
 אבן העוד שאלת כטכחל pSn שלישי

 שאלה ל

 פרועות ראש כשוק אמת פנייה ואחת אשת איש סתק אהדדי
 ואין לומרשה:תילית יוצאות מן הכלל שהרי הן בכלל פנויה
 כמושהזכמתי בשתיבתי הראשונה אגל הנראה לי ליישכ כ׳
 הפסקים הללו כי היכי דלא לסתרו אהלרי הוא שיש הפרש 3ץ
 יציאה לשיק להליכות כיתה וכן משמע מרקאמר לא ילכו כשוק
 ילא קאמי סתם לא ילכו פריעית ראש משים ליציאה לשוק וראשה
 פרועהויפריצותאלא שנא כעולה לא שנא כתולה ונהי לשער
 ככתולהלאהוי ערות לענין קיש אכלפריצותאמיהא קיילענין

 הליכה כשוק:
 אכל מה שכתכת שהתקורשת הוא כאשת איש ימצאת
 אסמכתא מקרא אשר ענה את אשת רעהו ככר הודעתיך
 פסק הטור שאינה נחשבת כאשת איש אלא לעני! מיוכ הבא עליה
 וצריכה גט אבל לא לכל דכר ומה שקראה הכתוב אשת רעהו
 הייני למייב המענה אתה ואין לנו להוסיף על מה שכתיכ כתורה
 יא״כ אין לומר כלבריך שתקרא אשת איש לעני! שלא תלך בראשה
 פייט שהרי כל עילשהיא כתולה אף אם היא מקילשת יש לה לין
 בתולה לענין גילוי הראש וכן נהגו עלמא ינהרא נהרא ופשטיה;
 גס הטעם השני שכתבת אין ני טעם לפי שאם אתה בעצמך
 כתנת פסק הראיש שאמר ששער באשה עחה אבל לא
 ככתולה וכן כתני התישפות איך תאמר שכראיה כלכל בשער
 הבתילה המקודשת תוטאים כאשת איש שהרי עדיין היא כתולה

 ולא מקרי אשת איש אלא לחייב הבא עליה בלכד:
 ואל תדאג בעיניך ששגית שהרי שלמה המלך ע״ה כתב
 במשליו באהבתה תשגה תמיד ואם שגית בפעם הזאת
 תתן דעתך להכין פעמים רכות לכן בני ירווך בכל עת דדיה לא
 תעזכך אם לא תעזכה נצרה כי היא מייך וכה ירכו יתיך כיד הצעי׳
 מלמדך יעקכ ככמוהריר משה שניאוי־ ם*ט:

 מסתכל הוינא כהאי פסקא
 דדינאשלמעלת מזרי הורי
 וזקני ניע אשר בפתח דכריו
 מפקפק כהיתר דגהיגיכקצת מקומית ללכת בתולית ישראל
 הפנויות פרועות ראש ולכסוף העלה להתיר אפילו לארוסית פתח
 בחומרא וסיים כקילא והזכרים פשוטים הם דהפסק שפםקמרן
 בשיע איה סי' כיא לא איירי בבתולות פנויות אלא בפטמת כעילית
 כי זה הדק מקדם העלהו הרמכים כפרק כיא מהלכות איסורי
 ביאה ישם הרכ המגיד הורה שמקור דק זה היא תתאי דתציק
 בכתיבית בפרק המדיר וזיל ואלו יוצאות שלא בכתובה עוברת
 על דת משה ויהודית יכי'יאיזי היא דת יהודית ייצאה וראשה
 פריעה וכזי ישם כגמ׳ פריך ראשה פרוע דאדייתאהיאדכתיב
 יפרע את ראש האשה ותני דבי ר׳ ישמעאל אזהרה לבנות ישראל
 שלא יצאו בפרוע ראש יתירן דאורייתא קלתה שיד דת יהודית
 אפילו קלתה נמי אשור יכו׳ משמע מהסוג יא ההיא דדיקא האיסור
 היא כנשואה דהרי כצשואה איירי ולא ידעתי מאין הוציאי לאסיר
 אפילי הפנויה זציע והכו דלא להוסיף ג״כ הבתולה ועיין מית
 הרב כעל חלקת ממיקקכםי׳כיאאות ל וזיל א׳ פנויה ואי אשת
 איש פנויה בעילה קאתר אבל בתולה אמריק דיוצאת בהינימא
 וראשה פרועה יכן הוא כל ח יעיין כמרדכי עיכ ועיין גיכבספר
 בית שמואל שם כאס ה'יזיל א׳ פנויה היינו אלמנה א גרושה
 אכל כתולה מותר וכוי ועיין ג״כ כספי• נמלת צבי את ב' שכתב
 מילא'פנויה וכתב מיו ורפיך זיל דוקא כגון אלמנה או גרושה
 אכל כתילה מיתר עיש עיכ וכן כתב כפירוש השיע איח סי׳ עיה
 לענין קיש שהכתילות שדרכן לילך פריעית הראיש מיתר לקרית
 קיש כנגד שערן ומיש שםהרככעל תגן אברהם לפריעית ראש
 לכתיב פה כאיה היינו שסותיות קליעות שערן זזה אסור אפילו
 ככתילה והכריחו ממאי לפירש רש״י בפישת נשא ע ל ופרע ראש
 האשה במחילה תככידו לא נהירא רלפילם פחעות ראש מצה
 לומר גלויות הראש ומוהריא מזרחי ויל כפיחשו על התורה נתן
 סעםלפירישרשיי זיל שהוכרח שם לפרש הכי מתאידררשינן
 בפיקלסיטה מפיק ליה מיתירא דקרא עיש ואיכ אין מקום
 לפירושו של הרב בעל מגןאכרהס אלא האתת היא כלכתיבנא

 ואין

 ראש בשוק א פנויה וא אשת איש עיכ ובתולה בכלל פנויה היא
 סקצראה ממה שכתב לקמן וזיל ומותר להסתכל בפני הפנויה
 לבודק׳ שיבין שהיא כתולה כין שהיא כעולה וטעם אסור פריעת
 ראו הוא משום דשער באשה עריה יהויפריציתא ובמשתאיש
 סתמירוספי כדאיתאבםמיג דאעפיי ששערה מטס ז כיין שאין
 עליה צעיף כשאר כל הנשים קרינא לה ירא 1ה פרוע יכיכ מיימוני
 אעפיי שמטסה כמטפחת כיון שאין עליה רדיד ככל הצשים תצא
 בלא כתובה אבל הרהורי דברים יש כאן שיש להרהר על ממג
 שנהגו באיטציאהשהכתיליתנהגו לפרוע אתראשן וכן שמעתי
 מפי מגידי אתת שבארץ קושטאנטינא יכתי ניהגין גיכ לצאת
 הכתילית בשוקיפרע ישלחי החזן זקליפית שערן מגולות שמק על
 כתיפןוכדאיתא ככתוכית כפרק ב׳ שהיו הכתיצות ייצאת
 בהיטמא וראשן פרוע וכעיר תוניס יע״א וכנותיה עיני ראו יצא זר
 היפך זה שכל הכתילית פארי פשתים יהיו על ראשן וכן עושים
 בעיר גזאיייר ופייס ימאחאיקויס ובנותיהן כאשר יעייוו

 יגידין יושביהן :
ן סעיפי ישיבוני כמה רבני וגאיני עולם ראי מנהג זה של  אכ
 איטאליאהולאמיחי ט יראי יש להם על מה שיםמוכז
 ולכן של ראשונים כפתחו של אלם ואפשר למפש זכות למנהג
 אטאליאה דטעתא דאיסור פריעת ראש משים פריצות זאיכ
 כיין שדרק של איטאליאה רובא למבא לסב בירכתי הכית כל
 כבידה בת מלך סניטה והאיסור הוא מקא לילך בשיק לזה לא
 משי לממית בירן יעיד דשאני בתולה שעדיין לא טעתהםעם
 חטא ואן יעמל אין בקרבה ילבתולית ארץ קושטאנטינא היוצאת
 כשוק אמח לי המגידים דאפשר שמה שהתירו הוא לנושאת

 חן כעיני כל רואיק (ואם קבלה נקבל):
ף דכר כל הלכה שהיא רופפת כירך הלך אזר התנהג י  ס
 דמנהג של ישראל הלכה ואם אינם נטאים הרי הם כני
 כטאם ואין לי להכנס כזה ובניד שהיא בתולה אשר אורשה יש
 תנים לתקל ממה שפסק רבינו יעקב בעל הטורים בהלכות אישית
 סי׳ כיו יזיל ימשנתקדשה נמשכת כאשת איש לחייב הבא עליה
 וצריכה גט אבל אינה משובה כאשת איש לכל דבר ולנוהגים היתד
 בבתולות כדלעיל יש לומר שגם לענין יה אינה חשוכה כאשת
 אש עד שתכנס לחיפה אכל לניהגים איסור ככתילית כגיל
 מביש בנתקדשה מימ בני שמע כקולי שאלתך ייגלך זקניך
 האלופים והגאונים אשר בארן המה הגבירים אשר מעולם אנשי
 השםמכמיורכציקיק ויניציאס ילי ויאמרו לך תיכן הענין
 במתכונתו והיכי נהוג יאשר יודיעוך הודיעני ככתכך בלשון קכ
 ונקי אתה מתה כרוך ה׳ לא ימוש ספר התורה מפיך והגית כי
 יומם וציצה קרא מקרא ושננת תשנה ושלשת כגמ־ ויהיו מיים
 לנפשך ותגל מצרתך ישמח אטך צדיק יושכ כסתר מציין ואתה
 תמוה כשיבה' שיבת ציון לל הצעיר מלתלך להועיל יעקב
 ככמיהריר משהשיצייאר סיט :

 אהוב ומביב תלמילי שאלה כט
 הנחשל להשכיל ולהטיכ
 כהריר יעקב בן החכם
 השלם והכולל כמוהריר שמואל זצהיה באה אלי כתכ ידך ראיתי
 אמריך ששתי כעל כל הון סל כי התחלת להכנס בפרדם החכמה
 והעיון ושכלית עשה כמם הזה פלפול ומדוד כדיני אסור והיתר
 כן תרבה יק תפריז אכי׳ר כן שמחתי על שכיונתי לדעת גדול
 אמביאשר כנפשי מוהריש אמסב נריז רסיל דניזיל כתימנהגא
 ומצבדהראות שהכאזי לשיטת שהבתולית מיתרות כפריעת ראש
 יש עוד אחרות שמצאתי במרדכי של מסכת ברכות בפרק מי
 שמתו שכתב מיל וכתב ראבייה כלהדכרים שהזכרמ למעלה
 לפרוס לוקא ברבר שאין מילית להגלות אכל כתולה הרגילה
 מלר שער לא חייפינן דליכא הרהור עיכ ובקיצור פסקי הריאש
 מצאתי יזיל שוק כאשה ערוה יכן השער כנשואה ולא ככתולה עיכ
 וכן בלכיש התכלת כסי׳ע׳ה שנראה מכל זאת שהבתילית ההולכות

 בגלוי הראש אץקפילא כזה:
 אגל אכתיקש* לי שפסק וה ןפשק לא ילכו במת ישראל
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 אבן העזר שאלה ללא חלק של*שי כג
 בנאד שבפ לף ציג הביא נשם מהדיר שמואל יכולה מקאלינונין
 ו״צ שממה על קלקל סביא זו מאריך הרבה והעל לאיסו׳ ומצאתי
 שהרכ המאסף שם באות ז׳ נתב שרע עליו המעשה שיאה מקצת
 צשים שליקיזיס משי שחור ומשימים בסלמתם כלי להתייפות
 חשים שבני אדם הרואים שיעים בהם וחושבים שהם שמרישלהי
 אלא הנמ להם לישראל יכוי משא מלךבתירת מבהגיתתיןרה

 יזיל עיכ :
 ואס דכרכזההיהרעכעיכי הרכהציל מעתה אצעק תגוס
 וריב על אשר עיצי ראו ולא זר כמקצת מקימות שעברתי
 לרך הסגרה שהנשים הנשואות מתקשמות בשערן ממש הרבוק
 לראשן ומראית השער לעין כלאוילעיניס שכך רואות ואו• לגו
 מיום ה לין ימיוס התוכחה ומלכד האיסור שלפי הפוסקים יש
 גלבר עושים גיכ פגם למעלה כי לפי סולות הקבלה אין להראי
 האשה שערה למיץ וכפי אשר כתב הרב בעל הלבושים גא״ה

 סימן כיא :
 ואסיים בלישנא לזיהר קלישא הכתיכ כפישת נשא וזיל אמר
 ר' חזקיה תזנכא ליתי על ההיא כר נש לשכק
 לאנתתי׳דתתתזי משערא דרי ש'לכר ודא היא חד מאינו! צניעות'
 דביחא ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר לאח תקנא בי׳ גרי׳
 מסכניתא לביתא וגריםלבנהא דלא תחשבין גדיא וגרים
 מלהאחראדשריח בביתא חאן גרים דאההוא שעיא דאתחזי
 מרישה לכר ומה ככ־תא ה 1וי כיש בשוקא וכיש חציפימא אחרא
 וכגיכ אשתך כגפן פיריה בירכתי ביתך אמרר׳ יהי־השערא
 לרישא לאיותא דאתגלייא גרים שערא אמרא לאתנלייא ילאפגמ׳
 לה כגין כך נפ־א אתתא ראפ״ טסירי דביתא לא יחחין שער אחל
 מרישה כיש לבר תיח כמה כדכירא שערא היא מימרא דנלא הכי
 נמי לנוקנא פיק ממי כמה פגימו גרים ההוא שערא דאתחא גרי׳
 לעילא גרים לסתא גרים לכעלה דאתלטייא גרים מסכנותא
 גרים מלה אמראככיתא גרים דיסתליק חשיביתא מבנה׳ רחמל
 לישוב! מחציפו דילהין ועיר כעיא אתתא לאתכסייא כזיוזםי
 דכיתאיאיעכדתכןמהכתיככניך כשתילי זתים מהו כשתילי
 זתים מה זית דא בין בסתייא בין בקיימא לא אתאבידי שרפוי
 ותדיר אשתכח חשיכו ושאר אילנין כך בנהא יסתלקון בחשיבו סל
 שאר כני עלמא ולא עוד אלא לכעלה מתכרך ככלא בכרכאן
 ללעילא ככרכאן ללהתא כעותלא ככצין בכני כנין ההיד מה בי
 כן יכרךגבר ירא ה וכתיכ יכרכך ה׳מציין וגי׳עכיל לכן השומע
 ישמע והחלל יחרל ועליו תבא ברכת מיכ אכייר כיד יעירא דמן
ד *!עזר מיללילה זלהיה י ר ה י מ  חכרייא רפאל בלאיא כ

 הלכות תנאיי כתובה
 ילימ ליהייי לך מלכא שאלה רא

 שחנמ סשיט הוא
 בעירני לכתיב בתנאי
 הכתיבה שאם יפטר לעולמו החתן בחיי אשתי ילא תשאי־ לה תמנו
 זשיק אז חקח היא ותגכה כל סכי כתוכתה נדונייתה יתיססתה
 בתשלים אבל אם תשארלה חמניזשיקאז תהיה בבחירת׳ הזרע
 ההואיאפיטרופיסיהיאילתת לה כל סכי כתוב׳ נדונייתיותיספת״
 או לחלוק עמה כל נכסי עיזבון כעל החלקים שיים הכל כפי תקני־
 בני מזלינא ונמשך חזה צעזלנז תועלת ליתומים מון שאם ימו
 מכסים מריכים יפרעי לה כתובתה יהס ישלו המיתר זאםהיתס
 כתובתה יתראה על הנכסים ימלוקו עמה עכשיו שאל השואל •
 ראובן מת וחיי לדבכן ילכל ישראל שבק ומיח בניס וכנות
 ונכסים מועטים ותכףומיל סמוך למיתתו מתלו
 היתיחים אי אפיסריפיסיהם יחלקו מם אמם מלקים שוים באופו
 ססלקו את האלמנה סילוקה גמור בחצי מכסים יכיליםטתוז
 הכיח של ראיכן לכפית את היתגמים לפריע חיב אביהם מאחר
 שסם יורשים חצי מכסיםאולילמאאי לאימכח התקנה סדין
 צזתן כנלון זה שתטיל האלמנה כל כתיבתה ולא יירשו המי׳ כלל
 ונמצא דהשתא כלמה שטטלים מכח התקנה •הםצזטלים ולא
 מכת יחשה ואיכ אינם חייבים לפחע מזב אביהם יורה יורה

 ילי1

 ואין הבתולית בכלל האיסור:
 סוף דכי עיין כספר כנהיג שם כמהת השיר אות ז' וזיל
 מעילם לא ראיתי נשים הנשואות שמגלית(כן צריך
 לימר כי נפל טעית בדפים) שער ראשן גם אין מוכיאין שוי שערו'
 להתנאית כהן כי אס ה:חילית כעירם בכית אביהן ומנהג יפה

 היא ע״כ :
 הרי לך לכולם תסכיתים פה א׳ להתיר בכתוגה ולא היה
 תקים להיכ תורי זקני הפיסק הלל זיל לפקפק בתחילה
 על ההיתר היה ואפילו לילך כשיק ישהבתולית יוצאות תכלל

 הסנייית תשר החמיר עליהן הדין:
 ועל תה שהקל כסף דבריי להתיר אף כארוסות לא כן אנכי
 מתלי ללא גרי 1א כעיניאריסה אפילי שהיאכתילה
 תפנויה שה»א בעיצה לסיף סף זיקת איש עליה יאין לה עיל
 צדך לת̂צ חן כעיני אתרים והרי היא עריה ללע תין מלאסור
 ושפיר קאמר סריי תא:יז השואל דקריגן כה אשת רעהו מאתר
 לכתיכ בקיא על נערהנתילה התארסה לאיש דסזליצן לאיש
 השיככ עמה על דבר אפר עינה את אשת רעהו וחמת היא שלא
 קראה הכתוב אשת רעהו אלא לת־יב ה זע.ה לזיתזאלא חימ
 שתעינו לשייך לה שם אישות אפילי שעדיין היא בתולה תאי דלא
 אשכחן כפנייה ולפיכך הדין ניתן להחמיר במיצי דצניעיתא על
 הארוסה יותר מעל הפנויהיהיאיה שה:יא מעלת מר זקני הרב
 הפוסק מיל תזכרי הטירשכתכ כסי׳ כיי שתשנתקישה נחשל
 כאשת אש לחייב הבא עליה וצריכה גט אכל אינה חשיכה כאשי

 איש לכל דבר:
 במחילה תככול תורתו אין משם ראיה דכל מי שיש לי לב
 לדעת יכין שהרב לא בחית כדברים אלו לפוטרה
 סדיני הצניעות הנצרכים כאשת איש אלא כוונתו זיל הוא לתה
 שכת: כסי' ניד שהארוסה אינה כאשתי לכל רכר יאסור לבא
 עליה עד שיכניסנה לחיפה ושאין חייב למזונותיה יאם מתה
 והזרוש היא נהן אינו מטמא צה יצא יירשה ואיני חייככקכירתה
 וכמה מילי אחריני שיש כין ארוסה לנשואה ולפיכך כתכ שהאשה
 שנתקדשה אינה נח שכת כאשת איש אלא לעצין חייכ הכא עליה
 ולהצריכה גס אכל לא לכל דכר ר״ל לכל הני מילי דאמק כסימן
 כיה יכן רמזו הלי אבל מעילם לא נתכוון לדין פריעת הראש :
 ומעיד א;י שכארן מזללתי עיר ליזורני יעיא נהגו מעילם
 לכסית שער ראשם האריסית כנשיאת יאפילי הן
 קטטת כשנים וכן ראוי להודית ילעשית יללאכהרבמר זקני

 הפוסק הניצזלהיה־
 והנד• בנשיאית אעפ״י שמסיגיית הגמ' וכפי פירוש התזספז״
 משמע לבבית אין בי משים פריעת הראש שכן כתכו
 בליה אלא בחנר פימש אפיצי בלאקלתיו גמיאץכז משים
 פריעת ראש שאם לא כן לא הנחת כת לאברהם אכינו וכי׳ עיכ
 אל תט ־1ה באלי הדברים והכט נא יראה מה שכתכי האחריני'
 עלזה ובכללם הרב בעלטת שתיאלעיש יהרכבעל
 צחלת צכי כסי קטיי אות ז׳אחר שהכיא הלשין של התוספות הנז׳
 כתכ וזיל נלעיד דכוונת התיספות היא ליתר לצעצין שתצא כלא
 כתיכת לא תיקרי פריעת ראפמשום דאם לא כן לא מחת וכי׳
 אכל ודאי לעני! הגין ינכין פשיטא אפילו בחצר עצמה נכין שלא
 לצאת פרועת ראש לגמרי והטור שלא הזכירו לפי שלא איירי אלא
 מדי( יצ יא ה כלא כתיכה וכזה ממשב תמיהת סרב לי ועיין מה
 שכתב מיו זיל עלל יעיין מה שכתב הרב התאסף כהגהת הטור
 בסי׳ כיא אות ט׳ וזיל לא ילכו כנות ישראל פרועות'כשוק וכי׳ לב
 חקא בשיק אבל במצר שאין רבים בי מיתר מהריר שמואל יהירה
 מקאליכונין הזכאי לבריו בשפר באר שבע דף ציג ואין נראה לי
 לקלוקי יכיון לאף אם משיק לא לוקא אלא אפילו כמבוי או כתצר
 שהרבים ביקעי ט גם חצר שאין רבים בוקעים בז נכלל כו עלל:
 וגדולה מזו החמיח באשה בשיאה שאפילו להתקשט בפיאה
 צכרית יבשערות של חברתה התלושיח כיי שתראה

 הא בעלת שער יש מי שאוסר:
 אמת מא שהרב בעל שלסי מטרים בפרק כתה אשה
 התירו ואמר שאין בזה חשים שעו־ באשה עלזה אכל
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