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ובלא כונה נקשר דינו כקשר שעשוי להתיר בכל ם שדרכו לעשות עניבה וקב'( כ' שבמ כ''והח''א )   עותטנקשר ב
''ג( וכ''כ הרבה פוסקים )קצוה''ש חזו''א שה, והביאו המ''ב )ס''ק כומותר להתירו, וכ''כ בספרו זכרו תורת מ יום

 רב ריביאט ילקו''י איל משולש(. Shabbos Home כ חו''ש ארחו''שברית עולם שש''

האיסור בקשר שאינו מעשה הטעם כיון שבלא''ה כל  (  הובא בעמוד הקודםסי' נ"ב ס"ק י"ז ד"ה כתב  )וביאר החזו''א  
ומותר  הגשר מאיליו ודאי אין מנג שנק'כה'א''כ אומן ממש רק כגון קשר ע''ג קשר הוא רק מנהג כמ''ש השלט''ג 

מע''ש ודעתו להניחו עד שבת הבאה, וכ''ש אם יש צער כגון שנקשר מנעלו שהרמ''א הקיל אפילו אם נעשה להתירו 
ששייך להשלט''ג, ועוד ם חו''ש מחז''א איל משולש(, ובח''א ומ''ב לא משמע והובא בשש''כ ברית עולבמקום צער )

שנחשב כאילו עשוי סור כיון שנעשה לשבוע, וביאר איל משולש שטעם הקולא הוא ת אשלדעת רש''י צריך להיו
שאז אינו מעשה אומן להשלט''ג, או  רק כשלא נקשר בחוזקר שקולת הח''א הוא וקצוה''ש ביא, ירו בכל יוםלהת

ת הוא שאינו לא בקשר בטעו)ג' ל''ח( שהקו, והעיר ארחו''ש דלא משמע כן בהמ''ב, וע' משנ''ה במקום צערשהקיל 
שלא חל עליו שם קשר שמא הוא מעשה אומן, וי''א ייך חששת שלט''ג לחוש ה בכונה שמעשה אומן שרק כשעש

לעשות עניבה אבל דוקא במקום שרגיל וכ' הגרי"ב שהוא  (הגרי''ב )אפי' נעשה לפני חודש Shabbos Home)מחז''א 
)על שו''ע או''ח סי' קשר, וכ''כ הגרנ''ק ודייק כן מרע''א מתעסק הוי אפילו אם נעשה ב במקום שרגיל לעשות קשר

הקולא הוא רק כשנעשה קשר ע''ג קשר בטעות ש 'וכ נים בטעותמכשנעשה קשר או(.  והחמיר מחז''א י''א ע''ש(
חר שנעשה א.  וצידד הגרשז''א להחמיר אם לסברת החזו''א אבל להסברא שאין עליו שם קשר שניהם מותרים

 ור כשנעשה מאיליו שמח ואפילו אם נעשה לשבוע אסור מדרבנן.רכו לקשוכן במקום שדהחליט להשאירו 

יר מהצוק פו השעח'כ דח'וא לחתלשון של זהורית חציו בסלע וחציו בין קרני שעיר המשורים קשרו ביום הכיפ
לם ולמה מהרי''ל דיסקין )קו''א סי' ה' ס''ק ל''ה( שזהו קשר של קיימא שיתקיים לעו, והק' ס''ז:(מא רא יו)גמ

ר ואח''כ לא איכפת לו אם יהיה ניתר צצ להקשר אלא לזמן קבאופן שאי''התירו לעשות כן.  ותי' שמוכח מכאן ש
חיפה ראוי לינתק(.  וכ''כ גופה )ודחה שי''ל שע''י הדוצידד שנחשב כמלאכה שאי''צ לימא אינו נחשב לקי הקשר

 גופה.אבנ''ז )כ''ו א'( שכה''ג נחשב מלאכה שאי''צ ל

ביו''ט וביאר רש''י ואסור לקשור    רקהותר איגוד הלולב ביו''ט אוגדו כאגודה של יל''ג: מבואר שאם  בגמ' סוכה דף  
ורי כי)וכ''כ מחזור ויטרי או''ז לבוש גר''ז ב ב קשר של קיימא כיון שאינו חושש להתירו עולמיתור נחשאם יקשש

פני שלא איכפת לו להתירו ומוכח שזה נחשב לקיימא דלא ז( שישאר עולמית רק מי"יעקב( והעיר צי''א )ט''ו 
 קין הנ''ל.כהמרי''ל דיס

תפירת רגריי''פ הגריש''א )בש''ג הכה''ג החמירו הריב''ש מהר מפני שאי''צ להתירו למעשה בקשר שישאר רקו
ט''ג חשוקי חמד ו רק חותכו נחשב הקשר של קיימא( חו''ש מחז''א נה להסירו אינו מתיררוצשגם אחר הזמן כש  פצע

Shabbos Home רק שי''ל שמתיר י ת''ס מדייק מהרמב''ם שלא הביא מש''כ הגמ' שאוגדו כאגודה שלארחו''ש(.  הח
ש סוכה ל''א:( וכן דחה הגרשז''א שי''ל שבעלמא אינו לקיימא רק לימי החג אינו לקיימא )ע''לקושרו כיון שהוא 

קושר שקית ת''ס הנ''ל, וצידד להקל כשלי ואנוהו והביא גם מש''כ החכה''ג רק בלולב שצריך אגד או משום זה ק
 , וע' מנח''י )ח' כ''ז( שהאריך בזה.ע להאשפהאשפה שאי''צ להקשר אלא עד שיגי

בבית הצואר מותר  קשר שקושר הכובססור מדאו' משום מתקן מנא, ולהתיר אחר שנארג א לפתוח בית הצואר
 .כיון שאינו של קיימא

)ט''ז )ס''ק ה'( א''ר ח''א גר''ז(, וי''מ שאינו   ו ביומום להתירשל קיימא כיון שרגיליהכובס אינו  ר  הקשר שקשי''מ ש
'ה לבוש ערוה''ש תור''ש הגרשז''א ראבי') לא קשרו להתקיים זמן רב רק עד שיקחנו ממנושל קיימא כיון ש

שנעשה ליותר מיום, וכ''כ מדבקה שעל חיתול הת ולהסיר לפני שבלחוש לכתחילה להט''ז הגרחפ''ש(, ואזנ''ד כ' 
עליים וביאר דהיינו משום שאינן ראויות לש.  והגרשז''א הקיל בקשר שנעשה רק עד שיקחנו לביתו כגון בנאיל משו

הכלי שהוא לפתוח כעין זה ביאר הגרנ''ק שתכלית הקשר הוא היפוך משימוש  ו  ו.  זו בזימוש כל זמן שהן תפורות  לש
 לסגור.  אם קשר הכובס היה קשר אומן י''א שאין היתר להתירו )עו''ש תוס''ש לבו''ש כה''ח(.ו

 קונטרס אחרון אות ל"המהרי"ל דיסקין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


