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 סעיף כ"ד

קישורי  ופירשו בגמרא  . הבנים יוצאים בקשרים)שבת ס"ו:(  איתא במתני' 

איריא  ופריך    פאה מאי  נמי  בנות  אפילו  בנים  איריא  מאי  הכי  אי 

נמי גדולים  אפילו  ומבואר שקטנים  עם  .  לצאת    ם ג  קישורי פאהמותר 

 לגדולים. ם גלבנות ו

ההלכה אותם    -פסק  שקושרים  עשבים  מיני  עם  בשבת  לצאת  מותר 

ע מומחה שמותר לצאת בו,  יבקשרים ותולים אותם לרפואה, דזה בכלל קמ

 דתכשיט הוא לחולה כאחד ממלבושיו. וכדלהלן. 

 סעיף כ"ה

לא יצא האיש בסנדל המסומר וכו' ולא בקמיע   )שבת ס.(איתא במתני'  

המומחה מן  שאינו  לחולה כאחד   בזמן  )אבל בקמיע מומחה שרי, דתכשיט הוא 

אמר רב פפא לא תימא עד דמימחא גברא   )ס"א.( ובגמרא    ממלבושיו(.

ומימחא קמיעא, אלא כיון דמימחא גברא אף על גב דלא מימחא  

דכ"ש  קמיעא. והר"ן  והרא"ש  התוספות  ולא    וכתבו  קמיעא  אתמחי  דאי 

בגמרא   דמשמע  שמותר,  גברא  עדיף  )ס"א:(  אתמחי  קמיע  שהמחאת 

 מהמחאת רופא.  

כל שריפא )ס"א.(  עוד איתא בגמרא   מומחה,  קמיע  זהו  אי  רבנן  תנו 

ושנה ושלש. והתניא איזהו קמיע מומחה כל שריפא ג' בני אדם 

לא קשיא ם אחד(.  )ובברייתא קמייתא תני כל שריפא ושנה ושלש אפילו אד   כאחד

 הא למחויי גברא הא למחויי קמיעא.  

ג' בני אדם חולים   דעת רש"י דהא דקתני ג' בני אדם, היינו משום שסתם 

בשלשה מיני חולאים, ואיירי בג' מיני קמיעים שאינם דומים זה לזה, ובזה  

  )ל"ז.( נעשה הגברא מומחה לכל הקמיעות שיעשה, כדאמרינן בבבא קמא  

אבל הקמיעות הללו אם יכתוב  גמל נעשה מועד לכל,  נגח שור וחמור ו

רופא אחר אחד מהם לא נעשו מומחים. והא דקתני שקמיע מומחה היינו כל 

שריפא ושנה ושלש, מיירי שקמיע זה ריפא ג' פעמים אדם אחד או ג' בני  

אדם, והיינו באותו חולי, ונעשה הקמיע לבדו מומחה על ידי אדם זה, ואם  

 .נעשה קמיע של לחש זה מומחה מיד כל אדם כתבום שלשה רופאים

 

 

 

 

 

 

 

אבל דעת התוס' והרא"ש שאין הגברא מומחה למיני לחשים אחרים, דמנין  

לנו שהוא בקי בהם, ולא נעשה מומחה אלא לג' לחשים אלו, וגם הקמיע  

 אינו מומחה אם יכתבנו אחר, ורק אותו קמיע עצמו הוא מומחה לכל אדם.

ג' מיני -) אמר רב פפא פשיטא לי תלתא קמיעי)ס"א:(  עוד איתא בגמרא  

)שכל לחש ריפא ג' פעמים, אפילו אדם   לתלתא גברי תלתא תלתא זמנא   לחש(

)לרש"י אתמחי גברא בכל הקמיעות שיכתוב, שהרי הומחה בג' מיני   אתמחי גבראאחד(,  

ואתמחי   קמיעין, ולתוס' והרא"ש לא הומחה לקמיעות אחרים אא"כ כתב בהם אותו לחש(,

)לרש"י נעשה מומחה לכל אחד שיכתבם, שהרי כל קמיע ריפא ג' פעמים, ואין    קמיעא

לומר שמזל הרופא גרם, דאין הדבר תלוי במזל אלא בחכמה. ולתוס' והרא"ש רק אותו אחד 

נעשה מומחה, אבל אם אחר כתב לחש זה לא, וקמיע זה עצמו נעשה מומחה גם לאחרים  

ג' קמיעי לתלת גברי חד   כיון שהוא ריפא ג' פעמים(.אפילו אם לא אתמחי גברא,  

)אם כתבו רופא אחר, וגם קמיע   חד זמנא, גברא אתמחי, קמיעא לא אתמחי

זה לא היה מומחה )שהרי ריפא רק אדם אחד( לולא שהכתוב נעשה מומחה. ולתוס' והרא"ש 

ה והנ"מ  מומחה,  נעשה  קמיע  ואותו  אחר,  לרופא  מומחה  אינו  הקמיע  הכי  שאם בלאו  יא 

הרופא איבד המחאתו, כגון שכתב ג' קמיעים ולא הועילו, מ"מ אם הומחה הקמיע מועיל  

המחאתו(. הכותב  איבד  גברי  אפילו  לתלת  קמיעא  אחד(,  חד  קמיעא   )לחולי 

)לקמיע של לחש   גברא לא אתמחי  )לרש"י אפילו אם כתבו אדם אחר(,  אתמחי

ועיל. וכתבו התוס' שגם אם כתב קמיע אחר או לחולי אחר, שהרי לא כתב אלא לחש אחד שה

אחד לאדם אחד וריפאו ג' פעמים נעשה הקמיע מומחה, ונקט שריפא ג' אנשים כדי לומר  

 שאפילו בזה הכותב לא נעשה מומחה, וכן משמע מהרא"ש(. 

קמיעיעוד בגמרא   ג'  פפא  רב  ג' מיני חולי(  בעי  מאי,    )של  גברא,  לחד 

  דם אחר, שהרי לא ריפא אלא פעם אחת(, )אם יכתבנו אקמיעא ודאי לא אתמחי  

)שהרי כתב ג' גברא אתמחי או לא אתמחי, מי אמרינן הא אסי ליה  

  או דילמא מזלא דגברא הוא דקא מקבל כתבא. תיקו. אגרות שהועילו(, 
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 בשורה משמחת 

יאוחדו ההגרלות לנבחני הדף היומי עם  חודש שבטהחל מ
 ההגרלות על ה'משנה ברורה' 'חפץ חיים' ו'אהבת חסד' 

₪ מזומן, זכות קניה ב'יפה נוף'    500בכל שבוע פרס ראשון  
 ₪  120ב'יפה נוף' ב  זוכים בזכות קניה  ₪10, ו 400ב

 , מלבד ההגרלות הרגילות:  בחודש שבט הגרלות מיוחדות

נפשות, כולל   8פרס ראשון שבת נופש במושב 'יסודות' עד 
 053-3126391סעודות שבת מבית אולמי 'עטרת' בני ברק 

 נוף' ₪ ב'יפה   400זוכים!! בזכות קניה בסך  10פרס שני 

 דרשו' זוכים!! בסט משנה ברורה '  10פרס שלישי 

 הגר"י דזמיטרובסקי( ) ב'קצות החושן' !!זוכים  10פרס רביעי 

 

על הדף היומי,   ניתן להשיג את גליונות סיכומי תמצית החודשיים
ברורה  סדר   ומוסר  משנה  )לפי  בהלכה(,  היומי  הדף  סדר  )לפי 

הלימוד היומי(, וכן את מבחני "לדעת" )דף היומי, משנה ברורה, 
 חפץ חיים, ואהבת חסד(, בנקודות ההפצה. 

  gmail.com@7692282כמו כן ניתן לקבלם במייל 

חבורת   :   בנוסף ניתן לקבל במייל סיכומים לפי סדר הלימוד של
ירושלמי,  ש"ס, אורייתא,   קנין  דף,  תרי  הלכה,  קנין  הכולל,  דף 

אהבת שלום, וכן סיכומים על כל מסכתות הש"ס ועל כל המשנה  
 ברורה ועל תנ"ך וספרי מוסר.

mailto:A0527692282@gmail.com


וכתב רש"י שאף שקמיע אחד שריפא ג' פעמים אדם אחד נעשה הקמיע  

תם שזה קמיע אחד,  מומחה ולא תולים שמזלו של המתרפא גרם, שאני ה

ואין לתלותו במזל האדם אלא בקמיע, אבל כאן זה ודאי תלוי או ברופא או  

מהמחאת   יותר  חזקה  קמיע  שהמחאת  כתבו  והרא"ש  והתוס'  במתרפא. 

ולכן הגמרא מסתפקת לגבי המחאת גברא אע"פ שלגבי המחאת   הגברא, 

 קמיע פשיטא דמהני.

חם בעיא דרב פפא לחומרא,  ופסקו הסמ"ג והסמ"ק וספר התרומה ורבינו ירו

 וכן משמע מדברי הרמב"ם ומקיצור פסקי הרא"ש, וכן צ"ל בדעת הטור. 

ומה שכתב הטור שאם לחש אחד באגרת אחת ריפא ג' פעמים נעשה קמיע  

מבואר   ומהרמב"ם  אחד.  אדם  פעמים  ג'  ריפא  אם  אפילו  היינו  מומחה, 

 שדווקא אם ריפא ג' בני אדם נעשה הקמיע מומחה.

איש אחר,    ואם כתב כל אחת  וריפאו השתים מהן  אגרות,  בג'  אותו לחש 

האיש   נמחה  בזה  אחד,  איש  פעמים  ג'  או  אנשים,  ג'  ריפאה  והשלישית 

כולן  נעשו  פעמים  ג'  ריפאו  האגרות  מאותן  אחת  כל  ואם  הג'.  והקמיע 

מיד   והרי  מומחה,  נעשה  השלישי  הקמיע  איך  להקשות  ואין  מומחות. 

ה בקמיע  אחד  אדם  שהאגרת  כשיתרפא  ודאי  וא"כ  הכותב,  נמחה  שלישי 

אנשים,   לשני  פעמים  ג'  ריפאו  מאלו  קמיעים  שב'  כגון  דנ"מ  י"ל  תועיל. 

ב'   נעשו  שבזה  פעמים,  ב'  האנשים  מאלו  אחד  ריפא  השלישי  והקמיע 

ורק   מומחים,  נעשו  לא  השלישי  והקמיע  הכותב  אבל  מומחים  קמיעים 

אחת   בבת  בא  שלישי  אדם  ריפא  השלישי  האיש כשהקמיע  המחאת 

 והמחאת הקמיע.

 אם ג' אגרות ריפאו איש אחד לא נעשה הכותב מומחה. 

להמחאת קמיע אין צריך שירפא לשלשה בני אדם, ומספיק שירפא אדם  

אחד ג' פעמים, כיון שהמחאת הקמיע תלויה בעשייתו כתיקנו, וממילא יותר 

ל  יש לתלות ענין הרפואה בתיקון הקמיע מבמזלו של האיש המתרפא, אב

לאמחויי גברא, כיון שזה תלוי במזל הרופא יש להסתפק שמא מזל הרופא  

 גורם או מזל החולה. 

דעת הסמ"ג והסמ"ק וספר התרומה כרש"י דאם ריפא שלשה מיני חלאים  

וג' מיני קמיעות אתמחי גברא לכל הקמיעים גם לחלאים אחרים. וכתבו עוד  

על ידי תחבושת או שלא יקרא אדם מומחה על ידי שריפא שלשה בני אדם  

משקה, אלא דוקא אם הוא מומחה בקמיעים, ואף על פי שהנותנו אינו יודע  

 כלום ברפואה.  

כתוב בהגהת אשר"י שאם רופא מומחה עשה קמיע חדש לאיזה חולי, אותו  

קמיע לבד מותר להוציא, אבל אם יעשנו אדם אחר אסור, אע"פ שקמיע כזה  

ימר שמזל הרופא גרם, אבל קמיע  ריפא ג' פעמים מיד המומחה, דאיכא למ

שבא מיד אדם שאינו מומחה וריפא שלש פעמים, נעשה מומחה מיד כל  

 אדם, דאין כאן לתלות במזל הרופא, כיון שלא היה מומחה בשעה שעשהו.

 פסקי ההלכה 

הוא    יוצאים בו בדרך מלבוש, דתכשיט  קמיע שאיתמחי הגברא או הקמיע

בידו, אבל קמיע שאינו של   להוציאו  אסור  לחולה כאחד ממלבושיו, אבל 

מומחה אסור לצאת בו אף בדרך מלבוש, ומותר לצאת בקמיע מומחה בין  

בקמיע של כתב בין בקמיע של עיקרים משרשי סממנים, בין בחולה שיש  

  בו סכנה בין בחולה שאין בו סכנה, ואפילו הוא ממשפחת ניכפין ונוטלו כדי 

שלא יאחזנו מותר, וקושרו ומתירו ברשות הרבים, ובלבד שלא יקשרנו בשיר  

בו   לצאת  אסור  הקודש  מכתבי  )וכתב  הרבים.  לרשות  ויצא  בטבעת  או 

לרשות הרבים אא"כ הוא מכוסה, שמא יצטרך ליפנות ויסירו ויטלטלו, ואם  

 יש בו סכנה אם יסירו, דאז א"צ להסירו, מותר(. 

א ע"י לחש אחד ג' בני אדם בג' אגרות, דאז נעשה  היינו שריפ  איתמחי גברא

הגברא מומחה אף לשאר אנשים בכל פעם שיכתוב לחש זה, אבל לא הוחזק  

ואפילו כתב כמה לחשים בכמה אגרות והוחזק בהם, לא מהני ללחשים  לשאר לחשים,  

וגם לחש זה לא הוחזק אם יכתבנו אחר, ואם כתב ג' לחשים שונים    אחרים,

  ו לאותם לחשים.אפיללא הוחזק 

היינו שאותו לחש באותה אגרת ריפאה ג' פעמים אפילו את    איתמחי קמיע 

ואפילו ריפא בה ג' אנשים לא הוחזק אותו אדם, שעי"ז הוחזקה אגרת זו לכל אדם,  

לא    אלא הקמיע, ע"י אותו אדם  זה שנכתב באגרת אחרת אפילו  אבל לחש 

 הוחזק.  

ד בג' אגרות, וכל אחת הועילה היינו שכתב לחש אח  איתמחי גברא וקמיע

זה בכל   ג' פעמים, שעי"ז הוחזק הגברא ללחש  לג' אנשים או לאיש אחד 

ונ"מ שאם איבד הגברא את המחאתו,  אגרת שיכתוב, והוחזקו אגרות אלו לכל אדם,  

עדיין מותר לצאת באגרות שהוחזקו. )ואם כתב כמה לחשים וכל לחש הועיל כמה פעמים 

אי לשו"ע  אנשים,  בהם(.לכמה  הוחזק  שלא  ללחשים  מומחה  נעשה  זה    ן  כל  ואמנם 

כשהוחזק הגברא והקמיע יחד, )כגון שאגרת אחת ריפאה אדם אחד ג"פ,  

והשניה ריפאה אדם אחר ג"פ, והשלישית ריפאה את האדם השני ב"פ, שאז  

והקמיע,   הגברא  הוחזק  השלישית  אדם, בפעם  בני  לג'  הועילה  או שאגרת אחת 

לג'   הועילה  ואח"כ והשניה  הראשונים,  הועילו  שכבר  לשניים  הועילה  והשלישית  אחרים, 

ונ"מ  הועילה לאדם אחר (, אבל אם כבר הוחזק הגברא תולים בו ולא בקמיע, 

את   איבד  אנשים  ג'  שריפא  הקמיע  גם  הועילו,  ולא  אגרות  ג'  כתב  שאם 

 חזקתו.  

אחרים, לשיטת רש"י )ועוד ראשונים( נעשה   ואם כתב ג' מיני קמיעים לג' בני אדם מחליים

מומחה לכל, דכל קמיע שיתן יועיל, ולשו"ע )שפסק כהתוס' והרא"ש ורבינו ירוחם( לא נעשה 

ג' בני אדם מחולי אחד, הוחזק גם אם  מומחה כלל. ועוד קולא יש ברש"י שלחש שריפא 

 יכתוב אחר לחש זה לחולי זה. ויש לסמוך להקל בעת הצורך.

ג' אגרות לאדם אחד אפילו בלחש אחד, וריפאוהו ג"פ, לא הוחזק  ואם כתב  

הגברא לאגרת אחרת, דאמרינן שמזל החולה גרם, )והמ"א אוסר אף באותו  

 חולה, ושאר האחרונים מפקפקים בזה(, וכן לא הוחזק הקמיע.

איזהו קמיע מומחה כל שריפא ושנה ושילש. )שבת ס"א.(  איתא בגמרא  

 קמיע של עיקרין. אחד קמיע של כתב, ואחד 

ההלכה אותם    -פסק  ותולים  בקשרים  אותם  שקושרים  עשבים  מיני 

 לרפואה, מותר לצאת בהם בשבת, אם הוחזקו כנ"ל. 

 סעיף כ"ו

נאמן הרופא לומר קמיע זה מומחה ריפיתי )שבת ו' ב'(  איתא בירושלמי  

 וכן פסקו הראשונים.בו ושניתי ושלשתי. 

 הרופא נאמן לומר על עצמו או על הקמיע שהם מן המומחה.   -פסק ההלכה

י"א שבכל קמיע שאינו מומחה יש חשש דרכי האמורי, והגר"א הקשה על  

 שיטה זו, ומ"מ בחולה שיש בו חשש סכנה מותר.

 סעיף כ"ז

   וליתרפואה סג 

יוצאין בביצת החרגול, ובשן שועל, ובמסמר )שבת ס"ז.(  איתא במתני'  

מן הצלוב משום רפואה, דברי רבי מאיר, וחכמים אוסרין אף בחול  

האמורי.   דרכי  בגמרא  משום  כדאיתא  כר"מ,  ורבא   )שם(והלכה  אביי 



כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי   דאמרי תרוייהו 

 האמורי.

מדייקת   הגמרא  דרכי והנה  משום  בו  יש  רפואה  משום  בו  אין  הא 

ופירש רש"י: יש בו משום רפואה שנראית רפואתו כגון שתיית   האמורי.

כוס ותחבושת מכה, אין בו משום רפואה כגון לחש שאין ניכר שיהא מרפא.  

גמרא שהיו עושים כמה לחשים, ולכן ביאר  והקשה הרא"ש מהא דאיתא ב

הרא"ש שכוונת הגמרא למעשה שאין ניכר שיהיה בו איזה רפואה, כגון אילן  

שמשיר פירותיו שסוקרו בסיקרא, וכ"כ הר"ן והטור. וכתב עוד הר"ן שאפשר 

שלחשים שאין אנו יודעים אם יש בהם משום רפואה מותרים מספק, ולא  

ועילים, וכ"כ הרשב"א בשם התוס', אמנם  אסרו אלא אותם שבדקו ואין מ

 רבינו יונה חשש בכל קמיע שאינו מומחה משום דרכי האמורי.

ההלכה שועל   -פסק  ובשן  החרגול  בביצת  בשבת  או  בחול  לצאת  מותר 

ובמסמר הצלוב, כשהם תלויים עליו, ואין בו משום דרכי האמורי ככל דבר  

ניכר בו משום רפואה    שיודעים שסגולתו מועילה לרפואה, אבל מעשה שאין

אסור משום דרכי האמורי, ולחשים מותרים, ובחול מותר אף לחש שעדיין  

 לא יודעים אם הוא מרפא, אבל אלו שבדקם ואינם מועילים אסור.

 סעיף כ"ח

מאי  . ומפרש בגמרא  יוצאים בסלע שעל הצינית)שבת ס"ה.(  איתא במתני'  

 בה מטבע לרפואה(.   )מכה שהיא תחת פרסת הרגל וקושר צינית, בת ארעא

מותר לצאת במטבע שמניח על מכה שבפיסת רגלו, לדעת    -פסק ההלכה 

השו"ע מותר רק אם זה גם מרפא, )אם זה קשור מבעוד יום בסמרטוט שאינו  

חשוב, אבל אם כרוך בדבר חשוב אסור(, ולדעת כמה אחרונים מותר אף אם  

לא כשהלך כך שעה אחת אמנם לדעת הגר"א אין מותר אהמטבע הוא כדי להגן מצער,  

   מבעוד יום, ומ"מ לענין סמרטוט יש להקל אף כשקשרו בשבת.

לא יצא האיש בסנדל )שבת ס.(  איתא במתני'    -יציאה בסנדל המסומר

. ומפרש בגמרא טעמא דגזרו עליו משום מעשה שהיה. ובביצה  המסומר

דל  מפרשת מהי צורת סנ  )שבת ס:( תנן דביום טוב נמי אסור. והגמרא    )י"ד:(

המסומר שגזרו עליו, ואומרת שכל שאינו מסומר בההוא גוונא ממש מותר.  

המעשה,   שאירע  כמו  סנדל  באותו  אלא  אסרו  שלא  הטעם  הרא"ש  וכתב 

הנזכרים   שהסנדלים  כתב  מיימוני  ובהגהות  ממנו.  נעלמה  שצורתו  וכתב 

בגמרא לא נראו ביננו מעולם, הילכך סנדלים שנועלים במדינת רומי מותר  

ב  שאסרו  לצאת  שמה  ירוחם  רבינו  וכתב  עצמם.  על  שהחמירו  אלא  הם, 

גאליגא"ש עם מסמרים למטה זה מנהג בטעות, שהיו סבורים שהיה זה סנדל  

ואולי אסרו   בו איסור,  היה מתירו במקום שנהגו  זה לא  כל  ועם  המסומר, 

על מה שיסמוכו   להם  שאין  נראה  וכר"ש, אבל  בקרקע  חופר  משום שזה 

שסנדל המסומר שלנו אינו בכלל הגזירה כיון שאינו דומה  לאסור. והר"ן כתב  

לאותו סנדל, ומ"מ נהגו בו איסור מפני שדרכו לצאת מן הרגל ואיכא למיחש 

בסנדל   לשים  מותר  שמדינא  שאף  הרשב"א  וכתב  לאיתויי.  אתי  דילמא 

חתיכה של ברזל במקום המסמרים, מ"מ כיון שאף אחד לא עושה כך אסור,  

להת יבואו  שלא  בזמננו  כדי  שלדבריו  יוסף  הבית  וכתב  המסומר,  סנדל  יר 

שנוהגים לעשות כך מותר. ודעת הכלבו לאסור בסנדלים המסומרים שלנו  

שהם מסומרים לחזק אע"פ שאינם כאותו סנדל שגזרו בו, וכן יש לאסור כיון  

להתיר  נראה  מסומרים  שאינם  ובאותם  הרגל,  מן  להשמט  הם  שקרובים 

ה הבית יוסף שמבואר בפוסקים שאין האיסור  אע"פ שאינם קשורים. והקש

 אלא בסנדל העשוי באותה צורה. ובשו"ע לא הביא דין זה להלכה כלל. 

 יציאה בטלית
אדם הלובש טלית מותר לו לצאת עימה בשבת, כשאר מלבושים, אמנם כאשר הטלית  

 מונחת על גופו ואינו לבוש בה אסור, וכדלהלן.

 ל"א –סעיפים כ"ט 

אמר רבי יוחנן היוצא בטלית מקופלת מונחת )שבת קמ"ז.(  איתא בגמרא  

בשבת כתפו  על  כתפיו(    לו  על  הגביה שיפוליה  ראשו  על    חייב)שלאחר שנתנה 

וכתב הר"ן שטלית מקופלת היינו כששני צידי    )שאין זה דרך מלבוש(.  חטאת

אבל   חטאת,  חייב  ובזה  כתפו,  על  מונחים  ושלאחריה  שלפניה  טלית 

להזהיר   יש  וממילא  אסור.  אבל  פטור  בלבד  שלפניו  הצדדים  כשמקפל 

הטלית   שצידי  כל  הרבים,  לרשות  בטליתותיהם  יצאו  שלא  שלנו  לחתנים 

ם, וכן אסר רבינו יונה. אמנם אם הטלית לא מקופלת על  מקופלים על כתפ

הכתף אלא משולשלת ברחבה למטה מהכתפיים מותר, כדאמרינן בגמרא  

כי מעבריתו מאני דבני חילא שרביבו בהו למטה מכתפיים,   )קמ"ז:( 

ופירש רש"י שלא יהו שוליהם מונחים בכתפיהם אלא משוכים שיהא נראה  

ם כל הטלית על הכתפים אסור, אבל אם  לבוש. ובשבלי הלקט כתב שרק א 

מכסה בה גם גופו מותר אע"פ שמתקצרת מלמטה, והביא שגאון אחר כתב  

שאסור לקפל טלית על ראשו ועל כתפיו בשבת, בין מפני החמה בין מפני  

כשמסירה   אלא  אסור  שאינו  משמע  חננאל  רבינו  לפירוש  אבל  הגשמים, 

 כולה מעליו ומקפלה ונושאה על כתפו. 

וכו',    )שם( איתא בגמרא  עוד   אמר עולא אסור לעשות מרזב בשבת, 

אמר רב פפא נקוט האי כללא בידך כל אדעתא דלכנופי אסור, כל 

שרי.  והכונה    להתנאות  כלי,  תיקון  משום  הוא  במרזב  האיסור  לרש"י 

שמסלק הבגד מן הארץ כשהוא ארוך וכופל אותו כלפי מעלה ומחזיק אותו  

מרזב כמין  ונעשה  חוטים  להעמיד  ע"י  תמיד  מתוקן  שיהא  היינו  ולכנופי   .

קיפולו לעולם, ולהתנאות היינו לפי שעה. אבל התוס' והרא"ש ורבינו ירוחם  

נראה   וכן  מלבוש,  דרך  שאינו  לפי  הוצאה,  משום  הוא  שהאיסור  מבארים 

רוחב   צידי  שני  שלוקח  היינו  שמרזב  התוספות  וכתבו  הרמב"ם.  מדברי 

כתף השמאלית בצורה מקופלת, כדי שזה הטלית של צד ימינו ונותן על ה

לא יכביד עליו בהליכה, ויש בו כיסים מרובים וכל כיס נראה כמין מרזב, ומה  

שאדעתא דלהתנאות מותר היינו כשאין צידי טליתו מקובצים, אלא צד אחד  

מונח על כתפו אצל צוארו, והצד השני נופל על שכמו עד הזרוע, ואין בו שום  

בערוך פירש  וכן  ירוחם. כיס,  רבינו  כתב  וכן  הרא"ש,  פירש  בזה  וכיוצא   ,

והכלבו כתב בשם הראב"ד שלא נאסר טלית מקופלת רק בקפלו צד ימין על 

צד ימין ושמאל על שמאל, אבל של שמאל על ימין ושל ימין על שמאל כעין  

חתנים   של  שכן  וכל  להתנאות,  אלא  איקרי  ולא  מותר,  שלנו  עיטוף 

 שמשלשלים אותו מצדו האחר. 

והרמב"ם כתב שהמתעטף בטליתו וקיפלה מכאן ומכאן בידו או על כתפו,  

יקרעו או כדי שלא יתלכלכו אסור, ואם   נתכוין לקבץ כנפיו כדי שלא  אם 

קבצן להתנאות בהם כמנהג אנשי המקום במלבושן מותר. והיוצא בטלית  

 מקופלת ומונחת על כתפו חייב.

הם ומוציא ידיו מתוכם  וכתב הבית יוסף שבמלבושים שלנו שהוא לבוש ב 

מותר להגביהם ולקפלם כדי שלא יתלכלכו או כדי שלא יעכבוהו מללכת, 

דדווקא בטליתות שלהם שהיו מיריעה אחת אסור, וכן בטליתות שלנו אסור  

אם אינו מוציא ידיו מתוכם, אבל כשמוציא ידיו מתוכם לעולם דרך מלבוש  

מותר, דבכהאי גוונא אינו  הוו, ועוד דכל כהאי גוונא אפילו בטליתות שלהם  

 נראה כמשאוי. ויש מפקפקים בדבר, ואין להם על מה שיסמוכו. 



   פסקי ההלכה

ואף אם , מותר לצאת כך בשבת,  סביב הצווארבמדינות שנהגו לצאת בטלית  

זה טלית של מצוה שאינו חייב בציצית באופן כזה, מ"מ י"ל שהציצית היא נוי לבגד ומותר  

אבל במדינות שאין דרך לצאת כך    לצאת בזה בשבת, כמו ההולך עם טלית בלילה.

 אסור וחייב חטאת. 

מותר אפילו אם היא מתקצרת למטה,   טלית המשולשלת למטה מכתפיו

רו רוב  ואפילו אם אינה מכסה את  )וי"א דבעינן שתהא מכסה את  גופו,  ב 

)אף   הכנסת,  לבית  וללכת  הטלית  על  גלימא  ללבוש  מותר  ועפ"ז  גופו(, 

שכשהולך בדרך הוא מגביה שוליו מלמטה(, וכתב הרמ"א שההתר הוא גם  

אמנם אם מניח ב' כשמניח צד ימין על כתפו של שמאל כיון שדרך ללובשו כך,  

 סור.הצדדים של ימין על כתף שמאל א

והגביהם הקצוות שלמטה  את  לקח  ב'    אם  )ונטל  כתפו,  על  או  ידו  על 

הקצוות שלפניו ולאחריו של צד ימין וכן של צד שמאל וקיפלן והגביהן על  

ידו או על כתפו. ולהגר"א איירי שקיפל שוליה ואחזן כך בידו או על כתפו  

שהקצוות    ונעשה כעין מרזב(, ולא הגביה את כל שולי הטלית, אם כוונתו כדי 

לא יקרעו או יתלכלכו אסור, ואם כוונתו להתנאות כדרך אנשי המקום מותר,  

וכל זה בטליתות שלהם שהיו מרובעות, אבל מלבושים שלנו שהאדם לבוש  

בהם ומוציא ידיו מתוכם, מותר להגביה את הקצוות, אמנם לא יגביהם הרבה  

יהו הרבה, אבל  ויתנם תחת הזרוע, ומלבוש שאין מכניס בו ידיו אסור להגב

  להגביהו קצת כדי שלא יתלכלך מותר.

 יציאה וטלטול מעות שנמצאים בבגד  

 סעיף ל"ב

 יציאה עם מעות הצרורים בבגד  

חנוני היוצא במעות הצרורין לו בסדינו חייב )שבת קמ"ז.( איתא בגמרא  

חטאת. ולא חנוני בלבד אמרו, אלא כל אדם, אלא שדרכו של חנוני 

 לצאת כך. 

בבגדו,    -ההלכהפסק   התחוב  בכיס  הנמצאים  או  בסדין  הצרורים  מעות 

המוציאם בשבת לרשות הרבים חייב, משום דדרך הוצאה בכך, אבל בבית  

באינם   ואפילו  בסדין,  לבוש  כשהוא  בסדין  הצרורים  במעות  לצאת  מותר 

צרורים מותר ובלבד שיהיו מנוקבים, שאז אין עליהם שם מוקצה כיון שראוי 

ט, )ולדעת הגר"א גם בצרורים מותר רק במנוקבים, דאי לאו  לתלותם לתכשי

הכי הסדין נעשה בסיס למעות ואסור לטלטלו(. והתר זה הוא היכא שהוא  

צריך את הסדין, וי"א שרק אם הוא ירא להשאיר את הסדין שמא יגנבוהו  

וכתב הבה"ל מותר, אבל משום צריכות הסדין בעלמא לא הותר לו לטלטל,  

וא גם לשו"ע שמחמיר להלן אף במקום פסידא, אבל לרמ"א שמיקל שם שאולי התר זה ה

מותר כאן גם באינם מנוקבים. והנה דעת המ"א שרק אם ייחדם לתליה הוסר מהם לגמרי שם 

 מוקצה, ולדבריו אין ההתר אלא כשיש חשש גניבה. 

 סעיף ל"ג

   יציאה עם מעות התפורים לבגד

]מפני שהם בטלים לבגד[,  יש מתירים לצאת עם בגד שתפורים בו מעות  

ומהרי"ל סבר להתיר היכא שהוא נושאם כדי שלא יגזלוהו או שאר פסידא,  

שהתירו כמה דברים משום פסידא, אמנם מדאיתא  )קנ"ג:(  כדמצינו בגמרא  

לולאת בגד על המטבע אע"פ על אבן מותר,    )ס"ה:( בגמרא   שאסור לחבר 

שהג מוכיח  יוסף  והבית  יותר.  חמורים  שמעות  מדברת  מבואר  שם  מרא 

משום איסור מוקצה, אבל משום הוצאה אין חילוק בין מטבע לאבן, ואדרבה  

משם מבואר להתיר, שכמו ששם אם חיבר את הלולאה מערב שבת מותר  

אף במטבע, וא"כ גם כאן אם הם תפורים מבעוד יום מותר, אלא שיש לדחות  

בטל לגבי    דשם אינו מכוין להוצאת המטבע אלא לפרוף כסותו, ולכן המטבע 

דאסור   אפשר  להוציאם  שמכוין  בכסותו  התפורים  מעות  אבל  הכסות, 

ואם מוציאם ברשות   בזה,  יוסף לאסור  ומסקנת הבית  ולא בטלי,  דחשיבי 

הרבים אפשר לחוש לו מחטאת, דאיכא למימר שדרך הוצאתם בכך להולכי 

תפורים,  מעות  עם  לצאת  לאסור  ראיה  הביא  מהר"ם  ובתשובות  דרכים. 

ב  צ"ב.(  גמרא  דאיתא  פטור)שבת  חלוקו  ובחיפת  פטורי בפונדתו  וכל   ,

 דשבת פטור אבל אסור.  

ההלכה אף    -פסק  השו"ע  לדעת  בבגדו,  התפורים  וזהב  כסף  או  מעות 

שחיובא ליכא כיון דאינו דרך הוצאה, מ"מ אסור מדרבנן להוציאם, דאינם  

במקום   בזה  מתירים  שיש  כתב  והרמ"א  חשובים.  כיון שהם  לבגד  בטלים 

פסידא שהוא ירא שיגזלוהו, דאדם בהול על ממונו ואם לא נתיר לו באופן  

זה יבוא לעבור על איסור דאורייתא כגון לחפור בקרקע ולהטמינם, ובמיוחד  

לא תפרם  ואם  דאורייתא,  רשות הרבים  לנו  אין  פוסקים  בזמננו שלהרבה 

עלו,  מבעוד יום יוציאם בשינוי אחר, שיניח המעות בין בגדו לבשרו או במנ

שנוהגים   הרמ"א  וכתב  יום,  מבעוד  בבגדו  לתופרם  עדיף  לכתחילה  ומ"מ 

יבינו   להקל בזה כשהוא צריך לצאת, כגון שירא שאם ישב בבית כל היום 

שהוא שומר מעותיו ויבואו לגוזלו, אבל אם יכול להשאר בבית לא יצא מחוץ  

  לעירוב, ואם יכול להשאיר את המעות בבית יש להחמיר שלא ללבוש את 

 הבגד שהם בו, דחיישינן שמא יצא. 

 המשך -יציאה במיני מלבושים 

 סעיף ל"ד

 יציאה בסודר המקופל על כתפו 

בנו של )שבת קמ"ז.(  איתא בגמרא   בהורקנוס  יהודה מעשה  רבי  אמר 

אלא   בשבת,  כתיפו  שעל  בסודר  שיצא  הורקנוס  בן  אליעזר  רבי 

כרוכה לו באצבעו, וכשבא הדבר לפני חכמים אמרו אפילו   שנימא

אין נימא כרוכה לו באצבעו. דרש רב נחמן בר רב חסדא משמיה 

וכתב  דרב חסדא הלכה אף על פי שאין נימא כרוכה לו באצבעותיו.  

הבית יוסף שלא ראה חולק בהא דא"צ שתהא נימא כרוכה על אצבעו, מלבד  

 ואולי היתה לר"ח גירסה אחרת. רבינו ירוחם בשם רבינו חננאל, 

וכתב רבינו ירוחם שמותר לצאת בסודר מעוטף כעין מעיל, ומשמע מדבריו  

שאם אינו מעוטף אסור, והקשה הבית יוסף שמהגמרא משמע שאף בשאינו  

מעוטף שרי, ולא דמי לטלית שבאינו מעוטף בה אסור, דשאני סודר שדרך  

הרשב"א וכ"כ  ברמב"ם,  משמע  וכן  בכך,  ספרד    לבישתו  ארץ  כל  שמנהג 

)שבת קמ"ז.( לצאת כך משום צניעות, ודרך מלבוש הוא להם, וכדאיתא בגמרא  

הרטנין יוצאין בסודר שעל כתפיהם, ולא רטנין בלבד אמרו אלא כל 

  אדם אלא שדרכן של רטנין לצאת בכך.

וכתב הרמב"ם "וכל סודר אינו חופה ראשו ורובו אסור", וביאר הבית יוסף  

יך שיהיה בסודר בכדי לכסות ראשו ורובו, ולמד כן מדאיתא  שכוונתו שצר

מביאין בלרי נשים    בלנים(-)אמר רבי יוחנן האוליירין  )שם קמ"ז:(  בגמרא  

ורובו,   ראשו  בה  שיתכסה  ובלבד  בני  והרמב"ם מפרש שהכונה  לבי 

שתהיה רחבה כדי לכסות בה ראשו ורובו, אבל א"צ לכסות בה בפועל ראשו  

  )שם( לצאת בסודר כשהוא על כתפו. והא דאיתא בגמרא    ורובו, שהרי מותר

מבאר הרמב"ם  סבניתא צריך לקשור שני ראשיה למטה מן הכתפים,  

שהסבניתא היא קצרה ואין בה כדי לכסות ראשו ורובו, שבזה מותר לצאת  



בה רק אם קשר שני ראשיה למטה מהכתפים, שאז היא כמו אבנט. אבל  

ל שתלוי בין הכתפים והראש עטוף בו,  רש"י מבאר שסבניתא הוא סודר גדו

כיסה   לא  נשים אם  ולדבריו בבלרי  יפול מראשו,  כדי שלא  היא  והקשירה 

מותר   כתפו  על  המונח  סודר  אמנם  ואסור,  מלבוש  דרך  אינו  ורובו  ראשו 

 לצאת בו גם לרש"י, כיון שדרך לבישה בכך. 

ו,  סודר המקופל על כתפו ויש בו שיעור לכסות ראשו ורוב  -פסק ההלכה

בעינן   ולא  לפעמים,  כך  ללכת  שרגילים  במקום  בשבת,  בו  לצאת  מותר 

שתהא נימא כרוכה על אצבעו להחזיקו שלא יפול מכתפיו, ומותר אף לקפלו 

ואם פשטו ובא לעטוף בו גופו, צריך שיהא לבוש בו רוב גופו כמנהג המדינה, על כתפיו.  

ר לכסות ראשו ורובו,  ואם הסודר קצר ואין בו שיעו  ואם לאו אינו דרך לבישה.

אסור לצאת בו אא"כ קושר שני ראשיו למטה מכתפיו, דאז שרי משום דהוי  

 כאבנט.  

 סעיף ל"ה

 הוצאת לבדים ע"י לבישתם 

)לבדים, ועשויים לקפלם תחתיו במקום הכר או בי סדיא    )שבת קמ"ו:( איתא בגמרא  

ושמואל )להביאו דרך מלבוש דרך רשות הרבים כשהוא מעוטף בו(,  רב אסר    הכסת(, 

שרי. ברכים כולי עלמא לא פליגי דשרי, בקשים כולי עלמא לא  

פליגי דאסיר, כי פליגי במיצעאי, וכו'. והא דרב לאו בפירוש איתמר  

 וכו', ולא היא דרב אכרוזי מכריז בית סדיא שרי.

מלבוש ברשות הרבים או    לבדים קשים אסור להביאם דרך   -פסק ההלכה

בכרמלית, אפילו אם הם דקים, כיון שאין דרך ללובשם, אבל אם אינם קשים 

 מותר להביאם בדרך לבישה.  או עבים קצתהרבה והם דקים כבגד 

 סעיף ל"ו

   יציאה בשני מלבושים זה ע"ג זה

מותר לצאת בשבת כשהוא לבוש בשני מלבושים זה ע"ג זה, וכגון ב' חלוקים 

כסות העליון(, ואפילו אם עושה כך לצורך חבירו ואין לו שום -ם )או סרבלי

הנאה מזה מותר, וכן מותר אפילו אם אין מלבוש המפסיק ביניהם, כיון שזה  

דרך מלבוש. וכן מותר ללבוש שני כובעים זה ע"ג זה, או שני אנפילאות על  

 כל רגל. 

בדין בגמרא  שנתבאר  ממה  הוא  זה  דין  שמקור  יוסף  הבית  בלנים    וכתב 

ולבדים וכנ"ל, והביא מכמה ראשונים שמתירים ללבוש ב' בגדים זה ע"ג זה,  

זה   ע"ג  זה  מקטורין  שני  להוציא  אוסר  יואל  שרבינו  כתב  שהמרדכי  אלא 

כיון   ומ"מ  מקטורין,  מהו  לו  נתברר  שלא  יוסף  הבית  וכתב  חבירו,  לצורך 

להתיר המצוות  ספר  בשם  מביא  והטור  נקטינן.  הכי  מתירים  ב'    שרבים 

סרבלים ולאסור ב' חלוקים, וכתב הבית יוסף שלא מצא לאסור בשום ספר,  

משאוי,   והוי  חלוקים,  ב'  בלבישת  הנאה  שאין  משום  הוא  האיסור  וטעם 

ללבוש סבניתא   התירו  חגורות, אמנם התוס'  לגבי  והרא"ש  וכמ"ש התוס' 

 שהוא בגד דק ואין בו הנאת מלבוש כיון שנושא אותו בדרך מלבוש. ובשבלי

הלקט מביא שדעת היראים לאסור ללבוש שני סרבלים או שני תכשיטים 

אחרים זה על זה כשאינו צריך אלא לאחד מהם, ולמד דבר זה מדתנן לענין  

, ומבואר ששלא במקום דליקה  עוטף כל מה שיכול לעטוף  )ק"כ.(דליקה  

וכן   הצינה,  מפני  סרבלים  בשני  לצאת  שמותר  כתב  התרומה  ובעל  אסור. 

 ור בשם יש מתירים.מביא האג

   שתי חגורות

  אבנט חשוב( -)  אמר ליה רבינא לרב אשי, קמרא  )שבת נ"ט:(איתא בגמרא  

ופירש רש"י שכוונת   עילוי המיינא מאי, אמר ליה תרי המייני קאמרת.

, עוד מביא רש"י בשם רבינו הלוי שכוונת רב  רב אשי לאסור, דהוי משאוי

התוס'   שדעת  נראה  וכן  עיקר,  ראשון  שפירוש  רש"י  וכתב  להתיר,  אשי 

הדליקה   מפני  שמצילים  כלים  שבי"ח  שאף  וכתבו  לאסור,    )ק"כ.( והרא"ש 

מונים פונדא וחגור, וחגור היינו אזור, מיירי כשיש בגד המפסיק ביניהם, אבל  

ן בזה הנאה ואין דרך לצאת כך והוי משאוי. ובכלבו  בלאו הכי אסור כיון שאי

צריך   ביניהם כשאינו  אפילו כשיש מלבוש המפסיק  אוסר  כתב שהיראים 

אלא אחד, דס"ל שרק בהצלה מפני הדליקה התירו. ובשבלי הלקט כתב שגם  

וצריך לחגור חגורה בין בגד לבגד   לאוסרים תרי המייני, אם בגדיו ארוכים 

ש שהנשים  וכתב  לחגור  מותר,  תפורים  המיינים  עם  כותנות  לובשות 

שלא  טוב  כסף,  של  או  משי  של  חגורה  עוד  חוגרות  כך  ואחר  מתניהם, 

תחגורנה המייני הכתנות אלא רק את החגורה של משי או של כסף, והמייני 

הכתנות אינם חשובים כמשוי, שכיון שהם מחוברין בכותנות בטלי לגבייהו,  

טף אדם בכילה ובכסכסיה ויוצא בה מתע   )שבת קל"ט:(כדאיתא בגמרא  

עוד כתב שאלו שיש להם שני אבנטים במכנסיהם, מותר    לרשות הרבים. 

שכיון  יוסף  הבית  וכתב  מזה.  זה  חלוקה  תפירתם  אם  רק  בשניהם  לצאת 

שהרי"ף והרמב"ם לא הזכירו לאסור בתרי המייני, ומשמע שהם מפרשים 

 שכוונת רב אשי להתיר, ממילא הכי נקטינן.  

השו"ע מתיר ללבוש שתי חגורות זה ע"ג זה, והרמ"א הביא    -ההלכהפסק  

משום   מדרבנן  )והיינו  ביניהם,  מפסיק  מלבוש  כשאין  בזה  אוסרים  שיש 

דמחזי כמשאוי, ושאני שני מלבושים שדרך ללבוש כך מפני הקור(, וכתב  

הרמ"א שכך ראוי לנהוג. ולכן חגורה התפורה לחלוק אין ללבוש עליה חגורה  

א שזה  נוספת  שכיון  כמשאוי,  הוי  לא  )וכשמתיר  התחתונה  את  יתיר  א"כ 

תפור לבגד זה בטל לבגד(. ולשים מטפחת על החגורה אסור, ולחיי אדם זה  

אסור אפילו גם לדעת השו"ע, והט"ז נתן עצה שיחבר ראש המטפחת לראש 

ע"י   המטפחת  את  לחגור  יכול  וכן  במטפחת,  גם  ויחגור  בעניבה,  החגורה 

או לקשור   הפסק מלבוש  בדרך מלבוש, אבל  הצוואר  סביב  לקשור אותה 

כיון דאינו דרך מלבוש. ובמקומות שנוהגים לחגור חגור   סביב הרגל אסור 

תחתון שאינו נאה ועליו חגור עליון נאה, כדי לחגור טוב יותר או שהשני הוא  

הבגד   על  חגורה  עוד  ולשים  בחגורה  לחגור  לנשים  מותר  וכן  מותר.  קצר, 

 די להגביהו שלא יתלכלך. הרחב מלמטה כ

 סעיף ל"ז

מותר לצאת בשבת עם כפפות כיון דהוי מלבוש, ויש מי שמחמיר    -כפפות 

יפה   קיימא  של  בקשר  שיקשרם  או  למלבוש  שיתפרם  שיחברם  שצריך  או 

)או    דלפעמים צריך להסירם כדי להסיר כינה או פרעוש העוקצתו  בקרסים,

שמא יפלו. בית יוסף בשם האגור(, ושמא ישכח ויבוא לטלטלם, וראוי לחוש  

הקשירה(.לדבריו,   מועילה  למה  שמבאר  בבה"ל  נהגו    )ועיין  שעכשיו  המ"ב  וכתב 

הרבים   רשות  לנו  אין  פוסקים  שלהרבה  הוא  שהטעם  )ואפשר  להקל 

להחמיר נפש  בעל  לכל  ראוי  אך  המקילים,  ביד  למחות  ואין  . דאורייתא(, 

( מפני  -וארבי"ל  לכו"ע,  שרי  להט"ז  הידים(  כפות  שתי  לחימום  כפפה 

שכשמוציא יד אחת עדיין זה לבוש על ידו השניה, וי"א שזה חמור מכפפות 

וראוי   ביד,  לפעמים  לשאתו  רגילים  וגם  בקלות,  נופל  שזה  מפני  רגילות, 

 לחוש גם בזה.  

 סעיפים ל"ח ל"ט

ר רב הונא אמר רב חמא בר אמר רב אבין ב)שבת קל"ט:(  איתא בגמרא 

גוריא, מתעטף אדם בכילה ובכסכסיה ויוצא לרשות הרבים בשבת  



ואינו חושש. מאי שנא מדרב הונא, דאמר רב הונא אמר רב היוצא  

בטלית שאינה מצויצת כהילכתה בשבת חייב חטאת, ציצית לגבי 

 טלית חשיבי ולא בטלי, הני לא חשיבי ובטלי.

 פסקי ההלכה  

כהלכתה טלית   מצויצת  שהטלית   שאינה  ואף  חייב,  בשבת  בה  היוצא 

)מפני   אצלו  חשובים  שהם  החוטים,  הוצאת  על  חייב  מלבוש,  היא  עצמה 

הציציות,   כל  עשית  להשלים  מצוהשדעתו  של  חוטים  שהם  מפני  ואינם  וי"א   )

תכלת   בה  שאין  אע"פ  כהלכתה  מצויצת  הטלית  אם  אבל  לטלית,  בטלים 

 לת אין מעכב את הלבן.מותר לצאת בה בשבת, דתכ

כילה )יריעה שהיא כעין טלית שראוי להתעטף    -רצועות המחוברות לבגד

מותר   אהל(  ולעשותה  למותחה  ידם  על  שאפשר  רצועות  בה  ויש  בה, 

להתעטף בה ולצאת לרשות הרבים, דבטלי הרצועות לגבה. וכן אבנט שיש 

ם, אבל  בו רצועות מותר לצאת בו בשבת, אף כשאין המנעלים קשורים בה

אם הרצועות הם של משי אסור אא"כ המנעלים קשורים בהם )כ"כ הרא"ש  

ורבינו ירוחם, ובספר התרומה ובמרדכי מסתפקים אם מותר, והסמ"ג מתיר. 

בית יוסף(, ואבנט שתלוי בשפתו כמו חוטים מוזהבים מותר לצאת בו, כיון  

 שזה נוי של החגורה.

, אם אינו חשוב  מחובר  כל דבר שצידו האחד נחתך מהבגד והצד השני

בו, אבל אם הוא חשוב אסור דהוי כמשאוי  ומותר לצאת  הוא בטל לבגד 

)כדמצינו בגמרא לגבי חוטי הציצית. בית יוסף(, ואף באינו חשוב אם דעתו  

 לחזור ולחבר גם את הצד השני אסור.  

 סעיפים מ' מ"א

 כובע  

אמר רב ששת בריה דרב אידי האי   )שבת קל"ח: ועירובין ק"ב:(איתא בגמרא  

שרי, והא איתמר סיאנא אסור, לא קשיא הא דאית    כובע לבד(-)  סיאנא

אלא מעתה שרביב בגלימא טפח הכי   בה טפח הא דלית בה טפח,

 נמי דמחייב, אלא לא קשיא הא דמיהדק הא דלא מיהדק. 

הראשונים לאסור    -דעות  רצתה  הגמרא  טפח  ביה  שבאית  רש"י  שיטת 

אהל ומסקנת  משום  אהל,  איסור  בזה  שאין  מוכיחה  הגמרא  ומגלימא   ,

הגמרא שהאיסור הוא בלא מיהדק, והיינו שמא הכובע יפול מהרוח ויבוא  

לטלטלו. ומ"מ כתבו הראשונים שמודה רש"י שאם הוא קשור בגרונו, או  

שהוא תפוס חזק בראשו ואין הרוח יכולה להפרידו שאין חשש שיפול מותר. 

נראה שגם בלא מיהדק אם זה הכובע המשמש לכיסוי וכתב הבית יוסף ש

הראש מותר, מפני שגם אם יפול לא יבוא לטלטלו, דאין דרך ללכת בגלוי  

והרא"ש שהגמרא נשארת שהאיסור משום אהל,   ור"ת  ר"ח  ודעת  הראש. 

והאוקימתא במיהדק היא לבאר שרק בכובע שהוא קשה ובולט אסור משום  

  מטה לא חשיב אהל.אהל, משא"כ גלימא שהיא נכפפת ל

 פסקי ההלכה  

להלן מראשו טפח נכפפת,    כובע המתפשט  ואינה  ביותר  והשפה קשה 

אסור להניחו בראשו אפילו בבית, משום אוהל עראי, כיון שהשפה נועדה  

להגן משמש. ואם הכובע אינו קשה ונכפף למטה, או שאין כוונתו לצל אלא  

לצדד יש  בשיפוע,  עשויה  שהשפה  או  ראשו,  בלא    לכסות  ואף  להקל, 

ההתרים הנ"ל אין למחות במקום שנוהגים להקל )דרש"י וסיעתו ס"ל שאין  

 בכובע איסור אהל כלל(, אך במקום שלא נהגו להקל בזה בודאי יש להחמיר.  

, כדי שהטלית לא תהיה  לשים את הטלית על הכובע הרחביש הנמנעים מ

מיישבו השקל  והמחצית  המנהג  בטעם  מפקפק  ובמ"א  ומזה  כדפנות,   ,

נשתרבב המנהג שלא לכסות הראש בטלית בזמן התפילה אפילו ע"ג כובע  

 ואדרבה לכתחילה מצוה לכסות גם ראשו בעת התפילה.  קטן, ואין לזה שום טעם וריח,  

בידו ויבוא לטלטלו  יפול  כובעים שאין בהם    -האם חוששים שהכובע 

ללובשם בכל  איסור עשית אהל וכנ"ל, אם אין לו כסוי נוסף על ראשו מותר 

גוונא, דאם יפלו אין לחשוש שיטלטלם בידו, דודאי לא ילך בגילוי הראש,  

אבל אם לובשם מעל כובע קטן, י"א שאסור לצאת בו אא"כ הוא מהודק או  

עמוק ואין הרוח יכולה להפרידו מראשו, או שהוא קשור ברצועה תחת גרונו,  

ד לטלטל  ויבוא  הרוח  ע"י  שיפול  חיישינן  הכי  בלאו  ברשות  אבל  אמות   '

הרבים. )ובט"ז משמע שאפילו חוץ לעירוב ]במקום שאינו רשות הרבים[ יש 

 להחמיר בזה, וע"ע בסימן ש"ג סעיף י"ח ]לענין רשות הרבים שלנו[(.

 העשויה להגן מפני החמה והגשמים, יתבאר דינה בסימן שט"ו. מטריה

 הצלה מפני בזיון או דליקה

 סעיף מ"ב

המוצא תפילין מכניסן זוג זוג, רבן גמליאל  )עירובין צ"ה(  איתא במתני'  

בחדשות  אבל  בישנות,  אמורים  דברים  במה  שנים.  שנים  אומר 

פטור. מצאן צבתים או כריכות מחשיך עליהן ומביאן, ובסכנה מכסן 

והולך לו, רבי שמעון אומר נותנם לחבירו וחבירו לחבירו עד שמגיע  

 לחצר החיצונה. 

)שם אין לתפילין רצועות, שאולי זה קמיע ולא תפילין, איתא בגמרא  ואם  

וכי אדם טורח לעשות קמיע כמין תפילין, וכו', אלא אמר רבא  צ"ו(  

טרח ולא טרח תנאי היא, דתניא המוצא תפילין מכניסן זוג זוג, אחד 

אחד חדשות ואחד ישנות, דברי רבי מאיר. רבי    האיש ואחד האשה,

ומתיר בישנות. אלמא מר סבר טרח איניש,    יהודה אוסר בחדשות

ומר סבר לא טרח איניש. והשתא דתני אבוה דשמואל בר רב יצחק  

יש בהן  ומקושרות, חדשות  ישנות כל שיש בהן רצועות  אלו הן 

איניש. טרח  לא  עלמא  דכולי  ולא מקושרות,  ודעת הרי"ף   רצועות 

ק שזה  חוששים  רצועות  בהם  אין  אם  שלהלכה  והרמב"ם  מיעין והרא"ש 

לכו"ע אין חוששים שזה   והמגיד משנה סובר שלמסקנת הגמרא  בעלמא, 

קמיעין, וטעמא שאינו נזקק להם הוא מפני שא"א לו לקושרם ולהכניסם,  

אבל להחשיך עליהם מחשיך שלא בשעת הסכנה. וכתב הבית יוסף שכיון 

דרבא הוא בתראה והוא סובר שלרבי יהודה אדם טורח לעשות קמיע כעין 

 , כוותיה נקטינן.תפילין

מאדם   להעבירם  או  אמות,  מד'  פחות  פחות  להוליכם  עדיף  אם  ולענין 

רבי שמעון אומר נותנן לחבירו וכו'. במאי  )צ"ז:(  לחבירו, איתא בגמרא  

נותנן   אמרת  דאי  עדיף,  אמות  מארבע  פחות  סבר  מר  קמיפלגי, 

לחבירו וחבירו לחבירו אוושא מילתא דשבת. ומר סבר נותנן לחבירו  

יף, דאי אמרת מוליכן פחות מארבע אמות זימנין דלאו אדעתיה עד

והרמב"ם והטור פסקו    ואתי לאתויינהו ארבע אמות ברשות הרבים. 

שיכול או להוליכם פחות פחות מד' אמות או להעבירם מאחד לחבירו, וכתב  

הבית יוסף שהם פסקו כת"ק שמותר להוליכם פחות פחות מד' אמות, ואף  

ם מאחד לחבירו, לענין זה מצינו שמותר לעשות כך  שלת"ק אסור להעביר

 אף לדבר הרשות כמבואר בסימן שמ"ט.

המוטלים בבזיון במקום שאינו משתמר, אם    המוצא תפילין  -פסק ההלכה 

בלי  אף  ובזמננו  רצועות,  בהם  שיש  כגון  קמיע,  )ולא  תפילין  שהם  ניכר 

ו ואינו גדול  רצועות ידוע שזה לא קמיע אלא תפילין(, והקשר מתאים למידת



יותר, יכניסם זוג זוג )אחד על היד ואחד על הראש( בדרך לבישה עד מקום  

שדרך   כיון  משאוי  הוי  )ולא  זוג,  עוד  ויכניס  וילך  אותם  ויחלוץ  המשתמר 

לבישה הוא בחול, ואין בזה משום בל תוסיף כיון שאינו מכוין לשם מצוה,  

ם רבים ואינו יכול  אבל בדבר שאולי הוא קמיע א"צ לשומרם כלל(, ואם ה

להכניס כולם מבעוד יום, לא ילבשם כלל, אלא ישמרם עד הלילה ויביאם,  

)ואינו יכול לעשות קשר עניבה וכן אם הקשר גדול ממידתו או שאינם קשורות,  

ימתין עד שתחשך  משום דשיטת כמה פוסקים שזה פסול לתפילין וממילא זה משאוי(,  

ים יוליכם פחות פחות מד' אמות, או  ויביאם, ואם ירא להחשיך מפני הליסט

סכנה   יש  ואם  החיצונה.  לחצר  שיגיע  עד  לחבירו  וחבירו  לחבירו  שיתנם 

 בהנחתם או בהולכתם פחות פחות מד' אמות, יכסה אותם וילך. 

הלובשת תפילין ברשות הרבים בשבת חייבת חטאת,  אשה  שיטת המ"א ש

טה כתב יד של  ויש אחרונים שחולקים עליו, ובשער המלך כתב שמצא בשי

הראב"ד והרשב"א שחולקים בזה. עוד כתב המ"א שאשה היוצאת בטלית  

 גדול לרשות הרבים חייבת חטאת, וגם בזה יש חולקים עליו.

 סעיף מ"ג

בשדה, אם אינו שעת סכנה יושב ומשמרו ומחשיך עליו,   המוצא ספר תורה

ובסכנה מניחו והולך לו, ואם יורדים גשמים ויתקלקל הס"ת, יתעטף בעור  

תורה שלא תתקלקל   כבודה של  ויכנס, שזהו  בבגדים  יתעטף  העור  ומעל 

הוא   זה  דין  שמקור  משנה  המגיד  בשם  יוסף  הבית  )וכתב  בגשמים. 

 מתוספתא עירובין ח' י'(.

 ף מ"דסעי

לובש כל מה שיכול )שבת ק"כ.(  איתא במתני'  לענין הצלה מפני הדליקה

ללבוש ועוטף כל מה שיכול לעטוף, רבי יוסי אומר שמונה עשר 

ופסקו הרי"ף והרא"ש והרמב"ם כתנא קמא,  כלים וחוזר ולובש ומוציא.  

ומשמע דאפילו לרשות הרבים שרי, אמנם הר"ן כתב דאפשר דלא שרי תנא  

 במציל לרשות היחיד, אבל לרשות הרבים אסור משום משאוי. קמא אלא  

הבא להציל כליו מפני הדליקה לובש כל מה שיכול ללבוש   - פסק ההלכה

דכיון שזה דרך מלבוש  ועוטף כל מה שיכול לעטוף, ופושט, וחוזר ולובש ומוציא,  

תב הגר"א שרי. וע"ע בסימן של"ד סעיף ח' שהשו"ע מביא שיש אוסרים, וכאן סתם להתיר, וכ

 שהעיקר כמ"ש השו"ע כאן. 

 דין בגדים רטובים 
בגדים שנרטבו בשבת אין בהם איסור טלטול, אבל לפעמים אסור ללובשם או לטלטלם  

שמא יבוא לידי סחיטה, וכן אסור לתלות בגדים רטובים בשבת שמא יחשבו שכיבסם  

ה איסור  בשבת, ואם מניחם ליד האש במקום שהמים מגיעים לשיעור יד סולדת יש בז 

 מבשל, וכדלהלן. 

 מ"ז –סעיפים מ"ה 

 הליכה עם בגדים רטובים, ותליתם 

ואינו )שבת קמ"ו:(  איתא במתני'   עמהם  מהלך  במים,  כליו  מי שנשרו 

)לפי    חושש, הגיע לחצר החיצונה שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם

אמר רב יהודה אמר רב כל מקום ובגמרא איתא  שיחשדוהו שכיבסם בשבת(.  

שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור, תנן  

שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם, תנאי היא, דתניא שוטחן בחמה  

וכתב הרא"ש    אבל לא כנגד העם, רבי אלעזר ורבי שמעון אוסרים.

סמ"ג  שרבינו ניסים גאון פסק כסתם מתניתין, והרי"ף והרא"ש והרמב"ם וה 

 פסקו כרבי אלעזר ורבי שמעון כיון דקאי רב כוותייהו. 

וכתב הרשב"א שאם תלה את הבגדים לייבוש לפני שבת, מותר להשאירם 

תולה את המחלוקת  )ביצה ט.( בשבת אע"פ שעדיין לא נתייבשו, שהרי הגמ'  

הנ"ל במחלוקת ב"ש וב"ה אם מותר להוליך סולם ביו"ט משובך לשובך, וכי  

תך שיש מי שאוסר להשאיר סולם בשובך אם הביאו מערב  תעלה על דע

 יו"ט. 

 פסקי ההלכה 

רטובים בגדים  בטלטול  סחיטה  ע"י    -חשש  במים  בגדיו  שנרטבו  מי 

ויזהר הגשמים או שנפל לנהר, מותר ללכת עמהם ואינו חושש מפני סחיטה, 

ש"ב,   סימן  בריש  כמבואר  סחיטה  בכלל  דניעור  ינערם  הבגדים  שלא  נרטבו  ואפילו 

כשאינם עליו מותר ללובשם אם אין לו בגדים אחרים. אבל בגדים שאינו 

לבוש בהם, אם נרטבו במים מרובים אסור לטלטלם משום חשש סחיטה,  

אם הוא מקפיד שלא יהיה בהם מים, אבל דבר ששרוי תמיד במים מותר  

 לטלטלו. 

אסור לתלות בגדים רטובים ליבוש, אפילו   -תלית בגדים רטובים ליבוש

נרטבו רק מהזיעה )תוספתא(, מפני שיחשדוהו שכיבסם בשבת, ואפילו אם  

בחדרי חדרים אסור )משום לא פלוג, אמנם בדבר שהחשש הוא שיחשדוהו 

(, והמ"א  כנגד העם, אבל בחצירו מותרבאיסור דרבנן אין אסור אלא בפרהסיא  

 מתיר אם נרטבו קצת אבל הרבה אחרונים אוסרים גם בזה.  

תינוקות  שלא ה  חיתולי  שמוכח  כיון  לשוטחם,  מותר  בצואה  מלוכלכים 

כיבסם, ואפשר דמותר אפילו כשאינם מלוכלכים בצואה היכא שלא הכל  

 נרטב ממי הרגלים, אך לא ישטחם כנגד התנור במקום שהיד סולדת בו.  

הם   חייב לסלקם אפילו אם  אינו  ליבוש מערב שבת,  תלויים  בגדים שהיו 

 שטוחים כנגד העם. 

 רטובים סמוך לאשיבוש בגדים 

כתב המרדכי שאסור לייבש בגדים ששרויים במים סמוך לאש, משום מלבן,  

האי מאן דשדא )שבת ע"ד:(  ועוד יש לאסור משום מבשל, כדאיתא בגמרא  

 סיכתא לאתונא דחייב משום מבשל.

ההלכה או    -פסק  לאש  סמוך  רטובים  בגדים  לייבש  מדאורייתא  אסור 

ואפילו אם הוא    אפילו אם הם של צמר,להניחם על התנור, משום מבשל ומלבן  

עומד סמוך לאש כשהוא לבוש בהם אסור, אם הוא כנגד האש במקום שהיד  

והא"ר מסתפק לאסור משום פסיק רישא אפילו אם  סולדת בהם, ואפילו נרטבו קצת,  

ובמקום שאין היד סולדת מותר    מידתו אינה אלא לחמם עצמו, ולא לייבשם, כוונתו בע

וכל זה היינו בשעה שפושטם, דאי לאו הכי אסור לטלטלם  ליבשם שלא כדרך תליה.  

 כשאינו מקפיד שלא יהיה בהם מים, או ברטוב קצת, וכנ"ל.  משום חשש סחיטה, או דאיירי

 סעיף מ"ח

   ניגוב במגבת וטלטולה אחרי הניגוב

הרוחץ במי מערה או במי טבריה, מסתפג )שבת קמ"ז(  איתא במתני'  

אדם   בני  עשרה  אבל  בידו.  יביאם  ולא  אלונתיות,  בעשר  אפילו 

ומביאים   ורגליהם  ידיהם  פניהם  באלונתית אחת  אותה  מסתפגים 

יוחנן הלכה ובגמרא איתא    בידם. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי 

מסתפג אדם באלונתית ומביאה בידו לתוך ביתו, והאמר רבי יוחנן 

הלכה כסתם משנה ותנן מסתפג אפילו בעשר אלונתיות ולא יביאם 

ופסקו הרי"ף והרא"ש והרמב"ם כרבי    בידו, ההיא כבן חכינאי מתני לה.

הר"ן   וכתב  שכל יוחנן.  כיון  מ"מ  סחיטה,  לידי  שיבוא  לחוש  שיש  שאף 

)מ.( הרוחצים מתנגבים, ואם נאסור להתנגב א"א להתרחץ, ומבואר בגמרא  



 שאם נאסור רחיצה אין הדבר עומד, ממילא מותר להתנגב. 

בגמרא   איתא  ומניחה   )שם( עוד  באלונטית,  אדם  מסתפג  רבנן  תנו 

 על אותו דבר. בחלון, ולא ימסרנה לאוליירין, מפני שחשודים 

גופו )במים צוננים(,    -פסק ההלכה  מותר להתנגב במגבת אפילו רחץ כל 

ולא ימסרנה לבלנים החשודים על הסחיטה,   ולהביאה בידו אם יש עירוב, 

ודעת המ"א שאחרי שהביאה לביתו והניחה אסור לטלטלה, אבל הא"ר כתב  

אף   לטלטלה  דמותר  מועטים  כמים  נחשבת  שמגבת  התרומה  ספר  בשם 

יזהר  ב שבת  ערב  מטבילת  לחה  שהיא  ומגבת  מהגר"א.  משמע  וכן  ביתו, 

בבין   לתלותה  להקל  יש  למחר  לה  צריך  הוא  ואם  יום,  מבעוד  לתלותה 

בצינעא,השמשות,   לשוטחה  נכון  אסור    ומ"מ  ובשבת  מסחיטה,  להזהר  וצריך 

לתלותה. ומשמע במ"א שבזמן הזה טוב להתנגב בדבר שאינו מקפיד על  

 שמע שסתם מגבת אין מקפידים על מימיה.מימיו, ובגר"א מ 

 סעיף מ"ט

מותר לרחוץ ידיו בנהר בשבת, ובלבד שלא יוציאם    -רחיצת הידים בנהר 

עם המים שעליהם ד' אמות בכרמלית, ואם שפת הנהר הוא רשות הרבים  

 לא יוציאם מחוץ לנהר כלל עד שיסורו המים. 

 סעיפים נ' נ"א

בזמן שצבען בשמן וכרכן   בפקורין ובצפה יוצאין  )שבת נ.(  איתא בגמרא  

במשיחה, לא צבען בשמן ולא כרכן במשיחה אין יוצאין בהם, ואם 

יצא בהם שעה אחת מבעוד יום אף על פי שלא צבען בשמן ולא  

   כרכן במשיחה מותר לצאת בהם.

רש"י מבאר שפקורין וצפה היינו פשתן סרוק וצמר מנופץ הניתן על המכה.  

יסור בזה הוא לא רק בהוצאה, אלא גם בביתו אסור  וכתבו התוספות שהא

משום מוקצה, ואם היו עליו שעה אחת מבעוד יום אפילו בביתו, מותר גם  

לצאת בהם לרשות הרבים. אבל להרמב"ם אין האיסור אלא משום הוצאה,  

ופקורין וצפה זה פאה נכרית ששמים בראשי אנשים בעלי חטטין )וכן פירשו 

ננאל שזה דבר שקרחים שמים בראשם(, ואינו גורס  רב האי גאון ורבינו ח

מה   אבל  תכשיט,  הוי  דאז  במשיחה,  וכרכן  צבען  אלא  אלא  בשמן  צבען 

שפירש רש"י אין נראה לאסור לתת חתיכת בגד על מכה, וכ"כ הכלבו בשם  

הראב"ד שמותר לצאת במצנפת שתולין בצואר למי שיש לו מכה בידו או  

אחת  שעה  בה  שיצא  ובלבד  עם    בזרועו,  לצאת  מותר  וכן  יום,  מבעוד 

 סמרטוטים הכרוכין על היד או על האצבע כשיש בו מכה. 

 פסקי ההלכה 

שבראשי בעלי נגעים, שלובשין כדי שיהא נראה    פשתן סרוק וצמר מנופץ

כשיער, מותר לצאת בזה בשבת, ודוקא בזמן שצבען לנוי וכרכם במשיחה,  

בען ולא יצא בהם אסור  או שיצא בהן שעה אחת מבעוד יום, אבל אם לא צ 

מותר   בהן  לצאת  יום  מבעוד  חשב  אם  אך  מוקצה,  משום  לטלטלן  אף 

יום י"א דלא מהני בטלטול,   ולענין לצאת בהם יש דעות בזה, ואף אם ישב בהם מבעוד 

 להתיר לצאת רק אם יצא בהם. 

בצואר  מצנפת סמרטוטים    שתולין  או  בזרועו,  או  בידו  מכה  לו  שיש  למי 

הכרוכין על היד או על אצבע שיש בה מכה, או על המכה ממש, מותר לצאת  

בזה בשבת, מפני שזה כתכשיט בשבילם, ומשמע בשו"ע שזה מותר אפילו  

וי"א דדוקא אם יצא בהן שעה אחת מבעוד יום לא יצא בהם שעה אחת מבעוד יום,  

  מותר, ולמעשה צ"ע.

   -עיקרי הדינים 

מלבוש או תכשיט אין בו משום הוצאה בשבת, אא"כ הוציאו בידו ולא בדרך מלבוש, אבל 

דבר שאינו תכשיט ואינו מלבוש, ולא הוציאו דרך מלבוש, אם הוציאו כדרך שרגילים להוציא 

 דבר זה ולא בשינוי, חייב. 

דברים הניתנים על המכה )כשנתנם מערב שבת(, קמיע   -נחשב מלבוש ומותר לטלטלו מה  

מומחה )שהגברא שכתבו או הקמיע עצמו הועילו ג' פעמים לרפא חולי(, כפפות מותר ויש  

 מחמירים לתופרם למלבוש.  

בו. מותר לצאת בשני  גופו שלא בדרך מלבוש אסור לצאת  והניחו על  דבר שהוא מלבוש 

על זה, ובשתי חגורות השו"ע מתיר והרמ"א אוסר. ציצית פסולה, היוצא בה   מלבושים זה 

בשבת חייב, דאין החוטים בטלים לבגד, אבל אבנט וכדומה שיש בו רצועות הם בטלות לבגד 

 ומותר לצאת בהם, 

כל מקום שנא' בהלכות שבת חייב, היינו כרת במזיד, ובשוגג כגון ששכח שזה שבת או שלא 

 ורה, חייב חטאת. ידע שהמלאכה אס

יש דברים שאע"פ שהם מלבוש או תכשיט   -דברים האסורים בטלטול משום גזירה דרבנן 

ומדאורייתא מותר להוציאם, אסרום חכמים שמא יבוא לטלטלם ד' אמות ברשות הרבים, 

כגון שהם רפויים ויש חשש שיפלו )מנעל גדול מדאי(, או שיבוא להסירם משום דמחייכי  

ל רגל אחת כשאין ברגל השניה מכה(, או דברים שיש חשש שיורידם כדי עליה )מנעל רק ע

להראותם, כגון תכשיטי נשים שדרך האשה להסירם ממנה כדי להראותם לחברותיה )ואם 

דברים  או  להורידם(,  חשובה  דרך אשה  דאין  מותר,  זה  עם  ללכת  דרכה  רק אשה חשובה 

ל ותבוא  לטבול  כדי  שתסירם  וחוששים  בטבילה  ודיני החוצצים  זה  )ודין  אח"כ  טלטלם 

תכשיטי אשה ושאר דינים המיוחדים באשה, מבוארים בסימן ש"ג(, או תפילין שיש חשש 

שיורידם כדי להכנס לבית הכסא, ויש דברים שאסרו חכמים משום מראית העין )כלי מלחמה.  

ום וכל דבר שאסור משום מראית העין אסור אפילו בחדרי חדרים(, וכל הדברים שאסורים מש

שמא יבוא לטלטלם, אם שכח ויצא בהם לרשות הרבים א"צ להסירם, אלא מהלך בהם עד 

 שמגיע לביתו.

מחט )ואם מוציא בדרך הוצאה חייב   -דברים שאינם נחשבים מלבוש ואסור לטלטלם 

מותר,   תכשיט  )כשזה  טבעת  להוציאה(,  מותר  הבגד  ללבישת  המשמשת  ומחט  חטאת, 

כדרך חייב חטאת(, משקפיים גם אם הם בתוך תיק יפה   וכשאינו תכשיט אסור, ואם מוציא

 מכסף, צורת פרצוף שנותנים על הפנים כדי להפחיד את התינוקות, ועוד. 

דבר העשוי גם לתכשיט וגם   -יציאה עם דבר שהוא גם מלבוש וגם משמש לדבר אחר

שמוציאו   יסבור  שהרואה  מפני  לתכשיט,  כוונתו  אם  אם  בשבת  להוציאו  אסור  לתשמיש 

שמיש. מותר ללבוש מלבוש כדי להציל עצמו מטינוף )כגון לבישת כובע מפני הגשמים(, לת

ודבר שנעשה כדי להציל   אבל אם אינו מלבוש גמור אסור )כגון לכסות כובעו במטפחת(, 

מצער )כגון לשים בגד על המטפחת כדי שלא יצערו אותה הגשמים( מותר אף אם עי"ז ניצל 

 גם מטינוף, 

מה יש דברים שהם כמלבוש ומותר לו לטלטלם )כגון מקל להילוך כשאינו קיטע וזקן וכדו

יכול ללכת בלעדיו(, ויש דברים שאינם מלבוש אלא ליופי )כגון מה שקיטע עושה רק כדי 

 שלא יראה חסר רגל( ואסור לו לצאת בזה שמא יפול ויבוא לטלטלו.  

 סימן ש"ב
לאחר שנתבאר בסימן ש"א עם איזה בגדים מותר לצאת בשבת לרשות הרבים, ומתי  

יש בזה חשש איסור הוצאה או חששות אחרים, מבאר השו"ע בסימן זה דינים נוספים  

השייכים בבגדים, אלו דברים נחשבים תיקון בבגד והם אסורים משום מלאכת מכה 

 בפטיש, ואלו דברים בניקוי הבגד אסורים משום מלבן, וכדלהלן.

 סעיף א'

 ניעור בשבת 

המנער טליתו בשבת חייב חטאת. ולא אמרן אלא  )קמ"ז.(  איתא בגמרא  

אבל  באוכמי,  אלא  אמרן  ולא  בה.  לן  לית  בעתיקי  אבל  בחדתי, 

  עד שינערם(.  )שלא ללובשם בחיורי וסומקי לית לן בה. והוא דקפיד עלייהו  

אמר   גלימייהו,  מנפצי  דקא  רבנן  חזא  לפומבדיתא,  איקלע  עולא 

קמחללין רבנן שבתא, אמר להו רב יהודה נפוצי ליה באפיה אנן  



לא קפדינן מידי. אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף, אמר ליה הב לי  

כומתאי. חזא דאיכא טלא עליה, הוה קמחסם למיתבה ליה, אמר  

לא אנן  נפוץ שדי,  מידי.    ליה  רש"י מבאר שהכונה לנער את  קפדינן 

הטלית מעפר, והתוס' והרא"ש והר"ן והמרדכי כתבו שלא משמע שמנער  

מעפר זה ליבון, אלא הכונה כמו שפירש ר"ח שמנערה מן הטל, דהיינו כיבוס,  

וכ"כ הראב"ד, וכן נראה מהרשב"א. וההתר למי שלא מקפיד הוא לכתחילה,  

כיב זה לא נחשב  והמגיד משנה כתב  משום שאצלו  וכן איתא בגמרא,  וס, 

הטעם משום שלמי שאינו מקפיד הוי דבר שאין מתכוין, דאינו כיבוס גמור,  

ולמי שמקפיד הוי פסיק רישא. ומשמע לכאורה שחדשה היינו שעדיין לא 

לבשו אותה, וברמב"ם משמע שגם אם לבשו אותה אסור כל זמן שעדיין  

 היא בחידושה.

 פסקי ההלכה  

טלית חדשה )שלא השתמש בה הרבה ועדיין ניכר בה חידושה   -ניעור טל

נתכבסה  אם  ניעור,  ואפילו  בלא  ללובשה  שלא  מקפיד  והוא  שחורה,  והיא   ,)

וה"ה במנערה וניערה מן הטל שעליה חייב, מפני שהניעור יפה לה כמו כיבוס,  

בקל(, ינערה  אך  מותר,  כלל  נמס  לא  השלג  אם  )אך  אינו   מהשלג,  אם  מקפיד    אבל 

לכתחילה   אף  לנערה  מותר  ניעור  בלא  לפעמים  יפוי, ולובשה  נקרא  לא    דזה 

ובסתמא דינו כמקפיד )בה"ל ד"ה עליה(. ואם המנער מקפיד והוא מנער למי שאינו מקפיד, 

וכן טלית לבנה או אדומה מותר לנערה,  לכאו' יש להחמיר, וצ"ע. )בה"ל ד"ה והוא(.  

 ד, אסור.ואפשר שאם ידוע שגם בזה הוא מקפי

מים חדש    -ניעור  הוא  אם  גשמים,  עליו  שירדו  או  במים  שנשר  בגד 

משום   לנערו  אסור  המים,  ע"י  שמתכווץ  מפני  עליו  מקפיד  שמסתמא 

סחיטה, ואין חילוק בזה בין שחור לשאר צבעים, ואפילו בבגד ישן לא ינערו  

 בחוזק בענין שיבוא לידי סחיטה.

אבק ר  -ניעור  )והיינו  שי"א  הרמ"א  בגד  כתב  לנער  וסייעתו( שאסור  ש"י 

מהאבק שעליו, אם הוא חדש ושחור והוא מקפיד עליו, וטוב לחוש לדבריו,  

בכלי,   וכ"ש  ביד  בניעור  אפילו  הרבה  והיינו  כי  מדינא,  אסור  שזה  כתב  והא"ר 

ראשונים סוברים כרש"י, ומ"מ ע"י נכרי יש להקל, ובפרט שלפעמים יש בזה  

ינו עושה אלא ניעור בעלמא, אבל אם מכסכס ומשפשף וכל זה כשאמשום כבוד הבריות,  

  את הבגד כדי להסיר ממנו את הכתמים, אסור לכו"ע בכל מיני הבגדים, אפילו ביד ולא בכלי, 

וטוב להזהר כשבא בשחרית לביהמ"ד, שיניח כובעו ובגדיו במקום שמור,  

אינו   או אם  ישן  ובגד  חילול שבת.  לידי  ויבוא  ויתלכלכו באבק  יפלו  שלא 

והח"א כתב שאין אנו בקיאים מה נקרא חדש, ויש להזהר בכל הבגדים, מקפיד מותר,  

ושארי אחרונים לא הזכירו דבר זה, והמחמיר תבוא עליו ברכה, והמיקל יש לו על מי לסמוך,  

וכדלהלן( ע"י מכבדת  יד. ולא יסיר את האבק )או את הנוצות  וטוב שיעשה שינוי כלאחר 

 שערות, ואינו מותר אלא ביד. העשויה מקיסמים דקים או מ

שעל הבגד מותר להסירם בשבת, אפילו בבגד חדש שהוא מקפיד  נוצות  

 עליו, כיון שאינם בתוך הבגד אלא מעליו. 

 תיקון בגדים בשבת 

 סעיף ב'

חייב משום מכה   האי מאן דשקיל אקופי מגלימי  )ע"ה:(איתא בגמרא  

  בפטיש, והני מילי דקפיד עלייהו.

 פסקי ההלכה 

יבולות מן  )גבשושיות  הלוקט  צמר  בבגדי  הנשארים  אלו  כגון  מהבגדים,   )

האריגה, או שלוקט קשים וקיסמים שנארגו בבגד בלא כונה, ועשה כך כדי  

אע"פ שלא היה נמנע  גמר מלאכה(,  -)ליפות את הבגד, חייב משום מכה בפטיש  

נמנע מללובשו כך. וש את הבגד בלי להסירם,  מללב  וי"א שאין אסור אלא כשהיה 

והפמ"ג מסתפק אם חייב כשלוקט יבלת ונשארו עוד יבלות, והבה"ל מוכיח שיש לחייב גם )

 ואם הסירם דרך עסק פטור אבל אסור.  בזה(.  

בתחילת  החייטים  שעושים  שטריגוואנ"ע  שקורין  השלל  להסיר  אסור 

 החתוכים, ואפשר דחיוב נמי יש בזה. התפירה כדי לחבר 

חדשה שחורה כדי לנאותה ולהסיר הצהוב הלבן הנתלה בה    המנער טלית

כדרך שהאומנים עושים, אם הוא מקפיד בזה וכוונתו ליפותה חייב משום  

 מכה בפטיש, ואם אין מקפיד בזה מותר.

מותר לקלפו, ואם הוא בגד שחור    ישב לו זרע פשתן או תבשיל על כסותו

וכתב הבה"ל דש מותר רק אם אינו מקפיד, ואם הוא לח מקנחו בסמרטוט,  וח

)ס"א סוף ד"ה עליה( שדווקא כשלא נשאר רושם מהתבשיל מותר רק בישן או באינו מקפיד, 

אבל אם נשאר רושם מהתבשיל מותר גם בחדש ומקפיד כפי שנתבאר בסעיף ז' לגבי טיט.  

 )ס"ק י"א(. 

 סעיף ג'

  קיפול בגדים בשבת

במתני'   וחמשה   )קי"ג.(איתא  ארבעה  אפילו  הכלים  את  מקפלים 

אמרי דבי רבי ינאי לא שנו אלא באדם אחד, אבל ובגמרא  פעמים.  

בשני בני אדם לא. ובאדם אחד נמי לא אמרן אלא בחדשים, אבל 

בישנים לא. וחדשים נמי לא אמרן אלא בלבנים, אבל בצבועים לא. 

 יש לו להחליף לא.  ולא אמרן אלא שאין לו להחליף, אבל

אסור לקפל בגדים משום תיקון מנא, אמנם מותר לקפל את    - פסק ההלכה

תנאים:   ה'  בזה  ויש  ללובשם.  ויוכל  יתקמטו  שלא  כדי  שיהיה    א' הבגדים 

לא   אם  שחרית,  אחרי  הטלית  לקפל  אסור  )ולכן  ביום,  בו  ללובשם  דעתו 

א בשניים או דווקא באדם אחד ול  ב' במקום שנוהגים להתעטף בה במנחה(.  

דווקא בבגדים  ד'  דווקא בבגדים חדשים שעדיין לא נתכבסו.  ג'  על הספסל.  

דווקא כשאין לו בגד אחר של שבת להחליף, אבל    ה'לבנים ולא בצבועים.  

ואם יש לו בגד אם יש לו בגד אחר לשבת, אפילו אינו יפה כמו הראשון אסור,  

להחליף. לו  שיש  נקרא  לא  חול  הקיפול    של  סדר  לפי  שלא  מקפל  שאם  וי"א 

ולא הראשון מותר אף בלא ה' התנאים הנ"ל, ונראים דבריו, והרוצה להחמיר  

, מותר לקפל לצורך  ואם חל יו"ט בערב שבתודאי עדיף.    לקפל בלא ה' התנאים

שבת טלית לבנה וחדשה, והיינו כשעשה עירוב תבשילין, כ"כ הא"ר, אבל  

 ב תבשילין מותר, אם היא סמוכה לשבת. רעק"א הוכיח שאף בלי עירו 

כדי לישן עליהם מותר להציע את המיטות מליל שבת לשבת    - הצעת המיטות 

או להסב עליהם, )וכתב רעק"א שזה מותר מיו"ט לשבת אפילו אם לא הניח עירוב תבשילין.  

ומ"מ עדיף להציע ואיתא בתוספתא מציעין עשר מיטות, שאם ירצה מיסב באחת מהן(,  

המ אא"כ  את  שבת,  למוצאי  משבת  מציעין  אין  אבל  שבת,  בערב  יטות 

 המיטה בביתו וזה בזיון לשבת שהמיטה לא מוצעת. )מ"ב ס"ק י"ט(.

 סעיף ד'

 התרת המכבש

מכבש של בעלי בתים מתירין, אבל לא כובשין.    )קמ"א.(איתא במתני'  

לא יגע בו. רבי יהודה אומר אם היה מותר מערב שבת   ושל כובסין

ודעת הטור שת"ק לא חולק על ר"י, דכיון שהוא  מתיר את כולו ושומטו.  

מהרמב"ם   אבל  ירוחם,  רבינו  וכ"כ  כסתירה,  מיחזי  לא  שבת  מערב  מותר 

  מבואר שר"י חולק על ת"ק ואין הלכה כר"י.



אם הוא של בעה"ב    כלי שכובשים בו בגדים אחרי הכביסה,  -פסק ההלכה

או   לצורך שבת  להוציא ממנו בגדים לשבת, אבל שלא  כדי  מותר להתירו 

מפני   שבת,  לצורך  להתירו  אף  אסור  אומן  ובשל  אסור,  בגדים  בו  לכבוש 

מערב   קצת  מותר  הוא  ואם  לסתירה,  דומה  והתרתו  בחזקה  תחוב  שהוא 

מוט כליו  שבת, יש מתירים ויש אוסרים, ואם היה מותר כולו לכו"ע מותר לש

 משם.

 סעיף ה'

  שפשוף בגדים

מהו לכסכוסי כיתניתא בשבתא, ואמר לי שפיר   )ק"מ.(איתא בגמרא  

דמי. ותבעי ליה למר סודרא, סודרא לא קא מיבעיא לי, דבעי מרב  

הונא ופשיט לי. ותיפשיט ליה למר מסודרא, אמר ליה התם מיחזי 

והנה לפי הגירסה  כי אולודי חיורא, הכא לא מיחזי כאולודי חיורא.  

הנ"ל אסור לשפשף סודר בשבת, וכן סוברים הרא"ש והרמב"ם והטור, אבל  

לפי גירסת הראב"ד והרמב"ן מותר. ובשיבלי הלקט סובר שאסור לשפשף 

 סודר וה"ה כל בגד פשתן, ונכון להחמיר כיון שזה דבר שאין בו כ"כ צורך. 

לרככו, מותר  חלוק שמתקשה בכביסה ומשפשפים אותו כדי    -פסק ההלכה

לשפשפו בשבת, אפילו אם הוא של פשתן, ואם מתכוין לצחצחו אסור, )וכן  

אסור לגלגל חלוק ע"י כלי או לעשות קמטים בדברים המכובסים ע"י כלים 

מפני   מבחוץ,  בין  מבפנים  בין  לשפשפו  אסור  וסודר  לכך(.  העומדים 

נם כסודר,  שמקפידים על ליבונו יותר מחלוק, וכובעים או שאר כלי פשתן די

 דכיון שהם קשים ריכוכם זהו ליבונם.

 קינוח טיט או לכלוך בשבת

 סעיף ו'

אמר אביי ואיתימא רב יהודה טיט שעל גבי רגלו   )קמ"א.(איתא בגמרא  

מקנחו בקרקע ואין מקנחו בכותל. אמר רבא מאי טעמא בכותל לא  

משום דמיחזי כבונה, הא בנין חקלאה הוא, אלא אמר רבא מקנחו 

ואין מקנחו בקרקע, דילמא אתי לאשוויי גומות. איתמר, מר  בכותל  

בריה דרבינא אמר אחד זה ואחד זה אסור, רב פפא אמר אחד זה  

ואחד זה מותר. למר בריה דרבינא במאי מקנחי ליה, מקנחי ליה 

מותר,    בקורה. בריה דרבינא שרק בקורה  וכתב הרי"ף שיש שפוסק כמר 

ל מותר, אבל הרא"ש פסק כרב פפא  ובה"ג והרמב"ם פסקו כרבא שגם בכות

 שגם בקרקע מותר. 

, כתב מהר"י אבוהב שנראה שא"א לקנחו, דאיתא  ולענין טיט שעל המנעל

ואולי איזה  אין מגררין לא מנעל חדש ולא מנעל ישן.    )קמ"א:( בגמרא  

או   הסכין  בגב  המנעל  את  שכשמגרד  יוסף  הבית  ודעת  וצ"ע.  גרידה,  זה 

נוח בכותל או בקורה או בקרקע לא הוי פסיק  בצפורן הוא ממחק, אבל בקי

בגמרא   איתא  וכן  שימחק,  בריתקא   )קכ"ד:(רישא  קאזיל  הוה  רבא 

וקא   טינא, אתא שמעיה שקל חספא  דמחוזא, אתווסאי מסאניה 

מכפר ליה, רמו ביה רבנן קלא. אמר לא מיסתייא דלא גמירי מיגמר 

יה מנא, הכא נמי מגמרי, אילו בחצר הואי מי לא הוה חזיא לכסויי ב

לדידי.   חזיא  בין  נמי  בכותל  בין  מנעל  לקנח  שמותר  ירוחם  רבינו  וכ"כ 

 בקרקע בין בחרס המותר בטלטול.

טיט שעל הרגלים או הנעלים מותר לקנחו בכותל או בקורה    -פסק ההלכה 

וכן   גומות,  להשוות  יבוא  שמא  אסור  בקרקע  אבל  המדרגות,  בחידודי  או 

אסור לגרר הטיט בגב הסכין או בברזל חד שנמצא לפני פתח בית הכנסת,  

והמ"א מחמיר גם בברזל עב ורחב בלי חוד, ואם מקנח בנחת אין להחמיר  

ובפרט אם זה,  וכתב השו"ע שי"א שאסור אף בכותל של   בכל  לח.  הטיט 

אבנים, דמחזי כמוסיף על הבנין ומחזקו, אבל בכותל של עץ או בקורה או  

מותר, והרמ"א כתב שיש מתירים גם בכותל    גדולה שאינה מתנדנדת בקינוחובאבן  

של אבנים וגם בקרקע, אך יזהר שלא יקנח במקום גומא שמא ישוה אותה.  

ז שבמידי דרבנן יש להקל בשניהם, וי"א שנכון להחמיר  ולהלכה כתב הט"

בו   לקנח  מותר  בטלטול  שמותר  וחרס  להקל,  יש  בודאי  ובכותל  בשניהם, 

ולכתחילה נכון להזהר מלקנח טיט יבש מחשש טוחן, וכתב הפמ"ג שבטיט שעל לכו"ע.  

 .  רגלו יש להקל לקנחו בכותל משום צערא דגופא, וכן מותר לרחוץ טיט יבש שעל רגלו

 סעיף ז'

 שפשוף בגד כדי להסיר טיט שעליו 

בגמרא   מכסכסו    )קמ"א.(איתא  בגדו  גבי  שעל  טיט  כהנא  רב  אמר 

מיתיבי טיט שעל גבי מנעלו מגררו   מבפנים ואין מכסכסו מבחוץ.

בגב סכין, ושעל בגדו מגררו בצפורן ובלבד שלא יכסכס, מאי לאו 

ופירש רש"י   שלא יכסכס כלל, לא שלא יכסכס מבחוץ אלא מבפנים.

שלכסכס מבפנים מותר כיון דלא מוכחא מילתא לאתחזויי כמלבן, ומלבן  

וכתבו הראשונים שלא רק בצפורן   נותן שם מים.  כיון שאין  הוי  ממש לא 

 מותר, אלא גם בסכין, ואפשר שאפילו בחודה של סכין מותר.

וצמר, מותר    -פסק ההלכה  בין בגד פשתן  בין בגד משי  טיט שעל הבגד 

את הבגד בפנים נגד מקום הטיט, ולשפשף זה בזה עד שהטיט יפול,  לאחוז  

אבל מבחוץ אסור דדמי למלבן )ואינו מלבן גמור כיון שאינו נותן מים(, אך  

מותר לגררו בצפורן או בגב סכין מבחוץ, ואפשר שאפילו בחוד הסכין מותר.  

הכתם לגמרי, דאי ועיין בה"ל )ס"א סוף ד"ה עליה( שכתב שלבה"ג מיירי שאינו מעביר את  

לאו הכי יהיה הדבר אסור בבגד חדש אם הוא מקפיד על כך, כמו שנתבאר בסעיף א' לענין 

וי"א שכל הנ"ל אין מותר אלא בלח, אבל ביבש אסור בין    ניעור טלית מן הטל.

לגרר בין לכסכס, ואפילו מבפנים, דהוי טוחן, ואף דהוי מלאכה שא"צ לגופה,  

י נכרי מותר. ודעת הט"ז שאם אין ממשות בטיט  איסורא מיהא איכא, ועל יד

או   בצפורן  לגרר  מותר  המראה,  להסיר  כדי  ומגרד  טיט  מראה  רק  אלא 

לכסכסו מבפנים, אבל לכסכס מבחוץ אסור, וכן מי שיש על חלוקו מראה  

כדי   המראה  ולהסיר  בצפורן  לגררו  להט"ז  מותר  ממשות,  בלי  יבש  צואה 

  משום מלבן.זה להתפלל בנקיות, ודעת המ"ב לאסור ב

 סעיף ח'

 גירוד מנעל  

ומשמע  אין מגררין לא מנעל חדש ולא מנעל ישן.    )קמ"א:(איתא בגמרא  

מילי בטיט    שאפילו אם יש עליו טיט אסור לגררו. אמנם כתב הכל בו דהני 

יבש לפי שמתקן את המנעל בגרירתו, אבל בטיט לח מותר, ולרבינו פרץ גם  

 בטיט לח אסור. 

ולקנח בכותל    - פסק ההלכה או בצפורן. רמ"א.  )בסכין  אין מגרדין מנעל 

מותר כמש"נ בסעיף ו'. מ"ב(, בין מנעל חדש בין מנעל ישן, מפני שמקלף  

, ונכון להזהר שהברזל שעושים מהעור והוי ממחק, ואפילו בגב הסכין אסור

חד,   ולא  ורחב  עב  יהיה  המנעלים  לקינוח  הכנסת  בית  על  לפני  לסמוך  ויש 

 המתירים היכא שיש עוד צד להתר, כגון בקינוח בנחת או בכותל.



 איסור מלבן

 סעיף ט'

ותולדותיה  מלבן  שייך   -מלאכת  והוא  מלאכות,  מל"ט  אחד  הוא  מלבן 

בצמר או פשתן או שאר מינים שדרכם להתלבן, בכל אופן שדרך שיתלבנו  

על ידו. והמניח פשתן בחמה לאחר אריגתו וזורק עליו מים כדי שיתלבן גם  

זה בכלל מלבן. ושיעור מלבן הוא חוט ארוך ד' טפחים. והמכבס בגדים או  

וחיי מלבן  תולדת  הוי  יבואר  הסוחטם  וכן  בעור,  כבוס  דין  יבואר  ולהלן  ב, 

באיזה אופנים אסור לתת מים על בגדים משום מלבן, ובאיזה אופנים הדבר  

 מותר. )הקדמת המ"ב. ס"ק ל"ט(.

 נתינת מים על גבי מנעל 

בגמרא   צ"ד:(איתא  דרב   )זבחים  קמיה  קאימנא  הוה  סגיאין  זימנין 

 , שכשוך אין אבל כיבוס לא. ושכשיכי ליה מסאני במיא

ההלכה שיכלה   -פסק  עד  מים  עליו  לתת  מותר  לכלוך  עליו  שיש  מנעל 

הלכלוך, אבל לשפשף צדו זה על זה כדרך המכבסים אסור, וחיובא נמי איכא,  

בעור   אף  התורה  מן  שייך  כבוס  הרמב"ם  דשם  דעת  לענין סחיטה  )אמנם  ושיער, 

ו לחפוף היטב במים את מקום הלכלוך ולהדיחו שאינה שייכת בשיער ועור אלא מדרבנן(, 

שפשוף, בכלל  זה  גם  נקי  בלא    שיהיה  גם  כבוס  לאסור  פוסקים  הרבה  ודעת 

ובעורות קשים נחלקו הראשונים אם שייך בהם שפשוף, ורק לשכשך במים מותר,  

 ובכלי עץ לכו"ע אין חשש כבוס. כבוס, ואין להקל בזה,

 נתינת מים ע"ג בגד 

עליו    :()קמ"באיתא בגמרא   מקנחה דבר מאוס(  -)לשלשת    )על הכר(היתה 

כיבוסו(,  בסמרטוט ובבגד שרייתו היא  יתן על הכר מים, דסתם כר הוא של בגד,    )ולא 

)אבל לכבס ממש אסור גם היתה של עור נותנין עליה מים עד שתכלה.  

 בעור, דסתם כרים וכסתות הם רכים ושייך בהם כבוס. רש"י(. 

 ההתר והאיסור בשפיכת מים על בגד  דברי הראשונים באופני 

כתבו שמותר לשפוך מים על )שבת קי"א:(  התוס'    -שפיכת מים על בגד נקי

בגד נקי, ורק כשיש לכלוך אמרינן שרייתו זהו כיבוסו. וכן כתב הרא"ש בריש  

שאפילו הושחר הבגד מחמת לבישה או תשמיש כיון   יומא, והוסיף הרא"ש

שאין עליו טינוף לא אמרינן שרייתו זהו כיבוסו. אמנם לענין טלית שאחז בה  

האור מצד אחד דאיתא בגמרא שמותר לתת עליה מים מהצד השני, דעת  

רשב"ם שאין הכונה לתת מים על הטלית עצמה, דבבגד שרייתו זהו כיבוסו,  

מוני בשם היראים ובה"ג, ומבואר שאפילו בבגד נקי  וכן איתא בהגהות מיי

אסור לתת עליו מים, וכן דעת הטור שאסור לתת מים גם על בגד נקי, )אמנם  

כתב הטור שמותר לסנן מים או יין צלולים במסננת ואין כאן משום בורר,  

אבל   לליבונה,  חושש  ואינו  לכך  עשויה  דמשמרת  ליכא  נמי  ליבון  ומשום 

ונו אסור משום ליבון, ובשאר משקין חוץ ממים דלא  בסודר שחושש לליב

מתירוצם,   בהם  חזרו  שהתוס'  סובר  שהטור  ונראה  שרי(,  ליבון  בהו  שייך 

לא   נקי  שבבגד  זה  כתירוץ  פסקו  התרומה  וספר  ווהסמ"ק  הסמ"ג  אמנם 

אומרים שרייתו זהו כיבוסו, אך כתבו שאסור לשרותו במים שמא יבוא לידי  

   סחיטה.

ל בגד בדרך לכלוך, ולכן מותר להתנגב במגבת או לקנח  מותר לתת מים ע

 ידיו במפה או ללכת במים עם הבגדים. 

אסור לשפוך מים על בגדים שטינפו התינוקות, דכיבוס גמור הוא, אלא יקחו  

 סמרטוט ויעבירו בקלות על מקום הטנוף, ולא בדוחק שמא יסחוט.

שאי להטפיח  מנת  על  בטופח  בגדיו  על  רגלים  מי  נתזו  לברך  אם  יכול  נו 

שאינו   כיון  לבטלם,  כדי  מים  עליהם  לתת  שמותר  ריב"א  דעת  ולהתפלל, 

מכוין כי אם לטהרם ולא לצחצוח וכיבוס, כדמצינו שנדה מערמת וטובלת  

בבגדיה, ור"י אוסר בזה דשרייתו זהו כיבוסו, ורבינו תם התיר לאמא לקנח  

לכלוך, דרך  שזה  כיון  ולברך  להתפלל  שתוכל  כדי  בבגד  סובר    ידיה  וכן 

דרך   וזה  הלכלוך  לטהר  שהיא מתכוונת  כיון  זה  באופן  אוסר  ור"י  הרא"ש, 

רחיצה וליבון. וליטול ידיה ברביעית מים על המי רגלים כדי לבטלם י"ל שזה 

מותר גם לפי ר"י, דהוי דרך לכלוך כיון שמי הנטילה הם שופכים ואין דרך  

ת זה אסור, דאע"ג  לכבס בשופכים, אמנם מהכלבו והמרדכי משמע שגם לר"

ולא התיר   לכיבוס,  ראוים  לכלוך הם  שום  כיון שאין בהם  נינהו,  דשופכים 

רבינו תם אלא לקנח ידיה וכגון שרק טיפות מהמי רגלים נטפו לבגד, שבזה  

 מספיק לבטלם ע"י קינוח ידיה במקום ההוא.

הטור מביא בשם מהר"ם מרוטנבורג דלא אמרינן שרייתו זהו כיבוסו אלא  

 שתן ולא בבגד צמר, והטור והבית יוסף חולקים על חילוק זה.בבגד פ

 פסקי ההלכה 

לכלוך עליו  שיש  כלל,   בגד  מים  עליו  לתת  אסור  בעלמא,  רוק  ואפילו 

דשרייתו הוי כבוסו, והוי בכלל מלבן וחייב. ולכן אין לשפוך מים לתוך כלי  

מעל   כבר  עולים  המשרה  מי  )אא"כ  לכבוס,  העומדים  בגדים  בו  שיש 

 ים(, וכ"ש שיזהר שלא יטיל בגד למים.הבגד

מותר לתת עליו מים מועטים, אא"כ    בגד שאין עליו לכלוךכתב הרמ"א ש

מתכוין בזה לכבסו, ומים מרובים אסור אף באין מתכוין לכבסו, גזירה שמא  

יסחוט, ואם אינו מקפיד שישאר עם המים מותר. ויש אומרים שאף בבגד  

ואסור  כבוס  הוי  לכלוך  עליו  בדרך    שאין  נותנם  אא"כ  מועטים,  במים  אף 

ונחלקו הפוסקים בדעת השו"ע לכלוך, ויש לחוש לדעה זו להחמיר באיסור תורה.  

אם פסק להתיר לתת מים על בגד נקי או דס"ל לאסור בזה. והיכא שהבגד מלוכלך ונותן עליו  

והבה"ל   עוד מים, כגון ע"י ניגוב, הפמ"ג אוסר לפי הדעה השניה, וכן משמע בעולת תמיד, 

 מפקפק בזה. 

בגד גבי  על  תינוק  ושמים    - רחיצת  במים חמים,  תינוק  הבה"ל שמה שרוחצים  כתב 

תחתיו מטפחת בעריבה שרוחצים אותו בה, וא"א לרחוץ בלא זה, יש להתיר לעשות כך ביו"ט,  

לתינוק הרגיל ברחיצה, באופן שהמטפחת תהיה נקיה ומכובסת, ויזהר שלא יסחוט, ועדיף 

מטפחת למים ע"י נכרי אם אפשר. והפמ"ג מתיר אף במטפחת מלוכלכת, ולא להכניס את ה

     נהירא, וע"י נכרי יש להתיר.

 סעיף י'

  נגוב הידים

ידים בבגד משום   לנגב  היה מקפיד שלא  כתב הטור שמהר"ם מרוטנבורג 

ובמרדכי שמהר"ם מרוטנבורג מיימוני  וכן איתא בהגהות  היה מנגב    כבוס, 

או   במפה  ואח"כ מקנחם  יכולתו,  כפי  ומסיר המים מעליו  בזו  זו  בכח  ידיו 

בבגד, משום דבגד שרייתו זהו כיבוסו, וכ"כ בשיבלי הלקט בשם היראים. 

ודעת הטור להתיר בזה כיון שאין שם אלא מים מועטים, והבית יוסף כתב  

ספר התרומה,  שלפי תוס' והרא"ש הנ"ל מותר כיון שזה דרך לכלוך, וכ"כ ב 

 והסמ"ג מתיר מפני שאין שם אלא מעט מים ואינו מתכוין ללבן.

לדעת השו"ע אף שאין איסור מדינא לקנח את הידים במפה,    -פסק ההלכה 

מ"מ טוב לנגבם בכח זו בזו, ולהסיר מהם המים ככל יכולתו, קודם שינגבם  

לו כשיש ומותר אפיבמפה. ולדעת הרמ"א אין לחוש לזה כיון שזה דרך לכלוך,  

אמנם בגד שדרך להקפיד בחול על המים הבלועים בו,    איזה לכלוך על המפה.

במים   שדווקא  כתב  והפמ"ג  סחיטה,  לידי  יבוא  שמא  אסור  המ"א  לדעת 

מרובים חוששים, וכן פסקו הא"ר והתו"ש להקל בנגוב הידים. אבל אם נשפך  
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הם מים  מים על השלחן וכדו', לכו"ע אסור לקנחם בבגד שמקפיד עליו אם  

בבגד   ידים  לנגב  שמותר  הרמ"א  וכתב  סחיטה.  לידי  יבוא  שמא  מרובים, 

שהטיל בו תינוק מי רגלים, כדי לבטלם שתוכל לברך ולהתפלל, )וזה מועיל 

ועבר מעט לבגד   כשהמי רגלים מועטים, כגון שהטיל התינוק מים בבגדיו 

סור, ולכן האם, ועיין בזה בסימן ע"ז(, ולתת מים או ליטול ידים על הבגד א 

טוב שלא לקחת תינוק בחיקו בשבת, אם לא ע"י כר, פן ישתין. ואם יש צואה  

 על הבגד אסור להעבירה אפילו ע"י ניגוב הידים בבגד.

 סעיף י"א

)התו"ש מי שנתלכלכה ידו בטיט מקנחה בזנב הסוס או הפרה    -נקוי הידים

או במפה קשה העשויה כתב שאף במחוברים מותר(,    כתב דהיינו בתלושים, והבה"ל

לאחוז בה קוצים, או בסמרטוט שאינו מקפיד אם יתלכלך, או בכותל, אבל  

לא יקנח במפה שמנגבים בה את הידים כדרך שהוא עושה בחול, שמא יבוא  

 לכבסה. 

 סעיף י"ב

כוס לידי   -נגוב  יבוא  שמא  במפה,  לנגבה  אין  יין,  או  מים  בה  שהיה  כוס 

סחיטה, ובשאר משקין מותר, והרבה אחרונים מתירים גם ביין. ואם מנגב  

הדבר   דקרוב  כך,  יעשה  שלא  בו  לגעור  שראוי  הרדב"ז  כתב  כלים  הרבה 

שיבוא לידי סחיטה, ובסמרטוט המיועד לכך, שאין מקפידים לסוחטו, מותר  

אא"כ ב הרבה כלים, דאם יהיה לח מצד אחד ינגב בו בצד אחר,  לכו"ע, אף לנג 

. ואם הכוס צרה יש להחמיר אף בשאר משקין, ואפילו בסמרטוט  המפה קטנה

ומ"מ בשעת הדחק אין למחות ביד המיקל בזה, ובלבד שיהיה בדבר שאינו המיועד לכך,  

. ודבר רחב כמו  מקפיד עליו לסוחטו אחר הקינוח, וישפוך מתחילה את כל המים מן הכלי

 שלחן או ספסל, מותר לכו"ע לקנחו בדבר שאינו מקפיד עליו.

 סעיף י"ג

 הסתכלות במראה בשבת  

בגמרא   מתיר  )קמ"ט.(  איתא  מאיר  רבי  בשבת,  במראה  רואין  אין 

וכדרב  עסקינן,  מתכת  במראה של  הכא  בכותל...  הקבוע  במראה 

מפני  נחמן אמר רבה בר אבוה, דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

מה אמרו מראה של מתכת אסורה, מפני שאדם עשוי להשיר בה 

 נימין המדולדלין. 

מראה של מתכת שהיא חדה כאיזמל ועשויה להסיר נימין   -פסק ההלכה 

בחול,   כדרכו  ויעשה  ישכח  שמא  בשבת,  בה  להסתכל  אין  המדולדלים, 

ואפילו אם היא קבועה בכותל וא"א להסיר בה אסור משום לא פלוג, אבל  

מראה   או  מזכוכית,  שעשויה  שלנו  מראה  כמו  זה,  חשש  בה  שאין  מראה 

ממתכת שאינה חדה, מותר להסתכל בה בשבת, אפילו אינה קבועה. ועיין 

 יו"ד סי' קנ"ו באיזה אופן מותר להסתכל במראה. 

 

 

 

 

 

 - עיקרי הדינים 

אסור לנער טלית חדשה שחורה מן הטל שעליה, אם הוא מקפיד שלא ללובשה   -ניעור בגד

בלא ניעור, אבל אם אינו מקפיד ולובשה לפעמים בלא ניעור, וכן אם הטלית לבנה או אדומה, 

מותר, ואם הוא מקפיד אפשר דאסור. ובטלית ישנה מותר, ויש מחמירים בכל גוונא כיון שאין 

מיר תבוא עליו ברכה. בגד שנשר במים או שירדו עליו אנו בקיאים מה נחשב חדש, והמח

גשמים, אם הוא חדש אסור לנערו משום סחיטה, ואפילו בבגד ישן לא ינערו בחוזק בענין 

שיבוא לידי סחיטה. וי"א שאסור לנער בגד מהאבק שעליו אם הוא חדש ושחור והוא מקפיד 

בשבת, כיון שאינם בתוך הבגד   עליו, וע"י נכרי יש להקל. ונוצות שעל הבגד מותר להסירם

 אלא מעליו. ואסור לנער טלית חדשה שחורה כדי לנאותה ולהסיר הצהוב הלבן הנתלה בה. 

בגד  נמנע   -תיקון  היה  שלא  אע"פ  בשבת,  מהבגדים  וכדומה  גבשושיות  להסיר  אסור 

מללבוש את הבגד בלי להסירם. וכן אסור להסיר את מה שעושים החייטים בתחילת התפירה  

לחבר החתוכים. אין מגרדין מנעל בסכין, בין מנעל חדש בין מנעל ישן, מפני שמקלף כדי  

מהעור והוי ממחק. מותר לשפשף חלוק אחרי הכביסה כדי לרככו, אבל אם כוונתו לצחצחו  

או בדבר שדרך להקפיד על ליבונו, אסור, וכן אסור לרכך בגדים של פשתן מפני שהם קשים 

 אחרי הכביסה. 

בגד  והיינו לבו ביום, באדם אחד, בגדים חדשים, מ  -קיפול  ותר לקפל בגדים בה' תנאים, 

בגדים לבנים, אין לו אחר. ויש מתירים לקפל שלא לפי סדר הקיפול הראשון. ומותר להציע 

את המיטות מליל שבת לשבת, אבל אין מציעין משבת למוצאי שבת, אא"כ המיטה בביתו 

 וזה בזיון לשבת שהמיטה לא מוצעת. 

טיט שעל הבגד מותר לאחוז את הבגד בפנים ולשפשף זה בזה עד   -בגד או מנעל   נקוי

שהטיט יפול, אבל מבחוץ אסור דדמי למלבן, אך מותר לגררו בצפורן או בגב סכין מבחוץ,  

ויש אוסרים בטיט יבש, ועל ידי נכרי מותר. ומאכל שעל הבגד מותר לקלפו אא"כ הוא בגד 

כל מותר בכל גוונא. מנעל שיש עליו לכלוך מותר לתת שחור וחדש, ואם נשאר רושם מהמא

עליו מים עד שיכלה הלכלוך, אבל לשפשף צדו זה על זה כדרך המכבסים אסור, ודעת הרבה 

פוסקים לאסור כבוס גם בלא שפשוף, ורק לשכשך במים מותר, ובכלי עץ לכו"ע אין חשש 

ה או בחידודי המדרגות, אבל כבוס. מותר לקנח טיט שעל הרגלים או הנעלים בכותל או בקור

חד  בברזל  או  הסכין  בגב  הטיט  לגרר  אסור  וכן  גומות,  להשוות  יבוא  שמא  אסור  בקרקע 

שנמצא לפני פתח בית הכנסת אא"כ הוא מקנח בנחת. ולכתחילה נכון להזהר מלקנח טיט  

 יבש מחשש טוחן.

ליו מים כלל, בגד שיש עליו לכלוך ואפילו רוק בעלמא, אסור לתת ע  -נתינת מים על בגד 

מים   עליו  לתת  מותר  לכלוך  עליו  שאין  ובגד  וחייב.  מלבן  בכלל  והוי  כבוסו,  הוי  דשרייתו 

מועטים אא"כ מתכוין בזה לכבסו, ומים מרובים אסור אף באין מתכוין לכבסו, גזירה שמא 

יסחוט, ויש אוסרים גם במים מועטים, ויש להחמיר בזה. ולנגב ידים מותר, ומים מרובים אסור 

לנגב בבגד שדרכו בחול להקפיד על כך, ולשו"ע טוב לנגב ידיו זו בזו לפני שמנגבם במפה.  

 וכוס רטובה אסור לנגבה שמא יבוא לידי סחיטה, ובסמרטוט המיועד לכך מותר. 

 אין לקנח לכלוך מידו במפה שמנגבים בה את הידים, שמא יבוא לכבסה. 

כאיז  חדה  שהיא  מתכת  של  במראה  בשבת  להסתכל  נימין  אסור  להסיר  ועשויה  מל 

 המדולדלים.

 

 

 

 


