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 הלכות מלבן וכיבוס בשבת 
 סעיף א  שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב

המנער טלית חדשה, שחורה, מן הטל שעליה, חייב שהניעור יפה לה כמו כיבוס. והוא  
וכ"ש שאסור לנער בגד שנשר במים או   הגה:שמקפיד עליה שלא ללבשו בלא ניעור. 

שירדו עליו גשמים. ודוקא בבגד חדש שמקפיד עליו, )כל בו(. י"א דאסור לנער בגד מן  
וש לדבריו )רש"י וא"ז(. אבל מותר להסיר  האבק שעליו, אם מקפיד עליו, וטוב לח

 הנוצות מן הבגד בשבת )א"ז(. וע"ל סימן של"ז.
 משנה ברורה סימן שב 

 וחדשה מיקרי אם לא נשתמש בה עדיין הרבה שעוד נראה בה חידושו:   -)א( חדשה    א:
ע"י    אבל חיוורי וסומקי לית לן בה והטעם דבחדשה ושחורה מינכר היפוי  -)ב( שחורה  

הניעור ומש"כ שמקפיד עליה הטעם דאז חשיבא הניעור כמו הכיבוס אבל אם אין  
 דרכו להקפיד ולובשו לפעמים בלי ניעור מותר לנער אף לכתחלה: 

ובזה אין חילוק בין שחור לשאר צבעונים כמו בטל לעיל דדוקא שם   -)ג( גשמים וכו' 
ם מרובין הדרך להקפיד  שהוא מועט אין מקפיד לנער אלא באוכמי אבל בכאן שהמי

 לנער בכל הבגדים ויש בזה משום סחיטה: 
ר"ל דמסתמא הוא מקפיד עליו לנער לפי שמתקצר ע"י מים.    - )ד( חדש שמקפיד עליו 

ואפילו אם הבגד ישן צריך ליזהר מלנערו מן המים בחוזק בענין שיבוא לידי סחיטה  
הניעור ]ש"ג והביאו   באותו הניעור כידוע כשהבגד בלוע ממים הוא נסחט יפה ע"י

 הא"ר[: 
הוא דעת רש"י וסייעתו דסברי דהא דאמרינן בגמרא אמר רב הונא    -)ה( דאסור לנער  

המנער טליתו בשבת חייב חטאת דהיינו כשמנער טליתו מן האבק והעפר שנבלע בו  
וחייב משום מלבן ודוקא בחדתי ובאוכמי אבל בעתיקי או בחיוורי וסומקי לית לן בה  

וכמו לעיל לענין טל וכונת הרב נמי דוקא בחדתי ובאוכמי והאי דנקט  כמבואר שם 
 בלשון איסור לאשמעינן דאם אינו מקפיד אפילו איסורא לית בה: 

עיין בא"ר שכתב דמדינא יש איסור בזה כי הרבה ראשונים סוברין   - )ו( וטוב וכו' 
בפרט  כשיטת רש"י ע"ש ומ"מ נראה דיש לסמוך על דעה ראשונה להקל ע"י א"י ו

דאיכא לפעמים משום כבוד הבריות בזה. וטוב ליזהר כשבא שחרית בשבת לבה"מ  
להניח כובעו ובגדיו במקום שימור כדי שלא יפלו לארץ ויעלו אבק עליהם ויבא לחילול  

 שבת:
שאין זה דומה לליבון שאין הנוצות תחובין בתוכו כמו המים   -)ז( מותר להסיר וכו' 

 לכן מותר אפילו בחדש ומקפיד עליו: והעפר אלא עומדין מלמעלה ו
לשון יבלת שפירושו גבשושית וה"ה קשין וקסמין דקין שנארגו   - )ח( הלוקט יבולות 

בבגד בלי מתכוין דינן כיבלת. כתבו האחרונים דה"ה דאסור להסיר השלל ]שקורין  
שטריגיוואנע[ שעושין החייטים בתחלת התפירה כדי לחבר החתוכים ואפשר דחיוב  

 בזה שדרך האומנין להסיר בעת גמר מלאכה:נמי יש 
 פסקי תשובות אורח חיים סימן שב 

ורק מעיל גשם כיון שאין מקפיד על מימיו, רשאי לנערו בקל ולא בחזקה, ואם עשוי  
מיריעת ניילון )וכן ניילון המכסה כובעו, ללא אריג(, רשאי לנער גם בחזקה, כי אין בו  

 כלל איסור סחיטה. 
ר הנוצות מן הבגד בשבת. שאין הנוצות תחובים בתוכו כמו מים  שם: אבל מותר להסי

ועפר, אלא עומדין מלמעלה, ולכן מותר אפילו בחדש ומקפיד עליו )מ"ב סק"ז(. ובכלל  
זה פירורי אוכל )יבש(, חוטים, שערות, קשקשים )קילופי עור(, קיסמים דקים, ושאר  

, כיון שאינם דבוקים לבגד,  מיני לכלוכים דקים שנפלו על הבגד, מותר להסירם בשבת
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ואין נבלעים בו כאבק ועפר, ורשאי לסלקם בידו ואף בשרוול בגדו או במטלית בנחת,  
 לא במברשת המיועדת לניקוי בגדים. אבל 

 סעיף ג 
מקפלים כלים בשבת לצורך שבת ללבשם בו ביום. ודוקא באדם )אחד(, ובחדשים  

ם חסר אחד מאלו התנאים, אסור.  שעדיין לא נתכבסו, ולבנים, ואין לו להחליף; וא 
 ויש מי שאומר דלקפלו שלא כסדר קיפולו הראשון מותר בכל ענין, ונראין דבריו. 

 דאם אין מקפלים רגילים שמתקמטים:  -)יב( לצורך שבת  :גמשנה ברורה 
ולכן אסור לקפל הטלית אף על פי שמצות ציצית כל היום ויכול    -)יג( ללבשם בו ביום  

מ"מ כיון שאין בדעתו להתעטף בו אסור אם לא במקום שנהגו להתעטף  להתעטף בו 
 בטליתות במנחה: 

אבל לא בשני בני אדם משום דבשנים מתפשטין הקמטים ונראה   -)יד( באדם אחד 
 כמתקן מנא ואם מקפל על הספסל דינו כמקפל בשנים: 

חשוב   לפי שכל שלא נתכבסו הם קשים ואין ממהרין לקמוט ואין -)טו( לא נתכבסו 
 הקיפול תיקון כ"כ עד שיהיה נראה כמתקן מנא: 

 דבצבועים הקיפול מתקן יותר:  -)טז( ולבנים  
אבל אם יש לו להחליף בגד אחר לשבת אף על פי שאין יפה כזה   - ( ואין לו להחליף )יז

לא התירו לו לקפלו וכ"ש אם אין דעתו ללבוש כלל בו ביום דאסור וכנ"ל בסקי"ג.  
ומ"מ ביום טוב שחל בע"ש מותר לקפל טליתו כשפושטו אם היא חדשה ולבנה אף  

בי תבשילין דאל"ה הרי אסור לו להכין  שאין דעתו ללבשו בו ביום והיינו כשעשה עירו
לצורך מחר כ"כ בא"ר אבל בחידושי רע"א הוכיח דאף בלא הניח ע"ת שרי אם היא  

 סמוכה לשבת: 
שאין לקיפול זה שום קיום ואין כאן מתקן כלל ולפיכך מותר   -)יח( מותר בכל ענין 

 אפילו אין בו אחד מאלו הד' פרטים ואפילו אין דעתו ללבשו בו ביום:
וכן סתמו האחרונים לדינא. ומ"מ מי שרוצה להחמיר על עצמו   -יט( ונראין דבריו )

שלא לקפל כלל ודאי עדיף ]מחה"ש[. מציעין את המטות מלילי שבת לשבת ולכתחלה  
טוב יותר שיציע מע"ש אבל אין מציעין משבת למוצאי שבת ומ"מ אם המטה עומדת  

מותר להציע דמקרי צורך שבת ]מ"א    בביתו והוא דבר מגונה ובזיון לשבת שיעמוד כך
 וש"א[: 

 מט שש"כ פרק טו סעיף 
מותר לקפל כל בגד שלא בקיפולו הקודם ויחזור ויקפלו אחרי צאת השבת בקיפולו  
הרגיל. וכן מותר לקפל בגדים שאין קיפולם ניכר בהם כגון בגדים עשויים גומי או  

ים שנתייבשו אחרי  ניילון פלאסטיק או דברי סריגה וגרביים ומותר לקפל כבס 
כביסתם אם אין כוונתו לעצם קיפול הבגד וגם אינו מקפיד על צורת הקיפול אלא  

הבגד במקומו וכל אלה מותרים גם אם אינו מתכוון להשתמש    כוונתו להקל על סידור
 בבגדים המקופלים בו ביום.

 שש"כ פרק יא סעיף מא 
אין לקפל מפיות נייר בצורה מיוחדת כדרך שרגילים לעשות לכבוד אורחים אבל מותר  
לקפלן קיפול רגיל. מפית בד שקיפולה נפתח אין לחזור ולקפלה שוב וכמבואר להלן  

 פרק טו סעיף מז. 
 פסקי תשובות אורח חיים סימן שב 

חדת כדי  וכתבו גדולי זמנינו שהדומה לזה הוא קיפולי נייר כשמקפלם בצורה מיו 
להניחם על השולחן, או כשעושהו כמין כלי קיבול לקבל מין מאכל וכדומה, ובכלל זה  
קיפולי נייר שמשחקים בו הילדים לעשות צורות שונות בעלי משמעות מסויימת, כל  
אלו יש לימנע מלעשותם בשבת משום איסור זה ד'נראה כמתקן מנא', אמנם אם  



3 
 

ולהשתמש עם המפיונים והנייר )כשאין  עשאום מערב שבת, מותר לפרקם ולסתרם 
 בעצם הנייר איסור מוקצה(.

וקיפולי מפיונים ונייר באופן סתמי ללא צורה מיוחדת ומשמעות מסויימת, אין בו  
חשש כלל, זולת עלונים וברכונים והזמנות ומשטחי נייר וקרטון אשר עושים מהם כלי  

מיועד, שיש בו איסור גם  קיבול, וגמר מלאכתם הוא על ידי קיפולן היטב במקום ה
 משום מכה בפטיש. 

 פסקי תשובות אורח חיים סימן שב 
 יג. טעם איסור 'הכנה משבת לחול', והאם מותר על ידי נכרי 

מ"ב סקי"ט: מציעין המטות מלילי שבת לשבת וכו' אבל אין מציעין משבת למוצאי  
צוה גם כן  שבת. ואיסורו מדרבנן משום 'מכין משבת לחול', ואפילו הכנה לצרכי מ

בכלל האיסור. ושני טעמים נאמרו באיסור זה. א. משום שטורח בשבת שלא לצורך,  
ושבת לעונג ניתנה ולא לטורח וצער. ב. משום 'זילותא דשבתא', שנראה כמזלזל  

 בקדושת היום כשמכין בו לצורך מחר. 
ואם עבר והכין משבת עבור ימות החול, ולאחר כן נמלך להשתמש וליהנות ממעשיו  

שבת גופא, הועיל לו לתקן מעשיו לפי הטעם הראשון, כי בסופו של דבר היתה  ב
טירחתו לכבוד שבת, אך עדיין צריך כפרה על מה שעשה לפי הטעם השני, כי בעת  

 עשייתו היתה כוונתו לצורך מחר, וזלזל בכבוד השבת.
או  ונחלקו דיעות הפוסקים אם מותר להכין משבת לחול על ידי נכרי, ובמקום הפסד 

לצורך מצוה ודאי יש להתיר, ואם הנכרי מעצמו עושהו בלא ציווי היהודי, כדי שיהיה  
 זמנו פנוי לצרכיו האישיים במוצאי שבת, לדברי הכל אין צריך למנוע בעדו.

 טו. להכין משבת זו לצורך שבת הבאה 
שם: אבל אין מציעין משבת למוצאי שבת. ומצינו חקירה והסתפקות באחרונים האם  

לעשות פעולות טירחא והכנה משבת זו לצורך שבת הבאה, או מיו"ט ראשון  מותר 
לצורך יום טוב אחרון, ובדברי חז"ל והראשונים ישנם ראיות לכאן ולכאן, וכשיש  
באפשרותו בקל ובלא הפסד לעשותו בימות החול, בודאי הסברא נותנת לומר שימנע  

 מכך בשבת. 
 פסקי תשובות אורח חיים סימן שב 

העיון בדברי הפוסקים מצינו עוד כמה אופנים שהתירו עשיה בשבת   והנה לאחר 
ואפילו התועלת מעשייתו הוא בימות החול, ולתועלת המעניינים נסכם הדברים אחת  

 לאחת. 
א. במקום הפסד. דהיינו במקום שיש חשש שיתקלקל הדבר או יגנב, ושאר מיני  

פעולה )ובזהירות שלא  פסידא, ואפילו הפסד רוחני או חשש שיכחה, התירו לעשות 
יהיה בו סרך מלאכה האסורה בשבת(, אפילו יש בה טורח, הגם שאין לו שום תועלת  

 מעשיה זו בשבת גופא. 
אמנם יש לדעת, כי לפי מה שמוכח מדברי השו"ע והפוסקים בכמה מקומות, גם  
במקום הפסד לא התירו אלא טורח מועט ולא טירחא מרובה, אא"כ צריך להציל  

ואין לו דרך אחרת כיצד להציל אא"כ יטרח בשבת, שאז מותר אפילו   מהפסד גדול
 טירחא יתירה, ואם יוכל ע"י נכרי לא יעשה ע"י ישראל. 

ב. כל שיש אפשרות שיהיה לו תועלת מעשייתו גם בשבת. ואפילו אפשרות רחוקה,  
רשאי לעשותה, אפילו שלמעשה לא יהנה ממנה, ויש אומרים שגם בזה בטירחא יתירה  

להקל, אא"כ השערתו שיהיה לו תועלת מעשייתו גם בשבת, ואז מותר אפילו עיקר  אין  
 כוונתו לצורך ימות החול, ובלבד שלא יאמר זאת בפיו. 

ג. ובשעת הדחק ולצורך מצוה רשאי לעשות פעולה אפילו יודע ודאי שלא יהנה  
 פיו. מעשייתו בו ביום, ובתנאי שלא יהא ניכר שעושה לצורך הלילה ולא יאמר זאת ב
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ד. כל דבר שעושה מתוך הרגל בלא טירחא ובלא שחושב על הצורך שבדבר. מותר  
לעשותו אפילו התועלת מעשייתו בימות החול, כגון להחזיר ספר בגמר לימודו, ואפילו  
סמוך לצאת השבת, ואף להחזירו מבית הכנסת לביתו, ליטול בכיסו מפתח של ביתו  

יר הטלית לביתו בגמר התפילה, וביום טוב  אפילו לא יצטרך לו אלא בלילה, וכן מחז
של סוכות מחזיר הלולב ומיניו, וגם רשאי לעטפם כדי שלא יכמושו, וכל כיוצא בזה,  

 אמנם גם בכל אלו וכיוצא בהם יזהר לא לומר שעושה זאת לצורך ימות החול. 
 

 סעיף ז 
כמלבן, אבל לא בחוץ   טיט שעל בגדו משפשפו מבפנים דלא מוכחא מלתא לאתחזויי

 דדמי למלבן ומגררו בצפורן. ויש מפרשים דה"מ לח, אבל יבש אסור דהוי טוחן. 
 סעיף ט 

מותר ליתן מים ע"ג מנעל לשכשכו; אבל לכבסו, דהיינו שמשפשף צדו זה על זה, אסור.  
אבל בגד שיש עליו לכלוך, אסור אפילו לשכשכו,  דזהו כבוסו, אלא מקנחו בסמרטוט  

ובגד שאין עליו לכלוך, מותר לתת עליו מים מועטים    הגה:דוחק, פן יסחוט.  בקל ולא ב
ולא מרובים, שמא יסחוט )ב"י בשם סמ"ג וסמ"ק וסה"ת והרא"ש פ"ק דיומא(. ויש  

 . אוסרים בכל ענין
הנה כדי לבאר את דברי אלו השני סעיפים צריך   -)לט( מותר וכו'  ט:משנה ברורה 

א( המלבן הוא מאבות מלאכות ולבון שייך בין בצמר    להקדים הקדמה קטנה וזו היא.
ובין בפשתן ובכל שאר מינים שדרכן להתלבן ולבון מקרי בכל דבר שדרך הצמר  
והפשתן להתלבן עי"ז ]ומה שנוהגין שמניח חתיכת פשתן לאחר אריגתו בחמה וזורק  

ים.  עליו מים כדי שתתלבן גם זה הוא בכלל מלבן[ ושיעורו בחוט שהוא ארוך ד' טפח 
ב( המכבס בגדים הוי תולדת מלבן וחייב וכן הסוחטן שהסחיטה ג"כ מצרכי כיבוס  
היא וה"ה דכיבוס שייך בעורות הרכין וי"א אף בקשין אך יש חילוק בין עורות לבגד  
דבעורות לא מקרי כבוס עד שיהיה כיבוס גמור ובבגדים קיי"ל דשרייתן במים זו היא  

ים לבנים ולא שנא צבועים ]אחרונים[. ג( והנה  כיבוסן וחייב משום מכבס ל"ש בבגד
דדוקא כשיש איזה דבר   י"אבהא דקי"ל דשרייתן היא כיבוסן יש דעות בפוסקים 

לכלוך על הבגד דהשרייה מעביר הלכלוך אבל אם אין שם לכלוך ואפילו הושחר מחמת  
לבישה לא מקרי כבוס ע"י שרייה לבד אם לא שמכבסן ממש או שסוחט את מימיהן  

דאפילו אין עליהם לכלוך    וי"א"מ אסור לשרותן מדרבנן גזירה שמא יבוא לסחיטה  ומ
כלל אמרינן דשרייתן היא כיבוסן אך כ"ז דוקא אם הוא דרך כבוס אבל אם הוא דרך  
לכלוך כגון שנטל ידיו במים ומקנחן במפה ואפילו אם היו המים טפוחים הרבה על  

ך בזה שרייתו היא כיבוסו דדרך לכלוך  ידיו וע"י קינוחו הוטפח המפה אפ"ה לא שיי 
שאם היו המים מרובין אפילו כשהוא דרך לכלוך אמרינן  ויש מחמירין עוד הוא 

שרייתו היא כיבוסו וע"כ הם סוברים דכשנוטל ידיו ורוצה לנגבן במפה יראה לנער  
 ידיו עד שלא ישאר עליהם רק מעט מים ואז מותר ועתה נבוא לבאר את הסעיפים: 

ר"ל כשיש על מנעל איזה דבר לכלוך נותן עליו מים עד שיכלה הלכלוך   - ו )מ( לשכשכ 
 וזה נקרא שכשוך: 

כדרך המכבסים. והנה מלשון זה משמע דסתם כיבוס במנעל   -)מא( שמשפשף וכו' 
אפילו איסורא ליכא ועיין בביאור הלכה שביארנו דמשמע מדעת הרבה פוסקים  

מותר רק בשכשוך בלבד אך בכלי עץ  דאיסורא איכא אפילו בכיבוס בעלמא ואינו 
 לכו"ע אין בו שום חשש כיבוס ועיין מה שכתבנו לקמיה בס"ק נ"א: 

 וחיובא נמי איכא דכיבוס שייך אף בעורות:   -)מב( אסור 
 אפילו רוק בעלמא:  - )מג( לכלוך 

 פי' שאסור ליתן עליו מים כלל ואפילו מועטים: -)מד( לשכשכו 
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ר"ל בגד שרייתו זהו כיבוסו והוי בכלל מלבן וחייב משא"כ מנעל   -כיבוסו  )מה( דזהו
 אף דשייך בו כיבוס מ"מ שרייתן אין זה כיבוסן אא"כ מכבס ממש וכנ"ל:

דשריה לא הוי כיבוס אלא כשיש עליו לכלוך ומ"מ אסור   - )מו( לתת עליו מים 
לכבסו אפילו במים  במרובים משום חשש דשמא יסחוט. ודע דאם מכוין בנתינת המים  

מועטין אסור ]כן מוכח בהדיא בספר התרומה וכן משמע ג"כ בסמ"ג אח"כ מצאתי  
 שכ"כ בא"ר בסימן ש"א ס"ק ע"ז[:

ואם הוא דבר שאין מקפיד על מימיו ומניחו כמה זמן עם המים   - )מז( ולא מרובים 
 לא גזרינן שמא יסחוט בזה כמ"ש סימן ש"א סמ"ו: 

מה דאמרינן שרייתן זהו כיבוסן הוא אפילו בבגד שאין עליו  ס"ל ד  -)מח( ויש אוסרין 
לכלוך ולכן אפילו במועטין אסור משום כיבוס ומ"מ אם נתינת מים על הבגד הוא דרך  

 לכלוך שרי כמ"ש בסעיף יו"ד בהג"ה ויש לחוש לדעה זו להחמיר בשל תורה:
 

 סעיף י 
יכלתו קודם שיקנחם  הרוחץ ידיו, טוב לנגבם בכח זו בזו ולהסיר מהם המים כפי 

ויש שכתבו דאין לחוש לזה, דלא אמרי' שריית בגד זהו כבוסו בכי האי   הגה:במפה. 
גוונא, דאין זה רק דרך לכלוך, וכן נוהגין )טור וב"י ואגור(. ולכן מותר לנגב ידיו בבגד  
שהטיל בו תינוק מי רגלים, כדי לבטלם שאין זה רק דרך לכלוך בעלמא. )טור( אבל  

 . ן מים ממש על המי רגלים כדי לבטלםאסור לית 
אבל מדינא שרי לשתי דעות הנ"ל בהג"ה לקנח במפה   -)מט( טוב וכו' משנה ברורה 

 וכמ"ש בהג"ה: 
הוא כדי לצאת גם דעת היש מחמירין שכתבנו למעלה בסס"ק ל"ט   - )נ( לנגבם בכח 

דאם הוא  דס"ל דבכל גווני אמרינן שרייתו זו היא כיבוסו אף שהוא דרך לכלוך אלא 
מעט מים סוברין דאין בזה משום חשש כיבוס אך משום דאין אנו בקיאין איזה מיקרי  

 מעט לכך כתבו דמנהג כשר שינגב ידיו בכח: 
שידיו מלוכלכות ומטנף בהם את המפה ודוקא במפה וכיוצא בהן   -)נא( דרך לכלוך 

על מימיו  שאין דרך להקפיד על המים הטפוחים אבל לנגב בדבר שדרך להקפיד בחול 
הבלועים בו אסור מטעם שמא יבוא לידי סחיטה וכמש"כ סימן ש"א סמ"ו כ"כ המ"א  
ועיין בפמ"ג שהכריע דדוקא במים מרובים אבל במים מועטים כמו שמצוי ע"י סיפוג  
הידים לא חיישינן לסחיטה כלל וכ"פ הא"ר ותו"ש להקל בסיפוג הידים ע"ש טעמייהו  

צא בו לכו"ע אסור לקנחו בבגד שמקפיד עליו אם  אבל אם נשפך מים על השלחן וכיו
 הוא מים מרובים שמא יבוא לידי סחיטה:

 שנוטל ידיו במים ומנגבם בהבגד:  -)נב( לנגב ידיו 
 סעיף יב 

 אסור לנגב כוס שהיה בו מים או יין, במפה, משום דאתי לידי סחיטה. 
 לז  שש"כ פרק יד סעיף  

יש מקום להקל ולקנח תינוק או לנגב את הפנים או הידים בממחטות לחות )אלו  
העשויות מניר ולא מבד( ובלבד שלא יסחט בידים את הממחטה ואף לא יקנח בחוזק  

 כי אז במעשהו לא יסחטו הנוזלים ולכן אין בזה משום איסור סחיטה. 
 פסקי תשובות אורח חיים סימן שב 

ולי האחרונים שאין בו דין ליבון וכיבוס, כיון שאין מקפיד  ולענין נייר: הסכימו כל גד
עליו, ומותר להרטיבו ולהשרותו במים ושאר משקין, ולקנח בו נוזלים, אך מכל מקום  

 איסור סחיטה יש בו. 
ולכן לענין להשתמש בשבת ב 'מגבונים לחים' למיניהן, כיון שמטרת השימוש בהן הוא  

משום איסור סחיטה, ויש הכותבים להתיר   על ידי סחיטת הנוזלים מהם, יש בזה
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כשאין הנוזל הספוג בהם בגדר 'טופח על מנת להטפיח', ויש הכותבים להתיר גם  
ברטובים הרבה כשמקפיד שלא לדחוק הנייר על מנת לסוחטו, אלא מקנח בקל, ולכן  
אם כי אין בידינו לגעור על המקילין, מכל מקום כיון שבקל יכול ליכשל באיסור  

מהראוי והנכון להחמיר ולא להשתמש בהם, אלא אם כן ירטיב קודם לכן   סחיטה,
 במים את המקום שרוצה לקנח. 

 ילקוט יוסף  
יש אומרים שמותר לקנח בשבת בנחת תינוק שעשה צרכיו בממחטה לחה. ]ובלבד    לז:

שיפרידנה מערב שבת[. וממחטה לחה העשויה מבד, יש לחוש לאיסור תורה, אחר  
עם הלחות שבממחטה. ויש הטוענים שכיום לא עושים ממחטה   דניחא ליה בקינוח

מבד, ויש לברר המציאות בדבר, ואם אכן הממחטה עשויה מבד, יש להחמיר שלא  
לקנח בה כשהיא לחה, שהרי ניחא ליה בסחיטה זו, ולדעת מרן )סי' שכ סי''ח( יש בזה  

אלט ולקנח בו  חשש דאורייתא. ]שבת ב' תשס''ד עמ' תרפח[. ומותר להרטיב נייר טו
 בנחת בשבת, ואין בזה חשש סחיטה. 

 ילקוט יוסף  
המכבס בגדים בשבת, הרי הוא תולדת מלבן, ואסור מן התורה. ולכן בגד שיש עליו    א:

כתם, אסור לנקותו במים, אף שאינו מכבס את כל הבגד. ואסור לנקות בגד בשבת הן  
ומה. וכן אין הבדל בזה בין  על ידי מים, והן על ידי שפשוף או נתינת אבקת טלאק, וכד 

בגד שחור לבגד הצבוע בשאר צבעים, ובין בגד חדש לבגד ישן. וגם אם אינו מקפיד על  
ניקיון הבגד, אסור לנקותו בשבת. אלא יעביר עליו את ידו, או יקנחו בסמרטוט יבש,  

 אבל לא ישפשף.  
גשם או שלג   בגד העשוי מניילון או מחומר סינטטי, ואין בו בד כלל, וירד עליו  ז:

בשבת, מותר לנערו אפילו בחוזקה. ולכן מעיל גשם העשוי מניילון או פלסטיק )שאינו  
ארוג(, ואין בו בד כלל, שנרטב מן הגשמים, מותר לנערו בכח בשבת מן המים שעליו,  

 שאין המים נספגים בו, ואין כאן חשש סחיטה. 
ת. אבל אין מציעין  מותר לקפל את השמיכות ולסדר את המטות מליל שבת לשב יט:

את המטות משבת למוצאי שבת, ואף אם יש שהות ביום כדי שיוכל לישן על המטה  
בשבת, מכל מקום כיון שאין דעתו לישן על המטה עד למוצאי שבת, הרי הוא כמכין  
משבת לחול ואסור. ואם דעתו להסב על המטה, מותר לסדרה, ואפילו הן עשר מטות.  

הוא דבר מגונה וביזיון לשבת שהמטה תעמוד כך, מותר  וכן אם המטה עומדת בבית, ו
 להציע המטות, דזה מיקרי צורך שבת. 

הרוחץ ידיו בשבת, טוב לנגבם בכח זו בזו כדי להסיר מהם את המים כפי יכולתו,    לג:
קודם שיקנחם במגבת. אך אין זה חיוב מעיקר ההלכה. ולכן רבים נהגו להקל בזה.  

או מי שרחץ כל גופו במים צוננים בשבת, ]למנהגינו שאנו  וכן מי שטבל ]במים צוננים[,  
מקילין בזה[, טוב להמתין איזה רגעים כדי שהמים שעל גופו ינטפו, ורק אחר כך יתנגב  
במגבת. וגם זה אינו מעיקר הדין, שאף שהמגבת נרטבת בניגוב, כיון שאין זה דרך  

 טוב להמתין כנז'. ליבון, לא שייך לומר בזה ''שרייתו זהו כיבוסו''. ומ''מ 
 


