÷úáù úåëàìî øåöé

çî

íåé÷ì åùòðù íé÷åáã úåøééð ÷øôîä .àî

110

¯ òøå÷ úãìåú äæ éøä

111

.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 2 /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 /האר8
)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 2 /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; לדעה הראשונה
שבסעי; )...מז( ,והוא משו /שכא' יש טע/
נוס; להקל "שנעשה מאליו" ,מלבד הטע/
"שלא נעשה לקיו ."/ולכ' כא' "אינו דומה
כלל לתופר" ,ויתכ' שכא' אפשר להקל
אפילו בפני ע /האר.8
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 דר<
התפירה במשכ' על מנת שישארו כ' לעול/
)ע"פ אג"ק חי"א ע' תח(.

èî

áù ïîéñ

.121 íéøôåñ éøáãî øåñà
åæ ãâáä úåëéúç éúù åãøôúðå êåøà èåçä çéðäå ãîåòå øåôú àåäù ãâá .ãî
ï÷ãäì éãë èåçä ùàø úà çúî íà ,íéëùîð úåøéôúä éèåçå úö÷îá åæî
ùìù øåòéùë åøáçúð íà øù÷ àìù éô ìò óà áééçå ,ïúøéôú àéä åæ ¯ ïøáçìå
.122 úåøéôú
åúåà íéçúåîù èåçä éãé ìò ïäéúåòåøæ áéáñ íéãâáä ïé÷ãäîù ïúåà .äî
åúåà äôøî åèùåôù äòùáå åùáåìù äòùá àìà å÷ãäî åðéàå ,÷ãäúîå
äîåãù éðôî íéøôåñ éøáãî øåñà íå÷î ìëî ,àîéé÷ ìù äøéôú åðéàù àöîðå
.øôåúì
äîåã åðéà æàù ,øúåî ¯ ìåâéòáå äøéôúá íéð÷åúîå úö÷ íéáçø íéá÷ðä åéä íàå
.123 øôåúì
,åèùåôùë åúåôøì êéøö àäéù äæ èåç éãé ìò êë ìë ÷ãåäî ãâáä ïéà íàå .åî
àåäù úåîë êë åèùôì ìåëéù éðôî íìåòì êë åçéðîå êìîð íéîòôì àìà
àöîðå íìåòì êë åçéðäì êìîé àîù ,ïéðò ìëá úáùá å÷ãäì øåñà ¯ úö÷ ÷ãåäî
íéáçø íéá÷ðäù äî ìéòåî ïéà ¯ àîéé÷ ìù äøéôúáå ,àîéé÷ ìù äøéôú äùò
.124 ìåâéòáå äøéôúá íéð÷åúîå
dwacd

øôåú úãìåú äæ éøä ¯ åá àöåéëå íéøôåñ ìù ïìå÷á úåøåò åà úåøééð ÷áãîä .æî
.125 áééçå
 להתיר/ ויש מקו,ביטחו' בתחיבה אחת
,/ ושלש תחיבות )אג"ק ש/אפילו בשתי
 וראה באריכות. טעמי ההיתר/עיי' ש
.(בקצוה"ש סי' קמו בדה"ש סקכ"ב
. שוע"ר סי"ג.124
 עני' התפירה יש בו. שוע"ר סי"א.125
/ נפרדי/ א( חיבור שני דברי:/שני הפרטי
 אי' דבר/ משא"כ א,ע"י דבר שלישי
 ב( דבר המחבר.שלישי המחבר – מותר
 היינו שהוא,צרי< להיות ע"י חוט התפירה
/ אלו ישנ/ ושני תנאי.נכנס בדוחק בנקב

. שוע"ר סי"ב.121
 והוא הדי' בכפתור. שוע"ר סי"ג.122
שנתרופ; ומתח את החוט המחבר את
 מתח כשיעור שלש/ חייב א2 הכפתור
. שש"כ פט"ו סס"ו/ וראה ג.תפירות
 ולכ' מותר להדק את. שוע"ר סי"ג.123
/ בנקבי/הנעל ע"י השרו< שמכניסי
 העיגול של/ ואפילו א,שמשני צידי הנעל
 כיו' שהשרו< אינו מהודק,מתכת חסר
.(/)אג"ק ש
ומותר לחבר הבגד ע"י מחט או סיכת

úáù úåëàìî øåöé÷

ð

å÷áãðù íéøôñ éôã ìáà ,íåé÷ì äùòð äæ ÷åáéãùë ?íéøåîà íéøáã äîá .çî
,íåé÷ì äùòð àìù ïåéë ,øôåúì ììë äîåã åðéà ¯ äåòù éãé ìò äæì äæ
.126 ïéåëúî àìá åéìàî äùòðù ãåòå
yihta dkn

øîâðù øçà éìëä ìò ùéèôá úåëäì ,úëúî éìë íéùåòä íéðîåàä êøã .èî
àåäå .éìëä úëàìî øîâ àéä åæ äàëäå ,åæ äàëäá åúåîéî÷ò úååùäì éãë
.ïëùîä éìëá äúéäù äëàìî áà
áùçð äæ øîâ éøä ¯ åðå÷éúå éìëä úééùò øîâ àåäù øáã íåù äùåòä ìëå
.127 ïëùîá äéäù ùéèôá äëî úãìåú àåäå ,äëàìîì
áåùç åðéà åîöò ãöî øåéöäù óàù ,áééç ¯ åøééöì ãîåòä éìëá äøåö øöä .ð
áùçð àåä éøä ¯ åãé ìò ï÷úéðå øîâð éìëäù åéùëò íå÷î ìëî ,128 äëàìî
øîâ úö÷î äùò éøäù ,áééç ¯ äøåöä úö÷î àìà øééö àì åìéôàå .äëàìîì
.129 éìëä
.130 ùéèôá äëî íåùî áééç ¯ åúìéçúî éìë äùåòä .àð
.131 áééçå äëàìîì áùçð äæ ïå÷éú éøä ¯ éìëì ïå÷éú äæéà äùåòä ìëå .áð
.132 éìë ïå÷éú íåùî äèùåôì øåñà Y èòî åìéôà äî÷òúðù èçî .âð
 ואולי יש לחלק בי' ציור על הכלי,כותב
/ שאז אי' לציור שו, גמר הכלי ונויו/לש
,משמעות מלבד זה שהוא חלק מגמר הכלי
. כותב/ ציור שאסור משו/לבי' ציור לש
.ועצ"ע
. שוע"ר ס"ה.129
' ואי/ שאי' בני' בכלי/ א; להאומרי.130
.ד2 בונה כדלקמ' סי' שיג/בו חיוב משו
 מחט שנתעקמה. שוע"ר סוס"ה.131
' תיקו/אפילו מעט – אסור לפושטה משו
.(כלי )שוע"ר סי' שמ סי"ח
' ולפי זה אי. שוע"ר סי' שמ סי"ח.132
/ליישר בשבת ידית של משקפיי
.שנתעקמה

 בהמדבק ניירות או עורות )אג"ק ח"ח/ג
.(ע' צב
 עשה/ ומשמע שא. שוע"ר סי"ז.126
,/ אסור א; כשלא נעשה לקיו2 'במתכוי
 שתפירה שאינה/וכמו שנתבאר לעיל בפני
 ומזה./ אסורה מדברי סופרי2 של קיימא
/ בנוגע לטיטולי, לכאורה,יש ללמוד
; לצור< ההידוק על גו/שאסור להדביק
 להדבקה/ שעשויי/התינוק )מלבד טיטולי
 וראה באריכות בעני' זה.('8ע"י סקו
.< ע' פט ואיל4 ' גליו/ אהלי ש8בקוב
. שוע"ר ס"ה.127
/ אבל ראה לקמ' סי' שמ שהרוש.128
/ וצורות בשטר וכיו"ב חייב משו/רשמי

