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שה קשר מניח ב' חוטים ביחד ועו)תור''ש( או ש קושר ב' צדדי חוט ביחד לקשר א'כש גם נחשב מעשה אומןי''א ש
נחשב ר א', וי''א שגם בב' ולש(, וקצוה''ש מיקל שרק בחוט א' דרך אומן לקשרו בקשאיל מש)תפא''י ארחו''ש  בראשם

קשר של קיימא ואסור )ח''א קיצושו''ע שו''ש כה''ח חזו''א חו''ש(, וע' בתמונה שבסוף מ''ב הוצאת בלום על הביה''ל כאן, 
 כאו' אינו נכון.והעיר הגרי''ש של

כ )ט' י''ז( תוח תוך זמן קצר )אורל''צ(, וע' שש''אם דעתו לפ גוף שקית ניילון בראשהקשר בלהתיר וור י''א שמותר לקש
בשקית שיש ידיות לקשר שניהם כמו קשר שבראש חוט, אבל הקיל  לקבץ פתח שקית ולקושרהשאסר.  וחו''ש אסר 

דברים ע''י ת הוי כקושר ב' ן מה שעושה כשיש ידיומעי יות ואוחז בשני הצדדים וקושר זה לזהביחד או גם אם אין יד
 כ''כ שאין קשר א' מתהדק.  כשעבה  קשר א' שבסוף חבל עבהקשר א' שמותר.  וכן הקיל ב

שבלי זה לא יתקיים.  ומקשים הראשונים   תופר ב' תפירות אינו חייב משום תופר אא''כ קשרןאיתא בגמ' שבת )ע''ד:( ש
)מאירי ר''י מלוניל רע''ב מג''א )ס'י ש''מ ס''ק י''א(  נ יתחייב ב'איה''.  וי''א שלמה לא יתחייב משום קושרשבכה''ג 

מ )תוס' רי''ד ראבי''ה ריבב''ן מהרש''א או''ז מ''ב )ש'' מאקשר שאינו של קייקרב''נ גר''א גר''ז(, וי''א שר''ל שקושר ב
י )יראים סמ''ג הג' מרדכקשר א' ה (, וי''א כשעשר''ן)רמב''ן שיטה לה באופן שאינו קשר ממשקושר י''א שס''ק כ''ז((, ו

ב' ראשי החוט יה''ל )ס''א ד''ה בראש(( וביארו שקשר  י( ובעל הסמ''ג הגה''מ )הובא בב''ן הג' ר''א שטיין  מהר''ח או''ז ר''
בהל' שבת )פרק  הרמב''םו       חייב מחמת קושר.יחד בקשר א' אבל אם עשה קשר א' בראש החוט )וכן בצד השני( היה 

ירות וקשר ראשי החוט מכאן ומכאן, והביא כס''מ שהק' רמ''ך אוקימתא של הגמ' וכתב שתופר ב' תפה' הל' ט'( הביא י
רמב''ם לשיטתו מחייב רק בקשר אומן וכאן אינו של אומן )חו''י נשמ''א תרצים שהויש מ ,חייב משום קושרלמה אינו 

מהודק וחייב גם   הוא  קשר בראש חוטשלפי השלט''ג    י' זהל על תת ישראוהעיר חמד  ,רי''ב(ץ נמוקי הגמנח''ח אבנ'''ז קוב
ד תי' דמיירי בקשר שאינו של קיימא )מעשה רוקח( ועוד תי' שקשר א' בב' ראשי החוט אינו חייב מן, ועוכשאינו מעשה או

איה''נ חייב ב' והרמב''ם כאן איירי , ומרכבת המשנה תי' שאין קושר כשאינו מחבר ב' דברים ביחד, וי''מ ש)מעשה רוקח(
רק לצורך  הוא הקשר כאןתופר לכן לא הזכירו )חמדת ישראל(.  ועוד תי' הריטב''א על הקו' הנ''ל שכיון שרק בענין 
 ד כמה תי' בריטב''א )בדף ע''ד: ובדף ק''ה.(.לכן נחשב רק תופר, וע''ש עו התפירה

 דף מ"ח:(ריש )שרא לאהדורי ... זה חיבור וזה אינו חיבור'   חסדא רב:' שבת דף מ"ח.גמרא  (5

 הא בחדתי הא בעתיקי תוס' ד"ה 
 

שהיה כבר בתוכו ונפל ממנו.  , אבל מותר להחזירו כזעי" שעושהו כלימפני מילוי הכרית בפעם הראשונה  הכניסאסור ל
כיון שכבר היה החוט שם מתחילה.  אבל באופן שיש  וכן התיר תוס' להחזיר חוטי סרבל אם הנקב רחב ואינו טירחא,

אסור.  וע' רא"ש ותוס' הרא"ש שגרסו שיש חשש שיקשור ויתקע.  ומותר לפתוח הקשר שכובסים דרכן חשש שיתקע 
  , אבל אסור לפתוח הבית הצואר בתחילה אחרי שנארג, שעושהו כלי וחייב משום מכה בפטיש.לקשור בבית הצואר
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 (2)ויש דפוסים שנקרא רק ג   2וב 2טור סימן שי"ז סעיף ב' וסעיף ג', וב"י שם, וב"י בסוף הסימן ג( 6

 לחן ערוך שם סעיף ב', וט"ז ס"ק ד', ומג"א, ומ"ב על סעיף ב' ש
 שו''ע סעיף ג', וט''ז ס''ק ה', ומג''א ס''ק י''א, ומשנ''ב,( 7

 ...' ומשב''ז ס''ק ה' 'אם מותר לומר לעכו''םוחזו''א סי' נ''ב ס''ק י''ז 
 

''פ, אבל מקשר שקשרו כובס מותר שאינו קש''ק )כיון שנעשה רק עד שיקחנו מהכובס, לפתוח בית הצואר מחדש הוי מכב
וי''א רק אם עשוי להתיר באותו יום(, ואם חזר אומן וקשר או תפר, באופן שמותר להתיר אם אפשר כגון שנעשה ליומו, 

מתיר יש''ש לחתוך ולנתק  מ''מ כשא''א אסור לנתקו משום תיקון מנא. ושאר קשירות שנקשרו אח''כ שלא קשר אומן
שנעשה )אחר שנגמר הבגד( להתיר בכל זמן ויעשה בצנעה.  אם אין רגיל להתיר קשר הכתונת אלא משבת לשבת אסור 
להתיר או לנתק.  אם נעשה קשר שלא במתכוין במקום עניבה, דינו כקשר העשוי להתיר ביומו.  וחזו''א כ' שמותר אפי' 

שלט''ג, וכ''ש במקום צער כגון שנקשר מנעלו, או מצוה כגלילה.  קשר שאינו של הרו כשלא במקום צער שכה''ג לא החמי
אומן לזמן בינוני מותר ע''י גוי לצורך הרבה.  )פמ''ג מצדד להקל אפי' לעולם כל שאינו של אומן ואינו ע''מ לקשור, וע' 

 ביה''ל ד''ה דינו.(
 

 חזו''א סי' נ''ב ס''ק י''ז

 

 
 
 


