
סיפו+רה המ+רגש והמחזק של פאני+ת מצלי+חה
שזכתה להגיע לאמת שמצב הפאות בימינו הוא נגד רצון הבורא יתברך 

והפסיקה לגמרי למכור ולייצר פאות 

וישפיעו לטובה  רושם  יעשו  אני כותבת את הסיפור הזה בתפילה שהדברים 
שנזכה להיגאל בגאולה ברחמים, אמן.

שמי שולמית, אני ברוך השם נשואה עם ילדים. משפחה אשכנזית סטנדרטית
אצל  שעבדתי  המקצוע  את  רכשתי  פאות,  יצרנית  הייתי  שנים  כ6  לפני  עד 

פאנית ידועה בתחום ובהמשך פתחתי עסק פרטי של תפירת פאות בבית.
עבדתי עם פאניות וכן באופן פרטי, משלב בחירת השיער עד להתאמה ותפירה 

ללקוחה לפי מידתה.
מה  הפסקות,  חופשות,  לי,  הנוחות  בשעות  עבדתי  מאוד,  טוב  עבד  העסק 

שרציתי. המשכורת הייתה גבוהה ביחס לעבודה- משכורת של 5 ספרות. 
ברוך השם הכל היה לנו חלק, בית, ילדים, כסף - לא היה מה להתלונן

באותו זמן בעלי החל לחפש לעצמו קהילה ורב – והתחיל לשמוע שיעורי תורה 
מגוונים ביניהם הרב  אמנון יצחק שליט''א והרב מאיר אליהו

בזמן שהייתי תופרת הייתי שומעת באוזניות שיעורי תורה והדברים התחילו 
להשפיע עלי מאוד.

הרב מאיר אליהו היה מדבר באופן מאוד גלוי על פאות נוכריות ותוצאותיהם 
תעשה  מה  בעולמו,  האדם  תכלית  על  מדבר  היה  כידוע  יצחק  אמנון  והרב 
מה  עם  הזה,  בעולם  לעשות  ממך  מבקשים  מה  תגיד,  מה  למעלה,  כשתגיע 

תגיעי למעלה וכו'
כשתגיעי  יהיה  מה  שולמית  עצמי,  את  לשאול  והתחלתי  עמוק  חדרו  הדברים 
למעלה? מה תגידי להקב''ה כשישאל אותך מה עשית בעולם? תגידי פאות?! עכשיו 
שלך???  הבא  לעולם  אוספת  את  מה  אבל  מכובדת,  עבודה  לך  יש  מקובלת,  את 
צנועות  לבנות של השם להיות  יותר כך? את מסיעת  צנועה  עצים למדורה? את 
יותר? זה מה שהשם מבקש ממך? הוא שמח במה שאת עושה? איזה בושות יהיה 
לך למעלה כמה זמן כבר יש לך לעומת הנצח שאת צריכה להכין בשבילו??כתוב 
שיער באישה ערווה, ובמקום שיש חוסר צניעות  השכינה מסתלקת. ואני לא מוכנה 
לסלק את השכינה! לא  מוכנה  להיות חלק מזה. ואני יודעת לאן זה יכול להוביל.. 
זה מתחיל בפאה וממשיך לבגדים והיצר הרע זקן מתוחכם.. מה שבטוח שזה לא 

מוסיף קדושה לעם ישראל.

כמובן שהפאות שהייתי מייצרת היו משיער משובח, מראה טבעי ביותר. היו 
מגיעות אלי בנות לפני חתונה, צנועות עם קוקו נמוך ועדין והיו יוצאות ממני   
עם שיער ארוך ופזור, אמא של הכלה הייתה יוצאת צעירה ב20 שנה. והמחמאה 
לא  זה ממש  "וואו  זה  עם פאה חדשה  לאישה  לתת  ביותר שאפשר  הגדולה 

נראה פאה'' ''את נראית ממש צעירה'' 
יוצאת  בצורה  עלי  העיק  המצפון  פאות.  לתפור  להמשיך  מסוגלת  הייתי  לא 
דופן. ידעתי שכשאגיע למעלה מעשי לא יהיו רצויים. ידעתי שאני לא עוזרת 
לבנות של הקב''ה להיות צנועות יותר כמו שהוא מבקש. ידעתי שאנחנו כנשים 

יוצאות לעבודה עם פאה ומעיפות אותה מהראש ברגע שמגיעים הביתה. 
אני מכירה פאניות רבות, וכמעט כולם עם צרות שהשם ישמור. מחלות, מוות ילדים 
חולים- כל מיני דברים שלא נדע. אמרתי לעצמי, מה את צריכה שהקב''ה יעורר 
אותך? למה את צריכה לחכות שהשם יגיד לך קומי שימי לב, שני כיון.. למה לחכות 
לצרות אם אפשר לסדר את הכל לפני שהם באות, עדיף להוריד דמעה אחת לפני 
מאשר עשר אחרי.. חשבתי לעצמי שולמית, אל תחכי שהקב''ה יצטרך לקרא לך כי 
אז זה יהיה קשה יותר, תהיי ילדה טובה תעשי מה שהוא אומר לפני שיהיה מאוחר 
מידי. השם נתן לי  הכל- בריאות ילדים בית פרנסה- והוא לא חייב לך כלום. הכל 

זה חסד. ואת עושה נגדו??
סיבות  הרבה  והיו  שלנו  הפרנסה  היה  זה  לעבוד,  להפסיק  יכולתי  לא  אבל 
שיכולתי להתלות עליהם כדי להמשיך לעבוד. אבל חיפשתי את האמת וידעתי 

שאני עושה את הדבר הנכון לשמח את הקב''ה ולהפסיק לעשות נגד רצונו.
שרה אמנו בזמננו לא הייתה באה לעשות אצלי פאה. היה ברור לי שמראה של 

בת ישראל יהודיה היא עם מטפחת ולא כמו הנשים שיוצאות ממני.
בעבודה  לעבוד  להפסיק  אותי  שיזכה  להשם  מתפללת  הייתי  שתפרתי  בזמן 

שמכעיסה אותו. 
וממש עם דמעות ובכי כמו ילד קטן הייתי בוכה ותופרת בוכה ואומרת להשם 

בקול, אבא אתה יודע שאני לא רוצה לעשות נגדך, אתה יודע כמה שאני רוצה 
לשמח אותך, אתה יודע שאני רוצה להפסיק להכעיס אותך ואני לא יודעת איך 

לעשות את זה! 

מצידו  הוא  יגיב.  הוא  איך   ידעתי  ולא  בעלי  את  בהתחלה  לשתף  וחששתי 
לא הבין על מה הדיכאון היומיומי שלי. הוא אמר לי את כשהכל טוב לך את 
מחפשת צרות. יש לך עבודה מצוינת, את עובדת מהבית, רק עם נשים, בזמן 

שנח לך. מה הבעיה עכשיו? 
פאות  לתפור  להמשיך  מסוגלת  לא  שאני  לו  ואמרתי  העניין  את  לו  הסברתי 
כאלה שגורמות לחוסר צניעות בעם ישראל ואני לא רוצה להיות חלק מזה. – 
תודה להשם שבעלי הבין בדיוק על מה אני מדברת- תמיד היה לו את נקודת 

האמת והוא גם תמיד חיפש אותה. 
שלב ראשון החלטתי בעצמי להחליף את הפאה במטפחת. ובשבילי הדבר היה 
ידעתי איך  משמח מאוד. האתגר הראשון היה בשבת שבו היה קידוש שלא 
עליתי להחליף-  ושוב  עליתי, החלפתי למטפחת,  ירדתי,  כובע,  לצאת שמתי 
פשוט לא מצאתי משהו שארגיש איתו בנח והסתבכתי עם הקשירות.. בקיצור 
הגעתי באמצע הקידוש בבית הכנסת. היו בנות שהסתכלו עלי- יצרנית פאות 
מגיעה עם מטפחת?? אבל הנפתי את ידי בתנועה של ''אל תשאלו'' וזה עבר 

בשקט..
אבל מאז אותו פעם אני יוצאת עם מטפחות מהבית לכל מקום- כולל חתונות. 
ואני מרגישה הכי יפה שבעולם!! אני  מרגישה  כמו נסיכה!! אני מרגישה שיש 
לי כתר על הראש! והאמת ממש הרגשתי גאווה ובטחון הקב''ה ממש שמח בי 
ואני הבת המיוחדת שלו!!  אני יודעת שאני הכי יפה בעיני השם! אז מה אכפת 

לי מה אחרות חושבות עלי?? 
שאני  לשאול  ובקשתי  יצחק  אמנון  הרב  של  שופר  לארגון  שאלה  שלחתי 
קיבלתי  לעשות?  מה  לדעת  רוצה  ואני  פאות  מתפירת  מתפרנסת  אשכנזיה, 

תשובה ''לשאול את הרב חיים קניבסקי זצ''ל'' – לא התשובה שציפיתי לה.
שלחתי פקס לרב חיים קניבסקי אבל ידעתי שאני צריכה מישהו שיכנס ממש 

לרב חיים לשאול אותו ישירות ולהסביר לו את הכל.
עבודה  לחפש  במקביל  אבל  להמשיך  יכולה  את  בטלפון-  תשובה  קיבלתי 
אחרת- לא הבנתי, אם זה בסדר למה לחפש עבודה אחרת? ואם זה לא בסדר 

איך אפשר להמשיך בינתיים?

וכמה שאני  לי  לא מסייע  חיפשתי את האמת אבל הרגשתי שהקב''ה ממש 
נלחמת אני נתקלת בקשיים כל הזמן . 

בכיתי והתפללתי להשם וביקשתי ממנו שיעזור לי ושאני עושה את זה כי זה 
מה שהוא רוצה אז למה אין לי סייעתא דשמיא?? 

אין  תשובה.  לעשות  בידו  מספיקים  אין  הרבים  שהמחטיא  יודעת  אני  היום 
מספיקים הכוונה אין לו עזרה משמיים. אבל יש לו בחירה והוא יכול להחליט 

להילחם. אבל עזרה משמיים הוא לא מקבל. וכך ממש הרגשתי. 
הייתי  סוגרת.  אני  הזה  העסק  את  אבל  שיקרה  מה  לכל  מוכנה  שאני  ידעתי 
מוכנה להקריב הכל כדי להפסיק אבל באמת עשיתי הכל ולא ידעתי מה עוד 

לעשות. 
בעלי אמר שנלך לשאול רב וחששתי מאוד, גם נשים של רבנים הולכות עם פאות, 

מה אעשה?
בינתיים היה לי בבית שיער ולא היה לי מה לעשות איתו, החלטתי לתפור פאות 
)בנות, לא נשים( וצלצלתי לכמה ארגוני חסד  בחינם לבנות שחולות במחלה 
ופרסמתי מודעות בבית חולים אבל לא קיבלתי אפילו טלפון אחד! הייתי מאוד 
מאוכזבת ואמרתי ריבונו של עולם אני רוצה לעשות חסד ולעזור לחולות וגם 
עלי שלא אמשיך  אני מבינה כמה הקב''ה שמר  והיום  לי  עוזר  לא  בזה אתה 
)מובא  קשות  הלכתיות  בעיות  ועוד  ע''ז  תקרובת  בו  שיש  שיער  עם  להכשיל 

בהרחבה בהמשך( כנראה הקב''ה ראה את הנחישות שלי.

אני זוכרת ערב  אחד אני יושבת על הספה ואומרת להשם ''ריבונו של עולם, אני 
רוצה לעשות רצונך. אין לי עזרה משום מקום, עשיתי הכל, כל מה שהיה לאל ידי 
לעשות עכשיו אני מוסרת את הכל אליך ואתה תכוון אותי, אני לא יכולה לעשות 

בס"ד



יותר. הגעתי לסוף השביל''
והחלטתי שאני זורמת עם מה שהקב''ה יזמן לי. גם אם זה לא נראה לי.

ואז בעלי חוזר הביתה ואומר שיש להם בכולל שיעור פעם בשבוע של הרב דינר מבני 
ברק והוא יכול לשאול את רב חיים ואנחנו הולכים לשאול אותו!

טוב, אמרתי שאני זורמת עם מה שהקב''ה יזמן לי.
הלכנו לרב וסיפרתי לו את הסיפור, הוספתי גם שניסינו לחפש את התקנון של הפאות 
מחפשת  לא  היא  אז  התקנון   לפי  שהולכת  מי  כי  עבודה  לי  תהיה  לא  התקנון  ולפי 

הוספות ותוספות.. אז שם לא נמצא הכסף הגדול...
חיים  לרב  בעצמי  מחר  נכנס  אני  אשריכם,  אשריכם  לנו  ואמר  מאוד  התרשם  הרב 

קניבסקי ואני אשאל אותו בעצמי.

למחרת בבוקר אני מקבלת טלפון מאשתו של הרב והתשובה של 
רבי חיים קניבסקי הייתה:

לא  והיא  והצלחה  ויהיה לה הרבה ברכה  לגמרי  ''שתעזוב את התחום   
תפסיד מזה'' !!

מי שמכיר יודע שהברכה של רב חיים הייתה מסתכמת ב''בוה'' )ברכה והצלחה( אבל 
בשביל הדבר הזה הוא אמר כל כך הרבה מילים... נקודה למחשבה.

ולא הפסדתי!
מאז הפרנסה הגיע מכל מיני מקומות לא צפויים-ממש הרגשנו בחוש איך הקב''ה 
דואג לנו פעם אחר פעם בדיוק שנגמר מקור אחד מגיע המקור השני. אמנם לא 
הרווחנו את הסכומים שהיינו רגילים להם אבל לא ירדנו מרמת החיים שלנו כלל- 

וזה  ראינו במוחש סייעתא  דשמיא  בכמעט כל תחום בחיים. 
 פתאום קיבלנו פיצויים מאה אלף שקל ואח"כ קיבלנו מעוד מישהו שלושים אלף 
שקל וכל מה שהייתי צריכה קיבלתי מכל מיני מקומות שלא חשבתי עליהם וברוך 

השם רואים ניסים ממש.
תודה להשם על כל הטוב שנותן לנו.

שנזכה כולנו לעשות את רצונו ולזכות לגאולה השלמה במהרה, אמן. 
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 מה הטעם שאישה  נשואה צריכה לכסות את שיער ראשה? 

אישה נשואה חייבת מהתורה לכסות את שיער ראשה שנאמר ופרע 
את ראש האישה ופסוק זה נאמר בסוטה שנחשדה בחטא והכהן מגלה 
את שערה ורואים מכאן שלפני זה שערה היה מכוסה ]על פי הגמרא 
בכתובות עב[ וכך נפסק להלכה בשו"ע  אבהע"ז כא ב ]משא"כ פנויה 

אינה חייבת בכיסוי הראש[,

מטרת מצוות כיסוי הראש היא להוסיף צניעות ושמירה לאשה הנשואה 
כלומר להצניע ולהסתיר מעיני זרים את הנוי והיופי המתווסף לה על 

ידי השיער ונציין כמה הוכחות לכך, 

 1. הרמב"ם כתב את דין כיסוי הראש במרכז הלכות איסורי הרהור ]איסו"ב כאי ז[.
2. השו"ע כתב את דין כיסוי הראש במרכז הלכות איסורי הסתכלות 

]אה"ז כא ב [.

3. במגיד משנה מבואר שחובת ההרחקה מן הנשים מקורה באיסור 
פריעת הראש ]אסוב כא א[.

את  לכסות  חייבת  כתב שהטעם שאשה  י  בסימן  הדשן  התרומת   .4
ראשה הוא משום פריצותא דגברי דהיינו להרחיק ממנה את האנשים.

אחד  וזה  כותב  השיער  בעניין  שמדבר  קכו[  ]נשא  הקדוש  הזוהר   .5
מדבר  ושם  ביתה  בתוך  לנהוג   האישה  שצריכה  הצניעות  מדרכי 
צניעות, מטעם  הוא  השיער  שכיסוי  ורואים  השיער  כיסוי   בעניין 
וכן התפרסמו כמה מכתבים מגדולי הפוסקים שבהם נכתב שמטרת כיסוי 
 הראש לאישה הנשואה הוא כדי להוסיף בצניעותה של האישה וכנ"ל
שידעו  כדי  היא  השיער  כיסוי  מצוות  שמטרת  לומר  הטועים  יש 
מגיעים  ומזה  טעם  כל  ללא  הכתוב  גזירת  שזה  או  נשואה  שהיא 

וכנ"ל  גדולה  טעות  וזה  האסור   את  ומתירים  מסקנות  מיני  לכל 
עיקר  אלא  טעות[  זה  למה  לבאר   שמאריך  יז  בפרק   כהלכתו  הלבוש  בספר  ]יעויין 

היא  שערה  את  לכסות  הנשואה  לאישה  צוותה  שהתורה  הטעם 
וכנ"ל  האנשים  את  ממנה  ולהרחיק  בצניעותה  להוסיף  כדי  ורק   אך 

שנה  מאתיים  מלפני  הפוסקים  בין  גדולה  מחלוקת  שהייתה  וכידוע 
ומרן  נכרית  בפאה  שערה  את  לכסות  לאישה  מותר  האם  ומעלה 
המחלוקת   את  ע"ה  בסימן  ברורה  במשנה  מביא  זיע"א  חיים  החפץ 
יש  אבל   שמתיר   מגדים  הפרי  דברי  את  ומביא  הפוסקים  בין 
בו  שחזר  מגדים  מהפרי  ביותר  מוסמך  יד  כתב  שנמצא   לדעת 
אפשרות  שום  אין  כן  ואם  נכרית  בפאה  ללכת  מההיתר  לגמרי 
, נכרית  בפאה  הליכה  להתיר  ברורה  המשנה  דברי  על   להסתמך 

אין  אם  ורק  אך  זה  שהתיר  מגדים  הפרי  דברי  כל  זה  כל  ללא  וגם 
בהם יופי ונוי ממש כשיער טבעי וזה לשון הפרי מגדים ]או"ח עה אא 
הרהור  אין  התלושים  משערותיה  אפילו  נכרית  דפיאה  מ"א  ה["עיין 
הוא  הראש  כיסוי  מצוות  שטעם  בדבריו  ומבואר  לרה"ר"  כך  ויוצא 
האנשים  של  ולב  עין  מושך  שהוא  ]דהיינו  הרהור  לידי  מביא  שהשיער  משום 
ועלולים לבוא לידי מחשבות ומעשים אסורים [ ועל זה אומר הפרי מגדים שפאה 

נכרית שעשויה אפילו משערה התלוש היא מותרת כי זה לא מביא 
כשיער  להרהור  גורמת  נכרית  הפאה  עם  זה  ולפי  הרהור    לידי 
הם  שכידוע  היום  המצויות  בפאות  כלל  בדרך  המצב  וכך  האישה 
לא  היום  שיש  כמו  ופאות  האישה  של  הטבעי  כשיער  ממש  נראות 
 היו בעולם בזמן הפרי מגדים הם לא בכלל ההיתר של הפרי מגדים, 

וכן כתב בשו"ת מהרי"ל דיסקין ]קו"א ריג[שבמקום שיש חשש הרהור גם 
השלטי גבורים ]שהוא כידוע ראש המתירים שעליו מסתמכים כל המתירים[ לא מתיר 

ללכת בפאה נכרית.   

וכך מובא בספר אלא ד אמות מהנהגותיו של מרן הגר"ח קניבסקי 
בשם  אמר  קניבסקי  הגר"ח  שמרן  שיד   עמוד  סג  פו  בפרק  זצוק"ל 
דהיינו  הרהור   שגורמות  שפאות  אלישיב  הגרי"ש  מרן  חמיו 
הפרי  של  ההיתר  בכלל  אינן  אחרים  של  ועין  לב  תשומת  מושכות 
עשרות  לפני  כבר  הפוסקים  גדולי  שעוררו  כמה  ידוע  וכן  מגדים 
היתר, שום  להם  שאין  בימינו  הנפוצות  הפאות  מצב  על   שנים 

וגם הפוסקים שהתירו כגון השלטי גבורים והפרי מגדים  שחיו   לפני 
למעלה  משלש מאות שנה  לא התירו בשום פנים ואופן את פאות 
היומי   בשיעורו  אלישיב  הגרי"ש  מרן  אמר  וכן  ימינו  של  הנפוצות 
ואין  ערווה   ממש  הם  ימינו   של  שהפאות  והוסיף  תשס"ט  בשנת 
ארוכות  פאות   על  דווקא  דיבר  ]ולא   הרבים,  לרשות  איתם  לצאת  היתר  שום 
נינו של הרב אלישיב בספרו מפי האיש עמוד קנו  וכן העיד  אלא דיבר על הפאות באופן כללי 

אינה  "מראה טבעי"  אלישיב שבעיית  הגרי"ש  קוק ששמע ממרן  הגרב"צ  העיד  וכן  ששמע ממנו 

זמנינו[ בפאות  כלל  בדרך  המצב  הוא  שכך  אלא  בלבד   "מסוימות"  בפאות  רק  הקיימת   בעיה 

התורה  משמר  בי"ד  מראשי  ששמע  שכתב  העלונים  באחד  וראיתי 
]שהוקם ע"י מרנן הגרי"ש אלישיב והגר"ש הלוי וואזנר זצוק"ל [רבי ישראל גנס שליט"א 

לובין  וכן שמע מרבי מנחם מנדל  אויערבאך שליט"א  עזריאל  ורבי 
העשוי  ככיסוי  להיראות  הפאה  הדור שעל  פוסקי  כל  שליט"א בשם 
כמראה  הוא  המתקבל  המראה  שאם  משום  עליה  זר  וכגוף  משיער 
אם  גם  ראש  גלוית  כמו  הדבר מכשול  מהוה  אישה בשערה הטבעי 
מוסיפות  כיום  שהפאות  היא  והמציאות  פאה  שזוהי  לדעת  ניתן 
המביא  מראה  שזה  בשערותיה  אישה  כמראה  עצמו  לגוף  יפוי 
כיום הם פרועות  וכידוע הפאות  לזה שום היתר,   ואין  לידי תאווה 
על  מתנופף  והוא  יציב  ואינו  הראש  בצידי  מתפזר  ששערם  דהיינו 
ולא  זרים  של  ולב  עין  ומשיכת   רב  נוי  בו  ויש  הראש  תנועות  ידי 
השיער  את  לכסות  שצוותה  וטעמה  התורה  מצוות  את  מקיימים 
לה  שמתווסף  והיופי  הנוי  את  ולהסתיר  ולהצניע  צניעות   מטעמי 
בדרך  ימינו  של  שהפאות  הפוך  בדיוק  עושים  אלא  שערה   ידי  על 
וזה  ועין של אחרים  וגורמים למשוך לב  ויופי רב  נוי  כלל מוסיפים 
אין  הרבים  הרמב"ם שמחטיאי  פסק  שכידוע  הרבים  להחטאת  גורם 
 להם חלק לעוה"ב וכן עוברים בזה על כמה וכמה איסורי תורה ממש,

בפוסקים  שמובא  מיכשול  תיתן  לא  עוור  לפני  לאיסור  רק  ונציין 



בצורה  שהולכת  דהיינו   צניעות  חוסר  של  במצב  ההולכת  שאישה 
על  עוברת  אסורה  ומחשבה  בראיה  אנשים  להכשיל  שעלולה 
כיסוי  מצוות  שלכן  צו[  ]עשה  הרס"ג  על  הגרי"פ  כתב  כן  זה  לאו 
עוור  לפני  באיסור  כלולה  שהיא  המצוות  במנין  נמנתה  לא  הראש 
יעויין  זצו"קל  אויערבאך  הגרש"ז  מרן  פסק  וכן  מיכשול  תיתן  לא 
הלבוש  ובספר  א   מכתב  המכתבים  במדור  כהלכתו  הלבוש  בספר 
כהלכתו בפרק א מובא שאישה ההולכת בצניעות ]וברור שההולכת בפאות 
שמוסיפות נוי ויופי וכנ"ל או בגדים קצרים וצרים וגרביים בגוון הגוף זה נקרא שהולכת בחוסר 

ההולכת  ואישה  עבירות  עשרה  ארבע  על  רגע  כל  עוברת   ] צניעות 

מצוות,  תשע  רגע  כל  מקיימת  הלכה  פי  על  שצריך  כמו   בצניעות 

"אמרו  כך  אמר  התעוררות  בכנס  זצוק"ל  ואזנר  הרב  ומרן 
שמכסים  זה  הוא  זיוף  איזה  אבל  ערווה  באישה  שיער  חז"ל 
מגרה  שעוד  כזאת  נכרית  בפאה  שערות  יש  אם  השערות  את 
"ע"כ, זה  הוא  זיוף  איזה  עצמם  מהשערות  יותר   היצרים 

וכל מה שמובא היתר בפוסקים ללכת בפאה נכרית הוא רק בפאות 
פרועות  היו  ולא  ימינו  כפאות  רב  חן  להם  היה  שלא  בזמנם  שהיו 
לאנשים  ולהסביר  לחדד  בא  פה  עד  הנכתב  וכל  טבעי    ובמראה 
שגורמת  כיום  המצוי  מהסוג  פאה  מדוע  להבין  לאמת  החותרים 
לאנשים להימשך אל האישה החובשת אותה בדיוק כמו במצב בו היא 
מופיעה בשערה הטבעי עומדת בניגוד מוחלט לכוונת התורה ורצון 
הבורא יתברך  בשונה מפאות שהיו בדורות הקודמים שהיו קצרות 
מאוד ושערם לא היה פרוע ובמראה טבעי ולא גרם למיכשול ומשיכת 

עין ולב כרוב ככל הפאות בימינו שאין להם שום היתר וכנ"ל.

הגר"ש  אלישיב,  ,הגרי"ש  אויערבאך  הגרש"ז  מרנן  כתבו  וכך 
בספר  הובא  תש"נ  משנת  במכתבם  זצוק"ל  קרליץ  וואזנר,והגר"נ 
ועטרת  נזר תפארתה  הוא  "כיסוי הראש בצניעות  לבושה של תורה 
ראשה של האישה הרעיה והאם מאז ומעולם בא כיסוי הראש להצניע 
מבלי משים נהפכות נשות ישראל צנועות משועבדות למתכנני אופנה 
המביאים אותנו לעשות שקר בנפשנו להשתמש בכלי הנועד לכיסוי 
והצנעה אמצעי למשיכת עין תשומת לב והכשלה על כן חובה על כל 
ישראל היקרות  בנות  ולבדוק את כשרות הכיסוי  ישראל לבחון  בת 

הבה נחזיר כבוד עטרת תפארת לראש בת מלך עכ"ל.

ונסיים עם דברים שאמר גאב"ד ביד"צ ב"ב הגאון רבי שריאל רוזנברג 
בב"ב  שנערך  הראש  כיסוי  מצוות  בעניין  התעוררות  בכנס  שליט"א 
בשנת תשפ"א  "כאלו פאות שבחורה שתלך עם השיער שלה באותה 
צורה היא תיחשב כבחורה לא צנועה בהחלט אין שום היתר לנשים 
כפי  נראית  שלא  פאה  עם  היום  וללכת  צורה  בכזו  ללכת  נשואות 
שמצוי היום אני חושב שהרבה נשים כבר יעדיפו ללכת עם מטפחת 

מאשר ללכת עם פאה מהסוג הישן" ע"כ.

וכידוע אומרים חז"ל שהקב"ה אומר לעם ישראל פיתחו לי פתח כפתחו 
של מחט ואני יפתח לכם פתח כפתחו   אולם דהיינו הרוצים להתחזק 
בזה לא חייבים לעשות את השינוי בבת אחת אלא אפשר להתחזק בזה  
שזוכים להפסיק  עד  ולצאת מהבית כמה שפחות עם פאה  בהדרגה 
שרואים  וכמו  אותו  מסייעיו  ליטהר  והבא  פאות  עם  לגמרי  ללכת 
בסיפורה המרגש של הפאנית שעזבה לגמרי את מכירת הפאות וכל 
 כך רצתה להפסיק למכור וראתה סייעתא דשמיא מעל לגדר הטבע.

היא  וההדגשה  הנקודה  עיקר  זה  בעלון  המובאים  הדברים  בכל   
הוא  ופשוט  ברור  אבל  בדורנו  מאוד  המצויה  הפאות  פירצת  סביב 
שגם שהולכים עם מטפחת צריך  להיזהר שלא ללכת עם מטפחות 
כאלה שלא מכסים כראוי את הראש ]וכל השיער חייב בכיסוי והשיער שבצדדים 
גם ראוי מאוד ליזהר שיהיה מכוסה כמה שאפשר[ או שהם בצבעים מושכים שגם 

יהיו  שלא  הבגדים  בשאר  ליזהר  גמורה  חובה  וכן  ללכת  אסור  כך 
קצרים או צרים או בצבעים המושכים את העין וכן מעוררים גדולי 
הפוסקים בדבר ההליכה בגרביים שקופות או בגווני הבז שהם  דומים 
לגוון הגוף הקרויים גרביים בצבע רגל שהם אסורים בלבישה והדבר 
ר"ל    ממחנינו  שכינה  וסילוק  הרבים  והחטאת  תורה  באיסורי   גובל 

וצריך לדעת שבדורנו המונח צניעות איבד מזמן את משמעותו הכל 

הלב  את  לגרות  לא  ועי"ז  העין  את  למשוך  לא  דהיינו  פשוטה  כך 
של אחרים מי שאינה מאמצת כלל זה בהליכות הצניעות אפילו לא 
התחילה לקיים את מה שהתורה דורשת ממנה בעניינים אלו שהם 
הבית  של  היסודות  ויסוד  בפרטות  היהודי  הבית  של  היסודות  יסוד 

היהודי בכללות.  
נזכה  ואיך  וצריכים לחזור בתשובה  יודעים שהגאולה בפתח   כולנו 
לקבל פני משיח עם פאות ובגדים כמו שהולכים היום  וכידוע הנביא 
ישעיה בפרק ג הוכיח את בנות ציון לפני החורבן שחוסר הצניעות 
שלהם עלול לגרום לחורבן ורש"י הקדוש מזכיר שהיו שמות שיער 
לב  תשומת  ולמשוך  להתקשט  כדי  נכרית  פאה  דהיינו    תלוש  
החורבן   שהגיע  עד  הנביא  לאזהרת  לא שמעו  ציון  בנות  ולדאבוננו 
ונדע  ונבין  ונלמד לקח מהעבר  ועכשיו שאנו קרובות לגאולה בואו 
מושכות  ולא  צנועות  שנהיה  שבשמים  אבינו  יתברך  הבורא  שרצון 
תשומת לב והדרך היחידה  להיות צנועה באמת זה ללכת עם כיסוי 
רחבים  בבגדים  וכן  ובולטים  רועשים  צבעים  ללא  ועדין  צנוע  ראש 

וארוכים וכך נזכה לראות את פני משיח צדקנו בקרוב ממש אמן. 

]יש הטוענים שאפילו שזו האמת שהטעם שהתורה צוותה על האישה לכסות את שערה הוא מטעמי 
צניעות וכנ"ל ולפי"ז המכסות את ראשם בפאות של ימינו לא מקיימים את רצון הבורא  ולא מוסיפות 
צניעות אלא פריצות אבל הגמ במסכת ב"מ קטו פוסקת כחכמים שלא דורשים את הטעם של התורה וא"כ 
 לא משנה הטעם שהתורה צוותה לכסות את השיער העיקר שהוא מכוסה ולא משנה איך ובאיזה צורה 
וכך  לרבים  למכשול  גורמות  היום  של  הפאות  במציאות  הרי  א,  בדבר  תשובות  ושתי 
בתוס  יעויין   ,ב,  זה  מטעם  אסורות  להיות  צריכות  הם  וממילא  מלא   בפה  אברכים  אומרים 
לר"ש  מודים  חכמים  גם  התורה  של  הטעם  שזה  לנו  פשוט  שאם  צ  ב"מ  בשטמ"ק  הובא  הראש 
כיסוי  שחובת  הוא  פשוט  שדבר  הראשונים  בכל  ומבואר  התורה  של  הטעם  את  שדורשים 
הראש  בגילוי  בהליכה  שיש  והעזות  הפריצות  ומשום  האנשים  של  הרהור  משום  הוא   השיער 
ובשו"ת חתם סופר ]יו"ד,רנד[ ובשו"ת בית יצחק ]או"ח,יד[כתבו שדווקא להקל לא דורשים את הטעם 
של התורה אבל להחמיר וודאי שדורשים את הטעם של התורה ואם כן ברור ופשוט הוא שאנו 
דורשים את הטעם למה התורה כותבת שהאישה צריכה לכסות את שערה והוא מטעם הצניעות 
וכנ"ל ואם מכסים את השיער בפאה נכרית שלא מוסיפה צניעות והסתרה אלא הבלטה ופריצות 
לכך  ובנוסף  ואופן  פנים  בשום  הראש  כיסוי  מצוות  את  מקיימים  לא  זרים  ולב של  עין  ומשיכת 
שגורמים למכשול והחטאת הרבים שזה אחד מהעוונות החמורים ביותר ויהי רצון שנגיע לאמת 

האמיתית ללא שום נגיעות ונזכה לשמור את חוקי התורה ולעשות את רצון הבורא בלבב שלם[  

.



 גאב"ד בי"ד דמרן הגר"נ קרליץ זצ"ל -דברי הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א 
בנושא הזה של הפאות, יש בעצם ארבע נקודות, על שלוש מהן כבר 

 האריכו, ויש עוד נקודה רביעית, שחשוב מאוד גם להזכיר.

זה נושא מראית העין, האם יש לחשוש בחבישת פאה  הנושא הראשון:
מגלה את ראשה או לא, ונחלקו בזה הפוסקים,  שיחשבו שהאשה

והרבה הכריעו לקולא ולא חששו למראית העין, ויש מדינות שנהגו 
 איסור בזה.

הנושא של חשש תקרובת עבודה זרה בפאות הנכריות.  הנושא השני:
חששו לזה,  -שלושת הגדולים שבארץ ישראל אשר כולם הלכו לאורם 

הגרי"ש אלישיב והגר"ש וואזנר, השווער זצ"ל )מרן הגר"נ קרליץ(, 
כולם חששו שיש בזה תקרובת עבודה זרה ופסקו לא ללכת עם פאות 

 שלא ידוע בבירור שהשיער לא מגיע מהודו, מחשש עבודה זרה. 

ובנושא זה כבר האריכו הרבה, ולצערנו הרב, עדיין )תשרי תשפ"א( אין 
א, בדיקה מוסמכת שתוכל לברר אם השיער הזה מגיע מהודו או ל

מפעם לפעם באים עם כל מיני רעיונות, עם כל מיני תוכניות, אך לא 
 יצא מזה משהו למעשה. 

גם כן דברו עליו הרבה, זה הנושא של צניעות. הפאות  הנושא השלישי:
שעליהן היה הנידון האם מותר או אסור ללכת, האם יש בזה מראית 

דון היה בפאות העין או אין, זה לא בפאות הפרועות של זמנינו, אלא הני
צנועות, קצרות ופשוטות, כפי שרואים בתמונות של הסבתות, איך 

 שהם הלכו בפולין ובמקומות אחרים. 

היא  -כאלו פאות, שבחורה שתלך עם השיעור שלה באותה צורה 
תיחשב כבחורה לא צנועה בהחלט, אין שום היתר לנשים נשואות ללכת 

כפי שמצוי כיום, אני  , וללכת היום עם פאה שלא נראיתבכזו צורה
חושב שהרבה נשים כבר יעדיפו ללכת עם מטפחת, מאשר ללכת עם 

 מהסוג הישן. פאה

עליה לא דיברו, אבל אני חושב שזו נקודה מאוד והנקודה הרביעית: 
מאוד חשובה, המחיר של הפאות הגיע למחירים שלכל הדעות הם 

מוגזמים ביותר, ואני לא יודע אם יש היתר ע"פ הלכה להוציא כאלה 
זה מגיע למחירים של ארבע סכומי כסף למי שלא משופע בכספים. 

, מי איום ונורא עשרה, חמש עשרה, שמונה עשרה אלף שקל לפאה! זה
שמרוויח מיליונים, בסדר, אי אפשר לבוא אליו בטענות אם הוא רוצה 

אבל מי שמגלגל לזרוק את הכסף, שיעשה איתו מה שהוא רוצה, 
חובות, אברך שלומד בכולל, שצריך ללמוד שנה שלימה בשביל לקנות 

וגם אלה שיש להם כסף, כשהם  פאה לאשה! זה הרי מבהיל על הרעיון.
כאלה פאות, אז זה ההיפך מקנאת סופרים תרבה חכמה, והקנאה קונים 

מחייבת גם את האחרים ומוציאה אותם מן העולם, להיכנס לכאלו 
חובות, להיכנס לכזאת הידרדרות, זה דבר שאני חושב שאפילו אם 

זה לבד היה סיבה לעצור שלושת הנקודות האחרות לא היו בעייתיות, 
ת, ולהחליט עד כאן, אם אי אפשר את המרוץ המטורף הזה שנקרא פאו

את המחירים של הפאות, אז צריך להפסיק ללכת עם פאות,  להוריד
 בשום אופן לא יתכן שבית יהודי יסבול כזאת הוצאה למעלה מההשגה. 

דאי שצריכים לברך את ההתעוררות הזאת, ולשכנע נשים ואם ככה בו
ות כמו אבל צריכים לזכור לא להי לעבור לכיסוי ראש של מטפחת,

אותם שחושבים שהעיקר שזה לא יהיה פאה, אלא צריך שהמטפחת 
 תכסה גם כן את כל השערות כדין כמו שצריך, ואין להקל בזה,

כשמקפידים צריכים להקפיד על ההלכה, וההלכה היא שצריכים 
 .לכסות את כל השיער של הראש, והחובה לשים לב גם לזה

שורר בביתו, להכניס לבית את הקדוש ברוך הוא יעזור שכל אחד יהיה 
הרוח של הצניעות האמיתית, ולעודד לעבור לכיסוי ראש המתאים 
ע"פ ההלכה, ע"פ כל גדרי הצניעות, וצניעות בבית זה קדושה בבית, 
שכינה בבית, ואם שכינה שרויה בבית אז זה ברכה בבית בכל התחומים 

נשים צדקניות נים, ובזכות יבשלום בית, פרנסה, חינוך הילדים וכל העני
 נגאל בב"א. 

 הדברים נאמרו בכנס שנערך בבני ברק, שלהי תשרי תשפ"א( )

 

 רב שכונת רמת אהרן -דברי הגאון רבי מנחם מנדל לובין שליט"א 
הוא  -יש גרסאות באגרת הגר"א, שהתבלין נגד היצר הרע לאנשים 
ש את תורה, ולנשים הוא צניעות. אצל הנשים אין תלמוד תורה, להם י

מצוות הצניעות, אני אומר שיש לזה עוד מכנה משותף החומר של 
כשהוא  -הדבר. עוון ביטול תורה הוא עוון גדול מאוד, ולמה? כי הזמן 

לא מנוצל, זה ביטול תורה, והוא מתרבה כפי הזמן, ומצטבר מדקות 
חסרון לשעות ולימים ח"ו. אצל נשים, אם ניקח את זה על אותו משקל, 

מכשולות המון בצניעות הוא גם כן רח"ל, עבירה שגוררת איתה המון 
וחטאים. אשה אחת שעברה ברחוב בלבוש שלא כדין, והכשילה בדרך 

  מאה אנשים, אז רח"ל מאה עבירות נזקפים לחובתה.

יש כאן נושא שרבותינו של הדור הקודם, כבר ראו שהנושא הזה הולך 
ל הדורות הקודמים היו עשויים בצורה ונפרץ, כמו שהזכירו, הפאות ש

בשיעור שכל אחד שפחות מושכת, פחות נראו כשער טבעי והיו נראים 
היה יכול להבין שיש כאן איזו שהיא צורה של כיסוי וכובע מסוים שעשוי 

אבל בהתקדמות של העולם היום, שהדברים השתנו ולא  משערות.
ר בצורה לטובה, שפני הדברים הם לעשות את הפאה כמה שיות

טבעית. מי שזוכר לפני שלושים ארבעים שנה כשהתחיל הצרה והצורה 
דאי זה פריצות, ועל ושל הפאות הארוכות, כל גדולי הדור זעקו מרה, שו

 זה לא דברו בנושא של היתר פאה נכרית. 

כולם יודעים שהרב אלישיב זצ"ל צעק שנקרא עוברת על דת יהודית. 
)וז"ל מרן הגרי"ש כי ישנו הרגש שמחייב להבין את סברת ההלכה. 

כל הנידון הוא אם "מתורגם מאידיש, נאמר בשיעורו תשרי תשס"ז:  -אלישיב 
דאי מותר, ואפילו קצת יותר והולכים כמו הפאות שלפני מאה שנה, זה בו

", ובספר שלא יהיה כמו שהולכים היום, את זה אף אחד לא התיר אבליפה, 
מפי האיש' לנכדו הרב ישראלזון )עמ' קנו( כתב: "אמרתי לרבינו: כל העולם '

התקשרו נשים מודרניות  כריות של ימינו,ורועש מדברי הסבא כנגד הפאות הנ
, רהלא מדברים רק ממודרניות, מדברים גם על הבני תולשאול, ואמר רבינו: 

לא, כל ושאלתי לרבנו: האם הבעיה היא רק הפאות הארוכות? והשיב רבינו: 
 "(. המראה של זה, זה פריצות

אף אחד לא נותן ללכת עם שער  -גם לילדות קטנות פחות מבת מצוה 
עד שילדה תמימה, שאלה בתמימותה:  -פרוע, עם שער פתוח לגמרי 

ח, רק כאשר אני אמא, מתי לי גם כן יהיה מותר ללכת עם שער פתו
?... זה שאלה של ילדה תמימה, אבל היא נוקבת מאוד. איך יתכן אתחתן

 בעולם שנגיע לכזה מצב?! 

ברור שהמצב הזה לא יתכן, כמו שהתחלנו בהתחלה "הנסתרות לה' 
אלוקינו", אם לא נעמוד על זה בכל כוחנו, לאיפה נגיע? הרגש הולך 
ונשחק כמו שלצערנו רואים בכל דבר, וכמו בזמן שגילו את שער 
הראש ממש רח"ל לפני השואה, היו כאלו שאמרו: נו, אם כבר כולם 

כן, זאת התורה לא תהא מוחלפת. אם כתוב מגלים אז מותר... זה לא ית
בתורה "ופרע את ראש האשה", שערה של האשה צריך להיות 

 בצניעות, שום מצב לא ישנה את זה "זאת התורה לא תהא מוחלפת". 

גם בי"ד ברור שחייבים לעמוד על המשמר שחס וחלילה לא להידרדר, 
ר לדרך 'משמר התורה' שכתבו את ההוראות, זה היה המינימום שאפש

  .עליו, אבל מעבר לזה ודאי שלא יתכן

וכל אחת שיכולה להתחזק, כמו שהזכירו כאן בכיסוי של כובע ומטפחת 
וגם בזה יש  ובאופן שלא יראו השערות, בודאי שברכה על ראשה,

 אופנים שהיצר הרע מוצא לו בכל מקום את התחום שלו... 

ברים בצורה אבל גם אלה שקשה להן, לדעת לטפטף להם את צורת הד
נעימה שיבינו את הדברים בשרשם, כמה זכויות טמונות בכל חיזוק, 

 וכמה הצלה לכלל ישראל.

 (כסליו תשפ"א -הדברים נאמרו בכינוס שנערך בישיבת מיר )




