
1 
  

  
 

 

 

 בן גורג'יה זצוק"ל  עובדיה יוסף העלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

 

 בנין וסתירה בכלים  ותלכה

 נושאי השיעור: 

איסור "גזירה שמא יתקע" בכלים. חיבור הגומיות שברגלי ביאור גדר הגדרת "בונה וסותר" בדבר המחובר לקרקע ובכלים. 

של ספריה השלחן ומדפים  ב. דין מטה של פרקים. דין כוס של פרקים. פתיחת שלחן בשבת. חיבור רגליותהכסא והשלחן וכיו"

 ומגירות. ניצול הזמן לתורה. 

 

 בנין וסתירה בקרקע וכלים דין חציצה 

מצויות, כמו האם   א. מגוון שאלות  נדר על  בלי  היום  נדבר 

מותר להחזיר מגירת פלסטיק שנשלפה ממקומה, האם מותר 

האם  ל שחורק,  כסא  של  או  גומיות  שלחן  של  רגליות  חבר 

 מותר להחזיר עדשה של משקפיים שנפלה, ועוד. 

בקרקע וכל דבר המחובר לקרקע,    הקדמה קצרה:נקדים    ךא

או סותר בשבת. "בונה" זה לא דוקא   כל מעשה נחשב כבונה

אם   גם  אלא  בלוקים,  ידי  על  קיר  בונה  אדם כאשר  למשל 

לדלת ידית  הר מרכיב  מו,  מן  י  ואסור  בזה,  הבנין  על  סיף 

התורה. וכמו כן, אדם שמכניס תריס למסילה בשבת. כל זה  

כ"ה   הלכות  פכ"ג  אהבה  במנוחת  )עי'  "בונה".  בגדר  נחשב 

 וכ"ט(. 

ותר זה בכל שהוא, כגון אם השמשה של וכן לגבי מלאכת ס

בתוך   זכוכית  של  שיריים  ונשארו  בשבת,  התנפצה  החלון 

התוהחלון,   מן  את  אסור  לקחת  שנשארה  רה  הזכוכית 

ולזרוק לפח, מפני שזה סותר על מנת לבנות, שהרי אחר 

חדשה שמשה  שם  ישים  ששובר  כך  אדם  כמו  זה  והרי   .

ש, כי בשניהם זה כותל רעוע כדי לבנות באותו מקום קיר חד

סותר על מנת לבנות במקומו, ויש חיוב חטאת בזה. )שש"כ  

 פכ"ג סל"ו(.  

כ"ב ע"א,    מות, במסכת ביצה )בדףמבואר בגמרא בכמה מקו 

ועוד מקומות( שאין בנין וסתירה בכלים. ולכן אמרו במסכת  

ושל  תיבה  ושל  שידה  של  דלת  ע"ב(:  ק"ב  )דף  עירובין 

ן. ואין בזה משום סותר, שאין  מגדל, נוטלין אבל לא מחזירי

בנין וסתירה בכלים. ומי ששומע דלת של "מגדל" חושב כמו  

הברית או מגדל אייפל בפריז, אבל   מגדלי התאומים בארצות

זה לא כך, אלא בסך הכל ארונות עץ קטנים פחות מגובה של  

למ ובדלת  אדם,  נכנס בן  והוא  מסמר  כמו  יש  ולמעלה  טה 

שרו  ומי  שבארון,  חור  מגביה  בתוך  הדלת  את  להוציא  צה 

 קצת את הדלת כלפי מעלה ושולף את הדלת.  

ו מדברי רב  אבל התוספות במסכת שבת )דף ק"ב ע"א( הקש

תא בקופינא דמרא )כלומר שאמר שם: "האי מאן דעייל שופ

ה"עין"   בתוך  עץ  מוט  שמכניס  חייב    -מי  שבמעדר(  החור 

ותירצו  בכלים?  וסותר  בונה  אין  והרי  בונה".  משום 
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כבנין  נחשב  ואומנות  חיזוק  שצריך  שבמקום  . 1התוספות 

בכלים,   זה  וסתירה  לעומת  בנין  "אין  שאמרו  מה  דהיינו 

הבכל בפעולה  אבל  פשוטה,  בפעולה  רק  זה  טעונה ים" 

אומנות הרי זה נחשב בנין. ניתן דוגמא, אדם שעודר במעדר  

הרי הוא מניף את המעדר למעלה ומוריד אותו למטה, מטבע  

רזל צריך לעוף מהמקל! וכן כאשר מכניס אותו הדברים הב 

אמור   הברזל  שם,  הדבוק  מהחול  ועוקר  האדמה  לתוך 

לא קורה? כי הוא תפוס שם בלחץ. איך  להתנתק! מדוע זה  

הזאת  העין  של  במדה  עבה  מקל  לוקחים  לכן  זאת?  עושים 

מכניס וממילא  גדולבדיוק,  בכח  אותו  מכן  2ים  ולאחר   .

מסמרים וכדומה שגורמים למקל להתנפח  תוקעים בצד השני  

המקל 3יותר  את  שמכניס  אדם  התוספות  מבארים  לכן   .

בונה. וכן כל שעושה למעדר, זאת פעולה חשובה ונחשבת כ

שזה  פוסק  מרן  חשובה,  ופעולה  אומנות  שמצריכה  פעולה 

 שבנה את הכלי ע"י הדבר הזה. נחשב

 

 

 
דעו  1 שלוש  בגבויש  שנעשית  שפעולה  התוספות  דעת  א.  בזה.  ורה  ת 

בלי  לשימוש  ראוי  שהכל  פי  על  )ואף  בכלים  כבנין  נחשבת  ואומנות 

 תיקון זה(. וכן דעת הרא"ש. וכ"כ הסמ"ג )לאוין ס"ב מלאכת בונה(. 

והר"ן   והמאירי  והרשב"א  ע"ב(  ק"ב  )שבת  בחידושיו  הרמב"ן  דעת  ב. 

לכות שבת ה"ג( שאם הכלי לא  בהלכות )שם( והרב מגיד משנה )פ"י מה

לשימ ראוי  כלי". היה  "בונה  דהוי  בנין, משום  הוי  הזה  בלי המעשה  וש 

אבל אם בלאו הכי הוא כבר ראוי לשימוש, אינו חייב משום בונה, אלא  

 משום מכה בפטיש. 

בסיף,  חבית  ראש  להתיז  מותר  אם  הללו  הדעות  שתי  בין  מינה  נפקא 

אויה לשימוש ואין סותר בזה )כמו  שלדעת הרמב"ן מותר כיון שעדיין ר 

ראוי לשימוש והשבחתי אותו, שאינו חשוב בונה(. ואילו לדעת שאם היה 

חבית  שהיא  ב"מוסתקי"  אלא  התירו  ולא  סותר.  שזה  אסור,  התוספות 

 רעועה שאין עליה כל כך שם כלי.  

ג. דעת רש"י שבכל אופן חייב רק משום מכה בפטיש. ומרן פסק כדעת 

 חות שם(. ש. )עיין מנוחת אהבה סל"ב ובהערות מי מנוהתוספות והרא"

כך פירש הרמב"ם )פ"י מהלכות שבת הי"ג( את דברי רב "מאן דעייל    2

 שופתא בקופינא דמרא". 

להלכה    3 הביאם  הנ"ל  הפירושים  ושני  שם.  בשבת  רש"י  פירש  כך 

 המשנה ברורה )סימן שי"ג ס"ק נ"ד(. 

 איסור מהדק ותוקע 

ידה תיבה ומגדל כי "אין ב. אמרנו שמותר ליטול דלת של ש

והנוטל דלת אינו חשוב כסותר, אבל  בנין וסתירה בכלים", 

למקומה.   הדלת  את  להחזיר  שם  בעירובהגמרא  אסור  ין 

יתקע שמא  גזירה  האיסור  שטעם  שלא  מבארת  דהיינו   ,

ובורחת   יוצאת  השידה  דלת  פעם  שכל  בעיניו  חן  ימצא 

וכד דבק,  או  מסמרים  עם  חזק  אותה  ויקבע  י  ממקומה, 

ד"ה  ברש"י  )ע"ש  בקלות  תישלף  שלא  החור  את  לצמצם 

חייב   התוספות  לדעת  בתוקע?  האיסור  ומה  יתקע(.  שמא 

ת הרמב"ן ורש"י חייב משום מכה בפטיש.  משום בונה, ולדע

 (.83)עי' במנוחת אהבה פכ"ג הערה 

 מי שמחבר עץ לעץ בשבת 

ג. "התוקע חייב". אדם המחבר חלק לחלק ותוקע אותם חזק  

ח ברגל  בשבת,  שהחור  עץ,  שלחן  למשל  זה.  על  חטאת  ייב 

העץ   מסגרת  את  לתוכו  ומכניסים  מאד,  קטן  הוא  השלחן 

בכל דבק  ובלי  חזק  לחיזוק  בלחץ  דבק  מוסיפים  ]אמנם  ל 

ימוט",   לא  במסמרים  ויחזקהו  הוא  טוב  לדבק  "אומר  יותר, 

זה ז'(, אבל  וכן    כך כתוב בישעיה )מ"א  זה[.  גם בלי  נתפס 

מתפל של  עץ  ידיות  כסאות  להם  ויש  הכנסת,  בבית  לים 

 ומחברים אותם לכסא ע"י מסמר עץ )= פין(. מה הדין בזה? 

שבת מהלכות  )פ"י  ע"ה  כותב:    הרמב"ם  בין שתקע הי"ג( 

שנתאחד   עד  עצמו  בעץ  שתקע  בין  כמו  במסמר  ונהיה 

אחת בונהחתיכה  משום  חייב  זה  הרי  מרן 4,  פוסק  וכך   .

מחברים   שלא  דברים  וגם  ט'(.  ממש,  )סעיף  אבל  אותם 

יש  כי  בשבת,  לעשותם  אסור  מהודקים,  אותם  עושים 

לתקוע יבוא  שהאדם  שתוקעים חשש  הגומיות  למשל   .

 
)לצורך    4 בצרפת  אחת  לנגריה  נכנסתי  וראיתי פעם  מסויימת(,  מצוה 

ול באורך וברוחב הרבה, והופתעתי שמצאו עץ כל  שלחן מעץ טבעי, גד

לי שזו לא חתיכת עץ    כך רחב ועשו ממנו שלחן מפואר. אבל הנגר אמר

אלא   המתאים  אחת  התפר  במקום  אותם  שמחברים  נפרדות,  חתיכות 

זה וביותר, וזה נראה כמו חתיכה אחת, וקשה להבחין שזה שני חלקים,  

 כמו שכתב הרמב"ם "עד שנתאחד".
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שבת. וגם  אות והשלחנות, אסור לעשות את זה בברגלי הכס

 . 5גומיא שנפלה )אף על פי שהיא רופפת( אסור להחזירה 

"מלבנות   אומרת:  סע"א(  מ"ז  )דף  שבת  במסכת  הגמרא 

י המטה, לא יחזיר, ואם החזיר פטור אבל אסור".  המטה וכרע

מעץ,   היו  שלהם  המטה  רגלי  המטה?  מלבנות  הפירוש  מה 

בלחלו  ירקבו  שלא  קופסאות  וכדי  עושים  היו  ובמים  חית 

רגלי   את  ומכניסים  עוגה(,  של  מנג'ט  )כעין  מעץ  קטנות 

ת שאסור לעשות  המטה לתוך הקופסא הזאת. והגמרא אומר

דק שם, ואסרוהו חכמים שמא יהדק את זה בשבת כי זה מהו

 מאד עד שיהיה כעץ אחד. 

אפילו נפלו ולכן הגומיות שעושים ברגלי הכסא והשלחן,  

רם בשבת. הוא הדין לסכין  יים מעט( אסור להחזי)שהם רפו

הידית,   מתוך  נשלף  והלהב  מעץ,  ידית  לה  אסור  שיש 

חלות   לחתוך  כדי  בשבת  הידית  לתוך  הלהב  את  להחזיר 

עם לזה "גזירה שמא יתקע", כלומר שמא יבוא  וכדומה. והט

לחבר אותו בצורה טובה וחזקה, כדי שלא ישלף משם. אמנם  

ומ מחובר  לא  זה  מקפיד  עכשיו  שהוא  כיון  אבל  טוב,  הודק 

שהלהב יהיה מחובר טוב, יש חשש שיבוא לתקוע אותו עם 

 להחזיר את זה בשבת.  ברגים ודבק וכיוצא בזה. ולכן אסור

 יםדין מטה של פרק

של   "מטה  כותב:  ס"ו(  שי"ג  )בסימן  ערוך  בשלחן  מרן  ד. 

אם   חטאת.  חייב  תקע  ואם  ולהדקה,  להחזירה  אסור  פרקים 

רפויה   אומניות  היא  בעלי  היו  בעבר  לכתחילה".  מותר 

וממשיכים   קצת  נמצאים  מקום  ובכל  לעיר,  מעיר  נוסעים 

שה  )וכמו  הבא  למקום  נוסעים  הלאה  רופאים  מיני  כל  יום 

למקום ברמת ממקום  אחד  ויום  לציון,  בראשון  אחד  יום   ,

אפשר   ואי  מסויים  בענין  מומחים  הם  כי  וכדומה,  השרון 

אחת בעיר  השבוע  כל  הרבה להישאר  כך  כל  שאין  כיון   ,

וכאשר  אחת(,  בעיר  תחום  באותו  להם  הזקוקים  אנשים 

, לכן היו  עוברים ממקום למקום לא יכולים לקחת איתם מטה

 
אף על פי שזה מגומי והכסא ממתכת, מכל מקום התוקע זה בזה חייב.    5

 כך מוכח מדין עייל שופתא בקופינא דמרא.

כ )כך  מתקפלת.  מטה  מ"ז  לוקחים  שבת  במסכת  רש"י  ותב 

ע"א בד"ה טרסיים(. ]היא שונה מהמטות המתקפלות שלנו,  

עצמה למטה  מחוברים  הרגלים  שלנו  במטות  חשש   כי  ואין 

לפתוח אותה בשבת[. המטה הזו עשויה משני חלקים, החלק 

ך העליון בנפרד והרגליות בנפרד, ותוקעים את הרגליות בתו

 בכלל(.  המטה באופן יציב וחזק )ובלי הברגה

"מטה   חלקים,  חלקים  כזאת שעשויה  מטה  ההלכה  ולפי 

של פרקים", אסור מדרבנן להחזירה ולהדקה בשבת, כי 

שית חשש  חזק.  יש  חזק  אמנם  קע  חטאת.  חייב  תקע  ואם 

מסתבר כיון שהאומנים האלה עוברים מעיר לעיר ומפרקים  

אותה, ממילא הם לא מהדקים אותה כל כך חזק, ואם כן למה  

כמים? אלא כיון שיש אנשים שיש להם מטה כזאת אסרום ח

אדם   לכל  אסור  ולכן  מאד,  חזק  אותה  מהדקים  והם  בבית, 

ת בשבת, "גזירה שמא יתקע". )עי'  להרכיב ולחבר מטה כזא

(.  5בהגהות איש מצליח על שער הציון אות ל"ה, הגהה מס'  

,  85)עי' מנוחת אהבה הערה  ואפילו להחזירו ברפיון אסור.  

האריך הג"א    ושם  בשם  ב"י  וכ"כ  בס"ו,  הרמ"א  שכ"פ 

ובאו"ח בשם הראב"ד, ושכן דעת הרמב"ם ע"ש בב"י. ודלא 

זה אפשר שחזר  כהחזו"א שכתב שכיון שמרן ה שמיט תנאי 

תנאי  הזכירו  לא  והטור  שהרמב"ם  כיון  בזה  להקל  ויש  בו, 

 זה, ע"ש בחזו"א סימן נ' אות י'(.

 דין כוס של פרקים

ם להדק אותם כל כך, כגון שלחן  ה. דברים שאין דרך העול

את  ותוחבים  לזה,  המיועד  מדף  תוספת  ידי  על  שמאריכים 

שבמ מסמרים(  כעין  בליטות   =( הנקבים הפינים  בתוך  דף 

שלא  שמקפידים  פי  על  אף  זה,  לצורך  בשלחן  הנמצאים 

ין יתנועע המדף, מכל מקום דרכו להישמט ולהחזירו, ולכן א

ובווד בחוזק,  אותו  לתקוע  אותו  מקפידים  תוקעים  שאין  אי 

 בדבק ומסמרים וכדומה. האם מותר לפתוח אותו בשבת?  

נ  ערוך  השלחן  מרן  ומדברי  בזה,  נחלקו  ראה  הראשונים 

"כוס של פרקים" גביע שדעתו להתיר. הוא דיבר על  , שזה 

את  תוקעים  לשתות  וכשרוצים  חלקים,  משני  עשוי  מתכת 
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לחבר   שמותר  כותב  ו'(  )סעיף  ומרן  בכוס.  אותה  הרגלית 

אבל  אותה,  ומהדקים  מקבעים  שאמנם  לזה,  והטעם  בשבת. 

הזאת  בכוס  הרעיון  כל  כי  חזק,  אותה  להדק  דרך  אין 

מחזירים את זה. לכן זה לא דומה למטה של   שמפרקים ושוב 

ולא   למקום  ממקום  שהולכים  אנשים  יש  אמנם  כי  פרקים, 

בל מאידך יש אנשים שיש להם  מהדקים אותה כל כך חזק, א

כזאת מרן   מטה  לכן  מאד,  חזק  אותה  מהדקים  והם  בבית 

 אוסר לחבר את המטה הזאת גם אם לא מהדק חזק. 

ל הדרך  שאין  פרקים  של  בכוס  מפני  אבל  כלל,  חזק  הדק 

ה כוס מחוברת חזק לא קונה כוס של פרקים.  שאם אדם ירצ

ממש,  חזק  לא  וההידוק  בפועל  תוקע  לא  שהוא  כיון  לכן 

בשבת.   הזאת  הכוס  את  לחבר  אהבה מותר  מנוחת  )עיין 

 (. ה ח', ובהגהות איש מצליח הערפח הערה

מותר,   רפוי  היה  בגמרא שאם  מקור הדין הוא ממה שאמרו 

ים ביארו שכיון שדרכו להיות רפוי מותר להחזירו  והראשונ 

אין   כוס של פרקיםא יתקע. לכן כותב הטור:  ואין חשש שמ

ומותר כך  כל  להדקו  מה  6דרך  היא  הגדולה  השאלה   .

דברי   הביא  יוסף  בבית  מרן  כך".  כל  מהודק  "אינו  ההגדרה 

מקפיד   אדם  שאין  "דברים  שכתב  הראב"ד  בשם  הכלבו 

בתוך יתנועעו  אם  בשם    עליהם  כותב  המאירי  אבל  החור". 

ואין אדם מקפיד  הראב"ד "דברים שדרכן להשמט ולהחזיר 

יש מחלוקת בדעת הראב"ד. המג כן  ואם  ן אברהם  עליהם". 

לא ראה את המאירי, ובכל זאת אחרי שהביא דברי הכלבו,  

שצריך  דבר  דדוקא  איתא  בסמ"ג  אבל  י"א(:  )בס"ק  כתב 

א והביא  עכ"ל.  אסור.  ואומנות  הלכה.  גבורה  ביאור  ותו 

בכללי  )עיין  להקל  דעתם  שכך  משמע  "אבל",  ומהלשון 

)הערה אהבה  מנוחת  הרב  ע"ה  ורבי  ומורי  ( פח  הפוסקים(. 

דרבנן כותב:   ספיקא  ליה  דהוה  בזה,  להקל  יש  ולדעתי 

ולקולא. וכך פסק בשמירת שבת כהלכתה )פרק כ"ד סכ"ג(. 

  ולכן מותר לפתוח שלחן שמאריכים אותו על ידי תוספת 
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 גם בזה, אבל מרן פסק להתיר כדעת הטור. 

וכן לסגור את השלחן , כיון שאף מדף עם בליטות בצדו, 

דרך  אין  מקום  מכל  בחור  יתנועע  שלא  שמקפידים  פי  על 

 להדקו.

 מדפים של ספריה מפלסטיקרגליות שלחן ו

ו. לפי זה אפשר להקל גם בשלחן פלסטיק שיש לו ארבע רגלים  

הרגלים  את  מכניסים  בשלחן  להשתמש  וכשרוצים  נשלפים, 

כיון ש כי  לתוכו,  ומסמרים,  בדבק  בחוזק  להדקו  דרך  אין  לעולם 

הוא עשוי לשולפו ולקפלו, מותר. וזה ממש כעין כוס של פרקים,  

בוודאי שכו  זשהרי  יין  ס  מוזג  מתנדנדת שהרי  אינה  ו של פרקים 

 לתוכה, וזה מותר. ואם כן גם בנידון דידן מותר.  

מדפים,   ארבעה  או  שלושה  של  מפלסטיק  ספריה  כן,  כמו 

דברים  שמתחברי עליהם  להניח  ועשויים  פלסטיק,  לצינורות  ם 

נעלים או מגבות וכדומה, מותר לחברה ולפרקה בשבת.  קלים כמו  

יאוהו המגן אברהם והאחרונים, כותב: "דוקא  כי הסמ"ג הנ"ל שהב

דבר שצריך גבורה ואומנות אסור". והרי כאן לא צריך לא גבורה  

)ולהיפ  בעלמא  בהנחה  מתחבר  זה  כי  אומנות  אדם  ולא  כאשר  ך 

רוכש מוצר זה, אמרו שמזהירים אותו ויש על הקופסא תמונה של  

. לכן  כלי עבודה ועל זה איקס, כלומר אין להשתמש בכלי עבודה(

 נראה שזה דומה לכוס של פרקים, ואפילו עדיף מזה.  

מותר   המגירות,  את  שהוציאו  מפלסטיק  ומגירות  ארונות  וכן 

קע. )כך מוכח מהמשנה  להחזירם בשבת, שלא שייך בזה שמא ית 

ברורה סוף סימן שט"ו ס"ק מ"ח. ומ"ש מדין אהל, ע"ש בהגהות  

יש במגירות    . אמנם יש מאחרוני זמננו שכתבו שאם איש מצליח(

כ"א(,   אות  סוף  שט"ו  סימן  תשובות  בפסקי  )עיין  אסור  מעצור 

נראה   פלסטיק  במגירות  אבל  עץ,  מגירות  על  דיברו  הם  מ"מ 

זה, כי אם נשבר המעצור לא שייך כמעט  לעניות דעתי דלא שייך  

סימן שי"ג הער )עיין בפסקי תשובות  והוא חשש רחוק  ה  לתקנם 

 (.נה

 התורה  לחטוף דקות פנויות בלימוד

הכלים   כל  את  המציאו  שהיום  חושבים  אנשים  אגב,  דרך  ז. 

המתקפלים, אבל הנה רואים שהם היו מדורי דורות. וגם "כוס של  

ית שמכניסים את הרגלית לתוך הכוס  פרקים", ראיתי כוס חד פעמ

מארחים   היום  כזה(.  דבר  ראיתי  לא  במתכת  )אבל  מזה  ושותים 

ה שלנו ב"ה, מה שלא היה ומתארחים הרבה, ויש שפע גדול במדינ

בתורה   לעסוק  שרוצה  אדם  ולכן  הקודמים,  הדורות  במשך 
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בעבר שאדם   כמו  ולא  כאן,  בקלות  זה  את  לעשות  יכול  הקדושה 

 וטרוד הרבה בזה. היום צריך רק רצון בלבד.    היה צריך פרנסה

אהרן  הרב  פעם היה תלמיד חכם גדול )כמדומה גדול הדור הגאון  

לייב   בזצוק"לשטיינמן  יהודה  של  לבית  שבא  וראה (  נו, 

לא   פעם  אף  תורה,  של  בית  איזה  אמר:  הקירות,  על  "טפטים" 

ראיתי שכל הקירות בבית מצופים בדפי גמרא. אמר לו הבן: אבא,  

זה טפטים מחוספסים ליופי, לא דפי גמרא. אמר לו: אני יודע שזה  

טפטים, אבל בשביל לקנות את זה צריך כסף, ובשביל כסף צריך  

לבזבז  לבזב ובשביל  זמן,  גמרא.  ז  דפי  חשבון  על  זה  זה  זמן  לכן 

  "בית של תורה", שלקחו את התורה והדביקו אותה לקירות... 

 אלו דברי מוסר נוקבים.  

אדם   לחיהיום  זמנו  שרוצה  את  לבזבז  צריך  לא  הזה,  בעולם  ות 

כמעט בכלל, ישתבח שמו של הקב"ה. באנגלית אומרים "הזמן זה 

  : נחנו אומרים הפוך כסף", כי אצלם עושים בזמן עוד כסף, אבל א

כי אצלנו בכסף אפשר לעשות בו עוד זמן, ע"י  !  "הכסף זה זמן"

 שה.  שתשלם כסף לבעל מקצוע ותוכל לעסוק בתורה הקדו

יוסף זצ"למרן ה ג נוההיה דחוק בכסף, היה  כאשר  גם    גר"ע 

פעם הוא ראה את החתן שלו מתקן דבר מסויים בבית, אמר    .כך

ל כסף  תביא  שלך,  הזמן  על  חבל  הזמן  לו:  ובאותו  מקצוע  בעל 

כל אדם    תעסוק בתורה הקדושה. זה לקח גדול בשבילנו. אמנם לא

וצריך כאלה,    יכול  לדרגות  נללהגיע  מזהאבל  זמן    מד  לחטוף 

 . בכל יום ויום לעסוק בתורה הקדושה

לפעמים יש לאדם שיעור בערב ולא חושב ללמוד עוד קצת במשך  

קלים,  היום, אבל אם היתה לו עוד עבודה קטנה לחטוף עוד כמה ש

עליהם   "צדיקים ממונם חביב  ואדרבה  זה.  בוודאי היה עושה את 

ם קטנים. כך הגמרא  יותר מגופם", ויעקב אבינו ע"ה חזר על פכי

דקות   לך  יש  כאשר  גם  אבל  ע"א(.  )צ"א  חולין  במסכת  אומרת 

ר ולקרוא בדקות האלה. למה  פנויות במשך היום, תוכל לקחת ספ

מג  יותר  עליהם  חביב  ממונם  אומרת  צדיקים  )שם(  הגמרא  ופם? 

מפני שהם זהירים בגזל, כי אדם שגונב כסף אין לו בעיה להביא  

 מונם חביב עליהם יותר מגופם.  עוד כסף, אבל צדיקים מ

אפילו שזה  מאבא שלו שיירד למצרים,  מבקש  ע"ה  יוסף הצדיק 

אמר   הקב"ה  למדינה.  ממדינה  לעבור  ועיקר  כלל  פשוט  דבר  לא 

ממולדתך ומבית אביך" )בראשית י"ב  לאברהם: "לך לך מארצך ו

א'(, וזה נסיון לא פשוט בכלל. אבל יוסף אמר לאביו דבר שגרם  

ע  עוד חמש שנים  לו לחשוב  "כי  לטובה:  הכף  ולהכריע את  זה  ל 

אני   י"א(,  מ"ה  )שם  לך"  אשר  וכל  וביתך  אתה  תורש  פן  רעב 

ר אותך שאתה חס על הכסף וחזרת על פכים קטנים, לכן תבוא  מכי

על חשבון  למצרי  לחיות  תוכל  ממשפחת המלוכה  וכיון שאתה  ם, 

ירד   אבינו  יעקב  לכן  )שם(.  שם"  אותך  "וכלכלתי  המלוכה, 

למצרים. אבל לא הכוונה שאדם צריך להיות עני ח"ו, אלא לדעת  

הדבר  וזה  הקדושה,  בתורה  לעסוק  והתכלית  החשוב    שהעיקר 

 נכיר ונזכור תמיד תכלית חיינו, אמן ואמן! יהי רצון ש ביותר.

 ( 'בנין וסתירה בכלים )ב הלכות

ות בספר תורה. הברגה של שני כלים זה לזה בשבת. חיבור עריסה ועדשות משקפיים בשבת. פתיחת וסגירת פקק בקבוק בשבת.  מצוי בעיות 

 שופ" חדש בשבת. שימוש בסטנדר עם הברגה בשבת. בקבוק "קט

 בעיות שכיחות בספר תורה 

גדל  )בסימן שי"ג ס"ה(: שידה תיבה ומ   בשלחן ערוך  א. כתב מרן

אחד    )ארונות צירים  שני  להם  ויש  הצד,  מן  שפתחיהם  קטנות( 

למעלה ואחד למטה, אם יצא התחתון כולו ממקומו אסור להחזירו  

שמא יתקע. אבל אם יצא מקצתו דוחקו עד שמחזירו למקומו, כיון  

יכול להחזיר התחתון. אבל כשיצא   שהעליון נשאר במקומו, בקל 

אסור אפילו לדחקו    רי. משנ"ב(,העליון )ועל ידי זה הוא נופל לגמ 

 ולהחזירו למקומו. ע"כ לשון מרן. 

חיים" "עץ  בעמודי  ללמוד  יש  זה  שתפורים    ולפי  עץ  )עמודי 

הס"ת( יריעות  הספרדים   להם  שלנו  תורה  ספר  של    בנרתיק 

על   מדבר  אני  אבל  חדשניים,  גלילה  מנגנוני  מיני  כל  יש  )היום 

הס" בתיק  חורים  שיש  והרגיל(,  הפשוט  ולמהסוג  למעלה  טה,  ת 

מדי,   גדול  החור  לפעמים  החיים".  "עץ  עמודי  את  שם  ומכניסים 

באמצע   נופל  זה  ולפעמים  החוצה.  ונשלף  משתחרר  והעמוד 

הגבהת   באמצע  וליפול  גרוע  יותר  לקרות  יכול  וחלילה  קריאה, 

ס"ת. )ולצערנו היו מקרים כאלה...(. מה עושים במצב כזה? צריך  

הי  החור.  את  ולהקטין  ב"טמב לצמצם  יש  פלסטלינה  ום  כעין  ור" 
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במקום   שם  מניחים  כך  ואחר  עיסה,  כמו  אותה  שלשים  מיוחדת 

החור, וזה מתייבש ונעשה חלק מהעץ ממש. אדם שצמצם שם את  

אם   ולכן  ל"ח(.  ס"ק  משנ"ב  )עי'  תוקע.  נקרא  זה  בשבת,  החור 

 באמצע קריאת התורה יצא הצד העליון ממקומו לא יחזירנו.  

, מעל התיק של ספר תורה יש  ישגם כן מצו  ויש עוד דבר אחר

מניחים את הרמונים של הספר תורה,   בליטות עץ שעליהם  שתי 

שמא   גזירה  בחזרה  אותו  להחזיר  ואסור  נופל  הזה  העץ  לפעמים 

שם   )ש"ע  היטב  שם  אותו  ויחבר  דבק  יביא  שמא  דהיינו  יתקע, 

ס"ה ובמ"ב ס"ק נ"א(. ואם זה מונח בהיכל אסור אפילו לטלטלו,  

 ן )בסימן ש"ח סט"ז(. כתב מרכמו שו

נראה היה  הולכת ס"ת, רשאי    ולכאורה  נפל לארץ באמצע  שאם 

להגביהו ולהניחו בארון, משום דרבים מדכרי אהדדי, ומשום בזיון  

 הקודש יש להקל. ועכשיו אנחנו לא יכולים להאריך בדין הזה.

 הברגה של שני כלים זה לזה בשבת

בש מרן  דברי  את  כבר  הזכרנו  )ס ב.  ערוך  עץ  לחן  התוקע  "ט(: 

בעץ, בין שתקע במסמר בין שתקע בעץ עצמו עד שנתאחד, הרי  

 זה תולדת בונה.  

בשבת,  בהברגה  חפצים  שני  של  חיבור  לגבי  גדולה  שאלה  ויש 

חיבור   אחד  מצד  הם,  הספק  צדדי  לא?  או  כבונה  נחשב  זה  האם 

שנעשה ע"י הברגה הוא חיבור חזק מאד, ומצד שני אפשר בקלות  

ירקם.  לפ ע"י  למשל  למסגרת  שמחוברת  משקפיים  של  דית 

, מצד אחד בזמן שהוא מחובר ע"י הבורג הרי הוא חזק מאד,  בורג

ונעשה כעץ אחד", ומצד שני זה לא  וכדברי הרמב"ם "שמתאחד 

"גבורה ואומנות" כמו העץ שמכניסים לתוך המעדר, כי במעדר אי  

וף בקלות.  אפשר להוציא את זה בקלות ואילו הבורג אפשר לשל 

 ה הדין בזה?  מ

שאסור   לומר  שרצונו  ומשמע  אסור,  שהדבר  )סק"ז(  הט"ז  דעת 

 מדרבנן גזירה שמא יתקע.  

י"א( כתב שבהברגה לא שייך החשש    אמנם המאמר מרדכי )ס"ק 

כגון   הנקוב,  אחר  דבר  לתוך  דבר  מכניס  כאשר  כי  יתקע,  שמא 

פרקים   של  מנורה  וכן  שלו,  העין  לתוך  הקרדום  יד  המכניס 

חלק   ודוחק  שמכניס  יותר  עמוק  שמכניס  וכמה  אחר,  חלק  לתוך 

יכניס אותו   יש חשש שמא  זה  יותר הוא מתאחד ומתחבר, באופן 

ויתקע יותר  בהברגה,  חזק  שהוא  בדבר  אבל  יתפרק.  שלא  כדי  נו 

אף על פי שדרכו להיות מהודק, מכל מקום אין הדרך לתקוע, ואם  

סור משום  יתקע בו לא יועיל ולא יוסיף כלום. וא"כ אין סיבה לא 

( האריך לחזק  ה צד שמא יתקע. ומוה"ר מנוחת אהבה ע"ה )בהער

 סברא זו, שלא שייך שמא יתקע.  

מ המאמר  למעשה,  מפניאבל  דעתו  ביטל  ופסק    רדכי  האחרונים 

הברגה,   )כך  ולאסור  מדאורייתא.  הברגה  לאסור  המג"א  דעת 

דקדקו האחרונים מדבריו. ועיין שעה"צ ס"ק ל"ב ובמנוחת אהבה 

 ולמעשה מחמירים בזה כדעת המגן אברהם.  שם(.  

ואפילו  בשבת  לחברו  אסור  בהברגה  שהוא  דבר  כל  ולכן 

עדברפיון יחברו  שמא  גזירה  מן    ,  אסור  וזה  בחול,  כדרכו  הסוף 

הט"ז יש בזה סברות להחמיר(.  התורה לדעת המג"א. )וגם לדעת  

(, וכך  צו   סעיף ל"ו ובהערהתב מוה"ר הגאון מנוחת אהבה )בכך כ

 אחרונים. כמה ת  הסכמ

 חיבור עריסה ועדשות משקפיים בשבת

ג. לפי זה עריסה של תינוק שמורכבת על ידי ברגים, ואדם רוצה  

לפרק ולהעלות אותה למעלה, או הפוך להוריד אותה למטה. אסור  

 לעשות את הדבר הזה בשבת.  

לתוך   הזכוכית  את  להכניס  רוצה  שאדם  משקפיים  מכך,  ויתירה 

לעשות   אסור  שמא  המשקף,  חוששים  אנחנו  כי  בשבת,  זה  את 

לתקוע  האדם  פכ"ג    יבוא  אהבה  )מנוחת  שם.  זה  את  ולהבריג 

 סל"ה(.  

ספסל שנשמט אחד מרגליו, והנה מרן )בסימן שי"ג ס"ח( כותב:  

. שמא יחבר אותו על אסור להחזירו למקומו, גזירה שמא יתקע

 ידי מסמרים וברגים ודבק וכיוצא בזה. 

הצד שנפל בו הרגל ומניח אותו ע"ג ספסל  ומה הדין אם לוקח את  

מ מרן  מי משיך:  אחר?  יש  אחר,  צד  על  השמוט  הצד  ולהניח 

לאסור  יבוא  שמחמיר  שמא  חוששים  אנחנו  כי  לזה,  והסיבה   .

 האדם לתקוע את זה.  

וגם למעלה )לפני חמשה סימנים, בסימן ש"ח סט"ז( הרמ"א בהגה  

ש  וכל  מרגליו,  אחד  שנשמט  ארוך  ספסל  וכן  שתים,  כותב:  כן 

בה. לישב  צד אחר  על  ולהניחו  לטלטלו  ישב    אסור  כן  אם  אלא 

. וטעמו של הרמ"א שמתיר בזה,  עליו כך פעם אחת קודם השבת

אסור   לכן  הזאת.  בצורה  ומשתמש  חושש  לא  שהוא  רואים  כי 
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האדם   יבוא  שמא  גזירה  בשבת,  משקפיים  של  עדשות  להכניס 

 לתקוע ולהבריג את זה בשבת.  

רו אם  הדין  דבר  ומה  לקרוא  אחת  בעדשה  רק  להשתמש  צה 

מותר, כדברי הרמ"א    אם הוא  מסויים?  השתמש כך בערב שבת 

הערה   )פס"ת  אסור  קלב הנ"ל  כזאת  בצורה  השתמש  לא  ואם   ,)

 לעשות את זה.

 פתיחת וסגירת פקק בקבוק בשבת 

וביום   קצת,  ושתה  קולה  בבקבוק  ששי  ביום  שהשתמש  אדם  ד. 

אם מותר לו לפתוח את הפקק  שבת רוצה לשתות עוד כוס מזה, ה

לכאורה א בחזרה?  ונעשה  ולסגור  כיון שמתאחד  מרנו שבהברגה 

במשקפיים,   ברגים  להבריג  אסור  ולכן  אסור,  זה  חזק  אחד  דבר 

ומתקן ייבוש כלים וכדומה, האם נאמר שאסור לפתוח ולסגור את  

 הפקק בבקבוק?  

מותר.   אברהםהתשובה שהדבר  י"ב(  כתב המגן  שכוסות    )ס"ק 

יות  , זה כוסות שהרגל ו עשויים בחריצים ומהודקים בחוזקשלנ

. והוא אוסר את  לכולי עלמא אסורשלהם מחוברות ע"י הברגה,  

מדאורייתא.   כך  זה  עשויים  אפילו  הכלים  וכיסוי  פקק  אבל 

. לכן  מותר, כיון שהם לא עשויים לקיום, ופותחן וסוגרן תמיד

זה   הקולה  בקבוק  של  הפקק  את  סוגרים  שכאשר  עשוי  כיון  לא 

 להתקיים, מותר לעשות את זה בשבת.  

בי "מלחייה", למרות שפותחים אותה רק פעם בכמה זמן,  וגם לג

צורת השימוש   שזו  מפני  אותה בשבת, מטעם אחר  לפתוח  מותר 

בה, ואין דרך אחרת למלא אותה במלח אלא על ידי פתיחתה. וכמו  

מגופה   ליטול  שמותר  שהטעם  ע"ב(  )מ"ח  שבת  במסכת  שאמרו 

עומדת  ל חבית בשבת אף על פי שמדובקת בטיט לחבית, מפני שש

שפיר וכמו  מהחבית,  לחלק  נחשבת  אינה  משם  רלהינטל  ש"י  ש 

 (.  צז שם. )עי' במנוחת אהבה הערה

לכן בקבוק יין וכל שאר הדברים האלה, אין בעיה לפתוח ולסגור  

את הפקק שלהם בשבת, מפני שכל האיסור בדבר שנתאחד משום  

כאש זה  )וכמו שאמרתי  תוקע  אחת  חתיכה  ונעשה  אותו  מחבר  ר 

אבל כאן שסוגר ובוודאי לכם בהתחלה על אותו הנגר בצרפת(,  

להשתמש   אפשר  אי  אחרת  כי  זה,  את  לפתוח  יותר,  עומד  בו 

 . מותר לעשות כן בשבת

 

 בקבוק "קטשופ" חדש בשבת

אותו   שמוציאים  מיוחד  פקק  לו  שיש  חדש,  "קטשופ"  בקבוק  ה. 

י ותחתיו  בחזרה  לגמרי  וסוגרים  הנייר  את  מורידים  כסף,  נייר  ש 

את הפקק בהברגה )וכאשר רוצים להשתמש בקטשופ לא מורידים  

הפקק  של  העליון  החלק  את  מסירים  אלא  הפקק  והקטשופ  את   ,

 בשבת?   זאתנשפך דרך הנקב(. מה הדין לעשות 

לכאורה זה לא כמו מלחייה ובקבוק שתיה שפותחים וסוגרים את  

כי כאן אחרי שיוריד את הנייר כסף, סוגרים את    הפקק כל הזמן,

זה.   את  שזורקים  עד  יותר,  פותחים  ולא  הפלסטיק  לכן  הפקק 

י דעת מגן אברהם  . לפ איסור גמור להוריד ולסגור בחזרה בשבת

 זה איסור דאורייתא, ולפי דעת טורי זהב זה איסור דרבנן.  

זה   ולכן צריך להכין את זה מיום ששי. אם אדם שכח לעשות את

מערב שבת, יעשה חור בקיסם וישפוך משם, ובמוצאי שבת יוריד  

 פסקי תשובות.  ספר  לגמרי את נייר הכסף הזה. וכך כתב ב

מי שסיים  ויש לי שאלה קולה, שסוגר את    לגבי  לשתות בקבוק 

לעשות   ואסור  לעולם,  סגירה  זו  לכאורה  ידי הפקק,  על  הבקבוק 

בלבד לנוחות  זה  את  עושה  הוא  אמנם  זה.  תוקע  את  הוא  אבל   ,

בשבת. ואולי נאמר שזו "מלאכה שאינה צריכה לגופה", כי כאשר  

סוגר הוא לא מרויח כלום, ושום כלי לא נוצר כאן. וצריך לי עיון  

 בזה.

 שימוש בסטנדר עם הברגה בשבת

מנוחת   ע"י הברגה, הרב  ומורידים אותו  לגבי סטנדר שמעלים  ו. 

רגילים   שאם  כותב  סל"ה(  )פכ"ג  ע"ה  לפרק  אהבה  ביום  פעם 

ולהרכיב אותו בחזרה, כמו למשל סטנדר שנמצא בבתי מדרשות  

זה בשבת.   את  לעשות  מותר  איך שרוצה,  אותו  שכל אחד משנה 

רגילים  לא  אם  סטנדר    אבל  לכן  בשבת.  אותו  לשנות  אסור  בזה, 

שנמצא בבית פרטי או בבית הכנסת ומיוחד לרב או לאדם מסויים,  

או ולהוריד  לעלות  הדרך  בשבת.  ואין  זה  את  לעשות  אסור  תו, 

 )וע"ע בשו"ת תפלה למשה ח"ז סי' לז(. 

ונבאר את הדברים. הגמרא במסכת שבת )דף מ"ז ע"א( אומרת:  

בש מנורה  קנה  לא  "המחזיר  סיידין  קנה  אבל  חטאת,  חייב  בת 

מנורה,   קנה  כותב:  רש"י  אסור".  אבל  פטור  החזיר  ואם  יחזיר, 

לין ממנה, ובשעת הצורך  שיוצאים ממנה קנים לנרות הרבה, ונוט

מחזירים אותה. קנה של סיידין, הטחים ומלבנים את הבית בסיד,  

את   ושורים  בראשו,  מטלית  ונותן  פרקים,  של  קנים  להם  יש 
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ת בסיד, וצובעים את הבית )וכמו שהיום עושים בגלגלת(.  המטלי

וכשהוא טח למטה הוא חייב להשתמש בקנה קצר, וכשהוא מגביה  

ל חייב  למעלה  יותר.  וטח  גבוה  שיהיה  בקנה  חתיכות  עוד  הוסיף 

למה פטור? ממשיך רש"י מפני שאין זה גמרו כיון שצריך תמיד  

 לחזור ולפרק אותו.  

שאין   מכאן שדבר  רק  לומדים  אלא  תמיד  גובהו  את  לשנות  דרך 

 כאשר יש צורך, זה דומה להחזרת קנה מנורה ואסור.  

הברגים,   את  כשפותחים  שגם  כיון  אומרים  יש  חלקי  אבל  שני 

עשוי   ההידוק  קודם  אף  הכלי  כן  אם  ביחד,  לעולם  הם  הסטנדר 

לם,  בשלימות ואינו מחבר עכשיו את שני החלקים לעשות כלי ש

ך )עי' בס' שלחן שלמה סימן שיג  רב אוירבלכן מותר. וכן דעת ה

סק"ז( והרב אלישיב )עי' בס' ארחות שבת עמ' רפח( והרב וואזנר  

עובדיה יוסף )בחזו"ע    רבב( ומרן הלוי ח"ו סימן ל)שו"ת שבט ה 

אבא   ציון  בן  והרב  )שם(  אהבה  המנוחת  זה  ולעומת  רצא(.  עמ' 

ץ )חוט  שאול ע"ה )בשו"ת אור לציון ח"ב פכ"ז ס"ג( והרב קרלי

 שני ח"ב עמ' רסו( אוסרים בזה. 

עגולה של הסיידים   סימאי אומר, קרן  הגמרא שם ממשיכה: רבי 

ביניהם? רש"י כותב ששניהם  חייב, קרן פשוטה פטור. מה ההבדל  

ומוציאים   חליל,  כעין  נקבים  נקבים  עשוי  והוא  זמר,  כלי  מיני 

ם  קולות הרבה, קרן עגולה מעשה אומן הוא, וצריך לתקוע בנקבי 

בחוזק וזה מלאכה, וקרן פשוטה יכול להכניס בריוח, ודרכם לפרק  

רש"י.   דברי  זה  תמיד.  בין  אותם  הבדל  שיש  מכאן  לומדים 

 . ו לפרק ושאין דרכו לפרקהדברים שדרכ

לכן במלחייה ובקבוק שתיה וכדומה, כיון שאי אפשר להשתמש בו  

 בלי לפרק את הפקק, הרי גם כאשר סוגר ויודע שיפתח רק בשבת 

הבאה וכדומה, אין בעיה בזה בשבת, מפני שזה דרך השימוש בזה.  

בפועל   הדרך  אם  כזאת,  בצורה  להשתמש  שיכול  בדבר  אבל 

מותר, כך  דעת    להשתמש  זו  אסור.  כך  להשתמש  לא  הדרך  ואם 

 הרב מנוחת אהבה ע"ה.  

שגם בסטנדר שלא    גר"ע יוסף זצוק"ל,אבל לעומת זה דעת מרן ה

עו הוא עשוי תמיד לזה, והוא עומד  רגיל לפתוח אותו, כיון שמטב

 לכך, לכן מותר לפתוח ולסגור אותו בשבת.  

מקילים.    וחכמי האשכנזים ראיתי שנחלקו בזה, יש מחמירים ויש

שיש   מאד,  מעניין  דבר  כתב  לב(  סימן  )ח"ו  הלוי  שבט  ובשו"ת 

נכנסת   יש שההברגה  כי  סוגי הסטנדרים של ההברגה,  בין  הבדל 

ומתחברת שם,   כלי  יש שההברגה  לתוך  אבל  אסור בשבת.  ובזה 

ולמטה,   למעלה  עולה  שחלק  רק  בחוץ,  שלה  במקום  נשארת 

מתח  לא  והוא  נקבים  אין  למעלה  שעולה  רק  ובחלק  שם,  בר 

שמהדקים את ההברגה חזק. ויש סברא להקל יותר בסטנדר כזה, 

כי גם לדעת מגן אברהם שההברגה איסור מדאורייתא, כיון שזה 

)וע"ע  רק בלחץ ולא מתחבר ב  כלל, לא שייך להגיד איסור בזה. 

מחקרי   ובשו"ת  י',  סימן  חיים  מים  באר  בס'  ברגיג  להגר"ח  בזה 

 ארץ ח"ב סימן כח(. 

 תכם לשלום" והצלחה מרובה ברכת "צא

עם מר אביו   מורנו הרב שליט"אבראש חודש תמוז יצא  

ע  שליט"א למס צמח מאזוזמורנו הגאון הגדול הרב 

בקהלות היהודיות בארה"ב, ואיסוף כספים  חיזוק 

במהלך  . "כסא רחמים"שה מוסדות הישיבה הקדול

הביקור מוסרים רבותינו שליט"א שיעורים בהלכה  

 מדרש. בבתי הכנסת ובבתי ה ישיבות  ושיחות חיזוק ב 

ברדיו "קול   של מורנו הרב שליט"א בשיעור הקבוע

יוסף  רבי הגאון מילא את מקומו  –ביום ראשון ברמה"  

 . שליט"א ראש ארגון "שואל ומשיב" פרץ

בית הכנסת  בע"י מוה"ר נמסר הנדפס כאן,  השיעור 

 ראשון לציון  -"זכור לאברהם" 

  -קשר צירת  , ולילקבלת העלון במייל
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