בס"ד

Hair covering – Part 1
 )1תלמוד בבלי מסכת כתובות דף עב עמוד א
מתני' :ואלו יוצאות שלא בכתובה :העוברת על דת משה ויהודית .ואיזו היא דת משה? מאכילתו שאינו
מעושר ,ומשמשתו נדה ,ולא קוצה לה חלה ,ונודרת ואינה מקיימת .ואיזוהי דת יהודית? יוצאה וראשה
פרוע....
 )2תלמוד בבלי מסכת כתובות דף עב עמוד א
ראשה פרוע דאורייתא היא! דכתיב :ופרע את ראש האשה ,ותנא דבי רבי ישמעאל :אזהרה לבנות ישראל
שלא יצאו בפרוע ראש
 )3שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עה סעיף ב
ב ב') שער (ט) של אשה (י) שדרכה לכסותו ,ג'] אסור לקרות כנגדו .הגה :אפי' אשתו ,אבל (יא) ג בתולות
(יב) שדרכן לילך ד'] פרועות [ו] הראש ,מותר .הגה :וה"ה השערות של נשים( * ,יג) ד שרגילין (יד) לצאת *
מחוץ לצמתן (ב"י בשם הרשב"א) ה ד) וכ"ש (טו) שער נכרית ,אפי' דרכה לכסות .הגהות אלפסי החדשים.
 )4זוהר פרשת בהעלותך
קח את הלוים וגו' ,הא אוקמוה דבעי לדכאה (ס"א לדברא) לון ולאמשכא לון לאתקשרא באתרייהו בגין
דאינון דרועא שמאלא וסטרא דדינא וכל מאן דאתי מסטרא דדינא בעי דלא ירבי שערא בגין דאסגי דינא
בעלמא ועל דא אתתא כהאי גוונא דלא יתחזי שערא לבר ובעייא לאתחפייא רישה ולכסי שערהא
ואוקימנא והא אתמר וכדין אתברכן כל אינון דאתיין מסטרא דדינא ,ועל דא בליואי כתיב וכה תעשה להם
לטהרם וגו' והעבירו תער וגו' ,ואתמר ליואי לא סלקין לאתרייהו עד דירים לון כהנא בגין דימינא מדבר
תדיר לשמאלא
 )5זוהר פרשת נשא
א"ר חזקיה תונבא ליתי על ההוא בר נש דשבק לאנתתיה דתתחזי משערה דרישה לבר ודא הוא חד מאינון
צניעותא דביתא ,ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר לאתתקנא ביה גרים מסכנותא לביתא וגרים לבנהא
דלא יתחשבון בדרא וגרים מלה אחרא דשריא בביתא מאן גרים דא ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר ,ומה
בביתא האי כ"ש בשוקא וכ"ש חציפותא אחרא ובגין כך אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך ,אמר ר' יהודה
שערא דרישא [דף קכו עמוד א] דאתתא דאתגלייא גרים שערא אחרא לאתגלייא ולאפגמא לה בגין כך בעיא
אתתא דאפילו טסירי דביתא לא יחמון שערא חד מרישא כ"ש לבר ,ת"ח כמה בדכורא שערא הוא חומרא
דכלא הכי נמי לנוקבא ,פוק חמי כמה פגימו גרים ההוא שערא דאתתא ,גרים לעילא גרים לתתא גרים
לבעלה דאתלטייא גרים מסכנותא גרים מלה אחרא בביתא גרים דיסתלק חשיבותא מבנהא ,רחמנא
לישזבון מחציפו דלהון ,ועל דא בעיא אתתא לאתכסייא בזיוותי דביתא ואי עבדת כן מה כתיב (תהלים
קכח) בניך כשתילי זיתים ,מהו כשתילי זיתים ,מה זית דא בין בסתווא בין בקייטא לא אתאבידו טרפוי
ותדיר אשתכח ביה חשיבות יתיר על שאר אילנין ,כך בהא יסתלקון בחשיבו על שאר בני עלמא ולא עוד
אלא דבעלה מתברך בכלא בברכאן דלעילא בברכאן דלתתא בעותרא בבנין בבני בנין ,הדא הוא דכתיב
(שם) הנה כי כן יבורך גבר ירא יי' וכתיב (שם) יברכך יי' מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך וראה בנים
לבניך שלום על ישראל
 )6תלמוד בבלי מסכת יומא דף מז עמוד א
תנו רבנן :שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה .אמרו לה חכמים :מה עשית שזכית
לכך?  -אמרה להם :מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי - .אמרו לה :הרבה עשו כן ,ולא הועילו.

 )7תלמוד בבלי מסכת יומא דף מז עמוד א
תנו רבנן :שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה .אמרו לה חכמים :מה עשית שזכית
לכך?  -אמרה להם :מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי - .אמרו לה :הרבה עשו כן ,ולא הועילו.
 )8תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קט עמוד ב
אמר רב :און בן פלת אשתו הצילתו ,אמרה ליה :מאי נפקא לך מינה? אי מר רבה  -אנת תלמידא ,ואי מר
רבה  -אנת תלמידא .אמר לה :מאי אעביד ,הואי בעצה ,ואשתבעי לי בהדייהו :אמרה ליה :ידענא דכולה
כנישתא קדישתא נינהו ,דכתיב כי כל העדה כלם קדשים .אמרה ליה :תוב ,דאנא מצילנא לך .אשקיתיה
חמרא ,וארויתיה ,ואגניתיה גואי ,אותבה על בבא  ,סתרתה למזיה ,כל דאתא חזיה ,הדר .אדהכי והכי
אבלעו להו.
 )9זוהר פרשת תזריע
וכד חמא קורח רישיה בלא שערא וחמא לאהרן מתקשט בקשוטי מלכין אתזלזל בעיניה וקנא לאהרן ,א"ל
קודשא בריך הוא אנא עבדית לך כגוונא דלעילא לא בעית לאעלאה בעלאין חות לתתא והוי בתתאין
דכתיב (במדבר יו) וירדו חיים שאולה ,מאי איהו שאול גיהנם דתמן צווחין חייבין ולית מאן דמרחמי
עלייהו ,וזמינין אינון לאחייא ולאעלא כד יתער קודשא בריך הוא לעמיה ולאחייא להו דכתיב (שמואל א ב)
יי' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל:

