
 

 

 

 

 

 יציאה בשבת בתכשיטים

 בעיר של זהב.  )תצא לרשות הרבים(: ולא משנה )נ"ז א'(

 כדעבד ליה רבי עקיבא לדביתהו. , ירושלים דדהבא הב?מאי עיר של ז)ומבאר(  )נ"ט א'(

וחכמים אומרים: לא חייבת חטאת, דברי רבי מאיר.  ,ואם יצתה .: לא תצא אשה בעיר של זהבנו רבנןת '(ב)נ"ט 
 פטורה. רבי אליעזר אומר: יוצאה אשה בעיר של זהב לכתחלה. , תצא, ואם יצתה

ה ואתיא לאתויי. תכשיט הוא, דילמא שלפא ומחויא לי בנן סבריור .מאיר סבר משוי הוא במאי קמיפלגי? רבי
 אשה חשובה, ואשה חשובה לא משלפא ומחויא.  ?מאן דרכה למיפק בעיר של זהב ,ורבי אליעזר סבר

 . ושמואל שרי. )לצאת בשבת(רב אסר  - (1)עטרה על המצח, וקושרתו מאוזן לאוזןכלילא  )נ"ט ב'(

. כי פליגי דארוקתא )שמתוך חשיבותו תשלפנו להראותו(לא פליגי דאסור  "ע, כוזהב או כסף( )ממתכת, כגוןדאניסכא 
 . )ולא תשלפנו(סבר ארוקתא עיקר  )שמואל(סבר אניסכא עיקר, ומר  )רב(: מר )רצועה שמצויירת בזהב ובאבנים טובות(

סבר דילמא שלפא )רב( דאניסכא. מר רב אשי מתני לקולא: דארוקתא, דכולי עלמא לא פליגי דשרי. כי פליגי 
סבר מאן דרכה למיפק בכלילא, אשה חשובה. ואשה חשובה לא שלפא )שמואל( ומחויא ואתי לאתויי. ומר 

 . 2ומחויא

, )שאסר כלילא לעיל(משמיה דרב  (3)לפני שָחִליָת אמר ליה רב שמואל בר בר חנה לרב יוסף: בפירוש אמרת לן 
. דרש לוי בנהרדעא: (4ב אשי שמחלוקתם בדניסכא, אבל בארוקתא מודה רב שמותר)ועל כרחך הבנת כרכלילא שרי 
 כלילא שרי.

 .בקטלא. ולא בנזמים )תצא( ולא( משנה:)המשך  )נ"ז א'(

תכשיט כמין ירח מזהב לאחוז אריג מקושט בזהב, סביב הצוואר. ויש מפרשים ) מאי קטלא? מנקטא פארי)ומבאר(  )נ"ט ב'(

 . (5מפתחי חלוקה

)אבל נזמי אוזן מותרין לכתחילה, דטריחא לה מילתא למישלף ואחויי, מפני שאזניה מכוסות נזמי האף , מיםנז (ארומב)

 . בקישורין(

                                                

, דטוטפת אינו )שאסור לצאת בה, ואמר ר' אבהו, לעיל, נ"ז א', איזוהי טוטפת, המוקפת לה מאוזן לאוזן(ע"פ רש"י. ולא דמי לטוטפת  . 1
קשור אלא מונח על פדחתה, ואם באה לקושרו קושרתו בשבכה. אבל כלילא אינה מניחתו על פדחתה בלי קשירה, ואינה קושרתו 

 בשבכה אלא רצועות תלויות בו וקושרתן בהם. ב"י או"ח שג,ה. 

לא חשוב , שכשהתכשיט כתב הרשב"א, דלאו למימרא דשמואל כרבי אליעזר דעיר של זהב )שמתיר( סבירא ליה, אלא סובר שמואל . 2
, כעיר של זהב, סוברים חכמים שאף אשה חשובה דחשוב טובא, כל הנשים יוצאות בו, וגוזרים דלמא שלפא ומחויא. והיכא כולי האי

, ככלילא דנסכא, גם חכמים מודים שאינו מספיק כשחשוב קצתושלפא ומחויא )ורבי אליעזר סובר דמפני חשיבותה לא שלפא(. 
 ן.להל ראהו , שהלכה כרבי אליעזר בעיר של זהב.דין כלילאד הסיק מ"הרינם מא וב לשלוף ולהראותו, ושפיר דמי.חש

 רב יוסף חלה ושכח תלמודו. והיו תלמידיו מזכירים לו מימרות שאמר לפני שחלה. ראה נדרים מ"א א'.  . 3

 . )במלחמות(רש"י ובעל המאור. וראה רמב"ן  . 4

 על פי רש"י. . 5

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר 'י
 ט"נ| דף:  ’ו| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שיטות הראשונים

, והוא תכשיט עגול, ויש באמצע הרא"שפירש כמין נושקא, ומציירין בה כמין עיר. וכתב  רש"י: יר של זהבעמהו 

 7והשו"ע. 6ומשימין אותו על הראש כמין עטרהמפרש שהוא עגול,  ו תםורבינלשון שבו מחברין אותו למלבוש. 
 הביא שני הפירושים.

שהלכה כרבי  ד"רידעת ו , כחכמים שאסור לצאת בעיר של זהב.ם"ש, ורמב"ף, רא"ריפסקו  :בעיר של זהביציאה 
  .ם"ף ורמב"כריפסק  9ע"והשו .8גדולי המפרשיםבשם  יהמאירכתב כן ו אליעזר.

דטריחא לה מילתא למשלף  ,זן מותרין לכתחלהובל נזמי הא, ארש"י כתבנזמים היינו נזמי האף. ו: נזמי אוזן
במקום שנוהגין ש באור זרועתב . וכתוספות, רא"ש ור"ן. וכן כתבו ואחוויי מפני שאזניה מכוסות בקשוריה

 . 10הרמ"א. וכן פסק לגלות האזנים, אסור לצאת בנזמים שבאוזן היכא דדרך להוציאם משם

כרב, ולפי הסברו של רב אשי, שכלילא דאניסכא אסור,  פסקוועוד,  רא"שינו חננאל, רב: יציאה בכלילא
פסק וכן  .11ילא מותרת לצאת בהפסקו כדדרש לוי בנהרדעא, שכל כל ד"ם ורירמב", והרי"ףודארוקתא מותר. 

 .12השו"ע

עזר לעיל יוכן ר' אל ,דדוקא בכלילא שרי שמואל, ש"תוספות וראכתבו  :אשה חשובה בשאר תכשיטיםיציאת 
אבל שאר תכשיטי  ;הוהלכך שרי לדיד ,אלא נשים חשובותלפי שאין שאר נשים רגילות בהן  ,בעיר של זהב

 13דלא פלוג רבנן. ,לאשה חשובה אסירילו אפי ,נשים

 

 

                                                

משמע דעשוי הוא  ,עיר של זהב ?מאי עטרות כלות( "ט ב')מבפרק בתרא דסוטה  נןדהא אמרי רס,בקונט רשדלאו היינו נושקא כדפי . 6
"ת דדוקא מר ראו ,התם בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות חתנים וכלות והכא לא אסרו אלא בשבת נןדאמרי. ואע"ג כעין עטרה

 תוספות. לחתנים וכלות גזרו ולא לשאר בני אדם.

 . רא"ש )סי' ד(. רש"י )נ"ז א', ד"ה עיר( -,ד. מקורות או"ח שג . 7

וראינו טעם זה בעצמו  ,משום דאשה חשובה לא שלפא ומחויא ראונתפרש הטעם בגמ ,שמאחר שפסקנו בכלילא שהיא מותרת . 8
כל שמ; ואין הדברים נראין המאירי,ב וכת. ראוי לפסוק בו ג"כ להתיר לכתחילה ,עזר בסוגיא זוישהוזכר בעיר של זהב לדעת ר' אל

א "להיפך מסברת הרשב וזה) בנשים ככלילאעד שתהא מיוחדת לחשובה ש ,ל כךאין עיר של זהב חשובה כת חכמים לדע מקום
  .(ללעי

 . (ה עיר"ב', דט "נ)מאירי . (ופסקי)ד "רי. (הל' שבת יט,ו)ם "רמב. רא"ש )סי' ד(. (יוכו ב בדפ)ף "יר –,ד. מקורות או"ח שג . 9

או"ח שג,ח. זה לשון האור זרוע: אם כן בארץ כנען שהנשים מוליכות טבעות באזניהן ואזניהן נקובות ומכנסת בהן טבעות בריוח  . 10
. )כז א', ד"ה ומאי נזמים(. ר"ן ו()סי' . רא"ש )ד"ה נזמי(תוספות  -ומוציאה כשתרצה ואין אזניהם מכוסות לאו שפיר עבדי. מקורות 

  .)חלק ב, הלכות שבת סי' פד(אור זרוע 

א אינה קשורה כלל, וכפי הל' שבת יט,י(, שבזה שונה מעטרה של זהב שאין האשה יוצאה בה, משום שהיוביאר ב'יד פשוטה' ) . 11
שהדגיש הרמב"ם )הל' שבת יט,ו( "עטרת של זהב שמנחת על ראשה", הנחה בעלמא בלי קשירה, לפיכך יש חשש שמא תיפול. אבל 

 "כליל של זהב" )כלשון הרמב"ם(, קשור על ראשה. 

 . (פסקיו)ד "רירא"ש )סי' ד(.  .)שבת יט,י( רמב"ם -מקורות או"ח שג,ה.  . 12

 ש."עיירא"ש )סי' ד(.  .(ה מאן"ט ב', ד"נ)תוספות  –מקורות . (טז ק"סה, שג,)ב "דבריהם במשנובאו וה . 13

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר 'י
 ט"נ| דף:  ’ו| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שג(

ׁש ַרׁשִ  ד.  רֵּ ל ָזָהב, ּופֵּ ִעיר ׁשֶׁ א ּבְּ צֵּ ִרים אֹותֹו "לֹא ּתֵּ ַחּבְּ ּמְּ ַצע ָלׁשֹון ׁשֶׁ מְּ אֶׁ ׁש ּבָ יֵּ ִמין ִעיר, וְּ ִרין ּבֹו ּכְּ ַצּיְּ יט ָעגֹל ּומְּ ׁשִ כְּ הּוא ּתַ י ׁשֶׁ
ּבּוׁש  לְּ ין ֲעָטָרה ָלרֹאׁש. ַלּמַ עֵּ הּוא ּכְּ ם פי' ׁשֶׁ נּו ּתָ ַרּבֵּ  , וְּ

לּויֹות, ֻמּתֶׁ  ה.  צּועֹות ַהּתְּ רְּ ּתֹו ּבִ רְּ קֹוׁשַ ן וְּ אֹזֶׁ ן לְּ אֹזֶׁ ּה מֵּ ּתָ חְּ ּדַ ִניָחתֹו ַעל ּפַ ּמַ יט ׁשֶׁ ׁשִ כְּ הּוא ּתַ ִליָלא, וְּ תּכְּ הּוא ֲעׂשּוי  רֶׁ ין ׁשֶׁ את ּבֹו ּבֵּ ָלצֵּ
ל ָזָהב ֲחרּוזֹות  ֲחִתיכֹות ׁשֶׁ ִלית. מֵּ ַמטְּ בּועֹות ּבְּ אֹוָתם ֲחִתיכֹות קְּ ין ׁשֶׁ חּוט ּבֵּ  ּבְּ

קֹוׁשְּ  ז.  ָחָבה וְּ צּוָעה רְּ ִניִסים ּבֹו רְּ ָנִסים ּוַמכְּ ין ִמכְּ עֵּ ָנִצים ּכְּ ׁש לֹו ׁשְּ ּיֵּ ד ׁשֶׁ גֶׁ נּו ּבֶׁ ַהיְּ ָלא, ּדְּ ָקטְּ א ּבְּ צֵּ ד לֹא ּתֵּ גֶׁ ַהּבֶׁ אָרּה וְּ ָרּה ָסִביב ַצּוָ
הּוא ָחׁשוּ  ּה, וְּ לּוי ַעל ִלּבָ ָזָהב. ּתָ ר ּבְּ ֻצּיָ  ב ּומְּ

ן.  ח.  י ָהאֹזֶׁ מֵּ ִנזְּ את ּבְּ י ָהַאף, ֲאָבל יֹוצֵּ מֵּ ִנזְּ א ּבְּ צֵּ ָזִמים  הגה:לֹא ּתֵּ נְּ את ּבִ ַנִים, ָאסּור ָלצֵּ ַגּלֹות ָהָאזְּ ּנֹוֲהִגין לְּ ָמקֹום ׁשֶׁ ֻכּסֹות. ּובְּ יָה מְּ נֶׁ ָאזְּ י ׁשֶׁ נֵּ ִמּפְּ

ם  ָ הֹוִציָאם ִמׁשּ ךְּ לְּ רֶׁ דֶׁ יָכא ּדְּ ן הֵּ אֹזֶׁ ּבָ  ר ָזרּוַע(. )אוֹ ׁשֶׁ

  יציאה במיני חגורות

 . )לצאת בשבת(, שרי )אבנט חשוב משובץ זהב ואבנים טובות(קמרא  )נ"ט ב'(

ואיכא דאמרי:  (2). (14)דהוי תכשיט ושריא, מידי דהוה אטלית מוזהבת )מאריג(דארוקתא  )דווקא( איכא דאמרי (1)
 . 15, מידי דהוה אאבנט של מלכים)ממתכת(דאניסכא 

 . )ראה להלן( אמר ליה: תרי המייני קאמרת , מאי?)חגורתו הרגילה(רבינא לרב אשי: קמרא עילוי המיינא אמר ליה 

שרי  - )חתיכות יוצאות ועודפות ממנו מהצדדים(אי אית ליה מפרחייתא  - )חגורת עור(אמר רב אשי: האי רסוקא 
 . (16)שאינו כלי, ונעשה כמשאוי אסיר -. ואי לא )דתכשיט הוא(

 הראשוניםשיטות 

, נו יצחקיתלמידי רבבשם  רש"יתרי המייני קאמרת, פירש  גמרא: בביאור תשובת הקמרא עילוי המיינא
 תוספותלצאת כן בשבת. וכן דעת  ואסורשהתשובה היא שהדין הוא כמו שתי חגורות, וברור שזה חשוב משא 

זו.  בוש אף שתי חגורות זו על גבלל שמותרלהיפך, שדבר פשוט  רש"יכותב  נו הלוייתלמידי רב. ובשם ורא"ש
 .ורא"ש תוספותכבשם ויש אוסרים פסק  והרמ"אסתם להתיר,  17והשו"ע השמיטו דין זה. רי"ף ורמב"םו

 

                                                

)ואזיל לשיטתו, להלן ס"ב א', שסובר שגם לאיש אסור שינן, שאין דרך להתיר אזורו בשוק וייפלו בגדיו. רש"י ולמשלף ואחוי לא חיי . 14
 . לצאת בתכשיטים. אבל לר"ת והרמב"ם, אין צריך לטעם זה; שהרי באיש אין חשש דלמא שליף ואתי לאתויי(

כלומר, שהן חתיכות נקובות ומכניסים בהן חוט  -ועות. אניסכא פירש שהוא חגור שבמתניים, ויש בו חתיכות זהב קב )סי' ד(הרא"ש  . 15
 דהיינו שרקומות על מטלית. -להעמידן. ארוקתא 

 ע"פ ר"ח ורי"ף. ורש"י פירש רסוקא, חתיכת מעיל רחבה.  . 16

חגורות זה על  או"ח שא,לו. השו"ע פסק ע"פ מסקנת הב"י מהשמטת הרי"ף והרמב"ם שדעתם להתיר. והרמ"א כתב: ויש אוסרים שתי . 17
 , וכן ראוי לנהוג.)או"ז, תוספות ומרדכי(גב זה, אא"כ מלבוש מפסיק ביניהם 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר 'י
 ט"נ| דף:  ’ו| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שא(

ין  לו.  ּכֹו ּבֵּ ָצרְּ ין לְּ ה ּבֵּ י זֶׁ ּבֵּ ה ַעל ּגַ ים זֶׁ ּבּוׁשִ י ַמלְּ נֵּ ׁשְּ ת ּבִ ּבָ ׁשַ את ּבְּ ר ָלצֵּ י ֻמּתָ נֵּ ם ׁשְּ הֵּ ין ׁשֶׁ י ֲחלּוִקים ּבֵּ נֵּ ם ׁשְּ הֵּ ין ׁשֶׁ רֹו ּבֵּ ךְּ ֲחבֵּ צֹרֶׁ לְּ
ִלים  ּבָ יֹון( ַסרְּ לְּ סּות ָהעֶׁ ל ּכְּ ּבָ ם)פי' ַסרְּ הֵּ ין ׁשֶׁ ין  ּבֵּ י זֹו, ַוֲאִפּלּו אֵּ ּבֵּ י ֲחגֹורֹות זֹו ַעל ּגַ ּתֵּ ם.ׁשְּ יהֶׁ ינֵּ ִסיק ּבֵּ ּבּוׁש ַמפְּ  ַמלְּ

ה הגה: י ֲחגֹורֹות זֶׁ ּתֵּ ִרים ׁשְּ ׁש אֹוסְּ יֵּ ם  וְּ יהֶׁ ינֵּ ִסיק ּבֵּ ּבּוׁש ַמפְּ ן ַמלְּ א ִאם ּכֵּ ּלָ ה אֶׁ ה(, ַעל זֶׁ ָ ה ִאׁשּ ּמָ ק ּבַ רֶׁ ַכי ּפֶׁ ּדְּ תֹוָספֹות ּוָמרְּ ן ָראּוי )אֹור ָזרּוַע וְּ כֵּ וְּ
ה  ה ַעל זֶׁ ִני ּכֹוָבִעים זֶׁ ּבֹׁש ׁשֵּ ר ִללְּ הֹג. ּוֻמּתָ יָלאֹות )אֹור ָזרּוַע(, ִלנְּ ּפִ י ַאנְּ נֵּ ן ׁשְּ כֵּ  )ָאגּור(. וְּ

ָרִאים גואנטיֻמּתָ  לז.  קְּ י ָיַדִים ַהּנִ ָבּתֵּ ת ּבְּ ּבָ ׁשַ את ּבְּ ל "ר ָלצֵּ י ָיַדִים ׁשֶׁ ָבּתֵּ ת ּבְּ ּבָ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ם מֵּ רֵּ ּפְּ תְּ ּיִ ִריךְּ ׁשֶׁ ַהצְּ ִמיר לְּ חְּ ּמַ ׁש ִמי ׁשֶׁ יֵּ ש. וְּ
ה, ָמא ָיפֶׁ ל ַקּיָ ר ׁשֶׁ ׁשֶׁ ם קֶׁ הֶׁ ם ּבָ רֵּ ׁשְּ קְּ ּיִ יו אֹו ׁשֶׁ ּבּוׁשָ ָבָריו.  ַמלְּ ָראּוי ָלחּוׁש ִלדְּ  וְּ

 הלכות שבת, סימן שג( )או"ח,

ַהּדְּ  ו.  ם ּולְּ הֶׁ ָרן ּבָ ָקׁשְּ ּה לְּ לּויֹות ּבָ ָצרֹות ּתְּ צּועֹות קְּ ּה רְּ ׁש ּבָ ָחָבה, ִאם יֵּ ִעיל רְּ נּו ֲחִתיַכת מְּ ַהיְּ ָיא, ּדְּ סֹוקְּ ק, ּדִ ַהּדֵּ מְּ יָה ּדִ ִביבֹותֶׁ ָקן סְּ
צּועֹות, ָאסּור.  ין לֹו רְּ ִאם אֵּ י, וְּ רֵּ  ׁשָ

 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר 'י
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