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 שי''ז     קושר סימן
 

 קי"ב.( בדף ) 'התם לא מינטר הכא מינטר' ... ( גמרא שבת דף קי"א: תחילת פרק אלו קשרים 1
 ורי"ף שם 'ורצועות מנעל וכו': איתמר ... ולפיכך מותר לכתחילה" 

 ורא"ש שם פרק ט"ו סימן א',
 ורמב"ם הל' שבת פרק י' הל' א',

 שלטי גיבורים על הרי"ף ריש פרק אלו קשרים  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לטי גיבורים על הרי"ף ריש פרק אלו קשרים ש

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 קושר      2

 'ודרכי משה ס''ק א' וב ,)בסוף הסימן( 2טור סימן שי''ז סעיף א', וב''י שם, וב''י א( 2
 

של אומן שאינו של קיימא או של קיימא   אהרי''ף ורמב''ם חייבין על קשר אומן של קיימא, ואסור מדרבנן אם הופי  ל
שאם אינו של קיימא   ,רש''י ורא''ש הכל תלוי בהזמןפי  ואינו של אומן, ואם אינו של קיימא ואינו של אומן מותר.  ל
ב''י מרש''י שגם לחודש הוי הקיים לעולם חייב, ודייק כלל שעומד להתירו תוך כ''ד שעות מותר, ואם עומד להת

ר''פ ח' ימים ומעלה הוי קיימא, וב''י הביא מהר''ם בשם הכלבו שיותר מיום א' פי קיימא, ומהר''י אבוהב כ' של
פטור אבל אסור ופחות מותר, ולרבנו ירוחם פחות מג' ימים מותר, ולבעל התרומה )לפי מהר''י אבוהב( פחות מז' 

)וב''י דחה הדיוק(.  דרכ''מ הביא משלט''ג שאינו ברור מה נחשב מעשה אומן ולכן נזהרים בכל קשר ע''ג קשר מותר  
שהוא קשר אמיץ.  שבה''ל הקיל בקשר שיכול להתירו ביד א', והק' דרכ''מ דהיינו כר' מאיר ולא קי''ל כן.  קשר 

)ר''ן וסמ''ג בשם היראים(, וחילק הסמ''ג דהיינו שאסור מדרבנן התירו לצורך מצוה.  קשר א' פטור שאינו מתקיים  
בב' ראשי החוט, אבל לקשור חבל א' בראשו הוי מתקיים.  תוס' מסתפק אם להתיר קשר פטור כשאינו ע''מ לקשור 

 .ומסיק הרא''ש לפטור, ולכו''ע אסור עכ''פ מדרבנן.  פסיקת תלוש מותר )שבה''ל ומרדכי(
 

 ניסן קפלןשלמי ניסן פרק אלו קשרים מר' 
 

 
 

 אליבא דהלכתא קובץ ס' מקור הלכה מר"י משדי
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 שו''ע סימן שי''ז סעיף א',( 3
 ו', - וט''ז ס''ק א' 'ורש''י והרא''ש … וזה דעת הטור', ומג''א ס''ק א'

 '...', והגהת רע''א שבסוף א''א ס''ק ג ופמ''ג א''א ס''ק ו' 'מריש הוה קשיא לי
 

רק כשהוא ורמב''ם, ורמ''א הביא שיטת רש''י ורא''ש כיש חולקים, והביא ב' דיעות אם מותר  המחבר פסק כהרי''ף  
פחות משבוע, וחייב כשנעשה לעולם או לזמן ארוך )מג''א(.  ולצורך מצוה מתיר ל שגם כשקושרו פחות מיום אול

והביא הרמ''א חומרת השלט''ג,   השו''ע כשאינו של קיימא, וכ' מג''א שאין לעשותו מעשה אומן אא''כ א''א באו''א.  
ומיקל במקום צער, והביא מג''א שס''ז אסר, וכל החומרא הוא רק להרמב''ם ולא להרא''ש.  והביא הרמ''א דין 

כב' קשרים.  הט''ז למד שלרש''י רא''ש וטור חייב דוקא כשאין קוצב שום זמן, דינו הסמ''ג שקשר בראש חוט א' 
תיר לקשור ציצית יש להש הקשהלהתיר ביומו אין זה זמן כלל ומותר.  הפמ''ג  וכשקוצב שום זמן פטור, וכשדעתו

 ת.ע''י דעת להתירו ביומו ותי' כיון שהדרך לבטלו אסור מה''
 

 ', וביה''ל ד''ה הקושר, ושע''ת ס''ק אעל סעיף א'משנה ברורה ( 4
 

ולענין איסור  שלרש''י תוס' והרע''ב אסור. המחבר התיר קשר דרבנן לצורך מצוה כהטור והרמב''ם, אבל הב''מ כ' 
השלט''ג, שע''ת בשם ברכ''י הביא שנהגו להקל, וע' חזו''א שכ' דהוי חומרא בעלמא.  אין נ''מ בין אם הקשר מהודק 

מהודק, ושל אומן שחייב הוא כשוא''י להתירו ביד א' או לא, שאם לא נעשה להתקיים בתמידות אינו חייב אפי' 
שאינו ניתר מעצמו.  ולדעת הרא''ש אין נ''מ בדעת הקושר אלא תלוי בדרכו של עולם ואפי'  כלהודק אינו מכשאפי' 

 .לעשותו בקביעות )ביה''ל דלא כהט''ז, ומיושב בזה קו' פמ''ג ורע''א, וכ''כ ב''מ(הוא מדאו' אסור כשהדרך 
ר דינו כקשירתו )לענין חיוב, ואיסור, כל פחות מכ''ד שעות נחשב ביומו )בין יום ללילה או לילה ליום(.  התרת קש

והיתר( וכשמותר להתיר, אם אינו יכול להתירו, מותר לנתקו לצורך שלא בפני ע''ה )יש''ש(.  וחזו''א )המובא להלן( 
 .מדרבנן ושאינו עומד רק לניתוקהנוא רק מיקל לנתקו להגיע למה שבתוכו בכל קשר שאיסורו 

 

)מרכבת המשנה )ליישב למה הקשר כשתופר אינו חייב משום  כשמחבר ב' דבריםהוא דוקא שי"א  גדר קושר
קושר( אבני נזר )סי' ק"פ כמו במשכן((, וכן פסק חו"ש להקל עפי"ז בקשר שבראש חוט של ברזל או פלסטיק כיון 

שיטים  בספרו שלחן עצישאינו עשוי משזירת כמה חוטים ואינו מחבר כמה דברים יחדיו.  אבל המרכה"מ חזר בו 
ואסר, וכן נתקשה אבנ"ז מקשר שברצועה שבתפילין שאסור אע"פ שאינו מחבר, וכן משמע מהרמ"ך שהביא 
מרכה"מ, וכן מסיק ארחו"ש )י' א'( שכן משמע מסתימת היראים שהביא הרמ"א שחייב כשעושה קשר בראש חבל, 

, ועפי"ז כ' ארחו"ש שחייב על קשר אע"פ שיש לדחות שכאן ע"י הקשר לא יתפרד החבל לפתיליו, וכ"כ רב ריביאט
שלפי המרכה"מ  Shabbos Homeאע"פ שאינו כדי לחבר כלום והוא רק לנוי, וכתב  necktieשעל הצואר  של עניבה

.  והסתפק בזה בחשוקי חמד וכ' נ"מ כשעושה קשר בבגדו להזכירו להתפלל ואבנ"ז מותר, וע"ע להלן בענין עניבה
 ך עצם הקושר, והביא הראיה מרצועת תפילין לאסור, ודן בדברי הרמ"א.שאינו קשר לחבר דברים רק לצור

צידד ארחו"ש שתופר עוסק החיבור יריעות זו לזו וקושר עוסק בפתילות וחבלים,  החילוק בין קושר לתופר
לקדמותו משא"כ בתופר שלהשיבו לקדמותו קורעו  ובערוה"ש )סעיף י"ח( חילק שקושר ראויה להתיר הקשר

, וכעין זה כ' באג"מ )או"ח ב' פ"ד( שע"י תפירה נעשה בגד א' אבל בקושר Shabbos Homeהביאו צי"א וומקלקלו, ו
אינם נעשים ממש כא', ובתופר להפרידו קורעו או מקלקלו התפירה משא"כ בקושר, וכ' שבה"ל שלפ"ז ברוכסן 

zipper  הוי כקושר, אבל ע"ש שחולק על כל היסוד הנ"ל כדמוכח מכל הפוסקים שדנו על תפירה של המחט עצמו
, וע"ע באג"מ הנ"ל מש"כ בענין הקרב"נ.  וי"א שתופר מחבר ב' דברים ע"י דבר )הקרבן נתנאל( שע"כ לא סוברים כן

אינו יודע מקור לחידוש זה, ופי' שכונת שלישי משא"כ קושר )מרכבת המשנה, משנ"ה )ח' ס'(.  ובמחזה אליהו דחה ש
מרכה"מ הוא רק שחיבור תופר יותר חזק ומאחד משא"כ בקושר וכהאג"מ, וכ"כ בנין שבת  שמוכח כן מאו"ז 

, ומהמג"א )סי' י"א ס"ק י"ג( שמחייב מטיל חוטי ציצית בהנקבים משום משום תופרלנוי  שמחייב משחיל חוט לבגד  
  מחבר ב' חלקים.תופר אע"ג שאינו דבר שלישי ה

 
 שו"ת שבט הלוי חלק ג' סימן נ"א                                                                אגרות משה או"ח ב' סי' פ"ד )ע"ש עוד(
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אין חייבין עליו, וכ' הרמב''ם בפיה''מ שלא יכול להתירו בא' מידיו שקשר שמשנה )דף קי''א:( הובא שיטת ר''מ ב
'ל ס''ק א' וביה')מ''ב , וכ''כ שיטת ר"מ למה הב''י הביא(, וכ''כ דרכ''מ ותמה ל כר''מ )וכ''כ יראים מאירי רע''ב"קי

יתר מעצמו, וכ''כ ערוה''ש בא' מידיו אין חייבן עליו כל שאינו נפילו לא מיהדק ויכול להתירו בריש הסימן( שא
ובריטב''א ופסקי רי''ד כ'  ,''י((וארחו''ש ועוד.  ויש פוסקים כר' מאיר )פסקי ריא''ז ראבי''ה שבלי הלקט )הובא בב

ר''מ עכ''פ אסור ה שיש לפסוק כן.  ובשיטה להר''ן כ' שגם לפי  ין מחל' וכ' יבקש תורחכמים וא  שר''מ רק מפרש דברי
 מדרבנן.

, וי''א שאי''צ )רא''ש, וכן פסקו הלבוש משנה ראשונה כה''ח( ע''מ לקשורי''א שחייבין רק אם הוא  מלאכת מתיר
ור אסעכ''פ סק ביה''ל )כאן ד''ה דינו כמו(.  ולמעשה לכו''ע פארת שמואל גר''א תפא''י(, וכן פת)ריטב''א, וכן פסקו 

והמגן אבות מחייב אם הוא  ר בשבת,וע''מ לקשלבוש תפא''ש קרב''נ ביה''ל כה''ח(.  הלבוש הצריך )ב''י  מדרבנן
ולא סתם  וכדי לקשור ר''מ לקשורה היה עע''מ לקשור בחול, והגרשז''א כ' שלשיטה זו הוא דוקא אם עצם ההת

עוד פעם.  החת''ס תולה הנידון אם צריך ע''מ לקשור במחל' תוס' ורש''י ובפירוש רש''י בדף  ורבדעתו לקשכשיש 
צריך להיות שינויים ברש''י בדף ע''ד: וברש''י בריש אלו קשרים אם  ג''כ    קיי''י בריש פרק אלו קשרים , ודע''ד וברש

 ע''מ לתקןב ה''ה מתיר צ''ל חיישלר''י שסובר שמלאכה שאי או לא.  ועוד תלה החת''ס במקומור דוקא ע''מ לקשו
 'ל ד''ה דינו כמו כ' שחייב כל שהוא ע''מ לתקן.ולר''ש צריך ע''מ להתיר דוקא, וביה'

ים עליהם מה''ת ויש שאסורים ש קשרים שחייבשישר של סנדל הגמ' )דף קי''ב.( מחלק בין הקשר של מנעל והק
ואם הוא לזמן חייבין עליו מה''ת אם שהוא של קיימא רש''י והרא''ש ולשיטת , רבנן ויש שמותרים לכתחילהמד

, והרמ''א פסק להתחיוי''א ז' ימים( מותר לכ ,אסור מדרבנן ואם דרכו להתירו אחר זמן קצר )י''א אותו יום
הקשר הוא מעשה אומן, שאם הוא של קיימא וגם שתלוי גם אם ף והרמב''ם כשיטת הריכשיטתם.  והמחבר פסק 

א' מהם של אומן ולא של קיימא או של קיימא ולא מעשה אומן אסור ין עליו מה''ת, ואם הוא מעשה אומן חייב
שאם הוא של קיימא יראים ה של השיטלה.  ויש עוד תר לכתחיואם אינו של קיימא ואינו מעשה אומן מומדרבנן 

ירו תירו ולא להשאהלעולם אסור מדרבנן, ואם עומד ל בטלמה''ת, ואם הוא קשר שלפעמים נמלך ומ חייבים עליו
 .ושעה''צ י''ז וביה''ל ד''ה הקושר(ב )ס''ק ל''ד וכ''ו המג''א )ס''ק כ'( והמ''והזכירו  ,לעולם מותר לכתחילה

'א ראבי''ה רוקח ד סמ''ג סה''ת מהר''ם טור ריטב'זמן )ראב''שתלוי בה ראשונים כ' כרש''י והרא''שעוד הרבה 
ועולת שבת כ' שאם הוא מעשה   .(מ''ך שבלי הלקט ועודר''ז ריא''ז ריבבן רי''ו פסקי רי''ד שיטה לר''ן נ''י ראב''ן או

א''ר פמ''ג  והכל תלוי בהזמן )שלט''ג ט''ז עט''צ מג''א )ס''ק ה'(אומן חייב, אבל הרבה אחרונים כ' שאין נ''מ בזה 
ראשונים שכתבו כשיטת (.  ויש כמה ב )הקדמה ושעה''צ ז' וביה''ל סוד''ה וקשר( כה''ח וכל הפוסקיםגר''א מ''

 ועוד(.)ר''ח מאירי ספר הבתים ריב''ש רע''ב כל בו ארחו''ח מהר''י אבוהב  הרמב''ם והרי''ף

משא''כ בשאר מלאכות מפני שאינו עושה דבר  קיימא בקושר צריך להיות שלהגרשז''א )מנח''ש )ב' ב' ג'(( ביאר ש
חדש רק מחבר בין ב' דברים שכבר קיימים ורק ע''י דעתו שיהיה של קיימא נחשב כעושה דבר חדש שיהיו כגוף א', 

דש קיים, ובקושר נתחזק ומתך להתקיים היינו מצד הפעולה שחירוהגרנ''ק ביאר שאע''פ שבכל מלאכות יש דין שצ
 .המשכןהיה בר ששושצריך דעת להשאירו שיתקיים וביאר דהיינו כדי שיהיה דומה להק עוד דין

ובא בכל בו כל שעומד לח' ימים )ר' פרץ המ של קיימאנחשב הזמן ששונים שתלוי בהזמן י''א שבשיטת הרא
ה )רי''ו צי שנה או שנוי''א ח ,יותר מחודש )ב''י ופרישה(וי''א כשעומד להתקיים  ,י ומהר''י אבוהב(וארחו''ח וב''
''כ שלחן עצי שיטים בה''ט מחצה''ש ח''א תורת שבת ארחו''ש(, , והמג''א כ' לעולם או זמן ארוך )וכהמבוא בב''י(

אפשר לו יינו שאינו קוצב זמן בדעתו אלא דעתו להשאירו כל זמן שוביאר קצוה''ש דה ,(וי''א לעולם ממש )ריטב''א
, ומאמ"ר כ' שלעולם ר"ל כל זמן תשמישו, שאינו עשוי להתירו והביא גם שאר שיטות וכ' שלמעשה יש ת קייםלהיו

 .להחמיר אם אין צורך גדול

שטיין על הסמ"ג כל בו )ראב"ד הגר"א  כל שהוא יותר מיום א' י"א שיהיה אסור מדרבנן נחשב לזמן נין מהולע
י שיטים שלחן עצ  א"ר מעם לועז)דזה לא מקרי זמן כלל ואין גזה"כ בזה לחדש זמנים אחרים(  ארחו"ח מהרש"ל ט"ז  

שו"ש ערוה"ש  (יש להקל ע"י גויאז )יש להחמיר כשיטה זו אא"כ יש צורך הרבה  גר"א תפא"י ח"א קיצושו"ע גר"ז
)מהר"י אבוהב  "א ז', וי)או"ז( , וי"א ד')רי"ו ופסקי ריא"ז( ג' ימים, וי"א "ש קצוה"ש כה"ח רב ריביאט(רבא"ח תו

 ,להקל במקום הצורךו א' יוםבהכריע להחמיר , ובביה"ל ילקו"י(ב , וכן פסק למעשהב"י ב"ח פרישה ע"ש()שלט"ג 
 .שי"ד ס"ק מ"ד ובשעה"צ סי' שכ"ח ס"ק נ"בסי' כ"ט, ובויום א' בס"ק כ"א המ"ב וכן הזכיר 

, והעיר ארחו"ש מהמרדכי בשם סה"ת אפילו מקצת ז'  או בצמצום  אם ז' ימים ר"ל מעת לעתש  והסתפק איל משול
בשבת בבוקר ומשאירים עד ליל שבת הבא, וטל אורות כ' שז' הוא עד ולא עד בכלל   לענין מנעלים של ת"ח שקושרים

  .ד בכללעוז' עד שכ'   Shabbos Kitchen, וע' ת פמ"ג כה"ח()וכ"כ עולת שב

דהיינו פחות מהזמן שאסור מדרבנן, שי"א הוא יום א', דייק טל אורות   זמן קצר שמותר לכתחילהולענין מה נחשב  
, וכן הק' על דהיינו כל שקושרו עד מוצאי שבת, וביארו יבי"א וילקו"י שהולך בשיטת הרמב"ם ע"שרבנו יהונתן מ

יום א' וכ' פמ"ג )א"א ס"ק ב'( ש .נעליהם בלילה ונחשב ביומוזה בתורת המלאכות דמשמע מבני מחוזא שהתירו מ
יבי"א מצויינים בהלכה צי"א ברית עולם  ה"ש מנחת שבת קצוה"ש שערים  )וכ"כ מ"ב )ס"ק ו'( ערו  היינו כ"ד שעות
 .(רב ריביאט ועוד
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הט"ז כ' שרק אם נעשה ו  ,ופחות מזה הוי כקשר ליום א'  רק אם הוא לעולם  נחשב קיימאכ' ב"י ש  שיטת הרמב"םוב
ליום א' אינו של קיימא להרמב"ם )וכן משמע ברע"א על המשניות( אבל הרבה פוסקים כ' כהב"י )תוס"ש פמ"ג 

וי"ג וביה"ל ד"ה קושר וד"ה שאינו( ערוה"ש אבנ"ז שביתת השבת דברי   ס"ק ה')חת"ס מאמ"ר מ"ב    גר"א  מחצה"ש
בהרמב"ם   צתקמן )שלט"ג וכן משמע  שיש איסור דרבנן כשהוא לז  יציב הגרשז"א ארחו"ש ילקו"י(, וי"א בשיטה זו

 אינו תלוי ד הב"מ שדשלזמן אסור מדרבנן.  וצי  קצוה"שוהגר"ז תהל"ד    כ"ע' רע"א שם( וכ)  בפיה"מ ובמאירי ורע"ב
 .תלוי אם אפשר שיתקיים לעולםבזמן ממש אלא 

 ני נזר סימן קפ"ג אות ג' ואות ה'אב
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