
  ?מה דין קיפול הטלית בשבת

, הפושט טליתו בשבת לאחר התפלה, לפי המבואר בגליו הקוד

, מאחר שאי משתמשי בה שוב במש השבת, אסור לו לקפלה

  .ובפרט א הטלית כבר כובסה או שנוקתה בניקוי יבש

שמותר לקפל בגד שלא " מרדכי" הביא את דעת ה1ע"השו, אמנ

 א רוצה יכול לקפל טליתו באופ ולכ, לפי הקפלי הראשוני

  .2שונה מהקפלי שרגיל לקפל

שכ סתמו האחרוני שמותר לקפל לא לפי ,  כתב3ב"ובמ

מ מי שרוצה להחמיר על עצמו שלא "ומ, הקפלי המקוריי

  .ודאי עדי, לקפל כלל

שא שבסת בגד יש , דעת הרבה פוסקי ספרדיי, אמנ

, לית שהיא חפ מצוהמכל מקו בט, להחמיר שלא לקפל כלל

ולא להשאירה , יש לקפלה בשבת שלא לפי הקפלי המקוריי

  .4כ בצורה לא מכובדת

  :לסיכו

  .אי לקפל את הטלית בשבת באופ הרגיל

וחלק מ , מותר לקפלה שלא על פי הקפלי המקוריי, אמנ

  .הפוסקי אומרי שכ צרי לעשות

  .לללהחמיר ולא לקפל את הטלית כ, ויש אומרי

אלא , א ודאי שאי צרי לגלגל את הטלית בצורה לא מכובדת

ולהניחה בצורה , מותר לקפלה בצורה אקראית ולא מכוונת

  .מכובדת על גבי כסא וכדומה

                                           
  .'ב סעי ג"סימ ש 1
שזה , ו שכתב"ו סעי מ"א פרק ט"ועיי שמירת שבת כהלכתה ח 2

ש "ועיי. בתנאי שיחזור ויקפל אחרי יציאת השבת בקיפולי הרגילי

, שא מקפל בכל שבת קיפולי אחרי לגמרי, ד שכתב"ה קנבהער

 .מותר
 .ט"ק י"ב ס"סימ ש 3
  .' ג–ד "כ' אור לציו חלק ב, ה" כא "ד כ"ב סי"כ החיי סימ ש 4

  ?האם מותר לסדר את המיטה בשבת

אסור , ומשו כ. אסור להכי משבת לצור מוצאי שבת

 לצור להחלי בשבת את מצעי המיטה הישני במצעי חדשי

  .וכ אסור לסדר את המטה לצור מוצאי שבת, מוצאי שבת

א לכתחילה . [לצור השבת עצמה מותר להציע מצעי, מנא

  ].עדי להציע את המצעי כבר בערב שבת משו כבוד השבת

שא להציע את המיטות כדי שיהיה הבית מסודר , 5ב"וכתב המ

וד המיטה ככה כיו שהוא דבר מגונה ובזיו לשבת שתעמ, מותר

נת הצהריי בשבת רוצה לסדר יא אחרי ש, ולכ. בלי מצעי

נחשב הדבר לצור , את הסדיני בשביל שיראה החדר מסודר

  .ומותר, שבת

  ?האם מותר לסחוט פרי בשבת

הדישה ". דש"ט אבות מלאכות שבת היא מלאכת "הנה אחת מל

קליפה והשיבולי אליה היה מחובר היא פירוק הפרי מה

  . עת גידולושב

כ פעולה "שהרי זה ג, סחיטת פירות היא תולדה של מלאכת דש

, וכמו כ. דהיינו הפרדת המי ממקו חיבורו שגדל ש, דומה

 , ג ה מכלל תולדת מלאכת דש6חליבת פרה או הוצאת ד

  .כ פעולת היא הפרדת דבר ממקו חיבורו שגדל ש"שג

יש פירות .  מחלק את סוגי הפירות לשלשה חלקי7ע"השו

יש פירות שאיסור סחיטת , שאיסור סחיטת הוא מדאורייתא

  .ויתבאר להל, ויש פירות שמותר לסוחט, הוא מדרבנ
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אבל דעת ראשוני אחרי שאיסור הוצאת ד הוא , "לשיטת הרמב6 

  .משו
 .א"כ ס"סימ ש 7

20'  מסגליו



  :הפירות שאיסור סחיטתם מדאורייתא

 אומרת שמ התורה אסור לסחוט רק זיתי 8בשבת' הגמ

שהטע הוא שרק זיתי וענבי הדר , י"ומפרש רש. וענבי

, 9וכתב החיי אד. ל שאר פירות אי הדר לסוחטאב, לסחוט

אסור לעשות כ מ , ה כל מיני פירות שהדר לסוחט"ז ה"שלפי

שהטע בזיתי , 10א"וכ מצינו שכתב כבר הרשב. התורה

, אבל שאר פירות רוב לאכילה, וענבי משו דרוב לסחיטה

יש בה איסור מ , ומשו כ א שאר פירות שרוב לסחיטה

 הסובר כי האיסור מ 11אבל יש מהפוסקי. ורה לסוחטהת

ולא על שאר פירות , התורה נאמר רק על זיתי וענבי בלבד

  .א א הדר לסוחט, כלל

  :פירות שאיסור סחיטתם מדרבנן

 – הביא דוגמא לפירות שאיסור סחיטת הוא מדרבנ 12ע"בשו

שתותי ורימוני בדר כלל ה , והטע הוא. תותי ורימוני

ל לסוחט מפני שיש אנשי "א אסרו חז, עומדי לאכילה

  .13וגזרו פירות אלו אטו זיתי וענבי, שסוחטי אות

שא פרי שיש איזה מקו , א" הוסי בזה עוד בש המג14ב"ובמ

רי בעול שרגילי לסוחטו מחמת שיש לה הרבה מאותו הפ

ז דוקא א א בשאר "א כ. אסור לסוחטו בכל מקו', וכדו

  . הזה א היה לה הרבה ממנומקומות היו סוחטי את הפרי

, שזי, תפוז, כגו תפוח,  רבי נכללי בכלל זהופירות וירקות

 כתב 15 הלכהאמנ בביאור. ועוד, עגבניה, גזר, אגס, אפרסק

בשאר מקומות קא א וא שדו"לפקפק על תנאי זה שכתב המג

וכותב , ג היו סוחטי את הפרי הזה א היה לה הרבה ממנו

אסור לסוחטו בכל , שכל שבאיזה מקו בעול סוחטי פרי זה

 אפילו שא א היה לה הרבה ממנו לא היו סוחטי ,מקו

  . זאת

שבמדינת מקסיקו רגילי , אבטיחי, והדוגמא לדבר זה הוא

רואי שבאר ישראל א א אנו , לסחוט אבטיחי למשקה

כ לפי "וא, שיש הרבה אבטיחי אי רגילי לסוחט למשקה

שג , א כבר כתב הביאור הלכה. א מותר יהיה לסוחט"המג

  .במקרה כזה אסור לסוחט

  

                                           
  .א בסו העמוד"ה ע"ד קמ 8
  .'ק ב"ד בנשמת אד ס"כלל י 9

 .ה למימיה"ה ד"שבת קמ 10
  .ב"צמח צדק חדש למשניות פרק כ 11
  .ש 12
 .ה"ב סק"מ 13
  .ח"סק 14
  .ה ובמקו שנהגו" ד15

  :פירות המותרי בסחיטה

  .פירות שאי דר לסוחט בשו מקו בעול מותרי בסחיטה

  ?מיץ שנסחט מעצמו האם מותר בשתיה

. ל גזרו על מי שנסחט מעצמו מהפרי שאסור לשתותו"חז

מפני שא ישתה ממנו יש חשש שמא יבוא לסחוט את , והטע

א יש חילוק בזה בי פירות האסורי . 16הפרי לכתחילה

  .17לפירות האסורי בסחיטה רק מדרבנ, בסחיטה מדאורייתא

אפילו א ה עומדי , שפירות האסורי בסחיטה מדאורייתא

מפני שאפילו שה . המשקה שזב מה אסור בשתיה, ילהלאכ

סו  עומדי לסחיטה יש חשש שכיו שרוב, עומדי לאכילה

  . ויבוא לסחוט מה עוד, סו יהיה נוח לו במשקה שזה מה

 שא :תלוי בזה, אבל הפירות האסורי בסחיטה רק מדרבנ

אסור לשתות את המשקה הזב מה מהטע , עומדי לסחיטה

מותר לשתות את המשקה , אבל א ה עומדי לאכילה. ל"הנ

 מפני שלא נוח לו במשקה שיצא מה שהרי רוב ,הזב מה

  .עומדי לאכילה ולא לסחיטה

  

  

  :בגליון הבא

  ? הא מותר לאשה להתאפר בשבת -

  ?רניי בשבתופיהא מותר להסיר לק מהצ -

הרי זה צובע את , מדוע מותר לאכול מאכלי אדומי בשבת -

  ?ייהשפת

הא מותר לחזור , א צמותיה של הילדה התפרקו בשבת -

  ?ולקולע שוב

  ?מה די סירוק השיער בשבת -

 ?מה די סירוק פאה בשבת -
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