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  .סדד�  שבת
  ?ומני� , דברי� דלהל�לטמאמה הדי� בטומאת מת או שר	 
  

  2בטומאת מת  1בטומאת שר	  
  "ָ$ק"דכתיב , טמאי�  שק העשוי למלבוש לרועי�

, )רצועת חזה של סוס�(קילקלי 
  )הרצועה של האוכ��(חבק 

  " ָ$קא""דכתיב ,  טמאי�:א"בהו
  דילפינ% ,  טמאי�:אבמסקנ

  רה שוה ממתיגז" בגד ועור"

 טמאי� דכתיב 
  "ְוָכל ַמֲעֵ$ה ִעִ*י�"

בגד "דילפינ% , טהורי�  דאינ� טווי� וארוגי�, טהורי�  )חבלי מדידה(משיחות , חבלי�
  רה שוה משר/יגז" ועור

  " ָ$קא""דכתיב , טמאי�  שערות הבאות מזנב סוס או פרה
  

בגד "דילפינ% , טמאי�
  רה שוה משר/יגז" ועור

  
  

  :שבת ד� סד
  ? או א
 נפלו הא
 מותר לה להחזיר
,  לכתחילה
ה לתת אותאש
 דלהל הא
 מותר לדברי

  ].ה ובלבד"תוד[
  

, בסנדלה, במו$ שבאזנה  
  לנדתה

  , גרגיר מלח, פלפל
  וכל דבר שנותנת לפיה

  אסור  מותר  משו� שחיקת סממני�, להרב פורת
  אסור  אסור  שנראה כמערמת להוציא', לתוס

  
  

  ?מה הדי� בשיני� דלהל�
  

  ש� של זהב  ש� תותבת  
  רבי מתיר וחכמי� אוסרי�  י"ברש' לפירוש א
  רבי מתיר וחכמי� אוסרי�  3מותר  י"ברש' לפירוש ב

  

                                                           
ְוכֹל ֲאֶ:ר ִי9ֹל ָעָליו ֵמֶה� 8ְמָֹת� ִיְטָמא ִמ6ָל 6ְִלי ֵע/ א5 ֶבֶגד ") לב:ויקרא יא(בטומאת שר/ כתוב  1

  ".א5 ע5ר א5 ָ$ק 6ָל 6ְִלי ֲאֶ:ר ֵיָעֶ$ה ְמָלאָכה 8ֶָה� 8ַַ>ִי� י;ָבא ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהר
  ".ֲעֵ$ה ִעִ*י� ְוָכל 6ְִלי ֵע/ ִ<ְתַחָ=א;ְוָכל 8ֶֶגד ְוָכל 6ְִלי ע5ר ְוָכל ַמ") כ:במדבר לא(בטומאת מת כתוב  2
 ש% A ש% תותבת :קוראי� לפירוש הראשו% ,משנההי אי@ לקרוא את "הפירושי� ברש' נחלקו ב 3

ולפירוש השני תיבות . והכוונה דש% תותבת שהיא ש% של זהב, של זהב רבי מתיר וחכמי� אוסרי�
: כ מזכיר"ואח. פל ובגלגל של מלח שה� מותרי�שייכי על הדברי� שנמנו לעיל כפל" ש% תותבת"
 ".% של זהב רבי מתיר וחכמי� אוסרי�ש"
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  :שבת ד� סד
  ?1ר או ג� לחצר"הא� מה שאמרו חכמי� שלא תצא בה� אשה הכוונה רק לרה

  
  בכבול ופאה נכרית   לכל השנוי� בריש פרקי�  

  2ר אסור"רק לרה   אסורג� לחצר  לרב ולתנא דמתניתי�
  ר אסור"רק לרה  י"ישמעאל בר' ש ולר"ענני בר' לר

  
  ?ומדוע, הא� מותר לצאת א� בהמה וזוג פקוק בצוארה למקומות דלהל�

  
  לחצר  ר"לרה  

  , שמעו�' אלעזר ור' ולר, לרב
  בחדרי חדרי�' אסור משו� מראית העי� אפיד

  , אסור
  משו� מראי% העי%

  , לתנא דברייתא
   מותר� שאי� מראית העי� דבמקו�

  , אסור
  משו� מראי% העי%

  , מותר
  אי% מראית העי% בחצר

  

                                                           
. דבחצר המעורבת פשיטא שמותר דהוא כמו בית, דמיירי בחצר שאינה מעורבת' וביארו התוס 1

מותר לצאת בתכשיטי�  Aר דאורייתא " לנו היו� רה%וכיו% שאי, ענני' הלכה כר' ופסקו תוס
 והג� שמצאנו שהחמירו בכרמלית יותר מחצר שאינה .כחצר שאינה מעורבתדהכל הוי , לנשי�

אבל עתה שאי% לנו , ר" ויש לגזור בכרמלית אטו רהA ר"היינו דוקא בזמנ� שהיה רה, מעורבת
דדבר שרגילות להראותו אסור ודבר שאי% , ר שמשו%"עוד הביאו בש� ה. ר דאורייתא מותר"רה

וסו� דבר סיימו .  רגילות להוציא תכשיטיה% להראות%%ו אינונשי� שלנ, רגילות להראותו מותר
 ".דמוטב יהיו שוגגות ואל יהיו מזידות" Aשכתבו הקדמוני� דמותרות לצאת בה% 

  . דהתירו חכמי� חלק מתכשיטיה כדי שלא תתגנה על בעלה, אבל לחצר מותר 2


