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דיני  נקוי  וקיפול  הבגדים   –ימן  שב    סהמשך
 בשבת


)אחד  (





 

 ) הוא  כלי  שכובשין  בו  בגדים  אחר
הכביסה  והם  שתי  לוחות  זה  על  זה  והבגדים 

)  ביניהם



 





הגה :
בית  יוסף (וכובעים  ושאר  כלי  פשתן  דינן  כסודר  

 :)ל"בשם ש
)בית  יוסף  ורבינו ()  או  על  מנעליו

  )ג"ירוחם  חלק  י


  ויש  מי  שמתיר  בשניהם :  הגה
חרס (  והוא  הדין  דמותר  להסירו  במעט  )ש"הרא(

 :)ג"רבינו ירוחם חלק י() הראוי לטלטל
     


     


 

)בסכין  או  בצפורן  (
 






ובגד  שאין :  הגה

עליו  לכלוך  מותר  לתת  עליו  מים  מועטים  ולא 

ק "ג  וסמ"בית  יוסף  בשם  סמ(מרובים  שמא  יסחוט  

  ויש  אוסרים  בכל )ש  פרק  קמא  דיומא"ת  והרא"וסה
ט "ד  וסימן  שי"בית  יוסף  בשם  הטור  סימן  של(ענין  

 :)ב"הגהות פרק כותוספות פרק כל כתבי ו



ויש  שכתבו  דאין  לחוש  לזה  דלא  אמרינן :  הגה

שריית  בגד  זהו  כבוסו  בכי  האי  גוונא  דאין  זה  רק 
  ולכן )טור  ובית  יוסף  ואגור(דרך  לכלוך  וכן  נוהגין  

נוק  מי  רגלים מותר  לנגב  ידיו  בבגד  שהטיל  בו  תי
 )טור(כדי  לבטלם  שאין  זה  רק  דרך  לכלוך  בעלמא  

אבל  אסור  ליתן  מים  ממש  על  המי  רגלים  כדי 
ב  ותוספות  פרק  שמונה "הגהות  מיימוני  פרק  כ(לבטלם  

 :)שרצים






 


 

     
)כעין  סכין  קטן פירוש  

)חד  וחריף



 

–
 


    






ובלבד  שלא  יהיו  מטונפות  או :  הגה

טור (מוזהבים  דאז  מסירן  כדי  שלא  יתטנפו  במים  

 :)ג"ש וסמ"והרא




    










    


     
     : ויש  אומרים

דבתולה  שאינה  חוששת  לגילוי  ראשה  אפילו 
תפורה  בשבכה  אסור  דחיישינן  שמא  תסירה  עם 

 :)אור זרוע(השבכה ואתי לאתויי 
      

)פירוש 
ככלים  העשוים  מעלי  לולבי  הדקלים  שהם  באריגה 
מה  שאין  כן  איצטמא  העשויה  כמין  לבד  כדאיתא 

)  בגמרא  שם

     

 



    

 


   



 





 





 


