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xizne xyew ipic
dk`ln a`

ïéøùå÷ ïåæìç éãééö åéä ïëùîá ïëù ,úåëàìî úåáàî ïä øéúîäå øùå÷ä .à
,àîéé÷ éøù÷ ïäå ,íéøù÷ íéøù÷ úåéåùò úåúùø ìëù ,ïäéúåúùøá ïéøéúîå
.1 ïàëî øùå÷å ïàëî øéúîå åæ ìò ó éñåäìå åæ úùøî ïéèåç ìåèéì êéøöù íéîòôå
`niiw ly xyw

åðééäã ,2 íìåòì íéé÷úäì ãîåòä àîéé÷ ìù øù÷ ìò àìà áééç åðéà äøåúä ïî .á
àìù ïîæ ìëå íéé÷ úåéäì åì øùôàù ïîæ ìë ïë øàùéù úòã ìò åøùå÷ù
ìòå åúøéù÷ ìò íéáééçå ,àîéé÷ ìù øù÷ àø÷ð äæ éøä – åøéúäì åì êøèöé
.3 åúøúä
ãàî êåøà ïîæ àåä åìéôà ,éàãåá åðøéúé æàù ïîæ äæéà åúòãá áöå÷ íà ìáà .â
.5 åúøúä ìò ïéá åúøéù÷ ìò ïéá øåèôå ,4 äøåúä ïî àîéé÷ ìù äæ ïéà ¯
,6 ïîæ äæéà íéé÷úäì ãîåòå ìéàåä ,àîéé÷ ìù àø÷ð äæ íâ íéøôåñ éøáãî ìáà
.7 åøéúäì ïéá åøù÷ì ïéá øåñàå
3 לעול0 כי הדעת שישאר כ,של המלאכה
,היא חלק עיקרי בגדר מלאכת קושר
 חשיבות מהתורה למעשה0שבלעדי זה אי
.7 ואיל13 'הקשירה )ע"פ לקו"ש חי"ד ע
. וראה הערה שלפנ"ז.( באריכות3 ש0עיי
0 אפילו הוא מעשה אומ. שוע"ר ס"ב.5
.()משמעות שוע"ר ס"ב
.( אחד )שוע"ר ס"ב3 היינו יותר מיו.6
והרי הוא דומה למלאכת קושר מהתורה
.(3)לקו"ש ש
 אפילו הוא מעשה הדיוט. שוע"ר ס"ב.7
.()משמעות שוע"ר ס"ב

. שוע"ר ס"א.1
 כל עניני חיבור היו על מנת0 במשכ0 שכ.2
.( )אג"ק חי"א ע' תח3 לעול0שישארו כ
 על פי שאפשר5 וא. שוע"ר ס"א.3
 הואיל, קרוב0 לו להתירו בזמ7שיצטר
 בדעתו מתי0וכשקושרו אינו קוצב זמ
 – הרי זה3 לעול0 ואפשר שישאר כ,יתירנו
.(נקרא קשר של קיימא )שוע"ר ס"א
 חצי3 התורה משו0 ואינו אסור מ.4
 כי קשירה שאינה של קיימא אינו,שיעור
 אלא,חצי שיעור בכמותה של המלאכה
 כלומר חסר באיכותה וגדרה,חצי מלאכה

æô

æéù ïîéñ

êìîð íéîòôìù øù÷ ìëå .8 àîéé÷ ìù øù÷ äæ éøä ¯ íù åìèáîå øù÷ øùå÷ä .ã
àîù øåñà ¯ åìèáì úðî ìò åðéà åúééùò úìéçúáù éô ìò óà íìåòì åìèáîå
.9 åðìèáéå êìîé
äùòé àìù ãáìáå ,ïîå÷îì ïøéæçäì øúåî ¯ ìãðñå ìòðî úåòåöø åì åèîùð .ä
.àîéé÷ ìù øù÷ àåäù éðôî ,á÷ðä ïî èîùú àìù éãë äòåöøä ùàøá øù÷
åìéôà øåñà – á÷ðä ïî èîùú àìù éãë äòåöøä øåù÷ì ïéìâøù úåîå÷îáå
.10 øåù÷é àîù äøæâ ,øéæçäì
`niiw ly epi`y xyw

íéùåáìîáù íéøù÷ ïåâë 11 åîåéá åøéúäì àìà ,ììë íéé÷úäì ãîåò åðéàù øù÷ .å
ïøù÷ì øúåî ¯ ïøéúî úéáøò ïèùåôùëå ïøùå÷ úéøçù ïùáåìùëù 12 íéìòðîå
.13 úáùá ïøéúäìå
.úáùá íøéúäìå íøù÷ì øåñà ¯ ïîåéá ïøéúäì àìù åúòãá àåä íà ìáà
íøéúäìå íøù÷ì øúåî ¯ íúñ íøùå÷ àìà íøùå÷ùë íåìë åúòãá ïéà íàå
ìéàåä ,ïîæ äæéà øçàì ãò ,äìéìá íúåà øéúî åðéà êë øçà íà óà ,úáùá
.14 äìéìá íúåà øéúé àìù éàãå øáãä äéä àì äøéù÷ä úòùáå
ìù øù÷ àø÷ð åðéà ¯ íéîé äòáù íéé÷úäì ãîåò åðéàù øù÷ ìëù íéøîåà ùéå
.úáùá åøéúäìå åøù÷ì øúåîå ,íéøôåñ éøáãî åìéôà àîéé÷
7 אבל נעלי צבא שהדר, הנקב0תשמט מ
3 בנעל אסור להשחיל7לקשור ראש השרו
.בשבת
 כתב0 וכ. בפשטות היינו מעת לעת.11
. סק"ב3הפמ"ג באשל אברה
3 ובלבד שלא יהיו שני קשרי.12
0 כדלקמ, זה על גבי זה בחוזק3שקשורי
.3בפני
– 0 אינו יכול להתיר3 וא. שוע"ר ס"א.13
 אינו רגיל3 וא.( )שוע"ר ס"ו0מותר לחתכ
 הכתונת5להתיר המשיחות אלא כשמחלי
3 ואסור ג,0משבת לשבת – אסור להתיר
.( )שוע"ר סוס"ו0לחתכ
. שוע"ר ס"א.14

. שוע"ר ס"ח.8
 זה אסור לקשור3 ומטע. שוע"ר ס"י.9
 נפתחו לו3 של הציצית א3בשבת הקשרי
 יחשוב לעשות זאת רק3 א5 א,בשבת
 ויבטלנו" )ראה7 כי "שמא ימל,3לאותו יו
 וראה.(פמ"ג סי' זה א"א סק"ו וסק"כ
 )מצוה לב סי' כא מלאכת7מנחת חינו
 דהוי קשר0 "כיו, התורה0קושר( שחייב מ
." שבת0 ציצית ; הו"ל קשר לעני0לעני
30  הערה16 ' בלקו"ש חי"ד ע3וראה ג
." לומר "דמצותיה אחשביה3שיש מקו
3 שרוכי: ובמציאות ימינו. שוע"ר ס"ה.10
 בתנאי,3 בנקבי3של נעל מותר להשחיל
 כדי שלא7שלא יקשור את ראש השרו
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ì÷äì ùé ¯ êëì äáøä êéøö íàå .äðåùàøä àøáñë øéîçäì ùé ¯ äëìä ïéðòìå
.15 éøëð éãé ìò úåùòì
øù÷ åðéà éøäù ,úáùá øù÷ä øéúäì øúåî ¯ øéãú åøéúäì éåùò àåäù øù÷ .æ
.16 àîéé÷ ìù
íéîòôä áåøù àîéé÷ ìù øù÷ åðéàù ,ñáåë åøù÷ù øù÷î øàåöä úéá ïéøéúî .ç
.17 äñéáëä øçà ãéî åîåéá åúåà ïéøéúî
dxiywa mipey mipte`

íìåòì íéé÷úäì ãîåòä øù÷ ìò åìéôà äøåúä ïî íéáééç ïéàù íéøîåà ùé .è
íéøù÷ë õéîàå ÷æç øù÷ àåäù åðééäã ,ïîåà äùòî àåäù øù÷á àìà
äùòî åðéàå àîéé÷ ìù øù÷ øùå÷ä ìáà .18 ïúëàìî úòùá íéùåò íéðîåàäù
.20 íìåòì íéé÷úäì ãîåò åðéà åìéôà ,íéøôåñ éøáãî øåñà ìáà .øåèô ¯ 19 ïîåà
åîåéá åøéúäì àìà ììë íéé÷úäì éåùò åðéà åìéôà ïîåà äùòî àåäù øù÷ ìáà
ïîåà äùòî øù÷ íåùî äøæâ ,úáùá åøéúäìå åøù÷ì íéøôåñ éøáãî øåñà –
.äøåúä ïî åéìò íéáééçù íìåòì íéé÷úäì éåùòä
àåäù øù÷ åìéôàù ,èåéãä äùòîì ïîåà äùòî ïéá ììë ÷åìéç ïéàù íéøîåà ùéå
ãîåò åðéà íàå .21 àîéé÷ ìù àåä íà äøåúä ïî åéìò íéáééç ¯ èåéãä äùòî
.ïîåà äùòîá ïë íâ øúåî ¯ èåéãä äùòîá øúåîù ïéðòá ììë íéé÷úäì
.22 äðåùàøä àøáñë øéîçäì ùéå

 קשרי רצועות מנעל וסנדל0 כגו.18
 בכל0 וכ,0 בשעת עשיית0 הרצעני3שקושרי
.(כיוצא בזה )שוע"ר ס"ב
 נפסק, נפסקה לו רצועה וקשרה0 כגו.19
 כל כיוצא באלו )שוע"ר0 וכ,החבל וקשרו
.(ס"ב
 אחד )ע"פ שוע"ר3 אלא אפילו יו.20
.(3 וראה לעיל בפני.ס"ב
. שוע"ר ס"ב.21
. שוע"ר ס"ב.22

.3 שוע"ר ש.15
. סי"ט3 ש. שוע"ר סי' שיד סי"ז.16
 ראה בקצוה"ש סי' קכג. שוע"ר רס"ו.17
3 הבעלי3 רוב הפעמי3בדה"ש סק"ו א
 אזי,3 לאחר כמה ימי3 את הבגדי3לוקחי
נחשב שהכובס קשר על דעת שהקשר יחזיק
 ועל פי זה. ואסור,3מעמד כמה ימי
3 וקשורי3 ארוזי3 הבאי3לכאורה דברי
 על דעת0מבתי חרושת )שקשרו אות
שישארו עד שיגיע לידי הקונה( – אסור
. בשבת0לפתח

æéù ïîéñ

èô

ìò äæ íéøù÷ éðù àåäù øù÷ íåù øéúäì åà øåù÷ì àìù øäæéì åâäð ïëìå .é
àø÷ð øù÷ äæéà ïéàé÷á åðà ïéàù éðôî ,åîåéá åøéúäì ãîåò àåä åìéôà äæ
äùòî åäæ àîù ÷ôúñäì ùé áèéä ÷ãä øåù÷ àåäù õéîà øù÷ ìëå ,ïîåà äùòî
.23 õéîà øù÷ ïë íâ àåä äæ éáâ ìò äæ íéøù÷ éðùå ,ïîåà
åðéà íà åøéúäì øúåîå ,íéøôåñ éøáãá øéîçäì ïéà øòö íå÷îá ,íå÷î ìëîå
.24 ïîåà äùòî éàãåá åìéôà øúåî äðåøçàä àøáñ éôìù ïåéë ,ììë íéé÷úäì ãîåò
íéé÷úäì ãîåò åðéà íà åøéúäìå åøù÷ì øúåî ¯ åéáâ ìò äáéðòå ãçà øù÷ .àé
.26 ïîåà äùòî øù÷á åá ÷ôúñäì ïéàù ïåéë ,25 ììë
åøù÷ì øúåîå ,ììë øù÷ àø÷ð åðéà ¯ åéáâ ìò äáéðò àìá ãáìá ãçà øù÷ .áé
.27 íìåòì íéé÷úäì ãîåò àåä åìéôà åøéúäìå
ìáç ìù ãçà ùàøá øù÷ äùò íà ìáà ,ãçéá íéøáã éðù øùå÷á äæ ìëå .âé
.28 øáã ìëì äæ éáâ ìò äæ íéøù÷ éðùë åðéã ,äçéùî åà èåç åà

 .23מלשו 0רבנו משמע שה"קשר אמי<"
צרי 7להיות "קשור הדק היטב" )ורק יש
להסתפק בו( ,ועפ"ז מותר לקשור שני
קשרי 3זה על גבי זה מבלי להדק 3א3
בכוונתו להתירו בו ביו ,3כגו 0לקשור צעי5
)או מטפחת( סביב הצואר בשני קשרי,3
שאי 0הדר 7להדקו ועשוי להתירו ביומו
)ראה ג 3קצוה"ש סי' קכג בדה"ש סוק"ד(.
ומאיד 7הקושר שני קשרי 3זע"ז ולא
הידק – 3אסור להדק 3בשבת .ולכ 0צרי7
ליזהר בציצית שמצוי לפעמי 3שהקשר
העליו 0מתרופ 5קצת ,שלא להדקו בשבת
)ובקצוה"ש ש 3א 5כתב שיש בזה חשש
חיוב חטאת .ודחק(.
 .24שוע"ר ס"ב .וראה לשו 0רבנו בסי'
תרנא ס"ו בעני 0איסור ב' קשרי 3זה על זה.
וראה הערה הבאה.
 .25וראה שוע"ר ש) 3בחצע"ג( גבי איגוד

הלולב ביו"ט" :אסור לעשות עניבה ע"ג
קשר ,כיו 0שאינו חושש להתירו עולמית",
ומשמע שא 3היה בכוונתו להתירו לאחר
החג – מותר ,וכ 0מדייק בלקו"ש חי"ד ע'
 16הערה  .30ויש לומר :א( ביו"ט הקילו
יותר ,ב( לצור 7מצוה מותר באופ 0זה .אבל
ראה לקו"ש ש.3
 .26שוע"ר ס"ג .ומותר לעשות עניבה לבד
)שו"ע הב"י ס"ה( .ואפילו שתי עניבות זה
על גבי זה מותר ,א 5א 3אי 0בכוונתו
להתירו לעול) 3ראה שוע"ר סי' תרנא ס"ו(.
 .27שוע"ר ס"ג.
 .28שוע"ר סוס"ג .וראה בספר "מראי
מקומות וציוני "3שמדייק שדוקא א 3קשר
"ראש אחד של חבל" – "דינו כשני קשרי3
זה על גבי זה" ,אבל א 3קושר שני ראשי
החבל זה בזה בקשר אחד – דינו כקשר
אחד שמותר .וצ"ע למעשה.

÷úáù úåëàìî øåöé
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ïåâë ,äåöî êøåöì åøù÷ì øúåî ¯ 29 íéøôåñ éøáãî àîéé÷ ìù àø÷ðù øù÷ .ãé
.30 äøåú éøåòéùî ãçà ãåãîì øùå÷ù
.31 øçà ïéðòá ãåãîì øùôà éà íà ,øåù÷ì øúåî ¯ ïîåà äùòî øù÷ åìéôàå .åè
xywd jezgl

øúåî Y ïøéúäì ìåëé åðéàå åøù÷ðù úðåúëáù úåçéùîä åà ñåáéëä éøù÷ .æè
.33 àòðöá äùòé àìà ,õøàä íò éðôá ì÷äì ïéà íå÷î ìëîå ,32 ïëúçì
øåñàù åîë åëúçì øåñà Y úáùì úáùî àìà úåçéùîä øéúäì ìéâø åðéà íàå
.34 øéúäì
lzetd

áééçúäì éãë åøåòéùå .øùå÷ íåùî áééç ¯ äéäéù ïéî ìëî íéìáç 35 ìúåôä .æé
úàöîðù ,åôåñá äøéù÷ àìá åúìéúôá ìáçä ãåîòéù éãë ,äøåúä ïî
. 37 àåäù ìëá øåñà íéøôåñ éøáãî ìáà .36 úîéé÷úî åúëàìî
àìù àåäå .ìúåôä øåòéùë åøåòéùå ,øéúî íåùî áééç ¯ äìéúô ãéøôîä .çé
.38 íéøôåñ éøáãî øåñà ìáà ,øåèô ¯ ì÷ì÷ì ïéåëúî íàå ,ì÷ì÷ì ïéåëúé
 .29כדלעיל סוס"ג.
 .30שוע"ר ס"ד .וראה קצוה"ש סי' קכג
בדה"ש סק"ט שעשיית קשר ועניבה על
גביו בגלילת ספר תורה הוא ג"כ "לצור7
מצוה" ,שאי 0זה מכבוד הספר תורה לתחוב
קצות המטפחת בכריכה כ"א בקשירה,
ומלמד זכות על מנהג העול 3בשבת במנחה
שגוללי 3ספר תורה במטפחת וקושרי3
בקשר ועניבה על גביו ,א 5שאי 0מתירי3
אותה עד יו 3שני שלאח"ז .והוא הדי0
שמותר להתיר הקשר לצור 7מצוה ,ולכ0
ספר תורה שהיה קשור אפילו בשני קשרי3
זע"ז ; מותר להתיר הקשר בשבת בשביל
לקרוא בספר תורה.

אבל המנהג הנפו< בי 0אנ"ש שלא קושרי3
את המטפחת בגלילה ,אלא תוחבי 3קצות
המפחת בכריכה.
 .31שוע"ר ס"ד.
 .32מסתימת לשו 0אדה"ז משמע שיכול
לחתו 7בי 0בקשר ובי 0שלא במקו 3הקשר.
 .33שוע"ר ס"ו.
 .34שוע"ר ש.3
 .35פירוש שוזר.
 .36והיינו א 3עושה כ 0ע"מ שיתקיימו כ0
תמיד ,וע"ד המבואר גבי קושר.
 .37שוע"ר סי"א.
 .38שוע"ר ש .3ולפ"ז אסור לפתוח חוט
ברזל או סרט פלסטי המלופ 5סביב השקית.

