
 בסיעתא דשמיא

  

  

  קונטרס

  בענין

    כיסוי השיערכיסוי השיערכיסוי השיערכיסוי השיער
  

  

  

  חלק ראשון בענין פאה נכרית

  חלק שני בענין גילוי השיער בבית

  

*  
  יוצא לאור

  בתשע" חג הפסח מוצאי

  
 

  Copyrightכל הזכויות שמורות 
 

  לעילוי נשמת קלמ� בערל ב� אלכסנדר, שינדל בת  שמואל אייזק, ישראל צבי הירש ב� שלו'�
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
1

               בס"ד

  בענין פאה נכריתחלק ראשון 

        

בכתובות סו� ע"ב א' שאסור לאשת איש     מפורש                                

  לגלות שערות ראשה ברשות הרבי� מ� התורה.

ויש שפרסמו כאילו נית� לצאת ידי חובת כיסוי השיער,            
                     וכו']. צנועה[, אלא ג� ע"י פאה בגדלא רק ב

      נקודה זו בכוונתנו לעמוד. על

דע, כי טע� חיוב כיסוי האמור משו� הרהור וחמדה.            
בעני� כיסוי ראש [י'  מ�סי לק א'תרומת הדש� ח ה לשו�וז

, יש חילוק בי� גילוי הראש ]לגבר בשעת תפילה או ברכה

הת� דבחצר האשה אינה דהת� (של נשי�) להכא, דאמרינ� 
 לוצריכה שו� כיסוי, וגילוי הראש לעני� ברכה קפידא אפי

י"ל דודאי איסור גילוי הראש דהת� איננו  [, ומתר%:] בבית

אלא משו� פריצות דגברי והיכא דלא שכיחא רבי� כגו� בחצר 
אי� קפידא. אבל איסור גילוי ראש דהכא משו� קלות ראש כו' 

עד הרבי� דמלא כל האר% כבודו,  ואי� לחלק בי� בית לרשות

  .כא� לשונו

ונכפול ביתר ביאור, דכל האיסורי� שבתורה שווי� בכל            

מקו� בסתמא (כגו� חזיר), ומנא להו לחז"ל בכל מקו� להתיר 
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 –אלא על כרחי), שידעו חז"ל (מהיכ�? ?  1 ראש בחצר גילוי

ד הוא ) שהטע� היחיהיטב פירושי רש"י כתובות ש� שניעיי� 

  פריצות דגברי, וזיל בתר טעמא.

למדנו מדבריו, דאי� טע� חיוב כיסוי הראש משו�            

ב' כלל, אלא  מ�סי רח חיי�אושלח� ערו) צניעות השנויה ב

    כלכלכלכל. וכ"כ נבאר לקמיה) * ( כדי למנוע הרהור של גברי� זרי�
רמב"� וחידושי  , עיי�"חציפותא"הראשוני� ז"ל שהוא משו� 

ריש סי' ט' (הובא  'זפרק א"ש כתובות ור טי� פ"ט א',הר"� גי

(והוסי� ג�  אה"ע ריש סי' קט"ו) לעני� דת יהודית ית יוס�בב
, עוד טע� אחר), וכנראה מקור� סו� גיטי� לגבי מידת אד� רע

ברור שדבר זה מתורת משה רבינו למדנו ונראה   –     ע"שע"שע"שע"ש

ת ופריעת ראש דדת יהודית הוי תולדה של פריעת ראש בד
  ., וכ� משמע לשו� המאירי כתובות ע"ב א'משה

וכ� מצינו לעני� קריאת שמע כנגד שיער, שכתבו רש"י,            

רשב"א והרא"ה (הובא הרא"ה בקוב% שיטות קמאי ח"א עמ' 
הוא מטע� הרהור ותאוה, וכ"ה שתקכ) ברכות כ"ד א' 

באחרוני� ובמ"ב סי' ע"ה. ובסנהדרי� נ"ח ב' איתא שבזמנ� 

לכסות שיער ראשה, וזה הי' סימ� אצל�  ויה נשואה נהגהג� ג

                                    
[זה מעיקר הדי�, אבל נהגו בכיסוי קט� וכמ"ש הרמב"� סוטה פרק ג'  1

הלכה ה', וזה לשונו, והיא [הסוטה] עומדת ביניה� בלא רדיד ובלא 

מטפחת אלא בבגדיה וכיפה שעל ראשה כמו שהאשה בתו) ביתה, עד 

   כא� לשונו, עי' סוטה ו' ב'.] 



 
3

 כתב רש"י (ד"ה משתפרע) ל זהלהבדיל בי� פנויה לנשואה. וע

וכ"כ  . ומשמע, דטע� אחד יש לשתיה�."נכריות כו' א�א�א�א�"

הר"י הלוי סי' ט', אלה י ערובי� ק' ב' ד"ה עטופה, שו"ת רש"
  המצות (הר"� חגיז) סי' רס"ב, ועוד.

� תשאל, הלא יכולי� גברי� זרי� לראות את שערה וא           

ג� כשהיא בתו) ביתה וחצרה. וא� כ�, אי) מותר לה לגלות 
 את שערה במקומות הללו?

שאמנ� אפשר לראות ג� לתו) הבית, א) אי�  התשובה,           

(וג� אסור להסתכל). ואפילו חצר, המשות� ג�  זה שכיח
אמרינ� דעל הניזק , רבי�לקצת גברי� זרי�, כיו� דלא שכיחי 

מ"ח א'. מה שאי�  בא קמאב י'להרחיק את עצמו או להיזהר, ע

(א�  כ� רשות הרבי�, שלזה רשות להל) ולזה רשות להל)
, וג� שכיחי רבי�, אסור (גדר בקעי רבי� שאי� זה מקומה)

   ל"ע). כתובות ש�בשהזכיר הרי"�  בחצר

 ולא החמירה התורה כולי האי, שדוקא "גנאי" או
הנכלל במנהג (עי' רש"י כתובות ש�) נאסר, אבל לא כל דבר 

[הגור�] הרהור (וזה חלק מהטע� בהיתר שיער היוצא חו% 

  ). שפסקו המ"ב וש"פ מצמת�

וא� תשאל, א� כ�, מדוע התירה התוה"ק גילוי שיער            

  לפנויה, כלו� בפנויה לא שיי) הרהור?
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� בפנויה, א) אי� הנידו� שאמנ� יש הרהור גהתשובה,            

כא� משו� "לפני עיור" כלפי האיש, אלא בחיובי האשה, 

יש חילוק בי� פנויה לאשת איש. שיש חלקי� בגו� שג� ושפיר 
פנויה אסור לה לגלות�, וכגו� שוק. ויש חלקי� אשר א� 

לאשת איש מותר לגלות, כגו� פני�. ובשערות הראש, שהוא 

 אשת איש, והקילה בפנויה.גבולי ביופיו, החמירה התורה ב
וכ� מצינו חילוקי� ביניה� ג� בעניני� אחרי�, וכגו� 

בהסתכלות (בכעורה ע"ז סו� כ' א', ועי' פמ"ג סי' ע"ה ד"ה 

אפלפל), ואולי באיסור ייחוד, ועוד (א� שאי� צרי) דוגמאות 
  כלל, וכמו שיו� כיפור קל משבת).

מדרגה נחותה [ובאמת אפשר במציאות ליהנות אפי'            

של יופי, וכמ"ש בגמרא על אצבע קטנה של אשה, אלא שאינו 
  וכו', ואכמ"ל. וע' חזו"א או"ח ט"ז סו� סק"ח]. כמוב� מצוי

ע"ה סקי"א),  סי' וחילוק שבי� בתולה לבעולה (מ"ב           

יש לפרש, דכיו� שטעמה טע� ביאה צריכה היא ליותר גדרי� 
  וסה).לשומרה (עי' באחרוני� לגבי אנ

בקוב% אגרות  ז"ל מר� החזו� איש ה לשו�ז ,,,,והנה         

חלק ג' קס"ה, כל מצות התורה וחקיה, נתנו ללמוד מה� מלבד 
פרטי מצות�, את חפ% ד' מאתנו בהנהגתנו, במעשה ובמחשבה 

ובסידור המושכלות, בכל המושג אצלנו על פני האדמה כו', 

נפש" ג� בציור  , עיי� ש� שקבע איסור "גניבתעד כא� לשונו
צ"ו בעני� ירושת הבת,  חלק א'שאי� בו ה"לאו". וע"ע ש� 
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שקרא לזה "להשאיר את המשפט בחוש� המשפט אבל 

למעשה להתנהג ככל הגויי�" (א� שיש לחלק דהת� גרע, 

  שרצו לקבוע תקנה).

על דר) זה, מצינו, דא� שמחלוקת א� דורשי� טעמא           

לחומרא, לכולי עלמא דורשי� דקרא, מכל מקו�, כשזה נוגע 

טעמא דקרא. ולמשל, הרא"ש (הובא בטור יו"ד סי' ע"ר) 
דא� שמצוות  .הוציא חיוב חדש לכתוב חומשי� וגמרות

"כתבו לכ�" קאי על ספר תורה וכמ"ש בגמרא, הלא יש טע� 

"ולמדה את בנ"י". וכשעיקר הלימוד מתקיי�  –למצווה 
(עי' בהגר"א ש�).  בספרי� אחרי�, המצווה נאמרה א� עליה�

ועי' מש"כ (רנ"ד  סי' כ) ביאר החת� סופר בשו"ת יו"ד

  בשו"ת אה"ע י"ז ד"ה והאמנ�).

ובחוות יאיר סי' קפ"ט רצה ("לולי דמסתפינא") א�            

לדרוש לקולא (כשהטע� מפורש) ולהתיר ריבית דאורייתא, 

ואולי עי' ערו) השלח�  כשכוונתו לפרנס תלמיד חכ�, ע"ש.
צ' א' ד"ה  בא מציעאועי' תורא"ש ב "ח סימ� רמ"ב י"ג.או

  ועוד.חזו� איש יו"ד קמ"ט סק"ח),  ,( היתה

בחיוב כיסוי ראש האשה  ההלכתי , הטע�ואצלנו           
שזכינו    מפורש בקראי ובחז"ל ובסברא, וכמוכִ  ברשות הרבי�
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לעיל. וא� כ�, אי) אפשר לצאת ידי חובת די� כיסוי הראש 

  !2222 הרהורפאה נכרית, הלא ג� בפאה יש  באמצעות

דאורייתא ממש, יהא אסור  פאה נכריתוא� א� אי�            
.  3333א ט' סו� סקי" סימ� עכ"פ מדרבנ� לפמ"ש חזו� איש כלאי�

(ועי' חו"ב ערכי� ז' א' ד"ה איסור שלהרוג בגרמא הוא איסור 

, ) ומתאי� המשל "שמר את החבית ושפ) את היי�".דאורייתא
יי� דיני� והנהגות או"ח פרק ה' (סי' ט' או י') בעני� וע

  וקדשתו. 

                                    
  ש") יו"ד סי' ש"מ סקכ"ב.            וראיה מיותרת,     2

ואינו עני� להיתר לבישת בגדי צבעוני� ברשות הרבי�, כי אי� הבגדי�    

  ועיי� "הבהרה" לקמ� היטב. נראי� כגופה, רק מייפי�, ופשוט.
  

3
וזה לשונו, והנה אשכח� בגמרא בעיות טובא בגזירת חכמי�, ולכאורה   

� הדבר ראוי ליאסר אלא א"כ ישבו קשה הלא מ� הדי� ודאי מותר כו' ואי

בית די� על כ) ואסרוהו, וכיו� שלא הושיבו ב"ד למגזר למה יאסר, 

[ומתר%:] אלא שמה שגזרו הראשוני� ז"ל גזרו על שרש הדבר המביא 

ומסרוה לחכמי� הבאי� לשפוט ביתר  להרחבת המצוה ומשמרתה

לחכ� הפרטי� כפי הוראת העיו� וכמו"מ של די� התורה, ומה שנראה 

שראוי להבינו בכלל גזירת� זהו באמת בקשת הגוזרי� ומבוקש גזירת�, 

שגזירת חכמי� נכנס בגופי התורה להורות את התולדות ע"פ מדת התורה 

             ל"ט. מ�וע"ש או"ח סי, ובינתה, כו', עכ"ל

  נמצא, שג� מידת ובינת התורה מחייבת.                    
  



 
7

וא� תשאל, הלא ניכר (קצת) בפאה נכרית שאי� זה            

השיער האמיתי. וא� כ�, כמו שמצינו באיסור "מראית העי�" 

שא� יש איזה סימ� שהוא לא אמיתי, מותר, הוא הדי� שתהא 
  ג� פאה נכרית מותרת?

 * ה, שאי� דברינו כא� עני� למראית העי� (התשוב           

נאסר משו� חשד. ולכ�, התירו לאכול  דמראית העי� ,)אכמ"ל
שקדי� כשיש בו שקדי�. כי ע"י שמניח בו *בשר ע� חלב

אוכל בשר בחלב  שקדי�, מנקה מעליו החשד שכאילו הוא

  .פ"ז ג') סי' אמיתי (רמ"א יו"ד

י השיער, האיסור נעו% א) בנידו� דיד� של חיוב כיסו           

במראה של שערות. ג� הידיעה במוח שמדובר בפאה נכרית 

ולא בשיער, לא תציל מ� הרהור הלב שבמחזה עצמו, ודלא 
  ריש סק"ה). סי' ע"ה כפמ"ג (א"א

הוראה הנסמכת על טעות חשובה בידיעת פרטי           

המציאות (כמו בא הרוג ברגליו), הוי "טענו בחיטי� והודה לו 
  שעורי�", וא"א לנהוג על פיה.ב

 (פאה נכרית) וא� תשאל, הלא הוזכרה שימוש בפ"נ          

ומראה השיער של הפיאות הללו היה  –(  לנשי� ג� בתלמוד
שמע ג� איכותי מאוד, כדמשמע נזיר כ"ח ב'). ומדרבעיה, 

  מינה שכדי� עשו?
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הראשוני� ז"ל פירשו  כלכלכלכלהתשובה, דבאמת           

ו רק נשי� ששער� לב� מזקנה, או מכוער, או שמשתמשי� ב

[וג� מעט נשי� עשירות, כ� משמע  שאי� לה� מספיק שיער
קצת בפירוש המשניות להרמב"� על שבת פרק ו' משנה ה']. 

על גבי השיער, ולפעמי� הוא קלוע  בגדלפעמי� הפ"נ כמי� 

. ולא בתו) השיער שלה, עיי� שו"ע יורה דעה סימ� שמ"ט
התכוונו הנשי� להשתמש בפ"נ בשביל לכסות את שער�, אלא 

   .אדרבא, כתחלי� שיער

כ� כתב רש"י ערכי� ריש ז' ב', ר"� שבת ס"ד ב' ד"ה           
(מתני') יוצאה, מאירי ש� ד"ה ובכבול, רשב"א ש� ס"ה א' 

תל"ו,  הלכות הוצאת שבת , אגורר זרועד"ה (גמ') אמר, או

נזיר מ     4. וראיה חשובה לזה בהערה ועוד ערו) ער) פאה א',
  ולית מא� דפליג. .ע"שע"שע"שע"שכ"ח ב', 

                                    
רבי מאיר וחכמי�  שנחלקובמשנה  א' כ"ח �סו נזיר במסכת עיי�  4

נזירותה, ועומדת בפני תגלחת  ימי כבר ונסתיימו בנזיר, שנדרה באשה

 מפני להפר יכול מאיר דלרבי לה, להפר הבעל לויכ עדיי� א�ה טהרה,

[שזהו "בינו לבינה (ע' נדרי� ע"ט  מגולחת באשה אפשי אי לומר שיכול

 אפשר ל) אמר ות"ק קמא: דתנא טעמא מסבירה (בע"ב) הגמרא .ב')" ]

 בפ"נ" לה ד"אפשר תגלחת משו� מנוולת עליה הויא [לא נכרית בפאה

 איידי אה נכריתבפ ,סבר אירמבי רו .מגלחת, המפרש] כאינה ומיחזיא

שהשערות באי� מאשה זרה, גליו� הרא"ש  כיו�[ ליה ניחא לא דזוהמא

 הגמרא, ודוק. עכ"ל והתוספות],
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בש"ס, כתבו שהוא  גלויה ובכל מקו� שהוזכר פ"נ          

מתפרש דוקא בחצר, משו� שבחצר מותר הכל, ג� שיער 

אמיתי מגולה, וכל שכ� פ"נ מגולה, ומפני שחצר הוא מקו� 
י שלא היה לה פ"נ, פרטי (יחסית). ואכ�, כשיצאו לרה"ר, אז מ

, ואלו שחבשו פ"נ, כיסו ג� כיסויכסתה את השיער האמיתי ב

היוצא במקו�  (או משערה) אלא שגילו קצת ממנה[את הפ"נ 
 הרשב"א וכ"כבשבת, רשב"א הרמב"� והצמת� כמ"ש חו% מ

(ומה  , וכ� במאירי ש�בברכות כ"ד א' בש� הראב"ד

בבא בתרא ע'  שלפעמי� הסירו הנשי� את השיער שבקצוות,
הוא מפני שרצו להתייפות, וכדמשמע  או קבצו�, סו� ס' ב',

כמו  –דמחכו עלה וכו'  ), ולכ� חששו חז"ל פ' ב' ריש שבת

(עיי"ש הסוגיא), וכמ"ש  בשו"ע אורח חיי� סי' ש"א ז'
  .ספות]תו

גיטי� כ' א' ד"ה רש"י כ) מבואר ברש"י שבת נ"ז ב', וב           

 ש� ד"ה כבלא, ר"� הנ"ל, ריטב"אנ"ז ב'  שבת ולא, רשב"א
ספר "תוספות ר"י  נ"ז ב' ד"ה תניא, וש� ס"ד ב' ד"ה בשלמא,

רמב"� וכו' הנ"ל, ועוד.  הזק� ותלמידיו" ש� בש� הרב פורת,

                      ואי� על זה חולק.

בפשוטו, לא עלה על דעת� מעול� שתספיק פ"נ כדי 

  לקיי� די� כיסוי השיער.

סו� חשיב הפ"נ כיסוי לשערה האמיתי *א� א� סו�ו           
א� שג� בזה אפשר להתעקש דכל זה אכניס  –  המחובר
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עי' באחרוני� א� [ של סוטה (ודוק בקר� תלושה) לפסוק עצמו

האוכל חמ% בפסח קיי� עכ"פ מצוות תשביתו, דהא כל מטרת 

  – 5 , ועי' חזו"א או"ח קי"ח סק"ב]ההשבתה כדי שלא יאכלנו
ב עכ"פ כמכסה ושוב מגלה. ואי� זה דר) מוציאתו הוא נחש

  מידי עבירה.

, מבחינה מסוימתמבחינה מסוימתמבחינה מסוימתמבחינה מסוימתויש בזה עוד עני� (כעי� תולדה), ש           
פ"נ גרוע הרבה מגילוי רגיל. שהיוצאה לרה"ר וראשה פרוע 

אבל הבוחר בתחבולה,  .הוא התעלמות מ� החיוב גרידא

קר�  , ועושה את הפלסתר תורה (שכותב על__מלגלג על 
� כעי י�, עישתורתו מזוי� מתוכו) – א� שלא בכוונה –השור 

  .סי' ד'רק ב' חזו� איש אמונה ובטחו� פ הז

שיער בעלמא  תמונותתמונותתמונותתמונותזלזול הנ"ל שיי) א� בהרכבת            
 * . וכל שכ� כשצילומי השיער ה� תלת מימדיות (כיסויע"ג ה

. וקל נראה לעי� כאילו הוא בולט), כי צורה שכזו מוש) יותר

ה בזמ� הזה וחומר ב� קל וחומר ב"ב של ק"ו בפאה המצוי
עי' מדרש  ,(המעובד שייראה כאילו השערות לא יבשו

                                    
של הפוסקי� המחשיבי� פ6נ כמו שיער רגיל א�  ואולי היינו טעמא 5

שאסור מדרבנ� לקרוא קריאת שמע כנגד שיער (אגב,  לעני� ההלכה

העירוני שבמג� אברה� סי' ע"ה סק"ה יש לגרוס "בדברי דיחוי", וכ"ה 

  בכמה ספרי�). 
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הדמיו� לשערות שלה אשר  תנחומא פרשת תזריע סימ� ו'),

  ואכמ"ל. ,חזק מאד, שאינו מבר) אלא מנא%

  :הבהרה חשובה

צנועה" שבתחילת הקונטרס, אי� כונתה *"פאה הלשון        

שיש איזה סוג של פאה נכרית שאיסורה קל. שהרי כבר שמענו 

, ומה לי בעצ�"גילוי מלתא" בתורה שמראה שיער הוא פרו% 

דמיו� חלש לשיער, מה לי דמיו� ברור? א� כ� מאי פסקא 

להבדיל בי� פאה לפאה (א� שאולי, א� הפ"נ רחוקה מאוד 

בחזותה משיער אמיתי ומחובר, איסורה רק מדרבנ� "לכולי 

עלמא", והדברי� עמוקי�, ואי� כא� מקומ�)? ולא היתה כוונתי 

אלא להדגיש מראש, שהנידו� הוא ג� על פ"נ אשר אינה נוגדת 

הגבלות צדדיות (כגו� בגודלה, שיער של עצמה, צורתה, 

וכדומה), וא� היא בכלל כל דברינו, וזהו "[צנועה וכולי]", 

  ופשוט.     

  נספח:

לפעמי� יש עדיפות "ש שמעתיהרי בכל זאת,  תשאל, ואם     
 שהוא מכסה טוב יותר את השיער (האמיתי דוקא לפ"נ משו�

  ?")המחובר

על פי כל הנאמר לעיל, התשובה ברורה וחדה. ובכל זאת,       
   . עוד לטובת הנבוכי� בזה מעט נבאר אותה

אשר, מאיזה  ,דא� א� יהיה פע� מקרה של אשה מסויימת      
מגילוי ברשות (המחובר) יחה לשמור שערה טע� שיהיה, לא מצל

לא תצליח לכסות  בגדהרבי� כלל, א� לא באמצעות פאה (אבל ב
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את שערה), נראה דא� בכהאי גוונא אי� לנו רשות להגיד לה 
לא כהוראת שעה. והטע�, כי אי� דוחי� איסור  �לחבוש פ"נ, א

מראה שיער מפני איסור גו� השיער (ובפרט שזה ג� זיו� כנ"ל, 
 לבטולי( טעמי�). כל שכ� וקל וחומר שאי� להנהיג כ) כמה עודו

 כיסוימלתק� ולהדק את ה לציבור של� אשר אינ� אנוסי� )כו' הא
ורק ברצו� שבת ס' א' ד"ה אוגרת),  שיכסה בשלימות (עי' רש"י

  .)עי' חלק שני * (איני ד� כעת בחלק החיובי תליא מילתא

ו נסיונות רע, וג� אז היהרי ג� בזמ� חז"ל היה יצר הו-       
(עי' שו"ת  אפשר לתק� מה שלא תיקנו ה� ז"לבדקדוק הדי�, ואי 
               חכ� צבי סי' פ"ח).

והכי נמי מסתברא, שהרי נמצא חומרו קולו (כנ"ל), ואי� זה       
"תיקו�" אלא השחתה. משל למה הדבר דומה, לרוצח אנשי� כדי 

ו (ועי' תמיהת האחרוני� שלא ייכשל במצוות שבי� אד� לחביר
ז"ל על תוד"ה הוא אומר בכתובות ק"י ב' בש� ר' חיי� כה�. 
 ויישוב על זה בחו"ב ש�, דהיה אז רגליי� לדבר שיכשל באיסורי�

  מפני שלא היו חכמי�  בא"י).     

עלה בידינו, שהנסיו� שלא יתגלה שיער הוא נסיו� רצוי, ועל       
ר המצוות, הבא לטהר מסייעי� מנת כ� ניתנה המצוה. וכמו בשא

אותו. מה שאי� כ�, בזמ� שאנו נוטי� מ� ההלכה, אי� אנו בטוחי� 
מלהכשיל אחרי� ח"ו (כעי� זה חו"ב  בסיעתא דשמיא להינצל

  מקואות סו"ס ט').

(ולא על  מצמת� חו% היוצא השיער מצד הפחד הוא ואם     
הקפידו  שאצל חז"ל לאכמו שהיינו סבורי�),  ,השערות העיקריי�

 שאינו מעיקר הדי� ,(כנ"ל), הלא פשיטא שאי� לתפוס את החומרא
 ולעבור על העיקר, יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא. אלא מנהג,

מחלב אילי� (שמואל א' ט"ו ] טוב[ להקשיב ועל כיו"ב נאמר
                                                                                                                                                                                              כ"ב, עיי"ש).

  עד כאן הנספח.                                      
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  בס"ד

  חלק שני בענין גילוי השיער בבית

        

  הערות נחוצות:

בשונה מחלק ראשו�, בחלק הנוכחי לא הושל� העני� מכל פינותיו. • 

  ואיד� זיל גמור.

חלק זה הינו המש� לחלק הראשו� אשר קד� לו. בלעדי עיו� היטב • 

        ק הוא כו'.ש�, לא יבי� הקורא את תוכ� החלק הנוכחי לאשורו. וא� רֵ 

         

לאשת איש  שמותר ,ראשו� בחלק תבנוכ כבר

  ודי ,ובחצר בבית השיער את לגלות הדי�) (מעיקר
 שער� את לכסות רבות נשי� נהגו כידוע, א�, .'כיפה'ב

 והרלזומנהג זה מיוחס  ,בבית )ג�( , בקביעות,לגמרי
 אפילו לגלות לאשתו הבעל יניח לא"ש האומר הקדוש
ד"ה  8עמ'  (ע' "חו$ב שכ� וכל ,ביתתו� הב ג� אחת, שערה

  .בחלק זה לעמוד בכוונתנו וז נקודה על .)ומסתברא
  

 נאמרו לא (הזוהר הקדוש) הזוה"ק נראה, שדברי
 הגמרא לשו� וזה בית. לשלו� מפריע בבית שהכיסוי במקרה

 לצאת חכמי� שאסרו ]תכשיט[ כל רב, אמר ,ב') ס"ד (שבת
 מכבול חו$ לחצר בו לצאת אסור ]בשבת[ הרבי� לרשות בו
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        "  הני? שנא מאי" :]הגמרא ושואלת[ כו'. נכרית פאהו
 א� נפש�, ממה .דברי� לשאר פאה בי� חילקו מדוע כלומר,

 וא� .אסורה ריכה להיותצ פ"נ א+ הוצאה, לאיסור חשש יש
 עי' זמנינו (לגבי תכשיטי� נאסרו מדוע חשש, אי�

  ?בפוסקי�)
  

אמר עולא, כדי שלא תתגנה על  :]ומתרצת הגמרא[
שיער לב� או  ותלנשי� בעל נאסורבמידה ווש, שפיר .בעלה

 �מועט וכו' חבישת פ"נ בחצר, תתגננה על בעלה, די בכ
[כשיוצאי�  לול שבתילהתיר, על א+ המכשול האפשרי של ח

מהחצר לרשות הרבי�, מכסי� את הפ"נ ע� כל שאר 
ש הראשוני� ז"ל, "וכמ מלבד היוצא חו$ לצמת�, שערותיה,

  עי' חלק א'].
  

ל שהאשה לא תתגנה נמצאנו למדי� כמה נחו$ לחז"
שיער, או בשיער מכוער, וכל שכ� א�  בדלות על בעלה

בשבוע  יו� אחד, אפילו רק חלוטי�ל השערתכסה את 
וגלחה את ראשה "(וכתוב באשת יפת תואר     1 ורק בחצר

, עי' רמב"� מלכי� "והיה א� לא חפצת בה כו' – כו'
 ממשבצות זהב לבושה. בת ישראל פרק ח' הלכה ה'

                                    

יש לחלק בי� שבת לשאר ימי� (וג� עיי� חזו� איש יו"ד כמוב� שא+  1

   � חז"ל).קס"ח סק"ו גבי החצרות בזמ
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תסיר על כרחה , הוהשבויה, לעומת ,(תהלי� מ"ה י"ד)
ויש לפרש כונת עולא, כי מלבד יופיו, .  2 )השבי שמלת

(על דר�  עצמ� אשהה השיער הוא ג� השלמת תואר פני
  .שבת קנ"ב א' הדרת פני� זק�)

 ]עולא: לדברי ראיה ומביאה הגמרא ממשיכה[
 שלא אמרו: הראשוני� זקני� בנדתה", "והדוה כדתניא,

 שבא עד צבעוני�, בבגדי תתקשט ולא תפקוס ולא תכחול
 ונמצא בעלה, על מגנה אתה כ�, א� ולימד: עקיבא ביר

 בנדתה", "והדוה לומר תלמוד מה אלא מגרשה! בעלה
 [רש"י, במי� שתבא עד בטומאתה] [רש"י, תהא בנדתה

                                    
2   �חשוב לציי�, שבימי חז"ל לא היה מחיר הפ"נ מופקע, דא� כ�, אי

". וג� כריתניה) "אפשר בפאה מתרצת הגמרא (נזיר כ"ח ב' המובא לקמ

"מלקטי� לבנות מתו�  רק היוולשיער,  עמידי�בימיה� לא היה צבעי� 

וכבר  שחורות", ולא היה רפואות אמיתיות לקרחות ונשירה, רק פ"נ.

ולהרמב"�  הוכחנו בחלק ראשו� שמראיה של הפ"נ אז היה איכותי מאוד.

(בפירוש המשניות) שהובא ש�, הפ"נ מיועדת בי� עבור חוסר אמיתי 

בשיער, כגו� נזירה, ובי� עבור חוסר מדומה (שאחד מבני הזוג אינו 'שמח 

  בחלקו').

יוקר  , על א+כתחלי+ שיער וא� היו� כה מצויה היא הפאה בי� הגויי�    

 מחירה, ועל א+ שישנ� פתרונות זולי� ונוחי� ממנה לשיער לב� או דל

. נמצא, דחשש חילול שבת קרוב (ג� ליהודי�) , כל שכ� בימיה�ועוד

 אצל חז"ל שהאשה לא תתגנה וכו'.הוא, וחזינ� ביתר שאת כמה חשוב 
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 ו�לש כא� עד מעיינה], ופסק שלה ז' שעברו ואע"פ לטבול,
 הדבר נכנס' :הלשו� מצורע סו+ פרשת (ובספרא הגמרא

 הגמרא דבריב [ביאור      ).'לגרשה מבקש והוא איבה לידי
  ]. 3 בהערה

 וחומר: קל נישא הגמרא, דברי הבנת לאחרלאחרלאחרלאחר, וכעת
 אינ� וממילא מהגו+, חלק שאינ� בתכשיטי� ובגדי�, א�

 התירש מדברי רב בגמרא משמע וכ� (סברא, כמותו יפי�

                                    

ס"פ מצורע מפרש [על ספרא]  בקרב� אהר� ,זה לשו� שפת אמת (ש�)  3 

בפירוש הכתוב הדוה בנדתה, אבל דוחק  ' עקיבאדפליגי זקני� ורכפשטא 

הוא לומר דע"י סברא זאת ד"א� כ� נמצא בעלה מגרשה" נוציא קרא 

וה בנדתה מוכח דאסורה דמפשטיה, מאחר דמשמעות הכתוב דה

י יש רשה[ועוד קשה, דלפ"ז מה ראיה הביאו לכא� מדברי ר"ע . להתקשט

� סברא איהת� שפיר קאמר ר"ע מאחר דד :]ולחלק בי� נדה לשבת תלדחו

לומר דאסורה להתקשט ניחא יותר לפרש הפסוק באופ� אחר, אבל לעקור 

ולכ� חולק [ .שאסרו לצאת בתכשיטי� ע"י זה, מאי� לנו תקנת חכמי�

ויותר נראה לפרש דג� זקני�  :]על פירושו של הקרב� אהר�מחבר ה

ומה  .שט רק מדרבנ�הראשוני� סבירא להו דאינה אסורה מ� התורה להתק

והדוה בנדתה" אינו אלא אסמכתא בעלמא, לכ� שפיר "ו מקרא דרששד

איסור דרבנ� משו� שלא  בנדה] 0 [ כמו שהתירו הת�ש, ההביאו ראי

 ,תתגנה על בעלה, כמו כ� הכא התירו איסור דרבנ� משו� האי טעמא

 חסידי�חסידי�חסידי�חסידי�"היו  :ואולי א+ הקרב� אהר� כוונתו לכ�, שכתב עכ"ל.

  . ואי� סתירה מהרשב"א ש�.'"דרשי קרא כו חסידות�חסידות�חסידות�חסידות�    � מתו�הראשוני
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 חידש זאת בכל ),אסר תכשיטי� שאראבל  בחצר, פ"נ קאדו
 וכמה כמה אחת על בלעדיה�, מתגנה שהאשה ר"ע

שערה (או עכ"פ  בלא אותה רואה כשהוא בעלה על שתתגנה
 . וג�, וכנ"ל, מפני שג� פניה נראי� כחסרי�דמות שיער)

 נדה של שיער אבל בתכשיטי�, אלא החמירו לא הזקני�
  בגילוי. התירו

 שהאשה ר"ע לימד בלבד נדה תלתקופ שא� ועוד,
 בימי א+ תתנוול א� בעלה על שתתגנה שכ� כל מתגנה,
 בימי� אלא הראשוני� זקני� פליגי לא כא� ועד טהרה.

 מודו עלמא כולי תתקשט, לא לעול� א� אבל י�,גבלמו
  שמתגנה.

   :המדובר כא� וכא� המקו� לבאר מהו שלו� בית

רושו מצב חיובי, בית" פיבלשו� חז"ל מושג "שלו� 
מדבריה� ז"ל בכל מקו� בעני�  וג� עדר קטטה.ולא רק ה

הזהירות שלא תתגנה כו' אנו רואי� שהחמירו מאוד בדבר, 
   ;כלל 'הסתפקו במועט'ולא 

 כיפור עיי� למשל היתר רחיצת הפני� לכלה ביו�
 ד' (כתובות באבילות לכלה תכשיטי�היתר ו ,ב') ע"ח (יומא

 שיהו קנוית ובית דינו ועזרא .זה, ועוד כוברש"י) א',
 כדי לעכב� רשאי� העיר בני ואי� ,בעיירות מחזרי� רוכלי�
 בעליה� על ישראל בנות יתגנו ולא מצויי� תכשיטי� שיהיו

 פרוצי� שרוכלי� פי על א+ ,)שו"ע חש� משפט סי' קנ"ו ו'(
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 כ"גריש  שבת רש"ש ועי' ב'). כ"ד סו+ יבמות עי'( בעריות
לא סמכו חז"ל על הא  ועוד. ,תע"ב סקי"ד) מג"א סי' ,( ב'

דנאמר "ח� אשה על בעלה" א+ באשה מכוערת (רש"י סוטה 
  ).ובתשובותיו סימ� ר"ז ,מ"ז א'

 שנחלקו במסכת נזיר סו+ כ"ח א' במשנה י�ועי
באשה שנדרה בנזיר, ונסתיימו כבר  מאיר וחכמי� ביר

א� עדיי� ה ועומדת בפני תגלחת טהרה, ימי נזירותה,
 . לתנא קמא אינו יכול להפר, אבלל הבעל להפר להויכ
מפני שיכול לומר אי אפשי  ,מאיר יכול להפר בילר

   ."בינו לבינה (ע' נדרי� ע"ט ב')"] [שזהו מגולחתבאשה 

 קמא: דתנא טעמא תראמב )ש� (ע"ב הגמראו
 עליה הויא [לא נכרית בפאה אפשר ,ל� אמר מאקנא ות

"נ" ומיחזיא כאינה בפ לה ד"אפשר תגלחת משו� מנוולת
איידי  אה נכריתבפ ,סבר אירמבי ור .], המפרשמגלחת

שהשערות באי� מאשה זרה,  כיו�[דזוהמא לא ניחא ליה 
   ., עכ"ל הגמראוהתוספות] הרא"שגליו� 

נמצא, שג� זה בכלל "בי� איש לאשתו (במדבר 
  הקפידה תורה.כה ס"פ ל')" עליו 

לא ש כמי�חזינ� מכל האמור לעיל כמה שקדו ח
מגמרא שבת ועוד יוצא  בעלה. בעיניתתגנה האשה 

דלעיל שהבעל (על פי רוב) מקפיד לראותה בשיער, וכל 
 דושקר הוכיו� שהזוהחסרו� בשלו� בית.  יחסרו� בזה הו
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כדי , מיושבת סותר לזה, עלינו להעמיד אוקימתאכנראה 
. שגילה דעתו מפורש להשוות דעת הזוהר ע� התלמוד

שאי� באופ�  0 על המיעוט  דוקא ונתר$, שהזוהר מדבר
כדר� רוב [ הבעל מקפיד, א� כשמקפיד לראותה בשיער

, ולא דיבר מזה יש לה לגלות א+ לפי הזוה"ק ,]האנשי�
ה בכמ הארי� במעלת שלו� בית "ק(וג� הזוה הזוהר כלל

ריש  ועי' תירו$ ראשו� בתוספות בבא קמא). מקומות
  .לקמ� 6ועי' הערה  פ"ב ב'.

 הלא ,שלנו הגמרא על הזוה"ק קלנח אכ�לצד שו
הביאור  ו שכתבוכמ ,לפסוק תמיד לפי הגמרא מצווי� אנו

 היכא דכל וידוע וז"ל, ,)יניח ד"ה ל"ד מ�סי( הלכה
 עכ"ל ,כהפוסקי� הדי� המקובלי�, ע� חולקי� שהפוסקי�

 אי�ו .]סק"ככ"ה  מג� אברה� סימ�והוא הדי� בזוהר, כמ"ש [
 )צד א+( יש בו הרי וכא� ,להחמיר אלא הזוה"ק את תופסי�

'קולא'  יכמוב�, אי� גדר . 4 בעיניו מתגנה שאשתו ,קולאקולאקולאקולא
תלויי� כלל ברצו� האד�, ופשוט (ועיי�  בתורה ו'חומרא'

  שו"ע או"ח סי' רל"א שכל מעשיו יהיו לש� שמי�).

 ,נ"ח סו"ס ח"א עקיבא איגר ביהגאו� ר שו"ת וז"ל
� בהג"ה בש"ע רק בש"ס מקור לו אי� כו' גופא מלתא וה

 חשש בו יש א� כ� לעשות שלא פשיטא א"כ מהרי"ל, בש�

                                    

לנהוג ככל [אפילו למקובלי�]  להחמיר לאו כללא הואב מלבד דא+  4

 ת.עשרו, וה� להכתוב ש�
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 והוי (שבת י"ד א') פרנ� דר' דהיינו בהש"ס שמקורו איסור
  עכ"ל.  בעבירה, הבאה מצוה

(כמו חזו� איש  תי העדוֹ תלוי במנהגהזה ואי� הדבר 
, )סימ� ס"ח סק"ד(משנה ברורה הוזה לשו�  .או"ח סו"ס ט')

נהג מקומו כגו� מנוסח אשכנז לספרד אי� לשנות כל אחד ממ
או להיפ� וכל כהאי גוונא כי י"ב שערי� בשמי� כו'. וכל זה 
רק במנהגי� שנהגו בשרשי התפלה אבל מה שנזכר בגמרא 
או בדברי הפוסקי� שלמדו מהגמרא הוא שוה לכל ואי� 
רשות לשו� אד� לנהוג במנהגו, עכ"ל. ועי' שו"ת הרא"ש 

  .'"מרינ� כו"וכ� א )כלל נ"ה סי' י'(

   . 5555 משו"ת חכ� צבי סימ� ל"ו עוד יש להעיר

בדברי הזוהר  ומסתברא, שהוראה "מתו� משנתו"
, יצור גדולבק אחדי� נשללת ג� כשהובאו דבריו בפוסקי�

                                    

אי� לנו בדיני� והוראות עסק בנסתרות כו', וזה יסוד  וזה לשונו:  5

 תורתנו הקדושה שא� לא כ� נתת תורת כל אחד ואחד בידו ליל� אחר

הבנתו בספר הזוהר הטובה היא א� רעה כו'. ולא היה מ� הצור� להעלות 

דבר זה על ספר אלא להוציא מלב� של המתחכמי� להורות היפ� דעת 

רבותינו הפוסקי� ז"ל על משענת קנה חכמת הזוה"ק אשר דבריו סתומי� 

וחתומי� באל+ עזקאי� כל קביל די רוח יתירא בהו לומר כי ה� ירדו לסו+ 

ועיי� זוה"ק פרשת  כל רז לא אניס להו, ו_  הטוב יכפר בעד, עכ"ל.דעתו ו

     נ)."לפני חלק מה ,ד+ ק"ל ב' ד"ה תא חזי זכאי�(חיי שרה 
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שו"ת הרא"ש כתב  ודכוותהולא משתנה הדבר בשביל זה (
  הרמב"�). ספר לגבי  )כלל ל"א סי' ט'(

התחדשה ש( הזו כיסויה הנהגת שא� כ�, על יתר

 לרשות לצאת שהא יזולא מתגור זמ� רב אחרי הגמרא)
 שמוציאה אלא ,בגדביוצאה  אפילו או[ גלויה בפאה הרבי�

 במזידהחוצה  מצמת�) חו$ היוצא ולא קרי,י(הע שערה את
פניה  את להראות הטבעי רצונה בגלל ]למזיד קרוב או

 השער לגלות עליה ,לקמ�) עוד זה יבואר 0( שערה בעיטור
 שכיח זה וא� באיסורי�. כשלילה שלא כדי בהיתר, בבית,

ולגול  ,לכל הכלל נהגה זוה לבטל יש ,אצל הרבה נשי�
  .החרפה מעלינו

 החומרא מנהג לוטישב א' נ"א מפסחי� לכ� ראיה
 מ� בהפרשה קולא לידי דילמא יבואו ,אורזמ 'חלה'להפריש 

וכ�  (מדג� על אורז, החיוב על ומ� הפטור הפטור על החיוב
עיי� היטב ו .ש� ותוספות , ע"ש וברש"ימאורז עבור דג�)

 א9ר אבא בר ממל" )לכה ג8ה רק ב8פ( עד קט�ירושלמי מו
ד"ה  י"ח א'(חגיגה ספות תו ושהביא ,'"כואילו היה לי 

ועי' י� של (עוד ראשוני�. בכ� הובא הירושלמי , ו)חולו
  )שלמה כתובות פרק קמא סו"ס ט'.

 מנהגי דיניו"ח סימ� תצ"ו א( חדש פרי לשו� וזה
 איסור שו� יסתר� מנהג שמאותו חשש יש א� ,ט"ו) איסור

 ].הנ"ל פסחי� גמרא הביא כא�[ כו' כדאמרינ� ליה מבטלינ�
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 פירוש, ,(עי' מג� אברה� סי' תקל"ג סק"ח) כו' ובירושלמי
 כיו� קבלה הויא דלא משו� התרה בלא לה� מיקל שהיה
 שיש מנהג דכל שמעינ� מהכא .הרגל שמחת מיעוט בה שיש

 מנהגא, הוי לא איסור דסר� חשש או מצוה הפסד קצת בו
   עכ"ל.

 הירושלמי באוה ז' תרל"ט סימ� או"ח שו"עבו
 וכתב .הדיוט נקרא ועושהו מדבר הפטור שכל פורס�מה

 ,איסור צד בו שיש במקו� דוקא דהיינו ,ש� הלכה ביאור
 מצטער אינו א� אבל טוב, יו� חילול דהוי במצטער כמו

ועיי� בית יוס+ או"ח סו"ס  .אכמ"ל בזה) 0( להחמיר רשאי
  קכ"ח.

      6666הערה: 

                                    

כ� משמע מדלא חילקו),  –ברובא דעלמא ( ראו להחמיר וא� חז"ל[   6 

כל שכ� כשניכר ג� לעינינו נחיצות הגילוי, וכגו� שקיימות בעיות אחרות, 

שכמעט לא היו מפריעות לשלוה אלמלי כיעור האשה לנו אשר ברור 

, עיי� משנה למל� על הרמב"� כשאי� שערה עוטר את פניה בבית

(גירושי� פרק י' הלכה כ"א ד"ה גרסינ�), שאז בודאי לא הותר להכניס את 

 ולסמו� על הנס בלא נפיש זכותיה ת קטטה (ועוד)לסכנבידיי� עצמו 

, ועי' פרשת יפת תואר "וגלחה א ריש סק"ג)חזו� איש יו"ד סי' קנ"עי' (ו

לת שלו�, יש תנאי� נוספי� להטש . כמוב�והיה א� לא חפצת בה"  –כו' 

א� יש לבדוק א� אי� ג� סיבה נסתרת ואי� זו התרופה היחידה, 

 ]ל"סיבות".
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 בגדב אלו הנוהגי� לכסות בבתי הרי תשאל, וא�    
 חוסרפני� בהצורת ל שניה� התרגלוכבר  ובחו$ בפני�
 י�עיצור� לגלות ( לא קיי� למעשה �אצל כ�, וא� .שיער
  ?)וכא� ד"המ 5עמ'  לעיל

פני  ראיית הרגל כלל בטל לא שבאמת, התשובה
 נכרית ופאה ובתולות נכריות דאיכא שיער, ברקעאשה 

 ג� אלא בלבד, הרגל של עני� זה אי� וג� .ועוד ותמונות
הטבעי  ההרגש ואי�, להראות) ולאשה לראות, (לאיש טבע

ובפרט  .להל�בס"ד היטב  י�הדבר את נבארו ,משתנה
 ,)פרק מ"ה ד' , בראשית רבהכשמתעברת (ע' יבמות ל"ד ב'

ואי� לחדש  וחבל להכחיש המוחש. .(פשוט) מזדקנתאו 
הובא שרבי מאיר יודה לתנא קמא (נזיר כ"ח א+  שאצל�

  לעיל), ואכמ"ל.

  ●  

 הלי� מכל את השיער לגלות מצוה אמנ� תשאל, וא�
 וכדומה מגולה נכרית פאה ומניעת ,א תתגנה(של טעמי

 ,הלכתי מכשול בזהמונח  הרי אבל ),רשות הרבי�ב
, ומדוע לא לבית גברי�) 0( זרי� אורחי� מגיעי� שלפעמי�

  ?נחשוש לזה

חז"ל לא לא חששה, וג�  שהתורה התשובה,
יותר מחז"ל לאחרי� א� יאמר השואל להחמיר וחששו. 

א+ בהיתר ערוב  חז"ל , למה לא יחמיר נגדבהא מעיקר הדי�
 א� ?תשב"$ ח"ב ל"ז)ספר (ועי'  צורת הפתח וכלי שני וכו'
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ג� לב� והאמת, שמוטל על גברי� זרי� לשמור את 
אי� האשה אחראית למי  ,בזמנינוג� ו .כדבעי עיניה�

 חלק תחילת ה שכתבנומב היטב י�ועי,  7777 שרוצה להיכשל
[בנידו� לנהוג כ� כמידת  '", וסביבותיוכו החמירה ולא" א'

    .חסידות, ולא כחיוב, עיי� מה שביארנו לקמ� בעני� קמחית]

, ע' ח"א עמ' כנזכר בחז"ל ,בכיפה נהגו שכבר ועוד,
 וג� .הא דר' זירא נדה ס"ו א'] י[א+ שאי� זה מנהג חזק כ 2

שהרבה (וכמו  בכיסוי אז מלהרבות עיכוב אי� רוב ע"פ
הוא  �האמור כא כלש [כמוב�, .בהדלקת נר שבת) נוהגות

 חצר,מו כ עכ"פ או בית, כדי� דחשיבא אורחי�, במעט דוקא
 די� הבית מקבל שמחה)ת תובע (כגו� רבי� באורחי� אבל

   ]רי"+ על כתובות ע"ב. 'עי .זה לעני� רה"רמבוי מפולש או 

 כגו� ,(בבית) זרי� גברי� לראיית חשש כלל ובאי�
(עי' סנהדרי� ס"ז א'  מוגפי� התריסי�בנסתלקה המפה ו

 טעונה ואינה כפנויה, אז דינהמסתברא ש ,כיצד עושי� כו')
 ,על התורה רמז כ"ז שמעוני ילקוט משמע וכ� כיפה, אפילו

 לשונו. כא� עד בלילות, א� כי ראשה מגלה אינה לשונו, וזה
 �ובכלל [ בניה כזרי� אצלה. אי�לעול� לומר שואי� צרי

הכוללת גילוי שערה  אמתאמתאמתאמתצניעות  לבנותיה"דוגמא אישית" 
 אמר� להמלי$ יאה חמיר" לכלמ"ה ועל ]בביתה לבעלה.

                                    

א+ שבודאי אי� לה להתכוי� ולהשתדל בכ�, כמבואר היטב שבת ס"ב   7

   על זה, ע' סוטה כ"ב א'. לללהתפיראת חטא א+ אולי ו ב'.
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 בנהרא איתתא טבעה דקא כגו� שוטה, חסיד דמי היכי ז"ל,
עיי�  0( הולואצ בה לאסתכולי ארעא אורח לאו ואמר

ואינו עני� לשה"צ סי' תק"ס  .)16עמ'  "הסברה" לקמיה
  .האש גבי קול סקכ"ה

 כי אחר, מכשול בזה נותר אכתי הלא תשאל, וא�
 ונמצאו ,יער של אשתוש בראיית הבעל יבר� לפעמי�
וע' נדרי� ז' ב' בעני� "[ ?ס�)(כ� מפור לבטלה ברכותיו

  ]"וכולי. ש"ש לבטלה,

 מצבנוש הדי�), בעצ� לפקפקיש ש מלבד 0 ( התשובה
 להיזהר שאפשר וכש� חז"ל, בזמ� המצב מ� אינו שונה

 אפשר ג� כ� וכדומה,ומי רגליי� של קטני�  מצואה
(המחובר לקרקפת,  שערה)טפח מִ ( כנגד מלבר� להיזהר

[ולצאת בגילוי שיער לר"ה,  .גה)ע"ה ב' בהסימ�  שו"ע או"ח
  , כמו לעני� הוצאה בשבת.]היכראלא טעו ולא יטעו, דאיכא 

 )א' מ"ז יומאבגמרא ( מסופר הלא תשאל, וא�
את  ביתה קורות ראו לא רשא ,קמחית שמהש ,אשה בשבח

להיזהר  כות כל הנשי�ג� בבית צרי ,. א� כ�שערה קלעי
  ?מחלוקת) בא� יש 0 ( , וכדברי הזוה"קמלגלות השיער

למה שכתבנו,  תסותר האינגמרא זו ש ,היא התשובה
  :בס"ד ואבאר

 כלל, לזוהר עני� נהאי הנ"ל יומא גמראש ,אקדי�
גמרא במה שאי� כ�  חדא". "שערה בלשו� כתבשהזוה"ק 
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 יותר הרבה דהיינו ומשמע ,"שערה קלעיקלעיקלעיקלעי" אהי הלשו�
 ולעצ� .(והדיוק להשוות� אינו מוכרע) אחת משערה
 ' (פרטית)חסידות מידת'ב ש� שהמדובר לזכור שי הטענה,

, ש� בגמרא כדמוכחו ,המוטל על הכל בחיוב ולא בלבד,
 לאשלה  אהחומרש צ"ל וג� .ד"ה ובזמ� 17ועיי� עמ' 

(עיי� שו"ת  קולאקולאקולאקולאח"ו, דא"כ, אינו אלא  לבעלה ההפריע
, ואי� זה "ז ד"ה ומ"ש ממהענודע ביהודה אה"ע קמא סי' 

   8888 .)כתובות ס"ה ב' ד"ה כדי קשור לחדושי הריטב"א

חובה להסתיר את  שו� הפרסו� שכאילו נלמד מכא�
א כפיה לקיי� מדת חסידות על וכו', הו השיער ג� בבית

 אחרי� וזה גרוע מלחייב . 9999 (ועוד) כרח� שלא בטובת�
 ,לשהות מעת לעת בי� בשר לגבינה (עי' חולי� ק"ה א')

  .חיקוי]כ[ וכדומה

                                    

  ".רא רבה פרק ל"ב ה' "אחת היתה כו8ועיי� ויק         8

"ל "אי� אמר� ז הוצאתע"י  מי שביקש לעוות את סוגייתנוש מכיו� שי     9

תנחומא מדרש לשו� את  , אעתיקהאמיתי הקשרול� יפה מ� הצניעות" מ

ל ה לשונו: הלוחות ראשונות עהמדובר (פרשת כי תשא פרק ל"א), וז

מבי לפיכ� שלטה בה� עי� הרע ונשתברו. וכא� אמר לו הקב"ה  שנתנו בפ>

"ומה _ דורש ממ� כו'  אי� ל� יפה מ� הצניעות, שנאמר (מיכה ו' ח')

במדבר רבה פרק א' ג', כת", עכ"ל (ועוד לשו� קרובה לזה בוהצנע ל

הובא בהערה הבאה, וג� למדרש זו אי� שו� קשר לנידו� דיד�, כמבואר 

       מלבד שיש עוד מה להשיב.י� ש�). לכל מעי
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 עצמה על החמירה לא העצמ קמחית שאפילו ודע,
 ראו לא ש�, בגליו� ישני� התוספות לשו� וזה האי, כולי
 לשונו. כא� עד ,"לכסות� יכולה שהיתה בשעה" כו',

 כתב המאירי ג� .ש� הרא"ש תוספותבכתוב  וכלשו� הזה
 צניעות לרוב גוזמה) 0( הפלגה דר� כלומר," לשונו, וזה כ�,
רש דברי הראשוני� נראה כלל לפ י�. ואלשונו כא� עד ,'"כו

מעשה לכי תידוק, ג�  .בלבד ז"ל על שעת חפיפה וכיוצא
, כדרכנו מתפרש )ב'סנהדרי� סו+ ק"ט (אשת או� ב� פלת 

   ע"ש.

מקומות בגו+, שאר כמוב�, אי� דברינו אמורי� על 
  , ועוד.ב' מ�או"ח סי י�עי

 עצה יש זרי�,גברי�  ראיית חשש בלא א+ ,ואמנ�
 מבעלה צניעות    מעטמעטמעטמעט של )'ב "מק סו+ (שבת בגמרא טובה

ריבוי תכשיטי� ב(וג� יש  ש� מאיריהו הריטב"א כפירוש
 לב על עלה לא כללי, באופ� א� ,, כידוע)וקנאה משו� גאוה

 או להפסיד תואר פניה� נשי� לבטל תיקוני מעול� החכ�
רוב היו� (ויש עוד מי� צניעות, א� אינו  הראש שיער בכיסוי

  . 10 עני� לכא�)

  
                                    

"מוסתרת",  הט"ו י"ח כונתפרק רמב"� אישות שכתב [לשו� "צנועה"  10

, במדבר רבה תנחומא וישלח ו'מדרש כמו זוה"ק פרשת ל� פ"ד ב' (וכ� 

  ), ע"ש. וכמוב� שאינו עני� לבית חמיה.]פרק א' ג', ש� ספ"ח
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 במציאות קושיות ארבע כא� נציע    ‚סברהה לצורך

(ואחר נבאר  הרבי� ברשות הפאה חובשי בורצרוב  על
  :התירו$ לקושיות)

מגולה לאשת איש  פאה לאסור הסברא הלא ראשית,
 וג� ,(עי' ריש חלק א') א+ לגוי� ומובנת פשוטה ברה"ר
� מדוע כ�, וא� הנשי�. אצללכאורה  חזק לצניעות החנו
 )והפריצות( סוריהא מחומר תעלמותרבות כל כ� מ נשי�

הלא בזמ� חז"ל לא מצינו שהיה נסיו� מיוחד  שבדבר?
בשו�  כ�בכיסוי שיער האשה (כ� משמע מדלא נרמז על 

  גמרא).

 את ראשה כסותל ממנה תובע כשבעלה אפילו[
 אה"ע( רמ"אהכתב ו מסרבת. היא אז ג� ,)בגד(כלומר ב

 אשה אלא בנשי� כשרה ל� אי� לשונו, זה ,)ס"ט סו"ס
 רוב ע"פ דר�ה שכ� מינה ושמע עכ"ל, בעלה, רצו� שעושה

 שהוציא ע"ש מ"ט, סו"ס 'אלק ח לב ב� הר"י שו"ת (וכ"כ
  .]בעלה? בקול שומעת ינהא ומדוע .למעשה) הלכה מזה

 בנושאי� המדקדקי� ואפילו יהודי�, שהרבה שנית,
 מוב�, ואינו .בפ"נ דוקא לצאת מנשותיה� תובעי� ,רבי�
 את זרי�גברי� ל להראות שרצה לאחשורוש תדמי�מ מדוע

  ה�. קדושי� ישראל הלא אשתו? ה שליפי

 כקמחית צדקניות כול� דורנונשי  וכי ,קשה שלישית
 משתוקקת אשה הלא ?וא+ יותר ממנה, עיי� לעיל) – (



 
17

 (סו+ בלעדיה� ומתענה ,א') ס"ה ריש (כתובות �לתכשיטי
 שחפצה וחומר וקל שבת ס"ב ב',עוד ועי'  ),ש� א' ע"א

קברה פתח , ואפילו עומדת על )שערה0 כל פניה ( את לגלות
     .(מו"ק ט' ב')

מגולה  בראש הלכו הנשי� שלרוב�  רוב חז"ל ובזמ�
כתובות ריש  ג� , וכמפורשובחצר ביתהפינות כל ב (וכיפה)
דקאמר בגמרא ש�, שא� נפרש את דברי ר"א  .ע"ב ב'

תא בחצר, "א� א"ר יוחנ� שכאילו הצרי� לכסות ע� קל
. כ� לא הנחת בת לאברה� אבינו שיושבת תחת בעלה"

, אפילו בזמנ� , שלא כיסו כללמהגמרא נמצאנו למדי�
 וכי). !בקלתא, אפילו רק בחצר (ולא מיחו בה� חכמי�

  ?או שמא נהרג יצרא דעבירה ,בדור זה דרא אכשר

שמדויק מאשת  )א' מ"ח סו+( יבמות י�עי רביעית,
ג� בגמרא שבת  יפת תואר שהעדר שיער הוא ניוול לאשה.

 מתגנה ,יפה 'מספיק' ששערה אינו שאשה ' מפורשב ס"ד
ומדוע לא מצטער בעלה לראותה  .(עי' לעיל) בעלה על

?� באשתו הכיר שלא ה� אבינו אברה� עלמא כולי אטו כ
(ועיי� שו"ע אה"ע  אתמהה ,)"א ב'פד+ פרשת ל�  זוה"ק(
  ?י' קי"ז י' חזקה א"א שותה בכוס כו')ס

 אחד. בשורש הנ"ל הקושיות כל את ליישב ויש
 הבית בתו� שהכיסוי יהודי� בעת הזאתה רוב שכסבורי�

 מ� תמותר בשוק פ"נ גילויש כסבורי� וא+ הוא, גמור חיוב
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 ללמד תלמידי חכמי� כשמנסי� ,ולכ� .(אכמ"ל) הדי�
 ,רשות הרבי�ג� ב )כדי�( השיער את תכסווסיפו לשי

  בטענות. לדו� +א בסירובה�  נתקלי�

השיער  בכיסויאינ� חפצי� בני הזוג ש המו
 תימשהוא , ג� בבית ובחצר וג� בר"ה(בכיסוי אמיתי) 

 ,שכלה מצדהשניה ו ,רגשה מצדהראשונה  ,מובנות סיבות
  :)הל�ל י�עי החברה סיבת (גבי וכדלהל�

 �וג בפני� ג� השיער את להסתיר כי ,הרגש מצד
 אשתו את לראות צרי�ש האיש של הטבע נגד זהו בחו$

 את להראות צריכה אשר האשה טבע נגד וג� בשערות,
 וכתיב ., כמבואר בס"ד(א+ לחברותיה) שערהפניה ע� 

"� ג� .ז') א' פרק שלמה אב� (עי' '"כו עורו כושי היהפו
 (ע"פ כדי� ברה"ר השיער את לכסות הצדדי�מ אחד בקשת

   זה. מטע� �לש בלב האינ רוב)

תמיד שערה  את, שא+ אשה המכסה לפעמי� ומצוי
, והיא עצמה אינה נגררת ע"י זה לאיסורי�, בכיסוי אמיתי

 בכל זאת, מכיו� שלבה בל עמה (משו� שמסתירה יופיה
ג� בבית וג� בחו$), אי אפשר שלא  ומכערת את פניה

הסובבי� אותה. ובמקו� שילמדו בנותיה ושאר בכ�  ירגישו
, וכעי� )בי� מעט בי� הרבה(לומדי� מהרגשותיה  ממעשיה,

  .  "ולא ימס את לבב אחיו כלבבו"בתורה שנא' 
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 כל לבטלה,נבראה  לא צרעה שא� ,השכל ומצד
 י"ב מ�סי ערלה איש חזו� כזו סברא י�עי אשה, שיער שכ�
 שכאילו להאמי� מסרב שההגיו� ועוד, .(השני) ונראה ד"ה

בזמ� שהיא  עליה צושיקפ כדי רקתכלית�  אשהה שערות
 הוא ולבסו+ ישמעאל), על רבי א' ס"ו נדרי� (עי' פנויה
 עראי דר� שערה את רואהבעלה ש דקטרי, לחייתא קרוב
ולא תהא כהנת  .אותה...) לגלח הנוהגי� מהכא (דל בלבד

משוא  ?(יופיה של אשה נשואה עכ"פ כפנויה) כפונדקית
   פני� יש בדבר?

 לה יתנושנ יבתמחי שניתנה לנו הסברא ,האדרב
 ית� לא שבעלה וכדי נשואה, שהיא עתה בשביל שערות

וכבר אמרו ז"ל  ב'. כ"ג תענית פעמיי� ע' באחרת, עיניו
) אסור לאד� שיקדש את האשה עד 'ברק פיש (קדושי� ר

, כו' ימצא בה שמאד לבאר הטע� הוסיפוומיד  ,שיראנה
 ריש יבמות רש"י (ועי' ., לא קוד� לכ�בעלהכלומר בבית 

   ).נוע� בדרכי ב' פ"ז

 לכסות להתחזק התעוררות שישכ אפילואציי�, ש
 אפילו במידת קלתא בלבדו( כיסויב רשות הרבי�ב השיער

 אי� כי חברו, ידי מרפההזוג בני מ אחד כל ),הפ"נגבי  על
 הג� פ"נ אינ(א+ שבאמת  ומכא� מכא� קרחי� לצאת רצונ�
, והבעל רצונה בשערה המחובר האשה , כיצרכיה� תמפרנס

   .לא הול� אחריה, ועוד טעמי�)
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  לכל ישראל את דברי הזוה"ק בתור ואלו שפרסמו
להוסי+  0ויה , א+ שכונת� רצ(נגד הגמרא) 'ל� ועשה'

, דמקלקלי בה רבי�, עי' ביצה היפ�קדושה, למעשה נגר� ה
שפאה נכרית  י�דעו� הימיחכ יתלמיד ג� .ט"ו ב' בסופו

עיי�  תוספת גילוי שיער, אלא ,א לא כיסוי שיעריהגלויה 
 בשפה ברורהבשמ�  �גלות דעתל צי�חפ אינ� חלק ראשו�,

א+ בשאר דברי�, כמו שראינו  �עפ"ר (שלא תמעט השפעת
  .בראיות כמה פעמי�), ואכמ"ל

  ובזה מתורצי� כל ארבעת הקושיות דלעיל בס"ד.

� כמו בזמ� חז"ל, – בבית השיער לגלות כשנחזור א
 מותרת בסלו0 פת לבעל יהיהש ידי שעל מרגוע. נמצא

 ברשות להצניע� לה יניח שוב הבית, בתו� שיערה בראיית
 כבר ,ביתב שערותיה לגלות לה כשנתיר איהי, וכ� הרבי�.

 פאה. דהיינו שיער, בתחלי+ החוצה לצאת תצטר� לא
(למיעוט שיער באיכות או בכמות, יש צבע, פ"נ [אבל יל"ע 

הצמחת שיער  רימכשיו, וצ"ע למעשה], האידנא קצת בזה
   .)מומחי� רופאי�ע"י 

עבירה גוררת עבירה, תהיה מצוה מצב של ובמקו� 
  .גוררת מצוה

 אינה שוב בעלה, בעיני יפהשתת ידי שעל ועוד,
 הבעל על [כמוב�, מזרי� לב לתשומת )'הכרה0תת'(ב זקוקה

 לשמור וג� בעיניו, ח� למצוא שלה למאמצי� להתייחס
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עבור ג�  .ופשוט] ,ההלכה) לולי (ג� מאחרות כו'ו עיניו
אינה צריכה לגלות שיער או פ"נ ברשות  חברותיה שוב

  .דוקא רבי�ה

 'וכתבי� תשובות'( זלה"ה איש החזו� מר� ה לשו�וז
 לאיבוד חליבה היתר שבהעלימנו בהיות פ"א), סי' או"ח

 לעמוד לה� אפשר ואי בדבר, תקנה שאי� החרדי� חושבי�
 הפוסקי�], [לרוב אורייתאד במלאכה לכלי וחולבי� בנסיו�
 על מתקבל הדבר אי� בתחלה כי וא� ההיתר, בפרסו� נרויח

 גדרי את לחוש לה� יתחדש נרגיל� כאשר א� ההמו�, לב
ד ע חטאת, חייב ולכלי מותר שלאיבוד וראו ושבו ההלכה,

  .ותפסת מועט תפסת דיד�. לנידו� וק"ו ,כא� לשונו

ד"ה  6עמ'  לולי הכתוב כא� –(  אישי באופ�ונשאלתי 
 הקדוש הזוהר של מהקללות מפחד עדיי�עדיי�עדיי�עדיי� אני" ,חזינ�)

על המגלי� שיער  )קכ"ו א' 0 (פרשת נשא ד+ קכ"ה ב'
  ."בבית

 כ' סי' סנהדרי�( איש חזו�ה ביאר מר� שכבר ,והשבתי
 עבירהמי שעבר  על כנידוי הוא בחז"ל קללה שמושג )סק"י

 חטאה על וענישמהרי� להמ תשובה, עושה לא וא� במזיד,
ובכפרת החטא נפקעת ג�  ,הקללהכח  באמצעות עצמו

(ויש עוד מי� קללה (הדומה  בקצרה עכ"ד ,ממילא הקללה
בערלה  שמצינו ה) על הטעיות מכשילות, כמוראשונל

  כונת רש"י בבא קמא סו+ נ' א', ועוד).  וקדושי� ל"ט א', וזה
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 מתמעטכש א+ איירי ר הקדושהזוה א� והשתא,
  ,פי הגמראכעלינו לפסוק למעשה וטל מש ודאי בית, השלו�

 תוק+ אי� ושוב וכנ"ל (וע' מנחות סו+ מ"ה א' לגנוז הזוהר)
עי' חזו"א שביעית סו"ס כ' סו+  עצמו, גבי נדוי(ו לקללות

 על לקללה או כו', היוצאה לשגגה עני� ואינו ,ד"ה ולא)
  ועיי� דברי� רבה פרק ד' ה' אמר הקב"ה שמעו לי כו'. תנאי.

מסיבות  לבטל תקנהא חששו רבותנו ומעול� ל
כא� אי� אפילו  –( מפני שנגזרה באלה ומארה ידועות

תיק�? ג�  ובאיזה מקו� ומתי ,תקנה, כי מי תיק�כעי� 
שהיה בזמנו  כתובבזוהר לא  וג� .טולביי� כלל צר נואי

 שומר"לא יוִס+ עצב עמה, כי ו. )מנהג כדבריו באיזה מקו�
כדכתיב (( "רע דבר ידע לא �)ייצר בשני לבב� (בכל מצוה

 �ולפעמי� יש ג� ברכת  בני)).בראשית כ"ז י"ג עלי קללת
ד"ה  24עמ'  "ל, ע"(משלי כ"ד כ"ה) ולמוכיחי� ינע� כו'"

  .אולי )כ' סו+ כ"ב(ע' רש"י שמות  מאיד�,ווכל. 

בימינו  הרבי� ברשות פ"נ בישתחשל ממני נעל� לא
 מכיר אינני א� החברתי. הגור� דהיינו נוספת, סיבה ג� יש

 לעצמנו, ראשו� חלקעיו� היטב ב זולת הללו לקשיי� תרופה
 איש חזו� היטב י�עי ,(לרבות הנשי�) וג� ללמדה לאחרי�

 .)ט' ,ח' ,ז' סימני�( ג' פרק ובטחו� אמונה

 השיער את יכסו רק שלא נזכה הזמ�, בהמש� אולי,
 הרבי� ברשות האשה צניעות עניני שאר א+ אלא כדי�,
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 הנוכחי במצב אבל .מקד� היה כאשר רבי�, אצל אומלית
  .שנצליח רחוק

  בלבד: חלקי סיכום

 רוב היום בבית לנהוג סלסול בעצמה ולכסות אף אשה שרוצה

  דלהלן: התנאים תיזהר בקיום כל מכיפה באופן קבוע, ביותר

 למחצה כיסוי (או פ"נ לחבישת זו חומרה תוביל שלא א.

 ברשות )רועת ראש לגמרי, וכל שכ� פקלתה כמו מגולה והשאר

  הרבי�.

 "צשא (כגו� כא� ה שכתבנומ כל הבנתהבנתהבנתהבנת לאחר שג� ב.

 האישה, וג� האיש, ג� וכו'), ,בפני מעט אורחי� לכסות

  ., ולא חזרו בה�תכסה שהיא תרעומת) (בלא בלב ג� מסכימי�

" (ע"ל בית שלו�" למיעוט ההחומר תגרו� שלא ג.

 פרק( משלי בהגר"אי ידועי� דברו שבעול�. צד בשו�  11 הגדר)

  .)ג' י"ט

 הבא, לעול� לה� קיימת הקר� ,כי האי לצור� ובגילוי
 כגו� על שכר שמקבלי� )חו"מ וסו+ ,כ"ה (אה"ע ט"ז י�עי

  .אלה

                                    
שבחו$,  איכותיותפ"נ ה(אולי א+ על שו� ה או הפרעת קדושת הבעל[  11

, וע' חזו� איש אמונה ובטחו� פנויה שאני)ד ,בהא סלקינ� ובהא נחתינ�

 .])ט'סימ�  פרק ד'(
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כאלו ב א� רגיל, בזוג דוקאהיינו  להחמירההיתר  וכל
 השיעור מה יודע איני 0( ממעשיה� לומדי� שאחרי�

 .צא שכר� בהפסד�י , שלאעדי+ לגלותנראה לי ש ),למטה
 וג� �,הל המיוחד מהמצב יודעי� אינ� רואיה� שהרי
 ,בקרוב ישתנה שזה רצו� ייה כא�. במש"כ רוב ל פיע שוגי�

� (סו+ ז"ל הרמב"� מוסרי בכללקצת  הוא הנוכחי במצב א
 שליליות. תוצאות הגוררת חסידותעני� ב ערכי�) הלכות

 פסחי� אמרש ,יוס+ רבי דברי לקיי� להתאמ$ לנו יש אלא
 זר ניכלה" )9   עמ8בובא (תחילת הסוגיא שה 'ב נ' סו+

   ."באפייהו

  :נספח

 כא� והדברי� שכתבנו מנה, מאתיי� בכלל ,כמובן    

 היו משל האשה,ראש  שערות את המשחיתי� כנגד מתעצמי�

 כל שיכנסו יזהרהל ת�י� ביכולאכאילו ש בטענה ערלה,

   .צ"ח מ')ק סימ�(עיי� שו"ע יו"ד  למקוה השערות

 חושש אני ,)ט' סו"ס במכתב( מקואות חו"ב שו�ל וזה

 וא� הראשוני�, על לעז הוצאת משו� המתחדשי� להידורי�

 לחומרא אעביד וכי תימא ב' ה' גיטי� נכתב אמרו בפני לעני�

 על אחת כמה וכמה ,הראשוני� גיטי� על לעז מוציא אתה נמצא

   עכ"ל. מדורות, בטבילה ישראל כל במנהג
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 אמותינו נהגו מעול� דהא ,... ה� לדבריה�לדבריה�לדבריה�לדבריה�א, שנמצ

12 ב' ק' עירובי�י� עי ,כלילית ראש� שיער לגדל
, וכ� משמע  

 '"מל נפשו כוגֹ " )י"א י"ז(ועיי� משלי  .ועוד ,מפרשת יפת תואר

 הסירולפעמי� ומה ש .ג') הלכה (וע' רמב"� שבת פרק ב'

ופי, בשביל יזה  היה, )קבצו� או(את השיער שבקצוות  הנשי�

המגלי� פ"נ בסתר, אבל מה� [נגלה לי שיש  "ל בחלק א'.נוכ

  אינו מספיק, לא לכלל, ולא לפרט.]

 תהא ,נ"ז) אות התשובה (אגרת ז"ל יונה רבנו לשו� וזה   

 אהובה ותהא בעלה, ובי� בינה שלו� שיהא זהירה האשה

 המריבה בני )'ב כ' (נדרי� חז"ל שאמרו מפני לבעלה, ורצויה

 כא� עד ,ופושעי� ומורדי� פני� עזי ה� הלב שנואת ובני

   לשונו.

   13 :הערה

                                    
הובא בבית  ,רמב"�ע' ו .)סו+ ביכורי� ד"ה ואינו נעט+(הובא בר"ש  12

  .)יו"ד סימ� ש"צ ד"ה וכתב עליו(יוס+ 

13
בעד  דועומלשו� הזוה"ק עצמו, ה כאילו יש ראי פרס�מי ש עבור  

השיער, העתקתי את לשו� הזוהר המדובר (פרשת פנחס חלק  גילוח

כמה דבראש חדש דאתדכיאת סיהרא : וזה לשונו, רע"מ ד+ רמ"ח ב')

לאתקרבא בבעלה אצטרי� למיהב לס"א חולקא חדא בההוא זינא דילה, 

או+ הכי נמי אצטריכת לאתתא בשעתא דאתדכיאת לאתקרבא בבעלה 

ההוא זינא דיליה. ומא� איהו ההוא חולקא למיהב חולקא חדא לס"א ב

[?] טופרהא בטנופא דלהו� וזעיר מריש דשערא בגי� דבעי לאסרקא רישא 
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שהשערות  חכמת האמתמזה למנהג� עקרוני ג� אי� מקור         

". וזה לשו� מו"ה חיי� ויטאל ז"ל (מושג בקבלה) בבחינת "די�

בספר שער המצות ריש פרשת קדושי� [לגבי מ"ש הזוה"ק 

צור� גבוה, וה�  לספר את שער הראש של הגברי�], הדיני� ה�

מכלל קיו� העול�, והעול� צרי� לה�. ולכ� אי� ראוי להעביר 

כול�, ולכ� משיירי� הפאה [פאת הראש של הגברי�] כו'. וא� 

נעביר הדיני� ג� מראש הנקבה יתבטלו לגמרי, ולכ� האשה 

, אינה מגלחת ראשה, ואדרבא מגדלת שער ראשה כנודע

 שיער החילוק בי� �ש יי�להשאיר שורש אל הדיני�, עכ"ל, וע

         אשה.  שיער ההגבר ל

                                                                                                                             הנספח. עד כאן                            
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