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אינו תיקון   כשאין דעתו לקשרו שכה"ג  לנפח בלוןולפ"ז צידד הגרי"ש שמותר    (.Shabbos Homeאויערבאך נשמ"ש ארחו"ש  
מנא ואינו טורח כ"כ אבל יש לאסור מחשש שמא יקשור. וע' אג"מ )חו"מ ב' מ"ז ג'( שדן בבלון העשוי בצורה אם אסור 

 מצד הצורה, וברבבו"א הקיל לקטן לנפח בלון, וע'.

 ומ"ב שם  א ס"ק י"א וס"ק י"ד,ומג" ,( סימן ש"מ סעיף ז' וסעיף ח'4     שייך לעיל
 

אסור מדאו' משום מתקן מנא, וכשקשרו אומן מותר להתיר כיון  מחדש פתיחת בית הצואר   סעיף ג'סימן שי"ז 
 .שאינו לקיימא

כדרך האומנין אסור לפתוח משום תיקון מנא.  וביאר רבנו ירוחם דהיינו  חזר האומן וקשרו או תפרוהרמ''א כ' שאם 
עו"ש מג"א תוס"ש שקשרו באופן שא"א להתירו בלי לחתוך החוטים וכה"ג נחשב שאבד פתחו והוי כפותח מחדש )וכ"כ 

מ"ב )ס"ק כ"ג((, ויש"ש הקיל לנתקו כשא"א להתירו שאינו עשוי אלא להתירו בכל זמן שרוצה ויעשה בצינעה )וכ"כ ב"ח 
ט"ז תוס"ש(, וחילק המג"א שדוקא כשנעשה ע"י אומן אסור ויש"ש איירי בשאר קשירות וכ"כ המ"ב שם שרק באומן 

ירו רק מע"ש לע"ש אסור לנתקו )גר"ז מ"ב(.  החזו"א )נ"ב י"ז( ביאר שיש"ש נחשב גמר והוי מכה בפטיש, ואם רגיל להת
הקיל באופן שהוא אינו יכול להתירו אבל עומד להתיר שימצא מומחה שיתיר וכה"ג מתיר לנתקו, משא"כ כשא"א 

התירו ויקח להתירו ועומד לנתקו ששם אסר הרמ"א בשם רי"ו לנתקו, ושבה"ל )א' ק"ה ד'( הקיל לנתקו באופן שקשה ל
 זמן רב וטירחא להתירו שכה"ג עדיף לנתקו.

וי"מ שאיסורו הוא משום מכה בפטיש כמו פותח בית הצואר )תפא"י   ,אסור לנתק )רמ"א(  זוג נעליים שתפר האומן ביחד
 ערוה"ש(, ויש אוסרים משום קורע )גר"ז מ"ב )ס"ק כ"ה( קצוה"ש(, והקיל בא"ח ע"י גוי. 

)רש"י רמב"ן יראים סמ"ג סמ"ק רוקח מאירי ר"ן  תח בית הצואר הוא משום מכה בפטישפולפי רוב הפוסקים איסור 
משום טור ריטב"א אהל מועד קרי"ס(, ופסקי ריא"ז כ' שחייב משום בונה, וברמב"ם הביאו עם דיני קורע ומשמע שחיובו  

"א כ' שאינו מוכח וי"ל שהביאו )פמ"ג מנח"ח ביה"ל )סי' ש"מ סעיף י"ד ד"ה ולא( ערוה"ש קצוה"ש אג"מ(, והחזו קורע
 שם רק מפני שהפעולות דומות.

רש"י אין חיוב קורע כיון שאינו ע"מ לתפור, והרמב"ם מחייב כל שהוא לתיקון אע"פ שאינו ע"מ פי הנשמת אדם כ' של
נא צ"ע בשו"ע שבסי' שי"ז מחייב פותח בית הצואר משום תיקון מלתפור ולשיטתו מחייב מקרע ניירות דבוקים, ולפ"ז  

, וכ' ביה"ל שהשו"ע חזר בו ומחייב קורע בסי' ש"מ סעיף י"ד מחייב קורע ניירות שזהו כשיטת הרמב"ם, ולמה  כרש"י
אינו ע"מ לתקן אע"פ שאינו ע"מ לתפור, וכ"כ אזנ"ד, ואג"מ )א' קכ"ב ז'( פקפק בזה, והגרחפ"ש ביאר שהשו"ע ס"ל ש

משא"כ כשעצם הקריעה משוי ליה מנא כמו פותח בית הצואר   ,קורע אא"כ מקלקל בעת הפעולה ע"מ לסבב איזה תיקון
חיוב כשאינו ע"מ לתפור מ"מ אסור  ן)וכ"כ עו"ש ליישב הסתירה והביאו הר הכרמל וביה"ל(, והגרשז"א כ' שגם אם אי

מסבב תיקון כ"ש כשהוא עצמו  חייב כשרק ם( וסוברים שלפ"ז אין איסור דרבנן.  וי"א שאShabbos Homeוי"ח ) ,מדרבנן
.  ויש מחלקים שקריעה דומיא דמשכן היינו כשקורע ביריעה גופה תיקון )קצוה"ש( וכ"כ אג"מ שאין טעם נכון בחילוק זה

)פמ"ג דברות משה(, וי"א שדוקא כשניכר שהתיקון הוא מהקריעה )ע' אג"מ א' קכ"ב(, וטל אורות חילק  ולא בהתפירות
וקצוה"ש צידד שכשהתיקון הוא בגוף האדם אי"צ ע"מ  ין הדרך לחזור ולדבקן משא"כ בבגד,בין עורות וניירות שא

     לתפור.

 , ומ"ב שםסימן ש"מ סעיף י"ג( 5

, וביאר הרמב''ם שאסור משום שהוא שאין שוברין חרס ואין חותכין נייראיתא במשנה בביצה )דף ל''ב:(       חתיכת נייר
 סעיף י''ג ובכל הפוסקים. סימן ש"מוהביאו בשו''ע  כמתקן כלי

א''ש, וח''א צידד שבאמת  רק ע''מ לתפור חייבדאו' והניח פמ''ג בצ''ע, ולפי השיטות שלמה אינו עובר על קורע והעירו 
 מה''ת וכ''כ מנח''ח. כמתקן כלי ר''ל שחייבמש''כ שהוא 

, ואולי נייר שבזמנם שהיה מעשבים לא בדבר שהוא גוף א' שרק בב' דברים שנתחברו שייך קורע משא''כונשמ''א תי' 
וכ' שנשמ''א חזר בו מכח קו' זאת, אבל  ,שמבואר בירושלמי ששייך בו קורע מאי שנא מעורקורע.  והק' ביה''ל בה שייך 

העירו )תפלה למשה נשמ''ש תורת המלאכות( שהנשמ''א הק' משם ולא חזר בו אלא מפרש הירוש' דמיירי בעורות 
דוקא כשקורע ין זה לזה ולא בקורע באמצע העור עצמו.  וכ''כ הגר''ז תהל''ד וקצוה''ש כהנשמ''א שקורע הוא הדבוק

 .ומפריד גופים רבים שנתחברו

, וכ''כ רב ריביאט, וי''א שגם לפי רק כשקורע איזה דבר באמצע והוא צריך לתיקון שניהםוהביה''ל חידש שקורע שייך 
נן כה''ג )הגרשז''א(, אבל חו''ש צידד שאולי אין איסור אפילו מדרבנן.  וי''א לפי המ''ב הביה''ל עכ''פ יש איסור דרב
אינו קורע מה''ת )חלקת יעקב שש''כ אבני ישפה(,  אי''צ מה שנשארלהשתמש בחתיכה א' וכשקורע חתיכת נייר טוילט 

, וכן העיר הגרי''ש שמשמע כן בלשון וחייב הוי כתיקון שניהםאבל אזנ''ד כ' שכה''ג כיון שעומד לכך להשתמש א' א' 
ביה''ל שהדגיש שבצד השני מקלקלו או מפסידו ע''ש.  ותמה שביתת השבת על עצם חידוש הביה''ל וכ' שהוא דברי נביאות 

 לפרש כן בהרמב''ם, וגם הביה''ל מסיים שצ''ע בכל זה.
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, וי''א עכשיו מתקנו אין זה קורע אלא תיקון כליכיון שיש תיקון בעצם פעולתו וועוד תי' ביה''ל בדעת רש''י שקורע נייר 
וכ''כ מגי''ס בדעת הביה''ל, אבל  מדרבנן,כן גם בדעת הרמב''ם )תפלה למשה(, ונקט הגרשז''א שעכ''פ שייך בזה קורע 

 נוראיבש) העיר שהחזו''א נקט סברא זו גם להתיר לכתחילה.  ובשביתת השבת תי' ששייך בזה היתר של פסיקת תלוש
 ( ולכן אסור רק משום מתקן מנא.ש"ע מקומוב

משום תיקון כלי )שש''כ נשמ''ש פסק''ת(, ואפשר להשתמש בו בלי לקרוע  dental floss לקרוע חוט דנטלייש אוסרים 
 )פסק''ת(.

שהבאנו לעיל למה פסק המחבר שקריעת נייר אסור משום  לכאורה תלוי בהטעמים לקרוע נייר לקנח בו עצמולענין 
, א''כ ה''ה כאן יהיה רק איסור דרבנן, ואם כונת השו''ע היה באמת שאינו ע''מ לתפורמתקן מנא, שאם הוא משום 

א''כ כאן יהיה מותר, ואם הוא משום  שאין קורע בדבר שהוא גוף א'שחייב א''כ ה''ה הכא הוי דאו', ואם הוא משום 
רק יל''ד כאן כמ''ש לעיל ע''ש שי''א שאסור מה''ת, ואם הוא משום שקורע הוא  רק כשמתקן ב' הצדדיםרע שייך שקו

י''ל שגם כאן מותר מטעם הזה )הגרי''ש(.   פסיקת תלושי''ל שכאן אסור מדרבנן, ואם משום  כשמקלקל בעת הפעולה
והעיר בתורת המלאכות שלפי סברת הביה''ל בדעת הרמב''ם שכ' שחייב משום שהוא קורע ע''מ לתקן   וע' מ''ב )ס''ק מ''א(

ומטעם זה ביאר  ניכר התיקון בשעת הקריעהא''ש שגם כאן נחשב כתיקון בב' הצדדים, אבל לפי סברתו בדעת רש''י 
 .שפסק המחבר בשי''ז ג' שהוא רק מתקן מנא וא''כ ה''ה הכא, וציין לשו''ת אזנ''ד י''א כ''ב ע''ש

ויקרע   ללחלחו במים, ועדיף  מתקן מנא דרבנן ומותר מפני כבוד הבריותת יעקב שאיסורו הוא משום  הקיל חלק  ולמעשה
שלא במדה ברגלו או במרפקו והוי שבות דשבות ואיצל''ג במקום כבוד הבריות )יסודי ישורון צי''א אזנ''ד שרגה''מ משנ''ה 

וב( רב ריביאט ועוד(.  ויש אוסרים גם בשינוי )רק מוקצה ילקו''י )ט Shabbos Homeשש''כ חו''ש רב נבנצל נשמ''ש ארחו''ש 
התירו לכבוד הבריות ולא מלאכה דרבנן שיש לו עיקר מן התורה(, וכן הסתפק הגריש''א כיון שיש לו עיקר מה''ת, וי''א 

סור )הגרשז''א( שאמר שנהגו העולם להקל.   י''א שאיסורו משום תיקון מנא הוא דאו' )ר' משה( וי''א עכ''פ מדרבנן ודאי א
 וי''א שהוא דרבנן )ארחו''ש(.

יש כמה צדדים להקל משום כבוד הבריות שי''ל שהוא רק  מוחק להשתמש עם נייר כשכתוב עליו אותיותומצד איסור 
כיסוי בעלמא ולא מחיקה והוא קלקול, וכלאחר יד בפרט אם ישתמש בשמאל, ואינו מתכוין ולא ניחא ליה והוא שלא 

 שש''כ כ''ג הערה ס'(. ע''מ לכתוב )ע'

 

דהיינו מכה בפטיש  דברים שאסרו חז"ל גזירה שמא יבא לתיקון כלימצינו כמה    משום שיבא לתיקון כליות גזיר
 אין מספקין ואין מטפחין ואין מרקדיןגזירה שמא יעשה חבית של שייטין )סי' של"ט סעיף ב'(, ודין    אין שטיןכגון הדין ש

 דברים שאסרו חז"ל מפני שנראה כמכה בפטיששאסרו גזירה שמא יתקן כלי שיר )סי' של"ט סעיף ג'(.  ומצינו כמה 
מוליד )תרמ"ו ב'(,  מיעוט ענבי הדס)של"ט ד'(,  הפרשת חלה והפרשת תרומות ומעשרות)שכ"ג ז'(,  טבילת כליםכגון 
משבת לחול )י"א שאיסור   הכנהג מ"ב ס"ק ל"ז בשם תרוה"ד(,  )שכ"  ביטול איסור)ש"ב ג'(,    מקפל בגדים)שכ"ב ה'(,    ריח

 הכנה הוא מטעם זה )רמב"ם סמ"ג וסמ"ק( וי"א שאיסורו הוא משום טירחא(.  

א"ר גר"ז ח"א  )ש"מ ס"ק י"א( משום תיקון מנא )כנה"ג בשם ספר הזכרונות, וכ"כ מג"א ליישר מחט שנתעקמהאסור 
ובא"ח אסר להדק בתי עינים שנפתחו   ,להשחיז סכין שנפגםתפא"י שו"ש ערוה"ש בא"ח שש"כ(.  ומטעם זה אסר ח"א 

הרבה, ושש"כ אסר ליישר שיני מזלג ולהב סכין שנתעקמו.  וכן אסר הגרח"ק בכפית או מזלג אפילו אם נתעקמו רק 
 קצת, וכן אסר חו"ש.

, פסק"ת(  Shabbos Home  ארחו"ש)שרגה"מ שש"כ    squeaky hinges  יר דלת המשמיע חריקותצלתת שמן בוכן אסרו מטעם זה  
 .ופקפק בזה בילקו"י כיון שהדלת מתוקנת ועומדת ואינו ממש מקולקל, וסיים שעדיין צ"ע

 

 , ומ"ב, ושעה"צושערי תשובה שם  ,סימן של"ח סעיף ג'( 6

א"מ, כיון שזהו דרך תשמישו, וכן פסק ב יד שהפסיק לעבוד התיר פנים מאירות להכינו שילך ע"י סיבוב גלגלים שעון
ס"ק ט"ו, ושעה"צ ס"ק ט"ו( שחייב  חאבל הח"א )מ"ד י"ט( כ' שחייב מדאו' משום תיקון מנא, וכן פסק המ"ב )של"

הגרשז"א הגריש"א אורל"צ יבי"א שבה"ל(, והפמ"ג מיקל ע"י גוי או  מה"ת או עכ"פ מדרבנן )וכן פסקו חזו"א )נ' ט'(
כשהוא .  יש אוסרים גם  וי"ח )הגרחפ"ש(  ,(Shabbos Home)  הע"י גוי לחולה, וי"א ה"ה לצורך מצו  לצורך חולה, ומ"ב מיקל

)חזו"א מ"ב צי"א(, ויש מקילים כה"ג )תפא"י דרכי חיים ושלום אורל"צ יבי"א(, והקיל שע"ת ע"י גוי או  עדיין הולך
 ע' שעה"צ ס"ק י"ט.ק הגריש"א, ולצורך מצוה וכן פסק הל' שב"ש, וח"א הקיל ע"י גוי במקום מצוה וכן פס

)תפא"י שו"מ דרכי חיים ושלום חלק"י )במק"א הקיל רק בשעת הדחק( יש מקילים לכוין מחוגי השעון לשעה הנכונה 
בא"מ הגרשז"א אזנ"ד משנ"ה הגריש"א יבי"א שש"כ נשמ"ש(, ויש מחמירים )חשב האפוד חו"ש(, ויש מקילים לצורך 

 (, וכה"ח כ' שנהגו להחמיר בירושלים, וע' פסק"ת שהביא שיטות בזה.Shabbos Homeמצוה )הל' שב"ש 


