
 שו"ת מאמר מרדכי כרך ד הלכות שבת סימן סד
המג"א )שם ס"ק י"ג( מבאר שבחותלות מטרת הכיסוי אינה ככלי גמור אלא נועד לגרום 
לתמרים ולתאנים לגמור בישולם, ולכן מותר לפותחם. תירוץ זה מתאים ביותר לקופסת 

השמור בתוכם.  שימורים שאין עיקרה לשמש כצלחת או ככוס אלא לשמור או לכבוש את האוכל
אין זה עיקר השימוש שלהם, ומותר. ועוד, וזה  -ואם לאחר פתיחתם יש בהם שימוש כלשהוא 

העיקר, שחותלות הן לשימוש חד פעמי ואילו חבית בדרך כלל היא לשימוש חוזר, וע"כ לסתור 
 כלי שהוא "מוסתקי" מותר משום שאין לזה חשיבות והוי לשימוש חד פעמי.

פתיחת קופסאות שימורים היא משום שהקופסא הייתה קיימת כבר קודם  סיבה נוספת להיתר
הפתיחה, שהרי מילוי קופסאות שימורים הוא בשני שלבים: קודם ממלאים את הקופסא ואחר 
כך מכסים אותה במכסה פח בלחץ או בהלחמה. וכיון שהקופסא היתה כלי קיבול גם קודם 

 ירת כלי חדש. אין בפתיחתה יצ -פתיחתה ע"י פותחן קופסאות 
 האם צריך להוציא את האוכל מהקופסא הפתוחה? 

אינו חייב לאכול את כל התמרים הנמצאים  -הפותח חותלות של תמרים ורוצה לאוכלם 
בחותלת, ואף על פי שחותלת זו נועדה מלכתחילה לשימוש חד פעמי, כיון שזהו שימושה. וכי 

ולכן מותר להשתמש בה זמנית ככלי נאמר לאדם לאכול את כל התמרים אם פתח את הכלי? 
 איחסון. 

ומותר גם לפתוח את קופסת השימורים ולאכול ממנה, כמו שנוהגים חיילים בשטח, כיון שאחרי 
 עדיף.  -השימוש זורקים, וכבר כתבנו לעיל שאם אפשר ירוקן את התכולה לצלחת 

 למי אסור לפתוח קופסת שימורים? 
ו בקופסת השימורים הריקה לשתילה או לאיחסון מי שמשתמש בשבת או ביום חול שאחרי

חפצים, בין אם היא קטנה או גדולה, אף על פי שהוא אדם יחיד במינו ואין אנשים עושים כמוהו 
ע"י פתיחת הקופסאות בשבת הוא מייצר כלי חדש. ואדם זה אף על פי שאפשר למצוא לו  -

שבשבילו הפתיחה היא גמר מלאכה, קולות כדלעיל, עדיף לו לפתוח את הקופסא בערב שבת כיון 
שהרי שני נימוקים עיקריים להיתר: א. חד פעמי. ב. היה כלי קודם. ומי ששימושו בכלי אינו חד 

 אין לו היתר.  -פעמי 
תבוא  -מותר ַלכל לפתוח, כי אין מי שמשתמש בהם. והמחמיר  -קופסאות קטנות של סרדינים 

 עליו ברכה, ובלבד שלא ימנע עונג שבת. 
קופסאות של חצי קילו, בעבר היה אסור לפתוח בשבת כי אז נהגו אחר השימוש לקחת את ב

הקופסא הריקה לפחח שיוסיף לה ידית והיו משתמשים בה לנטילת ידים. אך היום אין מי 
 מותר כי בטלה דעתו.  -לו לבדו אסור, ולכל האחרים  -שעושה כן, ואם נמצא אדם כזה 
אסור לו לפתוח  -לו שתילים בביתו ומשתמש בקופסאות כאלו ומי שיש לו "משתלה" או שיש 

אין זה אוסר לכל העולם לפתוח  -קופסאות כאלו בשבת. ואף על פי שעושין כן במשתלות 
 הקופסאות כדלעיל, ורק אוסר להם עצמם. 

יש מכשירים שונים לפתיחת קופסאות. יש הפותחים פתח רגיל ויש פותחנים משוכללים העושים 
ללא קצוות. ולמעשה אין בענין זה חילוק הלכתי כיון שמטרתו לפתוח בלבד. אמנם פתח נאה 

כבר כתבנו  -אם מכוון בכוונה שיהיה פתח נאה שיוכל להשתמש אחר כך בשימושים אחרים 
 לעיל שאסור לפתוח בכל כלי, ובמיוחד אם עושה פתח נאה. 

ליהם פותחן שנפתח במשיכה, יש לדון בקופסאות שימורים, כגון: סרדינים וזיתים שמחובר א
והבעיה שלכאורה זה פתח יפה ואסור. אולם למעשה זה נחשב כבר סדוק, ועוד שאין זה פתח 
כ"כ יפה שהרי הוא חותך את הידיים וכו', ועוד שבפתיחה הוא לא מתכוון לפתח יפה, וע"כ יש 

 להתיר. 
ושותים מהפתח אבל יש בעיה לכאורה בפתיחת פחיות שתייה ע"י שמסירים את הלשונית 

שנוצר, ובזה ודאי עושים פתח יפה כדי שיוכל להניח את השפתיים עליו. וע"כ אין לשתות מתוך 
 הפחית בשבת אלא אחר שיפתח ירוקן את כל המשקה לתוך כוס.

 שש"כ פרק ט 
קופסאות שקים ואריזות קרטון אשר רגילים להשתמש בהם שימוש חוזר אחרי פתיחתם  :ב

לפותחם בשבגג וביו"ט אפילו אם הוא עצמו אין בדעתו להשתמש בהם והוצאת תכולתם אסור 
עוד שימוש נוסף שהרי עלידי פתיחתם הם נעשים כלי ואין היתר לפתוח את הקופסה או את 

 .השק אלא אם כן יקלקלם תחילה ויעביר את התכולה לכלי אחר
ר אחרי פתיחתן גם קופסאות ושקיות אשר בדרך כלל אין רגילים להשתמש בהן שימוש חוז :ג

והוצאת תכולתן אין לפותחן בשבת וביו"ט מכיון שקיימת אפשרות לשמור בהן את התכולה עם 
ולכן אין לפתוח קופסת  פתיחתן ואין לפותחן אפילו אם יריק את התכולה מיד עם פתיחתן.



קופסת קרטון המכילה משקין כמו של חלב או מיץ חבילת מצות שקית נייר שסגורה  ,שימורים
ידי הדבקה כגון שקית סוכר שקית מחומר פלסטי ששפתותיה מחוברות על ידי הדבקה או על 

אולם יש שמקילים לפתוח קופסאות  .על ידי חום או על ידי תיפור לחץ כגון שקית חלב וכדו'
ואריזות כאלה שאין רגילים להשתמש בהן שימוש חוזר אם אמנם אין  פחיות משקה שקיות

חוזר אחרי הוצאת תוכנן והוא פותח אותן בצורה כזאת שאין בדעתו להשתמש בהן שימוש 
מתכוון לעשות פתח יפה לשימוש ואם בדעתו להשתמש בהן שימוש חוזר אסור לפותחן גם לדעת 

השקית או את  המקילים האלה. וגם לדעת האוסרים הנ"ל אם ניקב את הקופסה או קרע את
ה כך שלא תהיה עוד ראויה לשימוש הקופסה או את החבילה בצדה או בתחתיתה עובר לפתיחת

מותר לפתוח חלק ממכסה הקופסה אם בשעת פתיחתה מיד מעקם את  בתור כלי לית לן בה גם
 המכסה ומוציא את תוכנה.

שקיות אשר רגילים להריק את תכולתן מיד עם פתיחתן כמו שקיות קטנות של סוכר בבתי  :ד
ותחן בשבת וביו"ט ויקפיד לפותחן שלא מלון וכדו ואריזות שונות של ממתקים וכדו מותר לפ

 במקום האותיות וכדלהלן ואף מותר לחתוך אותן במקום המיוחד לכך.
 ילקוט יוסף

שקיות חלב, וכן חבילות מזון סגורות ועטופות בנייר, מותר לקרוע את השקית או את הנייר  כא
 בשבת כדי ליקח משם את המזון, ובפרט אם עושה כן דרך השחתה וקלקול. 

לפיכך, מה שיש נוהגים שכאשר יש שמחה בבית הכנסת מכינים שקיות עם ממתקים  :כב
רים חוט בראש השקית, מותר לקרוע את השקיות לצורך דברי ומחלקים אותם לילדים, וקוש

 המאכל שבשקית. 
ייר העוטף את המצות כדי ליקח משם מצה, או לקרוע נייר וכן מותר לקרוע בשבת את הנ :כג

העוטף את הוופל, או הגלידה, או שקית משקה )טרופית( וכל כיוצא באלו. ובפרט אם קורע דרך 
השחתה וקלקול. ואף על פי שכל המקלקלים בשבת פטורים אבל אסורים, משום צורך אוכל 

 דשבת לא אסרו. 
מעיקר הדין מותר לפתוח בשבת קופסאות שימורים ]של מצרכי מזון שונים[ לצורך סעודות  :כד

לות של תמרים, שמותר לשבר ולחתוך אותן שבת, ואפילו על ידי פותחן המיוחד לכך, כדין חות
לצורך אכילת התמרים שבהן. כיון שאינו עשוי לשימוש חוזר. ומכל מקום אם אפשר לפותחן 

 שבת, או לעשות חור גם מלמטה, טוב ונכון לעשות כן.-מערב
ידי משיכתה נעשה בפחית כמין פתח לשתיה, -פחית שתיה שיש בראשה כמין טבעת שעל :כה

מעיקר הדין מותר לפותחה בשבת, שמאחר ואין דרך לשמור את הפחית לאחר שהתרוקנה, אין 
 מכל מקום טוב ונכון להחמיר שלא לפותחה לגמרי.בפתיחתה איסור ''מתקן מנא''. ו

 בקבוקים ופקקי ואריזות שימורים קופסאות פתיחת לדיני פתיחה -פסק"ת 
 כל) מדרבנן אסור קלקול דרך אפילו בשבת וקריעה כלי ששבירת הגם כי, אלו הלכות מכל המתבאר

 הדבר של והקריעה השבירה עצם מטרתו שאין כיון מקום מכל(, אסורים אבל פטורים המקלקלין
. ב. גרוע כלי. א: תנאים בשלשה חכמים התירוהו, שבתוכו למה להגיע דרך לפלס כדי אלא, עצמו
 בדורות שנתחדש למה ופינה יתד ומכאן .שבת לכבוד לכך שצריך. ג. קלקול דרך הפתח קורע או שובר

 לפותחן כדי לקרעם או לשברם צריכים אשר אריזות סוגי ושאר השימורים קופסאות, האחרונים
 מהם ונפרד נקרע פתיחתן שבעת הצנצנות ומכסי הבקבוקים פקקי זה בכלל וכן, תכולתם ולהוציא

 ונחלק, י"בעזה להלן שיתבאר מה לכל נפש לכל ושוה קצר סיכום לכתוב נכון הדברים ובפתח .טבעת
 תכולתה כל את מיד להוציא לפתיחתה תיכף הדרך אשר קטנה אריזה. א. סוגים לשלשה הדבר

 אריזה. ב. וציורים אותיות מקריעת שיזהר ובלבד, ולפותחה לקורעה מותר, לאשפה אותה ולזרוק
 גדולי בה נחלקו - אותה זורקים שמתרוקנת ולאחר. זמן במשך בתכולתה להשתמש הדרך אשר
 השחתה דרך יקרענה ואם, ברכה עליהם תבוא והמחמירים, לסמוך מי על להם יש והמקילין, עולם

 ובלבד) הכל לדברי מותר, תכולה שום להחזיק ראויה תהיה לא שוב ומיד שתיכף באופן, וקלקול
 לפני קטנה או קטן ידי על לכתחילה להקל אפשר וכן(, ל"וכנ, וציורים אותיות במקום יקרע שלא

 שגומר לאחר שגם דהיינו'. פעמי רב' לשימוש ליעדה הדרך אשר אריזה. ג. מצוות לגיל הגיעם
 אם ואף, בשבת ולקורעה לפותחה הכל לדברי אסור, חדשה תכולה שוב בה מניחים, שבה התכולה

 '.סותר' משום בו יש וגם, דעתו בטילה, והשחתה קלקול דרך יעשה הוא
 אשר את והכינו השישי ביום והיה" הכתוב דברי לקיים בארחותיו המדקדק לכל ונכון ראוי ובודאי

 מיני מכל לימלט כדי, למיניהן השתיה ובקבוקי האריזות מיני כל את יום מבעוד ולפתוח", יביאו
 .ופקפוקים חששות
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