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Part 4 –Hair covering  

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף טז עמוד א (1
אמר רבה: איוב בסערה חרף ובסערה השיבוהו. בסערה חרף,  -אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חנם 

דכתיב: אשר בשערה ישופני, אמר לפניו: רבונו של עולם, שמא רוח סערה עברה לפניך ונתחלף לך בין איוב 
בסערה השיבוהו, דכתיב: ויען ה' את איוב מן הסערה ויאמר ]וגו'[ אזר נא כגבר חלציך )אשאלך( לאויב! 

]ואשאלך[ והודיעני, אמר לו: הרבה נימין בראתי באדם, וכל נימא ונימא בראתי לה גומא בפני עצמה, שלא 
של אדם, בין  מחשיכות מאור עיניו -יהו שתים יונקות מגומא אחת, שאלמלי שתים יונקות מגומא אחת 

 גומא לגומא לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי?
 

 שופטים פרק טז (2

ך: ַענֹוֶתִּֽ יָדה־ָנָּ֣א ִלׁ֔י ַבֶמֶּ֖ה ֹכֲחךָּ֣ ָגדֹ֑ול ּוַבֶמֶּ֥ה ֵתָאֵסֶּ֖ר לְּ שֹׁ֔ון ַהִגִּֽ ִליָלה֙ ֶאל־ִשמְּ  )ו( ַוֹתֹּ֤אֶמר דְּ
ָבֶרֶ֛יָה  י־ֵהִצִ֨יָקה לֹּ֧ו ִבדְּ ִהי ִכִּֽ ּות:)טז( ַוַ֠יְּ שֶֹּ֖ו ָלמִּֽ ַצֶּ֥ר ַנפְּ ֲלֵצ֑הּו ַוִתקְּ ַאִּֽ  ָכל־ַהָיִמֶּ֖ים ַותְּ

ִזּ֧יר ֱאלִהֶ֛ים ֲאִנֶּ֖י ִמֶבָּ֣ י־נְּ א־ָעָלָּ֣ה ַעל־ֹראִשׁ֔י ִכִּֽ ָסָּ֣ר )יז( ַוַיֶגד־ָלָּּ֣ה ֶאת־ָכל־ִלבֹּ֗ו ַוֹיֹּ֤אֶמר ָלּה֙ מֹוָרה֙ לִּֽ ִתי֙ וְּ ֶטן ִאִמ֑י ִאם־גַֻּל֙חְּ
ָחִלֶּ֥יִתי ם: ִמֶמִָּ֣ני ֹכִחׁ֔י וְּ ָכל־ָהָאָדִּֽ ָהִיֶּ֖יִתי כְּ  וְּ

 
 שמואל ב פרק יד (3

ֳקדֹׁ֔ו לא־ָהֶּ֥יָ  ַעָּ֣ד ָקדְּ לֹו֙ וְּ ֹא֑ד ִמַכֹּ֤ף ַרגְּ ַהֵלָּ֣ל מְּ ָרֵאֶּ֖ל לְּ ָכל־ִישְּ ָשלֹּ֗ום לא־ָהָיּ֧ה ִאיש־ָיֶפֶ֛ה בְּ ַאבְּ ּום:)כה( ּוכְּ  ה בֶֹּ֖ו מִּֽ
ַָ֠הָיה ִמֵקץ֙ ָיִמֹּ֤ים׀ ַלָיִמים֙ חֹוֹ֘ ֶאת־ֹראשֹוֹ֒ וְִּּֽ ַגלְּ בְּ ַעָּ֣ר ֹראשֹׁ֔ו ָמאַתִֶּ֥ים  )כו( ּוִּֽ ָשַקל֙ ֶאת־שְּ חֹ֑ו וְּ ִגלְּ י־ ָכֵבֶּ֥ד ָעָלֶּ֖יו וְּ ַגֵלַׁ֔ח ִכִּֽ ֲאֶשָּ֣ר יְּ

ֶלְך: ֶאֶֶּ֥בן ַהֶמִּֽ ָקִלֶּ֖ים בְּ  שְּ
 
 א( בראשית פרק כה (4

ו: מֶֹּ֖ו ֵעָשִּֽ אֶּּ֥ו שְּ רְּ ַאֶדֶָּ֣רת ֵשָע֑ר ַוִיקְּ מֹוִנׁ֔י כֻּלֶֹּ֖ו כְּ  )כה( ַוֵיֵצֹּ֤א ָהִראשֹון֙ ַאדְּ

 אשית פרק לבב( בר     

ֹום: ֵדֶּ֥ה ֱאדִּֽ ָצה ֵשִעֶּ֖יר שְּ ָפָנׁ֔יו ֶאל־ֵעָשֶּ֖ו ָאִח֑יו ַאֶּ֥רְּ ָאִכים֙ לְּ ַלִ֨ח ַיֲעֹקֹּ֤ב ַמלְּ  )ד( ַוִישְּ

 א(בראשית פרק כה (5

ק: ָחִּֽ ָרָהֶּ֖ם הֹוִלֶּ֥יד ֶאת־ִיצְּ ָרָה֑ם ַאבְּ ָחֶּ֖ק ֶבן־ַאבְּ ֹדֶּ֥ת ִיצְּ ֵאֶֶ֛לה תֹולְּ  )יט( וְּ

 ב( שפת אמת בראשית פרשת תולדות     

ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק. להודיע כי כל משפטי ה' וגבורותיו הכל  בפסוק
בכח החסד. כדכתיב ולך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. שזה עיקר החסד הטוב שהקב"ה שומר 

סד הם לאוהביו. כדכתיב אשר יאהב ה' יוכיח. וז"ש אברהם הוליד את יצחק. שכל הדינין והגבורות מכח הח
 נולדים. ]וזה ענין חסיד לפנים משורת הדין כלומר שפנימיות הדין חסד הוא[.

 א( שמות פרק לב (6

ם: ָקֵמיֶהִּֽ ָצֶּ֖ה בְּ ִשמְּ ָרֹעָּ֣ה ַאֲהֹרׁ֔ן לְּ י־פְּ ֶַּ֖ע הּ֑וא ִכִּֽ א ֹמֶשה֙ ֶאת־ָהָעׁ֔ם ִכֶּ֥י ָפרֻּ  )כה( ַוַיֹּ֤רְּ

 ב( שמות פרק לב     

יִ  )ד( ַוִיַקָּ֣ח ִמָיָדּ֗ם ַוָיַֹּ֤צר ֹאתֹו֙ ָרִּֽ ָרֵאׁ֔ל ֲאֶשֶּ֥ר ֶהֱעלֶּּ֖וך ֵמֶאֶֶּ֥רץ ִמצְּ רּׁ֔ו ֵאֶֹּ֤לה ֱאלֶה֙יך֙ ִישְּ ַיֲעֵשֶּ֖הּו ֵעֶָּ֣גל ַמֵסָכ֑ה ַוֹיָּ֣אמְּ  ם:ַבֶחֶׁ֔רט ַוִּֽ


