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והטע  ,כיו שאי צרי לה

מה הדין בכיסוי ניילון ע"ג פאה של אישה?

כיסוי ניילו לפאה לכאורה דומה לכיסוי ע"ג הכובע
שנתבאר לעיל בגיליו הקוד  .אמנ

כתב המנחת

יצחק 1שאי להתיר לאשה לצאת ע

כיסוי ניילו

ע"ג הפאה ,משו שרגילות הנשי שאינ משאירות
את הפאה על ראש לאחר שפוסק הגש  ,וא"כ יש
חשש שכשיפסק הגש

היא תסיר את הכיסוי

מראשה ותשכח ותעבירנו ד' אמות.
ומטע

כיסוי כזה אפילו

זה ,אסור לצאת ע

כשהכיסוי מג ג על פניה או על ג פה מפני הגש ,
שאפילו בדבר שהוא נחשב כמלבוש ,א

יש חשש

משקפיים האם נחשבים כמלבוש ומותר לצאת עמהם
לרשות הרבים?

יש לחלק בי סוגי המשקפיי
משקפי ראייה :באופ שלובש את המשקפיי בשביל
לראייתו וקשה לו לראות בלעדיה ,
2

מותר לצאת בה

לרשות הרבי  .והטע  ,משו

שבאופ זה נחשבי

המשקפיי

לגופו .ואע"פ שהחיי אד
במשקפיי

משו

לצאת

שיש חשש שמא יפלו ויבוא

להוליכ בידו ,כ"ז במשקפיי
אבל במשקפיי

3

למלבוש ונטפלי
כתב שאי

המצויי

שהיו מצויי

בזמנ ,

בזמננו אי חשש זה,

ומותר לצאת בה לרה"ר.
משקפי קריאה :הצרי למשקפיי

רק בעת שרוצה

לקרוא ,אסור לצאת בה אפילו בעת שה על עיניו,
1ש .
 2שמירת שבת כהלכתה ח"א פרק י"ח סעי ט"ז.
 3עיי מ"ב סימ ש"א ס"ק מ"ד.

ברה"ר

בודאי יבוא להסיר

ולהעביר ד' אמות.4
משקפי שמש :משקפי שמש רגילי

לובש

שאד

אות להג על העיניי מקרני השמש ,אסור לצאת
בה

לרה"ר .והטע  ,מחמת שיש חשש שיוריד

אות כשיגיע למקו צל ויעביר ד' אמות.
אבל משקפי שמש רפואיי
אפילו בבית ובמקו

שאד

לובש אות

שיש צל ,מותר לצאת עמה

לרה"ר ,מכיו שאי חשש שיוריד אות מעיניו.5
מה הדין לגבי יציאה עם תכשיטים בשבת?

תכשיטי אמנ אינ מלבוש א עכ"פ בטלי

שיסירנו ברחוב אסרו חז"ל את היציאה בו.

שצרי בה

הרי ה

משאוי ,וג

בעת הליכתו ברחוב

ה

לגופו של האד  ,ומשו כ אינ נחשבי למשאוי.6
אול  ,אפ"ה אסרו חכמי

לרה"ר

לצאת עימ

מחשש שמא תוריד האישה את התכשיט ע"מ
להראותו לחברותיה ותשכח ותעבירנו ד' אמות
ברה"ר.
אלא שכתב הרמ"א 7שכ"ז בזמ חז"ל ,אבל בזמנינו
אי הנשי

רגילות להוריד את התכשיטי

מגופ

ע"מ להראות לחברותיה  ,וע"כ כהיו מותר לנשי
לצאת בתכשיטי

לרה"ר .וההבדל בי זמ חז"ל

לזמנינו ,שבזמ חז"ל לא היו הנשי רגילות בלבישת
תכשיטי
ומשו

בכל יו  ,אלא בשבת ובזמני

מיוחדי ,

כ היה חשש שתוריד להראות לחברותיה,

אבל בזמנינו רגילות הנשי

ללבוש תכשיטי

בכל

 4שמירת שבת כהלכתה ש  ,עי"ש.
 5ש סעי י"ח והערה ע"א.
 6עיי שו"ע סימ ש"א וסימ ש"י ,ושמירת שבת כהלכתה ש
סעי י"ב.
 7סימ ש"ג סעי י"ח.

יו

ולא דווקא בזמני

אישה

מיוחדי  ,ולכ

לצאת ע

אות הצטיינות או דרגה שעל בגדו.13

הלובשת תכשיטי אי בזה שו מיוחדות מסויימת,

והטע

ומשו כ אי חשש שתוריד להראות לחברותיה.

נחשב לתכשיט.

א יש לדעת ,שאמנ

זהו המנהג המקובל ללבוש

תכשיטי בשבת ולצאת עמה לרה"ר ,א יש מקו
להדר ולא לסמו על ההיתרי השוני  ,ולא לצאת
ע

תכשיטי

לרחוב ,ובפרט בערי

גדולות שיש
8

חשש להיות רשות הרבי מדאורייתא .
האם מותר לענוד שעון על היד?

מפני שדבר זה לכבוד הוא לה

אול  ,אסור לרופא לצאת ע

כ

ומשו

תג זיהוי ,וכ שומר

אזרחי אסור לו לצאת ע תג זיהוי המוצמד לבגדו,
מפני שאי זה בא לכבוד ולקישוט לה

14

.

האם מותר לאדם אלרגני לצאת עם תווית המעידה
על כך?

תווית המעידה על אלרגיה ,אסור לצאת בה בשבת.

שעו זהב שבדר כלל אי רגילי להסיר אותו מהיד

והטע

היה

מכיו שאינה תכשיט לאד  ,ואמנ

כשהוא מפסיק לפעול ,הרי הוא תכשיט ומותר

מקו לומר שא התווית עשויה כעי צמיד ונלבשת

לצאת בו בשבת ]אבל אד שמוריד שעו כזה מידו

סביב היד באופ שיש בזה קצת קישוט ,שיהיה מותר

כשהוא מפסיק לפעול ,אי השעו נחשב לו כתכשיט,

לצאת בה ,א עכ"פ ההלכה למעשה בזה שאי לצאת

ואסור לו לצאת עמו בשבת במקו שאי עירוב[.9

בתווית כזו בכל אופ  ,שס"ס אי"ז קישוט.

שעו רגיל שאינו משמש כתכשיט אלא כל מטרתו

מקל העשוי לכבוד ,האם מותר לצאת בו בשבת?

ג

היא להראות את השעה ,אינו נחשב כתכשיט שהרי

ישנ

כשהוא מפסיק לפעול רגילי להסירו מ היד ,וע"כ

מצופה כס וכדו' העשוי לכבוד ,ואי לצאת במקל

אי לצאת בו בשבת .10אמנ יש שרצו להתיר זאת,

זה בשבת .ואע"פ שמקל זה בא לקישוט ,אפ"ה לא

מכיו שהוא מלובש על היד וכול

רגילי

כ

ללובשו הרי הוא דר מלבוש .11אול כתב האגרות

אנשי

מכובדי

הרגילי

לשאת ביד

מקל

הותר לצאת בתכשיט אלא כשהוא עונדו על גופו,
אבל להחזיק בידיו אי היתר בכל אופ .15

משה ,12שראוי לכל ב תורה וירא שמי שלא לסמו
על היתר זה.
ולמעשה יש על כל אחד לעשות שאלת רב כיצד
לנהוג בזה ,ובפרט בערי גדולות שיש חשש להיות
רשות הרבי מ התורה.
האם מותר לחייל לצאת עם אות הצטיינות או דרגה
על בגדו?

בדר כלל מותר לאד
המוצמדי

לצאת ע

אל בגדיו ,ומשו

המתירות לאד

לצאת ע

פריטי
כ

ישנ

לקישוט
דעות

סמל המראה את

בגליון הבא:
−

כפתורי התפורי בבגד לרזרבה הא מותר לצאת
בה בשבת?

−

הא מותר לצאת בתווית ניקוי יבש או מחיר וכדו'
שנשארה בבגד?

−

מה יעשה אד ששכח ויצא לרחוב )שאי בו עירוב(
ע דבר שאסור לצאת בו בשבת?

השתייכותו לאיזה תנועה או ארגו  ,וכ מותר לחייל
 8עיי שו"ע סימ ש"ג סעי י"ח ובביאור הלכה ש ד"ה כי בזה,
שו"ע הרב סימ ש"ג סעי כ"ג ,שמירת שבת כהלכתה ש .
 9ש סעי כ"ז והערה ק"ט.
 10שמירת שבת כהלכתה ש  .ומנחת יצחק ח"א סימ ס"ז.
 11אגרות משה או"ח ח"א סימ קי"א  .ועוד עיי שמירת שבת
כהלכתה ש הערה קי"א מה שכתב בש הגאו ר' שלמה זלמ
אויערב זצ"ל.
 12ש .

 13שמירת שבת כהלכתה ש סעי כ"ה והערה ק"ג.
 14ש .
 15שמירת שבת כהלכתה ש סעי ל'.

