
  � א � 

úáù úåëìäá íéøåòéù  

  "שבת בשבתו"
  י�שנלמדו ע

  א"שליטבן ציון הכהן שטראססער ' ג ר"הרה
  ) חלקים עשרה(" שבת בשבתו"ס "בעמח - פ "ד נייטרא ב"אב

ø÷åáá ùãå÷ úáù ìëá  
  ST. 50 1462 ק נייטרא�בבית המדרש דק

  ג"פתש בא פרשת
  )'דשיעור ( 'ט 'ד סעיף ז"שיסימן 

  ] ו"טשיעור  - שנת החמשים[ 

  :יפנה אל Email וכן הרוצה לקבל שיעור זה מדי שבוע בשבוע דרך האימעיל �להערות 
igeres@yeshivanet.com  

  אלכסנדר אליעזר קנאפפלעראו להרב 
Rabbi Alexander Knopfler • 1564 - 48 STREET • Brooklyn  N.Y.  11219 

Tel: (917) 755-4864 • Fax: (718) 437-3388 • Email: 7554864@gmail.com 

  האשה החשובהנ "לע

 úøî ìøòôäåî úá" ø éëãøî óñåéò"ä  
  ק"ב לפ"ו אב תשפ"נפטרה ביום כ

ò çöðåä"äìòá é, íñøåôîäå ãéâðä éðáøä ,ãñçå ä÷ãö óãåø ,åúøàôú íù ãåáë  

äøä"äåî ç" ø÷àèùðééåå áàæ ÷çöé éä"å  

ת�ובעזרת השי בסייעתא דשמיא  



  � ב � 

  הלכות שבת

  ק�לפ ג�פתששנת  � אב פרשת � ��ד שיעור� �ט �זסעיף  ד�ישסימן 

    

à[  ושאר משקאות, ומים, ע"כל צלוחיות של סאדבזמננו ,
הצלוחית באופן שאי אפשר להסירו עד הכיסוי סוגר פי 

מן טבעת  ויתחלק ויופרד הכיסוי, ]לצד ימין[שיסבב הכיסוי 
, ונשאר הטבעת במקומו ניתק מן הכיסוי, שיש בתחתיתו

וגומר לסבב הכיסוי ומסירו מן הצלוחית בלא הטבעת שהיה 
, ולוקח מן המשקה שבתוכו, עד עתה מחובר אל הכיסוי

וכשגומר ליקח מה שצריך חוזר ומסבב הכיסוי על הצלוחית 
ומעתה יכול בקל בין להסיר ובין , וסותמו ]לצד שמאל[
. ]ּפ"ט קע"וכיסוי כזה נקרא טוויס[ החזיר הכיסוי על הצלוחיתל
סבב ולהסיר הכיסוי בפעם פוסקי זמננו האם מותר לדנו ו

אי , ניתק הכיסוי מן הטבעתלא ששהרי כל עוד , הראשונה
לפתוח ולסתום את , השתמש עם הכיסוי כדרכואפשר ל
בפעם הראשונה ומנתקו ונמצא שבהסרת הטבעת , הצלוחית

, תימהיהיה ראוי לפתיחה ולססוי עושה את הכיסוי שמן הכי
שהוא ממלאכת , עשיית כלי חדשאיסור של ואם כן יש כאן 

ואף יש  ,גדולים שאסור לעשותוודעת הרבה  .מכה בפטיש
ה מנחת יצחק "ה. בו איסור דאורייתא משום מכה בפטיש

, )ה"צה "ת רבבות אפרים ח"שו(אגרות משה , )ה"ל ליקוטי תשובות (
, )א"קמח "או, פאפא(ויען יוסף , )ח"ל' סי, צעהלים(מגדלות מרקחים 

  . ועוד, )ט"נ' א עמ"קובץ מבית לוי ח(שבט הלוי 

á[ דעת המנחת : כמו שיתבאר אמנם יש גם אלו שהתירוה
משום , דמותר ]ל"הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך ז[שלמה 

שכיסוי זה היה כבר כלי גמור לפני שהניחו אותו על 
כי כיסוי זה אף , כי היה כלי מוכן לסגור פי צלוחית, הצלוחית

 ]דרך שמאל[כשהוא עדיין מחובר אל הטבעת יכולים לסבבו 
י "וכן מניחים הקאמפנ[הטבעת  ונשאר מחובר אל, על הצלוחית

ורק כשבא להסיר הכיסוי מן , ]את הכיסוי על הצלוחית
אז נפרד הטבעת מן , ]דרך ימין[הצלוחית ומסבבו בשביל זה 

ועשו הכיסוי דוקא באופן מחוכמת כזה כדי שהקונה . הכיסוי
כי צלוחית משקה ורואה שהכיסוי עדיין מחובר להטבעת ידע 

לא פתחו אדם אחר אלא הצלוחית א מעת שהקאמפני מיל
פ הכיסוי כמו שהוא עתה עם "ועכ. כבתחלהנשאר נקי 

ג "ואע, הטבעת כבר עשה תפקיד חשוב ויש עליו שם כלי
' שעתה רוצה הקונה להפריד הכיסוי מן הטבעת כדי שיהי

ולהוציא ממנו משקה  יכול להסיר הכיסוי מן הצלוחית

וכן חוזר ושוב כמה פעמים עד שיגמור , ולהחזיר עליו הכיסוי
מ היות שהיה כבר כלי גמור אין עליו "מ, המשקה שבצלוחית

  .      עוד שם מכה בפטיש

â[  אמנם היתרו של המנחת שלמה לאו מילתא דפשיטותא
כי זה ודאי חיובא דמכה בפטיש הוא גם אם לפני , הוא כלל

המעשה שעושה עתה בשבת כבר ראוי הכלי להשתמש בו 
: ה"שבת דף ע' כדאיתא במסא שעכשיו עושהו יותר טוב אל

י הצר "ופרש" הצר צורה בכלי חייב משום מכה בפטיש"
ל "כדי לנאותו עכ ]שרגילין לעשות כן לכלי[שעומד לכך , צורה

 האומנים דרך )'ב סעיף ה"ש' סי(ע הרב "ומבואר היטב בשו
 כדי מרשנג אחר הכלי על בפטיש להכות מתכת כלי העושים
 מלאכת גמר היא זו והכאה זו בהכאה עקמימותו להשוות

 גמר שהוא דבר שום העושה וכל ,מלאכה אב והוא הכלי
 הצר כגון ,למלאכה נחשב זה גמר הרי ותיקונו הכלי עשיית

 עצמו מצד שהציור שאף ,חייב לציירו העומד בכלי צורה
 על וניתקן נגמר שהכלי עכשיו מקום מכל מלאכה חשוב אינו

 לכלי תיקון איזה העושה כל וכן למלאכה נחשב הוא הרי דוי
והנה כיסוי . ל"עכ וחייב למלאכה נחשב זה תיקון הרי

צלוחית זה לפני שהפריד הטבעת ראוי רק לכסות בו פעם 
ונעשה ראוי לזה , אחת ואינו ראוי להסירו ולחזור ולכסות בו

ג שהיה כבר כלי "כ אע"א, רק אחר שיפריד ממנו הטבעת
כ בכלל "מ תוספת התיקון הוא ג"בפעם ראשון מ גמור

  . מלאכת מכה בפטיש

ã [ל דדעת המנחת שלמה הוא דדוקא אם חסר עוד איזה "וצ
, כמו צר צורה, אף רק מעשה כל שהוא, מעשה לגמור הכלי

כ כאן "משא, הוי כל שהוא זה בכלל מלאכת מכה בפטיש
מו כשמניח הקאמפני הכיסוי בפעם ראשון על הצלוחית לסות

דרוצה , בדרך זה בלי שום תיקון נוסף' הרי רוצה דוקא שיהי
וזה עצמו שלימות הכלי , שהטבעת יהיה מחובר להכיסוי

ז הוא עושה הכיסוי סתימה "דעי, וכמו מכה בפטיש שלו
, יכול ללכלך המשקה' גמורה להצלוחית ואין מי שהוא יהי

ר יכול להסי' והיינו שיהי, ורק בשביל שלב השני של הכיסוי
להשתמשות זה הוא צריך , הכיסוי ושוב להחזירו ולכסות בו

בכהאי גוונא יש לומר , לתיקון של הפרדת הטבעת מן הכיסוי
ואינו דומה לכלי [ומותר , דאינו בכלל מלאכת מכה בפטיש

 ק"ג לפ"תשרי תשפ' נפטר ביום ד - ה"עדוד ר "באברהם שמואל בנימין ' ח ר"נ הרה"לע
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שנתקלקל ושוב מתקנים אותו שיש בו עוד הפעם משום מכה בפטיש 

 ם שנתקלקל גמר הכלידשאני הת) בתיקון כלי שיר. ג"עירובין ק(

  . ע"פ הוא סברא מחודשת וצע"ועכ ]הראשונה

ä[ ]ל דוקא בכיסוי שנעשה "המנחת שלמה כתב היתר הנ
כי נעשה , אסור, ק אבל כיסוי שנעשה ממתכת דק"מפלסטי

אלא דכהיום רובם ככולם . באופן אחר ממה שמבואר לעיל
ק חוץ מן הכיסוי שעל "של הכיסוים נעשים בפלסטי

  ].  ס"פ דזשו"ג גרע"ספארקלינ

å[  ויש עוד כמה גדולים שהתירוה]והם התירוה גם בשל מתכות[ 
ד "ל ראב"ג ישראל יעקב פישער ז"הרה[ת אבן ישראל "ה שו"ה

רגיל להקל בזה למעשה וכידוע היה [, )'סוף חלק ב( ]דעדה החרדית

 ]ל"ג בן ציון אבא שאול ז"הרה[אור לציון  ת"שו. ]בפני אחרים
וכל  )א"ז כ"ח(ולהורות נתן , )ד"ד ל"ח(קנין תורה , )'ז ח"ב פכ"ח(

, יש שהתירוה משום שכבר היה כלי ]א[, אחד מסברא דיליה
ויש  ]ב[. או בדרך אחר הדומה לו, בדרך שמבואר לעיל

וזהו (שהתירוה מטעם חדש משום דהוי דבר שאינו מתכוין 

דכשפותח הצלוחית אין " )ל"ת אבן ישראל הנ"עיקר התירו של שו
וונתו לעשות כיסוי להצלוחית אלא לפתוח הצלוחית כ

אבל מצינו , ג דהוי פסיק רישיה"ואע, "ולהוציא ממנו משקה
אלא כל שאינו , בתיקון כלי דליכא איסור של פסיק רישיה

אולם טעם זה צריך . ו"ק ל"ח ס"א שי"עיין מג, מכוין מותר
מתרי חדא דלא בכל תיקון כלי נאמר כלל זה , עוד עיון הרבה

 כי בתיקון כלי ממש דינו כמו בכל מקום דפסיק רישיה אסור
דבר שאינו מתכוין הלוא ועוד דכי הוא . )א שם"עיין מפרשי מג(

מסתמא מכוין לשניהם בין לפתוח הצלוחית להוציא משקה 
ויש  ]ג[. יכולים לחזור ולהשתמש בו' שיהי ובין לתקן הכיסוי

כ "פעמים ואחרק איזה אין משתמשים בה מפני ששהתירוה 
וגם טעם  ,])ד"צ' ג סי"ח(ת חשב האפוד "עיין שו[ נזרקת לאשפה

כי   )'סעיף ד(ב "שכ' ע  סי"בשו  זה צריך עוד עיון כי  איתא
, אסור  לשבור קיסם כדי לחצוץ בו שיניו משום תיקון כלי

 להשתמש בו רק פעם אחת או שתיםשאין הדרך  ג"עוא
ל אלא בחותלת של תמרים "הנולא מצינו קולא , ולזורקו

, דכבר היה כלי אלא שנסתמה ובא עכשיו לסותרו) 'חד "שי(
ג שישתמש בו עד שיגמור מה שבתוכו אין "בזה אמרינן דאע

נעשה בו איסור סתירה אבל איסור תיקון כלי חדש יש גם אם 
  . להשתמש בו רק פעם אחת

æ [ג שיש מקילין "פ המורם מכל המובא לעיל הוא כי אע"ועכ
יפתח כל צלוחית כאלו לפני שבת כדי  מ המדקדק במעשיו"מ

שלא להכניס עצמו במחלוקת עצומה הזה אשר לדעת רבים 
פ ספק איסור "ונמצא שהוא עכ, יש בו גם איסור תורה

אכתי יש , פותחו לפני שבתהמחמיר בזה ושכח ל - . דאורייתא
והוא , עצה בצלוחית שונות איך להוציא המשקה ממנו

ק ולפעמים מועיל כן גם "של פלסטי[דשכיח בכמה צלוחיות 

שיכולים לסבב את הכיסוי מעט אבל לא  ]בצלוחיות של זכוכית
מ יצא המשקה "ומ, באופן שאין הטבעת מתנתקת כלל, לגמרי

ובדרך זה מותר , ]צלוחית עצמוש אם ילחוץ על ה"וכ[דרך הכיסוי 
, ל"המחמיר שלא לפתוח כיסוי הנ –. בודאי בלא שום פקפוק

לפני שבת אבל עתה בשבת רואה שלא סיים לפותחו ופתחו 
, אלא הכיסוי נשאר מחובר מעט לטבעת שבתחתיתו, לגמרי

דהואיל , אסור לגומרו בשבת ולהפרידו מן הטבעת לגמרי
ז נוח "ובחול דרך עשייתו הוא להפרידו לגמרי ורק עי

כי , לכן יש בכך משום איסור מכה בפטיש, להשתמש בו
  . ש לעיל"כמ, אפילו בתיקון מועטמלאכת מכה בפטיש הוא 

ç[ ל האם מותר "מי שמחמיר על עצמו שלא לפתוח כיסוי הנ
דבר זה מבואר ממה דאיתא . לומר לחבירו שיעשנו בשבילו

ג ששאר ימים טובים "דהנה אע, ד"תרכ' יום כיפור סי' בהל
ביום כיפור , צריכים לעשות שני ימים משום ספיקא דיומא

ימים לילה ' להתענות ב, משום שיש סכנה בדבר, א אמרו כןל
ל "אמנם בזמן החז. א"ראש השנה דף כ' כדאיתא במס, ויום

" חסידים ואנשי מעשה"וכן בזמן הראשונים היו  )ה שם"עיין ר(
וכתוב  -. ימים יום כיפור' שהיו עושים ב )ד"תרכ' טור בסוף סי(

ם אסורים לבקש דה) ו"ע' סי(ם מרוטנברג "ת מהר"בשו
י "כ לבשל בשבילם והובא בב"מאחר שאינו נוהג שני ימים יו

ם שם דזהו רק "ומבואר במהר[שם  ד"תרכ' ועוד פוסקים בסי

משום דיום כיפור מעיקרו הוא דאורייתא אבל בספק איסור דרבנן 

ג "רס' והארכנו בזה בסי, ]מותר לבקש מאחר שנוהג בו היתר
שיש כמה גדולים הסוברים  ה כאן היות"כ ה"וא, ז"סעיף י

ג "דיש בפתיחות כיסוי זה איסור תורה אסור לבקש מאחר אע
אמנם אם אדם המקיל עושה כן  –. שהאחר מקיל לעצמו

מעצמו לצורך אדם המחמיר מותר המחמיר ליהנות ממנו 
עיין (ל אסור לאכול ממה שבישל אחר בשבילו "כ הנ"ג דביו"ואע[

שאני הכא שיש לצרף מה דהכא לא נעשה המלאכה  )ג"ג ל"א רס"מג

גם מותר  –. ]ח"שי' על המשקה עצמו אלא על הכלי עיין ריש סי
ויודע בודאי שהמקיל , המחמיר ליתן צלוחית סגור להמקיל

ואין בזה משום  ]ולא לצורך המחמיר[יפתחנו לצורך עצמו 
  .)ו"ח ס"ז ואח"ד ע"ות כתב סופר י"כמבואר בשו(לפני עור 

  קני המנורהס "ומח -  טשילעד "אב ,ל"זצ יצחק נפתלי קנאפפלערר "ג מוה"נ הרה"לע
 ק"ב לפ"כסליו תשנ' נפטר ביום ז -] ד"ל הי"רפאל אהרן קנאפפלער זצ' צ ר"בן הגה[

 ה"ע שמעון' בת ר ברכהמרת  נ זוגתו האשה החשובה הרבנית הצדיקת"ולע
�ה.ב.צ.נ.ת, ק"ד לפ"ד סיון תשע"נפטרה ביום י 

 ו"הי אברהם מנחם קנאפפלערר "מוה ש כבוד"מ בתוי"מו ח"י בנם הרה"ע הונצח
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  ]ãìòôðéøâ[ה "ע íåìù ר"בן מוהáåã øëùé íééç  ר"ח מוה"לעילוי נשמת הרה

ú.ð.ö.á.ä.  

è [וזהו , מ יש עצה לומר לאחר לפתוח לו הכיסוי"ונראה דמ
י שיאמר לו שהוא לא ישתמש עוד עם הכיסוי אלא יזרקנו "ע

ג הוי עשיית הכלי של הכיסוי רק דבר שאינו "דבכה, לאשפה
דלא איכפת [ג דהוי פסיק רישיה דלא ניחא ליה "ואע, מתכוין

ובאיסור , י אסור רק מדרבנןמ פסיק רישיה כי הא"מ ]ליה
דרבנן מה שאדם מחמיר לעצמו מותר לומר לחבירו שמקיל 

  .      ש לעיל"לעצמו כמ
é[ ל מותר לומר לנכרי "המחמיר שלא לפתוח כיסוי הנ

לא  ר"והקעטער ומצוי כשאדם אחד בשמחה[לפותחו בשבילו 

 ]ר הנכרי שיפתחנו"שמותר לבקש מן הוועטע, פתח הצלוחיות
כ בהכיסוי לחזור ולסתום "אפילו אם היהודי ישתמש אח

כי מה  )א"א י"ד א"שי(ג "כ הפמ"י מש"וזהו עפ, הצלוחית
הגם דשם (י נכרי "שהוא מחלוקת הפוסקים מותר לעשותו ע

הוי פסיק רישיה על  ועוד כי )מ יש לדמותו"איירי באיסור דרבנן מ
' ל דמותר וגם כאן הנכרי בודאי מכוון רק שיהי"ידי נכרי דקי

  .הישראל יכול לשתות ולא לתקן הכיסוי

  �ל�העולה מהנ

, ע ומים ושאר משקאות"כל צלוחיות של סאדבזמננו ] א

הכיסוי בפעם הראשונה עד שיסבב הכיסוי  אי אפשר להסיר

ונשאר , ויתחלק ויופרד הכיסוי מן טבעת שיש בתחתיתו

וגומר לסבב הכיסוי ומסירו , הטבעת במקומו ניתק מן הכיסוי

  . מן הצלוחית בלא הטבעת ולוקח מן המשקה שבתוכו

וכשגומר ליקח מה שצריך חוזר ומסבב הכיסוי על ] ב

ומעתה יכול בקל בין להסיר  ,וסותמו ]לצד שמאל[הצלוחית 

ט "וכיסוי כזה נקרא טוויס[ ובין להחזיר הכיסוי על הצלוחית

סבב ולהסיר הכיסוי פוסקי זמננו האם מותר לדנו ו. ]ּפ "קע

  . בשבת בפעם הראשונה

אי אפשר ניתק הכיסוי מן הטבעת לא ששהרי כל עוד ] ג

ונמצא , לפתוח ולסתום את הצלוחית, השתמש עם הכיסויל

ומנתקו מן הטבעת עושה  כיסוי בפעם הראשונהת השבהסר

איסור של ויש כאן , תימהראוי לפתיחה ולסאת הכיסוי 

   .שהוא ממלאכת מכה בפטיש, עשיית כלי חדש

ויש בו איסור , גדולים שאסור לעשותוודעת הרבה ] ד

, מגדלות מרקחים, אגרות משה, ה מנחת יצחק "ה, דאורייתא

  . ועוד, שבט הלוי, ויען יוסף

הגאון רבי [ה המנחת שלמה "ה, אמנם יש שהתירוה] ה

ק לא בכיסוי "ל ורק בכיסוי של פלסטי"שלמה זלמן אויערבאך ז

אל יעקב פישער הגאון רבי ישר[והאבן ישראל . ]של מתכות

. ועוד אחרים ]בשל מתכות' אפי –ד דעדה החרדית "ל ראב"ז

  . עיין בפנים טעם האוסרים והמתירים

מ המדקדק "ג שיש גדולים שהתירוה מ"לכן אע] ו

יפתח כל צלוחיות כאלו לפני שבת כדי שלא להכניס  במעשיו

עצמו במחלוקת עצומה הזה אשר לדעת רבים יש בו גם 

  . פ ספק דאורייתא"שהוא עכ איסור תורה ונמצא

אכתי יש עצה , המחמיר בזה ושכח לפותחו לפני שבת] ז

של [והוא דשכיח בכמה צלוחיות , איך להוציא המשקה ממנו

 ]ק ולפעמים מועיל כן גם בצלוחיות של זכוכית"פלסטי

באופן שאין , שיכולים לסבב את הכיסוי מעט אבל לא לגמרי

ש "וכ[ה דרך הכיסוי מ יצא המשק"ומ, הטבעת מתנתקת כלל

ובדרך זה מותר בודאי בלא , ]אם ילחוץ על הצלוחית עצמו

  .שום פקפוק

ופתחו לפני שבת , ל"המחמיר שלא לפתוח כיסוי הנ] ח

אלא , אבל עתה בשבת רואה שלא סיים לפותחו לגמרי

אסור לגומרו , הכיסוי נשאר מחובר מעט לטבעת שבתחתיתו

שאסור לעשות כל  כמו, בשבת ולהפרידו מן הטבעת לגמרי

  . הפתיחה בשבת

ל אסור גם לומר "מי שמחמיר שלא לפתוח כיסוי הנ] ט

כי כן , אף שחבירו הוא מן המקילין, לחבירו שיעשנו בשבילו

  . דינו בחשש איסור תורה

אם המקיל עושה כן מעצמו לצורך אדם המחמיר מותר ] י

  .לעשות כן המחמיר ליהנות ממנו כל שאינו מצוה לו

ויודע , מותר המחמיר ליתן צלוחית סגור להמקיל] יא

 ]ולא לצורך המחמיר[בודאי שהמקיל יפתחנו לצורך עצמו 

  . ואין בזה משום לפני עור

י "וזהו ע, מ יש עצה לומר לאחר לפתוח לו הכיסוי"מ] יב

שיאמר להפותח שלא ישתמש עם הכיסוי אלא יזרקנו 

  . ]עיין הטעם בפנים[לאשפה 

גם מי שמחמיר לעצמו שלא לפתוח כיסוי מותר לומר ] יג

כ עם "אפילו אם היהודי ישתמש אח, לנכרי לפותחו בשבילו

  . לסתום הצלוחית, הכיסוי
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