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 סימן שי''ג ושי''ד        בנין     

 

  ) מסכת שבת דף ק''ב: המשנה, 1

 (בסוף העמוד)'… למאי חזיא', 'אלא שכן בעה''ב … לרב צריכא'   רא שםגמהו

הבונה כל שהוא חייב שכן בעה''ב סותם חור קטן בבית שלו בטיט.  ביסוד החומה אינו חייב עד שיושיב האבן יפה 
שורה עליונה חייב בהנחה לבד.  לרב מסתת חייב משום בשישים טיט, ו   ים צריך ג''כשורות האמצעיבוישים עפר, ו

 עושה נקב בלול תרנגולים, וכן כשתוחב יתד להחזיק המרא עם הבית יד שלו. הבונה, וכן  
 

 ) גמרא שבת דף ע''ג: 'אמר רב ששת היתה לו … בשדה משום חורש.' 2

 נה כשנטל תל או מילא גומא. בבית רוצה שהקרקע יהיה שוה ולכן חייב משום בו 
 

 ) ערוך השלחן סימן שי''ג סעיף ג' וד'3

המשוה קרקע שבבית, העושה אהל קבוע, העושה כלי אדמה, המגבן גבינה (מקבץ חלקים, וי''א  –תולדות בונה הם 
 ית ובור. בלול תרנגולים (להכניס ולהוציא), מחזיר דלת במדרבנן), מכניס יד הקרדום (וכדומה), והעושה נקב  שהוא  

 

עכ''פ ניכר לעין הבנין שעשה, אבל ערוה''ש (שי''א ב') כ' שאין  כשהוא כל שהוא, וביאר ר''מ קזיס דהיינו    שיעור בונה
וא תולדה ה  שמגבןאע''פ      לזה שיעור, ויל''ע עם כל שהוא היינו בכמות ובאיכות, וע' רש''י דף ק''ב: ד''ה המצדד.

שבת י' י''ג), והעיר בזה צפנת פענח, וכ' מנח''ח הלכות  (  ף צ''ה.  וברמב''םבכרוגרת כמבואר בדהוא  דבונה שיעורו  
דהיינו משום שהוא אוכלין, וכ''כ יסודי ישורון שהוא משום שזהו השיעור שמצאנו באוכלין, והיינו לענין הוצאה, 

  וע' פנ''י (ע''ו:). 

כ'  תוס' תו(וכ''כ  בונה  משום  הוא  חייב, וע' רש''י שחיובו    אבןשמצדד  שמואל אמר   ור'ח  רי''ד),  ס' רא''ש ופסקי 
(וכ''כ הרמב''ם מאירי ראבי''ה ריטב''א מג''מ ועוד), וי''מ שהטעם שאינו בונה הוא משום   מכה בפטיש שחייב משום  

בפני עצמה, אבל   ןום שהיסוד הוא עני שאין בנין בלא טיט, וי''מ שהוא מכה בפטיש אע''פ שהוא התחלה ולא גמר מש
, ורדב''ז (אלף תקצ''ט) א"כ איך אבן א' נחשב כגמר  ה אבניםדיין תמוה שביסוד עצמו נצרך הרבתמה ערוה''ש שע

כ' ששייך מכה בפטיש גם בשאר הבנין אם אינו סתם מעשה סבל אלא מושיבה ומצדדה מעשה אומן, ואם רק נותנו  
  נה ע''ש. שם אם נותן טיט חייב משום בו

ולרב   מכב''פשמואל חייב משום    לפי   .ולים, ושופתא בקופינא דמראנחלקו גבי מסתת, נקב בלול תרנג  רב ושמואל
, וי''א שלרב חייב רק משום בונה (ר''ח יראים מאירי פנ''י מרכה''מ ערוה''ש חזו''א דברו''מ), וי''א  בונהחייב משום 

מנח''ח   ''ד ס''ק ג') יהו על המשנה) לח''מ (י' י''ד) והובא במחצה''ש (שישלפי רב חייב משום שניהם (גר''א (בשנות אל
לכן י'א שהוא שניהם, וי''א שאין חיוב מכב''פ  למה לא יחשב גם מכה בפטיש  ערול''נ מעשה רוקח).  ובאמת צ''ב  

סר בנין) ורק כשאינו מלאכה נחשב כגומר (יראים (רק כשאינו מחו  , בכל מקום שמצד עצמו הוא כבר מלאכה אחרת
  הגרשז''א). כה''מ שפ''א (ע''ד: ד''ה אמר) חזו''א (נ''א י''ד) מאירי (רק בדבר שכבר נשלמה) ר''מ קזיס מר

י''מ משום שהוא רק דבר מועט (תוס' בעה''מ רשב''א ריטב''א ערוה''ש  שאינו חייב משום בונהטעם ה  לפי שמואל 
ייב המלאכה וגמר המלאכה באין כא' אם כה''ג ח   ת''י ביאר שנחלקו היכא שתחילחזו''א (נחלקו בבנין גרוע)), ופנ

  רי''ד (עירובין ל''ה.).משום בונה או משום מכב''פ, וע' תוס' 

''ג א') הק' כס''מ שהרמב''ם (י' י''ד) מחייב משום בונה, ובמקום אחר (י' ט''ז, וכנקב בלול של תרנגולים  העושה  
בל  הוציא הין גם לוין רק להכניס אור הוי בונה ואם נתכ ו מחייב משום מכב''פ, ותי' פי' קדמון ממצרים שאם נתכ

הוי מכב''פ.  ולח''מ תי' שס''ל שחייב משום שניהם, והביאו מחצה''ש.  ומג''א (שי''ג ס''ק ג') תי' שבמחובר לקרקע 
'ק ח', וע' שעה''צ ס''ק ח'.  וערוה''ש (שי''ד ד') תי' שנקב קטן הוא רק  הוי בונה, ובכלי הוי מכב''פ, והביאו מ''ב ס'

א גם להוציא הבל וכבר נגמר הבנין לפני זה ולכן חייב משום מכב'''פ.  וע' תוס' (ד''ה לאורה והוי בונה, ונקב גדול  הו
  ל ומהרש''א שם. ב בלול הוא בונה שאינו נחשב כפתח להכניס ולהוציא ע''ש ובמהרש''לול) שלפי שמואל נק

הבנין    תיקןן, וכן כשגדול כאב  חלק מבניןכסתימת נקב בבירה, ובין כשזה    כל הבניןבין כשזה    יוצא מהסוגיא שחייב
  מבלי להוסיף כנקב ונוטל גבשושית. 

האדנים נחשב   שהמשכן נבנה ע''גשאע"פ  ומבואר בירושלמי    ,וכן פסק הרמב''ם  בנין על גבי כליםבירושלמי פוטר  
(שי''ג  , וכ''כ ערוה''ש  )בונה שהאדנים הם כקרקע, (וכ''כ קרי''ס מג''א (שט''ו כ''א) א''ר מנח''ח או''ש (י' י''ב ע''ש)

  ''מ כ' שבבנין גמור חייב ע''ש. א' ב') ומ
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 וריטב''א שבת ק''ב: ד''ה זה הכלל ) שער הציון סי' ש''ג ס''ק ס''ח, 4

צרי  פי' שזהו בנין לשעה של הירושלמי, אבל לרש''י  ך להרמב''ם חייב כל שהמלאכה מתקיימת בשבת, וריטב''א 
  שיהיה מתקיים תמיד. 

  ריטב''א שבת ק''ב: ד''ה זה הכלל) 4

  

  

  

  

  

  

 ' בשבת ':) זה הכלל כל העושה מלאכה ולמאכתו מתקיימת בשבת חייב, ופרש''י שמה שכתוב  איתא בהמשנה (ק''ב

'  הולך על מתי עשו המלאכה ולא על כמה זמן המלאכה מתקיימת (וכ''כ ר''ן ר''י מלוניל נ''י מאירי פני משה תוס

שזה   פי'  הרמב''ם  אבל  שלמה),  מלאכת  תפא''י  מתקיימת  יו''ט  שנחשב  מג'השיעור  י''מ (וכ''כ  אדם,  נשמת  'מ, 

, מצד הבנין עצמו יכול להתקיים לפחות כל השבת בריטב''א, פר''ח, תוס' חדשים, גר''א).  לפי הרמב''ם הכונה הוא ש

השבת,פי  ול כל  קיים  להשאירו  שמכוין  ר''ל  בהריטב''א  מכוין    הי''מ  מ''מ  עליו אח''כ  שיוסיף  אע''פ  פי'  והגר''א 

(ריש הבונה).  ולפי רש''י אינוהשאירו כך עכ''פ כל השבת בלי לה ל וע' תוס''ח  צריך   וסיף עליו,  מבואר כמה זמן 

    להתקיים. ועמש"כ במלאכת כותב. 

, ופירשו י' ע''ש)סי' שי''ב סעיף  , ונפסק בשו''ע  םאסור מדרבנן (ש  ובנין ארעיאסור מה''ת (ביצה ל''ב:)    בנין קבוע

ערוה''ש ובנין  (משכנ''י  להתקיים,  ראוי  עצמו  שמצד  דהיינו  קבע  בנין  שצריך  ועוד)  השבת  שביתת  פי  ל  לשעה, 

לפרקו או לסתרו, אבל אם מצד עצמו אינו ראוי להתקיים היינו עראי שאסור    בדעתוהירושלמי הוי בנין, ור''ל ש

), אבל לרוב  פסקו מגי"ס ויבי"א  , וכןלמי אלא בנין לשעה אינו בנין (חת''ס, ותפא''ימדרבנן.  י''א דלא קי''ל כירוש

 דע"ת שביה"ש הגרחפ"ש שבה"ל ארחו,ש הל' שב"שאו''ש    ערוה"ש,  פוסקים (הראשונים ק''ב:, משכנ''י, אבנ''ז,

(  לשעהשיעור  ש.  י''א  ובנין לשעה חייב  ועוד) קי''ל כהירושלמי וי''א כל שנשאר    ,תפא''י)היינו יותר מז' ח' ימים 

  ). תהל"ד שבה"ל (ו' כ"ט) חת''ס  וי''א אפילו מיד (ישעו''י  לשבת (ריטב''א, ערוה''ש),

, ותרוה''ד החמיר לשנות קצת  (שי"ד י')  המרדכי מיקל לענין שריקת התנור ושו''ע הביאו   אינו מתקיים כלל בנין ש

מפרש שההיתר הוא שבלא''ה הבנין   .  והגר''אכ לבוש וגר"ז, וכן פסק הרמ"א בסוף סי' רנ"ט, וכ"או ע''י קטן או גוי

  כאן הוי רק דרבנן ולכן התירו כשאינו מתקיים, וכ''כ הגר''ז שרק סותר גוף הבנין הוי דאו' אבל פתח הוי דרבנן. 

"ל  וי"א שמותר מפני שאינו סתירה כלל כיון שלא נעשה לקיום כלל (לבוש מ"ב (רנ"ט ס"ק י"ט ושעה"צ ס"ק י"ג וביה 

הריטב''א הנ''ל לשעה היינו לאותו יום פי  ל  (הגרשז"א צי"א).     legoפין זה להתיר משחק לגו  (שי"ד י'), ויש מצר

קי''ל  שלא  שס''ל  י''ל  וחייב  לשעה  הוי  מיום  פחות  שגם  ולהשיטות  מתקיים,  אינו  הוי  מזה  שפחות  וי''ל  עכ''פ 

י י''א) נקט שאע''פ שמותר לסתור הגרשז''א (מנח''ש סוס''כהירושלמי, או שאינו מתקיים מתיר רק בדרבנן כנ''ל.    

שמעכב מלפתוח דלת שבבנין מחל' אם נחשב שאינו להתקיים  לשבור קרח.  אסור לבנותובנין שאינו מתקיים מ''מ 

  ).   , וע' קצוה"ש סי' קכ"ז ס"ק י"ג(אבהע''ו מיקל ומחצשה''ש אוסר וצ''ב
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ובין להבנין במחובר לקרקע חייב עליו בכל שהו ב וסיף תוספת קבוע.  דלת וחלון מותר לפתוח  ין בהתחלת בנין 
כדלת דומה לבנין, וכל שדומה יותר לבנין צריך יותר תיקון שיהא ניכר ונחשב כדלת.  שהוא  ולנעול, אבל כשאינו ניכר  

  – ולכן 

  ד'  -שי"ג סעיף א'   ) טור סימן5

אפילו, וד''ה ולא, וד''ה   וביה''ל ד''ה   ,''ב) שו''ע סימן שי''ג סעיף א' וב', וט''ז ס''ק ב', ומשנ6
 מערב 

פקק החלון מותר לסתום בו כל שחישב עליו מע''ש.  קנה שהתקינו לנעול בו דומה יותר לבנין וצריך תיקון, לרש''י  
תיקון לשום תשמיש, ולר''ת לנעול בו.  נגר (יתד שתוחבין באיסקופה לנעול בו) דומה יותר לבנין וצריך שיהא קשור.  

ק חבל דק ואם בבריח צריך קשר אמיץ שראוי לינטל בו אע''פ שמונח בארץ.  ואם יש לנגר אם קשור בדלת מספי
 תורת כלי שראשה עב מספיק חבל דק בבריח ומונח.  ונגר שנכנס בארץ כגון שנפחתה האסקופה אסור. 

דוקא   ו שם לעולם.  וזהושתמש כבר בהפקק אי''צ מחשבה, וכן אם הוא קשור או שהוא דבר שאין דרך לבטלהאם 
קשור ותלוי.  יש מחל' אם מחשבה בפקק  שיהא  בפקק שדרכו לפתוח ולסגור אבל אם פותחים לעתים רחוקות צריך  

הוא משום מוקצה וא''כ מהני בכל דבר שהכין לזה (ב''ח ופמ''ג כהרא''ש), אבל הגר''א למד שהוא משום שבלי זה 
 נראה כבנין (כרש''י). 

בקרקע מתחילה, ועוד שיש בו טבעת לאוחזו בו והוי כעשה בית יד, שמותר בזה    ב סור כיון שעשו נקבנגר שלנו אין אי
מוט שתולין שהביא מחל' לענין ה שם הערותבארחות שבת פרק ח' סעיף י''ח ואפי' כשאינו קשור ונכנס לארץ. וע' 

  אם אינו מחובר.  מוט שתולין עליו מגבתענין , והקיל בעליו הנייר בשירותים

ר ותלוי או לא מותר לפקוק בו לשיטת חכמים,  ובין אם הוא קשפקק החלון  איתא במשנה (דף קכ''ה:) ש    פקק  
  כך פסקו רמב''ם רי''ף רא''ש יראים ועוד וכן פסק השו''ע כאןווביאר רב כהנא בגמ' דהיינו כשהוא מתוקן לכך,  

  . והפוסקים

נה, וכ''כ הגר''א, אבל לפי ר''ת ורא''ש הוא כדי  יחשב בוכדי שלא    הוא  הטעם שצריך שיהא מתוקן לכך   לפי רש''י  
.  י''מ שמתוקן היינו שיש עליו  (וכ"כ הב"ח תוס"ש פמ"ג גר"ז ערוה"ש כה"ח), וע' ביה"ל ד"ה מע"ש  להתיר טלטול

ש וי''א  יראים),  ר''ן  רשב''א  (רמב''ן  כלי  בעלמאתורת  מחשבה  (וכ''כ   מספיק  פסק השו''ע  וכן  טור)  רא''ש  (ר''ת 
מבעוד   השתמש בור''א שו''ש גר''ז קיצושו''ע ערוה''ש), וביה''ל ד''ה הוא כ' שצ''ע למעשה.  וכן מהני אם  וס''ש גת

 .)יום (ר''ן הובא בב''י, וכ''כ גר''ז קיצושו''ע מ''ב (ס''ק ג' ושעה''צ ס''ק ב')

רק לפי שעה   שדרך לבטלו, אבל דבר  צריך דעת מע''ש דוקא בדבר שדרכו לבטלו שם לעולםהמ''ב הביא מהח''א ש
ש מ''א)  (כ''ג  שש''כ  פסק  ולפ''ז  ועוד).   חו''ש  כה''ח  קיצושו''ע  (וכ''כ  מע''ש.   דעת  בלי  בו  לסתום  שמשה מותר 

אסור ליתן שם עץ או קרטון למנוע רוח והיזק ראייה,  אבל מותר לפרוס בגד    broken windowpane  בשבת  שהתנפצה
  כשדעתו שלא לבטלו שם.

החמירו הפוסקים שנחשב קבע (מג''א (ס''ק ז' וס''ק ח') א''ר (רק   ח אלא לעיתים רחוקים וי לפתואינו עשק שפק
יש בו כעין  כשמפנה תדיר מותר) תוס''ש פמ''ג שו''ש גר''ז מנחת שבת קצוה''ש כה''ח), והקיל הפמ''ג (משב''ז ד') אם  

''כ קצוה''ש וכה''ח).  וע' מג''א ס''ק ח'  תהל''ד, וכיום (וע'   מבעוד  קשור ותלוי, והקיל ביה''ל (ד''ה ולא) אם הוא  ציר
  אסור אפילו כשעשוי לפתוח ולנעול, ומסיק להקל כהב''ח בשם תוס'.  כשעשוי מלוח א'אם  ןדש

שבמחובר נחשב בנין גם בלי תוקע, ולכן אסור גם ע''י גוי (ב''ח    חלונות שלנוהפוסקים אסרו להוציא או להכניס  
כ''ב) שו''ש גר''ז מ''ב (ש''ח ס''ק ל''ה וס''ק ל''ט) ערוה''ש קצוה''ש), ויש מקילין  ''א (ש''ח  ''ק ה') מג עט''צ ט''ז (ס

  ע''י גוי (גור אריה יהודה הובא בדע''ת), וע' מאירי (קכ''ב ד''ה דלתות).

תוח בו  לשומטו ולהחזירו כיון שעשוי לנעול ולפ  )והביאו חו''ש ,הקיל חזו''א (מ''ו ג'  דלת על החלון לשמירהכשיש  
כשרגילים בחורף להכניס השני בלילה ולהוציאו לכל הקיץ ודנו   חלונות כפוליםנין  תדיר.  וע' חזו''א וחו''ש שם בע

  אם הוי בונה או מוקצה. 

ריביאט שלמי ניסן (והקיל אם  (רב בעלסקי רש''ב כהן רב    screen window רשת חלון  יש אוסרים להכניס או להוציא  
  ). )ע' להלןרגילים תמיד להסירה, ו

  (שש''כ שלמי ניסן בנין שבת ועוד).  מכסה של קופסה של התריסאסור לפתוח 

ירו כיון שדעתו להשאירו לזמן רב  ז אם נפל הכרית בשבת אסור להח  מזגן חלון שנתנו כרית לסתום החלק הנשאר
  (הגרי''ב). 

'פ שאינו  ותר להשתמש בו אע'קי''ל כרשב''א שמ  קנה שהתקינו לנעול בוף קכ''ו.) שמבואר בגמרא שבת (ד   קנה
דהיינ שראוי לתשמיש לרש''י, ולר''ת מספיק שהכינו לכך לנעול בו ואי''צ שיהא ראוי    תורת כלי קשור כשיש עליו  

מ''ב (לעת הצורך מיקל כר''ת) ערוה''ש  א''ר גר''ז   לדבר אחר, וכן נקט רי''ו.  וכן פסקו הפוסקים כר''ת (מג''א (ס''ק ג')
  . י שרד על המחבר סעיף א'כה''ח), וע' לבוש
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מבעוד יום, והגר''ז החמיר דלא מהני, והעיר הגרי''ש שאולי תלוי אם    השתמש בוגם אם    הב''י הביא מהר''ן שמהני
  הנידון הוא להפקיע מחשש מוקצה או כדי שלא יהא מוסיף על הבנין. 

לשימוש תדירי ואינו יון שנעשה  (חו''ש (כ  שנותנים בארון קודש למנוע נפילת הספרי תורה  במוטהקילו הפוסקים  
  מקל המיוחד לכך)). כמהודק) ארחו''ש (שאין המוט מחובר כלל) שלמי ניסן (נחשב 

, קי''ל כר' יוסי  יתד שתוחבין אותו בחור שבאסקופה לנעול הדלתאיתא במשנה בעירובין (ק''א:) שנגר, דהיינו  נגר  
ובמשנה וגמרא בדף ק''ב.   ,ושו''ע), וע''ש בהגמ' שםשמותר לנעול בו כשיש בו בראשו גלוסטרא (רמב''ם רא''ש ט

י''ג וסי' ט''ו.  וע' רש''י (שבת קכ''ו.) שהוא שאילה של   , ור''ת שם פי' שהוא  איסור דאו' של בונהורא''ש שם סי' 
  סעיף א' ד''ה יהא).( רבנן, וע' ביה''לד איסור דרבנן של טלטול ומוסיף על אהל ארעי שאילה של  

''פ איזה קשר (ט''ז תוס''ש גר''א שו''ש גר''ז מ''ב (ס''ק י''ג וביה''ל ד''ה חבל) תר כשיש ג''כ עככשיש גלוסטרא מו
ערוה''ש), וא''ר מיקל בלי קשר לעת הצורך.  והקיל הח''א אם הוא כלי גמור גם אינו קשור כלל, וכן הקילו אם הוא 

שדומה בצורתו למסמר יותר מקנה (ר' יהונתן  ם  נגר הוא יותר חמור מקנה משודלת (ע' מ''ב ס''ק י''ג).   מחובר ל
מ''ב (ס''ק י''א)), וגם מפני שמכניסין אותו למפתן למטה שדומה יותר לבנין מקנה שתוחביו בכותל בצד (רא''ש גר''ז) 

  ת שבת). ותוחבין אותו באסקופה שהיא חלק מגוף הבית משא''כ קנה (תור 
  

וביה''ל סעיף ג', ועל סעיף ד' ס''ק ל' ל''א ול''ב,    ) שו''ע סימן שי''ג סעיף ג' וד', ומשנ''ב על 7
 ד''ה שאין 

כעין דלת שקשר ותלה שעשויין  (ל' יום, ביה''ל) אסור לסותמו במחצלת וקוצים    שאין נכנסין בו תדירפתח ופירצה  
  ''כ יש לה ציר או שניכר שהיה לה, אבל כשלא היה ציר אסור אא''כ המחצלת וכדומה קשור ותלוי מע''ש שם אא

מותר בלי ציר ואפי' נגרר, ואפי' כשהדלת נעשה מלוח א' (אינו כתיקון    לכניסה ויציאה תדיר וגבוה מן הארץ.  ובפתח  
קשור אסור אפי' כשיש ציר, וכשנעשה מקרשים   דלת רגיל) ואין לה אסקופה אם קשור ותלוי אע''פ שנגרר, ואם אינו

 שאינו קשור כלל.הרבה (ניכר כדלת) לרמ''א מותר בכניסה תדירית אפי' כ 

פקק סגי בחושב, קנה צריך תיקון, ונגר קשר.  ופתח שאין נכנסין תדיר צריך א) קשור ותלוי, ב) ציר או   – בקיצור  
 ך קשור ותלוי, מקרשים הרבה אי''צ כלום. באויר.  פתח תדירי מלוח א' צרישיהיה היכר ציר או 

 . שיש להקל כיון שיש עליהם צורת חלון וצורת דלת, לענין דלתות וחלונות שלנו חו''ש פרק ל''ו ס''ק גוע' 
 

 ) ט''ז ס''ק ה'8

 אסור ליטול ולהחזיר חלונות המחוברין אפי' ע''י גוי (הביאו המ''ב סי' ש''ח ס''ק ל''ט).
 

 ''ק מ''ב, ושעה''צ ס''ק מ''ו ) סי' ש''ח משנ''ב ס9

יד אבל  אינו בונה ממש כיון שרק מונח ואין לו  ליטול ולהחזיר כיסוי בור ודות הוי כסותר ובונה אא''כ יש להם בית  
  ציר.

  ארחות שבת פרק ח' סעיף י''ח והערות) 6                                                               )  חו''ש פרק ל''ו ס''ק ג7
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וביאר אבן האזל (י' שט''ו א').     (והובא במ''ב  תולדה דבונהחייב והוא    אהל קבועהרמב''ם (הלכות שבת י' י''ג) כ' ש
לכן מגבן  שמקבץ חלק אל חלק ואם יש רק א' משני אלו הוי תולדהעשיית אהל קבוע ע''י י''ז) שהאב צריך להיות 

גבינה שאינו עושה אהל קבוע אבל מקבל חלק אל חלק, ועשיית אהל כשאינו מקבץ חלק אל חלק הם תולדות.  אבל 
העושה מערה הוי בונה ממש אע''פ שאינו מקבץ חלק אל חלק, וביאר שעשיית אהל הוי  הקה''י (סי' ל''ז) העיר שגם  

בבנין בכלים , וכן מבואר בתפא''י, וכ''כ חו''ש.  ולפ''ז מוסבר מש''כ הפוסקים  שאינו מחובר לקרקעתולדה כיון  
א') תוס''ש מ''ב (שי''ד ב')    ונאסר (או''ז ר''ן לבוש נחל''צ עו''ש מג''א (שי''ד  שאם הוי מחזקת מ' סאה הו''ל כאהל

פנ''י (סוכה ט''ז: ד''ה תוס') שביאר החילוק שבונה היינו כשקבוע יטלטל ונחשב כמחובר.  וע'  ועוד) כיון שאז אינו מ 
עיקרו שמאהיל   שאוהל   משא''כ אהל, ומ''מ באהל חייב כיון שדרך אהל בכך.  ועוד חילק  להתקיים ימים רבים

עיקרו המחיצות  מלמעלה והעיר הגרי''ש שלהובנין  לשעה חייב  .   שהיה במשכן א''כ הוי אב,  כמו  סוברים שבנין 
  לוק ראשון של הפנ''י הוא רק לשיטתו שס''ל בנין לשעה פטור. וחי

אינו דאו', אבל הפמ''ג (משב''ז שט''ו א' וח') מחמיר שהוא דאו'    בלי מחיצותאסור מה''ת, והקיל הח''א ש  אהל קבע 
  מטה), וע' ארחו''ש (ט' ד').   (ס''ק סי' שט''ו א' וי''ז ושעה''צ ס''ק א' וביה''ל שם סעיף ג' ד''ה  בלי מחיצות, וכ''כ מ''ב

  אסור מדרבנן (גמ' שבת קכ''ה:), גזירה אטו אהל קבע (רמב''ם גר''ז מ''ב (שט''ו ס''ק א') ועוד).  אהל ארעי 

 ארעי  תוספת אהל א''י שעה''צ (שט''ו ו'), ואסור מה''ת (פמ''ג (שט''ו משב''ז ח', ואש''א א') תפ  תוספות אהל קבע 
  . )'ע (שט''ו ב') ופמ''ג הנ''למותר (גמ' שם, רמב''ם, שו'

נ''ח בשם הגר''ש אויערבאך).    מחיצת קבע וע''ש הערה  ל''ח,  כה''ח שש''כ ארחו''ש (ט'  הנ''ל  אסור מה''ת (פמ''ג 
  . )ב (שם ס''ק ג' וט')מותר (שו''ע שט''ו א' ורמ''א לבוש פמ''ג גר''ז מ'' מחיצת ארעי 

ביאר המ''ב (סי' שט''ו ס''ק ג') שהוא משום   על מחיצות ארעיגזרו לאסור מדרבנן באהל ארעי ולא גזרו  הסיבה ש
שעיקר אהל הוא הגג, וביאר הגריש''א (הערות ביצה ל''ב:) עפ''י הפסוק וסוכה תהיה לצל יומם דהיינו הגג.  והחת''ס 

  ג.   עות שזהו ארעי והמחיצות היו קבע לכן אסרו חכמים ארעי רק בגג היה ירי המשכן שהגשמצאנו בר על דרך יאב

הוא   ק בין בנין ארעי שאסרו כגון מצדד אבנים לישב עליהם (ביצה ל''ב) למחיצה ארעי שהוא מותרוהחילי''מ  
''ד משמרת  שאבנים הם דבר שדרך לבנות בהם בנין קבע ולא הקילו אלא כגון מחצלות וסדין (ביה''ל תי' א', תהל

משא''כ באבנים לישב עליהם (ביה''ל (שגזרו מחמת וי''מ שבדבר המפסיק בין רשויות שהוא ארעי לא גזרו  ,השבת)
לישב עליהם, כך פי'  שמשתמשים בהם בו משא''כ אבנים   יןמשתמש  ןגזירת איצטבא) חזו''א (נ''ב י''א) שמחיצה אי

  ספר אהל ארעי דברי החזו''א).

בשבת.  והעיר תרוה''ד שרש''י בעירובין ביאר דהיינו  שמותר לתלות ולהוריד וילון  )  ת (דף קל''ח.איתא בגמ' שב  וילון
כגון פרוכת לפני ארון קודש    ק לצניעות מותר רואם הוא  ,  קבוע אסור רק כשאינו קבוע ודרכו להורידו, אבל אם הוא  

נחשב שאינו  לההולכים  אינו מעכב  ווח  גם אם תלוי בקביעות כיון שנע ברשבלא''ה כבר יש שם דלת, והב''י הקיל  
החמיר גם כשהוא נע   והחזו''אקבוע אא''כ קבעו למעלה ולמטה ולצדדין שלא יזוז, וכן פסקו הרמ''א והפוסקים.   

ונד, כמו שאסור לתלות דלת אע''פ שזז על צירו כיון שזהו בנינו, וכן החמיר כשתלוי במקום שיש כבר דלת כמו  
ש וכיון שק  חידש מחיצה אלאפרוכת שאינו אסור משום  ופסק הגריש''במפני שבנה  הוי בונה,  להחמיר   אעו שם 

  הביאו המחל'. פסק"ת ואהל עראי כהחזו''א, וכ''כ הגרי''ב לחוש לזה, ושש''כ  

אע''פ שקובען (א''ר תוס''ש בה''ט תפא''י גר''ז מ''ב) וי''מ שהקילו    סדינין שתלה לנויהמג''א (שט''ו ס''ק ב') הקיל ב
החמיר   חזו''אע ונד (לבו''ש מחצה''ש תפא''י ח''א מ''ב), ותורת שבת החמיר אם אינו נע ונד, ו קבעו שלא יהא נ גם כש

גם אם הוא רק מפעם לפעם כגון לוח שנה או שעון קיר   דרכן להסירן ן להסירן.  וביאר חו''ש שנחשב  כאא''כ דר
רוכת  פשתלוי כל החורף וכן ב  ן טל ומטר כיוןשמורידים להחליף בטרי' וע' להלן, אבל שש''כ החמיר במודעת ות

  תב שנחשב דרכן להסירן רק אם אינו זמן הרבה. כשמורידים רק בראש השנה ו 

, שלט מוריד הטל בבית הכנסת כ' שש''כ שתלוי במחל' מ''ב וחזו''א, וכ''כ שש''כ לגבי   dedication plaque שלט הנצחה 
עם בטריה הקילו חו''ש ובנין שבת, ואהל    שעון קיר  קיל הגרשז''א.  אבל חו''ש כ' בזה להקל גם לפי החזו''א, וכן ה

  ארעי החמיר. 

גר''ע אויערבך רש''ב כהן שלמי  ה שאין רגילות להסירם י''א שלפי החזו''א אסור להורידם (חו''ש מגי''ס    תמונות
באופן  (כיון שתלויות  , ויש מקילים אפילו לפי החזו''א (ארחו''ש בשם הגריש''א  )ניסן הגרי''ב אהל ארעי פסק''ת

וצ''ב.  וארחו''ש   ,חלק מהבנין) בנין שבת הל' שב''ש), וע' שש''כ פרק כ''ג הערה קמ''א ופרק כ''ד סעיף ל''א  םרפוי אינ
  הביא שהגריש''א הקיל והל' שב''ש הביא משמו שהחמיר.  ועמש''כ בסי' ש''ח לענין מוקצה בזה. 

מותר לתלות ולהוריד (בנין שבת (שניכר בפני עצמו    או מודים דרבנןכגון בריך שמיה  תפלה התלוי בקיר ביהכנ''ס  
  . )ואינו כחלק מהקיר, וכ''כ שש''כ גם להחזו''א)

א מתעצל ומשאירו  ושנשאר שם בקביעות אם נעשה לכך הוי כחלק מהבנין, אבל כשדרך להוציאו וה   מפתח דלת
  לעולם לא נהיה בטל להבנין (חו''ש, וכן צידד אהל ארעי). 

  ק שאינו שייך לבנין הקיר וכ''כ חו''ש וכן צידד אהל ארעי.  הקיל הגרח''  נהלוח ש
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מותר.  והקיל הט''ז (ס''ק ב')   עשה לו בית ידאסור, ואם    נקמזשלענין נגר  איתא בגמרא עירובין דף ק''ב.      שייך לסעיף ב'  
''ר תוס''ש שו''ש גר''ז מ''ב (ס''ק כ''ב)  שראש הנגר נכנס שם ואינו מוסיף נקב בארץ (וכ''כ א  כשמתחילה עשה חלל בקרקע

  . ערוה''ש)

שמותר לפתוח אותו בשבת אע''פ שסותר סתימת הטיט כיון שאינו   תנור שסתמו פיו בטיטמג''א (ס''ק י''ב) הביא הדין של  
ר שג''כ  נה מקנה ונגר למה זה שואע''ש), ויש לב  'ט, וסי' שי''ד סעיף י' סי' רנ''ט סעיף ז', ומ''ב שם ס''ק י' עשוי לקיום כלל (

וחילק הגרי''ש כיון שכרגיל נגר וקנה מתוקנים לכך או קשורים לדלת וכדומה, כשאינם עשוים כך, מחזי    –אינו עשויים לקיום  
ש לחלק בין בונה לסותר, אבל הגרח''ק כבונה.  ועוד י''ל שהגרשז''א באמת אסר לשים הטיט בתנור ומותר רק לסותרו, ואולי י

עוד י''ל שקנה ונגר נכנסים לבית או לקרקע ובנין במחובר נעול עם הקנה ונגר ובין להוציאם כדי לפתוח הדלת, ואסר כאן בין ל
  חמור יותר כה''ג שממלא חור (הגרי''ש). 

נקמז כיון שהוא ממש חלק מהדלת וכמבואר  יוצא ממנו יתדות לתוך הקיר או הקרקע ומ''מ אין לאסור משום    מנעול רב בריח
  יטב''א להתיר כה''ג (מגי''ס).רהשם בבב''י 

התספק הגרי''ב אם שימה תוך המסלול נחשב כנתינה בהקרקע ודינו לשים קרש בתוך מסלול דלת הזזה למנוע הזזת הדלת  
ואם אינו בהמסלול רק על הריצפה    כקנה ויש להקל לצורך, ועדיף לעשות בית אחיזה או להשתמש עם כלי כגון מקל מטאטא.

  וה''מ כמה צדדים בהנידון. ודאי מותר, וע' ד

דינו   טבעתהט''ז ומג''א (וכ''כ א''ר שו''ש גר''ז ועוד), והגר''א כ' שדינו כגלוסטרא, וכן אם יש עליו  והקיל  בית ידכשיש לקנה  
  כבית יד (ט''ז גר''ז מ''ב (ס''ק כ''ב).

ן בה תדיר, אסור לנועלו ין נכנסין ויוצאי, דהיינו מקום שאדלת שבמוקצהאיתא במשנה בעירובין דף ק''א. שה     שייך לסעיף ג' 
מותר לנעול גם במקום שאין הולכים שם   דלתות שלנו אא''כ הדלת גבוה מן הארץ, או שיש שם ציר או שהיה שם ציר.  ולפ''ז ב

מותר גם אם    דלת עשוי לכניסה ויציאה תדירליהם ציר.  ואם התדיר גם כשנעקר ציר שלהם כל שניכר שהוא דלת ושהיה ע 
ינו קשור כלל (גר''ז, מ''ב (ס''ק כ''ט, וביה''ל ד''ה גבוהים.  ונחשב ביה''ל, וכ''כ מנחת שבת צי''א ארחו''ש),  היה עליו ציר ואלא  

צוה''ש העיר עליו והניח צ''ע.  הסתפק חו''ש  וי''א פעם בז' ימים (חו''ש), וע' שש''כ (כ''ד הערה צ''ג), וגר''ז הזכיר כל יום וק
  אם נחשב תדיר לזמן זה, והקיל אם הוא עשוי לסוכות בצורה שונה.   בחג הסוכותתדיר רק  משתמשם שםבמקום ש

תחתונה אסור לנועלו.  וכ'    דלת העשוי מלוח א' או שאין לה איסקופהמבואר בגמרא עירובין דף ק''א. ש       שייך לסעיף ד' 
גם אם עשוי מלוח א' כיון שניכר ונראה אין הריצפה נחשב כאיסקופה ואין הדלת נחשב כדלת אלמנה    אצלינו שהפוסקים  

  הגרש''ד גרוס, חו''ש).שהוא נעשה לדלת (

(ב''ח גר''ז), ויש מחמירים (מג''א תוס''ש קיצושו''ע מ''ב (ס''ק    דלת אלמנה אם עשוי לשימוש תדיריש פוסקים שהקילו לנעול  
י הרמב''ם נחשב דלת אלמנה רק אם נעשה מלוח א'  ל''ג)), ומקילים עכ''פ אם יש לו רק חסרון א' מהשתים כיון שלפל' ול''ב ו

  קופה (מג''א א''ר תוס''ש ח''א מ''ב (ס''ק ל''א ול''ו ושעה''צ ס''ק כ''ד) ערוה''ש כה''ח חזו''א). וגם אין לו איס

  

 ו ) סי' ש''ח משנ''ב ס''ק מ''ב, ושעה''צ ס''ק מ''9

ם בית יד אבל  אינו בונה ממש כיון שרק מונח ואין לו  ליטול ולהחזיר כיסוי בור ודות הוי כסותר ובונה אא''כ יש לה
  ציר.

 ) שו''ע סימן שי''ג סעיף י', וט''ז ס''ק י', ומג''א ס''ק י''ז, והגהות רע''א שם, ומשנ''ב10

זורה תבן בחצירו כשאין מבטלו, וישנה משום עובדין דחול, ומותר ע''י גוי לצורך הרבה, אבל טיט וחול שמבטל 
 לתקן חצירו, ולכן כשמפזר כדי לכסות הרוק מותר. אסור אם מכוין  

 

, ושו''ע סימן שי''ד סעיף י', ורנ''ט סעיף ז' '… והכי נהוג', 1, וי1) ב''י סימן שי''ד סעיף ז11
 ב ס''ק י''ט כ' וכ''בומשנ''

הדלת תיבה שקשר חבל לנועלו מותר לחתוך ולסתור החבל שאין בנין וסתירה בכלים, אבל בור ומערה שחבל סוגר  
אינו לקיום  שלהם אסור לחתוך ולסתור החבל דהוי סתירה בבנין של קרקע, וזהו דוקא כשעשוי לקיום אבל בנין ש

ורמ''א    , השו''ע  פסק  וכן  המרדכי  התיר  שינוי  כלל  או  קטן  או  גוי  ע''י  לעשותו  כשאפשר  להחמיר  שנהגו  הביא 
  אבל לתוס' אינו מוכרח.) כתרוה''ד.  (לרש''י גם חבל בור רק מחזי כסותר ואינו דאו', 

 

 ) טור סימן של''ו סעיף ט', וב''י שם12

הר''ן עדיף לעשותו בצינעא ואם א''א מותר פי  צינור ואינו מקלח מותר לתקנו ע''י שימעך כלאחר יד.  ללכלוך שפקק  
ון הכא  שלא גזרו מראית עין בחדרי חדרים באיסור דרבנן, כגמותר  תוס' דוקא בצינעא  פי  לעשותו בפרהסיא, ול

 שהוא כלאחר יד. 
 

 נור שעלו … פרהסיא אסור', ) שו''ע סימן של''ו סעיף ט', ומשב''ז ס''ק ט' 'וצי13

 'והנה בצינור …', ומשנ''ב שם , וביה''ל ד''ה בצינעא  (ובסופו)
יר ''ג כ' שגם התיקון הוי רק דרבנן שנראה כמתקן כלי (והעהתירו חז''ל תיקון צינור כלאחר יד משום פסידא, ופמ 
 ' תוס' ור''ן ודייק מהראשונים כתוס'. שאינו דומה למראית עין רגיל).  והביא הביה''ל המחל
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ניירות או להס  מגנטי''א שאין איסור משום בונה לשים   (הגרח''ק ארחו''ש  ור ישמונח תחתיו  ).  ממקרר וכדומה 

מחובר לבנין אם מבטלו  דבר הו על  ר ושבות יצחק הביא בשם הגריש''א להחמיר, וי''א שהגרח''ק החמיר שלא לחב

שם, וכ' חו''ש שלהדביקו למחובר על דעת לבטלו תלוי בהמחל' המג''א וחזו''א, וה''ה כשמדביקו לצינור הגז המחובר 

  יין נחשב כמניחו לקביעות.ואם מדביקו להשאירו אבל ילדים מסירים אותו עד . לקרקע

  לק מהבנין. בונה שאינו מגוף הבנין ואינו נחשב כח המודבק על ריצפה או קיר אינו מתקן או gum מסטיקלגרר 

מדף ר''ע ורב ריביאט לענין הגאסור להחזירו (ר''ע אויערבאך שלמי ניסן רש''ב כהן).  וכן החמירו   דלת המקררנפל 

ר''ע  הגמונח בחוזק.  והחמיר    ווכדומה ואינ   ומפעם לפעם לנקות  ושדרך להוציא , אבל רב נויברט הקיל כיון  מקרר

  , ויש מקילים (צי''א שלמי ניסן רש''ב כהן (שדרך להוציאם והם רק כמונחים שם)).מגירות המקרר  נין הוצאותגם לע

(רב בעלסקי ועוד רבנים המובאים  E-Z filter יזי פילטראי''א שנחשב סותר, וכן החמירו לענין  פילטר ממזגןלהוציא 
החמיר שבה''ק ו   .עוד רבניםריש''א ול וכ' שכן שמע מהגוהגר''ש גרוס הקי  ,בקובץ אור ישראל חלק מ''ג וחלק מ''ד)

  בפסח בשבת ויו''ט. מסננת של בגד על הברזשלא לשים 

  עם מברשת גומי (והובא בשש''כ).  לנקות האסלא מלכלוך הדבוק בההקיל הגרשז''א 

ציאה תדיר)  (ר' משה (כיון שעשויה לכניסה וי  גדר למחסום שהילדים לא יעלו במדריגותקילו הפוסקים לשים  ה

  'כ מבריגים לקיר) רש''ב כהן). שש''כ שלמי ניסן (אא'

שאינו מחובר רק מונח על וו החמירו הפוסקים שלא להסירו או להחזירו (שש''כ ארחו''ש שלמ''נ  מדף בארון ספרים  

  בו''י), וכן צידדו הגרנ''ק (לדעת החזו''א) והל' שב''ש.רש''ב כהן ש

וע' שלמ''נ שהביא כן גם בשם רב   , ע כותב ובונה (הגרשז''א שלמ''נב משום צובי''א שחיי  כשצובע אותיות על הקיר

  נויברט), והביא שלמ''נ ששבה''ל הקיל. 

רש''ב כהן שלמ''נ אהל  (שהדרך לבטלה)(שש''כ הגרח''ק (שהרי מבטלו) חו''ש  להחזיר מזוזה לנרתיקהיש אוסרים  

תל אלא נשאר כלי בפני עצמו)), ושבה''ל כ' שיש למי שמיקל  עראי), ויש מקילים (צי''א בנין שבת (אינו מבטלו לכו

  הביא ארחו''ש שיש מקילים.  על מה לסמוך, וכן

''כ חו''ש (זהו שימושו  (הגרשז''א שש  המוט שהוא קפיץ שתולין סביבו נייר טואלטיש מקילים להכניס ולהוציא  
ותו מוכיח עליו) רב ריביאט), ויש מחמירים לעיתים קרובות) מגי''ס שלמ''נ רש''ב כהן בנין שבת (שעשוי לזה וחז

  (הגריש''א (הוא חלק מצורת הבנין) הל' שב''ש).

מגי''ס בנין שבת רש''ב הגרשז''א  (   בביהכנ''ס וישיבה גם כשצריך הברגה  המוט שתולים עליו מגבותומקילים לפרק  

ובר למקומו רק מונח (הגריש''א כהן שלמ''נ) ויש מקילים רק כשהוא רפוי (חו''ש), ויש מחמירים אא''כ אינו מח

  שתלוי אם הוא מחובר או בהברגה או רק מונח במקומו.  במוט של פרוכת שנפלארחו''ש).  וכן חילק ארחו''ש 

מקיר לקיר (שלמ''נ רש''ב כהן), ויש אוסרים גם אם אינו מקיר   על דעת לבטלו שם אם הולך   לשטוח שטיחאסור  

  (רב ריביאט).  לקיר ממש אלא שהוא גדול

(הגרשז''א לולהכניס תקע לשקע  יש מקילים   יד  הוציאו באופן שאינו אסור משום מוקצה כגון בטלטול כלאחר 

לעיתים רחוקות) הל' שב''ש), ויש   להוציאו מידי פעם) בנין שבת (גם כשדרך להוציאו רק  הגריש''א שש''כ (שדרך

לעיתים רחוקות), והסתפק הגר''ע אויערבאך מחמירים אם קובעו לקביעות (חו''ש מגי''ס (כמו פקק חלון שפותחים  

  צידד שאולי מותר כיון שניכר שעומד לכך. אם הוא אסור אם קובעו להרבה זמן שבמחובר גם ברפוי אסור ו

  (רש''ב כהן (מוסיף על הבנין) שלמ''נ (ואסור לחבר חלק מהווים שנשמטו).  יהלתלות וילון סביב לאמבטיש אוסרים 

אסור כיון שאין רגילים להוציאו (הגרשז''א שש''כ ארחו''ש נשמ''ש בנין    light bulb socket  להוציא נורה מבית המנורה 

  קבע.  שבת שלמ''נ) והקילו כשרגילים להוציאו, ומגי''ס פקפק גם כה''ג כיון שעשוי בצורה של

  ממסילתו צא  כשיבתוך המסילה, ואסר שלמ''נ בשם רב נויברט להחזירו    להזיז שליבה של תריס שנתקעחו''ש הקיל  

  וכגון כשעלה למעלה יותר מדאי אף שיכול להחזירו בלי פתיחת קופסת התריס.

אם רגילים להשאירו שם (הגרשז''א שערים מצויינים בהלכה פסק''ת    attach hose to faucet  לחבר צינור גומי לברזאסור  

 (הגריש''א אבני ישפה).  'טר גז ביו'לחבר צינוועוד), ויש שאסרו סתם (אורל''צ הגריש''א שלחן הלוי).  וכן אסרו  
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אינו    כיסוי כליםאבל    ,ודות  בורהוי מוקצה, וה''ה לכיסוי    כיסוי קרקע    לעיל    9מראה מקום  ש"ח סעיף י'  שייך לסימן  

בקרקע דינו ככיסוי   כלי הקבור לגמרי  כיסוי המחובר בטיט,    תנור  ימוקצה וה''ה בכלי המחובר לקרקע כגון כיסו 

  מותר.  בית אחיזהם יש לו  וי קרקע (ובור ודות וכלי הקבור) אקרקע.  גם כיס 

יזה (שש''כ (כגון בליטות או נקבים נחשב כבית אח  תיקון הנעשה בגוף המכסה על מנת שיהא קל להגביהוי''א שכל  

ר  אלא צריך דוקא שתקנו בו מקום לאחוז בו כמבוא קל לאחוז בוממילא כשיבי''א ארחו''ש ילקו''י).  ואינו מספיק 

הוי הכנה שיהיה כיסוי להכלי ע''ש.  ובאותן שאי''צ בית אחיזה צריך עכ''פ  בביה''ל (ש''ח ס''י ד''ה והוא) שכ' שעי''ז  

  יהיו כיסוי (גר''א על סעיף י'), וא''ר הסתפק בזה.שתקנם לכך ש

וי''א ש רבאך בנין שבת אי''צ בית אחיזה (הגרח''ק חו''ש הגר''ע אויע  גילים לפתוחרכיסוי שמשתמשין בו תדיר 

ן משמע ממה כיתבאר מהשיטות שהחמירו במכסה של צינור ניקוז ועוד ציורים, ושלמי ניסן) ויש מחמירים (כמו ש

אינו עשוי לפתוח אלא  יש מקילים כשיש בית אחיזה גם אם     נור שיהיה בו בית אחיזה (הגרי''ש).תבשמצריכים  
יש''א מגי''ס הגר''י הגר''מ אליהו ילקו''י), ויש מחמירין (הגר  (קנין תורה בהלכה (פותחין לתשליך) יבי''א  לזמן רב

  זילברשטיין שלמ''י ועוד). 

אא''כ יש בו בית אחיזה (שש''כ (או כשמחובר ע''י    drain holeניקוז  על צינור  שמכסה  ו להסיר  רהרבה פוסקים אס

ילקו''י שלמ''נ רש''ב כהן ארחו''ש הל' שב''ש פסק''ת).  אם ה ''פ שיכול אעמכוסה עם רשת  צינור  צירים) חו''ש 
נחשב כבית אחיזה    ששפה בולטת מהמכסהלאחוז בו אינו נחשב בית אחיזה כיון שאינו מוכח שנעשה לכך.  וי''א  

  (בנין שבת ועוד) ויש מחמירים (פסק''ת שלמ''נ). 

 ויש מחמירים   ,שלמ''נ)  המכסה של הצינור ניקוז אי''צ בית אחיזה (הגרח''ק חו''ש בנין שבת  רגילים לפתוחי''א שאם  

(פסק''ת, ולכאו' כך משמע מסתימת שש''כ ארחו''ש ועוד, וכן משמע מהאוסרים אפילו עם בית אחיזה כשלא נעשה  

 צריך בית אחיזה כה''ג (הגרי''ש)). זהו האופן שלפתוח תמיד שא''כ ע''כ בית אחיזה מהני כשנעשה לפתוח ו

ש''כ שלמ''נ לפתוח אותו אם השפתיים הבית הקילו הגרשז''א ששממנו מגיע המים לצינורות    מכסה של דוד מים

שלו בולטות וניכר המכסה, אע''פ שפותחים אותו רק לעיתים רחוקות, ומגי''ס החמיר.  אבל החמירו שש''כ ושלמ''נ  

ניאגרה  הכסא  במכסה  בבית  ויש   toilet tank(המיכל  כתקיעה,  נחשב  שאולי  ועוד  בולטות,  שפתיים  לו  שאין  כיון   (
יסוי כלים) רב נבנצל (שניכר שהוא מכסה) רש''ב כהן רב ריביאט), והגר''י זילברשטיין  מקילים (עמק תשובה (ככ

וארחו''ש תלה שמותר אם מונח ברפיון או שדרכו   שתלוי אם הוא מהודק,  וי''א  רגילים לפתוח אותו,  תלה אם 
ילים כשיש בית  ד), ויש מק(פסק''ת ועויש אוסרים    לפתוח בורות רק בשביל תשליך דהיינו פעם בשנהלפתוח.   

  אחיזה (קנין תורה בהלכה הגר''מ אליהו ילקו"י). 

אין זה נחשב בית   כשאין בית אחיזה בגוף המכסה אלא שיכול לאוחזו  manhole covers  כיסוי בורות המצויים ברחובות

''ש אע''פ שפותחו רק לעיתים  אחיזה, ואם יש בגוף המכסה צורה מיוחדת כדי לאחוז בה הקילו רב ריביאט והל' שב
ניסן בני שבת הגרש''ד גרוס פסק''ת ועוד) יש  רחוקות, אבל הגריש''א החמיר כה''ג (וכ''כ מגי''ס שלמי יהודה שלמי 

רחוק לעיתים  רק  שפותחו  משום  וצריך שהחמירו  ממש  בנין  והוי  בחוזק  תחובים  שהם  משום  שהחמירו  ויש  ות 

  אומנות להסירם. 

שבכיור (הגרח''ק   sink strainers  מסננת  בשבת  להוציאה  מקילים  יש  הפסולת  לנער  ךפעם  מפעם  להסירו  שרגילים 
וי''א שאסר משום בונה כיון ארחו''ש ילקו''י רש''ב כהן רב ריביאט ועוד), ויש מחמירים (הגריש''א (עובדין דחול,  

''ל)), וע' אורל''צ (ב' ל''א ח' ח') שמניחו לזמן ממושך (נראה שדיבר על המסננות בכניסת המים) הל' שב''ש (אולי כנ

  וצי''א (ז' י''ב). 

 ע' צי''א (י''ח ל''ה ב'), וצידד שאם יש למגירה בעומק חלל טפח יש חשש עשיית אוהל בחזרתה.  מגירה של ארון

 

ביאור    –לסעיף ה'  שייך   וגמ' שם עפ''י  (דף ק''ב: במשנה  יצא ציר מדבר תויו''ט וח''א) שאם  המבואר בעירובין 

אם הוא ציר התחתון דוחקו במקומו    ציר של כליל  בוחקו במקומו, אדאו אפילו ל  אסור להחזירו  ובר לקרקעהמח
וביאר   .  ותר בנין ואסור להחזירו או לדוחקושאין בכלים בנין כ''כ, אבל אם יצא ציר עליון יפול הכלי לגמרי והוי י

ון כל דהוא חשיב בונה, משא''כ בכלי שחייב בנין שבת הטעם שבמחובר הכל אסור הוא משום שבמחובר אפילו תיק 

כשמחזירו בקל שמא יתקע בחוזק.  וביאר הגר''ז למה כשיצא כולו אסרו להחזיר שמא   רק אם תוקע בחוזק לא גזרו 

  וכ' לפי שאין צריך כ''כ לזה כיון שלא יצא כולו מהחור.  ,רק מקצתו יתקע ולא גזרו כשיצא

רגה וזה נחשב תקוע הבלכאו' בזמננו דרך כלל מחברו ע''י 'ג א') ע''ש, ואסר שש''כ (כ' בר מקל מטאטא למברשתחל

  אם יוצא מחיבורו כל שבועיים אם זה נחשב תקוע.  לפי המג''א, ואסור מדרבנן לפי הט''ז כמו שנראה להלן, ויל''ד
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  (מ''ז:) גמרא שבת דף מ''ז. 'לוי בר שמואל ... אם היה רפוי מותר  ) 14

  ותוס' ד''ה רשב''ג 

ב הונא בר חייא התירו להחזיר מטה של פרקים, ולרב ושמואל חייב חטאת, וכמבואר בברייתא בקנה  בא וררבי א
''ג שרפוי מותר.  וכן נהגו בי רב חמא כרשב''ג להתיר רפוי.  ורש''י פי' שהנידון מנורה, ותי' הגמ' שהם סוברים כרשב

 הוא מצד מכה בפטיש דאין בנין בכלים. 

(תוס' נק''ב: ד''ה האי, ומ''ז: בונה  והמחזירו בשבת חייב, י''א שחייב משום  של פרקים  ה  מטמטה של טרסיים היינו  
תוס' הרא''ש ועוד), וכ''כ המג''א (כאן ס''ק י' וסי' ש''ח ס''ק כ''א ול''ב)) ואע''ג  ד''ה רבן) ר''ח תורי''ד רמב''ן סמ''ג  

ע חייב, וי''א שאין בנין בכלים גם כה''ג וחייב דקי''ל שאין בנין בכלים מ''מ כשעושה בנין גמור כגון הכא כשתק
' ובסי' ש''ח ס''ק ט' וע''ש ס''ק (רש''י ריטב''א שיטה לר''ן מאירי, וכן פסק הט''ז (כאן ס''ק ו  מכה בפטישמשום  

  ט''ו), והמ''ב הביא ב' הדיעות (ס''ק מ''א, ובסי' ש''ח ס''ק ל''ז וס''ח). 

 

 , ותוס' ד''ה דחוליות(מ''ו.)גזרינן'  ) שם דף מ''ה: 'הורה ריש לקיש … לא15
 

ין חוליות גזרו אטו של מנורה של פרקים לכו''ע אסור להחזירה שעושה כלי, וכן בגדולה שיש בה חיתוכין ונראה כע
חוליות, ולר' יוחנן גזרו גם בקטנה אע''פ שאין דרכו להיות של חוליות, ואע''פ שאין בנין בכלים, תי' תוס' שי''ל 

י ולמאן דאסר רפוי י''ל שבביצה לא איירי כשמתפרק לגמרי אלא מחובר ורק שאפשר להטותה או שאיירי ברפו 
 לזוקפה, אבל כשמתפרק יש בנין. 

 

 וס' דף ק''ב: ד''ה האי מאן דעייל ' … ובקרקע חשיב בנין ', ורשב''א ק''ב: ד''ה האי ) ת16
 

נות, ולכן חייב במטה של פרקים (ולא משום מכה תוס' בנין גמור שייך גם בכלים, דהיינו כל שיש חיזוק ואומ פי  ל
בן, וכל שצריך אומן בחזרתו כלי הוי בונה, דאלא''ה תקשי מג   עושהכלים אבל  בנין ברשב''א כ' שאין  בפטיש).  וה

 הוי כעושה כלי מתחילה, ולהרי''ף אין בנין בכלים כלל. 

 

 ) טור סימן שי''ג סעיף ו', וב''י סעיף ו' וסעיף ט'17
 

כשדרכו בכך, אבל כשדרכו   תר, מהודק אסור, ואם תקע חייב, וביאר ב''י שהיתר רפוי הוא דוקארפוי מו  הטור פסק
להיות מהודק, אפילו רפוי אסור, ומהר''ם אסר כוס של פרקים והטור התיר שדרכו להיות רפוי.  רפוי ואינו רפוי 

 מו. ג''כ אסור.  הרמב''ם אסר מדין תקיעה לתקוע עץ בעץ במסמר או בעץ עצ

תר (תוס' רמב''ן רשב''א).  ורש''י פי' שיש י''מ שתקע חייב לכו''ע, ורפוי הוא מחל' אם הוי פטור אבל אסור או מו
מחל' אם רפוי חייב חטאת או מותר.  וי''מ שתקע חייב, ובמהודק יש מחל' אם הוא חייב או פטור, וברפוי יש מחל' 

ר''ן מאירי ריטב''א  (רא''ה  מותר  פטור או  ג'  אם הוא  שיש  הזה  למהלך  שביאר הכרח  י'  ס''ק  נ'  סי'  חזו''א  וע'   ,
  .שתקע חייב ומהודק אסור מדרבנן ורפוי מותרטור ושו''ע והפוסקים נקטו כן  מדריגות).  ה

אסור כמו מהודק (והובא במג''מ וב''י מג''א (ס''ק י''ב) גר''ז מ''ב (ס''ק מ''ג וש''ח   שרפוי ואינו רפויהרשב''א למד  
למד שזהו פירושו של מהודק, ) קצוה''ש ועוד).  ומשמע במ''ב שזהו עוד מדריגה ודינו כמהודק, וחזו''א  ס''ק ע''ב

וקצוה''ש למד שהוא מהודק יותר ממהודק סתם, והעיר הגרי''ש שמשמע בשאר מקומות שהוא רק יותר מהודק  
  מרפוי. 

  

  ) שו''ע סימן שי''ג סעיף ו', וט''ז, ומג''א, ולבו''ש, 18

 ושעה''צ ס''ק ל''ב,  ביה''ל, ומשנ''ב,

 'ה והמחברוחזון איש סימן נ' אות י' ד''ה ובב''י וד'

 

הלבו''ש לומד שהרמ''א רק מפרש דברי המחבר שתקיעה חייב, הידוק אסור אטו תקיעה אפילו כשדרכו להיות רפוי,  
א לאו דוקא, שאין מחלוקת.)  ורפוי מותר כשדרכו בכך ולא כשדרכו להיות מהודק.  (ומש''כ הט''ז 'לדיעה אחרונה' הו 

ידוק וא''כ דרכו ברפוי, וי''א ס''ל שנחשב הידוק, והט''ז החמיר כוס של פרקים התיר השו''ע שסובר שלא נחשב ה
שדרכו בהידוק.   וי''א החמיר כיון  בתקיעה,  כיון שאין דרכו  והמ''ב מפרש שהשו''ע התיר  גדול.   צורך  יש  אא''כ 

עשויה ק במקום שאין דרך לתקוע, ואפשר להקל.    וחילק המג''א שדוקא כוס שלנו ה ולהחזו''א פליגי אם מותר להד
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) אסור לכו''ע (אפי' רפוי (ט''ז)) שתשמישו שלא ע''י פירוק ואי''צ לפורקו,  ולהמג''א screwפרקים שמבריגים אותו (
'א, משא''כ כיסוי כלי אף חייב ולט''ז רק אסור, ושעה''צ הביא ממא''מ שהעיקר כהט''ז, אבל יש להחמיר כהמג'

(וכ''כ הט''ז).  הט''ז כ' שהנידון הוא מכה בפטיש, ומג''א נקט שמבריגים אותו מותר, שדרכו לפתוח ולסגור תמיד  
 שהוא בונה (ס''ק י' (ע' משב''ז ו')).  החזו''א הביא שי''א שאין איסור ברפוי אפילו כשדרך לתקוע, וכ' שאפשר להקל.

  

, וכל בו הביא הראב''ד שהוא דבר שצריך וכ''כ הגר''ז  גבורה ואומנותוא כשצריך  סמ''ג שה מבואר ב  גדר של תקיעה 
ולא בדבר שאינו מקפיד אם יתנועע בתוך החור.  ובמ''ב (ס''ק מ''ה) כ' שמהודק בחוזק הרבה,    מעמידו בדוחקלהיות  

וגבורה, ולכאו' מש''כ  י''ב) כ' שהוא בחוזק  י''א ושעה''צ  כאן ג''כ ר''ל שע''י שמהדק בחוזק   ולהלן (תקי''ט ס''ק 
שמהודק בחוזק הרבה, וכ''כ החזו''א שהוא הידוק בחוזק גמור.  וע' מג''א (ס''ק י''א) שהביא מש''כ   וגבורה נמצא

ערוה''ש הראב''ד, וע'  כסמ''ג דמשמע לכאו' שנקט עיקר כהסמ''ג, וצידד א''ר שרש''י יסבור  בהכלבו וסיים אבל  
  עתיק דברי המג''א שכ' אבל בסמ''ג ...  'ד והסמ''ג, וביה''ל (ד''ה ברכה) ה נחלקו הראב'שי''ל שלא  (סעיף ל')

בלי מאמץ אע''פ שמהודק ואינו מתנועע (בנין שבת ארחו''ש),   אפשר לפרקם בקלי''מ שתלוי אם     גדר של מהודק
  .אינו נכנס בשום דבר רק נלחץ בחוזק אל הברזל זהו הידוקשהבורג בסטנדר  שושבה''ל כ' 

וכ' אורל''צ שאע''פ שיש להקל לפי הסמ''ג כל שאי''צ    ,עע בתוך החורהכלבו בשם הראב''ד כ' דהיינו שמתנו  גדר רפוי
למעשה אין להקל עד שמתנועע וכהראב''ד, וכ''כ חו''ש שהוא דבר שנכנס למקום שהוא יותר רחב    , גבורה ואומנות

  ממנו. 

כש המג''א  ע''י  לפי  ממש,    ברגההמהדק  תוקע  אחשוב  הוא  הט''ז  רפולפי  הוא  אם  ולפ''ז  דרבנן,  מותר, יסור  וי 
ומאמ''ר מצדד להקל וס''ל שהוא דרבנן ומ''מ למעשה מסיק להחמיר כהמג''א והביאו שעה''צ (ס''ק ל''ב), וכן הביאו  
להחמיר שנכון  מסיק  ומ''מ  יו''ט,  שמחת  במקום  להקל  יש  הט''ז  שלפי  נ''מ  וכ'  י''ב,  ס''ק  שעה''צ  תקי''ט    בסי' 

ה י''א שכלי  ע''י קפיציםכהמג''א.   (אע''פ נחשב    עשוי  הגריש''א  (אם עשה להשאר בקביעות)  (הגריי''פ  בתקיעה 
שהפעולה קל סוף סוף נתפס בחוזק) הל' שב''ש), וארחו''ש הקיל כיון שאי''צ גבורה ואומנות ומרכיבו ומפרק בקלות, 

  והחמיר אם רגילים להשאירו לעולם. 

''כ מאירי ב''י ב''ח פרישה גר''ז מ''ב (ס''ק מ''ה (רמ''א (וכ  כשדרכו להיות תקועבכך ולא  ק כשדרכו  רמותר    רפוי
ומפקפק  בשו''ע,  חזר בו מדלא הביאו  צידד שהב''י  י')  (נ'  וחזו''א  שב''ש רש''ב כהן),  שבה''ל הל'  קצוה''ש  ונ''א) 

ברג לענין של פרקים שאסר (וכ''כ  נטוהביא טור מהר''מ ר   דרכו להיות מהודקמקור להחמיר.  ואם    ןהחזו''א שאי 
ש) מ''ב (ס''ק מ''ה) ערוה''ש), וחזו'''א (נ' י') כ' שרפוי לעולם מותר, וע' קצוה''ש "וע' לבוכפי' המ"ב,  ס''ק ט'    ט''ז

  (קי''ט י'). 

,  יש מקילים למעשה בכוס של פרקים (טור (שאין דרך להדקה) רבני פרץ רי''ו אגור וכן פסק השו''ע בסתם נגד י''א
(מה מחמירים  ויש  וילקו''י),  כתבו וחזו''א  מ''ו)  (ס''ק  מ''ב  גר''ז  ז')  (ס''ק  והט''ז  תשב''ץ)  בו  כל  מרוטנברג  ר''ם 

  ר לסמוך על המקילים אם הוא לצורך שבת. אפשלהחמיר לכתחילה ו

''י הטור, וכ''כ  והחזו''א (נ' י') מיקל עפ  ,החמיר הרמ''א, וכן פסק המ''ב (ס''ק מ''ג)  להדק בכלי שאין דרך לתוקעו
  ילקו''י. 

החמיר הפמ''ג לאסור מדרבנן (אש''א י''א) וכ''כ הל' שב''ש שרק בכלים הקילו כיון שאין בנין בכלים,   בקרקערפוי  
אסור להחזירו   ידית שנפל מהדלתוי''א שאם דרך בנינו בכך חייב (ר''מ קזיס חזו''א (נ' י') שבות יצחק אבני ישפה).   

וע'   הקיל הגריש''א י"א ש אם השתמש בו כבר בלי להדקה  א חו''ש (כיון שדרך לבטלם)).  ו אפילו ברפוי (הגריש''
, וחו''ש הקיל בראש ברז כה''ג רק אם מחזירה בצורה שאין דרך להשאירה כך, וכן פקפק הלכה שלימה  בהמשך

כא ועוד  ה  שכאן יש יותר חשש שמא יתקע מספסל שמקילים שם כשנשתמש בה כך דהתם השימוש אינו בדוחק כמו 
רגיל להשתמש בו לת התיקון משא''כ בשימוש בהספסל שאינו עוסק כלל בתיקונו.  ואם  שהכנסת הידית הוי התח

ם אשמכניסה ומוציאה כל פעם הקילו הגריש''א שש''כ שלמ''נ (אם השתמש בו כך ל' יום).  ועוד הקיל הגריש''א    כך
בו מבעוד יום,   הוא בדלת ואפשר דוקא כשגם השתמשבשבת זו ואינו מסלק ידו ממנה כשייחדה להשתמש בו כך  

 חזון איש סימן נ' אות י' ד''ה ובב''י וד''ה והמחבר )  17                                                           וע' ארחו''ש (ח' ט''ז).

  רשב''א ק''ב: ד''ה האי ) 16
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  ,מ''ב ס''ק מ''ה ושעה''צ ס''ק ל''ב) 19

  , ט' מן נ' ס''קוחזו''א סי

 מנחת שלמה תניינא סימן י''ט אות ג'ו

הט''ז (לשיטתו) הק' למה מותר לפתוח ולסגור כיסוי כלים הא הוי מהודק, ומג''א (לשיטתו) הק' למה אינו אסור 
  מה''ת.  ותי' הט''ז (ס''ק ז') שבכיסוי עיקר תשמישו ע''י חיבור ופירוק תמיד לכן אין חיבורו נחשב גמר מלאכה, וכן

ק י''ב) שנעשה לפתוח ולסגור תמיד, והביאם הא''ר והשעה''צ (ס''ק מ''ה) ביחד כתי' א', וע' להלן  תי' המג''א (ס''
  שהחזו''א נקט שבעיקר תלוי בזה ששימושו הוא ע"י פירוק, ובגר"ז משמע שהעיקר הוא מצד שעומד לפרק.   

ור באותו יום, ולכן אינו בונה , רק לפתוח ולסגלשאינו עשוי לקיום כלוהנה מבואר בגר"ז שיסוד ההיתר הוא משום  
(וכ''כ ערוה''ש וקצוה''ש), ופקפקו בזה בתהל''ד וארחו''ש ושבו''י והניחו בצ''ע, והעיר הגרשז''א שלפ''ז יהיה אסור  
לסגור בקבוק יין במצב שאין דרך לפתוח אותו לכמה ימים וכן אסור להכניס מלח למלחיה ולהבריגו לסוגרו, וגם 

ולהבריגו לסוגרו, ולכן מפרש הגרשז''א (מנח''ש א' י''א, ותניינא   kerosene lamp'ט במנורת נפט למלאות נפט ביו'   נהגו
ולפ''ז צידד שאולי במלחיה ריקה שסוגרו להצניעו י''ל שאסור כיון   דרך תשמישו תמיד י''ט ג') שמותר כל שזהו  

,  שכל שימוש הכלי הוא כשהוא פתוחכביאר שמותר רק    )שאינו לתשמישו.  והחזו''א (נ' ט' (לענין איסור חשמל)
'אבל הרכבה הדרושה   ,אז כשמחברו לכסותו אינו כאילו בנה אותם ביחד ככלי א'  ,וכשאינו בשימוש מכסים אותו

  כמו קנה הסיידן ומטה של טרסיים וזרם חשמל אף תיקון לשעה חשיב בונה'.  לשימוש

פי החזו''א (הגרשז''א הל' שב''ש), ויש מקילים  י''א שאסור ל  חיהמכסה על בקבוק תינוק או מכסה של מללסגור  
(ארחו''ש (כיון שאם החיבור ישאר לעולם הוי קלקול הכלי אין זה בונה שהוא איחוד חלקים להיותם נידונים כגוף 

  א') חו''ש (מסתפק במלחיה) מגי''ס (כיון שהפתיחה הוא חלק מהשימוש). 

המורכב מב'   fruit cupלהרכיב גביע  .  החמיר ארחו''ש שלא  collapsible cup  פרקיםלמתוח ולחבר כוס של  הקיל משנ''ה  
  חלקים באופן רפוי אא''כ הורכב פעם מבעו''י. 

להסיר החתימה החמיר הגריש''א אם כשחוזר וסוגר לא יפתחנו אח''כ לעולם (וכ''כ   לפתוח ולסגור בקבוק קטשופ
י''ש), ואם דעתו לפתוח עוד פעם שאינו בונה במוסתקי ובחותלות (הגר ''א), ויש מפקפקים בזה, ויש לצדד  חו''ש מחז

  ם הקיל הגריש''א. יבסוף להוציא השירי 

שאז אינו עומד עוד לפתוח, ורב פאלק מיקל,   לסגור הפקק על הבקבוק כשעומד לזורקווהחמיר הגריש''א שאסור  
  י או חותלות (הגרי''ש).להקל משום מוסתק ואולי יש צדדים

שו ע''י  להגדיל  מדפיםלחן  הזהיר    הוספת  ועכ''פ  אסר  יעקב  שר'  (וי''א  יעקב  ר'  (אג''מ  מקילים  יתקע שיש  לא 
) רבבו''א כיון שהוא רפוי) חו''ש (כיון שעשוי לכךלתוך הנקבים דהוי כתקיעה) רב ביק אורל''צ אזנ''ד (  pins  היתידות

  יביאט ועוד).שש''כ ארחו''ש רש''ב כהן רב ר

של זמננו יש מקילים (בא''מ הגרשז''א (ככיסוי כלים) הגריי''פ אזנ''ד יבי''א שבה''ל (ו' ל''ב   שינוי מצבו של סטנדר 
אינו דומה להמבואר בש''ס ושו''ע אלא עשוי כבר בשלימות ורק מהדקו על הברזל לפי צורך תשמישו ע''ש) רבבו''א  

' שב''ש הקיל (ארחו''ש) וי''א שהחמיר (הל  'א קופשיץ מגי''ס ילקו''י ארחו''שש''כ הגר''ש דבליצקי רב נבנצל הגר'ש
שבות יצחק).  וכ' הל' שב''ש שיש לסמוך על המקילים אא''כ הבורג נכנס בחור שאז אסור לכו''ע, וצידד פסק''ת  

ונעשה לשנות רק לעיתים רחוקות.    יש מאוורר    לשנות כיוונו שלשנכון להחמיר כשהסטנדר הוא של אדם פרטי 
שחמור מסטנדר כיון שכשהבורג הוא פתוח  שלא להגביהו או להנמיכות) וארחו''ש החמיר מקילים (שש''כ בנין שב

אינו ראוי לשימוש שראשו נוטה למטה, ומגי''ס פקפק על קולת שש''כ אם הברגים נשמטו לגמרי, ופסק''ת סיכם 
רגיל בכך תדיר,   ר רפוי, ואם צריך חוזק מותר רק אםשלהוריד ולהעלות הכפתור הגורם סיבובו מותר שהוא חיבו

זיק ראשו דינו כמו בסטנדר ומותר אם רגיל, ואסור אם נשמט לגמרי, וה''ה להברגה לשנות ולשחרר הבורג המח
  גובהו. 

החמיר הגריי''פ שדינו כתקיעה ממש שישאר כך כל זמן שהוא בשימוש אדם זה, והקיל   crutches לשנות גובה קביים
ע''ש רשימה גדולה של דברים המותרים כגון הליכון  ו  ,קיפול ופישוט  ת באופן שאין שום פירוק והרכבה רקפסק''

שונים  ובקבוקים  ומאוורר  תינוק  של  גבוה  וכסא  עריסה  ולול  ומטה  המתקפלים  ושלחן  וספסל  וכסא  ועגלה 
  ותכשיטים ע''ש אות ט'. 

 אבזם חגורה    .שאר כךו הגריי''פ ופסק''ת כיון שעשוי להשנתפס ע''י קפיץ אסרהחזרת גלגל של עגלה שיצא ממקומו  
belt buckle  קו שיחזיק יותר) ארחו''ש (שלפעמים דשנשמט ויצא יש מקילים להחזירו (הגריי''פ (ומותר להכניס נייר לה

  מסירים לחברו על רצועה אחרת, וע') בנין שבת) ויש מחמירים (הגריש''א (הוי תוקע) ועוד). 

מותר כיון שעשוי לפרקו תמיד וצריך לפרקו לצורך  'י קפיצים  המתחבר ע'  high chair tray  לכסא ילדיםמגש המחובר  
שימושו, וצידד הגרשז''א להחמיר כשתוקעים אותו בחוזק, וכן צידד ארחו''ש (ח' נ''ה) אם צריך מאמץ ואינו מתחבר 

  בקל.
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  י''ט אות ג' ניינא סימן מנחת שלמה ת                                                          חזו''א סימן נ' ס''ק ט'
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לשכיבה או לטיול או לחבר מושב לילד גדול יותר תלוי אם נעשה ע''י ווים מותר, אבל   עגלת תינוקלהחליף מושב  
לא אם צריך תקיעה ע''י ברגים בחוזק, שאז אינו עשוי להחליף בתדירות (אורל''צ שש''כ בנין שבת (ע''ש שנעשה 

  ש. ו)), ופסק''ת תלה לפי מדת התדירות אם נעשה לפחות פעם בחודלצורך טלטולו ולא לשימוש

הקיל שש''כ, ולכאו' לפי הגר''ז או החזו''א מקל שדרכו לפרקו ולהשתמש בו לפעמים עם מטאטא ולפעמים עם מגב  
  אסור (הגרי''ש). 

  

 , ומ"ב) שו''ע סימן רע''ט סעיף ז' וט''ז ומג''א20

אסור אטו ותר, וכשנראה כחוליות  שה כלי מחדש, ואם דרכה להיות רפוי ממחזיר מנורה של פרקים חייב דהוי כעו
 חוליות ממש. 

, והרי''ף השמיטה, וביאר שמנורה של פרקים אסור לטלטלהאיתא בגמ' (שבת דף מ''ה:)        מנורה של פרקים

לטלה מחשש שיפול הר''ן שס''ל שלדידן דקי''ל אין בנין בכלים מותר, אבל שאר הפוסקים, הביאו וקי''ל שאסור לט
''ע סי' רע''ט סעיף ז') גר''ז ועוד).  ויש מקילים אם דרכה להיות רפוי ויתפרק ויחזירנה ועשה כלי (רמב''ם טור שו

  חזו''א הגריש''א). מ''ב (רע''ט כ''ב) (תוס' רשב''א (הובא במג''מ) ב''י מג''א (רע''ט י''ד) תוס''ש א''ר גר''ז 

ו') שלפי  רקים מותר.  ותי' הט''ז (רעשל פרקים אסור לטלטל וכוס של פוהקשו הפוסקים מאי שנא שמנורה   ''ט 
שרק במנורה הטור כיון שכוס אין דרכה להדקה בחוזק מותר להחזירה, והביאו בה''ט שם.  ומג''א (ס''ק י''ב) תי'  

  ולכן גזרו ולא בשאר דברים (וכ''כ א''ר בה''ט גר''ז מ''ב (ס''ק מ''ה)).  דרכה להתפרק

''מ או''ח ה' כ''ב כ''ט), והגריש''א החמיר.  בברגים אין איסור לטלטלו (אג  מנורה של זמננו שמחובר היטב  ולפ''ז
וכל כדומה לזה.  וצידד הגרשז''א שדוקא מטאטא שלפעמים מתפרק  והעיר הגרי''ש שלכאו' לפ''ז אסור לטלטל  

שאינו נבהל מזה   שיפסיק ללכת   שחושש שעון  בדבר שכשיתפרק נחשב כשבור חיישינן שיתקנו מיד, אבל לא למשל ב
  דש גזירות לאוסרו. שנחשוש שיתקננו ואין לח

, וביאר הגמ' (כ''ד.) שהוא לשיטתו שס''ל יש בנין  אין זוקפין את המנורהאיתא במשנה בביצה (כ''א:) שלפי ב''ש  
מנורה של פרקים שאסור בכלים אבל לדידן דקי''ל כב''ה מותר.  והק' תוס' (שבת מ''ו. ד'''ה דחוליות) מאי שנא מ

רפוי (וכ''כ הרשב''א וריטב''א), ועוד תי' תוס' שבביצה עדיין מחובר ביחד רק הוי    מנורה של חוליותלחברו.  ותי' ש
שפעמים מטין אותן ופעמים זוקפין אותן (וכ''כ תוס' הרא''ש רשב''א ריטב''א ב''י שו''ת הרמ''א), ותוס' בביצה תי'  

א מתי' תוס' שברפוי מותר  , ותוס' רי''ד תי' איירי כשצריך מעשה אומן.  הוכיח החזו''שהחמירו בשבת ולא ביו''ט
  אינו מסתבר שיהא יותר קל משיטת ב''ש בכלים ואסור. ה''ה לדידן בקרקע אפי' ברפוי ומ''מ לב''ש אסור, 

מיני   בכל  להקל  יש  המתקפלים  ולמעשה  נוח כלים  כסא  כגון  ומחברים  פורקים  ושוכס   reclinerשאין  לחן  א 
(יסודי ישורון שש''כ רש''ב כהן רב ריביאט, וכן מבואר בערוה''ש סעיף ל').  folding chairs and tables המתקפלים  

שמתקפל, שכל הנ''ל הקלנו בכלים אבל יותר ממ'   play pen, pack-n-play  לול שהוא מ' סאהועדיין יש לעיין ב
גם בזה (מגי''ס רב ריביאט רש''ב כהן, וע' מקילים  כלים, ויש  או כיסוי    תסאה הוי כמחובר, ואולי מותר כמו דל

ומחז''א השיב להחמיר ובמק''א הקיל, וצידד בספר הל' שבת למעשה להקל כיון    ,שש''כ (כ''ד, כ''ד כ''ה והערה פ''ג))
ך כלל אינו שי''א גם מ' סאה אינו כמחובר לענין זה, ומטלטלין אותו עם התינוק והוי ככלי, ולשיעורי החזו''א בדר

, ואינו חיבור כמו בנין גמור רק כמו מנעול שמותר לנעול דלת, ואם מכוון לקפלו אחר שבת הוי רק בנין מ' סאה
  לשעה ולהגר''ז מותר כשהוא רק ליום א', וע' פמ'ג (שי''ד משב''ז ט').

''ק (בבית הקפידו  בשבת (הגריש''א (שהוא הרכבה מהודקת ואסור מדרבנן) הגרח  לשחק עם לגוי''א להחמיר שלא  
ון שרגילים לפרק ומ''מ י מדינא או מחומרא) שש''כ (שנתקעים זה בזה בחוזקה) הגר''ע אויערבאך (יל''ד להתיר כ

למעשה יש להחמיר) מחז''א (הרבה פעמים יש שאילה של כתיבה, ע''ש א' ס''ט) נשמ''ש (ראוי למנוע) שלחן הלוי  
והובא גם ברב באדנר שהאיסור אינו ברור   )'ב כ''זבהם (אג''מ (ה' כ'קצות השבת), וי''א שאין למנוע לקטן מלשחק  

ואין למנוע לקטן) הגר''ש דבליצקי), וחו''ש כ' שצ''ע אם יש להתיר לגו וארחו''ש הביא בשמו שמעיקר הדין אין  
וניכר שאינו צידד להקל שי''ל שכה''ג לא גזרו בנין ארעי אטו קבע כיון שאינו עשוי לקיום כלל    הגרשז''אלאסור, ו

עצוע, ושש''כ הביא בשמו שאפשר שדומה לכיסוי כלים כיון שרגילים תמיד לשנותם, אלא שצידד לאסור כיון  אלא צ
שאינו מפרק ומחבר תמיד בחזרה באותו צורה שהיה לפני כן, ובנין שבת כ' שהתיר בפשיטות וע' ארחו''ש (ח' הערה 

קן כל הזמן ואין דרכו להיות תקוע לתשמישו) ר וידוע שדרכן לפר פ''ו) בשמו.  והרבה פוסקים הקילו (בא''מ (שניכ
צי''א הגרחפ''ש (משחק) אורל''צ (משחק) יחו''ד הגר''א קופשיץ רבבו''א ילקו''י מגי''ס (אין תקיעה ואינו לקיום 

  ופירוקו הוא חלק מהשימוש להחליפו מצורה לצורה ומותר גם לפי החזו''א)). 

פי כמה מהטעמים שכ' להקל בלגו יש להקל גם כאן.  י''א שלגו , ולמעשה לקליקסב  והחמירו הגריש''א ושש''כ גם
 הם כשמל''א וי''א שאינם מוקצה, ושבה''ל). 
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 ומג''א, ומשנ''ב, ושעה''צ ע סימן שי"ג סעיף ז' עד סוף הסימן,שו''טור ו) 21

חייב משום סותר דום, וכן מפרק התוקע עץ בעץ במסמר או בעץ עצמו חייב, וכן תוקע עץ בקרדום או בבית יד הקר
  כשהוי תיקון. 

  

י''א שאסור להחזירה (שש''כ בנין שבת (תיקון כל דהו במחובר אסור כמבואר יצאה ידית הדלת אפילו במקצת אם 
בסעיף ז' בקורה שאסור לסמכה באופן שתעלה) ויש מקילים (שלמי ניסן (קורה שנפלה נחשב כנשבר ולהעלותה הוי  

לא היה כשבורה והוי כמו החזרת ציר תחתון שמותר, ובנין שבת כ' שציר ית שרק מהדקה וכמתקנה משא''כ ביד 
  שמותר היינו בכלים)).

  אסור להדקה (שש''כ שלמי ניסן).  ידית שקבוע בדלת שנתרופפה

צידד הגרשז''א להקל כמו שמותר לסמוך קורה כיון שרק מונע קלקול,   nail polish on tights  לשים לקה על גרביים
שכאן הוא תיקון וחיזוק בגוף הדבר (וכ''כ שש''כ וארחו''ש).  ועמש''כ בסי' שכ''ח סעיף מ' לענין   וחזר ואסר כיון

  . bite plate, night brace ליישר שיניים בשבת ע''י פלטה

' מש''כ עמש''כ בסי' ש''ח סעיף ט''ז לענין ספסל שנשמט א' מרגליו, ומשקפיים שנתקלקלו.  וע' לעיל סעיף ו  סעיף ח'
  זה לגבי ידית דלת שנפל.בענין 

התוקע עץ בעץ חייב הגם שהוא כלי, והביא המ''ב מהרמב''ם שה''ה ששייך בזה גם מלאכת סותר כשמפרקו,    סעיף ט'
  וצ''ב מש''כ אג''מ שאין סותר בכלים, וע' סי' שי''ד. 

ם בונה.  ואיתא בבית חייב משו  איתא בגמ' שבת (דף ע''ג:) שאם היתה גבשושית ונטלה או גומא וטממה   סעיף י'
בעירובין (דף ק''ד.) שאסור לפזר מלח בחצר שנתקלקל במי גשמים, אבל בתבן מותר שאינו מבטלו.  וכן פסק השו''ע 
והפוסקים, וביארו המפרשים שאסור משום שמוסיף על הבנין או משום אשוויי גומות (ב''ח פמ''ג רע''א ערוה''ש), 

רה על שהבנין, ובחיי אדם משמע שמשוה גומות איסורו משום מוסיף  גומות מתקן הצווביאר חו''ש שע''י שמשוה  
  על הבנין, וע' מג''א ס''ק י''ז שהזכיר רק אשוויי גומות. 

בשו''ע סי' ש''י ס''ח התיר לכסות רוק עם אפר.  וצ''ב מאי שנא מתבן שאסור לפזר אם מבטלו.  ותי' מג''א שש''כ 
כ א''ר תוס''ש פמ''ג ח''א גר''ז מ''ב (ס''ק נ''ה).  והעיר נשמ''א שמ''מ יש ין לבנין (וכ''לא בא לתקן חצירו ואינו מכו

קום שדעתו לפנותו שאז אינו בונה בכלל, ואבנ''ז מלאסור משום פסיק רישא אע''ג דלא ניחא ליה, וביאר שמותר ב
  רש''י (ע''ג:).(או''ח רי''ז) תי' שכשאינו מכוין לבנין אינו מלאכת מחשבת כלל ומדייק כן מ

י''א שאסור מה''ת משום בונה (מג''א (סי' רמ''ד ס''ק ח') ח''א שביתת השבת), וי''א רק אם   להסיר זבל מן הרחוב
הוא מחובר לקרקע כגון רפש וטיט המחבור לרחוב או דבר שאין דרך לפנותו שבטל להקרקע (תפא''י נשמ''א אג''ט 

  וע"ע להלן.   חו''ש בנין שבת).

   

  

 ) טור סימן של''ו סעיף ט', וב''י שם12   6וד מלעיל עמ 

הר''ן עדיף לעשותו בצינעא ואם א''א מותר פי  לכלוך שפקק צינור ואינו מקלח מותר לתקנו ע''י שימעך כלאחר יד.  ל
שלא גזרו מראית עין בחדרי חדרים באיסור דרבנן, כגון הכא  מותר  תוס' דוקא בצינעא  פי  לעשותו בפרהסיא, ול

 יד. שהוא כלאחר 
 

 שו''ע סימן של''ו סעיף ט', ומשב''ז ס''ק ט' 'וצינור שעלו … פרהסיא אסור', )  13

 'והנה בצינור …', ומשנ''ב שם , וביה''ל ד''ה בצינעא  (ובסופו)
''ג כ' שגם התיקון הוי רק דרבנן שנראה כמתקן כלי (והעיר התירו חז''ל תיקון צינור כלאחר יד משום פסידא, ופמ 

  ית עין רגיל).  והביא הביה''ל המחל' תוס' ור''ן ודייק מהראשונים כתוס'. שאינו דומה למרא

  

מתוס'   .  ע''י שינוי, שהקילו במקום פסידא, (שו''ע) ודוקא בצינעא (ביה''ל כתוס')  נומתק  צינור שעלו בו קשקשין
השבת), והפמ''ג כ'    דאו' (כיון שנדבקים ומחוברים לצינור, שביתת  הוא לענין איסור  הנידוןששמע  ועוד ראשונים מ

  שרק נראה כמתקן. 

וה''ה ע''י משאבת גומי    ,קל הגרשז''א שלדחוף הלכלוך והפסולת אינו תיקון כמו שמותר לשטוף כליימ  כיור שנסתם
)plunger  מחובר ונעשה שוה לקרקע ופקע שם צינור, ומ''מ מצדד דהוי עובדא דחול כשהוא  ), וצינור דהגמ' איירי

קל לכבוד הבריות, וכן הגרח''ק מיקל שכשאפשר עי''ז אינו תיקון, ובאג''מ  יגדול, ושבה''ל מ  קל רק בדוחק לצורךיומ
תיקון ויעשה   מיקל כשמצוי דהוי כהדחת כלים, וכשאינו מצוי הוי תיקון קצת ויעשה בשינוי, וכשנסתם לגמרי הוי 

ועדיף בשמאל, והגריש''א מחמיר שדין כיור  ע''י גוי, ומנח''י כ' שעדיף ע''י גוי, וכשא''א יעשה כלאחר יד כגון ביד א'  
רק עובדין דחול. ולתקן  שהוא  הוא דאו', וחו''ש כ'    להשתמש במשאבת גומימשנ''ה כ' ש    .שנסתם כדין צינור שבגמ'

 ולה ארחו''ש במחל' הנ''ל ומצדד שלהמיס הוי מוליד. תחומר שמפרק הלכלוך וממיסו ע''י 
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משום תיקון מנא כמו צינור שעלו בו קשקשין שאסר   סתימה בכיורר לפתוח  י''א שאסו      שייך לסי' של''ו סעיף ט'
הגמ' (כתובות ס.) ושו''ע (של''ו ט'), וכ''כ הרבה פוסקים שכשנסתם לגמרי אסור כמו בצינור הנ''ל (הגריי"פ (מותר 

א) יבי''א (אסור מה''ת קום כבוד הבריות) צי''א אורל''צ (ע"י גוי) משנ''ה הגריש''א (מותר ע''י שינוי במקום פסידבמ
, והקיל בשירותים  רחו''ש נשמ''ש הגר''ש דבליצקי הגר''ע אויערבאך הל' שב''ש (החמיר בכיו אא''כ לא נסתם לגמרי)

מאיליו גם בלי הפומפיה).  ויש מקילים    לכיון שזהו דרך שימושו ובמשך הזמן היה נופ  plungerלהשתמש בפומפיה  
ובמקום   כיון שרגילות הוא הוי שימושו ולא כאילו היה הרוס ובונה אותו או מתקנו,(בא''מ (פשוט וברור) הגרשז''א (

צורך גדול) שבה''ל הגרח''ק   אחר הסתפק וכ' שאינו ברור ויש בו משום עובדא דחול ומותר רק בשעת הדחק ובמקום
קלקול ולא היה ממש משום שמצוי כנ''ל וקל לתקן והוי רק מונע    הוא   רבבו''א שלחן הלוי) והסברות שכתבו להקל

והקילו בדיעבד.  וע' אג''מ (או''ח ד' סי' מ' אות    הורב ריביאט החמירו לכתחיל   כהן  רש''במקולקל לפני התיקון.  ו
וי, וכשאינו מצוי יעשה בלי משאבה בשינוי, ואם נסתם לגמרי אסור אא''כ הוא צורך ) שמתיר כשמצהובא בסמוך  ט'

''ה, ו' כ''ט, ז' י''ט) כ' שעדיף ע''י גוי ואם א''א יעשה כלאחר יד כגון ביד שמאל, או  גדול יעשה ע''י גוי, ומנח''י (ה' ע
  דם.ען יוסף והוסיף שעדיף שיעשה ע''י ב' בני אביד א' ולא בשתים, וכ''כ וי

  אסור מה''ת (משנ''ה ועוד) וי''א שהוא רק עובדין דחול (חו''ש) ויש מקילין לגמרי.  ששימוש בפומפיהויוצא שי''א 

בא''מ   הקיל  נחש  וכן  שב''שsnakeע''י  והל'  ריביאט  רב  וכ''כ  לעיל  במשאבה  שאסור  (השיטות  ויש מחמירים   ,( ,
  ומשנ''ה כש' שנחש הוא יותר חמור. 

(יבי''א (במים   drain cleaner Drano  יף שממיס הפסולתע''י חומר חרלפתוח   יש אוסרים (רב ריביאט), ויש מקילים 
שומן  ''ש כ' שתלוי בהאוסרים ומתירים לעיל ועוד שלפעמים שייך בזה מוליד אם ממיס הרותחים) ילקו''י), ובארחו 
  ולא רק מפרקו מהצינור. 

(שש''כ (שלא בא להוסיף על הרחוב) רש''ב כהן    חול על קרח  לפזר אפר אויש מקילים       שייך לסימן שי''ג סעיף י'  
לא יחליקו עושה כן וזהו גופה תיקון שירו ועוד שכדי  בנין שבת) ומגי''ס אסר וחשש לאיסור דאו' כיון שדעתו להשא

ף  או אפר לזה, וע' פמ"ג (משב"ז י') וערוה"ש (סעיהרחוב, וכן החמיר מחז''א שנכון שלא להשתמש עם חול או עפר  
  לרבים (ארחו''ש כיון שרגילים לנקותם ולא יישאר שם, ועדיף ע''י גוי). ל"ג), ויש מקילים במקום חשש נזק 

יש מקילים במקום צורך (בא''מ שערים מצויינים בהלכה שש''כ הגר''א נבנצל    מלח על שלג או קרח  זרלפולענין  
לרבים (ר' משה ארחו''ש רב ריביאט), והחמיר    רבבו''א מחז''א נשמ''ש בנין שבת), ויש מקילים רק כשיש חשש נזק

(בא' שינוי כשמפזר המלח  י''א שצריך  הריסוק מיד.   לענין  הגרח''ק משום שמתחיל  (מחז''א).   ויש מקילים  'מ), 
הגרי''ב פסק לפי רוב פוסקים שאין שלג מוקצה מ''מ לטאטאות אותו אסור משום גזירה אטו אשוויי   לטאטאות שלג 
שבות דשבות שמותר מחשש שיחליקו, ואסור לבקש שיעשה ע"י מכונה שהוא דאו' אבל כיון    י הויגומות.  וע''י גו 

  עו משום חשש מראית עין. מדינא ומ''מ יש למונע''י מלח אינו אסור  שאפשר 

  ט'  אות  מ' סימן ד'או"ח חלל אג''מ 

  
אא''כ הם מחוברים רק לכלי או רהיט (יפה ללב ארחו''ח כה''ח שש''כ   סותר יש חוששים מושם    עכביש   קורי להסיר  

שה כחלק מהבית אלא  (אינם  אורל''צ  הגרשז''א  יושר  (לקט  תולש  שאין חשש  וי''א  בצה''ח   ם מוקצים)שלמ''נ), 
נגיעה הגרח''ק נשמ''ש ועוד) ומקור חיים (להחו''י) הסתפק, והגרשז''א הקיל שאין חשש קורע כיון שנקרע ונתפרק מ

  ל''ד לענין מוקצה.  סעיף ש''חסי' קלה, ומקו''ח התספק, וע'  
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  בנין בכלים             סימן שי"ד

  
ע''ד: ד''ה ואי ע''ש) אין בנין בכלים דף  מ''ז., וכן  דף  רש''י (פי  לראינו לעיל שיטות הראשונים לענין בנין בכלים, ש

כלי חייב וכשצריך אומן הוי כעושה כלי, ותוס'   עושהכלים אבל  ב''א ועוד ראשונים אין בנין  רמב''ן רשבפי הכלל, ול
  צי''א)).  כ' שיש בנין בכלים כשצריך חיזוק ואומנות (וי''א שהרשב''א הוא הביאור בהתוס' (אבנ''ז מנח''ש

 

  שבת דף קמ''ו.  המשנה, גמרא  ) 22

  חותלות … ומפקיע וחותך', ובגמ' שם 'תניא חדא 

  , (קמ''ו:)'בעו מיניה … למטה מן השמרים' בהגמרא שם ולהלן 

 על המשנה ד''ה שובר '… בכלי גדול לא' (ס''א: בדפי הרי''ף)ור''ן על הרי''ף 

 

אסור דרבנן, ש''י שמקלקל מותר, וביאר הר''ן שבעלמא מקלקל  מותר לשבור חבית כשאינו מכוין לנקב יפה, ופיר
לצורך שבת מותר, וכ' הר''ן שדוקא בכלי קטן שאין בנין וסתירה בכלים אבל בגדול לא.  מותר להתיר להפקיע וכאן  

ולחתוך החבל שעל חותלות.  אסור לתחוב רומח בדופן החבית שמכוין לפתח אבל מתיז ראשה בסייף שמכוין לעין 
), ולמעלה מחל', ולר''ח למעלה לכו''ע מותר, לפתחכן  ה.  לר''ה לנקוב צד המגופה אסור לכו''ע (שלפעמים עושין  יפ

צד המגופה מחל', וצד החבית לכו''ע.  אין נוקבין נקב חדש בכלי אבל מותר לפתוח ישן שנסתם.  (כשעשוי לשמר 
ם אסור.)  ומחל' אם מוסיפין כיון שאינו להכניס כגון למעלה, אבל בעשוי לחזק י''א למטה מהיין וי''א מהשמרי

 ק אטו לול ומחל' אם יבא להוסיף בלול, וקי''ל לאסור. ולהוציא ואסור ר
 

  ) רא''ש פרק כ''ב סימן ו', וחידושי הר''ן ד''ה שובר 23
 ר"ן 

 
רוע ולכן לא  לעשות כלי, ומתני' איירי בחבית הנעשה מדיבוק שברי חרס דהוי כלי ג  כששובר כלי חוששין שיכוין 

גם ליישב למה אינו אסור משום סותר.  וחי' הר''ן פירש שהיתר חיישינן.  וע' ברא''ש ותוס' בעירובין ל''ד: שכתבו כן  
 לשבור חבית הוא משום דהוי כקליפה. 

 

 2י', וב''י עד סוף ז' ) טור סימן שי''ד סעיפים א, ב', ו' ז',24

קי, ולהר''ן דהוי בכלי פני שאין בנין בכלים, ולרא''ש דאיירי במוסתהב''י הביא שההיתר לשבור חבית לרש''י הוא מ
קטן, שאינו מ' סאה (תרוה''ד).  (ומודה שעושה כלי חייב, ומ''מ סותר אינו חייב, ולתוס' כלי חשוב שחייב בבנייתו 

ב   חייב על סתירתו.)  בתוספתא עור שעל פי החבית כל שאינו עושה מרזב.  המרדכי הקיל  נקב ישן מתיר לקרוע 
שרק בחדש אסור.  וכלבו הקיל בישן רק בחבית של חרס אבל עץ אסור  ,ואפילו להגדילו ,לנוקבו אפי' אם היה גדול

ן אסר להתיז  כיון שהסתימה מהודק יפה הוי כחדש.  תרוה''ד בשם או''ז אסר לשבור חבית גדול של מ' סאה וכ
ן אותם, אבל אסור להסיר הצירים וכן הפותחת ראשה.  חותמות שבכלים מתיר מפקיע וחותך החבלים שקושרי

ויש מתירים, ועכ''פ ע''י גוי יש להקל.  ומותר להתיר להפקיע ולחתוך קשר החבל שעל דזה נחשב סתירה גמורה,  
 גוז בשביל האוכל. כיסוי חותלות, וכלבו הקיל גם בגוף החותלות דהוי כשובר א

 

אבל יש הרבה  נין בכלים, וכן נקט רבא (בגמ' שבת דף קכ''ב:),  מבואר בגמ' ביצה (דף כ''ב.) שב''ה סוברים אין ב 
גמרות שמצינו בהם שחייבים על בנין כלים כגון בשבת דף מ''ז: במחזיר מטה של טריסים ור''ח כ' שהוא משום 

דף צ''ה. שמגבן חייב משום בונה, ובשבת דף ק''ב: עייל  בונה, ובשבת דף צ''ה. שמגבן חייב משום בו נה, ובשבת 
  פתא בקופינא דמרא לפי רב חייב משום בונה. שו

בקיצור יש ד' שיטות:  ר''ח באמת פסק למעשה שיש בנין בכלים, אבל רש''י פסק שאין בנין בכלים אלא שלפעמים 
נות חייבים משום בונה, ורשב''א ור''ן ביאור שבנין חייב משום מכה בפטיש, ותוס' פסק שבאופן שצריך חיזוק ואומ 

  אבל כשעושה כלי חייב. בכלי אינו חייב 
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מטה  (רש''י רי''ף רב האי גאון יראים רא''ה או''ז) ומיישבים הגמ' של   שאין בנין בכלים כלל יש ראשונים שסוברים  
שאני שהוא יצירה חדשה לגמרי (הגריש''א), או מפני שהוא אוכל ולא    ומגבןשהוא משום מכה בפטיש,    של טרסיים 

עייל איה''נ שאינו חייב אלא למ''ד יש בנין בכלים (עטרת חכמים באר יצחק ועוד).  וכלי (מאירי וכ''כ הגרח''ק), או ש
שכונת רב הוא רק   הוא לפי רב שסובר יש בנין בכלים (רב האי גאון הגר''א (לפי רש''י)), או   שופתא בקופינא דמרא 

גהמ''י הגהמ''ר), וע' דברו''מ לומר ששייך לבונה ולא למכה בפטיש ולכן אינו חייב כיון שאין בנין בכלים (יראים ה 
  איירי במגדל גדול שאינו כלי.  מגדל(ב''ק סי' כ''ג), ובעירובין ל''ד: לענין 

למה פירש''י סכין לאכול ממנו גרוגרות  מליאה גרוגרות ב  בשובר חביתשאין סתירה בכלים קשה    לפי שיטת רש''י
תר מטעם שאין  ה בכלים.  י''מ שאיה''נ מושבת ולא כ' סתם שאין סתיר  שמותר משום שאין במקלקל שום איסור

(ראש יוסף אבני נזר אג''מ).  וי''מ שכ' כן רק לאפוקי    לבאר למה אינו מכה בפטישסתירה בכלים וכ' שהוא מקלקל  
קלקו רק  מלאכה  שום  שעכ''פ  שאינו  שס''ל  וי''מ  עוניו''ט),  חת''ס  (ב''מ  דרבנןל  איסור  אלא   שייך  סתירה  מצד 

(וכ''כ    לצורך שבתקלקל אסור מדרבנן אלא שהקילו שם  לקול.  והרשב''א כ' שם (קמ''ו.) שמשהתירו משום שהוא ק
  הר''ן ואו''ז). 

''ן תוס' רשב''א ריטב''א ר''ן מאירי  (רמב  כשצריך אומנותאו    עושה כלייש ראשונים שסוברים שיש בנין בכלים אם  
  . ת למלאכתוכה''ג יש חשיבומג''מ ועוד), וביאר אג''מ (א' קכ''ב ענף ה') ש

בכלים לפי שיטות אלו י''א שכיון שהוא כבר כלי אין סתירה (ב''י אג''מ (שם) שבזה אין חשיבות), וי''א    סתירה לענין  
'ג (משב''ז א') שהביא הב''י וכ' שצ''ע.  וי''א שיש סתירה אא''כ שיש סתירה (תהל''ד תורת שבת הגריי''פ), וע' פמ'

''א שיש סתירה אא''כ עוסק בהוצאת מה שבתוכה (חזו''א נ''א א' וד').  ואג''מ כ'  אין שייך ע''מ לבנות (אבנ''ז), וי
  ונים האלו ההיתר בבנין וסתירה בכלים הוא רק לצורך שבת. שגם לפי שיטות הראש

גדול שהוא כמו אוהלם שאין בנין בכלים אא''כ הוא  יש ראשונים שסוברי (תוס' (עירובין ל''ד:) רשב''א ר''ן    כלי 
(תרוה''ד או''ז שלט''ג ב''י רמ''א דרישה), אבל הרשב''א נקט מ' סאה או''ז שלט''ג).  שעיור כלי גדול היינו תרוה''ד 

  כלי גדול שהוא מוסתקידול, ועוד כ' הרשב''א ששמ' סאה עדיין נחשב כקטן, והק' החזו''א (נ''א ט') א''כ מה נחשב ג
.  י''א שההיתר של הר''ן של כלי קטן הוא גם כשאינו מקלקל  ויע''י גמותר, והביאו א''ר וסיים וצ''ע, וביה''ל הקיל 

 וצורך שבת ואינו כרש''י (מג''א ס''ק א', לפי פמ''ג מחצה''ש ולבו''ש), וי''א שהוא בצירוף קלקול וצורך שבת (עולת 
  שבת אבנ''ז אג''מ). 

(תוס' ר''י  רים  דיבוק שב  שנעשה ע"י  כלי מוסתקייש ראשונים שסוברים ששייך בנין וסתירה בכלים אא''כ הוא  
יר''פ, וע' חזו''א נ''א ב'), שכה"ג אינו חשוב בנין וסתירה, ועוד מבואר בתוס' שכיון שהוא מוסתקי אין חשש שמא 

 ויתבאר יותר להלן.  יתכוין לעשות כלי.

  

ד',   –) שו''ע סימן שי''ד סעיף א' '… שיתכוין לכך', ונתיב חיים ד''ה בהגה, ומג''א ס''ק א'  25
 חצה''ש על ס''ק א' ד''ה והר''ן פליג, וסעיף ב' ג' ד'ומ

 

לתיקון כלי    השו''ע פסק כתוס' והרא''ש שהיתר שבירת חבית הוא במוסתקי, ולכן אינו סותר וגם אין חשש שיתכוין
' סאה (מ''א, וע' מחצה''ש שאפי' אם יכוין אינו תיקון דאו', ע''ש ס''ק ג' ד''ה בזפת), והרמ''א הוסיף שאינו מחזיק מ

שזה לכאו' תי' הר''ן בלי מוסתקי, ולתוס' אין הכרח לאסור בגדול, וביאר הנתי''ח שס''ל לרמ''א אפי' במוסתקי  
לא ס''ל כמו שפי' לרש''י שהתירו מקלקל לצורך שבת אלא הר''ן עצמו ס''ל אסור כשגדול כ''כ.  והר''ן  שמסתבר ל

.  נקב להכניס ולהוציא בקרקע הוי בונה, ואפי' בכלים שאינו שאיירי בקטן.  ובגדול מ' סאה לכו''ע אסור משום אהל
 דרבנן. בונה חייב משום מכה בפטיש, וכשהוי רק להכניס או להוציא אסור מ

 

 ד' ושעה''צ ס''ק ט', וביה''ל ד''ה שאינה, וד''ה אסור –א'  ) משנ''ב שם סעיף26
 

במקום   אפי' שלא  לשברה,  מותר  שברים  דיבוק  ע''י  שנעשה  להתיז ראשה מוסתקי  או  יפה  לנקב  יכוין  ולא  הדיבוק, 
קחת בירה, שא''כ הו''ל תיקון דרבנן ואם הוי גדול להכניס ולהוציא הוי דאו'.  וחבית קטן של מרכשמכוין ליפות הש

שדרכו לעשותו עם חישוקין הוי ככלי שלם ואסור להסירן.  ובכלי שלם לשוברו הוי סתירה ואע''פ שמקלקל אסור מדרבנן 
יתר לצורך שבת.  (ולא מצינו היתר לשום שבות ע''י ישראל לצורך שבת).  והגר''א פסק כהשיטות שאין איסור ואין ה

'פ.  רק נקב בכלי צריך שיהיה להכניס ולהוציא להתחייב, אבל בשאר עושהו כלי עי''ז דהוי מכב'  סתירה בכלים, אא''כ
ייב להמחבר אם נתכוין ולרמ''א אם הוי פס''ר גם כשאינו דבר חייב כל שדרכו לעשות לאיזה תשמיש.  להרחיב נקב חדש ח

  מכוין. להרשב''א במוסתקי אפי' גדול מותר, ויש להקל ע''י גוי.  
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(תוס'   כשצריך חיזוק ואומנותדהיינו    בנין גמוראין בנין בכלים מ''מ חייב כשהוא  יש ראשונים שסוברים שאע''פ ש

ב (פטור רק  הרא''ש  תוס'  האי))  (ד''ה  רי''ו תק''ב:  נ''י  י''מ כונת תוס' שכה''ג  uבנין ארעי)  ר''י הזקן).   נחשב  ס' 

(תוס' רי''ד   מעשה אומןיק שיהיה  (גר''א אבנ''ז חזו''א הגרשז''א צי''א).  י''א שכדי להיות חייב מספ  כעשיית כלי 

א כל בו סמ''ג, והוב   חייב (סמ''ק אגודה  גבורה ואומנותרשב''א ריטב''א ר''ן (שהובא בב''י)), וי''א שרק כשצריך  

דרכה) ד''ה  ו'  (שי''ג  גר''ז ביה''ל  י''א)  (שי''ג,  נחשב כעושה כלי מחדש )במג''א  תלוי אם  וביאר הגרשז''א שהכל   ,

  נחשב כעושה מחדש, וכן כשצריך גבורה ואומנות, וכן כשעושהו מתחילה ולא רק מחזירו.   שכשהוא בנין גמור

שעושה כלי, וכ''כ באג''מ (או''ח קכ''ב ענף ה') בנין בכלם ומ''מ חייב כביאר מג''מ שפוסק שאין  שיטת הרמב''ם  וב

בכלים.  וי"מ בדעת הרמב"ם וצ''ב מהרמב''ם פרק י' הל' ט''ו שמחייב מפרק עץ תקוע משום סותר הא אין סתירה  

זה לזה אין בנ כלים  וי''מ שס''ל כבעה''מ שכשמחבר  ין אבל שמחייב כשצריך גבורה ואומנות (מרכבת המשנה).  

העושה כלי ע''י חיבור ותקיעת חלקים זה לזה הוי בנין (משמרת המועד).  ואבן האזל ביאר בדעת הרמב''ם שסוג 

  אבל בונה של קיבוץ חלקים חייב גם בכלים. שיית אוהל אינו שייך בכלים בנין של ע

ל הרבה אחרונים חולקים השלט''ג למד בדעת הרמב''ם רי''ף וסמ''ג שרק במוסתקי סוברים שאין בנין בכלים, אב

פנים קרב''נ מרכה''מ צל''ח פמ''ג שעה''מ חיד''א    וסוברים בשיטתם שה''ה שבכל הכלים אין בנין (שכנה''ג מראה

  ערוה''ש אבנ''ז אג''מ מנח''י הגרשז''א אורל''צ צי''א).מנח''ח 

, והיינו כמו תוס'  וסתירה אין בניןמבואר בהמחבר שבמוסתקי דהיינו חבית שנשברה ודיבק שבריה בזפת   מוסתקי

, והיינו כמו תוס'  מוסתקי מהני שלא יהא חשש שמא יתכוין לעשות כליבעירובין (ל''ד:), ובמג''א (ס''ק ג') מבואר ש

שאם כל    נ''מ, וכ''כ מנח''י (ד' פ''ב) וביאר ששניהםבשבת (קמ''ו.), והגר''ז פסק כשניהם והיינו כמו הרא''ש שכ'  

י א''כ היה מותר כששוברה לגמרי שאין שייך שם היה מחשש שמא יתכוין לעשות כל   האיסור בשבירת כלי שלם 

שוברה לגמרי, ובמוסתקי מותר מצד שני  חשש זה, אבל כיון שיש בכלי שלם גם חשש משום סתירה אסור גם כש

  החששות. 

(ס''ק א') מ'  בכלי גדולהרמ''א החמיר   (וכ''כ לבוש נחל''צ עו''ש מג''א  ב') קצוה''ש  שאין היתר מוסתקי  (ס''ק  'ב 

ר זה לא חילקו בין אם הוא גדול או לא, ורק ראשונים אחרים התירו כה''ח), וצ''ב שלכאורה הראשונים שאמרו הית

שאינו גדול גם כשאינו מוסתקי, והעיר בזה עולת שבת וערוה''ש וכ' דאין להחמיר כ''כ, אבל פר''ח ופמ''ג בכל כלי  

וג לחומרא כשתיהם ע''ש, ונתי''ח מחצה''ש ומאמ''ר כ' שרמ''א סובר שגם לפי התי' העירו ג''כ וכ' שהרמ''א נקט לנה

  ') ליישב קושיית הערוה''ש שהק' כנ''ל.נף דדמוסתקי מותר רק שאינו גדול, וכ''כ אג''מ (א' קכ''ב ע 

מפרש   משום מתקן מנא דהיינו מכה בפטיש (ח''א ושאר פוסקים), ור' משה  לעשות נקב לפתח אסור גם במוסתקי

בכלי שלם שאינו מוסתקי אסור ום בונה.  ואפילו  שלפי תוס' אין מכה בפטיש במוסתקי ואיסורו הוא מדרבנן מש 

כיון שאסור גם במוסתקי, ותי' לבו''ש, והביאו מ''ב (ס''ק ח'), פשיטא  ג ורע''א שזה  בעלמא, והקשו פמ''  לעשות נקב

איסור אסור אפי' נקב דרך שבירה שהשימוש בו הוא מעט.  ושאסור גם נקב בעלמא שאינו יפה לפתח, וערוה''ש כ' ש

רת צבי תוס''ש לבו''ש), י''מ שהוא משום סתירה (לבוש פמ''ג תהל''ד) או משום שמא יתכוון לעשות פתח (עט הנקב

'י  (לבוש עטר''צ תוס''ש פמ''ג תהל''ד קצוה''ש מנח'   רק לצורך שבתוהגר''ז כ' ב' הטעמים.  י''א שהיתר מוסתקי הוא  

  (ד' פ''ב) אג''מ). 

שההיתר הוא רק אם שוברים במקום הזפת,    זה לבד, שי''א  מוך על היתרסאינו פשוט לולמעשה נראה בהמשך ש 

וי''א שמותר רק לצורך אורחים וכדומה שמוכיח שאינו מתכוין לפתח, וי''א שבכלים חד פעמיים אין היתר מוסתקי, 

  ויש חומרת החזו''א בכלי אטום וע' בהמשך. 
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איסורו הוא רק מדרבנן,  הביא המ''ב (ס''ק ו') מהט''ז (ס''ק א') ש  נקב קטן שהוא רק להוציא במוסתקישה  וכשע
נקט המ''ב שם שהוא דאו', והחזו''א (נ''א   נקב גדול שהוא להכניס ולהוציאושכן משמע מהגר''א, וכ''כ ערוה''ש.   

  ז') סובר שאסור רק מדרבנן. 

יר נכנס בנקב א' ודוחק השמן לצאת בנקב השני החמיר החזו''א להחשיבם  אוש  ב' נקבים בקופסת שמןכשעושה  
ולפעמים להיפוך.    לשתי הנקבים בזה ומוציא שמן מהשני  כיון שלפעמים מכניס אויר  כעשויים להכניס ולהוציא 

רק והגרשז''א חולק ומחשיב הכל רק להוציא כיון שתכלית הכנסת האויר הוא כדי להוציא השמן.  ועוד חולק ש
יא אע''פ שהוא ע''י ב' נקבים כשעושה נקב א' ואינו להכניס להוציא מותר אבל כאן שיש פתח להכניס וגם פתח להוצ

מכניס אויר לרפואה   מפיס מורסאור או אויר ומוציא הבל.  ובא מכניס    בלולולהוציא.  והרי תיקן הקופסא להכניס  
''ב שנחשב פתח העשוי להכניס  להוציא האוכל כ' קנ  דיכ  פתח להוציא אוכל ולהכניס כפית ומוציא ליחה.  כשעשה  

  ולהוציא, וחולק רב בלוי (ליקוטי מנח''י סי' כ''ז) כיון שאפשר להוציא האוכל ע''י נענע בלי הכפית. 

בשאר דברים  שיחשב שם פתח צריך הנקב להיות עשוי להכניס ולהוציא אבל  כדי  ע' שעה''צ (ס''ק ט') שרק בכלים  
שחייב עליו משום מכה    הנקב בפי קומקוםוכן פסק הגרשז''א לגבי  ה תשמיש אסור.   ז לאי  ט כל שדרכו לעשות נק

  בפטיש גם אם רק מרחיבו אע''פ שהוא רק להוציא מים. 

, וכ''כ מ''ב בכל מקום(רשב''א לבוש), והפמ''ג כ' שה''ה    לשבור מוסתקי רק בהמקום שמדובק בזפת י''א שמותר  
  כה''ח. בשם הפמ''ג שמצדד להחמיר וכ''כ 

שגם   לאשפהכלים  י''א  שמשליכם  פעמיים  חד  י''א)   גמורים  (נ''א  (חזו''א  כמוסתקי  דינם  שימושם  גמר  אחר 
ו''ח  (א  הגרשז''א שערים מצויינים בהלכה הגריש''א מחז''א בנין שבת), וי''א שכה''ג דינם ככלי גמור (תהל''ד אג''מ

ם נקב אין חוששין לנקב יפה, אבל  י רק לענין שכשעושה בהא' קכ''ב ענף ג' וד').  צידד הגרשז''א שהקילו במוסתק 
  העושה חבית מוסתקי חייב וכן כשעשוה בהם בכונה נקב גדול העשוי להכניס ולהוציא חייב. 

חו''ש ארחו''ש), וי''א שהוא סותר (תהל''ד  י''א שנחשב בונה או מכה בפטיש (חזו''א (נ''א י''א)  פתיחת כלי אטום
ק (א'  אג''מ  שבת  הגרחפמנחת  הגרשז''א  לשמור ' כ''ב)  השתמשותם  אופן  שזהו  כלי  נחשב  שאטום  (שאע''פ  'ש 

  המאכל)). 

כגון סרדין וטונה זיתים מלפפון חמוץ וכדומה יש מקילים כיון שהוא בגדר   canned goods לפתוח קופסאות שימורים

ערים מצויינים בהלכה הגרשז''א אבל למעשה מחמיר, וע' להלן) ש   ות (כה''ח קצוה''ש אג''מ (מדינאל מוסתקי או חות

(וי''א שהחמיר מצד שהמנהג לחוש להחזו''א) עמק התשובה ילקו''י הגרי''ב) ויש מחמירים  דברי יציב הגריש''א 

שיץ מחז''א) ברית עולם שבה''ל (ו' מ''ד) רבבו''א חו''ש שלחן הלוי (מן הראוי) הגר''א קופ (תהל''ד חזו''א (נ''א י''א)

    )ויתבאר יותר בהמשך

  

  חזון איש סימן נ"א ס"ק י"א

  



 בונה          20

חזון איש סימן נ''א ס''ק י''א, שש''כ פרק ט' הערה י',הגרחפ''ש בספר זיכרון להגרא''ז גורביץ 
  עמוד ר' אות ו', אגרות משה א' קכ''ב ענף י'  

  ר זיכרון להגרא''ז גורביץהגרחפ''ש בספ                                                            אגרות משה א' קכ''ב ענף י' 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שמירת שבת כהלכתה פרק ט' הערה י'                                                                              
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מצויינים בהלכה , י''א שמותר משום מוסתקי (שערים  לפתוח קופדאות שימוריםראינו לעיל השיטות המקילים  
הגרשז''א הגרי''ב), והר צבי אסר לפתוח באופן   משום חותלות (אג''מ (א' קכ''ב ענף ט')  הגרשז''א הגריש''א), וי''א

זה חילקו חלקת יעקב ובא''מ ואורל''צ שכלי שמרוקן  שנשאר כלי והסתפק אם מותר באופן שלא נשאר כלי, וכעין
ף לפתוח רק חצי הכיסוי  ם תיקון כלי כהחזו''א, וגם כשלא יישאר עדילחוש מטע מיד מותר אבל כשיישאר אוכל יש

באופן שאינו ראוי לשימוש אח''כ.  ומנח''י (ד' פ''ב) כ' שההיתירים הם בדוחק ועדיף לפתוח מע''ש ואם לא פתח 
  מותר אם דרך המקום הוא לזרוק הקופסאות אח''כ.   

 עשות בו נקבלוף אטום לא היה נחשב ככלי, י''א שיש עצה  שהפתיחה נחשב כעשיית כלי שלפני זה הג  לפי החזו''א
לפני שפותחו ואז מעולם לא היה כלי וגם אחרי שיפתח לא יהיה כלי כיון שעשה בו נקב (הגרשז''א מנח''י (ד' פ''ב 
ל''ז) הגריש''א הגר''ש דבליצקי שש''כ הל' שב''ש מחז''א), אבל רבבו''א הביא שהחזו''א עצמו אמר שאסור, וכן 

  כן החמירו הגרנ''ק והגרח''ק מגי''ס. אמר הסטייפלר אע''פ שהוא עצמו הקיל בזה, ו

שנעשו מחומר טוב לשימוש הגרשז''א חשש לשיטת החזו''א לענין קופסאות עם אבקת שוקו או מטרנה או קואקר  
  של כמה חדשים. לזמן ממושך

פה, ויש מחמירים שיש לחוש שמא יתכוין  אם אינו מתכוין לעשות פתח י  כשאינו רוקן הכלי מידהגרשז''א הקיל  
ת כלי (קנ''ב חו''ש מגי''ס), וי''א שאפי' החזו''א לא החמיר אלא בסוג כלי שהדרך הוא לשמרו (בנין שבת),  לעשו

  והרבה פוסקים נקטו שהחמיר החזו''א בכל אופן (מנח''י שש''כ קנ''ב שלמי יהודה חו''ש).

קום העשוי לחזק דהיינו  במקום העשוי לשמר אבל במ וב נקב ישן בחביתלנקמבואר בגמ' (קמ''ו:) שמותר  סעיף ב'
נקב למטה מן השמרים אסור.  החזו'א נקט שגם נקב למטה מן השמרים אינו נחשב כנקב חדש אלא כאילו מסיר 

  ברזא אלא שאסור מדרבנן, והביאו חו''ש. 

  ''י, אבל שיטה להר''ן מיקל, וכ''כ חזו''א. , וכן דייק מהברק כשאינו להכניס ולהוציא לפי התהל''ד נקב ישן מותר  

(רב יעקב קמינצקי בא''מ (המחמיר לנקוב למטה או לחתוך מן הצד   milk cartonsלפתוח קופסאות חלב  יש מקילים  
תע''ב) הגרשז''א (אינו מתכוין לעשות פתח יפה לשימוש) חשב האפוד אורל''צ אורח''ש (כחותלות, לא בטל שם פתח  

ויש מחמירים (אג''מ שערים מצויינים בהלכה חו''ש רב ריביאט    דאגם כשנתדבק הקופ ) Shabbos Homeכשנעשה), 
), ועוד שהוא קורע כמו מפרק ניירות Shabbos Homeמשום שכשנדבק נתבטל שם פתח והוי כנקב חדש (אג''מ (ד' ע''ח)  

ס''ק י''ד) בשם התוספתא (חו''ש  ד  (ר' משה בלתורה והוראה ורב ריביאט), ועוד משום זינוק כמו שכ' המג''א (שי''
כמ''ש   ולפותחו  לחזור  בדעתו  שהיה  כיון  חדש  נקב  שאינו  הקיל  פאלק  ורב  ריביאט),  רב  בהל'  מצויינים  שערים 
החזו''א (נ''א י''ז).  ודברי יציב החמיר לכתחילה לפתוח ע''ש, ובדיעבד כ' לקרוע שלא במקום הדבוק, וכ''כ נשמ''ש  

  שינוי, ואפילו לפתוח כדרכו כ' שיש על מה לסמוך. ך אלא שמיקל גם לפתוח בדר

שמהודק מאד וחתכו אותו על דעת   לנקוב נקב ישן בחבית עץהמחבר הביא חומרת הכל בו בשם י''א שאסר    סעיף ג'
שלא להוציאו, ומשמע שהרמ''א הסכים כיון שלא השיג (פמ''ג, וכ''כ עו''ש תוס''ש ח''א), ונחל''צ מיקל, וכ''כ א''ר 

מכל הפוסקים להקל, והכריע ערוה''ש להקל במקום הצורך, ובשעה''צ הביא מהגר''ז להקל במקום צרוך ע  שמשמ
וכ''כ תוס''ש, אבל נחל''צ עו''ש א''ר פמ''ג ח''א מחמירים, וכן פסק מ''ב, להרחיב פתח ישן  הב''י הקיל                 גדול.

  היינו כלאחר יד. ד כשעל ידי הוצאת האוכל הנקב מתרחבת ממילאוהקיל חו''ש 

יש מקילים (פמ''ג (תקי''ח משב''ז ג') ח''א מ''ב    remove cork with a cork screw  להוציא פקק שעם עם מחלץ פקקים
(ס''ק י''ז) ערוה''ש קצוה''ש כה''ח שש''כ חו''ש ארחו''ש הל' שב''ש מחז''א), ויש מחמירין משום עובדא דחול (תפא''י  

  ע''ת הקיל ע''י שינוי וגם הקיל שבביתו כשאין רואים אינו עובדא דחול. ודמנחת שבת (ראוי להחמיר), 
  

 י''ד, ושע''ת על סעיף ז' –י', וט''ז ס''ק ח', ומג''א ס''ק ז'  –) שו''ע סימן שי''ד סעיף ו' 27

, ואסור לנקב בצד מותר להתיז ראש המגופה אפי' בחבית שאינו מוסתקי, ומתיז ראשה של גוף החבית במוסתקי
חבית או המגופה, ומותר ליקוב המגופה למעלה אפילו בשלימה, וליקוב בחבית למעלה אסור.  מותר להפקיע חבל  ה

ויש   .  גם בכלים שייך בנין וסתירה גמורהששקושר כיסוי לכלי, אבל אסור להפקיע ולשבור פותחת ולהסיר צירים  
שמא יתקע בציר אלא בתקיעה חזקה מאד (ט''ז), אין    מותר לבנותו.  מתירים בצירים דהוי סתירה גרוע וא''כ ה''ה ש

אבל להמג''א לכו''ע אסור לקבוע הציר במסמרים אע''פ שאין בנין וסתירה אבל אסור משום תיקון (מחצה''ש לבו''ש 
ותחת וע' שעה''צ ס''ק ל''ג שגם הט''ז אוסר ע''י מסמר דהוי בחוזק).  ונתקשה הט''ז למה סתם המחבר קודם שפ 

גרע מציר כיון  שביא מחל' (מ''ב ס''ק ל''ו מיישבו).  ומה שסתם השו''ע לאסור פותחת ביאר המג''א  אסור ואח''כ ה
ששוברו ובציר רק מסירו והוי סתירה גרוע, אע''פ שמכניס עץ לקרדום חייב וה''ה הסרתו התם עושה כל הכלי והכא 

מ''א מיש''ש שדוקא להפסד מרובה או   ע''י עכו''ם, והביאבלי הציר הוי כלי.  ולמעשה בפותחת אסור ויש להקל  
לסתור  מותר  כמפתח.   והוי  שוברו  שאינו  אומנות  כלי  ע''י  וכן  מחט,  ע''י  לפתוח  ומותר  למצוה,  הרבה  כשנחפז 

אם היה כלי גמור אסור כדמשמע בירושלמי (ונתקשה פמ''ג (א''א שחותלות, בין חבל הכיסוי ובין גופן, וכ' מג''א  
שאם אינו מוסתקי חייב אא''כ נאמר ששאני הכי שהתמרים צריכים להכלי כדי להתבשל וא''כ  וי''ד ע''ש) דפשוט  י''ג  

צ''ב גרוגרות ועוד שיש סתירה בדיוקים בהמג''א וצ''ע).  פסיקת תלוש אינו אסור.  קורע עור מעל חבית יין ולא 
 יעשה מרזב. 
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 י', ושעה''צ ס''ק ל''ג –) משנ''ב סעיף ו' 28
 

ית הוי דוקא מפני האורחים (א''ר בשם רש''ל), ונקב למעלה מותר גם בלי אורחים.  להחזיר  היתר להתיז ראש החב ה
דלת הכלי על צירה תלוי במחל' אם מותר להסיר צירים, ולקבוע הציר או מנעל במסמר להכלי לכו''ע אסור.  וסתם 

ן בנין וסתירה בכלים אף יר שסובר שלעולם איהמחבר לאסור שבירת פותחת דהכי קי''ל, ואח''כ הביא דיעה שמת 
דלא קי''ל כן אבל הביאו לחדש שאפשר לסמוך ע''ז להקל ע''י גוי.  מבקע עצים לחתיכות גדולות הוי עובדין דחול, 

  ולקטנות הוי טוחן, ואם מכוין למדה הוי מחתך. 

  

  מחתך
 
 ' מר רב אשי אי קפיד … משום מחתךא שבת דף ע''ד: ) 1
 ז'  ''ם הל' שבת פרק י''א הלכהרמב  )2
 ומ''ב ס''ק י''ב  ,שו''ע סי' שכ''ב סעיף ד' '… ולחצוץ בו שיניו'  )3
  ,משנ''ב שם ס''ק י''ח 'ואגב דאירינן …'  )4

  י ...' וביה'' ל ד''ה אחד קשים 'ולענין דינא נראה ל 
  

  . )ועוד גר''ז, מ''ב הוי מחתך (גמ'), ובלי זה מותר לכתחילה (סמ''ק, מקפיד לחתוך במדהאם מחתך  

בלי כונה רמב''ם (י''א ז') שחייב כשיתכוין למדת ארכו ומדת רחבו ויחתוך בכונה שהיא מלאכה, וכ' המנח''ח שוכ' ה
  (וכ''כ חלקת יעקב אזנ''ד חו''ש ארחו''ש מחז''א).  אינו מלאכה כלל

ומש''כ   אלאל כמתעסק או כמשחק הרי זה פטור.  חתך דרך הפסד או בלא כונה למדתוכ' הרמב''ם (שם) שאם  ו
(וכ''כ   שאסור מדרבנן,שר"ל  ), כ' ערוה''ש  ערוה"ש  מ''בח"א  מב''ם בחותך שלא בכונה למדתו פטור (והעתיקו  הר

ו)Shabbos Homeאפרקסתא דעניא ברית עולם קיצור הל' שבת מנוחת אהבה ארחו''ש בנין שבת   קורע   שהוא  מי'', 
קיצור הל'   להקפיד ע''ז (אזנד''בהוא  רך  דרבנן (ארחו''ש), או באופן שנוצר חתיכה במדה חשובה (שם), או כשהד

), או שחותך על סימנים Shabbos Home  (בנין שבת  לשימושו   ), או שחתך בהקפדה על מדה אבל בלי כונה וצורךשבת
  מדרבנן (חו''ש). דאסור י"ל שכה"ג הוא לנוחיות הקריעה ולא למדה מסויימת

 (משמע מחובר לא)   תלושכ' כל דבר  וקצוה"ש  ) וגר''ז  עודו  , ח''א, מ''במרדכי סמ"ג  (יראים  על כל דברמחתך שייך  
ו  על מים או קול, ואינו שייך  ShabbosHomeוכ"כ   אין    בע''חגרנ''ק חי' שבה(שבה''ל דלא כמהר''ם שיק בתקיעות), 

(כגון חותך מקום   להסיר במדהגרשז''א חי' שהקפדה  ה, וShabbos Homeוהביאו    מחתך לכן ברית מילה אינו מחתך
, והעיר שנשמ"א (ל"ד ב') משמע שחולק  מסיגריה ביו''ט) אינו מחתך, ולפ''ז ה''ה ברית מילה (ר''י שטילרמןהכתב  

  בדרך העולם רק מחמת המצוה ולכן אינו מחתך.   ורב ריביאט תי' שברית מילה אינו תיקון   ).על הכלל הזה

הגרנ''ק  פי  ול   , וכ"כ הרב ריביאט), (נשמ"ש והביא שכ"כ שו"ת עטרת חכמים  הוי מחתך   גוזז ציפרניים למדה י''א  
  .Shabbos Home, וכ"כ הנ''ל בבע''ח אין מחתך אלא גוזז

הוי ג''כ   למקום ושיעור הראוי לאיזה צורך) וכן אם אינו למדה אלא  הוי מחתך (ר''ח  למדה מסויימתתוך למדה  לח
(ע''ד: משום) כפו''ת ערול''נ חו''ש ארחו''ש, וכן משמע מ  ח''א מ''ב גבי קוטם כנף שכתבו    רמב''םהמחתך (רש''י 

ע''ה: של מה שהוא חותך (רש''י (כשמקפיד על צד א'  הוא מחתך ור''ח כ' שם שהוא מכה בפטיש).  והוא מספיק  ש
מדייק מרש''י (ע''ד: ד''ה משום) שמצריך שיהיה צורך   ד''ה המגרר) ביה''ל (ש''מ י''ג ד''ה אין)) אבל נשמ''א (ל''ד ב')

  וי''ל.  ,וצ''ע  ,לב' הצדדים

וזורקו  לפי סימון כגון שפקק מכוסה בנייר    ךכשאינו להשתמש עם הדבר שחות אין זה מחתך  וחותכו לפי סימון 
הקפדת המדה הוא בדבר כה''ג אינו מקפיד על המידה) עם מקדשי שביעי).  י''א שחייב רק עם  (הגרנ''ק מחז''א (

 ל''נ וגם בראשונים (משנת שבת).ולא בהנשאר (דרכי נועם) ולא משמע כן בכפות וערו המחותך

או קצת יותר קצר רק שיהיה ראוי לצרכו (משנ''ה חו''ש,   אינו מקפיד אם יהיה קצת יותר ארוךי''א שחייב גם אם  
(וכ''כ גבי נייר לקינוח)), וכן משמע    Shabbos Homeוכן משמע מהמחמירים בחותך נייר לקינוח), ויש מקילים (

  למדת ארכו ומדת רחבו, ותפא''י כ' מדת ארכו או מדת רחבו.  ברמב''ם כנ''ל שכתב שיתכוין

(טל אורות תפא''י ח''א מנח''ח מ''ב באר יצחק יסודי ישורון שבה''ל קצוה''ש   וכלי בהמה, אפי' אבאוכליןאין מחתך  
לאכלו   במאכל שאינו עומדחו''ש נשמ''ש ועוד) וי''א שראוי להחמיר (ברית משה פני שבת), וצידד בנין שבת להחמיר  

  . לאלתר

מקפיד אם יתפורר אח''כ    נול כמות, ואיאינו מקפיד על מדה אלא עשמטעם זה, ועוד    גלולהומתיר הגרשז''א לחתוך  
עם מקדשי שביעי    Shabbos Homeוכן הקילו הגריש''א חו''ש הגר''ע אויערבאך אבני ישפה ארחו''ש    (שש''כ ל''ג (ל')) 
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  בנין שבת) ומחז''א החמיר. 

ולם שש"כ  קצוה"ש ברית ענקב חבית) הוי מחתך (ח''א תפא''י    לתוך  לפת  שנתן  (כגון  'י חיתוך אוכלמתקן מנא ע'
, אבל צידד מנח"ח ששייך בזה  )ומנוחת אהבה  פשטות המ''בוחו''ש ועוד), ויש מקילים (מנח''ח,  קיצור הל' שבת  

.  ובארחו''ש , וכן אסר מחז"אשו''ש)לחצי החמיר הגרשז''א דהוי מחתך על הנייר (  לחתוך חבילת חמאה.   תיקון כלי
  וכ' בנין שבת שאם זורק הנייר מיד אח"כ ודאי מותר.), הביא מהגרשז''א שאין מחתך בחותלות (וצ''ע

יש אוסרים משום מחתך או מתקן מנא (אמת    קליפת אבטיח לשמש בו כסלסלהולחתוך אוכל לצורך אחר כגון  
באיגלו והגרח''ק הקיל עפ''י המ''ב שאין מחתך באוכלין.  ויש מחמירים    בנין שבת),  Shabbos Home  ליעקב שש''כ חו''ש

ים) לפתחו באמצע שיהיה שני חלקים (חו''ש (תיקון כלי) הל' שב''ש (חשש מכה בפטיש ומחתך), ויש (שלוק  כפול
הקצוה''ש  להעיר דהוי חותלות, ויש מקילים (מנחת איש מעשה השבת (אינו מקפיד על המדה) וכן יש לצדד להקל לפי  

  .שאין מחתך בחותלותשמצריך תועלת בהחפצא).  הגרשז''א הקיל 

דאו' כיון   לחבירו שיעור מסויים אע''פ שאין החיתוך לצורך השתמשות הדבר הוי מחתך  או למכורמחתך לתת  כש
שצריך  שסובר    ), וקצוה''ש מיקל(שכ"ב ה' ד"ה אחד) וערוה"ש  (תפא''י חיי''א ביה''ל  שיש תועלת מחמת רצון האדם

  , ומנוחת אהבה כ' שהוא דרבנן משום מלאכה שאיצל"ג. להיות תועלת בהחפצא

  אח''כ (כנייר עטיפה) אינו מחתך (הגרנ''ק).  ע''מ לזורקוכשחותך במקום מסויים 

נפרדיםכשב'   ניכרים  הגרשז''א    דברים  הקיל  לבן)  (גביעי  החיתוך  שבתלפני  בנין  והחמיר )  Shabbos Home  (וכ"כ 
ם מחתך בסכין) ויסודי ישורון שהחמירו גבי מחתך ענבים מהדסים, ושבה"ל ן יחמירו כפו"ת ערול"נ (א, וכהגריש''א

  .הקיל שם שאינו מקפיד על המדה

(תפא''י מנח''ח, ביה''ל קצוה''ש יסודי ישורון שבה''ל משנ''ה רב   כל דבר כפי הדרך שלו  ביד או בכלי מחתך הוי  
הוי דרבנן משום שינוי וי''א שהוא רק בכלי אבל ביד אינו מחתך כלל   רכ ) ואם הוא שלא כדShabbos Home  ריביאט

  (מגן אבות צור יעקב ערול''נ) 

  ). Shabbos Home  (יסודי ישורון ברית עולם הגרשז''א רב ריביאט) ויש מקילים (בנין שבתהוי מחתך  לחדד עיפרוןש  י"א

 ת הצואר אינו מחתך, והסתפק בציצית. ''ק, ולכן פותח ביהקיל הגרנ שאי''צ למדת הבגד רק למדת הפתחכ

ביו''ט פסק הגריש''א שזהו מחתך, ובא''מ מיקל, והגרשז''א צידד להקל בפרט כיון    לתחוב נר שעוה לתוך פמוט
  שהוא כלאחר יד ושש''כ כ' שיש מקום לאסור. 

נוחחותך במקום מסויים   וטלהגרשז  בשביל שיותר  שימורים  בקופסאות  (ולכן הקיל  אינו מחתך  לפתוח  ונה  ''א 
גרנ''ק הוי  הוהגריש''א מחמיר, ול),  וכן הקילו להורות נתן נשמ''ש יבקש תורה רב ריביאט  ,ע''י פותחן שלהםאותם  

''א  גרישהשקיות קטנות של סוכר, וגביעי לבן (ע' לעיל שהוסיף הגרשז''א שניכרים, ו  לענין  בזהכן נחלקו  דרבנן, ו
פקק גרנ''ק ושבה''ל הוי דרבנן, וכן פליגי בהול  ,ראוי כמות שהוא)חשש גם למכב''פ, וחולק שבה''ל שכבר כל א'  

רצועה   בקבוק הגרחפ''ש    שנחתך ממנו  נתן  בזה להורות  וכן הקילו  (וכן החמירו בזה שבה''ל הל' שב''ש מחז''א, 
תפק  , והסוכן פסק מחז"א ח''כ (ואין סתירה במוסתקי)והקיל הגריש''א ע''י חור שאז אין תועלת בפקק א), נשמ''ש

 ויש שרצו לומר   הגרנ''ק אם פקק הוי מחתך דרבנן ואולי דאו', ואסר מדרבנן הפרדת שקיות אשפה במקום הסימון.
וכן   הגרשז''א  וחלק  מלאכה,  אינו  וכה''ג  המשקה  להוצאת  רק  מכב''פ  או  למחתך  מתכוין  שאינו  פקק  בפתיחת 

  ע''י גוי.   אסור אפי'ווקף ואמר שהוא מתכוין ולא רק פס''ר  הגריש''א חלק בת 

גריש''א אסר גם משום מחתך, ה גרנ''ק, והאסר הגריש''א משום תיקון כלי (פתח יפה) וכן שבה''ל ו   פחית שתיה
  ושבה''ל צידד דהוי מחתך דרבנן, והגרשז''א (מנח''ש ב' י''ב) הקיל כנ''ל שאינו מחתך (דהוי רק מקום נוח ולא מדה 

פעמי הוי כנקב ולא פתח יפה, וכן צידד הגריש''א (ארחו''ש י''ב  מסויים) ומצד עשיית כלי ופתח הקיל שלשימוש חד
  (י' י''א)). 

    הגריש''א). בשם  אה''א  ?הגרשז''א, ובשם  אסור, אבל אינו מחתך (שש'כ ט' ז' (ל')    פי פיטמה של בקבוק תינוקלחתוך  

שאדרבה שם בדוקא הוי   ודחו דבריו  ,שרובו חתוך כברכיון  יותר קל  הוא    הניקוביםעל  י''א ש  נייר טואלטלקרוע  
ויש שהחמירו גם שלא במקום הניקוב   ,)Shabbos Homeאבני ישפה חו"ש רב ריביאט    מחתך (הגריש''א צי''א שש''כ

(וכן הקילו   לו בכל אופן), וקצוה''ש והגרשז''א הקי רב נבנצל משנ''ה שבה''ל  יסודי ישורון אורל"צ  (תפא''י ערוה''ש
וע' מ''ב סי' ש''מ ס''ק מ''א ושעה''צ    )'ד פיינשטיין (במקום הצורך) יבקש תורהיבי''א מנוחת אהבה נשמ''ש הגר'

, וחלק''י הקיל כשאינו מכוין למדה גם אם ס''ק ע''ד שאע''פ שהביא שיטת תפאר''י לא הזכיר מחתך על קינוח נייר
  דרבנן. אסור מ גרנ''ק במקום הניקובפי ה), וליקרע בניקובים (וכ''כ ילקו''י 

וכ''כ מחז''א, ורב ריביאט    ,אסר שש''כ (ט' ח' (ל''א)) במקום הפרפורציה משום קורע ולא מחתך  ר טישונייוקופסת  
  Shabbos Homeאסר משום מחתך, ונשמ''ש אסר משום עשיית פתח ולמעשה אסרו שש''כ נשמ''ש רב ריביאט  

 דרך השחתה. מחז''א, אא''כ הוא 
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  י"ד, ) שלחן ערוך סימן שי"ד סעיף ט', ומג"א ס"ק29
  ומשנה ברורה שם ס"ק מ"א וס"ק מ"ב, וס"ק כ"ה

  
מתיר אבל לא מפקיע ולא    חותמות שבקרקעאיתא בגמרא ביצה (דף ל''א:) אמר שמואל             פסיקת תלוש 

לענין כלים למ''ד אין בנין בכלים,    שו''ע סי' שי''ד סעיף ז' וח'מתיר ומפקיע וחותך.  ונפסק כן בשבכלים  חותך.   
שלכו''ע מותר,   חותמות שבאוכלים לענין    סעיף ט'''ד יש בנין בכלים אסור להפקיע ולחתוך, ונפסק שם  משא''כ למ
  חתוך. לענין חותמות שבקרקע שרק להתיר מותר ולא להפקיע ול  סעיף י'ונפסק שם 

'כ אא' שאין איסור בפסיקת תלושוביאר המג''א שם ס''ק י''ד בשם שבלי הלקט שמותר בחותמות שבאוכלים כיון 
מתקנו למדה או עושהו כלי ולא כשמקלקלו, והביא מהמרדכי שזהו גם לפי מ''ד יש בנין בכלים כיון שאינו כלי.  

ה או אריזה כשא''א להתירו (הגרשז''א (אע''פ שאסור או קופס  דרך קלקול חוט שקשור סביב שקולפ''ז הקילו לנתק  
.  וביאר מ''ב (סי' שי''ד ס''ק מ''ב) שהיתר זה הוא Shabbos Home)  בעלמא לנתק קשר שאסור להתירו) שש''כ נשמ''ש

כשהחוט הוא על דבר תלוש, וי''מ שהדבר שפוסק הוא תלוש (קצוה''ש שביתת השבת), וארחו''ש ביאר שההיתר הוא  
ך שמצאנו שמותר לקטום קיסם מעץ בשמים שאינו מחובר לקרקע שאינו כלול בשום מלאכה.  י''א שהיתר על דר

שראוי (יעב''ץ), ונשמ''ש כ' שמותר מעיקר הדין אלא    לצורך מצוה(ח''א תורת שבת) או  צורך שבת  רק לזה הוא  
  שיביא לידי איסור אסר גם את זה. (א' קכ''ב ענף י') כשאסר כל מיני פתיחת אריזות מחמת  ובאג''ממכך,  למנוע

א'י''מ משום  הטעם שאין בזה משום קורע   גוף  וי''א  (ק  שאין איסור קורע בדבר שהוא  שאינו מלאכת  צוה''ש), 
(וכ''כ תהל''ד ורב   שקורע שייך רק בקריעת בגד ששייך בו קורע ע''מ לתפור(שביתת השבת), ובביה''ל כ'    מחשבת

דהא המ''ב עצמו סובר שאי''צ ע''מ לתפור אלא ע''מ לתקן, אבל תורת המלאכות ביאר    Shabbos Homeריביאט) ותמה  
והק'   שכונת הביה''ל הוא שעצם מלאכת זה.   קורע הוא שסותר מלאכת התפירה ובחוט שא''א לתפור אין שייך 

''פ שייך באו''א קצוה''ש שבאוכל עוגה עם אותיות שייך מוחק אע''פ שאין שייך בו ע''מ לכתוב אא''כ נחלק ששם עכ
ג"ר נתן קופשיץ מחיקה ע''מ לכתוב כשאינו בדרך אכילה משא''כ בחבל שאין שייך בו כלל ע''מ לתפור.  וכן ביאר ה

שכונת הביה''ל הוא שכיון שע''מ לתפור הוא עיקר התיקון א''כ עכ''פ צריכים שיהא שייך בו תיקון זה.  וע' רע''א 
 על המג''א שי''ד ס''ק י''ד. 

משום שהוא פסיקת תלוש (קצוה''ש, וכן הקילו מכמה סיבות שונות   חשש קורע לסרוק פאה נכריתאין  וי''א ש
'ר דלנ''ל ומקלקל) חו''ש (אינו דומה כלל לקריעת בגד) נשמ''ש (פסיקת תלוש ועוד כהגר''ז) יבקש במנוחת אהבה (פס'

ין)), ויש מחמירים (ארחו''ש (הוי כקורע  תורה (שאינו לצורך ב' הצדדים) מנחת איש (אינו בגד, והוי כפסיקת חוט 
משא"כ בפאה, ושייך בו תופר כיון   חלק מבגד וכן ביאר רב רובין שקולת פסיקת חוט הוא רק כשאינו חלק מבגד

שתפורים אל הרשת, ושאלו לרב רובין שקשור ולא תפור, ובאמת המציאות הוא שיש ב' סוגים, והחמיר גם אם 
כבגד, אע''פ שאינו אסור אם השער הוא בנפרד, כל זה הוא משקלא וטריא עם רב קורעו באמצע השער כיון שהכל  

  רובין מהגרי''ש).

(מנחת שבת   מתיר(ברית עולם, וע' אג''ט), ומשום    גוזז(יסודי ישורון), ומשום    מנפץת פאה משום  ויש חוששין בסריק
ו  סותרפסק''ת), ומשום   (חו''ש), ויש מקילין שאין שייך   ין דחולועובד(חו''ש)  מתקן מנא  (הגרשז''א רב ריביאט), 

וי''א שאין גוזז    ),Shabbos Homeר ושמור  מנפץ (תורת המלאכות (מנפץ הוא דוקא פיזור של דבר שבטבעו הוא א') זכו
(הגרשז''א הגריש''א מנוחת אהבה (שאינו מחובר בתולדתו) חו''ש זכור ושמור רב ריביאט ועוד), וי''א שאין מתיר 

כלאחר יד ואולי אינו פס''ר), וי''א שאין סותר (אורל''צ (אינו  הוי  פס''ר דלנ''ל ואינו ע''מ לקשור והוי  (יבקש תורה (
 ן) מנוחת אהבה (מקלקל פס''ר דלנ''ל) נשמ''ש). מתכוי 

 יש מקילין רק באופן שאינו פס''ר (מנחת שבת אג''מ אזנ''ד הגריש''א הגרחפ''ש שש''כ ארחו''ש זכור ושמור  ולמעשה

Shabbos Home  ''ש  רב ריביאט ועוד) ופסק''ת כ' שהוא פס''ר, וצ''ע, וי''א שגם בפס''ר מותר (אורל''צ מנוחת אהבה), וחו
לכך (הגרשז''א שש''כ (טוב) פסק''ת) וארחו''ש מסתפק אולי רק  צריך כלי המיוחד  מחמיר בכל אופן.  וי''א שעכ''פ  

שמייחדה לשבת אינו עובדין דחול, אבל מ''ב הביא ממאמ''ר שצריך  בשער ראשה תקנו כן, וע' אג''מ (ב' ע''ח) שכל  
כמו שהוא יש לאסור משום מתקן מנא (מכה   אוי ללבישהוכשאינו ר להיות כלי קטן שיאנו עומד לסריקת שערות.   

קון  משום תי  dental floss  לקרוע חוט דנטליבפטיש, קצוה''ש אג''מ אורל''צ מנוחת אהבה רב ריביאט).   יש אוסרים  
  כלי (שש''כ נשמ''ש פסק''ת), ואפשר להשתמש בו בלי לקרוע (פסק''ת).

בהטעמים שהבאנו לעיל למה פסק המחבר שקריעת נייר אסור    לכאורה תלוי  לקרוע נייר לקנח בו עצמולענין  
היה   , א''כ ה''ה כאן יהיה רק איסור דרבנן, ואם כונת השו''ע שאינו ע''מ לתפורמשום מתקן מנא, שאם הוא משום  

א''כ כאן יהיה מותר, ואם   שאין קורע בדבר שהוא גוף א'באמת שחייב א''כ ה''ה הכא הוי דאו', ואם הוא משום  
יל''ד כאן כמ''ש לעיל ע''ש שי''א שאסור מה''ת, ואם הוא משום   יםדרק כשמתקן ב' הצדמשום שקורע שייך  הוא  

י''ל שגם כאן מותר   פסיקת תלושואם משום    י''ל שכאן אסור מדרבנן,  רק כשמקלקל בעת הפעולהשקורע הוא  
'מ לתקן והעיר בתורת המלאכות שלפי שכ' שחייב משום שהוא קורע ע' מטעם הזה (הגרי''ש).  וע' מ''ב (ס''ק מ''א)

ניכר התיקון שגם כאן נחשב כתיקון בב' הצדדים, אבל לפי סברתו בדעת רש''י  סברת הביה''ל בדעת הרמב''ם א''ש
ומטעם זה ביאר שפסק המחבר בשי''ז ג' שהוא רק מתקן מנא וא''כ ה''ה הכא, וציין לשו''ת אזנ''ד   ריעה קבשעת ה
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  .י''א כ''ב ע''ש

 ללחלחו במים, ועדיף  יותרכבוד הבמתקן מנא דרבנן ומותר מפני  הקיל חלקת יעקב שאיסורו הוא משום    ולמעשה
ויקרע שלא במדה ברגלו או במרפקו והוי שבות דשבות ואיצל''ג במקום כבוד הבריות (יסודי ישורון צי''א אזנ''ד 

נשמ''ש ארחו''ש   נבנצל  רב  חו''ש  שש''כ  ויש יל  Shabbos Homeשרגה''מ משנ''ה  ועוד).   ריביאט  רב  (טוב)  קו''י 
(רק מוק  בשינוי  גם  וכן הסתפק  אוסרים  עיקר מן התורה),  לו  ולא מלאכה דרבנן שיש  צה התירו לכבוד הבריות 

הגריש''א כיון שיש לו עיקר מה''ת, וי''א שאמר שנהגו העולם להקל.   י''א שאיסורו משום תיקון מנא הוא דאו' (ר' 
  ן ודאי אסור (הגרשז''א) וי''א שהוא דרבנן (ארחו''ש). משה) וי''א עכ''פ מדרבנ 

יש כמה צדדים להקל משום כבוד הבריות שי''ל שהוא   מוחק להשתמש עם נייר כשכתוב עליו אותיותסור  ומצד אי
רק כיסוי בעלמא ולא מחיקה והוא קלקול, וכלאחר יד בפרט אם ישתמש בשמאל, ואינו מתכוין ולא ניחא ליה והוא  

  כתוב (ע' שש''כ כ''ג הערה ס'). שלא ע''מ ל

ע''י גוי שהוא מתקן לפתוח    טאת (פר''חחייב חבשבת    לפתוח אגרתי''א ש י''ח) ואסור אפילו  (יו''ד קי''ח אות 
(וכן הק' נשמ''א (והוי    מלאכה שאי''צ לגופההאגרת ולקרותה, וזרע אמת מקשה עליו, וכן טל אורות השיג דהוי  

ועוד), ועוד מקשים  מקלקל) חסדי דוד פתח הדביר שב יבי''א  ועוד (א'  שהתפירה נעשה רק לזמןיתת השבת  'ר), 
(טל אורות תהל''ד חזו''י שביה''ש קנה בושם הגריי''פ   לקרוע עור שעל פי חביתמקשים מכח התוספתא שמתיר  

  להורות נן הגריש''א חו''ש ועוד) וע' להלן בענין זה. 

''י ולהתיר ע  רק מדרבנן, וי''א שכונתו הוא שאסור  יבר אתו וחזר בודתמה על הפר''ח שהוא טעות גמור וכ' ש  החכ''צ
(וכ''כ מחז''ב שע''ת עקרי   התיר גם ע''י ישראלכ' ש  שאילת יעב''ץגוי (פמ''ג תפא''י ביה''ל חזו''י), אבל בן החכ''צ ב

  דינים הגריי''פ). 

, והביאו מ''ב (ס''ק מ''א, וביה''ל, וש''ז רמזע''י  , המג''א (ש''ז ס''ק כ') הביא מהאגודה שפתח אגרת ע''י גוי  ולמעשה
ו נ''ו).   שמותר  ס''ק  פוסקים  כמה  גויפסקו  ס''ז),   ע''י  ס''ק  ש''ז  ושעה''צ  הנ''ל  מ''ב  וע'  ערוה''ש,  תפא''י  (ח''א 

החמיר שהוא אסור עכ''פ מדרבנן משום מתקן מנא, ולענין קורע כ' שלרש''י מותר אבל יש ספק בדעת  החזו''א  ו
מהרי''ל הובא בא''ר, שאילת יעב''ץ והביא כן גם ( אפילו ע''י ישראל.  וי''א שמותר  א''א להקל בס' דאו'ו הרמב''ם 

בשם החכ''צ, הר הכרמל באר מים חיים).  וי''א שכל הנ''ל הוא לענין כשאין מעטפה והנידון הוא פתיחת האגרת  
כמו   לפי הפר''ח לכאו' גם זה אסור''י) אבל  (וכ''כ ברית עולם הגריי''פ ילקו  הקיל החזו''א  בקריעת מעטפהאבל  

ואורל''צ אסר   ביה''ל הקיל ע''י גוי לצורך גדול,לתנור וכ''כ ביה''ל, והגרחפ''ש אסר אפילו ע''י גוי, ו  בנייר הדבוק
פתיחת אגרת עצמה בכל אופן, ומעטפה הקיל ע''י גוי לצורך גדול או במקום מצוה ויפתח שלא במקום ההדבקה,  

השחתה אינו    ודרך  האגרת  קריאת  שעצם  הפוסקים  ונקטו  אופן,  בכל  אג''מ מתיר  (קצוה''ש  שבת  כצורך  נחשב 
  ).Shabbos Homeהגרשז'א מחז''א 

  

  ת עור שעל פי חבי

ג') י''ז הלכה  והובא בראשונים ובפוסקים (רשב''א, ב''י    שעל פי חבית  רלקרוע עושמותר   איתא בתוספתא (פרק 
יו''ט מ א''ר(שי''ד סוף א') מלבושי  י''ד)  (שי''ד סוס''ק  (לצורך שבת, שפסיקת תלוש   ג''א  גר''ז  שלחן עצי שיטים 

בגד או מותר) מ''ב (שי''ד ס''ק כ''ה) ערוה''ש קצוה''ש חזו''א אג''מ מחז''א).  וח''א תפא''י קיצושו'ע כתבוהו גם גבי  
כלים   פי  סביב  שכרכוהו  הח'מטלית  והביאו  שבת,  לצורך  מקלקל  שהוא  כיון  ותמהו  שמותר  ישראל,  בנדחי  'ח 

ושביה''ש שהתוספתא איירי רק בעור אבל בגד או מטלית הם קורע דאו' ואפילו כשמקלקל אסור מדרבנן    קצוה''ש
  ומהיכי תיתי שהתירוהו. 

וכ''כ שש''כ בשם פתח הביר שהוא דוקא בכה''ג, וכן נקט הגריש''א, אבל    לגבי אוכלין ומשקיןבתפא''י הביא ההיתר  
ח''ח חזו''א (הקיל במעטפה מכח דין זה) הגרשז''א אג''מ רב נבנצל (ח''א קיצושו''ע    לא חילקו בכךהרבה פוסקים  

רב   Shabbos Home(מעטפה על צלחות חד פעמיות, גם זהו מקלקל ולצורך שבת) מחז''א מגי''ס ארחו''ש נשמ''ש  
בת עכ''פ במקום חולי בפרט  כשמקלקל לצורך ש   גם מחיקת אותיות שעל מעטפהריביאט) והגרשז''א דימה לכאן  

  א מוחק ע''מ לכתוב באופן זה. שא''

ועורהוא משום    שטעם ההיתר י''א   בנייר  קורע  הרי''ם   שאין  חי'  (גר''ז תהל''ד  רבים שנתחברו  מגופים  שאינם 
קצוה''ש אורל''צ הגרח''ק) ויש מקשים ע''ז מהירושלמי שמבואר שם שיש קורע בעור (ביה''ל חזו''י חזו''א אג''מ 

פ להחמיר כשקורעים שלא לקרוע במקום דיבוק לחוש להגר''ז ששם הוא יותר חמור הגריי''פ), והגריש''א חשש עכ''
(וכ''כ נשמ''א, וכן חשש הגר''צ ובר), והעיר הגרי''ש מהפסוק בויקרא (י''ג נ''ו) שכתוב לשון קורע על עור ע''ש.  וי''מ  

ן אין עליו שם מלאכה בזה 'ע אג''מ הגריי''פ (כשאינו מתק(ח''א קיצושו'  מקלקל לצורך שבת טעם ההיתר משום  
כלל) הגריש''א) וביה''ל (שי''ד א' ד''ה אסור) כ' דלא מצינו שהתירו שבות לצורך שבת, וכן חלקו על טעם זה קצוה''ש  

ההיתר (חזו''י), וקצוה''ש דחאו ע''ש.  וי''מ ש  שבטל להחבית ואין קורע בהחבית והגרחפ''ש.  וי''מ ההיתר משום  
ינו שהם כמו קליפי אגוזים שבטלים להאוכלין (שביתת השבת הגרשז''א הגריש''א רב  דהי  כמו היתר חותלותהוא  

כשעסוק להוציא היין או האוכלין ועושה דרך השחתה לא ריביאט), ודחאו הקצוה''ש והגרחפ''ש.  וחזו''א חידש ש
ה שבתוכו אז ק דרבנן שמקלקל ועסוק להוציא מ ואח''כ צידד שזהו רק בדבר שאיסורו הוא ר  חל עליה שם קורע



 בונה          26

, והגרחפ''ש כ' שהפשטות אינו כן, וע' ארחו''ש.  וי''א שהקולא הוא Shabbos Homeלא חל עליו שם קורע, וכ''כ חו''ש ו  
רק קורע ומסיר העור בהיתר (קנה בושם) או דמיירי כשאינו קורע העור עצמו    רק כשאפשר להפריד העור בשלימות

שגם עור אינו כלי.    כפסיקת חוטיןריי''פ ועוד דחאו.  וערוה''ש כ' דהוי  (הגרחפ'''ש הגר''צ ובר), והג  תמעל החבי
  וחסד''ד פי' שהתוספתא הוא בשיטת ר''ש והרמב''ם פסק כר''י. 

שלא ס''ל ההיתר כשאינו גופים רבים שנתחברו, ולא ס''ל שהקילו במקלקל לצורך שבת שהרי כ' צ''ע    ובדעת המ''ב
רך שבת, ולא ס'''ל שבטל להחבית שהרי הק' (בשי''ד ח') על חוט שסביב כלי מצינו שום שבות שהקילו בו לצו  שלא

למה אינו קורע, ולא ס''ל שכשעסק להוציא אוכלין אינו מלאכה כהחזו''א שהקיל גם במעטפה עפי''ז דהא ביה''ל 
ועו במעטפה  מדהחמיר  חותלות  כמו  שהוא  ס''ל  לא  וגם  במעטפה,  שעי''ז החמיר  כהפמ''ג  חותלות  שפירש   ד 
  . ההתיר אינו ברור למעשהמתבשלים, אא''כ יפרש דאיירי באופן שאינו קורע העור, וכ' מלאכת שבת שכל 

לאסור   לשיטתו  בושם  קנה  בקבוקיםוהחמיר  פקק  שע''ג  נייר  (בטל  לקרוע  (חזו''י  הקילו  פוסקים  הרבה  אבל   ,
רחפ''ש שבה''ל חו''ש שש''כ רב בלוי  (כעור שע''פ חבית) הגריש''א הגלהחבית) קה''י (ברור שמותר כמוסתקי) צי''א 

  הל' שב''ש ועוד).   Shabbos Kitchen רב בעלסקי תשוהנה''ג מחז''א ארחו''ש 
  

כגרביים או כפפות וכדומה הקילו הגרשז''א (כיון שהשינוי הוא רק כדי    לנתק חוט פלסטיק שמחבר בגדים חדשים
ורב   Shabbos Home  גופם הוי כפקק ואינו מכה בפטיש) שש''כ (לא לפני ע''ה) נשמ''שולא נעשה שינוי ב  שלא יפרדו 

  ריביאט, וחו''ש אסר וכן אסר בספר עם מקדשי שביעי משום קורע. 

(הגרשז''א (אינו קורע כיון שנועד רק עד שיצטרכו להפרידו,    תויות המחוברים לבגדים ע''י חוטוכן מותר לנתק  
), ורב נבנצל החמיר (משום קורע Shabbos Home  נעשה אחר גמר הייצור) רב ריביאט ארחו''שמכה בפטיש כיון ש  ואינו

אבל   בפטיש).   מכה  לבגד וגם  התפור  הרבה)    תוית  לימים  שעשוי  (כיון  בהלכה  מצויינים  (שערים  להורידו  אסר 
שי שבסי'  נעליים  לזוג  דומה  ואינו  כך  בהבגד  להשתמש  (שאפשר  חו''ש  הגריש''א  שש''כ  רב ''ז)  דבליצקי  הגר''ש 

ריביאט), ונשמ''ש הקיל ביהשמ''ש, ומשנ''ה כ' שיש מקום לדון בשעת הדחק, ור' עזריאל אויערבאך אסר כשא''א 
  להשתמש עם הבגד כך שהוא מכה בפטיש, והגרשז''א הקיל כיון שאינו עשוי לקיום אלא עד שעת השימוש.

'א (אינו כקריעה אלא כהסרת לכלוך כגון מדבקת מחיר) (הגרשז''א הגריש'  חדש הקילו להסירו  נייר הדבוק בבגד
שלא יתבייש ללבשו כך לכן אינו מכה בפטיש.  ורב בעלסקי   כשדבוק בפניםרבבו''א הגר''א קופשיץ), ושרגה''מ מיקל  

  . תוית המדובק על אוכלהקיל להסיר 

משה נקט שאינו תופר וקורע ואסור  ביאט להסירו, ור'  לבד אסרו חו''ש ורב רי  תוית המחובר לבגד ע''י סיכות הידוק
  רק משום מוקצה. 

כלאחר יד, ושש''כ אסר כיון שנתפרו ואין עומדין להתלש וישארו    להסירוכ' שערים מצויינים בהלכה   מכבסה תוית  
הוא בחלק לכביסה נוספת, והגרי''ש העיר שבארה''ב המציאות אינו נכון, וכן אסר חו''ש, וארחו''ש חילק ואסר אם  

שוי להשאר לזמן מרובה, משא''כ כשהוא בחוץ שלא נעשה להשאר מותר להסירה שלא בפני ע''ה, וכן החמיר פנימי וע
 הגרי''ב.  ואסר נשמ''ש להסיר חוט הסוגר כיס בבגד חדש משום מכה בפטיש וקורע. 

  

 חותלות 

ולה (דף קמ''ו.) שמותר לחתוך להפקיע  גרוגר  חותלותתיר  איתא בגמ'  ל ס ושל תמרים וביאר רש''י דהיינו  ות  של 
 , כחה שהוא כלי מוסתקיופמ''ג זהו טעם ההיתר, ולפי ערוה''ש זהו הלפי השל.   ים להתבנין לתוכן תמרים רעשנות

  ותלות. ולפי ר' משה אינו טעם רק זהו פירושו של ח 

התיר הקשרים, וכמבואר בכל לים ול בור החב ואר שמותר לשמלבד מה שמב  תותלולשבור גוף החהשו''ע התיר גם  
  ור אגוז ליטול האוכל שבתוכו. , ומותר כמו שמותר לשבקיםבו, וכ''כ הפוס 

נח''י), וי''א (מ  בונה(אג''מ חלק''י הגרשז''א הגרחפ''ש רב ריביאט), וי''א על איסור    סותרי''א שהוא קולא על איסור  
על  רב ריביאט)רחו''ש  (אג''מ הגרשז''א א   עקורעל   (מקו''ח    מוחק, והגרחפ''ש החמיר בזה, וי''א שהוא קולא גם 
כ הוא במקום חולי והוא מקלקל ולא משכחת לה ע''מ לכתוב,  "יר בזה אא) והגרשז''א החמ''י שאילת יעב''ץלחו

וין לעשות פתח נאה, וכן  מכ, ולהורות נתן החמיר בזה אם  ה בפטיש מכ, וכן על  מחתךל איסור  עוהקיל הגרשז''א גם  
שבטל הוא אצל   אכהשום מלשייך בזה  ב ריביאט כ' שאין  ורהחמיר ספר מלאכה שבת, והסתפק הגריש''א בזה,  

  סה אותם. הדברים שמכ

רק   שהוא רק    לצורך שבת י''א שהקולא הוא  וי''א  והקילו    מקלקלכשהוא  כגון    ר דרבנן באיסו(קצוה''ש אג''מ), 
  זו''א (נ''א י''ג) ארחו''ש (כה''ג אין דעתו נתונה לצורת הקריעה). (ח בתוכהציא מה ש סוק להוכשהוא ע

(ד' פ''ב ל''ו) (קצוה''  מה שבפנים זורקין הכלי לאשפהחרי שאוכלין  שאי''מ    גדר חותלות ש אג''מ חלק''י מנח''י 
מ " ו דוחק גדול לפרש כן בדברי המג''א.  וישובה בנין שבת), והגרחפ''ש העיר שזה בא''מ הגרשז''א רורל''צ עמק הת
''ג וי''ד) מ''ב (ס''ק (פמ''ג (אש''א י  מוסתקיובגרוגרות הוא   כלי שעל ידו מתבשליםשבשל תמרים הוא משום שהוא  
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שהכלי של גרוגרות ותמרים שוין ולפ"ז יש חילוק גדול.  וי"מ שהוא    מ תמה דמשמעמ') כה''ח מלאכת שבת), ואג''
ש ההיתר  תהל''ד קנ''ב הגרחפ''ש), ואג''מ הק' שלפ''ז למה הוצרך השו''ע לפרשיירי כנה"ג מאמ"ר ערוה"ש  (  מוסתקי

 וא משום שדומה לשובר אגוזים, וע' גר''ז סעיף י''ח.שה

נעשה  שנמלך להמשיך בשימושןליפה ולא ככלי א''כ כ) חידש שכיון שחותלות נחשב כק''זל ר' משה (יו''ד ד' מ', וק
ים סוברים פוסק  קנאו מגוי, וכ''כ אורל''צ, אבל הרבה כשטבילת כלים  ם ואי''צ  ע''י מחשבת הבעלי  כלי אצל הבעלים

שחייב בטבילת כלים עם ברכה (ר' יעקב הגרשז''א משנ''ה הגרחפ''ש שבה''ל שש''כ חו''ש תשוהנה''ג רב נבנצל ועוד), 
  וי''א לטבול בלי ברכה (בא''מ אבני ישפה מחז''א). 

ראל ואי''צ ישכגון קופסת שימורים לפי החזו''א אינו כלי עד שיפתח וכשישראל פותחו נעשה כלי ע''י ה  כלי אטום
הפות  ע''י  רק  זה  לשימוש  ראוי  ונעשה  לאכילה  לשימוש  עומד  היה  לא  מ''מ  החולקים  לפי  ואפילו  חו  טבילה, 

ט שאי''צ  י''א  ולמעשה  (שם(הגרשז''א),  (אג''מ  ויש בילה  חו''ש),  שש''כ  צי''א  חייבת)  פותחו  גוי  (אם  הגרשז''א   (
''ג (לענין טבילה היה עליו שם כלי קודם גם לפי החזו''א כיון  מחמירים (דברי ישראל שלמת חיים הגרחפ''ש תשוהנה

סו י''ב  וע' ארחו''ש פרק  והגריש''א פסק לטבול בלי ברכה,  הדיוט),  שהגרח''ק אמר שחסר רק מעשה  ו'  ף הערה 
  ו אחר שפתחו ולטבלו. שהחזו''א החמיר לרוקנ

מחתך ועשיית פתח) שבה"ל   ''צ הגריש''א (משוםיש אוסרים (ר' משה ר' יעקב הגרחפ''ש אורל  ת פחיות שתיהפתיח
ב) רב נבנצל רחאויר בחלק הצר ולהוציא לשתות מחלק ה  סעשיית כלי להכני (  עשיית כלי) שלחן הלוי  (משום  חו"ש

וף אטום)), ויש מקילים (הגרשז''א (חותלות ומוסתקי  גוכ' שאינו מחתך אבל עושה כלי ממגי''ס הל' שב''ש מחז''א ( 
, וי''א לפתוח ולרוקנו לכלי ואולי אינו יפה) הגריי''פ ילקו''י (טוב שלא לפתוח לגמרי)  והפתח הוא לשימוש חד פעמי

מעמד א' ולא אסר ר שאינו נחשב פתח גם אם שותה ממנו כיון שנגמר באחר שאז אינו מכוין לפתח יפה, ומחז''א סב
הוא משום עצם הפתח פתח יפה  איסור  וכן צידד הגריש''א.  והגרי''ב נקט שלפי תוס'    ,וכן הקיל הגרשז''א  , מטעם זה

  הוא משום התיקון בהכלי ולכן בחותלות אין איסור, ויש להמיקל על מה לסמוך. בל לרש''י  בחותלות אולכן אסור גם  

כשיו נעשה כלי לכיסוי ולפני זה  ו שמצוי על בקבוקי יין יש מחמירים (ר' משה (שעכמתכת  פקק הברגה של מפתיחת  
בקבוק, וגם ע''ז פקפק עשיית כלי רק שעושה פתח לה  מו שאין חששכים ע משה הסר'  שהיה רק שומר, ומשנ''ה אמר  

מ רב רודרמן הגרשז''א אזנ''ד ח מנח''י בא'' משה הסכים עמו) ר' יעקב בצה''  'ר' מנשה קליין שהוא כמגופה, וכ' שר
'ש ועוד), ויש הל' שב'  Shabbos Kitchenארחו''ש  הגרחפ''ש שבה''ל שש''כ רבבו''א שלחן הלוי חו''ש מחז''א  הגריש''א  

(הגריי''פ אורל'' (לא  צ  מקילים  יציב משנ''ה  דברי  יהושע  דבר  בהלכה חשב האפוד  תורה  קנין  נתן  להורות  צי''א 
  מעשה) יבי''א ילקו''י). ל

פלסטיק של  הברגה  פקק  המקיל  פתיחת  ויש  כבמת ים  לפי  מותר  ודאי  בפלסטיק שמחמי ת  ומקילים  שם  רים 
וי''א שעדיין  ),ל והגר''ש כהןמקשה א' עם הפקק (שבה''  תי''א שבזמננו הוא יותר חמור שהטבע שש''כ), ו  (הגרשז''א

 . יש להקל (שו''ש), ויש מחמירים גם בפלסטיק (ר' משה הגריש''א הגהחפ''ש שבה''ל חו''ש הל' שב''ש מחז''א ועוד)
 לנקב הפקק ילו  ש פסק''ת).  והרבה פוסקים הק(הגריש''א חו''ש ה'ל שב''  מרחיבו ו חותכו רק  אם אינם  יש מקילי

 ואח''כ לפתוח. 

ומכה בפטיש קורע מחתך    רבונה וסות צריכים ליזהר ממלאכת    פתיחת אריזות בשבתענין  ב   פתיחת אריזות

ואג''מ (א' קכ''ב ענף י'   שודאי ראוי לכל בעל נפש להחמיר ולפתוח הכל מעש''ק,כן כ' מנחת שבת  לועוד, ו  מוחקו
עונג ואע''פ שעי''ז יחסר כבוד ו  ,כ' שאין להתיר לפתוח בשבת כיון שבני תורה מועטין ויבואו להקל באיסור  )ד''ה כל

 , וכ''כ בחלק א' סי' צ''ג לאסור למעשה, וכמה פוסקיםזהו כבוד שבת היותר גדולשבת מ''מ להחמיר שלא לפתוח  
שיש לפתוח ע''ש (מנח''י (ראוי) הגרשז''א (עדיף) הגריש''א (לכתחילה צריך) שש''כ הגרח''ק (אצלינו לא נהגו    הזהירו

  הל' שב''ש רב ריביאט מחז''א).  Shabbos Homeלוי ארחו''ש לפתוח שום דבר בשבת) תשוהנה''ג (צריכים) שלחן ה

עשיית   מכה בפטישין  נ.  ובעבסותרן לפתח, וכן  י יש היתר בכלי קטן ומוסתקי או חותולות אא''כ מכו  בונהין  נבע
ע עור שעל וקר מותר לובפסיקת תלוש לצורך שבת, ובחותלות    קורע פתח אסור גם כשהוא רק להוציא.  אין איסור  

כשמקפיד על מדתו, ובאופן שהוא רק נוח    אסור  מחתך י''מ שהתירו משום שהוא קלקול לצורך שבת.   ו פי החבית  
  לקריעת אותיות.  ראסור כשהוא פס'' מוחקיותר לחתוך במקום זה יש מחלוקת.   

החביתומשאריזות    לפתוח שע''פ  עור  או  חותלות  כ  ם  דוקא  הוא  שחותלות  מהמ''ב  שמשמע  ידו  אע''פ  שעל  לי 
א להקל, וח''א קיצושו''ע אג''מ ועוד פי' שכל שפר''ח ועוד כ' שהמנהג הו מ"מ נהגו להקל כיון  מתבשלים בתוכו,  

שהוא מקלקל ולצורך שבת נכלל בההיתר של עור שע''פ החבית, וכן הקיל הח''ח בנדחי ישראל, וע' שעה''צ סי' ש''ז  
, וביאר חו''ש שאם פותח קצת דרך קלקולעושהו  ו וק להוציא מה שבתוכו  ס''ק ס''ז.  והקיל החזו''א (נ''א י''ג) כשעס 

מוסיף הוי תיקון קודם ואסור אא''כ קורע בבת אחת אז הוי השחתה, ועוד יש ליזהר לשיטת החזו''א בכלי    ואח''כ 
כלי.    עושה  שכשפותחו  של  הגריש''אאטום  מיקל.    אהחמיר  ובקרטון  הגר''ז  שיטת  משום  דבק  במקום  לפתוח 

וח דוקא במקום דיבוקן כשדרכן  גרשז''א ס''ל שעדיף לפתוח ע''ש ולא לסמוך על התוספתא שהוא סתום, וכ' לפתה
וע' שש''כ ריש פרק ט' שהביא שיטת החזכלפתוח שם, ושלא לפתוח במקום הנדבק כשאין דר ''א ון לפתוח שם. 

כ' לפתוח רק    Shabbos Homeך השחתה.   להחמיר והגרשז''א להקל ע''ש בהערה י'.  וכ' שגם להחזו''א יש להקל דר
  דרך השחתה. 



 בונה          28

כ' שש''כ ועוד שע''י הפתיחה נעשה כלי ואסור גם אם הוא אין בדעתו להשמתמש בו   אריזה העומד לשימוש חוזר 
  הקיל חו''ש ועוד לפותחן.   vacuum  ואקוםקופסאות הסגורות רק ע''י      עוד, ומ''מ מיקל דרך השחתה, ומגי''ס מחמיר.

אט  יעיקר הדין) רב ריבסלי וצ'יפס וכדומה יש מקילים לפותחם כרגיל (אג''מ (מיכגון של במבה ב  פתיחת שקיות
הגרי''ב), ויש מתירים רק שלא במקום הדבק (הגריש''א הל' שב''ש) וי''א כשדרכן לפתוח במקום הדבק יש לפתוח 

חו''ש עפ''י החזו''א    ר).  והחמיShabbos Home  , וי''א לפתוח רק בדרך השחתה (מחז''א ארחו''שרק שם (הגרשז''א)
גם לפי החזו''א שמקום הדיבוק נחשב רק כמגופה, והקיל חו''ש רק כשאפשר  והגרשז''א מיקל    , מצד שהא גוף אטום

  מותר רק דרך השחתה.   שצריך קריעהלהפריד שפתי השקית כשאי''צ קריעה, וכ

יש אוסרים משום פתיחת פתח העשוי להוציא (הגרחפ''ש), ויש מקילים דרך השחתה (מנח''י    פתיחת שקיות חלב
אבני   חו''ש  מחז''אישבה''ל  לכו''עשפה  מותר  שכה''ג  וארחו''ש  שש''כ  וכ''כ  אופן  ,  בכל  מקילים  ויש  (הגריי''פ ), 

''ג בכל קריעה שאין דרכה בכך), וי''א אורל''צ צי''א), והגריש''א הקיל לקרעו ע''י שינוי או בידיו, וכן הקיל תשוהנה
'ש), ובדעת הגרשז''א ע' שש''כ (ט' שלפי החזו''א מותר אפילו בפתח רגיל (בנין שבת) וי''א שאסור לפי החזו''א (חו'

הערה י''ב) שהקיל כשאינו פתח יפה רק חתך בגוף השקית נקב קטן שלא במקום הנדבק, וע' מאור שבת וארחו''ש 
  'ב) שביארו. (י''ב סוף הערה י'

מקום שמכסה פנימי מודבק לקופסה כגון קפה נמס סלטים ודיפים ופרינגלס יש מקילים    ל וכגביעי לבן  פתיחת  
ל חבית) שבה''ל הגר''י בלוי שש''כ ארחו''ש הל' עגרשז''א (קל יותר מעור שע''פ חבית) הגריש''א (הוי כמגופה ש(ה

רק כשאפשר להפריד הכי  ויש מקילים  (כמו  שב''ש פסק''ת),  ע''י לחץ  בלי לקורעו כגון כשמחובר רק  סוי מהכלי 
ו''ש), וע' ארחו''ש (י''ב הערה כ'), ויש אוסרים דרך השחתה (ח  ק ולא כשיש דבק שאז מותר ר שמצוי אצלינו, חו''ש)

ורב בלוי חולק על זה וכ' שהוא רק כהסרת מגופה, ועוד אסר קנ''ב לפי החזו''א שכאן   משום פתיחת פתח (קנ''ב)
שלא מצינו דין קורע אלא במין   חשב כעשיית כלי והגרשז''א חולק, וכ''כ קנ''ב להחמיר משום קורע, ורב בלוי חולקנ

הקילו חו''ש   לעשות חור במכסה עם קש בב' מינים כגון הפרדת אלומינום מפלסטיק, וכ''כ חו''ש.  ולענין    א' ולא
ו, וחו''ש הקיל גם כשמקפיד שהנייר לא יקרע כדי  וארחו''ש, ויש מחמירים מושם קורע שיש תיקון בהמכסה עצמ

  אינו חיבור או משום עור שע''פ חבית.שיוכל להשתמש בו כמכסה, וע' ארחו''ש שתלוי אם טעם ההיתר הוא משום ש

וכדומה יש   כגון פרינגלס  ודברים שיש להם מכסה פנימי מנייר כסף שמחובר לקופסהפתיחת קופסת קפה נמס  
לפני   כלי  נחשב  קרטון  (קופסת  עולם  ברית  מהקופסה)  חלק  ואינו  חבית  שע''פ  כעור  (שהוא  (הגרשז''א  מקילים 

ר שרק עוטף החבית  ו), וחו''ש החמיר שאינו כמו עShabbos Homeאובן פיינשטיין  הפתיחה) ארחו''ש רב בעלסקי הג''ר ר
ם אינו  לובקופסה גדולה שע''י הקריעה נשאר הכלי מתוקן לע  וכאן הוא ממש מכסה החבית.  וכן החמיר תשוהנה''ג

  . ך השחתהר דרתוכעור שמסירו וצריך עור אחר להשתמש בו שוב, ורק בקופסה קטנה שרגילים לזורקו אח''כ מ

שלפתוח   כ'  קרטושש''כ  דבקקופסת  ע''י  שמודבק  השחתה   ן  דרך  לפתוח  וי''א  והגרשז''א,  חזו''א  במחל'  תלוי 
רב ריביאט), ויש מקילים (הגריש''א (כמגופת חבית) הל' שב''ש (מותר לחתוך הנייר   Shabbos Home'ש  (נשמ''ש ארחו'

  ילים לפתוח במקום הדבק הוי כמגופה ומותר.דבק או להסירה), ומגי''ס כ' שגם לפי החזו''א אם רג 

אם הדרך בחול הוא לפתוח בשיניו החמיר הגריש''א להחשיבו כפתח נאה אלא ישחית בסכין  שקית שוקו  לפתוח  
  וכ''כ מחזו''א, וארחו''ש מיקל לפתוח בשיניו פתח נאה. 

חרי הפתיחה) שלחן הלוי ועוד), ויש  יש מקילים (חו''ש (אפילו לפי החזו''א כיון שא''א להשתמש בו אאיגלו  לפתוח  
(מח השחתה  בדרך  רק  בShabbos Home  ז''אמתירים  לפתוח  מקילים  ויש  גם יש ),  כן  ששמע  (וכ'  שב''ש  (הל'  ניו 

מהגריש''א) הגרי''ב), וי''א שהגריש''א החמיר להחשיבו כפתח נאה, והקיל הגריש''א לקטנים בזה ובשוקו הנ''ל.  
  מחתך.ובאיגלו כפול עמש''כ בענין  

  . לפתוח במקום הדבק אלא לקרוע השקית אשלהקילו אג''מ ואורל''צ, וארחו''ש כ'  אריזת סוכרלפתוח 

ומנקבין השקית החמיר הגריש''א ומחז''א שלנע   ודהיינ  טרופיתפתיחת   ץ קשית  ושקית אטומה שבתוכה משקה 
תח יפה אלא שזהו צורתו ממילא)  בהשקית הוי פתח נאה, ויש מקילים (הגרשז''א (הואיל וזורקו) אורל''צ (אינו פ

  ארחו''ש).  

 Shabbosהחור המיועד לכך (יש מקילים לנקבו ב  ן שיש כבר חור אלא שמודבק בנייר כסףקופסת שתייה מקרטו

Home  .(צ''ב בשיטתו) רב ריביאט נשמ''ש (כעור ע''פ חבית, ושותה כולו מיד והכלי כבר מתוקן)), ויש מפקפקין בזה  

כעור ע''פ חבית    ר חיצונידבקיל ארחו''ש (קריעה דרך השחתה), וחו''ש החמיר כיון שאינו  ה  להסיר סרטי הדבקה
  אלא חלק מהמכסה. 

  יש לדון משום מחתך ע''ש. שקית טישולפתוח 

החמיר חו''ש ורב ריביאט ודנו מצד    לקרוע רצועת פלסטיק המחובר למכסה בקבוק פלסטיק שכדי לפתוח צריך  
והגרשז''א   וקורע,  בפטיש  וכ''כ  מכה  הגרי''ש Shabbos Homeהקיל  רק    , והעיר  פקקים שונים שחלק מהם יש  שיש 

חיבורים קטנים מהטבעת להפקק ויש להקל בהם משום פסיקת תלוש משא''כ בהסוג שכל הטבעת מחובר להפקק 
  שיש לדון בזה משום קורע. 

של קרטון נקב  פלסטיק המכסה  ויש  דבקנלפעמים    חתיכת  וכודומה)  ספרינג  (קרטון  כמו בהסרת   אח''כ  להקל 
וכדומה) ויש להחמיר בהם (הלכה שלימה, והביא שהסכים רב   Tropicanaלק מהקרטון (מגופה, ולפעמים נעשה כח 

    שריאל רוזנברג). 


