבגד להסיר ממנו כתמי� כדי ליפותו, כל מה שדברנו עד עכשיו זה בניעור בעלמא מאבק או מטל :ניקוי כתמי� .5

ב להתיר לכבד בגדי  במכבדות שאינ  עשויי  "שלז ס' ומה שבס. ה"וכדלקמ� בס ולא גרע הדבר מכסכוסי סודרא ,בגדי�לגמרי בכל מיני ה
, אבל לשפש� ולהסיר הכתמי , זה להעביר ניצוצות או אבק בלבד ורק בבגד יש� או שאינו מקפיד עליו באופ� שמותר, מקסמי  שנשברי 

 )ב"ז והמ"צפור� מחלוקת הטז לגבי גרוד טיט ב"ע בזה בס"וע( .אסור
  

כי ה  אינ  תחובי  בתוכו כמו מי  , מותר להסיר  אפילו בבגד חדש ומקפיד עליו – ב"מ, א"גר, א"רמ: די� הסרת נוצות או חוטי� שנמצאי� על בגדיו
  .חשב כמו ניעוראסר כי זה נ – מג� אברה� בש� ספר הזכרונות. אלא עומדי  מלמעלה ולכ� מותר אפילו בחדש ומקפיד עליו, ועפר
  

  'סעי� ב
והני מילי , חייב משו  מכה בפטיש, )וזהו גמר אריגה, קסמי  וחוטי  שנשארו לאחר האריגה(האי מא� דשקל אקופי מגלימא : אמר רב יהודה" – גמרא

  :)שבת עה". (דקפיד עלייהו
חייב בכל מקרה שזה כדי לייפות את , א  מסיר  בכוונה, תולשיט, כלומר. הרי זה פטור, דר$ מתעסק שהלוקט יבולות שעל גבי בגדי הוסי�  – �"רמב
  .מותר, כדי ליפות הדבר, שלא עשה זאת בכוונה, וא  מתעסק הוא, הבגד
שא  ,  "וכרמב. והוא שיקפיד עליה . חייב משו  מכה פטיש, כגו� אלו שנשארי  בה  לאחר האריגה, שהלוקט יבולות מהבגדי , פסק כגמרא – מחבר

ואפשר שאולי ג  , ה שאי� להסיר את חוטי התפירה שעושי  החייטי  בתחילת התפירה כדי לחבר החיתוכי "שה, ב"וכתב המ .פטור, הסיר  דר$ עסק
  .יש חיוב בזה כשמקפיד

  .חייב א  מקפיד שלא ללבוש את הבגד בלא שיטל  – פ הטור"ז ע"ט
  .ל אפילו א  היה לובש בלא שיט, חייב א  מקפיד עליה  – ב"מ, א"גר, א"מג

ולכ� , הוכיח שמכה בפטיש שיי$ ג  כאשר עושה קצת מגמר המלאכה – באור הלכה. הסתפק בדבר – ג"פמ: הדי� כשנטל רק אחד ועדיי� נשארו עוד
פ "כו, )ק שהלכה כמותו חייב ג  על מקצת ראשו�"משמע שלת, ש חייב רק כשיצור את כולה"לר" (חייב, הצר כלי בצורה כלשהו: "וכ$ כתוב בגמרא. חייב
  . "הרמב

  

  'סעי� ג
  ...".מקפלי  את הבגדי  אפילו ארבע וחמש פעמי " – משנה
לא שלא התכבסו(ובאד  אחד נמי לא אמר� אלא בחדשי  ). נראה כמתק�(לא , אבל בשני בני אד , לא שנו אלא באד  אחד: אמרי דבי רבי ינאי – גמרא

אבל , ולא אמר� אלא שאי� לו להחלי�). כי קיפול  מתקנ (אבל בצבועי  לא , בלבני וחדשי  נמי לא אמר� אלא . אבל בישני  לא, )ממהרי  להתקמט
  .)שבת קיג( ".לא, יש לו להחלי�

  .שזה לצור$ מחר, מכא� למדנו שאי� לקפל טליתות של בית הכנסת – תוספות
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  .אתאו שאי� לו יפה כז, הכוונה שאי� לו להחלי� כלל, הא  כשאי� לו להחלי�, י"מסתפק ר – תוספות
  .מותר, אבל בסדר אחר, כל מה שאסור לקפל זה בסדר קיפולו הראשו� – מרדכי

, אבל קיפול פשוט שלנו, י  ומקפידי  מאוד לפשט את הקמטי  ולהניחו תחת מכבשרשהיו מסוד, ל זה קיפולי  שלה "מה שאסור בכל הנ – כלבו
  )ע"וצ, ואולי בימינו אנו קל יותר להתיר את זה( .מותר

  
ודוקא באד  אחד ובחדשי  , ללבש  בו ביו ) שזה אסור, ולא לצור$ חול או לשבת אחרת(שמקפלי  כלי  בשבת לצור$ שבת , ק את הגמראפס – מחבר

  .וא  חסר אחד מאלו התנאי  אסור. ולבני  ושאי� לו להחלי� שלא התכבסו
שמי שרוצה להחמיר ודאי , ב"וכתב המ. � כתבו האחרוני  לדינאכ. ונראי� דבריו .מותר, שלקפלו שלא כסדר קיפולו הראשו�, א את המרדכי"והביא כי

  .עדי#
, ש"וכ� אסור להציע את המיטות משבת למוצ. כ ונחשב כאילו יש לו להחלי#"ילבש אותה אח אכי ל, לכ� אסור לקפל את הטלית בשבת – מג� אברה�

  .והכי טוב להציע מערב שבת. מליל שבת לשבת ,אבל מציעי  המיטות .כ כשהמיטה עומדת כ$ זהו ביזיו� ומגונה שאז מותר"אא
שאפילו א  לא עשה ערוב תבשילי�  א הוסי#"ורעק, כי מכי� לשבת, ט שחל בערב שבת"טלית חדשה ולבנה מותר לאד  אחד לקפלה ביו – משנה ברורה

  .מותר
  

, התנאי  לעיל' ותר בלא שו  תנאי מאחד מדשלקפל בסדר אחר מ, א שהביא המחבר וכ� סתמו רוב האחרוני  לדינא"פסק את הי – משנה ברורה
  .עדי�, ומי שרוצה להחמיר. )ובזה החיי אד  החמיר( ואפילו א  אי� דעתו ללובשו שוב בו ביו 

  .וכ$ נוהגי  הספרדי , כתב שיש לסמו$ על דברי הכלבו ולהתיר כל סוג של קיפול היו  – מקור חיי� לרב חיי� דוד הלוי
  

  'סעי� ד
לא , ושל כובסי�). כי זה לצור$ חול(אבל לא כובשי  , )כי זה לצור$ השבת(מתירי  , של בעלי בתי ) שמיישרי  את הבגדי , ו מגה!כמ(מכבש " – משנה
  .)שבת קמא". (מתיר את כולו ושומטו, א  היה מותר מערב שבת: רבי יהודה אומר). ונראה כסותר, כי עשוי לתק� הבגדי  ותחוב בחזקה(יגע בו 

  .שומטו מתוכו, והוא מכיר את כליו שלו ש , ומודה שא  היה מותר כבר, ק לא חולק על רבי יהודה"ת – ורט, רבנו ירוח�
  .ק"אלא רק כת, כתב שאי� הלכה כרבי יהודה – �"רמב
  

כי , � אסורושל אומ, ב מתירי  אותו ונוטלי  ממנו בגדי "שמכבש שכובשי  בו בגדי  אחר הכביסה של בעה,  "ק וכרמב"פסק כמשנה וכת – מחבר
  .הוא תחוב בחזקה ונראה כסותר

  .ש אסור לשמוט כליו"אפילו היה מותר מער – מג� אברה�
  

  'סעי� ה
בעא . עייליה, כי מטו. עיילינא, כי מטינ� לבי רב ספרא: אמר ליה, מסתמי$ ואזיל רב אחא בר יוס� אכתפיה דרב נחמ� בר יצחק בר אחתיה" – גמרא
) הליבו� מצהיל(לאולודי חיורא : או דילמא, לרכוכי כיתינא קמכוו� ושפיר דמי? )חלוק כתונת פשת� שהתכבס(תא מהו לכסוסי כיתינא בשב: מיניה
  .לרכוכי כיתינא קמכוו� ושפיר דמי, אמר ליה? ואסיר, קמכוו�

ותבעי ליה למר . שפיר דמי: ליואמר  )חלוק( ,מהו לכסכוסי כיתניתא בשבתא: בעי מיניה: אמר ליה "? מאי בעא מר מיניה: אמר ליה, כי נפק אתא
שמקפיד על ליבונו ( מיחזי כי אולודי חיורא ,הת : אמר ליה! ותיפשיט ליה למר מסודרא. דבעי מרב הונא ופשיט לי, סודרא לא קא מיבעיא לי "? סודרא
  .)שבת קמ". (לא מיחזי כאולודי חיורא ,הכא, )יותר
  

  .פסק כגמרא שסודר אסור לשפשפו – טור, ש"רא, �"רמב
  .�"וכ� דעת הרי, כ מותר לשפשפו"סודר ג – �"ד והרמב"� ומגיד משנה בש� הראב"ר

  .וריכוכ  זהו ליבונ , הוא בכלל סודר כמו חלוק ומכנסיי סודר אסור לכסכסו וכ� כל דבר של פשת�  – לקטהשבלי 
  

, אבל סודר אסור, ומותר לעשות זאת בשבת   לרככוהוא מתקשה ומשפשפי  אותו בידיי שחלוק לאחר כביסה, כמו הגרסא שלנופסק כגמרא  – מחבר
  .מפני שמתכוו� לצחצחו והוי כמלב�

  .דינ� כסודר, כובעי  ושאר כלי פשת�ש, פסק כשבלי הלקט – א"רמ
  

  'סעי� ו
, חזי כבונהמשו  דמי ,מאי טעמא בכותל לא: אמר רבא. ואי� מקנחו בכותל, מקנחו בקרקע ,טיט שעל גבי רגלו: מר אביי ואיתימא רב יהודהא" – גמרא

מר בריה דרבינא , איתמר. דילמא אתי לאשוויי גומות, ואי� מקנחו בקרקע, מקנחו בכותל: אלא אמר רבא! )בני� עראי, בני� שדה( הא בני� חקלאה הוא
אי� מתכוו� ומותר כדעת רבי כי זה דבר ש( מותר –אחד זה ואחד זה : רב פפא אמר, )משו  בני� ומשו  אשוויי גומות( אסור –אחד זה ואחד זה : אמר

  .)שבת קמא( ."בקורה? במאי מקנחי ליה, למר בריה דרבינא. )שמעו�
  

  .ומותר רק בקורה, יש אומרי  שהלכה שבי� בקרקע ובי� בכותל אסור – #"רי
  .שלשפש� בכותל מותר ובקרקע אסור, הלכה כרבא – ג"בה, �"רמב
  .כי הלכה כבתראה, שאמר שלשפש� בשניה  מותר, הלכה כרב פפא – ש"רא
  

רבנו ירוח� ". אי� מקנחי  לא מנעל חדש ולא מנעל יש�"כי שנינו ש, א  הטיט על הנעל אינו יכול לקנחו – ח"כ הב"וכ, י אבוהב"מהר :גרוד טיט מהנעל
כי אינו , מותר, בקרקע אבל בקינוח בכותל או, שהמשנה הזו מדברת כשמגרד בסכי� או בצפור� ויש בעיה של ממחק, דחה דבריו – בית יוס#פ ה"וכ

  .ממחק
  

א "והביא כי. שמא יבוא להשוות גומות, אבל לא בקרקע, מקנחו בכותל) י"כב, או מנעליו: א"רמ(שטיט שעל רגלו ,  "פסק כגמרא וכרבא וכרמב – מחבר
  ).א"ומג ז"ט( ע! או בכותל של ומותר לקנח רק בקורה לשיטה זו, כי דומה לבני�, שיש מי שאוסר א� בכותל, א"# בש� י"את הרי

  .ואז הוא מותר בטלטול, וכ� מותר להסירו במעט חרס שראוי לסתו  את כל הכלי. בכותלשמתיר ג  בקרקע וג  , ש"א את הרא"הביא כי – א"רמ
ו בקיר או בחידודי אלא יקנח בכותל א, ט בזה"ע בס"וע, ה דומה לגב הסכי�כי ז, י ברזל חד"אסור לקנח נעלי  ע, ע נובע"מפסק השו – ב"מ, א"מג, ז"ט

  .ובפרט א  הטיט לח, וא  הוא מקנח בנחת אי� להחמיר. המדרגות
  
שמא כשיקנח רגליו ישכח , אסור חפהפילו רגלו יולכ� א, ית הגמרא עסקה כשהל" יח#גכתב שסוופסק לאסור בשניה  כפי הדעה המחמירה  – ח"ב

  .ע להקל הוא בלא טע "והפסק של השו, ורה מותר ג  לדעה זוי חרס או ק"אבל ע .)סברת תוספות( ששבת היו� ויקנח בכח וימחק
יש בטיט יבש . זהב והכלבו מסכימי  להתירג  המאירי ו, ומותר לקנחו בכותל ובקרקע ח"בכאי� להחמיר  לחבטיט  – ג"פ הפמ"ע פסק הבאור הלכה

פ "שגורר היטב ע, ועוד, יש להיזהר בטיט יבש מחשש טוח� א" לכתחילה, י וסיעתו אי� למחות בידו"מי שרוצה להקל כב, א� הוא על מנעליו: לחלק
וזהו , ה שמותר לרחו� את הטיט היבש מעל רגלו"וה, יש להקל לקנח בכותל אפילו בטיט יבש משו� צער גופו ,וא� הוא על רגלו .מהש כתב המאירי

  .גיבול כלאחר יד שמותר משו� צער ולא גזרו
  

  'סעי� ז
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טיט : מיתיבי. ואי� מכסכסו מבחו!) כי אי� מוכח מפה שמלב� וג  לא נות� מי (מבפני   )משפשפו( מכסכסו, בגדו טיט שעל: אמר רב כהנא" – גמרא

". אלא מבפני , שלא יכסכס מבחו!, לא! לאו שלא יכסכס כלל, מאי. ובלבד שלא יכסכס, מגררו בגב הסכי� ושעל בגדו מגררו בציפור�, שעל גבי מנעלו
  .)שבת קמא(

  .מותר, אבל א  הבגד עשוי מצמר או משי, שאז א  משפש� מבחו! נראה כמלב�, דובר כא� על של פשת�מ – שבלי הלקט
  .ואפילו בחודה של סכי�, מה שמותר לגרד את הטיט מעל בגדו מבפני  זה רק בצפור� או בסכי� – טור, רבנו ירוח�, ש"רא
  .מותר רק בציפור� כלשו� הברייתא – �"רמב, #"רי

  .וזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, אסור מדרבנ� משו� טוח� יבשבל בא, לחכל מה שמותר לגרד את הטיט מהבגד זה דוקא ב – ק"סמ, רבנו פר�
  

אפילו ו מגרדו בציפור�ש, �"כריו. וא מלב�כי מבפני  לא מוכחא מילתא שה, משפשפו מבפני  ולא מבחו!, שטיט שעל בגדו, �"פסק כגמרא וכרי – מחבר
  .כי נחשב כטוח� )אפילו מבפני ( אבל טיט יבש אסור, שכל זה בטיט לח, א את רבנו פר�"א כיוהבי. סכי� בחוד של

  .כיו� שמלוכל$ בטיט, לפי רבנו פר! משמע שאי� חילוק בי� משי לפשת� וצמר – א"מג
אבל א  אי� ש  אלא מראה , לטוח� כשיש ממשות טיט על הבגד וכשהוא מגרד ש  אז נופלי  פירורי הטיט זה דומה דברי רבנו פר! ה  דוקאכל  – ז"ט

  .א  אי� ש  ממשות צואה, ה למראה של צואה שעל חלוק שמותר להסיר אותה בצפור�"וה .אי� זה דומה לטוח�, הטיט והוא מגרד לבטל המראה
  

  'סעי� ח
אמר רבי אבהו ? במה מגררו). � את העור והוא ממחקלמפני שקו(אבל לא יש� , מגררי  מנעל חדש: אמר רבי אלעזר אמר ינאי, אמר רבי אבהו" – גמרא

  :)קמא".שבת קמא...". (אי� מגררי  לא מנעל חדש ולא מנעל יש�: סמי דיד$ מקמי הא דתניא רבי חייא: אמר ליה ההוא סבא. בגב הסכי�
  .ש  כתוב שמותר לגרד בסכי�', ז ולכ� הושמטה הברייתא לעיל מסעי� .אסור לגרד בסכי� מהנעל אפילו יש עליה טיט – ש"רא, �"רמב, #"רי

מ נדחו ברייתות אלו מפני ברייתת רבי חייא שלא "מ. וכא� אסור בטיט יבש, נית� להסביר את הברייתא שמגרדו בסכי� שמדובר בטיט לח – בית יוס#
  .ואפילו טיט לח במשמע, מגררי  שו  מנעל

  
ואפילו בגב הסכי� יש  .)י"הסבר רש( מפני שקול� העור והוי ממחק, חדש בי� יש�בי� , שאי� מגרדי  בסכי� או בציפור� מנעל, פסק כגמרא – מחבר

  )פ הגמרא"ב ע"מ. (להחמיר
  .ולא חדי , ולכ� עושי  את הברזלי  בפתחי בתי הכנסת עבי  ורחבי , ברזל עב ורחב מותר לגרד בו – ז"ט

  .ומה שהתיר זה לקנח בכותל או בקורה או בחידודי המדרגות. שהיא לא חדה ולא גרע זה מגב הסכי�, החמיר ג  בזה אפילו לא היה לו חוד – מג� אברה�
שא� זה בנחת ) פרק טו הערה קלד( כ כתב"והשש .ובפרט א� הטיט לח, לא ימחק את העורכי , מ כתב שא� מקנח בנחת אי� להחמיר בכל זה"ומ

  .ע בזה"וצ, מותר אפילו בברזל חד
טיט יבש זה שיי$ , ז"לפי דברי רבנו פר! בס –בית יוס� . אבל לח מגרדי  שאי� בו תיקו� בכ$, אסור לגרד דוקא בטיט יבש –כלבו ? באיזה טיט מדובר

  .קורה או חידודי מדרגות בנחת, ל להקל בלח א  מקנח בכותל"והכריע הבאה. ולכ� כא� ודאי מדובר בטיט לח ובכל זאת אסור, לדי� טוח�
  

סוליות גומי  –) ת היכל שלמה"שו( ל"זצהרב קידר . ואי� סיבה לחלק ביניה , דינ  כנעלי עור שאסור לגרד  –) פרק טו סעי� לט(כ "שש: די� נעלי גומי
  .ואולי יש להקל בזה אפילו בגרוד בחוזקה, ונחשב כמקלקל, וקינוח בסכי� מחליק את הגומי, עשויות ע  חריצי  למנוע החלקה

  

  'י" 'סעיפי  ט
  מנעל במי� "שכשו
זימני� : והא דאמר רב חייא בר אשי. כל כיבוס דלית ליה כסכוס לא שמיה כיבוס, אלא אמר רבא! נות� עליה מי  עד שתכלה, עורהיתה של "... – גמרא

  :)זבחי  צד...". (שרייתו זהו כיבוסו ,בגד! בגד נמי!...כיבוס לא, שכשו$ אי�, ושכשיכי ליה מסאניה במיא, סגיאי� הוה קאימנא קמיה דרב
  .הכוונה שפשו� צדו זה על זה כדר$ שמכבסי  בגדי  כיבוס שאסור – י"רש

שג  חייב חטאת על  ב"וכתב המ .אסור, היינו שמשפש� צידו זה על זה, אבל לכבסו, ג מנעל לשכשכו"פסק כגמרא בזבחי  שמותר לית� מי  ע – מחבר
  )ע הרב אי� איסור תורה בשפשו� זה על זה"לפי שו( .כי כיבוס שיי$ ג  בעורות, זה

מ "מ, ורק בשכשו$ זה על גב זה יש איסור, מותר, היינו שפשו� ביד על העור, ע משמע שכיבוס בלא שכשו$"פ שמהשו"אע – באור הלכה, רורהמשנה ב
  .אסרו אפילו כיבוס בעלמא ומה שמותר זה רק שרייה במי� על המנעל בלא נגיעה בידיי�) טור, ש"רא, �"רמב, #"רי(הרבה פוסקי� 

  .� בו חשש כיבוסע אי"מ בכלי ע� לכו"מ
  

  שכשו" בגדי� במי� בשבת
  :)שבת קמב( ".נותני  עליה מי  עד שתכלה, היתה על של עור. מקנחה בסמרטוט, )רוק או צואה שה  מאוסי (לשלשת ) על הכר(היתה עליו "... – משנה

כי לאו בר כיבוס ולכ� שריית� , ל לתת עליו מי  מותראב, אסור לכבסו, לגבי עור. הוא כבגד ר$ ואסור לתת עליו מי  ששרייתו זהו כיבוסו הכר – י"רש
  .אי� זהו כיבוס 

  
וכ� לגבי נדה שאי� ! ולא אומרי  ששרייתו זהו כיבוסו, מהגמרות בה  כתוב שההול$ להקביל פני רבו עובר עד צווארו במי על המשנה  הראשוני� הקשו

  : כמה תרוציעל כ$ תר! תוספות  ?שמערמת וטובלת בבגדיה, לה בגדי 

אבל בבגד נקי לא , ר בגמרא בזבחי ועל זה מדוב, )מלוכל$( הו כיבוסו אומרי� דווקא כשיש טיפת ד� או טינו#שרייתו ז – בתוספות 1תרו�  .1
  .אומרי� שרייתו זהו כיבוסו

אי� , ו שימושואפילו הושחר מחמת לבישתו א, שכל שאי� בו טינו# והוא נקי, פסקו כתרו� הזהש "והרא ק"ג וסמ"הסמ, מרדכיה, �"רמבה
והוא  ש לא ברור מה הדי� כשאי� בו טינו�"בדעת הרא. [סחיטהשמא יבוא לידי , אבל אי� לשרותו במי�, "שרייתו זהו כיבוסו"אומרי� בו 

  ]"שרייתו זהו כיבוסו"א$ בדבר שאינו כי א  לכלו$ ודאי שאי� אומרי  בו , א$ ג  אינו דר$ לכלו$, נקי

כמו סיפוג באלונתית לכלו" יתו זהו כיבוסו כשזה בדבר שהוא דר" שלא אומרי� שרי, )ת"לר(גה בספר הישר י מו"מצא ר – בתוספות 2תרו�  .2
אומרי� שרייתו זהו כיבוסו ואפילו א�  בדבר שהוא דר" טינו# אבל ,או הנדה שטובלת וקנוח ידיי  במפה או אלו שהולכי  ע  הבגדי  במי 

  .הבגד נקי
שיט שסודר אסור לסננו במי  או ביי� ' וכ� בס, תב שרק יי� מותר לתת על בגד ולא מי  משו  כיבוסשלד ש  כ' כתרו! זה פסק הטור בס

 .משו  כיבוס
, כ מקנח  במפה או בבגד"היה נוהג לנגב ידיו היטב זו בזו ומסיר המי  מעליו כפי יכלתו ואח – �"שבלי הלקט בש� הרא, �"מרדכי בש� הר .3

, לשיטת התוספות ושאר הראשוני  .זו הדעה המחמירה יותר משני תרוצי התוספות. כשזה דר" לכלו" כי שרייתו זהו כיבוסו חל לשיטתו ג�
ומה שהתירו להול$ להקביל פני רבו לטבול עד צווארו במי  וכ� נידה מערמת וטובלת  .כי זה דר$ לכלו$ ולא דר$ טינו�, יהיה מותר לנגב

 .זה משו  שבבגדי עור עסקינ�, בבגדיה
כי , מותר לתת עליה  מי  כדי לבטל , שאז לא יכול לבר$ ולהתפלל, מ להטפיח"תזו מי רגלי  על בגדיו בשיעור של טופח עא  נ – א"ריב .4

  .כי מתכוו� לנקות את הבגד, אבל א  צואה על בגדיו אסור, מכוו� רק לטהרה ולא לכיבוס
  

ש "וכ� הרא, י קינוח ידיה"עת התיר "אבל ר, ג"כ הסמ"וכ טיהור הלכלו$ כי זהו, י אסר לקנח את הבגד במי�"ר, לגבי ילד שלכל" בגדי אמו במי רגלי�
  .להתפללשתוכל לבר$ ו ,כי זהו דר" לכלו", לקנח� במי�

ליטול ידיי  מעל המקו  הזה ובתו$ כ$ ג   אאל, לקנח ידיה באותו מקו  שיש בו מי רגלי זה לא רק ת באופ� מיוחד "שמה שהתיר ר, וכתב הבית יוס#
כ הכלבו "וכ .ואי� דר$ לכבס בשופכי , שופכי  ה , כי מי  שנטל בה  ידיו, י"אפילו לשיטת ר וזה מותר,   על המקו  שבו מי רגלי  מותרהמי  יורדי

  .שאי� זה אלא דר$ לכלו$, ליטול ידיי  מעל זה
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פ "אע, כי בנטילת ידיי , י קינוח"עאלא רק , י נטילת ידיה"שלא התירו הפוסקי  לשיטת רבנו ת  להרטיב במי  ע, למסקנה הסיק הבית יוס#

וכ� מדובר שמי הרגלי  שנטפו על בגד הא  מחיתולו של התינוק . בקנוח המי  מלוכלכי אבל , אי� בה  שו  לכלו$ ונראה כמכבס, ששופכי  ה 
  .מועטי  ה 

  
  מחבר

, כי שרייתו זהו כיבוסו, )לתת עליו מי  כלל( אסור אפילו לשכשכו במי , )בי� בגד צמר ובי� בגד פשת�( שבגד שיש עליו לכלו$, פסק כגמרא .1
  .טפ� יסח, ו בסמרטוט בקל ולא בדוחקק שמקנח"וכסמ

מותר לתת עליו מי  , והוא נקי שבגד שאי� עליו לכלו$, שפסקו כתרו� הראשו� של תוספות ת"ש וסה"הרא, ק"סמ, ג"כסמ קפס – א"רמ
  .שמא יסחט, אבל לא מרובי , מועטי 

ורק בדר$ , שאסר לתת אפילו מי  מועטי  בבגד נקי ,ת"בש� ר שיט שפסק כתרו� השני של תוספות' סשלד ו' בס א את הטור"והביא כי
  .לכלו$ מותר כדלקמ�

  שבגד נקי שאי� עליו לכלו$ מותר לתת עליו מי , א"כתב שהמחבר סובר כדעה הראשונה ברמ – מג� אברה�
ומה שכתב בבגד שיש עליו לכלו$ זה כי העתיק את לשו� , ד אפילו הוא נקיהמחבר סובר כדעת האוסרי  לשרות בג –תוספת שבת , א"גר

  .הגמרא
כי יש כמה , מ כיו� שזה איסור תורה יש להחמיר"מ, א"א ובאליה רבה כתבו שיש להקל כדעת הרמ"פ שהגר"אע – באור הלכה, משנה ברורה

 .י  יאסרו בזהג  המתיר, וא  כשמשרה את הבגד הנקי מתכוו� לכביסה .אחרוני  שמחמירי 
  .קוד  שיקנח  במפה, טוב לנגב  בכח זו בזו ולהסיר מה  כפי יכלתו, שהרוח! ידיו,   המחמירה"כתב את שיטת הר .2

טוב "וכא� ג  המחבר שאסר לעיל יודה שפה זה רק [ .שרק כשהבגד מלוכל$ אסור, כפי שנפסק קוד , אבל מדינא אי� איסור בזה – א"מג
  ]יקל בזה, א שמחמיר בשרית בגד"ואפילו הי, ו$ ולא דר$ טינו�כי כא� זה דר$ לכל, "לנגב 

פ התרו! השני של "ע[כי זה רק דר$ לכלו$ , כי לא אומרי  שרייתו זהו כיבוסו במקרה זה, שאי� לחוש לזה, פסק כראשוני  וכאגור – א"רמ
כי זהו , אבל צואה אסור, י� כוונתו לכבס או ללב� הבגדומסתמא א(ולכ� מותר לנגב ידיו בבגד שהטיל בו תינוק מי רגליו כדי לבטל  ]. תוספות
  .)א"מג –או ליטול ידיי  עליה  ( כדברי הבית יוס�, אבל אסור לית� מי  ממש על המי רגלי , כי זה רק דר$ לכלו$ בעלמא, )טינו�

  .שמא יבוא לידי סחיטה, אסור לנגב, א  זה דבר שמקפיד על מימיו – א"מג
  .כדי שלא יבוא להרטיב את בגדיו ויכנס לספקות, א  לא על כר, וק בחיקו בשבתטוב שלא לתת תינ – א"מג

  
  השריית בגד במי� והנחתו על גופו של חולה שאי� בו סכנה כדי להוריד את חו� גופו

וא� לאוסרי  יש להקל , וצר� שיש המתירי  שריית בגד נקי, ט"התיר להשרות בגד נקי ומכובס במי  בעריבה שרוחצי  בה ילד קט� ביו – באור הלכה
ובחולה שאי� בו סכנה כגו� התינוק , הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה שאסורה רק מדרבנ�, וג  א  זה טינו�, כי זהו דר$ לכלו$ והבגד נקי ומכובס

  .י גוי"וא  יש גוי עדי� שייעשה ע. ובלבד שיזהר שלא יסחט, התירו
  .י ישראל"וא� אי� נכרי מותר א# ע, של חולה כדי להוריד את חו� גופו כאשר הבגד נקי ומכובס לפי זה מותר להשרות בגד במי� ולהניחו על גו#

  
  שפיכת מי� על טלית שאחז בה האור

  ".נותני  עליה מי  מצד אחר, טלית שאחז בה האור מצד אחד: אמר רב יהודה אמר רב" – גמרא
  .מותר, ואפילו א  הושחר הבגד מחמת לבישה או תשמיש, כיבוסו אלא בדר$ טינו�כי לא אומרי  שרייתו זהו , מותר לתת מי , לפי דבריו – ש"רא

  .אלא ליד הטלית, כי שרייתו זהו כיבוסו, לא מדובר על הטלית ממש – �"תוספות בש� רשב
אסור לסננו במי  או יי� משו   ט שבסודריש' כ בס"וכ. אבל לא מי , שאי� דר$ כיבוס ביי�, התיר הטור לתת יי� על הבגד –) שלד' ס( ג"בה, �"רא, טור

  .ג� כשאי� שו� לכלו" על הבגד, �"ג והרא"פ הבה"וכ, מכא� משמע שלדעת הטור אומרי  שרייתו זהו כיבוסו. פ שאי� בו שו  טינו�"אע, כיבוס
  

  סוגי בגדי� שוני� וניגוב הידיי� בה�
ולכ� לא ניגב ידיי  כלל . אבל בבגד צמר לא שיי$ כלל די� זה, גד פשת�אלא בב, כתב שלא אומרי  שרייתו זהו כיבוסו – � מרוטנבורג"טור בש� מהר

  .כ קנח  במפה או בגד צמר"ואח, ולפני כ� ניגב ידיו היטב זו בזו, בבגד פשת� אלא בבגד צמר
  .אבל כל הבגדי� שוי�, אלא נזכר רק חילוק של עור או בגד, מני� לקח חילוק זה שלא נזכר בגמרא הטור תמה על דבריו

שיש וכתב , ג"וכ� התיר זאת הסמ. כי זהו דר$ לכלו$ ולא דר$ טינו�, שה  סוברי  שמותר לקנח ידיו במפה, הזכרנו כבר לעיל – טור, ש"רא, ספותתו
  .ועיי� לעיל .פ האגור להקל"וכ .ש  רק מעט מי  ולא מתכוו� ללב�

א  , עשויה מחומר סינטטי טהור ללא כל תערובת חוטי  טבעיי מפה ה – ילקוט יוס#, )מא' סע' פרק יב(כ "שש: כיבוס וסחיטה בבגד סינטטי
  .אבל אסור לנקותה במטלית רטובה או לחה משו  סחיטת המטלית. מותר לנקותה במטלית יבשה וא� לשפשפה, התלכלכה ומקו  הלכלו$ יבש

  .ובמטלית שאינה ספוגה, א  המפה רטובה מותר לנקותה ביד רפה
  

  'סעי� יא
וכ� בסמרטוט שאי� מקפיד ( מקנחה בזנב הסוס ובזנב הפרה ובמפה קשה העשויה לאחוז בה קוצי , מי שהתלכלכה ידו בטיט – פ תוספתא"ע �"רמב

ובמפיות בד ( .שלא יעשה כדר$ שעושה בחול ויבוא לכבס את המפה, אבל לא במפה רגילה שמקנחי  בה ידיי , )ב"מ –עליו א  יתלכל$ או בכותל 
  )ואי� חשש שיבוא לכבס , כי אי� צרי$ לה� אחר השימוש שלה�, רשמיועדות לסעודה נראה שמות

  . "פסק את לשו� הרמב – מחבר
  .ח מוקצה"כי בעודו מחובר השיער מוקצה כמו שהבע, כשהוא תלוש, מותר רק בזנב בעל חיי  – תוספת שבת
  .שאולי רק גו� הבעל חי הוא מוקצה א$ לא שערו, ע על חומרה זו"נשאר בצ – באור הלכה

  

  'סעי� יב
ואי� זה דומה למה שמנגב ידיו במפה . אסור לנגב כוס שהיה בו יי� או מי  במפה משו  שיבוא לידי סחיטה או ליבו� – רבנו ירוח�, �"� בש� מהר"תשב

ולכ� חשש , לכלו$אפילו בבגד נקי וסדר$ " שרייתו זהו כיבוסו"י שמחמיר שאומרי  "  לשיטתו לעיל בס"ומהר .כי ידיו מלוכלכות, או בחולק שמותר
  .משו  ליבו�

י ובבגד נקי ובדר$ לכלו$ אי� לחשוש משו  "  בס"ע לשיטתו שלא החמיר כמהר"שהשו, ב"ובאר המ. אבל רק משו  סחיטה, !"פסק כתשב – מחבר
  .כתב שיש חשש רק משו  סחיטהולכ� , ליבו�
  :תרוצי ותר! שני ? הרי ביי� אי� ליבו�, מדוע אסור בכוס שיש בה יי� א הקשה"המג

 .לפי זה בשאר משקי� יהיה מותר. � שג  ביי� יש ליבו�"חוששי  לשיטת הר – א"תרו� ראשו� במג .1
  .כ בכוס צרה ג� בשאר משקי� אסור"וא. א שלא יבוא לידי סחיטה והוי פסיק רישיה ג  ביי�"כא� מדובר בכוס צרה שא – א"תרו� שני במג .2

  .ר! רק כתרו! השני של המג� אברה ולכ� יש לת, כד' שלד סע' וכ� בס � ליבו� ביי�י סבר המחבר שאי"שיט ס' שבס, המחצית השקל כתב
 )כי בכוס צרה יבוא לידי סחיטה, לא השיג כא� על המחבר, ט וכתב שלא חוששי  למי  מועטי "א שהתיר בס"לפי זה יוב� מדוע הרמ(

וממילא ג  חוששי  לשמא , איסור ליבו� ביי� ובשאר משקי  שיש,  "ע כשיטת הרמב"וכא� פסק השו, ע"אינו מיישב בי� פסקי השו – א"גר .3
 .שאי� ליבו� ביי� ושאר משקי  אלא רק איסור מפרק ואי� חוששי  לשמא יסחט, וספותתי פסק כ"שיט ס' ובס, יסחט

  
ודבר רחב כמו שולח�  .שוכשאינה צרה א# ביי� אי� לחו, אסור רק במי�או קערה וברחבה  בכוס צרה א# בשאר משקי� אסור – רורהבשנה מפסק ה
 .ע מותר לקנח� בדבר שאינו מקפיד עליו"לכו, וספסל
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, כי אי� בדפנותיה הרבה מי  כדי שיבואו לידי סחיטה, רחבה או קערה אפילו ממי� העול� לא נהגו להיזהר בדבר זה שלא לנגב כוסש, ז"רדבוכתב ה

כי , כי לא גוזרי  שמא יסחט, מותר, )כגו� מגבת( אבל בסמרטוט המיוחד לכ". י לכלישאז קרוב לודאי שיבוא לידי סחיטה בי� כל, אלא כשיש הרבה כלי 
  .וזה מותר ג  כשיש הרבה כלי  ,מסתמא הוא נקי

אי� למחות ביד המקל לנגב , שבדוחק, ל כתב"ובבאה .א שלא יבוא לידי סחיטה"כי א, לנגב אפילו בסמרטוט המיוחד לכ$ ע"לכואמנ� בכוס צרה אסור 
  .וישפו" תחילה כל המי� מ� הכלי, בדבר שאינו מקפיד עליוכוס צרה 

  

  'סעי� יג
אדהכי , שאינו קבוע נמי, דאדהכי והכי מידכר, מאי שנא הקבוע. רבי מאיר מתיר במראה הקבועה בכותל, אי� רואי  במראה בשבת: דתניא"... – גמרא

מפני מה אמרו מראה של מתכת , דאמר רב נחמ� אמר רבה בר אבוה, וכדרב נחמ� אמר רבה בר אבוה, הכא במראה של מתכת עסקינ�! והכי מדכר
  .)שבת קמט". (מפני שאד  עשוי להשיר בה נימי  המדולדלי ? אסורה

כי המראה הזאת חריפה כאיזמל להוציא (ק שאסור בכל מראה של מתכת בי� קבועה בי� לא קבועה "הלכה כת – �"ר, מגיד משנה, ש"רא, �"רמב, #"רי
  .מותר לראות בה אפילו אינה קבועה, מראה שאינה של מתכת אבל, )נימי 
ואפילו היא . כי חוששי  שמא ישיר בה נימי  המדולדלי , שאי� מסתכלי  בשבת במראה של מתכת חריפה כאיזמל, פסק כגמרא וכראשוני  – מחבר

  .נה קבועהאפילו אי ,כגו� שאינה של מתכת, אבל מותר להסתכל במראה שאי� בה חשש זה. קבועה בכותל


