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 דיני תכשיטי אשה –המשך סימן שג 


)פירוש 

ככלים  העשוים  מעלי  לולבי  הדקלים  שהם 
באריגה  מה  שאין  כן  איצטמא  העשויה  כמין 

)  לבד  כדאיתא  בגמרא  שם
    


    

 






 

    





 


     


 





 


  : מפני  שאזניה  מכוסות  ובמקום
שנוהגין  לגלות  האזנים  אסור  לצאת  בנזמים 

אור (שבאוזן  היכא  דדרך  להוציאם  משם  

 :)זרוע





 




 



 







 






הגה :
כל (ובשאר  מלבושים  אין  לחוש  אפילו  באשה  

 :)בו





 





    

שלא  יפול  דם  עליה  ויצערנה :  הגה
,  )בית  יוסף  בשם  הפוסקים(






     







 



 




 











     










ויש  אומרים  עוד :  הגה

טעם  להתיר  דעכשיו  שכיחי  תכשיטין  ויוצאין 
בהם  אף  בחול  וליכא  למיחש  דילמא  שלפא 

ומחוי  כמו  בימיהם  שלא  היו  רגילים  לצאת 
תוספות  פרק (בהן  רק  בשבת  ולא  הוו  שכיחי  

  .)ב  והגהות  אלפסי  פרק  במה  אשה"כ
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)ויחדה  () ועיין  לקמן  סימן

 )א"ח סעיף י"ש





     

 


 
)קושרתפירוש    (






 



 

)הערוך  אבן פירש  
)  ידועה  שכשהיא  על  אשה  לא  תפיל


 





    

 


    
  : ויש  אוסרים  לחלוק  שערה

  וכן )י  ואור  זרוע"רש(ל  "דהיינו  לעשות  השייטי

נהגו  לאסור  לעשות  על  ידי  כלי  אבל  באצבע 
 :בעלמא נהגו להקל




 אבל  מותר  לחוף  ולפספס
 :)בית יוסף(ביד 
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) 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  בכסותו  ובשל  מתכת  בכל  ענין  אסור 

  עשה  החותם  לעצמו  אפילו   ואם  העבד)טור(
 :)ט"המגיד פרק י(בשל טיט בכל ענין אסור 
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)רסן  של פירוש  

 ) ברזל



 

 




 


