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  מכתב הרבנים הגאוניםמכתב הרבנים הגאונים

   אא""שליטשליטרבי אליעזר דינר רבי אליעזר דינר הגאון הגאון 

  אא""רבי עזריאל אויערבאך שליטרבי עזריאל אויערבאך שליטהגאון הגאון וו

 .האברכים העוסקים בחיזוק הצניעות לכבוד

לבקשתכם שאכתוב את אשר על ליבי בענין הפאות המצויות  באשר
נראית צורת  הנה המבוגרים שבינינו בודאי זוכרים כיצד היתה, כיום

שהיו השערות , לפני שלושים וארבעים שנה, הפאות שהלכו בעבר
ולא כצורת הפאות , יציבות ועומדות במקומם כמקשה אחת

שהולכים בהם היום שהשערות מתפשטות להלן מן הראש ונעות 
[ גם כשאינן ארוכות]אשר פאות כאלו מנוגדות לצניעות , ונדות

וברור שפאות אלו לא , ראשואינן מבטאות כלל רצון לכסות את ה
ולא בכזאת נהגו אצל גדולי ישראל , שערום אבותינו ורבותינו

ומאד יש להצטער על מצב זה שנתהווה . שהלכו נשותיהם בפאה
  .והלואי שנזכה שיתוקן הדבר, אצלנו

 אליעזר הלוי דינר

ל "ש אלישיב זצ"התריעו על כך מרנן ורבנן ובכללם מרן הגרי כבר
ה כאב את "ר מרן זלה"וגם אאמו, ועל הארוכות, ל"על הפאות הנ

 .והיה מחניך קדוש, ל"כאבו על סוגי הפאות הנ
 עזריאל אויערבאך

  **אא""הגאון רבי משה מרדכי קארפ שליטהגאון רבי משה מרדכי קארפ שליט

הפאות  ל לעורר בשער בת רבים פירצת"ח הנ"יפה עשו האברכים ת הן
 .אשר פשתה המספחת ולפתח חטאת רובץ, של זמנינו

ל אשר כאב "א זצ"רבות אשר שמענו מרבינו הגדול מרן הגריש ופעמים
וכמה עודד בנות ישראל לילך במטפחת , ל"ליבו בפירצה הדחוקה הנ

כי גם הפאות הישנות שנויות במחלוקת , "חלק"באומרו שזהו בגדר 
 רי הפאות המתפשטות לצדדיםוכאשר ראה בפירצת הית. הפוסקים

ומאז , א"גדר בעדם מלבוא בקהל יחד עם שאר גדולי ישראל זיע, 'וכד
עד היום היצר הרע לא נח במיני פאות שונות ומשונות הצד השווה 

וחובה כפולה , ר ולהחטיא את בחורי ישראל"שבהם לעורר יצה
ה לו ובודאי כל מי שהוא בן תורה חליל, ומכופלת עלינו לגדור פירצותם

והן מהחומרות הראשונות שראוי לבן תורה לנהוג , להקל בדברים אלו
, מה גם שפעמים רבות הדבר גובל באיסורים ולמכשול לרבים, בהם

ואשרי מי שיגדור עצמו בזה ולא יתן לפאות של זמנינו להיכנס לביתו 
 .ח וצדיקים"ד לבנים ת"ובזכות זאת יזכו בס. ל"וכמו שעוררו במאמר הנ

ל שבא איש אחד נכה "ספר בזה עובדא שראיתי אצל מרן זצל וראיתי
מתאונה וסיפר לו שאשתו הולכת במטפחת ולאור התאונה שקרתה לו 

ל ברוב אהבתו מנע זאת "קשה להם ורוצה מעתה לילך עם פאה ומרן זצ
ואמר לו שיסביר שרק טוב יהיה לה , ממנו ואמר לו שאסור הדבר

ועל , ף עליו ברכות גדולותמהנהגתה וחלילה לה לסטות מזה והרעי
אחת כמה וכמה כשמדובר בבני תורה ששואפים לקיים מצוה כמאמרה 

 .ל"בודאי לא יקלו ראש בזה ומדה טובה מרובה לזכות לכל הברכות הנ

   ז באתי על החתום"וע

 משה מרדכי קארפ

ט י ל ש ס  י ל ה  ד ו ה י י  ב ר ן  ו א ג טה י ל ש ס  י ל ה  ד ו ה י י  ב ר ן  ו א ג   אא""ה
 'הדרת קודש'ץ "ב וחבר בד"ד חניכי הישיבות ב"מורה צדק בבי

 ג"ש בשלח תשע"מוצ -מדבריו בהיכל כולל חזון איש 
 ( פ רשימותיו והיה למראה עיניו"נערך ע)

ג שם שדנו בעצם "בסוגיא דבמה אשה בענין פאה נכרית וכבול בחצר ובשלה 'עי

, פ ותצא דינה"וישלח עה' אמנם הרי מפורש במדרש תנחומא פ. פאה נכרית להיתר

דלא ניתנו תכשיטין לאשה אלא כדי משום , דאסור לצאת בעיר של זהב בחוץ בכלל

ר מפני שהעם מסתכלים בה "ואסור לה לצאת בהם לרה, בתוך ביתה שתתקשט בהם

ז על כל אחד שגרמה "באגרת התשובה לרבינו יונה שתיענש ע' עי)ופגם הוא לאשה 

 .'שאין נותנין פירצה לפני הכשר וביותר לפני הגנב וכו( שיסתכל בה

יצאה היינו דגם אם , דאף המתירים לה לצאת בדברים מסוימים לחוץ, מזה והיוצא

דלא , לחוץ בדבר שלבשה בביתה כדי שלא תתגנה על בעלה גם יש להקל לה

שהיו ע "אבל זה ברור לכו, אטרחוה להסיר הכל קודם צאתה כי יש דברים שהתירו

וכדאמרינן בכתובות דבבית היתה מכסה רק , מצטנעים בחוץ יותר מאשר בבית

ד כלל שאשה "דלא סז ברור "ולפ. בכיסוי ובחוץ הוסיפה רדיד וזהו דת יהודית

דבזה לא פליגי , וכמו שכתב בתנחומא, תתקשט רק לפני אחרים ולא לפני בעלה

רק פליגי אם אסרו כל , ד כן"ע ליכא למ"כלל אי מתקשטת רק בפני אחרים דלכו

ואגב זה לא , אך גם זה הוא רק כדי שלא תתגנה על בעלה, מיני תכשיט בחוץ או לא

, [גם זה רק כאשר אינו גורם מכשול וכדלהלןו]הטריחוה להסיר כשיוצאת לחוץ 

 .אבל בחוץ ולא בבית מאן דכר שמיה

ז דכל ההתנהגות כיום דבבית הולכים בצניעות לבושים בבגדים פשוטים "לפ נמצא

ואמנם השומעים תצילנה . וכשיוצאים לחוץ מתקשטים לא מצאנו כלל היתר כזה

? כלל בחוץ יותר מבבית 'להתלבש'וכי תאמר שאסור לה , אזנם ויצעקו ככרוכיא

ואף אם , שתתקשט בפני בעלה ותו לא' זהו כוונת ורצון ה! כן: אומר בזה ללא פחד

אך לא איפכא להתלבש לאחרים יותר מבפני , תצא בכמה דברים שהתירו לחוץ

, אלא על בעלה שלה" שלא תתגנה על בעלה"כי אין הפירוש ! אין היתר כזה, בעלה

 . ב"או בעבודה וכל כיוולא על בעלה של אחרת בשוק 

ז "י שהיא מתלבשת בחוץ בקישוט עי"וכשאמרתי דבר זה בציבור היה מי שטען שע]

י שמתלבשת ומתקשטת בחוץ בפני האחרים "כלומר שע, אינה מתגנה על בעלה

י "שבזה היא מתחבבת בעיניו ע, רחמנא ליצלן מהאי דעתא, ז בעלה שמח בזה"עי

וזהו ממש , ל"רח( ק"וישלח והמשנה בכלים ודו' ום פלשון התרג)שהיא נוהגת כנפקת ברא 

ואילו באברהם אבינו , "' להראות העמים והשרים את יופיה וכו"כדברי אחשורוש 

מצינו להיפך שהמלאכים שאלו איה שרה אשתך ואמר הנה באהל להודיע שצנועה 

נסתרת  ז שהיתה"הרי שנתחבבה בעיניו דוקא עי, 1היא כדי לחבבה על בעלה

  [.2לשמוע דברים כאלו מבני תורה, ואוי לנו שכך עלתה בימינו. מאחרים

לא יהיו יותר שאלות האם השיעור של הפאה הוא עד כאן ', ואם נדע שזהו רצון ה

ואני ', וכו' והאם זה כקריטריון של משמר התורה או תקנון הסמינר וכו, או עד כאן

למה אומרים שזה " "?לוני זה טובהאם לפי תקנון פ", מלא בשאלות מהסוג הזה

להתיר , ז בבחינת ברירת מחדל"ואין הלב מבין שכ', וכו" בדיעבד הרי זה כפי התקנון

עד כמה  היתרים להגדיר והכל צירופי, עד גבול מסוים כי חוששים לגרוע מזה

ז "ל דכ"לפי הנ אך פשוט, נשארחייבים להתיר שלא נפסיד הקיים והמעט שעדיין 

שמתירים בהפסד מרובה  כ הפוסקים על דברים"וגרוע זה ממש, אינו לכתחילה

דזהו כיון  תורת חטאת א בהקדמת ספרו"שכתב הרמ', ולצורך עניים ושבת וכד

  3' המשך בעמ   -  ה במקום הפסד ועניים דמדינא הוא להקל אלא שראוי להחמיר ובז

שאינה , להודיעו שהיא צנועה משאר חברותיה -על בעלה  כדי לחבבה. "מ פז"י בב"לשון רש' ועי. 1
 ".נראית וצריך לישאל אחריה

שגם ההתקשטות לצורך , גדולי הדורות בענין זהרבים מיעויין בגליון הקודם שהובאו דברי  .ה.א. 2
 א"מרן החפץ חיים זיעונחזור כאן שוב על דברי , הבעל מקומה אך ורק בביתה ולא ברשות הרבים

ואל יטעה אותה היצר שתינצל מן הדין מפני שהיתה צריכה להתקשט : "ל"ד וז"פ' דר עולםג'בספרו 
, "!דזה שייך רק בביתה לבד ולא בשוק, כי באמת זוהי טעות, עצמה לעיני בעלה שלא תתגנה עליו

לפני  -ל אשה לקשט "ומה שאמרו חז: "ל"צעף וז' ע' אם לבינה'בספרו  'פרי מגדים'הכ כתב "וכמו
 ". ו בפני אחרים"לא ח, וודאי כל בנות ישראל כשרות ומקשטות לפני בעלה', ובעלה וכ
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בדור פרוץ וירוד בכל ! שומו שמים. יש הנמנעים מלדבר בזה מטעמי צניעות... ומקום פה עמדי לעורר על ענין מכאיב ומבהיל שטועים בו רבים“
 (ל”א קוטלר זצ”הגר)     ”!?היש לך הטעיית היצר גדולה מזו! ?זהו נגד הצניעות ולדבר בעניני קדושה וצניעות, בריש גלי ולא יתבוששו... בהלבשה, הענינים

 שנת

 ד "תשע

 בענין פאות זמנינו למאמר מכתב הסכמה* 
ע ניתן "לע. ]ב"י אברכים חשובים מב"שנכתב ע

י שליחת בקשה לכתובת "ל בלבד ע"לקבלו בדוא
 [.המצויינת להלן בסוף הגליון

 



 ...מבט מהשטח
 [רשימות מפנקסה של מורה באחד הסמינרים החשובים בבני ברק]

אנו שמות . בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי ביותר במהות הפאות* 

, לב כי כל אשה שפאתה היתה רגילה וטובה אשר קונה פאה חדשה

בתחילה לא הבנו מה . מקבלת מראה אחר לגמרי והרבה הרבה יותר טבעי

קורה למורה הזו או לדמות הזו שהחלה להתנאות ולהיראות בקו צעיר 

רק , ים למה שהיתה רגילה להיראות עד עכשיוובמראה שכל כך לא מתא

ולכן , כ הבנו כי אין היום אפשרות להשיג פאה כמו שהיתה לה קודם"אח

  .המורה החשובה הולכת בצורה כזו, מחוסר ברירה או מחוסר תשומת לב

ההתפתחות הטכנולוגית שכבשה את העולם בעשורים האחרונים לא  *

בעקבות התפתחות זו חל שינוי מהותי בתחום . פסחה על תעשיית הפאות

עד כי הפאות הנהוגות כיום בדור הצעיר שונות בתכלית מן , הפאות

והן באופן הבניה של , הן באיכות ובתכונות השיער עצמו, הפאות שבעבר

ללא שום , שגורם לשיער להיראות הרבה יותר טובמה , הפאה ובקשירה

 .השוואה לפאות של שנים קודמות

השתמשו עם ספריי כדי להחזיק , פעם היתה הפאה בתור כובע משיער

ישנן . ואילו היום חופפים את הפאה בחומרים של שערות, את השערות

וכי אפשר לומר , כיום מליוני גויות הרוכשות פאות חדשות מדי שנה

ובכלל מדוע הפאות יקרות היום כל ? הן צנועות ומטרתן להצניע שהפאות

האם זה לא מוכיח על ? שנה 02-כך בלא השוואה למה שהיה לפני כ

 ?כיסוי הרי לא אמור לעלות כה יקר -מהותן 

האם אכן מצות כיסוי הראש  -מצב זה הביא אותנו לחשיבה מחודשת 

, הרי אין כל דמיון בין הפאות החדשות לפאות הישנות, באה לידי מימוש

וכי כשמורים היתר ללבוש חצאית האם זה מתיר את כל החצאיות 

 .הוא משותף" שם"הרי רק ה? הקיימות

,  כך -האמא ,  כך -הסבתא ]ההתדרדרות אינה רק בפער בין הדורות * 

גם המורות , "כולן. "דרות היא כל הזמן אצל כולןההתדר, ...[והנכדה

וקונות פאה קצת יותר טבעית ועוד קצת יותר " משתדרגות", והמחנכות

 .והחוש לצניעות הולך ונשחק, טבעית

השתדלו לסרק אותה לפעמים כדי שלא , פעם פאה היתה בתור כיסוי

משנה ולא . זה שיער, היום זה כבר לא כיסוי. וזהו" סמרטוט"תיראה מדי 

והטכנולוגיה . כל הרעיון השתנה, זה כל הסגנון, עם שביל לבן או בלי

 .המשתכללת כל הזמן רק תורמת לזה בקצב מואץ

גם הפאות  -כיום , בעבר הלכו שנים רבות עם אותו סגנון של פאה

נוהגות הנשים להחליף בערך כל שלש $  0022-האיכותיות שעולות כ

ובמלים , זה קש ולא חלק, ותרשנים כי המראה שלהן הופך לפאתי י

  .'זה נראה פאה'אחרות 

, הרי ידוע שעל הנשואה להסתיר את יופי שערה מעיני זרים יותר מנערה *

וברוב המקרים פי כמה וכמה , אך היום היוצאת מהפאנית נראית נפלא

בחורה מחכה ליום שתתחתן ותוכל לחבוש . יותר יפה ומרשימה מנערה

וברור שבתור נשואה היא תיראה עם הפאה  ודאי. פאה נהדרת על ראשה

האם זו , הרבה יותר יפה מלפני נישואיה[ הנחבשת בעיקר מחוץ לבית]

 ?דרך התורה

הן ודאי לא , כיום הולכות הבחורות עם שיער אסוף ומראה עדין וצנוע

. כשל פאה"[ שיער סתור"וכהגדרת הפוסקים ]תלכנה בשיער פתוח 

המורה , כשאינו עובר את הכתפייםאף ' פותחת את השיער'וכשבחורה 

האם מה שלא ? והאמא? והמורה. ועושים לה בעיות בסמינר, נזעקת

האם זה הגיוני שכשאותה בחורה תינשא ? מתאים לנערה מתאים לנשואה

 ?  היא כן תלך כך בחוצות

ושערה היה מסופר בתספורת  ,לאחרונה ביקרה בביתי כלה קודם נישואיה

הרי היא עדיין לא ", התפלאו ושאלו בתמימותבנותיי . קארה קצר ועדין

', כשסיפרתי זאת לאימי שתחי"... ?התחתנה ומדוע היא כבר חובשת פאה

המבטא את ההתדרדרות החמורה במראה )היא הזדעזעה מהסיפור 

עד כדי כך ששיער שאינו אסוף כבר מטעה לחשוב שמדובר  -הפאות כיום 

היא סיפרה לה את , וכשהיא פגשה באישיות חשובה מסוימת, (בפאה

תגובתה של אותה אישיות חשובה "... תראי לאן הגענו"הסיפור והוסיפה 

בחורות מעיזות ללכת לספרית ולעשות , זה באמת חמור מאד, כן: "היתה

ניסתה להסביר לה ' וכשאימי שתחי!"... נורא ואיום! תסרוקת כמו של פאה

יא פשוט לא ה, עם הפאות" לאן הגענו"אלא , שלא לכך היא התכוונה

כאילו האשמה בבחורות , ר וחזרה שוב ושוב על תגובתהקלטה את המס

כל כך השתרשה אצלנו חבישת פאות במראה טבעי  .שנראות כנשואות

, (השיער הפתוחקרי שלהן הוא חוסר הצניעות שבהן שסימן הזיהוי העי)

 .  עד שאף גדולות וטובות כבר אינן מסוגלות להבין את האבסורד שבכך

" פאה צנועה"הרי המושג , "פאה צנועה"גם אלו המחזרות אחר  *

המצניע וממעיט את היופי ], הכוונה שהיא כיסוי" פאה צנועה. "השתבש

משמש לפאה " פאה צנועה"ואילו כהיום המושג , [במידה מסוימת

אם זה קצר ועדין זה . לא ארוך ולא פרוע אלא עדין, "תסרוקת צנועה"ב

אך לאור . לם ואינו בולט במוזרות או באורךזה כמו כו, "ממש צנוע"

הטכנולוגיה המשוכללת הרי גם פאה בתסרוקת עדינה וקצרה אינה 

ל "וכנ]גם היא מספקת מראה של שיער טבעי משובח ואיכותי , צנועה

גם כל הצדיקים הטוענים שנשותיהם הולכות ממש [. בתחילת הדברים

כלומר תסרוקת , יתיחס הכוונה לפאה עדינה וקצרה 50%-הרי ב, בסדר

, אך לא פאה כשרה, [ביחס למצב הכללי כיום]הנחשבת לצנועה 

 .המוסיפה בהצנעת האשה

הרי היא משמשת , גם אשה מבוגרת ההולכת בפאה כשרה מאה אחוז *

 -לנכדותיה ולתלמידותיה , לבנותיה, דוגמא אישית לאחיותיה הצעירות

כיום . כנה בפאה כזוואותן צעירות הרי בודאי לא תל. בעצם חבישת הפאה

וגם לא כמו של , לא יתכן שאשה צעירה תלך עם פאה כמו של סבתה

אשה צעירה שתלך . ואין גם אשה שתחזור לפאה של שנים קודמות, אמה

 ".מוזרה"אלא " צדיקה"עם פאה כמו הרבניות המבוגרות לא תיקרא 

ושהתה יותר משש שעות בחנות עד , אחת שחיפשה פאה כשרהסיפרה לי 

ובכל זאת עדיין קשה לה מאד ללכת עם , אה משהו כשר וגם לא מוזרשמצ

היא טוענת שהיא מתביישת ללכת לא כמו כולן ועדיף לה לעבור . פאה כזו

וכמוה ישנן רבות העוברות למטפחת רק בגלל שהן מתביישות . למטפחת

 . לחבוש פאה צנועה באמת ומעדיפות לעבור למטפחת

ללכת לכמה חתונות של בני תורה כדי מספיק ! המצב היום הוא נורא *

הגיע . והמצב הולך ומתדרדר חלילה, להרגיש שאי אפשר להמשיך כך

 !הזמן לעצור את ההתדרדרות

ומתאמצים לשנות את הראש של , ישנם הסבורים שהכל תלוי בפאניות

, אך לאחר נסיון הוברר כי אי אפשר להשיג כלום דרך הפאניות, הפאניות

ואי אפשר לבקש , לעצב טוב -ות זה לעצב כי בעצם מקצוע הפאנ

לכל פאנית יש חוש איך להפוך את השערות . מהפאנית לקלקל פאה

ואיך נבקש מהן לעשות משהו , יפה ומרשים, מהקופסא למשהו מעוצב

כפי האמור ישנה בעיה , ובכלל. הנוגד את כל המקצוע שלהן ולימודיהן

 . נוספת גם בעצם טיב השיער ויופיו

 -אסיפות ועוד , הרצאות, כנסים: שנים של מאמצים 6 -7כעת לאחר 

. ולא הצלחנו -ניסינו : אפשר להביט ולומר, בנושא של צניעות הפאות

 ! כיסוי הראש בפאה היה אולי עסק מוצלח אך הוא פשט את הרגל

חשוב לדעת שבדור הצעיר ישנן רבות מאד המבינות שלמעשה מטפחת  *

ב שדברו ביניהן "בסמינר בב' ות בכתה וידוע לי על תלמיד. עדיפה על פאה

ורוב , זה ממש כמו שיער" פאות צנועות"שלמעשה הפאות הנקראות כיום 

הכתה אמרו שהן היו רוצות ללכת במטפחת או כובע אלא שהאבות לא 

כמו , וכשהבנות הללו מתחתנות הן לובשות פאה עדכנית. ]מרשים להן

 [.לדאבון לב, יומיים אובד להן החוש-ואז תוך יום, כולן



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א"י ליס שליט"המשך דברי הגר

תכשיטין מדינא כבר דברינו אמורים לא ניתנו , אך בענינינו הוי איפכא, ושבת מוקמינן אדיניה

רק אחרי דחוקים , להתקשט רק בתוך ביתה ולא תצא בהם לחוץ שלא יסתכלו בה וזהו הדין

 .וזה צריך להיאמר בקול רעש גדול וללא חת, התירו וחזרו והתירו שלא יהיה גרוע מזה

ל שכל קישוט "אומרים לו ככל הנ, ללא כחל ושרק' מי שרוצה באמת לדעת רצון ה והנה

מה באמת , אי נימא דתלך בבית ובחוץ בשוה' אך אפי, שום היתר העשוי לאחרים אין לו

דכל שהתירו רבותינו בפאה ז ֹנאמר "ע, *מותר בחוץ שלא יהיה מכשול ולא ימשוך העינים

שהשיער צמוד , נכרית זהו בפאה כמו שהלכו בדור העבר וכמו שהולכות עתה המבוגרות

ויש . נו נע ונד לצדדים מפני רכותומ אי"ואפילו אם מעט יורד מ, לראש ואינו נמשך למטה

ז בגדר שבור החבית ושמור "כ', לדעת בבירור שכל פאה שהשיער נע ונד ומתנופף ברוח וכו

 .לענין מכשול, והוא בכלל פסיק רישיה ולא ימות, יינה

 כל, נאמר לו, שרוצה לילך עד מקום הגבול לדעת עד היכן עדיין לא נכוים באש ומי

אלא שמשום שחיישינן שלא , כבר מתקרבים לאש ,ל דור העברל ש"שמתרחקים מאלו הנ

כ "ע' תם שלועגים להם במשפחה וכדם שהרבה מתמודדים בקשיים עם סביביעמדו בזה וג

אך אם זהו מצבה שחייבת , ל היא מתקרבת לאש"ואף שכל המתרחקת מהנ, העמידו גדרים

תובים גם הם כבר ובאמת התקנונים הכ, לילך ולהתקרב לאש תראה מה שפחות להתקרב

אך מי שצריך לילך ולהיכוות אין לו ברירה שמא ישרף לגמרי אם לא יאמרו לו גדרים , אש

 . ויתירו לו כרצונו

כי יש לפעמים שכבר האיש השלים עצמו בזה , יש לבאר איך אפשר להחדיר הדבר בביתעוד 

והדרך היא להראות את הדמיון , ובהכרח לא יועיל רק יזיק ובכח, כ הסכמה"אך בביתו אין כ

, וכל דברים אלו הם שקר החן והבל היופי, והשקר שבזה איך היצר מפתה בדמיונות שוא

ויש להלהיב ולהאהיב , ועדיין לא הרויחה אשה כלום מהתפאורה והכל דמיון הבל ורעות רוח

ואם יש קושי יש ] .ר"פיתויי היצההדבר עליה עד שתמאס בזה ותראה שאך שקר ודמיון הם 

 [.ומה שאפשר למעט האיסור גם בצורה וגם בזמנים למעט כמה שאפשר, לעשות בהדרגה

', שכל אחת ניתן לה משמים רצון וטבע לטיפוח וכו, הגדול בזה הכולל כמעט את כולם הקושי

רגיש אך הלב לא יחיל ולא י, כ למצוא חן בעיני בעלה ולא זולתו"ובאמת ניתן זה כמש

ל שאשה נוטלת לבנות מתוך שחורות כי זהו "וכשאחז' והרצונות הם להיות צעירים וכו

אך כאמור טושטשו הגבולות ותחת כי עשויים , מתיקוני הנשים וכך הוטבע בהם להתייפות

ויש הרבה שתשאלם למה למצוא . ר ולעבודה ולשמחות"הם לזה לבעליהם החליפו זה לרה

כ למה "א, ו שאין להם שום כוונה למצוא חן בעיני שום אדםויאמר' חן בעיני הרחוב וכו

והאמת משום שכן טבעה של , כי כולן כך, יאמרו לך שבאמת אינן יודעות, מתלבשות כך

אלא שזה נעשה לבעלה אך היא , אשה ולאו משום למצוא חן בחוץ אלא כן בראוה ויצרוה

ל ולהודיע "להחדיר כל הנ וצריך. משתמשת עם זה שלא כראוי אף שאין בזה כוונות רעות

 . 'והיא היפך כוונת ורצון ה, ר היא ִמֶשל היצר הרע"שהופעה כזו ברה

הבה נשמר ונשמור עצמנו ונפש נשותינו ובנותינו שלא להתחיל בשום דבר שמטרתו  כ"וע

ובעיקר , להיות כאמותינו בכל הדורות בפשטות וצניעות באמת אלא אדרבה, להתנאות בחוץ

ולהרבות יותר ויותר בשמירה גדולה בדברים , ככפאו שד אלא ברצון אמיתי לזהבשמחה שלא 

ולא ], אם האמהות יהיו כן באמת ובשמחה ובלב שלם, ועם זה נוכל גם לחנך בנותינו כן, אלו

ונוכל גם לזכות להיות כקמחית וכאמו "...[ על אף הקושי"ובעל כרחן ו" מסירות נפש"משום 

ראות בנים ובנות צדיקים וצדקניות השומרים עצמם בטהרתם א ומשפחתו ול"של מרן החזו

 .אמן, ללא שום כחל ושרק

כשם שפשוט שאסור לאדם לחפור בור ברשות , דזה ודאי דלא הותר לגרום מכשול לאחרים כדי שלא תתגנה על בעלה* 
 .בטענה שיש לו צורך בבור הזה, ביםהרבים ולגרום נזק לעוברים וש

 

 א"ח קניבסקי שליט"בענין דעת מרן הגר
 ח קניבסקי"מאחר ששמעתי מכמה ששאלו למרן הגר. ד"בס

ב "א על דבר ההליכה בפאה נכרית ונענו שמותר כמבואר במ"שליט

לכן , א גם לפאות הנהוגות כיום"והבינו שכוונת מרן שליט, ה"ע' סי

ג באנו מספר אברכים "ובחודש אייר תשע, נגשנו לברר את הדבר

, א את דעתו בזה"ב לשאול קמיה דמרן שליט"ת ב"מפה עיה

תנה מאוד צורת הפאה דהנה בשנים האחרונות נש, ושאלנו כך

בעבר עשו את הפאה באופן שהשיער יציב ועומד ולא , נכרית

ואילו היום נשתכלל ייצור הפאות ועושים את הפאה , מתנועע

והנה , באופן שהשיער מתפשט לצדדים ומתנועע כמו שיער רגיל

ש אלישיב "ז הורו גדולי ישראל ובראשם מרן הגרי"בשנת תשמ

שפאות המתפשטות ', נאמנה קריאה'ל במכתב הנקרא "זצוק

האם הוראת רבותינו קיימת גם , שאלתנו היא. לצדדים אין ללובשם

כיום שרוב רובן של הפאות המצויות הן עשויות באופן זה שהשיער 

אין לי שום : "ל"ונענינו בזה? מתנועע ומתפשט לצדדים כשיער רגיל

הם  שכל תשובותיו בענין זה, כלומר". ניסים' תלכו לר, ידיעה בזה

אבל בענין , ב שהתיר"בנוגע לעיקר המחלוקת דיש לסמוך על המ

סוג הפאות המצויות כיום האם מותרות או אסורות בזה לא דיבר 

 .כלל ואין לו ידיעה בזה

והראנו לו את , א"נ קרליץ שליט"לאחר מכן אכן הלכנו למרן הגר

ובשנת , שהוא בעצמו חתום עליה], ז"משנת תשמ' קריאה נאמנה'ה

יתד 'ל לפרסמה שוב ב"ש אלישיב זצ"הורה מרן הגרי ד"תשס

ושאלנו , ששם נכתב לאסור הפאות המתפשטות לצדדים, ['נאמן

האם הוראה זו תקפה גם כיום שאין מצוי כלל פאות שאינן 

והשיב שמה שהורו אז ', מתפשטות לצדדים ומתנופפות ברוח וכו

ל "הנ 'קריאה נאמנה'ואף הוסיף וכתב על ה, בודאי תקף גם כיום

יש , ל פרוץ"גם בזמנינו שעדיין הנושא הנ, ג"אייר תשע: "ל"בזה

 .וחתם את שמו, "לחזק ולפרסם שוב את מכתב גדולי ישראל

ח "ל למרן הגר"ד הראיתי את הדברים הנ"טבת תשע' וביום שני ו

ולאחר שעיין בדברים בירך , א ושאלתי האם אפשר לפרסם"שליט

 ".שיהיה בהצלחה"ואמר 

אינו , שהרוצה לדעת דעת תורה בענין הפאות שבזמנינו ז"ונמצא לפ

א שלא דיבר כלל על פאות "ח שליט"יכול להיתלות במרן הגר

 .זמנינו אלא רק על עיקר המחלוקת
 67250-85870  -בני ברק . י. מ

 (בערב בלבד 6..6-0..8)

יש לציין שכאשר יצאנו מבית מרן לאחר שהשיב לנו שאין לו ידיעה . ב. נ]
א התכוון "שמרן שליט, א"הסביר לנו אחד מנכדיו החשובים שליט, בזה

 צורת אשהב א אינו מכיר"שכן הדבר ידוע שמרן שליט, שאמרכפשוטו למה 
ד ולא בבית "הוא מעולם לא ישב בבי, (וסיפר לנו כמה סיפורים בזה) כלל

וראה וגם במשפחתו הוא מעולם לא הסתכל איך הפאה נראית ואין שייך ה
 [.ד"עכ, שתהיה לו בזה שום ידיעה

------ 
א "ק שליט"הבאנו דברים שכתב אחד מתלמידי הגרח 34כ בגליון "כמו .ה. א

א שאינו יודע "ר שליט"ובפירוש אמר לן מו...: "ד"ל בתו"וז, בענין זה
 ".48353-50648. ג .י ... ויודעני דגם על נכדותיו אינו מסתכל, המציאות כיום

חמור ובעייתי  כ"מצב הפאות כיום כש נכון הדבר אמתאם  -והנה רבים שואלים 
ל ישנה "ובדברים הנ? מדוע גדולי הדור אינם מעוררים על כך בצורה ברורה

ואין לו לדיין ', רוח הקודש'בהלכה איננו סומכים על  -וכידוע . ]תשובה לשאלה זו
  [.אלא מה שעיניו רואות

כגון בענין , שנשאלת גם בתחומים אחרים, תשובה נוספת ישנה לשאלה זו
' החשמל בשבת בזמנינו'וראה בחוברת שיצאה לאחרונה , השימוש בחשמל בשבת

כ חמור מדוע הרבנים "שאם הדבר כ, שהביא המחבר ששאלוהו שאלה זו, עז' עמ
נכון , מאידך: "ד"וכך כתב המחבר בתשובתו בתו', וראקול ק'לא יוצאים על כך ב

מאחר ... הדבר שיש מגדולי ישראל שלא כתבו במפורש שהדבר אסור מדינא
שקשה לעמוד באיסור זה וישנם רבים מהציבור שלא יעמדו בכך וימשיכו 

י פרסום איסור מוחלט עלול "וע, להשתמש בחשמל למרות האיסור החמור שבו
אותם אנשים ריחוק וניכור מאחר ואינם עומדים באיסור  הדבר לגרום שירגישו

משכך נקטו שיש להעמיד את הענין כלפי הציבור כדבר נעלה . גדולי הפוסקים
 .ודון מינה ואוקי באתרין. ל"עכ". והראוי להבין יבין, וחשוב ביותר

------ 
: ל"בזה א"ח קניבסקי שליט"מרן הגראת [ בכתב]ב שאלתי "בניסן תשע

נתן טעם ( נ"ב בהיתר הפא"שהוא המקור של המ)עה ' בסי ג"הפמ"
ל שזה לא גורם הרהור כמו "פשוט דר' ולכאו, *"אין הרהור"להיתר כי 

אמנם בזמנינו , ובזמנו היו כל הפאות בכלל היתר זה, שיער טבעי
ג שכל פאה שהיא משפיעה "יש ללמוד מהפמ' ולכאו, השתכללו הפאות

ואני שואל האם זה , אין להתירה על הגברים לא פחות משיער טבעי
 .קרית ספר. ו.א".  נכון: "והשיב, "נכון

  .ע אין הרהור ולא משום הרגילות"כ דמצ"וע" דרכה לכסות' אפי"א "ד הרמ"ע וקאי *

, כבר נכתב רבות אודות כך שהפאות בדורות קודמים היו במראה גרוע בהרבה מפאות זמנינו הנה
אמנם למרבה , והנה אף שכל אחד יכול להווכח בכך בעיון קצר בכל אלבום תמונות משפחתי ישן

( ב עה טו"מ' עי)וטענתם בפיהם שהלא מבואר בפוסקים , הצער ישנם המנסים להתכחש לכך
מ גרוס "כ הגר"וכמש], אמנם זה אינו כלום. ערה של אותה אשה בעצמהנ מש"שהתירו גם פא

היכול , אילו תחתוך את שערות בתך, והגע בעצמך, [ש"מ עיי"ש' ב עמ"ח' אום אני חומה'א ב"שליט
נ כפאות "ובעל כרחנו לומר שלצורך עשיית פא !?נ כפאות זמנינו"תוכל בעצמך לעשות לה מהן פא

כגון אמצעים לשימור המראה , אלא דרוש הרבה מעבר לכך, מתאים "חומר גלם"זמנינו אין די ב
, אמצעים לבניית הפאה ולתפירה מדויקת, רשת מוצלחת, ('חפיפות וכו), החי של השיער התלוש
מגבעת פאה נכרית היא " :נ הוא"ולשון השלטי גבורים בהיתר הפא. ועוד, אמצעים לעיצוב השיער

ונקל להבין שגם אם תחתוך האשה את שערותיה שלה בעצמה  ,"נאה והרבה ידבקו בו שיער
 .של זמנינו" רגילות"התוצרת תהיה רחוקה בהרבה מהפאות ה, ותדבק אותם במגבעת

בכנס  -ל "מסלונים זצ' נתיבות שלום'ה) "כמו שטריימל על הראשהפאות של פעם היו נראות "

 ד סאלאוויציק"הגרמ)" צמר פלדהכמו הפאות של פעם היו נראות ", (ב"ו חשוון תשמ"לאברכים כ

צ רבי דן סגל "הגה) "קש זה היה נראה... הפאות של אז", (שמענו מאברך ששמע מפיו -א "שליט

כמו ליפה על הפאות של פעם היו ", (מתוך הקלטה -ל "ז אויערבאך זצ"א בשם מרן הגרש"שליט

 (.א"שמענו מבנו שליט -ל "צ רבי יוסף ליס זצ"הגה) "הראש

ע "ם מ"מ להרמב"על סה (ז"נדפס בשנת תרפ)שמחה הורוויץ  להרב יצחק' יד הלוי'ספר ב עודוראה 
התחילו לפרוק מעליהן ומעט מעט , אכן הנשים לא הסתפקו בזה...": ל"בזה ד"בתושכתב , קעה

שפרצו נשות  הרחיב עוד בענין הפירצה ובהמשך..." והמסוכן עול הפאה נכרית המזוהם גם
 ללבוש על ראשן פאה נכרית" ישראל ללכת בגילוי ראש וביאר את הקושי שהיה לנשות ישראל

ואם כל בנות ישראל זקנות וצעירות יהיו מוכרחות לכסות ראשן ... ולהפוך הודן למשחית

, ..."בפאה נכרית בשוק נהיה לשמצה ולקלס בעיני הגויים וכפראי אדם שאינם מן היישוב

 ...של הפאות בזמנו" יופי"רמת הו ניתן ללמוד על מדברים אל
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 הראשדברי רבותינו בטעם דין כיסוי 
  ."הוא לאשה פריצותמכלל דפריעת הראש " -.( כתובות עב) א"ריטב

  ".משום פריצות, שאין דרכה של אשה לגלות שערה" -.( שבת נז) ד"פסקי הרי

 - (נשא' פ, על התוספתא' חסדי דוד'לבעל ) ספרי דבי רב

 ". מפני הצניעותדרך בנות ישראל לכסות ראשן "                               

 -( ב"כא ס' ע סי"אה) הלבוש

 ".לאשה שזה הוא פריצות ...לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק"  

 -( 'י' סי) תרומת הדשן

 "...פריצות דגברי משוםדודאי איסור גילוי הראש דהתם איננו אלא "   

ל מכאן לבנות "ואמרו חז, ופרע את ראש האשה" -( פרק ט) מעלות המדות

שכן שערות האשה דבר  ,בפריעת הראשישראל שלא תצאנה 

 ."פריצות וערוה ומרגילים את האדם לידי הרהור ותאוה

שלא תצא   עיקר האיסורדהרי ..." -( שטז' סי, ש קלוגר"למהר) שנות חייםת "שו

 ."דברים בה ולידי פריצות מכח שיבוא לידי הרהוראשה בשערה 

להזהר ולכסות כל וצריכה "... - (מה' ת סי"שער המילואים שו) צמח צדק

 ".שהרי זהו ערוה ותאוה ואיך תעורר תאוה לבני אדם, שערה

וטעם איסור פריעת ראש הוא משום דשיער ..." - (כח' סי) מים רביםת "שו

  "...באשה ערוה והוי פריצותא

דכיון דשמעינן מקרא דדרך בנות ..." - (עשה צו, ג"על הרס) פ פערלא"הגרי

כ "ומביא לידי גילוי עריות וא פריצות הוא דדבר מ"ישראל בכך ש

   ".ל בכלל לאו דלפני עור"דהו ממילא יש בו איסור דאורייתא

, דבאמת השיער הוא ערוה" - (נשא' ת  פ"עה דברי שאולבספרו ) שואל ומשיב בעל

 ...וכבר נזכר בשיר השירים ענין שיער בתוך שאר עניני נויי האשה

 אבל לאשת איש נאסר זאת, הפנויותלא הותר רק לבתולות  ועל כן

 ". למען ישמרו מתבערת היצר ולא יתגרו עליהם יצר הרע

דמאחר דחוה גרמה שיהיה יצר "... - (א"נ פ"על אדר' כסא רחמים'בספרו ) א"החיד

 ".שלא יתגרה יצר הרע באדם הרואה אותה צריכה להיות עטופה -הרע 

  - (עב' כתובותהערות במסכת ') ל"ש אלישיב זצ"מרן הגרי
 ".דכיסוי הראש של נשים הוא ענין שזה ערוה שמביא לידי הרהור"...   

הובא , ו''אייר תשנ - במכתבם) א''נ קרליץ שליט''הגרש וואזנר ו''נן הגרמר

שמצות כיסוי הראש ניתנה  הדבר ברור" -( 'דעת רבותינו'בחוברת 

 ".יותר מן הפנויה כדי להוסיף בצניעותהלאשה הנשואה 

 :עח אות כא' א סי"ח החדשת שרידי אש "שו -ל "יינברג זצי ו"הגריכ "וראה עוד מש

כיסוי הראש של האשה הנשואה קשור בקשר בל ינותק בדרישותיה של "

, שהן מופנות לכל ישראל, וטהרה מוסרית, פשטות, היהדות לצניעות

ל הזכיר את דין כיסוי הראש של "שמשון רפאל הירש ז' ר. לאנשים ולנשים

 ".    באותו פרק בו הוא דן בקדושת המחשבה' חורב'האשה בספרו 

----- 

כדי שיראו שהיא אשת " -ישנם שהמציאו טעם חדש למצות כיסוי הראש  הנה
וביותר דלשון , ים שכתב טעם זהמן הקדמונ לאף אחדאמנם לא מצאנו "... איש

לא תלכנה בנות ישראל פרועות "הוא ( ע כא ב"אה)ע "והשו( ב כא יז"איסו)ם "הרמב
ג "עה סק' א סי"ע שם ובמ"כ בטוש"בנו' ועי), "אחת פנויה ואחת אשת אישראש בשוק 

ודאי שלא יתכן  'כדי שיראו שהיא אשת איש'ואילו היה טעם המצוה , (שביארו הכוונה
 .לכתוב לשון כזו

ועל פי ', ויש שאף אומרים כך ברבים בשיעורים וכד, הטעות בזה מצויה ולדאבוננו
שלא תיראה "טעות זו אף כותבים ומפיצים ברבים שהחובשות פאה צריכות להקפיד 

הנשואות כאשר באמת לפי המצב כיום ניתן לומר שהלואי והיו ]" ו כפנויה"ח
מראה רחובותינו היה אז הרבה יותר  ...כבהיותן בנות סמינר ממשיכות להיראות

ובספר אחד אף האריך לפרט את סוגי הפאות , [...טהור וצנוע והרבה פחות ראוותני
מצא את "ותלה כל הענין בסימני זיהוי בבחינת , "מטעות לחשוב שהיא בחורה"ש

 .ותוך שהוא מתעלם מהבעיה המהותית החמורה שבפאות זמנינ, "ההבדלים

ביסוד הטעם של חובת [ או התעלמות מכוונת]ז בנוי על טעות "כבר נתבאר שכ אכן
ל המבואר בדברי "ולפי האמת כל פאה שאינה עונה על הטעם הנ, כיסוי הראש

לא רק  ,הרי היא היפך כוונת התורה במצוה זו - [ש אם גורמת את ההיפך"וכ] רבותינו
. "ברור וניכר לכל שהיא נשואהיהיה "אלא גם אם , "ו כפנויה"תיראה ח"אם 

בכדי להסיט את הנושא  ל אינו אלא המצאה שהמציא היצר הרע"החדש הנ" טעם"וה
   .ולהסיח את הדעת מהבעיה האמיתית שבפאות זמנינו

----- 
 ושאלתי דהנה, א"נ קרליץ שליט"ה נכנסתי למרן הגר"בחודש אלול שנת תשס

הרוב הגדול של הפאות היום מושכות את העין וגורמות נסיונות לא פחות 
כ לכאורה אם נבוא לדון מצד קיום המטרה של "וא, משיער טבעי המסודר יפה

והשיב לי , מצות הכיסוי לא יועיל כלום מה שטוענות הנשים שאפשר להבחין
 .ספר קרית. ו. א  . ל"עכ" כבר כתבתי מכתב בזה וזה לא מועיל: "ל"בזה

 

ה הולכת ומתרחבת מגמת ההחלפה למטפחת בקרב משפחות "האחרונות ב בשנים
וזאת בעיקר עקב ההתדרדרות החמורה הקיימת בתחום הפאות בשנים , בני התורה
: ו לעידוד הכיסוי במטפחת"וכדברי גדולי ישראל במכתבם משנת תשנ, האחרונות

דאי שזכותן וו, וכמה גדר טהרה וגדר קדושה מתווסף בכך, מה טוב ונאה דבר זה"
אשר הפאות החדשות ברובן הגדול אינן לפי  !(ו"תשנ)ובפרט בעת הזאת , רבה בזה

, ל"י לפקוביץ זצ"מרן הגרמ, א"ש וואזנר שליט"על המכתב חתמו מרן הגר). "גדרי הצניעות

 (. ל"ניץ זצ'ר מויז"ק אדמו"וכ, א"נ קרליץ שליט"מרן הגר

ל "וז. שיש בהם לימוד גדול לענינינו, אחר בענין' שדי חמד'ונביא בזאת דברים שכתב ה
 (:75.' עמ)' אות ג' י' ז מערכת חמץ ומצה סי"בח

דלקבוע הלכה לדורות לעשות באופן שיש חשש איסור אלא שנבוא  ונראה"

כי אחר שיתפשט ההיתר , אין לעשות כן, ל"לעשות תיקונים להסיר החשש הנ

יזכרו ולא יפקדו אין גם  ומעט מעט לא, ההיתר יתפשט לגמרי -י תיקונים "ע

 .אחד מהתיקונים הצריכים כלל

כי כשהתירו , על אניות הקיטור בלב ים שנתפשט ההיתר בימינו תוכיח ונסיעה

י קניית שביתה וגם באזהרה שלא לבוא לידי שום חילול "לא התירו אלא ע

ואוי לאזנים כי פשתה המספחת וכהיתר גמור בעיני הרוב לנסוע בשבת , שבת

ומחללים  ...ומחללים שבת בעצמם להוליך משא בידם ביום השבתלספינה 

שבת בפרהסיא אף אותם אשר מפני הבושה או היראה שומרים שבת מחללו 

כי אחר שהותר מקצתו הותר כולו אך בזה אין להם שום בושה , בפרהסיא

כי נשתקעו אופני וסדרי , בעיניהם לא יבושו ולא יכלמו לעשות זר מעשיהם

ולולא , יתר נשאר במקומו ונמשכין הרבה איסורין קלין וחמוריןההיתר ורק הה

נפתח פתח כחודו של מחט בהיתר הנסיעה לא היו פותחים פתח כפתחו של 

 .אולם לפרוץ גדר התורה והמצוה

. לזה נמצאים מכשולות הרבה אשר נתהוו על ידי קצת היתר בדבר כיוצא

שך מההיתר היו מכריזים ואילו דורות הראשונים המה ראו את אשר נתהווה ונמ

ולא נמצא אחד מעיר שיטה , 'דברים שאמרנו לכם טעות הם בידינו'ואומרים 

ובדור האחרון אשר ראינו פרצות . ת"אוזן לדבריהם האחרונים מצוה בחזר

כי אף אם , ותקלות הנמשכות מכיוצא לזה באלו אמרי הלכה ואין מורין כן

חלילה חלילה להתיר לעשות כן , ןבאמת יהיה מותר על פי הדין על אופני תיקו

והרי אמרו . אחר שעינינו רואות וכלות את אשר נמשך מכיוצא לזהלכתחילה 

והרי ראינו את הנולד כבר בענינים , איזהו חכם הרואה את הנולד( ט"תמיד כ)

  .אחרים ומהם נלמוד לנדון הבא לפנינו כיוצא בזה

יר על ידי המצאת כי אחר שניתן רשות להת, הדבר אשר דיברתי הוא...

ישתקע ולא יאמר שום זכר , אין איש שם על לב תיקונים הנצרכים, תיקונים

כי אם בזאת יאמר נא ישראל דבר זה התירו הפרושים הותר מקצתו , תיקון

  ".ואין זכרון להתיקונים הנצרכים לההיתר אחר שנפרץ גדר האיסור, הותר כולו

 

 

 

 

 

 

 

 !הודעה חשובה
 בתוך ביתה החוברת החשובה [במהדורת כיס] ד הוכנה לדפוס"בס

 ל וגדולי הדורות אודות המקום הראוי להתקשטות"ליקוט דברי חז -

לתרום עבור הדפסת  המעונין (.35' מס -כפי שהובא בגליון הקודם ) האשה
 .40-8455455 :'החוברת אנא ישאיר הודעה בטל

----- 
 הרימו מכשול מדרך עמי המעונין לקבל את החוברת

ישאיר הודעה ברורה עם שמו ', עוז והדר לבושה'אודות הספר  
 .ד בלבד"תשע' א אדר א"י' עד ליום ד - 40-8455455: 'בטל וכתובתו

 [.ב ומודיעין עילית בלבד"ם בבירושלי -החוברת נשלחת ללא תשלום ] 

----- 
   ותרגז הארץ כ נותרה כמות מצומצמת של החוברת"כמו

שחיבר אחד מתושבי רכסים בענין ' ותשקוט הארץ'אודות החוברת 
 . 40-8455455: 'ניתן להשאיר הודעה בטל. הפאות

----- 
י שליחת "ל ע"ניתן לקבל גם בדוא (וכן גליון זה) ל"את כל החוברות הנ

 a3163@etrog.net.il :לכתובת (עם פירוט שם החוברת)בקשה 
כ ניתן "כמו] .ד בלבד"תשע' ח אדר א"עד כ (ל בלבד ללא אינטרנט כלל"דוא)

 [.תענית כג -לקבל בכתובת זו מאמר מורחב בענין הנהגת אשת אבא חלקיה 

 ומרת רבקה בת רחל, ר אהרן זכריה"יהודה לייב ב ר"הר נ"לע

 !יהודי יקר
אנא הרם 

את תרומתך 
עבור הפצת 

' מס)גליון זה 

במקומות ( 35
ניתן . נוספים

להשאיר 
הודעה בתא 

 קולי
40-8455455. 

---- 

תגובות 
 והערות ניתן

לשלוח 
  :לפקס

- 3840  
8455455 

 או בקצרה
בתא קולי 

 .ל"הנ
 

 

האם אפשר , א"ח קניבסקי שליט"מרן הגראת  ששאל, סיפר לנו אברך מקרית ספר
שלבגדים כאלו יש השפעה שלילית על  והשיב ,או גויים ללבוש בגדים שלבשו חילונים

: שכתב, (פ הלא אצלת לי ברכה"עה)תולדות ' ס פ"בחת' עי. ]ראוי להימנע מכךהאדם ו
פ ואלו מגלחין דמלבושיו של אדם נאצלים מקדושתו של הלובש "משמע בירושלמי ר"

ש שלכן "ועיי, "והלובש אותם אחריו יאצל עליו מאותו הרוח לטוב ולמוטב, ה בהיפוך"וה
 [. הלבישה רבקה ליעקב את בגדי עשיו כדי שיאצילו עליו מדת עשיו לבוא במרמה

שהיו , פאה העשויה משערות של גויהכן מה נאמר על אם ' לאחר מכן שאלו נכדו שיחי
והאשה חובשתה על ראשה ומקיפה ], ולא רק לבוש שלה ממש חלק מגופה של הגויה

א שאכן ודאי שאותה השפעה "והשיב מרן שליט, [משכן הנשמה -בשערות אלו את המח 
שיער נ שדנו בה הפוסקים היתה מ"יש לשים לב שהפא. ]שלילית וטמאה קיימת גם בפאה

    [.       ובדורות מאוחרים יותר הלכו רבות בפאה סינטטית, חברתהשלה או של 

 


