
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 הנכרית הפאה איסור

 אינם או, חסידות שהם החושבים אנשים שיש דברים להזכיר רגילים אנו
 וכמו. עליהם ועוברים  ,הדין מצד

 יש, כותב  מטראני יוסף הרב שמורנו
 שומעות אינן שהנשים רבים דברים

 נשים מקצת שנהגו הדין מעין. לנו
 כ"ואח שבת בערב הנרות את להדליק

 אני, למשל .הדין נגד שזהו לברך
 יצאו לא שנשים והערב השכם מזהיר

 . נכרית פאה עם הרבים לרשות

 !חומרא לא זו

, שנה מאות תשע לפני שחי' ערוך'ה
 היוצאת"  בירושלמי שאמרו מה, כותב

", כתובה בלא תצא בקפליטין
 זו כן אם. נכרית פאה היינו' קפליטין'

 אותה בדו שהאחרונים חומרא אינה
, כך על חולק אינו שלנו והתלמוד, בירושלמי יסוד לה יש אלא, מלבם

 מן סתום ילמד, בבבלי וסתום בירושלמי שמפורש דבר בכל לן וקיימא
 על לחלוק יעיז מי. עליו שחולק מראשונים אחד אף מצאנו ולא, המפורש

 אמנם? כבוד וברוב בחבה, ורחימו בדחילו דבריו את מזכיר י"שרש הערוך
 נראות ששערותיה דקיקה מטפחת היינו שקפליטין פירש משה הפני

 .לאסור הסכימו האחרונים ככל רוב, פרוע כראש נחשבת ולכן דרכה

 !הדין-בית של החרם

 איש לוי פנחס רבי העצום הגאון של בנו שחיבר' לויה מחנה' בספר
 מאתיים לפני שהיה', הפלאה' ספר מחבר, בפרנקפורט ד"אב, הורביץ

 בפאה ללכת הנשים שמתחילות דינו ובית אביו כשראה, כותב, שנה
 בחרם והחרימו, תורה ספר הוציאו, שעמו הדיינים שני את לקח, נכרית
 עצום גאון של חרם! הרבים לרשות נכרית פאה עם שתצא אשה כל גמור
' במשה בעבדי לדבר יראתם לא מדוע? 'ה"הקב לפני יראים לא איך, כזה

 אמר' הפלאה' הספר את ראה, עולם גאון שהיה' ביהודה נודע' כשהגאון? 
 דינו בית עם יחד והוא"! כזה חיבור לחבר זכיתי שלא ממנו מקנא אני"

 ברשות נכרית פאה עם ללכת שתעיז אשה תורה בספר והחרימו עמדו
 מהודו זה אם, חושבים ויש? פוחדים לא איך? יראים לא איך, הרבים
 דבר? האלה ובילוקים החילוקים מה, מותר אחר ממקום זה ואם, אסור

 . דווקא זרה עבודה מחמת ולא צניעות משום אסור זה

 המת מן הנאה

 רוצים העניים משפחתן ובני, שמתו נשים משער הן הנכריות הפאות רוב
 את גוזזים אלא, שערותיהן עם אותן קוברים אינם, כסף להרויח

 שהיו שערות,  מרן ולדעת! נכרית לפאה בכסף אותם ומוכרים שערותיהן
! בהם ומתייפה ראשה על אותם לובשת והאשה, בהנאה אסורים המת על

 לא למה. בהנאה שאסור דבר זהו מתים של שערות, זרה עבודה בלא גם
 ? שאסרו האלה הגאונים לדברי יחושו

 גבורים השלטי דברי

 גבורים בשלטי בועז יהושע רבי אמנם
 יוצאה: סד דף בשבת מהמשנה הוכיח
, לחצר נכרית ובפאה בכבול אשה
 לרשות לצאת שמותר ראיה מכאן

 כבר אך. נכרית בפאה הרבים
 ולא בחצר רק שזהו דחו האחרונים

 שמדובר ואפשר, הרבים ברשות
 ללכת שמותרת ברווקה או בגרושה

 בזה דברים הרבה ובעיקר. ראש בגילוי
 יששכר רבי מאת שבע באר בספר

, מרן של בדורו שהיה איילנבורג
 הלבושים בעל יפה מרדכי רבי תלמיד

 וגידולי לעתים בינה בעל של ורבו, 
 ל"ומהר דורו מגדולי והיה, תרומה

 איסור שזה שבע באר בספרו כותב והוא, לספרו הסכמה כתב מפראג
 .דאורייתא

 !אסרו האחרונים כל

 שאשה כתבו פוסקים מעשרים למעלה כי וראינו, הגאונים בדברי חפשנו
 ץ"יעב הגאון, אסר סופר החתם, אסר מוילנא הגאון! כתובה בלא תצא כזו

 של מנהג שזהו התבטא מקומות בשני ץ"יעב שאילת ת"ובשו, אסר
 כתב י'פלאג אברהם רבי, אחד פה אוסרים כולם הספרדים רבני. פרוצות
 א"מהרש הגאון", כתובה בלי תצא" ופסק, בהחלט לאסור בספרו

 כמה. אבולעפיא יצחק רבי כותב וכן, כתובה בלי תצא פסק אלפנדרי
 וצריך", פרוצה" שמה כזו שאשה בפירוש כתבו הספרדים עולם מגאוני
 ! כתובה בלי לגרשה

 ישראל בנות על להכביד רוצים איננו

 יחושו לא מה מפני, הספרים דברי מתוך הכל, מדעתי דבר שום אומר איני
? לחינם ישראל בנות על להכביד רוצים אנו וכי? האלה הספרים כל לדברי
 אסור, ההלכה פי על שהוא בדבר לישראל להקל שמגמתנו יודעים כולם

 וכל הערוך דברי לפי בגמרא מפורש דין זהו כאן אך! ישראל על להכביד
 משובש מנהג זהו - להקל שהמנהג לומר אפילו, אחריו שנהרו הפוסקים

 ימין ץ"יעב הגאון מדברי זז היה לא סופר החתם '!גהנם' אותיות, וטעות
 אמתיים שבע הבאר שדברי וכתב, מאוד אותו מקלס היה, ושמאל
 הירש צבי ר"מהר וכן', ב בחלק וגם' א בחלק גם חיים דברי ת"בשו. ונכונים

 שתצא אשה מצאנו לא פולין שבכל, כותב הפוסקים מגדולי שהיה חיות
 דוב יצחק' ר וכן, יעלה יהודה ת"בשו אסאד יהודה' ר וכן. נכרית בפאה

 ראשי וספר, דיסקין ל"מהרי וכן, הלוי יד בספר מוירצבורג במבמרגר הלוי
 .בשמים
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, פוסקים שבעים-מששים למעלה פוסקים של חבילות חבילות עוד ויש
, שמתיר מי של מכרסו צפורנם ויפה. שאוסרים, פרושים בין חסידים בין
 ' .אליו תשמע ולא לו תאבה לא, 'לו לשמוע צריכים לא

 ם"והאדמורי הרבנים מנשי ראיה להביא אין

 רבי של נכדו, תאומים אברהם רבי מהגאון, תאומים' לאברהם חסד' בספר
 כראוי מוחים היו הדור גדולי שאילו לי ברור: כותב, מליסא יעקב

 ובלי, להם שומעים והיו זה דבר מתפשט היה לא ובנותיהם בנשותיהם
, ראש ובכובד רפה בשפה רק שמיחו הדור גדולי בגלל שהפירצה ספק

. אוסר' חמד שדי'ה וגם! להם שומעים היו בתוקף מוחים היו ואילו
 משא' הרב משם בהחלט אוסר( כא סימן העזר אבן' )הגדולה כנסת'וב

 שנראה שחור בד קושרת אם גם אסר מלך שהמשא אלא'. מלך
 שניהם מ"ומ, עליו חלק הגדולה והכנסת, העין מראית משום כשערותיה

 שזה חושבות נכרית פאה שלובשות ואלה .אסורה שהפאה להו פשיטא
 שהפאה להאמין רוצים אינם, מותר

, אסור שזה להם אומרים. אסורה
 והם. כך כתבו וכולם, כך על ושהחרימו

 פלוני ר"אדמו למה! לא, "אומרים
? ושותק כך כן גם הולכת בתו את רואה
 כך כן גם הולכת אשתו פלוני רב למה

 אין לכן, עצמם את משלים"? ושותק
 כן ועושים, מצפון יסורי להם

, אדרבה, כך עושה שלא ומי. לכתחילה
 בפני הביעו ם"אדמורי כמה. לו בזים

 בפאה הולכות שבנותיהם צערם את
 להתגבר יכולים אינם אך, נכרית
 לנו יכתיבו שהנשים יתכן לא. עליהן

 הפוסקים מדברי נזוז לא, הפסקים את
 רבנים כמה מכירים אנו .ושמאל ימין

 כך ואחר, להם מכתיבות שנשותיהם
 תחילתו, 'ברצון אחריהן הולכים הם

? מהן יתגרשו, יעשו מה' . ויהבלו ההבל אחרי וילכו' , 'ברצון וסופו באונס
 ללמוד צריכים אנו וכי? טובה יותר תהיה השניה שהאשה אמר מי וכי

? כך הולכת שאשתו זה מאיש לנו אכפת מה, ספרים לנו אין וכי? מיחידים
 . שמתיר אחד שאין ותראה תפתח, פוסקים ה"ב לנו יש

 ?כשרה אשה איזוהי

 יש: עונה הוא, בפאה הולכת אשתך למה להם אומר שכשאני רבנים יש
 וכשלא? הילדים עם אלך להיכן אגרשנה אם, ילדים כמה ממנה לי

 .כך שהולכות נשים מאיזה ללמוד אפשר אי תילה על הדת את מעמידים
 יעשה מה? ראיה מביאים מזה, כך שהולכת אחת רשעה שיש בשביל וכי

 לא והיא', בעלה רצון שעושה? כשרה אשה איזוהי' כתוב? מסכן בעלה
 יש אם וגם !אחרת לפסוק יתכן לא . ה"הקב רצון ולא חכמים רצון עושה

 על שתחלוק אתה מי, במקומו להעמידו צריך הפוסקים נגד שכותב חכם
 ראשונים אם, אדם כבני אנו כמלאכים ראשונים אם? האלה הפוסקים

 חוצפה זו.  יאיר בן פנחס רבי של כחמורו ולא כחמורים אנו אדם כבני
 עניים אנחנו וכי. הירושלמי את כך שמפרש הערוך בעל על לחלוק
 עוונם, כן אם ?!פיהם על להורות שנוכל פוסקים לנו אין, אלמנות יתומים

 עולם גאוני לדברי לחוש צריך אדם? שמים יראת איפה. כפליים כפל כפול
 לעבור למה. אסור שזה כתבו השני אחרי אחד, כולם. בספריהם כן שכתבו

 נאות ראש ומטפחות כובעים חסרים וכי? יופי מעט בשביל? דבריהם על
 להתרחק צריך, התורה של הדרך זו, צניעות גם זה כך? ורקמה ממשי

 יסתכלו לא אנשים ו"שח, לתורה סייג לעשות, פריצות של מדברים
 . בשערותיה

 ?הדין ביום נענה מה

 שזה שמעתם אתם: להם יאמר ה"הקב, לכיפור עכשיו מתקרבים אנו
, עולם גאוני כמה פסקו שכך שמעתם עתה אך, ידעתם לא קודם! אסור
 מה? דבריהם על לעבור יראתם לא מדוע? כדבריהם עשיתם לא מדוע

 הפחות לכל'... ראש להרים מצח ולא להשיב פה לנו אין? 'יענו מה? יאמרו
 . המעוות את יתקנו, בתשובה לחזור כבר יתחילו תשובה ימי בעשרת

 שפיכות עריות גילוי, הרעים הדברים על רק לא, בתשובה לחזור צריך
 דש שאדם העבירות גם אלא, אותנו מצווה ה"שהקב הדברים וכל, דמים

 משלה שהאדם עבירות אלה. הדין ביום אותו וחונקים תופסים, בעקביו
 ר"אדמו הנה, כך הולכת שבתו פלוני רב הנה, "מותרים שהם עצמו את

 לומדים שאנו פוסקים לנו אין? הלכות לומדים כך", כך שאשתו פלוני
? להם נאמין לא, מפיהם חיים שאנו עולם גאוני הפוסקים אלו כל? מהם
 אפילו להתנהג אדם חייב האלה הדברים בכל לכן? כן אם נאמין למי

 באמת שהם אלו שכן כל, כך הדין היה לא אפילו, הדין משורת לפנים

 להגיד חייב ואחד אחד כל. כך כתבו עולם וגדולי, קדש בהררי יסודתם
 עבירה זו, הזאת העבירה את מהם שירחיקו לבנותיו לבניו, לאשתו
 . חמורה

 !שותקים לא האשכנזים רבני

 מהם יש, שותקים כולם לא אך", שותקים האשכנזים" טוענים יש
 שכתוב מה יודעים אינם האנשים אך, אסור שזה בספריהם שכותבים
 מגדולי לאחד' , הלוי שבט'ב?! בספרים לעיין הולך אחד כל וכי, בספרים

 רק? בספרו קורא מי אך. אסור שזה כותב, וואזנר הרב הגאון הדור
 ילמדו נכרית בפאה שהולכות נשים להם שיש אלה, חכמים תלמידי
 ! חכמים לתלמידי מיוחד ספר זה? בספרו

 הקודם דור של הפאות

, נכרית פאה שלבשו האשכנזיות גם
 שנה חמישים-ארבעים לפני ראיתי אני
 פאה שלבשו אשכנזים רבנים נשי היו

 פאה שזה מרגיש אתה תכף אך, נכרית
, עזים של שער כמו נראית, נכרית
 יופי ללא... עז ראש כמו נראה ראשה

 ומשונות מוזרות שערות, הדר ולא
 עצמה את שמכבדת אשה אף שהיום

 אם לי מה... בכלל זה עם תלך לא
 לובשת אם לי מה מטפחת לובשת

? אסור שיהיה תיתי מהיכא, עזים שער
 כי, אסור זה גם, מותר שזה אומר איני

 בשצף כותב מצאנז חיים דברי בספר
 זה נכרית פאה שלובשות אלה כל, קצף

 משום ועוברות, השחקניות מעשה
 רבי כותב וכן', תלכו לא בחוקותיהם'

 . ץ"יעב והגאון חיות הירש צבי

 !אוסר' מלובביץ צדק הצמח גם

 רבם, שנה ועשרים מאה לפני שהיה' מלובביץ צדק בצמח גם כותב כך
 נוח שלא ומה', רבינו אמר כך' אומרים להם שנוח מה, ד"חב חסידי של

 אותם, " אחריו שהולכים שאומרים שקר זה כן אם... אותו זורקים להם
 (. ב"ע) קכא בשבת שאמרו כמו", מהם נוחה חכמים רוח אין חסידים

 !חכמים ותלמידי צדיקים לבנים סגולה

 הזוהר כותב כך, בצניעות תתנהג צדיקים יהיו שבניה שרוצה אשה כל
 כהנים בניה שבעת את לראות שזכתה אשה היתה, קמחית.  הקדוש
" ראשי שערות ביתי קורות ראו לא מימי" - ? זכית במה לה אמרו, גדולים

 היתה מסתרקת כשהיתה, ביתה קורות ראו לא ראשה שערות את אפילו !
 רק, חיים רוח בעלי אינם שהקורות אף ומסתרקת ראשה על סדין שמה

 ולכן, בצניעות התנהגה כך. ראשה שערות את יראה לא אחד שאף כדי
 !גדולים כהנים שכולם בנים לשבעה זכתה

 !אשמים ההורים

 כמה יש! צדיקים בנים לו שיהיו רבותינו בדברי אדם יאמין לא איך
 ולא, דבר איזה מהם שיצא, חכמים-תלמידי שיהיו בניהם עם טורחים

 בורחים, דבר שום עוזר לא עמם שמדברים כמה, דבר שום מהם יוצא
 את וממררים', ולענה ראש פורה שורש' כך אחר ויוצאים מהישיבה

 היו הבנים גם, בביתם בצניעות מתנהגים היו אם! אשמים והם. חייהם
 . התורה בדרכי הולכים, וישרים צדיקים נעשים, בדרכיהם הולכים

 ...המורות מבחן

 מצויין ספר בית זהו", יעקב בית" היחיד ספר בית לנו שיש עקא דא
 פאה שלובשות מאלה הן המורות אך, שמים ויראת לתורה שמחנכים

, ממורתי יותר טובה אני וכי אומרת הבת? התלמידה תעשה ומה, נכרית
 על יעלה לא ומורה, 'מורתה אחרי הולכת והיא', כרבו להיות לעבד דיו'

 בעיני וקלס ללעג והיו כובע ולבשו מעמד שהחזיקו מורות ויש' ... ראשו
 נכרית פאה ולובשות חוטאות שהן די לא, כובע שלובשות על חברותיהן

 וביקשנו למנהליהן פנינו פעמים כמה. כובע ללובשות לועגות גם אלא
 בית לנו שהקימו עד וגם. כובע ילבשו הפחות לכל הנשואות שהמורות

 פאה עם ההולכות יעקב מבית המורות כל את הביאו...  ספרדי ספר
, לדעת צריך .הדבר את פרושים התירו שיאמרו וקצף בזיון וכדי, נכרית

 ישאלו, מורה איזה מפני תתבטל לא תורתנו. לחוד ותורה לחוד מעשים
 לגרש שצריך האלה הפוסקים כל את יודעות הן האם האלה המורות את
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 .'ליה אית חברא חברך, 'מחברתה אחת יודעות כולן, כתובה בלי אותן
, שביניהם התנאים על לדבר ובאים, להתחתן רוצים בחורים כמה יש היום
 התנאי את שיכתבו רק חסר", נכרית פאה עם רק הולכת איני" אומרת היא
 יתן מי! התורה נגד זה דבר, וקצף בזיון וכדי, וחרפה בושה... בכתובה הזה

 המנהגים ולפי ההלכות לפי שילמדו שלנו יעקב בית לעשות יכולים והיינו
 הפוסקים על סומכים אנחנו שלנו הדברים בכל. הספרדים של שלנו

 ? עליהם נסמוך לא ופה, והיתר איסור בדיני, דאורייתא באיסורי, האלה

 !להן יעזור לא דבר שום

 שעושה אדם יש, בכלל עבירה שעושים חושבים אינם אלה ואנשים
 חושבים לא אלה אך, העבירה על אותו מכה מצפונו כך ואחר עבירה

, אותם ויענישו דנורא פולסי להם יתנו לשמים יבואו. עבירה שעושים
 !הבעל ולא אביהן לא, להן יעזור לא דבר שום

 !ישיבות בחורי לאותם אוי

 אזן תצלנה, ישיבות בחורי ויש
  מתנים", ישיבות בחורי, "משמוע

 דוקא שתלך, האשה עם תנאי
, יראו ולא להם עינים. נכרית בפאה

 אינם! עיורים, מראות עיניהם טחו
 קמא-בבא לומדים! פוסקים רואים

 ואת, בתרא-בבא מציעא-בבא
 ולא, יודעים אינם האלה הדברים

 לא להם יגידו ואפילו, לדעת רוצים
 רוצה טובה הבחורה אפילו. יאמינו
 אומר, כובע או מטפחת ללבוש

 לו אוי". נכרית פאה תלבשי, לא"
, שמים יראת לו אין! הזה לבחור

 כמה ! ומחטיא חוטא! רשע הוא
 מה אותי לשאול אצלי באו פעמים
: אמרתי, כזה בחור עם לעשות

 לו אין! רשע זה, אותו לקחת אסור
! כלום שווה לא תורתו, שמים יראת

 מעשיו שכל האדומי דואג כמו זהו
 יתן לא, להזהר ואחד אחד כל צריך ?שמים היראת איפה, מושחתים היו
 אברך לא זה. פאה דוקא שתלבש שדורש מושחת כזה לאיש בתו את

 את שידע טוב אברך לו יחפש! אותו לגרש צריך! רשע אברך זה, ישיבה
 .כובע על, ראש מטפחת על יסכים, האמת

 ל"חו ממנהג ראיה להביא אין

 היו חלאב בכל כידוע. הראש בגילוי מזלזלים היו שם, ל"בחו היה...  הרב
 וחסור הלוך הלכו הדורות כי, האחרונים בדורות ראש בגילוי הולכים

 נשות כמה הכרתי. מעוון להשיבם בפרץ שיעמוד מי היה ולא, וירוד הלוך
 אפשר. נכרית בפאה לא אפילו, לגמרי הראש בגילוי הולכות שהיו רבנים
 בידם כוח היה שלא אלא! מדאורייתא איסור זהו הלא? מותר שזה לומר

 להסיק מכאן אך. מזידות יהיו ולא שוגגות שיהיו מוטב ואמרו, למחות
 התורה? תשתנה שלנו שהתורה השכל על יעלה וכי?! מותר שזה מסקנא

 בפרוע יצאו שלא ישראל לבנות אזהרה -'  האשה ראש את ופרע' אמרה
 מוציא שערות בגילוי הולכת שאשתו ומי(, א"ע) עב בכתובות ש"כמ, ראש

 כמו מוציאה שמעה לא ואם, ושתיים פעם בה מתרה, כתובה בלי אותה
 דת על עוברת' שמה נקרא זאת, רבה בחומרא זה דבר ראתה' הגמ. נואפת
. חסידות לא, דין זהו כן אם. קטו סימן העזר באבן מרן פסק וכך', יהודית
 והנגלות אלהינו' לה הנסתרות, 'אופן בשום תשתנה לא נצחית תורתנו

 שהוא מה ולכן' . הזאת התורה דברי את לעשות עולם עד ולבנינו לנו
, ובורות הארץ עמות היו שם, ראיה אינה, לארץ מחוץ ראיה מביא

 אומר בעצמו...  הרב. כך הלכו ולכן בידן למחות יכלו לא והחכמים
 מוטב שחשבו יתכן, מותרת שהפאה אותם ולימדו באו ד"חב שחסידי
 כותב...  בספר הנה.  לגמרי הראש בגילוי ילכו מאשר נכרית פאה שתהיה
! כן לומר אסור, ומינות אפיקורסות זו, לגמרי הראש בגילוי ללכת שמותר

 הדף את קורע הייתי ספרו את שהדפיסו לפני דבריו את רואה הייתי אם
 בתורתנו יהיה וכי, הרב לאותו בזיון זה, בספרו שידפיסוהו נותן ולא הזה

 אך. כן שאומר במי לנזוף צריך', הדבר את פרושים התירו' יאמרו? שינוי
 טעות זו. כן וכתבו פטירתו אחרי הספר את הדפיסו אחראים בלתי אנשים

 . ערוה וגילוי פריצות לידי שמביאה מרה

 חסיד לא זה

, ואבנט שטריימל עם ברחוב הולך חסיד לראות אפשר רבות פעמים
 שחורות תלתלים קווצותיו, 'האלה בשערות אחת גברת ידו על והולכת

 בפירוש תחשוב, טבעיות שערות שאינן בכלל להבחין אפשר אי', כעורב
 וצובעים ומסלסלים, הטבעיות בשערותיה ראש בגילוי הולכת שהיא
, פאה שהיא להכיר אפשר שאי עד והשמלה המעיל של הצבע כמו אותה
... נכרית בפאה הולכת שהיא עליה מוכיח החסיד בעלה של אזורו אלא

 היו השחקניות אדרבא, עבירה והרהורי העין מראית של בעיה בזה יש
. מהם שלמדו למו כסל דרכם וזה. השמלה כצבע נכרית בפאה הולכות

 משכורתו כל ואת כולל אברך הוא, הפאה על שזורקים ממון בזבוז מלבד
 מאוסים האלה הדברים כל. הזו האשה של אחת פאה בשביל לבזבז עליו

 ! תועבה הם, ה"הקב אצל ומרוחקים

 

 א "הרמ דעת בירור

 לקרוא שמותר עה סימן ח"באו שכתב א"הרמ בדברי טעו אחרונים וכמה
 סימן העזר באבן כן כתב לא הוא. פאה שלובשת אשה כנגד שמע קריאת

 דת על עוברת בהלכות קטו בסימן ולא, פרוע בראש הליכה בהלכות כא
 שמדובר עה בסימן אלא, יהודית
 ללכת הדין מצד יכולה ובבית, בביתה
 בכתובות ש"כמ, לגמרי הראש בגילוי

 אך. ן"והר' ותוס י"רש שכתבו וכמו, 
 מדבר א"והרמ, סוף בלי יש חסידות

 קריאת לקרוא מותר שבביתה זה על
. הטעות כל יצאה ומשם, כנגדה שמע

 בהגהותיו סופר חתם הגאון כותב וכן
 קרב לא' בחוץ אך, בבית רק זה שכל

 כך לצאת וחלילה חס', זה אל זה
 ! הרבים לרשות

 ירושלים מנהג

 שבא אחד ברב היה ומעשה
, נכרית פאה לבשה ואשתו לירושלים

 דע: סלנט שמואל' ר הגאון לו ושלח
, נכרית בפאה הולכים איננו שכאן לך

 נגדך נצא תסירנה לא אשתך ואם
! לעירך שתחזור עד, וחצים בחנית

 בספר וכמובא, כובע ולבשה דעתה את שינתה ומיד ותכף, עליו קיבל
 היו הכוללים .זוננפלד חיים יוסף רבי הגאון על' דישראל דארעא מרא'

 נכרית בפאה הולכת היתה שאשתו אברך וכל, מפולניה חלוקה מקבלים
 רבי עמו והסכים, זוננפלד חיים יוסף רבי בהסכמת מהישיבה אותו גרשו

 לא חלש דור דורנו היום. גדר יפרצו שלא כדי וחבריו סלנט שמואל
 יגבר בכח לא, 'ושלוש ושתים פעם לדבר צריך אך, מהישיבות מגרשים

 ולא חומרא ולא גמור איסור שזה שידעו והערב השכם יסביר אלא', איש
 . חסידות

 שוחד לפניו אין

 בשמים, שלהן טובים והמעשים המצוות על תסתכל לא האלה הנשים וכל
. א"ע) יז השנה בראש שאמרו כמו, לגהנם אותן יקחו ישר, חנופה אין
, אותם ישרפו, ו"ח יכלו לא והמה הזמן יכלה בגופן ישראל פושעי( ש"עי

 שהיו יפות הכי הנשים אלו, י"רש וכותב', דמחוזא דשפירי שפירי ואינהו'
 ה"לקב אין, זמן בשום תשתנה לא היא, נצחית תורתינו, לכם דעו . במחוזא

 לו שיש אף אלא? כסף נותנים הבא בעולם וכי, שוחד ולא פנים משוא לא
 על שכר מקבלים כך ואחר העבירה על אותו מענישים, מצוות הרבה

 .  המצוות

 ?להוכיח איך

 יבוא,  ם"הרמב שכותב כמו, בידה מיחה שלא על יענישו הבעל את וגם
-עמת היא אפילו, המזון ברכת לברך אשתו את לימד שלא לבעל עונש
 מי, הארץ עם שייך לא כאן. ללמדה צריך היה, לברך ידעה ולא הארץ

 למה, לתפארת יקרות ומטפחות כובעים יש? בפאה ללכת אותה מכריח
 לצאת לבה על עלה לא אחת שאף אמותנו ומאמות מאמותנו לשנות צריך

 עושה שאינו באמת שמים ירא שהוא מי כל לכן! הרבים לרשות בפאה
' תוכיח הוכח'ו, אשתו את יוכיח', מלומדה אנשים מצות' ולחוץ מהשפה

 ידי יוצא אינו הוא, אופן בשום לה ירשה לא,  במשמע פעמים מאה אפילו
 משערות תגלה ולא מטפחת או כובע שתלבש שיוכיחנה בלי חובתו
 .  אלשקר ם"מהר שכתב וכמו, המנהג כפי ראשה

 בניחותא  יוכיח
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 היתה לו. והמולה בכוח לא,  מיניה דליקבלו היכי כי בניחותא שיאמר אלא
, המספחת פשתה בזה אך, בה למחות אפשר היה כן שעושה אחת אשה

 .כך הולכת פלונית רבנית ולמה כך הולכת פלונית למה טענה לה ויש
 האלו הפוסקים כל, ה"מהקב מפחדים, שמים יראי אנו תראי: לה יאמר

 ?באגמא קני קטלי היו ספרד גאוני? בעינייך שוים לא

 האוסרים ממעלת לה יספר

 כעפרא לפניו מתבטלים היו דורו גאוני כל אלפנדרי א"מהרש הגאון
 לפניו הולכים היו הם איך לי מספרים היו יוסף-פורת רבני, דארעא

 זה" קברו על כתבו, בדורו יחיד, עולם גאון היה. ברעדה אתו ומדברים
 את זוכר והיה שנה ועשרים מאה חי", ממלכות מרגיז הארץ מרעיש האיש

 כמו ענקית ספריה לו היתה .אותם למד עכשיו כאילו כולם הדברים כל
 ה"ע לניאדו דוד' ר לשמשו קורא והיה, התקרה עד מהארץ הזה הבית
, וכך כך בקומה פלוני ספר תביא" לו ואומר', סילוורה' נ"ביהכ גבאי

 שנה שמונים ולפני, כך קראתי שנה שבעים לפני, וכך כך שלו הכריכה
 והיו... נולד לא עוד סבו אלא, נולד לניאדו דוד' שר לפני לא", כך קראתי

 מפורסם והיה! עכשיו זאת למד כאילו שאמר כמו ורואים פותחים
 שחייב במפורש וכותב בזה ארוכה תשובה כתב והוא, ובצדקותו בגאונותו

 בדמשק דין בית אב שהיה' יצחק פני' וכן. כתובה בלא אשתו את לגרש
 היה אבולעפיא הרב רק בתחילה. שם הראשי הרב היה אלפנדרי והרב
 הרב את קיבלו כך ואחר', יבואו פיו ועל יצאו פיו על, 'בדמשק ד"האב

 נשים כמה שהיו במה דן יצחק הפני אמנם . שנים עשר שם והיה, אלפנדרי
 שיסמוכו מה על להן שיש וכתב, בביתן רק נכרית פאה לחבוש נוהגות
 והסכים. הרבים לרשות כך שתצאנה להסכים חלילה אך, בביתן כך ללכת

 ולא הבית בתוך לענין רק אך, אלפנדרי א"מהרש זה מנהג בישוב עמו
 בינו כפסע והיה אבולעפיא יצחק רבי חלה אחת פעם. ר"ברה כך ללכת

. לחייו סיכוי שום אין אמרו, אותו וייאשו הרופאים ובאו, המוות ובין
 שכך לפניו לבכות התחיל לבקרו אלפנדרי אליעזר שלמה רבי כשבא
 שאני ודאי, "אמר"? בברכתי מאמין אתה" לו אמר. הרופאים אמרו

 ומיד", ואוקמיה דיה'י יה'ל הב'י" הזו הלשון את ואמר ידו את נתן". מאמין
 עלה כך ואחר. אולם בריא נעשה הכל את עזב, האדם כאחד והיה קם

 הפוסקים כל נגד לצאת אפשר איך.  ישראל לארץ אלפנדרי א"מהרש
 בשדי וכן,  בזה מאריך' ידו את אברהם'ב י'פלאג אברהם רבי וכן ? האלה
, שיתיר אחד ספרדי אין, זה מנהג נגד התאחדו הספרדים גאוני כל, חמד

 האשכנזים גדולי וכן .כך עושים היו יחידים, נפוץ היה לא הדבר ובזמנם
 בכל די לא וכי. מליסא הגאון של נכדו, תאומים לאברהם חסד והרב, ל"הנ

 סופר-חתם הגאון, עולם גאוני ממש עולם גדולי כולם?! האלה הגאונים
 באר והגאון, רבנים אלפי ידו מתחת שעמדו תורה מרביץ כמוהו קם לא

 מצאנז חיים' ר, בזה חריפים דברים כותב שנה מאות ארבע לפני שחי שבע
 והוא, נכדו הוא[ ל"זצ] מקלויזנבורג ר"האדמו היום, מצאנז ר"האדמו היה

 או כובע ילבשו כולם צאנז בקרית שמתגוררים אלה שכל בתוקף עומד
 . ברכה עליו ותבוא, זקנו פסק שכך כיון, מטפחת

 בעירה חומר

 פטירתו לפני, סאלי הבבא, ל"זצ אבוחצירא ישראל רבי הצדיק הגאון
 בפאה שהולכת מי כל כי, לכן דעו: להן ואמר משפחתו בנות את אסף

 גאון ואם! עמו בגהנם אותה שישרפו בעירה חומר לעצמה מכינה, נכרית
 ?אנחנו נאמר מה, כך אמר זה וצדיק

 שבקלים כקל

 בזה שגם, בתשובה שמחזירים הרבים מזכי אלה כל של חלקם ואשרי
 חושבים, אסור שזה יחכמו רבים לא. אסור שזה כולם שידעו לעשות צריך

 לומדים כך וכי, פלונית ורבנית פלונית מרבנית ראיה ומביאים, שמותר
 תלמיד,  כתוב?! מותר נהיה כך עושה פלוני הרב אם?! שלנו התורה את

 לא, שבבריות כקל הריהו, שבקלות קלה במצוה קטן בפרט שמיקל חכם
 .מנשותיהם ראיה מביאים שלא שכן כל, בפניו קמים ולא כבוד לו עושים

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 יישר כח להג"ר אליהו כהן שליט"א שהועיל לשלוח את המאמר לזיכוי הרבים

הגאון רבי דוד ברדה שליט"א העיד ששמע מפיו של הגאון המקובל רבי בן ציון מוצפי שליט"א  ששמע מאביו גאון הקבלה והמכוונים כמה"ר רבי  
זיע"א הוא ניצוץ המשיח ונשמת "משיח בן יוסף", ועוד אמר שהגאון סלמאן מוצפי זצ"ל וזיע"א, שמורינו ורבינו מרן מאור ישראל רבנו עובדיה יוסף 

ולם הקדוש רבי בוגיד סעדון זצוק"ל ראב"ד ג'רבא אמר לו ששני אצבעותיו של מרן זיע"א הם בבחינת 'שני לוחות הברית' שמהם יוצאת תורה לכל הע
ובלים רבי יצחק כדורי זצוק"ל( כתב שמרן זיע"א הוא גלגול נשמת מרן כולו, ומהם ישקו כל העדרים!!!.., ובשו"ת דברי יצחק )שו"ת ממרן זקן המק

 והתבטא(, י"ח אומר יביע ת"שו בראש כלשונו" )לו קודמים ובדורות בדורו יחיד: "עליו התבטא ל"זצוק משאש שלום רבי הגאון הבית יוסף ע"ה, ומרן
 אלוף גולן רבי מספר, ל"בזה( פ"ש' עמ" )בבל אבירי" ובספר(, ז' סי ח"חאו ג"ח ומגן שמש ת"שו" )ישראל ארץ כל של דאתרא המרא שהוא" עוד עליו

 סאלי הבבא כבדו ע"זי סאלי הבבא בבית הימים מן באחד לבקר א"זיע מרן שהגיע שבעת[ הימים משכבר א"זיע י"הגרע מרן של ]משמשו א"שליט
 לחלק החל רבינו ואז התעקש סאלי הבבא אך", אני לא ר"האדמו כבודו" השיבו רבינו. הנוכחים לכל הגדולה הקערה מן לחלק ובקשו, מלכים בכבוד

ל,  והגאון "עכ" גאון האי רב של ידו את נשקתי כאילו כעת אני מרגיש: "ואמר רבינו ידי את ונישק מאוד" סאלי בבא"ה שמח שעה באותה. לנוכחים
רבי דוד בירדוגו שליט"א אמר ששמע ממגידי אמת ששמעו מפה קודשו של מרן ראש הישיבה רבינו עזרא עטיה זצוק"ל שגילו לו מן השמים 

עולם אחת לשבע מאות שנה!, ומרן הגאון רבי שלום הכהן שליט"א נשיא מועצת חכמי שהנשמה של מרן זיע"א היא נשמה נדירה שכמותה יורדת ל
 התורה סיפר שפעם אמר לו אביו המקובל האלוקי הגאון הקדוש רבי אפרים הכהן זיע"א כי חלם שראה למעלה בשמים הרבה כסאות בגן עדן שמוכנים

ועד כסא זה? וענו לו: "כי כסא מיועד לחכם עובדיה יוסף זיע"א שנמצא כאן לצדיקים, ובאמצע ראה כסא גבוה עד למאד ושאל שם למעלה למי מי
ליט"א למטה בעולם הזה", וששאל לסיבת הדבר אמרו לו: "כי לא קם כמותו בזכוי הרבים מדורות קודמים!!!"..., והגאון המקובל רבי בניהו שמואלי ש

י זצוק"ל: "שנשמתו של מרן זיע"א היתה צריכה לרדת לעולם בזמן התנאים, אך העיד מה שאמר לו פה אל פה רבו המקובל האלוקי רבי מרדכי שרעב
מן השמים ריחמו עלינו כדי שהדור יידע ללמוד הלכה למעשה...", ואמר עוד כי ספר 'יביע אומר' מקובל מאד בשמים משום שנכתב לשם שמים 

טיה זצוק"ל שאמר עליו "כי הסיבה שמינו אותנו לרבנות זה משום אמיתית ובעמל ויגיעה עצומה!!!, ואמר עוד בשם מרן ראש הישיבה הגר"ע ע
שבשמים רוצים לפרסם את פסקיו של מרן בכל העולם ושיילכו כמותו בכל מקום"..., והגאון רבי אליהו שטרית שליט"א ]החברותא של מרן[ העיד 

כה כמותו!!!", ומרן ראש הישיבה רבינו הגראי"ל שטיינמן שמרן הגאון הגרב"צ אבא שאול זיע"א אמר לו: "כי לכל מקום שחכם עובדיה הולך הל
ו זצוק"ל התבטא על מרן זיע"א: "כי מזמן מתן תורה לא מצינו דבר כזה שהתאספו מליון איש לחלוק כבוד אחרון למרן זיע"א דבר המעיד כי תורת

רוידא זצוק"ל אמר בישיבת מועצת גדולי התורה שמרן זיע"א ומרן רבינו הגרס"ז בהיתה תורה אמת ןמלאך ד' צבאות הוא ותורתו כנתינתה מסיני"... 
 היה נוכח שם: "שהתמדתו ושקידתו הנפלאה לא היתה כמוה בדורות האחרונים, על בקיאותו הנוראה בכל מכמני התורה עד הפסיק האחרון!!!"....



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא הרבה יודעים אבל מרן אביר הרועים זיע"א השאיר צוואה 
אחרונה לפני פטירתו, ונכתבה ממש בכתב ידו מתוך יסורים קשים 

ומרים, תוכן הצוואה הוא מכתב 
חיזוק לבנות ישראל, בו הוא 
קורא לבנות ישראל להתחזק 
בנושא שמירת גדרי הצניעות 

מתפרסמת בקרב מחנינו, הצוואה 
באדיבותו של נכדו רבי עובדיה 
יוסף הי"ו בנו של הגאון הגדול 

סף זצוק"ל שזכה רבי יעקב יו
לקבל צוואה זו ממרן זיע"א עוד 
לפני פטירתו, שביקש ממנו בכל 
ליבו לפרסם מכתב זה בקרב בנות 

 ישראל לאחר פטירתו. 

השם יתברך וז"ל הצוואה: בעזרת 
יש חיזוק בצניעות בקרב בנות 
ישראל, ובפרט בענין קיצור 

שול החצאיות שזה ממש מכ
לרבים, בזמן האחרון, זה ממש 

לתוך מחנינו ול"ע כמה נכשלים בזה לאלפים בעוונתינו חודר 
 הרבים ח"ו. 

 לפעול שיכול מי וכל ישראל בנות לכל ובקשה נהיבתח אנא לכן
 ורק אך ללבוש היא וחובה, והקדושה הצניעות גדרי לחזק בזה

 עד דהיינו, הרגל את שמכסות ורחבות ארוכות ושמלות חצאיות
 שחס, הרגל את לכסות שיותר כמה שצריך. קרסול שנקרא מקום

. לאחרים מכשול יביא לא לוםשו
של בנות  שכרן למתן קץ ואין

, בזה שמקפידותישראל היקרות 
, הבא בעולם ובפרט, הזה בעולם

 על ועומדת תלויה הגאולה שכל
 . ישראל עם של וקדושתן צניעותן

 הרבה, הראש כיסוי בענין וכן
 ואמרתי בזה דיברתי פעמים
 כשרה במטפחת ללכת שחובה
 בפאה ושלום חס ולא, וצנועה
 את מכשיל ממש שזה, נוכרית
 ואין. בדורינו טובפר הרבים
 אבינו את מצער שזה כמה לשער

 ורצון שמו ישתבח שבשמים
ראש  בכיסוי דווקא זה ה"הקב
 !צנוע

 ונתבשר נשמע, ישראל של וקדושתן צניעותן שבזכות רצון יויה
 לברכה כולם ושתזכו, טוב וכל שמחות שובע טובות בשורות
 . אמן הישועות וכל חלציכם יוצאי מכל נחת, והצלחה

.יוסף עובדיה ולומדיה התורה לכבוד וחותם הכותב

 הצוואה 
 

 "הבא בעולם ובפרט, בעוה"ז בזה שמקפידות היקרות ישראל בנות של שכרן למתן קץ ואין"

 של מרן זיע"א

 לפטירת מרן זי"עשנים  5

 שמרן האחרונה הצוואה מהי
 פטירתו לפני בידו כתב א"זיע

הרב •  ?ומרים קשים יסורים מתוך
עובדיה יוסף שליט"א מספר על 

 צוואה  שאותה הותיר מרן זיע"א ה



 

 

 

 מאת הרב אברהם זיאת:

" הצפון אור" הכנסת מבית אישית אותו מכיר שאני חשוב יהודי אותי פגש
 אישי סיפור לי לספר שברצונו לי ואמר, ומרוגש נסער שכולו בירושלים

 ימי כל שעוסק אני א"שליט אברהם' ר מספר, נכרית הפאה בנושא ומדהים
 ועצרות כנוסים מיני בכל הזה ואשנב העם המון את לחזק ומשתדל בנושא

 ???... קרה מה ספר במתח ושאלתיו כולי דרוך הייתי למיניהם

, שנים כארבע בערך לפני התחתנה אחותי, טוב תקשיב: לי אומר יהודי אותו
 עם תלך שהיא מאד רצה בעלה גם, מטפחת עם תלך שהיא רצה שלי אבא

 היה בעלה פעם מדי, פאה עם הלכה והיא עליה גבר היצר אך, ודין כדת מטפחת
, ערלות אוזנייים על נפלו דבריו אך, למטפחת ליףשתח ממנה ומבקש לה מעיר
 מחכים שנתיים שנה עוברים, בן להן הולד בסימן ה"ב. בסירובה המשיכה והיא

 הילד לשוא אך... משהו שיאמר!! אמא!! אבא שיאמר הפה את יפתח שהילד
 להורים רב לצער שהסב דבר, בכלל ברורה ולא מגומגמת ממש בצורה דיבר

 . היקרים

 לכמה בנה עם האמא הלכה יום באותו, לשלש לגיל מגיע הילד שנה עובר
 את לו שיגזור לספר בנה עם הלכה כ"ואח ה'חלאק לו שיעשו ורבנים צדיקים

 שכולה הקטן בנה עם לביתה האם חזרה הצהרים אחר 3:00 בשעה, השערות
 חולמת והיא נרדמה היא, קמעא לנוח למיטתה הלכה היא, ועייפה מותשת

 חולה ה'החלאק את עשה עתה שזה הקט הילד בנה את רואה היא בחלום, חלום
 שירפא יתברך' לד ומתחננת בוכה עצמה את רואה והיא, ונוראה קשה במחלה

 היא וצער הסטריה שמרוב חולמת היא ופתאום, שלימה רפואה לו וישלח אותו
 הילד אם יתברך ה"שבעז, לך מבטיחה אני, שבשמים אבא: ואמרה קמה פשוט

 !!!...צנועה למטפחת ומחליפה הפאה את זורקת אני יתרפא שלי

 חלום מאותו מתעוררת שהיא בחלום עצמה את רואה היא מכן לאחר מיד אך
 לעולם מחליפה לא אני פתאום מה, אמרתי שטויות איזה, עשיתי מה: ואומרת

 ?!. פתאום מה, למטפחת

 עובדיה רבינו ג"רשכבה מרן את יותר ולא פחות לא מולה רואה היא פתאום אך
!!!... בך תחזרי אל, היקרה בתי: "ממנה ומבקש אליה מסתכל הוא ל"זצ יוסף

 א"שליט יהודי אותו מספר!!!... קיימי, הנדר את קיימי!!!... עצמך על קבלת את

, בחלום ראתה שהיא  למה האמינה לא היא, המצח על קרה זיעה עם קמה תיאחו
 על רואה והיא, לעבוד להתחיל כדי המחשב את פתחה היא מכן לאחר מיד

 המחשב עם עבודתה את שהתחילה לפני והיא, חדש מייל לה ששלחו המסך
 ולא המייל את פתחה אשה אותה, לה ששלחו המייל את לפתוח החליטה היא

 על שמדבר מרן של סרטון לה ששלחו עיניה למול רואה היא יותר ולא פחות
 לעשות החליט ל"זצ מרן כאילו נראה היה זה, מוחלט להלם נכנסה היא, הפאות

 עם שהולכות הרבה יש???... אני דוקא למה אבל: תהתה והיא... פרוייקט עליה
 ?!... פאות

, חלמה שהיא הנדר בענין אותו ולשאול ץ"מו לאיזה להתקשר החליטה מיד היא
 שנדרתי נדר לקיים מחוייבת אני האם: "אותו ושאלה התקשרה היא

 את חל הנדר[ ע"השו] הספרדים לפי תלוי זה: לה ענה ץ"מו אותו???... בחלום
 הנדר האשכנזים לפי אבל. נדרים התרת לעשות או, הנדר את לקיים מחוייבת

, ספרדייה היתה האשה שלנו במקרה... נדרך את לקיים מחוייבת לא ואת חל לא
 היא, היום באותו לה שאירעו המקרים צירוף מרוב נפשה את ידעה לא והיא

 . במלואו החלום כל את לבעלה לה לספר החליטה

 שכולו אותה שאל הוא, אוזניו למשמע האמין לא הוא, משמחה קפץ בעלה
 אחותי???... שעה באיזה, הזה החלום את חלמת מתי בבקשה לי אמרי: נלחץ

 השיבה היא אך, אירע זה בדיוק זה שעה באיזה אותו מעניין כ"כ מה הבינה לא
 כלפי עיניו את הרים מאושר זרח בעלה ... הצהרים אחר שלש בשעה בערך: לו

 ל"זצ מרן של ציונו על השתחטתי שעה באותו, וארץ שמים יעידו: "ואמר מעלה
 כל, אבא: "ל"זצ למרן אמרתי, פאה עם הולכת שאת מה על מבכי והתייפחתי

 בשמים תפעל אנא, יעותהצנ בנושא, הפאות של בנושא נלחמת אתה ימיך
 קרוב בכיתי ככה"... למטפחת ותחליף הזאת הארורה הפאה את תזרוק שאשתי

 שבקעה לבקשתי נענה ומרן, התקבלה שהתפלתי רואה אני והנה, שעה לחצי
 ". למטפחת ותחליפי הזה החלום את שתחלמי בשמים ופעל, הלב מעומק

 הלא המקרים הצירוף כל מעצם המומה היתה יהודי אותו מספר כך, אחותי
 אומר ללא ומיד, היום במשך אותה שליוותה הפרטיץ ההשגחה ואת, הזה ייאמן

 כדת צנועה מטפחת ראשה על ושמה, אותה וגנזה שלה הפאה את זרקה ודברים
 תוך ייאמן לא ואכן .הקטן בנה לרפואת זה שיהיה ממלמלת שהיא תוך, וכדין
 כלא נעלם הגמגום כל, וברורה ברורה בצורה, בשטף לדבר התחיל הילד שבוע

 .       לפלא ויהי, היה

  

 נגלה  מרן
 

" 

 אלי בחלום

 להסיר אחד ביום לאשה גרם מה
 מטפחת ולחבוש נכרית הפאה את

הרב אברהם זיאת  •? צנועה
גילוי הנורא שליט"א מספר על ה

 מעולם העליון של מרן זיע"א 

" 

 ?"פרוייקט עליה לעשות החליט ל"זצ מרן כאילו נראה היה זה, מוחלט להלם נכנסה היא"

רה החדשה והעדכנית בתוספת תמונות מרשימות וד" במהת הספר "הישכם אוהבים את דניתן להשיג א
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 נותנת אני, משהו לך לתת רוצה אני, מרן: "ואמרה, בליבה גמלה היא מחשבה לאחר" 
 !" פאה במקום ראש מטפחת לך

 לראשה נכרית פאה לחבוש היתה, ממנה זזה לא שהיא הדרישות אחת. בשידוכים רב זמן כבר התעכבה ושש עשרים בת בחורה
 היא אך, לראשה כשרה מטפחת החתונה אחרי לחבוש עצמה על שתקבל ליבה על המשפחה בני דיברו אחת לא. החתונה אחרי
 הצעות הרבה עברה היא, האחרונה בשנה והנה... כך בשל טובות שידוך הצעות על ויתרה ואף!", פאה רק, "בדעתה איתנה היתה
 וגיסה, עבורה מאוד קשה היה הנסיון. הוורט לפני אחד יום התבטלה שבהן והאחרונה, התבטלו לבסוף אך יפה שהתקדמו שידוך
 ליבה את שפכה ובבכיות הלכה הבחורה". ישועה תראי ובודאי שם תתפללי, מרן של לציון לכי: "אליה פנה, בצערה אותה שראה

 יהי, לה מיועד הבחור אותו שאם ביקשה, קימעא נרגעה כאשר. בתפילה עליה שיעמוד מרן לפני והתחננה
, התקבלה תפילתה, ואכן. כלה להיות תיזכה חודש שבתוך אז, לאו ואם, שוב לבקשה הוריו שיבואו רצון

 .נכרית פאה שרוצה בחור עם, כמובן! וורט סגרה היא חודש באותו

 כך כל חודש לפני רק הן, תודה אסירת חשה היא. מרן של בציונו להודות באה, נרגשת שהיתה הבחורה
 במשהו ולו ולהשיב טובה להוכיר שחייבת הרגישה היא. נושעה היא מרן בזכות והנה, כאן והתפללה בכתה
 ראש מטפחת לך נותנת אני, משהו לך לתת רוצה אני, מרן": ואמרה, בליבה גמלה היא מחשבה לאחר. למרן

 החתן דוקא והנה(, פאה שתחבוש סיכמו הם שהרי) כך על לחתנה להודיע באה, מכן לאחר!" פאה במקום
 לזכות גם, לה עמדה מרן של שזכותו נמצא. מלכתחילה רצונו היה באמת שזה ואמר ושמח מרוצה היה שלה

 .לכולם ולימד פסק שמרן כפי כראוי במטפחת ראשה לכסות לזכות וגם בישראל בית להקים

באפשרותך לזכות את הרבים במעשה מחזק שלח הסיפור מאת הרב מ. בן אפרים שליט"א / 
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 והשקר עצום בלבול שיש בכך מאופיין דמשיחא עקבתא המושג של גדול חלק
 השקר את לייצב כדי אמת זה קטן אחד ואחוז, שקר 99%האמת עם מעורב

 הגדולות והתרמיות הגדולים מהשקרים אחד, נעדרת תהא האמת אמרו ל''וחז
 שמתיר פוסק שום אין ובתמים באמת כי, הפאה של הנושא זה הדתית ביהדות

 דבר לקחת בעצם, ביותר הטוב הדבר שזה לך יגידו היום זאת כל ועם זה את
 שום לזה אין דמשיחא עיקבתא של בדור רק זה -מצוה ממנו ולעשות אסור
 שמתייגת חברה עם להתמודד כל קודם, ומכופל כפול עצום ניסיון ויש, הבנה

 לא היא כי פשוטה כאישה האישה את שמתייגת, תשובה כבעלת האישה את
 לחתונה שבאים ההתמודדות וגם, בשידוכים קושי וגם, מודרנית פאה לובשת

 ומבליטות נוצצות בפאות לבושות וכולם
 צריך.  בשקט בשקט כזו וחסודה צנועה ואת

 בעולם ונגמר מתחיל לא שהעולם לדעת
 והיא מאד מאד גדולה קריירה לנו יש, הזה

 שמואל של אביו וכמו הבא בעולם העיקרית
 את שראה, הפוך עולם וראה לשמים שעלה

 שבעולם הזה בעולם החשובים האנשים
 אנשים אותם ולהיפך, לשאול ירדו הבא

 הם דווקא זוית בקרן ונידחים פשוטים שהיו
 ההיבט את יש הבא בעולם כי – למעלה היו

 עולם זה, שקרים אין שם, החיים על האמיתי
 נכון אז, השקר עולם לא האמת

 הוא השכר אבל - קשה היא שההתמודדות
 בחור: כתב הרב מורנו. בשמים וענק עצום

 עם, רשע או הארץ עם הוא פאה שדורש
 שלמד אחד -רשע, למד לא הוא כי -הארץ
 אמיתי אתה אם ובתמים באמת כי -"הארץ עם" הרב אמר למה. מתיר זאת ובכל

 לבשל שמותר אומר ם"שהרמב שלך ישיבה הראש לך יאמר אם – עצמך עם
 כי! טעות זו, אומר הוא אם מה אז! שלא ודאי? זה על תסמוך אתה, בשבת

" ותורה דעת" שנקרא מכון היום יש. בספרים בודק אתה דאורייתא של בדברים
 הזאת הסוגיא עם ולהתמודד לבוא שעות 6 במשך ישיבה לבחור שמציע
 את לך נותנים קושיות ותקשה תבוא אדרבא – ומחשבתית רעיונית מבחינה

 לומד, בישיבה לומד היום כל אתה, מולך האמת את ותראה – החומר כל
 אותך חינכו גם, מעיין היום כל אתה פסקים, אחרונים, ראשונים, מסכתות
' קייט'ישיביש זה מה יודע אני הרי מאחרונים להתרגש צריך שלא בישיבות
 את תקח, לך נראה לא זה כאשר אחרונים על  לחלוק יכול שאתה לך אומרים
" גבר תהיה" עממית בלשון שאומרים כמו, אדרבא, אותה ותלמד הזאת הסוגיא

 מה אין בסוף אומר אותך ונראה, הללו הרבנים מול תתמודד, אותך נראה בא

 זה תגיד לא לפחות אבל, אותך יבין אני! בסדר, לי קשה אבל האמת זו לעשות
' ה ברוך,   לתאבון מומר תהיה – לי קשה אבל, אסור זה -אלא, מצווה או מותר

 כולם בסוף -בחורים עם ולומדים זה את שעושים חשובים אברכים היום יש
 גמור איסור זה, לסמוך מה על אין, היתר אין נכון – ואומרים פה פעורי יוצאים

 על סומך הוא גם הזאת הסוגיא את למד לא שהוא שלי ישיבה הראש אז –
 אין -לסמוך מי על אין בעצם אבל שלמוני ועל פלמוני ועל אלמוני ועל פלוני

 של בסמינר שלו ההתמודדיות שאחת יוספי הרב ואמר, שמתירים פוסקים
 פעמים כמה" כותב הוא וכך הפאות זה הזמן כל - בתשובה לחוזרות ערכים

 על חילוניות נשים בפני מדבר שאני ערכים של בסמינרים אותי ששואלים
 כל עם מה הרב כבוד לי אומרים ראש כיסוי

 פאות איזה הולכות הם איך ברק בבני הנשים
 לי נודע שבמקרה -להם עונה ואני? אלה

 תפוסים לא עדיין המקומות כל שבגהינום
 כי מכובד מקום נשאר עוד אלה בשביל וגם

 יורד בה המסתכל שכל מבטיח יונה רבינו
 ואחד אחד כל בעונש תענש והיא לגהינום

 נהגה ולא אותם שהחטיאה מפני מהם
 ישיבה הראש אם מה אז" בעצמה צניעות

 פעמים 4 להתפלל לך יגיד הוא ואם? אומר
 את יודע אתה כי! תתפלל לא  אתה ביום

 תפילין להניח שצריך לך יאמר ואם, ההלכה
 ממהלך לו יצא וכך עליהם ולברך תם דרבינו

? הלכה אומרים מכאן, לו תבוז אתה, בסוגיא
, בהלכה שהתעסקו מכובדים אנשים יש

, יפה מהלך, יפה פלפול אומרים אלה אבל
 לא הם, חדש משהו זה??? הלכה פוסקי נהיו ישיבות שראשי ידענו מנין

 אישיות מעצבים הם אבל הלכה פוסקי לא הם, מה אבל, בכלל בזה התעסקו
' קייט'הישיביש ואצלהם –' קייט'ישיביש שיהיו להם חשוב מאד', ישיביש

 ונגד ההיגיון נגד זה אבל, פאה עם תהיה ושהאשה וחליפה בכובע מתחילה
 אתכן לחזק אלא נותר לא, היום שלנו הרע מהיצר חלק זה, היהדות ונגד הישרות

, בריה כל שכר פח  מק לא הוא ברוך והקדוש והצנועות הכשרות ישראל בנות
 שכר הזה תקבל ומתחזקת עצמה על שמקבלת שמי בצהרים כשמש וברור
 ילבשו כולם אז המשיח כשיבוא ראש כיסוי ללבוש חכמה לא זה, בשמים אדיר
 היו הם כי הגדול השכר את תקבלנה הם היום שלובשות אלה אבל, ראש כיסוי

 שזוכה מי שמים שם מקדשות והם המערכה בראש ההולך נחשון בבחינת
 את שמכסה אישה, לתאר אפשר שאי גדול שכרה ברבים שמים שם לקדש
 .  ונצליח נעשה' ה ובעזרת שמים שם מקדשת היא ובצניעות באמת ראשה

 מעשיות בני זמנינו בנושא הצניעות <<<<< \\\מעשים שבכל יום        
 מעשיו 

 הארץ???למה מרן פסק שבחור שרוצה פאה הוא עם 
                                        מאת חתנא דבי נשיאה וראש בית ההוראה "יביע אומר"  

 הגאון הגדול רבי אהרן בוטבול שליט"א

אות הנוכריות זיע"א בנושא הפאביר הרועים על דבריו של מרן  "בחגוי הסלע"גון רהקליפ של את ניתן להשיג אלקראת ההילולא!   
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" 

" 

התקשרו 
 עכשיו:

  

"דעו לכם דרך הצניעות האמיתית היא אשר מכסות את כל הרגל, ואני שמעתי 
שישנם כאלו שמוצאים לעז על כך ורוצים שיקצרו קצת את אורך השמלה, ולכן 

תלכו אתם דוקא בשמלות המסתירות לגמרי את  ,אני מבקש אל תשמעו להם
הרגל, ואף אם ילעגו או יעירו לכם אל תשנו ואל תשמעו להם משום שזוהי 

 (23' עמ נלך המלך צניעות אמיתית" )בדרך

 

 דעת תורה ממרן רבינו זיע"א על אורך החצאית 

 דברים שמסר מרן זיע"א לבנות משפחתו 


