
  דיש' ס
  

  'ג	'ב	 'א פי�סעי
, משו� בונה: רב אמר, עייל שופתא בקופינא דמרא...משו� מכה בפטיש: ושמואל אמר, משו� בונה: רב אמר? מסתת משו� מאי מיחייב" – גמרא

שבת ". (מכה בפטישאחוי ליה בידיה משו� ? מסתת משו� מאי מיחייב: בעא מיניה רב נת� בר אושעיא מרבי יוחנ�...משו� מכה בפטיש: ושמואל אמר
  :)קב

? מהו להחזיר מטה של טרסיי� בשבת: אמר להו, לוי בר שמואל אשכחינהו לרבי אבא ולרב הונא בר חייא דהוו קיימי אפיתחא דבי רב הונא" – גמרא
  .)שבת מז". (חטאתחייב , המחזיר מטה של טרסיי� בשבת: הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו: אמר, אתא לקמיה דרב יהודה. שפיר דמי: אמרו ליה

הוא במקו� אחד , אמאי. א� אינו יודע שהמפתח במקומו אינו ערוב: א אומר"ר. הרי זה ערוב, ואבד המפתח) את ערוב התחומי�(נתנו במגדל " – גמרא
רבה ורב יוס# דאמרי )...סידכי אי� בו טיח ו, שנית� לסתור אותו בקלות(הכא במגדל של לבני� עסקינ� , רב ושמואל דאמרי תרוויהו? וערובו במקו� אחר

ובעי סכינא  ,עסקינ� )חבל( במנעול וקטיר במתנא :אביי ורבא דאמרי תרוייהו ?מתניתי� במאי מוקמינ� לה...הכא במגדל של ע$ עסקינ�, תרוייהו
  :)ערובי� לד". (למיפסקיה

  
אי אי� , )ואסור ליטול(יש סתירה בכלי� , יש בני� בכלי�אי קסבר ? מאי קסבר. דלת של שידה תיבה ומגדל נוטלי� אבל לא מחזירי�: ר"ת" – גמרא

 שתי: אמר ליה רבא. ושניטלו קאמר, לעול� קסבר יש בני� בכלי� ויש סתירה בכלי�, אמר אביי? )ומותר להחזיר(אי� בני� בכלי� , סתירה בכלי�
  ?)י� כוונה שנוטלי� כל עיקרכשא" אבל"מה שייכות ה(מאי אבל לא מחזירי� , ועוד! חדא דניטלי� קתני, תשובות בדבר
  :)שבת קכב)". (את הדלת בחזרה ויעבור על מכה בפטיש(וגזרה שמא יתקע , קסבר אי� בני� בכלי� ואי� סתירה בכלי�: אלא אמר רבא

רת הוא נחשב כמתק� כי אח, היינו נקב יפה –י "רש( .)שבת קמו( ".ובלבד שלא יתכוו� לעשות כלי, לאכול ממנה גרוגרות שובר אד� את החבית" – משנה
  )מנא

יש בני� , דבית שמאי סברי. דמיחזי כבונה, הכא במנורה של חוליות עסקינ�: אמר רב חיננא בר ביסנא? מאי קא עביד, ואי� זוקפי� את המנורה" – גמרא
  .)ביצה כב". (ואי� סתירה בכלי� �ובית הלל סברי אי� בני� בכליבכלי� 
  .)ביצה י...". (ובית הלל מתירי� א# להחזיר, ט"ביו התריסי�לקי� את אי� מס: בית שמאי אומרי�"... – גמרא

  
קשה על רב ו משמע שהלכה שאי� בני� וסתירה בכלי� ,ששובר אד� את החבית לאכול מה שבתוכה. שבת קמומשנה בל ב"הרי קי, ו הראשוני�שקה

  ?ומעיקרא מאי קושיא: וכ� על הגמרא בערובי� לד: בשבת קב
  

כי לא חוששי� שמא יתכוו�  אי� בו בעיה של בני� וסתירה בכלי�שאי� בו חיזוק ואומנות בני� גרוע  – ש"ראו:) ובשבת קב: רובי� לדבע(תוספות ה שיטת
ה לגבי מנורה של חוליות "וה, י זפת בראשו"ע מודבקשמכסה החבית , מדובר במוסתקיש� . בשבת קמוכגו� , פ שבקרקע חשוב בני�"אע ילעשות כל

  .שידה ומגדל אסורה משו� שמא יתקע ולא משו� בני�, וכ� לגבי החזרת דלת של תיבה, .)ביצה י( תי תריסי�וב.) ביצה כב(
ולכ� , .)שבת מז(מחזיר מיטה של טרסיי� חייב חטאת , לכ� .בכלי� כמו בקרקעוסתירה מיחייב משו� בני� , שצרי� חיזוק ואומנותבבני� גמור אבל 

ולכ� הקשתה . ושיי' לומר יש בני� בכלי� ויש סתירה בכלי�, יש חשש שיתכוו� לעשות כלי, בני� טוב וסתירה טובה ויש כשהמגדל בנוי טוב: ובי� לדרבע
בני� טוב וסתירה "ועל כ' תרצו רב ושמואל שמדובר רק בבני� של לבני� ללא טיח וסיד שאינ� נקראי� , הגמרא שערובו במקו� אחד והוא במקו� אחר

  ".טובה
  .כי זהו בני� טוב, פ שזה כלי קט�"אע, נקרא בונה:) בשבת ק" (ופינא דמראעייל שופתא בק"כי מוכח בגמרא ש גדול לכלי קט�אי� לחלק בי� כלי ו
  

 .יוחנ�' יוחנ� סבר כמותו ש� ורבא פסק כר' כי ר: והלכה כשמואל בקב בכל מקו� לא אומרי� בני� וסתירה בכלי� – )א"פ באור הגר"ע( י"שיטת רש
לגבי מיטה של טרסיי� כתב שהמחזיר חייב חטאת משו� . לגבי הגמרא בשבת מז. אפילו בכלי גמור ולא רק במוסתקי, "� את החביתשובר אד" ,ממילא

ומה שכתוב בשובר את החבית שא� יתכוו� לעשות .י פסק כשמואל כי רבא שהלכה כמותו פסק כ'"רש, ולגבי מסתת במחלוקת רב ושמואל, מכה בפטיש
  .חייב משו� מכה בפטישית, כלי אסור לשוברה

' אבל כלי גדול המחזיק מ. העושה כלי חייב משו� מכה בפטיש וכשסותרו אי� כא� איסור, הסובר להלכה שאי� בני� וסתירה כלל, י"לכ� לשיטת רש
  .י מודה שיש בו בניי�"סאה ג� רש

  
אבל דבר שעשייתו היא כלי גמור או , או זקיפת מנורה סי�תרימדובר בהחזרת בכלי� מה שאמרו שאי� בני�  – �"רוה א"הרשב, א"בהו תוספותה שיטת

  .יש בו משו� בני� בכלי�, :וכ� מגדל גדול שמדובר עליו בערובי� לד, יש בו משו� בני� בכלי�, כשצרי� אומ� בחזרתו למצבו המקורי
אפילו אינה מוסתקי מותר לאד� לשבור  ,כ� חביתו, תיבה ומגדל קט�, כמו שידה, בכלי� קטני�ש, יש לחלק בי� כלי� קטני� לגדולי�, ולגבי סתירה

מא� דעייל שופתא בקופינא דמרא חייב "מ מ"ולכ� לק( .בכלי גדול יש בו די� בני� וסתירהאבל , י"כשיטת רש, 1שהיא קטנה כדי שיאכל את מה שבתוכה
  2:)שבת קב –" משו� בונה

  ?הפ תרו# ז"עמה נחשב כלי קט� לעניי� שאי� בו בני� וסתירה בכלי� 
  .יותר מזה הרי הוא ככלי גדול, )אמות' אמה על אמה ברו� ג( כלי שאינו מחזיק ארבעי� סאה – תרומת הדש�

וא� משתמשי� בו כפי , הרי הוא כלי קט�, א� משתמשי� בתוכו כפי שמשתמשי� בכלי, אלא כל כלי שמשתמשי� בו, אפילו כלי שיש בו יותר מארבעי� סאה יכול להיות כלי קט� – א"רשב
  ".שאד� רגיל לייחד� לפרות"שכתב שכלי קט� הוא כחבית , �"וכ� משמע ג� בדברי הר .הרי הוא כלי גדול שיש בו בני� וסתירה, שמשתמשי� בחלל אוהל

  
א� אבל , כי כלי� כאלו אנשי� רגילי� לפותח� יפה, ולא מתכוו� לעשות כלי כללבמשנה של החבית מדובר שהאד� שובר את החבית  – א"תרו# הריטב

כי דר' אנשי� לתפוח , מ אסור"ובכלי גדול כמו מגדל בערובי� בכ. אפילו בכלי קט� אסור, "האי מא� דעייל שופתא בקופינא"כמו , מתכוו� לעשות כלי יפה
  .מ שיוכלו לדור ש�"כל פתח שהוא בכלי� גדולי� ע

  

  הלכה
כמו חבית שנשברה והדביק את שבריה , בדברי� שאינ� בני� ממש, מ"וה, �לכ� אי� בני� וסתירה בכלי, ש"ראתוספות ול וכ"פסק את הגמרות הנ – מחבר
אפילו לא יתיז ראשה כל עוד ( ושלא יעשה נקב יפה, ולאכול את מה שבתוכה) ג"פמ –אפילו במקו� שאי� זפת (שיכול לשבור אותה , )מוסתקי(בזפת 

  ]בו איסור משו� בני� וסתירה בכלי� אבל דבר שהוא בני� ממש יש[ .3אחרת אסור דהוי כמתק� מנא, )שנשאר כלי
שאז עובר משו� מכה , שאפילו דבר שיש בו בני� ממש מותר לשבור בשבת ואי� בזה בני� וסתירה א� בשבירתו לא עושה כלי, �"י ור"פסק כרש – א"גר

 .בפטיש
ולכ� מותר לשבור את החבית רק א� היא , )לכי הוא כאילו סותר אוה( � שבכלי גדול יש איסור בני� וסתירה"א והר"הרשב כתב את דברי – א"רמ

  .)תרומת הדש�( סאה 40	 מצופה בזפת וג� פחותה מ
כי זהו איסור דרבנ� של , י אינו יהודי יש להקל"ולכ� ע, סאה שנחשבי� ככלי� קטני� 40וכתב שיש כלי� בני , א שחלק על זה"הביא את הרשב – ל"באה

  .מקלקל
  

, א"ע והגר"פ פסק השו"כי זהו בני� גמור שצרי' אומ� כדי לתקנו ולכ� חייב ע, � חייב"ש ור"רא, י דעת תוספותלפ :שע� שירכיב את חלקי השעו� בשבת
  .י יתחייב רק בסו# עבודתו משו� מכה בפטיש"ולשיטת רש

  
  :'וכ� קופסאות שימורי� וכדושאר שקיות חד פעמיות  די� פתיחת שקיות של חלב או ממתקי�

                                            
1
 .ומשו� בונה אי� איסור כי זהו כלי קט�, וכא� שזה לצור' שבת מותר לכתחילה, ל עדי� אסוראב, שאמנ� מקלקל פטור, � דבריו"ודחה הר, פרש שחבית מותר לשבור כי הוא מקלקל י"רש 
2
  .ש לא סמ' על דבריו להלכה"אבל הרא, שהרי הוא כשובר את החבית, אמנ� התוספות הביא ירושלמי שמתיר בכלי ע$ ג� בלא מוסתקי 
3
  וא� הוא נקב גדול. מ שיצא הסרחו�"משו� לול של תרנגולי� שעושה נקב ע, וי להכניס ולהוציא אסור מדרבנ�אפילו א� הנקב הוא נקב קט� שאינו עש – א"ז והגר"ב בש� הט"מ 

  כי�ע מס"וייתכ� שא# השו. נקב שאינו עשוי להכניס ולהוציא אינו נחשב נקב יפה ומותר לעשות אותו אפילו א� הוא יפה – א"חזו, ג"פמ. שעשוי להכניס ולהוציא זהו איסור דאורייתא   
  .ב שא# זה אסור"א על פסק המ"ותמה החזו. לזה   



 2
מותר לפתוח קופסא ) א� אינה גדולה מאוד(הסוברי� שמותר לשבור חבית שלמה ) �"א ור"רשב(י וסיעתו "לשיטת רש – )קכב' ח ס"או( אגרות משה
  .אלא שלא פסק כ� להלכה, ח"מדי� חותלות בס, וא# רצה להתיר לדעת בקופסאות שאינ� של מתכת. בדר' קלקול

כי זה שהוא סתו� כל צדדיו אי� , שאי� כא� סתירה כלל, ילו לא לדעת התוספותאפ, אי� לאסור שבירת קופסא מכל צדדיה מדי� סותר – )יא;נא( א"חזו
כ מסמרי� או שאר דברי� כי אז מראה "ולהניח בה אח, גזרה שמא יכוו� לפתוח אותה לש� פתח, אבל יש לאסור. ' את קופסת השימורי� לכליפזה הו

  .אי� כי מתחשבי� בכוונתו, י� להתירוא# א� דעתו לזורקה א). י"ואז אסור ג� לרש(שנוח לו בפתח שעשה 
כ כפי שחשש "אלא שיש לחשוש שישתמש בכלי אח. וא# בקופסא של מתכת כדר' לזורק�) ח,ס(רצה להתיר מדי� חותלות  – )פב' ד ס"ח(מנחת יצחק 

  .ודאי מותר, לכ� א� משחית את הקופסא לגמרי. א"החזו
אז א� מנהג בני המקו� לזרוק את הקופסא מיד לאחר , ובדיעבד א� לא עשו כ�, שבת לכתחילה יש לפתוח את כל הקופסאות והשקיות מערב, לכ�

  .יש למי שפותח אותה על מה לסמו�, פתיחתה
שלא אפילו א� רגילי� ושקיות חלב או שקיות ניילו� , קרטו�, לפתוח קופסאות שימורי�שיש אוסרי� , סיכ� את השיטות – )ג"ט ס"פ( כ"שש

  .אול� א� כוונתו בפתיחת הקופסא כדי לזרוק אותה מיד יש להתיר. אחרי פתיחת� והוצאת תוכנ�שימוש נוס#  �הבלהשתמש 
א� אי� כוונתו להשתמש בה לאחר הוצאת תוכנה והוא פותח בפתח כזה שאי� מתכוו� לעשות פתח יפה לשימוש כי זה נחשב  ויש מתירי� בכל זה

  .כמוסתקי
  .ע"מותר לכו, לא תהיה עוד ראויה כלל לשימושוא� ניקב את השקית או קרע אותה בצורה כזו ש

  .וכא� מדובר בשקית או בכלי אחד, ע הרב אי� די� קורע אלא בשני דברי� מודבקי� יחד"פ שו"כי ע, שאי� בזה די� קורע, כ"והוסי& השש
  

אפילו " בני� וסתירה בכלי�"א אומרי� בו כי מכיו� שעומדי� להתפרק נחשבי� כבני� גרוע של, מותר – כ"שש ):'לגו וכד(הרכבה ופרוק משחקי ילדי� 
  .ש"ב ע"א ובמ"ו ברמ"שיג ס' חבר בברגי� או לתוקע� בחוזק אסור כפי שכתוב סוא� יש צור' ל .ש"לשיטת התוספות והרא

י "לרש. הרכבת ארו� ה לגבי"וה, א יש איסור בני�"� ולתוספות בהו"ראינו שבכלי גמור שצרי' אומ� בהחזרתו ג� לר :לול תינוקות/עריסה/הרכבת ארו�
וא� אי� חשש כזה יש . אלא רק גזרה דרבנ� שמא יתקע, אי� כא� בני� גמור לפי שיטה זו, אבל ארו� או לול שעשויי� להתפרק. יתחייב משו� מכה בפטיש

  .ש"ע. ו"שיג ס' כפי שנפסק בס, כמו מיטה של פרקי� שא� אינה דרכה להיות מהודקת היטב מותר לחברה בשבת, להתיר
  .ע יש כא� איסור משו� בני�"לכו, � הארו� גדול ארבעי� סאהוא
  

  הוצאת והחזרת סכין לנקב בשבת
  )כי אחרת הוא נחשב כמתק� מנא, היינו נקב יפה –י "רש". (ובלבד שלא יתכוו� לעשות כלי, שובר אד� את החבית לאכול ממנה גרוגרות" – משנה
". הלכה כיש אומרי�: יוחנ�' דרש רב עמר� משו� ר...ויש אומרי� אי� מוסיפי�, הוסי# מוסי#וא� בא ל, אי� נוקבי� נקב חדש בשבת: ר"ת" – גמרא

  .)שבת קמו(
דצה ושלפה ) "ב"הובאו לקמ� בסי(וראייתו מדברי שמואל . שהרי אינו מתכוו� להוסי#, מותר להוציאו ולהכניסו, אבל א� סכי� תקוע בחבית – מרדכי

, אבל א� לא הכניסוהו והוציאוהו כבר בחול, שמדובר כשהונח מערב שבת ואי� פסיק רישיה שיוסי# על הנקב, �תרומת הדש סבירוה". שרי, והדר דצה
  )ב"ע לקמ� בסי"וע. (אסור

כ היה למרדכי "א, ועוד? הרי הקשו עליו בגמרא, אי' הביא ראיה שהכל תלוי בכוונה מדברי שמואל, במרדכי הקשה על הסבר תרומת הדש� – ז"ט
ולמה נדחק לדברי שמואל שהוא מחמיר , שנזכר ש� בפרוש ההתר להוציא את הלפת בלא דצה ושלפה מערב שבת, מהמשנה של הטומ� לפתלהביא ראיה 

  ?על המשנה
וכשבא להוציא את הלפת , פ התוספות שכתב שדברי שמואל ה� משו� שמסיר העפר ומרחיב הגומא"שהוא סובר ע, ז את דברי המרדכי"לכ� פרש הט
פ שכשיטול אותה בשבת תהיה "אז אע, אבל א� כבר נטל אותה מערב שבת והיתה ש� כבר גומא כראוי והדר דצה בערב שבת, צרה מאודמרחיב גומא 

  .ומותר, לא מתכוו� לזה, מ מכיו� שכבר עשה גומא מערב שבת"מ, קצת הרחבה בגומא
כי הוא רוצה , ה שאינה צריכה לגופה ובנוס# לכ' ג� לא ניחא בעפרכי כא� זו מלאכ, "שלפה ודצה"ועל זה הקשתה הגמרא ממשנה שלא צרי' מערב שבת 

  .ועל זה נשארו בתיובתא". שלפה ודצה"בלא ] ט"ט משו� שמחת יו"ולא רק ביו[ולכ� יהיה מותר ג� בשבת , ליטול את הלפת
ולכ� אי� דיו� זה דומה , בעפר ולא נוח לוכי במשנה מדובר שאינו רוצה , שמכא� הביא המרדכי ראיה ולא מהמשנה, את דברי המרדכי ז"והסביר הט

ודאי נוח לו אבל במקרה של שמואל , הגומא ג� בלא דצה ושלפהיהיה מותר להוציא את הלפת מ לכ� במקרה של המשנהו ,לנידו� דיד� של החבית
נו מתכוו� בדצה ושלפה מערב שבת כפי כשאיוהיינו , מותר כמו שאמר שמואל, כשוודאי מוסי& על הנקבבחבית � וכ, בהרחבת הגומא וזה פסיק רישיה

  .שהרי אי� כא� איסור דאורייתא, שכתב ודייק תרומת הדש�
  .ב"כפי שמבואר לקמ� בסי, ז עצמו סובר בדעת המרדכי שאי� צור� בזה ג� בחבית וג� בכותל ע#"מ הט"מ
  
צ "כמו חופר גומא וא ר שלא ניחא ליה באיסור תורה"כי זהו פס, ר"שהוא אסר את הוצאת הסכי� בפ, באר את תרומת הדש� באופ� מחודש – א"מג

ודוקא בחבית גדולה , לכ� בחבית אסור בלא צדה ושלפה משו� איסור תורה. ר"מ כל זה כשאי� פס"מ, ג� לפי המסקנה שהקשו על שמואל, לכ�. לעפרה
  .בזה א# תרומת הדש� מתיר, ר דלא ניחא ליה באיסור דרבנ�"אבל בפס. סאה' שיש בה מ

ולכ� מדינא מותר להוציא את הסכי� בי� מחבית . כי החופר גומא ואינו צרי� לא לה ולא לעפרה נחשב כמקלקל ופטור, ד"לשיטתו דחה את תרוהא "המג
  .וכ� כלאחר יד, מדי� דבר שאינו מתכוו� ומלאכה שאינה צריכה לגופה, ובי� מהכותל

  
  מחבר

 .התכוו� לכ'כששזה  א"והדגיש הרמ .אסור, ולהרחיבו י# על נקב נוכחיואפילו לעשות נקב גרוע או להוס, חבית שלמה אסור לפתוח .1
ר דלא ניחא ליה "משמע שפס. אפילו א� לא הוציאוהו והכניסוהו מבעוד יו�( .רב שבת מותר להוציאושא� היה סכי� תקוע בה מע, כמרדכי .2

וכ� הסכימו  )ר דלא ניחא ליה באיסור תורה"י זהו פסכ, ש� אסר המחבר הוצאת סכי� מכותל, ועיי� לקמ� בסו# הסימ�, באיסור דרבנ� מותר
  .ז"א והט"א והגר"המג
אחרת אסור משו� פסיק רישיה , שמדובר שכבר הוציאוהו והכניסוהו מבעוד יו�, את דברי תרומת הדש�פסק חלק על המחבר ו – א"רמ

  .ב"בסיועיי� בזה לקמ�  .ר דלא ניחא ליה באיסור דרבנ�"פ שזהו פס"אע, ואסור .שיעשה נקב
  .יש להתיר ג� בלא צדה ושלפה לצור' גדול, ע"שמכיו� שהוא סובר כשו, ב כתב"לקמ� בסו# סי – ז"ט
כי , ז כתבו להקל פה"א והט"א והגר"כיו� שהמג, מ כא�"מ, ר דלא ניחא באיסור דרבנ� אסור,פ שהכריעו האחרוני� שפס"שאע, הכריע – ב"מ

ע "ר יש לסמו� במקו� צור� גדול על השו"פ שיש כא� פס"אז אע, וג� מקלקל כלאחר יד, ופהלא צרי� לגומא וזוהי מלאכה שאינה צריכה לג
  .ולהקל להוציא את הסכי� אפילו שלא הוציאו מעול� מתחילה

  

  ונסתםישן דין חבית שלמה שהיה בה נקב 
  )כי אחרת הוא נחשב כמתק� מנא, נו נקב יפההיי –י "רש". (ובלבד שלא יתכוו� לעשות כלי, שובר אד� את החבית לאכול ממנה גרוגרות" – משנה
אמר רב יהודה אמר  .שנוקבי� נקב יש� לכתחילה, ושוי�. ויש אומרי� אי� מוסיפי�, וא� בא להוסי# מוסי#, אי� נוקבי� נקב חדש בשבת: ר"ת" – גמרא

) והוי כבני, כ"וכאילו פתח פתח חדש אח, אסור, ממששלא יצא היי� (אבל לחזק , )היינו שלא יצא ריח היי�( לא שנו אלא במקו� העשוי לשמר, שמואל
 למטה מ� היי� נמי זהו לשמר: רבה אמר". למטה מ� היי� זהו לחזק, למעלה מ� היי� זהו לשמר, אמר רב חסדא? היכי דמי לחזק, היכי דמי לשמר. אסור

  .)שבת קמו. (..."תניא דמסייע ל', ביי לרבהל א"א. כגו� שניקבה למטה מ� השמרי�? והיכי דמי לחזק, כי לא כובד היי� יושב עליו(
  .מכיו� שאביי הביא הוכחה לדברי רבה הלכה כמותו – ש"רא, &"רי

ל שכל "כי קי, לא שנא הנקב היש� היה גדול ולא שנא היה קט�, כגו� שנשבר הברז, א� היה נקב ונסת� מותר לנקוב לכתחילה אפילו במקדח – מרדכי
  .ולכ� אי� להחמיר בזה, א אינו פתחפתח שאינו עשוי להכניס ולהוצי

  .וא� ינקב הרי זה נקב חדש ואסור, סותמי� אותו היטב על דעת שלא להוציאו, אבל בשל ע$, יש נוהגי� להתיר בזה רק בחביות של חרס – כלבו
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והסתימה היא  כל כובד היי� עליוכי , א� הוא למטה מהשמרי� אסור לנקב אותו שוב, שחבית שלמה שהיה בה נקב ונסת�, פסק כגמרא וכרבה – מחבר

בנקב כזה יש� בי� גדול בי� קט� ו )ב"מ –אפילו נקב גדול ( .כי זה לא נחשב סתימה כלל, וא� הוא למעלה מ� השברי� מותר, מעלייתא והוי כסותר כלי
ולא בשל ע$ ש� הנקיבה , חבית של חרסשכל זה מותר רק ב, א את הכלבו"והביא כי. כגו� שנשבר הברז, כדעת המרדכי, כלי שקודחי "עמותר אפילו 

  .ג להחמיר כדעת הכלבו"פ הפמ"ב ע"ופסק המ .ואסור, וא� ינקוב הרי זה כפותח פתח חדש, מהודקת יפה ולזמ� ארו'
  .זה בתנאי שלא ירחיבו יותר ממה שהיה בהתחלה, כשמותר לחזור ולנקוב – ב"מ
  

  'סעי# ד
שזהו כנקב יש� שמותר לנקוב אותו כפי , מ שיפתח ויוכל לשתות את היי� בשבת"יו או לנקוב בו עברז סתו� מותר להכות על – מחבר, ר אביגדור"הר

  .שבואר בסעי# הקוד�
  .כמו שבארנו בסעי# הקוד�, ובלבד שיהיה מעל השמרי� – א"רמ

  

  'סעי# ה
אהדורי  .ע לא פליגי דאסור"דכו )ידת הנקבכדי יתאי� למ( מחת' לכתחילה. שמואל שרי, רב אסר): תקיעת קנה חלול בנקב חבית(גובתא " – גמרא

, מא� דאסר סבר, )לא ידוע א� הקנה מתאי� למידת הנקב(כי פליגי דחתיכה ולא מתקנה , רישע לא פליגי ד"דכו) החזרת הקנה שכבר היה ש� פע�(
נפלה מחזירי� אותה בשבת . צרי' לומר בשבתואי� , ט"אי� חותכי� שפופרת ביו :כתנאי. ומא� דשרי לא גזרינ�, גזרינ� דילמא אתי למיחת' לכתחילה

דרש רב שישא בריה ). יאשיה' ר(ומר סבר לא גזרינ� , )ק"ת(ס גזרינ� "מ, אלא דחתיכה ולא מתקנה איכא בינייהו...יאשיה מקל' ור. ט"ואי� צרי' לומר ביו
  :)שבת קמו(". יאשיה' הלכה כר: יוחנ�' דרב אידי משמיה דר

 – �"רמב. א לדעת מהנקב מהי המידה שצרי' לחתו' את הקנה כדי שיתאי� ש�"א, כלומר, הכונה לנקב – י"רש ?"חתיכה ולא מתקנה"מה הכונה 
  .ה מותר להכניס אותה לנקב"ואפ, השפופרת עצמה חסרה תיקו�

  
אבל לא לתקוע חזק מדי , )ר יוס#"וכ� מובא בש� הר( פ שלא היה בו מעול�"אע, יאשיה שמותר לתת קנה חלול להוציא יי�' פסק כגמרא וכר – מחבר

  ).ב"מ(ביתדות 
  .� מותר אפילו א� הקנה לא מתוק� ואי� חשש שמא יתק� אותו"פ הרמב"ע – ב"מ
  

  דין עלה של הדס
, רב יימר מדפתי אמר? ט"מ. אסור) לתת עלה של הדס בנקב החבית כדי שהיי� יזוב, היינו(האי טרפא דאסא , אמר טבות רישבא אמר שמואל" – גמרא
מבעוד ( דקטי� ומנחי איכא בינייהו? מאי בינייהו. )עלי� מההדס והוי כמתק� כלי( גזרה שמא יקטו�, רב אשי אמר. )שמא יכי� מרזב( משו� מרזבגזרה 

  :)שבת קמו". ()ורק שאינו מוכ� מבעוד יו� חוששי� שמא יבוא לקטו# עלה, שלרב יימר אסור משו� מרזב ולרב אשי מותר, יו�
אי� מקרה זה דומה לקנה החלול שמותר ש ,ותר#? מקרה זה שונה מקנה חלול שמותר להכניס אותו לנקב החבית ואילו כא� אסורמדוע , הקשה תוספות

שמקפל את עלה ההדס בצורת מרזב  כ כא�"משא, ולכ� מותר, אלא מכניס את הקנה כמו שהואכי ש� לא עושה בו שו� מעשה , להניח אותו בנקב החבית
  ".בונה"ויש חשש שיכי� מרזב ממש ויעבור על איסור  כדי שהיי� יל' למרחוק

  
ויש להסביר את שיטת ? � כרב אשי"למה לא פסק הרמב מ"ותמה המ .ג� א� עומד קטו�, ולכ� תמיד אסור בעלה של הדס, הלכה כרב יימר – �"רמב

. ולא חששו שמא יקטו�, "היב ל� אלותא אלותארב יהודה משפח וי"ש: פ הגמרא בביצה לג"ע, שגזרה שמא יקטו� היא לא אליבא דהלכתא, �"הרמב
  .� כרב יימר"לכ� פסק הרמב. משמע שגזרה שמא יקטו� היא רק לשיטת שמואל ואי� הלכה כ�

ונלמד . כי אחרת יש חשש שא� האחד לא יתאי� יבוא לקטו# אחר ואסור, קטומי� עלי הדס לפחות שניומדובר שיש , הלכה כרב אשי – טור, ש"רא
מ לתת ריח "שש� הוא קוט� ע, �"שהבאנו ההוכחה לשיטת הרמב: מביצה לגש הגמרא "ולא קשה על הרא .בלשו� רבי�" ומנחי: "מראזאת מדברי הג

מ לחצות בו שיניו ולפתוח בו את "הוי כקוט� ע, אבל כשקוטמו ליתנו בנקב של החבית, מ לאכול את מה שבתוכה"וזה כמו שמותר לשבור את החבית ע
  .הדלת שזה אסור

  )וכא� גרע טפי א שאפילו באוכלי בהמה מתקני� כלי האסור כברשדר' הו, ותר# ?ד"שכב ס' כמו שנפסק בס ואי� בה� משו� תיקו� כלי, הרי העלי� ה� אוכלי בהמה, � הקשה"רה(
  .ע"וצ? � א� יקטו� יעבור על איסור דרבנ�שג, והרי זה גזרה לגזרה, הרי העלי� ה� רכי�, אי' יש לאסור מטע� גזרה שמא יקטו�, ש"אלא שהקשה הבית יוס& על הרא

  
ובקנה לא עושה , � שפסק כרב יימר שגוזרי� שמא יעשה מרזב ממש"וכרמב, שאסור לתת עלה של הדס בנקב שחבית, פסק כגמרא וכשמואל – מחבר
  .כלו�
אי� חשש שמא , וא� יש לו הרבה קטומי� ,כי העיקר כטע� רב אשי שמא יקטו�, שא� יש לו הרבה עלי� קטומי� מותר, ש וכטור"פסק כרא – א"רמ

  .יקטו�
  

  'סעי# ו
  ."ולא יקבנה מצדה. וחכמי� מתירי�, יהודה' דברי ר, אי� נוקבי� מגופה של חבית" – משנה
, )החבית ודברי המשנה מתייחסי� לגו#( מחלוקת בי� הצד: רב חסדא אמר .אבל מ� הצד דברי הכל אסור, מחלוקת מלמעלה :אמר רב הונא" – גמרא

כי , ומותר, ולכ� עושי� את הפתח מהצד ואי� זה פתח יפה, שלא ייכנסו לכלוכי� וחרקי�, לא עושי� נקב בחבית מלמעלה( .אבל על גבה דברי הכל מותר
  )כ מ� הצד שנראה כמתכוו� לעשות פתח לחבית שזה אסור"משא, מתכוו� רק לשפו' את היי�

? או לעי� יפה קמכוו� ושרי, ו� ואסורלפיתחא קמכו, )י החבית ולעשות נקברומח בצד בוחלת(מהו למיברז חביתא בבורטיא בשבתא , בעו מיניה מרב ששת
ת� ודאי ה? מביא אד� חבית של יי� ומתיז ראשה בסיי# לפני האורחי� ואינו חושש: רב� שמעו� ב� גמליאל אומר: מיתיבי. ואסור קמכוו�לפיתחא : ל"א

  .)שבת קמו". (!לפתוחי מיפתח, קמכוו�א� איתא דלעי� יפה , הכא, )כי מרחיב את הפתח( קמכוו�לעי� יפה 
  
לה עמלומ, ש את החבית עצמה מצדה"וכ החבית כי מכוו� לפתחמגופת שמ� הצד אסור לנקוב את , הלכה כרב הונא וכחכמי� – ש"רא, �"רמב, &"רי

עצמה אפילו במגופה זה , י רומח"ומה שרב ששת אסר לעשות נקב ע )אלא נוטל כל המגופה, ש� לעשות למעלה פתחכי אי� דר' ( .מותר כדעת חכמי�
  .והוא סובר כרב הונא שג� חכמי� אוסרי� בזה, )של החבית עצמה ש בצדדי�"וכ(מצדדיה 
את אבל , גי# את כל המגופה ודאי מכוו� לפתחשא� לא מ, החבית גו#זה רק ב, י רומח"ומה שרב ששת אסר לנקוב ע, הלכה כרב חסדא – תוספות

  .המגופה מותר בי� מלמעלה ובי� מצדדיה
  

  .שהכונה ראש החבית שהמגופה בו, והסביר הבית יוס#. אבל חבית לא, משמע שמגופה כ�, "ראש המגופה"כתב שמותר לנגו#  – טור
  .כי היא נידונת כקרקע ,סאה אסור 40אבל א� יש בה , סאה 40כל זה בחבית שאי� בה  – תרומת הדש�

  
  מחבר

  .שהרי מוריד ראשה, כי לא מכוו� לפתח, שמותר להתיז ראש החבית בסיי#, פסק כברייתא .1
אבל א� מוריד את כל ראש , שאי� הגופה מחוברת לחבית, מוריד רק את ראש המגופה מותר לעשות זאת אפילו בחבית שלמה א� – א"מג

אי� בזה בני� ולכ� אי� זה בני� גמור ו שאז זו חבית גמורה כמו במוסתקי בזפת  כ דיבק שבריה"אא, שזהו בני� גמור, א"כבס, החבית אסור
 .ב"פ המ"וכ .וסתירה בכלי�

 .כי מכוו� לעשות פתח, נקב גדול עושהאפילו ברומח ש, אסור חבית ובי� במגופהשמצדי החבית בי� בגו# ה, פסק כרב ששת .2
וכמו שמותר להתיז ראש , כי פתח עושי� מהצד, כי ברור שלא מכוו� לעשות פתח, מותר )על המגופה(שלעשות נקב מלמעלה , רב הונאכ .3

  .כ' ג� מותר לעשות פתח למעלה, המגופה
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, א"החבית אסור כבסאבל בראש , המגופהלעשות נקב בראש  מה שמותר זה – ב"מ, א"מג, ע"פשט הטור והשו ?הא� מותר לעשות נקב בראש החבית

  .והארי' לפרש את דברי הטור שצרי' להיות מותר ג� נקב בראש החבית, לא מבי� למה אסור – ז"ט .שזהו סתירה בבני� גמור
  

  :פתיחת בקבוקי� המהודקי� בפקק כתר
מותר לפתוח בקבוק שסגור , לכ�. כי אינה מחוברת לחבית, אפילו בחבית שלמה, ראינו לעיל שמותר להתיז ראש המגופה של חבית – )כ"ט ס"פ(כ "שש

  .כי פקקי� אלו אינ� מחוברי� לבקבוק, )ב"מ(או בפקק שע� ) כגו� בירה( בפקק כתר
  .כי לא מצאנו איסור בשבירת מגופת החבית, ואי� בזה משו� סתירת כלי, והתיר אפילו בכלי המעוות את הפקק, )יא;נא(א "וכ� פסק החזו

וכא� נעשה רק לש� פקק שעומד לשבירה כדי , להיות קבועה בכליש� נעשתה , ע לשבור פותחת של מתכת"פ השו"ז אסר התוספות וכ"ג שלקמ� בס"ואע
  .להוציא מה שבתו' הבקבוק

  
  פתיחת פקק הברגה ע� טבעת

  .ובלבד שלא יתכוו� לעשות מרזב, מותר לקרוע העור מעל חבית יי� –) ק כה"ס(ב "מ
והחמיר . ב שאסר לעשות מרזב"והוכיח זאת מהמ. ד� הפתיחהכי לא היה ראוי לשימוש קו, י הפתיחה נעשה כא� מכסה"כי ע, אסור –) ז"ט סי"פ( כ"שש

  .א אפילו א� מתכוו� לזרוק מיד את הפקק"בזה הגרשז
כי , ושיש לה� טבעת הנפרדת מה� כשפותחי� את הבקבוק העשויי� מפלסטיקא לפתוח בקבוקי הברגה "התיר הגרשז –) לב ב' תנינא ס( מנחת שלמה

, להבדיל ממתכת(ולכ� חל על הפקק ש� פקק קוד� הפתיחה , ידוק הפקק על הצואר והיא ג� דקה יותר מהפקקניכר לכל שהטבעת הזאת רק מיועדת לה
  )ורק ע� הפתיחה ניכר הפקק, ש� הטבעת חלק בלתי נפרד מהפקק

  .אלא העיקר שיהיה פתוח, כי אינו צרי' דוקא מידה זו של חיתו', כתב שאי� בזה משו� מחת' 'ג הערה סא"כ ח"בשש
ולכ� , א' אינו נפרד לגמרי מהפקק, כי החישוק רק נסדק מעט ברוחבו, יש להתיר פתיחת בקבוקי התירוש, ב"צא סי' א ס"וב במנחת שלמה בחלפי הכת

  .ולא שהוא נוצר רק לאחר פתיחתו, ג� בשעה שהוא על הבקבוק יש עליו ש� פקק
  .החמיר ג� בבקבוקי פלסטיק לא לפתוח משו� מחת' – ש אלישיב"הגרי
וג� לאחר שנצמד לא , כי נקרא ש� כלי עוד לפני הידוקו של הפקק בצוואר הבקבוק, פסק שיש להתיר פתיחת כל הבקבוקי� –) מב' ב ס"ח( דעת יחווה

  .וכשפותחו אינו נחשב כמתק� כלי, ירד מתורת כלי
  .ר"ואי� זה פס, מ אינו מתכוו� לכ'"מ, שא# א� נאמר שאכ� עושה כלי בשעת הפתיחה, עוד הוסי&

  
  תיחת לשונית של פחיתפ

וזהו נקב שאינו עשוי להכניס וג� , ע אי� בזה תיקו� כלי"שלכו, שדר' כל העול� להוציא מיד ולהשלי' לאשפה, יש לדו� פחית זו כדי� קופסת שימורי�
  )ל בדי� פתיחת שקיות וקופסאותועיי� לעי. (א אי� בעיה של מחת'"וכ� ראינו שלשיטת הגרשז). ט הערה כו"כ פכ"שש(להוציא וכניסת האויר לא נחשבת 

  .ש אלישיב זה יהיה אסור משו� מחת�"אמנ� לדעת הגרי
  

  'י	'ט	'ח	'ז פי�סעי
 –שעשוי להיפתח כל הזמ�  כי אינו של קיימא(שבקרקע מתיר ) כמו דלתות פתחי בורות ומערה הסגורות בקשרי חבלי�(חותמות : אמר שמואל" – גמרא

כי ( מתיר ומפקיע וחות�) י קשר חבל"כמו תיבה הנעולה ע( שבכלי�, )כי יש סתירה בבני� של קרקע(ולא חות' ) עוביולפרק אותו מ(אבל לא מפקיע ) י"רש
  :)ביצה לא( ."ט"אחד שבת ואחד יו) אי� בני� וסתירה בכלי�

הוא במקו� אחד , אמאי. אינו ערוב א� אינו יודע שהמפתח במקומו: א אומר"ר. הרי זה ערוב, ואבד המפתח) את ערוב התחומי�(נתנו במגדל " – גמרא
רבה ורב יוס# דאמרי )...כי אי� בו טיח וסיד, שנית� לסתור אותו בקלות(הכא במגדל של לבני� עסקינ� , רב ושמואל דאמרי תרוויהו? וערובו במקו� אחר

ובעי סכינא  ,עסקינ� )חבל( ל וקטיר במתנאבמנעו :אביי ורבא דאמרי תרוייהו ?מתניתי� במאי מוקמינ� לה...הכא במגדל של ע$ עסקינ�, תרוייהו
  :).ערובי� לד" (למיפסקיה

  

  דין חותמות שבכלים
אבל פותחת של ע$ או מתכת אסור , וכל דבר שהוא כעי� קשר של חבל כל זה בתיבה ומגדל שקשורי� בחבל – מרדכי, )ש�( ש"רא, .)ערובי� לה( תוספות

  )ש היטב בהרחבה"א ע"וכדלעיל בס. (ירה גמורהכ שיי' בני� גמור וסת"כי בכלי ג, להפקיע ולשבר
  .יש להקל – אור זרוע, ר אליעזר"ג בש� הר"סמ
  .פ הבית יוס# והדרכי משה"וכ, י גוי ודאי יש להקל"ע – ג"סמ

  
  ?הא� מותר לשבור את הצירי� של התיבה כשאי� מפתח

  4.כי סתירה גרועה היא, מותר לשבור – ר יעקב מקינו�"ה
, )ש היטב"א ע"לעיל בסש ו"פ הרא"ע(כי ג� בכלי שיי' בני� גמור וסתירה גמורה , ות שנועלי� בה� את התיבה אסור להסיר�את היתד – רבנו פר#

  .שאינו בנויה יפה ומותר לסותרה, כ תיבה הקשורה כעי� קשירת חבל"משא, וזה כשבירת פותחת, ויתדות בנויי� יפה בתיבה ואסור להסיר�
  

  די� חותלות של תמרי�
 :לא קשיא ?מתיר אבל לא מפקיע ולא חות' :ותניא איד' ,ומפקיע וחות' )א� קשור בחבל( חותלות של גרוגרות ושל תמרי� מתיר :תניא חדא" – גמרא

  .)שבת קמו". (תרווד ואפילו טלית ואפילו סכי� אי� ניטלי� אלא לצור' תשמיש�' אפי :נחמיה אומר 'דתניא ר ,נחמיה' הא רבנ� הא ר
  .ה� כלי� של כפות תמרי� ועושי� אות� כמי� סלי� ונותני� לתוכ� תמרי� רעי� להתבשלהחותלות  – י"רש

  
  די� קשרי השפוד שקושרי� בטלה

וכ� כתב , כי אינו מחבר שברי� זה בזה, שהרי אינו כלי, ד יש בני� וסתירה בכלי�"אפילו למ, ומותר א# להדק אותו בחוט, מותר – מרדכי בש� אבי עזרי
  .שאינו כלי, כמו חותמות שבכלי� שקשורי� בחבל ופסיקת דבר תלוש מותר לכתחילה, ו דבר תלוש ואינו כלישזה, בשבלי הלקט

  
  הלכה
  מחבר

 5או התרת קליעתו י פתיחת הקשר או חיתו�"ע מותר לפותח� בשבתתיבה ומגדל שקשורי� בחבל , פסק כגמרא שחותמות שבכלי� כגו� שידה .1
לפרק את הצירי� (אבל פותחת של מתכת או של ע$ , גמורהבני� וסתירה זה כי אי�  ,)להל� בבאור הלכה כפי שיוסבר, ואי� בזה בעיה של קורע(

 .ואסור סתירה גמורהכי זהו , אסור) של הדלת או של כלי
של  דלתותושצירי�  ג"ופסק כסמ. י מקינו� כיש מתירי�"והביא את הר, שאסור להסיר את הצירי� של הדלת כשאי� מפתח, פסק כרבנו פר$ .2

  .י גוי"תיבות מותר להסיר ע
כ תוקע "אא, שמא יתקעולא קיימת כא� גזרה , כ' ג� מותר לחבר אות�, כמו שמותר להסיר את הצירי�, י מקינו�"כתב שלפי שיטת הר – ז"ט

  .בחוזק מאוד
  .דוקא בהפסד מרובה או צור' מצוה – א"מג

                                            
4
אסור , אבל בסתירה שצרי' לשבור את היתדות ממש, ר יעקב מקינו� שרק בסתירה גרועה מותר"אמנ� נית� להבי� את דברי הר, שהכונה שלא שובר כלו� בגו# התיבה, זו הבנת הדרכי משה 

  .כ ליכא פלוגתא כלל"וא
5
 .י כלי"וזהו כאילו חותכו ע, כקריעת החבל" להתיר קליעתו"והוא יפרש דברי הגמרא . כי זהו קשר של קיימא, ו של החבל זה אסור� להתיר קליעת"לפי הרמב 
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� שרק בהפסד מרובה א כיש מחמירי"והביא את דברי המג, י גוי"ע� או ע$ של צירילקמ� כתב שג� המחבר סובר שנית� לפתוח פותחת  – ב"מ

 .או לצור' מצוה יש לנהוג כ�
  .כתב שפותחות של תיבות יש אוסרי� ויש מתירי� .3

למה הביא את היש , דינ� זהה לגבי פותחת של ע$ או מתכתהרי א� , ע להביא מחלוקת לגבי פותחות של תיבות"למה הוסי# השו, ז"תמה הטו
שאולי יש טעות , וכתב ?הרי פסק קוד� להתר, למה הביא את היש אוסרי�, וא� דינ� זהה לצירי� של דלתות? תירי� כשקוד� פסק לאיסורמ

  .ע"סופר בדברי השו
מה שאסור זה דוקא בשבירת , מ"מ. י גוי"זה כדי להתיר ע, מה שהביא המחבר את שבירת פותחות התיבות כיש מתיר ויש אוסר – ב"מ

  .י סכי� או מחט גדול מותר אפילו בדלת של בית"אבל לפתוח אותה ע, הפותחת
 )א שכל זה דוקא לצור' מצוה או בהפסד מרובה"לעיל הובאו דברי המג(

או שקדי� כי זה דומה לשובר אגוזי� , ואפילו גופ� של חותלות, שמותר להתיר ולסתור חותלות של תמרי� אפילו בסכי�, ע"עוד פסק השו .4
  ]כלעיל שמותר שסתירה זו אינה סתירה גמורה, ואפילו לחתו' החבלי� שנקשרו בה�[ .ל שש�ליטול את האוכ

אסור , אבל בכלי� גמורי�, ולכ� אי� בה� בעיה של סתירה בכלי� שאינ� כלי גמור, דוקא בחותלות מותר לשבור את גופ� – ב"מ, א"מג
  .כדלעיל ,כמו פותחת של ע$ או מתכת, לשובר�

כי יכול להגיע לידי , מ לתפור"כי רק בבגד אסרו רבנ� קורע אפילו שלא ע, ' כא� לאסור את התרת החותלות משו� קורעלא שיי – באור הלכה
 .כ לתפור"אבל בחבלי� לא שיי' כלל החשש שיבוא אח, תפירה

  .שמותר להפקיע קשרי השפוד שקושרי� בטלה או בעו#, פסק כמרדכי .5
וא� מקפיד על . וא� ביקע לחתיכות קטנות עבר משו� טוח�, דברי סופרי� משו� עובדי� דחולהמבקע עצי� לחתיכות גדולות עובר על  – ב"מ

  .המידה של החתיכות עבור בי� בגדולות ובי� בקטנות משו� מחת'
  

  דין חותמות שבקרקע
  .ובדברי תוספות אי� זה מוכרח, האיסור להפקיע ולחתו' הוא רק מדרבנ� – י"רש

אינו עשוי אבל א� , דרבנ� כי עשויי� לזמ� מה ואז עובר משו� סתירה, מ שלא להסיר� בשבת"ה דוקא כשעשוי לקיו� עזה שלא מפקיע וחות' ז – מרדכי
  .מותר אפילו לכתחילה להפקיע� ולחתכ�, לקיי� כלל

וכמרדכי . בני� גמוראבל לא מפקיע וחות' משו� סתירה ב, מתיר את הקשר, שחותמות שבקרקע כגו� דלת של בור שקשורה בחבל, פסק כגמרא – מחבר
  .מותר אפילו לחתו' אותו, אפילו לשבת אבל א� לא עשוי לקיו�, שכל זה כשהחבל עשוי לקיו� בשבת

הוי קצת קשר של , אבל א� אינו עשוי להתירו אפילו במוצאי שבת, מ במוצאי שבת"מה שמותר להתיר זה כשעשוי להתירו בכ – ב"מ, א"רעק, ג"פמ
  .ושר ומתירקיימא ואסור להתירו מדי� ק

ודומה ג� לפותחת , כי זהו הפקעת חותמות שבקרקע ויש כא� איסור סתירה בכלי�, ע הדבר אסור"לפי דברי השו :מ לפרו# דלת בשבת"שבירת מנעול ע
  ]ו לצור' גופוכי זהו שימוש, ודאי שמותר, י כלי שמלאכתו לאיסור"א� יכול לפתוח את המנעול בלא לשוברו ע. [של ע$ או מתכת שאסור אפילו בכלי�

. כל עוד שלא ישבור את המנעול, שמותר לומר לגוי שהוא מסגר לפתוח דלת ע� כליו, ז"אחיו של הט, י סגל הלוי"הביא בש� תשובת מהר – שערי תשובה
וא� , ירת המנעולוהורה להביא גוי אומ� א� יוכל לפתוח אותו ללא שב, וארע מקרה שארו� הקודש היה נעולח. ואסר, ובתשובת זרע אמת חלק עליו

  ת מבית כנסת אחר"הורה להביא ס, א"האומ� אומר שא
, ואי� נכרי' כגו� אד� שננעל בשירותי� וכד, אמנ� א� זה לצור' גדול. כ והרי זה איסור תורה"מ לבנות אח"כי זהו סותר ע, שבירת הדלת ודאי אסורה

  .דרבנ� שנדחה מפני כבוד הבריות מ לבנות וזהו איסור"שלא נראה שזהו ע, יש להתיר לפרו$ בדר' השחתה
  

  'איסעי# 
ואמר , מעשה בא לפני רב� יוחנ� ב� זכאי: יהודה' אמר ר). כמו ממחק(מפני שהוא ממרח , לא ית� עליה שעוה, נקובה) החבית(וא� היתה "... – משנה

  .)שבת קמו". (חוששני לו מחטאת
: אמר ליה רב שמואל בר בר חנה לרב יוס#. ומא� דשרי לא גזרינ�, ינ� משו� שעוהמא� דאסר גזר. רב אסר ושמואל שרי, )שמ� עב(מישחא " – גמרא

  :)שבת קמו". (!בפרוש אמרת ל� משמיה דרב מישחא שרי
  )פ שרב שמואל אמר ששמע מרב יוס# שרב התיר"אע. (הלכה כרב – ש"רא, &"רי

חלוו� שמיה דשקל ברא דתומא ומנח ' ואמרי לה רב הונא בר, ו� שמיהחזי מר האי צורבא מרבנ� ורב הונא בר חי, אמרו ליה רבנ� לרב אשי" – גמרא
  :)שבת קלט". (וצורבא מרבנ� לא אתי למיעבד לכתחילה, הערמה בדרבנ� היא! ?אמר להו הערמה קאמרת...ואמר לאצנועיה דמכוונא, בברזא דדנא

  
וכל זה  .שאי� בה� מירוח מותר שאר דברי�באבל , יסור מירוחכל זה בשמ� עב או בדברי� ששיי' בה� א – פ פשט הגמרא והראשוני�"ע בית יוס&

: וכדמשמע בד# קלט, אחרת נראה כמתק� כלי, בדבר מאכלתלמיד חכ� אסור לסותמו אלא , אבל א� היי� יוצא דר� הנקב ,נקבהכשהיי� לא יוצא דר� 
  )הערי� ואמר שרוצה להצניע את השו� ובעצ� סת� את החור. ("ואמר לאצנועיה קמכונה ואזיל, ומנח בברזא דדנא, )צלע של שו�(דשקל ברא דשומא "

משו� דהוי , כגו� קיס� או צרור קט�ואפילו בדבר שאי� בו חשש מירוח או סחיטה , פסק מפורש שאסור לסתו� את נקב החבית בשו� דבר – �"רמב
ומה ששמואל . (שהבאנו :כדברי הגמרא בקלט) 6ו צורבא מרבנ�אפילו אינ( אפילו לכל אחדאלא א� כ� הניח ש� אוכל להצניעו שאז מותר , )מ"מ( כבונה

שא� אי� איסור ממרח מותר , מ א� אסור מצד בונה או מצד ממרח היא"והנפק) א' עדי� אסור מצד בונה, הכונה שמותר מצד ממרח, התיר בשמ�
  .אבל א� יש מירוח אפילו באוכל אסור, י שמכוו� להצניעו"לסתו� באוכל ע

  
  מחבר

אפילו הנחת השמ� על ( בנקב החבית לסותמו משו� ממרח )גזרה משו� שעוה, שמ� עב( שאסור לית� שעוה או שמ�, וכרב, ה וכגמראפסק כמשנ .1
  .מותר, אבל שאר דברי� שאינ� בה� משו� מירוח, וכדבריו בבית יוס#, )ב"מ –גבו אסור 

אלא , לסתו� את הנקב דהוי כעי� בונה אפילו כשהיי� לא יוצא ולכ� אסור להכניס שו� דבר לתו' הנקב כדי, ע"� ולא כשו"פסק כרמב – ב"מ
  )כשלא יוצא יי�. (מותר להניח על גב הנקב מלמעלה דבר שאינו מתמרח

 מכוו� להצניעוכגו� שדר' הערמה ) שו�(אבל א� היה יי� יוצא דר' הנקב אסור לסותמו ואפילו לית� בו מאכל , כל זה כשיי� לא יוצא דר' הנקב .2
שמותר לו להניח ש�  )� מתיר לגמרי במאכל"כי הרמב, ח של פע�"וג� היו� מותר שאי� לנו ת( כ הוא תלמיד חכ�"אא, )תק� כליכי נראה כמ(

  .כפי שמסופר בגמרא, דבר מאכל דר' הערמה
  .אבל מותר לסתו� בע$, זה רק בדבר שדר' לסתו� בו, יי� יוצא לסתו� את הנקבהכל מה שאסור כש – א"מג

  

  'סעי# יב
: מר זוטרא ואיתימא רב אשי אמר. ואי לאו אסיר, שרי, והדר דצה, דצה ושלפה, )סכי� בי� הלבני�(האי סכינא דביני אורבני : אמר שמואל" – גמרא

א� היה מקצת עליו מגולי� אינו חושש לא , הטומ� לפת וצנונות תחת הגפ�: מתיב רב קטינא תיובתא: צא רליה רב מרדכי לרבא. בגורדיתא דקני שפיר
  :)שבת נ( !".תיובתא, )פ שזה פסיק רישיה שיזיז מקצת עפר"אע(שו� כלאי� ולא משו� שביעית ולא משו� מעשר וניטלי� בשבת מ
  

כי כמעט בטוח שירחיב קצת את הנקב והוי פסיק רישיה , כשהע$ מחובר, אסור להוציאו בשבתמערב שבת  בכותל של ע#סכי� שתחוב  – תרומת הדש�
ומי שמחמיר בזה מפריז על , ציאואבל א� מחובר לספסל או ד# שאינ� מחוברי� לקרקע מותר להו, דברי שמואל בגמראכמו  ואסור משו� בונה

  .מידותיו

                                            
6
 .ש בגמרא"ע. ומה שרב אשי אמר לה� שהערמה מותרת לצורבא מדרבנ� זה לגבי הדבר השני שהוא הערי� ש� בגמרא ולא לגבי המאכל שתקע בנקב החבית 
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כי , פ שיש חשש שירחיב את הנקב"שבת אעשסכי� שתחובה בחבית מבעוד יו� מותר להוציאה ב) א"הובאו לעיל בס(מדברי המרדכי  ולכאורה יש להתיר

ולכ� , יק רישיה שיורחב הנקבסכי בארנו שש� מדובר שהכניסו והוציאו כבר את הסכי� מבעוד יו� ואי� כבר פ, אמנ� יש לדחות. י�אי� בני� וסתירה בכל
  .יש פסיק שירחיב את הנקב ויעבור על בונה, אבל כא� כשלא הוצאה הסכי�, אי� בני� וסתירה בכלי�

  ]ר המרדכיא בעניי� דב"ע בבאור דברי תרומת הדש� האלו בתחילת ס"וע[
  :על דברי תרומת הדש� מצאנו כמה קושיות

ובסו# דבריו , כ תקעוהו והוציאוהו בחול כשמואל"שאסר להוציא סכי� בחבית שהוא מחוברת אא, דבריו סותרי� זה את זהי ש"הקשה הב .1
  ?ומה ההבדל כתב שא� תקוע בדבר תלוש מותר להוציא אפילו לא הוציאו מבעוד יו�

  .אמנ� אי� זה במשמעות לשונו, סאה שדינה כקרקע' תכוו� בחבית המחזיקה משהוא ה י לתר#"ורצה הב
שכשהכניס את הסכי� מבעוד , א"וכמו שהסברנו לעיל בס זה בחבית שיש בה יי� "שלפה ודצה"ד שצרי' "שכל מה שאמר תרוה, ז"ותר# הט

כ בספסל תלוש שאי� לו "משא, א"לעיל בדברי המרדכי בס וכמו שפרשנו ורבנ� גזרו על זה כמו לול תרנגולי�, נמצא שנוח לו בפתח הזה, יו�
  .שו� צור' בפתח ואי� בו משו� קודח ולכ� מותר ג� בלא שלפה ודצה

כ בשאר דברי� "משא, וזהו פסיק רישיה כ הכניס כבר והוציא"שבחבית יש חשש שיתק� את פתח החבית ולכ� אסור אא ,וכ� תר# בדרכי משה
  .הלכה כתרומת הדש�ו. תלושי� שאי� חשש שיתק� פתח

ש התירו "# והרא"ואכ� הרי( ?ונמצא בתיובתא אבל בגמרא הקשו על שמואל, משמע שהלכה כשמואל שצרי' שלפה ודצה, י"הב עוד הקשה .2
  )אפילו בלא דצה ושלפה מבעוד יו�

כ "וכ, מע שהקושיה על שניה�כי מש, ז"ודחה זאת הט. ולא על שמואלגבי סליקוסתא ד מפרש שהקושיה רק על רב הונא "שתרוה, י"ותר# הב
 !י ותוספות מפורש"רש

ולכ� , "שלפה ודצה"ורק כשצרי' את הנקב בחבית יש להתיר רק ב, הע$ הרי כא� אי� לו צור' בסכי� הזה שתקוע בכותל, ז"עוד הקשה הט .3
  !צרי' להיות מותר כא� במוסי# באינו מתכוו�

אבל בכותל מותר ג� בלא זה כי לא , כי צרי' לנקב, לשיטת המרדכי" שלפה ודצה"שדוקא בחבית צרי' , א"שלפי פרושו לעיל בס, ז"וכתב הט
  .ניחא, כמו שליפת לפת מהגומאוזוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה ודינה מתכוו� ולא צרי� לנקב 

  
, לא ניחא ליה באיסור דאורייתאוזהו פסיק רישיה ד כיו� שהוא מחובר, אסור להוציאה בשבת, סכי� שתחוב בכותל של ע$, פסק כתרומת הדש� – מחבר

  .אבל א� תקועה בדבר תלוש מותר, )ש"ר דלא ניחא ליה באיסור דרבנ� ע"כי זהו פס, א התיר המחבר הוצאה מחבית"ולעיל בס
ודוקא . כי כבר התרחב הנקב, ה פסיק רישיהואי� ז, מותרמחובר אפילו בכותל , שא� דצה ושלפה מבעוד יו�, ד"י בתרוה"פסק כדיוק הב – א"רמ

  ")דצה ושלפה והדר דצה"ולומדי� זאת מדברי שמואל בגמרא , ב"מ. (אבל א� רק הוציא ולא תחב יש לאסור, כשתחב והוציא
שהגומא , מלאכה שאינה צריכה לגופה והוא מקלקל כלאחר יד, כי אינו מתכוו�, )א"עיי� לעיל בס(הקלו ג� בהוצאת סכי� מכותל שמותר  – א"גר, א"מג

  .י הוצאת הסכי�"נעשית ממילא ע
א "ורק בחבית ע� יי� יש להצרי� זאת כבס, וסבר שיש להתיר בכותל של ע# ג� בלא דצה ושלפה, פ שראינו שהקשה על תרומת הדש�"אע – ז"ט

  .ב להחמיר בכותל"וכ� הכריע המ, והאליה רבה פסקו כתרומת הדש�א "ע והרמ"כי השו, מ לא הקל"מ, פ תרומת הדש�"ע במרדכי
יש להקל , ש"א ע"א מחמיר בס"ורק הרמ ז בעצמו"וכמו שסובר הט ע מתיר אפילו בלא דצה ושלפה"שהשו, א"לעיל בס א סכי� מחביתאבל כשהוצי

  .עיי� לעיל, ב ש�"וכ� פסק המ, לצור� גדול אפילו בלא דצה ושלפה בזה
  


