
 

 

 

 

 

  רשות הרביםל ובזוג בחותם ובהמה יציאת עבד

בחותם  )לרשות הרבים(והאמר שמואל: יוצא העבד  ?!)שאסור לצאת בכבול(ומי אמר שמואל הכי  )ומקשה( )נ"ח א'(
  !, אבל לא בחותם שבכסותוא דעבדא()והוא כבלשבצווארו 

)מותר בחותם שבצווארו היות שמפחד להסירו. ובכסותו אסור, שמא יישבר לא קשיא הא דעבד ליה רביה  )ומתרץ(

 דעבד איהו לנפשיה. )דאסור(, הא ויישאנו(

לין טומאה , ולא בחותם שבכסותו. זה וזה אין מקב)ולעיל אמר שיוצא(לא יצא העבד בחותם שבצוארו  ורמינהו:
. ולא בזוג שבצוארו. אבל יוצא הוא בזוג שבכסותו. זה )דלאו לנוי עביד, להיטמא משום תכשיט, וכלי תשמיש נמי לא הוי(

. ולא תצא בהמה לא בחותם שבצוארה, ולא בחותם שבכסותה, ולא בזוג )שהם תכשיט(וזה מקבלין טומאה 
 . )שאין תכשיט לבהמה(זה וזה אין מקבלין טומאה  .)שנראה כמוליכה למוכרה(שבכסותה, ולא בזוג שבצוארה 

דעבד איהו לנפשיה? ואמרינן, לא, אידי  )ברייתא שלא יצא אפילו בחותם שבצוארו(לימא הא דעבד ליה רביה, הא 

)שאם נשבר אין מקפיד בשל מתכת, וכאן בשל טיט  )ברייתא שאסרה(, וכאן 1דעבד ליה רביה )שמואל וברייתא(ואידי 

יוצאין בו; דבר שאין מקפיד  אין: דבר המקפיד עליו רבו, . כדאמר רבה בר אבוהשבריו לבית אדונו( עליו להביא
 . יוצאין בועליו, 

דילמא מיפסיק  זוג שבצוארו אמאי לא, )ומקשה(אמר מר: ולא בזוג שבצוארו, אבל יוצא הוא בזוג שבכסותו. 
 ! י לאיתוייואתא לאיתויי, זוג שבכסותו נמי, ליחוש דילמא מיפסיק ואת

ומשוי נמי לא תו דהשתא ליכא למיחש דילמא מפסיק, )שהוא ארוג בכסו הכא במאי עסקינן דמיחא ביה מומחא )ומתרץ(

 לא גזרו. -, וכדרב הונא בריה דרב יהושע. דאמר רב הונא בריה דרב יהושע: כל שהוא ארוג הוי(

 שיטות הראשונים

בצווארו יצא,  -ו רבו, בין בכסותו בין בצווארו. ובשל טיט אין העבד יוצא בחותם של מתכת שעשה ל ,למסקנה
ובכסותו לא יצא. ואם עשאו בעצמו, בכל עניין לא יצא בו. ובהמה לא תצא בחותם שבצווארה ולא בחותם 

 .2שבכסותה ולא בזוג שבצווארה, ולא בזוג שבכסותה

שיוצא בחותם טיט  פסק הרמב"ם. וכן 3החילוק בין ָעבד ליה רביה, לָעבד איהו לנפשיהאינו מזכיר  הרי"ף
 .4הרמ"א וכן פסק כתב החילוק. והרא"שעבד לנפשיה. וצ"ב.  אפילובצווארו, ומשמע 

 יט , מה שמותר לצאת בו, אע"פ שאין זה תכשבאור זרוע: ביאר יציאה בחותם טיט סביב הצוואר, כשעשה לו רבו

                                                

 פירוש, דהכי ניחא טפי לשנויי דהיינו סתם חותם, דלא שכיח דלעביד ֶעֶבד גופיה חותם לנפשיה, שהרי גנאי הוא לו. ריטב"א.  . 1

 קיצור פסקי הרא"ש, סימן ג.  . 2

שסובר שלמסקנת הגמרא שחילקה בין  )או"ח שד,א(גם הטור השמיט החילוק בין עבד ליה רביה לעבד איהו לנפשיה. וביאר הגר"א  . 3
)של החילוק נמי מיתרצא בהכי. והגמרא חזרה בה מסברא הראשונה  )הסתירה בדברי שמואל(חותם מתכת לשל טיט, גם קמייתא 

 נה אין חילוק בין של רבו לשל עצמו. עיי"ש. , ולמסקבין עבד רביה לעבד איהו לנפשיה(

 .()שבת יט,יחם "רמב –מקורות או"ח שד,א.  . 4
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לעבד, ואדרבה גנאי הוא לו, הואיל ועבד יוצא בו כל השבוע, הוה ליה כמלבושו, ולא מיתסר עליה משום 

 . 6הרמ"אוכן פסק  .5משוי

, מהר"ם תוספותדעת , דכל שהוא ארוג, לא גזרו. דמיחא ביה מימחאמסקנת הגמרא,  :יציאה בדבר הארוג בבגדו
ות, רק בדבר שדרכו להיות מחובר שם. אבל אם חיבר שם דבר דלא מהני הא דמחובר לכס ומרדכי,מרוטנבורג, 

פסק  10והרמ"א .9, שכל שהוא מחובר לכסות, מותר לצאת בו8ריטב"או אור זרוע. ודעת 7שאין דרכו בכך, אסור
 11.12. ובמקום אחר כתב שיש שכתבו שנוהגים בזה להתירתוספותכ

 

                                                

וכתב אור זרוע: מיהו, הואיל ולגנאי שלו הוא, אינו לא תכשיט ולא כלי גמור לקבל טומאה. וכשהייתי אני המחבר בצרפת היינו  . 5
ו על כל היהודים בעת ההיא, וזהו כמו כי כן גזר )וזה מותר אפילו כשאינו מחובר לבגד כלל, כדלהלן(מוליכים אופנים על הבגדים 

חותם שעשה לו רבו דלא שקיל ליה, ואי מיפסיק לא מייתי ליה, והיינו יוצאים בהם לרשות הרבים, וכו', ויש שהיו עושין אופן מן 
עשה לו ויוצאים בו בשבת וזהו כמו חותם העבד ש )וזהו חיבור קלוש, ובכל זאת מותר לצאת בו(הקלף ותופרין אותו במחט לבגד 

 רבו דשרי, הואיל ויוצא בו כל ימות השבוע. עכ"ל. וראה עוד להלן. 

או"ח שא,כג. וזה לשונו: ואותן עגולים ירוקים שגזרה המלכות שכל יהודי ישא אחד מהן בכסותו, מותר לצאת בהן אפילו אינו תפור  . 6
 .)ח"ב, הל' שבת, סי' פד, אות ג(אור זרוע  - בכסותו רק מחובר שם קצת. מקורות

: ואם תאמר כי היכי דזוג איירי במחי, הכי נמי איירי חותם שבכסותו במחי, ואם כן אמאי )נ"ח א', ד"ה הב"ע דמחי(שהקשו תוספות  . 7
הטריחוהו לפוסקו מכל  , שאין שום בגד שלא יהא ראוי לנוי ותכשיט כזה, ולאשדרך לאורגו בבגדאסור?! ותירצו דזוג מותר לפי 

בגדים ולגנות הבגד. אבל חותם אין דרך לעשותו בכל הבגדים שאינו יפוי הבגד, ולכך גזרו חכמים אפילו בארוג בכסותו שיהא צריך 
 לפוסקו, אטו היכא שאין ארוג. 

הכי אורחא דמילתא דסתם זוג שעל קושיית התוספות הנ"ל, תירץ דחותם שבכסותו מיירי בדלא ארוג. והא דסתים ותני ליה משום ד . 8
 ארוג וסתם חותם אינו ארוג. עכ"ל. ולדבריו, אין ראיה לדין התוספות, שבדבר שאין דרך לאורגו אסור לצאת. 

)וזה מותר : וכשהייתי אני המחבר בצרפת היינו מוליכים אופנים על הבגדים )ח"ב, הל' שבת, סי' פד, אות ג(זה לשון האור זרוע  .9
וכו'. ויש שהיו תפורים בבגד לגמרי, והנהו שרי כדאמרינן  חובר לבגד כלל, כפי שהובא לעיל, שאימת מלכות עליו(אפילו כשאינו מ

דמיחא ביה מימחא. וכו'. ומורי ה"ר שמשון מכוסי זצ"ל היה דן להתיר מפני שהאופנים  כא במאי עסקינן,ה ,גבי זוג שבכסותו
 . עכ"ל. דאפילו דבר שהוא משוי, כשהוא מחובר לכסות מותר לצאת בוהא למדת  מחוברים לכסות, כדאמר בירושלמי דפרקין, וכו',

)פרק במה אשה, סי' מרדכי . (, אות ד)הל' שבת יט,יחהגהות מיימוניות . סי' תקלב()ד"פ, מהר"ם מרוטנבורג  -או"ח שא,כג. מקורות  . 10
 .שנ(

זל, אפילו מחובר וקבוע בחגורה, אסור. ויש שכתבו שנוהגין בזה להתיר או"ח שא,יא. וזה לשון הרמ"א: ואם המפתח של נחושת ובר . 11
. וכתב הב"י: ואנו לא ראינו )אמנם בב"י ביאר טעם המתירים שסוברים דחשיב כמו תכשיט דחגור. ורק משום כך מתירים כשמחובר(

 מי שנהג היתר בדבר זה והכי נקיטינן. עכ"ל. 

קנח בו האף, ( דנהגו לילך עם המטפחת שמ, עיי"ש באריכותאות בף, "בריל ב )פ שלטי הגיבורים "ע (או"ח שא,כג)א "עוד הרמכתב  . 12
 ,י תכיפותתאו עכ"פ שיהיה תפור בש ,"י תפור היטב לכסותוכאן בעינן שיהיה מבע )ס"ק פד(וכתב המשנ"ב . אם הוא מחובר לכסות
ואף על גב דהוא דבר שאינו לא מלבוש ולא . כמו בזגים ,חיישינן דילמא מיפסק ואתי לאתויי י לאו הכי,דא. דאז הוי כמו אריג יחד

בזמנינו שאין דרך  י זה,ולפ .ך בטל הוא לגבי בגדהלכ ,דדרך היה בזמניהם לתפור כן לכסות ,לא חשיב כמשוי, מכל מקום תכשיט
הוא דבר שאינו חשוב בטל הוא לגבי  המטפחתויש שכתבו לפי ש. לא בטיל הוא לגבי בגד ואסור ,תפור בבגד המטפחתלהיות 

ו חוגר כיון שאינ ,"י בקשר של קיימא ג"כ אסור לצאת בוווקשירה בעלמא לכסות או לחגור אפילו קשרו מבע. הכסות כשתפור בו
במטפחת. אלא יחבר ראש המטפחת בראש החגורה בעניבה, ויהיה כחגורה ארוכה, ויחגור עצמו בו כל זמן שהולך ברחוב.  עצמו

 .קו(-)וכן בשעה"צ, ס"ק קגועיי"ש 
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שה(

סּוָתּה.  יב.  כְּ הּוא ּבִּ ֶ ין ש  אָרּה ּבֵּ ַצּוָ הּוא ּבְּ ֶ ין ש  חֹוָתם, ּבֵּ א ּבְּ צֵּ  לֹא ּתֵּ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שד(

יַתת א.  בִּ ְּ ה ַעל ש  ֻצּוֶ ל ָעָליו ָאָדם מְּ ּבֵּ קִּ דּות וְּ ם ַעבְּ ֵּ ש  ָטַבל לְּ ל וְּ ּמָ ֶ ּדֹו ש  ֶעֶבד ַעבְּ וֹות ַהּנֹוֲהגֹות ּבְּ צְּ ה ַעל  הגה:. ..מִּ ֻצּוֶ ּמְּ ֶ ָכל ֶעֶבד ש  וְּ

ם הּוא  אִּ ּדֹו, וְּ הּוא ַעבְּ ֶ אֹות ּבֹו ש  ַהרְּ ה לֹו ַרּבֹו לְּ ָעש ָ ֶ חֹוָתם ש  את ּבַ יָתתֹו ָאסּור ָלצֵּ בִּ ְּ סּותֹו. ש  כְּ ארֹו, ֲאָבל לֹא ּבִּ ַצּוָ לּוי ּבְּ ּתָ ֶ ש  את ּבֹו ּכְּ ר ָלצֵּ יט ֻמּתָ ל טִּ ֶ ש 

ָין ָאסּור.  נְּ ָכל עִּ ֶכת ּבְּ ל ַמּתֶ ֶ ש  ָין, ָאסּור  )טּור(ּובְּ נְּ ָכל עִּ יט, ּבְּ ל טִּ ֶ ש  ּלּו ּבְּ מֹו, ֲאפִּ ַעצְּ ה ַהחֹוָתם לְּ ם ָהֶעֶבד עֹוש ֶ אִּ יד פי"ט(וְּ ּגִּ  . )ַהּמַ

 מן שא()או"ח, הלכות שבת, סי

ין  כג.  ַזּגִּ ים ּבְּ אִּ ים יֹוצְּ נִּ ים(ַהּבָ ַטּנִּ ים קְּ ֲעמֹונִּ ין ּפַ מִּ ים, לֹא.  )פי' ּכְּ יָנם ֲארּוגִּ ם אֵּ סּוָתם, ֲאָבל אִּ כְּ ים ָלֶהם ּבִּ י ָהא  הגה:ָהֲארּוגִּ ָהנֵּ לֹא מְּ וְּ

ר  ּבֵּ ם חִּ ם. ֲאָבל אִּ ָ ר ש  ֻחּבָ יֹות מְּ הְּ ּכֹו לִּ רְּ ּדַ ֶ ָדָבר ש  ַכּסֹות ַרק ּבְּ ר לְּ ֻחּבָ מְּ , ָאסּור ּדִּ ָכךְּ ּכֹו ּבְּ רְּ ין ּדַ אֵּ ֶ ָבר ש  ם ּדָ ָ ם ש  ֵּ ש  ף ּבְּ ית יֹוסֵּ י פי"ט ּובֵּ מֹונִּ הֹות ַמיְּ )ַהּגָ
ה(.  ָ ּ ש  ה אִּ ּמָ ֶרק ּבַ ַכי ּפֶ ּדְּ "א ּוָמרְּ ּבָ ְּ ּוַבת ַרש  ש  סּותוֹ ּתְּ כְּ ֶהן ּבִּ א ֶאָחד מֵּ ָ ש ּ י יִּ הּודִּ ל יְּ ּכָ ֶ כּות ש  לְּ ָרה ַהּמַ זְּ ּגָ ֶ ים ש  ֻרּקִּ ים יְּ אֹוָתן ֲעֻגּלִּ ּלּו וְּ ֶהן ֲאפִּ את ּבָ ר ָלצֵּ , ֻמּתָ
ָצת  ם קְּ ָ ר ש  ֻחּבָ סּותֹו ַרק מְּ כְּ פּור ּבִּ ינֹו ּתָ סּותֹו. )אֹור ָזרּוַע(. אֵּ כְּ ר לִּ ֻחּבָ ם מְּ ין פצולי"ט, אִּ ּקֹורִּ ֶ ין ּבֹו ָהַאף, ש  חִּ ַקּנְּ ּמְּ ֶ ַחת ש  ּפַ טְּ מִּ את ּבְּ ר ָלצֵּ ן ֻמּתָ כֵּ וְּ

ין ּדַ  ין ָהֲארּוגִּ ַזּגִּ את ּבְּ ר ָלצֵּ ֻמּתָ ָהא ּדְּ ין קֹול וְּ יעִּ מִּ ְּ ין ַמש  אֵּ ל וְּ ּבָ נְּ ֶהם עִּ ין ּבָ אֵּ ֶ ָקא ש  ה(וְּ ָ ּ ש  ה אִּ ּמָ ֶרק ּבַ י סֹוף ּפֶ ָפסִּ הֹות ַאלְּ  . )ַהּגָ
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