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ההערה העיקרית על דברי  כי, בראשית הדברי� יש להדגיש

" פאה או מטפחת"הינה שכאשר דני� כיו� על  המדברהרב 

אי� הנדו� על מחלוקת הפוסקי� הקדומה בעני� פאה  -

אלא הנושא העיקרי בזה הוא שהפאות של היו� אינ� , נכרית

כמבואר בדברי  ,צנועות ולא עליה� דברו הפוסקי� המתירי�

ועל כ� דברי  ,)בהערות להל� וכפי שיבואר בהרחבה(רבותינו 

אינ� רלוונטיי�  -שהתעל� מנקודה זו  - מדברב ההר

, בכדי להעמיד האמת על תילה, א  מכל מקו�. לנושא

כתבנו ג� מה שיש להעיר על דבריו בעני� מחלוקת 

  .נ"הפוסקי� בדי� פא

� ��
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��ד"בס

יש�פה�שאלה�אם��.כיון�שיש�לי�פה�את�הבמה�הזאת�אני�רוצה�לעשות�איזה�גילוי�דעת�אחד

�מטפחותל �עם �ללכת �או �עם�פאות �ללכת�עם�שאלים�שיש�או[�.לכת �לא��,רוצים �זה�אני על

��...]כ�רלוונטי�בינתיים"זה�לא�כ�בינתיים�,מדבר

�מה�כתוב�במ �ב�כתוב�בסי"במ�,ב"אז �הרמ"ע' �כמו יש�הוא�מביא�ש�,1א�שהולכים"ה�שהמנהג

�יםכנסלא�נאנחנו�כמובן��,האם�פאה�נכרית�מותרת�או�לא�בעשבורים�והבאר�גמחלוקת�השלטי�

                                                           
1
על  יש לה� לסמו�דבמדינות שיוצאי� הנשי� בפאה נכרית מגולה  ג"וכתב הפמ: "ו"סקט ב"ל המ"ז 

  : ויש להעיר". ע"השו

אלא רק דבמקו� שנהגו  ,"א שהולכי�"הרמהמנהג כמו "וא" לא  ,כהמתירי�" הכרעה"אי� כא�  .א

ויש 'ב "ואולי מדכתב הר: "ו"ד סקט"נב שפ' ד סי"ג בעצמו יו"כ הפמ"מש 'ועי[, "יש לה� לסמו "להקל 

משמע לעת הצור  או בהפסד מרובה הוא דיש ' והכי נהוג'או ' וכ� נוהגי�'ולא כתב ' לסמו� עלייהו

ט מבואר דנשאר בזה בספק "ז ססק"ג מ"ש' ג בסי"בפמ וכ�]. ג"ל הפמ"עכ, "להקל לא בעני� אחר

  .  נ צרי  לחזור מספק"ש כנגד פא"ש שמצדד דא� קרא ק"ועיי, לדינא

ובדר  כלל ":  כתב )קפא' ו עמ"מ ס"ש' ח סי"או(ע "על השו' אמת ליעקב'ל בספרו "י קמנצקי זצ"הגר .ב

, צ"די� והראה מקורו בשעהולא סת� ה, ב מעתיק בש� איזה מחבר בפני�"נוכחתי כי בכל מקו� שהמ

 "מוכיח שלא הסכי� לגמרי לאותו הפוסק אלא שאמר הדבר בש� אומרו אבל אי� דעתו נוטה כ�

  ].  ב עוז והדר"הובא בהקדמה למ[

הנני מפרס� ": ל"ל בזה"צ רבי אלעזר בריזל זצ"כתב הגה) חלק קמז ,ד"תשל( 'אוצרות ירושלי�'בקוב&  .ג

שבעלה הוא רבנו  ,ששמע מפי הסבתא שלו, ח"ד רבנו בעל החמה ששמעתי מפי הרב צבי זקס נכ

  .ל"עכ "בלי שו� מכסה הזהירה בפירוש לא לצאת לחו� בפאה נכרית ל"זצ

דע עוד דמלבד : "ב"ריש פ .1, מקומות' בג' פאה נכרית'הזכיר  ,'גדר עול�'א בספרו "זיעח "מר� הח .ד

באיזה כיסוי  בביתהות שערה מכוסה אפילו איסור פרוע ראש יש עוד עני� אחר שמחמת זה צריכה להי

ואל יטעה : "ד"ריש פ .2 ".לבעלה לומר שו� דבר קדושה נגדה' דאי לאו הכי אסור אפי, או בפאה נכרית

כי , אותה היצר שתינצל מ� הדי� מפני שהיתה צריכה להתקשט עצמה לעיני בעלה שלא תתגנה עליו

היה לה עצה ליל  באיזה  בביתהועוד דג� , בשוקדזהו שיי  רק בביתה לבד ולא , באמת זוהי טעות

כ� בעניננו צרי  תמיד להוכיחה בעני� זה ולהערי  : "'בפרק ו .3". על ראשה או בפאה נכריתכיסוי נאה 

ז כמה "שימצא עיז מר באחרית ג� לה ג� לו "שיהיה עי, לפניה את גודל הקלקולי� היוצאי� מזה

איזה (ז תתרצה היא בעצמה ליל  בכיסוי "עד שעי, הוג�מאות ואלפי� תפילות וברכות שהיו שלא כ

    ".על שערה) 'פארוק'בגד או 

הציע זאת כשדיבר על חובת הכיסוי , ח את הפאה ככיסוי ראש"מקומות אלו בה� הציע הח' והנה בג

ר לא "ואילו לעני� איסור פריעת ראש כשיוצאת לרה, ג� בתו  ביתה משו� ברכות ודברי קדושה כנגדה

כיו� שמטרת , הדבר פלא' ולכאו. ח את האפשרות של כיסוי בפאה נכרית"בכל הספר שהציע החמצינו 

נ ג� ביציאה "מדוע לא הציע את האפשרות של כיסוי בפא, ח בחיבור זה לגדור פירצת גילוי הראש"הח

י ולכ� לא היקל אלא לעני� אמירת דבר, ח להיתר"דלא הכריע בזה הח, ל"מבואר בזה כנ' ולכאו? ר"לרה

  . הבאה' כמבואר בהע, קדושה כנגדה שזהו נדו� קל יותר
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�הר �שישלכל �לצא"הרמ�פ"עכ�,איות �שאפשר �כותב �נכריתא �בפאה �בסי"המ�,ת �ב �כותב' �עה

��.�ת�עם�פאה�נכריתשאפשר�לצא

�החיים�בסי �הכף �שדע' �הרמעה�הוא�כותב �הפוסקים�כמו �לצאת�עם�"ת�רוב פאה�א�שאפשר

��.3וכך�דעת�הבן�איש�חי�שאפשר�לצאת�עם�פאה�נכרית�,2נכרית

                                                                                                                                                 

א ללמוד "שאיש להדגיש , "ב פוסק שאפשר ללכת ע� פאה נכרית"המ"ש המדברוג� לשיטת הרב [

  ].13-14' הע וכדלהל�, ב"השונות בתכלית מהפאות שהיו בזמ� המ, מזה לפאות זמנינו

2
, "א"כדברי הרמהאחרוני� להתיר  ה הסכמת"וכ: "ט"ח ש� אות י"ל הכה"דז, אי� הדבר מוכרח כלל 

, ש כנגדה"אלא לעני� לקרות ק, ר"נ מגולה לרה"ה לא איירי לעני� לצאת בפא"ע' א כא� בסי"ודברי הרמ

ח דהסכמת האחרוני� "כ הכה"ל דמש"כ י"וא, "]אפילו דרכה לכסותש שער נכרית "וכ: "א"ל הרמ"וז[

' ח בסי"וכ� משמע מדברי הכה, ר"לצאת בה לרהולא לעני� , נ"ש כנגד פא"להתיר היינו לעני� לקרוא ק

שכתבנו דמותר לקרות ט לעני� דינא "אות י ה"ע' בדברינו לעיל סיועוד עיי� : "ד"בסו' שכ, ה"ג אות נ"ש

ג שמתיר ג� לגלות פאה נכרית "זאת למרות שבתחילת דבריו ש� הביא דברי הש, "נגד פאה נכרית

  ".פאה נכרית לקרות נגדמותר ד"כ כשדיבר לעני� דינא הדגיש "ואעפ, שלה

ולא על דבר , אינו אלא על דבר המחובר לגו" האשה" ערוה"ל דש� "די, והסברא לחלק בזה פשוטה[

מ אי� "ר מ"אסור לצאת בה לרהששפאה פרוצה א"  המדברחיצוני הגור� הרהור וכפי שיודה ג� הרב 

ל שג� פאות פרוצות "שיב זצש אלי"וכ� מובא בש� מר� הגרי, ברור כלל שיהא אסור לקרות כנגדה

 'בות והנהגותתשו'' עי, אוסר בזה א"שליט מ שטרנבו "הגר אמנ�( מ מותר לקרות כנגד�"שאסור ליל  בה� מ

  ].)כב' ו סי"ד וח"רצ' ד סי"ח

: ל"עה וז' סי' מור וקציעה'ב �"היעבכ "כ, א בעצמו"יש מהאחרוני� שכתבו כ� ג� בדעת הרמ ובאמת

תדע ... שלא התירה משו� ראיית ערוה אלא לבעלה, ע כ  היא"ואפשר לומר שג� דעת בעל הגה דשו"

 )'נתיבות'נכד ה -תאומי� ( 'חסד לאברה�'הכ "וכ". ו"קט' א ולא בסי"כ' לא בסי ע"דהא לא מייתי לה באה

נראה , ש בגילוי פאה נכרית"ה לעני� ק"ע' ח סי"ל באו"א ז"וא" שהיקל הרמ: "ל"פז וז' ע סי"ת אה"מהדו

אבל חלילה להתיר לצאת ' ש דאי� בזה רק איסור דרבנ� וג� יש לצר" וכו"ברור דלא היקל רק לעני� ק

א שש� עיקר די� "ע סימ� כ"ג באה"ל בהגהותיו דברי הש"א ז"תדע מדלא הביא הרמ, נ"שוק בפאל

: ל"וז, ו"שבת פ' יש סדר למשנה'ס בספרו "בעל מסורת הש י פיק"הגרכ "וכ". פריעת הראש באשה

, ע לא העלה ולא הביאו זה לדינא"ה הש"מ בהג"ג מ"מ העתיק דברי הש"ג שבד"א אע"והרי הרמ"

  .ל"עכ" ש כנגדה"נ דשרי לקרות ק"שפיר מיירי בחדר שהאשה נושאת פא) ה"ע' בסי(הכא ה ד"ובהג

3
' ב� איש חי'והמקו� היחיד שהוזכרה פאה נכרית ב, 'ב� איש חי'דלא נמצא כ� בשו� מקו� ב, זה אינו 

ונשי� ... אסור לאשה לקלוע שערות ראשה דדמי לבני�: "ל"וז, ויקהל אות יג' הוא בשנה שניה פ

וילבשו , ההולכי� לטבילה בליל שבת לא יקלעו שערות ראש� אלא ישלשלו� בי� החלוק ובי� הבגד

בדל של  א" והדבר פשוט לכל בר בי רב שאי� כא�". פאה נכרית שהיא קלועה ועומדת מבעוד יו�

, נ כתחלי" לשיער"דכוונתו מבוארת שבא להציע את הפא, ר"מגולה לרה נ"ראיה להתיר לצאת בפא

א� חשוב לה מראה , ובשבת אינה יכולה לקלע� שוב, צריכה לטבול ולסתור קליעת שערותיהדאשה ה

נ את "ר ה"וכש� שאת שערה הקלוע מכסה ברה, של שיער קלוע תלבש פאה נכרית הקלועה ועומדת

  . דמתנהגת בה כפי שהיתה מתנהגת בשערה אלמלא היתה נצרכת לטבול, נ הקלועה"הפא
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�איש �שלו�,החזון �התלמידים �אומרים ��,ככה �אני �את �להכיר �זכיתי �ככה�הלא �אבל �איש חזון

החזון�איש�אמר�שמותר�ללכת�עם��,הקרובי�משפחה�שלו�גם�,אומרים�התלמידים�שלו�הקרובים

אבל��,הלשון�של�החזון�איש�אני�לא�יודע�את�בדיוק�,פאה�נכרית�וצריך�ללכת�עם�פאה�נכרית

���.4יותר�מכסה�שצריך�ללכת�עם�פאה�נכרית�בגלל�שזה

                                                                                                                                                 

נזדמנה ... א� זו האשה: "ל"וז' ש פרשת צו אות ט"ש -א "ח במק"הבא כ"פ מש"והדברי� מתבארי� ע

ב כי היא אשה "וכיו קליעת שערטבילתה ליל שבת וא� תטבול מוכרח להיכשל בכמה איסורי� של 

דכיו� שרגילה , ויקהל' כ הביאור בדבריו בפ"ופשוט דזהו ג, ..."להתקשט לפני בעלהחדשה ומוכרחת 

אבל לצאת בה מגולה , בשבת תשתמש עבור זה בפאה נכרית, ועלהתקשט בפני בעלה בשער קל

ל משו� דהפאות של "וי, נ"והנה בפרשת צו לא הציע אפשרות זו של פא. [ר לא איירי ולא מידי"לרה

ולכ� לא כל אחת היתה מתרצית , זמנ� היו במראה גרוע יותר ולא היו תחלי" מוצלח לשער טבעי

  ]13-14' הע להל�' עי, זמנינובניגוד לפאות המצויות ב, בפתרו� זה

4
א שאמו ואשתו "ח קניבסקי שליט"ג הובא בש� מר� הגר"ג אות ס"ארחות רבינו ח' דהנה בס, זה אינו 

, "ט ובשמחות"כמדומה שלבשו את הפאה בשויו"ח א" שחבשו פאה "א וכ� אחותו א� הגר"של החזו

ש "כ מ"דא, "יותר מכסה צרי  ללכת ע� פאה נכרית בגלל שזה"א ש"ומבואר מזה דלא אמר החזו

שמהנהגת נשות גדולי ישראל בעניני� אלו , המדברוזהו לשיטתו של הרב . [ט מימות החול"שבתות וי

  ]. ל"אבל באמת אי� הדבר מוכרח כלל ואכמ, נית� ללמוד על דעת בעליה� וכדלהל�

ל "א זצ"ר� החזושמ, ריא' עמ' הדור והתקופה' 'א בס"כ הגאו� רבי אליקי� שלזינגר שליט"עוד מש וראה

פ כיסוי על "או עכ) מטפחת(היה מבקש ממקורביו ומבני משפחתו שהנשי� יכסו ראש� ע� טיכעל "

ה לא הלכה ע� פאה אלא ע� "אשתו ע, א"נ קרלי& שליט"הגר -א "וכ� ב� אחותו של החזו". השייטעל

ק "רישת בעלה הגרנפ ד"ה שהיה זה ע"שסיפרה לו הרבנית ע א"ח חשוב שליט"ושמענו מת, מטפחת

הולכות ע� מטפחת , ל"בנותיו של מר� הסטייפלר זצ' ב -א "וכ� בנות אחותו של מר� החזו. א"שליט

הגאו� רבי  -) יז' ד עמ"מעשה איש ח' עי(א המקורבי� ביותר "כ אחד מתלמידי החזו"כמו[ .ולא ע� פאה

   ]. המטפחות ת ובעדנגד הפאו והיה מרבה לכתובעורר רבות על הנושא , ל"זצ משה יהושע לנדא

יש  לפעמי�, נ שמענו שאמר פע�"על פא : "ל"בזה' דיני� והנהגות'א הוא כמובא ב"שכ� אמר החזו ומה

דשוברו בצידו , ל"ז סותר כלל לכל הנ"ואי, "בזה ג� יתרו� על מטפחת שמכסה יותר טוב את כל השער

בהמש   המדברו שדיבר עליה� הרב א נאמרו כלפי נשי� כמו אל"והיינו שדברי החזו, "לפעמי�"שאמר 

ה� הולכי� שלא , שהרבה נשי� שהולכות ע� מטפחות צריכי� לגרש אות�: "ל"וז )15 'להל� עמ(דבריו 

א אכ� היה מצוי דבר כזה "ובזמ� החזו, "הולכי� ברחוב המטפחת זזה לפה ולפה, חצי ראש פתוח, כדי�

בראיו� ע� , ה"תמוז תשע' נופ 'מוס" ראה ב -ג� אצל הנשי� החרדיות וא" אצל מורות בית יעקב 

עת נכנסה הרבנית רוטברג : "ש� סיפרה כ , ה"על אמה הרבנית שרה רוטברג ע' הרבנית מרקובי& תחי

שרוולי� שאינ� : לתפקיד הפיקוח בחינו  העצמאי וסבבה בבתי הספר השוני� היא הוכתה בתדהמה

וש הרחוקי� מלהיות עוני� על גדרי הצניעות ושאר פרטי לב כיסוי ראש למחצה ולשליש, מכסי�

בשיחתו של  עוד ראהו". !הרכיבו את הופעת� של חלק בלתי מבוטל ממורות בית יעקבהבסיסיי� 

את� לא יודעי� אי  : "ל"שאמר בזה, ו"פסח תשעב בעיתו� ל שפורסמה"צ רבי שלמה ברעוודא זצ"ההג

, בחוגי� שלנובכח כזה הוא שינה את כל הנשי� ... א ולאחר שבא"ני שבא החזושאשה היתה נראית לפ

נית� לשמוע קטע זה של (" והוא לימד אות� אי  לכסות את הראש היו שמגלות הרבה מהשערותכ "כמו

שאצל נשי� , א"כ מוב� מאליו שעל נשי� כאלו דיבר החזו"וא -) 6שלוחה  079-56-00-153: 'השיחה בטל
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אז�,�במחלוקת�הזו�,עכשיו�ככה�.זה�מחלוקת�.ים�שאסור�ללכת�עם�פאה�נכריתיש�כאלה�אומר

�,הבנות�שלהם�הלכו�עם�פאה�נכרית�,ראינו�גדולי�ישראל�שהנשים�שלהם�הלכו�,אנחנו�יודעים

��.יש�כאלה�שהחמירו�.כי�סמכו�על�הפוסקים�שמתירים�,למה�,והתירו�להם

� �אאבל �לגרש �צריך �הזאת �האשה �נכרית �פאה �עם �שהולכת �שאשה �להגיד היא��,ותהלבוא

�יהודיתע �דת �על ��,5וברת �דאורייתאזה �איסור �והבלים�-�ספק �שטויות �שטויות��!זה �ממש זה

                                                                                                                                                 

ראה להל� , א"והיינו בפאה צנועה באמת וכפי הפאות שהיו בזמ� החזו[, בפאה יתרו� על מטפחת כאלו אכ� יש

ומשתדלות לכסות השערות , אבל נשי� צנועות ההולכות ע� מטפחת מטעמי צניעות ,]13-14 'הע

א ככלל לכל אחת "ומעול� לא אמר החזו, ל אינ� נוגעי� אליה� כלל וכלל"א הנ"דברי החזו, כראוי

  .וכפי שהוכח לעיל, כת ע� פאהשצרי  לל

אשרי 'כמובא בספר , ל דחה בתוק" את הדברי�"ש אלישיב זצ"יש לידע שמר� הגרי, ולגו" הטענה

והשיב דמנל� , נשאל רבינו הרי מצוי שיוצאות קצת שערות במטפחת: ""ל"עט בזה' א עמ"ח' האיש

כי , מ מטפחת עדי&"מ, אהוהוסי" שא" א� יהיה כ� שהמטפחת זזה ולא הפ, שבפאה נכרית אינו כ�

אבל פאה נכרית הוא , בדר  כלל מה שמתגלה מהמטפחת הוא רק השערות שבצדדי� שזה רק חומרא

ולפי ". �שהאומרי� שפאה נכרית עדיפה על מטפחת ה� דברי� בטליוסיי� , מחלוקת בעיקר ההלכה

א לא דיבר על שער מועט בצדעי� "דג� החזו, א"א אינ� סותרי� לדברי החזו"דברי מר� הגריש, ת"משנ

  .אלא על יותר מכ 

א ללמוד "מ א"מ, "צרי  ללכת ע� פאה נכרית"א אמר ש"ג� אי יהבינ� ליה טעותיה דהחזו, וכאמור[

  ].13-14' הע כמבואר להל�, א"והשונות בתכלית מהפאות שהיו בזמ� החז, מזה כלל לפאות זמנינו

5
שההולכת ע� פאה צרי  לגרש אותה מחמת דעת הפוסקי� , מעול� לא אמר אד� דבר כזה 

מה שכ� היה הוא . זה נושאעוררי� על וצאת ש� רע על אות� המהודמגוגיה ז אלא "ואי, האוסרי�

-כ "ואח   03-6171111: נית� לשמוע בקול הלשו� -ט "כט תשרי תשס(בשיעורו  ל"זצ ש אלישיב"מר� הגריש

גייט אזוי ווי א שייטל פאר 'אויב מ, די גאנצע מעשה איז": ל"עורר ואמר בזה )1-2-1-2-6-58-6666

גייט 'זאל נישט זיי�  אזוי ווי מ'אבער ס, אפילו אביסאלע שענער, א וודאי מעג מע�, הונדערט יאר צוריק

ס זעט עס אויס ווי אייגענע האר 'נערשט, דאר" צו זיי�'די אלע וואס זיי גייע� היינט אזוי ווי ס. היינט

כל הנדו� הוא א� : "תרגו�[". אס האט קיינער נישט מתיר געמאכטד, א וודאי איז א איסור, לגמרי

אבל שלא יהיה כמו , ואפילו קצת יותר יפה, זה בודאי מותר ,הולכי� כמו הפאות שלפני מאה שנה

, בודאי שזה אסור ,אה כשיער שלה לגמריזה נר, "כמו שצרי�"כל אלו שהולכות היו� . שהולכי� היו�

  ]."את זה א& אחד לא התיר

והשיב מר� , "?היא תצא בלא כתובה? היא עוברת על דת יהודיתהא� : "ש בשיעור"נשאל הגרי ועל כ 

 ל"דברי מר� זצש� יתבאר מ, ואיל  כ"ה כמו"ד 14' הל� העל' ועי. �ורסמו ברבידבריו אלו פו. "כ�"ל "זצ

 .בפאות זמנינו לא נאמרו על פאות מסוימות בלבד אלא על בעיה הקיימת בדר  כלל שדבריו, א"במק

רק על פאות  דיבר ל"מר� זצויטענו שוא� כי ישנ� שיאמרו שנית� להתווכח על כ   ].15' ע בהע"וע[

בודאי לא היה מחמת דעת הפוסקי� ' עוברת על דת יהודית'ל ש"מכל מקו� הפרסו� הנ', מסוימות וכו

ג� , ניעות ואסורות לכל הדעותאלא מחמת שהפאות המצויות בזמנינו נוגדות את הצ, האוסרי�

  .ל"ש זצ"וכדברי מר� הגרי, נ"י� פאלהמתיר
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הפשט��,הם�מטעים�את�הציבור�גם�מה�שיש�כאלה�שאומרים�שזה�איסור�דאורייתא�!והבלים

לפי�הפוסקים�שאומרים�שאסור�ללכת�עם�פאה�נכרית�אז�אשה�שהולכת�עם�פאה��,הוא�כזה

זה�לא�איסור��,6הם�לא�כותבים�שזה�איסור�דאורייתא�,רציםכ�עמ"ג�,אז�זה�דת�יהודית�נכרית

אבל�אשה�שהולכת��,היא�עוברת�על�דת�יהודית�שזה�מנהג�ישראל�,זה�דת�יהודית�,דאורייתא

��.זה�דברים�שלא�שמענו�,זה�סתם�שטויות�,זה�הבלים�?הפוסקים�צריך�לגרש�אותה�כמו

�אמר �אלישיב �פאה�הרב �עם �אמר��,7לכתחילה�ללכת �אלישיב �הרב �של �אחד �שנכד �יודע אני

לא�יודע�מה�הוא�הראה��,הרב�אלישיב�אמר�בסדרו�,שהוא�הראה�לו�את�הפאה�של�הבת�שלו

��.לא�יודע,�ארוך�,כשרשזה��,לו

אתם�מכניסים��,שצריך�יכול�להיות�שהרב�אלישיב�לעצמו�אחז�,נכון,�אז�מה�הולכים�ואומרים

�?מצה�מצה�לתנור �?כל�אחד�מתפלל�בנץ! �שבדבר�שיש��!?ת"כל�אחד�שומר�ר! �שמענו ממתי

��?8"מופתים"�עושיםו�עושים�כזו�תעמולה�,בפרט�מחלוקת�בדרבנן�,חלוקתמ

                                                           
6
וכיו� דעיקר " :)2' ל בהע"הנ(' חסד לאברה�'ל ה"וז, יש פוסקי� שכ� כתבו שזהו איסור דאורייתא 

יער עצמ� או נכרית שעשויות באופ� שנראי� משו� פריצות שהיא מתנאית לבני אד� מה לי שהאיסור 

ואי� מקו� לחלק בי� שערות עצמ� לפאה נכרית  .ואסור מ� התורהתורה אחת לה� , כשיער עצמ�

ה "ע' ח סי"או' ישועות יעקב'וכ� צידד ה". הואיל וקישוט זה אסרה תורה, שנראי� כשערות עצמ�

דאורייתא הוא ולא ... ס כתובות"דקאמר השובהא : "ל"וז] צ ש� אות כא ציי� לעיי� בדבריו"ובשעה[

  ".או דיש איסור תורהנ או דא" דת יהודית לא קעביד "היינו דממ ,מוקי לה ביוצאת בפאה נכרית

דבודאי , אי� הכוונה שאי� בה� איסור דאורייתא -' דת יהודית'דג� דברי� הנקראי� , יש להעיר עוד

משו� ' דת יהודית'מ נקראי� "ומ, של לפני עורישנ� דברי� שאסורי� מ� התורה משו� הלאו הכללי 

כמבואר בכתובות ' דת משה'כפי שיש בפריעת ראש דלכ� נקרא [שאי� בה� איסור פרטי המיוחד לה� 

בתשובתו לרב אחד , יג' א סי"ח' קוב& תשובות'ב ל"ש אלישיב זצ"מר� הגריכ� מבואר בדברי .]. עב

בכתובות ש� ' והקשה על עצמו מהא דאמרי' משה דת'שרצה לטעו� שג� גילוי זרועותיה הוא בכלל 

ואכתי זרועותיה מנל� דאסור : "...ל"ל בזה"וכתב לו מר� זצ, דמראה זרועותיה לבני אד� הוא דת יהודית

אלא א� יש , ז אנשי�"ואי� אנו דני� עכשיו מעני� לפני עור שהיא מכשילה עי, ללכת מ� התורה

' ג סי"ח' מנחת שלמה'ב ל"ז אויערבא� זצ"מר� הגרשר בדברי וכ� מבוא...". בעצמותו איסור מדי� תורה

, שעוברות על דת יהודיתחו& ממה : "ל"וז, ש"בעני� הנהגה מסוימת של חוסר צניעות עיי, קג אות טו

ו על יד� בהרהורי "שיכשלו ח, עוברות ג� על לאו דאורייתא של לפני עור לא תת� מכשולהרי ה� 

 .ל"עכ". ונשמרת� מכל דבר רע המביא לידי הרהור עבירה שקשי� מעבירה ולעבור על

7
עדי" לבישת מטפחת על ": עט' א עמ"ח )ל"ש אלישיב זצ"פסקי מר� הגרי(' האיש יאשר'' בסכ "מש' עי 

דעדי" ' ש עוד שכ"ועיי[. מטפחת זה גלאטאבל , כי פאה נכרית הלא היא מחלוקת בעיקר ההלכה, פאה

, שפאות של היו� גרועות יותר, והוסי" רבינו "].לחשוש לדעת הבאר שבע שהיא ראיה חזקה לדבריו"

מה  4' לעיל הע 'ועי ".אשה צנועה תחמיר בזה )ו"תשננת הדברי� נאמרו בש( ופאות הרגילות של זמנינו

' כמובא לעיל הע, ט"בשנת תשס דעתוכבר גילה , הפאות שבזמנינו אנו ובעני� .ל"הנ' מהס שהובא עוד

  .13-14' ולהל� הע, 5

8
   אבה דומעב 8 הרעה  
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, שכ� כפי שנתבאר בתחילת הדברי� ויתבאר עוד בהמש , הוצאת דברי� מהקשר� טענה זו היא 

אלא היא נעשית מחמת , נ"התעמולה בעד המטפחות אינה שייכת כלל למחלוקת פוסקי� בדי� פא

וה� אסורות א" לדעת המתירי�  ינ� צנועותא -בעיקר פאות הדור הצעיר  - שהפאות המצויות בזמנינו

כ לא "וא, ככל דבר פריצות' לפני עור לא תת� מכשול'באיסור דאורייתא של , )14 'להל� העכמבואר (

  .'ע"דאורייתא לכו'יש כא� אלא ' מחלוקת בדרבנ�'

לוקת כמו כל מח', יבש'מתייחס אל העני� כדבר  המדברהנה הרב , נ"עני� עצ� הנדו� של פאג� ל מ"ומ

מר� דהנה , אמנ� בדברי גדולי ישראל מבואר לא כ�. 'וכד" מצה מצה לתנור"כמו , וחומרא בהלכה

, ו מכתב לעידוד הנשי� שהחליפו מפאה למטפחת"תשנ חדש טבת שנתכתב ב ל"ש וואזנר זצ"הגר

 וודאי שזכות� רבה, וכמה גדר טהרה וגדר קדושה מתווס& בכ�, מה טוב ונאה דבר זה: "ד"ל בתו"וז

-( ובפרט בעת הזאת אשר הפאות החדשות: "ל"ואחר שחת� על המכתב חזר והוסי" כא� בזה[, "בזה

לזאת הנני מצטר" לחזק : "ובסיו� המכתב"]. ברוב� הגדול אינ� לפי גדרי הצניעות!) ו"תשנשל שנת 

ומברכ� מקרב לב בבני חיי , המתעוררות להחלי& מפאה נכרית למטפחתולאמ& את הני גבורי כח 

  ".זוני רויחי ובריות גופא וכל מילי דמיטבומ

כיהודה ועוד לקרא קריאה קדושה : "ל"הצטר" א" הוא למכתב זה בזה ל"י ליפקובי� זצ"הגרמומורנו 

 ש"שנוהגות במעלות הקדושה והצניעות שיתברכו בנחת מילדיה� שיגדלו בתוירוברכה לכל אלו 

   ."לפאר המשפחות וכלל ישראל

י רבי "מר� רבינו רהעליו חתמו , ]ל"המבוסס על הנוסח הנ[ס� מכתב נוס" ד פור"ח סיו� תשס"ובער

וכ  נכתב בתו  , א"שליט נ קרלי�"והגרל "זצ י ליפקובי�"הגרמוכ� מורינו , ל"שמואל אויערבא� זצ

, על שעל ידי כ  נשי� רבות קבלו על עצמ� לחזור למנהג ישראל מקדמת דנא ושמח לבנו: "הדברי�

בזה  גדר  וסייג  להינצל  ויש  ,הפוסקי� כדי לצאת ידי דעת כל, ת ולא בפאהלכסות ראשו� במטפח

... וב� הגדול אינ� לפי גדרי הצניעותבאשר הפאות החדשות בר וחיזוק גדרי הצניעותז "ממכשול  ע

והננו לבר� . שמעשיכ� גורמי� רוש� גדול בשמי� ומשפיעי� ברכות וישועות לכלל ולפרטאשריכ� 

  ".מתו� בריאות גופא ונהורא מעליא' לזרע בר� ה, תזכו לדורות ישרי� מבורכי�מקרב לב ש

מעלות "ול, "גדר טהרה וגדר קדושה"אלא הוא שיי  ל, בהלכה" חומרא"הרי שעני� זה אינו סת� 

גורמי� רוש� גדול בשמי� ומשפיעי� "והמתחזקות בזה  ,"זכות� רבה בזה"ו, "הקדושה והצניעות

בני חיי ומזוני רויחי ובריות גופא וכל "וכדאי הוא דבר זה לבר  עליו ב ,"ולפרטברכות וישועות לכלל 

לזרע , שתזכו לדורות ישרי� מבורכי�"ו, "ש"שיתברכו בנחת מילדיה� שיגדלו בתויר"ו, "מילי דמיטב

כתבי� על דברי� שככל הנראה לא היו נ, "...)מופתי�(" "מתו� בריאות גופא ונהורא מעליא' בר� ה

  .להל� תוספת ביאור לזה' ועי. ג� לא על תפילה בנ&ש וכמדומה... 'ה לתנורמצה מצ'

ערב חג השבועות אשר כתב במכתבו מ, ל"אויערבא� זצ רבינו מר� ראש הישיבה רבי שמואל ובפרט

 בדבר הגדול והנשגב ביסוד קדושת וטהרת ישראלה� בעניי כבר פירסמתי מכבר : "ל"ד בזה"שנת תשס

וכבר העדתי עדות  .בדבר הפירצה הגדולה בחומת קדושת הצניעותנות ישראל נוע� וח� הצניעות בב

ה אשר נשי ישראל יכסו ראש� "ר גאו� ישראל זללה"נאמנה אשר כ� היה דעתו ורצונו של אאמו

שנתפשטה בקרב  "נכרית"ה על הפאה ה"ר זללה"וג� ראיתי בעיני צערו הגדול של אאמו, במטפחת

ואשר יש בזה ג� גדר , וה� עתה אשר זכינו להתעוררות גדולה בזה .ירח�' ד, שלומי אמוני ישראל

יתבר  אשר זה ' וג� תהילה לד, עבודה זרה ועובדיה� למכשול של תקרובת עבודה זרה ומיאוס של

להחזיר עטרת ראשינו של בית יעקב נשי  לחזור למנהג ישראל מקדמת דנאגר� להתעוררות גדולה 

חזקו , בנות ישראל .ולצנ� בדבר נשגב כזה באמתלאות שונותוחס ושלו� לא לבוא לקרר , ישראל
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ותתברכו , החזירו עטרת יופי הצניעות על ראשיכ�, ואמצו ולא ליבוש מפני המלעיגי� והמקררי�

  ."ותתברכו בזה ובבא בכל מכל כל' בשובע נחת דקדושה מבניכ� ובנותיכ� תו� בריות גופא ונוע� ד

דבר גדול ונשגב "אלא הוא , "מחלוקת בדרבנ�"זה אינו עני� של  נושאל "י זצ"בעיני מר� רבינו רההרי ש

ז "למר� הגרשו, "פירצה גדולה בחומת קדושת הצניעות"והפאה היא , "ביסוד קדושת וטהרת ישראל

ועל ההתעוררות להחלי" למטפחת , ל היה צער גדול על שנתפשטה בקרב שלומי אמוני ישראל"זצ

בשובע נחת "ומבר  על כ  , "בוא לקרר ולצנ� בדבר נשגב כזהוחס ושלו� לא ל: "ל"כותב מר� זצ

וברור ". ותתברכו בזה ובבא בכל מכל כל' דקדושה מבניכ� ובנותיכ� תו� בריות גופא ונוע� ד

  ...ת"וג� לא על לשמור ר... ולא על תפילה בנ&' מצה מצה בתנור'שלשונות כאלו לא היו נכתבי� על 

היינו בפאות כשל פע� ולא כשל הדור הצעיר [ יש מתירי� הדבר להלכה דא" שלדינא, ונראה לבאר הדבר

היתר בשעת "ל קרא לזה "י זצ"מר� רה שרבינו לאחרונה פורס�ו[ ,"היתר"מ זהו "מ, ]14 'להל� הע' עי, היו�

 וכפי שנכתב, דברי�' ה� ב "הנהגה"ו" הלכה"ד[ ראויה הנהגהא  אי� זו , ])עדות גדולי תלמידיו" (הדחק

הערמה  זה מבטא" כיסוי"שכ�  ,"...]פאות ומטפחות בהלכה ובהנהגה" המדברב על שיעורו של הר בפרסומת

לשו� רבינו מר� (" מנהג ישראל מקדמת דנא"והוא שינוי מ ,וכנבל ברשות התורה דמי' מצות הב וזלזול

פירצה גדולה בחומת קדושת "הוא כ ולכ� היחס לזה ,ז דר  הראויה לנשי� צנועות"ואי ,)ל"י זצ"רה

, הנה באמת סופו הוכיח על תחילתוו[ .זאת א" א� נאמר כהפוסקי� שהתירו הדבר מדינא, )ל"נכ(" הצניעות

יש בה , אשר משנה לשנה הולכות ומתרחקות מ� הצניעות ,החמורה הקיימת כיו� בתחו� הפאות ההתדרדרותש

, של פירצהשכ� דרכה , "פירצה גדולה בחומת קדושת הצניעות"נ אכ� היה "כדי ללמד כי השימוש בהיתר הפא

 ל"י זצ"ששאל על כ  את מר� רבינו רה, ס"א מקרי"ח חשוב שליט"תוהעיד בפנינו  .]שהולכת ומתרחבת

י "והשיב לו מר� רה, ל עני� הפאה נכרית"ז זצ"כ כאב לאביו מר� הגרש"כ מדוע, ב"בחודש אלול תשע

  ".צורה של בת ישראל לא זו" :ל"זצ

וא& אי נקטינ� ביד� : "ל"וז -נ "בתשובתו בעני� פא -מז ' א סי"ח' תשובה מאהבה'ת "וכ� מצינו בשו

אי� זה כי , לנשי� נשואות מבנות רחל ולאה לעשות כ� במקומינו מ לא יאות"מ, שאי� איסור גמור בזה

  ".ולא בשביל נשי� כאלו נגאלו אבותינו ממצרי�, מדרכי הצנועות

רט מחלוקת בדרבנ� עושי� ממתי שמענו שבדבר שיש מחלוקת בפ" המדברמה שטוע� הרב לעצ� ו

הנה באמת מצינו שעושי� תעמולה ג� בדבר שהוא היתר גמור לכל , "כזו תעמולה ומספרי� מופתי�

כ ישנה "ואעפ, דאי� חולק בדבר שמותר לכתחילה לקבל שבת בזמ�, והוא בעני� קבלת שבת, הדעות

לוח שנה הכולל בתוכו עד כדי שא" הודפס [, לפני הזמ�' דק 10בת תעמולה בדבר החשיבות לקבל ש

... נוהגי� כ�שזכו לה� ה "מופתי�"כולל ג� סיפורי , ...]לפני הזמ�' דק 10של  'זמ� תוספת שבת'

שכ� , ע"א" שמדובר בדבר שהוא היתר גמור לכו, המדברכ תפריע לרב "וכמדומה שתעמולה זו לא כ

   .מאדבזה מעלה חשובה  מ יש בזה תוספת הידור בכבוד שבת ויש"הדבר ברור שא" שאי� בזה חיוב מ

מ בודאי יש בזה תוספת הידור "מ, ]של פע�[נ "דא" להמתירי� פא, ת"וכמשנ ד"כ� הדבר ג� בנדוכ "או

פ מעלה חשובה "ע יש בזה לכה"ולכו, 'בצניעות לכסות הראש בכיסוי אמיתי דהיינו מטפחת וכד וחיזוק

 .ל"וכדברי גדולי ישראל הנ, "...)מופתי�("שיש בכוחה א" לעורר רחמי שמי� ולפעול ישועות , מאד

ונכנס בעלה , ורצתה להחלי" למטפחת לרפואתו, ע"ועובדא הוה באחת שאחיה היה חולה במחלה הנוראה ל[

כ מר� "ואעפ, והדגיש בשאלתו שג� כעת היא הולכת ע� פאה צנועה, לשאול על כ ל "ש אלישיב זצ"מר� הגריל

כולה לעזור לרפואתו של והסכי� לכ  שההחלפה למטפחת זו קבלה חשובה שי, ל עודד הדבר בחו� רב"זצ

  אבה 'מעב �שמה  ].5שלוחה   079-56-00-153: 'ונית� לשומעה בטל, )באידיש( ל מוקלטת"השיחה ע� מר� זצ. החולה
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���,9זה�אסור�הרב�אלישיב�בשיעור�אמר�שפאה�שנראית�ממש�כמו�שיער.�ש

נכון�אתה�צודק�פאה�,�אני�לא�רוצה�להגיד�בפומבי�דברים�,כ�אחרי�השיעור"תבוא�אלי�אח.�ת

��.אז�זה�אסור�ללכת�שנראית�פרוצה

��...נראית�כמו�שיער.�ש

ב�כותב�שמי�שגוזרת�שערות�של�עצמה�ועושה�"המ�,ב�ואת�הכף�החיים"אתה�מכיר�את�המ.�ת

�ב"ככה�כתוב�במ�,זה�מותר�זה�פאהמ אשה�יש�לה�יש�,�אשה�עושה�פאה�משיער�של�עצמה.

�ועושה�מהשיער�שלה�פאה�שערותאת�הלוקחת��היא�,שיער�ארוך ב�"כתוב�במ�,שמה�ספריי

��.שזה�מותר�כתוב�גם�בכף�החייםוככה��10!שזה�מותר

                                                                                                                                                 

חליפות את המ ל"הנ גדולי ישראל במכתביה�שבירכו  המופלגות הברכותוא� מישהו מפרס� ש

והמתחזקות בזה אכ� זוכות לראות ברכות וישועות וכדברי גדולי , אכ� מתקיימות  - מפאה למטפחת

  ?יש פסול בדבר הא�, ישראל

כ אסורות "אבל הפאות המצויות כיו� בדור הצעיר בד, נ"ז הוא בנוגע לעצ� הנדו� של פא"כ, וכאמור

  .14' הע להל�כמבואר , ע משו� פריצות"מדינא לכו

9
נ "וכ� שתהיה הפא: "קצט' ה סי"ח' שבט הלוי'ב ל"ש וואזנר זצ"מר� הגרכ ג� "וכ. 5 'לעיל העכמובא  

דהיינו שלא יהיה בזה , "עליה גו& זרעשויה שלא תיראה ממש כהולכת בשערה אלא ניכר שהוא 

תפילה  'הליכות שלמה'וב .כפי שמפרסמות הפאניות כיו�, ב"וכיו" התאמה אישית"ולא " מראה טבעי"

מ "הגרכ "וכ ".כר בקלות שאי� זה שיער טבעישיהיה ניצרי  : "ל"א זצ"מר� הגרשז רמא בש�' עמ

וכשהיא מתחילה במצות כיסוי ראש : "ל"וז, רצד' ד סי"ח' תשובות והנהגות'ב א"יטשטרנבו� של

... יהא ניכר שהוא כיסויאלא  ,ולא תתבלט בזה, צריכי� לבחור לה כיסוי ראש מסוג פשוט דוקא

 ..."שלא יהא ניכר כפאה אלא שיהא נראה כשערותיהשהרבה פעמי� העיקר אצלה בבחירת הפאה הוא 

פאה כ "וא, ל על שיער אשה שמביא לידי הרהור"שהרי כבר העידו חז: "כב' ו סי"עוד בדבריו בח' ועי[

יש : "'משמר התורה'וכ� נכתב בתקנו�  "].נכרית הנראית כשיער טבעי מביא לידי הרהור ודינ� כערוה

  ".ר שמטרתו לשוות לפאה מראה טבעילהימנע מכל דב

מ "וג� פאה שיש היכר שהיא פאה מ, מ יש להדגיש כי הדבר פשוט שאי� העני� תלוי בהיכר בלבד"ומ[

ז הורו גדולי ישראל "שע(' י תנועות ראש ומשב רוח וכד"א� אינה צנועה וכגו� ששערה מתנועע ע

היא אסורה  - בדור הצעיר של הפאות המצויות כיו� וכהרוב המוחלט, )14 'להל� העראה , לאיסור

במה שהיא עשויה , ג זה גופא ההיכר"כ בכה"ובפרט שבד, ואי� מועיל לה ההיכר, באיסור גמור

לכל בר דעת  ופשוט, כ  מללכת ומעוצבת באופ� שנערות בשער� הטבעי נמנעות מטעמי צניעות

  "].צנועה"כזה לא יהפו  את הפאה ל" היכר"ש

10
ל ושאר "ש אלישיב זצ"כיצד מלאו ליבו לחלוק כ  בהינ" יד על מר� הגרי, המדברעל הרב  ע"צ 

הלא ברור שג� ה� ידעו את , הקודמת' בהע ל"וכנ שלה ערשאסרו פאה הנראית כשי פוסקי הדור

  .וכפי שיבואר, ד"ז נוגע כלל לנדו"אמת איאלא שב, נ העשויה משערותיה"ב שמתיר פא"המ

על מה שאמר שפאות הנראות כשיער , ל"בשיעורו הנ ל"זצ א"שאלה זו כבר נשאל מר� הגריש הנה

האט גענומע� די 'אבער אי� גמרא איז משמע אז מ: "ל"ושאל השואל בזה, שלה אסורות לכל הדעות
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�ש �חומה. �גרוס�כותב�באום�אני �שערות�שלה�הרב �זה�לא�היה�נראה�כמו גם�מהשיער��,שאז

��.11לא�היה�נראה�כשערות�שלה�שלה�בעצמה

                                                                                                                                                 

דאס איז דא  געווע� זיכער בעסער ווי  ,או� מע� האט דאס ארויפגעלייגט, האר פו� די אשה אליי�

 אבל בגמרא: "תרגו�[, "היינטיגע ערגסטע פאות
משמע שלקחו את השיער ) ג"ל בש"זו טעות וצ' לכאו(

ל "ומר� זצ .]"מהפאות הגרועות של היו�" טוב"וזה הרי בודאי יותר , של האשה בעצמה והניחו עליה

האט 'אז מ? האט אפגעשאר� אדער ניט'מ, רעדסטאי  ווייס נישט וואס דו : "ל"דחה את השאלה בזה

קע� זי מאכ� א , שערט אפ די אייגענע האר דארט� אז מע�, אפגעשאר� איז אזוי ווי האר פו� א בהמה

א� חתכו את השיער ? זה היה חתו  או לא. אני לא יודע מה אתה מדבר: תרגו�". [פאה נכרית פו� דע�

נית� "]. את שערותיה היא יכולה לעשות מזה פאה נכרית א� היא חותכת, הרי זה כמו שיער של בהמה

  .ש�' קול הלשו�'ז ב"לשמוע כ

דאי� הנדו� הא� רואי� על הפאה שעשו אותה משיער של אשה אחרת או שזה , בזה ברורה והכוונה

אכ� היה אפשר להוכיח מכ  שאפילו א� , שאילו זה היה הנושא[, נראה שעשו את הפאה משיער שלה

אלא הנושא הוא שצרי  , ]כ  נראהש א� זה רק "כ כ"וא, הפאה משערות שלה זה מותרעשו את  באמת

שהוזכר " נראה כשיער שלה"ו, ואי� זה שערה המחוברהעשויה משערות תלושות  ניכר שזו פאהשיהיה 

ש הכוונה היא שזה נראה כשערה הטבעי המחובר לגופה ולא ניכר שזו פאה העשויה "בדברי מר� הגרי

כ "וא, שלה אלא שלא מחובר לה' היינו אפי' שאינה שלה'כ הלבוש "ג דמש"בפמ' ועי[ .משיער תלוש

ולעני� זה פשיטא דאי� ללמוד  .]היינו כשערה המחובר' נראה כשער שלה'ד, ד לאיד  גיסא"נ בנדו"ה

מחובר לה ז שערה ה"מ היה ניכר שאי"דמ, ה משיער שלהכלו� מהא דהתירו הפוסקי� פאה שנעשת

  . נעשתה משערותיה התלושי�פאה ש זו אלא

לא היו את האמצעי� הטכנולוגיי� הקיימי� כיו�  משו� שבעבר - א: י סיבותזה היה משת והיכר

המאפשרי� לשזור את השערות הנתלשות ולסדר� על רשת באופ� שבהנחתה על הראש תוכלנה 

� שהוא בשלטי גבורי' ועי, מחוברותה יההשערות להשתלב ע� הראש והפני� ולהתקבל כשערות

לא רשת , "מגבעת ידבקו בו שיער"דפאה נכרית היא ) �"מ להרמב"ומקורו מפיה(מקור ההיתר שביאר 

ונקל להבי� שג� א� תחתו  , "מגבעת ידבקו בו שיער"אלא , ולא תפירה ושזירה כפי המצוי היו�

לא יהא לה את , האשה את שערותיה שלה בעצמה ותדבק אות� במגבעת ותחבוש המגבעת לראשה

, שהרי השיער יונק את חיותו מהגו" - ב. ותו המראה שהיה לה כשהיו השערות מחוברות בראשהא

אלא שכיו� ישנ� אמצעי� לעבד את , ושיער תלוש באופ� טבעי במש  הזמ� מאבד את חיותו ויופיו

פ לא "עכ(אבל פע� שלא היו אמצעי� כאלו , השיער ולשמור על חיותו ומראהו ג� לאחר שנתלש

עד שהיו מספיקי� לייצר פאה מהשערות הנתלשות היה השיער מאבד את מראהו , )היו�ברמה שיש 

ז שיער המחובר לראשה אלא פאה "ובזה היה ניכר שאי, החי והאיכותי והופ  לשיער במראה גרוע

  .שנעשתה משערותיה שנתלשו

נראית שהפאה , הוא מסיבות הפוכות בדיוק" היכר"ומכא� שלא נית� ללמוד מזה להתיר כאשר ה[

ששערות הפאה ה� במראה חי ואיכותי יותר מהמצוי , משיער טבעי כפי המצוי היו�" טוב"הרבה יותר 

הפאות שעליה� דברו הפוסקי� בדורות הקודמי� היו ניכרות כפאה , ת"שכ� כמשנ. בשיער טבעי

  ].מחמת המראה הגרוע שלה�

11
דשרי ללבוש פאה ' הא דהעיר באות יו: "שמ' עמ ב"או� אני חומה ח -א "מ גרוס שליט"ל הגר"ז 

דהא ודאי בפאות של אותו , לא הבנתי, ב דשרי בשיער של עצמה"נכרית הדומה לשערותיה מדברי המ
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שהיא�היתה�אשת��,תמונה�יחידה�מהסבתא�שלי�לי�יש�,אני�ראיתי�את�התמונה,�טוב�בסדר.�ת

��13.נראה�כשיער�זה�היהואני�ראיתי�אותה�עם�פאה��,12רב�חשוב�מאד�ברוסיה

                                                                                                                                                 

... אפשר לעשותו כשערות ממש' ורק כיו� מחמת שכלול המכונות וכו, זמ� היה ניכר שאינו שערותיה

ותחלי" פאה הנזכר לא , כשול לאחריניק באיסור גילוי שיער לדעת רבי� הוא משו� מ"ומכוו� התוה

שהתעל� , המדברע טובא על הרב "וצ. הקודמת' בהע ת"והדברי� פשוטי� וברורי� וכמשנ". מהני לזה

  .ז"מכ

12
אלא , מ במה שבעלה היה רב חשוב ברוסיה"כ אי� נפק"הנה א� הביא זאת כעדות על המציאות א 

דע שבאירופה באותה תקופה היו נשי� רבות אלא שכבר נו, נראה שכוונתו להוכיח מזה שהדבר מותר

דברי ב� ' ל בס"ז יעקובזו� זצ"כ הגרב"מש' עי(, וא" נשות רבני� נהגו כ , מאד שכלל לא כיסו את הראש

 .א ללמוד היתר מהנהגת נשות רבני�"כ דבעניני� אלו א"עכ "או, )שו' עמ' שלמה

13
לינו כ  לא היה אוסר ע... ל לא זכה לדעת על התמונה הזו"ש אלישיב זצ"וחבל מאד שמר� הגרי 

קריינא  -ה "ל משנת תשכ"ויש לציי� עוד לדברי מר� הסטייפלר זצ  ...בחינ� פאות הנראות כשיער

הנראית לבלי  לא נשמע מעול� ממי שהוא שיאמר שראה פאה נכריתוכא� : "ב מכתב קכד"דאיגרתא ח

  ...ל"וחבל שלא סיפרו לו להסטייפלר על התמונה הנ". היכר

אלא א� ניכר שזו פאה " כשיער"אי� הנדו� א� נראית , ות הקודמותבהער כפי שנתבאר, ולגופו של עני�

מ היה זה "מ, ג� א� הפאה היתה יכולה להיראות כשערותיהו .או שזה נראה כשערה המחובר לה

ומראה זה היה מעיד שזו , כ לא היה מצוי מראה כזה"שבשיער טבעי המחובר בד, במראה שיער גרוע

? אולי באמת היה זה שערה הטבעי? שהיתה זו פאה המדברכ מני� לו להרב "דאל, תדע. [ל"פאה וכנ

ולא ) הקודמת' ל בהע"כנ(כ נהגה כדי� "לשיטתו שכיו� שהיתה אשת רב ע המדברדהרב , ויש לדחות

  . ונביא בזאת מספר עדויות על מראה הפאות בדורות הקודמי�]. גילתה את ראשה

שהיה (ל "ז פינס זצ"וסיפר לי זקיני הגרש" :כב' ו סי"חתשובות והנהגות  -א "מ שטרנבו  שליט"הגר. א

שבזמ� שהתחיל להתפשט המנהג ליל  בפאה , )מראשי הקהילה במינסק שהיתה עיר וא� בישראל

   ".ושמשו רק ככיסוי לבד, היו אלו פאות נכריות שלא היה בה� שו� יופי כללנכרית 

בשני� כתקונ� היו כל ' ַחֶלבּ 'וזכורני כי ב" :קלב' סיי שחיבר מארגנטינה "להגר 'יצחק ירנ�'ת "שו. ב

אבל בצורה אחרת , למרות שהיה בנמצא פאה נכרית, הנשי� מכסות את ראש� במטפחות וכיוצא

  ".בלי יופי והדר כללכי היה כמו כובע ממש , לגמרי ממה שנמצאת כעת

ד" (ה ע קע"מ, )ז"נדפס בשנת תרפ, ש הורווי& מאמריקה"לרב בש� רי(, �"מ להרמב"על סה 'יד הלוי' ספר. ג

וחכמי הזמ� בטלו דבריו ויצאו [ שכתב ש� ללמד זכות על בנות ישראל שלא כיסוי כלל את ראש�, )קמג

עול הפאה נכרית ומעט מעט התחילו לפרוק מעליה� ג� " :כתב ובתו  דבריו, ]ל"נגדו בתקיפות רבה ואכמ

ל לתקנת בנות "זוכמה חששו ר... ולצאת בשוק פרועות ראש בשערותיה� הטבעיות, המזוה� והמסוכ�

ללבוש על ראש� פאה נכרית ואי  נבוא אנחנו לכו" את בנות ישראל , ישראל שלא תתגנו על בעליה�

וא� כל בנות ישראל זקנות וצעירות יהיו מוכרחות לכסות ראש� בפאה נכרית ... ולהפו� הוד� למשחית

  ...".נהיה לשמצה ולקלס בעיניה� וכפראי אד� שאינ� מ� הישוב, בשוק
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�בע�.ש �שלה �מהשיער �שגם �כותב �הוא �חומה �אני �אום �כמו�בספר �היה �נראה �לא �זה צמה

��...שערותיה�רק�משכלול�המכונות

אתה��,אני�מדבר�על�פאות�ועל�מטפחות�,על�מה�אני�מדבר�ועל�מה�אתה�מדבר,�שניה�אחת.�ת

�,זה�לא�הנושא�שלי�כעת�,אני�לא�עכשיו�בא�לדבר�על�הנקודה�הזאת�,מדבר�על�פאות�פרוצות

על�זה�אני��,14לה�מטפחת�או�פאהדבר�על�השאאני�עכשיו�מ�,זה�הנושא�של�משמר�הצניעות

                                                                                                                                                 

". קש זה היה נראה -הפאות של אז :  "ל"ז אויערבא  זצ"א בש� מר� הגרש"צ רבי ד� סגל שליט"גהה. ד

א בש� "מ זוננפלד שליט"וכ� שמענו מהגרי .)4שלוחה   079-56-00-153: 'נית� לשמוע את ההקלטה בטל(

  .שאמר שהפאות של פע� היו נראות כמו פשת� של אתרוגי�, ל"ז זצ"מר� הגרש

כאגודת קש על הלכו בפאות שהיו נראות  ...ה"אימותנו וזקנותנו ע: "ל"זצ יוס" ליסצ רבי "הגה. ה

  ).א במכתבו"י שליט"עדות בנו הגר(". הראש

14
צוויי "עשה כא� שכדי להתחמק מהשאלה , המדברכא� מגיעה ההערה העיקרית על דברי הרב  

, והא בהא תליא� ה� הדברי� א  אנו נשוב ונאמר כי ה, פאות פרוצות. ב, פאה או מטפחת. א, "דיני�

הקיימת בשני� האחרונות להחלי" ) המדברכפי שמכנה זאת הרב " התעמולה"או (שכ� ההתעוררות 

היא מחמת העובדה המצערת שבתחו� הפאות קיימת בשני� האחרונות התדרדרות , מפאה למטפחת

גדרי הצניעות שהורו הפאות המצויות כיו� בדור הצעיר בדר� כלל אינ� עומדות בעד כי , מאד חמורה

ז הורו "דהנה בשנת תשמ, ]בטלות באל"הרי ה� , וא" א� ישנ� בודדות היוצאות מ� הכלל[, גדולי ישראל

ודבר זה נשתנה כיו� , י תנועות ראש ומשב רוח"גדולי ישראל לאסור הפאות המתפשטות לצדדי� ע

ילו כיו� המציאות היא וא, שבעבר היה שער הפאה יציב ועומד במקומו, בתכלית ממה שהיה בעבר

. כיו� שכמעט כל הפאות המצויות בדור הצעיר שער� גמיש ומתנועע ע� כל תנועת ראש ומשב רוח

אלא מדובר במראה , כי נקודה זו איננה רק תנאי צדדי ושולי בצניעות הפאה, וכל אחד יכול להבי�

    .שונה לגמרי המהווה שינוי מהותי במראה הפאה

ע "ע אה"הנה בשו": ל"וז, א"ח' שבט הלוי'בהקדמה ל ל"ש וואזנר זצ"הגרמר� כ "ושורש הדברי� במש

א "וידוע דעת מג, ב לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק אחד פנויה ואחד אשת איש"א ס"כ' סי

י שאי� בה� די� גילוי שערות "ה דסתירת קליעת שערה אסור אפילו בפנויה בשוק אעפ"סימ� ע

באשת איש לית מ  "ומכ..., עצ� הליכת סתורת השער הוא פריצותאמ "כמ, דבשערות קלועות מותרות

דאיסורא  ]קמב' א עמ"דרשות שבט הלוי ח -היינו אפילו להחולקי� להלכה בפנויות [די� ולית דיי� 

לא מפני איסור גילוי שערות בלבד אלא עצ� ההליכה בשערות מסותרות הוא פריצותא , גמורא הוא

אלא , דאי� הנדו� גילוי השערות, ג� כשהולכת בפאה נכרית, ודי� שבאנושותשאי� כמוהו ונלקח מ� היר

ז תחת מסוה "ומה נואלו אלו שמבקשי� לה� קולות ע, צורת השערות באופ� שמהרס דרכי הצניעות

ו "דבר זה הוא ק, וא� אמרו טפח ושיער באשה ערוה: "ובדרשות ש� הוסי"". [של כיסוי ראש מדומה

  . 'שבט הלוי'מצאנו מי מהפוסקי� שנדרש לנושא וחלק בזה על הועדיי� לא "]. ו"ב� ק

ונית� להיווכח בכ  בכל עלעול  -וכפי שידוע לכל , עני� המראה הטבעי נפר& כיו� לגמרי כ"כמו

מור מדברי ההיפ  הג, "התאמה אישית"וב" מראה טבעי"כי הפאות היו� ה� ב -בעיתוני הפרסו� 

ש אלישיב "מר� הגריתביו של אחד מתלמידיו המובהקי� של ומצאנו בכ. 9' ל בהע"פוסקי הדור הנ

שאל אותו , 5' ל בהע"שלאחר דבריו בשיעורו שאסר את הפאות הנראות כשערה המחובר כנ, ל"זצ

למעשה היו� : "ל"ל בזה"והשיב לו מר� זצ, "?הא� יש עני� לעורר נשי� להעדי" מטפחת": אותו תלמיד

ומבואר מזה , )ראה להל� המש  הדברי�" (כאילו שער שלהבדר� כלל זה נראה , )בפאה(יש בעיות 
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בעיה  ,אלא על בעיה כללית בפאות זמנינו, שאי� מדובר על בעיה צדדית בפאות מסוימות בלבד

ל הכוונה היא "שאסר מר� זצ" נראה כאילו שיער שלה"שהעני� של , ומתבאר מזה". בדר  כלל"הקיימת 

חפש "ו" מצא את ההבדלי�" של" היכר"ולא יועיל כא�  ,"ה טבעימרא"למה שמכונה בלשו� המקצוע 

  .10' ת לעיל סו" הע"וכעי� משנ, ל"וד" את המטמו�

ולדיד� כל שאינה ארוכה , "אור  הפאה"והנה ישנ� כאלו שאצל� כל נושא צניעות הפאה מסתכ� ב

ש "� הגריוישנ� שהרחיקו לכת וא" טענו שכל דברי מר... למהדרי�" צנועה"יותר מ� המקובל הרי היא 

, אמנ� מלבד שבשיעורו לא הזכיר כלל וכלל את נושא האור ...  ל בזמנו היו רק כנגד פאות ארוכות"זצ

דברי�  ,קנו' עמ -א "מ ישראלזו� שליט"מאת נינו הגר' מפי האיש'עוד ראה דברי� מפורשי� בזה בספר 

כל : אמרתי לרבינו": ל"וז, כשבועיי� לאחר שיעורו המפורס�, ט"א חשוו� תשס"ל ביו� י"שאמר מר� זצ

ואמר . התקשרו נשי� מודרניות לשאול, העול� רועש מדברי הסבא כנגד הפאות נכריות של ימינו

הולכות ע� : ובתו  הדברי� אמר רבינו. מדברי� ג� על הבני תורה, לא מדברי� רק ממודרניות: רבינו

א� הבעיה היא רק הפאות ה: ושאלתי לרבינו. והצביע רבינו על כתיפיו -פאות ארוכות עד פה 

ל "מר� זצשהובאו דברי  הבאה 'ע בהע"וע[ ".זה פריצות, כל המראה של זה, לא: והשיב רבינו? הארוכות

  "].כול� נכשלי� בזה"אמר על הפאות הפרוצות ש

שפאות הדור הצעיר כיו� ה� ההיפ  הגמור ממטרתה של מצות כיסוי , נקודה נוספת שיש להתבונ� בזה

שהוא , י השיער"י הסתרת הנוי המתווס" לה ע"ע להוסי& בצניעותה של האשה הנשואהשהיא , הראש

פ "ע, לביאור והרחבה בעני� זה[ ,י ש�"וברש. ברכות כד' הרהור ותאוה כמבואר בגמ דבר הגור�

ואילו פאות , ]02-5378098 :תא קולי :להשיג', דברי� של טע�'נית� לעיי� בקונטרס , מקורות ברורי�

י לא יופי צדדי וחיצונ(טות את היופי אלא עוד מוסיפות נוי ויופי הדור הצעיר כיו� לא רק שאינ� ממע

מעיני  נעווו ולמנשואה להסתירהאותו היופי שהתורה צוותה על האשה  בדיוק, אלא יופי של שיער

, לא היה בפאות של הדורות הקודמי�מה ש, ברמה גבוהה הרבה יותר מאשר השיער הטבעי) זרי�

  .13' עיל העל ראה עדויות על כ , בלשו� המעטה, שלא היו ברמת יופי גבוהה כזו

ר כשכבר היא כלה "והיו� בעוה": א בדרשת שבת הגדול בהאי שתא"טמ שטרנבו  שלי"וכה אמר הגר

מיועד ותחת שהפאה , ז"ע מוציאה אלפי דולרי� להשיג סוג פאה שבולט ביופיו ומוש  להסתכל

וזהו פתח , ומוש  להסתכל בה שהפאה גופא עשויה ליופי, נעשה סניגור קטיגור, לכסות יופי השיער

א� יש לו איזה  ל"הגאו� דבריסק זצוכששאלתי את פי " :עוד ש�[ ".להרהורי עבירה ואבי אבות הטומאה

  .]"פאות שהלכו אמותינושלא לשנות כלו� מה: אמר לי בקיצור, דקדוקי� בעני� פאה נכרית

והדבר מבואר היטב , "אי� הרהור"נ הוא משו� שבזה "איתא שטע� ההיתר של פא ה"ע' סי ג"ובפמ

' עמ" אמות' אלא ד"וראה בספר , ל"כאשר לוקחי� בחשבו� את המראה הגרוע של הפאות בזמנו וכנ

: א"עוד אמר פ: "ל"וז, ל"ש אלישיב זצ"א בש� חמיו מר� הגרי"ח קניבסקי שליט"מה שהעיד הגר, שיד

  ".ג"אינ� בכלל ההיתר של הפמ שיער טבעי גורמות הרהור כמוחמי אמר שפאות ש

שמכסי� , הוא זה זיו"איזה ": ל"בזה -ג "בשנת תשנבכנס  -ל "ש וואזנר זצ"וכה התריע מר� הגר

את  נית� לשמוע( ".!איזה זיו& הוא זה, השערות בפאה כזאת שעוד מגרה היצרי� יותר מהשערות עצמ�

  .)3שלוחה  079-56-00-153: 'בטל ההקלטה

 בזה הוא הא� אכ� הפאותהנדו� האמיתי  ,"פאה או מטפחת"שכאשר דני� היו� על , נמצא כ"וא

ופלא גדול . או שמא יש לדחות הדברי� בטענה כל שהיא, ת"וכמשנ" פאות פרוצות"המצויות כיו� ה� 

ל בעני� מצב הצניעות של הפאות המצויות "ב על הטענות הנשכפי הנראה יודע היט - המדברעל הרב 
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בגלל�שאם�נתחיל�לדבר�על�מטפחות�אז�אני�יכול�להגיד�שהרבה�נשים�שהולכות�עם��,דברמ

�אותם �לגרש �צריכים �כדין�,מטפחות �שלא �הולכים �פתוח�,הם �ראש �ברחוב��,חצי הולכים

ע�האם�"השו�אני�מדבר�על�דין�,פה�אם�פרוץ�או�לאזה�לא�שאלה��,המטפחת�זזה�לפה�ולפה

�פאה�ללכת �מטפחת�עם �עם �ללכת �מדבר�,או �אני �זה �בתכלית��,על �אסורות �פרוצות פאות

כל�מיני�צבעים�ונראים�מ�וגם�מטפחות�שעשויות�,15מטפחות�פרוצות�אסורות�גם�כןו�,האיסור

                                                                                                                                                 

דבר , נ"י� פאא דבריו לעני� המחלוקת הקדומה בדוהשי, כ התחמק מלדו� בשאלה זו"ואעפ -כיו� 

 .ת"וכמשנ ,לחלוטי� & אחרשכ� מדובר על חפ, שאינו רלוונטי לנושא

15
כי יש , כא� היא לומר שהעובדה שיש פאות פרוצות איננה סיבה לעבור למטפחת המדברכוונת הרב  

נ בפאה צרי  שהפאה "ה, כ כש� שבמטפחת צרי  שהמטפחת תהיה צנועה"וא, פחות פרוצותג� מט

הקודמת ' בהעדכפי שנתבאר , זה אינו אמנ� ".פאה או מטפחת"ז קשור לשאלה של "ואי, תהיה צנועה

ובפאות הדור , המצב הכללי הוא בעייתישאלא , "יש פאות פרוצות"הוא לא  כיו� בתחו� הפאות המצב

  ".מטפחות פרוצות"זאת ללא שו� השוואה ל, "כמעט ואי� פאות צנועות"ית� לומר שהצעיר נ

, ט"בחודש כסליו תשס בשיחה בביתו ע� מספר רבני�, ל"ש אלישיב זצ"מר� הגריהתאונ� על כ  וכבר 

, זה כבר מושרש אצל גדולי� וטובי�, אני לא יודע אי  אפשר לתק� את זה, הצרה של הפאות": ל"וז

ל "שג� כשמר� זצ', מפי האיש'הקודמת מספר ' וראה מה שהובא בהע, והראה בידו על כתיפו[ כא� והולכי� עד

כל : "וכלשונו, באותו מעמד השיב לשואל שאי� כוונתו דוקא לאור  אלא על עצ� המראה, הראה על האור 

את� יכולי� אני לא יודע אי  , זה ממש פריצות שאי� כמוה, ע� הפאות האלו "]המראה של זה זה פריצות

כול� , יקרי� וצדיקי�, ראשי ישיבות, לא סת� ממא� דהוא, זה התחיל מהגדולי�, לעקור את זה

ומנגד צדקניות ג� , ממש צדיקי� גמורי�, זה לא סת� מ� השוק נכשלי�, זה פרו� מאד... נכשלי� בזה

ל "דברי מר� זצ[ ".אני לא יודע אי  מתקני� את זה ...זה אבל, צדקנית ג� האשה היא, כ� גמורות

  ]. 1שלוחה , 079-56-00-153: 'ונית� לשומע� בטל, מוקלטי�

הולכי� " גדולי� וטובי�"מצב חמור שאצל , "צרה"ל ראה במצב של הפאות "זצ ש"הרי שמר� הגרי

 -צדיקי� גמורי� וצדקניות גמורות , יקרי� וצדיקי�, ראשי ישיבות", "פריצות שאי� כמוה"בפאות שה� 

ל מתאונ� פע� אחר פע� שאינו יודע אי  "כ מושרש עד שמר� זצ"והדבר כבר כ, "בזהכול� נכשלי� 

   .אפשר לתק� את זה

' וכפי שהובא בהע, ל אחז שמצב זה הוא אכ� סיבה לעורר נשי� להעדי" מטפחת"שמר� זצומצינו 

רה כמובא בהע, "הא� יש עני� לעורר נשי� להעדי" מטפחת"י תלמידו "ל נשאל ע"שמר� זצ, הקודמת

, בדר  כלל זה נראה כאילו שער שלה, )בפאה(למעשה היו� יש בעיות : "ל"והשיב מר� זצ, הקודמת

רק מי שיכולה לקיי� את כל . יש ש� הרבה בעיות, איזה שינויי� משהו יש מקו� להתירעושי� 

ע כפי שנקב, י תנועות ראש ומשב רוח"ששערות הפאה לא יתנופפו ע: בי� היתר[ .הפרטי� וכל התנאי�

וכל מתבונ� . ל"עכ" !ש� אי� בעיות -מי שיכולה מטפחת  ].ל"ז בהוראת מר� זצ"בכללי� משנת תשמ

שכיו� שכיו� מצב הפאות התדרדר ויש בה� הרבה בעיות של חוסר , ישר בדברי� אלו מבי� הכוונה

ג�  וא" שאכ�. [אי� בעיות כאלו שש�יש עני� לעורר נשי� להעדי& מטפחת לכ� בימינו אכ� , צניעות

ז אלא ככל שאר הבגדי� שיש להקפיד שיהיו "אימ "מ, במטפחת צרי  להקפיד שתהיה מטפחת צנועה

, ראשי ישיבות, גדולי� וטובי�"שאפילו אצל , שיש בפאות א  אי� בזה את הסח" הנורא, צנועי�

     "].פריצות שאי� כמוה"הולכי� ב -" צדיקי� גמורי� וצדקניות גמורות



16 

 

לא��,אסור�זה�גם�נקרא�מטפחת�פרוצה�וגם�זה�',וכד�מושך�עיןש�נוצצים�כמו�הר�גבוה�ויש�שמה

��.האם�לקחת�פאה�או�לקחת�מטפחת�,עיקרוןה�אני�מדבר�על�,על�זה�אני�מדבר

�על�הצניעות�ודאי �צניעותמדב, �מבקש�מהציבור�,רים�על �ממילא�אני �תורה, �פה�בני �,הציבור

אבל�התעמולה�הזאת�לעבור�מפאה�למטפחת�לפי��,שבאמת�יקפידו�על�נשותיהם�שילכו�כדין

�ממש �הבל �תעמולת �זה �16דעתי �מופתים�מספרים, �מופתים, �יודע �לכם��,אני �לספר �יכול אני

�עם�פאה�מופתים�,הישוע �נשים�שהלכו �שורה�ארוכה�של��,ממש�מופתים�,של�כל�מיני יש�לי

��.יכול�להיות�שכן�,17ויש�נשים�שהחליפו�מפאה�למטפחת�ולא�נהיה�להם�ישועה�,מופתים

�תשובהחהפת �תשו�י �מביא �והאשה��18ס"חת' �מסוימת �חומרא �איזה �להחמיר �רצה שהבעל

�החת�,מתנגדת �האם�יש�לה�זכות�להתנ"אז �לא��ומרתגד�בגלל�שהיא�אס�שמה�דן כשנשאתי
                                                                                                                                                 

 'כמובא לעיל הע(ו לעידוד כיסוי הראש במטפחת "במכתבו משנת תשנ ל"צש וואזנר ז"מר� הגרכ "וכ

וחזרו למנהג ישראל מקדמת , על אשר שמענו שנשי� קבלו על עצמ� לדקדק בצניעות ישמח לבנו): "8

וכמה גדר טהרה וגדר קדושה , מה טוב ונאה דבר זה... לכסות ראש� במטפחת ולא בפאה נכריתדנא 

!) ו"תשנשל שנת -( ובפרט בעת הזאת אשר הפאות החדשות, ות� רבה בזהוודאי שזכ, מתווס" בכ 

  ".ברוב� הגדול אינ� לפי גדרי הצניעות

י ליפקובי& "וכ� מורינו הגרמ, ל"אויערבא� זצ ש"י הגר"מר� רהד "ועל נוסח דומה חתמו בשנת תשס

רבות קבלו על עצמ� לחזור  על שעל ידי כ  נשי� ושמח לבנו: "ל"וז, א"נ קרלי& שליט"ל והגר"זצ

ויש  בזה  גדר  וסייג  להינצל   ...סות ראשו� במטפחת ולא בפאה נכריתלכ, למנהג ישראל מקדמת דנא

  ."וחיזוק גדרי הצניעות באשר הפאות החדשות ברוב� הגדול אינ� לפי גדרי הצניעות, ז"ממכשול  ע

כפי שבולט הדבר בכל , "התדרדרות מסלול של"שכיו� המצב הוא שהפאות ה� , ויש להוסי" בזה טע�

הפאה של , בה ניכרת היטב ההתדרדרות במראה הפאות, תמונה משפחתית המורכבת מכמה דורות

, אלא א" אצל אותה אשה בעצמה, בלבדזו  ולא, ...והפאה של הנכדה -הפאה של האמא  -הסבתא 

פאה "נחשבת לעד כדי שאותה פאה שלפני עשרי� שנה היתה  ,"משתדרגת"כ ע� השני� הפאה "בד

  "...פאה צנועה"הפכה כיו� ל, ומקומה היה מחו& למחנה" פרוצה

16
 מפרסמי� מכתבי� לעידוד -ל "י זצ"ל ומר� רבינו רה"ש וואזנר זצ"הגר, מרנ� ורבנ� גדולי ישראל 

פורסמו מ שי"שכתבו וחתמו על מכתבי� אלו ע הדבר ברורו, הנשי� המחליפות מפאה למטפחת

  .]8 'לעיל סו" הע' עי "מופתי�"ובעני� ה"...  [תעמולת הבל ממש"והרב המדבר קורא לזה , בציבור

17
וחס ושלו� לא לבוא "שכתב במכתבו , ל"מי יגלה עפר מעיניו של רבינו מר� ראש הישיבה זצ !אוי 

כזה  -ד שהוק� בעידודו ובהכוונתו "בביהמ -וכא� , "לקרר ולצנ� בדבר נשגב כזה באמתלאות שונות

ל לא היו "אי� ספק שבחיי חיותו של מר� רבינו זצ"! לקרר ולצנ� בדבר נשגב כזה", כזו קרירות, זלזול

אלא היה  לא דיבר בש� עצמו בלבד המדברהרב ישנה כמה וכמה סימני� ש[ ושולחיו המדברמעיזי� הרב 

נו ורק אחר שלא זכינו ונסתלק מעמ, לדבר דברי� כאלו בציבור ]והגדול שעל גביו" שליח בית די�"

ועוד בתוככי , ישנ� כאלו שמרגישי� שכעת ה� יכולי� לדבר ככל העולה על רוח� בנושא זה, ר"בעוה

   "...לכבוש את המלכה עמי בבית", ל"י זצ"פ רוחו ודרכו של מר� רה"ד שאמור להתנהל ע"ביהמ

18
  .ב"ח ס"קפ' ד סי"ש יו"והובאה בפת, ט"קמ' ד סי"יו ת"ס היא בשו"תשובת החת, יני�לתועלת המעי 
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כי��,למה�,ס�כותב�שהאשה�הזאת�לא�יכולה�להתנגד"אז�החת�,נשאתי�על�דעת�החומרא�הזאת

�בקדושה�בעלה �התעלה �יתעלה�, �שבעלה �רוצה �ואחת �אחת �כל �אז �מתחתנת �שהיא מכיון

�בקדושה�,בקדושה �התעלה �שהוא �לא��,מה �היא �להחמיר �רוצה �שהוא �אומר �אני �עכשיו אז

��.נגדיכולה�להת

אבל�אם�יש�פה�איזה�שהוא�ספק�והוא�רוצה��,זה�הכל�כשהוא�בא�להחמיר�איזה�שהוא�חומרא

�האשה �על �דעת�ללכת�עם�פאה�,להחמיר �פאה��,והיא�התחתנה�על �על �לא�מדבר �אני ושוב

זה�נושא��,לא�זה�הנושא�שלי�כעת�,אני�גם�לא�רוצה�לשמוע�,זה�דברי�הבל�,כשרה�ופאה�פסולה

�'וכדדבר�על�שמלות�קצרות�ועל�מטפחות�קצרות�ועל�בגדים�צמודים�אתה�יכול�ל�,של�צניעות

�גרבים�שלא�כשרות�'וכד ��,לא�זה�הנושא�שלי�,ועל �רק�אומר שלעשות�מזה�תעמולה�זה�אני

בלי�אותה��19והבעל�שכופה�,האשה�שרוצה�ללכת�עם�פאה�זכותה�ללכת�עם�פאהו�,ממש�הבל

���.20אין�לו�שום�זכות�לזה�הרצונ

                                                           
19
בכדי לקרר ולצנ� , "כפיה"ה עני� ואת "תעמולה"ה עני� הרב המדבר כור  כא� בחדא מחתא את 

" תעמולה"הא� אלו שעושי�  ?"כפיה"דיבר על  כא� שהומיהא�  .ולהכפיש את המעוררי� על הנושא

נחזור שוב ? מה עני� שמיטה אצל הר סיני? על אשתו ללכת ע� מטפחת" לכפות"אומרי� לבעל 

לה על הדעת להתנגד לתעמולה זו משו� שאי� הא� יע, לפני הזמ�' דק 10לדוגמא של קבלת שבת 

, הלא מוב� מאליו שאי� שו� שייכות בי� הדברי�? זכות לבעל לכפות על אשתו לקבל שבת מוקד�

כמו  -ומאיד  , יש את ההתעוררות על עצ� חשיבות הנושא, "כפיה"וא" אחד לא דיבר ולא ידבר על 

ל אחד ואחד להתנהג בביתו באופ� הראוי ולא שזה עני� של כ, יש את הנושא של שלו� בית -בכל דבר 

  .לכפות דברי� על האשה

ג העיתו� ובכנסי� "ע -כמה תעמולה נעשית בתקופה האחרונה . בעני� מוסדות החינו , נוספת דוגמא

היעלה על , על כ  שצרי  להעביר את הילדי� למוסדות החינו  החדשי� על טהרת הקודש -' וכד

ות תעמולה על כ  משו� שאי� זכות לאבא לכפות על האמא להעביר הדעת לטעו� כנגד כי אי� לעש

שעליו לשקול את צעדיו כשרואה , הלא ברור כי זה כבר עניינו הפרטי של כל אחד? את הילדי�

א  היעלה על הדעת להימנע לגמרי מלפרס� את הדברי� כדי , ששלו� הבית עלול להיפגע מחמת כ�

  ? � להתעורר בעקבות הפרסו�שבודאי עלולי, לא לגרו� למצבי� כאלו

לבעל שיבוא להתלונ� על אשתו שהולכת ע� פאה שאינה עומדת  המדברמה יענה הרב , ונשאל נוסי&[

הא� , "עוברת על דת יהודית"שכל גדולי ישראל הסכימו שבזה היא , "משמר התורה"בכללי� של 

  ...]מחשבהנקודה ל? על אשתו שלא ללכת בפאה כזו" לכפות"במקרה זה יאשר לו הרב 

20
, " בשאר חומרותאלא א, בחומרא זו בלבד ולא. ל בהערה הקודמת"וכנ, ואי� חולק בדבר, אמת ויציב 

הנה א� , "החזו� איש אומר שצרי  ללכת ע� פאה נכרית"ש מ פסח"בשיעור בחוה שמע וכגו� א� אבר 

, פות עליה ללכת ע� פאהאי� לבעל שו� זכות לכ, מכל סיבה שהיא, האשה רוצה ללכת ע� מטפחת

  ... שכ� בודאי יש לה על מי לסמו  כשהולכת במטפחת

שא� , "קולא"אלא כ" חומרא"אחת כמה וכמה כאשר הבעל דורש ממנה ללכת ע� פאה לא כ ועל

שו� זכות לכפות עליה ללכת ע� אי� לבעל , וקשה לה ללכת ע� פאה, האשה רוצה ללכת ע� מטפחת

 א"זיע ח"הח מר� 'כדכ, בחו&ז אלא בביתה ולא "מ אי"מ, חובת האשה להתקשט לבעלהש &וא .פאה
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הזה�הוא�חומרא��ע�אם�במקוםאני�לא�יוד,�ס�שהוא�מתעלה�בקדושה�רוצה�להחמיר"כתוב�בחת

�,שהבעלים�היו�באים�והיו�שואלים�האם�להחליף�מפאה�או�לא�י"אני�יודע�מעשים�מגדו�,או�לא

זה�לא�או�זה�יזיק�לה��,זה�לא�יפריע�להאו�האם�זה�יפריע�לה��,אז�הוא�היה�בודק�מה�עם�האשה

�לה �אומר�,יזיק �היה �הוא �רוצה �כן �גם �רואה�שבאמת�האשה �שהוא�היה �ר�-�אחרי מואל�ש'

אם�היא��,לא�מפריע�להאו�אשה�זה�מפריע�לה�ההיה�בודק�היה�שואל�אם��-�ל"אויערבאך�זצ

ודאי�דבר�באת�זה�בכח�זה��מנחית�להאבל�כשהבעל�בא�ו�,לא�רוצה�להחליף�או�רוצה�להחליף

���.22דעתי�זה�לא�הגוןפי�וגם�ללכת�לפרסם�את�זה�לעשות�מזה�תעמולה�ל�,21שלא�הגון

                                                                                                                                                 

ק "ס 'הוגי שעשועות'א "ח' או� אני חומה'א ב"מ גרוס שליט"והביא דבריו הגר, ד"בספרו גדר עול� פ

ד שעני� לקשט עצמה שלא תתגנה על בעלה הוא רק בבית ולא "ח בגדר עול� פ"וכתב הח: "ל"וז, רמו

ורק , ואי� לו צור  שתתקשט לפניו בפאה, בבית לא אכפת לו אי  הולכתש ובפרט באופ� ."בחו�

להראות העמי� "צרי  אלא  הוא" שתתקשט בפניו"שלא דבר מוכיח ה, כשיוצאי� לרחוב דורש את זה

ברשות הרבי�  להראות את יופיה הבעל מכריח את אשתו וא�, ...אחשורוש כמנהג "והשרי� את יופיה

דבאופ� זה אי� הבעל מכבד את , "ואוקיר"בזה על מה שהתחייב בכתובה  עובר - לעיני כל עובר ושב

א  דר  תורתנו , "כבוד"בות המערבית הקלוקלת דבר זה נחשב לואמנ� במושגי התר( .מבזה אותהאשתו אלא 

א� דורש ממנה לצאת בפאה ג�  ו"וק, ביחד יוצאי� ז ג� כאשר ה�"וכ .)ל"הקדושה היא בהיפ  מזה ואכמ

  .הו� זכות לכפות אותה לזופשיטא שאי� לו שפשיטא  -זור כלל אשר היא יוצאת לבדה והוא אינו באכ

21
, כ רוצה להחלי""ל אכ� היה מוודא שהאשה ג"י זצ"ולכ� מר� רה ,אמת ויציב ואי� חולק בדבר, שוב 

כמוב� לכל בר דעת שכ  לא , כדי שלא יהיה מצב שהבעל כופה את אשתו ומנחית לה את זה בכח

י "שמר� רה, ז אינו נוגע לעצ� חשיבות העני�"אבל כ... מתנהגי� ולא צרי  להיות חכ� גדול בשביל זה

: )8' כמובא לעיל הע(ד "השבועות תשס במכתבו מערב חג ונחזור שוב על לשונו, ל הפליג בחשיבותו"זצ

נוע� וח� הצניעות  בדבר הגדול והנשגב ביסוד קדושת וטהרת ישראלה� בעניי כבר פירסמתי מכבר "

היה  וכבר העדתי עדות נאמנה אשר כ� .בדבר הפירצה הגדולה בחומת קדושת הצניעותבבנות ישראל 

וג� ראיתי בעיני , ה אשר נשי ישראל יכסו ראש� במטפחת"ר גאו� ישראל זללה"דעתו ורצונו של אאמו

 .ירח�' ד, שנתפשטה בקרב שלומי אמוני ישראל "נכרית"ה על הפאה ה"ר זללה"צערו הגדול של אאמו

ודה זרה ואשר יש בזה ג� גדר למכשול של תקרובת עב, וה� עתה אשר זכינו להתעוררות גדולה בזה

לחזור למנהג יתבר  אשר זה גר� להתעוררות גדולה ' וג� תהילה לד, עבודה זרה ועובדיה� ומיאוס של

וחס ושלו� לא לבוא לקרר , להחזיר עטרת ראשינו של בית יעקב נשי ישראל ישראל מקדמת דנא

יגי� חזקו ואמצו ולא ליבוש מפני המלע, בנות ישראל .ולצנ� בדבר נשגב כזה באמתלאות שונות

ותתברכו בשובע נחת דקדושה מבניכ� ובנותיכ�  ,החזירו עטרת יופי הצניעות על ראשיכ�, והמקררי�

   ."ותתברכו בזה ובבא בכל מכל כל' תו� בריות גופא ונוע� ד

 במה שלא נת� לכפות את האשה לזה ל רק"זצ י"רה כיצד נית� להשתמש בשמו של מר�, קשה להבי�

 דבר השיי  בזהשראה  - יחסו אל הנושא יד  להתעל� לחלוטי� מכלומא, שהוא דבר פשוט, נגד רצונה

  ."יסוד קדושת ישראל"ל

והבעל  ,ע� מטפחת מחו& לבית ה א� האשה רוצה ללכת"שה, הקודמת' כ בהע"כמש, רק נזכיר שובו[

  ]. "הגו� זה בכח זה בודאי דבר שלא בא ומנחית לה את הבעל"א�  ,ע� פאה מחו& לבית רוצה שתל 
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מקומות�על�גם��,אינטרנט�על�גם�,המון�דברים�שהם�פריצות�פה�ישפריצות��,על�פריצות�כמובן

��.דברים�שצריך�לדבר�יש�המון�המון�,עבודה

�ידבר �שלא �עצמו �על �להחמיר �רוצה �לא �הוא �המדרש, �לבית �אותו �שולח �אשתו �ידבר�, שלא

�דברים�בטלים �שיבוא�לתפילה�בזמן, �עצמך, �קשוט �קודם�כל ,� �לא �בגמרא�שהמלך יכול�כתוב

אתה�קודם�כל�את�החומרות�תחמיר�על��,אותו�לא�יכול�לדון�מישהו�אחר�םלא�דני�,למה�,לדון

את�הפאה�של�אשתך��אל�תלך�ותזרוק,�אתה�תהיה�מחמיר,�כמו�שאומר�החתם�סופר�,עצמך

צריך�לעשות�את�זה��,'היא�תתבייש�לצאת�לרחוב�וכד�,בזמן�שאתה�לא�יודע�אולי�זה�פוגע�בה

���.הדעת�עם�התייעצות�בשיקול

� �יכול �ודאי �להחמיר �שרוצה �מי �שכןכמובן �תעמולה�,להיות �מזה �לעשות �אבל �ראיתי�? אני

שומו��,ראיתי�מודעה,�קרית�מטרסדורףהייתי�לפני�שלשים�וחמש�שנה�ב�,בעצמי�בעיניים�שלי

�,איזה�מחללי�שבת�פה�,ת"שלשים�ושש�ראשונים�אומרים�לשמור�ר�,מה�שומו�שמים�,שמים

שלשים�ושש�ראשונים�אומרים��,מחללים�שבת�בפרהסיא�,ארבעים�דקותא�"כולם�שומרים�חזו

יש�שלש��,מתי�הנץ�,גם�הנץ�,למה�לא�,23ת"אז�בוא�נעשה�תעמולה�על�ר�,ת"שצריך�לשמור�ר

שמי�שמתפלל��,מופתים�,נעשה�תעמולה�,מי�שמתפלל�בנץ�הראשון�,נעשה�על�הנץ�גם�כן�,נצים

�מופתים �יש�לו �אז �בנץ�השני �שנוהג�על�אני�או�,בנץ�הזה�או �הקבמר�שכל�מי �הלכה�אז ה�"פי

��.�24ונזכה�לביאת�גואל�צדק�במהרה�בימינו�אמן�,עתא�דשמיאיעזור�שיהיה�סיי

��

��
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וחיזוק לעידוד  -ל "י זצ"ל ומר� רה"ואזנר זצש ו"רר� הגמ -כתביה� של גדולי ישראל מפרס� את מה 

   ?הא� הוא עושה דבר שאינו הגו�, מ לפרסמ� בציבור"שנכתבו ע, ות מפאה למטפחתהנשי� המחליפ

בנדו� של עצ� ' אפי, בי� הדברי� וכלל � להשוות כללדאי היטב ש� נתבאר 8' לעיל הע' עי 23

 וכשמדובר על פאות ,]ל בזה"זצ ש אלישיב"מר� הגרי דברי 7' העלעיל ע "וע[ ,נ"בדי� פא המחלוקת

ע "לכו הצעיר אסורותבדור  כיו� ות המצויותהפאות הרגיל שכ�, בודאי שאי� לזה שו� שייכות זמנינו

 אלא" חומרא"ובמצב כזה המטפחת אינה  ,"שיטות"ולא " מחלוקת"ואי� בזה לא , ת לעיל"וכמשנ

בודאי שיש לעורר על , ואשר על כ�. נו המנוגדות לצניעותפיתרו� מעשי לבעיה החמורה של פאות זמני

  .על הציבור לתק� הדבר כ  ולנסות להשפיע

24
הוא זמ� של כעת היות וש -ל "י זצ"� משמיה דרבינו רהכומטו  -כי אמנ� יתכ� , נבהיר בזאת, לסיו� 

 ,ל"על הנושא הנ בחזקה ז הזמ� לעורר"איש אפשר על כ�, פיקוח נפש לכל עיקרי התורה והיהדות

א  כאשר נאמרי� ברבי� דברי� , בנושא שישנה שתיקהנכו� כל זמ�  זה אמנ� ,למרות חשיבותו הרבה

חראי� בתקוה שהא, יד דברי� על דיוק�אי� לנו ברירה אלא להעמ, ההגורמי� לקרירות וזלזול בעני� ז

ביסוד ", "לקרר ולצנ� בדבר נשגב כזה" במעשיה�לא ישנו ו ,� מדיבור�יבינו כי יפה שתיקת לדבר

 .ל"י זצ"רהמר� בינו כלשו� ר ,"קדושת וטהרת ישראל



20 

 

��


