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ד"בס

בשבתהדחת כליםאמצעים שונים לשימוש בה
הקדמה

כיום . כגון כלי אכילה לצורך הסעודה הבאה וכדומה, במשך יום השבת יש צורך להדיח כלים שהתלכלכו בסעודה

'ספוג: כגון, הדחתםמצויים אמצעים רבים המשמשים לשפשוף הכלים בעת  מברשת להדחת ', 'ננס', 'צמר פלדה, 

.ועוד' סקוטש ברייט'-העשויה מחומר סינטטי ונקראת ' ליפה, 'העשויה מחומר טבעי' ליפה','יםלכ

ל ונדון בשאלה האם מותר להשתמש בהם להדחת כלים "להלן נתאר את המאפיינים של האמצעים להדחת כלים הנ

ל "הבירור ההלכתי בנוגע לאמצעים להדחת כלים העשויים מחומרים סינטטים שלא היו קיימים בתקופת חז. בשבת

פוסקים ראשונים שבוארו על ידי מודיים יתבסס על עקרונות יסוד הנובעים ממקורות תל' סקוטש ברייט'ו ' ננס'כגון 

. ת של הפוסקים בדורות האחרונים"ואחרונים ועל ספרי הלכה ושו

תחילה מרטיבים את האמצעי איתו משתמשים להדחת הכלים במים המעורבים בחומר : הדחת הכלים נעשית כך

אם כן . החוצהרבים בחומר ניקוי מעותוך כדי כך נסחטים ממנו מים והכלי את תו לוחצים אותו ומשפשפים אי, ניקוי

מחשש ,'ממחק'איסור משום : הםל להדחת כלים בשבת "לכאורה לשימוש באמצעים הנהאיסורים האפשריים 

. תוך כדי הדחת הכליםהיוצאים המים עם חומרי הניקוי של ואיסור משום סחיטה. 1שבשפשוף הכלים מחליקים אותם

.אפשריותסחיטה זו יכולה להיאסר משתי סיבות 

Øמשקים מהמקום בו הם בלועיםשמפריד ' דש'שהוא תולדת מלאכת ' מפרק'איסור משום -' סיבה א.

Øטפרקשבתהלכותם"רמבכפי שכתב ה, שהרי סחיטת בגד היא חלק מכיבוס, איסור משום מלבן- ' סיבה ב'

. ..."היאכיבוסמצרכישהסחיטה, וחייבמכבסזההרישבוהמיםשיוציאעדהבגדאתוהסוחט"...:'יאהלכה

בסחיטת משקיםהאפשריים יםאיסורה

המקור בתלמוד

שאסור להדק את הבגד , ממנו למדים2.קיאשבתבמסכת , בתלמוד לעיון בדין סחיטת בגדים בשבת הואמרכזי מקור 

. מפני שבפעולה זו נסחט המשקה הספוג בבגד, וקל וחומר בשבת, ט"ביויין חבית ל ברז שהיקף ההכרוך ב

בההיא-! טבאביומאלהדוקיהאסור, דנזייתאמסוכרייאהאי: דרבמשמיהחייאברשימירבוהאמר..."

. "ימותולארישיהבפסיקשמעוןרבימודה: תרווייהודאמריורבאדאביי, מודהשמעוןרביאפילו

, בנקב- להדוקיהאסור.שוההנקבשאיןמפני, חרסשלחבית, בברזאכורכיןבגד- מסוכרייאהאי:י"שמפרש ר

.מתכויןשאיןבדברשמעוןביכרליהסביראלאאלמא- לסחוטמכויןקאדלאגבעלואף, סחיטהמשום

"מלשון הגמרא להדק את הבגד שהאיסור למדים י "ומפירוש רש, ברור שמדובר באיסור מדרבנן" להדוקיהאסור: 

מדרבנן אם מדובר באיסור סחיטה , בדבריואולם אין הבהרה , הוא משום סחיטההיין חבית של ברז היקף ההכרוך ב

.או משום מפרק,משום מלבן

.קיים רק בעת הדחת כלי מתכת או פלסטיק בעזרת צמר פלדה וידון במקומו' ממחק'החשש לאיסור משום 1
.סוגיא זו מובאת גם במסכת כתובות ו2



2

בביאור הסוגיא'הערוך'בעל שיטת 
לגבי הסובר 'הערוך'שלדעת בעל "אבל"ה "ד. מאעל מסכת שבת ן "כתב בשם הר'אות יח' שכסימן ב'בית יוסף'ב

את בשבת להדק סיבת האיסור . מותר לכתחילה-לא ניחא ליה דאם זה פסיק רישיה,במלאכה שאינו מתכווןששבת 

היין ,בגדהידוק הבהאיסור הוא מפני ש.החביתגגנמצא בשברז במדובר ו, היא משום מפרק'דנזייתאמסוכרייא'ה 

היה החבית ן פודאם הברז היה באבל,סחיטתומנהנההרי הוא ש, להדקואסורולכן ,הכליתוךיוצא לשספוג בו

. 'פסיק רישיה דלא ניחא ליה'שזה בגדר מפני , שהמשקה הנסחט הולך לאיבודימפנ, לכתחילהמותר להדק את הבגד

קושיית רבנו תם

בברז נקב הסביב שהידוק הבגד מדוע קשה בנו תם רשלתוספותבמובא . וכתובותמסכתבת גם בסוגיא זו המובא

ך שיילאיסור זה שייך רק במים ואוהרי איסור סחיטה הוא משום מלבן, משום סחיטהט "ביואסורהשל יין חבית ה

.ולא מלבנים אותו, שהרי הם מלכלכים את הבגד, ון ייןכגמשקיםבשאר

בולעו כגון יין ושכר ת דהא סחיטה משום ליבון ולא שייכא בשאר משקים דכל דבר המלכלך את "וקשה לר"...

..."ושמן לא שייך ליבון בסחיטתו אלא דוקא במים

רק על הרטבת בגד , 'שמא יסחט'–שגוזרים גזירת , מהם יש ראיה, לחיזוק סברה זו מביא רבנו תם מספר מקורות

.טבת בגד בשאר משקיםעל הר' שמא יסחט'גזירת ואין גוזרים , במים

גוזרים במים

Ø אם יכול להניח את רגלו ראשונה קודם שתעקר , היה מהלך בשבת ופגע באמת המים":קיגשבתבמסכת

.סחיטהלידיעלול לבא , אם יעבור במיםש, הואהחשש–. "אסור-ואם לאו , מותר-שניה 

Ø לא יביאם -הרוחץ במי מערה ובמי טבריא ונסתפג אפילו בעשר אלונטיאות ": קמזבמשנה במסכת שבת

רא מובג...."ומביאין אותן בידן, אדם מסתפגין באלונטית אחת פניהם ידיהם ורגליהםאבל עשרה בני . בידו

.סחיטהלידייבא , שהחשש בזה הוא שאם יביאה בידו, מפורש

Øשמא יסחטגזירההוא משום ,ט"בשבת ויו)בגדים(כליםמטביליןאיןהטעם שמובא ש. יחיצהבמסכת ב.

לא גוזרים בשאר משקים 

Øסחיטהוזרים שמא יבא לידי גלאייןביאם כן רואים שלג-..."בסודריןייןמסננין":שנינו: קלטבמסכת שבת.

Ø עליהסודראליפרוס"...אמרו לביום חוהרגיל דרך הנשיאה בשינוי מלגבי נשיאת חבית . לבמסכת ביצה "...

.מיםגביאלאליבוןשייךדלאמשוםוהיינוולא חששו לגזור שמא יבא לידי סחיטה

שמהם ניתן ללמוד. ובדף קמג: קכחבמסכת שבת בדף , רבנו תם מקשה על חלוקה זו ומביא שני מקורות בתלמוד

: ולא רק במיםכמו ביין ובשמן , גם בשאר משקיםיש איסור סחיטה ש, לכאורה

Øהיא תבואהרי ו-המקשהגמרא ו..." בשערהלהמביאהחבירתהשמןצריכההיתהאם"-: מסכת שבת קכח

.מבגדשמןלסחוט איסור משמע שישו,"בשערסחיטהאין"-צת ומתר, סחיטהידיל

Øרבנו תם מבאר "בומקנחיןאיןלאוואםבומקנחיןאחיזהביתעור לוישאםספוג"- . מסכת שבת קמג

.3בשמןסחיטהאיסור ייךמשמע ששו,בוהנבלעשמןסחיטתלידישמא יבא , ששהח,הואהאיסור עם שט

.שהמאירי ועוד ראשונים מבארים שהכוונה לספוג הספוג במיםיש לציין 3



3

בשני .'מלבן'גוזרים שמא יסחוט מחשש ל בשאר משקים לא: ל כך"מתרץ את הקושיא מהמקורות הנרבנו תם 

סחיטתכמו ב',מפרק'משוםשמא יבא לידי סחיטה האסורה מחשש אלא ', מלבן'החשש אינו משום , ל"המקורות הנ

במקרה שלנו של הידוק הבגד בהיקף ש,ומוסיף רבנו תם. הם צריכים את השמן היוצא בסחיטהשהרי , וענביםזיתים

מפני , שיצא המשקה בסחיטה' פסיק רישיה'אפילו שזה ' מפרק'לומר שהאיסור הוא משום ברז החבית אי אפשר 

.    מתיר רבי שמעון' פסיק רישיה דלא ניחא ליה'וב , המשקה הנסחט הולך לאיבוד ולא נוח לו ביציאת המשקהש

סור משום מפרק כיון שהנסחט הולך לאיבוד אף על גב דהוי פסיק רישיה ת דליכא למימר דא"והכא אומר ר"...

) ושם: זבחים דף צא(וכן פירש בערוך דכל פסיק רישיה דלא ניחא ליה שרי ועיקר ראייתו מפרק כל התדיר 

ש מזלפין יין על גבי האישים אף על גב דפסיק רישיה הוא דודאי מכבה הוא כיון דלא ניחא ליה "אליבא דר

..."יבוי שריבהאי כ

קוצרמשוםאחת, שתיםחייב- לעציםוצריךזומר": כהנארבביחס לדברי : דברי התוספות במסכת שבת עגגם מ

. כלל'מפרק'אינה דרך דישה ואין בה איסור , למדים שסחיטה בה המשקה הולך לאיבוד- ..." נוטעמשוםואחת

בעציםמיקרידלאלעציםצריךבעינןלגופהצריכהשאינהמלאכהדמחייביהודהבילרדאפילונראה"...

לגופןשסחטןשלקותואחדכבשיםאחד.) קמהדף (חביתרקבפלקמןיוחנןרביוכדאמר...זהבעניןאלא,קוצר

דרךשאיןלפיטעמאאלא,לגופהצריכהשאינהכמלאכהליהוילגופןשריואמאיחטאתחייבלמימיהןמותר

."בכךדישה

כמו כן לדעתו בסחיטה בה ', מלבן'רבנו תם בסחיטת הבגד שבהיקף ברז החבית אין איסור משום יוצא שלשיטת

? אם כן מדוע אסור להדק את הבגד שבברז בשבת, 4'מפרק'המשקים הולכים לאיבוד אין איסור כלל משום 

ו יש כלי בתחתית מדובר במצב ב: )לעילהובאה (' בית יוסף'ב ן שהובאה "יש לומר שדעת רבנו תם היא כדעת הר

. ולכן אסור להדק את הבגד שבפתח הברז, החבית הקולט את היין והיין לא הולך לאיבוד

י לקושיית רבנו תם"תירוצו של ר

יין מבגד יש סחיטת ב:'אתירוץ .רבנו תםקושיית י ל"של רשני תירוצים אפשרייםובאים מתוספות שם בהמשך ה

ִין ְלֻבׁשוֹ ("...מלבןמשום בשבת אסורה משום כיבוס ולכן הסחיטה  ּיַ ס ּבַ ּבֵ :)'יא–'בראשית פרק מט..."ּכִ

כל מקוםומבמיםכמוליבוןמשוםמשקהבשארלסחוטדאסורלמימרדאיכאמידיקשהדלאי"לרונראה..."

..."בסחיטתונהנההיהומעטבבגדיםנשאריםוהריחשהטעםכיוןיסחוטשמאבהוחיישינןלא

. רבי שמעוןדעת מדרבנן אפילו ליש איסור, פסיק רישיה דלא ניחא ליהבו,'מפרק'הסחיטה אסורה משום :'בתירוץ 

בי לרלכתחילהאסורליהניחאדלארישיהפסיקדהויל גבעואףמפרקמשוםדאסורנמילמימרומצינן..."

..."לגופהצריכהשאינהבמלאכהכמושמעון

איסור סחיטה משום מלבן ו תם נלדעת רב: ברז החבית כךבהיקף בגד הסיבת האיסור להדק את אפשר לסכם את 

. המשקה היוצאנהנה מתולדה של דש והאיסור הוא רק כ'מפרק'האיסור בחבית של יין הוא משום ,שייך רק במים

איסור הסחיטה הוא משום ' אפשרות ב. איסור הסחיטה היא משום מלבן ומלבן שייך גם ביין: 'אפשרות א,י"לדעת ר

. ובמצב של פסיק רישיה לדעת רבי שמעון יש איסור מדרבנן גם כשהמשקה הולך לאיבוד, תולדה של דש'מפרק'

שמדובר בבגד שעשוי מגידולי , שם הדגיש פרט חשוב', ק צא"ס' מלאכת דש סעיף מא' אגלי טל'כתב בספר ךכ4
. הקובע הוא במה הוא ספוג, ואפילו שהיין הוא גידול קרקע, או צמר גפן, קרקע כגון פשתן
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".  יש מי שמתיר"–ה "ד' שכמןסיב'הלכהביאור'מובא ב , בנושא זהי"רודעת רבנו תם ביאור דעת לסבר זה ה

ליבוןמשוםאיסורוממיםסחיטההיינוסחיטהענינישנידישוסייעתות"רדעתידועכיבקצרההעניןביאור"

דאיןבםאיןליבוןמשוםההיפוךהואמשקיןובשארלדשדמיולאלאיבודהולכיםהמיםכידשמשוםולא

דומיאהנסחטלמשקיןכשצריךקאודואךוענביםזיתיםדסוחטדומיאדשמשוםהואאיסוראאלאבםמלבנים

הולךהנסחטכשהמשקהוממילאדשמשוםרקהואאיסורוייןשלהואדהחביתזהבעניןהכאכ"ועדדישה

י"הרדעתאך)המגידהרבש"ריב,א"הרשב(מהראשוניםהרבהדעתהואוזה. דישהבכללזהאיןלאיבוד

..".מדרבנןאסורמ"דמבסייעתוכמהועוד

ם"דעת הרמב

לסחיטת בגדים ם "רמבבהם התייחס ה, שלהלן' הלכה טו' פרק כבוב' הלכה יא' פרק טב,הלכות שבתבשתי מקומות ב

.  וס שהוא תולדת מלבן ולא משום מפרק שהוא תולדת דשבכתב שהאיסור הוא משום כי, ממים הספוגים בהם

, והסוחט את הבגד עד שיוציא המים שבו הרי זה מכבס וחייב, וחייבהמכבס בגדים הרי הוא תולדת מלבן "

."...שולישהסחיטה מצרכי כיבוס היא כמו שההגסה מצרכי הב

לפיכך אסור לדחוק מטלית או מוך וכיוצא , והסוחט כסות חייב מפני שהוא מכבס, המכבס חייב משום מלבן"

..."יטהבה כדי לסתמה שמא יבא לידי סחבהן בפי האשישה וכיוצא 

,איה'מפרק'ם ולא משומכבסמים הספוגים בו משום בשבת בגד מם אסר לסחוט "נראה לומר שהסיבה לכך שהרמב

, ובסחיטת בגד מהמים הספוגים בו, משקים משום מפרק אלא כשצריך את המשקה הנסחטמפני שאין איסור סחיטת

.'מגיד משנה'וכך כתב ה , המים היוצאים בסחיטה הולכים לאיבוד

ל שהסחיטה בבגד יש בה שני פנים "בהרבה מקומות דלמא אתי לידי סחיטה ופירשו קצת המפרשים ז"...

בסחיטה זו מתלבן וזו היא תולדת המלבן והשני כשהיא משאר משקין כגון יין ,בגדבהאחד כשהיא ממים ש

עין וזו אינה לבמולפי שהוא מפרק ומוציא המשקין הושמן שאין הבגד מתלבן בהן ואסורה מפני תולדת הדש 

..."ל"א ז"ולזה נראה שנוטה דעת הרשב. אסורה אלא כשהמשקין היוצאין אינן הולכין לאבוד

מדגיש שבסחיטת בגד ממשקה אחר חוץ ממים ' הלכה יא' הלכות שבת פרק טם ב"י קאפח בפירושו לרמב"מהר

סחיטת פירות מהמשקה הבלוע בו, מפני שבסחיטה זו הבגד מתלכלך ולא מתכבס, בשבת אין איסור משום מכבס

.שהוא תולדה של מלאכת דש' מפרק'הם אסורה משום ב

אבל שאר משקים אינו , ל דדעת רבנו ברורה פשוטה שאין סחיטה אלא במים כיוון שהיא תולדת כיבוס"והנ"...

, שאסור לדחוק מטלית או מוך בפי אשישה' הלכה טו' כן שאינן מכבסים אלא מטנפים ומה שכתב בפרק כב

אור שמח הלכות שבת כתב ה...כי פתיחת ההלכה המכבס חייב משום מלבן, מיםמדובר באשישה המלאה 

דין סחיטת ' יכההל' לעיל פרק ח, מה נעמו דברי רבינו שחילק דין הסחיטה לשני אבות:'פרק ט הלכה יא

..."דמלבןתולדה לאב, וסחיטת בגדים שהוא מדין כבוס, תולדה לאב דדישה, פירות שהוא מדין מפרק

אינה אסורה תולדת דש שהוא ' מפרק'שום ממבגד שאר משקין כגון יין ושמן יש להדגיש שהאיסור בשבת לסחוט 

משקה שגדל כגון סחיטה מ, רק משקה ממקום גידולומשום שהאיסור מהתורה הוא רק במפ, מהתורה אלא מדרבנן

.  או סחיטת המשקה שגדל ובלוע בזיתים לצורך עשיית שמן, ובלוע בענבים לצורך עשיית יין
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ובאחרוניםע"בשופסיקה להלכה
כי , של יין עולהבעניין הידוק הבגד שסביב הברז בחביתשלהלן' סעיף יח'שכסימןאורח חיים בע"ושמרן במפסיקת 

פוסק שהרי מרן ', מפרק'אלא משום , לסחוט שאר משקים חוץ ממים מבגד משום מכבסבשבת איסור מרן סובר שאין 

ואם ' הערוך'שלא כדעת , רז נמצא בדופן החביתאפילו אם הב, הבגד הפוקק את החבית בשבתשאסור להדק את 

. אם הברז נמצא בדופן החבית או מעליהנפקא מינא אין , האיסור היה משום מכבס

תחתכלייהאשלאלהנהיגםטוב"–נוהגים היתר בזהוהמקילים רבים ב דרך ללמד זכות על כמו כן ממה שמרן כות

אבל אם האיסור היה משום , משום שאז המשקים הולכים לאיבודרק הדבר מועיל ..."הנקבשפוקקיםבשעההחבית

: ועיל שלא יניחו כלי מתחתלא מ, מכבס

שלאאי אפשרשי"אעפשמתירמייש, הייןבושמוציאיןשבדפנהנקבלסתוםפשתןשלבפקקשפקקוחבית"

. ומותר, ליהניחאדלא...רישאפסיקהוי, זובסחיטהנהנהשאינודכיון,כליתחתיויהאשלאוהוא, יסחוט

ויש, בדברהיתרנוהגיםוהעולם. אסור, הוארישאדפסיקכיון, ליהניחאדלאף על גבדאואמרו, עליווחלקו

לושיש...אספוגדהוימידימותר, לנעורתמגעתידואיןלנעורתחוץארוכהשהברזאדכיון, זכותעליהםללמד

בשעההחביתתחתכלייהאשלאלהנהיגםטוב, בהלגמגםויש, חזקהזוטענהשאיןולפי, אחיזהבית

. "...הנקבשפוקקים

'ברורהמשנה'

הברזאסתימתי"ע:כךע"מבאר את פסיקת מרן בשוה'הנעד' נק "ס' שכסימןב'ברורהמשנה'ה כך עולה מדברי 

שהרי לאיבודהולךהנסחטהיין, ם אין כלי מתחת החביתא.הפשתןבנעורתהבלועמשקהנסחט,הסרתואובנקב

טףהמשקה נושהחביתתחתכלי היהאםאבל.'מפרק'ואין בזה איסור מהתורה משום ,החביתבדופןנמצא הנקב

.ולא הולך לאיבודהחביתלתוךיורדהנסחטשהייןמפני , איסור תורהישבהידוק הבגד , החביתגג בהנקב שאו , אליו

אבל אם היה תחתיו כלי שנוטף בה .דהידממילא היין הנסחט הולך לאיבוד כיון שהנקב בדופן החבית בצ"

טיפת הנטיפה וכן אם היה הפקיקה בסתימת הנקב שלמעלה שהיין הנסחט יורד לתוך החבית בכל זה הוא 

"הדק או להסיר הפקיקה גם לשיטה זהל5איסור דאורייתא

דעהעלסמוךול,איבודכך שהמשקה הנסחט ילך ל, החביתתחתכליניחלהשלא, הנהיג את המקילים בזהלראוילכן 

.'לטיבותאתרתי'- יהיהו, ולא מגיעים לנעורת הפשתןארוכהברזאלהסתייע בהיתר שהומרןכאן שכתב הראשונה

כאן שמהדקין הברזא בחוזק ה שאין כןדשאני בית אחיזה של ספוג דמהני דאין שם אלא קינוח בעלמא מ"...

ראוי לנהוג שלא יניח כלי תחתיו וילך הנסחט לאיבוד ויסמוך על דעה ל כןתוך הנקב יש שם ודאי סחיטה ע

..."ברזא ארוכה שיהיה תרתי לטיבותאןכם צריך שיהיה גכל מקוםומ.הראשונה דהכא

מפני ,ממיםחוץ , שאר משקיםשל או ,ייןשלחביתלמרן מתייחס זהסעיףומדגיש שב' משנה ברורה'מוסיף ה וכן 

לכןו, וענביםזיתיםסוחטכמו'מפרק'משוםהואהסחיטה ואיסורמלבןמשוםסחיטתםבאין,ראשוניםכמהעתדלש

לדעה האחרונה מדרבנןורק,םהיוצאיםלמשקידעת כולם הוא שיהיה צריך למהתורהכדי שיהיה אסור , התנאי

יוצאים ממנו , שבזמן שלוחץ את הבגד הפוקק את הברז'מלבן'משוםהואה סחיטהאיסורמיםשלבחביתאבל. אסור

.אפילו אם המים הולכים לאיבוד, בכל מצבאסורהדבר ו'מלבן'של תולדההמים הספוגים בו וזו 

, אין בזה איסור מהתורה,'ד בשבת קמג"ופסקי הרי. י בשבת קמה"ראשונים רבים כגון רשיש לציין שלדעת פוסקים 5

.שהאיסור מהתורה לסחוט משקה משום מפרק הוא רק למשקה הנסחט ממקום גידולו כמו מיץ מפירותמפני 
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המובאים להלן ' עד יז' ובסעיפים טו, לסחיטת יין או שאר משקים מבגדבפסיקתו התייחס ל "הנ' ע בסעיף יח"מרן בשו

עולה שסחיטת מים 'משנה ברורה'מתוכן פסיקתו בסעיפים אלו וביאור ה.לסחיטת מים מבגדפסיקתו במרן התייחס 

:'טוסעיףבשבת בממים בדין סחיטת בגד 'שכסימןולחן ערוךשכך פסק מרן להלכה ב.משום מכבסהמבגד אסור

העשויבגדאבל,סחיטהלידייבאשמא, בושדוליםהכליל גביעוליתןהחביתל פיעסודרלפרוסאסור"

. "לסוחטועליוחושששאינומותר, עליולפרוס

והחשש , הכלימוהסודר מהמים שנבלעו בשמא יבא לידי סחיטת שמדובר בחשש ' ק מב"בס' משנה ברורה'מבאר ה 

. מלבןמלאכת משום הוא 

אז החבית י הכלי וסוחט בגד חייב משום מלבן ומיירי שהיתה "שיסחוט הסודר מן המים שנבלעו בו ע..."

".פריסת סודר בעצמה אסור משום חשש סחיטה אפילו אם לא יניח כלי לח על גבהי לאו הכיריקנית דא

,היאעל גבי הכלי שדולים בו אותו ולתת לכךסיבת ההיתר לפרוס בגד העשוי ש' משנה ברורה'כתב ה ' ק מג"ובס

.בא לידי סחיטהלכן אין חשש שיבמים וספוג אם הוא אינו מקפיד על בגד כזה מפני ש

..."הלושהרי לכך עשוי ואינו מקפיד עליו אם הוא שרוי במים ומיירי בענין דאין בו משום חשש א"...

להדקאסור":פסק מרןבנושא הידוק בגדים רכים שנתונים בפי פך המכיל משקה' סעיף טז'שכסימןולחן ערוךשב

:בשני אופנים' ק מד"בס' משנה ברורה'ה ומבאר זאת . "סחיטהמשום, משקיןשישפךבפימוכין

Ø אפילו שמדובר בבגד העשוי . משום מלבןוהחשש הוא , הםמן המים שנבלעו במוכיןהמדובר בחשש סחיטת

. 'מלבן'א לסחיטה שהיא תולדת ובבנקל יפי הפך כשהוא ב,דומהוכצמר גפןמוכגד רך מדובר בבהיות ו,לכך

Øשקה הבלוע בו נופל מפני שהמ,משום מפרקאסור, בו משום מלבןבשאר משקין חוץ ממים אין שסוברים גם ל

.יהפסיק רישהרי זה ,ואף שאינו מתכוין לזהלתוך הפך

אין, ספוג: "י ספוגל ידשולחן וכדומה עגוןכ,בנושא קינוח חפצים' סעיף יז'שכסימןבולחן ערוךשלהלכה בפסק מרן 

. "יסחוטשמאגזירה, אחיזהביתבוישלא אם כןאבומקנחין

בספוג סיבת ההיתר לגבי .ת אחיזה בוודאי יסחטו ממנו מיםספוג בילשאם אין ' ק מז"בס' משנה ברורה'מבאר ה 

שר לקנח עם הספוג מבלי שיצאו ם בית האחיזה מאפ"לדעת הרמבש'משנה ברורה'מבאר ה יש לו בית אחיזהש

.וקנים ממנה מיםרד בית האחיזה הופך את הספוג למעין צלוחית שמ"ולדעת הראב,מים

סיכום
.תולדת דש- 'מפרק'משום . ב.  תולדת מלבן- משום מכבס . א. משני טעמיםנובע בשבת משקיםהאיסור לסחוט 

Ø משום שבסחיטת שאר , שהוא תולדת מלבן הוא רק במים ולא בשאר משקיםהאיסור לסחוט בגד משום מכבס

.אפילו שהמשקים הולכים לאיבודהאיסור הוא ,מתלכלך ולא מתכבסהבגדמשקים 

Øשהוא 'מפרק'איסור משום אומנם . בגידולי קרקעמשום דש הוא רק , יסור מהתורה לסחוט משקה בלועהא

רק מתייחס האיסור מהתורה , לדעת ראשונים רביםאולם , קרקעתולדת דש ישנו גם בדברים שאינם גידולי 

כמו , אפילו אם אינו מקום גידולו, מדרבנן אסור לסחוט בגד ממשקה הבלוע בוו. ה ממקום גידולולסחיטת משק

.והמשקה לא הולך לאיבודהנסחט צריך את המשקה שהוא כרק הוא ' מפרק'משום כן האיסור 
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ספוגהדחת כלים בשבת בעזרת 

המקור בתלמוד
העוסק בעניין סחיטת תלמוד המקור ב. טים ממנו מים המעורבים בחומרי ניקויחנס, כאשר מדיחים כלים בעזרת ספוג

.מסכת שבת דף קמגבבבלי ספוג בשבת הוא בתלמוד ה

כך בין כך ובין: וחכמים אומרים. אין מקנחין בו- ואם לאו , מקנחין בו-אם יש לו עור בית אחיזה , ספוג"...

."ואינו מקבל טומאה, ניטל בשבת

.שכשאוחזו נסחט בין אצבעותיו-אין מקנחין בו.בית אחיזה של עור שיאחזנו בו-עור בית אחיזה:י"רשמפרש 

משום - ספוגמקנחים בבה כשאוחזים שידית -'בית אחיזה'י עולה שאסור לקנח בשבת בספוג שאין לו "מפירוש רש

פני מ, מותר לקנח בו' בית אחיזה'אם יש לו . י האצבעות"המים הספוגים בו יסחטו ע,שבהכרח באחיזתו לצורך קינוח

בסיבת ההיתר . שיסחטו' פסיק רישיה'ואין זה ,ן הסיכוי לסחיטת המים הבלועים בוקט' בית האחיזה'ב ואחזקתי"שע

.את מחלוקתם' מגיד משנה'כמובא להלן וכן מעמיד ה ד"הראבם ו"נחלקו גם הרמב' בית אחיזה'לקנח בספוג שיש 

ם"הרמב

' בית אחיזה'עולה שסיבת ההיתר לקנח בספוג שיש לו , שלהלן' הלכה טו' הלכות שבת פרק כבבם "רמבמפסיקת ה

. י בית האחיזה מקטינים את הסיכוי לסחיטת המים הבלועים בו"שעי "כהסברו של רש, היא

. ..."יש לו בית אחיזה שלא יסחוטלא אם כןבספוג אואין מקנחין ..."

ד"הראב

בית '', בית אחיזה'כאשר יש לספוג כותב שסיבת ההיתר היא מפני שם "רמבד בהשגותיו ל"לעומת זאת הראב

: את הספוג למעין צלוחית מלאה מים שמרוקנים ממנה את המיםכתהופשהוא מעין ידית המחוברת לספוג ' האחיזה

ואני אומר כיון שיש לו בית אחיזה , אי אפשר לקנוח בלא סחיטה, לי כי יש לו בית אחיזה מאי הויוקשיא "...

."הוה ליה כצלוחית מלאה מים שמריק ממנה מים אבל כשאין לו בית אחיזה הוה ליה כבגד ואסור לסחטו

ע ובאחרונים"שופסיקה להלכה ב
אך לא ', בית אחיזה'שמותר לקנח בספוג שיש לו , פסקשלהלן' סעיף יז'שולחן ערוך הלכות שבת סימן שכמרן ב

. גזירה שמא יסחוט, יש בו בית אחיזהלא אם כןאין מקנחין בו א, ספוג": 6ביאר את סיבת ההיתר

' בית אחיזה'עולה שלדעתו סיבת ההיתר בספוג עם , שלהלן' סעיף א' סימן שלהבהלכות שבת אולם מלשון פסיקתו ב

. אין חשש משום סחיטהבספוג שיש לו בית אחיזהש, כתב שםשהרי ,ם"י והרמב"היא כמו רש

דהיינו שלא ישים , ובלבד שלא יספוג...בכלים הרבהלוזון שלש סעודות אפיממצילין ממנה , חבית שנשברה"

, חשש סחיטהאדליכ, ואפילו אם יש לו בית אחיזה. גזירה שמא יסחוט, הספוג במקום היין לחזור ולהטיפו

. ..."שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, אסור

.לצורך הדחת כלים) בית אחיזה(עם ידית ' ספוג'להלן התייחסות הפוסקים האחרונים בעניין השימוש בשבת ב 

.ם"י והרמב"מבואר שדעת מרן כדעת רש' ק מח"בס' משנה ברורה'א שהובאה ב "אומנם מהגהת הגר6
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'מנחת יצחק'ת "שו

להדחת כליםלוןיספוג של מתכת או ניהתייחס בקצרה לעניין השימוש ב' סימן מט' חלק ג'מנחת יצחק'ת "שוב

ההלכתי הבדל בתשובתו לא התייחס ל. אך יש בזה איסור מדרבנן, שאין בזה איסור מהתורההיא מסקנתו .בשבת

דן בשאלה האם מותר להשתמש ' סימן נשם באולם . ספוג שיש לו בית אחיזהלבין ספוג רגיל בין , לעניין זה

שמרן , 'בית אחיזה'ידית המברשת נחשבת כ שפסק ו,בשבתולהדחת כלים לציחצוח שיניים עם סיבי ניילון במברשת 

טעם בד "ל הראבשוהן לפי ביאורו ,ם"י והרמב"רשביאורם של הן לפי , 'יזסעיף 'שכמןסיבאת השימוש בה התיר 

כמו , אפשר להקל בדבר שלא שייך בו סחיטהעולה שמדבריו שם .בשבת'בית אחיזה'שיש לו ספוג לקנח בההיתר 

.םאת המים לתוכיםובולעגים סופאשר אחרים או בחומרים בספוג אין להקל אבל , ולעותבינן שאילון ינשערות מ

'מנוחת אהבה'

, אפילו בחוזק, פסק שמותר בשבת לקנח בספוג שיש לו בית אחיזה' סעיף כו' פרק ו' חלק ב' מנוחת אהבה'בספר 

את השולחן או מדיחים בו בתנאי שבזמן שמקנחים בו זאת , ואפילו שהמים נסחטים מהספוג בשעה שהוא מקנח בו

:זו לשונוו.ולא בגוף הספוג'בית האחיזה'אוחזים ב , את הכלים

משום , לאחוז בו' בית אחיזה'אסור לקנח בשבת מים או משקים שנפלו על גבי שולחן בספוג שאין לו "

, אפילו בחוזק, מותר לקנח בו', יזהבית אח'ואם יש לספוג , הרי הוא נסחט בין אצבעותיו, שכשאוחז בספוג

והוא הדין שמותר לקנח בשבת כוסות וקערות . בתנאי שיאחזנו בבית אחיזתו, י שנסחט בשעת הקינוח"אעפ

אף על פי ' בית אחיזה'בספוג שלנו העשוי מחומרים מלאכותיים ויש לו , שרוצה להשתמש בהם בשבת

". שבשעה שמקנח בו נסחטים ממנו מי הסבון הבלועים בו

ם "ע עולה שמרן קיבל את טעמו של הרמב"מפני שאומנם מפסיקת מרן בשו, בהערה שם מבואר שהטעם לזה הוא

המשקים הבלועים בו אינם ' בית אחיזה'שכאשר יש לספוג , והוא', בית אחיזה'להיתר הקינוח על ידי ספוג שיש לו 

בית 'י "והיא שע' בית אחיזה'פוג שיש לו ד להיתר הקינוח בס"ולא קיבל את סברת הראב, נסחטים כשמקנחים בו

כאשר דווקא אם , לומר שהתנאי להיתר הואיש ואם , הספוג הוא כצלוחית מלאה מים שמרוקן ממנה מים' האחיזה

.כדי שלא יסחט, ישתדל לא לקנח בחוזקה' בית האחיזה'ב אוחז 

הספוג הייןאת מוציאבהידוק שחביתהידוק הבגד שבהיקף ברז הלגבי ' סעיף יח' אולם מפסיקת מרן בסימן שכ

י "במקום בו המשקה הנסחט הולך לאיבוד מתיר מרן עפ, ל"הנד "י שאינו מקבל את סברת הראב"נראה שאעפ, בבגד

.'פסיק רישיה דלא ניחא ליה'המתיר ב ' הערוך'בצירוף דעת בעל זאת , אפילו להדק את הבגדד "סברת הראב

י שהמשקה שנבלע בו "אעפ, אפילו בחוזק, יש להתיר לקנח בו' בית אחיזה'ש לו אם כן גם בנדון שלנו לגבי ספוג שי

ואפילו במצב . שהרי לא נוח לו ביציאה המשקה מהספוג', פסיק רישיה דלא ניחא ליה'הואיל וזה בגדר , נסחט ממנו

ביציאת המשקה שאז נוח לו ' בית אחיזה'כגון בהדחת כלים בספוג עם , בו המקנח בספוג מעוניין ביציאת המשקה

איסור ולכן , אלא מחומרים סינטטים, מהטעם שהספוג בימינו אינו עשוי מגידולי קרקע, מותר, עם הסבון לניקוי הכלים

.       המותרתבשינוי ההרי זו סחיט, המשקה יוצא בדרך קינוח ולא בדרך סחיטהוהיות ו, סחיטתו הוא מדרבנן

סיכום
תר מו' בית האחיזה'אוחזים אותו ב , ובעת הקינוח בו'בית אחיזה'יש לו אם ,סינטטיםעשוי מחומרים בימינו שספוג ה

בו נסחטים יםי שבשעה שמקנח"אעפ, תהנצרכים לשבכוסות וקערות או כלים כגון בשבת מים משולחן לקנח בו

אך המיקל , לוע בוכדי שלא בהכרח יסחט המשקה הב, ראוי לא לקנח בו בחוזקלכתחילה . ממנו מי הסבון הבלועים בו

.בזה יש לו על מי לסמוך
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בשבתשיערת איסור סחיט
אשה שטבלה טבילת מצווה בליל : לדוגמא, בשבתהרטוב ממים השיערישנם מצבים רבים בהם צריך ליבש את 

יש לברר האם מותר לסחוט את השיער . או אדם בעל זקן שרחץ את פניו והרטיב את שערות זקנו ועוד, שבת

.שמנגבים אותו בעזרת מגבתבשבת לפני 

ראינו שיש שני נימוקים אפשריים לאיסור , בדין סחיטת בגדים מהמשקה הבלוע בהם בשבתלעיל במסגרת העיון 

', מפרק'איסור משום . ב. שהרי סחיטת בגד היא חלק מתהליך הכיבוס', מלבן'איסור משום מלאכת . א: סחיטה בבגד

אם יש ה: השאלהתשובה להשלכה ישירה לגבי אלולנימוקים .לוע בומוצאים את המשקה הבשהרי בסחיטת הבגד 

.מה מקור האיסור האם מהתורה או מדרבנן, אם כןו,איסור לסחוט את השיער בשבת

המקור בתלמוד

: יולדת בשבתךצורלהבאת שמןהעוסק ב: מסכת שבת קכחסחיטת שיער בשבת הוא בהמקור בתלמוד לעיון בנושא 

אם ...מביאה בשערה-ואם אינו ספק ביד , מביאה לה שמן בידחבירתה- אם היתה צריכה לשמן ...:ר"ת"

..".אין סחיטה בשיער: רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו- ! תיפוק ליה משום סחיטה. 'היתה צריכה לשמן וכו

.ואין בולע, שהוא קשה- אין סחיטה בשיער:י"רשמפרש 

משמע שלדעתו אין איסור סחיטה בשיער כלל ."ואין בולע, שהוא קשה-סחיטה בשיער אין ": י שכתב"מפירוש רש

:זו תמצית לשונוו, 'ת אורח חיים סימן קנז"שו' אבני נזר'ת "וכן כתב בשו. ואפילו לא מדרבנן

'מהלכות שבת הלכה יא' ם דהנה צריך להבין בהא דכתב הרב המגיד בפרק ט"לי בדעת הרמבוהנראה"...

י דאינו בולע ואין כאן סחיטה "כיון דפרש. בהא דאין סחיטה בשער אבל איסורא מיהו איכא עד כאן לשונו

"...איך שייך לאסור כלל. כלל

ם"רמב

היה מקום להבין שמותר לסחוט " בשערסחיטהואין: "...שכתב', יאהלכה'טפרקשבתהלכותם ב"מלשון הרמב

ניתן לדייק שעל סחיטת שיער ". סחיטתועלחייביןשאיןלעורוא הדיןוה"...אולם ממה שכתב בהמשך . בשבתשיער

":ואין סחיטה בשיער"ה "ד' טפרקשבתהלכותב' מגיד משנה'וכן כתב ה . יסור מדרבנןאאבל יש , אין חיוב מהתורה

ומיהו, כ"עבשערסחיטהאיןתרוייהודאמריב יוסףוררבה) ח"קכשבת(מפניןפרק. 'וכובשערסחיטהואין"

: "איכאאיסורא

'אבני נזר'ת "שו

, והוסיף שהסיבה שאין בזה איסור תורה היא', ח סימן קנז"חלק אוב'אבני נזר'ת "שום ב"וכן ביאר בדברי הרמב

את פולטמפני שהשיער בולע את המשקה ובסחיטתו , ויש בזה איסור מדרבנן, שבסחיטה לא מתייפה מראה השיער

:זו תמצית לשונו. הבלוע בו

אלא דהוי . ער דאינו בולע ואינו סוחט כלליי אין סחיטה בש"ם אינו מפרש כרש"על כן נראה דהרמב"...

מכל מקום לא נפסד מראה . דאף שבולע,עריוזה טעם אין סחיטה בש...הסחיטה ואף על פי כן אין חייבין עלי

"בסחיטתו מפליט הבלוע כיבוס הוא ואסור מדרבנןומכל מקום כיון שבולע ו. וכן בעור, עריהש
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'בית יוסף'

ד שאשה "והראב' כל בו'הביא את דעת ה , בדין טבילת מצווה לאשה בליל שבת', יורה דעה סימן קצט' בית יוסף'ב 

. א לידי סחיטת שערהואלא תדחה את הטבילה למוצאי שבת מחשש שמא תב, לא תטבול טבילת מצווה בליל שבת

דחה את דבריהם וכתב שמותר לאשה לטבול ' בית יוסף'ה . שלדעתם איסור סחיטת שיער בשבת הוא מהתורהיוצא 

:   מדרבנןאו אסורה , מותרתבשבת ממים שיער וצא מדבריו שלדעתו איסור סחיטת י.טבילת מצווה בליל שבת

יום טוב והיאך תנצל אני תמה היאך אשה יכולה לטבול בליל שבת ו) ד"פו דף נד ע' סי(כתב הכל בו "

כ ואף על פי שהן דברי "ויום טוב עמסחיטת שער ולכך אני אומר שראויה הטבילה לידחות עד מוצאי שבת

כל הני רבוותא דשרו לטבול ביום טוב דבריאין לדחות ) צח' שער הטבילה עמ('בעלי הנפש'ד בספר "הראב

ער אינה כלום יוחששא דסחיטת ש.) שבת נז(ושבת ועוד דהכי משמע בהדיא בריש פרק במה אשה יוצאה 

..."שאין סחיטה בשער) א"הי(מהלכות שבת ' ם בפרק ט"שהרי פסק הרמב

שלדעתו סחיטת שיער בשבת אסורה ניתן ללמוד , ם"בדברי הרמב' אורח חיים סימן שלב'בית יוסף'וממה שכתב ה 

דאין סחיטה בשער ונראה שהוא ) א"ילכה ה(' ם בפרק ט"ופסק הרמב":וזו תמצית מלשונו, ם"כדעת הרמב, מדרבנן

..."דאף על גב דאין סחיטה בשער איסורא מיהא איכא...ל"ז

סיכום
Ø אפילו לא מדרבנן, שיער לא בולע ולכן אין בו איסור סחיטה בשבת כלל- 7י"רשלדעת.

Øאך יש בזה איסור מדרבנן, בסחיטת שיער בשבת אין איסור מהתורה–ם "לדעת הרמב.

Øבסחיטת שיער בשבת יש איסור מהתורה–' כל בו'ד ולדעת ה "לדעת הראב.

ע ובאחרונים"פסיקה להלכה בשו
שולחן ערוך יורה אולם מלשון פסיקת מרן ב, בהלכות שבת לדין סחיטת שיער בשבתמרן לא התייחס באופן ישיר

אפשר אם כן , עולה שמותר לאשה לטבול טבילת מצווה בליל שבת' וסעיף ו' סעיף ה' דעה הלכות נדה סימן קצט

' סעיף הב.  8ובמקום טבילה של מצווה לא גזרו חכמיםמדרבנןהוא איסור סחיטת שיער בשבת , שלדעת מרןלומר 

וחל , ימים טובים ביום חמישי וששי' וכן אם חלו ב"...- ' סעיף ווב."תחוף ביום, נזדמנה לה טבילה בליל שבת"–כתב 

. ..".תחוף ביום רביעי בשבת ותקשור שערותיה כדי שלא יתבלבלו, ליל טבילתה בליל שבת

:בשק העשוי משער וכדאיתא במשנה זבחים צגוהרי כיבוס שייך אף : "מקשה"אסור"ה "ד'סימן שב'ביאור הלכה'ב 

, שאינו מחובר לגוף, מעלה אפשרות לחלק בין שיער תלושוכדי ליישב זאת "דאחד הבגד ואחד השק טעונין כיבוס

. דחוקחילוק אולם טוען שזה .לבין שיער המחובר לגוף שלא שייך בו איסור כיבוס, שיש בו איסור כיבוס מהתורה

כמו כן ניתן . לחלק בין שיער שהוא קשה לבין שק העשוי מנוצה של עיזים שהיא רכה יותרלעצם קושייתו נראה 

בה צריכים את ת בגדשסחיט. שהובא לעיל. ספות בכתובות וי החילוק העולה מדברי התו"ייתו עפליישב את קוש

ספוג שיער הבסחיטת . אסורה משום מלבן, ואם לא צריכים את המשקה נסחט'מפרק'אסורה משום המשקה הנסחט 

בכל זאת ו,זו סחיטה משום מפרק ואסורה מדרבנןאם כן,צריכה את השמן היוצאאשהה) שהובא בגמרא(בשמן 

היוצאים את המים אינה צריכה היות ו, אבל בסחיטת שיער אחרי רחיצה. התירו לעשות זאת לצורך יולדת

.לכתחילהלעשות זאת ותרזה לא שייך בשיער ולכן מאיסור ו, אם יש בזה איסור האיסור הוא משום מלבן,מהסחיטה

:א בחידושיהם למסכת שבת קכח"א והריטב"דעת הרשבךכ7
."ואפשר דבמקום טבילה לא גזרו,איסורא מיהא איכא, ג שאין סחיטה בשער"אע"...' קצטד"שיורי ברכה יוכתב ב8
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טוויה או אריגה של בשק וכן בכל כלי העשוי ב: כךאפשר ליישב את קושייתו , גם אם נתייחס לנוצה של עיזים כשיער

.  לא בולע את המיםעצמו אבל לא שייך בו איסור סחיטה מפני שהוא ,שיער אומנם שייך בו איסור כיבוס בשבת

'אגרות משה'ת "שו

.בשבתאת הזקן רחוץ אדם למותר להאם - דן בשאלה ' סימן קלגברח חייםאו' אחלק 'אגרות משה'ת "שוב

ם "הרמבאומנם :מהסיבות הבאות, ומסקנתו היא שמותר לאדם לרחוץ את זקנו ואין לגזור בזה משום שמא יסחט

בסימן ' בית יוסף'וב ' מגיד משנה'כמובא ב , סור מדרבנןיאיש בזה אבל , מהתורהעריסחיטה בשאיסור אין שפסק 

.מותר,'פסיק רישיה'של הוא בדרך שאף ,לסחוטאינו מתכויןהיות ו,דרבנןמיסור אולם היות ומדובר בא.'של

א ל'מלבן'איסור משום הרי ש'מפרק'שום מהאיסור הוא ,ערישבאם יש איסור סחיטהשהדבר ן שפשוט מכיוו, כמו כן

פסיק רישיה דלא ניחא ליה הרי זה ,לאבודכיםהולהמים הנסחטים ון שוכימו.הגוףחלק מער הוא ישייך בגוף והש

.דרבנןמכשמקור האיסור הוא ,באינו מתכויןלכולי עלמא שמותר 

'שמירת שבת כהלכתה'

ומשמע מדבריו שהאיסור (פסק שאסור לסחוט את השיער בשבת ' הלכה כב' פרק יד'שמירת שבת כהלכתה'בספר 

:זו לשונו. שלא בדרך ניגוב, )מדרבנן

, ובמקום צער, שלא בדרך ניגוב, אבל אסור לסחוט את השערות, מותר לנגב את הגוף וגם את השערות"

..."ואין לאסור משום סחיטת המים מהם, מותר לחכך בשערות רטובות

'קוט יוסףיל'

אך עליו להיזהר לא לסחוט , בשבתאת זקנו לרחוץ לאדם מותר שפסק ' עמוד פט' בחלק הלכות שבת 'ילקוט יוסף'ב

. 9מפני שמדרבנן יש איסור סחיטה בשיער, את הזקן מהמים שבו

וכן . שמדרבנן יש סחיטה בשער, אך יזהר שלא יסחט המים שבזקן, לרחוץ את זקנו בשבתלאדםמותר "

."מותר לקנח השפם בשבת, השותה מים ושאר משקים

'מנוחת אהבה'

, בשבתאת כל גופו במים צוננים לרחוץ לאדם מותר שאומנם פסק ' הלכה כא' פרק יב' בחלק 'מנוחת אהבה'בספר 

אלא יש , אך אסור לו לסחוט את השערות, בגוף האדם' מלבן'מפני שאין איסור , ואף לשפשף את הגוף ואת השערות

. לנגבם במגבת גדולה

סיכום
יש :לקו הראשוניםבסיבת ההיתר נח. שיער לצורך יולדתבבגמרא במסכת שבת מובא שמותר לסחוט שמן הספוג 

אסורה בשבת אומרים שסחיטת שיער יש .י שהשיער קשה ולא בולעמפנ, אומרים שסחיטת שיער בשבת מותרת

ממים כשהמים הולכים שיער בשבת עולה שסחיטת 'בית יוסף'מדברי ה .ולצורכי היולדת מותרמדרבנןאו ,מהתורה

של שיער :לדוגמאלכן . אם היא נעשית בדרך סחיטה ומותרת אם אינה נעשית בדרך סחיטה, מדרבנןלאיבוד אסורה 

להוציא אסור לסחוט אותו כדי , או שיער הזקן שנרחץ במים בשבת וכדומה, אשה שטבלה טבילת מצווה בליל שבת

. כדי לא לבא לידי סחיטתו, לעשות זאת בנחתוראוי , גדולהאבל מותר לנגב אותו בעזרת מגבת, ממנו את המים

.'מפרק'או משום ' מלבן'אם טעם האיסור משום , הביא מחלוקת אחרונים', סעיף ט' בהערות בסימן שא9
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לניקוי כליםמברשת הדחת כלים בעזרת 
העשויות מחומר , אשר בקצה שלה יש מעין שערות צפופות, מידית ארוכהתרכבמו, מברשת המשמשת לניקוי כלים

, וכאשר מרטיבים את המברשת, דומה מאוד לתכונת שיער הגוף, תכונם של שערות המברשת. סינטטי קשה יחסית

, שערות הצפופות של המברשתהאבל המים נכלאים בין , מחמת קושיו החומר הסינטטי עצמו לא סופג מים לתוכו

.כך שאם לוחצים על שערות המברשת יוצאים ממנה מים

מפני שאין איסור לסחוט את , בשבתלהדחת כלים בפיסקה זו נעסוק בשאלה האם מותר להשתמש במברשות אלו 

, מפני שמדרבנן אסור לסחוט את המים שבין שערות המברשת,או שמא אסור, המים הכלואים בין שערות המברשת

.את שיער הגוףכמו שאסור מדרבנן לסחוט

להלן התייחסות . י הפוסקים האחרונים"בירור נושא זה יהיה עפ, ל"היות וחומרים סיננטיים לא היו בתקופת חז

.    ת"י ספרי השו"עפ, הפוסקים האחרונים בנושא זה

'שרידי אש'ת "וש

דן כחלק מתשובתו ? שבתבהאם מותר לצחצח את השיניים ?עסק בשאלה' סימן כח'חלק ב'שרידי אש'ת "ובש

מסקנתו היא . האם יש איסור סחיטה של המים הכלואים בין השערות הצפופות של מברשת השיניים-בשאלה 

להלן תמצית . ולא משום מפרק' מלבן'לא משום , שמותר להשתמש במברשת שיניים בשבת ואין בה חשש סחיטה

: דבריו לגבי סחיטת המים שבין שערות המברשת

Øת השערות שבמברשתחשש סחיטהוא , ר ציחצוח שיניים בשבתאחת הסיבות לאסו .

Ø פסיק רישיה'אסור מפני שזה ואין ל. וין כלל לסחוטוכתשהרי אינו מ, סחיטה אין לאסורחשש מהטעם של '

. 'מא–ג "רנמןסי'מגן אברהם'בכמובא , יהבאיסור דרבנן מותר אף בפסיק רישמפני ש

Øשהוא : י"ופרש, אין סחיטה בשיער: מסכת שבת קכחכמובא ב. מדרבנןא הוער יאיסור סחיטה בש,בנידון דידן

.אסור מדרבנןל זאתובכ, קשה ואין בולע

Ø ואין ' מפרק'בסחיטה שהמשקה הולך לאיבוד אין איסור משום מפני ש' מפרק'סחיטה משום לא שייך במברשת

מפני ' מלבן'מצד לסחיטהשש ואין חיין או מים בה מותר לסנן שמשמרת לבדומה' מלבן'בזה איסור משום 

.לכךההמברשת עשויגם ,לכךהעשוישהיא 

Ø כצלוחית מלאה מים שמפיק מפני שאז הוא , בספוג שיש לו בית אחיזהמה שהתירו לקנח יש לצרף להיתר

. וזה שייך גם במברשת, ממנה מים

'אגרות משה'ת "שו

ואגב כך , ט"ם בשבת ויוישניאת הלנקות עסק בשאלה האם מותר ', סימן קיב' ח א"חלק או'אגרות משה'ת "שוב

כתב שטוב לא ללחלח את המברשת במים לפני הניקוי מחשש , בהתייחסותו לנושא סחיטת שערות המברשת

: וזו תמצית לשונו, ומכאן נלמד שלדעתו יש איסור מדרבנן לסחוט את שערות המברשת, לסחיטה כמו בשיער

, משחת שינייםובלא . ט עם משחת שינים פשוט שאסור שהוא ממחק"ים בשבת ויויניובדבר לנקות ש"

טוב מברשת ואת ה. שהוא כמו רחיצת שאר אבר אחד אבל ישטוף רק בצונן,מותר,במברשת המיוחד לזה

אף שלא בשפשוף מברשתואחר הניקוי לא ירחץ את ה.ערישלא ללחלח במים קודם הניקוי מחשש סחיטה בש

."ה משום שאין לו צורך שוב היום ואין לרחוץ בשביל מחרשאין שם סחיט
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'מנחת יצחק'ת "שו

להתיר ולפי דעתו של השואל יש,תשובתו לשאלה שנשלחה אליוהתייחס ב- ' סימן נ' חלק ג'מנחת יצחק'ת "שוב

. כמובא להלן, מכמה סיבות, מברשת שיניםלהשתמש בשבת ב

שיש , או מברשת לניקיון כלי אוכל, כמו מברשת שינים, מחומר נילוןד שאלתו בכלים העשויים "ע, ט"אחדשה"

, וגם אין חשש לשבירת קסמים, )ז"יעיף כ ס"שמן ע סי"ובש(ואין כאן חשש סחיטה כמבואר , להם בית אחיזה

ולא מסתברא , י תשמיש הרגיל"ואין דרכו להשבר ע, כי החומר נילון הוא רך, )'בעיף ז ס"שלמןבסי(המבואר 

משום עובדא דחול וכמזלזל באיסורי שבת שהביא , וגם יש לספק אם שייך בזה, איסורא משום לא פלוגלחדש 

בלי ה אחר זהט ז"ויובת כיון דלכמה אנשים היא צערא דגופא לילך כמה ימים כמו בש, בביאור הלכה שם

. ד"אולי יש להתיר עכת, כ אם יש להם כלים מיוחדים לשבת"וע, ניקוי שנים

אין איסור , בית אחיזהמברשת לשאם יש 'מנחת יצחק'השלדעת ,להיתר שכתב השואל עולהו לסיבות התייחסותמ

ספוגיש לשאם ,ם"י והרמב"רשדעת גם ל,'יז-'שכמןסימרן בי מה שהתיר "פזאת ע, משערות המברשתסחיטה 

, סחיטהשסובר שאפילו כשיש בית אחיזה יכולה להיות ד "הראבגם לדעת ו.לסחוטיבלבו אפשר לקנח , בית אחיזה

ש וחשכדי להתיר ולא לכמו כן הוסיף ש. ולעותבשאינן ילון ינא שייך בו סחיטה כמו שערות מלחומר שאפשר להקל ב

. שורשןשערות המברשת מחשש לעקירת צריך גם שלא יהיה , שבירת קסמיםל

'יביע אומר'ת "שו

:דבריולהלן תמצית , איסור סחיטה במברשתבהרחבה בשאלה האם יש דן' ח סימן ל"או' חלק ד'יביע אומר'ת "שוב

Øהמברשת במים לפני שנותנים עליה את צריכים להרטיב שהרי , סחיטה במברשתלגבי דין יש לברר את ה

.ל פסיק רישיה"פ שאינו מתכוין הו"ואע. ובעת שמשפשף שיניו הרי המים נסחטים. המשחת שינים

Øאולם לדעת .איסור מדרבנןבזה ם וסיעתו יש "דעת הרמבלךא,שאין סחיטה בשער:) שבת קכח(ימא לן קי

כפי א "הריטבוכן דעת .מדרבנןלוסחיטה בשער אפיאיסור ן אי:שבת קכחעל מסכת דושיו א בחי"הרשב

. האוסרים מדרבנןיש לנקוט כדעת ודאי אומנם לגבי סחיטת שיער ב:מסכת שבת קכחשעולה מחידושיו על 

שבפסיק רישיה שמא הלכה כהאומרים - לקולאש להקל מפני שיש כאן ספק ספיקא יאבל בשערות המברשת 

א "א והריטב"שמא הלכה כהרשב,בדרבנןבפסיק רישיה הלכה כאוסרים ם תאמר שוא,לגמרימותר בדרבנן 

.אחר יד ואין דרך סחיטה בכךסחיטה כלכל שכן שבמברשת זו ו,מדרבנןלואין סחיטה בשער אפישוסיעתם 

Ø שמא חייב על השרייה במים משום כיבוסכתב שיש חשש ', קלגמןסי'ולק ח'קצות השלחן'פרבסאומנם ,

שרייתו זהו שער מברשת אולי דינו כבגד יאבל ש, שרייתו במים זהו כיבוסוומריםשבעור לא אי"שאעפ

הלפמכניסים מברשת משום שאת ה, משום כיבוסאולם יש לדחות זאת ולומר שבמברשת אין איסור . כיבוסו

'ט- ' שבמןסיבא בהגה "הרמכמו שכתב , אין לחוש בה משום כיבוסם כןא,מקפידים על נקיונהבודאי שו

ויש אוסרים בכל . אבל לא מים מרובים שמא יסחוט, שבגד שאין עליו לכלוך מותר לתת עליו מים מועטים

, תבשכ'טז- 'שיטמןע סי"וכן נראה דעת מרן בש. הובאה בסתםומשמע דדעתו כהדעה הראשונה ש. ענין

ומריםאשלא טועניםכסברת הזהש'בית יוסף'ומבואר ב. 'י מפה וכו"מים שיש בהם תולעים מותר לשתותן ע

.שיש בו טינוףבגד שריית בגד במים זהו כיבוסו אלא דוקא ב

Øבמים מרובים אין לגזור לוואפי, תת עליו מיםוכל שאין עליו לכלוך מותר ל, ער יש להקל יותריפשוט שבש

. רה לא גזרינןירה לגזיוגז,וגם יש מתירים לגמרי. ער אינו אלא מדרבנןיהואיל ואיסור סחיטה בש, שמא יסחוט
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'שמירת שבת כהלכה'

אולם התיר, פסק שבשערות של מברשת יש איסור סחיטה מדרבנן' סעיף טו' רק יבפ' שמירת שבת בכהלכתה'בספר 

להשתמש במברשת רטובה אם שערות המברשת לא צפופות ויש מרווח בין השערות באופן שהמים יכולים לצאת 

:וזו לשונו, גם בלי סחיטה

, ואם רצונו להשתמש במברשת רטובה, מותר להשתמש במברשת יבשה בעלת שערות רכות לניקוי בקבוק"

שאין שערותיה צפופות זו , מר סינתטימוטב להשתמש במברשת שעשויה מחו-או שנמצאים מים בבקבוק 

".לזו

שההיתר במברשת העשויה מחומר סינתטי הוא מפני שכל , ל"כתב בשם הרב שלמה זלמן אויירבך זצ' בהערה מו

הרי זה , דבר שאינו בולע ואין נפחו משתנה מחמת המים הנכנסים וגם החללים שבין שערות המברשת ניכרים לעין

.ואין כל חשש של איסור סחיטה, ריק ממנו מיםדומה לצינור דק של גומי שמ

'ילקוט יוסף'

למי שמניעת הצחצוח , פסק שמותר לצחצח את השיניים בשבת', עמוד עא' הלכות שבת חלק ד' ילקוט יוסף'ב 

ולעניין איסור סחיטת המים שבשערות .שעל ידי השפשוף יצא דם מהחניכייםבאופן שאין הדבר ברור , מצערת אותו

: זו תמצית לשונו', או אחרי השימוש בה כתב שם בהערה ג, המברשת לפני שנותנים עליה משחה

שעל כל פנים ,ם וסיעתו"דעת הרמבאולם הרי ל. שאין סחיטה בשער:) שבת קכחמסכת (ימא לן קיהן אמת ד"

פסיק 'שמא הלכה כדעת האומרים ש -' ספק ספיקא'מכל מקום בנידון שלנו יש כאן.איסור מדרבנןבזה יש 

, באיסור דרבנן' פסיק רישיה'ואם תמצא לומר שהלכה כדעת החולקים ואוסרים , באיסור דרבנן מותר' רישיה

וכן .מדרבנןלוער אפייסחיטה בשאיסור ן שאי:שבת קכחעל מסכת דושיו א בחי"הרשבשמא הלכה כדעת 

שזו סחיטה הנעשית , ומכל שכן בנידון שלנו: מסכת שבת קכחלעכפי שעולה מחידושיו א "הריטבדעת 

".כלאחר יד ואין דרך סחיטה בכך

'מנוחת אהבה'

, שאינן צפופות, שמותר להשתמש במברשת עם שערות מחומר סינטטי, פסק' פרק ו' חלק ב' מנוחת אהבה'בספר 

תר לנקות בקבוק תינוק במברשת ששערותיה עשויות מחומר סינטטי וכן מו. "...ל תינוק וכדומהשכדי לנקות בקבוק 

:וזו לשונו, ובהערה שם כתב את הסיבה להיתר..."ואינן צפופות זו לזו

וכמו . לא שייך בהם איסור סחיטה מהתורה, שהואיל והם עשויים מחומר פלסטי קשה שאינו בולע כלל"

, דעת רוב הראשונים יש איסור מדרבנן בסחיטת שיערי של"ואעפ. 'אין סחיטה בשיער'-: שכתוב בשבת קכח

ומיחלף בסחיטה , היינו דווקא בשערות שעומדים צפופים זה לזה והמוציא את המים שבהם נראה שסוחטן

"    לא נראה כסוחט, אלא מופרדים זה מזה הרבה, שהשערות אינם עומדים צפופים, אבל בנדון דנן, גמורה

סיכום
שערותיה מותר להשתמש בשבת במברשת ש, שיער בשבתמים מי שקיימא לן להלכה שמדרבנן אסור לסחוט "אעפ

שהוא צר (לצורך הדחה וניקוי כלים כולל בקבוק של תינוק , אפילו אם שערותיה צפופות, מחומר סינתטייםעשוי

.צפופותאומרים שטוב להחמיר ולהשתמש לצורך זה במברשת שאין שערותיה יש ו,)ועמוק
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הדחת כלים בעזרת צמר פלדה בשבת 
. כך שבודאי אין לאסור להדיח בו כלים בשבת משום סחיטה, לדעת כל הפוסקים אינו סופג לתוכו משקים' צמר פלדה'

וכמו שפסק , את הכלים' ממחק'משום שהוא , אולם רוב הפוסקים האחרונים פסקו לאסור את השימוש בו להדחת כלים

-' סימן לד' אור לציון'ת "וכן פסק בשו', ממחק'משום ' גרתקן'שאין לשפשף כלי כסף ב ', סעיף ט' ע בסימן שכג"בשו

כתב שאין ' הערה ז' ט' שלמי יהודה'אולם בספר . ועוד' סעיף י' פרק יב' שמירת שבת כהלכתה'וכן פסק בספר ', ב

. 'ממחק'מפני שבשאר כלים אין בו חשש משום , אלא בכלי כסף' צמר פלדה'להחמיר ב 

'ננס'הדחת כלים בשבת בעזרת 
או מסיבים , עשוי מסיבי מתכת רכים' ננס'ה . הוא אמצעי שאיתו משפשפים את כלי האוכל בעת הדחתם' ננס'

אין , היא שגם אם מרטיבים אותו במים' ננס'של ה מאפייניו על כן . שמופרדים במידה רבה זה מזה, קשיםסינטטיים

לא מכיל אותם בין הסיבים ולכן אין בו חשש לסחיטה ופשוט להתיר את השימוש בו להדחת הוא סופג את המים ו

.'ננס'בעזרת ת וספרי ההלכה להדחת כלים בשבת "להלן התייחסות הפוסקים האחרונים בספרי השו. כלים בשבת

'אור לציון'ת "שו

ת באמצעות סיבים מחומר סינטטי שאינם פסק שמותר להדיח כלים בשב', ב- ' סימן לד' חלק ב' אור לציון'ת "בשו

י דבריו יוצא שיהיה מותר להדיח כלים "עפ. הרי אינם סופגים מיםשואין חשש משום סחיטה ,ארוגים בצפיפות

מפני שמדובר בסיבים רכים , העשוי מסיבי מתכת' ננס'ויתכן שהיה מתיר גם ב , העשוי מחומר סינטטי' ננס'בעזרת 

.'דהצמר פל'בהרבה מהסיבים של 

.או בדבר העשוי מחומרים סינטטים, או צמר פלדה, האם מותר לשטוף כלים על ידי ספוג. שאלה

אם אינו ארוג , ובדבר העשוי מחומרים סינטטיים, בצמר פלדה או בספוג אסור להשתמש בשבת. תשובה

.מותר להשתמש בו בשבת, בצפיפות ולא נספג בו מים

'שמירת שבת כהלכה'

אם זיפי , פסק שמותר להדיח כלים באמצעי העשוי מחומר סינטטי' הלכה י' פרק יב' כהלכתהשמירת שבת 'בספר 

:זה לשונו', ננס'ומזה נלמד שלדעתו מותר להדיח כלים בשבת בעזרת . המוצר מופרדים זה מזה ואינם צפופים הרבה

את מותר להשתמש לעומת ז. בין בשבת ובין ביום טוב, אסור להשתמש בו לניקוי כלי המטבח, צמר פלדה"

אם זיפי המוצר מופרדים זה מזה ואינם ) לא מוצר ספוגי(לניקוי הכלים במוצרים מחומר סינטטי המיוחדים לכך 

..."ואפילו כשהם רטובים, צפופים הרבה

'ילקוט יוסף'

י עשומפני שהוא ' ננס'שמותר להדיח כלים בשבת בעזרת פסק ' עמוד כד' הלכות שבת חלק ד' ילקוט יוסף'בספר 

אין זה דומה לסחיטה בשיער שאסורה . כך שאינם סופגים מים לתוכם, זה מזהמחומר סינטטי והזיפים מרוחקים 

.אבל עקב הצפיפות של השערות נבלע בניהם המשקה, מפני שבשיער אומנם השיער לא בולע את המשקה, מדרבנן

ואינו אוגר , ינטטי שאינו בולע כללהעשויה מחומר ס'' ננס''מותר לשפשף את הכלים בשבת בליפה הנקראת "

..".או בננס שהסיבים שלו צפופים מאד ואוגר בתוכו מים, אך אין להקל להשתמש בספוג בשבת. בתוכו מים
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'מנוחת אהבה'

מפני ', ננס'פסק להלכה שמותר להדיח כלים בשבת בעזרת ה ' סעיף כז' פרק ו' חלק ב' מנוחת אהבה'בספרגם 

אינו נראה , אינם צפופים אלא מופרדים זה מזה הרבה' שיערותיו'פלסטי קשה שאינו בולע ו שהוא עשוי מחומר 

מפני שאומנם השיער עצמו לא , אין זה דומה לשיער שלדעת רוב הראשונים אסור לסוחטו בשבת מדרבנן. כסוחט

:וזה לשונו. אבל עקב הצפיפות של השערות נבלע בניהם המשקה, בולע את המשקה

' ליפה'אם זיפי ה , העשויה מחומר סינטטי ושאינו בולע כלל' ליפה'לנקות כוסות וקערות ב מותר בשבת"

וכן מותר לנקות בקבוק תינוק במברשת ששערותיה . 'ננס'כגון מה שקוראים , מופרדים זה מזה ואינם צפופים

בעית ובין מלאכותית בין ט' ליפה'אבל אסור להשתמש בשבת ב ..." עשויות חומר סינטטי ואינן צפופות זו לזו

".  ודומה לסוחט כשנסחטים ממנה המים בעת השימוש בה, משום שהסיבים צפופים זה לזה

סיכום
ואינו אוגר , העשויה מחומר סינטטי שאינו בולע כלל' ננס'בשבת בליפה הנקראת הדיח כלים ולשפשפם מותר ל

. מפני שזיפיו מופרדים זה מזה ואינם צפופיםבתוכו מים

סקוטש ברייטדחת כלים בשבת בעזרת ה
, עשוי מסיבים סינטטיים' סקוטש ברייט'ה. הוא אמצעי איתו משפשפים את כלי האוכל בעת הדחתם' ברייטסקוטש'

' סקוטש ברייט'הסיבים הסינטטיים עצמם שמהם עשוי ה . אך מחוברים בצפיפות רבה, שאינם ארוגים שתי וערב

וכשלוחצים , מים ביניהםיםאך עקב צפיפותם נאגר, 10גדל עקב שרייתם במיםכלומר נפחם לא , אינם בולעים כלל

. סחיטהשל פעולה ורה אכואם כן יש כאן ל,יוצאים ממנוהמים האגורים בו, עליו

' מנוחת אהבה'הלכות שבת ובספר ' ילקוט יוסף'בספר ', שמירת שבת כהלכתה'בפוסקים האחרונים ובכללם בספר 

, פסקו שמותר להדיח כלים באמצעים העשויים מחומר סינטטי) 'ננס'חת כלים בעזרת כמובא לעיל בנושא ההד(

).'ננס'כמו ב (בתנאי שסיביהם מופרדים ומרוחקים זה מזה ואינם צפופים הרבה 

סקוטש 'שלדעתם מדרבנן אסור להדיח כלים בשבת בעזרת נראה ,הדגשתם שההיתר הוא כשהסיבים לא צפופיםמ

דומה וזה ,המים האגורים בו יוצאים ממנו, וכשלוחצים עליו, צפופים ובין סיביו נאגרים מיםמפני שסיביו ', ברייט

, אולם עקב צפיפות השיערות, שאומנם השיער עצמו קשה ולא בולע מים או שמן וכדומה, לאיסור סחיטה בשיער

.וכשלוחצים על השיער  יוצאים ממנו בפעולה הדומה לסחיטה, נלכד משקה בין השיער

ראוי ונכון ', טסקוטש בריי'אולם היות ובפועל רבים משלומי בני ישראל מדיחים כלים בשבת ועושים זאת בעזרת 

.ולמצוא סמך טוב למנהגם, ללמד עליהם זכות

בשבת' סקוטש ברייט'דרכי היתר להדחת כלים עם 

:במסגרת העיסוק לעיל בדין סחיטת שיער בשבת מצאנו מחלוקת ראשונים כדלקמן

Øאפילו לא מדרבנן, שיער לא בולע ולכן אין בו איסור סחיטה בשבת כלל-11י"רש.

Øאך יש בזה איסור מדרבנן, בסחיטת שיער בשבת אין איסור מהתורה- ם "לדעת הרמב.

Øבסחיטת שיער בשבת יש איסור מהתורה-' כל בו'ד ולדעת ה "לדעת הראב.

.לא נספגו מים בסיבים עצמם, בפועל הראה שמלבד המים הלכודים בין הסיביםניסוי שנעשה 10
:א בחידושיהם למסכת שבת קכח"א והריטב"וכן דעת הרשב11
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, עולה שבודאי לדעת מרן' וסעיף ו' סעיף ה' קצטיורה דעה הלכות נדה סימןמפסיקת מרן להלכה בשולחן ערוך 

ניתן ללמוד שלדעתו ' אורח חיים סימן שלב'בית יוסף'וממה שכתב ה . איסור סחיטת שיער בשבת אינו מהתורה

.ם"כדעת הרמב, סחיטת שיער בשבת אסורה מדרבנן

להקל בהדחת כלים בשבת הרי שיש מקום , אם נאמר שאיסור סחיטה בשיער מדרבנן הוא משום סחיטה שבכיבוס

:מכמה סיבות' סקוטש ברייט'בעזרת 

Øלא בלבד ', סקוטש ברייט'מה שאין כן בהדחת כלים בעזרת , בסחיטת שיער התוצאה היא שהשיער מתנקה

.אלא הוא מתלכלך, מתנקהלא ' סקוטש ברייט'שה

Ø מפני שזה בגדר , להתירנראה שאפשר ' פסיק רישיה'היא בגדר ' סקוטש ברייט'גם אם סחיטת המים מה

אך נוח לו , שאומנם הוא רוצה את הלחות, שהרי לא נוח לו ביציאה המשקה', פסיק רישיה דלא ניחא ליה'

.כך הוא לא יצטרך להרטיבו שוב, יותר שהמים ישארו ספוגים בו ולא יצאו

Øוהיות , תיראפשר לה, לניקוי הכלים, אפילו אם נאמר שבהדחת כלים נוח לו ביציאת המשקה עם הסבון

כמו , הרי זו סחיטה בשינוי באיסור מדרבנן שיש מקום להתירה, והמשקה יוצא בדרך קינוח ולא בדרך סחיטה

. שמותר לנגב את השיער הספוג במים בעזרת מגבת

יש מקום להקל בהדחת כלים ) תולדת דש(ם נאמר שאיסור סחיטה בשיער מדרבנן הוא משום סחיטה שבמפרק א

:מכמה סיבות' ש ברייטסקוט'בשבת בעזרת 

Ø היות והמשקה יוצא בקינוח ולא בדרך . כך שאיסור סחיטתו הוא מדרבנן, אינו גידולי קרקע' סקוטש ברייט'ה

. יש מקום להתירולכן זו סחיטה בשינוי באיסור מדרבנן , סחיטה

Øוהיות , מדרבנןכך שאיסור סחיטתו הוא , גדל בובלוע בו וגם לא לא ' סקוטש ברייט'ב ספוגהמשקה ה

.הרי זו סחיטה בשינוי באיסור מדרבנן שיש מקום להתירה, שהמשקה יוצא בדרך קינוח ולא בדרך סחיטה

אין איסור סחיטה בשיער בשבת בגלל קשיותו של השיער י ש"בצירוף כל הסיבות להיתר שלעיל ובצירוף דעת רש

אין למחות בוודאי שו,עליולסמוך סמך טוב ש להם י', סקוטש ברייט'עולה שהמקילים להדיח כלים בשבת בעזרת , כלל

מותר ' בבית האחיזה'וכשמדיחים בו כלים אוחזים אותו ב ' בית אחיזה' 'סקוטש ברייט'יש להוסיף שאם יש ל . בידם

.מותר להדיח בו כלים' בית אחיזה'שהרי ראינו שאפילו ספוג שיש לו , להדיח בו כלים לכתחילה בשבת

סיכום
מנוחת 'הלכות שבת ובספר ' ילקוט יוסף'בספר ', שמירת שבת כהלכתה'ם האחרונים ובכללם בספר מפסיקת הפוסקי

בתנאי שסיביהם מופרדים ומרוחקים זה מזה , עולה שמותר להדיח כלים באמצעים העשויים מחומר סינטטי' אהבה

מפני ', וטש ברייטסק'לדעתם מדרבנן אסור להדיח כלים בשבת בעזרת נראה מדבריהם ש.ואינם צפופים הרבה

. המים האגורים בו יוצאים ממנו בפעולה הדומה לסחיטה, וכשלוחצים עליו, שסיביו צפופים ובין סיביו נאגרים מים

סקוטש 'אפשר ללמד זכות על רבים משלומי בני ישראל המדיחים כלים בשבת בעזרת רבות עליהם סיבות ישאולם 

. ולכן אין למחות בידם', ברייט

מותר לכתחילהבאיזו דרך 
כלים בשבת אוחזים אותו את כשמדיחים בו ו,'בית אחיזה'לידית שתהווה ' סקוטש ברייט'יש להדגיש שאם מדביקים 

הן , אפילו אם בזמן ההדחה לוחצים אותו אל הכלי המודח, מותר להדיח בו כלים לכתחילה בשבת' בבית האחיזה'ב 

.'בית אחיזה'ד להיתר של "הן לפי הסברו של הראבו' אחיזהבית 'ם להיתר של "י והרמב"לפי הסברם של רש
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מסקנה וסיכום

החיוב על סחיטה בשבת

:ומשום מכבס שהוא תולדת מלבן, משום מפרק שהוא תולדת דש: איסור סחיטה בשבת נובע משני אבות מלאכות

אסורה מהתורה רק אם , סחיטה האסורה בשבת משום מפרק שהוא תולדת דש–סחיטה האסורה משום מפרק

ומדרבנן אסורה גם אם סוחטים משקה ממקום . סוחטים משקה ממקום גידולו וצריכים את המשקה היוצא בסחיטה

.שאינו מקום גידולו ובתנאי שצריכים את המשקה היוצא

רק היא , משום מכבס שהוא תולדת מלבןורה מהתאסורה בשבת סחיטה בגד ה–סחיטה האסורה משום מכבס

לטלטל בגד רטוב מהחשש שמא דרבנן אסורמ.ממנוואפילו אם לא צריכים את המים היוצאים, בגדהבסחיטת מים מ

.   בגד רטוב במיםי"עכגון בקינוח שולחן או כלים , בדרך לכלוךמותר להוציא מים הספוגים בבגד.יבוא לידי סחיטה

להדחת כליםהאמצעים השונים 

כיום . כגון כלי אכילה לצורך הסעודה הבאה וכדומה, במשך יום השבת יש צורך להדיח כלים שהתלכלכו בסעודה

'ספוג: כגון, מצויים אמצעים רבים המשמשים לשפשוף הכלים בעת הדחתם מברשת להדחת ', 'ננס', 'צמר פלדה, 

'העשויה מחומר טבעי' ליפה', 'כלים להלן הסיכום . ועוד' סקוטש ברייט'-ינטטי ונקראת העשויה מחומר ס' ליפה, 

. ההלכתי לכל אחד מהאמצעים להדחת כלים

לניקוי כליםמברשת 

העשויות מחומר , אשר בקצה שלה יש מעין שערות צפופות, מורכבת מידית ארוכה, מברשת המשמשת לניקוי כלים

, וכאשר מרטיבים את המברשת, שיער הגוףדומה מאוד לתכונת , ם של שערות המברשתתתכונ. סינטטי קשה יחסית

כך , אבל המים נכלאים בין שערות הצפופות של המברשת, מחמת קושיו החומר הסינטטי עצמו לא סופג מים לתוכו

י שקיימא לן להלכה שמדרבנן אסור לסחוט מים משיער "אעפ.שאם לוחצים על שערות המברשת יוצאים ממנה מים

לצורך , אפילו אם שערותיה צפופות, ת ששערותיה עשויים מחומר סינתטימותר להשתמש בשבת במברש, בשבת

ויש אומרים שטוב להחמיר ולהשתמש לצורך זה , )שהוא צר ועמוק(הדחה וניקוי כלים כולל בקבוק של תינוק 

.במברשת שאין שערותיה צפופות

צמר פלדה 

. ין לאסור להדיח בו כלים בשבת משום סחיטהכך שבודאי א, לדעת כל הפוסקים אינו סופג לתוכו משקים' צמר פלדה'

.את הכלים' ממחק'משום שהוא , אולם רוב הפוסקים האחרונים פסקו לאסור את השימוש בו להדחת כלים

' ננס'הדחת כלים בשבת בעזרת 

או מסיבים , עשוי מסיבי מתכת רכים' ננס'ה . הוא אמצעי שאיתו משפשפים את כלי האוכל בעת הדחתם' ננס'

אין , שגם אם מרטיבים אותו במים,הם' ננס'על כן מאפייניו של ה . מזהשמופרדים במידה רבה זה , יים קשיםסינטט

הוא סופג את המים ולא מכיל אותם בין הסיבים ולכן אין בו חשש לסחיטה ופשוט להתיר את השימוש בו להדחת 

, יה מחומר סינטטי שאינו בולע כללהעשו' ננס'בשבת בליפה הנקראת הדיח כלים ולשפשפם מותר ל. כלים בשבת

. מפני שזיפיו מופרדים זה מזה ואינם צפופיםואינו אוגר בתוכו מים
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'סקוטש ברייט'

, עשוי מסיבים סינטטיים' סקוטש ברייט'ה. הוא אמצעי איתו משפשפים את כלי האוכל בעת הדחתם' ברייטסקוטש'

' סקוטש ברייט'הסיבים הסינטטיים עצמם שמהם עשוי ה . אך מחוברים בצפיפות רבה, שאינם ארוגים שתי וערב

, וכשלוחצים עליו, גרים מים ביניהםאך עקב צפיפותם נא, כלומר נפחם לא גדל עקב שרייתם במים, אינם בולעים כלל

מפסיקת הפוסקים האחרונים ובכללם . ואם כן יש כאן לאכורה פעולה של סחיטה, המים האגורים בו יוצאים ממנו

עולה שמותר להדיח כלים ' מנוחת אהבה'הלכות שבת ובספר ' ילקוט יוסף'בספר ', שמירת שבת כהלכתה'בספר 

נראה . נאי שסיביהם מופרדים ומרוחקים זה מזה ואינם צפופים הרבהבת, באמצעים העשויים מחומר סינטטי

מפני שסיביו צפופים ובין סיביו נאגרים ', סקוטש ברייט'מדבריהם שלדעתם מדרבנן אסור להדיח כלים בשבת בעזרת 

. המים האגורים בו יוצאים ממנו בפעולה הדומה לסחיטה, וכשלוחצים עליו, מים

עליהם אפשר ללמד זכות על רבים משלומי בני ישראל המדיחים כלים בשבת בעזרת ות ומוצקאולם יש סיבות רבות 

. אין למחות בידםיש על מה לסמוך ובוודאי ש' ברייטסקוטש'בשבת בעזרת למדיחים כלים ולכן ', סקוטש ברייט'

המותר לכתחילה'ברייטסקוטש'

וכשמדיחים בו את כלים בשבת אוחזים אותו ', יזהבית אח'לידית שתהווה ' סקוטש ברייט'יש להדגיש שאם מדביקים 

הן , אפילו אם בזמן ההדחה לוחצים אותו אל הכלי המודח, מותר להדיח בו כלים לכתחילה בשבת' בבית האחיזה'ב 

.'בית אחיזה'ד להיתר של "והן לפי הסברו של הראב' בית אחיזה'ם להיתר של "י והרמב"לפי הסברם של רש

'בית אחיזה'–עם ידית 'סקוטש ברייט'
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מברשת לניקוי כלים סוג של 

מברשת לניקוי כליםעוד סוג של 

'צמר פלדה'



21

מסיבים מתכתיים' ננס'

מסיבים סינטטיים' ננס'

'ברייטסקוטש'
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'מכון צומת'המותר לפי 'ברייטסקוטש'

'מכון צומת'המותר לפי 'שברייטסקוט'החלק הפנימי ב 

רבנים מהעדה החרדיתמותרת לפי קבוצת' פרפקט שאבעס'מברשת 


