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ïëùîá ïëù ,úåëàìî úåáàî àåäù .áééç ¯ øåôúìå øåæçì úðî ìò òøå÷ä .äì
òåø÷ì êéøö åøôåúì éãëå ,ìåâòå ïè÷ á÷ð äá á÷ðîå úòìåú äá ìôðù äòéøé
.91 íéèî÷ íéèî÷ äéåùò äøéôúä àäú àìù ,äèîìå äìòîì á÷ðä úà
àäúù åúòã ïë íà àìà äøåúä ïî øåñà øåôúìå øåæçì úðî ìò òøå÷ä ïéà .åì
äéäéù ãâáä úð÷úî äòéø÷ä àöîðù ,äðåùàøä ïî áåè øúåé äðåøçà äøéôú
.äìéçúáî áåè øúåé
.93 ø÷éò ïëå .92 äìéçúáî áåè øúåé ïå÷éúä äéäéù êéøö ïéàù íéøîåà ùéå
.95 íéøôåñ éøáãî øåñà ìáà ,94 øåèô ¯ øåôúìå øåæçì úðî ìò àìù òøå÷ä .æì
.åòø÷é àìù éãë äîäîúîå 96 äòðöá ïùéøôî ¯ íéöå÷á åéãâá åëáúñðù éî .çì
,äéùéø ÷éñô ïàë ïéàå .êëì ïéåëúð àìù ïåéë ,íåìë êëá ïéà ¯ åòø÷ð íàå
.97 åòø÷é àìù øùôà äéä äîäîúäù ïåéëù

משו -שהאד -לא הסיח דעתו מלהשתמש
בבגד זה בשבת ,כיו /שידע שבודאי
יתייבשו במש 5השבת ,ודומה לפת שנת/
בתנור מבעוד יו -שמותר לטלטלה בשבת
א 8שבבי /השמשות עדיי /לא היתה ראויה
לאכילה )ראה שוע"ר סי' שכה ס"ו
בסוגריי ,(-ודלא כמשנ"ב סי' שח סקס"ג.
ונראה שג -בגדי -הנמצאי -במכונת ייבוש
שהפעיל -מערב שבת והתייבשו בשבת ;
מותר להוציא -מש -בשבת על מנת
ללובש -בשבת .וא 8שמכונת הייבוש
פעלה כל בי /השמשות ואי אפשר היה
לפותחה אז להוציא מש -הבגדי ; -לא
אמרינ /בזה "מיגו דאיתקצאי בביה"ש
איתקצאי לכולי יומא" ,כי הבגדי -לא היו
מוקצי /מחמת עצמ /כ"א מחמת דבר אחר,

שאי אפשר היה לו לפתוח את מכונת
הייבוש ,וכמבואר בשוע"ר סי' תקיח סכ"א,
עיי"ש.
 .91שוע"ר סי' שב ס"ד.
 .92שוע"ר סי' רעח ס"ב.
 .93ע"פ שוע"ר סי' שי"ג סי"ז.
 .94אי /צרי 5לומר א -הוא מקלקל הבגד
ע"י הקריעה שפטור )ראה שוע"ר סי' תקח
ס"ג( ,אלא א 8א -אינו מקלקל הבגד בכ5
אלא מתקנו ; פטור משו -קורע )ראה
שוע"ר סי' שיז ס"ו(.
 .95שוע"ר סי' שב ס"ד .וראה ג -שוע"ר
סי' שי"ז ס"ז.
 .96משו -מראית העי ./וראה ג -לקמ/
בפני.-
 .97שוע"ר סי' שב ס"ד.
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ïë äùåò íà ,òøå÷ íåùî äúøéúñá ùé ¯ 98 àîéé÷ ìù äðéàù äøéôúá óà .èì
éøáãî øåñà ìáà ,øåèô ¯ øåôúì úðî ìò àìù òøå÷ íàå .øåôúì úðî ìò
.íéøôåñ
úðî ìò àìù] 100 êåúçì åà 99 ÷úðì àîéé÷ ìù äðéàù äøéôúá ïéøéúî ùéå
íéìòðî ìù âåæ ïëå øàåöä úéá úà ñáåëä øôú íà ,êëéôì .ø÷éò ïëå .[101 øåôúì
ìëîå .äæî äæ ïëúçì åà ï÷úðì øúåî ¯ 102 íéùåò íéðîåàäù êøãë ãçé íéøåôúä
.104 àòðöá äùòé àìà ,103 õøàä íò éðôá ì÷äì ïéà íå÷î
xiipa

òøå÷ ïåâë ,åøáçúðù íéáø íéôåâ ãéøôîå òøå÷ùë àìà òøå÷ íåùî øåñéà ïéà .î
106 åú÷éñôá ïéà ¯ ãçà óåâ àåäù øééðä ìáà .105 äáøä íéèåçî âåøàä ãâá
.109 øåòá ïéãä àåäå .108 òøå÷ íåùî 107 åëåúéçå
 .98היינו כשהתפירה מצד עצמה יכולה
להתקיי ,-אלא שדעת האד -היא להפרידה
לאחר זמ ./אבל א -התפירה מצד עצמה לא
יכולה להתקיי ,-הרי לכל הדעות איסור
תפירתה וקריעתה אינ -אלא מדרבנ,/
כדלקמ /סעי 8בפני.-
 .99ביד.
 .100בסכי./
 .101לדעה זו תפירה שאינה של קיימא
מותר לקרוע אותה מ /התורה ,אלא שאסור
מדרבנ /א -הוא על מנת לתפור ,ובנדו/
דיד /התירו לנתק ולחתו ,5כי יש כא /תרי
דרבנ :/תפירה שאינה של קיימא ,וקורע
שלא על מנת לתפור .וראה באריכות בקצות
השלח /סי' קמו בבדה"ש סקכ"א.
 .102ובמציאות ימינו ,כגו /זוגות גרביי-
או כפפות חדשי -שיש מה -התפורי-
בחוט .וראה ג -קצוה"ש סי' קמו בדה"ש
סקכ"ו .אבל כיסי -התפורי -אסור לחתכ/
משו -מתק /כלי ,כדלקמ /בפני.-
 .103שוע"ר סי' שיז ס"ז.

 .104ע"פ שוע"ר ש -סוס"ו.
 .105אבל בחוטי -עצמ -כשאינ-
מחוברי -ע"י אריגה או תפירה ; אי /בה-
משו -קורע ,ומותר לקרע -בשבת א -אינו
מתכוי /לחתו 5במידה והוא דבר שאי /בו
תיקו /כלי בחתיכתו )ע"פ שוע"ר סי' שיד
סוסט"ז .וסי' תקט ס"ט(.
וכ /מותר לחתו 5חבל )שוע"ר סי' שיד סי"ז
יח ,יט( .וא 8שהחבל עשוי מחוטי -הרבה
; אי /בזה משו -קורע ,כיו /שהחוטי -לא
נתחברו ע"י אריגה או תפירה אלא ע"י
פיתול ,אבל להפריד הפתילות אסור )ראה
לקמ /סי' שיז(.
 .106ביד.
 .107בסכי./
 .108אלא איסור חיתו ,5א -מקפיד לחתכו
במידה )כדלקמ /סי' שיג;ד( .וא -קורע כדי
להשתמש בה -איזה תשמיש ; אסור ,מפני
שהוא כמתק /כלי )כדלקמ /בפני.(-
 .109שוע"ר סי"ז.
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.112 áééçå

íéøúåî ¯ 114 äøéù÷ä úòùá åà 113 äåòù éãé ìò äæì äæ å÷áãðù íéøôñ éôã .áî
äîåã åðéà ¯ åéìàî äùòðù ãåòå ,íåé÷ì äùòð àìù ïåéëù ,115 úáùá ïçúôì
.116 òøå÷ íåùî åá ïéàå ,øôåúì ììë
xtez

¯ øù÷ àìù éô ìò óà úåøéôú ùìù åà 118 øù÷å 117 úåøéôú éúù øôåúä .âî
ìáà .120 íéé÷úî åðéàù éðôî ,øåèô ¯ øù÷ àìå úåøéôú éúù ìáà .119 áééç
 .110היינו שהדבקת /נעשתה ע"מ
שתתקיי ,-אבל א -הדבקת /לא נעשתה
ע"מ שתתקיי ; -אי /בה -איסור משו-
קורע )ע"פ שוע"ר סי"ז ,וכדלעיל בפני.(-
ולפי זה מותר לפתוח בשבת טיטולי-
שמדביקי /אות /אחר שמלפפי /בה /את
התינוק ,כיו /שההדבקה לא נעשתה לקיו.-
אלא שאי /להקל לעשות כ /בפני ע -האר<
)כדלעיל ש.(-
 .111והיינו כשכוונתו לחזור ולהדביק,
דלא גרע מקורע עצמו שאינו חייב מ/
התורה אלא א"כ קורע ע"מ לתפור ,כדלעיל
ש .-אבל א -אי /כוונתו לחזור ולהדביק –
פטור ,אבל אסור מדרבנ ./אבל ראה יגדיל
תורה ירושלי -ח"ב ע' .634
 .112שוע"ר סי"ז.
 .113או ע"י דבק וכיו"ב.
 .114כלומר בשעת הכריכה.
 .115ודפי ספרי -שמחוברי -יחד שלא
נחתכו מעול ; -אסור לחתכ /בשבת משו-
מתק /כלי )ע"פ שוע"ר סי' שיז ס"ו .וראה
ג -בדה"ש סי' קמו סקכ"ה(.
 .116שוע"ר סוסי"ז .המדובר כא /כשאינו
קורע על מנת לתפור ,שאז איסור הקריעה
הוא מדרבנ /כמבואר לעיל )ראה בדה"ש

סי' קמו סקכ"ב הע'  .(4ומשמע שכא/
ההיתר הוא לכל הדעות א 8לדעה הראשונה
שבסעי...) 8מז( ,והוא משו -שכא /יש טע-
נוס 8להקל "שנעשה מאליו" ,מלבד הטע-
"שלא נעשה לקיו ."-ולכ /כא" /אינו דומה
כלל לתופר" ,ויתכ /שכא /אפשר להקל
אפילו בפני ע -האר<.
ועפ"ז יומתק לשו /אדה"ז ששינה מלשו/
המג"א סי' שמ בסופו :דהמג"א כתב "דלא
נעשה לקיו ,-כל שכ /הכא דנעשה
ממילא" ,דמשמע שג -בלי טע -הב' היה
מותר ,ואילו אדה"ז כתב "ועוד שנעשה
מאליו" ,והיינו שההיתר הוא מב' הטעמי-
יחד ,כנ"ל.
שוע"ר סוסי"ז.
 .117היינו שהעביר המחט ע -החוט בשני
מקומות.
 .118את החוט להחזיקו.
 .119משו -תופר ,וא -קשר חייב ג-
משו -קושר )שוע"ר סי"ב(.
 .120והטע -שדוקא בתפירה של קיימא
חייב מ /התורה ,משו -שכ /היה דר5
התפירה במשכ /על מנת שישארו כ /לעול-
)ע"פ אג"ק חי"א ע' תח(.

