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 דיני תכשיטי אשה –ימן שג  סהמשך

     


  : ויש  אוסרים  לחלוק  שערה  דהיינו  לעשות

  וכן  נהגו  לאסור  לעשות )י  ואור  זרוע"רש(ל  "השייטי

 :הגו להקלעל ידי כלי אבל באצבע בעלמא נ



 בית יוסף(אבל מותר לחוף ולפספס ביד(: 

–
 























)אפילו  קבל  עליו  שבע  מצות (

     








  : וכל

עבד  שמצווה  על  שביתתו  אסור  לצאת  בחותם 

שעשה  לו  רבו  להראות  בו  שהוא  עבדו  ואם  הוא 

של  טיט  מותר  לצאת  בו  כשתלוי  בצוארו  אבל  לא 

  ואם )טור(בשל  מתכת  בכל  ענין  אסור  בכסותו  ו

העבד  עשה  החותם  לעצמו  אפילו  בשל  טיט  בכל 

 :)ט"המגיד פרק י(ענין אסור 
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)רסן  של  ברזלפירוש   (

 


  
 




     


 








    



     

 

)כמין  אוכף  קטן פירוש  

) שמניחין  על  החמור  כל  היום  כולו  כדי  שיתחמם




 











 
     




 

)כלי  של פירוש  

)  ערבה  קלופה  ומכוסה  בעור
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