
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 .דבר הבטל לגוף )אזיקים( ה. .בא לשמשודבר ה ד.. מוציא שלא בדרך מלבוש ואינו יכול ללכת בלעדיו ג.. דבר הבא להציל מצער ב. .מלאכת הוצאהא. 

 .תכשיט לחולהי. . דבר המשמש לחולה )תכשיט לחולה(ט.  . לובשו על הגוף ממש ח.. מי שאין דרכו לצאת בו ז.. דרך לצאת בו כל ימות השבוע ו. 
 ךצמיד בבתי חולים לצורשמהדקים כ בשבת מרשות לרשות במקום שאין עירוב עם תג זיהוילצאת  האם מותריש לדון 

 זיהוי של חולים והורים של תינוקות המאושפזים שם. 
 מלאכת הוצאהא. 

, עי' ית חוליםתוך בב]ולענין הוצאה , והמוציא לכרמלית עובר על איסור דרבנן. לרה"ר חייביחיד מרשות  משאוי המוציא
  ואכמ"ל[. ,בשם גדולי פוסקי זמננו )ח"ג פכ"ח הגה קנא( שבת בארחות

זה הכלל כל היוצא בדבר שאינו מתכשיטיו ואינו דרך מלבוש והוציאו כדרך שמוציאין אותו  (פי"ט ה"השבת ) הרמב"ם 'כתו
, וכן אשה שיצאת ה"רדבר חייב, וכל היוצא בדבר שהוא מתכשיטיו והיה רפוי ואפשר שיפול במהרה ויבא להביאו בר

כל דבר שהוא תכשיט ואינו נופל ואין דרכה , וור מדרבנן(ס)אבל א ולהראותן הרי אלו פטורין פןבתכשיטין שדרכה לשלו
האידנא, נשי דידן ד ח(יסי' שג סע' )בשו"ע  אלא דעי' .)סי' שא סע' ז(שו"ע הטע"כ. וכן פסקו  להראותו הרי זה מותר לצאת בו,

שאר דברים שחששו חז"ל  ומ"מ אכתי שיבואו לטלטלם, עיי"ש הטעם והנפ"מ בזה.ולא חוששין  נהגו לצאת בכל תכשיטין
א "כה"ג בסי' שבשייך דלמא מיפסק ואתי לאתויי, כדאיתא  הבאופן שלא יהי אא"כ הם מחוברים שיבאו לטלטלם אסור

 עיי"ש. ,סע' כג()
  להציל מצער הבאדבר ב. 

לא יצא הזב בכיס שעושה להצילו מזיבתו שלא פסק ד (גסע' י שם) שו"עה דהנה, צינו כמה חילוקיםמ מלבוש יולענין גדר
 ,יטנף בה, וכן אשה נדה שקושרת בגד לפניה שלא תתלכלך בדם נדותה אסורה לצאת בו אם לא יהא סינר עשוי כעין מלבוש

שדבר הבא להציל מטינוף אינו חשיב , ע"כ. מבואר אבל אם קושרתו כדי שלא יכאב לה הדם ולא תצטער, מותר לצאת בו
 .מלבוש, אבל אם בא להציל מצער חשיב מלבוש

 שמ"מ )שם(הרמ"א ע"ז  והוסיף .סע' יד(שם ) שו"עה שכמ"טינוף מותר לצאת בו מלובשו להציל אף אם  מלבוש אם הוא אבל
היינו אם אינו דרך מלבוש רק דנג( )ס"ק  המ"בוביאר  אסור לאשה ליתן בגד על צעיפה מפני הגשמים דאין זה דרך מלבוש.

אבל אם מתעטפת בו גם קצת מגופה הוי דרך מלבוש ושרי אף שהוא  ,שמונח על ראשה לבד כמו בחתיכת בגד פשתן קטנה
 מטנוף "זצלת עייאם כונתה שלא יצערו אותה הגשמים שרי בכל ענין אף שממילא נש)ס"ק נד( , ע"כ. ועיי"ש לאצולי טנוף

 , ע"כ.בגדיה ובלבד שתקשרנה יפה
 ובלעדיללכת  יכולאינו דרך מלבוש וב מוציא שלאג. 

אבל אם אפשר לו לילך זולתו,  ,חיגר, שאינו יכול לילך בלא מקל, מותר לילך בו אפי' אינו קשור בוש )שם סע' יז( ע"בשוועי' 
 דכיון דאינו יכול לילך כלל בלא מקל הו"ל כמנעל דידיה)ס"ק סג(  המ"בופירש . ואינו נוטלו אלא להחזיק עצמו, אסור

דאף שהוא תכשיט לא הותר  ,ול ללכת זולתוכאם י ,אסור ,הוא מקל תפארת שנושאו לכבוד 'אפיש (ס"ק סו) המ"ב)והכרעת 
אדם אינו בכלל משאוי אלא בכלל הכתו של יאם הוא הכרחי להל ,אינו מלבוש אם 'נמצא שדבר אפי .(לישא תכשיט בידו

 מרפא. ועי' בזה להלן.מפני שוכעין זה מצינו לענין קמיע שחשיב מלבוש  מלבוש הוא.
 שושמבא לדבר הד. 

 כם צביהחבעל אף שש אותו, מותר לשאתש ,עם רביד של זהב )של זמנם( שעוןלענין שכתב  (ח"ג ססי' לא) אל ומשיבשובעי' ו
לפע"ד כל שהוא לבוש בבגדיו ובפרט שהוא עם רביד זהב ודאי מותר אף במקום  ,רק במקום שיש עירוב ו"ל לא נשאצז

  (.דח"ה סי' ל)במהרש"ם  והביאו כ.", עשאין עירוב דהוה תכשיט ולא משא

 בין ,תכשיט עליו לא שייך שםומכוסה כיון שהוא  בכיס אם נושאין אותו בין ,כתב לאסור (גח"ב סי' ל) ברי חייםדה אבל
דמחכו עליו ואתי לאתויי דהוא דרך שחוק להתלות  'בודאי לא מיקרי תכשיט וגם חיי כיעל הבגד מבחוץ כשתולים אותו 

גבי  (יא 'סע)זה אינו כלל כמבואר ברמ"א סי' ש"א  ,זהב או כסףשל שבטל לגבי השלשלת ן לומר ואי .מורה השעות מבחוץ
כי  ,בטל לגבי התיקשהוא  , ולא אמרינןמשאויהבתי עינים בעצמם הם הוא של כסף כי  'אפי עינים )משקפים( תיק של בתי

  ע"כ., אין אומרים נעשה בתי עינים לתיק אלא נעשה תיק לבתי עינים שהרי ,הבתי עינים הם עיקר
וגם כל מי שנושאו  ,להשתמש בו דהא עיקרו נעשה לכתחלה אף כשהוא מגולה על סע' יא ד"ה בזה(שם ) יאור הלכהבה ן דעתכו

' וכיון שהוציאו להשתמש בו אפי, אלא שממילא מתקשט בו ג"כאת השעה סתמא כונתו בשביל תשמיש לידע בעת הילוכו 
הוציאה  , טבעת עשויה לשם חותם ולשם תכשיט,שם דאמרו אסור מה"ת,ד (ג"ה )שבת פ"ו בירושלמיעשוי לשם תכשיט מוכח 

 ,י"אסע' שו"ע ב למחמיריםתכשיט בלבד ג"כ אסור שם אם הוציאו ל 'ואפי .פטור ,הוציאה לשם תכשיט ,חייב ,לחתום בה
, שעוןמשא"כ  ,ניכר שהוא לתכשיט אםהיינו דוקא מקילים שם ל 'ואפי ,דהרואה יאמר לצורך תשמישו הוציאו משום

, ב יותרואם יש לו ג"כ רביד זהב על צוארו שהוא תכשיט לו ממש ג"כ אין המורה שעות בטיל לגביה אף שהוא חש 'ואפי
אא"כ הוא דבר חשיב משאוי  דםאאת המבואר שדבר הבא בעיקר לשמש עכ"פ ו ועי' להלן לענין שעונים של ימינו. ע"כ.

  .דו'שאינו יכול ללכת בלעדיו וכ
 (ם)אזיקילגוף ה. דבר הבטל 

כעין טבעות גדולים  דהיינוכבלים שכתב ש יח ע"ג( לאוין סה) סמ"גהבשם  סי' שנג(שבת ) מרדכילאלא דאכתי יש לדון בזה דמצינו 
 םאסור מפני שאינמ"מ  ,((סג:))כדאיתא בשבת לבתולות  םעושין אותכי מקרי תכשיט שפ "עא ,הרגלים שסוגרים בהם

כיון שהם  ה"רשין שיש להם כבלי ברזל ברגליהם ר"י מתיר לצאת בהם לרוואותן חב ,ומחויא ומצי לשלפאהיטב  יםתקוע
 ,כמו זוג שבצוארו ושבכסותו תקועין היטב ליכא למיגזר דילמא מיפסיק ואתי לאיתויי וכיון שהן בשביל שלא יברחו

 סע' יט( שם)השו"ע  וכן פסק .אות ט("ט יפ) הגהותבו רמד( ')סי תרומהב ,(סי' רפב) סמ"קב , ע"כ. וכן הואהוי כמו מלבושוהכבלים 
  .כמו מלבושהוא  כי (ס"ק כט)המ"א . וביאר מותר לצאת בהםש

עצמו שהוא בזה  שא"כ, מהוא התם צורך הגוףד ,כי כבלים אינן דומים לכבלים של בתולהשתמה ע"ז  (אות עה) בשעה"צועי' 
 יםלו כמו מלבוש דדרך הליכתו הוא כן ובטל יםדנחשב (ס"ק סט) "בבממהטעם שכתבנו  יש לישב דין זה ממ"זה. ובכלל  "צא

, ע"כ. מבואר שדבר שדרך האסירים ללכת עמהם בטלים הם , ואולי דגם כוונת המרדכי לזהלגבי הגוף שהוא לבוש בהן
ללכת עמהם הוי  וכדו' כיון שדרך החולים . ולפי"ז ה"ה בנ"ד)ואפשר שכוונתו לסברת הא"ז דלהלן( ואינם בכלל משא לגוף

 . )אא"כ הם רפויים( או להוציאם עומדים להפתח ןכי צמידים אלו אי ,כמו מלבוש ובטילים הם לגוף
 השבוע ותכל ימ צאת בודרך לו. 

 כן כי הבגדים על עגולים בכסותנו מוליכים היינו בצרפתששכת'  אות ג( פד סי' )ח"ב זרוע באור עוד טעם מצינו להתיר בזהו
 (נח.)בשבת ' כדאמרי שרי והנהו לגמרי בבגד תפורים שהיו ויש ,ר"לרה בהם יוצאים והיינו ההיא בעת היהודים כל על גזרו
 בו ויוצאים לבגד במחט אותו ותופרין הקלף מן אופן עושין שהיו ויש ,שרי אינו נופלדארגו בבגד אם ש שבכסותו זוג גבי

דן להתיר מפני  הומורי ה"ר שמשון מכוסי זצ"ל הי ,כמלבוש ל"הו השבוע ימות כל הםב יםיוצאומותר כי  ,בשבת
כשהוא  משאויהא למדת דאפי' דבר שהוא  ,בירושלמי כל המחובר לכסות הרי הוא ככסות רינןמחוברים לכסות כדאמש

, אלא )סי' שמ אות ו( דרכ"מה והביאו שאף עבד שלובש כזה לסימן דינו כנ"ל. ועיי"ש ע"כ. ,מחובר לכסות מותר לצאת בו
 .של הא"ז שהשמיט תירוץ השני בשם מורו

 'אפי בהן לצאת מותר, בכסותו מהן' א ישא יהודי שכל המלכות שגזרה ירוקים עגולים דאותן( כג סע' שם) א"רמה וכן פסק
 .השבוע ימי כל בו לצאת שהדרך כיון מלבוש דחשיבכתירוץ הראשון של הא"ז,  (פג ק"ס) ב"המ וביאר קצת. יםמחובר רקהם 

  וי.אאינו בכלל מש ,אם הדרך ללבשו בימי השבוע ,לצורך זיהוירק משמש הומבואר שדבר 

 

 
 

 

אכל ענבים תאנים ורמונים מברך )ברכות מד.(  תנן -א 
אחריהם שלש ברכות דברי ר"ג, וחכ"א ברכה אחת 

 )מעין שלש(.
א"ר יעקב בר אידי א"ר חנינא כל )שם(  בגמ'ואמרינן 

בתחילה מברך עליו במ"מ  שהוא מחמשת המינין
ולבסוף ברכה אחת מעין שלש. אמר רבה בר מרי 
אריב"ל כל שהוא משבעת המינין בתחילה מברך 
בורא פרי העץ ולבסוף ברכה אחת מעין שלש. א"ל 
אביי לרב דימי מאי ניהו ברכה אחת מעין שלש, א"ל 
אפירי דעץ על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה וכו', 

על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת דחמשת המינים 
השדה וכו' וחותם על הארץ ועל המחיה. מיחתם 
במאי חתים וכו', אמר רב חסדא על הארץ ועל 
פרותיה, ור' יוחנן אמר על הארץ ועל הפירות. אמר 
רבי עמרם ולא פליגי הא לן והא להו. מתקיף לה ר"נ 
בר יצחק אינהו אכלי ואנן מברכי, אלא איפוך רב 

על הארץ ועל הפירות ר' יוחנן אמר על  חסדא אמר
 הארץ ועל פרותיה.

דעל היין מברכים על הגפן )שם ד"ה על העץ( וכתבו התוס' 
ועל פרי הגפן, דכיון דיין קובע ברכה לעצמו משום 
חביבותיה ה"ה לאחריו. ובחתימה יש שחותמין על 

על הגפן ועל פרי  הארץ ועל הפירות ויש שחותמין
 הגפן, מיהו לכאורה משמע דא"צ לשנות החתימה.

דעל היין הוא אומר פ"ח הל' י"ג( ברכות ) ברמב"םוכן הוא 
 על הגפן ועל פרי הגפן, וחותם על הארץ ועל הפירות.

כתב להשיג על הרמב"ם דאנו )שם(  הראב"דאולם 
 הרא"שחותמים על היין על הארץ ועל פרי הגפן. וכן 

 .פה"גדעל היין הוא חותם על הארץ וע 'כתב( )סי' מ"
בברכת )סי' ר"ח סי"א( לא הכריע בדבר וכתב והמחבר 

מעין שלש דיין אינו חותם על הגפן ועל פרי הגפן אלא 
 על הארץ ועל פרי הגפן או על הארץ ועל הפירות.

ולמעשה כבר פשט המנהג לחתום על היין על הארץ 
ומ"מ אם ]ויעויין בלשון המחבר בסי"ב[. ועל פרי הגפן 

 . יצא ידי חובתוחתם על הארץ ועל הפירות 
והנה בגמ' הוזכר החילוק בין בני א"י לבני בבל  -ב 

בחתימת הברכה רק לענין אכילת פירות, ולא נתבאר 
ברמב"ם הוזכר אם ה"ה בחמשת המינים ובגפן. ואף 

החילוק רק לענין ברכת על העץ ועל הגפן דבשניהם 
אם היה בא"י , דהוא חותם על הארץ ועל הפירות

)סי' ר"ח  המחברחותם בהם על הארץ ועל פירותיה. וכן 
מה הדין לא הזכיר חילוק זה אלא בפירות. ויל"ע ס"י( 

 בחמשת המינים ובגפן שגדלו בא"י.
בפירות  -דכתב )ברכות מד.(  הרא"הומצינו בחידושי 

א"י ואפי' הבאים משם לכאן מסתברא דחתמינן על 
הארץ ועל פירותיה, ובחמשת המינים חתמינן על 
המחיה ועל הכלכלה, ובהא לא ידעינן לאפרושי בין 

  דידן לדידהו. ע"כ. וסתם ולא פירש דבריו. 
דהוזכר דין דכתב )פ"ח מברכות הי"ד( באור שמח ויעויין 
ירות מפני שעיקר הברכה נתקנה על הפרי בפ זה רק

שלא נשתנה וניכר גידולו, אבל מזון ומחיה דאשתנו, 
, לא )ברכות לז.(דכוסס חיטה מברך בורא פרי האדמה 

 אמרי ועל מחייתה או על מזונותיה, אפי' אוכל בא"י.
)יתרו שאילתא נ"א ס"ק ט"ו(  בהעמק שאלהויעויין עוד 

על הארץ ועל  דכתב דע"כ על חמשת המינים מברך
נוי ברכה בין א"י לחו"ל לא מצינו יהמחיה, שהרי ש

אלא בשבעת המינים דפירות ולא בברכת על הארץ 
הפירות אין  ועל המזון, וצ"ל הטעם משום דעל

ארץ ולא על המינים שאינם מברכין אלא על שבח ה
משבח הארץ, מש"ה יש מקום לעשות חילוק ושינוי 

ן על לחם הבא בנוסחא, משא"כ על המזון מברכי
מחמשת המינים, היינו גם כוסמין שפון ושבולת שועל 
שאינם בכלל שבח הארץ, וכדתניא בתוספתא הביאה 
הרא"ש פ' כ"מ סי' כ"א, וזה פשוט שא"א לברך אותה 

 ברכה עצמה בא"י בשני נוסחאות.
שכתב כן מדנפשיה. אלא )ח"א סי' ק"ח(  הר צבי]ויעויין בשו"ת 

שיבולת שועל ושיפון אינם מז' דיעו"ש דדן אם כוסמין 
 [.בזההמינים. והביא דברי הפוסקים שנח' 

רבי  -כתב )ברכות פרק כיצד מברכין(  באגודהאולם  -ג 
יוחנן אומר על הארץ ועל פרותיה, ולא פליגי הא להו 

אין לברך על הארץ  הא לן, מכאן הוכיח ר"י דבא"י
ועל המזון כמו שאנו מברכין אלא יש לברך על הארץ 

 ועל מזונותיה.

 
 בס"ד    

 



 

 
יסתמו בנות קטנות שנוקבים אזניהם כדי לתת בהם נזמים כשיגדלו, וכדי שלא ש )סי' שג סע' כ( בשו"ע וכעין זה מצאנו

דאורחא בהכי ולאו  -מותר לצאת בהם ש (ע - )ס"ק סט המ"בוביאר . , ע"כהנקבים נותנים בהם קסמים, מותר לצאת בהם
 להאג"מ דלהלן )אלא דקצ"ע מלבוש אינו משאוי. של קטנות לצאת בו אע"פ שאינו ךרדשדבר שה כנ"ל . מבוארהוא משאוי

. ויש לחלק דהכא לולי הרגילות רי כי הוא צמוד לגוף וע"כ חשיב מלבושתפוק ליה דש ,ואמאי כתב דשרי מחמת כי רגילין ב
 (."כ כמו שעון שעונדים על הגוף כמו צמיד, ועייןכ א"א להחשיבו כמלבוש

כיון  וא"כ ה"ה בנ"דלא חשיב משאוי, זיהוי לצורך  אותם לשאת( 'אנשים )כגון עבדים וכדו קצתדבר שדרך אף ש נמצא
לענין עוד מש"כ  סי' שד(ר) ברמ"א )ועי' בבית החולים ללבשו לצורך זיהוי חשיב מלבוש. הנולדים והורי שדרך המאושפזים

 .(חותם של עבד
 תצאלהכא שדרך העבד דשאני כי י"ל  ,בנ"ד שמסתפקים אם ללמוד מהכא להתיר ח הגה רצד(")פכ בארחות שבתוראיתי 

)עי'  ארה עבידא דבטליהתירו בשעת הגזרה לצאת בהם אע"פ שגזזה ולכאו' דבריהם צ"ע שהרי מטעם  .בקביעות כל השנה
  .המאושפזים בבתי חוליםהרי זו הדרך כל השנה אצל דועוד  ,(ע"ב ג דף כתובות

 מי שאין דרכו לצאת בוז. 
איש קסבר עולא כל מידי דחזי ל" (סב.)בשבת  איתאד רק לאלו שדרכם בכך אבל לא לאחרים. זה הואיש לעיין אם היתר ו

אלא כל  ,מתיב רב יוסף הרועים יוצאין בשקין ולא הרועים בלבד אמרו ,לא חזי לאיש לא חזי לאשה ומידי דחזי לאשה
 ,התוס' רי"דופירש . "נשים עם בפני עצמן הן אלא אמר רב יוסף קסבר עולא ,אלא שדרכן של הרועים לצאת בשקין ,אדם

 , ע"כ.פי' משונים הם מן האנשים לכל דבר, ומי שראוי לזה אין ראוי לזהעם בפנ"ע, 
מפני שדרך הרועים לצאת בהם מפני הגשמים )ס"ק ל(  המ"אע"פ )ס"ק עב(  המ"ב. וביאר יוצאים בשקש)סע' כא(  שו"עה פסקוכן 

ע"פ  שנקט )ס"ק נד( במ"אועי' , ע"כ. לצאת בהם אפילו שלא מפני הגשמיםוכיון דחשיב מלבוש להני לכן מותר גם לכל אדם 
כי נשים עם בפני עצמו  ,וש כי לאנשים בכלל מלבוש הואבשתפילין חשיב משאוי לנשים ולא אמרינן דחשיב מל ש"ס הנ"ל

חשיב מלבוש לחולים שוב  שאם הדברולפי"ז י"ל  משמע שבלא"ה חשיב מלבוש גם להן כי דרך של אחרים ללבשם.ו .הוא
  חשיב כמלבוש לכולם.

לסוג אנשים  דוקא מיועדדבר המיועד לסוגי אנשים מסוימים אמרינן כן, אבל במקום שנו שאידבר אלא דיש לחלק דדוקא 
שכתב לענין כלי מלחמה דהוי משאוי דוקא לשאר  (אות נא) בערוה"ש. וכן מצינו לענין זהוהוי כעם בפנ"ע  לא אמרינן כן

ד לענין אנשי הצבא חשיב בגד אף לשאר ג. וחזינן דלא אמרינן דכיון שחשיב בדיולבעלי מלחמה הרי הם כבג אבל ,בנ"א
וכת' דאין לתמוה מהא דחיגר  ע"פ סוגיא הנ"ל. שבאמת תמה על הערוה"ש ()ח"ג סי' נא ד"ה ואלם תשובות בקובץשו"מ  בנ"א.

חשיב משאוי רק לדידיה כי שאני התם שהחיגר משתמש בו באופן אחר מכמו שהולך בו מי שיכול ללכת  אההולך במקל של
בלא המקל וא"כ בזה לא מועיל לזה שהמקל יהא כמו מלבוש לאחר דאין שניהם לובשים אותו באותו ענין, אבל לענין כלי 

 דוקא, י דברינו יש מקום לחלק דשאני הכא שהוא כלי מיועד לאנשי מלחמהפ. אולם ל, ע"כלא נראה חילוק המלחמה
 משא"כ שק וכדו' שאינו מיועד לעניים אלא שמחמת עניותם רק הם משתמשים בהם.

וק הנמצאים וכן הורי תינ ,מי שעתה מאושפז בבית חולים מ"מלאלו שדרכם לצאת בזה,  מ"מ אף אם נימא בנ"ד דשרי רקו
 שם, בכלל היתר זה כי דרכם של אנשים במצב זה לצאת בו כל השבוע. 

 לובשו על הגוף ממשח. 
 עם לצאת מותרוע"כ  ,שלובשו על גוף ממש נחשב לבישהשדבר שכת'  (קיא סי' א"ח ח"או) האג"מ יש לדון בנ"ד ע"פ דבריעוד ו

 הטבעת שתשמיש אף, הוצאה איסור העונדה לאיש שאין, חותם עליה שיש מטבעת ראיה ומביא, לרשות מרשות יד שעון
. לבישה הוא ממש גופו על שהוא דכיון משום מותר מ"מ, יענדה לא החותם וכשיתקלקל, בשבת שאסורה למלאכה הוא
 ראשיו ותלויין י"ופרש, שבצוארו סודר נמנה ובתוכם, בגדים ח"י ללבוש יכול מהדליקה להציל שכדי )קכ.( בשבת רמבוא וכן

. המותרת לבישה היא הרי וארווצ על שלובשו כיון זאת ובכל, לקנח היא הלבישה שעיקר משמע .ועיניו פיו בו לקנח לפניו
שנושאין על הבגדים או  המונח בכיס שעוןבשלא ללבשו בשבת כדי שלא יבואו להקל  ר"שאבל מ"מ ראוי לכל בן תורה וי

  ., ע"כתכשיט כיון שאינו לובשו כשעומדן אינו בדישאפשר דמבחוץ 
אינו נראה, שהרי שעון אינו עשוי ללבישה, אלא שזהו אופן החזקתו, ש כת' על דבריו ב ובהגה שם( )ח"ב פכ"ג אות באור לציוןו

ואין להתיר אלא אם הוא של זהב, שדרך לעונדו גם לתכשיט, ובלבד שיהא נראה לעין, שאז חשוב הוא תכשיט, ומותר 
דמעיקר הדין שרי כיון  (שש"כ פי"ח הגה קיג)הגרשז"א זצ"ל  ודעתודבריו לכאורה אינם מוכרחים מסברא.  ., ע"כלצאת בו

שהכל רגילים ללובשו על הגוף, הוה דרך מלבוש, ולא דמי להא דסי' ש"א סע' י"א, דכל שהוא תכשיט ועומד גם לשימוש, 
אסור לצאת לרה"ר, דשאני התם כיון שלצורך השימוש צריך לפושטו, ולכן אסרינן, משא"כ בנ"ד דכדי להשתמש בו לא 

  [.]ולכאורה שעון לא גרע מהא דכבלים .בעת שהוא עונד אותו, ע"כ צריך שום מעשה אלא רק מסתכל בו
סברת  ךשיי באמת דהכאיש לדחות שאלא  ,דבנ"ד שרי כי לובשים אותו על הגוף ממש חשיב מלבוש 'נר האג"מ סברת ולפי

 .ובכה"ג אפשר דמודה האג"מ דלא חשיב מלבוש ,אינו עשוי ללבישה, אלא שזהו אופן החזקתוכי צמיד האור לציון הנ"ל 
   .לעיל אות ו' ועי' עוד מש"כ

 (תכשיט לחולהדבר המשמש לחולה )ט. 
למי שיש לו מכה בידו או בזרועו,  מותר לצאת במצנפת שתולים בצוארש (שם סע' נא) שו"עה ועוד יש לדון בזה ע"פ מש"כ

או על האצבע שיש  ((ס"ק קפב) מ"ב, ה"ה בכרוכים על המכה ממש)ו הכרוכים על היד בסמרטוטין )פי' חתיכות בגד בלוי(וכן 
ס"ק )במ"ב , ע"כ. ועיי"ש וי אלא הם כתכשיט להםאשכל אלו אינם נחשבים להם מש (ס"ק קפ) המ"בוביאר  ., ע"כמכה הב

באבן  תיוצאשאשה )סי' שג סע' כד( בשו"ע  עוד ועי' מבעו"י שרי.בהם שסתימת השו"ע שאף אם לא יצא  בביאור הלכהו (קפב
, ע"כ. מבואר לא תפיל, ואפילו לא נתעברה עדייןאבן ידועה שכשהיא על אשה לא תפיל(, ובמשקל ששקלו כנגדו ש)תקומה 

 חשיב מלבוש. וכדו' מפגיע במכה הדבר אלא מניעהשדבר שבא לשמש את האדם אע"פ שאין רפואה בעצם 
אלא דבר שאדם נועד אותו על גופו ומשמשו )וכ"כ  ,לנוי הנעשה למדין שתכשיט אין פירושו דוקא דבר נמצאנוולפי"ז 

טיפול אפשר  ע"מ לקבלזיהוי הניתן לחולה לצורך זהותו  תג(. ולפי"ז )פכ"ח הגה קצ( שבת ארחותוה (פי"ח אות יא)השש"כ 
  דחשיב כדבר המשמש את החולה דחשיב תכשיט.

ואינו  פהעקיוא דבר שיש תועלת על גוף האדם עצמו, משא"כ בנ"ד שה קלדיש לחלק דהכא הם דברים הבאים לה אלא
שכת'  (ח -או"ח סי' קמח אותיות ו ) יציב בדבריושו"מ  .אסר לצאת בו הביאור הלכהש למורה שעות מיקל על גופו ממש ודמי

דקמיע  (ד"ה שאינו. ס) צריך לו הוי בגד, וכמ"ש רש"ישלמי שחזינן בקמיע כי  ,שהחוק מחייבבמקום  תנשיאת נשק בשב להתיר
תועלת לא הוי מלבוש. וכן הא דיוצאין  להך "צממלבושיו, אף דלאינש דעלמא שא 'מומחה שרי דתכשיט הוא לחולה כא

מצד עצמיותם הוא לתועלת האדם שיהיה עליו שיצילנו מהמזיקין כיון שבביצת החרגול ובשן שועל בדף ס"ז ע"א, וע"כ 
 צילו מנזק וכדו'.לה נו באואכתי יש לחלק דשאני תג זיהוי שאי ., ע"כליה מלבוש משאויוכדו', בזה גופא 

 לחולה תכשיטי. 
לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת ולא בתריס  (סג.) בשבת הא דאיתאכ ,כה"ג בכלל תכשיט לחולה הואבי"ל  ד דעודאלא 

 '", ע"כ. ויעויוגו'א אינן אלא לגנאי שנא' "וכתתו חרבותם לאתים "אומר תכשיטין הן לו, וחכ "א, ואם יצא חייב, רכו'
לבעלי מלחמה  להם, אבלאינם תכשיטין שכ"ז לשאר בנ"א כי  (שם) ש"בערוה וביאר שפסק כחכמים. (סי' שא סע' ז) בשו"ע

 הוא חלק מבגדי החולים.כי הערוה"ש י"ל דהכא יודה  סברתשמפקפק ב (שם) הקובץ תשובות ואף. , ע"כדיוהרי הם כבג
 אפשר אםד בשבת, בו לצאת מותר אם, עמו לשאת חולה שצריך זיהוי כרטיס כת' לעניןאות ב(  נג סי' ח"ד )יו"ד אג"משה שו"מ

 הםב לילך ממפתחות שעושים כמו תכשיט ממנו יעשה, זה בלא לילך לו אסור אם אבל. מוטב, הכרטיס בלא לצאת לו
שש"כ ) ל"הגריש"א זצ]ודעת  .דיליה, ע"כ תכשיט דזהו, מותר, החולים שלובשים כמו צמיד כעין דווקא הוצרכו ואם. בשבת

 ואכמ"ל[. .בשבת לחברםמותר בלי לקרוע את הסרט ע"י כפתור הנלחץ באופן שא"א להסירו שסרטים שסגירתם פ"מ אות לב( 
לא יצא החייט דלהא סע' י"ב שפסק השו"ע אינו דרך כבוד ותכשיט ודמי  כי נ"דב להחמיר )פי"ח אות כה(השש"כ אולם דעת 

שחולה הנצרך לצאת בשבת וסרט על ידו, יכול לעשותו כחפת לשרוול חולצתו,  )פ"מ אות לב(ועיי"ש  .במחט התחובה לו בבגדו
  ורה התופסת את השרוול, ע"כ.גזאת אומרת שבסוף השרוול במקום לסגור ע"י כפתור או חפת, יעשה את הסרט כעין ח

כמו כן דמי להא דהאור זרוע כי  ב'דמי להא דכבלים. א' טעמים להתיר,  ההכא מצינו כמכי אולם נראה דלא דמי להתם 
משא"כ בהא דסע' י"א דלא שייך כי הוא בכלל בגדי החולה וחשיב תכשיט.  ג'דרך המאושפזים לעונדם כל ימות השבוע. 

 לו כמבואר לעיל.אטעמים 
 

 במקום שאין עירוב לצאת בשבת מרשות לרשותאו להורי תינוק המאושפזים בבית חולים  יםמותר לחול העולה לדינא,
להוציאם  ןניתבאופן שבעודם לובשים סרט זיהוי המהודק היטב לגופם, ואין בזה משום איסור הוצאה. אבל אם הם רפויים 

, יכול לעשותו כחפת לשרוול זה. ומ"מ אף לשיטתם אם יש צורך לצאת בהםכל ב מחמיריםבקלות אין לצאת בהם. ויש 
ובאופן זה )בסוף השרוול במקום לסגור על ידי כפתור או חפת, יעשה את הסרט כעין חגורה התופסת את השרוול(  חולצתו 

 .נחשב כמלבוש
 

דבא"י מסיים )פרק עשירי(  בכפתור ופרחוכיוצ"ב כתב 
 -)וע"ש דכתב על מזונותיה  -על פירותיה, ועל מחייתה 

ומסתברא שהנה בא"י בברכת המזון נסיים על הארץ ועל פרותיה וכן 
 נראה שיש איזה ט"ס בדבריו(. על הארץ ועל מחייתה. ו

דפסקו ר' יצחק בעל  )הל' א"י ב' י"ד( בפאת השולחןוכ"כ 
התוס' וספר האגודה דבא"י בברכת המזון יסיים על 
הארץ ועל מזונותיה, וכן בברכת מעין ג' על הארץ ועל 
מחייתה, כמו בברכת הפירות שמסיים על הארץ ועל 

  פרותיה, וכן פסק בספר כפתור ופרח פ"י.
וכתב דדעת )שם(  העמק שאלהוכבר עמד בסברא זו 

ר"י גאון דעל המזון יש ג"כ חילוק בין א"י לחו"ל, 
ובא"י צריך לברך על הארץ ועל מזונותיה, וכמ"ש 
בפאת השולחן בשם האגודה וכפתור ופרח, אבל לא 

 נראה הכי דעת הפוסקים.
שאלה מה )ח"ב סי' נ"ה(  בהלכות קטנותמצינו  -ד 

י על הארץ ועל מחייתה ועל כלכלתה שמסיימים בא"
 וכן על הארץ ועל פרי גפנה אי שפיר עבדי. 

צריך לראות שבברכת המזון מסיימין על  - והשיב
הארץ ועל המזון ולמה אין אומרים על מזונה, והיה 
נראה ששבח א"י בז' מינין אלו לפי שהן מזון ואור 
ומשמחין את העולם, לפי שברוב מקומות אין נמצאין 

ם ביחד, יש אקלים שאינו מוציא חיטים, ויש כול
שאין בו תמרים, ויש שאין בו גפנים וזתים, ומכלל 
שבחי א"י דמלבד כל שאר פירות שידועים בעולם אלו 
הז' שהם ראשים וטובים מן הכל נמצאים יחד, ולכן 
יש לשבח על הארץ ועל כל פרותיה יחד, אבל גפנה או 

ם שבח כל כך. על מחיתה שהם דברים פרטיים אין בה
ולפי זה על היין יותר טוב שיחתום ועל פרותיה, כמו 
שפסק בשו"ע סי' ר"ח, ולענין על מחייתה אין לשנות 

 מנהג ראשונים.
דהביא דברי הלק"ט דאין )סי' ר"ח ס"י(  בברכ"יויעויין 

והדר הביא דברי הכו"פ  .לשנות מנהג ראשונים
מזון והאגודה, וסיים דבא"י לא נהגו לחתום בברכת ה

 על הארץ ועל מזונותיה.
דעל מיני מזונות )ש"ר פרשת מסעי ס"א(  הבן איש חיוכ"כ 

שגדלו בא"י מחותם על הארץ ועל מחיתה, וה"ה ביין 
 הכה"חשל א"י חותם על הארץ ועל פרי גפנה. וכ"כ 

דבא"י נוהגין לחתום על הארץ ועל מחיתה, )ס"ק נ"ח( 
הג פשוט וכן המנ ועל הגפן על הארץ ועל פרי גפנה.

    אצל בני עדות המזרח.
דכתב דהוא )ח"א סי' ק"ח(  הר צביויעויין עוד בשו"ת 

למעשה בירך על פרי גפנה, אך על המזונות בירך על 
 המחיה מפני לא היה ברור לו אם הם מאה"ק.

נשאל אם יש )יו"ד ח"ג סי' קכ"ט ס"ק ד'(  באג"מאולם 
לשנות ולברך בא"י על מחייתה, כשם שמברכים על 

דנו לשנות בנוסח ביפרותיה, והשיב דבודאי אין 
הברכות כלום, וממילא אין לשנות, ואף שבפאת 
השולחן הביא דהר"י בעל התוס' פסק כן, כיון דבתוס' 
וברא"ש לא מצינו זה אין לסמוך ע"ז, וכן על האגודה 

המפורסמים לא כתבו זה והכו"פ, כיון שהפוסקים 
אין לשנות הברכה בא"י, וכמדומה לי שהמנהג גם 

 בא"י שלא לשנות. עכ"ד. 
כיצד יש לנהוג לענין ברכת הגפן.  יוולא נתברר בדבר

גם אצל בני אשכנז לחתום ונראה דהיום המנהג בא"י 
 ]ביין הנעשה מענבים הגדלים בא"י[ על פרי גפנה.

ולמעשה רוב הקמח הנמצא בא"י מקורו בדגן ]
המיובא מחו"ל, אולם נפ"ק למעשה איכא בדבר 

        בקמח מצה שמורה שהינו רק מגדולי א"י[.

 
 
 

 
 
 
 

 

 )ב(סעודת מלוה מלכה 
 

 - ענין העצם שנהנית רק מאכילת מוצאי שבת
"ואמרו חכמים ]עי' ב"ר כח, ג[ אבר אחד נברא באדם 

שמו, ואינו נהנה בשום אכילה שיאכל האדם  ונסכוי
 )לבוש סי' ש(אלא כשיאכל במוצאי שבת ללוותה". 

"במטה משה ]סי' תקיג[ כתב לוז שמיה, וממנו  -
האדם בעצם הטיפה, וכאשר ימות האדם  נתהוה

העצם זה אינו נימוח, ואפילו יכניסו באש אינו נשרף, 
וברחיים אינו נטחן, בפטיש אינו מתפוצץ, וממנו יחיה 
האדם לעת התחייה, והוא המקבל עונג ועונש אחר 
מיתת האדם, ועצם הזה שרשו ועיקרו מעצם 

 )אליה רבה שם ס"ק ב(השמים". 

ול אחד דמטעם זה אמרו חכמים "ושמעתי בשם גד -
ז"ל כל עצמות אדם נעכלים בקבר חוץ מעצם זה 
וממנו יחיה תחיית המתים, והיינו משום דכל 
העצמות קבלו הנאה מאכילת עץ הדעת, אבל העצם 
הזה כיון שאינו נהנה משום אכילה רק במוצאי שבת, 
לא קיבל שום הנאה מאכילת עץ הדעת שהיה בערב 

ה עליו הגזרה כי עפר אתה ואל שבת ועל כן לא נקנס
)עולת עפר תשוב, ומתקיים ואינו שב לעפר לעולם". 

 שבת שם(
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