
 

 

 
 
 
 
 

 .הותרה או דחויה נ"מלאכת או ד. .התורה או מדרבנןמ ג. .מלאכת או"נ שאפשר לעשותה מעיו"ט ב.. מלאכת אוכל נפש ומכשיריו א.
  .מכשירי אוכל נפשז.  .מלאכה שהותרה מדין מתוך  ו. .אפשר להגיע לתוצאה בלא מלאכה ה.

 .פתיחת שימורים ובקבוקים ביו"ט – בשינוי לעשותן ח.

 וומכשירי נפש כלאו מלאכת. א
"אך אשר יאכל לכל נפש הוא  )טזפס'  ב"יפ שמות( 'שנאדמלאכה שהיא לצורך אוכל נפש מותרת ביו"ט  (ז:) במגילהמבואר 

  .)סי' תצהר( שו"עב וכן הוא, הבערת אש לצורך בישול ביו"ט שריאוע"כ  .לבדו יעשה לכם וגו'"
אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש מאי טעמא דתנא  דתניא (כח:) בביצה ועי'

הוא לבדו יעשה לכם הוא ולא מכשיריו ורבי יהודה כתיב הוא וכתיב לכם לכל צרכיכם ולא  (שמות פי"ב הט"ז)קמא אמר קרא 
 )סי' תקט( בשו"עועי'  ., ע"כ"טתן מערב יו"ט כאן במכשירין שא"א לעשוקשיא כאן במכשירין שאפשר לעשותן מערב יו

 ,אין משחיזין את הסכין במשחזת שלה, אבל מחדדה על גבי העץ או חרס או אבןששאמרו יצה בב שועיי" שפסק כר"י.
אע"פ  מכשירים ה רה"ה שאש )ד"ע ל ד"ח"א נ( ירוחם הרבינו ודעת .ואין מורים דבר זה לרבים כדי שלא יבא לחדדה במשחזת

(שם  ה"לבבוכתב  דעת הרי"ו,שהשמיט  (שם) בשו"ע. אלא דעי' )שם( הרמ"א. וכן פסק לאחרין אין מורין כןשמותרים הם 

 .אבל לא בשאר מכשירים, עיי"ש ,דוקא בסכין שנפגמה מורין כןדלדעת הרמב"ם אין הגר"א  ע"פד"ה וה"ה) 
 או בשינוי ונפ"מ כשבידו לעשות בלא מלאכה ם,ה יםאו דחוי הותרו ו"טיבומכשיריה מלאכת או"נ תר דיההויש לעיין אם 

בידו כשיש אף  אע"פ שיש בו משום בשול רשאי להכינו בכלי ראשוןאם כגון אם רצונו להכין תה האם חייב לעשות כן. 
 ל.ובששום ו מן בשאי שייו שלא להכינו בכלי שני

 אפשר לעשותה מעיו"טמלאכת או"נ שב. 
מ"מ אם אינו מתקלקל  אע"פ שהתורה התירה מלאכת או"ננקטו דשקלז: ד"ה תולין) ,  ושבת ז: ד"ה כאןמגילה ( בתוס' מצינו הנהו

מתקלקל אם עושהו מאתמול  אולם אם הוא ,ו ביו"טהכינאסור ל ,אם מכינו מעיו"ט אלא אדרבה הוא עדיף אם מכינו לפני
שלדעתם  )מגילה שם( מתוס'משמע (אלא ש יש לעשות כן "טאפשר מעיונ שאו"דס"ל דאר מבו , ע"כ.יו"טמותר לעשות ב

 . )ס"ק ב)שם (במחצה"ש ו )סי' תצה( פר"חב )שם(מגילה  מהרש"אב, ועי' בזה עילוי כשעושה מאתמול יש דוקא אם
פשר אין שונים קמח ביו"ט היינו כי אאסור לנפות קמח שכתב דלמ"ד ד (ביצה כט. ד"ה אין שונין קמח) י"ברש ובדרך זה מצינו

דבר שדרכו לעשותו לימים הרבה צריך לעשותו מאתמול ואם לא  דדוקא כתב (ביצה ו: ד"ה ואיכא) ר"ןה אולם לו מאתמול.
ולכן אוסר  "טיונ שאפשר לעשותו מע"ר לעשות אוואסשנקט ז)  -מ' קסט אות ו "ט ע(הל' יו מהרי"לוה עשה עושה ביו"ט בשינוי.

  .(הל' פסח סי' רמח) ועזר אורה וכן דעת ."טלעשות חלב שקדים ביו
 אלאבדעת השו"ע. (אות ג)  מהגר"א. וכן משמע כן ומשמע דלא ס"ל דעות אלו להלכהלא הביא ה "סי' תצריש  השו"עו

נעשה לימים פסק כן כי שאור לענין ביאר ד תצה) '(רסי הלכה והביאורשאור, עשיית הביא דין זה לענין בססי' תק"ו סע' ח' ש
 כלל טעם מפיג שאינו כל עצמוו"נ בא אפילולהחמיר  רי"להפסק ע"פ האור זרוע והמ (סי' תצה סע' א) ארמ"וה הרבה, עיי"ש.

 הוכיח כהרמ"א מרש"י הנ"ל. תקו ס"ק ב וסי' תקי) '(סי הט"זויו"ט.  מערב עשאו אם
 . מהתורה או מדרבנןג

 ,)תצהסי' (הפר"ח  וכ"כ .)ד"ה כאןז: ( מגילה ס'תווכן דעת הוא מה"ת.  זהשמשמע שדין  כג: ד"ה אין צדין)שם ( י"ברשויעויין 
 ). סד"ה והרודהצה( שבתב תוס'ה אולם דעת .הנ"ל אליבא דרש"י ותוס' )אות יב שם( שער הציוןהו )על סע' ב שם( ביאור הגר"אה
 .ין לא אפשרעצמו בין אפשר ב "נלא מפלגינן באו דהרי אליבא דרש"י כן אף כת'(שם ד"ה תנו) ר"ן הומדרבנן.  הוא זהדין ש

 אסורש )סי' תקי קו"א אות ב(הגר"ז  וכ"כשהוא מדרבנן.  (סי' תצה ס"ק ב)ישועות יעקב הוכן נקט  .)סי' תקי ס"ק ג( הט"זוכ"כ 
 הפוסקים.כן דעת רוב וש )שעה"צ אות ה (ס"ק ז המ"ב "כוכ. ט"יו משמחת בטלונמצא  ט"ליו המלאכות כל יניח שלא כדי, "סמד

  .ב)ק ס"שם (במחצה"ש ועי' 
 הותרה או דחויה פשנכל מלאכת או. ד
מנע מעשיית מלאכה ביו"ט. ילעשות מעיו"ט ע"מ להמה"ת  "צדאל"כ אמאי א הותרה לפי"ז י"ל דלעולם מלאכת או"נו

לעשות המלאכה לפני כן ל עליו חובה מה"ת וע"כ לא ח עליה חובת היוםאלא דיש לדחות דשאני התם דאכתי לא רבייה 
תדע דלדעת הרבה ראשונים היא.  דדרשה התם או"נ שאני ט ללא אפשר לענין מכשירי"בין אפשר מעיו ומה שמצינו חילוק

ואף למחמירים  )סי' רמט( ע"בשוכמבואר  נעואינו חייב לממער"ש נוע החילול מלמפני פקו"נ ואעפ"כ אף כשבידו  שבת דחויה
 .שם אינו אלא מדרבנן

בשיעורים שיעורים אסור בשבת מה"ת וע"כ במקום פקו"נ יש למעט ריבוי בשאע"פ שכתב  (ביצה ט:ד"ה ומיהא) ר"ןה םאול
 יו"ט אבל ,כמוהו תוספתו אף אסור מלאכה שהעיקר כל לפיכך, פקו"נ אצל היא דחויהשבת היינו כי  ,במקום האפשר

 ,כמוהו תותוספ אחד בטורח שיהא ובלבד מותר העיקר על מרבה שהוא כל שרי ט"מעיו אפשר' דאפי בה הותר נפש שאוכל
 אלא יבשל שלא ולדקדק לשקול הוצרכה לא נפש לכל יאכל אשר אך תורה שאמרה שכיון לחכמים להם שנראה ועוד

הותרה ביו"ט והוכיח  שאו"נ נמצא שרי, ע"כ. בטרחא מפיש דלא היכא כל בשיעורא רבויי הכי ומשום בלבד אליו המצטרך
או"נ שהתורה מכשירי דכיון שמצינו לענין , וצ"ל דס"ל הנ"ל נויתלא ס"ל מדחידוע"כ . שרי ט"מעיו אפשר' דאפיכן מהא 

 .דהותרה"כ בזה ע הלקאו"נ לא חיאבל לענין חלקה בהם בין אפשר מעיו"ט ללא אפשר מעיו"ט 
כמבואר ( עוד יוםבה מכיון שאפשר לעשותו מבעו"י יש לעשותדבורר לענין מלאכת כתב ס"ק ב)  (סי' תקי קו"אגר"ז ה וכן

 אכילה זמן עד מתיןכול להשי ואע"פיו"ט יכול לברור אף לא סמוך לסעודה, מער ולברמ אם לא יכל ומ" ,שם) ברמ"א
 אפשר דאם אלא, ן"הר "שכמ ט"יוב לגמרי הותרה "נאו מלאכת, מותר בשבת שאפי' בענין הפסולת מתוך אוכל ויברור

 הנר לכבות מותר מכשירין דשרי דלמאן 'בגמ מדאמרינן, זו לסברא ראיה וקצת. סופרים מדברי אסור ט"מעיו לעשותה
 אבנ"זהוכן  הנר, ע"כ. שיכבה עד להמתין לו דאפשר מעט אלא שם לאין בנר שמן הרבה יש בין חלקו ולא, אחר דבר מפני
והחת"ס . להשתדל באופן דלאו מלאכהשמלאכת או"נ הותרה ביו"ט וא"צ  בורר לאלתרההוכיח מסי' תטז) ו סי' שצג אות ב (או"ח

 , ע"כ.מעיו"ט "אן אפשר לעשותו ובין אמחלקינן בילא דרה תאו"נ הוד 'כת )פה ד"ה ויש וסי' קמח ד"ה מ"ש סי' או"ח(
ע"מ למנוע מלאכת  או שלישי המכין שתיה חמה כגון תה ביו"ט א"צ להכינו בכלי שנישמלאכת או"נ הותרה ויוצא ולפי"ז 

דיש  ,שחיטההאחר ע"י שריה במים רותחים  ותמריטת נוצלענין כג) (סי' תצח א"א ס"ק  פמ"גבשו"ר כיוצ"ב.  בישול, וכן כל
 חזר לעשותל "צוא ט"הותרה ביו די"ל דמלאכת או"נ ,לעיין האם צריך להקפיד ביו"ט לעשותה בכלי שני שאינו מבשל

 מבואר דאע"פ שמליגה חשיבא מלאכהו .ע"כ, טומאה הותרה בציבורדדומיא ע"מ להמנע מעשיית מלאכה באופן אחר 
. אלא די"ל מ"מ מסמפקא ליה להפמ"ג אם יש לעשותה בכלי שני שאינו מבשל ,ס"ק יח)סי' תק ( מ"בבלצורך או"נ כמבואר 

רותחים, אבל במקום שיש צורך בבישול או"נ כגון  , אלא בשרייה במיםבמלאכת בישול צ"שאכאלא  "לפדעד כאן לא מס
 . 'חאף לכת "רשינוי וכדו' אלא מכינו בכ "ציטא שאי"ל דפש ,שרוצה לשתות תה חם

       
 

     
 
 

 
 

 

(עמ'  המנהיגכתב בעל  - "ב)(או"ח סי' קמ הטורכתב  -א 
אם טעה הקורא או החזן המקרא אותו, טוב ק"ס) 

שלא להגיה עליו על שגגותיו ברבים שלא להלבין פניו, 
דאע"פ שטעה בה יצא ידי קריאה, דאיתא במדרש 

(פי"ב ז"ל כתב  והרמב"םשאם קרא לאהרן הרן יצא. 
קרא וטעה אפילו בדקדוק אות אחת מתפלה הל' ו') 

 ותו עד שיקראנה בדקדוק.מחזירין א
על דברי  איתא(שם אות ד')  מוניותימיובהגהות 
כך שמעתי מפי מורי רבינו שאמר בישיבה  -הרמב"ם 

אמר לנו. ונוכל לומר  משמו אמנם שום ראיה לא
 ,מנין לתרגום(מגילה רפ"ד)  בירושלמי ראייתו מדגרסינן

ר' זעירא בשם רב חננאל ויקראו בספר תורת אלהים 
תרגום, יקראו בספר זהו מקרא, מפורש זהו וגו', ו

ושום שכל אלו הטעמים, ויבינו אלו המסורות וכו'. 
וקבעי והתרגום מעכב וגו' עד אמר ר' יונה אע"ג דתמר 

תו ע"כ. וה"ה אין התרגום מעכב טעה מחזירים או
מהאי קרא. ומורי רבינו  דילפינן נמיוכ"ש לדקדוק 

 הסכים על ידי לראיה זו. עכ"ל.
כתב  ותימונייאחר שהביא דברי ההגהות מ(שם)  והב"י

(פ"ב דמגילה  בירושלמילהביא ראיה מדגרסינן  נ"ול –
ן יהודים יאין מדקדקין בטעויותיה ומפרש כגון בה"ב) 

ליהודיים, משמע דוקא במגילה הקילו אבל בס"ת 
מצאתי בהדיא דגרסינן בירושלמי  מדקדקים. ואח"כ

טעה בין תיבה  (ה"ה)דפרק הקורא את המגילה עומד 
 לתיבה מחזירין אותו אפי' טעה בין אם לואם.

קרא וטעה אפי' (סי' קמ"ב ס"א)  המחברכתב  ולדינא
 בדקדוק אות אחת מחזירין אותו.

ודוקא בשינוי שמשתנה על ידי זה  - הרמ"אוכתב 
נת הטעם או בניקוד אין הענין, אבל אם טעה בנגי

 מחזירין אותו אבל גוערין בו.
 ,רמ"אכתב להשיג על הגהת הקמ"ב ס"ק א')  (סי' פר"חוה

דאף אם  נסתרים מהירושלמי, דמבואר שםדדבריו 
טעה בין אם לואם מחזירין אותו, ודוקא במגילה אין 

ת. וה"ה שאם מחזירין אותו כל שאינו משנה המשמעו
ם, או איפכא, או במקום במקום אברהם קרא אבר

וכ"כ אהרן קרא הרן ודילג בקריאה, שמחזירין אותו. 
אפי' בטעות שאין המשמעות משתנה מחזירין דבב"י 

מים או נקודות בדבר מיהו בדקדוק טעולקורא. 
  ע"כ. ם משמעות אין מחזירין אותו.ונה ששאינו מש

כמטה ודלא [ (סי' קמ"א ס"ק ב') בכה"ח וכדבריו פסק
דהעלה לדינא כמ"ש בהג"ה (סי' קמ"א ס"ק ח')  יהודה

 ין ואין מחזירין].דאם אין המשמעות משתנה גוער
דנראה דכל זה כשלא בירך עדיין (שם ס"ק ה')  עודוכתב 

ברכה אחרונה, או אפילו כשבירך לענין שצריך 
הקורא לקרוא אותו פסוק עוד הפעם, אבל כשכבר 

ת ולחזור ולברך א"צ. גמרו הקריאה, להוציא ס"
 .   (הל' ס"ת כלל ל"א סל"א) החיי אדםוכמ"ש 
 פסק לדינא כדברי הרמ"א.(ס"ק ד')  המשנ"באולם 

ה"ה אם חיסר אות או הוסיף אות במקום ד וכתב
משתנה ע"י זה, כגון שקרא לאהרון הרן  שאין הענין

בפתח בלא אלף, או למצרים מצריים, אין מחזירין 
, (שם) ופר"ח(ס"ק ב') א"ר  -(ס"ק ד')  בשה"צוציין  אותו.

 .(שם) דזה מקרי שלא נשתנה ענין, ודלא כחיי אדם
ואם קרא ודילג  - )'י"א ו(פ במסכת סופריםאיתא  -ב 

על פסוק ולא קראו, אם קרא עשרה מן הפסוק 
המדולג ביניהם אינו חוזר, ואם בתוך עשרה הוא 

ויקרא עשר כראוי, על שטתן שאין מדלג, זו  יחזור
בחול ובמנחה בשבת ובמנחה של יו"ט, אבל בשבת אם 

אפי'  ,ראשכח ועבר על פסוק ואח"כ נודע לו חוזר וקו
לאחר שהפטיר בנביא והתפלל מוסף מפסיק מיד 
וקורא, שאין מעמידין תפילת המוספין פעם שניה. 

 עכ"ל הברייתא לפנינו.
מדלגין בנביא ואין מדלגין  -(פכ"א ה"ז) עוד איתא שם 

בתורה, שאפילו אם דילג פסוק אחד ולא קראו 
והחזיר את התורה ואמר קדיש, חוזר ופותח ומברך 

  שניים אחרים.  א ווקורא הו
(פי"ב מהל' תפילה  מוניותיהגהות מיבוהובאה ברייתא זו 

 בסי' קל"ז. ב"יבוהובאו הדברים אות מ'). 
אם דילג פסוק אחד  -(סי' קל"ז ס"ג)  בשו"עלדינא  וכ"כ

במנחה בשבת או בשני וחמישי  ולא קראו, אם הוא
וקרא עשרה פסוקים בלא פסוק המדולג אינו חוזר, 

 דוזר. אבל בשבת אפילו דילג פסוק אחואם לאו ח
חוזר וקורא, ואפילו אחר שהחזיר את התורה ואמר 
קדיש חוזר וקורא הוא ושנים עמו, ואפילו הפטיר 

ע"כ. וחזר על דבריו אלו  והתפלל מוסף חוזר וקורא.
 ב ס"ז.בסי' רפ"

 
 בס"ד    

 



 

 אפשר להגיע לתוצאה בלא מלאכה. ה 
לקלוט טעם  ים בשמפירות בעשן  לעשן ביו"ט אמר שמואל מותר כג.) -כב: ( בביצהשנינו אכתי יש לעיין בזה ע"פ הא דאלא ד

דאף  (ד"ה רבא) ופרש"י ., ע"כאבשרא אגומרי ותר מידי דהוהעל גבי גחלת מדאף רבא ואמר  ,דשווה לכל נפש הוא ,הבושם
ובדרך  , ע"כ.בשרא אגומרי, דאיכא כל הני, ושרימידי דהוה א -אי משום כבוי והבערה ואולודי ריחא ו ,ע"ג גחלת מותר

(ע"י  בלא כבוי ממש שהרי אפשר לצלות "נאין זה צורך אורי אע"פ ששוכתב ד (מלחמות ביצה יג. סד"ה הכותב) ן"רמבה זה פירש
המובחר שבצלי אינו על הגחלים ממש אלא קרוב להם שלא על אדרבה ו ם לבשר) שצולה על רשת המפסיקה בין הגחלי

הוא רוצה בו התירו משום שמזדמן או ש אין מדקדקים בדבר לומר אפשר לצלות בענין אחר אלא באיזה ענין, כי גבי גחלת
. (סי' תקי אות ב) הב"ח"ט. וכן הביא דהוא משום שהתירו מחמת שמחת יו, ע"כ. ומבואר דבכה"ג שרי אלא ט"שמחת יו

סי' טו ותל'  תנ' ח"ב( ומשיב ובשואל )שם("י בישע יצא להוכיח דלא מטעם שמחת יו"ט דוקא התירו, עיי"ש. ועי' (שם) "זוהגר

  .)ח"א סי' תלג ד"ה והנה בישו"ע
סובר דבבשרא אגומרי ליכא כבוי  י"ףאבל הר, וכתב עליו "הנ"ל רש"י שהביא דברי )ע"ג גחלתד"ה רי"ף . ביב( ר"ןכהוזה דלא 

שהיה אפשר לצלות סמוך לגחלים ממש  "נשאין זו צורך או פ"אע מרכי קאהכא כבוי ולדבריו שהוא גורס בסמוך התם לי
 , ע"כ.מותר לפי שאין כאן כבוי שסופו מבעיר וכיון שכבוי אין כאן הבערה אין כאן , מ"מולא על גבן

 גמור כיבוי ס"ל כרש"י דלעולם בשרא אגומרא(ס' תקז סע' ד)  שו"עשההוכיח ו ,הביא דברי הר"ןש(סי' תקז ס"ק ט) במ"א י' עו
ומבואר  כ."ע מ,"דשיל לענין ד"סי ט"ס' סי ד"בי איתא בזה וכיוצא כך לאכלו הדרוצ א"בע א"א שיב דח משום ושרי הוא

  משום מלאכה).בה (ושאני בשרא אגומרי דאין  "נהדבר בכלל אודלדעת הר"ן כל שאפשר בלא עשיית מלאכה אין 
הרי"ף שהרי הביא דבריו בלשון "אבל" סברת כ להלכהשהרי הכא משמע דס"ל  אלא שלכאורה צ"ע על דברי הר"ן הנ"ל

 לעיל על מש"כ וא"כ צ"ע. שכן עיקרדבכה"ג משמע  (חו"מ סי' רז ס"ק ו) הפת"שו (חו"מ סי' רה ד"ה ומ"ש לא שנא) הב"יוכבר כתב 
 דאו"נ הותרה היא והכא משמע שדחויה היא שהרי היכן שאפשר בלא מלאכה יש לעשות כן. 

לענין איסור כיבוי שאם א"א באופן אחר ) יט' סי פ"ב ביצה( ש"ראבוצריך לחלק בין כיבוי לשאר מלאכות, וכסברא זו מצינו 
ר שלא להזדקק למלאכה חשיב מכשירים, שכל שאפש "א ס"ק ד)(סי' תצה קו גר"זה וביאר  .כגון שמקדיח תבשילו מותר לכבות

דדוקא לענין כיבוי אמרינן הכי דכיבוי דמי יותר למכשירים  וי"ל .אבל כשא"א באופן אחר חשיב צורך אוכל נפש ממש
 .(שש"כ פי"ג הגה נב)הגרשז"א זצ"ל וכ"כ . (ס"ק ו)מ"ב וב(סי' תקיד ס"ק ב)  במ"אכמבואר 

ולפי"ז היכן שאפשר להמנע מהמלאכה אינו חייב לעשות  .שמהשו"ע מוכח דלא קיי"ל כהר"ן (שם) אבמ"כבר מבואר  עכ"פו
אינו להנאתו רך השני דדבמקום מיירי  דהכא אלא דיש לדחות למעט במלאכה, צ"א צורך או"ניוצא דאם יש . ולפי"ז כן

 אה דבכל גוונא הותרה.אולם לפי מש"כ הגר"ז ודעימיה לעיל נר. , משא"כ במקום שאין נפ"מ בדברממש
  מלאכה שהותרה מדין מתוך. ו
 אלא נ"או צורך בהם שאין כלים של דמפתח משמע מהטורלענין מלאכת הוצאה ביו"ט ש כתבש) א ק"סי' תקיא ס( ז"טב עי'ו

 בזה להקל א"רמה זקן הורה ג דכבר"אעו. ל"רשההמ פסק וכן ל"במהרי הוא וכן עמו להוליך אסור יגנובו שלא דמתיירא
 לתת שיוכל במקום בפרט ,לא גניבה חשש משום אבל ביום בו נפש לאוכל קצת צריךאא"כ  לעצמו יחמיר נפש בעל כל

שהותרה מדין  מבואר דהוצאה .(שם ס"ק ו) המ"בוכן פסק  .כ"ע, ברי הכללד אסור דאז בביתו לו נאמן שהוא למי המפתח
 . לדברי הכל צריך לעשות כן ם ולהמנע מהוצאהמתוך אינה בכלל הותרה אלא דחויה דהרי אם בידו לתת לאחרי

גוף הדבר כגון במקום שמוציא מפתח ע"מ שלא לדאוג, לצורך ההוצאה אין אלא דעד כאן לא אמרינן כן אלא בגוונא ש
(ס"ק  במ"אנ ממש לא מצינו שיש להמנע ממנה. וכן מוכח מהא כתב "אבל אם בהוצאה גופא יש צורך אע"פ שאינה צורך או

 צורך ומיקרי ט"וי שמחת הוי לטייל' אפיד(שם)  המחצה"שופירש  לטייל.' להוציא אפי ש"ל דקטן מותרהמהרבשם א) 
' דאפי הוסיף ש"והיש ,מותר ג"כה האב ז"עי ויצטער הקטן יבכה הקטן יוציא לא אם דוקא משמע ש"דברא אלא. היום

מותר,  כ"ג עמו בהיותו האב ושמח בנו על םועיגעג לאב יש אם מ"מ לקטן' ניח ויהיה יבכה לא אמו אצל הקטן יניח אם
 .מותר כ"ג עמו בהיותו האב שמחשומבואר שאע"פ שבידו להשאיר את בנו אצל אמו כיון  .(ס"ק ג) ב"המע"כ. וכן פסק 

 כל נפשמכשירי או. ז
 הותרה כי לא שמלאכת או"נ הוכיח הר"ן נראה שדחויים הם, שהרי אבל לענין מכשירים או"נ ,לענין מלאכת או"נזה כל ו

 ינםכר להמות מעיו"ט םנכיהשלא יכל למכשירים דדוקא להכינה מעיו"ט, נשמע למכשירי או"נ דקיי"ל  חייבים מה"ת
ולפי"ז בגוונא  .(או"ח סי' תט אות א) והאבנ"ז (או"ח סי' פה ד"ה ויש) החת"סביו"ט, וא"כ ע"כ דחויים הם מפני או"נ. ושו"מ שכ"כ 

  עליו לעשות כן. שיכול להמנע מעשיית מלאכת מכשירי או"נ
 פתיחת שימורים ובקבוקים ביו"ט –בשינוי  לעשותן. ח

 שאסור בשבת לעשות פתח בכלי כגון חבית ואסור לשברו אא"כ הוא כלי רעועהדאע"פ ) א' סי כג כלל( בתשובה ש"ראב מצינו
כמכשירי  חשיב דבר זה. מ"מ ביו"ט )רה בכליםיש שהקילו שאין משום בנין וסתי יםאלא שיש ראשונ (וכן הוא בסימן שי"ד

 .(ס"ק כח) המ"בויג)  ק"(ס המ"א, סע' ו) סי' תקט( השו"ע ווכן פסק. דאסור ואם לאו מותר יו"טלעשותן מע או"נ דתלי באם יכל
לאחר שירוקן  םלהשתמש בה םן דעתאיאלו שבובקבוקים שלענין שבת נח' הפוסקים  פתיחת קופסאות שימוריםלונפ"מ 

לכו"ע  ןתחומותר לפתחן בשבת, דביו"ט ואסור לפו ככלי גמורם דינאו ש את תכולתן האם דינם ככלי רעוע שאין בו איסור
 יו"ט.לפותחן מערב ל א יכלאם 

משתמשין בהם שיש שאלו  פילוא אות שימורים ביו"טפסמותר לפתוח קופסק שש (או"ח ח"א סי' קכב ענף י) אג"מב וראיתי
י כמה ראשונים פף מורין כן לרבים, מפני שלואעכ"פ אם לא היה אפשר לו מעיו"ט,  ,אחר שלוקחין האוכלין לדברים אחרים

שאם יפתח ועיי"ש [אין איסור סתירה בכלים אלא בקרקע ולשיטתם מותר לפתחם אף בשבת ובענין יו"ט יש להקל בזה. 
דמסתבר בפשיטות שהא שכתב באופן שאסור בשבת אף  אף להורות לרביםיש להתיר  יתקלקל הקופסה מעיו"ט האוכל

הרמ"א שאין מורין כן לרבים הוא רק בדברים שבעצם יכולין לעשות מעיו"ט רק משום שנשבר ביום טוב הוצרכו לעשות 
 .], עיי"שזה לרבים שלא יבואו לתקן ג"כ בנשבר מעיו"טביום טוב ע"ז אמר שאין מורין 

גרשז"א הואך אין מורין כן לרבים.  שמותר מן הדין לפתחם ביו"ט (חוט שני יו"ט פ"ג ס"ק ב אות ב) שליט"אהגרנ"ק דעת אולם 
ים לפותחם רלפי האוס(שהואיל ואפשר לפתחם בדרך קלקול לא מסתבר בדרך תיקון ועשיית כלי  נקט (שש"כ פ"ט הגה ד) זצ"ל

ירים בשינוי מצינו בפוסקים שלכתחלה יש לעשות המכשלא  או"נ דחויים הם, מ"מ יאע"פ שמכשיראלא דצ"ע ד. )בשבת
ידו לעשות ללא מלאכה כלל עליו , וע"כ היינו טעמא כי אמרינן דחויה לענין זה שאם בוכדו' ע"מ למעט בעשיית מלאכה

, אבל במקום שהוא נצרך למלאכה עצמה לא חייב לעשותה בשינוי כי סוף קק לאותה מלאכהדזנלעשות כן כי סוף סוף לא 
 .אינו לכו"ע כמבואר לעיל אות א'דאין מורין כן  הא דהרי אףהאג"מ ולפי"ז מסתבר כ .נצרך לאותה מלאכה ףסו

 
הרוצה להכין שתייה  כן אינו צריך למעט במלאכה לצורך זה, כגון מלאכת אוכל נפש הותרה ביום טוב, ועל א' א,העולה לדינ

שלא יכל לעשותן  ירי או"נשמכ ב' .בכלי ראשון הרשאי להכינ לישיאו ש שניבכלי  ההכיניכול לאף אם  ,וכדו'תה , חמה
, אבל אם בידו להגיע לתוצאה ללא מלאכה כשזקוק למלאכה, מ"מ לא הותרו אלא לפעמים מותרים הםשאע"פ  .ו"טמערב י

ים מערב ועל כן מי שלא יכל לפתוח קופסאות שימורים או בקבוק ,בשינוי העשותללהשתדל  ךאינו צריומ"מ  .לא הותרו
 כדרכם.ביו"ט יו"ט רשאי לפתחם 

 
 

 
 
 
 

 

יום ההילולא של התנא רבי הוא  יום ל"ג בעומר
להרבות בו בשמחה.  שמעון בר יוחאי, יום שנהגו

שתמה כיצד אפשר  (יו"ד סי' רלג) החת"סוידועים דברי 
לקבוע יום מיוחד לשמחה כשלא נעשה בו נס ולא 

 הפת"שוהביאו  הוזכר בש"ס ופוסקים בשום מקום.
 .)יו"ד סי' רנא סס"ק ד(

 ם אריהשהבשם  כתב(ח"ה מע' א"י אות ו')  ובשדי חמד
אבל אנכי יגעתי הביא דברי החת"ס, וכתב "ש(סי' יד) 

ומצאתי טעם נכון למנהג זה שמרבים בשמחה על 
קבר הצדיק רשב"י ביום ל"ג בעומר וזה הוא, הנה 
ידוע מ"ש בשבת דף ל"ג שגזר מהמלכות על רשב"י 
שיהרג, ולכן ברח וישב במערה י"ב שנים עד דמית 

אתרחיש לי ניסא קיסר ובטלה הגזרה, ואמר הואיל ו
רי שנעשה לו נס שניצול עי"ש, האיזל ואיתקן מלתא 

מחרב מלכות... ולכן לזכר הנס שניצול רשב"י מחרב 
רעה ולא נהרג בידי אדם קבעו יום מיתתו ליום שמחה 
שמת מיתה בידי שמים ולא בידי אדם, ולכן בחרו 

ולא ביום זה הוא יום המיתה שמת כדרך כל הארץ 
נהרג בידי אדם, ועשו יום זה יום משתה ושמחה על 

לו שהצילו ה' מחרב מלכות והאריך ימים הנס שנעשה 
 ושנים אחר הגזרה עד שמת בידי שמים". 

שביום ל"ג בעומר יצא  (סי' תצ"ג סי"ז) בערוה"שוע"ע 
מהמערה וניצל מהקיסר, ולפי"ז יובן יותר  רשב"י

 שעושים השמחה דוקא ביום זה.
ואולם פשוטו של היום, הוא מה שמובא בספרים, 

 המאירי "כמלמות. וכ "עשביום זה פסקו תלמידי ר
'וקבלה בידי הגאונים ז"ל שביום ל"ג (יבמות סב, ב) 

ומתוך כך נוהגין  "ע)(של תלמידי רבעומר פסקה המיתה 
 ענות בו'...שלא להת

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
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0107-631דפים צבעונים   

דמשמע דאם לא  (סי' רפ"ב אות ו') העולת שבתוכתב 
היינו דוקא אם כבר גמר דילג פסוק שלם א"צ לחזור. ו

מלקרות, אבל אם עדין הס"ת לפניו יש לחזור ולקרות 
   הפסוק ההוא.

דה"ה אם דילג  'כתס"ק י"ב) סי' רפ"ב ( המג"אאולם 
שם ס"ק ( משנ"בה אלא שדיבר בהווה. וכ"כ 'תיבה א

 . )סי' קל"ז ס"ק ז'ס"ק ע"א ו( כה"חוה )קל"ז ס"ק ח' 'סיל"ה ו
דמשמע דכשחוזר וקורא ק ה') (סי' קל"ז ס" המג"אוכתב 

ס"ק  שם( משנ"בההג' פסוקים צריך לברך. וכ"כ לדינא 
ח' וסי' רפ"ב ס"ק ע"ב)  ס"ק שם( כה"חוה ט' וסי' רפ"ב ס"ק ל"ו)

 דצריך לברך לפניה ולאחריה.
דאם קרא (בסי' קמ"ב ס"א) והנה לענין מ"ש המחבר  -ג 

וטעה בדקדוק אפי' אות אחת מחזירין אותו. [וכתב 
 הרמ"א דהיינו היכא דמשתנה הענין ע"י זה].שם 

דהיינו בין כשהוא עומד עדין (ס"ק ב')  המשנ"בכתב 
בפסוק זה ובין שכבר גמר הפרשה, ואפילו ברך 
לאחריה נמי העולה אחריו חוזר לאותו פסוק וקורא 

שלשה פסוקים  דממנו ולהלן עד סוף הפרשה ועו
 מפרשה שאחריה. 

אם כבר דלפי"ז ) זירין(סי' קמ"ב ד"ה מח הבה"לוכתב 
ן משתנה על גמרו הקריאה ונזכרו שטעו בתבה שהעני

ר ולקרות וידי זה, לדעת השלחן ערוך יצטרך לחז
 פסוק זה ועוד שני פסוקים עמו ובברכה לפניה

. (ס"ז)סימן רפ"ב ולאחריה, כמו בדלג פסוק או תבה ב
כתב דלענין ברכה סמכינן על הפוסקים (שם)  א"ובחיי

ר וילו בנשתנה הענין אין צריך לחזדסוברין דאפ
באמת לא ברירה דבר זה, ן שם, ואף דיבדיעבד עי

דהטור או שארי המקלין יסברו דאפלו בנשתנה הענין 
, מכל מקום למעשה )ו"עבמפרשי הש 'י(ער ואין צריך לחז

תה, דבלאו הכי לא ברירה דבר זה דלדעת וג כוויש לנה
גמר  'ר דאפישפסק דמחזירין יסב) (תפילה פי"בהרמב"ם 

ר, דלמא כונתו דבשעה וכל הקריאה יצטרך לחז
ר אבל לא דאינו יוצא ושעוסק באלו הפסוקים יחז

דמשמע  'כתסי' קפ"א) ( תרוה"דהבדיעבד, ואף ד 'אפי
 ר ולברך.וקצת דאינו יוצא, לא משום זה נסמך לחז

סתם דהיכא (סי' קל"ז ס"ג וסי' רפ"ב ס"ז) והנה במחבר  -ד 
ר והתפלל מוסף חוזר וקורא, ולא טידדילג אפי' הפ

 ביאר עד מתי יכול להשלים פסוקים אלו.
כתב החיד"א דממ"ש (סי' י"ב ס"ק ה')  וביוסף אומץ

במסכת סופרים דאע"פ שהתפלל מוסף חוזר וקורא, 
לא נזכרו בהיותם בבהכ"נ רק אחר שהלכו  נראה דאם

לבתיהם, וכ"ש אם לא נזכרו עד שעה שהלכו למנחה, 
 ן ולא יחזור עוד.כבר עבר הזמ

הביא משמיה דהאחרונים בסי' קמ"ב  בכה"ח אבל
 שהורו לתקן הפס' שטעה בו בתפילת מנחה. 

 תיבה באופן שטעה הבעל קורא בדקדוק ועובדא הוה
 לגר"א נבנצל שליט"א, ושאלו ע"י זה העניןשמשתנה 

אחר השבת מה הדין והורה דאף שבשעת הקריאה 
ך, מ"מ השתא היה צריך להחזיר הבעל קורא על כ

ליכא למעבד מידי. ואפשר דטעם דבריו משום דברי 
הורה  הגר"י גנס שליט"אהחיד"א הנזכרים. אולם 

דיחזור הבעל קורא בשבת הבאה על הפס' שטעה בו 
 ד שני פסוקים.עם עו

 


