גליו מס' '25

האם מותר בשבת לחבר שני ניירות יחד בעזרת "מהדק"?

לפני כ הוא עושה תיקו מנא ]תיקו כלי[ ,שזהו איסור
5

אסור לחבר שני ניירות ביחד ע"י סיכות מהדק ,מפני שכ

מכה בפטיש .

הוא הרגילות לחבר ניירות זה לזה .וכ אסור לפתוח

ניפוח בלו דומה לכאורה להכנסת הנוצות לתו הכרית,

כדי

בזה ע"י שהוא מכניס אויר לתו הבלו הרי הוא

סיכות מהדק בשבת ,באופ שהידקו את הדפי
שיתקיימו כ .1
ואפילו א

שג

מתק מנא .א ישנו חילוק בזה שא מכניס את האויר

מהדק את הניירות ע"מ לפותח בתו מעת

לעת ,והיינו שאי"ז תפירה של קיימא ,אפ"ה הדבר אסור

באופ קבוע ,אסור לעשות כ  ,משו
השלמת הכלי .אבל א

שע"י כ נעשה

אינו מכניס את האויר באופ

"עובדי דחול"] 2פירוש ,כל דבר שהוא מעשה

קבוע אלא בדעתו להוציאו מש בזמ קרוב ,הדבר מותר,

השיי באופ מובהק ליו חול ,אסרוהו חז"ל אע"פ שאי

משו

שלא נעשה עדי השלמת הכלי שהרי דעתו

בו מלאכה[.

מידלהוציא את האויר מש  .ועל פי זה נדו בכמה מסוגי

אמנ פתיחת מעטפה שנשלחה אליו בדואר ,והיא סגורה

המתנפחי כדלהל .

משו

ע"י סיכות מהדק ,מותר לפותח

ביד בשבת ,מפני

בלוני "הליו " ]בלוני

המנופחי

ע"י גז[ ,וכ "מיטת

שהסגירה של המעטפה היתה באופ זמני עד שיפתחנה

אויר" ,שהרגילות היא להשאיר את האויר בתוכ באופ

הנמע .3

קבוע,וא"כ ע"י הניפוח הזה נשלמה צורת הכלי ,ומשו כ

האם מותר לנפח בלונים או גלגל ים בשבת?

אסור לנפח בשבת בלוני הליו

או מיטת אויר בפע

הנידו בזה נוגע לאיסור מלאכת "מכה בפטיש" – תיקו

הראשונה] .ועיי להל הא מותר לנפח שוב אחר שיצא

מנא ,מלאכת מכה בפטיש הינה עשיית גמר מלאכה ,כגו

מה האויר הראשו [.

הכאה בפטיש על הכלי ע"מ ליישר עקמימותו ,דהיינו

אבל גלגל י

או כדור י

שמנפחי

אות

וכדו' ,שהרגילות בצורת

שהכלי כבר קיי אלא שצרי עוד תיקו קט כדי לגמור

שימוש

עשייתו או תיקונו.

האויר ,א"כ לא חסר בצורת הכלי שבה

השו"ע 4כותב ,שנוצות שיצאו מהכרית מותר להחזיר

אויר ,ומשו כ מותר לנפח א בפע הראשונה ,שהרי

אליה בשבת ,אבל אסור להכניס בכרית זו נוצות שלא היו

אי הניפוח הזה גומר את עשיית הדבר] .ויש לדו בזה

בה לפני כ  .והטע  ,משו שבהכנסת נוצות שלא היו בה

שאי רגילות

בסוגי גלגלי הי  ,משו

ואח"כ מוציאי

שיש גלגלי

מה

את

כשאי בה

להוציא מה את האויר לאחר השימוש ,או שרק לאחר
 1שמירת שבת כהלכתה ח"א פרק כ"ח סעי ה'.
 2ש הערה י"ז.
 3ש סעי ה'.
 4סימ ש"מ סעי ח'.
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מ"ב ס"ק ל"ג .ועיי בשעה"צ ס"ק ס"ח ,שהביא דעת הרמב" שזה

אסור מדרבנ מחשש שמא יתפור,א רוב הראשוני
וסוברי שזה אסור מ התורה משו תיקו מנא.

חולקי

ע"ז

1

זמ גדול מוציאי מה את האויר ,וא"כ דינ כדי בלוני

האם מותר לקרוע חתיכת "ניילון נצמד" או "נייר כסף"
מהגליל בשבת?

והנה ,כל מה שכתבנו הוא לעני לנפח בפע הראשונה.

מלאכת "קורע" היא אחת מל"ט אבות מלאכות .ומ

שניה נחלקו הפוסקי  .דעת

התורה אינו אסור אלא באופ שקורע ע"מ לתק  ,כגו

הליו הנכתב לעיל.
אמנ

לעני הניפוח בפע
6

ה"מנחת יצחק" שא

שלמדנו שכל האיסור להכניס

שקורע יריעת בד ע"מ לחזור ולתופרה .אבל הקורע באופ

יצאו

שהקריעה אינה תיקו  ,אי"ז אסור מ התורה אלא

נוצות לכרית זה רק בפע

הראשונה ,אבל א

10

9

הנוצות מותר שוב להכניס לכרית ,וא"כ לכאורה א כא

מדרבנ  .וכותב המ"ב  ,שע"מ לתק אי הכוונה דווקא

שניה ,אפ"ה

שרוצה לחזור ולתפור את הקרעי  ,אלא כל שקורע

הדבר אסור .והטע  ,שכל מה שמותר להכניס נוצות

בשביל איזה תיקו שיהיה ,ה"ז אסור מ התורה .ועוד

צרי להיות מותר לנפח את הבלו בפע
לכרית בפע

שניה ,זה רק אות

הנוצות שהיו בכרית

11

כתב המ"ב  ,שאי הבדל בי א

קורע שני בדי

מקוד  ,אבל נוצות אחרות אפילו ישנות אסור להכניס

התפורי

בכרית זו .וא"כ הרי כשמנפח את הבלו בפע שניה ,הרי

א קורע יריעת בד שלמה או נייר אחד של  ,כל שקורע

הוא מכניס אויר אחר ולא את אותו האויר שהיה בבלו

ע"מ איזה תיקו שצרי לזה הרי זה אסור מ

מקוד  ,ולכ אסור לנפח א בפע שניה.

התורה.
7

אבל דעת הגאו רבי שלמה זלמ אויערב זצ"ל  ,שדוקא
בנוצות חילקו בי אות

אות

זה לזה או שני ניירות הדבוקי זה לזה ,לבי

הנוצות שהיו בכרית מקוד

ולפי זה ,אסור לקרוע חתיכת ניילו נצמד או נייר כס
מהגליל בשבת ,משו שהוא קורע ע"מ לתק  ,שהרי צרי

לנוצות אחרות ,שיש הבדל בי נוצות אלו לאחרות .אבל

את החתיכה שקורע .אבל באופ שישנה צלחת וכדו'

באויר שאי הבדל כלל בי אויר זה לאויר אחר ,שאי לו

שכיסוה בניילו נצמד ,מותר לקרוע את הניילו ע"מ

השניה

להגיע אל תכולת הצלחת ,משו שאי בקריעה זו תיקו

צורה ניכרת ,א"כ מותר להכניס בבלו בפע
אפילו אויר שלא היה בו מקוד .
בלוני גומי רגילי

נראה ,שאמנ

בניפוח הבלו והוצאת האויר פעמי
הפעמי

כלי שהרי מקלקל את הניילו  .ובזה אי איסור א
יש ילדי

שנהני

רבות ,א ברוב

מדרבנ  ,משו

שהכיסוי שנעשה לאוכל שבצלחת נחשב
12

כקליפת האוכל שמותר לקלפו בשבת .

הרגילות היא לנפח את הבלו ולקושרו בכדי

שישאר בו האויר ,ומשו כ יש לאסור לנפח בלו רגיל
בפע הראשונה .א יש עוד טע לאסור לנפח בלו גומי

בגליון הבא:

רגיל ,משו שהרגילות שקושרי אותו קשר קבוע לאחר

−

מי ששכח להכי נייר חתו לפני שבת מה יעשה?

הניפוח ,ולכ א כשמשתמש מבלי לקשור הדבר אסור

−

באופ שכתבנו לעיל שמותר לקרוע את הנייר הא צרי
להקפיד שלא לקורעו במקו הנקבי העשויי לכ ?

−

הא מותר לחתו תחבושת בגודל מסוי ?

גזירה שמא יבוא לקשור.8
לסיכום:

ניפוח בלוני הליו  ,מיטת אויר ,כדור רגל ,אסור בפע
הראשונה .ובפע שניה מחלוקת הפוסקי .
ניפוח בלוני גומי רגילי  ,אסור.
ניפוח גלגלי י ]המצויי בשביל ילדי [ וכדו' ,מותר.
9

רמב" הל' שבת פרק י' הלכה י'.

 10סימ ש"מ מ"ב ס"ק מ"א ,וביאור הלכה ד"ה ולא נתכוו .
 6ח"ו סי' ל'.
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 7שמירת שבת כהלכתה ח"ג ]תיקוני ומילואי [ פרק ט"ו הערה כ"ד.

סעי י"ז שאינו סובר כ  ,אבל דחהו בביאור הלכה הנ"ל.

 8שו"ת מחזה אליהו סימ ס"ט .ועוד עיי מ"ב סימ שי"ז ס"ק כ'.
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ש  ,וביאור הלכה ד"ה אי שוברי  .ועיי שו"ע הרב סימ ש"מ
עפ"י מ"ב סימ שי"ד ס"ק כ"ה בש

התוספתא .וראה פירוש

הדברי בשמירת שבת כהלכתה ח"א פרק ט' הערה י"א.

2

