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        דדדד""""בסבסבסבס
        

        ::::וווו""""עעעעתשתשתשתש    ויגשויגשויגשויגששבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
        

        דיני חובת כיסוי הראש לאשהדיני חובת כיסוי הראש לאשהדיני חובת כיסוי הראש לאשהדיני חובת כיסוי הראש לאשהבבבב
        

פרועות ראש בשוק אחד פנויה ואחד אשת  נה בנות ישראללכלא ת" �1"כתב הרמב  .א
 .הביא את דבריו להלכה 2ע"ובשו ,"איש

 )דכתובות רק שניריש פ( על כל ממה שמצינו במשנהתמה  3חלקת מחוקק ש�בו  .ב
הרי שכל זמ! שלא נישאת האשה אינה  ,שבתולה יוצאת לחופתה כשראשה פרוע

 .חייבת בכיסוי ראשה
כתב ש� שבתולות ש] ה"סימ! ע[באורח חיי�  ע"עוד הקשו האחרוני� מדברי השו  .ג

 מר דברי� שבקדושהוריאת שמע וללכ! מותר לקרוא קש[דרכ! ליל% פרועות הראש 
 .]כנגד שער!

דבכתובות הלא מיירי שיוצאת , 5ל"יש מקו� ליישב את הקושיות הנ 4רהולכאו  .ד
כ "ל א"וי, אלא ששערה על כתיפה, ]י ש�"והוא צעי) על ראשה כדפירש[בהינומא 

אבל לצאת לשוק בגילוי הראש ממש שמא , דזהו האופ! בו מותרת הבתולה לצאת בו
נ שא) "שוק אהאבל ל, ח שמא מיירי בבית ובחצר"ע באו"ובשו, 6אסור א) לבתולה

 .7בתולה פנויה חייבת לצאת בכיסוי ראשה
ע הוא "� והשו"שכוונת הרמב ,ע"� והשו"כתב בישוב דברי הרמב 8ובמג! אברה�  .ה

אלא חייבות , שא) הפנויות אסורות ללכת בשוק כשקליעת שער ראש� סתור
מידת משו� חובה אלא וכתב שאינו מ! התורה . [אסו) ולא מפוזר הששער� יהי

  .]צניעותה
ולא רק , חייבת לכסות את שערה לגמרי דהלא אשת איש, לכאורהע "א צ"מגה דבריו  .ו

ואחד אשת ' � לא תלכנה וכו"כ הרמב"ואי% כתב א, שלא ללכת בשיער בלתי אסו)
 .ע"וצ, איש

                                                
1

  .א"איסורי ביאה פכ 
2

 .'א ב"אבן העזר כ 
3

  .'ק ב"ס 
4

ואכן כך היה המנהג בכמה , שאכן כך כתבו כמה מפוסקי ספרד, שוב ראיתי באוצר הפוסקים באבן העזר שם 

 .ארצות
5

 .ם כפשוטם שכל אשה חייבת לכסות ראשה ביציאתה לשוק"ח שפירש את דברי הרמב"וכך משמע מדברי הב 
6

הגאונים שהוכיחו משם שרק אשת איש חייבת  םהביא בש] ריש פרק שני דכתובות[אולם בשיטה מקובצת  

אולם , שהוא צעיףי פירש "שרש, שהיתה יוצאת בה מאוהינושמא הדבר תלוי בנידון מה היא ה. [ראשהלכסות 
גמשמע שהיתה מוסתרת על ידי , אולם גם לשיטתו יש לדון בזה. [ח פירש שהיא חופה שהיתה יוצאת בה"הר

  .]ןועיי, שהלא מצינו שהיתה מנמנת שם, החופה
7

  .'סימן ט) ז"אחי הט(י הלוי "ת מהר"ועיין שו 
8

 .'ק ג"ה ס"סימן ע 
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הסובר שבמקומות שמנהג הנשי� לגלות  ,�9 אלשקר"א כשיטת מהר"ל למג"ואולי ס  .ז
ובזה יתפרשו , 10כתפיה� אי! איסור בדבר את השיער היוצא מתחת כיסוי ראש� על

 .� שא) במקומות שהמנהג כ% חייב השיער להיות אסו) ולא פתוח"דברי הרמב
וכעי! זה כתב בבית , � לפנויה בעולה"יישב שכוונת הרמב 11לקת מחוקקובח  .ח

 .13דמיירי באלמנה או גרושה ולא בבתולה 12שמואל
חייבת בכיסוי הראש יותר מפנויה ' ע לשיטת� מדוע פנויה שנתאלמנה וכדו"וקצ

   . ד"ויתבארו הדברי� להל! בס, שלא נישאת עדי!
נשאל בדי! אלמנה שא� תכסה ראשה לא תמצא בשו�  14ת אגרות משה"והנה בשו  .ט

בשעת הדחק גדולה (והתיר לה , מה להאכיל את ילדיהמ ה להולא יהי, אופ! פרנסה
 .הלא לכסות את ראשה בצאתה לעבוד )שכזו

דכיסוי ראש באלמנה אינו מדי!  ]א: רו פי על כמה יסודותיתש� כתב את המ "אגהו  .י
] ב .מיירי שת אישבא" ופרע ראש האשה"שהרי קרא ד, תורה אלא מדת יהודית

שאי! מחויב האד� להוציא על , דחוסר פרנסה הוי כהוצאת יותר מחומש מנכסיו
פ מה שיצא לדו! אי חובת כיסוי הראש היא מצוה ללכת "ע] ג. קיו� מצות עשה

ל דעל מצות "דהלא קייל "מ להנ"ונ[ ,או איסור ללכת בגילוי הראש, בכיסוי הראש
' אפי(כדי לא לעבור איסור  ומאיד%, עשה אי! צרי% להוציא יותר מחומש מנכסיו

 .]15חייב האד� למסור את כל ממונו )איסור דרבנ!
ופרע "מקרא ד 16'בגמ' דהנה בהא דילפי] בדברהדיעות שנחלקו [מ "וכתב ש� האג

' י ב"פירש, "מכא! אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בגילוי הראש" / " ראש האשה
מ דהוי "ש ,כ% בפני הנוא)לסוטה כ% לנוולה על פריצותא  נ!דמדעבדי] א: פירושי�

שמוכח מהפסוק שכ! דר% בנות ישראל לכסות ] ב. פריצות לבת ישראל לצאת כ%
וכתב  .)מוכח שפשיטא שהאשה באה ע� כיסוי לראשה.." ופרע"דמדכתיב ( ,ראש�

א� כיסוי הראש הוא מצוה או [ל "הפירושי� נחלקו בנידו! הנ' מ שנראה שב"האג
כ לפירוש "משא, מוכח דהוי איסורא' ר פריצות וכוהראשו! דהוי דב' דלפי, ]איסור

  .ש"עיי, אלא מצוה ללכת כ%, אי! כא! איסור' השני שמוכח דכ! דר% בנות ישראל וכו
, ל"ז כתב שבאלמנה שאי! חובת הכיסוי אצלה מדי! תורה אלא מדת יהודית וכנ"ולפי

ותר ואינה מחויבת להוציא י, י"ברש' אפשר בשעת הדחק לסמו% על הפירוש הב
  .על כיסוי הראש או להפסיד פרנסתהמחומש 

ב "דלל( י אי! הכרח כלל לאחד הצדדי�"ב ברש"לל' דלכאו, ע"ד דבריו צ"ולענ  .יא
או משו� , ועדי! יש לדו! א� דרכ� משו� שמצוה בכ%, ת ישראלומצינו שכ! דר% בנ

                                                
9

  .ה"ם אלשקר סימן ל"ת מהר"שו 
10

ע מ שהכרי"ת אג"ועיין שו. [ה הסובר שאין כל היתר בדבר"ע' ב בסי"ם סופר שהביא המודלא כדעת החת 

  .]ב"ס ובמ"ם אלשקר ודלא כחת"כמהר
11

  .'ק ב"ע שם ס"אה 
12

 .'ק ה"שם ס 
13

  . ש פטורה"מ חייבת בכיסוי הראש ולב"דלח, שדן שנחלקו בדין פנויה שזינתה' ק ב"ש שם ס"ועיין פת 
14

 .ז"סימן נ' אבן העזר חלק א 
15

  .ז"קנ' ד סי"ע יו"וכמבואר בשו 
16

 .ב"ע כתובות דף 
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' דברי הגמיש להוכיח מאדרבה כ "וא, )17ק הוי פריצותושחוסר כיסוי הראש בש
, 18ז ודאי הוי עני! איסור"לפיש ,"ערוה באשהשער " שמצינו ש�. ד"כד) ברכות ב

  .ע"וצ
ולא  דת יהודיתמאלא  ואינחובת כיסוי הראש אלמנה בד מ"האג מה שייסדג� ב   .יב

לכסות ראשה דהוכיחו דפנויה חייבת  19א"הגרח ו"הבמדברי שב "צ, מדי! תורה
מדובר בעני! וש�  ]ולא אמרו לאשת איש[ "בנות ישראללאזהרה " 20לשו! הגמראמ

, הרי שחובת הכיסוי לאלמנה פנויה הינה מ! התורה, האזהרה והאיסור מ! התורה
21.ע"וצ

 

, ע מהיכי תיתי לחלק בדי! תורה בי! אלמנה לבתולה"ואמנ� מסברא באמת צ  .יג
, "האשהופרע את ראש " מה שנאמרמ שדבר זה נלמדי הלוי כתב "ת מהר"ובשו(
ל דנמסר הדבר "ואולי י. [22בהערה עיי!ו ,"האשה"בתולה אינה נקראת בש� ו

  .]24בזה ע"ועדי! צ, 23וה� קבעו שכל שאינה בתולה בעיא צניעות טפי, לחכמי�
ע דלכאורה היה מקו� "קצ, מ דחוסר פרנסה דינו כיותר מחומש"מה שייסד האגבו  .יד

 .מש ולא במניעת הריוחלומר שדוקא א� מפסיד ממונו שבידו אינו מחויב ביותר מחו
לעני! כיבוד אב שחייב האד� לכבד את  25ש"כ הרא"אול� נראה דמוכח כדבריו ממש

מה שאינו מחויב , ז לא יוכל להתפרנס ויצטר% לחזר על הפתחי�"ג� א� עיי, הוריו
 . מ"וכדברי האג, הרי שבשאר המצוות אינו מחויב כ%, כ! בשאר מצוות

א "שי, ז"ד קנ"ביו 26חי תשובהפ מה שהביא בפת"ע בדברי�' לכאו י! יש לדו!יועד  .טו
אינו מחויב להוציא יותר מחומש ובעבירה  צוהשבמ[ לאול ת עשהצושההבדל בי! מ

אלא בי! קו� עשה לשב ואל , בי! עשה ללאובדוקא אינו ] חייב למסור כל ממונו
, לעני! כיסוי הראש שהאשה עושה מעשה ויוצאת כ% לשוק' ז לכאו"שלפי, תעשה

 .ועיי!, ) בצריכה להוציא יותר מחומשע אי! היתר א"לכו

 

                                                
17

 .מ בזה"ולא זכיתי להבין את כוונת האג 
18

ז יש "שלפי, ולא לענין איסור ראיה, ואמנם יש שפרשו שם דמיירי לענין אמירת דברים שבקדושה מול שערה 

  .ועיין, לדחות קצת את הראיה
19

 .אבן העזר שם 
20

 .כתובות שם 
21

ז שייך "וע, ע שכל פנויה חייבת לכסות ראשה בשוק"ם והשו"א נקט בדעת הרמב"שהגרמ "ל לאג"ואולי ס 

, התורה אלא מדרבנן בין בתולה לאלמנה לא שייך לחלק בזה מן' אולם לדידן דמחלקי, לומר שהוא מן התורה
 .ע"צו

22
  ".האשה"אשה ל"ו ושמא יש לחלק בי, ב לענין נדה וזבה"עיין נדה ל, בכמה מקומות מצינו להיפך' דלכאוע "וצ 
23

' ל נראה לכאו"ולהנ, האחרונים לענין בעולה שלא דרך נישואין' ש שם באבן העזר הביא את מחלו"והנה בפת 

 .ועיין, להחמיר בזה
24

ואוכח לה מהא דריש [שבשבות יעקב היקל בזה , והנה לענין ארוסה קודם הנישואין נחלקו האחרונים בדבר 

החמירו בזה וכן ] ט"ע מןסיא תנינ[א "ת רע"ובשו] שם[י הלוי "ת מהר"בשוו, ב דכתובות יוצאה וראשה פרוע"פ
ורק , היה מכוסה דהלא שם שערה, י דחו האחרונים"שבוואת ראיית ה, ]ה"סימן ע[נקט לדינא במשנה ברורה 

  .ש"עיי, פ היקלו בזה"ובכלה עכ, שערה יצא על כתיפה
 .ועיין, ל נראה קצת להקל בזה"להנ' ולכאו

25
  .'סימן נ' פרק א קידושין 
26

 .'ק ד"ס 


