
 

 

 

 

 

  ניקוי בגדים בשבת

 . חייב חטאת ,ונא: המנער טליתו בשבתאמר רב ה )קמ"ז א'(

 )בחדשים שאסור(. אבל בעתיקי, לית לן בה. ולא אמרן )חדשים שמקפיד על נקיונם(אלא בחדתי  )שאסור(ולא אמרן 
לא ללובשם עד ש), לית לן בה. והוא דקפיד עלייהו )לבנים ואדומים(י . אבל בחיורי וסומק)שחורים(אלא באוכמי 

 .שינערם(

עולא איקלע לפומבדיתא. חזא רבנן דקא מנפצי גלימייהו. אמר: קמחללין רבנן שבתא. אמר להו רב יהודה: 
 , אנן לא קפדינן מידי.)נערו בגדיכם בפניו(נפוצי ליה באפיה 

הוה קמחסם למיתבה ליה.  .חזא דאיכא טלא עליה. ה: הב לי כומתאיאביי הוה קאי קמיה דרב יוסף, אמר לי
  אמר ליה: נפוץ שדי, אנן לא קפדינן מידי.

 שיטות הראשונים

מקפיד  )ג(שחור.  )ב(  . 1חדש )א(אסור לנער בגד בשבת אם הוא: , למסקנה נמצא: מאבק ומהטל שעליוניעור בגד 
, יראים, 4רבינו חננאלבשם  בה"ג, סמ"גוכן דעת  .3, חייבמאבק שהוא יבש, ומנערושגם כרש"י . דעת 2על נקיונו

, שרק כשמנערו מהטל שעליו, דהיינו כיבוס וליבון, א, וריטב"ארשב", רא"ש ראב"ד, ,תוספותודעת  .ותרומה
, כרש"יבשם יש אומרים כתב  רא"ש. והרמ"או תוספותכפסק  6והשו"ע .5חייב. אבל בניעור מאבק, לא שייך ליבון

 .לחוש לדבריו ושטוב

וכן כתבו שאר ראשונים, שחייב משום  , דזהו ליבונה.חטאת חייבכתב,  ירש": חייב המנער טליתו בשבתמתבמה 
ּבֹולֹות כתב " והרמב"ם כיבוס וליבון. גֹון ֵאּלּו ַהּיַ ָידֹו, ּכְּ ָגִדים ּבְּ ַעל ַהּבְּ ֶ ֵלי ֶצֶמר ַהּלֹוֵקַח ַיּבֶֹלת ש  כְּ ּבִ ֶ ּום ַמכֶּ  -ש  ּ ב ִמש  ה ַחּיָ

 ... יש  ַפּטִ נִ ּבְּ ָהֻאּמָ ֶ ֶדֶרךְּ ש  ּה, ּכְּ ֶלה ּבָ תְּ ָבן ַהּנִ הּוב ַהּלָ ָהִסיר ַהּצִ ָנאֹוָתּה ּולְּ ֵדי לְּ חָֹרה ּכְּ ְּ ה ש  ָ ית ֲחָדש  ַנֵער ַטּלִ ין ַהּמְּ ב  -ין עֹושיִ ַחּיָ
את יד 7ַחּטָ ּפִ ִאם ֵאינֹו ַמקְּ ר -; וְּ  ."8ֻמּתָ

                                                

ֶדֶרךְּ "אבל מדברי הרמב"ם שכתב  .משמע לכאורה דחדתי מיקרו כל זמן שלא נתכבסוכתב הב"י ד . 1 ה וכו' ּכְּ ָ ית ֲחָדש  ַנֵער ַטּלִ ַהּמְּ
ין  ִנין עֹושיִ ָהֻאּמָ ֶ את -ש  ב ַחּטָ דושה כמו בשעה שהאומנין מתקנין ימשמע דחדשה היינו שלא נשתמשו בה כל כך אלא עדיין היא בח", ַחּיָ

 .)שב, ס"ק א(וכעין זה כתב המשנ"ב  אותה.

מאן . ובביאור הסברא, כתב הב"י, דל)ס"ק ב(משנ"ב  .מותר לנער אף לכתחלה ,ולובשו לפעמים בלי ניעור ,אבל אם אין דרכו להקפיד . 2
דלא קפיד, דאפילו בלא ניעור לא היה נמנע מללבשם, לא חשיב לדידיה כיבוס. ובשם הרב המגיד כתב, דלמאן דקפיד הוי פסיק 

 רישיה. ולמאן דלא קפיד, ליכא אלא דבר שאינו מתכוין, שאינו כיבוס גמור.

 כשנותן שם מים. וצ"ע. כתב רש"י ומלבן ממש אינו אלא  (קמ"א א')לעיל ד )בהגהותיו כאן(הקשה רעק"א  . 3

כתב כפירוש התוספות, וכתב  )סי' תמא(בדעת רבינו חננאל ישנן גירסאות שונות בראשונים. ובדעת המרדכי צ"ב, שכן בפרק חבית  . 4
חייב חטאת. ודוקא חדתי  העפר מןכתב: גם מסקינן המנער טליתו  )סי' תמד(כן בשם ר"ח, ושכן נראה, ודלא כרש"י. ובסוף הפרק 

 ושרי.  או עם הטלמי דשייך בהו ליבון וקפיד עליו. ואנן לא קפדינן ללובשו עם העפר ואוכ

 ! ריטב"א בשם תוספות.שאין מלבן בלי מים או משקה . 5

. )סב א ברי"ף, ד"ה גמ'(. ר"ן )סי' י(. רא"ש )קמ"ז א', ד"ה המנער(תוספות ורשב"א  -. מקורות )ד"ה עלה(וראה עוד ביה"ל או"ח שב,א.  . 6
 .)השגות הל' שבת י,יח(אב"ד ר

 מהקשר דברי הרמב"ם, נראה שגם החיוב על המנער טליתו הוא משום מכה בפטיש. וכן כתב הב"י. ו . 7

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'י
 מ"זק| דף:  כ"ב| פרק:  בתשמסכת: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שב(

קְּ  א.  ּמַ ֶ הּוא ש  ּבּוס. וְּ מֹו ּכִ עּור ָיֶפה ָלּה ּכְּ ַהּנִ ֶ ב ש  ָעֶליָה, ַחּיָ ֶ ל ש  חֹוָרה, ִמן ַהּטַ ְּ ה, ש  ָ ית ֲחָדש  ַנֵער ַטּלִ ָלבְּ ַהמְּ ּלֹא לְּ ֶ יד ָעֶליָה ש  ֹו ּפִ ש 
לֹא ִנעּור.  ּבְּ

דּו ָע  הגה: רְּ ּיָ ֶ ַמִים אֹו ש  ר ּבְּ ַ ש  ּנָ ֶ ֶגד ש  ַנֵער ּבֶ ָאסּור לְּ ֶ ן ש  ּכֵ ֶ ָכל ש  יד ָעָליו, וְּ ּפִ קְּ ּמַ ֶ ֶבֶגד ָחָדש  ש  ָקא ּבְּ ַדוְּ ִמים. וְּ ָ ש  ל ּבֹו(ָליו ּגְּ ַנֵער  .)ּכָ ָאסּור לְּ ִרים ּדְּ ֵיש  אֹומְּ

ָבָריו  טֹוב ָלחּוש  ִלדְּ יד ָעָליו, וְּ ּפִ ָעָליו, ִאם ַמקְּ ֶ ֶגד ִמן ָהָאָבק ש  אֹור ָזרּוַע(ּבֶ "י וְּ ִ ָהִסיר ַהּנֹוצֹות ִמן ַהבֶּ  .)ַרש  ר לְּ ת ֲאָבל ֻמּתָ ּבָ ַ ש  ע"ל )אֹור ָזרּוַע(. ֶגד ּבְּ וְּ

  .ִסיָמן של"ז

 יציאה בטלית ברשות הרבים

בטלית מקופלת מונחת לו על כתיפו  )לרשות הרבים(: היוצא רבי יוחנןאמר רב יצחק בר יוסף אמר  )קמ"ז א'(
 . )שאין זה דרך מלבוש(חייב חטאת  -בשבת  )לאחר שנתנה על ראשו, הגביה שיפוליה על כתיפיו(

חייבין חטאת. ולא סוחרי  ,ת מקופלות ומונחות על כתיפן בשבתסוחרי כסות היוצאים בטליתו :נמי הכי תניא
 כסות בלבד אמרו, אלא כל אדם, אלא שדרכן של מוכרין לצאת כך. 

חייב חטאת. ולא חנוני בלבד אמרו, אלא כל אדם,  ,י היוצא במעות הצרורין לו בסדינווחנונ:( הברייתא)המשך 
 שדרכו של חנוני לצאת כך. אלא 

. ולא רטנין בלבד אמרו, אלא כל (9)אפילו מקופליוצאין בסודרין שעל כתיפן  )הרצים(הרטנין ו:( הברייתא)המשך 
  ם. אלא שדרכן של רטנין לצאת בכך.אד

א שאין נימ אף על פי )מותר לצאת בסודר על כתפו(דרש רב נחמן בר רב חסדא משמיה דרב חסדא: הלכה  ק(ומסי)
 . )שלא ייפול(כרוכה לו באצבעותיו 

עולא איקלע לבי אסי בר היני. בעו מיניה: מהו לעשות מרזב בשבת? אמר להו: הכי אמר ר' אלעי: אסור לעשות 
 מרזב בשבת. 

 .)כיסים בבליים. ראה להלן(מאי מרזב? כיסי בבלייתא  )ומבאר(

 אסור. ,קצוות טליתו שלא יקרעו או שלא יתלכלכו( )לאסוףאמר רב פפא: נקוט האי כללא בידך: כל אדעתא דלכנופי 
 שרי. כל דלהתנאות, 

)אחר שהתעטף בחול, היה מתקנו על גופו, ומיישבו. וכי האי גוונא כי הא דרב שישא בריה דרב אידי מתנאה בסדינו הוה 

 .בשבת, דרך מלבוש היא(

                                                                                                                                                                         

ֶרךְּ ֵעֶסק בתחילת ההלכה, כתב הרמב"ם " . 8 יד ֲעֵליֶהן. ֲאָבל ִאם ֱהִסיָרן ּדֶ ּפִ קְּ ּיַ ֶ הּוא ש  טּור. -וְּ ר דרך " ומשמעות דבריו שאם לא הסיֲהֵרי ֶזה ּפָ
בביאור כתב ו. )וראה לעיל, ע"ה ב'(עסק, אלא מסירם בכוונה, חייב, אף שלא היה נמנע מללבשו אם לא היה מסירו. וכן כתב הב"י 

מפרש  )כמו הדין של הלוקח יבולת שעל הבגדים(שמשמע מדברי הרמב"ם שגם בדין דמנער טליתו  (יס"ק  )או"ח שב,בהגר"א 
 .)הל' שבת י,יח(רמב"ם  -מקורות סתפק בזה. עיי"ש. הב"י וכס"מ בדקפיד כל שאינו דרך עסק. ו

 , האם חולק על הרישא?(לפי הגהת הגר"אלי לא ברור )הגהת הגר"א על הש"ס.  . 9

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'י
 מ"זק| דף:  כ"ב| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שיטות הראשונים

דיהם מן הארץ כשהן ארוכין וכופלין אותן כלפי מעלה, שמסלקין בג רש"יפירש : מאי מרזב, כיסי בבלייתא
ומחזיקין אותן ע"י חוטין, והיינו כמין כיס וכמו מרזב. ואסור משום תיקוני מנא. ולדבריו אסור רק אם מחזיק 

פירש שהאיסור משום הוצאה, דלאו דרך מלבוש הוא כל כך. א"כ אפילו  הרמב"םוע"י חוט. אבל בידו מותר. 
 .10השו"ע וכן פסק פו אסור.בידו או על כתי

אם הוא נושאם  ,שיותר נראה להתיר מלאסור מולן מהר"ישהשיב  האגורכתב  :יציאה במעות התפורים בבגדו
. 13כתב שאסור ומהר"ם .12הארוך והיתר האיסורוכן התיר  .11כי הוי כלאחר יד, או אי זו פסידא ,כדי שלא יגזלוהו

  כתב שיש מתירים במקום פסידא. והרמ"אפסק שאסור לצאת בהם בשבת.  14והשו"ע

  שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שא(

ֵת כט.  ּוֶליָה ַעל ּכְּ יּהַ ש  ּבִ ֹו ַמגְּ ָתָנּה ַעל רֹאש  ּנְּ ֶ ַאַחר ש  ּלְּ ֶ נּו ש  ַהיְּ ֵתָפיו, ּדְּ ֶלת ַעל ּכְּ ֻקּפֶ ית מְּ ַטּלִ את. ֲאָבל ִאם ַהּיֹוֵצא ּבְּ ב ַחּטָ ָפיו, ַחּיָ
ֵתפָ  ֶלת ַעל ּכְּ ֻקּפֶ ֶסה בּ ֵאיָנּה מְּ ּכַ יתֹו ּוִמתְּ ַטּלִ ף ּבְּ ַעּטֵ הּוא ִמתְּ ֶ ַאַחר ש  ּמֵ ֶ ֵרי ש  ָ ֵתָפיו, ש  ה ִמּכְּ ַמּטָ ּה לְּ ּבָ ָרחְּ ֶלת ּבְּ ֶ ש  לְּ ֻ ש  א מְּ ֹו יו, ֶאּלָ

ר י ֶזה ֻמּתָ ַעל ּפִ ר. וְּ ה, ֻמּתָ ַמּטָ ָצת ִמּלְּ ר קְּ ַקּצֵ תְּ ּמִ ֶ י ש  גּופֹו ַאף ַעל ּפִ ֵתפֹו וְּ חַ  ּכְּ יתֹו ּתַ ַטּלִ ף ּבְּ ַעּטֵ ִהתְּ ֵבית לְּ ִליָמא ַלֲהִביאֹו לְּ ת ַהּגְּ
ֶנֶסת.   ַהּכְּ

אר.  ל.  ּוָ ִביב ַהּצַ ית סְּ ַטּלִ ים ּבְּ ּות ָהַרּבִ ש  רְּ ר ָלֵצאת ּבִ ךְּ  הגה:ֻמּתָ ֹו ּכָ ש  ָלבְּ ֶדֶרךְּ לְּ מֹאל, ּדְּ ל שיְּ ֶ ֵתפֹו ש  ִניַח ַצד ָיִמין ַעל ּכְּ ּמֵ ֶ י ש  ָלא ָהֵוי  ,ַאף ַעל ּפִ וְּ

ֵרי  ָ ש  ָנאֹות וְּ ִהתְּ א לְּ יֶאּלָ  ת יֹוֵסף(. )ּבֵ
ָנָפיו ּכְּ לא.  ץ ּכְּ ַקּבֵ ן לְּ ּוֵ ּכַ ֵתפֹו, ִאם ִנתְּ ָידֹו אֹו ַעל ּכְּ אן ּבְּ אן ּוִמּכָ ָלּה ִמּכָ ִקּפְּ יתֹו וְּ ַטּלִ ף ּבְּ ֻעּטָ ּלֹא ַהּיֹוֵצא מְּ ֶ ֵדי ש  עּו אֹו ּכְּ רְּ ּלֹא ִיּקָ ֶ ֵדי ש 

ַהג ַא  ִמנְּ ּה ּכְּ ָנאֹות ּבָ ִהתְּ ָצם לְּ ִאם ִקּבְּ כּו, ָאסּור. וְּ לְּ ַלכְּ ָהיּו ִיתְּ ֶ ֶהם ש  ּלָ ֶ יתֹות ש  ּלִ ּטַ ָהֵני ִמיֵלי ּבַ ר. וְּ ן, ֻמּתָ ָ ּבּוש  ַמלְּ קֹום ּבְּ י ַהּמָ ֵ ש  נְּ
ּפֹס  ר ִלתְּ ֶהם ּומֹוִציא ָיָדיו ִמּתֹוָכּה ֻמּתָ הּוא ָלבּוש  ּבָ ֶ ש  יָדן ּכְּ ים ּדִ ִ ּבּוש  ַעת, ֲאָבל ַמלְּ ֻרּבַ ִריָעה ַאַחת מְּ יּהַ יְּ ּבִ ַהגְּ ָידֹו ּולְּ ָצָתם ּבְּ  קְּ

                                                

 . )וכן כתב בהגהותיו לש"ס, קמ"ז א'(או"ח שא,לא. על פי ביאור הגר"א  . 10

. וסיים ת הרבים דאורייתאוגם בזמן הזה דלית לן רשו .והרבה דברים התירו משום פסידא .("ג ב'כי ההיא דמי שהחשיך )שבת קנ . 11
. והב"י הביא דבריו, דמוכח משם דאסור להוציא ("ה ב'ס שבתואחר כך נזכרתי ההיא דפורפת על אבן אבל לא על המטבע ) האגור:

שנזכר דמפלגינן בין מטבע לאבן  ,ולפיכך כתב דמוכח משם שאסור להוציאוכתב, וכמדומה לי שלא היתה הגמרא לפניו כשהשיב, 
. דלא אסרו במטבע אלא משום טלטול ולא משום הוצאה, ואין הדבר כן .ה לו דלענין איסור הוצאה מפלגינן בינייהוואגוז ונדמ

הילכך  ,אלא שיש לדחות דשאני התם שאינו מכוין להוציא המטבע אלא לפרוף כסותו, וכו'. יש להביא ראיה משם להתיר ואדרבה
 אפשר דאסור דחשיבי ולא בטלי. ,שמכוין להוציאם ,ואבל מעות התפורים בכסות .בטיל המטבע לגבי הכסות

שמא ירגישו הגוים במעותיו  ,מותר לתפרם בבגדיו ולצאת בהן ים,כגון שהוא בין הגוי ,דבמקום דלא יוכל להפקיד מעותיוזה לשונו:  . 12
 . ןאבל לא יצא בה ,ם בבגד וישב בביתיתפר ,ואם הוא בין הישראלים במקום דלא יוכל להפקידן .ויסתכן

והמנהג בזה . וכתב בדרכי משה, וכל פטורי דשבת פטור אבל אסור ,( בפונדתו ובחיפת חלוקו פטור"ב א'דתנן בפרק המצניע )שבת צ . 13
המקיל במקום פסידא וסומך  ,אבל לדידן דלית לן רשות הרבים גמור ;מיירי ברשות הרבים גמור ,והראיה שהביא מוהר"ם .להקל

במהרי"ל )מנהגים, הל' שבת סעי' כח( התיר לישא אצלו זהובים עוד כתב הדרכי משה, שהפסיד.  לא ,עצמו על דברי המתירין
 . אבל לא יצא בהן חוץ לעירוב ,מנוקבים בשעת הסכנה

יום יוכל להוציאן בשבת ע"י שינוי אחר אם לא תפרן מבעוד  וא הדיןוכתבו האחרונים דה )ס"ק קכג(ג. וכתב המשנ"ב או"ח שא,ל . 14
 .לכתחלה טוב יותר לתפור בבגדו מבעוד יום כל מקוםומ .דהיינו שיניח המעות בין בגדו לבשרו או במנעלו ,שיהיה שלא כדרך הוצאה

היתר הארוך סור ואי. (מנהגים, הל' שבת סעי' כח; שו"ת מהרי"ל החדשות סי' מ אות אמהר"י מולן ). האגור )סי' תקכב( -מקורות 
 . סי' צד( ,ראגדפוס פשו"ת, מהר"ם ). (; הו"ד בדרכי משה)שער נט אות מז
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ֵדי  ּלֹאּכְּ ֶ ֵדי ש  ִטיט אֹו ּכְּ ּוָליו ּבְּ כּו ש  לְּ ַלכְּ ּלֹא ִיתְּ ֶ בּוהּו ָלֶלֶכת.  ש  ַעּכְּ  יְּ
רלב.  ָמעֹות ַהּצְּ ב.ַהּיֹוֵצא ּבְּ ִדינֹו, ַחּיָ סְּ  ּוִרים לֹו ּבִ

ִבים.  הגה: ֻנּקָ ֵהם מְּ ֶ רּוִרים ַרק ש  ר ִאם ָצִריךְּ לֹו, ַוֲאִפּלּו ֵאיָנן צְּ ִית ֻמּתָ ּבַ  ֲאָבל ּבַ
ּדֹו. ָאסּור לָ  לג.  ִבגְּ פּוִרים ּבְּ ָזָהב ַהּתְּ ֶכֶסף וְּ ָמעֹות אֹו ּבְּ ת ּבְּ ּבָ ַ ש   ֵצאת ּבְּ

ֵיֵלךְּ ֵמֶהם  הגה: ִית וְּ ּבַ יֵחם ּבַ ּנּו ִאם ַיּנִ ֶלּנּו ִמּמֶ זְּ גְּ ּיִ ֶ ֵרא ש  ּיָ ֶ ֵסיָדא ש  קֹום ּפְּ מְּ יִרים ּבִ ֵיש  ַמּתִ (. וְּ ר ָהָארֹךְּ ֶהּתֵ ִאסּור וְּ ָהֵקל ִא )ָאגּור וְּ ֵכן נֹוֲהִגין לְּ ם ָצִריךְּ וְּ
ַהנִּ  יּוַכל לְּ ֵאינֹו ָצִריךְּ לֹו וְּ ֶ ָמקֹום ש  לֹא ָלֵצאת, לֹא ֵיֵצא. ּובְּ ִית וְּ ּבַ ב ּבַ ֵ יֹות יֹוש  ִמיר ָלֵצאת, ֲאָבל ִאם יּוַכל ִלהְּ ַהחְּ ִית, ֵיש  לְּ ּבַ  ה(. ")אויָחם ּבַ

ֵאין ִנימָ לד.  ֶ י ש  ֵתָפיו ַאף ַעל ּפִ ל ַעל ּכְּ ֻקּפָ סּוָדר ַהמְּ ֻרּבֹו יֹוֵצא ָאָדם ּבְּ ֹו וְּ ִאם ֵאין ַהסּוָדר חֹוֶפה רֹאש  עֹו. וְּ ּבָ רּוָכה לֹו ַעל ֶאצְּ א ּכְּ
ֵתָפיו ֶזה ִעם ֶזה.  ה ִמּכְּ ַמּטָ יו לְּ ָ ֵני ָראש  ְּ ר ש  ַ ן ָקש  א ִאם ּכֵ  ָאסּור ָלֵצאת ּבֹו, ֶאּלָ

  טלטול מגבות

, לא יביאם בידו )מגבות( הרוחץ במי מערה, ובמי טבריא, ונסתפג, אפילו בעשר אלונטיאות משנה: )קמ"ז א'(
באלונטית אחת פניהם ידיהם ורגליהם, ומביאין  )אפילו(. אבל עשרה בני אדם מסתפגין )שמא יבוא לסוחטם(

 . )שמאחר שרבים הם, מזכירים זה לזה שלא לסחוט(אותה בידן 

מפני שחשודים על  ,)בלנים( : מסתפג אדם באלונטית, ומניחה בחלון. ולא ימסרנה לאולייריןתנו רבנן )קמ"ז ב'(
 . רבי שמעון אומר: מסתפג באלונטית אחת, ומביאה בידו לתוך ביתו. (15)סחיטה אותו דבר

 אמר ליה אביי לרב יוסף: הלכתא מאי? 

)כל אלו מתירים אפילו ליחיד להביא את המגבת לביתו  רבי יוחנן, הא רבי, הא שמואל, הא רבי שמעוןאמר ליה: הא 

 . ן(בשבת, ודלא כתנא דמתניתי

 שיטות הראשונים

כדפסק רב יוסף, דלא כתנא דמתניתין, שמסתפג באלונטית ומביאה  הראשונים: פסקו מסתפג אדם באלונטית
 .16השו"עלתוך ביתו, ולא גזרינן שמא יסחוט. וכן פסק 

  שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שא(

ִטית מח.  ֲאֻלנְּ ג ָאָדם ּבַ ּפֵ ּתַ סְּ ִמסְּ ּמִ ֶ ֶגד ש  רֹוֲחִצין()פי' ּבֶ ֶ ַאַחר ש  ִגין ּבֹו לְּ ּפְּ סֹר  ּתַ לֹא ִימְּ חֹט. וְּ א ָיבֹא ִלסְּ ּמָ ֶ יָנן ש  ִ יש  לֹא ַחיְּ ָידֹו, וְּ ִביָאּה ּבְּ ּומְּ
ִחיָטה.  ּוִדים ַעל ַהסְּ ֵהם ֲחש  ֶ ִנים ש  ַבּלָ  לְּ

                                                

 ו בשכבת זרעם. שמא יטמאו לונטיות ז ,מהיוהן חשודין בז ,בני אדם הנכנסין במרחץ ,אוליירין הם השמשיםרש"י. ורבינו חננאל פירש,  . 15

 רא"ש )סי' יב(. רמב"ם )הל' שבת כב,כ(.  –או"ח שא,מח. מקורות  . 16
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 טלטול בגדים ברשות הרבים

)דרך מלבוש לבית לבי בני  )מגבות(ים מביאין בלרי נש )בלנים(: האוליירין יוחנן "רבר אבא א חייא "רא )קמ"ז ב'(

 , ובלבד שיתכסה בהן ראשן ורובן. מרחץ דרך רשות הרבים(

)ונמצאת כמו אבנט, ומותר , צריך לקשר שני ראשיה למטה מכתפיים (17)בגד קצר שאינו מכסה ראשו ורובוסכניתא 

 . לצאת בה. שאם לא כן, אין זו דרך לבישה(

, שרביבו בהו למטה )בגדים לחיילים דרך רשות הרבים(יתו מאני לבני חילא אמר להו רבא לבני מחוזא: כי מעבר
 . )שלא יהיו שוליהם מונחים על כתפיכם, אלא משוכים למטה, שיהא נראה לבוש(מכתפיים 

  שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שא(

ֵאילד.  ֶ י ש  ֵתָפיו ַאף ַעל ּפִ ל ַעל ּכְּ ֻקּפָ סּוָדר ַהמְּ ֻרּבֹו יֹוֵצא ָאָדם ּבְּ ֹו וְּ ִאם ֵאין ַהסּוָדר חֹוֶפה רֹאש  עֹו. וְּ ּבָ רּוָכה לֹו ַעל ֶאצְּ ן ִניָמא ּכְּ
ֵתָפיו ֶזה ִעם ֶזה.  ה ִמּכְּ ַמּטָ יו לְּ ָ ֵני ָראש  ְּ ר ש  ַ ן ָקש  א ִאם ּכֵ  ָאסּור ָלֵצאת ּבֹו, ֶאּלָ

 ודין סיכה והתעמלות תטיפול בגוף בשב

. ולא מתגררין )לשפשף בכוח(, אבל לא מתעמלין כל הגוף להנאה( )ביד עלוממשמשין  )בשמן(: סכין משנה )קמ"ז א'(
 .)במגררת, משום עובדין דחול(

 . )ראה להלן(מאי טעמא? משום פיקא  )ומבאר(. אין יורדין לקורדימא (משנה: )המשך

 תניא:. . אבל ביד, מותר)שדומה לרפואה(לא שנו אלא בסם  )ומפרש(. )הקאה(ואין עושין אפיקטויזין  (משנה: )המשך
 רבי נחמיה אומר: אף בחול אסור, מפני הפסד אוכלין. 

. מי שנפרקה ידו )אם נשבר(. ואין מחזירין את השבר )מיישבים עצמותיו(ואין מעצבין את הקטן  (משנה: )המשך
 נתרפא.  ,. אבל רוחץ הוא כדרכו, ואם נתרפא)לרפאותם(בצונן  )ישפשפם(ורגלו לא יטרפם 

)אפילו של חולה, ואין בכך משום רפואה, דסיכה איתקש וממשמשין בבני מעיים בשבת  )בשמן(סכין : תנו רבנן )קמ"ז ב'(

 , ובלבד שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. (18לשתייה

 אמר: סך וממשמש בבת אחת. רבי יוחנןר: סך ואח"כ ממשמש. חמא בר חנינא אמ בי? ר)מה השינוי(היכי עביד 

 : אסור לעמוד בקרקעיתה של דיומסת מפני שמעמלת ומרפא. רבי יוחנןבר אבא אמר  אמר רבי חייא

                                                

 )קמ"ז ב', ד"ה דצריך(פירוש הרמב"ם. הובא בהגהות הגר"א. ורש"י פירש סודר גדול שתלוי לו בין כתפיו, וראשו עטוף בו. ותוספות  . 17
מטה שלא יפריחנו מעליו הרוח ואתי לאתויי, או משום דנראה כתבו דסכניתא הוא בגד דק, ומשום הכי צריך לקשר שני ראשיה ל

 כעין משוי, לפי שהוא דק מאד ואינו נראה מלבוש אלא אם כן נראה קשור. 

 . )כוונתו, ואף דרך בריאים לסוך בשמן(רש"י סנהדרין ק"א א'  . 18
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אומר: אם היו רגליו מלוכלכות בטיט  רבן שמעון בן גמליאלבמגררת בשבת.  )את הבשר(אין גוררין : תנו רבנן
 גורר כדרכו ואינו חושש. ,)ואינו להנאה(ובצואה 

 שפיר דמי. )לחתלו בבגדים ליישב איבריו שלא יתעקם(: לפופי ינוקא בשבת רבי יוחנןאמר רבה בר בר חנה אמר 

 ! )עצמותיו של קטן(אין מעצבין  תנן:והאנן  )ומקשה(

 . 19, דמיחזי כבונה)חוליות השדרה שנתפרקה אחת מהן(התם בחומרי שדרה  )ומתרץ(

)ומבאר  20ואין מחזירין את השבר. אמר רב חנא בגדתאה אמר שמואל: הלכה מחזירין את השבר ()שנינו במשנה:

 . לא יטרפם בצונן אבל רוחץ כדרכו, הלכה כן, וכן כל השאר( דתנןבגמרא שלגבי מי שנפרקה ידו או רגלו 

 שיטות הראשונים

, פירושו ף"הרי איהב. ובמקום שיש בו טיט ושמא יטבע רש,יפ רבינו חננאל .משום פיקא: אין יורדין לקורדימא
פירש,  רמב"םוה הרוחץ באותה בקעה מצטנן, ואותן המים משלשלשין את בני המעיים., שיש מי שאומר והוסיף

שם נהר, ואסור משום  רש,יפרש"י ו. 21זיע, והזיעה אסורה בשבתמהנכנס לשם וחמימות,  , ויש שםיםמ ערתמ
 .22הרמ"אכתב וכן  ויבוא לידי סחיטה. ,ובגדיו יירטבו ,החלקהלחשש 

ַבת "כרבי יוחנן,  הרמב"םפסק : שבתסיכה בשמן ב ֵמש  ּבְּ ְּ סּוךְּ ִויַמש  ּיָ ֶ הּוא ש  ת; וְּ ּבָ ַ ּ ש  ֵני ֵמַעִים ּבַ בְּ ין ּבִ ִ ּ ַמש  ָסִכין ּוִמתְּ
חֹל. ה ּבַ הּוא עֹושיֶ ֶ ֶדֶרךְּ ש  ה ּכְּ ּלֹא ַיֲעשיֶ ֶ ֵדי ש   .23השו"עוכן פסק " ַאַחת, ּכְּ

"ג, שאם היו ידיו מלוכלכות בצואה וטיט גורד כרשב , רא"ש, וריא"זרמב"םרי"ף,  ופסק: גרירה במגררת בשבת
 .24השו"עוכן פסק כדרכו. 

ל? ֶזה "כתב  רמב"םוהפירש, שמשפשף בכוח.  י"רש: התעמלות בשבת ַעּמֵ ת. ֵאי ֶזה הּוא ִמתְּ ּבָ ַ ּ ש  ִלין ּבַ ַעּמְּ ֵאין ִמתְּ וְּ
ָיִזיעַ  יַגע וְּ ּיִ ֶ ךְּ ַעד ש  ַהּלֵ ּיְּ ֶ ָיִזיַע, אֹו ש  יַגע וְּ ּיִ ֶ כַֹח ַעד ש  ִסים ַעל ּגּופֹו ּבְּ ּדֹורְּ ֶ ת, ש  ּבָ ַ ּ ש  ִזיַע ּבַ ּיָ ֶ ֵדי ש  מֹו ּכְּ ַע ֶאת ַעצְּ ַיּגֵ ָאסּור לְּ ֶ ; ש 

פּוָאה. ִהיא רְּ ֶ ֵני ש   .26י"רשובמקום אחר כתב כדברי . ם"הרמבהעתיק לשון  25שו"עוה" ִמּפְּ

                                                

 כ"ג א'. ראה פירוט השיטות בסוגית החזרת איברי תינוק שהתפרקו, לעיל פרק כל הכלים, ק . 19

נראין הדברים שקבלה בידו . רש"י. וכן פירש רי"ד )בפסקיו(. וראבי"ה )ח"א, שבת סי' שנ( כתב, סבירא ליה לשמואל מחזירין תנן . 20
 דתנאי היא, אי נמי קבלה בידו דיחידאה או משבשתא היא. 

ִעין ּבוֹ "ם "הרמב' כתב משנה תורהב'ו . 21 ּטֹובְּ ֶ ִטיט ש  לֹא ּבְּ ִלין, וְּ ְּ ש  לְּ ַ ש  ּמְּ ֶ ַמִים ש   , את'ות כמנהגו הטובבמלות קצר' , וכלל בזה"ֵאין רֹוֲחִצין ּבְּ
 .שנהממגיד  ף."ו בריני הפירושים שהובאש

 .(ת כא,כט; הל' שב)פירוש המשניותרמב"ם . (סג א בדפיו)ף "רי –מקורות או"ח שא,מו.  . 22

 .רמב"ם )שבת כא,כח( -מקורות . כז,באו"ח ש . 23

 רא"ש )סי' טו(. ריא"ז )הלכה ג, סעי' ט(.  .(לרמב"ם )שבת כא, -מקורות . כז,גאו"ח ש . 24

היה לנו להתיר כמו  ,ואין להקשות כיון שאין כאן שייכות שחיקת סממנים ,ס"ק קל(שכח, כתב המשנ"ב ). ו; שכז,באו"ח שכח,מב  .25
לפעמים מביאין הזיעה על החולה דכיון ש ש לומרי רי זה )שהתיר לכפות כוס חם על הטבור, ולהעלות אזנים, ואונקלי(!בסעיף שאח

שאין שייכות רפואה לאותן הדברים ע"י שחיקת  רי זה,משא"כ בסעיף שאח .ה האחרתחיישינן שיעשה רפוא ,סממנים ל ידיע ם כןג
דמבואר בע"ז )ומותר אף שלא במקום סכנה, אם יש לו צער. ובשו"ת שבט הלוי, ח"ח, סי' פד, הוסיף דאע"ג  לא גזרינן ,סממנים כלל

ו"ת ציץ אליעזר חלק ח, סי' טו, קונטרס משיבת נפש וראה ש. מותר ,צ"ל כיון שאין דרך לעשות בסממנים, דאפשר בסממנין ב',כ"ח 
 רמב"ם )הל' שבת כא,כח(. –מקורות  .פרק טו(
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ָטן, " על פי הגמרא לעיל, ס"ו ב', ,הרמב"ם: כתב דבר שאין בו חשש שחיקת סממנים ּפֹף ֶאת ַהּקָ ִללְּ ק וְּ ַחּנֵ ר לְּ ֵכן ֻמּתָ וְּ
ִלי, ּולְּ  כְּ ין ּבִ ד ּבֵ ּיָ ין ּבַ ַנִים ּבֵ ַהֲעלֹות ָאזְּ ֵדי ָלחּוש  ּולְּ ִנין ּכְּ ַסּמָ ין אֹוָתן ּבְּ ֶהן ֵאין עֹושיִ ַכּיֹוֵצא ּבָ ל ֵאּלּו וְּ ּכָ ֶ ֵלי; ש  קְּ ַהֲעלֹות ֻאנְּ

ֵיש  לֹו ַצַער ֵמֶהן. ִחיָקה, וְּ ְּ  .27השו"ע" וכן פסק ִלש 

, העצם ריא"זוכתב  כשמואל, שמחזירין את השבר. ורא"ש , רמב"ם,הרי"ף: פסקו רהלכה מחזירין את השב
 .28השו"ע, עצם שיצא ממקומו, מחזירין אותו. וכן פסק כתב טורוה .ותר להחזירו בשבתמ ,שנשבר

א , "הרמב"ם: כתב דחיקת כריסו של תינוק להוצאת הראי ּמָ ֶ ּלֹו, ש  ֶ ִאי ש  הֹוִציא ָהרְּ ֵדי לְּ ינֹוק ּכְּ ּתִ ּלַ ֶ ֵרסֹו ש  חֹק ּכְּ ָאסּור ִלדְּ וְּ
ִלין. ְּ ש  לְּ ַ ש  ִנין ַהּמְּ קֹותֹו ַסּמָ ְּ ַהש   .30השו"עוכן פסק  29"ָיבֹוא לְּ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שא(

ִחי...  גה:ה...  מו.  ָיבֹא ִליֵדי סְּ ָליו וְּ רּו ּכֵ ְּ א ִיש  ּמָ ֶ ִים, ש  ּמַ ִלּפֹל ּבַ ִליק וְּ ַהחְּ ּיּוַכל לְּ ֶ ָמקֹום ש  ת ּבְּ ּבָ ַ ש  ָאסּור ֵליֵלךְּ ּבְּ  .)רי"ו ֵחֶלק ג'(ָטה. וְּ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכז(

חֶֹמץ; ֲא  א.  ֶמן וְּ ֶ ָניו, לֹא ָיסּוךְּ ש  ָמתְּ ש  ּבְּ ֵ ֶ ַהחֹוש  ַבּדוֹ ָבל ָסךְּ הּוא ש   . ..ֶמן לְּ

ִר  ב.  א ּבְּ כַֹח ֶאּלָ ֵמש  ּבְּ ְּ ַמש  לֹא יְּ ַיַחד, וְּ ֵמש  ּבְּ ְּ ַמש  ָסךְּ ּומְּ ֶ ּנּוי, ש  ִ ֵדי ש  ין ַלֲהָנָאתֹו ַעל יְּ ִ ש  מְּ ְּ ַמש  יֹון ָיַדִים. ָסִכין ּומְּ  פְּ
ִלי ג.  כְּ ִדין ּבִ ָגרְּ ָליו מְּ  ֵאין מְּ ן ָהיּו ָיָדיו אֹו ַרגְּ א ִאם ּכֵ , ֶאּלָ ָכךְּ ּוי לְּ צֹוָאה. ֶהָעשי ִטיט וְּ פֹות ּבְּ  ֻטּנָ

 (שכח)או"ח, הלכות שבת, סימן 

ֶוִזין לט.  טְּ יקְּ ין ַאּפִ זֹון(ֵאין עֹושיִ הֹוִציא עֶֹדף ַהּמָ לֹוַמר לְּ ֵפי זּון ּכְּ ֵסד  )פי' ֶהָערּוךְּ ָאִפיק טְּ ּום ֶהפְּ ּ חֹל, ִמש  ֵרַמת ִקיא ֲאִפּלּו ּבְּ נּו ּגְּ ַהיְּ ּדְּ
ַטֵער ֵמרֹב מַ  ִאם ִמצְּ ד. ֳאָכִלים; וְּ ּיָ ר ּבַ ַסם ּוֻמּתָ ת, ָאסּור ּבְּ ּבָ ַ ש  ַסם; ּובְּ ר ֲאִפּלּו ּבְּ חֹל ֻמּתָ  ֲאָכל, ּבַ

נוּ מב.  ִלין, ַהיְּ ַעּמְּ ָאסּור ֵאין ִמתְּ יַע; וְּ ַיּזִ יַגע וְּ ּיִ ֶ ֵדי ש  כַֹח ּכְּ ּדֹוֵרס ַעל ַהּגּוף, ּבְּ ֶ ִעי.  ש  הֹוִציא ָהרְּ ֵדי לְּ ינֹוק ּכְּ ל ּתִ ֶ ֵרסֹו ש  חֹק ּכְּ  ִלדְּ

                                                                                                                                                                         

ע העתיק "קשה שהשוה ז. ולפי ם"בדלא כרמ, ויעאפילו אם אינו מז י משמע"שמדברי רש )שכח, ד"ה כדי שייגע ויזיע( ל"ביהוכתב   .26
 ם."רבה שיש לפסוק בזה כרמב כתב האליה, לדינאשודברי שניהם. 

 -דהא דבעינן שיש לו צער, דאם לא כן, היה אסור עכ"פ משום עובדא דחול. מקורות  )ס"ק קלו(או"ח שכח,מג. וביאר המשנ"ב  . 27
 . )הל' שבת כא,לא(מב"ם ר

 אבל ,כדאיתא בגמרא, דדוקא עצם הנשבר מותר להחזירו בירא ליהוס ל זה,"א חולק עגהמ וכתב משנ"ב )ס"ק קמה(,או"ח שכח,מז.  . 28
 (, וכל שכן, שכח,ל)למי שנשמט פרק ידו או רגלו ממקומו דאפילו לשפשף הרבה בצונן אסרו, העצם הנשמט ממקומו אסור להחזירו

"א וכתב דכל גובספר שלחן עצי שטים חולק על המ .נראה שאין להחמיר . ומכל מקום על ידי גויוהעתיקוהו כמה אחרונים .חזרה
והאי שכח,יז(. ח "או)ר'  לושרי להחזיר אפילו ע"י ישרא ,חשיב סכנת אבר כמו נשבר אם לא יחזירנו מיד)נקע(,  שיצא ממקומו לגמרי

רבו הדעות , ובכף החיים )אות רסב( כתבעיי"ש.  .איירי לדעתו בשלא נשמט לגמרי ממקומו )מי שנשמט פרק ידו ממקומו(דלעיל 
בזה, ועל כן לעניין דינא, יש לפסוק )כבסעיף שכח,יז( דאם נפל מחמת צערו למשכב, או שחלה כל גופו, אע"פ שאין סכנת איבר יש 

דרבנן אפילו על ידי ישראל ע"י שינוי. ואם יש סכנת איבר, שרי אפילו בלא שינוי. ועל ידי גוי, אפילו במלאכה דאורייתא  להתיר שבות
 רמב"ם )הל' שבת ב,י(. ריא"ז )הל' ג, סעי' יג(. רי"ף )סג א בדפיו(. רא"ש )סי' טז(.  –שרי. מקורות 

ויפסוק רבינו כמאן  ,(א' רוש לאסוכי ינוקא שזכרו בכל הכלים )שבת קכ"גאא"כ יהיה פי ,זה לא מצאתי מבוארכתב המגיד משנה,  . 29
. וצ"ע .יש לתמוה למה לא פסק כרב ששת דשרי ,לפי שלא מצאתי בחיבורו דין אסוכי שהזכרתי. וא"כ הוא ,דאוסר. והביאני לזה

החזרת איברי תינוק שהתפרקו(. ובמרכבת והגר"א )שכח, ס"ק סו( תירץ דמודה רב ששת דאסור, עיי"ש )וראה לעיל, קכ"ג א', סוגית 
  ."אבל אין משמשין את המעיין ,סכין כל מיני סכותהמשנה הביא מקורו מהתוספתא )שבת ד,ד(, "

 . רמב"ם, )רמב"ם שבת, כא,לא( -מקורות או"ח שכח,מב.  . 30
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ר לִ מג.  ּפֹות ּכֹוס ֻמּתָ נוּ )ַחם( כְּ נּו ּתְּ ַהיְּ ִלי, ּדְּ קְּ ַהֲעלֹות אּונְּ ִלי; ּולְּ כְּ ין ּבִ ד ּבֵ ּיָ ין ּבַ ַנִים ּבֵ ַהֲעלֹות ָאזְּ ַהֲעלֹותֹו ּולְּ ּבּור ּולְּ ֶנֶגד ַעל ַהּטַ ּכְּ ֶ ךְּ ש 
נָּ  ֶ ֵדי ש  ִנים ּכְּ ַסּמָ ים ּבְּ ל ֶאָחד ֵמֵאּלּו ֵאין עֹושיִ ּכָ ֶ ִנים, ש  ַצד ּפְּ ף לְּ ּפָ כְּ ּנִ ֶ ב ש  ֵיש  לֹו ַצַער ֵמֶהם. ַהּלֵ ִחיָקה וְּ ְּ  חּוש  ִלש 

קֹומֹו,מז.  ָצא ִמּמְּ ּיָ ֶ  ַמֲחִזיִרין אֹותֹו. ֶעֶצם ש 

 )או"ח, הלכות שבת, סימן של(

ּלֹא י.  ֶ ָגָדיו ש  בְּ כֹו ּבִ ָכרְּ ר לְּ מּו  ֻמּתָ ַעּקְּ  ֵאיָבָריו. ִיתְּ
ֶ  יא.  י ש  קֹוָמּה ַאף ַעל ּפִ ָלה ִלמְּ ק ָהָערְּ ַסּלֵ יו ּולְּ תֹוךְּ ּפִ ע לְּ ּבַ ּום ֶאצְּ ר ָלשי ָלד, ֻמּתָ רֹון ַהּוָ ַלת ּגָ ָלה ָערְּ ִקיא. ִאם ָנפְּ ּמֵ ֶ ָעִמים ש   ּפְּ
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