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 דיני תכשיטי אשה –ימן שג  סהמשך


  : מפני  שאזניה  מכוסות  ובמקום

שנוהגין  לגלות  האזנים  אסור  לצאת  בנזמים 

 :)אור זרוע(שבאוזן היכא דדרך להוציאם משם 





 



 


     

 






 






ובשאר  מלבושים :  הגה

 :)כל בו(אין לחוש אפילו באשה 


   


 



    


הגה :

בית  יוסף  בשם (שלא  יפול  דם  עליה  ויצערנה  

,  )הפוסקים    







    



 

     


 



 




   
     














ויש :  הגה

אומרים  עוד  טעם  להתיר  דעכשיו  שכיחי  תכשיטין 

ויוצאין  בהם  אף  בחול  וליכא  למיחש  דילמא 

שלפא  ומחוי  כמו  בימיהם  שלא  היו  רגילים  לצאת 

ב "תוספות  פרק  כ(בהן  רק  בשבת  ולא  הוו  שכיחי  

.  )והגהות  אלפסי  פרק  במה  אשה















 





ח  סעיף "ועיין  לקמן  סימן  ש()  חדהוי(

 )א"י


     




 
     

 
)קושרתפירוש    (





 



 

)הערוך  אבן  ידועה פירש  

)  שכשהיא  על  אשה  לא  תפיל
 





 


