
 

 

 
 

 
 
 

 

 

בידו / לא בידו להתיר הקשר   ה. .לפני עם הארץכן טעם שאין לעשות  ד.. דעת השו"ע והרמ"אג.  .היה פתוח וחזר וקשרו או תפרו ב. .פתיחת בית הצוארא. 

   . מכה בפטיש בתפירה שלאחר גמר הכלי –איסור הפרדת המנעלים וכדו' ז. . ניתוק והתרת הקשר אף כשהוא לקיימאו.  .ולנתקו
 . תלוי בדעת הבעלים או אף בדעת אחרים ט. . עד שיקחו ממנוקשר שאינו מתקיים זמן רב רק  ח.

 פתיחת בית הצואר   א.
פותחין.    מח.)(  בשבתאיתא   לא  אבל  הצואר  בית  הכובסין לקשרןופרש"י  מתירין  פותחין. לכתחלה   ,מתירין. שדרך  לא  אבל 

מנא.   ליה  עביד  רודהשתא  הצואר  "יאמר  בית  הפותח  רב  חטאת.    אמר  חייב  חלוק    ופרש"יבשבת  של  הצואר.  בית  הפותח 
  בסמ"ג ,  (סי' רעד)  ביראיםוכן הוא  לכתחלה: חייב חטאת. דהשתא קא משוי ליה מנא וחייב משום מכה בפטיש והיינו גמר מלאכה.  

 . (סי' שיז סע' ג) והשו"עהטור וכן פסקו  משום תיקון מנא. חייב ד  (מכות  ג:) במאיריו (מצוה רפב) בסמ"ק , (לאוין סה)
(אות טו)   העולת שבת  עליו  'כתולתפור.    "מאלא בקורע ע  מחייבדלא  תירץ  דתיפוק ליה דחייב משום קורע. ו   (סי' שיז) ב"יה  והקשה 

  דהא דבעינן קורע ע"מ לתפור, משום דאל"ה הו"ל מקלקל וקיי"ל כל המקלקלין פטורין, אבל במקום דקרע  דאין דבריו נראין,
דכל מאי שהוא לתיקון  , והכא היינו טעמא משום  (פ"י ה"י)  הרמב"םמ מוכח  בעצמו הוה תיקון ודאי דלא בעינן ע"מ לתפור, וכן  

י"ל דאה"נ  דאף ד   "ש העו  על  ' כת   (א"א ס"ק יא)  והפמ"ג  .פסק כהב"י(ס"ק י)    מ"א וה   , ע"כ. הבגד וצורך בעשייתו אינו בכלל קורע
ולא)    בבה"לו  זה.  שא"כהוה מתקן, מ"מ לא הוה דומיא דמשכן שקורעין ביריעה גופא, מ ד יד ד"ה   כדרכו של   'כת(סי' שמ על סע' 

ניתוק  כי    ' דשרי בכה"גכת  סי' נב ס"ק יז)או"ח  (  חזו"א וה   .)י"תח הספר  היה  שלא    'נר  "שדלא כעו  שם שדבריו הם  (ומש"כ  ש"העו
 .מלאכה ו רק כדי שיוכל ללובשו אין ע"ז שם  יכיון שאין כונתו עכשד , ייןכמו ששובר חבית ליטול ה  הבגד דרך השחתה מותר

 לזמן  וקשר קורע תפירה – או תפרו קשרווהיה פתוח וחזר  ב. 
שיהיה פתוח וקשרו בחוטים ואינו    'אפי  אלא  'דלאו דוקא לפתחו לכתכת' על הש"ס הנ"ל  (חי"ד ני"ב פה ע"ד)    רבינו ירוחםה  והנה 

וכן אם הוא פתוח וחזר ותפרו כמו שעושין האומנין שתופרין אותו עד שגמרו מלאכתן    ,אסור  , יכול להתירו אא"כ חותך החוטים
 כ. ", ע'התוס כ"כו   ,אסור לפתחו ולהתיר אותה [תפירה]

אינה של  שעתידים לפתוח דהיינו תפירה ש דתפירה    ס"ל דהיינו  ו  ,שפירש דמיירי שקורע מתחלה הנ"ל    רש"י ולכאורה פליג על  
פירש דמיירי שקורעו מתחלה.   ל כןוע  בכה"ג  לא חשיב תפירה די  "משא"כ לדעת רש  דלהלן  הריב"א   חשיבא תפירה וכדעת  קיימא

רי"ו לא איירי  ה ד  (שם) ורדים המגיה על הגינת דעת אבל ריב"א.ה שדעת הרי"ו כ (כלל ג סי' יז ד"ה ולכאורה) גינת ורדיםבוכן מבואר 
 ת ורדים בדעת הרי"ו.ניגבשם המ"א שמבואר דס"ל כה  ה' להלן אות  ועי'  ע תפירה שאינן עשויה להתקיים. רכלל מדין קו

אבל    פירש בית הצואר שאם נתקשר בשעת כביסתן מתירין  ,ריב"א "ל: מתירין בית הצואר כו'  וז  (סי' תנז)  הגהות מרדכיה  'כתו
שלא מצינו חילוק בין תפירה של   ,אסור לנתקן זה מזה  ,אם היה תפור פי בית הצואר או כמו שמדבקים הרצענים זוג של מנעל

וכ"כ ,  בתפירה הואיל ולא להתקיים עביד  'מתיר אפי  ורבינו יואל.  (הריב"א)  קיימא לתפירה שאינה של קיימא ורפיא בידי, עכ"ל
 . תםשהביא פלוגת שם ב"י בעי' ו ור הפותח כו', ע"כ.בומפרש זה חי רשב"ם משום ראבי"ה

 דעת השו"ע והרמ"א ג. 
מתירין בית הצואר ד  סתם והביאש(סע' ג)   שו"עבויעוי'    דאין להקל בפני עמי הארץ.במח' הנ"ל דשרי אלא   שהכריעבב"י  עיי"ש  ו

 ורבינו יואל כרש"י  דס"לומשמע  מנא הוא. אבל אין פותחין אותו מחדש, דמתקן  ,מקשר שקשרו כובס, שאינו קשר של קיימא 
 כהכרעתווזה    , , ולעולם תפירה לזמן לא חשיבא תפירה בדעת השו"ע  באר הגולה מה  ן משמע וכדס"ל דדוקא בקרעו מתחלה חייב,  

דהכריע  'נר יואל, שלא הביא כלל את דברי רבינו דמזה  'כת  (ח"ח סי' לא ד"ה הנה) י"מנח וה .אין להתיר בפני עם הארץ ד ' שכת בב"י
, משמע  "ה שלא להקל בפני ע  'כתכיון שהב"י  ד  (שש"כ פט"ו הגה רט)  הגרשז"א זצ"לדעת  אולם    .(ח"ה סי' נ)  ה"להשב  "כלחומרא. וכ

 עיקר.   'וכן נר  .(ח"ח סי' ס)  משנה הלכותב  אף בדעת השו"ע. וכן הוא  (ח"ב פכ"ט הגה ו ופל"ו הגה טו)  צ"אולהכן דעת  ו.  שכן הכריע לדינא
ולכן    אסור,   כבר נפתח, רק שחזר האומן וקשרו או תפרו ביחד כדרך שהאומנים עושין,   'דאפי  השו"ע  על  'כת  (סע' ג)  הרמ"א   והנה 

דאין חילוק בתפירה   ,ג דהתפירה אינה של קיימא"אסור לנתק או לחתוך זוג של מנעלים התפורים יחד כדרך שאומנים עושין, אע 
להקל אלא שלא יעשה    ס"לויש מתירין בתפירה שאינה ש"ק, ואין להתיר בפני ע"ה, ע"כ. משמע ד   ,בין של קיימא לאינה ש"ק

 .)(ח"ד סי' לה  ה"לשבהו  ) שם(הגרשז"א זצ"ל  ,  )סי' לב אות ז(  זכרו תורת משהה  ,עי' סי' שמ אות יג)ו  (אות ז,  גר"זה  ן דעתוכ  בפני הע"ה.
 . דדעתו להחמיר 'נר  דעה א' דברי המחמירים בסתם,בהביא ש"א  שמהרמ 'כתש) שם( מנח"יכהודלא 

  , אותן שמהדקין הבגדים סביב זרועותיהם ע"י החוט שמותחין אותו ומתהדק דהר"פ  בשם  '  ת כש  בסימן ש"מ  בטור אלא דעי'
דדוקא תפירה אסור    הרב אליעזר הלויבשם  כתב  ק"פ ע"ב)  דף  (  דבהגהות מרדכי  אות ב)שם  (  דרכ"מה  וכת' עליו  .אסור למותחו בשבת

ולכן הנשים מותרות למתוח החוט    , "ל כתופר מעיקראושעיקר תיקונו לתפור בלי פירוד ועכשיו כשמותח החוט להתקיים ה 
אמנם נהגו להקל כדברי   ,כדברי הר"ףשבלי הלקט  כתב בשם    י"בהוכ.  "ע  , סביב זרועותיהן ואפילו קושרתו אינו קשר של קיימא

(סי' קנו בהשמטות לסי' שמ)   חזו"א ב  ועי'   . שתיק ליה   והרמ"א שפסק לחומרא.    )סע' ז(שם    עשו"בועי'    ההגהות וכן כתבתי לעיל, ע"כ. 

   .ם כלום, וקיי"ל כהאוסרי הרמ"א לא הגיה  בשו"ע שנהגו להקל כדעת ההגהות, ומיהוהביא "מ שהדרכשכת' 
(סי' ג    שלחן עצי שיטיםה  ן פסק כו  חייב.  אע"ג דאין התפירה ע"ד להתקיים דדשמעינן מהכא    יח)  -(כלל ג סי' יז    גינת ורדים ב  וכת' 

בתפירה   ריב"א ור"י  'מח   הב"יבסי' שי"ז הביא  ד  , רכ"מדה  נתולא ידענא כוד  כת'  )וס"ק יב  (סי' שמ ס"ק ו   "דתהלה אולם    .תופר אות א)
קל כיון דהוי קורע שלא  יואפשר דדוקא בקריעה ה וכאן סתם הדברים,    ,)שם (   א הרמ". וכ"כ  "ה דאין להקל בפני ע  'שאש"ק וכת

  . (ח"ה סי' נ)   שבט הלויה   נקט וכן   לתירוץ זה. נטה  (ארחות שבת פי"א סוף הגה מג)    זצ"ל  א "הגרישו אבל לתפור אסור, ע"כ.   ,ע"מ לתפור
להקל בין בקריעה ובין בתפירה שאינה של קיימא וכמ"ש בסי' שי"ז, ולכן    דהרמ"א נקטהגה רט)    שש"כ פט"ו(   הגרשז"א זצ"לודעת  

   בסי' ש"מ משום שסמך על דבריו בסי' שי"ז, ע"כ. השו"עציין לסי' שי"ז, ולא העיר על "מ רכבדבסי' ש"מ 
השש"כ  ודוקא לצורך הרבה. וכן הביא  ,הפרדת זוג נעלים דאין להקל לחתכם בפני ע"ה   בענין 'שכת) שם (בזכרו תורת משה ועי' 

 בשאר הפוסקים.   תאינה מבואר זו שהרי חומרא  "קאולם צע .(פט"ו אות פה)
 לפני עם הארץכן טעם שאין לעשות ד. 

(סי' קמו ס"ק כב אות  הקצה"שכ"כ יקל יותר. ושלא כדי היינו , "ה בפני עשהטעם שאין לעשות כן  'שכת(כלל כו אות ב)  חיי"א בויעוי' 

וכן    ., עיי"ש בענין תחיבת מחט   סי' יז)  (כלל ג  גינת ורדים בשאין לחוש שיבואו להתיר יותר יש להקל. וכן מבואר   גוונאולפי"ז ב  .ט)
 י'וע  .פל"ו הגה טו)ו  הגה ו  שם(   צל"אווה  (ח"ח סי' סא)  שבט הלויה  ,(חט"ז סי' ו אות ד)  הצי"א   . ובדרך זה כת'(פט"ו הגה רכד)  שש"כה  הביא

והכל    .צדדים  בצירוף עודלהקל    'כת   (חט"ו סי' כה סוף אות ז)  והצי"א קטנים.  זה לצורך  בשהיקל  ססי' נ)  ו(ח"ה סי' לא אות ב    שבט הלוי ב
 הגר"י פישר זצ"ל. וכן דעת "ה רק בזמן הגמ' החמירו משום עיצא לחדש ש (שולחן שלמה סי' שיד הגה ל)הגרשז"א זצ"ל ו לפי הענין.

 . בימיהם, שהיו יותר בורים ומרוקנים מידיעת יסודי ההלכה  לענין זה כמו  "ה ע איןבזמננו  כי ח"ד מכתבים הגה ה)  מאור השבת (
    (למחמירים לעיל)  תקולנלהתיר הקשר ו לא בידו   /בידו ה. 

רשאי  ו  ,לית לן בה וח הקשר  תבגוונא שבידו לפד  ,"להתירוקשרו בחוטים ואינו יכול  "שאם    'שכת באות ב'    הנ"ל  הרי"ומיוצא  
כבר נפתח, רק שחזר האומן    'הביא דברי הרי"ו דאפישרמ"א  השעל דברי    (ס"ק יא)  מ"א בכן מצינו    . להתירו או לנתק את החוט

 .  םחותך החוטיאינו יכול להתירו אא"כ דמיירי ד ) להרמ"א(ס"ל ד כת' ,אסור   וקשרו או תפרו ביחד כדרך שהאומנים עושין
שם   בהגהת מרדכי 'והא דכת  ,ל דאף לנתקו שרי"שאם לא יכול להתיר הקשר בידיו נ  ביאורו לטורב שכת' מהרש"לב אלא דעי'

אבל בקשירה שעומד להתיר את הקשר אלא שאינו יכול    ,אסר לנתקו היינו דוקא בתפירה   ריב"א דדאם היה תפור בית הצואר  
   .(ס"ק ה)והט"ז  (אות ג) הב"ח כ. והביאו " להתירו בידיו פשיטא דשרי לנתקו, ע

        
 

      
 
 

 

 

 
 

 

תרפ"א)    הב"יכתב   הדשןכתוב    -(סי'  ס')   בתרומת  (סי' 

חנוכה בבית הכנסת קודם הבדלה כדי   נר  דמדליקין 
(סדר הדלקת נ"ח)    דוד אבודרהםלאחר אפוקי יומא, וה"ר  

הכוס  על  שמבדילין  אחר  אותה  מדליקין  שיש  כתב 
 ואח"כ יאמר יפתח ה' לך וגו'.  

תרפ"א)  ובשו"ע הדשן    (סי'  תרומת  כדברי  וכתב  סתם 
 מדליקין נר חנוכה בבית הכנסת קודם הבדלה. -וז"ל 

ולכאו' לטעם המבואר בתרומת הדשן אין נפק"מ בין  
 ט בית הכנסת. בית הכנסת לבית, וא"כ צ"ב אמאי נק 

יראה דכתב כן בשם המנהגים    בתרומת הדשןוהמעיין  
בבית   -וז"ל   חנוכה  נר  דמדליקים  במנהגים  כתב 

 הכנסת קודם הבדלה כדי לאחורי אפוקי יומא. 
יראה דאיתא שם בזה"ל (הל' חנוכה)    במהרי"לוהמעיין  

וכו',    - צו"צ  וא"א  חנוכה  נר  מדליקין  שבת  במוצאי 
בבית,    ומדליקין ואפי'  מבדיל  ואח"כ  חנוכה  נר 

דאפוקי שבתא כמה דמאחר טפי עדיף. כך פסק הר"ר  
 דוד. עכ"ל.

הרי להדיא דאינו דין דוקא בבית הכנסת. וצ"ב אמאי  
זה דוקא על   ואחריו השו"ע דין  כתב בתרומת הדשן 

 בית הכנסת. 
בהגהות   שכתב   הרמ"א ואכן  המחבר  דברי  על 

קודם הבדלה, כתב    דמדליקין נר חנוכה בבית הכנסת
כבר  שהרי  מבדיל,  ואח"כ  שמדליק  בביתו  "וכ"ש 
דהמחבר   דמבאר  והרי  ע"כ.  הכנסת".  בבית  הבדיל 
קודם   מדליק  הכנסת  בבית  דאפי'  למימר  אתא 

 הבדלה. 
חידוש   הוי  דבבית  משמע  המהרי"ל  דמלשון  איברא 
אלא   בבית".  "ואפי'  דכתב  הכנסת,  מבית  טפי 

הוי   כ"ש כיון שכבר דהרמ"א כתב טעם אחר דביתו 
 הבדיל בבית הכנסת, וזה לא נזכר במהרי"ל.

שכתוב   במהרי"ל  נוסחאות  בשינוי  במי    -ומצינו 
מהר"י סגל לא היו נוהגים רק בבית הכנסת לאדלוקי  
לעיל   כדפי'  הבדלה,  קודם  שבת  במוצאי  חנוכה  נר 
אחר  במו"ש  בב"ה  הכוס  על  במבדיל  ריינוס  כמנהג 

 הדלקת נר חנוכה.
משה וכן   תתקצ"ב)  במטה  דברי  (סי'  שהביא  אחר   ,

ואח"כ מצאתי בקובץ    - כתב    תרומת הדשן והמנהגים, 
ואומר   מבדיל  מהרי"ל  היה  שבת  במוצאי  וז"ל  אחד 
זמירות של מ"ש ואח"כ היה מדליק נרות חנוכה, כך  
אביו   על  והעיד  שהגיה  מהרי"ל  בן  בהגהות  מצאתי 

 שנהג כך.
לצאת מן השבת,    [וע"ש דהקשה על ההיא טעמא דמאחרין

להקשות דהא בזה   יש  דידהו  ועל טעמא  קודם.  דהא תדיר 
נ  בידו,    "חשמדליק  ושרץ  כטובל  והוי  חול,  שהוא  מראה 

מראה שמאחר לצאת מן השבת ומדליק נר שהוא אב מלאכה  
קודם הבדלה,    "שליישב דאף דמוצ 'דכת  (תרפ"א)  בא"ר ועי'   -

 מ"מ עדיין קדושת נשמת השבת עד הבדלה על הכוס].
מצינו   דודעוד  תע"ד)    בבית  דברי  (סי'  על  דהקשה 

שכתב   הטעם  דלפי  מסתברא  דאיפכא  הרמ"א, 
בתרומת הדשן דמדליקין בבית הכנסת קודם הבדלה 
משום דלאחר היום עדיף טפי, משמע דאי לאו ההיא  

"כ בביתו שכבר טעמא היה ראוי להקדים ההבדלה, וא
אפקיה ליומא בהבדלה שהבדיל בבית הכנסת, ול"ש  
להקדים  הדבר  יחזור  יומא,  אפוקי  דלאחר  טעמא 
ההבדלה. ואפי' נימא דאף בביתו איתא להיא סברא,  

 מ"מ ל"ש למימר בזה כ"ש. 
מדליקין נר של  צ"ש  במו  -  ' כת  (סי' תרפ"א)בלבוש  ואכן  

י לאחר בין בביתו קודם הבדלה כד  הכ"נחנוכה בין בב 
מבדיל   בביתו  וי"א  מבדילין.  ואח"כ  יומא  אפוקי 
תחילה ואח"כ מדליק, דאין שייך כאן איחור אפוקי  

 , אלא שאין נוהגין כן. הכ"ניומא כיון שכבר הבדיל בב
ב')    "רבא וביאר   הוא  (ס"ק  קמא  מהרי"ל, ה דסברא 

מתר דלמדו  הי"א  ב  ה"דוודעת  דנקטו  בו   הכ"נוכל 
דהא  קאמרי,  מבמהרי"ל.    דדוקא  יותר  רבותא  בית 

 ומזה קשיא על הרמ"א שכתב כ"ש.  

 שליט"איוחנן בֹורגר  הרב הרה"גמשיעורי 
 מו"ץ וראש כולל הוראה רמות ב' 
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"ע ולכ  ,כתונת שנתקשרו המשיחות ולא יוכל להתיר שרישכת' ד(ביצה פ"ד סי' ט)    יש"שב  רש"לההממדברי  הביא  )  יאס"ק  (המ"א  ו

לא יהיו  שם דכדי שהמ"א וכת' עוד  .ואף זה לא יעשה בפני ע"ה אלא בצנעה  ,ה ז שרוצ"שהרי אינו עשוי אלא להתירו בכ  ,לנתקן
אבל    , קן צ"ל דס"ל דדוקא כשקושר האומן אסור לנת  דבריו לכו"ע)כת'  (שהרי המהרש"ל    הרי"ו סותרים דברי  המהרש"ל  דברי

וביאר   (ס"ק כג)  המ"ב. וכן פסק  ומ"מ נ"ל דאם אינו רגיל להתיר הקשר של הכתונת אלא משבת לשבת אסור  , שאר קשירות שרי
הטעם אפשר דכשקשרו האומן בשעת מלאכה יש בזה משום מכה בפטיש כשחותכו ומנתקו אח"כ דהוא גמר מלאכה, אבל שאר  ד

  .)שם ( במחצה"ש ן הואוכ כשמנתקו אח"כ, ע"כ.קשירות שנקשרו אחר שכבר נגמר הבגד אין שייך בזה משום מכה בפטיש 
יז)  חזו"א ה  ודעת ס"ק  נב  מלאכתוד  (סי'  נגמר  כלא  חשיב  לעולם,  להתירו  ולא  לחתכו  שעומד  באופן  קשרו  או  אומן  תפרו    , אם 

לא ע"י  א  אינו יכול להתירןשבאופן  שאם נתקשרו המשיחות מותר לנתקן היינו  ס"ל    המהרש"לו  , וכשפותחו הוי גמר מלאכתו
, ע"כ. ומשמע  רמ"אה לניתוק זהו דינא דרי"ו שהביא    יםעומדבאופן שעומדין להתירן ולא לנתקן, אבל    על כן באמת הםדמומחה,  

דלא ס"ל כהמ"ב שחילק בין עשה אומן או לא, אלא ס"ל לחלק בין אם א"א להתירו אלא ע"י אומן דעומד להתרה דאין בזה  
 כלל אלא צריך לנתקו בזה ס"ל להרי"ו דיש משום מכה בפטיש.  בין כשא"א להתירוו , משום מכה בפטיש

 אף כשהוא לקיימאקשר  ניתוק והתרתו. 
  ) שם(  חזו"א וה. ניתוקו הוא כהתרתו נמצא דאסור לנתקו. ו  כגון משבת לשבת   של קיימאהנ"ל דאם הקשר הוא    מ"א מהומבואר  

אבל אם תפרו אומן או  (   הניתוק הוא דרך השחתה ולא מכה בפטיש ולא בונה כיון שתשמישו בקשירה והתרה   דמ"מ תמה עליו  
  א זצ"ל "הגרשז  וכן נקט  .)קשרו באופן שעומד לחתכו ולא להתירו לעולם, חשיב כלא נגמר מלאכתו וכשפותחו הוי גמר מלאכתו 

   .כו' לקרוע את העור שע"פ החבית שמותרכמו מותר אף אם הוא לקיימא ד )סא -(שש"כ פ"ט הגה ס
  בפטיש בתפירה שלאחר גמר הכלי מכה – וכדו'  איסור הפרדת המנעליםז. 

ג)    רמ"א ב  ויעו' דלכן    הרי"ו  דבריהביא  ש(סע'  אעאסור  וכת'  עושין,  שאומנים  כדרך  יחד  התפורים  מנעלים  של  זוג  ג  "לחתוך 
שאסור  (כלכלת שבת אות כב)    "יבתפארוביאר    בתפירה שאינה ש"ק, ואין להתיר בפני ע"ה.  ויש מתירין  ,כו'   דהתפירה אינה של קיימא

  , משום קורע  ת תפריש בסתירכי    שאסור לנתקןכת'    ז)  -יות ו  (אות  הגר"ז  אבל  .דחייב משום מכה בפטישדמי לפותח בית הצואר  כי  
ריו דלמחמירים  ביוצא מד  ."ה אין להקל בפני ע  מ"מו   , וכן עיקר  , ויש מתירין  , מדברי סופרים אסור  "מ מ לתפור מ"עשאינו    אע"פו

   מדרבנן.  'ולמקילין אע"פ שקורע לא ע"מ לתפור אסור מדרבנן מ"מ הכא דהוי תפירה לזמן שרי אפי  ,משום קורע אתינן עלה 
הפרדת  ענין  ב אולם    . וחייב משום מכה בפטיש  מתקן מנא הואאסור משום דלמחמירים התרת קשר אומן דכת'   )כב(ס"ק   ב"מהו

  ' שכת(ס"ק כג)    ועיי"ש  ומשמע שאסור מה"ת לדעה זו.   . דהוא חשיב כקורע ע"מ לתקן   משום  'שהטעם נר   (ס"ק כה)  'מנעלים כת ה 
אבל שאר קשירות שנקשרו   ,האומן בשעת מלאכה יש משום מכה בפטיש כשחותכו ומנתקו אח"כ דהוא גמר מלאכה   דכשקשרו

יש  ורק  יכא משום מכה בפטישלדכל שנגמר הבגד ס"ל  מבואר דו, ע"כ. ן אחר שכבר נגמר הבגד אין משום מכה בפטיש כשמנתק
דאם תפרו אומן או קשרו באופן שעומד לחתכו ולא להתירו לעולם, חשיב כלא  הנ"ל שנקט  החזו"א  אלא שלפי    .משום קורעלדון  

 . (אות ט) תהל"דב ועי' . משמע דאסור אף בגוונא שנגמר הכלי.נגמר מלאכתו וכשפותחו הוי גמר מלאכתו
דשרי לנתק  י"ל  ולפי"ז    ,פטישמכה בלאחר מכן אין בזה משום    בוים  רפומוכן לשימוש ותשהוא  בגד  המ"ב    שלדעתמעתה י"ל  

  ואף פתיחת כיסים שתופרים לאחר גמר עשיית   ,בגוונא שע"י התפירה א"א להשתמש בהם  ' ואפי  וכדו'  גרבייםזוג  חוט המחבר  
יודה   החזו"א גם אפשר ד  וכדו' תווית  דבר שאינו מעכב שימוש הבגד כגון    י"ל דאסור. ומ"מהחזו"א   לפי הביאור של. אבל  הבגד

 .(ובלא"ה החזו"א מיירי אליבא דהרי"ו)  בבגד אף ללא קריעת התוויתתמש שכי ניתן לה  דשרי,
דמה טעם אין רואים את הקשר כפקק דאין פתיחתו    החזו"א שתמה על דברי    הגרשז"א זצ"לבשם    (פט"ו הגה רכג)  בשש"כשו"ר  
כגמר מלאכת הכלי אף אם הוא מחובר ומהודק היטב, אבל מ"מ בגרבים ונעלים שפיר נראה דכיון שהחיבור הוא רק כדי    חשיב

שלא יפרדו א' מהשני ולא נעשה שום שינוי בגופם, שפיר חשיב כפקק ואין זה שייך למכה בפטיש, וכל הנדון הוא רק בתפירה  
 היא באותו בגד עצמו ולא בשניים כמו בגרביים, ע"כ.תפירה ה שאינה של קיימא, והחזו"א מיירי דוקא כש

 קשר שאינו מתקיים זמן רב רק עד שיקחו ממנו ח.  
חוט המחבר בקריעת  י"ל דאין לא משום קורע ולא משום מתקן מנה    ,כיון שלמעשה מותר לפתוח תפירה שעשויה לזמןד  עודנר'  ו

 . )הבגד  (אפי' לפני גמר עשיית  פתיחת כיסים שתופריםב  וכן הדין  ,שע"י התפירה א"א להשתמש בהם  גוונאב  'ואפי  ,באופנים הנ"ל
  . מתירין בית הצואר מקשר שקשרו כובס ד  'שכת) שם(בשו"ע  עי'  די"ל דחשיב תפירה לזמן כיון שעשוי עד שיפתחנו הקונה.    בנ"דו
קשר של כובס אינו קשר של קיימא כי לא קשרו הכובס שיתקיים זמן רב רק עד שזה יקחנו ממנו.  כי  דשרי (אות ג) לבושה ביארו

  .(סי' רו) בראבי"הוכדבריו כבר מבואר 
אלא    ,אסורכיון דלא קשרו הרצען להתירו בודאי היום    , דקשר ליותר מיום א' אסור  הסובריםכתב דלדעת    (ס"ק ה)הט"ז  אולם  

אף    דכל שיתכן שיתיר את הקשר   ' כת  ' ס"ק בב   שם אלא דצ"ע על דבריו שהרי  , ע"כ.צריך הרבה לכךיעשנו ע"י עכו"ם אם הוא  
 ן)נ(ד"ה בדרבשלרוב אינו מתירו הדין כן. והוכיח כן מרש"י קי"ב ע"א    'באותו יום חשיב קשר שאינו של קיימא ומותר. ומשמע דאפי

 "דבתהלמ ו"ש  שקשר של נעל של ת"ח שמשאירים אותו כך ולא מתירים אותם עד שעת הטיט לא חשיב קשר של קיימא. 'שכת
  , מ"מ אי לא ידעינן דאף דס"ל דקשר שרק לפעמים מועטים דרכו להתירו ביומו אם קשרו סתם מותר  ' דנר  'תכשעמד בזה ו(אות ז)  

 . , ע"כאם רוב פעמים דרכו להתירו ביומו תלינן שקשרו ע"ד להתירו ביומו וע"כ איך קשרו חיי' שמא קשרו לזמן רב
המ"ב ו.  (כלל כו אות ד)  החיי"א וכן פסק    ,(אות ו)  הגר"זדעת    'וכן נר  כשרגילין להתיר ביומו.  שרידכהט"ז    שנקט(אות יא)    א"רב  ועי'

הכא מיירי  ד  (סי' קכג הגה ו)   ה"שבקצ  וכת'   .(אות כב)  הערוה"ש  כן פסק ויש מחמירין בדבר.  הכריע כהלבוש אלא שהביא ש  (ס"ק כא)
והיינו טעמא    בקשר שאינו אומן דאל"ה אסור גם בקשר שאינו של קיימא. אלא דשמא י"ל דהכא סתמו השו"ע ורמ"א להתירא

 ., ע"כובקשר כזה שאינו בה אלא לזמן שמא לא גזרו דלא מיחלף ,כי קשר אומן לא של קיימא אסור אטו של קיימא
התיר היכן שאין הקשר או התפירה עומדת להתקיים אלא עד שיקח    שהלבושדעתו שם  ו(שש"כ פ"ט הגה ס)    הגרשז"א זצ"לוכן פסק  

הקונה את נעליו בביתו, והן אינן ראויות כלל לשימוש כ"ז שהן תפורות זב"ז, וע"כ חשיב כעומד להתיר לאלתר, ולא אסור אלא  
דברי הלבשה  ד  )פהו  ז ס  יותאות(פט"ו    שש"כה  וכן הביא  משא"כ בקשר להתרה גרידא, ע"כ.  ,בקשר שרגילין להתיר וגם לחזור ולקשור

שכח להפרידם אל יתיר כל קשר, אבל מותר לנתק  ואם חדשים הקשורים יחד, כגון גרביים וכפפות, יפרידם זה מזה מבעוד יום. 
  תווית זיהוי של וכן   ,בחוט פלסטיק  ותיובבגדים חדשים התל  ותוכן תוויות המחובר,  את החוט, אם אמנם עושה כן דרך קלקול

 . יג)אות (פי"א  ארחות שבת ה '"ה. ובדרך זה כתאין לעשות כן בפני עו  מותר להפרידם בשבת. ,לצורך זיהוי שמהדקים ניקוי יבש  
 תלוי בדעת הבעלים או אף בדעת אחריםט. 
,  יכול להתירו, אם הוא רגיל להתירו בכל יום, מותר להתירו או לנתקו אם אינו  וכדו'דהכובס שקשר בית הצואר  )  שם(  החיי"א   כת'

ל דמותר, דדבר התלוי במחשבה אין אדם אוסר דבר שאינו  "שהוא לא קשרו ושמא דעת הכובס שיתקיים ימים רבים, נ  ע"גא
   . ואינו דומה לקשר של אומן   וסרודאף דתלוי במחשבה יכול לא  חולק  )ה"מפ"ז  כלאים  (  ר"שהאבל    ,)ד"ה אין  פג:יבמות  (  תוס'ש  "שלו כמ

דהיכן שהדבר תלוי במעשה לא אמרינן שאין אדם אוסר והיינו  שיצא לחלק בין סוגי המלאכות    (על השו"ע סי' רנג סע' ב) ברע"א עי'  ו
דבסיס הוא  דאינו יכול לעשות חפץ חבירו בסיס לדבר האסור, דשאני התם    )סי' שט סע' ח(  המ"א   ש"כלמולא דמי  ,  דבר שאינו שלו

סר  ומיהו דבר התלוי רק במחשבה אמרינן אין א  מדין ביטול ויחוד חפץ להיות בסיס למוקצה, ואיך יוכל לבטל לזה חפץ חבירו,
כל מעשה שאינו אוסר בלתי המחשבה, לגבי זה אינו יכול לאסור    שם) (  תוס'   , לפישהדבר תלוי במח'  '. ושוב כת דבר שאינו שלו
שלו  שאינו  שדוקא    )שם(  ר"שה  לפיו,  דבר  ש היכן  כמו  גופיה  איסור  אינו  בעצמותו  לע"זח והמעשה  משוי  ד  ט  במחשבתו  רק 

  .על סע' ב ד"ה ולא)שם ( הבה"ל  והביאו . אין מחשבתו מהני לשל חבירו, וממילא אין כאן איסור לפנינו "ה לתקרובות ע"ז, משו
אמרינן דאין אדם אוסר דבר   ,לכו"ע להתירו ביומו אין איסור כלל "דדהרי הקשר ע ,שהמעשה תלוי במחשבה  ולפי"ז י"ל דבנ"ד

  ' כת  )קו"א סי' ה אות לא(  מהרי"ל דיסקיןוה הדבר תלוי במח' התו' והר"ש.  דאף בכה"ג  הנ"ל שמבואר    א "כהחייודלא    .שאינו שלו
 צריך לכביסתו בד"כ אדעתו דהכי נתן לו, ע"כ.    אך כיון דזה   דהא דקשר כובס י"ל דאין אדם קושר לקיימא דבר שאינו שלו,

 
גמר עשייתו  לאחר  בגד ש  ב'  .מכה בפטיש  משום   ,חייב חטאת  ,בית הצואר בשבת  כגון שפותח   ,לגמור כלי או בגד  ה העושה פעול א'  

בתחילת לבישתו    שלהיתל  ת עומדו  במקום בולט בבגד  תהנמצא   תוויתכגון    ,ונילבששעד  שיהיה חלק ממנו  דבר  בו    או הדקו  תפרו
דברי הלבשה חדשים הקשורים יחד, כגון  ב וכן הדיןמשום מכה בפטיש ולא משום קורע.   לא י"א שאין בקריעה תפירה זו ,וכדו'

  ערב אין לסמוך ע"ז אלא יעשה זאת מולכתחלה    .בבגד חדש  חוט פלסטיקע"י  תלויה    תמחבורות ע"י חוט וכן תווי  גרביים וכפפות
קשר שקשרו אדם בבגדו של    'ג  . בפני עם הארץמ לא יעשה כן  "ומ  ,להקל  יש מקום להקלנחוץ לו ללבוש בגד  ואם שכח ו  ,שבת

 . אין אדם אוסר דבר שאינו שלוכי לא חשיב כקשר של קיימא, חבירו ע"מ שיתקיים עולמית, 

א')ובט"ז   ס"ק  תרפ"א  דיש    (סי'  כהפוסקים  לדינא  נקט 
תדיר ושאינו תדיר  (זבחים פט.)  להבדיל קודם דהא תנן  

ויליף לה מקרא   אשר לעולת (במדבר כ"ח)  תדיר קודם, 
הוכחה  בלא  התלמוד  דברי  לדחות  ואין  התמיד. 

והנלענ"ד להלכה   -  ' בר ובסוף כתברורה. והאריך בד
להדליק של    כ"נלמעשה כתבתי, הגם כי כבר נהגו בב

חנוכה תחילה, מ"מ מי שישיג בדברים כהלכה ראוי לו  
    להבדיל בביתו ברישא והדר להדליק נ"ח.   

' דכתב דמאחר דנח   ס"ק ג', ובבה"ל)  שם(במשנ"ב  ויעויין  
כהט"ז  ס"ל  מהאחרונים  ורבים  בדבר,  האחרונים 
קיימי   מהאחרונים  רבים  ומאידך  קודמת,  דהבדלה 
אין   הכנסת  בבית  כן  על  והרמ"א,   השו"ע  בשיטת 
ואח"כ   קודם  בישראל להדליק  שנהגו  המנהג  לשנות 

 להבדיל, ובבית דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד.
ח היה  אולם בפוסקי ספרד מצינו דכתבו דהמנהג הרוו

 הבית דוד להבדיל [עכ"פ בבית] קודם נר חנוכה, וז"ל  
ולענין מעשה המנהג פה שאלונקי להבדיל   -(סי' תע"ד)  

בבית קודם הדלקה. [ובסוף דבריו כתב דענין הדלקה 
אלא   תחילה,  להבדיל  כן  גם  נראה  הכנסת  בבית 
נוהגים   אנו  שאין  מידי  מינה  נפקא  לא  דהאידנא 

 להבדיל בבית הכנסת].
ללב  וכ"כ תרפ"א)    ביפה  להבדיל (סי'  איזמיר  המנהג 

בבית תחילה, וכן הוא מנהג שאלוניקי וקושטא כמ"ש  
הרב בית דוד והרב רב דגן הלוי, וכן המנהג בעיה"ק  

 ירושלים ת"ו, וכן עיקר. 
 - (מורה באצבע אות ש"ב  דכתב    החיד"א ולזה נוטין דברי  

תרפ"א)   סי'  ברכ"י  הנכון  וע"ע  קודש  שבת  דבמוצאי 
לבית  להד ביתו  בין  חילק  [ולא  הבדלה  אחר  ליק 

 הכנסת]. ונהרא נהרא ופשטיה. 
הא    -(אסיפת דינים מערכת חנוכה אות י"ט)    בשדי חמדוכ"כ  

נקטי   האחרונים  מרבני  דרבים  וכן  דשלמים  למדת 
לדינא בזה דלא כפסק מרן והרמ"א, ומעידים בגודלם  
שכן מנהג הרבה מקומות, עלית על כולנה מנהג עיה"ק  

מאז  ירו נהגתי  הדל  אני  גם  ועפי"ז  תות"ב,  שלים 
להבדיל ואח"כ להדליק, וכן אני מורה ובא [ולא חילק  

 בין ביתו לבית הכנסת]. 
במוצאי שבת    -  כתב(ש"ר פרשת וישב סכ"א)    ובבן איש חי

בבית הכנסת מדליקין נר חנוכה ואח"כ מבדילין, אבל  
הדרך  וזו  חנוכה,  נר  מדליק  ואח"כ  מבדיל  בבית 

 יותר. הנכונה 
המנהג הרווח דבבית הכנסת מדליקים    -   העולה לדינא 

ובבית   הבדלה.  קודם  חנוכה  אשכנז    -נרות  מבני  יש 
להדליק   שנהגו  ויש  להדליק,  ואח"כ  להבדיל  שנהגו 
בני   ואצל  כמנהגו.  יעשה  אחד  וכל  להבדיל.  ואח"כ 

 עדות המזרח המנהג הרווח להבדיל ואח"כ להדליק.
 

י  " ע ב  ת כ  נ

ג   לי שליט"א הרב  הרה" ו ן פל  שמעו
ם  י מ ו ד א ה  ל ע מ ת  י ד ר ח ה ה  ל י ה ק ה ץ  " ו  מ
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וביאורם בשבת,  אכילה  בענין  הגר"א    -  דברי 
בפומיה של הגר"א ז"ל, בשבת מצוה להתענג  "מרגלא 

שירבה  יותר  וטוב  ללמוד,  ומצוה  ושתיה  באכילה 
בלימודו מבאכילה ושתיה, שהרגל הלימוד נעשה טבע  
ואכילת   הוא,  מצוה  תמיד  והלימוד  בחול,  גם  אצלו 

(ספר השבת תגרור לו תאות אכילה גם כן אף בחול".  

 ב, תלמיד הגר"א) "גביעי גביע הכסף" לר' בנימין ריבלין משקלא

אין    - שבת  שבאכילת  האריז"ל  בשם  מובא  "והנה 
פסולת, ולכאורה זה נוגד לדברי הגר"א ז"ל... אמנם,  
כוונת הגר"א ז"ל הוא, כי הגם דהתענוג מהמאכל הוא  
קיום מצות דברי קבלה ד"וקראת לשבת עונג" וע"כ 
בהכרח אי אפשר לומר שיש באכילה פסולת, מ"מ יש  

נטייתה הוא  את רקע הנפש הטבע י של האדם, אשר 
בדברים   עוסק  שהאדם  ובעת  טבעיים,  לדברים 
לתגובת   מגיע  כשזה  אז  העולם,  טבע  עם  הגובלים 
הגם   כן,  על  זה.  ע"י  מתחזק  הוא  הטבעי,  הנפש 
מ"מ   מצוה,  אכילות  הם  ושבת  שלמים  דאכילת 
כשמגיעות האכילת למגע עם נפש הטבעי, מתעורר בה 

זו   בפעולה  להמשיך  זהו  התעוררות  אח"כ...  גם  עוד 
הסכנה שדיבר בו הגר"א ז"ל, ואין פגם בעצם האכילה 

 הג"ר ישראל אלי' ויינטרוב זצ"ל, רזא דשבת עמ' תמז) (ח"ו". 
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