
שנה בדיוק!  מעניין הפאה! בו כותב הרבי לאחד  06הידעת? כי התגלה מכתב  של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זיע"א לפני 
מאנ"ש באוסטרליה, בנוגע לקשיי הפרנסה שהיו באותה תקופה )שנת תשח"י( לחסידים שעברו להתגורר במדינה, שאין זה 
כל כך בגלל המצב הכלכלי במדינה, אלא בגלל הענין של פאה נכרית של נשי אנ"ש  "במה שכותב אודות מצב הפרנסה וכן 

 עוד איזה מאנ"ש שי', אינני רשאי לכסות דעתי בזה, כיון שנוגע לאחרים, ובענינים הכי חשובים..."  

 מנחם מענדל שניאורסאהן

 ליבאוויטש             

ב"ה ד' מ"ח ]מר חשוון[, תשי"ח לכבוד הרב החסיד איש ירא אלוקים נושא ונותן עוסק 
ה! כָׁ לֹום ּוְברָׁ  בצרכי ציבור מורינו הרב שיחיה שָׁ

זֶׁה,  י בָׁ י ַרַשאי ְלַכּסֹות ַדְעתִּ "ש שי', ֵאינֶׁנִּ ה ְוֵכן עֹוד ֵאיזֶׁה ֵמֲאנָׁ סָׁ ב ַהַפְרנָׁ ּכֹוֵתב אֹודֹות ַמצָׁ ְבַמה שֶׁ
ְעֵדר  יֹות ְלהֶׁ יְקרִּ יבֹות עִּ י הּוא, ְשְמַהסִּ ים, ְוַדְעתִּ י ֲחשּובִּ ים ֲהכִּ נִּ ְניָׁ עִּ ים, ּובָׁ נֹוֵגַע ַלֲאֵחרִּ ן שֶׁ ֵּכיוָׁ

ֲהֵרי  ה, שֶׁ ם ַעתָׁ ינָׁתָׁ ְמדִּ י בִּ לִּ ית ְבַמַצב ַהַּכְלּכָׁ ְבעִּ ה ַהטִּ בָׁ ְך ַהּסִּ ל ּכָׁ ה הּוא, ֹלא ּכָׁ ה ַעד ַעתָׁ חָׁ ַהַהְצלָׁ
ְחיֶׁה ְוַאף  ל ְנֵשי ֲאנָׁ"ש תֶׁ ית[ שֶׁ ן ]=ֵפָאה ַנְכרִּ ן ְדֵשייְטלעֶׁ ְניָׁ עִּ א הָׁ לָׁ ְתַגְברּו ַעל זֶׁה, אֶׁ ה הִּ ה ְוַכמָׁ ַּכמָׁ

זֶׁ  ֻהְרְגלּו בָׁ ְפֵני שֶׁ ר( מִּ בָׁ ל דָׁ יַתתֹו שֶׁ א ַלַאמִּ לָׁ מּוד ְזכּות ְלַבד, אֶׁ ן )ְוֹלא ַרק לִּ מּוד ְזכּות ֲעֵליהֶׁ ַהלִּ ם ה שֶׁ שָׁ ים ]=רוסיה[, שֶׁ נִּ ינֵָׁתנּו ְלפָׁ ְמדִּ בִּ
נְ  עִּ ל יָׁדּוַע שֶׁ ן. ֲאבָׁ הֶׁ ה לָׁ יֵתר ח"ו ַנֲעשֶׁ ְרֵגל, ְכהֶׁ ים ְוַעל ְיֵדי ַההֶׁ י ְגדֹולִּ ים ֲהכִּ ישּויִּ שּור זֶׁה ְבקִּ יָׁה קָׁ מּוד ְזכּות ְינֵ הָׁ ים ְביֹוֵתר,  -י לִּ ְגדֹולִּ

ר  ען ֵאינֹו ְבֵסדֶׁ ְנַין ַהֵשייְטלֶׁ ּסֹוף סֹוף עִּ ב, שֶׁ ל ֵאין זֶׁה ְמַשנֶׁה ַהַמצָׁ ֲאבָׁ
ים  אִּ ֵאין ֵהם בָׁ ֵהם, שֶׁ ְבֵרי ֵאלֶׁה ְּכמֹו שֶׁ ְתַקְבלּו דִּ יִּ צֹון שֶׁ י רָׁ ְיהִּ ל. וִּ ְּכלָׁ

אי ְואּוַלי ְוסֹוף  ּכּוֵלי הָׁ ה שֶׁ ְקוָׁ א ְבתִּ לָׁ א ח"ו ְוַתְרעּומֹות אֶׁ ְבתֹוַרת ְקֵפדָׁ
ה ְבַהנֹוֵגַע  חָׁ ת ַהְצלָׁ פֶׁ ם ְלתֹוסֶׁ הֶׁ לּוי בָׁ ת ַהתָׁ "ש שי' אֶׁ ל ֲאנָׁ סֹוף ַיֲעשּו ּכָׁ
תֹוְך  ְחיּו מִּ יִּ ם שֶׁ ֵציהֶׁ ל יֹוְצֵאי ֲחלָׁ ּכָׁ י מִּ תִּ ה ּוְלַנַחת ֲאמִּ סָׁ יאּות, ַלַפְרנָׁ ְברִּ לִּ
יל  ְשבִּ ימֹות בִּ יֹות ַהַמְתאִּ ֵצא אֹותִּ מָׁ יִּ צֹון שֶׁ י רָׁ ְיהִּ טֹוב ְלַבב. "וִּ ה וָׁ ְמחָׁ שִּ

ח.   ים ֲהֵרי זֶׁה ְמֻשבָׁ ל ַהַמְקדִּ ש, ְוכָׁ ר ְלֵעיל ְבפֹוֵעל ַממָׁ ְזּכָׁ ל ַהנִּ בֹוא ּכָׁ יָׁ שֶׁ
ָאמּור. ל הָׁ ְבשּורֹות טֹובֹות ְבכָׁ ה לִּ כָׁ ְברָׁ  בִּ

ב פורסם במגזין עטרת חי' של נשי חב"ד. ְכתָׁ  ַהמִּ

שאלה: אולי הרבי חזר בו ורצה שילכו דווקא עם פאה? כי זה היה 
תורה חדשה מאתי  –לפני שישים שנה! אבל היום יש תורה חדשה 

 תצא!!!

ע בשנת תש"ל ובשנת “ר מליובאוויטש נ“תשובה: כ"'ק אדמו
 תשל"ב לפני ארבעים שנה בערך שהרבה אמר שיש בעיות בפאה, וגם שיש בעיות משיער מהודו שהוא עבודה זרה.

: "הרבי אמר לי ביחידות בחודש תמוז תשל"ב: הרה"ח רבי יצחק דובאוויק שליט"א
 לקנות את הפאות אצל אדם אמין מאחר שיש בעיות וחששות עם השיער מהודו."

No Parnassah? take off the Sheitel  - The Lubavitcher Rebbe 
The Rebbe writes a letter to someone in the year 5718, that the reason for the lack of parnassah, 
is not so much due to the economic situation in the country, rather because of not being careful 

about the sheitel for women. 
What you write about your [hardship with] Parnasah (livelihood) and also those of others, I can ’t 
hide my opinion, being that it is of relevance to others and on a matter of such importance: my 
opinion is, that a primary reason for the lack of success until now, is not so much the natural 
reason – that of current economic difficulties in the country, because there are many who 
overcame these difficulties, but rather the issue of sheitels of the wives of Anash, 
and even though the Limud Z’chus on them (which is more then a Limud Z’chus – for it is true) is 
that they got used to it from how they would act in our country [Russia] where it  came with great 
hardship, and became a matter of habit which made it seem permissible Ch”V for them, however, 
it is known that a limud z’chus is a great thing – but doesn’t change the situation – that at the end 
of the day the situation with Sheitlen is entirely problematic and troubling. 
May it be that my words should be accepted just as they are [intended], not as words of severity 
Ch”v or reproof, but rather with hope that perhaps finally Anash will do what they are able, to add 
in their success with regard to Health, Parnasa, and true Nachas from all their offsprings 
sheyichyu, in a manner of joy glad-heartedness, and may it be the will [of Hashem] that he will find 
fitting words to accomplish all this in actuality, the earlier the better. 

Rabbi Yitzchak Dovovik shlita: "The Rebbe told me privately in the month of Tammuz 5732: to 
buy the wigs  at  a loyal man because there are problems and fears with the hair from India."  

 ד“בס הרבי: מותר ללבוש פאה???



 ד“בס
 א“ק הרבי מליובאוויטש זיע“כ

 במסר חריף לנשים: 
פאה נכרית: פירצה שאין  

 כמותה!
בקונטרס התועדוות שמחת תורה תש"ל 

"ויש לקוות שסוף כל סוף יקויים מה שכתב: "והשיב  -וז"ל: באות כב 
לב אבות על בנים" כפירוש רש"י: "על ידי בנים". וגם אצל בנות 

בנוגע לפאה נכרית )"שייטל"(, וגם בנוגע לענין הצניעות ואמהות  
בלבושים, שלדאבוננו נעשה בזה פירצה גדולה שאין כמותה 

)"מ'שטעלט זיך גָארניט פָאר וועגן ווָאס דָא הַאנדלט זיך"(, אפילו אצל נשים זקנות, ולכן יש 
כדי להקל עליהן לעמוד בנסיון, שלא לחשוב שאמריקא שונה להסביר להן מעלת הצניעות, 

 מכמו שהי' לפני עשרים או חמישים שנה לפנ"ז.
שבחורה   –יש להסביר להן שהנהגה באופן של היפך הצניעות מורה על פחיתות הכי גדולה  

חושבת שהדרך היחידה שתמצא חן בעיני בחור היא, לא ע"י שכל, ולא ע"י רגש הלב, אלא 
 דוקא עי"ז שתגלה טפח שצריך להיות מכוסה!...

אדם: לא שכל, -בהנהגה כזו היא נושאת שלט ומודיעה ברבים שאין לה שום מעלות של בן 
שמגלה טפח   –ולא רגש, ולא שאר מעלות, וגם פני' מכוערות; המעלה היחידה שיש לה  

שצריך להיות מכוסה, ועי"ז מגרה את הבחור שירצה לפנות אלי' ולדבר עמה כו', כך, שזוהי 
שפלות הכי גדולה, שאין בה אלא ענין של פריצות... ולא עוד אלא שהיא מתגאה בכך, כמו 

 כסיל שמתגאה בסיכלותו!...
תלוי' דוקא בילדות הקטנות, שעליהם מוטל התפקיד להתנהג באופן של   –והתשועה לזה  

 צניעות, ועי"ז יפעלו גם על הנשים הזקנות.
אך לדאבוננו סובלות הילדות מהאמהות: האמא לא רוצה שהילדה תלבש שמלה ארוכה, 

בת שבעים   –שתראה ברחוב כמו רבנית... ואז יחשבו שהאמא היא מבוגרת הרבה יותר  
שנה... והרי אף אשה לא רוצה שיאמרו עלי' שהיא בת שבעים, אפילו אם היא בת שמונים!... 

לקצר את שמלתה של בתה, שתראה יותר צעירה, ועי"ז תראה  –חושבת האמא  –והעצה לזה 
מצוה, אע"פ שהיא כבר בת -גם האמא יותר צעירה, ועד שגם הסבתא תראה כמו לפני בת 

 תשעים!...
באופן שהבת תפעל על אמה, והכלה תפעל על  –ולכן, יש לנצל את ה"ברייטקייט" של הנוער 

 חמותה, כנ"ל "והשיב לב אבות על בנים", "ע"י בנים". ]כפירוש רש"י הנ"ל[ עכ"ל הקדוש.
 

תקראו טוב זה לא קטע ממודעת רחוב במאה שערים, או דרשת מוסר בסמינר בית יעקב 
הישן. אלו מילותיו הקדושות של הרבי, בעת התוועדות שמחת תורה ה'תש"ל. ונדפס בחשוון 
תשע"ו וכנראה לא ידוע לציבור. ובגלל זה יכולים לרמות את הציבור, וכן מי שרוצה לרמות 
את הציבור עם "מקלו יגיד לו" כל מי שמיקל מגיד )פסחים( מדפיס ספרים שלמים עם שקרים 

 ושטיות וכזבים שלא נשמעו רק מימי בלעם הרשע, שהחטיא את הרבים עם בנות מדיין.
 

 לקרוא ללמוד, להפנים, לבצע.

שרוצה יכולה לכסות את ראש כדת וכדין במטפחת שלא יראה שערה חוץ    כל אישה יראת שמים 
לראשה ולהרוויח יותר ממאה פוסקים, שאסרו נחרצות פאה נוכרית, וגם להחמיר כמו הזוהר!!! 

 א: בני, חיי, ומזוני ריווחי, ומקרבת את ביאת המשיח והגאולה השלמה!“ותזכה לברכת הרבי זיע


