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 א מיי׳ פי״א מהל׳ איסורי ביאה סמג לאדן קיא
 טור י״ד שי׳ קצה: ב מיי׳ פי״ט מהל׳ שבת סמג

 לאדן סה טא״ח סי׳ שג:

 רבינו נסים במה אשה פרה ששי שבת (סד:-סה.) כט

 מםורת הש״ם
 א) ויקרא טי:

 קונץ הגהות
 ב״ח (א) נ״ב ולוקא קשר טי. ונ׳׳ג נראה לאף
 אמוך שבאזנה קאי לגעי קשל מהולק
 ובאלפס ישן כתוב האי ולוקא קשל מהילק אמון
 שבאזנה וכ״כ באשר״י וכן פסק הטיל נסי׳ ש״ב
 ונראה מלבטהס לגמוך שבסנלל׳ לא בעי׳ קשר
 מהולק וק״ל: (נ) אמר ליה עשתה לו כצ״ל והשאר
ב שתי מלית הן לור שיני סי׳ שורה  נמסק: (ג) ט
 של שיניים עי׳ בערוך עלך לד. ובא״י ללול שיני גם
 בל׳׳ן: (ד) ללא כצ״ל: (ה) שלסא ומייתי כצ״ל יתי׳

 ומחדא נמתק: (י) ולאו כצ״ל: (ז) הכי כצ״ל:
 מא״י [א] אחרת: [כ] נ״ב כמטלה:

 חו״י (א) בגמרא לף סב. ר״א מתיר:

 שלטי הגבורים
 א יראה מזה להביא ראיה וסמך לנשים היוצאות
 בכפיי שערות שלהן כשהן נשואות אבל במקיס קליעת
 שערן נושאית שערית חברותיהן שקורין קרינאל״י
 נלע״ז מההיא לשניני פרק במה אשה ייצאה דף סל
 שהאשה יוצאה נפאה נכרית נשנת ופירשו המפלשי׳
 כי פאה ננרית היא מגנעת ילנקו נו שער נאה
 והרנה ופשיס אופו האשה על לאשה כלי שתתקשט
 נשער והתס נאשה נשואה מיירי מתניתין מרקאמר
 נגמ׳ להטעס משוס שלא תתגנה על נעלה הרי
 לננשיאה מייט והרי פאה ננלית הוי ממש נעין אלי
 הקרניא״ל ומשמע להליא שמומלות בנות ישראל
 להתקשט נהן לשעל נאשה עליה לקאמר לא היי
 אלא נשעל הלנוק לנשלה ממש ונלאה גס נשלה עס
 השיער אנל שיעל המכסה שעלה אין כאן משים שעל
 נאשה ערוה וגס לא משוס פרועת ראש ונראה לל״ש
 שעלות לילה ל״ש שערות של חברתה נל עול לענילי
 לנסר השער והן תלושות אע״פ לקישוט הוא לה בלי
 שתראה בעלת שער אין בכך כלום וש״ל ואע״ג
 לאמט׳ סיף פ״ק לערכין לפאה נכרית המחוברת
 לשעל ממש להוי כגופה ממש מ״מ לא גאשל בשביל
 כך לצאת נה ולהתקשט נה להא על נרחך אותן
 הצלקניית לקאמר התס היו מתקשטות כפאות ההס
 ונגשיאות מיירי התם רקאמר תנו שערי לנתי ואין
 לומל שהיו משימות צעיף או מילי על הסאות ננרית
 רא״נ מאי אהני ההוא קשיט הלי כל עצמי של אותו
 קשיט לא היי אלא נשניל שתראה נעלת שער אלא
 פשיטא למיירי שהולכות בשערות מגילות ולנשתעיין
 סוף פ׳ קמא לערכין יפ׳ מי שמתי לף נ״ה בלבלי
 לש״י שס ונלנרי הרא״ש תמצא לאין איסור כשעל
 אשה משוס עטה אלא נמחונל לנשלה יגס שהנשר
 נלאה עס השיעל כלאוקימגא ועיל האלכתי נזה

 נחליט נס״ל:
 ב וכ״ת פסק כל׳ עמי נל ששון לנשל סיפליס הלך
 אחל המיקל ואע״ג לסתם מתני׳ נרנ ולמיתה אשכחן
 גני סרוזניל לסתס מתניתין סנר ללא מצי למימר
 פלוזבוצ היה צי ונאבל וקיי״ל בנימין פ׳ השולח
 בברייתא לסבר ברבי למצ״ל פרוזניל היה לי ואבל
 הלכך מיתר להתקשט בחצר וכן נמי ברה״ר שאין
 רחב ט״ז אמה יאי[ מפולשין משער לשער ואיני אלא
 כרמלית להא שרינן בחצר ומשמע אפי׳ בחצר שאינה
 מעולנת ומלקלק מתני׳ ולא בכבול לרה״ר משמע
 הא לנלמלי׳ ש״ל והנל ננניל ונתנ הרא״ש דל
 ונלאה לאין ללמול היתר ברמלית מהיתר חצר שאינה
 מעולנת כלאשכתן לקמן פרק כל כתני גני הצלת
 ספרים למבוי שאין מפולש רני יהולה בן נתילה
 אומר אף למפולש ומפרש בגמ׳ מנוי שיש לו נ׳
 מחיצות ולשי אחל ואלינא לר׳ יהולה היינו נרמלית
 יגני הצלה שאינה מציה קאמר התם ר׳ יהולה נן
 נתירא אומר אף לחצר שאינה מעודנת אנל לנרמלית
 לא שט הואיל ואין מצוה בהצלתם והא לרייק מלקתני
 ילא בכבול ללה״ל למשמע הא בכלמלית ש״ל לאו
 ליוקא היא לנההיא ללא יעמיל ארס ברה״ר וישתה
 נרה״י קאמר אניי לה״ה ננרמלית ואפי׳ לבא לפליג
 עליה לאו משוס לקתני לרה״ל אלא כלקאמר היא
 גיסא גזילה וכו׳ ונההיא ללא יעמול אלס נרה״ר
 יישתין נרה״י וכן לא ירוק כ״ע מולו לה׳׳ה ככלמלית
 ימ״מ היה אומר ל״ת ז״ל לאין לאסיר לנשים
 תנשיטיהס ני לא ישמעו לנו והנח להן למית ישראל

 שיהיו שיגגיס ולא מזילין:
 ג וצ״ע נלנלי סמ״ג לאין ס״ה נהאי סיסקא לנראה

 מלנריי איזה סטרה וצ״ע:
 ד לפיריש רש״י והלא״ש יהטול שן תותנת היא שן
 שמשימס האשה נמקוס שנפל אחל משיניה ושל זהנ
 אסיל ושל כשף או של אלס שרי וללילה, שרי לאשה
 שיש לה שינים מסולטן של ארס שקורץ אפיסטיצי
 שמנתת אותן בפיה כשאין לה שיניס ומיי׳ סרק י״ט
 מהלכות שכת כתנ כי שן תותנת והוא שן שמנחת
 בפיה נמקיס שן שנפל אסורה לצאת נו ושן של זהנ
 שמנחת על שן שתול או אלום שיש בשיניה אסורה
 לצאת נו ואס הוא של כסף מותל א״נ לטליה אסורה
 לצאת נאותן השיניס אפוסטיצי אפי׳ הן של אלס או

 של כסף:

 שלא תתגלה שערה: לחצר. אככול ופאה נכרית קאי לאסרי׳ לעיל למיפק לרשות הרכים והשתא אשמעינן ללחצר מותר שהחילו לה חכמים שני
 תכשיטין הללו כחצר כרי שלא תתגנה על כעלה: פאה נברית. קליעת שער התלושה ועוכרתה על שעלה עם קליעתה כלי שתראה כעלת שער:
ך שהתקינה לנדתה. פרש״י ז׳יל שיכלע הרס ולא יטנפו כגליה ו מ ב  במוך שבאונה. שנותנת לכלוע ליתה של צואת האוזן: שבסנדלה. לתענוג: ו
 והקשה ל׳׳י ז״ל להא אסקי׳ לעיל כפ״ק נלף יא:] לכל לאצולי טינוף חשיכא הוצאה ולא מקרי משוס הכי לרך מלכוש לפיכך פי׳ שמגין על הרם
 שלא יפול על כשרה [ויחייכש] ויצער
ך אומה ומשוס הכי חשיכ לרך מלבוש: ן מ ב ה ו נ ז א ב ך ש ן מ ר ב צ ח ת ב י ר כ ה נ א פ ב  ן

״ ו & * £ ל ־ ל ־ יתה ב  שבסנדלה ובמוך שהתקינה לנ
 ובנתר מלח ובכל דבר שתתן לתוך פיה
 ובלבד שלא תתן לכתתלת בשבת ואם נפל
 לא תתזיר שן תותבת ושן של זהב רבי מתיר
' וצריכא דאי אשמעינן מ  והכמים אוסרים: ג
 דידה משום דלא מאים לה אבל דהברתה
 א רמאים לה אימא לא צריכא ואי אשמעינן
 דחברתה משום דבת מינה היא אבל דבהמה
 דמינכר אימא לא צריכא: תאנא ובלבד שלא
 תצא ילדה בשל זקנה וזקנה בשל ילדה
 בשלמא זמנה בשל ילדה שבה הוא לה אבל
 ילדה בשל זקנה גנאי הוא לה כדי נסבה:
 ובכבול ובפאה נכרית בחצר: אמר רב כל
 שאסרו חכמים לצאת בו לרה״ר אסור לצאה בו
] חוץ מכבול ופאת נכרית ור׳ ענני א  לחצר נ
 בר ששון משמית דר״י סבר חכל ככבול
 ותלכתא כרב ב דםתם לן תנא כותיה. ולרב
תתגנה  מאי שנא תני אמר עולא גזירת שמא א
 על בעלה ונמצא בעלה מגרשת כדתניא
והדוה בנדתה זקנים הראשונים אמרו שלא (  א

 תכהול ושלא תפרכם ותהקשט בבגדי
 צבעונים עד שבא רבי עקיבא ולימד א״כ
 נמצאת מגונה על בעלה ונמצא בעלת
 מגרשה אלא מה תלמוד לומר והדות בנדתת
ובמוך  תהא בנידותה עד שתבא במים: ;
 שבאזנה: תני רמי בר יחזקאל והוא שקשור
 לת באזנת: ובמוך שבםנדלת תני רמי בר
 יהזקאל והוא שקשור לה בעקיבה יא) קשר
 מהודק. ובמוך שהתקינה לנדתה סבר רבי
 אמי בר אחא למימר והוא שקשור לה בין
 יריכוהיה אמר ליה רבא אע״פ שאינו קשור
 לה דכיון דמאים לה לא אתי לאתויי: בעא
 מיניה ר׳ ירמיה בר אבא עשתת לו בית יד
 מהו א״ל w אע״פ שעשתה לו בית יד מותר
 איתמר נמי אמר רב נתן בר אושעיא א״ר
 יוחנן עשתה לו בית יד מותר: בפלפל
 ובגרגיר מלח. פלפל ג לריה הפח גרגיר מלח
 דעביד w לדורשני ובכל דבר שתתן לתוך
 פית זנגביל אי נמי דארציני: שן ד תותבת ושן
 של זחב ר׳ מתיר וחכמים אוםרין אמר אביי רבי ור׳ אלעזר ור״ש בן אלעזר
 כולהו םבירא להו דכל מידי דמיגניא בח לא אתי לאחויי רבי חא דאמרן ר״א
 דתניא (א) ר״א פוטר בכובלת ובצלוהית של פלייטון רשב״א דתניא ר״ש בן אלעזר
 אומר כל שהוא למטה מן הסבכה יוצאה בה למעלה מן הסבכה אין יוצאה
׳ יוצאין בסלע י נ ת  בח וחללו כולן שטח אחת הן ואין הלכה כאחד מהן: מ
 שעל הצינית תבנות קטנות יוצאות בחוטין ואפילו בקסמים שבאזניהם
 ערביות יוצאות רעולות ומדיות פרופות וכל אדם אלא שדברו חכמים בהווה:

 מלח לרפואח חולי השיניס:
ן תותבת ושן של זהב. פרש״י ז״ל  ש

 נומנח בלחיים ממקום אחר והיא
 של זהב: ורבי מתיר. לצאמ בה:
 והבמים אוםרין. לטון למשונה משאר
 השינים ללמא מחייט עלה ושקלה לה
 מהמס ומוציא׳ לה כילה. ל״א שן
 חוחכח של אלם אחר הימה ואהימרא
ד ורבנן  ללעיל קאי ולא אפלוגחא ל
 והכי קאמר כפלפל וגלגל מלח ושן
 תותבת. שן של זהב ר׳ מתיר וכו׳.
 שתי לשונות הללו כתב רש״י ז״ל ולא
 נהירא לאי חלא קתני שן שן למה לי
 ואי תרתי קתני ובשן תותבת אפי׳ רבנן
 שרו הוה ליה למתני כלקתני הנך
 כולהו אלא ולאי תרתי קתני וכתרוייהו
 פליגי ר׳ ורכנן וכירושלמי משמע לשן
 מומכמ היא של עץ ורכנן אסרי
 בתלוייהו לממוך שהיא נכרמ כין שאר
 השיניס שיילי מינה תבלותיה לאחויי
 להו ומחויא אכל של כסף לא מנכרא
 ולא שיילי מינה ומש״ה שריא אפילו
 לרכנן כלאיתא כגמרא ולרכי ככולה ו
 אע״ג לשיילי מינה כיון רמגניא בהו לא

 מחויא כראיתא כגמ׳ זה נראה לי:
׳ רבת מינה היא. ולא מינכר ולא מ  נ

 מחייט עלה: ובלבד שלא תצא זקנה.
 כחוטי שעל של יללה ויללה כשל זקנה
 לשתולות על לכנות או לכנות על
 שתורות נראין הן ואתי למשלף:
 בשלמא זקנה בשל ילדה שבה הוא לה.
 וטון ללרכה ככך איצטריך לאשמועינן
 לאסור משום לזמנין למחייכי עלה:
 אבל ילדה בשל וקנה גנאי הוא לה. וטון
 ללאו אורח ארעא לא אצטריך לחנא
 לאשמועינן לאי עבלא נמי הכי פשיטא
 לאיכא למיחש ללמא מחייט עלה:
 ומשני כדי נסבה. בחנם ואגב גררא
ר רב כל שאסרו מ  נקטיה: א
 הכמים לצאת כו ברה״ר אסור לצאת בו
 להצר אפילו מה שאין ביציאתו לרה״ר
 חיוב חטאת (י) ללאו גזירה לגזירה היא
 משוס לאי שריח ליה בחצר אנן סהלי
 לנפיק בהו נמי לרה״ר שאין לרך
 לפשוט תכשיטין כחצר. וכתבו הרמב״ן
 והרשכ״א ז״ל לכחצר שאמרו לאו לוקא
 לה״ה בבימ לכל שהוא לרך מלכיש או
 לרך חכשיט אסור לפי שאין ללך
 לפשוט תכשיטין כשיצא לחוץ וככיח
 נמי איכא למיחש להט אכל מלכד

 רש״י
 לאסלמן לעיל ברה״ר בחצר שרי: פיאה
 נכריה. קליעת שער תלושה וצותנת על
 שערה עם קליעתה שתראה בעלת שער:
 לחצר. אכבול ופיאה קאי: במוך שבאזנה.
 שצותצח בו לבלוע צואת האוזן והליתה:
 שבהגדלה. להתענג: לנידהה. באותו
 מקום שיבלע בו לס ולא תטנף בגליה:
 בפלפל. פלפל ארוך שנותנת בפיה אשה שריחה
 רע: גרגר מלה. שנותנת בפיה לרפואה:
 שהתן לתוך פיה. מבעול יום: שן תוסבס.
 נוחנמ בלחייה ממקום אחר והוא של זהב:
 רבי מסיר. לצאת בה בשבח: והכמים
 אוסרים. לטון להוא משונה משאר השיניס
 ללמא מתייכי עלה ושקלה מהמס וממטי׳
 לה ביטה ובגמרא אמרינן לשל זהב לוקא
 נקט: גמ׳ דידה. חוטי שער שלה (ל) ולא
 מאיס וליכא למימר ללמא מחייט עלה
 וממעי ליה ביליה: לבה מינה. ללא מינכר
 ולא מחייט עלה: זקנה. לבנות: כל שאסרו
 חכמים. לעיל במתני׳ אסור לצאת בהן לחצר
 אע״ג לשרי לטלטולינהו לתורת כלי עליהן
 מ״מ לרך מלבוש אסור לללמא מרגלא בהו
 ונפקא לרה״ר: חיץ מכבול. לקמן מפלש
 טעמא: הכל נכבול. כל הנאסרים לא
 נאסרו אלא ברשו׳ הרביס אבל מותרי׳ בתצר
 לצאת בהן: נדי שלא ההגנה. תתירי לה
 מקצת קישוטיה הנאים: נדתניא. לחשו
 רבנן להט: זקנים הראשונים. דרשו
 כפשטיה: בנידתה. כלבר המנודה
 ומרוחקת מבעלה: עד שסבא במים. למבול
 אע״פ שעברה שבעה שלה ופסק מעייצה:
 עשהה למוך ביס יד. מי אסרי׳ לה ללמא
 (ה) שלפא ומחדא ומייתי לה הואיל ואימ
 לה בית יל ללא מאיס: מותר. לאפילו בית
 יד מאיס: לדורשני. לחולי השיציס:
 זנגביל. אנצב׳: דארצני. קנמון: פוטר
 בנובלה. ואוקימנא דפטור ומותר ומעמא
 כדאמר לעיל מאן דרכה למיפק בכובלת
 אשה שריתה רע ואשה שריתה רע לא שלפא
 ומחויא משוס גנותה: כל שהוא למטה מן
 השבכה יוצאת בו. דלא מיישינן דלמא
 שלפא ומחדא דמגלה שערה: מתני׳ סלע.
 מטבע: הבנוה קטטה. שמנקבין אזניהס
 ואין עושין להם נזמים עד שיגדלו ונוסנין
 חוטים או קסמין באזניהס שלא יסתמו נקבי
 אזניהס: ואפילו בקסמין. ואע״ג דלאו
 תכשיט הוא אורחייהו בהט ולא משוי היא:
 ערביות. ישראליות שבערביא דרך ערביות
 לעטוף ראשיהן ופניהם חוץ מעיניהם:
 מליוס. ישראליות שגמלי: פרופות.
 שמתעטפות בטלית ותולה רצועה בשפתה
 האחת כנגר צוארה יבשפתה השני כורכת

 הרמכ״ם ז״ל נראה שלא אסרו אלא
 בחצר שאינה מעורבמ משוס ללמיא לרה״ר אבל במצר המעורבמ שד וכ״ש בכימ וא״מ אי הכי הא לאמרי׳ בסוף פרק כירה (לף מי:) השירים
 והנזמים והטכעוח הרי הן ככל הכלים הניטלין כחצל ויהכינן טעמא (משום) להואיל ואיכא מורמ כלי עליהן אמאי איצטריכין להאי טעמא חיפוק
 לי׳ שהן ראוין להכניסן ככימ ולנושאן לרך חכשיט י״ל לההיא בחצר שאינה מעורבת עסקי׳ והנהו תכשיטין שכתו כתוכו ואסור להכניסן לכימ
 ומשוס ש האי איצטדך לטעמא להואיל ואיכא מורמ כלי עליהן אכל לעולם ככיח ואפילו כחצר המעורכמ נמי שרי וכן לעמ הרמ״ה ז״ל:
ר עולא בד• שלא תתננה על בעלה. לפיכך המירו לה מקצח חכשיטיה: כדתניא. לחששו רכנן להט: בנדתה. היו לורשין זקנים הראשונים מ  א

 כמשמעו נמכלכר המרחיקה מכעלה: שלא תכהול. עיניה ולא מפרכס שרק על פניה והוא אלום: תהא ננדתה. כטומאתה: עד שתבא
 במים. לטכול ואף על פי שעכרו שכעח ימיס ומעיינה פסק: עשתה לו בית יד. למוך שכאומו מקום מהו למישדה לניחוש ללמא שקלה וממטיא
 לה כיליה ללא מאיס עלה למשקלה ככית יל שלה: עשתה לו בית יד מותר. ללא אמרינן לא מאיס אלא אפילו ככימ יל מאיס: לדורשיני. לחולי
 השינים: דאדציני. קנמון: רבי אליעזר פוטר בכובלת. ואמרי׳ כגמ׳ להאי פוטר מומר לכממלה הוא ואמדנן טעמא למאן לרכה למיפק ככוכלמ
 אשה שדחה רע ולא שלפה ומחויא גנותה: למטה מן השבכה. כגון אצטמא וכיפה של צמר: יוצאה בו. ללא חיישינן ללמא שלפה ומתויא למיגליא
׳ יוצאין בסלע שעל הצינית. סלע מטכע: צינית. מפרש כגמרא: הבנות קטנות. שמנקכות את אזניהם ואין י נ ת  שערה ומגניא כיה: מ
 עושין להם נזמים על שיגללו ונוחנין חוטין או קסמין כאזניהס שלא יסממו נקכי אזניהס: ואפילו. רכומא קאמל לאע״ג ללאו תכשיט נוי הוא
 אורחא כהט ולאו משוי הוא: ערביות. נשים ישראליוח שכערכיא: יוצאות רעולות. לרך ערכיוח להיוח מעוטפוח כראשן ופניהם חוץ מן
 העיניס וקרי להו בלשון ערבי רעולות והיינו הרעלות לכתיכ גכי תכשיטי נשים כספר ישעיה: מדיות. נשים ישראליומ שכמלי: פרופות.
ל צוארה וכשפתה השנית כורכת אכן או אגוז וקושרמ הרצועה ככרך ואין הטלימ נופל מעליה:  שמתעטפות כטליתן ותולה רצועה כשפתה האתת מג


