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Squeezing cloth - intro

1. R’ Avraham Bornstein [1839 – 1910, Poland], Eglei Tal, Dosh 11

הסוחט את הבגד להוציא ממנו משקין שנבלעו בו חייב משום דש. במה דברים אמורים בבגד פשתן או צמר גפן וכיוצא בו שהוא
גידולי קרקע. אבל בגד שאינו גידולי קרקע פטור. ויש אומר שלעולם פטור משום דש וכן עיקר:

• Wringing out a wet cloth is often categorized as the melachah of מלבן.

2. Rambam [1135 – 1204, Spain, Egypt], Hil’ Shabbat 9:11 [translation by Eliyahu Touger]

המכבס בגדים הרי הוא תולדת מלבן וחייב, והסוחט את הבגד עד שיוציא המים שבו הרי זה מכבס וחייב, שהסחיטה מצרכי כיבוס
היא כמו שההגסה מצרכי הבשול, ואין סחיטה בשער וה"ה לעור שאין חייבין על סחיטתו. 

Laundering clothes is a derivative of the [forbidden] labor of whitening and causes one to be liable. A person who wrings out a garment until
the water [absorbed] in it is discharged is considered as one who launders and is held liable. Wringing out [a garment] is one of the activities
necessary for laundering, as stirring is one of the activities necessary for cooking. There is no concept of wringing out hair. Similarly, one is
not liable for wringing out leather.

3. R' Vidal of Toulouse [c.1300 - c.1370, Spain], Maggid Mishnah, ibid.

 פרק מפנין )שבת קכ"ח( רבה ור"י דאמרי תרוייהו אין סחיטה בשער ע"כ, ומיהו איסורא איכא:ואין סחיטה בשער וכו'.

4. R' Yechiel Yaakov Weinberg [1884-1966, Poland, Germany, Switzerland], Shu"t Seridei Eish 1:30

 על צחצוח שיניים בשבת 
ב"ה, עש"ק ויצא תרצ"א בערלין

כבוד ידידי הנכבד מר ד"ר שרשווסקי נר"ו שלום וברכה  
יסלח לי כבודו אחור תשובתי. ממהר להשיבו: כבודו שאל אם מותר לנקות את השינים במברשת בשבת, הנה בטח ידוע

, שהרי בשעהא. חשש סחיטהלכבודו כי דעות הרבנים חלוקות בזה, יש אוסרים ויש מתירים. האוסרים חוששים החששות: 
. שמא יוציא דם השינים ע"יב. חשש הוצאת דםשמנקים את השינים במברשת הוא סוחט את שערות המברשת שנטבלה במים. 

.  ד. צביעת המברשת ע"י הדם. ג. חשש תלישת שערות המברשתהולכת והבאת המברשת. 
, שהרי אינו מכוין כלל לסחוט. ואין לומר דהוי פסיק רישא וכו', שהרימחשש הסחיטה אין לאסורולפענ"ד יש לצדד להיתרא. 

באיסור דרבנן מותר אף בפסיק רישא. עיין מגן אברהם או"ח סי' רנ"ג ס"ק מ"א. ואף שהמחצית השקל שם כתב דזוהי רק
באמירה לעכו"ם אבל לא באיסור דרבנן אחר, הנה בנידון דידן איסור סחיטה בשערות אינו אלא מדרבנן. עיין מסכת שבת

, דהנה ותו, דבהא לא שייך סחיטהקכ"ח, ב: אין סחיטה בשיער, ופרש"י: "שהוא קשה ואין בולע", ובכ"ז אסור מדרבנן.
בפירות הדין הוא שאם הנסחט הולך לאיבוד לא שייך סחיטה, כמבואר בשו"ע או"ח סי' ש"כ, ובבגד אסור אפילו אם הנסחט
הולך לאיבוד, והטעם, משום דסחיטת פירות היא משום מפרק ולהכי בהולך לאיבוד אין בו משום מפרק, משא"כ בבגד האיסור
הוא משום מלבן, כמבואר ברמב"ם הל' שבת פ"ט הי"א. ודעת התוס', שגם בבגד שייך משום מפרק. עיין תוס' שבת קי"א ד"ה
האי, ולפיכך בבגד ששרו בשאינן מלבנין, כמו שמן או יין אדום, אינו חייב אם המשקים הולכים לאיבוד, עיין במגיד משנה
לרמב"ם הנ"ל. והנה במשמרת מותר לסנן יין או מים משום שאינו חושש לסחיטה וגם אינו חושש ללבנה לפי שעשוי' לכך.

עיין שו"ע סעיף ט' ובמג"א שם. וא"כ בנידון דידן ג"כ המברשת עשוי' לכך ואינו חושש ללבנה.  
ויש לצרף עוד להיתר מה שהזכיר כבודו בספוג שיש לו בית אחיזה, שמותר לקנח בו. והנה הרמב"ם מפרש משום שבלא בית
אחיזה אי אפשר שלא יסחוט. עיין רמב"ם הל' שבת פכ"ב הט"ו. והראב"ד באמת נתקשה בזה, כמו שכתב כת"ר, וכתב הטעם
דביש לו בית אחיזה הוי כצלוחית מלאה מים שמפיק ממנה מים, עי"ש, וזה שייך גם במברשת. ועוד טעם להתיר עפ"י הגמ'
בשבת קמ"ז, ב שמותר לרחוץ בחמי טברי' ומסתפג אדם באלונטית וכתבו הראשונים שלא חששו לסחיטה משום שדרכם
להסתפג ואם אתה אוסר להסתפג אתה אוסרו ברחיצה וא"א לעמוד בלא רחיצה. עיין או"ח סי' ש"א סעיף מ"ו ובמג"א ס"ק

נ"ח, ובנידון דידן א"א לרוב בני אדם לעמוד בלא נקיון שינים.  
ועיין או"ח סי' ש"ז סע' ה' וברמב"ם שבת פ"ו ה"י דמצטער מותר להביא לו חמין. ואף שאין מדמין זל"ז, כמו שכתב המ"מ

שם, מ"מ בנידון דידן יש כמה סניפים להיתר.  
, שאינו מתכוין ולא הוי פסיק רישא ועי' או"ח סי' ש"ג סעיף כ"ו - כ"ז לענין מסרק, וכתב שםושאר החששות - יש להתיר

בבה"ט דמותר במסרק עשוי משער חזיר.  
וע"ד טבול המברשת במים אין לאסור ולומר דשרייתן היא כבוסן - עיין שבת קמ"ב, ב ברש"י ד"ה נותן עלי' מים ועיין זבחים
צ"ד, ב שגם בעורות רכין לא אמרינן שרייתו זהו כיבוסו. וע"ד צביעה עיין מש"כ במג"א ס"ק כ"ב בשם הרדב"ז להתיר
במקום שאינו אלא לכלוך. וזה דווקא בלא ]עמוד עד[ פאסטא ]משחה[ - בפאסטא יש לדמות לרחיצה בבורית - עיין או"ח סי'
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שכ"ו ומג"א סקי"א. ועיין פחד יצחק ערך בורית ובאר היטב שם, סק"ח בשם הגנת ורדים.
  יחיאל יעקב וויינברג

הערת מרן הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל  
קטע ממכתב בענין הנ"ל. ריש המכתב נדפס להלן סימן ל"ד  

כנים הם דברי הדר"ג שיש כמה פנים להיתר ולענ"ד הוא מהדברים המותרים שנהגו בו איסור, ורבים מהיראים רואים בזה
איסור חמור עד מאוד ואנכי לא ידעתי טעם נכון לאיסור.  

אך מה שכתב כת"ר "שהרי אינו מכוין לסחוט" לא הבינותי הרי טובל את המברשת במים למען תספוג לתוכה מים ורוצה ודאי
בסחיטתה וכן מ"ש בפס"ר דשרי בדרבנן כבר כתבתי למעלה )לא ידעתי מה טעם אינו מזכיר את המג"א שבסי' שי"ד( וכן מה
שכתב משום טעמא דהנסחט הולך לאיבוד גם זה לא הבינותי הן אמנם דהמשחה והמים כלים ובסופם אזלי ודאי לאיבוד, אבל
בשעה שמנקה את השינים וסוחט את המברשת הרי רוצה ודאי שהנסחט יצא על השינים ושלא ילך לאיבוד ונמצא דאינו רוצה

שהנסחט ילך לאיבוד, אך אעפי"כ מסתבר להיתר מחמת הטעמים האחרים שכתב כת"ר.  
והנני חוזר למעין הפתיחה וחותם בתודה ובמיטב הברכות ויהא רעוא שיאזין ד' לתפלתנו וברוב אהבתו וחמלתו הגדולה ידבר
שלו' עם שארית נחלתו ויפקדנו בדבר ישועה, ויכונן בית מקדשנו וישמחנו באור פני מלכנו משיח צדקנו, כעתירת מוקירו

ומעריצו החותם בברכת החג ובכל חותמי טובה וברכה.
שלמה זלמן אויערבאך 
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5. R’ Yosef Eliyahu Henkin [1881 – 1973, Russia, USA], Shu”t 
  Gevurot Eliyahu 1:91 [Posthumous compilation]

6. R' Moshe Feinstein  [1895 – 1986,  Russia,  USA],
Igrot Moshe OC 1:112

לנקות שנים בשבת ויו"ט  
ובדבר לנקות שנים בשבת ויו"ט עם טוט פעיסט ]משחת

 ] . ובלא טוט פעיסטפשוט שאסור שהוא ממחקשינים
כמו א  שהו ר  ה מות לז ד  ]במברשת[ המיוח ש  בהברא
ואת  . ק בצונן ף ר ל ישטו ד אב ר אח ר אב ת שא רחיצ
י מחשש הניקו ם קודם  במי ב שלא ללחלח  הבראש טו
סחיטה בשער. ואחר הניקוי לא ירחץ את הבראש אף
שלא בשפשוף שאין שם סחיטה משום שאין לו צורך

שוב היום ואין לרחוץ בשביל מחר. 

7. R’  Tzvi  (Hershel)  Schachter  [1941  -  ,  USA],
Nefesh HaRav pg. 168-169



8. R’ Yehoshuah Yeshayah Neuwirth [1927 - 2013, Germany, Netherlands, Israel], Shemirat Shabbat K’Hilchatah 14:39

 נוהגים שלא לצחצח את השיניים, ואפילו בלי משחה )קב(, אבל מותר לחצץ את השיניים בקיסם המיוחד לכך או בכל קיסםלט.
אחר שאינו מוקצה )קג(. וגפרור, דינו כדין כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו )קד(, ולכן, אם אין לו קיסם אחר,

מותר לחצץ בו את השיניים, אבל לא יחדדו לצורך זה לא בכלי ולא ביד )קה(, ועיין לעיל פרק יא סעיף טו.
מותר לחצוץ את השיניים בחוט המיוחד לכך )דנטאלי(, ויכין חוטים כאלה מבעוד יום, כי בשבת אסור לנתק את החוט מן הגליל

)קו(. ואם לא הכין מבעוד יום, ישתמש בחוט שבגליל מבלי לנתקו.

)קב(  לענין השימוש במברשת, עיין קצוה"ש סוסי' קלח בבדה"ש ד"ה מותר לשפשף, שו"ת אג"מ או"ח ח"א סי' קיב, שו"ת שרידי
אש ח"ב סי' כח ושו"ת יביע אומר ח"ד סי' ל ס"ק יט, וע"ש במילואים שבסוף הספר, ועיין לעיל פי"ב הערה מה ו-מו ובפירקין
לעיל הערה מג, וע"ע שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' מח. ולענין משחת שיניים, עיין לעיל הערה מט, ועיין שו"ת יביע אומר הנ"ל סי' כז
- ל ובמסקנתו שם, סי' ל ס"ק כ, שו"ת ציץ אליעזר ח"ז סי' ל )ב(. ובאשר לשימוש באבקה לניקוי השיניים - ודאי דיש לאסור
משום איסור לישה, וכן יש לאסור את השימוש בסבון-שיניים, מהא דסי' שכו סע' י ברמ"א. ולענין החשש שמא יצא דם בשעת
הצחצוח, עיין שו"ת אוהל משה ח"ב סי' צח ושו"ת יביע אומר הנ"ל סי' כט ס"ק יז וסי' ל ס"ק כ. וע"ש בסי' ל ס"ק כ, דאין לשטוף

את המברשת אחרי גמר השימוש.

)קג(  מהא דסי' שכב סע' ד וע"ש במ"ב ס"ק יג.

)קד(  תהל"ד סי' שכב ס"ק ד, אולם דעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל, דיש לחוש דדין הגפרור כדין עצים שניתנו רק להסקה ואסור
לחצוץ בו שיניים, עכ"ד. ומ"מ צ"ע דמ"ש מנר שעוה, או פתילה שעומדת להדלקה, דדינם ככלי שמל"א, סי' שח במ"ב ס"ק לד, ואף
שהביא המ"ב דעת המור וקציעה להחמיר בזה, בסי' רעט בשעה"צ ס"ק ד סותם להיתר, וראה לעיל פי"ג הערה פב, ולהלן פ"כ

הערה מ ו-מד.

)קה(  משום תיקון כלי, סי' שכב במ"ב ס"ק יג.

)קו(  עיין סי' תקט סע' ג ובמ"ב ס"ק יז, ומשום תיקון כלי.

9. R' Yechiel Yaakov Weinberg [1884-1966, Poland, Germany, Switzerland], Shu"t Seridei Eish 1:32

הערת מרן הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל  
  נדפס בהסכמת הגרש"ז לרגל הוצאת ספר חידושי בעל שרידי אש על הש"ס  

  ב"ה, ירושלים ת"ו בין כסה לעשור ערב שב"ק שובה
ייטיב ד' החתימה ויצו את הברכה לגאון ישראל מוה"ר יחיאל יעקב ווינבערג שליט"א  

  אחדשה"ט וש"ת כראוי לרום ערכו הנני נותן לו תודה בשם הישיבה ובשמי גין מתנתא טבא דאורייתא ]שרידי אש ח"ב, ירושלים
תשכ"ב[ דשדר לן מר בטיבותי' ע"י מוסד הרב קוק עבורי ועבור הישיבה, והנני בברכה כי נותן התורה יהיה בעזרו ויחזקהו ויאמצהו

ויאריך שנותיו בטוב ובנעימים ולהוסיף זכות את ישראל בספריו החשובים והמאירים.  
  ואף כי טרוד אני מאוד ואין עתותי בידי עכ"ז עיינתי בספרו ונהניתי לאורו. אך כדי שלא יהא מכתבי ריק מד"ת ארשום הערה

קצרה.  
  בעניי לא ידעתי איזה איסור יש בהולכת זקן חולה בשבת בעגלה ע"י אדם במקום שיש עירוב, הרי קיי"ל דגורר אדם מטה כסא
וספסל בין גדולים ובין קטנים ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ וכ"ש בעגלה שגם ר' יהודה דסובר דבר שאין מתכוין אסור אפי"ה
מודה בעגלה של קטן מפני שהיא כובשת כדתנן בסופ"ר דביצה ומ"ש בנוגע לשמא יתקן לא מצינו גזירה זו אלא במשתמש בבע"ח
גזירה שמא יחתוך זמורה אבל לא אסרו להשתמש בכלי משום שמא יתקן )חוץ מכלי שיר( ואף המדקדקים שבירושלים מוליכים

עגלת ילדים בשבת במקום שיש עירוב.  
  גם מביא שם כמה פעמים מהמג"א בסי' רנ"ג דפס"ר שרי בדרבנן, ולענ"ד תמוה דאדרבה מפורש חולק על התה"ד בסי' שי"ד
ואוסר פס"ר גם בדרבנן וכן נקטינן להלכה, ורק באמירה לעכו"ם הוא דשרי פס"ר משום דלגבי הדבר שנעשה ממילא אין העכו"ם

חשיב כשלוחו.
שלמה זלמן אויערבך 


