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ת. אצעדה על השוק רי  ניצתו לא יהיו בטלים לעתיד: בי
 להחזיק בתי שוקים שלא יפלו ויראו שוקיה הלכך טהירת דלאו
 תכשיט לנוי הוא וכלי תשמיש נמי לא הוי אלא כלי המשמש א)
 כלי דומיא לטבעות הכלים כהן טהורים: יוצאין בה . דדרך
 לבישה היא וליכא למיחש ללמא שלפא
 ומחויא ללא מגליא שוקה: כבלים
 טמאין. משפחה אחת היתה בירושלים
 שתיו פסיעותיהן נסית והיו בתוליהן
 נושרים והטילו שלשלת בין בירית
 לבירית שבשוקיה ונעשה כבלים כלי
 שלא יהיו פסיעותיהן נסות ולא יהיו
 בתוליהן נושרים הילכך שלשלת תשמיש
 לארס הוא ולא תשמיש כלי לפיכך
 היא מקבלת טימאת: ואין יוצאין

 בהם. ללמא שלפא לשלשלת שהיא של
 זהב ומחויאלכישקלאלשלשלתלאמנליא
 שוקה שהרי בירית במקומה עומדת:
. שטר תלוש שעשתה ר ע  ף, חוטי ש
 אותו כמין חוטין וקולעת בהן כעדה
 או אפילו קשרה אותן על פדחתה
 קשר מהודק יוצאה בהן דלא דמי
 לחוטי צמד וחוטי פשתן דלעיל לפי
 נכנסים בהם ואי מתרמיא לה טבילה אינה צריכת
 ולא אתיא לאתויינהו: בי; ם שלה בין משל הברתה
. צריכי לאי תנא משלת משום רלא מאים לה ה מ ה  בין משל ב
 אבל חברתה למאיס לה אימא ניחוש רלמא שלפא להו ואתיא
 לאתויינהו אי תנא כל חברתה משום לבת חינה היא לא מינכר
 ולא מחייכי עלה ומשום הכי ליכא למיחש רלמא שלפא ואתיא
 לאתריה אבל לבהמת ללאו בת מינה היא ומינכר אימא
 ניחוש דלמא שלפא לה ואתיא לאתוייה צריכא: בזמן שהן
 אכבול ואפאת נכרית קאי ראסרוה לעיל למיפק ביה לרשות הרביס
 והשתא'אשמעינן ללחצר מותר : פאה נכרית . אשת שאין לה רוב שער לוקחת שער נשים אחרות ומשימת בראשה ונראה
 כאילו הוא שערה : במוך שבאיניה . שניתנת לבלוע ליחה של צואת האז;: שבסנדלה. שלא יזיק הגנרל לכף רנלה: לנדתה.
דה ואע״פ שאינו קשור דאי נפל לא אתיא לאתויי מפני מאימתו אבל מוך שבאזנה  באותו מקום שיבלע בו הלם ולא יטגף בנ
. שנותנת בפיה מפני ריח הפה: וננרניר מלה . שנותנת לרפיאת חולי  ושבסנרלת לח תצא בו אא״כ קשור ומהודק: בפלפל
. שן שגשהנת מראיתו מחמת עפיש מנסת אותו הב . נושבת בלחיים במקום השן שנפל לה: ושן של ז ת ב ת ו  השיניס: שן ת
. לצאת בה ללא שלפה ומחויא שלא לנלוחמומה: וחכמים אוסרים. כיון שהוא משונה משאר שינית רלמא ר  בזהב: רבי מתי

ת״כ• ' ש־אג יקיאיןא. י י נ יד י ) כיה נרע״נ ו ח המשמר. נ י י נ ? ו ת ל י ד ה־אג ת נ י ו י  א; כ״ס ג־!1'נ ו

 ישא גוי אל גר דרב ולא ילמדו עוד
ו טהורה״)ויוצאין ח י ר י  מלחמהלח1. ב
. כבלים טב) טמאין 08 ואין w בה בשבת 
 יוצאיןבהם בשבתייי^: ה יוצאה אשד.
) בין משלה בין משל ח  בחוטי שער ־
 חבירתה בין משל בהמה «) ובטוטפתי)
 ובסנבוטין 0בזמן שהן תפורין 0. בבבולח)
 ובפאה נכרית ס״) לחצר »1. במוך
 שבאזנה מם) ובמוך שבסנדלה נ) ובמוך
 שהתקינה לנדתה^א). בפילפל נב) ובגרגיר
 מלח ״) ובכל דבר שתתן לתוך פיה ני)
 ובלבד שלא תת; לכתחלה בשבת״נח1 ואס
 נפל לא תחזיר. שן תותבת ני) ושן של
 זהב ני) רבי מתיר וחכמים אוסרים נח!:

 שהמיס
 ד תחי־״

ן טס: ה בי  שנא׳ וכוי. חכמים היינו תנא קמא ולא באו אלא לפי מו
 משל חברתה. פי׳ הר״ב אף על גכ רמאים לה גילו׳. ופי׳ הרמב״ס
 רשמא יש לת לחברתה כראשה חולי הנקרא חולי השיעלותיא מריטת
ת. וא״ת אמאי לא תני נמי נרי  השער וכיוצא בזה: ובפיאה נ

 ברישא פיאה נכרית לעיל בהרי כבול
 לאין ייצאי! בה לרה״ר וי״ל רמילתא
 לפשיטא הוא לאסיר לצאת בה לר׳׳ה
 לודאי משלפי משום דמחנו עלה .
 בתוספות בל״ה אי כבלא לעילא וכו׳
 דף נ״ז טייב : לחצר. מדנקט בכבול
 ופיאה נכרית ושבקינתו לאינך דמיתט
 בהדייהו לתיסורא בר״פ מנלל דכולתו
 אף לחצר באיסורייהו קיימי וסייעתא
 לפי׳ הראשון ככתב הר״ב בר״פ .
. והפירוש שכתב ׳ מ  והכי דיקינן מ
 לעיל בשם ה־חבי׳ם לאו פירישא
 רמתטתין הוא אלא פירושא לרינא
א למשמיה לרבי ישמעאל ברבי  מ
 יוסי אמרו כן ותנא הוא ופליג
 אמתניתין כלאיתא בגמ׳:[*בפילפל.
 פירש הר״ב שנותנת בפיה מפני ריח
 הפת ובפיט משנה ו׳ פלפלת ומפרש

 הר׳׳ב שאינו הפלפל המצוי בינינו]: יבלבד ישלא התן לכתתלה.
 כתבו התוס׳ מפני שנראה כמערחת להוציא ועיין משנת
 י״נ פרק בחרא לעירובי[ ולפי׳ זה כל הנך רלע־ל מוך שבאזנת
 ושבסנללת אסורים לתת לכתחלה ועיי; מ״ש במשנת ז׳ בס׳׳ל:
 ואס נפל לא תחזיר. בפ׳ בתרא לעירובי!׳ משנת י״ג מחלק
 הד״ב לענין רטייה שנפלת לאסורה להחזיר דדוקא בנפלה ע״נ
 קרקע כדאיתא בנמ׳ התם ושם כתבו התיס׳ להה״נ הנא לרוקא

 ככנפלת
: להצר ( . לכבכת שבראשה דתו לא שלפא לתו לאחויי נ ן רי  תפו

. א . . -

 יכין תפארת ישראל בועז
א) וקיל הרי אשור מהוה מראיה עי; מדמהו׳ כפריעת ראש.  פ״ף ו
 דאפ" בחצר עכ״פ כעוברה על דח ׳הדו־•״ הוה (נב״ש אה״ע
 קמ״ו סי־ן״ט). והרי אפי׳ באיסור דרבנן אסיר מהים ניראיח עין (פא״ח
 ש״ה סי״א יחדע״א ס״ח. וי״ד פ״ז ש״ך סק״ו). ואי״ל דהכא מחילה יי״רי.
) קאמר הטעם בהתירו לה אלו שלא חתמה על ׳  דהרי גש״ס (דס״ד 3
 נעצה. וליכא למימר נמ׳ דמ״ר׳ הכא נמנוסיס השערות נשנכה . וע״י
 שיהענה השבכה. הראה כנעצח נשר וכמי נ; צ״צ ביבמות(קש״ז ני) עיש

 ונכה"; אפי' גרה״ר שרי. לומיא דנזמי אוזן לעיל ״ • - • •
י מ״ר  ו

) דכלי  לח! ואי תכשיטין הן למה יביטלי לע״ל: לט) (־ניבאנד׳ג ס
 המשמש כלי היא. לעשוי רק להחזיק בהי שוקיה שלא יסלי קניית הבתי
 שיקים למטה. ומה״ט גם לנוי אינן עשויי; ולהט אינן מק׳יט: מא.* דלא
 שלפא ומחוייא כלא הגלה שוקה נרה״ר: מב) שלשלת שתלי׳ מבירית
 לבירית . למנעה מפסיעוה גסות. כלא ינשרו בחוליה: מג!מק׳ט.
 לתשמיש א״ס היא: מר) דאפכר לה ליטול השלשלת ילא הגלה שיקה
 להטריח כרוכה מלמטה למעל משיקה . אבל הכבציס מחובר
 בכיריה במה שיש ממנה למעה משיקה : מה) שקולעת; כחבליס.

 ׳ב. זהו דוחק. ונ״ל
 ומיידי

 וקיסרת בה; שערותיה . ולא דמי לחיטי צמר לעיל'. דהיכא המים נכנסים בקשר . דכל חבל העכוי משער. אינו פחות מג׳ שערוה .

 וצהכי לא מהדק וכסוכה ליי אי). ומשי״ה א״צ להסירן כשתטבול . ולא אתי לאתויינהו (יי! יעי״ל קצ״ח לי): טי) קמיל שער חבירתה.
 אע״ג רמא־ס עלה. לא חיישינן דמחייכי עלה וקמ״ל שער בהמה. אף דלאו בת מינה ומינכר. לא חייש׳׳ כיחייט עלה : מו)(פאלשע
 מיער)(א): מה) אכניל >מי קאי • לאסור לעיל ברה׳יר: סט) לקליט ליחות האיץ: נ) שלא יהדחק הרגל: נא) שהוחבח באיתי מקום .
 שלא יטפטף הדם על בשרה וינאיבה. ואפי׳ אינו קשור מוהר . למדמאוס . אי נפל לא אתא לאתויי׳. חבל מוך כבאזנה צריך שיהיה
 קשור קשר מטלק. ובמוך שבסנדל הסחיס מכל צד. אפי׳ איני קשיר מיתר . אבי מוך שהתקינה לכלתה שלא יטיף על בגדיה .
: גב)(ספעפפעי״) שבפיה ( ל ״ ׳ ש״א הי״ג י  הוה אצילי סניף. ואסור וש״ג סע״ ו). דרק דבי שהוא מלביש. אפי׳ אצילי טטף מותר (כהי
 לריח הפה. וכ׳ רש״י שהוא פלפול ארוך: ננ) שבפיה לחולי שניים: נד) כל מין נושם. גה) מדקאמר מלח בתחלה . משמע דר״ל
. אבל ב:ת5תו אחמול אף שהסירחו ביני ביני רשאי לחתו שוב היום לתוך פיה : נו) שנשל י  דווקא דבר שלא נחנה אתמול לתוך פיה אסי
. והושיבה אחר במקימי: גי) שן שמתחיל ל הרקב מנסחו יזהי שלא ירקב יותר : גה) אסל זהב לחוד סליגי. דמדחשיכ היא . ה ג  ע
' מתיי יכו׳ אמנס ק׳ ל לשי׳ י,מא של רש״י (לה״ה ה יכי׳ ינגרגיי מלת וכי׳ . ונש! תותנת. אכל נש! וזנ י י  שלפי ומחו׳ [אב״י וה״י, יי!אה א

 ציונים
. ׳ ית . 0יס׳ מוין זף • ו י  נ
. מי" סס הנין יפיס ם ־ ל נ  כ
 0י>׳ גלי0 הליז : ה יוצאת
 אשה • שיד |1'נ >•! עיג
 מי" פייס סה>' שנע היס ׳׳ינ
n'6 t'cn צאו״! שיה 

י סיי: ׳  סי׳ שינ ש«יו ׳

 שנויי נוסחאות
 (לא ישא גוי יגויטלהטח)
. י ״ נ ש מ  כ"! ליחא נ
׳ קוכטא . גיי״ף י ת י ד י  ב
ח . ויוצאין נ ת י ד ו  ב
נ ציהאוכן ״ ו . נ ( ח ב ש ב ) 
׳ ונמ׳׳נ! מ ן : נ טמו  לישת נ
. כ ״ ו נ י ״ וכ״מ נ ץ א מ  ׳
. נל׳׳נ ( ת ב ש ב ) .  ואין.
 ליתא. יכן הגיה נמלא״ש:
 ה ייצאה . נמ׳ לנ־־״מ
 ייצא עי׳ לעיל. בין טשל
. נני״מ יבין ן י ח ב ח ר ב  ח
נ ובין ׳ ׳  גשניהס: נו
. נכי״מ ח פ ט ו ט ב  נשני. ו
ע ״ מ נ ׳ ו מ . נ ת פ ט י ט  ב
. ן טי בו בסנ  ובטטטת . ו
נ י ן נמשנ טי י נ בטנ ו  גל״נ
 ובםדביפין . נרי״ף
יי״ף נ״י . נ ! י ט י נ ר ש ב  ו
נ י ז ל נ ו ב כ . ב ; טי י כ בסי  ו
. לחצר. נמשני״ל ל י בכב  ו
. ח נ ז א ב ך ש  בחצר . בטי
. ח י נ ו א נ ך ש בטי נ ו י ־  נ
ר. עיי י בגרנ . ו נ י ע  וע״ ד
נ ונמשנ״׳ר ״ ז  רע״נ : נ
ל ג ל ג ב ו נ ״ נ ש מ ר נ ג ר ג  ב
 וסייש״יכמיגיגיןרמל״נז.
בכל . נמשני״י ו ד נ  יכל ד
י״מ נ . נ ) ת ת י . ש ב  ד
. ועיי ן ח י נ  ונמשנ״נ ש
. נמשני״י ח ל ח ח נ  יש״י. ל
. ה ל ח ח ני״א ב . נ ח ל ח ח  נ
.ועי נ שן. י  ושן ש״י. נמשנ
: ו מ״  רש״׳ ולין יניןוצ הי

 תוספות הרשים
י ואם נשל י ] ד ט ׳ י י ח נ  ה
׳ נשייטי מן האתייניש י  נ
 מכיל. ומ״א נסי שיג ס״ק
 "א השיג עליו יאשתמיניתי׳
 מה שכחני התיסילעיל מזה
 ע״ש. (ממכיישימ זג״ל]:

 ראשון לציון
 ה ןבר־ב] דיי! פאה
 נכרית ניא? כאילו האי

. עיין יסלימ : י י  כ
 ןחיי־ט] ד־ח ואם נפל
 כו׳ ידנייהס הללי נשייטי
 נוי. המניא ס" ש״ג ס״י,
 •"א משיג ע״ו וע״ ישליט
י : שי  כ׳ שש האיכתי נ

 תוספות רע׳׳ק
ף ה״ד  בא־היר . טירש״י ד
 ע״ב ד־ח ביט שאסרו :
ח ג ש ט  ה 1אית פה] ב
א חחן י ד ש ב ל ב  ו
. בתוס' ח ב ש  ייכחחייח ב
ירח ו רח נ ' טי' חריר פי  נ
יט  טשוט שחיקת סטטנ
 ביון דיירפואח הוא .
 וקיטר, •יי הא איחא
יף בא בהרי  בתיסטתא הו
ה שרציט אין נ ט  טו״ט ש
ת ב ש  לועהיט טצטיכ׳ ב
 אימתי בוט; •שככיין
ח י רי  לרפואה ואט מפנ
ד וכן טסקינ; ת י  הטה ם
 בש״ע פי׳ שכיח הרי
ח הטה לא י ׳ ר ג פ ט  ו

 טקדי
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 ציונים

 ו ייצאה נטלע שעל
ז י* «־« •־'  הצינית. פין •
/ ט«*« !איין  מ5צ׳ שנס ה1• ׳
 פיס«י:י« אייו ס•׳ שיא פ«י׳
 ניי! פעינוש הישניא פ•' «•*«
 הננית. >י" שם הגנ8 •״נ
 סיזיג שם שימיע איי! פ" שיי
 מעיו ני: ערביית. «״' עם
 פמ*> et פושיפ ot טפייניא:
 ח הקיטע. פיה «׳( •ומ*
 פיח פינ נמית קינפ״ג: וי״י
פ «י!'£ הצי י  איטי • «"׳ י
 «'׳ פ«'> לאון ט״5 פישיפ
 אימ ס״ שיא ט«יו פיו«*!«

 שנויי נוסחאות
נ י ז  ו יוצאת בטלע. נ
 ונמשנ״נ יוצאין, נכי״מ
 ויוצאין. שעל הצינית .
 ניי׳׳ןז י׳ קישטא•. צינית.
י הצינית. נ  נני׳׳מ שעל נ
 נמבנ״נוישונלינו שלבין
 הצינית. תבנית(קטנות).
 נל״נ יכמשנייר ליטא וכ!
 ליתא נני'מ(ישש והבנות).
 (יאטילי) נקיםטין. נלינ
.  בקטמין. ילייזא וטי יש״
 ננייגן אטילו בקיסטין
 נמשני*יאטי'.שנאזניהן:
 ערביות; יוצאות) ר«ולות.
 נכייא ליחא(י:טדעלית).
 נכי״מ יוצאית ערביות
 רעילות. וטריות. נכייא
 טריות. נבייני וםדיאוח.
( ומריית יוצאית:  ני'
. נמשגייי ח ל ח ת נ  ן ל
 נ ת ח ל ח ננייק
 נתחלח : ח הקיטע.
 גר־צ הקסע. נכי׳ק
 הקטיע. דברי ר״ט וריי
. ני״נ ונמשני״ר  א טר
 לה5ן לנרי ויי ורימ אוטו.
 ויש מקים לנוסיזא ואס עפיי
 מ״ש נננלי א״ל רנא לו״נ
 היני מנן(הקיטע יוצא ודיי
65v אוכר או אין הקיטט 
״ מתיר. יש״י) נו׳ י  ו
 מתקיף לה לנא כיי למיוני
 ליס י,מיה לינ ני' אין
י ל׳׳מ ו נ  הקיטע ייצא נו׳ ו
 וריי מסיו ומתיי לי׳ רנ
 אמין נו׳ ואן שמואל הוו
 ני׳ ומנן כי׳ יאמריק מאן
 סנא אמל שמיאל ל״מ היא
 והנן הקיטע ייצא נקנ 0ל1
 לני' י״מ וי" איסר טינ
 ועי׳ נייישל׳ יניפיט. יאט
. נמשנ״ל אט.. י  יש ל
 נתיתים. נל״נ ונמשני׳׳ו
 כתיתין . ינ״ה נרש׳י
 ונו״נ פ״ש 0י׳ סמלה מאש
 ונסי׳ הרמנ״ם. וייצאין
חם . נל״נ יוצאין,  נ
 נעזרת. נמשנייו לעזרת
 ינ״ה נישיי ונלע״נ .
 נטא יסטינית. נמשני׳׳ו..
 טטוכית יניה נעיין (טון
'  סמן. ששנו). נמש׳ ו
 שיורו חנטא טטיכית,

 ועי• פ" הומנ״ם.

 תוספות חדשים
נ]דיח וחכמים ני׳  [נר'
 והל׳ נחנסיס ענ׳׳ל. וכ״פ

 נשינו סי׳ ש״נ סעי' יינ
ג י"ח]יוצא 4 נדי  ח ן
» * ד  שלי ט' והלכה נ

fm וכיס נש״ט סימן 
 סעיף נרי

P רבינו עובדיה מברטנודה במה אשה פרק ו שבת תוספת יום טוב 

 כשנפלה עיג קרקע דמאי שנא ודבריהם הללו נשמטו מידי
 האחרונים: \ פורפת על האבן ועל האגוז. יאם חאמר והא
. וי״ל דהכא ניכר הדבר  נראה כמערמח כדלעיל במשנה ה׳
 והכל יורעין דלכך צריכה וליכא שום חששא אבל בדבר שהיא
 טהנת בתוך פיה אינם יודעים למה

י היא טחנה. חוס׳ דלעיל ב ר  ח
 יוסי אוסר. פירש הרי׳ב דלאו תכשיט
 הוא. כלומד ואיט מנטל והוי משוי
 ורבינו ירוחם בח״ה ביאר יפה שודאי
 דבר פשוט הוא שאינו עושה אותולהלוך
 שעל כל פנים הוא צריך למקלות
 ומותר לצאת בהן כמו שיתבאר כאן
 שצורך הלוכו הם אבל כוונת עשיית
 קב זה כד שלא יראה חסר רגל
 אלא נכה רגל הלכך כיון דאינו צורך
 הלוכו אסור. ב״י סימן ש״א: [״טמא.
 פירט הר״ב טומאת מנע כלומר ולא
 טומאת מדרס כדכתב לעיל שאיט

 נסמך

 מחייבי עלה ושצפא לה ואתיא לאחריה והלכה כחכמים: ן" בסלע.
 מטבע שיש עליו צורה: שעל הצינית . מכה שתחת פרסות
 הרגל וקושרים בה מטבע שיש עליו צורה לרפואה: הבנות
 יוצאות בחוטין. הקטנות מנקבות את אזניהן ואין עושץ להן

 גדלו וטתנין חוטין או
 ן יוצאה בסלע שעל הצינית «־) הבנות
 קטנות יוצאות בחוטין ם) ואפילו בעסמק
 שבאעיהםי״ה. ערביות יוצאות רעולותסב)
 וטריות פרופות «) וכל אדם אלא שדברו
 הכמים בהווה: ץ פורפת סי) על ד.אפן«»)
 ועל האגוז ועל המטבע ובלבד שלא
 תפרוף לכתדלהבשבת״) 1 ךן הקי^ן ט0
 יוצא בקב סי׳) שלו דברי רימ ורבי יוסי
 אוסרם״). ואס יש לו בית קיבול בתותים ״)
 טמא״*׳). סמוכות שלו ״נ) טמאין מדרס «)
 ויוצאין בהן בשבת ״י) ונכנסין בהן
 בעזרר,עה<,בסא«׳< וסמכות שלו״) טמאין

 ליכתהלה. אמטבע לחוליה קאי שלא תפרון) לכחחלה על המטבע מפני שאסור לטלמלי: ח הקטע. שנקטעה רגלו: יוצא בק
 שלו. עושים לו כמין רפוס רגל וחוקק בו מעט לשום ראש שוקו בתוכו ואיט נסמך עליו ומותר לצאח בו למנעל לידה הוי ור

 אוסר ללאו תכשיט הוא והלכה כר׳׳י: ואם יש לו בית קבול כתיתין. שנחקק בו כרי קבול של כהיתין לקין ומוטן
 להניח ראש שוקו עליהן מקבל טומאת מנע אבל אם אק לו אלא בית קבול שוקו בלבל בלא כתיחין לאו בית קביל הוא לטומאה
 והוה ליה בפשוטי כלי עץ ללומיא לשק בעינן לקבול שלי עשוי לטלטל על ירו מה שנותנין ט אבל שוקו אינו מטלטל ע״ג
 הכלי: סמוכות שלו. יש קטע שתי רגליו והולך על שוקיו ועל ארכובותיו ועושה סמוכות של עור בשוקיו: טמאים מדרס .
 אס זב הוא להא לסמיכות גופו עבילי ומררס הן וגטשו אב הטומאה: ויוצאין בהם בשבת. לתכשיט דליה הן: ונכנסין בהן
 לעזרת. ואע״ג לתנן לא יכנס להר הבית במנעלו הני לאו מנעל נינהו ללאו בראש רגליו הן: בסא. יש קטע שיבשו וגכווצו גילי
 שוקיו ואן! על ארכובותיו אינו יכול לילך ועושה כמין כסא נמוך ויישב עליו וכשהוא מהלך נסמך טל ידו בספסלים קטנים ועוקר
 גוש מן הארן ונדחף לפניו וחוזר ונח על אחוריו והכסא קשור לאחוריו: סמוכות. של אותו קיטע עושה לו סמוכות של עור

 נזמין עד
 קסמים באזניהן שלא יסתמו אזניק:
 ואפילו בקסמים. רבותא קאמר
 אע״ג ללאו תכשיט של טי הואיאורחייהו
 בהכי ולאו משאוי הוא: ערביות.
 בטח ישראל שבטרביא : יוצאות
 רעולות . מעוטפוס בראשן ופניהן
 מטסות חוןמן המינים כלרךהערביוח:
 מדיות. בטת ישראל פבמלי: פרופות.
 שמתעטפות בטלית ותולות רצועת
 בשפתה אחת כנגד צוארה ובשפתה
 השטת כורכת אבן או אגוז וקושרת
 הרצופה בכרך ואין הטלית טפלת
 מטליה: ץ פורפת. מחברת תרגום
 קרסים פורפין: ובלבד שלא תפרוף

עז ו ן תפארת ישראל ב  יכי
 למיירי הנא בחצר שאי רבים בוקעין נו לשרי(ננ״ש 05) . ובהא מיושב
 קו' חוס׳ נמכילחין(לנ״ז נ׳) ל״ה אין. ממה צא נקט ברישא לברה״ר
 אסיר פאה. ולמרינו מיוכנ שפיר. ללהני לא נקנו לה החס משום לגל״ו
 אסיר . מיהו ללנרי חוס׳ שס. נ״ל דמיירי הנא נליכשחן על השבכה רק
 לקישוט. ונינר עיי השבכה שאינן שערותיה (ועי׳ מג״א ע״ה סק״ה .
 ועשרת זקנים ואשל שס סק״ה. וחשו׳ נ״ש סי׳ י"!. ונל׳ימ א״חס״ ש״ג

. ובמשבצות שס סק״נן ובשלמי גנוריס כאן נסרקן): ׳  ז
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 אי). שכ׳ דלהני לא תצא נזהכ ללמא מח״כי עלה . איכ למה עשה י׳ ישמעאל
 להאי איתתא שן זהנ (ננלייסלסיי ני) . תרצתי לנני הרינ שליטי א. נני.
 תקשה הכא ניפה. אי כאמת מחייכי עלה. אגיי נשיפנוני עסקינן. שתעשה
 לה לנר שעל ילו תהיי לשתוק כעיני רואיה. אכל מה״ט כתכת׳ לעיל כפייושי
 סי׳ ניז שמכסתו בזהה שלא ירקנ נייתר. איכ מה*מ נמי י׳ ישמעאל עשה
 להאי איתתא ש! הזהכ]: גט) שמניח סלע על המכה לרפואה . הא
 שלא יננף. אסיר (מלא שיא סקט׳א): ס) שנותנין חוטין באזניהן

 שלא יסתמו הנקבים שבאוזן עד שיגדלו: םא) אע״ג ללאו תכשיט הן כלל. וגס יש טפי לחוש שיפיל לתו; מהאוזן משנחוש שיסול החוט
 מתיך האוזן. אס״ה אס יפיל לא מייהי ליה בידה מדאינ; השובין כ״כ: םב) (פערשלייערט). שמעטפת כל ראשה חון מהעינים :
 סג);צונעהעקעצט;. ומפרש לה במשנה ז־ במה פירפס: סד) ר״ל מחברת שתי שפחי הלוקה סביב לצואר: סד.) שיש נשפת א' עניבה .
 ובנד ב׳ קשור אבן קטן במעלית סיהי׳ כעין כפתר. ומכניסהובהעניבה בסבת: םו)אמטבעצחוד קאי *לאספרסו בשבת. מדאסור
 לטלטלה. מיהו אך דמשמע הכא דבאינו סרוף או נפרוף ולא בטלו הגב הנגד. אסיר לטלטלו. עליפ בירא שיגנבו מטותיו. נוהגין
. ויש להקל לצורך (מ׳זש״אס״ק כיג. ומג׳א שס סקנרה). וכ״כ מוהרלישא מון  ללטש מלבוש שיש בו מעות. אפי־ אינן הפורים בי
 לעירוב מעית החסידי; בבגדו אי מפתח שקשור דוקא בסיף חגורתו מעיש ומחשב הכשיט אף שהוא של ברזל. לבהוא בקצה החגורה
 נראה כעין קרס לחגור בו נשס סי׳יא^. והא דסורסת טל אב; לכתחילה . היינו רוקא שיחדה לכך. דאז ראוי לטלטלו (ישיי סיס. נ׳ . ליס
: סז) שנקטע רגלו: סח; (סטעלןסיס): סט) דמדאינו סמוך עציו רק טל המקלות. ואינו לובשו־ רק שלא ;  אתאן למטכט יסי׳ שיא כ, נ
 יראה חסר רגל. לפיכך אינו לא מלביש ולא תכשיט רק משאוי: ע< שעשה בית קבול בראש הקב להניח שם מוך שלא ירחיק ראש
 שוקו: עא) מקבל הקב טומאת מגע . אבל באץ לו בית קבול כהיתין. בית קבול של ראש שוקו אימ מועיל שיקבל עומאה .
 מראינו עשוי כשק שמעלטלין המלוי אננ הכלי. והבא אינו מטלטל הרגל אגב הכלי. והו״ל כשאר פשוטי כלי עץ שאינם מק־ט: עב) יש
 קטע מסיס כעין דפי! של עץ או עור תחת ברכיו לסמיך עליה; בהליכתו: ענ) אס זב מא מרמיוחלין לחשמיש זה. ויש בה; כשיעור
 ראוי המיוחד למדרס (ככלים פניו,: עד) דמכשיט דדיה הוא. וה״ה חינר אי נולה כצריך מאד למקל. מוהר לצאת בו אפי׳ חון לעירוב.
 ושאר כל אדם אפי׳ סומא ואפי׳ היך לעירוב אסור לילך במקל. מדיטל לילך נלעלן הו״צ עובדן לחול (מג״א שם סקל׳!): עד.) דאע׳׳ג
 דאין נכנסים במנעל בעזרה. הנך לאו מנמל p . מדאינן בראש הרגל: ע0 כסא למטון רגלים שיושב עליוורגל? בארן. וכשרוצה
 לילך. נשען ביליו בספסלים קטניס. ודוחק א״ע בכח למקום שרוצה : עז) הן המנעלים שברגליו. שנסמך עליהן גיכ קצת בהילוט :

 ממשען
 תוספות רע׳־ק

 סקרי רפואה יהא חנא רפלפל רחיא נשוט ריח הפח יאפיר. ילטאי רהסקי תיפפות דהטעם דטחוי כמערטת להיציא ניחא אבל לחריר פורת קשר. יציע:
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