
 

 

 

 
 
 

 

 

 .  פאה נכריתה.  .ראש  תמה בכלל פרוע ד. .במקום שרבים בוקעים שם  חובת כיסוי ג. .דבר התלוי במנהג ב.    .חובת כיסוי הראש מדאורייתא או מדרבנן א.
 . איסור לפני עור. ט. שיהיה ניכר שהיא נשואה  ח.. איסור מראית העין ז..  שערות של עצמה ו.

 מדאורייתא או מדרבנן  חובת כיסוי הראש. א
ויהודית(עב.)    בכתובות  תנן יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה    כו' מאכילתו שאינו מעושר    דת משהואיזו היא    , אלו 

דת משה נאמר על מצות הכתובות  ש  (שם ד"ה אמר המאירי)  המאירי  וביאר.  כו'יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק    דת יהודיתואיזוהי  
ודת יהודית נאמר על מנהגים הנהוגים באומה מצד צניעות להיות בנות ישראל יתירות במדת צניעות    ,בתורה או הרמוזות בה 

   . דת יהודית הוא מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראלד (אישות פכ"ד הי"ב)רמב"ם ב עי' ו. על כל שאר נשים
דת    אלא שדי בכיסוי שיש בו נקבים ומשום  ,מה"תמשום דת משה ואסור    יש בואיסור פריעת הראש    באמתועי' להלן שמבואר ש

  וכתב   (סי' י)התרוה"ד    וכ"כהוא מה"ת.  הראש  סור פריעת  יאש)  שם (כתובות    המאירי  ן הביא. וכלגמריאת הראש  יש לכסות    יהודית
חיוב    הוא לאו או  שדן אם  סי' נז)ח"א  (אה"ע    באג"מועי'    .)(ס"ק י  המ"ב  ובש"ס דלהלן. וכן פסק   תאכדאי  יש לה סמך מן התורה ש

כת'   דבר נכד המחבר ד"ה והוא) ,ססי' כאאה"ע ( ובישועות יעקב. בכלל אשת איש  ן אינכי  וכדו' הוא מדרבנן  גרושה ב ועיי"ש שמ"מ  .עשה 
 . אלו שהיו נשואות החיוב משום ערוה דהוי כשאר מקומות מכוסיםש

 ב. דבר התלוי במנהג 
  . מותבמנהג המקוי  ומשום דת יהודית תלשהוא    במקום  שחובת הכיסוי"ל  מנהג, י  פירושו  "יהודית  דת"ש  לעילולפי המבואר  

י(  פרישהה  "כוכ (כגון  שכתב  לענין המלבושים,    (סי' עה ס"ק ב)במ"ב  וכן מצינו    . )אה"ע סי' קטו אות  שמקומות שאינם בכלל ערוה 
ואם אין דרך הנשים לכסותם אין בהם משום דת יהודית, אבל מה שבכלל ערוה (כגון   ,הידים) תלוי במנהג הנשים בכל עיר ועיר

  :) עב(  בכתובותכן מוכח  ש  ע"ז  'שכת  (אות ב)  בשעה"צאלא דעיי"ש  ( ) לא מהני מנהג שאין זה אלא מנהג הפרוצות.  והזרוע  השוק
,  מנהגמהני  לא  ודאי    כגילוי השוק   פריצותלדחות שלמדבריו דלענין דת יהודית לא מהני מנהג, ואפשר  . ומשמע  דהוא דת יהודית 

אם    וע"כשהדבר תלוי במנהג,    ) וסי' נז  (אה"ע ח"א סי' סט ד"ה ולכן ישבאג"מ    וכ"כ בפשיטות .  ) משא"כ במקום שהוא תוספת צניעות 
 . יא)'  סיח"א ( לציון באור פסקוכן  .אין שייך להחשיב זה לפריצות מאיזה טעם לנהוג באופן אחרדרך כל הנשים בעירה 

 במקום שרבים בוקעים שם כיסוי חובת. ג
ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה לבנות   ",ופרע את ראש האשה "בפרשת סוטה  היא דכתיב    ' ראשה פרוע דאוד  שם  בגמ'הקשו  ו

א"נ מדכתיב ופרע מכלל דההוא שעתא לאו   ,מכלל דאסור  כו'מדעבדינן לה הכי לנוולה    ופרש"י.  ישראל שלא יצאו בפרוע ראש
 ., ע"כשמע מינה אין דרך בנות ישראל לצאת פרועות ראש וכן עיקר ,פרועה הות

  .באופן זה אסורדת יהודית אפילו  משום  ו  ,על הראש מותר  (סל, רש"י)   קלתה אם יוצאת עם  שתרצו שמדאו'    (עב:)  בגמ' ועיי"ש  
  , הוי בה רבי זירא היכא אילימא בשוק דת יהודית היא  ,אמר רבי אסי אמר ר' יוחנן קלתה אין בה משום פרוע ראשואמרו שם 

וכן    .אמר אביי ואיתימא רב כהנא מחצר לחצר ודרך מבוי  ,כ לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה "ואלא בחצר א
דלאו   )דף ט. טור א (ח"ג סי' גמשפט צדק   בשם  ב"י אות ז)ג(ה  הכנה"ג  בשם(ס"ק ט)   בבאר היטב ועי'    .)ד(אה"ע סי' קטו סע'   הטשו"עהביאו  

 אסור, אלא כל שרואין אותה עוברי דרך, עוברת על דת מיקרי.  או בחצר שרבים בוקעים שם דוקא בשוק  
 ראש תמה בכלל פרוע. ד
בשם   עב:)  –(עב.    מ"ק בשועי'    סל שיש לו מלמטה בית קבול להולמו בראשו ובית קיבול מלמעלה.  היינו   לתה קדפירש    רש"י  הנה ו

ודרך   . שלא יראו שערותיה בין הנסרים א "דא , משום צניעותשרבים בוקעים שם   לא מהני במקום קלתה דרש"י במהדורה קמא 
 , ע"כ.ה כלום ואין שערותיה נראין כל כך לבני מבוי בין הנסריםה קלתה בראשה שהרי אינה שו שרי אם מבוי 

פ ששערה "הנשים, אעיוצאה לשוק או למבוי מפולש וראשה פרוע ואין עליה רדיד ככל  שאם    'כת  (אישות פכ"ד הי"ב)  רמב"םוה
  הרמב"ם שמ(אות א)    הב"ח   וביאר  .)(אה"ע סי' קטו סע' ד  שו"עה  וכ"כ  .וצאת בלי כתובה כי עברה על דת יהודית, ע"כי  מכוסה במטפחת

ככל הנשים תצא בלא    כיון שאין עליה רדיד פירוש צעיף  "ה ואפי  מטפחת שיש בה נקבים כנקבי הסלקלתה היא  שנראה דפירש  
שני כסויים גמורים בעינן ודעבידי ביחוד לכסוי השיער כמטפחת דזהו   הרמב"םלפי  ביאר ש  (סי' יח)  באר שבעוה  .כע"  ,כתובה 

 . דרכו של הב"ח כפירש נמי (ח"א סי' מח) תשובה מאהבה ב, ע"כ. אולם מנהג בנות ישראל ולאו דוקא נקט הגמרא קלתא
 "דבתרוהוכן    .לגמרי  ומשום דת יהודית יש לכסות  ,מה"ת  סגירואים דרכו קצת את השער  אף אם  כיסוי  ד  מהנ"ל  יוצא  עכ"פו

  , אעפ"כ מדאו' מועיל ככיסוי. הוא חלול בכמה מקומות, לפי שאינן קלועין יפה   כי  בגד  דאע"פ שסל אינו מכסה כמו  כת')  שם(
  לה וויש מיעוט מג  אם רוב הראש מכוסה אף  דיצא להוכיח    )ח"א סי' נא וח"ב סי' לח(  תשורת שי וה   ומדרבנן חייבת לכסות לגמרי. 

שתראה כמו בתולה   בכוונה   הוא המיעוט  'מגלה חלק משערה אפידמ"מ אם    'וכת  )ח"ה סי' קצט אות א(  השבט הלויוכן פסק    הדין כן.
מגולות,   מה"תופריצות  הוא  ששערותיהן  קי  באג"מועי'    . אסור  סי'  נח)  ב(או"ח ח"ד  סי'  להרמ"א דסובר  שאף    שיצא לחדש  ואה"ע 

שער שאין דרכן לכסות בעצם מצד חשיבות ערוה דהרי דשאני   ,טפח עד  הוא  ש  מודה   בשער  ,פחות מטפח הוי ערוה   'שבבשר אפי
 (ח"א סי' סב)   והנהגות  תשובותב  דין טפח. וכן  בזה   נקט שלא נאמר  (ח"א סי' קכד)  מישרים  דובבהאולם    ., עיי"שפנויות אין מכסות

 , ע"כ.אסור מדינא מה"ת, ואין בזה שיעור הראש  שכל שער החזו"א  הביא בשם
 פאה נכרית. ה
מהא    , שהביא ראיה להתיר לנשים נשואות לצאת עם פאה נכרית משערות חברותיהן)  אות ב  ברי"ףט.  (שבת כבשלטי הגבורים  עי'  ו

  , כי פאה נכרית היא מגבעת ידבקו בו שער נאה והרבהשהאשה יוצאה בפאה נכרית בשבת ופירשו המפרשים    )סד:(  בשבתדשנינו  
כדי שתתקשט בשער על ראשה  אותו האשה  בגמ' דהטעם    ,ותשים  מדקא'  מיירי  נשואה  משום  והתם באשה  החמירו  שלא 

בשבת,   בעלה הוצאה  על  תתגנה  אמרושלא  ולא  ערוד  )כד. (  בברכות   ,  באשה  ממש  ה,ושער  לבשרה  הדבוק  בשער    ע"כ.  , אלא 
ומשמע  .  דאמרו דאפשר בפאה נכרית, עיי"ש  )כח:(  בנזיראיה לזה מהגמ'  רשהביא    יהושע בעזבשם    כח:)נזיר  (עין משפט    יובהגהות ו

ה וי ערוורי לדעתו מותר אף שעושה להתנאות אלא כי שער האשה קרה משום צניעות ד  בעיקר  שגדר איסור גילוי הראש אינו 
 .)יט(ברכות פ"ג אות ק חמודות בלחםוכן פסק  .ה ווע"כ חייבת לכסותו, וכיון ששער שתלוש מהגוף, אין בו איסור תו לא מקרי ערו

מיירי בפאה נכרית אשר תחת השבכה דהתם  ,השלט"גדחה ראיית ש ןיבוגנלאימהר"י קצנ בשםהביא (סי' יח)   בבאר שבעאולם 
   אפשר לפרש דהיינו בחצר שאין הרבים בוקעים בו, ע"כ.ועליה רדיד כנהוג, ועוד שהרי 

אבל אין בזה איסור תורה (שהרי הביא   ,שבסמוך משמע דס"ל בדעה זו שאין איסור בזה אלא משום דת יהודית  בפמ"ג  הנה ו
  האוסרים הוא טעם  בדת יהודית ובפאה נכרית. ואם נימא ד דמיירי  הגמ'    לא תרצה ש  הנ"ל  מהגמ' בכתובות  להתיר בזה   ראיה 

  ס"ק ה)סי' עה  (מ"א  ב עי'  אלא ד  . דלדעה זו אין בזה אלא משום דת יהודית  (שם)  חיים   בשנותוכן מבואר    . , ועיין)ליכא ראיה   מה"ת
אליבא דדעה זו.   (ס"ק טו)המ"ב  וכ"כ  .  א קר"ש כנגדה ו, ואסור לקרדלדעה זו יש משום שער באשה ערוה בפאה נכריתשמבואר  

מ"מ יש בזה משום חשש   (שהרי אין בזה אלא משום דת יהודית)   אין איסור אלא מדרבנן וצ"ל לפי"ז דאע"פ שמדין כיסוי ראש 
  . התיר לקרות קר"ש כנגדה   )עי' להלן טעמו (אע"פ שאסר פאה נכרית    סס"ק ג)או"ח סי' עה  (  יעקב  הישועותאולם    .הרהור בענין קר"ש

שכ"כ   )ה  ק"ס(  המ"א '  תשכת' שמותר לקרות ק"ש כנגד שער של פאה נכרית אפי' דרכה לכסותו. וכ  ב)ח סי' עה סע'  "(או  ברמ"א ועי'  
 האריך בספרו בדברים דחויים.  ש חולק עליוש  דלא כהבאר שבע השלט"ג

        
 

      
 
 

 
 
 

וזה דבר השמיטה שמוט    (דברים ט"ו ב')  בתורה נאמר    -א  
כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגש את רעהו 

 ואת אחיו כי קרא שמיטה לה'.  
מצות עשה    -(פ"ט מה' שמיטה ויובל ה"א)    הרמב"םוביאר  

משה ידו.  להשמיט המלוה בשביעית שנ' שמוט כל בעל  
והתובע חוב שעברה עליו שביעית עבר על לא תעשה  

 שנ' לא יגוש את רעהו. 
אין שמיטת כספים נוהגת מן    -  (שם ה"ב וה"ג)וכתב עוד  

התורה בשביעית אלא בזמן שהיובל נוהג שיש שמיטת  
ומדברי   וכו'.  הוא  קבלה  זה  ודבר  וכו',  קרקע  שם 
סופרים שתהא שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה בכל 
מקום ואע"פ שאין היובל נוהג, כדי שלא תשכח תורת  

 שמיטת כספים. 
מקץ שבע שנים  (פרשת ראה פיסקא נ"ח) בספרי  איתא    -ב  
יכול מתחילת השנה או בסופה, הרי אתה דן נאמר    -

קץ   להלן  ונאמר  קץ,  י'  כאן  ל"א  שנים    -(דברים  שבע  מקץ 
הסוכות)   בחג  השמטה  שנת  להלן במועד  האמור  קץ  מה 

לא בתחילתה, אף קץ האמור כאן בסופה ולא  בסופה ו
 בתחילתה.

דשביעית משמטת בסופה דכתיב  (כח:)  בערכין  וכן הוא  
 מקץ שבע שנים תעשה שמיטה.

אין שביעית משמטת אלא    -(שם ה"ד)    הרמב"ם וכן פסק  
לפיכך  וכו',  תעשה  שנים  שבע  מקץ  שנאמר  בסופה 
כל   חובו  גובה  עצמה  בשביעית  חבירו  את  המלוה 

ו מוצאי  השנה,  של  השנה  ראש  בליל  חמה  כשתשקע 
 . (חו"מ סי' ס"ז ס"ל) השו"עשביעית אבד החוב. וכן פסק 

דכתב דאע"פ  (פ"ד דגיטין סי' כ')    ברא"שאולם יעויין    -ג  
ב"ד   אין  מ"מ  בסופה,  אלא  משמטת  השביעית  דאין 
לו   אין  בעצמו  המלוה  וגם  חוב,  שום  לגבות  בודקין 

השמיטה,   כשנכנסה  מיד  הלוה  יפרע  ליגוש  אם  אבל 
הלוה מעצמו א"צ לומר משמט אני, וכמו שאין נזקקין  
מיד   פרוזבול  לכתוב  נזקקים  אין  החוב  לגבות 

.  (חו"מ סי' ס"ז)  בטורכשנכנסה השביעית. ע"כ. וכן הוא  
דהרמב"ם פליג ע"ז, וסיים שם הב"י דכן    בב"י[וע"ש  

המנהג פשוט בא"י וסביבותיה לכתוב פרוזבול בערב 
 ביעית, וכן מנהג מהר"י בירב ז"ל].ר"ה של מוצאי ש

ומחמת דעת הרא"ש יש הנוהגים להחמיר על עצמם  
מוצאי   של  השנה  ראש  קודם  אף  פרוזבול  ולכתוב 

 שישית.  
לא   (חו"מ סי' נ') דהחת"ס, (חו"מ סי' ס"ז ה') בפת"שויעוי' 

החמיר בזה, וכתב דמעיקר הדין אין לחוש כלל, ומ"מ  
מזניחין אותו, ואין  אם איותה נפשו איותה ויעש אין  
(אורים ס"ק התומים  כאן משום יהורא, וזכור לטוב. גם  

פרוזבול  נ"ד)   לעשות  להחמיר  יש  וחרד  דהירא  כתב 
בשביעית,   שנעשתה  בהלואה  לא  אם  שביעית,  בערב 
מודה  הרא"ש  דאף  וב"ח  הרדב"ז  דעת  בלא"ה  דאז 
עוד   ויעויין  שביעית.  סוף  עד  פרוזבול  לעשות  דיכול 

ויבל פ"ט ס"ד דרך אמונה ס"ק כ"ה (הל  בדרך אמונה ' שמיטה 
  הקה"י לא נהג כן, אולם אביו    דהחזו"א מ"ד)    וצה"ל ס"ק

 כן נהג כן. 
זהו גופו של פרוזבול מוסר אני  (שביעית פ"י מ"ד)   תנן   -ד  

לכם איש פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני, שכל  
והדיינים  שארצה,  זמן  כל  שאגבנו  לי,  שיש  חוב 

 למטה או העדים. חותמים 
אין כותבין פרוזבול אלא    -)  (פ"ט הי"ז  הרמב"םוכתב  

בית דין חכמים גדולים ביותר כבית דינו של ר' אמי  
אבל   אדם,  בני  ממון  להפקיע  ראויים  שהן  אסי,  ור' 

 שאר בתי דינים אין כותבין. ע"כ.  
הגמ'   מדברי  וכתבו(לו:)  בגיטין ומקורו  התוס'   .    שם 
לאפקועי ממ היה ונא)  (ד"ה דאילמי  כי  פרוזבול  דר"ת כתב 

  הב"י אומר דלא בעינן אלא בי"ד חשוב שבדור. וכתב 
דנ"ל שדעת הרמב"ם גם כן שכל בי"ד חשוב (סי' ס"ז)  

בדורו כותבין, ומ"ש כבית דינו של רב אמי ורב אסי,  
היינו שהם גדולים בדורם כרב אמי ורב אסי בדורם,  

 דכל בי"ד חושב בדורו ראוי להפקיע ממון.  
דפרוזבול אינו נכתב  (חו"מ סי' ס"ז סי"ח)    בשו"עכן פסק  ו

אלא בב"ד חשוב, דהיינו שלשה בקיאים בדין ובענין  
עליהם  רבים  והמחום  שמיטה  ענין  ויודעים  פרוזבול 

 באותה העיר.  
י"ג)   הרא"שאולם    -ה   סי'  פ"ד  דמדברי    (גיטין  נקט 

חזינן דלית  (לז.)  אמוראי בתראי דמסרו מילייהו להדדי  
הא דשמואל דאמר לא כתבינן אלא בבי"ד סורא  להו  
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  .) עב(  כתובותמ  להתיר  הביא קצת ראיה , והרמ"אבמדינות שיוצאין בפיאה נכרית מגולה יש להם לסמוך על  ש  שם כתב  והפמ"ג 
היינו טעמא כי פאה נכרית מותרת  ע"כ  ו  , בפיאה נכרית  מיירישהמשנה  לא תרצו  ו  אסור מה"ת ראשה פרועה  דעל המשנה    שהקשו 

 )אות ג ואות יא  (או"ח סי' יד  בית יצחקבו  .מהני ככיסוי ראש לצאת לרה"רפאה נכרית  שכתב ד  (אות ד)  בגר"זועי'    . ע"פ דת יהודית
 .)ז ד"ה מקורן(ח"א סי' מתשובה מאהבה ב וכן פסק  כהשלט"ג.להלכה מבואר 

לענין איסור פריעת ראש דשרי, ולא היא, שלא התיר הרמ"א אלא    "ה רמ"א שה בשנראה מהמ"א שהבין  (שם)    וקציעה  במורוכת'  
 ובשאילת יעב"ץ  לא מטריד, תדע דהא לא מייתי לה הרמ"א באה"ע לגבי איסור פריעת ראש ברה"ר, אלא לגבי ק"ש. דלבעלה  

(אה"ע סי' כא    ג' מהרש"א ה,  ס"ק ה)(הגהות על המ"א   החת"סכן נקט  ו  מיירי בחצר.  (סד:)  דשבתוהא    .דהו"ל דת יהודיתכתב  (ח"א סי' ט) 

דמהני פרט למקומות שלא נהגו בהם כמבואר    גבורים  כהמגן פסק    (ס"ק טו)  המ"ב ולמעשה    .(קו"א סי' ריג)  סקיןיהמהרי"ל דו  על סע' ב)
 כתב שרוב הפוסקים מתירים ונראה כמותם.  (אה"ע ח"ב ססי' יב ד"ה ולכן לדינא)  ובאג"מ .להלן

 שערות של עצמה. ו
 )אות ו (סי' שג ד"ה    דרכי משהב  בשמו   שרי. וכן הביא   דלא שנא שערה שלה ולא שנא שערה של חברתה שם כתב    בשלט"גוהנה  

,  המדובקים בבשרה לא שנא אם היא עשויה משערותיה או משער חבירתה דאין שער באשה ערוה אלא דווקא שערותיה דמותר 
  בבאר היטב   וכן  ת. רואפשר שלמד כן כי ס"ל דכיון שהשער נותק מגופה אינה בכלל ערוה מאי שנא שער שלה או של אח   .ע"כ

   .שרי כתב בשם השלט"ג דלא שנא שערה שלה ולא שנא שערה של חברתה  (אה"ע סי' קטו ס"ק י)
כגון שערות הרגילות לצאת חוץ לצמתן,    ות,ערות של נשים שדרכן להיות מגולשמותר לקרוא קר"ש כנגד ש  'כת  (אות ב)  לבושוה

הביא דברי הלבוש דמוכח דבפאה נכרית  (שם)    עטרת זקנים וה.  , ע"כמותר  ה וכל שכן פאה נכרית שאינה שלה אפילו דרכה לכסות
הלבוש חולק על הרמ"א בזה שסתם  שדע"כ    'כנגדה. וע"ז הביא דברי הדרכ"מ הנ"ל וכת  לקרות קר"ש  בשער של עצמה אסור

בכה"ג ליכא הרי ד  מאי שנאדכוונת הלבוש לאסור בפאה נכרית משער שלה, ותמה ע"ז  ד(א"א ס"ק ה) בפמ"ג    וכן למד   כאן.בדבר  
    שפסק להקל בזה. (אות כ) בכה"ח ועי'  .הרהור

נראית  בפאה נכרית, אבל שערותיה שנחתכו וחיברתן בראשה כדי שתהא  דוקא  דע"פ הלבוש    'כת  )ס"ק ח  שם(  המגן גבורים  אבל
  משמע הביא פלוגתתם, ומזה שהביא דעת השלט"ג לאחרונה    (ס"ק טו)  והמ"ב, ע"כ.  )שם (  "מכמהדרדלא כנראה    , כבעלת שער אסור

דאסור לערב אפילו קצת שערות של עצמה בפאה   אפשרן דהטעם להחמיר הוא משום דהוי ערוה בכה"ג  ווכי  דד להחמיר.צשמ
לא   ות אולם יש לדחות דכיון ששערות אלו מועט מטפח יש להחמיר בגילוי ראש.פחות  נכרית לדעת האוסרים לעיל דס"ל דאפי' 

 בכה"גלא שייך בהם משום הרהור  ד  לחולקים יש לדון  ףאלא א  ,לדעת הסוברים שעד טפח אין איסור גילוי דה"ה בכה"גמבעיא  
   ששער חשיב ערוה משום חשש הרהור. (ח"א כלל ד) בנשמ"א ועי'  . כי מעורבים הם

 ין עמראית האיסור . ז
בשביל בש"ס שמותר לה לצאת בפאה נכרית  מה שאמרו  דנראה מדבריו שהבין  ג ד"על דברי השלטשכתב  שם  ע  באר שבב  יעוייןו

  של   נכרית לשיער ה להטעות אותו להחזיק הפאה  ועין  ה ר"ל שהשערות של פאה נכרית יהיו נראות לחוש    , שתראה בעלת שער
כי איך יעלה על הדעת שיהיה מותר להראות עצמה כעוברת על דת משה והלא הרבה דברים   ,רחמנא ליצלן מהאי דעתא ו  ,עצמה 

נ"ל  ד  כתב ע"ד השלט"ג)  שם(  המהרי"ל דסקין   וכן.  )הפ"ו מ"(  תפאר"יהוכן נקט    , ע"כ.אסרו חכמים לנשים מפני מראית העין
דדוקא בגוונא שהפאה ניכרת לכל שלא נעשית משערותיה של האשה עצמה, אבל בלא"ה אסור, משום מראית העין, כדקי"ל  

 לאסור בדם דגים ובכ"ד, וכ"ש לענין איסור ערוה שהוא מחשש הרהור, ע"כ.  
במקום שרבים נהגו כן דבכה"ג ודאי דלא חשידי ע"כ   ה"עכתב דאין לחוש למס"ק ח)    אלף המגןסס"ק ג ושם שלט"ג  (  והמגן גבורים

אבל האמת כי זקנינו בקעה מצא וגדר בה גדר וראוי    , עות ישאין ראיות המחמירים מכר  ישפטו הכל שהוא פיאה נכרית. ועיי"ש 
  אג"מ וה  .ו)(ס"ק טמ"ב  ה  והביאו  להחמיר. ומ"מ במקום שלא נהגו יש לאסור משום מראית העין ואולי הוא גם בכלל דת יהודית.

כי ברוב הפעמים ניכר שהשערות הם מפאה נכרית, ואף אם אינו ניכר לאנשים   ראית העיןדאין בה משום מ 'כת) יבסי' ח"ב ר(אה"ע 
  .בשביל מה שנזמן לפעמים רחוקות שלא ניכר לא אסרו ושאין מסתכלים כ״כ כנשים עד שיכירו מ״מ לנשים ודאי ניכר ברובא  

 ין ע״ז שרוב אנשים יודעים בזה להבחין. כ דמה שנתפשט ההיתר של פאה נכרית חושבני שסומ 'כת) (תנ' סי' נג ש"ובמנח 
 ח. חובה שיהיה ניכר שהיא נשואה

ס"ל  , אלא פאה שלובשת   יכרנ לא כשערה ו ית נראהפאה מדברי הבאר שבע ודעימיה משמע שאין איסור בעצם הדבר שורה אלכו
כי ס"ל שלא יחשדו  למראית העין    י דלא חיישמהפוסקים  כן  ו.  שאינו מכסה את ראשה שיחשדו אותה  משום מראית העין  דאסור  

ח"ז  (משא מלך  ה ויצא לדחות דברי    (הגב"י ס"ק ז)  כנה"גב  מבוארשכן  "מ  וש   פאה.   שלובשת דס"ל שאין דין שיהיה ניכר    משמעבזה,  

י המעשה  לתם כדי להתייפות, ואפילו בזה רע ע ח ומשימים בפדיש מקצת נשים שלוקחים משי שחור  שכת' ש  )תורת המנהגות חקירה י
שהתיר    מותר מק"ו דשערות אחרותדלפי השלט"ג  הכנה"ג  דחה דבריו  ו  ,שבנ"א הרואים טועים בהם וחושבים שהם שערות שלהן

   שם, ע"כ.
לשים על הפיאה   ,לכסות מקצת ראשן ני הרואים היה צריך לכל הפחות  פמכתב ש  )אה"ע סי' כא אות ט(  זוטרי  אפישהשוב העירוני  

צעי איזה מין  איטאלייה  ילמען    ףנכרית  מערי  ומר באיזה מקומות  רע  מנהג  שיש  לנשואות, ושמעתי  בין בתולות  הפרש  היה 
דלמעלה מן הפיאה נכרית מושיבות מקצת משער ראשן ממש המחובר לגופן למען תראה שהכל הוא ריבוי שערותיה ממש ובדואי  

   ., ע"כהאיסור ברביםגודל י למורים להודיע ושרא
שרוב הנשים היו כשרות ולא היה דרכן לצאת בגילוי שער    מיירי בזמן פוסקים המתירים  ה ש  כת'   (סי' שטז)בשו"ת שנות חיים  ו

שלהן כלל, לפיכך כשאחת הולכת בפאה נכרית מידע ידעי שאין אלו שערותיה ולא יבואו לידי הרהור, אבל בזה"ז שבעוה"ר רבות 
הרואה שפאה נכרית  בנות פרוצות הולכות בגילוי ראש ברה"ר הרי גם ההולכת בפאה נכרית גורמת להרהורי עבירה, כי מאין ידע  

  בישועות   עי'ו  ומבואר דיש טעם נוסף לאסור כשאין הדבר ניכר דהיינו משום הרהור.  ע"כ.  ,בראשה, והוא יסבור כי שערותיה הן
  ' ג שם אות    הבית יצחק (ועי' מש"כ על דבריו    השלט"געל    עיצא ליישב קושיות הבאר שבדאע"פ ש  (סי' עה סס"ק ג ד"ה ולגוף)  יעקב

  שם)   בתרוה"ד  טעם זה כת' נמי (א.ה.   ראש הוא מטעם פריצותא   ת כתב לאסור פאה נכרית דכיון דאיסור פרועמ"מ    ,)ד"ה והנה 
ערות ארוכות יוצאין  ש כיאמנם המגבעות של שער יש בדבר להחמיר  אינו ניכר אם הוא משער גופה או משער נכרית אסור.אם 

  ומזה שהתיר עכ"פ לקרוא קר"ש כנגדם מוכח דאין   ., ע"כבפיאה נכרית יש להתיר  כולענין לקרות קר"ש כנגדה ג"  . חוץ למגבעות
אם ניכר עכ"פ    אית העיןוכן מוכח מהפוסקים דלהלן שנקטו דאין משום מר  בזה חשש הרהור, אע"פ דיש בזה משום פריצותא.

   ם. ילנש
שאין מדרך הצניעות שיהא המראה דומה לפנויה, אלא צריך שיהיה ניכר    הגרשז"א זצ"לבשם  (תפלה פ"י הגה יב)    בהליכ"ש ועי'  

  אה נכריתהפ שנהגו להקל עכ"פ תהיה מדינות בש ' כת )אות ד (הקדמה לח"א וח"ה סי' קצט הלוי  בשבט  וכן בקלות שאין זה שער טבעי.
 ., ע"כמשערותיהן עצמן אלא משער נכר אותה לא יעשו ו שלא תראה ממש כהולכת בשערה אלא ניכר שהוא גוף זר עליה  ה עשוי

  עות שנהגו בנות ישראליהוא מנהג הצנבכלל דת יהודית שהוא  ה  זדבר  כי  ,  המקום   מנהגהמותרים תלוים בהפאה    וצורת   אורךו
 . ואסור לפרוץ גדר. כמבואר לעיל

 עור . איסור לפני ח
(עשה צו עמ'   גרי"פ לרס"גב  ן מבואר, וכבהסתכלות והרהורים  ע"יש בזה משום לאו דלפע"פ כללי הצניעות    הפאה ובמקום שאין  

אינה צנועה  האשה שאם   (אות נח)  באגרת התשובה ' וכת.  (ח"ג סי' קג)  מנח"שבו(ח"ב סי' סב ד"ה הנה)   שבט הלוי ב  טור ב סד"ה איברא), 650
 . גליון ש"י  עמיקתא  שמעתא בעוד אותם. ועי'  ה שהביט בה מחמת שהחטיא ואחדחד נענשת על כל א

 
. ולמעשה  נחלקו הפוסקים אם פאה נכרית מועילה ככיסוי ראשב.    .ראשה שערות  לכסות את    אה ונש   לאשה   התורה חובה מא'  

  , אף לדעת המקילין  ג'.  על עצמה תבוא עליה ברכה   ה ובכל אופן המחמיר  ה,ועל כל אחת לנהוג כמנהג מקומ  הדבר תלוי במנהג.
העשויות באופן  פאות    להתיר חבישתאין  . ועל כן  שיראו שהיא נשואה   ל מנת שיהיה ניכר שחובשת פאה ע  צריךמשום צניעות  

של נשים  מותר לחבוש פאה העשויה משער    שפאה נכרית מועילה ככיסוי   הסוברים לדעת    ד' .  שלובשת פאה ניכר    שאין מיוחד  
 הדור ואסור לפרוץ גדר.   מנהיגי מנהג שנקבע ע"פ  ה לפי    הם  וצורתה   אורך הפאה ה'    .לאסוריש  שערות של עצמה  אולם מ  ,אחרות

 
 

 ) ב( ערבית תפילת 
 

שלומך" סוכת  עלינו  "ופרוש  באמירת   -  הכוונה 
"וב"ופרוש עלינו סוכת שלומך" וגם בתבות "הפורש  
תוספות   עצמו  על  ויקבל  ימשיך  עלינו"  שלום  סוכת 
עמו   כל  "ועל  ובתבות  שבת...  ליל  של  יתרה  נשמה 
ישראל".   כל  על  יתרה  נשמה  יכוון להמשיך  ישראל" 

 (יסוד ושורש העבודה ח, ד) 

ומזמינים    - מברכים  שישראל  וראה, בשעה  בוא   ..."
ש "הפורס לסוכת  ואומרים  הקדוש,  האורח  זו  לום 

ופורשת   יורדת  העליונה  הקדושה  אז  שלום"  סוכת 
כנפיה על ישראל ומכסה אותם כמו אם על הבנים, וכל  
מינים רעים מסתלקים מן העולם...". (תרגום הזוהר 

 פרשת בראשית מח. הובא ביסוד ושורש העבודה) 
שנה  עולם  יש  כי  ירושלים".  "ועל  הברכה...    "בנוסח 
נפש. ובכולם יש נבחרים מוכנים לקבל השלימות. בנ"י  
ובש"ק   בעולם.  וירושלים  וא"י  בשנה.  ושבת  בנפש. 
כשהיו בנ"י שרוין על אדמתם היה מתקיים השלימות.  
הי' הארה  וכמו שיורד נשמה יתירה לבנ"י בש"ק כן 
לדורותם   השבת  את  לעשות  וז"ש  בירושלים.  יתרה 

 , דברים תרמ"ב) (שפת אמת לשון דירה כמ"ש חז"ל".
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והכי אית ליה לרי"ף דלא הביא דברי  או דנהדרעא. 
אשי  רב  דבי  דרבנן  הא  אלא  מילייהו    שמואל  מסרו 

 להדדי. עכ"ד. 
ס"ז)    הטורוכ"כ   בכל (סי'  בזה"ז  אפי'  אותו  דכותבין 

וי"א דכותבין פרוזבול בכל   -  (סי"ח)  הרמ"א בי"ד. וכ"כ  
[וכתבי"ד ונ"ל דיש   (הל'   בדרך אמונה  'להקל בזה"ז. 

היה מהדר לעשותו   החזו"א ששמיטה ויבל פ"ט צה"ל ר"ט)  
 בב"ד הקבוע בעיר. ובשעה"ד יש להקל].  

ואף דנקט המחבר דבעינן שימסור שטרותיו לב"ד   -ו  
(סי' י"ז) התרומות  דהביא דברי ספר    בב"יחשוב, מצינו  

אברצלוניבשם   המ"ח)    הר"י  השטר  השטרות  דענין (ספר 
עדים,   ג'  אצל  המלוה  שהולך  הוא  כך  פרוזבול  שטר 
וי"א אפי' ב', ואמר הוו עלי סהדי וחזו דאנא מסרנא  
פרוזבול קמי שלושה דיינים דאינון פלוני ופלוני ופלוני  
אותם   יחתמו  אם  לנו  ודי  פלוני,  שבמקום  הדיינים 
עדים באותו פרוזבול שהם ראו כי בפניהם מסרו בפני  

 אין הדיינים חותמים בו. הדיינים ואע"פ ש 
הבית דברי    ובבדק  ש"פ)  המרדכי  הביא  סי'  (השולח 

פרוזבול   מועיל  שאינו  משמע  יחיאל  רבינו  שמדברי 
אא"כ יאמר לדיינים עצמם מוסרני לכם, וחלק עליו 

אפי' נתונים ברומי,  (שביעית פ"י ה"ב)  מדגרסי' בירושלמי  
 פי' הדיינים.  

  - התרומות וז"ל    דברי בעל(סכ"א)    בשו"עולדינא הביא  
יש מי שכתב ענין שטר פרוזבול כך הוא, הולך המלוה 
אצל ג' עדים, וי"א אפי' לשנים, ואומר הוו עלי סהדי 
וחזו דאנא מסרנא פרוזבול קמי ג' דיינים דאינון פלוני  
ופלוני ופלוני דיינים שבמקום פלוני, ודי לו אם יחתמו  

 בו אותם עדים. 
עת בעל התרומות בשם  דד(ח"ב סי' פ"ב)    המבי"ט וכתב  

הב"ד,  בפני  שימסור  דא"צ  כהמרדכי  ברצלוני  הרב 
(ס"ק ל"ט)   בגר"א ואפי' לא ידעו מכך הב"ד. וכן ביאר  

דמקור דברי בעל התרומות מדברי הירושלמי דאפי'  
 נתונים ברומי היינו הדיינים. 

לדינא   נקט  אם  (ס"כ)    הרמ"א וכן  בין  חילוק  דאין 
כי יוכל לומר אפי' שלא  המלוה בעיר הדיינים או לא,  

 בפניהם אני מוסר שטרותי לב"ד פלוני שבעיר פלוני. 
החיים ויעויין   סי"ט)    בארץ  ס"ז  סי'  נוסח  (חו"מ  דהביא 

חזן   מהר"י  הגאון  בזמן  בירושלים  שנכתב  הפרוזבול 
לב"ד  עדים  בפני  דנמסר  כתוב  היה  לב  החקרי  בעל 

  (או"ח סי' תל"ד ס"ק   בברכ"יאשר בירושלים. וכן מבואר  
 דיכול לעשות פרוזבול שלא בפני הדיינים. ה') 

מעיקר הדין א"צ לכתוב פרוזבול   א.  -   העולה לדינא 
  ב. אלא לפני ראש השנה של מוצאי השנה השביעית.  

של  ר"ה  קודם  אף  פרוזבול  לכתוב  המחמירים  יש 
השישית.   השנה  לעשות  גמוצאי  יש  המחבר  לדעת   .

למסור  פרוזבול לפני בי"ד חשוב שבדור. אולם אפשר  
שטרותיו לב"ד חשוב אף שלא בפני הדיינים אלא בפני  

לדעת הרמ"א אפשר לעשות פרוזבול לפני כל   ד.עדים.  
בי"ד, ואפי' בפני ג' הדיוטות. וכן אפשר למסור לבי"ד 

בפניהם.   לכתוב   ה.שלא  עצמו  על  דהמחמיר  נראה 
פרוזבול אף קודם ר"ה של מוצאי השנה השישית, די  

ג' כל  בפני  כן  על  שיעשה  חומרא  להחמיר  וא"צ   ,
 חומרתו ולמסור שטרותיו לבי"ד חשוב.  
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