
 

 

 

 

 

  רשות הרביםיציאה בכלי מלחמה ל

ואם יצא חייב  (1), ולא באלה, ולא ברומח. )מגן(לא יצא האיש לא בסייף, ולא בקשת, ולא בתריס  משנה: )ס"ג א'(
אינן  וחכמים אומרים:אומר: תכשיטין הן לו.  רבי אליעזר (2). )שאינם מלבושים, ולא תכשיטים, אלא משא(חטאת 

ים(" 1אלא לגנאי, שנאמר )לנוי( ים ַרּבִ ין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעּמִ ַפט ּבֵּ ָׁ רֹות לֹא  )ְוש  יֶהם ְלַמְזמֵּ ים ַוֲחִניתֹותֵּ ם ְלִאּתִ תּו ַחְרבֹותָׁ ְוִכּתְ
ה".  מָׁ א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלחָׁ ָׁ  ִיש ּ

: וכי מאחר דתכשיטין הן לו, מפני מה הן בטלין לימות המשיח. אמר להן: לפי רבי אליעזראמרו לו ל :תניא
א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב". ָׁ  שאינן צריכין, שנאמר "לֹא ִיש ּ

 שיטות הראשונים

ה "וכתב כחכמים, פסק  רמב"םה: יציאה בכלים שאינם דרך מלבוש מָׁ ְלחָׁ י ַהּמִ לֵּ ל ּכְ ת. ְוִאם  -ּכָׁ ּבָׁ ַ ּ ש  ֶהן ּבַ ין יֹוְצִאין ּבָׁ אֵּ
א: ִאם הָׁ  צָׁ ַרְגַלִים יָׁ ַעל הָׁ ֶ ַפִים ש  ְריֹון ְוכֹוַבע ּוַמּגָׁ ִ גֹון ש  , ּכְ ֶרְך ַמְלּבּוש  ן ּדֶ הֵּ ֶ ִלים ש  טּור -יּו ּכֵּ י ֶזה ּפָׁ )כמבואר לעיל, משנה ס'  ֲהרֵּ

ה ּוְתִריס א'( ת ְוַאּלָׁ ֶ גֹון רַֹמח ְוַסִיף ְוֶקש  , ּכְ ֶרְך ַמְלּבּוש  ן ּדֶ ינָׁ אֵּ ֶ ִלים ש  כֵּ א ּבְ צָׁ ב. -; ְוִאם יָׁ י ֶזה ַחּיָׁ   2"ֲהרֵּ

 כבלים בירית ו

 ., ואין יוצאין בהן בשבתכבלים טמאים ., ויוצאין בה בשבתטהורה בירית משנה: )ס"ג א'(

 .(של זרוע) אמר רב יהודה: בירית זו אצעדה )ס"ג ב'(

ה ְוצָׁ " 3במעשה מדיןדכתיב ) ה בשבת. ואילו אצעדה טמאה היאטהורה, ויוצא ב רב יוסף: בירית מתיב דָׁ  ,וגו' "ִמידֶאְצעָׁ

אוּ "וכתיב  ְתַחּטְ ִביֶכם ...ּתִ ְ ם ּוש   ! ("ַאּתֶ

 . (4בשוק) עומדת (שבזרוע) הכי קאמר: בירית תחת אצעדה

, (משוקיה) באחת מנמנם. ויתיב רבין וקאמר: ביריתיתיב רבין ורב הונא קמיה דרב ירמיה, ויתיב רב ירמיה וקא 
 בשתים.  כבלים

 יה רב הונא: אלו ואלו בשתים, ומטילין שלשלת ביניהן, ונעשו כבלים. אמר ל

 ושלשלת שבו משויא ליה מנא? וכי תימא כרבי שמואל בר נחמני, דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר ( שהומק)

                                                

 ישעיהו ב,ד.  . 1

  .רמב"ם )הל' שבת יט,א( -ת מקורו . 2

 פר' מטות, לא,נ. במדבר, . 3

להחזיק בתי שוקיה שלא יפלו ויראו שוקיה, הלכך טהורה, דלאו לנוי היא, וכלי תשמיש נמי לא הוי אלא כלי המשמש כלי, דומיא  . 4
דלא מיגליא  ,, ומישלף ואחויי נמי ליכא למיחשדטבעות הכלים, דאמרינן בפרקין דלעיל דטהורין, ויוצאין בהם דצורך לבישה היא

 י."שר לשוקה.

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר י"ד
 ס"ג| דף:  ’ו| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

ש  " שנאמר ,למשמיע קול בכלי מתכות שהוא טמארבי יוחנן: מניין  אֵּ בֹא בָׁ ר יָׁ ֶ ר ֲאש  בָׁ ל ּדָׁ , אפילו דיבור "ּכָׁ
 הכא מאי מעשה קעביד? , עו לה לקלא וקעביד מעשהקא ב מא התםבמשמע. בשל

דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: משפחה אחת היתה בירושלים שהיו  ,הכא נמי קא עביד מעשה
פסיעותיהן גסות, והיו בתולותיהן נושרות. עשו להן כבלים, והטילו שלשלת ביניהן, שלא יהיו פסיעותיהן גסות 

 .5יהן נושרותולא היו בתולות

  איתער בהו רבי ירמיה, אמר להו: יישר, וכן אמר רבי יוחנן. 

 שיטות הראשונים

פירשו שכיון שבירית  ותוספותלא שלפא ומחויא.  ,אדכיון דלצניעותא היפירש  רש"י: יוצאין בה בשבתבירית 
ביאר הטעם בכבלים שמא  ם"רמבהו .היא באחת, לא שלפא ומחויא, דכיון שאין לה אלא באחת, גנאי היא לה

 .6קתמהודבירית אילו ויפלו ותביאן בידה. 

, שביאר הטעם משום משלף ואחוויי, נראה שאצעדה שבזרוע אין יוצאין י"רשמדברי  :באצעדה של זרועיציאה 
ֹוק "כתב, ם "והרמבבה, דלמא משפלא ומחויא.  ּ ש  רֹוַע אֹו ּבַ ּזְ יִחין ּבַ ּנִ ּמַ ֶ ה ש  דָׁ ְהֶיה  -ֶאְצעָׁ ּתִ ֶ ת, ְוהּוא ש  ּבָׁ ַ ּ ש  ּה ּבַ יֹוְצִאין ּבָׁ

ֶזה. א ּבָׁ ּיֹוצֵּ ל ּכַ ן ּכָׁ ט. ְוכֵּ מֵּ ָׁ ּ ש  ר ְולֹא ּתִ ש ָׁ ה ַלּבָׁ בּוקָׁ  .י"כרש, ובשם יש מי שאוסר, ם"כרמבסתם  8ע"והשו 7"ּדְ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שג(

ין ִלְרפּוַאת ִקּטוּ  טו.  עֹוש ִ ֶ ר ש  ֶ ֶקש  ה ּבְ לֹטיֹוְצאָׁ ְ ּלֹא ִיש  ֶ ַרע ש  , ַאף ַעל ... ף ַעִין הָׁ ֹוֶקיהָׁ ה ְסִביב ש  יחָׁ ִ ְמש  ִרים ּכִ ְ ּקֹוש  ֶ ֹוַקִים ש  י ש  ּתֵּ ּוְבבָׁ
ין אֵּ ֶ י ש  יִחין בַּ  ּפִ ּנִ ּמַ ֶ ה ש  דָׁ ֶאְצעָׁ ה ּבְ ה. ְויֹוְצאָׁ לּו ְלַמּטָׁ ְ ְלש  ּתַ ְ א ִיש  ּמָׁ ֶ ן ש  ינָׁ ִ ֶהם ְולֹא ַחְייש  ה ּבָׁ ּורָׁ ה ְקש  יחָׁ ִ ש  ֹוק, ְוהּוא ַהּמְ ּ ש  רֹוַע אֹו ּבַ ּזְ

ל ְזרֹוַע.  ֶ ש  ר ּבְ אֹוסֵּ ֶ ש  ִמי ש  ט. ְויֵּ מֵּ ָׁ ּ ש  ר ְולֹא ּתִ ש ָׁ ה ַלּבָׁ ֻבּקָׁ א ּדְ הֵּ ּתְ ֶ  ש 

 

                                                

של זהב ואין יוצאין בהן דילמא שלפא לשלשלת שהיא . ולאו תשמיש כלי, דלא תקבל טומאהשלשלת תשמיש אדם הוא  הלכך . 5
 י."שר שהרי בירית במקומה עומדת. ,לא מיגליא שוקה ומחויא, דכי שקלת לשלשלת

 . )ס"ג ב', ד"ה בירית(תוספות . (ו-יט,ה ' שבתהל)ם "רמב –מקורות . הבאהפיסקה  הלןלוראה  . 6

דאפילו אצעדה שבזרוע  ,כדקאי קאי ,אבל לענין שבת ;אלא בדין הטומאה ית לאצעדהלחלק בין ביר סבור דרב יוסף לא באם "הרמב . 7
שכשם שהאצעדה מותרת בשבת כך הבירית. ולענין טומאה יש  ,בירית לענין שבת להתיר במקום אצעדה עומדת :וקאמר הכי .מותר
 .משנהד גי. מלוקיחבהן 

 . (' שבת יט,ההל) ם"מבר –מקורות  י."משנה וב פ דברי המגיד"ע שג,טו.ח "או . 8

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר י"ד
 ס"ג| דף:  ’ו| פרק:  שבתמסכת: 


