
  זיש' ס
  

  'א �סעי
וכש
 שהוא , קשר הגמלי
 וקשר הספני
): כמו חוטי יריעות הנפסקות, קשר של קיימא שאינו מתירו לעול
(ואלו קשרי
 שחייבי
 עליה
 " – משנה

�  :)שבת קיא( ".כל קשר שהוא יכול להתירו באחת מידיו אי� חייבי
 עליו: מ אומר"ר .חייב על קישור� כ� הוא חייב על התיר
קשיא מנעל אמנעל קשיא . ותניא איד� מותר לכתחילה, תני חדא חייב חטאת ותני איד� פטור אבל אסור, התיר רצועות מנעל וסנדל: איתמר" – אגמר

סביב הרגלי
 שלא נקשר בדוחק ובשעת (פטור אבל אסור בדרבנ� , )קשר לעול
(הא דקתני חייב חטאת בדאושכפי , מנעל אמנעל לא קשיא? סנדל אסנדל
  ).וצרי� להתירו בערב ,ר בדוחקוקששה
 רחבי לבב  ומקפידי
 ל(מותר לכתחילה בדבני מחוזא , )ט מתירי
 אותוהטי

פטור אבל אסור בדחומרתא , )סנדלי ישמעאלי
 שנקשרי
 בקשר קבוע לעול
(בדטייעי דקטרי אושכפי , הא דקתני חייב חטאת, סנדל אסנדל לא קשיא
שצרי� כל אחד לקשור לפי רגלו וכל (מותר לכתחילה בסנדל דנפקי בי תרי , )ות אלא נפתחי
 פע
 בשבוע או בחודשאי� בה
 רצועות קבוע(דקטרי אינהו 

  .)שבת קיב)". (יו
 חוזר ומתיר
  
הו ומה שפטור אבל אסור מדרבנ� ז, שלא קצב לו זמ� לפתיחתו, קשר במנעל שחייב עליו הוא קשר של מעשה אומ� וזהו קשר של קיימא – �"רמב, �"רי

  .ומותר לכתחילה בקשר הדיוט שלא של קיימא, )שקצב לו זמ� לפתיחתו( או של אומ� והוא לא של קיימא קשר של הדיוט וג
 הוא של קיימא
ומה שפטור , חייב חטאת בי� מעשה אומ� ובי� מעשה הדיוט) היינו ליותר מחודש(קשר של קיימא שעומד לעול
  – פ באור הבית יוס�"ע ש"רא, י"רש

וא
 הוא לפחות משבעה ימי
 . אלא רק לאחר שבעה ימי
 עד חודש, סור מדרבנ� זה קשר שאינו של קיימא אלא שלא רגילי
 לפתוח אותו כל יו
אבל א
  .נקרא כעשוי להתירו בכל יו
  ומותר לכתחילה

  ?ממתי אסור וממתי חייב חטאת, כמה ימי� נחשב כמותר, ש"י ורא"לשיטת רש
ולאחר חודש , משבעה עד חודש פטור אבל אסור. )ורבנו ירוח
 כתב שלושה ימי
( עשוי להתירו בכל יו
עה ימי
 נחשב כעד שב – י"פ רש"בית יוס� ע
  .חייב חטאת

י שבוע או שבועיי
 ברור שלא נחלק "ועוד שכשכתב רש, שהרי לא כתוב בתורה שבוע או שבועיי
, מני� לקח את הזמני
 האלו ,י"ז הקשה על הב"הט

  !ה שאי� לעשות חילוק כזה לגבי פחות משבוע או יותר משבוע"כ ה"וא, מותר ויותר אסור שפחות משבועיי

י שבוע או שבועיי
 זו רק "ומה שכתב רש, א
 בדעתו יותר מיו
 אחד זהו שפטור אבל אסור. א
 אי� בדעתו אלא להתירו היו
 מותר – י"פ רש"ז ע"ט
  .וכשבדעתו לא להתירו לעול
 זהו שחייב. דוגמא
ג
 א
 יתכוו� להתירו ביומו או לזמ� , ולכ� מה שדר� העול
 לקשור אותו לתמיד כמו קשר ספני
 וגמלי
, ז שתלה את הכל בדעתו"חלק על הט – ל"באה

  .כ יהיה חייב"קצוב ג
  .ס� דבריוודחה הבית יו. ורק כשעשוי להתירו בכל יו
 מותר, ופחות מזה פטור אבל אסור, יותר משבעה ימי
 חייב חטאת – י אבוהב"מהר

  
  .אסור לקושר
 בשבת, רצועות שקושרי
 באבנט ואי� מתירי
 אות
 אלא כשמחליפי
 המכנסי
 – ש"רא, ספר התרומה[

�  ]מתיר – מרדכי בש� רבי אליעזר ממי

  
  מחבר

קשרי רצועות כגו� קשר הגמלי
 וקשר הספני
 ו, חייב והוא מעשה אומ� )שקשרו לעול
( שהקושר קשר של קיימא, 
"וכרמבכמשנה וכגמרא  .1
 .ב"שקושרי
 הרצעני
 בשעת עשיית
 וכל כיו

נפסק החבל וקשרו או קשר חבל בדלי או קשר , כגו� נפסקה לו רצועה וקשרה ,אבל הקושר קשר של קיימא ואינו מעשה אומ� אלא הדיוט פטור .2
  .אבל אסורכ פטור "ועשאו אומ� ג )שקוצב לו זמ� לפתוח אותו( וכל קשר שאינו של קיימא. רס� בהמה פטור

 .שהתרתו דינו כקשירתו, א"והוסי� הרמ. שקשר שאינו של קיימא ואינו מעשה אומ� מותר לכתחילה, 
"כרמב .3
  א"רמ

 .חייבי
 עליו, אפילו של הדיוט, כל קשר של קיימאש, מחמירי
ש ש"י ורא"הביא כיש אומרי
 את רש .1
 –אבל כדי לחייב צרי� שיהיה לזמ� ארו� (קיימא ופטור אבל אסור  יש אומרי
 שכל קשר שאינו אסור להתיר באותו יו
 עצמו נקרא קשר של .2

  .ומותר לכתחילה, לומר שעד שבעה ימי
 לא נקרא קשר של קיימא) י"ב(ויש מקלי
 ,  )א"מג
  .שסובר שרק מה שתוכנ� להתיר ביומו נקרא לא של קיימא, י"הסברנו לעיל שהוא חולק על הב – ז"ט

פ שמכוו� להתיר "ולכ� אסור לקשור ציצת בשבת אע, חייב עליו, קשר שדר� העול
 לקושרו לצמיתות ראינו שחולק וסובר שכל – ל"באה
  .ש"במוצ

  .נקרא קשר שנקשר ליומו, ד שעות"כל שהוא קשר לפחות מכ – משנה ברורה בש� הפרי מגדי�
 .עד שבעה ימי
, א"הרמ ואפילו לשיטת, אפילו יותר מיו
 אחד נקרא קשר שאינו של קיימא בשעת הצור� –) ד"ס( ל"באה

, ומ� הסת
 זהו קשר אמי* שיש להיזהר שלא להתיר שו
 קשר שהוא שני קשרי
 זה על זה, ג בש
 הגהות אלפסי"הסמ, �"הביא את דעת הר .3
  .וכ� נוהגי
 ,ה להתירו"שאי� אנו בקיאי
 לדעת מהו קשר של אומ� שאפילו באינו של קיימא אסור מדרבנ� לקושרו וה

  .א בש� ספר הזכרונות אוסר"והמג .כי משו
 צער לא גזרו, בזה אי! לחוש ומותר להתירווא� הוא מצטער 
, זה רק לפי המקלי
 שכל שבעה ימי
 מותר לכתחילה, א לחשוש לקשר של אומ� ג
 בעשוי לפותחו כל יו
"כל חומרת הרמ – ערו� השולח!


  .של אומ� יהיה מותר ג
 בקשר, אבל לדעה המחמירה שמותר רק מה שנפתח בכל יו
 .א"דחה את חומרת הרמ – ברכי יוס�

 .אבל א
 עשה קשר בראש אחד של חוט או משיחה דינו כשני קשרי
, ומה שצרי� שני קשרי
 זה על גב זה היינו כשקושר שני דברי
 יחד .4
  

ואילו , אפילו אינו מהודק היטב, קשר של קיימא הוא קשר שלא ינתק מעצמו – ל"באה, ב"מ ?מהו ההבדל בי! קשר של קיימא לקשר שאינו של קיימא
  .וזהו מעשה הדיוט, מידי פע
 נפתח מעצמו, קשר שאינו של קיימא


"� והרמב"א לחשוש לדעת הרי"פ חומרת הרמ"לכאורה יש לאסור קשר כפול ע :קשר כפול במטפחת של אשה  �שהוא כקשר של אומ� שאסור מדרבנ

 פ ערו� השולח!"וכ! ע. כיו� שאינו קשר אמי*, חתה בקשר כפול א
 רגילה לפותחה בכל יו
התיר לאשה לקשור מטפ כ"אול� השש ,אפילו לבו ביו

  .כ לצר� ולהקל"יש ג, א רק למקלי
 שעד שבעה ימי
 מותר"שכתב שחומרת הרמ
  .הרי זה אסור, מ ודאי שא� לא רגילה לפתוח את הקשר אלא להוריד את המטפחת ע� הקשר"ומ

אבל , ב שכשיתיבש יינתק"דוקא גמי לח וכיו –חיי אד
 . שלא שיי� בו קשר של קיימא, מותר לקשור בה
 בשבת – �"רמב :קשר העשוי ממאכלי בהמה
  .אסור ודינו כתב�, ב וכ� בעלי
 של לולבי
 שלא מתנתקי
"קש וכיו

ואי� זה קשר , לו כשהוא קשוראי� קושרי
 בדוחק שפעמי
 שחולצו כשהוא קשור ונוע – י"רש :קשר שקושרי� תלמידי חכמי� מדוע פטור אבל אסור
שקושרי
 בחוזק רצועות  – י"ספר התרומה בש� ר. של קיימא כי בשעת הטיט מתירי
 אות
 וקושרי
 אות
 בדוחק שלא ידבק בטיט וישמט מרגליו

  .מנעליה
 ולומדי
 בלילות ואינ
 חולצי
 מנעליה
 ולא פושטי
 לבושיה
 כי א
 משבת לשבת
  .תר לקשור מנעליה
 בשבת לפי שהרבה פעמי
 שוכבי
 ג
 בחול וחולצי
 מנעליה
לתלמידי חכמי
 היה מו – ז"ט
  

  קשר של מצוה
  .)שבת קנז". (ומדבריה
 למדנו שפוקקי
 ומודדי
 וקושרי
 בשבת" – משנה

  .הוא מדרבנ�אפילו , קשר של מצוה מתירי
 כשאינו של קיימא, כלומר. קושרי
 קשר שאינו של קיימא כדי להתלמד אפילו לכתחילה – י"רש
  .מותר לקשור קשר שאינו של קיימא אפילו עשוי לזמ�, כגו� שקושר למדוד אחד משיעורי תורה, י שלצור� מצוה"כמשנה וכרש – מחבר

אבל , יעשה של אומ!א באופ! אחר ולכ! "ומדובר שא, כי א
 הוא של הדיוט אז מותר ג
 בלא מצוה, קשר כזה מותר אפילו הוא של אומ� – מג! אברה�
כיו! שאפשר לעשות , ועיי! לקמ! לגבי לולב שלא התירו לעשות ש� קשר שאינו של קיימא[ .ודאי א� יכול לעשות קשר של הדיוט יעשה של הדיוט

  ]וזה יספיק, עניבות בלא זה
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דברי המחבר ה
 דעת ו. י ותוספות חולקי
 וסוברי
 שא� לצור� מצוה אסור לקשור קשר שאסור לקושרו"והביא שרש, חולק – ב בש� בית מאיר"מ


 והטור"הרמב.  
  

  ?מ לקשור"הא� חייב במתיר רק כשזה ע
  .מ לקשור"מחייב ג
 במתיר שלא ע – �"רמב, פ הבאור הלכה"ח ע"ר, י"רש
  .כמו בציידי חלזו� שהיו במשכ� שקושרי
 ומתירי
, מ לקשור"מחייב רק במתיר ע – ש"רא, פ תוספות"ע ח"ר

  .מ לקשור"משמע שחייב על מתיר ג
 כשלא ע" ושר והמתירהק"מסתימת המשנה שאמרה  – תוספות
ומדרבנ� אסור א� לדעת . י התרתו"כי יש תיקו� ע, מ לקשור"ודאי מלאכת מתיר הוא עני� בפני עצמו וחייב אפילו בשלא ע – מסקנת הבאור הלכה

  .ש"הרא
  

  'סעי� ב
מתירי
 : איתיביה רב חנ� בר רב חסדא לרב חסדא). נפלו מ� הכר לתוכ�להחזיר מוכי� ש(רב חסדא שרא לאהדורי אודרא לבי סדיא בשבתא " – גמרא

הא בחדתי הא : לא קשיא? ט ואי� צרי� לומר בשבת"אבל לא פותחי
 ואי� נותני
 את המוכי� לא לתו� הכר ולא לתו� הכסת ביו, בית הצואר בשבת
  .)שבת מח". (בעתיקי

  .אבל כר יש� מותר, שה אותו כליכי עכשיו עו, כר חדש שלא היו בו מעול
 אסור – י"רש
, כי זה כעתיקי ובלבד שית� בעני� שלא יהיה כתוקע כמו שאסרנו החזרת שידה, ומכניס
 בלא טורח מותר, א
 ניתקו חוטי הסרבל והנקב רחב – תוספות

  .תיבה ומגדל
  .קשורנשמטה לו רצועות מנעל וסנדל או שנשמט רוב הרגל מותר להחזיר למקומ� ובלבד שלא י – �"רמב

  .ה קשר של טלית שמותר להחזיר בלא קשר כשיש נקב מתוק� להחזיר הרצועה"ה – מרדכי
א� א
 הנקב רחב אמנ
 אסר זאת . א
 יצאו יש מתירי
 להחזיר� בשבת א
 הנקב רחב ויכול להחזירו בקלות, לולאות של מלבושי
 שעל הכת� – ש"רא

  .כי רגילי
 לקושרו וזהו קשר של קיימא שודאי אסור
  

שזהו , הרצועות למקומ� ובלבד שלא יקשור בראשו שלא ישמט מותר להחזיר, 
 שנשמטו לו רצועות מנעל וסנדל או נשמט רוב הרגל"פסק כרמב – מחבר
  ).א"מג(קשר של קיימא 

כי עשויה , להשחיל אבל חגורה למכנסי
 מותר, כי הוא מתק� מנא, אבל במנעל חדש או סרבל חדש או מכנסיי
 חדשי
 אסור להכניס – מג! אברה�
  .להוציא ולהכניס תדיר

  .כי חוששי
 שמא יקשור, אבל א
 צרי� טורח אסור, ש שכל זה כשיכול להחזירו בלא טורח"כתוספות והרא – א"רמ
. לקושרוכי רגילי
 , א
 הנקב רחב ואי� טורח אסור להחזיר שמא יקשורש כבר כתב שג
 "כי הרא, א האלו"ע על דברי הרמ"א נשארו בצ"ז והמג"הט

  .כי מתק� מנא, אסור אפילו אי� רגילי
 לקושרו, ווא
 הנקב צר ויש טורח בהחזרת
  .יהיה מותר, כמו החגורה במכנסי
, ואינו מבטלו ש
, שא
 אי� רגילי
 לקושרו, שלפי זה, וכתב המחצית השקל

  

  'סעי� ג
מתירי
 : איתיביה רב חנ� בר רב חסדא לרב חסדא). מ� הכר לתוכ�להחזיר מוכי� שנפלו (רב חסדא שרא לאהדורי אודרא לבי סדיא בשבתא " – גמרא

ט ואי� "ואי� נותני
 את המוכי� לא לתו� הכר ולא לתו� הכסת ביו) שעושה כלי, לכתחילה(אבל לא פותחי
 , )שדר� כובסי
 לקשר
(בית הצואר בשבת 
  ...הא בחדתי הא בעתיקי: לא קשיא? צרי� לומר בשבת

שמתיז את ראשה (מה בי� זה למגופת חבית : מתקי� לה רב כהנא. בשבת חייב חטאת) של חלוק לכתחילה(הפותח בית צואר : אמר רב יהודה אמר רב

  :)מח,.שבת מח". (זה חיבור וזה אינו חיבור: ל רבא"א? )בסיי� ומניחה לפני אורחי

  
שחייב , ומתר�? הרי חייב משו
 קורע, מדוע, ה הבית יוס�והקש. שעכשיו עושה אותו כלי, משו
 מכה בפטיש – י"רש ?מדוע חייב כשפותח לכתחילה

  .וכא� ודאי לא רוצה לתפור מחדש, מ לתפור"משו
 קורע רק כשזה ע
וכ� א
 הוא פתוח . כ חות� החוטי
 אסור"אלא אפילו שיהיה פתוח וקשרו בחוטי
 ואינו יכול להתירו אא, לא רק לפתחו לכתחילה אסור – רבנו ירוח�

  .אסור לפתחו ולהתיר אותה תפירה, האומני
 שתופרי
 אותו עד גמר מלאכת
 וחזר ותפרו כדר�
  

  .כי הוא מתק� כלי, אבל לא פותחי
 חדש, שמתירי
 בית צואר מקשר שקשרו כובס שאינו של קיימא, כגמרא – מחבר
  .כ אסור"כ יחתו� החוטי
 ג"אשאפילו כבר נפתח אבל חזר ונתפר כדר� שהאומני
 עושי
 ואינו יכול להתירו א, כרבנו ירוח
 – א"רמ

   
  ?אד� שנקשרו נעליו בטעות הא� יכול רשאי להתירו בשבת

ע לנתק� שהרי אינו עשוי אלא להתירו בכל זמ� שירצה ולא נקרא "מותר לכו, כותנות שנתקשרו המשיחות ולא יכול להתיר – ש"משנה ברורה בש� יש
כ� . אבל שאר קשירות מותר להתיר, ורק כשחזר וקשר האומ� יש לאסור, ניתוק כדי� התרהודי� . מ לא יעשה כ� בפני ע
 האר* אלא בצנעה"ומ. קשר


  .כתב המג� אברה
מ א
 "ומ, אסור להתירו או לנתקו, אלא רק משבת לשבת והסתב�, א
 זה קשר שלא עשוי לנתקו בכל יו
 – חיי אד�ו מג! אברה� משנה ברורה בש�

  .ו כקשר העשוי להתיר בכל יו
דינ, דרכו לעשות עניבה ובלא כוונה נקשר
ואפילו א
 , ונחשב כמו שקורעי
 עור שעל פי החבית, תק בכל עני� כיו� שהוא דר� השחתהמתיר לנ –) נ סימ�"ב וכ� ד"ה כתב במ"ד' ק יז"נב ס' ס( א"חזו

ת "וכ� א
 גלל ס. לנתק בפני ע
 האר* כי החמירו, וטוב יותר להתיר מלנתק, וכל שכ! כשנקשרה נעלו ויש לו צער, נעשה מערב שבת ואינו מצטער
  .מה ג
 שזה לצור� מצוה, מותר לפתוח לצור� מנחה, שחרית ונקשר

  
. ועשוי להכניס ולהוציא תדיר ומותר אפילו בחדשי
, מותר כשלא מתכוו� לבטלו ש
 – בית יוס� בש� תשובה אשכנזית :די! הכנסת חגורה למכנסי�

  .א שהבאנו לעיל"וכ! פסק ג� המג .כי אי� ש
 שו
 קשר לא באבנט ולא במכנסי
, מתכוו� לבטלו מותר וכתב שאפילו א
, חלק –) ה"סו� ס( ז"ט
  

  )טיטולי� בשבת(תפירה שאינה של קיימא 
  .מותר ואי� להקל בפני ע
 האר* – �"ה בש� רשב"ראבי, רבנו יואל. א"אסור לנתק� לדעת ריב – מרדכי :זוג של מנעלי� שמדבקי� הרצעני�

כי בתפירה אי� חילוק בי� קיימא (ג שהתפירה לא של קיימא "סור לנתק או לחתו� זוג של מנעלי
 התפורי
 יחד כדר� שהאומני
 עושי
 אעא – א"רמ
  .ואי� להתיר בפני ע
 האר*, ויש מתירי
 כשאינה של קיימא, )ללא קיימא

ז הסכי
 למחבר שפסק כרבנו פר* ושבלי הלקט "שמ ס' אילו בסו, שפסק כא� שמעיקר הדי� תפירה שאינה של קיימא מותרת, א"ויש להקשות על הרמ

  ?שתפירה ליו
 אחד דינה כתפירה לעול

ויש לחלק בי� התופר תפירה שאינה של קיימא , ז"שמ ס' שיש לאסור תפירה ליו
 אחד כמו תפירה לעול
 וכמו שפסק בס, א"ותרצו התהילה לדוד והחזו
  .שזה מותר לא בפני ע
 האר*, שעל זה מדובר כא�לקורע קריעה שאינה של קיימא , שזה אסור

  .וא� המחבר לא מחייב בזה אלא רק אוסר אבל פטור, א מתיר לחלוטי� תפירה שאינה של קיימא"הבי� שהרמ –) פרק טו הערה רט ורכד( כ"שש
  

אול
 יש , ל"תלוי הדבר בשיטות הנ ולכאורה, ובטיטול זו הדבקה שלא עתידה להתקיי
, הדבקה היא תולדה של תפירה :הדבקה של טיטול בשבת
, פעמית,במיוחד בטיטולי
 המצויי
 שההדבקה היא רב, מפוסקי שדורנו שנקטו להקל בזה אפילו א
 יש איסור וא� חיוב בתפירה שאינה של קיימא

וא
 הטיטול ). א"פ' ק טו סכ פר"שש(מ צרי� שלפני שבת יפתח את ההדבקה הראשונית "ומ. ע"י כפתורי
 וקרסי
 שמותר לכו"והרי זה כתפירה ע
  .ע מותר"לכו, ולא ע
 הדבקה' י סקוצ"מודבק ע
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  'ה, 'סעיפי
 ד
כל קשר : כלל אמר רבי יהודה. רבי יהודה מתיר). מבטלו ש
 וזהו קשר של קיימא(אבל לא בחבל ) שלא מתבטל ש
(קושרי
 דלי בפסקיא " – משנה

  .שאינו של קיימא אי� חייבי
 עליו
דרבנ� סברי גזרינ� חבל דגרדי אטו חבל , למימרא. אלא חבל דגרדי! קשר של קיימא הוא, רבי יהודה מתיר, אילימא חבל דעלמא, חבל דמאי" – גמרא

או פסקיא ) אזור חלול(ורבי יהודה אומר כור� עליו פונדא , חבל דלי שנפסק לא יהיה קושרו אלא עונבו: ורמינהו, ורבי יהודה סבר לא גזרינ�, דעלמא
  )!שלא גוזרי
(קשיא דרבנ� אדרבנ� , )שגוזר עניבה אטו קשירה(יהודה ' יהודה אדר' קשיא דר. ענבנוובלבד שלא י

הת
 לא משו
 דמיחלפא , יהודה לא קשיא' יהודה אדר' דר. עניבה בקשירה לא מיחלפא, )ולכ� גרדי אסור(חבל בחבל מיחל� : דרבנ� אדרבנ� לא קשיא
  .אאלא עניבה גופה קשירה הי, עניבה בקשירה

ולא חוששי
 שיפתח , צד אחד בפרה וצד שני באיבוס(מביא אד
 חבל מתו� ביתו וקושרו בפרה ובאיבוס : אמר רבי אבא אמר רב חייא בר אשי אמר רב
 ,חבל שבאיבוס קושרו בפרה: איתיביה רבי אחא אריכא דהוא רבי אחא בר פפא לרבי אבא). צד אחד וישאיר השני לתמיד והוא יהיה קשר של קיימא

  .)שבת קיג". (הכא חבל דגרדי, הת
 חבל דעלמא? ושבפרה קושרו באיבוס ובלבד שלא יביא חבל מתו� ביתו ויקשור בפרה ובאיבוס
  

שנית� לומר שבזה ג
 חכמי
 מודי
 שלא שכיח שיהיה קשר של  או, יהודה' רואי
 מכא� שלא גוזרי
 חבל גרדי אטו חבל דעלמא והלכה כר – תוספות
  .בוס ולכ� לא גזרו במקרה זה בחבל גרדיקיימא בפרה ובאי

  .פ הבית יוס�"וכ, י חבל גרדי"שחבל גרדי לא גוזרי
 בו ולכ� קושרי
 דלי לבור ע וכלישנא קמא דתוספותיהודה ' פסק כר – טור
, ס פסק שמותר לקשור חבל גרדיולגבי פרה ואיבו. ומשמע שלא קושרי
 כלל דלי בחבל וכרבנ�, לא חילק בי� חבל רגיל לחבל גרדי – רבנו ירוח�, �"רמב

  .משמע שסובר כלישנא בתרא בתוספות
אבל , אלא בדליי
 הקבועי
, מה שאסור לקשור דלי בחבל זה לא בדליי
 שלנו – רבנו ירוח�, !"ר, א שכתב בש� התוספות"מגיד משנה בש� הרשב

  .רובהכי לא עשוי לעמוד ש
 זמ� מ, דליי
 שלנו אפילו חבל בעלמא שאינו של גרדי מותר
  

שהוא קבוע ש
 ומבטלו ואי� חילוק , אבל לא בחבל, ב"שקושרי
 דלי במשיחה או באבנט וכיו, 
"פסק כמשנה וכלישנא בתרא בתוספות וכרמב – מחבר
כי לא , אבל דליי
 שלנו שלא קבועי
 בבור אינו קשר של קיימא, שכל זה בדליי
 הקבועי
 בבור, א בש
 תוספות"וכרשב. בי� חבל גרדי לחבל רגיל

  .עשויי
 לעמוד לזמ� מרובה
  

  וקשר של לולב דין קשר עניבה
א גוזרי
 שיתחל� לו פסק כחכמי
 שעניבה אינה כקשירה ול – טור, מרדכי, תרומה, ג"סמ, )גבי תפילי! שאינ! מקושרות. ערובי! צז(תוספות , �"רמב

ר למטה מ! העניבה אלא שתי עניבות זו ששבלבד שלא יעשה ק ,י� המרדכיוהוס. כי אי� כא� דיו� באמוראי
 ויחיד ורבי
 הלכה כרבי
, עניבה בקשירה
  .על זו

וא
 היה , כ קשר שני העביר קצת ממנו דר� הנקב"ואח, שהעבירו דר� הנקב מכא� ומכא�, קשר ראשי הרצועות יחד קשר גמור – מרדכי ?מהי עניבה

  .מעבירו לגמרי היה קשר גמור שתי פעמי
 כמו שאר קשרי

  .שאפילו הוא מהדקו יפה ודעתו שיתקיי
 כ� תמיד ל"וכתב הבאה .כי הוא לא קשר, ק כחכמי
 וכתוספות והראשוני
 שקשר עניבה מותרפס – מחבר
  .שאפילו א
 עשה קשר אחד למטה נוהגי
 בו התר, כאגור – א"רמ
א "להקל כדעת הרמ ,ב"והמ א"והמג ז"הט ווהכריע .אלא שתי עניבות זו על גב זו, וזה לא כמרדכי שכתב לא לעשות קשר תחת העניבה – א"ז ומג"ט

�אלא רק אסור  ,ב"אבל בקשר של לולב שאי! עשוי להתיר ביומו וכיו, בקשר שעתיד לפתוח אותו בו ביו
 שאי� חומרתו אלא מצד שהוא מעשה אומ
מ כא! כיו! שאפשר בלא זה "מ, ר שאינו של קיימאג שהתרנו לעיל לצור� מצוה לקשור קש"ואע .שתי עניבות זו על גב זו ולא קשר כללבעניבה בלבד או 

  .אי! להתיר
  

  :ג קשר"ת בשבת במנחה בעניבה ע"קשירת ס
כ התיר כי במקו
 מצוה יש להקל בקשר שאינו של "אבל השש. כי הוא עתיד לעמוד לשבוע ופטור אבל אסור, ל לכאורה יש לאסור בזה"לפי הנ – כ"שש

ה כא� שאפילו קשר שהוא ליותר מיו
 אחד נחשב "אז ה, ל שבמקו
 הצור� יש להקל"פ הבאה"וכ� ע, אומ� ועוד שכא� זה ג
 קשר שאינו של, קיימא
  .כעשוי להתירו עד שבעה

אבל א
 אפשר באופ� אחר אי� להקל , א באופ� אחר"לפי דבריו יש להתיר שקשר שמותר כל שהוא עתיד להיפתח עד שבעה זה רק כשא – משנה ברורה
  .כ� יהיה אסור ג
 כא�, ולבוכמו שאסור בל, בזה

  .כי אי� זה כבוד ספר התורה לתחוב קצוות המטפחת בכריכה בלא לקשור, ג קשר בספר תורה"התיר עניבה ע – קצות השולח!
  .שיש חשש שא
 לא יקשרו כראוי זה יפתח, ועוד, א שחששו למרדכי"ז והמג"א ולא כחומרת הט"התיר כי העיקר להתיר כרמ – צי� אליעזר

  .ל"א� א� אי! יש להתיר לי רוב האחרוני� וכנ, ת ברצועה שיש לה שני קרסי� בקצותיה ונכנסות אחת בשניה"נהגו לקשור את סלמעשה 
  

  'סעי� ו
  :)שבת קיא". (בשביל שלא תצא) חבל לרוחב הפתח(קושרי
 לפני הבהמה : רבי אליעזר ב� יעקב אומר" – משנה
אליעזר ב� ' הלכה כר: אמר רב יהודה אמר שמואל. ל"קמ, מהו דתימא חדא מינייהו בטולי מבטל, ורילא צריכא דאית ליה תרתי איס! פשיטא" – גמרא
  ".יעקב
שני החבלי
 קשורי
 בצד אחד מערב שבת והוא קושר את שניה
 , כלומר, הכונה שקושר שני חבלי
 ברוחב הפתח ולא חוששי
 שיבטל אחד – י"רש

  .פתח ולא היתה תלויה בה מאתמולקושרי
 בשני צידי ה: פרוש אחר. בצד השני
מ מותר "מ, פ שלפעמי
 פותח רק את הקשר התחתו� כשרוצה להוציא את הבהמה ומוציאה כ� בדוחק"כי אע, י"כתב כלשו� ראשו� ברש – רבנו ירוח�


  .לקשור ולהתיר שניה
 לכתחילה מאחר שעשוי לקשור ולהתיר תמיד בכל יו
  .י"כתב כלשו� אחרו� ברש – טור

  
ולא חוששי
 שמא , )י וכטור"כלשו� אחרו� ברש(וכגמרא שאפילו בשני ראשי הפתח , פסק כמשנה שקושרי
 חבל בפני הבהמה בשביל שלא תצא – מחבר

  .יתיר ראש האחד ויוציאנה דר� ש
 ויניח ראש השני קשור
  .שפעמי
 מתיר את זה ופעמי
 את זה, זוה שמותר ג
 כשיש שני חבלי
 זו למעלה מ"שה, י"הוסי� ג
 את פרושו הראשו� של רש – מג! אברה�

  

  'סעי� ז
ולא חוששי
 , צד אחד בפרה וצד שני באיבוס(מביא אד
 חבל מתו� ביתו וקושרו בפרה ובאיבוס : אמר רבי אבא אמר רב חייא בר אשי אמר רב" – גמרא

חבל שבאיבוס קושרו : א רבי אחא בר פפא לרבי אבאאיתיביה רבי אחא אריכא דהו). שיפתח צד אחד וישאיר השני לתמיד והוא יהיה קשר של קיימא
  .)שבת קיג". (הכא חבל דגרדי, הת
 חבל דעלמא? ושבפרה קושרו באיבוס ובלבד שלא יביא חבל מתו� ביתו ויקשור בפרה ובאיבוס, בפרה

  
  ?מה ההבדל בי! חבל גרדי לחבל רגיל

  .גרדי כיו� שזקוק לו לא מבטל אותואבל חבל , סת
 חבל מבטל אותו לאיבוס והוי קשר של קיימא – י"רש
  .וכ� משמע מהטור. אבל חבל רגיל אסור לטלטלו, חבל של גרדי מותר לטלטלו – �"רמב

  .י שחילוק החבלי
 הוא משו
 ביטול ולא משו
 טלטול"כרששהרי בגמרא משמע , �"על הרמבהמגיד משנה ותמה 
  

, אבל א
 היה קשור בפרה ובא לקושרו באיבוס או להיפ�, בא לקושרו בפרה ובאיבוסשכל זה שבחבל רגיל אסור זה רק כש, כבר בארנו – בית יוס�
  .מותר
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י "לרשאבל , הרי הוא כבר מיוחד לכ� ומותר לטלטלו, כשראשו אחד כבר קשור בפרה או באיבוס אזי, 
 שאסר מדי� טלטול"לרמבמילא ש, י"והקשה הב

  !יש לחוש שמא יבטל אותו ש
 ויאסר בטלטול כשקשור כבר בפרה או באיבוס, אדרבה, שאסר מדי� ביטול
ולכ� , כ יתירנה"ואח, גילה בדעתו שאינו רוצה שתהיה קשורה ש
 אלא לפי שעה, שמכיו� שהיה כבר קשור באחד מה
 לבד או בפרה או באיבוס, תר�ו

  .אי� זה קשר של קיימא
  

אבל , ולא חוששי
 שמא יתיר ראש האחד ויניח ראש השני קיי
, ובפרה לקושרו באבוס) אורג(שמטלטלי
 חבל של גרדי , 
"פסק כגמרא וכרמב – מחבר
  .מותר בכל חבל, שא
 היה כבר קשור באחד מה
 ורוצה לקושרו בשני, דברי הבית יוס� ומסקנתווכ. כי לעול
 משאיר האחד קשור, חבל רגיל לא

  
אול
 כיו� שרק הקשר העליו� הוא מהתורה והשאר אינ� אלא , בלבד אסור לתלות ציצית בשבת אפילו בכריכה – !"א בש� ר"מג :קשירת חוטי� בציצית

וזהו לא קשר של , שתוחבי
 ראש החוט של הכריכה באמצעית השבעה חוטי
 ומהדק
 יחד בקשר אחד, אפשר שמותר לעשות הכריכות ולעונב
, מנהג
  .קיימא


