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  'א �סעי
  ".ר מחייב וחכמי� אוסרי� משו� שבותרבי אליעז...וכ� שערו וכ� שפמו וכ� זקנו, הנוטל צפורניו זו בזו או בשיניו" – שנהמ

דרבי והא דקתני זו בזו להודיע! כחו , רבנ� בכלי נמי פטרי: מהו דתימא! זו בזו תנ�, פשיטא. אבל בכלי חייב, מחלוקת ביד: אמר רבי אלעזר" – גמרא
  .קא משמע ל�, אליעזר
והא דקתני צפרניו , מהו דתימא רבי אליעזר לחברו נמי מחייב! צפרניו תנ�, פשיטא. דברי הכל פטור, וראבל לחב, מחלוקת לעצמו: בי אלעזרואמר ר

  :)שבת צד". (ל"קמ, להודיע! כוח� דרבנ�
, א לומר"זה א, ש שפטור"וא� נאמר שרבנ� סוברי� כר, ה לגופה חייב עליהע זה כדעת רבי יהודה שמלאכה שאינה צריכ"זה שבכלי חייב לכו – תוספות

, מהו דתימא רבנ� בכלי נמי פטרי", וזהו שכתבה הגמרא .ל שבכלי אי� מחלוקת שמחייבי�"קמ, כ שיחלקו בכלי להודיע! כוח� דרבנ� שפוטרי�"שא
  ]טרי� כי אי� גזיזה אלא בבעלי חיי�י שפרש שהייתי אומר שפו"כ לרש"משא. ["ל שלא"קמ ,וסוברי� כרבי שמעו�

  
  .ובכלי חייב חטאת. שהנוטל צפרניו או שערו ביד בי� לעצמו ובי� לאחרי� פטור אבל אסור פסק כחכמי� – טור, �"רמב

! לומר ספק כי מכיו� שחכמי� ג� אוסרי� מה שיי, י הקשה על זה"הב. כי זהו ספק דאורייתא ולחומרא, הלכה כרבי אליעזר – בש� רבנו חננאל �"ר
  .ע"י על רבנו חננאל בצ"ונשאר הב? הלא זו המחלוקת הא� זה איסור דאורייתא או לא, למה זה ספק דאורייתא, ועוד. לחומרא

  
ומודי� חכמי� לרבי אליעזר במלקט לבנות מתו! . אחת: רבי אליעזר אומר, שתי�? כמה מלא פי הזוג. הנוטל מלא פי הזוג חייב: תנא נמי הכי" – גמרא

  :)שבת צד". (' לא ילבש גבר שמלת אשה'משו� שנאמר , ודבר זה א� בחול אסור. חייב, שאפילו אחת, ורותשח
  

. בי� לעצמו ובי� לאחרי�, )ב"גמרא ומ –בי� בשיניו ( בי� ביד בי� בכלי, שאסור ליטול שערו או צפרניו ,�"וכגמרא וכרמב, פסק כמשנה וכחכמי� – מחבר
לא 'משו� , ודבר זה אפילו בחול אסור .וא� מלקט לבנות מתו! שחורות אפילו על אחת חייב, )ב"מ –כאשר זה בכלי ( וכגמרא שחייב על שתי שערות

  ".' ילבש גבר שמלת אשה
�  .מהתורה ג� בשערה אחת כמו כל חצי שיעור של שאר איסורי� מ אסור"מ, פ שחייב על שתי שערות"אע – מג� אברה
  .פילו בציפור� אחתעל גזיזת צפרני� חייב א – אליה רבה

  
, ש שפטור"אבל לר, שתוספות כתב שכל ההלכה הזו היא לדעת רבי יהודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייבראינו  – ע"על השו קושית הבאור הלכה

שלגבי הצד , �"כרמבח פסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור ולא "שטז ס' ע בס"הרי השו, קשה, כ"וא. כי לא צרי! לשערו וצפרניו, פטור א� בכלי
  ?ע סותר את עצמו"כ קשה שלכאורה השו"וא, שאר שרצי� שרק א� כיו� לצור! חייב

�אלא , וש� ודאי לא צרי! את השער, כ חייב"כי במלקט לבנות מתו! שחורות ג, ודחה זאת הבאור הלכה. מדובר כא� שצרי! לשערו – תרו� המג� אברה
  !רק מייפה
א ג� הוסי� שסוגיה זו היא ראיה "והגר, שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, �"ה כדעת רבי יהודה וכרמבע פסק פ"אכ� השו – א"תרו� הגר

  .ע שלכאורה סותר את עצמו"מ עדי� קשה על השו"מ. � שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה"לשיטת הרמב
כי במשכ� גזזו את הצמר , חייב, שבה ג� א� לא צרי! לשער, המלאכות מלאכת גזיזה שונה מכל – �"והר ש"הריבכדעת פ הבאור הלכה "עע "השוהסבר 

, ושלא כדעת התוספות, ע"וזוהי דעת הטור והשו, וזו היא מלאכה שצריכה לגופה וחייב עליה, ועל כ� חייב על כל גזיזה שהיא, והשער רק לצור! העור
שכל אלו פסקו שמלאכה , ש"ג והרא"� והסמ"ח והרמב"מלאכות הסכימו הר ש הזו לחלק בי� מלאכת גוזז לשאר"וכדעת הריב. ע"ולשיטתו נשארי� בצ

  .� ושלא כתוספות"ש והר"כ מחלקי� כדעת הריב"וע, והעתיקו להלכה את דברי המשנה שחייב חטאת, שאינה צריכה לגופה פטור עליה
א "ראייתו של הגר, לפי זה .ר� גופו וחייב על מלאכה זוזה נקרא לצו, יפות את עצמושהוא נוטל את הצפרני� או השער לכיו� , ה בענייננו"ה, כ"וא

� נעלמה"מסוגיה זו לשיטת הרמב.  
  

  סירוק שער הראש במסרק בשבת
  .כי ודאי יעקור שערות, אסור להסתרק במסרק בשבת ואפילו אותו שעושי� משער חזיר –) כז' שג סע' ס( מחבר

�וג� . פ שלא צרי! לשער"וזהו כמו שהיה במשכ� אע, שתלישת שער זו תולדת גוזז, ש"ריבשזה כדברי ה  – רורהבמשנה  ?הא� אסור מהתורה או מדרבנ
, סריקת שער אסורה מדרבנ� –) י"מלאכת גוזז ס( אגלי טל. ולכ� דבר זה אסור מדאורייתא. ר דניחא ליה"משו� פס, א� לא מתכוו� להשיר שער אסור

כ "וכ. ויש לצר� לזה את התוספות הסובר שהנוטל שערו הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה ,שאי� איסור תורה בהשרת נימי� מדולדלי� שכתלושי� דמו
 �  ).'ו' ח ס"או( ת חלקת יואב"בשוג
  

  אשה שצריכה לגזוז צפרניה וזהו ליל טבילתה ושכחה מערב שבת
מותר , א ביד"וא� א. �"גמורה לדעת הרמב כלי זו מלאכהו, זהו שבות דשבות לצור! מצוהכי , ולא בכלי ביד �מר לגוי ליטלר לוכתב שתאמ – א"מג

  ).לקמ�(! "� כפי שסובר הש"י עכו"להקל אפילו בכלי ע
א ללמוד מש� "וא, ואי� זה כאילו היא משתתפת במלאכה כמו במקי� וניק�, מותר לה לומר לגוי ליטול אפילו בכלי –) קצח' ד ס"יו, !"ש( נקודות הכס#

  .ולצור! מצוה מותר, לכא�
י ניקור "אבל בצפרני רגליה בודאי טוב יותר להתיר ע, כדעת המג� אברה� י היד"נכו� להיזהר לכתחילה שתאמר לגוי לעשות זאת ע – באור הלכה
  .י גוי"מלהתיר ע

  

  'סעי� ב
  .בי� לו בי� לאחר, החות! יבלת מגופו בי� ביד ובי� בכלי פטור – �"רמב

  .הרי זה כחות! צפרניו בכלי שהוא חייב, ת לחה בכלישהחות! יבל.  קגהרי ברור מהגמרא בערובי�  – מגיד משנה
  .בי� לו בי� לאחר, � שאסור לחתו! יבלת מגופו בי� ביד ובי� בכלי"פסק כרמב – מחבר

  .שאסור, ה שאר ציצי� של עור שפרשו קצת מעל גבי ידו או ממקומות אחרי�"ה – משנה ברורה
  

  'סעי� ג
אמר רבי מנח� ברבי . חייב, מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתי�. פטור, מקומה לכתוב שתי�כתב אות אחת גדולה ויש ב: תנו רבנ�" – גמרא
  :)שבת עה". (וזה חומר במוחק מבכותב: יוסי
  .ולכ� חייב, וכא� כשמחק אות גדולה יש מקו� לכתוב שתי אותיות, מ לכתוב"כי כל מלאכת מחיקה חשובה רק שזה בא ע – י"רש
אלא שלא ראוי לחייב על מחשבת כתיבה יותר , כי פעמי� מחקו במשכ� אות כדי לכתוב אחרת, חייב ג� על מחיקת אות אחתהיה מ� הראוי ל – ש"רא

  .מכתיבה ממש
  .כתב את הדי� של הגמרא – משנה ברורה

  
  מחיקת טשטוש דיו

  ".חייב א� יש במקומו כדי לכתוב שתי אותיות, שעוה על הפנקס ומחקו, נפלה דיו על ספר ומחקה" – תוספתא
אול�  .כי לא היה במשכ� אלא מחיקת אותיות ולא טשטוש�, אפילו לכתוב כמה אותיות, ייראה שלא חייב על מחיקת טשטוש דיוש, א כתב"בהו – ש"רא

שיש מקו� כ, אפילו על טשטוש דיו חייב, הלכ!, אלא על מחשבת הכתיבה של שתי אותיות, שלא חייב על המחיקה, ופרש, לאחר העיו� בתוספתא חזר פה
�"פ הרמב"וכ. לכתוב שתי אותיות.  
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אפילו נטפה מעצמה ( או שעוה שעל הפנקס )ש א� מוחק ממש שתי אותיות לכתוב שתי אותיות"וכ( ולכ� המוחק דיו שעל הקל�, פסק כברייתא – מחבר

  ).פטור אבל אסורובאות אחת (חייב , קומו כדי לכתוב שתי אותיותא� יש במ, )על הספר
אבל א� לא מתכוו� . אפילו לא בשבת, וכל זה שכוונתו בעת המחיקה שיהיה ראוי לכתוב שתי אותיות מתי שירצה – בש� הפרי מגדי�משנה ברורה 

  .הרי הוא מקלקל ופטור אבל אסור, לא בשבת ולא ביו� חול, לכתוב כלל
שלא למחוק , זהר כשנופל דיו על האותיות או שנט� שעוהה שיש להי"ה, כמו שאי� להסיר שעוה שעל פינקס – ח"ז ואליה רבה ומשנה ברורה בש� הב"ט

  .וחלב דינו כמו דיו .ואפילו א� היה הטשטוש על אות אחת יש להיזהר. מ לכתוב וחיב"שעל ידי מחיקתו ניכרות האותיות ונחשב כמוחק ע, הטשטוש
, אבל סת� שעוה שנופלת על נייר או קל�, שעוה נדבק יותרכי כשנוט� עוד , שדוקא בפינקס שטחי� את כולו בשעוה אסור, ח"חלק על הב – שבות יעקב

  הרי זה ממרח כלאחר יד ומותר, ולכ� א� מקפל את הד� כ! שהשעוה תפול מאליה, אלא ממרח את השעוה, י� בזה בעיה של מוחקא
וכ� פסק ג� . מתק� בזה את הספרש, מ אסר לסלק את השעוה מעל האותיות משו� מתק� מנא"מ, שאי� כא� מוחק, ח"פ שפסק כדעת הב"אע – א"רעק

  .ח וסיעתו"שלא להקל נגד הב הבאור הלכה
אבל א� דיו נפל על , וכ� שכל זה בשעוה, אסור לפרק� זו מזו, ה א� נדבקו הדפי� בשעוה במקו� האותיות"ח ה"ל שלדעת הב"עוד כתב הבאה

  .אסור מהתורה להפריד אות�, בקו הדפי� במקו� האותיותשא� נד, וכ� שדבק דינו כמו דיו. ח שאסור"ג� השבות יעקב יודה לב, האותיות
  

  חיתוך עוגה שכתובות עליה אותיות
  .ה שצרי! להיות מותר"ולכ� ג� כא� ה, )מ לכתוב"מוחק שלא ע(שפסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנ� מותר , סובר בעלמא – מחבר

וזהו פסיק רישיה , כי הרי הוא מוחק , כוו� רק לאכילהפ שאינו מ"אע, ותאסור לשבר עוגה שכתב עליה כמי� אותי – �"בש� מהר פ המרדכי"ע א"רמ
  .א אסור"דלא ניחא ליה בדרבנ� שלרמ

לגבי סגירת תיבה (ק יח "צ ס"שטז בשעה' א מותר כנראה מס"שג� לרמ, ר דלא ניחא ליה בתרי דרבנ�"כ יש פס"וא, א צרי! להתיר כי הכתב הוא על דבר שלא מתקיי�"לכאורה היה הרמ
  ?)ר שלא ניחא ליה בתרי דרבנ�"גדולה בדבר שאי� במינו ניצוד שזהו פס

  .אסור בכל אופ�) 'מקלקל וכו, אינו מתקיי�(אבל בדבר שהוא מכללי המלאכות , )מחוסר צידה, דבר שאי� במינו ניצוד(רק א� שניה� מגדרי המלאכה ויש לתר( שזה מותר 

כי אי� , ובתינוק אי� לחוש ומותר לתת לו, מ אסור מדרבנ�"מ, ור דאורייתא כי לא מתכוו� לכתובפ שאי� כא� איס"אע – בש� מרדכי מג� אברה�ז ו"ט
  .אלא רק שלא גורמי� לו בידיי� לעבור איסור, מצווי� על הקט�

�, ס או בידיי�אבל כשהכתיבה היא מהעוגה עצמה בדפו, כל מה שאסור זה דוקא כשכותבי� על העוגות אותיות מדבר אחר – משנה ברורה, עיר שוש
וכ� , לאכול בסקויט או שוקולד שחקוקות או בולטות ממנו אותיות) ח"א ס"פי(כ "ולכ� התיר השש .ולכ� אוכלי� העוגות שיש עליה� ציורי�, מותר

  .לשבור דברי מאפה העשויי� בצורת אות או ציור
  .מדבר אחרואסר אפילו א� הכתב , ב"דחה את חילוקו של המ –) ב"כ במ"ה ומש"סא א ד( א"חזו

  
מ "כי לא עושה כ� ע, ש כא� שזהו מקלקל"וכ, שלצור! אכילה מתירי�, טוח� כי ראינו ג� בהלכות בורר וג� בהלכות, ע על ההלכה הזו"נשאר בצ – ז"ט

  .ע"וצ? פה את האותיות למה בדר! אכילה לא יהיה מותר לחתו!, כ קשה"וא, וכל המקלקלי� פטורי�, לכתוב
שהרי זה מקלקל , וג� למחמירי� בזה יש להקל. שהרי לא מתכוו� לא למחוק ולא לכתוב, משו� פסיק רישיה באיסור דרבנ� למצדד להק – דגול מרבבה

ל שהוא דיבר במציאות שזה "וי, �"לא רצה לפסוק כנגד מהר, ומי שהחמיר בזה .וזהו התר גמור, ש שהשבירה בפיו דר! אכילה"וכ, ועושה כלאחר יד
  .והמחמיר יחמיר לעצמו ולא לאחרי�, א! במציאות אחרת מותר ג� לגדולי�, כ זה מתכוו� ולא מקלקל"וא, את זה לסגולהנעשה לתינוקות שיאכלו 

  
  .אלא רק בפיו כשאוכל, כאשר לא שובר במקו� האותיות בידו ל מרבבהכדעת הדגו א� בכתב אחר אפשר להקל בזה – משנה ברורה

  .אבל לחתו! בי� האותיות מותר, ולהחמיר שלא יחתו! בסכי� את האותיות ממש, ילה בפיופסק כמשנה ברורה להקל כששובר דר! אכ – כ"שש
וא� נעשה בגו� , א! המחמיר לעשות זאת בפיו תבוא עליו ברכה, ב"כתב שמעיקר הדי� מותר ג� לחתו! את האותיות בסכי� וכיו –) לח, ד"ח( יביע אומר

  .ודאי שמותר) כמו הביסקויט או השוקולד(העיסה 
  
  ?הא� מותר לפתוח ולסגור אותה בשבת, לת של ארו� קודש או ספר שבפתיחתו מתחברות שתי חלקי אותיות ונהיות אחתד

  .אסרו את הדבר – מג� אברה�, לבוש
ה כא� "כי זה כמו דלת הנסגרת שאי� בה משו� בני� וסתירה וה, ואי� כא� לא מוחק ולא כותב, מותר – אליה רבה ועוד, פרישה, ז"ט, א בתשובה"רמ

  .שאי� בה די� מחיקה וכתיבה
' ס( ובלוית ח� .א כתב שראוי להחמיר"והחזו, פסק כמשנה ברורה) ב"ח ס"פכ(כ "השש .נכו� להחמיר כשיש ספר אחרא! , המנהג להקל – משנה ברורה

  .ומנהג כל ישראל להקל בזה, אבל אי� הלכה כ�, כ אסור"א החמיר כי הוא סובר שפסיק רישיה בתרי דרבנ� ג"כי החזו, כתב להקל בזה) קכ
  

  :אותיות שהיו כתובות כבר ואד� מקרב אות� אחת לשניה
  .ב"פ המ"וכ, ואסור להסיר� שהוא כעי� מוחק, כתב שאי� שאסור לחבר אותיות של כס� לפרוכת שהוא כעי� כותב – א"מג

�  .מ החמיר בזה"מ, פ שכתב שתלית אותיות לא נחשבת ככתיבה"אע – חיי אד
  .מותר, אבל להעמיד אחת ליד השניה בלא חיבור, זה רק כשמחבר אותיות שלא יזוזו ממקומ�, א"מה שהחמיר המג –) קלה' א ס"ח ח"וא( אגרות משה

לבי� מקרה , ובזה יש מחלוקת אות שלמהמחלק בי� אותיות הכתובות על חודי דפי הספר שבשעה שהספר פתוח אי� שו�  –) ז הערה סד"פט( כ"שש
  .י סגירת הדלת מצטרפות למילה"לכ� יש היתר גמור בארו� קודש שבכל צד יש אותיות שלמות וע. למילה שמצר� אותיות שלמות

  

  'סעי� ד
�אבל , וג� לא ישרטט באצבעו כמו אותיות בשבת באפר נגוב או במשקי�, צרי! להיזהר שלא לכתוב במשקי� שעל השולח� – בש� אור זרוע תרומת הדש

  .מותר, עי� כתיבת אותיותלרמוז באצבעו להוליכו באויר כ
  )פטור, וא� כתב כ�, וזהו איסור דרבנ�( .שיש להיזהר שלא לכתוב באצבעו במשקי� על השולח� או באפר, פסק כתרומת הדש� – מחבר

מי� מחמת ה שאסור לרשו� כמי� אותיות על חלו� זכוכית שיש בו אדי "וה. כ אסור"ג, אפילו א� כתב במשקי� על דבר שלא מתקיי� – משנה ברורה
  .הקור

ה א� רוש� באצבעו סת� על ד� "ולכ� ה, שכתיבה באויר לא משאירה רוש�, ז את הטע� בזה"וכתב הט .מותר לרשו� באויר כמי� אותיות – א"רמ
  .כי אי� רישומו ניכר כלל, שזה מותר, מנוגב צורת אותיות

  

  ב"שמובאים במ דינים כלליים נוספים בדיני כותב בשבת
אבל כתב על דבר , )'קל� וכד, נייר, עור(ועל גבי דבר העומד ) כלי עופרת, קומוס, סקרא, דיו(ה קיי� כאשר כותב בדבר העומד חיוב כתיב – ב"מ .א

 .פטור אבל אסור מדרבנ�, )משקי� או מי פירות(או בדבר שלא עומד ) עלי ירקות(שלא עומד 
הרי זה דומה , פ שהכתב יעבור לאחר זמ�"ואע, מפני שהוא עור, ייבהכותב על בשרו בדיו ח – �"פ הרמב"ב ע"מ :כתיבה על עור בשרו בשבת .ב

, רוש� על העור כתבנית כתב, חייב, קורע על העור כתבנית כתב. כי אי� זו דר! כתיבה, אבל המשרט על בשרו צורת כתב פטור. לכתב שנמחק
  ].ויש חילוקי גרסאות בזה[פטור 

ג "אבל א� העביר דיו ע, ג סקרא"ג דיו או סקרא ע"וכל זה כשזה היה דיו ע, אהנו מעשיו כי לא, פטור – ב"מ :כותב על גבי כתב שכתוב כבר .ג
  .כי מקלקל הוא, ג דיו פטור"וסקרא ע. שזהו כתב טוב יותר, אחת משו� כותב ואחת משו� מוחק את הכתב היש�, חייב שתי�, סקרא

מ איסור תורה יש אפילו באות "מ. פטור, אות אחת שגדולה כשתי� ואפילו כתב, אינו חייב עד שיכתוב שתי אותיות – ב"מ: כתיבת אות אחת .ד
  .אחת

כ! , חייב, שכמו שהכותב אות אחת והשלי� את הספר, ומסתבר לומר. כי אהני מעשיו, חייב – ב"מ :כתיבת אות אחת שמשלימה את הספר
  .כ חייב"ג, ג� א� ארע שצרי! למחוק אות אחת והשלי� בכ! את הספר

  .חייב, א� צרי! לזה – ב"מ :ני�"ת ונעשה שתי זי"כגו� שחילק גג החי, שתי�מגיה אות לעשותה ל
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פ "וכ. 'אא'כגו� , חייב ג� א� כתב אותיות שאינ� מילה – ש"רא, #"רי, ב"רע, רבנו ירוח�, י"רש :הא� חייב כשכתב שתי אותיות שוות .ה
 .פטור', אא'אבל א� לא נעשה בזה מילה כגו� ', דד'או ' גג'כגו� , רק א� נעשה מזה מילה חייב – �"רמב. ב"המ

אבל אסור , וכ� איטר שכתב בימינו פטור, פטור, בפיו במרפקו ובאצילי ידיו, ברגלו, הכותב בשמאל או כלאחר יד – ב"מ :כתיבה ביד שמאל .ו
  .ג"מהתורה אפילו ברגלו וכה

  

  'סעי� ה
  .לפי שאי� זה דבר המתקיי�, רשו� בציפור� על הספר כמו שרושמי� לסימ�מותר ל – טור
  .אסור לרשו� על הספר – ק"ל בש� סמ"רש

  .פסק את דברי הטור – מחבר
  

ח אסר לרשו� "ומכח קושיה זו הב ?הרי רוש� הוא כמו כותב, ושניי� אסור, לחלק שרישו� אחד מותר המחבר מדוע לא כתב, ז"הטו ח"ו הבוהקש
�  .בי� על קל# קשה ובי� על קל# ר� בצפור

�, שבמשכ� היו רושמי� שני רישומי� להכר במקו� אחד שלא יתחלפו הקרשי� וזהו לסימ� אחד ולכ� אסור מדרבנ� אפילו א� לא מתקיי�, ז"הט ותר
  .ומי�ריש' ואי� זה ב, אבל כא� כשמסמ� בצפור� כל סימ� בכל מקו� הוא למשהו אחר המיוחד ולכ� מותר אפילו מדרבנ�

ולכ� כשאינו , ואסור רק מדרבנ�, כ שריטות בעלמא אינ� בכלל כותב"וא, לומר שהטור סובר שאי� הלכה כרבי יוסי, פ האליה רבה"ל תר� ע"והבאה
 שפסקו שהכותב בשמאל פטור א� לא, ש ורבנו ירוח� דלא כרבי יוסי"� והרא"הרמב, #"וכתב שזוהי ג� שיטת הרי. מתקיי� זה תרי דרבנ� ומותר

  .ובכנסת הגדולה כתב שלירא שמי� מ� הראוי שיחמיר בזה. וזוהי ג� דעת המחבר, וזהו שלא כרבי יוסי, שולט בשתי ידיו
  

�  .ד"כמו שכתוב בסו, אפילו באות אחתאבל כמי� אותיות ודאי אסור  – בש� הלבוש מג� אברה
ק שהיו כותבי� "אבל במקומו של הסמ, כי הוא קשה לא היה מתקיי�בזמ� הטור היו כותבי� על הקל� וזה  – בש� אחיו ז"טל בש� חכמ� אחד ו"רש

  .והצפור� עושה רוש� אסור, שהוא ר!על הנייר 
  .אסר לרשו� בצפור� בי� על קל� קשה ובי� על נייר ר! – ח"ב
  

  'סעי� ו
  .)שבת עה". (חייב חטאת, המותח חוט תפירה בשבת: אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב" – גמרא

זו , ומותח ראשי החוטי� להדק את הבגד ולחבר אותו ,כי�שמוחוטי התפירות נ, ונתפרדו שתי חתיכות הבגד זו מזו במקצת, תפור ועומד בגד – י"רש
  .וחייב, היא תפירתו

  .כ אינו עומד"שאל, מה שחייב זה רק א� קשרו בסופו – מרדכי
  .וזהו מצרכי התפירה וחייב חטאת, מכוו(שמותח החוט שרוצה לתפור בו כדי שלא יהיה , י"פרש אחרת מרש – �"רמב

  
אבל בלא . שמדובר שעשה קשר לבסו� אפילו אינו של קיימא, ב"וכתב המ .אסור למותחו משו� תופר, פסק כגמרא שחוט של תפירה שנפתח – מחבר
  .פטור אבל אסור, קשר

�  מג� אברה

 .מחט שהתעקמה מעט אסור לפושטה .1
 .ג� על התפירה וג� על הקשירה, מתחייב פעמיי�, מאשל קיי תפירות ג� קשר' א� לאחר שתפר ב .2

 
שעתיד להיפתח , כי אי� זה תפירה של קיימא, דחה דברי הקרב� נתנאל – א"חזו. אסור – קרב� נתנאל :תחיבת סיכת בטחו� לסגור קרע או פתח בבגד

אבל כתב שלא לתחוב , א"וב את סיכת הבטחו� כדברי החזופסק להתיר לתח –) 'ע' ו סע"פט( כ"שש. שאי� דר! תפירה במחט אלא בחוט, ועוד, בכל  רגע
�  .אלא פע� אחת לחוש לדעת הקרב� נתנטל, את הסיכה בבגד פעמי

  

  'סעי� ז
כ "אא, אסור למותחו בשבת, י החוט שמותחי� אותו ומתהדק"אות� שמהדקי� הבגדי� סביב זרועותיה� ע – )ק"סמ( מ בש� רבנו פר�"מרדכי והגה

  .רחבי� קצת ומתוקני� בתפירה בעיגול, בה�יהיו הנקבי� שהחוט 
אבל א� יש נקבי� מותר כי אינו רוצה בהידוקו אלא בשעה שלובשו , מה לי תפירה עולמית, רה ליו� אחדכי מה לי תפי, כ אסר תפירה"ג – שבלי הקלט

  .ולכ� אי� בזה משו� תופר, ובשעה שפושטו מרפה אותו
ולכ� , דוקא תפירה אסור שעיקר תיקונו לתפור בלא פרוד ועכשיו כשמותח החוט נחשב כתופר מעיקרא – דרכי משה בש� מרדכי בש� הרב אליעזר הלוי

  .מותר לנשי� למתוח החוט סביב זרועותיה� ואפילו קושרתו קשר שאינו של קיימא
  .פסק כרבנו פר( – מחבר

�  .לעול� אסור להדק� בשבת, א� נמל! לפעמי� להניחה כ! – מג� אברה
  

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

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

ואילו כא� הסכי� למחבר שפסק כרבנו פר( ושבלי הלקט , ג שמעיקר הדי� תפירה שאינה של קיימא מותרת"שיז ס' שפסק בס, א"ויש להקשות על הרמ
�  ?שתפירה ליו� אחד דינה כתפירה לעול

ויש לחלק בי� התופר תפירה שאינה של קיימא שזה , שיש לאסור תפירה ליו� אחד כמו תפירה לעול� וכמו שפסק כא�, א"לדוד והחזוותרצו התהילה 
  .שזה מותר לא בפני ע� האר(, ג"שיז ס' לקורע קריעה שאינה של קיימא שעל זה מדובר בס, אסור
  .וא� המחבר לא מחייב בזה אלא רק אוסר אבל פטור, רה שאינה של קיימאא מתיר לחלוטי� תפי"הבי� שהרמ –) פרק טו הערה רט ורכד( כ"שש

ולכאורה תלוי , אלא עתידה להיפתח באותו יו� ובטיטול זו הדבקה שלא עתידה להתקיי�, הדבקה היא תולדה של תפירה :הדבקה של טיטול בשבת
במיוחד בטיטולי� המצויי� , חיוב בתפירה שאינה של קיימא �סור ואאול� יש מפוסקי שדורנו שנקטו להקל בזה אפילו א� יש אי, ל"הדבר בשיטות הנ

כ פרק טו "שש(מ צרי! שלפני שבת יפתח את ההדבקה הראשונית "ומ. ע"י כפתורי� וקרסי� שמותר לכו"והרי זה כתפירה ע, פעמית,שההדבקה היא רב
  .ע מותר"לכו, ולא ע� הדבקה' י סקוצ"וא� הטיטול מודבק ע). א"פ' ס
  

  'סעי� ח
מתירי� בית הצוואר בשבת : איתיביה רב חנ� בר רב חסדא לרב חסדא. בשבת) לכר(לבי סדיא ) מוכי� שנפלו(רב חסדא שרא לאהדורי אודרא " – גמרא

�חדשי� שלא היו בו (הא בחדתי : לא קשיא? ואי� צרי! לומר בשבת, ט"ואי� נותני� את המוכי� לא לתו! הכר ולא לתו! הכסת ביו, אבל לא פותחי
אי� נותני� את המוכי� לא לתו! הכר ולא : תניא נמי הכי). מותר, שהיו בו ובא להחזיר� לכר(הא בעתיקי , )כי עכשיו עושה כלי חדש, מעול� אסור לתת

  ".ט"ואי� צרי! לומר ביו, מחזירי� אות� בשבת, נשרו. ואי� צרי! לומר בשבת, ט"לתו! הכסת ביו
  .א והאור זרוע והמאירי"� והריטב"וכ� כתבו הר .מפני שעכשיו כשנות� אות� עושה כלי ,היא י�הסיבה שאסור לתת בכר מוכי� חדש – י"רש

  .כתב שהסיבה היא גזירה שמא יתפור – �"רמב
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 אבל אסור, )ב"מ –ויזהר שלא יתפור , לאותו כסת שנפלו ממנו( מותר להחזיר�, שנפלו מ� הכסת) נוצות, כגו� צמר גפ�(שמוכי� , פסק כגמרא – מחבר

  ).י"רש(כי עכשיו עושה אות� כלי , ליתנ� בתחילה בכסת
  

  'סעי� ט
אי� עימור אלא : אביי אמר. חייב משו� מעמר, )קיבו( מלח מבריכות אידוי ממי הי�(האי מא� דכני� מילחא ממלחתא : )רבה( אמר רבא" – גמרא

  :)שבת עג". (בגידולי קרקע
  .הלכה כאביי – ש"רא, �"רמב
  .מדרבנ� ופטור אבל אסורוא מודה שקיבו( המלח מ ג� ה"מ, שהלכה כאביי פ"אע – בית יוס#, טור

וכ� אסור לקב( כל דבר , )פ שאינו מעמר כי זה רק בגידולי קרקע"אע( כי דומה למעמר, שאסור לקב( מלח ממשרפות המלח, וכאביי פסק כגמרא – מחבר
  .קרקע וחייב על זה כי זהו מלאכת מעמר גופהעצי� ועשבי� וכל דבר הגדל מ� ה, כגו� פרות וירקות, ממקו� גידולו

�  .ולכ� פסק כאביי ורבא לעומת רבה, ה מעמר"כי רבא סבר כאביי שאי� דישה אלא בגידולי קרקע וה, הגירסא בגמרא היא רבה – עיר שוש
שמותר לקבצ� יחד ואפילו איסור ודאי , כגו� בבית, אבל א� התפזר המלח או הפרות והירקות במקו� אחר שאי� הוא מקו� גידול� – משנה ברורה
אז "ת "כ בשו"וכ, אלא יקח מעט מעט ויאכל, א� מעמר הרבה ג� בבית, ה שעדי� יש בעיה של טרחה ועובדי� דחול"שלה ס' ועיי� בס .דרבנ� אי� כא�

  .יז' חלק יד ס" נדברו
  

  'סעי� י
  .הרי זה תולדת מעמר וחייב, התקבצו גו� אחדהמקב( דבלה ועשה ממנה עיגול או שנקב תאני� והכניס החבל בה� עד  – �"רמב

  .כיוצא בזה לוכ� כ, �"פסק כרמב – מחבר
�  .אבל א� קבצ� בבית לא, דוקא א� קיב( ממקו� שנפלו מ� האיל� – מג� אברה
�  .חייב א� א� עושה כ� בבית – נשמת אד

  .ו ולהשוותושלא שיי! בונה אלא כשמכוו� ליפות, ותר�? למה לא יתחייב מדי� בונה א"והקשה המג
  עכ

  'סעי� יא
  .שמקורו בתוספתא וכתב המגיד משנה. לא יחביצ� בידו, פ שנותני� שומשמי� ואגוזי� לדבש"אע – �"רמב

�"פסק כרמב – מחבר.  
  

  'סעי� יב
אי הכי חיטי , )זורעצומח במי� וחייב משו� (וכי תימא משו� דמקדח ? )חייב(ט "אלא זרע פשת� מ...זרק פשת� למי� חייב: ...דאמר רבא"... – גמרא

קעביד ) בפשת�(הת� ? נמי) כ מוציאי� ריר ונדבקי�"עורות שלא מעובדי� ג(שלחי� , ה"א). בזרע פשת� ומדבקי אהדדי(הנ! אית להו רירי ? ושערי נמי
  :)זבחי� צד". (לישה
  .י מתערבי� ונתלי� זה בזהכ, חייב משו� לש, ב במי�"פסק את הגמרא שהנות� זרע של פשת� או זרע של שומשמי� וכיו – �"רמב

  .מפני שמתערבי� ונתלי� זה בזה, חייב משו� לש, ב במי�"שהנות� זרע פשת� או שומשמי� וכיו, פ הגמרא"� ע"פסק כרמב – מחבר
  

  'סעי� יג
  :)ביצה לב...". (אי� שוברי� את החרס ואי� חותכי� את הנייר לצלות בו מליח" – משנה

ושורי� במי� ומסדרי� את הנייר על גב , ותכי� קני� או קש או שבלי� או שוברי� חרסי� או חותכי� ניירכשצולי� דגי� על האסכלא ח – י"רש
  .מפני שהמתכת מתחממת ושורפת את הדג, האסכלא

  .מפני שזהו תיקו� כלי, שאי� שוברי� את החרס ואי� קורעי� את הנייר, מכא� למד – �"רמב
  .מפני שהוא כמתק� כלי, ס ואי� קורעי� הניירשאי� שוברי� חר, �"פסק כמשנה וכרמב – מחבר

  
�ולמה בקורע לא , � שזה רק מדרבנ�"ומשמע מלשו� הרמב מדוע כתב שהקריעה היא אסורה משו� מתק� כלי, מחבר� וה"רמבע על ה"צש, )ז"במשצ( והקשה הפרי מגדי

  ?ד בקורע נירות או עורות דבוקי�"י' עיתחייב משו� איסור תורה כמו שכתב בס
לקורע ניירות דבוקי� שה� שני גופי� וזהו , שיש לחלק בי� קריעת נייר שהוא גו� אחד וזהו איסור דרבנ�, ע הרב"ושו הנשמת אד�ל תרו� ראשו� והוא "א הבאהוהבי

  .דחה זאת מכח הירושלמי הזההנשמת אד� ו תרו( זהורצה לומר , כ קריעה"בירושלמי שבעור שיי! ג כי מוכח, ל תרו� זה"ודחה הבאה .איסור תורה כמו שהיה במשכ�
�שיש צור� בכל הקרעי� וזה מביא  זה דוקא כשקורע נייר גדול לקרעי� קטני� לקינוח, שיי! לומר איסור תורה בקריעת נייר �אא� ש, והמשנה ברורה בבאור הלכה תר

בזה אי� מלאכת , לתק� את הבגד שהיה ארו! או מקולקל בשפתו אלא רק, ד מ� הצד באופ� שאי� תיקו� לחתיכה הקרועהאבל כשקורע חתיכה מהבג, תועלת לכל היריעה
  .ע"והשו �"וזו סברת הרמב ,אלא הרי זה כמתק� כלי, קורע מהתורה

הרי וא� צרי� לכל הקרעי� , הרי זה מדרבנ�, אז א� הנייר שחת� אי� בו שימוש, וא� לא, א� הוא תיקו� גמור חייב משו� מכה בפטיש, מ תלוי הדבר באופ� התיקו�"ומ
  .הרי זה איסור מדרבנ� של מתק� כלי, וא� לא צרי� לחתיכה שקרע, זה איסור תורה

  .חייב בזה משו� מחת�, א� קורע במידה לא משנה לאיזה צור�, ומכל זה
  

  קריעת נייר טואלט בשבת
, ואי� כא� תיקו�, כי אינו צרי! לשני החלקי�, ע"אי� איסור תורה בקריעת נייר מגליל של נייר טואלט לכו – ע הרב"ודברי שו ל"ל הנ"פ חידוש הבאה"ע

הוי תרי , כי התירו איסורי דרבנ� משו� כבוד הבריות, וא� אי� לו נייר חתו! מותר לו לקרוע. כאשר לא קורע במידה, אלא רק איסור דרבנ� של קורע
  .דרבנ�

וא� לא היה נייר חתו! . מקו� הניקוב ובי� שלא במקו� הניקובואסר לקרוע נייר טואלט בי� בל "לא סמ! על חידושו של הבאה –) טז' ג סע"פכ( כ"שש
  .וישתדל לקרוע דוקא שלא במקו� הניקוב, שיחזיק את הנייר במרפק אחד ובמרפקו השני יקרענו, יש להקל לקרוע כלאחר יד, מוכ�

  
 �  פתיחת אגרת חתומהבדי

ולכ� אסור  .שלכ! קרעו כדי שיפתח, ופתיחתו זהו תיקונו, מ לתק�"קלקל עקריעת נייר הוא כמ – )כ"שז ס' ס(מג� אברה� , ספר הזכרונות, פרי חדש
  .ואפילו לומר לגוי אסור א� לא לצור! גדול .אפילו לרבי שמעו� הפוטר במלאכה שאינה צריכה לגופה לפתוח אגרת חתומה מהתורה

כי הוא לא מתק� כלו� בגו� , ואסורה רק מדרבנ�, לגופהקריעה היא מלאכה שאינה צריכה ש, י גוי"התיר לקרוע עו, חלק על הפרי חדש – חכ� צבי
  .כי הוא סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, � יהיה חייב"ולכאורה לפי זה לדעת הרמב. הנייר

�כ בקריעה על "משא, והתיקו� הוא מצד אחר, אופ� מוחלטכי את הנייר הוא מקלקל ב, א� פתח אגרת חתומה) �"א� לרמב(ע פטור "לכו – נשמת אד
  .שבקריעה עצמה הוא משכ! כעסו או כאבו ובזה חייב, מתו או בחמתו

, וכשקורע כדי לקורתו, ותיקונו הוא שיוכל לקוראו, כי עיקר תיקו� אגרת שעומד לקרותו, לא הבי� את סברת הנשמת אד� והחכ� צבי – באור הלכה
  .זוהי מלאכה שצריכה לגופה וחייב עליה

ש� בודאי זוהי מלאכה שאינה צריכה , ]כגו� מעטפה[ אול� א� סגורה האגרת בתו! נייר אחר שאותו צרי! לקרוע. ה חייב עליהולכ� פתיחת אגרת חתומ
שקורע כדי , ה ג� בזה יהיה חייב"ה, כ חייב"מ לבנות במקו� אחר ג"י שסותר ע"אמנ� לפי רש. י גוי במקו� צור! משו� שבות דשבות"לגופה ומותר ע

  .וג� בזה יהיה חייב, לתק� במקו� אחר
. וא� יבי� ויפתח מותר לקרוא, שלכתחילה יעשה כעצת האגודה שיאמר לגוי איני יכול לקרותו כל זמ� שאינו פתוח, ב"ל ובמ"ולהלכה הכריע הבאה

  .ובפרט א� מונח בתו� נייר אחר, י אמירה לגוי כדברי הנשמת אד�"ובדיעבד מותר לפתוח ע
  

  'סעי� יד
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וכ� המפרק ניירות דבוקי� או עורות דבוקי� ולא התכוו� . ופר וחייבהרי זה תולדת ת, ב"של סופרי� וכיואו עורות בקול�  המדבק ניירות – �"רמב

  .הרי זה תולדת קורע וחייב, לקלקל בלבד
�"פסק את כל לשו� הרמב – מחבר.  
עיי� , לגבי חיבור במסמר. [כ ש� תופר עליו"ג, י דבק"ע( לע( ע ה כשמדבק"ה, ולכ�. י דבק"וכ� ע, שתופר עניינו חיבור שני דברי� לאחד, הסביר – ל"באה

  ] מ לתק� חייב משו� סותר"וא� מפרק ע( תקוע ע, ש� כתוב שחייב משו� בונה, ט"שיג ס' ס
�  .כי נעשה ממילא, מותר לפתח�, י שעוה או בשעת הקשירה"א� נדבקו הדפי� אחד לשני ע – מג� אברה

  .שזהו תיקו� גמור, י גוי אסור"ואפילו ע, חייב על זה, חדש דפי� של הספרי� שלא נחתכו מבעוד יו�לקרוע מ – ג"משנה ברורה בש� פמ
  

�אלא כל , מ לתפור"קורע חייב ג� כשזה לא ע – � והמחבר"פ הרמב"ל ע"באה .מ לתפור"פוטר בכל קריעה שהיא לא ע – א"ריטב ?על איזה קורע חייבי
, ל"וכתב הבאה. ולכ� חייב, כי מתק� את הבגד בקריעתו, מ לתפור"פ שלא ע"אע, חייב משו� קורע, צוואר בשבתולכ� הפותח בית . חייב, מ לתק�"שהוא ע

�י ועוד ראשוני� כתבו שהפותח בית צואר בשבת "פ שרש"ואע. א יחידאה הוא"ודברי הריטב, א ובנשמת אד�"כ ג� רעק"וכ, שכ� מוכח מכל האחרוני
  י הקריעה כעי� שהיה במשכ�"כי ה� מחייבי� רק כשיש איזשהו תיקו� ע, אי� זה קשה, חייב משו� מכה בפטיש ולא משו� קורע

  
�והמחמיר , ולא תיקו� כלי, כי מיד זורק אות� ואי� כא� יצירת כלי, מותר להפריד –) 'ל' שיד סע' ס( ילקוט יוס#: הפרדת גביעי� של מוצרי חלב מחוברי

  .אסור משו� מכה בפטיש –) יד' טז סע' ג ס"ח(מנוחת אהבה . תבוא עליו ברכה


