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 שו"ת משנת יוסף סימן ד'

הפאות הנכריות האסורות אם הן 

 מוקצה ואם מותר להוציאן מביתו בשבת

שוכט"ס לכבוד האב בחכמה ורך בשנים, עוסק , בס"ד כ"ד סיון תשס"ד

שליט"א,  אברהם שקלארתורה לילות וימים, מופלג וחו"ב טובא הרב ב

 בק"ק קרית ספר.

במכתבך שאלתני אודות הפאות הנכריות הבאות מארץ הודו, 

שנתפרסם בכל העולם שיש בהן איסור תקרובת ע"ז, ולדעת החינוך 

דגם על תקרובת ע"ז עובר בב' לאוין,  )מצוה תכט( והרמב"ם )הל' ע"ז ז, ב(

א תביא תועבה אל ביתך, ומשום לא ידבק בידך מאומה משום ל

האם מותר לטלטל בשבת פאה כזו, על מנת  -וגו'. 

 להוציאה  ולבערה מביתו.

שפאות מהודו אסורות מטעם הוראת גדולי דורנו שליט"א א( 

כי הנשים או הבתולות ההודיות באות  -תקרובת ע"ז. 

אליל באלפיהן לבית הע"ז, שעל פתחו צורה גדולה של ה

שלהם, שם מנדבות שערותיהן לע"ז, והכומרים מגלחין 

, כמבואר כל זה אותן לשם האליל, והן מתנוולות למען הע"ז

ואומה זו אין  - )ח"ב סי' תיד(.באר היטב בשו"ת תשובות והנהגות 

עושים רק מעשה אבותיהם, אלא אדוקים בע"ז מאד. והבאות 

, כמי שנשבע נאמנות להתגלח, מתכופפות ומניחות יד ימינן על לבן

לע"ז. כאשר העידו על זה רבנים נאמנים שנשלחו במיוחד לשם 

 לבירור דבר זה.

ולמרות שיצאו לאור איזה קונטרסים למצוא היתרים התלויים 

"בחוט השערה" מודים הם בעצמם שמגונה ומאוס הדבר מאד 

לחבוש על הראש והמוח שער שהגויה ההודית גידלה בראשה וגזזה 

ואכן באיזה הרגש תעמוד  -, ואיסור ע"ז חמור מאד. למען הע"ז

האשה להדליק נרות שבת קודש בדחילו ורחימו, כשעל ראשה 



ו"ת מנחת יוסף חלק ו'ש   ג 

השיקוץ הזה, ואיך לא תבוש לבא עם זה לבית הכנסת לעזרת 

 .בודה זרהנשים לבקש רחמים מהשי"ת השונא כל הדבוק לע

 ולאחרונה יש פירסומת גדולה של פאות מאירופה, אבל כבר התריע

בשו"ת תשובות והנהגות הנ"ל, שגם בהן יש תערובת משער המיובא 

מהודו, וצריך על זה הכשר והשגחה מעולה שלא תהא שום תערובת, 

וספק גדול אם  )רמב"ם הל' ע"ז ז, ט(.דתקרובת ע"ז אסורה בכל שהוא 

 יש אפשרות השגחה במומחיות על זה.

ל השנה, ב( לכן חוץ ממה שפאות אלה הן מוקצות מחמת מיאוס כ

 )או"ח סי' תמו, ג בהגה(, כדאשכחן בשו"ע פשיטא שמוקצות הן בשבת

שגם פירות טבל, ושאר  )סק"ג(גבי חמץ, בי"ט של פסח, ועי' במג"א 

אלא דתקרובת ע"ז חייב לבער  -מאכלי איסור מוקצים בשבת. 

ולא תביא תועבה אל ביתך" ולא ידבק בידך מביתו, כלשון התורה "

וגו'. ויש להתיר להוציאו בשבת מביתו מק"ו מגרף של רעי  מאומה

דשם ה"ז רק מפריע לאדם, ושרי, כש"כ מה  )או"ח סי' שח, לד(,

שהתורה חייבה להוציא מביתו, והא דשרינן בפסח ביו"ט לכפות כלי 

בשם גדולי הפסוקים  )תמו סק"ג(על חמץ שמצא, מבואר בבאה"ט 

ר בבל יראה וב"י, בזה די דהיינו רק אם ביטל החמץ, דאינו עוב

בכפיית כלי, אבל בלא ביטלו אתי לאו דב"י וב"י ודחי לטלטול 

ואם להוציאו מביתו בטלטול  -. ובע"ז לא מועיל כפיית כלידרבנן. 

)סי' ש"ח ס"ק קטו( ובששכה"ל )פכ"ב גמור או כלאחר יד, עי' במשנ"ב 

 הערה ק'(, לגבי גרף רעי.

" של הפאות הנכריותנות הן "ג( ומיד דברי, יש לציין כמה מגו

זמנינו, שהשתכללו ועושים אותן כדוגמת שערה ממש, עד שאפילו 

וגם מגוחך הוא  -נשים אינן יכולות להבחין אם זו פאה או שערה. 

שבתולה הנישאת תגזוז שערותיה מראשה, ושוב תלבישן לראשה 

בצרות פאה נכרית הנראית כשערה ממש, או שתקח שערות חברתה, 

ת איזה גויה, ואפילו סינטטי העשוי כשער עצמה, הרי זו או שערו

פריצות להראות כפרועת ראש, ולא זו כונת התורה שחייבה בכיסוי 

ראשה, כמפורש בגמ' )כתובות עב.( דאיסור פריעת ראש אשה הוא 



ו"ת מנחת יוסף חלק ו'ש   ד 

ואם שער באשה ערוה  -דאורייתא, וברמב"ם )הל' אישות כד, יא(. 

. וכמו איזה שער בראשה )ברכות כד.( משום הרהור, אין נפק"מ

בגופה, וכי סלקא דעתא דמישהו ללבוש בד הדומה לבשרה ועורה 

ובודאי דין אשה כזו כעוברת על ממש, או להפשיט עור מת וללובשו. 

וכבר כ' המשנ"ב )סי' ב' סקי"ב( לגבי גברים  -. דת משה ויהודית

ן. וכמו"כ באשה עיד"פארוק" פאה נכרית אסורה מפני מראית ה

וכמה תמוה ומכוער הוא זוג ההולכים יחד ברחוב,  - להכיר.כשא"א 

ויש  -. הבעל בחזות חרדית, והאשה כמו בתולה פרועת ראש

שהתירו לעצמן לכל היותר, להוציא מהכיסוי קצת שער סינטטי, 

שלא במקום צמיחת השער, כקישוט בעלמא, וגם בזה אשרי האשה 

ויח מזה בנים בודאי תרהמכסה ראשה לגמרי כרצון הבורא ית"ש, 

 עי' במשנ"י על אגודת הש"ס )שם(. )יומא מז.(, כשרים והגונים, כקמחית

ד( מעתה לגבי שאלתך השניה אם אשה שחבשה בשוגג פאה 

)סו"ס מהודו, אם היא או בעלה צריכים כפרה, כמ"ש הרמ"א 

דהוא אפילו בשוגג, ואפילו באיסור שלד בהגה, ובמשנ"ב סקע"ח( 

כן הוא, ולא זו בלבד, אלא אם ע"י  בודאי כדבריך -דרבנן. 

חייבים  רי זההפאה נראית כבשער עצמה, וכנ"ל כבתולה, ה

בהסתכלות על שערה, וגמרו  י אדםכפרה נוספת, שהכשילו בנ

להם הרהור, אפילו כל שהוא, שהוא איסור דאורייתא כבגמ' 

ונשמרתם מכל דבר רע, שלא יהרהר ביום וכו', וכ'  )ע"ז כ:(

)מנ"ח וגם נשים מצוות אלפני עור  -רה היא. תוס' דדרשה גמו

ואופן הכפרה,  - מ' רלב(. וע"ע בשו"ת משנת יוסף )ח"ה סי' א, ד(.

)סו"ס שלד תחילה חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, וברמ"א ומשנ"ב 

 שיתן לצדקה כערך הפחות שבכבשים לחטאת. הנ"ל(

 דושה"ט בברכה מרובה

 



לפניך הזדמנות להרויח
אלפי מצוות בדקה אחת!!!ראי מעבר לדף

בס"ד

בעשרה  א'(:   – ה'  )אבות  במשנה  נאמר 
מאמרות נברא העולם,

והרי במאמר אחד יכול להבראות, אלא 
שמקיימים  לצדיקים  שכר  ליתן 

בעשרה  שנברא  העולם  את 
מאמרות"

ותכלית כל הבריאה כדי 
תורה  ישראל  שיקיימו 

ומצוות כמאמר חז"ל
לזכות  הקב"ה  "רצה 
לפיכך  ישראל  את 
תורה  להם  הרבה 

ומצוות" ]סוף מסכת מכות[
והנה נשלמה הבריאה 

וממתינה  עומדת  והיא 
לציווי ה'.

ומהו הציווי הראשון בכללות 
לצוות  הקב"ה  שראה  הבריאה 

כלל  את  בו  לזכות  כדי   לראשונה 
ישראל?

כשברא  ב(:   – יח'  רבה  )בראשית  חז"ל  אמרו 
הקב"ה את האשה היה אומר לה על 
צנועה"  אשה  "תהא  ואבר  אבר  כל 

הנה ציווי זה זכה להיות הראשון לפני 
שנצטוו  לפני  ואף  המצוות  שאר  כל 
אדם וחוה שלא לאכול מעץ הדעת 

טוב ורע.

מלמד  בוודאי  וזה 
גודל   על  אותנו 
ומעלתה  יקרתה 
של  וחשיבותה 

המצווה הזאת.

גם   לכך  ובנוסף 
האשה  בבריאת 
הכפלה  הייתה  
של  ומכופלת  כפולה 
בריאתה  בעת  מאמרות 
כל  שעל  הנ"ל  חז"ל  כמאמר 
"תהא אשה  הקב"ה  ואמר  חזר  אבר 
צנועה" ובוודאי כל זה נאמר במטרה 
ציווי  כל  על  להכפיל את שכרה  כדי 

וציווי וכדלהלן

שיעורים לשמיעה 072-33-72-978 שיעורים על הצניעות

כ-1,000 שיעורים על הצניעות לשמיעה
072-33-72-978



ורגע  רגע  כל  על  צנועה מקבלת  ובהנהגה  ההולכת בתלבושת כשרה 
שכר של 17 מצוות מדאורייתא ודברי נביאים כמבואר בקדמונים

9 מצוות עשה:
והיה מחניך קדוש1

קדושים תהיו2
ואבדיל אתכם מן העמים3

והצנע לכת עם אלוקיך4
כל כבודה בת מלך פנימה5

והלכת בדרכיו6
קידוש ה'7

ואהבת את ה' אלוקיך8
את ה' אלוקיך תירא9

8 מצוות לא תעשה:
ובחוקותיהם לא תלכו10

ופרע את ראש האשה11
לפני עיור לא תתן מכשול12

ולא תתורו...אחרי עיניכם13
ונשמרת מכל דבר רע14

איסור החמור של הרהור15
פן תשכח את ה' אלוקיך16

חילול ה' – ולא תחללו את שם קדשי17

נאמר במשנה )אבות ה' – א'( ב-10 מאמרות נברא העולם, והרי במאמר אחד יכול להבראות, אלא ליתן שכר לצדיקים 
שמקיימים את העולם שנברא ב-10 מאמרות, כמו כן הבאנו לעיל המדרש ש-252 פעמים אמר הקב"ה לאישה "תהא 

צנועה" כדי ליתן שכר טוב לנשים צדקניות המקיימות את המצוה שנאמרה ב-252 מאמרות.

עובר  ולא  היושב  כל  טו'(:  ג,  )מכות  חז"ל  ואמרו 
עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה. הרי שיש 

לה על כל רגע ורגע שכר של 17 מצוות
ובדקה בת 60 שניות שכרה כפול ומכופל

17 X 60 = 1,020

)לחץ  בצער  או  במאמץ  כרוכה  המצווה  ואם 
ומכופל  כפול  שכרה  וכדו'(  כספית  הוצאה  חברתי 

100 פעמים, וכדברי חז"ל אחד בצער )במאמץ( 
ממאה ברווח )אבות דר"נ ג'-ו'(.

 100    1,020 = 102,000

שכרה  בשמחה  מתקיימת  המצוה  וכאשר 
כפול ומכופל פי 1000 )ארחות צדיקים שער השמחה(.

 102,000     1000
 =102,000,000

ותלבושת  הנהגה  של  דקה  כל  שעל  הרי 
כשרה וצנועה במאמץ ובשמחה,

שכרה כפול ומכופל כמו

מאה ושתים
מיליון מצוות

אמרו חז"ל )בראשית רבה יח' – ב(: כשברא הקב"ה 
את האשה היה אומר לה על כל אבר ואבר תהא 
אשה צנועה. כלומר הקב"ה חזר על הצווי "תהא 
אברים  רנ"ב  כמנין  פעמים   252 צנועה"  אשה 
שבאשה, ומטרתן כדי להכפיל את שכרן ב-252 

פעמים כנ"ל .
הרי שבנוסף ל-17 מצוות הנזכרות, תקבל גם 
שכר טוב על 252 ציוויים של "תהא צנועה"

17 + 252 = 269

ובדקה בת שישים שניות שכרה כפול

269    60 = 16,140

ואם המצוה כרוכה במאמץ שכרה כפול ומכופל 
לו לאדם דבר  וכדברי חז"ל: לפי שטוב  פי 100, 

אחד בצער ממאה ברווח )אבות דר"נ ג' – ו'(.

16,140    100 = 1,614,000

ואם המצוה מתקיימת בשמחה שכרה כפול פי 1000 

  1000    1,614,000
=1,614,000,000

מיליארד שש מאות ארבע עשרה מיליון מצוות
בכל דקה

מקורות בעמ' 4

X

X

X

X

X



"האשה דומה לשכינה, מה שכינה נסתרת 
בקדש הקדשים, אף האשה וכו" )זוהר הקדוש  

שמות קעא.(
מבואר כי האשה הצנועה נמצאת כל יום וכל שניה 

בבחינת ובמדריגת קדש הקדשים , הרי  שהשומרת 
על צניעותה בכל הדברים, בלבוש ובדיבור ובהנהגה, 
קדש  לבית  הנכנס  הגדול  מהכהן  יותר  חשובה 
הצנועה  האשה  ואילו  בשנה,  פעם  רק  הקדשים 
נמצאת כל רגע וכל שניה במדרגת קדש הקדשים.
ולכן קמחית שהיתה תמיד תמיד צנועה והייתה כל הזמן 
היו  בניה  שבעת  שכל  זכתה  הקדשים,  קדש  במדרגת  

כהנים גדולים.

ממה התפעל רבי יוחנן?
חטא  יראת  למדנו  יוחנן  רבי  אמר  בגמרא   אמרו 

מבתולה , שפעם אחת שמעתי איך שבתולה  נופלת 
גן עדן  על פניה ומתפללת: ריבונו של עולם בראת 
שלא  יה"ר  ורשעים,  צדיקים  ובראת  גיהנום  בראת 

יכשלו בי בני אדם - )סוטה כ"ב.(
אמר  יוחנן  רבי  הקדוש  שהאמורא  מפליא  והדבר  

הנהגה  של  בכוחה  שמים  ביראת  להתעלות  שזכה 
הצנועה  שהילדה  ונמצא  ישראל,  בבת  שראה 
האמורא  את  ולרומם  להשפיע  שזכתה  זאת  היא 
לעוד  הגבוהה  מדרגתו  כל  עם  יוחנן  רבי   הגדול 
בימינו שכל אישה  וחומר  וקל  ביראת שמים,  דרגה 
המתחזקת בצניעות היא משפיעה יראת שמים על 

כל ביתה ועל כל סביבתה. 

כי עיקר שכר האישה ומדריגתה העליונה 
היא הצניעות ]המהר"ל גבורות ה' פרק ס'[

מעשה בקבלן שבנה בנין חדש והביא את כל אנשי 

הוא   יום אחד  בבנין,  לעבוד  צריכים  המקצוע שהיו 
ארונות  את  ובונה  עומד  שהחשמלאי  ורואה  נכנס 
לא  אבל  יפים,  מאד  הארונות  לו,  אמר  המטבח, 
לשם כך הבאתי אותך, אני הבאתי אותך שתעבוד 

בעבודות החשמל.
אם  הצניעות,  בשביל  רק  לעולם  באה  האשה  כך 

כגון  אחרות  מצוות  עושה  והיא  צנועה  לא  אשה 
תפקידה  את  ממלאת  שאיננה  הרי  תהלים,  חסד, 
ורק  הנ"ל.  החשמלאי  כמו   לכאן  שלחה  שהקב"ה 
יש  המצוות שהאשה עושה ביחד עם צניעות להם 

ערך גדול בשמים. 

אם אין תורה אין דרך ארץ )אבות(
"כאשר  ההלכות  לפי  התורה,  לפי  נקבעת  הצניעות 

ציוה ה'" וזאת בנוסף על רגש יהודי טהור  המשתנה 

מאחת לאחת וממשפחה למשפחה אך א"א לסמוך 
על הרגש האישי וחובה ללמוד ולברר מה ההלכות 
וההנהגות לפיי התורה. וכשם שיש רבנים מיוחדים 
כך  וכדומה,  וכשרות  טריפות  בהלכות  הבקיאים 
היטב  ההלכות  את  ללמוד  יש  צניעות  בהלכות 
את  היטב  שלמדו  והרבניות  הרבנים  את  ולשאול 

ההלכות האלו. 

לפי רוב צניעות האשה כן תיפקד בבנים 
באהל  הנה  ויאמר  אשתך  שרה  איה  אליו  "ויאמרו 

"ומפרש"י צנועה היא . ויאמר שוב אשוב אליך והנה 
בן לשרה אשתך ]וירא בראשית יח ט[

ומבאר האלשיך הקדוש ]שם[ למה ייחס הכתוב על 

שרה אמינו ע"ה והנה בן לשרה אשתך ללמדך "כי 
בזכות צניעותה ראויה לבנים" וכמש"כ "אשתך כגפן 

פוריה" ]ומתי -[ כשהיא בירכתי ביתך ע"כ. 
ושל  ע"ה  אבינו  אברהם  של  הזכויות  כל  רואים שעם 

שרה אמינו ע"ה התורה מדגישה שבאיזה  זכות זכתה  
לבן  בזכות הצניעות ולא סתם בן אלא בן צדיק כמו 

יצחק אע"ה שפשט צווארו ומסר נפשו להקב"ה.
והנה במשך כל הדורות עם ישראל  מתקיים כל רגע  

בזכות "עקידת יצחק" וגם ביום הקדוש ר"ה עיקר 
מזכירים  שאנו  ע"י  הוא  בדין  זכאי  לצאת  הבקשה 
ומטעם   . ע"ה  אבינו  יצחק  של  נפש  המסירות  את 
זה מבואר בספרים הקד' שגם בימינו סגולה לבטל 
גזירות רעות הוא ע"י אמירת פרשת עקידת יצחק 
ז"פ  ]וכמש"כ בספר ימלט נפשו -מלפני 200 שנים[
משרה  שתלמד  ישראל  בת  לכל  הקריאה  ומכאן 

אמינו ע"ה  גודל הזכות והכח של הצניעות ושבזה 
ישועות  ולעורר  יכולה לבטל כל גזירות קשות  היא 
וכמו שהעידו רבים בדורינו שע"י חיזוק בצניעות ראו 

עין בעין ניסים וישועות השי"ת.  
המצוה  ואין  הגלות  סוף  לקראת  עומדים  אנחנו 
המקבלת  האשה   - גומרה  שם  על  אלא  נקראת 
על עצמה בתקופה הזו לשמור על הצניעות בצורה 
הנכונה, יש לה גם זכות לתקן את כל אותן נשמות 
שהיו לפניה ולא נהגו בצניעות, ונוטלת שכר כולם.

יכולים  אינם   המלאכים  ואפילו  בעולם  אחד  אף 
)ובפרט  בזה,  שמרוויחה  הגדול  הרווח  את  לשער 
בשב"ק כידוע מהבן איש חי זצ"ל שלימוד התורה בשבת  

כלימוד  האשה  אצל  והצניעות  חול,  מיום  אלף  פי  שווה 

הקב"ה  רק  הגר"א(  האנשים–איגרת  אצל  התורה 

הצניעות.  בתיקון  תרוויח  האשה  מה  יודע  בעצמו 
ויה"ר  שנזכה במהרה לבנין ביהמ"ק השלישי .אמן.



מקורות מעמ' 2
1. סמ"ק )מצווה נ"ה(: מצוה להיות צנוע דכתיב והיה מחניך קדוש.

2. הצניעות הוא מדרכי הקדושה ובמיוחד לבנות ישראל כמבואר במדרש 
רבה במדבר )ד' – כ'(.

3. בפסוק זה נצטוינו להבדל מדרכי אומות העולם בין בלבוש ובין בהנהגה 
)רמב"ם ע"ז פ' יא' הל' א(.

4. מיכה )ו' – ח'( סמ"ק )שם(: מצוה להיות צנוע דכתיב והיה וכו' וכתיב 
והצנע לכת עם אלוקיך.

5. תהילים )מה' – יד'( . בפסוק זה נצטוינו על כל עניני הצניעות בהנהגה 
ובלבוש )יבמות עח. רש"י ע"ז יח.(.

6. דברים )כח' – ט'( . בפסוק זה נצטוינו לנהוג בהנהגות ישרות ומדות 
טובות )רמב"ם דעות א' – ה'( ומדת הצניעות בכלל שאר המדות טובות.

7. כתב הרמב"ם: כל הפורש מעבירה או עשה מצוה לא מפני דבר בעולם, 
לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד אלא מפני הבורא ב"ה הרי זה מקדש 
את השם  )יסודי התורה ה' – י'(. ובפרט בזמנינו ההולכת בתלבושת כשרה 

שהוא נגד כל הרחוב הקלוקל בוודאי מקדשת בזה את שמו יתברך. 
8. דברים )ו' – ב'( . ופרש"י עשה דבריו מאהבה – הרי שבכל מצוה שאדם 

עושה מאהבה מקיים בזה מצוות "אהבת ה'".

9.מה הצניעות כוללת את ג' חלקי היראה, יראת העונש )ספר החינוך מצוה 
תלב(, יראת החטא )סוטה כא.( יראת הרוממות )שו"ע  או"ח ב' ב'(.

10. רמב"ם הל' ע"ז )פי"א הל' א'(.
11. במדבר )ה' – יח'(. מכאן אזהרה לבנות ישראל שלא תצאנה בפריעת 
הראש )כתובות עב:(, ופסוק זה משמש כמקור גם לשאר עניני הצניעות 

)ראה סוטה ח. ומ"מ אסו"ב פ' כא' א(.
12. כשאינה נוהגת בצניעות הרי היא גורמת מכשול לבני אדם באיסורי 

הסתכלות, ועוברים באיסורי "ולא תתורו" "ונשמרת מכל דבר רע" )מנחת 
שלמה ח"ג קג' – טו(.

13. כנ"ל וכתב רש"י במדבר )ל' – טז'( הגורם תקלה לחברו הוא נכנס 
תחתיו לכל עונשין.

14. כנ"ל.
15. כנ"ל וראה שו"ע אהע"ז סי' כג' סעי' א.

16. ראה שערי תשובה שער ג' אות כז'.
17. העובר עבירה בפני עשרה בישראל או שיודעים מכך עשרה מישראל 
עובר באיסור חילול השם )ספר המצוות ל"ת ס"ג ש"ך יו"ד סי' קנ"ז ס"ק 

ד'(. 
רוב המקורות מתוך הספר "הלבוש כהלכתו" ספר יסודי ומקיף להלכות 

לבושה של בת ישראל בהסכמת  גדולי הרבנים

תפילה יקרה המומלצת לאמרה
בעת כל חיזוק בנושא הצניעות

לנוהגים כרבינו האר"י הקדוש וכן לבני עדות המזרח
ֵק"י  ָוא"ו  ֵק"י בְּ יֹו"ד  ם  ְלַיֲחָדא שֵׁ ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו,  ְדִחילּו  יּה, בִּ ִכיְנתֵּ ּושְׁ ִריְך הּוא  א בְּ קּוְדשָׁ ִיחּוד  ְלֵׁשם 
ֵמָחה, ַעל  ִנים שְׂ נּו ֵאם ַהבָּ ִכיַנת עּוזֵּ ִכיָנָתּה ֵמַעְפָרא, ּוְלִעּלּוי שְׁ ָרֵאל. ְלַאְקָמא שְׁ ל ִישְׂ ם כָּ שֵׁ ִלים בְּ ִיחּוָדא שְׁ בְּ

ָרֵאל. ל ִישְׂ ם כָּ שֵׁ ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעַלם בְּ

רבון העולמים אב הרחמים והסליחות, מודים אנחנו לפניך ה' אלוקינו ואלקי אבותינו 
שבחרת בנו מכל העמים  וקרבתנו מלכינו לעבודתך עבודת הקודש, וביצירת חווה "אם 
כל חי"  אמרת  רנ"ב פעמים  "תהא אשה צנועה" כדי ליתן שכר על כל דיבור ודיבור .

אנחנו מפילים תחנונינו לפניך, שתמחול ותסלח לכל חטאתינו  ועונותינו, ואני  על כן 
מקבלת על עצמי בלי נדר להתחזק ]כאן תפרט  הקבלה ..[ כדי  שיעלה  לנחת רוח 
לפני כסא כבודך כריח ניחוח . וזכות אמותינו הקדושות שרה רבקה רחל ולאה תעמוד 
לנו שנזכה לקיים כראוי כל ה-י"ז  המצוות  שנאמרו במצוות הצניעות  וזכינו לגדל בנים 
ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי ה' יראי אלוקים אנשי אמת זרע קודש ב-ה' דבקים 
ומאירים את העולם התורה ומעש"ט ובכל מלאכת עבודת הבורא  ונזכה להיות מהנשים 
הצדקניות, שבזכותן נגאלו ממצרים, ובזכותן ניגאל מהגלות המר במהרה בימינו אמן.

שיעורי נשים
ניתן לשמוע שיעורי הלכה 
והשקפה בנושאי הנהגתה 

ולבושה של בת ישראל מפיהם 
של גדולי ישראל, רבנים, 

ורבניות ומורות חשובות, במבחר  
שפות 

קנה מידה 03-6171049
טל של תחיה 3333346- 072

קו התשובה העולמי לשמיעת 
כ1000 שעורים נפלאים 

ומחזקים
 072-33-72-978

ביגוד כהלכה
ניתן להשיג במכירות 

קבועות
בטל' כדלהלן 

08-9762961
 058-3242369
052-7611762
054-8520961
053-3135462
04-9849115
053-3142550

תרומות
המעוניין לתרום או 
לסייע להרמת קרן 
הצניעות במכירת 

ביגוד כשר וכד'
ניתן להתקשר לטל' 

052-7612220
בכל ענייני העלון 
ניתן לשלוח מייל:

9741593@gmail.
com

מכירות ביגוד
בשנתיים האחרונות התקיימו 

מכירות לביגוד כשר בכמה 
מקומות בארץ ובחו"ל. בקרוב 

יתקיימו מכירות נוספות בירושלים 
ב"ב בית שמש ועוד 

המביאה חצאית צרה ו/או קצרה  
מקבלת 50% הנחה 

המעוניינת לארגן מכירה באזורים 
נוספים ]דרוש אולם ומתנדבות[ 

תיפנה לטל'  053-3142550


