
 

 

 

 

 

  קש שעל המיטהטלטול 

)בכתפיו,  , לא ינענענו בידו, אלא מנענעו בגופו)שסתמו להסקה, ומוקצה(הקש שעל גבי המיטה : משנה )קמ"א א'(

 . טלטול מן הצד הוא(

ה, מעתה )מערב שבת, שגילה דעתו שהקצהו לשכיבואם היה מאכל בהמה, או שהיה עליו כר או סדין  (משנה: )המשך

  , מנענעו בידו.תורת כלי עליו(

 אסיר.  ,מלמטה למעלה ;שרי ,ב נחמן: האי פוגלא, מלמעלה למטהאמר ר

לא ינענעו בידו, אבל מנענעו  ,הקש שעל גבי המטה :דלא כרב נחמן תנינאאמר רב אדא בר אבא, אמרי בי רב: 
לא שמיה  ,דו. שמע מינה: טלטול מן הצדו בימנענע ,בהמה, או שהיה עליו כר או סדין בגופו. ואם היה מאכל

 טלטול, שמע מינה. 

 שיטות הראשונים

דהכא תלי באורחא , מוקצה על ידי נפיחה, אין נראה לאסור זה לטלטל, מהרי"ל: כתב טלטול על ידי ניפוח
  2.3הרמ"א. וכן פסק 1ד שרינןישינוי כלאחר וכי האי גוונא בטלטול מן הצד על ידי  ,לטלטל

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שיא(

ר ח.  ּתָּ ר ַהּמֻּ בָּ ד ְלצֶֹרְך ּדָּ ר.ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ּתָּ ה, .. , מֻּ ּטָּ ַעל ַהּמִ ְך ַקׁש ׁשֶ ר; ִהְלּכָּ ּתָּ סּור, מֻּ אָּ ר הָּ בָּ גּופֹו ֲאִפּלּו ְלצֶֹרְך ּדָּ ְוִטְלטּול ּבְ
מוֹ  ְסתָּ ְקֶצה ְלַהּסָּ  ּדִ ה, ְמַנְענְ מֻּ עוֹ קָּ ֲהֵרי ֱהִכינֹו ִמּבְ דֹו ׁשֶ יָּ ֶסת, ְמַנְעְנעֹו ֲאִפּלּו ּבְ ר אֹו ּכֶ עֹוד יֹום ּכַ יו ִמּבְ לָּ יַח עָּ גּופֹו; ְוִאם ִהּנִ ד עֹו ּבְ

יו;  לָּ ב עָּ ּכַ יווְ )יֹום ִלׁשְ לָּ ב עָּ ּכַ ב ִלׁשְ ׁשַ ה ּטֹוְמִנין(. ")ַר  (ֵכן ִאם חָּ ּמֶ ֶרק ּבַ  ן סֹוף ּפֶ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שח(

ד, ְולֹא ִמְקֵרי ִטְלטּול.. . ג.  ְלַאַחר יָּ א ּכִ ֵוי ִטְלטּול ֶאּלָּ א הָּ לָּ ְקֶצה ַעל ְיֵדי ִנּפּוַח, ּדְ ר מֻּ בָּ ר ְלַטְלֵטל ּדָּ ּתָּ ׁשּוַבת מהרי"ו סי' ר'( ְוֵכן מֻּ  . )ּתְ

  דין מכבש

. אבל ים לצורך השבת()אותו בשבת, ליטול בגדשל בעלי בתים, מתירין  )לגיהוץ הבגדים(מכבש  (משנה: )המשך )קמ"א א'(
 .)בו בגד, שלצורך חול הוא(לא כובשין 

                                                

אי אף על גב דודאי מזיז דשרינן כר' אליעזר בן ת )קכ"ג א'( וכן פוגלא .)לא ינענענו בידו אלא מנענעו בגופו( ל המטהדתנן הקש שע . 1
אבל כל מה שמזיז  .)ראה תוספות שבת ל"ט א', ד"ה מפני( דאסר רב יוסף גזירה שמא יזיז עפר בידים ,וכן ביצה .עפר ממקומו

 )קמ"ב ב'( חר יד גדול מזה, וביד לא אסרו אלא משום משוה גומות. והא דאסרינן במניחואין לך כלא ,משום הא לא אסרינן ,בביצה
 ה.שהכלי נעשה מוקצה ומטלטל ליה כי אורחי ,משום דהכלי עצמו נעשה בסיס לדבר האסור ומטלטל מוקצה בידים ,ניעור לואפי

 .(סימן ר)שו"ת, מהרי"ל  -ורות או"ח שח,ג. מק . 2

 ג ב'."מ טלטול מן הצד, לעיל עוד בהרחבה לגביראה  . 3

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'ד
 מ"אק| דף:  כ'| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

, מתיר את כולו מערב שבת )במקצת(אומר: אם היה מותר  רבי יהודה. לא יגע בו -ושל כובסין  (משנה: )המשך
 . )מוציא מתוכו את הבגד(, ושומטו )בשבת(

 שיטות הראשונים

והתרה שלו  הדק,י לתקן הבגדים ותוחבו בחזקה ומתמפני שהוא עשופירש  רש"י: מכבש של כובסין, לא יגע בו
)שאם היה מותר, מתיר את רבי יהודה דשתנא קמא לא פליג א רבינו ירוחם והטור)ע"פ פירוש זה( והבינו  דומה לסתירה.

שהטעם שלא יגע בו  פירש הרמב"ם. וכן הלכה. אבל , דכיוון שהוא מותר מערב שבת, לא מיחזי כסתירהכולו(
. ולפי (, הוא מוקצה מחמת חסרון כיסרפוי עדייןהוא , גם כשלפי זה)ו מפני שהוא מוקצה מחמת חסרון כיסא לתנא קמא, הו

 .כרש"יפסק  5והשו"ע. 4זה, רבי יהודה פליג אתנא קמא. ופסק כתנא קמא

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שב(

ׁש  ד.  ִדים ַא )ַמְכּבֵ גָּ ין ּבֹו ּבְ ּכֹוְבׁשִ ִלי ׁשֶ יֵניֶהםהּוא ּכְ ִדים ּבֵ גָּ י לּוחֹות ֶזה ַעל ֶזה ְוַהּבְ ּתֵ ה, ְוֵהם ׁשְ ִביסָּ יִרין אֹותֹו ִלּטֹל  (ַחר ַהּכְ ִית, ַמּתִ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ׁשֶ
ת; ּבָּ ַ ִדים ְלצֶֹרְך ַהׁשּ גָּ ּנּו ּבְ ה. ִמּמֶ ה ִלְסִתירָּ תֹו ּדֹומָּ רָּ ה ְוַהּתָּ ְזקָּ חָּ חּוב ּבְ הּוא ּתָּ ֵני ׁשֶ סּור ִמּפְ ן, אָּ ּמָּ ל אֻּ   ְוׁשֶ

 דיכת פלפלים בקת הסכין

 . , אסיר)בבת אחת(. תרתי )דלאו טוחן הוא אלא כלאחר יד( יהודה: הני פלפלי, מידק חדא חדא בקתא דסכינא, שרי "רא

 .)בבת אחת(, אפילו טובא נמי )שלא בריחיים או מדוכה(רבא אמר: כיון דמשני 

  שיטות הראשונים

 רש"י, ר"ח ושאילתות,כרבא שמותר בשינוי אפילו טובא. דעת  יםהפוסק: פסקו כל דיכת פלפלים בקתא דסכינא
שמדובר בשבת. שכן ביום טוב, אין מי שמצריך רי"ף, רמב"ם, רמב"ן, רשב"א ורא"ש, שמדובר ביום טוב. ודעת 

ל בַּ " הרמב"םוכתב  לטחון בשינוי של טחינת אחד אחד. ה; ֲאבָּ רָּ עָּ ין ּוַבּקְ ּכִ ַיד ַהּסַ ת ֲהֵרי ֶזה ּכֹוֵתׁש ּבְ ׁשֶ ְכּתֶ ב,  -ּמַ ַחּיָּ
הּוא טֹוֵחן. ֵני ׁשֶ  .6השו"ע" וכן פסק ִמּפְ

                                                

הולכים  )הרמב"ם והטור(. וכתב בביאור הגר"א: והם )או"ח שב,ד(וכ"כ בפיה"מ שאין הלכה כרבי יהודה. הובאו הדעות בטור וב"י  . 4
"ק לשיטתם. דהטור סובר דבכל מקום שרבי יהודה אומר דבר חדש שלא הוזכר בדברי תנא קמא, פסק כרבי יהודה. וכמו בפחמין בפ

שמפרש דמדלא פליג תנא קמא  )מפני(. והרמב"ם פסק שם ושם ג"כ כתנא קמא. )צ"ח ב'(. וברוק בפ"י דעירובין )כ' א'(דשבת 
 . )משמע בין היה מותר בערב שבת בין לא היה מותר, לא יגע בו(

דאעפ"כ אסור להתיר  , יש אומריםרב שבתואם היה מותר המכבש קצת מע(, ס"ק כאוכתב המשנ"ב ). )ע"פ ביאור הגר"א(או"ח שב,ד  . 5
וגם הגר"א כתב דלשולחן ערוך שהעתיק הטעם  .אליה רבה) ויש מקילין. )מג"א בשם המגיד משנה. שעה"צ( כולו ולשמוט כליו משם

רמב"ם )הל'  –מקורות  (."אקחדושי רע)לכו"ע מותר לשמוט כליו משם , אבל אם היה מותר כולו .. שעה"צ(מותר בזה ,כפירוש רש"י
 שבת כו,יב(. 

דמה שכתוב ברמב"ם "ובקערה", פירושו או בקערה, שידוכם בשולי הקערה, דהוי שינוי גמור.  )ס"ק ט(וביאר המג"א או"ח שכא,ז.  . 6
פסק דבעינן שני  )ס"ק כה(דאם נאמר דבעינן תרי שינויים, קשה, הא בגמרא לא הזכיר אלא חד שינוי, דהיינו בסכין. והמשנ"ב 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'ד
 מ"אק| דף:  כ'| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

  עולה מן הנהרה

 )מים שעליו(חי במיא, לינגיב נפשיה ברישא והדר ליסליק. דילמא אתי לאתויי אמר רב יהודה: מאן דס)קמ"א א'( 
 ד' אמות בכרמלית. 

  !)בנהר שהוא כרמלית(, קא דחי כחו ד' אמות ואסיר )למים(כי קא נחית נמי  ,אי הכי

 .)אלא רק כשמטלטל ממש(כחו בכרמלית לא גזרו  )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

דכל היכא דלא אפשר אלא בטירחא רבה, לא גזרו חכמים לאסור כחו , יטב"אר: דעת כחו בכרמלית לא גזרו
. 7בכרמלית. ומשום הכי הקילו במאן דסחי במיא, דלא אפשר דלא לידחי מיא כי נחית. אבל בלאו הכי, אסור

. אבל כאן, דחיית המים היא על ידי הילוך 8כתבו, דלפעמים גזרו כחו בכרמלית, משום כחו ברה"ר ותוספות
 . 9ע, ולפיכך לא גזרוגרו

לפי שהעולה מן הרחיצה יש רבוי האי מאן דסחי וכו' לינגוב נפשיה,  הרא"ש: כתב ההולך ברה"ר ומטר סוחף עליו
 .10השו"עוכן פסק ל ראשו ועל לבושו. ולא דקדקו במהלך ברה"ר ומטר סוחף ע .מים על גופיה

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכו(

יו  ז.  לָּ ִים עָּ ֲארּו ַהּמַ ָּ ּלֹא ִיׁשּ ֵני ׁשֶ ר, ִמּפְ הָּ עֹוֶלה ֵמַהּנָּ ׁשֶ ֶפה ּכְ ב ּגּופֹו יָּ ַנּגֵ ּיְ ִריְך ׁשֶ ר, צָּ הָּ ּנָּ רֹוֵחץ ּבַ ַכְרְמִלית, ְלִפי הָּ ִויַטְלְטֵלם ד' ַאּמֹות ּבְ
עֹולֶ  הָּ ר סֹוֵחף ַעל רֹאׁשֹו ְוַעל לְ ׁשֶ טָּ ים ּומָּ ַרּבִ ְרׁשּות הָּ ל ַההֹוֵלְך ּבִ ה ֵיׁש ִרּבּוי ַמִים ַעל ּגּופֹו; ֲאבָּ ְרִחיצָּ ידּו ה ִמן הָּ בּוׁשֹו, לֹא ִהְקּפִ

 ּבֹו.

                                                                                                                                                                         
רא"ש )סי' יב(. רמב"ן )קמ"א א', ד"ה הא דאמרינן(. רשב"א  .)שבת כא,כ( רמב"םר"ח ושאילתות )הו"ד בראשונים(.  –ת שינויים. מקורו

 )ד"ה הני פלפלי(. 

ומשום הכי בספינה הקלו חכמים )לעיל ק' ב'( לשפוך השופכין על דפני הספינה, והם יורדים לים, דאקילו בה רבנן, משום דלא  . 7
בד ליה דוכתא אחרינא לשופכים דידיה. משא"כ בגזוזטרא )עירובין פ"ח א'( שהיא למעלה מן הים, דשרו רק אפשר למיטרח ולמע

 למלאות מים, אבל לשפוך אסור, מפני שהמים נידחים מכחו בכרמלית חוץ לארבע אמות.

גזוזטרא סמוכה לרה"ר, וגזרו כגון לשפוך מים לגזוזטרא, שאסור משום שהמים נדחים מכוחו חוץ לד' אמות. ומשום שלפעמים ה . 8
 כחו בכרמלית משום כחו ברה"ר. 

 תוספות )ק' ב', ד"ה כחו(. ריטב"א )ק' ב', ד"ה כחו(.  –על פי דברי הריטב"א. מקורות  . 9

רואות  דעינינו ,מספיק)הטעם( ואין  אפילו ברה"ר. והט"ז כתב )ס"ק ב(, לא גזרו עליהם ,לפי שהם מועטיםאו"ח שכו,ז. וביאר הב"י,  . 10
להמנע  י אפשרדבזה א ,אלא נראה הטעם !ממה שיש על גופו כשעולה מן הרחצה ,שיש יותר ריבוי מים מן המטר על לבושי אדם

)קמ"ו ב',  כתב דלפירוש התוספות)ס"ק טו(  ובביאור הגר"א. לא גזרו ביה רבנן ,ופתאום בא מטר עליו ה"ר,שהאדם הולך בר ,ממנו
מים מותר לשאתו  משמע דאפילו ריבוייירי שנפלו בגדיו למים )ולא מחמת גשמים, כדפירש רש"י(, ד"ה מי( שפירשו דהמשנה שם מ

 . רא"ש )סי' יג( -. והפנה לט"ז הנ"ל. וראה משנ"ב )ס"ק כג(. מקורות בלבושו

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'ד
 מ"אק| דף:  כ'| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 קינוח וניקוי טיט מרגלו 

 .)שנראה כבונה(נחו בכותל רגלו, מקנחו בקרקע, ואין מק ה: טיט שעל גביאמר אביי ואיתימא רב יהוד (1) )קמ"א א'(

אלא אמר רבא: מקנחו  !11משום דמיחזי כבונה, הא בניין חקלאה הוא בכותל לא? אמר רבא: מאי טעמא (2)
 . 12בכותל, ואין מקנחו בקרקע, דילמא אתי לאשוויי גומות

. אלא במאי )בכותל נראה כבונה, ובקרקע משום אשוויי גומות(מר בריה דרבינא אמר: אחד זה ואחד זה אסור  (3)
 .)של עץ המוטלת בקרקע(מקנחי ליה? מקנחי ליה בקורה 

   .(רבי שמעון)שאין דרך מתכוין בכך, וקיימא לן כרב פפא אמר: אחד זה ואחד זה מותר  (4)

 שיטות הראשונים

)הל' שבת  הרי"ף, רמב"םקורה מותר לקנח. בשרק , פסק כמר בריה דרבינארבינו חננאל : טיט שעל גבי רגלו
, פסקו כרב פפא ובעל המאור, הרא"ש והריטב"א, פסקו כרבא שבין בקורה בין בכותל מותר. ורמב"ן (כא,ב

. ובשם יש מי שאוסר אף בכותל, רי"ףכסתם  14והשו"ע .13שמותר לקנח בין בקורה, בין בכותל, בין בקרקע
 .רא"שככתב ויש מי שמתיר בשניהם,  . והרמ"אכרבינו חננאל

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שב(

ַעל ַרְגלֹו,  ו.  יו)ִטיט ׁשֶ לָּ ם חי (אֹו ַעל ִמְנעָּ ית יֹוֵסף ְור' ְירּוחָּ וּוֵיי ּגּומֹות. ְוֵיׁש  ג(")ּבֵ ֵתי ְלַאׁשְ א אָּ ְלמָּ ְרַקע, ּדִ ּקַ ל לֹא ּבַ ּכֶֹתל ֲאבָּ חֹו ּבַ ְמַקּנְ
כֶֹתל.  אֹוֵסר ַאף ּבְ ֵניֶהם, ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ  הגה:ִמי ׁשֶ ׁשְ יר ּבִ ּתִ רֹאּמַ אּוי ְלַטְלֵטל, ׁש(. ")הָּ רָּ ְמַעט ֶחֶרס הָּ ר ַלֲהִסירֹו ּבִ ּתָּ מֻּ ין ּדְ ם חיְוהּוא ַהּדִ י ְירּוחָּ  ג(. ")ַרּבִ

 נןשאסורים משום גזירה דרבדברים 

ליה  )יתגלגל(, דילמא מיגנדרא )על לחי של מבוי, שאין היכר שם(אמר רבא: לא ליתיב איניש אפומיה דליחייא  )קמ"א א'(
 חפץ ואתי לאתויי. 

 . (15)במתכוין, דילמא אתי לאשוויי גומות )גיגית בקרקע(ואמר רבא: לא ליצדד איניש כובא 

                                                

 ריטב"א. . לדלא מיחזי כבונה, דאפילו עביד במתכוין אינו דרך בנין בכך. והשתא דעביד בלא מתכוין לא מחזי כבונה כל . 11

כשיהא עסוק  )שמא(כר"ש, גזרינן הכא  בר שאינו מתכויןבד )כ"ג א'(: אע"ג דרבא ס"ל בסוף פ"ב דביצה )ד"ה דלמא(כתבו תוספות  . 12
דנשים המשחקות באגוזים ובתפוחים  )ק"ד א'(לקנח רגלו ישכח שבת, ויתכוון לאשוויי גומות. כעין שמצינו בפ' בתרא דעירובין 

 תי לאשוויי גומות. כלומר במתכוון. ששוכחות שבת מחמת שחוק שלהן. וכ"כ ריטב"א. אסור, דילמא א

דהוא בתרא. דאע"ג דתלמידיה דרבא הוא, ואין הלכה כתלמיד במקום הרב, הני מילי כשחולק עליו כשהוא תלמיד לפניו. אבל הלשון  . 13
 נראה כאן שלא נחלק עמו, וכיון שכן הלכה כבתראי. ריטב"א. 

 שב,ו.  או"ח . 14

)לעיל, ד"ה אלא אמר רבא שכן דרך מצדדי חבית. ומיהו בשאר כלים קטנים שאין צריך השוואת גומות כל כך לא גזרו. ריטב"א  . 15
 . מקנחו בכותל(

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'ד
 מ"אק| דף:  כ'| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

)ואסור משום מלבן, או , דילמא אתי לידי סחיטה )בפי הפך(בפומא דשישא  )מוכין(יש אודרא ואמר רבא: לא ליהדוק אינ

 . (16משום מפרק

 שיטות הראשונים

 ,נראה דמותר ,אבל על פתח חצר הפתוח לרה"ר או לכרמלית, הרא"ש: כתב לא ליתיב איניש אפומא דלחייא
 .17השו"ע. וכן פסק דמינכר מילתא ולא אתי לאיתויי

 וךשולחן ער

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שסה(

א ִיְתגַּ  ה.  ּמָּ דֹו, ׁשֶ יָּ בֹוי ְוֵחֶפץ ּבְ רֹאׁש ַהּמָּ ם ּבְ דָּ ב אָּ ה, לֹא ֵיׁשֵ ַחת ַהּקֹורָּ ׁש ּתַ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ּתָּ ּמֻּ י ׁשֶ דֹו ִלְרׁשּות ַאף ַעל ּפִ ל ַהֵחֶפץ ִמּיָּ ְלּגֵ
ינוֹ  ר ּבֵ ֵאין ֶהּכֵ ן ׁשֶ יוָּ יו, ּכֵ ים ִויִביֶאּנּו ֵאלָּ ַרּבִ ין  הָּ ים ּבֵ ַרּבִ תּוַח ִלְרׁשּות הָּ ין ּפָּ ר, ּבֵ ּתָּ ֵצר, מֻּ ַתח ֶהחָּ ל ַעל ּפֶ ים; ֲאבָּ ַרּבִ ִלְרׁשּות הָּ

א. רָּ ׁש ּבֹו ֶהּכֵ ּיֵ תּוַח ְלַכְרְמִלית, ׁשֶ  ּפָּ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שלז(

סּור ד.  ווֹ  אָּ בֹא ְלַהׁשְ ה יָּ ֵבדָּ ִהיא ּכְ ן ׁשֶ ֵכיוָּ ֶרץ, ּדְ אָּ ִבית ַעל הָּ ד חָּ יּה.ְלַצּדֵ ִסיק ֵריׁשֵ ֵוי ּפָּ אי ְוהָּ  ת ּגּומֹות ַוּדַ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכ(

ּום טז.  ִקין, ִמׁשּ ׁש ּבֹו ַמׁשְ ּיֵ ְך ׁשֶ ִפי ּפַ ק מּוִכין ּבְ סּור ְלַהּדֵ ה.  אָּ  ְסִחיטָּ

 ניקוי טיט שעל גבי בגדו

, ואין מכסכסו מבחוץ (18)שאינו נראה כמלבןמבפנים  )משפשפו(בגדו מכסכסו  שעל גבי אמר רב כהנא: טיט
 .(20. ומלבן ממש אינו אלא כשנותן שם מים19)שנראה כמלבן

 שיטות הראשונים

 והרא"ש ורבינו ירוחםלא הזכירו אלא ציפורן, כלישנא דברייתא.  "ף ורמב"םהרי: גרירת הלכלוך על ידי סכין
 . רי"ף ורמב"םנקט כלשון  21והשו"עכתבו, ומגררו בציפורן וסכין. 

                                                

 קי"א ב'. והרמב"ם כתב דין זה לגבי מלבן. רצים, פ שמונה ש"ל בהרחבה, בסולעיראה  . 16

 רא"ש )סי' יג(.  –מקורות  או"ח שסה,ה. . 17

הוסיף על פי ביאור הגר"א ו .ומשפשף זה בזה עד שנופל הטיט ,שאוחז הבגד בפנים נגד מקום הטיט שב,ז, ס"ק לב(,משנ"ב )כתב ה . 18
התם הוא מכוין לצחצחו משא"כ כאן שאין כונתו  ,אף דלעיל אסר בסודר לשפשפו ולא מחלקינן בין מבפנים למבחוץ)ס"ק כד(, ד

 . להסיר הטיט אלא

 יכבס. שמאהוא  )הל' שבת כב,יז( כמכבס. לשון הרמב"ם שנראהמרש"י נראה שהאיסור בכסכוס מבחוץ משום  . 19

צ"ע. הקשה רעק"א איך מסתדרים דבריו עם מש"כ להלן, קמ"ז א', במנער טליתו שהכוונה לניעור מעפר, וחייב חטאת. ונשאר ב . 20
תירץ דלא דמי, דבמנער טלית חדשה מן האבק שעליו, על ידי זה הוא תיקונו. משא"כ כאן הוא  )או"ח שב,ז, אות מא(ובשער הציון 

 רק מסיר הטיט, ורושם הלכלוך עדיין נשאר עליו, והדרך להעבירו על ידי מים.

רמב"ם . (ב בדפיו רי"ף )נח -. ואפשר דאפילו בחודו. מקורות או"ח שב,ז. וכתב המשנ"ב )ס"ק לד(, דהוא הדין דמותר לגררו בגב סכין . 21
 )תולדות אדם וחוה, נתיב יב, חלק יג(. בינו ירוחם. ררא"ש )סי' יד()הל' שבת כב,יז(. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'ד
 מ"אק| דף:  כ'| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

דאי  ;דוקא בטיט לח, תוספות רבינו יהודהבשם  רבינו פרץ: כתב האם יש הבדל בטיט שעל בגדו בין לח ליבש
בשם יש  23השו"ע. והביאו 22מכל מקום אסור לכתחלה, ריכה לגופהצ דאינה ע"גוא .הוי טוחן ואסור ,ביבש

 מפרשים.

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שב(

דָּ  ז.  חּוץ ּדְ ל לֹא ּבַ ן, ֲאבָּ ְמַלּבֵ א ְלִאְתַחּזּוֵיי ּכִ תָּ א ִמּלְ חָּ לֹא מּוכָּ ְפִנים ּדְ פֹו ִמּבִ ְפׁשְ ְגּדֹו, ְמׁשַ ַעל ּבִ ְר ִטיט ׁשֶ ן ּוְמגָּ ִצּפֶֹרן.  דוֹ ֵמי ִלְמַלּבֵ ּבְ
ֵוי הָּ סּור ּדְ ֵבׁש אָּ ל יָּ י ַלח, ֲאבָּ ֵני ִמּלֵ הָּ ים ּדְ ְרׁשִ  טֹוֵחן.  ְוֵיׁש ְמפָּ

 ניקוי טיט שעל גבי מנעלו

)וכל שכן בגב . ושעל בגדו מגררו בצפורן )בצד שאינו חד, שלא ימחקו(מנעלו, מגררו בגב סכין  טיט שעל גבי תניא:

  .)מבחוץ(. ובלבד שלא יכסכס (24הסכין

ֶמןאת רגלו  )אדם(אין מגררין לא מנעל חדש ולא מנעל ישן. ולא יסוך  :רבי חייא תני )קמ"א ב'( , והוא בתוך ׁשֶ
. אבל סך את רגלו שמן, ומניח בתוך המנעל או בתוך הסנדל. וסך )שנמצא מעבד המנעל(המנעל או בתוך הסנדל 

 , ואינו חושש. לחן או למיטה()עור שלוק לשוקטבליא  על גבי )מתגלגל(כל גופו שמן, ומתעגל 

  אלא שיעור לצחצחו. אבל שיעור לעבדו אסור. )שסך רגלו ומניח במנעל(אמר רב חסדא: לא שנו 

 הראשוניםשיטות 

מגררין לא מנעל חדש ולא  איןש כדתני רבי חייא, ש"ורא, ם", רמבף"ירפסקו  :וסיכת מנעלים וסנדליםירוד ג
ִנים", הוסיף ם"הרמבו .25ע"השוכן פסק ו .ןמנעל יש ׁשָּ ִחין ֶאת ַהּיְ ִכין ּוְמַקּנְ ל סָּ   26".ֲאבָּ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שב(

ְרִרין  ח.  ַסכִּ )ֵאין ְמגָּ ִצּפֶֹרןּבְ ּקֹוֵלף (ין אֹו ּבְ ֵני ׁשֶ ן, ִמּפְ ׁשָּ ין יָּ ׁש ּבֵ דָּ ין חָּ ל, ּבֵ ֵוי ְמַמֵחק.  ִמְנעָּ עֹור ְוהָּ  הָּ

                                                

והדרישה )ס"ק ג( הסתפק אי קאי רבינו פרץ גם על כשמסכסכו בפנים. או שרק על גירוד בחוץ אוסר ביבש, אבל כשמסכסכו בפנים,  . 22
 ן שעושה שינוי, מותר אפילו יבש.כיו

דהוי משאצל"ג, ומשום כבוד הבריות שלא לילך בבגדים אף בטיט יבש, ועל ידי גוי, מותר ) או"ח שב,ז. וכתב המשנ"ב )ס"ק לו(, . 23
למי ומטעם זה התיר מלוכלכים שרי, דהרי שבות דשבות. שעה"צ(. עוד כתב המשנ"ב שהט"ז התיר כשאין ממשות טיט, דאינו טוחן. 

. ודן המשנ"ב שחלוק שלו מטונף קצת ואין שם ממשות צואה והוא יבש יוכל לגרר בצפורן ולהסיר המראה כדי שיתפלל בנקיות
רבינו פרץ )בהגהות סמ"ק,  -עיי"ש. מקורות  בדבריו, דעכ"פ מכוין בזה ליפות הבגד ולצחצחו, שלא יישאר עליו רושם, והוי כמלבן!

 (.מצוה רפב, הגהה טו

 ת הגר"א.הגה . 24

 .(סי' יד) ש"רא. (כב,יח הל' שבת)ם "רמב –רות מקושב,ח. ח "או . 25

הש"ס מיירי בחדשים דוקא, דכתב  חסדי דודובהוא לכאורה דלא כתלמוד דידן. בל , א(שבת ד,י) ספתאורש בתומפכן אמנם ו . 26
 ב."וצ. שניםוהתוספתא בי

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'ד
 מ"אק| דף:  כ'| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכז(

ל אֹו ַהסַּ  ד.  ְנעָּ תֹוְך ַהּמִ ֶמן ְוהּוא ּבְ ׁשֶ סּוְך ַרְגלֹו ּבְ ל לֹא יָּ ים)ְנּדָּ ׁשִ ֶרק כ (ַהֲחדָּ ֵני ׁשֶ ג(, ")ַמְימֹוִני ּפֶ ִמיִמּפְ ּך ְודָּ עֹור ִמְתַרּכֵ ל  הָּ ְלִעּבּוד; ֲאבָּ
ּלֹא עֹור, ְוהּוא ׁשֶ י הָּ ּבֵ ל ַעל ּגַ ל ּגּופֹו ּוִמְתַעּגֵ ְך ּכָּ ל, ְוסָּ ִמְנעָּ יחֹו ּבְ ְך ַרְגלֹו ּוַמּנִ ֹוף מִ  סָּ ׁשּ ֶמן ַהּנִ ֶ ׁשּ דֹו, גּ ְיֵהא ּבַ ֵדי ְלַעּבְ עּור ּכְ ּופֹו ׁשִ

ֵדי ְלַצְחְצחֹו, מֻּ  ן ֲאִפּלּו ְלַצְחְצחֹו. ֲאִפּלּו ֵיׁש ּבֹו ּכְ ּלֹא ְיַכּוֵ ר ְוהּוא ׁשֶ  ּתָּ

  ר יציאה במנעל גדול ומרופטאיסו

. אבל יוצא הוא בחלוק )שמא ייפול ויבוא לטלטלו(במנעל גדול  )לרשות הרבים(לא יצא קטן  :תנו רבנן )קמ"א ב'(
 . )שאין חשש שייפול ממנו, או שיסירנו(גדול 

. ולא נו ותוליכנו()קרוע מלמעלה, שגנאי הוא לה, וכשיצחקו עליה תשלפולא תצא אשה במנעל מרופט :( הברייתא)המשך 
 . ואם חלצה, חליצתה כשרה. )לכתחילה, שאינו מנעל גמור(תחלוץ בו 

)שמקפידה אם אינו מכוון למידת במנעל של אשה  ?ואין יוצאין במנעל חדש. באיזה מנעל אמרו:( הברייתא)המשך 

 . רגלה(

ום; אבל יצאה בו מערב מבעוד י אלא שלא יצאה בו שעה אחת )שלא תצא במנעל חדש( לא שנו :בר קפראתני 
 .)שכבר הכירה שמתאים למידת רגלה, ואינה מקפידה(מותר  -שבת 

 שיטות הראשונים

מרופט, רפוי ומשתרבב מן הרגל. וכן לא  ופירש ל ורמב"םרבינו חננא: לא תצא במנעל מרופט ולא תחלוץ בו
תלוצצו עליה ותבוא לשלפו. פירש מרופט, קרוע; שמא י רש"יו. 27תחלוץ במנעל זה שאין זה מעל רגלו לגמרי

 וואם חלצה כשירה, מאחר ששני קצותיולא תחלוץ במנעל זה, שהרי כחלוץ מאליו הוא, ואינה חליצה גמורה. 
 .28השו"עוכן כתב  לשניים. קרוע וחוברים ואינמ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שא(

דוֹ  ... ז.  ל ּגָּ ִמְנעָּ ן ּבְ טָּ א נָּ ְולֹא ֵיֵצא קָּ ְלמָּ ֵתי ְלֲא ל ּדִ דֹול.תִפיל ְואָּ לּוק ּגָּ חָּ ל יֹוֵצא הּוא ּבְ  . .ּוֵיי, ֲאבָּ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שג(

א  יג.  ה ְוַאְתיָּ לָּ ֲחכּו עָּ מָּ ה, ּדְ רּוַע ְלַמְעלָּ ל ַהּקָּ ִמְנעָּ ֵצא ּבְ ן ּוֵייתְלֲא לֹא ּתֵ א ִאם ּכֵ ּה, ֶאּלָּ תָּ בֹא ְלִמּדָּ א לֹא יָּ ּמָּ ׁש, ׁשֶ דָּ ל חָּ ִמְנעָּ . ְולֹא ּבְ
לִנּסְ  ּה. ֲאבָּ תָּ הּוא ְלִמּדָּ ֶלֶכת ּבֹו ֵמֶאְתמֹול ׁשֶ ה לָּ ְך.  תָּ ל ּכָּ יד ּכָּ ֵאינֹו ַמְקּפִ ר, ׁשֶ ּתָּ חּוׁש, ֲאִפּלּו  הגה:ִאיׁש מֻּ ים ֵאין לָּ ר ַמְלּבּוׁשִ אָּ ּוִבׁשְ

ה  ָּ ִאׁשּ ל ּבֹו(ּבְ  .)ּכָּ
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 )אה"ע, הלכות חליצה, סימן קסט(

ִנית, ְויִ  כא. ׂשּוי ְלצּוַרת ֶרֶגל ְימָּ ַרְגלֹו ַהיְּ ְיֵהא עָּ אּוי ֵליֵלְך ּבֹו, ְולֹא ְנֲעלֹו ּבְ ֵאין רָּ דֹול ַעד ׁשֶ ּלֹא ְיֵהא ּגָּ ת ַרְגלֹו, ׁשֶ ִנית; ְוִיְהֶיה ְלִמּדַ מָּ
ֵאינֹו ְמַכסֶּ  ן ַעד ׁשֶ טָּ כֹול ֵליֵלְך ּבוֹ ִיְהֶיה קָּ ֵאינֹו יָּ רּוַע ַעד ׁשֶ ֶרֶגל. ְולֹא ִיְהֶיה קָּ  .ה רֹב הָּ

ל ׁשֶ כב.  ַסְנּדָּ ה ּבְ ְלצָּ כֹול ֵלילֵ חָּ ֵאינֹו יָּ דֹול ַעד ׁשֶ ל ּגָּ ה ִמְנעָּ יָּ הָּ מֹאל, אֹו ׁשֶ ֶרֶגל ׂשְ ים עֹור, אֹו ּבְ ּפִ ם ְמחֻּ ֵאינָּ ַעם ׁשֶ ל ׁשַ ְך ל ֵעץ אֹו ׁשֶ
ֵאינֹו ְמַכסֶּ  ן ׁשֶ טָּ ֵקב, אּבֹו, אֹו קָּ ֵאין לֹו עָּ ל ׁשֶ ַסְנּדָּ כֹול ֵליֵלְך ּבֹו, אֹו ּבְ ֵאינֹו יָּ רּוַע ׁשֶ ֶגד, ה רֹב ַרְגלֹו, אֹו קָּ ל ּבֶ א ׁשֶ ְליָּ ַאְנּפִ ֹו ּבְ

ה סּולָּ תֹו ּפְ  ...ֲחִליצָּ

 אימוס דין מנעל שעל גבי

 . (29)תבנית ששמים בנעל לשמר צורתהשומטין מנעל מעל גבי אימוס : חדא תני

 אין שומטין. : אידך ותניא

  רבי אליעזר, הא רבנן; )ברייתא האוסרת(לא קשיא הא  )ומתרץ(

)אינו מקבל טומאה, שאינו כלי. ובשבת נמי אסור רבי אליעזר: מטהר  -גבי אימוס מנעל שעל  :)כלים כו,ד( דתנן

 .)ראוי לקבל טומאה. שנחשב כלי(. וחכמים: מטמאים לטלטלו(

 שיטות הראשונים

)אף שלא לבשו אדם, שכבר שמנעל שעל גבי האימום, מיטמא מידרס  הרמב"םפסק : טלטול מנעל חדש מעל הדפוס

ואף שמטלטל בכך את האימום. וכדעת רבא , כדעת חכמים. ונחשב כלי ולכן שומטין אותו בשבת, ה מלאכתו(נגמר
  .30ע"והשפסק ן כו. לצורך גופו ומקומו מותר לטלטלו ,שאמר דבר שמלאכתו לאיסור

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שח(

ַלאְכּתֹו ְלִאסּ יד.  ּמְ י ׁשֶ פּוס, ַאף ַעל ּפִ ְמטֹו ֵמַעל ַהּדְ ר ְלׁשָּ ּתָּ ׁש מֻּ דָּ ל חָּ ם ּור,ִמְנעָּ ׁשֵ ן ּדְ יוָּ ר ְלַטְלְטלֹו ְלצֶֹרְך  ּכֵ ּתָּ יו מֻּ לָּ ִלי עָּ ּכְ
 ְמקֹומֹו. 

 

 

 הדרן עלך תולין
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