
  

  ה" תשס●ז "בית יצחק ל

  יודין. אלכסנדר זהרב 
  ש ברן"מכון הגבוה לתלמוד עהחבר 

  מלאכת קושר

  מקורו במשכן. א

 .ט המלאכות הן"דקושר ומתיר בכלל ל, .)שבת עג(איתא במשנה 

  ,פריך:) עד(' ובגמ

אלא אמר אביי שכן אורגי ... , קשירה במשכן היכא הואי

ל רבא "א .רין אותהשיריעות שנפסקה להן נימא קו

אלא אמר רבא ... תיר מאי איכא למימר תרצת קושר מ

  .רין ומתיריןושן צדי חלזון קשכ... 

הוא שהמקור במשכן למלאכת קושר ' מסקנת הגמ, ובפשטות

ואלו קושרין ' י על המשנה בריש פ"בדברי רש' אך עי .הוא מצדי חלזון

 קשרים המנוין באבות מלאכות דקתני הקושר והמתיר וואל, ל"וז, .)קיא(

א שאינו מתירו לעולם דומיא דקושרי חוטי יריעות קשר של קיימ

  .ל"עכ, הנפסקות

י שלכאורה זה "הקשה על דברי רש) שם(א במשנה "רע' ובתוס

שלמסקנא המקור למלאכת קושר הוא צדי , :)עד(לעיל ' נגד מסקנת הגמ

י מפרש כפי "ע למה רש"וצ,  ללמוד מקושרי יריעות הפנסקותצ"אחלזון ו

  .שם' א של הגמ"ההו

י "בין רש' ידוע המח .ב באופן חריף מאדשמיי) שם(י "תפאוב

דעת  .חייביםתבאיזה קשר מ) לקמןבזה ע "עו (רם בלמאכת קוש"והרמב

ם "ודעת הרמב .י היא דבקשר של קיימא לחוד חייב על מלאכת קושר"רש

ומסביר  . שצריך גם מעשה אומן וגם קשר של קיימא כדי להתחייבהיא

וכגון , סברו דחייב בקשר של קיימא לחוד, םש' א של הגמ"י דבהו"התפא

' הגמ, אולם במסקנה .קושרי יריעות הנפסקות שהוי קשר של קיימא

  .לומדת מצדי חלזון שהוא גם מעשה אומן וגם קשר של קיימא
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ק לחוד כדי "שרק צריך קששסובר , י לשיטתו הוא"כ רש"א

מקור משנה שבכתבה , משום כך .אלא רק קשר של קיימא לחודלהתחייב 

יתכן שיש עוד סיבה , אולם .לקושר במשכן הוא מקושרי יריעות הנפסקות

  .י הדגיש הלימוד מקושרי יריעות ולא כתב דלומדים מצדי חלזון"למה רש

  י בקשר של קיימא"דעת רש. ב

כמה דעות בראשונים בהגדרת קשר של ) שיז' ריש סי(י "מביא הב

מ שלו מביא "דבתחילת מוכ "י אינו ברור כ"י בשיטת רש"ודעת הב .קיימא

אבל  .י הוא שקשר שקושר לעולם הוא הנקרא שקשר של קיימא"שדעת רש

שקשר שנקשר יותר ) ה בדחומרתא" ד.קיב(י "בסוף מדייק מדברי רש

ופעמים "י "כ רש"ודיוקו הוא ממש .מחודש נקרא קשר של קיימא

דמשמע דיותר מזה איכא חיוב חטאת ועד , "שמתקיים שבת או חודש

י האלה קשים מאד להגיד "ולכאורה דברי הב . הוי אסור מדרבנןחודש

י בכמה וכמה מקומות בסוגיין שענין קשר של "דמבואר ברש, י"בדעת רש

  .קיימא הוא קשר הנקשר לעולם

ומכריע , כמה קושיות) א"שיז ס' סי(ז "וכבר העיר עליו הט

חייב רק בקושר קשר שישאר לעולם ' י הוא שמדאו"שהעיקר בדעת רש

, י שם"כ רש"אין לדייק ממש, ולפי דבריו .ולאו בחודש ושבת תליא מילתא

ומה שדק  ,ביותר מזה איכא חיובאף ד' ופעמים שמתקיים שבת או חדש'

שזה השיעור הרגיל לקשירת רצועות הוי משום , לכתוב שיעורים הללו

  .הסנדל

י במתניתין למה לומד "ז יוצא לנו עוד הסבר בדברי רש"לפ

הגם , שבצדי חלזון, והיינו .ות הנפסקות ולא מצדי חלזוןמקושרי יריע

ה "שם ד(י בעצמו מביא בסוף המשנה "אבל רש, שנחשב קשר של קיימא

אבל  .שלפעמים קושרים מכאן ומתירין מכאן להרחיבן או לקצרן) כך

 ואינו מתירו לעולם כלל וכלל הוי הדוגמא רקושרי יריעות הנפסקות שקוש

  .י"ימא שחייבים עליה לשיטת רשהכי מתאימה לקשר של קי

היכא  .ל מלאכת קושר בזמן הקשר תליאכי ש"יוצא לדעת רש

, ד שעות מותר"היכא דקושרו לפחות מכ, ושרו לעולם חייב חטאתקד

  .והיכא דקשרו לזמן מסויים פטור אבל אסור
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  ל"ז והבה"הט' מח. ג

  ,ל"וז, ריך ביאורצ) שיז( מעיר שלשון הטור בתחילת הסימן י"הב

 קשר העומד להתקיים לעולם חייבין חטאת על כל

 .קשירתו ועל התרתו בין אם הוא של אומן או של הדיוט

ושעומד ... ימים פטור אבל אסור ' והעומד להתקיים ז

  .התיר בכל יום מותר לכתחילהל

משמע מתחילת לשון הטור דיש חיוב חטאת רק כשקושרו , והנה

' ל שעשוי להתקיים זאבל מההמשך משמע שכ, בקשר שמתקיים לעולם

וגם הלשון של הטור  .ימים איכא חיוב' ויותר מז, ימים פטור אבל אסור

משמע דאיכא איסור ', שעומד להתיר בכל יום מותר לכתחילה'בסוף דבריו 

  .ימים' פ שלא ישאר ז"אע', כשעומד להתקיים יותר מיום א

הכל תלוי בדעת  .'את דברי הטור ביסוד א) א"סק(ז "ומיישב הט

ואם  ,חטאתחייב אם דעתו בשעת הקשירה להשאירו כך לעולם  .קושרה

דמדרבנן נחשב קשר , אסור דרבנן' להשאירו כך לזמן מסויים יותר מיום א

  . מותר לכתחילה,ואם קושר בדעת להתירו ביומו .של קיימא

דמיירי הרישא בקושר בדעת שלא , ובזה מיושב לשון הטור

כ בהמשך שהקושר "ומש . חטאת איכא חיובדובזה לחו, להתירו כלל

אלא שזה משל , יכא חיובלאין לדייק דיותר מזה , ימים אסור' להתקיים ז

כ שהעומד להתירו "ומש .בעלמא של זמן מסויים שיש בו איסור דרבנן

מותר דהוי קשר שאינו של  בדוקא כתבו שרק אז, ביומו מותר לכתחילה

  .דרבנןוכשקושרו בדעת להשאירו יותר מזה אסור מ .קיימא

דאטו מי  .ז בזה"מתפלא על הט) ה הקושר"ד(ל "והנה הבה

יין בדרך כלל ושהם קשרים גמורים העש(שקושר קשר הגמלין והספנין 

הלא כיון  .בדעת להתירו ביומו מותר לכתחילה) להתקיים לעולם

אלא  .בטלה דעתו של הקושר הזה, שקושרים קשר כזה להשאירו לעולם

ז שכתב דמותר "ע על הט"וצ . דאורייתא בזהל שיש כאן איסור"טוען הבה

  .לכתחילה הוא

דאסור ' דמבואר בגמ .ג"ל את שוקיית הפמ"ובזה מיישב הבה

, ג"והקשה הפמ .ובפשוטו האיסור משום קושר הוא .לעשות ציצית בשבת
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ק וליכא "יחשוב להתירו מיד במוצש, ת ציצית בשבתולמה אסור לעש

' לקשור משום דיש איסור דאורש דאסור "ל א"פ דברי הבה"וע .איסור

ל שכן מצא בבית "וכתב הבה .זו' ודעתו לא מהני כלל להוציא מאיסור דאו

  .יראה כדבריו) .קיב(י "ושהמעיין בדברי רש, מאיר כדבריו

ז "דזה לא רק דעת הט, ל"ב בדעת החולקים על הבה"ובאמת צ

ור כ סוברים שאיס"ג) ל"הובא שם בבה(א "ג והגרע"ח והפמ"אלא שגם הב

  .ל"כ הבה"ע ממש"וצ, קושר תלוי בדעתו של הקושר

  .ל" מקורות לסעוד דברי האחרונים הנ'בלהציע אפשר ולכאורה 

, ל"וז, רי השבלי הלקט במלאכת קושרבאת ד) א"סוף ס(י "מביא הב. א

 'וכוזה הכלל כל קשר שהוא של קיימא , כתוב בשבלי הלקט תני בתוספתא

 .דעתו לקיימו לעולם חייב חטאת .ורקשר שדעתו לקיימו שבת או חדש פט

ומבואר שהשבלי הלקט למד שתלוי  .ל"עכ, אין דעתו אלא ליומו מותר

כ מצאנו מפורש בדעת הראשונים שענין קושר תלוי "א .בדעת הקושר

  .בדעתו של הקושר בשעת הקשירה

 .שהעלינו למעלה:) עד(נראה דיש סמוכין לשיטה זו בסוגיא לעיל . ב

שכן קושרים ביתדות ", רבא אמר .מקור לקושר במשכןמהו ה' שואלת הגמ

ולכאורה נראה  ."ההוא קושר על מנת להתיר הוא", מקשה' והגמ ."אהלים

אם , פ שקושר קשר שהעולם קושרים להתקיים לעולם"בדעת הטור שאע

והגם שזה  .ג"דעת הקושר בשעת קשירתו להתירו ביומו אין לחייבו בכה

ל שקשר של יתדות אהלים הוא קשר "לא מוכח כשיטה זו שיסבור הבה

ל שכונת הסוגיא ההיא "אבל יתכן שלמדו האחרונים הנ, שדרכו להתירו

  .ואם דעתו להתירו אינו חשיב קשר שחייבים עליו, לדעתו של הקושר היא

  ם במלאכת קושר" והרמבף"שיטת הרי. ד

  .ברייתות בענין קושר' מביא ג.) קיב(' הגמ

תני חדא חייב חטאת , דלאיתמר התיר רצועות מנעל וסנ

ותניא אידך פטור אבל אסור ותניא אידך מותר 

הא דקתני חייב חטאת , ק"מנעל אמנעל ל... לכתחילה 

ר לכתחילה מות, פטור אבל אסור בדרבנן, בדאושכפי

  .'וכו, בדבני מחוזא
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דאושכפי היינו מעשה אומן וקשר של ) בדפיו: מא(ף "וכתב הרי

היינו , והא דתני בדרבנן דפטור אבל אסור .ועל זה יש חיוב חטאת, קיימא

והא דתני מותר בדבני מחוזא  .דמעשה הדיוט אלא דהוא קשר של קיימא

ף "ומבואר בדעת הרי .איירי דאינו מעשה אומן וגם אינו קשר של קיימא

עוד דבר שצריך כדי להתחייב חטאת על מלאכת קושר והוא שיהיה מעשה 

קשר 'לשיטה זו ממה דאיתא במשנה סמך ) שיז' סי(א "והביא הגר .אומן

  .דמשמע דחייב משום דבמעשה אומן איירי', קשר הספינות'ולא ' הספנין

 .לא מזכיר תנאי זו של מעשה אומן) ש שם"פיהמ(ם "והנה הרמב

העיקר שתסמוך עליו הוא זה כל קשר שהוא של קיימא חייבין עליו , ל"וז

לא רק שלא מביא קשר , ןומעני .ל"עכ, ושאינו של קיימא אין חייבין עליו

  .אלא שאומר בלשון חזק מאד שחייב בקשר של קיימא לחוד, אומן

 . מכניס ענין מעשה אומןכן) א"י ה"שבת פ' הל(אך במשנה תורה 

אבל הקושר קשר ... הקושר קשר של קיימא והוא מעשה אומן חייב , ל"וז

עשה וקשר שאינו של קיימא ואינו מ .של קיימא ואינו מעשה אומן פטור

ם "כותב הרמב) ב"ה(ובהמשך  .ל"עכ, אומן מותר לקשרו לכתחילה

דוגמאות של קשרים שאינם של קיימא שהם מעשה הדיוט ומותרים הם 

, ל קשר שאינו של קיימא אם קשרו קשר אומןכו, ל"וז, ומסיים, לכתחילה

  .ל"עכ, ז אסור"ה

כ "ם דלכאורה סותר את מש"ונראה דיש להקשות על הרמב

עוד יש להקשות למה מכניס את האיסור דרבנן של מעשה ו .ש"בפיהמ

יחד עם האיסור ' ולא בהלכה א' אומן שאינו קשר של קיימא בסוף הלכה ב

  .דרבנן של קשר של קיימא שאינו מעשה אומן

למלאכת ' ם דבאמת יש מחייב א"והנראה לומר בדעת הרמב

נאי אולם יש ת .ש"כ בפיהמ"כמש, דהיינו דקשר של קיימא הוא, קושר

דכדי שיהיה נחשב קשר של קיימא צריך להיות מעשה , בקשר של קיימא

ם הוא שקשר של קיימא הוא חזק "וגדר מעשה אומן לפי הרמב .אומן

ה אינו נחשב קשר של "ובלא, ד כמו הקשר שאומנים עושיםאמאמיץ 

 איסור דרבנן של מעשה ם רק מזכיר"למה הרמבש "ז א"לפ .ופטור, קיימא

דהיינו להראות שביסוד חלוק ',  של קיימא בסוף הלכה באומן שאינו קשר

  .איסור דרבנן זו מעיקר האיסור שהוא קשר של קיימא שאינו מעשה אומן
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מביא כמה מקורות לאיסור זו של ) שיז אות א' סי(א "והנה הגר

' כלל אמר ר, .)קיג(איתא במשנה ', א .מעשה אומן שאינו קשר של קיימא

א "ומסביר הגר .כ"ע, יימא אין חייבין עליויהודה כל קשר שאינו של ק

כ מבואר במשנה "א .ה אין טעם לחייב"דבלא, כ איירי במעשה אומן"דבע

) דהוי מעשה אומן ואינו של קיימא(פ שאין חיוב חטאת בקשר כזו "דאע

יש קשרין , הכי קאמר, :)קיא(' א מציין עוד גמ"הגר', ב .מ איסורא איכא"מ

ומאי ניהו קיטרא דקטרי , גמלין וקשר הספניןשאין חייבין עליהן כקשר ה

זו איירי בקשר של ' והנה גמ .כ"ע, בזממא וקיטרא דקטרי באיסטרידא

  .ה אין חייבין עליו משום דאינו של קיימא"ואפ .אומן דהוא קשר ספנין

הלא כבר  .א הביא מקורות לאיסור זו"ב למה הגר"ולכאורה צ

א כשיש קשר של קיימא ואינו שאיסור דרבנן הו) בדפיו. מא(ף "כתב הרי

ש דשאני איסור זו "ל א"אך לפי הנ .ומאי שנא באיסור זה, מעשה אומן

שחסר בזה בעיקר מחייב של , מאיסור קשר של קיימא שאינו מעשה אומן

מובן שצריך להביא מקורות כדי , ממילא .דאינו קשר של קיימא, קשר

  .ג"ללמוד שאסור גם בכה

  גבוריםהשיטת השלטי . ה

ש ביסוד מלאכת וחיד) ף"בדפי הרי: מא(גבורים ה השלטי כתב

הוא סובר שקשר על גבי קשר אסור משום  .ם"ף והרמב"קושר לדעת הרי

מיהו , וקשר אומן לא נתברר לי היטב היאך הוא, ל"וז .חשש מעשה אומן

ומכאן יצא , הוא קשר שקושרין אותו הדק היטבשנראה מלשון האלפסי 

פ שהוא "ואע .זה שאין מתירין אותו בשבתהאזהרה שכשקושרים זה על 

כ נזהרים "אעפ, קשר עשוי לקשור ולהתיר בו ביום ואינו קשר של קיימא

  .ל"עכ, בקשירתו ובהתרתו משום דהוי קשר אמיץ

מבואר מדבריו שיסוד הדבר בענין מעשה אומן הוא אמיצות 

שעשוי הוא (פ שאינו קשר של קיימא "אע, ג קשר"לכן קשר ע .הקשר

ושיטה  .ה יש חשש איסור בעשייתו משום מעשה אומן"אפ) ו ביומולהתיר

  ).א"סימן שיז ס(ע "זו מובא להלכה בשו

 זו הוא רק חומרא ג"השלטד) נב אות יז' סי(א "אך כתב החזו

כ "ובע', שקושרת אשה מפתחי חלוקה'והביא ראיה מלשון המשנה  .שנהגו
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דמעיקר הדין מותר ומבואר  .ה לא ישאר כלל"דבלא, ג קשר"איירי בקשר ע

שיז ' סי(ת "וכן בשע .ג קשר ולא חוששין למעשה אומן"לקשור קשר ע

ב "צ . למעשהג"הי לא נהג חומרא זו של השלט"מביא דהברכ) אות א

  .ג או לא"הזו אם יש לחשוש לדעת השלט' במח

האם  .ל בשאלה במעשה אומן"הנ' ולכאורה נראה להסביר מח

, קיימא והוי ענין של אמיצות הקשרגדר מעשה אומן הוא תואר קשר של 

 לא עושה מעשה םאו שיסודו ענין מלאכת מחשבת שא, כ לעיל"וכמש

  .אומן חסר בסוג הקשר כדי להיות מלאכת מחשבת

מבואר ) כב' רמד סע' סי(ובערוך השולחן בתחילת הלכות שבת 

וכן בערוך  .שענין מעשה אומן הוא כדי להיות מלאכת מחשבת', כצד הב

 מבואר שענין מעשה אומן הוא כדי להיות יחודיות לקשר )שיז' סי(השלחן 

ג "דסובר השלט, ל"הנ' ז יתכן להסביר מח"לפ .להחשב מלאכת מחשבת

, שמעשה אומן הוא ענין של אמיצות הקשר) א שחושש לדבריו"והרמ(

י "א והברכ"אולם החזו .ג קשר יש חשש למעשה אומן"ולכן בקשר ע

סוד מעשה אומן הוא ענין של מלאכת סוברים כדעת הערוך השלחן שי

, שאין לו יחודיות למאלכת מחשבת(ג קשר סתם "ולכן קשר ע, מחשבת

  .אין לחשוש בקשר כזה לחשש מעשה אומן

פ יסוד הזו מיישב קושיית "שע) קסה' עמ(בספר שלמי ניסן ' ועי[

ג "העל השלט) קעט אות ו' נ סי"ל סימן שיז אות א ואב"הבה(האחרונים 

אף דהוי מעשה , מידיו חייבין עליו' ל שקשר שיכול להתירו בא"ממה דקיי

ל מסביר דאם יש "פ הנ"וע .כ שלאו באומץ תליא מילתא"ובע .אומן

אין צריך להיות אמיץ כדי ליחשב , כגון בסוגייתנו, מעשה אומן בעצמו

, אמנם .דבעצם הוי מעשה אומן ביחודיותו של הקשר, מעשה אומן

ג "ובכה, חודיות של מעשה אומן להקשרג איירי שאין שום י"השלט

  .]ש"ע .חוששין רק למעשה אומן אם הקשר אמיץ

האם צריך אומן ממש  .ל"מ בשאלה הנ"ולכאורה יש עוד נ

או דילמא דרק צריכין מעשה , לקשור הקשר כדי שיהיה נחשב מעשה אומן

ף נראה דתלוי במעשה "ומלשון הרי .י אומן עצמו"אומן ולאו דוקא ע

מקשה על לשון ) א"י ה"פ(מ "ג באמיצות אך הכס" דעת השלטה"וכ, אומן

משמע  .ל"עכ, מה לי עשאה הדיוט, מה לי עשאה אומן, ל"וז, ם"הרמב
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כ יתכן שאם צריך דוקא "א .דנקט שדוקא אומן יכול לעשות מעשה אומן

אלא שהוא ענין ביחודיותו של , הכונה במעשה אומן אינה באמיצות, אומן

  . אומןי"הקשר שדוקא נעשה ע

ושאלות האלו מאד נוגעים להלכה לגבי קשירות הנעליים בקשר [

ג קשר "וגם לענין קשר ע, ג קשר אם יש חשש למעשה אומן או לא"ע

וכבר האריכו הפוסקים  .האם יש חשש איסור בהתרתו, הנעשה בטעות

  .]בדבריהם הנעימים' עי, ל"בשאלות הנ


