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 אות שימורים ובקבוקים בשבתפספתיחת אריזות קודיני 

 שימוריםקופסאות 

. ן מיד לאשפהשבימינו רוב בני אדם זורקים אות , לפישל סרדינים וכדומה לפתוח קופסאות שימוריםמותר 

שהזחון איש מחמיר, אנן כיון כלי זכוכית וכיוצא, לשמור על טריותם. רדינים ולהניחם בלהוציא כל הסונכון 

עושה ואם  .2יפתח מערב שבתלכתחלה ו .1וזורק הקופסא א מיד כל הסרדיניםמסתיין מיהא להתיר כשמוצי

 .3את קופסאות השימורים כלי ואוכל מהם או שותה מהם, אסור לפותחן בשבת

 משקה ת ופחי

לא יתכוין לשתות מהפחית, אלא אולם על ידי קריעת הלשונית המיוחדת לכך. ת משקה ולפתוח פחימותר 

 .4וישתה מהכוסיעביר המשקה לכוס 

 איגלו ושלוק

ופותחין אותה בפיהם ומוצצים אותה, אין קפידא, דלאו לעשות פתח קא  ,ק"שלוהילדים קרח שקורין גלידת 

  .5פריח נאה כלל, אלא כפוצע אגוז או שקד בפיו ואוכל את המכוין, שאין זה פת

 אריזות במספריים במקום שיש סכיןפתיחת 

 כלי שמלאכתו לאיסור אחר שטלטלו לצורךגם שומה להקל לפתוח אריזות במספריים, במקום שיש סכין. אין 

עד  אלא אם כן ישארו בידו אחר שחתך בהם קצה השקיתקומו, גופו והניחו מידו, אסור להחזירו שוב למ

בשבת להראות בו הקריאה בספר לטלטל עט וכמו שלא נשמע מעולם . להזהר בזהקשה ו שיחזירם למקומם.

מקום אם מייחד מספריים לחתוך שקיות חלב, ומכל יזהר לבל יכשלו המון העם בהוראותיו. והחכם תורה. 

שכעת אינם כלי שמלאכתו לאיסור, משום נראה ה. "אספריים, נראה דשפיר דמי ]ומשונים בצורתם משאר מ

 .6ליו ברכההשקית בתוך כד, תבוא ע השקית מערב שבת, ושםלפתוח והמחמיר ו להיתר[. אלא כלי שמלאכת

 בקבוקיםפתיחת 

                                                             
כ "כו .(ו"ד עמוד קצ"נדפסו בספר מנוחת אהבה ח)על ספר מנוחת אהבה ערות ה, ונדפס גם ב('חז אות "ג סי' קמ"אלול תשע)תורה אור  1

 .ז"סוף עמ' קצא שם "ר עוד במנו"מו
 .(ה"כ מןסי)א "ת תפלה למשה ח"שנדפסה בשותשובה  2
 .(בהגהה ב"ד עמ' קע"תשעחשון )ר תורה או 3
וכן . (ו"ד עמוד קצ"נדפסו בספר מנוחת אהבה ח)על ספר מנוחת אהבה ערות ה, ונדפס גם ב('חז אות "ג סי' קמ"אלול תשע)תורה אור  4

 .(ג"ב, קע"ד עמ' קע"תשעחשון )ר תורה מבואר בהגהות באו
 . (ג"ב, קצ"ד עמוד קצ"נדפסו בספר מנוחת אהבה ח)על ספר מנוחת אהבה ערות ה 5
 .(ג"קצד עמוד "נדפסו בספר מנוחת אהבה ח)על ספר מנוחת אהבה ערות ה. (ה"סימן כ)א "ת תפלה למשה ח"שובה שנדפסה בשות 6

 

 בסייעתא דשמיא

 

 

 

 

 שליט"א מרן ראש הישיבה מופת הדור פסקי
 תשפ"ב טבת א"כ – זיגליון 

 ממקורות נוספים מכתבי מרן בתוספת מעט נופך -מלוקטים מהשיעור השבועי האחרון הנדפס בגליון "בית נאמן" 
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 .7טוב להחמיר היכא דאפשר לפתוח הבקבוקים בערב שבתו .בקבוקים בשבת חלפתומותר 

 גביעי אשל ומעדניםהפרדת 

 .8, אסור להפרידם בשבת, משום מחתךומעדנים אשל עיביג

                                                             
נדפסו בספר )על ספר מנוחת אהבה ערות ה, ונדפס גם ב('חז אות "ג סי' קמ"אלול תשע)תורה אור . (ז"סי' תל)א "ת מקור נאמן ח"שו 7

ל "ר, שנהגו בצלנו בישיבה בחו"כתב מו (ה"כ מןסי)א "ת תפלה למשה ח"שנדפסה בשותשובה וכן ב .(ז"ד עמוד קצ"מנוחת אהבה ח
מ אינו "מ. (ג"סי' קפ)ג "ת שואל ונשאל ח"רמך בשוד מוה"עפ להוציא הפקק מערב שבתבקבוקי משקאות בירה וכיוצא, בלהחמיר אף 

וכיום פשט . ש"על. "ק ט"ד ס"ח סימן שי"כהלוהראני ל. "זצג "רמז לי אמהוכן אלא חומרא בעלמא, דמדינא מישרא שרי להוציא המגופה. 
 ש."עהמנהג להתיר ולית מאן דחש לה. 

 .(השאלה השניבה ו"ד. ח"ג עמ' תת"תשנאב )תורה אור  8

 ע"ה יצחק מאזוז ס"ט  נכתב ונערך בחסד ה' עלי

  הערות והארות יתקבלו בברכה

 ניתן לשלוח למכון "הלכות מעשיות" 

 רב מצליח חי מאזוז שליט"אבראשות מורנו הגאון הגדול ה
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