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 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף עז עמוד א

ואיתימא ר' יצחק, אמר קרא: ויאמרו אליו    כל כבודה בת מלך פנימה. במערבא אמרי  הכא תרגמו  מכל מקום קשיא

 איה שרה אשתך וגו'. 

 שו"ת מהר"י מברונא סימן רמב 

נשאלתי השוכר משרתת אשה או נערה בתולה וראובן שולח אותה על השוק ובבתי הגויים יחידית והמשרתת  

 אומרת השכרתני לשרת כדרך המשרתות בבית ולא כדרך האנשים היוצאים בחוץ:  

ואף    והשבתי כן הנשים דוברות. אין ראובן יכול לכופן ליכנס יחידית בבתי הגויים ואף יש איסור בדבר משום יחוד,

במקום שרבים רגילים ליכנס שם נהי דאיסור ליכא מ"מ אינו יכול לכופן, דיש נשים צנועות נוהגות בצניעות או  

יראות מרוב שנאה שלא יטילו עליה שם רע או כה"ג, אמנם על השוק בגילוי, רגילות הנשים לילך אבל הבתולות 

דבר שנאמר לא תצא כצאת העבדים. וכתב בפי' התורה אין דרכן לצאת לשוק ואינו יכול לכוף, ונ"ל דאף איסור יש ב

ישלחנה בחוץ לעשות מלאכתו אלא תשמשנו בבית, עכ"ל   י"מ שלא  וז"ל  נזיר  ז"ל שנקרא  יעקב בר אשר  לר' 

והתורה בבתולה קאי ובבתולה מיירי אבל נשים לא כדפירש', אף על גב דכתיב כל כבודה בת מלך פנימה מ"מ 

דשכיח כדאמרינן מהו דתימא כל כבודה בת מלך פנימה קמ"ל, ובפרק המוצא תפלין  אשכחן בפ"ק דגיטין )יב א(  

)ערובין ק ב( אמר גבי יו"ד קללות שנתקללה חוה וחבושה בבית האסורים ואידך הנך שבח הוא לה דכתיב כל 

א(    כבודה בת מלך פנימה, והטעם כל ישראל בני מלכים הם. ולית הלכתא הכי, דאמרינן בפ' המקב' )ב"מ קיג

אמר אביי כולהו ס"ל כל ישראל בני מלכים הם, וכל היכא דאמר אביי הכי כולהו בחד שיטה לית הלכתא כחד  

מינייהו, כדפסק האשירי בכמה דוכתין, ואף על גב דבפ' ח' שרצים )שבת קכו ב( פסק רב הלכתא כרשב"ג דאמר  

 בפ' מפנין, נאם ישראל מברונא:  הכי מפרש התם הלכתא כוותיה ולא מטעמיה ע"ש, וכן פסק האשירי בהדי'

 סימן צט  בח" אבן העזר שו"ת חתם סופר 

מיעוטא דמיעוטא לא הוה דודאי אם יצאה מדעת למקום יערות ושכיחא שיירות לזה נאמר דהאי ספיקא דשבי' אפי'  

ושוללי' שלא מדעת הבעל ויצאה מחזקת בנות ישראל הכשרים אשר כר' בני כל כבודה בת מלך פנימה דאע"ג  



כים דאמרי' בגיטין י"ב ע"ב מהו דתימא כ"כ ב"מ פנימ' קמ"ל משמע דלא אמרי' הכי וי"ל לזה כ' רש"י כ"י בני מל

הם ור"ל דהא תלי' בשיטה דכ"י ב"מ בשבת קכ"ח ע"א ולא קיי"ל כשיטה אבל כד מעיינת שפיר הא ליתא דסתמת  

דתלמודא דיבמות ע"ז ע"א קיי"ל הלכתא הך חזקה אפי' בנשי א"י הדיוטו' שאינם ב"מ =בנות מלכים= כ"ש בנות  

ך אבל האמת דכל כבודה בת מלך פנימה ישראל הצנועות ודאמרי' בגיטין קמ"ל ר"ל דאפ"ה מ"ל צאי מעשי ידי

 וכו'. ודברי רש"י דתלי' בשיטה צ"ע

 חתם סופר מסכת שבת דף כא עמוד ב

והמהדרין ראיתי מי שנתקשה מ"ט לא נהיגי נשי דידן להיות מן המהדרי' והיכא דליכא זכר והיא מדלקת היא  

ד בתחלה כשתקנו נר איש וביתו מוספת והולכת והרי היא ממהדרי' מן המהדרי' ומ"ט לא תהי' מהמהדרים ונלפע"

על פתח ביתו מבחוץ ונמצאו בישראל מהדרין שיצאו לחוץ והדליקו בעצמם נוסף על הדלקת של בעל הבית אז  

לא נמצא שום אשה שתהי' מהמהדרים כי אין כבודה לצאת בחוץ בר"ה לעתותי ערב ולהדליק בין האנשים נהי  

כרחה תצא לחוץ להדליק מ"מ אם יש כאן זכר המדליק אין מן   אם אין האיש בביתו ועלי' מוטל מצות הדלקה על

החסידות שתחמיר על עצמה בזה ותביא עצמה לידי חשדא והשתא אף על גב שכולם מדליקין בפנים מ"מ מנהג  

 הראשון לא זז ממקומו כנ"ל נכון בעזה"י:

 רמב"ם הלכות אישות פרק יג הלכה יא 

מקום שדרכן שלא תצא אשה בשוק בכפה שעל ראשה בלבד עד שיהיה עליה רדיד החופה את כל גופה כמו טלית  

נותן לה בכלל הכסות רדיד הפחות מכל הרדידין, ואם היה עשיר נותן לה לפי עשרו כדי שתצא בו לבית אביה או 

האבל או לבית המשתה, לפי שכל אשה יש לה לצאת ולילך לבית אביה לבקרו ולבית האבל ולבית המשתה לבית  

לגמול חסד לרעותיה ולקרובותיה כדי שיבואו הם לה, שאינה בבית הסוהר עד שלא תצא ולא תבוא. אבל גנאי  

א יניחנה לצאת אלא  הוא לאשה שתהיה יוצאה תמיד פעם בחוץ פעם ברחובות, ויש לבעל למנוע אשתו מזה ול

כמו פעם אחת בחודש או פעמים בחודש כפי הצורך, שאין יופי לאשה אלא לישב בזוית ביתה שכך כתוב כל כבודה  

 בת מלך פנימה.

 אבן העזר הלכות כתובות סימן עג סעיף א רמ"א

 .ואשה לא תרגיל עצמה לצאת הרבה, שאין יופי לאשה אלא לישב בזויות ביתה

 שו"ת שבט הלוי חלק ד סימן א

ן לנהוג מכונית אוטא, הנה מן הנסיון למדתי שהוא דבר שראוי  ב[ בענין הצניעות מה שנשים לומדות ומרגילות עצמ

לאסרו איסור גמור, כי עצם הלמוד גרם כבר וגורם לפריצות והוא ההיפך הגמור מכל כבודה בת מלך פנימה, כמו  



שעצם הנהיגה הוא ממש להיפך כל כבודה וגו', האשה חושפת עצמה בזה בשוקים ורחובות לעין כל ראה נכשלת  

ת האחרים, ואין דרכה של אשה במרכב עיין פסחים ג', אף על פי שהמציאות של רכיבה ע"ג בהמה  ומכשלת א 

 אינו דומה לגמרי להא דידן מכ"מ בעצם אין דרכה בכך דומה בכמה דברים שקשה לפרש בכתב. 

 שו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן צז

)ו( ואעפ"י שהאמור באות הקודם נלענ"ד כן לפי ההלכה, מכל מקום משבח אני את בתי הת"ת שלעולם לא נתנו  

לנשים להיות מורות לילדים מאז שעברו גיל הגן ונכנסו לחדר ומקיימים עי"כ את הנזירא סחור סחור לכרמא לא  

מקום אחד עם מורים וכו', ומשום כך ישנם  תקרב ]ואין לכחש שיש בזה גם משום כל כבודה וכו' שצריכים להופיע ב

מדקדקים על כך אפילו בילדים בגיל הגן[ והילדים מתחנכים מיום עמדם על דעתן, ועוד לפני כן, על ברכי התורה 

והיראה בקדושה ובטהרה, ובודאי שבמקומות כאלה שראשית יסודן הוא בכך אסור לבוא ולשנות את צביונם,  

ספר ומוסדות חינוך שמראשיתם מלמדים מורים ומורות בכיתותיהם, ומחזיקים גם  ודברי אמורים כמובן על בתי  

 . מחנכות ופקידות וכו', ואין להאריך יותר

 שו"ת שרידי אש חלק א סימן קנו

הנה בהאלאכישע קאמיססיאן של אגודת הרבנים באשכנז הוכחתי, כי מצד הדין אין  -וע"ד זכות הבחירה לנשים  

את הבחירה, וסתרתי את ראיותיו של הגאון מרן ר"ד הופמן ז"ל. מ"מ הסכמנו כולנו, שבחירת    שום יסוד לאסור

הנשים היא נגד מנהג ישראל ונגד המוסר הישראלי בחיי הציבור, שהשתדלו תמיד לשמור על כבודה בת מלך  

ר כוחה ולהרוס פנימה, שהאשה הישראלית תשמור את ביתה ואת חינוך ילדי' ואל תהי' קולנית ויוצאנית, לפז 

  .צניעותה, ולאבוד את חינה וטעמה ע"י ריב ומדנים פוליטיים וציבוריים

לכן, בודאי מן הראוי למנוע ככל האפשר את השתתפות הנשים בהנהגת הקהילות וגם בבחירות. אבל אין להפר 

ו לזוז מפסקו של  את השלום והאחדות בקהילה, אם תגבר יד בעלי זרוע ולשון להנהיג את הבחירה. ולהלכה אין ל

 .מרן הגרד"ה ז"ל, שהי' גדול בהוראה והיחידי שכתב דברי טעם המיוסדים על מקורות חז"ל 

 ערוך השולחן אורח חיים סימן שג סעיף כב

ועדיין אינו מספיק דזה בנוי על השיטה דעכשיו לית לנו רה"ר מפני דבעינן ששים ריבוא אבל רבים וגדולים לא  

ס"ל כן כמ"ש בסי' שמ"ה ועוד הלא עתה יש עיירות גדולות בעולם שיש בהם ששים רבוא ולכן י"א טעם אחר  

ומחוי כמו בימיהם שלא היו רגילות  משום דעכשיו שכיחי תכשיטין ויוצאין בהן אף בחול וליכא למיחש לשלפא  

לצאת בהן רק בשבת ולא הוי שכיחי ויש שכתבו דנשי דידן אינן מראות תכשיטיהן וטבעותיהן ויש להסביר הדבר 

דהנה בסעיף ט' נתבאר דכלילא שרי מטעם דמאן דרכה למיפק בכלילא אשה חשובה ואשה חשובה לא שלפא  

יש בזה לענ"ד דהנה ידוע דבימיהם היו הנשים יושבות בביתן ולא היו   ומחוי ונשי דידן כולן חשובות הן ועוד טעם



יוצאות תדיר לרחוב וכשיוצאות לפרקים היו יוצאות עטופות בסדיניהן וגם לא היה להם בתי כנסיות של נשים א"כ  

וכן  לא ראו זו את זו רק לפרקים ומעט שנכנסו אחת לבית חבירתה והיה דחשש גדול שבפגען זו את זו בשבת בהל

ברחוב שלפי ומחוי אבל עכשיו הנשים הולכות הרבה תדיר ברחובות ובשווקים ונכנסות זו לזו בבתיהן ורואות זו  

את זו בבית הכנסת של נשים א"כ ממילא שיכולה להראות לה תכשיטיה בבתיהן ובבתי כנסיות ובוודאי שאין 

ש שגם בחול וביו"ט אין עושות כן ולמה מדרכן לפשוט ברחוב תכשיט ולהראות לחברותיהן והרי אנו רואין בחו

 :נחוש בשבת וזהו היתר נכון וברור

 שו"ת ציץ אליעזר חלק ט סימן נ 

גע לזמן הזה. ב"ה. כ"ד תשרי תשכ"ו. ירושלים עיה"ק תובב"א. למע"כ  גדר האיסור של הליכה אחורי אשה ובנו

 ידי"נ הגאון הגרש"ז אויערבאך שליט"א ראש ישיבת קול תורה אחדשכתר"ה באהבה וכבוד. 

באחת הפגישות לפי זמן מה שאלני כתר"ה מהו הגדר של האיסור להלוך אחורי אשה, ואם זה שייך גם בעליה 

שאשת אדם גדול מחכה ג"כ לעלות לנסוע האם יש להמנע מלכבדה לעלות קודם משום לאוטובוס, ולפעמים קורה  

חשש האיסור של הליכה אחורי אשה. ונדברנו מדברי הריטב"א בסוף קדושין שנזכר גם בפ"ת אה"ע סי' כ"א 

 סק"ג, ולא עלה בידינו דבר ברור.  

יוני בו בקשר לענין אחר, והוא זה. דבסי' )א( והנה ראה זה מצאתי כעת דבר נפלא בזה בלקט יושר חיו"ד, אגב ע

שע"ו בסופו כותב בשם רבו התה"ד וז"ל: ואמר שמותר לילך אחר אשת חבר או אחר אמו משום דבזמן הזה אינו 

אנו מוזהרין כ"כ מלילך אחר אשה עכ"ל. ולכאורה מופלאים המה דברי לקט יושר אלה ואין להם כל הבנה, דמאי  

ו דעלמא?  מאשה  חבר  אשת  אשה  שנא  על  בזה  שחיישינן  הרהור  חשש  אותו  גבה  אין  אחריה  בהליכה  האם 

 דעלמא?  

האופן ששאל כתר"ה, והיינו בהיכא שיש בההליכה   - על כן עלה בדעתי לפרש דאולי כוונת התה"ד היא על דרך  

אחר אשת החבר משום חלוקת כבוד לה בתור אשר חבר, ועל כן התיר התה"ד להלך אחריה בהכריעו דעשה  

התורה עדיף. וכן זה שכותב או אחר אמו כוונתו, אחרי אמו של המהלך והעדיף בזה על כן ג"כ מצות כיבוד    דכבוד

אם, דבחבר מצינו רק שאמרו דאשת חבר כחבר ולא גם באמו ]או התיר באמו מפני שבכלל אין בהילוך אחריה 

 כ"כ הרהור[.  

עם דמותר מפני דבזמן הזה אין מוזהרין כ"כ  )ב( אך עדנה צריך עיון סיום דברי הלקט יושר, במה שמנמק הט 

 מלילך אחר אשה, דבמה נשתנה הדין בזה בזמן הזה? האם אכשור דרא?  

ונראה לומר דאולי כוונתו בזה כדמצינו בשו"ת רדב"ז ח"ב סי' תש"ע )והתשובה מוזכרת בקצרה גם בבאה"ט 

ר שדין האיסור של הליכה אחורי  אה"ע סי' כ"א סק"ב ופ"ת סק"א( שעלה בשם בדעת השואל לחלק בזה ולומ

שיוכל האדם   דבר  נגלה ממנה  ואין  ועד ראש  רגל  הולכות מכוסות מכף  ינהוג בארצות אשר הנשים  לא  אשה 



להסתכל בו, והגם דהרדב"ז בדברי תשובתו שם דחה חילוק השואל בזה בנימוק דלא נתנו רז"ל דבריהם לשיעורין  

מפני, דאין הטעם בזה משום שמסתכל במקום המגולה ממנה אלא  אלא כל הנשים שוות וכל המקומות שוים, וגם  

עיקר הטעם הוא מפני שיבוא לידי הרהור על ידי הלוכה ותנועותיה כיעו"ש, אבל יתכן שהתה"ד כן סבר שיש מקום  

של צידוד קולא בזה ועל כן הכריע להקל עכ"פ באשת חבר )שבודאי ג"כ הולכת מכוסה לגמרי מבלי שנגלה ממנה 

 שנו נגד זה גם עשה דכבוד תורה, וכן במקום כיבוד אם ]או משום דגבי אם אין בכלל כ"כ חשש הרהור[.  דבר( שי

]ואגב. תמוה בעיני על הרדב"ז שם שכותב הטעם שאמרו בברכות ד' ס"א דלא יהלך אפילו אחורי אשתו, דהוא  

בכה"ג משום הרהור. ורש"י    מפני ההרהור ובאשתו נמי איכא הרהור ע"ש, וזה חידוש גדול לומר דבאשתו איכא

שם בברכות מפרש הטעם בזה רק דהוא משום דגנאי הדבר. וברמב"ם ושו"ע לא נפסק מזה בכלל. ויעוין באוצה"פ 

 סי' כ"ג אות ח' סק"ד ויש להאריך[.  

)ג( ועוד יש לומר דכוונת התה"ד היא בכזאת, דלכן שאני זמן הזה מבזמן הקדום, משום דבזמן הקדום לא היתה 

רגילה ללכת ברחובות קריה והיתה יושבת בירכתי ביתה, וכדברי הרמב"ם בפי"ג מה' אישות הי"א שאין   האשה

יופי לאשה אלא לישב בזוית ביתה שכך כתוב כל כבודה בת מלך פנימה, וכן נפסק ברמ"א באה"ע סי' ע"ג סעי' א'  

ול יופי לאשה אלא לישב בזוית ביתה.  כן הפגישה וההילוך אחריה  דאשה לא תרגיל עצמה לצאת הרבה שאין 

ברחוב היה מביא ביותר לידי הרהור, אבל משא"כ בזמן הזה שהמציאות לא כן, אלא האשה אינה יושבת בירכתי 

ביתה כבזמן הקדום ורגילין יותר בראית אשה ברחוב, לכן קלקלתם תקנתם דאין כ"כ עתה חשש הרהור בהליכה 

 פ באשת חבר ובאמו כנ"ל.  אחריה כפי אז ועל כן הקיל התה"ד משום ה"ט עכ"

ומעין האמור מצאתי בלבוש או"ח במנהגים שבסוה"ס בסעיף ל' שכותב לבאר שלכן אין נזהרין עכשיו מלברך  

שהשמחה במעונו במקום שאנשים ונשים רואין זה את זה, דאפשר משום דעכשיו מורגלות הנשים הרבה בין 

חיוורא מתוך רוב הרגלן ביננו וכיון דדשו דשו עיין שם.  האנשים ואין כאן הרהורי עבירה כ"כ דדמין עלן כקאקי  

 אסיים בידידות ובאהבה מוקירו ומכבדו כרו"ע אליעזר יהודא וולדינברג.  

תשובת ידידי הגרשז"א שליט"א על האמור ב"ה. מוצש"ק של פר' בראשית. אושר ושלום וכ"ט סלה לידי"ע ומכובדי 

 הגאון המפורסם מוהר"א יהודה ולדנברג שליט"א. אב"ד פעה"ק ירושלים ת"ו.  

י מזה  קבלתי את יקרת מכתבו בערב שב"ק ונהניתי מאד ממה שמצא בלקט יושר, ואמינא לי' יישר ע"ז שהודיע ל

כי בשעת הדחק כבר יש על מי לסמוך. ובכוונת דבריו הנראים מקופיא כתמוהים מאד נלענ"ד כמ"ש כתר"ה בסוף 

דבריו אך קצת באופן אחר. כי מצד הסברא הי' נלענ"ד דמלשון השו"ע פגע אשה בשוק משמע דאין דרכן של  

של נשים צנועות להיות בבית כדכתיב כל    נשים להיות בשווקים ורק על דרך מקרה פגע, וכידוע דלפנים הי' דרכן

כבודה בת מלך פנימה )ומפורסם מהחת"ס דטעמא דנשים אין מדליקות לעצמן נר חנוכה הוא כדי שלא תעמודנה 

על פתח הבית הסמוך לרה"ר =לרשות הרבים=(, ולכן כשהולך כנגד אשה אין החשש גדול כי יתבייש להסתכל  

יה שהוא רואה ואינו נראה חיישינן טפי, ונוסף לזה גם נראה שבזמנם בה שהרי היא תרגיש בכך, משא"כ לאחר



הי' אפשר להזהר מלכת אחורי אשה משא"כ בזמננו הרי אף אם יברח מאחורי אשה ימצא תיכף את עצמו אחורי  

אשה אחרת, וכמדומה לי שנשים מצויות ברחוב יותר מאנשים ומה גם בזמנינו שהפריצות מצויה הרבה ולצערנו  

מרובה על העומד ואין מתביישים להסתכל באשה גם בפניה, ולכן הי' לע"ד במקום מצוה ]או שצריך לעשות  הפרוץ  

כן מצד הנימוס[ אין טעם להחמיר בזמננו, ומשום כך שמח לבי מהמציאה שמצא, ואף שבזמן התה"ד המצב היה 

ם ורחובות ובכל מקום שהולך  הרבה יותר טוב מבזמננו, אבל מ"מ יתכן שגם אז כבר היו הנשים מצויות בשווקי

הי' נמצא תמיד אחורי אשה ולכן כתב להקל כן נלע"ד, וכיון דבלא"ה רגיל בי' טובא שפיר מסתבר להקל במקום 

 מצוה. ביקרא דאורייתא ובכל חותמי טובה וברכה שלמה זלמן אויערבאך. 

 אורח חיים סימן יג  -שו"ת יביע אומר חלק ו 

)ה( ואמרתי להביא קצת סמך נוסף להנ"ל, ממ"ש הלבוש בסוף או"ח )מנהגים אות לו(, שאע"פ שכ' בספר חסידים  

אין לברך שהשמחה במעונו, לפי שאין שמחה לפני  שבכל מקום שאנשים ונשים רואים זא"ז בסעודת נישואין,  

הקדוש ברוך הוא כשיש הרהורי עבירה, מ"מ אין נזהרין עכשיו בזה, וה"ט משום שעכשיו מורגלות הנשים הרבה 

בין האנשים, ואין כאן הרהורי עבירה כ"כ, דדמיין באפן כקאקי חיורי מרוב הרגלן בינינו וכיון דדשו דשו. עכ"ל.  

וע לזה ממ"ש בס' לקט יושר )חיו"ד עמוד לז( בשם הגאון מהרא"י בעל תה"ד, וז"ל: עוד אמר  ומכבר הבאתי סי

שמותר לילך אחר אשת חבר או אחר אמו, משום דבזמן הזה אין מוזהרים כ"כ מלילך אחר אשה. ע"כ. ונראה  

ית השקל על אה"ע  טעמו כמ"ש הלבוש שבזה"ז מרוב הרגלן בינינו דמיין באפן כקאקי חיורי. וכיו"ב כ' בס' מחצ

)סי' כא(, ע"ש. גם מרן החיד"א בשו"ת יוסף אומץ )סימן מז( הביא דברי הלבוש הנ"ל. וכ"כ בס' חינא וחיסדא )דף  

קטז ע"א( להסתמך ע"ד הלבוש הנ"ל. וכן בס' טהרת המים )מע' ב אות ח"י( הביא דברי הלבוש וכתב שאף בעוב"י  

לזה ע"ש. וכ"כ בשו"ת מנחם משיב ח"ב )סי' כ, עמוד ק( שגם  =בעיר ואם בישראל= שאלוניקי לא נהגו לחוש  

באשכנז לא חששו לזה. ע"ש. וע' בס' דרך פקודיך )מל"ת לה( שהעיר על מה שאין נזהרים כ"כ במה שציוו חז"ל 

אל תרבה שיחה עם האשה, ובעירובין )נג סע"ב( כששאל ר' יוסי הגלילי לברוריה באיזו דרך נלך ללוד, ענתה לו:  

שוטה, לא כך אמרו חכמים אל תרבה שיחה עם האשה, היל"ל באיזו ללוד. ולא מצינו לת"ח יראי ה' שישקלו    גלילי

בפלס דבריהם שלא להרבות שיחה עם האשה, ונ"ל עפמ"ש הלבוש שבזה"ז שהנשים מורגלות בינינו, אין כאן 

בזמנם שלא היו רואים אשה בחוץ שכל    הרהורי עבירה כ"כ, דדמיין באפן כי קאקי חיורי וכו'. וה"נ לענין זה, ודוקא

כבודה בת מלך פנימה, ובראיית אשה מיד באים לידי הרהור במחשבה שבלב, משא"כ עתה שהנשים עוסקות  

במשא ומתן, ומורגלות בינינו, ואין האדם מתפעל בראייתן ובשיחתן לבוא לידי הרהור, ומ"ש באשתו אמרו הוא 

זה"ז. עכת"ד. ושו"ר כיו"ב לידידנו הגרא"י ולדינברג שליט"א בשו"ת משום גזירה וגדר לנשים אחרות, משא"כ ב

אוירבך  והסכים עמו הגרש"ז  יושר הנ"ל עפ"ד הלבוש.  נ( שפירש בסו"ד מ"ש הלקט  )סי'  ט  ציץ אליעזר חלק 

וכל אדם העובר  י"ל שגם לענין ק"ש כנגד נשים שהורגלו לצאת לרה"ר בגילוי הראש,  שליט"א, ע"ש. ומעתה 

אה כהנה וכהנה, ואין הרהור מצוי כ"כ בזה מרוב הרגלן בינינו, אין בזה משום שער באשה ערוה אף על  ברה"ר יר

פי שעושות כן שלא ברצון חכמים, דלגבי דידן הו"ל כבתולות שרגילות בכך. ושו"ר הלום להגאון מהר"ר משה 



הורה זקן הגאון ערוך השלחן    פיינשטיין שליט"א בשו"ת אגרות משה )חאו"ח ס"ס לט(, בד"ה ולכן, שכתב: וכבר

 שבזה"ז מותר לברך ולהתפלל כנגד שער נשים הרגילות לצאת פרועות ראש. ע"ש. 

 שו"ת משנה הלכות חלק ט סימן רנ

חיים בגדרים של   ובקש להדריכו בארחות  לישא אשה  אי"ה  היות שמתכונן  עוד  אחדשה"ט. בדבר אשר בקש 

 ביל בעלה במקום ביטול ובמקום פריצות בעונ"ה.  כבודה בת מלך פנימה אי יותר טוב שאשה תצא בש 

הנה דבר זה קשה לכתוב בזה ברירות כי בזמן הזה הא דינה דכל כבודה בת מלך בעונ"ה כמעט ליכא כי אם  

אמנם היתה האשה יושבת בביתה ולא היתה יוצאת לחוץ לשום דבר אז ודאי הי' לנו לומר דכל כבודה בת מלך  

רה הוא דבאמת כן הי' מעולם שהאשה לא יצאה מביתה אבל לאחר החורבן בעונ"ה פנימה אפילו במקום ביטול תו

אנחנו במתי מעט ובין האומות והפרנסות היו קשות הרגילו הנשים לצאת ובכל מקומות היו פרוצים ואין אפוטרופוס  

אחר ועיין לעריות וממילא הדבר תלוי כפי אנשי המקום וטבע האשה אם היא באמת יושבת בבית כל היום באופן 

בספרי שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קכ"ה מה שכתבתי כעין זה לענין לשלוח בנות יעקב לאסף מעות לצדקה  

 ודו"ק.  

איברא דהא מילתא גופה אי קיי"ל הא דכל כבודה בת מלך פנימה כנראה דהוא מחלוקת הפוסקים דבגמ' גיטין 

מספיק ופריך מאי קמ"ל ותי' מה"ד כל כבודה בת  י"ב בהא דאומר אדם צאי מעשה ידיך למזונותיך ומוקי לה בד

מלך פנימה קמ"ל ועיין רש"י דכל ישראל בני מלכים הם ונמצא לכאורה דקמ"ל דלא אמרינן כל כבודה בת מלך  

פנימה ולא קיי"ל הכי ועיין שו"ת מוהר"י ברונא סי' רמ"ב דנשאל לענין משרתת שלא רצתה לצאת ולקנות מבחוץ 

דאין הלכה כן אמנם בגמ' יבמות ע"ז ע"א אמרו מ"מ קשיא ומשני משום דכל כבודה בת מטעם דכל כבודה וכתב  

וכן איפסק הלכה בש"ע א"ע סי' ד' דעמוני ולא   ועיין נמק"י שם דכל ישראל בני מלכים והכי קיי"ל  מלך פנימה 

 עמונית ועיין לבוש שם ונמצא הדברים לכאורה סתראי נינהו.  

בשמן ורד בני מלכים סכין ר"ש אומר כל ישראל בני מלכים הם ובגמ' הלכה כר"ש  ובמס' שבת קי"א ע"א אין סכין 

ולאו מטעמיה ועיין ר"ן דדעת הרי"ף דלא קיי"ל דישראל בני מלכים הם ודעת בה"ג ור"ח דקיי"ל כר"ש ובאמת כי  

ותא כתב דברי הרי"ף נראים סותרים דבדף נ"ט לענין קמרא שרי כתב דכל ישראל בני מלכים הם ובסמוך בנעמ

דר"ג וכו' דס"ל דישראל בני מלכים הם שיטה הוא ולא קיי"ל הכי. ועיין חו"י שם והב"ח מחק הגירסא הכי אמנם  

רש"י שבת נ"ט כתב להדיא דישראל בני מלכים הם ועיין ברכות פ"א מ"ב ר"י אומר וכו' שכן דרך מלכים והכי קיי"ל 

ישראל בני מלכים הם הכי קיי"ל הכי ובחי' בעזה"י כתבתי    ועיין רבינו יונה שם אף על גב דבכל מקום לא קיי"ל

לחלק בג' אנפי ולעולם מעיקר ודאי דכל כבודה בת מלך פנימה וכדמצינו ברות אלא דמ"מ אפ"ה יצאה הצדיקת  

ללקוט בשבלים בין הקוצרים והפסוק משבחה זה שבתה הבית מעט אלא שגם זה מעיד הקרא ותלך ותבא ועיין 

הלכה וחזרה עד שמצאה אנשים מהוגנים א"כ הכ"נ הכל תלוי בזה שתלך עד שתמצא מקום רש"י דרשת חז"ל ש

 בין אנשים מהוגנים וכה"ג ליכא איסורא ודו"ק.




















