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 פאה נכרית

  א עמוד עב דף כתובות מסכת בבלי תלמוד

 ונודרת, חלה לה קוצה ולא, נדה ומשמשתו, מעושר שאינו מאכילתו? משה דת היא ואיזו. ויהודית משה דת על העוברת: בכתובה שלא יוצאות ואלו'. מתני

 אף: אומר טרפון רבי. בפניו יולדיו המקללת אף: אומר שאול אבא. אדם כל עם ומדברת, בשוק וטווה, פרוע וראשה יוצאה? יהודית דת ואיזוהי. מקיימת ואינה

 .קולה שומעין ושכיניה ביתה בתוך מדברת לכשהיא? קולנית ואיזוהי. הקולנית

 יצאו שלא ישראל לבנות אזהרה: ישמעאל רבי דבי ותנא, האשה ראש את ופרע: דכתיב! היא דאורייתא פרוע ראשה. פרוע וראשה יוצאה? יהודית דת ואיזוהי

 רבי בה הוי. ראש פרוע משום בה אין קלתה, יוחנן' ר אמר אסי רבי אמר. אסור נמי קלתה אפילו - יהודית דת, דמי שפיר קלתה - דאורייתא! ראש בפרוע

 מחצר: כהנא רב ואיתימא, אביי אמר! בעלה תחת שיושבת אבינו לאברהם בת הנחת לא, כן אם, בחצר ואלא! היא יהודית דת, בשוק אילימא? היכא, זירא

 . מבוי ודרך לחצר

  י"רש

 הות פרועה לאו שעתא דההוא מכלל ופרע מדכתיב נ"א דאסור מכלל בועלה על להתנאות שעשתה כמו מדה כנגד מדה לנוולה הכי לה מדעבדינן - אזהרה

 .עיקר וכן ראש פרועות לצאת ישראל בנות דרך אין מינה שמע

 .ופשתן פלך בו לתת מלמעלה קיבול ובית בראשו להולמו קבול בית מלמטה לו שיש סל - קלתה

  א"ה/ ב טור לא דף ז פרק כתובות מסכת( ונציה) ירושלמי תלמוד

 יוצאה' משו בה יש למבוי אבל' לחצ' דתימ הדא פרוע ראשה' משו בה אין שלה בקפלטין היוצאה יוחנן' ר בשם חייה' ר למבוי ו"ק אמרו לחצר פרוע וראשה

 רכחצ הוא הרי בתוכו בוקעין הרבים שאין ומבוי כמבוי הוא הרי בתוכה בוקעין שהרבים חצר כחצר שהוא מבוי ויש כמבוי שהוא חצר יש פרוע' וראש

  היינו מטפחת שעל ראשה-קפלטין    -פני משה

 .ראשה על שמנחת דק בגד קפליטין  -העדה קרבן

פירוש זה אינו מן הערוך עצמו אלא במוסף הכרוך לר' בנימין ] – ופאה נכריתפרוש קפליטין בלשון רומי שער ותלתלים        -הערוך

 דורות לאחר השו"ע[ 2מוספיא מאמסטרדם]חי כ 

  ב עמוד סד דף שבת מסכת

 במוך. לחצר נכרית ובפאה בכבול, תפורין שהן בזמן ובסרביטין ובטוטפת. בהמה משל בין, חבירתה משל בין, משלה בין, שער בחוטי אשה יוצאה. משנה

 לא - נפל ואם. בשבת לכתחלה תתן שלא ובלבד, פיה לתוך שניתן דבר וכל, מלח ובגלגל, בפילפל. לנדתה שהתקינה ובמוך, שבסנדלה ובמוך, שבאזנה

 . אוסרים וחכמים, מתיר רבי, זהב של שן, תותבת שן. תחזיר

 בר לאו - דבהמה אבל, הוא מינה דבת - דחבירתה אשמעינן ואי, לא אימא - דמאיס חבירתה אבל, מאיס דלא משום - דידה אשמעינן דאי: וצריכא. גמרא

 זקנה בשל ילדה אלא, לה הוא שבח - ילדה בשל זקנה בשלמא. ילדה בשל וזקנה, זקנה בשל ילדה תצא שלא ובלבד: תנא. צריכא - לא אימא, הוא מינה

 . זקנה בשל ילדה נמי תנא ילדה בשל זקנה דתנא איידי! לה הוא גנאי? אמאי

 ששון בר ענני .רבינכרית ופאה מכבול חוץ, לחצר בו לצאת אסור - הרבים לרשות בו לצאת חכמים שאסרו כל: רב אמר. לחצר נכרית ובפאה בכבול

 משמיה ששון בר ענני רבי -! קשיא ששון בר ענני לרבי אלא, ניחא - לרב בשלמא. לחצר נכרית ובפאה בכבול: תנן. ככבול הכל: אמר ישמעאל דרבי משמיה

. בעלה על תתגנה שלא כדי: עולא אמר -? הני שנא מאי, ורב. ופליג הוא תנא יוסי בר ישמעאל רבי, יוסי בר ישמעאל דרבי משמיה - ליה קאמר דמאן

 על מגנה אתה כן אם: ולימד עקיבא רבי שבא עד, צבעונין בבגדי תתקשט ולא תפקוס ולא תכחול שלא: אמרו הראשונים זקנים, בנדתה והדוה: כדתניא

 .במים שתבא עד תהא בנדתה - בנדתה והדוה לומר תלמוד מה אלא. מגרשה בעלה ונמצא, בעלה

  ב עמוד כח דף נזיר מסכת

 אי לומר שיכול מפני, יפר טהרה בתגלחת' אפי: אומר מ"ור(; מנוולת באשה אפשי אי לומר שיכול מפני, )יפר - טומאה בתגלחת אבל, טהרה בתגלחת - א"בד

 .ליה ניחא לא דזוהמא איידי, נכרית בפאה: סבר מ"ור. נכרית בפאה אפשר: לך אמר? ק"ות. מגלחת באשה אפשי

סברתם דקים להו לחז"ל דאין היצר שולט אלא בשיער המחובר לגופה ומשום מראית עין לא חששו או משום שאינו לאו   המתירים

או לפחות נשי או משום שאין לגזור גזירות חדשותגם המתירים נחלקו בשער שלה ממש אי שרי. ויש שאסרו  או דידעי אינשי

 במקום שלא נוהגים היתר.

 נזיר כח: עין משפט

 נ"ל היתר מכאן לשערות שנשים הנשואות נותנות בראשיהן
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 א עמוד קיב דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

 שמחוסר זה יצא, ושריפה קביצה אלא מחוסר שאינו מי, כתיב ושרפת תקבץ? אסור - דרשעיות הא: רבא אמר? מהו צדקניות נשים שיער: יוסף רב בעי

 שבתוכה צדיקים כנכסי. בסיבטא דתלי, צריכא לא -. דמיא כגופה - בגופה דמחובר אי? דמי היכי. נכרית בפיאה: רבא אמר אלא. ושריפה וקביצה תלישה

 .תיקו - דמי כלבושה - ונפקא דעיילא כיון דלמא או, ואבד - דמי

 א עמוד קיב דף סנהדרין מסכת י"רש

 לנוי שעושין דעלמא שערות של גדיל - נכרית פיאה

 

 יא,יב כד פרק אישות הלכות ם"רמב

 ואלו, ישראל בנות שנהגו הצניעות מנהג הוא, יהודית דת היא ואיזו גלוי ראשה ושער בשוק יוצאה: משה דת על עברה מהן אחד עשת שאם הדברים הן ואלו

 מכוסה ששערה פי על אף, הנשים ככל רדיד עליה ואין פרוע וראשה מפולש למבוי או לשוק יוצאה: יהודית דת על עברה מהן אחד עשת שאם הדברים הן

 במטפחת

 שג סימן חיים אורח הקצר משה דרכי

 משערותיה עשויה היא אם שנא לא שלה נכרית פיאה לגלות נשואה לאשה ומותר( א אות. כט הגיבורים שלטי) החדשים אלפסי ה"בהג כתוב מצאתי( ו) 

 דעבדה גב על אף האחרות שערותיה לכסות עשויות בתלושין לא אבל בבשרה המדובקים שערותיה דווקא אלא ערוה באשה שער דאין חבירתה משער או

 :שער בעלת נראית שתהא לקישוט

 ב סעיף עה סימן שמע קריאת הלכות חיים אורח ערוך שולחן

, נשים של השערות ה"וה: הגה. מותר, הראש פרועות לילך שדרכן בתולות אבל, אשתו' אפי :הגה. כנגדו לקרות אסור, לכסותו שדרכה אשה של שער 

 . החדשים אלפסי הגהות. לכסות דרכה' אפי, נכרית שער  ש"וכ( א"הרשב בשם י"ב) לצמתן מחוץ לצאת שרגילין

 שג סימן חיים אורח הפרישהוכ"פ    כאן ס"ב להקל הלבושוכ"פ 

 משער או משערותיה עשויה היא אם שנא לא שלה נכרית פאה לגלות נשואה לאשה דמותר החדשות אלפסי ה"בהג כתוב מצאתי. שער בחוטי ויוצאה( יט)

 לקישוט דעבדה גב על אף האחרות שערותיה לכסות עשויות בתלושין לא אבל בבשרה המדובקים שערותיה דוקא אלא ערוה באשה שער דאין חברתה

 (.ו אות) משה דרכי ל"עכ שער בעלת נראית שתהא

 ]לבעל התוי"ט[ג פרק ברכות חמודות דברי

 :אלפסי הגהת. בגלוי אפילו ערוה אינה לכסות דרכה' אפי נכרית פאה אבל שלהן שער ודוקא. שערן לכסות שדרכן בנשים( קיט)
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 שער בחוטי אשה יוצאה דשבת ו"פ במשנה כדאיתא לכתחלה דמותר ג"בש כ"וכ ו"ד ע"בש ה"וכ ל"כצ -' וכו' נכרי שער ש"וכ    :ה ק"ס עה סימן אברהם מגן

 :ד"ס ג"ש' עסי דחוים בדברים ספרו בסוף והאריך עליו שחולק ש"כב דלא' וכו

 אלפאנדרי[ שם הגהות טור.ביד אהרון]וכ"פ 

 או"ח עה כנה"גוכ"פ 

 שג סימן חיים אורח טור הגהות הגדולה כנסת

 שערות נושאות שערן קליעת במקום אבל, נשואות כשהן שלהן שערות בכיסוי היוצאות לנשים סמך ומכאן: ב"נ'. וכו שער קליעת פירוש, נכרית ובפאה

 [.א אות א"ע ט"כ] אשה במה פרק הגבורים שלטי'. קרישלו שקורין חבירותיהן

 הגהות טור ט קטו ע"אהוכ"פ ב

 קטו סימן העזר אבן טור הגהות הגדולה כנסת

 וראשה יוצאה משום בזה אין[, נכרית פאה] ז"בלע ו"קרינאל שקורין חוברות שערות נושאים שערן קליעת ובמקום, שלהם שערות בכיסוי היוצאות הנשים

. כלום בכך אין שער בעלת שתראה כדי לה הוא שקשוט י"אעפ, תלושות והם השער לכסוי דעבידי עוד כל, חברתה שערות ש"ול דידה שערות ש"ל, פרוע

 .א"ע ז"קכ דף אשה במה פרק הגבורים שלטי

 השיטות אבל בסימן קטו ובשיירי כנה"ג או"ח התיר. 2אמנם באהע"ז כא ה הביא את 

 שנה 350ראב"ד ירושלים לפני  רבי יצחק בואנווכ"פ 

 

 סופר[ להתירכף החיים]וכ"פ 

 

דפשט המנהג בכל איטליה ללכת בפיאה נוכרית גלויה, מבואר דס"ל שכן העיקר לדינא, אמנם כתב שאילו יכל  זוטרי אהע"ז כא ט[]אפי וכ"כ רבי דוד פארדו 

 היה מבטל מנהג זה כיוון שא"א להבדיל בין בתולה לנשואה.

 בשו"ע הרבוכ"פ הגר"ז  כו סימן החיים בדרךוכ"פ מרן הנתיבות 

 ס"ק ד ועיי"ש בזית רענן שלא נהגו כן בתימן אלא הוא לעיקר הדין.או"ח עה וכ"פ לדינא בשתילי זיתים 

 ד-שו"ת החיים והשלום אהע"ז גרבי חיים כאסר וכ"פ מעיקר הדין 

 

 [יא סימן חיים אורח - א חלק לציון אור ת"שו]וכ"פ הגרב"צ שאול

 אבל, מהתורה ראש פרועת חשיב לא נכרית בפאה הרבים לרשות דיוצאת הגבורים שלטי מדברי לומד ל"ז דהוא, חומר כמין א"הרמ דברי מיושבים ומעתה

, הרבים ברשות גם כך לילך שנהגו כיון כ"וא, המקומות במנהג תלוי שהדבר, בזה ומרן ם"הרמב ושיטת שיטתו על סמך אלא, ממנו למד לא יהודית דת לענין
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 לכסות שדרכן במקום שהיא י"אעפ ל"דר והיינו, לכסות דרכה אפילו כ"במש שם ח"באו א"הרמ לשון שפיר יתיישב ובזה, יהודית דת משום אפילו בה לית שוב

 .כנגדה ש"ק לקרות ומותר ערוה חשיב לא מ"מ, יהודית דת משום בה ואית, הרבים ברשות הפאה

 

 מעיקר הדין ותלוי במנהג]בפועל התיר בשוק רק עם כובע אך נראה דזה תלוי במנהג[ נראה דס"ל דשרי – תניינא אהע"ז צד במשפטי עוזיאלוכ"כ 

 ודאי והיינו ראשיהן שעל בכובע ובשוק נכרית בפאה ובחצר בבית שישבו בנשותיהם מחו שלא מעשה ואנשי חסידים וגאונים רבנים בבתי ראיתי כן אבל

 למחות ואין דבר עמא מאי חזי פוק להורות יש זה עלו בשוק אפילו להתיר הראש שעל כצעיף חשוב ממש הראש על ואפשר נכרית אהפ שעל דכובע משום

 יהודית דת על עובר משום בו אין שוב הכל מנהג נעשה זה הראש שכסוי וכיון תורה מאיסור דפלטנו דכיון םביד

 עיי"ל בתשובתו – שאין לאסור במקום שנהגו ]ישכיל עבדי ח"ז טז[דאיה ה"פ הגר"ע וכ

 יב סימן ב חלק העזר אבן משה אגרות ת"שווכ"פ הגר"מ פיינשטיין 

 . א"שליט לאפא דוד ר"מוהר הנכבד ידידי כ"מע. ב"תשכ תמוז א"י ק"עש נכרית פאה בענין

 נכרית פאה לאסור דחושש מאן שאיכא אף ד"לע הנכון. בזה דעתי לידע רוצה ה"כתר אשר תחיה הכבודה הרבנית מרעיתך שנשאלתי נכרית פאה בענין הנה

 ג"ש ובסימן שם א"הרמ והם מתירים עליהם ההוראה עיקרי שסומכין מאלו וגם רבותינו רוב מ"מ, ה"ע סימן ח"או זקנים בעטרת עיין עין מראית משום

 דיוצאה איירי שאם אשה במה' פ' מהגמ שמוכרח וכמעט .העין מראית משום בזה אסרו שלא כן שסובר א"מהגר גם משמע וכן, ג"והפמ א"והמג מ"בד

 ממקומות למילף אין שאסרו' בגמ מצינו שלא שכיון פשוט והטעם. עלה למחכו ניחוש לילדה זקנה שערות דעל לומר שייך היה לא במכוסה דוקא נכרית בפאה

 דאין חדא למילף אין הא ודאי נכרית ובפאה. שאסרו דבר בכל ביחוד עין מראית איסור נאמר ולכן, מאידך חדא למילף דאין, עין מראית משום שאסרו אחרים

 ניכר הפעמים שברוב משום ועוד. לאוין איסורי ועוד בשבת שאסרו ממה למילף ואין ראשה ולכסות צנועה להיות האשה דעל עשה איסור אלא לאו איסור זה

 כולן גם ואולי דרובא ברובא ניכר ודאי לנשים מ"מ שיכירו עד בנשים כ"כ מסתכלין שאין לאנשים ניכר אינו אם ואף, נכרית מפאה הם שהשערות

 . אסרו לא ניכר שלא רחוקות לפעמים שנזדמן מה בשביל ולכן, ניכרות

 יחשדוה ת"דמה לאסור אין עצמה האשה כשערות נדמית שתהיה נכרית פאה ללבוש שיש לכל דידוע דכיון, נכרית בפאה אסרו שלא במה גדול טעם עוד ויש

 מכירין ודאי שמקרוב ויודעין כשרה לאשה מוחזקת שהיא כיון עצמה האשה משערות הוא הנראה שהשער בנשים כ"כ מסתכלין שאין ואלו מרחוק הרואים

 ר"בעוה נשים שרוב שנתפרצה ז"בזה זו שבמדינתנו לומר ואין. נכרית פאה שהיא יכירו הפעמים ברוב הרי ומסתכלין בקרוב אותה והרואים שערותיה שאינן

 אסרו שלא מה איסור מחדשין אין דאנן חדא, לאסור יש אנן רבנן אסרי שלא אף שלכן, בזה מהפרוצות שהיא עליה גם יאמרו שלכן ראשן מכסות אין

 מכירין ולהאין, כשרה אשה שהיא שיודעין כיון חשד שום יהיה לא אותה דלהמכירין מזה קלקול שיצא לחוש א"א הא ועוד, והגאונים' בגמ מתחלה

 ה"כתר אין לדינא ולכן .ג"בכה שאסרו מצינו ולא, ר"בעוה הרבה שהן הפרוצות משאר יותר ממנה ילמדו לא הרי בזה מהפרוצות היא שגם ויאמרו אותה

 ,נכרית פאה מללבש החשובה הרבנית אשתו ביד למחות יכול

היום פאה נכרית הינה סמל ליראת שמים גדולה יותר בהנחה הציבורית]שיש לפקפק בה[  ] נ"ל דצ"ע סברת מראית עין דאדרבא

 שהנשים החרדיות יותר יראות שמים וצנועות מהדתיות לאומיות.[

 ]עיי"ל בתשובותיו[וכ"פ הרב שלום משאש
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  טו ק"ס עה סימן ברורה משנה

 הראש פריעת משום בה ואין לגלותה מותר וגם ערוה באשה שער ל"אחז לא ז"דע ל"וס לבשרה דבוק ואינו שנחתך להשער נכרית קרי - נכרית שער( טו) 

 להם יש מגולה נכרית בפיאה הנשים שיוצאין דבמדינות ג"הפמ וכתב ראש פריעת ואיסור ערוה באשה שער שייך נכרית בפיאה דאף ואומרים חולקין ויש

 שם עוד וכתב. ש"עי בזה החמיר גבורים מגן ובספר להקל יש כ"ג לראשה חברה כ"ואח שנחתך עצמה של שער דאפילו שם מיניה ומשמע ע"השו על לסמוך

 :ש"עי העין מראית משום בזה המחמירין עם הדין בודאי נכרית בפאה הנשים שילכו המקום מנהג אין דאם

 וכ"פ הרב פראנק

 

 יג סעיף ויקהל פרשת שניה שנה חי איש מהבןוכן דייק הרב משאש 

 י"מבע ועומדת קלועה שהיא נכרית פאה וילבשו

 והחת"ס]רבה של פרשבורג לפני החת"ס[ רבי משולם איגראדעת 

 ]מתוך אפריון חתנים עמ' סו לבנו של החת"ס רבי יוחנן סופר ז"ל[

 שוב אמנם א"בא שם ג"ופמ ה"סק ה"ע' סי א"גהמ וביניהם המתירים הגדולים בדעת דהתחשב ל"י נכרית פאה לבישת בהחלט ס"החת אסר דלא והא

 ויתכן תאמרהו לא לאו ואם אומרהו לך אסורה שהיא כאחותך הדבר לך ברור אם ב"ע ה"קמ בשבת ל"חז אמרו וכבר אסרו ושם ג"מהפמ תשובה נתפרסם

בהגהות על שו"ע סי' עה[  ]אע"פ שדעתו נוטה לבאר שבע כדכתב אסרה לא ס"החת לפני ב"בפ ברבנות שכיהן ל"זצ איגרא משולם רבינו הגאון דגם

' הי ס"החת שלדעת אף ל"זצ איגרא משולם ר"הג י"ע ניתקן אשר ב"בפ העירוב לשנות רצה שלא הנה ה"ד א"צ' סי ח"חאו ס"חת ת"בשו גם מצאנו וכאשר

 ,בזה איסור בעירו לפרסם ס"החת רצה לא כ"ע ,בזה לתקן מקום
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 וכ"כ במנחת השבת על קיצור שו"ע סימן פב סעיף יח

 

 מח סימן א חלק מאהבה תשובה ת"שו

 שכבר נזיר' ובמס שבת' במס ג"הש לשון מפשט נראה כן לעולמים' הי כבר אלא חדש דבר זה אין מגולה נכרית בפאה מקילין שהנשים מה י"נ מעלתו ידע

 לעשות הדבר נכון וכן ראיותיו י"עפ הדור שבאותו צדקניות נשים על זכות זה על ולימד זה ובא היתר להם מצא ג"הש אשר טרם קדמונים משנים להקל נהגו

 החרישו לא הדור גדולי יהודית דת על עוברות בכלל היו אלו ה"ק על נפשייהו מסרו אשר הראשונים בדורות ובפרט כשרות נשים על זכות וללמד ולכפר

  ...דת על עוברות תהיינה שלא ובשוטים במלים עצרו היו לא ושרים

 ראש גילוי איסור אבל קלתה בלא אפילו תוספות לדעת קפידא אין בחצר כגון רבים שכיחי דלא והיכא דגברי פריצות משום אלא אינו אשה ראש פריעת כי

 ברבים ובין ביחיד בין בשדה בין בבית בין חילוק אין וביראה באימה שלא שמים שם להזכיר שמיא כלפי ראש קלות משום האיש

 המה והמתירין ובמנין בחכמה רבים המה' האוסרי א"מ סימן ץ"יעב בשאילת ויעיין דעות הרבה וקבץ אסף הוא גם ט"שמ' סי ד"בי יוסף ברכי בספר עוד יעייןו

 עומדין תשובה שבעלי במקום להכריע כדי כמוני יתוש קלה בריה אין והאחרונים' הראשוני גדולי זו מדוכה על ישבו כבר אשר ואחרי ובמנין בחכמה רבים

 .עביד כמר ודעביד עביד כמר דעביד

 נג סימן( ג - ב) תניינא שלמה מנחת ת"שו

 להבדיל יודע אינני אני פעמים שהרבה אף, להבחין בזה יודעים אנשים שרוב ז"ע שסומכין חושבני נכרית פאה של ההיתר שנתפשט ומה

 

 טעמם משום מרעית עין ופריצות האוסרים

  יח סימן שבע באר ת"שו

 זה לא עליו שכתב )בנו של מהר"ם מפדוואה שהיה בן גילו של שלטי גבורים( קצנאילנבוגין ל"ז יהודה ר"מהר המובהק הרב יד בכתיבת כתוב מצאתי ואני

 דמה בכותחא מביעתא יותר הרבה פשוט שהדבר מפני ל"ז והפוסקים והמפרשים והגמרא המשנה חכמי אבותינו לנו שהנחילו העיר זו ולא הדרך

 הדבוקות השערות כמו רדיד ראשה ועל השבכה תחת מכוסה נכרית בפאה דוקא מיירי גמרא בכולי נכרית בפאה ולצאת להתקשט היתר ששנו

 רגילות היו לנשים ניוול שהוא שערן במעוט בעליהן ירגישו שלא וכדי מועט שערן שהיה הנשים דוקא אלא נכרית בפאה רגילות היו לא כי ממש לבשרה

 שאומר מי פרק בנזיר בהדיא כדמוכח כלל בה רגילות היו לא הרבה שערן שהיה הנשים אבל הרבה שער בעלת שתראה כדי נכרית פאה בשערן לקשור

 נכרית פאה ל"ז מברטנורה ע"ור הערוך וכן דערכין ק"פ בסוף בהדיא י"פרש וכן ותשכח דוק לעיל שהבאתי' כו נכרית בפאה אפשר לך אמר ק"ות בשמעתין

 עצמו שכל בהדיא משמע שערן שהוא כמו שנראה ומדכתבו. כ"ע שערן שהוא כמו שנראה לשערן נכרית נשים שיער לקשור מועט ששערן נשים היו רגילים

 דכשם לומר אתה צריך בהכרח כ"א ממש לבשרה הדבוק עצמה של הרבה שיער בעלת שתראה בשביל אלא הוי לא זו נכרית פאה של קשור אותו של

 השבכה תחת עמהן מכוסה היתה עצמה בשיער הקשורה זו נכרית פאה כך רדיד ראשה ועל השבכה תחת מכוסה ממש לבשרה הדבוק עצמה דשיער

 אותו של עצמו כל הרי קשוט ההוא מהני מאי כ"דא באמרו הבנין באמת זו סברא הנזכר החכם שסתר ומה בסמוך שאפרש טעמים מכמה רדיד ראשה ועל

 בעלת שתראה בשביל שאמרו מה שהבין מדבריו נראה' וכו מגולות בשערות שהולכות דמיירי פשיטא אלא שיער בעלת שתראה בשביל אלא הוי לא קשוט

 רחמנא ממש לבשרה הדבוק עצמה לשיער נכרית הפאה להחזיק אותו להטעות הרואה עין לחוש נראות יהיו נכרית פאה של שהשערות ל"ר שער

 התורה מן אסור מגולה עצמה בשיער לצאת דהא משה דת על כעוברת עצמה להראות מותר שיהיה הדעת על יעלה איך כי דעתא מהאי ליצלן

' וכו ראש בפרוע יצאו שלא ישראל לבנות אזהרה ישמעאל' ר דבי ותנא האשה ראש את ופרע דכתיב היא דאורייתא פרוע ראשה המדיר בפרק כדאיתא

 טפי לחוד מגולה נכרית בפאה לצאת מותר שיהא הדעת על יעלה היאך והשתא...  העין מראית מפני לנשים חכמים אסרו דברים הרבה והלא

 על תתגנו שלא בתקנתן הועילו מה מגולה נכרית בפאה יוצאות היו דאלו ועוד השערות לגמרי מכסה הוא וגם השער לכסוי ביחוד דעביד ממטפחת

 ממש בראשה המחוברים עצמה שערות אלו שמין בברור ידעו מגולות בשערות שהולכות יראו שבעליהן כיון הלא מועט שער להן שיש שידעו בעליהן

 על אנשים שנושאים שער של כובע כמו קשוט להוסיף כדי הרבה היה ששערן הגם הנשים כל נכרית בפאה רגילות שהיו הנזכר החכם חשב ואולי

 מגבעת היא נכרית פאה המפרשים בשם הוא שכתב הפירוש הוא זה ושבוש לטעות שהביאו ומה לעיל שהבאתי והערוך ע"ור י"כדפרש ולא ראשן

 כדי ראשה על מגולה האשה אותו תשים מגבעת דהאי סבר הוא. ל"עכ בשער שתתקשט כדי ראשה על האשה אותו ותשים והרבה נאה שער בו ידבקו

 בר יוסי לרבי ליה קמבעיא מאי כ"דא אוריין בר שום דעת על יעלה ולא עלה לא ודאי וזה ראשן על אנשים שנושאים שיער של כובע כמו קשוט להוסיף

 להוסיף דעביד כיון היא כמלבושה פשיטא ונשרף היא כמלבושה או וניצול היא כגופה אי מהו צדקניות של נכרית פאה הנדחת עיר לענין חלק בפרק חנין

 דהך ועוד לעיל שכתבתי כמו והערוך י"כדפרש בהדיא מוכח שאמר מי פרק דבנזיר מלבד קשוט של שלה מלבוש משאר זה קשוט שנא דמאי בעלמא קשוט

 והא יוצאה אשה במה בפרק דשבת המשנה בפירוש לחוד ם"הרמב אלא כן פירש שלא ומצאתיהו ודרשתיה חקרתיהו כבר המפרשים בשם הוא שכתב פירוש

 עצמה שער הן זו נכרית הפאה כאלו כדי ראשה על שמנחת שער של בפאה ולא שבת דהלכות ט"בפי שכתב כיון והערוך י"כדפירש סבר דהוא ודאי

 מכח עצמה שער כמו מכוסה שהיא לומר צריך כרחך על כ"וא ממש בראשה המחברים עצמה שער הן זו נכרית הפאה כאלו כ"וא ממש בראשה המחוברים

 שערן במעוט בעליהן ירגישו שלא כדי מועט שערן שהיה הנשים דוקא אלא נכרית בפאה להשתמש רגילות היו לא אם להקשות ואין. לעיל שכתבתי הטעמים

 קשורה לרפיון או ממקומו נעתק השבכה דלפעמים משום ל"די בזה וכיוצא פשתן או מבמשי יותר' נכרי בפאה דוקא בחרו למה כ"א לנשים ניוול שהוא
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 יהבינן הוה אי ואפילו בעליהן ירגישו שלא כדי פשתן או מבמשי יותר נכרית בפאה בחרו הלכך לצמתן מחוץ מעט נראה ראשה ושער מתרחבת היא בראשה

 אינו ה"אפ לגמרי מגולה נכרית בפאה מיירי הנזכרים מקומות הני בכל נכרית בפאה ולצאת להתקשט היתר ששנו דמה טעותיה הנזכר להחכם ליה

 החכם דעת על שעלה כמו רבים ביה דבקעי בחצר או בשוק מגולה נכרית בפאה לצאת נשואות לנשים להתיר ליכא לדבר זכר ואפילו ראיה להביא יכול

 הזה הטורח כל טרח בחנם כ"וא בו בוקעין הרבים שאין בחצר דוקא מיירי נכרית בפאה ולצאת להתקשט היתר ששנו דמה לפרש שאפשר מפני הנזכר

 מנהג דהיינו יהודית דת משום' אפי אסור ואינו בו בוקעין הרבים שאין בחצר לילך לה מותר מגולות ממש ראשה בשערות אפילו דהא הנזכר החכם

 בשוק אלימא היכא זירא' ר בה הוי ראש פרוע משום בה אין קלתה יוחנן ר"א אסי' ר אמר המדיר בפרק בהדיא כדמוכח ישראל בנות שנהגו הצניעות

 בה אין דקלתה יוחנן' ר דאמר כן אם ן"והר והתוספות י"ופרש' כו בעלה תחת שיושבת אבינו לאברהם בת הנחת לא כ"א בחצר ואלא היא יהודית דת

 דלא מבוי ודרך לחצר מחצר ומשנינן בחצרה נזהרת אשה שאין נפקן כלהו כ"וא ראש פרוע משום בה יש מיהא קלתה דבלא משמע ראש פרוע משום

 מדברי בהדיא משמע וכן בה לן לית פרועות ממש ראשה שערות אם' אפי בו בוקעין הרבים שאין דבחצר משמע בהדיא הרי. כ"ע רבים בה שכיחי

 ואחת פנויה אחת בשוק ראש פרועי ישראל בנות ילכו לא ל"וז שכתבו א"כ בסימן העזר אבן הטור ומדברי ביאה איסורי מהלכות א"בפכ ם"הרמב

 לא דהא ליכא צניעות מנהג משום ואפילו בה לן לית בו בוקעין הרבים שאין במקום אבל בשוק דוקא משמע בשוק לומר שדקדקו וכיון. כ"ע איש אשת

  צניעות מנהגי אלא התם לכתוב נחתו

 בדבר תשובות שתי דהא בו בוקעין הרבים שאין בחצר דוקא דמיירי בחצר נכרית ובפאה בכבול אשה יוצאה דתנן הא לפרש אפשר היאך להקשות ...ואין

 דכוותיה ממילא דאסור הוא דוקא ה"דלר משמע הרבים לרשות בכבול יוצאה שאינה ברישא מדקתני רבים ביה דבקעי בחצר' אפי הוא בכבול מדיוצאה חדא

 אלא שוים דשניהם נמי הכי אין שבת איסור דלענין ל"די רבים ביה בקעי בדלא דוקא חצר דהאי לפרש ל"ה כ"דא ועוד הדדי בהדי להו' מדכייל נכרית פאה

 ואינה ברישא קתני דלא הא לי ניחא ובהכי רבים ביה דבקעי לחצר בה לצאת דאסור הוא יהודית דת דמשום אחר ממקום איסור עליה רכיב נכרית דפאה

 הגמרא פירש דלא והא עליה רביע יהודית דת דהרי משום אסור בחול' אפי הרבים דלרשות משום והוא בכבול כדקתני הרבים לרשות נכרית בפאה יוצאה

 ליה יהבינן הוה אי ואפילו יהודית דת מענין ולא שבת איסור לענין אלא איירי לא דהכא מקומו כאן דאין משום הוא רבים ביה בקעי בדלא דוקא חצר דהאי

 דשבת מהמשנה לדבר זכר אפילו ולא ראיה להביא יכול אינו ה"אפ רבים ביה דבקעי בחצר ואפילו מגולה נכרית בפאה דמיירי טעותיה כל הנזכר להחכם

 דת אסור לעולם אבל איסור כאן אין דשבת לתא משום היינו דקאמר בחצר נכרית ובפאה בכבול אשה יוצאה האי לפרש שיש מפני יסודו עיקר עליה שבנה

. ותשכח דוק דשבת ראשונה במשנה גופיה בשבת כהוייתו הדרך זה ן"והר ש"הרא כתבו וכבר בגמרא וסלולה כבושה זה ודרך עומד במקומו ויהודית משה

 שאין בנשים מותר הראש משחורי הנודר' ד פרק בנדרים דתנן מהא עליה להשיב שאין ומבוררת מבוארת ראיה להביא משלי נופך אוסיף ואני ה"הגה+)

 לעולם נשים אבל י"ופרש מיכסו לעולם נשים אבל רישייהו דמגלו וזימנין רישייהו דמיכסו זימנין אנשים ט"מ בגמרא ומפרש אנשים אלא הראש שחורי נקראין

 הרואה עין לחוש בשער שתתקשט כדי מגולה נכרית בפאה רגילות היו הנשים שכל איתא ואם. כ"ע בלבנים שעה כל ועטופות הראש שחורי שאינם מיכסו

 ראשן על שעה בכל עטופות דנשים מטעם נשים ולא אנשים אלא הראש שחורי נקראין שאין לומר אפשר היאך קשה כ"א הנזכר החכם דעת על שעלה כמו

 שאינן כיון מסתברא איפכא ואדרבא מגולה נכרית בפאה שהולכות כיון שחורים בשערות רק בלבנים ראשן על עטופות אינם שהרי ליתא הא הלא בלבנים

 ה"בהג גם(+ ה"הגה כ"ע. מידי לא ותו כדפירשתי מחוורתא אלא מאנשים טפי הראש שחורי נקראים הם שחורים בשערות רק בלבנים ראשן על עטופות

  כלל שחר להם שאין דברים כתב הגבורים בשלטי זו שלפני

  גמור שקר שזה יראה בעיניו בסנורים הוכה שלא מי כל והנה...

 יכשל שלא וכדי הבלים הבל בטלים דברים הם כי הנזכרים הגהות בשתי שכתב מה בכל ועקר כלל אליו תשמע ולא לו תאבה לא אני אומר כן ...על

 :טעותו מקום על עמדנו כן על זולתו בהם

 עיקר האיסור משום מראית עין]דרבנן[

 גיבורים]עה ג[וע"כ כתב במגן 

 וכ"כ הגר"מ פיינשטיין באג"מ לעיל

  ט סימן א חלק יעבץ שאילת ת"שו

 . באשה ראש פריעת משום מהו נכרית פאה שאלה

 זה היתר לי נהירא ולא. ל"עכ בועז יהושע בראשיהם נותנות נשואות שנשים לשערות מכאן היתר ל"נ ל"ז בגליון נדפס( ח"כ) דנזיר בגמרא מצאתי תשובה

. בעלה תחת יושבת אבינו לאברהם לבת הנחת לא כ"דאל. שרי בשערה' אפי' התו ולדעת. מקלתה גרע דלא שרי ודאי וחצר בבית אי דעתיה מאי ידענא ולא

 למד מהיכן רואה ואיני. דשרי איירי מקישוריה למעלה ובגלוי ה"לר ודאי אלא. פשיטא נמי. קישוריה ותחת= הרבים ברשות= ה"בר ואי. נכרית פאה ש"וכ

 אלא. להכי אתינן לא דהא. בהכי קמיירי לא כרחך דעל ותדע. מיירי ה"דבר ל"מנ. נכרית בפאה אפשר הכא מדאמרינן אי. דייק ומהיכא זה היתר פשיטות

 אלא. דאורייתא הראש פריעת הא ה"לר ביה למיפק דשריא למימר איכא מי בשערה אטו מאיר' לר כ"וא. מגולחת באשה אפשי אי למימר בעל מצי דלא משום

 היא. קרחת ונראית נגלה כשראשה. שערה מגילוי כך כל להזהר יכולה שאינה בביתה שלפעמים מפני לבעלה קצת נמאסת היא מגולחת דאשה פ"ה ודאי
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 קרחותה י"ע בעלה על תתגנה שלא. לזה תקנה לעשות לה דאפשר ק"ת קאמר ולזה. השירים בשיר הכתוב כדבר לאשה הוא נוי שהשער לפי. עליו מתגנה

 . בהמדיר' כדאי יהודית ממדת' אסור דבשוק. מקלתה נכרית פאה עדיפא דלא ד"לענ עיקר וכן. בגלוי נכרית בפאה' אפי איסור יש בשוק ולעולם

 לא. ה"בר בה אסירא ה"דבלא משום. נכרית פאה התם תנן לא. תצא לא ה"לר דבכבול וברישא. לחצר נכרית ובפאה בכבול יוצאת אשה בבמה דתנינן והיינו

 שם כן כתבו לא' שהתו פי על ואף. ודוק בשבת' ואפי שריא בחצר דאבל למימר צריכא. מותרת דבחצר בסיפא אלא. בשבת בה תצא דלא לאשמועינן אצטריך

 . לשם המשנה' בפי ד"בס ש"עמ

 אבל. כדפרישנא הראש פריעת משום ביה דשייך. שער במקום הראש בגובה הנתונה נכרית בפיאה אלא אינו. לאיסורא דכתיבנא למאי דאף לחלק ל"נ מ"ומ

 .ט"ס יעבץ ד"הנלע שבחוץ תכשיטין כשאר אלא הוי דלא. בה לן לית שערותיה שכלים במקום. ובצדעים פדחתה על השבכה מן למטה בנתונה

  עה סימן וקציעה מור

 ערוה הוי לא בעלה דלגבי גב על אף נכרית בפאה הדין שהוא ל"נ כך. ביחוד ש"לק דאסור היצר דטרדת לתא משום ביה דאית, לכסותו שדרכה כל ודכוותיה

, שבע באר ספר לי היה לא קצרה תשובה אותה שכתבתי ובעת. ה"בעז דבר פשר שם ויעוין'( ט' סי יעבץ שאילת עיין) בתשובה כתבתי וכן) ל"הנ מטעם

' ז' סי) ב"ח יעבץ בשאילת( י"בכ) בדבר תשובות שתי עוד ועיין, פדואה י"מהר הגדול לדעת שכוונתי לאל שתהלה ומצאתי רב זמן אחר בו ת"הי שזכני

 ועיין. לבעלה אלא ערוה ראיית משום התירה שלא היא כך ע"דש הגה בעל דעת שגם, לומר ואפשר  .כנגדה ש"ק לקרות אסור לאחרים מקום מכל'( ח

 דשרי ראש פריעת לענין ה"דה הגה לבעל ליה דפשיטא הבין[ ה ק"ס] א"ובמג. ש"ע, ראש פריעת לענין כמו, שוה נכרית פאה כל לא גם כי ל"הנ בתשובה

 .ו"קט' בסי ולא א"כ' בסי לא, ע"באה לה מייתי לא דהא תדע, ש"כמ אלא היא ולא. לגמרי לה

 והוכחה ראיה ריח שום בלי אפכא בתר דאזיל מריה ליה שרא, דכדי ובמילי דחיטתא בגילא רבה לגברא דדחי גובריה רב כמה, א"מבמג מאד ונפלאתי

 בבאר שהביאם פדואה י"מהר הגדול הרב ודברי. לחסידותיה שבקיה, לו יגיד מקולו רק, להועיל ולא לעזר לא לו הוא מקום מראה אלא ואינו, עקר כל

 .וימין שמאל נטה ולא נזוע לא ומנה ל"הנ בתשובתי לדעתו יפה שכוונתי וכמו, וקיימין שרירין אבל דחויים לא כעקר טעם בהם יש זה בענין שבע

 

  ז סימן ב חלק יעבץ שאילת ת"שו

 לא. להביאו לו ראוי' שהי במקום זאת גם אף, ליה תלי כיפי לא שהביאו מ"ובד ולכאן לכאן עולה אחד זכרון' כו ראשון זכרון העלה לא ש"מ ידידי' אהו תשובה

. כ"ג טבעי נגד והוא קצרה דרך אדם ישנה לעולם ש"מ נגד יתר שפת להאריך לי ומה מקומו שהוא ע"בא ולא ח"בא לא כלל להלכה קבעו לא ע"ובש הביאו

 בימי ההיא בעת השגתי שלא האלפסי ספר ש"וכ. רשום ספר שום עדיין ל"הי לא( ט"ס) ע"שי שבספרי הללו דברי שכתבתי בשעה כי אגיד האמת אכן

 כותבי בעת ג"בש מעיין הייתי ואלמלי. ההיא בעת ג"בש לעיין יכולתי לא בהכרח כן על. שעה על בידי' הי שאול בו שעסקתי גמרא כרך ואפילו, חרפי

 ש"ממ כ"ג להסתייע שחשב רואי אחרי ראיתי. ל"הנ ספר לקנות חסדיו ברוב ת"הי שזיכני אחר אמנם כי. נגדו לכתוב יותר מוצא הייתי ודאי אזי. ל"הנ

 והם ממש בהם אין ראיות בחבילות שהרבה מה וכל. רוח ורעות הבל הכל והנה, אחרות מסוגיות גם לחצר= נכרית בפאה= נ"בפ אשה שיוצאה בשבת

 דבריו הובאו, הדור גדול בזה שקדמני( ספרים לסגל עוד שזכיתי אחר) ראיתי שמצאתי גם מה .למעיין מבוארים הדברים כי בכך אאריך ולא, כנגדו עזר

 . בעולם ופקפוק גמגום שום בלי נגדי כשמש וברורים יפה בעין בהם למסתכל ומאירים מספיקים, בילדותי שכתבתי אלה דבריי אכן, ש"בסב

 חוטי. נכרית לפאה ענין זה מה אבל, ודאי משמע= הרבים לרשות= ה"לר דיוצאת בזו נסתפק מי כי, ונשתבש עכביש בקורי נתלה שער מחוטי ו"יצ ידידי ש"ומ

 שבמקום נ"בפ כ"משא, היטב באר ד"בס בספרי ש"כמ, דשרי מודינא ג"כה ב"רע פ"וע, לצמתה מבעד החוץ תלוין ויוצאין בשערה שקשורין הוא א"ד שער

 בדינו זכה לא, מאד בזה נסתבך ג"ובש. ספק בלי ופרח כפתור והוא. ודעת טעם בטוב ד"עפ המשנה לשון ונתיישב, ה"בר בה ונאסרה. עומדת ממש שערה

 . דעתו על עלה שלא מה, טלאי ג"ע טלאי לו עשה וידידי, לעולם בו יזכה ולא הלזה

 להאריך ואין, הפשט לתחום חוץ ויצא, דנהרדעה לשוקא בו לצאת ח"לת הוא גנאי באמת'. כו חוץ ביוצאת אלא אינה ושם כאן הגמרא עיקר וכל ע"ומש

 להעמיק שצריך תדע רק בני שאל. לשאול לך שיש שאלות כל מ"מ'. כו אינש קאים לא ש"מ עד ל"רז אמרו וכבר. מאליהם כלים כי. הללו בטלים בדברים

 דינקותי דהך גב על ואף. עוד/ ויחכם/ לחכם תן ד"ע דבר מתוך דבר להבין בו להתגדר בדברי למעיין מקום להניח מנהגי כי, הראשונים אחד כבדברי. בדברי

. כוותי רבה דגברא משמיה ומתאמרא אנא מזלא דבר מילתא בהא ש"כ, זקנים טעם בהן ויש, טובא שמעתתא נהירן מ"מ, שנה מארבעים יותר לי זה, היא

 .ץ"יעב. עומד אני ובמקומי. דבר פשר ש"כמ עדיפא ודידי, כלום זה דבר בהתר שייר ולא. סאה גדש ל"ז הוא אמנם

  ח סימן ב חלק יעבץ שאילת ת"שו

 שבקיה מונח מקומו זה בדבר לבטלה דבריו והוציא לו הוא מקום מראה אלא ואינו. שפתים ודבר יתר בשפת ש"בב שהביא הגדול ד"ע חולק א"והמ

' הי א"המג כי בני וידעתי. סברא ורושם ראיה וריח טעם בלי לו יגיד מקלו כי אף דחיטתא בגילא מידחי דלא רבה לגברא למדחפיה רבותא. בהא לחסידותיה

 גם ומה טובא דטרידנא ותו. בכך להתעכב ראיתי לא מתחלה לכן. צער ומגדלין שאמרן למי נאין ואינן שער מחוטי עכביש בית לך שארג הזה בדבר בעוכריך

 טעותיה יהבינן ואפילו כלום לו שוה ואינו ק"מ ידע ולא דברי להבין לבו שם לא כן על. במוחו השבוש נשתרש כבר. הירושלמי ד"עפ ג"דש ליישב ש"ומ. עתה

 ממנו יגהה לא ז"לפד ואף. דין אינו להקל וסופו להחמיר תחלתו דן שאתה דין כל ועוד. עליה נפשיה למשכוני ליה ניחא ש"בב אם אף. עלינו' הירו אחריות אין

 אם ליה אכפת לא בחצר ואף א"במ אבל. תענוגיה בבית עמו בהיותה עליו תתנוול שלא. דידיה לתא משום אלא במגולחת דבעל קפידא אין אומר אני כי מזור

 כל עליו תלוי כי. גובריה רב ואם. זה מצד ג"בש לדעת אין תעלה רפואת כי ברור הדבר הרי. הכי משום נ"לפ צריכה אינה הלכך. לחברותיה קרחת תראה

 היא אחת לא ביחוד לו וגם. ממנו לגדולים פ"כ אירע כאשר. בהם נכשל כ"א אלא עליהם עומד שאינו תורה של בגבורה הגבור יתהלל אל מ"מ. הגבורים שלטי

 רב איברא. נינהו קני קטלי ש"ובב פ"מהרי אטו כלום של הוכחה זו אין כן על. שחדש מה שנוטל( א"סמ) ע"בשי בזו בכיוצא ד"בס עליו ש"עמ. כלל חדוש ולא

 ולא למיקם תהא דא. נאמן במקום יתד ותקעתי. לאריות סניף שנעשית. גרים נמי( עדנא בלא תעלא) דידי ומזלי. מחמירים שהם ש"כ. חילייהו ונפיש גוברייהו

 גם. המונים המונים שונים בעיונים טרודים רעיוני בשגם. ממש בהם שאין חבילות בתשובות תקיפני ולא עוד תטריחני אל ידידי ומעתה. ריקם דיליף כמאן

. מאומה כל והעלמה מהשמטה. חזקה עמה שיש בטענה ממש דבר איזה פ"פ לך יש אם רק. תלמידיך מן דעתך להסיח כך כל ליבטל רשאי אינך אתה

 יותר בענין הארכתי וכבר. יקר הזמן כי פנאי לי אין. ועקשות ריקנים בדברים הזמן לאבד אך. אודך אני גם. תטול הרבה שכר ידך תמצא אשר כל תודיעני

 .ט"ס יעבץ. מדאי
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 י קצנלבוגן"כמהר החיד"אוכ"פ מרן 

 שו"ת שנות חיים שטז דבזה"ז יש להחמיר יותר. מהר"ש קלוגרוכ"פ 

 בהגהותיו או"ח עה החת"סוכ"פ     ממונקאטשוכ"פ הרב 

  'הדין את ןלית םעתידי מקרוב םחדשי היתר' והמורי נ"בפ להתקשט נשואה לאשה דאסור פשוט ל"נ לכןוכתב ' ]אהע"ז כא[השל"ג אתודחה  בעצי ארזיםוכ"פ 

 ]ומודה שהמשנה מיירי בפאה גלויה[עיןשבת ו ה בועז אות א דרק בחצר שאין בוקעים בה רבים שרי אבל לא ברה"ר משום מראית תפארת ישראל וכ"כ 

 אמנם בשאר מפרשי המשנה שם משמע דשרי.

אמנם מרבים מהם נראה שהמנהג  עיי"ש שהביא כמה וכמה פוסקים לאסור –]יבי"א ח"ה ה וח"ד ג הרבנים מאזוז והגר"ע יוסףובכלל אוסרים מכל וכל 

  .[היה להתיר הן בארצות אשכנז והן אצל הספרדים והם מנסים לבטל מנהג זה

  ]הרב אליהו התיר עם כובע מעל הפאה אע"פ שרובה גלויה כפי שהולכת אשתו הרבנית שתחי'[וכן נראה דעת החיד"א והרב אליהו לאסור

 ,להחמיר נוטה השדי חמדוכ"נ דעת 

 נישואין הנהגות( זוננפלד ח"הגרי) ופסקים הנהגותוכ"כ ב

 ישראל דארעא מרא ספרנראה שאינו איסור מוחלט  9 הערהושם  .נכרית בפאה לילך לנשים איסור נהגו שבירושלים ל"זצ סלנט ש"הגר בשם מסר רבינו. ח

 .עין מראית משום בזה יש לדעתו מ"מ, בפוסקים שונות דעות בזה שיש שאף התבטא שרבינו יהודית דת' בקונ ועיין. ב"מ' עמ

 צח סימן בקיצור ותשובות שאלות - ה חלק רב לך עשה ת"שולאסור אך לא מכל וכל וכ"כ ב  וכ"נ שיטת הגרח"ד הלוי

 בינתיים אך. הכשרות ישראל בנות כדרך ממש של כיסוי ראשך שתכסי ויסכים, אתך שהצדק, הזמן בהמשך מעצמו יבין, לעתיד שבעלך ומאמין מקוה ואני

 נוטה שדעתי( שם) בספרי כתבתי וכבר, המובחר מן ראש - כיסוי אינה זו אמנם. נכרית בפאה ראשך שתכסי מציע אני, ביניכם מיותרים חיכוכים למנוע כדי

 .ממש של ראש - לכיסוי כאמור ויסכים ישתכנע לעתיד - שבעלך עד, היתר לנהוג שלכם במקרה כדאי, נכרית  פאה מתירים שיש כיון אבל, לאסור

 

 חב"ד

 עה סימן חיים אורח הרב ערוך שולחן

 :איש באשת התורה מן אסור שהוא פרועה וראשה יוצאה משום בה ואין לגלותה מותר וגם כנגדה לקרות מותר לכסותה דרכה אפילו נכרית ופאה
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 אגרות קודש טז עמ של

 אם בנסיון האשה עומדת זפע שבכל כיון מעמד מחזיק אינו אלה בדורתנו ר"בעוה טיכל במטפחת שכיסוי פ"כ זה דעת גליתי כבר הראש כיסוי אודות ש"במ

 הרי שייטל בלבישת כ"משא במציאות גם לפעמים או בדמיונה אלא שאינם אף המלעיגים מפני תתבייש שלא מפני' כו או מהם חלק רק או שערה כל לכסות

 שתלך ומה נכונה היותר הדרך זוהי הרי זה על מסכימים ושניהם השערות שתגלח שכותב כפי ובפרט ב"וכיו במסיבה כשנמצאים השייטל להסיר אפשר אי

  ו"ח פרצה בגדר זה אין אם במקומם העניו לברר צריך שכמובן אלא זה על כלל מקפידים שאין דורות איזה כבר הרי מגולה בהשייטל

 אבות דר"נ פרק מב
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 שבעלה הרביעית. חדש ד"כ עד שמניקה השלישית[. לתשעה] שיולדת השנייה. מבעלה[ ונזופה( ]ונקופה) מביתה וגרושה נדה דם אחת חוה על ועשרה

 השמינית. לעולם מוליד האיש אבל מלילד עומדת שהיא השביעית. מהרה מזקנת שהיא הששית. אדם כל עם תדבר שלא לה מקנא החמישית. בה שולט

 אנו אומרות הן מה המטה לפני בתחלה יוצאות הנשים לפיכך) כאבל מכוסה ראשה[ לשוק] יוצאה התשיעית. כאיש מתפרנס ואינה הבית בתוך יושבת שהיא

. אמנו רבקה את קבר יצחק. אמנו שרה את קבר אברהם אבינו באבותינו מצינו שכן קוברתה בעלה כשרה היתה אם העשירית(. עולם באי לכל מיתה גמרנו

 :לאה ואת רחל את קבר יעקב

 עיין במאמר של הרב גינזבורג שמסביר שיטת הרבי לחייב פאה לכתחילה ועדיף לדידיה ממטפחת ושאר כסוי ראש.
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 בתשובה זו חזר הר"י משאש מתשובתו מתשיד)אלף תתפד(שם התיר פירוע ראש.
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 עיי"לבמאמר מתשנ"ב שהתיר לכתחילה בשופי ושכך ראוי לנהוג.

 סיכום

הזה שרבתה הפריצות ורבה העירבוביא בין נשים לגברים יש להתיר בשופי לבנות ישראל הצנועות  דבדור נלענ"ד

 והחסודות לילך עם פ"נ למען יהיו נאות יותר לבעליהן מהנשים הזרות ולא יבואו לידי היהור.

כדברי  ועוד נ"ל דהשתא הפאה הינה סמל ליראת שמים ושייכות לציבור החרד לדבר ה' וליכא מראית עין כלל

 הגר"מ פיינשטין.

ועוד נ"ל שבציבור הדתי לאומי שבו רבות הנשים המקטינות את כיסוי ראשיהם ומכסות רשן למחצה לשליש ולרביע, 

ומשם פרצה המגפה] ר"ת מ'שום ג'ילוי פ'את ה'ראש[ ופשתה המספחת להוריד לגמרי את המטפחת, צודק וצודק 

לגילוי ראש לגמרי ולכן מצווה להקל וכדברי הרב משאש דאף נשות הרבי מליובוויטש דכיסוי ראש במטפחת יוביל 

האברכים והרבנים יש להם ללבוש פאה לכתחילה. למען תראנה ותווסרנה הפרוצות ויראו כי הצנועות יפות 

 ונאות מהן.

ם למען הפיל המחיצות הקיימות בין הציבוריועוד נ"ל דעדיף הכי שילכו כל הנשים יראות השמים באותה הצורה 

 יראי ה' החרדי והדתי, ] וראוי היה שאף בצורת הכיפה נשתווה, או כולם סרוגה או כולם שחורה[.
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 לגר"ש הבר שליט"א את צנועים חכמה

המהרהר אחר מנהג שנהגו בו מודיע דעתי שכל  לסיום ראיתי לנכון לצטט את מה שכתב הרב שטרנבוך בכרוז שפירסם בעניין זה הריני

 רבבות אלפי
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