בס”ד

טעון גניזה

אומרת הגמרא (יומא ט" :):מקדש ראשון מפני מה
חרב? מפני ג' דברים שהיו בו :עבודה זרה וגילוי
עריות ושפיכות דמים ...גילוי עריות דכתיב:
וַּי ֹאמֶר ה' ,יַעַן ּכִי גָבְהּו ּבְנֹות צִּיֹון ,וַּתֵ ַל ְכנָה נְטּויֹות
ׂשּקְרֹות עֵינָי ִם ,הָלֹוְך וְטָ פ ֹף ּתֵ ַל ְכנָה."...
ּגָרֹוןּ ,ו ְמ ַ
הגמרא מביאה את נבואתו של ישעיהו הנביא
(ישעיהו ג טז) על אבזרי ההתקשטות של הנשים,
שהם עוון העריות שהביא לחורבן הבית" .הָלֹוְך
ְוטָפ ֹף ּתֵ ַל ְכנָה" ,משמעות המילה טָפ ֹף היאֻ :מגְּבָּה.

איזו היא המכה המקרחת את הראש .רואים אם
כן שהנביא ישעיה מתאר ,שהעונש על הליכה
בפאות נכריות ,הינו מכה המקרחת את הראש,
מידה כנגד מידה על ההתקשטות באותו מקום.
כמו שרואים בימינו את המחלה המשתוללת
רח"ל .ובגמרא (שבת סב ):נכתב" :וְתַ חַת ַמ ֲעׂשֶה
ִמ ְקׁשֶה ק ְָרחָה  -מקום שהיו מתקשטות נעשה
קרחים קרחים" .פירש רש"י" :מתקשטות -
היינו שיער ,שסורקות ומפרקסות".

בפירוש המילים "הָלֹוְך ְוטָפ ֹף ּתֵ ַל ְכנָה",
מדובר בכמה מיני הגבהה של
נשים ,אשר גורמות להחטאת
הרבים במעשיהן ,שגבוהה
הולכת בצד נמוכות כדי
להבליט את עצמה ,שנשים
הלכו בנעלי עקב המגביהות
אותן (מעם לעז) ,שהלכו בקומה
זקופה ובגאווה ועוד.
רש"י מביא את פירוש יונתן בן
עוזיאל וזו לשונו" :היו קושרות
פיאות נכריות  -קליעת שערות תלושין,
כורכות עם קליעותיהן שיראו גסות וטפופות".

אם כן ,אחת משלושת העבירות
החמורות שגרמו לחורבן בית
המקדש ,היתה גילוי עריות.
אותו עוון גילוי עריות ,כמובא
בגמרא ,מנבואתו של ישעיהו
הנביא בפרק ג' ,התבטא
בכך ,שאותן נשים התקשטו
ברשות הרבים ,בשלל אבזרי
ההתקשטות המפורטים שם,
והן שגרמו לחורבן הבית ,והן
לעתיד לבוא יביאו על שונאי
ישראל מכות קשות בזמן הסמוך
לגאולה ,כפי שמובא לאחר סיום פירוט
מיני ההתקשטות וההתייפות המתוארים בנביא

[פירוש המילה טפופות הוא :מוגבהות" ,לשון דבר צף על גבי

(בהם :הליכה בגאווה ,נעלי עקב ,נעליים מרעישות ,צבעוניות ,איפור,

חבירו" (רש"י שם) ,וכן עפ"י הגמרא (יומא מח) "מלא חפניו שאמרו

בגדים מפוארים ,תכשיטים ,מטפחות מקושטות ,בושם ,חגורה וכו'),
ומסיים במיליםּ" :כִי תַ חַת יֹפִי".

לא מחוקות ולא גדושות אלא טפופות ,תנן התם נשפך הדם על
הרצפה" ,ופירש"י" :טפופות  -לשון דבר צף בגובה מעט"].

ובהמשך הפרק (בפסוק כד) נכתב" :וְתַ חַת ַמ ֲעׂשֶה
ִמ ְקׁשֶה ק ְָרחָה" ,ופירש רש"י" :מקום שהיו
עושות בו המעשה האמור למעלה :הָלֹוְך ְוטָפ ֹף
ּתֵ ַל ְכנָה ,והוא בגובה הראש ,שם תהיה מקשה
קרחה  -מכה המקרחת את הראש" .כולנו יודעים

בעוונותינו הרבים ,נשים רבות חושבות שאם הן
מכסות ראשן במטפחת ,הן יוצאות ידי חובת איסור
פרוע ראש ,וחושבות שמותר להתקשט ברשות
הרבים בכל מטפחת שהיא ,לרבות במטפחות
יפות ומושכות עין ,בצבעים נוצצים ,צבעוניים,
מקושטות בפרחים ומוגבהות על ידי בובו.

אולם הנביא מגנה את כל מיני ההתקשטויות,
ובהם גם את המטפחות היפות ,כפי שמבאר
ּשׁבִיסִים" (פסוק יח) "מיני שבכה
רש"י את המילה " ְ
לתכשיטי הראש" ,וכן פירש המצודת ציון.
והנותנת ורד כנגד פדחתה עוברת על דת יהודית
ויוצאת בלא כתובה (אבה"ע קט"ו ד) זאת אומרת שגם
לקשט את המטפחת בפרח אסור מעקר הדין.
ובמצודת דוד כתב" :רצה לומר לא יתקשטו עוד
בתכשיטי פאר כמאז" ,ומסיים במיליםּ" :כִי תַ חַת
יֹפִי" (פסוק כד) ,ופירש המצודת דוד" :כי כן ראוי
והגון להם ,במקום שהיו מייפות את עצמן",
ופירש"י" :כי זאת הוגנת להיות להם תחת
יופי שהיו משתחצות בו" ,וזה מתייחס למכות
ולעונשים שמתאר הנביא שם ,בגין ההתייפות
של הנשים ברשות הרבים ,מכיוון שמטרת כיסוי
הראש הינה לשם צניעות ולא לשם התקשטות.

ונראה לומר שבימינו מצא לו היצר תחבולה,
כיצד להפיל לרשתו גם את הנשים הצדקניות
שחובשות לראשן כיסוי ראש אמיתי (מטפחת),
ובהן גם נשים המקפידות על לבוש צנוע,
באביזר אופנה הנקרא בשם "ּבֹוּבֹו" ,שהוא כיסוי
ראש בסיס שתפורה בתוכו כרית ספוג ,והוא
כדפירש"י" :שיראו גסות וטפופות" ,אשר יוצר
בדיוק את אותו אפקט אסור ,עליו זועם הנביא.
ואינן מודעות לגודל האיסור שבאביזר זה הנקרא
"ּבֹוּבֹו" ,שכל אחת מבינה שמטרת חבישתו איננה
אלא לצורך התקשטות והתבלטות ,וכשמו כן
הוא ,כמו קורא לעיני האנשים 'ּבֹואּ ,בֹוא!' רח"ל.
והלא הנביא גינה את כל מיני ההתקשטויות
ברשות הרבים ,שגרמו לחורבן הבית ושגורמים
גם לעיכוב הגאולה.

והאמור לעיל בחומרת עוון הפאות הנכריות ,וזה הוא אחד מן האביזרים שאסור לצאת בהם
נאמר על כך שנקשרו מתחת למטפחת ,כפי שהלכו לרשות הרבים (קל וחומר הפאות הגלויות של
בימיהם ,כמבואר במפרשים ,כדי שתיראנה ימינו).
השערות גסות וטפופות (מוגבהות) כלשון רש"י
הנ"ל ,ולא שהלכו בפאות גלויות ברשות הרבים .אמרו חז"ל (מגילה יד" :).נבואה שהוצרכה לדורות
נכתבה ,ושלא הוצרכה לא נכתבה" .פירש רש"י:
הפאות דאז שימשו את הנשים הקירחות ודלילות
"נבואה שהוצרכה לדורות  -ללמוד תשובה או
השער ,כתחליף לשער ולא כתחליף לכיסוי ראש.
הוראה".
וכך ביאר הגר"א וזו לשונו" :פאה נכרית פירוש
– שאין לה שער ,נוטלת שער ומכנסת תחת יהי רצון שנזכה בזכות עלון זה ,להסיר את
הצעיף ,כדי שתתראה בעלת שער"( .שנות אליהו על המכשול מבנות ישראל הכשרות .ובזכות נשים
מסכת שבת פרק ו' משנה ה') .וביאר רש"י (ערכין ז" :):בפאה
צדקניות ניגאל בב"א.
נכרית ...רגילות היו נשים ששערן מועט ,לקשור
שער נשים נכריות לשערן והוא פאה נכרית".
התוספות ריד (שבת סד ):ביאר בזו הלשון" :בכבול
ובפאה לחצר .פירוש פאה  -קליעות של שער
שאשה שאין שערה מרובה ,מביאה קליעות שער
של חברתה וקושרת בראשה על שערה ,כדי
שתיראה בעלת שער".
קו החיזוק
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