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האם מותר להרטיב בשבת בגד נקי?

מטע זה ג מותר לנגב מי שנשפכו על הרצפה ע"י סמרטוט,

מבואר בגמ' במסכת זבחי  ,1ששריית בגד בתו מי
בשבת ,משו שדומה לכיבוס.

אסורה

ונחלקו הראשוני בביאור דברי הגמ' ,י"א שהאיסור הוא דווקא
בבגד מלוכל  ,אבל בגד נקי מותר להשרותו במי  .וי"א שג
בבגד נקי אסור.2
והנה ,לא נתברר מה דעת המחבר ,הא

האיסור הוא דווקא

בבגד מלוכל  ,או ג בבגד נקי .שבסימ ש"ב סעי ט' כתב
המחבר שאסור לית מי על בגד מלוכל  ,ואילו בסימ של"ד
סעי כ"ד משמע שדעת המחבר שאי לתת מי ג על בגד נקי.3

אע"פ שהמי נספגי בסמרטוט ,כיו שנעשה בדר לכלו .
כמו כ  ,ניגוב כלי ע"י סמרטוט המיועד לכ ג"כ מותר ,מאחר
שאינו אלא דר לכלו .
אמנ  ,בכל דברי אלו א שאי בה משו איסור כיבוס ,מכל
מקו יש להזהר שלא יבוא לידי איסור סחיטה.
הסובל מכאבי ראש האם מותר לו להכין רטיה בשבת?
כאשר יש חולה הסובל מכאבי ראש חזקי  ,יש משתמשי
ברטיה קרה ע"י שמרטיבי מטלית במי קרי  ,ולאחר
שסוחטי אותה מניחי אותה על מצח החולה.

הגאו רבי ב ציו אבא שאול זצ"ל כותב ,4שדעת המחבר כי רק
בגד מלוכל אסור להרטיב ,אבל בגד נקי מותר .ומ"מ כתב ש
להחמיר שלא להרטיב ג בגד נקי.

סוחט ,ולכ פעולת הסחיטה ודאי אסורה בכל אופ  .ב .איסור
הרטבת המטלית או המגבת.

הרמ"א 5מביא את שתי הדעות .וכתב המשנ"ב ,6שכיו שהדבר

דעת הגאו רבי ב ציו אבא שאול זצ"ל ,8שעבור חולה מותר

כרו באיסור מ התורה ,יש להחמיר ולחשוש לדעת האוסרי
ולא להרטיב בשבת ג בגד נקי.

להספיג מגבת נקיה במי כדי להכי רטיה ,א שלא יהיה הבגד
כ"כ רטוב שיכול לבוא לידי סחיטה .אמנ  ,מכיו שהדבר כרו
באיסור תורה ,בכל מקרה יש לשאול רב.

כיצד מותר לנגב ידים במגבת והרי היא נרטבת ע"י זה?
כתב הרמ"א ,7שבמקו שנתינת המי על הבגד נעשית בדר
לכלו  ,דהיינו שבנתינת המי על הבגד אי נעשה הבגד נקי אלא
להיפ נעשה יותר מלוכל  ,אי בזה משו איסור כיבוס.
ולכ מותר בשבת לנגב ידיי במגבת ,שאי המגבת נעשית נקיה
יותר ע"י ניגוב הידי  ,אלא להיפ .

 1ד צ"ד ע"ב.
 2עיי תוספות במסכת שבת ד קי"א ע"א ד"ה האי.
 3ביאור הלכה סימ ש"ב ד"ה שיש עליו לכלו .
 4אור לציו ח"ב פרק ל"ו אות י"ד.
 5סימ ש"ב סעי ט'.
 6סימ ש"ב ס"ק מ"ח.
 7סימ ש"ב סעי י'.

בפעולה זו יש להיזהר שלא לעבור על שני איסורי  .א .איסור

עצה נוספת ,שהרטבת הרטיה במי

9

תיעשה ע"י גוי .

ועוד יש עצה נוספת ,להשתמש במגבת שנרטבה ע"י שניגבו בה
ידיי  ,שדבר זה מותר לעשותו בשבת ,וכפי שנתבאר לעיל.10
בגד שנפלה בו דליקה האם מותר לשפוך עליו מים בכדי
לכבותו?
נפלה דלקה בשבת במקו שאי סכנה לחיי אד  ,אסור לכבותה
בשבת.
 8ח"ב פרק ל"ו שאלה י"ד.
 9ביאור הלכה סימ ש"ב ד"ה דלא אמרינ  ,ועיי שמירת שבת כהלכתה
ח"א פרק ל"ג הערה ע"ח.
 10עיי שמירת שבת כהלכתה ח"א פרק ל"ג סעי י"ט עוד כמה עצות
בזה.

אמנ  ,א שאסור לכבות את האש בידיי  ,מותר לגרו לכבויה.
ולכ א אחזה אש בבגד או במפה שעל השולח  ,מותר לשפו
משקי על חציו השני של הבגד שעדיי לא אחזה בו האש ,וא
שע"י כ תכבה האש כשתגיע לחלק זה של הבגד.11
א כל זה דווקא בכל המשקי חו ממי  ,והטע משו שכל
המשקי מלכלכי את הבגד ולכ מותר לשופכ על הבגד .אבל
א רוצה לשפו מי  ,הדבר יהיה תלוי בדעות שהובאו לעיל א
12
מותר לשפו מי על בגד נקי או לא ,וכתב הביאור הלכה
שיש לחוש לדעת האוסרי ולהחמיר.
האם מותר לנקות אבק מהבגדים בשבת?
הגמרא במסכת שבת

13

אומרת ,כי ניעור בגד בשבת אסור

מדאורייתא .ופירש רש"י ,שכוונת הגמ' לניעור אבק מ הבגד
בשבת.
אמנ

דעת התוספות ש

14

ועוד ראשוני  ,שכוונת הגמ' היא

דווקא על ניעור טל מ הבגד ,שאסור משו כיבוס וליבו .
ברמ"א 15הביא את דעת רש"י שאסור לנער בשבת אבק מ הבגד.
וכ פסק המ"ב להלכה.
וכתב המ"ב ,16שמשו

כ טוב להיזהר להניח כובעו ובגדיו

במקו שמור ,כדי שלא יפלו על האר ויתלכלכו באבק ,ויוכל
לבוא על ידי זה לחלול שבת ח"ו.
האם האיסור לנקות אבק מהבגד בשבת הוא גם כשמנקה
ביד?

וצבעו שחור או כהה .אבל בגד יש  18ובהיר ,או בגד שאי מקפיד
על נקיונו ,מותר לאבקו בשבת.19
ומשו כ  ,מכנסי שבת ,חליפות ,ומגבעות ,שה בגדי כהי
הנראי בדר כלל כחדשי  ,אסור לאבק בשבת ,כיו שהוא
מקפיד עליה שיהיו נקיי ואיבוק כרו באיסור מ התורה.
ופסק הגאו רבי ב ציו אבא שאול ,20שא שהשו"ע לא הביא
את דעת רש"י שמנער בגדו שנאמר בגמ' הכוונה לניעורו מאבק,
א ג על הספרדי להימנע מלאבק בגדי בשבת.
האם מותר לאבק בגד שאינו מקפיד על נקיונו?
בגד שאד לובש ובדר כלל אינו מקפיד על נקיונו ולובשו ג
כשאינו נקי ,דינו כדי בגד שאי מקפידי עליו ,ומותר לאבקו
בשבת.21
האם מותר לאבק בגדו בשבת על ידי גוי?
כתב המ"ב ,22שא

שהרבה ראשוני

סוברי

כשיטת רש"י

שאסור לאבק בגד בשבת ,מ"מ אפשר לסמו על החולקי
ולהקל לאבק בגדו בשבת על ידי גוי ,ובפרט שיש בזה לפעמי
משו כבוד הבריות.
האם מותר להסיר נוצות מן הבגד בשבת?
כתב הרמ"א ,שמותר להסיר הנוצות שעל בגדו בשבת ,ואי"ז
נחשב ככיבוס האסור.
והטע  ,מפני שהנוצות עומדות על הבגד מלמעלה ואינ

האיסור לנקות בגד מאבק בשבת הוא אפילו א מנקה ביד ,וכל
שכ שאסור לנקות ע"י מברשת וכדומה.17

תחובות בתוכו .ואי"ז דומה לאבק או מי שאסור לנער מ
הבגד ,מפני שאבק או מי נכנסי אל תו הבגד ,ומשו כ
נחשב הדבר ככיבוס הבגד ממש.23

האם בגד בהיר מותר לאבק בשבת?

בגליון הבא:

מבואר בפוסקי  ,שכל האיסור לאבק בגדי בשבת ,הוא דווקא

 -בגדי נרטב הא מותר לי לנערו בשבת?

בבגדי שמקפיד שלא ללבש בלא איבוק .ולכ האיסור לאבק
בגדו בשבת ,הוא דווקא בבגד חדש ,או בגד שנראה כחדש,

 נעלי התלכלכה בבו הא מותר לי לגרדה בשבת? בכניסה לבית הכנסת ישנו מוט ברזל לניקוי הנעלי האמותר להשתמש בו בשבת?

 11סימ של"ד סכ"ד.
 12סימ ש"ב ד"ה שיש.
 13ד קמ"ז ע"א.
 14ד"ה המנער.
 15סימ ש"ב ס"א.
 16סימ ש"ב סק"ז.
 17ביאור הלכה סימ ש"ב ד"ה לחוש לדבריו.
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ועיי בביאור הלכה סימ ש"ב ד"ה לחוש ,שהביא בש החיי אד
שמכיו שאי יודעי עד כמה נקרא בגד חדש ,לכ יש להיזהר בכל
הבגדי הכהי שלא לאבק בשבת ,אבל שאר האחרוני לא הזכירו
דבר זה .ולכ המחמיר תבוא עליו ברכה ,והמיקל יש לו על מי לסמו .
וטוב שיאבק על ידי שינוי כלאחר יד.
 19סימ ש"ב ס"א ומ"ב סק"ה ,שמירת שבת כהלכתה ח"א פרק ט"ו
סכ"ב.
 20אור לציו ח"ב כ"א ד'.
 21שמירת שבת כהלכתה ח"א פרק ט"ו סכ"ו.
 22סימ ש"ב סק"ו.
 23סימ ש"ב ס"א ומ"ב סק"ז.

