
 

 

 

 

 

  טבעתב אשהת יציא

 . )שעשויה לנוי(בטבעת שאין עליה חותם )תצא( ולא  (משנה:)המשך  )נ"ז א'(

: תכשיטי נשים טמאים, ורמינהולאו תכשיט הוא.  אלמא, הא יש עליה חותם, חייבת חטאת (קומדיי) )נ"ט ב'(
ואלו הן תכשיטי נשים: קטלאות, נזמים, וטבעות. וטבעת בין שיש עליה חותם בין שאין עליה חותם, ונזמי 

 האף. 

סוברים תכשיט ה) רבנן , הא(1טתכשי לאו ה,לאש ותםחר ובהס) רבי נחמיה (ותנמשנ) הא ,ואמר רבי זירא: לא קשיא

היא של  .(עיקר, והוה ליה פשוטי כלי מתכות דטבעת) טמאה ,: היא של מתכת וחותמה של אלמוגדתניא. (2הוא
 ,שהיה רבי נחמיה אומר: בטבעת ,ורבי נחמיה מטמא .(דהוה ליה פשוטי כלי עץ) טהורה ,חותמה של מתכתאלמוג ו

 וחכמים אומרים: הכל הולך אחר המעמיד. . וכו' הלך אחר חותמה

 . 3תכשיט דאשה ,אין עליה חותם .תכשיט דאיש ,יה חותםיש על ;רבא אמר: לצדדים קתני '(ס' א)

ה" ,חק אמר: טומאה אשבת קרמית? טומאהרב נחמן בר יצ ִלי ַמֲעש ֶׂ  משום ,שבת .וכלי הוא ,4אמר רחמנא "כ ְּ
 משוי.  ,ליה חותםיש ע; תכשיט ,משוי אמר רחמנא, אין עליה חותם

 הראשוניםשיטות 

 ;לה רבי זירא כרבי נחמיהומוקי שיט. שטבעת שיש עליה חותם, אינה תכבמשנה מבואר  :שיש עליה חותםטבעת 
דאף לתירוצי  י ותוספות"רשדעת הוי תכשיט, והיוצאה בה פטורה. אזלי בתר המעמיד, הטבעת, ו חכמיםאבל 

 .6חייבת צאה בטבעת שיש עליה חותם,שישאשה פסק  ם"הרמבו .5הוי תכשיט רבא ורב נחמן בר יצחק, לחכמים
 .7ע"השופסק כן ו

 

                                                

חייבת חטאת, דחותם לאשה לאו תכשיט הוא, דאין דרך לאשה לחתום ולשלוח שלוחים,  ,עיקר טבעת אדעתא דחותם הוא דאמר . 1
 י."שר ה.חותם עשוי אלא לאדם גדול וממונ שאין

 י."שר דאמרי גופה של טבעת עיקר, ואדעתא דטבעת נפקא ביה, וטבעת ודאי תכשיט הוא. . 2

לאו ארישא דאיירי בתכשיטי נשים קיימי תרוייהו,  ,ין עליה חותםש עליה חותם בין שאבין שי ,ברייתא דקתני וטבעת הוי תכשיט . 3
 י."שר אלא חד תכשיט דאיש וחד תכשיט דאשה, ולצדדין קתני.

 פר' מטות, לא,נא.  במדבר, . 4

אלא מטעם תכשיט דאיש  ,ולא מטמא מטעם תכשיט דאשה ,כרבי נחמיה והשתא בין לרבא בין לרב נחמן בר יצחק מוקמי תרוייהו . 5
  פות.וסת או מטעם דהוי כלי מעשה ולצדדין קתני בין לרבא בין לרב נחמן בר יצחק.

ם הסוברי, יםם כחכמ"פסק הרמב (ד,ו)כלים בהלכות ו דאזיל בתר החותם, ואילב, שכן פסק זה לכאורה כרבי נחמיה, "זה צאמנם  . 6
 המעמיד. ראחהולך  הכל

לא הוי  על כןשאת עליה טבעת שיש עליה חותם ודאין דרך אשה ל, (ןלהלל פי הגמרא ע, ק כו"ס)ב "וביאר המשנ. ח שג,י"וא . 7
דלפעמים נותן לה הבעל טבעתו בחול להצניע בקופסא ומניחה באצבעה עד  ,רך הוצאה היא בכך על אצבעהד, ומכל מקום כתכשיט

 .(רב נחמן בר יצחק ה"ס' א', ד)תוספות . (הל' שבת יט,ג)ם "רמב –ת מקורו .שמוליכתו לשם

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר י"א
 ס'| דף:  ’ו| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 ערוךשולחן 

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שג(

יָה חֹוָתם, י.  ׁש ָעלֶׂ י ֵּ ַעת ׁשֶׂ ַטב ַ א ב ְּ צֵּ טו ָרה.  לֹא ת ֵּ ְּ ָתה, פ  ִאם ָיצְּ א, וְּ צֵּ יָה חֹוָתם לֹא ת ֵּ ין ָעלֶׂ אֵּ ׁשֶׂ ת. ו כְּ בֶׂ ָתה, ַחי ֶׂ ִאם ָיצְּ  וְּ

 במחט אשהת יציא

)שהיא לנוי. ואם יצאת, אינה חייבת חטאת, דכולהו תכשיטין נינהו, במחט שאינה נקובה  )תצא(ולא  (משנה:)המשך  )נ"ז א'(

 .ורבנן הוא דגזרו בהו דילמא שלפא ומחויא(

  ?)היתה צריכה להתחייב חטאת(למאי חזיא  )ומברר( )ס' א'(

)היוצא חוץ לקישוריה, כורכתו סביב המחט, ותוחבת המחט בשבכה אמר רב יוסף: הואיל ואשה אוגרת בה שערה 

 . מתחתיה, שלא ייראה שערה(

 אמר ליה אביי: ותיהוי כבירית טהורה ותישתרי! 

)משתמשת בו לעשות שביל הואיל ואשה חולקת בה שערה ב יוסף: אלא תרגמה רב אדא נרשאה קמיה דר

 . בשערותיה. ואינו תשמיש הנצרך לה כשהוא עליה, ואינו נחשב כמלבוש(

  ?(8)למה לא ייחשב משאוי, כיוון שאינו לא מלבוש ולא תכשיטבשבת למאי חזיא  )ומקשה(

)כלומר, , בשבת מניחתה כנגד פדחתה על ראשה, בחול חולקת בה שערה )למחט(טס של זהב יש לה  אמר רבא:

  .גם בשבת על אף שאינה מסתרקת בו, משמש כתכשיט. אבל אסורה לצאת בה, דילמא שלפא ומחויא(

 וניםשיטות הראש

. 9לא שלפא ומחויאדמותרת לצאת בו,  תכשיט העשוי לצניעות,ד, י"רשדעת  :בתכשיטים העשויים לצניעותיציאה 
 , אם פסק שבמחט שאינה נקובה 11ע"והשו .10ג דלצניעותא עבידא"לשלפא, אע, דבתכשיט חיישינן י"רודעת 

                                                

 , ראה להלן. )ד"ה למאי חזיא(ע"פ תוספות  . 8

ה, ותשתרי. ורהוי כבירית טהותי ומקשה,. ואשה אוגרת בה שערההואיל חייבת חטאת, נה נקובה אינה ומרת שעל מחט שאיאהגמרא  . 9
 ,ורות, בפרקין דלעיל, ויוצאין בהלאו תכשיט היא, אלא תשמיש לבתי שוקיה, והוי כטבעת הכלים דאמרן טהת בירידי, "שרוביאר 

דשער באשה  ,לא שלפא ומחוי, והאי מחט נמי לצניעותא , ויוצאין, דכיון דלצניעותא היאשצריך לה עם בתי שוקיה, ולא הוי משאוי
 ה.ולא מחויא, ואמאי לא תצא לכתחיל, ערוה

דהכל ענין  ,דלצניעותא עבידא כמו בירית ג", אעדילמא משלפא להו משום דהוי תכשיטדחיישינן  ,דהא כבלים אין יוצאין בהן בשבת . 10
הוה ליה למימר ותיהוי  ,ועוד דלמה לו להזכיר כאן טהרת בירית .(ג ב'"סאחד אלא שבירית באחת וכבלים בשתים כדאמרינן לקמן )

 י אםיט דאינה נוי לאשה כיון דאינה כמשום שאינה תכש ,ותהוי כבירית שיוצאין בה לפי שהיא טהורהירושו, פ והכי .כבירית ותשתרי
לפי שאינה אלא כטבעת הכלים  ,האי מחט שהיא טהורה , הכי נמילצורך בתי שוקים י אםוהויא כטבעת הכלים דאינה כ ,באחת

   ת.תוספו .נה תכשיטדאי ,תשתרי

יש מאחרונים  (ק כד"ס)ב "המשנ וכתב. באריכותש "ש, עיי"ת הראדע וכתב שכןי, "רוש רשהוא כפיש (ק כב"ס)א "רהגוביאר ח שג,ט. "או . 11
ואז מותר מטעם שכיון שהיא משמשת לה לצורך לבישה הרי היא כבית יד  ,שכתבו דדוקא כשהמחט אינו עשוי להתקשט בו

דילמא  ,אסור מדרבנן להעמיד בה הקישורים ,כגון שראשה אחד עב ועשוי כעין תכשיט ,אבל אם עשוי להתקשט בה ;להמלבושים

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר י"א
 ס'| דף:  ’ו| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 . 12מעמדת בה קישוריה, מותר לצאת בו

 ר זרועהאו, הרי בשבת אינה חולקת שערה. וכן דעת רש"יפירש חזיא, בשבת למאי  :שבתהשיער בקת חלו
פסק  14והשו"ע. 13דהא מנא ליה דאסור לחלק בה שיער בשבת ר"ישאסור לחלוק השיער בשבת. והקשה 

 .כרש"יבשם ויש אוסרים, כתב  . והרמ"אתוספותכה

 שולח ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שג(

ָאה, ט.  ִאם ָיצְּ קו ָבה, וְּ ַמַחט נְּ א ב ְּ צֵּ יָנה   לֹא ת ֵּ ִאם אֵּ , וְּ ה  את ב ָ ר ָלצֵּ יָה ֻמת ָ ו רֶׂ ה  ִקׁש  ת ב ָ דֶׂ קו ָבה, ִאם ַמֲעמֶׂ יָנה  נְּ אֵּ ׁשֶׂ ת. וְּ בֶׂ ַחי ֶׂ
יָה, ָאסו ר.  ו רֶׂ ֹו ִקׁש  ת ב  דֶׂ  ַמֲעמֶׂ

כֹוָלה  כו.  , ֲאָבל יְּ ִליָעָתה  יר קְּ ַהת ִ לֹא לְּ ת, וְּ ב ָ ׁשַ ָעָרה  ב ְּ ה ש ְּ ָ לֹע ָהִאׁש  .  ַלֲחלֹקָאסו ר ִלקְּ ָעָרה   ש ְּ

נ הגה: ַהיְּ , ד ְּ ָעָרה  ִרים ַלֲחלֹק ש ְּ ׁש אֹוסְּ יֵּ ֹות השייטי"ל וְּ ַע(. ו  ַלֲעש  אֹור ָזרו  "י וְּ ָמא ָנֲהגו  )ַרׁשִ ָעלְּ ע ב ְּ ב ַ צְּ אֶׂ ִלי, ֲאָבל ב ְּ י כ ְּ דֵּ ֹות ַעל יְּ ָאסו ר ַלֲעש  ן ָנֲהגו  לְּ כֵּ וְּ

ל ָהקֵּ  . לְּ
ים כז.  עֹוש ִ ו  אֹותֹו ׁשֶׂ ת, ַוֲאִפל  ב ָ ׁשַ ק ב ְּ רֵּ ַמסְּ רֹק ב ְּ ר ׁשֶׂ  ָאסו ר ִלסְּ ׁשָ פְּ ִאי אֶׂ ַער ֲחִזיר, ׁשֶׂ ְּ ָערֹות. ִמש   רו  ש ְּ ָעקְּ ֹא יֵּ ר ַלחֹף )ל  ֲאָבל ֻמת ָ

ד י ָ ס ב ַ ֵּ פ  ַפסְּ ף( (ו לְּ ית יֹוסֵּ  . )ב ֵּ

  דברים שדרך לצאת דרך מלבוש ואסורים בשבת

 סנדל המסומר, תפילין, בגדי מלחמה

מפרש שלא יחשדוהו שנושא  בירושלמיל יחיד. )בסנדבסנדל המסומר. ולא ביחיד  )בשבת(לא יצא האיש  משנה:)ס' א'( 

בזמן שאין ברגלו מכה. ולא בתפילין. ולא  (15את השני בכנף בגדו. או פירושו שמא יצחקו עליו, ויוריד הסנדל וישאנו
 . ולא בשריון, ולא (16)אבל בקמיע מומחה שרי, דתכשיט הוא לחולה, כאחד ממלבושיובקמיע בזמן שאינו מן המומחה 

                                                                                                                                                                         
וכן מצדד  ,דכיון דלצניעות עבידא לא שלפא ומחויא שלא יתגלה שערה ולבה ,גווני שרידבכל  אומריםויש . שלפא ומחויא לחברתה

 עוד.ש "ייע ה.אין למחות ביד הנוהגין להקל בז כן , ועלדעיקר טעם ההיתר במעמדת קישוריה משום דלצניעות עבידא, הגר"א בביאורו

שרי לצאת בה בשבת, דהוי כמחט , אבל מחט שהאשה מעמדת בה קישוריה )בפירקין סוס"י ז(כתב הרא"ש , מחט נקובהלגבי  . 12
וכדאמרינן במשנה "ולא תצא במחט . בנקובה, אסורנה נקובה. אבל : ומשמע דהיינו דוקא באישאוגרת בה שערה. עכ"ל. וכתב הב"י

קובה לא הוי נקובה", ומשמע דבכל גווני שיצתה בה חייבת אפילו אם מעמדת בה קישוריה; דכיון דאין דרך להעמידם במחט נ
 (כבק "ס) א"ר הגרביאפסק לא תצא במחט נקובה, ו (ח שג,ט"או)ע "בשוו. וכ"כ רבינו ירוחם. וכן כתב סמ"ג .תכשיט והויא לה משוי

 . את קישוריהבה אף במחט שמעמידה דהיינו 

שצריכה לחלק בה שערה, בשבת תהוי משוי כיון דאינו לא מלבוש ופירשו תוספות, בשבת למאי חזיא, נהי שרגילה לנושאה בשביל  . 13
 ולא תכשיט.

 .)ח"ב הל' שבת, סי' פד,י(אור זרוע  -מקורות  או"ח שג,כו. וכתב הרמ"א שכן נהגו לאסור ע"י כלי. אבל באצבע בעלמא נהגו להקל. . 14

 . )הפירוש השני בשם רבותיו(רש"י  . 15

וא, אלא דאינו חייב חטאת דשמא היא כתב דמשמע מדבריו דשאינו מומחה לאו תכשיט ה )או"ח שח,לג(רש"י. המגן אברהם  . 16
דאף באינו מומחה הוי תכשיט, ושרי לכרמלית. וכתב דצ"ע, דא"כ אף לרשות הרבים  )סי' מז(מרפאת. והביא מש"כ רש"ל בתשובה 

 לישתרי! וכו'. עיי"ש. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר י"א
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 .)שכולם מיני מלבוש, ואסורים מדרבנן(. ואם יצא, אינו חייב חטאת (17)מגפי ברזל צבאיותבמגפיים בקסדא, ולא 

י השמד היו  פֵּ , והיו נחבאין במערה ואמרו )מתחמקים מגזירת השמד(סנדל המסומר מאי טעמא? אמר שמואל: ִשלְּ
של אחד מהן. כסבורין הם אחד מהן נהפך סנדלו  )בשעת הכניסה(. )שמא יעקבו אחריו(הנכנס יכנס, והיוצא אל יצא 

, )במסמרים שבסנדליהם(דחקו זה בזה והרגו זה את זה  )נוצרה מהומה(יצא וראוהו אויבים, ועכשיו באין עליהן. 
 יותר ממה שהרגו בהם אויבים. 

 ! ביום טוב לישתרי )ומקשה(

 נמי איכא כינופיא. , ביום טוב )כמו באותו מאורע(דאיכא כינופיא  ,)אסרו( בשבת מאי טעמא )ומתרץ('( ב)ס' 

מותר. וכמה  - . אבל לנוי)כי כך היו המסמרים באותו מעשה(לחזק  )כשמסמרותיו נעשו(אמר שמואל: לא שנו אלא 
אמר: חמש בזה וחמש בזה. וכדמפרש, שתיים מכאן ושתיים מכאן ואחת בתרסיותיו  רבי יוחנן (1) לנוי?

, וכדמפרש, שלוש מכאן ושלוש מכאן ואחת בתרסיותיו. אמר: שבע בזה ושבע בזה רבי חנינאו (2). )רצועותיו(
 אמר רב ששת: חיפהו כולו במסמרות כדי שלא תהא קרקע אוכלתו, מותר. 

. בהי מינייהו )בסנדל יחיד(הא יש ברגלו מכה נפיק  ולא ביחיד בזמן שאין ברגלו מכה. ומדייק( :)שנינו במשנה )ס"א א'(
וחייא  (2). )להגן מצער(יש בה מכה. אלמא קסבר סנדל לשום צער עביד ש )רגל(אמר רב הונא: באותה  (1)נפיק? 

שאין בה מכה. אלמא קסבר לשום תענוג עביד, וזו שיש בה מכה מכתה מוכחת  )רגל(בר רב אמר: באותה 
 עליה. 

ולא בתפילין. אמרינן, אפילו למאן דאמר שבת זמן תפילין הוא לא יצא, דילמא אתי לאיתויי  )שנינו במשנה:(
אפילו למאן דאמר שבת לאו זמן תפילין הוא,  )וללישנא בתרא(. )כשירצה להתפנות ויסירם מראשו(ברשות הרבים 

 אינו חייב חטאת. מאי טעמא? דרך מלבוש עבידא. 

 שיטות הראשונים

 שאמר, רבי חנינאכ רבנו חננאל רבי יוחנן כמה הוא לנוי, פסקו רבי חנינא: במחלוקת יציאה בסנדל המסומר לנוי
 לא הכריע. והרמב"ם. תלמיד לגביו( רבי יוחנן)דשבע בזה ושבע בזה 

פסקו כחייא בר רב שיוצא כשהסנדל ברגלו הבריאה.  רא"שו ,הרי"ף, רמב"ם: יש ברגלו מכה, נפיק בסנדל יחיד
 .אשוניםרוב הרכפסק  18והשו"ע. בירושלמיפסק כרב הונא שיוצא באותה שיש בה מכה. וכן הוא  והרז"ה

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שא(

הֹוִציא אֹותֹו  ז.  ִגיִלין לְּ רְּ ךְּ ׁשֶׂ רֶׂ דֶׂ הֹוִציאֹו כ ְּ ו ׁש וְּ ב  ךְּ ַמלְּ רֶׂ ינֹו ד ֶׂ אֵּ יט וְּ ׁשִ כְּ ינֹו ת ַ אֵּ ָדָבר ׁשֶׂ א ב ְּ ל ַהי ֹוצֵּ ָבר,כ ָ הו א  ד ָ יט ׁשֶׂ ׁשִ כְּ ָכל ת ַ ב. וְּ ַחי ָ
ֹל, ָא  ַקל ִלפ  ר לֹו ב ְּ ׁשָ פְּ אֶׂ וֹ ָרפו י ׁשֶׂ את ב  ָפם  .סו ר ָלצֵּ לְּ ׁשָ ה  לְּ כ ָ רְּ ד ַ יִטים ׁשֶׂ ׁשִ ַתכְּ א ב ְּ צֵּ ה לֹא ת ֵּ ָ ִאׁש  טו ר. וְּ ָ ִאם ָיָצא, פ   )פי' ַלֲהִסיָרם וְּ

                                                

 . )על הרי"ף במתניתין(ומיהו לכתחילה לא יצא, דנראה כיוצא למלחמה. ר"ן  . 17

תמה על דברי הרי"ף, וכתב שכבר השיגו הרז"ה, ושכן הוא מפורש בירושלמי כהרז"ה, שרבי יוחנן סובר  )ס"ק כ("א או"ח שא,ז. והגר .18
 .)הל' שבת יט,טו( רמב"ם - מקורותכרב הונא, שיוצא באותה שיש בה מכה. 
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יָה( ָעלֶׂ אֹוָתם.  מֵּ ַהרְּ ן ִסיָמן ש הגה:ו לְּ ָ ַקמ  ן לְּ ַעי ֵּ ִית, "ג ָסִעיף י"וְּ ב ַ ר אֹו ב ַ ָחצֵּ ו  ב ֶׂ א ִא ח ִאם ָאסו ר ֲאִפל  צֵּ ךְּ לֹא יֵּ כ ָ לֹא ִהלְּ ַסִיף וְּ יׁש לֹא ב ְּ
ִריס  תְּ לֹא ב ִ ת וְּ ׁשֶׂ קֶׂ ן(, ב ְּ לֹא )פי' ָמגֵּ יֹון וְּ רְּ ׁשִ לֹא ב ְּ את, וְּ ב ַחט ָ ִאם ָיָצא ַחי ָ יט, וְּ ׁשִ כְּ יָנם ת ַ אֵּ ִלים ׁשֶׂ כֵּ לֹא ב ְּ רַֹמח, וְּ לֹא ב ְּ ה וְּ ַאל ָ לֹא ב ְּ וְּ

א  ד ָ ַקסְּ ל( ב ְּ זֶׂ רְּ ל ב ַ ֹוַבע ׁשֶׂ ַפִים )פי' כ  ַמג ָ לֹא ב ְּ י' ִאנְּ וְּ ִ ל(, )פ  זֶׂ רְּ ל ב ַ ָלאֹות ׁשֶׂ ְּ ין, פ  ִפל ִ תְּ א ב ִ צֵּ לֹא יֵּ ו ׁש. וְּ ב  ךְּ ַמלְּ רֶׂ ם ד ֶׂ הֵּ טו ר ׁשֶׂ ָ ִאם ָיָצא פ  וְּ
י ָאתֵּ ָמא ָנִפיל וְּ לְּ דֹול ד ִ ָעל ג ָ ִמנְּ א ָקָטן ב ְּ צֵּ לֹא יֵּ א. וְּ סֵּ ית ַהכ ִ בֵּ ס לְּ נֵּ כ ָ י ִ ׁשֶׂ ִריךְּ ַלֲהִסיָרם כ ְּ צ ָ י ׁשֶׂ נֵּ ְּ א הו א  ִמפ  י, ֲאָבל יֹוצֵּ יֵּ ו  ַאת  לְּ

ו יֵּ  ַאת  י לְּ ָאתֵּ יה  וְּ ִכי ָעלֵּ ַחי ְּ ָמא מְּ לְּ לֹו, ד ִ ַרגְּ ה ב ְּ ין לֹו ַמכ ָ ָחד ִאם אֵּ ָעל אֶׂ ִמנְּ א ב ְּ צֵּ לֹא יֵּ דֹול. וְּ ָחלו ק ג ָ ה ב ְּ ׁש לֹו ַמכ ָ י, ֲאָבל ִאם יֵּ
אֹותוֹ  א ב ְּ צֵּ לֹו יֵּ ַרגְּ ה.  ב ְּ ֹו ַמכ ָ ין ב  אֵּ  ׁשֶׂ
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