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 קשר ע''ג קשר, ולכן קשר שהוא הדק היטבכ' שלט''ג שלא נתברר היטב ונראה מהרי''ף שהוא  קשר אומןבגדר 
שלחן עצי שיטים תפא''י גר''ז שו''ש מ''ב  )ס''ק י''ד(   אסור, וכן החמיר הרמ''א )וכ''כ הלבוש פרישה מג''א ט''ז א''ר

בא''ח קצוה''ש(, וערוה''ש מיקל כשעשוי להתירו בכל יום וכ' שהרמ''א החמיר רק כשהוא ליותר מיום ועד ז' ימים 
כשהוא ו גם רשיש מקילין בזה ומ''מ בקשר ע''ג קשר החמיר, וכן הקילו קצוה''ש ואורל''צ, אבל שאר פוסקים אס

.  וילקו''י א בעלמאררק חומ, אלא שהחזו''א )נ''ב י''ז ד''ה כתב( כ' שכל הדין של הרמ''א ושלט''ג הוא  חות מיום א'לפ
והק' אבנ'''ז דמוכח בגמ' שגם קשר שאינו מהודק הוי מעשה אומן, ויש דוחין   כ' שהמנהג הוא להקל שלא כהרמ''א.

אלא ששלט''ג חידש רק שכל קשר מהודק צריכים לחוש  ך שלא יהיה מהודק ויהיה קשר אומן,שייזה שאיה''נ ש
 שהוא מעשה אומן, וע' מחז''א )א' מ''ז ד'( ותורת המלאכות מה שתירצו בזה.

, והובא בשע''ת )ס''ק א'( כה''ח דברי יציב רב ריביאט אבני מנהג להקל בב' קשרים זה ע''ג זההברכי יוסף הביא 
 , אבל בא''ח החמיר.(ישפה ילקו''י

, וכ''כ דברי יציב אבני ישפה קיצור הל' שבת כשאינו מהודקהיינו  שהמנהג שהביא הברכ''י להקלוביאר כה''ח 
רב ריביאט(, וביאר הגר''י שטילרמן שאם  Shabbos Home)הקיל עפ''י זה בחגורות רחבות שעל מעילי נשים( מחז''א 

ם הוא מהודק אבל אם הוא רק סימן שכרגיל קשר קשר ע''ג קשר הוא סיבה להחשיבו כקשר אומן לכאו' אין נ''מ א
)ערוה''ש אורל''צ וכן  רק כשנעשה ליוםכזה אמיץ אז יש להקל כשאינו מהודק.  י''א שכל הקולא של הברכ''י הוא 

מובא בשם ר' משה(, ועוד ביאר דברי יציב קולת הברכ''י שכיון שלרש''י ליומו אין איסור ואפילו להרמב''ם כאן יש 
וחולק יש להקל במקום צורך.  וי''א שהברכ''י מיירי ג''כ כשמהודק  ס' דרבנןנחשב קשר אומן והוי  להסתפק אם

 ילקו''י ארחו''ש(, וע' שבה''ל )ח' ס'(. Shabbos Home )כה''ח על הרמ''א

אסר קיצושו''ע עפ''י הרמ''א )וכן אסר רב פעלים עפ''י מטפחת שעל הראש או הצואר שקושרין בקשר ע''ג קשר 
)תור''ש קצוה''ש   ינו מהודק היטבכשנעשה לפחות מיום ואשלט''ג, וכ'כ חו''ש הגרח''ק איל משולש(, ויש מקילים  ה

)מדינא מותר ולכתחילה יעשה עניבה( הגרשז''א הגריש''א שבה''ל מגי''ס מחז''א רב ריביאט(, וכ''כ צי''א שיש הרבה 
 צדדים להתיר.

ויטרי, והובא אסור מדרבנן )וכ''כ ר''י מלוניל מחזור  בטלו לעולםשקשר שלפעמים נמלכים להוא שיטת היראים 
)וכ''כ תוס''ש תפא''י ח''א   להלכהבמרדכי כל בו ארחו''ח ב''י שלט''ג( והביאו המג''א )ס''ק כ' ובסי' ש''ח ס''ק כ''ט(  

הקושר, וע' סי' ש''ח ס''ק מ''א( ערוה''ש קצוה''ש כה''ח רב  גר''ז מ''ב )ס''ק ל''ד ול''ו ושעה''צ ס''ק י''ז וביה''ל ד''ה
ארחו''ש(.  ואע''ג שיש מהלך אחר לרש''י ורא''ש ורמב''ם ורי''ף וכל הראשונים שכתבו   Shabbos Homeריביאט ילקו''י  

דף מ''מ ב באופן אחר משמע בגר''ז שאע''פ שביארו הסוגיא של מנעל וסנדלמ"מ פסק מג"א כהיראים, וכמותם 
 .כחידוש היראים גם לשאר השיטות קי''ג. גבי חבל שקושרים לאבוס ופרה יל''פ כן

והביאו הח''ח במחנה ישראל, נמלך ולבטלו לזמן, והחמיר הח''א בספרו זכרו תורת משה גם כשהדרך הוא להיות 
 היראים ים שהביאואבל בח''א לא משמע כן וכן במ''ב )ס''ק ל''ד(, וכן משמע להקל בהיראים ומג''א וכל האחרונ

 ועוד(. Shabbos Homeוכ' רק כשנמלך לבטלו לעולם, וכ''כ אבנ''ז מסגרה''ש איל משולש חו''ש ילקו''י 

גם  דעתו להתירו ביומוולכן הקיל הב''ח כש ,ולא בדרך העולם בקשר כזה תלוי בדעת הקושרי''א שזמן הקשר 
 ה'ח דע''ת בא''ח משנ''ה(, וי''א שחייב כל שדרך קשר כזבקשר שדרכו להשאר לעולם )וכ''כ ט''ז פמ''ג רע''א מנח'

( ביה''ל )ד''ה הקושר ושעה''צ ס''ק י''ז( ערוה''ש או כשיש הכרח להתירולהשאר לעולם )מקו''ח חקרי לב בית מאיר )
תלוי וכ''כ חו''ש ש ,ארחו''ש( Shabbos Homeאבנ''ז ערך שי תור''ש )אין מחשבה מוציא מיד מעשה( מחז''א ילקו''י 

שתמשותו כה''ג הוא להתיר כל הבמהות הקשר ולא בדעת הקושר ומ''מ הקיל בבגד של ב' שותפים וכדומה שדרך 
 יום.

והוכיחו האחרונים שדעת להתירו ביומו לא מהני מהגמ' בעירובין )ק''ב:( גבי נימת כינור שנפסקה שלא נתנו עצה 
ביו''ט )אבנ''ז בנין שלמה שלמי סוכה )ל''ג:( גבי הותר אגדו  לעשות כן )חק''ל רע''א ביה''ל )ד''ה הקושר((, ומהגמ'

ומהגמ' שבת )קנ''ז.( גבי מקידה של גמי )ב''מ שלמ''נ, וע' פמ''ג שכ' רק כשא''א בענין אחר ע''ש  ,ניסן האיר יוסף(
ומהגמ' שבת )קל''א.( גבי   ,יע''ק מנורה הטהורה האיר יוסף(ועו)א''א ס''ק ג'((, ומהגמ' עירובין )צ''ז.( גבי תפילין )יש

ת )פמ''ג מהרש''ם ביה''ל בנין שלמה הגרשז''א(, ויש דוחין ששם מיגו דמהני לענין ציצית חשוב גם לענין שבת יציצ
 .)מנח"ח( משום מכה בפטיש שתיקן הציצת ולא משום קושר)ישעיע''ק מנח''ח( ועוי''ל ששם חייב 

קילה על קושר הא אין העדים יודעים מה היה בדעתו, וע' בא''ח ועוד הוכיח חק''ל שאלא''ה איך אפשר להתחייב ס
לעולם ל)תורה לשמה סי' צ'( שדחה שיש כמה היכי תימצות שיתחייב כגון שעשאו עפ''י ציווי של מי שאמר לו לעשותו  

סיבה   או שעשאו וזרקו לים שכה''ג נחשב ללעולם ע''ש עוד.  והגרשז''א צידד שכשהדרך הוא לעשותו לעולם ואין לו
 אמיתית שלא לעשותו לעולם נחשב כאילו עשאו ללעולם ולא מהני סתם לחשוב שיתירנו כדי שלא יהיה אסור.

לי' בתר הקשר זי''א שחייב גם לפי השיטות דא  כשדרך העולם הוא להתירו ביומו ודעת הקושר הוא להשאירו לעולם
ג אמרי' שבטלה דעתו, וע' באיל משולש )עמ' קמ''ד שגם בכה''שלמי ניסן ועוד( וי''א  Shabbos Homeולא בתר דעתו )

 אות ח' והערה קנ''ח, ועמ' קמ''ו הערה קפ''ה( ובאור השבת )ח''א דף קכ''א( ורב ריביאט.
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י''א שכמו שמחמירים כשדרכו להשאר לעולם דלא אזלינן   בקשר שדרכו להשאירו לזמן ודעת הקושר להתירו ביומו
'ע ערוה''ש תור''ש חו''ש )החמיר במי שרגיל להשאיר מנעליו קשורים שאסור בתר דעתו ה''ה בזה )ב''מ קיצושו'

לקשרם בשבת גם אם יחליט בדעתו להתירו ביומו( איל משולש ארחו''ש(, ויש מקילים )מסגרה''ש )הובא בשש''כ 
רו ביומו מ''מ פרק ט''ו הערה קע''ה( מנחת שבת ילקו''י ועוד(.  וע' מגי''ס שגם לפי הביה''ל דלא מהני דעתו להתי

אזלינן בתר רגילות שלו והתם החמיר רק באופן שגם דרך שלו הוא להשאירו אלא הפעם החליט להתירו ביומו, 
 והוכיח כן מסנדל דבי תרי.

מותר )ט''ז )ס''ק ב'( גר''ז ערוה''ש אבנ''ז תהל''ד מהרש''ג קצוה''ש הגריש''א שכשאינו ודאי שיתקיים לזמן י''א 
(, ויש מחמירים )תורת שבת חו''ש איל משולש )כשעיקר הדרך Shabbos Home  שש''כ מחז''א מגי''סהגרחפ''ש הגרח''ק  

לקיימו לזמן(( והוכיח הט''ז כן ממנעל דרבנן וכ''כ הגר''ז, ונתיב חיים על הט''ז שם דחאו )וכן מאמ''ר ונהר שלום( 
  וע' ארחו''ש )י' ט''ז הערה ל''א(.

או חותלות של תמרים ע''ש וביאר  להתיר חבל שקושר כיסוי תיבהסעיף ז' וסעיף ח' מבואר שמותר  בסי' שי''ד
המ''ב )שם ס''ק ל'( שמותר מפני שאינו קשר של קיימא כיון שעשוי להתירו תמיד )וכ''כ הגר''ז(, והעיר קצוה''ש 

 שבת. שאינו עשוי להתירו ביומו ולכאו' אסרו דרבנן וצ''ב למה הקילו בזה לצורך

כיון שאין הקשר של קיימא שעומד להתירו, ואם  להתיר קשר שעל דלת של בורובסי' שי''ד סעיף י' התיר השו''ע 
אסור, כך ביארו הפמ''ג כאן והובא ברע''א שם ובמ''ב )שי''ד מ''ד(, והעיר ערוה''ש שאם  עשוי לקיים עד מוצ''ש

שבהכרח  במיני מאכלבקשר הזה אלא שהקילו להתירו עשוי להתקיים כל השבת זהו יום שלם ויש איסור דרבנן 
יתיר אותן משא''כ בשאר דברים אם עומד להשאר ליום שלם אסור להתירו, ותורת המלאכות כ' שכונת הפמ''ג הוא 
כשקשרו בשבת שאז באמת יש כ''ד שעות עד מוצ''ש ואינו של קיימא כלל ולכך מותר להתירו, והגר''ז לא כ' שם 

 ובר באופן שעשוי להתירו תדיר.כהפמ''ג אלא שמד

, וביאר צי''א שהרמ''א כ' כאן ב' שיטות בגדר קשר שאינו של קיימא י''א כשעשאו ע' סי' שי''ד ס''יברמ''א כאן ציין  
 לז' ימים וי''א ליום א', והכריע קצת במה שמציין לשם שדעתו להסירו מוצ''ש דמשמע שיותר מיום א' אסור.

 בית מאיר ריש סימן שי"ז
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חייב עליו לפי רש''י )מהר''ח או''ז צ''צ גר''ז ערוה''ש )סעיף ט''ז( ארחו''ש(, והעיר   אינו ודאי שיתקיים לעולםגם כש
ספק אם ישאר לז' ימים הוא כשלענין אר לעולם ואעפ''כ פסק אבנ''ז שצ''ב איך הגר''ז מחייב כשיש ספק שייש

 שמותר לכתחילה.

שנחשב ללעולם אע''פ שיתכלה לאחר זמן.  וחו''ש כ' ך לפח בקשר על שקית אשפה שמשליאיל משולש החמיר 
ן קיימת כיולש פוטר דהוי מלאכה שאינה מת, ואיל משוstitchesכגון תפירות  הנמס מאיליוקשר כשקושר  שחייב

 שאינו מתקיים מחמת עצמו.

'א )בשש''כ פרק ט''ו הערה ר''ה( וארחו''ש )י' , ע' אבנ''ז הגרשז'מלך אח''כ שלא להתירו לעולםקשר ליום שנלענין 
 י''ז(.

)רמב''ם טור(, וע' להלן בשם ביה''ל.   ך מצוהלצורקשר שאינו של קיימא ור הרמב''ם הקיל לקש   לצורך מצוה
עניבה(, שכ' ף ה' ד''ה  סעיוכ''כ לבוש שלחן עצי שיטים גר''ז ערוה''ש(, וע' מ''ב )ס''ק י''ג וביה''ל  ופסק השו''ע להקל )

ורע''ב הוא מצדד לאסור   שלפי שיטת רש"י ותוס'  קום מצוה, אבל כ'בשם בית מאיר שרק להרמב''ם וטור מותר במ
 צוה יותר משאר שבותים ושבה''ל )ח' קע''ג ו'(הקילו כאן במקום מהעיר אבנ''ז שצ''ע למה   .אפילו במקום מצוה

ו שבות אבל סיים שבלי זה אין לדמות גזירות כ' שאפשר לחלק בין שבות דרבנן לגזירה דרבנן שלפעמים לא קראוה
 חכמים זה לזה.

 סרט זיהוי, והגרשז''א הקיל כשא''א בענין אחר.  ולעני  צוהשקשר ע''ג קשר אסור אפילו לצורך מהגרח''ק    והחמיר

identification tag  שנחשב מצוה וק שנולד הקיל הגרשז''א לעשות קשר כפול כשא''א בענין אחר עכ''פ על יד אעל תינ '
ור על דעת להתירו מוצ''ש, והגרח''ק הקיל רק ע''י שלא יהא תקלה של אח נושא אחותו, ואיל משולש כ' כה''ג לקש

 חין איזה הוא הבכור.גוי, וכ''כ לענין תאומים להב

כשהוא ה''ה שיש להקל  מן  ינו של קיימא גם כשהוא מעשה אואקשר שבערול''נ כ' שכמו שהקולא לצורך מצוה הוא  
 .של קיימא ואינו מעשה אומן

שי יו''ט נתי''ח חו''י )וכ''כ לבוש פרישה א''ר מלבו קשר במקום צערבקשר על גבי הרמ''א הקיל     במקום צער
תור''ש קצוה''ש כה''ח שש''כ  גר''א ח''א גר''ז בא''ח )קשר מכנסיים קשר ע''ג קשר ואח''כ הוצרך לנקביו( ערוה''ש

מקום ביא מספר זכרונות שאסר אפילו ברב ריביאט ועוד(, וכנה''ג ה Shabbos Homeילקו''י ו''ש חו''ש מחז''א ארח
דחה שלהרא''ש מותר אפילו לכתחילה(( מג''א תוס''ש עו''ש )כיון שלהרא''ש יש חשש דאו' )וא''ר וכ"כ )צער 

 ''י הקיל כשאינו מהודק מאד.קיצושו''ע )ע''י גוי מותר( שו''ש )טוב לאסור( פתחי עולם(, ותפא

בצירוף שיש מקילים שהוא  ור  ולא לקש  היתר של מקום צער הוא רק לענין להתירהששש''כ הביא ממנורה הטהורה  
מ''א שור )וכ''כ חו''ש )אלא שרשור, וכ''כ קיצור הל' שבת, אבל ערוה''ש מיקל בזה גם לקבמתיר כל שאינו ע''מ לק

ור בדרך כלל יש עצה לקשור עניבה ע''ג קשר במקום קשר ע''ג קשר( איל משולש נין לקשכתבו לענין להתיר שלע
 (.המלאכותתורת 

וכן משמע  )מלבושי יו''ט )כיון שהמקור הוא ממפיס מורסא( רבנןמקום צער הוא לענין כל קשר די''א שההיתר של 
רב ריביאט(, וי''א שהוא רק בקשר ע''ג קשר  Shabbos Home ''נ תוס''ש חו''י גר''אבמג''א )שכ''ח ס''ק ל''ג( וכ''כ קרב

י שיטים הגר''ז ערוה''ש רב פעלים תור''ש קצוה''ש ברית עולם שש''כ א שלחן עצשהוא ס' השלט''ג שהחמיר עליו )ח''
שצריך להמלבוש   צער הגוף בכל קשר דרבנן, אבל צער מחמתחו''ש מחז''א ארחו''ש ילקו''י(, והכריע תהל''ד להקל ב

די ללכת שר, וכן הקיל משנ''ה במנעלים שקשרם קשר ע''ג קשר ועכשיו רוצה לחלצם כלהקל רק בקשר ע''ג קיש 
)איל משולש(, ויש מקילים )תהל''ד(, והקיל נמוקי   א במקום צער רוחניצער הגוף ולם  קולישון.  י''א שהתירו רק במ

)א''ר  לכל צורך שבתקילים ש שיפול אם רק יתחוב הקשר ונחשב צורך מצוה.  ויש מאו''ח לצורך ס''ת כשיש חש
ג''א החמיר מל כיון שה, אבנעלי ילדים שהוא צער להורים כשנפתחים כל הזמןתור''ש(.  וצידד הגרי''ב להקל לענין  

 .velcroוא עצה אחרת בפרט בזמננו שיש וולכרו צמבאופן אחר, הכא יש לכשאפשר 

בא''ח   (שאולי נחשב כקשר אומן )תפא''י מ''ב )ס''ק ט''ו וביה''ל ד''ה דינו כשני  בקשר א' בראש החוטיש מחמירים  
רב ריביאט(, ויש מקילים לדונו כקשר הדיוט   Shabbos Homeת שבת  ו''ש )י' ח'( מלאכחארחמדת ישראל חו''ש מגי''ס 

ץ על קושר( נשמ''א מנח''ח אבנ''ז ספר הקובן אינו חייב משום ה תופר ב' תפירות וקשר)חו''י )ומיישב כה''ג למ
דינו כמו  שקשר באמצע החוטהלן עוד תי'(. י''א שב קו' הנ''ל מתופר, וע' להרמב''ם נמוקי הגרי''ב )כולם כ' כן ליי

ש בו מצד מעשה אם יש לחו necktieת צואר ניבלדות שמואל אבני ישפה מלאכת שבת( ונ''מ לענין עבראש החוט )תו
 אומן.


