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"ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום" )כה, ל(.
בספר "לב שלום" מדרשותיו של הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל העלה כמה תמיהות 

על פסוק זה: 
לכאורה קשה, הלא הנזיד שבישל יעקב היה עדשים, והרי ידוע שכאשר מבשלים עדשים 
נעשה צבעם ירוק ולא אדום, ומדוע עשיו קרא לזה אדום? עוד יש להבין, שלכאורה שמו 
אכן,  )ראה רשב"ם(,  הזה"  האדום  "מן האדום  לאכול  תאוותו שנתאווה  על  מורה  "אדום" 
באמת בזה שקרא את המאכל בשם "האדום" אינו מורה מאומה על תאוותו, אלא במה 

שאמר "הלעיטני" זהו מורה על תאוותו, וא"כ מהראוי היה לכנות שמו בלשון זה?
ועוד יש לתמוה, שכשביקש עשיו מיעקב את המאכל, אמר לו, "הלעיטני נא וגו' ", והנה 
אמרו חז"ל כשיעקב אמר ליצחק "קום נא שבה" וגו' אמר יצחק הקול קול יעקב – שמדבר 
בלשון תחנונים, ואילו עשיו בלשון קשה מדבר – "יקום אבי" )ראה רש"י כז, כד(, וראה זה 
פלא, דווקא כאן במעשה המורה לנו על גודל תאוותו וחיפזון אכילתו, מדבר הוא בלשון 

שאינה שגורה על פיו, ואומר 'הלעיטיני נא', אתמהה?
והנה, קושיא אחת מתורצת בחברתה. שבאמת עדשים לאחר שנתבשלו כל צרכם נהפך 

צבעם לירוק, אך כשעדיין לא נגמר בישולם צבעם אדום.
והנה כשעשיו ביקש הלעיטני נא, לא נתכוון כלל לדבר דרך נימוס, אלא כוונתו היתה 
שייתן לו "נא" לפני גמר בישולם ]מלשון "אל תאכלו ממנו נא" הנאמר בקרבן פסח[, בעוד 
שצבעו עדיין אדום, מכיוון שהיה כ"כ תאב לאכול עד שלא רצה להמתין לגמר בישולם, 

וזה לגודל תאוותו, עד שאחזו בולמוס ממראה המאכל.
וא"כ שפיר יוצדק לקוראו "אדום" ולרמז בשמו זה את גודל תאוותו, שהרי זה שרצה 

לאכול "מן האדום" – כלומר: בעת שהוא עדיין אדום, וזה מורה לנו גודל תאוותו. 
                                                   )להתעדן באהבתך – יש"כ למחבר הרב אהרון לוי שליט"א(

"ַוְיִהי ִּכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְרֹאת" )כז, א(.
מפרש רש"י: "...דבר אחר: כדי שייטול יעקב את הברכות".

כלומר, לשם מטרה זו, שייטול יעקב את הברכות, עשה הקב"ה את יצחק עיוור. ולכאורה 
מדוע? הרי יכול הקב"ה לסדר שהברכות יהיו ליעקב וגם בלי להזדקק לכך שיצחק יהיה 

עיור. מהו, אפוא, הקשר בין העיוורון של יצחק אבינו לבין הברכות המגיעות ליעקב?
עשיו  שכשראה  מסופר,  ד(  סז,  )ב"ר  במדרש  שהנה  זצ"ל,  פלאג'י  אברהם  הרב  פירש 
הוא  רוק מפיו",  וזורק  בגרונו כמאן דמחייך,  "התחיל מחכך  שיעקב לקח את הברכות, 

התחיל לכחכח בגרונו ולירוק.
מה פשר הדבר?

"מסי  רשב"ם:  ופרש  רוקיה",  ומסי  הוא  "בוכרא  איתא:  קכו:(  )דף  בבבא בתרא  בגמרא 
רוקיה – לעין", כלומר, הרוק של הבכור מרפא את חולי העין.

ואומרת שם הגמרא: "גמירי: בוכרא דאבא – מסי רוקיה, בוכרא דאמא – לא מסי רוקיה", 
רק בכור מאב רוקו מרפא, ולא בכור מאם.

ותיווכח שאני הבכור,  כשעשיו ראה שלקחו לו את הברכות, אמר: "אבא, מיד תראה 
שהרי הרוק שלי ירפא אותך. התחיל לירוק – אך ללא הועיל".

מדוע? כי עשיו באמת לא היה הבכור, כמו שמובא ברש"י לעיל )כה, כו(, שהנכנס ראשון 
יוצא האחרון. נמצא שעשיו היה רק פטר רחם, אך לא בכור ליצירה, הוא לא היה בכור 

לאביו, והרי כפי שהובא מהגמרא שם, בכור מאם – רוקו אינו מרפא כי אינו בגדר בכור.
זו, אפוא, כוונת רש"י באמרו שהקב"ה עשה שיצחק אבינו יהיה עיור כדי שיעקב יוכל 

לקבל את הברכות.
הכיצד? כששמע יצחק שלקח יעקב את הברכות כתוב: "ויחרד יצחק חרדה גדולה עד 
ונוכח לדעת שהיריקות אינן מועילות לרפאו  ואז שמע את עשיו מתחיל לירוק  מאד". 
מעיוורונו. חשב לעצמו יצחק: רגע, מדוע באמת היריקות אינן פועלות את פעולת הריפוי 
יעקב שהוא הבכור  יהיה",  ברוך  "גם   – אינו הבכור. ממילא  ודאי משום שעשיו  שלהן? 
האמיתי בא ונטל את ברכותיו בדין.                                                               )ומתוק האור(

"ַוִּתַּקח ִרְבָקה ֶאת ִּבְגֵדי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגֹדל ַהֲחֻמֹדת, ֲאֶׁשר ִאָּתּה ַּבָּבִית ַוַּתְלֵּבׁש ֶאת ַיֲעֹקב, 
ְּבָנּה ַהָּקָטן" )כז, טו(.

פירש רש"י: "שחמדן עשו מנמרוד שהיו בגדי נמרוד, ועשו הרגו ולקחן". 
ויש לתמוה תמיהה גדולה, דאם כן הבגדים הללו שייכים ליורשי נמרוד, והיאך לבשן 

יעקב, הרי ידוע )בבא מציעא, דף מא.( 'שואל שלא מדעת - גזלן הוא'?
ונראה לפרש, דהנה איתא ברש"י במסכת פסחים )דף נד:, ד"ה בגדו של אדם הראשון( דאותם 
בגדים שגזל עשיו מנמרוד היו בגדי אדם הראשון שלבש בגן עדן ונתנם אדם הראשון 

לנמרוד.
וב"חתם סופר" )בפר' בראשית בכמה מקומות, וכן בספר "ברכה משולשת" לרבי יהונתן אייבישיץ( 
הביא מדרש על הפסוק "ויתפרו עלי תאנה" – 'באותו דבר שקלקלו נתקנו, מיד הלך אדם 

הראשון ועשה ציצית בבגדו'.
נמצא, שבגדי אדם הראשון היו טלית מצויצת, וא"כ יש ליישב דהרי קיימא לן בשולחן 
ערוך אורח חיים )סימן יד, סעיף ד( שבטלית מצויצת מותר להתעטף שלא מדעת הבעלים, 
דניחא ליה לאיניש דתיעביד מצווה בממונו, ועל כן שפיר נטל יעקב בגדי נמרוד שלא 

לדעת הבעלים, דזכין לאדם שלא בפניו בכדי שישתמשו בממונו בדבר מצווה...
          )גנא דפלפלי(

הּו ַוֹּיאֶמר, ַהֹּקל קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו ְוֹלא ִהִּכירֹו ִּכי ָהיּו ָיָדיו ִּכיֵדי ֵעָׂשו ָאִחיו  "ַוְיֻמּׁשֵ
ְׂשִעֹרת ַוְיָבְרֵכהּו" )כז, כב-כג(.

הקשה ה"אור החיים" הקדוש: מדוע סמך יצחק על הסימן שידיו של האיש הניצב מולו 
שעירות כידי עשו – יותר מאשר על קולו שהיה קול יעקב? ותירץ, שהקול יכול להשתנות, 

או מצד המשמיע או מצד השומע, בעוד הרגשת שערות הידיים היא סימן מובהק.
הסבר אחד מובא בשמו של הגאון רבי צבי יחזקאל מיכלזון זצ"ל, ובעל שו"ת "תירוש 
ויצהר": על הפסוק )לעיל, ו( "ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור הנה שמעתי את אביך 
מדבר אל עשיו אחיך לאמר", הקשה הצדיק רבי מנחם מרימנוב בשם הרב הקדוש רבי 
וזה לא  הלא בדרך כלל בתורה המילה "לאמר" מורה שיאמר לאחרים,  נחמן קאסובר: 
שייך כאן? עוד הקשה: איך לא ירא יצחק פן יודע הדבר ליעקב, ואז ינסה להתחכם כנגדו 

שיקבל הוא את הברכות, ולא עשו?
יעקב  יבוא  שאם  בדעתו  דימה  הוא  אך  כזאת,  מעורמה  יצחק  חשש  שבודאי  ותירץ, 
בעורמה לקבל את הברכה ממנו – בודאי ישנה את קולו וידבר בקול עב כמו עשיו. והנה, 
מצאנו )מכות יא.( ש'דיבור' הוא קשה ו'אמירה' היא רכה, ולפי זה יתבאר הפסוק אל נכון: 
"ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר", כלומר: שיאמר 'אמירה רכה' כשיבוא אל אביו, ולא 
וזאת כי "הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו  ישנה את קולו לקולו העב של עשיו, 
לאמר", דהיינו: יצחק אמר לעשיו שישנה את קול דיבורו לאמירה רכה, כדי שאם יבוא 
יעקב ובודאי ישנה את קולו לקולו של עשיו – ידע יצחק שאין זה עשיו. ואתה בני, אמרה 

רבקה ליעקב, היזהר שלא לשנות את קולך...
ואם כן, מיושבת תמיהת ה"אור החיים", שכן ליצחק היו שני סימנים שעשיו הוא העומד 
לפניו ולא יעקב: האחד – ידיו השעירות כידי עשיו, והשני – קולו שהוא קול יעקב, ואילו 
היה זה יעקב, בודאי היה משנה את קולו לקולו של עשיו...                        )ושלל לא יחסר(

"ַהְבָרָכה ַאַחת ִהוא ְלָך ָאִבי ָּבְרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי" )כז, לח(.
כאשר עשו פונה ליצחק בבקשה זו, יש בזה הכרה בברכות שניתנו ליעקב, שהרי הוא 
מבקש ברכני גם אני! כלומר בנוסף לברכות שיעקב קיבל ממך, תן גם לי ברכה כזו! וכאן 
עלינו להבין, הלא כניעה זו אינה מתאימה לעשיו, ומצופה היה שינסה לבטל את נתינת 
הברכות ליעקב, ולהביא לכך שרק הוא, עשיו, יזכה בברכה ולא יעקב. מדוע, אם כן, נכנע 

עשיו בקלות כה רבה?
אומר על כך רבנו יוסף חיים זצ"ל, ה"בן איש חי" זצ"ל: המדרש מספר )תנחומא תולדות 
תמורת  ואמר:  וחומר  קל  נשא  בשר,  אביו  את  האכיל  שיעקב  עשיו  כג( שכאשר שמע 
העדשים שנתן לי, לקח את בכורתי, ולאבא נתן בשר, אם כן מי יודע איזו ברכה עצומה 

הוציא ממנו בתמורה, וזוהי זעקתו הגדולה והמרה של עשיו.
נמצינו למדים מכך שעשיו חשד ביעקב שהוא קמצן גדול, ולכן אין הוא נותן מאומה 
בחינם... הראיה לכך היא שתמורת מרק עדשים שביקש מיעקב, נאלץ עשו למכור את 
הבכורה. סבור היה עשיו שבאותה שיטה פעל יעקב עתה, ותמורת מנת הבשר שהגיש 
לא  הבכורה  במכירת  נוסף:  דבר  עשו  הבין  זה  מכוח  הגונה...  ברכה  יעקב  גבה  לאביו 
הסתפק יעקב בהסכמה עקרונית בעל פה, אלא דאג שההסכם יחול ללא עוררין, בהיותו 
כך  ולשם  המכירה,  על  ערעור  למנוע אפשרות של  כיצד  היטב  יודע  הוא  חכם  תלמיד 
טרח להשביע את עשיו על כך, להחתים אותו על שטר ולהגיש לו לחם כדי לסגור את 
העסקה... אף כאן, הסיק עשיו, אין ספק שיעקב לא רק נטל את הברכות, אלא סידר את 
העניין כולו על הצד הטוב ביותר מבחינתו, כך שלא נשאר את פתח של ספק בכך, ולא 
נותר לו אלא להשלים עם המצב... ולכל היותר – לבקש גם לעצמו ברכה.     )אדרת אליהו(

כולם 
מצטרפים 

לבית המעשר
מה איתך?*

הפרשת תרו"מ לפי דעת השו"ע

08-9214829
תצטרף - תהדר
בית המעשר

08-9214829
תצטרף - תהדר
בית המעשר

*ספר יקר ערך מתנה 
למצטרפים החדשים

המכון לסת"ם
עבודת הקודש
מכירת ס"ת, תפילין, 

מזוזות וכל צרכי הסת"ם.

פל': 054-8484945 רפאל ש. 

יש לקרוא את החסויות לאחר השבת
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הללויה
מגשימה הזדמנות לחלום!

המחירים הכי טובים בשוק

סניף ר' יהודה הנשיא 33, אלעד.

  אגם פאלאס אירועים  

גיסין 11 פ"ת טל. 9316606

שבת מברכין וערב ראש חודש

שבת שלום ומבורך! 

רוצה לעמוד תחת החופה בקרוב?

"ביחד עם השם"
מרכז שידוכים איכותי

לבנות הסמינרים ובחורי הישיבות 
השואפים להקים בית של תורה!

צוות עם נסיון ודסקרטיות מלאה
לכל העדות )אס"ת( מגיל 18-30

בעיקר למשפחות החרדיות
הרישום חינם!

054-8439416
0548439@okmail.co.il



ניתן לקבל את העלון במייל RLEVRON@IAI.CO.IL  הערות והארות, תרומות ובקשות להפצת העלון יתקבלו בברכה בטל': 03-9094245.

איש העסקים ביקש מנהג המונית סיפור לשבת
שייקח אותו הישר לבני ברק... 

לפרנסתם  לדאוג  כיצד  רבות  דרכים  עולם  לבורא 
 – מסוים  כסף  סכום  לך  קצב  הוא  אם  ברואיו,  של 
להתנכל  אחרים  ינסו  אם  גם  במלואו.  אותו  תקבל 
כלל,  ישתנה  לא  ה'  רצון   – כוחם  בכל  לפרנסתך 
וכל שנותר הוא רק לבטוח בה' ולהאמין שהוא הזן 

והמפרנס היחיד!
מספרת אשתו של מלמד בת''ת של חסידות קרלין 
האחרונה,  בשנה  שאירע  מדהים  מעשה  ברק,  בבני 
"בחודש  רבים:  בקרב  ה'  וקידוש  להתעוררות  וגרם 
לביקור  מחו"ל  עסקים  איש  הגיע  התשע"ג,  אייר 

בארץ.
ומצוות קיבלו  וקרוביו הרחוקים מתורה  משפחתו 
כדי  תוך  מלכים,  בכבוד  וארחוהו  בשמחה  פניו  את 
שהם עורכים לו הכרות עם מגוון סגנונות האוכלוסיה 
התועים,  אחינו  של  וכדרכם  ארצנו.  את  המרכיבה 
לבקר  יעז  לבל  מספר  פעמים  אותו  והזהירו  חזרו 
אנשים  בה  גרים  "אשר  ברק,  בני  החרדית  בעיר 
יראו  שכאשר  וממון  בצע  תאבי  ומשונים,  מסוכנים 
אדם כדמותך, ינסו בכל דרך לסחוט ממך את כספך 
לצורך מטרותיהם האפילות", טענו בלהט ובביטחון 
בני המשפחה, כמובן בהשפעת דברי הבלע של כלי 

התקשורת על הציבור החרדי.
בבהלה,  תחילה  הדברים  את  הנכבד שמע  האורח 
שנית בחשש ולבסוף בחוסר אימון קל. היאך קיימת 
מאורת צפע שכזו בתוככי מדינה נאורה ומתקדמת 
החליט  הוא  למיגורה?  פועל  לא  ואיש  כישראל 
לעשות מעשה בעצמו ולעורר את דעת הקהל בעולם 
הרחב אודות כך. לשם כך היה עליו, כמובן, לבדוק 

את הדברים מקרוב. 
ביום מן הימים האחרונים לשהותו בארץ הקודש, 
סיור  על  המשפחה  לבני  הודיע  התשע"ג,  באייר  י' 
קטן שהוא חפץ לערוך באזור, יצא התרחק מעט מן 
הבית ועצר מונית שחלפה במקום. "קח אותי לעיר 
בני ברק בבקשה", ביקש מהנהג. "לאיזה רחוב בבני 
משנה  "לא  ענה:  העסקים  ואיש  הלה.  שאל  ברק?" 
איזה רחוב. תגיע לבני ברק ותוריד אותי שם באיזשהו 

מקום, רוצה אני להכיר את העיר ואנשיה".
אך  המוזרה  מהבקשה  מעט  התפלא  המונית  נהג 

דרכם של נהגי מוניות היא להתקל ביצורים מוזרים 
עוד יותר, לכן פתח בנסיעה לכיוון בני ברק, כשהוא 

חושב לתומו היכן יוריד את נוסעו.
לרחוק  נכנס  והנהג  בהשגחתו  עולם  בורא  סובב 
מתלמודי  לאחד  בסמוך  ועצר  ברק,  בבני  "חבקוק" 
"הגענו  הידועה.  קרלין  חסידות  של  )'חיידר'(  התורה 
נהג  בדרמטיות  הכריז  כאן",  לרדת  תוכל  ברק,  לבני 
המונית. איש העסקים הודה לו, שילם ופסע בזהירות 
ובהתרגשות את צעדיו הראשונים על אדמת בני ברק 

המסתורית.
זקנים  עם  אנשים  וראה  עבר  לכל  הביט  הוא 
ופאות הלבושים בחלוקים וחליפות שחורות, קצרות 
שוליים  רחב  כובע  חובשים  הם  לראשם  וארוכות. 
שחור ואפל אף הוא. אכן, היו אלו מראות שלא ראה 

מימיו.
המבנים  אחד  אל  להיכנס  החליט  קל  בחשש 

שעמדו מולו, אל ה'חיידר' של חסידות קרלין.
הוא נכנס דרך השער הגדול, בוחן בעיון את עשרות 
צידי  בשני  בחיוניות,  סביבו  שהשתובבו  הזאטוטים 
משתלשלים  ולרגליהם  עבות  שיער  קווצות  ראשם 

חוטים לבנים בוהקים. 
כיתה  נראית  "כיצד  הבין.  שלהם,  הספר  בית  זהו 
ופסע לעבר  ומה מלמדים בה", הסתקרן  בבני ברק 
על  דפק  הוא  מוקדמת  הודעה  בלא  הכיתות.  אחת 
ראשו  את  הכניס  מעט,  המקולפת  החומה,  הדלת 
ושאל את הרבי הנדהם: "אפשר להיכנס בבקשה?"...

הילדונים הביטו בסקרנות בזר הלא מוכר, ולחילופין 
ואמר:  שחייך  צפוי,  הלא  מהביקור  המופתע  ברבם 
"בשמחה", ומיד הגיש לו בכבוד כיסא ישיבה לצידו.

שום מושג לא היה לרבי אודות האורח המצוחצח 
ומה הביאו הנה. מתוך עשרות ההשערות הפרועות 
לפנות  היה  ביותר  הטוב  הרעיון  בראשו,  שהתרוצצו 
"ילדים  להם:  לומר  ופשוט  הנרגשים,  הילדים  אל 
ונשיר שיר לכבודו של האורח המיוחד  יקרים, הבה 

שהגיע לבקר בכיתתנו".
"שלום  בשירת:  יחד  פתחו  והתלמידים  הרבי 
עליכם", הלחן הנוגע ללב כל יהודי ונשמע בכל בתי 
ישראל בליל שבת, כברכה לכבוד האורח. הרבי עצם 

בדבקות  שרו  הם  הכיתה  ילדי  עם  ויחד  עיניו  את 
ובהתלהבות.

לאחר כמה רגעים, הרבי פותח את עיניו כדי לבחון 
את תגובתו של האורח, ולתדהמתו גילה כסא מיותם 

לצידו, האורח נעלם מהכיתה!
אליהו  אולי  זה  היה  האם  האורח?  נעלם  'להיכן   
עיניו  ולנגד  מהכיתה  יצא  לעצמו.  תהה  הנביא??...' 
הנדהמות נגלה מחזה מרטיט: האורח המסתורי עמד 

בפינת הפרוזדור, מתמוגג בבכי כילד קטן!
פנה אליו בבהלה: "רבי יהודי, מה קרה? האם עשינו 

דבר לא טוב???..."
איש העסקים הקשוח ניסה לעצור את הבכי ואמר: 
פשוט  אתם  אך  תחושתי,  את  להסביר  יודע  "אינני 
של  המתוק  וביחס  המיוחדת  בשירה  אותי  ריגשתם 
הילדים הזכים והטהורים האלה. האם יש עוד טוהר 
"תמיד  עצומה.  בהתרגשות  מלמל  בעולם?"  כזה 
תושבים  המאכלסת  עיר  היא  ברק  שבני  לי  סיפרו 
שכחו  אך  הרף,  ללא  כסף  לסחוט  המנסים  מוזרים 

לספר על הטוהר והקדושה האמיתיים שיש כאן.
דע לך, שביקרתי בהרבה מקומות בעולם שביקשו 
את תרומתי וניסו להתפאר ולהרשים אותי במוסדות 
שבניהולם, אך יופי רוחני וטהור כמו פה, מעולם לא 
שיק  שהוציא  לפני  לא  בהתרגשות,  סיים  ראיתי", 
התלמוד  לפקודת  ספרות  מס'  עליו  שרבט  מכיסו, 
תרומת  "מבחינתי,  והבטיח:  סיים  כשהוא  תורה 
לביתי  לשוב  כבר  עלי  ההתחלה,  רק  זו   18,000$
ובמקומות דומים  בחו"ל, אך עוד אחזור לבקר כאן 

בעיר מיוחדת זו"... 
הטומאה  ים  בתוך  לוי עסקו בתלמוד תורה  שבט 
השורר במצרים. אשרי אלו שבדורנו השומרים בכל 
כוחם על שלהבת התורה לבל תכבה מרוחות החולין 
ברכה  לשפע  לוי,  כשבט  וזוכים,  בחוצות  המנשבות 
ופרנסה היישר מידיו של הקב''ה. כמו שמבטיח לנו 
הרמב''ם בפרוש: "ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש 
לשרתו  ה'  לפני  לעמוד  רוחו...  נדבה  אשר  ואיש... 
לו  ויזכה  נתקדש...  זה  הרי  ה'...  את  לדעה  ולעובדו 
בעוה''ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים וללויים".
                           )אמונה שלמה – בראשית, יש"כ למחבר(

האם מותר לטלטל שעון יד
במקום שאין עירוב?  הלכה לשבת

בענין טלטול שעון יד בשבת לצאת עמו לרשות הרבים במקומות שאין עירוב, כבר כתבנו 
בזה בילקוט יוסף שבת כרך ב' )עמוד שא(. וכעת הראני אחד התלמידים שבשו"ת תפלה למשה 
)שבת, סימן יב( כתב לחלוק על מ"ש בשו"ת יחוה דעת ח"ג )סימן כג( בטעם ד"ז. אולם המעיין 
היטב יראה שלא צדקו דבריו. דהנה ביחוה דעת שם כתב בתחלה, דלכאורה יש לאסור לדידן 
בדבר  בשבת  לרה"ר  לצאת  האוסרים  כדעת  סי"א( שסתם  )סימן שא  ערוך  השלחן  מרן  כדעת 
העשוי לתשמיש ולתכשיט, אולם יש לדחות דדוקא במפתחות של כסף שתולה אותם על צוארו 
אסור, הואיל ואין זה דרך מלבוש, אבל שעון הצמוד לידו הרי הוא כעין מלבוש, והרי זה דומה 
למה שפסק מרן השלחן ערוך )סימן שא ס"ט( כדעת הרמב"ם ור"ת, שמותר לאיש לצאת לרה"ר 
בטבעת שיש בה חותם, אף על פי שעשויה לתכשיט וגם להשתמש בה וכו', ואין לחוש משום 
דעשוי לאיש ולאשה, שכבר כתבו התוס' )שבת סד.( כמה טעמים להתיר מה שנהגו נשים לצאת 
לר"ה בתכשיטים, ולא חשו לגזירת חז"ל דלמא משלפא ומחויא, והובאו דבריהם בטור ובש"ע 

)סי' שג סי"ח(. עכת"ד. 
דרך מלבוש,  נחשב  אינו  וע"ז העיר, דמ"ש שמפתחות כסף התלויות על הצואר בשלשלת 
ודוקא צמיד או שעון לזרוע חשובים דרך מלבוש, צע"ג דהרמב"ם )פי"ט מהל' שבת הל' יד( ביאר 
הטעם שהיוצא בקמיע שאינו מומחה אינו חייב חטאת, "לפי שהוציאו דרך מלבוש". ע"ש. הא 
קמן דקמיע הנתון סביב צוארו בחוט וכיו"ב חשוב דרך מלבוש. וכן כתב המאירי )שבת סא.( וז"ל: 
אלו לא הותרו לצאת בהן אלא דרך מלבוש, כגון שהם קשורים "בצוארו או בזרועו או באיזה 
מקום שבאיבריו." אבל להביאן בידו אסור. עכ"ל. וכן כתב בחי' הר"ן שם, דדוקא דרך מלבוש 

מותר, והיינו כשמונח סביב צוארו, אבל לא בידו. ע"כ. 
ותמוה שמדמה דין קמיע לשרשרת עם מפתח, כי בקמיע דרך האדם הנושא אותו לעונדו על 
צוארו, ולכן חשיב דרך מלבוש. משא"כ בשרשרת עם מפתח אין דרך בני אדם לצאת עם מפתח 

כשהוא עונדו על צוארו, ואפילו מפתח כסף. וא"כ מה מקום לדמות קמיע למפתח.
ועוד כתב שם להעיר, דאם כוונת היחוה דעת שמפתחות של כסף שאין דרכן לצאת בהן 
בימות החול סביב צואריהן, רק להניחן בכיסן, וכדמשמע בסה"ת )סימן רמ( שהיו עושין כן רק 

בשביל השבת שלא יגנבו העבדים והשפחות תכשיטיהן וכו'. וע"כ לא חשיב דרך מלבוש, מה 
יד, אם כן במחכ"ת קיצר מאוד והעיקר חסר מן הספר, ועוד שסתימת מרן  שאין כן בשעון 
הש"ע משמע שכל דבר שעשוי לתכשיט ולתשמיש, אפילו שמתקשט בו גם באמצע השבוע 

אסור. וכן משמע מד' הרז"ה. ע"כ.
אולם דברי מרן איירו במפתח התלוי בשרשרת, דאף שהמפתח הוא מכסף ועשוי גם לתכשיט, 
עיקרו בא לתשמיש, ולכן מרן בשלחן ערוך אסר בזה. וכמ"ש במשנה ברורה שם, דהיינו אפילו 
אם כוונתו עתה לתלות על צוארו לתכשיט ולנוי, אסור מפני הרואה, אפילו לדעת ר"ת והרמב"ם 
לעיל בס"ט דמתירים בתכשיט לאיש. או דמיירי שהמפתח קבוע היטב בשלשלת שעל צוארו, 
ואין בקל למשלף אותו ולאחווי, אפ"ה אסור, מפני מראית עין. ע"כ. הא קמן שכל האיסור שאין 

דרך לצאת כך לרה"ר לשם תכשיט. 
לרשות  רגיל  יד  בשעון  לצאת  שאסר  דאף  כז(  אות  יח  )פרק  כהלכתה  שבת  בשמירת  ועיין 
הרבים, מכל מקום כתב, שהמיקל יש לו על מה לסמוך. ושם בהערה קיא הביא בשם הגרש"ז 
אויערבך, להתיר בזה, שכיון שרגילים כולם ללבשו על הגוף, הוה ליה דרך מלבוש. ולא דמי למה 
שאמרו בסימן שא סעיף י"א דכל שעשוי לתכשיט ולתשמיש אסור, דהתם צריך לפשטו לצורך 

השימוש, מה שאין כן בנ"ד שדרך שמושו בדרך מלבושו. עכת"ד.                             
)ילקוט יוסף שבת, מהד' אלקיים, ח"ב, עמ' קמ(
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שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי"ו וכל משפ', אילה בת פורן 
שושנה וכל משפ', פנחס ואיתמר )תומר( בני אביגיל הי"ו, 

יונתן בן עופרה ברכה הי"ו. 

לעילוי נשמתהעלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג לרפואת
שושנה פורן בת טאוס תחי', סעידה בת סאלם תחי', 

שושנה בת אליס עישה תחי', מאיר בן לאה הי''ו.
מרן רבי עובדיה בן גורג'יה זצוק"ל, מוסא בן יחיא ואהרון 
בן יחיא אהפל ז"ל, , אמנון בן עליזה ז"ל, מאיר אהרון ז"ל 

בן עישה הי"ו, שרה בת לאה ע"ה, יעל בת רבקה ע"ה. 

למערכת העלון דרוש מפיץ לזיכוי הרבים באזור בתי הכנסת שברח' המאירי ושברח' רשב"ם באלעד


