
  בסיכת בטחון ובמהדקפירהת
  א, גמרא שבת ס 1

  .אמר רב יוסף הואיל ואשה אוגרת בה שערה, למאי חזיא. ולא במחט שאיה קובה

  ב,  עדשבת 2
  .ר יוחן והוא שקשרן"אמר רבה בר בר חה א, והא לא קיימא. והתופר שתי תפירות

  ט"משנה כלאים ספ 3
עשה שי ראשיה לצד אחד , השומטה בשבת פטורהתוכף תכיפה אחת איה חיבור ואין בה משום כלאים ו

  .חיבור ויש בה משום כלאים השומטה בשבת חייב

  א, מנחות מא 4
לא צריכא , תפרה פשיטא. ושוין שאם כפלה ותפרה שחייבת, ש פוטר"ר טלית כפולה חייבת בציצית ור"ת

  .דקטה בסיכי

  שא' ר סי"שוע 5
פ שהיא לצורך " אע...תיו כגון מפתחי חלוקו איש שיצא במחט הקובה התחובה לו בבגדו לחבר קצו ד

  .הלבישה חייב חטאת לפי שאין דרך לתחוב שם מחט הקובה

הרי היא ) ש"שקורין פאצילי(אם איו חשוב כלל גד חשיבות הכסות כגון מטפחת שמקחין בו את האף  כג
ולעין שבת עיין (ין כלאים תכיפות חשובין חיבור לע'  שב,תכיפות'  אם היא תפורה לו בב,בטילה לגבי הכסות

  . אבל אם היא תפורה לחגורה אסור לצאת בו שגד החגורה היא חשובה ואיה בטלה אליה.)מ"ש' סי

  ה מה"ה והא וד"דב "שם מהדו 6
 תרץיש ל... יש לומר שבימיהם לא הגו השים בצעיף שלו , והא דלא מוקמין מתיתין במחט שבצעיף וחלוק

ראשיה לצד ' כ במחט כשעושה ב"א, ד דתפירה שאיה של קיימא חייב" במרדכי פא"בפשיטות לפי דעת ריב
במחות (ועיין ערוך דקיט בסיכי . ואפשר דלא בעיא קשירה משום שמתקיים כך, תפירות' אחד מיקרי ב

  . תפירה גמורה היא])א"[מ

  שג' ר סי"שוע 7
 ומותרת לצאת במחט זו ,וכיוצא בהן דרך השים להעמיד קישוריהן במחטין כגון מפתחי חלוקה וצעיפה יא

 שכיון שהיא משמשת לה לצורך לבישה הרי היא כבית ,פ שאין עליה שם תכשיט ומלבוש כלל"מן התורה אע
  .יד להמלבושים

  שיז' ר סי"שוע 8
  . אין להקל בפי עם הארץמ" ומ. וכן עיקר, לתק או לחתוך, ויש מתירין בתפירה שאיה של קיימאז

  שמ' ר סי"שוע 9
תפירות ולא קשר פטור מפי שאיו '  אבל ב,י שלא קשר חייב"תפירות אעפ'  או ג,תפירות וקשר'  התופר ביב

  . ואם קשר חייב גם משום קושר, אבל אסור מדברי סופרים,מתקיים

  שמ' משנה ברורה סי 10
  ).קרבן תאל(אותן האשים שתוחבין הקרייז עם הבגד במחט בשתי תכיפות לאו שפיר עבדי ) כז(

  ק כב"קמו ס' די השלחן סיב 11
והה לשיטת רביו יואל שהתיר . מצוה עליו ליישב מהגן של ישראל שהגו משים קדמויות ולא מיחו בידם

וראה דסברי דתחיבת מחט איה ... לקרוע תפירת בית הצואר שעשה הכובד משום דלאו לקיימא עביד 
, תפירה' ל דחבור ביתדות קרי לה הגמ"מהערוך הפ שמוכח "ואע... שאין תפירה אלא בחוטים , תפירה כלל

  .אבל בשבת דבעין מלאכת מחשבת, ס הוי מחובר"התם לעין חיבור טלית לציצית דיו כתפירה כיון דסו

  ח-תז' א ע"אגרות קודש חי 12
  ...ו"שלא רק אסור אלא שחושש גם לאיסור דאורייתא ח, ד בסיום התשובה שלו"מובן שבהלתי מהקס

במתכת ובחוט של מתכת אין ) א :והם... ישראל מכמה דורות מבלי מוחה בידם  מהג זקות ממצוה לקיים
ל תפירה "אשר צ) ג"ז ס"שי' ח סי"ע או"שו(כבר ידוע דעת רבו יואל אשר פסקה הלכה כמותו ) ב... תפירה 

ר שאי אפשר  ובמחט בטחון ביחוד הה רואים במוחש בכל עיים שמשתמשים בהם לשם חיבו ...של קיימא
ומאסף לכל הדיעות בזה בספר קצות השולחן להרב אברהם חיים אה חלק ...  לעולם שישארו כך
  .ל" בכל הבארוכהש "ב עיי"ו סעיף י"קמ' שמיי סי


