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  .סבד�  שבת
  ].ה וחילופיה�"תוד[? ר בטבעות דלהל� מה דינ"אשה או איש שיצאו בשבת לרה

  
  טבעת שאי� לה חות	  טבעת שיש לה חות	  

  אסור מדרבנ" שמא תראה  1חייבת חטאת  לאשה
   אסור מדרבנ":י"לרש  לאיש

  2 מותר לכתחילה:'לתוס
  חייב חטאת

  
  ? ומדוע,)בש	 פילו�קשר שקושרי	 בו בוש	 (בכובלת הא	 יוצאת אשה 

  
  ?מדוע  ?מה הדי�  

  3דהוא משוי   וא� יצאה חייבת חטאת&ת "לא תצא מה  מאיר' לר
  4 ושמא תוציאנו ותראנו&דהוא תכשיט    וא� יצאה פטורה&לא תצא מדרבנ"   לחכמי	

  5 מתקשטת בזהשריחה רעדרק אשה   יוצאת בו לכתחילה  אליעזר' לר
  

  :שבת ד� סב
  ?או שבטל הכלי לאוכלי	, הא	 חייב חטאת משו	 הכלי, שיעור בכליהמוציא אוכלי� פחות מכ

  
  :)ד� צג(משנה לקמ� ל  לברייתא דיד�  

  פטור על הכלי  6חייב על הכלי  לרב אדא בר אהבה
  פטור על הכלי  7פטור על הכלי  לרב אשי

  
                                                           

. הא טבעת באצבע לכאורה היא הוצאה כלאחר יד, כיצד שיי+ לחייב בזה חטאת', ומקשה הגמ 1
שכ" דר+ נשי� לתת את , כ תירצה"ואח. שכ" דרכה בכ+, ובתחילה תירצה שמיירי באשה גזברית

  .הטבעת ע� החות� של בעליה� באצבע" עד שמצניעות אות" בקופסא
 לה "דהיינו על טבעת שאי,  קאי על חיוב חטאת&דמה שאמר עולא וחילופיה" באיש ', כתבו התוס 2

 בזה לא אמרינ" חילופיה" באיש לעני" שיהיה אסור ,אול� על טבעת שיש עליה חות�, חות� באיש
' כ" פירשו את התוס. + אנשי� דאי" זה דר& לגזור באיש שמא ישלו� להראות "דאי, מדרבנ"
 כתב להדיא שבטבעת שיש עליה חות� ,) אמר עולאה"בד(י "אכ" ברש. �"והמהרא "המהרש

  . אסור לאיש מדרבנ"
 .הוי משוי, דכיו" שנושאי� זאת בשביל להעביר את הריח ולא בשביל להתקשט 3
יטו" הואיל ודר+ כל אשה שריחה רע ילדעת חכמי� בכובלת ופלד וביאר המאירי, י"כ" פירש 4

 י בטע� שבכל אופ" אסור"ל למאירי לחלוק על רש"אכ" ס. [הוא ופטורהכעי" תכשיט הוי  ,בכ+
 הוא דגנאיל שודאי לא תראה "והמאירי ס, י הוא משו� דשמא תשלו� להראות"דלרש, מדרבנ"

 ].אלא הטע� משו� שאינו תכשיט גמור, לה
  . דגנאי הוא לה&וכיו" שכ" אי" לחוש שמא תראנו  5
עזר דמה שהוא פוטר על צלוחית של פלייטו" הוא דוקא כשיש אלי'  דמזה שאמר ר,דייק רב אדא 6

וכ" , מ שהמוציא אוכלי� פחות מכשיעור בכלי חייב על הכלי"ש, ממשות בוש� בכלי ולא רק ריחו
  ).דיש בו רק ריח( ולא בטל לבוש� שהוא פחות משיעור של כל שהוא ,כא" חייב על הכלי

, ואי" לכלי למה להתבטל,  ממשות של בוש� כללודאי" בדשאני הכא , ואי" ראיה מברייתא דיד" 7
  . דיש ממשות שנאמר עליה שהכלי בטל לה,כ באוכלי� פחות מכשיעור"משא
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  :שבת ד� סב
  ?באופני	 דלהל� הא	 בא לידי עניות, המשתי� מי	 בפני מטתו ערו	

  
  כשעושה לצד ההפו# מהמטה  כ� לצד המטהכשעושה   

  לא בא לידי עניות  בא לידי עניות  כשמשתי� על הקרקע
  לא בא לידי עניות  כשמשתי� לתו# כלי

  
  ? באיזה אופ� מיירי,המזלזל בנטילת ידי	 שבא לידי עניות

  
  באינו נוטל יפה אלא ברביעית מצומצמת  בלא נוטל כלל   

  עניותלא בא לידי   בא לידי עניות  לרבא
  בא לידי עניות  לרב חסדא 

  


