
אם מותר להניח בשבת קרש בתוך שלולית מים ה
  ?כדי לעבור עליו

הדבר תלוי א מתכוו להשאיר ש את הקרש 

שא מתכוו להשאיר ש את . בקביעות או לא

הרי זה אסור משו איסור מלאכת , הקרש בקביעות

, אבל א אינו מתכוו להשאירו ש בקביעות, בונה

 ,1יומ לעבור על"מותר לשי ש את הקרש ע

כגו שייחד אותו " מוקצה"ומדובר בקרש שאינו [

  ]. מערב שבת למטרה זו

א צרי , היינו בכל מקו שיהיה, ובאופ המותר

ו "שלא יעבור ח, זהר שיהיה במקו עירוב כשרילה

אמות ברשות הרבי ' על איסור הוצאה בהעברת ד

  .או בכרמלית

האם מותר לפזר עליה , מדרכה שנתכסתה בקרח
  ? מלח בשבתחול או

ישארו יג בזה הנדו הוא משו שהחול או המלח 

כ לכאורה "וא, ש במקו שנשפכו ולא יסלק מש

מס במקומו יאמנ מלח ש. יש בזה איסור בונה

ישאר ישהרי לא , שאי בזה שו בניה, מותר לשי

  .ממנו מאומה

ג " ע3 מתיר לשפו חול2בספר שמירת שבת כהלכתה

שרק באופ שבא , וטעמו .והקרח בכדי שלא יחליק

אבל א , הדבר אסור' להשוות גומות בקרקע וכדו

, מ לכסות את הקרח מותר"שופ את החול רק ע

                                           
ג "א פרק כ"ושמירת שבת כהלכתה ח' ג סעי י"עיי סימ שי 1

 .ז"סעי י
 .ש 2
 .ש לכ"כגו שייחדו מער" מוקצה"שאי בו איסור באופ  3

אבל .  לכסות רוק שבקרקע בחול4ב"וכמו שמתיר המ

ס מבטל " אוסר זאת כיו שס5"מחזה אליהו"בספר 

והרי , את החול במקומו שהרי אינו מתכונ לפנותו

ועל כ למעשה יש לעשות . עהוא מוסי על הקרק

  . שאלת חכ

  ?האם מותר להרכיב לול או עריסת תינוק בשבת

ונרחיב קצת , "בני בכלי"כא אנו באי לנדו של 

  .את הנושא

 מביאה את דברי רבא הסובר 6הגמרא במסכת שבת

 אמנ כתב ."שאי בני בכלי ואי סתירה בכלי"

חיזוק " שכל זה דווקא בדבר שאי צרי, 7התוספות

אבל בדבר שהוא בני גמור יש איסור , "ואומנות

  .בונה א בכלי

, שכל מה שאמרו שאי בני בכלי,  כתב8"והרמב

, מדובר בכלי שהתפרק כגו מנורה העשויה מחוליות

אבל . שעל חיבורה מחדש אמרו שאי בני בכלי

, והוסי. העושה כלי מתחילתו אי ל בני גדול מזה

,  כלי שהתקלקל א צרי אומ לתקנושלפי זה א

משו שכשהכלי , יש בתיקו זה איסור בונה

נתבטל , התקלקל בצורה כזו שרק אומ יכול לתקנו

  .והמתקנו כאילו עושה כלי מחדש, מתורת כלי

, פ שאמרו בגמרא שאי בני בכלי"שאע, העולה לנו

וכל תיקו או בניה בכלי צרי , אי זה כלל קבוע

  .א יש איסור בונה או לא, ולדו לגופ

                                           
 .ה"ק נ"ג ס"סימ שי 4
  .'ז סעי ד"סימ ס 5
 .ב"א ע"א וד י"ע' וכ במסכת ביצה ד י, ב"ב ע"ד קכ 6
 .ה האי מא"ב ד"עב  "שבת ד  ק 7
  .ב"ב ע"שבת ד ק 8
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ומעתה ניגש לנידו שלנו בהרכבת לול או עריסת 

שהרכבת , לול או עריסה מקופלי. תינוק בשבת

, הינה רק פתיחת והנחת קרש של המזרו במקומו

מותר , בלא הברגה כלשהיא או חיזוק מיוחד

, י הברגה"אבל א צרי להרכיב ע. לפותח בשבת

או שצרי איזה , 9ג לתו אואפילו בהברגה של בור

  .10אסור לעשות כ בשבת, חיזוק מיוחד בהרכבת

וכ אסור לשנות את גובה המזרו של הלול או 

או בשינוי מוט , ו בהברגהרא הדבר כ, העריסה

  .המיועד לזה כשהוא נתפס בחוזק

לפי המבואר לעיל האם יש אסור בסגירת בקבוק של 
  ?י הברגה"תינוק ע

 בי סגירת בקבוק של תינוק להרכבת חילוק גדול יש

 ,הרכבת לול או עריסת תינוק. לול או עריסת תינוק

פ שיש רגילות מידי פע לקפלה ולשוב "אע

 א צורת השימוש בה בתור לול או עריסה ,ולפותחה

ומשו כ יש איסור , זה רק כשהיא פתוחה

  ".כלי"י ההרכבה נעשה " שהרי ע,בהרכבתה

 שאסור להרכיב 11ודומה הדבר למה שכתוב בגמרא

מטה של טרסיי הינה מיטה , מיטה של טרסיי

 צורפי נחושת העשויה מכמה חלקי שהיו לוקחי

או אורגי בגדי שהולכי מעיר לעיר לצור 

והיו מחברי ומפרקי אותה מפע , 12מלאכת

ואפילו שהדר היא שמחברי ומפרקי . לפע

, שהדבר אסור' אמרה הגמ, אותה מפע לפע

  .משו שיש בזה יצירת כלי

י "כ היא צורת שימושו ע ,אבל בקבוק של תינוק

ואי זה יצירת כלי , שפותחי וסוגרי אותו הרבה

שכ , בשעה שהוא סגור ולא סתירת כלי בפתיחתו

  .13הוא שימושו

                                           
ז "א והט"שנחלקו המ,  ב כותב"ק ל"ב ס"בשער הציו סימ שי 9

, א יש בזה איסור מ התורה"בהברגת בורג לתו או שלפי המג
אמנ זה ודאי שהברגת . [ז יש בזה רק איסור מדרבנ"ולפי הט

 ].ע"יש בה אסור תורה לכו'  בורג לתו ע וכדו
 ..ג"ד סעי כ"א פרק כ"ת שבת כהלכתה חעיי שמיר 10
  .א"ז ע"מסכת שבת ד מ 11
 .ה טרסיי"י ש ד"רש 12
' ק ד"א ס"א סימ י"מנחת שלמה ח, ה"ק מ"ג ס"ב סימ שי"מ 13
 .ה ג"ד

י "ששימושה הוא ע' וכדו" מלחיה"וכ הדי לגבי 

, י הברגה"בר נעשה עשא שהד, פתיחתה וסגירתה

  .הרי זה מותר

 שהתפרק האם מותר לחברו שוב "תרמוס"בסיס של 
  ?בשבת

,  המבודד תרמוס בנוי בצורה כזו שהבקבוק הפנימי

. מוכנס לתו מעטפת חיצונית ומוברג במקומו

אלא דרכו , בקבוק זה אינו מיועד לפירוק והרכבה

  ומשו כ אסור,להיות קבוע במקומו בכל זמ

וכ הוא הדי [. להבריגו למקומו בא התפרק בשבת

  .]שאסור, להדק בורג המחזיק ידית של סיר

פ שהוא "אע, אבל את המכסה שבראש התרמוס

, נסגר בצורה מהודקת בכדי למנוע את יציאת המי

פתח ישהרי לכ הוא עשוי לה, אי איסור בסגירתו

כעי מה שכתבנו לגבי בקבוק , סגר בכל עתיאו לה

  .של תינוק

  ?בשבת" סטנדר"האם מותר להגביה או להנמיך  

ישנ סוגי סטנדר שיש בה אפשרות להגביה או 

ומותר לעשות כ , י חיזוק בורג או שחרורו"להנמי ע

  .14בשבת

י "בשינוי צורת הכלי ע שאמנ המדובר הוא ,והטע

וכבר כתבנו לעיל לגבי לול של תינוק שאסור , הברגה

 א אי זה דומה ,י הברגה"לעשות צורת הכלי ע

שבלול של תינוק כל אפשרות השימוש בו הוא , לכא

ומשו כ , י ההברגה"רק בהיותו פתוח ומחוזק ע

השימוש בו , אבל סטנדר. נחשב הדבר לעשיית כלי

וזהו , קיי בי כשהוא למעלה ובי כשהוא למטה

דר שימושו שפעמי מגביהי אותו ופעמי 

  .נחשב לעשיית כליועל כ אי זה , מנמיכי אותו

  

  

  

  

  

                                           
וכ שמע , ג"ו סימ ל"שבט הלוי ח,  ועוד63, 47' בני שבת עמ 14

שיב  מר רבי יוס שלו אלי הגאו רבי עזריאל אויערב מחמיו
 .א"שליט


