
 פתיחת קופסאות בשבת 
 סעיף א   שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיד

אין בנין וסתירה בכלים. וה"מ, שאינו בנין ממש כגון חבית, הגה: שאינה מחזקת  
שנשברה ודיבק שבריה בזפת, יכול לשברה ליקח מה שבתוכה ובלבד   ,ארבעים סאה

לנקבה נקב יפה שיהיה לה לפתח, דא"כ הוה ליה מתקן מנא; אבל אם היא    שלא יכוין
שלמה, אסור לשברה אפי' בענין שאינו עושה כלי. ואפי' נקב בעלמא אסור לנקוב בה  

ואם  . מחדש, ואפי' יש בה נקב חדש, אם להרחיבו, אסור. הגה: ובלבד שיתכוין לכך
סו שהרי אינו מתכוין להוסיף.  היה סכין תקוע מע"ש בחבית, מותר להוציאו ולהכני

הגה: ודוקא שהוציאו ג"כ פעם אחת מבע"י, אבל אם לא הוציאו מבע"י, אסור דהוי  
 . פסיק רישא דעושה נקב ופתח לחבית

מותר להתיז ראש החבית בסייף דלאו לפתח מכוין, כיון שמסיר ראשה; אבל  :  סעיף ו
מח שעושה נקב גדול; ואינו  לנקבה בצדה, בין של חבית בין של מגופה, אסור אפי' ברו

דומה לפתח דכיון דהוי מצדה ודאי לפתח מכוין. וליקוב המגופה למעלה, מותר, דלאו  
 לפתח מכוין, שאין דרך לעשות פתח למעלה אלא נוטל כל המגופה. 

חותלות )פי' מיני כלים( של תמרים וגרוגרות, אם הכיסוי קשור בחבל, מתיר  :  סעיף ח
אפילו בסכין, ואפי' גופן של חותלות, שכל זה כמו   וסותר שרשרות החבל וחותך 

 ששובר אגוזים או שקדים כדי ליטול האוכל שבהם.
 משנה ברורה סימן שיד 
מטעם סתירה ואף דבעלמא קי"ל דסותר אינו חייב אלא   - )ז( אסור לשברה וכו' 

כשהוא ע"מ לבנות דאל"ה מקלקל הוא מדרבנן מיהו אסור ובביאור הגר"א הסכים  
ם דס"ל דאין סתירה בכלים אפילו כשעושה שבירה בכלי שלמה אם לא  להפוסקי

 כשעושה אותה כלי ע"י השבירה דאז חייב עכ"פ לכו"ע משום מכה בפטיש:
דאין בנין וסתירה בכלים ומיירי בחבית גרועה שמדובק שבריה   -)כג( מותר להתיז 

גופה לבד  בזפת ולא בשלמה וכמבואר הכל לעיל בס"א ואם ירצה להתיז רק ראש המ
 אפילו בחבית שלמה שרי דלא מקרי שבירה כיון שאינה מחוברת לחבית: 

כלים עשויים מכפות תמרים כמין סלים ומניחים בתוכן תמרים רעים   -)לח( חותלות 
 להתבשל: 

ודוקא הני דלאו כלים גמורים הן דאינם עשוים אלא שיתבשלו   -)מ( ששובר אגוזים 
ם המחבר בריש ס"ז לאיסור ומחצלת שתופרים  התמרים בתוכן אבל כלי גמור כבר סת

 בו פירות מסתפק הפמ"ג אם דמי לחותלות: 
 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  
תר  לגרום לתמרים ולתאנים לגמור בישולם, ולכן מותר לפותחם. תירוץ זה מתאים ביו

לקופסת שימורים שאין עיקרה לשמש כצלחת או ככוס אלא לשמור או לכבוש את  
אין זה עיקר   -האוכל השמור בתוכם. ואם לאחר פתיחתם יש בהם שימוש כלשהוא 

השימוש שלהם, ומותר. ועוד, וזה העיקר, שחותלות הן לשימוש חד פעמי ואילו חבית  
וא "מוסתקי" מותר משום שאין  בדרך כלל היא לשימוש חוזר, וע"כ לסתור כלי שה

 לזה חשיבות והוי לשימוש חד פעמי. 
סיבה נוספת להיתר פתיחת קופסאות שימורים היא משום שהקופסא הייתה קיימת  
כבר קודם הפתיחה, שהרי מילוי קופסאות שימורים הוא בשני שלבים: קודם  

ון  ממלאים את הקופסא ואחר כך מכסים אותה במכסה פח בלחץ או בהלחמה. וכי 
אין בפתיחתה   - שהקופסא היתה כלי קיבול גם קודם פתיחתה ע"י פותחן קופסאות 

 יצירת כלי חדש.  
 האם צריך להוציא את האוכל מהקופסא הפתוחה?  

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



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

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

 עדיף.   -
 למי אסור לפתוח קופסת שימורים?  

מי שמשתמש בשבת או ביום חול שאחריו בקופסת השימורים הריקה לשתילה או  
היא קטנה או גדולה, אף על פי שהוא אדם יחיד במינו ואין  לאיחסון חפצים, בין אם 

ע"י פתיחת הקופסאות בשבת הוא מייצר כלי חדש. ואדם זה   - אנשים עושים כמוהו 
אף על פי שאפשר למצוא לו קולות כדלעיל, עדיף לו לפתוח את הקופסא בערב שבת  

היתר: א. חד  כיון שבשבילו הפתיחה היא גמר מלאכה, שהרי שני נימוקים עיקריים ל 
 אין לו היתר.   -פעמי. ב. היה כלי קודם. ומי ששימושו בכלי אינו חד פעמי  

מותר ַלכל לפתוח, כי אין מי שמשתמש בהם.   -קופסאות קטנות של סרדינים 
 תבוא עליו ברכה, ובלבד שלא ימנע עונג שבת.   -והמחמיר 

אחר השימוש   בקופסאות של חצי קילו, בעבר היה אסור לפתוח בשבת כי אז נהגו
לקחת את הקופסא הריקה לפחח שיוסיף לה ידית והיו משתמשים בה לנטילת ידים.  

  - לו לבדו אסור, ולכל האחרים  - אך היום אין מי שעושה כן, ואם נמצא אדם כזה 
 מותר כי בטלה דעתו.  

אסור   -ומי שיש לו "משתלה" או שיש לו שתילים בביתו ומשתמש בקופסאות כאלו 
אין זה אוסר לכל   -סאות כאלו בשבת. ואף על פי שעושין כן במשתלות לו לפתוח קופ

 העולם לפתוח הקופסאות כדלעיל, ורק אוסר להם עצמם.  
יש מכשירים שונים לפתיחת קופסאות. יש הפותחים פתח רגיל ויש פותחנים  
משוכללים העושים פתח נאה ללא קצוות. ולמעשה אין בענין זה חילוק הלכתי כיון  

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

 פתח נאה.  
יש לדון בקופסאות שימורים, כגון: סרדינים וזיתים שמחובר אליהם פותחן שנפתח  

. אולם למעשה זה נחשב כבר סדוק,  במשיכה, והבעיה שלכאורה זה פתח יפה ואסור
ועוד שאין זה פתח כ"כ יפה שהרי הוא חותך את הידיים וכו', ועוד שבפתיחה הוא לא  

 מתכוון לפתח יפה, וע"כ יש להתיר.  
אבל יש בעיה לכאורה בפתיחת פחיות שתייה ע"י שמסירים את הלשונית ושותים  

ניח את השפתיים עליו. וע"כ  מהפתח שנוצר, ובזה ודאי עושים פתח יפה כדי שיוכל לה 
 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   :ב

פתיחתם והוצאת תכולתם אסור לפותחם בשבגג וביו"ט אפילו אם הוא עצמו אין  
הם עוד שימוש נוסף שהרי עלידי פתיחתם הם נעשים כלי ואין  בדעתו להשתמש ב

היתר לפתוח את הקופסה או את השק אלא אם כן יקלקלם תחילה ויעביר את  
 . התכולה לכלי אחר

גם קופסאות ושקיות אשר בדרך כלל אין רגילים להשתמש בהן שימוש חוזר אחרי    :ג
פתיחתן והוצאת תכולתן אין לפותחן בשבת וביו"ט מכיון שקיימת אפשרות לשמור  
בהן את התכולה עם פתיחתן ואין לפותחן אפילו אם יריק את התכולה מיד עם  

המכילה משקין כמו של   קופסת קרטון  , ולכן אין לפתוח קופסת שימורים פתיחתן.
חלב או מיץ חבילת מצות שקית נייר שסגורה על ידי הדבקה כגון שקית סוכר שקית  
מחומר פלסטי ששפתותיה מחוברות על ידי הדבקה או על ידי חום או על ידי תיפור  

  אולם יש שמקילים לפתוח קופסאות פחיות משקה שקיות   .לחץ כגון שקית חלב וכדו'
גילים להשתמש בהן שימוש חוזר אם אמנם אין בדעתו  ואריזות כאלה שאין ר 



להשתמש בהן שימוש חוזר אחרי הוצאת תוכנן והוא פותח אותן בצורה כזאת שאין  
מתכוון לעשות פתח יפה לשימוש ואם בדעתו להשתמש בהן שימוש חוזר אסור  
לפותחן גם לדעת המקילים האלה. וגם לדעת האוסרים הנ"ל אם ניקב את הקופסה  

השקית או את הקופסה או את החבילה בצדה או בתחתיתה עובר   את  או קרע
מותר לפתוח   לפתיחתה כך שלא תהיה עוד ראויה לשימוש בתור כלי לית לן בה גם 

 חלק ממכסה הקופסה אם בשעת פתיחתה מיד מעקם את המכסה ומוציא את תוכנה. 
שקיות אשר רגילים להריק את תכולתן מיד עם פתיחתן כמו שקיות קטנות של   :ד

סוכר בבתי מלון וכדו ואריזות שונות של ממתקים וכדו מותר לפותחן בשבת וביו"ט  
ויקפיד לפותחן שלא 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   כא
 שה כן דרך השחתה וקלקול.  את הנייר בשבת כדי ליקח משם את המזון, ובפרט אם עו

לפיכך, מה שיש נוהגים שכאשר יש שמחה בבית הכנסת מכינים שקיות עם   :כב
ם ומחלקים אותם לילדים, וקושרים חוט בראש השקית, מותר לקרוע את  ממתקי

 השקיות לצורך דברי המאכל שבשקית.  
וכן מותר לקרוע בשבת את הנייר העוטף את המצות כדי ליקח משם מצה, או   :כג

לקרוע נייר 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[   :כד

פותחן המיוחד לכך, כדין חותלות של תמרים,   לצורך סעודות שבת, ואפילו על ידי
שמותר לשבר ולחתוך אותן לצורך אכילת התמרים שבהן. כיון שאינו עשוי לשימוש  

שבת, או לעשות חור גם מלמטה, טוב  -חוזר. ומכל מקום אם אפשר לפותחן מערב
 ונכון לעשות כן.

ידי משיכתה נעשה בפחית כמין פתח  -פחית שתיה שיש בראשה כמין טבעת שעל :כה
לשתיה, מעיקר הדין מותר לפותחה בשבת, שמאחר ואין דרך לשמור את הפחית  

תיחתה איסור ''מתקן מנא''. ומכל מקום טוב ונכון להחמיר  לאחר שהתרוקנה, אין בפ
 שלא לפותחה לגמרי. 

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

  מטרתו  שאין  כיון מקום מכל (, אסורים אבל פטורים המקלקלין כל) מדרבנן  אסור
,  שבתוכו למה להגיע  דרך לפלס כדי אלא, עצמו הדבר של והקריעה השבירה  עצם

.  קלקול דרך הפתח קורע או שובר . ב. גרוע כלי. א: תנאים בשלשה חכמים התירוהו
,  האחרונים בדורות שנתחדש למה ופינה יתד ומכאן .שבת לכבוד לכך שצריך. ג

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

  מה  לכל נפש לכל  ושוה  קצר  סיכום  לכתוב נכון הדברים ובפתח . טבעת מהם  ונפרד
  תיכף   הדרך  אשר   קטנה  אריזה.  א.  סוגים  לשלשה  הדבר   ונחלק,  י"בעזה   להלן  שיתבאר

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

  מותר ,  תכולה  שום  להחזיק  ראויה   תהיה  לא  שוב  ומיד   שתיכף  באופן,  וקלקול  השחתה
  להקל  אפשר וכן (, ל" וכנ, וציורים אותיות  במקום  יקרע שלא ובלבד )  הכל לדברי 

  ליעדה  הדרך אשר  אריזה . ג. מצוות לגיל הגיעם לפני  קטנה  או  קטן  ידי על לכתחילה 
  תכולה  שוב בה מניחים, שבה התכולה  שגומר לאחר  שגם דהיינו'. פעמי  רב' לשימוש
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  קלקול  דרך יעשה  הוא אם  ואף, בשבת ולקורעה לפותחה הכל לדברי  אסור , חדשה
 '. סותר' משום בו יש וגם,  דעתו בטילה, והשחתה

  השישי  ביום  והיה " הכתוב דברי לקיים בארחותיו  המדקדק  לכל ונכון  ראוי ובודאי
  השתיה  ובקבוקי האריזות מיני כל את יום מבעוד ולפתוח", יביאו  אשר את והכינו

 .ופקפוקים חששות  מיני מכל לימלט כדי, למיניהן
 

 הלכות קשירה בשבת 
 סימן שיז למשנה ברורה  הקדמת ה 

דיש כאן ג' חלוקות אחד חייב חטאת ואחד פטור אבל אסור ואחד   בגמרא אמרינן
מותר לכתחלה ולשיטת הרי"ף והרמב"ם והמחבר דסתם כותייהו דינא הכי דאם הוא  
קשר של קיימא כגון שדרכו שיהיה כך לעולם ]דהיינו שאינו קוצב זמן בדעתו להתירו  

טאת ונתבאר לקמן  והוא קשר שעשוי להתקיים תמיד[ והוא ג"כ מעשה אומן חייב ח
בסוף הסעיף בהגה מה הוא מעשה אומן ואם הוא קשר של קיימא ואינו מעשה אומן  
מעשה אומן ואינו קשר של קיימא פטור אבל אסור אינו מעשה אומן ואינו קשר של  
קיימא מותר לכתחלה ודעת רש"י והרא"ש וש"פ דלא תלי כלל בעצם הקשר אם הוא  

דאם הוא קשר של קיימא דהיינו שדרכו שישאר    מעשה אומן אלא דעיקר החילוק הוא
כך לעולם וכנ"ל חייב חטאת ואפילו אם הוא מעשה הדיוט ואם אין דרכו לקושרו רק  
לזמן פטור אבל אסור דדמי קצת לשל קיימא ואפילו אם הוא מעשה הדיוט ואם דרכו  
  להתירו באותו יום מותר לכתחלה אפילו הוא מעשה אומן דאין שם קשר עליו וי"א 
דכל מי שדרכו להתיר בתוך שבעה ימים הוי כמו שדרכו להתיר באותו יום ומעתה  

 יבוארו דברי המחבר והרב על נכון: 
 סעיף א  דין קשירה ועניבה בשבת.  שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיז

הקושר קשר של קיימא, והוא מעשה אומן, חייב, כגון: קשר הגמלים וקשר הספנים  
ת מנעל וסנדל שקושרים הרצענים בשעת עשייתן וכן כל כיוצא בזה, אבל  וקשרי רצועו

הקושר קשר ש"ק ואינו מעשה אומן, פטור. הגה: ויש חולקים שסבירא להו דכל קשר  
ש"ק, אפילו של הדיוט, חייבין עליו )רש"י והרא"ש ור' ירוחם וטור(. וי"א שכל קשר  

א )כל בו והגה"מ פ"י( ויש מקילין  שאינו עשוי להתיר באותו יום עצמו, מקרי של קיימ
לומר דעד שבעה ימים לא מקרי של קיימא )טור ומרדכי( )וע"ל סימן שי"ד ס"י(. וקשר  
שאינו ש"ק ואינו מעשה אומן, מותר לקשרו לכתחלה, הגה: וכן לענין התרתו דינו כמו  
  לענין קשירתו )טור(, כיצד: נפסקה לו רצועה וקשרה, נפסק החבל וקשרו, או שקשר 
חבל בדלי או שקשר רסן בהמה, הרי זה פטור וכן כל כיוצא באלו הקשרים שהם מעשה  
הדיוט וכל אדם קושר אותם לקיימא. וכל קשר שאינו של קיימא, אם קשרו קשר  
אומן הרי זה אסור;  ולצורך מצוה, כגון שקושר למדוד אחד משיעורי התורה, מותר  

יזהר שלא להתיר שום קשר שהוא  לקשור קשר שאינו של קיימא. הגה: וי"א דיש ל
שני קשרים זה על זה,  דאין אנו בקיאים איזה מקרי קשר של אומן דאפילו בשאינו  
של קיימא אסור לקשרו וה"ה להתירו, וכן נוהגין )הגהות אלפסי פרק אלו קשרים(;  
ומ"מ נראה דבמקום צערא אין לחוש ומותר להתירו, דאינו אלא איסור דרבנן  

זרו. והא דבעינן ב' קשרים זה על זה, היינו כשקושר ב' דברים ביחד,  ובמקום צער לא ג
 אבל אם עשה קשר בראש אחד של חוט או משיחה, דינו כשני קשרים )סמ"ג(.  

 שש"כ פרק טו  
אסור לקשור קשר הן בשבת הן ביו"ט ובכלל איסור זה קשירת שני הקצוות    סעיף נב:

שירת קשר בקצהו של חוט או  של חבל סרט וכל דבר אחר הנקשר בקשר כפול, ק
שנוהגים לקשור בקצוות של חוטי הציצית   באמצעו ואפילו קשר אחד בלבד כגון זה

וקשירת קשר שטוח דהיינו הקושר שני קצוות בקשר אחד קשר סבתא ויש להזהר  
בדינים אלה במיוחד לגבי קשירת מטפחת ראש, בקשירת סרטים בשערות ובשמלות,  



ת מפית לצואר הקטן וכיו"ב הן לגבי קשירת קשר הן  בקשירת סדין למיטה, בקשיר
 לגבי עניבת עניבה. 

ושמעתי מהגרש"ז אויערבך זצ"ל דמה שנהגו הנשים לקשור שני קשרים    :הערה קעה
זע"ז במטפחת הראש די"ל דאין זה בכלל קשר אמיץ והדק היטב וגם עומד להתיר בו  

 ביום עי במ"ב ס"ק יד. 
לקושרו בשבת אם בדרך כלל וגם כעת הוא עומד  קשר שאינו אמיץ מותר  :נדסעיף 

להפתח תוך יום אחד. במקום צורך, צער או מצוה מותר לקשור קשר גם אם אינו  
משבוע ימים ולכן מותר   עומד להפתח תוך יום אחד כל עוד שעומד להתקיים פחות

לקשור תחבושת על פצע בקשר כפול רופף אם הוא עומד לפותחו תוך יום אחד ואילו  
עניבה ואם   שת שתישאר ליותר מיום אחד יהדקה במהדקי תחבושת או בקשרתחבו

אי אפשר מותר להדק גם אותה על ידי קשר כפול רופף בתנאי שהוא עומד לפותחו  
תוך שבוע ימים וכן קושרת אשה מטפחת ראש שלה בקשר כפול רופף ובלבד שהיא  

בכל יום אבל אם היא רגילה להסיר את המטפחת מבלי לפתוח את   רגילה לפותחו
 הקשר אסורה היא לקשור גם אם עכשיו דעתה לפותחו בו ביום. 

עניבה שהסתבכה והפכה לקשר מותר להתירה ואם אינו יכול להתירה לעת   ס: סעיף
 הצורך מותר לנתקה וראה לעיל סוף סעיף נח ודבר זה שכיח בשרוכי הנעליים. 

  סףילקוט יו
כל קשר שעשוי להתירו בתוך שבעה ימים, או לפחות בתוך שלשה ימים, מותר   ו:

לקושרו בשבת בקשר ועניבה. ולכן מותר לקשור שרוך הנעלים בשבת, אף על פי שיודע  
בעצמו שאינו מתירו במוצאי שבת, כגון שהוא נשאר במוצאי שבת בנעלו אשר ברגליו,  

 תוך שלשה ימים מותר. מכל מקום כיון שהוא מתירו לאחר מכן ב
יש אומרים שצריך להזהר שלא לקשור בשבת שני קשרים זה על גב זה, אף על פי   ח:

שאינו עושה כן לקיימא, מפני שאין אנו בקיאים לדעת מה קשר ''מעשה אומן'', ושמא  
נחשבים כמעשה אומן, ורק במקום צער אין להחמיר, שהואיל ואינו    שני קשרים זע''ז

אלא איסור דרבנן במקום צער לא גזרו. והעושה קשר בראש החוט דינו כשני קשרים  
זה על זה, שהוא מתהדק היטב שם. ויש חולקים ומתירים לקשור שני קשרים זה על  

לקשור בשבת שני   זה בשבת, כל שאינו עושה כן לקיימא. וכן המנהג פשוט להתיר
קשרים זה על זה, כל שבדעתו להתיר הקשרים בתוך שבעה ימים, או לפחות בתוך  
 שלשה ימים. והמחמיר תבוא עליו ברכה. ונראה דהוא הדין לקשר אחד בראש החוט. 

שבת בקשר ועניבה, ובלא כוונה נקשר בשני קשרים  -אם קשר את שרוך נעלו בערב  יב:
זה על זה, דינו כקשר העשוי להתירו בכל יום, ומותר להתירו בליל שבת. ואם אינו  

 יכול להתירו מותר לחתכו ולנתקו.  
 
 
 


