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גדולי הדור מעדיפים
בירושלים יש תקנה
מטפחת על כל פאה
קדמונית לאסור כל פאה!
אפי' פאת קש (הסטייפלר) [אפי' על פאת קש] ,ועודדו על כך!

כתב הגר"ח קנייבסקי
תע"ה) שאביו הסטייפלר אמר לו ,שבירושלים
(בספרו דרך שיחה ח"ב עמ'

.16
בפאת

שום
קש

היתר!

(מדברי

רבותינו).

הגר"ח קנייבסקי שליט"א כתב ,שלא מסתבר להתיר
לספרדים לצאת בפאה ,מאחר שאבותיהם לא נהגו בזה.
(במכתב מכ"ז סיון תשס"ט ,ניתן להשיג את המכתב במס' .)054-8479328
ישנם גם הרבה עובדות שהורה הגר"ח לבטל שידוך על כך.

זצ"ל ועוד ,את כל המחליפות למטפחת ברוב ברכות.
להשיג את המכתב .)02-5810763

(ניתן

והגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר לרה"ג ש.י.
"השם לנגדי") בזה"ל 'זה פשוט שאשה שהולכת במטפחת,
צנועה יותר מאשה שחובשת פאה' (פרטים .)03-5743434

(בעמח"ס

מעידות בנותיו של הסטייפלר זצ"ל ,הרבנית ברזם והרבנית
ברמן תליט"א ,שאביהן לא קנה להם פאות לחתונה( .כלי ראשון

(פרטים בטל' הנ"ל).

 057-3100170בשעות הערב המאוחרות)

ובתו של הגר"ח כתבה משמו שאין להם
שום היתר (ניתן להשיג את המכתב במס'

שאלה מישהי את הרבנית בת שבע קנייבסקי ע"ה ,במה
לכסות הראש ,וענתה – במטפחת ,ועל אף שהסבירה לרבנית
שיש לחץ חברתי ,הרבנית עמדה על דבריה (כלי ראשון

גם הגרי"ש אלישיב זצ"ל אמר
שאין להם שום היתר ,והם
בכלל אל תטוש תורת אמך.

.)08-9790847

הנ"ל).

(בביהמ"ד תפארת בחורים ,כסליו תשס"ט .וכ"כ תלמידו הרה"ג
מ.מ קארפ שליט"א משמו .ניתן להשיג את המכתב בטל'

הגרי"ש אלישיב זצ"ל אמר שמטפחת עדיפה מכל פאה,
מכיון שבמטפחת אין מח' בפוסקים ,וכלשונו 'מטפחת זה
גלאט'( .כ"כ תלמידו הרה"ג מ.מ קארפ שליט"א משמו .ניתן להשיג את
המכתב בטל' )054-8479328

.)054-8479328

אמו של מרן החזו"א זצ"ל הלכה עם מטפחת .וכן נהגה אשת
הגר"א לופיאן זצ"ל( .קונטרס התנערי מעפר).

.)054-8479328

מנכדו הרה"ג אשר ברגמן שליט"א).

וכ"כ הגר"ש וואזנר שליט"א יחד עם גדולי הדור
והאדמורי"ם (במכתב מאלול תשל"ה .ניתן להשיג את המכתב בטל' הגרא"מ שך זצ"ל התעקש שהרבנית לא תצא בפאה (עדות
וכ"כ הגר"נ קרליץ שליט"א

(בספרו חוט

השני ,הל' שבת ח"ג עמ' רצ"ד).

וכ"כ הגר"י צדקה זצ"ל

(במכתב חשוון

תשנ"א .הובא בספר דברי שלום עמ' פו .ניתן
להשיג ב.)054-8447161 -

מה גם שהפוסקים הספרדים הקדמונים אסרו פה אחד.

בן

תורה  18 -סיבות  -למה לא פאה נכרית

הגר"נ קרליץ והגר"ש אויערבך שליט"א כתבו
במכתב (מער"ח סיון תשס"ד) בזה"ל 'למטפחת יש

יש תקנה קדמונית לאסור כל פאה .והובאה עדיפות יותר מכל פאה ,כי בזה יוצאים י"ח
תקנה זו בספר 'מרא דארעא דישראל' בשם הגרי"ח כל הפוסקים ,ויש בזה חיזוק גדרי הצניעות' .ושם
בירכו את המחליפים ברוב ברכות.
זוננפלד זצ"ל (עמ' פ"ה).
ובמכתב נוסף (ט"ו טבת תשנ"ו) בירכו הגר"נ גשטטנר (בעל
לספרדים
אין "להורות נתן") ,כ"ק האדמו"ר מויזניץ והגרמ"י לפקוביץ

אפי'

בס"ד
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מכשול סירוק הפאה
(פוסקים).
בשבת!

בשו"ת בית יצחק שמלקיס (חאו"ח ססט"ו) כתב שהמציאות
מוכיחה שנכשלים בסירוק הפאה בשבת (הביאו חזון עובדיה,
אבלות א' עמ' תע"א).

"צריך האדם להיות מתבונן ,מה הוא הדרך האמיתית לפי חוק התורה" (מסילת ישרים פ"ג).
"הנקיות היא גם כן ממה שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר ,מפני היות הלב עדיין
נגוע קצת ,על כן תמשכהו להקל לו" (שם פ"י).
בירורים כלליים ב – .054-8479328
אנו זקוקים לסיוע!  .1צלם והפץ באזור מגוריך \  .2התקשר ותרום  143 = ₪ 10עמודים \  .3התקשר לקבלת חומר להפצה באזור מגוריך.
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פאה שאינה קלועה איסור
גמור הוא! (מדברי רבותינו).

נכשלים בזה ,ראשי ישיבות ,ממש גדולים וצדיקים
גמורים ,גם האשה היא צדקנית גמורה'( .ניתן להשיג את
השיחה .)02-5810763 -

הגר"ש וואזנר שליט"א ,כתב בספרו בזה"ל 'סתירת קליעת
ובמאמר תחת הכותרת 'דברים נכוחים למביני דעת' ,נאמר
שערה באשת איש [פירוש  -שיער שאינו קלוע אלא פתוח],
בזה"ל' ,והוסיף מרן הגרי"ש זצ"ל לתלמידו הגרב"צ קוק
לית דין ולית דיין דאיסורא גמורה הוא ,גם כשהולכת
שליט"א [כמובא בכתביו מאותה תקופה (תשס"ט)] שבעיה חמורה זו
בפאה נכרית ,דאין הנידון גילוי השערות אלא צורת השערות'
(שבט הלוי ,בהקדמה לחלק א').

עוד כתב בספרו בזה"ל 'ופשוט אצלי ,כי
פאות נכריות המודרנים בזמן הזה [שנת

התשל"ג!] הם בגדר עוברת על דת
יהודית לצאת כן ברחובות קריה' עכ"ל (שם
בהקדמה לחלק ב' אות כ"ה).

ובמכתב כתב בזה"ל 'הפאות החדשות ברובן הגדול אינן
לפי גדרי הצניעות' (מכתב מט"ו טבת "תשנ"ו" ,שפורסם
בכתב ידו של הגר"ש ,וחתומים עליו הגר"נ גשטטנר
(בעמח"ס שו"ת להורות נתן) והגרמ"י לפקוביץ זצ"ל ,ועוד
מגדולי הדור -ניתן להשיג את המכתב .)02-5810763
ואת אותו הלשון של המכתב הנ"ל ,כתבו
גם הגר"נ קרליץ והגר"ש אויערבך
שליט"א במכתב אחר (ער"ח סיון תשס"ד .ניתן

של 'מראה טבעי' אין זה בעיה הקיימת רק בפאות מסוימות
בלבד אלא שכך הוא המצב בדרך כלל בפאות זמנינו עכ"ד

וכו' .לאחר מכן ,בשלהי חודש חשוון תשס"ט ,זכינו בס"ד
ונכנסנו אנו הכותבים קמיה מרן זצוק"ל ,לשמוע באופן אישי
את דעת קדשו בעניין הפאות ,ואמר לנו כהאי לישנא 'הפאה
שהלכה הסבתא  -כשר' עכ"ל' .ע"כ .והוסכם המאמר
בכת"י ובחתימת הגאונים מורי ההוראה שליט"א .וז"ל
החותמים  -הגרמ"מ קארפ שליט"א ' -הדברים נכונים
לאמיתה של תורה' .הגרמ"מ לובין שליט"א (מו"צ בביה"ד
דהגר"נ קרליץ שליט"א וחתנו של הגר"נ שליט"א) ' -בודאי מוטל על
כל אחד ואחד לתקן הדבר' .הגר"י ליס שליט"א ' -הדברים

שנכתבו בענין הזה ,הם צריכים להיות פשוטים בתכלית
למי שרוצה לדעת האמת' .הגר"ע אויערבאך שליט"א -
'וטוב ויפה המאמר הנ"ל' (להשיג את המאמר בטלפון 050-4123128
בין השעה .)14.00 -14.45

להשיג את המכתב בטלפון  02-5023418או להאזין
הגרש"ז אויערבך זצ"ל אמר להמשגיח
.)073-2338800
הגר"ד סגל שליט"א בזה"ל 'מה הם
הגר"ג נדל זצ"ל (תלמידו המובהק של החזו"א) אמר בזה"ל טוענים שגם פעם הלכו עם פאה ,פעם
'אפי' אילו בעבר לא היה פוסק אחד אוסר ,כיום בפאות של זה היה קש ,אצלי זה מאוס מאד'.
זמנינו לא היה אחד מתיר ,שאלו לכל ילדה ברחוב ותאמר לכם (כן העיד המשגיח בשיחה ברמת שלמה י-ם ,בשנת תשס"א ,ניתן להאזין
אם מותר או אסור'( .פורסם ע"י ארגון "עוז והדר לבושה" ,רח' קושניר ב.)073-2338800-
 21ב"ב .)03-6761454
[ואמר הגרש"ז לתלמידו המובהק הרה"ג מרדכי הכהן שליט"א,
'שהוא לא רואה צד היתר בזה'( .כן העיד הרב בכנס צניעות אב
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איסור מראה טבעי בפאות
של היום! (מדברי רבותינו).

הגרי"ש אלישיב זצ"ל פסק בזה"ל' ,האשה עם הפאה של
היום זה ממש ערוה ,זה נראה כמו שיער לגמרי,
בוודאי שזה אסור ,כל הנידון הוא בפאות כמו לפני
מאה שנה ,ואפי' קצת יותר יפה ,אבל לא כמו שהולכים היום

ועוברת על דת יהודית ותצא בלא
כתובה'( .שיעור כ"ח תשרי תשס"ט ,ניתן להאזין
בטל'.)073-2338800 -
והוסיף הגרי"ש זצ"ל בשיחה
תשס"ט) בזה"ל 'הצרה של הפאות זה פרוץ מאוד ,כולם
(י"ט כסליו

תשע"ב .ניתן לקבל דיסק לשמיעת הכנס כולו  .054-8447161ניתן לשוחח

עם הרה"ג מרדכי כהן שליט"א בטל'  .)02-5864706ולתלמיד אחר אמר
בזה"ל' ,זה כואב לי יותר מהכל'[ .כלי ראשון .]052-7640047
ועל דרך דברי בנו הגר"ש אויערבך שליט"א שכתב בזה"ל
'ראיתי את צערו הגדול של אאמו"ר ז"ל על הפאה הנכרית
שנתפשטה בקרב שלומי אמוני ישראל ,ה' ירחם'( .מכתב ח' טבת
תשנ"ו .ניתן להשיג בטל' ].)02-5810763
וכבר זעק הגר"ש שבדרון זצ"ל על
פאה שראה בשנת התשי"ד והיתה
נראית כשיער ,וצווח בזה"ל 'הלא אף
אם נניח שפאה מותרת ,אין שום פוסק

שמתיר ללכת עם פאה שנראית כשיער' ,אחוצפה' ניתן לקבל עוד הרבה עובדות נוקבות כיוצ"ב ,וכן בירור מקיף
'טרף' ותפילתה בהדלקת נרות תועבה'( .שיחה בשנת בנושא זה בטל' .054-8472420
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התשל"ט ,ניתן להאזין ב.)073-2338800-

חילול השם! (הגר"מ שטרנבוך שליט"א).
הגר"מ שטרנבוך שליט"א כתב על החובשת פאה

וגם התריעו אז במכתב [תשל"ה] כ"ק האדמו"ר
מגור בעל הבית ישראל ,כ"ק האדמו"ר מלעלוב בעל
הברכת משה וכ"ק האדמו"ר מביאלא בעל החלקת יהושע זצ"ל ,האסורה משום צניעות ,בזה"ל 'ואם היא אשת בן תורה ,האיסור
ועוד מגדולי הדור ,על מה שנפרץ בזמנם 'שנשים נשואות לובשות חמור כמה וכמה ,כיון שלומדים ממנה להתיר ,וזהו חילול
פאה נכרית הדומה לשיער'( .ניתן להשיג את המכתב ב 02-5023418-או השם' (שו"ת תשובות והנהגות ח"ה סי' רס"א).
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ולגבי איסור עבודה זרה ,מלבד גדר חילול ד' הנ"ל ששיך גם לגבי
להאזין ב.)073-2338800-
איסור עבודה זרה ,ישנו גדר חילול ד' נוסף ,דהנה כתב הגר"מ
(מדברי רבותינו) שטרנבוך שליט"א בזה"ל 'וידועים דברי רבינו החזו"א זצ"ל
הגר"מ שטרנבוך שליט"א פסק 'שהמברך נגד (מועד לח) שהנהנה מדבר שנוצר בעבירה הוי חילול השם נורא
פאה שאסורה משום צניעות ברכתו ברכה
מאד ,שמראה שאינו חס לכבוד שמים .ובודאי שערות אלו
לבטלה' (שו"ת תשובות והנהגות ח"ה סי' רס"א).
שנתגלחו לכבוד ע"ז ,אשר אין לך מרידה בכבוד שמים גדול מזה,
והדברים מותאמים לדברי הגרי"ש אלישיב
איך אפשר להנות ולהתיפות בזה' עכ"ל( .שם סי' ר"ס).
זצ"ל הנ"ל שאמר 'זה ממש ערווה'.

ברכה לבטלה!

.

וכן לדברי הגר"ש וואזנר שליט"א שאמר
(בכנס הרבבות בבני ברק בשנת תשנ"ג) בזה"ל 'השייטל המודרני  -אין
בינו לבין גילוי הראש ולא כלום'( .ניתן להאזין בטל' .)073-2338800
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הרבה מפוסקי זמנינו לא
התירו שום פאה! אפי' פאת קש.

הגאון הסטייפלר זצ"ל סירב בתוקף להורות היתר בדבר.
מה גם שיש דעות בפוסקים שאסור לברך ברכה כנגד כל פאה וכששאלוהו ,א"כ כיצד נכדותיו יוצאות
(עיין "דעת תורה" להמהרש"ם או"ח ע"ה ב).
בפאה?! ענה  -אל תקחו מהן ראיה ,הם
לא שאלוני [ספר 'דת משה ויהודית' .טל' המחבר
אפילו כשיש  .]02-5825891וכששאל הרב משה בלוי את
הדור) הסטייפלר ,האם להתפשר בשידוך של פאה.
גדולי
(רוב
"הכשר"
הגר"מ שטרנבוך שליט"א כתב בזה"ל 'אין בהכשר זה [של נותני ענה  -וכי יאמרו שהסטייפלר מתיר פאה?!
ההכשר] ממש ,היות וסומכים הם על מה שהציגו בפניהם מסמכים (ספר הכתר והכבוד .ניתן להשיג ב)054-8447161 -
של הזמנת סחורה וכדו' ,על אף שאפשר בנקל לזייף או להעלים גם הגר"ש וואזנר שליט"א כתב בספרו שהוא אינו מורה היתר
חלק מהמסמכים .וגם נתברר שמרבית מהמיבאות מאירופה ומכל לשום פאה [שבט הלוי ,אבהע"ז ח"ה סי' קצט עמ' רטו] .וכן דעת הגרי"י
מקום ,מקור השיער הוא מהודו כי השערות שמהודו הם מטיב פישר זצ"ל (הכתר והכבוד עמ' קלב .ניתן להשיג ב ,)054-8447161 -וכן דעת
מיוחד ,ורק העיבוד נעשה באירופא - .ודעתו של הרב המכשיר הגרב"צ אבא שאול זצ"ל (מקור ב .)054-8479328 -
 -שאפי' בשערות הודו אינו אלא כעין איסור קל דמנהג ,ודי הגר"ע יוסף זצ"ל אסר כל פאה בכל
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עבודה

זרה!

.

לו לסמוך על איזה בירור .אבל אנחנו שסוברים כרוב גדולי תוקף .ופסק ,שבחור הדורש פאה ,אסור
הדור שזה אסור באיסור חמור דעבודה זרה ,צריך בירור ליקח אותו לחתן כי הוא חוטא ומחטיא
מעולה' עכ"ל( .שו"ת תשובות והנהגות ח"ה סי' ר"ס-רס"א).
(ניתן להאזין ב .)073-2338800-ובכרוז בכתב אסרו
הרבה מפוסקי זמנינו כל פאה (להשיג
הגר"י זילברשטיין והגר"נ זוכובסקי,
את הכרוז  .)054-8479328ויש הרבה מגדולי
והגרש"א שטרן שליט"א [שהם הוועדה
החסידות בדור האחרון שדעתם לאסור
שמונתה ע"י הגרי"ש אלישיב זצ"ל ]-הורו
(תמצאם בספר הכתר והכבוד) .וכן דעת הגר"י מאמאן שליט"א (שו"ת
שאין לתת הכשר אא"כ תיעשה השגחה
עמק יהושע ח"ה סי' כ"ט אות ו') .ועוד.
במקום הייצור( .יתד נאמן סיון התשס"ה ,ניתן להשיג
את עותק העיתון בטל' .)054-8472420

ועד עתה אין פוסק או רב מכל אלו שאסרו בשעתו את
הפאות ,שהודיע על הסרת חשש זה
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לשון 'פאה' אין במשמעותו
אלא 'קצה'! (ראשונים ואחרונים)

בפאה נכרית פירש רש"י (סנהדרין קיב .ד"ה פאה נכרית) בזה"ל' ,גדיל אמר תוך כדי דיבור בזה"ל 'אבל הצרה של הפאות
של שערות דעלמא שעושין לנוי' .ובשו"ת 'תשובה מאהבה' (ח"א וכו''( .הובאו דבריו לעיל סעיף .)2
סי' מ"ח) פירש כוונת רש"י ,שהיו נותנים פאה זו לנוי רק בקצה הראש ואמר הרה"ק בעל בית אהרון מקרלין זצ"ל בזה"ל
בצדדים [הובאו דבריו בפתחי תשובה (אהע"ז סי' קט"ו סק"ט) ובשו"ת מהרי"ץ 'התפשטות המחלה הנוראה ,כפי התפשטות
חיות (סי' נ"ג) ועוד] .וכ"כ בערוך (ערך פאה).
הפאה' (מקור .)02-5825891
וכן הוא קבלה לאחד מגדולי המקובלים בדור האחרון ,שזוהי
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לאסור!

רוב הגדול של הפוסקים
הקדמונים כתבו במפורש

והם מאות פוסקים (מקורות .)054-8479328
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כל הפוסקים הקדמונים שוים
לאסור! (הגר"ש אויערבאך שליט"א).

אחר שלאחרונה ,עיין שוב הגר"ש אויערבך שליט"א בסוגיא,
בחברותא עם אחד מזקני י-ם ,סיכם בזה"ל 'כל הפוסקים הקדמונים

שוים לאסור' (ניתן לשוחח עם החברותא ישירות .)02-5825891
והוסיף הגר"ש 'שאף אחד בעולם לא יוכל להפריך את זה'.
ובכן בן תורה יקר ,קבע חברותא עם תלמידיו (ב ,)054-8447161 -למד
את הסוגיא לאשורה מתוך הגמ' והפוסקים ותווכח.

העיקר העיון בגמ' ופוסקים ומסירת נפש
להבין קושט דברי אמת'( .מכתב באו"ח סס"ט).

ניתן לקבל דיסק שמע של מהלך ליבון הסוגיות
ע"י מגידי שיעור מובחרים .וכן לקבל חוברות
או להשאיל ספרים של מהלך ליבון הסוגיא.
(ב.)054-8447161 -
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חרם דבעל ההפלאה!

'בעל ההפלאה' יצא בחרם הוא ובית דינו
בספר תורה על אשה שתצא בפאה נכרית (שו"ת לחמי תודה להגרצה"ה
איש הוורביץ ,דף ד סע"ב ודף י"ט ע"ד).

עם איזו פאה תלך בתי?!

מהמחלה ,סיפר האבא להגר"ח קנייבסקי שליט"א ,מה שאמר לו
הפרופסור ממחלקת ילדים החולים במחלה [אף שהוא אינו דתי כלל,
ד' ירחם] 'שבאותו זמן שהדתיות ["דוסיות"
בלשונו] הפסיקו ללכת עם פאות מחשש ע"ז
[וכפי שפורסם גם בתקשורת] ,במקום כ-
 80ילדים שהיו במחלקה ,היו רק  3ילדים,

והמעניין ,שאת אותם הדברים שאמר הפרופסור הנ"ל ,אמר
גם כן פרופסור אחר מבית חולים אחר ,לגב' פוזן תחי' מקריית
ספר כשבנה היה חולה במחלה ,ולאחר שקיבלה על עצמה
להחליף למטפחת ,בנה הבריא( .טל' הגב' פוזן .)08-9740380
ניתן לקבל בכתב עוד הרבה עובדות כיוצ"ב במקורותיהם ,בטלפון
 ,02-5810763וכמו"כ לקבל דיסק של הרבה עובדות אישיות כיוצ"ב
בטל' .052-7151890
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לאו
לא

אם אני לא אחליף מפאה ,עם איזו פאה
תלך בתי ,ד' ירחם ,וכמרחק טיב הפאה 'ובחוקותיהם לא תלכו'

ד'ובחוקותיהם
(פוסקים).
תלכו'

כתבו הפוסקים ,שאשה שחובשת פאה נכרית עוברת משום

שלי מטיב הפאה של אימי ,כך יהיה מרחק טיב הפאה של בתי מטיב
הפאה שלי.

המחלה
רח"ל

הנוראה!
(מדברי

רבותינו).

וגבוליו' (לשון רש"י שם)' .לפאת צפון' (שמות כז יא) = לצד צפון] .ולכן גם

וכשספרו להגרי"ש בהזדמנות אחרת על צרת המחלה הממארת,

(ניתן לקבל את הדיסק בטל' .)052-7151890

ולאחר פטירת בתו של הרה"ג י.י .שליט"א [בן אחיו של הגר"נ יגן זצ"ל]

אינו מוחה בזה? השיב לו' ,שהוא יודע שלא ישמעו לו' .ועוד אמר
לנו האבא ,שבמחלקה זו 'כולם' [לא רובם] באים מבתים
חרדים ,לצערנו הרב( .ניתן לקבל את הטל' של האבא בטל' .)054-8479328

ניתן ליצור קשר עם בני ביתם של גדולי הדור בטל'  054-8472420מהלשון 'פאה' הוכיחו הפוסקים דלא הוזכר נידון אלא בפאה שהיא
פאנית לשעבר מספרת ,שאמר לה במפורש המשגיח מטעם בקצה הראש בלבד ,דהנה בכל התורה לשון פאה הוא 'קצה' [לדוגמא:

ההכשר ,שהוא מוכן לתת לה הכשר על המיובא ממש מהודו,
וכששאלה אותו 'היתכן?' ,הסביר המשגיח שהכל ענין של כסף .צידי ובקצות הראש' .ולא תשחית את פאת זקנך' (ויקרא יט כז) = 'סוף הזקן

ובנביא מפורש (ישעיה ד כד) 'ותחת מעשה מקשה קרחה' ,ופרש"י
בזה"ל 'מקום שהיו עושות בו המעשה האמור למעלה (ישעיה ג טז) 'הלך
וטפוף תלכנה' שהיו קושרות פאות נכריות ,קליעת שערות תלושים כורכות
עם קליעותיהן שייראו גסות וטפופות ,והוא בגובה הראש ,שם תהיה מקשה
קורחה ,מכה המקרחת את הראש' ,עיין רש"י ג טז ,ד כד.

וכשחזרו ללכת עם פאות ,חזרה כמות
וזכור את דברי מרן החזו"א זצ"ל שכתב 'ואמנם חמורה היא הילדים המצמררת' ,ואמר לו הגר"ח
בזה"ל 'פשוט הוא' .וכששאל האבא את הגר"ח ,א"כ מדוע
ההלכה ולא ניתנה ליקבע ע"פ סיפורים ,אלא

הגרי"ש אלישיב זצ"ל אמר לקבוצת נשים שקבלו להחליף
למטפחת למשך ג' ימים לרפואת אשה החולה במחלה  -בזה"ל
'ברור שהתיקון להמחלה הנוראה זה להחליף למטפחת,
אבל בשלשה ימים לא רואים ישועות'( .פרטים ומקורות .)02-5810763

חיוב השארת פאה בשדה = בקצה השדה .חיוב השארת פאות בראש = בשני

סיבת המחלה (פרטים בטל' המופיע בסוף הדף).

(דרכי תשובה יור"ד סימן קעח סקי"ז בשם

הרבה פוסקים ,ע"ש .וכ"כ בשו"ת חקל יצחק ספינקא סימן פא ,וכ"כ מהר"ם חאגיז
בספר אלה המצוות מצווה רסב ,ועוד).

.14

שיער
חשש
שאסור בהנאה!

המת
(פוסקים)

בשו"ת חסד לאברהם מה"ת (חאהע"ז סי' פ"ז) כתב שרוב שערות
אלו הם מן המתים הנכרים ,וקי"ל דשיער המת אסור בהנאה.
ובשו"ת בית יצחק שמלקיס (חאו"ח ססט"ו) כתב ,שאפי' במקום ספק
אם הפאה היא משל מת ,אסור לחובשה (הביאו חזון עובדיה אבלות א'
עמ' תע"א).

