בס"ד

אמר ריש לקיש טוב מראה עיניים באשה מגופו של מעשה

הרב שמואל הלוי וואזנר שליט”א“ :עצם ההליכה בשיערות
מסותרות היא פריצות שאין כמוהו ונלקח
מן הירודים שבאנושות! גם כשהולכות בפאה
נכרית! דאין הנדון גילוי השערות ,אלא צורת
השערות באופן שמהרס דרכי הצניעות .ומה
נואלו אלו המבקשים להם קולות תחת מסווה
של כיסוי ראש מדומה”( .שבט הלוי בסוף ההקדמה לחלק ב’)
אדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא זצוק"ל :אדמו"ר זצוק"ל הקפיד
מאוד על הנשים הנשואות שיכסו את ראשן
כדרך אמותנו הקדושות במטפחות ,ואת כל
שער ראשן שלא תראה אפילו שערה אחת.
ומעשה היה שאחת מנכדותיו החלה לחבוש
פאה נכרית ,רבנו אסף את כל בנות המשפחה
והטיף להן מוסר ,וכך אמר" :האם אתן חושבות
לרמות את הקדוש ברוך הוא בפאה? וכאילו בזה אתן יוצאות יד
חובת כיסוי ראש? דעו לכן :כל אישה הלובשת פאה ואפילו
רק חצי פאה היא מכינה לעצמה חומר הסקה שבו ישרפו אותה
בגהינום" (מתוך ספר קורות חייו" ,הסבא קדישא" וכן בתו
הרבנית יהודיוף תליט"א העידה ששמעה את הדברים).
הרב אשר זליג מרגליות זצ"ל( :דעת הקדושה להרמב"ן סימן
ו' עמוד קכ"ז) "גם לא תהיה ברגליה יורדת
מות ע"י הבגד עליון שהוא קצר .וכתב (ברבה
נשא פ"ט) דרכן של בנות ישראל לא רגל
רמה ,אלא שיהיה עכ"פ מגיע עד רוב הרגל
מכוסה (והיינו מעט מעל הקרסול) .גם מה
שבזמן האחרון שפשתה המספחת של הגרביים
של כזבי המרשעת שמראיהן כעין מראה בשר ,וישנן קלי
דעת מחבלים כרם ד' ששואלים מה היא העבירה הזאת לכם
כיון שסוף כל סוף עכ"פ הרגל מכוסה .ואף אתה הקהה
את שיניהם ועיני האנשים ההם תנקר ואמור להם כי הוא
אביזרייהו דגילוי עריות ,שידוע הוא כי יצרא דג"ע וגונדא
דיליה השוכנים בפאריז ושם ממצאים כל מודה ואופנה חדשה
ומצודתם פרוסה ע"י עלי נדף שלהם על כל העולם כולו.
וידוע כי כל מודה ואופנה חדשה היא נבראת לעורר תאווה
ולגרות אנפשייהו קברות התאווה וג"ע .ומפורש (ביומא ד"ט)
דהפריצות והמור ואפרסמון שמגרה את היצה"ר על בחורי
ישראל נקרא גילוי עריות .וז"ל (רש"י ויחי) ודם ענבים סותה
צבעה דומה ליין הנקרא סותה שהאשה לובשתן ומסיתה בהן
את הזכר ליתן עיניו בה" עכ"ל .וז"ל (מוהרש"א ברכות דף
כ' בשם הערוך) "דר"א בר אהבה קרעיה לכרבלתא שאין
דרך בנות ישראל להתכסות בה שהיא פריצות ומביא לדבר
ערווה עכ"ל .וכן אלו הגרביים הטרפיים שאין לך פריצות
גדולה מזו שאפילו מבחוץ נראין
כמין בשר מבשרה ופשוט שהוא
בכלל בגדי פרוצות שעוברת
עליהן על לאו ובחוקותיהם
לא תלכו כמש"ל .ופשיטא
דאסור לבת ישראל לילך חס
ושלום באלו הגרביים הטרפיים
של כזבי המרשעת ,וכל בתי

החרושת מזה ותגריהן ותגרי תגריהן וכל המקילין בזה לאנשי
ביתו עתידים ליתן את הדין שמכשילים רבים בהם ונקה לא ינקו
מדינה של גיהנום”.
מרן רבי יששכר דב רוקח זצוק"ל מבלעזא" :המנהג בישראל בעת
שצריכין לומר איזה דברים לפני ישראל אומר
הרב שבעיר לפניהם וכו' והנה כל ישראל
המה בוודאי כשרים רק שאינם יודעים חומר
האיסור שנהוג עתה בעת הזאת כי ידוע לכל
חומר האיסור מהנשים ההולכות בשערות שלהן
כי מופסק בשו"ע שהיא נקראת עי"ז עוברת
על דת משה ויהודית ויוצאות בלי כתובה ,והנה כל מי שלומד
בשו"ע ביר"ש רואה היטב שאין חילוק בין שערות עצמן לפאה
נכרית שנקרא שייטעל ,ונדפס כעת בשו"ע הגהות חת"ס ופוסק
ג"כ שאין חילוק בין שערות עצמן לפאה נכרית .גם בספר
עצי ארזים זהי' גדול הדור ומפורסם פוסק ג"כ הכי ,שאין
חילוק ,וכ"כ בספר באר שבע .ע"כ צריך כל איש לעיין
היטיב על בני ביתו בזה וכו'"( .קונטרס דיבורים קדושים
מהרה"ח ר' יונה זאב הלוי זצ"ל שו"ב דק"ק מאקאווע)
הרב שלום שבדרון זצ"ל :זה לא צחוק!!! רוצים להראות כבחורה!
הרצון הזה טרייף! טריפה!!! התורה אמרה
"ופרע ראש האשה" ,בזיון! עושים לה בזיונות
לסוטה ,מהבזיונות שעושים לה ,פורעים את
ראשה ,והיא רוצה להיראות כך? ה ..האשת
תלמיד חכם הזו רוצה להיראות כמו סוטה! לאו
דוקא כנשואה ,אלא כבחורה?! או יותר טוב לומר
אשה שהולכת פרועת ראש! לא ,זה לא פאה ,זה כמו ..כמו
גילוי ראש" .ופרע ראש האשה" ,נו? ...מהדרין מן המהדרין
וכו' וכו' ...טיפשה כמותך!!! ,איך יכול להיות שבזה ימצא
יראת שמים?! שבזה ימצא קדושה?! איך יכול להיות?!?...
(מתוך הקלטה ,ניתן להאזין במוקד הצניעות )073-2338800
הגאון רבי משה מרדכי קארפ :ולמותר להאריך בזה כי כל
הרואה יראה להיכן הגענו ,עד שבמעשה שטן נתערטלה
מהנשים מצוה יקרה זו ותחת אשר מצוה שיסודה בצניעות
ושמירה ,נהפכה לרועץ למלבוש וקישוט המושך ומגרה יצה"ר
בנפשו ,על כל אחד לחשוב האם זהו באמת רצון השי"ת,
והאם זו "מצוה כמאמרה" ,וב"ה אכשר דרא בדקדוק וזהירות
בכל מעשה המצוות ,ולמה יגרע כחה של מצוה יקרה זו.
(הסכמה לדברי שלום)
הגאון רבי ישראל יעקב אלגאזי" :שער באשה ערוה אפילו שער
חברתה בכלל זה" (אב"ד ירושלים ,ראש ישיבת 'בית אל' ,רבו
של החיד"א  -קהלת יעקב מענה לשון ח"ג אות רמ)
הגאון רבי אליהו מוילנא" :פאה נכרית ,פירוש – שאין לה
שיער נוטלת שיער ומכנסת תחת הצעיף כדי שתתראה בעלת
שיער" .וביאר הגאון רבי נפתלי הירץ הלוי בפירושו שם,
"לאפוקי ממה שכתב בספר שלטי גיבורים על הרי"ף למוד
מכאן היתר לנשים נשואות ...לזה כתב רבנו שכאן מיירי
שהן מכוסות בצעיף"( .שנות אליהו ,שבת פ"ו מ"ה)
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