
 

 

 

 

 

 יציאה בחוטי שיער, בכבול ובפיאה נכרית 

בין משלה, בין משל חבירתה, בין  )שקולעת בהם שערה(בחוטי שיער  )לרשות הרבים(יוצאה אשה  משנה:)ס"ד ב'( 
 . 1בזמן שהן תפורין (ה"ר)לרמשל בהמה. ובטוטפת ובסרביטין 

בשלמא  )ומקשה(, וזקנה בשל ילדה. )בחוטי שיער לבן(בשל זקנה  ור()ששערה שחובלבד שלא תצא ילדה תנא: 
  . אלא ילדה בשל זקנה, אמאי?! גנאי הוא לה!)ותבוא להראותו(, שבח הוא לה )לא תצא(זקנה בשל ילדה 

 איידי דתנא זקנה בשל ילדה, תנא נמי ילדה בשל זקנה.  )ומתרץ(

 . ומשמע ששאר הדברים אסור גם לחצר()בכבול ובפאה נכרית לחצר  )יוצאה( (משנה: )המשך

)שלא יבוא לצאת בהם לרשות , אסור לצאת בו לחצר רשות הרביםאמר רב: כל שאסרו חכמים לצאת בו ל (1)

 כדי שלא תתגנה על בעלה.  מאי שנא הני? )ומבאר(. )כמבואר במשנה(, חוץ מכבול ופאה נכרית הרבים(

 .)ומותרים בחצר, ודלא כמתניתין(ר: הכל ככבול אמ רבי ישמעאלענני בר ששון משמיה ד ביר (2)

 שיטות הראשונים

שגם  תוספות. ודעת 2שלמסקנה, ילדה יוצאה בחוטי זקנה הרמב"ם: דעת ובלבד שלא תצא ילדה בשל זקנה
 . תוספותכפסק  4והשו"ע. 3למסקנה שניהם אסורים, אפילו ילדה בשל זקנה

בול ופאה נכרית, , חוץ מכשאר דבריםש ,כרב ף ורמב"םרי" ופסק: ה"ריציאה לחצר בדברים שאסורים ביציאה לר
 .וכל שכן בחצר מעורבת, 6דהוא הדין בבית אסור רשב"ארמב"ן ו. ודעת 5אסור בחצר. ודוקא שאינה מעורבת

, ובשם יש אומרים רי"ף ורמב"םכסתם  7והשו"ע. ן, דמתיר הכל בחצרכרבי ענני בר ששו פסקו ור"ת ורא"ש
 .רא"שרבינו תם וכ, ובשם יש אומרים בתרא, רמב"ן ורשב"אכ

                                                

 ולא בטוטפת ולא בסרביטין בזמן שאינם תפורים.  )נ"ז א'(כפי ששנינו לעיל  . 1

לא ילדה בשל זקנה אמאי?! גנאי הוא לה!", שפירושו: ומשום כך מדוע לא תצא בו. ומתרץ, כדי שהבין הרמב"ם את שאלת הגמרא "א . 2
 נסבה. כלומר בחנם, ובאמת ילדה יוצאה בחוטי זקנה. 

תוספות פירשו שפשוט היה לגמרא ששניהם אסורים. והשאלה היתה מה החידוש, הרי וודאי היות שגנאי הוא לה שתשלפנו כדי  . 3
 ה. שלא יצחקו עלי

ואין זה  .שמהדקתן על ראשהדמיירי בחוטי שיער  )ס"ק לו(אבל בחוטי שער סתם, מותר לצאת לרה"ר. וביאר המשנ"ב או"ח שג,יד.  . 4
 -. מקורות אבל הכא הוא רק חוטין בעלמא ,דהתם יש בה משום תכשיט ,ה"ר(המבואר לקמן דאסורה לצאת בה לר)פאה נכרית 

 . (ה ובלבד"ד)תוספות . )הל' שבת יט,ט(רמב"ם 

)להוציא שאר דאם גם בחצר מעורבת אסור, א"כ אף בבית אסור, והוה ליה למימר אף בבית! אלא ודאי שהגזירה היתה שאם תתיר  . 5
אסור בחצר שאינה  )שאינם תכשיט(בחצר שאינה מעורבת, יתירו אף לרשות הרבים; דשאר דברים  דברים דרך מלבוש ותכשיט(

. אבל במעורבת להוציא תכשיטים לחצר שאינה מעורבת, כנראה גם לרשות הרבים מותר()ויטעו לומר שאם בכל זאת הותר מעורבת 
 בשם המגיד משנה. )או"ח שג,יח(לית לן. ביאור הגר"א 

 ש.וא דרך מלבוש או תכשיט אסור. לפי שאין דרך לפשוט תכשיטין כשיצא חוץ לבית. ובבית נמי איכא למיחבשאר דברים. דכל שה . 6

)עבודת הקודש, בית רשב"א  .)חידושיו(רמב"ן . )ס"ד ב', ד"ה רבי ענני(תוספות  .)הל' שבת יט,ח( רמב"ם -מקורות או"ח שג,יח.  . 7
 .)הל' שבת יט,ח(. הובאו דבריהם במגיד משנה נתיבות, שער ג, סוס"י ב(
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דדבר שהוא רגילות  רבינו שר שלוםמצא כתוב בשם  ה"ר שמשוןש ,תוספות: כתבו יציאה בתכשיטים בזמן הזה
ומשום הכי מותרות  ,ןדן אינן מראות תכשיטיהן וטבעותיהונשי די ;ובשאינן רגילות מותר ,להראות זו לזו אסור

, אלא טפי מחצר שאינה מעורבת( חמירר שלנו ככרמלית, "אפילו אם רה)שהעלו דמדינא אסורות  והרא"ש והר"ן .לצאת בהם
 . 8ורמ"א שו"ע. וכן פסקו ראשונים ודעוכן כתבו שכיון שלא ישמעו, מוטב יהו שוגגות ואל יהו מזידות. 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שג(

ֵהָמה, יד.  ַער ּבְּ ְּ ּה ַוֲאִפּלּו ִמׂשּ ּתָ רְּ ַער ֲחבֶׁ ְּ ָעָרּה אֹו ִמׂשּ ְּ ֵהם ֲעׂשּוִיים ִמׂשּ ֶׁ ין ש  ָער ּבֵ חּוֵטי ׂשֵ ֶׁ  יֹוֵצאת ּבְּ ַבד ש  ל ּוִבלְּ ֶׁ ש  ֵקָנה ּבְּ ֵצא זְּ ּלֹא ּתֵ
ֵקָנה. ל זְּ ֶׁ ש  ה ּבְּ ּדָ לֹא ַילְּ ה וְּ ּדָ  ַילְּ

ת, יח.  בֶׁ עֹרֶׁ ֵאיָנּה מְּ ֶׁ ָחֵצר ש  ים, ָאסּור ָלֵצאת ּבֹו לְּ ּות ָהַרּבִ ש  רּו ֲחָכִמים ָלֵצאת ּבֹו ִלרְּ ָאסְּ ֶׁ ל ש  נּו  ּכָ ַהיְּ ִרית ּדְּ בּול ּוֵפָאה ָנכְּ חּוץ ִמּכָ
ָעה ּבְּ  לְּ ּקָ ֶׁ ָער ש  ִליַעת ׂשֵ ן קְּ ּכֵ ֶׁ ָכל ש  ִית ָאסּור, וְּ ּבַ ט ּבֹו ּבַ ֵ ּ ַקש  ִהתְּ רּו ָלֵצאת ּבֹו, ֲאִפּלּו לְּ ָאסְּ ֶׁ ָכל ש  ִרים ּדְּ ֵיש  אֹומְּ ָעָרּה. וְּ תֹוךְּ ׂשְּ

ָחֵצר, ֲאפִ  ר ָלֵצאת ּבֹו ּבֶׁ ַהּכֹל ֻמּתָ ֶׁ ִרים ש  ֵיש  אֹומְּ ִרית. וְּ בּול ּוֵפָאה ָנכְּ ת, חּוץ ִמּכָ בֶׁ עֹרֶׁ ָחֵצר ַהמְּ ת. ּלּו ָלֵצאת ּבֹו לְּ בֶׁ עֹרֶׁ ֵאיָנּה מְּ
יָון ּכֵ ֶׁ א ש  ּלָ יָנא ֲאסּורֹות, אֶׁ ִמּדִ רּו ּדְּ ָאמְּ ֶׁ ֵיש  ש  יִטין. וְּ ִ ש  כְּ ָכל ּתַ יָדן ָנֲהגּו ָלֵצאת ּבְּ י ּדִ ֵ ש  ָנא, נְּ ָהִאּדָ יּו  וְּ הְּ ּיִ ֶׁ עּו, מּוָטב ש  מְּ ְּ ּלֹא ִיש  ֶׁ ש 

כּות  ם זְּ דּו ֲעֵליהֶׁ ּמְּ ּלִ ֶׁ ֵיש  ש  ִזידֹות. וְּ יּו מְּ ַאל ִיהְּ גֹות וְּ ֹוגְּ רּו ש  ּלֹא ָאסְּ ֶׁ י ש  ּתִ ַתבְּ ּכָ ֶׁ ָבָרא ַאֲחרֹוָנה ש  י סְּ ן ַעל ּפִ ֵהן נֹוֲהגֹות ּכֵ ֶׁ לֹוַמר ש 
ּות ָהַר  ש  ל רְּ מּור ֲהָוה ּכָ ים ּגָ ּות ָהַרּבִ ש  ֵלית ָלן רְּ א ּדְּ ּתָ ְּ ַהש  ת, וְּ בֶׁ עֹרֶׁ ֵאיָנּה מְּ ֶׁ ָחֵצר ש  יִטין לְּ ִ ש  ַתכְּ ִלית ָלֵצאת ּבְּ מְּ רְּ נּו ּכַ ּלָ ֶׁ ים ש  ּבִ

חָ  ִדינֹו ּכְּ ר. וְּ ת, ּוֻמּתָ בֶׁ עֹרֶׁ ֵאיָנּה מְּ ֶׁ  ֵצר ש 

ֵמיַחש   הגה: א לְּ ֵליּכָ חֹל וְּ ם ַאף ּבַ הֶׁ ִאין ּבָ יֹוצְּ יִטין וְּ ִ ש  כְּ ִכיֵחי ּתַ ְּ יו ש  ָ ש  ַעכְּ יר ּדְּ ַהּתִ ִרים עֹוד ַטַעם לְּ ֵיש  אֹומְּ ם וְּ יֵמיהֶׁ מֹו ּבִ ָיא ּכְּ ַחּוְּ ָפא ּומְּ לְּ ָ ָמא. ש  ילְּ ּדִ
הּו  ִגיִלים ָלֵצאת ּבְּ ּלֹא ָהיּו רְּ ֶׁ ִכיֵחי ש  ְּ ָלא ָהֵוי ש  ת וְּ ּבָ ַ ש  ק כַרק ּבְּ רֶׁ ה(. ")תוס' ּפֶׁ ָ ּ ה ִאש  ּמָ ק ּבַ רֶׁ ָפִסי ּפֶׁ הֹות ַאלְּ ַהּגָ  כ וְּ

כַ  את, ַאף ּבְּ ב ַחּטָ ּה ַחּיָ ַנן ּבָ תְּ , ּדִ ִאיש  יָה חֹוָתם לְּ ֵאין ָעלֶׁ ֶׁ ש  ה וְּ ָ ּ ִאש  יָה חֹוָתם לְּ ש  ָעלֶׁ ּיֵ ֶׁ ַעת ש  ִלית ָאסּור ֲאִפּלּו ּוִמיהּו ַטּבַ מְּ רְּ
דִ  ֲהגּו ָהֲאנָ לְּ ּנָ ֶׁ ה ש  ַמן ַהּזֶׁ ּזְּ ּבַ ֶׁ אֹוֵמר ש  ֶׁ ֵיש  ִמי ש  את. וְּ יּה ִחּיּוב ַחּטָ ָמר ּבֵ ִאתְּ ָכל ַמאי ּדְּ ין לְּ הּוא ַהּדִ ַעת יָדן. וְּ ַטּבַ ים ָלֵצאת ּבְּ ִ ש 

ֲהג ּנָ ֶׁ ֵכיָון ש  ר ּדְּ ָ ש  פְּ ה אֶׁ ִפי זֶׁ ֵרי. ּולְּ ָ ש  יט, וְּ ִ ש  ַתכְּ ם ּכְּ ה ָלהֶׁ יָה חֹוָתם, ֲהֵרי זֶׁ ֵאין ָעלֶׁ ֶׁ יָה ש  ש  ָעלֶׁ ּיֵ ֶׁ ַעת ש  ַטּבַ ים ָלֵצאת ּבְּ ִ ש  ו ַהּנָ ָ ש  ּו ַעכְּ
ּמְּ  א ּבַ ּלָ אָנה אֶׁ צֶׁ ּלֹא ּתֵ ֶׁ ים ש  ִ ש  ִהיר ַלּנָ ַהזְּ ל ָמקֹום ָצִריךְּ לְּ ֵרי. ּוִמּכָ ָ ש  יט, וְּ ִ ש  ַתכְּ ן ּכְּ ִריכֹות חֹוָתם ֲהֵרי הּוא ָלהֶׁ ֵהן צְּ ֶׁ ָחִטים ש 

זֶׁ  י ּבָ לֹא יֹוֵתר, ּכִ ן וְּ ּוֵריהֶׁ ּ ַהֲעִמיד ִקש  עּו ָלנּו. לְּ מְּ ְּ ת ּבֹו ִיש  לֶׁ ן ּתֹועֶׁ ֵאין ָלהֶׁ ֶׁ  ה ש 

 

                                                

 .)כו. ד"ה אבל(ר"ן . )סי' יג(רא"ש . )ס"ד ב', ד"ה רבי ענני(תוספות  -מקורות או"ח שג,יח.  . 8

 ת”בעזהשי

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


