קריעת טיטולים העשויים כעין מכנס
מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
ליל שבת קדש פרשת ויקהל תשע"ט

לאחרונה החלו לשווק לציבור טיטולים העשויים כעין מכנס ,אשר אין צורך להדביק את
חלקיהם זה לזה ,כיון שכל הטיטול כבר שלם ומוכן להלבשתו על גבי התינוק .ובשעה
שרוצים להסירו מעל התינוק צריכים לקרוע קרע בצידו של הטיטול במקום שמיועד לכך,
שנעשה מראש מנייר דק יותר .והנידון בזה האם מותר לקרוע טיטולים אלו מעל גבי התינוק
בשעה שרוצים להחליפם באחרים וכדומהא.
אמותר לקרוע טיטולים אלו כאשר בא להחליף
אותם באחרים וכדומה ,ואין בזה משום מלאכת קורע.
והטעם בזה כיון שטיטול המונח על גבי תינוק נחשב
כטפל אליו ,וכעין מה שכתב החזון איש סי' נ"א ס"ק
י"ג שמותר לקרוע מעטפה כדי להוציא את המכתב
שבתוכה.
ושורש הסברא נתבאר שם בחזו"א דכל שאין
האדם מייחד מחשבתו על עצם מלאכת הקריעה כיצד
תעשה אלא כל עיסוקו הוא רק לסלק את המפריע
ולפלס לו דרך אל המכתב שבתוך המעטפה אז אמרינן
שהמעטפה טפלה אל המכתב שבתוכה ומותר לקורעה
כשם שקליפת האגוז טפלה לאגוז שבתוכה.
וכן גם בנידו"ד כיון שהטיטול טפל אל הילד והוא
מונע את האדם מלרחוץ את הילד ומלהלביש לו
טיטול אחר ,לכן גם קריעת הטיטול מותרת כיון שלא
נועדה אלא לפלס לו דרך והרי הטיטול כעיין קליפת
האגוז.

א נתברר ונכתב עם מו"ר הגר"ש גלבר שליט"א

אמנם לא נאמר היתר זה אלא בכגון מעטפה שהיא
טפלה אל המכתב שבתוכה אבל לא התירו הפוסקים
שבירת חבית כדי להוציא את הגרוגרות שבתוכה
משום היתר זה דפילוס דרך בקליפי אגוזים ,ואמרו
שאין להתיר שבירת חבית אלא בחבית העשויה
משברי כלי חרס הנקרא מוסתקי ,והטעם משום דס"ל
שהחשיבות העצמית של החבית גורמת לה שלא תהא
נטפלת לגמרי אל הגרוגרות שבתוכה ,ולכן אין
שבירתה נידונית כשבירת קליפי אגוזים אלא יש בזה
איסור סתירת כלי.
ומטעם זה נראה שאם התינוק יהיה לבוש בבגד
והבגד יתלכלך אין היתר לקרוע את הבגד מעל
התינוק ,משום שלבגד יש חשיבות עצמית והוא כעין
החבית הנ"ל ,ואין רואים אותו כטפל לגמרי לתינוק
דנימא בו שקריעתו תהיה מותרת כשבירת קליפי
אגוזים.
[מהחזו"א הנ"ל מבואר דהיתר קריעת החותלות
נאמר גם בדברי שאינו מידי דאכילה].

