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.áééç ¯ 2 ïáìúäì åëøãù [øáã] ìë ïëå 1 ïúùôä úà åà øîöä úà ïáìîä .à
íééåùòä íéúùôäå øîöä íéðáìî åéä ïëùîá ïëù ,úåëàìî úåáàî àåäå
.3 ïëùîä úëàìîì
íéãâá ïéá äæá ÷åìéç ïéàå .7 áééçå 6 ïáìî úãìåú àåä éøä ¯ 5 íéãâá 4 ñáëîä .á
.8 ñåáéë øåñéà êééù íéòåáöá íâù ,íéòåáöì íéðáì

 .1היינו ע"י כיבוס במי' ,כדלקמ!.
ובפשת! יש ג' ליבו! ע"י נתינת מטוה של
פשת! שנשרה במי' לתו 5התנור כדי
שיתלבנו ש' )שוע"ר סי' רנב סוס"ב משבת
יז ,ב .וראה פיה"מ להרמב"' ש' .חידושי
הצ"צ על הש"ס שבת פ"א מ"ו .ועוד(.
 .2ולגבי עור – ראה לקמ! בפני'.
 .3שוע"ר סי' שא סנ"ו.
 .4דוקא במי' או בשאר נוזלי' המלבני'
)אפילו בלי תערובת חומר ניקוי( .משא"כ
ניקוי והסרת לכלו 5מבגד בלי מי'  :אינו
בכלל איסור כיבוס מהתורה )ראה רש"י
שבת קמא ,א ד"ה מבפני' .וראה לקמ!
בפני' שעכ"פ טוב לחוש לדעת האוסרי'(.
באיסור כיבוס מ! התורה ישנ' כמה
שלבי' ,וה' :א( שריית הבגד במי' ש"זהו
כיבוסו" )שוע"ר סכ"א( .ב( שכשו 5הבגד

במי' )דהיינו שמנענע את הבגד במי'( .ג(
שפשו; צדי הבגד זה בזה ,שזהו "כיבוס
גמור" )לשו! רבינו ש'( .ד( סחיטת הבגד
מהמי' שבו ש"הרי זה כמכבס" )שוע"ר סי'
שא סנ"ו .וראה לקמ! סעי; יח(.
 .5בי! שה' של פשת! בי! שה' של צמר
או משי או שאר מיני' )שוע"ר סכ"א(.
 .6נראה שהחילוק בי! מלב! צמר ופשת!
שהוא אב מלאכה למכבס בגדי' שהוא רק
תולדה ,שהמלב! עושה את הצמר והפשת!
לבריה חדשה ,ואילו הכיבוס מחזיר את
הבגד לברייתו הקודמת ,והצד השוה שבה'
ששניה' מלבני' את הבגד.
 .7שוע"ר ש'.
 .8שוע"ר סכ"א .ואיסורו מ! התורה )ראה
שוע"ר ס"א(.
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ä÷ùî øàù åà íéî êìëåìîä íå÷î ìò ïúð íà ,êåìëì äæéà åéìò ùéù ãâá .â
.åñåáéë åäæ íéîá ãâá úééøùù éôì ,10 áééç ¯ àåäù ìë åìéôà 9 ïáìîä
ùéîùú åà äùéáì úîçî øçùåäù ô"òà óåðéèå êåìëì åéìò ïéàù ãâá ìáà .ã
¯ .12 íéèòåî íéî åéìò ïúéì øúåîå ,11 "åñåáéë åäæ åúééøù" åá íéøîåà ïéà
ãàî ìéäöî åðåáéìå ,êåìëì íåù åéìò ïéàù ãâá óàù íéøîåàå äæ ìò ïé÷ìåç ùéå
¯ åðéà íà óà ,13 íéî àåäù ìë åìéôà åéìò ïúéì øåñà ïëìå ,åñåáéë åäæ åúééøù
.14 äøåú ìùá øéîçäì íäéøáãì ùåçì ùéå .àåä äéùéø ÷éñôã ,ïåáéìì ïéåëúî
åñåáéë åäæ íäá åúééøù íéøîåà ïéàù ,íéî èòîá ,åæ àøáñ éôì óà ïéìé÷î ùéå
øúåî äðåùàøä àøáñìù ïåéë ,ïéìé÷îä ãéá úåçîì ïéàå .15 åðåáéìì ïéåëúî åðéàùë
.16 äøåú ìù øåñéà ÷ôñì ñðëéì àìù åîöòì øéîçé íéîù àøé ìë ìáà .ïéðò ìëá
ìéáùá äúééøù øåñàì íåìë áåùç äðåáéì ïéà ¯ 17 íéîä ïåðéñì éåùòù ãá] .ä
.[18 ììë äðåáéìì ùùåç åðéàå êëì äéåùò àéäù ïåéë ,êë
 .9כגו! יי! לב! וכיוצא בו )שוע"ר סי' שיט
סי"ג .סי' שכ סכ"א(.
 .10וא' נת! על הלכלו 5נוזל שאינו מלב!
)כגו! יי! אדו' ,שמ! או שכר )שוע"ר סי'
שיט ש' .סי' שכ סכ"א( .וכ! חומ< )שוע"ר
סי' שיא סוסי"ב((  :יתבאר לקמ! בפני'.
 .11ראה ג' שוע"ר סי' תריג סוס"ח.
 .12א; א' מתכוי! ללבנו )ראה שוע"ר
סכ"א בסוגריי'( .אבל ראה חידושי צ"צ
משניות שבת )נח ,א( שג' לדעה זו אי!
היתר אלא א' כ! נות! המי' שלא על מנת
ללבנו .וראה בדה"ש סי' קטז סוסקמ"ב.
אבל לא ית! עליו מי' מרובי' ,משו' גזירה
שמא יבא לסחטו אח"כ להוציא מימיו
)שוע"ר סכ"א(.
 .13או שאר משקה המלב! )שוע"ר ש'(.
אבל משקה שאינו מלב!  :מותר )שוע"ר

סי' שכ סכ"א(.
 .14א; שאינו מתכוי! לליבו! ,שאי! זו
מלאכה שאינה צריכה לגופה ,הואיל ומה
שהבגד מתלב! נוח הוא לו אע"פ שאינו
מתכוי! לכ) 5שוע"ר סכ"א .וראה לעיל
בפתיחה להל' שבת(.
 .15ראה הביאור בזה באריכות בקו"א
סק"א .וראה הנפק"מ לדינא בזה בשוע"ר
סכ"א .וראה חידושי הצ"צ ש' שא' הבגד
נקי היטב מותר במעט מי' כל שאינו
מתכוי! ללבנו.
 .16שוע"ר ש'.
 .17כגו! חתיכת בד ששמי' סביב פי הברז
בימי הפסח.
 .18ע"פ שוע"ר סי' שיט סי"ג .סי' שכ
סוסכ"ד .קו"א סי' שב סק"א.
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àåäùë àìà "åñåáéë åäæ íéîá åúééøù" åá íéøîåà ïéà 19 êåìëì åéìò ïéàù ãâá .å
ñåáéë åðéàù ,ñåáéë íåùî äæá ïéà ¯ êåìëì êøãá àåä íà ìáà ,ïåé÷ð êøãá
åéãé áâðîä ïëå äöéçøä øçà ïéãñá [áâðúîä ¯] âôúñîä êëéôì .êåìëì àìà
¯] çéôèîå åéãé ìò åà åôåâ ìò íéî äáøä ùéù ô"òà ,äìéèðä øçà äôîá
.20 ñåáéë íåùî äæá ïéà ¯ äôîäå ïéãñä [áéèøîå
íäî øéñäì åæá åæ çëá ïáâðé àìà ,21 åéãé ìò íéî äáøä àäé àìù ïéøéîçî ùéå
åá ïéàù øáãá íäéøáãì ùåçì áåèå .22 äôîá åçð÷éù íãå÷ åúìåëé éôë íéîä
.23 ø÷éò ïëå .ì÷äì âäðîä ìáà .ììë ãñôä
íðéàù íé÷ùî åìéôà êåìëìä íå÷î ìò ïúéì øåñà ¯ 24 êåìëì åéìò ùéù ãâá .æ
.25 ìåãâ øúåé êåìëì äæá øéáòîù ïåéë ,íéëìëìî àìà íéðáìî
ïåéë ,26 êåìëì êøã àåäù óà íéãéä áåâéð éãé¯ìò êåìëìä øéáòäì øåñà ïëå .ç
.27 ìåãâ øúåé êåìëì äæá øéáòîù

 .19ובבגד שיש עליו לכלו : 5ראה לקמ!
בפני'.
 .20וג' לא חיישינ! בזה שמא ישכח
ויסחט' בשבת ,כדלקמ! בפני'.
וכ! ניגוב כלי' ,ספסל ושלח! )כשאי! בכ5
משו' סחיטה – ראה לקמ! בפני'
ובהערות( ,הוא דר 5לכלו) 5בדה"ש סי'
קטז סקכ"ט(.
 .21אבל במי' שעל גופו לא החמירו
להוריד המי' קוד' הניגוב ,כיו! שניגוב
הגו; הוא מרחיצת הזיעה ,והרי זה "דר5
לכלו ,"5משא"כ בניגוב הידי' )ג' א' היו
ידיו מלוכלכות קוד' הרחיצה(  :אי! זה
דר 5לכלו ,5כיו! שמי' רבי' לא מתלכלכי'
בידי' )ע"פ קו"א סק"א .וראה עוד ש'
חילוק אחר :שבניגוב הידי' הרי היו ידיו
נקיות קוד' הנטילה ,ואי! זה "דר 5לכלו,"5
משא"כ בניגוב הגו; שהוא מרחיצת הזיעה

– הרי זה "דר 5לכלו ."5ולפ"ז א' היו ידיו
מלוכלכות קוד' לכ!  :אי! צרי 5להסיר
מה' המי' ,אבל אי"ז מתאי' ע' דעת
ה"יש מחמירי!" שבפני'( .וראה הערה
הבאה.
 .22ובמעט מי' שנשאר על ידיו לא
חיישינ! ,כיו! שמעט מי' הוי "דר 5לכלו"5
)משמעות הקו"א שהובא בהערה שלפנ"ז(.
 .23שוע"ר סכ"א.
 .24כגו! טפת ד' או רוק וכל שכ! טיט או
צואה )שוע"ר ס"כ(.
 .25שוע"ר ס"כ בחצע"ג וסוסכ"א .ומשמע
מלשו! רבנו שאיסורו מדברי סופרי' .וראה
ג' תהל"ד סי' שב אות יד .וראה לקמ! סי'
שכ א' מותר לנקות הלכלו 5ע"י סמרטוט.
 .26א; א' מסיר תחילה המי' מידיו.
 .27שוע"ר סוסכ"א.
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åéìòù ÷áàä åà øôòä ïî 30 øåçùå 29 ùãç ãâá 28 øòðì øåñàù øîåàù éî ùé .è
ì÷ì÷î ÷áàäù ,ñåáéëë àåäù íåùî ,31 øåòéð àìá åùáìì àìù ãéô÷î íà
.33 åéøáãì ùåçì áåèå .32 ñåáéë àåä åðîî åøåòéðå åúéàøî
÷áàä åîë ãâáá ä÷åáã äöåðä ïéàù ,35 ãâáä ïî 34 úåöåðä øéñäì øúåî ìáà .é
.36 ñåáéëì ììë äîåã äúøñä ïéàå ,øôòäå
.37 åôì÷ì øúåî ¯ åúåñë ìò ìéùáú åì áùé íà .àé
äàøðù éðôî ,èéèä íå÷îá õåçáî åðôùôùé àì åãâá éáâ ìòù çì èéè .áé
êë ìë øëéð øáãä ïéà æàù ,èéèä ãâðë íéðôáî åðôùôùé àìà ,ïáìîë
åà ïøåôöá èéèä øøâì ïë íâ ìåëéå .38 ïáìîë äàøð àäéù èéèä úà øéáòîù
.39 åãåçá åìéôà ,ïéëñá
 .28לאו דוקא ניעור ,אלא כל שמסיר את
האבק הספוג מ! הבגד הוא בכלל ניעור
)ראה משנה ברורה סי' שב ס"א בביה"ל,
הביאו בבדה"ש סי' קטז סק"ט(.
 .29היינו "כל זמ! שלא נשתמשו בה כ"כ
אלא עדיי! היא בחידושה" )שוע"ר סוס"א(.
כלומר ,שהיא נראית כחדשה.
 .30אבל לא בלבנה או אדומה או שאר
מיני צבעוני' )שוע"ר ס"א(.
 .31אבל א' מקפיד עליו לנקותו אלא
שאינו מקפיד עליו עד כדי כ 5שלא היה
לובשו בלא ניעור ,משמע שמותר.
 .32משמע שלדעה זו איסורו מ! התורה.
וכ"ה להדיא דעת רש"י שבת קמז ,רע"א.
וראה גליו! הש"ס ש' מה שהקשה ע"ז
מרש"י ש' קמא ,א ד"ה מבפני'.
 .33שוע"ר ס"ג .וראה במסגרת השלח! סי'
פ סק"פ שמתיר )לדעת אדה"ז( לנער בגדו
מהאבק א' מתבייש ללכת כ 5בי! הבריות.
 .34והיינו כשאי! איסור בטלטול הנוצות
משו' מוקצה :א( שהנוצה היא בלא הקנה

האמצעי ,ואי! ידוע שלא היתה בכר וכסת
)שוע"ר סעי; זה( ,ב( א' הוא דבר קט!
מאד שלא ראוי לשו' שימוש )בדה"ש סי'
קטז סק"י(.
 .35והיינו ביד ,או אפילו ע"י מברשת
בגדי'  :ראה לקמ! סי' שלז וכ! מותר
לטאטא שטיח )ע"י מטאטא ר – 5ראה
לקמ! סי' שלז( .וכ"כ בשש"כ פכ"ג ס"א.
 .36שוע"ר ס"ג.
 .37שוע"ר ש'.
 .38וראה שוע"ר ס"כ )הובא לקמ! סי'
שכ( שא' מקנח לכלו 5לח ע"י מטלית –
צרי 5ליזהר שלא לדחוק פ! יסחוט לכלו5
הבלוע בבגד .ולפי זה ג' כא! צרי 5ליזהר
כ! שכשמשפש; לא ישפש; בכח ,אלא א"כ
מיירי כא! שאי! הטיט בלוע בבגד אלא הוא
מונח "על גבי בגדו"
 .39ואי! לחוש בבגד לממחק )שוע"ר
סט"ז( .ומשמע שמותר להעביר הטיט א;
באופ! שלא ישאר רוש' של טיט ,ואי! בזה
חשש שנראה כמלב! ,כיו! שאי! זה דר5
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øîåì êéøö ïéàå ,øåñà íéðôáî åôùôùì åìéôàù íéøîåà ùé ,ùáé èéè ìáà .âé
åà óåùôù é"ò íé÷ã íéøåøéôì øøôúî ùáéä èéèù éðôî ,åãøâì øåñàù
àìà íù ïéà íà ìáà .40 íéøôåñ éøáãî øåñàå ,ïçåè úãìåú ïéòë äæ éøäå ,äãéøâ
.41 ïçåèì äîåã äæ ïéàù ,øúåî ¯ äàøîä ìèáì íù ãøâîå èéèä äàøî
xera qeaik

óà áééç åðéàå ,äæá äæ øåòä éãö óùôù íà óà øåòá ñåáéë ïéà äøåúä ïî .ãé
ìáà ,åãáì êåùëùá øåòá ñåáéë ïéà íéøôåñ éøáãî óàå .êë øçà åèçñ íà
éøáãî øåòá íâ øåñà Y øåîâ ñåáéë åäæù ,äæá äæ øåòä éãéö óùôù íà
.42 íéøôåñ
íéîá åëùëùì øúåî ¯ äàåö åà èéè åéìò ùéù 43 øåò ìù ìãðñ åà ìòðî êëéôì
íéî íäéìò ïúéì øúåî ¯ åëìëìúðù øåò éìë øàù ìë ïëå .44 åéìòî ïøéáòäì
ìáà .45 ñåáéë íåùî äæá ïéàå ,øåáòéù ãò íéîá ïëùëùì åà êåìëìä øéáòäì
.46 íéî åéìò åàáù øçàì äæ åãö ìò äæ åãö åôùôùì øåñà
zeklkeln mici aebip

,íéãéä äá íéçð÷îù [úáâî=] äôîá íçð÷é àì – èéèá åéãé åëìëìúðù éî .åè
.47 äôîä ñáëì àåáéå ,ìåçá äùåò àåäù êøãë äùòé àìù
! וכ.לו שדינ' כעור:כהלכתה פט"ו סל"ד
.נוטה דעת הבדה"ש סי' קטז סקל"ז
ובשו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סי' עו כתב
.שאולי דינ' קל מעור
 וסוליות של סנדלי' ומנעלי' שבימינו.43
– שאינ' עשויי' מעור אלא מגומי וכיו"ב
דינ' כעור )ראה פסקי תשובות סי' שב אות
.(ח
 וראה בדה"ש סי' קטז סקל"ז שנוטה.44
.להחמיר בנעליי' שיש בה' חוטי תפירה
. שוע"ר סי"ט.45
 אבל לשפש; בידו על. שוע"ר סי"ט.46
.העור משמע שמותר
 אלא יקנח במטלית. שוע"ר סכ"ב.47

; וכ! משמע מהדי! המובא בסעי.ליבונו
שלאח"ז שמותר לגרד מראה הטיט לבטל
 והיינו שמעביר באופ! שלא נשאר,המראה
 וכ"כ בבדה"ש סי' קטז,שו' רוש' כלל
 ודלא כמשנ"ב סי' זה ס"ז.סקל"ו ע"ש
בשעה"צ סקמ"א ובביה"ל ש' ס"ט ד"ה
.!דהוי טוח
. שוע"ר סי"ז.40
 וא; בבגד חדש ושחור. שוע"ר סי"ח.41
. ראה בדה"ש סי' קטז סקל"ו: מותר
 וראה חידושי צ"צ. ע"פ שוע"ר סי"ט.42
.(5 ג ואיל,שבת פכ"א )נז
<ולעני! יריעות ניילו! כתבו בשו"ת צי
אליעזר ח"ה סי' י ובספר שמירת שבת
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áééçå ,48 íéãâá ñáëîë äæ éøä ¯ åáù íéîä àéöåéù ãò ãâáä úà èçåñä .æè
.49 ïáìî íåùî
àéöåäì êë øçà åèçåñì àåáé àîù äøéæâ ,ãâá ìò íéáåøî íéî ïúéì øåñà .æé
óà åðîî íèçåñì åéîéî ìò ãéô÷î åðéàù ãâá àåä ïë íà àìà ,50 åéîéî
.51 ìåçá
àáéå íéîá êìëìúé àîù ,äúåñëì íéî ìù úéáç éô ìò øãåñ ñåøôì øåñà .çé
éðôî ,øúåî Y äéìò ñåøôì éåùòä ãâá ìáà .ïáìî íåùî áééçúéå åèçñì
.êëì ãçåéî àåäù ïåéë êìëìúî íà åèçñì åéìò ùùåç åðéàù
øàùå øëù åà ïîù ìù åà íåãà ïéé ìù úéáç éô ìò øãåñ ñåøôì øúåî ìáà
éðôî ,øúåî Y íéãéá åììä ïé÷ùîá äìéçúëì åúåøùì åìéôàå .íäá àöåéë íé÷ùî
.52 íäá àöåéëå ïáì ïééå íéî àìà ïáìî ïéàù
åéãâá åøùé àîù ,53 íéîá ìåôéìå ÷éìçäì ìåëéù íå÷îá úáùá êìéì øåñà .èé
.54 èåçñéå çëùéå íéîá

המיוחדת לכ) 5קצוה"ש סי' קטז סוסט"ו.
וראה ג' תהל"ד סקי"ג( .וראה לקמ! סי'
שכ בעני! ניגוב ידי' צבועות.
 .48משו' שעצ' הוצאת המי' מהבגד הוי
כיבוס ,ולכ! אסור לסחוט הבגד א; בדר5
לכלו) 5ראה קו"א סק"א( .וכ"ז במי' או
שאר משקי' המלבני' ,אבל א' סוחט
הבגד להוציא ממנו בליעת משקי' שאינ'
מלבני' )כגו! יי! אדו' ,שמ! וכיו"ב(  :אי!
בזה איסור כיבוס מהתורה ,אלא הוא אסור
)מדרבנ! ,א' אינו צרי 5למשקי! אלו(
משו' מפרק שהוא תולדת הדש ,כדלקמ!
סי' שכ.
 .49שוע"ר סי' שא סנ"ו.
 .50והיינו מלבד האיסור של שריית בגד
זהו כיבוסו שזה אסור א; במי' מועטי'

)כדלעיל בפני'( .או כשעושה כ! בדר5
לכלו ,5שא; שאי! אומרי' אז שרייתו זהו
כיבוסו  :חיישינ! שמא יבוא לסוחטו )ראה
קו"א סק"א(.
 .51שוע"ר סי' שב סכ"א .שאז אי! איסור
משו' סחיטה א; א' סוחטו ממש )ראה
שוע"ר סי' שכ סוסכ"ד( ,אלא א"כ מתכוי!
ללבנו בסחיטה זו )ראה קו"א סק"א( .וראה
לעיל בפני' לעני! שרייתו זהו כיבוסו.
 .52שוע"ר סי' שכ סכ"א.
 .53אבל ליל 5בגש' מותר בשבת  :ראה
שוע"ר סי' שא סעי' נו ,סא.
 .54שוע"ר ש' .וכל שכ! שאסור לו ליכנס
במי' ע' בגדיו )א; במקו' שאי! אומרי'
שריית בגד זהו כיבוסו( ,אלא א' כ! הול5
לדבר מצוה  :ראה שוע"ר סי' תריג ס"ח.

áî

÷úáù úåëàìî øåöé

ïèùåôì êéøö åðéà ¯ íäéìò åãøéù 55 äáøä íéîùâá åà íéîá åéãâá åøùðù éî .ë
íèçñéå çëùé àîù ïéùùåç ïéàå ,57 íåéä ìë ïäá êìäì ìåëé àìà ,56 ãéî
.58 íäá åëåìéäá
åúåà ïéøòðîùë íéîî òåìá ãâá ìë êøãù éðôî ,íéîä ïî íøòðé àì ìáà .àë
øúåéá åéìò ãéô÷î àåä íúñä ïîù ,ùãç ãâáäù àåäå .íéî åðîî ïéèçñð
.59 åøòðì øúåî ¯ åéìò ãéô÷î åðéà íà ìáà .íéîá øö÷úîù éðôî ãéî åøòðì
.60 åéøáãì ùåçì áåèå .åéìò ãéô÷î åðéàù ïùé ãâá àåä íà óà øñåàù éî ùéå
çëùé àîù ,61 åéìòî åèùôù øçàì åìèìèì øåñà ¯ íéîá éåøùä ãâá .áë
,62 åèçåñ äéä àì ìåçá óàå åéîéî ìò ãéô÷î åðéàù ãâá àåä íàå .åðèçñéå
.63 øúåî ¯ äèçåñì äéìò ãéô÷äì êøã ïéàù úèòåî äéøù àìà åá ïéàù åà
 .55דייק לכתוב "הרבה" )וכ"ה בשוע"ר
סי' שב ס"ב( ,כי רק אז הדר 5לסוחט! )ראה
שוע"ר סי' שא סנ"ט .סי' שב סכ"א(.
 .56ראה בב"ח סי' שא ד"ה מי ובפמ"ג
ש' משב"ז סקכ"ט וא"א סקנ"ה שיכול ג'
ללבש! לכתחילה א' לא היה לבוש בה!,
ובמשנה ברורה ש' סקקס"ב ובשער הציו!
אות רג כתב לחלק בי! א' יש לו בגדי'
אחרי' שאסור ובי! א' אי! לו בגדי'
אחרי' שמותר .אבל מלשו! רבנו משמע
שרק אינו צרי 5לפושט! ,אבל ללובש!
לכתחילה אסור ,ונראה שהוא מטע'
שאסור לטלטל! ,ומשמע שזהו אפילו
כשאי! לו בגדי' אחרי'.
 .57ראה שוע"ר סי' רסו קו"א סק"ט.
 .58ע"פ שוע"ר ש' .כלומר ,כל עוד שהוא
שהוא לבוש בה' לא חיישינ! לסחיטה,
אבל אחר שיפשוט הבגדי' חיישינ!
לסחיטה לכ! אסור לטלטל! כדלקמ! בפני'.
 .59שוע"ר ס"ב .שא; א' יסחוט ממנו
המי' הרי אינו מתכוי! לכ 5ודבר שאינו
מתכוי! מותר .אבל כשהוא מקפיד עליו

לנערו אזי הוא כפסיק רישיה ולא ימות,
שקרוב לודאי שיסחטו ממנו המי' בניעורו
 :שוע"ר סי' זה ס"ב )בחצע"ג( .והביאור
בזה יש לומר ,דכשמקפיד עליו אזי הוא
מנער בחזקה כ 5שקרוב לודאי שיסחט את
המי' הבלועי' בניעורו ,משא"כ כשלא
מקפיד עליו אזי א; כשמנער אינו מנער
בחזקה ,ואפשר שלא יצאו המי' הבלועי'
בניעורו ,וממילא אי! זה פסיק רישיה.
ונראה שכ"ז כשהוא לבוש בה' ,אבל א'
אינו לבוש בה' נראה שאסור לנערו ,שהרי
אסור לטלטל! ,כדלקמ! בפני'.
 .60שוע"ר ש'.
 .61יש לעיי! הא' מותר לטלטלו לאחר
שפשטו מעליו ועדיי! בידו .וראה לקמ! סי'
שח גבי מוקצה.
 .62וא; א' סוחטו ממש  :אי! בזה איסור
מטע' כיבוס )ראה קו"א סי' שב סוסק"א
וסי' שכ סוסכ"ד( ,אלא מטע' מפרק
מדרבנ! ,כדלקמ!(.
 .63שוע"ר סי' שא סנ"ט.

áù ïîéñ

âî

øúåî ¯ íéðáìî íðéàù ïé÷ùî øàùá åà íåãà ïééá åà øëùá åøùð íàå .âë
.65 äáøä åøùðù éô ìò óà ,64 ïìèìèì
sebd aebip

¯] 67 âôúñäì åì åøéúä ¯ 66 åôåâ ìë åìéôà åà åéìâøå åéãé åéðô õçåøä .ãë
óà ,68 úáùá íèçñéå çëùé àîù åùùç àìå .ïéãñá åà úçôèîá [áâðúäì
ìëù ïåéëù ,åéìò øåæâì øùôà éàù øáã åäæù éôì ,69 ìåçá íèçåñì ãéô÷î íà
øáã åäæå ,äöéçøá åøñåà äúà óà ¯ âôúñäì åøñåà äúà íà ,ïéâôúñî ïéöçåøä
.70 øùôà éàù
åòðåîì øùôà ïë íàå úáùá äöéçø àìá ãåîòì øùôàù äæä ïîæá åéùëò óàå
ïéðîá íìåòî øñàð àìù øçàî ,øáãá øåñéà ïéà ïë éô ìò óà Y âôúñäìî
óà 71 åèçåñì åéîéî ìò ãéô÷î åðéàù øáãá âôúñäì áåè íå÷î ìëîå .íéîëç
.72 ìåçá
ïéàå ,73 áåøéò íù ùé íà åúéáì õçøîä úéáî åãéá úçôèîä àéáäì øúåîå .äë
 .64כיו! שבמשקי' שאינ' מלבני' אי!
בזה איסור סחיטה דאורייתא משו' כיבוס,
כ"א איסור סחיטה דרבנ! משו' מפרק  :לא
גזרו על זה.
 .65ע"פ שוע"ר ש'.
 .66באופ! המותר והיינו במי' צונני',
כדלקמ! סי' שכו.
 .67ואי! בזה איסור משו' "שריית בגד
זהו כיבוסו" ,כיו! שזהו דר 5לכלו,5
כדלעיל בפני'.
 .68והיינו ,א; כשהיא נרטבת הרבה ע"י
הניגוב ,דא' היא נרטבת רק קצת  :מותר
לנגב בה ג' בלא טע' זה ,כיו! שאז אי!
דר 5לסוחטה )ראה לעיל סעי; כב(.
 .69אבל א' לא מקפיד עליה' לסוחט'
בחול  :מותר לנגב בה' ג' בלא טע' זה
)ראה לעיל ש'(.
 .70שוע"ר סי' שא ס"ס.

 .71כגו! מגבת ,שאי! דר 5לסוחטה אחר
הניגוב ,אלא מניחי' אותה שתתייבש
מעצמה.
 .72שוע"ר ש'.
 .73וא' אי! ש' עירוב )וכ! אלו
המקפידי' שלא לטלטל א; במקו' שיש
עירוב ,ע"פ מש"כ רבינו בסי' שסב סי"ט(
 :יש תקנה לעשותו כמי! אבנט ,דהיינו
שיקשור ב' ראשי המגבת או המטפחת זה
בזה ,שנמצא עשוי כאבנט )ע"פ שוע"ר סי'
שא סל"ז( .וא' יש לה' כבר חגורה אחת
על בגדיו ,אזי צרי 5שיהא הפסק של בגד
בי! חגורה לחגורה )ע"פ שוע"ר ש'
סמ"ב( .אלא שצ"ע א' אפשר לעשות כ!
במגבת רטובה )הרבה( ,שהרי :א( יש חשש
שתו 5כדי קשירת ב' ראשי המגבת יסחטו
המי' מהמגבת .ב( הרי מעביר הרטיבות ג'
על בגדיו ,ויש בזה משו' חשש משו'

÷úáù úåëàìî øåöé

ãî

¯ åàéáäì åì øåñàðå êëì ùåçð íàù ,74 åúëéìäá åðèçñéå çëùé àîù ïéùùåç
.õçøîä úéáá åçéðäìå åøé÷ôäì åì øùôà éàù ,âôúñäì íéøñåà åðà éøä
íåùî äøåúäî øåñéà äæá ùé Y 75 íéîä ïî äáåâð äðéàù äôîá çð÷îä] .åë
.[76 äèéçñ
milk aebip

àìù øùôà éà äøö ñåëáù ,77 äôîá äáâðì øåñà ¯ íéî äá åéäù ñåë .æë
.78 áåâéðä éãé ìò äôîá òìáéù äîî úö÷ èåçñé
øçà åèçñì åéîéî ìò ãéô÷î åðéàù ãâáá àöåéëå ìñôñä çð÷ì øúåî ìáà .çë
.79 ìåçá óà çåðé÷ä

שרייתו זהו כיבוסו ,א; בבגד נקי ,א;
במעט רטיבות וא; שאינו מתכוי! לזה,
כדלעיל ס"ו.
 .74שוע"ר סי' שא ס"ס.
 .75שהיא רטובה עד כדי כ 5שיש בה
טופח על מנת להטפיח )משמעות שוע"ר
סי' תריג סט"ז(.
 .76שוע"ר סי' תריג סט"ז ,היינו מטע'
מלב! .ולפי זה מגבת שאינו מקפיד עליה
לסוחטה א; בחול – אסור לנגב בה מדרבנ!
משו' מפרק )משמעות שוע"ר סי' שב וסי'
שכ(.
וראה בדי השלח! סי' קטז סקכ"ה שיש
להזהר בזה במיוחד בבית הכנסת שמצוי
לפעמי' שמרוב שימוש במגבת היא נרטבת
מאד ,והמנגב בה כשהיא רטובה בא לידי
סחיטה.
וראה עוד שוע"ר ש' שא' רוצה להשתמש
במפה לחה בשבת )שאי! בה טופח על מנת
להטפיח( ולש' כ 5מרטיב אותה מערב

שבת והיא מתייבשת במש 5השבת – יש
להחמיר שלא להשתמש בה בשבת כלל,
גזרה שמא לא תתנגב יפה ויקנח בה ויבא
לידי סחיטה.
ולעני! להשתמש בממחטות ניר לחות שיש
בה' לחות טופח על מנת להטפיח  :אסור
)מדי! מפרק(.
 .77א' מקפיד עליה לסוחטה אחר הקינוח
 :איסורו מ! התורה משו' כיבוס ,וא' אינו
מקפיד לסוחטה – איסורו מדרבנ! משו'
מפרק )משמעות שוע"ר סכ"ג( .אבל ראה
שוע"ר סי' שא סנ"ט "שבשריה מועטת אי!
דר 5להקפיד עליה לסוחטה".
 .78ע"פ שוע"ר סכ"ג .וא' היו בה משקי'
שאינ' מלבני'  :אסור מדברי סופרי'
משו' מפרק )שוע"ר ש' ,וכדלקמ! סי'
שכ(.
 .79שוע"ר ש' .וא' יש רק מי' מועטי'
– מותר לקנח א; בבגד שמקפיד על מימיו
לסוחטו )כדלעיל בפני'(.
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áù ïîéñ
micba yeai

éðôî ,83 úáùá [íùáééì ¯] 82 íáâðì 81 íçèùé àì ¯ 80 íéîá íééåøùä íéãâá .èë
.84 úáùá ïñáëù øîàé áâðì íéçåèù íúåà äàåøäù ïéòä úéàøî
.85 íçèùì åøñà ¯ äòéæä ïî àìà íéîá åøùð àì åìéôàå .ì
íéîëç åøñàù øáã ìëù ,øåñà ¯ äàåø íù ïéàù øãçá íçèùì åìéôàå .àì
åìéôà øåñà ¯ äøåú ìù øåñéà äùòù åäåãùçé àìù ïéòä úéàøî éðôî
íùì íåàúô ãçà àáéù úçà íòô òøàé àîù ùåçì ùéù éðôî ,íéøãç éøãçá
ìëá åøñàå íúøæâá ÷ìçì åöø àì êëéôì ,äøåú éøáã ìò øáòù åäãùçéå åäàøéå
.86 êëì ùåçì ïéàù ïéðòá àåä íà óà ïéðò
åðéà ¯ 87 úáù áøòî íéçåèù åéä íà ìáà ,úáùá íçèùì àìà åøñà àì .áì
.88 ïéòä úéàøî éðôî úáùá ï÷ìñì áééç
åìéôà ùàì êåîñ åáâðì øåñà ¯ úèòåî äéøù åìéôà íéîá éåøùä ãâá .âì
íù íîçúäì ìåëé ãâáäù ãò êë ìë ùàì êåîñ àåä íà ,åá ùåáì àåäùë
íà ìáà .íù íéìùáúî íéòåìáä íéîäù ,ìåùéá íåùî ,åá úãìåñ ãéäù ãò
.89 åçèåù åðéàù ìë íù åáâðì øúåî ¯ êë ìë êåîñ åðéà
ìåëé ¯ åùáééì åá åúåìúì úáù áøòî äð÷ åá åáçúå åúåà åñáëù ÷åìç] .ãì
.[90 úáùá äð÷ä ïî åèîåùì
.דחול
. שוע"ר סי' שא סנ"ו.84
' ומזה משמע שג' א. שוע"ר ש' סנ"ז.85
 אסור: 'נשרו במשקי' שאינ' מלבני
.'לשטח
. שוע"ר ש' סנ"ו.86
 והוא הדי! שמותר לתלותו לכתחילה.87
.בערב שבת על מנת שיתייבשו בשבת
.ופשוט
. שוע"ר סי' שא סנ"ז.88
. שוע"ר סי' שא סנ"ח.89
 ומשמע שלא. שוע"ר סי' שח סמ"ו.90
אמרינ! בזה "מיגו דאיתקצאי בביה"ש
,' ונראה לומר הטע."איתקצאי לכולי יומא

 אפילו אי! ש' אלא שריה מועטת.80
.()ראה שוע"ר סי' שא סנ"ח
! כגו, א; א' אי! בה' איסור טלטול.81
שהיה לבוש בה' ועכשיו פושט! מעליו
 או שאי! בה' אלא,()שוע"ר סי' שא סנ"ו
.(שרייה מועטת )שוע"ר ש' סנ"ט
! משמע שרק כששוטח אות' באופ.82
' אבל א,שנראה שמתכוי! לייבש' אז אסור
!שוטח אות' באופ! שלא נראה שמתכוי
 כגו! שתולה אות' ע"ג מתלה,'לייבש
 אי! בזה איסור משו' מראית: וכיו"ב
. א; א' מתייבשי' עי"ז,!העי
 וראה בדה"ש סי' קטז סק"כ שלתלות.83
!על חבל כביסה אסור ג' מטע' עובדי

