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קול קורא
הבהרה חשובה למנוע מכשול
לשאלת רבים אם מותר לקנח את הגוף במגבונים לחים בשבת
באנו בזה להודיע:
▪ בכל המגבונים הלחים יש בכמות המים הספוגה בהם לכל הפחות שיעור של טופח על מנת להטפיח ,וברובם השיעור הרבה יותר מכך.

▪ בשימוש רגיל -

השימוש במגבונים אינו רק בלחות החיצונית אלא אף במים הספוגים בהם ,והינו "מתכוין" לסחיטה ,ולכן יש לאסור זאת.

בשימוש בנחת -
א .הנה במציאות נראה שלא שייך לקנח בנחת ,מכיון שקינוח בנחת פירושו שלא לדחוק את המגבון בקינוח כדרך שרגיל בימות החול
אלא לקנח בלחות החיצונית בלבד ,ובמציאות אם יקנח כך בד"כ לא יצליח לנקות את גוף התינוק.
ב .ואף אם נאמר שיצליח לנקות את גוף התינוק בקינוח בנחת ,יש לאסור זאת משום שאע"פ שבקינוח בנחת "אינו מתכוין" לסחיטה
מכיון שכוונתו לקנח רק בלחות החיצונית ,מ"מ ודאי שיצאו גם מהמים הספוגים במגבונים
והוי פסיק רישא דניחא ליה באיסור סחיטה.
[ והנה יש הטוענים שבקינוח בנחת ליכא פסיק רישא דסחיטה ,אמנם דבר זה אינו נכון כלל ועיקר,
מכיון שעשינו בדיקות ע"י צוות תלמידי חכמים (שלא ניתן לערער על תוצאות הבדיקות)
והוכח שאף בקינוח בנחת ודאי שנסחטים המים הספוגים במגבונים וא"כ הוי פסיק רישא דניחא ליה באיסור סחיטה,
ל"ה) שג"כ עשו בדיקות והוכח כנ"ל).
סימן
ח'
(חלק
(וכן יעויין בויען שמואל
וכן כתב בילקוט יוסף אוצר דינים לאשה ולבת (פרק כ"ח סעיף ב' בהערה) שאף בקינוח בנחת איכא פסיק רישא דסחיטה,
שכתב שם "והנה המגבונים הלחים ...העשויים מבד שנבלע בתוכו רטיבות שהיא טופח על מנת להטפיח
אם מקנח בה את התינוק נכשל באיסור סוחט ,ואם היה אפשר להיזהר לקנח בנחת באופן שלא יהיה פסיק רישא שיצא מים
אין הכי נמי היה מקום לדון בדבר ,אבל זה דבר שאי אפשר להיזהר בו ויש בדבר חשש איסור תורה".
ועוד יעויין בשו"ת שבט הלוי (חלק ח' סימן נ"ט וחלק י' סימן נ"ח) ,ודו"ק].
ג .ואף אם נאמר שבקינוח בנחת ליכא פסיק רישא דסחיטה ,מ"מ יש לאסור זאת,
מכיון שאף אם יצליח לנקות את גוף התינוק בלחות החיצונית בלבד (ע"י שירבה במגבונים ויתעכב בקינוח)
קרוב לודאי שיבוא לקנח בחוזק כדרך שרגיל בימות החול דהוי פסיק רישא דניחא ליה באיסור סחיטה.

וע"כ אסור להשתמש במגבונים לחים בשבת בשימוש רגיל ואף בשימוש בנחת.
[ואין לחלק בין סוגי המגבונים ,דהיינו העשויים מויסקוזה(כ + )20%-פוליאסטר(כ / )80%-ויסקוזה(כ + )20%-נייר(כ 100% / )80%-ויסקוזה  100% /פוליאסטר.
יש פוסקים שאיסור הסחיטה במגבונים מדאורייתא (חוץ מהעשויים  100%פוליאסטר) ,ומ"מ נלע"ד שיש לצדד שאיסור הסחיטה בכל סוגי המגבונים הינו רק מדרבנן,
מכיון שהויסקוזה והנייר אינם נחשבים גידולי קרקע הואיל ושיירי הכותנה (ויסקוזה) ושיירי העץ (נייר) נכתשו ונטחנו היטב ונמסו במים
נשתנית צורתם הראשונה לגמרי ופנים חדשות באו לכאן (יעויין בטהרת הבית (חלק א' סימן ח' סעיף י') וחזון עובדיה (סוכות דיני הסכך סעיף ג') ,ודו"ק היטב),
ובמגבונים העשויים מויסקוזה(כ + )20%-פוליאסטר(כ )80%-יש טעם נוסף לצדד שאיסור הסחיטה בהם הינו רק מדרבנן מדין ביטול ברוב
ולכן כל המגבון מקבל דין פוליאסטר שאיסור הסחיטה בו רק מדרבנן הואיל והינו חומר העשוי מנפט ואינו נחשב גידולי קרקע
(יעויין בשו"ת מחזה אליהו (חלק ב' סימן ט"ו אות כ"ג–כ"ח) ושו"ת משנת יוסף (חלק ז' סימן ס"ט))].

▪ לא מועיל לסחוט את המגבונים קודם השבת באופן שלא ישאר בהם מים בשיעור של טופח על מנת להטפיח,
מכיון שבמציאות קשה מאוד לסחוט את המגבונים עד כדי שלא ישאר בהם מים בשיעור זה
זו],
מציאות
והוכחה
חכמים
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צוות
ע"י
בדיקות
עשינו
[שכן
וכן קשה לשער לאחר סחיטת המגבונים אם אכן לא נשאר בהם מים בשיעור של טופח על מנת להטפיח.
▪ ישנה עצה לקנח את הגוף בשבת במגבונים יבשים לגמרי ע"י שיתיז תרסיס על הגוף ואח"כ יקנח את הגוף במגבונים היבשים,
אלא שצריך להזהר בשעת הקינוח שלאחר שנספג הנוזל במגבונים לא ימשיך להשתמש בהם בכדי שלא יגיע לידי סחיטה,
ולכן ראוי להשתמש במגבונים יבשים עבים [או בכמה מגבונים יבשים ביחד] שהנוזל לא נספג בהם כל כך מהר שבאופן זה לא יגיע לידי סחיטה.
▪ יהא מותר להשתמש במגבונים לחים בשבת רק אם אכן תשתנה המציאות במפעלים שייצרו אותם
להטפיח,
מנת
על
טופח
של
שיעור
מהם
הנסחט
בנוזל
יהא
שלא
באופן
ולעת עתה אין להסתמך כלל על מה שכותבים המייצרים בסוגי מגבונים מסויימים שמותר להשתמש בהם בשבת.
ומכיון שרבים הורגלו להשתמש במגבונים לחים בשבת
לכן מצוה לפרסם ההלכה להציל רבים ממכשול
והמעשה לזיכוי הרבים ישא ברכה מאת ה'

