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 )ריש דף מ"ח:(( גמרא שבת דף מ"ח. ':רב חסדא שרא לאהדורי ... זה חיבור וזה אינו חיבור' 1

 תוס' ד"ה הא בחדתי הא בעתיקי 
 

אסור להכניס מילוי הכרית בפעם הראשונה מפני שעושהו כלי עי"ז, אבל מותר להחזירו כשהיה כבר בתוכו ונפל ממנו.  
להחזיר חוטי סרבל אם הנקב רחב ואינו טירחא, כיון שכבר היה החוט שם מתחילה.  אבל באופן שיש וכן התיר תוס' 

כובסים דרכן החשש שיתקע אסור.  וע' רא"ש ותוס' הרא"ש שגרסו שיש חשש שיקשור ויתקע.  ומותר לפתוח הקשר ש
 לי וחייב משום מכה בפטיש. לקשור בבית הצואר, אבל אסור לפתוח הבית הצואר בתחילה אחרי שנארג, שעושהו כ

 

  
 

 
 

 ,(2)ויש דפוסים שנקרא רק ג   2וב 2( טור סימן שי"ז סעיף ב' וסעיף ג', וב"י שם, וב"י בסוף הסימן ג2
 שלחן ערוך שם סעיף ב', וט"ז ס"ק ד', ומג"א, ומ"ב על סעיף ב' 

 ( שו''ע סעיף ג', וט''ז ס''ק ה', ומג''א ס''ק י''א, ומשנ''ב,3
 

מקשר שקשרו כובס מותר שאינו קש''ק )כיון שנעשה רק עד לפתוח אותו לפתוח בית הצואר מחדש הוי מכב''פ, אבל 
שיקחנו מהכובס, וי''א רק אם עשוי להתיר באותו יום(, ואם חזר אומן וקשר או תפר, באופן שמותר להתיר אם אפשר 
כגון שנעשה ליומו, מ''מ כשא''א אסור לנתקו משום תיקון מנא. ושאר קשירות שנקשרו אח''כ שלא קשר אומן מתיר 

'ש לחתוך ולנתק שנעשה )אחר שנגמר הבגד( להתיר בכל זמן ויעשה בצנעה.  אם אין רגיל להתיר קשר הכתונת אלא יש'
 משבת לשבת אסור להתיר או לנתק.  אם נעשה קשר שלא במתכוין במקום עניבה, דינו כקשר העשוי להתיר ביומו.  

 

( ריטב"א ר' פרחיה )דמי למתקן( ר"י רה שמא יתפורגזי)רמב"ם ) רק דרבנן תן מוכין לתוך כרית הואי"א שהאיסור לי
, רש"י ר"ן או"ז מאירי(, ובראש יוסף כ' שמסתבר שגם לפי רש"י בפשטות דאורייתאשהוא    וי"א שהוא מתקן מנאהזקן(,  

הוא דרבנן וכן משמע בזכרו תורת משה, והעתיקו הח"ח במחנה ישראל, אבל בח"א וגר"ז משמע שהוא דאו', וכ"כ המ"ב 
ז ס"ק י"ח, וסי' ש"מ ס"ק ל"ג, ושעה"צ ס"ק ס"ח( וכ' שסתם כרש"י כיון שכמה ראשונים סוברים כן וכן משמע )שי"

 מהברייתא ע"ש )וכן נקטו תורת שבת שלמ"ח חלק"י מנח"י איל משולש(.   

 כיון שהכרית כלי בפני עצמו והציפית כלי בפניpillow case ת להחליף ציפית הכריאע"פ שאסור ליתן מוכין לכרית מותר 
 למעיל חורף ( lining)לחבר ביטנת פרוה עצמו )לב חיים בצה"ח צי"א( ועוד שאינו מבטלו שם )ארחו"ש(.  ואסר ר' יעקב 

 משום מתקן מנא.

כיון שהכר כבר היה   להחזיר מוכין שהיו בכר לתוך כר אחראסר חו"ש מדרבנן, והקיל קצוה"ש    להוסיף מוכין לכר וכסת
 ראויה לשכיבה אינו תיקון הכר וגם המוכין כבר היו עליהם שם כלי.

 קצות השלחן )קמ"ו ס"ק ב'(
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)הגרשז"א שש"כ ארחו"ש איל משולש פסק"ת(,  המיוחדת לשמלה מסויימת חגורה בפעם הראשונה להכניסאסור 
יל קצוה"ש ומכניסו להשאירו שם.  והק במקרה יש לו חגורה שמשתמש בו רק עם מכנסי שבתוהקיל ארחו"ש כש

שמ"מ מותר לחברו בתחילה בשבת כיון שהמכנסיים  שמחבר לכל מכנסיים שלו שלייקעס אחרת suspenders שלייקעסב
 ודאי נחשב מנא בלי זה, ומחברו כשהוא על גופו דרך לבישה ולא דרך תיקון מנא ולפעמים מסירם, והביאו פסק"ת.

ח"א גר"ז קיצושו"ע הח"ח בספר מחנה ישראל  )מג"א ישןרצועה חדשה לתוך מנעל יש מקילים לתת    רצועת מנעל
תור"ש קצוה"ש תולדות שמואל( ומשמע מרש"י שכל שהרצועה חדשה אסור שעכשיו עושהו כלי )וכן משמע בר"ן, וכ"כ 
א"ר מ"ב )ס"ק י"ח וסי' ש"מ ס"ק ל"ב( כה"ח מנח"י הגרשז"א משנ"ה הגריש"א חו"ש מחז"א איל משולש ארחו"ש 

Shabbos Home וצ"ב במ"ב סי' ש"ח ס"ק ס"א, וע' קצוה"ש מה שמיישב בזה. והכריע אורל"צ להקל ע"י קטן במקום ,)
הצורך, ודוקא כשאינו טורח להשחיל שא"כ ודאי אסור.  ופסק"ת כ' שאין למחות בהמיקל כיון שיש עוד צירופים להקל 

 .(ומן )ע"ש בשם בא"מ ויבי"א ובצה"חשמנעלים שלנו אפשר ללכת בהם בלי השרוכים ועוד שאינו כלל מעשה א

מנח"י(, וי"א שהולך על שניהם הולך על הנעל )תורת שבת(, וי"א על הרצועה )הא בחדתי הא בעתיקי י"א שכונת הגמרא 
שבמוכין חדשים חל עליהם תורת כלי, ובכר חדש נעשה הכר ראוי לשכיבה והוי תיקון מנא(,  )המובא לעיל( )קצוה"ש

   בר בכר נחשב כנותן להם שם כלי גבי כר זה. והר"ן פי' אפילו אם המוכין היו כ

)ר"ן מנח"י הגרשז"א משנ"ה חו"ש מחז"א ארחו"ש איל משולש(.  והקיל  להכניס רצועה ישנה לתוך נעל חדשהאסור 
ר"ן הנ"ל חלק"י אזנ"ד משנ"ה ), והרבה מחמירין  לתת רצועה ישנה שהיה בנעל א' לתוך נעל ישנה אחרתקיצור הל' שבת  

 ש מחז"א פסק"ת איל משולש( ואפילו להעבירו מנעל ימין לנעל שמאל אסור )חו"ש אי"מ(.רבבו"א חו"

ארחו"ש   )הגרשז"א רבבו"א חו"ש הגרח"ק  כשהתחיל לפני שבת להכניס הרצועה לתוך כמה מהנקביםיש מקילים לגמור  
 י תיקון )חו"ש(.כיון שעי"ז ראוי ללכת בו והו להכניסו אפילו לתוך נקב א'פסק"ת(.  וכשלא התחיל אסור 

שודאי יחליפנו ואינו מבטלו להנעל  עצה להשחיל שרוך שאינו מתאים לנעל זה כגון שהוא בצבע אחריש שנתנו    עצות
)קצוה"ש רבבו"א חו"ש שש"כ רב נבנצל פסק"ת  ארחו"ש(, ואזנ"ד כ' להקל בזה רק בשעת הדחק, ולא בנעל חדש ממש.  

שודאי אינו מבטלו שיוציאו אחר שבת להכניסו תחילה להנקבים התחתונים   להשחילו רק בנקבים עליוניםונתנו עוד עצה  
שיצטרך להוציאו כדי להחזירו והביאו  לשאול שרוך מחבירוש פסק"ת(.  ורבבו"א כ' עוד עצה )משנ"ה שש"כ ארחו"

יחליט בדעתו להסירו .  ואיל משולש מדייק מכולם שלא הקילו אם להשחיל שלא כסדרפסק"ת(.  והגריש"א הציע 
 מדלא נתנו עצה זה.שע"כ סברו שזה אינו מספיק  במוצ"ש

, והרבה פוסקים החמירו )ר' משה הגרשז"א אזנ"ד )אינו השאפשר ללובשן בלי הרצוע  נעליים שלנוהקילו בא"מ ויבי"א ב
 ראוי ללבישה( משנ"ה איל משולש הגרח"ק, וע' בצה"ח שהתוכח עם אחיו הבא"מ בזה(. 

)כדמוכח ממיעוט ענבי הדס שגם  משום מתקן מנא )אורל"צ disposable needle להכניס מחט לתוך מזרק יש אוסרין
א, אע"פ שבונה צריך להיות לקיום כאן שעשה כלי הוי מכה בפטיש ששייך אף כשהוא לצורך יום א' נחשב מתקן מנ

)כנתינת מוכין לכסת בתחילה( נשמ"ש הל' שב"ש(, ויש מקילים )מנח"י )כשתקוע בחוזק החמיר מגי"ס  כשנעשה לשעה(
ר כיון שראוי אסומ"ב וחזו"א הקיל אבל כה"ג שהוא רק מהודק ולא תקוע גם להמ"ב מותר( הגרשז"א ))ולפי החזו"א 

לשימוש רק ע"י הרכבה זה( צי"א יחו"ד שש"כ ארחו"ש ילקו"י( וי"א שהגריש"א הקיל כיון שמזרק עשוי לכך )ארחו"ש(, 
  וי"א שהחמיר כיון שמהודק היטב )הל' שב"ש(. 

עפ"י , ביאר הט"ז אם הנקב רחב ויוכל להכניסם בלא טורחלהחזיר חוטי סרבל הרמ"א הביא מש"כ תוס' להתיר 
)וכ"כ תוס"ש גר"ז תור"ש איל משולש ארחו"ש(, ודייק הפמ"ג  נחשב תיקון מנאהמרדכי שאם הוא טורח אסור משום ש

, אסור לטרוח משום למען ינוחדמשמע במג"א שהאיסור הוא משום עצם הטורח, וע' מ"ב )ס"ק כ'( וביאר הגרחפ"ש ש
ורך הרבה שיש להקל בדבר שאינו שבות ממש רק אסור משום לעשותו גם כשאינו צנ"מ לענין אמירה לגוי  וצידד הפמ"ג ש

, והקילו תהל"ד ארחו"ש ואיל משולש, וצידד בצה"ח שכה"ג באופן שאינו מבטלו שםהפמ"ג לאסור גם  טורח.  וצידד
 אינו נחשב כתיקון מנא ומ"מ לסברת המג"א יש לאסור משום עצם הטירחא.

)בא"מ(, וי"א ששרוך   כשצריך קצת אומנותנחשב טורח )תור"ש(, וי"א שהוא דוקא    הרבה נקבים בנעלי"א ש  גדר הטורחו
החזרת גומי אזנ"ד רבבו"א שש"כ חו"ש(, והביא כה"ח שלב חיים אסר   אינו טורח )בא"מ  יש בקצותיו ברזל או פלסטיקש

 ( וכ"כ איל משולש.sweatpants)במכנסיים 

בפעם הראשון כמו נתינת מוכין בכר, אבל לחזור לנפחם פעם  וירלנפח אויר בבלון או כדור או מזרון איש אוסרים 
 (, ויש אוסרים כל פעםShabbos Home  ב' מותר )יסודי ישורון בא"מ הגרשז"א שבה"ל שש"כ הגר"ע אויערבאך ארחו"ש

כיון שהוא אויר חדש )רב פעלים חלק"י מנח"י אורל"צ חו"ש מחז"א נשמ"ש רב בעלסקי )ואם יצא רק חלק מהאויר 
ואסרו מדאו' משום תיקון מנא וא"כ הוא רק באופן שמבטלו שם, ומנח"י כ' לאסור גם בלי זה משום  מותר( הל' שב"ש(

גרי"ש שאם משאבה אינו מוקצה )לצורך גופו( י"ל שאינו טורח, וע' לעיל שבצה"ח תלה זה בהמחל' מג"א וט"ז, והעיר ה
 הגר"ע  טורח.  ויש אוסרים כשיש חשש שמא יקשור )קצוה"ש מנח"י הגרשז"א שש"כ הגר"א קופשיץ הגר"ש דבליצקי


