בס"ד

Hair covering – Part 4
 )1תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף טז עמוד א
אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חנם  -אמר רבה :איוב בסערה חרף ובסערה השיבוהו .בסערה חרף,
דכתיב :אשר בשערה ישופני ,אמר לפניו :רבונו של עולם ,שמא רוח סערה עברה לפניך ונתחלף לך בין איוב
לאויב! בסערה השיבוהו ,דכתיב :ויען ה' את איוב מן הסערה ויאמר [וגו'] אזר נא כגבר חלציך (אשאלך)
[ואשאלך] והודיעני ,אמר לו :הרבה נימין בראתי באדם ,וכל נימא ונימא בראתי לה גומא בפני עצמה ,שלא
יהו שתים יונקות מגומא אחת ,שאלמלי שתים יונקות מגומא אחת  -מחשיכות מאור עיניו של אדם ,בין
גומא לגומא לא נתחלף לי ,בין איוב לאויב נתחלף לי?
 )2שופטים פרק טז
ידה־ ָנָּ֣א לִ ׁ֔י בַ מֶ ֶּ֖ה כֹחֲ ךָּ֣ ָגד֑וֹל ּובַ מֶ ֶּ֥ה ֵתָאסֵ ֶּ֖ר לְּ עַ נו ִּֽ ֶֹתך:
ל־ש ְּמשׁ֔וֹן הַ ִִּֽג ָ
תֹּ֤אמֶ ר ְּדלִ י ָלה֙ אֶ ִ
(ו) וַ ֹ
ִ֨יקה לּ֧ ֹו בִ ְּדבָ ֶרֶ֛יהָ כָל־הַ י ִָמֶּ֖ים וַ ְּת ִּֽ ַאלֲצֵ ֑הּו וַ ִת ְּקצַ ֶּ֥ר נַפְּ שֶּ֖ ֹו ל ִָּֽמּות:
(טז) וַ ַ֠י ְִּהי ִִּֽכי־הֵ ִצ ָ
להֶ֛ים אֲ נִ ֶּ֖י ִמבֶ ָּ֣טֶ ן ִא ִמ֑י ִאם־גֻּ ַל ְּ֙ח ִתי֙ וְּ ָסָּ֣ר
ֹאשׁ֔י ִִּֽכי־נְּ זִ ּ֧יר אֱ ִ
(יז) וַ ַיגֶד־ ָלָּּ֣ה אֶ ת־כָל־לִ בּ֗ ֹו וַ ֹיֹּ֤אמֶ ר ָלּה֙ מו ָֹרה֙ לִּֽ א־עָ ָלָּ֣ה עַ ל־ר ִ
ָאדם:
ֶּ֖יתי כְּ כָל־הָ ִּֽ ָ
ֶּ֥יתי וְּ הָ ִי ִ
ִממֶ ָּ֣נִ י כ ִֹחׁ֔י וְּ חָ לִ ִ
 )3שמואל ב פרק יד
(כה) ּוכְּ ַאבְּ ָשלּ֗וֹם לא־הָ ָיּ֧ה ִאיש־יָפֶ ֶ֛ה בְּ כָל־י ְִּש ָראֵ ֶּ֖ל לְּ הַ ֵלָּ֣ל ְּמאֹ ֑ד ִמ ַכֹּ֤ף ַרגְּ ל ֹו֙ וְּ עַ ָּ֣ד ָק ְּד ֳקדׁ֔ ֹו לא־הָ ֶּ֥ ָיה בֶּ֖ ֹו ִּֽמּום:
אתֶּ֥יִם
ת־שעַ ָּ֣ר רֹאשׁ֔ ֹו ָמ ַ
(כו) ּוִּֽ בְּ גַלְּ ח ֹוֹ֘ אֶ ת־רֹאש ֹוֹ֒ ְִּּֽוַ֠הָ יָה ִמ ֵקץ֙ י ִָמֹּ֤ים׀ ַלי ִָמים֙ אֲ ֶשָּ֣ר ְּי ַג ֵלׁ֔חַ ִִּֽכי־ כָבֵ ֶּ֥ד עָ ָלֶּ֖יו וְּ גִ לְּ ח֑ ֹו וְּ ָש ַקל֙ אֶ ְּ
ְּש ָקלִ ֶּ֖ים בְּ אֶ ֶּ֥בֶ ן הַ ִּֽ ֶמלְֶך:
 )4א) בראשית פרק כה
ַאדמוֹנִ ׁ֔י ֻּכלֶּ֖ ֹו כְּ אַ דֶ ֶָּ֣רת ֵשעָ ֑ר וַ י ְִּק ְּראֶּּ֥ו ְּשמֶּ֖ ֹו עֵ ִּֽ ָשו:
(כה) וַ יֵצֵ ֹּ֤א הָ ִראש ֹון֙ ְּ
ב) בראשית פרק לב
ָאח֑יו אַ ְֶּּ֥רצָ ה ֵשעִ ֶּ֖יר ְּשדֵ ֶּ֥ה אֱ ִּֽדוֹם:
(ד) וַ י ְִּש ַלִ֨ח יַעֲ קֹ ֹּ֤ב מַ לְּ ָאכִ ים֙ לְּ פָ ָנׁ֔יו אֶ ל־עֵ ָשֶּ֖ו ִ
 )5א)בראשית פרק כה
(יט) וְּ אֵ ֶ֛לֶה תוֹלְּ ֹדֶּ֥ת י ְִּצחָ ֶּ֖ק בֶ ן־ַאבְּ ָרהָ ֑ם ַאבְּ ָרהָ ֶּ֖ם הוֹלִ ֶּ֥יד אֶ ת־י ְִּצ ִּֽ ָחק:
ב) שפת אמת בראשית פרשת תולדות
בפסוק ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק .להודיע כי כל משפטי ה' וגבורותיו הכל
בכח החסד .כדכתיב ולך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו .שזה עיקר החסד הטוב שהקב"ה שומר
לאוהביו .כדכתיב אשר יאהב ה' יוכיח .וז"ש אברהם הוליד את יצחק .שכל הדינין והגבורות מכח החסד הם
נולדים[ .וזה ענין חסיד לפנים משורת הדין כלומר שפנימיות הדין חסד הוא].
 )6א) שמות פרק לב
יהם:
(כה) וַ ַי ְֹּּ֤רא מֹ ֶשה֙ אֶ ת־הָ עָ ׁ֔ם כִ ֶּ֥י פָ רֻּ ֶּ֖עַ הּ֑וא ִִּֽכי־פְּ ָר ֹעָּ֣ה ַאהֲ ֹרׁ֔ן לְּ ִש ְּמצָ ֶּ֖ה בְּ ָקמֵ ִּֽ ֶ
ב) שמות פרק לב
ָּ֣אמרּׁ֔ו אֵ ֹּ֤לֶה אֱ להֶ ֙יך֙ י ְִּש ָראֵ ׁ֔ל אֲ ֶשֶּ֥ר הֶ ֱעלֶּּ֖וך מֵ אֶ ֶֶּ֥רץ ִמ ְּצ ִּֽ ָר ִים:
(ד) וַ י ִַקָּ֣ח ִמי ָָדּ֗ם ַו ָיֹּ֤צַ ר אֹ ת ֹ ֙ו בַ חֶ ֶׁ֔רט ִּֽ ַויַעֲ ֵשֶּ֖הּו עֵ ָּ֣גֶל מַ סֵ ָכ֑ה וַ ֹי ְּ

