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 ג הרא״ש והיגרד׳
 והג״מ

ם י י ח ף ה  כ

 הפרוס ממש גס אשה באשה אסור דלא עדין} מטרות
 עצמה וכדמשמע מלבוש אלא דבשאר מקומם המכוסים
 קאמר דמוחר אשה באשה משוס דבזס יס איש באיש
 מותר גס כבר סירשחי שגם הרא״ש לא עלה על דטחו
 לאסור •אשה באשה והוא ברור הלכה לממשה טכ״ל.
 וכיכ המאמ״ר אוח ג׳ דמוכח בהדיא מדברי מרן זיל
 בב״י דס״ל דבין להראיש בין להרשב״א זיל אין איסור
 אלא לאנשים משוס דאיכא הרהור אבל לא לאשס אחרח
 דמוחר לאשה לקרוח ק״ש ולהחפלל כנגד טפח מגולה
 שבאשה אחרח דליכא הרהור יטו״ש. ודלא כמיש היפ״ל
 או׳ ב׳. וכ״פ ר״ז אוח בי. קיציר שיט סי׳ ה׳ אוח ט״ז. בן
 א״ח אוח טי• ומ״ש שס סבן א״ח יש מי שאוסר נס לאשס
 לקדוח וכו׳ כנגד אשס אחרח טרומה נראה דר״ל מסכי שאין
 פניה שלמטה מכיסין אבל אס אין סניה שלמטה כראין

 מוחר לקדוח ולהחפלל כנגד אשס אחרח וכמ״ש ר״ז שס:
 יב< שם בהגהה. כדלעיל סי׳ ע״ד. סטי׳ די בהגהה. ועיין

 בדברינו לשם בס״ד;
, ב׳ שער של אשה וכוי. שער של ערוה של איש  יג< סעי

 יוצא לרך הבגד מוחר, ברכוח דכיד ע׳׳א,
 מ״א םק״ב, א״ר אוה ד׳ ברכ״י אוח א׳, ר״ז אוח ה׳, אבל
 סכים הוה בכלל עריה ,פרמ׳׳נ א׳־א אוח ב׳. בן איח פ׳ בא

 אוח גי, ומיין לעיל סי׳ עיר אוח כ״א:
 יי) שם שדרכה לכסותו אסור לקרוח כנגדו, ואמיג
 דככ״י כחכ דטיכ ליזהר לכחחלה ממראית שער
 ומשמיעת קול זמר אישה כשטח ק״ש והכא כש״ט כתב
 לאסיר כשער ויש ליזהר משמימח קול כראה דחזר בו
 כש״ט ואסר כשער מפני שהרא״ש והטור אסרי בהדיא
 כשער לא כן הרי״פ וסרמכיס רק השמיטוהו אכל כשמיעה
 קול דנם הרא״ש כהכ אינו אלא דאסור לשמוע ולא
 לטנין קיש והטור לא כהכ לאסור מ״כ כהכ כש״מ יש
 ליזהר כמ״ש ככ״י ולא חזר כו מזה, ועיין כ״י וכ״ח ודרק,

 ומיין מ״ש הכרכ״י אוח כ׳:
) שם העהה, אפילו אשחו, כחב שכנה״נ בהגה״ט י  ט

 אוח כ׳ מדכרי רכינן הטור וכ״י ז״ל כס׳
 הקצר מוכח דכשטר דוקא כאשס אחרח אסיר לקדוח
 כננדס אבל כאשחו שרי אבל בס׳ המסה כהכ דאפילו
 כאשהו אסור טכ״ל׳ ולא ידעחי מאין יצא לו הוכחה זו
 ואי משים שלא זכרו אשהו הלא כבר אמרו בטפח מגולה
 אפילי""היא אשהו ומיכה אל השאר ואי משוס שהזכירה
 מיר״ס ז״ל הוא כי כן דרכו לפטמיס מכאר וגס לא
 ראיחי לאחד מן האחרונים שחולק כזה כין אשהו לאחרה
 אלא יחד כולס טונים ואומרים ואפילו היא אשחו הלא
 המה, לכוש, סרישס אות סי׳ סויכ כמק״ח אוה אי, ריז
 אוח ד, סי׳ בי״פ בדיני קיש דערכיח אות נח. חס״ל
 אוח ו׳, קיצור שיע סי׳ ה׳ איח ט״ז, כין א״ח ש׳ בא
 אות י״ב, וכ״כ סרכ חיא ככלל ד׳ אוח ז׳ כל מס

 שנקרא

 עכ״ל. והביאו שכנה״ג הנכ״י אוח כ׳ וכ״מ מסחמיות דברי
 מרן ז״ל שכחכ דאסור לקרוח ק״ש כנגדה משמע דאין
 חילוק אס מסחכל או לאו׳ וכ״כ חיא סס אוח כ׳ וכן עיקר.

 ועיין לקמן אוח כיז :
 ח< שם אסיר לקרוח ק״ש כנגדה. ואסור לקרוח כמלא

 עיכיו. ח״א שס:
 ט) שם אסיר לקרוח ק״ש כנגדה. אע״ג דלטנין ד״ח

 לא נקרא טריה אא״כ מגולה טפח היינו כשאינו
 מסחכל כה אבל לססחכל כאשה אפי׳ כאצכט שדרך להיוח
 מגולה כיון שמסהכל כה להטה עוכר כלאו דלא ההורו אחרי
 עיניכם וגדול עונשו מאד ער שאמרו אפילו יש כידו הורה
 ומע״ט לא ינקה מדינה של גהינס. חיא שם אוה ד׳ ועיין

: ׳  ש״ע אס״מ סי׳ כ״א סעי׳ א
 י) שם הגהה, וי״א דיקא באשחו אבל באשה אחרה אפי׳
 פחוח מטפח וכו׳ מדכחב וי׳יא משמע אבל לדעה
 מרן ז״ל אין חילוק כין אשחו לאשס אחרח ואינו אסיר
 אלא כטפח. וכ״כ הב״ח דלא ק״ל הכי אלא ככל כפוםקיס
 דדוקא כטפח אסור והיינו טפמא דוקא כמקים חורפה לא
 סוי פחיוח מטפח יערם וטי״ש טור שכחכ דנם מור״ס זיל
 שכחכ זה ככגהה סוכר דלא ק״ל הכי יפרם וסכיאו א״ר
 אוח א׳ ומי״ש מ״ש על דכרי שכנה״ג ופו״חיעו״ש וכן
 נראה דטח הלבוש דלא ק״ל הכי מדהשמיט זה הי״א וכ־נ
 דטח הל״ח ס׳ מי שמיחו או׳ קט״ו. ועיין מש״ז אוח א׳ וכן
 דטח המאמ״ר אוח כ׳ יטו״ש, וכ״כ ר״ז או׳ א׳ טל י׳יא זה
 דאין רכריהס עיקר ועיין מחה״ש אוח א׳ מיהו הפר״ח
 או׳ א׳ החזיק כדכרי הייא זס יערם, ועיין נ״א כלל ד׳
 אוח א׳ וט״כ יש להחמיר היכא דאפשר, וכ״כ הרב .בן א״ח ס׳ כא
 אוח חי, וקמה שנסחפקהחס״ל או׳ ח׳ כטפח מנילה כאשה
 אם ה״כ כקטנה כחכ כן א״ח בס דיש להחמיר היכא דאפשר:
 יא) שם כהגהה. ונראה מדכרי םראיש דטפח באשם

 ערוה אסילו לאשם אחרח וכוי. אכל הרשכיא כחב גכי
 שוק כאשה טרוה דוקא לאחרים ולאנשים משוס הרהור
 אבל לעצמה לא רהא קחני האשה יושכ-ח וקיצה לה חלחה
 עכ״ל והביאו ב״י, מדקאמר דוקא ולאנשים משוס הרהור
 משמפ אכל לאשה אחרת כל שהוא משום הרהור כנין טפח
 מגילה או שער וזמר ליכא איסורא לקרות כנגדה. וכ״נ יפת
 מרן ז״צ מדלא כתב זה כשיע. וכינ דעת הלכוש מרלא כתכ
 זה כדרכו לכתוב דכרי רכו מור״ס זיל. וכן ססכיס כפר״ח
 אוח אי. וכ״כ סעי״ח אוח נ׳. ומ״ש סמ״מ ס׳ מי שמחו
 סי׳ ל״ז אוח ס׳ על דברי כרשכ״א הנז׳ שנראס מדבריו
 שהאשה אינה נאסרה בראייה ערוס אחרח וכו׳ סוא חמוה
 שהרי הרשב״א ז״ל לא דבר על הערוה ממש אלא על מקים
 הגלוי שיש בו הרהור שהוא משום ערוה עיז אמר
 שאינו אשור באחרה אבל כנגד הטרוה ממש יל דמודה
 דאסור אפילי כאחרח. אח״כ ראיחי באיר אוח ג׳ שג״כ
 חמה על דברי הכרס הניז וכחכ וזיל דוודאי לראוח
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 ג ייש ליזהר משמיעת קול זמר אשה בשעת ק״ש: הגה ואפילו באשחו אבל קול הרגיל בו אינן באר הגולה

 ר מרוט נש׳רנינו
׳ האי ושאר סוסקיס 1 י י  מ

ם י י ח ף ה  כ

 שנקרא ערוה אין חילוק בין נשיס אחרוה לאשהו עכ״ד. שער ראשה. לבוש ר״ז אוה ד׳ סידור כי׳ע
 וכן עיקר: בדיני ק״ש דערביה אוח טיז׳ וסיס אס חחכה שער של
 שם אכל כהולוה שדרכן לילך פרועוח הראש עצמה וחכרה אחיכ כראשה. ד״מ סי' שיג או׳ וי. והביאו

 מוהר ומרה צניעוה הוא שלא הלכנה הכהולוה העפ׳יז אוה גי. שה׳ז אוה ה׳:
, ג. יש ליזהר משמיעה קול זמר וכו׳ אפילו ) םעי א  לשיק וסהורוה קליעה שערן. מ״א סק״ג. ועיין ח״א כ
 כלל ד׳ אוה ה׳ שכהכ וזיל וצ״ע עכרס כיון שאין פנייה. כאר שכע. מ״א סק׳ו ר״ז אוה ו׳.
 מוזהרין לכשוח שערן אס דומין לכחולוח עכ״ל. ונראה כיון כייע שס אוח י׳ז. חכףל אוח ו׳ כן א״ח שס אוה י״ג.

 שהאסור סוא משוס הרהור אס הוא מגולה אסיר לקרוח ועיין לעיצ אוח ה׳:
• יש ליזהר משמיעה קול זמר וכוי. עיין כאה״ע ) ש ב  כנגדו אס דרכס לכסוה : כ
• הגהה. והיה השערוה של נשים שרגילין סי׳ נ״א סמי׳ א דקיל זמר אשה איש לעולם ) ש ב ו  ט
 לצאה וכוי וכן סנשיס של ערי אירופה אסור לשמוע אכל קול דיכורס שרי. מ״א שס. וכהכ המחה־ש
 שדרכן לילך המיר פרועי ראש מוהר לקרוס כנגדן כיון דקיל דיכורס שרי אפילי כאשה איש ואפילו כקיש. וכ״כ ריז
 רכל סנשיס דרכן בכך. כן איח שם. אבל לססחכל כאשה אוח ו׳. ח״א כלל ד׳ אוח ו׳. וכחכ דאסים אסור לכוין להנוה
 אחרח אפי׳ חוץ לצמחה אסיר. א״ר אוח הי: מדיבורה שהרי אפילו בבגדיה אסור לםסחכל לסנוח עכ״ד׳
• שרגילין לצאה וכו׳ אוהס סנשיס הבאוח ואין להקשיח מש״ס קדושין דף ע׳ ע״א דאיחא שס קול ) ש  חי
 מארציה שאין דרכן לגלוהן למקום שדרכן ערוס אפילי כשאילה שלומס אסיר חיר׳ן סרשכ״א זיל קול
 לגלוהן מוהרין לגלוהן אס אין דעחס לחזור. מסר״ס אלשקר דיבור זה מה שהיא משיכס על שאילה שלומס גרע טסי.
 סי׳ ל״ה. מ״א סק״ד• סי״ב אוה 3׳. אמנם בזוהר ס׳ נשא בה״י על סאכ״ע סי׳ כ״א. והביאו כאס״ט שס סקיא. ונ״כ
 דף קכ־ה טיב החמיר מאד בשער האשה שלא יראה ממנו בי״ע שם אוה ד׳ והביאו סרמ״ג א״א בזה הסי׳ אוה ו׳.

 שוס דכר לחוצה-וז״ל שם, א״ר חזקיה חונכא (פי׳ קללה וכ״כ א״ר אוח ה׳. וטיין י״א בהגב״י:
) שם יש ליזהר משמיעח קול זמר וכוי. כחכ כ״ש ג  וטונש) ליחי על ההוא כר נש דשכק לאנחחיס דחהחזי כ
 משטרא ־רישא לכר. ודא הוא חד מאינין צניטוחא דכיחא דקי״ט ראוי ונכון לכל אשה כשרה יראח ה׳ כין
 ואחחא דאסיקח משערא דרישא לכר לאחחקנא כיס גריס נשואה כין פנויה שלא חשמע כל זמן שיש ממה איש רק
 מסכנוחא לביחא וגרים לכנסא דלא יחחשכון כדרא וגריס שסחיה יהיה נטיח יקולה לא ישמע כלל ועיקר שאולי יכא
 מלס אחרא דשריא בכיחא מאן גריס דא ההוא שערא האיש השומע לידי הרהור והרהורי עכירס קשים ממכירה
 דאחחזי מרישא לבר. ומה בכיחא האי כ״ש כשוקא וכ״ש חציסוחא כי צריכה ליזהר שלא יכשלו בני ארס מל ידה כדאמר רבי
 אחרא וכג״כ אשחך כגפן שיריה בירכחי כיחך. א״ר יהודה יוחנן למדנו יראח חטא מכחולה ואל חשיכני מדכחיב וחשר
 שטרא דרישא דאחחא דאחגלייא גרים שטרא אחרא דבורס וברק בן אכינוטס דטיס סדיכור שאני. איר שם:
) שם יש ליזםר משמיטח קול זמר וכו׳ ככל אנו י / כ י ם  לאחגליא ולאסגמא לס. ג״כ כטייא א חחא דאסילו מסירי (
 קידוח) דביחא לא יחמון שטרא חד מרישא כ־ש לבר. ח״ח הדברים אין חילוק כין אשה נאה לכטירם
 כמה כדכורא שערא הוא חומרא דכלא הכי נמי לנוקכא או כין כחורה לזקנה דגס של אשה כעורה או זקנה טפח
 פיק חמי כמה פגימו גריס ההיא שטרא דאחחא גריס כאשה עריה וכן שערה או קילה דלא סלוג רכנן׳
 לעילא גריס לההא גריס לכטלם דאהלטייא גריס מסכנוהא כי״ע שם• פחה״ד אוח אי, ררח אוח כ׳ כן א״ח שס

 גרים מלס אחרא ככיהא גריס דיסחלק חשיכוחא מכנהא רחמנא אוה י״ב ואוה י״ג:
) שם יש ליזהר משמיעה קול זמר וכוי. היינו י ד  ליםזכן מחצישו דילהון, ועיר כעייא אההא לאהכסייא בזיווי כ
 דכיהא ואי מכרה כן מם כהיכ כניך כשהילי זיהיס מה לכחחלה כמ״ש בב״י והכאנו דכריי לעיל
 כשתילי זיהים מה ׳יה דא כין כסהווא כין כקייטא לא אוה י״ד יעי״ש, וסגם דמוריס ז״ל כד״מ אוה כ׳ פליג
 אחאבירו סרסוי והדיר אשחכח ביה חשיכוה יהיר על שאר על מרן ז״ל וכהכ דיש לאסור כיעו״ש, נראם מדלא הגיה
 אילנין כך בנסא יסהלקין בחשיבו על שאר בני עלמא ולא כאן בשיע דחזר בו והודה לדברי מרן זיל דאין לחוש אלא
 מוך אלא דגעלה מחברך בכלא ככרכאן דלעילא ככדכאן לכחחלה כמ״ש הפרמ״ג בא״א אוח ו׳ או י״ל דלא פליג
 דלחחא כעוחרא ככנין וככני כנין הה״ד הנה כי כן יבורך אלא אשיער וכיון דמרן ז״ל עצמו חזר בו נסיע ואסר
 גכר וכי׳ עכ״ל והכיאו ססויכ שם: כמש״ל אוח י״ד ע״כ לא הגיה כלוס כאן כשיע. ועיין כד״מ

 יט) שם בהגהה. וכ״ש שטר נכריח וכוי, וכ״כ כש״ג דמוחר שם יוריק, וטיין א״ר אוח ה׳:

) שם יש ליזהר משמיטח קול זמר וכו׳ ואס הוא י  לכחחלה כדאיחא כמשנה פיו דשכח יוצאה אשה כ
 כחועי שער וכו׳ דלא ככאר שכע סי׳ ח״י שחולק טליו יכול לכוין לחפלחו כמנין שאינו שוממ אוחה
 והאריך בדברי דיחוי מ״א סק״ה. י״א כהגה־ט• וכיה םסכמח ואינו משיס לכ אליה מוחר ואין לו להפסיק קריאחו
 םאחרוניס להחיר כדברי סרמ״א ז״ל: ביי כשם כר׳ יונה, וכ״כ טו״ח אוח ה׳, ר״ז אוח ו׳׳
 1)שם וכיש שפר נכריח וכו׳ פי׳ סאה נכריח שאינו וכן כשעח הדחק שהוא שומע נשים מזמרוח ואיא לו

Q למחיה D ) 



 באר הגולה

 במשנה • ז שס
 ברייהא ה שס נ״ז
 וכאביי י ט שם
 סייר במשנה וממי

Dp אורח הלבות שבת סי־ שיג חיים 
 במנעל חדש שמא לא יבא למדתה אא״ב נסתר, ללכת בו מאתמול שהוא לכדתה אבל
: יד ויוצאת ( ו  איש מותר שאין מקפיד ב״כ . הגה ובשאר מלבושים אין לחוש אפי׳ באשה (כל ב
 בה וטי שער בין שהם עשויים משערה או משער חברתה ואפי׳ משער בהמה •ובלבד שלא
 תצא זקנה בשל ילדה ולא ילדה בשל זקנה : טו היוצאת בקשר שעושין לרפואת קיטוף
 עין הרע שלא ישליט טיבמוך הקשור ומהודק באזנה ובמוך שבסנדלה הקשור בסנדלה

 ובסנדל

 כף ההיים
 והביאנו בידה. ר־־ז שם. והוא מגמ׳ ומיין למיל אוי הין ודוק:
 טן) םעי טו. לרפואה קיעוף עה׳׳ר וכו׳ דהוי כקמיע מומחה
 ולא שייך בי שלפי ומחיי שאינו דבר על נוי.

 תו״ש או׳ כ״ד:
. ומהודק באזנה. שניחנת ל-לוע ליחה של צואת ם  ס) ש

 האוזן. רש׳׳י לביש:
 סא) שם. ובמוך• שבסנדלה. שמניחתו לתענוג. רש״י •

 סב) שם. הקשור בסנדלה. וא״ל שיהא הקשר מהודק. הרח״ש.
ה :  תו״ש או׳ כ

 סג) שם. הקשור בסנדלה. או בעקבה. מפני שמוך זה הוא
 לה כמו תכשימ ומלבוש .שהרי הוא משמש להנאת

t גופה כימו שאר מלבישים. ר״ז אוי יי-ז 
 סד) שם. הסתומים מכל צ־.י אבל אס הם פתוחים אפיי מלד

 אחד איכא למיחש דלמא נפיל ואתי לאתויי. ב״י.
 וצריך לקשרו שם. ר״ז שס:

 סה) שם. אפי׳ אינו קשור וכו׳ דתו אין לחוש דלמא נפיל
 ואתי לאתויי. תו״ש או׳ ט׳ו:

 סי) שם. אפי׳ אינו קשור מותר. ומותר ליתנו לכתחלה
 בשבת. מור. וכתב בסה״ת להתיר במנמל שלנו לצאת
 בתבן שבתוכו כמו במוך ואפי׳ בשבת •יכול ליתנו לתבן או למוך
 בתוך המנעל ואינו מסיפק בזה דלא כהגהה סמ״ק שכתב ל״ע
 אס ה״הקש. ב״ח והביאו העו״ת אוי מ׳ וכתב ויש להקל לצורך
 קלת. אבל הר״ז או׳ יימ כתב להתיר בפשיעות כדעת הסה״ת
 וכתב דאינו כמו המוך דאם המנעל סתום מכל לד מותר בלא

 קשירה ואם אינו סתום לריך קשירה:
 םז) הגה. שלא יפול דם וכו׳ אבל אס מכוונת כדי שיבלע
 בו הדס ולא יפול הדם על בגדיה וימנפם הוה
: י י  אלילי מינוף ואסור כמ״ש סי' שיא סעי׳ י״ג ב״י מ״ז סק
 סח) שם, אפי׳ יש לו בית יד. דאיכא למיחש שמא תעלנו
 עיי בית יד מ״מ שרי דגם הבית יד מאים. תו״ש

 או׳ כ״ח :
. בפלפל ובגרגיר מלח וכו׳ פלפל ארוך נותנת ם  סט) ש
 אשה בפיה שריחה רע וגרגיר מלח לרפואת חולי

״ע:  שנים. רש־י ר״ז או׳ י
 ע) ישם. ובלבד שלא תתן לכתחלה וכו׳ דמחזי כאלו מערמת
 להוציאו לר״ה שאין הכל יודעין שנותנת שם לריח

ש או׳ לי, לב״ש:  הפה. תי
 עא) שם. ובלבד שלא תתן לכתחלה בשבת, לפי מ״ש התו׳
 קאי גם אמוך שבאזנה ושבסנדלה ישהתקינה
 לנדתה אבל אין נראה כן מדברי הרמב״ס בפי״מ ומדברי רייו
 בחלק י״א. ב״י. וכ״כ הב״ח בפס סמ״ג וסמ״ק דהא דקתני
 ובלבד שלא תתן לכתחלה בשבת לא קאי אלא אסיפא ובגרגיר
 מלח ובכל דבר שתתן לתוך פיה אבל אמוך בתוך הסנדל דברישא
 פשיעה דיכולה ליתן לכתחלה בשבת וכתב דכן הוא דעת העור יעו״ש.

 וכ״כ

: ו ״  פת״ע או׳ כ
 םח) שם. שמא לא יבא וכוי ושלפא ליה ואתיא לאתויי

 ד א בר״ה:
: מ׳  מט) ישם. ללכת בי מאתמול וכו׳ אפי׳ שעה אחת. ג

 1) שם. אבל איש מותר וכו׳ בין במנעל קרוע בין במנעל
: ו  חדש. ב״ח סי׳ ש״א. ר״ז או׳ מ״

 נא) שם. אבל איש מותר וכו׳ ואעיג דבסי׳ ש״א סעי׳ ד׳

 מבואר דדבר הראוי לאיש ולאשה אסרו בו משוס
 לא פלוג שאני הכא דמנעל של איש אינו ממה .למנעל של
 אשה ולהט שפיר יש לחלק בין איש לאשה. תו״ש או׳ כ״א.
 .P)• •ישם הגה. ובשאר מלבושים וטי שהם קרועים או חדשים
 אף האשה מיתרת לצאת בהם לפי שבדברים גדולים
 שהם עיקר המלבוש חין חיששין בה שהשלפס מעליה. ר״ז אוי

 מ״ו. ועיין לעיל או׳ א׳.:
 גן) סעי" יד. יוצאת בחומי שער וכוי מפני שהמיס באים
 בהם ואינם חוללין בעבילה עד שנגזור שמא תביאם

 לר״ה. הרמבים פי״מ. א״ר או׳ ח־י. תו״ש או׳ כ״ב: •
 דן) וכתב המש״ז או׳ מ׳ דמ״ש הש׳׳ע יולאת בחומי שער
 וכו׳ היינו באין קלועים תוך שערותיה ובקלועיס
 אף חומי למר שרי כמ״ש סעי׳ א׳ עכ״ל והיינו לסתם הש״ע
 אבל כבר כתב שס בש״מ יש מי שאוסר וכתבנו שס כי כן יש

 להחמיר יעויש:
D בשה׳׳ג דמותר לאשה נשואה לגלות פאה נכרית f O ( P 
 שלה לא שנא אס היא עשויה משערותיה או משער
 חבירתה דאין שער באשה ערוה אלא דוקא שערותיה המחבקים
 בבשרה אבל לא בתלושים ועשוים לכסות שערותיה האחרות
מ  ואע״ג דעבדה לקישוע שתהא נראית בעלת שער עכ״ל. ד
 או׳ ו׳ ולא דמי לחומי למר שבראש הסי׳ ואף דהני שערות
 מחוברין בדבר ויש בו משום חלילה דשאני הכא דהך פאה נכרית
 הוא כמלבוש דאינה הולכת זולתה א״נ בשעת עבילה מניחתן
 בביתה. פרישה או׳ יי׳מ א״ר שם. ומיהו עיין לקמן סעי׳ ח״י
 שאוסר ללאת בפאה נכרית ואפשר שיש לחלק ועיין לקמן או׳ ח״ן
 ודוק. ועוד עיין בדברינו לעיל סי׳ עיה או׳ י״ע לענין דינא

 שכתבנו דמותר לקרות נגד פאה נכרית יעו״ש :
 P) ישם. או משער חברתה. שאינו דומה במראיתו לשער
 שלה. ר״ז או׳ מ״ז. ואפי׳ משער בהמה. ולא אמרינן

 דמאיס ואתי למשלפא ואתויי ד״א בר״ה. גמ":
 V) שם. ולא ילדה בשל זקנה. דמחכו עלה ואתיא לשלופיה.
 מ״ז סק״מ. והמש״ז או׳ מ׳ כתב דתרווייהו מעמא
 משום דמחכו עלה לפי׳ ב״י דים זקנה בילדה מחכי עלה שאין

 ראויות לה־ יעו״ש. וכ״כ הר״ז אוי מ״ז. וכ״כ האחרונים:
 חן) לי א תלא בפאה נכרית דהיינו קליעת שער תלוש שנותנת
 על שערה כדי שתראה כבעלת שער הרבה שמא
 תחללנה מעל ראשה להראותה או שמא תפול מעל ראשה

 (נח)


	כף החיים סימן עה סעיף ב עמוד 258.pdf
	כף החיים סימן עה סעיף ב עמוד 259.pdf
	כף החיים סימן שג.pdf

