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 טיטוא הבית ושטיפתו בשבת

 טיטוא הבית

 שבת צה ע"א:

 ארבעים לוקה טוב ביום הזיד חטאת חייב בשבת...  המכבד כגרוגרת והמגבן והמחבץ החולב רבנן תנו

 שבות משום אלא אינו זה ואחד זה אחד אומרים וחכמים .אליעזר רבי דברי

 אם כן, לדעת חכמים אסור לטטא את הבית בשבת. 

 ובהמשך הסוגיא:

 גומות ליכא הכא גומות לאשויי אתי דילמא רבנן אמור מאי טעמא אמר במחוזא זילחא שרא אמימר

 לרב אשכחיה דרבא בריה קשישא מר לה ואמרי מהבלא מצטער דקא לרבינא אשכחיה תוספאה רבא

 מביא בשבת ביתו את לרבץ הרוצה דתניא להא מר לה סבר לא ליה אמר מהבלא מצטער דקא אשי

 אמר מאליו מתרבץ הבית ונמצא זו בזוית רגליו זו בזוית ידיו זו בזוית פניו ורוחץ מים מלאה עריבה

 אפילו שרי שמעון כרבי לן דסבירא והאידנא בשבת ביתה מרבצת חכמה אשה תנא אדעתאי לאו ליה

 .לכתחלה

 לאו.הבל ומרבה, עולה אבק שהיה - מהבלא .העיר בכל היתה אבנים ורצפת, הבית לרבץ - זילחא

 בת או חכם תלמיד אשת - חכמה אשה .לי סבירא לא: פירשו ורבותי, זכור הייתי לא - אדעתאי

 - שמעון' כר .זו בזוית וכוסות, זו בזוית קיתוניות רוחצת - ביתה מרבצת .מאביה ששמעה חכם תלמיד

 יעלה שלא אלא, הבית ולהשוות בגומא עפר להדביק מתכוין אינו והמרבץ, מותר מתכוין שאין דדבר

 .אבק

כאן מבואר, שלדעת רבי שמעון המתיר אינו מתכוון, מותר לרבץ את הבית, דהיינו לזלף מים 

 (:ד"ה והאידנאבבית. ביחס לטיטוא כתבו התוספות )

 נראה ואין .בדהוצין לואפי טעמא מהאי כיבוד שרי ג"בה - לכתחלה' אפי שרי ש"כר ל"דקי והאידנא

 ופריך לטלטלן מותר תמרה של מכבדות אף אליעזר' ר אמר:( קכד דף לקמן) הכלים כל דבפרק י"לר

 לרבי' אפי דשרי מאן דליכא ליה דפשיטא משמע תמרה בשל' אפי אליעזר' ר לימא בהא לצל מחמה אי

 לכולי אסור כיבוד ודאי אלא להיתר מלאכתו הוי לכבד שרי ואי לאיסור מלאכתו דהוי משום שמעון

 .ריבוץ דווקא אלא שמעון לרבי הכא שרינן ולא ממקומו עפר שמזיז מפני עלמא

ואם כן, לדעת בה"ג מותר לטטא את הבית, אבל לדעת ר"י הדבר אסור, משום טלטול עפר 

 ממקומו. 

 (:כב:מחלוקת זו נאמרה גם סביב משנה במסכת ביצה )

 .אוסרין וחכמים... המטות בית מכבדין להקל דברים שלשה אמר הוא אף

( כתב שמשנה זו היא כדעת רבי יהודה, אבל לדעת רבי שבת שם דף לו. מדפי הרי"ף ד"ה והאידנאהר"ן )

בסוגיה הרמב"ן והרשב"א ), (מח. מדפי הרי"ףשמעון, מותר לכבד את הבית. וכן היא דעת הרי"ף )

( שזה נחשב טלטול מן בביצה, יב. מדפי הרי"ףביחס לטלטול העפר כתב הר"ן ) (.בשבת צה ובסוגיה בביצה

הצד על ידי דבר אחר, שהותר משום כבוד יום טוב.  כאמור, דעת התוספות, ובעקבותיו הפוסקים 

 (, להחמיר.רא"ש בסוגיא בביצה סימן ג; מרדכי שבת סימן תיד ועודהאשכנזים )

 החמיר :( להלכות שבת כא, גגם דעת הרמב"ם )

 גבי על מים לזלף ומותר, באבנים רצוף היה כ"א אלא גומות ישוה שמא הקרקע את לכבד אסור

 .לכך מתכוין אינו שהרי גומות ישוה שמא חושש ואינו הקרקע

וכתב בכסף משנה שנראה מדבריו שהוא הבין שעצם הכיבוד נחשב סוג של אשוויי גומות, ולכן זה 

 נחשב מתכוון. ולא התירו בשם רבי שמעון, אלא את הריבוץ, ולא את הכיבוד. 

דעה מחמירה במיוחד היא שיטת בעל התרומה, שאסור לכבד אפילו בבית מרוצף. ולא התירו אלא 

 ריבוץ.
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כיבוד באינו מרוצף, ולהתיר במרוצף,  ר( פסק כדעת הרא"ש והרמב"ם, לאסולז, בשבשולחן ערוך )

וביש אומרים הביא את דעת הרי"ף ודעימיה, שהתירו גם באינו מרוצף. הרמ"א הביא את דעת 

 התוספות וסיעתו, שאסרו גם במרוצף. 

ספר התרומה, ( כתב שהטעם של המחמירים הוא ד"ה ויש מחמירין( ובאה"ל )סק"טאמנם, במשנ"ב )

ולכן כתב בבאה"ל שגזר מרוצף אטו אינו מרוצף, ולא טעמו של התוספות שיש בזה איסור טלטול. 

את הטיטוא של העיר, וכן כתב גם ערוה"ש )ס"ה(, וכן שם, שאם רוב העיר מרוצפת, ניתן להתיר 

 פסק בשש"כ )כג, א(, וילקוט יוסף )שלז, א( וכן עמא דבר. 

 

 שטיפת הבית

פרק טז הלכה כאן הוא ביחס לטיטוא. אולם, ביחס לשטיפה, יש מקור נוסף. התוספתא )האמור עד 

 ( אומרת:יד במהדורת ליברמן

 טבלה גבי על שמן אדן יתן לא .מותר בהן להתעטר לנאותן אם .לייפותן בשביל הכלים את סכין אין

 לומר צריך ואין טוב וםבי הקרקע את מדיחין ואין נופחין ואין סכין שאין לפי עליה להתעגל שיש של

 .בשבת

 מדברי התוספתא מתבאר שאפילו כשאינו מתכוון ממש לסוך את הבית, אסור לעשות כן. 

 (:שםוכתב הרמב"ם )

 טוב ביום אפילו אותו מדיחין ואין אותו נופחין ואין באבנים רצוף היה ואפילו הקרקע את סכין אין

 במקום כן עושה שהוא בזמן גומות להשוות ויבא בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא, בשבת שכן כל

 .רצוף שאינו

בדברי הרמב"ם מבואר, שאף שהתירו לכבד את הבית כשהוא מרוצף, הדחת הבית אסורה. ונימק 

 המגיד משנה:

 צורך בהם שאין לפי בהם וגזרו אסורים הדברים אלו ברצוף מותר שהכיבוד פי על אף לדעתו ופירוש

 בכיבוד. כמו

 (.שם סעיף גבשו"ע )וכן פסק 

 ( התיר לגרוף נוזלים שכבר נשפכו על הריצפה. כג, זבשש"כ )

( כתב שכאשר השטיפה נחוצה, כגון שם הערה כז והערה כדלגבי שפיכת מים מועטים, בשש"כ )

כשהתלכלכה הריצפה, יש להתיר לשפוך מים באופן נקודתי כדי לשטוף. וכן כתב גם בילקוט יוסף 

 (:ם בהערה בש(. והטעם )שלז, ב)

 מפני בהדחה ואסרו, הכרחי דבר שהוא מפני היינו מרוצפת בקרקע הבית את לכבד שהתירו מה דהא

 ולהדיחם מים מעט מקום באותו לשפוך ורוצה הרצפה על לכלוך כשיש ממילא... הכרחי דבר שאינו

 . הבית בכיבוד כמו דשרי נראה הכרחי דבר שהוא כיון, במגב

 מחמירים בזה.אמנם, ציין שם שיש 

 שימוש בסמרטוט כאשר השטיפה מותרת

ביחס לסמרטוט יש לדון, הן מחשש שמא יסחוט תוך כדי השטיפה, והן מחשש שמא יסחט לאחר 

 השטיפה.

 ( כתב, שאם נשפך מים על שלחן וספסל, מותר לקנחו בדבר שאין מקפיד עליו. שב, סק"סבמשנ"ב )

ואכן, יש להיזהר שלא ללחוץ על המגב יסחטו המים. (, ולא חשש שמא ייב, לחכך כתב גם בשש"כ )

 בכח, באופן שייסחטו מים מן הסמרטוט.

הסיבה שהמשנ"ב הצריך לקנח בדבר שאין מקפיד עליו היא שאם מדובר בבגד שמקפיד עליו, יש 

 בו איסור דרבנן, שמא יסחט את המים מן הבגד לאחר השימוש.
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אינו נחשב בגד שמקפיד עליו. וכן כתב בארחות אמנם, ביחס לסמרטוט רצפה, יש לומר שהוא 

 (. יג, סהשבת )

( כתב שאסור לנגב מים שנשפכו על הריצפה באמצעות סמרטוט רצפה. טעמו כג, זואמנם, בשש"כ )

 ( שכתב ביחס לניגוב כוסות במטלית:שו"ת חלק א סימן ריגהוא על פי דברי הרדב"ז )

 דבר בשום או בחלוק או במפה יין או מים בתוכו השהי כוס בשבת לנגב אסור ל"וז שכתב מי ראיתי

 ...ליבון לידי או סחיטה לידי דאתי

 שקרוב רואים אם מ"ומ לחוש אין דינא לגבי אבל הפסד לא והמחמיר היא חומרא שזו דמלתא כללא

 .יעשה שלא בו לגעור ראוי סחיטה לידי שיבוא הדבר

, מחשש שמא לדעת הרדב"ז להחמיר( כתב שאף בסמרטוט המיוחד לכך יש שב, עגובשעה"צ )

( כתב להקל דלא כרדב"ז, כתב שהטעם הוא, שאם שם סקנ"טואף שהמשנ"ב )יסחטנו בין כלי לכלי. 

יהיה הסמרטוט לח מצד אחד, ינגב בצד האחר. ולפי זה, בסמרטוט רצפה, שכשהוא נרטב, נרטב 

 כולו, יש להחמיר. 

דברי הרדב"ז עצמו, נראה לי שאם מדובר אמנם, כיוון שאין הדבר אסור מן הדין, כמבואר ב

בשימוש במים מועטים או בשאריות המים, כדי להשאיר את הרצפה נקייה בלי סימנים, יש להקל, 

 וניתן גם לנגב באמצעות הסמרטוט. 


