
 מקרא בראשית דרדקי ז
 ״כבודה *בת ״מלך ״פנימה [ש׳ מחחלף פנדה . לנשואה. כלפכ״ד כעת מלכד
 בדת בא״ת ב״ש , ב׳ במס . ו׳ בס״א שדכר זה אסור מאזהרות לא תסור .
 טמף] וגס ו״כ״ב״ש״ו׳׳ה נומריקין ׳׳אז פוד נוסף שיש בזה איסור של אזהרות
 ״הייתי ״במעיו ״כמוצאת ״שלם כפירש״י ל׳׳ת סל תורה , פיין(פסוק ה׳ דברים
 ככלה הנמצאת שלימה ומוצאת שלום ככית סימן כ כ) לא יהי׳ כלי גבר על אשם
 בעלה . (וימתמלףבאלף אהד), ועי״כ פירש״י שתהיי דומה לאיש כד שתלך
 יסובב ומלאו את הארץ שאם חי׳ו גורמות בין האנשים שאין זו אלא לשם ניאוף ״
 בפריצות של יום שתדחה נפשה בלילה מעתה מסתכר מאחר כשהיא נשואס
 למקום הפקר ואז חץ ונגע יקרכ • ועי׳׳כ קי״ל כשיטות (הרמנ״ס) קריבה דגילוי
 בניס מתים ר״ל כידוט. אלא לא תהיי עריות חיבוק ונישוק וכיוצא כו. הוא
 יוצאנית . ונגע לא יקרב. ומלאו את בכלל יהרג ואל יעבור (עיין יו״ד סימן
 הארץ • ואז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. קנ״ז) משא״כ הדין כשהיא פנרה • איכ
 וגם ככלל וכבשוה • אפשר הוא « איסור תורה היא שתלך כאופן כזה שתהי״
 שהחיוב מוטל מל הזכר לכובשה שלא תהי. נראית שהיא פנויה משום שעי׳׳כ תוכל
 יוצאת כראשה פרועה אשר לא כרת . לבוא לידי קריבה דגילוי עריות שהיא

 והיינו שיש מקומות שהתירו לפצמם בכלל יהרג ולא יפכור :
 לכסות ראשם(בשייטעל הנקרא פרוק)

 עשוי משפרות• שמלבד שזה איסור גמור (לימוד צריך חיזוק)
 אפילו בבית ואסור לבפלה להזכיר את

 השסבבהמ״ז. ובקידוש* ובשארכרכות. לו) עיין (פסוק ר תהלים סימן
 וכיוצא באלה י משום שימר באשם מרום־ ל״כ) אפשר לפרש הכוונה בדרך סרס
 והגם ששפרה מטסה • אבל למראות מק המקרא כאילו היה כתוכ ״יתפלל ״אליך
 נראה כאילו היא הולכת פרופות הראש ״לפת ״מצוא כל חסיד• מפרש הרמז בר״ת
 ממש . וכל מה שאסרו חכמים מפני ״אשר •לא *ייכזבו ״מימיו. הכוונה למס
 מראית סין אפילו כחדרי חדרים אסור־ שאחדל לעת מצוא זו אשם. ואז יהי* לו
 עיין (אליי רבה סימן צא סעיף די) לם״ל רחיים בצוארו. מש״ס צדך תסילה אשר
 שאסור להזכיר כשם אם יש לו כוכמ לא יכזבו מימיו שלא יחבטל מלימוד

 משערות הנקרא (סרוק) משום איסור התורה. ויזמין לו ד׳ סרנסחוכנקל,
 מראית פין. ופליג סל(רמ״א א״ח סימן

 פ״ה סעיף ב׳)[עיין שירי משכיל דף ל״ט (שלא יממשכט בניו ר״ל)
 מ״א בשם תשובס מאהבה] ״ שזהו איסור

 גמור שנראה כאילו היא סרועומ ראש (לז) עיין(סימן א׳ פסוק י״ר)
 ממש• וגם דבר זה הוא פחח רע ויאמר אלקים יהי מארח, םירש״י
. מל שהוא יום מארס שהיו  שיגרום לילך בגילוי שיער עצמו בלא חסר ד
^ י ת  (שיימפל). ממענים סל אסכרס שלא מסול ב

 וגם משום שפיינ אימ ניכר P •יק (שבמ דף לב פ״ב), וצריך לססטר ,
1 * 
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