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  סימ� שיד  �בני� וסתירה בכלי�  
  

  שיטות הראשוני� והפוסקי�
  
  

  .אי� בני� בכלי�  ואי� סתירה בכלי�  �  :שבת קכב.  ביצה כב
  

ובלבד שלא יתכוי� , שובר אד� את החבית לאכול הימנה גרוגרות � .משנה שבת קמו
  )א  במוסתקי"העמידה זאת אליבא דר:  בביצה לג' והגמ(.        לעשות כלי

  

  .רב אמר חייב משו� בונה:  עייל שופתא בקופינא דמרא � :שבת קב
  

ואמאי הוא במקו� אחד ועירובו ...   נתנו במגדל ואבד המפתח הרי זה עירוב � :עירובי� לד
משו� ' שהרי שובר אד� וכו', ש על קושיית הגמ"ורא' והקשו תוס[ ?                  במקו� אחר

  ! ]?ס בכלי�"דאי� בו
  
  
  
  

אי� בני� וסתירה ] )   כלי רעוע[מוסתקי  ( = בכלי שנשבר ודיבק שבריו בזפת  'ותוסש "הרא עתלד
כשעושה כל הכלי או (  יש בני� וסתירהא( בשאר כלי� ,      )וההעמדה במוסתקי היא א) לדעת חכמי�(

לא בהחזרת א( ,  ]מא� דעייל שופתא בקופינא דמרא חייב משו� בונה �: כדאיתא בשבת קב[תיקו� גמור 
לא (=ס בכלי של� "שיש בו: מ מעירובי� לד"וכ().                    'תריסי� והחזרת מנורה של חוליות וכדו

ואמאי הוא במקו� אחד ועירובו  …נתנו במגדל ונעל בפניו ואבד המפתח הרי זה עירוב: "שהרי נאמר ש�,  )מוסתקי

ותיר* דזה דוקא !   '?ששובר אד� וכו. שהרי תנ� בשבת קמו ' ש על קושיית הגמ"ותמה הרא  �!"  ?במקו� אחר הוא

  .) במוסתקי

  
וההעמדה במוסתקי זה .    שבת קמו(= בכלי� קטני� אפילו לא רעועי� אי� בני� וסתירה   �"הרלדעת 

מ כי אמרינ� אי� בני� "ומ.    [:)עירובי� לד(=א( בכלי� גדולי� יש בני� וסתירה ,   )א"רק אליבא דר
,  אבל עושה כלי מתחילתו,    מ בכלי שנתפרק ואי� צרי( אומ� בחזרתו"הנ,   כלי�וסתירה ב

אלא עושה כלי , כל שהחזירו לא מיקרי בני� בכלי�  �נ כלי שנתפרק וצרי( אומ� בחזרתו  "א
לי� אמרינ� בכ, שחשיבות המלאכה עצ� הבני�, מ ביאר  דדוקא בבני�"באג(.]             ומיחייב משו� בונה, מיקרי

כ "וע, י הסתירה"שחשיבות המלאכה אינה בכ( שהבני� סתור אלא בתיקו� שע, כ בסתירה"משא,   שעושה כלי אי� ל( בני� גדול מזה
  .)כיו� שאי� סתירה בכלי� לא הוי סותר ג� כשסותר הכלי לגמרי

  
' שובר אד� את החבית'די�   )ה ועוד"הראבי, �"רמב, א"רשב(י  ורוב הראשוני�  "רשלדעת 

וההעמדה במוסתקי זה רק (]   כששובר בדר( קילקול)  [ולא רק ברעועה(אמר ג� בחבית שלימה נ

  .לעול� אי� בני� וסתירה בכלי�      �.        )א"אליבא דר
  
א( ,      )בשופתא בקופינא(=שיוצר כלי אחד , יש בני� בכלי� בכלי אחד  בעל המאורלדעת [ 

תיבה , שידה: כגו�(אי� בני� בכלי�  , לוב כמה כלי�י שי"דהיינו כשבונה ע, ג כלי"בכלי ע
  ). ]א לעשות� בקומות"שדר( בנ �ומגדל 

  

  

  
  

כגו� חבית , שאינו בני� ממש מ"והנ.    אי� בני� וסתירה בכלי�[  .           ש"כראפסק    'ע  א"שו
שלא  ובלבד, וכהיכול לשוברה ליקח מה שבת, שנשברה ודיבק שבריה בזפת) סאה' שאינה מחזקת מ: א"רמ(

א� היא שלימה אסור לשוברה  אבל,      כ הוה ליה מתק� מנא"דא, יכוי� לנוקבה נקב יפה שיהיה לה לפתח
א� , ואפילו יש בה נקב חדש, ואפילו נקב בעלמא אסור לנקוב בה מחדש, אפילו בעני� שאינו עושה כלי

ולכ� דוקא בדיבק ,  )'ע ז"שו(=י( ג� בכלי� בני� גמור וסתירה גמורה שי:  ב"משנ(      .   אסור �להרחיבו 
הוי סתירה גמורה ואסור אפילו , אבל א� היתה שלימה,  דאי� זה סתירה גמורה, שבריה בזפת יכול לשוברה

דעת� כדי  ב דהביא"וכתב במשנ(את דעת רוב הראשוני�   ג�הביא   'ע ז"ובשו          .)  ]  בכלי קט�

  .)י גוי"פ ע"לסמו( עליה� להקל עכ
  
  

 א�(ל דאי� סתירה בכלי� אפילו כשעושה שבירה בכלי של� "דס כראשוני�  פסק   א"הגר
  ד"פ ביחו"וכ.        )ע משו� מכה בפטיש"פ לכו"דאז חייב עכ, י השבירה"לא כשעושה אותה כלי ע
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קופסת שימורי� הרי היא כמוסתקי הואיל ואי� זה כלי חשוב     ):כ בהערה"שש(אחרוני� 
  ).רקהורגיל לזו(
  
  

  
דלא מיקרי , שרי �אפילו בחבית שלימה , א� ירצה להתיז רק ראש המגופה לבד  :ב"משנ

�לפתוח בקבוק שסגור בפקק כ"ז התיר בשש"ועפ(        .   שבירה כיו� שאינה מחוברת לחבית
  .)שע��כתר או בפקק

  
  
  

  
  

  :פקק הברגה ע� טבעת
  

שהרי לא היה ראוי לשימוש , כליי הפתיחה נהפ( הפקק ל"כיו� שע,  בזה אסר   כ"בשש
  .מ מותר לפתוח א� ניקב את הפקק וקילקלו קוד� שיפתחנו"ומ.     קוד� הפתיחה

  
סוברי� שמותר לשבור                                                                                                                                                                                             ) �") והרמב"ובכלל� הרי(כתב שרוב הראשוני�        ד"ביחו

וא) שבפתיחת המכסה יהיה ,     לפתוח את הבקבוק בשבת מותרולכ� ,  בשבת א) כלי של�
כלי  אינו נחשב כעושה כלי הואיל וכבר נקרא עליו ש�,   אפשר להשתמש בו כפקק לבקבוק
וג� לאחר שנצמד והתהדק סביב הבקבוק לא ירד מעליו , עוד לפני הידוקו בצואר הבקבוק

וכשפותחו אינו נחשב כמתק� , שהוא ממשי( לשמש כמכסה לבקבוק שנצמד אליו, תורת כלי
כפקק של ( התיר במקרה שפקק ההרכבה נעשה כולו לפני ההרכבה על הבקבוק) כ"בתיקוני� ומילואי� לשש(א "וכ� הגרשז[. כלי

ואי� , אלא לפתוח הבקבוק, שבהסרת המכסה אינו מתכוי� כלל לתק� כלי, ועוד    ).]פלסטיק
כל שאינו מתכוי� אי� לאוסרו , מ שבדי� תיקו� כלי"וכמו שכתב המ, ר"לאסור בזה משו� פ

לי ע שאוסרי� לשבור כ"ש והשו"והרא' וא) לדעת התוס.                                 ר"משו� פ
משו� שהמכסה שהוצמד לבקבוק לכתחילה נעשה על ,  ל שכא� מודי� להתיר"מ י"מ,  של�

וחיבורו נעשה באופ� זמני שע� פתיחתו נפרדת , דעת כ� להפריד חלקו התחתו� בשעת פתיחתו
  .וכדלקמ�, ואי� זה כסותר דבר של קיימא, הטבעת ממנו

  
  
  

  

  
ומניחי� , כלי� עשויי� מכפות תמרי� כמי� סלי�(ת חותלות של תמרי� וגרוגרו � פ הכלבו"ע' ע  ח"שו

מתיר וסותר שרשרות החבל וחות( אפילו , א� הכיסוי קשור בחבל   :)בתוכ� תמרי� רעי� להתבשל
שכל זה כמו ששובר אגוזי� או שקדי� כדי ליטול האוכל , ואפילו גופ� של חותלות, בסכי�
דאינ� , הני דלאו כלי� גמורי� ה� ודוקא  :ב"משנ      .                                          שבה�

  .כבר סת� המחבר לאיסור, כלי גמור אבל,  עשויי� אלא שיתבשלו התמרי� בתוכ�
  

.    להתיר פתיחת קופסאות ושקיות שדרכ� להיזרק אחר השימוש  מ"באגז ד� "ועפ
,  אב� ומתכת, בע*יש להתיר ג� מהטע� שסתירה שייכת רק , ובשקיות העשויות מבד ומנייר(

  .)א( לא בבד ונייר
  
  
  

  
  

כשעשוי  ודוקא,   לא מפקיע וחות( משו� סתירה...  חותמות שבקרקע � פ המרדכי"ע' ע  י"שו
ומטע� זה .   מותר �א� אינו עשוי לקיי� כלל  אבל,   לקיי� על מנת שלא להסירו בשבת

  .שאינו עשוי לקיו� ,מותר להתיר ד) שמשימי� אותו לפני התנור ושורקי� אותו בטיט
  

כיו� שהמכסה נעשה על דעת , להתיר לפתוח מכסה הברגה ע� טבעת  ד"ביחוז ד� "ועפ
  .ואי� זה כסותר דבר של קיימא, להפרידו
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  ?הוי בני�  או לא   �בני� לשעה   
  

  ופירוש בני� לשעה הוא שעשוי [.     הוי בני� לאשבני� לשעה     צבי ועוד   פסקו�הר, ס"החת
  .]מתחילה לבנותו ולסותרו לשעתו ולחזור ולבנותו ולסותרו כל שעה                                                               

               
  
  
  

  .לשחק בלגו ושאר משחקי הרכבה בשבת)   ד ועוד"יחו(וג� מטע� זה התירו הפוסקי�               
  וכדי� מיטה, אסור �א( א� יש צור( לחבר את החלקי� בברגי� או לתוקע� זה בזה היטב : כ"שש[                             

  .]ו/שיג�של פרקי� שדר( להדקה בחוזק כדאיתא ב                                                                                                         

  
  .              הוי בני� כ�שבני� לשעה     האור שמח  פסק

  
  

  
  

, שבדבר שאינו מתקיי� מחמת עצמו  בשביתת השבתמ כתב "א( מ
ז כתבו "ועפ.       ע לא הוי בני�"לכו, דהבני� כשלעצמו אינו ראוי לקיו�

  .אחרוני� שאי� בעשיית גלידה ובהקפאת משקי� בשבת משו� איסור בונה
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  .     וא� תקע חייב חטאת,  ור להחזירה ולהדקהמיטה של פרקי�  אס � ו/ע שיג"שו
  )...ובלבד שלא יהדק(מותר לכתחילה ,  רפויה) דרכה להיות :א"רמ(וא� היא                        

  ).אסור,  ג דעכשיו רפוי"אע, וא� דרכו להיות מהודק :א"רמ(                          
  ]א"על הרמחולק  א"והחזו[                          

  
  

  
  
  

  
  
כיו� , מ לבנות דמי"כע,  א� היה שלא בדר( השחתה כי א� לאיזה צור(,  בסותר   :ל"בה

  .שהיה לצור( איזה תיקו� יצא מכלל מקלקל
  
  

  
  
  
  
  

כ הוה ליה מתק� "דא,  ובלבד שלא יכוי� לנוקבה נקב יפה שיהיה לה לפתח...  � א/ע שיד"שו
  .מנא

  
פ "כ אסור עכ"ג, א נקב קט� שאינו עשוי להכניס ולהוציאדאפילו א� הנקב הו  משמע ז"בט

וא� הוא נקב גדול שעשוי להכניס ולהוציא יש בו ,     מדרבנ� אפילו בחבית כזו שהיא רעועה
  .איסור תורה


