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טע� ההיתר בבירית י ש"אכ� לפירש. וג� ה� מקבלי� טומאה, די� הכבלי� דאסור לצאת בה� בשבת 1

וכ� . ואי� לחוש שמא תשלפ� דהרי דואגת שלא יראו שוקיה, משו� שהוא מיועד להחזיק את בתי שוקיה
והוי כלי המשמש ,  אלא את בתי שוקיה� טהורה היא משו� שהיא אינה משמשת אותהשבירית הטע� 

ונשארו . י� שאסור וטמאולמה הד, להתיר ולטהר, הסברות האלו' כ קשה דג� בכבלי� שיי� את ב"א. כלי
דאפשר ליטול אות� בלא , פירשו) ה בירית"בד(' ותוס). י!וו� הור"בחידושי הרא' וע(בקושיא ' התוס

 וגנאי לה שיש לה רק אחת � אמנ� בבירית היות שהוא רק אחד , וזה הטע� שאסור בכבלי�, גילוי שוקי�
ואילו כבלי� שה� , ל"תכשיט ומהטע� הנ כיו� שאינו ,בירית טהורה, ולעני� טומאה. לכ� אינה שולפתו

 .ה� תכשיט ולכ� טמאי�, בשני� ולא מתגנה בה�
משו� , וביארה הטע�. ודחתה שהקול הזה ללא צור�, לבאר משו� משמיע קול' ותחילה ניסתה הגמ 2

 .ת שלא יורחבו פסיעותיה ויישרו בתוליהרשעושה את השרש, דהוי תשמיש לאד�


