
  סימ	 שיז �קושר                        www.smicha.co.il �הררי שבת 

  

  

28

  סימ	 שיז  �קושר  
  

  )סעי� א(שיטות הראשוני� והפוסקי�  
  

  . וקשר הספני	, קשר הגמלי	:  ואלו קשרי� שחייבי� עליה	. 1   � :משנה קיא
  . כ� הוא חייב על היתר	, וכש� שהוא חייב על קישור	                                         

     

  .אי	 חייבי	 עליו �כל קשר שהוא יכול להתירו באחת מידיו : מ אומר"ר                                         
   

  . יש ל� קשרי	 שאי	 חייבי	 עליה	 כקשר הגמלי	 וכקשר הספני	. 2                          
   

  .'קושרת אשה מפתח חלוקה וחוטי סבכה וכו. 3                          
  

  : שיש שלושה סוגי קשרי�מבואר שפירוש המשנה הוא   ובגמרא
  . )ספני	, גמלי	(  עליו חטאת חייבקשר ש. 1
  . לעשותו מדרבנ	 אסורקשר ש. 2
  .)'חוטי סבכה וכדו, מפתח חלוקה(לכתחילה   מותרקשר ש. 3

  
  

  

  :איתמר התיר רצועות מנעל וסנדל � .שבת קיב
  ,     חייב חטאת:  תני חדא                           

                           �  ,     פטור אבל אסור:  ותניא איד
                           �  .מותר לכתחילה:  ותניא איד

  
  

  
  

  �"�  והרמב"הרי  שיטת
  

  . חייב חטאת  �קשר של אומ	 והוא של קיימא  
היה דעתו שיתקיי� ' ואפי(מעשה אומ	 ואינו קשר של קיימא ,  קשר של קיימא ואינו מעשה אומ	

  . פטור אבל אסור  �  )ר איזה זמ	הקש
  .)היה דעתו שיתקיי� הקשר איזה זמ	' ואפי(. מותר לכתחילה  �אינו מעשה אומ	 ואינו של קיימא  

  
  ש"י  והרא"רש שיטת 

  

  :אלא,  לא תלוי כלל בעצ� הקשר א� הוא מעשה אומ	
  
  

  .ואפילו א� הוא מעשה הדיוט, חייב חטאת �א� הוא קשר של קיימא 
,  דדמי קצת לשל קיימא, פטור אבל אסור �) קיימא במקצת(=רכו לקושרו רק לזמ	 א� אי	 ד

  .ואפילו א� הוא מעשה הדיוט
מותר לכתחילה אפילו הוא מעשה  �) א בתו� שבעה ימי�"וי(א� דרכו להתירו באותו יו� 

  .דאי	 ש� קשר עליו, אומ	
  
  

  
  .�") וכרמב"כרי   פסק  'אע  "שו

  

  .)�") והרמב"ולקמ	 נראה שכתב שנוהגי� כרי(.     ש"י והרא"רשאת דעת     הביא א "הרמ
  
  

  
  

, לכתחילה לקשור קשר שאינו של קיימא מותר לצור� מצוהש  �"כטור והרמב פסקע  "השו
  .)ה לקשר של קיימא שאינו מעשה אומ	"וה:  ש"ערוה(     .הוא מעשה אומ	' אפי

  

   . אפילו במקו� מצוה אסורקשר זה  וברטנורא' תוס, י"שלרשכתב    ובבית מאיר
  

  .)בסו) מסכת שבת' ונחלקו בפירוש הגמ(                                                  
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  )ש"י והרא"בשיטת רש(הגדרת הזמ	 של קיימא במקצת  
  

ולמעלה מיו� אחד עד .      מותר � באותו יו�כשעשוי להתירו  � פר&' מ ור"הגה, כלבו
  ]1,7[                      .                חייב �ומשמונה ימי� ומעלה         . פטור � שבעה ימי�

  

מיקרי עשוי  � שבעה ימי�כל קשר שאינו עומד להתקיי�  � טור ומרדכי, י"פ הב"י ע"רש
וכל שעומד להתקיי� יותר .        פטור � חודשומשבעה ימי� עד .        להתירו בכל יו� ושרי

  ]7,30[                                                                                                  . חייב �מחודש 
  

 � איזה זמ	כל שקצוב לו      .   מותר באותו יו�רק כשעשוי להתירו  � ז"פ הט"י ע"רש
  ]1,∞[             .                 לעול�ושל קיימא מיקרי רק כשעומד להתקיי� .         פטור

  

.  עשוי להתירו בכל יו� מיקרי ושרישלושה ימי� כל שעומד להתקיי� פחות מ � ירוח�' ר
  ]3,180[         . חייב �ומחצי שנה ומעלה .      פטור � חצי שנהולמעלה משלושה ימי� עד 

  
  
  

  
עצמו  באותו יו�שכל קשר שאינו עשוי להתיר  א"י       :)ש"י והרא"בשיטת רש(כתב  ' א א"הרמ

עד ד  ויש מקילי	 לומר    .  ]ז"פ הט"וכ[)  פר.' מ ור"הגה, כלבו(=]  במקצת[מיקרי של קיימא 
  .)טור ומרדכי, י"פ הב"י ע"רש(=]  במקצת[לא מיקרי של קיימא שבעה ימי� 

  

  .ק כלל"יותר מיו� אחד לא מיקרי ש' כדעה שאפי בשעת הצור�הסיק דיש להקל   'בסעי) דל "בביה
  

  .ביומו מיקרי, ד שעות"כל פחות מכ  :ג"פמ
  
  
  
  
  

  
  

� הוא כשל קיימא ") והרמב"נקט בפשטות  דשל קיימא לרי  ב בפתיחה לסימ	"במשנ
  .)ז"פ הט"י ע"כרש(ולשניה� הוא בעשוי להתקיי� לעול� ,       ש"י והרא"של רש] לגמרי[
  

  .])הבנתופ "י ע"כרש(דהוא בעשוי להתקיי� מחודש ומעלה   י משמע"א' מהב[
  
  
  
  
  

  הגדרת קשר של קיימא
  

שא� , הקושר בלבד תלויה בדעת האד�ק "ש הגדרת קשר ש"י והרא"שלדעת רש  כתב ז"הט
וא� דעתו להתירו באותו .   פטור �וא� הוא לזמ	 .   ק"הוי קשר ש �דעתו שיישאר כ� לעול� 

  .מותר לכתחילה �יו� 
  

א� ,  שחייב שעליה� נאמר במשנה, הגמלי	 והספני	 ז אפילו בקשר"שלפ, שדבריו תמוהי�  ל"הביהוכתב 
והבית (ל "וכתב הביה      !?י אומ	"מותר לכתחילה אפילו נעשה ע �דעתו בעת קשירת הקשר להתירו ביומו 

לא אזלינ	 בתר , שא� דר� העול� לעשותו לקביעות, אזלינ	 בתר דר' העול�שלדעתו )  מאיר
ג מדוע אי	 קושרי	 ציצית "ז מתורצת קושיית הפמ"ולפ(       .רמחשבת הקושר עצמו לבטל ממנו את ש� הקש

  .)אלא בתר דר� העול�, שהרי לא אזלינ	 בתר מחשבתו, ל ברור"ולפי הדברי� הנ �! ש יתירו מיד"שיחשוב שלמוצ, בשבת

  בו�א בש� הכל"המגוכמו שהביא ,       דמדרבנ	 לא מיבעיא דאסור בזה, ל"וכתב עוד בביה       
,  מ להניח ש�"פ שתחילת עשייתו לא היתה ע"אע, ר שלפעמי� נמל� ומבטלו ש� לעול�שכל קש

לא אזלינ	 בתר , ונראה דבעניי	 שלנו שדר� כל העול� לעשותו בקביעות.         אסור מדרבנ	
  .ומדאורייתא אסור, דעתו
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  )קשר אמי&(הגדרת קשר של אומ	  
  
  

שלא להתיר שו� קשר שהוא שני קשרי� זה א דיש להיזהר "וי � פ הגהות אלפסי"ע' א  א"רמ
קיימא אסור דאי	 אנו בקיאי� איזה מיקרי קשר של אומ	 דאפילו בשאינו של , על זה

  .]�") והרמב"א סובר שנוהגי� כרי"שהרמ  ז משמע"לפ�[  . וכ	 נוהגי	 , ה להתירו"לקושרו וה
  

  .]נו אלא איסור דרבנ	 ובמקו� צער לא גזרודאי, אי	 לחוש ומותר להתירו שבמקו� צערמ נראה "שמ א"והוסי) הרמ[
  

לכ� אנו , ומסתברא דכל קשר שקושרי	 אותו הדק היטב הוי של אומ	, אי	 אנו בקיאי� מהו קשר של אומ	  :ב"משנ
  .דשני קשרי� הוי קשר אמי., נזהרי� בכל קשר שהוא של שני קשרי�

  

, ז במטפחת"גו הנשי� לקשור שני קשרי� זעא שזה מקור ההיתר לכ� שנה"פ הגרשז"כתב ע כ בהערה"ז בשש"ועפ
שהרי , א� כתב על דבריו שיש לעיי	(          . וג� עומד להתירו באותו יו�, והדק היטבכיו	 שאי	 זה בכלל קשר אמי. 

פ שתחילת עשייתו לא "אסור מדרבנ	 אע �בו שכל קשר שלפעמי� נמל� ומבטלו ש� לעול� �א כתב בש� הכל"המג
  .) אלא פושטות ולובשות  אותה ע� הקשר, והרי את מטפחת הראש לעתי� לא פותחות הנשי�,  �מ להניח ש"היתה ע

  
  

דכתב דפשט המנהג לקשור שני קשרי� (א  "דחה את חומרת הרמ  )ת"הובא בשע( א' בברכי יוס�
  ). ולית דחש לה, בחגורתו אשר במותניו

  
  
  
  
  
  

  

אבל , זה היינו כשקושר שני דברי� ביחדוהא דבעינ	 שני קשרי� זה על  - ג"פ סמ"ע ' א  א"רמ
  .א� עשה קשר בראש אחד של חוט או משיחה דינו כשני קשרי�

  

א) שהקשר נעשה בגו) השקית ללא , ז אסור לקשור קשר בשוליי� של שקית ניילו	"שעפ  כ"בששוכתב 
  .אלא יש לקרוע את השקית בצד הקשר, וכ	 אסור להתיר קשר זה,    עזרת חוט

  
  
  

  
  

  
  

  . כ��ומעשה הדיוט אינו חזק כל, כשהקשר חזק מאודשמעשה אומ	 הוא   כתב ז"הט
  

ויכול להתירו  ג� כאשר הקשר אינו מהודק שפירשמעשה אומ	 נקרא   סובר ל"ובביה
שקשר חזק מאוד היינו שלא יהיה ,  ז"וכתב שאפשר כ� ג� כוונת הט()           מאיר' דלא כר(.    באחת מידיו

שיוכל לפעמי� במש� הזמ	 להיות , ומעשה הדיוט הוא כשהקשר אינו עשוי בטוב,  צמוניתר בשו� אופ	 מע
  .)ניתר מעצמו

  
  

  
  

  

  
  

  מנת לקשור�די	 מתיר כשמתיר שלא על
  

  .נסתפק בזה  'בתוס
  

דומיא דציידי חלזו	 , קשר של קיימא מ לקשור"במתיר ע רקשבמתיר חייב  סובר ש"והרא
  . מ לקשור"ש מדרבנ	 אסור א� התיר קשר שלא ע"לרא דא)  י"הבוכתב .        שהיה במשכ	

  

  ל"פ ביה"וכ.     מ לקשור"במתיר שלא ע ג�שחייב   סוברי� )ל"הובא בביה(� "י ורמב"רש
  

ומשו� שכ� היה , מ לתפור"ל שכדי לחייבו צרי� שיהיה קורע ע"שהרי ג� בקורע קיי,  ע"ש צ"שדברי הרא  ל"וכתב הביה
כקורע על , י קריעתו"ועל כרח� הטע� משו� דכיו	 שיש תיקו	 ע, מ לתק	"שחייב ג� בקורע עה "ל שה"ה קיי"ואפ, במשכ	

ולכ	 ודאי שמלאכת .     מ לקשור"ל שדומה למתיר ע"י התרתו הקשר י"תיקו	 ע בשישכ הכי נמי "וא.   מנת לתפור דמי
  ).כשיש תיקו	 בהתרתו(מ לקשור "וחייב ג� במתיר שלא ע, ע"מתיר היא דבר בפנ
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                 )סעי� ב(נשמטו לו רצועות מנעל וסנדל                        

  
, מותר להחזיר הרצועות למקומ� �נשמטו לו רצועות מנעל וסנדל  � �"פ הרמב"ע' ע ב"שו

  .)דהוי קשר של קיימא, דהיינו שלא יעשה קשר בראשו שלא ישמט(.  ובלבד שלא יקשור
  

 –אבל א� צרי� טורח לזה , )דהיינו שהנקב רחב(לא טורח ודוקא שיוכל להחזירו ב – א"רמ
  .דחיישינ	 שמא יקשור, אסור

  
אלא , שהרי אי	 קשר בי	 טורח לחשש שמא יקשור, ס"א יש ט"שברמ ז"והט א"המגוכתבו 

  :שאלו שני דיני� נפרדי�
  .גזירה שמא יקשור, )נקב רחב(אסור אפילו א� אי	 טורח  �במקו� שרגילי� לקשור . א
  .אסור משו� הטורח �) 'נקב צר וכו(ויש טורח , מקו� שלא רגילי� לקשורב. ב

  
לא חיישינ	 , א שסובר שכאשר החזרה הוא בלא טורח"להסביר דברי הרמ כתב ל"ובביה

  .ז"א והט"יש לפסוק כדברי המג א� למעשה.   שיבוא לקושרו ולהדקו
  
  
  
  
  
  

אבל רצועה חדשה ,  היינו דוקא אות	 הרצועות, ע שמותר להחזיר הרצועות למקומ	"מה שכתב השו  :ב"משנ
, במנעל חדש) הישנות(וכ	 אסור לתת הרצועות .         דמיקרי מתק	 מנא, שלא היתה ש� מתחילה אסור

.   דמבטל ליה הת� ומיקרי מתק	 מנא, וכ	 הדי	 בהכנסת רצועות למכנסיי� חדשי�.   (משו� דמתק	 מנא
  .)  לא מבטל אותה ש� �יס ולהוציא תדיר כיו	 שעשוי להכנ, מותר �אבל חגורה 

  

שאפשר , כ בשרו� נעל שלנו"משא, ב מדבר דוקא כאשר מתק	 את גו) הנעל"ל שהמשנ"שהיה נ כ בהערה"בששוכתב 
�כיו	 , א� למעשה.   כ היינו מתירי� השחלת שרו� חדש בנעל ישנה"כ� וא�ואינו מתק	 כל, ללכת ע� הנעל ג� בלא השרו

  .יש להחמיר �ו בכ� שהאחרוני� לא חילק

  
  
  

  .מותר בכל אופ	, ורוצי� להכניסו בתו� הנקבי� העליוני� של הנעל, ששרו� נעל שמושחל בתו� נעל  א סובר"הגרשז

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  )סעי� ו(קשירת חבל בפני הפרה בשביל שלא תצא  
  

, הפתחואפילו בשני ראשי , קושרי� חבל בפני הפרה בשביל שלא תצא – .קיב�.פ קיא"ע' ע ו"שו
שמסתמא יתיר (.  ולא חיישינ	 שמא יתיר ראש האחד ויוציאנה דר� ש� ויניח ראש השני קשור

  .)ק"את שניה� ולא הוי קשר ש

  
ולא אמרינ	 דמבטל , שהוא הדי	 שמותר ג� לקשור שני חבלי� זו למעלה מזו  ב"המשנוכתב 

  .אסור, לאחדאבל א� בדעתו לבטל ,   דפעמי� מתיר את זו ולפעמי� זו,   ליה לאחד
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                        )סעי� ד(קשירת דלי לבאר                                   

  
  , )שהרי הוא חשוב ולכ	 לא יבטלו לדלי והוי קשר שאינו של קיימא(קושרי� דלי בפסיקייא  � .משנה קיג

  .           )של קיימא והוי קשר, שהרי יבטלו ש�(אבל לא בחבל                                 
  .   יהודה מתיר' ור                                  
  

  !     קשר של קיימא הוא? יהודה מתיר' ר, אילימא חבל דעלמא?       חבל דמאי � ובגמרא
                   

  ...  )דהוא חשיב ולא מבטלו ש�(אלא חבל דגרדי                  
  ,דרבנ	 סברי גזרינ	 חבל דגרדי אטו חבל דעלמא                                      

  .יהודה סבר  לא גזרינ	' ור                                      
  
  

  
  . וקושרו בפרה ובאיבוס, מביא אד� חבל מתו� ביתו:  אמר רב    :בגמראעוד ש� 

  ובלבד,  ושבפרה קושרו באיבוס, בפרה חבל שבאיבוס קושרו: איתיביה                              
  ! ויקשור בפרה ובאיבוס, שלא יביא חבל מתו� ביתו                                              

  .הכא חבל דגרדי, )שיבטלו ש�(הת� חבל דעלמא                               
  
  

  . יהודה' וכר, עלמארב דלא גזרינ	 חבל דגרדי אטו חבל ד ל"קמ    התוספותוכתבו 
  ,לא שכיח שיבטלו ש� �ג� רבנ	 מודי� שבחבל בפרה ובאיבוס  נ"א                                

  .ובודאי שאי	 לגזור בחבל דגרדי, ק"ויהיה קשר ש                                        
  
  
  

  
  

גוזרי�  יהודה שלא' וכר, רק את די	 הדליולכ	 כתב ( .            לעיקר' דתוס ק"לשתופס   משמע מהטור
  .] )כ  מותר בחבל דגרדי בי	 בדלי לבור ובי	 בפרה ובאיבוס"וא.   [חבל דגרדי אטו חבל דעלמא

  
שאינו (' ולכ	 כתב שמותר לקשור דלי באבנט וכו( .         לעיקר' דתוסב "לשתופס   משמע� "מהרמב
כ "וא.  [א� פסק ג�  בחבל גרדי בפרה ובאיבוס להתיר.    רדי לחבל דעלמאולא חילק בי	 חבל דג,  ולא בחבל, )מבטלו ש�

  .] )ובפרה  ובאיבוס מותר, אסור ג� בחבל דגרדי �בדלי 

  

  
 א�,    שמה שנאמר שאסור לקשור דלי לבור  הוא דוקא בדליי� הקבועי� בבור  'בש� התוסא "הרשבכתב 

כיו	 שאינו עשוי לעמוד ש� זמ	 מרובה ולכ	 אינו , מאבחבל דעל' מותר לקשור אפי �בדליי� שאינ� קבועי� 
  .קשר של קיימא

  
  

  
  

  
  .א"והביא את חילוק הרשב,  )אבל לא בחבל, קושרי	 דלי במשיחה ובאבנט(� "כרמבפסק  'ע  ד"שו
  

  .ולא גזרינ	, מתיר בחבל גרדי  ר"והא

  
  

משמע ,  ")ש� זמ	 מרובהשאינו עשוי לעמוד ("א בדליי� שאינ� קבועי� "שמדברי הרשב ל"הביהוכתב 
ויותר , ק"שרק קשר שעשוי להתיר באותו יו� עצמו מקרי אינו ש' א בסעי) א"המובא ברמ(שלדעת הכלבו 
א� למעשה .       אסור לכתחילה ג� בדליי� שאינ� קבועי� בבור)   ק במקצת ואסור לכתחילה"מכ� מקרי ש

ומזה יש סעד גדול להקל .  וכול� הסכימו לזה ,כיו	 שלשו	 זו הועתקה בהרבה ראשוני�, אי	 להחמיר בזה
�  .ק כלל"כדעה שאפילו יותר מיו� אחד לא מקרי ש בשעת הצור
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  )סעי� ה(עניבה  
  
  

  .ג"יהודה סבר  ל' ור, למימרא דרבנ	 סברי גזרינ	 חבל דגרדי אטו חבל דעלמא – .שבת  קיג
                         

  כור�: יהודה אומר' ור,  דלי שנפסק לא יהא קושרו אלא עונבו חבל:  ורמינהו                      
  .      ובלבד שלא יענבנו, עליו פונדא או פסיקייא                                       

  !         קשיא דרבנ	 אדרבנ	,  יהודה' יהודה אדר' קשיא דר                               
                         

   .עניבה בקשירה לא מיחלפא, חבל בחבל מיחל):  ק"דרבנ	 אדרבנ	 ל                       
  עניבהאלא , הת� לא משו� דמיחלפא עניבה בקשירה:  ק"י ל"י אדר"דר                       
  .גופא קשירה היא                       

  
  
  
  
  

  ).          רתשעניבה מות(פסקו כרבנ	   ג ותרומה"סמ', תוס, הטור
  
  

  .)אפילו מהדקו יפה ודעתו שיתקיי� כ	 תמיד(.      ומותרת, שעניבה לאו קשר היא  'ע ה"פ בשו"וכ

  
  

  
  .         שעניבה מותרת אפילו א� עשה קשר אחד למטה  פ האגור"א ע"הרמוהוסי) 

  

  . ]ל זואלא מותר רק לעשות שתי עניבות זו ע, שסובר שאסור במקרה זה  כמרדכיודלא [    
  
  
  

  

, )א"כרמ(הא דנוהגי	 היתר בקשר אחד למטה   :גבורי��פ השלטי"א ע"ז והמג"הטוכתבו 
.   ג קשר עדיי	 אינו נקרא מעשה אומ	"י עניבה ע"ומשו� דע, היינו דוקא כשעשוי להתיר בו ביו�
ורשאי לעשות , אסור לעשות קשר למטה אלא עניבה בלבד, אבל א� היא לקיימא על איזה זמ	

  . ג זה"י עניבות זה עשת
  
  
  
  

  
  .כגו	 זו שאנו רגילי� לענוב בנעליי�= עניבה שתחתיה קשר :  כ"שש

  

  
מותר  �וא� אינו יכול להתירה ,  מותר להתירה, עניבה שהסתבכה והפכה לקשר  ):א"פ ח"ע(כ "שש

  .ג� לנתקה
  
  
  
  
  

  קשירת ספר תורה בשבת במנחה
  

ניבה רק א� עשוי לפתחו בתו� עשרי� שכיו	 שמותר לקשור קשר ועליו ע  כ"בששכתב 
כשאי	 עשוי (הרי שאסור לקשור את ספר התורה בשבת , )א"ז ומג"כט(וארבע שעות 

אלא יתחוב את קצה הסרט לתו� הכריכה , )כגו	 במנחה,  להשתמש בספר התורה פע� נוספת
  .שכר� מסביב לספר

  

שפסק שקשר שאינו של קיימא ' ע א"שו פ"וזה ע,       )א"פ צי"וכ(להקל בזה   הביא ובהערה
אפשר להקל  דבשעת הצור'' ל ד"הביה פ"וכ	 ע.     מותר לכתחילה לצור' מצוה, שהוא מעשה אומ	

יש להקל  שבמקו� צער' א א"הרמ פ"וכ	 ע.    דאפילו יותר מיו� אחד לא מיקרי של קיימא כלל
' בקשר מתחת לעניבה אפי כאגור להתיר' א ה"פשט דברי הרמ וכ	 שכ�.     בקשר שאסור רק מדרבנ	

  ).   א"ז והמג"ודלא כדעת הט(א� עשוי לאיזה זמ	 


