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 דין קשירה ועניבה בשבת –ימן שיז  סהמשך




אפילו :  הגה
וקשרו  או  תפרו  ביחד כבר  נפתח  רק  שחזר  האומן  

  ולכן )ד"רבינו  ירוחם  חלק  י(כדרך  שהאומנים  עושין  
אסור  לנתק  או  לחתוך  זוג  של  מנעלים  התפורים 
יחד  כדרך  שהאומנים  עושין  אף  על  גב  דהתפירה 
אינה  של  קיימא  דאין  חילוק  בתפירה  בין  של 

הגהות  מרדכי  פרק  במה (קיימא  לאינה  של  קיימא  

אינה  של  קיימא  ואין   ויש  מתירין  בתפירה  ש)טומנין
 :)בית יוסף(להתיר בפני עם הארץ 





 
ואפילו  אם :  הגה

 :)וראג(עשה קשר אחד למטה נוהגין בו היתר 





 
)פירוש  אורג  (








 
–

 
או  שעשה  אחת  משאר  מלאכות (

  )טור(


) ואם  אמר
לאינו  יהודי  לעשות  לו  מלאכה  בשבת  עיין  לעיל 

 ):'ז סעיף כ"סימן ש




 )בשבת  (  ) או  עשה  שאר
)  מלאכה  )בשבת  ( 


ואפילו  בישל  על  ידי  אינו  יהודי :  הגה

ן  פרק  אין "תוספות  פרק  קמא  דגיטין  ור(אסור  בשבת  

  ואם  קצץ  פירות  מן  המחובר  לחולה )מעמידין
בשבת  אפילו  היה  חולה  מבעוד  יום  אסור  לבריא 
בשבת  משום  שגדל  והולך  בשבת  ויש  בו  משום 

 :)ייםבית יוסף בשם אורחות ח(מוקצה 






     



 


ויש  אומרים  דוקא  אם :  הגה
.  )'רבינו  ירוחם  חלק  ג(מצטמק  ויפה  לו  










    


והוא  הדין  כל  דבר  קשה  שאינו  ראוי  לאכול :  הגה
כלל  בלא  שרייה  דאסור  לשרותו  בשבת  דהוי  גמר 

 :)הגהות מרדכי(מלאכה 





בכלי  שני  ויש :  הגה
פילו  בכלי  ראשון  ונהגו  ליזהר  לכתחלה מקילין  א

שלא  ליתן  פת  אפילו  בכלי  שני  כל  זמן  שהיד 
 :סולדת בו







  


 





 






  




      

 
)הכלי  שמשתמש  בו  על  האשפירוש   (









ונראה  לי  דבלא  מלוח  נמי  אסור  אלא :  הגה
דנקט  מלוח  דבלאו  הכי  אסור  משום  דם  שבו  ויש 
אוסרים  לתת  מלח  אפילו  בכלי  שני  כל  זמן  שהיד 

ספות תו(סולדת  בו  והמחמיר  תבוא  עליו  ברכה  

  ואם  עבר  ונתן  מלח  אפילו  בכלי )ומרדכי  פרק  כירה
ראשון  אפילו  הוא  על  האש  שעבד  איסורא  מותר 

בית  יוסף  בשם (המאכל  דהמלח  בטל  על  גבי  המאכל  

 :)שבולי הלקט


 


