
 בעזהשי"ת

 ות קודשדבר
 האדמו"ר מוויען שליט"א מרן מכ"ק
 ק"לפ ט"תשע שתא דהאי אדר' ז דרשת מתוך

 אודות הפאות הנכריות של היום

 לבישת שייטלין ארוכות

ות נאסרו על ידי כל גדולי ישראל כשייטלין ארו
מכל המפלגות, אשכנזים חסידים ליטאים 

כולל כל שייטל ששערותיה וספרדים, וזה 
ארוכות ויורדות על הכתף. ותיארוה לבגד של 

 שייטלין הקלועות בלאקי"ן. ןפריצות, ומכל שכ

איסור תקרובת ע"ז בפאות 
 משערות אדם

רובם ככולם ממש לין, טכהיום גם עצם השיי
שהם  םם הנמכריתגם או ,באים מאינדי"ע

באים מאירופא, אשר שם חותכין שערותיהן 
להעבודה זרה שלהם. אשר הרבה גדולי ישראל 

ופסקו שהם תקרובת עבודה זרה דנו על זה, 
ומבואר ברמב"ם  .ממש, שאסור ליהנות מהם

)הל' ע"ז פ"ז ה"ב( שכל הנהנה ממנה לוקה 
שתים אחת משום ולא תביא תועבה אל ביתך 

לא ידבק בידך )דברים ז, כו(, ואחת משום 
מאומה מן החרם )שם, יג יח( ע"כ. וזהו בכל פעם 
שלובש אותה ונהנה ממנה. ואפילו שערות 
מועטות שנתערבה אין לה ביטל בכמה אלפים 

בבית, כדין )רמב"ם ע"ז ז, ט(. ואסור להחזיקם 
 עבודה זרה.

ובזה כולי עלמא מודו שהם על כל פנים נחתכים 
ובבית שיש בו עבודה . לכבודה של עבודה זרה

זרה מובן שאין שם השראת השכינה, ויתכן 
שעבור זה נתרבו לאחרונה בנים היוצאים 

. ובודאי השומר נפשו מנדנוד לתרבות רעה
איסור יש ללבוש רק סינטעטישע שייטלין. 
אבל שייטלין ארוכות, ושערות מפוזרות, או 
קלועות גג על גג, בודאי שהוא בכלל ולא יראה 

 בר ושב מאחריך.בך ערות ד

  בבית את זה  לעורראיך 

כל אחד יש לעורר בביתו על הדברים הללו, 
שילבשו רק בגדים צנועות. וכאשר קונים בגד 
חדש או שייטל ידקדק אם זו מתאמת לבית 
יהודי כשר. ולא יתפתה עצמו שאין בידו 
למחות בידה, כי אם לא היתה מבשלת לו ארוחה 

להראות לה פנים שמתענג בה, אז היה יודע איך 
זועפות, שלא יהיה לה תיאבון לעשות כזאת 
שנית. אבל על כל פנים לא יחזיק ידי עושי 

גד או בעוולה, לומר לה קאמפלימענט שה
השייטל נאה. וכאשר תדע ותרגיש שבאמת 
כואב זאת לבעלה, בנות ישראל כשרות עושין 

 .רצון בעלה

 


