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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 
 

, אבל מותר להחזירו כשהיה כבר בתוכו ונפל ממנו.  אסור להכניס מילוי הכרית בפעם הראשונה מפני שעושהו כלי עי"ז
וכן התיר תוס' להחזיר חוטי סרבל אם הנקב רחב ואינו טירחא, כיון שכבר היה החוט שם מתחילה.  אבל באופן שיש 
חשש שיתקע אסור.  וע' רא"ש ותוס' הרא"ש שגרסו שיש חשש שיקשור ויתקע.  ומותר לפתוח הקשר שהכובסים דרכן 

 הצואר, אבל אסור לפתוח הבית הצואר בתחילה אחרי שנארג, שעושהו כלי וחייב משום מכה בפטיש.  לקשור בבית
 

  
 

 
 

 (,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' 

 ''ע סעיף ג', וט''ז ס''ק ה', ומג''א ס''ק י''א, ומשנ''ב,( שו3
 

לפתוח בית הצואר מחדש הוי מכב''פ, אבל לפתוח אותו מקשר שקשרו כובס מותר שאינו קש''ק )כיון שנעשה רק עד 
 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 
יש''ש לחתוך ולנתק שנעשה )אחר שנגמר הבגד( להתיר בכל זמן ויעשה בצנעה.  אם אין רגיל להתיר קשר הכתונת אלא 

 ן במקום עניבה, דינו כקשר העשוי להתיר ביומו.  משבת לשבת אסור להתיר או לנתק.  אם נעשה קשר שלא במתכוי
 

( ריטב"א ר' פרחיה )דמי למתקן( ר"י גזירה שמא יתפור)רמב"ם ) י"א שהאיסור ליתן מוכין לתוך כרית הוא רק דרבנן
מאירי(, ובראש יוסף כ' שמסתבר שגם לפי רש"י   , רש"י ר"ן או"זבפשטות 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 
)שי"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 

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

כיון שהכרית כלי בפני עצמו והציפית כלי בפני pillow 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(,  להכניס בפעם הראשונה חגורה המיוחדת לשמלה מסויימתאסור 
ומכניסו להשאירו שם.  והקיל קצוה"ש  במקרה יש לו חגורה שמשתמש בו רק עם מכנסי שבתוהקיל ארחו"ש כש

ה בשבת כיון שהמכנסיים שמ"מ מותר לחברו בתחיל 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.

)מג"א ח"א גר"ז קיצושו"ע הח"ח בספר מחנה ישראל  רצועה חדשה לתוך מנעל ישןיש מקילים לתת    רצועת מנעל
י שכל שהרצועה חדשה אסור שעכשיו עושהו כלי )וכן משמע בר"ן, וכ"כ תור"ש קצוה"ש תולדות שמואל( ומשמע מרש"

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 Homeום (, וצ"ב במ"ב סי' ש"ח ס"ק ס"א, וע' קצוה"ש מה שמיישב בזה. והכריע אורל"צ להקל ע"י קטן במק

הצורך, ודוקא כשאינו טורח להשחיל שא"כ ודאי אסור.  ופסק"ת כ' שאין למחות בהמיקל כיון שיש עוד צירופים להקל 
 .(שמנעלים שלנו אפשר ללכת בהם בלי השרוכים ועוד שאינו כלל מעשה אומן )ע"ש בשם בא"מ ויבי"א ובצה"ח

ת(, וי"א על הרצועה )מנח"י(, וי"א שהולך על שניהם הולך על הנעל )תורת שבהא 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

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

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

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

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

שודאי יחליפנו ואינו מבטלו להנעל  כגון שהוא בצבע אחרעצה להשחיל שרוך שאינו מתאים לנעל זה יש 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 מחבירו)משנ"ה שש"כ ארחו"ש פסק"ת(.  ורבבו"א כ' עוד עצה 

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

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

נבי הדס שגם )כדמוכח ממיעוט ע משום מתקן מנא )אורל"צ disposable needle להכניס מחט לתוך מזרקיש אוסרין 
כשהוא לצורך יום א' נחשב מתקן מנא, אע"פ שבונה צריך להיות לקיום כאן שעשה כלי הוי מכה בפטיש ששייך אף 
כשנעשה לשעה( מגי"ס )כנתינת מוכין לכסת בתחילה( נשמ"ש הל' שב"ש(, ויש מקילים )מנח"י )כשתקוע בחוזק החמיר 

וע גם להמ"ב מותר( הגרשז"א ))ולפי החזו"א אסור כיון שראוי מ"ב וחזו"א הקיל אבל כה"ג שהוא רק מהודק ולא תק
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(.  

, ביאר הט"ז עפ"י חב ויוכל להכניסם בלא טורחאם הנקב רלהחזיר 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
לעשותו גם כשאינו צורך הרבה שיש להקל בדבר שאינו שבות ממש רק אסור משום נ"מ לענין אמירה לגוי  הפמ"ג שוצידד  

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

)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  לנפח אויר בבלון או כדור או מזרון אוירים יש אוסר
(, ויש אוסרים כל פעם Shabbos Home  ב' מותר )יסודי ישורון בא"מ הגרשז"א שבה"ל שש"כ הגר"ע אויערבאך ארחו"ש

שמ"ש רב בעלסקי )ואם יצא רק חלק מהאויר כיון שהוא אויר חדש )רב פעלים חלק"י מנח"י אורל"צ חו"ש מחז"א נ
מותר( הל' שב"ש( ואסרו מדאו' משום תיקון מנא וא"כ הוא רק באופן שמבטלו שם, ומנח"י כ' לאסור גם בלי זה משום 
טורח, וע' לעיל שבצה"ח תלה זה בהמחל' מג"א וט"ז, והעיר הגרי"ש שאם משאבה אינו מוקצה )לצורך גופו( י"ל שאינו 

 הגר"ע  אוסרים כשיש חשש שמא יקשור )קצוה"ש מנח"י הגרשז"א שש"כ הגר"א קופשיץ הגר"ש דבליצקיטורח.  ויש 
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כשאין דעתו לקשרו שכה"ג אינו תיקון   לנפח בלון(. ולפ"ז צידד הגרי"ש שמותר  Shabbos Homeאויערבאך נשמ"ש ארחו"ש  
' מ"ז ג'( שדן בבלון העשוי בצורה אם אסור מנא ואינו טורח כ"כ אבל יש לאסור מחשש שמא יקשור. וע' אג"מ )חו"מ ב

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

 ( סימן ש"מ סעיף ז' וסעיף ח' 4     שייך לעיל
 

' משום מתקן מנא, וכשקשרו אומן מותר להתיר כיון מחדש אסור מדאו 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 
תוס"ש  שקשרו באופן שא"א להתירו בלי לחתוך החוטים וכה"ג נחשב שאבד פתחו והוי כפותח מחדש )וכ"כ עו"ש מג"א

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 

"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 להתירו רק מע
הקיל באופן שהוא אינו יכול להתירו אבל עומד להתיר שימצא מומחה שיתיר וכה"ג מתיר לנתקו, משא"כ כשא"א 

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

אסור לנתק )רמ"א( וי"מ שאיסורו הוא משום מכה בפטיש כמו פותח בית הצואר )תפא"י   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  ואר הוא משום מכה בפטישפותח בית הצלפי 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  

נו 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"א כ' שאי קורע
 שם רק מפני שהפעולות דומות.

הנשמת אדם כ' שלרש"י אין חיוב קורע כיון שאינו ע"מ לתפור, והרמב"ם מחייב כל שהוא לתיקון אע"פ שאינו ע"מ 
צ"ע בשו"ע שבסי' שי"ז מחייב פותח בית הצואר משום תיקון מנא לתפור 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"םולמה    ,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
)וכ"כ עו"ש ליישב הסתירה והביאו הר הכרמל וביה"ל(, והגרשז"א כ' שגם אם איו חיוב כשאינו ע"מ לתפור מ"מ אסור 

ו ( וסוברים שלפ"ז אין איסור דרבנן.  וי"א שאם חייב כשרק מסבב תיקון כ"ש כשהוא עצמShabbos Homeמדרבנן וי"ח )
תיקון )קצוה"ש( וכ"כ אג"מ שאין טעם נכון בחילוק זה.  ויש מחלקים שקריעה דומיא דמשכן היינו כשקורע ביריעה גופה 
ולא בהתפירות )פמ"ג דברות משה(, וי"א שדוקא כשניכר שהתיקון הוא מהקריעה )ע' אג"מ א' קכ"ב(, וטל אורות חילק 

כ בבגד, וקצוה"ש צידד שכשהתיקון הוא בגוף האדם אי"צ ע"מ בין עורות וניירות שאין הדרך לחזור ולדבקן משא"
 לתפור.    

, וביאר שאין שוברין חרס ואין חותכין נייראיתא במשנה בביצה )דף ל''ב:(       חתיכת נייר( סימן ש"מ סעיף י"ג     5
 סעיף י''ג ובכל הפוסקים. סימן ש"מוהביאו בשו''ע  כמתקן כליהרמב''ם שאסור משום שהוא 

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

א , ואולי נייר שבזמנם שהיה מעשבים לשרק בב' דברים שנתחברו שייך קורע משא''כ בדבר שהוא גוף א'ונשמ''א תי' 
שמבואר בירושלמי ששייך בו קורע וכ' שנשמ''א חזר בו מכח קו' זאת, אבל  מאי שנא מעורשייך קורע.  והק' ביה''ל 

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

 .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 
ר אפילו מדרבנן.  וי''א לפי המ''ב הביה''ל עכ''פ יש איסור דרבנן כה''ג )הגרשז''א(, אבל חו''ש צידד שאולי אין איסו

אינו קורע מה''ת )חלקת יעקב שש''כ אבני ישפה(,  אי''צ מה שנשארלהשתמש בחתיכה א' וכשקורע חתיכת נייר טוילט 
וחייב, וכן העיר הגרי''ש שמשמע כן בלשון  הוי כתיקון שניהםאבל אזנ''ד כ' שכה''ג כיון שעומד לכך להשתמש א' א' 

שהדגיש שבצד השני מקלקלו או מפסידו ע''ש.  ותמה שביתת השבת על עצם חידוש הביה''ל וכ' שהוא דברי נביאות   ביה''ל
 לפרש כן בהרמב''ם, וגם הביה''ל מסיים שצ''ע בכל זה.
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י''א , וכיון שיש תיקון בעצם פעולתו ועכשיו מתקנו אין זה קורע אלא תיקון כליועוד 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 

העיר שהחזו''א נקט סברא זו גם להתיר לכתחילה.  ובשביתת השבת תי' ששייך בזה היתר של פסיקת תלוש )שיתבאר 
 בסמוך בעזהשי''ת( ולכן אסור רק משום מתקן מנא.

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

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

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

ומטעם זה ביאר  ניכר התיקון בשעת הקריעהשגם כאן נחשב כתיקון בב' הצדדים, אבל לפי סברתו בדעת רש''י  א''ש
 .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  הבריותמתקן מנא דרבנן ומותר מפני כבוד  הקיל חלקת יעקב שאיסורו הוא משום    ולמעשה
שלא במדה ברגלו או במרפקו והוי שבות דשבות ואיצל''ג במקום כבוד הבריות )יסודי ישורון צי''א אזנ''ד שרגה''מ משנ''ה 

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

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

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

 ע''מ לכתוב )ע' שש''כ כ''ג הערה ס'(.

 

דהיינו מכה בפטיש  דברים שאסרו חז"ל גזירה שמא יבא לתיקון כליינו כמה מצ   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

 חז"ל מפני שנראה כמכה בפטישדברים שאסרו שאסרו 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   הכנה)שכ"ג מ"ב ס"ק ל"ז בשם תרוה"ד(,    ביטול איסור)ש"ב ג'(,    מקפל בגדים)שכ"ב ה'(,    ריח

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

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

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  )שרגה"מ שש"כ ארחו"ש  squeaky hinges  לתת שמן בציר דלת המשמיע חריקותוכן אסרו מטעם זה  
 דלת מתוקנת ועומדת ואינו ממש מקולקל, וסיים שעדיין צ"ע.ופקפק בזה בילקו"י כיון שה

 

 ( סימן של"ח סעיף ג' ושערי תשובה שם, ומ"ב, ושעה"צ6

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

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 ש(.  יש אוסרים גם ( וי"ח )הגרחפ"Shabbos Homeלצורך חולה, ומ"ב מיקל ע"י גוי לחולה, וי"א ה"ה לצורך מצות )

)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.לצורך מצוה וכן פסק הל' שב"ש, וח"א הקיל ע"י גוי במקום מצוה וכן פסק הגריש"א, ו

)תפא"י שו"מ דרכי חיים ושלום חלק"י )במק"א הקיל רק בשעת הדחק( הנכונה יש מקילים לכוין מחוגי השעון לשעה 
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 



 
 תיקון מנא   5

)הר צבי חלק"י הגרשז"א צי"א יבי"א שש"כ משנ"ה  ללכת עם שעון יד המתמלאת ע"י תנועת הידקילו הפוסקים ה
מותר   שעון סולרינשמ"ש ועוד(, ויש מקילים רק אם יכול לפעול כ"ד שעות בלי להתמלאות )הגריש"א הגרחפ"ש(, וכ"ש ש

שעון שמתמלא אוטומטי )חזו"א אזנ"ד שבו"י בשם  )הגרי"ב, אע"פ שאינו יכול לפעול כ"ד שעות(, ויש מחמירין בכל
הגריש"א, וע'(, ור משה אמר שראוי לבן תורה להחמיר, וארחו"ש אסר אם תנועת היד מייצר זרם חשמלי, וחו"ש הקיל 

 רק אם כבר לובשו מלפני שבת, ושבה"ל כ' שאין למחות בהמקילים.

אחרי שפתחו הדלת )הגרשז"א חו"ש(.  ויש אוסרים  קפיץ הסוגר דלתתר להשתמש עם קפיץ למשל מו  spring קפיץ
משום מתקן מנא   wind up toy or swing צעצוע כגון מכונית או סביבון או נדנדה שמותחים חוט כדי להפעילולהשתמש עם 

שגם חומרא דעריכת שעון הוא חידוש  )וי"א שהקיל בצעצוע שאפשר להשתמש בו גם בלי למותחו, כיון שסבר )ר' משה
אלא שנהגו להחמיר( הגריש"א שבה"ל )ראוי להמנע( חו"ש הגר"ש דבליצקי הגר"ע אויערבאך הל' שב"ש ועוד(, ויש 
מקילים )בא"מ הגרשז"א )אפילו להאוסרים עריכת שעון( אורל"צ נשמ"ש פסק"ת(, ושש"כ כ' שאין למחות בילדים 

להקל עם דוחפים הנדנדה להתחיל ללכת ואחרי זה מעריכים הקפיץ כמו שהקילו השעון   המשחקים בהם, ויש נותנים עצה
( שלפי הובא בסמוך להעריכו כשעדיין לא נפסק הילוכו.  וצידד הגרשז"א )מנח"ש א' ט' ו', ושש"כ פרק ט"ז הערה מ"ג

 החזו"א אסור מדרבנן משום שיוצר כח חדש. 

 ה מ"גשמירת שבת כהלכתה פרק ט"ז סעיף י"ד והער

   

 
 

כדי שיוכלו להשתמש בו פעם אחרת משום תיקון  אחרי שימושו להוריד הכספית thermometerלנענע מד חום יש אוסרים 
(, ויש מקילים )בא"מ הגרשז"א )כיון שרגילים תדיר לעשות כן( )א' ס"א  א'( הובא בסמוך מנא )להורות נתן שבה"ל

חו"ש )לצורך חולה( הגרח"ק   )מ' ב' ז' הובא בסמוך(  הגריש"א שש"כ )כפתיחת וסגירת דלת( צי"א משנ"ה  אורל"צ אזנ"ד
  פסק"ת( וצידד תשוהנה"ג להחמיר משום בישול הכספית אם לא לצורך גדול. ארחו"ש Shabbos Home רב נבנצל

 

 שמירת שבת כהלכתה פרק מ' באמצע סעיף ב', והערה ז'

 

 
 הלוי חלק א' סימן ס"א אות א' שו"ת שבט 
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