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ãåáë íåùî ìô÷ì åì åøéúä ¯ íåéä ó éìçäì ìôå÷î øçà ãâá åì ïéà íàå] .çð
142 íéðáìå 141 íéùãç íéãâáäù àåäå ,íéèîå÷î íéãâáá êìé àìù úáù
øåñà ¯ ìôå÷î øçà ãâá åì ùé íà ìáà .143 ãçà íãà éãé ìò äùòé ìåôé÷äùå
úö÷ äàøð íéðô ìë ìòù íåùî ,ãçà íãàáå ïáìå ùãç ãâá àåä åìéôà åìô÷ì
.144 [úáùá éìë ï÷úîë
ìô÷ì øåñà ïëìå ,145 åìô÷ì øåñà ¯ úáù éàöåî ãò åùáìì åúòã ïéàù ãâá .èð
ïéôèòúîå ïéøæåç ïéàù úåîå÷îá úéøçù úáùá ïéèùåôù äåöî ìù úéìè
.146 äçðîá íäá
êøåöì óà ,ïéðò ìëá øúåî ¯ ïåùàøä åìåôé÷ øãñë àìù ìô÷ìù øîåàù éî ùé .ñ
ìåôé÷ì ïéàù éôì ,ó éìçäì åì ùéå ,òåáöå ,ïùé ãâá àåäå ,íãà éðá éðùáå ,øçî
.148 åéøáã ïéàøðå .ììë éìë ïå÷éú íåù ïàë ïéàå 147 íåé÷ íåù äæ
wgnn

ãò øåòä ìòî øòùä åà øîöä úà øøâîù åðééäã ,øåòä úà ÷çîîä .àñ
ïëùîá ïéùåò åéä ïëù ,úåëàìî úåáàî àåäå .áééç ¯ øåòä éðô ÷éìçéù
 .141אבל לא ישני! ,שהישני! קיפול!
מתקנ .יותר מ .החדשי! ,שהחדשי! קשי!
מאליה! ואי .ממהרי! להתקמט )שוע"ר
ס"ט( .וראה שו"ע הב"י ס"ז דחדשי! היינו
כל עוד שלא נתכבסו ,אבל רבינו השמיטו
משו! מה .ובבדה"ש סי' קיז סק"א כתב
שהשמטה זו היא טעות דפוס בשוע"ר.
 .142אבל לא צבועי! ,שהצבועי! קיפול!
מתקנ! יותר )שוע"ר ש!(.
 .143אבל שני! לא יקפלו בגד אחד ,מפני
שכשני! מקפלי! ה .מפשיטי .קמטיו
בידיה! בקיפול! ,משא"כ כשאחד מקפל
מתפשטי .הקמטי! מאליה! )שוע"ר ש!(.
וע"פ טע! זה משמע לכאורה שבאד! אחד
אפשר לקפל ג! על ספסל ושלח .וכיו"ב,
ודלא כאליה רבה סי' זה סק"ז בש!
הירושלמי )הביאו בבדה"ש סי' קיז סק"ה(

שהמקפל על ספסל הוי כשני בני אד!.
 .144ע"פ שוע"ר ש!.
 .145מלבד האיסור שמצד עצ! הקיפול
שנראה כמתק .כלי בשבת ,הרי הוא ג!
מכי .משבת לחול.
 .146שוע"ר ס"ח.
 .147ועפ"ז מותר לקפל בגדי! שאי.
קיפול! ניכר בה! ,כיו .שלקיפול זה אי.
שו! קיו! .וראה ג! בדה"ש ש! סק"ז.
 .148שוע"ר סוס"ט.
ולפ"ז אפשר לקפל הטלית שלא כפי סדר
קיפולו הראשו ,.אלא שבפועל נוהגי .לקפל
הטלית במוצאי שבת ,מטע! המבואר
בשוע"ר סי' ש ס"ד "כדי להתעסק במצוה
מיד" ע! צאת השבת .וראה בשוע"ר סי' יד
ס"ט דהלוקח טלית חבירו שלא מדעתו
והטלית היא מקופלת ,א :שביו! חול צרי9
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.149 íéîãàî íéìéàå íéùçú úåøåòá
,ïéëñä áâá åìéôà ,ïùé ïéá ùãç ïéá ,ìòðî åà ìãðñ ïéãøâî ïéà êëéôì .áñ
éøäå ¯ èòî øåòä úà óìå÷ù éðôî ,ïøåôéöá åà ,åãåçá øîåì êéøö ïéàå
.150 ÷çîî äæ
hihd gepiw

ìúåëá ïéá 151 ò÷ø÷á ïéá çð÷ì øúåî ïéãä ïî Y åìòðî ìò åà åìâø ìòù èéè .âñ
ïéà íàå .152 õò ìù ìúåëá åà äøå÷á çð÷ì áåè äìéçúëì ìáà .äîåç ìù
.153 ò÷ø÷á çð÷ìî äîåç ìù ìúåëá çð÷ì áåè øúåé ¯ åìà ìëî ãçà åéðôì
cbaa

,åãåçá åìéôà ïéëñá åà ïøåôöá èéèä øøâì ìåëé ¯ åãâá ìòù [154 çì] èéè .ãñ
.155 ÷çîîì ãâáá ùåçì ïéàù

הוא לקפלה לאחר שיסירנה מעליו ; בשבת
אי .צרי 9לקפלה כלל .וראה קצוה"ש ש!
סוס"ב ובבדה"ש סק"ח.
 .149שוע"ר סט"ו .סי' שיד סכ"א.
 .150שוע"ר סט"ו .וא! יש טיט על מנעלו
– יכול לרחצו במי! ,שאי .איסור ליבו.
בעור כדלעיל בפני! ,או בקורה כדלקמ.
בפני!.
 .151שיש מתירי .כ ,.שאי .חוששי.
שישוה גומות במתכוי ,.וא! הושוו הגומות
מאליה .ע"י קינוחו ; אי .בכ 9כלו! ,שדבר
שאינו מתכוי .מותר )שוע"ר ש!( .וא :שיש
אוסרי ,.א 9לעני .הלכה בדברי סופרי! הל9
אחר המיקל )שוע"ר ש!(.
 .152ולא בכותל של חומה )שעשויה

מאבני! וטיט( ,שיש אוסרי .מפני שנראה
כמוסי :על הבני) .שוע"ר סי"ד(.
 .153שוע"ר סי"ד .דבקרקע יש אוסרי.
משו! גזירה שמא ישווה גומות ,לפי שדר9
אד! לחזר אחר מקו! גומא לקנח בו רגליו
שהטיט מתקנח ש! היטב ,ומתו 9שהוא
עסוק לקנח יש לחוש שמא ישכח שהוא
שבת ויכוי .להשוות הגומות בקינוחו
)שוע"ר ש!( .ואיסור השוואת גומות הוא
משו! תולדת חורש ; ראה שוע"ר סי' שיב
סי"ד.
 .154אבל לא טיט יבש ,שאז אסור משו!
טוח .כדלעיל בפני!.
 .155שוע"ר סי"ז.
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øøâî àåäù éðôî ,åù÷úðå åùáééúðù ïéé éøîùá óñë éìë óùôùì øåñà .äñ
ìëî ,ãáìá åçöçöì àìà åøøâì ïéåëúî åðéàù óàå .å÷çîîå óñëä úà
.156 àåä úåîé àìå äéùéø ÷éñô íå÷î
íä íâù éô ìò óà ,íåé ãåòáî ìèìèì åðëåäù ìåçå øúðá ïôùôùì øúåî ìáà
àìà ïéåëúî åðéàù ïåéë íå÷î ìëî ,íéîòôì åúåà ïé÷çîîå óñëä úà íéøøåâ
.157 øúåî ¯ àåä äéùéø ÷éñô åàìå ãáìá ïçöçöì
.158 íåéä êøåöì íçöçöì éãë ìåèìèá øúåîä øáã ìëá íéìëä óùôùì øúåî .åñ
miipxtva

úçúù øùáä úà ÷çåã Y úáùá íééðøôöä úçúù êåìëì ø÷ðì äöåøä] .æñ
.[159 èéèä øéñîùë ïøåôéöä øåøâé àìù éãë ,ïøåôéöä
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éøä ¯ äáù úåîåâä äååùîå ÷éìçîù åðééäã ,[úùåáçú=] äééèø çøîîä .çñ
.160 øåòä úà ÷çîî úãìåú äæ
÷éìçäù ãò íéçøîúîä íéøáãî ïäá àöåéë ìëå úôæ åà äåòù çøîîä ïëå .èñ
.øåòä úà ÷çîî úãìåú äæ éøä Y íäéðô

. אבל ננס סינטטי שיש ריוח רב בי.(סקל"ג
! מותר לרחו< בו א! מייחדי,השערות
. ולעני.(!אותו לשבת )ע"פ בדה"ש ש
– ! הכלי! במלח וחומרי ניקוי שוני:לחו
. סי' שכ.ראה לקמ
. ע"פ שוע"ר סי' קסא סוס"ג בחצע"ג.159
 שמא,ובפשטות החשש הוא משו! ממחק
יגרור ויחליק הצפרני! בשעת הוצאת
.9הלכלו
! וראה ג. שוע"ר סי' שיד סכ"א.160
.שוע"ר סי' שכח ס"ל

. שוע"ר סי' שכג סי"א.156
 תכשיר המיוחד. ולעני.! שוע"ר ש.157
 צ"ע א! התכשיר רק מנקה,:לניקוי כלי כס
הכלי מהחלודה ומצחצח הכלי ומותר )אבל
ראה בתהל"ד סי' שכג סקי"ז בסופו
!דמסתפק שמא יש איסור ממחק ג
 או שג! מגרר,(בהעברת החלודה בלבד
. ואסור מדאורייתא:הכס
< לרחו. ואי. שוע"ר סי' שכג סי"א.158
! משו! שיש בה,הכלי! בצמר פלדה
 )בדה"ש סי' קמו.איסור סחיטה מדרבנ
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ä÷áãì äåòùä çøîé àîù äøéæâ íåùî ,äá àöåéëå äåòùá á÷ð ïéîúåñ ïéà êëéôì
.161 ÷çîî íåùî áééçúéå ¯ íù äéðô ÷éìçéù ãò á÷ðä áéáñ éìëä éðôåãá
äåòùáù ïåéëù ,äåòù íåùî äøæâ ,íåúñì øåñà ¯ 162 áò ïîùá åà ïîåùá åìéôàå
÷äéäúù éãë ìåçá åëøãë çøîéå çëùéù ,úàèç áåéç éãéì àáì ãàî øáãä áåø
àöåéëå äåòù íåùî äøæâ ,ïîùå ïîåùá íâ åøñà ïëì ,äôé ú÷ãåäî äîéúñä
.163 äá

!"

 .161וראה עוד בשוע"ר סי' תקיד סי"א,
שביו"ט "אסור לחמ! נר של שעוה לדבקו
בכותל או במנורה גזרה שמא ימרח ,דהיינו
ישפשפנו להחליקו על פני שטח הכותל,
והוא תולדת ממחק".
 .162ולעני .ממרח במאכל ; ראה רמ"א
סי' שכא בסופו" :מותר להחליק האוכל
בשבת ,ולא הוי בזה משו! ממחק ,הואיל
ואפשר לאכלו בלא כ ,9ומ"מ המחמיר
במאכל של תפוחי! וכדומה שדרכו בכ– 9

תבוא עליו ברכה" .וראה קצוה"ש סי' קמו
ס"ה שמתיר למרוח חמאה וכיו"ב על
הלח! .ובבדי השלח .ש! סוסקי"ב כתב
שלאחר שמרחו על כל הפרוסה בשוה – לא
ימרח עוד כדי ליפותה.
 .163שוע"ר ש! .ולעני .ממרח בגו:
האד! – משמעות שוע"ר סי' שכח סכ"ח
שאי .בזה איסור משו! ממרח ,ע"ש .ודלא
כמשנה ברורה .וראה פסקי תשובות סי'
שכח אות יח והערה .70

