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בגדי נרטב האם מותר לי לנערו בשבת?
בגליו הקוד

הובאה דעת התוס' ועוד ראשוני  ,שהכוונה

בדברי הגמ' שאסור לנער בגדי
הבגד.

בשבת היא על ניעור טל מ

וכ פסק בשו"ע ,1שאסור בשבת לנער בגד מ הטל שעליו ,מפני
שהניעור יפה כמו כיבוס.
ואיסור זה הוא דווקא בבגד חדש וכהה שמקפיד על נקיונו ,אבל
בגד יש ובהיר מותר לנער ממנו את הטל ,וכמו שכתבנו לעיל
לגבי אבק.2
וכל שכ מי שנרטבו בגדיו מ הגשמי  ,שעליו להקפיד שלא
לנער בשבת ,שבזה יש א משו איסור סחיטה.3
נעלי התלכלכה בבוץ האם מותר לי לגרדה בשבת?

ג .איסור ממחק .שע"י שמגרד את הנעל מקל את העור ,ועובר
על איסור ממחק.7
ומשו כ כתב השו"ע ,שכשיש בו לח על נעלו ,יכול לקנחה
בכותל ,משו שבכותל אי חשש שיבוא למלאות חרי בעפר,
וממילא אי בו משו איסור בונה ,וא איסור טוח אי כא
שהרי הבו לח .8וכ לאיסור ממחק אי"צ לחשוש ,מכיו שאינו
צרי לגרד היטב ואי"ז אלא קינוח בעלמא ,א"כ אינו ממחק
לעור ומותר.9
בכניסה לבית הכנסת ישנו מוט ברזל לניקוי הנעלים האם
מותר להשתמש בו בשבת?
ישנ בתי כנסת שלפני הכניסה ישנו מוט ברזל על הקרקע והוא
חד למעלה ,וש
לבית הכנסת.

מקנחי

הנעליי

מ הבו

לפני שנכנסי

מי שהתלכלכו נעליו בבו ורוצה לגרד בכדי להסיר את הבו ,

כתב המ"ב 10שבבו יבש יש להחמיר שלא לגרד נעליו על מוט
זה ,משו חשש טוח וכ משו חשש ממחק.

א .איסור טוח  .א הבו כבר התקשה על גבי נעליו ,ובשעה
שמגרד את הבו מה מתפורר הבו  ,עובר בזה משו איסור
טוח .4

אמנ בבו לח מותר ,כיו שאי בו משו טוח  ,וא אינו מנגב

עליו להיזהר מכמה איסורי שיכול להיכשל בה .

ב .איסור בונה .א התלכלכה תחתית הנעל בבו  ,ורוצה לגרד
את הנעל ע"ג הקרקע ,יכול להיכשל באיסור בונה ,שע"י שמגרד
הבו מנעליו יכול לבוא למלאות חרי הנמצא בקרקע ]באדמה[,
ויעבור משו איסור בונה .ומסיבה זאת מצאנו דעות בגמ' ,5א
מותר לשפש בו מ הנעל בשבת ע"ג אדמה או ע"ג הקיר.
איסור זה הוא אפילו א הבו עדיי לח.6
 1סימ ש"ב ס"א.
 2מ"ב סימ ש"ב סק"ב.
 3מ"ב סימ ש"ב סק"ג.
 4סימ ש"ב ס"ז ומשנ"ב ס"ק ל"ו ,ביאור הלכה ד"ה או על מנעליו.
 5שבת ד קמ"א ע"א.
 6סימ ש"ב ס"ו.

אלא בנחת ולכ אי בכ משו חשש ממחק.
חולצה שניתז עליה דבר מאכל האם מותר לנקותה
בשבת?
מי שניתז על בגדו דבר מאכל בשבת ,אסור לנקות את הלכלו
ע"י מי או שאר חומרי ניקוי.
אמנ  ,ג

כשרוצה להסיר את הלכלו בלא מי

יש להיזהר

מכמה דברי שיכול להיכשל בה כשבא לנקות את בגדו.

7

מ"ב סימ ש"ב ס"ק כ"ו ,וביאור הלכה ד"ה או על מנעליו.
 8סימ ש"ב ס"ו ומ"ב ס"ק כ"ח.
 9ביאור הלכה סימ ש"ב ד"ה או על מנעליו.
 10סימ ש"ב סקכ"ו וביאור הלכה ד"ה או על מנעליו.

א( שדומה לאיסור מלב  .שע"י כ שמנקה את הבגד ומסיר את
הלכלו  ,דומה לאיסור מלב .
ב( איסור טוח  .א הלכלו כבר יבש ,ע"י שמגרד את הלכלו
ומתפורר עובר על איסור טוח .11
לכ מי שהתלכל בגדו ורוצה לנקותו בשבת ,תלוי בזה :א
הלכלו עדיי לח א"כ אי בו משו טוח  ,אבל עדיי צרי
לחשוש מפני שדומה למלב  ,והדבר יהיה מותר רק באופ שא
ע"י הסרת הלכלו ירד רק הלכלו שעומד על הבגד ,אבל עדיי
יישאר כת על הבגד .12אמנ א זה אינו מותר אלא ע"י
שפשו הבגד מצידו הפנימי עד שיפול הלכלו  ,אבל מבחו
אסור לשפש את הבגד ,כיו שדומה למלב .
אפשרות נוספת להסיר לכלו לח מ הבגד היא ,לעשות זאת
ע"י הציפור או לגרדו בגב הסכי  ,שבאופ זה מותר לגרד את
הלכלו א מצידו החיצוני של הבגד.13

האם מותר לנקות בגד בשבת ע"י גוי?
16

כתב המ"ב  ,שא שליהודי אסור להוריד לכלו יבש בשבת
מהבגד משו איסור טוח  ,מ"מ מותר לעשות זאת ע"י גוי ,א
כל זה דווקא באופ שע"י הסרת הלכלו ירד רק הלכלו שעומד
על הבגד ,אבל עדיי יישאר כת על הבגד.17
כיצד מותר לקפל בגדים בשבת?
מבואר במשנה במסכת שבת ,18שאסור לקפל הבגדי בשבת.
ועל פי המבואר בגמ' ש  ,פסק השו"ע 19שבתנאי
מותר לקפל את הבגדי א בשבת ,וכדלהל .
א( באופ שצרי ללבוש בגדי

מסויימי

אלו באותה שבת ,וא

לא

יקפלו ה יתקמטו.
ב( דווקא באופ שקיפול הבגד נעשה ע"י אד אחד ,אבל ע"י
שני בני אד אסור .והטע  ,משו שבשני בני אד מתפשטי
הקמטי  ,ונראה כמתק מנא.

וא הלכלו כבר יבש ,יש ליזהר ג משו איסור טוח  ,ולכ
אסור להסיר את הלכלו מ הבגד אפילו על ידי שפשו הבגד
מבפני .

וכתב המ"ב ,20שלפי"ז מותר לקפל את הבגד דווקא באויר ,אבל
לא על גבי ספסל וכדו' ,מפני שעי"ז ג"כ מתפשטי הקמטי .

הלכלו הוא מדבר אוכל שהיה טחו כבר ,כגו

ג( ההיתר לקפל הוא דווקא בגדי חדשי שלא כובסו מעול ,

אמנ  ,א

מאכלי העשויי מקמח כדברי מאפה וכדו' ]שכבר נעשתה
טחינה בקמח[ ,או מדבר מאכל שנתמע ע"י הבישול ,כמו
שעועית מבושלת וכדומה ,א כשהלכלו יבש מותר להסירו
בשבת ע"י שפשו הבגד מבפני  ,או ע"י גרוד מבחו בצפור או
בגב הסכי  ,באופ שישאר כת א לאחר הסרת הלכלו ,14
וכדלעיל בלכלו לח.
האם מותר להסיר כתם שע"ג הבגד?
מי שיש על בגדו רק מראה כת שאי בו ממשות .דעת הט"ז,
שמכיו שכשמגרד אי נופלי פירורי  ,אי בכ משו איסור
טוח  ,ומותר לגרד את מראה הכת בשבת ע"י צפור או בגב
הסכי  ,או ע"י שפשו הבגד מפני .
אמנ דעת המ"ב ,15שא שאי בזה משו איסור טוח  ,אסור
לעשות כ  .והטע  ,משו שכוונתו לצחצח את הבגד ולייפותו
שלא ישאר עליו שו רוש  ,הרי זה בכלל איסור מלב .

 11סימ ש"ב סעי ז'.
 12ביאור הלכה סימ ש"ב ד"ה עלה.
 13סימ ש"ב ס"ז ומ"ב סקל"ד.
 14שמירת שבת כהלכתה ח"א פרק ט"ו סעי כ"ח.
 15מ"ב סימ ש"ב סקל"ו וביאור הלכה ד"ה דהוי.

שלפי שה עדיי קשי אינ ממהרי להתקמט ,ולכ קיפול
אינו מהווה תיקו כל כ  .אבל בגדי שכבר כובסו ,אסור לקפל
בשבת.
ד( ההיתר לקפל הוא דווקא בבגדי שה בצבע לב  ,אבל בגד
צבעוני אסור לקפלו ,מפני שבבגד כזה הקיפול מתק יותר.21
ה( דווקא באופ שאי לו בגדי אחרי להחלי בשבת חו מזה,
אבל א יש לו בגד אחר להחלי  ,אפילו שאינו יפה כ"כ כמו
הבגד הזה ,אסור לקפלו בשבת.22
וצרי לדעת שההיתר לקפל הוא דווקא כשיש את כל התנאי
הנ"ל .דהיינו ,הקיפול נעשה לצור שבת ,ע"י אד אחד ,באויר,
והבגד חדש ,ולב  ,ואי לו בגד אחר .אבל א חסר אחד
מהתנאי  ,אסור לקפל בשבת.

 16מ"ב סימ ש"ב סקל"ו.
 17וכתב בשער הציו ס"ק מ"ד ,שהטע משו שמעשה הטחינה הוא
מלאכה שאי צרי לגופה ,שהרי אינו צרי את הפירורי שיורדי מ
הבגד ,ומשו כבוד הבריות שלא ללכת בבגדי מלוכלכי מותר לומר
לגוי ,דהוי שבות דשבות.
 18ד קי"ג ע"א.
 19סימ ש"ב סעי ג'.
 20סימ ש"ב סקי"ד.
 21מ"ב סימ ש"ב ס"ק ט"ז.
 22מ"ב סימ ש"ב ס"ק י"ז.

