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  יציאת אשה לרשות הרבי� בתכשיטי�
  
  

אלא דהנח לה� , שלא כדי� נהגו, ולעני� מה שנהגו הנשי� לצאת בתכשיטי�
.  וא� באנו למחות ביד� לא ישמעו לנו, לישראל מוטב שיהו שוגגי� ואל יהו מזידי�

, נ דלא אסרו רבנ� אלא בנשי� שבאותו הדור שהיו שחצניות וכדאיתא בירושלמי"א
שזו לא היתה גזרה דרבנ� עד , שאי� רגילות כלל למישל� ואחוויי לא אבל בזמ� הזה

וכ� סדר הגאו� רב . אלא איסור הוא שאסרו לפי הזמ�, שיהא צרי� מני� אחר להתירו
ל דאיפשר שלא אסרו חכמי� אלא לדידהו "ברו� ז' ועוד אומר ר.  'ל בתשו"שלו� ז

לא   ליכא חשש איסור תורהר ו"אבל לדיד� דלית לנו רה, ר דאוריתא"דהוה להו רה
  :]א שבת סד"ריטב[                                  .גזרו כלו�

  
  

אלא , ויש שאמרו דמדינא אסורות.   והאידנא נשי דיד� נהגו לצאת בכל תכשיטי�...
ויש שלמדו עליה� זכות .   שכיו� שלא ישמעו מוטב שיהיו שוגגות ואל יהיו מזידות

שלא אסרו לצאת בתכשיטי� , אחרונה שכתבתיפ סברא "לומר שה� נוהגות כ� ע
ר שלנו כרמלית "ר גמור הוה ליה כל רה"והשתא דלית ל� רה, לחצר שאינה מעורבת

  .   ודינו כחצר שאינה מעורבת ומותר
דעכשיו שכיחי תכשיטי� ויוצאי� בה� א� בחול וליכא , א עוד טע� להתיר"הגה וי

רגילי� לצאת בה� רק בשבת ולא למיחש דילמא שלפא ומחוי כמו בימיה� שלא היו 
  ]יח/ח שג"ע או"שו[              ...                                                              הוו שכיחי

  
  

ר מפני דבעינ� ששי� "לנו רה דזה בנוי על השיטה דעכשיו לית, יקועדיי� אינו מספ
ועוד הלא עתה יש עיירות , ה"שמ' ש בסי"ל כ� כמ"אבל רבי� וגדולי� לא ס, ריבוא

משו� דעכשיו שכיחי , א טע� אחר"ולכ� י.   גדולות בעול� שיש בה� ששי� רבוא
וליכא למיחש לשלפא ומחוי כמו בימיה� שלא היו , תכשיטי� ויוצאי� בה� א� בחול

ויש שכתבו דנשי דיד� אינ� מראות .   רגילות לצאת בה� רק בשבת ולא הוי שכיחי
נתבאר דכלילא שרי ' דהנה בסעי� מ, ויש להסביר הדבר, טיה� וטבעותיה�תכשי

, מטע� דמא� דרכה למיפק בכלילא אשה חשובה ואשה חשובה לא שלפא ומחוי
דהנה ידוע שבימיה� היו , ד"ועוד טע� יש בזה לענ. ונשי דיד� כול� חשובות ה�

רקי� היו יוצאות הנשי� יושבות בבית� ולא היו יוצאות תדיר לרחוב וכשיוצאות לפ
ז רק "כ לא ראו זא"א, עטופות בסדיניה� וג� לא היה לה� בתי כנסיות של נשי�

ז בשבת "חשש גדול שבפגע� זאעט שנכנסו אחת לבית חבירתה והיה הלפרקי� ומ
אבל עכשיו הנשי� הולכות הרבה תדיר ברחובות , בהלוכ� ברחוב שלפי ומחוי

כ ממילא "א, ז בבית הכנסת של נשי�"זא ובשווקי� ונכנסות זו לזו בבתיה� ורואות
ובוודאי שאי� מדרכ� לפשוט , שיכולה להראות לה תכשיטיה בבתיה� ובבתי כנסיות

ט אי� "והרי אנו רואי� בחוש שג� בחול וביו, ברחוב תכשיט ולהראות לחברותיה�
  ]כב/גח ש"ש או"ערוה[                   .וזה היתר נכו� וברור, עושות כ� ולמה נחוש בשבת

  
  

כ יש ללמד "ג, ובתכשיטי� שאי� בה� אלא חשש דילמא איתרמי טבילה של מצוה
מ דאיכא למיחש בהכי במקומות "דה, רסא' שבת סע' פ הארחות חיי� ה"זכות ע

ש "ע, אבל במקומות שטובלות במקואות שבתו� הבתי� לית ל� בה, שטובלות בנהר
  ]ג"ח הערה נ"כ פרק י"שש[                                    .דכ� פשט המנהג ברוב מקומותינו


