




  

  "מכון דעת תורה"ניתן להשיג ב
  ת פאה נכרית בהלכהילבירור סוגי

   ירושלים57124. ד.ת
   054-844-7161  –נייד 
  052-714-9125 –נייד 

@8447161 okmail.co.il  –מייל   

    

  
  י"לדפוס ע סריקה והכנה

  
02-99-55-400  

srikot@srikot.co.il  

 



 בס"ד 

 דברים אחדים למהדורה הנוכחית

 !בו ונשמחה נגילה' ה עשה היום זה

 ארבעת על" נכרית דפאה סוגיא" החשוב הספר נגלות בהגלות' ה מבקשי לכלל הוא בשורה יום
, השוק מן אזל רב זמן שזה לאחרלמורינו הגאון רבי אברהם בריזל ליפשיץ שליט"א, , חלקיו
 להוציאו שוב לאור עולם. ידינו על זו זכות נתגלגלה ה"וב, טוב יראנו מי אומרים ורבים

 וכפי אשר הספר בזה ונתברר שנלמד הלימוד מהלך את להפיץ במטרה הוקם" תורה דעת" מכון
 ה'סוגיה לימוד במסגרת  ישיבותועם בני ה ,א"שליטזצוק"ל ושיבלחט"א  התורה גדולי עם נלמד

-כ עם למדו המכון רבני אלו שורות לכתיבת ועדלאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא,  במקורותיה
 הם הם, מהלומדים שקיבלנו הנלהבות התגובות. המכון במסגרת הסוגיה את בני תורה 0011

 בעקבות זהו .ללמוד וללמד נוספות לימוד מסגרות ולארגן הלאה להמשיך הכח את לנו שנותנים
 שמביא הזה הספר י"ע  וזאת, בסוגיה ולהחכים ועוד עוד לעיין כ"אח מבקשים מהלומדים רבים

דבר  משאיר ולאוהקושיות הרבות שיש בסוגי'ה סבוכה זו,  השיטות כל אתמיישב ומברר  ומסכם

  .ורשאינו בר

 נו המחבר שליט"א עם רבים מגדולי ישראל, וקילסוהו רבנן.יזה נלמד ע"י מור כאמור, מהלך
וכן  ".הדברים את להפריך שיכול מי אין"התבטא על כך:  א"שליט אויערבאך ש"הגר הגדול אוןהג

בעמח"ס רווחא דשמעתתא אמר למחבר שליט"א "השלטי הגאון הגדול ר' חיים לופיאן זצוק"ל 

 וכן עוד רבים ואכמ"ל.  .גיבורים יצא לקראתכם בשמים שביררתם את דעתו"

מחמת הקושי הגדול של עלויות ההדפסה  אךאמנם רצינו מאוד להוציאו שוב מחדש כראוי, 

 לא תפסת", אך שמנו את מאמר חז"ל לנגד עינינו "תפסת מרובה, נמנענו מלגשת אל המלאכה
  מצומצמת זו. הוהחלטנו בס"ד להוציא את הספר במהדור

כדי שנוכל להפיצו בזה פונים אנו אל נדיבי עם: אנא! עזרו לנו בהדפסת הספר כראוי וכיאות לו ו

וכבר אמרו רז"ל "עושה צדקה בכל עת, זה הכותב  .בבתי המדרשות ובישיבות הקדושות ברבים

 ספרים ומשאילן לאחרים".

 וכן אמן דברי תלמוד תורתך באהבה" כלשנזכה כולנו "ללמוד וללמד לשמור ולעשות את  ר"ויהי
 .רצון יהי

 התורה בברכת

 "תורה דעת" מכון



 

 התודה והברכה

 לידידנו היקר והנעלה

 ר' דוד בן שרה שליט"אהרב 

 על תרומתו החשובה להדפסת הספר

 למען חיזוק גדרי הקדושה והצניעות בעם ישראל

 יהי רצון שיתברך בעליה בתורה ויראת שמים ופרנסה טובה 

ויזכה לגדל ולחנך את ילדיו לתורה לחופה למצוות ולמעשים טובים 
 כשאיפתו הטהורה מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא 

 ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח 

 ויתמלאו כל משאלות ליבו לטובה ולברכה

 יו משכיל וה' עמו"ויתקיים בו הפסוק "ויהי דוד לכל דרכ

 אמן וכן יהי רצון

 התודה והברכה

 ספר זה יוצא לאור

 "קרן עמל התורה"ע"י 

  הרה"ג רבי אברהם דיין שליט"אשע"י 

 בארה"ק "אור יוסף"ראש מוסדות 

 יהי רצון שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה

 עד ביאת משיח צדקנו

 אמן כן יהי רצון































































































































































































































































































































































 





ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç" úåôñåä íò ì  

  

קנה

äøá äàåùð øòù éåìéâ øåñéàì äøåúá øå÷îä"ø ,óòúñîäå úéøëð äàô ïéðòì  

àúéà  מאכילתו  ? —ואיזו היא דת משה . ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית .)ב"ע( במשנה בכתובות  
àúéà  ג דלא "שנהגו בנות ישראל ואע"י "פירש[ואיזוהי דת יהודית . ולא קוצה לה חלה ונודרת ואינה מקיימת' שאינו מעושר וכו

  יוצאה וראשה ] "הוא מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל ? —ואי זו היא דת יהודית  ")ד, ע קטו"ע אה"יב וטושו,אישות כד(ם "וברמב, "כתיבא
  .כ"ע. 'ומדברת עם כל אדם וכו, וטווה בשוק, פרוע  

æå"ì  היינו בדבר שהיא מכשילתו כי הנך , דית אין לה כתובההאי דעוברת על דת משה ויהו : "– )'ט' סי( ש שם"הרא  
æå"ì  קטנים(דבעוון נדרים בנים [כגון שהאכילתו חלב או דם וכן נודרת ואינה מקיימת בשביל בניו , דמתניתין וכיוצא בהם( 

 יהודית ודת, אבל אם היתה עוברת בשאר עבירות כגון שהיא עצמה אכלה דבר איסור לא הפסידה כתובתה. ]גמרא, מתים
דוקא דת משה ויהודית "ל "ח וז' ש כלל לב סי"ת הרא"ע בשו"ל וע"עכ" משום חציפותא ומשום חשד זנות הוא דמפסדה

ולא מגרש לה אלא ' ד מומר לדבר אחד הוי מומר לכל התורה כולה כו"למ' אפי' אבל אכלה חלב כו', דקתני במתני
וף דבר בזינתה תחת בעלה שאיבדה כתובתה אלא אף העוברת על כלומר לא ס : "–ובמאירי בכתובות שם כתב ". בכתובתה

  ואחר כך פירש פרטים שבדת יהודית וכולם ענינים של צניעות ומתורת שהם דברים של פריצות ' דת משה ויהודית וכו
   –ע שם באורך "וע. 'וכו" ויוצאים מהם דרכים ושבילים לזנות  

úåôñåúáå  וזהו , שיפול על פניה מזהרוריתו,  צמר אדום היא טווה–טווה ורד'  פיח"ר "–ה בטווה ורד כנגד פניה "שם ד  
úåôñåúáå  או נתנה וורד או הדס או ' ואמרו וראשה פרוע וכו"ם שם "המשניות להרמב  ובפירוש–" עזות מצח ופריצות

  מקובצת שם  שיטה וב–" רמון וכן הדומה לזה בגבות עיניה או על לחייה וכל כיוצא בזה מן הפריצות ומיעוט הצניעות
  ". ם שנותנת וורד סמוך לפדחתה או בפילכה כנגד פניה והוורד נותן אדמימות בפניה"הנכון כמו שפירש הרמב"...  

äù÷îå  ואמאי לא קרי לה דת , י"פירש[ראשה פרוע דאורייתא היא : ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע : – )שם( בגמרא  

äù÷îå  ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה ] בכל מקום לשון גילוי הוא. ופרע, .)'סוטה ח(י "פירש[' ש האשהופרע את רא'דכתיב ] משה
  ואלו הן הדברים שאם עשתה אחת מהן עברה : "בביאור מצוה זו )יא,שם(ם "ל הרמב"וז. לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש

  . מה שתירצוש בגמרא בבלי וירושלמי"וע". יוצאה בשוק ושער ראשה גלוי, על דת משה  

ùéå   מפני , מזה יש לנו דיוק שלאשה אחרת אין חובה לגלות שערה, התורה צוותה להעניש הסוטה לגלות שערה : –לשאול  
ùéå  איך משמע מהפסוק דאסור  , אבל אם היא רוצה בעצמה לגלות ראשה, שלא חושדין בה שעשתה שום עבירה–   ?–    ?  

ùøôå"é  נ "ה הכי לנוולה מדה כנגד מדה כמו שעשתה להתנאות על בועלה מכלל דאסור אמדעבדינן ל. אזהרה" : – שם  
ùøôå"é  מדכתיב ופרע מכלל דההוא שעתא לאו פרועה הות שמע מינה אין דרך בנות ישראל לצאת פרועות ראש וכן עיקר."  

øåàéáäå  א"ג הי"ם סוטה פ"רמב. ה ופרע"י במדבר ה יח ד"רש' עי, הרי פריעת ראש הסוטה הוא עונש, דהנה, בזה הוא .  
øåàéáäå  ולכך היה פורע ראשה , שדרך בנות ישראל להיות ראשיהן מכוסות ? —ופרע למה " )טז,נשא ט( ר"וכמפורש במד
והלכת בדרכי העובדי כוכבים שהן מהלכות ראשיהן , את פרשת מדרך בנות ישראל שדרכן להיות מכוסות ראשיהן: ואומר לה

' ואמרינן במס, ופרע את ראש האשה :  "–כתב  )ק"בכתובות שם מובא גם בשמ(י מלוניל "ובר !  –" הרי לך מה שרצית, פרועות
ומכאן לבנות ישראל , אלמא דלא היה לה לגלות את ראשה, לפיכך הכהן מגלה לה את ראשה, היא גלתה לו את ראשה, סוטה

, "המקום גילה עליה, היא גילתה את עצמה לעבירה' דדין לו כובמדה שאדם מודד מו : "– :)סוטה ח(ל המשנה " וז,"שלא יצאו בפרוע ראש
" מדעבדינן לה הכי לנוולה מדה כנגד מדה כמו שעשתה להתנאות על בועלה מכלל דאסור: "הראשון' י בפי"וכך הם דברי רש

, מוכח מהעונשדג עשה צו "בספר המצות לרספ פערלא "ובהגרי, ע פז"ת אה"מהדות חסד לאברהם "ופירש בהפלאה וכן הוא בשו
  פ וגלחה "יב עה,ט דברים כא"בעה' ועי( ".'היא קלעה לו את שערה וכו ".)סוטה ט(ובברייתא , שעשתה עבירה בתחילה בגילוי ראשה

  .'מביא לידי עבירה'מכל זה רואים שההתנאות בשער , )'לא ואשה שלא תתקן שער ראשה כו,ע במדבר ה"ובאב, את ראשה  

ùåøéôáå  מ אין דרך בנות ישראל לצאת "ש, נ מדכתיב ופרע מכלל דההוא שעתא לאו פרועה הות"א : "–י "השני דרש  
ùåøéôáå  דדבר פריצות הוא ומביא לידי "י שרואים מכאן "פ פערלא שם שכוונת רש"מבאר הגרי" פרועות ראש וכן עיקר  
ùåøéôáå  לפיכך אסור, א" גילוי עריות.  

                                                 
כיון דחזינן שענש ... י אפשר לומר"ובשלמא לפירוש הראשון של רש, מהיכא משמע להו דיש איסור בדבר, לכאורה: "...פ שם"ל מהרי"וז) א

וכי משום שכן נהגו בנות ישראל נימא , י שכתב עליו שהוא העיקר קשה טובא"אבל לפירוש שני של רש, ר לעשות כןמ דאסו"הכתוב עלה ש
מכל מקום לא , פ שנזכר מנהג זה בתורה"ואע, ודלמא אין בה אלא תורת מנהג שנהגו בו בנות ישראל מדעתן ? —דאית בה איסור דאורייתא 

ומסיים , "ם כן מנלן איסורא בפריעת הראש כיון שאין לנו ראיה אלא שכן היה מנהג בנות ישראלוא' משום זה יש בו איסור דאורייתא וכו
ואם , מ דדבר פריצות הוא ומביא לידי גילוי עריות"ש, דכיון דשמעינן מקרא דדרך בנות ישראל בכך"י הוא משום "שביאור הפשט בדברי רש

דדבר פריצות הוא ומביא ': הדבר ברור שנהגו כן מטעם, חזינן שנהגו לכסות ראשן כלומר כיון ד-ל "עכ" כן ממילא יש בו איסור דאורייתא
על " כרבל"הוא כלשון הערוך ערך " אין דרך"י "ולשון רש. וממילא יש בזה איסור תורה משום שהדבר מביא לידי עבירה', לידי גילוי עריות



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  

  

קנו

äðäå  כדאמרינן במס, אבל בבית וחצר מותרת בגילוי השער, ר" הוא רק ברהשאיסור התורה, מצינו כאן דבר מיוחד '  
äðäå  ן על "ובר' י ובתוס"ש ברש"וע, "כ לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה"ואלא בחצר א: "כתובות עב

' ילקוט פר, מאירי, א"רשב, י" ובהגהות אשר])ד"ה סק"ח ע"או(א "מג, )ד"שם סק(מ "ד, ש ודוקא"ה ומ"ו ד"קט' ע סי"י אה"ובב[ף "הרי
א והנמוקי "והריטב, "שהרי כולן רגילות לצאת בחצר פרועות ראש: "ל"ק בשיטה מקובצת וז"י מהדו"וכן הוא ברש ,נשא

  חזינן שהתורה לא הקפידה על גילוי שער –" שרובן הולכות בחצרן בפריעת הראש כיון שאין שם רואין: "יוסף כתבו
  , י"ל בפירושים ברש" כנ,בביאור טעם האיסור )'י' סי( ד"וכן מפורש בתרוה, ער בפני אחריםאלא על ההתנאות בשי, האשה

  דבחצר האשה אינה צריכה שום כיסוי דודאי איסור גילוי הראש דהתם איננו אלא משום פריצות דגברי והיכא דלא : "  – ל"וז
  ".שכיחי רבים כגון בחצר אין קפידא  

íøåîä  פרצה קוראת —כמו שדה שגדרה נפרץ ( שפורצת הגדר שבינה לאחרים" ר פריצות הואדב"שההתנאות בשער : מזה   

íøåîä  כתובות שם( א"וכן מפורש בריטב". מביא לידי עבירה"והתוצאה היא ש, )ב' וישלח אות ה' תנחומא פר' עי, ו לגנב"לכשר ק( 

לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק שזה  ")יף בכא סע' ע סי"אה( וזה לשון הלבוש )ל"כנ(ד "בתרוה, .)שבת נז( ד"רי' בתוס
ל גודל האיסור "הנה מבואר בדברי חכמינו ז: "  – "גדר עולם"ל מרן החפץ חיים בהקדמת ספרו "וז  –" הוא פריצות לאשה

 כ"של האשה שיוצאה בשוק וראשה פרוע דהיינו ששערותיה מגולות בלי כיסוי מה שנשי העם אשר אנחנו יושבים בקרבו ג
  כמו גדר לשמירת כרם , הוא גדר שגדרה תורה בינה לאחרים, נמצא שמצות כיסוי הראש, "מצד הצניעות כידועמצד הצניעות כידועמצד הצניעות כידועמצד הצניעות כידוענזהרות מזה 

  .ושדה  

êëå   לומר לה, שמהות העונש הוא, "ופרע את ראש האשה" עונש הסוטה המפורש בפסוק )ר נשא"ל מד"כנ(פירשו חכמינו :  
êëå  "דאילו בגשמי גילוי השער נוי , דהיינו ניוול רוחני!!! פרוצה את:  בזה שמגלין שערהכמכריזין עליה"! הרי לך מה שרצית

הוא סמל אות קלון ובזיון גדול שהתורה הענישה בזה את הסוטה , שגילוי שער נשואה, מפרשת סוטה למדין אנחנווייפוי הוא 
מקבצין עליה קיבוץ גדול של " )ג ה"סוטה פ(ם "ל הרמב"וז, לבזותה על חשד שעשתה עבירה חמורה שביהרג ואל יעבור

וכל איש "  ַתֲעֶׂשיָנה ְּכִזַּמְתֶכָנהֹאְוִנַּוְּסרּו ָּכל ַהָּנִׁשים ְול )יחזקאל כג מח(: שנאמר, שכל הנשים הנמצאות שם חייבות לראותה, נשים
  שזהו " גילוי עריותדבר פריצות ומביא לידי "בניוולה ובזיונה שהיא מוצגת כהולכת ב" שיחפוץ לבא לראותה יבא ויראה

  . הדבר שחושדין בה  

ïééåöéå   לא מצינו עונש של בזיון כגון זה— מבראשית עד לעיני כל ישראל —שבכל התורה .  

úéáä   כ הלכה זו היא "א, ל"כיון שכל איסור קישוט זה נלמד מהטעם שהוא פריצות ומעשה סוטה כנ,  הקשה)ח יד"או(יצחק  
úéáä  מנלן שאסורה לצאת בקישוט השער, אבל לרבנן דלא דרשינן ונקטינן כוותייהו, א דקראשמעון דדריש טעמ' רק לר ,
ומובא . מ צ"ב(ש "ויותר מזה מבואר בתוספות הרא] וכן הוא בעוד אחרונים! [ע דרשינן טעמא דקרא"דלחומרא לכו, ותירץ

 אבל היכא דפשיטא לן שזהו טעמא ,שמעון אלא היכא דמפשטיה דקרא לא מוכרח הטעם'  דלא פליגי רבנן על ר)ק שם"בשמ

                                                                                                                                                                        
וכוונת , "שהוא פריצות ומביא לדבר עבירהבנות ישראל להתכסות בו  שאין דרךבגד אדום כגון כרבלתא דתרנגולא ' פי. "בברכות דף כ' הגמ
י קיצר בלשונו "מפני שהוא פריצות ומביא לדבר עבירה ורש" אין דרך"כ כתב לשון "היא כמו שסיים הערוך שג" אין דרך"י במה שכתב "רש

שהרי כל , "להתנאות"ע ראש הוא מטעם צניעות די בשני הפירושים כיוון לדבר אחד דהטעם דאסור לילך בפרו"ז יוצא שרש"לפיו. כדרכו
ורק משמעות דורשין איכא , ל"הילפותא של האיסור דאורייתא דילפינן ממנהג כיסוי הראש הוא מזה שטעם המנהג הוא משום צניעות כנ

  .בינייהו איך האיסור נלמד מהכתוב בתורה

רבנן אמרי אף בחול אסור לצאת בהן ' ילמדנו רבינו מהו שתצא אשה וכו  " :-) פ ברית כרתי לעיני"וכן הוא בילקוט איוב לא עה(ל שם "וז) ב
שלא נתנו תכשיטין לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן לתוך ביתה שאין נותנין , לרשות הרבים מפני שהעם מסתכלין בה ופגם הוא לאשה

ראה , ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה) אא "ל(אמר רבי שמואל בר נחמני ראה מה כתיב באיוב , הגנב ביותר לפני הכשר לפני פרצה
לכך צריכה אשה להיות יושבת בתוך הבית ולא תצא לרחוב , באשת איש על אחת כמה וכמה, לא נסתכל בה... צדקתו של איוב ומה בתולה

ויברך אותם ) בראשית א(ר יהודה בר שלום תדע לך שכך כתיב "שלא תכשל עצמה ולא תביא מכשול לבני אדם ונמצאו מסתכלין באשת איש א
שהרי דינה בת , שלא תצא ותגרום תקלה לעצמה... וכבשה כתיב האיש כובש האשה, אלהים ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה

זה שאמר הכתוב כל , ותצא דינה בת לאה) ו. (מנין ממה שקראו בענין ותצא דינה, יעקב בשביל שהיתה רגילה פדרנית גרמה תקלה לעצמה
ר יוסי כשהאשה מצנעת את עצמה בתוך הבית ראויה להנשא לכהן גדול ותעמיד כהנים גדולים "א, )ה"תהלים מ(בודה בת מלך פנימה כ

ר פנחס הכהן בר "א, תנשא למי שכתוב בהן ושבצת הכתונת שש, ממשבצות זהב לבושה, אם תכבד עצמה בתוך הבית', שנאמר כל כבודה וגו
, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך) ח"תהלים קכ(שנאמר , כשם שהמזבח מכפר כך היא מכפרת על ביתה, ביתחמא בזמן שהיא צנועה בתוך ה

דבר אחר אשתך כגפן פוריה אימתי היא כגפן פוריה בזמן שהיא בירכתי , )'ויקרא א(ואין ירכתי אלא מזבח שנאמר ושחט אותו על ירך המזבח 
  ".בנים נמשחין בשמן המשחה סביבתעמיד , ואם עשתה כן בניך כשתילי זתים, ביתך

ועזאל היה על מיני צבעונין ועל מיני ' מיד עמדו שני מלאכים שמחזאי ועזאל כו' כיון שעמדו דור המבול כו] מד, ו[בראשית [ל ילקוט "וז
 עומד בקלקולו עזאל לא חזר בתשובה ועדיין הוא' שמחזאי חזר בתשובה כו' תכשיטין של נשים שמפתים את בני אדם להרהור עבירה כו

  .והוא עזאזל שבתורה' להסית בני אדם לדבר עבירה וכו



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç" úåôñåä íò ì  

  

קנז

  וכאן פשיטא לן שזהו , )ל"ובזה מיושב קושית הבית יצחק הנ(! גש שלכן יש אופן דחוסמים שור בדישו "ע דרשינן ע"דקרא לכו
  .ל"כנ, שהרי כל האיסור נלמד מהטעם, טעמא דקרא  

ìë  אלא משפט הוא וטעם יש , י טעםהאמור מורה באצבע שאין כאן גזירת הכתוב כשעטנז ופרה אדומה שהם חוק בל  
ìë  דילפינן מפרשת סוטה שהתורה אוסרת גילוי השער משום פריצות, בדבר .  

øàåáîå  שלא ולא מצות לא תעשהולא מצות לא תעשהולא מצות לא תעשהולא מצות לא תעשה,  לאשה לכסות שערהלא נתפרש בתורה במצות עשהלא נתפרש בתורה במצות עשהלא נתפרש בתורה במצות עשהלא נתפרש בתורה במצות עשהשדין כיסוי השער , מכל האמור   
øàåáîå  מ שדרך בנות "ש, ותה לגלות ראש הסוטהמזה שהתורה צו ! – כל האיסור נובע מהטעםכל האיסור נובע מהטעםכל האיסור נובע מהטעםכל האיסור נובע מהטעםאלא , תפרע שערה

  , ומבינים מזה שהטעם שלא הלכו בשער מגולה הוא משום שההתנאות בשער פריצות הוא, ישראל שלא לצאת בשער מגולה
  .ולכן אסור  

äúòî  שכל בתי החרושת שמייצרין אותן מטרתן היא שיהיה בהן אותה שכל בתי החרושת שמייצרין אותן מטרתן היא שיהיה בהן אותה שכל בתי החרושת שמייצרין אותן מטרתן היא שיהיה בהן אותה שכל בתי החרושת שמייצרין אותן מטרתן היא שיהיה בהן אותה , כשבאים לדון על הפאה הסינטטית של זמנינו        
äúòî  מנעול על מיד הוא יסגר, שלא נראות כשיער פאות שייצר חרושת ומצליחין בכך שהרי בית, עולת נוי של שערעולת נוי של שערעולת נוי של שערעולת נוי של שערפפפפ 
ויש , כידוע לכלכידוע לכלכידוע לכלכידוע לכל, אם לא יותר, הלא היא פועלת את אותה הפעולה של שער ? —איך יעלה על הדעת שהפאה מותרת , ובריח

הלובשת פאה ". דבר פריצות הוא ומביא לידי עבירהש"בה אותה תוצאה כמו שער ממש דילפינן מקרא שהוא מעשה סוטה ו
בין " מכוסות"בין מגולות בין , וכל הפאות של זמנינו בלי שום הבדל! עושה לעצמה במו ידיה כדוגמת הסוטה בבזיונה

  וכמו שבשער שלה אסור , כמו שער שלה ממש, הן" דבר פריצות ומביא לידי עבירה", בכל גודל שהוא, שלימות ובין חלקיות
  .כך הוא ממש בפאה, בין שלימות ובין חלקיות בכל גודל שהוא, "מכוסות"בין מגולות בין   

åìéà  ונתעורר נידון פאות , או מצות לא תעשה שלא תגלה שערה, נתפרש בתורה במצות עשה לאשה לכסות שערה  
åìéà  דכיון דפשיטא לן דזהו , ל" הנש"הרא' היינו באים לסוגיא דדרשינן טעמא דקרא כדברי תוס, הסינטטיות של זמנינו

 אבל —משום שיש בה אותו הטעם ממש כמו שער , מרבינן גם פאה נכרית שאסורה מדאורייתא כשער ממש, טעמא דקרא
מ שדרך בנות ישראל שלא לצאת בשער "ש, דמזה שהתורה צוותה לגלות ראש הסוטה – מאחר שכל איסור זה נובע מהטעם

 –ל "משום שההתנאות בשער פריצות הוא ומביא לעבירה כנ, לכו בשער מגולה הואומבינים מזה שהטעם שלא ה, מגולה
דממקום שילפינן , היתה הפאה אסורה כשיער, ל"ל ואת דברי הבית יצחק הנ"ש הנ"הרא' אם לא היה לנו את דברי התוס' אפי

   בכלל הטעם ונלמדת שהרי הפאה, משם ממש ילפינן שאסור לצאת בפאה, ל"מהטעם כנ, דהיינו, שאסור לצאת בשיער
  !מאותו המקור שילפינן שיער ונכללת ממש בגוף האיסור שאסרה תורה  

øåöé÷áå  – : שהרי בתורה לא כתוב ששיער אסור, שם כתוב שפאה נכרית אסורה, איפוא שכתוב בתורה ששיער אסור ,  
øåöé÷áå  תוצאה שבאה מהפאהוממילא ה, שהשיער גורם לזה זהו האיסור, אלא כתוב שהתוצאה שבאה מהשיער ,  
øåöé÷áå  זהו האיסור שאסרה תורה–כידוע לכל ,  ועוד יותר–היא בדיוק אותה תוצאה כשיער , שהפיאה גורמת לזה .  

ïëì,  המובהק של ונכדו ותלמיד(וכך כותב הגאון הגדול בדורו רבי אברהם תאומים , מצד הסברא דעת רבותינו שהפאה אסורה   

ïëì,  כיון דעיקר האיסור משום פריצות שהיא מתנאית לבני אדם: ")פז' ע סי"ת אה"מהדו( חסד לאברהםת "בשו )הגאון מליסא ,
זהו האיסור שאסרה ... תורה אחת להם ואסור מן התורה הואיל וקישוט זה אסרה תורה, מה לי שער עצמן או שער נכרית

  יש איסור ' ה פרוע מטעם פריצות קאתינן עלה כוכיון דהך דיוצאת וראש: ")ג, עה' ח סי"או( וכך כתב בישועות יעקב". תורה
  ". תורה  

úìéàùáå  א "זה כתב ארבעים שנה אחרי תשובתו בח(". ה כשערה ממש"פאה נכרית שבמקום שערה עומדת ה: ")ב ח"ח( ץ"יעב  

úìéàùáå  ועיין להלן בסוף דברי החקל יצחק' ט' סי(.   

éöòáå   לכן נראה לי ' וטעה בזה טעות גדול דלדבריו תיקשי כו: " וכתב עליוג"הביא דברי הש )ב"כא סק' ז סי"אהע(ארזים  
éöòáå  עתידים ליתן את הדיןחדשים מקרובחדשים מקרובחדשים מקרובחדשים מקרובוהמורים היתר , פשוט דאסור לאשה נשואה להתקשט בפאה נכרית ."  

æå"ì  שהוכיח , ת באר שבע"ד לית נגר בר נגר דיתרץ ויסתור את הוכחת שו"אלא דלע: "...ג"ש' ח סי"באו" תורת שבת"ה  
æå"ì  ק אמר לך אפשר בפאה "מדאמרו בנזיר ות, באורך דנושאות פאה נכרית בדרך ובאופן שתהא נראית כשיער עצמן

כ עוד יכול לומר אי אפשי באשה כ עוד יכול לומר אי אפשי באשה כ עוד יכול לומר אי אפשי באשה כ עוד יכול לומר אי אפשי באשה """"דאלדאלדאלדאל, , , , מ דנראית ממש כהולכת בשיער עצמןמ דנראית ממש כהולכת בשיער עצמןמ דנראית ממש כהולכת בשיער עצמןמ דנראית ממש כהולכת בשיער עצמן""""ושושושושי ומחזי כאינה מגולחת "רש' ופי, נכרית
שאין שאין שאין שאין , , , , וכן הוא אצל פיאה נכרית דנשי דידןוכן הוא אצל פיאה נכרית דנשי דידןוכן הוא אצל פיאה נכרית דנשי דידןוכן הוא אצל פיאה נכרית דנשי דידן, , , , נראית ממש כשיער עצמןנראית ממש כשיער עצמןנראית ממש כשיער עצמןנראית ממש כשיער עצמןמ דמ דמ דמ ד""""אלא שאלא שאלא שאלא ש, , , , מגולחת שעין בעין נראה דמגולחת היאמגולחת שעין בעין נראה דמגולחת היאמגולחת שעין בעין נראה דמגולחת היאמגולחת שעין בעין נראה דמגולחת היא

אבל גם ... זימה היא, ולפי זה למה לא נאמר שערה הנה, , , , אדם יכול להבחין אם בשיער עצמן או בפאה נכרית היא מתקשטתאדם יכול להבחין אם בשיער עצמן או בפאה נכרית היא מתקשטתאדם יכול להבחין אם בשיער עצמן או בפאה נכרית היא מתקשטתאדם יכול להבחין אם בשיער עצמן או בפאה נכרית היא מתקשטת
' עי(רייתא היא ונדר דאו, בבית ובחצר קבלו עליהן נשותינו משנים קדמוניות שלא ללכת בשום דבר הנראה ודומה לשיער

ה אסר להם מצד אל תטוש תורת "ואפ, ש מצור לצידון אף דאי אפשר להו כמו לאבותיהם"יוחנן לבני ביישן לילך בע' שלא התיר ר: פסחים דף נ

                                                 
אפילו למאן דלא דריש טעמא דקרא לקמן בפרק המקבל דאמרינן אלמנה בין עניה בין עשירה אין ממשכנין  : "-ש שם "ל תוספות הרא"וז) ג

 לא אזהר אלא לטובתה של בהמה אי משום דמעלי אבל הכא פשיטא דרחמנא, אותה היינו משום דפשטיה דקרא משמע בין עניה בין עשירה
  .ל"עכ" לה אי משום דלא תצטער



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  

  

קנח

לכן על המתפרצות בעם לשאת פאה נכרית , )ד דדבר המותר שנתקבל שלא בטעות לסייג ולפרישות אין לו התרה"ס רי"ד ר"בי' ועי, אמך
  ובבית ובחצר , נ וכדומה איסור גמור הוא מדינא"מראות את עצמן כאילו הן מבנות שיער ללכת בהם בשוק או לבהכו

  .ל"עכ" כ נאמר עליהן ופורץ גדר ישכנו נחש"ג  

åùáå"ú   בספר באר שבע ובכל האחרונים ורובם מסכימים לאיסור ועיין  כבר האריכו: ")ט"ד נ"ב יו"ח(דברי חיים כתב  
åùáå"ú   א " ובריטבבכתובותן "ויותר מזה מבואר בר,  שרבו האוסרים וכן בעצי ארזים אוסר)ה,ע כא"באה(בכנסת הגדולה
והביאו [" דזה הוי דת יהודית, ז שאפילו לתת חתיכת משי וכדומה על הפדחת שיהיה דומה לשער אסור" מובא באסדשם 

ע דברי " וע"].ז שלא לברך נגד אשה המלובשת פאה נכרית"מש וברה"ז יש ליזהר בק"ולפי"ה ומסיים "ם בדעת תורה סיע"מהרש
ל במעהרין שגם שם לא הלכו "ח ז"באמת אין אנו צריכין לזה כי ידעתי בבירור בהיותי אצל מו: "א ל שכתב"חיים ח

 וכפי ששמעתי אז לא נמצאת בכל מדינת אשכנז שום אשה חשובה לילך בשערות ופאה נכרית רק, ו"במלבושי פריצות כזה ח
ו לא על זה "ר מקרוב נשתרבב המנהג הזה מן האפיקורסים ולכן ח"ורק בעוה, איזה מנקלי העם פחותי הערך והיו לקלס

ק רבי סיני "לנכדו הגה "גנוזה חמדה"וב". נאמר שהותר גם לנשי מדינתינו לנהוג כן והאיסור במקומו והעובר לוקה מן התורה

מרן הקדוש מצאנז בעל [=ז "אשר אא] פאות[תחילו קצת נשים ללבוש בשייטלעך בשנים ההם ה": ו"א עמוד צ"ח, ע"מזמיגראד זי

אחר כך היה מעשה ! ואין שום חילוק בין פאה נכרית לשערות עצמה, היה אומר שהוא אסור על פי דין] ע"דברי חיים זי
שכל זה  : –ואמר , והלך לבית הכנסת ועשה הספד, ז שלשה מילדיו אז אמר שברצונו לעשות להם הספד"שנפטרו אצל אא

  היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך  :)שבת קה( ל"על דברים אלו אמרו חז: ואמר !ל"בא לו מחמת שמחריש על הנ
   !". –לזאת מוכרח לצעוק ולצאת נגד זה בכל כחו  ! –עד שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה    

äâä"÷  ש רואה היטב שאין חילוק בין שערות עצמן "ע ביר"מי שלומד שו: ")מתוך דרשה שנדפסה( ל"ד מבעלזא זצוק"מהרי
äâä"÷  ובספר שולחן ". דבאמת אסור הפאה כמו שער שלה: ")ב א"ח( ת הסבא קדישא"בשו". לפאה נכרית שנקרא שייטל  
äâä"÷   התורהדהעיקר כהשיטות דפאה נכרית אסור מן : "י"שראהו בכת )ה"ח(  העתיק מתשובת מנחת אלעזר)ב ט"ח(העזר."  

åùáå"ú   ד הנשים אשר מקרוב נהגו את עצמן לישא על ראשן "שאלתו שאלת חכם נכון הגיעני ע: ")פא' סי(חקל יצחק  
åùáå"ú  "שהמין הנראה שהמין הנראה שהמין הנראה שהמין הנראה  ועל גבה פרוס מכסה דק מחוטין מעשה רשת באופן ממין הנראה כשערותממין הנראה כשערותממין הנראה כשערותממין הנראה כשערותוהוא נעשה " זשיאאן

ועתה פרצו ללכת ברחובות קריה בהזשיאאן לבד בלי , פחת על גבי הזשיאאן ועד עתה היו לובשין מט, נראה מתוך הפרוסהכשערותכשערותכשערותכשערות
וכתב שם , "דיש בה איסור דאורייתא משום פריצות כמו בראש פרוע לגמרי' למען לברר חומר האיסור הנני כו' מטפחת כו

  לכל האוסרים האיסור הוא , יערוהפאות של זמניהם שכן היו נראות כש, שהפאות של זמניהם שלא היו נראות כשער אסרו מדת יהודית
  . מדאורייתא  

åùáå"ú   נשים צנועות ונוהגין סלסול בעצמן שלא ליתן על ראשן פאה נכרית אם מותרין , שאלה: ")תקע' סי(תשורת שי  
åùáå"ú   ד אינו סלסול רק מדינא "לענ, מאיזה צומח בארץ לא משער רק דומה ממש לשערמאיזה צומח בארץ לא משער רק דומה ממש לשערמאיזה צומח בארץ לא משער רק דומה ממש לשערמאיזה צומח בארץ לא משער רק דומה ממש לשערבקונסט האר שייטל העשוי  
åùáå"ú  ל" ועוד הרבה עשרות אחרונים אוסרים ואכמ–' וכו" ויש בה משום פריצות' סור כוא.  

øáëå  וכמבואר , ועוד אחרונים )ב"י מכון ירושלים בשנת תשמ"שנדפס ע( נתברר מהגאון בעל חות יאיר בספרו מקור חיים  
øáëå   ר הפאה אסורה מדאורייתא "ג סובר שברה"שגם הש, "פאה נכרית בהלכה"ו" דת משה וישראל"באריכות בספרים

ורק מכח הראיות הוא , ג הוה אמינא שהפאה בחצר היה צריך להיות כשער ממש"וכן רואים מזה שהיה להש, כשערה ממש
, ר אין הנידון בה מאיסור דאורייתא"אה נכרית ברהפי דא ,ר אסורה מדאורייתא כשער ממש"ל שברה"מ דס"ש, מתיר בחצר

" דת יהודית"שהרי כל איסורי , פשיטא שבחצר מותר ואין צריך לראיות, "דת יהודית"סור אלא כל הנידון בה הוא רק מאי
ג שם "ש( במבוי שאינו מפולש אין איסור' ואפי, אין איסור בחצר, "דת יהודית"כגון קלתה וטווה ורד שאסור בשוק משום 

היינו דלא קיבלו " רכל מקום לא נאסמ"דג משום " ואת טעם ההיתר בחצר נימק הש— )'ף אות ב"מדפי הרי: בכתובות דף לב
ר פאה "והיינו משום שברה, )היטב בדבריו' עי(ובלי נימוק זה היה אוסר פאה נכרית בחצר כגופה ממש , עליהן איסור בזה

הנהו תרי גיסי רבי יוסף שאול ' להגאונים הגדולים וכו( ה"ע' וכהסברת המגן גבורים סי, נכרית אסורה מן התורה כשער ממש

כ ממילא דווקא "דבחצר כיון דאין בו רק משום דת יהודית שנהגו בעצמן א: " – ל"וז )ל"נזאהן ורבי מרדכי זאב איטינגא זנאט
, כלומר. ל"עכ". ר דהתורה אוסרתה שפיר אסור אף בפאה נכרית"אבל ברה, בשערותיהן עצמן נהגו אבל לא בפאה נכרית

ולענין זה הפאה כשערה ,  לידי עבירה משום שהשער מייפה אותהר הוא משום פריצות שמביא"שאיסור גילוי השער ברה
  מה לי שער , וכיון שעיקר האיסור משום פריצות שהיא מתנאית לבני אדם": וכדחזינן בנזיר כח, כמבואר לעיל, ממש כידוע

  . ")לאברהםחסד "ל מה"כנ( "הואיל וקישוט זה אסרה תורה! תורה אחת להם ואסור מן התורה ? —עצמן או שער נכרית   

                                                 
  .'כנגד פדחתה וכו' טווה ורד'כוונתו מהפירוש שפירשו ב' לכאו) ד



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç" úåôñåä íò ì  

  

קנט

îâäå äðùîäî úéøëð äàôä øúéäì øå÷îä ' úáù úëñîá  
åéøáã áåùééå øåàéáå íù íéøåáâä éèìùä éøáãá úåéùå÷ä  

  

à .â ÷úòä 'úáùá äðùîäî úåëìä  

ùåðéð  ל גזרו שלא תצא אשה בשבת לרשות הרבים בתכשיט שיש בו חשש שתשלפנו להראות "שחז. שבת דף נז' במס  
ùåðéð  אבל כשאין חשש שתשלפנו כגון שבשעת שליפה –ר "אמות ברה' שמא תשכח ותוליכנו ד, יבותולחברתה את חש   
ùåðéð  רררר""""מפני שכל אשה נזהרת שלא יתגלה שערה ברהמפני שכל אשה נזהרת שלא יתגלה שערה ברהמפני שכל אשה נזהרת שלא יתגלה שערה ברהמפני שכל אשה נזהרת שלא יתגלה שערה ברה, ר לה לצאתתֵיָרֶאה שערה מו.  

  : ל המשנה"ז: 'א ההלכ

àì  ולא בסרביטין בזמן שאינן תפורים לא בטוטפת... תצא אשה.   

ôùåøé,  תכשיט שכורכתו על ראשה ותולה לה על  – ןולא בסרביטי, תכשיט שעל מצחה – בטוטפת לא תצא אשה לא  
ôùåøé,  דכיון שלובשת את השבכה לחוד , ]שנקרא שבכה[בזמן שאינן תפורים לכיסוי שעל ראשה , לחייה מכאן ומכאן  
ôùåøé,   שערה נשארת על ראשהכיון שהשבכה שמכסה את , ר"יש חשש שתחלוץ את התכשיט ברה –ואת התכשיט לחוד.  

àìá  משום שאם תרצה אז לחלוץ את התכשיט היא ,  שהן תפורין עם השבכהןיוצאה אשה בטוטפת ובסרביטין בזמ  
àìá  שהרי כל אשה נזהרת שלא יתגלה שהרי כל אשה נזהרת שלא יתגלה שהרי כל אשה נזהרת שלא יתגלה שהרי כל אשה נזהרת שלא יתגלה , , , , ולכן אין חשש שתחלוץולכן אין חשש שתחלוץולכן אין חשש שתחלוץולכן אין חשש שתחלוץ, ובהכרח יתגלה שערה, מוכרחת להוריד גם את השבכה        
àìá  שערהשערהשערהשערה . . . .        

  :ל המשנה"ז: 'ב לכהה

àì  בכבול לרשות הרבים ...  אשהתצא  

ôùåøé,   י "פרש, )ד"פסקי רי, ואינה מכסה את כל שערה(כיפה של צמר שמתקשטת בה  –לא תצא אשה לרשות הרבים בכבול  
ôùåøé,  )משום שחוששין שאפשר לה להוציא  –וטעם האיסור הוא , ר הכיפה היא תחת השבכה"שברה, )ה או דילמא"ד: נז  
ôùåøé,  ה    באופן שלא יתגלה שערהבאופן שלא יתגלה שערהבאופן שלא יתגלה שערהבאופן שלא יתגלה שערהת השבכה את הכיפה מתח

 .  

àìá  בו רק תל לצא"שבתכשיט של כיפה של צמר אסרו חז :)וכן הוא בדף סד( י"יוצאה אשה בכבול לחצר ומפרש רש   
àìá  ר ושמא תחלצם שם "ל אף לחצר גזירה שמא תצא בהן לרה"ושאר כל התכשיטין אסרו חז, ר אבל לחצר מותר"לרה

  י "ל רש"וז(. ל בחצר בהיתר מיוחד מהטעם שלא תתגנה על בעלה"אבל כבול התירו חז, ]ה היאוחדא גזיר[להראות לחברתה 
  .")ורוב תשמישן בחצר"ב "ריש ב  

åéãòìáî  ר הרי תתכסה "וכשיוצאת לרה, ר"יתר המיוחד היה כבול אסור גם בחצר כמו כל התכשיטין שמא תצא בה לרההה  
åéãòìáî  ושלפא לה מתחת השבכה, :)כמבואר בכתובות עבשבחצר מותרת אף בלי שבכה ( בשבכה.  

א לשכל אשה נזהרת שמשום , אין חוששין שתוריד השבכה להראות תכשיט התפור בה] 'הלכה א: [לל העולההכ
באופן שלא משום שאפשר שתשלפנו , אבל חוששין בתכשיט שהוא תחת השבכה] 'הלכה ב. [ר"לגלות שערה ברה

  . יתגלה שערה

  : שם בדף סדל המשנה"ז: 'ג כההל

äàöåé  בכבול ובפאה נכרית לחצר... אשה.  

ùøéôå  אמר רב כל "ן הוא שם בגמרא כו, אבל לחצר מותר, ר בשבת"י שכבול ופאה נכרית אסורין לצאת בהן לרה"רש  
ùøéôå  חוץ מכבול ופאה נכרית)ר"שמא תצא לרה, י"פרש(אסור לצאת בו לחצר  ]בשבת[ר "שאסרו חכמים לצאת בו לרה  "

  התירו לה קצת קשוטים "י "פירש רש, "כדי שלא תתגנה על בעלה", והטעם מפרש עולא )ר אסור בשבת אבל בחצר מותר"ברהש(
  .כ"ע, "הנאים  

îøàåá  היה אסור גם בחצר " שלא תתגנה על בעלה" משום ומבלעדי ההיתר המיוחד, ר בשבת"נכרית לרה שאסור לצאת בפאה  
îøàåá  ל"וז, ז"ט ה"ם שבת פי" רמב— או שמא תפול מעל ראשה ותביאנה בידה  ראשה להראותהר ותחלצנה מעל"שמא תצא לרה :

כל אלו אסורין לצאת בהן שמא יפולו ותביאם בידה או ... בפאה של שיער שמנחת על ראשה כדי שתראה בעלת שיער הרבה... לא תצא אשה "

  יאה נכרית דהיינו קליעת שער תלוש שנותנת על שערה כדי שתראה כבעלת אבל לא תצא בפ"ז "ג סט"ש' ז סי"ל הגר"וז". תחלוץ ותראה לחברותיה

  ".שמא תחלצנה מעל ראשה להראותה או שמא תפול מעל ראשה ותביאנה בידה, שער הרבה  

                                                 
ואז היה הדין , מבלי שיתגלה שערהשום שאי אפשר לה להוציא את הכיפה מל "ויש צד שמותר לצאת בכיפה הנ' בתחלה מיבעיא ליה בגמ) ה

  .ולכן אסור, בלי גילוי שערהאבל המסקנא בגמרא הוא שאפשר לשלוף , ל"מו בטוטפת וסרביטין תפורין כנכ, שמותר



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  

  

קס

á .äðåøúôå äìåãâä äìàùä  

åúìàùð  הראות הרי אין שום חשש שתחלוץ הפאה נכרית ל, ר בפאה נכרית"בשבת לרה למה אסרו לצאת, השאלה מאליה  
åúìàùð  כמבואר לעילשהרי אשה נזהרת שלא תגלה שערהשהרי אשה נזהרת שלא תגלה שערהשהרי אשה נזהרת שלא תגלה שערהשהרי אשה נזהרת שלא תגלה שערה, לחברתה .   

ïëå  ח "י או"ואפילו באנשים כתב הב, דפשיטא דתיכף תרים ותתכסה ולא תלך בגילוי ראשה, לטעמא דשמא תפול אין שום חשש  

ïëå  ג דנפיל לא אתי לאיתויי "דאע, מיהדק שריאבל כובע שאדם מכסה בו ראשו אפילו כי לא  : "–  ל"ה כובע וז"א סוף ד"ש' בסוף סי
סתם כובע שאדם : "ג"ק קנ"ל המשנה ברורה שם ס"וז, א"ע שם סעיף מ"כ בשו"וכן הוא בנו" שאין דרך בני אדם לילך בגילוי הראש

נ שהוסיף עוד ע הרב בעל התניא שם סעיף "בשו' ועי". אמות דבודאי לא ילך בגילוי הראש' נושאו על ראשו אין לחוש דייתי לאתויי ד
  מותר לצאת בו בכל ענין שבודאי לא ילך , ובמקומות שאין דרך בני אדם לילך ברחוב בכובע קטן בלבד בלי כובע זה הגדול: "  –ל "וז

  ".אמות בלעדו' ד  

ëéã  הציור של פאה נכרית' לפתור שאלה גדולה זו נקדים דברי הראשונים בפי:  

øù"é  קליעת : "ובשבת סד, " נכריתהן מועט לקשור שער נשים נכריות לשערן והוא פארגילות היו נשים כששער": ערכין ז  
øù"é  ל רבינו ירוחם"וז, ף"ן על הרי"וכן פירש שם ר, "שער תלושה וצוברתה על שערה עם קליעתה שתיראה בעלת שער: 
' ח סי"או(ובטור , " שערפאה נכרית קליעה של שער תלושה שמערבת עם שערותיה שתתראה בעלת' פי" )א"ב חי"אדם ני' ס(

אשה : "ובערוך ערך פאה". קליעת שער שקלעה בתוך שערה"ח "ע שם סי"ובשו". קליעת שער שקולעת בתוך שערה ")ג"ש
ל הברטנורה על המשנה "וז" שאין לה רוב שיער לוקחת שיער מנשים אחרות ומשימה על ראשה שנראה כמו שהוא שער

ין לה רוב שער לוקחת שער נשים אחרות ומשימה בראשה ונראה כאילו היא פאה נכרית אשה שא' פי: "ה"ו מ"בשבת פ
שאשה שאין שערה מרובה מביאה קליעות שיער של : "ד"פסקי רי, ל"ז הנ"ט משבת ה"ם פי"רמב, כ רב נטרונאי גאון" וכ".שערה

א קרחת מפאת אשה שהי"א כתב שהפאה נועדה ל"הרשב". חבירתה וקושרת בראשה על שערה כדי שתיראה בעלת שיער
נ דיש לה "שיש לה שער מועט א: "י מלוניל פירש"ובר". שהיא קרחת מפאת פניה"א הביאו בזה הלשון "והריטב, "ראשה

  כמו מגבעת ידבקו בו שער "ם "ש להרמב" ובפיהמ—ן והמאירי "כ בחידושי הר"וכ. ש"ע" שער לבן ושער חברתה שחור
  ". ותשים אותו האשה על ראשה דרך עראי כדי שתתקשט בשער )י ששערה מועטלמ( והרבה )'היינו למי ששערה לבן וכדו(נאה   

øíéàå  למה לא ,  וצריך להבין—לא כמו שנהוגה היום בזמנינו , אנחנו שכל הראשונים פירשו ציור שונה של פאה נכרית  
øíéàå  ה יש להם צורך בפאה פירשו הראשונים ציור פאה כמו היום בזמנינו שגם נשים נשואות שיש להם שער הרבה ונא  
øíéàå   נכרית— ?   

åùúäáä  ר הלכו בפאה נכרית מכוסה "אלא ברה, ר בפאה מגולה כמו היום"ס לא הלכו ברה"שבזמן הש, לזה פשוטה מאד  
åùúäáä  שהרי כל הראשונים פירשו שכל מטרת הפאה היתה רק לנשים שיש להן שער מועט , ובחצרותיהן במגולה

טרם שקיבלו חומרת (שבחצרותיהן נהגו אז לילך בשער מגולה , והיינו, ָראות כאשה ששערה מרובהלמלאות חסרון השער להֵ 

, א"רשב, י"הגהות אשר, נמוקי יוסף, א ושיטה מקובצת"י וריטב"רש, )ף"על הרי(ן "ור', שם בתוס[: כתובות דף עב'  כדאיתא במס)הזוהר

ולכן כל הנשים שיש להן שער , ])ד"ה סק"ח ע"או(א "מג, )ד"שם סק(מ "ד, )ו"ע קט"אבה(י "ב, )'י' סי(תרומת הדשן , נשא' ילקוט פר, מאירי
כי בחצרותיהן הלכו בשערותיהן במגולה ,  שלא היה להן שום צורך בזה—, לא היה להן כלל פאה נכרית, נאה והרבה

ה ובחצרה בבית,  ורק אשה ששערה מועט שמתגנית בזה לבעלה במיעוט שערה—ר התכסו בשבכה "וכשיצאו לרה
או אשה , כדי שתראה בעלת שער הרבה, רק היא היתה מוסיפה על שערה שער נכרית כפי מה שחסר לה, כששערה מגולה

שיש לה שער לבן היתה הפאה של שער נאה משמשת לה לֵהָראות בה ככל הנשים שיש להן שער נאה שהולכות בחצרותיהן 
  שמכסות שערותיהן , כמו כל הנשים ששערן נאה והרבה,  לגמריר היתה מכסה את הפאה"וכשיצאה לרה, בשער נאה מגולה

  .וכל מטרתה היא הרי להיות שווה לכולן ולהיראות כמותן, תהא שונה מכל הנשים,  דאם לא כן—, בשבכה  

åìøåà  נו נמצאים בה בימינו מזה שאנו רגילים לראות פאות נכריות חדלפי הלך המחשבה שאנ, זה נפתרת השאלה דלעיל  
åìøåà  אפילו (לכן אף אחד , ואנו חושבים שהפאה השנויה במשנתינו היא הפאה המצויה בזמנינו ברחוב, ר"מגולות ברה

ר דהרי "משום שפאה כזאת היה צריך להיות הדין שמותרת אף ברה, ל"כנ,  אינו מבין הפשט הפשוט של המשנה)מהלומדים
כיון שראו , יתה המשנה מובנת מאליה לכל אחד ואחדס והראשונים ה" אבל בזמן הש—, אין חשש שתשלוף ותגלה שערה

ר תמיד רק מכוסות "ר הן מכסות את הפאות לגמרי והולכות ברה"את המציאות שכשיוצאות הנשים בימות החול לרה
שמא תחלוץ הפאה נכרית מתחת השבכה להראות , ר"ולכן שנינו במשנה שאסור לצאת בשבת בפאה נכרית לרה, בשבכה

חוששין שמא תביא את ] אם יש אפשרות כזו[או שמא תפול הפאה מעל ראשה והמטפחת נשארת על ראשה , ו בכבוללחברתה כמו ששנינ

 .והיא תמהר להתכסות במטפחת ואת הפאה תביא בידה,  או שהפאה תפול ביחד עם המטפחת–שהרי שערה נשאר מכוסה במטפחת , הפאה בידה
ובפאה נכרית פירוש שאין לה שער נוטלת שער ומכנסת : " – ל" וז)ה" מו"שנות אליהו פ(א להדיא שם במשנה "וכן פירש הגר

  ר הפאה משמשת לה לשער שחוץ לצמתן או להגביה השבכה ונראית בעלת "  וברה—. ל"עכ, "תחת הצעיף כדי שתתראה בעלת שער

  .שמכסות כל שערן בשבכה, ל"נ כנ"שער כמו כל הנשים שלא הצטרכו לפא  



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç" úåôñåä íò ì  

  

קסא

äàöåé  ר בפאה נכרית רק "ס הלכו ברה"שבזמן הש, ")שנות אליהו"א ב"ומהגר(אר מהמשנה ומהראשונים מבו: לנו מדברינו  
äàöåé   ורק בחצרותיהן , שכיסו כל שערן בשבכה, נשים שיש להן שער נאה והרבההכשמכוסות לגמרי בשבכה כמו כל

  ונאה שהלכו בחצרותיהן בשער כמו כל הנשים שיש להן שער הרבה , הלכו אלו שאין להן שער הרבה ונאה בפאה מגולה
  .מגולה טרם שקיבלו חומרת הזוהר שהחמיר מאד אפילו בבית  

ל שמדין תורה חובת כיסוי "הוא כנ, ר התכסו בשבכה"ורק כשיצאו לרה,  לילך בשער מגולהזשנתבאר שבחצרותיהן נהגו א הז
פירש  )ד, ע קטו"אה(קום לציין שבדרכי משה וכאן מ, )י"ד ס"תרוה( "משום פריצות דגברי"ר "הראש באשה נשואה הוא רק ברה

ש שהדרכי משה קאי על "עי, אף בשיער הנראה דרך החורים שבקלתה(א שהטור סובר דלכתחילה אין לשהות בבית ובחצר בגילוי שיער "הרמ

י ששום אשה לא תראה דצניעות מיהא הו: "ל" וז)ח שם"ש הב"ם שפירושו עם חורים כמ"דברי הטור שאיירי בקלתה או מטפחת שבדברי הרמב
' עי(וענין צניעות דקמחית , "שערה כלל אפילו בבית כמו שמצינו במעשה דקמחית זכתה משום זה שיצאו ממנה כהנים גדולים

עניינו , )ד"ה סקי"ע' ב סי"ובמ, כ"ב ובויקרא רבה סוף פ"ג סוף ה"והוריות פ, י"א ה"בירושלמי מגילה פ' ועוד עי' מעולם לא ראו קורות ביתי כו. יומא מז
ה מלא כל הארץ "כי הקב, אל יאמר הנני בחדרי חדרים מי רואני: "כתב )ב"ב סע"ח ס"או(ע "אפילו בחדרי חדרים כמבואר בשו

בבגדים ' שדרכו להיות מכוסה'מעט כל מה ' ואפי' מבשרו'לא לגלות " כתב שצריך מטעם זה )'אות א(ב שם "ובמשנ, "כבודו
מעולם לא ראו קורות . ובשבת קיח, א"ז סק"בטור שם ובט' ועי(, ש"ע' סעיף א' ב' ז מהדורא תניינא סי"רע הג"וכן הוא בשו. ש"ע, "לעולם

ז שכולם "ועכשיו בזה: "ל"ו וז"ת ס"ז שם מהדו"ע הגר" ויותר מזה כתב בשו)א"פי" פאה נכרית בהלכה"ונתבאר הענין בספר ', ביתי כו
' סי(א "ובמג, "ב בגילוי הראש משום צניעות שהרי זה כמגלה בשרו המכוסהדרכם לכסות ראשם לעולם אסור לילך או אפילו ליש

  , וכן פשט המנהג כהזוהר, "וכן ראוי לנהוג] אפילו בבית[אבל בזהר החמיר מאד שלא יראה שום שער מאשה : "... כתב)ד"ה סק"ע
  .ל שם"ובבה, ד דברים חמורים מאד"ה סקי"ע' ב סי"מ' ועי  

â .ùä ìò äìåãâä ääéîúä"âäøá úéøëð äàô øéúäì íéëîåñ åéìòù "ø ,åæ äðùî ìò åéøáã ãéîòäå.  

ìøåà  אדרבה מהמשנה והראשונים , ר"כל האמור מבואר שאין שום ראיה ממשנתנו שמותר לצאת בפאה נכרית מגולה לרה  
ìøåà  שלפא  ולכן אסרו לצאת בה בשבת דלמא, ר בימות החול בפאה מכוסה בשבכה"מוכח להדיא שבזמנם הלכו ברה  
ìøåà  ל"מתחת השבכה כנ.  

åà"ë  והיה , לפני כארבע מאות וחמשים שנה, י וקצת קודם"שהיה בזמן הב( ר יהושע בועז"צריך לתת לב להבין דברי הגאון הגדול מו  

åà"ë  תיר שכתב להס "על הש' ס ועין משפט וכו"ף ומסורת הש"על הריבעל שלטי הגבורים  )ממשפחות מגורשי ספרד שנדדו לאיטליה  
åà"ë  על משנה זו והעמיד יסוד ההיתר, פאה נכרית מגולה .  

æåä  יראה מזה להביא ראיה וסמך לנשים היוצאות : ")ד"נדפס לראשונה בשנת שי, ף"מדפי הרי. ט"דף כ( שבת' ג במס"לשונו בש  
æåä  ז"ו בלע"רינאלבכסוי שערות שלהן כשהן נשואות אבל במקום קליעת שערן נושאות שערות חברותיהן שקורין ק ,

ופירשו המפרשים כי פאה נכרית היא , דף סד שהאשה יוצאה בפאה נכרית בשבת מההיא דשנינו פרק במה אשה יוצאה
והתם באשה נשואה מיירי מתניתין , מגבעת ידבקו בו שער נאה והרבה ותשים אותו האשה על ראשה כדי שתתקשט בשער

ל "והרי פאה נכרית הוי ממש כעין אלו הקרניא, י דבנשואה מיירידהטעם משום שלא תתגנה על בעלה הר' מדקאמר בגמ
דשער באשה ערוה דקאמר לא הוי אלא בשער הדבוק לבשרה ממש , שמותרות בנות ישראל להתקשט בהן" להדיא"ומשמע 

ונראה . ונראה גם בשרה עם השיער אבל שיער המכסה שערה אין כאן משום שער באשה ערוה וגם לא משום פרועת ראש
פ דקשוט הוא לה כדי "לא שנא שערות דידה לא שנא שערות של חברתה כל עוד דעבידי לכסוי השער והן תלושות אעד

ק דערכין דפאה נכרית המחוברת לשער ממש דהוי "סוף פ' ג דאמרי" ואע—. שתראה בעלת שער אין בכך כלום ושפיר דמי
על כרחך אותן הצדקניות דקאמר התם היו מתקשטות דהא , מ לא נאסר בשביל כך לצאת בה ולהתקשט בה"מ, כגופה ממש
כ "דא, ואין לומר שהיו משימות צעיף או מידי על הפאות נכרית. ובנשואות מיירי התם דקאמר תנו שערי לבתי. בפאות ההם

אלא פשיטא דמיירי שהולכות , מאי אהני ההוא קשוט הרי כל עצמו של אותו קשוט לא הוי אלא בשביל שתראה בעלת שער
  ש תמצא דאין איסור בשער "י שם ובדברי הרא" בדברי רשוה "מי שמתו דף כ' קמא דערכין ופ' ולכשתעיין סוף פרות מגולות בשע

  .ל"עכ" ד"ועוד הארכתי בזה בחדושי בס. אשה משום ערוה אלא במחובר לבשרה וגם שהבשר נראה עם השיער כדקאמינא  

ôìé  ר  " יתכן לומר שמהמשנה בשבת יש ראיה לילך בפאה מגולה ברהאיך!!! התמיהה היא רבה מאד, כל המבואר לעיל  
ôìé  — ? — ? — ? ואדרבה הסוגיא ואדרבה הסוגיא ואדרבה הסוגיא ואדרבה הסוגיא  ,ר"פשוט לכל לומד משנה זו שאין שום ריח ראיה להתיר פאה מגולה ברה הרי        

        ....גגגג""""בדברי השבדברי השבדברי השבדברי הש" " " " פשוט פשטפשוט פשטפשוט פשטפשוט פשט""""ורואים בעליל שחסר לנו ורואים בעליל שחסר לנו ורואים בעליל שחסר לנו ורואים בעליל שחסר לנו , , , , ר היטבר היטבר היטבר היטבבאבאבאבאמוכרחת שהלכו במכוסה כמבואר לעיל מוכרחת שהלכו במכוסה כמבואר לעיל מוכרחת שהלכו במכוסה כמבואר לעיל מוכרחת שהלכו במכוסה כמבואר לעיל         

                                                 
שלטי "ה ספר "ה" ספר המחלוקות"את יבר גם  חובמקביל לו(לבעל שלטי הגבורים " פר הפשוטיםס"באמנם . ד"אצלנו הוא בדף כ) ו

 הפשוטות תשהוא סיכום ההלכו) י"צא תחהנמי " ובספר הפשוטים בכת- ו"עק "ס' יין בשם הגדולים מערכת ספרים אות שיעו, "הגבורים
ס הזה "ג היה הש"ולשה, ברכות' וכן הוא בדפוס וינציה במס[ה "זו בדף כ' והראשונים מופיעות ההלכות היוצאות מגמ' צאות מהגמהיו

   ].שנדפס באיטליה



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  

  

קסב

äåääéîú   שהאשה יוצאה ...מההיא דשנינו"ג מביא ראייתו מהמשנה בשבת מביא בלשונו "בראותינו שכשהש, ביותררבה  
äåääéîú  כ נקט בלשונו שכל ראייתו "וא, דהרי כל דין זה שיוצאה בשבת הוא רק בחצר, והיינו בחצר" בפאה נכרית בשבת

ר אסור " ברההא. א;  ומהדיוקים— מותר במגולה  ועל חצר אין צורך לשום ראיות דהרי בחצר אף שער—, היא רק על חצר
  שלפיכך בשבת אסור שמא תחלוץ מתחת , ל"כנ, י איירי במכוסהרדה, אין שום ראיה, ר"והא בחול מותר אף ברה. ; בשבת

  . ובמכוסה פשיטא שמותר בחול דהא אף שער ממש מותר במכוסה, השבכה  

åèøôá  ומאד תמוה איך יתכן לכתוב לשון זה ומשמע —שבת שמותר מהמשנה ב" ומשמע להדיא"ג כותב בלשונו "שהש   
åèøôá  "היו מתקשטות בפאות ההם וכו" דהא על כרחך"ב תוכן בסיום כ ? —ל "כשמשמע להדיא ההיפך כנ" להדיא '

ס היו "שבזמן הש" פשיטא"איך יתכן לכתוב לשון זה ש,  ותמוה מאד—דמיירי שהולכות בשערות מגולות " פשיטא"אלא 
כן מה שכתב ו —  ? — ומאי האי דקמן —כאשר משמע להדיא ההיפך הגמור כמבואר , ר בשערות מגולות"ת ברההולכו

כ מאי אהני ההוא קשוט הרי כל עצמו של אותו "דא, לומר שהיו משימות צעיף או מידי על הפאות נכרית ואין"בסוף דבריו 
, דברים אלו מרפסין איגרא". הולכות בשערות מגולותאלא פשיטא דמיירי ש, קשוט לא הוי אלא בשביל שתראה בעלת שער

ר "אבל ברה, אבל כל זה הרי הוא רק בחצר, "כל עצמו של אותו קשוט לא הוי אלא בשביל שתראה בעלת שער"דפשיטא ש
י בועז בעין "כ מהר" וכן מש—, ר"המעיין שם יראה שאין שום ראיה לרה, ל וגם מה שהביא ראיה מערכין"מכוסה היא וכנ

  ודבריו , המעיין יראה שאין שום ראיה, ל"עכ" ל היתר מכאן לשערות שהנשים נשואות נותנות בראשיהן"נ: "ח"ט נזיר כמשפ
  .כדלהלן, בהבנת דבריו" פשוט פשט"וברור שחסר לנו נקודה יסודית , הם ממש כחידה סתומה  

úåìãâ  ה"ע' ג וסי"ש' ח סי"מ או"בד )יםהגהות אלפסי החדש( ג"א מעתיק תמצית דברי הש"התמיה שאנו רואין שהרמ ,  
úåìãâ  עתיק אות באות מ" לבוש"וכן ב, "שער נכרית אפילו דרכה לכסות"ש כנגד "ב כתב שמותר לקרוא ק"ע שם ס"ובשו

שער "ש כנגד "ש שאסור לקרוא ק"אהא דכתב הראט "ג דברכות אות קי"פ" דברי חמודות"וגם ב, ע"א אלו שבשו"דברי רמ
ודוקא שער שלהן אבל פאה נכרית : "ל"ג וז"ע בשם הש"א אלו שבשו"העתיק דברי רמ" דרכן לכסותבנשים ש, באשה ערוה

ואיך יתכן , ועוד אחרונים, ג"א שם הביא דברי הש"וכן המג, "הגהת אלפסי, ערוה אפילו בגלוי נהאיכה לכסות דראפילו 
וגם מזה ברור  ? — ? — ? — רואה ומעיין שכל גדולי עולם אלו העתיקו דבריו כשהן כל כך מופלאים וחתומים לפלא כל

  ומעינם הבדולח של כל הפוסקים הנזכרים המעתיקים דברי , שמעינינו הוא נעלם" פשוט פשט"שיש כאן משהו הנוגע ל
  !וכדלהלן, ג"וידעו את הפשט הפשוט בדברי הש, ג הוא לא נעלם"הש  

åãåò  ג"והוא ממש היפך סברת הש, "דרכה לכסות"רית א והלבוש והדברי חמודות כתבו שפאה נכ"שהרמ, תמוה טובא   

åãåò   נ מכוסה ושולל מכל וכל צד לומר שהפאה מכוסהנ מכוסה ושולל מכל וכל צד לומר שהפאה מכוסהנ מכוסה ושולל מכל וכל צד לומר שהפאה מכוסהנ מכוסה ושולל מכל וכל צד לומר שהפאה מכוסה""""ברא שאין לומר שהפאברא שאין לומר שהפאברא שאין לומר שהפאברא שאין לומר שהפאהסהסהסהסשכל ראייתו נשענת על שכל ראייתו נשענת על שכל ראייתו נשענת על שכל ראייתו נשענת על . . . .        

úîàáå  ם פדואה "ור הגאון רבי שמואל יהודה קצינעלינבויגין בן המהרהדג רבה של וינציה גדול "בן דורו של הש  
úîàáå  ]י עד "התשובה היתה גנוזה בכת,  יצא חוצץ כנגדו בדברים קשים וכתב תשובה ארוכה בנדון]י מינץ" מהרס דרשות"בעהמח

לא תאבה לו ולא : על כן אומר אני"וסוף דבריו , )ד"נדפס לראשונה שנת שע, ח"י' ת סי"חלק השו(ספרו בשמצאה הבאר שבע והדפיסה 
 הבל הבלים וכדי שלא יכשל בהם זולתו על כן עמדנו על מקום תשמע אליו כלל ועיקר בכל מה שכתב כי הם דברים בטלים

וכל מה שהרבה בחבילות ראיות אין בהם , והנה הכל הבל ורעות רוח: " כתב בקיצור)'ב ז"ח(ץ "גם בשאילת יעב, "טעותו
: ל"ע וז"ס בהגהותיו לשו"וכדברים האלו כתב החת, "ולא אאריך בכך כי הדברים מבוארים למעיין, ממש והם עזר כנגדו

ואין שום צורך , כלומר כל מעיין כשיסתכל בפנים יראה ויבין לבד(, "יראה כי סוף דבריו נכונים, המעיין בספר באר שבע בפנים"

" ואין ראיה מנזיר וכן אין ראיה ממתניתין דשבת... וטעה בזה טעות גדול: "כתב )ן"נדפס בשנת תק( וכן בעצי ארזים, )להסביר
  פשוט דאסור לאשה נשואה להתקשט בפאה נכרית והמורים היתר חדשים מקרוב עתידים ליתן את לכן נראה לי "ומסיים 

  . ועוד הרבה עשרות אחרונים החזיקו בדברי הבאר שבע והכריעו לאיסור, "הדין  

äåäð  ש שהרי בכל דבריו מדגי, נ הרי היא כשערה ממש לכל דבר"ג רואה שלולא הראיות הוה אמינא שפא"המעיין בדברי הש  

äåäð  משמע שהצד שלו לאיסור הוא שהיא כשער ממש ואסור גם לענין נידון איסור פריעת הראש שהוא —נ אינה כשער ממש "אפש 

  ז ישתומם כל רואה כיצד התיר נידון " וע)ה"ה סק"ע' ב סי"מ(ש שהוא איסור דרבנן "וגם לענין שער באשה ערוה לדין ק, מדאורייתא
  ! וכדלקמיה, כמוס מאתנו" פשוט פשט" וכל זה אומר שיש כאן דבר שהוא , רואה שאין שום ראיהדאורייתא בראיות שכל מעיין  

ã .éùäá èåùôä èùôä øåàéáå áåùé"äéîéòãå â  

ääð  והנה הבאר שבע , "ר"לרה"לא נזכר תיבת ] ל שהעתיקו דבריו להלכה"וכל הפוסקים הנ[ג "שבדברי הש, דבר זה אומר דרשני  
ääð  ר כי לא היה יכול ללמדו בשום אופן על חצר שהרי בדבריו כותב שמותרת שם לגלות אף "י ארהג קא"החליט שהש

כ בחנם טרח כל הטורח הזה החכם הנזכר דהא אפילו בשערות ראשה ממש מגולות "וא: "...והרי קטע מלשונו, שערה ממש
הרי  ". ואפילו דבר שאינו הגון נמי לא הוי'משום מנהג צניעות ליכא כו' ואפי' מותר לילך בחצר שאין הרבים בוקעים בו וכו

ר ותמה "ג התיר ברה"ולכן הוכרח לומר שהש, שלא ראה שיש מי שמחמיר בגילוי שער בחצר, מפורש להדיא בדבריו אלו
ראו שדבריו , והאחרונים בכל הדורות שאחריו, וסיים בדברים קשים מאד, ר אלא על חצר"עליו שאין שום ראיה על רה



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç" úåôñåä íò ì  

  

קסג

וגם נמשכו אחריו במה שהחליט , ר"לכן החזיקו בדבריו ואסרו לצאת בפאה לרה, כי אין שום תשובה לזהמוצקים כברזל 
 ")דת יהודית"מ(ואילו היה הבאר שבע רואה שיש מי שמחמיר ואוסר . ולא עלה על דעתם ללמדו אחרת, ר"ג התיר ברה"שהש

ג פשיטא שהיו יוצאות במכוסה "ר גם להש"אבל לרה, ועל זה הוא דן, ג קאי אחצר"היה לומד שהש, לצאת בשער גלוי לחצר
  וראה לקמיה . [וממילא היה חוסך להתקיפו בדבריו הקשים, ולא היה לו שום קושיות, כמבואר לעיל מהמשנה והראשונים

  "]. בחנם טרח" וכבר לא –ז שאוסרין גילוי שיער בחצר "ג והריא"ג העתיק את הסמ"דהש  

åïë  ר משום שקשה לו דאי קאי אחצר "ג קאי ארה" החליט שהש)'ט' א סי"ץ ח"ובשאילת יעב: בהגהותיו לנזיר כח(ץ "היעב  
åïë  "אפילו שערה שרי ' ולדעת התוס, דאי בבית ובחצר ודאי שרי דלא גרע מקלתה, לא ידענא מאי דעתיה: "ל"וז, "פשיטא

 המשיך בהרבה מספריו הרבים לחלוק על ולכן במשך כל ימיו" 'ר ותחת קישוריה נמי פשיטא וכו"ואי ברה, ש פאה נכרית"וכ
ץ מוצא דרך ומהלך " וברור הדבר שאם היה היעב—ג ועל הפוסקים המעתיקים דבריו ולהתקיפם בדברים קשים מאד "הש

  וראה לקמיה דברי מוסף הערוך דלהירושלמי הוצרך לאשמועינן [ג ודעימיה על חצר פשיטא שהיה לומד כך "ללמוד את הש
  . "]פשיטא"ואין זה   

åäðä   אישות (ם "וברמב, "ג דלא כתיבא"שנהגו בנות ישראל ואע", י"פירש" [דת יהודית"שמ )ו"ז ה"כתובות פ(שיטת הירושלמי  

åäðä  גם בחצר נהגו איסור "]הוא מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל ? —ואי זו היא דת יהודית " )ד"ו ס"ע קט"ע אה"ובטושו, יב,כד 
ו "ק, לחצר אמרו"פירש בירושלמי " ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע"כתובות שם ד שהמשנה, לצאת בשער מגולה

ופסק הבית , 'ף אות ב"מדפי הרי: בכתובות דף לבג "הביאם הש, ז"ג וריא"וכן פסקו סמ, ר אסור מדאורייתא"ולרה, "למבוי
   — מדין דת יהודית שנהגו בנות ישראל בפרוע ראש כמותם להלכה שאסור לצאת לחצר )ט"ו סק"קט' ה וסי"א סק"כ' ע סי"אה(שמואל 

  .ג קאי אחצר" ולפי זה הש–ח מפרש שגם הבבלי סובר כן שאסור "ש שהב"עיי  

åìë  ג שבחצר "שאע, וזהו כל כוונתו להתיר להן פאה נכרית בחצר, הראיות שמביא הם באמת רק על חצר כמבואר לעיל  
åìë  חל ,  מדת יהודית—ו איסור על שער בחצר הנהגו בנות ישראל וקיבלו עלייוהוה אמינא דכש, ל"נהגו איסור בשער כנ

ולכן אסורה , שהרי יש בה אותה פעולת נוי כשערה ממש, שהרי מסברא הפאה היא כשערה ממש, האיסור גם על פאה נכרית
  א קיבלו עליהן איסור בזה דהיינו של" לא נאסר"ומוכיח דרק בשער נהגו ונאסר ובפאה לא נהגו ו, ר מדאורייתא כשערה ממש"ברה

  .זל את הפאה בשבת בחצר בהיתר מיוחד משום שלא תתגנה על בעלה "כי הניחו להן קשוט זה מאותו טעם שהתירו חז  

åïëì  דרק על זה כל , דהיינו בחצר" נ בשבת"שהאשה יוצאה בפא"ואדרבה נקט בדבריו " ר"לרה"ג לא הזכיר תיבת "הש  
åïëì  ר פשיטא שיצאו במכוסה"אבל לרה, "יוצאה בפאה נכרית לחצר"במשנה ש" להדיא"ורש כוונתו להביא ראיה מהמפ ,

ואין לומר שהיו משימות צעיף או מידי על הפאות "כ בסוף דבריו " וכוונתו במש–  וזהו גם כל ראייתו מערכין —כמבואר 
אלא פשיטא , ראה בעלת שערכ מאי אהני ההוא קשוט הרי כל עצמו של אותו קשוט לא הוי אלא בשביל שת"דא, נכרית

דפשיטא , ר אין לו שום ראיה כמבואר לעיל באר היטב"דעל רה,  היינו על חצר–" דמיירי שהולכות בשערות מגולות
  כ מאי אהני ההוא "א"ר מכוסה היא ואם נאמר דגם בחצר היא מכוסה "וכל ראייתו היא דהרי ברה, ר מכוסה היא"דברה

  . וכולם שפה אחת מדברים, ואין שום מחלוקת בין הפוסקים, התלונות עליו דבריו ויסורו כלעתה יובנו כל ומ ח". 'קשוט וכו  

åøáë  פאה נכרית מותר , פ שלהירושלמי שער בחצר אסור מדת יהודית"שאע )ערך קפליטין( מצינו בפירוש מוסף הערוך  
åøáë  דאיתא התם בהמשך , ר מותרדין זה שבחצ ואיצטריך לאשמועינן, אבל במבוי אסור כמו בשער שלה, בחצר

  הדא דתימא לחצר אבל למבוי יש בה , היוצאת בקפליטין שלה אין בה משום יוצאה וראשה פרוע: "ל"ל וז"הירושלמי הנ
  ".קפליטין בלשון רומי שער ותלתלים ופיאה נכרית: "ופירש במוסף הערוך, "משום יוצאה וראשה פרוע  

éøä   בחנם טרח"בפאה נכרית בחצר אין בה משום יוצאה וראשה פרוע ואין זה שהוצרך הירושלמי לאשמועינן שהיוצאת"   

éøä  ]ג עולין " דעת בעל מוסף הערוך ודעת הש—פי כל המבואר ול] ל"ץ הנ"דלא כיעב[" פשיטא"וגם לא ] ל"ש הנ"דלא כבא
היינו , ש קפליטין היא מטפחתג שפירו"א את הסמישמב, ג שם בכתובות"ועיין בש [ר"נ מותרת בחצר ואסורה ברה"שפא! בקנה אחד

                                                 
 והרי נתנה תורה כח לבעל להפר נדריה אפילו בענין שלא תכחול ושלא -: כגכבתענית , הרי היו צריכין לחשוש גם לתקנת הבעל, תר על כןי) ז

, )ד"ספר החינוך מצוה שע(ו בענין השער שהוא עיקר תואר בני אדם "ק, )ה"א וה"ב מנדרים ה"ם פי"רמב' עי(תלבש רקמה יום אחד 
אלא הבעל יכול לטעון שהוא רוצה , שתכסה במטפחתולא אמרינן אפשר " אי אפשי באשה מגולחת"שהבעל יכול לטעון  :וכדאמרינן בנזיר כח

ל היא " ומדאמרינן שם בנזיר שהתשובה לטענתו הנ-, :)שבת סד: ק פב"ב(ומצינו בכמה מקומות ששקדו חכמים על ענין זה , בקשוט השער
  .כסות השערלכן היה באפשרותן לקבל עליהן ל, כמו שער ממש, דחזינן שיש בה אותו פעולת נוי ממש" אפשר בפאה נכרית"

אבל מזה שיוצאה לשוק בימות החול בפאה , כ בשביל מה עשתה פיאה בשביל שתיראה בעלת שער"א, שאם גם בבית וחצר דרכה לכסות) ח
, וכיון שהניחה את הפאה על ראשה בבית, ל מכל הראשונים"דהרי אהני בחצר כנ, מכוסה בשבכה הוא לא שואל כלל מאי אהני ההוא קישוט

או שהולכת לבית הוריה פושטת שם השבכה ,  כדי שתהיה מונחת ומוכנת על ראשה תיכף כשחוזרת לביתה-שיוצאה לשוק אינה פושטתה כ
משום דלפעמים השבכה נעתק ממקומו או לרפיון קשורה בראשה היא מתרחבת ושער "ש "ר כתב בב" וגם ברה-להיראות שם נאה וכדומה 

  ".ריתראשה נראה מעט מחוץ לצמתן הלכך בחרו בפאה נכ



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  

  

קסד

   דאם היה מפרש כמוסף הערוך שקפליטין היינו פאה נכרית הרי מפורש בירושלמי שפאה —) ו"קט' ע סי"ח באה"ש הב"כמ(קלתה שיש בו חורים 

  ]. נ בחצר"ובדברי שניהם מבואר ראיה להמנהג בזמנם לילך בפא –. צ לדון בזה"נכרית מותר בחצר וא  

åäù"â   נ "שהרי לסוברין ששער אסור בחצר צריכה הפא, נ היא קליעת שער ונראית שערה עמה"לפרש שפאאינו יכול  
åäù"â  ג הוכיח דמיירי בנשואה "ומזה שהש(נ היא מגבעת שמכסה כל שערה "ש שהפא"ולכן הביא פיהמ, לכסות כל שערה

לכן צריכה ', שאין לה שער נאה והרבה וכדו, והיינו, להש מתפרש גם בבתו"רואים שפיהמ, "דהטעם משום שלא תתגנה על בעלה' מדקאמר בגמ"

ג עוד נידון "חלק שני מבואר שמלבד הנידון דפריעת הראש בחצר היה לו להש" ה נכרית בהלכהפא"ובספר . )נ"הבתולה לפא
ר הפאה "וכיון שברה, ש כנגד שער אשה שדרכו להיות מכוסה"שעניינו שלא יקרא ק, .)ברכות כד(" שער באשה ערוה"לענין 
ג להאריך להתיר גם "על כן הוצרך הש, ש כנגדה"היה הוה אמינא שבבית וחצר כשמגלה את הפאה אסור בק, היא מכוסה

ר מותר "דפשיטא דכל דבר שדרכה לגלות ברה, ר לא היה צריך להשמיענו שמותר"דאילו דרכה לגלות ברה, ש"לענין ק
  ע "בשו' ב' בבית דבר שדרכו להיות מכוסה דסי' אפי" ערוה"גלות  וכן צריך להתיר לענין ל—ש כמפורש בכל הפוסקים "בק

  .ח"או  

åøåàì   מובן , ג שם בכתובות ששער אסור בחצר"ז שהביאם הש"ג והריא"ת הסמט דפשוט הוא שלפי שי—כל האמור  
åøåàì  ולקים עליו ץ וכל האחרונים הח"י קצינעלינבויגן והיעב" והרי גם מהר—ג שקאי אחצר כמבואר "הפשט הפשוט בש

  א וכל "א והלבוש והמ" ממילא פשוט שהרמ—אם היו רואים מהלך זה כמבואר לעיל , היו לומדים אותו שמתיר רק בחצר
  . ג כפשוטם שקאי אחצר כמבואר ולכן לא הזכירו תיבת לרשות הרבים"ל למדו דברי הש"הפוסקים הנ  

ìë  חוות יאיר"ה הגאון מורינו רבי יאיר בכרך בעל ה שנ350–זה שהשלטי גבורים מתיר רק בחצר כבר כתב מלפני כ "  
ìë   פני יצחק"ת "מ בשו"וכ. י מכון ירושלים"ב ע"י בשנת תשמ"ע שזכינו לאורו ונדפס מכת"על השו" מקור חיים"בספרו "

הוא הגאון מספינקא מלפני כמאה שנה על הדרכי " חקל יצחק"ת "כ בשו"וכ. ט"להגאון רבי יצחק אבולעפיא בשנת תרנ
וכל אלו . ב"מנחם מרדכי פרנקל תאומים בשנת תרס' להגאון ר" גדולת מרדכי"כ בספר "וכ. ו"ג סק"ש' ח סי"שה אומ

א שהעתיק שלש פעמים את "וכן הרמ. י"מבינים בפשטות בדברי השלטי גיבורים שהתיר לצאת בפיאה נכרית רק לרה
מגן "וכן הפוסקים הקדמונים וה. לטי הגבוריםהשלטי גבורים להלכה יש בדבריו הרבה דיוקים והוכחות שלמד כך בש

באר " וגם ה–הבינו כך בדבריהם שהתירו רק ברשות היחיד , א להלכה"שהביאו את דברי השלטי גבורים והרמ" אברהם
  המעיין בדבריהם רואה בבירור שגם הם היו לומדים , וכל הפוסקים גאוני הדורות שחלקו על השלטי גבורים, ץ"והיעב" שבע

  .חלק שני" נ בהלכה"פא"ובספר , "דת משה וישראל" וכמבואר באריכות בספר –ל "ל חצר אילו היו רק יכולים כנאותו ע  

ע והרי הם אין יודעין טעם הענין של כל דבר אם לא ידקדקו מתחלה בדבר "לו אותן שמורין הלכה מתוך שוובדורות הל" 
".                                            ח וטעות נפל בהוראתם והרי הן בכלל ְמַבֵלי עולם ויש לגעור בהן"מתוך התלמוד שהוא שימוש ת

'ה ירא את ה"ד. סוטה כבא "מהרש                                                                    

ע הם "פ ש"כבר ידעת שאותן שנמשכין להורות הוראות ע" –: הביאו החיי אדם בהקדמה ראשונה ', פ' סיבתשובה  ח"ל הב"וז
י כך מרבים "עהמורים בתורה שלא כהלכה כי לא ידעו שורש של הוראה מבטן מי יצאו הפסקים ובודים טעמם מלבם ו

ואף משאר פוסקים ... ע"וב הדינים מהשראי אפשר לפסוק ב"... ב"מ' סיח החדשות "ת הב"ע בשו"וע – ".מחלוקות בישראל
  לאשר אינו מבין בשכלו הקצר שורש הדינים ע וממנו מורה הוראות בטעות "שקורא בהלכות פסקים בש...קשה הדבר מאד 

  . ל"עכ" וחלוקיהם במה נתלים  

. כי אם אינו יודע טעמי ההלכות אינו מבין גופי ההלכות לאשורן על בוריין ונקרא בור"כתב  א"ב ס"ת פ"תלכות ה הרבע "ובשו
וכן היה המעשה : " שםנטרס אחרוןובקו".  מתוך הלכות פסוקות בלי טעמים שלמדאפילו לעצמוולכן יש אוסרין להורות 

ט אסור להורות אפילו דבר שנראה להמורה שהוא מפורש "ם כלל ומה"ש שלא הבין השואל כוונת הרמב"בתשובת הרא
   אם אינו שום הלכהואסור להורות "...: )ח"א סק"א קו"שחיטה סהלכות ( עוד כתב ".בפירוש בחיבורו כי שמא טועה הוא בדמיונו

  ". ל התנאים ְמַבֵלי עולם שמורים הלכה מתוך משנתם"כמשארזיודע טעמו היטב   

עד שיתיישב , ועיקרן של דברים שלא יהיה נבהל להשיב בשום הוראה מדיני איסור והיתר ודיני ממונות): "ה"כמים אות שממשנת ח(ם חגיז "כתב מהרו
ולא יסמוך על דעתו ועל , יה ולהו שיבא מכשוראלויביא הדבר בישיבת חכמים כי היכי דלימטי , תחילה ויעיין בספרים המורים הלכה ומקור הדין

כמו שראיתי כמה וכמה דשערי תשובה ננעלו בפניהם והיו משתמשין מספר פנים חדשות ולקט הקמח , על מפתחות ספריםולא , בקיאותו וחריפותו
רק למצוא דבר חפץ הנצרך , ועם היות כי אני את נפשי הצלתי בהתראה גמורה ומודעה רבא שלא עשיתי הספר לתכלית זה. שחברתי וכל הדומה להם

י קארו "ש רבינו הגדול מוהר"ו בעצמי ממ"כי דנתי ק, אך לא חלילה כדי להורות מתוכו, מדתי אותו דבר הנדרשלשעה באיזה ספר מהתשובות הוא של
וכל זה לא שוה לפני צחוחי , רק אחר היות המורה רואה פורש הדין אשר הביאו בביתו ביתה יוסף, שאין להורות מתוכו, ה על שלחן הערוך שלו"ל ה"ז

כי אז טוב לו וטוב לנפשו ושכר הרבה , כמו שהוזהרנו, להיות מתון בדין, ולכן כל אחד יחוש לעצמו', איתא בתשובה פהדעת כדי להתגאות ולומר הכי 
, אבל לא יפסוק לעולם על פי הקיצורים, וגם ילמוד בפסקי דינין כי הם בימינו כמו המשניות בימיהם: "ז"ל באות שס"וז".  ז"ל שס"ועמש. 'יקבל מאת ה
ש שאין לסמוך על שאר קיצורים כמו שהוא ספר הרב בעל פנים חדשות והלקט שלי וכל כיוצא בהם "ומכ, א על פי הבית יוסף הארוךע אם ל"אפילו מהש

ת יעיד עלי כי לא "והי. כי אם להקל הטורח והמשא מאת בעל ההוראה שימצא מבוקשו על אותו מפתח קטן, שכל אלו לא נעשו חלילה כדי להורות מהם
פ "ע[שפתוני ואפת , משתים רעות אלו' וחס לזרעא דאבא שיעלה בדעתי שום א, ולא פחות כדי שיעשו ממנו קרדום לחתוך בו, ו לרביםהיה בדעתי לפרסמ

  ומשתמשין מן הספר כאלו להורות , ראיתי כי יש מהם שמשלמים רעה תחת טובה, אמנם אחר מעשה, כי חשבתי לעשות מצוה, ]י שם"ז ובת,ירמיה כ
  .ל"עכ, "הטוב יכפר בעדו' ה, מבלי ראות הדבר בשורשו, פ"צאין ומשתבחין בעיר הכי איתא בתשובה פוויו, ממנו מעשה  



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç" úåôñåä íò ì  

  

קסה

   )ז"הגר(=  נבאר כאן דברי שולחן ערוך הרב בעל התניא –ת  "בעזהשי
  . ד"התמיהות לכאורה בדבריו ויישוב כל התמיהות באופן צח וברור בס

         : : : :–ה סעיף ד ה סעיף ד ה סעיף ד ה סעיף ד """"הלכות קריאת שמע סימן עהלכות קריאת שמע סימן עהלכות קריאת שמע סימן עהלכות קריאת שמע סימן עבבבבע הרב ע הרב ע הרב ע הרב """"דברי שודברי שודברי שודברי שוס וראשונים ופוסקים לס וראשונים ופוסקים לס וראשונים ופוסקים לס וראשונים ופוסקים ל""""מקורות מהשמקורות מהשמקורות מהשמקורות מהשהההה

ààúé   ש "אם טפח מגולה בה לא יקרא ק, י"רש[ש "תו ולקשאלא בא' ר יצחק טפח באשה ערוה וכו"א –: .)כד(בברכות  
ààúé  א,שיר השירים ד(אמר רב ששת שער באשה ערוה שנאמר שערך כעדר העזים ', וכו ]כנגדה(.  

äàø"ù  )אמר רב ... ודבר שרגיל להיות מכוסה באשה , ש"באשתו ולק... ר יצחק טפח באשתו ערוה "א –: :)כדז דף "ל' סי  
äàø"ù  אבל בתולות שדרכן לילך פרועות מותר לקרות כנגדן, בנשים שדרכן לכסות שערן, ששת שער באשה ערוה .  

úñå'  ות שדרכן לילך פרועות מותר לקרות אבל בתול, דרכן לכסות שערןש שואותשואותשואותשואותננננבנשים , שער באשה ערוה –: ש"הרא  
úñå'  ש כנגדן"ק .  

èøå  שער של אשה שדרכה לכסות אסור לקרות כנגדו  –: )ב"ה ס"ע' סי(ע "ושוäéôà äâ 'åúùà  תולות שדרכן לילך באבל  
èøå   פרועות הראש מותרääå äâ"ïúîöì õåçî úàöì ïéìéâøù íéùð ìù úåøòùä ä) á"áùøä íùá é"à( ååååëëëë""""éøëð øòù ùéøëð øòù ùéøëð øòù ùéøëð øòù ùéôà úéôà úéôà úéôà ú ' ' ' '        
èøå  úåñëì äëøãúåñëì äëøãúåñëì äëøãúåñëì äëøã  )íéùãçä éñôìà úåäâä (=]ג"הש[.  

îïâ   ן תה אותן נשים הבאים מארצות שאין דרכן לגלו"ל' מ אלשקר סי"וכתב ר. שרגילים לצאת מחוץ –: )ד"שם סק(אברהם  
îïâ  מותרים לגלותן אם אין דעתן לחזור, למקום שדרכן לגלותן.  

ãéëø   ש"דשערות תלושות שלובשים נשים שתהיה נראה בעלת שער אינן ערוה וע, ג כתבתי"ש' ילקמן ס' ועי...–: )ב"שם סק(משה.  

éèìù  יראה על זה להביא ראיה וסמך לנשים היוצאות בכסוי שערות שלהן ' ף אות א"ט מדפי הרי"דף כשבת ' הגבורים מס  
éèìù  מההיא דשנינו פרק , ז"ו בלע"לכשהן נשואות אבל במקום קליעת שערן נושאות שערות חברותיהן שקורין קרינא

במה אשה יוצאה דף סד שהאשה יוצאה בפאה נכרית בשבת ופירשו המפרשים כי פאה נכרית היא מגבעת ידבקו בו שער 
דהטעם ' והתם באשה נשואה מיירי מתניתין מדקאמר בגמ, נאה והרבה ותשים אותו האשה על ראשה כדי שתתקשט בשער

ל ומשמע להדיא שמותרות "והרי פאה נכרית הוי ממש כעין אלו הקרניא, שואה מיירימשום שלא תתגנה על בעלה הרי דבנ
ונראה גם בשרה עם השיער דשער באשה ערוה דקאמר לא הוי אלא בשער הדבוק לבשרה ממש דשער באשה ערוה דקאמר לא הוי אלא בשער הדבוק לבשרה ממש דשער באשה ערוה דקאמר לא הוי אלא בשער הדבוק לבשרה ממש דשער באשה ערוה דקאמר לא הוי אלא בשער הדבוק לבשרה ממש , בנות ישראל להתקשט בהן

שערות דידה לא שנא ונראה דלא שנא . וגם לא משום פרועת ראשוגם לא משום פרועת ראשוגם לא משום פרועת ראשוגם לא משום פרועת ראש משום שער באשה ערוה כאןאבל שיער המכסה שערה אין 
פ דקשוט הוא לה כדי שתראה בעלת שער אין בכך כלום "שערות של חברתה כל עוד דעבידי לכסוי השער והן תלושות אע

בשביל מ לא נאסר מ לא נאסר מ לא נאסר מ לא נאסר """"ממממ, ק דערכין דפאה נכרית המחוברת לשער ממש דהוי כגופה ממש"סוף פ' ג דאמרי" ואע–. ושפיר דמי
ובנשואות מיירי התם .  אותן הצדקניות דקאמר התם היו מתקשטות בפאות ההםדהא על כרחך, כך לצאת בה ולהתקשט בה

כ מאי אהני ההוא קשוט הרי כל עצמו כ מאי אהני ההוא קשוט הרי כל עצמו כ מאי אהני ההוא קשוט הרי כל עצמו כ מאי אהני ההוא קשוט הרי כל עצמו """"דאדאדאדא, , , , ואין לומר שהיו משימות צעיף או מידי על הפאות נכריתואין לומר שהיו משימות צעיף או מידי על הפאות נכריתואין לומר שהיו משימות צעיף או מידי על הפאות נכריתואין לומר שהיו משימות צעיף או מידי על הפאות נכרית. דקאמר תנו שערי לבתי
'  ולכשתעיין סוף פלותלותלותלותאלא פשיטא דמיירי שהולכות בשערות מגואלא פשיטא דמיירי שהולכות בשערות מגואלא פשיטא דמיירי שהולכות בשערות מגואלא פשיטא דמיירי שהולכות בשערות מגו, , , , של אותו קשוט לא הוי אלא בשביל שתראה בעלת שערשל אותו קשוט לא הוי אלא בשביל שתראה בעלת שערשל אותו קשוט לא הוי אלא בשביל שתראה בעלת שערשל אותו קשוט לא הוי אלא בשביל שתראה בעלת שער

הוא , ג מדפוס וינציה שבאיטליה מקום מושבו"ברכות שהיה להש' ובמס. ד"אצלנו הוא בדף כ[ה "מי שמתו דף כ' קמא דערכין ופ
        דאין איסור בשער אשה משום ערוה אלא דאין איסור בשער אשה משום ערוה אלא דאין איסור בשער אשה משום ערוה אלא דאין איסור בשער אשה משום ערוה אלא ש תמצא "י שם ובדברי הרא"בדברי רש] ה"בדף כ

  .ד"ועוד הארכתי בזה בחדושי בס. וגם שהבשר נראה עם השיער כדקאמינאבמחובר לבשרה במחובר לבשרה במחובר לבשרה במחובר לבשרה         

ãéëø   שלהשלהשלהשלה ריתריתריתריתככככפאה נפאה נפאה נפאה נ    לגלותלגלותלגלותלגלות    ומותר לאשה נשואהומותר לאשה נשואהומותר לאשה נשואהומותר לאשה נשואה ]ג"הש [=מצאתי כתוב בהגהות אלפסי החדשים –: )ו"ג סק"ש' סי(משה ,  
ãéëø  אין שער באשה ערוה אלא דוקא שערותיה המדובקים בבשרה אין שער באשה ערוה אלא דוקא שערותיה המדובקים בבשרה אין שער באשה ערוה אלא דוקא שערותיה המדובקים בבשרה אין שער באשה ערוה אלא דוקא שערותיה המדובקים בבשרה דדדד, ש אם היא עשויה משערותיה או משער חברתה"ל        
ãéëø  ג דעבדה לקישוט שתהא נראית בעלת שיער"אע, שויות לכסות שערותיה האחרותע אבל לא בתלושין.  

        : –' ' ' ' ה סעיף דה סעיף דה סעיף דה סעיף ד""""ח סימן עח סימן עח סימן עח סימן ע""""ע הרב באוע הרב באוע הרב באוע הרב באו""""זה לשון שוזה לשון שוזה לשון שוזה לשון שו
"˘˘�‰˘‡�Ï˘�¯Ú‰˙ÂÒÎÏ�‰Î¯„� äãâðë ììôúäì åà úåø÷ì øåñàå øåäøä éãéì àéáîù éðôî àéä äåøò
ò"éôà øàáúðù ã ' åúùà àéä  

� ˙ÂÏÂ˙·� Ï·‡˘‡¯�˙ÂÚÂ¯Ù� ÍÏÈÏ� ÔÎ¯„˘ å úåöøà úö÷á ïúîöì õåçî úàöì ïéìéâøù íéùð ìù úåøòù ïë
 øåäøä éãéì ïéàéáî ïðéà ïäá ïéìéâøù ïåéëù ïãâðë úåø÷ì øúåî  

ÈÙ‡�˙È¯Î��‰‡ÙÂ�'‰˙ÂÒÎÏ�‰Î¯„‰ÚÂ¯Ù�‰˘‡¯Â�‰‡ˆÂÈ�ÌÂ˘Ó�‰·�ÔÈ‡Â�‰˙ÂÏ‚Ï�¯˙ÂÓ�Ì‚Â�‰„‚�Î�˙Â¯˜Ï�¯˙ÂÓ���ÔÓ�¯ÂÒ‡�‡Â‰˘
˘È‡�˙˘‡·�‰¯Â˙‰�"ÎÚ"Ï.� �

äðä  פאה [=נ "פא" : –הלכה פשוטה וברורה ,  אפשר לומר שהרב רוצה לומר לנו באופן ברור ביותרבהשקפה ראשונה  

äðä  אלא , ולא זו בלבד שכתב לנו את ההיתר הזה באופן מפורש ביותר ! –" מותר לגלותה לכתחילה ברשות הרבים] נכרית
 ! – ! – ! –ן חזר הדבר ארבעה פעמים ולכ, שכדי שהדבר יהיה ברור לכל אחד הוא טורח להבהיר את זה בצורה ברורה

רק אם , אבל אין היא חייבת לכסותה, משמע שרק אשה זו דרכה לכסותה" דרכה לכסותה' ופאה נכרית אפי"בתחלה כתב 



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  

  

קסו

  שהרי רק כתב שישנם נשים שמעצמם , כ מיד הוא משמיע לנו שאין שום חיוב לכסות את הפאה"וא, רצונה לנהוג בדרך כזו
  ".אפילו דרכה לכסותה"מעצם התיבות , ר"כ יש לנו מזה לבד מקור נפלא שמותר ללכת בפאה מגולה ברה"וא, נוהגות כך  

ìáà  מותר לקרות "ולכן המשיך וכתב , הרב לא הסתפק בזה אלא רצה שנידע באופן ברור שפאה אינה נחשבת כשיער  
ìáà  היינו שלא זו בלבד שאין , " מותר לגלותהוגם"אלא הדגיש באופן שאינו משתמע לשתי פנים , ולא זו בלבד". כנגדה  
ìáà   לגלותה –לכתחילה  –מותר "אלא , "דת יהודית"בה איסור דאורייתא ואפילו לא איסור."  

íâå  ואין בה "על כן הוסיף וכתב באופן יותר מפורש , ר"בזאת לא נחה דעתו בחששו שמא יחשבו שאין כוונתו להתיר ברה  
íâå   ר ולא "והרי האיסור באשת איש מן התורה הוא רק ברה, "שהוא אסור מן התורה באשת אישמשום יוצאה וראשה פרוע  
íâå  ר"מבין כל אחד שלדעת הרב מותר לכתחילה ללכת עם פאה מגולה ברה, כ אחרי שורה ברורה כזו"וא, בחצר.  

  .עד כאן מה שנראה לכאורה בהסתכלות ראשונה

  .לפי ההבנה הזו,  נקודות מוקשות מאדצריך להבין כמה, אבל לאחר העיון בדברי קדשו

à.   ר אבל "שכוונתו לומר אפילו אם מרצונה נוהגת לכסותה ברה" דרכה לכסותה' אפי"אם אנחנו מסבירים את מה שאמר  
à.  שער של אשה "כ איך נסביר את תחילת דבריו "א, רק מנהג טוב נהגה בעצמה, אין היא חייבת לכסותה מעיקר הדין

 ? –ורק מחמת המנהג דרכה לכסותה , כ נוכל להסביר שאין שום חיוב לכסות שער של אשה"וכי כאן ג, "שדרכה לכסותה
מבין כל אחד שכוונתו לומר שהיות והם מותרות , "אבל בתולות שדרכן לילך פרועות ראש"וכמו כן בהמשך דבריו שכותב 

שער של אשה "כ אם כשכתב "  וא–ר להלכה ואין הכוונה שהם מעצמם נהגו כך בלי קש, ללכת פרועות ראש לכן דרכן כך
הוסיפו לכסות כל השיער " דת יהודית"ומ, מדאורייתא בכיסוי קלתה(הוא מתכוון לומר שהיות והיא חייבת לכסותה " שדרכה לכסותה

לכן דרכה בכך  )יזוה וא"ו ד"קט' ע סי"ח אבה"ובב' י' ד סי"ש ובתרוה"ל ריב"ה וז"ק שם ד"ש ובשמ"ע: ב"כתובות דף ע, בכיסוי בלי חורים
ש "כ ברא"וכמש, הכוונה מפני שהן מותרות מעיקר הדין לכן הן הולכות כך" דרכן לילך פרועות ראש"וכך גם הבתולות ש

ן אבל רעשות לכסבנשים נשואות שדרכן  : "–ל "וז "ר ששת שער באשה ערוה"א"'  על הגמ.ש בברכות כד"הרא' ובתוס
את דבריהם אלו ע הרב "ושושמשם העתיקו הטור והמחבר ". ש כנגדן"לקרות קעות ראש מותר פרובתולות שדרכן לילך 

נ הוא משנה את הכוונה והמשמעות של "כ מדוע כשמגיע לפא"א – )וכמו שמסיימים אבל בתולות שדרכן לילך פרועות ראש( ,ש"ע
התלויה בהחלטה " ךדר"ולבסוף הוא מתכוון ל, תלויה בההלכה" דרך"שבתחילה התכוון לומר שה ? –" דרכה"התיבה 

: "... ה אילימא"ד. בקידושין מח' ל התוס"וז(". דומיא"ס דאמרינן "יש לנו כלל גדול בשבפרט ש ו– הפרטית של כל אחת ואחת

  ופירוש זה עיקר בעיני משום "... סט '  סיבאר שבע' בס' ועי. [")שהיה תופס לדוחק מאחר שהלשונות שוים לומר שאינם בסגנון אחד
  .ל" עכ"כי זה דרכה של תורה בתנאים ואמוראים והגאונים והמפורסמות אין צריכין ראיה... א שוים בסגנון אחדדרישא וסיפ 

á.  ר רק אשה זו דרכה "שאין חיוב לכסות את הפאה ברה" דרכה לכסותה"אם הרב התכוון לומר בתיבות , עוד צריך להבין  
á.  ולכתוב " דרכה"או לא לכתוב את התיבה (, " דרכה לכסותהאם' ר אפיולומ" אם"היה לו לכל הפחות להוסיף את התיבה , בכך

, של תחילת הסעיף" דרכה"של סוף הסעיף הכוונה לאותו " דרכה"כדי שלא נטעה לומר ש, ")אם היא מכסה אותה' אפי"רק 
פ "ש עככך גם בסוף הסעיף י, הכוונה שחייבת לכסותה" שער של אשה שדרכה לכסותה"שכמו שבתחילת הסעיף באומרו 

  , ואז היה חוסך מאתנו טעות חמורה זו" אם"כ היה לו לכתוב תיבת "וא, מקום לטעות ולומר שהכוונה שחייבת לכסותה
  .והיינו בטוחים שכוונתו להשמיע שאין חיוב לכסות את הפאה ורק אשה זו נוהגת כך מרצונה  

â.   כ לצורך מה האריך "א, )בשוק(=ר "הפאה ברהאם כוונתו לחדש שמותר לגלות את , "וגם מותר לגלותה"בדברי קדשו  
â.   הרי היה יכול להוסיף רק תיבת , "ואין בה משום יוצאה וראשה פרועה שהוא אסור מן התורה באשת איש"והוסיף לכתוב
   השמיטמדוע הוא , ר"ואז היינו בטוחים בלי שום ספק שמותר ללכת עם פאה מגולה ברה" מותר לגלותה"לאחר " ר"ברה"

   ?–ובמקומה האריך באריכות מופלגת של שתים עשרה תיבות מיותרות " ר"ברה"יבה הברורה את הת  

ùéå  וכל תיבה ותיבה מדוייקת ומרמזת , ע הרב שהוא חיבור מדוייק להפליא"לציין שידוע בין הרגילים בלימוד שו  
ùéå  אבל המתעמקים בדברי קדשו , םפ שבהסתכלות ראשונה הוא נראה כמאריך ומסביר בטוב טע"ואע, לחידושים נוספים

עד כדי כך שבין הלומדים נחשב , ובא לאפוקי דיעות וסברות אחרות, יודעים שבכל תוספת הסבר מונח חידוש ויסוד עמוק
  כי לאחר הדיוק , למי שרוצה לעמוד על כוונת קדשו בכל הוספה ובכל הסבר, ע הרב כלימוד קשה ומסובך מאד"לימוד השו

  . מגלים מרגליות יקרות בכל אות ואות מדברי קדשווהעיון היטב בדבריו  

ïåùìëå   1986עמוד ה "תשמ'הת "קה, ע הרב"ונדפס עם שו, ג"דפוס ראשון שקלוב תקע( ע הלכות פסח"לשובני רבינו בהקדמתם( ,  
ïåùìëå  נפתל ועקש אין בהם , אשר כל דבריו מיוסדים על אדני פז, ידקדק היטב בדבריו ובצחות לשונו המופלא: "...ל"וז

  כאשר סופו מוכיח על תחילתו ולשון הזך , רק הכל בכוונה עצומה ובדקדוק גדול כלשון גדולי המחברים, ו"ח וחסר או יתרוחסר או יתרוחסר או יתרוחסר או יתר
  ".והטהור שבפנים הספר  



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç" úåôñåä íò ì  

  

קסז

úîã÷äáå   רק לפני –ע מהרב לא יאות להם "השו: "ל"וז 2023ו עמוד "בסוף חל "הנת "ע הרב קה"הובא בשו" דרכי החיים"הספר   
÷äáåúîã   עמדו על קצות דרכיו ויהיו לפניהם  י,א"ז ומ"ע וט"י ושו"שר כבר למדו היטב הטור ובאגדולי בני ישראל

טעם הע "ל כתב בשו"כי הרב הנ, אך הפחותי ערך לא יוכלו להשיג מבוקשם לידע ההלכה .כשלחן ערוך עם כל המטעמים
כל תיבה יש בו כוונה מיוחדת לתרץ  בעיין היטב אשרהמ, בצחות לשונו תיקן ותירץ כל הקושיותו, של כל דעה והסברא

ע "השו' הכלל להבין ד' ע הרב וכו"ולזאת האנשים הפשוטים לא ידעו ההלכה הברורה בשו' וכו קושיות ולפשוט ספיקות
וכאשר שמעתי מפי  .אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, ס ופוסקים ואז יבין דרכו"שבמהרב בעל התניא צריכין שיהיה בקי 

עיד אני עלי שמים וארץ שאילו היה מל "שכתבו וז רב הגאון האלקי מבארדיטשובהגידי אמת שראה כתיבת יד קודש של מ
  כי , ם לא בעיון רבאלזאת קשה להבין דבריו . ם היה כאחד מהם"ף והרמב"שניאור זלמן מלאדי בימי הרי' הרב הגאון אלקי ר

  .ל"עכ, "ל"ם ז"ף והרמב"הוא ממש כלשון הריולשונו הזהב , מאד עמקו מחשבותיו ודרכו נסתרה  

øçàìå  ר"אם כל כוונתו היא לחדש לנו שמותר לצאת בפאה מגולה לרה, כל זאת הקושיא עולה וזועקת ביתר שאת ויתר עז ,  
øçàìå  בזמן שהיה יכול לכתוב זאת באופן הרבה יותר ברור , כ לצורך מה היה זקוק להוסיף שתים עשה תיבות מיותרות"א  

ìåøçà  י תיבה אחת בלבד "ומפורש ע–?   

ã.  להוסיף את שתים עשרה  –שאין אנחנו יודעים אותו , אפילו אחרי שחפץ הרב מאיזה טעם שהוא, וביותר צריך בירור  
ã.  אחר כל זאת עדיין לא הסכים בשום אופן להזכיר את התיבה האחת , "ר"ברה"ל במקום התיבה האחת "תיבות הנ
ולמה השמיט , )ר"מזה שכל איסור התורה הוא רק ברה(ר "אנחנו צריכים לדעת שמדובר ברה" ומדותל"ורק מכח , "ר"ברה"

ואין בה משום יוצאה "ולא באומרו , "ר"ברה" –וגם מותר לגלותה "ולא הזכירה לא באומרו , "ר"ברה"בדווקא תיבת 
דברים שאם עשת אחד מהן עברה על דת ואלו הן ה ")אישות כד יא(ם "כמו לשון הרמב, "וראשה פרועה]" בשוקבשוקבשוקבשוק [=רררר""""ברהברהברהברה"

  וכן הוא " בשוקבשוקבשוקבשוקלא יהלכו בנות ישראל פרועי ראש ") ב כא יז"איסו(ם "וכן ברמב".  ושער ראשה גלויבשוקבשוקבשוקבשוקיוצאה : משה
  ". בשוקבשוקבשוקבשוקלא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש "ע כא ב "ע אה"בטושו  

éøäå   כ מפני מה נמנע הוא כל כך מהזכרת "א, לכל אחדבהוספת תיבה אחת היה יכול להקל עלינו שיהיה ההיתר ברור  
éøäå  וגם כאן , א"א ולא במג"ג ולא בדרכי משה ולא ברמ"ר לא מוזכרת לא בש"  ויש לציין שתיבת ברה–.  התיבה הזו  
éøäå  הלא דבר הוא  ? –ע הרב לא הזכיר תיבה זו ומאי האי דקמן "בשו– !   

ä.  יוצאה וראשה "מפני שהתיבות , "ואין בה משום יוצאה וראשה פרועה"ומרו ר בא"ביותר היה צריך להזכיר תיבת ברה  
ä.  ושם מדובר מאיסור דת יהודית בלבד כמפורש להדיא . ב"הוא העתק אות באות מלשון המשנה בכתובות דף ע" פרועה

ש מגולה ממש ר ברא"והבבלי מבאר כוונת המשנה שאינה יוצאת לרה" ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע"במשנה 
ר "והירושלמי מבאר שכוונת המשנה לראש מגולה ממש אבל לא שיוצאת לרה, אלא בקלתה שהוא אסור מדת יהודית בלבד

על ' מבוארים בגמ" יוצאה וראשה פרוע"כ התיבות "וא, אלא רק ביוצאת לחצר ששם האיסור אינו מן התורה רק מדת יהודית
או יוצאה לחצר בראש מגולה לגמרי , דהיינו בקלתה" דת יהודית"ר רק מ" ברה"ראשה פרוע"איסור דת יהודית שכוונתו או 

ר עם "כ כדי שלא נטעה לפרש את כוונת הרב לומר שאין כאן איסור דת יהודית של יציאה לחצר או לרה"וא, ר"ולא לרה
  שמשם  –ונת המשנה אין כוונתו ככו" יוצאה וראשה פרועה"היה לו להדגיש בפירוש שכאשר הוא מביא את הלשון , קלתה

   ?–ר ובאופן מגולה לגמרי "אלא כוונתו שאין שום איסור אף ברה, שכוונתה לאיסור דת יהודית –מקור הלשון   

å.   ל בזה והרי כל אחד יודע שאסור "מאי קמ, "שהוא אסור מן התורה באשת איש"ביותר צריך להבין מה מחדש בתיבות  
å.  שער של אשה "כ "ודין זה כבר מרומז בסעיף זה עצמו בתחילת הסעיף במש, ר"לאשה מן התורה לצאת פרועת ראש לרה  
å.  אבל בתולות שדרכן לילך פרועות ראש... שדרכה לכסותה."  

æ.  ר הוא איסור דאורייתא היה לו לומר זאת מיד בקטע "עוד צריך להבין אם רצונו לומר כאן בסעיף זה ששיער מגולה ברה  
æ.  מפני מה המתין , "ר"ואסור מן התורה ברה"שם היה לו להוסיף , "שער של אשה"הוא מדבר על בו , הראשון של הסעיף  
æ.  בו הוא מדבר בענין פאה נכרית, מלגלות לנו חידוש זה עד סוף הסעיף.  

ç.  ש שהיא בבית או "בו מדובר רק מק, ה שבאורח חיים"ר לסימן ע"בכלל תמוה מה קשר יש בין נידון יציאת אשה לרה  
ç.  ח"ו ולא באו"קט' א או סי"כ' שמקום הלכה זו הוא באבן העזר סי, ר כלל"ואין מדובר כאן מענין יציאה לרה, בחצר.  

è.  ר ושער ראשה ממש "שהכוונה בהם על יוצאה לרה" משום יוצאה וראשה פרועה"אם נלמד תיבות , עוד יש להבין  
è.  היינו היוצאה וראשה פרועה בשער ממש אסור מן , "איששהוא אסור מן התורה באשת "ועל זה הוא מסיים , מגולה

ואין בה משום יוצאה "שהרי היה צריך לומר , ואין בה שום צורך, מיותרת לגמרי" שהוא"אם כן תיבת , התורה באשת איש
קאי על מה שכתב לפניו בסמוך ממש " שאסור מן התורה"שהרי תיבות , "וראשה פרועה שאסור מן התורה באשת איש
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קסח

   וכאמור עד היכן צריך לדקדק ט ? –" שהוא"כ מה הוסיף בהוספת תיבת "וא, " וראשה פרועה שאסור מן התורהיוצאה"
  .בכל אות ותג' בלשון הרב הק  

é.  זאת , ר"שהכוונה שמותר לגלות את הפאה ברה" וגם מותר לגלותה"אם אנחנו מפרשים את דבריו , והעולה על כולנה  
é.  פירוש שהדבר " מותר לגלותה"שהרי אם הרב פוסק , אפילו לא איסור של דת יהודית, יסוראומרת שאין כאן שום חשש א

אין בה משום יוצאה וראשה פרוע שהוא אסור "כ איך הוא יורד דרגה ומחדש לנו ש"וא, מותר לגלותה בלי שום חשש איסור
, ה מותר ואין בזה שום חשש איסורהרי הוא כבר חידש לנו שז, ישמשמע שרק איסור תורה אין בה " מן התורה באשת איש

הרי ישנם דברים רבים שאין בהם איסור דאורייתא עם כל זה , כ מדוע ירד מחידושו וכתב רק שאין בזה איסור דאורייתא"א
, כ הוספה זו לא די שהיא מיותרת לחלוטין"וא, יאואם אשה עוברת על זה תצא בלא כתובה , הם אסורים משום דת יהודית

  שמשמע שאבל איסור דת , ולבסוף מסיים שרק איסור דאורייתא אין כאן, שמתחילה התיר לגמרי, עהאלא היא עוד מט
  .  סתירה מיניה וביה–יהודית יש בה   

íàå  ואין בה אפילו "היה לו לכתוב , ר"נ ברה"כוונת הרב היתה להבהיר לנו באופן ברור שאין שום חשש איסור לגלות פא  
íàå  ואין בה משום יוצאה וראשה פרועה שהוא אסור מן התורה"תוב ולא לכ" משום דת יהודית."  

àé.   ל אף על פי שמותר ללכת "אם כוונתו על זו שמכסה את הפאה כנ" דרכה לכסותה' אפי"עוד יש לדייק בדברי הרב  
àé.  מהשלטי א "א ומקור הרמ"שהרי מקור דברי הרב הרי הם מהרמ, כ צריך עיון מהיכן נובעים דבריו"א, בפאה מגולה

כ "דא, ואין לומר שהיו משימות צעיף או מידי על הפאות נכרית"ג כותב מפורש "ד והנה הש"ף בשבת דף ס"גבורים על הרי
אלא פשיטא דמיירי שהולכות , מאי אהני ההוא קשוט הרי כל עצמו של אותו קשוט לא הוי אלא בשביל שתראה בעלת שער

שהרי , ג"נ הרי זה ממש היפך סברת הש" הרב שיש נשים שמכסות הפאכ קשה מאד מהו מקור דברי"וא" בשערות מגולות
  ולפי דברי הרב שיש נשים , "'ואין לומר שהיו משימות צעיף וכו"נ כלשונו "ג טוען שלא יתכן שנשים יכסו הפא"הש

  . ג"כ נפלו כל ראיותיו של הש"א –נ "המכסות הפא  

áé.  אלא ' ן לומר שהיו משימות צעיף או מידי על הפאות נכרית כוואי"ג שכתב "איך יתכן לומר שהרב לומד בדברי הש  
áé.  ג להגיע להיתר מחודש "כ לצורך מה צריך הש"הרי א, ר"שכוונתו על רה" פשיטא דמיירי שהולכות בשערות מגולות

נ היא דבר "ג פא"הרי אם לפי הש, "דשער באשה ערוה אינו אלא בשער הדבוק לבשרה"נ משום "ש כנגד פא"לגבי ק
ש "שהרי כל דבר שהוא מגולה מותר לקרות ק, ש כנגדה"כ פשיטא שמותר לקרות ק"ר רק באופן מגולה א"שהולכים ברה

ש "מותר לקרות ק" אינו דבוק לבשרה"כ גם בלי ההיתר המחודש של "א, כפי שמבאר הרב בעצמו בכל הסעיף הזה, כנגדו
כמו שמפורש ברב בסעיף הזה לגבי שער היוצא , כ מותר"ואפילו שער הדבוק לבשרה ממש ג, כנגדה מפני שזה דבר מגולה

  נ הוא רק כשדרכה "ש בפא"מחוץ לצמתן ולגבי שער בתולות וכפי שהרב מדגיש שכל מה שצריך להגיע לחדש היתר דק
  . ש כנגדה"צ לחדש שמותר לקרות ק"א" פשיטא שהולכות בשערות מגולות"שבמקום ש, לכסותה  

âé.   אם נאמר שהרב למד שהשלטי גבורים , הקדושים קשה קושיא נוספת התמוהה עד מאדמלבד כל התמיהות בדבריו  
âé.  אבל לא תצא בפיאה נכרית דהיינו קליעת  : "–ל "ז וז"ג סוף סעיף ט"ש' שהרי הרב בעצמו פסק בסי –ר "התיר ברה

  שמא תפול מעל שער תלוש שנותנת על שערה כדי שתראה כבעלת שער הרבה שמא תחלצנה מעל ראשה להראותה או 
  ".ראשה ותביאנה בידה  

êéøöå  אין חשש שתחלצנה , י שתחלוץ אותו יתגלה שערה"הרי בכל דבר שע, להבין איך יש חשש שתחלצנה להראותה  
êéøöå  ר " מותר לצאת בהן לרה)מטפחת(=שטוטפת וסרביטין התפורין לשבכה  :)ד"וס. ז"נ(שבת ' כמו שמפורש במשנה במס

  ה שבכה "ושם בעמוד ב ד, ה בזמן"ד. י נז"רש(לוף השבכה מראשה מפני שאשה נזהרת שלא לגלות שערה משום שאין חשש שתש

  .)ב"ג ס"ש' ע סי"וכן נפסק בשו, ה טהורה"ד. ובדף ס, ה שפיר דמי"ובד  

ïëå  אם הם תפורים לשבכה אין לחוש לכך שודאי לא תחלצם עם "שכל הדברים ' ג סעיף ד"ש' פסק הרב בעצמו בסי  
ïëå  כ אין שום חשש שתסיר "ר א"כ אם נאמר שלפי הרב מותר לצאת בפאה מגולה לרה"וא, "השבכה שלא תגלה שערה  
ïëå  ז תגלה שערה"הפאה שהרי עי.  

                                                 
 להאריך בלשונו ליתני -למה לי למיתני אלא "י "ופרש"! ולא עלו לבעלים לשם חובה: ליתני? אלא שלא עלו: למה לי למיתנא"זבחים ' ריש מס' עי)  ט

  ? ל למיתני "להרי שעל ייתור תיבה אחת שואלים ". לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה:) פסחים דף ג(לשון קצרה כדקיימא לן ' ולא עלו לבעלים כו

, אומר היה רבי מאיר אפילו מצאו באשפה, והא אמר רב נחמן. מדרבנן בעי, וכי לא בעי רבי מאיר כתיבה לשמה מדאורייתא: "עיין גיטין ג) י
בר ד"דכשכתוב י "רש' ועי! מיבעי ליהדבר תורה מ "אומר היה ר, אי הכי, אנן מדאורייתא קא מתנינן לה, ת"וכ!  כשר-וחתמו ונתנו לה 

  .ת כשר אבל מדרבנן לא"כשר משמע שרק מה" תורה

  .  ובכל הפוסקים)'ו ד"וקט, א ב"ע כ"אה(ע "ובטושו)  ב"א י"ד י"אישות כ(ם " וברמב.)כתובות עב(' ובגמ' עיין במתני) יא
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קסט

åîë"ë  אמות ' אין חוששין לשמא תפול ותביאנה בידה מפני שפשיטא שאם תפול הפיאה תיכף תרים ותתכסה ולא תלך ד  
åîë"ë  כובע שאדם מכסה בו  : –ל " וז)ה כובע"ח סוף סימן שא סוף ד"א(באנשים כתב הבית יוסף ' ישהרי אפ, בגילוי ראשה

ע "כ בשו"וכן הוא בנו" ראשו אפילו כי לא מהדק שרי דאף על גב דנפיל לא אתי לאיתויי שאין דרך בני אדם לילך בגילוי הראש

אמות ' ושאו על ראשו אין לחוש דייתי לאתויי דסתם כובע שאדם נ : "–ג "ק קנ"ל המשנה ברורה שם ס"וז, א"שם סעיף מ
ובמקומות שאין דרך בני אדם לילך  : "–ל "שהוסיף עוד וז' ע הרב שם סעיף נ"בשו' ועי". דבודאי לא ילך בגילוי הראש

   הרי שאפילו. ל"עכ" אמות בלעדו' מותר לצאת בו בכל ענין שבודאי לא ילך ד, ברחוב בכובע קטן בלבד בלי כובע זה הגדול
   ! –ו בנשים "ש וק"כ, באנשים אין חשש שילכו בגילוי ראש  

à"ë  לאנשים מתיר לצאת ' ואפי, ר בכל דבר שאילו תסיר אותו יתגלה שערה"איך יתכן שהרב בעצמו שמתיר לצאת לרה  
à"ë  בפאה ר שמא תביאנה בידה והרי אם מדובר"נ הוא אוסר לצאת לרה"ואילו בפא, אמות בלעדו' בכל דבר שלא ילכו ד 

  ואפילו אם נפלה  ? –ר ותלך בשער מגולה "כ איזו אשה תחלוץ את הפאה באמצע הרחוב ברה"שאינה מכוסה במטפחת א
   ?–" תביאנה בידה"איזו אשה , הפאה  

àìà  ר "נ לרה"ולכן אסור לצאת בשבת בפא, ברור שהפשט הוא שהפאה מכוסה בכיסוי ראש המכסה היטב את כל הראש  
àìà  וכן אמרינן שם ועדיין הראש נשאר מכוסה היטב , כדי להראות לחברתה] השבכה [=אה מתחת המטפחתשמא תחלוץ הפ

, מתחת השבכהמתחת השבכהמתחת השבכהמתחת השבכהדחיישינן דילמא שלפא ומחויא , דלא תצא "–ה או דילמא כיפה תנן "י ד"ש ברש"ע, בכיפה של צמר שתחת השבכה: בדף נז

חוששין שמא תביא את הפאה ] אם יש אפשרות כזו[שה או שתפול הפאה מעל ראשה והמטפחת נשארת על רא, "ואינה מגלה
  ואת הפאה , וכן אם תפול הפאה יחד עם הכיסוי תמהר להתכסות מיד עם הכיסוי, שהרי שערה נשאר מכוסה במטפחת, בידה

  .תביא בידה  

àå"ë  ם שראייתו אחרי שמקור דברי הרב הוא מהשלטי גבורי, ר"נ מגולה ברה"ה יתיר ללכת בפא"ע' איך יתכן שהרב בסי  
àå"ë  ר מכוסה לגמרי שהרי "ובמשנה הרי מדובר שהפאה ברה, ר בשבת"היא מהמשנה בשבת האוסרת לצאת בפאה לרה

  ר היא "לקמיה שכן מבואר היטב בכל הראשונים שהפאה ברה' ועי, בגלל זה יש מקום לחשוש שמא תחלוץ מתחת הכיסוי
  .תחת השבכה  

ãé.  אבל לא תצא בפיאה : " הוא)ז"ג סוף סט"ש' סי(ע הרב שלשון קדשו "ה המתוארת בשווביותר יש לדקדק באופן צורת הפא  
ãé.  ט "ם שבת פי"והוא מלשון הרמב(" 'נכרית דהיינו קליעת שער תלוש שנותנת על שערה כדי שתראה כבעלת שער הרבה כו

לאו  –בפאה נכרית "ה "ד:  ערכין זי"שוכן הוא בר. ")ולא בפאה של שיער שמנחת על ראשה כדי שתראה בעלת שער הרבה"הלכה ז 
דרגילות היו נשים כששערן מועט לקשור שער , אלא שהיתה לה פאה משיער אשה אחרת קשורה לשערה, שערה ממש קאמר

קליעת שער תלושה וצוברתה על שערה עם  –פאה נכרית "י "פרש: ובשבת סד". נשים נכריות לשערן והוא פאה נכרית
אשה שאין לה רוב שיער לוקחת שיער : "ל הערוך ערך פאה"וז. ף"ן על הרי"כ שם בר"וכ. "קליעתה שתיראה בעלת שער

וכן פירש רב נטרונאי גאון שהפאה נועדה למי ששערה ". מנשים אחרות ומשימה על ראשה שנראה כמו שהוא שער
ער של חברתה וקושרת פאה קליעה של שער שאשה שאין שערה מרובה מביאה קליעת ש' פי: "ד"ל פסקי הרי"וז". מדולדל"

  פאה נכרית ' פי: "ה"ו מ"מברטנורה על המשנה בשבת פ' ל רבינו עובדי"וז". בראשה על שערה כדי שתראה בעלת שער
  ". אשה שאין לה רוב שער לוקחת שער נשים אחרות ומשימה בראשה ונראה כאילו היא שערה  

æå"ì  ה של שער תלושה שמערבת עם שערותיה שתתראה בעלת פאה נכרית קליע' פי ")א"ב חי"אדם ני' ס(: רבינו ירוחם  
æå"ì  ופאה נכרית דהיינו קליעת שער שקלעה בתוך שערה"ח "ג סי"ש' ח סי"ע או"ל טושו"וז". שער ."  

áùøä"à  )אין דרך לישא "א הביאו בזה הלשון "והריטב". אשה שהיא קרחת מפאת ראשה" כותב שהפאה נועדה ל.)בדף סה  
áùøä"à   לפי שכולם מטעם אחד , וזהו ששנה כבול בהדי פאה נכרית: "ומסיים". אשה שהיא קרחת מפאת פניהאותה אלא  
áùøä"à  אלא מפני מום שבראשההשבכה תחת דברשאין אשה נותנת , הם  ."  

æå"ì  פאה נכרית פירוש שאין לה שיער נוטלת שיער ומכנסת תחת הצעיף כדי "ל " וז)ה"ו מ"שבת פ(א בשנות אליהו "הגר  
æå"ì  הפאה היא :)כבכתובות עב(ובחצר שאינה הולכת בצעיף , הפאה היא תחת הצעיף, ר שהולכת עם צעיף"כי ברה( "שתתראה בעלת שער   

æå"ì  מגולה.(  

åðéáøá  דכבול היינו כיפה של צמר מתחת השבכה וכן פאה נכרית היא כעין כיפה שעשוי משער : "יהונתן מלוניל פירש  
åðéáøá  רבינו ' ן שם כפי"כ בחידושי הר"וכ". נ דיש לה שער לבן ושער חברתה שחור"יש לה שער מועט אלפי ש, חברתה

וענין פאה נכרית היא קליעת שער : "ל"כ המאירי בשבת שם וז"וכ. מועט או לבן, חסרונות' יהונתן שהפאה נועדה לאחד מב
נ כמו "ופא: "ש בשבת"ם בפיהמ"הרמבל "וז". אם מפני שהוא לבן, אם מפני ששער שלה מועט, עשויה משער חברתה

  ותשים אותו האשה על  )היינו למי ששערה מועט( והרבה )היינו למי ששערה אינו נאה כגון לבן וכדומה(מגבעת ידבקו בו שער נאה 
  ". ראשה כדי שתתקשט בשער  



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  

  

קע

òîùî  כי בביתן ובחצירן , ר"לא בביתן וחצירן ולא ברה, שכל מי שהיה לה שער הרבה ונאה לא היתה זקוקה לפאה כלל  
òîùî   וכל , ר כיסו כראוי בשבכה"וברה, ) טרם קיבלו חומרת הזהר–ב "כרוב הראשונים בכתובות ע(הלכו בזמנם בשיער מגולה

, "כדי שתראה כבעלת שער הרבה", "קליעת שער תלוש"והיא זקוקה להוסיף , הפאה נועדה רק למי שאין לה שער הרבה
ולכן היא רוצה להידמות ולהיראות באופן שגם היא תיראה כמו , גנאי הוא לה ומתביישת מזהכלומר זו שאין לה שער הרבה 

   וכן כששערה אינו נאה או לבן והיא מתביישת לכן היא רוצה בפאה משיער נאה או שחור כדי שתיראה –בעלת שער הרבה 
  . ככל הנשים שיש להן שער נאה ושחור  

àå"ë  ל לא הצטרכו "שלפי פירוש כל הראשונים הנ" שער נאה והרבה"רותיה בעלות ההרי זה ברור שכל חב, הבה נתבונן  
àå"ë  בעלת  –כ אם היא "וא, אלא כיסו את השער במטפחת כפי חיוב התורה, ו"ר בגילוי שער ח"נ לא הלכו ברה"לפא

כ הרי "א, ר" לרהכפי מחשבת אותם הרוצים להתיר בימינו לצאת בפאה מגולה –היתה הולכת בפאה מגולה  –השער המועט 
כדי שתראה כבעלת שער נאה "והרי כל מטרתה היתה , "אין לה שער נאה והרבה"היא זו ששונה מכולן ובולטת וניכרת ש

ואילו בזה שהיא הולכת בפאה מגולה היא מגלה לכולם שהיא לא , להשתוות לכל הנשים שיש להן שער נאה והרבה" והרבה
  ואילו היא , ר במטפחת"ל בעלות השער נאה והרבה היו מכסות את שערן ברהכי כ ! –כמו כל בעלות שער נאה והרבה 

   ?–" כבעלת שער נאה והרבה"י הליכה בפאה מגולה היא תצליח להיראות "כ איך יכול להיות שע"וא, הולכת בפאה מגולה 

àìà  שכיסה את כל הפאהר התכסו בכיסוי גמור"וכשיצאו לרה, נ גלויה רק בביתן וחצירן"על כרחך שהן הלכו את הפא  ,  
àìà  ר וכשהגיעו לחצרות חברותיהן "שהיו מכסות שערותיהן לגמרי ברה, כמו כל הנשים שהיה להם שער נאה והרבה

אנכי הרואה שכל הלובשים פאה  ")'ו' ע סי"ו אה"ח(וכלשון הפני יצחק , וקרובותיהן פשטו את הכיסוי ונשארו בפאה מגולה
י אם דוקא כשהן בביתם ובחצר שאין הרבים בוקעין בהם כלל וכשהן הולכים מחצר לחצר ר כ"נכרית אינם יוצאין בהם לרה

ר הם מתכסים מכף רגלן ועד קדקדן ועד בכלל ברדיד גדול הנקרא צעיף ואינן פושטין אותו ולא נראה מהן "אחרת דרך רה
וגם כשהולכין מחצרן לחצר , בחוש הראות רק פניהן לבד ויש מהן הרבה נשים צנועות יותר שמכסין גם פניהם במסוה

נראה ' נ כלל וכו"כ כל כהאי גוונא אין שום צד איסור בפא"וא, חברותיהן אינן פושטין צעיפן עד שיכנסו לחצר ההוא כידוע
כ בסוף דבריו "ל ומש"ג גופיה לא התיר להן אלא לחצר ובדרך רשות הרבים הן מכוסות בצעיף כנ"לי לומר דגם הרב שלה

  ר ולשוק אלא דוקא בחצר שלהן ומחצר לחצר "לא שהולכות בהם לרה, כ"ע" ות בשערות מגולותאלא פשיטא שהולכ"
  .ל"עכ" ובדרך הן מכוסות בצעיף  

æå"ì  ודאי מי שעושה כך שתראה עצמה בעלת שער הוא בתוך הבית .")'א' ב סי"ח(א אלפנדרי "ת הסבא קדישא למהרש"שו  
æå"ì  ולא להראות עצמה בעלת שער לכל העולם שיראו אותה כן ,  או בחצראו בחצר לבעלה או לקרובותיה שהם בבית  
æå"ì  ר בעלת שער ויבואו לידי הרהור ומכשול"ברה."  

àå"ë  אחרי שמקור דברי הרב הוא מהשלטי גבורים שכל , ר"נ מגולה ברה"ה יתיר ללכת בפא"ע' איך יתכן שהרב בסי  
àå"ë  ר כיסו לגמרי את " והרי מבואר היטב בכל הראשונים שברה–ואה ס שמוזכר פאה נכרית באשה נש"ראיותיו הם מהש  
àå"ë  הפאה במטפחת.  

øåàì   כל הקושיות הללו קשה לנו מאד לומר שהרב התכוון להטמין כאן בתוך כל ריבוי התיבות והשורות חידוש פשוט  
øåàì   ם באופן ברור שבפאה נכרית אין ואז היינו יודעי" ר"וגם מותר לגלותה ברה"וברור שאפשר לכתבו בתיבות ספורות

  והכל היה , ש ולא לגבי חיוב צניעות"לא לגבי ק, ר ולא בחצר ובבית"לא ברה, לא איסור דאורייתא ולא איסור דת יהודית
  .והיו הדברים שמחים ומאירים, ברור ומובן  

ìáà  וסובר שיש כאן מקור המתיר ,מכיון שהרב נמנע מלכתוב תיבות ברורות אלו שוב כל מי שמסתמך על דברי הרב הללו   
ìáà  ל"ר עליו קודם כל ליישב היטב את כל הקושיות הנ"לצאת בפאה מגולה לרה.  

        יישוב וביאור דברי הרביישוב וביאור דברי הרביישוב וביאור דברי הרביישוב וביאור דברי הרב

äàøðäå  חלקים ' דהנה בענין צניעות כיסוי שיער ישנם ה, ת בביאור דברי הרב"בעזהשי–:   

÷ìçä   מן  –דהיינו מטפחת עם חורים  –ועם קלתה . ר מן התורהשזה אסו, הרבים-לרשותהראשון הוא יציאה בשיער מגולה  
÷ìçä  התורה מותר ומדת יהודית אסור .  

÷ìçä   ובקלתה מותר אף מדת , מן התורה מותר ומדת יהודית אסור,  שאינו מפולשלמבויהשני הוא יציאה בשיער מגולה  
÷ìçä   ט, ו"ע קט"בית שמואל אה(יהודית( .  

÷ìçä   ולהירושלמי , מותר לצאת מעיקר הדין בשיער מגולה –לפי רוב הראשונים  –שלהבבלי , צרלחהשלישי הוא יציאה  
÷ìçä   אסור , ש"וכן פסק בבית שמואל שם עיי – שסוברים כך בבבלי )ז"ג וריא"סמ(ולשלטי הגבורים שפוסק כקצת ראשונים  
÷ìçä  לצאת בשיער מגולה לחצר משום דת יהודית .  

÷ìçä   שזה אסור אפילו בבית ואפילו באשתו,  כנגד שיערקריאת שמע לגבי לקרוא ביתבהרביעי הוא אפילו.  



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç" úåôñåä íò ì  

  

קעא

÷ìçä   שבזה אין קפידא מעיקר הדין)היינו לא בנוגע לאמירת דבר שבקדושה כנגדה(,  במשך כל שעות היוםבביתהחמישי הוא  ,  
÷ìçä  דרכי (" ה שערה כלל אפילו בביתשום אשה לא תרא"אבל יש בזה ענין גדול מאד ש, ואין בזה חשש מצד דת יהודית

ובשכר זה זכתה לדברים ,  משום צניעות דקמחית שהיתה נזהרת שלא יראו קורות ביתה את שערות ראשה)ד, ע קטו"משה אה
  .)ד"ה סקי"ב סיע"מ' עי, ק שמחמיר מאד אפילו בבית ואפילו שערה חדא"מלבד דברי הזוה, כל זה מצד דינא דגמרא(. 'ש בגמ"נפלאים כמ

úòë  הנה הרב בא לומר לנו מהו דין פאה נכרית בארבעת החלקים העיקריים , ניגש לדברי הרב המדבר בדין פיאה נכרית  
úòë  דהיינו , של כיסוי ראש–:   

à.  יציאה לרשות הרבים בפאה מגולה .  

á.  יציאה לחצר בפאה מגולה .  

â.  קריאת שמע כנגד פאה מגולה  

ã.  שהייה בבית עם פאה מגולה .  

]ãåïé  ר יבואר בהמשך "ומה שמביא דין רה, ע ולכן לא מביאו כאן"שייך לאה )ל החלק השני"כנ(, מבוי שאינו מפולש  
]ïéãå  ת"בעזהשי.[  

]à[   שער של אשה שדרכה "כוונתו כפי שמתכוין בתחילת הסעיף " ופאה נכרית אפילו דרכה לכסותה"ראשית דבריו  
]à[  כך גם כאן דרכה לכסותה הכוונה , לכן דרכה לכסותה, פני שחייבת לכסותהששם ברור שכוונתו לומר שמ, "לכסותה  
]à[  ואם חייבת מן התורה או מדת יהודית יפרש בסוף הסעיף( מפני שחייבת בכך( .  

äîå   דלפעמים יש אפילו שפירושו כמו אף )ז"ז ה"אישות פ(פ דברי הלחם משנה "ראשית יש לבאר ע, "אפילו"שהוסיף ואמר   
äîå   מה "ל "ז וז"ז סק"ג מ"ח סימן ש"ג או"ועוד עיין בפמ". ר"ג שדרכה לכסותה ברה"אע"כ גם כאן כוונתו "וא, גבעל

  כ "וא.. כוונתה כמו אף ש" אפילו"כלומר שלפעמים מילת , "כוונתו אף שאינו תכשיט,  אינו תכשיטואפילוז מלת "שכתב הט
  .ש כנגדה"עם כל זה מותר לקרות ק, ר"ת לכסותה ברהמפני שחייב, "ר"אף שדרכה לכסותה ברה"גם כאן כוונתו   

úéðùå  אלא קאי על הדין הנאמר כאן , דהיינו שאם זו דרכה לכסות את הפאה, לא קאי על האשה" אפילו"ל שתיבת "י  
úéðùå  ש בפני שני דברים "דהיינו מפני שאמר לפני זה שמותר לקרות ק, שהוא שונה משני הדינים הנזכרים לפני זה
על , ולכן מותר לקרות כנגדן, וכמו כן שיער היוצא חוץ לצמתן, דהיינו שער הבתולות שדרכן לילך פרועות ראש, יםהמגול

  ר "דהיינו פאה נכרית של אשה נשואה שאסור לגלותה ברה, דבר שהוא מהדברים המכוסים" אפילו"זה בא כעת ומחדש ש
  . עם כל זה מותר לקרות כנגדה, ר"ולכן דרכה לכסותה ברה  

åúéùéìù  אלא כל הנשים , אם אשה זו דרכה לכסות את הפאה נכרית" אפילו"לא קאי על האשה ש" אפילו"תיבת ל ש"י  
åúéùéìù  שכנגד ,קאי על גוף ההלכה שאמר קודם" אפילו" ותיבת ,ל"בכל העולם מכסות את הפאה נכרית מן הדין כנ 

 ועל זה –ש "נגד שער בתולות שדרכן לגלות מותר בקוכ, ש" אסור בק"נשואה" דהיינו "השדרכה לכסות "שער של אשה
והוי כמו שהיה , "נשואה"דהיינו " הדרכה לכסות"כנגד " אפילו"לא רק כנגד בתולה אלא ש "מותר בק, נ"אמסיים שבפ

  דרכה "ושינה לכתוב ]. ש"ע, מיירי" נשואות"ג שהביא כמה ראיות והדגיש שב"וכל זה מקורו מהש. ["אפילו נשואה"כותב 
  . בסגנון אחד כמו בכל מקוםדרישא כדי שיהא דומיא " הכסותל  

àå"ë  "שער של אשה "שבתחילת הסעיף " דרכה לכסותה"נ כוונתו ממש כמו הכוונה ב"שכתב הרב על פא" דרכה לכסותה  
àå"ë  כמו היא ממש , "דרכה לכסות"נ ש"כ כוונתו כשאומר על פא" שג)ב, עה(א "ומקור דבריו הוא מהרמ" שדרכה לכסותה

שכוונתו שהיות ושיער אשה נשואה חייבים לכסותו , "שער של אשה שדרכה לכסות"כוונת המחבר בתחילת הסעיף שם 
  שנשואה הרי , "אפילו נשואה"הם כאילו כותב " אפילו דרכה לכסות"ולפי זה התיבות , מעיקר הדין על כן דרכה לכסותו

  .ש כנגדה"רות ק ואפילו הכי מותר לק–חייבת לכסות ולכן דרכה לכסות   

]á.[  ש מותר לקרות "עם כל זה לגבי דין ערוה דק, ר"פ שחייבת לכסותה ברה"אע, "מותר לקרות כנגדה"לאחר שחידש ש  
]á.[   היד אפרים וכלשון (, ש קוראים בדרך כלל בבית או בחצר וכדומה"שהרי ק, ודין זה הרי מדבר על רשות היחיד –כנגדה

ה דהכי "ובהג"  :–ל "ה וז"ו מ"שבת פ" יש סדר למשנה"וכן ב, "ש דמיירי בבית או בחצר"הכא שרוצה לקרות ק : "–ג "ה סק"ע' א סי"על המג

פירוש שגם " וגם מותר לגלותה"לאחר מכן מוסיף וכותב  – ")'ש כנגדה וכו"נ דשרי לקרות ק"שפיר מיירי בחדר שהאשה נושאת פא
 דהיינו שבבית ובחצר מותר ")וגם"וכמבואר מלשון (הקטע הקודם וזהו המשך , מותר לאשה לגלות את הפאה בביתה וחצירה

 שהטור )ד, ע קטו"אה(וכפי שכתב הדרכי משה , פ שצריכים לכסות את השיער אפילו בבית מצד צניעות דקמחית"לגלותה אע
אפילו , היינו(דצניעות מיהא הוי ששום אשה לא תראה שערה כלל אפילו בבית  "ל "וז, סובר שאין לשהות בבית בגילוי שער

דקמחית זכתה משום זה שיצאו ממנה כהנים כמו שמצינו במעשה  )ש דקאי על קלתה שמוזכר בטור"עיי, דרך החורים שבקלתה
, ז שכולם דרכם לכסות ראשם"ועכשיו בזה": ל" כתב וז)'במהדורא תניינא סעיף ו' ב' ח סי"או(ע הרב בעצמו "והשו". גדולים
וזאת כתב אפילו לאנשים ". לישב בגילוי הראש משום צניעות שהרי זה ְּכְמַגֶלה בשרו המכוסה לילך או אפילו ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּורלעולם 



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  

  

קעב

עם כל "  לילך או אפילו לישב בגילוי הראש משום צניעותאסוראסוראסוראסורלעולם "ש לנשים ועל כן בא לחדש כאן שאף על פי ש"וכ
  שייכים רק בשער מחובר  –' יעות דסימן בש וצנ"ק –נ ומותר לגלותה בבית מפני ששני דברים אלו "זאת אין זה שייך בפא

  . לבשרה ממש ולא בתלוש  

éôìå"æ   שהרי , שמותר ללכת בפאה מגולה בבית וחצר שייך לאורח חיים" וגם מותר לגלותה"מובן שחידוש זה שכתב הרב  
éôìå"æ  ח "ים דן בו באוונידון הליכה בשיער מגולה אפילו בחדרי חדר, ש שמיירי בבית או בחצר"בסימן זה מדבר על ק  
éôìå"æ  כאמור' ב' בסי .  

] â[  אלא עוד זאת שאין בה האיסור של , שלא רק שאין בפיאה חיוב הצניעות דקמחית, לאחר מכן מוסיף עוד חידוש  
]â[  ואין בה משום יוצאה "וזה מה שמוסיף באומרו , הירושלמי והשלטי גבורים והבית שמואל לצאת בגילוי ראש בחצר  
]â[  פרועהוראשה ."  

äðäã  כלומר שהלשון , "ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע"שאומרת . ב"לשון זה לקוח מהמשנה בכתובות דף ע  
äðäã  "דידן מפרשים כוונת המשנה שכיסתה ראשה ' והנה בגמ. נאמר במשנה על איסור דת יהודית" יוצאה וראשה פרוע

שהוא אסור מן , ואין בה משום יוצאה וראשה פרועה"רי הוא מסיים שה, ולזה וודאי לא התכוין הרב –ר "עם קלתה ברה
  כ אין זה איסור "שהרי אילו היתה כוונתו עם קלתה א, מוכח מזה שכוונתו שראשה פרועה בלא קלתה, "התורה באשת איש

  . תורה  

éîìùåøéäìå  )בלא קלתה , מגולה לגמריכ מיירי שראשה "וא". לחצר אמרו –וראשה פרוע " הכוונה במשנה )ו"ז ה"כתובות פ  
éîìùåøéäìå  )בחצר אסור לצאת בלא קלתה ' ואפי ")'ף סוף אות ב"מדפי הרי: כתובות דף לב' במס( וכלשון השלטי גבורים )ש"עיי

בקפלטין     יוצאהיוצאהיוצאהיוצאהההההרבי חייה בשם רבי יוחנן "ועל זה אמרו שם בירושלמי ". על ראשה וכך היא שיטת תלמוד ארץ ישראל
 : –ל "ערך קפליטין וז –ו בתוך ספר הערוך "שכבר נדפס בשנת תט –פירש במוסף הערוך [  אשה פרועאין בה משום רשלה 

פירוש בלשון רומי שער ותלתלים ופאה . בקפליטין שלה אין בה משום ראשה פרועהיוצאה היוצאה היוצאה היוצאה  )ז"ירושלמי כתובות פ(קפליטין '
" אבל למבוי יש בה משום יוצאה וראשה פרוע, מא לחצרהדא דתי ])ה"ע' מובא במקור חיים לבעל החות יאיר סי(ל "עכ' נכרית

  אין בה משום "נ לחצר בלשון " בפאליוצאהליוצאהליוצאהליוצאההירושלמי קורא ומכנה , רואים כאן שלבעל מוסף הערוך, ל הירושלמי"עכ
  ".יש בה משום יוצאה וראשה פרוע"ולמבוי " ראשה פרוע  

àå"ë  ו "קט' וכפי שפסק הבית שמואל בסי –שיטת הירושלמי שהעתיק את לשון המשנה כפי , דברי הרב מדוייקים להפליא  
àå"ë  אבל כל זאת רק בחצר שאז בשיער ממש אסור רק , שמדובר ביוצאה לחצר וראשה פרוע לגמרי בלא קלתה –ט "סק

ותיבת . נאמרו על איסור דת יהודית" יוצאה וראשה פרוע"מפני שכאמור התיבות , אבל לא לרשות הרבים, מצד דת יהודית
   משום ראשה בהשאין "נ "שלפי פירוש מוסף הערוך הכוונה לפא –" קפליטין"היא ממש כלשון הירושלמי שאומר על " בה"

  ".אבל במבוי יש בה משום יוצאה וראשה פרוע, בחצר, פרוע  

úðååëå  ג אסור לצאת בגילוי ראש לחצר"אפילו שלהירושלמי והש, הרב לומר שאין שום איסור לצאת בפאה מגולה לחצר ,  
úðååëå   ואין בה משום יוצאה וראשה פרועה"עם כל זה בפאה מגולה מותר."  

úîàáå  א למד כך שכוונת "וגם הרמ, ג היא רק על חצר"וכוונת הש –שהוא המקור לכל דברי הרב  –, ג"כל זה כתוב בש  
úîàáå  וספר פאה נכרית בהלכה, ונתבאר בארוכה בספר דת משה וישראל(ג היא רק על חצר "הש(.  

]ã[  שלא נטעה שכמו שמצינו חילוק בבית ובחצר  כדי –להבהיר לנו בא הרב , והיות וחידש לנו שמותר לצאת לחצר בפאה מגולה  

]ã[  וגם . ר אין חילוק ביניהם ואסור מן התורה"מסיים הרב דברה, כ חילוק בין שער מחובר לתלוש"הוי ברשות הרבים ג, נ"ש בין שער לפא"ולק

ר אינה "נ ברה"הרי אם פא, נ צריכה להיות אסורה בגילוי בחצר"אמינא שפא-החידוש ולבאר למה היה הוהצורך להבהיר את 
ר מותרים "שהרי כל איסורי דת יהודית ברה, אמינא שתיאסר בחצר-אין שום הוה, אסורה מן התורה אלא רק מדת יהודית

ג "ובש, ובכל הראשונים, ו ד"ע קט"ע אה"יג ובטושו-ד יב"כם אישות "וברמב(: כתובות דף עב' וכמפורש במס, ואפילו במבוי, בחצר

ר אסורה רק מדת יהודית "נ ברה"שהוא סובר שפא – )'ט' ץ סי"ובשאילת יעב: בהגהותיו לנזיר דף כח(ץ "ולכן היעב, )שם בכתובות
' אות ג' רק זדת משה וישראל פ' אמינא לאסור וכמבואר באריכות בס-נ מותרת דאין שום הוה"הקשה שבחצר פשיטא שפא

 –נ כמו שיער "ר אסורה מדאורייתא הוה אמינא שגם בחצר נאסרה הפא"נ ברה"ג שסובר שפא"ורק להש, ש" ע)ב"עמוד צ(
אסור מן "ר "נ לרה"דין היציאה בפא, היינו, "שהוא"נ מגולה הוא על אף "לכן הוסיף הרב שנדע שההיתר לצאת לחצר בפא

נ גם בחצר "אמינא לאסור פא-ולכן היה הוה,  הואיל וקישוט זה אסרה תורהמשום שהיא כשיער ממש, "התורה באשת איש
וכך ממש הוא הפירוש בירושלמי  –כ מותר לצאת בה לחצר "אעפ –ר היא כשיער ממש "שהרי ברה, מדת יהודית כמו שיער

ל למבוי יש בה אב,  הדא דתימא לחצראין בה משום ראשה פרוערבי חייה בשם רבי יוחנן היוצאה בקפלטין שלה "ל "הנ
ההוה אמינא לפני החידוש שמחדש רבי , לפי פירוש מוסף הערוך שקפליטין היא פאה נכרית" משום יוצאה וראשה פרוע
ומחדש רבי חייה בשם רבי , ר היא אסורה מן התורה כמבואר"נ אסורה בחצר משום שברה"שפא, חייה בשם רבי יוחנן היא

 אבל במבוי ששם אפילו שער אסור רק מדת יהודית – )קישוט זה שלא יתגנו על בעליהןמשום שהשאירו , היינו(יוחנן שבחצר מותר 



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç" úåôñåä íò ì  

  

קעג

דכדי (נ אסורה מדת יהודית "היינו שכמו שראשה פרוע במבוי אסורה מדת יהודית כך פא" יש בה משום יוצאה וראשה פרוע"

  ר אסורה כמו " וברה)ד"פ" גדר עולם"פץ חיים בספרו והח: ד"שבת ס' ן במס" וכמו שכתב הרמב–שלא יתגנו על בעליהן שייך רק בבית ובחצר 
  . בשער שאסור מן התורה" ראשה פרוע"  

ìëå  וכן לענין ערוה בבית . ב. ש"נ אינה ערוה לק"שפא. א: ג שמבוארים בו ארבעה הלכות אלו"הלכות אלו לקוחים מהש' ד  
ìëå  )כמבואר בספר דת משה (עת ראש של דת יהודית כשיער שבחצר אין בה איסור פרי. ג. )נ בהלכה חלק שני"כמבואר בספר פא

   ובספר )ד"פ' עמ(' ו אות ה" ושם בפ– )צו-עמודים צב(ד -ז אותיות ג"כמבואר שם פ(ר אסורה מן התורה "נ ברה"שפא. ד. )ז"וישראל פ

  .)ה ולפי"ה והנה וד" ד)ז"קכ' עמ(' נ בהלכה פרק ט"פא  

úéöîúå   הדברים המבוארים שם–:   

à.  נ "אפנ הרי היא כשערה ממש שהרי בכל דבריו מדגיש ש"ג רואה שלולא הראיות הוה אמינא שפא"ין בדברי השדהמעי  
à.   וכן לענין שער . שהיא כשער הדבוק לבשרה ממש,  משמע שהצד שלו לאיסור הוא–אינה כשיער הדבוק לבשרה ממש  
à.  כ אסור כשערה ממש"ה ג הי)ה"ה סק"ע' ב סי"מ(ש שהוא איסור דרבנן "באשה ערוה לדין ק .  

á.  ש"ז עיי"ה מכ" ד)לו' ע(ד "ל פ"הנ' היא וכמבואר בס" כגופה"ערכין ד' שמקשה ממס .  

â.  ולא ידענא מאי "ג "ץ בהגהותיו בנזיר שמקשה שם על הש" דהרי היעב–ל "כ אין צריך לשום היתר בחצר כנ"שאל  
â.  ג "אבל הש, נ אסורה רק מאיסור דת יהודית"ר פא"ל שברה"שסהוא מפני , ש"עיי" 'דעתיה אי בבית ובחצר פשיטא וכו  
â.  נ אסורה מן התורה"ר פא"ל שברה"שצריך ראיות להתיר בחצר הוא משום שס .  

ã.   שם , שקיבלו הנשים מעצמן את האיסור, היינו, "דת יהודית"שהכוונה שבחצר ששער אסור רק מ" לא נאסר"ממה שכתב  
ã.  נ מפני שהיא אותו פריצות "ר ששיער אסור מן התורה אסור אף בפא"אבל ברה, נ"ור על פאשייך לחלק שלא קיבלו איס

  כ ממילא דווקא בשערותיהן עצמן "דבחצר כיון דאין בו רק משום דת יהודית שנהגו בעצמן א"ג "וכהסברת המג. כשיער
  . ש"ע, "ר דהתורה אוסרתה שפיר אסור אף בפאה נכרית"אבל ברה, נהגו אבל לא בפאה נכרית  

êøãáå  זה מתיישבים כל הקושיות באופן נפלא.  

èøôðå  ל"התירוצים לפי סדר הקושיות הנ.  

à.   כלומר שמכיון שההלכה , מותאם להלכה" דרכה"שבשתיהם , שווה בתחילת הסעיף ובסופו" דרכה"פירוש התיבה  
à.  לכן דרכה לכסותה, מחייבת לכסותה.  

á.  מכיון שלא מדובר על מנהג של נשים מסויימות שברצונם הטוב ,  מכסה אותהאו אם, לכן לא כתב אם דרכה לכסותה  
á.  דרכה לכסותה"מפני שחייבת לכסותה לכן , נ אלא על חיוב כיסוי שנוהג בכל הנשים"מכסות את הפא."  

â.   יים גם וכדמס, ל"ר הוא סובר שאסור מן התורה לגלותה כנ"ברה, מפני שאדרבה, "ר"ברה"לכן לא כתב מותר לגלותה  
â.  "שבא לחדש שאין בפאה את , וכל כוונתו היא רק על היתר גילוי הפאה בבית, "שהוא אסור מן התורה באשת איש

א "ס' בסימן בהוא הלשון שנוקטים לענין זה שם " גילוי"ולשון , משום צניעות' האיסור של שהייה בראש מגולה דסימן ב
ולכן לא ְיַגֶלה את בשרו ואפילו מעט כל ' רי חדרים צריך לנהוג בצניעות וכוואפילו כשהוא יחידי בלילה ובחד: "...ת"במהדו

בגילוי : "...ל"וז, ו"ועוד שם בס, )א"סק' וכן הוא הלשון במשנה ברורה שם בסימן ב(" מה שדרכו להיות מכוסה בבגדים לעולם
". מעט מבשרו שלא לצורך אפילו רגע אחד'  מגולה אפיולא יהיה"' וכן בסעיף ב(, "הראש משום צניעות שהרי זה ְּכְמַגֶלה בשרו המכוסה

  כ לשון גילוי מוזכר לענין צניעות ולא לענין פריעת ראש "א. )ב וכן הוא בכל מקום"ס' ג' א וסי"ס' ב' ק סי"סעיף א ובמהדו' ג' ובסי
  .ק"ודו" יציאה"שבזה הלשון הוא בכל מקום , דדת יהודית או דת משה  

ã.   ר "וכשמדברים ברה, ר"ע מפני שהם מדברים ברה"ם והטושו"ש הרמב" כמ)בשוק(=" ר"רהב"לכן לא הזכיר תיבת  
ã.   י כמבואר"אבל הרב מדבר ברה, "בשוק"כותבים תיבת.  

ä.   מפני שבאמת כוונתו רק לומר שאין בה , "ואין בה משום יוצאה וראשה פרועה"באומרו  "ר"ברה"לכן לא הזכיר תיבת  
ä.  וככוונת המשנה לשיטת הירושלמי שמיירי רק באיסור דת יהודית בלבד ולחצר, דאיסור יציאה לחצר בלב.  

å.   שהרי יש בה אותה , ר אסורה מן התורה"משמיע לנו את הדין שפאה נכרית ברה" שהוא אסור מן התורה"ובתיבות  
å.  ש וצניעות דסימן ב"סור קאמינא שגם בחצר תהא אסורה כשיער וגם לענין אי-ולכן היה הוה, פריצות דגברי שיש בשיער '
  שהרי ברישא הכוונה גם למה שדרכה לכסות , שבתחילת דבריו דומיא דרישא אפשר לומר שהוא דומיא דרישא רק מדת יהודית" דרכה לכסותה"מ(

  .)מדת יהודית  

æ.  ואינו ופשוט לכל שהוא אסור מן התורה, שם הוא מדבר על שער ממש, לכן לא כתב הרב תיבות אלו בתחילת הסעיף   
æ.  אמינא שגם בחצר תהא -ולכן היה הוה, ר אסורה מן התורה"ורק כאן שמדובר מפאה השמיע לנו שברה, צריך לכתוב זאת  
æ.  אסורה כשיער.  



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  

  

קעד

éôìå"æ   ואילו לפי ההסתכלות הפשוטה שמפרשת , נ"הכל מדבר על פא, עד סוף הסעיף" ופאה נכרית"כל דבריו מתיבת  
éôìå"æ   ושנית מדוע מזכיר איסור זה , ל"ראשית מאי קמ –הרי זה תמוה , על שיער" וא אסור מן התורהשה"כוונת דבריו

  אבל , נ"ר בתוך נידון פא"ומדוע מערב איסור שיער מגולה ברה, כאן בסוף הסעיף ולא בתחילתו שמדובר שם בשיער
  . נ"לדברינו הכל מדובר מפא  

ç.   לכן מקום חידוש זה הוא באורח חיים בו מבוארים , נ מגולה"עם פאהיות וכל חידושו הוא שמותר ללכת בבית ובחצר  
ç.  ע סי" ולא באה)ב"י ריש ב"רש(שרוב תשמישתן בחצר , כל ההלכות הקשורות להתנהגות האיש והאשה בביתן ובחצרן '
ר את אופן וממילא ביא, ש שזה שייך בבית ובחצר"ואילו כאן מדובר לענין ק, ר"א שם מבוארים הלכות הקשורות לרה"כ

סיים בענין , וכדי להבהיר לנו את צורך החידוש בהיתר גילוי הפאה בחצר, התנהגות האשה בגילוי הפאה בבית ובחצר
  י "שלא נטעה שכמו שמצינו חילוק ברהוגם  –. אמינא לאסור פאה בחצר-ר כי בזה מובנת ההוה"האיסור מן התורה לצאת עמה לרה

  .ל"כ חילוק ביניהם וכנ"ר ג"הוי ברה, נ"ש בין שער לפא"ולק  

è.  ואין בה משום יוצאה וראשה "כ לפניו בסמוך "שהרי תיבה זו לא קאי על מש, מדוייקת להפליא" שהוא"תיבת , לדברינו  
è.  היינו  –" שהוא"שעליה נסובים כל דבריו עד תומם ולכן אמר " ופאה נכרית"אלא קאי על דבריו בתחילת הקטע " פרועה  
è.   דהיינו ברשות הרבים, וכוונתו במקום ששייך דין התורה".  אסור מן התורה באשת איש)אהדין הפ(=הפאה.  

é.  וגם מקור כל דברי (אשר הם מקור כל דבריו , דברי הרב מסודרים להפליא על הסדר שהם כתובים בשלטי הגבורים, ולדברינו  

é.  ילוי הפאה שאין בה משום איסור גילוי דבר והיתר ג, מתחילה היתר קריאת שמע בפני פאה מגולה – )א"מ והרמ"הד
 דקאמר לא הוי אלא בשער )ל"הדברים הנ' שכוונתו לב(דשער באשה ערוה "ג "וכלשון הש', המכוסה הנקרא ערוה דסימן ב

  כמבואר בספר " הדבוק לבשרה ממש ונראה גם בשרה עם השיער אבל שיער המכסה שערה אין כאן משום שער באשה ערוה
  . לק שנינ בהלכה ח"פא  

øçàì  וכדמסיים " ואין בה משום יוצאה וראשה פרועה"וזהו שכתב הרב , מכן הוסיף היתר יציאה לחצר עם פאה מגולה  
øçàì  ר רק על "ג על רה"שהרי אי אפשר ללמוד היתר הש, שכוונתו על יציאה לחצר, "וגם לא משום פרועת ראש"ג "הש

וכל זה האריך  –, ז"וכמבואר בדת משה וישראל פ' וגדולת מרדכי וכו, צחקוחקל י, כפי שלמדו החות יאיר ופני יצחק, חצר
ר אסור מן התורה מהסברא "מפני שהוא סובר שפאה ברה, כי בלי ראיות הפאה אסורה גם בחצר, ג בראיות להתיר בחצר"הש

   –, יר פאה בחצרג ראיות באריכות להת"ולכן מביא הש, משום שהיא עושה את אותה פעולה שעושה השיער, הפשוטה לכל
  . ולכן צריך לחדש שעם כל זה מותר לגלותה בבית ובחצר, "שהוא אסור מן התורה באשת איש"וזה שמסיים הרב   

àé.  ר סובר שאסור לצאת "ואילו ברה, נ כוונתו רק על חצר בלבד"ג שאין לומר שמכסים את הפא"לדרכינו כל דברי הש  
àé.  כ כך שחייבת לכסותה "הם ג" אפילו דרכה לכסותה"ודברי הרב  –א "והרממ "וכך הם גם דברי הד, עמה מן התורה

  א "ודבריו נובעים מהרמ" הוא אסור מן התורה באשת איש"ל וש"כנ" שער של אשה שדרכה לכסותה"ר דומיא ד"ברה
  .ג שכך למד בדבריהם כמבואר"והש  

áé.  פשוט שהם צריכים להגיע להיתר מחודש כ "וא, ר אסור לצאת בפאה מגולה"ג והרב שברה"דעת הש, לפי דברינו  
áé.  ר היא מכוסה לגמרי"על אף שברה, ש כנגדה"לקרות ק .  

âé.  וחייבים , ר"מפני שהוא סובר שאסור לצאת בפאה מגולה לרה, דברי הרב בהלכות שבת מדוייקים להפליא, לפי דברינו  
âé.  ר" יש חשש שתחלצנה מתחת לכיסוי ותטלטלנה ברהממילא, דהיינו כל הראש כולו צריך להיות מכוסה, לכסותה כולה ,

אם יש אפשרות [וכן אם תפול הפאה מעל ראשה והמטפחת נשארת על ראשה  –ר "לכן הוא אוסר לצאת עמה בשבת לרה
  והיא , או שהפאה תפול ביחד עם המטפחת –שהרי שערה נשאר מכוסה במטפחת , חוששין שמא תביא את הפאה בידה] כזו

  .במטפחת ואת הפאה תביא בידהתמהר להתכסות   

ãé.  ר"מפני שאסור מן התורה לצאת בפאה לרה, ר הלכו כל הנשים רק עם פאות מכוסות לגמרי"לפי דברינו יוצא שברה ,  
ãé.  ג שראייתו היא מהמשנה בשבת"ומקורו הוא מדברי הש. לא התיר אלא בחצר בלבד, ה"ע' ומה שהרב התיר בסי ,

ר מוכרח במשנה שהלכו "שהרי ברה –, נ מגולה"ג מוכיח שעל כרחך הלכו בחצר בפא"שוה, נ"שבחצר מותר ללכת בפא
 –, נ מגולה אלא מכוסה"ר בפא"וגם שזה הרי אותה פריצות כשיער כמובן לכל וממילא ברור שלא הלכו ברה, נ מכוסה"בפא

ואין לומר שהיו משימות צעיף "ג "וכלשון הש, אזי לצורך מה היו זקוקים לה כלל, נ מכוסה"כ אילו גם בחצר הלכו בפא"וא
  כ מאי אהני ההוא קשוט הרי כל עצמו של אותו קשוט לא הוי אלא בשביל שתראה בעלת "דא, או מידי על הפאות נכרית

  ". אלא פשיטא דמיירי שהולכות בשערות מגולות, שער  

        תתתת""""ויושבו כל הקושיות בעזהשיויושבו כל הקושיות בעזהשיויושבו כל הקושיות בעזהשיויושבו כל הקושיות בעזהשי, , , , ובזה סרו כל התמיהותובזה סרו כל התמיהותובזה סרו כל התמיהותובזה סרו כל התמיהות
        



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç" úåôñåä íò ì  

  

קעה

        ע הרבע הרבע הרבע הרב""""ל בשול בשול בשול בשו""""על הדברים הנעל הדברים הנעל הדברים הנעל הדברים הנהוספות הוספות הוספות הוספות 
        הקדמההקדמההקדמההקדמה

êùîá  נוספו עוד תמיהות שצריך , יבל ועל ידי חידוד הלימוד בזה עם מופלגי תורה וגדולי הדור "הזמן אחרי כתיבת כל הנ  
êùîá  שרק אשה זו דרכה לכסות או מדינה זו דרכה לכסות, להבין בדברי הרב אם לומדים אותם כמו שנראה בהשקפה ראשונה ,

 וגם נוסף עוד דרך בהבנת סיום דבריו –ש כנגדה "כ מותר בק"ובא לומר שאעפ, ר"הדין מותר לילך בפאה נכרית מגולה ברהאבל מצד 
  ויגדיל תורה , ומשום אל תמנע טוב מבעליו, "שהוא אסור מן התורה באשת איש ואין בה משום יוצאה וראשה פרועה"

  . נציג כאן הדברים, ויאדיר  

ïáåîëå   ס "לאלו שכבר נחתו ללמוד סוגיא דפאה נכרית על בוריה מהשמכוון , לעיל ולהלן מדברי הרבשכל מה שנכתב  
ïáåîëå  ר "וברה, ש ולבית וחצר"א ודעימיה המתירים התירו רק לק"ונוכחו שהשלטי גבורים והרמ, והראשונים והפוסקים

שולחן "ללמוד לדעת כיצד פירש ב רצונםו –. ")הפאה נכרית בהלכ"ו" דת משה וישראל"וכמבואר באריכות בספרים (לא התירו כלל 
 שבהשקפה ראשונה בלי –יך ליתן לב לדקדק בדבריו איך למד הרב בשיטתם רמפני שצ, א"ג והרמ"את דברי הש" ערוך הרב

ונה והכו, .)זבחים ו' עי(צף  [=א ודעימיה נראה מקופיא " וכמו שבשלטי גבורים וברמ–ר "כן מתירין ברהשעיון נראה שלמד בהם 

ובכל זאת נתגלה כהיום , וכך היה הבנת העולם בדבריהם כמה מאות שנים, ר"שהם מתירים גם ברה] לא בעיון, בהשקפה ראשונה
ורואים לאחר העיון המכוון שפשטות דבריהם הם , ר"שאינם מתירים ברה, כשמש בצהריים מהחות יאיר ועוד אחרונים

ע הרב אחר שמעיינים היטב בהתבוננות " כך גם פה בדברי שו– ההיפך הגמור ממה שחושבים בפשטות דבריהם בתחלה
  מגיעים גם פה , ושדבריו נראין כפולין ומכופלין וגם נראין כסותרין מיניה וביה, עמוקה ובדקדוק לשונו בכל תיבה ותיבה

  .ל"למסקנא הנ  

ìéòì  ואלו הם התמיהות הנוספות , ד תמיהות בדברי הרב"הובאו י–:   

åè.  ש שער נכרית אפילו "וכ"ע "א בשו"הם מדברי הרמ" אפילו דרכה לכסותה"ע הרב "צת דהרי מקור דברי שויש להעיר ק  
åè.  ג "והיכן נמצא דין זה כתוב בש] שלטי הגיבורים[=א כתב דין זה בשם הגהות אלפסי החדשים " והרמ–" דרכה לכסות

שהרי הוא , ג רואה שאין בנמצא דבר כזה" בשדלכאורה כל המעיין, ש כנגדה"שאפילו אם הפאה מכוסה מותר לקרות ק
ואין לומר שהיו משימות צעיף או מידי על הפאות נכרית דאם כן מאי אהני ההוא קישוט הרי כל עצמו של אותו ואין לומר שהיו משימות צעיף או מידי על הפאות נכרית דאם כן מאי אהני ההוא קישוט הרי כל עצמו של אותו ואין לומר שהיו משימות צעיף או מידי על הפאות נכרית דאם כן מאי אהני ההוא קישוט הרי כל עצמו של אותו ואין לומר שהיו משימות צעיף או מידי על הפאות נכרית דאם כן מאי אהני ההוא קישוט הרי כל עצמו של אותו "כותב 

  כ לא היה כלל דבר " א–" קשוט לא הוי אלא בשביל שתראה בעלת שער אלא פשיטא דמיירי שהולכות בשערות מגולותקשוט לא הוי אלא בשביל שתראה בעלת שער אלא פשיטא דמיירי שהולכות בשערות מגולותקשוט לא הוי אלא בשביל שתראה בעלת שער אלא פשיטא דמיירי שהולכות בשערות מגולותקשוט לא הוי אלא בשביל שתראה בעלת שער אלא פשיטא דמיירי שהולכות בשערות מגולות
   !–סה כזה שהפאה מכו  

æè.  ו שמביא את דברי "ג סק"ש'  הרי מקור דבריו הוא מלשון הדרכי משה בסי–" וגם מותר לגלותה"ע הרב "מה שכתב שו  
æè.  שלה לא שנא אם היא מותר לאשה נשואה לגלות פאה נכריתמותר לאשה נשואה לגלות פאה נכריתמותר לאשה נשואה לגלות פאה נכריתמותר לאשה נשואה לגלות פאה נכריתמצאתי כתוב בהגהות אלפסי החדשים ומצאתי כתוב בהגהות אלפסי החדשים ומצאתי כתוב בהגהות אלפסי החדשים ומצאתי כתוב בהגהות אלפסי החדשים ו"""" : –ל "ג וז"הש 

ה ערוה אלא דוקא שערותיה המדובקים בבשרה אבל לא בתלושין עשויה משערותיה או משער חברתה דאין שער באש

                                                 
 –או אליו לברר סוגיא זו כשב. ע הרב בפרט"ל היה ידוע בגאונותו בכלל ובלימוד עומק דברי שו"הגאון החסיד רבי אברהם הערש כהן זצ) יב

שזה היה כל מטרת הלימוד להגיע (ע הרב בהלכה זו "סוכם שלמחר ילמדו דברי שו' א וכו"ג והרמ"אחר שסיימו באריכות גדולה סוגיות הגמרות והש

ב את כל התמיהות אחר שהקשיב בקשב ר, פ"אפשר לדבר בע, נענה שאין צורך, ע הרב"למחרת כשביקשו לפתוח ספר שו) ע הרב"לבירור דברי שו
הוקשו , כל הקושיות שאתם מקשים" (אלע קושיות וואס איר פרעגט האט מיר היינט געהארט: "נענה בהתרגשות, ע הרב"והדיוקים בדברי שו

קען שוין נישט זאגן אז אין רב שטייט א ' מ: "התבטא בהתפעלות גדולה ואמר בזה הלשון, ואחר ששמע יישוב וביאור התמיהות, )לי היום
פ את דברי התניא "והתחיל בחמימות ובחביבות גדולה כדרכו בקודש להקריא בע, )ע הרב כתוב היתר"כבר אי אפשר לומר שבשו(, "יתרה

המלאכים באים לשמוע מכם את דברי התורה " [די מלאכים קומען הערן פון אייך די תורה: "וזעק:) הנדפס בתניא עמוד קמד( באגרת הקודש
י עיון ובירור הלכה פסוקה מן הגמרא "והמשכיל יבין ענין פלא גדול מזה מאד מה נעשה בשמים ממעל ע: "שא שםל התניא קדי"וז]. האלה

 כי על ידי זה מעלה הלכה זו מהקליפות שהיו מעלימים ומכסים אותה ופוסקים ראשונים ואחרונים מה שהיה בהעלם דבר קודם העיון הלז
כ "בקליפות בשבה' חכמה עילאה שנפלו ממנה ניצוצי' ב בטעמה שהטעם הוא סוד הספישלא היתה ידועה כלל או שלא היתה מובנת היט

 ]ברעיא מהימנא[=מ "ש בר"חכמת התורה מעליונים ותחתונים וז' גלות שהקליפות שולטים עליהם ומעלימי'  והם שם בבחי]בשבירת הכלים[=
שבירה שבקליפת נוגה אלא התחתונים לבד לפי שהם מלובשים והנה העליונים אין בהם כח לברר ולהעלות מה. היא מסטרא דרע' שהקושי

ולכן באים העליונים . א ויתפרדו כל פועלי און"בגוף חומרי משכא דחויא מקליפת נוגה והם מתישים כחה בשבירת התאוות ואתכפיא ס

 איש ישראל יוכל לגלות לשמוע חידושי תורה מהתחתונים מה שמחדשים ומגלים תעלומות החכמה שהיו כבושים בגולה עד עתה וכל

 להשלים נשמתו בהעלאת ומחוייב בדברשרש נשמתו ' שכל חדש הן בהלכות הן באגדות הן בנגלה הן בנסתר כפי בחיתעלומות חכמה ולחדש 
' ר הכדאיתא בגמרא דב' וכל דברי תורה ובפרט דבר הלכה היא ניצוץ מהשכינה שהיא היא דבר ה(כל הניצוצות שנפלו לחלקה ולגורלה כנודע 

ש בגמרא כל "וז). זו הלכה סוד מלכות דאצילות המלבשת לחכמה דאצילות ומלובשים במלכות דיצירה וירדו בקליפת נוגה בשבירת הכלים
  .ל"עכ, "ג"ה מעלה אני עליו כאלו פדאני ואת בני מבין האומות עו"העוסק בתורה אמר הקב

, ר מתולדות אהרן בעל דברי אמונה"ה אדמו"ע רבי אברהם יצחק הכהן קאהן זצוקלל"ק ציס"ק הגה" כעובדות והנהגות ומאמרים מאת(" חותמו של כהן גדול"ועיין ב

ב שאחרי כמה שעות בירור הסוגיא הזו לעומק ולרוחב בסוגיות "חלק שלישי עמוד ס) א"צ הגאון רבי יוסף יואל שליט"י בנו יקירו בן שעשועיו הרה"נלקט ע
  .ע הרב בפרט"התפעל מאד מכל הבירור בכלל ומהבירור בדברי שו, אע הרב בעל התני"ס ובפוסקים ובשו"הש



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  

  

קעו

מלשון זה משמע שמן  והרי –ל "עכ, "ג דעבדה לקישוט שתהא נראית בעלת שיער"עשויות לכסות שערותיה האחרות אע
" לכהפאה נכרית בה"בספר ז מובא "ש הט"ג מק"פ(מ "וכמו שכתב הכ[, "לגלות" נופל הלשון מותר ועל זהנ מכוסה "הסתם הפא

' ח סי"או(י "כ בב"וכ, "היינו דוקא ממקום מכוסה שבה ולישנא דמגולה דייק הכי"ם "שכתב הרמב" מגולה" ד)ש"ע' וז אות "פ

דכל הלימוד של שן המזיק . ק ג"ב'  ועי–. "דלא שייך לומר מגולה אלא במקום שדרכו להתכסות ")'י אות ב"שם פה מובא "ע
ה "ד' י שם עמוד ב"ע ברש"וע". הגלל היינו שן שפעמים מגולה ופעמים מכוסה: "י"ופרש, הוא מהכתוב כאשר יבער הגלל

  וכל ראייתו נשענת על סברא זו שאין , נ מכוסה"ג שולל מכל וכל שיש צד לומר שהפא"כ קשה מאד דהא הש"וא]. איגליין
   ? – ג"ממש היפך סברת השוא כ ה" וא–ל "כנ, נ מכוסה"לומר שהפא  

æé.  שמשמעותו שעד עכשיו לא כתב הלכה זו של מותר , " מותר לגלותהוגםוגםוגםוגם"ע הרב "שכתב שו" וגםוגםוגםוגם"יבת גם צריך להבין ת  
æé.  והרי אם , עוד הלכה שמותר לגלותה" וגםוגםוגםוגם"ועכשיו מוסיף , ש"ר אלא עד עכשיו כתב רק שמותר בק"נ ברה"לגלות פא

  כ כבר שם כתוב גם דין זה שמצד הדין "א, ל"כמו שלומדים מקופיא כנ" דרכה לכסותה' נ אפי"ופא"נלמד בתחילת דבריו 
  .יג –. ל"כנ" וגםוגםוגםוגם"כ צריך להבין תיבת " וא– ? –ר ורק אשה זו או מדינה זו דרכה לכסותה "נ מגולה ברה"מותר לילך בפא  

çé.   כמו שלומדים מקופיא שבאמת מצד " דרכה לכסותה' נ אפי"ופא"גם תמוה מאד אם נלמד במה שכתב בתחילת דבריו  
çé.  וכן אם נלמוד גם במה שכתב באמצע , רק שאשה או מדינה זו דרכה לכסות, ר"ין מותר לילך בפאה נכרית מגולה ברההד

  תמוה מאד למה צריך = ר "כמו שלומדים מקופיא שמותר לגלותה ברה" וגם מותר לגלותה "]תיבות' עוד ג[דבריו 
   ?– ? –גם בתחילת דבריו וגם באמצע דבריו , לכפול דין זה פעמיים  

éøäå   שמזה יודעים כבר את שני ההלכות" דרכה לכסותה מותר לקרות כנגדה' נ אפי"ופא"די במה שכתב בתחילת דבריו ,  
éøäå  יד – ! –. ורק זו דרכה לכסות, ר"נ ברה"ש וגם שמותר לילך בפא"גם שמותר בק.  

                                                 
דהרי מקור , ומוסיף כאן הלכה שאף זו שדרכה לכסותה מותר לגלותה, ואין לומר שקאי על האשה הזו או המדינה הזו שדרכה לכסותה) יג

מ "ובין בד" 'ב בהגהות אלפסי החדשים וכומצאתי כתו"ג כלשונו "ל והדרכי משה מביא הדברים בשם הש"הם מהדרכי משה הנ, דבריו אלו
 – וגם צריך להבין למה יהא מותר לגלותה –ש "ע, ג לא איירי כלל מאשה או ממדינה שדרכה לכסות אלא איירי מכל הנשים שבעולם"ובין בש

 ממקום שדרכן לגלות שער מחוץ לצמתן שמעיקר הדין שאם באו נשים" שולחן שלמה"ה מחוץ לצמתן בשם "ה ד"ע' ביאור הלכה סי' עי(הרי זה יכול להביא לידי הרהור 

הוא בכל דבר שעושה , דהחטאת אנשים בהרהור" לפני עור"דענין , )אם דעתן לחזור משום הרהור דאנשים' למקום שאין דרכן לגלות לא יגלו אפי, זה מותר
ששער חוץ לצמתן במקום שמכסין אסור ,  בהדיאע הרב כאן כתוב" והרי גם בדברי שו–והגילוי גורם להרהור ומכשול , פעולה של החטאה

 וגם צריך בירור אם זה לא נכלל בגדר של דברים המותרים ואחרים נהגו בהן –לקרות כנגדן מפני שאין רגילין בו הוא מביא לידי הרהור 
 ועיין –ריך התרה לכל הפחות  למה זה לא ייכלל במנהג טוב שצ– וכן צריך בירור למה מותר לגלותה –איסור אי אתה רשאי להתיר בפניהם 

  .להלן עוד בזה

ועיין לעיל (ל "ג ושם לא איירי כלל מזה כנ"מ והש"דהרי מקורו הוא מהד, וכאמור שאין לומר שקאי על אשה או מדינה זו שדרכה לכסות) יד

דמה הוא מסיים אחרי זה בסוף דבריו פעם שלישית , ה ועוד תמו– )דהרהור" לפני עור" ו– ומדברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור –כ מענין מנהג טוב "מש
ואם נאמר שקאי על אשה או מדינה זו , נ מותרת"פעמים שפא' ט שתמוה מאד למה כופל ומשלש ג" כדלהלן תמיהה י–שאין בה איסור תורה 

, בריו היתר לכל הנשים שבעולםשאחרי שכתב בתחילת ד, כיצד יתכן להיות הוה אמינא כזו,  התמיהה היא כפולה ומכופלת–שדרכה לכסותה 
 וכן תמוה – ? – ומאי האי דקמן – הרי פשיטא דפשיטא שאין בה איסור תורה –" זו שדרכה לכסותה"ובאמצע דבריו הוא מוסיף היתר אף ל

ית יש בה שמשמע שאיסור דת יהוד, מסיים בסתירה מיניה וביה שרק איסור תורה אין בה, שאחרי שכתב היתר גמור', ש לעיל בתמיהה י"מ
קשה שבעתיים שאחרי שמתיר לגמרי לגלות אף לזו , קאי על זו שדרכה לכסותה" וגם מותר לגלותה" ואם נאמר שהתיבות –ש באריכות "עיי

ו תמיהות המנויים כאן "וכן תמוה עוד הרבה מהכ( ? –שדרכה לכסותה מסיים שרק איסור תורה אין בה שמשמע שאיסור דת יהודית יש בה 
   ! )–ח ק ותשכ" דו–

úàæ ìë øçàå ,åæä äëåáîä ìëî úàöì éãë ,úëì ÷éçøäì úåñðì áùåçù ùé , úåáéúäù øîåì êéùîäì"äúåìâì øúåî íâå " ìò éà÷" äëøãù åæ
äúåñëì" ,îøäå äùî éëøãäî íä áøä éøáã øå÷îù äæî íìòúîå"ùäå à"ðë â"ì ,ùä éøáãá çëåð øáëù éøçà íâå"îøäå â"åùáå äùî éëøãá à" ò
úä àìù÷ì äåøò ïéðòì ÷ø øé"ðë øöçå úéáìå ù"äîã÷äá ì ,éôìùå"åùá íâù èåùô àìéîî æ" êë àåä èùôä áøä ò– ÷éçøäì äñðî íâ äæ ìë íò 

øúåé úëì ,è ìëá áøä úðååëù øîåì" úåáéúä å"ùéà úùàá äøåúä ïî øåñà àåäù äòåøô äùàøå äàöåé íåùî äá ïéàå äúåìâì øúåî íâå " àéä
êë ,ñëì äëøãù åæùùàø úòåøô ìù äøåú øåñéà ïéðò ãöî ÷ø äúåìâì øúåî äúå ,áåè âäðî ìù ïéðòä øàùð ìáà , ñéîòäì äñðî àåä äæ ìëå

 úåáéúá áøä úðååëá"äøåúä ïî øåñà àåäù äòåøô äùàøå äàöåé íåùî äá ïéàå äúåìâì øúåî íâå" , êë àåä íéøáãä øáñäå– áåùçð àìù éãëù 
 áúëù äæî"äúåìâì øúåî íâå "ùéøîâì øúåî ,äøá äàôä úà úåñëì äâäðù áåèä âäðîä úà ÷éñôäì äì øúåî äùòîì äëìäìù åðééä"ø , ïëì

 óéñåä"äøåúä ïî øåñà àåäù òåøô äùàøå äàöåé íåùî äá ïéàå "ùîù øàáì" ë"äúåìâì øúåî íâå" , ìù äøåú øåñéàä äá ïéàù ïéðòì åðééä
ùàøä úòéøô ,òèîå áåè âäðî ìù ïéðòä øàùð ìáàäúåìâì ïéà äæ í.  

ùá àì øëæð àìù ùãç øáãá ïåãì àöé áøäù àöîð äæ éôìå"îøá àìå â"åîã÷ù ÷ñåô íåùá àìå à ,äúåñëì äëøãù äùà ìò ïåãì àáù àìà , äáøîå
äúåìâì úøúåî ùàø úòéøô øåñéà ãöîù øîåìë äá ïéà äøåú øåñéàù íéøáã äæ ìò ,âäðîá ÷éæçäì äì ùé áåè âäðî ãöî úàæ ìëá ìáà äëøãù ä

 äúåìâì àìå äúåñëì– áøä éøáãá êë ùøôì ïëúé êéà éë íìá÷ì øùôà éà åìà íéøáãå )øçà ïôåàá ùøôì øùôàùë ( ìëù íñøåôîå òåãéù ïîæá
åùä é÷ìç ìëá áøä éøáã"úåøå÷îî íéçå÷ìå æô éðãà ìò íéãñåéî ò ,úåøå÷îäî ÷úòä íä åéøáã ìëù øåøéáá äàåø ïééòî ìë ïàë íâå , úåáéúäå

"éôà úéøëð äàôå 'äãâðë úåø÷ì øúåî äúåñëì äëøã "îøä úäâäî íøå÷î"åùá à" ïàë ò"ëå"éôà úéøëð øòù ù 'äúåñëì äëøã ." úåáéúä ïëå
"äúåìâì øúåî íâå "éñ äùî éëøãäî íøå÷î 'ù"÷ñ â"ùä éøáã úà àéáîù å"æå â" ì–" :  äùàì øúåîå íéùãçä éñôìà úåäâäá áåúë éúàöî



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç" úåôñåä íò ì  

  

קעז

èé.  –ואין בה משום יוצאה וראשה פרועה "] תיבותב "עוד י[נ " ועוד יותר תמוה שכותב בסיום דבריו פעם שלישית להתיר פא  
èé.  ר "נ מותרת ברה"פעמים שפא' וצריך להבין למה צריך לכפול ולשלש ג, "שהוא אסור מן התורה באשת איש– ! – .! – 

   דין –ר "נ מותרת ברה"וכופל ומשלש שפא, ש"ובפרט שכאן עוסקים בהלכות ק ! –. הרי כל אחד רואה שמשהו טמון ּפֹה
   !–ע " לאבההשייך  

ë.   כ כותב "שמשמע היתר גמור לגלותה לכתחלה ואח" וגם מותר לגלותה"בכלל צריך להבין סדר דבריו שקודם כותב  
ë.  "לכתוב  ? –וכי כך היא המדה  ! – ! –שאין איסור תורה " ואין בה משום יוצאה וראשה פרועה שהוא אסור מן התורה

  קודם לכתוב שאין בה  ! –והרי היה צריך לכתוב להיפך  ? –ה איסור תורה כ לכתוב שגם אין ב"קודם היתר לגמרי ואח
  .כ להוסיף שגם מותר לגלותה לכתחלה"איסור תורה ואח  

àë.   ואין בה משום יוצאה וראשה –ותר לקרות כנגדה מדרכה לכסותה ' כרית אפינופאה "מה היה חסר אם היה כותב רק   
àë.  הרי היינו , מה נוסף לנו מהם, "וגם מותר לגלותה"התיבות ' למה הוסיף ג, "אישאסור מן התורה באשת  פרועה שהוא  

  . ?– ! –בשביל מה צריך את המציעתא , הרי כבר כתבו ברישא וגם הוסיף ופירש לנו בסיפא ? – ! –יודעים הכל בלעדיהם  

áë.  וכל איסורי דת ,  משום פריצות רואה שאיסור התורה של גילוי השער הוא)דף עב(כתובות ' הרי כל מי שלומד מס  
áë.   ע סי"אה" חלקת מחוקק"ם ובמאירי וב"ש בפירוש המשניות להרמב" ע),ורד על פניה, כגון קלתה(יהודית נלמדים מזה '
בכתובות והמסתעף לענין ' לעיל באריכות ביאור הגמ' ועי ,אסוריןשכל כיוצא בזה מן הפריצות ומיעוט הצניעות שכל כיוצא בזה מן הפריצות ומיעוט הצניעות שכל כיוצא בזה מן הפריצות ומיעוט הצניעות שכל כיוצא בזה מן הפריצות ומיעוט הצניעות י "ו סק"קט
ת שאילת " ונעתיק כאן רק משו–ר "נ מותרת ברה"א שפא"ג וברמ"ר ולמד בש"נ ברה"איך יתכן שהרב התיר פאכ "נ וא"פא

כדמוכח מגמרא דכתובות בהדיא כדמוכח מגמרא דכתובות בהדיא כדמוכח מגמרא דכתובות בהדיא כדמוכח מגמרא דכתובות בהדיא נ שבמקום שערה עומדת הרי היא כשערה ממש "כ פא"משא: "... – ל" וז)ח' ב סי"ח(יעבץ 
 וכן רואים מדברי השלטי גבורים –" ש בבאר שבע"ג והם עזר כנגדו כמ"ש בספרי וכן מוכח מכמה סוגיות שהביא בש"כמ

' משום שכך מוכח לכל לומד בגמ, והיינו –ומבלעדי הראיות הפאה נכרית אסורה כשיער , שמאריך להביא ראיות שמותר
  והראיות הם רק להתיר , נ אפילו בחצר משום שזה ממש כשיער"ג אוסר פא"ובלי הראיות היה הש, כתובות בהדיא

  .בחצר וכמבואר  

âë.  והרי כל והרי כל והרי כל והרי כל . . . . נזיר יש ראיה שמותר לצאת בפאה לרשות הרביםנזיר יש ראיה שמותר לצאת בפאה לרשות הרביםנזיר יש ראיה שמותר לצאת בפאה לרשות הרביםנזיר יש ראיה שמותר לצאת בפאה לרשות הרבים' ' ' ' איך יתכן כלל להעלות על הדעת שהרב למד שבמסאיך יתכן כלל להעלות על הדעת שהרב למד שבמסאיך יתכן כלל להעלות על הדעת שהרב למד שבמסאיך יתכן כלל להעלות על הדעת שהרב למד שבמס        
âë.   מעיין שם רואה שאין משם שום ריח ראיה וכמו שהקשו כל האחרונים מאורי הדורות במשך כל הדורות ואין פותר מעיין שם רואה שאין משם שום ריח ראיה וכמו שהקשו כל האחרונים מאורי הדורות במשך כל הדורות ואין פותר מעיין שם רואה שאין משם שום ריח ראיה וכמו שהקשו כל האחרונים מאורי הדורות במשך כל הדורות ואין פותר מעיין שם רואה שאין משם שום ריח ראיה וכמו שהקשו כל האחרונים מאורי הדורות במשך כל הדורות ואין פותר–––– ?  ?  ?  ? 

        , , , , ממילא גם לאחרים כןממילא גם לאחרים כןממילא גם לאחרים כןממילא גם לאחרים כן, , , , ה נותנת לבעל מה שהשער נותןה נותנת לבעל מה שהשער נותןה נותנת לבעל מה שהשער נותןה נותנת לבעל מה שהשער נותןשרואים שם שהפאשרואים שם שהפאשרואים שם שהפאשרואים שם שהפא, , , , ממסכת נזיר יש ראיה לאיסורממסכת נזיר יש ראיה לאיסורממסכת נזיר יש ראיה לאיסורממסכת נזיר יש ראיה לאיסור, , , , ואדרבהואדרבהואדרבהואדרבה
        ....טוטוטוטו    ––––     ! ! ! !––––ברור לכל שאין ראיה ברור לכל שאין ראיה ברור לכל שאין ראיה ברור לכל שאין ראיה , , , ,  ולהיתר ולהיתר ולהיתר ולהיתר–        

                                                                                                                                                                        
ù úéøëð äàô úåìâìåëå äì' ." úåáéúä ïëå"äòåøô äùàøå äàöåé íåùî äá ïéàå " áúëù íéøåáâä éèìùäî íøå÷î"ùàø úòåøô íåùî àì íâå ."– 

 úåáéúä à÷åãå"ùéà úùàá äøåúä ïî øåñà àåäù" , äøåú øåñéà ÷øù ùéâãäì äéìéãî åìà úåáéú óéñåä àåäù íéàåø àéôå÷î åðéðéò úéàøî éôì
äá ïéà ,éò 'é ääéîúá ìéòì ,'àå"åùá èùôä ë"åéúåøå÷îá èùôäë àåä áøä ò ,ùá"îøáå â"à) .ðëå" øáëù åìàì ÷ø åáúëð åìà íéøáãù äîã÷äá ì

ùäù åçëåð"îøäå â"÷ìå øöçì ÷ø åøéúä à"ù.(  
íéøåøáå íéèåùô íä íéøáãäù óàå ,ðä úøéúñá êéøàäì êøåö ïéàå"ì , øùôà éàù íéøáã íäù ïééòî ìëì íîöòî íéøàåáî íéøáãä éë íîìåäì

íéîòè äîëî áøä éøáãá , íéøáã äîë âéöð äæ ìë íò– :   
1 .áøä éøáãá äæ ìë ñéîòäì øùôà êéà , éøä"äúåìâì øúåî íâå "âééñ íåù àìì éøîâì øúåîù øåøá òîùî.  
2 . øúåéá äåîú äæ éôì)î"ë ääéîúá ù"ò à"ù (â áåúëì ììë êéøö äéä àì éøäù ' åìà úåáéú"äúåìâì øúåî íâå " àìà áåúëì êéøö äéä" äàôå

éôà úéøëð 'äãâðë úåø÷ì øúåî äúåñëì äëøã ,ùéà úùàá äøåúä ïî øåñà àåäù äòåøô äùàøå äàöåé íåùî äá ïéàå" ,â éìá éë ' åìà úåáéú
 úåáéúá íéùåò åðééä"ùéà úùàá äøåúä ïî øåñà àåäù äòåøô äùàøå äàöåé íåùî äá ïéàå "â íò íéùåòù ÷åéãä åúåà úà ' úåáéúåììä , ÷øù

äá ùé áåè âäðî íåùî ìáà äá ïéà äøåú øåñéà ,â åôéñåä äîå ' úåáéúä"äúåìâì øúåî íâå " âäðî íåùî äá ùéù ïéáäì– ?  äáøãà éøä– ! 
â úåòîùî 'êôéää íä åììä úåáéú ,ù"äúåìâì øúåî " âééñ íåù àìì éøîâì–ðë "ì .  

3 . äá ïéàù áåúëùëù ïéáî ãçà ìëù àåä èåùô øáã éøä"äøåú øåñéà" , øåñéàù àåä ÷åéãä"úéãåäé úã "äá ùé , àâøãá éðùä øåñéàä àåäù
äøåúä øåñéàì áåø÷ä ,ïééòî ìë ïéòì äàøðä ÷åéãä àåäå ,ò óã úåáåúë àøîâå äðùîá ùøåôî éøäù"á .áîøáå"åùå øåèáå í"íé÷ñåôä ìëáå ò ,

äøåú øåñéà ùéù ,úéãåäé úã øåñéà ùéå , úøáåòäù äëìää íäéðùáå äáåúëá àìù àöú–á ùéùë äìåë äøåúä ìëá åîëå  'íéðåãéð , íéùéâãîå
åá ùé éðùä ïåãéðäù éøä åá ïéà ãçà ïåãéðù ,åá ïéà äøåúä øåñéàù ùéâãî áøä íàù ïáåî àìéîî , åá ùé úéãåäé úã øåñéàù éøä– ! – íàå 

âäðî ìò àåä ÷åéãä , úã øåñéà àìå äøåú øåñéà àì äá ïéàù øîåì êéøö äéäúéãåäé ,âäðî ìù ÷åéãì íéòéâî åðééä æàå , åà âäðî úøåú ïàë ùé íà
àì .  

 øåöé÷áå– : äøåú øåñéà ïéàù áåúëùë ,ïàë ïéà äøåú øåñéàù àåä ÷åéãä ,ùé úéãåäé úã øåñéàå ,éôà ïéàù áåúë äéä øùàë ÷øå ' úã øåñéà
âäðî ìò àåä ÷åéãäù áåùçì øùôà äéä úéãåäé.  

4 .ðë" ì–ä ãåò äåîúù ëäî äáø"åã ïàë íééåðîä úåäéîú å" çëùúå ÷–  ! êéøàäì êøåö ïéàå.  
על כן אומר אני לא תאבה לו ולא תשמע אליו כלל ועיקר "ל "שמאריך מאוד ומסיים בסוף דבריו וז) ח"י' סי(ועיין בבאר שבע ) טו

ץ "ל היעב" וז–"  מקום טעותובכל מה שכתב כי הם דברים בטלים הבל הבלים וכדי שלא יכשל בהם זולתו על כן עמדנו על
ולא נהירא לי היתר זה ולא ידענא מאי דעתיה אי בבית וחצר ודאי "ל " וז)'ט' א סי"ח(ץ "ובשאילת יעב: ח"נזיר דף כ' בהגהותיו למס



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  

  

קעח

ãë.  והרי והרי והרי והרי . . . . ערכין יש ראיה שמותר לצאת בפאה לרשות הרביםערכין יש ראיה שמותר לצאת בפאה לרשות הרביםערכין יש ראיה שמותר לצאת בפאה לרשות הרביםערכין יש ראיה שמותר לצאת בפאה לרשות הרבים' ' ' ' וכן איך יתכן כלל להעלות על הדעת שהרב למד שבמסוכן איך יתכן כלל להעלות על הדעת שהרב למד שבמסוכן איך יתכן כלל להעלות על הדעת שהרב למד שבמסוכן איך יתכן כלל להעלות על הדעת שהרב למד שבמס        
ãë.  ש ש ש ש """"כמכמכמכמ, , , , הראיה היא לאיסורהראיה היא לאיסורהראיה היא לאיסורהראיה היא לאיסור, , , , כין אם יש ראיהכין אם יש ראיהכין אם יש ראיהכין אם יש ראיהממסכת ערממסכת ערממסכת ערממסכת ער, , , , ואדרבהואדרבהואדרבהואדרבה, , , , לללל""""כל מעיין שם רואה שאין משם שום ריח ראיה וכנכל מעיין שם רואה שאין משם שום ריח ראיה וכנכל מעיין שם רואה שאין משם שום ריח ראיה וכנכל מעיין שם רואה שאין משם שום ריח ראיה וכנ
        ר לא מובן כלל ר לא מובן כלל ר לא מובן כלל ר לא מובן כלל """"ג על רהג על רהג על רהג על רה""""ש ותראה שאם נלמד את השש ותראה שאם נלמד את השש ותראה שאם נלמד את השש ותראה שאם נלמד את הש""""עיעיעיעי, , , , """"כגופה ממשכגופה ממשכגופה ממשכגופה ממש""""ג בעצמו שרואים שם שהפאה ג בעצמו שרואים שם שהפאה ג בעצמו שרואים שם שהפאה ג בעצמו שרואים שם שהפאה """"השהשהשהש

        ....טזטזטזטז    ––––ל  ל  ל  ל  """"  כמבואר בספרים הנ  כמבואר בספרים הנ  כמבואר בספרים הנ  כמבואר בספרים הנ    ––––ג מתיר רק בחצר הכל מובן ג מתיר רק בחצר הכל מובן ג מתיר רק בחצר הכל מובן ג מתיר רק בחצר הכל מובן """"ורק אם נלמד שהשורק אם נלמד שהשורק אם נלמד שהשורק אם נלמד שהש, , , , מה שהוא מתרץמה שהוא מתרץמה שהוא מתרץמה שהוא מתרץ        

ïëå  שבת יש ראיה שמותר לצאת בפאה נכרית מגולה לרשות הרבים' מסאיך יתכן כלל להעלות על הדעת שהרב למד שב ,  
ïëå  דרכה לכסותה"שברור לכל מעיין בכל הראשונים שהפאה , ד באריכות ונחזור כאן בקצרה"ג י"לעיל תמיהות י' עי "
אבל לא תצא ": ז דזה לשונו שם"ג סוף סעיף ט"ש' ע הרב בעצמו בסי"וכן מוכרח גם בשו, ר ואין שום ריח ראיה משם"ברה

שמא תחלצנה מעל ראשה , בפיאה נכרית דהיינו קליעת שער תלוש שנותנת על שערה כדי שתראה כבעלת שער הרבה
' ' ' ' אפיאפיאפיאפיהרי , ר"אמות ברה' וקשה איך יש חשש שתפול ותעבירנה ד. ל"עכ" להראותה או שמא תפול מעל ראשה ותביאנה בידה

כובע שאדם מכסה בו ראשו אפילו כי לא מהדק שרי דאף : " – ל" וז)ה כובע"א סוף ד"ח סוף סימן ש"או( כתב בבית יוסף באנשיםבאנשיםבאנשיםבאנשים
ק "ב שם ס"ובמ, ז"ז שם סוף סקכ"ב ובט"א שם סקנ"מובא במ(, "שאין דרך בני אדם לילך בגילוי הראששאין דרך בני אדם לילך בגילוי הראששאין דרך בני אדם לילך בגילוי הראששאין דרך בני אדם לילך בגילוי הראשעל גב דנפיל לא אתי לאיתויי 

ברחוב בכובע קטן בלבד בלי כובע זה ובמקומות שאין דרך בני אדם לילך  : "–ל "וז' ע הרב שם סעיף נ"בשו'  ועי)ג"קנ
 כמובן לכל – ו באשה שלא תלך בגילוי הראשו באשה שלא תלך בגילוי הראשו באשה שלא תלך בגילוי הראשו באשה שלא תלך בגילוי הראש""""וקוקוקוק. ל"עכ" אמות בלעדו' מותר לצאת בו בכל ענין שבודאי לא ילך ד, הגדול

אין שום חשש אין שום חשש אין שום חשש אין שום חשש וכן אין חשש שמא תחלצנה מעל ראשה דהרי ,  שיש לה בזה בזיון גדול וגם מוזהרת על זה מן התורה–
לא תצא אשה בטוטפת והוא : " – ל"וז' ע הרב שם סעיף ד"ס ובכל הראשונים ובשו"כמבואר בש, ר"ה ברתגלה שערהתגלה שערהתגלה שערהתגלה שערה    שאשהשאשהשאשהשאשה

לחייה מכאן  שכורכתו על ראשה ותולה לה על כ כמין ציץ"כמין ציץ על מצחה ומגיע לה מאוזן לאוזן ולא בשרביטין והוא ג
פורים לשבכה שאז יש לחוש שמא תשלפם להראותה ומכאן בין שהם של כסף וזהב בין שהם של מיני צבעונין והוא שאינן ת

 אלא ודאי –ל "עכ" שלא תגלה שערהשלא תגלה שערהשלא תגלה שערהשלא תגלה שערהלחברותיה אבל אם הם תפורים לשבכה אין לחוש לכך שודאי לא תחלצם עם השבכה 
וכן חיישינן שמא , ל"ר וחיישינן שמא תחלצנה מתחת המטפחת כמבואר באריכות בספר הנ"ברה" דרכה לכסותה"דהפאה 

שהרי , וחוששין שמא תביא את הפאה בידה] אם יש אפשרות כזו[ראשה והמטפחת נשארת על ראשה תפול הפאה מעל 
והיא תמהר להתכסות במטפחת ואת הפאה תביא ,  או שהפאה תפול ביחד עם המטפחת–שערה נשאר מכוסה במטפחת 

  ממסכת שבת יש ראיה ש,  אלא אדרבה–ר "נ מגולה ברה"כ הרי ברור שאין שום ריח ראיה משם להתיר פא" וא–בידה 
  .נ מכוסה היא"ר הפא"שברה  

äë.   ז הרי פשוט " ולפי– )ג בית שמואל"ז ש"ג ריא"סמ( ידע שיש אוסרים שער בחצר, יזהרי ברור שהרב שכל רז לא אניס ליה  
  äë.  ר אסור" וברה–ג מתיר רק בחצר "שהש.  

                                                                                                                                                                        
י ר ובגלוי למעלה מקישוריה אייר"ר ותחת קישוריה נמי פשיטא אלא ודאי לרה"נ ואי ברה"ש פא"וכ... בשערה שרי' דאפי... שרי

וטעה בזה טעות גדול  "... )א"כ' ע סי"אבה(" עצי ארזים"ל ה" וז–..." דשרי ואיני רואה מהיכן למד פשיטות היתר זה ומהיכא דייק
  "נ והמורים היתר חדשים מקרוב עתידים ליתן את הדין"ל פשוט דאסור לאשה נשואה להתקשט בפא"לכן נ... דלדבריו תקשי

שהוכיח באורך , ת באר שבע"ד לית נגר בר נגר דיתרץ ויסתור את הוכחת שו"אלא דלע... )ג"ש' ח סי"או(" תורת שבת"ל ה"וז
י "רש' ופי, ק אמר לך אפשר בפאה נכרית"מדאמרו בנזיר ות, דנושאות פאה נכרית בדרך ובאופן שתהא נראית כשיער עצמן

 אי אפשי באשה מגולחת שעין בעין כ עוד יכול לומר"דאל, מ דנראית ממש כהולכת בשיער עצמן"ושומחזיא כאינה מגולחת 
שאין אדם יכול להבחין אם , וכן הוא אצל פיאה נכרית דנשי דידן, מ דנראית ממש כשיער עצמן"אלא ש, נראה דמגולחת היא

אבל גם בבית ובחצר קבלו עליהן ... זימה היא, ז למה לא נאמר שערה הנה"ולפ, בשיער עצמן או בפאה נכרית היא מתקשטת
יוחנן לבני ביישן לילך ' נ שלא התיר ר"פסחים ד' עי(ונדר דאורייתא היא , ם קדמוניות שלא ללכת בשום דבר הנראה ודומה לשיערנשותינו משני

שות אין ד דדבר המותר שנתקבל שלא בטעות לסייג ולפרי"ס רי"ד ר"בי' ועי, ה אסר להם מצד אל תטוש תורת אמך"ואפ, ש מצור לצידון אף דאי אפשר להו כמו לאבותיהם"בע

נ וכדומה "לכן על המתפרצות בעם לשאת פאה נכרית ומראות את עצמן כאילו הן מבנות שיער ללכת בהם בשוק או לבהכ, )לו התרה
 –  ועוד עשרות אחרונים מקשים ואין פותר –. ל"כ נאמר עליהן ופורץ גדר ישכנו נחש עכ"ובבית ובחצר ג, איסור גמור הוא מדינא

!  
 )ט"א ס"ח, ץ"שאילת יעב(=ע "אכן האמת אגיד כי בשעה שכתבתי דברי הללו שבספרי שי "...)'ז' ב סי"ח(ץ " היעבונעתיק קצת מלשון) טז

' ואפילו כרך גמרא שעסקתי בו שאול הי, ש ספר האלפסי שלא השגתי בעת ההיא בימי חרפי"וכ. ל עדיין שום ספר רשום"לא הי
אזי ודאי הייתי מוצא . ל"ג בעת כותבי הנ"ואלמלי הייתי מעיין בש. עת ההיאג ב"על כן בהכרח לא יכולתי לעיין בש. בידי על שעה

ש בשבת "כ ממ"ראיתי אחרי רואי שחשב להסתייע ג. ל"ת ברוב חסדיו לקנות ספר הנ"כי אמנם אחר שזיכני הי. יותר לכתוב נגדו
 בחבילות ראיות אין בהם ממש והם וכל מה שהרבה. והנה הכל הבל ורעות רוח, גם מסוגיות אחרותנ לחצר "שיוצאה אשה בפא

שקדמני בזה גדול ) אחרי שזכיתי עוד לסגל ספרים(ולא אאריך בכך כי הדברים מבוארים למעיין מה גם שמצאתי ראיתי , עזר כנגדו
   .ל"עכ..." לא זכה בדינו הלזה ולא יזכה בו לעולם, ג נסתבך בזה מאוד"ובש... הדור הובאו דבריו בספר באר שבע

ואחר רוב שנים שהוסיף פליאות חכמה על חכמתו בעמקות ובקיאות  : "...– קצת מהקדמת בני הגאון המחבר הנדפס בכל הדפוסים ונצטט) יז
ק מאהליב "ז פעמים כאשר שמענו מפה קדוש שבהיותו בק"כמו בהיותו בן שלשים שנה שחזר על כל התלמוד עם כל הראשונים והאחרונים ט

ז בעמידה לילה ויום לא פסק פומיה מגירסא כאשר עיני הכל ראו והוות נהירא שמעתתא "תלמוד פעם הטשאצל נהר דניסטור חזר על כל ה
ח המיוסדים על אדני פז "אז התחיל להגיה ולחדש בספרו זה מחלק או, אורייתא גמר וחכמתא סבר ושמושא עבד, כיומא דאיתיהיבא' מפומי



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç" úåôñåä íò ì  

  

קעט

åë.  הקשו עליו קושיות ותמיהות עצומות , פאה מגולהר ב"ג התיר לצאת לרה"הרי כל מאורי וגדולי הדורות שחשבו שהש  
åë.  כמו , ש ולענין לגלותה בבית ובחצר"א ודעימיה שהביאו דבריו להלכה פירשו דבריו רק לענין ק"והרמ, שאין להם פותר

ש "רק לענין ק, א ודעימיה לא נזכר היתר"שבכל דברי הרמ, כ בהקדמה"וכמש, ב"נ בהלכה ח"שנתבאר באריכות בספר פא
ג שמותר לצאת בפאה "ולא נמצא בפוסקים הקדמונים מי שפירש דברי הש, ג"לענין לגלותה בבית ובחצר ושכך למדו בשו

  א "ברור שגם הרב פירש דבריו כהרמ,  וכיון שכן–בגלל התמיהות שאין להם פותר , ר ובכל זאת פסק הלכה כמותו"לרה
  .ג"א והש"ודעימיה שהרי מקורות הרב הם מהרמ  

  ד"התמיהות באופן צח וברור בסיישוב לכל 

à.  ר אסורה "נ ברה" שפא–ג "בדברי הש" פאה נכרית בהלכה"ו" דת משה וישראל"ספרים ל מה שנתבאר בהנה לפי כ  
à.  הואיל וקישוט " )ל"ז וז"פ' ע סי"אבה(" חסד לאברהם"כ ב"וכמש,  מפני שזה אותו פריצות כשערמדאורייתא כשיער ממש

 ,נ כשיער ממש"דין פאובלי ראיות להתיר היה צריך להיות גם בחצר , "האיסור שאסרה תורהוזהו  "–" זה אסרה תורה
ע " טושו–ב "ד י"ם אישות כ"רמב(" מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל", היינו, "דת יהודית"לשיטת האוסרין שער בחצר מ

ע ע ע ע """"שושושושומובנים ומאירים דברי מובנים ומאירים דברי מובנים ומאירים דברי מובנים ומאירים דברי     ––––לפי כל זה לפי כל זה לפי כל זה לפי כל זה א למד כך בדבריו וא למד כך בדבריו וא למד כך בדבריו וא למד כך בדבריו ו""""ושהרמושהרמושהרמושהרמ – לטי הגבוריםוזהו כל הנדון של ש )'ו ד"ע קט"אבה
ש "וכמא "ג וברמ"כי אין שום דרך אחרת ללמוד בש    ––––א א א א """"ג וברמג וברמג וברמג וברמ""""ע הרב למד כך בשע הרב למד כך בשע הרב למד כך בשע הרב למד כך בש""""שושושושו  שגם שגם שגם שגם––––    באופן חד וחלקבאופן חד וחלקבאופן חד וחלקבאופן חד וחלקהרב הרב הרב הרב 

 וכן –י "א התירו רק ברה"ג והרמ"בהקדמה שכל מה שנכתב כאן זה רק לאלו שכבר נחתו ללמוד הסוגיא וכבר נוכחו שהש
כאשר מתעמקים ומתבוננים בכל , והנה. א"ג והרמ"ע הרב את דברי הש"לדעת כיצד פירש בשוורצונם , ש"היתר לק

   כבר יודעים כיצד פירש –ע הרב בכל קטע וקטע "ובפרט כשמתבוננים במקורות מהיכן נובעים דברי שו, ל"התמיהות הנ
  .א שמשם מקורותיו"הרמג ו"ע הרב הם כמו שנוכחו כבר בדברי הש"הרב את דבריהם ורואים בבירור שדברי שו  

äîå   דתחילת " שער של אשה שדרכה לכסותה"הוי ממש דומיא ד" ופאה נכרית אפילו דרכה לכסותה"בסוף הסעיף שכתב  
äîå  בין בסימן , נ שמזכיר הרב"והפא, ר"ר דומיא דמחוייבת לכסות השיער ברה"נ ברה"שמחוייבת לכסות הפא, הסעיף

א א א א """"וממש כך הפשט הוא ברמוממש כך הפשט הוא ברמוממש כך הפשט הוא ברמוממש כך הפשט הוא ברמ והכל כמבואר לעיל –ר היא מכוסה " שברהשוין הןשוין הןשוין הןשוין הן, ז"ט' ג סעי"ש' ובין בסי', ד' ה סעי"ע
  נ בהלכה "וכמו שנתבאר באר היטב בספר פא" ש שער נכרית אפילו דרכה לכסות"וכ" במה שכתב )'ב' ה סעי"ע' סי( עעעע""""בשובשובשובשו

  .א"ו דברי הרמע הרב האלו הם כך ממש כמ"וממילא גם דברי השו. ע הרב כאן"א שזהו המקור לדברי שו"פי  

íâå  הם ראיות רק להתיר בחצר ובית –: ח "ומנזיר כ: ומערכין ז: ד"שבת ס' ג ממס"הרב למד שכל הראיות שהביא הש   
íâå  =]נ "שמחוייבת לכסות הפא, שכתוב כאן איסורשכתוב כאן איסורשכתוב כאן איסורשכתוב כאן איסור, , , , אלא ההיפךאלא ההיפךאלא ההיפךאלא ההיפך, , , , ולא רק שלא כתוב כאן היתרולא רק שלא כתוב כאן היתרולא רק שלא כתוב כאן היתרולא רק שלא כתוב כאן היתר )כמבואר לכל לומד(] י"ברה  
  .ש כנגדה"מותרת בק, ר"נ מכוסה ברה"פ שהפא"שאע,  זה כן נמצא בשלטי הגבוריםודין, ש" וכן היתר לק–מן הדין   

á.   נ מן הדין תמיד נ מן הדין תמיד נ מן הדין תמיד נ מן הדין תמיד """"הפאהפאהפאהפא, ע הרבע הרבע הרבע הרב""""א ושוא ושוא ושוא ושו""""ג והרמג והרמג והרמג והרמ""""להשלהשלהשלהשו, י"ר אלא על רה"לא קאי על רה" וגם מותר לגלותה"ומה שכתב        
á.  ג שולל "הש ומה ש–אר ר היא מכוסה כמבו"שהרי ברה" מותר לגלותה"י "ועל זה נופל הלשון שברה, רררר""""מכוסה ברהמכוסה ברהמכוסה ברהמכוסה ברה

וסברת , קאי על חצר, נ מכוסה"וכל ראייתו נשענת על סברא זו שאין לומר שהפא, נ מכוסה"מכל וכל שיש צד לומר שהפא
ג "נ גם בחצר כלשון הש"נ נועדה לקישוט וכל תכליתה הוא שתראה בעלת שער ולא יתכן שמכסות הפא"ג היא שהפא"הש

        מ מ מ מ """"וממש כך הפשט הוא בדוממש כך הפשט הוא בדוממש כך הפשט הוא בדוממש כך הפשט הוא בד.  נ מצד הדין"אבל ברשות הרבים כל הנשים מכסות הפא "'וכווט כ מאי אהני ההוא קיש"דא"
  ....ע הרב כאןע הרב כאןע הרב כאןע הרב כאן"""" שמשם מקור דברי שו שמשם מקור דברי שו שמשם מקור דברי שו שמשם מקור דברי שו––––ל ל ל ל """"וכמו שנתבאר באר היטב בספר הנוכמו שנתבאר באר היטב בספר הנוכמו שנתבאר באר היטב בספר הנוכמו שנתבאר באר היטב בספר הנ, , , , וווו""""ג סקג סקג סקג סק""""שששש' ' ' ' סיסיסיסי        

ïëå  ל "ה וז"ע' סי" יד אפרים"כ ב"כמשש בבית ובחצר הוא "וק, ש"י מזה שעד עתה הרי עסקינן בק"רואים שקאי ברה– :   

åïë  ..."כא שפיר דהה "ובהג..." : –ל "זו )ה"ו מ"שבת פ(" יש סדר למשנה"כ ב"וכ, ל"עכ" 'ש דמיירי בבית או בחצר וכו"שהכא שרוצה לקרות ק

הם המשך הקטע הקודם וכמבואר " מותר לגלותהוגם וגם וגם וגם "והתיבות " 'ש כנגדה וכו"נ דשרי לקרות ק"פאמיירי בחדר שהאשה נושאת 
, ושמותר לגלותה בבית ובחצר, ש כנגדה" וההלכות שמותר לקרות ק–בבית ובחצר מותר לגלותה דהיינו ש, """"וגםוגםוגםוגם""""מהלשון 

, , , , ר אלא ההיפךר אלא ההיפךר אלא ההיפךר אלא ההיפך""""ולא רק שלא כתוב כאן היתר לרהולא רק שלא כתוב כאן היתר לרהולא רק שלא כתוב כאן היתר לרהולא רק שלא כתוב כאן היתר לרה –ו "קט' א וסי"כ' ע סי"ר שייך לאבה" ודין יציאה לרה–ח "שייכים לאוה
  דלא שייך לומר "י "ש הב"וכמ. יהה טזל בתמ"כנ, , , , משמע שהוא תמיד מכוסהמשמע שהוא תמיד מכוסהמשמע שהוא תמיד מכוסהמשמע שהוא תמיד מכוסה" " " " לגלותהלגלותהלגלותהלגלותה""""שמותר לגלותה רק בחצר והלשון שמותר לגלותה רק בחצר והלשון שמותר לגלותה רק בחצר והלשון שמותר לגלותה רק בחצר והלשון 

  ". מגולה אלא במקום שדרכו להתכסות  

â.   אפשר לבאר בשני אופנים , " וראשה פרועה שהוא אסור מן התורה באשת איש''''יוצאהיוצאהיוצאהיוצאה'ואין בה משום "ומה שסיים–   
â.  ל " וכנ–גלותה בחצר ג למה מותר ל" שהרב מביא את ההסבר שכתב הש–' והאופן הב.  כבר נתבאר לעיל–' האופן הא– 

ולכן בא הרב להסביר ולכן בא הרב להסביר ולכן בא הרב להסביר ולכן בא הרב להסביר  ? –למה בחצר אינה כשער להאסר מדת יהודית כשער , ר הפאה כשער ואסורה מדאורייתא"שאם ברה

                                                                                                                                                                        
נתן לו חכמה כאחד מגדולי הראשונים כמובן לכל מי שיש לו עינים לראותו ' וה.. .וחדושים נפלאים יסודתם בהררי קודש מעיון הראשונים

מ "ד וקונטרס החזקות וקונטרס בהש"ולב להבין אפס קצהו טיפה מן הים מים חכמתו בעומק פלפולו ובקיאתו בקונטרס אחרון שלו שביו
,  עולה על הכתב להעריך מגדולת חכמתו אין חקר לתבונתוס המפוזרים אין די באר ואין די"שבלול מכל עמקי שיטות הש] בין השמשות[=

  ... ולמקור האמת דבק נשמתו להיות קולע אל השערה שערי תורה ושערי אורה וכל רז לא אניס ליה
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קפ

ש "אלו הן המשכות כל פרטי ההלכות שבתורה וכמ. ושער ראשה כעמר נקא ]דניאל יב[והנה כתיב ") א, ויקרא כ( כתב בלקוטי תורה
סלסלה ) ח, משלי ד(והנה כתיב . שערות' שהן המשכות מבחי :]עירובין כא[תילי תלים של הלכות ' קווצותיו תלתלים וגו] יא, ש ה"שה[

לא ידעו רבנן מאי :) ה כו"ר(ל " ולהפריד השערות שלא יהיו מעורבים ומבולבלין כמארזסלסלה לסלסל' ותרוממך פי
שהסלסול הוא בשערות להפרידם שלא יהא עירוב נימא .] מגילה יח ['כו' דהוה מהפך במזיי' סלסלה עד דשמעי וכו

ו שמצינו בכמה מקומות עירוב ובלבול בין הלכה להלכה וכמ' שלא יהי' בחברתה וכך צריך להפריד כל ההלכות שבגמ
והנה בבחינת סלסול הזה . שמבררין כל הלכה לעצמה שלא תהא הלכה אחרת סותרת אותה ומבלבלתה' בתלמוד כו

לבוש עוטה ' כעמר נקא והוא מקור התורה שהתורה היא רק בחי' שער רישי' לבחיי זה "כתיב ותרוממך שנפש האדם מתרוממת ע
וכאשר ישכיל ויתבונן האדם . ה ממש"ס ב" שהיא נוגעת לעצמיות אור אלבוש' מעלה מבחיכ התרוממות זו היא ל"אור כשלמה משא
' ה ממש ממילא יגיל וישמח בחדוות ה"ס ב"י סלסול הלכות של התורה תתרומם נפשו לעלות לאור א"בנפשו איך שע

  ו "ש וק"ומכ' ועליון כוע תחתון "ב ג"ה מקור החיים מקור התענוגים יותר מרוב כל אפילו מחיי עוה"ס ב"הוא אור א
                   'ממש שהוא מקור החיים ומקור התענוגים כו' שישים נפשו בכפו להיות כל ישעו וכל חפצו בעסק התורה להתענג על ה 

כי מה שנמשך ונתפשט למטה דרך ' וזהו מה גדלו מעשיך ה: ל"אחר שביאר גודל מעלת לימוד זה כתב וז) ד, לא(ובתורה אור 
וכל העולמות עליונים הם כלא ממש נגד מה שנמשך . י הלכה אחת הוא מזון וקיום חיות כל העולמות עליונים ותחתוניםפרט

 -. ה וחכמה עילאה" שהיא מקור חיותם וקיומם כי כל הלכה היא המשכת והתפשטות אור מרצון העליון במפרטי הלכה אחת
  וכל חפצים ) א"י, משלי ח( ש"כמ. חפצו להיות שש ועלז בה' להיות בתורת ה ומזה יתבונן המשכיל -. הן מקור החיות לכל העולמות

  .ל" עכהעולמות העליונים לא ישוו בה שכולם הם כלא ממש בערך הלכה אחת הם -. לא ישוו בה שאפילו חפצים העליונים  

יהו שתים יונקות מגומא אחת שאלמלא שתים יונקות מגומא אחת  וכל נימא ונימא בראתי לה גומא בפני עצמה שלא - הרבה נימין בראתי " .)ב טז"ב(' איתא בגמ
פרטי הלכות נפרדות והאדם יראה לעיניים ' שערות יונקות מגומא אחת מרמז לב' ל שב"י, תלי תלים של הלכות= פ המבואר ששערות "ע". מחשיכות עיניו של אדם

 עיניו האיר. "מ לג"בב, וההפך מחושך הוא אור".  מחשיכות עיניו של אדם "-  על בוריין לכאורה כאילו יוצאים משורש אחד וזה גורם שלא להבין ההלכות לאשורן
  וידוע מהנסיון שלפעמים זה מפני שלא ידע לחלק בין , משמע שבתחלה היה לו דבר המחשיך עיניו" שהודיעו טעם משנה אחת שלא יכול להבין"י "פרש" במשנה אחת

  ". האיר עיניו"ממילא , "מחשיך"הסיר הדבר ה, פרטי ההלכות' דהיינו להפריד ב, וכאשר רבו לימדו לסלסל בחכמה,  הפשטפרטי הלכות לכן לא היה יכול להבין' ב  
  "].ב"מביאו לחיי עוה"שבזה נחשב רבו שלימדו חכמה , אמר רבי יוסי שנימוקו עמו, בהלכה אחת שכבר ידע ולא הבינה לנכון" האיר עיניו"ש שבזה ש"ויעו[

 ומקורו הוא """"וראשה פרועה שהוא אסור מן התורהוראשה פרועה שהוא אסור מן התורהוראשה פרועה שהוא אסור מן התורהוראשה פרועה שהוא אסור מן התורה' ' ' ' יוצאהיוצאהיוצאהיוצאה''''משום משום משום משום """" בפאה בחצר  בפאה בחצר  בפאה בחצר  בפאה בחצר אין בהאין בהאין בהאין בהשבחצר מותר לגלותה משום ששבחצר מותר לגלותה משום ששבחצר מותר לגלותה משום ששבחצר מותר לגלותה משום ש
, "דת יהודית"שכוונתו שבחצר אין האיסור של פריעת ראש דאורייתא אלא מ" וגם לא משום פרועת ראש"ג "מדברי הש

מביא ראיות שהשאירו קישוט זה שלא להתגנות על בעליהן " מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל"ובאיסור דת יהודית שהוא 
ר ששער "וברה, ה והא"ה והנה ובד"ש בד"ועוד ע, ש"ט ע"ובספר פאה נכרית בהלכה פ' ד' ג' ז אותיות ב"וכמבואר באריכות בספר דת משה וישראל פ

 ")חסד לאברהם"ל מה"וכנ(" זהו הקישוט שאסרה תורה"ש נ גם אסורה מן התורה"אסור מן התורה מטעמא דפריצות ממילא פא
בזה היה באפשרותן לחלק ולקבל איסור רק על שיער ולא על ,  אבל בחצר שכל האיסור הוא ממה שהן קיבלו עליהן איסור–

מרדכי זאב ' יוסף שאול נאטנזאהן ור'  להשאיר קישוט זה לבעליהן וכמו שכתבו הגאונים הגדולים הנהו תרי גיסי רנ"פא
כ ממילא דווקא בשערותיהן עצמן נהגו "דבחצר כיון דאין בו רק משום דת יהודית שנהגו בעצמן א": –ל "וז" מגן גבורים"איטינגא בספרם 

מכל "ג במה שכתב "וכל זה מבואר בדברי הש. ש"ע, "רה אוסרתה שפיר אסור אף בפאה נכריתר דהתו"אבל ברה, אבל לא בפאה נכרית
   וכמבואר –" לא נאסר"נ לא קיבלו עליהן איסור ולכן "ובפא" נאסר"שבשער קיבלו עליהן איסור ולכן " מקום לא נאסר

  .'ז אות ג"באריכות שם פ  

øåöé÷áå  – : אחד במקורו ע הרב וכל"לדברינו מיושבים כל דברי שו –:   

à.   ע סי"א בשו"מהרמומקורו ומקורו ומקורו ומקורו , ש"והיתר לק, כתב בזה איסור דומיא דרישא" דרכה לכסותה' נ אפי"ופא"בתחילת דבריו '  
à.  ל באר "וכבר מבואר בספר הנ] הגהות אלפסי החדשים[=א את דברי שלטי הגבורים "ששם מביא הרמ' ה סעיף ב"ע

  שער של אשה "הוא שדרכה לכסות מן הדין דומיא דדברי המחבר ברישא " דרכה לכסות' אפי"א "כ הרמ"היטב שמש
  .גגגג""""א והשא והשא והשא והש""""ע הרב האלו הם כך ממש כמו דברי הרמע הרב האלו הם כך ממש כמו דברי הרמע הרב האלו הם כך ממש כמו דברי הרמע הרב האלו הם כך ממש כמו דברי הרמ""""דברי השודברי השודברי השודברי השוג וממילא גם "וכך למד בש" שדרכה לכסות  

á.   ששם מביא ' ק ו"ג ס"ש' ג והדרכי משה סי"מהשומקורו ומקורו ומקורו ומקורו מתיר רק בבית ובחצר " וגם מותר לגלותה"ובאמצע דבריו  
á.  מותר לגלות וכו"ג ש"מ בשם הש"כ הד"ל באר היטב שמש"מ את דברי השלטי הגבורים וכבר מבואר בספר הנ"הד' "

        ע הרב האלו הם כך ממש כמו דברי הדרכי ע הרב האלו הם כך ממש כמו דברי הדרכי ע הרב האלו הם כך ממש כמו דברי הדרכי ע הרב האלו הם כך ממש כמו דברי הדרכי """"דברי השודברי השודברי השודברי השור וממילא גם "ג מתיר רק בחצר ולא ברה"היינו ברשות היחיד שהש
  ....גגגג""""משה והשמשה והשמשה והשמשה והש        

â.   מפרש דבריו שמותר לגלותה בחצר " רועה שהוא אסור מן התורהואין בה משום יוצאה וראשה פ"ובסיום דבריו–   
â.  נ אסורה כמו "כ גם בחצר היה צריך להיות פא"ר הרי היא כשיער ממש ואסורה מן התורה א"נ ברה"הרי אם פא, דלכאורה

וגם "ג "י השמדברומקורו ומקורו ומקורו ומקורו " אין בה משום יוצאה וראשה פרועה שהוא אסור מן התורה באשת איש"ז הוא מסביר ש"וע, שער
 –וכל האיסור הוא משום שקיבלו עליהן איסור , שבחצר אין האיסור תורה של פריעת ראש, היינו" לא משום פרועת ראש

ג הוא רק בחצר שהיה באפשרותן שלא "ל באר היטב שמה שהתיר הש"וכבר מבואר בספר הנ, "לא נאסר"ובזה נאסר ובזה 
  וממילא . ר שאסור מן התורה אין חילוק ביניהם" אבל ברה–ל פרועת ראש נ משום שאין שם האיסור ש"לקבל איסור על פא

        ....גגגג""""ע הרב האלו הם כך ממש כמו דברי השע הרב האלו הם כך ממש כמו דברי השע הרב האלו הם כך ממש כמו דברי השע הרב האלו הם כך ממש כמו דברי הש""""דברי השודברי השודברי השודברי השוגם   

         



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç"úåôñåä íò ì  קפא  

  נבאר כאן פסק הפרי מגדים שהביא המשנה ברורה  –ת  "בעזהשי

  ואת דברי , ב"ה ס"א סיע" והרמע"שונציג פה את דברי ה) והמשנה ברורה שמעתיקו(ג "להבין את דברי הפמ  כדי
שם שמדייק מזה " עטרת זקנים"ואת דברי ה, "שאינה שלה"א "תיבות על דברי הרמ' הלבוש שם שמוסיף ב  כדי

" עטרת זקנים"וחולק על ה, ל"ג שם שקאי על כל הנ"ואת דברי הפמ,  כנגד פאה משיער שלהש"סר בקאושהלבוש 
    –ל "שם שמעתיק כל הנ" משנה ברורה"בפאה משער שלה ואת דברי ה'  אפיש"בקומתיר , "לבוש"בביאור דברי ה

  .ד"ר בסש וכמו שיתבא"כדי שכל אחד יוכל להתבונן בדבריהם ולהבינם היטב שכולם קאו על ק  

  אבל בתולות שדרכן ). אפילו אשתו( הגה אסור לקרות כנגדה, שער של אשה שדרכה לכסות: " שםהשולחן ערוך   ל"ז
ש "וכ) א"י בשם הרשב"ב(שרגילין לצאת מחוץ לצמתן ,  ה השערות של נשים"וה:  הגהמותרלילך פרועות הראש    ל"ז

  ' א מוסיף ב" והרמע"שווהלבוש אחרי שמעתיק כל לשון ה. )הגהות אלפסי החדשים". (דרכה לכסות' אפי, שער נכרית
  ". מותרדרכה לכסות ' אפי, שאינה שלהש פאה נכרית "וכ: "...ל"ה וז"תיבות על דברי הג  

  ' ז בסי"פ הגה באלפסי פרק במה אשה פסק עפ"א ע"כל זה כתב רמ. 'ש שער נכרית כו"וכ "–): שם(עטרת זקנים   ל"וז
ל שער באשה ערוה אלא דוקא שערות הדבוקים לבשרה ממש אבל בנחתכו אין בהם משום "ג שלא אמרו חז"ש  ל"וז

א אפילו פאה נכרית אסורה משום פריעת הראש ושער באשה ערוה "וי. יעת ראשרשער באשה ערוה וגם לא משום פ
י " מהררז"באר שבע בשם א(דמה ששנינו היתר לצאת בפאה נכרית בכולי גמרא מיירי דדוקא מכוסה תחת השבכה 

 ,]äøåàëì ,øåäøä ùé äìâúðù äñåëîä øáãå äñåëîá éøééîù ïåéëù ,÷á øåñà ïëìå"ù[ ש כנגד פאה נכרית"ז אסור לקרות ק"ולפי) פאדיווה
  אבל שער של עצמה אף אחר שנחתכו וחיברה בראשה כדי , א כאן שמתיר בפאה נכרית"ואף דברי בעל הגה מהררמ

  ). ]øäî"äôé éëãøî ø ,ùåáìä ìòá[=י "מהררמ(, ש"קאסור לקרות שתהא נראית בעלת שער   

   אין הרהורמשערותיה התלושים ' עיין מגן אברהם דפיאה נכרית אפי: ה"ה סק"סיע" אשל אברהם"ג ב"הפמ  ל"וז

כפי דעתי ועיין עטרת זקנים ו. בשבת' ר כך אפי"ויוצאה לרה] íééñîãë äøåàëì"äøì äàöåéå"êë ø "÷á øúåîå øåäøä ïéà ïëìå"ù [  ל"וז
, åðééä[שרי  שנא משערותיה או מחברתה י היינו תלושים ומאה"ן של"שאיההדיוטית מה שכתב הלבוש פיאה נכרית 

÷á éøù"ä ìò éà÷ àäã ù" äæ ìò áúëù íéð÷æ úøèò"÷ úåø÷ì øåñà"ù" ,îôäå"÷á øúåîù åéìò ÷ìåç â"ù[ . ובאר שבע חולק ואמר דפיאה
 äøåàëìåúðååë éìåà  ,äù"òáù øàá "÷á øñåàå ÷ìåç"ù , øåäøä ùé àåä äñåëîã ïåéëã– éøáã ìò éà÷ éøäã[ כשראשה מכוסהנכריות מותר 

ä"íéð÷æ úøèò "ä ìò íééñîù"òáù øàá " äëáùä úçú äñåëî à÷åã éøééîã áúëå"éôìå"÷á øåñà æ"ù "ðëå"ì[מ "ומ. ש"ח שמא משתלפי יעו" ול
  ב וראשה "וקצת דמדומי ראיה מכתובות ע. כאמור ע"שוך על ה יש להם לסמומגולהבמדינות שיוצאין בפיאה נכריות 

  .ל"עכ, "מ דלית בה דת יהודית ושרי" ולא מוקי בפיאה נכריות ודת יהודית ש]ã 'äøåú[ת "פרועה ד  

  ז לא "ל דע" קרי נכרית להשער שנחתך ואינו דבוק לבשרה וס–שער נכרית : ו"ה סקט"סיע" משנה ברורה"ה  ל"וז
 באשה ערוה וגם מותר לגלותה ואין בה משום פריעת הראש ויש חולקין ואומרים דאף בפיאה נכרית ל שער"אחז  ל"וז

 יש להם מגולהג דבמדינות שיוצאין הנשים בפיאה נכרית "שייך שער באשה ערוה ואיסור פריעת ראש וכתב הפמ
åðééä , ì÷äì ùéù[ יש להקל כ"כ חברה לראשה ג" ומשמע מיניה שם דאפילו שער של עצמה שנחתך ואחע"השולסמוך על 

÷á"îôä éøáãá øàåáîëå ù"äå â"íéð÷æ úøèò" ,ðë"ì [ ובספר מגן גבורים]÷ñ ïâîä óìàá"ç [ש "החמיר בזה ע] äæ óéòñá ùåáìä ìò éà÷ íâ àåä
÷ ïéã åá ùøåôîù"ðëå ù"ì [ וכתב עוד שם]â úåà íéøåáâä éèìùá' [אי הדין דאם אין מנהג המקום שילכו הנשים בפאה נכרית בוד  

  .ש"חמירין בזה משום מראית העין עעם המ  

  ר "ש כנגד פאה נכרית ולצאת בה לרה"אינם פוסקים להלכה שמותר לקרוא ק "משנה ברורה"וה" פרי מגדים"למעיין שה  מבואר
יש חולקים ואומרים "שאלא אדרבה הם מביאים  )ב"ה ס"סיע(א "והרמ )ש"ע, ב"ה סק"ו וסיע"ג סק"סיש(כשלטי הגבורים והדרכי משה   מבואר

1
   

 דאף בפאה נכרית שייך שער באשה ערוה  מבואר
2
         "! 3ואיסור פריעת ראש  

                                                 
והם פוסקים " דברים דחויים"שהם " באר שבע"שכותב על דברי הש "ה ע"ה סק" סיע"מגן אברהם"חולקים על ה" משנה ברורה"וה" פרי מגדים"ה. 1

י קאצין עלין בויגין "מהר[ אוסרים 2נגד ] א" מ– לבוש –א " רמ–ג "ש[ מתירים 4ג מביא "אלא שהפמ,  ולא עוד–אלא שהדבר קאי במחלוקת , "דחויים"שהם לא 

ג שנידון האיסור לצאת בפאה לרשות הרבים "ועיין בפמ, ע" הם פוסקים מקובלים בעלי השו4–וה] ש בבאר שבע"ע, והבאר שבע המצטרף אליו, "באר שבע"המובא ב
אלא רק כמו , ש כנגד פאה ולצאת בה לרשות הרבים"ומותר בכל העולם לקרוא ק" ן לקולאספק דרבנ"כ אינו פוסק ש"ואעפ, "דת יהודית"הוא מ
כמבואר להלן משום שזה דבר , ש כנגדה"שמותר במדינות ההם לקרוא ק". ע"שנ מגולה יש להם לסמוך על ה"במדינות שיוצאין בפ"שסיים 

הדבר נשאר שקאי במחלוקת , אבל לענין לצאת בה לרשות הרבים, ע"ש בשו"ש כמ"ודבר שדרכו להיות מגולה מותר בק, שדרכו להיות מגולה
' עי, "דאסור לעשות ספק איסור דרבנן לכתחילה"היינו משום שרבו הקושיות על המתיר ולכן נוטה לאיסור או משום ' לכאו. [הפוסקים וכדלהלן

  ].ז"ב סקכ"א מ"א י סקי"מג

, ש הוא איסור דרבנן"לק" שער באשה ערוה"ה ש" ועיין משנה ברורה סק– כמו שיער "ערוה"ש כנגד פאה משום שהיא "שאסור לקרות ק',   פי.2
  .דאיסור גילוי השיער ברשות הרבים הוא איסור דאורייתא, י"ועוד עיין משנה ברורה סק

פאה הוא נידון ב" פריעת ראש"ג איסור "והפמ" באר שבע"ועיין להלן דלה, "פריעת הראש"שאסור לצאת בפאה מגולה משום איסור ',  פי.3
באר : "ל"וז, א מציין לעיין בו"ק כ"סשם " ר הציוןעש"ב ב"והמ –. הוא נידון איסור דאורייתא, ועוד" ישועות יעקב"ולה, "דת יהודית"איסור 
איסור הוא ה" באר שבע"וכוונתו בזה של ,"ביעק בישועות ועיין"ציין בסתם ולישועות יעקב כתב " באר שבע"והנה ".  בישועות יעקבועייןשבע 

מפורש בדבריו שאיסור " עקבי תשועוי"ול) ן עטרת זקנים ופרי מגדים ומשנה ברורה שםעיי(ש "ואסור גם בק, כמפורש בדבריו" דת יהודית"מ
  .ש"ש מותר ע"ובק, ורייתאמדאפאה נכרית ברשות הרבים הוא 



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  קפב

        ––––אלא אלא אלא אלא , , , , ש כנגד פאה נכרית לא היו מורים להם שההלכה כהמתיריםש כנגד פאה נכרית לא היו מורים להם שההלכה כהמתיריםש כנגד פאה נכרית לא היו מורים להם שההלכה כהמתיריםש כנגד פאה נכרית לא היו מורים להם שההלכה כהמתירים""""שאם האנשים היו שואלים להם אם מותר לקרות קשאם האנשים היו שואלים להם אם מותר לקרות קשאם האנשים היו שואלים להם אם מותר לקרות קשאם האנשים היו שואלים להם אם מותר לקרות ק  ,היינו

והיו אומרים להם שהדבר והיו אומרים להם שהדבר והיו אומרים להם שהדבר והיו אומרים להם שהדבר , , , , מפני שיש אוסריםמפני שיש אוסריםמפני שיש אוסריםמפני שיש אוסרים, , , , ם להם שמותרם להם שמותרם להם שמותרם להם שמותרולא היו מוריולא היו מוריולא היו מוריולא היו מורי, , , , היו מורים להם שאסור מפני שיש מתיריםהיו מורים להם שאסור מפני שיש מתיריםהיו מורים להם שאסור מפני שיש מתיריםהיו מורים להם שאסור מפני שיש מתיריםלא לא לא לא   ,היינו
        אלא היו אומרים להן אלא היו אומרים להן אלא היו אומרים להן אלא היו אומרים להן , , , , וכן אם הנשים היו באין לשאול במה לכסות הראש לא היו מורים להן שההלכה כהמתיריםוכן אם הנשים היו באין לשאול במה לכסות הראש לא היו מורים להן שההלכה כהמתיריםוכן אם הנשים היו באין לשאול במה לכסות הראש לא היו מורים להן שההלכה כהמתיריםוכן אם הנשים היו באין לשאול במה לכסות הראש לא היו מורים להן שההלכה כהמתירים    ––––קאי במחלוקת קאי במחלוקת קאי במחלוקת קאי במחלוקת 

        .... מפני שיש אוסרים מפני שיש אוסרים מפני שיש אוסרים מפני שיש אוסרים,,,,ולא היו מורים להן שמותרולא היו מורים להן שמותרולא היו מורים להן שמותרולא היו מורים להן שמותר, , , ,  שלא היו מורים להן שאסור מפני שיש מתירים שלא היו מורים להן שאסור מפני שיש מתירים שלא היו מורים להן שאסור מפני שיש מתירים שלא היו מורים להן שאסור מפני שיש מתירים––––היינו היינו היינו היינו , , , , שהדבר קאי במחלוקתשהדבר קאי במחלוקתשהדבר קאי במחלוקתשהדבר קאי במחלוקת        

    הנשיםהנשיםהנשיםהנשים ןשיוצאי במדינותבמדינותבמדינותבמדינות""""שסיימו דשסיימו דשסיימו דשסיימו ד  ומה
4

         לא קאי על  לא קאי על  לא קאי על  לא קאי על ––––" " " " עעעע""""שושושושולסמוך על הלסמוך על הלסמוך על הלסמוך על ה] סופית' םםםם–ב [םםםםלהבפאה נכרית מגולה יש בפאה נכרית מגולה יש בפאה נכרית מגולה יש בפאה נכרית מגולה יש     

] סופית' םםםם–ב [םםםםלהאלא קאי על האנשים שיש אלא קאי על האנשים שיש אלא קאי על האנשים שיש אלא קאי על האנשים שיש , , , ,  להמשיך לילך בפאה להמשיך לילך בפאה להמשיך לילך בפאה להמשיך לילך בפאהעעעע""""שושושושולסמוך על הלסמוך על הלסמוך על הלסמוך על הלהנשים ם ם ם ם שיש לה, , , , הנשים שםהנשים שםהנשים שםהנשים שם  ומה

סעיפיו הוא במה סעיפיו הוא במה סעיפיו הוא במה סעיפיו הוא במה ' ' ' ' ע רואה שכל הנידון בכל הסימן הזה על כל הע רואה שכל הנידון בכל הסימן הזה על כל הע רואה שכל הנידון בכל הסימן הזה על כל הע רואה שכל הנידון בכל הסימן הזה על כל ה""""שכל המעיין בשושכל המעיין בשושכל המעיין בשושכל המעיין בשו, , , , ש כנגד הפאהש כנגד הפאהש כנגד הפאהש כנגד הפאה""""קקקק לקרות  לקרות  לקרות  לקרות עעעע""""שושושושוההההלסמוך על לסמוך על לסמוך על לסמוך על  שם להאנשיםלהאנשיםלהאנשיםלהאנשים

    ––––הוי דבר שדרכו להיות מגולה הוי דבר שדרכו להיות מגולה הוי דבר שדרכו להיות מגולה הוי דבר שדרכו להיות מגולה , , , ,  משום שבמדינות ההם שהנשים יוצאין בפאות מגולות משום שבמדינות ההם שהנשים יוצאין בפאות מגולות משום שבמדינות ההם שהנשים יוצאין בפאות מגולות משום שבמדינות ההם שהנשים יוצאין בפאות מגולות,,,,ש כנגדוש כנגדוש כנגדוש כנגדו""""שאסור או מותר לקרות קשאסור או מותר לקרות קשאסור או מותר לקרות קשאסור או מותר לקרות ק
א א א א """"ובין בדברי הרמובין בדברי הרמובין בדברי הרמובין בדברי הרמ" " " " שער בתולותשער בתולותשער בתולותשער בתולות"""" לענין  לענין  לענין  לענין בין בדברי המחברבין בדברי המחברבין בדברי המחברבין בדברי המחבר, , , , ש כנגדוש כנגדוש כנגדוש כנגדו"""" הרי כתוב שדבר שדרכו לגלות מותר בק הרי כתוב שדבר שדרכו לגלות מותר בק הרי כתוב שדבר שדרכו לגלות מותר בק הרי כתוב שדבר שדרכו לגלות מותר בקעעעע""""שושושושוובובובוב

" " " " השערות מחוץ לצמתןהשערות מחוץ לצמתןהשערות מחוץ לצמתןהשערות מחוץ לצמתן""""ה לענין ה לענין ה לענין ה לענין """"בהגבהגבהגבהג
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הוא משום שבזמנם לא היתה " דת יהודית"נים שאוסרים מועוד אחרו, שמביאו" פרי מגדים"וה" באר שבע"שה" חקל יצחק"ועוד עיין להלן מה
  .שאוסר מדאורייתא מיירי בפאה הדומה לשיער כמו שכתב להדיא בדבריו" ישועות יעקב"וה, הפאה דומה לשיער

יש " לא כתב שם, "ע"שו לסמוך על הםיש לה"ב הוסיף תיבה זו רק כאן ולא להלן בסיום דבריו כשכתב "והמ, "הנשים"ג לא נזכר תיבת " בפמ.4
ש כמבואר כאן בהמשך "ודוקא שם היה צורך להוסיף תיבה זו לאפוקי שלא נלמד שקאי על האנשים לענין ק, "ע"שולסמוך על ה' הנשים' לםלה

)àùî"íéùðá øáåãîù àåä èåùô ïàë ë ,íéùðá àåä ùàø úòéøôå äåøò ïéã ìë éøäù (–ז תיבת "ולפי. תמשום שקאי על האנשים כדלהלן בהוכחות מוצקו,  והיינו
  .הכוונה על האנשים] סופית' בם[" םלה" ותיבת, הכוונה על הנשים, ]סופית" ן"ב [ןשיוצאי

ש "ארמית א... ד בנין ובנן וכמוהו תפילין "ן הרבים ע"ד נו"יו... וחכמת הדקדוק הוא פינה לתורה "...ז "אות ט" אגרת"ג ב"בהקדמת הפמ' ועי
א "ל שם בא"וז" א ח כתבנו מזה"ה במ"ובפריי כ' כלים תפלה של יד כו' ל בלשון נקיבה במס"בלשון חזמ נקראת "ל מ"בעברי י... ן רבים"י

ם בעברי ואפשר מצות לשון "מ' אמאי לא י] איני יודע=י "בדפוסים חדשים תיקנו א) [ו"א(ן הרבים "נו' ותפילין י: "ה תפילין"ה אות ח ד"סיכ
ו "תרע' ע בסי"וע, "ד בנין ובנן ובהקדמה הארכתי"ן רבים ע" במסכת כלים תפלה של יד או תרגם ין הרבים תפלה לשון נקבה"ד נו"ויו... נקבה

ומגרשיהן שענין ... ' ט מגרשיהם מגרשיהן כו"קי' צ סי"ש בשם הצ"ומ"... ל "ה חסירות וז"א אות ז ד"ג א"קמ' ועוד עיין בסי, "הן נקבה"א ג "א
ן דרכם להחליף בכמה "ם ונו"צ דמ"ואף שנראה שם מצ...  דאורחא דקרא להחליף יש איזה דרשומה בכך... והלשון משתנה בין זכר לנקיבה 

" מנחת יעקב"ט מ"ט סק"שם ובבאה" מחצית השקל"ז וב"א סק"ש במ"וע, "ע"מ צ"ג מ"ה מלת להם ולהן נמי כשר כה"ז ה"מקומות ולפ
ם הרבים הוא "ד מ"ויו, ן ארמית"אפשר מעריצין בנו"א אות ב "ג א"ובפמב "א סק"ט במג"נ'  ועוד עיין בסי–. ועוד" שבות יעקב"ו" חכם צבי"ומ
בסוף תיבה ' אבל נ. זכר' בסוף תיבה הוא ל' ד הטעם דמ"בסוף תיבה ונלע' מעריצים ומקדישים כולם במ: "ל"ובמחצית השקל שם וז". ק"לה

  ". הוא לשון נקיבה

ששיער , ש"אלא בכל סעיף זה מפורש רק דין ק, ר"מותר לילך בפאה מגולה רהלא מפורש דין לאשה נשואה אם ) ב"ה ס"סיע( ע"שושהרי ב .5
א מוסיף גם דין שער "והרמושער בתולות מותר מפני שדרכה לגלות , )י"ב סק"מ' עי (אשתו משום שדרכה לכסות' ש כנגדה אפי"נשואה אסור בק

תיבות ' בהוספת ב" לבוש"וכך מעתיק שם ה. ש כנגדן"ם בקשמותרי" דרכה לכסות' ש שער נכרית אפי"וכ"חוץ לצמתן מפני שדרכה לגלות 
  .ש"ש ע"וכל הסעיף הוא לענין ק") דרכה לכסות מותר'  אפישאינה שלהש פאה נכרית "וכ("" שאינה שלה"

 בפאה רק,  היינו–" בפאה נכרית"ש רק "בק" מתיר" "הלבוש"ש" שאינה שלה"תיבות ' שהוסיף ב" לבוש"שמבאר כוונת ה" עטרת זקנים"וכן ה

כדי שתהא נראית בעלת שער  אבל שער של עצמה אף אחר שנחתכו וחיברה בראשה ")אלא של אשה נכרית כגון חברתה וכדומה ("שאינה שלה"משיער 

  .ש"ע" לבוש"כל זה בביאור דברי ה. ל"עכ" ש"אסור לקרות ק

 וכוונתו על שריג שאף בפאה משיער שלה "וסובר הפמ, "בושל"שציין לעיין בו וחולק עליו בביאור דברי ה" עטרת זקנים"ג קאי על דברי ה"והפמ

. ש"מדבר רק בק, ג קאו עליו"והפמ" עטרת זקנים"שה" לבוש"וכן ה, ל"ש כנ"שמפורש כך בדבריו על ק" עטרת זקנים" שהרי קאי על דברי הש"ק
  .עיין בלשונם

ג דבמדינות שיוצאין הנשים בפיאה נכרית מגולה יש להם לסמוך "וכתב הפמ: "ל"וז, ג וכורכן ביחד"הדינים של הפמ' העתיק ב" משנה ברורה"וה

והיינו שאפילו בפאה , ]'כ דין ב"ע ["כ יש להקל"כ חברה לראשה ג" ומשמע מיניה שם דאפילו שער של עצמה שנחתך ואח]'א כ דין"ע[ ע"שועל ה

מיירי " יש להקל"ש "דכמו שהדין השני מ, ש"קל ממילא ברור שהכל קאי ע,  כמבואר לעיל באר היטבש"לקרות קמשער של עצמה יש להקל 

  .ש דהא כורכן וסומכן יחד בחדא מחתא"מיירי לענין ק" ע"שויש להם לסמוך על ה"ש "כך גם הדין הראשון מ, ש"לענין ק

א ההיפך אל, ש כנגדה"ג שיש לסמוך לקרוא ק"לא כתב הפמ, "דרכה לכסות' אפי"א שמותר לקרות כנגד פאה "ובאופן המפורש בדברי הרמ
 ע"שוהיינו באופן המפורש ב" ע"שו יש להם לסמוך על המגולהמ במדינות שיוצאין בפאה נכרית "ומ: " כלשונו–כתב שרק כשמגולה מותר 

  . ש"שדבר שדרכו להיות מגולה מותר בק

אין ר במגולה ממילא "יוצאה כך לרההיינו שכיון ש, ש היטב"עיי"... אין הרהור"..."א "ש בריש דבריו על דברי המג"ג במ"כ כוונת הפמ"וזהו ג
  . ש" כמו בשער הבתולות ובכל דבר שדרכו להיות מגולה ולכן מותר בקהרהור

ש כנגד פאה אם צריך לחזור ולקרוא משום שקריאת שמע "שם נתחדשה הלכה אף לענין דיעבד אם קרא ק, ט"ז סק"ג מ"ש' ג בסי"ועיין בפמ
ר בחול דאין "בשם הגהות אלפסי החדשות מותר לנשואה לצאת בפיאה נכרית מגולה לרה' מ אות ז"בד..."שם וזה לשונו , מצוה מן התורה היא
ג "יאו הבאר שבע דף צבג ה"כ בשה"ש וכ"ג דעבדה לקישוט שתהא נראית כבעלת שיער יעו"א אלא המדובקים לבשרה אע"שיער באשה ערוה כ

ג "ג ושכ"כה' י קאצין עלין בויגן ע"כ הרר"יך לאיסור ומיירי במכוסה בצעיף וכל האר"ש והוא ז"יע' באורך וראיה משבת יוצאה בפיאה נכרית כו
בפיאה נכריות ספק תורה כי ] הוה ליה[=ל "ה... אם נאמר דחוזר וקורא באפשר ... והנה . ש בזה"לענין ק' ה אות ה"ועיין מגן אברהם ע. בזה
משמע . ל"עכ" א הדין אם יוצא ממנו ספק תורה אפשר דלא גזרו אספיקןל הואיל ועיקר הספק בדבריהם לקולא הו"וי... ש מן התורה הוא"ק

ז כשאכל כדי שביעה מצוה "ז גם ברהמ"ולפי") [אפשר דלא גזרו אספיקן"שהרי אף על דיעבד מסיק בלשון (ש כנגד פאה "שלכתחלה לא יקרא ק
  ]. ג"ולכתחלה לא יברך כנגד פאה להפמ, מן התורה היא



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç"úåôñåä íò ì  קפג   

  . ל"שאם היו שואלין לא היו מורים להן היתר כנ, שאחרי שהנשים יוצאין בפאות מגולות במדינות ההם ולא שאלו  ,היינו

 ש כנגדןש כנגדןש כנגדןש כנגדן""""האנשים לקרות קהאנשים לקרות קהאנשים לקרות קהאנשים לקרות קהאם מותר להאם מותר להאם מותר להאם מותר ל, , , , השאלה העומדת עתה היאהשאלה העומדת עתה היאהשאלה העומדת עתה היאהשאלה העומדת עתה היא, ואחר שהנשים כבר יוצאין בפאה מגולה  ,היינו
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ולא , פ שבכל העולם הם לא מורים היתר לא לנשים לצאת בפאות"שאע,  והמשנה ברורה מעתיקו–ג "על זה כתב הפמ
הם כן , מגולה בפאה נכרית ןןןןאבל באותן מדינות שהנשים יוצאי, ל"אלא שקאי במחלוקת כנ, ש כנגדן"לאנשים לקרות ק

 כנגדןש "מורין היתר להאנשים לקרות ק
7

ש כנגד דבר שדרכו "שמתיר לקרות ק" ע"שועל ה" לסמוך םםםם משום שיש לה
, להיות מגולה

8
ש כנגד דבר ש כנגד דבר ש כנגד דבר ש כנגד דבר """"אלא בכל סעיף זה איירי בדין זה של קאלא בכל סעיף זה איירי בדין זה של קאלא בכל סעיף זה איירי בדין זה של קאלא בכל סעיף זה איירי בדין זה של ק, , , , רררר"""" לא איירי בדין לצאת בפאה לרה לא איירי בדין לצאת בפאה לרה לא איירי בדין לצאת בפאה לרה לא איירי בדין לצאת בפאה לרהעעעע""""שושושושושהרי השהרי השהרי השהרי ה    

ף ההליכה בפאה  אבל גו– עעעע""""שושושושוכמו שכל לומד רואה שזה מה שכתוב בכמו שכל לומד רואה שזה מה שכתוב בכמו שכל לומד רואה שזה מה שכתוב בכמו שכל לומד רואה שזה מה שכתוב ב, , , , שדרכו להיות מגולה או דרכו להיות מכוסהשדרכו להיות מגולה או דרכו להיות מכוסהשדרכו להיות מגולה או דרכו להיות מכוסהשדרכו להיות מגולה או דרכו להיות מכוסה
ומההליכה שלהן לא משתנה המציאות ומההליכה שלהן לא משתנה המציאות ומההליכה שלהן לא משתנה המציאות ומההליכה שלהן לא משתנה המציאות  –ל שלא מורים להן איסור ולא היתר "כנ, ר נשאר במחלוקת"נכרית ברה

ולהפוסקים האוסרים זה אסור ולהפוסקים האוסרים זה אסור ולהפוסקים האוסרים זה אסור ולהפוסקים האוסרים זה אסור , , , , שדין זה הוא מחלוקת הפוסקיםשדין זה הוא מחלוקת הפוסקיםשדין זה הוא מחלוקת הפוסקיםשדין זה הוא מחלוקת הפוסקים
9
אשה השואלת מה דין ,  וגם היום בדורינו– 

שזהו שזהו שזהו שזהו , שהדבר קאי במחלוקת, היא" משנה ברורה" ולה]]]]קודם חזרתוקודם חזרתוקודם חזרתוקודם חזרתו[[[[" פרי מגדים"התשובה לה, ר"פאה נכרית ברה
  . וכמבואר– המציאות שיש מחלוקת בזההמציאות שיש מחלוקת בזההמציאות שיש מחלוקת בזההמציאות שיש מחלוקת בזה

" " " " יש להם לסמוךיש להם לסמוךיש להם לסמוךיש להם לסמוך""""ש כתבו בלשון ש כתבו בלשון ש כתבו בלשון ש כתבו בלשון """"את ההיתר הזה של קאת ההיתר הזה של קאת ההיתר הזה של קאת ההיתר הזה של ק  גם
10
שזה לא לשון לכתחלה למהדרין שזה לא לשון לכתחלה למהדרין שזה לא לשון לכתחלה למהדרין שזה לא לשון לכתחלה למהדרין     

11
        ג ג ג ג """"שששש' ' ' '  ובסי ובסי ובסי ובסי––––    

        הוא מסתפק אם הוא מסתפק אם הוא מסתפק אם הוא מסתפק אם , , , , ))))דלא כשאר דברים שבקדושהדלא כשאר דברים שבקדושהדלא כשאר דברים שבקדושהדלא כשאר דברים שבקדושה ( ( ( (ש היא מן התורהש היא מן התורהש היא מן התורהש היא מן התורה""""שהיות שמצַות קשהיות שמצַות קשהיות שמצַות קשהיות שמצַות ק    5555' ' ' ' העהעהעהע' ' ' ' עיעיעיעיג ג ג ג """"נתחדשה הלכה להפמנתחדשה הלכה להפמנתחדשה הלכה להפמנתחדשה הלכה להפמ  גם

        ש שמשמע שלכתחלה לא יקרא ש שמשמע שלכתחלה לא יקרא ש שמשמע שלכתחלה לא יקרא ש שמשמע שלכתחלה לא יקרא """"ועועועוע, , , , ש כנגד פאה נכרית אם צריך לחזור ולקרותש כנגד פאה נכרית אם צריך לחזור ולקרותש כנגד פאה נכרית אם צריך לחזור ולקרותש כנגד פאה נכרית אם צריך לחזור ולקרות""""קרא קקרא קקרא קקרא ק  גם

        היינו שאף היינו שאף היינו שאף היינו שאף , , , , אוסראוסראוסראוסר" " " " מגן גבוריםמגן גבוריםמגן גבוריםמגן גבורים""""ג מתיר והג מתיר והג מתיר והג מתיר וה""""שהפמשהפמשהפמשהפמ, , , , קאי הדבר במחלוקתקאי הדבר במחלוקתקאי הדבר במחלוקתקאי הדבר במחלוקת, , , , מביא שבפאה משיער שלהמביא שבפאה משיער שלהמביא שבפאה משיער שלהמביא שבפאה משיער שלה" " " " משנה ברורהמשנה ברורהמשנה ברורהמשנה ברורה""""דברי הדברי הדברי הדברי ה   ובסיום

        אלא קאי אלא קאי אלא קאי אלא קאי , , , , לא מתיר בפאה משיער שלהלא מתיר בפאה משיער שלהלא מתיר בפאה משיער שלהלא מתיר בפאה משיער שלה" " " " משנה ברורהמשנה ברורהמשנה ברורהמשנה ברורה""""הההה –)  בדבריוז קאי שם"שע, ש"ע (במדינות שיוצאין בפאה מגולהבמדינות שיוצאין בפאה מגולהבמדינות שיוצאין בפאה מגולהבמדינות שיוצאין בפאה מגולה   ובסיום

        . . . . במחלוקתבמחלוקתבמחלוקתבמחלוקת   ובסיום

                                                                                                                                                                        
א "ג בזה והלא במג"מה כוונת הפמישתאה א "לכאורה המעיין שם היטב במג, "ש בזה"לענין ק' ה אות ה" עועיין מגן אברהם"ש שם "ומ

, ואם כנים הדברים. ש"מבואר הענין של קא הזה "ג על המג"יבואר היטב שבדברי הפמל "לפי דברינו הנ אבל –? ש"לכאורה לא מוזכר ענין ק
  .ש ולא על דין פריעת ראש לנשים"קג קאי על דין "ש שהפמ"נתוסף בזה עוד נדבך למ

ר שזה שנים רבות שנפרצו בנות ישראל בעוון זה "בואו ונצווח על פרצת דורינו בעוה: "ל"וז' ה סעיף ז"ע' ח סי"או" ערוך השולחן"' ועי .6
,  וכל מה שצעקו על זה הוא לא לעזר ולא להועיל,]åðééä ,øòéùäî úåìâì èàì èàì åöøôðù ,ïìäì òîùîãë úçôèîá ùàøäî ÷ìç åñéë ïééãòå[והולכות בגילוי הראש 
åðééä ,úåìåúáä åîë éøîâì úåìåâî úåøòùá åëìäå úçôèîä úà éøîâì åãéøåäù , øöé ìù åúðîåàëå[ שהנשואות הולכות בשערותיהן כמו הבתולותועתה פשתה המספחת 

åëå êë äùò åì øîåà íåéäù òøä'[ ,בתולה וכמו ... והוי כמקומות המגולין' נא נראה שמותר לנו להתפלל וכופ לדי"מיהו עכ, אוי לנו שעלתה בימינו כך
  ". נשי אירופה שכולן הולכות פרועות ראש מותר לברך כנגדן : "-" בן איש חי"בשם הב "ק טו"ס" כף החיים"ל ה"וז". ' וכוהרגילה בגילוי שער

שה זו וחברותיה באותו מקום לילך בגילוי הראש בשוק כדרך הפרוצות ודע עוד דאפילו אם דרך א: "ל"י שחולק על זה וז"במשנה ברורה סק' ועי
 מדכתיב ופרע את ויש בזה איסור תורה שצריכות לכסות השערות מצד הדיןב כיון "ל בסק"אסור וכמו לענין גילוי שוקה דאסור בכל גווני וכנ

 או כגון שער בתולות שמותרות לילך בראש פרועט רק בכלל ערוה היא ואסור לקרות כנגדן ולא בא למע... ראש האשה מכלל שהיא מכוסה 
שאם היו שואלים היו מורים להן שגילוי הראש אסור ,  היינו שאחרי שנהגו מעצמן במדינות ההם ולא שאלו-ל "היוצא מחוץ לצמתן עכ

ש "אם מותר להאנשים לקרות קה, השאלה העומדת עתה היא, ואחר שהנשים יוצאין בגילוי הראש ועוברות על האיסור דאורייתא. מדאורייתא
ג "ולפמ[אבל פאה נכרית דקאי במחלוקת  –) ל"דלא כערוך השולחן וכף החיים הנ( על זה פוסק המשנה ברורה שאסור לקרות כנגדן –, כנגדן

לך בפאה ש להאנשים אבל לנשים לא כתוב שום היתר לי" וכל דין זה הוא רק לק– ע"שויש להם לסמוך על ה] "דת יהודית"האיסור הוא מ
  . ב"ג ולא במ"לא בפמ, נכרית

ולא כתב בקצרה ". ע"ובמדינות שיוצאין הנשים בפאה נכרית מגולה יש להם לסמוך על השו"ובזה יומתק מאד מה שהאריך בלשונו  .7
ובמדינות  "–ולמה תיאר את המציאות בסיפור הדברים איך שהנשים במדינות ההם יוצאין ". ע"ובמדינות שמקילין יש להם לסמוך על השו"

כ הוי דבר שדרכו להיות מגולה ומותר "א, ולדברינו יובן מאד שלפי המציאות שהנשים יוצאין במגולה". שיוצאין הנשים בפאה נכרית מגולה
  . ע"ש כאמור בשו"בק

שלענין . יו תואמים ממש לכל מה שכתבנוותראה נכוחה באופן ברור שכל דבר, ו, ד, ב,  בפרקים א)ט"שחיבר בשנת תרמ(" חפץ חיים"לה" גדר עולם"ועיין בספר 

, ב לא התיר זאת כמבואר"משום שבמ,  אף שהמצב לדאבון הכל היה שיצאו בשער גלוי)'בפרק א(ר אינו מזכיר שום היתר לצאת בפאה נכרית "פריעת ראש ברה

ושם לא היה שום ברירה שהפירצה היתה גדולה מאד שהלכו , רב התיר זאת כמבוא" כי גם במ)'ו' ד' בפרקים ב(ש הוא כופל ומשלש את ההיתר "ורק בבית לענין ק

  .ברשות הרבים בפריעת ראש ממש

דרכה ' אפי"אבל אינו פוסק כמוהו ש, ש כנגד פאה נכרית"ה שמותר לקרוא ק"א בהג"או על דברי הרמ,  כוונתו–" ע"שולסמוך על ה"ש "ומ .8

ע שמותר לקרות כנגד דבר "ש בדברי המחבר בשו" או כוונתו על מ– 5ל בהערה "שרק כשדרכן לגלות מותר כנ, אלא ההיפך, ש"מותר בק" לכסות

וכן מזכירו , ע"שו פעמים אין מספר וכוונתו בדרך כלל הוא על דברי המחבר בע"שוג מזכיר בספריו תיבת ה"שהרי הפמ, שדרכו להיות מגולה

כוונתו על " ע"שו" וכן המשנה ברורה כשמזכיר תיבת –, ק ותשכח"דו" א"הרמ "–" ב"הר "–" הרב"א מזכיר בתואר " ואת הרמ–" המחבר"בתואר 

ש כשדרכה לגלות הוא " וכאן דין זה של היתר לק–. ב"וכיו" א"הגהת הרמ"או " ע"הגהת שו"או , "ה"א בהג"הרמ"א הוא מזכיר "ואת הרמ, המחבר

  .א בחוץ לצמתן ויתכן כוונתו על הכל"בין בדברי המחבר בבתולות ובין בדברי הרמ

  .'וכו? דמה שייך מנהג נגד הדין, י"שראהו בכת" מנחת אלעזר"ח בשם תשובת ה"סק' ט' סי" שמלה לצבי" וכן מקשה בספר .9

ב ויש לסמוך עלייהו ולא כתב וכן נוהגין או והכי נהוג משמע לעת הצורך או בהפסד "מדכתב הר: "ד אות טו"ב בשפ"נ' ד סי"ג  ביו"הפמל "ז. 10
  . ל"עכ"  לא בענין אחר,מרובה  הוא דיש להקל

 הגה אסור לקרות כנגדהשער של אשה שדרכה לכסותו " כאן לשון לכתחלה למהדרין ע“שוובבתולות שמותר להן לילך בגילוי שערן כתוב ב. 11
ל "וכנ" ךיש להם לסמו"ולכן כתבו לשון , כ בפאה שיש בזה מחלוקת כמבואר"משא" מותראבל בתולות שדרכן לילך פרועות הראש . אפילו אשתו

   10בהערה 



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  קפד

        אוסר בפאה משער שלה יותר מבפאה משער חברתה הוא משום ששער חברתה אינו אוסר בפאה משער שלה יותר מבפאה משער חברתה הוא משום ששער חברתה אינו אוסר בפאה משער שלה יותר מבפאה משער חברתה הוא משום ששער חברתה אינו אוסר בפאה משער שלה יותר מבפאה משער חברתה הוא משום ששער חברתה אינו " " " " מגן גבוריםמגן גבוריםמגן גבוריםמגן גבורים"""" הרי הטעם שה הרי הטעם שה הרי הטעם שה הרי הטעם שה––––ז ז ז ז """"לפילפילפילפי  ומעתה

 שכל בתי החרושת לפאות משתכללין ומשתפרין  שכל בתי החרושת לפאות משתכללין ומשתפרין  שכל בתי החרושת לפאות משתכללין ומשתפרין  שכל בתי החרושת לפאות משתכללין ומשתפרין ובדורינוובדורינוובדורינוובדורינו. . . .  מגמרא מפורשת12 כמבואר באריכות בהערה דומה במראיתו לשער שלהדומה במראיתו לשער שלהדומה במראיתו לשער שלהדומה במראיתו לשער שלה  ומעתה

        " " " " שער שלהשער שלהשער שלהשער שלה""""שכל פאות זמנינו מותאמות בצבען ובמראיתן כמו שער שלה וממילא יש להן דין שכל פאות זמנינו מותאמות בצבען ובמראיתן כמו שער שלה וממילא יש להן דין שכל פאות זמנינו מותאמות בצבען ובמראיתן כמו שער שלה וממילא יש להן דין שכל פאות זמנינו מותאמות בצבען ובמראיתן כמו שער שלה וממילא יש להן דין , , , , באופן מבהיל מיום ליום וכידוע לכלבאופן מבהיל מיום ליום וכידוע לכלבאופן מבהיל מיום ליום וכידוע לכלבאופן מבהיל מיום ליום וכידוע לכל

        .לחומראלחומראלחומראלחומראשהספק בו שהספק בו שהספק בו שהספק בו  13131313בהערה ' ועיוהוא נידון דאורייתא כדלהלן והוא נידון דאורייתא כדלהלן והוא נידון דאורייתא כדלהלן והוא נידון דאורייתא כדלהלן  ש אלא קאי במחלוקתש אלא קאי במחלוקתש אלא קאי במחלוקתש אלא קאי במחלוקת""""לקלקלקלק' ' ' ' שהמשנה ברורה לא מתיר כלל אפישהמשנה ברורה לא מתיר כלל אפישהמשנה ברורה לא מתיר כלל אפישהמשנה ברורה לא מתיר כלל אפי        

        מגן מגן מגן מגן """"ועיין בועיין בועיין בועיין ב. . . . שפוסק שפאה הדומה לשער אסור מדאורייתאשפוסק שפאה הדומה לשער אסור מדאורייתאשפוסק שפאה הדומה לשער אסור מדאורייתאשפוסק שפאה הדומה לשער אסור מדאורייתא" " " " ישועות יעקבישועות יעקבישועות יעקבישועות יעקב""""מציין לעיין במציין לעיין במציין לעיין במציין לעיין ב" " " " שער הציוןשער הציוןשער הציוןשער הציון""""ה בה בה בה ב""""עעעע' ' ' ' ברורה בסיברורה בסיברורה בסיברורה בסי   והמשנה

ס ס ס ס """"ובלי ראיות מהשובלי ראיות מהשובלי ראיות מהשובלי ראיות מהש, , , , שהמשנה ברורה מעתיקו שסברתו שפאה אסורה מדאורייתאשהמשנה ברורה מעתיקו שסברתו שפאה אסורה מדאורייתאשהמשנה ברורה מעתיקו שסברתו שפאה אסורה מדאורייתאשהמשנה ברורה מעתיקו שסברתו שפאה אסורה מדאורייתא] ג"סק" ג"שלה"ח וב"סק" אלף המגן"ב [""""גבוריםגבוריםגבוריםגבורים   והמשנה

        " " " " משנה ברורהמשנה ברורהמשנה ברורהמשנה ברורה""""הרי שלההרי שלההרי שלההרי שלה. . . . ז מה שאוסר בפאה משער שלה הוא מדאורייתאז מה שאוסר בפאה משער שלה הוא מדאורייתאז מה שאוסר בפאה משער שלה הוא מדאורייתאז מה שאוסר בפאה משער שלה הוא מדאורייתא""""ולפיולפיולפיולפי, , , , שששש""""שיער לפיאה הדומה לשיער עשיער לפיאה הדומה לשיער עשיער לפיאה הדומה לשיער עשיער לפיאה הדומה לשיער עאין שום חילוק בין אין שום חילוק בין אין שום חילוק בין אין שום חילוק בין 

        . . . . וספק דאורייתא לחומראוספק דאורייתא לחומראוספק דאורייתא לחומראוספק דאורייתא לחומרא, , , , כל פאות זמנינו הן בספיקא דאורייתאכל פאות זמנינו הן בספיקא דאורייתאכל פאות זמנינו הן בספיקא דאורייתאכל פאות זמנינו הן בספיקא דאורייתא        

        ב היה רואה זאת היה ב היה רואה זאת היה ב היה רואה זאת היה ב היה רואה זאת היה """"ממממואם הואם הואם הואם ה((((ג ג ג ג """"הצטרף לפוסקים האוסרים החולקים על השהצטרף לפוסקים האוסרים החולקים על השהצטרף לפוסקים האוסרים החולקים על השהצטרף לפוסקים האוסרים החולקים על הש) 13" צעף"ובאות " כתובה"באות (" " " " אם לבינהאם לבינהאם לבינהאם לבינה""""ג בספרו ג בספרו ג בספרו ג בספרו """"הפמהפמהפמהפמ  רבינו

        , , , ,  ופוסק לכל הנשים היוצאין בפאה נכרית להסירן ופוסק לכל הנשים היוצאין בפאה נכרית להסירן ופוסק לכל הנשים היוצאין בפאה נכרית להסירן ופוסק לכל הנשים היוצאין בפאה נכרית להסירן))))הפאות שאסורין רק מדת יהודית כגון הפאות של זמנוהפאות שאסורין רק מדת יהודית כגון הפאות של זמנוהפאות שאסורין רק מדת יהודית כגון הפאות של זמנוהפאות שאסורין רק מדת יהודית כגון הפאות של זמנו' ' ' ' אפיאפיאפיאפי ( ( ( ( ואוסר בתוקף ואוסר בתוקף ואוסר בתוקף ואוסר בתוקף))))מעתיקומעתיקומעתיקומעתיקו  רבינו

 ומשל  ומשל  ומשל  ומשל 15פיוס פיוס פיוס פיוס , , , , תוכחהתוכחהתוכחהתוכחה, , , ,  ובין בהסברה וברכה ובין בהסברה וברכה ובין בהסברה וברכה ובין בהסברה וברכה14ומאריך מאד לאסור בין בהלכה ומאריך מאד לאסור בין בהלכה ומאריך מאד לאסור בין בהלכה ומאריך מאד לאסור בין בהלכה   רבינו
16

        ....ש באורךש באורךש באורךש באורך"""" ע ע ע ע

                                                 
בין יוצאה אשה בחוטי שער בין משלה "דתנן שם במשנה : בצריכותא בשבת סד', הוא מפורש בגמלשער של חברתה כל ההבדל בין שער שלה  .13

, וממטי ליה בידיהמשום דמחכו עלה וליכא למימר דמשלפא ליה [ משום דלא מאיס דידהוצריכא דאי אשמעינן "ובגמרא שם " משל חברתה
ג "ש' סיע הרב "ועיין בשו]. י"רש, ולא מחייכי עלה, ולא מינכר" [ דבת מינה הוא– ואי אשמעינן דחבירתה –. דמאיס אימא לאחבירתה אבל ] י"רש

יהם שמא ישחקו עלאין חוששין '  וכומשער חברתה שאינו דומה במראיתו לשער שלהואפילו אם חוטין אלו הם עשויים : "ל"בביאור צריכותא זו וזז "סט
שהמשנה ברורה לא מתיר " שער שלה"כל הפאות הן מותאמות בצבען ובמראיתן כמו שער שלה ממש ולכן יש להן דין , וכיום". ותסירם בידה

  .והוא נידון דאורייתא כדלהלן

כירו קודם לכן ג שמז"וכן הפמ[ופוסקים אחרים " באר שבע"א כתב לבאר למה הישועות יעקב אוסר מדאורייתא וה"פ' ת חקל יצחק סי"ובשו
, ל דבזמניהם לא היה הפאה נכרית דומה ממש לשער של גופה"וי: "ל"ז וז"וכתב ע, לא אוסרים מדאורייתא אלא מדת יהודית] ה והנה"בסוף ד

 שאסורות משום שהן, וסברא זו כתבו הרבנים בדורינו לגבי פאות הנראות כשער". והישועות יעקב מיירי באם הוא דומה ממש לשער של גופה
  . אינו מתיר זאת כמבואר" משנה ברורה"וה, פריצות כמו שער

" משנה ברורה"רואה גם בלי עיון רב שמפורש ב") ישועות יעקב"וה" מגן גבורים"אחרי שראה בפנים דברי ה(וכמו שבפאה משער דידה כל אחד 
והמשנה ברורה מעתיק , ייתא כמפורש בדבריהםהן אסורין מדאור" מגן גבורים"וה" ישועות יעקב"שלה, שהם עומדים בספק איסור דאורייתא

כל הפאות הן מותאמות בצבען ובמראיתן כמו שער שלה ולכן , וכמבואר שכיום, "ישועות יעקב"ציין לעיין ב" שער הציון"וב, "מגן גבורים"את ה
  .לא מתיר והוא נידון דאורייתא וספק דאורייתא לחומרא" משנה ברורה"שה" שער שלה"יש להן דין 

).  ועוד–" דת משה וישראל" ובספר –" פאה נכרית בהלכה"נב ובספר –מח' ה ע"ע' ו סי"א ח"ר יחיאל אברהם זילבר שליט"להג" בירור הלכה"ובא בספר מ( 13

  ]שבאחרית ימיו חיבר חיבור זה, ו"ת–ה"ת' ובעמ, ט"ש בעמוד שפ"ע', ג סוף חלק ג"להפמ" המגיד"נדפסו בספר " אם לבינה"ההקדמות לספרו [

  ". 'אסורה באיסור גמור מכמה טעמים וכו] פאה נכרית[=ואמנם עתה ראיתי להתבונן בו כי פארוק " .14

ח מצוה להוכיחה ולפייסה לציית "ובעלה ת'  להם ומה טעם בזה ולהשומעים תבוא אליהם ועליהם ברכת טוב וכל אשה יראת ההומה הנא"  .15
ישלח לנו משיח צדקינו ' א וחתמתי שמי יוסף מלמד כעת חונה בכאן ה"א יע"ז פפד"ול התקמב אל"י'  כתבתי זה יום א–*. לבעלה ודי בהערה זו 

  ". ב אמן"ב

י כן לא הצליחו לפי " הוכיח שר הצבא את בעלי מלחמה שלקחו הכלי מלחמה מבית המיוחד אעפ]úçà íòô[א "וקורא אני המשל הזה עליהם פ .16
, íéùðã ùàøä éìë ,åðééäã [והם החליפו קאפ צייג של נשים, עיקר השכל, ]íéìë ,ùàøä éìë åðééäã ,ìëùä ø÷éò íééñîù åäæå[ צייג ]ùàø[בלעז קאפ , שלא עשו בהשכל

ïùàø éåñéë[ בפתיות תחת השכל והחכמה המדע והתבונה ]ãåðééä ,ïùàø éåñéë úà åôéìçä íéùðäù ,ïåâä éåñéëá êìéì íéëéøöù , àøå÷ äæìù"äðåáúäå òãîä äîëçäå ìëùä "
úåàô åùáì äæ úøåî" äæì àøå÷ù ð"úåéúô" ,–úåéúô äéîä úåìéñë úùà âé è éìùîá áåúëä ïåùìî àåäå [ועיין תרגום ירושלמי : ודי בהערה זו אשרי השומע',  כו

והיו , על כך ורה לא הוזהרוז קודם מתן ת"ולפ ")]áäñ ãë úéùàø , ä÷áø éáâ"ñëúúå óéòöä ç÷úå) "áùøá íù ïééòå"ìîâä ìòî ìôúå í ,"úåòéðöì[ואתצמצמת ביה 
ìåúðååë äøåàë," äìòá éðôì" , íéøçà íéùðà ùéù íå÷îá[הולכות בלא רדיד על ראשם אבל לפני שר וחשוב או בעלה זה היפוי והנוי לילך בצניעות מה דאפשר 

"øùôàã äî úåòéðöá êìéì éåðäå éåôéä äæ" ,–è çé úéùàøá ïééòå  ,"ìäàá äðä" ,ùøáå" é" ... òéãåäìäìòá ìò äááçì éãë äúéä äòåðöù" ,åðééäã ,äòåðö àéä äùàäùëù , àéäù"ìäàá " àìå
íéøçàì úéæçúî ,äìòá ìò úááçúî àéä äæá[.  ל אשה לקשט לפני בעלה "ש חז"ומ]úçìùéå àîåçð ä 'æå" ì ... äúéá êåúì ïäá úèù÷úî àäúù àìà äùàì ïéèéùëú åðúð àìù– 

úåéá øùëä éðôì äöøô ïéðúåð ïéàùåëå áðâä éðôì ø 'à ùéà úùàá ïéìëúñî åàöîðå íãà éðáì ìåùëî àéáú àìå äîöò ìùëú àìù áåçøì àöú àìå úéáä êåúá úáùåé úåéäì äùà äëéøö êëì" äãåäé ø
 áéúë êëù êì òãú íåìù øá)çë à úéùàøá (à íúà êøáéå 'åëå 'äùáëå õøàä úà åàìîå ,åëå äùàä úà ùáåë ùéàä áéúë äùáëå 'ã éøäù äì÷ú äîøâ úéðøãô äìéâø äúéäù ìéáùá á÷òé úá äðé

äîöòì[ ו "נמסר עליו חסר וי]òùø ïéé"çë à úéùàøá é ,éå øñç äùáëå"úéðàöé àäú àìù äùàä úà ùáåë øëæäù êãîìì å[.  וודאי כל בנות ישראל כשרות ומקשטות לפני
  .ב אמן" בולה כימי קדםאו בפני אחרים ובזכות נשים צדקניות תבוא הג"בעלה לא ח



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç"úåôñåä íò ì  קפה  

  :י"לשון מרן החפץ חיים בספרו שם עולם פ
ל דברי תורה כשור תנא דבי אליהו לעולם ישים אדם עצמו ע) 'ז דף ה"בע(ל "וזהו שאמרו חז...

דכח השור נברא כדי לחרוש בו את את האדמה שתוכל , ומה שדימהו לענין שור וחמור[. לעול וכחמור למשא

והחמור עניינו הוא רק שיהיה נושא עליו . אחר כך להוציא פריה כשזורעים בה וכמו דכתיב ורב תבואות בכח שור

דמתחילה צריך לייגע עצמו להבין את דברי , מוד התורהוכן הוא בענין לי. את התבואה שהוציאו כבר מן האדמה

  וכתיב ופן , על לבבך' כמו דכתיב והיו הדברים וגו, מצוה לישא עליו את דברי התורה, התורה ואחר כך כשנתברר לו

   ].והיינו על ידי שחוזר עליהם כמה פעמים שלא ישתכחו ממנו, יסורו מלבבך כל ימי חייך  
דאל יחשוב האדם דסוגיא זו כבר ביררו אותה גדולים , ואה, ומה שאמר בלשון לעולם

כמו שאמרו , אל יאמר האדם כן, שלפנינו ואין לי שוב במה לעיין בה ולחדש בה דבר
ובאמת יש . ל דמה הדד הזה כל זמן שהתינוק ממשמש בו הוא מוצא בו טעם אף דברי תורה כן"חז

ולכל אחד , ו דאיתא בתנא דבי אליהולכל אחד ואחד מהתלמידי חכמים חדרי חדרים בתורתו כמ
  שיחשוב שלעצמו הרי היינו ' וזהו שאמר לעולם ישים אדם עצמו וכו, ואחד מזומן לו חלקו

  .וכשיחרשנה יוציא אחר כך גם כן ממנה פרי, הוא כמי שלא נחרשה עדיין  

  "מוטב שיהיו שוגגין"מרן החפץ חיים על המתחמקים מלקיים חובת תלמוד בטענה ש

את גודל החיוב של מצות גמילות חסד ולעבור על זה טוב יותר יש טענת היצר שמפתהו ואומר לו למה לך לידע 
אבל שמעתי על זה בשם אחד מן הגדולים שזה דומה לאחד שהלך בדרך ויעצו . שלא תלמוד כלל ותהיה שוגג בזה

לו אנשים שישמור עצמו מלילך בנתיב פלוני שיש בו בורות עמוקות ויען ויאמר יש לי עצה לזה הביאו לי סודר 
ו מה תעשה בהסודר וכי בו תמלא את הבורות ויען ויאמר אכסה עיני בו וכשאפול לא יהיה לי ללעג כי ויאמרו ל

ויענו לו אי סכל הלא זה גופא יהיה ללעג גדול עליך למה היה לך לכסות , הלא עיני מכוסות ולא ראיתי את הבורות
 מפתה לאדם שיעלים עיניו ולא היצרכן הדבר הזה .   עיניך וליפול הלא איש אתה והיה לך עינים לראות

ה "ג בכמה דברים המצויין בעו"וכה( את גודל חיוב החסד ופרטיה איך להתנהג במצוה זו יביט כלל בתורה
כדי שכשיעבור על זה יהיו לו תירוץ עיני היו סתומות מזה שלא ראיתי כלל את גודל ) לעבור עליהן

'  וכומות מזה ולא אמרו מוטב שיהיו שוגגיןחיובו אבל זה גופא יקשה על האדם למה היו עיניו סתו
ה אבל לענין "ב בהג"ח ס"ח סימן תר"כ באו"רק לענין הוכחה לחבירו וגם בדבר שלא כתוב בפירוש בתורה וכמש

  ב "ג ע"מ ל"ל בב"שיראה האדם ללמוד דיני התורה לא שייך בזה כלל מוטב שיהיו שוגגין וזהו כונת מה שאח
  )ה"ט בהג"ב פ"אהבת חסד ח(                                                                                                    .  ששגגת תלמוד עולה זדון  

  

ואילו הנחנו בני אדם על מה ששוגגין בכל : "ל"ז וז"ב סימן מ"ץ ח"ג מביא תשב"ח סק"תר' ועיין שער הציון סי
א "והעיד הריטב: ".)ì äöéá (ל שיטה מקובצת"וז. ש"ע, "'ו וכו"רה מעט מעט חיום היו מוסיפין שגגות ותפול התו

מ מרוטנברג שלא נאמרו דברים "י ומהר"ל בשם רב גדול מאשכנזים שהעיד בשם רבותיו הצרפתים ובכללם ר"ז
 ראוי לעשות סייג לתורה ואפילו בדרבנן מחינן דבריםאבל בדור הזה שמקילין בכמה , הללו אלא לדורותם

  ועיין . ל"עכ, "ושכן הוא במדרש ירושלמי והדבר נראה לי נכון, קנסינן להו עד דלא לעברו לא בשוגג ולא במזידו
  . )åà"éñ ùéø ç 'øú"ç (ש קלוגר שם"חכמת שלמה למהר  

פשיטתו ורחב שכלם די או לרוב , או מקום הניחו לו, בספר לפעמים ימצא בקטן מה שלא נמצא בראשונים והנה"

  )ג בסוף"הקדמת הפמ    (".ומעלת החכם אמתיי הוא להודות על האמת...להם והשמיטו 

הגם כי יתקבצו כל החכמים , וקודם שהגיע זמנו להופיע לחכמה על העולם, זמן ועת לכל חפץ לצאת לעולם לכל"

ה דקדושה או יציאת חיבור כמובא ככה בעניני יציאת חכמ, אין בכחם לחדש זאת החכמה טרם זמנה המיוחד לה

  )מתוך הקדמת ספר טהרת הקודש(".  בספר הקדוש גליא רזיא
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  נודעו דברים ברורים ומוצקים בענין פאה נכרית שלא היו ידועים עד עתהנודעו דברים ברורים ומוצקים בענין פאה נכרית שלא היו ידועים עד עתה

  בתים ', וכל בניך לימודי ה, והמצוותה מקפידים ללכת בדרך התורה "הרבה קהילות ברחבי הארץ ובעולם שב   ישנם

וגם לא כל , והנשים צנועות ומקפידות על הלבוש שלהן שלא יהיה קצר ולא צר, מוסר ויראת שמים, של תורה   ישנם
, ובכלל זה גם את הראש מקפידות לכסות היטב ששום שערה לא תתגלה החוצה, שום מיני וסוגי מכשולות אחרות

וכאן אנחנו , יש פאות חלקיות ויש שלימות, ן במטפחות וחלקן מכסות בפאות נכריות חלקן מכסות את ראש–אשריהן 
נשי אברכים יקרים וראשי , רבניות' מצד אחד אנחנו רואים המון נשים צדקניות חלקן אפי, נכנסים למבוכה קשה

בפרט שישנם פוסקים ו, ואין להם שום פקפוק בדבר, שהולכות בפאות נכריות לכל סוגיהן, ם"ישיבות וגם נשי אדמורי
ומצד שני אנחנו עדים שהרבה פוסקים אוסרים לילך , שמותר לילך בפאה נכרית) לכאורה (קדמונים גדולים שאומרים

וגם מהמציאות אנחנו יודעים שהפאות בזמנינו מכשילות מאוד כמו שער ואף , וצווחים על זה ככרוכיא, בפאות נכריות
איך יכול להיות ,  מצד אחד? – תוממים ולא מבינים מה מתרחש כאןואנחנו עומדים באמצע תמהים ומש, יותר

איך יכול להיות שנשים צדקניות ,  ומצד שני! –  הרי זה מושך עין ומכשיל יותר משיער, שמותר ללכת בפאות זמנינו
ה ולפי הטעם אפשר יהיה להבין האם פא,  האם יש טעם למצַות כיסוי הראש– ועוד ! –כאלה ילכו בדבר שאסור 

  הבה נברר את הענין מצד ההלכה וגם מצד המציאות ,  ובכן–נכרית עונה על דרישת התורה לכסות את הראש או לא 
  .          שעינינו רואות ואז נצא ביחד מהמבוכה הזאת  

  א פרק
   ? –ולמה , ר בשבת אסור"אבל לרה, אומרת שמותר לאשה נשואה לצאת לחצר בפאה נכרית:) דף סד(שבת ' במס  המשנה

ר בשבת ותחלוץ את הפאה " שיש חשש שמא תפגוש האשה את חברתה ברה)שהיו כמלאכים(מבארים הראשונים   המשנה
. ר ותעבור על איסור דאורייתא"ותשכח שהוא שבת ותביאנה בידה ארבע אמות ברה, להראות לה את יופי הפאה

  ' ול הפאה מעל ראשה ותביאנה בידה דמוסיף עוד טעם שיש חשש שמא תפ' ט הלכה ז"ם בהלכות שבת פרק י"הרמב
  .)ז"ג סוף סעיף ט"ש' סי, ע הרב בעל התניא"שו(=ז "ע הגר"וכן הוא בשו. ר"אמות ברה  

  אבל , ר בשבת"אמות ברה' ר זה דוקא בגלל חשש טלטול ד"הזו שהאיסור לצאת בפאה לרה' רואים מהגמ  ולכאורה

  .בת אם יש עירוב מותרוגם בש, ביום חול אין בזה שום חשש איסור  ולכאורה

  ' ע בשנת ה"שנלב(שקראו לו הגאון מורינו רבי יהושע בועז ,  שנה לערך450-היה גאון גדול מגדולי הפוסקים לפני כ   ובאמת

 גאון  הגאון מורינו רבי יהושע בועז היה– )ג"אלפים של' ע בה"שנלב(א " והרמ)ה"אלפים של' ע בה"שנלב(י " וחי בדור של הב)ד"אלפים שי   ובאמת
הוא חיבר הרבה ספרים ובהם , אפשר לומר עליו ממש כמשה רבינו בדורו, עולם שכל התורה היתה מונחת לו בכף ידו

, בתלמוד, ך" אם זה בתנ–שבו הוא מציין מקורות על כל מקום , ותורה אור, נר מצוה, עין משפט, ס"מסורת הש
) ג"ש(=" שלטי הגיבורים"ם חשוב החיבור שנקרא בשם ובין ספרי הפסקים שכתב תפס לו מקו, ג ובטור"ם בסמ"וברמב

על פי , )ף"בדפי הרי. שבת דף כט' במס(והוא פסק  ! – ממש כמו ספר תורה חי –שם מביא את כל דברי הראשונים , ף"על הרי
   ומשם רואים גם כן שנשים :)דף ז(ערכין ' והוא מביא שם עוד גמרא במס, המשנה הזאת שמותר לצאת בפאה נכרית

  . ראיה שנשים הלכו בפאה נכרית)'בחיבורו עין משפט אות ב( :נזיר דף כח' וכן הוא מביא במס, צדקניות הלכו בפאה נכרית  

   מדובר שאם אשה קיבלה עליה נדר של נזירות לזמן מסוים ובזמן הזה היא אסורה לשתות יין ולגלח )שם(נזיר   'במס

. הביא שלשה קרבנות וגם לגלח את שערה ובזה נגמרה הנזירותובסוף ימי הנזירות היא צריכה ל. את שערה  'במס
ולא רק זה , אבל אם בעלה אינו רוצה שאשתו תהיה נזירה מטעם עינוי נפש שאסורה ביין אז הוא יכול להפר את הנדר

, שאם כבר גמרה את ימי הנזירות ונזרק הדם של הקרבן ואז כבר מותרת ביין ואין כבר הטענה של עינוי נפ' אלא אפי
  ? –  ולמה– אומר שהבעל יכול לומר שהוא לא מסכים )גירסא אחרת רבי(ונשאר לה רק לגלח את שערות ראשה אז רבי מאיר 

. ולכן יכול להפר את הנזירות, אני לא מסכים שהיא תהיה בלי שיער,  באשה מגולחת)אין רצוני(כי הוא אומר אי אפשי 
מפני שאפשר לאשתו , א יכול להפר את הנזירות בגלל הטענה הזו וכך נפסק להלכה שהבעל ל–אבל חכמים סוברים 

  נראה לי "וזה לשונו ' בעין משפט אות ב  ומזה למד הגאון הגדול רבי יהושע בועז–לילך פאה נכרית במקום השיער שמגלחת 
   ".בועז יהושע] וחותם בשמו [היתר מכאן לשערות שנשים נשואות נותנות בראשיהן  

  שם סוף  (ובהגהותיו בשולחן ערוך )ב"ה סק"ע' סי( ש"ובהלכות ק) ו"ג סק"ש' סי(כי משה על הטור הלכות שבת א בספרו דר"הרמ  גם

  ". מגן אברהם"הביא את דברי השלטי גיבורים להלכה וכן הביאוהו עוד פוסקים קדמונים וה, )'סעיף ב  גם

   !–! –אומר השלטי גיבורים, שפאה נכרית מותרת ' יש כאן שלש ראיות מהגמ, כן מה צריך יותר מזהאם 



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç"úåôñåä íò ì  קפז   

  ב פרק
  , "י מינץ"דרשות מהר"יצא כנגדו בעל המחבר ספר , לעומת זה כבר בדורו של הגאון מורינו רבי יהושע בועז  אבל

א מזכיר אותו כמה "ם פאדווה שהרמ"הגאון הגדול מורינו יחזקאל יהודה קצינעלינבויגן שהיה בנו של המהר  אבל
והוא דוחה אחת לאחת את דברי השלטי ". גדול הדור"ץ מכנה אותו " גדול והיעבא בכבוד"ת הרמ"פעמים בשו

ד ששים שנה אחרי הדפסת "שנדפס בשנת שע )ח"י' בסי(" באר שבע"גיבורים וכתב נגד הפסק שלו דברים קשים מאד וזה מובא בספר 

  י "מצטרף למהר" באר שבע" וה–ם ושם הוא דוחה את כל הראיות שהביא השלטי גיבורי, ד"הספר שלטי הגיבורים בשנת שי
  ש "מינץ קצינעלינבויגן ומוסיף נופך משלו כנגד השלטי גיבורים יעו  

  שחלקו על הפסק ,  פוסקים מכל קצוי ארץ כולם גאוני עולם שבכל דור ודור100- ל50בדורות שלאחר מכן קמו בין   גם

נכונים ומוצדקים שאין שום ראיה שפאה שהם דברים " באר שבע"של שלטי הגיבורים ומצדיקים את דברי ה  גם
ס להיתר אז "משום שאם אין ראיה מהש, שהדבר אסור באיסור מוחלט, אלא ההיפך, ר"נכרית מותר לצאת בה לרה

ש הגאון רבי אברהם תאומים בן בתו "וכמ, גם להשלטי גבורים זה אסור מסברא פשוטה מהטעם הפשוט המובן לכל
 )ב"שנת תרכ, ז"פ' ת סי"ע מהדו"אה(" חסד לאברהם"בספרו , "חוות דעת"וה" נתיבות"בעל הותלמידו המובהק של הגאון מליסא 

דכיון שכל האיסור של גילוי השער הוא משום פריצות שמתנאית לבני אדם מה לי שער עצמה או שער נכרית "
סור שאסרה  וזהו האי–הואיל וקישוט זה אסרה תורה , תורה אחת להם ואסור מן התורה, הנראית כשער עצמה

  שפיאה הנראית ועוד הרבה פוסקים " ישועות יעקב"הגאון רבי יעקב אורנשטיין בספרו , כבר לפני כמאתיים שנהוכך כתב ". תורה
  .כשיער אסורה מדאורייתא  

  , הגדול הזה בעל השלטי גיבורים וחלק מהם בדברים חריפים איך העזו לחלוק על פסק הגאון , דרשניזה אומר   ודבר

   ? – ? – ! – ! – ! – כולם גאוני עולם !  פוסקים50–ולא אחד ולא שנים אלא הרבה יותר מ  ודבר

  ר כשלטי "ש כנגד פאה נכרית ולצאת בה לרה"לא פסק הלכה שמותר לקרוא ק ),ו"ה סקט"סיע(" משנה ברורה"ה  גם

 יך שער באשה ערוהיש חולקים ואומרים דאף בפאה נכרית שי"הגבורים ודעימיה אלא אדרבה הוא מביא ש  גם

ש כנגד פאה נכרית "איך לא פסק הלכה שבכל העולם כולו מותר לקרות ק, וכל זה אומר דרשני"! ואיסור פריעת ראש
  א שהם מאורי הגולה "א והמג"והרמ" דרכי משה"וכה" שלטי הגבורים"כהגאון בעל , ר"ומותר לצאת בה לרה, מגולה

  ! –?  –וכל בית ישראל נשען עליהם   

  ג פרק
   אותם הגאונים שחלקו על השלטי גיבורים למדו את הגמרות הללו וגם את כל המפרשים –הדבר פשוט   אבל

 י"לצאת בפאה נכרית זה רק לחצר ובבית שזה רה' שכל ההיתר בגמ, וראו בפירוש בתוך דבריהםהראשונים   אבל
, ושם כיבסו, שם בישלו ושם אפו, צרבבא בתרא בתחילה כותב שרוב תשמישן היה בח' י במס"רש. שלה )רשות היחיד(=

ר בפאה נכרית מגולה "אבל לצאת לרה. ושם ורק לשם מותר לאשה לצאת בפאה נכרית וזה כדי להתנאות לפני בעלה
  כמו שמכסים שיער לגמרי וכמו )  צעיף–שבכה (=אין שום ראיה שמותר אלא אם כן הפאה מכוסה כולה לגמרי במטפחת 

  .ר"י לרה"רהשנביא להלן שיש הבדל בין   

  שבת אומרת שהחשש הוא שהאשה תחלוץ את ' במס'  הגמ–המקום להזכיר בקצרה את הדחיות של הפוסקים   וכאן

ואם נאמר , ר"אמות ברה' ר להראות את יופי הפאה לחברתה ותשכח שהוא שבת ותביאנה בידה ד"הפאה ברה  וכאן
וכי יעלה , ר"חשש יש שהאשה תוריד את הפאה ברהלא מובן איזה , שהפאה היתה מגולה כמו שהולכות הנשים היום
 בענין :)ד"ובדף ס. ז"דף נ(במשנה בשבת ,  אדרבה! – ? – ר לעיני הכל"על הדעת שאשה נשואה תגלה את שערותיה ברה

תכשיט שקורין טוטפת או תכשיט שקורין סרביטין מפורש שאין שום חשש שהאשה תגלה את שערותיה וזה דבר 
ש "בסוגיית כבול שהיא כיפה של צמר תחת המטפחת כתוב שאין חשש שתשלוף את הכיפה אם יתגלה שערה יעו: ז"וגם בדף נ ! –פשוט 

  ע "א ובשו" והרמע"שו בדברי מרן ה)ב"ג ס"ש' ח בהלכות שבת סי"או( ע"שווזה מופיע גם ב, ה טהורה"י ד"ברש. וכן בדף ס, י"בדברי רש
  .  ורק בתולה אינה חוששת לגילוי ראשה–ל "ר כנ"שה תגלה את שערה ברה שאין שום חשש שהא)'ג סעיף ד"ש' סי(ז "הגר  

  הרי כשמעיינים בכל  –ר כדי להראות לחברתה "חוששת בענין הפאה שהאשה תוריד אותה ברה' בכל זאת הגמ  ואם

יא וגם הגאון מוילנא כותב שהפאה ה, הראשונים בלי שום יוצא מן הכלל רואים בבירור שהפאה היתה מכוסה  ואם
והחשש הוא שתשלוף את הפאה מתחת לכיסוי ותראה לחברתה ולא יתגלה  –כדלהלן , תחת כיסוי הראש שלה

 ששולפת הכיפה מתחת :)ז"שם נ(' וזה ממש דומיא דכבול שהיא כיפה של צמר תחת המטפחת שמובא בגמ, שערה
  א שתשלוף הפאה מתחת וכך ממש החשש הו, ש"י ובראשונים יעו"למטפחת ולא מתגלה השיער כמבואר שם ברש

  .למטפחת  



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  קפח

  ובפסקי , ף"ן על הרי" ושם בר:)ד"דף ס(שבת ' י במשנה במס" רש–זה מבואר היטב בכל הראשונים ונפרט אותם   ודבר

, )'ט מהלכות שבת הלכה ז"פרק י(ם "וברמב, )ה אמר אביי"ד. ה"דף ס(א "א וריטב"וברשב, וברבינו עובדיה מברטנורה, ד"רי  ודבר
 שהרי כל – :)דף ז( ערכין' במס י"וברש, )ערך פאה(ובערוך , )ח"ג סעיף י"ש' הלכות שבת סי(ע "ובטור ושו, )א"ב חלק י"נתיב י(רוחם וברבינו י

ן והמאירי ופירוש "י מלוניל וחידושי הר" והר–שרק אשה ששערה מועט הצטרכה לפאה הראשונים האלה פירשו 
 –  ששערה מועט או ששערה לבן או שאינו נאה הצטרכה לפאהשרק אשהשבת פירשו ' ם שם במס"המשניות להרמב

, לא בחצרן ולא ברחוב,  משום שלא היה להן שום צורך בה! לא היה להן כלל פאה, אבל כל הנשים ששערן נאה והרבה
ת טרם שקיבלו חומר,  וכדלהלן– :)ב"דף ע( כתובות' כרוב הראשונים והאחרונים במס[כי בזמנם הלכו בחצר בגילוי שער 
 וברחוב היו כולן מכסות שערן ])ש"ד ע"ה סקי"סימן ע(ש במשנה ברורה "בשערא חדא כמ' הזוהר באיסור חמור מאד אפי

שברחוב כולן היו מכוסות במטפחות והרחוב היה , ס היה המציאות שכל אחד ראה"נמצא שבזמן הש –במטפחות 
כדי שלא , זו עם החסרון ששערה מועט או לבן ולפי זה יוצא ש– ולא כמו היום שהרחוב מלא בפאות מלא במטפחות

להידמות לכל הנשים ששערן מרובה ונאה שהלכו , תתגנה על בעלה הצטרכה לפאה ללכת בה במגולה רק בחצר
וכשיצאה לרחוב אף היא כסתה את הפאה לגמרי במטפחת כדי להיראות ככל הנשים שאין , בחצרותיהן בשער מגולה

  וכל מטרתה היא להיות שווה , תהא שונה מכל הנשים, דאם לא כן, יהן במטפחותלהן חסרון בשערותיהן שכיסו ראש
  .לכולן ולהיראות כמותן  

  ובפאה נכרית פירוש שאין לה שיער " כותב וזה לשונו )'ו משנה ה"פ(שבת ' הגאון מוילנא בספרו שנות אליהו על מס  וגם

 ולכן חוששין שתשלוף הפאה מתחת למטפחת ! – "נוטלת שיער ומכנסת תחת הצעיף כדי שתתראה בעלת שיער  וגם
חוששין ] אם יש אפשרות כזו[או שמא תפול הפאה מעל ראשה והמטפחת נשארת על ראשה , ל"ולא יתגלה שערה כנ

והיא תמהר ,  או שהפאה תפול ביחד עם המטפחת–שהרי שערה נשאר מכוסה במטפחת , שמא תביא את הפאה בידה
, אלא שהיא הולכת רק עם פאה מגולה כמו שהולכין היום,  שאם לא כן–א בידה להתכסות בהמטפחת ואת הפאה תבי

גבר מותר ללכת בשבת '  שהרי אפי–אז אין שום חשש שאם הפאה תפול היא תביא אותה בידה ותשאר בגילוי הראש 
לאפוקי סתם "זה לשונו ו) ג"ק קנ"א ס"סימן ש(כמו שכתב המשנה ברורה , בכובע על ראשו ואין חוששין שמא יפול ויביאו בידו

ובמקומות "' א סעיף נ"ש' סיז "הגר' ועי –ל "עכ" אמות דבודאי לא ילך בגילוי הראש' כובע שאדם נושא על ראשו אין לחוש דייתי לאתויי ד

  ו באשה "וק". אמות בלעדו' מותר לצאת בו בכל ענין שבודאי לא ילך ד, שאין דרך בני אדם לילך ברחוב בכובע קטן בלבד בלי כובע זה הגדול
  . שיש לה בזה בזיון גדול וגם מוזהרת על זה מן התורה– כמובן לכל –שלא תלך בגילוי הראש   

  , אלא אדרבה ברשות היחיד היא מגולה, ר"בשבת שמותר לצאת בפאה מגולה לרה' כן אין שום ראיה מהגמ  ואם

  .מו שמכסים שיערר שיש אנשים זרים היא מכסה את הפאה כולה עם מטפחת ממש כ"וברה  ואם

   וכמו כן מי שמעיין –ל "י כנ"י רואה נכוחה שהפאה מגולה רק ברה" המעיין שם ברש:)דף ז(ערכין ' במס' מהגמ  גם

  בערכין ובנזיר יש ראיות ' ואדרבה מהגמ, ר"י ולא ברה" רואה באופן מוצק שהפאה מגולה רק ברה:)כח(נזיר ' במס  גם

  ."דת משה"היא אסורה ממש כמו השערות שאסור מדאורייתא מ, ר"שאם הפאה מגולה ברה, הפוכות  גם

  הרי האשה תמיד , מה מפריע לו, נזיר מה היא טענת הבעל שאי אפשר לו באשה מגולחת' נסתכל קצת במס  הבה

    ! –?  –  לא רואים את התגלחת אז מה טענתו–ואם כן , הולכת בכיסוי מטפחת על הראש  הבה

  ממילא , טרם שנתפרסם חומרת הזוהר כמו שנבאר מיד, י בגילוי ראש ממש"שהלכו ברה' היה מנהג בזמן הגמ  אלא

אבל , ועל זה טענו לו חכמים שאפשר בפאה, י שאין רצונו באשה מגולחת"מובן שטענת הבעל היא על רה  אלא
י עד  שהר–כמו שעד עכשיו היא היתה שמה מטפחת על השיער שלה , ר היא שמה מטפחת על הפאה"כשיוצאת לרה

וגם תיראה כמו , והיא תיראה כמו שנראתה עד עכשיו מכוסה במטפחת, עכשיו היא גם כסתה את השער שלה ברחוב
   והפאה היא במקום –ל "ר במטפחת כנ"כל הנשים שיש להן שיער נאה והרבה שלא היה להן כלל פאה וכיסו ראשן ברה

  . ולא כתחליף למטפחת כמו היום בזמנינו–שער השער ותחליף לשער והולכים בה במגולה במקום שמותר לגלות ה  

  ר היא מכוסה לגמרי כמו "אבל ברה, שבכל הגמרות רואים בעליל ובבירור גמור שהפאה גלויה רק ברשות היחיד   הרי

שהרי אף שלטי ,  ולכן העזו לחלוק על גאון הגאונים השלטי הגבורים ואוסרים באיסור מוחלט–שער ממש    הרי
ל מהגאון בעל " וכנ,מהטעם הפשוט המובן לכל, זה אסור מסברא פשוטה, ס להיתר"אין ראיה מהשהגבורים סובר שאם 

דכיון שכל האיסור של גילוי השער הוא משום פריצות שמתנאית לבני אדם מה לי שער עצמה או "" חסד לאברהם"
 וזהו האיסור –תורה  הואיל וקישוט זה אסרה, תורה אחת להם ואסור מן התורה, שער נכרית הנראית כשער עצמה

  א שמותר לצאת בפאה מגולה וממילא גם "לא פסקו כשלטי הגבורים והרמ" משנה ברורה"וה" פרי מגדים"ולכן גם ה". שאסרה תורה

  .ל"ש וכנ"לענין ק  

  ע דרשינן טעמא דקרא ואסור "לכו,  שבמקום שהטעם ברור)ה היתה אוכלת ומתרזת"ד. מ צ"ב(ש "תוספות הרא  ועיין

הוא אוסר פאה , וגם המעיין בתוך דברי השלטי גבורים בעצמו רואה שבלי ראיות להתיר, מדאורייתא  ועיין
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  כל אחד רואה את זה במציאות ויודע זאת , וזה סברא פשוטה שהפאה היא פריצות כמו שער, מדאורייתא כשער ממש
  .אפילו כל תינוק ותינוקת יודעים זאת, באופן ברור  

  ד פרק
  מהראשונים שאין איסור לאשה להיות בחצר   מבואר ברובא דרובא– :)ב"דף ע(בכתובות ' את הגמנבאר קצת   ועכשיו

שהוא מנהג הצניעות " דת יהודית"ולא , שהוא איסור דאורייתא" דת משה"אין בזה לא , ובבית בגילוי ראש  ועכשיו
איזו "ל "וז) 'ד' ו סעי"ז סימן קט"אבהע(ע "ושו ובטור )ב"ד הלכה י"פרק כ(ם הלכות אישות "כמו שכתב הרמב, שנהגו בנות ישראל

בבית כי נתגלה ספר '  היום מקפידים לכסות אפי–ל "עכ" היא דת יהודית הוא מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל
ה "ע' סי(והביא את הזוהר הזה המגן אברהם , בבית' הזוהר שכותב דברים חמורים מאוד על מי שמגלה שערה אחת אפי

, על קמחית שזכתה לשבעה בנים כהנים גדולים, )ז"דף מ(ביומא ' וכן מה שידוע הגמ,  ועוד)ד"שם סקי(ה ברורה  והמשנ)'ק ד"ס
 ובמשנה )ד"קטו סק' ע סי"אבה( מובא בדרכי משה ! – "מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי"וכשנשאלה על זה אמרה 

  יש , אמנם, י בגילוי ראש"נהגו ללכת ברהוהמעשה של קמחית  אבל לפני שנתפשט ספר הזוהר – ועוד )ד"ה סקי"ע' סי(ברורה 
  .י"לכסות את הראש גם ברה" דת יהודית"החמירו ממנהג ' מיעוט מהפוסקים שסוברים שגם בזמן המשנה והגמ  

  כל ההסבר הזה נשאלת שאלה גדולה איך יתכן שהגאון מורינו רבי יהושע בועז בעל שלטי הגבורים הביא   ואחרי

ל יש ראיות רק שברשות היחיד גילתה את "והדבר פשוט לכל מי שמעיין שמהגמרות הנ, ות שהם דחויותראי  ואחרי
 לא יתכן בשום אופן –כמבואר , ר הפאה היתה מכוסה כולה לגמרי כמו שמכסין שערות לגמרי"אבל ברה, הפאה

  הרי הוא היה , ל"ל מעיין כנומה שפשוט ממש לכ, ו מה שכל הבאים אחריו ידעו"שבעולם שגאון עולם כזה לא ידע ח
  ! כמשה רבינו בדורו  

  ה פרק
  ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על  ".)ב"ע(במשנה בכתובות , כיסוי הראשמצַות נביא בקצרה את הטעם ל  ועכשיו

  ע ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרו'  מאכילתו שאינו מעושר וכו? ואיזו היא דת משה. דת משה ויהודית  ועכשיו

  .כ"ע". 'וטווה בשוק וכו  ועכשיו

  ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל ' ופרע את ראש האשה'ראשה פרוע דאורייתא היא דכתיב : ")שם(  ובגמרא

מדעבדינן לה הכי לנוולה מדה כנגד מדה כמו שעשתה . אזהרה: "שם י"ופרש –" שלא יצאו בפרוע ראש  ובגמרא
אי נמי מדכתיב ופרע מכלל דההוא שעתא לאו פרועה הות שמע מינה אין דרך בנות , ורלהתנאות על בועלה מכלל דאס

  שהלימוד הוא משום ) ש"ע, ו"בספר המצוות לרבינו סעדיה גאון עשה צ(פ פערלא "  ומבואר בהגרי–" ישראל לצאת פרועות ראש
  .דדבר פריצות הוא ומביא לידי גילוי עריותשרואים מכאן   

  , שיפול על פניה מזהרוריתו,  צמר אדום היא טווה–טווה ורד' ח פי"ר "–טווה ורד כנגד פניה ה ב"שם ד  ובתוספות

או נתנה וורד או ' ואמרו וראשה פרוע וכו"ם שם "המשניות להרמב ובפירוש –" וזהו עזות מצח ופריצות  ובתוספות
 ובשיטה –" יצות ומיעוט הצניעותהדס או רמון וכן הדומה לזה בגבות עיניה או על לחייה וכל כיוצא בזה מן הפר

  ם שנותנת וורד סמוך לפדחתה או בפילכה כנגד פניה והוורד נותן אדמימות "הנכון כמו שפירש הרמב"...מקובצת שם 
  ".בפניה  

  כגון ... היינו בדבר שהיא מכשילתו , האי דעוברת על דת משה ויהודית אין לה כתובה ")'ט' סי(ש שם "הרא  ל"וז

אבל אם היתה עוברת בשאר עבירות כגון שהיא עצמה אכלה דבר איסור לא הפסידה ... ו ֵחֶלב או דם שהאכילת  ל"וז
ואחר כך פירש : "שם כתב ובמאירי –ל "עכ". ודת יהודית משום חציפותא ומשום חשד עבירה הוא דמפסדה. כתובתה

  יוצאים מהם דרכים ושבילים פרטים שבדת יהודית וכולם עניינים של צניעות ומתורת שהם דברים של פריצות ו
  .'מביא לידי עבירה'מכל זה אנו רואים שההתנאות בשער  –ע שם באורך "וע". 'לעבירה וכו  

  חזינן שהתורה , אבל בבית וחצר מותרת בגילוי השער, ר"שאיסור התורה הוא רק ברה, מצינו כאן דבר מיוחד  והנה

ל בפירושים "כנ,  בביאור טעם האיסור)'י' סי(רומת הדשן וכן מפורש בת, הקפידה על ההתנאות בפני אחרים  והנה
דודאי איסור גילוי הראש דאשה איננו אלא משום פריצות ... דבחצר האשה אינה צריכה שום כיסוי"ל "וז, י"ברש

   .)שבת דף נז' במס(ד "רי'  ובתוס)כתובות' שם במס(א "וכן מפורש בריטב". דגברי והיכא דלא שכיחי כגון בחצר אין קפידא
  .שטעם האיסור הוא משום פריצות  

  ומרן החפץ ". לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק שזה הוא פריצות לאשה ")כא סעיף ב' ע סי"אה(לשון הלבוש   וזה

  ".כידוע, מטעם הצניעות" כותב שכיסוי השער הוא )בהקדמת ספרו גדר עולם(חיים   וזה
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  ו פרק
  ,  ופשוט ממש לכל מי שמעייןן מורינו בעל שלטי הגבורים הביא ראיות שהם דחויותלעניינינו שאיך יתכן שהגאו   נחזור

  ! – ר הפאה היתה מכוסה כמבואר"אבל ברה, ל יש ראיות רק שברשות היחיד הלכה בפאה מגולה"שמהגמרות הנ   נחזור

  ל השלטי גיבורים  כשמתבוננים בדברי הקדמונים החולקים ע–הנה , להבין את כל זה נתחיל להסביר כדלהלן  כדי

  ולא , ר"רואים שהסיבה שהיה פשוט להם לפרש דברי השלטי גיבורים שמתיר לצאת בפאה נכרית מגולה לרה  כדי

  .זה היה רק בגלל שלא היה להם שום ברירה אחרת, פירשו דבריו שמתיר רק לחצר ולא יהיה שום קושיות עליו  כדי

   שהוא הסתפק בדברי )'סימן ט' חלק א(ץ "יו לנזיר ובספרו שאילת יעבץ בחידוש"נביא חלק מדברי הגאון היעב  ,לדוגמא

אם הוא התכוין  – ! ומקשה עליו ממה נפשך, ר"י או ברה"השלטי גיבורים אם הוא התכוון להתיר ברה  ,לדוגמא
ואם הוא מתיר גם , י"גם שיער מגולה מותר ברה לדעת התוספותי הרי פשוט שמותר שהרי "להתיר רק ברה

ולכן מחוסר ברירה נאלץ   ? – מה השאלה –אבל עם מטפחת שמכסה את כל הפאה הרי גם כן פשוט שמותר ר "לרה
והקשה עליו חבילות של קושיות , ר עם פיאה מגולה"ץ להגיע למסקנה שהשלטי גבורים התיר לצאת לרה"היעב

ג מתיר "כל מי שלומד שהש,  ולמעשה– ! –ואין שום פותר לקושיות שהקשו , וכמוהו נתקשו עוד הרבה גאוני עולם
 וכל זה הם לא דברים עמוקים אלא דברים ברורים –, רואה שכולו מוקשה ואין פותר לקושיות שעליו, ר"ברה

  והמעוניין באריכות !  – והיה חסר רק גילוי דרך שאפשר ללמדו על חצר ואז היו כולם לומדים אותו על חצר –ופשוטים 

  .ל"יתקשר לטלפון הנ' כדעת התוסלפוסקים שלא ש "ץ במ"בדברי היעב  

  ז פרק
  ואלו הם הדברים  – שהשלטי גיבורים התיר רק בחצר בלבד,  הרבה מהפוסקים היה גלוי להם את הדרך הזו–  ובאמת

ושלפי הדברים האלו , המוצקים שמצאנו בספרים שלא היו ידועים עד עתה ושהם ברורים כמו שמש בצהריים   ובאמת
   כמבואר ר"יהות שהקשו על שלטי הגיבורים כל גאוני הדורות שחשבו שהוא מתיר ברהניתרצו כל הקושיות והתמ

  .ר הוא אוסר מדאורייתא" וברה–לעיל   

   שזכינו לאורו ונדפס ע"על השו" מקור חיים"בספרו " חוות יאיר"הגאון מורינו רבי יאיר בכרך בעל ה שנה 350– מלפני ככתב  כך

חקל "ת "כ בשו"וכ. ט" בשנת תרנלהגאון רבי יצחק אבולעפיא" פני יצחק"ת "מ בשו"וכ. ושליםי מכון יר"ב ע"י בשנת תשמ"מכת  כך
מנחם ' להגאון ר" גדולת מרדכי"כ בספר "וכ. ו"ג סק"ש' ח סי" או על הדרכי משה מלפני כמאה שנההוא הגאון מספינקא" יצחק

 גיבורים שהתיר לצאת בפאה נכרית רק וכל אלו מבינים בפשטות בדברי השלטי. ב" בשנת תרסמרדכי פרנקל תאומים
א שהעתיק שלש פעמים את השלטי גבורים להלכה יש בדבריו הרבה דיוקים והוכחות שלמד כך "וכן הרמ. י"לרה

הבינו , א להלכה"שהביאו את דברי השלטי גבורים והרמ" מגן אברהם"וכן הפוסקים הקדמונים וה. בשלטי הגבורים
וכל הפוסקים גאוני , ץ המובא לדוגמא לעיל"והיעב" באר שבע" וגם ה–יד כך בדבריהם שהתירו רק ברשות היח

  המעיין בדבריהם רואה בבירור שגם הם היו לומדים אותו על חצר אילו היו רק , הדורות שחלקו על השלטי גבורים
  .'ל בפרק ו"יכולים כנ  

  ו מקודם שלפי רוב הפוסקים  הרי הסברנ? –לפי ההסבר הזה צריך להבין מה החידוש של שלטי הגיבורים   רק

   ?כ אין צורך להתיר פאה לרשות היחיד "בשיער מגולה א' ראשונים ואחרונים אין איסור לצאת לרשות היחיד אפי  רק

  שגם  אבל הרי כבר הבאנו למעלה שיש מהראשונים והאחרונים שסוברים – נכון שרוב הפוסקים סוברים כך –  אלא

, שהוא מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל" דת יהודית"ה לכסות את השיער מדין י נהגו כבר בזמן המשנ"ברה  אלא
מביא רק את הפוסקים  )'בסוף אות ב, ף"בדפי הרי: ב"דף ל(כתובות ' במסוהשלטי גיבורים , ולא רק בגלל הזוהר והקמחית

 פוסק כמוהם )ש"ע, ט"ו סק"קט' יה וס"א סק"כ' סי(ע "ע אבה"והבית שמואל בשו,  שהחמירו בחצר שלא ללכת בשיער גלויהאלה
ולהן צריך להביא היתר , שהוא מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל" דת יהודית"שגם בחצר כיסו את השיער מדין 

לצאת בפאה נכרית לחצר ומביא השלטי גיבורים ראיות שכשנהגו להחמיר ולאסור שיער בחצר לא נהגו איסור על 
פ שאמרינן בערכין שפאה היא "שאע" 'בשביל כך וכו' לא נאסר'מכל מקום "וזהו כוונתו במה שכתב , פאה נכרית

בשביל כך ' לא נאסר'מכל מקום " אבל –כגופה ממש והיה צריך להיות שפאה אסורה גם בחצר כמו שיער כקושייתו 
ובפאה , ונהגו באיסור זה רק בשער, מצד מנהג שנהגו מעצמןעליהם נאסר וזה שהרי מן הדין מותר גם שיער " 'וכו

שהשאירו קישוט זה שלא להתגנות על  )ה"ע' ש הגאון רבי יוסף שאול נאטנזאן בספרו מגן גבורים סי"וכמ(" לא נאסר"ולכן , לא נהגו
וכן הוא מתיר פאה לענין , ש" ע:)ד"דף ס(שבת '  כמבואר במסל התירו בשבת פאה נכרית בחצר"בעליהן כמו שחז

  בבית ' אפי" ערוה"וגם אין בה משוםלכסות , "ערוה"שה מול פאה נכרית ואין בזה משום ש ודברים שבקדו"שמותר לקרוא ק, "ערוה"

  .)'ב' סי(ע "המובא בטור ושו  



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç"úåôñåä íò ì  קצא  

  אבל בזמנינו שמקור השער הטבעי שמייצרים ממנו את הפאות הוא מהודו שמגלחין שם  –זה רק בזמניהם    וכל[

סינטטי מעורב עם שיער טבעי אסורות גם בבית  אף –כל הפאות  –" בודהה" שנקרא השערות לעבודה זרה   וכל[
עבודה זרה ומשמשיה ותקרובת שלה וכל הנעשה "ב "ז ה"ז דע"ם פ"ש הרמב"כמ, וחצר מאיסור הנאה של עבודה זרה

   אחת משום ולא לוקה שתיםוכל הנהנה באחד מכל אלו , ולא תביא תועבה אל ביתךבשבילה אסור בהנאה שנאמר 
  ].ואין לזה ביטול" ק בידך מאומה מן החרםולא ידבתביא ואחת משום   

   שהרי – שבזה ניתרצו כל הקושיות והתמיהות שהקשו כל גדולי הדורות על שלטי הגיבוריםל סיימו "הנ   והאחרונים

נזיר הוא מביא ראיה שבפאה ' וגם ממס, הלכו בפאה נכריתשבחצר ערכין יש ראיות ' שבת וממס' ממס   והאחרונים
כדחזינן שם שהאשה לא היתה יכולה לנדור נזיר , ר ולכן היו יכולין לנהוג איסור על שער בחצרנכרית לא נהגו איסו

שהרי כשנודרת נזיר היא מחוייבת לגלח והבעל יכול לטעון , אלא על ידי זה שיש לה את האפשרות ללבוש פאה נכרית
ו בענין השער שהוא עיקר "ק, ]ה"א וה"ב מנדרים ה"ם פי"רמב' יע[רקמה יום אחד שהרי נתנה תורה כח לבעל להפר נדריה אפילו בענין שלא תלבש (, שאי אפשי בזה

אלא הבעל יכול לטעון שהוא רוצה , ולא אמרינן אפשר שתכסה במטפחת" אי אפשי באשה מגולחת"וכדאמרינן שם שהבעל יכול לטעון , ]ד"פר החינוך מצוה שעס[תואר בני אדם 

יש בה אותו פעולת נוי ממש שהפאה " אפשר בפאה נכרית"ל היא "ענתו הנ ואמרינן שם שהתשובה לט– )בקשוט השער
היו מוכרחין להשאיר קישוט הפאה שלא לקבל ,  ולכן כשהחמירו בנות ישראל לנהוג איסור בשער בחצר–כמו שער 

  שמבלעדי העצה שאפשר ' כמו שרואים שם בגמ, יה באפשרותן לקבל עליהן איסור על השערהכדי שי, עליה איסור
  .בפאה נכרית לא היה באפשרותה ולא היתה יכולה לנדור נזיר  

   דהרי רואים משם שלבעל –שפאה נכרית אסורה כמו שער  מהגמרא בנזיר יש ראיה מוכחת ומוצקת –  ואדרבה

כ עדיין הוא יכול לטעון אי אפשי באשה "דאל, נחשבת פאה נכרית תחליף לשערה והוי כמו שער ממש  ואדרבה
ממילא לגבי איסור , אם רואים שפאה הוי לגבי הבעל ממש כמו השער ונותנת לבעל מה שהשער נותןכ " וא–מגולחת 

  וגם בספר  –הרי הפאה נותנת ממש מה שהשער נותן , פריעת ראש שאיסורו הוא שמתנאית בשערה לאנשים אחרים
  .כתב זאת )'ק י"ג ס"ח ש"או(" תורת שבת"  

  פרק ח
   שנים על המדוכה הזו של הפאה נכרית ומצאו בדברי שלטי הגיבורים הרבה ח ואברכים בדורינו שישבו"ת   ישנם

א שהביא את שלטי הגיבורים להלכה יש הרבה ראיות ודיוקים "וגם ברמ, הוכחות מוצקות שזהו כוונתו   ישנם
ם וכן כל הקדמוני, "ערוה"י וגם לענין "הכרחים מדבריו שהוא למד כך בשלטי הגיבורים שכל ההיתר הוא רק לרה

א התירו רק "למדו שהשלטי גיבורים והרמ, א להלכה"שהעתיקו את דברי השלטי גיבורים והרמ" מגן אברהם"וה
  זה רק גוף האשה ולא שער " ערוה"משום ש – ' ב' ש ואין בה ענין לכסות ערוה כסי"דמותר בק" ערוה"י וכן לענין "לרה

  .תלוש  

  עם הרבה מגדולי , במשך הרבה שנים, יותר מאלף פעמיםבה לדעת שסוגיא זו נתבררה ונתלבנה בעיון רב הר   וזאת

ש "וקיימו בעצמם מ, ח מופלגים ועוד עשרות אלפי פעמים עם חברותות מרובים"א ועם הרבה ת"הדור שליט   וזאת
עד שיחזור מה , שהאדם אין ראוי לו לדבר ולדרוש באזני העם: וממה שראוי שתדעהו"ל " וז)באגרת השמד(ם "הרמב

: והביאו ראיה מלשון הכתוב, וכך אמרו עליהם השלום.  ואחר כך ידבר – דבר פעם ושתים ושלש וארבע וישנה אותו היטב שרצונו ל

  ואולם מה שיחוק , זה נאמר על מה שצריך לאדם לדבר בו בפיו]. שם כח[ויאמר לאדם : ואחר כך] כז, איוב כח[הכינה וגם חקרה , ויספרה, אז ראה
  .ל"עכ"  אילו יתכן זהשיחזירהו אלף פעמים ראוי לו  –   הספרהאדם בידו ויכתבהו על  

  וכותבים דברים שלא , ירחונים וכתבי עת, כמו שיש כאלה חדשים לבקרים מפרסמים בכל מיני דרכים ופרסומים   ולא

    – הם מפרסמים , ח מופלגים ולא עם חברותות אלא מה שהם כותבים לבד"נתבררו לא עם גדולי הדור ולא עם ת   ולא

  :ל" כותב דברים חמורים מאד וז)ו"ג ה"פתשובה (ם "וצריך ליזהר ולפחד מאד שלא להיכשל בהחטאת הרבים שהרמב   ולא

  , הן שאין להן חלק לעולם הבא אלא נכרתים ואובדין ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים  ואלו

אחד שהחטיא בדבר גדול כגון ירבעם , מחטיאי הרבים כיצד ")י" הושם(  – " 'ומחטיאי הרבים וכו' המינים וכו  ואלו
ארבעה ועשרים דברים  ")ל"א כתב וז"ד ה"ובפ(" 'עשה וכומצַות ואחד שהחטיא בדבר קל אפילו לבטל , וצדוק ובייתוס

. טאוה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל ח"ארבעה מהן עון גדול והעושה אחד מהן אין הקב, מעכבין את התשובה
   והמטה את חבירו מדרך טובה )ב(,  המחטיא את הרבים ובכלל עון זה המעכב את הרבים מלעשות מצוה)א(: ואלו הן

  ".כל שאפשר בידו למחות באחרים בין יחיד בין רבים ולא מיחה אלא יניחם בכשלונם ...)ג(, לרעה  

  אבל אין שום מנוס אין , ו למצוא היתראנחנו חיפשנ –אדרבה , שאנחנו לא מחפשים לאסור את הפאה, לדעת   וזאת

  אנחנו מחוייבים לפרסם את הדברים שמצאנו , ל"ם הנ"ו בדברי הרמב"וכדי שלא ניכלל ח. שום צד להתיר   וזאת

  . בספרים ושלא ידועים   וזאת



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  קצב

  לכן "ל "ל אחרי שהאריך בתשובה לאסור הפאה נכרית וז"וראו מה שכותב הסבא קדישא הרב אלפנדרי זצ  הביטו

ותופשי התורה לומר להם דעיקרא דמילתא בפאה ' והדר גאונו דיברתי על לב כמה מיראי ה' מפני פחד ה  הביטו
חם ליבי בקרבי ומה אענה ומה אומר על אודות הזמן שהגיע לידי מדה זאת שהאנשים אשר ' נכרית שאין להתיר וכו

מי שתופס ספר יתלה עצמו באיזה סברא ' לב ואפית כשלו ונפלו ואין איש שם על "הם צריכים לסייע על דבר כבוד השי
  דחויה מהפוסקים להורות היתר לעצמו ולאחרים ומקלו יגיד לו גם בוש לא יבושו ובאמת אסורה הפאה כמו שער 

   ! "שלה  

  ת כשלו "שהאנשים אשר הם צריכים לסייע על דבר כבוד השי "– אנו רואים כמה מצטער הסבא קדישא על הדבר   הנה

  ".ומקלו יגיד לו גם בוש לא יבושו – יתלה עצמו באיזה סברא דחויה –לו ואין איש שם על לב ונפ   הנה

  ומחמירים עד הקצה האחרון בכל דבר לצאת ידי כל , בדורינו מקפידים בני התורה בכל המצוות קלה כבחמורה  ה"ב

אבל כשמגיעים ,  מחמירים– ביםדברים שאינם כתו' הכל מתקבל אפי, איזה הידורים וחומרות וסייגים, הדעות  ה"ב
מצוה דאורייתא לצניעות בנות ישראל ובזה תלויה השראת השכינה בעם , כיסוי הראש הכל משתוממיםמצַות ל

, ל"סילוק השכינה ועונשים נוראים רח, וחס וחלילה אם לא מקיימים אותה כראוי זה גורם להחטאת הרבים, ישראל
ואנחנו הולכים אחריו , יל שהיצר גייס את כל הכוחות והחיילים שלואלא ודאי רואים בעל – דוקא בזה מקילים

על פאה הוא דרש  – ל לענין זה ממש שאנחנו מדברים"שלום שבדרון זצ' וכמו שדרש הגאון הצדיק ר, בעינים עצומות
וכי ?  עתךיעלה על ד?  הותרה ו' שואלת הגמ!  אמר רב הונא כל העובר עבירה ושנה בה הותרה לו' שכתוב בגמ, את זה

ד ֹי ֶׁשלֹא ָיׁשּוב עו"ֵמר ַרִׁש ֹאו: ק כז"מו, אלא נעשית לו כהתר' ומתרצת הגמ?  יתכן שמן השמים מתירים לו את האיסור
ְוִאם לֹא ... נּו? ָבהנּו ַעל ֶלֶחם ְוֶחְמָאה ָיׁשּוב ִּבְתשּו, ֵכל ֶלֶחם ְוֶחְמָאהֹ ְּכֵהיֶּתר הּוא ַמָּמׁש ְּכִאילּו אוַֹנֲעֵׂשית לו! ָלםִֹּבְתׁשּוָבה ְלעו

ֶרֶרת ֲֹעֵביָרה גו, ֶֹאָחד מֹוֵׁשך ֶאת ַחֵברו – ַעד ְּבֵאר ַׁשַחת – ַרְחָמָנא ִליְצָלן – ְלִכים ּוִמְתַדְרְדִרים ַעדֲֹהלֹא הו, ָׁשִבים ִּבְתׁשּוָבה
ה מספיק בידו לעשות "אין הקב" – "חטיא את הרביםהמ") תשובה ד א(ל " הנם"רמב' ועי, ל"עכ – ֵּכן!  – ֶרֶרת ֲעֵביָרהֲֹעֵביָרה גו – ֲעֵביָרה

ר זה היה בתקופת ההשכלה תקופה קשה לעם ישראל ורבים "וידוע כשהתחילה פירצת הפאה לצאת לרה". תשובה
כ השפיעו "מאשר תלכנה גלויות ראש לגמרי ואח – ופאה של אז – מהגדולים העלימו עין ואמרו מוטב שתהיה פאה

   לגזור גזירה שבנות ישראל לא יכסו ראשיהן וכך התפשט הדבר לאט לאט כדרכו של יצר המשכילים על הצאר הרוסי
  .ישמרנו' הרע עד שנעשה כמנהג ותיקין ה  

  ל בהסכמה "בנימין רבינוביץ זצ' וראו איך חדרה ונתפשטה מנהג חבישת הפאות כמו שהעיד הגאון הצדיק ר  הביטו

הנה מנהג חבישת פאה נכרית " – והרי מקצת מדבריו, "נ בהלכה"פא"פר שהוא העתק מהס" דת משה וישראל"לספר   הביטו
באשמת הצאר הרוסי שגזר על ישראל , ר חדרה ונתפשטה בתוך ישראל קדושים לפני כמאה וחמישים שנה"ברה

ועל כן  לשנות לבושם ולצאת בנות ישראל פרועות ראש בשיתוף פעולה עם המשכילים מחריבי כרם בית ישראל
גם לאחר שבטלה הגזירה נשאר המנהג מאחר שהתרגלו לזה וכך , ת ברירה בחרו את הרע במיעוטובמצב של לי

הגיעה השעה שבנות ישראל עם אשר על כן . עד שנשתכח המקור המשחת למנהג זה, נמשך הדבר בדורות שאחריהם
בפרט לאור מה שנתגלה  , ומצוה וחוב לעודדם ולהסביר להם כל הענין,קדוש ישתחררו מגזירות צוררי ועוכרי ישראל

וכמבואר בפנים הספר ביסודות , גדולי המתירים לא התירו פאה נכרית ברשות הרביםשיש אחרונים שכותבים שגם 
, ויחזרו עטרה ליושנה להתעטר בעטרת הצניעות, ל"ולאור כל זה מצוה וחובה עלינו להסביר להם כל הנ. מוצקים

שכרו מאה פעמים יותר ממצוה , י צער"צוה או לפרוש מדבר איסור שבא לו עכי דבר מ' )ה"אבות סוף פ(ולפום צערא אגרא 
לפי שטוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה ' )'ג ו"אבות דרבי נתן פ(ל "כמאמר חז, )ז, חפץ חיים כלל א( 'אחרת שבא לו שלא בצער

   הגאולה העתידה במהרה ובזכות נשים צדקניות תהיה גם, ובזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים .'בריוח
  .ל"עכ, "בימינו אמן  

  וחדלו ללכת בפאה והתעטרו , ה שיש התעוררות גדולה בענין זה ורבבות נשים קידשו שם שמים ברבים"ב   זכינו

  כן יעזור  – כידוע לכל , וזכו להציל את עצמן מהאיסור הגדול והמכשילה הנוראה הזאת, במטפחת צנועה   זכינו

  .ויתברכו בכל טוב אמן, ה בזה"נות ישראל הכשירות להוציא לפועל רצון הקבת לכל ב"השי   זכינו

  לכן ?  – ? – האם צריך להנציח את גזירת הצאר הרוסי?  – לא הגיעה השעה להשתחרר מגזירות צוררי ישראל   האם

ר "ית ברהא לא התירו פאה נכר"ולפרסם מה שנתגלה שהשלטי גיבורים והרמ, חובה עלינו להסביר כל הענין   האם
  ומצוה גדולה לפרסם את ואין פוסק אחד שמתיר וזה דבר שלא ידוע  – ל"וכמו שמבואר ביסודות מוצקים בספרים הנ

  .וגם להודיע זאת לרבנים שעוד לא שמעו על זה,  לזכות הרביםזה  
  

÷øô è  
  רבנים שהתירו את הפאה וכי ה, אנחנו יודעים שכל מי שקורא כל זאת יש לו שאלה שעומדת לו על קצה הלשון  ועכשיו

  ! – ם ותלמידי חכמים" ויש בהם אדמורי? – לא יודעים את זה  ועכשיו
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  :לזה היא פשוטה מאוד והיא מתחלקת לשתים כדלהלן  התשובה

  , וכבר כמה דורות חושבים כך, כולם חושבים –  וזה פשוט מאוד! –  הם לא יודעים את זה! – כן: הראשונה  התשובה

באר "ויש אוסרין והם ה, יש מתירין והם השלטי גיבורים ואלו שמעתיקין אותו להלכה – וקתשיש מחל  התשובה
,  מפני שכולם רואים שהאוסרין חולקין על המתירין? – ? – ולמה חושבים כך – ואלו שמעתיקין אותו להלכה" שבע

, ס ופוסקים"ת הסוגיא הזו בש ואף על פי שמי שלומד א? – שאם לא כן על מי הם חולקין, אז מזה ראיה שיש מתירין
פ שהוא היה ענק שבענקים כמו "ולכן הם חולקין על השלטי גיבורים אע, רואה שהצדק עם הטענות של האוסרין

  , ר"מתירין ברה – א ועוד פוסקים שמעתיקין אותו"אבל בכל זאת חושבים שהשלטי גיבורים והרמ, שביארנו לעיל
  .גאונים עצומים ועמודי התווך של הפוסקיםואפשר בכל זאת לסמוך עליהם מפני שהם   

  לא ידעו מכל התמיהות העצומות והקדמונים המעתיקין אותו להלכה לא יתכן כלל שהשלטי גיבורים , כמו שהסברנו  אבל

הסבירו בפשטות שאין וכמו שכבר הסברנו שהחוות יאיר ועוד אחרונים , שכל הבאים אחריהם מקשים עליהם  אבל
וגם כל החולקין עליהם היו לומדים כך אילו היו רק  – י"מתירין רק ברהמפני שהם באמת שום קושיות עליהם 

וכל מי , ואת המהלך הזה פשוט לא ידעו כל הדורות,  וכמו שהסברנו כבר הכל באריכות ואין צורך להכפיליכולים
גם היום לא יודעים את זה וולכן כולם הקשו והקשו ונשארו בתמיהות וקושיות , שמעיין באחרונים רואה זאת בבירור

והתורה שלנו היא  – .וזהו שאנחנו עושים, כך אמרו גדולי הדור שכבר שמעו את כל זה – ומצוה גדולה לפרסם את זה
ומושבעים מהר סיני להודות על האמת  "כללי הפוסקים טז סו" שדי חמד"ב' תורת אמת וצריך לחפש ולרדוף אחר האמת ועי

ל שאחד מארבעה ועשרים "ם הנ"וכרמב – ולכן אנחנו הצגנו הכל כאן". ול ועד קטוןולקבל האמת ממי שאמרו למגד
  כל שאפשר בידו למחות באחרים בין יחיד בין רבים ולא מיחה אלא יניחם "דברים שמעכבין את התשובה הוא 

  .ם האלו אנו מפרסמים את כל זה"וכדי שאנחנו לא נעבור על דברי הרמב". בכשלונם  

  אם כל הסנהדרין של שבעים ואחד בלשכת הגזית בזמן המקדש : ונציג אותה בדרך שאלה – היאהשניה   והתשובה

  האם מותר לו להישמע  – מבין לבד מסברא שזה אסור, וכל מי ששומע – הסיקו על איזה דבר שמותר  והתשובה

   ? – או שאסור לו, לסנהדרין ולהקל  והתשובה

  לא תסור מכל הדבר אשר יגידו "ל אומרים על הפסוק " תמהים הרי חזובודאי שאתם, היא שאסור לו להקל  התשובה

אבל יש , )א"ז י"י דברים י"עיין ברש( ! – אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין' אפי" לך ימין ושמאל  התשובה
, "סביר ולא גמירגמיר ולא סביר "כתוב : הוריות דף ב' בתחילת מס, גמרא מפורשת אחרת שאותה לא כולם יודעים
או שלמד את הסוגיא , שלא למד את הענין' ומבין מסברא שאסור אפי, פירוש שאם אדם שומע על איזה דבר שמותר

  לקול הסנהדרין ' אסור לו להישמע להקל אפי, אם אינו מבין מסברא' ויודע מהלימוד שהדבר אסור אפי
   ! – ? – ואם כן יש כאן סתירה לכאורה] ם"שכך פסק הרמב' ה אט שם בהוריות סוף משנ"בתוי' ועי[, הגדולה שבלשכת הגזית  

  אז אינו רשאי , שכל עוד לא דחו הסנהדרין את סברותיו וטענותיו –  מיישב סתירה זו)'דף ז' שורש הא, בספר המצוות(   ן"והרמב

  על ימין '  להם אפייחזור וישמע, לשמוע להם אבל אחרי שנשאו ונתנו עמו וסתרו טענותיו ושבשו סברותיו   ן"והרמב

  .ן"עם דברי הרמב' שמביא להלכה את הגמהוריות ' ריש מסא "ועיין בחזו. שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין   ן"והרמב

  זה יוצא שכל הפאות של זמנינו בין שלימה ובין חלקית בכל גודל שהוא שכל ילד וילדה מבינים מסברא שהן   ולפי

, לסנהדרין' אסור לו להישמע להקל אפי" סביר ולא גמיר"' אומרת אפי' משהרי הג – אסורין, פריצות כשיער  ולפי
לדעתי אפילו אילו בעבר לא היה אף פוסק "א שאמר "גדליה נדל שליט' הגאון האדיר רולפי זה מובנים דבריו של 

  ה תשאלו לכל ילדה ברחוב ותאמר לכם אם פא, כיום בפאות של זמנינו לא היה אף פוסק אחד מתיר, אחד אוסר
  ".מותרת או אסורה  

  ,  אלא כל ילדה יודעת היטב את המציאות איך שנראין כל פאות זמנינו? וכי ילדה היא רב שפוסק הלכה – לשאול  ויש

וכמו שמבואר " פריצותא דגברי"ר הוא מטעם "והיות שכל טעם האיסור לנשואה לצאת בשיער גלוי לרה  ויש
שהרי כל ילד , ממילא סברא פשוטה שהן אסורות, ה"ל פ"ות בשיער כנבראשונים וכן נלמד מדין סוטה שעשתה להתנא

, ועוד יותר – וילדה יודעים שכל הפאות בזמנינו יש בהם אותו פעולת נוי ויש בהם אותו פריצות דלהתנאות כמו שער
משום " פריצותא דגברי"ולא קם ולא יקום חכם אחד בעולם כולו שיוכל להסביר שיש הבדל בין השער לפאה לענין 

שזה נגד המציאות היום יומית שכולם יודעים היטב ומרגישים זאת במציאות על עצמם היטב היטב שהפאות 
כל שכן , אסור היה להישמע להם, סנהדרין היו מורין מותר' הרי שאפי – ויותר, בזמנינו הם פריצות לגברים כמו שער

וכך הם דברי  – א"גדליה נדל שליט' הגאון האדיר רל מ"וכנ – ו שכל הרבנים פסקו שפאות שנראין כשיער אסורין"וק
א "ל ויבלחט"ז אויערבאך זצ" מהגרש)כשעדיין היה מצוי להשיג פאות שאינן דומות לשער(הרבנים הגאונים בכרוז שנתפרסם 

" אין לך יפה מן הצניעות"בחוברת (ְלֵׂשָער ָמה ִֹנים ְמֻפְרָסִמים ַעל ֵּפָאה ַהּדוֹד ַהְרֵּבה ַרָּבִנים ְּגאוֹנ ַקֶרִליץ ְועו"ה ָואְזֶנר והגר"הגרש

ה "ק בני ברק בנשיאות הגרש"צ דק"י בד"שע" משמרת החיים"ו" משמרת הקודש והחינוך"י "ו שיצאו לאור ע"בדף צ" הצנע לכת"ובקובץ חנוכי  – 12עמוד 

ּת "ִמים ְּבׁשּוֹן ַרִּבי ַאְבָרָהם ְּתאוַֹהָּגאו. ַרְייָתאֹאואׁש ְּבִאָׁשה הּוא ִמְד ִֹּכּסּוי ָהרַבת ֹוח: "ל" וז)א"נ קרליץ שליט"א והגר"ואזנר שליט
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אׁש ָֹלם ָּבא ִּכּסּוי ָהרֵֹמָאז ּוֵמעו... ֶׁשִהיא ִמְתָנִאית ִלְבֵני ָאָדם" ְּפִריצּות"ְּדִעַּקר ָהִאּסּור הּוא ִמׁשּום : ָּכַתב" ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם"
, תֹי ִיְׂשָרֵאל ְצנּועוֵׁש ת נְ ֶֹנֶהָּפכו, ִמְּבִלי ֵמִׂשים – ...ת ְּבֵמיָׁשִרין ְלִהְתַּפְרקּות ַהּבּוָׁשהְֹרמוֹּגו... תֹם ַהֵּפאוַֹאְך ַּכּיו, ְלַהְצִניעַ 

י ִלְמִׁשיַכת ַעִין ֶאְמָצִע , ַעד ְלִכּסּוי ְוַהְצָנָעהְֹלִהְׁשַּתֵמׁש ִּבְכִלי ַהנו, ָרֵתינּו ְּפַלְסֵּתרִֹשים ּתוָֹהעו, ְפָנהֹת ִלְּמַּתְכְנֵני ָהאוְֹמׁשּוְעָּבדו
   ֶנֱאַמר ְמפָֹרׁש ֶׁשָּכל 3ּוְבְסִעיף  ל" ְסִעיִפים ִמִּדְבֵרי ָהַרָּבִנים הנ8 ְוְבַדף צז מּוָבִאים 13ְוָׁשם ְּבֲעמּוד ". ּוַמת ֵלב ְוַהְכָׁשָלהׂשְּת 

  : ל"ם וז" הדור והאדמוריד מובא בחתימת גדולי" ובדף צ14בעמוד ושם . ָמה ְלֵׂשָער ֵאין ׁשּום ֶהֵּתרֵֹּפָאה ֶׁשּדו  

  מינים ממינים שונים לא , ר נפרץ באחרונה שנשים נשואות לובשות פאה נכרית הדומה ממש לשער"כי בעוה  היות"

הרינו רואים חובה לעצמנו להודיע דעת תורתינו הקדושה כי  – ו"שערום אבותינו עד שנראין כפרועות ראש ח  היות"
ועבירה גוררת . לא עלתה על הדעת פאות נכריות כאלו, הגו היתר בפאה נכריתשאף במקומות שנ. הדבר אסור מדינא

ושם ]. א שצוה לפרסמו"ה ואזנר שליט"פ הגרש"ל נתפרסם ע"ם הנ"קריאת גדולי הדור והאדמורי[ ".עבירה ובכגון זה אין שום היתר

  דגם , ל דיסקין"מדברי המהרישהוכיח  ]ל"זצ[ א"פ הוראת הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך שליט"עבסֹוף ַּדף קג 
  ".הפוסקים שהתירו לבישת פאה נכרית מודים שאסור שתיראה הפאה כשערה  

  ומתפלא שם על מי שהוא שכתב לו , )ב"ב אגרת קכד עמוד קל"נדפס בקריינא דאגרתא ח(ל כתב במכתבו "ק הסטייפלר זצ"הגה  גם

ק פקודי "י יום עש"בעה – :ל"וז,  להלכה ולמעשהל"ל דיסקין הנ"וגם הזכיר את המהרי – שפאה נראית כשער  גם
ואם נמצא אחד מלאלפים אשר היה ציית וכמובן לעשות ' וכו' ש וכו"לכבוד הנכבד ויר. ה"ש התשכ"ח אד"בדר

נכון שיתקשר . ל"ל דיסקין ז"מלחמה עם זוגתו לקול אחד מחכמי ורבני הדור כל שכן וקל וחומר שיציית לדברי הגרי
וכאן לא נשמע מעולם ממי ' ו אשר הוא מתעסק לזכות את הרבים בעניינים אלו וכו" בירושלם ת...'עם הרב ' מעל

  א "ן ַרִּבי ַחִּיים ַקִנֶייְבְסִקי שליטַֹּגם ַהָּגאו. ק הסטייפלר"ל הגה"שהוא שיאמר שראה פאה נכרית הנראית לבלי הכר עכ
  ".ֶזה לֹא ַמֲחלֹוֶקת, ֶׁשְּבַוַּדאי ָאסּור, ְּפׁשּוָטהֶזה ְסָבָרא , ֶזה ֱאֶמת, ֶמה ְלֵׂשָערִֹאם ֶזה דו: "ָאַמר  

  ַעִנים ַֹמה ֵהם טו: ")א ַמְזִּכיר זֹאת ִּבְדָרׁשֹוָתיו"ל שליט"ד סג"ַּגם ַהַמְׁשִּגיַח הגר(ל ִהְתַּבֵּטא ָּתִמיד "אֹוֶיעְרָּבאְך זצ   ז"הגרש

  ".ת ְּכמֹו ֶּתֶבן ְוַקׁשֹת ָהֵהם ָהיּו ִנְראוֵֹּפאוֲהֵרי הַ , תֹת ֶׁשְּבָעַבר ָהְלכּו ְּבֵפאוֹרוֶֹׁשַּבּדו   ז"הגרש

   בדברי" : )'ט 'ע( מגייטסהעד א"שליט פאלק אליהו פנחס 'ר ג"להרה "שערות כיסוימצַות " החשוב הספר  ל"וז

 לייצב שאסור עליה להשפיע בנסיון ,ב"שבארה פארק בבורו )פאות(= שייטלעך שמייצבת מי עם מכאן בטלפון  ל"וז
 החכמה כל זהו שהלא אותי השיבה ,מכוסות וששערותיה נשואה שהיא הרואה מעיני נסתר ז"שעי באופן שייטעל
 הכוונה ,מאד יפה שהוא שייטעל על אומרים שכאשר לי הסבירה ועוד ,לבתולה תדמה שהאשה ,שביצירתה ותבונה
 ועוד .השייטעל יופי םמדגישי יותר כך יותר שהוא וכל ,ממש בתולה כמו נראית בו שהמתלבש הוא זה בביטוי
 בחשבם שידוך אתה דברו כ"ואעפ שנים ד"י בן היה כבר ובנה שנים כמה כבר נשואה היתה שלה שהבת סיפרה
 מיאוס וכמה התורה נגד יד והרמת בזיון הוא הסיפור דאדרבה בזה עצמה תרומם שלא לה אמרתי .בתולה שהיא
 בבורו רק ולא ,כולו העולם בכל וסקים במסחר הפאותהע כל אצל המציאות הוא וכך .ל"עכ "זה במצב יש ועוול
   ! – אחד פה אמרו כולם ,הפאות מפיצי כל אצל ח"תשנ בשנת שעשו ובסטטיסטיקה – לכל כידוע ,ב"שבארה פארק
  .ובריח מנעול על מיד יסגר כאלו פאות שייצר חרושת בית .לשער דומה שאינה בעולם אחת פאה היום שאין  

  י פרק
  הגיע ,  אומר שמעון הצדיק מעולם לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מפעם אחת:)דף ד(נזיר ' במס, סמתמפור' גמ  ישנה

בני מה , אמר לו שמעון הצדיק, ואיזה שיער יפה היה לו תלתלים, אליו מהדרום אדם יפה עינים וטוב רואי  ישנה
המעיין והפרצוף שלי נראה במים רועה אני והלכתי לשאוב מים מן , אמר אותו אדם, ראית להשחית שיער נאה זה

 מיד קפצתי ! – 'תראה איזה יפה וכו, ר ורצה להחטיא אותי וכאילו אומר לי"מיד קפץ עלי יצה, וראיתי את היופי שלי
ר לנסות להחטיא " הוא ידע שהגורם שהביא את היצה! – יהודים יקרים – ונדרתי שאגלח את השיער הזה לשמים

הוא לא , ועל זה הוא קפץ ואמר אם זה התוצאה של השיער אני אגלח אותו, נים יפהאותו זה השיער שעשה לו את הפ
" שהשיער מייפה את תואר האדם וחוסר השיער מפסידו ")ד"מצוה שע(וזה תואם למה שכתב בספר החינוך , יחטיא אותי

 פריצות וקירוב שלא לגרום, ר"וזהו האיסור שהתורה אסרה לאשה לגלות את השיער ברה, השיער מייפה את הפנים
  הרי ' י כיסוי של פאה נכרית של זמנינו יתקיים רצון ה"כ איך אפשר להעלות על הדעת שע"וא, דעת לאנשים זרים

  . הפאה נראית כמו שיער והפאות בזמנינו הם יותר יפות משיער אמיתי וגורמות לקירוב דעת ופריצות יותר משיער  

  ל "הנה מבואר בדברי חכמינו ז"וזה לשונו " גדר עולם"דמהלספרו א בהק"וראו מה שמעיד החפץ חיים זיע  הביטו

גודל האיסור של האשה שיוצאה בשוק וראשה פרוע דהיינו ששערותיה מגולות בלי כיסוי מה שנשי העם אשר   הביטו
  מר ראו מה או, " עד שאמרו על זה שהוא איסור מהתורהמצד הצניעות כידועאנחנו יושבים בקרבו גם כן נזהרות מזה 

  ...ולנו קשה להבין, שאפילו הגויות הבינו שהשיער צריך כיסוי מצד הצניעותכאן החפץ חיים   
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  היא יודעת היטב שהפאה מייפה אותה ממש כמו שער , אשה עם שכל ישר לא תוכל לומר אני צנועה עם הפאה   אף

שתקח פאה שהיא פחות , תונהאין היום כלה אחת חרדית בכל כדור הארץ שהולכת לבחור פאה לפני הח, ויותר   אף
ותעיד על כך המציאות , מושכת עין יותר מאשה בגילוי ראש, החוש יעיד שאשה חרדית עם פאה, יפה מהשיער שלה

מישהו בעולם חושב , ו אלא לגויות נכריות פרוצות" לא ליהודים ח! – שבכל שנה נמכרות בעולם מאות מיליונים פאות
הן , כי מה יש לה בראש רק פריצות ופריצות, כולם יודעים למה גויה קונה פאה, השגויה קונה פאה בשביל להיות צנוע

  אותם המייצרים ואותם , והפאות שמוכרים בציבור החרדי הם ממש אותם הפאות שקונות הגויות, רוצות רק פריצות
  .יצילינו' היצרים ה  

  זה אסור כמבואר לעיל באר , זה שקר, ר ותגיד שזה צנוע"לרה איך יתכן שאשה חרדית תקנה פאה ותצא אתה   כ"א

ודאי שאשה חרדית לא מתכוונת ולא מעלה על המחשבה להחטיא את הרבים על ,  ושלא תבינו לא נכון! – היטב  כ"א
, אולי היא רוצה להיראות נאה ליד השכנות והחברות', ודאי שאשה כוונתה לכסות את הראש כרצון ה, ו"ידי הפאה ח
ויש שאינם ,  יש כאלה שנזהרים? –  להם אין עינים? – מה עמהם,  גם גברים זרים בסביבה הרי יש! – אבל רק רגע

, הרי זהו כל האיסור של שער, ל גילו לנו שככל שהאדם גדול יותר גם יצרו גדול יותר" חז! – ואדרבא, נזהרים כל כך
  היא נותנת לאשה , ש בצהריםהפעולה של הפאה כל כך מוחשית כמו שמ – ואנחנו לא צריכים ראיה מהגויות האלה

  .את החן המיוחד של השער שלה והרבה יותר  

  ובשיער ,  העיקר שאני מכסה את הראש,הנה כיסוי מה זה משנה, התורה אמרה כיסוי ראש: נשים שטוענות   ישנם

מציאות ה, המציאות טופחת על הפנים של הטענה הזו, קודם כל החוש מעיד ההיפך – תלוש אין יצר הרע כל כך   ישנם
האם , כבר שאלו לאלפי גברים מתי יש להם יותר יצר הרע, הכאובה היום היא שבפאות יש יצר הרע יותר מבשיער

כולם ענו את האמת הכאובה , או חרדית בפאה, י עוברת ברחוב בגילוי ראש"כשאשה שאינה שומרת תורה ומצוות ה
תתארו לכם שאשה תלבוש בגד , וחוץ מזה, ים כךואפילו להבדיל אלף אלפי הבדלות גויים אומר, שבפאה יש יותר

היעלה על הדעת שאשה ששומרת תורה ומצוות תלבש בגד כזה ותצא עם , שגוון הצבע והמראה שלו דומה לצבע הגוף
אשה ' ואפי,  אף אשה שמכבדת את עצמה לא תאמר כן! – העיקר שהגוף מכוסה, זה לרחוב ותטען אין בזה שום חסרון

התורה אמרה לכסות ,  ואם כן גם לגבי כיסוי הראש! – לא תעלה על דעתה דבר כזה, י"ומצוות השאינה שומרת תורה 
כ מה יעזור אם האשה תשים פאה נכרית סינטטי או טבעית "את השיער בגלל שהשער גורם לפריצות וקירוב דעת וא

  זה מציאות שכולם , ר כזה זה חשבון פשוט ואין צורך להיות רב או פוסק בשביל להבין דב! – הרי זה ממש כשער
  .יודעים ומרגישים בעצמם  

  שאם הפאה אינה , נזיר שהפאה עושה את אותה הפעולה שהשער עושה' הרי זה גמרא מפורשת במס –  ובאמת

הרי הבעל יכול לטעון אני רוצה דוקא שער שזה נותן לי מה שפאה לא , עושה את אותה הפעולה של שער   ובאמת
אבל לדאבוננו המצב היום עקב  – ל"אם נדרה שלא תלבש רקמה יום אחד כנ'  לטעון אפידהרי הבעל יכול, נותנת

, גם השתכללות הפאות מתקדם באופן מבהיל מיום ליום, ההשתכללות בעולם בכל הדברים שמשתכללים והולכים
  לאן יגיע ,  הלאהומי יודע מה יהיה – כידוע ומפורסם לכל, והפאות היום יש בהם גירוי יצר הרע הרבה יותר מהשיער

   ! – גם על הדורות הבאים יתבעו זאת מאתנו – האחריות רובצת עלינו, השתכללות הפאות  

  הרי ברור שאם הבעל ירצה שתלך בשער מגולה היא לא תישמע  – הטוענות שהולכות פאות משום רצון הבעל  ולאלה

  וגם כל אשה יודעת היטב , רות כשיער מדאורייתאשאסו, כך הוא ממש הדבר בפאות זמנינו, לזה כלל ועיקר  ולאלה

  . בלב את האמת שהפאה מכשילה ממש כמו שער והרבה יותר מזה  ולאלה

  והפאה מכסה , גם כאלה הטוענות טענה של צדקות כביכול שהמטפחת זזה לפעמים ומבצבץ קצת שיער וכדומה   יש

הלכות " בית יוסף" וגם כל אחד יכול לעיין בעצמו ב– ל"והרוצה יתקשר לטלפון הנ, יש הרבה לענות על זה – הכל   יש
. ע ויראה מפורש בשולחן ערוך שזה אינה טענה כלל" ובכל נושאי הכלים מפרשי השו)'סעיף ב(ע שם " ובשו)ה"סימן ע(ש "ק

א הוא השיב חד וחלק "אולם נזכיר בקיצור שכשטענו את הטענה הזו לפני הגאון מורינו רבי שמואל אויערבאך שליט
כ תכסה את כל הפאה כולה "ובכלל אם היא מתכוונת לזה באמת א – ".הפאה היא הרי כולה גלויית ראש: "באמרו

  ששער פאה אסור כמו שיער של עצמה כמו שכל אחד , במטפחת ולא ייראה לה לא שיער של עצמה ולא שיער של פאה
  . יודע ומבין  

  צריך לחשוב על השקר שבדבר ולא יתכן שנשי , יש משהוואחיות מי שיש לו קצת רגישות הנפש שעדיין מרג  אחים

האמהות הרי , אמצעי למשיכת עין תשומת לב והכשלה, ישראל הקדושות ישתמשו בכלי שנועד לכסוי והצנעה  אחים
הם לא הסתירו , מוות' תחת גזירות ועונשי מאסר ואפי, הקדושות שלנו בכל הדורות מסרו את נפשם על קיום המצוות

אנחנו , הנה – והראו לכולם, ואדרבה בגלוי ולעין כל בעזות של קדושה הם בזו לכל הצוררים, מצוות שלהםאת קיום ה
במצב שאף אחד לא ' ואנחנו נמצאים היום תהילה לה, אני בת נאמנת לאבינו שבשמים, ועושים את רצונו' עבדי ה

שים מכסים את השיער וכאילו לא מכסים ומה אנחנו עו, אף אחד לא מכריח אותנו ללכת בגילוי הראש, רודף אותנו
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איך קורה , שהתדרדרנו לדרגא כזו, איך קרה שהגענו למצב זה, יצילנו' ה – או שמכסים בדבר שיש יותר גירוי היצר
, לא להתבייש" 'ויגבה לבו בדרכי ה"צריך להתגאות , ו אסור להתבייש" ח? שאנחנו מתביישים במצוות התורה

כל אחת ואחת  ! –  פשוט חסרון ידיעה! ! ! לא יודעים ! –  ? – אבל מה – ..מצוות ם להראות לכולם אנחנו שומרי
וצריך , צריכה לקחת את עצמה בידיים וכמו שהבאנו שנודעו דברים ברורים ומוצקים בענין הזה של פאה נכרית

 ישמעו על איזה סוג אם, זה חיוב מן התורה, לדעת את האמת ולהפיצה – להתעניין ולעשות הכל כדי לדעת את כל זה
 – דג שהוא לא כשר או מסוכן אז תיכף ומיד יפסיקו לאכול את הדג הזה עד שיתעניינו ויחקרו על זה היטב כידוע לכל

הפריצות של הפאות  – קל וחומר בעניין הפאה שחוץ מהאיסור החמור של פריצות זה גם גורם להחטאת הרבים
  . כולם לפרסם כל זה לזכות את הרביםוגם חיוב על – ברחוב שורפת את נשמות ישראל

  בואו נחשוב , זה לא הכל אבל במה שנאמר כאן יש בו די חומר למחשבה ולהשתנות, נחשוב על כל מה שדיברנו  בואו

הרי כל החשש זה מה יגידו , ב"ז ובעוה"ב כנגד ההפסד בעוה"ז ובעוה"כמה הרווח בעוה, חשבונו של עולם  בואו
לכל  –  תחשבו כמה זמן יקח להם להסתכל עליכם! – ? – יך אני אלך לאיזו שמחה וכדומה א! –  החברות! – השכנות

המרירות , תראו שהכל עובר במהירות, אחר כך תרגישו כמה השקר הוא גדול וכמה הרווח הוא גדול, היותר שבוע
 כך ,ו בכל הדורותכך עשו אבותינ, נועם המצוות והטוהר ומתיקות החיים, ישאר רק הנועם – והבושה יחלפו מהר

מה תגיד השכנה או מה , תחשבו מה עדיף, בזכותו כל עם ישראל נושעו – עשה נחשון בן עמינדב הוא קפץ לתוך המים
  חן , ועל הראש נשים מטפחת שנותנת יופי יהודי וחן יהודי אמיתי,  את היופי של הפריצות נשאיר? – תגיד השכינה

  .תחזקנה ידיכן ואשרי חלקיכן, תן הולכות בדרכי האמהות הקדושותא, הוא למעלה שמח בכן, לאבינו שבשמים  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ומלשונו שם) ז"ת' ע, ב"דרשות ח(ש מרן החתם סופר "עיין מ
ביכולתו להשיג מושכלות כי זמן זמנים טובא ' הנה בלי ספק החכם המלמד לאחרים יתבטל הרבה מהשיג מה שהי

ה חפץ בזה מאד ורוצה בזה יותר ממי שמעמיק ואינו מלמד "אלא הקב, ו בלמד דעת את העםעידן ועידנין יבלה זמנ
למעלה ואומר להם שיצוק מי  ה מדבר פה עם שרש יעקב וישרון"הקב ...] ו"פ' בשער אהבת ה[ה "ש בח"לאחרים כמ

 מתריסים ח מורה להם דרך ישרה"השכיח מאד בזמנים הללו כשת...החכמה ורוחו הקדושה על זרע ישרון 
בקיצור ויש שאומרים שגם הם לומדים ולא מצאו כן , ואומרים זהו תורה חדשה לא שמענו מעולם כזה

י שאני עם הארץ "אעפויש מי שאומר , זכורני כמה רבנים וכמה קהלות ונהגו בו היתרויש אומרים , ה"של
בין כך ובין כך  ? דשה שלוש בתורה עד שבא זה עם תורה ח"מ לא אבין וכי עד עכשיו עברו אבותינו עמ"מ

ה עוד ליעקב וישרון דלעילא "בטיח הקבה... ח"מוכיחים בראיות כאילו הם הלומדים ויודעים יותר מהת
עוד מלבד , מ להורות נתן בלבו"ומ, ל"י לא ירווה צמאונו כנ"י בשור צדק שע"ח ע"מלבד מה שיפסיד הת

ואת כל זה ישא ... מללמדם וחוזר ומלמדםח ולא יקוץ "ואת הכל יסבול הת, כל זה יסבול מהם הרבה
עם הארץ אני לומר ' וזה יקרא בשם יעקב ',גם אני מלומדי תורה כמוהו' פי' אני' זה יאמר לה': ומפרש יותר. ויסבול

שמעתי מ "ח מ"י שאינני ת"אעפאומר ' פי' ובשם ישראל יכנה' וזה יכתוב ידו לה 'מ לא שמענו כזה מעולם"להכריע מ
המקום והקהלה הלזה כי רשותו ומקומו יאמר ' פי' וזה יכתוב ידו' חרים וקהלות רבות לא עשו כזהח א"וראיתי ת

מ לא "ומ, זהו בשם ישראל יכנה שאלתי רב אחר ואמר לי בפירוש אין הדין עמך או יאמר היה בה חכמים רבים
ברי דודים חקוקים ל דכה "נראה לעין אי... יכעוס עליהם ויעשה את שלו להודיעם חקי אלקים ותורותיו

כי דלת העם דרכם להתלות באילן גדול י להיות "נבוא אל המכוון בעזהו. ונבין כי האמת אתםלמעלה 
ח לבלתי שמוע אל השופט ואינם נותנים לב "ז מפקפקים על ת"פלוני ופלוני ועי' לאמר ככה ראיתי אצל ר

ה משיב אין אנו צריכים לכל זה כי תורה "והקב ...ן בין זמן ומקום ועובדא ההוא לזמן ומקום של עתה וכדומהילהבח

התורה היא מאתי תצא , ח בדורות שעברו הנקראת תורה חדשה"ותה תורה שחדש כל תא' חדשה מאתי תצא פי
  שיהיה הרב רק ...  .ואין בהם פקפוק ולא נשאר מקום להרהר'  כל ישמעו מפי כי כל דברי חכמים קיימיןלעי

   .ש באורך"ע... לא שליח של עצמו להנאת ממון או כבוד', בר במלאכות העושה הד' צבקות פי' מלאך ה  



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç"úåôñåä íò ì  קצז   

. דף נא(ל בפסחים "ל בשם רבותיו ז"א ז"ש הריטב" הביא מ)א"ח קמ"ד וח"ג וצ"ד ע"ט וח"א שנ"ח(ז "הרדב  ת"בשו

 להחמיר עלה דמתניתין דמקום שנהגו והדבר פשוט שאין משנתינו וכל הגמרא אלא במנהג שהוא) ה וכתב עוד"ד
 צד איסור כל שנראה שיש בו אבל במנהג להקל לעולם אין חוששין לו ואפילו היה על פי גדולים שבעולם

במקום שאין האיסור ברור והמנהג קבוע כבר עד שאי אפשר לו לבטלו אפילו הכי כיון שאינם בני ומיהו 
 מעט קת עד שיוכל להחזירםיש לו לעשות לעצמו בענין שלא יהיה בדבר מחלוואין כח בידו לבטלם תורה 
  והדברים : "ז"ז הרדב"ומסיים ע. ל" עכ'ואם הטעות מוכרע אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד המעט 

  ".ומהם אין לנטות ימין ושמאלהאלו מורים על שלימות אומרם ומיישבין את הלב   

 לדבר –אל כענין ומשיב כהלכה שו"'  שבעה דברים בחכם וכו)ז"ה מ"באבות פ(רבינו עובדיה מברטנורא   ל"וז
ואז הרב משיב , התלמיד שואל כענין כלומר באותו ענין שהם עסוקים בו, והכי פירושו. אחד הוא נמנה כאן

על דרך שאמר רבי חייא . שישיב שלא כהלכההוא מביא לרב , אבל אם ישאל התלמיד שלא כענין. כהלכה
  וכן אתה מוצא באנשים אשר היו . יה במסכתא אחריתי כי קאי רבי בהאי מסכתא לא תשייל)'שבת דף ג(לרב 

  ".טמאים לנפש אדם שראו את משה עוסק בהלכות הפסח ושאלו לו באותו ענין  

ֶׁשּלֹא ִיְהיּו גֹוְמִרין : "י"פירש. )א"אבות ריש פ(הוו מתונים בדין "בביאור האזהרה הראשונה של אנשי כנסת הגדולה 
שצריך לו לאדם ליישנו כדי לעיין בו יפה ... ין ּבֹו ְּבעֹוֶמק לפי שהדין יושב ברומו של עולם ַהִּדין ִּבְמֵהָרה ֶאָּלא חֹוְקִר 

שיאחרו לחתוך הדין ולא : "ם שם"וברמב". שיהיו מתקשים ומתחממים בדין שמתוך כך יצא הדין לאמיתו... 
: וברבינו יונה שם". ּו ִנְגִלים ִּבְתִחַּלת ַהַּמְחָׁשָבהיפסקהו מהרה עד שיבינוהו שאפשר ֶׁשִיְתַּגּלּו ָלֶהם ִעְנָיִנים ֶׁשּלֹא ָהי

אך בהמתנה , למורים הוראות ולפוסקים הוראות ולפוסקין את הדין אמרו ְלַבל ִיְסְמכּו ְּבַמְחָׁשָבה ִראׁשֹוָנה"...
אין פ שחשב לומר האמת "כי האדם הממהר להורות נקרא פושע ואע, גדולה ובעיון הדק לבל יטעו בשיקול הדעת

אשר לא נתן בלבבו לאמר לבב הנמהרים לא יבין לדעת כי הטעות בכל אדם מצוי , זה שוגג אך קרוב למזיד הוא
לכן האדם המורה יש לו לישא וליתן בדבר ולהחמיץ ... ל הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון "וזהו שאמרו רזהוא 

  לפול על פלפולו עד שידין דין אמת לאמיתו ִּכי המחשבה ולהשהותה שעל ידי זה מוסיף סברא על סברתו ופ
  .ל"עכ, "ְבַמֲחָׁשָבה ַהְּשִנָּיה ִיְרֶאה לֹוַמר ַמה ֶׁשּלֹא ָרָאה ָבִראׁשֹוָנה  

אבל בעלי תלמוד הן , הן בעולם היצירה, ל מי שלומדים משנה ואין מבינים בדיוק"כתב וזח ,גספר נהורא דאורייתא ב
אלין קליפין אינון קושיין דחפיין על הלכה דאיהי מוחא מלגאו ולית בר נש יכיל דב וכגוונא "ג ע"בתיקונים דף י... בבריאה

) יד(ולכן נמשלו בעלי תלמוד בחגיגה . כ"ע' למיכל בנהמא דאורייתא דאתמר בה עץ חיים היא עד דזריק קושיין מהלכות כו
ג נפות כמובאר "הגוף צריך דישה וטחינה והרקדה בישכמו חיטה שהיא מזון ' ש בחסד לאברהם מאמר שני נהר ט"וכמלמשען לחם 

 אם לומד הלכות ומשניות בלי עיון בהלכה שהיא לחם ומזון הנשמהכן , כדי להפריש הקליפות מן הסולת, בדין לחם הפנים
  דהיינו כשמורה הלכהשלפעמים עוד מזיקין לנשמהודיוק ופירוק הקושיות ויגיעה הן כמאכל הקמח עם הסובין והמורסין 

ח כתב אם תעסוק כל "ובנהר כ. אבל המשנה עם התלמוד והעיון והפלפול ובירור ההלכה היא כסולת נקיה. מתוך משנתו
: א דף קל"ח[בזוהר ' הנזועל המדקדק בה נאמר יעשה למחכה לו ' ימיך בתורה בלי השכלה אתה אוכל חטין עם הסובין כו

ואלין אינון דדחקין למלה דחכמתא ודייקין לה ומחכאן , בדבריםחכה את איוב ) ב"איוב ל(מאי למחכה לו כמה דאת אמר 
  והוא חייב מיתה כיון ' והעוסק כך בתורה בלי הבנה כל מה שאפשר בידו הוא מערב קודש בחול כו] לה למנדע ברירא דמלה

  . שבידו לפלפל בתורה ואינו עושה בזה הוא מחזיק ידי הקליפות ומעמידן  

ומטבע בני אדם לקרוא את הכתוב בספר : "ד"ד אות י"ח סימן ס"און איש וזה לשונו הזהב של מרן החזו
ון חכמים כי דבריהם נכתבו שומקניני החכמה להתרגל לדקדק בל, בשטחיות ובמהירות כקורא אגרת

ובשביל , וקריאת המהירות וקריאת העיון הן הפכיות על הרוב ותוצאותיהן נגדיות, בדקדוק עיוני
יקרה שחכמים יקראו בספרים וייחסו להם , ביחוד לבעלי תפיסה מהירהנטיית האדם אל החפזון ו

  וביחוד בדברים שבאמת הם , או שלא ימצאו את הדייקנות שבהם, דברים שלא חשבו ולא פיללו

   ...."עמוקים והכתב נפגש בקושיים להבליט את עומקם  
לפני הרחבת הדברים היה מלבן : בת מירל ראש ישי"מתאר סדר לימודו של הגאון רבי חיים זצ) ז"פ(ספר מוח ולב ב

לאחר מכן היה מפרט את משמעות המילים הפשוטה , הבהרה והרחבה, לעצמו בקול את הנקודות הטעונות ביאור
עד שהיו , ומובנן לכאורה ואט אט היה מונה והולך את הקושיות והבירורים הצריכים לאותה נקודה וכך היה ממשיך

יש בני תורה '. 'פשט': חיים' קרא ר, לפועל היוצא של יגיעה רבתי זו. רים בפשטותםהדברים מאירים באור אחר ומזהי
  אך .   זה הפשט בדבר-  וזה פשוט רק לכאורה -נראה להם שמה שפשוט '. היה אומר', פשוט'ל' פשט'שלא מבדילים בין 

  .ריפההפשוט הוא ט, לימוד הפשט הוא הכשר שבלימודים. יש פשט ויש פשוט. זוהי טעות נלוזה  



øåáéâä éèìù ïâîéíäå îø"à ïâîäå íäøáà  קצח

  ט"ק ירושלים בשנת תשנ"אמרנו להביא כאן מאמר התעוררות לצניעות שנדפס בעיה, שלא להוציא הניר חלק

äìòðå äáåùðäìòðå äáåùð  
כי אם לאנשים כמותינו אף , "מסורתיים"ואפילו לא ל, לא למודרנים, פנייתנו זאת אינה מיועדת לרחוקים

  !!!אליכם אישים נקרא, יעותלרבות מטובי המשפחות היודעים ומעריכים את ערך תפארת הצנ

  כולנו עדים למראה עינינו בעשרות השנים האחרונות אשר בכל העולם נדלק ונתעורר גל של תשובה והחיפוש , יקרים  אחים

  וביקוש אחר האמת שלא היה כמותו מעולם ורואים בחוש כי הוא קול קורא מן השמים באחרית הימים ככתוב בתורה   אחים

  . ועוד הרבה פסוקים בתורה ונביאים וכתובים' בך וכואת לב' ומל ד  אחים

  מרנין את הלב הוא לראות אנשים ונשים מקצה העולם אשר שינו את כל ארחותם ועברו מליוני נסיונות ועשו מהפך אדיר   מחזה

  . למען האמתבחייהם וקיבלו על עצמם עול מלכות שמים בשלימות ושינו את כל מהותם והנהגתם ושמם ולשונם ולבושם   מחזה

  . מחזה זה הוא כבר חזון נפרץ למאד וכבר כמעט אין בו חידוש  מחזה

  מזו אף המון הנחשלים שבנו בדור העבר ָמָחַרת השואה הנה זכינו לראות את בניהם ובנותיהם נטועים וספוגים בחינוך   יתירה

  .ט אשר אתנו בחיים"ע ולהבלח"התורה והישיבות והחסידות בזכות עמל צדיקי וגאוני הדור נ  יתירה

  ועלו בזה הרבה מדרגות , בכל העולם כולו רואים אברכים לאלפים היגעים בתורה יומם ולילהרבבות עם ישראל   ובמקהלות

ואין זה סוד כי גם בחוגי הישוב החדש וכל סביביו איכשר בו דרא הרבה בתורה ובחסידות . יותר מאבותיהם  ובמקהלות

  שגם בהם מסתמן , ל להתעלם מאשר קורה בחוגים שאינם נמנים דוקא על המחנה החרדי ממשאף לא נוכ. בצניעות ובהשקפה

  .שינוי לטובה בכמה וכמה פרטים לעומת דרכי אבותיהם  

  : השאלה הנשאלת היא, ועתה
   -?  איפוא אנחנו עומדים-?   מה אתנו

  ?ו יורדים"או ח? האם אנחנו גם עולים    

  וכבר . ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה") ה"ז ה"תשובה פ(ם "ש הרמב" למען נוכל ליגאל וכממעוררים רוח טהרה בעולם  משמים

  ' הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבואו עליך כל הדברים וגו  משמים

  ?כים למה אנחנו מח-אם כן ". ' וגואלקיך' אלקיך ושב ה' ושבת עד ה  משמים

  הרי בעשרות השנים האחרונות כולם חוזרים בתשובה והכל משליכים אליליהם ופסיליהם ולו גם במחיר , נפשפש בדרכינו  הבה

האם גם אנו לקחנו חבל בהתעוררות תשובה הזאת המופיעה ובאה מן ? דבש הזאת - האם גם אנחנו טעמנו מהעוגת. כבד  הבה

  האין התעוררות אחינו שבחוצות מזכה ? רכינו ואף במחיר עזיבת ההרגל והנורמההאם הננו מוכנים לעזוב משוגות ד? השמים

  ?ומחייבת אותנו כולנו   

  ו הגלגל "ואולי אף ח, נפקח עינינו האם בעשרות השנים האחרונות אנחנו התקדמנו לטובה או שמא ירדנו אחורנית חלילה  הבה

ת הרחוקים השותים בצמא כל פירור של יהדות ואיך מתרפקים הם בערגה איך אנו נראים לעומ. י עוד ועוד"מתדרדר במדרון ה  הבה

  ואנחנו אשר אסמינו מלאים בטוב טעם זקנים אשר ילדותינו רוויה מנועם זיו יראת חטא וצניעות והתנהגות , אחר כל ניצוץ של מסורת

  ?ו לאן שנגיע"ומי יודע ח. ירחם' ות ללא חוק דועתה אנו מחבקים אשפתות כמה רחקנו מדרכיהם ועוד הפרצות נפער, אבותינו ואמותינו 

  . כמו שבאנשים הדבר הגדול ביותר הוא לימוד התורה, א שהמדרגה הכי גדולה בנשים הוא צניעות" הרי ידוע בשם הגר-  והנה

לא ו.) מ פז"ב(" הנה באהל"וכך רואים בתורה הקדושה שהמלאכים סיבבו דבריהם כדי לשבח את שרה אמנו בצניעות   והנה

, )יב,י בראשית כא"רש(" שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות"כגון שהיתה גדולה בנביאות , שיבחוה במעלות יתירות אחרות שהיו בה

:) מגילה י(וכן בתמר זכתה למלכים ונביאים רק בזכות הצניעות שכיסתה פניה בבית חמיה . )ה,שם יב(או שהיתה מגיירת הנשים 

  ישרפוני ואל אלבין "או בזכות שהיתה בעלת מדות כזאת עד כדי מסירות נפש שאמרה ,  ֵשםולא בזכות ייחוסה שהיתה בתו של

  ..)יומא מז (ובקמחית:) שבת קיג (וכן מצינו ברות. )כה,שם לח(" פניו  

  אמרינן שם . ביומא ט. ל קראו לזה בכינויים מחרידים"ל חומר ענין הליכה באופן שמושך את העין עד שחז"בחז  ומפורש

  , שהיו מהלכות בקומה זקופה וארוכה בצד קצרה' מפרשת שם הגמ. בגמרא  שמקדש ראשון חרב מפני גלוי עריות  שומפור

  . ישנים' ש ובתוס"ל ע"ל למראה עינים באשה גלוי עריות ממש רח"קוראין חז: וכן ביומא עד. עיין להלן  

י") יב,ג(' הנביא ישעימקונן   וכה לּו בוֹ  ...ַעּמִ ים ָמׁשְ נֹות ִצּיֹוןכמו שאמר למטה "י "פרש, "ְוָנׁשִ ְבהּו ּבְ י ּגָ    והטו לבם ַיַען ּכִ

עוּ ". "לרעה  וכה ּלֵ ֶריָך ַמְתִעים ְוֶדֶרְך אְרֹחֶתיָך ּבִ י ְמַאׁשְ ַמְדִריֶכיָך ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְלָאְׁשְרָך ְּבֶדֶרְך טֹוב ֵהם ַמְתִעים "י " פרש- " ַעּמִ

כלומר אותם שהיו , מאשריך כמו מישריך: "ק"וברד". ָהְראּוִים ְלָאְׁשְרָך ֵהָּמה ַיְתעּוךָ : "אובאבן עזר". ִּבֵּלעּו קלקלו. אֹוְתךָ 

   המנהיגים המדריכים אותך המה מתעים -מאשריך : "ובמצודות שם". ראויים לישר אותך בדרך הטובה הם הטעו אותך

  .ש"ע"  אליו וכפל הדבר משחיתים דרך הישר שהלכת בו מאז למען לא תשוב- בלעו : אותך מדרך הישר  



ðä àéâåñä ìëî äøö÷á øåàéáå äøæç"úåôñåä íò ì  קצט  

ַלְכָנה ּוְבַרְגלֵ ' ַוּיֹאֶמר ה" :טז  ובפסוק רֹות ֵעיַנִים ָהלֹוְך ְוָטפֹוף ּתֵ ּקְ רֹון ּוְמׂשַ ַלְכָנה ְנטּויֹות ּגָ נֹות ִצּיֹון ַוּתֵ ְבהּו ּבְ י ּגָ   ֶהם יַיַען ּכִ
ְסָנה  ובפסוק ַעּכַ ושעל עוון זה חרב בית המקדש , ן גילוי עריותקוראים למעשיה:) יומא ט (ל" שחז-? מה עשו נשים הללו". ּתְ

או . דהיינו שהיו מהלכות בקומה זקופה, י שם שהיו הולכות באופן שמושך את העין"מבואר ברש? -'?הראשון כדאמרו שם בגמ

ְסָנה. "שהיתה ארוכה מהלכת בין שתי קצרות כדי שתהא נראית צפה למעלה מהם ַעּכַ ובאברבנאל  אבאבן עזר' פי, "ּוְבַרְגֵליֶהם ּתְ

  ר "ל שהיו מכניסות יצה"י מביא מחז"ורש. שהיו הולכות בנעליים מצויירין' י קרא פי"ובמהר. בנעליהן" משמיעות קול"ק "וברד

  .ש"וע, עכס הוא ארס של נחש,  זה של נחש באופן הליכתןעכסכ  

ּיֹום"ח "לזה סיים בפסוק י  ובהמשך ְפֶאֶרת ֵאת' ה ָיִסיר ַההּוא ּבַ mi ִסיםָהֲעכָ  ּתִ ¦qi ¦a §V ©d§e ֲהֹרִנים ַ   : דברים'  בפסוק זה מונה ג".ְוַהׂשּ

ֲהֹרִנים"  ובהמשך ַ ִביִסים ְוַהׂשּ ְ ְסָנה"ים האמורים לעיל עכסוהשווה השביסים והשהרונים לה" ָהֲעָכִסים ְוַהׂשּ ַעּכַ  -". ּוְבַרְגֵליֶהם ּתְ

ּיֹום ַההּואה "בד, )ח"על פסוק י (י"ל רש"וז מהם ֵאת ִּתְפֶאֶרת ָהֲעָכִסים ' ה להשיב את ישראל אליו ָיִסיר ה" כשיבוא הקבלעתיד לבא", ּבַ
  ה "ובד". המנעלים אשר ברגליהם אשר בהם תעכסנה", ָהֲעָכִסיםה "ובד". שלא יהיו תולין תפארתם בנוי תכשיטי נשים ודברי נבלה

ִביִסים   ְ ֲהרִֹנים ה"ובד". לתכשיטי הראש ]מיני כיסויי ראש[ מיני שבכה", ְוַהׂשּ ַ   .]גם זה סוגי ומיני כיסויי ראש[" יונתן תרגם סבכיא "ְוַהׂשּ

  ל שהם כיסויי הראש העשויים "יוצאים מבוארים ומחוורים כשמלה שכל סוגי המנעלים ְוַהְּׂשִביִסים ְוַהַּׂשֲהרִֹנים הנ   הדברים

  מכּונים , ם ומחטיאות את הרביםוהנשים המתעטרות בה, באופן שמושך את העין מכניסים ארס של יצר הרע   הדברים

י": ועל העם הנכשלים בהם קונן הנביא, ב"י פסוק י"עיין רשל " רחבגינויים חמורים ומסמרי שער   הדברים לּו בוֹ -ַעּמִ ים ָמׁשְ   ".ְוָנׁשִ

  ר לו עשה כך לשנות עוד ר שהיום אומר לו עשה כך ולמחר אומ"ולאט לאט כדרכו של יצה, שהענין התחיל בשינוי משהו שבמשהו, לדעת   וזאת

וכך זה המשיך , משהו באופן שלא ירגישו ולא ישימו לב להוכיחן ולהעמידן על מקומן מגודל הסכנה הכרוכה בזה שאחריתה מי ישורנו   וזאת
ים שזה והרבה מאד מתלוננ, והחטאת והכשלת הרבים שנגרם מזה הוא נורא ואיום. י"הלאה עד שאי אפשר כבר לעבור ברחוב בלי להיכשל ה

וכל כך החמיר המצב עד שהגיעו . ושזה מהאיסורים הכי חמורים שבתורה רחמנא ליצלן, וזועקים שניזוקים מזה ברוחניות, מפריע להם מאד
  ל " בראותם גודל התרחבות הפרצה ר-במסתרים תבכה נפשם , רפתה רוחם ואזלה ידם מלפצות פה, בכל המחנה' הדברים שרוב רובם של יראי ה

  .שלא ידעו חומרת הדבר עד היכן הדברים מגיעים, ם הכי טוביםאף בבתי  

  ועתה במסתרים הן מתחרטות שרואין בעיניהן את מה , יודע אם הגורמות לזה הם לא אלו שהתחילו לשנות במשהו ולא ראו העלו על דעתן לאן שזה יגיע   מי
כי אכן , וזאת למודעי כדי לקחת מוסר השכל והחכם עיניו בראשו. י" שעוד נגיע הומי יודע לאן, ואין לאל ידם להושיע, שגרמו במו ידיהן לאן שהגענו   מי

  הראשונות שהתחילו בכיסויי ראש המושכין העין כבר מתחרטות מאד בראותם את החטאת הרבים שגרמו מה שעללו לנפשן ולנפשות ישראל עם קדוש 
  .י"ז ה" על עצמן בכל מה שנגרם עיבאמרם שלא ידעו את התוצאות ולא ידעו את האחריות הגדולה שלקחו  

  כי בנשים כשרות עסקינן שלבם ער ונכנע לכל דבר שבקדושה וברור שאם , כי כל זה הוא בלא יודעין ובלא כוונה, האמת ייאמר    והנה

  תלאות היו כולן מתגברות על יצרן שמפתן לזה בכל מיני פיתויים ואמ, היו יודעות מה שגורמות בזה מכשול והחטאה לרבים    והנה

  .ל"והיו מתעלות במעלות הקדושה לשוב ולהחליף לכיסויים כשרים בלי כל השינויים שנכנסו בעצת היצר רח, ותירוצים שונים ומשונים 

  שהרי במעט התבוננות ברור לכולם שכל השינויים לא באו מצד ! ונתבונן איך שהיצר הרע מרקד בתוכנו, נעמוד רגע קט   עתה

כי הלא היצר הרע אינו ? ל"לעוד התדרדרות רח? ּוְלַמה מחכים? כ ָלָמה שותקים"וא. י"מצד יצר הרע ה, ט אלא להיפך"יצה   עתה

ולהכפיש , כי אם מחפש בכל טצדקי לחתור ולפרוץ עוד ועוד ולערטל אותנו מעוד רגשות קודש, ושוקד על שמריו ואינו מסתפק בזה

ואנו עומדים חשופים ונרפים למול מגפותיו , רוח הרחוב המּושחתיותר את אצילות נפשנו ולהשליט בנו בכל דרך אפשרית את 

, י חיילותיו ועוזריו וכל מיני שלוחיו של היצר הרע"ובכל עת ועת ופקידה ופקידה צצים ופורחים אצלנו ע, המפילים חללים חללים

המרוץ המטורף הזה אינו ? וללת בנוכל מיני כיסויי ראש שונים שמושכין העין המענים את נפש כל טהר לב ומי יעצור למגפה המשת

  ומי יודע לאן " סלתה ושמנה" ה- דהרת ההתגנדרות וההתייפות ללא מעצור אחזה אף את טובי המשפחות , פוסח על טובי הבתים

  . ל"הלא כל זה תעתועי היצר הסוכן בנו ומוביל אותנו בארחות עקלקלות אשר כל ָּבֶאיָה לא ישובון רח, נגיע בדהרה שוטפת זו  

  חבים אנחנו לסגל . מלחמת הקיום נכפתה עלינו!  אין עמידה וחניה-או עולים או יורדים , אנחנו עתה על אם הדרך  עומדים

וכמו שאמרו צדיקים רמז בפסוק כי ממנו , ובאמת מדוע לא נקח לעצמנו מטכסיסי האוייב, לעצמנו טכסיסי מלחמה  עומדים

ואינו מוותר על דבר קל ומשהו , ללמוד ממנו איך שהוא מתאמץ ופועל ולא נח לרגעשצריכים , ר"מהיצה, ממנו', נקח לעבוד את ה

  כך , ושש על כל משהו שמצליח לקלקל בהם, אף על החוגים היותר חרדים, ואינו פוסח על שום חוג ועל שום איש ואשה, שבמשהו

  .ולא להכנע אפילו במשהו, ד"ו של יוולא לוותר אפילו על קוצ, באותה עקביות' צריכים אנחנו ליקח ממנו לעבוד את ה  

  ובכל לב ונפש חפצה חבים אנו לקחת עצמינו בידים להחזיר את רוח ! אנחנו ללא דחיה לומר עתה למלאך המשחית הרף  חייבים

להכניס רוח תשובה במחננו לחפוץ בצניעות וחיי טוהר ". עולים"ל" יורדים"להפוך מ. הקדושה והצניעות במחננו  חייבים

  ושכר כפול , להשליך את כל סוגי הכיסוים המפוקפקים ולחזור לכיסוי ראש צנוע כהלכה, ם ולעלות במעלות הקדושהולהתקד

  .ומהם יראו וכן יעשו ולפום צערא אגרא, ומכופל שמור ומנוצר לאלו אשר יזכו ליטול לעצמם זכות להתעטר בעטרת הצניעות  

  ', תבל ומלואה נתמלא בצמאון וכמיהה לדבר ה, נדלק ונתעורר גל של תשובהאכן זכינו ועינינו רואות ולא זר שבכל העולם   כי

 הלא - וכבר ברור הוא בפי כל כי הוא זה התגשמות חזון אחרית הימים , והחיפוש והביקוש אחר האמת לא היה כמותו מעולם  כי

  את ' עוררות התשובה אשר יפקוד הלו המה הנבואות המעותדות מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים על אחרית הימים אל התא

  .כי מצפים אנחנו בכליון עינים לביאת הגואל במהרה. הבה נתעורר גם אנחנו לזכות בחלקנו בהתעוררות הזאת, עמו להשיבם אליו  



 1

  טבע האמת נוצח תמיד            

 בלעם חכם של העובדי כוכבים לא יכול לעמוד ,אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, אבא כהן ברדלא אמר: ויגש' במדרש פר
  '  כויוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו' כובתוכחתה של אתונו 

כי אתון בלעם ויוסף יוכיחו כי , ואף מתוכחה שהוא התווכחות דברים וטענות, דין שהוא העונשופירש באמרי יושר אוי לנו מיום ה
ָניו זהו , טבע האמת נוצח תמיד וגובר אף אם יהיה הטוען חלש כי אין כאמת חזקה בארץטבע האמת נוצח תמיד וגובר אף אם יהיה הטוען חלש כי אין כאמת חזקה בארץטבע האמת נוצח תמיד וגובר אף אם יהיה הטוען חלש כי אין כאמת חזקה בארץטבע האמת נוצח תמיד וגובר אף אם יהיה הטוען חלש כי אין כאמת חזקה בארץ י ִנְבֲהלּו ִמּפָ אף ְוֹלא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ּכִ

  . ד"עכ, אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניךָ שנאמר , ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא"א הקבלכשיבכל שכן , כ מפניו"א, כי קטן הוא

 משמעות תיבת דרשוו ).שבת קיג( ירבי יוחנן קרי למאני מכבדות
, מעיל עליון או חלוקלבוש הוא י "רשפ .בושה-  לא:)עזשבת ( לבוש

שמכסה כל החלוקים התחתונים , למנוע הבושה –בושה -לא
אומר שזה לא רק מונע בושה רבי יוחנן ו .ל" עכרועים ורעיםהק

מלבושי , אותי- מכבדותי פירושו מכבד. אלא גם מוסיף כבוד
ת "להזכיר שבח השי, למלבושיוכך קרא  ו.כבוד מכבדים הגברא

שקורין דבר בשם , מלביש ערומים להכיר טובת תכלית פעולתם
 :)שבת קיח ( יוסיאמר רביכדרך שתכלית המכוון באותו דבר ועיקרו 

מימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי אלא לאשתי ביתי 
 לאשתי ביתי שכל צרכי הבית על .)גיטין נב(י "רשפ. ולשורי שדי

   .ידה נעשים והיא עיקר הבית וכן שור עיקרו של שדה

מסתתר מאחורי מעלות לאדם ה' בהחיצוני מפיק נמצא שהלבוש 
  .  מכובדשיהיה. ב. שלא יבוש. א: שולבה

ראשה . ש בכתובות דף עב"לנשים ניתן לבוש מדאורייתא כמ
ה' פרוע דאורייתא היא שנא ָ ומבואר שם  .ּוָפַרע ֶאת ֹראׁש ָהִאׁשּ

אבל משום דת , שכיסוי קל הנקרא קלתה כשר מדאורייתא
בכוונה לשם נעשה שכיסוי , יותר צנועיהודית צריך כיסוי 

  . צניעות

ש "יתא הוא להסיר בושה כמואפשר לומר שהכיסוי מדאורי
  ". בושה לצאת בראשה פרועבושה לצאת בראשה פרועבושה לצאת בראשה פרועבושה לצאת בראשה פרוע ":)עירובין ק, י"רש(

ודת יהודית הוא : ל"שם וזמאירי ש ה"ודת יהודית לכבוד כמ
 להיות בנות מצד צניעותמצד צניעותמצד צניעותמצד צניעותנאמר על מנהגים הנהוגים באומה 

זהו  ו.ל"עכ,  על כל שאר נשיםבמדת צניעותבמדת צניעותבמדת צניעותבמדת צניעותישראל יתירות 
ת "נימי לקיים ציווי השיהרצון הפמתגלה ה זשב, הכבוד האמתי

ועל כל אבר ואבר שהיה בורא בה היה אומר לה ") יחר "ב(ש "כמ
  ."תהא אשה צנועה אשה צנועהתהא אשה צנועה אשה צנועהתהא אשה צנועה אשה צנועהתהא אשה צנועה אשה צנועה

ה והנה הלימוד מ ָ מדעבדינן לה הכי מדעבדינן לה הכי מדעבדינן לה הכי מדעבדינן לה הכי "י "פרשּוָפַרע ֶאת ֹראׁש ָהִאׁשּ
מכלל מכלל מכלל מכלל ,  כמו שעשתה להתנאות על בועלהלנוולה מדה כנגד מדהלנוולה מדה כנגד מדהלנוולה מדה כנגד מדהלנוולה מדה כנגד מדה

 להעניש מדה כנגד ה"וביארו המפרשים שמידת הקב". דאסורדאסורדאסורדאסור
, ולכן מהעונש שאמרה תורה לבזותה בגילוי שער ראשה, מדה

, רואים מזה שעשתה עבירה בתחילה למצוא חן בעיני העבריין
ָחה ֶאת ש בעל הטורים בפסוק "י ההתנאות בשער כמ"שזה ע ְוִגּלְ
הּ  הּ לפי שהטיבה  "ֹראׁשָ ' סוף פראבן עזרא וב".  לפתותךֹראׁשָ

ואשה שלא תתקן שער ראשה איננה מבקשת ") במדבר ה לא (נזיר
ומזה שאמרה תורה להענישה על זה שעשתה  ".להבעל

מכלל דאסור , להתנאות בפני אחרים שזה מביא לעבירה
מגיד משנה ' ועי[. לנשואה להתנאות בשיער בפני גברים זרים

אסור ם שהקריבה לעריות " שמביא ראיה לשיטת הרמבא"פכ ב"איסו
  ].ביוצאה וראשה פרוע שהוא אסור מן התורה מזה שאמרו מן התורה

, וכל מתבונן יבין את זאת מגדרי ההלכה של איסור פרועת ראש
והיכן מצינו איסור תורה , שהאיסור מן התורה הוא רק בשוק

ותפלין שהוא ְלָכבֹוד כמו ציצית שהוא מלבוש , שהמקום גורם
ש מן ולמה איסור פרועת רא, לא המקום גורם ,ְלִתְפָאֶרתתכשיט 

אלא פשוט לכל מי שמשתמש עם סברא . התורה רק בשוק
דודאי איסור גילוי הראש באשה ' י' סישן דרומת הש בת"כמ

ולכן במקום דלא שכיחי גברי , איננו אלא משום פריצות דגברי

כמו במבוי דלא שכיחי רבים אין שם האיסור מן [, אין קפידא מן התורה

  . ]התורה רק משום דת יהודית

ּוק.) צ ק"ב(ואמרו  ׁשּ ה ּבַ ָ ַרע ֹראׁש ָהִאׁשּ ע ֵמאֹות זּוז, ּפָ . נֹוֵתן ַאְרּבַ
ּוק ׁשּ ה ּבַ ָ ַרע ֹראׁש ָהִאׁשּ ּפָ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ י ֲעִקיָבא, ּוַמֲעׂשֶ , ָבאת ִלְפֵני ַרּבִ

ע ֵמאֹות זּוז ן ָלּה ַאְרּבַ בֹו ִלּתֵ ן ִלי ְזָמן. ְוִחּיְ י ּתֵ ְוָנַתן לֹו . ָאַמר לֹו ַרּבִ
ָפֶניהָ ְזָמן שְׁ  ד ּבְ ַבר ֶאת ַהּכַ ַתח ֲחֵצָרּה ְוׁשָ ּובֹו , ָמָרּה עֹוֶמֶדת ַעל ּפֶ

ֶמן ִאיַסר ׁשֶ הּ . ּכְ ְלָתה ֶאת ֹראׁשָ ַחת ָיָדּה ַעל , ּגִ ַחת ּוַמּנַ ְוָהְיָתה ְמַטּפַ
הּ  י ֲעִקיָבא, ֶהֱעִמיד ָעֶליָה ֵעִדים. ֹראׁשָ י, ּוָבא ִלְפֵני ַרּבִ , ָאַמר לֹו ַרּבִ

ע ֵמאֹות זּוזָלזֹו ֲאִני נוֹ  לּום. ֵתן ַאְרּבַ ַהחֹוֵבל . ָאַמר לֹו ֹלא ָאַמְרּתָ ּכְ
ַעְצמוֹ  טּור, ּבְ אי ּפָ ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ ִבין. ַאף ַעל ּפִ ָחְבלּו ּבֹו ַחּיָ   . ֲאֵחִרים ׁשֶ

ביאר , מאות זוז' והטעם שהחמירו לקנסו בסכום גדול של ד
ו סוטר לועו הסוטר לועו של חבירו כאל: ל" וז)שם(תורת חיים ב

הרי שהחמירו חכמים בבשת יותר מבמכה שלא . של שכינה
אמרו שהמרים יד ומכה את חבירו דהוי כאלו מרים ידו בשכינה 
והטעם נראה לפי שהמתכוין להכות חבירו מכת פצע הצער 
ההוא מגיע לגופו אבל כל הנך דמתניתין שמתכוין לביישו הרי 

ן השכינה לכך הצער ההוא מגיע לנשמתו של אדם הנאצלת מ
הסוטר לועו של ישראל ומביישו הוי כמבייש פני השכינה 

  נשמתו של אדם מרגשת בהן ולא הגוף נשמתו של אדם מרגשת בהן ולא הגוף נשמתו של אדם מרגשת בהן ולא הגוף נשמתו של אדם מרגשת בהן ולא הגוף,,,,דבבשת וקללה וזלזולדבבשת וקללה וזלזולדבבשת וקללה וזלזולדבבשת וקללה וזלזול
 לכך .... כבודו של אדם ובאה מלמעלה ממקום כבוד כבודו של אדם ובאה מלמעלה ממקום כבוד כבודו של אדם ובאה מלמעלה ממקום כבוד כבודו של אדם ובאה מלמעלה ממקום כבודנשמהנשמהנשמהנשמהשהשהשהשהלפי 

ובעולם הנשמות  . שהוא היפך הכבוד שהוא היפך הכבוד שהוא היפך הכבוד שהוא היפך הכבודתתתתהיא מרגשת צער הבשהיא מרגשת צער הבשהיא מרגשת צער הבשהיא מרגשת צער הבש
שיתן מאה לכך קנסו המבייש ' כונמי היא מרגשת בבשת 

סלעים דהיינו ארבע מאות זוז ולא מצינו שום קנס יותר ממאה 
סלע לפי שהאדם שלמעלה סוד עשר ספירות וכל ספירה כלולה 
בעשר דהיינו מאה ואבריו של אדם עשוין בדמות צלם דיוקן 

   .ל"עכ, צרו לכך המבייש בשת מרובה עונשו מאה סלעיםוי

ות ישראל להיות ופרע למה שדרך בנ) נשא' פר(איתא  במדרש
ראשיהן מכוסות ולכך היה פורע ראשה ואומר לה את פרשת 
מדרך בנות ישראל שדרכן להיות מכוסות ראשיהן והלכת 
בדרכי העובדי כוכבים שהן מהלכות ראשיהן פרועות הרי לך 

   .מה שרצית

דרך בנות ", בזהמתבטא הבדל בין ישראל לעמים ההרי ש
ובושה , כבוד הוא צניעותהחן והיופי והשדעה חוננו ב" ישראל

 ש"כמהוא " ם"דרכי העכו"לעומת זה . לצאת בראשה פרוע
, דלועין גדולותבקרי י "רשופבוציני איהו בקרי ואתתיה  )מגילה יב(

הוא אומר , זה נואף וזו נואפת, כלומר, בוציני דלועין קטנות
פריצתא . והיא לכך נתכונה שיסתכלו ביופיה, להראות את יופיה

לצאת פרועות ראש לכן דרכן  .י"ל רש" עכה היתה פרוצ,הואי
  .ולא יתבוששו

האשה שהיות ו, סברהמבייש ל "הנמעשה בש, ואפשר לומר
, אינה בושה בראשה פרועהששהיא כמו גויה הוכיחה  אתזה
י ֲעִקיָבא ֹלא  .כ אינו חייב ליתן לה דמי בושת"ע ָאַמר לֹו ַרּבִ

לּום והיא , מרגשת בבושהשל בת ישראל הנשמה כי . ָאַמְרּתָ ּכְ
   .חבלה בעצמה

וכיון שכן צריך להבין הסיבה שבכמה קהילות הנהיגו בדורות 
 שיער תליראות כבעל, אחרונים שנשואות יוצאות בפאה לשוק

  , בן מורנו ורבנו מרא דשמעתתא, יוחנן' מאמר ר
  א"הרב הגאון רבי אברהם ליפשיץ שליט

   ד  "בס



ב 

ופשט הדבר עד שמחותן המתחייב להלביש את , ללא שום בושה
מתכוון לפאה הזאת של ימינו לקיים בה , הכלה במלבושי כבוד

  . קדשנו במצוותיו כדת משה וישראלהקידושין אשר 

שלא יהו מצות בזויות "בכל מצוה אמרו לעשות בדרך כבוד 
ה "י אמר הקב"אמר רשב: איתאויגש ' תנחומא פרוב, "עליו

לישראל היו מכבדין את המצות שהן שלוחי ושלוחו של אדם 
כמותו אם כבדת אותן כאלו לי כבדתני ואם בזית אותן כאלו 

' שר, לבוש שמלך העולם צוונו ללבשוו "ק .ל"עכ, לכבודי בזית
י אומר שאנחנו שלוחי "ורשב, אותי-יוחנן קרא למאני מכבד
מצד שבזה בשליח ויש לנהוג כבוד , מצוה והלבוש עצמו מצוה

השיש לכבד בו רצון האדון ו "ק. ה" הקבמכבדים את ַצּוֶ , ַהּמְ
הרי בראשונים ? י הפאה נעשה רצונו"האם עכאן הבן שואל ו
זה קליעת שער מבואר שפאה נכרית ) ח"ג סי"ש' סיח "או(ע "בשוו

לשון (" כדי שתראה כבעלת שער הרבה"שמוסיפה על שערה 

שאז היו , וזה היה בזמנם טרם שקיבלו חומרת הזהר. )ז"ר סט"השועה
ואשה ששערה מועט הוסיפה , נשים מתקשטות בשער בביתן

טת קליעת שער של חברתה שלא להיות שונה מחברתה שמתקש
והמציאות בזמנם היה שכאשר יצאה בעלת . בשער עצמה

ה מ ולפי .השיער המחובר והתלוש לשוק היתה מכסה כל שערה
הקשה , שנשתרבב בימינו שעושים פיאה ליראות בה בשוק

כל איך אנחנו בני היכלי התורה שונים דברי א "נ שליט"הגרז
ת הרי הצדקניו, שמגמתן ליראות כבעלת שיער, בפינוהראשונים 

, ת"לקיים רצון השי, יוצאות בפאות בכוונה לכסות ראשן
ו לומר שכוונתם ליראות "ח, כסבורות לתומן שזהו רצונו

נראה והפוסקים הקורא ביאורי הראשונים . כבעלת שיער
, י שמתכוונות דווקא ליראות כעברייניות"כמוציא לעז על בנו
גרם מה ללמוד אנו צריכים . ו לומר כן"וח, כמו מומר להכעיס

  .שהגיעו לזה

יצחק לאו גברא '  אטו כל דלא ידע הא דר:)גיטין ו( 'ואיתא בגמ
הא גמרא ,  לחיי-בשלמא מילתא דתליא בסברא ? רבה הוא

 משמע שאם נעלם מעיני אדם סברא .וגמרא לא שמיע ליה, היא
כי סברא זה אור , אות הוא שהוא לאו גברא רבה, פשוטה

  .הוא לא גברא רבה, צלואם היא לא מאירה א, הנשמה הטהורה

' בתוש "מגברא רבה שנעלם מעיני לשמוע האוזן יכולה 
 אפילו :ל"ה היתה אוכלת ומתרזת וז"ד. מ דף צ"ש ב"הרא

דאמר ) .קטו(למאן דלא דריש טעמא דקרא לקמן בפרק המקבל 
אלמנה בין עניה בין עשירה אין ממשכנין אותה היינו משום 

אבל הכא פשיטא , שירהדפשטיה דקרא משמע בין עניה בין ע
דרחמנא לא אזהר אלא לטובתה של בהמה אי משום דמעלו לה 

, הרי שבאופן שהטעם ברור. ל"עכ, אי משום דלא ליצטער
ש הפוסקים "ז מובן פשוט מ"לפיוע דרשינן טעמא דקרא "לכו
משום פריצות "תורה דפריעת הראש הוא ההיות שטעם איסור ש

ה כבעלת שיער אותו ויש בפאה העשויה ליראות ב, "דגברי
, שהפיאה שוה לשיער ממש: ש בנזיר כח"וכמהתורה טעם 

יש בה אותו האיסור ממש , לענין לצאת בה לשוקוממילא 
   ."שהוא אסור מן התורה באשת איש"

דין דת יהודית עוד אבל מלבד האיסור מן התורה הרי יש 
ת דבר קחואיך יעלה על הדעת ל, "הוא מנהג הצניעות"ש

ולומר שבזה מתקיים ,  שהוא פריצות מן התורההדומה לשיער
לא שה גברא רבה הילכאורה שקרה איך , "מנהג הצניעות"

  . הרגיש בזה

מפני חטאנו גלינו ליישב שאלה זו יש להכיר המציאות ש
 ר שלמה קלוגר"הג היה שם גזירת מלכות כמו שמעיד. מארצנו

י שם במדינות רוסיא דהגזירה הו "ז"ת שנות חיים תשובה שט"בשו

ר בזמן הזה הרבה " בעוה–שילכו הנשים בשערות שלהם 
 ובפרט במדינות רוסיא –פרוצות שהולכין בכוונה בשער שלהם 

ומתוך ". דהגזירה שם כן והרבה הולכין כן מכח הגזירה
. כמה מדינותבהתפשט ו, כמה דורותנמשך הדבר שהורגלו בכך 

ובפרט במדינה "ו "תמוז תשט, ח א סימן מב"חלק אות אגרות משה "בשו
נ "גם כשהולכות לביהכ... זו שהרבה נשים הולכות פרועי ראש

ר רוב הנשים "ובזמננו שבעוה... ר אין כח למחות בידן"ובעוה
ציריך , ע סימן ו"אהת חלקת יעקב "ובשו". הולכות פרועות ראש

ובכתבי רבי ". כעת אשר הנשים הולכות פרועות ראש"ט "תרצ
רי הבית מפליאים את האורח הבא גם סד") 522עמוד ( משה בלוי

מירושלים לאמריקה כי גם פרצה זו של פריעת ראש האשה 
  ".האורטודוקסים' נפרצה מאד אצל הרבנים הצעירים אפי

כמה שצווחו על זה לא עזר ולא הועיל כמו שמעיד לנו בערוך 
אז . ואחרי שהורגלו זה נהפך לטבע. ז"ה ס"ח סיע"השולחן או

גם אם . משילכו פרועות ראש לגמריאמרו מוטב שילכו פאות 
ִדים מבקשים בזה ש בעיני בריות שהתערבו בגויים ִנְהֶיה ְמֻכּבָ
זה אותו טבע , הרצון ליראות כפרועות ראש. ולמדו דעותיהם

טוב שיתרגלו לכסות . י"הרגלות שהטביע הצאר הרוסי שר
הציבי לך ציונים שיהיה להם מזכרת שיהודיות המה ולא , ראשן
  . נכריות

' שהביא ב) ד"ב ה"ממרים פ(ם "יין רמב יעו,הנהיגו בהוראת שעה
כשם שהרופא , עושין לפי מה שצריכה השעה: ל"משלים וז

חותך ידו או רגלו של זה כדי שיחיה כולו כך בית דין מורים 
בזמן מן הזמנים לעבור על קצת מצות לפי שעה כדי שיתקיימו 

בת אחת כדי כולם כדרך שאמרו חכמים הראשונים חלל עליו ש
אבל אין קובעין הדבר לדורות  "–. שישמור שבתות הרבה
  . ל"עכ, "ואומרים שהלכה כך הוא

, הנה בפרשת איסור תקרובת עבודה זרה שיש בשערות האלוו
לקיים כאשר יורו להן לעשות ורוב בנות ישראל הראו שרצונן 

לאשורה זו שלא ביררו הלכה ח "אלא שת. חכמי התורה
מתוך מעשה מורין ויש . ידם הלכה מבוררתשותקים כי אין ב

ל על "ם הנ"הרמבנגד פסק , שראו נשים צדקניות הלכו שם כך
אבל אין קובעין הדבר לדורות ואומרים שהלכה "הוראת שעה 

כמו שאין מביאין , אזלכו ואין להביא ראיה ממה שה". כך הוא
ראיה שמותר לחלל שבת מזה שראו גדולי ישראל מחללין שבת 

שכחו שיש חובת תלמוד לברר הלכה גם ו. ס"ולה שיבלצורך ח
 שתלמוד היינו לברר :)מ לג"ב(י "הוי זהיר בתלמוד ופרשש "כמ

לפעמים מתגלה והמקור י גילוי הטעם "כי ע, טעם ומקור הלכה
  .  לפני גילוי הטעםשאין הפשט בהלכה כמו שחשבת בתחילה

 לאשורה על נחתו לברר ההלכהבדור אחרון ח "והיות שת
, דברים שלא היו ידועיםכאן מעידים שנתגלו המה , ריהבו
בכגון דא כלל , הרבה צדקניות מבקשות ללכת בדרך האמתו

ויש דין , ישראל חייבים להעמיד אנשים לברר ההלכה לאמיתה
   .קדימה ללמוד וללמד לשמור מה שנוגע למעשה

י ִהוא ָחכְ פ "עה) ט, דברים ד( י"רשב יֶתם ּכִ ם ַוֲעׂשִ ַמְרּתֶ ַמְתֶכם ּוׁשְ
ים  ן ' וגוּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעּמִ ָך ְמֹאד ּפֶ ֹמר ַנְפׁשְ ֶמר ְלָך ּוׁשְ ָ ַרק ִהׁשּ

ח  ּכַ ׁשְ ותעשום על אמתתם תחשבו כשלא תשכחו אותם כשלא תשכחו אותם כשלא תשכחו אותם כשלא תשכחו אותם אז ' וגוּתִ
.  תחשבו שוטיםמתוך שכחהמתוך שכחהמתוך שכחהמתוך שכחהחכמים ונבונים ואם תעוותו אותם 

ׂשֹוןכ "עהו ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ ותקבלון אּוְלַפן ֲחַדת ו י כתרגומ"פרש[ ּוׁשְ

ַעְיֵני] בחדוא  ְיׁשּוָעה כי ירחיב לבם על ידיי "פרש ַהְיׁשּוָעה ִמּמַ
על ידי גלות גלות גלות גלות  שנשתכחו ב שנשתכחו ב שנשתכחו ב שנשתכחו בויתגלו להם רזי התורה    הבאה להם

  . הצרות

לא ידוע שעל ידי הצרות בגלות שכחו איך להניח תפילין או 
ים מה שידוע שבגלות היו צרות שגרמו שנש. איך לעשות מזוזה



ג 

הצאר ומשרתיו  .לפאותוצרה זו גרמה , הלכו פרועות ראש
] מלך זקן וכסיל[=כ "שאבו כח הנהגה ממזו, י"שרהמסכילים 

וטבעו . כ"הרגילו את העם לשאוף רוח מלכות שנמשך ממזו
עד  .נשתרבבה משיטת מלכותושפאה הנהגת העדיין טבוע ב

כיסוי ראש באנשים נשים הוא ההפך מבשהכיסוי שנשתרבב 
 ש"מלכות שמים כמקבל עליו עול איש יהודי שמה אות לשז
   . כסי רישיך כי היכי דתיהוי עלך אימתא דשמיא:)שבת קנו(

. ש בספר החינוך כי אחר הפעולות נמשכות הלבבות"ידוע מ
בלב חובשי נשתרבב גם כ "רוח מלכות מזושהטביע טבע 
  . ד"ביהמ

רואים :) זבערכין : בנזיר כח: בשבת סד(דף היומי ההנה לומדי 
מההנהגה , מפורש בפירוש שנשים נשואות היה להן פאה נכרית

שנשים רוצות , כפי מה שרואים ברחוב, שהטביע הצאר הרוסי
ממנו מלמדים פירוש חי , ליראות בפאה נכרית כפרועות ראש

שכך גם אז עשו נשים פאות כדי לצאת לתומם חושבים . לגמרא
  . לשוק ליראות כפרועות ראש

: ל"שבת שם וז' ים מה שכתב השלטי גבורים במסבפרט כשרוא
כ "דא, ואין לומר שהיו משימות צעיף או מידי על הפאות נכרית

מאי אהני ההוא קשוט הרי כל עצמו של אותו קשוט לא הוי 
אלא פשיטא דמיירי שהולכות , אלא בשביל שתראה בעלת שער

כל עם הארץ בוטח בלבו שמבין דבריו . ל"עכ, בשערות מגולות
  . הרגל נעשה טבע, ימינוהורגלו במתוך פירוש חי ש, כוןלנ

וכותב , ה"ש סיע"הלכות קבג "מביא דברי השע "בשוא "והרמ
, שדרכה לכסות הפיאה נכרית כמו שדרכה לכסות השיער' שאפי

בעלי משנה לא מרגישים . ש כנגדה"אפילו הכי מותר לקרות ק
מר ג או"הש[, א שהעתיקו"ג לרמ"שום סתירה בין דברי הש

א אומר בשמו שדרכה "והרמ, פשיטא שהלכו בשערות מגולות
בעלי משנה בוטחים בלבם שההיתר מפורש בפירוש ]. לכסותה

כך , א"ובני ישראל יוצאין ביד רמ. בגמרא אליבא דהלכתא
והעם עושים על . מורין לרבים כל המורים הלכה מתוך משנתן

  .פיהם

ערוה  סותהסותהסותהסותהדרכה לכדרכה לכדרכה לכדרכה לכשער של אשה שד "ה ס" סיער"ל השועה"וז
מפני שמביא לידי הרהור ואסור לקרות או להתפלל כנגדה היא 

מותר ] א [דרכה לכסותהדרכה לכסותהדרכה לכסותהדרכה לכסותהופאה נכרית אפילו ' אפילו היא אשתו כו
ואין בה משום יוצאה ] ב [לקרות כנגדה וגם מותר לגלותה

כל . ל"עכ, שהוא אסור מן התורה באשת איש] ג [וראשה פרועה
סולת נקיה ,  הלכות אלועם הארץ רואה איך הרב שונה פסקי

יש תורה מן השמים בנידון . צדדים' אין כאן ב, בשפה ברורה
ַבר .) קלטשבת  (ש"ולא חל בהלכה זו מ, זה ׁש ֶאת ּדְ  'הְיׁשֹוְטטּו ְלַבּקֵ

בטעמים שלא יהא בה [ הלכה ברורהשלא ימצאו  ,ְוֹלא ִיְמָצאוּ 

 כאן מצאנו הלכה .ומשנה ברורה במקום אחד ]י" רש,מחלוקת
זה גם ההיתר נכפל במליצות שונות ו. ברורה שאין בה מחלוקת

כל עם הארץ ". שהוא אסור מן התורה באשת איש"שסיים 
  .חושב שמפורש בפירוש שמותר מן התורה ומדת יהודית

לבעל שלטי  [סבירא ליה: ל"וז, מביא מחלוקתו " שם סקטב"ואמנם המשנ

ל שער באשה ערוה " אחזלאל זה דע] ש"א הביא דבריו לענין ק"גבורים שהרמ
וגם מותר לגלותה ואין בה משום פריעת הראש ויש חולקין 
ואומרים דאף בפיאה נכרית שייך שער באשה ערוה ואיסור 

ג דבמדינות שיוצאין הנשים בפיאה "וכתב הפמ. פריעת ראש
ב "הרי שהמשנ. ל" עכע"נכרית מגולה יש להם לסמוך על השו

ע מעיד לנו מה "תיו לשוס בהגהו"ומרן החת, ש"ראה דברי הב
ש בפנים יראה כי סוף "המעיין בספר ב: "ל"יראה כל מעיין וז

על כן אומר אני ֹלא : ש בסוף דבריו"ל הב"וז, "דבריו נכונים
ַמע ֵאָליו כלל ועקר בכל מה שכתב  כי הם .ֹתאֶבה לֹו ְוֹלא ִתׁשְ

דברים בטלים הבל הבלים וכדי שלא יכשל בהם זולתו על כן 
נקטו אכן ב "ג והמשנ"הפמ. ל"עכ, קום טעותועמדנו על מ
רק במדינות שנשתרבב ו, ש קיימים לא דחויים"שדברי הב

, ג הוראה בהלכה"שם חידש הפמ, שהנשים יוצאין בפאה מגולה
אבל . ע"יש להם לסמוך על השו, אחר שכבר נפרץ במדינה

לא הוצרך , ע שיוצאין בפאה מכוסה"שומבואר בסתם מדינות ש
פ "עכ. מובן מאליופשוט דבר  הזם לסמוך כי לומר שאין לה

ברור , בכל העולם כולוכיום  ,במדינות שכבר נשתרבב הדבר
יש להם שוהורה הודה ב "גם המשנש, לעיני כל עם הארץ

  .לסמוך

בעלי משנה סבורים כבר אמרו שאבל , כל זה נראה לכאורה
 :)לג מ"ב' תוסלשון ה (לידע כמו בעלי גמרא ואינם יודעים בירור הדבר

ל שבעלי "ש חז"הוכיח בראיות שמ) א"ב בקו"ת פ"הת(ר "ובשועה
אפילו נראה להמורה שהוא מפורש "משנה מועדים לטעות היינו 

ח לא מתבטא רק "החילוק בין בעלי משנה לת, כלומר". בפירוש
אפילו אלא , בדבר שלא מפורש וצריך לדמות מילתא למילתא

קרא מילתא נ, נראה להמורה שהוא מפורש בפירושבדבר 
שבא לידו לפסק ההלכה הערוכה שמדמה המעשה , למילתא

אותם תיבות , יש חילוק בין הקריאה השטחית לעיוניתו, לפניו
לפעמים הרב מדבר ו, באור אחראחר העיון ומשפטים מאירים 

  . על נושא אחר כמו שקרא לבני פפוניא במים שלנו

לא היו יכולים , תשבמשך כמה דורו )ה בימי רבי" ד:לג מ"ב( י"רש' ועי
לתת לב לברר דברי החולקים מתוך עול שעבוד מלכיות 

כ בימי רבי שלח וקיבץ כל "ואח. וגזירות שהיו גוזרין עליהן
  . חכמי ארץ ישראל ונתנו לב ונתבררו דברים

ח לא היו יכולים " שתםגרשעבוד המלכויות ד "בנידוכך גם 
ח נתנו לב "תו. ועתה אין עלינו אותם גזירות מלכויות, לתת לב

  : שהאמת הואויצא להם מתוך העיון , לברר

ומי ששערה מועט או לבן , בזמנם הלכו בשיער מגולה בבית. א
שלא תתגנה על , עשתה פיאה ליראות כבעלת שיער בבית

, וממילא פשוט שבפאה מגולה הלכו בבית וחצר, בעלה במומה
  . וכשיצאו לשוק דרכה לכסות הפיאה כמו בעלת שיער

" פשיטא דמיירי שהולכות בשערות מגולות" שכתב ג"הש. ב
  . אבל בשוק פשיטא שיוצאות בפאה מכוסה. כוונתו בבית ובחצר

, ג חשבו שכוונתו להתיר לצאת בשוק"כל החולקים על הש. ג
אבל הפוסקים שסתמו הלכה , כ כתבו שטעה טעות גדול"ע

לכן לא היה קשה להם , ג"הם ידעו אמיתת הפשט בש, כמותו
  . החולקיםקושיות 

ר ראה בספר הערוך ערך קפלטין שלפי הפירוש "השועה. ד
 לענין פאה נכריתנידון ההנדפס שם יש ירושלמי מפורש ב

יוחנן שנה הלכה פסוקה ' דאיתא שם שר, איסור פרועת ראש
אין בה משום ראשה אין בה משום ראשה אין בה משום ראשה אין בה משום ראשה  בקפלטין שלה היוצאההיוצאההיוצאההיוצאה: "בזה הלשון

עים ד או ארב"בימיהם התלמידים שנו גוף ההלכה כ". פרועהפרועהפרועהפרועה
כ נכנסו "אח. כ היא נקראת משנה"פעמים כמו שהיה דרכם וע

: ושם בתלמוד ירושלמי ביארו הלכה זו, לתלמוד לבאר ההלכה
הדא דתימה לחצר אבל למבוי יש בה משום יוצאה וראשה הדא דתימה לחצר אבל למבוי יש בה משום יוצאה וראשה הדא דתימה לחצר אבל למבוי יש בה משום יוצאה וראשה הדא דתימה לחצר אבל למבוי יש בה משום יוצאה וראשה "

  ". פרועהפרועהפרועהפרועה

כ ביארו "ואח, הרי להדיא שבסדר משנה שנו הלכה סתומה
ר תנא ש נקט סד"ר בהלכות ק"והשועה. ההלכה בתלמוד

שכשמזכיר נידונים אחרים מקצר ושונה גופי הלכות ככתבם 
' ר דלה משם ב"השועה. וכלשונם בלי שום טעמים וביאורים

, בחצר –ואין בה משום יוצאה וראשה פרועה . א: הלכות פסוקות

שהוא אסור מן שהוא אסור מן שהוא אסור מן שהוא אסור מן  מפני דרכה לכסותהדרכה לכסותהדרכה לכסותהדרכה לכסותהפאה נכרית . ב. כמבואר בירושלמי
 כלומר שזה כה לכסותהואפילו דר. בשוקבשוקבשוקבשוק – התורה באשת אישהתורה באשת אישהתורה באשת אישהתורה באשת איש



ד 

 בבית –" מותר לקרות כנגדה וגם מותר לגלותהמביא לידי הרהור 
. שערוה מאוס כמו צואה .מ"ש בד"ערוה כמשזה שיער תלוש לא אמרו על כי 

סר ואזה הרהור אין ידי אף שזה מביא לאבל דבר שלא אמרו עליו שזה ערוה 
   .ש" יעוב" סקג"ע' כמו שהוכיח בקונטרס אחרון סיש כנגדה "לקרוא ק

ו שביאר ר כמ"דרכו של השועהלמוד וכדי להכיר האמת צריך ל
שבתחילה , ת שסדר מסירת התורה איש מפי איש"בהלכות ת

כ "שמועה מפי הרב המלמד הלכות פסוקות סתומות ואחלך  הקנ
שמצות התורה ", ההלכותטעמי נכנסים לתלמוד לתת לב להבין 

, "לא ימיר דתו לעולמיםלא תשתנה בשינוי הדורות ולא יחליף ו
אסור להורות שום הלכה אם אינו יודע טעמה "ולכן לשיטתו 

ל התנאים מבלי עולם שמורים הלכה "כמו שאמרו רז, היטב
אפילו ". )ח" סקא קונטרס אחרון' סי ד"יונו בלשו(" מתוך משנתם

נראה להמורה שהוא מפורש בפירוש כי שמא טועה הוא 
 ומי שלא מכיר .)קונטרס אחרוןב ב"ת פ"נו בהלכות תלשו( "בדמיונו

פתי מאמין בעצמו , אינו מאמין לדבריו אלודרכה של תורה ו
, ה"ככופר בבריתו של אאע, לא יקרה הטעותנולד מושלם ולו ש

דבאמת מילה ותורה  ")מב' סי(רבי עקיבא איגר ת "שכתב בשו
שמילה ) ב"מאמר שצ(ש בעוללות אפרים "וכמ, שייכים להדדי
כשימול ערלת , יבה למילה פנימית מערלת לבחצונית היא ס
כ "א, ש"חדרי לבו פתוחים להבין ולהשכיל עיי' לבבו אז יהי

   .ל" עכ"מילה מבוא למילת הלב להבין ולהשכיל בתורה ומצות

ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמיםה "לאאעאמר ה "והיינו שהקב שבכל . ִהְתַהּלֵ
יִני ְוֶאתְּ , להיות תמיםהיצירה הליכה יעמול להשלים  ָנה ְבִריִתי ּבֵ

 לא מושלם כדי תואוה אות שיוצר האדם עששזה יהיה ל, ּוֵביֶנךָ 
כך גם הלחם אשר הוא אוכל צריך עשר ו, שיתקן את עצמו

ולכן צריך להזכיר ברית ותורה בברכת המזון , מלאכות לתקן
י ָאָדם ְלָעָמל שטבע חקק היוצר שהברית והלחם מורים לאדם  ּכִ

ד ש "כמ, להוציא הלכה ברורהבתורה  צריך לעמול כך גםו, יּוּלָ
וצריך יגיעה רבה לברר הלכה וצריך יגיעה רבה לברר הלכה וצריך יגיעה רבה לברר הלכה וצריך יגיעה רבה לברר הלכה : ל"וז )בראשית ג( פנים יפותספר ב
כמו שצריך לברר החטין מן הפסולת עד שנעשה קמח , חתחתחתחתאאאא

כן כן כן כן , ל כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת"ש חז"כמ
ש "וז, צריך לברר כל הלכה עד שמוציאין ממנה את הקמחצריך לברר כל הלכה עד שמוציאין ממנה את הקמחצריך לברר כל הלכה עד שמוציאין ממנה את הקמחצריך לברר כל הלכה עד שמוציאין ממנה את הקמח

ש "וז.  במי שאינו מברר הלכותיו לא חש לקימחיה].וכה נדס[ל "חז
 אם אינו מיגע את עצמו לברר הלכה על  אם אינו מיגע את עצמו לברר הלכה על  אם אינו מיגע את עצמו לברר הלכה על  אם אינו מיגע את עצמו לברר הלכה על ,,,,אם אין קמח אין תורהאם אין קמח אין תורהאם אין קמח אין תורהאם אין קמח אין תורה

לא יגעתי ומצאתי אל לא יגעתי ומצאתי אל לא יגעתי ומצאתי אל לא יגעתי ומצאתי אל ] :מגילה ו [ש"כמבוריה לא מצא תורה בוריה לא מצא תורה בוריה לא מצא תורה בוריה לא מצא תורה 
ְוֶלֶחם פ " עה)כז, לא(א במשלי "ש הגר"מ' ועי. ל"עכ, תאמיןתאמיןתאמיןתאמין

ב כבר "ר והמשנ"הומי שחושב שאחר השוע .ַעְצלּות ֹלא ֹתאֵכל
חסר לו העיקר , לא צריך לעמול אם אין קמח אין לו תורה

  .ה"הגדול שלימד אאע

אתון דמסטרא דמדות דקודשא ) . כזויקראק "זוה (ובכגון דא אמרו
בריך הוא אתיתו דטרחתון סגי לנקאה ברתא דילי דאיהי הלכה 

אתם [מאלין קושיין בישין דלית לון תירוץ ולא פרוקא 
טורחים , ם לברר האמת בהלכהכהמוסרים נפשהתלמידים 

הרבה לנקות ההלכה מאלו הקושיות שלכאורה לא נמצא להם 
ואתון פסקין לון בכמה פסקות ולבתר מתקנין ומפרקין  ]תירוץ

עומד י העיון במקורות רואים כל פסק "ע[ לון בכמה פרוקין
פ "עולבארה , לשרשופסק הלכה העלות כל ויודעים ל, לעצמו
כמו [דארח אומנא למחתך לבושין בכמה חתיכות  .]המקור

 כך מסדרי הלכות ,לבוש מכמה חתיכותתופר אומן יט יח
ותלמיד דלאו איהו בקי ] לחבר פסקות מכמה מקורותדרכם 

תלמיד שלא עיין במקורות [למקשר ההלכה באנון חתיכות 
   ".מתחלפי ליה פסקות ]ואינו יודע לקשר כל פסק למקורו

, "ע"לסמוך על השו"דייקו בלשונם ב "ג והמשנ"הפמ. ה
" ע"לסמוך על השו"ב העלה שהביטוי "ג ובמשנ"החיפוש בפמ

כי רבי , הביטוי נוצר כאן בכוונה דווקנית, לא נמצא בשום מקום
ואומר שבאותם מדינות שהנשים יוצאות כך , ש"קאי בהלכות ק

. נ"ש כנגד פ"ע לקרוא ק"יש להם לאנשים לסמוך על השו
מרו לסמוך על ספר שלא הזכיר כלל היתר אבל לנשים לא א
  . נ מגולה"לנשים לצאת בפ

לברר כל שנתנו לב למעיינים נראה עד כאן בקצרה מסקנות ש
דבר בשרשו בעיון רב עם חברותות מרובים ועם הרבה מגדולי 

נ בהלכה כל מבקש "הענין מבואר היטב בספר פ. ח שבדור"ת
  . אמת יוכל להסתייע בו להכיר האמת

. יגעת ומצאת תאמןיגעת ומצאת תאמןיגעת ומצאת תאמןיגעת ומצאת תאמןש "מבין לא עיין יש לו להאמין מי שעדי
 שהוא משא ומתן באמונהבאמונהבאמונהבאמונהנשאת ונתת "ש "מביאר פנים יפות וב

האומר על ו ".יאמין שאם יגע ימצאיאמין שאם יגע ימצאיאמין שאם יגע ימצאיאמין שאם יגע ימצאשל תורה ואמר באמונה כי 
שקר דובר , האמת שנלחמים נגד הפאותבירור העוסקים ללמד 

ת האמ, כאילו הגיעו למסקנות מתוך נטיית לבבכשרים וחושד 
ח טהורי לב והכירו האמת "הוא שהדברים נתבררו עם הרבה ת

  . מצד שהוא אמת

 ?צפית לישועהו בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לל "ואחז
כ "ל עה"י הנ"ש ברש"מעל איזה ישועה מצפים יש לזכור 

ַעְיֵני רזי התורה רזי התורה רזי התורה רזי התורה ויתגלו להם "שישועה היינו  ַהְיׁשּוָעהַהְיׁשּוָעהַהְיׁשּוָעהַהְיׁשּוָעה ִמּמַ
ה "ד .)סנהדרין מב(י "רש' ועי". תעל ידי הצרוגלות שנשתכחו ב

,  הוריותיה ולעמוד על בוריה ועל עיקרה הוריותיה ולעמוד על בוריה ועל עיקרה הוריותיה ולעמוד על בוריה ועל עיקרה הוריותיה ולעמוד על בוריה ועל עיקרה----מלחמתה של תורה מלחמתה של תורה מלחמתה של תורה מלחמתה של תורה 
לא כאדם המפולפל ומחודד ובעל סברא ולא למד משניות 

הרי שגילוי  .ל" עכ"יתגלה הסודיתגלה הסודיתגלה הסודיתגלה הסודוברייתות הרבה כי מהיכן 
ישראל האומרים וכל . גילוי סודגילוי סודגילוי סודגילוי סודנקרא , שהיה בידםהלכה בפשט 

ה בפסוק ים עליהם מקבלכולם , שמע ישראל ָבִרים ָהֵאּלֶ ְוָהיּו ַהּדְ
ועיקר , נח' ש בתנחומא פר"פ כמ"שהכוונה על כל התושבע

ָבִרים הכתוב מזהיר  על ו, לתת לב להבין, ַעל ְלָבֶבךָ ַעל ְלָבֶבךָ ַעל ְלָבֶבךָ ַעל ְלָבֶבךָ ' וגוְוָהיּו ַהּדְ
לקיים מה שכולם  , ותן בלבנו להבין ולהשכילניםמתחנזה 

פ האור "כות עלפרש הלש לתת לב להבין "מקבלים עליהם בק
   .המתגלה מתוך העיון בתלמוד

בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני  .)מגילה כט(י אומר "רשב
ואף כשהן . שבכל מקום שגלו שכינה עמהןשבכל מקום שגלו שכינה עמהןשבכל מקום שגלו שכינה עמהןשבכל מקום שגלו שכינה עמהן. הקדוש ברוך הוא

, יך את שבותךקאל' ושב ה עתידין ליגאל שכינה עמהן שנאמר
 מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהן ,והשיב לא נאמר אלא ושב

  . הגליותמבין 

והוצרכו , י ללכת פרועות ראש"רגלו בנוושההאחרון בגלות 
גם ההלכה היתה , ל"הוראת שעה כנפאות מדין לתקן שם 

שהלכה היא ניצוץ :) ידדף , בהקדמה(ז "איתא בתיקוכדבגלות 
ותלמידים , כשאינה מבוררת היא בגלות הדעת, מהשכינה

זכאין  :-ל"העוסקים בליבון הלכה מוציאים אותה מהגלות וז
זכאין הם [ אינון דמשתדלין בשכינתא דאיהי בהלכה

 לאפקא לה מן גלותאלאפקא לה מן גלותאלאפקא לה מן גלותאלאפקא לה מן גלותא ]המשתדלים בשכינה שהיא גנוזה בהלכה
ָחה  ]להוציא אותה מגלות הדעת[ ּלְ ֵעיֶכם ׁשֻ דאתמר בה ּוְבִפׁשְ

ֶכם  ֵעיֶכם הלכה שנאמר עליה [ִאּמְ ד :) מ לג"ב(ש "כמּוְבִפׁשְ ְוַהּגֵ
ָעם אלו תל ׁשְ י ּפִ י שהיה להם לתת לב "רשופ, מידי חכמיםְלַעּמִ

ֶכם . בטעמי משנתם ָחה ִאּמְ ּלְ הטעם בהלכה נקרא אמכם כי ׁשֻ
לברר הטעם והמקור  ח נותנים לב"י שת"וע. אם לבינה תקרא

דבגלותא  ]מוציאים אותה מהגלות, ומתגלה אמיתת הפשט
הליכה לאור משנה ברורה [ משנה שלטא ואיהו משנה למלך

 אלא אין כאן מלכות שמיםאין כאן מלכות שמיםאין כאן מלכות שמיםאין כאן מלכות שמים, בתלמודשלא יודעים הטעם 
הּ ] כעין הנהגת משנה למלך ִבְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ , ודא איהו ְוׁשִ

  .ל"עכ

יש משהו מסתתר מאחורי המלבוש , פיאה זה רק מלבוש חיצוני
עורר לו. החיצוני הזה וחייבים לגלותו ולבאר אותו באר היטב

ם להתגייס שכולם חייבי, את התלמידים המכירים ערך תלמוד
בניה הם רק , התורה היא הנלחמת, ללחום מלחמתה של תורה



ה 

ֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר' הִמְלָחָמה לַ כנאמר , שלוחים בדור אחרון , ּבַ
מלחמת ם מילחנ, בני ציון היקריםו ,התלבש בפאה הנכריתֲעָמֵלק 

ועליהם לעשות מלאכתם ,  בהלכהבשערים המצוינים' ה
  .בנאמנות

תנו רבנן ברוך בכלל ברוך בפרט ארור .) סוטה לז(' איתא בגמו
ש "יעו, ללמוד וללמד לשמור ולעשות, בכלל ארור בפרט

ללמד . בללמוד . א: י שכל המצוות טעונות ארבעה אלה"ברש
על כל דבר בברוך וארור ונכרתו בריתות , לעשות. דלשמור . ג

ש "כמהיינו א דהאי לשמור "מהרשמזה הוכיח ו. בפני עצמו
בכל דבר הרי ש.  ושייך גם במצות עשהשמרון זו משנהאשר ת

לשמור היינו להעלות . גללמד . בללמוד . א: חלקי לימוד' ג
  . ולשנן ההלכה למעשה

מצד אחד נתברך בברכה אחת , מי שעשה ולא למדש, נמצא
וכל . ארורין כשבידו ללמוד וללמד ולא למד' ומאידך קאי בג

גם אם זה לא , וחדותהעוסק ללמוד וללמד נתברך בברכות מי
ואינו תלוי , הלימוד הוא תכלית בפני עצמו. נוגע לו למעשה

  . במעשה

כלל , היינו שכלל ישראל ערבים זה לזה, ש ברוך בכלל"וז
 איך לשמור ישראל חייבים להעמיד אנשים ללמוד וללמד

  . ולעשות ולקיים את התורה

 זו הלכה חייבים ללמד את החידוש' כשמתגלה בירור בדבר ה
ַבר :) מ לג"ב(ש "כמ. הכתות שבישראל' לכל ד ְמעּו ּדְ ] א[ :'הׁשִ

ָברֹו  ] ג[ ם אלו בעלי מקראֲאֵחיכֶ ] ב[ח "אלו תַהֲחֵרִדים ֶאל ּדְ

יֶכם] ד[ם אלו בעלי משנה ׂשְֹנֵאיכֶ  ִמי , אלו עמי הארץְמַנּדֵ  ְלַמַען ׁשְ
ד  ְמַחְתֶכם' הִיְכּבַ   . ְוִנְרֶאה ְבׂשִ

בעלי משנה [כתות ' מר שהוא עם הגא: "ל"וזא "מהרשוביאר 

אם ירצו  ]שכן, הוא נותן לב ללמדם, בעלי מקרא ועמי הארץ
ה אם יתן לבו ללמוד אפשר לו "יגיעו למעלת החכם שאף לע

ה ונעשה "שהיה ע עקיבא' ח כמו שמצינו בר"להגיע למעלת ת
ְמַחְתֶכםש "ומ". ח"ת ְמַחְתֶכםְוִנְרֶאה ְבׂשִ ְמַחְתֶכםְוִנְרֶאה ְבׂשִ ְמַחְתֶכםְוִנְרֶאה ְבׂשִ כינה לימוד כינה לימוד כינה לימוד כינה לימוד "א "מהרשביאר  ְוִנְרֶאה ְבׂשִ
כ בעלי כ בעלי כ בעלי כ בעלי """" לפי שהוא עומד בהלכה על בוריו משא לפי שהוא עומד בהלכה על בוריו משא לפי שהוא עומד בהלכה על בוריו משא לפי שהוא עומד בהלכה על בוריו משאח לשמחהח לשמחהח לשמחהח לשמחה""""תתתת

  . ל"עכ, "מקרא ומשנה כדאמרינן בסוטהמקרא ומשנה כדאמרינן בסוטהמקרא ומשנה כדאמרינן בסוטהמקרא ומשנה כדאמרינן בסוטה

ְמַחְתֶכםוהיינו שזה שאומר לכל הכתות  ְמַחְתֶכםְוִנְרֶאה ְבׂשִ ְמַחְתֶכםְוִנְרֶאה ְבׂשִ ְמַחְתֶכםְוִנְרֶאה ְבׂשִ לעורר לעורר לעורר לעורר כוונתו  ְוִנְרֶאה ְבׂשִ
'  אפימסוגל להביןשכל אחד כולם לומר ל בכולם רצון ללמודבכולם רצון ללמודבכולם רצון ללמודבכולם רצון ללמוד

וגם לרמז להם שיזכו לראות החילוק בין הלימוד השטחי , ה"ע
משנה ללימוד העיוני שאינו מתגלה רק אחר העיון של בעלי 

שאליהם , ח גדולים"ושהיה נעלם בתחילה אפילו מעיני ת, הנכון
  . קרא תחילה להשמיע להם דבר חדש שמצא בתורה

ה "לגלות גם לע, והטעם שחובה לקרוא לכל הכתות בישראל
בקשת התורה בקשת התורה בקשת התורה בקשת התורה "צדוק ' ש ר"פ מ"ל ע"י, רזי התורה המתגלים

כי עיקר קבלת תורה הוא כי עיקר קבלת תורה הוא כי עיקר קבלת תורה הוא כי עיקר קבלת תורה הוא ' ' ' ' ד שהוא שליח הד שהוא שליח הד שהוא שליח הד שהוא שליח המרב הוא רק מצמרב הוא רק מצמרב הוא רק מצמרב הוא רק מצ
' יתן חכמה מפיו וגו'  כי ה)ו, משלי ב( כמו שנאמר מהשם יתברךמהשם יתברךמהשם יתברךמהשם יתברך

. )שםרסיסי לילה (" ותותותותקקקקצבצבצבצב' ' ' ' מלאך המלאך המלאך המלאך ה והמקבל מרב צריך שידע שהואוהמקבל מרב צריך שידע שהואוהמקבל מרב צריך שידע שהואוהמקבל מרב צריך שידע שהוא
, ח גדולים"כאשר מתגלה דבר שלא היה ידוע גם לת, ולכן

 קטנים מחדדים את, הקטנים עם הגדולים, מצוה ללמד לכל העם
יב ֵלב ָאבֹות  )מלאכיסוף (י "רשוב, הגדולים  ַעל ,ה" להקב-ְוֵהׁשִ

ִנים יאמר לבנים דרך אהבה ורצון לכו ודברו יאמר לבנים דרך אהבה ורצון לכו ודברו יאמר לבנים דרך אהבה ורצון לכו ודברו יאמר לבנים דרך אהבה ורצון לכו ודברו  , בניםל ידי ע–ּבָ
עדיות לשום ' ד במס"ור.  לאחוז בדרכי המקוםאל אבותיכםאל אבותיכםאל אבותיכםאל אבותיכם
  . שלום בעולם

 כדי לתקן אותם להפך הרי אמרו בראת צדיקים בראת רשעים
ר ֹלא במלך פתח ספרו דוד ה. אותם לצדיקים ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ַאׁשְ

ִעים  ֲעַצת ְרׁשָ ִעים ' וגוָהַלְך ּבַ ן ֹלא ָיֻקמּו ' וגוֹלא ֵכן ָהְרׁשָ ַעל ּכֵ
ט ּפָ ׁשְ ּמִ ִעים ּבַ ִעיםביארו למה נאמר :) ז יט"ע( 'ובגמ. ' וגוְרׁשָ  ְרׁשָ

שהכתוב מיירי ברב ותלמידים שיש להם שיטה , בלשון רבים

שזה מזון הרוחות לעבדי המלך מלכו של ב "ללמוד רק משנ
על על על על ". מקוםם לשזה מזון הנשמות בניולא לעסוק בתלמוד , עולם

ִעים ִעיםהלומד ועל המלמד עליהם הכתוב אומר לֹא ֵכן ָהְרׁשָ ִעיםהלומד ועל המלמד עליהם הכתוב אומר לֹא ֵכן ָהְרׁשָ ִעיםהלומד ועל המלמד עליהם הכתוב אומר לֹא ֵכן ָהְרׁשָ  ".הלומד ועל המלמד עליהם הכתוב אומר לֹא ֵכן ָהְרׁשָ
ִעים תרי משמע לומד ומלמדו"י "רשופ ִעים תרי משמע לומד ומלמדוְרׁשָ ִעים תרי משמע לומד ומלמדוְרׁשָ ִעים תרי משמע לומד ומלמדוְרׁשָ אמרו . ובסוטה כב. "ְרׁשָ

רשע הוא שאין תורתו על "י "על הרב שהוא רשע ערום ופרש
שלכן קרא לו התנא רשע ,  כלומר".ואין ללמוד הימנוואין ללמוד הימנוואין ללמוד הימנוואין ללמוד הימנויו בור

  .ללמוד הימנושלא כדי להכריז עליו להזהיר את כל העם , ערום

יונאמר  ִעים ּבִ ם ַהּמְֹרִדים ְוַהּפֹוׁשְ יש לברר ללמד . ּוָברֹוִתי ִמּכֶ
ִעיםולגלות מי הם   .שהחטאים הם השגגות" .ַהּמְֹרִדים ְוַהּפֹוׁשְ

זיד שידע שאסור לעשותן ועשה אותם ועונות הם שעשה במ
להנאתו ופשעים הם המרדים כלומר שעושה להכעיס ולא 

   )ג"סי, תרכא' סי ר"שועה( "בשביל הנאתו

ֹוָפר ָהֵרם דרשו הכתוב :) מ לג"ב(' בגמ ׁשּ ְחׂשְֹך ּכַ ְקָרא ְבָגרֹון ַאל ּתַ
ָעם ּוְלֵבית ַיֲעֹקב ַחּטֹאָתם  ׁשְ י ּפִ ד ְלַעּמִ י  -קֹוֶלָך ְוַהּגֵ ד ְלַעּמִ ְוַהּגֵ

ָעם אלו תלמידי חכמים ׁשְ ּוְלֵבית . ששגגות נעשות להם כזדונות, ּפִ
  . שזדונות נעשות להם כשגגות,  אלו עמי הארץ-ַיֲעֹקב ַחּטֹאָתם 

ָעם"רשפ ׁשְ י ּפִ ד ְלַעּמִ את ,  עמי דהיינו תלמידי חכמים,י ְוַהּגֵ
שהיה להם לתת לב בטעמי משנתם , חטאתם אני קורא פשע

ולא יורו הלכה מתוך משנה שאינה , ררו להם על העיקרשיב
 אפילו פשע שלהם אני ,ַחּטֹאָתם . שאר העם,ּוְלֵבית ַיֲעֹקב .עיקר

 עם ה בא בטרוניא"אין הקבעם שאר העם  .קורא חטאת
ִעים . ל"לכאורה יש היתר כנכי , בריותיו הם תלמידי ַהּפֹוׁשְ

, לכאורהשכל מה שנראה , החכמים שיודעים דרכה של תורה
ָעם הכתוב . יתגלה למעיין שזה טעות ׁשְ י ּפִ ד ְלַעּמִ מעורר ְוַהּגֵ

לרדת אל העם ללמד ולהודיע להם כך כדי לזרז אותם להגיד 
  . ולהביא הדברים לידי בירור, האמת לכל

, להפוך אותם למיימיניםה ברא מיימינים ומשמאילים "הקב
ן בדקדוק  המיימינים שמפשפשין טעמיה:)פח-.שבת סג (י"ופרש

עסוקים בכל כחם וטרודים , ובוררין כימין המיומנת למלאכה
. ל"עכ, והמשמאילים שאינם יגיעים בה כל צרכן. לדעת סודה

ִמי ָיקּום ִלי ִעם , וכך גם היום יש משמאילים מטעים את העם
  . לנהל מלחמתה של תורה במשמאילים בה, ְמֵרִעים

מנעימין זה לזה  ישראל תלמידי חכמים שבארץ .)סנהדרין כד(אמרו ו
שבארץ  ח"ת. שבבבל מחבלים זה לזה בהלכה ח"ת. בהלכה

שבבבל מרורין זה  ח"ת ,ישראל נוחין זה לזה בהלכה כשמן זית
 בלשון עז וחמה מקשין זה .י מחבלים"רשופ. לזה בהלכה כזית

ובני  . תלמודם ספק בידם,שאין נוחין זה עם זה] ומפני[ –. לזה
, ומתקן זה את דברי זה,  ומעיינין יחד,ארץ ישראל נוחין יחד
  .והשמועה יוצאה לאורוהשמועה יוצאה לאורוהשמועה יוצאה לאורוהשמועה יוצאה לאור

שמתוך "ח של בבל "א הטעם שנקראו ת"וכתב שם מהרש
שיש כמה פרטי ד "וכמו בניד". גאותן לומדין בלול ומעורבב

ש שביאר כל "יעוו .העיניםאת מערבבים זה מחשיך אם , דינים
רעות ת מדו' שיתחברו אלו ב"ד כתב "ובתו, הסוגיא כמין חומר

ובמילי דעלמא ובתוכחה ובמילי דעלמא ובתוכחה ובמילי דעלמא ובתוכחה ובמילי דעלמא ובתוכחה ז "ח שבבבל דבהלכה מחבלין זא"בת
י דבהלכה מנעימים זה לזה "ח שבא"היפך ת    ....ה מחניפיןה מחניפיןה מחניפיןה מחניפין""""לעלעלעלע

  ". במילי דעלמא אין מחניפיןבמילי דעלמא אין מחניפיןבמילי דעלמא אין מחניפיןבמילי דעלמא אין מחניפיןאבל 

דהיה לכל ") שמות כד(הבית הלוי ש נעשה ונשמע דייק "במנה הו
אמרו בלשון רבים אמרו בלשון רבים אמרו בלשון רבים אמרו בלשון רבים אעשה והם ' אחד לומר כל אשר דבר ה

שהוא בעצמו יקיים ' א, ל אחד קיבל שתי קבלות משום דכנעשהנעשהנעשהנעשה
וגם קיבל עליו להשגיח בחבירו שגם חבירו יקיימנה , התורה

ל התנחומא רבי אומר בשעה "וז, ולא יניחנו לעבור עליה
שעמדו ישראל על הר סיני הושוו כולם לב אחד לקבל עליהם 

שהיו ממשכנין עצמן זה שהיו ממשכנין עצמן זה שהיו ממשכנין עצמן זה שהיו ממשכנין עצמן זה ולא עוד אלא ' כומלכות שמים בשמחה 



ו 

' כ דמשאמרו בלשון רבים קיבלו כל א"וזהו כמש. על זהעל זהעל זהעל זה
  . ל הבית הלוי" עכ,להשגיח גם על חבירו

 קיבל עליו להשגיח על חברו שלא ל אחדגם בנשמע כז "לפיו
כך אמר : )כז' שמות פר (איתא במדרשהנה ו. יעוות את השמועה

 שברתם נעשהשברתם נעשהשברתם נעשהשברתם נעשה בסיני נעשה ונשמע מזגתםמזגתםמזגתםמזגתםה שני כוסות "הקב
הרי כלל . אוקשה . ל" עכרו בנשמערו בנשמערו בנשמערו בנשמעהזההזההזההזהעשיתם לפני עגל 

לא למה . ב. ואפילו ריקנים מלאים מצות כרמון, ישראל עושים
דהמדרש ל "פ הבית הלוי י"עו. תקנו הנעשה, שברתםאמר 

ש "מכרמוז ב, ה שאמרו בלשון רביםזקאי על " שברתם נעשה"
בלב בלב בלב בלב ,  העושהכאיש אחדכאיש אחדכאיש אחדכאיש אחדשיתאחדו יחד , לי" מזגתם"כוסות ' ב

ש "נשבר מאז וכבנעשה המיזוג , ולהשכיל לשמוע להבין אחדאחדאחדאחד
יָחא בֹות ְמׁשִ ִעּקְ ָהֵפְך ְלִמינּות שאמרו ּבְ ְלכּות ּתֵ י . ְוֵאין ּתֹוֵכָחה, ְוַהּמַ ּכִ

ם ֱאֹלָהיו ׁשֵ ים ֵיְלכּו ִאיׁש ּבְ ל ָהַעּמִ ". ֶיׁש ִלי ָרב"כל אחד אומר , ּכָ
ָהֵפְך ְלִמינּותש "ומ ְלכּות ּתֵ כות שמים שכחו לקבל עול מלשי, ְוַהּמַ

ְוַעל ִמי ֶיׁש  .שאתה ואביך ורבך חייבים בכבוד האמת, תחילה
ֵען ָ ָמִים, ָלנּו ְלִהׁשּ ָ ׁשּ ּבַ זהו . המלמד תורה לעמו ישראל. ַעל ָאִבינּו ׁשֶ

 הבה לתת לב :לומר זה לזה בדרך כבוד" הזהרו בנשמע"ש "מ
כתות תורה היא וללמוד המנהגי כל , זו הלכה'  דבר הלשמוע
 ,הברית ליזהר בנשמעשיתעוררו היהודים לקיים  כ.צריכים

 ארץ ישראלליעלו ח של בבל "ת, למיימיניםייהפכו משמאילים 
  .כ גם הנעשה"ז יש תקוה שיתוקן אחוא, ה" להחניף לעוחדלוי

בסוטה ' לימוד ובירור האמת תכלית בפני עצמו כדמוכח מהגמ
, דולדולדולדולתלמוד גתלמוד גתלמוד גתלמוד ג: נענו כולם ואמרו :)קידושין מ (ש"ובמ, ל"כנ. לז

  . פשיטא: –יש קושיא גדולה. שהתלמוד מביא לידי מעשהשהתלמוד מביא לידי מעשהשהתלמוד מביא לידי מעשהשהתלמוד מביא לידי מעשה

ד שביאר שהתלמוד מצד "ת פ"ר הת"יישוב לזה מצאנו בשועה
. עצמו גדול מכל המעשים גם אם לא היה מביא לידי מעשה

שזה שאמרו שמביא לידי מעשה היינו דבר נוסף , ויוצא מזה
וכאשר יעסקו בתלמוד בקיבוץ , שאחר עסק בירור התלמוד

  . בסוף זה גם יביא לידי תיקון המעשה בכנסת ישראל, ח"ת

יסופר שתלמידים השמיעו והסבירו את הענין לרבנית ותגובתה 
לא צריך להסביר לנו הפריצות והשקר ומה הפאות של : היה

יש רצון אמיתי ונכון בלב כל הצדקניות לשנות , ימינו גורמות
 נשים הגילויים בהלכה הם דברים נשמעים וגם, את הדרך

על בתי , אבל מה נעשה, נשים באות לשמוע, מבינות היטב
המתחיל במצוה אומרים לו . החינוך בבית יעקב ממונים רבנים

לחדד את הדברים שלא , נבקש מכם בכל לשון של בקשה, גמור
ואחר משא , ח"ח ידונו בזה בקיבוץ ת"ת. יהיה להם מה לענות
, ושפנקא חוקיתהאמת יצא לאור ויקבל ג, ומתן עם כל הצדדים

, מייחלים שיגיע היום המיוחל הזה, אנחנו מאחלים לכם הצלחה
  .ת בשמחה"ואז בית יעקב ילכו ויעשו רצון השי

הכל חפצים ליראה את . לא רק צדקניות מבקשות לעשות תיקון
גם מי שמלך . כ"ב ה"בהלכות גירושין פם "ש הרמב"כמ, שמך

כסא  (א"החידש "כמ, זקן וכסיל מולך עליו משתוקק שיתוקן

ל ּבוֹ ) ל"רחמים פ ְמׁשָ ה ּתִ ׁשּוָקתֹו ְוַאּתָ  פירש הרב המופלא ְוֵאֶליָך ּתְ
ׁשּוָקתוֹ , ל"עטר ז' ח ן"כמהר ל ּבוֹ ר ש" של היצהּתְ ְמׁשָ ה ּתִ , ַאּתָ

, כי תשא' פראוהב ישראל ספר  בעייןו. ר טוב"ז יהא היצה"ועי
  . 'פ אנא חטא העם הזה וגו"עה

  : יסופר איזה תגובות, ישריםבאו אל רבנים צדיקים 

, יש לי עגונות, יש לי מקוואות, באים אלי עם שאלות קשות. א
אין לי פנאי ליכנס לנושא המסובך , אני עסוק למעלה מהראש

אנחנו טרודים לעמוד בפרץ נגד פרצות המתחדשים . ב. הזה
אנחנו לא , פאה כבר מושרש כמה דורות, חדשים לבקרים

הציבור בחר בי להורות . ג.  את זהיודעים איך אפשר לעקור

אם אומר . על הנושא הזה אני לא רב, להם הדרך לפי רוחם
  .יפטרו אותי ויחפשו להם רב אחר, מילה

, במקום שאין אנשים השתדל להיות איש: על כגון דא אמרו
מאחר שעדים מעידים . מצוה שאין לה דורשין עמוד והתחזק בה

בּוָנה ְוֵאין ֵאי, ל"על צדקת המסקנות העולות כנ ן ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ
, פ"ה עם ישראל על התושבע"הברית שכרת הקב', הֵעָצה ְלֶנֶגד 

ד להעלות בירורי "להושיב ב, ח מכל המקומות"מחייב לקבץ ת
  . ואין שום הצדקה למנוע הדבר, הדברים להתחיל לדון

ָהָעם ָהָעם ָהָעם ָהָעם ש, פ"אחר שתיאר מהו התושבע', ג' נח סי' בתנחומא פרו
ךְ ַההְֹלִכיַההְֹלִכיַההְֹלִכיַההְֹלִכי חֹׁשֶ ךְ ם ּבַ חֹׁשֶ ךְ ם ּבַ חֹׁשֶ ךְ ם ּבַ חֹׁשֶ דֹולמתגלה , לאור הלכה שאינה מבוררת, ם ּבַ דֹולאֹור ּגָ דֹולאֹור ּגָ דֹולאֹור ּגָ  אֹור ּגָ

והיא קשה ללמוד וקשה , ליחידים שמוסרים נפשם לבררה
בכל לבבו ' ואין לומד אותה רק מי שאוהב ה, כשאול קנאתה

ולפיכך ולפיכך ולפיכך ולפיכך : "ומסיים על כל האמור שם, ש"נפשו ומאודו יעו
ונושאין ונותנין ונושאין ונותנין ונושאין ונותנין ונושאין ונותנין , , , , מתקבצים מכל המקומות פעמיים בשנהמתקבצים מכל המקומות פעמיים בשנהמתקבצים מכל המקומות פעמיים בשנהמתקבצים מכל המקומות פעמיים בשנה

במלחמתה של תורה עד שמעמידין דבר על בוריו והלכה במלחמתה של תורה עד שמעמידין דבר על בוריו והלכה במלחמתה של תורה עד שמעמידין דבר על בוריו והלכה במלחמתה של תורה עד שמעמידין דבר על בוריו והלכה 
  ". לאמיתהלאמיתהלאמיתהלאמיתה

ש והלכה לאמיתה היינו שבסוף מגיעים לתקן ההליכה "מ
י "רשב' ועי. אבל בתחילה מעמידים דבר על בוריו. לאמיתה

ותחילת דין הוא  ,לשונות' גחשן משפט שהמשפט משמש כ "עה
ה פתחו ש בתנחומא שבתחיל"זהו מ .טענות הבעלי דיניםבירור 

נושאין ונותנין במלחמתה של מתקבצים ו"ש "במשא ומתן כמ
להושיב יראי אלקים אנשי אמת להתחיל במשא ומתן  ."תורה

שכן , שאפשר להביא עתה לידי מעשהדבר זה , בתחילת משפט
והכל כשרים לבקר לפשפש , הכל כשרים להעיד מה שרואים

   .ולמשמש בדרישה וחקירה

יוציאו קול קורא אל כל , לת דיןח לתחי"ד של ת"כשיושיבו ב
, שעיין וראהמי כל , התלמידים בעלי תריסין בכל העולם כולו

ויש תכלית לפתוח . יביא דבריו לביקורת, יבוא ויעיד מה שראה
הרי , תחילת המשפטבמשא ומתן וכמה מעלות טובות יימשך מ

שעוסקין בד בבד  ח"חרב על שונאיהן של ת .)תענית ז (דרשו
ים ְוֹנָאלוּ '  שנאחוטאיןחוטאיןחוטאיןחוטאין ו ו ו ושיןשיןשיןשיןשמטפשמטפשמטפשמטפ, בתורה ּדִ יש . ֶחֶרב ֶאל ַהּבַ

הרבה תלמידים שחושבים שיש להם באמתחתם פלפולים 
ד של "שיושיבו בכ, ומרמים את עצמם ואת הבריות, מבריקים

זה ידרבן , ח ויזמינו כל בעל דעה לשלוח ולהשמיע את דברו"ת
מטפשין יש תקוה שוגם . את התלמידים ללמוד ולחדד דבריהם

  .יחדלו להחטיא הרבים בהוראת טעותוחוטאין יחכמו 

' לדוגמא יזמינו את הגאון ר. יבא כל צדיק ויסביר דרכו ושיטתו
, א האומר שיש לו באמתחתו פלפולים"נחום רוטשטיין שליט

רבי חיים  צדיקיזמינו את הגאון ה. שיבא נא ויגלה לן טעמיו
א וְ קרא עליו הכתוב ע "נשהרבי , א"דייטש שליט' שלו ֵ ְתַנׂשּ ַהּמִ

 מן שמיא מנו ליהשכל ממונה  'פ ביאור הגמ"ע, ְלֹכל ְלֹראשׁ 

מהשמים העמידו , :)ב צא"ב( שמיא מוקמי ליהמוכל נצב .) ברכות נח(
לעמוד בראש כולל צמח צדק העוסק , מנו ומוקמי ליה ,אותו

היות שיש לנו בהלכה זו פסקי . ר"לברר מקחו של השועה
" נראה להמורה מפורש בפירוש"ולכאורה , ר"הלכות בשועה

ואחר גילוי המקורות רואים שמפורש בפירוש שיש , היתר פשוט
וגם בחצר אין בה האיסור ששנו , ש ולגלותה בבית"היתר לק

אבל , שהוא דת יהודית" יוצאה וראשה פרועה"חכמים במשנה 
שהוא אסור מן התורה באשת "בשוק דרכה לכסותה מפני 

ו על הפשט הזה שאינו מתגלה רק יבא ויאמר חוות דעת". איש
. כי לו נאה כי לו יאה, ר"למעיינים ויודעים דרכו של השועה

שלוחי כל קהילות הקודש , ח מכל המקומות"ז יזמינו ת"וכן עד
בתחילה יאמר כל , וכל אחד יסביר דרכו ושיטת קהילתו, יבואו

כ "ואח, ואז יתנו לב להבין זה את זה, אחד מה שיש לו לומר



ז 

יעמידו , בעלי תריסין יעלו השגותיהם ספיקותיהם, ניתייקבצו ש
יבקרו ויחקרו , ינהלו משא ומתן ענייני, טוענים ממולחים לכל צד

ויעמידו כל דבר בכור המבחן מה אמת ויציב ומה  ד"במושב ב
מה אפשר לומר ומה מוכרחים לומר ואין , שקר אין לו רגלים

אז יהיה , לד יתבררו הדברים לעיני כל ישרא"בס, דרך אחרת
ועשו כולם אגודה אחת . בדרכי השם' היכולת להדריך עם ה

  .לעשות רצונך בלבב שלם

כי התורה לצדיקים כמלך כי התורה לצדיקים כמלך כי התורה לצדיקים כמלך כי התורה לצדיקים כמלך  :)ג"מ' דרשות ע (ס"וכך כתב מרן החת
אמנם . ולא יסורו ימין ושמאל, פ התורה יצאו ויבואופ התורה יצאו ויבואופ התורה יצאו ויבואופ התורה יצאו ויבואו""""עעעע, , , , לעמולעמולעמולעמו

, לשאר עמא דארעא הוא רק כירושה מאבותיהם ומנהגם בידיהם
ן השרים והסגנים אם יתחברו באגודה וירעו צאן קודש אך ברצו

אזי היכולת בידם להביאם אל מוסר התורה באופן , כראוי ונכון
ה וזהו , שתהיה התורה בבחינת מלך לכל בני ישראלשתהיה התורה בבחינת מלך לכל בני ישראלשתהיה התורה בבחינת מלך לכל בני ישראלשתהיה התורה בבחינת מלך לכל בני ישראל ּתֹוָרה ִצּוָ

ה  ה היא ָלנּו ֹמׁשֶ ת ַיֲעֹקבלמֹוָרׁשָ לדלת העם אשר בשם . ְקִהּלַ
ה היא רק , יעקב יכונה ַוְיִהי אמנם . ות אנשים מלומדהמצמֹוָרׁשָ

רּון ֶמֶלְך  מלך לגדולים הנקראים ' בבחי' התורה הנזכרת היִביׁשֻ
רּון י ָעם אך , יׁשֻ ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ י ָעם ּבְ ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ י ָעם ּבְ ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ י ָעם ּבְ ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ ָרֵאלאזי ּבְ ְבֵטי ִיׂשְ מוסף '  פיַיַחד ׁשִ

י ָעםל וכאילו אמר "על מלך הנ ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ  אזי יכולת בידם  אזי יכולת בידם  אזי יכולת בידם  אזי יכולת בידם ּבְ
ָרֵאלעל על על על שתהיה התורה הנזכרת מלך שתהיה התורה הנזכרת מלך שתהיה התורה הנזכרת מלך שתהיה התורה הנזכרת מלך  ְבֵטי ִיׂשְ ָרֵאלַיַחד ׁשִ ְבֵטי ִיׂשְ ָרֵאלַיַחד ׁשִ ְבֵטי ִיׂשְ ָרֵאלַיַחד ׁשִ ְבֵטי ִיׂשְ כי  כולם  כולם  כולם  כולם ַיַחד ׁשִ

  .ל"עכ', בדרכי ה' יכלו להדריך עם ה

, סוגי מנהיגים' ש השרים והסגנים יש לבאר הכוונה על ב"ומ
 יהודה וחזקיה בני רבי .)לח(סנהדרין ב' פ הגמ"יבואר עוזה 

. ולא הוו קא אמרי ולא מידי, חייא הוו יתבי בסעודתא קמי רבי
כיון . כי היכי דלימרו מילתא,  אדרדקיאגברו חמרא: אמר להו
אין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות : פתחו ואמרו, דאיבסום
 ונשיא שבארץ ישראל, ראש גולה שבבבל: ואלו הן, מישראל

אמר לו רבי ? קוצים אתם מטילין לי בעיניי, בניי: אמר להם' כו
 ניתן וסוד, יין ניתן בשבעים אותיות, אל ירע בעיניך, רבי: חייא

  .  'ל הגמ"עכ, נכנס יין יצא סוד, בשבעים אותיות

והנה . ביאור הסוד שהניח דעתו של רביא "מהרשש ב"יעו
ממשלה בחינות ' בולא נשאר רק בימיו נחסר מלכות בית דוד 

  . י"נשיא בא. בג בבבל "ר. אקצת 

, מינים' ויתכן לומר דכיון שבני אדם נחלקים באופן כללי לג
שיש בני אדם ) שמות כג כה( ע"ש באב"כמ, םז סוגי"ובפרטן לכ

ויש בני אדם שרוח , שיש להם נפש חזקה והיא מוליכה אותם
הוא , הרוח שהוא במדרגה עליונה מהנפש, המושל עולה עליהם

היא , ויש שהנשמה העליונה מולכת על הרוח. מושל על הנפש
  . נותנת עצות לרוח שבאנוש איך למשול על הנפש

' יש בה ג,  המאחדת את העם כאיש אחדולכן במידת המלכות
המלכות , לאחד את עמי הארץ בעלי הנפש. א. מידות אלו

לאחד את . ב. מלכדת את היחידים ועושה מהם כת בפני עצמם
, ל בעלי משנה"ונקראים בלשון חז, אנשי הרוח המתנשא למשול

המלכות מלכדת את . הם אנשי חוק שלא רוצים להבין משפט
מלכות . ג. מהם היא עושה כת בפני עצמםהיחידים האלו וגם 

עשו כתות כתות ועסקו בתורה לגלות אור הנשמה התורה 
: ל"ע וז"ש שם באב"כמ, להחדיר אותה בתוך הרוח שבאנוש

השם הנכבד נתן התורה לחזק ולהגביר ולהגדיל הנשמה ו
ואם לא תהיה התורה . ואז לא ימשול הגוף עליה, העליונה
  . ל"עכ. הנשמהאז יגבר הגוף על , נשמרת

כדי שהרוח , והיינו שמלכות התורה מלמדת לתקן את הרוח
 )סנהדרין צא(ש "כמ, וזה עול מלכות שמים. המתוקן יוליך את הנפש

ועל ידה , הנשמות חצובות ממקור אחד, השמים זה נשמה
את מאחדת מלכות התורה מתוקנת , ה"מתאחדים ישראל בקוב

גופים מחולקים בעלמא כ הרוחות והנפשות נוצרו ב"משא, כולם

רק רוח מלכות , שמיםמלכות כשהם לעצמם אין בהם , דפרודא
מזה י אהבה התלויה בדבר "רק עהאחדות הוא , בשר ודם

מידת מלכותם מחייבת . נעשים גופים מחולקים כאיש אחד
כיון שכסא , כיבוי כל זיק מגילוי אור הנשמה, עריפת ראשים

ואין , ם לעשותם כאיש אחדמלכותם מבוסס לאגד גופים מחולקי
שאם כל אחד ישתמש עם הנשמה לא יבטל , אחדות בעצם

   .ואיך יתכונן כסא מלכותם, עצמו

והנה ריש גלותא בבבל לקחו לעצמם מידת ממשלה בנפש הוא 
. הם הטילו כידוע אימה על הציבור ועשו מה שלבם חפץ. הרצון

מחזקי לא " :).י כתובות ס"רש( "שבני אדם מאוימים הם"ש "כמ
ואמרו הטעם כי לצד שהם  ..)ב לו"ב ("בן ולא מחזקינן בהו

תקיפים הגם שהחזיקו בארץ לא תועיל להם החזקה בקרקע 
היה בהם רוח  .דמחמת יראתן לא מיחו בהן. ומוציאין אותה מידם

אמר ליה . שבת נהבש "כמ בלי מלכות שמים, מלכות בשר ודם
 ,דבי ריש גלותאלוכחינהו מר להני ": רבי זירא לרבי סימון

  . "אמר ליה לא מקבלי מינאי

כי הכיר איך . משמע שקודם שהוכיחם כבר ידע שהם לא יקבלו
הם סברו שהם שומרים על כבוד . הראש שלהם מעוות ומושחת

ומצינו . ח המעיינים בתורה"הכסא ואסור להם להיות נכנעים לת
כמו , ה שלימד והוכיח האמת לכל באי עולם"באברהם אבינו ע

ובתוך הדברים  ,ש" יעוא"פז "הלכות עבם "רמבתאר השמ
כיון שגבר עליהם בראיותיו בקש המלך : "סיפר בזה הלשון

היינו שהעם שמעו והבינו מה , "להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן
אבל המלך לא עלה על דעתו כלל אולי , שאברהם מלמד

כיון שגבר עליהם ", אברהם צודק אולי יש להכיר בדרכו
מידת מלכות מחייבת לבקש , כ אולי האמת עמו"א, "ובראיותי
לסלק אותו כי זה מפריע לכסא המיוסד על רוח המבקש , להרגו

לבו לא , מי שנדבק במחלת הרוח הזאת. להתנתק מאור הנשמה
העם ביקשו להמליך עליהם , בימים ההם. מוכן לשמוע תוכחה

ם בוחרים אד, שיטת הנהגה נפוצה בימים ההם, מלך ככל הגוים
מאמין בעצמו שלא יקרה לו טעות , כזה שעושה עצמו אלוה

משננים סיפורי מעשיות , מפתים את העם להאמין בו, אנוש
אם מלך . שלא היו ולא נבראו עד שהעם מתפתה להאמין בו

זה הרי מערער את כל יסוד כבוד , כזה יקשיב וייכנע למוכיח
  . כסא מלכותו

ת האגודה בסגנון כתות שהתאגדו יחד לנהל א, וכך גם היום
הם , וכגון בנידון הפאה נכרית. מידת מלכות ראש גולה שבבבל

אומרים אנחנו הולכים כך מפני שזהו הרצון שהוטבע בנו 
ומפני שאנחנו מאמינים , ליראות כך בשווקים וברחובות
זה , משמע שזה כשר וישר, בצדיקים שנשותיהם הלכו פיאות

ה שלבם חפץ עושים מ, מידת ממשלת ראשי גולה שבבבל
עושים עם התורה , ולצידם תלמידים שיודעים לעשות פלפולים

הם לא יקבלו הערה , ואינם חוששים מה יענו ביום דין, כרצונם
כי המרחק רב ביניהם , מבעלי תלמוד העושים נשמה עיקר

, בעלי תלמוד מגלים אור הנשמה מהשמים. כגבוה שמים מארץ
בשביל . ן נשמה לנפשאין קשר ישיר בי, ובעלי הנפש הם בארץ

זה כח מיוחד ממוצע בין שמים , ה רוח באנוש"זה יצר הקב
והוא גם מחונן , הוא מסוגל לקבל האור המאיר מהנשמה, וארץ

  . בכוחות מיוחדים להנהיג את הנפש

גם העם המקבלים עליהם , ל" מעולה מהננשיא שבארץ ישראל
שיטתו ללמד את העם , רוח הנשיא מעולה מהעם שבבבל

הוא מלמד שלא לעשות מה שלבו , ביר את הרוח על הנפשלהג
ואף גם לא לעשות מה שנשמתו מודעת ליה להבין , חפץ

הוא מבקש לאלף לשמור חוק כעבד נאמן שדרכו , ולהשכיל
הוא מלמד שיטתו לשנן . ולא לשאול למה, לקבל הוראות ולבצע
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ולמאוס בעסק התלמוד שזה גילוי אור , ב"פסקי הלכות במשנ
מלמד , הנשיא המוליך בשיטה זו, נ" וכך בנידון הפ.הנשמה
או מפני , אנחנו לא הולכים פיאות מפני שכך אנחנו רוצים: לומר

אנחנו רוצים אולי באמת לתקן את , שמסורת בידינו מאבותינו
גם לנו יש נשמה מעוררת על השקר , הדבר מכמה טעמים
ק ב פוס"המשנ, אבל אנחנו מבטלים עצמנו, והפריצות שיש בה

נ מגולה יש להם לסמוך על "דבמדינות שיוצאין הנשים בפ
ב לדון ולהורות "וכל בני דורנו רגילים לפתוח משנ, ע"השו

וגם בני תורה העוסקים בלומדות בשור שנגח את , מתוך משנתן
, ב צריך ללמוד בעיון"לא מכירים שגם הלכה במשנ, הפרה

ך על ב שכוונתו לסמו"ושיתכן שאחר העיון יתגלה פשט במשנ
ולא עלה על דעתו לומר לנשים , ש"שהתיר לק, ע דייקא"השו

מי שלקח . כי מבואר למעיין שאין להן על מה לסמוך, לסמוך
זה , ב"לא יכול לשמוע פשט כזה במשנ, מידת הרוח לבד

שהוא ועבדיו מאמינים , מערער כל רוח שיטת הנהגת ממשלתו
  .שלא יקרה לו טעות

נו מייחלים ומצפים מתי ועל מלכות בית דוד משיחך שאנח
שם ילמדו שבנוסף לזה , אמות של הלכה' בד, תמלוך בציון

חייבים לקבוע , שיש לקבוע עת למשנה שהרוח ימשול על הנפש
זה שיטת מלכות , עת לתלמוד להבין טעמי ההלכות אשר למד

ד ואמר כל מי שאינו עוסק "ה המלך שנעץ חרב בביהמ'חזקי
 לקחת את העם עבדים הוא לא שאף, בתורה יידקר בחרב

הוא פעל שכולם יהיו בני חורין כי אין לך בן חורין , לעצמו
. כי כולם בנים למקום, אלא מי שעוסק בתורה להבין ולהשכיל

לכונן , זה שלימות מלכות בית דוד לאחד את כל כוחות ההנהגה
ועל זאת אנחנו מחכים . הכסא במשפט להמליך מלכות שמים

   . שמיםומצפים לתקן עולם במלכות

וחזקיה . יהודה שמו כשם ראש שבט המלכות ,יהודה וחזקיה
כי , ה לעשות חזקיה משיח"ביקש הקבשמו כשם המלך שאמרו 

, האחים הנקראים על שמם. היה בו שלימות מידת המלכות
דיברו על שלימות מלכות בית , כשנכנס בהם יין, יהודה וחזקיה

שיקבלו , מישראלאין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות , דוד
  .ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים, כולם מלכות התורה

ָבִראׁשֹוָנה ברכות הסמוכות ' וכך גם רואים בב יָבה ׁשֹוְפֵטינּו ּכְ ָהׁשִ
ה ִחּלָ ַבּתְ ה '  כוְויֹוֲעֵצינּו ּכְ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים' הּוְמֹלְך ָעֵלינּו ַאּתָ ָך ּבְ . ְלַבּדְ

י שופטים ויועצים " עמשמע שתיקון מלכות שמים הוא
ואין הקדוש ברוך איתא .) קלט(ובשבת . כבראשונה כבתחילה

הוא משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים 
ּבֹר ִסיָגִיְך , רעים מישראל יָבה ָיִדי ָעַלִיְך ְוֶאְצֹרף ּכַ שנאמר ְוָאׁשִ

ִדיָלִיךְ  ל ּבְ ָבִר , ְוָאִסיָרה ּכָ יָבה ׁשְֹפַטִיְך ּכְ ה ְוָאׁשִ ִחּלָ ַבּתְ אׁשָֹנה ְוֹיֲעַצִיְך ּכְ
ֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ֵרא ָלְך ִעיר ַהּצֶ   .ַאֲחֵרי ֵכן ִיּקָ

יִנים כ הסמיכו ברכת "ואח ְלׁשִ ְוָכל שיש בה גם בקשה ְוַלּמַ
ֶרַגע ּתֹאֵבד ָעה ּכְ שהכוונה על מידות מלכות הרשעה שאינם . ָהִרׁשְ

יֵלם ְוַתְכִניֵעם ְוַתשְׁ עליהם מבקשים . נכנעים למלכות התורה ּפִ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּ    .שהם המעכבים לתקן עולם במלכות שמים. ּבִ

ה עם ישראל "הקבהברית שכרת על כשיתעוררו כלל ישראל 
 שתי מתקבציןמתקבציןמתקבציןמתקבציןשלפיכך ל "ש בתנחומא הנ"כמ, פ"על התושבע

מכל המקומות ונושאין ונותנין במלחמתה של מכל המקומות ונושאין ונותנין במלחמתה של מכל המקומות ונושאין ונותנין במלחמתה של מכל המקומות ונושאין ונותנין במלחמתה של פעמים בשנה 
הקיבוץ . יו והלכה לאמתהעד שמעמידין דבר על בורתורה תורה תורה תורה 
 ,מחבלים ייהפכו לנעימים. משמאילים למיימיניםלהפך מסוגל 

א בסנהדרין שם "ש מהרש"כמ שמבררים האמת ולא מחניפים
ִלים ח שבבבל שנקראו "עזרא היה מת: "ל"וז זה את זה ְמַחּבְ
כ אמר הכתוב שאל תתמה על מעלתו כי ֲחָבִלים שהוא עזרא "וע

ִליםקראו וסייעתו שעלו מבבל שנ ִליםְמַחּבְ ִליםְמַחּבְ ִליםְמַחּבְ ִעִמים כיון  ,ְמַחּבְ ּנְ ָנְפלּו ִלי ּבַ
  ". ִעִמיםִעִמיםִעִמיםִעִמיםנְ נְ נְ נְ  נקראו רץ ישראלשעלו לא

ר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדהבַּ  א שנה קודם חורבן "י, ּגָֹלה ֲאׁשֶ
ר ֶהְגָלה ש )ד"כ' מלכים ב(כתוב ,  מקדשנובית ֶהָחָרׁש ְנבּוַכְדֶנאּצַ

ר ֶאֶלף ַהּכֹל גִּ  ְסּגֵ י ִמְלָחָמהְוַהּמַ  .)סנהדרין לח(' ביארו בגמ. ּבֹוִרים ֹעׂשֵ

ר כיון שסוגרין מַ , ָחָרׁש כיון שפותחין הכל נעשו כחרשין ְסּגֵ
א דלפי פשוטו שהם "מהרשוביאר . בהלכה שוב אין פותחין

ש "בעלי אומניות כמו שתרגם יונתן אומניא ותרעיא לא יתכן מ
י ִמְלָחמָ  ּבֹוִרים ֹעׂשֵ ה דאין דרך בעלי אומניות להיות הכתוב ַהּכֹל ּגִ

י ִמְלָחָמה אבל לפי הדרש היינו  י ִמְלָחָמה ֹעׂשֵ ּבֹוִרים בתורה ועֹׂשֵ י ִמְלָחָמה ּגִ ּבֹוִרים בתורה ועֹׂשֵ י ִמְלָחָמה ּגִ ּבֹוִרים בתורה ועֹׂשֵ י ִמְלָחָמה ּגִ ּבֹוִרים בתורה ועֹׂשֵ ּגִ
   .של תורהשל תורהשל תורהשל תורה

יהיה רשע וכל הדור  מלךהאפשר ששהוכיחו .) ערכין יז ('והנה בגמ
ואפשר גם ההפך כמו דורו של ,  כמו דורו של יהויקים,צדיקים

 וודור, היה צדיקכשמו כן צדקיהו , כו היוצרותנהפצדקיהו ש
. ]שם ס"בגליון השו: דחולין ' ועימידות ש לענין "ועי [.רשעיםנהפכו ל

, ל באנשי הדורחאבל השינוי ש, חד גבראשינוי במלך תלוי בהו
שנהפכו מצדיקים , הכה קצרב מה גרם במשך תקופה "צ

  . לרשעים

 .)נהדרין לח וס:חא גיטין פ"מהרש, י"ברש. סנהדרין קג' עי(  במפרשיםמבואר
רמפני שגלו היה שהשינוי שחל בדור  ְסּגֵ זה היה . ֶהָחָרׁש ְוַהּמַ

  . נהפך הדור מצדיק לרשעהסיבה ש

במנהיגיו תלוי לא תואר צדיק ורשע לכללות הדור ומכאן ש
רב תלויבעיקר זה אלא  ְסּגֵ ּבֹוִרים אם יש בדור , ֶהָחָרׁש ְוַהּמַ ּגִ

י ִמְלָחָמה של תורה י ואם אין ,  דור צדיקזה, בתורה וֹעׂשֵ ֹעׂשֵ
שהיה שהיה שהיה שהיה ל מבואר "בתנחומא הנ. זה דור רשעים, ִמְלָחָמה של תורה

נקבצו שם ופשוט כי , מקום שהיו מתקבצים בו מכל המקומותמקום שהיו מתקבצים בו מכל המקומותמקום שהיו מתקבצים בו מכל המקומותמקום שהיו מתקבצים בו מכל המקומות
י ִמְלָחָמהההההבאו כל  ּבֹוִרים עֹׂשֵ י ִמְלָחָמהּגִ ּבֹוִרים עֹׂשֵ י ִמְלָחָמהּגִ ּבֹוִרים עֹׂשֵ י ִמְלָחָמהּגִ ּבֹוִרים עֹׂשֵ והיו נושאין ונותנין במלחמתה והיו נושאין ונותנין במלחמתה והיו נושאין ונותנין במלחמתה והיו נושאין ונותנין במלחמתה     ,,,,ּגִ
   ....של תורהשל תורהשל תורהשל תורה

קרב ך לערו, מכל המקומותח "ת בו ותקבצימקום ששהנראה ו
ם רוצים ללכת העמוכיח ש, משא ומתן במלחמתה של תורהב

להעמיד דבר ו באו קבצנבדרך האמת ובשביל זה שלוחי הציבור 
זה כל בנחשב ולכן . פ התורה"על בוריו ולתקן הליכות בעולם ע

עוסקים לקבוע ואם בני תורה לא . כי רובו ככולו ,הדור צדיק
 ב ללחום מלחמתהמכל המקומות לערוך קרשיתקבצו בו מקום 

י יש בו ל "תדורנו זה ב .זה דור רשע, של תורה ּבֹוִרים ֹעׂשֵ ּגִ
נ נתגלו דברים "כל מעיין יראה שבסוגיא דפ.  של תורהִמְלָחָמה

ואפשר להעמיד הדברים , םיח גדול"שלא היו ידועים גם לת
להכין מקום  אם בני הדור לא מתעוררים .בכור המבחןשנתגלו 
. זה דור רשע. ות לברר האמתח מכל המקומ"לקבץ ת

בזה , וכשיתעוררו היהודים לעשות ולקיים את התורה הזאת
  .יהפכו את פני הדור מרשע לצדיק

ה הר כגיגית "כפה הקב זההקיבוץ העל ששם בתנחומא איתא ו
כל אחד ז "ולפי, לומר שמוכרחים להיקבץ לברר דבר הלכה

ה "מישראל חייב לעשות מה שבידו לקיים הברית שכרת הקב
אין לו שום עצה להתחמק מלעשות ו. פ"עם ישראל על התושבע

הנטפל לעושי מצוה יתברך העושה וכל כל ו, מה שמוטל עליו
  .בברכת התורה ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת

והבטיח ברית ה כרת "הקבאף איתא בתנחומא שם שעוד ו
ללמדך : מסיים שם בזה הלשוןו, שהקיבוץ עתיד להתחדש

לת הגאולה משם עולין לירושלים שנאמר ועלו שמשם מתח
  .ר"וכי, המלוכה' אותה שעה והיתה לה' מושיעים בהר ציון וגו


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128
	0129
	0130
	0131
	0132
	0133
	0134
	0135
	0136
	0137
	0138
	0139
	0140
	0141
	0142
	0143
	0144
	0145
	0146
	0147
	0148
	0149
	0150
	0151
	0152
	0153
	0154
	0155
	0156
	0157
	0158
	0159
	0160
	0161
	0162
	0163
	0164
	0165
	0166
	0167
	0168
	0169
	0170
	0171
	0172
	0173
	0174
	0175
	0176
	0177
	0178
	0179
	0180
	0181
	0190
	כריכה
	כריכה

	ספר
	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128
	0129
	0130
	0131
	0132
	0133
	0134
	0135
	0136
	0137
	0138
	0139
	0140
	0141
	0142
	0143
	0144
	0145
	0146
	0147
	0148
	0149
	0150
	0151
	0152
	0153
	0154
	0155
	0156
	0157
	0158
	0159
	0160
	0161
	0162
	0163
	0164
	0165
	0166
	0167
	0168
	0169
	0170
	0171
	0172
	0173
	0174
	0175
	0176
	0177
	0178
	0179
	0180
	0181
	0190




