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הקדמת המחבר
"ואתחנן אל ה'" )דברים ג, כג(. אמרו רבותינו זכרונם לברכה )דברים רבה יא, י(, שמשה 
רבנו עליו השלום התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפלות - כמנין "ואתחנן" - על 

שבקש לכנוס לארץ.
בהרבה  צרתי,  ביום  אותי  העונה  האל  לפני  שיחי  ואשפך  אתבונן,  מזקנים  אני  גם 
תפילות עם דמעות שאוכל לתקן את המכשול הגדול של הפאה נכרית כבר יותר 
מחמישים שנה, והדפסתי הספר דת משה ויהודית 67 פוסקים האוסרים הפאה 
הנכרית עם הוספות כמה פוסקים, ]הספר הזה נדפס בא"י, והוספתי על זה[ בלשון הקודש 
]ששם  אידיש  ובתרגום  הקודש  בלשון  בשנית  ונדפס  תשכ"ה,  בשנת  ספרים   5000
רובם של הנשים מדברים אידיש[ בשנה הנ"ל עוד 5000 ספרים, ואח"כ נדפס בעיתון די 
תורה וועלט 5000 טופסים, ובעיתון די נייעס, ובעיתון אלגעמיינער דזשורנאל ]לפי 
זכרוני[, ואח"כ נדפס בשנת תשמ"ז בספר מדריך לצניעות 2000 טופסים, עוד הדפסתי 
קונטרס תקנות של כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר זי"ע מיוראפ נגד הפאה הנכרית שהיה 
בלשון הקודש ותרגמנו גם באידיש ושלחתי בכל תיבת דואר בוויליאמסבורג, וכו', ראו 
באריכות בזה באוצרות הצניעות, הצניעות והמשיח, ארבע מאות ספרים על הצניעות, 
החומות  שומרי  בקו  עולמים,  לחי  והכבוד  הכתר  מהספר  דרשות   520 אמרתי  וכן 
072-33-72-978 – והספרים הנ"ל יצאו בשנת תש"ס 250,000 בדיסק, ועוד הפעם 
בדיסק יותר מ300.000 דיסקים, ובשנת תשע"ה יצא לאור מחדש במהדורה מיוחדת 
עם הרבה הוספות. - ועוד סידרתי כל הספרים שמדברים על איסור הפאה ועל שערות 
על  לחלוק  שיכול  הזה  בדור  רב  ואין  הקודמים,  מדורות  פוסקים  משבעים  גלויות. 
הגאונים והצדיקים מדורות העבר, כי אם יקחו את כל הרבנים מכל הדור בכף מאזנים 
ְונִָׂשים את הדברי חיים זי"ע בכף מאזניים השני יכריע את כולם. ובתחנונים ידבר רש 
לפני כל יודעי דת ודין, היושבים על מדין, שיהיו לרצון אמרי פי, בחבור קדוש זה 

שאין בו דבור דופי.
וקראתי שם הספר ַּכֲהָרִרים ַהְּתלּויִין ְּבַׂשֲעָרה, ומי שרואה איך שכל גדולי ישראל 
מדורות הקודמים ומדור הזה, מה שכותבים, זה יישר לב האדם ולב העקם לילך 
אור  בראותם  וישמחו  צדיקים  ויראו  בה.  ילכו  צדיקים  אשר  ה',  בדרכי  בתמימות 

ותועלת גדול, שהוא תוכחת מגולה ואהבה נסתרת, 
עיניכם  כאשר  הדפוס,  לבית  ראשון  חלק  שהבאתי  מחצה,  עושה  שתפלתי  ה'  וזכני 
רואות. על כן אמרתי במה אכף לאלוקי מרום ובמה ארצה אותו ברבבות אלפי נחלי 
שמן על כל הטובות אשר גמלני?! שזיכני לחבר זה הספר לזכות בו את הרבים, ובודאי 
יהיה לרצון לפני כל כטל וכרביבים. לא נחתי ולא שקטתי, עד שהבאתיו לבית הדפוס 
להורות הדרך הישר והטוב לאנשים אשר המה כערכי ולהפחותים ממני, לנהגם על 
מי מבועי מים חיים, כאשר אנו רואים מכל גדולי ישראל מצדיקים הקודמים, וגדולי 
ישראל מדורנו אנו, ומשאר רבותי גאוני ארץ, באשר ששמשתי ויצקתי מים על ידיהם, 
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ואני תפלה בכל עת רצון, שכל מי אשר יראת ה' בלבבו, יקרא כמה פעמים בזה 
ונפש. כי אותן המצוות מונחים  ולקיים אותן בכל לב  הספר, הנותן אמרי שפר, 
ממש בקרן זויות, ואין בני האדם נזהרין בהן. והמקיים כל מה שכתוב בספר הזה, 

יזכה לראות בבנין ציון וירושלים. 
 

טעם קריאת שם הספר הררים התלויים בשערה

ָעַלי  ה'  ִמּיַד  ִּבְכָתב  "ַהּכֹל  כח(  א  )ד"ה  ְוָהְכִתיב,  ָהֵכי?  ָעְבֵדי  ְוֵהיִכי  )נב.(:  סוכה  במסכת 
ִהְׂשִּכיל"? ָאַמר ַרב, )יוסף(, ְקָרא ַאְׁשְּכחּו ְוָדְרׁשּו ]דף נב ע"א[ )זכריה יב( "ְוָסְפָדה ָהָאֶרץ 
ְוגֹו'. ]ָאְמרּו[, ַוֲהֹלא  ִמְׁשָּפחֹות ִמְׁשָּפחֹות, ְלָבד ִמְׁשָּפחֹות ֵּבית ָּדִוד ְלַבד ּונְֵׁשיֶהם ְלַבד" 
ְּדָבִרים ַקל - ָוחֶֹמר, ּוַמה ֶלָעִתיד ָלבֹא, ֶׁשֵהם עֹוְסִקים ְּבֵהְסֵּפד, ְוֵאין יֵֶצר ָהַרע ִמְתָּגֶרה ָּבֶהם, 
ָאְמָרה ּתֹוָרה, נִָׁשים ְלַבד ַוֲאנִָׁשים ְלַבד, ַעְכָׁשיו ֶׁשעֹוְסִקין ִּבִׂשְמָחה, ְויֵֶצר ָהַרע ִמְתָּגֶרה ָבֶהן, 
ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה: ְוַהאי ֶהְסֵּפָדא ַמאי ֲעִביְדֵּתיּה? ְּפִליגֵי ָבּה ַרִּבי ּדֹוָסא ְוַרָּבנָן. ַחד ָאַמר, 
ְוַחד ָאַמר, ַעל יֵֶצר ָהַרע ֶׁשּנֱֶהַרג. ִּבְׁשָלָמא ְלַמאן ַּדָאַמר, ַעל  ַעל ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ֶׁשּנֱֶהַרג, 
ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ֶׁשּנֱֶהַרג, )שנאמר( ]ַהיְינּו ִּדְכִתיב[, )שם( "ְוִהִּביטּו ֵאַלי ֵאת ֲאֶׁשר ָּדָקרּו, ְוָסְפדּו 
ָעָליו ְּכִמְסֵּפד ַעל ַהּיִָחיד ְוָהֵמר ָעָליו ְּכָהֵמר ַעל ַהְּבכֹור". ֶאָּלא ְלַמאן ַּדָאַמר, ַעל יֵֶצר ָהַרע 
ֶׁשּנֱֶהַרג, ֶהְסֵּפָדא ָבעּו ְלֶמֱעַבד? ִׂשְמָחה ָבעּו ְלֶמֱעַבד! ַאַּמאי ָּבכּו? ִּכְדָּדַרׁש ַרִּבי יְהּוָדה ְבַרִּבי 
ִאָלִעאי, ֶלָעִתיד ָלבֹא ְמִביאֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלּיֵֶצר ָהַרע ְוׁשֹוֲחטֹו ִבְפנֵי ַהַּצִּדיִקים ּוִבְפנֵי 
ַהָּללּו  ֲעָרה.  ַהּשַׂ ְּכחּוט  ָלֶהם  נְִדֶמה  ְרָׁשִעים  ָּגבֹוַּה,  ְּכַהר  ָלֶהם  נְִדֶמה   - ַצִּדיִקים  ָהְרָׁשִעים. 
בֹוִכין, ְוַהָּללּו בֹוִכין. ַצִּדיִקים ּבֹוִכין ְואֹוְמִרים, ֵהיַאְך יָכֹוְלנּו ִלְכּבֹׁש ֶאת ָהָהר ַהָּגבֹוַּה ַהּזֶה?! 
ְרָׁשִעים ּבֹוִכין ְואֹוְמִרים, ֵהיַאְך ֹלא יָכְֹלנּו ִלְכּבֹׁש ֶאת חּוט ַהַּשֲעָרה ַהּזֶה?! ְוַאף ַהָּקדֹוׁש 
ְוגֹו'  ַהּזֶה  ָהָעם  ְׁשֵאִרית  ְבֵעינֵי  יִָּפֵלא  "ִּכי  ח(  )זכריה  ֶׁשּנֱֶאַמר,  ִעָּמֶהם,  ָּתֵמַּה  הּוא  ָּברּוְך 
]ַּגם ְּבֵעינַי יִָּפֵלא"[. ָאַמר ַרִּבי ַאִסי, יֵֶצר ַהָרע, ַּבְּתִחָּלה ּדֹוֶמה ְלחּוט ֶׁשל ּבּוְכיָא, ּוְלַבּסֹוף 
ְוא, ְוַכֲעבֹות  ּדֹוֶמה ַּכֲעבֹותֹות ָהֲעָגָלה, ֶׁשּנֱֶאַמר, )ישעיה ה( "הֹוי מְֹׁשֵכי ֶהָעֹון ְּבַחְבֵלי ַהּשָׁ

ַהֲעָגָלה ַחָּטָאה".
במסכת סנהדרין )דף סד.(: ָּתא ְׁשַמע, )נחמיה ט( "ַוּיִזְֲעקּו ְּבקֹול ָּגדֹול ֶאל ה' ֱאֹלֵהיֶהם", 
ַמאי ָאמּור? ָאַמר ַרב יְהּוָדה, ְוִאי ֵּתיָמא ַרִּבי )יוחנן( ]יֹונָָתן[, ַּביָיא, ַּביָיא, ַהיְנּו ְּדַאְחרּוָבא 
ַוֲעַדיִן הּוא  ֵמַאְרַעיְהּו,  ְליְִׂשָרֵאל  ְוַאגְִלינְהּו  ְלַצִּדיַקּיָא,  ְוַקְטִלינְהּו  ְלֵהיָכָלא,  ְוַקְליָא  ְלֵביָתא, 
ְמַרֵּקד ֵּבינָן, ְּכלּום יְַהְבֵּתיה ָלן, ֶאָּלא ְלַקּבּוֵלי ַאגְָרא? ָלא ִאיהּו ָּבִעינָן, ְוָלא ַאגְֵריּה ָּבִעינָן! 
)ְוכּו' עד בקרובתיה, כדאיתא ביומא פרק בא לו(. - ]ָּבַתר ַּדֲאִביקּו ֵּביּה. יְַתֵבי ְּתָלָתא יֹוָמא ְּבַתֲענִיָתא, 
ָּבעּו ַרֲחֵמי, נַָפל ְלהּו ִּפיְתָקא ֵמְרִקיָעא, ַּדֲהָוה ְּכִתיב ָּבּה, "ֱאֶמת". ָאַמר ַרִּבי ֲחנִינָא, ְׁשַמע ִמינָּה - חֹוָתמֹו ֶׁשל 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא - "ֱאֶמת". נַָפק ְּכגּוְריָא ְּדנּוָרא ִמֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים. ָאַמר ְלהּו נִָביא ְליְִׂשָרֵאל, ַהיְנּו 

יְִצָרא ַּדֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים. ַּבֲהֵדי ְּדָקַּתְפֵסי ֵליּה, ִאיְׁשַּתִמיט ִּבינִיָתא ִמינֵיּה, ְוָאזַל ָקַליָא ְּבַאְרַּבע 
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ַמּיָא ְמַרֲחֵמי ֲעֵליּה. ָאַמר ְלהּו נִָביא, ַׁשְדיּוָה ְּבדּוָדא ְּדַאְבָרא,  ְמָאה ַּפְרֵסי. ָאְמרּו, ֵהיִכי נֲַעִביד? ִּדיְלָמא ִמּשְׁ
ְוַכְּסיּוָה ְּבַאְבָרא - ְּדָׁשיִיף ָקֵליּה, ִּדְכִתיב, )זכריה ה( "ַוּיֹאֶמר, זֹאת ָהִרְׁשָעה, ַוּיְַׁשֵלְך אָֹתּה ֶאל ּתֹוְך ָהֵאיָפה, 
ַוּיְַׁשֵלְך ֶאת ֶאֶבן ָהעֹוֶפֶרת ֶאל ִּפיָה". ַאְמֵרי, הֹוִאיל ְוֵעת ָרצֹון הּוא, נִָּבִעי ַרֲחֵמי ַאיְִצָרא ַּדֲעֵבָרה. ָּבעּו ַרֲחֵמי, 
ִאיְמַסר ִּביַדיְהּו, ַחְבׁשּוָה ְּתָלָתא יֹוֵמי, ִאיָּבעּו ֵּביָעָתא ַּבת יֹוָמא ְלחֹוֶלה, ְוָלא ַאְׁשְּכחּו. ַאְמֵרי, ֵהיִכי נֲַעִביד? 

נִיָּבעּו ַּפְלגָא - ַּפְלגָא ֵמְרִקיָעא ָלא יֲַהֵבי. ַּכְחִלינְהּו ְלֵעינֵיּה, ַאֲהנִי ֵּביּה, ְּדָלא ִאיגְרּו ִאינִיׁש ִּבְקרֹוְבֵתיּה[. 
ברש"י שם: ויצעקו בני ישראל בקול גדול - באנשי כנסת הגדולה כתיב: בייא בייא 
- בלשון ארמי הוי לשון גנוח וצעקה, כמו אהה בלשון הקודש: היינו האי דחרביה 
לביתיה - למקדשו: )ובעו רחמי( - היו מבקשים רחמים שימסר בידם יצר הרע של 
עבודה זרה: לקבולי ביה אגרא - לכוף את יצרנו ולקבל שכר על כך: לא איהו בעינן 
וכו' - אלמא יצר תקפן: יתבי תלתא יומין וכו' - מלתיה דרב יהודה מסיק: אמת - 
משמע מסכים אני עמהם בתקנה זו שטוב הדבר לסלקו: חותמו של הקדוש ברוך הוא 
אמת - שהמלך נאות ומסכים עם עבדיו, חותם עמהם בתקנתם את חותמו: כגוריא 
- ארי קטן: ביניתא - שער: דודא דאברא - קלחת של עופרת: אברא שאיף קליה - 
שואף את הקול ומעכבו לצאת יותר מכל כלי מתכות: זאת הרשעה - זהו יצר הרע, 
ובנבואת זכריה כתיב, שהיה בתחילת בית שני: דעבירה - של עריות: חבשוה תלתא 
יומין וכו' - ומתוך כך פסק חמום הזכרים מלהוליד, והנקבות מלילד: איבעו ביעתא 
בת יומא )ולא אשתכח( - נתבקשה ביצה שנולדה בו ביום: ולא אשתכח - שאפילו אותן 
שהיו גמורות קודם לכן פסקו מלצאת: לבעו פלגא - שלא יהא שולט במקום עבירה, 
כחלינהו לעיניה - סמו עיניו בכחול: אהני ביה - הך  כדי שלא יהא תובע עריות: 
תקנתא פורתא, דלא איגרי בקריבתה באמו ובאחותו, אבל מתגרה הוא באשת איש 

ובנדה.

ובזכות שנקבל על עצמנו להתלבש בצניעות ניגאל בקרוב, בזכות נשים צדקניות 
הקב''ה יביא את הגאולה.
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בשער

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה לברך על המוגמר והוא "ספר החתימות" 
ו' חלקים, החלק הא' הוא ספרן של צדיקים – וחותם יד כל אדם בו לחיים! - והם 
שמות הצדיקים שחתמו בכל הדורות עד היום הזה נגד העבודה זרה והפריצות 

שלא היה כמותה מדור המבול עד היום הזה.
מלאכת הקודש הלזו לא נראה ולא נשמע כמוה מעולם כי אין תמורה ואין ערך ליקר 
תפארת גדולת קדושת הספר הנפלא והנורא הזה, שנלקט מכל ספרי הצדיקים הקדושים 

שהיו בבחינת קדשי הקדשים זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
ואוהבי  שוחרי  לציבור  להגיש  הזאת,  לעת  שהגענו  העולמים,  לחי  והשבח  השיר 
לברכה,  זיכרונם  חכמינו  ומאמרי   , מאות  טוב,  כל  מלא  בלום  אוצר  וצניעות,  תורה 
וספרי קודש שנלקטו ליקוטי בתר ליקוטי, דיבורים קדושים ונפלאים, התעוררות בענין 
קדושת הצניעות, והאיסור הנורא של הפאה הנכרית, ונוכח העובדה שנתגלתה מכבר 
וביתר שאת לאחרונה שיש בו איסור עבודה זרה, ואין איש שם על לב להישמר מזה, 
לדורות  יאירו  ולמען  רבים,  ימים  יעמדו  למען  ספר  על  האלו  המאמרים  את  העלינו 

הבאים את אורחותיהם.
ובאמת גם מי שהוא תלמיד חכם ולמדן גדול ומתמיד בלימודו, מכל מקום אין ביכולתו 
לשוב  בתשובה שלימה, מבלי לבער את העבודה זרה מביתו, ועל ידי זה להגיע ליראת 
שמים ואהבת השם כראוי באמת, ולהיות דבוק באמת בהשם יתברך ובעבודתו בשלימות 

על פי התורה.
הנה היות ונתגלגל לידינו מסמך המעיד שזה כבר יותר מ- 150 שנה שהפאות שמקורם 
בהודו נמכרים בכל העולם, ולכן אפשר להבין קצת, מדוע יצאו כל גדולי ישראל ]ברוח 
"דת  וחנית ובמסירות נפש ממש כידוע, כמובא בספרים  נגד הפאות בחרב  הקודש[ 
משה ויהודית" ו"מדריך לצניעות" שהדפסנו לפני כחמישים שנה עד היום לערך 
650.000 עותקים, וגם מובא הרבה בספר "הכתר והכבוד לחי עולמים", לכן נערוך 
וגם  כאן רשימה חדשה מכל גדולי ישראל עד היום הזה שאסרו את הפאה הנכרית, 
קיבלו עליהם לא לתת לאשה שחובשת פאה נכרית להיכנס לבית מדרשם, וכל גדולי 
ישראל מהדור הקודם והדור הזה שאסרו את הפאה נכרית בגלל תקרובת עבודה זרה.

כ"ק מרן אדמו"ר מדז'ימגארד שליט"א בן כ"ק מרן הרה"ק רבי סיני מדז'ימיגראד 
זצוק"ל כתב את העובדה הנוראה ממרן בעל ה"דברי חיים" מצאנז זצוק"ל בפטירת 
שלשת ילדיו רח"ל, שאמר שכל זה בא לו מחמת שמחריש על פרצת הפאה! "לזאת 
מוכרח לצאת ולצעוק נגד זה בכל כחו!" ]חמדה גנוזה חלק א' מערכת הרה"ק מצאנז[.
וכ''כ בספר חמדה גנוזה "אח״כ הי׳ מעשה שנפטרו אצל אא״ז ]מרן הדברי חיים זיע"א[ 
ג׳ מילדיו שהי׳ לו מאשתו בת רבי צבי )מטארנא( ז״ל, כי עד אז הי׳ לו ממנו ד׳ ילדים 

ואז נשארה רק בתו נחמה תחי׳, אז אמר שברצונו לעשות להם הספד, והלך לבית 
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הספד עליהם ובתוך ההספד אמר שכל זה בא לו מחמת שמחריש  הכנסת ועשה 
על איסורים הנ״ל ואמר אא״ז שעל דברים אלו אמרו חכז״ל )שבת קה:( היום אומר 
לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה, לזאת מוכרח 
לצעוק ולצאת נגד זה בכל כוחו. )הרב מגראבאוויץ( – )ג' שמות של הילדים, נתגלה 

לאחרונה על ידי כתבי העיר צאנז ונתפרסם בגליון בנות ציון ד'באבוב(. -
הרי שרוח הקודש דיבר בו כשמקורן של הפיאות בדורינו זה היא בעבודה זרה. - ולכן 
שנסנו מתניים ונכנסנו בכל הכוח להילחם נגד הפאה שהיא עבודה זרה, ואנו מדפיסים 
בעז''ה 400 ספרים כמו שעשה אברהם אבינו 400 פרקים על עבודה זרה, ופתחנו 
את  שמבערות  הצדקניות  שהנשים   072-33-72-978 הטלפון  בקו  מיוחדת  שלוחה 
הנגע הזה יספרו על מעשיהם, וכך תחזק אשה את רעותה, כדי להעביר עבודה זרה 
יגאלו  שבזכותן  צדקניות  אלף  לשבע  להגיע  הפחות  לכל  רוצים  אנו  וגם  מארצינו, 

ישראל.
)שבת  חז"ל  זי"ע: אמרו  חיים  הרה''ק בעל הדברי  זמה שאמר  על  נחמדה  גימטריא 
קה(: כך היא אומנתו של יצה"ר: היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד 

שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה - והולך ועובד.
כך = 40 + כך = 40 = 80 + 4 אותיות + 2 כוללים = 86 כמניין פאה, 

ועל זה כתוב בפרשה: "קום עשה לנו אלהים"  לנו = 86, אלהים = 86, פאה= 
86 – לרמז שזהו עגל הזהב של דורנו!

וזה מה שראה בלעם הרשע ברוח טומאתו ואמר, "ומחץ פאתי מואב" על המשיח, 
שהזוהר הקדוש אומר שזה סובב על ביאת המשיח, שמשיח ילחם על הפאתי מואב, 
לשני  הפאה  את  שמניפה  הפאה,  עם  שהולכת  האשה  אומרת  זאת  הצדדים,  בשתי 

הצדדים כמו פאות, נגד זה ילחם מלך המשיח ]כמו שכתוב בזוה"ק פרשת בלק[.
אמרו חז''ל )סנהדרין סג: וברש''י עה''ת( יֹוְדִעים יְִׂשָרֵאל ַּבֲעבֹוָדה זָָרה ֶׁשֵאין ָּבּה ַמָּמׁש, 
ְוֹלא ִּבְּקׁשּו ַלֲעבֹד ֲעבֹוָדה זָָרה ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַהִּתיר ָלֶהם ֲעָריֹות בפרהסיא, ובזמנינו אשה 
שלובשת פאה של ע"ז, התוצאה היא שעוברת  על עריות בפהרסיא, כי אם יש לה ע"ז 
על הראש - אז הפריצות והעריות מותר, ומי עשה את העגל ]שהיה ע"ז[ - הערב רב, 
לכן אלו שמתירים את העבודה זרה הם הכומרים ומכשפי הערב רב. וזמרי בן סלוא 
הוא התיר את הע"ז של פעור בפרהסיא ועבר על גילוי עריות בפרהסיא עם המורה 

כזבי...ואכמ"ל.
בא וראה את דברי הרמב"ם הקדוש זי"ע שמגלה לנו ברוח קדשו ]ספר המצוות ו( 
שהעבודה זרה של כמוש ]האליל של מואב[ הוא להעביר אליו את שערו, ובעווה''ר 
בזמנינו חוזרים העבודה זרה של פעור ושל כמוש ]בהודו[, וגם שהנערות ]של בתי 
עשו והמנהלת כזבי[ הולכות  עם רגל חשופה ללא גרביים כלל, או בגרביים פרוצות 
שהם בצבע הרגל או שקוף או דק, והולכות עם חצאיות קצרות שיראו את הרגליים 
]ומה שאסור לראות[ ו/או חצאיות עם שסע ,ושאר בגדים קצרים וכו'  ובצוואר מגולה 
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פתח השער
כתוב בתוה''ק בעשרת הדברות )שמות כ ג( לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. הבה 
ונתבונן האם יודעים אנו מה הפסוק מלמד אותנו, בואו ונלמד בספר המצוות לרמב"ם 

מצות לא תעשה ו', שהרמב"ם ז''ל מגלה לנו סודות נפלאות:
הקרבת שיער לעבודה זרה היתה ידועה עוד מזמן המקרא, וזו היתה עבודתו של 

כמוש אלוהי מואב.
ואפילו  זרה  עבודה  היא שהזהרנו מעבוד  והמצוה הששית  לשון הרמב"ם:  וזה 
בזולת הארבעה מינים הקודמים )=השתחואה, ניסוך, קיטור, וזביחה,( אבל בתנאי 
שתהיה אותה העבודה כדרכה. רוצה לומר, שיעבוד אותה במה שהוא דרך אותו הנעבד 
שייעבד בו. כמו שיפעור עצמו לפעור, או יזרוק אבן למרקוליס. והוא אמרו יתעלה 
באזהרה מזה "לא תעבדם". ולשון מכילתא לא תשתחוה להם ולא תעבדם, לחייב 

על העבודה בפני עצמה, ועל ההשתחויה בפני עצמה.
ולכן מי שיזרוק אבן לפעור, או פער עצמו למרקוליס אינו חייב כי אין זה דרך עבודתו... 
כי מי שעבד איזו עבודה זרה שתהיה באיזה מין שיהיה מן העבודות הנה הוא חייב כרת, 
לפעור  פוער  כמו  בו  שתיעבד  שדרכה  בדבר  כלומר  כדרכה,  אותה  שיעבוד  ובתנאי 

וזורק אבן למרקוליס ומעביר שערו לכמוש.
וכן מי שעבד באחת מן הארבע עבודות לאיזה נעבד שיהיה מהם, הנה הוא גם כן חייב 
כרת, ואף על פי שאין דרך עבודתו בכך, כמו אילו הקריב לפעור, או השתחוה 

למרקוליס. וזה הוא שלא כדרכה, עכ"ל.
ערומות  שהולכות  הנשים  שכל  )פו(:  והמשיח  הצניעות  בספר  הרמב"ם  על  הביאור 
זרה של  לעבודה  כשמתגלים  וכן  לפעור,  פוער  כמו  שוקיים,  ורגלים  ידיים  בצוואר, 
כמוש שמעבירים את השערות לעבודה זרה, ואחר כך לובשים את זה כפאה על הראש 

הרי שעוברים עם הכמוש הזה עריות בפרהסיה.
וזהו מה שאמר בלעם "אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט 
דף  )בלק  הקדוש  בזוהר  ופירש  כל־בני־שת",  וקרקר  מואב  ומחץ פאתי  מישראל 
רי"ב( כי פאתי זה שני צדדים שילחם בהם מלך המשיח, וכתוב בספר הכתר והכבוד 
לחי עולמים, מצדיקים הקודמים שהדבר הראשון שמלך המשיח יעשה, שישרוף את 
הפאות. כי הפאות הארוכות הולכות לשני צדדים ובזה מכשילים את עם ישראל לעבור 

ג' עבירות עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים.
לכן יחשב כל אחד את חשבון נפשו  האם הוא מוכן לגור עם עבודה זרה בכפיפה אחת 
ראה )כתובות, פו ע"ב( אין אדם דר עם נחש בכפיפה – נחש, הנחש בגימטריה 393 

בפאה רעה.
ועל זה אומר הכתוב "הנה אנכי  שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול 
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והנורא  והשיב לב־אבות על־בנים ולב בנים על־אבותם פן־אבוא והכיתי את־הארץ 
את  והכיתי  אבוא  נכרית(  )פאה  תיבות  פ"ן ראשי  כד(.  פסוק  ג  פרק  )מלאכי  חרם: 

הארץ חרם".
הרה''ק בעל ההפלאה זצ"ל )רבי פנחס הלוי איש הורויץ זצ"ל ]ר"ת פאה([ הוציא 

חרם נגד אלו שלובשות פאה )כמבואר בלחמי תודה(.
פנחס ראשי תיבות פאה נכרית חס - שחס על כבוד קונו, נגד בת מדין. ואפילו נגד 
כי  כי הפאה היא ממש הקליפה הידועה  )"הרב" המכשיר הגדול(,  הנשיא בישראל 
פאות בגימטריא בה )בפנים( לילי, עם הכולל. כי הם מיסוד זמרי בן סלוא בגימטריא 
פאות עם הכולל. כי זה חלק מהעבודה לעבודה זרה של מואב כמוש, כיסוי בפאה 

נוכרית + המילים בדיוק 883 = אוי לך מואב "אבדת עם כמוש".
 ישראל עבדו את הבעל פעור באותו זמן. בהיתר של הגאון הגדול הרב המכשיר זמרי 
בן סלוא. ואז קם פנחס עם רמח )ככה כתוב בכתיב חסר( אותיות חרם. שעשה חרם 

על זמרי בן סלוא וכזבי בת צור ובנות מדין.
במקום שיש חילול ה' אין חולקין כבוד לרב, ורב אדא בר אהבה קרע את הכרבלתא 

בשוק. ומתון מתון ארבע מאות זוז כנגד ארבע מאות איש של עשו.
יבער את הפאה מן העולם... מאלו  פאה. ומשיח  אליהו ראשי תיבות  הוא  פנחס 

שעדיין לא זכו לבערו. )הגרש"ז אויערבך זצ"ל(
כי יש תשובות של האפיקורסים בעלי כמוש, שכתבו על הפאה וכתוב שם בתשובה 
הידועה )שאוהבים לצטט המתירים( שאפילו משיח לא יכול לאסור את הפאה ואפילו 
אם אליהו הנביא יבוא לא נשמע לו. אבל האמת אינו כן, ומשיח ואליהו יבואו ויורו חד 
וחלק להסיר ולשרוף את הפאות. כמו שכתוב: "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל 

ומחץ פאתי מואב" היינו הפאות של מואב.
נשים  ובזכות  היא חטא העגל.  - שחטא הפאה  זהו פאה  בגימטריא  עגל עם הכולל 

צדקניות שישרפו את הפאות של עבודה זרה, נזכה לביאת משיח צדקנו בב"א.



ִבּּקּור כ"ק האדמו"ר ֵמָהאְלִמין שליט"א

ָנִשׂיא ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי

ֵאֶצל מרן כ"ק אדמו"ר ִמֶבּעְלְזא שליט"א
י"ז ניסן חול המועד פסח ְשַׁנת תשע"ט לפ"ק

מתוך דברי מרן הרה"ק מהר"א מבעלזא זצוקללה"ה

כאשר העולם יהיה עולם [היינו כשהעולם יקים מהריסותיו,

ויתחזק מהחורבן הנורא ששרר אז בכל העולם],

אזי יצאו כנגד זה עם מקלות!. [היינו עם כל הכוחות!]

(מספר "הכתר והכבוד לחי העולמים" (דף שיג) - ר"ת שלום יהודה גראס).

המחבר:
מיכאל יצחק שמריהו הראל
נחל נחשון 3/16 בית שמש

054-852-0921
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ו‰ו‡
ליקוט חתימות מגדולי ישראל

אדמורים פוסקים רבנים ובתי דינים
מדורות הקודמים - ומדורינו זה

רשימות קול קורא'ס מגדולי הרבנים

בענין איסור פאה נכרית, ומהמכשלה הגדולה 
של  שיער תקרובת עבודה זרה

ספר
ֲעָרה ַשׂ לּוִיין ְבּ ֲהָרִרים ַהְתּ ַכּ

ו‰ו‡
ליקוט חתימות מגדולי ישראל

אדמורים פוסקים רבנים ובתי דינים
מדורות הקודמים - ומדורינו זה

רשימות קול קורא'ס מגדולי הרבנים

בענין איסור פאה נכרית, ומהמכשלה הגדולה 
של  שיער תקרובת עבודה זרה

ספר
ֲעָרה ַשׂ לּוִיין ְבּ ֲהָרִרים ַהְתּ ַכּ

רשימה מס' 1
להלן רשימת תנ"ך ש"ס שו"ת ופוסקים מגדולי ישראל מכל החוגים קדמונים 
- ראשונים - אחרונים - גדולי החסידות - גדולי ליטא - גדולי הספרדים - גדולי 
דורינו - ספרים שעוררו על איסור הגדול של גילוי שער, פאה נכרית ועבודה 

זרה
 )לפי סדר הא-ב(

הקדוש ברוך הוא בעשרת הדברות

)שמות פרק כ' ב-ג( ָאנִֹכי ה' ֱאֹלֶקיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמֵּבית   .1
ֲעָבִדים: ֹלא יְִהיֶה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפנָי. - )דברים פרק ה' ז'( ֹלא יְִהיֶה ְלָך ֱאֹלִהים 

ֲאֵחִרים ַעל ָּפנָי.
רש"י על תנ"ך

רש"י שמות )פ"כ פ"ג( לא יהיה לך.  .2
רש"י שמות )לב'-כה'(   .3

רש"י )דברים פ' לג פ"ט(.  .4
רש"י הושע )פ"ג פ"ג(.  .5

רש"י תהילים )פ' קיט פ' קל(.  .6
משלי )ט'-יז'( בפירוש רש"י והגר"א שם(.  .7

קדמונים
משה רבינו - )שמות ו' פ"ה(: ֹלא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתָעְבֵדם ִּכי ָאנִֹכי ה'   .8

ְוא ִּכי ֹלא  א ֶאת ֵׁשם ה' ֱאֹלֶקיָך ַלּשָׁ ֱאֹלֶקיָך ֵאל ַקּנָא ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹת ַעל ָּבנִים... )ז( ֹלא ִתּשָׂ
ְוא. )במדבר ה'-יח'( "ופרע את ראש האשה". א ֶאת ְׁשמֹו ַלּשָׁ יְנֶַּקה ה' ֵאת ֲאֶׁשר יִּשָׂ

אליהו הנביא זכור לטוב - פנחס הוא אליהו שנלחם נגד זמרי בן סלוא וכזבי   .9
בת צור.
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ש"ס: זוהר הקדוש תלמוד ומפרשיו
זוהר הקדוש, הקללות הנוראות נגד גילוי שערות. )פרשת נשא דף קכ"ה:(.  .10

משנה )סוטה דף ז.(.  .11
ברכות )כד.( ברש"י ד"ה לאסתכולי בה וד"ה שוק,  .12

חולין )יט:(   .13
כתובות )ע"ב.(.  .14

נדרים ובתוספות שם ד"ה "מים גנובים ימתקו".  .15
סוטה )דף ז.(.  .16

סנהדרין )דף עה.(.  .17
עבודה זרה )כ.(.   .18

מפרשים ראשונים על הש"ס
שבת )סב:( רש"י ד"ה הלוך וטפוף.   .19

סוטה רש"י )ח.(   .20
רש"י גיטין דף צ.  .21

רש"י )כתובות עב.(.  .22
רש"י )שבת סב:(.  .23
רש"י )שבת לד.( .  .24

תוספתא )גיטין צ.(.  .25
פרקי דרבי אליעזר )פרק מ"ה( )מהתנא רבי אליעזר בן הורקנוס(.  .26

ראשונים על הש"ס
הרא"ה )ברכות כד.(.  .27

רא"ש )כתובות ע"ב.(.  .28
ריטב"א )כתובות עב.(.  .29

רבינו יונה )פרקי אבות ג' משנה י"א( אפילו הסתכלות בלבד באשת איש היא      .30
         תולדה דגילוי עריות ולכן אסורה  ביהרג ובל יעבור.

שיטה מקובצת )כתובות פרק ז'(.  .31
מאירי )כתובות פרק ז'(.  .32

נימוקי יוסף )ברכות כד.(.  .33
תוספות רי"ד )שבת דף נז':(.  .34

שלטי גיבורים )כתובות לב:( בדפי הרי"ף.  .35
ריא"ז )כתובות לב:(.   .36

רמב"ם ונושאי כליו:
רמב"ם )אישות פ' כד' ס"ק יא'-יב', ובהלכות איסורי ביאה פרק כא' ס"ק יז'.(.  .37

רמב"ם בפירושו המשניות )כתובות פרק ז'(: " וראשה פרוע...  .38
רמב"ם הלכות אישות )פרק כד' ס"ק יא'-יב'(.  .39
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רמב"ם )הלכות איסורי ביאה פכ"א ס"ק ג'(.  .40
רמב"ם הל' תשובה פ"ד ה"ד,  .41

רמב"ם הל' איסורי ביאה פכ"א ס"ק א'-ג'.  .42
רמב"ם בפירושו על המשנה בסנהדרין פרק ז'(  .43

רמב"ם פירוש המשניות לרמב"ם סנהדרין פרק ז'.  .44
מגיד משנה על הרמב"ם )איסו"ב כא' א'(.  .45

מדור שולחן ערוך ונושאי כליו:
טור שו"ע )אבן העזר סימן כא' סעיף ב' וסימן קטו' סעיף ד'(.  .46

שולחן ערוך אה"ע )סי' קט"ו סק"ד(  .47
שולחן ערוך )אה”ע כ"א ס"ק א'-ג'(.  .48

לבוש )הלכות אישות(  .49
בית שמואל )אה”ע כא' ס"ק ב'(.  .50

בית שמואל  )סי' קט"ו סק"ד(.  .51
דרכי משה אהע"ז סימן קטו' ס"ק ד'  .52

תרומת הדשן )סי' י'(.  .53
ספר החינוך   .54

ספר החינוך ]רבינו אהרן הלוי בעל ספר החנוך זצ"ל[ )מצוה קפ"ח(. כ' שגם   .55
          האיסור להסתכל בשער הנשואה הוא גם בכלל גדר זה. שהרי הכישלון 

          באשת איש הוא מהחמורות שבתורה. )יהרג ובל יעבור(.
חינוך מצוה )שע"ד(.  .56

באר היטב  )סי' קט"ו סק"ד(.  .57
גר"א משלי )ט'-יז'(.  .58

גדר עולם )פ"א, פ"ד להחפץ חיים(.  .59
חכמת אדם )כלל פח' ס' א'(.  .60

חלקת מחוקק  )סי' קט"ו סק"א(.  .61
ישועות יעקב )או"ח סי' ע"ה(.  .62
מעלות המידות )סוף פרק ט'(.   .63

מעלות המדות )פ"ט(.  .64
מנחה בלולה.  .65

פתחי תשובה  )סי' קט"ו סק"א(.  .66
הגרי"פ פערלא )ספר המצוות לרס"ג מ"ע צ"ו(.  .67

מנחה בלולה )כ' התורה אסרה בהנאה את יופיה של הנשואה על כל האנשים פרט   .68
            לבעלה(.

משנה ברורה )סימן ע"ה ס"ק ז' י' - י"ד(, באור הלכה )מ"ב ע"ה -  י"ד(.  .69
צרור החיים )דרך ראשון סעיף י"ב(.  .70
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מדור ספרי שו"ת
שו"ת חתם סופר )או"ח סימן לו'(.  .71

שו"ת מים רבים )אבן העזר כ"ח(, הגה"צ רבי רפאל מילדולה.  .72
שו"ת עצי חיים.  .73

שו"ת שאילת היעב"ץ )ט'(.  .74
שו"ת שלמת חיים )נ"א - נ"ג.(.  .75

שו"ת שנות חיים למהר"ש קלוגר )סי' שט"ז(.  .76
שו"ת תשובה מאהבה )חלק א' סימן מ''ח( להגאון רבי אליעזר פלעקלעש   .77

          זצ''ל.
שו"ת הרי בשמים )מהדורא קמא ל''י( להגאון רבי אריה לייבוש הורוויץ זצ''ל.  .78

          מדור מפרשי התורה
אבן עזרא )שמות פ"כ פ"ה לא תשתחוה להם(, במדבר )ה'-ל'(, תהילים )פ' פא פ"י(   .79

            לא יהיה לך אלהים אחרים.
אברבנאל )בראשית פ"א פ' א-ה, פ' טו י"ב טו(: "לא יהיה לך אלהים אחרים על   .80

          פני" )שמות כ, ג(; "זובח לאלהים יחרם" )שם כב, יט(.
אדרת אליהו )דברים פ"ו פ"ד(: שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.   .81

אדרת אליהו )דברים פ' לב פ' יז(: יזבחו לשדים כמו שנאמר )תהילים קו, לח-לט(   .82
            ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים וישפכו דם נקי וגו'.

אהבת יהונתן - הפטרת ואתחנן, נחמו נחמו עמי ... לא יהיה לך אלהים   .83
          אחרים.

ביאור הגר"א - )משלי פ"ל פ"ט(: פן אשבע וגו', לא יהיה לך אלהים אחרים.  .84
אור החיים )שמות פ"כ פ"ב, פ' לב פ"ז(: אנכי ה' אלהיך וגו'.  .85

אפריון )שמות פ' יב פ"ו(: והיה לכם למשמרת וגו', לא יהיה לך אלהים אחרים.  .86
בית הלוי )שמות פ' יב פ' מג(: ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר זאת חוקת   .87

          הפסח כל בן נכר לא יאכל בו... לא יהיה לך אלהים אחרים.
בעל הטורים )דברים כא'-יא'(  .88

בעל הטורים )דברים כא'-יא' כתב "וגלחה את ראשה(.  .89
גור אריה )שמות פ"כ פ"א(: לא יהיה לך אלהים אחרים.  .90

גימטריאות לר' יהודה החסיד )עניינים אות רסב(: "ששה משמותן על האבן   .91
           האחת" )שמות כ"ח י'(: וכתיב )שמות כ' ג'(: "לא יהיה לך אלהים אחרים".

פירוש בעלי התוספות )שמות פ"כ פ"ב(: אנכי תנחומא. ... לא יהיה לך אלהים   .92
          אחרים.

הטור בפרושו הארוך פרשת כי תצא כתב "גילחה את ראשה-שמא )בשביל   .93
            שערה חשק בה"(.

הטור הארוך )שמות פ"ב פ"ב(: לא יהיה לך אלהים אחרים.  .94
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פירוש הרא"ש )שמות פ"כ פ' יג(: אנכי ה' לא יהיה לך. ויקרא )פ' יט פ" ב(:   .95
קדושים... לא יהיה לך אלהים אחרים.

הכתב והקבלה )שמות פ' יב פ' טז(: לא יהיה לך אלהים אחרים.  .96
פירוש הרע"ב )שמות פ"כ פ"א(: אנכי ה' ולא יהיה לך אלהים אחרים על פני   .97

          אבל האחרות אמרן משה כדכתיב לא תשא את שם ה' אלקיך.. 
פירוש הריב"א )שמות פ' לב פ' יא(: למה ה' יחרה אפך בעמך. לא יהיה לך   .98

          אלהים אחרים.
חזקוני )בראשית פ"ב פ' טז(: ויצו ה' אלקים על האדם... דברים )פ"ט פ' יז(:   .99

            דברים )פ' כא פ' טז(: לא יהיה לך אלהים אחרים על פני. 
חתם סופר )שמות פ"ל פ' טו, דברים פ"ג פ' כג(: אנכי ה' אלהיך.  .100

יוסף תהלות )תהילים פ"נ פ"ז(: שמעה עמי ואדברה.מושב זקנים )שמות פ' לד   .101
            פ' יז(: אלהי מסכה לא תעשה לך, ויקרא )פ' יט פ"ב(: קדושים תהיו. ... לא 

          יהיה לך אלהים אחרים.
מזרחי )במדבר פ' טו פ' כב(: כי תשגו ולא תעשו - 'אנכי' ו'לא יהיה לך' מפי   .102

           הגבורה שמענום.
מלבים )שמות פ"כ פ"ב, פ"א, פ"ג(: אנכי ה' אלהיך...  .103

מלבי"ם )תהילים פ' פא פ"י( אל זר, אל נכר... לא יהיה לך אלהים אחרים.  .104
משכיל לדוד )במדבר פ' טו פ' כב(: לא יהיה לך אלהים אחרים.  .105

משלי יעקב - )פרשת בראשית(, בראשית ברא אלהים וגו'... לא יהיה לך   .106
          אלהים אחרים.

נחלת יעקב )שמות פ' יט פ"ג(: ומשה עלה אל האלהים. אנכי ה' אלקיך וגו'.  .107
ספורנו )שמות פ"כ פ"ג(: לא יהיה לך אלהים אחרים.   .108

פנים יפות )שמות פ"כ פ"ג, פ' כג, יג, יד, (: אנכי ה' אלהיך וגו', לא יהיה לך   .109
          אלהים אחרים וגו'.

פרדס יוסף )ספר שמות פ"ו פ' יג(: הן בני ישראל לא שמעו אלי..   .110
צרור המור )שמות פ"ט פ' כ"ט(, )פ' יג פ' יט(, במדבר )פ' כ"ב פ"ט(: לא יהיה לך   .111

          אלהים אחרים. ובלעם היה רב וגדול בזאת החכמה מכל שאר חכמי אומות 
          העולם המכשפים, דברים )פ"ד פ"ל(: בצר לך. ושמעת בקולו, דברים )פ"ה 

           פ"ה(: בפסוק ואהבת את ה' כלולים י' הדברות כאומרו ואהבת את ה' אלהיך, 
          בכאן כלול אנכי ה' אלהיך לא יהיה לך אלהים אחרים )שמות כ, ג(, כי אחר 
          שיאהב את השם, ידוע שהוא ה', ולא ילך אחרי אלהים אחרים, ולא ישבע 

          בשמו. וכן האוהב את השם שהוא אבינו, יאהב ויכבד אביו ואמו...

קול אליהו )דברים פ"ו פ"א(: בפסוק )שם ו. א - ט( שמע ישראל וגו'.  .112
רבנו בחיי )בראשית פ"ו פ"ט( לא יהיה לך אלהים אחרים, שמות )פ"כ פ"א(:   .113

            לא יהיה לך אלהים אחרים. 
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רבינו יוסף בכור שור )שמות פ"כ פ"ג(:  .114
רד"ק )ישעיה פ' מה פ' יט(: בסתר דברתי - לא יהיה לך אלהים אחרים.  .115

השורשים לרד"ק - אות הפא - ערך פנה - כי פנה אל אלהים אחרים )דברים   .116
            לא, יח.(, כי פנו אלי ערף ולא פנים )ירמיה ב, כז.(, ובכל אשר יפנה ירשיע      

          )שמואל א' יד, מז.(.
רמב"ן )שמות פ"כ פ"ב(: אנכי ה' אלהיך... לא יהיה לך אלהים אחרים.  .117

רשב"ם )שמות פ' כב פ' י"ט( זבח לאלהים יחרם - יהרג... לא יהיה לך אלהים   .118
          אחרים, דברים )פ"ה פ"ז( על פני... 

שפתי חכמים )דברים פ' טז פ' כא(: לא יהיה לך אלהים אחרים.  .119
שפתי כהן )שמות כ' פ' ג'(: לא יהיה לך אלהים אחרים, דברים )פ' כט פ' כג(:   .120

            ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה.
תולדות יצחק )שמות כ' פ' ג' - ויקרא פ"א פ"ב(: לא יהיה לך אלהים אחרים.  .121

תורה תמימה )בראשית פ"ב פ' טז, שמות פ"כ פ"ב(: ויצו ה' וגו'. ת"ר, שבע מצות   .122
          נצטוו בני נח ע"א, גלוי עריות, שפיכות דמים...

תיבת גומא )שמות פ"ו פ"ו(: לא יהיה לך אלהים אחרים.  .123
תפארת יהונתן )בראשית פ' כה פ' כב(: ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר א"כ   .124

          למה זה אנכי.
תרגום אונקלוס על התורה )שמות פ"כ פ"ב( אנכי ה' אלהיך.  .125

תרגום יונתן על התורה )שמות פ"כ פ"ב(.  .126
תרגום ירושלמי על התורה )שמות פ"כ פ"ב(.  .127

קכ"ז מראה מקומות גימטריה "זה אלי ואנוהו" = "זה חזק" = "בן דוד ואליהו בא".
      

   "תם ולא נשלם שבח לאל בורא עולם"
                                      אסרו חג שבועות תשע"ט
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)כדי להסר תלונות, ולסתום טענות, תיארתי כולם בתואר ''גאון'' בלבד(
הגאון רבי אברהם חיים איינהארן זצ''ל . 1

בעל מחבר ספר ברכת הבית, שערי טוהר, עצי עולה )בסוף ספר שערי טוהר הלכות נדה(.

הגאון רבי אברהם פלאג'י זצ''ל. 2
)מגדולי חכמי ספרד( )ברך את אברהם בחקותי, מובא בשדי חמד אסיפת דינים מערכת צ'(.

הגאון רבי אברהם תאומים זצ''ל. 3
)בן בתו של הגאון רבי יעקב מליסא בעל חוות דעת זצ''ל( 

)שאלות ותשובות חסד לאברהם מהדורא תניינא אבן העזר פ''ז(.
הגאון רבי אהרן קריספין זצ''ל . 4

)בעל מחבר ספר בית אהרן על שולחן ערוך )בית אהרן אבן העזר מערכת פ' אות א'(.
הגאון רבי אליהו מווילנא זצ''ל )הגרבי'א( . 5

]עיין שנות אליהו שבת פרק ו' משנה ה', ובספר דת יהודית כהלכתה פרק א' אות ג', עמוד כ'[.
הגאון רבי אליהו דוד ראבינאוויץ תאומים . 6

)האדרת )אגרות האדרת מכתב י''ג(.
הגאון רבי אליעזר זוסמאן סופר זצ''ל . 7

)בעל מחבר ספר ילקוט אליעזר, עט סופר, המקנה, ועוד, אחי הגאון בעל שאלות 
ותשובות מחנה חיים זצ''ל( )הצוואה נדפס בריש ספרו מלאה קטרת(.

הגאון רבי אליעזר פלעקלעש זצ''ל. 8
 )בעל מחבר ספר תשובה מאהבה תלמיד מובהק לבעל נודע ביהודה זצ''ל(

)שאלות ותשובות תשובה מאהבה חלק א' סימן מ''ח, ועיין משיב דברים סימן קכ"ז חלק ב'(.
הגאון רבי אלעזר רוקח זצ''ל. 9

 )בעל מחבר ספר שמן רוקח( )בצוואה נדפס בספר יבין שמועה על התורה(.
הגאון רבי ארי' לייבוש הורוויץ זצ''ל . 10

)בעל מחבר ספר שאלות ותשובות הרי בשמים
 )שאלות  ותשובות הרי בשמים מהדורא קמא ל''י(.

הגאון רבי גרשון לייבוש ראזענבערג זצ''ל . 11
בעל מחבר ספר משיב דברים )שאלות ותשובות משיב דברים חלק ב' קכ''ז(. 

הגאון רבי דוד בהר"ן זצ''ל. 12
 )מעמודי התווך שביקירי קרתא דירושלים( )דת יהודית כהלכתה, עמוד קכ''ב אות ז'(.

הגאון רבי דוד חיים קורינאלדו זצ''ל. 13
 בעל מחבר ספר בית דוד על ששה סדרי משנה 

 )בית דוד שבת פרק ו' משנה ב' דיבור המתחיל פאה נכרית(.
הגאון רבי דוד לייב זילבערשטיין זצ''ל. 14

 )בעל מחבר ספר שבילי דוד על שולחן ערוך )שבילי דוד אורח חיים סימן ב' סעיף קטן ב'(

חלק א'
רשימות מספרים וקול קורא'ס מגדולי ישראל

מספר דת משה ויהודית שהדפסתי בשנת תשכ"ה ואח"כ בהרבה הוצאות 
למעלה משש מאות אלף
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הגאון רבי דוד מנחם מאניש באבא''ד זצ''ל . 15
 )אב בית דין קהל קודש טארנאפל, )חבצלת השרון אבן העזר סימן ד'(.

הגאון רבי הלל קאלאמייער זצ''ל. 16
 )אבקת רוכל חלק ב' כלל ב' פרט א' ועוד( 

הגאון רבי יוסף האמבורג זצ''ל. 17
 )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות שמלת בנימין( )שמלת בנימין חלק א' דף מג(.

הגאון רבי חיים אלעזר שפירא זצ''ל. 18
)אב בית דין קהלה קדישא מונקאטש בעל מחבר ספר שאלות ותשובות מנחת אלעזר, ועוד(

)שאלות ותשובות מנחת אלעזר, חלק ה' ל''ה מעותק בשלחן העזר חלק ב' סימן ט' בשמלל''צ סעיף קטן י''א(.

הגאון רבי חיים בנבשטי זצ''ל. 19
 )בעל מחבר ספר כנסת הגדולה על שולחן ערוך(

 )עי' כנסת הגדולה אבן העזר כ''א, סעיף קטן ה', שדי חמד אספ''ד מע' ד'(.
הגאון רבי חיים האלבערשטאם זצ"ל. 20

)אב בית דין קהל קודש צאנז, ובעל מחבר ספר שאלות ותשובות דברי חיים, ועוד( 
)שאלות ותשובות דברי חיים חלק ב' נ''ט ועוד(.

הגאון רבי חיים חזקי' מדיני זצ''ל . 21
)בעל מחבר ספר שדה חמד( )שדה חמד אסיפת דינים מערכת ד', דת יהודית(.

הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ''ל . 22
)החיד''א( )עיין ברכי יוסף אורח חיים ש"ג ב', ומחזיק ברכה אורח חיים ע''ה ב'(.

הגאון רבי חיים פלאגי זצ''ל . 23
)בעל מחבר ספר כה''ח הקדמון, רוח חיים, ועוד( )רוח חיים אבן העזר סימן כא(.

הגאון רבי יהודה אסאד זצ''ל . 24
)שאלות ותשובות יהודה יעלה יורה דעה שסו(.

הגאון רבי יהודה קצינלבויגן זצ''ל . 25
)בעל מחבר ספר מהר''י מינץ( )מובא בבאר שבע סי' י''ח וכתב עוד(.

הגאון רבי יוסף בן עזרא זצ''ל . 26
)בעל מחבר ספר עצמות יוסף על קידושין(

)בספרו משא מלך חלק ז' חקירה י', מובא בכנסת  
 הגדולה סימן כ''א, ז', ושכנה''ג יור''ד רי''ד(.

הגאון רבי יוסף חיים זאנענפעלד זצ''ל . 27
)גאב''ד ירושלים תובב''א( )דת יהודית כהלכתה בשמו(.

הגאון רבי יוסף נסים בירלא זצ''ל . 28
)רב אב בית דין לספרדים בעיר הקודש ירושלים(
 )שאלות ותשובות ַוּיֶָׁשב יֹוֵסף יורה דעה סימן ב'(.

הגאון רבי יוסף צבי דושינסקיא זצ''ל. 29
 )גאב''ד חוסט, וירושלים עיר הקודש )שאלות ותשובות מהרי''ץ סימן קכ''ז(.

הגאון רבי יוסף ראזין זצ''ל . 30
)אב בית דין טעלז( )עדות ביהוסף כ''ט ענף ג'(.
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31. הגאון רבי יוסף שאול נאטאנזאן זצ''ל 
)בעל מחבר ספר שאלות ותשובות שואל ומשיב(

 )מגן גבורים אורח חיים סימן ע''ה, עיין שם באלה''מ, ובשלטי הגבורים(.
32. הגאון רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם זצ''ל

 )בעל מחבר ספר דברי יחזקאל( )דברי יחזקאל על התורה בדרוש לשבועות(.
33.הגאון רבי יחזקאל מיכל הובנר 

)אב בית דין ניזנוב זצ''ל בעל מחבר ספר שאלות ותשובות משכנות הרועים(
 )משכנות הרועים ח''ש בקונטרס עת שלום דף י''ב(.

34. הגאון רבי יעקב ארענשטיין זצ''ל
 )בעל מחבר ספר ישועות יעקב( )ישועות יעקב סימן ע''ה ג'(.

35. הגאון רבי יעקב דידאווסקי זצ''ל 
)בעל מחבר ספר באר יעקב, מגדולי ירושלים עיר הקודש )בספרו מחניך קדוש סי' ז'(.

36. הגאון רבי יעקב ווייל זצ''ל
)נכד בעל קרבן נתנאל, ובעל מחבר ספר תורת שבת על הלכות שבת

 )ספר תורת שבת אורח חיים ש''ג י'(.
37. הגאון רבי יעקב עמדין זצ''ל 

)הנקרא יעב''ץ( 
)שאילת יעב''ץ חלק א' סימן ט', ועיין עוד בח''ב סימן ז-ח, ובמור וקציעה סימן ע''ה(.

38. הגאון רבי יצחק אייזיק מספינקא זצ''ל 
)בעל מחבר ספר חקל יצחק( )שאלות ותשובות חקל יצחק סימן פ''א,(.

39. הגאון רבי יצחק דוב הלוי במברגר זצ''ל 
)בעל מחבר ספר שאלות ותשובות יד הלוי( )שאלות ותשובות יד הלוי יורה דעה קכ''ז(.

40. הגאון רבי יצחק זאב ידלר זצ''ל 
)בעל מחבר ספר הנפלא תפארת צבי על מדרש רבה( 
)טוב ירושלים לבנו הגאון הצדיק רבי בין ציון ידלר 

מגיד מישרים  דירושלים עיר הקודש בימי רבי יוסף חיים זונענפעלד זצ''ל(.
41. הגאון רבי זעקיל פאללאק זצ''ל 

)תלמיד מרן החתם סופר זצ''ל ואבי בעל וידבר משה( 
)בספר זכרון משה נדפס מכתב להגאון הצדיק מהרי''ץ 

 דושינסקי זצ''ל ששמעה הנ''ל מרבו הנ''ל(.
42. הגאון רבי יצחק צבי לעבאוויטש זצ''ל 
)אב''ד טשאפ ומחבר ספר שלחן העזר ב''ח 

)בשלחן העזר חלק ב' סימן ט-י,  ועיין שם בשמלל'צ סעיף קטן 
י, יא, יב,  שהאריך בבירור דעת הפוסקים האוסרים(.

43. הגאון רבי יצחק שמעלקיש זצ''ל 
)בעל מחבר ספר שאלות ותשובות בית יצחק( )שאלות ותשובות בית יצחק אורח חיים י''ד(.

44. הגאון רבי יקותיאל יהודה טיילבוים זצ''ל 
)אב בית דין קהל קודש סיגעט ובעל מחבר ספר ייטב לב, שאלות ותשובות אבני צדק ועוד(
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 )ייטב פנים מאמר זכר ליציאת מצרים, אות י''ב, 
 ותוכחת מוסר לי''ג מדות אות כ''ח, ומאמר דורש טוב אות ד' עיין שם(.

45. הגאון רבי ישעי' פיק זצ''ל 
)המפורסם לבקי נורא כמבואר בשאלות ותשובות נודע ביהודה( 

)בספר יש סדר למשנה שבת פרק ו' משנה ה',(.
46. הגאון רבי ישראל יעקב אלגזי זצ''ל 

)אבי מהרי''ט אלגזי( )קהלת יעקב מענה לשון חלק ג' ר''מ(.
47. הגאון רבי ישראל ליפשיץ זצ''ל 

)בעל מחבר ספר תפארת ישראל על משניות(, )תפארת ישראל שבת פרק ו' משנה ה'(.
48. הגאון רבי ישכר בער איילינבורג זצ''ל

 )תלמיד הלבוש והסמ''ע
 )בספר באר שבע תשובה יח, והוא נמנה מראשוני האוסרים החולקין על הש''ג(.

49. הגאון רבי ישכר דוב רוקח זצ''ל 
)אב בית דין קהל בעלזא( )דרשה הנדפסת בקונטרס דיבורים קדושים(.

50. הגאון רבי מאיר א''ש זצ''ל
 )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות אמרי אש, ותלמיד מרן החתם סופר ז''ל(

 )ספר לב העברי חלק א' דף פ''א(.
51. הגאון רבי מנחם מנדל מליובאוויטש זצ''ל 

       )בעל צמח צדק( )צמח צדק משניות ברכות פרק ג'(.
52. הגאון רבי מרדכי זאת אטינגא זצ''ל 

)בעל מחבר ספר מאמר מרדכי( )מגן גבורים אורח חיים ע''ה, אלף המגן סק''ח(.
53. הגאון רבי מרדכי לייב ווינקלער זצ''ל

 )בעל מחבר ספר לבושי מרדכי(
 )שאלות ותשובות לבושי מרדכי יורה דעה מהדורא תנינא קס''ח(.

54. הגאון רבי משה סופר זצ"ל
 )בעל החתם סופר( )צוואת החתם סופר מועתק בספר לב העברי(.

55. הגאון רבי משה גרינוולד זצ''ל
 )בעל ערוגת הבושם( )בצוואתו הנקרא הכנה דרבה אות י''ח(.

56. הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר זצ''ל
 )בעל לב העברי( )לב העברי חלק א' דף פ''א(.

57. הגאון רבי פנחס הורוויץ זצ''ל 
)בעל מחבר ספר המקנה והפלאה(, )בספר לחמי תודה לבנו דף ד:(.

58. הגאון רבי צבי הירש אורנשטיין זצ''ל 
)נכד בעל ישועת יעקב, בעל ברכת רצ''ה( )ישועות יעקב אבן העזר כ''א(.

59. הגאון רבי צבי הירש הורוויץ זצ''ל 
)בנו של ההפלאה(

 )הוא בעל מחבר ספר שאלות ותשובות מחנה לוי, 
 והנכתב לעיל הוא בספרו לחמי תודה י''ט:(.
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60. הגאון רבי צבי הירש חיות זצ''ל 
)בעל הגהות מהר''ץ חיות( )שאלות ותשובות מהר''ץ סימן נ''ג(.

61. הגאון רבי צבי הירש שפירא זצ''ל 
)בעל דרכי תשובה( )בשאלות ותשובות הנדפס סוף ספר תפארת בנים על התורה סימן ב'(.

62. הגאון רבי רפאל מילדולה זצ''ל 
)מו''צ באמסטרדאם( )כך נכתב בספרו מים רבים אבן העזר ל''ו(.

63. הגאון רבי שלום מרדכי הכהן זצ''ל 
)בעל שאלות ותשובות מהרש''ם( )דעת תורה אורח חיים סימן ע''ה(.

64. הגאון רבי שלמה אליעזר אליפנדרי זצ''ל 
)בעל מחבר ספר שאלות ותשובות סבא קדישא ג' חלקים( )שאלות ותשובות סבא קדישא(.

65. הגאון רבי שלמה יודא טאבאק זצ''ל 
)דומ''ץ סיגעט, ומחבר שאלות ותשובות תשורת ש''י ב''ח( )משמרת ש''י סימן תק''ע(.

66. הגאון רבי שלמה קלוגער זצ''ל 
)בספר קנאת סופרים סימן ע''ב, ובספר שנות חיים סימן שט''ז(.

67. הגאון רבי שמואל סלנט זצ''ל 
)כן סיפר הרב הגאון רבי נפתלי פרוש סופרו של הגאון רש''ס, מובא בספר דת יהודית(.
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קול קורא מגדולי ישראל נגד הפאה הנכרית וחתימותיהם

קול קורא מחודש אלול תשל"ה – ]שנעשה ע"י הבית ישראל זי"ע[ 
עליו חתומים הרבנים:

לפי סדר א-ב 

הרב הגאון בנימין יהושע זילבר. 1
        בני ברק

הרב הגאון יואל אדלר . 2
      אב"ד טרדא

הק' יוחנן בהגמהר"ם סופר . 3
      אב"ד ערלוי

הרב הגאון יחיאל יהושע בן לאאמו"ר . 4
      מביאלא

הרב הגאון יצחק צבי ברש"י . 5
      בערנפעלד אב"ד חוג חתם סופר

הרב הגאון יצחק שלמה אונגער . 6
      אב"ד חוג חתם סופר בני ברק

הרב הגאון ישראל אלטר . 7
     האדמו"ר מגור

הרב הגאון הק' משה יהושע . 8
     בהה"צ מוהרח"ם זצללה"ה האדמו"ר מויזניץ

הרב הגאון הק' משה מרדכי בידרמאן . 9
      האדמור מלעלוב

הרב הגאון הק' נחמן כהנא . 10
      האדמו"ר מספינקא

הרב הגאון נתן געשטעטנער . 11
      אב"ד ור"מ פנים מאירות בני ברק

הרב הגאון שמואל הלוי וואזנער . 12
      אב"ד זכרון מאיר בני ברק
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קול קורא מגדולי ישראל נגד הפאה הנכרית וחתימותיהם
קול קורא בני ברק תשמ"ז עליו חתומים הרבנים הגדולים:

לפי סדר א-ב
מרן הגאון הרב יוסף אלישיב, . 1

      במכתב ובעל פה
מרן הגאון הרב יוסף שלו' אלישיב. 2
מרן הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך. 3
מרן הגאון הרב חיים פנחס שיינברג. 4
מרן הגאון הרב י. ל. שטיינמן. 5
מרן הגאון הרב יהודה צדקה . 6
מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול. 7
הגה"צ רבי שמואל הלוי ואזנר. 8
הגה"צ רבי נסים קרליץ. 9

הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר . 10
      )נפטר כב סיון תשס"ד( מח"ס תורת איש.

הגה"צ רבי נתן געשטעטנער . 11
      )נפ' י"ד כסלו ה'תשע"א(

הגה"צ רבי יצחק צבי ברש"י הי"ד בערנפלד. 12
      אבדק"ק חוג חתם סופר זכרון מאיר מח"ס סופר המלך.

הגה"צ רבי פנחס שרייבר. 13
     )נפטר ד' טבת תש"ע(.

הגה"צ רבי דוד צבי אורדנטליך . 14
      )רב העיר ביתר עילית(.

הגה"צ רבי נתן צבי פרידמן. 15
      )כ"ז בתמוז תרע"ד - ו' באלול תשנ"ג( מח"ס שו"ת נצר מטעי.

הגה"צ רבי משולם זושא לוריא דומ"ץ . 16
      קרית ויז'ניץ ב"ב.

הגה"צ רבי שמואל זאב הלוי ראטה. 17
      )נפטר ו חשוון תשמ"ט(, חבר הביצ"ד קהל מחזיקי הדת.

הגה"צ רבי ישעיה שנייבלג . 18
      ראב״ד בד״צ קהל מחזיקי הדת.

הגה"צ רבי חיים יחיאל רויטמן . 19
      חבר הביד״ץ קהל מחזיקי הדת וחבר בית הדין המיוחד לעניני כשרות.

הגה"צ רבי דוד עדס.. 20
הגה"צ רבי מכלוף פחימה . 21

     )ראש כולל תורה וחסד( רבם של יוצאי צפון אפריקה.
הגה"צ רבי שלמה יוסף מחפוד. 22
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קול קורא מגדולי ישראל נגד הפאה הנכרית וחתימותיהם
"פסק הלכה", כב אייר תשס"ד עליו חתומים הרבנים הגאונים: 

לפי סדר א-ב

הגר"מ שטרנבוך, . 1
הגר"מ ברנאדסדארפער,  . 2
הגר"מ הלברשטאם, . 3
הגרא"י אולמאן, . 4
הגרי"ט ווייס.. 5
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קול קורא בין המצרים 
תשע"ז עליו חתומים הרבנים הגאונים:

הגאון רבי חיים מאיר הלוי וואזנר . 1
     רב אב"ד זכרון מאיר

הגאון רבי  שריאל רוזנברג. 2
      ראב"ד בני ברק

הגאון רבי יהודה סילמן. 3
     אב"ד בי"ד בני ברק

הגאון רבי שמעון בעדני . 4
      חבר מעוצת חכמי התורה

הגאון רבי משה מרדכי קארפ. 5
      דומ"צ ורב הגבעה הדרומית מודיעין עילית
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רשימה חדשה של גדולי ישראל נגד הפאות
מקור הרשימה מספר "דבר ה'"

הגאון רבי יחזקאל מינץ קצינאלנבוגין זצ"ל   .1
            בעל דרשות מהר"י מינץ.

הגאון רבי יששכר איילנבורג זצ"ל   .2
           בעל שו"ת באר שבע.

הגאון רבי יוסף בן עזרא   .3
          בעל משא למלך.

הגאון רבי חיים בנבנישתי   .4
          בעל כנסת הגדולה.

הגאון רבי בנימין מוספיא זצ"ל  .5
            בעל מוסף הערוך.

הגאון רבי יצחק לאמפרונטי זצ"ל   .6
            בעל פחד יצחק. מהספר הקדוש "דבר ה'"

הגאון רבי ישראל יעקב אלגאזי  .7
          בעל שלמי ציבור.

הגאון רבי יעקב עמדין )היעב"ץ(   .8
           בעל שאילת יעב"ץ.

הגאון רבי יוסף תאומים   .9
          בעל פרי מגדים.

הגאון רבי רפאל מילדולה זצ"ל  .10
            בעל מים רבים.

הגאון רבי אליהו מוילנא )הגר"א( זצ"ל   .11
            בעל שנות אליהו.

הגאון רבי פנחס הלוי הורוביץ זצ"ל   .12
            בעל הפלאה.

הגאון רבי דוד חיים קורניאלדי זצ"ל   .13
            בעל בית דוד.

הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי )החיד"א( זצ"ל  .14
            בעל ברכי יוסף.

הגאון רבי משולם זלמן הכהן )מהרז"ך(  .15
          אב"ד פיורדא.

הגאון רבי וואלף המבורג זצ"ל   .16
            בעל שער זקנים.

הגאון רבי אלעזר פלעקלס זצ"ל  .17
            בעל שו"ת תשובה מאהבה.
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הגאון רבי משה סופר זצ"ל   .18
            בעל חתם סופר.

הגאון רבי ישראל ליפשיץ זצ"ל   .19
            אב"ד דאנציג בעל תפארת ישראל.

הגאון רבי צבי הירש חיות זצ"ל   .20
            בעל שו"ת מהר"ץ חיות.

הגאון רבי יהודה אסאד   .21
          בעל שו"ת יהודה יעלה.

הגאון רבי שלמה קלוגר )מהרש"ק( זצ"ל  .22
            בעל שנות חיים.

הגאון רבי חיים הלברשטאם זצ"ל  .23
           האדמו"ר מצאנז בעל שו"ת דברי חיים.

הגאון רבי יהושע יהודה לייב דיסקין זצ"ל   .24
           בעל שו"ת מהרי"ל דיסקין.

הגאון רבי אברהם פלאגי זצ"ל    .25
            בעל ברך את אברהם.

הגאון רבי שלמה יהודה טאבק מסיגיט זצ"ל   .26
            בעל תשורת שי.

הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל   .27
            רבה של ירושלים.

הגאון רבי חיים חזקיה מדיני זצ"ל בעל השדי חמד.  .28
הגאון רבי יצחק אבולעפיה זצ"ל  .29

            בעל פני יצחק.
הגאון רבי שלום מרדכי הכהן זצ"ל  .30

           בעל שו"ת מהרש"ם.
31.     הגאון רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זצ"ל 

            בעל שו"ת הסבא קדישא.
הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל   .32

            רבה של ירושלים.
הגאון רבי יצחק שמעלקיס זצ"ל   .33

            בעל שו"ת בית יצחק.
הגאון רבי צבי הירש שפירא  .34

          בעל דרכי תשובה.
הגאון רבי חיים אלעזר שפירא זצ"ל  .35

            האדמו"ר ממונקאטש בעל שו"ת מנחת אלעזר.
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הגאון רבי מצליח מאזוז זצ"ל  .36
             הי"ד בעל שו"ת איש מצליח.

הגאון רבי יואל טיטלבוים זצ"ל   .37
            האדמו"ר מסטאמר בעל דברי יואל.

הגאון רבי נפתלי הירץ הלוי זצ"ל   .38
            הרב הראשי וראב"ד ת"א – יפו.

הגאון רבי יעקב משולם אורנשטיין זצ"ל בעל ישועת יעקב.  .39
הגאון רבי נח חיים צבי זצ"ל  .40
            בעל עצי אלמוגים ועצי ארזים.

הגאון רבי צבי הירש אורנשטיין זצ"ל   .41
            בעל ברכת רצ"ה.

הגאון רבי יוסף משה אהרונזון זצ"ל   .42
            בעל פרדס הבינה.

הגאון רבי צבי הירש הורביץ זצ"ל  .43
            אב"ד פרנקפורט.

הגאון רבי יחיאל מיכל היבנר זצ"ל   .44
            שו"ת משכנות הרועים.

הגאון רבי אברהם תאומים זצ"ל  .45
            בעל שו"ת חסד לאברהם.

הגאון רבי אריה ליביש הורויץ זצ"ל.  .46
הגאון רבי יצחק צבי הלוי במברגר זצ"ל   .47

            בעל שו"ת יד הלוי.
הגאון רבי ראובן בן דוד   .48

            בעל שו"ת משיב דבר.
הגאון רבי אריה קריספין זצ"ל.  .49

הגאון רבי מאיר אייזנשטט זצ"ל   .50
            בעל אמרי א"ש.

הגאון רבי יחזקאל הלברשטאם זצ"ל   .51
            האדמור משינווא בעל דברי יחזקאל.

הגאון רבי אליעזר זוסמן סופר זצ"ל   .52
            בעל מלאה קטרת.

הגאון רבי יששכר דב רוקח זצ"ל   .53
            האדמו"ר מבלעז.

הגאון רבי יעקב וויל זצ"ל   .54
            נכד הקרבן נתנאל.

הגאון רבי ישעיה ברלין )פיק( זצ"ל   .55
            בעל יש סדר למשנה.
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הגאון רבי יוסף ניסים בורלא זצ"ל   .56
            גאב"ד ירושלים בעל שו"ת וישב יוסף.

הגאון רבי יצחק אייזיק מספינקא זצ"ל   .57
            בעל שו"ת חקל יצחק.

הגאון רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים זצ"ל   .58
           האדמו"ר מסיגיט בעל ייטב לב.

הגאון רבי הלל ליכטנשטיין זצ"ל  .59
            מקאלמייא בעל אבקת רוכל.

הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל   .60
            בעל לב העברי.

הגאון רבי שלמה רייזנר זצ"ל   .61
            בעל גנזי חיים.

הגאון רבי אברהם חיים איינהורן זצ"ל   .62
            בעל שערי טוהר.

הגאון רבי אלעזר זצ"ל   .63
            בעל שמן רוקח.

הגאון רבי חיים דוד הלוי זצ"ל  .64
            הרב הראשי וראב"ד ת"א – יפו.

הגאון רבי מרדכי שרעבי זצ"ל   .65
            ראש ישיבת המקובלים נהר שלום.

הגאון רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל  .66
            הבבא סאלי.

הגאון רבי יעקב מוצפי זצ"ל   .67
            ראב"ד העדה החרדית הספרדית.
הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל  .68

            ראש ישיבת פורת יוסף.
הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל  .69

            בעל שו"ת מנחת שלמה.
הגאון רבי רפאל כדיר צבאן זצ"ל   .70
            רבה של נתיבות ומחבר ספר נפש חיה.

הגאון רבי משה יהושע לנדא.  .71
הגאון רבי משה אריה פריינד זצ"ל  .72

            גאב"ד העדה החרדית.
הגאון רבי משה הלוי  .73

          בעל מנוחת אהבה.
הגאון הצדיק זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצ"ל.  .74
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הגאון רבי אברהם דוד הורוויץ   .75
           בעל שו"ת קנין תורה בהלכה.

הגאון רבי חנינא בוגיד סעדון זצ"ל   .76
            ראב"ד ג'רבא בעל שו"ת מגיד חדשות.

הגאון רבי ניסים הכהן זצ"ל   .77
           בעל שו"ת מעשה ניסים.

הגאון מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל   .78
            הראש"ל ובעל שו"ת יביע אומר.

הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל   .79
          בעל שו"ת שבט הלוי.

הגאון רבי שמואל אויערבך זצ"ל   .80
            ראש ישיבת מעלות התורה.

הגאון רבי יהושע ממן זצ"ל  .81
            בעל שו"ת עמק יהושע. ולהבחל"ח
הגאון רבי יצחק ברדא שליט"א   .82

             בעל שו"ת יצחק ירנן.
הגאון רבי יצחק רצבאי שליט"א   .83

            בעל שו"ת עולת יצחק.
הגאון רבי אלעזר בריזל.  .84
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ספרן של צדיקים
חלק א'

וביד כל אדם יחתום, לחיים!
שמות הצדיקים

כתב רבי נחמן מברסלב זיע"א בספר המידות )צדיק אות יט( וזה לשונו:
 "מי שהקב"ה חשוב בעיניו, יכתוב בספר, כל שמות הצדיקים והתנאים 

והיראים, לזיכרון".
רשימת מ"ב גדולי ישראל של אמריקה  וסימנך "אבוא ב"ם אודה י-ה".

קול קורא - כה תאמר לבית יעקב
באנו על החתום בחודש אייר תשס"א לפ"ק

הרבנים הגאונים:
משה טייטלבום,   .1

          אבד"ק סאטמאר
משולם פייש לאווי  .2

          כ"ק מרן אדמו"ר מטאהש
ישראל אברהם בהה"צ מוה"ר אליעזר זוסיא זצוק"ל   .3

          פרטוגול, אבד"ק סקולעני ]סקולעין[
שלום משה הלוי אונגאר  .4

           אבד"ק נייטרא
שלום קרויס  .5

          אבד"ק אודווארי
נפתלי צבי לאבין  .6

          אדמו"ר מזידיטשוב
יודא הלוי טירנויער  .7

           רב דקהל שומרי שבת ב"פ ]בורו פארק[
ישראל חיים מנשה פרידמאן  .8

          דומ"ץ קהל יטב לב דסאטמאר
הק' יחזקאל ראטה  .9

          אבד"ק קארלסבורג
נתן יוסף מייזעלס  .10

          אב"ד ור"מ אבני שלמה מלפנים רב דקהל יט"ל ]יטב לב[ לאנדאן
הק' משה הלברשטאם  .11

          אבד"ק קיוואשד
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אפרים פישל הערשקאוויטש  .12
          אבד"ק האליין

שמואל זאב ליכטער  .13
          אבד"ק כוונת הלב

יעקב יחזקי' גרינוואלד  .14
          אבד"ק פאפא

אשר אנשיל כ"ץ  .15
          אבד"ק עדת יראים וויען

יוסף משה גרינוואלד  .16
          אבד"ק ערוגת הבושם

יקותיאל יהודא טייטלבוים  .17
          אב"ד ור"מ סאטמאר וויליאמסבורג

משה יאזעפאוויטש  .18
          רב דקהל צלותא דשלמה

מאיר וועבערמאן  .19
          רב דביהמ"ד נתיבות עולם

אברהם יהושע העשל ביק  .20
          אבד"ק מעזיבוש

הק' חיים אלעזר פרידמאן  .21
          אבד"ק טענקא

יעקב יצחק שפיגל  .22
          אבד"ק אסטראוו – קאלושין

פנחס שלום האגער  .23
          בהה"צ מויזניץ שליט"א
צבי הירש מייזליש  .24

          אבד"ק שאפראן
הק' משה מנחם טירנויער  .25

          דומ"ץ קהל יט"ל מאנטריאל
הק' געציל בערקאוויטש  .26

          דומ"ץ קרית יואל
הק' יואל מארגענשטערן  .27

          אבד"ק שארמאש
הילל ווינבערגער   .28

          אב"ד סעדערהעלי דומ"ץ נייטרא מאנט קיסקא



33 |

ֲהָרִרים ַהְּתלּויִין ְּבַׂשֲעָרה \\ רשימה מס' 8

מנחם זכרי' זילבער  .29
          אבד"ק פריימאן וראב"ד התה"ר ]התאחדות הרבנים[

מרדכי בצלאל קליין  .30
          רב ודומ"ץ קהל יט"ל ליעקוואד

הק' שלמה יודא וויינבערגער  .31
          מו"ץ התאחדות הרבנים

יקותיאל יהודה פילאפף  .32
          מו"ץ התאחדות הרבנים

צבי יששכר דוב כ"ץ  .33
          אבד"ק דושינסקי

מנחם יצחק אייזיק אייכענשטיין  .34
          אבד"ק גאלאנטא

הק' מאיר טורדוס זילבער  .35
          אבד"ק יאוואזשנע
חיים דוד כ"ץ  .36

          דומ"ץ קהל יט"ל ב"פ
נחמן יחיאל מיכל שטיינמעץ  .37

          דומ"ץ סקווירא ב"פ
ישראל מנחם גרינוואלד  .38

           אבד"ק פאפא ב"פ
עזריאל מאיר קאהן  .39

          אבד"ק סענדזארץ
משה מנחם וויס  .40

          דומ"ץ פאפא ב"פ
ישראל דוד הארפענעס  .41

           רב ובעמה"ס ]בעל מחבר הספר[ ישראל והזמנים
רפאל בלום  .42

          אבד"ק קאשוי  - "הנני להצטרף עם הרבנים הגאוה"צ ]הגאונים הצדיקים[ שליט"א, שבאו 
לאסור באיסור גמור לכל הדיעות, לאשה ללבוש פאה נכרית הדומה ממש לשערות, מבלי אפשרות 
בני  ]למניין  למבנ"י  י"ד  מצורע[  ]תזריע  תזו"מ  א'  החתום[  על  ]באתי  באעה"ח  ביניהם.  להכיר 

ישראל, היינו בעומר[ תשס"א" רפאל בלום, אבד"ק קאשוי.
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ספר

ספרן של צדיקים
נדפס פה יסוד שביסוד כו אייר תשע"ט

"ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה' ֲאֶשׁר ָשׂם ַשּׁמֹות ָבָּאֶרץ" )תהילים מו, ט( 
אל תקרי ַשּׁמֹות אלא ֵשמֹות. ]ברכות ז: ראה הפתיחה לליקוטי מוהר"ן על 

רשב"י ע"ה, כי לא תשכח מפי זרעו[

רשימה חדשה על הפאות
ועתה נפרט את שמות הפוסקים האוסרים ללכת עם פאה נכרית בעזה''י.

בסדר א-ב
)כדי להסיר תלונות, ולסתום טענות, תיארתי כולם בתואר 'הגה"צ רבי בלבד(

הגה"צ רבי אברהם חיים איינהארן זצ''ל  א. 
           )בעל מחבר ספר ברכת הבית, שערי טוהר, עצי עולה )בסוף ספר שערי טוהר הלכות נדה(.

הגה"צ רבי אברהם פלאג'י זצ''ל,  ב. 
           )מגדולי חכמי ספרד( )ברך את אברהם בחקותי, מובא בשדי חמד אסיפת דינים מערכת 

צ'(.
הגה"צ רבי אברהם תאומים זצ''ל ג. 

           )בן בתו של הגה"צ רבי יעקב מליסא בעל חוות דעת זצ''ל( 
           )שאלות ותשובות חסד לאברהם מהדורא תניינא אבן העזר פ''ז(.

הגה"צ רבי אהרן קריספין זצ''ל ד. 
          )בעל מחבר ספר בית אהרן על שולחן ערוך )בית אהרן אבן העזר מערכת פ' אות א'(.

הגה"צ רבי אליהו מווילנא זצ''ל  ה. 
           )הגרבי'א( ]עיין שנות אליהו שבת פרק ו' משנה ה', ובספר דת יהודית כהלכתה פרק א'   

             אות ג', עמוד כ'[.
הגה"צ רבי אליהו דוד ראבינאוויץ תאומים  ו. 

            )האדרת )אגרות האדרת מכתב י''ג(.
הגה"צ רבי אליעזר זוסמאן סופר זצ''ל ז. 

           )בעל מחבר ספר ילקוט אליעזר, עט סופר, המקנה, ועוד, אחי הגה"צ רבי בעל שאלות 
             ותשובות מחנה חיים זצ''ל( )הצוואה נדפס בריש ספרו מלאה קטרת(.

הגה"צ רבי אליעזר פלעקלעש זצ''ל  ח. 
          )בעל מחבר ספר תשובה מאהבה תלמיד מובהק לבעל נודע ביהודה זצ''ל( )שאלות 
            ותשובות תשובה מאהבה חלק א' סימן מ''ח, ועיין משיב דברים סימן קכ"ז חלק ב'(.

הגה"צ רבי אלעזר רוקח זצ''ל  ט. 
            )בעל מחבר ספר שמן רוקח( )בצוואה נדפס בספר יבין שמועה על התורה(.
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הגה"צ רבי ארי' לייבוש הורוויץ זצ''ל י. 
          )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות הרי בשמים  )שאלות ותשובות הרי בשמים מהדורא קמא ל''י(.

הגה"צ רבי בנימין יהושע זילבר יא. 
            ]קול קורא תשל"ה[

הגה"צ רבי גרשון לייבוש ראזענבערג זצ''ל  יב. 
            בעל מחבר ספר משיב דברים )שאלות ותשובות משיב דברים חלק ב' קכ''ז(. 

הגה"צ רבי דוד בהר"ן זצ''ל  יג. 
          )מעמודי התווך שביקירי קרתא דירושלים( )דת יהודית כהלכתה, עמוד קכ''ב אות ז'(.

הגה"צ רבי דוד חיים קורינאלדו זצ''ל יד. 
          בעל מחבר ספר בית דוד על ששה סדרי משנה 

           )בית דוד שבת פרק ו' משנה ב' דיבור המתחיל פאה נכרית(.
הגה"צ רבי דוד לייב זילבערשטיין זצ''ל  טו. 

          )בעל מחבר ספר שבילי דוד על שולחן ערוך 
            )שבילי דוד אורח חיים סימן ב' סעיף קטן ב'(.

הגה"צ רבי דוד מנחם מאניש באבא''ד זצ''ל טז. 
          )אב בית דין קהל קודש טארנאפל, )חבצלת השרון אבן העזר סימן ד'(.

הגה"צ רבי הלל קאלאמייער זצ''ל יז. 
          )אבקת רוכל חלק ב' כלל ב' פרט א' ועוד( 

הגה"צ רבי יוסף האמבורג זצ''ל  יח. 
           )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות שמלת בנימין( )שמלת בנימין חלק א' דף מג(.

הגה"צ רבי חיים אלעזר שפירא זצ''ל  יט. 
           )אב בית דין קהלה קדישא מונקאטש בעל מחבר ספר שאלות ותשובות מנחת אלעזר, ועוד( 

           )שאלות ותשובות מנחת אלעזר, חלק ה' ל''ה מעותק בשלחן העזר חלק ב' סימן ט'      
            בשמלל''צ סעיף קטן י''א(.

הגה"צ רבי חיים בנבשטי זצ''ל כ. 
          )בעל מחבר ספר כנסת הגדולה על שולחן ערוך(

           )עי' כנסת הגדולה אבן העזר כ''א, סעיף קטן ה', שדי חמד אספ''ד מע' ד'(.
הגה"צ רבי חיים האלבערשטאם זצ"ל כא. 

          )אב בית דין קהל קודש צאנז, ובעל מחבר ספר שאלות ותשובות דברי חיים, ועוד( 
           )שאלות ותשובות דברי חיים חלק ב' נ''ט ועוד(.

הגה"צ רבי חיים חזקי' מדיני זצ''ל כב. 
          )בעל מחבר ספר שדה חמד( )שדה חמד אסיפת דינים מערכת ד', דת יהודית(.

הגה"צ רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ''ל  כג. 
          )החיד''א( )עיין ברכי יוסף אורח חיים ש"ג ב', ומחזיק ברכה אורח חיים ע''ה ב'(.

הגה"צ רבי חיים פלאגי זצ''ל כד. 
          )בעל מחבר ספר כה''ח הקדמון, רוח חיים, ועוד( )רוח חיים אבן העזר סימן כא(.



| 36

ֲהָרִרים ַהְּתלּויִין ְּבַׂשֲעָרה \\ רשימה מס' 9   

הגה"צ רבי יהודה אסאד זצ''ל כה. 
           )שאלות ותשובות יהודה יעלה יורה דעה שסו(.

הגה"צ רבי יהודה קצינלבויגן זצ''ל כו. 
          )בעל מחבר ספר מהר''י מינץ( )מובא בבאר שבע סי' י''ח וכתב עוד(.

הגה"צ רבי יואל אדלר  כז. 
          אב"ד טרדא ]קול קורא תשל"ה[ 

הגה"צ רבי יוחנן בהגמהר"ם סופר  כח. 
          אב"ד ערלוי ]קול קורא תשל"ה[

הגה"צ רבי יחיאל יהושע כט. 
          בן לאאמו"ר מביאלא ]קול קורא תשל"ה[

הגאון רבי יוסף בן עזרא זצ''ל  ל. 
            )בעל מחבר ספר עצמות יוסף על קידושין( )בספרו משא מלך חלק ז' חקירה י', מובא 

            בכנסת הגדולה סימן כ''א, ז', ושכנה''ג יור''ד רי''ד(.
הגה"צ רבי יוסף חיים זאנענפעלד זצ''ל לא. 

          )גאב''ד ירושלים תובב''א( )דת יהודית כהלכתה בשמו(.
הגה"צ רבי יוסף נסים בירלא זצ''ל  לב. 

          )רב אב בית דין לספרדים בעיר הקודש ירושלים( 
            )שאלות ותשובות ַוּיֶָׁשב יֹוֵסף יורה דעה סימן ב'(.

הגה"צ רבי יוסף צבי דושינסקיא זצ''ל לג. 
          )גאב''ד חוסט, וירושלים עיר הקודש )שאלות ותשובות מהרי''ץ סימן קכ''ז(.

הגה"צ רבי יוסף ראזין זצ''ל לד. 
           )אב בית דין טעלז( )עדות ביהוסף כ''ט ענף ג'(.
הגה"צ רבי יוסף שאול נאטאנזאן זצ''ל  לה. 

           )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות שואל ומשיב( 
           )מגן גבורים אורח חיים סימן ע''ה, עיין שם באלה''מ, ובשלטי הגבורים(.

הגה"צ רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם זצ''ל  לו. 
            )בעל מחבר ספר דברי יחזקאל( )דברי יחזקאל על התורה בדרוש לשבועות(.

הגה"צ רבי יחזקאל מיכל הובנר  לז. 
            )אב בית דין ניזנוב זצ''ל בעל מחבר ספר שאלות ותשובות משכנות הרועים( 

            )משכנות הרועים ח''ש בקונטרס עת שלום דף י''ב(.
הגה"צ רבי יעקב ארענשטיין זצ''ל  לח. 

          )בעל מחבר ספר ישועות יעקב( )ישועות יעקב סימן ע''ה ג'(.
הגה"צ רבי יעקב דידאווסקי זצ''ל  לט. 

            )בעל מחבר ספר באר יעקב, מגדולי ירושלים עיר הקודש )בספרו מחניך קדוש סי' ז'(.
הגה"צ רבי יעקב ווייל זצ''ל  מ. 

            )נכד בעל קרבן נתנאל, ובעל מחבר ספר תורת שבת על הלכות שבת 
            )ספר תורת שבת אורח חיים ש''ג י'(.



37 |

ֲהָרִרים ַהְּתלּויִין ְּבַׂשֲעָרה \\ רשימה מס' 9   

הגה"צ רבי יעקב עמדין זצ''ל  מא. 
            )הנקרא יעב''ץ( )שאילת יעב''ץ חלק א' סימן ט', ועיין עוד בח''ב סימן ז-ח, ובמור 

            וקציעה סימן ע''ה(.
הגה"צ רבי יצחק אייזיק מספינקא זצ''ל  מב. 

          )בעל מחבר ספר חקל יצחק( )שאלות ותשובות חקל יצחק סימן פ''א,(.
הגה"צ רבי יצחק דוב הלוי במברגר זצ''ל מג. 

          )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות יד הלוי( 
            )שאלות ותשובות יד הלוי יורה דעה קכ''ז(.

הגה"צ רבי יצחק זאב ידלר זצ''ל מד. 
          )בעל מחבר ספר הנפלא תפארת צבי על מדרש רבה( )טוב ירושלים לבנו הגה"צ 

            רבי הצדיק רבי בן ציון ידלר מגיד מישרים דירושלים עיר 
            הקודש בימי רבי יוסף חיים זונענפעלד זצ''ל(.

הגה"צ רבי יצחק צבי ברש"י בערנפעלד  מה. 
            אב"ד חוג חתם סופר ]קול קורא תשל"ה[

הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגער מו. 
          אב"ד חוג חתם סופר בני ברק ]קול קורא תשל"ה[

הגה"צ רבי זעקיל פאללאק זצ''ל מז. 
          )תלמיד מרן החתם סופר זצ''ל ואבי בעל וידבר משה(  

            )בספר זכרון משה נדפס מכתב להגה"צ      
            רבי הצדיק מהרי''ץ דושינסקי זצ''ל ששמעה הנ''ל מרבו הנ''ל(.

הגה"צ רבי יצחק צבי לעבאוויטש זצ''ל  מח. 
          )אב''ד טשאפ ומחבר ספר שלחן העזר ב''ח 
            )בשלחן העזר חלק ב' סימן ט-י, ועיין שם 

            בשמלל'צ סעיף קטן י, יא, יב, שהאריך בבירור דעת הפוסקים האוסרים(.
הגה"צ רבי יצחק שמעלקיש זצ''ל  מט. 

            )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות בית יצחק( 
            )שאלות ותשובות בית יצחק אורח חיים י''ד(

הגה"צ רבי יקותיאל יהודה טיילבוים זצ''ל  נ. 
            )אב בית דין קהל קודש סיגעט ובעל מחבר ספר ייטב לב, שאלות ותשובות אבני 

            צדק ועוד( )ייטב פנים מאמר זכר ליציאת מצרים, אות י''ב, ותוכחת מוסר לי''ג 
            מדות אות כ''ח, 

            ומאמר דורש טוב אות ד' עיין שם(.
הגה"צ רבי ישעי' פיק זצ''ל  נא. 

          )המפורסם לבקי נורא כמבואר בשאלות ותשובות נודע ביהודה( 
            )בספר יש סדר למשנה שבת פרק ו' משנה ה',(.

הגה"צ רבי ישראל יעקב אלגזי זצ''ל  נב. 
            )אבי מהרי''ט אלגזי( )קהלת יעקב מענה לשון חלק ג' ר''מ(.
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הגה"צ רבי ישראל אלטר נג. 
           האדמו"ר מגור ]קול קורא תשל"ה[

הגה"צ רבי ישראל ליפשיץ זצ''ל  נד. 
          )בעל מחבר ספר תפארת ישראל על משניות(, )תפארת ישראל שבת פרק ו' משנה ה'(.

הגה"צ רבי ישכר בער איילינבורג זצ''ל  נה. 
          )תלמיד הלבוש והסמ''ע )בספר באר שבע תשובה יח, והוא נמנה מראשוני האוסרים 

            החולקין על הש''ג(.
הגה"צ רבי ישכר דוב רוקח זצ''ל נו. 

          )אב בית דין קהל בעלזא( )דרשה הנדפסת בקונטרס דיבורים קדושים(.
הגה"צ רבי מאיר א''ש זצ''ל נז. 

          )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות אמרי אש, ותלמיד מרן החתם סופר ז''ל( 
            )ספר לב העברי חלק א' דף פ''א(.

הגה"צ רבי מנחם מנדל מליובאוויטש זצ''ל  נח. 
           )בעל צמח צדק( )צמח צדק משניות ברכות פרק ג'(.

הגה"צ רבי מרדכי זאת אטינגא זצ''ל נט. 
            )בעל מחבר ספר מאמר מרדכי( )מגן גבורים אורח חיים ע''ה, אלף המגן סק''ח(.

הגה"צ רבי מרדכי לייב ווינקלער זצ''ל  ס. 
            )בעל מחבר ספר לבושי מרדכי(

            )שאלות ותשובות לבושי מרדכי יורה דעה מהדורא תנינא קס''ח(.
הגה"צ רבי משה סופר סא. 

          )בעל החתם סופר( )צוואת החתם סופר מועתק בספר לב העברי(.
הגה"צ רבי משה גרינוולד זצ''ל סב. 

          )בעל ערוגת הבושם( )בצוואתו הנקרא הכנה דרבה אות י''ח(.
הגה"צ רבי משה יהושע סג. 

          בהה"צ מוהרח"ם זצללה"ה האדמו"ר מויזניץ ]קול קורא תשל"ה[
הגה"צ רבי משה מרדכי בידרמאן  סד. 

            האדמור מלעלוב ]קול קורא תשל"ה[
הרב נחום אליעזר רבינוביץ  סה. 

          )תשובה בשנת תשכח - שיח נחום סימן נא( 
הגה"צ רבי נחמן כהנא סו. 

          האדמו"ר מספינקא בני ברק ]קול קורא תשל"ה[
הגה"צ רבי נתן געשטעטנער  סז. 

          אב"ד ור"מ פנים מאירות בני ברק ]קול קורא תשל"ה[
הגה"צ רבי עקיבא יוסף שלזינגר זצ''ל סח. 
          )בעל לב העברי( )לב העברי חלק א' דף פ''א(.
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הגה"צ רבי פנחס הורוויץ זצ''ל סט. 
           )בעל מחבר ספר המקנה והפלאה(, )בספר לחמי תודה לבנו דף ד(.

הגה"צ רבי צבי הירש אורנשטיין זצ''ל  ע. 
           )נכד בעל ישועת יעקב, בעל ברכת רצ''ה( )ישועות יעקב אבן העזר כ''א(.

הגה"צ רבי צבי הירש הורוויץ זצ''ל עא. 
           )בנו של ההפלאה( )הוא בעל מחבר ספר שאלות ותשובות מחנה לוי, והנכתב לעיל הוא     

             בספרו לחמי תודה י''ט:(.
הגה"צ רבי צבי הירש חיות זצ''ל עב. 

          )בעל הגהות מהר''ץ חיות( )שאלות ותשובות מהר''ץ סימן נ''ג(.
הגה"צ רבי צבי הירש שפירא זצ''ל  עג. 

           )בעל דרכי תשובה( )בשאלות ותשובות הנדפס סוף ספר תפארת בנים על התורה סימן ב'(
הגה"צ רבי רפאל מילדולה זצ''ל עד. 

          )מו''צ באמסטרדאם( )כך נכתב בספרו מים רבים אבן העזר ל''ו(.
הגה"צ רבי שלום מרדכי הכהן זצ''ל  עה. 

            )בעל שאלות ותשובות מהרש''ם( )דעת תורה אורח חיים סימן ע''ה(.
הגה"צ רבי שלמה אליעזר אליפנדרי זצ''ל  עו. 

            )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות סבא קדישא ג' חלקים( 
            )שאלות ותשובות סבא קדישא(.

הגה"צ רבי שלמה יודא טאבאק זצ''ל  עז. 
            )דומ''ץ סיגעט, ומחבר שאלות ותשובות תשורת ש''י ב''ח( )משמרת ש''י סימן תק''ע(.

הגה"צ רבי שלמה קלוגער זצ''ל עח. 
          )בספר קנאת סופרים סימן ע''ב, ובספר שנות חיים סימן שט''ז(.

הגה"צ רבי שמואל סלנט זצ''ל עט. 
          )כן סיפר הרב הגה"צ רבי נפתלי פרוש סופרו של הגה"צ רבי רש''ס, מובא בספר דת 

            יהודית(
הגה"צ רבי שמואל הלוי וואזנער  פ. 

          אב"ד זכרון מאיר בני ברק ]קול קורא תשל"ה[.
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חלק ב' - מקורות  >פרקים<      הישכם אוהבים את ה'  צ 

 התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדא
 ללשה"ק( "דער איד" באידיש, ותורגם)המכתב פורסם בעיתון 

 שער שמגיע מהודו שיש בהןעל הפאות  ידיעות חשובות

דבר כ"ח  אייר תשס"ד( בנוגע לפאות שעשויות לאור ההחלטה שלנו )מיום ד' במ
 :כמה נקודות היררצינו להב, ושער מהודעם 

ע"ז שאסורה , לגבי תקרובת יש הרבה חששות על השער מהודוהיות ו .א
 שום סוג של פאה ששייך שיש בזה שיער מהודו. חבושבהנאה, לכן אין ל

 גם שער מהודו. ה להכיל, יכולשער סינימשער ארופאי או פאה מ .ב

 אפי' שערה אחת מהודו, זה לא בטל. פאהאם יש ב .ג

ביררו אם השער מגיע  הםשפאניות, הלסמוך על הסוחרים או  לא ניתן .ד
 תוית.לסמוך על ה . וכן לא ניתןמהודו או לא

 איזהבו ששיש חפאה איזה בכתוב בה ש ,פאותההתברר שהרשימה של  .ה
 .אינה אמינההיא גם  ,ןאי

 ש שום סוג של פאהחבו, שאשה אסור לה לק הלכהכבר מזמן הוצאנו פס .ו
ע"י  זאת ר נאסרכבא"א לזהות אם היא נשואה או לא, שבצורה ש העשויה

 גדולי רבותינו.

ולראות  ,נהיריןכשול, ונזכה לקבל התוה"ק באנפין ר שנזכה להשמר מכל מויה"
 בה לבא בב"א.ורבישועת ה' הק

 ד' לחודש סיון תשס"ד לפ"ק

 התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא

 
 בס"ד 

לאור המציאות שנתברר לנו כעת עוד ביותר שאי 
ו שוב מפרסמים אפשר לברר ולהשגיח ע"ז, הננ

 , בלי שום שינוי.םההוראות שהם בתוקפ

 לפ"ק תשע"ח   טבת

 התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדא
 ללשה"ק( "דער איד" באידיש, ותורגם)המכתב פורסם בעיתון 

 שער שמגיע מהודו שיש בהןעל הפאות  ידיעות חשובות

דבר כ"ח  אייר תשס"ד( בנוגע לפאות שעשויות לאור ההחלטה שלנו )מיום ד' במ
 :כמה נקודות היררצינו להב, ושער מהודעם 

ע"ז שאסורה , לגבי תקרובת יש הרבה חששות על השער מהודוהיות ו .א
 שום סוג של פאה ששייך שיש בזה שיער מהודו. חבושבהנאה, לכן אין ל

 גם שער מהודו. ה להכיל, יכולשער סינימשער ארופאי או פאה מ .ב

 אפי' שערה אחת מהודו, זה לא בטל. פאהאם יש ב .ג

ביררו אם השער מגיע  הםשפאניות, הלסמוך על הסוחרים או  לא ניתן .ד
 תוית.לסמוך על ה . וכן לא ניתןמהודו או לא

 איזהבו ששיש חפאה איזה בכתוב בה ש ,פאותההתברר שהרשימה של  .ה
 .אינה אמינההיא גם  ,ןאי

 ש שום סוג של פאהחבו, שאשה אסור לה לק הלכהכבר מזמן הוצאנו פס .ו
ע"י  זאת ר נאסרכבא"א לזהות אם היא נשואה או לא, שבצורה ש העשויה

 גדולי רבותינו.

ולראות  ,נהיריןכשול, ונזכה לקבל התוה"ק באנפין ר שנזכה להשמר מכל מויה"
 בה לבא בב"א.ורבישועת ה' הק

 ד' לחודש סיון תשס"ד לפ"ק

 התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא

 
 בס"ד 

לאור המציאות שנתברר לנו כעת עוד ביותר שאי 
ו שוב מפרסמים אפשר לברר ולהשגיח ע"ז, הננ

 , בלי שום שינוי.םההוראות שהם בתוקפ

 לפ"ק תשע"ח   טבת

מכתב מאה ועשרים רבני "התאחדות הרבנים" תשס"ד - תשע"חיג. 
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בחומר איסור פיאות נכריות
 הבאים ממדינת אינדיע

 מאת גדולי מורי ההוראה ופוסקי דורינו שליט"א

אברהם יהושע העשיל ביקאברהם הכהן כ"ץ אברהם ניסן ניימאןאברהם מאיר הלברשטאםאברהם יהושע העשיל פרידלאנדעראברהם הלברשטאם
דומ”ץ וויזניץ מאנסידומ”ץ קהל יטב לב סאטמאר ב.פ. 18’טע עוו.אבד”ק היבנוברב דקהל מנחת חינוך וראה”כ טארטיקוב אבד"ק מעזיבוש אבד"ק טאהש מאנסי

חיים יהודה כ”ץחיים אבערלאנדער חיים מאיר הורוויץחיים יחזקאל שרגא דייטשחיים יהודה ליבוש הלוי ראטענבערגחיים אלעזר פריעדמאן
דומ”ץ קהל תורת חיים וויזניץ וומסב”גאבד”ק מקור חיים מאנסיאדמו”ר מפארשעיאבד”ק טענקא אבד"ק סערדאהעלי אבד"ק שארית ישראל ווילעדניק

יצחק הערשקאוויטשיצחק אהרן גאלדבערגער הק’ יקותיאל יהודה פילאפףהק’ יקותיאל יהודה מייזלישהק’ יצחק שטייןיצחק אייזיק מנחם אייכנשטיין
דומ”ץ צאנז קלויזענבורג וומסב”גדמו”ץ פאפא וקארלסבורג חבר הביד”צ דקיט”לדומ”ץ קיט”ל ב.פ.דומ”ץ פאלטישאן וראב”ד קארלסבורגאבד”ק גאלאנטא

הק’ משה מנחם טירנויערמרדכי זאב הלוי וואזנער עזריאל מאיר חיים קאהןנפתלי צבי ווייסמשה קעסלערמשה פריעדמאןהק’ מרדכי צבי שטיינער
דומ”ץ קיט”ל מאנטרעאלאבד”ק מחזה אברהם אבד”ק סענדזארשאדמו”ר מספינקא ב.פ.ראה”כ ומו”ץ וויזניץ מאנסידומ”ץ קיט”ל ב.פ.אבד”ק בית מרדכי מאנסי

שלו’ פאללאקפנחס צבי אלימלך כ”ץ הק’ שמואל שמעלקא פריעדמאןהק’ שלמה יהודה וויינבערגערהק’ שלמה הכהן קאהןקלונימוס זאב הכהן גראס
חבר הביד”צ דשיכון סקוויראדומ”ץ קיט”ל טרופ עוו. מו”ץ פאפא והתאחה”ראבד”ק פאיע וחבר הביד”צ דקיט”לאבד”ק תהלות ישראלאבד”ק מעשי למלך ווייטצען

ישי ליבערמאןירמי’ פריעדמאן מאיר יהוסף הלוי ראטענבערגישראל דוד הארפענעסישעי’ סג”ל טירנויערירמי’ צבי גאלדהירש
דומ”ץ דושינסקיאדומ”ץ שאפראן

 ויו”ר ועד הכשרות דסאטמאר
אדמו”ר מקאסאן ב.פ.אבד”ק ומח”ס ישראל והזמניםדומ”ץ קיט”ל שכונת דיקעיטער מאנסידומ”ץ קרית ויזניץ קיימישא

ארי’ ראזענפעלדאהרן זילבערשטיין זלמן לייב הורוויץהילל וויינבערגערברוך שווארץאשר הלוי מאנןאלטר יוסף צבי סופר
דומ”ץ דקהל ויואל משה קרית יואלדומ”ץ צעהלים דומ”ץ מכון להוראה מאנסידומ”ץ נייטרא ואבד”ק סערדאהעלידומ”ץ שפע חיים צאנז מאנסידומ”ץ קיט”ל סאטמאר מורטל עוו.דומ”ץ דקיט”ל קרית יואל

יצחק אברהם הלוי יונגרייזיחיאל שטיינמענטץיחיאל ברוך געללעריוסף זילבעריהושע לייפעריהודה ירחמיאל הלוי גרובערהק’ בן ציון לאוב
דומ”ץ קיט”ל סאטמאר וומסב”ג

ורב ביהמ”ד ישמח משה
אב”ד באר משה מאנסיראב”ד ביד”צ אורחות משפט

נשיא ממלכת התורה עוז והדר
דומ”ץ טאהש מאנסימו”ץ בק”ק מאנסי ורב המכשירדומ”ץ באבוב וומסב”גדומ”ץ אברכים וויען מאנסי

של העירוב במאנסי

היות ומפני חומרת הענין נאלצנו לזרז הדפסת הקול קורא, 
ע"כ יבואו השלמת החתימות בפרסום הבא בעזהשי"ת

בעה"ח בחודש אייר (מ"ט מונים) תשע"ט לפ"ק
(עפ”י סדר הא”ב)

בס"ד
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הקדמת המחבר
"ואתחנן אל ה'" )דברים ג, כג(. אמרו רבותינו זכרונם לברכה )דברים רבה יא, י(, שמשה 
רבנו עליו השלום התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפלות - כמנין "ואתחנן" - על 

שבקש לכנוס לארץ.
בהרבה  צרתי,  ביום  אותי  העונה  האל  לפני  שיחי  ואשפך  אתבונן,  מזקנים  אני  גם 
תפילות עם דמעות שאוכל לתקן את המכשול הגדול של הפאה נכרית כבר יותר 
מחמישים שנה, והדפסתי הספר דת משה ויהודית 67 פוסקים האוסרים הפאה 
הנכרית עם הוספות כמה פוסקים, ]הספר הזה נדפס בא"י, והוספתי על זה[ בלשון הקודש 
]ששם  אידיש  ובתרגום  הקודש  בלשון  בשנית  ונדפס  תשכ"ה,  בשנת  ספרים   5000
רובם של הנשים מדברים אידיש[ בשנה הנ"ל עוד 5000 ספרים, ואח"כ נדפס בעיתון די 
תורה וועלט 5000 טופסים, ובעיתון די נייעס, ובעיתון אלגעמיינער דזשורנאל ]לפי 
זכרוני[, ואח"כ נדפס בשנת תשמ"ז בספר מדריך לצניעות 2000 טופסים, עוד הדפסתי 
קונטרס תקנות של כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר זי"ע מיוראפ נגד הפאה הנכרית שהיה 
בלשון הקודש ותרגמנו גם באידיש ושלחתי בכל תיבת דואר בוויליאמסבורג, וכו', ראו 
באריכות בזה באוצרות הצניעות, הצניעות והמשיח, ארבע מאות ספרים על הצניעות, 
החומות  שומרי  בקו  עולמים,  לחי  והכבוד  הכתר  מהספר  דרשות   520 אמרתי  וכן 
072-33-72-978 – והספרים הנ"ל יצאו בשנת תש"ס 250,000 בדיסק, ועוד הפעם 
בדיסק יותר מ300.000 דיסקים, ובשנת תשע"ה יצא לאור מחדש במהדורה מיוחדת 
עם הרבה הוספות. - ועוד סידרתי כל הספרים שמדברים על איסור הפאה ועל שערות 
על  לחלוק  שיכול  הזה  בדור  רב  ואין  הקודמים,  מדורות  פוסקים  משבעים  גלויות. 
הגאונים והצדיקים מדורות העבר, כי אם יקחו את כל הרבנים מכל הדור בכף מאזנים 
ְונִָׂשים את הדברי חיים זי"ע בכף מאזניים השני יכריע את כולם. ובתחנונים ידבר רש 
לפני כל יודעי דת ודין, היושבים על מדין, שיהיו לרצון אמרי פי, בחבור קדוש זה 

שאין בו דבור דופי.
וקראתי שם הספר ַּכֲהָרִרים ַהְּתלּויִין ְּבַׂשֲעָרה, ומי שרואה איך שכל גדולי ישראל 
מדורות הקודמים ומדור הזה, מה שכותבים, זה יישר לב האדם ולב העקם לילך 
אור  בראותם  וישמחו  צדיקים  ויראו  בה.  ילכו  צדיקים  אשר  ה',  בדרכי  בתמימות 

ותועלת גדול, שהוא תוכחת מגולה ואהבה נסתרת, 
עיניכם  כאשר  הדפוס,  לבית  ראשון  חלק  שהבאתי  מחצה,  עושה  שתפלתי  ה'  וזכני 
רואות. על כן אמרתי במה אכף לאלוקי מרום ובמה ארצה אותו ברבבות אלפי נחלי 
שמן על כל הטובות אשר גמלני?! שזיכני לחבר זה הספר לזכות בו את הרבים, ובודאי 
יהיה לרצון לפני כל כטל וכרביבים. לא נחתי ולא שקטתי, עד שהבאתיו לבית הדפוס 
להורות הדרך הישר והטוב לאנשים אשר המה כערכי ולהפחותים ממני, לנהגם על 
מי מבועי מים חיים, כאשר אנו רואים מכל גדולי ישראל מצדיקים הקודמים, וגדולי 
ישראל מדורנו אנו, ומשאר רבותי גאוני ארץ, באשר ששמשתי ויצקתי מים על ידיהם, 
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ואני תפלה בכל עת רצון, שכל מי אשר יראת ה' בלבבו, יקרא כמה פעמים בזה 
ונפש. כי אותן המצוות מונחים  ולקיים אותן בכל לב  הספר, הנותן אמרי שפר, 
ממש בקרן זויות, ואין בני האדם נזהרין בהן. והמקיים כל מה שכתוב בספר הזה, 

יזכה לראות בבנין ציון וירושלים. 
 

טעם קריאת שם הספר הררים התלויים בשערה

ָעַלי  ה'  ִמּיַד  ִּבְכָתב  "ַהּכֹל  כח(  א  )ד"ה  ְוָהְכִתיב,  ָהֵכי?  ָעְבֵדי  ְוֵהיִכי  )נב.(:  סוכה  במסכת 
ִהְׂשִּכיל"? ָאַמר ַרב, )יוסף(, ְקָרא ַאְׁשְּכחּו ְוָדְרׁשּו ]דף נב ע"א[ )זכריה יב( "ְוָסְפָדה ָהָאֶרץ 
ְוגֹו'. ]ָאְמרּו[, ַוֲהֹלא  ִמְׁשָּפחֹות ִמְׁשָּפחֹות, ְלָבד ִמְׁשָּפחֹות ֵּבית ָּדִוד ְלַבד ּונְֵׁשיֶהם ְלַבד" 
ְּדָבִרים ַקל - ָוחֶֹמר, ּוַמה ֶלָעִתיד ָלבֹא, ֶׁשֵהם עֹוְסִקים ְּבֵהְסֵּפד, ְוֵאין יֵֶצר ָהַרע ִמְתָּגֶרה ָּבֶהם, 
ָאְמָרה ּתֹוָרה, נִָׁשים ְלַבד ַוֲאנִָׁשים ְלַבד, ַעְכָׁשיו ֶׁשעֹוְסִקין ִּבִׂשְמָחה, ְויֵֶצר ָהַרע ִמְתָּגֶרה ָבֶהן, 
ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה: ְוַהאי ֶהְסֵּפָדא ַמאי ֲעִביְדֵּתיּה? ְּפִליגֵי ָבּה ַרִּבי ּדֹוָסא ְוַרָּבנָן. ַחד ָאַמר, 
ְוַחד ָאַמר, ַעל יֵֶצר ָהַרע ֶׁשּנֱֶהַרג. ִּבְׁשָלָמא ְלַמאן ַּדָאַמר, ַעל  ַעל ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ֶׁשּנֱֶהַרג, 
ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ֶׁשּנֱֶהַרג, )שנאמר( ]ַהיְינּו ִּדְכִתיב[, )שם( "ְוִהִּביטּו ֵאַלי ֵאת ֲאֶׁשר ָּדָקרּו, ְוָסְפדּו 
ָעָליו ְּכִמְסֵּפד ַעל ַהּיִָחיד ְוָהֵמר ָעָליו ְּכָהֵמר ַעל ַהְּבכֹור". ֶאָּלא ְלַמאן ַּדָאַמר, ַעל יֵֶצר ָהַרע 
ֶׁשּנֱֶהַרג, ֶהְסֵּפָדא ָבעּו ְלֶמֱעַבד? ִׂשְמָחה ָבעּו ְלֶמֱעַבד! ַאַּמאי ָּבכּו? ִּכְדָּדַרׁש ַרִּבי יְהּוָדה ְבַרִּבי 
ִאָלִעאי, ֶלָעִתיד ָלבֹא ְמִביאֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלּיֵֶצר ָהַרע ְוׁשֹוֲחטֹו ִבְפנֵי ַהַּצִּדיִקים ּוִבְפנֵי 
ַהָּללּו  ֲעָרה.  ַהּשַׂ ְּכחּוט  ָלֶהם  נְִדֶמה  ְרָׁשִעים  ָּגבֹוַּה,  ְּכַהר  ָלֶהם  נְִדֶמה   - ַצִּדיִקים  ָהְרָׁשִעים. 
בֹוִכין, ְוַהָּללּו בֹוִכין. ַצִּדיִקים ּבֹוִכין ְואֹוְמִרים, ֵהיַאְך יָכֹוְלנּו ִלְכּבֹׁש ֶאת ָהָהר ַהָּגבֹוַּה ַהּזֶה?! 
ְרָׁשִעים ּבֹוִכין ְואֹוְמִרים, ֵהיַאְך ֹלא יָכְֹלנּו ִלְכּבֹׁש ֶאת חּוט ַהַּשֲעָרה ַהּזֶה?! ְוַאף ַהָּקדֹוׁש 
ְוגֹו'  ַהּזֶה  ָהָעם  ְׁשֵאִרית  ְבֵעינֵי  יִָּפֵלא  "ִּכי  ח(  )זכריה  ֶׁשּנֱֶאַמר,  ִעָּמֶהם,  ָּתֵמַּה  הּוא  ָּברּוְך 
]ַּגם ְּבֵעינַי יִָּפֵלא"[. ָאַמר ַרִּבי ַאִסי, יֵֶצר ַהָרע, ַּבְּתִחָּלה ּדֹוֶמה ְלחּוט ֶׁשל ּבּוְכיָא, ּוְלַבּסֹוף 
ְוא, ְוַכֲעבֹות  ּדֹוֶמה ַּכֲעבֹותֹות ָהֲעָגָלה, ֶׁשּנֱֶאַמר, )ישעיה ה( "הֹוי מְֹׁשֵכי ֶהָעֹון ְּבַחְבֵלי ַהּשָׁ

ַהֲעָגָלה ַחָּטָאה".
במסכת סנהדרין )דף סד.(: ָּתא ְׁשַמע, )נחמיה ט( "ַוּיִזְֲעקּו ְּבקֹול ָּגדֹול ֶאל ה' ֱאֹלֵהיֶהם", 
ַמאי ָאמּור? ָאַמר ַרב יְהּוָדה, ְוִאי ֵּתיָמא ַרִּבי )יוחנן( ]יֹונָָתן[, ַּביָיא, ַּביָיא, ַהיְנּו ְּדַאְחרּוָבא 
ַוֲעַדיִן הּוא  ֵמַאְרַעיְהּו,  ְליְִׂשָרֵאל  ְוַאגְִלינְהּו  ְלַצִּדיַקּיָא,  ְוַקְטִלינְהּו  ְלֵהיָכָלא,  ְוַקְליָא  ְלֵביָתא, 
ְמַרֵּקד ֵּבינָן, ְּכלּום יְַהְבֵּתיה ָלן, ֶאָּלא ְלַקּבּוֵלי ַאגְָרא? ָלא ִאיהּו ָּבִעינָן, ְוָלא ַאגְֵריּה ָּבִעינָן! 
)ְוכּו' עד בקרובתיה, כדאיתא ביומא פרק בא לו(. - ]ָּבַתר ַּדֲאִביקּו ֵּביּה. יְַתֵבי ְּתָלָתא יֹוָמא ְּבַתֲענִיָתא, 
ָּבעּו ַרֲחֵמי, נַָפל ְלהּו ִּפיְתָקא ֵמְרִקיָעא, ַּדֲהָוה ְּכִתיב ָּבּה, "ֱאֶמת". ָאַמר ַרִּבי ֲחנִינָא, ְׁשַמע ִמינָּה - חֹוָתמֹו ֶׁשל 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא - "ֱאֶמת". נַָפק ְּכגּוְריָא ְּדנּוָרא ִמֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים. ָאַמר ְלהּו נִָביא ְליְִׂשָרֵאל, ַהיְנּו 

יְִצָרא ַּדֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים. ַּבֲהֵדי ְּדָקַּתְפֵסי ֵליּה, ִאיְׁשַּתִמיט ִּבינִיָתא ִמינֵיּה, ְוָאזַל ָקַליָא ְּבַאְרַּבע 
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ַמּיָא ְמַרֲחֵמי ֲעֵליּה. ָאַמר ְלהּו נִָביא, ַׁשְדיּוָה ְּבדּוָדא ְּדַאְבָרא,  ְמָאה ַּפְרֵסי. ָאְמרּו, ֵהיִכי נֲַעִביד? ִּדיְלָמא ִמּשְׁ
ְוַכְּסיּוָה ְּבַאְבָרא - ְּדָׁשיִיף ָקֵליּה, ִּדְכִתיב, )זכריה ה( "ַוּיֹאֶמר, זֹאת ָהִרְׁשָעה, ַוּיְַׁשֵלְך אָֹתּה ֶאל ּתֹוְך ָהֵאיָפה, 
ַוּיְַׁשֵלְך ֶאת ֶאֶבן ָהעֹוֶפֶרת ֶאל ִּפיָה". ַאְמֵרי, הֹוִאיל ְוֵעת ָרצֹון הּוא, נִָּבִעי ַרֲחֵמי ַאיְִצָרא ַּדֲעֵבָרה. ָּבעּו ַרֲחֵמי, 
ִאיְמַסר ִּביַדיְהּו, ַחְבׁשּוָה ְּתָלָתא יֹוֵמי, ִאיָּבעּו ֵּביָעָתא ַּבת יֹוָמא ְלחֹוֶלה, ְוָלא ַאְׁשְּכחּו. ַאְמֵרי, ֵהיִכי נֲַעִביד? 

נִיָּבעּו ַּפְלגָא - ַּפְלגָא ֵמְרִקיָעא ָלא יֲַהֵבי. ַּכְחִלינְהּו ְלֵעינֵיּה, ַאֲהנִי ֵּביּה, ְּדָלא ִאיגְרּו ִאינִיׁש ִּבְקרֹוְבֵתיּה[. 
ברש"י שם: ויצעקו בני ישראל בקול גדול - באנשי כנסת הגדולה כתיב: בייא בייא 
- בלשון ארמי הוי לשון גנוח וצעקה, כמו אהה בלשון הקודש: היינו האי דחרביה 
לביתיה - למקדשו: )ובעו רחמי( - היו מבקשים רחמים שימסר בידם יצר הרע של 
עבודה זרה: לקבולי ביה אגרא - לכוף את יצרנו ולקבל שכר על כך: לא איהו בעינן 
וכו' - אלמא יצר תקפן: יתבי תלתא יומין וכו' - מלתיה דרב יהודה מסיק: אמת - 
משמע מסכים אני עמהם בתקנה זו שטוב הדבר לסלקו: חותמו של הקדוש ברוך הוא 
אמת - שהמלך נאות ומסכים עם עבדיו, חותם עמהם בתקנתם את חותמו: כגוריא 
- ארי קטן: ביניתא - שער: דודא דאברא - קלחת של עופרת: אברא שאיף קליה - 
שואף את הקול ומעכבו לצאת יותר מכל כלי מתכות: זאת הרשעה - זהו יצר הרע, 
ובנבואת זכריה כתיב, שהיה בתחילת בית שני: דעבירה - של עריות: חבשוה תלתא 
יומין וכו' - ומתוך כך פסק חמום הזכרים מלהוליד, והנקבות מלילד: איבעו ביעתא 
בת יומא )ולא אשתכח( - נתבקשה ביצה שנולדה בו ביום: ולא אשתכח - שאפילו אותן 
שהיו גמורות קודם לכן פסקו מלצאת: לבעו פלגא - שלא יהא שולט במקום עבירה, 
כחלינהו לעיניה - סמו עיניו בכחול: אהני ביה - הך  כדי שלא יהא תובע עריות: 
תקנתא פורתא, דלא איגרי בקריבתה באמו ובאחותו, אבל מתגרה הוא באשת איש 

ובנדה.

ובזכות שנקבל על עצמנו להתלבש בצניעות ניגאל בקרוב, בזכות נשים צדקניות 
הקב''ה יביא את הגאולה.
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בשער

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה לברך על המוגמר והוא "ספר החתימות" 
ו' חלקים, החלק הא' הוא ספרן של צדיקים – וחותם יד כל אדם בו לחיים! - והם 
שמות הצדיקים שחתמו בכל הדורות עד היום הזה נגד העבודה זרה והפריצות 

שלא היה כמותה מדור המבול עד היום הזה.
מלאכת הקודש הלזו לא נראה ולא נשמע כמוה מעולם כי אין תמורה ואין ערך ליקר 
תפארת גדולת קדושת הספר הנפלא והנורא הזה, שנלקט מכל ספרי הצדיקים הקדושים 

שהיו בבחינת קדשי הקדשים זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
ואוהבי  שוחרי  לציבור  להגיש  הזאת,  לעת  שהגענו  העולמים,  לחי  והשבח  השיר 
לברכה,  זיכרונם  חכמינו  ומאמרי   , מאות  טוב,  כל  מלא  בלום  אוצר  וצניעות,  תורה 
וספרי קודש שנלקטו ליקוטי בתר ליקוטי, דיבורים קדושים ונפלאים, התעוררות בענין 
קדושת הצניעות, והאיסור הנורא של הפאה הנכרית, ונוכח העובדה שנתגלתה מכבר 
וביתר שאת לאחרונה שיש בו איסור עבודה זרה, ואין איש שם על לב להישמר מזה, 
לדורות  יאירו  ולמען  רבים,  ימים  יעמדו  למען  ספר  על  האלו  המאמרים  את  העלינו 

הבאים את אורחותיהם.
ובאמת גם מי שהוא תלמיד חכם ולמדן גדול ומתמיד בלימודו, מכל מקום אין ביכולתו 
לשוב  בתשובה שלימה, מבלי לבער את העבודה זרה מביתו, ועל ידי זה להגיע ליראת 
שמים ואהבת השם כראוי באמת, ולהיות דבוק באמת בהשם יתברך ובעבודתו בשלימות 

על פי התורה.
הנה היות ונתגלגל לידינו מסמך המעיד שזה כבר יותר מ- 150 שנה שהפאות שמקורם 
בהודו נמכרים בכל העולם, ולכן אפשר להבין קצת, מדוע יצאו כל גדולי ישראל ]ברוח 
"דת  וחנית ובמסירות נפש ממש כידוע, כמובא בספרים  נגד הפאות בחרב  הקודש[ 
משה ויהודית" ו"מדריך לצניעות" שהדפסנו לפני כחמישים שנה עד היום לערך 
650.000 עותקים, וגם מובא הרבה בספר "הכתר והכבוד לחי עולמים", לכן נערוך 
וגם  כאן רשימה חדשה מכל גדולי ישראל עד היום הזה שאסרו את הפאה הנכרית, 
קיבלו עליהם לא לתת לאשה שחובשת פאה נכרית להיכנס לבית מדרשם, וכל גדולי 
ישראל מהדור הקודם והדור הזה שאסרו את הפאה נכרית בגלל תקרובת עבודה זרה.

כ"ק מרן אדמו"ר מדז'ימגארד שליט"א בן כ"ק מרן הרה"ק רבי סיני מדז'ימיגראד 
זצוק"ל כתב את העובדה הנוראה ממרן בעל ה"דברי חיים" מצאנז זצוק"ל בפטירת 
שלשת ילדיו רח"ל, שאמר שכל זה בא לו מחמת שמחריש על פרצת הפאה! "לזאת 
מוכרח לצאת ולצעוק נגד זה בכל כחו!" ]חמדה גנוזה חלק א' מערכת הרה"ק מצאנז[.
וכ''כ בספר חמדה גנוזה "אח״כ הי׳ מעשה שנפטרו אצל אא״ז ]מרן הדברי חיים זיע"א[ 
ג׳ מילדיו שהי׳ לו מאשתו בת רבי צבי )מטארנא( ז״ל, כי עד אז הי׳ לו ממנו ד׳ ילדים 

ואז נשארה רק בתו נחמה תחי׳, אז אמר שברצונו לעשות להם הספד, והלך לבית 
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הספד עליהם ובתוך ההספד אמר שכל זה בא לו מחמת שמחריש  הכנסת ועשה 
על איסורים הנ״ל ואמר אא״ז שעל דברים אלו אמרו חכז״ל )שבת קה:( היום אומר 
לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה, לזאת מוכרח 
לצעוק ולצאת נגד זה בכל כוחו. )הרב מגראבאוויץ( – )ג' שמות של הילדים, נתגלה 

לאחרונה על ידי כתבי העיר צאנז ונתפרסם בגליון בנות ציון ד'באבוב(. -
הרי שרוח הקודש דיבר בו כשמקורן של הפיאות בדורינו זה היא בעבודה זרה. - ולכן 
שנסנו מתניים ונכנסנו בכל הכוח להילחם נגד הפאה שהיא עבודה זרה, ואנו מדפיסים 
בעז''ה 400 ספרים כמו שעשה אברהם אבינו 400 פרקים על עבודה זרה, ופתחנו 
את  שמבערות  הצדקניות  שהנשים   072-33-72-978 הטלפון  בקו  מיוחדת  שלוחה 
הנגע הזה יספרו על מעשיהם, וכך תחזק אשה את רעותה, כדי להעביר עבודה זרה 
יגאלו  שבזכותן  צדקניות  אלף  לשבע  להגיע  הפחות  לכל  רוצים  אנו  וגם  מארצינו, 

ישראל.
)שבת  חז"ל  זי"ע: אמרו  חיים  הרה''ק בעל הדברי  זמה שאמר  על  נחמדה  גימטריא 
קה(: כך היא אומנתו של יצה"ר: היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד 

שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה - והולך ועובד.
כך = 40 + כך = 40 = 80 + 4 אותיות + 2 כוללים = 86 כמניין פאה, 

ועל זה כתוב בפרשה: "קום עשה לנו אלהים"  לנו = 86, אלהים = 86, פאה= 
86 – לרמז שזהו עגל הזהב של דורנו!

וזה מה שראה בלעם הרשע ברוח טומאתו ואמר, "ומחץ פאתי מואב" על המשיח, 
שהזוהר הקדוש אומר שזה סובב על ביאת המשיח, שמשיח ילחם על הפאתי מואב, 
לשני  הפאה  את  שמניפה  הפאה,  עם  שהולכת  האשה  אומרת  זאת  הצדדים,  בשתי 

הצדדים כמו פאות, נגד זה ילחם מלך המשיח ]כמו שכתוב בזוה"ק פרשת בלק[.
אמרו חז''ל )סנהדרין סג: וברש''י עה''ת( יֹוְדִעים יְִׂשָרֵאל ַּבֲעבֹוָדה זָָרה ֶׁשֵאין ָּבּה ַמָּמׁש, 
ְוֹלא ִּבְּקׁשּו ַלֲעבֹד ֲעבֹוָדה זָָרה ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַהִּתיר ָלֶהם ֲעָריֹות בפרהסיא, ובזמנינו אשה 
שלובשת פאה של ע"ז, התוצאה היא שעוברת  על עריות בפהרסיא, כי אם יש לה ע"ז 
על הראש - אז הפריצות והעריות מותר, ומי עשה את העגל ]שהיה ע"ז[ - הערב רב, 
לכן אלו שמתירים את העבודה זרה הם הכומרים ומכשפי הערב רב. וזמרי בן סלוא 
הוא התיר את הע"ז של פעור בפרהסיא ועבר על גילוי עריות בפרהסיא עם המורה 

כזבי...ואכמ"ל.
בא וראה את דברי הרמב"ם הקדוש זי"ע שמגלה לנו ברוח קדשו ]ספר המצוות ו( 
שהעבודה זרה של כמוש ]האליל של מואב[ הוא להעביר אליו את שערו, ובעווה''ר 
בזמנינו חוזרים העבודה זרה של פעור ושל כמוש ]בהודו[, וגם שהנערות ]של בתי 
עשו והמנהלת כזבי[ הולכות  עם רגל חשופה ללא גרביים כלל, או בגרביים פרוצות 
שהם בצבע הרגל או שקוף או דק, והולכות עם חצאיות קצרות שיראו את הרגליים 
]ומה שאסור לראות[ ו/או חצאיות עם שסע ,ושאר בגדים קצרים וכו'  ובצוואר מגולה 
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פתח השער
כתוב בתוה''ק בעשרת הדברות )שמות כ ג( לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. הבה 
ונתבונן האם יודעים אנו מה הפסוק מלמד אותנו, בואו ונלמד בספר המצוות לרמב"ם 

מצות לא תעשה ו', שהרמב"ם ז''ל מגלה לנו סודות נפלאות:
הקרבת שיער לעבודה זרה היתה ידועה עוד מזמן המקרא, וזו היתה עבודתו של 

כמוש אלוהי מואב.
ואפילו  זרה  עבודה  היא שהזהרנו מעבוד  והמצוה הששית  לשון הרמב"ם:  וזה 
בזולת הארבעה מינים הקודמים )=השתחואה, ניסוך, קיטור, וזביחה,( אבל בתנאי 
שתהיה אותה העבודה כדרכה. רוצה לומר, שיעבוד אותה במה שהוא דרך אותו הנעבד 
שייעבד בו. כמו שיפעור עצמו לפעור, או יזרוק אבן למרקוליס. והוא אמרו יתעלה 
באזהרה מזה "לא תעבדם". ולשון מכילתא לא תשתחוה להם ולא תעבדם, לחייב 

על העבודה בפני עצמה, ועל ההשתחויה בפני עצמה.
ולכן מי שיזרוק אבן לפעור, או פער עצמו למרקוליס אינו חייב כי אין זה דרך עבודתו... 
כי מי שעבד איזו עבודה זרה שתהיה באיזה מין שיהיה מן העבודות הנה הוא חייב כרת, 
לפעור  פוער  כמו  בו  שתיעבד  שדרכה  בדבר  כלומר  כדרכה,  אותה  שיעבוד  ובתנאי 

וזורק אבן למרקוליס ומעביר שערו לכמוש.
וכן מי שעבד באחת מן הארבע עבודות לאיזה נעבד שיהיה מהם, הנה הוא גם כן חייב 
כרת, ואף על פי שאין דרך עבודתו בכך, כמו אילו הקריב לפעור, או השתחוה 

למרקוליס. וזה הוא שלא כדרכה, עכ"ל.
ערומות  שהולכות  הנשים  שכל  )פו(:  והמשיח  הצניעות  בספר  הרמב"ם  על  הביאור 
זרה של  לעבודה  כשמתגלים  וכן  לפעור,  פוער  כמו  שוקיים,  ורגלים  ידיים  בצוואר, 
כמוש שמעבירים את השערות לעבודה זרה, ואחר כך לובשים את זה כפאה על הראש 

הרי שעוברים עם הכמוש הזה עריות בפרהסיה.
וזהו מה שאמר בלעם "אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט 
דף  )בלק  הקדוש  בזוהר  ופירש  כל־בני־שת",  וקרקר  מואב  ומחץ פאתי  מישראל 
רי"ב( כי פאתי זה שני צדדים שילחם בהם מלך המשיח, וכתוב בספר הכתר והכבוד 
לחי עולמים, מצדיקים הקודמים שהדבר הראשון שמלך המשיח יעשה, שישרוף את 
הפאות. כי הפאות הארוכות הולכות לשני צדדים ובזה מכשילים את עם ישראל לעבור 

ג' עבירות עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים.
לכן יחשב כל אחד את חשבון נפשו  האם הוא מוכן לגור עם עבודה זרה בכפיפה אחת 
ראה )כתובות, פו ע"ב( אין אדם דר עם נחש בכפיפה – נחש, הנחש בגימטריה 393 

בפאה רעה.
ועל זה אומר הכתוב "הנה אנכי  שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול 
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והנורא  והשיב לב־אבות על־בנים ולב בנים על־אבותם פן־אבוא והכיתי את־הארץ 
את  והכיתי  אבוא  נכרית(  )פאה  תיבות  פ"ן ראשי  כד(.  פסוק  ג  פרק  )מלאכי  חרם: 

הארץ חרם".
הרה''ק בעל ההפלאה זצ"ל )רבי פנחס הלוי איש הורויץ זצ"ל ]ר"ת פאה([ הוציא 

חרם נגד אלו שלובשות פאה )כמבואר בלחמי תודה(.
פנחס ראשי תיבות פאה נכרית חס - שחס על כבוד קונו, נגד בת מדין. ואפילו נגד 
כי  כי הפאה היא ממש הקליפה הידועה  )"הרב" המכשיר הגדול(,  הנשיא בישראל 
פאות בגימטריא בה )בפנים( לילי, עם הכולל. כי הם מיסוד זמרי בן סלוא בגימטריא 
פאות עם הכולל. כי זה חלק מהעבודה לעבודה זרה של מואב כמוש, כיסוי בפאה 

נוכרית + המילים בדיוק 883 = אוי לך מואב "אבדת עם כמוש".
 ישראל עבדו את הבעל פעור באותו זמן. בהיתר של הגאון הגדול הרב המכשיר זמרי 
בן סלוא. ואז קם פנחס עם רמח )ככה כתוב בכתיב חסר( אותיות חרם. שעשה חרם 

על זמרי בן סלוא וכזבי בת צור ובנות מדין.
במקום שיש חילול ה' אין חולקין כבוד לרב, ורב אדא בר אהבה קרע את הכרבלתא 

בשוק. ומתון מתון ארבע מאות זוז כנגד ארבע מאות איש של עשו.
יבער את הפאה מן העולם... מאלו  פאה. ומשיח  אליהו ראשי תיבות  הוא  פנחס 

שעדיין לא זכו לבערו. )הגרש"ז אויערבך זצ"ל(
כי יש תשובות של האפיקורסים בעלי כמוש, שכתבו על הפאה וכתוב שם בתשובה 
הידועה )שאוהבים לצטט המתירים( שאפילו משיח לא יכול לאסור את הפאה ואפילו 
אם אליהו הנביא יבוא לא נשמע לו. אבל האמת אינו כן, ומשיח ואליהו יבואו ויורו חד 
וחלק להסיר ולשרוף את הפאות. כמו שכתוב: "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל 

ומחץ פאתי מואב" היינו הפאות של מואב.
נשים  ובזכות  היא חטא העגל.  - שחטא הפאה  זהו פאה  בגימטריא  עגל עם הכולל 

צדקניות שישרפו את הפאות של עבודה זרה, נזכה לביאת משיח צדקנו בב"א.



ִבּּקּור כ"ק האדמו"ר ֵמָהאְלִמין שליט"א

ָנִשׂיא ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי

ֵאֶצל מרן כ"ק אדמו"ר ִמֶבּעְלְזא שליט"א
י"ז ניסן חול המועד פסח ְשַׁנת תשע"ט לפ"ק

מתוך דברי מרן הרה"ק מהר"א מבעלזא זצוקללה"ה

כאשר העולם יהיה עולם [היינו כשהעולם יקים מהריסותיו,

ויתחזק מהחורבן הנורא ששרר אז בכל העולם],

אזי יצאו כנגד זה עם מקלות!. [היינו עם כל הכוחות!]

(מספר "הכתר והכבוד לחי העולמים" (דף שיג) - ר"ת שלום יהודה גראס).

המחבר:
מיכאל יצחק שמריהו הראל
נחל נחשון 3/16 בית שמש

054-852-0921
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ו‰ו‡
ליקוט חתימות מגדולי ישראל

אדמורים פוסקים רבנים ובתי דינים
מדורות הקודמים - ומדורינו זה

רשימות קול קורא'ס מגדולי הרבנים

בענין איסור פאה נכרית, ומהמכשלה הגדולה 
של  שיער תקרובת עבודה זרה

ספר
ֲעָרה ַשׂ לּוִיין ְבּ ֲהָרִרים ַהְתּ ַכּ

ו‰ו‡
ליקוט חתימות מגדולי ישראל

אדמורים פוסקים רבנים ובתי דינים
מדורות הקודמים - ומדורינו זה

רשימות קול קורא'ס מגדולי הרבנים

בענין איסור פאה נכרית, ומהמכשלה הגדולה 
של  שיער תקרובת עבודה זרה

ספר
ֲעָרה ַשׂ לּוִיין ְבּ ֲהָרִרים ַהְתּ ַכּ

רשימה מס' 1
להלן רשימת תנ"ך ש"ס שו"ת ופוסקים מגדולי ישראל מכל החוגים קדמונים 
- ראשונים - אחרונים - גדולי החסידות - גדולי ליטא - גדולי הספרדים - גדולי 
דורינו - ספרים שעוררו על איסור הגדול של גילוי שער, פאה נכרית ועבודה 

זרה
 )לפי סדר הא-ב(

הקדוש ברוך הוא בעשרת הדברות

)שמות פרק כ' ב-ג( ָאנִֹכי ה' ֱאֹלֶקיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמֵּבית   .1
ֲעָבִדים: ֹלא יְִהיֶה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפנָי. - )דברים פרק ה' ז'( ֹלא יְִהיֶה ְלָך ֱאֹלִהים 

ֲאֵחִרים ַעל ָּפנָי.
רש"י על תנ"ך

רש"י שמות )פ"כ פ"ג( לא יהיה לך.  .2
רש"י שמות )לב'-כה'(   .3

רש"י )דברים פ' לג פ"ט(.  .4
רש"י הושע )פ"ג פ"ג(.  .5

רש"י תהילים )פ' קיט פ' קל(.  .6
משלי )ט'-יז'( בפירוש רש"י והגר"א שם(.  .7

קדמונים
משה רבינו - )שמות ו' פ"ה(: ֹלא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתָעְבֵדם ִּכי ָאנִֹכי ה'   .8

ְוא ִּכי ֹלא  א ֶאת ֵׁשם ה' ֱאֹלֶקיָך ַלּשָׁ ֱאֹלֶקיָך ֵאל ַקּנָא ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹת ַעל ָּבנִים... )ז( ֹלא ִתּשָׂ
ְוא. )במדבר ה'-יח'( "ופרע את ראש האשה". א ֶאת ְׁשמֹו ַלּשָׁ יְנֶַּקה ה' ֵאת ֲאֶׁשר יִּשָׂ

אליהו הנביא זכור לטוב - פנחס הוא אליהו שנלחם נגד זמרי בן סלוא וכזבי   .9
בת צור.
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ש"ס: זוהר הקדוש תלמוד ומפרשיו
זוהר הקדוש, הקללות הנוראות נגד גילוי שערות. )פרשת נשא דף קכ"ה:(.  .10

משנה )סוטה דף ז.(.  .11
ברכות )כד.( ברש"י ד"ה לאסתכולי בה וד"ה שוק,  .12

חולין )יט:(   .13
כתובות )ע"ב.(.  .14

נדרים ובתוספות שם ד"ה "מים גנובים ימתקו".  .15
סוטה )דף ז.(.  .16

סנהדרין )דף עה.(.  .17
עבודה זרה )כ.(.   .18

מפרשים ראשונים על הש"ס
שבת )סב:( רש"י ד"ה הלוך וטפוף.   .19

סוטה רש"י )ח.(   .20
רש"י גיטין דף צ.  .21

רש"י )כתובות עב.(.  .22
רש"י )שבת סב:(.  .23
רש"י )שבת לד.( .  .24

תוספתא )גיטין צ.(.  .25
פרקי דרבי אליעזר )פרק מ"ה( )מהתנא רבי אליעזר בן הורקנוס(.  .26

ראשונים על הש"ס
הרא"ה )ברכות כד.(.  .27

רא"ש )כתובות ע"ב.(.  .28
ריטב"א )כתובות עב.(.  .29

רבינו יונה )פרקי אבות ג' משנה י"א( אפילו הסתכלות בלבד באשת איש היא      .30
         תולדה דגילוי עריות ולכן אסורה  ביהרג ובל יעבור.

שיטה מקובצת )כתובות פרק ז'(.  .31
מאירי )כתובות פרק ז'(.  .32

נימוקי יוסף )ברכות כד.(.  .33
תוספות רי"ד )שבת דף נז':(.  .34

שלטי גיבורים )כתובות לב:( בדפי הרי"ף.  .35
ריא"ז )כתובות לב:(.   .36

רמב"ם ונושאי כליו:
רמב"ם )אישות פ' כד' ס"ק יא'-יב', ובהלכות איסורי ביאה פרק כא' ס"ק יז'.(.  .37

רמב"ם בפירושו המשניות )כתובות פרק ז'(: " וראשה פרוע...  .38
רמב"ם הלכות אישות )פרק כד' ס"ק יא'-יב'(.  .39
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רמב"ם )הלכות איסורי ביאה פכ"א ס"ק ג'(.  .40
רמב"ם הל' תשובה פ"ד ה"ד,  .41

רמב"ם הל' איסורי ביאה פכ"א ס"ק א'-ג'.  .42
רמב"ם בפירושו על המשנה בסנהדרין פרק ז'(  .43

רמב"ם פירוש המשניות לרמב"ם סנהדרין פרק ז'.  .44
מגיד משנה על הרמב"ם )איסו"ב כא' א'(.  .45

מדור שולחן ערוך ונושאי כליו:
טור שו"ע )אבן העזר סימן כא' סעיף ב' וסימן קטו' סעיף ד'(.  .46

שולחן ערוך אה"ע )סי' קט"ו סק"ד(  .47
שולחן ערוך )אה”ע כ"א ס"ק א'-ג'(.  .48

לבוש )הלכות אישות(  .49
בית שמואל )אה”ע כא' ס"ק ב'(.  .50

בית שמואל  )סי' קט"ו סק"ד(.  .51
דרכי משה אהע"ז סימן קטו' ס"ק ד'  .52

תרומת הדשן )סי' י'(.  .53
ספר החינוך   .54

ספר החינוך ]רבינו אהרן הלוי בעל ספר החנוך זצ"ל[ )מצוה קפ"ח(. כ' שגם   .55
          האיסור להסתכל בשער הנשואה הוא גם בכלל גדר זה. שהרי הכישלון 

          באשת איש הוא מהחמורות שבתורה. )יהרג ובל יעבור(.
חינוך מצוה )שע"ד(.  .56

באר היטב  )סי' קט"ו סק"ד(.  .57
גר"א משלי )ט'-יז'(.  .58

גדר עולם )פ"א, פ"ד להחפץ חיים(.  .59
חכמת אדם )כלל פח' ס' א'(.  .60

חלקת מחוקק  )סי' קט"ו סק"א(.  .61
ישועות יעקב )או"ח סי' ע"ה(.  .62
מעלות המידות )סוף פרק ט'(.   .63

מעלות המדות )פ"ט(.  .64
מנחה בלולה.  .65

פתחי תשובה  )סי' קט"ו סק"א(.  .66
הגרי"פ פערלא )ספר המצוות לרס"ג מ"ע צ"ו(.  .67

מנחה בלולה )כ' התורה אסרה בהנאה את יופיה של הנשואה על כל האנשים פרט   .68
            לבעלה(.

משנה ברורה )סימן ע"ה ס"ק ז' י' - י"ד(, באור הלכה )מ"ב ע"ה -  י"ד(.  .69
צרור החיים )דרך ראשון סעיף י"ב(.  .70
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מדור ספרי שו"ת
שו"ת חתם סופר )או"ח סימן לו'(.  .71

שו"ת מים רבים )אבן העזר כ"ח(, הגה"צ רבי רפאל מילדולה.  .72
שו"ת עצי חיים.  .73

שו"ת שאילת היעב"ץ )ט'(.  .74
שו"ת שלמת חיים )נ"א - נ"ג.(.  .75

שו"ת שנות חיים למהר"ש קלוגר )סי' שט"ז(.  .76
שו"ת תשובה מאהבה )חלק א' סימן מ''ח( להגאון רבי אליעזר פלעקלעש   .77

          זצ''ל.
שו"ת הרי בשמים )מהדורא קמא ל''י( להגאון רבי אריה לייבוש הורוויץ זצ''ל.  .78

          מדור מפרשי התורה
אבן עזרא )שמות פ"כ פ"ה לא תשתחוה להם(, במדבר )ה'-ל'(, תהילים )פ' פא פ"י(   .79

            לא יהיה לך אלהים אחרים.
אברבנאל )בראשית פ"א פ' א-ה, פ' טו י"ב טו(: "לא יהיה לך אלהים אחרים על   .80

          פני" )שמות כ, ג(; "זובח לאלהים יחרם" )שם כב, יט(.
אדרת אליהו )דברים פ"ו פ"ד(: שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.   .81

אדרת אליהו )דברים פ' לב פ' יז(: יזבחו לשדים כמו שנאמר )תהילים קו, לח-לט(   .82
            ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים וישפכו דם נקי וגו'.

אהבת יהונתן - הפטרת ואתחנן, נחמו נחמו עמי ... לא יהיה לך אלהים   .83
          אחרים.

ביאור הגר"א - )משלי פ"ל פ"ט(: פן אשבע וגו', לא יהיה לך אלהים אחרים.  .84
אור החיים )שמות פ"כ פ"ב, פ' לב פ"ז(: אנכי ה' אלהיך וגו'.  .85

אפריון )שמות פ' יב פ"ו(: והיה לכם למשמרת וגו', לא יהיה לך אלהים אחרים.  .86
בית הלוי )שמות פ' יב פ' מג(: ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר זאת חוקת   .87

          הפסח כל בן נכר לא יאכל בו... לא יהיה לך אלהים אחרים.
בעל הטורים )דברים כא'-יא'(  .88

בעל הטורים )דברים כא'-יא' כתב "וגלחה את ראשה(.  .89
גור אריה )שמות פ"כ פ"א(: לא יהיה לך אלהים אחרים.  .90

גימטריאות לר' יהודה החסיד )עניינים אות רסב(: "ששה משמותן על האבן   .91
           האחת" )שמות כ"ח י'(: וכתיב )שמות כ' ג'(: "לא יהיה לך אלהים אחרים".

פירוש בעלי התוספות )שמות פ"כ פ"ב(: אנכי תנחומא. ... לא יהיה לך אלהים   .92
          אחרים.

הטור בפרושו הארוך פרשת כי תצא כתב "גילחה את ראשה-שמא )בשביל   .93
            שערה חשק בה"(.

הטור הארוך )שמות פ"ב פ"ב(: לא יהיה לך אלהים אחרים.  .94
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פירוש הרא"ש )שמות פ"כ פ' יג(: אנכי ה' לא יהיה לך. ויקרא )פ' יט פ" ב(:   .95
קדושים... לא יהיה לך אלהים אחרים.

הכתב והקבלה )שמות פ' יב פ' טז(: לא יהיה לך אלהים אחרים.  .96
פירוש הרע"ב )שמות פ"כ פ"א(: אנכי ה' ולא יהיה לך אלהים אחרים על פני   .97

          אבל האחרות אמרן משה כדכתיב לא תשא את שם ה' אלקיך.. 
פירוש הריב"א )שמות פ' לב פ' יא(: למה ה' יחרה אפך בעמך. לא יהיה לך   .98

          אלהים אחרים.
חזקוני )בראשית פ"ב פ' טז(: ויצו ה' אלקים על האדם... דברים )פ"ט פ' יז(:   .99

            דברים )פ' כא פ' טז(: לא יהיה לך אלהים אחרים על פני. 
חתם סופר )שמות פ"ל פ' טו, דברים פ"ג פ' כג(: אנכי ה' אלהיך.  .100

יוסף תהלות )תהילים פ"נ פ"ז(: שמעה עמי ואדברה.מושב זקנים )שמות פ' לד   .101
            פ' יז(: אלהי מסכה לא תעשה לך, ויקרא )פ' יט פ"ב(: קדושים תהיו. ... לא 

          יהיה לך אלהים אחרים.
מזרחי )במדבר פ' טו פ' כב(: כי תשגו ולא תעשו - 'אנכי' ו'לא יהיה לך' מפי   .102

           הגבורה שמענום.
מלבים )שמות פ"כ פ"ב, פ"א, פ"ג(: אנכי ה' אלהיך...  .103

מלבי"ם )תהילים פ' פא פ"י( אל זר, אל נכר... לא יהיה לך אלהים אחרים.  .104
משכיל לדוד )במדבר פ' טו פ' כב(: לא יהיה לך אלהים אחרים.  .105

משלי יעקב - )פרשת בראשית(, בראשית ברא אלהים וגו'... לא יהיה לך   .106
          אלהים אחרים.

נחלת יעקב )שמות פ' יט פ"ג(: ומשה עלה אל האלהים. אנכי ה' אלקיך וגו'.  .107
ספורנו )שמות פ"כ פ"ג(: לא יהיה לך אלהים אחרים.   .108

פנים יפות )שמות פ"כ פ"ג, פ' כג, יג, יד, (: אנכי ה' אלהיך וגו', לא יהיה לך   .109
          אלהים אחרים וגו'.

פרדס יוסף )ספר שמות פ"ו פ' יג(: הן בני ישראל לא שמעו אלי..   .110
צרור המור )שמות פ"ט פ' כ"ט(, )פ' יג פ' יט(, במדבר )פ' כ"ב פ"ט(: לא יהיה לך   .111

          אלהים אחרים. ובלעם היה רב וגדול בזאת החכמה מכל שאר חכמי אומות 
          העולם המכשפים, דברים )פ"ד פ"ל(: בצר לך. ושמעת בקולו, דברים )פ"ה 

           פ"ה(: בפסוק ואהבת את ה' כלולים י' הדברות כאומרו ואהבת את ה' אלהיך, 
          בכאן כלול אנכי ה' אלהיך לא יהיה לך אלהים אחרים )שמות כ, ג(, כי אחר 
          שיאהב את השם, ידוע שהוא ה', ולא ילך אחרי אלהים אחרים, ולא ישבע 

          בשמו. וכן האוהב את השם שהוא אבינו, יאהב ויכבד אביו ואמו...

קול אליהו )דברים פ"ו פ"א(: בפסוק )שם ו. א - ט( שמע ישראל וגו'.  .112
רבנו בחיי )בראשית פ"ו פ"ט( לא יהיה לך אלהים אחרים, שמות )פ"כ פ"א(:   .113

            לא יהיה לך אלהים אחרים. 
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רבינו יוסף בכור שור )שמות פ"כ פ"ג(:  .114
רד"ק )ישעיה פ' מה פ' יט(: בסתר דברתי - לא יהיה לך אלהים אחרים.  .115

השורשים לרד"ק - אות הפא - ערך פנה - כי פנה אל אלהים אחרים )דברים   .116
            לא, יח.(, כי פנו אלי ערף ולא פנים )ירמיה ב, כז.(, ובכל אשר יפנה ירשיע      

          )שמואל א' יד, מז.(.
רמב"ן )שמות פ"כ פ"ב(: אנכי ה' אלהיך... לא יהיה לך אלהים אחרים.  .117

רשב"ם )שמות פ' כב פ' י"ט( זבח לאלהים יחרם - יהרג... לא יהיה לך אלהים   .118
          אחרים, דברים )פ"ה פ"ז( על פני... 

שפתי חכמים )דברים פ' טז פ' כא(: לא יהיה לך אלהים אחרים.  .119
שפתי כהן )שמות כ' פ' ג'(: לא יהיה לך אלהים אחרים, דברים )פ' כט פ' כג(:   .120

            ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה.
תולדות יצחק )שמות כ' פ' ג' - ויקרא פ"א פ"ב(: לא יהיה לך אלהים אחרים.  .121

תורה תמימה )בראשית פ"ב פ' טז, שמות פ"כ פ"ב(: ויצו ה' וגו'. ת"ר, שבע מצות   .122
          נצטוו בני נח ע"א, גלוי עריות, שפיכות דמים...

תיבת גומא )שמות פ"ו פ"ו(: לא יהיה לך אלהים אחרים.  .123
תפארת יהונתן )בראשית פ' כה פ' כב(: ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר א"כ   .124

          למה זה אנכי.
תרגום אונקלוס על התורה )שמות פ"כ פ"ב( אנכי ה' אלהיך.  .125

תרגום יונתן על התורה )שמות פ"כ פ"ב(.  .126
תרגום ירושלמי על התורה )שמות פ"כ פ"ב(.  .127

קכ"ז מראה מקומות גימטריה "זה אלי ואנוהו" = "זה חזק" = "בן דוד ואליהו בא".
      

   "תם ולא נשלם שבח לאל בורא עולם"
                                      אסרו חג שבועות תשע"ט
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)כדי להסר תלונות, ולסתום טענות, תיארתי כולם בתואר ''גאון'' בלבד(
הגאון רבי אברהם חיים איינהארן זצ''ל . 1

בעל מחבר ספר ברכת הבית, שערי טוהר, עצי עולה )בסוף ספר שערי טוהר הלכות נדה(.

הגאון רבי אברהם פלאג'י זצ''ל. 2
)מגדולי חכמי ספרד( )ברך את אברהם בחקותי, מובא בשדי חמד אסיפת דינים מערכת צ'(.

הגאון רבי אברהם תאומים זצ''ל. 3
)בן בתו של הגאון רבי יעקב מליסא בעל חוות דעת זצ''ל( 

)שאלות ותשובות חסד לאברהם מהדורא תניינא אבן העזר פ''ז(.
הגאון רבי אהרן קריספין זצ''ל . 4

)בעל מחבר ספר בית אהרן על שולחן ערוך )בית אהרן אבן העזר מערכת פ' אות א'(.
הגאון רבי אליהו מווילנא זצ''ל )הגרבי'א( . 5

]עיין שנות אליהו שבת פרק ו' משנה ה', ובספר דת יהודית כהלכתה פרק א' אות ג', עמוד כ'[.
הגאון רבי אליהו דוד ראבינאוויץ תאומים . 6

)האדרת )אגרות האדרת מכתב י''ג(.
הגאון רבי אליעזר זוסמאן סופר זצ''ל . 7

)בעל מחבר ספר ילקוט אליעזר, עט סופר, המקנה, ועוד, אחי הגאון בעל שאלות 
ותשובות מחנה חיים זצ''ל( )הצוואה נדפס בריש ספרו מלאה קטרת(.

הגאון רבי אליעזר פלעקלעש זצ''ל. 8
 )בעל מחבר ספר תשובה מאהבה תלמיד מובהק לבעל נודע ביהודה זצ''ל(

)שאלות ותשובות תשובה מאהבה חלק א' סימן מ''ח, ועיין משיב דברים סימן קכ"ז חלק ב'(.
הגאון רבי אלעזר רוקח זצ''ל. 9

 )בעל מחבר ספר שמן רוקח( )בצוואה נדפס בספר יבין שמועה על התורה(.
הגאון רבי ארי' לייבוש הורוויץ זצ''ל . 10

)בעל מחבר ספר שאלות ותשובות הרי בשמים
 )שאלות  ותשובות הרי בשמים מהדורא קמא ל''י(.

הגאון רבי גרשון לייבוש ראזענבערג זצ''ל . 11
בעל מחבר ספר משיב דברים )שאלות ותשובות משיב דברים חלק ב' קכ''ז(. 

הגאון רבי דוד בהר"ן זצ''ל. 12
 )מעמודי התווך שביקירי קרתא דירושלים( )דת יהודית כהלכתה, עמוד קכ''ב אות ז'(.

הגאון רבי דוד חיים קורינאלדו זצ''ל. 13
 בעל מחבר ספר בית דוד על ששה סדרי משנה 

 )בית דוד שבת פרק ו' משנה ב' דיבור המתחיל פאה נכרית(.
הגאון רבי דוד לייב זילבערשטיין זצ''ל. 14

 )בעל מחבר ספר שבילי דוד על שולחן ערוך )שבילי דוד אורח חיים סימן ב' סעיף קטן ב'(

חלק א'
רשימות מספרים וקול קורא'ס מגדולי ישראל

מספר דת משה ויהודית שהדפסתי בשנת תשכ"ה ואח"כ בהרבה הוצאות 
למעלה משש מאות אלף
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הגאון רבי דוד מנחם מאניש באבא''ד זצ''ל . 15
 )אב בית דין קהל קודש טארנאפל, )חבצלת השרון אבן העזר סימן ד'(.

הגאון רבי הלל קאלאמייער זצ''ל. 16
 )אבקת רוכל חלק ב' כלל ב' פרט א' ועוד( 

הגאון רבי יוסף האמבורג זצ''ל. 17
 )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות שמלת בנימין( )שמלת בנימין חלק א' דף מג(.

הגאון רבי חיים אלעזר שפירא זצ''ל. 18
)אב בית דין קהלה קדישא מונקאטש בעל מחבר ספר שאלות ותשובות מנחת אלעזר, ועוד(

)שאלות ותשובות מנחת אלעזר, חלק ה' ל''ה מעותק בשלחן העזר חלק ב' סימן ט' בשמלל''צ סעיף קטן י''א(.

הגאון רבי חיים בנבשטי זצ''ל. 19
 )בעל מחבר ספר כנסת הגדולה על שולחן ערוך(

 )עי' כנסת הגדולה אבן העזר כ''א, סעיף קטן ה', שדי חמד אספ''ד מע' ד'(.
הגאון רבי חיים האלבערשטאם זצ"ל. 20

)אב בית דין קהל קודש צאנז, ובעל מחבר ספר שאלות ותשובות דברי חיים, ועוד( 
)שאלות ותשובות דברי חיים חלק ב' נ''ט ועוד(.

הגאון רבי חיים חזקי' מדיני זצ''ל . 21
)בעל מחבר ספר שדה חמד( )שדה חמד אסיפת דינים מערכת ד', דת יהודית(.

הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ''ל . 22
)החיד''א( )עיין ברכי יוסף אורח חיים ש"ג ב', ומחזיק ברכה אורח חיים ע''ה ב'(.

הגאון רבי חיים פלאגי זצ''ל . 23
)בעל מחבר ספר כה''ח הקדמון, רוח חיים, ועוד( )רוח חיים אבן העזר סימן כא(.

הגאון רבי יהודה אסאד זצ''ל . 24
)שאלות ותשובות יהודה יעלה יורה דעה שסו(.

הגאון רבי יהודה קצינלבויגן זצ''ל . 25
)בעל מחבר ספר מהר''י מינץ( )מובא בבאר שבע סי' י''ח וכתב עוד(.

הגאון רבי יוסף בן עזרא זצ''ל . 26
)בעל מחבר ספר עצמות יוסף על קידושין(

)בספרו משא מלך חלק ז' חקירה י', מובא בכנסת  
 הגדולה סימן כ''א, ז', ושכנה''ג יור''ד רי''ד(.

הגאון רבי יוסף חיים זאנענפעלד זצ''ל . 27
)גאב''ד ירושלים תובב''א( )דת יהודית כהלכתה בשמו(.

הגאון רבי יוסף נסים בירלא זצ''ל . 28
)רב אב בית דין לספרדים בעיר הקודש ירושלים(
 )שאלות ותשובות ַוּיֶָׁשב יֹוֵסף יורה דעה סימן ב'(.

הגאון רבי יוסף צבי דושינסקיא זצ''ל. 29
 )גאב''ד חוסט, וירושלים עיר הקודש )שאלות ותשובות מהרי''ץ סימן קכ''ז(.

הגאון רבי יוסף ראזין זצ''ל . 30
)אב בית דין טעלז( )עדות ביהוסף כ''ט ענף ג'(.
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31. הגאון רבי יוסף שאול נאטאנזאן זצ''ל 
)בעל מחבר ספר שאלות ותשובות שואל ומשיב(

 )מגן גבורים אורח חיים סימן ע''ה, עיין שם באלה''מ, ובשלטי הגבורים(.
32. הגאון רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם זצ''ל

 )בעל מחבר ספר דברי יחזקאל( )דברי יחזקאל על התורה בדרוש לשבועות(.
33.הגאון רבי יחזקאל מיכל הובנר 

)אב בית דין ניזנוב זצ''ל בעל מחבר ספר שאלות ותשובות משכנות הרועים(
 )משכנות הרועים ח''ש בקונטרס עת שלום דף י''ב(.

34. הגאון רבי יעקב ארענשטיין זצ''ל
 )בעל מחבר ספר ישועות יעקב( )ישועות יעקב סימן ע''ה ג'(.

35. הגאון רבי יעקב דידאווסקי זצ''ל 
)בעל מחבר ספר באר יעקב, מגדולי ירושלים עיר הקודש )בספרו מחניך קדוש סי' ז'(.

36. הגאון רבי יעקב ווייל זצ''ל
)נכד בעל קרבן נתנאל, ובעל מחבר ספר תורת שבת על הלכות שבת

 )ספר תורת שבת אורח חיים ש''ג י'(.
37. הגאון רבי יעקב עמדין זצ''ל 

)הנקרא יעב''ץ( 
)שאילת יעב''ץ חלק א' סימן ט', ועיין עוד בח''ב סימן ז-ח, ובמור וקציעה סימן ע''ה(.

38. הגאון רבי יצחק אייזיק מספינקא זצ''ל 
)בעל מחבר ספר חקל יצחק( )שאלות ותשובות חקל יצחק סימן פ''א,(.

39. הגאון רבי יצחק דוב הלוי במברגר זצ''ל 
)בעל מחבר ספר שאלות ותשובות יד הלוי( )שאלות ותשובות יד הלוי יורה דעה קכ''ז(.

40. הגאון רבי יצחק זאב ידלר זצ''ל 
)בעל מחבר ספר הנפלא תפארת צבי על מדרש רבה( 
)טוב ירושלים לבנו הגאון הצדיק רבי בין ציון ידלר 

מגיד מישרים  דירושלים עיר הקודש בימי רבי יוסף חיים זונענפעלד זצ''ל(.
41. הגאון רבי זעקיל פאללאק זצ''ל 

)תלמיד מרן החתם סופר זצ''ל ואבי בעל וידבר משה( 
)בספר זכרון משה נדפס מכתב להגאון הצדיק מהרי''ץ 

 דושינסקי זצ''ל ששמעה הנ''ל מרבו הנ''ל(.
42. הגאון רבי יצחק צבי לעבאוויטש זצ''ל 
)אב''ד טשאפ ומחבר ספר שלחן העזר ב''ח 

)בשלחן העזר חלק ב' סימן ט-י,  ועיין שם בשמלל'צ סעיף קטן 
י, יא, יב,  שהאריך בבירור דעת הפוסקים האוסרים(.

43. הגאון רבי יצחק שמעלקיש זצ''ל 
)בעל מחבר ספר שאלות ותשובות בית יצחק( )שאלות ותשובות בית יצחק אורח חיים י''ד(.

44. הגאון רבי יקותיאל יהודה טיילבוים זצ''ל 
)אב בית דין קהל קודש סיגעט ובעל מחבר ספר ייטב לב, שאלות ותשובות אבני צדק ועוד(
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 )ייטב פנים מאמר זכר ליציאת מצרים, אות י''ב, 
 ותוכחת מוסר לי''ג מדות אות כ''ח, ומאמר דורש טוב אות ד' עיין שם(.

45. הגאון רבי ישעי' פיק זצ''ל 
)המפורסם לבקי נורא כמבואר בשאלות ותשובות נודע ביהודה( 

)בספר יש סדר למשנה שבת פרק ו' משנה ה',(.
46. הגאון רבי ישראל יעקב אלגזי זצ''ל 

)אבי מהרי''ט אלגזי( )קהלת יעקב מענה לשון חלק ג' ר''מ(.
47. הגאון רבי ישראל ליפשיץ זצ''ל 

)בעל מחבר ספר תפארת ישראל על משניות(, )תפארת ישראל שבת פרק ו' משנה ה'(.
48. הגאון רבי ישכר בער איילינבורג זצ''ל

 )תלמיד הלבוש והסמ''ע
 )בספר באר שבע תשובה יח, והוא נמנה מראשוני האוסרים החולקין על הש''ג(.

49. הגאון רבי ישכר דוב רוקח זצ''ל 
)אב בית דין קהל בעלזא( )דרשה הנדפסת בקונטרס דיבורים קדושים(.

50. הגאון רבי מאיר א''ש זצ''ל
 )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות אמרי אש, ותלמיד מרן החתם סופר ז''ל(

 )ספר לב העברי חלק א' דף פ''א(.
51. הגאון רבי מנחם מנדל מליובאוויטש זצ''ל 

       )בעל צמח צדק( )צמח צדק משניות ברכות פרק ג'(.
52. הגאון רבי מרדכי זאת אטינגא זצ''ל 

)בעל מחבר ספר מאמר מרדכי( )מגן גבורים אורח חיים ע''ה, אלף המגן סק''ח(.
53. הגאון רבי מרדכי לייב ווינקלער זצ''ל

 )בעל מחבר ספר לבושי מרדכי(
 )שאלות ותשובות לבושי מרדכי יורה דעה מהדורא תנינא קס''ח(.

54. הגאון רבי משה סופר זצ"ל
 )בעל החתם סופר( )צוואת החתם סופר מועתק בספר לב העברי(.

55. הגאון רבי משה גרינוולד זצ''ל
 )בעל ערוגת הבושם( )בצוואתו הנקרא הכנה דרבה אות י''ח(.

56. הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר זצ''ל
 )בעל לב העברי( )לב העברי חלק א' דף פ''א(.

57. הגאון רבי פנחס הורוויץ זצ''ל 
)בעל מחבר ספר המקנה והפלאה(, )בספר לחמי תודה לבנו דף ד:(.

58. הגאון רבי צבי הירש אורנשטיין זצ''ל 
)נכד בעל ישועת יעקב, בעל ברכת רצ''ה( )ישועות יעקב אבן העזר כ''א(.

59. הגאון רבי צבי הירש הורוויץ זצ''ל 
)בנו של ההפלאה(

 )הוא בעל מחבר ספר שאלות ותשובות מחנה לוי, 
 והנכתב לעיל הוא בספרו לחמי תודה י''ט:(.



21 |

ֲהָרִרים ַהְּתלּויִין ְּבַׂשֲעָרה \\ רשימה מס' 2

60. הגאון רבי צבי הירש חיות זצ''ל 
)בעל הגהות מהר''ץ חיות( )שאלות ותשובות מהר''ץ סימן נ''ג(.

61. הגאון רבי צבי הירש שפירא זצ''ל 
)בעל דרכי תשובה( )בשאלות ותשובות הנדפס סוף ספר תפארת בנים על התורה סימן ב'(.

62. הגאון רבי רפאל מילדולה זצ''ל 
)מו''צ באמסטרדאם( )כך נכתב בספרו מים רבים אבן העזר ל''ו(.

63. הגאון רבי שלום מרדכי הכהן זצ''ל 
)בעל שאלות ותשובות מהרש''ם( )דעת תורה אורח חיים סימן ע''ה(.

64. הגאון רבי שלמה אליעזר אליפנדרי זצ''ל 
)בעל מחבר ספר שאלות ותשובות סבא קדישא ג' חלקים( )שאלות ותשובות סבא קדישא(.

65. הגאון רבי שלמה יודא טאבאק זצ''ל 
)דומ''ץ סיגעט, ומחבר שאלות ותשובות תשורת ש''י ב''ח( )משמרת ש''י סימן תק''ע(.

66. הגאון רבי שלמה קלוגער זצ''ל 
)בספר קנאת סופרים סימן ע''ב, ובספר שנות חיים סימן שט''ז(.

67. הגאון רבי שמואל סלנט זצ''ל 
)כן סיפר הרב הגאון רבי נפתלי פרוש סופרו של הגאון רש''ס, מובא בספר דת יהודית(.
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קול קורא מגדולי ישראל נגד הפאה הנכרית וחתימותיהם

קול קורא מחודש אלול תשל"ה – ]שנעשה ע"י הבית ישראל זי"ע[ 
עליו חתומים הרבנים:

לפי סדר א-ב 

הרב הגאון בנימין יהושע זילבר. 1
        בני ברק

הרב הגאון יואל אדלר . 2
      אב"ד טרדא

הק' יוחנן בהגמהר"ם סופר . 3
      אב"ד ערלוי

הרב הגאון יחיאל יהושע בן לאאמו"ר . 4
      מביאלא

הרב הגאון יצחק צבי ברש"י . 5
      בערנפעלד אב"ד חוג חתם סופר

הרב הגאון יצחק שלמה אונגער . 6
      אב"ד חוג חתם סופר בני ברק

הרב הגאון ישראל אלטר . 7
     האדמו"ר מגור

הרב הגאון הק' משה יהושע . 8
     בהה"צ מוהרח"ם זצללה"ה האדמו"ר מויזניץ

הרב הגאון הק' משה מרדכי בידרמאן . 9
      האדמור מלעלוב

הרב הגאון הק' נחמן כהנא . 10
      האדמו"ר מספינקא

הרב הגאון נתן געשטעטנער . 11
      אב"ד ור"מ פנים מאירות בני ברק

הרב הגאון שמואל הלוי וואזנער . 12
      אב"ד זכרון מאיר בני ברק
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קול קורא מגדולי ישראל נגד הפאה הנכרית וחתימותיהם
קול קורא בני ברק תשמ"ז עליו חתומים הרבנים הגדולים:

לפי סדר א-ב
מרן הגאון הרב יוסף אלישיב, . 1

      במכתב ובעל פה
מרן הגאון הרב יוסף שלו' אלישיב. 2
מרן הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך. 3
מרן הגאון הרב חיים פנחס שיינברג. 4
מרן הגאון הרב י. ל. שטיינמן. 5
מרן הגאון הרב יהודה צדקה . 6
מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול. 7
הגה"צ רבי שמואל הלוי ואזנר. 8
הגה"צ רבי נסים קרליץ. 9

הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר . 10
      )נפטר כב סיון תשס"ד( מח"ס תורת איש.

הגה"צ רבי נתן געשטעטנער . 11
      )נפ' י"ד כסלו ה'תשע"א(

הגה"צ רבי יצחק צבי ברש"י הי"ד בערנפלד. 12
      אבדק"ק חוג חתם סופר זכרון מאיר מח"ס סופר המלך.

הגה"צ רבי פנחס שרייבר. 13
     )נפטר ד' טבת תש"ע(.

הגה"צ רבי דוד צבי אורדנטליך . 14
      )רב העיר ביתר עילית(.

הגה"צ רבי נתן צבי פרידמן. 15
      )כ"ז בתמוז תרע"ד - ו' באלול תשנ"ג( מח"ס שו"ת נצר מטעי.

הגה"צ רבי משולם זושא לוריא דומ"ץ . 16
      קרית ויז'ניץ ב"ב.

הגה"צ רבי שמואל זאב הלוי ראטה. 17
      )נפטר ו חשוון תשמ"ט(, חבר הביצ"ד קהל מחזיקי הדת.

הגה"צ רבי ישעיה שנייבלג . 18
      ראב״ד בד״צ קהל מחזיקי הדת.

הגה"צ רבי חיים יחיאל רויטמן . 19
      חבר הביד״ץ קהל מחזיקי הדת וחבר בית הדין המיוחד לעניני כשרות.

הגה"צ רבי דוד עדס.. 20
הגה"צ רבי מכלוף פחימה . 21

     )ראש כולל תורה וחסד( רבם של יוצאי צפון אפריקה.
הגה"צ רבי שלמה יוסף מחפוד. 22
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קול קורא מגדולי ישראל נגד הפאה הנכרית וחתימותיהם
"פסק הלכה", כב אייר תשס"ד עליו חתומים הרבנים הגאונים: 

לפי סדר א-ב

הגר"מ שטרנבוך, . 1
הגר"מ ברנאדסדארפער,  . 2
הגר"מ הלברשטאם, . 3
הגרא"י אולמאן, . 4
הגרי"ט ווייס.. 5
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קול קורא בין המצרים 
תשע"ז עליו חתומים הרבנים הגאונים:

הגאון רבי חיים מאיר הלוי וואזנר . 1
     רב אב"ד זכרון מאיר

הגאון רבי  שריאל רוזנברג. 2
      ראב"ד בני ברק

הגאון רבי יהודה סילמן. 3
     אב"ד בי"ד בני ברק

הגאון רבי שמעון בעדני . 4
      חבר מעוצת חכמי התורה

הגאון רבי משה מרדכי קארפ. 5
      דומ"צ ורב הגבעה הדרומית מודיעין עילית
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רשימה חדשה של גדולי ישראל נגד הפאות
מקור הרשימה מספר "דבר ה'"

הגאון רבי יחזקאל מינץ קצינאלנבוגין זצ"ל   .1
            בעל דרשות מהר"י מינץ.

הגאון רבי יששכר איילנבורג זצ"ל   .2
           בעל שו"ת באר שבע.

הגאון רבי יוסף בן עזרא   .3
          בעל משא למלך.

הגאון רבי חיים בנבנישתי   .4
          בעל כנסת הגדולה.

הגאון רבי בנימין מוספיא זצ"ל  .5
            בעל מוסף הערוך.

הגאון רבי יצחק לאמפרונטי זצ"ל   .6
            בעל פחד יצחק. מהספר הקדוש "דבר ה'"

הגאון רבי ישראל יעקב אלגאזי  .7
          בעל שלמי ציבור.

הגאון רבי יעקב עמדין )היעב"ץ(   .8
           בעל שאילת יעב"ץ.

הגאון רבי יוסף תאומים   .9
          בעל פרי מגדים.

הגאון רבי רפאל מילדולה זצ"ל  .10
            בעל מים רבים.

הגאון רבי אליהו מוילנא )הגר"א( זצ"ל   .11
            בעל שנות אליהו.

הגאון רבי פנחס הלוי הורוביץ זצ"ל   .12
            בעל הפלאה.

הגאון רבי דוד חיים קורניאלדי זצ"ל   .13
            בעל בית דוד.

הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי )החיד"א( זצ"ל  .14
            בעל ברכי יוסף.

הגאון רבי משולם זלמן הכהן )מהרז"ך(  .15
          אב"ד פיורדא.

הגאון רבי וואלף המבורג זצ"ל   .16
            בעל שער זקנים.

הגאון רבי אלעזר פלעקלס זצ"ל  .17
            בעל שו"ת תשובה מאהבה.
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הגאון רבי משה סופר זצ"ל   .18
            בעל חתם סופר.

הגאון רבי ישראל ליפשיץ זצ"ל   .19
            אב"ד דאנציג בעל תפארת ישראל.

הגאון רבי צבי הירש חיות זצ"ל   .20
            בעל שו"ת מהר"ץ חיות.

הגאון רבי יהודה אסאד   .21
          בעל שו"ת יהודה יעלה.

הגאון רבי שלמה קלוגר )מהרש"ק( זצ"ל  .22
            בעל שנות חיים.

הגאון רבי חיים הלברשטאם זצ"ל  .23
           האדמו"ר מצאנז בעל שו"ת דברי חיים.

הגאון רבי יהושע יהודה לייב דיסקין זצ"ל   .24
           בעל שו"ת מהרי"ל דיסקין.

הגאון רבי אברהם פלאגי זצ"ל    .25
            בעל ברך את אברהם.

הגאון רבי שלמה יהודה טאבק מסיגיט זצ"ל   .26
            בעל תשורת שי.

הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל   .27
            רבה של ירושלים.

הגאון רבי חיים חזקיה מדיני זצ"ל בעל השדי חמד.  .28
הגאון רבי יצחק אבולעפיה זצ"ל  .29

            בעל פני יצחק.
הגאון רבי שלום מרדכי הכהן זצ"ל  .30

           בעל שו"ת מהרש"ם.
31.     הגאון רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זצ"ל 

            בעל שו"ת הסבא קדישא.
הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל   .32

            רבה של ירושלים.
הגאון רבי יצחק שמעלקיס זצ"ל   .33

            בעל שו"ת בית יצחק.
הגאון רבי צבי הירש שפירא  .34

          בעל דרכי תשובה.
הגאון רבי חיים אלעזר שפירא זצ"ל  .35

            האדמו"ר ממונקאטש בעל שו"ת מנחת אלעזר.
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הגאון רבי מצליח מאזוז זצ"ל  .36
             הי"ד בעל שו"ת איש מצליח.

הגאון רבי יואל טיטלבוים זצ"ל   .37
            האדמו"ר מסטאמר בעל דברי יואל.

הגאון רבי נפתלי הירץ הלוי זצ"ל   .38
            הרב הראשי וראב"ד ת"א – יפו.

הגאון רבי יעקב משולם אורנשטיין זצ"ל בעל ישועת יעקב.  .39
הגאון רבי נח חיים צבי זצ"ל  .40
            בעל עצי אלמוגים ועצי ארזים.

הגאון רבי צבי הירש אורנשטיין זצ"ל   .41
            בעל ברכת רצ"ה.

הגאון רבי יוסף משה אהרונזון זצ"ל   .42
            בעל פרדס הבינה.

הגאון רבי צבי הירש הורביץ זצ"ל  .43
            אב"ד פרנקפורט.

הגאון רבי יחיאל מיכל היבנר זצ"ל   .44
            שו"ת משכנות הרועים.

הגאון רבי אברהם תאומים זצ"ל  .45
            בעל שו"ת חסד לאברהם.

הגאון רבי אריה ליביש הורויץ זצ"ל.  .46
הגאון רבי יצחק צבי הלוי במברגר זצ"ל   .47

            בעל שו"ת יד הלוי.
הגאון רבי ראובן בן דוד   .48

            בעל שו"ת משיב דבר.
הגאון רבי אריה קריספין זצ"ל.  .49

הגאון רבי מאיר אייזנשטט זצ"ל   .50
            בעל אמרי א"ש.

הגאון רבי יחזקאל הלברשטאם זצ"ל   .51
            האדמור משינווא בעל דברי יחזקאל.

הגאון רבי אליעזר זוסמן סופר זצ"ל   .52
            בעל מלאה קטרת.

הגאון רבי יששכר דב רוקח זצ"ל   .53
            האדמו"ר מבלעז.

הגאון רבי יעקב וויל זצ"ל   .54
            נכד הקרבן נתנאל.

הגאון רבי ישעיה ברלין )פיק( זצ"ל   .55
            בעל יש סדר למשנה.
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הגאון רבי יוסף ניסים בורלא זצ"ל   .56
            גאב"ד ירושלים בעל שו"ת וישב יוסף.

הגאון רבי יצחק אייזיק מספינקא זצ"ל   .57
            בעל שו"ת חקל יצחק.

הגאון רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים זצ"ל   .58
           האדמו"ר מסיגיט בעל ייטב לב.

הגאון רבי הלל ליכטנשטיין זצ"ל  .59
            מקאלמייא בעל אבקת רוכל.

הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל   .60
            בעל לב העברי.

הגאון רבי שלמה רייזנר זצ"ל   .61
            בעל גנזי חיים.

הגאון רבי אברהם חיים איינהורן זצ"ל   .62
            בעל שערי טוהר.

הגאון רבי אלעזר זצ"ל   .63
            בעל שמן רוקח.

הגאון רבי חיים דוד הלוי זצ"ל  .64
            הרב הראשי וראב"ד ת"א – יפו.

הגאון רבי מרדכי שרעבי זצ"ל   .65
            ראש ישיבת המקובלים נהר שלום.

הגאון רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל  .66
            הבבא סאלי.

הגאון רבי יעקב מוצפי זצ"ל   .67
            ראב"ד העדה החרדית הספרדית.
הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל  .68

            ראש ישיבת פורת יוסף.
הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל  .69

            בעל שו"ת מנחת שלמה.
הגאון רבי רפאל כדיר צבאן זצ"ל   .70
            רבה של נתיבות ומחבר ספר נפש חיה.

הגאון רבי משה יהושע לנדא.  .71
הגאון רבי משה אריה פריינד זצ"ל  .72

            גאב"ד העדה החרדית.
הגאון רבי משה הלוי  .73

          בעל מנוחת אהבה.
הגאון הצדיק זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצ"ל.  .74
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הגאון רבי אברהם דוד הורוויץ   .75
           בעל שו"ת קנין תורה בהלכה.

הגאון רבי חנינא בוגיד סעדון זצ"ל   .76
            ראב"ד ג'רבא בעל שו"ת מגיד חדשות.

הגאון רבי ניסים הכהן זצ"ל   .77
           בעל שו"ת מעשה ניסים.

הגאון מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל   .78
            הראש"ל ובעל שו"ת יביע אומר.

הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל   .79
          בעל שו"ת שבט הלוי.

הגאון רבי שמואל אויערבך זצ"ל   .80
            ראש ישיבת מעלות התורה.

הגאון רבי יהושע ממן זצ"ל  .81
            בעל שו"ת עמק יהושע. ולהבחל"ח
הגאון רבי יצחק ברדא שליט"א   .82

             בעל שו"ת יצחק ירנן.
הגאון רבי יצחק רצבאי שליט"א   .83

            בעל שו"ת עולת יצחק.
הגאון רבי אלעזר בריזל.  .84
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ספרן של צדיקים
חלק א'

וביד כל אדם יחתום, לחיים!
שמות הצדיקים

כתב רבי נחמן מברסלב זיע"א בספר המידות )צדיק אות יט( וזה לשונו:
 "מי שהקב"ה חשוב בעיניו, יכתוב בספר, כל שמות הצדיקים והתנאים 

והיראים, לזיכרון".
רשימת מ"ב גדולי ישראל של אמריקה  וסימנך "אבוא ב"ם אודה י-ה".

קול קורא - כה תאמר לבית יעקב
באנו על החתום בחודש אייר תשס"א לפ"ק

הרבנים הגאונים:
משה טייטלבום,   .1

          אבד"ק סאטמאר
משולם פייש לאווי  .2

          כ"ק מרן אדמו"ר מטאהש
ישראל אברהם בהה"צ מוה"ר אליעזר זוסיא זצוק"ל   .3

          פרטוגול, אבד"ק סקולעני ]סקולעין[
שלום משה הלוי אונגאר  .4

           אבד"ק נייטרא
שלום קרויס  .5

          אבד"ק אודווארי
נפתלי צבי לאבין  .6

          אדמו"ר מזידיטשוב
יודא הלוי טירנויער  .7

           רב דקהל שומרי שבת ב"פ ]בורו פארק[
ישראל חיים מנשה פרידמאן  .8

          דומ"ץ קהל יטב לב דסאטמאר
הק' יחזקאל ראטה  .9

          אבד"ק קארלסבורג
נתן יוסף מייזעלס  .10

          אב"ד ור"מ אבני שלמה מלפנים רב דקהל יט"ל ]יטב לב[ לאנדאן
הק' משה הלברשטאם  .11

          אבד"ק קיוואשד
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אפרים פישל הערשקאוויטש  .12
          אבד"ק האליין

שמואל זאב ליכטער  .13
          אבד"ק כוונת הלב

יעקב יחזקי' גרינוואלד  .14
          אבד"ק פאפא

אשר אנשיל כ"ץ  .15
          אבד"ק עדת יראים וויען

יוסף משה גרינוואלד  .16
          אבד"ק ערוגת הבושם

יקותיאל יהודא טייטלבוים  .17
          אב"ד ור"מ סאטמאר וויליאמסבורג

משה יאזעפאוויטש  .18
          רב דקהל צלותא דשלמה

מאיר וועבערמאן  .19
          רב דביהמ"ד נתיבות עולם

אברהם יהושע העשל ביק  .20
          אבד"ק מעזיבוש

הק' חיים אלעזר פרידמאן  .21
          אבד"ק טענקא

יעקב יצחק שפיגל  .22
          אבד"ק אסטראוו – קאלושין

פנחס שלום האגער  .23
          בהה"צ מויזניץ שליט"א
צבי הירש מייזליש  .24

          אבד"ק שאפראן
הק' משה מנחם טירנויער  .25

          דומ"ץ קהל יט"ל מאנטריאל
הק' געציל בערקאוויטש  .26

          דומ"ץ קרית יואל
הק' יואל מארגענשטערן  .27

          אבד"ק שארמאש
הילל ווינבערגער   .28

          אב"ד סעדערהעלי דומ"ץ נייטרא מאנט קיסקא
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מנחם זכרי' זילבער  .29
          אבד"ק פריימאן וראב"ד התה"ר ]התאחדות הרבנים[

מרדכי בצלאל קליין  .30
          רב ודומ"ץ קהל יט"ל ליעקוואד

הק' שלמה יודא וויינבערגער  .31
          מו"ץ התאחדות הרבנים

יקותיאל יהודה פילאפף  .32
          מו"ץ התאחדות הרבנים

צבי יששכר דוב כ"ץ  .33
          אבד"ק דושינסקי

מנחם יצחק אייזיק אייכענשטיין  .34
          אבד"ק גאלאנטא

הק' מאיר טורדוס זילבער  .35
          אבד"ק יאוואזשנע
חיים דוד כ"ץ  .36

          דומ"ץ קהל יט"ל ב"פ
נחמן יחיאל מיכל שטיינמעץ  .37

          דומ"ץ סקווירא ב"פ
ישראל מנחם גרינוואלד  .38

           אבד"ק פאפא ב"פ
עזריאל מאיר קאהן  .39

          אבד"ק סענדזארץ
משה מנחם וויס  .40

          דומ"ץ פאפא ב"פ
ישראל דוד הארפענעס  .41

           רב ובעמה"ס ]בעל מחבר הספר[ ישראל והזמנים
רפאל בלום  .42

          אבד"ק קאשוי  - "הנני להצטרף עם הרבנים הגאוה"צ ]הגאונים הצדיקים[ שליט"א, שבאו 
לאסור באיסור גמור לכל הדיעות, לאשה ללבוש פאה נכרית הדומה ממש לשערות, מבלי אפשרות 
בני  ]למניין  למבנ"י  י"ד  מצורע[  ]תזריע  תזו"מ  א'  החתום[  על  ]באתי  באעה"ח  ביניהם.  להכיר 

ישראל, היינו בעומר[ תשס"א" רפאל בלום, אבד"ק קאשוי.
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ספר

ספרן של צדיקים
נדפס פה יסוד שביסוד כו אייר תשע"ט

"ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה' ֲאֶשׁר ָשׂם ַשּׁמֹות ָבָּאֶרץ" )תהילים מו, ט( 
אל תקרי ַשּׁמֹות אלא ֵשמֹות. ]ברכות ז: ראה הפתיחה לליקוטי מוהר"ן על 

רשב"י ע"ה, כי לא תשכח מפי זרעו[

רשימה חדשה על הפאות
ועתה נפרט את שמות הפוסקים האוסרים ללכת עם פאה נכרית בעזה''י.

בסדר א-ב
)כדי להסיר תלונות, ולסתום טענות, תיארתי כולם בתואר 'הגה"צ רבי בלבד(

הגה"צ רבי אברהם חיים איינהארן זצ''ל  א. 
           )בעל מחבר ספר ברכת הבית, שערי טוהר, עצי עולה )בסוף ספר שערי טוהר הלכות נדה(.

הגה"צ רבי אברהם פלאג'י זצ''ל,  ב. 
           )מגדולי חכמי ספרד( )ברך את אברהם בחקותי, מובא בשדי חמד אסיפת דינים מערכת 

צ'(.
הגה"צ רבי אברהם תאומים זצ''ל ג. 

           )בן בתו של הגה"צ רבי יעקב מליסא בעל חוות דעת זצ''ל( 
           )שאלות ותשובות חסד לאברהם מהדורא תניינא אבן העזר פ''ז(.

הגה"צ רבי אהרן קריספין זצ''ל ד. 
          )בעל מחבר ספר בית אהרן על שולחן ערוך )בית אהרן אבן העזר מערכת פ' אות א'(.

הגה"צ רבי אליהו מווילנא זצ''ל  ה. 
           )הגרבי'א( ]עיין שנות אליהו שבת פרק ו' משנה ה', ובספר דת יהודית כהלכתה פרק א'   

             אות ג', עמוד כ'[.
הגה"צ רבי אליהו דוד ראבינאוויץ תאומים  ו. 

            )האדרת )אגרות האדרת מכתב י''ג(.
הגה"צ רבי אליעזר זוסמאן סופר זצ''ל ז. 

           )בעל מחבר ספר ילקוט אליעזר, עט סופר, המקנה, ועוד, אחי הגה"צ רבי בעל שאלות 
             ותשובות מחנה חיים זצ''ל( )הצוואה נדפס בריש ספרו מלאה קטרת(.

הגה"צ רבי אליעזר פלעקלעש זצ''ל  ח. 
          )בעל מחבר ספר תשובה מאהבה תלמיד מובהק לבעל נודע ביהודה זצ''ל( )שאלות 
            ותשובות תשובה מאהבה חלק א' סימן מ''ח, ועיין משיב דברים סימן קכ"ז חלק ב'(.

הגה"צ רבי אלעזר רוקח זצ''ל  ט. 
            )בעל מחבר ספר שמן רוקח( )בצוואה נדפס בספר יבין שמועה על התורה(.
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הגה"צ רבי ארי' לייבוש הורוויץ זצ''ל י. 
          )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות הרי בשמים  )שאלות ותשובות הרי בשמים מהדורא קמא ל''י(.

הגה"צ רבי בנימין יהושע זילבר יא. 
            ]קול קורא תשל"ה[

הגה"צ רבי גרשון לייבוש ראזענבערג זצ''ל  יב. 
            בעל מחבר ספר משיב דברים )שאלות ותשובות משיב דברים חלק ב' קכ''ז(. 

הגה"צ רבי דוד בהר"ן זצ''ל  יג. 
          )מעמודי התווך שביקירי קרתא דירושלים( )דת יהודית כהלכתה, עמוד קכ''ב אות ז'(.

הגה"צ רבי דוד חיים קורינאלדו זצ''ל יד. 
          בעל מחבר ספר בית דוד על ששה סדרי משנה 

           )בית דוד שבת פרק ו' משנה ב' דיבור המתחיל פאה נכרית(.
הגה"צ רבי דוד לייב זילבערשטיין זצ''ל  טו. 

          )בעל מחבר ספר שבילי דוד על שולחן ערוך 
            )שבילי דוד אורח חיים סימן ב' סעיף קטן ב'(.

הגה"צ רבי דוד מנחם מאניש באבא''ד זצ''ל טז. 
          )אב בית דין קהל קודש טארנאפל, )חבצלת השרון אבן העזר סימן ד'(.

הגה"צ רבי הלל קאלאמייער זצ''ל יז. 
          )אבקת רוכל חלק ב' כלל ב' פרט א' ועוד( 

הגה"צ רבי יוסף האמבורג זצ''ל  יח. 
           )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות שמלת בנימין( )שמלת בנימין חלק א' דף מג(.

הגה"צ רבי חיים אלעזר שפירא זצ''ל  יט. 
           )אב בית דין קהלה קדישא מונקאטש בעל מחבר ספר שאלות ותשובות מנחת אלעזר, ועוד( 

           )שאלות ותשובות מנחת אלעזר, חלק ה' ל''ה מעותק בשלחן העזר חלק ב' סימן ט'      
            בשמלל''צ סעיף קטן י''א(.

הגה"צ רבי חיים בנבשטי זצ''ל כ. 
          )בעל מחבר ספר כנסת הגדולה על שולחן ערוך(

           )עי' כנסת הגדולה אבן העזר כ''א, סעיף קטן ה', שדי חמד אספ''ד מע' ד'(.
הגה"צ רבי חיים האלבערשטאם זצ"ל כא. 

          )אב בית דין קהל קודש צאנז, ובעל מחבר ספר שאלות ותשובות דברי חיים, ועוד( 
           )שאלות ותשובות דברי חיים חלק ב' נ''ט ועוד(.

הגה"צ רבי חיים חזקי' מדיני זצ''ל כב. 
          )בעל מחבר ספר שדה חמד( )שדה חמד אסיפת דינים מערכת ד', דת יהודית(.

הגה"צ רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ''ל  כג. 
          )החיד''א( )עיין ברכי יוסף אורח חיים ש"ג ב', ומחזיק ברכה אורח חיים ע''ה ב'(.

הגה"צ רבי חיים פלאגי זצ''ל כד. 
          )בעל מחבר ספר כה''ח הקדמון, רוח חיים, ועוד( )רוח חיים אבן העזר סימן כא(.
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הגה"צ רבי יהודה אסאד זצ''ל כה. 
           )שאלות ותשובות יהודה יעלה יורה דעה שסו(.

הגה"צ רבי יהודה קצינלבויגן זצ''ל כו. 
          )בעל מחבר ספר מהר''י מינץ( )מובא בבאר שבע סי' י''ח וכתב עוד(.

הגה"צ רבי יואל אדלר  כז. 
          אב"ד טרדא ]קול קורא תשל"ה[ 

הגה"צ רבי יוחנן בהגמהר"ם סופר  כח. 
          אב"ד ערלוי ]קול קורא תשל"ה[

הגה"צ רבי יחיאל יהושע כט. 
          בן לאאמו"ר מביאלא ]קול קורא תשל"ה[

הגאון רבי יוסף בן עזרא זצ''ל  ל. 
            )בעל מחבר ספר עצמות יוסף על קידושין( )בספרו משא מלך חלק ז' חקירה י', מובא 

            בכנסת הגדולה סימן כ''א, ז', ושכנה''ג יור''ד רי''ד(.
הגה"צ רבי יוסף חיים זאנענפעלד זצ''ל לא. 

          )גאב''ד ירושלים תובב''א( )דת יהודית כהלכתה בשמו(.
הגה"צ רבי יוסף נסים בירלא זצ''ל  לב. 

          )רב אב בית דין לספרדים בעיר הקודש ירושלים( 
            )שאלות ותשובות ַוּיֶָׁשב יֹוֵסף יורה דעה סימן ב'(.

הגה"צ רבי יוסף צבי דושינסקיא זצ''ל לג. 
          )גאב''ד חוסט, וירושלים עיר הקודש )שאלות ותשובות מהרי''ץ סימן קכ''ז(.

הגה"צ רבי יוסף ראזין זצ''ל לד. 
           )אב בית דין טעלז( )עדות ביהוסף כ''ט ענף ג'(.
הגה"צ רבי יוסף שאול נאטאנזאן זצ''ל  לה. 

           )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות שואל ומשיב( 
           )מגן גבורים אורח חיים סימן ע''ה, עיין שם באלה''מ, ובשלטי הגבורים(.

הגה"צ רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם זצ''ל  לו. 
            )בעל מחבר ספר דברי יחזקאל( )דברי יחזקאל על התורה בדרוש לשבועות(.

הגה"צ רבי יחזקאל מיכל הובנר  לז. 
            )אב בית דין ניזנוב זצ''ל בעל מחבר ספר שאלות ותשובות משכנות הרועים( 

            )משכנות הרועים ח''ש בקונטרס עת שלום דף י''ב(.
הגה"צ רבי יעקב ארענשטיין זצ''ל  לח. 

          )בעל מחבר ספר ישועות יעקב( )ישועות יעקב סימן ע''ה ג'(.
הגה"צ רבי יעקב דידאווסקי זצ''ל  לט. 

            )בעל מחבר ספר באר יעקב, מגדולי ירושלים עיר הקודש )בספרו מחניך קדוש סי' ז'(.
הגה"צ רבי יעקב ווייל זצ''ל  מ. 

            )נכד בעל קרבן נתנאל, ובעל מחבר ספר תורת שבת על הלכות שבת 
            )ספר תורת שבת אורח חיים ש''ג י'(.
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הגה"צ רבי יעקב עמדין זצ''ל  מא. 
            )הנקרא יעב''ץ( )שאילת יעב''ץ חלק א' סימן ט', ועיין עוד בח''ב סימן ז-ח, ובמור 

            וקציעה סימן ע''ה(.
הגה"צ רבי יצחק אייזיק מספינקא זצ''ל  מב. 

          )בעל מחבר ספר חקל יצחק( )שאלות ותשובות חקל יצחק סימן פ''א,(.
הגה"צ רבי יצחק דוב הלוי במברגר זצ''ל מג. 

          )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות יד הלוי( 
            )שאלות ותשובות יד הלוי יורה דעה קכ''ז(.

הגה"צ רבי יצחק זאב ידלר זצ''ל מד. 
          )בעל מחבר ספר הנפלא תפארת צבי על מדרש רבה( )טוב ירושלים לבנו הגה"צ 

            רבי הצדיק רבי בן ציון ידלר מגיד מישרים דירושלים עיר 
            הקודש בימי רבי יוסף חיים זונענפעלד זצ''ל(.

הגה"צ רבי יצחק צבי ברש"י בערנפעלד  מה. 
            אב"ד חוג חתם סופר ]קול קורא תשל"ה[

הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגער מו. 
          אב"ד חוג חתם סופר בני ברק ]קול קורא תשל"ה[

הגה"צ רבי זעקיל פאללאק זצ''ל מז. 
          )תלמיד מרן החתם סופר זצ''ל ואבי בעל וידבר משה(  

            )בספר זכרון משה נדפס מכתב להגה"צ      
            רבי הצדיק מהרי''ץ דושינסקי זצ''ל ששמעה הנ''ל מרבו הנ''ל(.

הגה"צ רבי יצחק צבי לעבאוויטש זצ''ל  מח. 
          )אב''ד טשאפ ומחבר ספר שלחן העזר ב''ח 
            )בשלחן העזר חלק ב' סימן ט-י, ועיין שם 

            בשמלל'צ סעיף קטן י, יא, יב, שהאריך בבירור דעת הפוסקים האוסרים(.
הגה"צ רבי יצחק שמעלקיש זצ''ל  מט. 

            )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות בית יצחק( 
            )שאלות ותשובות בית יצחק אורח חיים י''ד(

הגה"צ רבי יקותיאל יהודה טיילבוים זצ''ל  נ. 
            )אב בית דין קהל קודש סיגעט ובעל מחבר ספר ייטב לב, שאלות ותשובות אבני 

            צדק ועוד( )ייטב פנים מאמר זכר ליציאת מצרים, אות י''ב, ותוכחת מוסר לי''ג 
            מדות אות כ''ח, 

            ומאמר דורש טוב אות ד' עיין שם(.
הגה"צ רבי ישעי' פיק זצ''ל  נא. 

          )המפורסם לבקי נורא כמבואר בשאלות ותשובות נודע ביהודה( 
            )בספר יש סדר למשנה שבת פרק ו' משנה ה',(.

הגה"צ רבי ישראל יעקב אלגזי זצ''ל  נב. 
            )אבי מהרי''ט אלגזי( )קהלת יעקב מענה לשון חלק ג' ר''מ(.



| 38

ֲהָרִרים ַהְּתלּויִין ְּבַׂשֲעָרה \\ רשימה מס' 9   

הגה"צ רבי ישראל אלטר נג. 
           האדמו"ר מגור ]קול קורא תשל"ה[

הגה"צ רבי ישראל ליפשיץ זצ''ל  נד. 
          )בעל מחבר ספר תפארת ישראל על משניות(, )תפארת ישראל שבת פרק ו' משנה ה'(.

הגה"צ רבי ישכר בער איילינבורג זצ''ל  נה. 
          )תלמיד הלבוש והסמ''ע )בספר באר שבע תשובה יח, והוא נמנה מראשוני האוסרים 

            החולקין על הש''ג(.
הגה"צ רבי ישכר דוב רוקח זצ''ל נו. 

          )אב בית דין קהל בעלזא( )דרשה הנדפסת בקונטרס דיבורים קדושים(.
הגה"צ רבי מאיר א''ש זצ''ל נז. 

          )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות אמרי אש, ותלמיד מרן החתם סופר ז''ל( 
            )ספר לב העברי חלק א' דף פ''א(.

הגה"צ רבי מנחם מנדל מליובאוויטש זצ''ל  נח. 
           )בעל צמח צדק( )צמח צדק משניות ברכות פרק ג'(.

הגה"צ רבי מרדכי זאת אטינגא זצ''ל נט. 
            )בעל מחבר ספר מאמר מרדכי( )מגן גבורים אורח חיים ע''ה, אלף המגן סק''ח(.

הגה"צ רבי מרדכי לייב ווינקלער זצ''ל  ס. 
            )בעל מחבר ספר לבושי מרדכי(

            )שאלות ותשובות לבושי מרדכי יורה דעה מהדורא תנינא קס''ח(.
הגה"צ רבי משה סופר סא. 

          )בעל החתם סופר( )צוואת החתם סופר מועתק בספר לב העברי(.
הגה"צ רבי משה גרינוולד זצ''ל סב. 

          )בעל ערוגת הבושם( )בצוואתו הנקרא הכנה דרבה אות י''ח(.
הגה"צ רבי משה יהושע סג. 

          בהה"צ מוהרח"ם זצללה"ה האדמו"ר מויזניץ ]קול קורא תשל"ה[
הגה"צ רבי משה מרדכי בידרמאן  סד. 

            האדמור מלעלוב ]קול קורא תשל"ה[
הרב נחום אליעזר רבינוביץ  סה. 

          )תשובה בשנת תשכח - שיח נחום סימן נא( 
הגה"צ רבי נחמן כהנא סו. 

          האדמו"ר מספינקא בני ברק ]קול קורא תשל"ה[
הגה"צ רבי נתן געשטעטנער  סז. 

          אב"ד ור"מ פנים מאירות בני ברק ]קול קורא תשל"ה[
הגה"צ רבי עקיבא יוסף שלזינגר זצ''ל סח. 
          )בעל לב העברי( )לב העברי חלק א' דף פ''א(.
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הגה"צ רבי פנחס הורוויץ זצ''ל סט. 
           )בעל מחבר ספר המקנה והפלאה(, )בספר לחמי תודה לבנו דף ד(.

הגה"צ רבי צבי הירש אורנשטיין זצ''ל  ע. 
           )נכד בעל ישועת יעקב, בעל ברכת רצ''ה( )ישועות יעקב אבן העזר כ''א(.

הגה"צ רבי צבי הירש הורוויץ זצ''ל עא. 
           )בנו של ההפלאה( )הוא בעל מחבר ספר שאלות ותשובות מחנה לוי, והנכתב לעיל הוא     

             בספרו לחמי תודה י''ט:(.
הגה"צ רבי צבי הירש חיות זצ''ל עב. 

          )בעל הגהות מהר''ץ חיות( )שאלות ותשובות מהר''ץ סימן נ''ג(.
הגה"צ רבי צבי הירש שפירא זצ''ל  עג. 

           )בעל דרכי תשובה( )בשאלות ותשובות הנדפס סוף ספר תפארת בנים על התורה סימן ב'(
הגה"צ רבי רפאל מילדולה זצ''ל עד. 

          )מו''צ באמסטרדאם( )כך נכתב בספרו מים רבים אבן העזר ל''ו(.
הגה"צ רבי שלום מרדכי הכהן זצ''ל  עה. 

            )בעל שאלות ותשובות מהרש''ם( )דעת תורה אורח חיים סימן ע''ה(.
הגה"צ רבי שלמה אליעזר אליפנדרי זצ''ל  עו. 

            )בעל מחבר ספר שאלות ותשובות סבא קדישא ג' חלקים( 
            )שאלות ותשובות סבא קדישא(.

הגה"צ רבי שלמה יודא טאבאק זצ''ל  עז. 
            )דומ''ץ סיגעט, ומחבר שאלות ותשובות תשורת ש''י ב''ח( )משמרת ש''י סימן תק''ע(.

הגה"צ רבי שלמה קלוגער זצ''ל עח. 
          )בספר קנאת סופרים סימן ע''ב, ובספר שנות חיים סימן שט''ז(.

הגה"צ רבי שמואל סלנט זצ''ל עט. 
          )כן סיפר הרב הגה"צ רבי נפתלי פרוש סופרו של הגה"צ רבי רש''ס, מובא בספר דת 

            יהודית(
הגה"צ רבי שמואל הלוי וואזנער  פ. 

          אב"ד זכרון מאיר בני ברק ]קול קורא תשל"ה[.
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אייר סיון תשע"ט
לפי סדר א-ב
האדמורים

כ"ק האדמו"ר מהאלמין   .1
          בית שמש  

כ"ק האדמו"ר מטשארנאבעל   .2
          אשדוד

כ"ק האדמו"ר מלעלוב   .3
           י-ם 

כ"ק האדמו"ר ממחנובקא  .4
           ב"ב

כ"ק האדמו"ר ממעליץ  .5
          אשדוד

כ"ק האדמו"ר מנדבורנא  .6
          חיפה

כ"ק האדמו"ר מספינקא  .7
          י-ם

כ"ק האדמו"ר מקאזמיר  .8
          ב"ב

כ"ק האדמו"ר מקאליש  .9
          בית שמש 

כ"ק האדמו"ר משאץ דרוביטש   .10
          בית שמש

כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים  .11
          י-ם

הרבנים הגאונים ובתי דינים
הגה"צ רבי אהרן שפירא  .12

          בן הרה"צ ר' שמואל זצ"ל
הגה"צ רבי אליהו אדיר  .14

          בני ברק
הגה"צ רבי אלעזר דוד שפירא  .15

          אב"ד קרית צאנז - ב"ב
הגה"צ רבי דב קוק  .16

          טבריה
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הגה"צ רבי חיים דייטש  .17
          רב בית המדרש סוקולן - באר שבע

הגה"צ רבי חיים פסח הלוי הורויץ  .18
          דומץ חסידי בעלז - אשדוד

הגה"צ רבי יצחק מ. שרבאני  .19
          רב קהילת תורה ותבונה - בית שמש

הגה"צ רבי מאיר שטרן  .20
           מירון

הגה"צ רבי משה מרדכי קארפ   .21
          קרית ספר

הגה"צ רבי משולם משולמי  .22
          בני ברק

הגה"צ רבי נחום אייזנשטיין  .23
          מעלות דפנה י-ם

הגה"צ רבי ניסן משה גראס  .24
          רב ביהמ"ד קהל חסידים - קרית ספר

הגה"צ רבי שלום אייזנברג  .25
          רב ומו"ץ קרית צאנז י-ם

הגה"צ רבי שמואל בראנסדורפער  .27
          בית שמש
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חלק ב' - מקורות  >פרקים<      הישכם אוהבים את ה'  צ 

 התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדא
 ללשה"ק( "דער איד" באידיש, ותורגם)המכתב פורסם בעיתון 

 שער שמגיע מהודו שיש בהןעל הפאות  ידיעות חשובות

דבר כ"ח  אייר תשס"ד( בנוגע לפאות שעשויות לאור ההחלטה שלנו )מיום ד' במ
 :כמה נקודות היררצינו להב, ושער מהודעם 

ע"ז שאסורה , לגבי תקרובת יש הרבה חששות על השער מהודוהיות ו .א
 שום סוג של פאה ששייך שיש בזה שיער מהודו. חבושבהנאה, לכן אין ל

 גם שער מהודו. ה להכיל, יכולשער סינימשער ארופאי או פאה מ .ב

 אפי' שערה אחת מהודו, זה לא בטל. פאהאם יש ב .ג

ביררו אם השער מגיע  הםשפאניות, הלסמוך על הסוחרים או  לא ניתן .ד
 תוית.לסמוך על ה . וכן לא ניתןמהודו או לא

 איזהבו ששיש חפאה איזה בכתוב בה ש ,פאותההתברר שהרשימה של  .ה
 .אינה אמינההיא גם  ,ןאי

 ש שום סוג של פאהחבו, שאשה אסור לה לק הלכהכבר מזמן הוצאנו פס .ו
ע"י  זאת ר נאסרכבא"א לזהות אם היא נשואה או לא, שבצורה ש העשויה

 גדולי רבותינו.

ולראות  ,נהיריןכשול, ונזכה לקבל התוה"ק באנפין ר שנזכה להשמר מכל מויה"
 בה לבא בב"א.ורבישועת ה' הק

 ד' לחודש סיון תשס"ד לפ"ק

 התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא

 
 בס"ד 

לאור המציאות שנתברר לנו כעת עוד ביותר שאי 
ו שוב מפרסמים אפשר לברר ולהשגיח ע"ז, הננ

 , בלי שום שינוי.םההוראות שהם בתוקפ

 לפ"ק תשע"ח   טבת

 התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדא
 ללשה"ק( "דער איד" באידיש, ותורגם)המכתב פורסם בעיתון 

 שער שמגיע מהודו שיש בהןעל הפאות  ידיעות חשובות

דבר כ"ח  אייר תשס"ד( בנוגע לפאות שעשויות לאור ההחלטה שלנו )מיום ד' במ
 :כמה נקודות היררצינו להב, ושער מהודעם 

ע"ז שאסורה , לגבי תקרובת יש הרבה חששות על השער מהודוהיות ו .א
 שום סוג של פאה ששייך שיש בזה שיער מהודו. חבושבהנאה, לכן אין ל

 גם שער מהודו. ה להכיל, יכולשער סינימשער ארופאי או פאה מ .ב

 אפי' שערה אחת מהודו, זה לא בטל. פאהאם יש ב .ג

ביררו אם השער מגיע  הםשפאניות, הלסמוך על הסוחרים או  לא ניתן .ד
 תוית.לסמוך על ה . וכן לא ניתןמהודו או לא

 איזהבו ששיש חפאה איזה בכתוב בה ש ,פאותההתברר שהרשימה של  .ה
 .אינה אמינההיא גם  ,ןאי

 ש שום סוג של פאהחבו, שאשה אסור לה לק הלכהכבר מזמן הוצאנו פס .ו
ע"י  זאת ר נאסרכבא"א לזהות אם היא נשואה או לא, שבצורה ש העשויה

 גדולי רבותינו.

ולראות  ,נהיריןכשול, ונזכה לקבל התוה"ק באנפין ר שנזכה להשמר מכל מויה"
 בה לבא בב"א.ורבישועת ה' הק

 ד' לחודש סיון תשס"ד לפ"ק

 התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא

 
 בס"ד 

לאור המציאות שנתברר לנו כעת עוד ביותר שאי 
ו שוב מפרסמים אפשר לברר ולהשגיח ע"ז, הננ

 , בלי שום שינוי.םההוראות שהם בתוקפ

 לפ"ק תשע"ח   טבת

מכתב מאה ועשרים רבני "התאחדות הרבנים" תשס"ד - תשע"חיג. 
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בחומר איסור פיאות נכריות
 הבאים ממדינת אינדיע

 מאת גדולי מורי ההוראה ופוסקי דורינו שליט"א

אברהם יהושע העשיל ביקאברהם הכהן כ"ץ אברהם ניסן ניימאןאברהם מאיר הלברשטאםאברהם יהושע העשיל פרידלאנדעראברהם הלברשטאם
דומ”ץ וויזניץ מאנסידומ”ץ קהל יטב לב סאטמאר ב.פ. 18’טע עוו.אבד”ק היבנוברב דקהל מנחת חינוך וראה”כ טארטיקוב אבד"ק מעזיבוש אבד"ק טאהש מאנסי

חיים יהודה כ”ץחיים אבערלאנדער חיים מאיר הורוויץחיים יחזקאל שרגא דייטשחיים יהודה ליבוש הלוי ראטענבערגחיים אלעזר פריעדמאן
דומ”ץ קהל תורת חיים וויזניץ וומסב”גאבד”ק מקור חיים מאנסיאדמו”ר מפארשעיאבד”ק טענקא אבד"ק סערדאהעלי אבד"ק שארית ישראל ווילעדניק

יצחק הערשקאוויטשיצחק אהרן גאלדבערגער הק’ יקותיאל יהודה פילאפףהק’ יקותיאל יהודה מייזלישהק’ יצחק שטייןיצחק אייזיק מנחם אייכנשטיין
דומ”ץ צאנז קלויזענבורג וומסב”גדמו”ץ פאפא וקארלסבורג חבר הביד”צ דקיט”לדומ”ץ קיט”ל ב.פ.דומ”ץ פאלטישאן וראב”ד קארלסבורגאבד”ק גאלאנטא

הק’ משה מנחם טירנויערמרדכי זאב הלוי וואזנער עזריאל מאיר חיים קאהןנפתלי צבי ווייסמשה קעסלערמשה פריעדמאןהק’ מרדכי צבי שטיינער
דומ”ץ קיט”ל מאנטרעאלאבד”ק מחזה אברהם אבד”ק סענדזארשאדמו”ר מספינקא ב.פ.ראה”כ ומו”ץ וויזניץ מאנסידומ”ץ קיט”ל ב.פ.אבד”ק בית מרדכי מאנסי

שלו’ פאללאקפנחס צבי אלימלך כ”ץ הק’ שמואל שמעלקא פריעדמאןהק’ שלמה יהודה וויינבערגערהק’ שלמה הכהן קאהןקלונימוס זאב הכהן גראס
חבר הביד”צ דשיכון סקוויראדומ”ץ קיט”ל טרופ עוו. מו”ץ פאפא והתאחה”ראבד”ק פאיע וחבר הביד”צ דקיט”לאבד”ק תהלות ישראלאבד”ק מעשי למלך ווייטצען

ישי ליבערמאןירמי’ פריעדמאן מאיר יהוסף הלוי ראטענבערגישראל דוד הארפענעסישעי’ סג”ל טירנויערירמי’ צבי גאלדהירש
דומ”ץ דושינסקיאדומ”ץ שאפראן

 ויו”ר ועד הכשרות דסאטמאר
אדמו”ר מקאסאן ב.פ.אבד”ק ומח”ס ישראל והזמניםדומ”ץ קיט”ל שכונת דיקעיטער מאנסידומ”ץ קרית ויזניץ קיימישא

ארי’ ראזענפעלדאהרן זילבערשטיין זלמן לייב הורוויץהילל וויינבערגערברוך שווארץאשר הלוי מאנןאלטר יוסף צבי סופר
דומ”ץ דקהל ויואל משה קרית יואלדומ”ץ צעהלים דומ”ץ מכון להוראה מאנסידומ”ץ נייטרא ואבד”ק סערדאהעלידומ”ץ שפע חיים צאנז מאנסידומ”ץ קיט”ל סאטמאר מורטל עוו.דומ”ץ דקיט”ל קרית יואל

יצחק אברהם הלוי יונגרייזיחיאל שטיינמענטץיחיאל ברוך געללעריוסף זילבעריהושע לייפעריהודה ירחמיאל הלוי גרובערהק’ בן ציון לאוב
דומ”ץ קיט”ל סאטמאר וומסב”ג

ורב ביהמ”ד ישמח משה
אב”ד באר משה מאנסיראב”ד ביד”צ אורחות משפט

נשיא ממלכת התורה עוז והדר
דומ”ץ טאהש מאנסימו”ץ בק”ק מאנסי ורב המכשירדומ”ץ באבוב וומסב”גדומ”ץ אברכים וויען מאנסי

של העירוב במאנסי

היות ומפני חומרת הענין נאלצנו לזרז הדפסת הקול קורא, 
ע"כ יבואו השלמת החתימות בפרסום הבא בעזהשי"ת

בעה"ח בחודש אייר (מ"ט מונים) תשע"ט לפ"ק
(עפ”י סדר הא”ב)

בס"ד
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צו גיוס לאבד ע"ז מארצינו - לקיים "להעביר גילולים מן הארץ", כמו שפסק הרמב"ם:
 "מצוות עשה היא לאבד עבודת כוכבים... שנאמר אבד תאבדון... 
ובארץ ישראל מצווה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו...

 שנאמר 'ואבדתם את שמם מן המקום ההוא', בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהן"... (הלכות עכו"ם פ"ז, ה"א).
מי שרוצה להצטרף למלחמה לביעור עבודה זרה להתקשר לטלפון: 0527-65-1911  

לקבלת ספרים בחינם נגד עבודה זרה, ולהזמנת כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א,
 לדרשות פומביות נגד העבודה של הפאות הבאות מהודו נא להתקשר: 0527-65-1911 

הרשות נתונה ומצוה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים מהספר הזה או כל הספרים בכל לשון שהוא בכל מדינה ומדינה, 
כדי להרבות תורה ויראת שמים בעולם, ולעורר לבות אחינו בני ישראל לתשובה שלימה.

י"ל ע"י ועד לביעור עבודה זרה מארצנו
לדבוק בדרכו של אברהם אבינו ע"ה,

שמסר נפשו על ביעור עבודה זרה 0527-65-1911

אוצרות הצניעות חלק ה' מס' 410 כרך פ"ה 
ספר ג. הררים התלוים בשערה חלק ג'.
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רשימה מס' 1 
קריאת גדולי הדור לפני 40 שנה

ִבּּקּור כ"ק האדמו"ר ֵמָהאְלִמין שליט"א

ָנִשׂיא ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי

ֵאֶצל מרן כ"ק אדמו"ר ִמֶבּעְלְזא שליט"א
י"ז ניסן חול המועד פסח ְשַׁנת תשע"ט לפ"ק

מתוך דברי מרן הרה"ק מהר"א מבעלזא זצוקללה"ה

כאשר העולם יהיה עולם [היינו כשהעולם יקים מהריסותיו,

ויתחזק מהחורבן הנורא ששרר אז בכל העולם],

אזי יצאו כנגד זה עם מקלות!. [היינו עם כל הכוחות!]

(מספר "הכתר והכבוד לחי העולמים" (דף שיג) - ר"ת שלום יהודה גראס).

המחבר:
מיכאל יצחק שמריהו הראל
נחל נחשון 3/16 בית שמש

054-852-0921
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רשימה מס' 2 
פני הדור

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 הנכרית הפאה איסור

 אינם או, חסידות שהם החושבים אנשים שיש דברים להזכיר רגילים אנו
 וכמו. עליהם ועוברים  ,הדין מצד

 יש, כותב  מטראני יוסף הרב שמורנו
 שומעות אינן שהנשים רבים דברים

 נשים מקצת שנהגו הדין מעין. לנו
 כ"ואח שבת בערב הנרות את להדליק

 אני, למשל .הדין נגד שזהו לברך
 יצאו לא שנשים והערב השכם מזהיר

 . נכרית פאה עם הרבים לרשות

 !חומרא לא זו

, שנה מאות תשע לפני שחי' ערוך'ה
 היוצאת"  בירושלמי שאמרו מה, כותב

", כתובה בלא תצא בקפליטין
 זו כן אם. נכרית פאה היינו' קפליטין'

 אותה בדו שהאחרונים חומרא אינה
, כך על חולק אינו שלנו והתלמוד, בירושלמי יסוד לה יש אלא, מלבם

 מן סתום ילמד, בבבלי וסתום בירושלמי שמפורש דבר בכל לן וקיימא
 על לחלוק יעיז מי. עליו שחולק מראשונים אחד אף מצאנו ולא, המפורש

 אמנם? כבוד וברוב בחבה, ורחימו בדחילו דבריו את מזכיר י"שרש הערוך
 נראות ששערותיה דקיקה מטפחת היינו שקפליטין פירש משה הפני

 .לאסור הסכימו האחרונים ככל רוב, פרוע כראש נחשבת ולכן דרכה

 !הדין-בית של החרם

 איש לוי פנחס רבי העצום הגאון של בנו שחיבר' לויה מחנה' בספר
 מאתיים לפני שהיה', הפלאה' ספר מחבר, בפרנקפורט ד"אב, הורביץ

 בפאה ללכת הנשים שמתחילות דינו ובית אביו כשראה, כותב, שנה
 בחרם והחרימו, תורה ספר הוציאו, שעמו הדיינים שני את לקח, נכרית
 עצום גאון של חרם! הרבים לרשות נכרית פאה עם שתצא אשה כל גמור
' במשה בעבדי לדבר יראתם לא מדוע? 'ה"הקב לפני יראים לא איך, כזה

 אמר' הפלאה' הספר את ראה, עולם גאון שהיה' ביהודה נודע' כשהגאון? 
 דינו בית עם יחד והוא"! כזה חיבור לחבר זכיתי שלא ממנו מקנא אני"

 ברשות נכרית פאה עם ללכת שתעיז אשה תורה בספר והחרימו עמדו
 מהודו זה אם, חושבים ויש? פוחדים לא איך? יראים לא איך, הרבים
 דבר? האלה ובילוקים החילוקים מה, מותר אחר ממקום זה ואם, אסור

 . דווקא זרה עבודה מחמת ולא צניעות משום אסור זה

 המת מן הנאה

 רוצים העניים משפחתן ובני, שמתו נשים משער הן הנכריות הפאות רוב
 את גוזזים אלא, שערותיהן עם אותן קוברים אינם, כסף להרויח

 שהיו שערות,  מרן ולדעת! נכרית לפאה בכסף אותם ומוכרים שערותיהן
! בהם ומתייפה ראשה על אותם לובשת והאשה, בהנאה אסורים המת על

 לא למה. בהנאה שאסור דבר זהו מתים של שערות, זרה עבודה בלא גם
 ? שאסרו האלה הגאונים לדברי יחושו

 גבורים השלטי דברי

 גבורים בשלטי בועז יהושע רבי אמנם
 יוצאה: סד דף בשבת מהמשנה הוכיח
, לחצר נכרית ובפאה בכבול אשה
 לרשות לצאת שמותר ראיה מכאן

 כבר אך. נכרית בפאה הרבים
 ולא בחצר רק שזהו דחו האחרונים

 שמדובר ואפשר, הרבים ברשות
 ללכת שמותרת ברווקה או בגרושה

 בזה דברים הרבה ובעיקר. ראש בגילוי
 יששכר רבי מאת שבע באר בספר

, מרן של בדורו שהיה איילנבורג
 הלבושים בעל יפה מרדכי רבי תלמיד

 וגידולי לעתים בינה בעל של ורבו, 
 ל"ומהר דורו מגדולי והיה, תרומה

 איסור שזה שבע באר בספרו כותב והוא, לספרו הסכמה כתב מפראג
 .דאורייתא

 !אסרו האחרונים כל

 שאשה כתבו פוסקים מעשרים למעלה כי וראינו, הגאונים בדברי חפשנו
 ץ"יעב הגאון, אסר סופר החתם, אסר מוילנא הגאון! כתובה בלא תצא כזו

 של מנהג שזהו התבטא מקומות בשני ץ"יעב שאילת ת"ובשו, אסר
 כתב י'פלאג אברהם רבי, אחד פה אוסרים כולם הספרדים רבני. פרוצות
 א"מהרש הגאון", כתובה בלי תצא" ופסק, בהחלט לאסור בספרו

 כמה. אבולעפיא יצחק רבי כותב וכן, כתובה בלי תצא פסק אלפנדרי
 וצריך", פרוצה" שמה כזו שאשה בפירוש כתבו הספרדים עולם מגאוני
 ! כתובה בלי לגרשה

 ישראל בנות על להכביד רוצים איננו

 יחושו לא מה מפני, הספרים דברי מתוך הכל, מדעתי דבר שום אומר איני
? לחינם ישראל בנות על להכביד רוצים אנו וכי? האלה הספרים כל לדברי
 אסור, ההלכה פי על שהוא בדבר לישראל להקל שמגמתנו יודעים כולם

 וכל הערוך דברי לפי בגמרא מפורש דין זהו כאן אך! ישראל על להכביד
 משובש מנהג זהו - להקל שהמנהג לומר אפילו, אחריו שנהרו הפוסקים

 ימין ץ"יעב הגאון מדברי זז היה לא סופר החתם '!גהנם' אותיות, וטעות
 אמתיים שבע הבאר שדברי וכתב, מאוד אותו מקלס היה, ושמאל
 הירש צבי ר"מהר וכן', ב בחלק וגם' א בחלק גם חיים דברי ת"בשו. ונכונים

 שתצא אשה מצאנו לא פולין שבכל, כותב הפוסקים מגדולי שהיה חיות
 דוב יצחק' ר וכן, יעלה יהודה ת"בשו אסאד יהודה' ר וכן. נכרית בפאה

 ראשי וספר, דיסקין ל"מהרי וכן, הלוי יד בספר מוירצבורג במבמרגר הלוי
 .בשמים

48 
  גליון

 חשון ה'תשע"ט 

 

 לחיזוק ועידוד נושא הצניעות       חדש!עיצוב 

 
 החרדי הציבורבקרב 

 ומאורי הדור שליט"א     גדולי התורה בהכונת מרנן ורבנן  

 

 

 

ל "זצ יוסף עובדיה רבינו לציון הראשון ג"רשכבה מרן של קדשו מדברות אש להבות חוצבי דברים
 להג"ר אליהו כהן שליט"א "המלך מעדני" הספר מתוך  ישראל  לבנות השעה בענין חובת

 זיע"א:  יר הרועימרן הא לרגל הילול
 

 הגאון הקדוש רבי עובדיה יוסף זיע"א                         העלון מוקדש לזכרו של מרן אביר הרועים
 שנלב"ע ביום המר ג' במרחשון התשע"ד
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רשימה מס' 2 
למה מרן פסק שבחור שרוצה פאה הוא עם הארץ

, פוסקים שבעים-מששים למעלה פוסקים של חבילות חבילות עוד ויש
, שמתיר מי של מכרסו צפורנם ויפה. שאוסרים, פרושים בין חסידים בין
 ' .אליו תשמע ולא לו תאבה לא, 'לו לשמוע צריכים לא

 ם"והאדמורי הרבנים מנשי ראיה להביא אין

 רבי של נכדו, תאומים אברהם רבי מהגאון, תאומים' לאברהם חסד' בספר
 כראוי מוחים היו הדור גדולי שאילו לי ברור: כותב, מליסא יעקב

 ובלי, להם שומעים והיו זה דבר מתפשט היה לא ובנותיהם בנשותיהם
, ראש ובכובד רפה בשפה רק שמיחו הדור גדולי בגלל שהפירצה ספק

. אוסר' חמד שדי'ה וגם! להם שומעים היו בתוקף מוחים היו ואילו
 משא' הרב משם בהחלט אוסר( כא סימן העזר אבן' )הגדולה כנסת'וב

 שנראה שחור בד קושרת אם גם אסר מלך שהמשא אלא'. מלך
 שניהם מ"ומ, עליו חלק הגדולה והכנסת, העין מראית משום כשערותיה

 שזה חושבות נכרית פאה שלובשות ואלה .אסורה שהפאה להו פשיטא
 שהפאה להאמין רוצים אינם, מותר

, אסור שזה להם אומרים. אסורה
 והם. כך כתבו וכולם, כך על ושהחרימו

 פלוני ר"אדמו למה! לא, "אומרים
? ושותק כך כן גם הולכת בתו את רואה
 כך כן גם הולכת אשתו פלוני רב למה

 אין לכן, עצמם את משלים"? ושותק
 כן ועושים, מצפון יסורי להם

, אדרבה, כך עושה שלא ומי. לכתחילה
 בפני הביעו ם"אדמורי כמה. לו בזים

 בפאה הולכות שבנותיהם צערם את
 להתגבר יכולים אינם אך, נכרית
 לנו יכתיבו שהנשים יתכן לא. עליהן

 הפוסקים מדברי נזוז לא, הפסקים את
 רבנים כמה מכירים אנו .ושמאל ימין

 כך ואחר, להם מכתיבות שנשותיהם
 תחילתו, 'ברצון אחריהן הולכים הם

? מהן יתגרשו, יעשו מה' . ויהבלו ההבל אחרי וילכו' , 'ברצון וסופו באונס
 ללמוד צריכים אנו וכי? טובה יותר תהיה השניה שהאשה אמר מי וכי

? כך הולכת שאשתו זה מאיש לנו אכפת מה, ספרים לנו אין וכי? מיחידים
 . שמתיר אחד שאין ותראה תפתח, פוסקים ה"ב לנו יש

 ?כשרה אשה איזוהי

 יש: עונה הוא, בפאה הולכת אשתך למה להם אומר שכשאני רבנים יש
 וכשלא? הילדים עם אלך להיכן אגרשנה אם, ילדים כמה ממנה לי

 .כך שהולכות נשים מאיזה ללמוד אפשר אי תילה על הדת את מעמידים
 יעשה מה? ראיה מביאים מזה, כך שהולכת אחת רשעה שיש בשביל וכי

 לא והיא', בעלה רצון שעושה? כשרה אשה איזוהי' כתוב? מסכן בעלה
 יש אם וגם !אחרת לפסוק יתכן לא . ה"הקב רצון ולא חכמים רצון עושה

 על שתחלוק אתה מי, במקומו להעמידו צריך הפוסקים נגד שכותב חכם
 ראשונים אם, אדם כבני אנו כמלאכים ראשונים אם? האלה הפוסקים

 חוצפה זו.  יאיר בן פנחס רבי של כחמורו ולא כחמורים אנו אדם כבני
 עניים אנחנו וכי. הירושלמי את כך שמפרש הערוך בעל על לחלוק
 עוונם, כן אם ?!פיהם על להורות שנוכל פוסקים לנו אין, אלמנות יתומים

 עולם גאוני לדברי לחוש צריך אדם? שמים יראת איפה. כפליים כפל כפול
 לעבור למה. אסור שזה כתבו השני אחרי אחד, כולם. בספריהם כן שכתבו

 נאות ראש ומטפחות כובעים חסרים וכי? יופי מעט בשביל? דבריהם על
 להתרחק צריך, התורה של הדרך זו, צניעות גם זה כך? ורקמה ממשי

 יסתכלו לא אנשים ו"שח, לתורה סייג לעשות, פריצות של מדברים
 . בשערותיה

 ?הדין ביום נענה מה

 שזה שמעתם אתם: להם יאמר ה"הקב, לכיפור עכשיו מתקרבים אנו
, עולם גאוני כמה פסקו שכך שמעתם עתה אך, ידעתם לא קודם! אסור
 מה? דבריהם על לעבור יראתם לא מדוע? כדבריהם עשיתם לא מדוע

 הפחות לכל'... ראש להרים מצח ולא להשיב פה לנו אין? 'יענו מה? יאמרו
 . המעוות את יתקנו, בתשובה לחזור כבר יתחילו תשובה ימי בעשרת

 שפיכות עריות גילוי, הרעים הדברים על רק לא, בתשובה לחזור צריך
 דש שאדם העבירות גם אלא, אותנו מצווה ה"שהקב הדברים וכל, דמים

 משלה שהאדם עבירות אלה. הדין ביום אותו וחונקים תופסים, בעקביו
 ר"אדמו הנה, כך הולכת שבתו פלוני רב הנה, "מותרים שהם עצמו את

 לומדים שאנו פוסקים לנו אין? הלכות לומדים כך", כך שאשתו פלוני
? להם נאמין לא, מפיהם חיים שאנו עולם גאוני הפוסקים אלו כל? מהם
 אפילו להתנהג אדם חייב האלה הדברים בכל לכן? כן אם נאמין למי

 באמת שהם אלו שכן כל, כך הדין היה לא אפילו, הדין משורת לפנים

 להגיד חייב ואחד אחד כל. כך כתבו עולם וגדולי, קדש בהררי יסודתם
 עבירה זו, הזאת העבירה את מהם שירחיקו לבנותיו לבניו, לאשתו
 . חמורה

 !שותקים לא האשכנזים רבני

 מהם יש, שותקים כולם לא אך", שותקים האשכנזים" טוענים יש
 שכתוב מה יודעים אינם האנשים אך, אסור שזה בספריהם שכותבים
 מגדולי לאחד' , הלוי שבט'ב?! בספרים לעיין הולך אחד כל וכי, בספרים

 רק? בספרו קורא מי אך. אסור שזה כותב, וואזנר הרב הגאון הדור
 ילמדו נכרית בפאה שהולכות נשים להם שיש אלה, חכמים תלמידי
 ! חכמים לתלמידי מיוחד ספר זה? בספרו

 הקודם דור של הפאות

, נכרית פאה שלבשו האשכנזיות גם
 שנה חמישים-ארבעים לפני ראיתי אני
 פאה שלבשו אשכנזים רבנים נשי היו

 פאה שזה מרגיש אתה תכף אך, נכרית
, עזים של שער כמו נראית, נכרית
 יופי ללא... עז ראש כמו נראה ראשה

 ומשונות מוזרות שערות, הדר ולא
 עצמה את שמכבדת אשה אף שהיום

 אם לי מה... בכלל זה עם תלך לא
 לובשת אם לי מה מטפחת לובשת

? אסור שיהיה תיתי מהיכא, עזים שער
 כי, אסור זה גם, מותר שזה אומר איני

 בשצף כותב מצאנז חיים דברי בספר
 זה נכרית פאה שלובשות אלה כל, קצף

 משום ועוברות, השחקניות מעשה
 רבי כותב וכן', תלכו לא בחוקותיהם'

 . ץ"יעב והגאון חיות הירש צבי

 !אוסר' מלובביץ צדק הצמח גם

 רבם, שנה ועשרים מאה לפני שהיה' מלובביץ צדק בצמח גם כותב כך
 נוח שלא ומה', רבינו אמר כך' אומרים להם שנוח מה, ד"חב חסידי של

 אותם, " אחריו שהולכים שאומרים שקר זה כן אם... אותו זורקים להם
 (. ב"ע) קכא בשבת שאמרו כמו", מהם נוחה חכמים רוח אין חסידים

 !חכמים ותלמידי צדיקים לבנים סגולה

 הזוהר כותב כך, בצניעות תתנהג צדיקים יהיו שבניה שרוצה אשה כל
 כהנים בניה שבעת את לראות שזכתה אשה היתה, קמחית.  הקדוש
" ראשי שערות ביתי קורות ראו לא מימי" - ? זכית במה לה אמרו, גדולים

 היתה מסתרקת כשהיתה, ביתה קורות ראו לא ראשה שערות את אפילו !
 רק, חיים רוח בעלי אינם שהקורות אף ומסתרקת ראשה על סדין שמה

 ולכן, בצניעות התנהגה כך. ראשה שערות את יראה לא אחד שאף כדי
 !גדולים כהנים שכולם בנים לשבעה זכתה

 !אשמים ההורים

 כמה יש! צדיקים בנים לו שיהיו רבותינו בדברי אדם יאמין לא איך
 ולא, דבר איזה מהם שיצא, חכמים-תלמידי שיהיו בניהם עם טורחים

 בורחים, דבר שום עוזר לא עמם שמדברים כמה, דבר שום מהם יוצא
 את וממררים', ולענה ראש פורה שורש' כך אחר ויוצאים מהישיבה

 היו הבנים גם, בביתם בצניעות מתנהגים היו אם! אשמים והם. חייהם
 . התורה בדרכי הולכים, וישרים צדיקים נעשים, בדרכיהם הולכים

 ...המורות מבחן

 מצויין ספר בית זהו", יעקב בית" היחיד ספר בית לנו שיש עקא דא
 פאה שלובשות מאלה הן המורות אך, שמים ויראת לתורה שמחנכים

, ממורתי יותר טובה אני וכי אומרת הבת? התלמידה תעשה ומה, נכרית
 על יעלה לא ומורה, 'מורתה אחרי הולכת והיא', כרבו להיות לעבד דיו'

 בעיני וקלס ללעג והיו כובע ולבשו מעמד שהחזיקו מורות ויש' ... ראשו
 נכרית פאה ולובשות חוטאות שהן די לא, כובע שלובשות על חברותיהן

 וביקשנו למנהליהן פנינו פעמים כמה. כובע ללובשות לועגות גם אלא
 בית לנו שהקימו עד וגם. כובע ילבשו הפחות לכל הנשואות שהמורות

 פאה עם ההולכות יעקב מבית המורות כל את הביאו...  ספרדי ספר
, לדעת צריך .הדבר את פרושים התירו שיאמרו וקצף בזיון וכדי, נכרית

 ישאלו, מורה איזה מפני תתבטל לא תורתנו. לחוד ותורה לחוד מעשים
 לגרש שצריך האלה הפוסקים כל את יודעות הן האם האלה המורות את

 הגאון הקדוש רבי עובדיה יוסף זיע"א                         העלון מוקדש לזכרו של מרן אביר הרועים
 התשע"ד שנלב"ע ביום המר ג' במרחשון
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 .'ליה אית חברא חברך, 'מחברתה אחת יודעות כולן, כתובה בלי אותן
, שביניהם התנאים על לדבר ובאים, להתחתן רוצים בחורים כמה יש היום
 התנאי את שיכתבו רק חסר", נכרית פאה עם רק הולכת איני" אומרת היא
 יתן מי! התורה נגד זה דבר, וקצף בזיון וכדי, וחרפה בושה... בכתובה הזה

 המנהגים ולפי ההלכות לפי שילמדו שלנו יעקב בית לעשות יכולים והיינו
 הפוסקים על סומכים אנחנו שלנו הדברים בכל. הספרדים של שלנו

 ? עליהם נסמוך לא ופה, והיתר איסור בדיני, דאורייתא באיסורי, האלה

 !להן יעזור לא דבר שום

 שעושה אדם יש, בכלל עבירה שעושים חושבים אינם אלה ואנשים
 חושבים לא אלה אך, העבירה על אותו מכה מצפונו כך ואחר עבירה

, אותם ויענישו דנורא פולסי להם יתנו לשמים יבואו. עבירה שעושים
 !הבעל ולא אביהן לא, להן יעזור לא דבר שום

 !ישיבות בחורי לאותם אוי

 אזן תצלנה, ישיבות בחורי ויש
  מתנים", ישיבות בחורי, "משמוע

 דוקא שתלך, האשה עם תנאי
, יראו ולא להם עינים. נכרית בפאה

 אינם! עיורים, מראות עיניהם טחו
 קמא-בבא לומדים! פוסקים רואים

 ואת, בתרא-בבא מציעא-בבא
 ולא, יודעים אינם האלה הדברים

 לא להם יגידו ואפילו, לדעת רוצים
 רוצה טובה הבחורה אפילו. יאמינו
 אומר, כובע או מטפחת ללבוש

 לו אוי". נכרית פאה תלבשי, לא"
, שמים יראת לו אין! הזה לבחור

 כמה ! ומחטיא חוטא! רשע הוא
 מה אותי לשאול אצלי באו פעמים
: אמרתי, כזה בחור עם לעשות

 לו אין! רשע זה, אותו לקחת אסור
! כלום שווה לא תורתו, שמים יראת

 מעשיו שכל האדומי דואג כמו זהו
 יתן לא, להזהר ואחד אחד כל צריך ?שמים היראת איפה, מושחתים היו
 אברך לא זה. פאה דוקא שתלבש שדורש מושחת כזה לאיש בתו את

 את שידע טוב אברך לו יחפש! אותו לגרש צריך! רשע אברך זה, ישיבה
 .כובע על, ראש מטפחת על יסכים, האמת

 ל"חו ממנהג ראיה להביא אין

 היו חלאב בכל כידוע. הראש בגילוי מזלזלים היו שם, ל"בחו היה...  הרב
 וחסור הלוך הלכו הדורות כי, האחרונים בדורות ראש בגילוי הולכים

 נשות כמה הכרתי. מעוון להשיבם בפרץ שיעמוד מי היה ולא, וירוד הלוך
 אפשר. נכרית בפאה לא אפילו, לגמרי הראש בגילוי הולכות שהיו רבנים
 בידם כוח היה שלא אלא! מדאורייתא איסור זהו הלא? מותר שזה לומר

 להסיק מכאן אך. מזידות יהיו ולא שוגגות שיהיו מוטב ואמרו, למחות
 התורה? תשתנה שלנו שהתורה השכל על יעלה וכי?! מותר שזה מסקנא

 בפרוע יצאו שלא ישראל לבנות אזהרה -'  האשה ראש את ופרע' אמרה
 מוציא שערות בגילוי הולכת שאשתו ומי(, א"ע) עב בכתובות ש"כמ, ראש

 כמו מוציאה שמעה לא ואם, ושתיים פעם בה מתרה, כתובה בלי אותה
 דת על עוברת' שמה נקרא זאת, רבה בחומרא זה דבר ראתה' הגמ. נואפת
. חסידות לא, דין זהו כן אם. קטו סימן העזר באבן מרן פסק וכך', יהודית
 והנגלות אלהינו' לה הנסתרות, 'אופן בשום תשתנה לא נצחית תורתנו

 שהוא מה ולכן' . הזאת התורה דברי את לעשות עולם עד ולבנינו לנו
, ובורות הארץ עמות היו שם, ראיה אינה, לארץ מחוץ ראיה מביא

 אומר בעצמו...  הרב. כך הלכו ולכן בידן למחות יכלו לא והחכמים
 מוטב שחשבו יתכן, מותרת שהפאה אותם ולימדו באו ד"חב שחסידי
 כותב...  בספר הנה.  לגמרי הראש בגילוי ילכו מאשר נכרית פאה שתהיה
! כן לומר אסור, ומינות אפיקורסות זו, לגמרי הראש בגילוי ללכת שמותר

 הדף את קורע הייתי ספרו את שהדפיסו לפני דבריו את רואה הייתי אם
 בתורתנו יהיה וכי, הרב לאותו בזיון זה, בספרו שידפיסוהו נותן ולא הזה

 אך. כן שאומר במי לנזוף צריך', הדבר את פרושים התירו' יאמרו? שינוי
 טעות זו. כן וכתבו פטירתו אחרי הספר את הדפיסו אחראים בלתי אנשים

 . ערוה וגילוי פריצות לידי שמביאה מרה

 חסיד לא זה

, ואבנט שטריימל עם ברחוב הולך חסיד לראות אפשר רבות פעמים
 שחורות תלתלים קווצותיו, 'האלה בשערות אחת גברת ידו על והולכת

 בפירוש תחשוב, טבעיות שערות שאינן בכלל להבחין אפשר אי', כעורב
 וצובעים ומסלסלים, הטבעיות בשערותיה ראש בגילוי הולכת שהיא
, פאה שהיא להכיר אפשר שאי עד והשמלה המעיל של הצבע כמו אותה
... נכרית בפאה הולכת שהיא עליה מוכיח החסיד בעלה של אזורו אלא

 היו השחקניות אדרבא, עבירה והרהורי העין מראית של בעיה בזה יש
. מהם שלמדו למו כסל דרכם וזה. השמלה כצבע נכרית בפאה הולכות

 משכורתו כל ואת כולל אברך הוא, הפאה על שזורקים ממון בזבוז מלבד
 מאוסים האלה הדברים כל. הזו האשה של אחת פאה בשביל לבזבז עליו

 ! תועבה הם, ה"הקב אצל ומרוחקים

 

 א "הרמ דעת בירור

 לקרוא שמותר עה סימן ח"באו שכתב א"הרמ בדברי טעו אחרונים וכמה
 סימן העזר באבן כן כתב לא הוא. פאה שלובשת אשה כנגד שמע קריאת

 דת על עוברת בהלכות קטו בסימן ולא, פרוע בראש הליכה בהלכות כא
 שמדובר עה בסימן אלא, יהודית
 ללכת הדין מצד יכולה ובבית, בביתה
 בכתובות ש"כמ, לגמרי הראש בגילוי

 אך. ן"והר' ותוס י"רש שכתבו וכמו, 
 מדבר א"והרמ, סוף בלי יש חסידות

 קריאת לקרוא מותר שבביתה זה על
. הטעות כל יצאה ומשם, כנגדה שמע

 בהגהותיו סופר חתם הגאון כותב וכן
 קרב לא' בחוץ אך, בבית רק זה שכל

 כך לצאת וחלילה חס', זה אל זה
 ! הרבים לרשות

 ירושלים מנהג

 שבא אחד ברב היה ומעשה
, נכרית פאה לבשה ואשתו לירושלים

 דע: סלנט שמואל' ר הגאון לו ושלח
, נכרית בפאה הולכים איננו שכאן לך

 נגדך נצא תסירנה לא אשתך ואם
! לעירך שתחזור עד, וחצים בחנית

 בספר וכמובא, כובע ולבשה דעתה את שינתה ומיד ותכף, עליו קיבל
 היו הכוללים .זוננפלד חיים יוסף רבי הגאון על' דישראל דארעא מרא'

 נכרית בפאה הולכת היתה שאשתו אברך וכל, מפולניה חלוקה מקבלים
 רבי עמו והסכים, זוננפלד חיים יוסף רבי בהסכמת מהישיבה אותו גרשו

 לא חלש דור דורנו היום. גדר יפרצו שלא כדי וחבריו סלנט שמואל
 יגבר בכח לא, 'ושלוש ושתים פעם לדבר צריך אך, מהישיבות מגרשים

 ולא חומרא ולא גמור איסור שזה שידעו והערב השכם יסביר אלא', איש
 . חסידות

 שוחד לפניו אין

 בשמים, שלהן טובים והמעשים המצוות על תסתכל לא האלה הנשים וכל
. א"ע) יז השנה בראש שאמרו כמו, לגהנם אותן יקחו ישר, חנופה אין
, אותם ישרפו, ו"ח יכלו לא והמה הזמן יכלה בגופן ישראל פושעי( ש"עי

 שהיו יפות הכי הנשים אלו, י"רש וכותב', דמחוזא דשפירי שפירי ואינהו'
 ה"לקב אין, זמן בשום תשתנה לא היא, נצחית תורתינו, לכם דעו . במחוזא

 לו שיש אף אלא? כסף נותנים הבא בעולם וכי, שוחד ולא פנים משוא לא
 על שכר מקבלים כך ואחר העבירה על אותו מענישים, מצוות הרבה

 .  המצוות

 ?להוכיח איך

 יבוא,  ם"הרמב שכותב כמו, בידה מיחה שלא על יענישו הבעל את וגם
-עמת היא אפילו, המזון ברכת לברך אשתו את לימד שלא לבעל עונש
 מי, הארץ עם שייך לא כאן. ללמדה צריך היה, לברך ידעה ולא הארץ

 למה, לתפארת יקרות ומטפחות כובעים יש? בפאה ללכת אותה מכריח
 לצאת לבה על עלה לא אחת שאף אמותנו ומאמות מאמותנו לשנות צריך

 עושה שאינו באמת שמים ירא שהוא מי כל לכן! הרבים לרשות בפאה
' תוכיח הוכח'ו, אשתו את יוכיח', מלומדה אנשים מצות' ולחוץ מהשפה

 ידי יוצא אינו הוא, אופן בשום לה ירשה לא,  במשמע פעמים מאה אפילו
 משערות תגלה ולא מטפחת או כובע שתלבש שיוכיחנה בלי חובתו
 .  אלשקר ם"מהר שכתב וכמו, המנהג כפי ראשה

 בניחותא  יוכיח

 הגאון הקדוש רבי עובדיה יוסף זיע"א                         אביר הרועיםהעלון מוקדש לזכרו של מרן 
 שנלב"ע ביום המר ג' במרחשון התשע"ד



| 8

רשימה מס' 2 
למה מרן פסק שבחור שרוצה פאה הוא עם הארץ

 

 היתה לו. והמולה בכוח לא,  מיניה דליקבלו היכי כי בניחותא שיאמר אלא
, המספחת פשתה בזה אך, בה למחות אפשר היה כן שעושה אחת אשה

 .כך הולכת פלונית רבנית ולמה כך הולכת פלונית למה טענה לה ויש
 האלו הפוסקים כל, ה"מהקב מפחדים, שמים יראי אנו תראי: לה יאמר

 ?באגמא קני קטלי היו ספרד גאוני? בעינייך שוים לא

 האוסרים ממעלת לה יספר

 כעפרא לפניו מתבטלים היו דורו גאוני כל אלפנדרי א"מהרש הגאון
 לפניו הולכים היו הם איך לי מספרים היו יוסף-פורת רבני, דארעא

 זה" קברו על כתבו, בדורו יחיד, עולם גאון היה. ברעדה אתו ומדברים
 את זוכר והיה שנה ועשרים מאה חי", ממלכות מרגיז הארץ מרעיש האיש

 כמו ענקית ספריה לו היתה .אותם למד עכשיו כאילו כולם הדברים כל
 ה"ע לניאדו דוד' ר לשמשו קורא והיה, התקרה עד מהארץ הזה הבית
, וכך כך בקומה פלוני ספר תביא" לו ואומר', סילוורה' נ"ביהכ גבאי

 שנה שמונים ולפני, כך קראתי שנה שבעים לפני, וכך כך שלו הכריכה
 והיו... נולד לא עוד סבו אלא, נולד לניאדו דוד' שר לפני לא", כך קראתי

 מפורסם והיה! עכשיו זאת למד כאילו שאמר כמו ורואים פותחים
 שחייב במפורש וכותב בזה ארוכה תשובה כתב והוא, ובצדקותו בגאונותו

 בדמשק דין בית אב שהיה' יצחק פני' וכן. כתובה בלא אשתו את לגרש
 היה אבולעפיא הרב רק בתחילה. שם הראשי הרב היה אלפנדרי והרב
 הרב את קיבלו כך ואחר', יבואו פיו ועל יצאו פיו על, 'בדמשק ד"האב

 נשים כמה שהיו במה דן יצחק הפני אמנם . שנים עשר שם והיה, אלפנדרי
 שיסמוכו מה על להן שיש וכתב, בביתן רק נכרית פאה לחבוש נוהגות
 והסכים. הרבים לרשות כך שתצאנה להסכים חלילה אך, בביתן כך ללכת

 ולא הבית בתוך לענין רק אך, אלפנדרי א"מהרש זה מנהג בישוב עמו
 בינו כפסע והיה אבולעפיא יצחק רבי חלה אחת פעם. ר"ברה כך ללכת

. לחייו סיכוי שום אין אמרו, אותו וייאשו הרופאים ובאו, המוות ובין
 שכך לפניו לבכות התחיל לבקרו אלפנדרי אליעזר שלמה רבי כשבא
 שאני ודאי, "אמר"? בברכתי מאמין אתה" לו אמר. הרופאים אמרו

 ומיד", ואוקמיה דיה'י יה'ל הב'י" הזו הלשון את ואמר ידו את נתן". מאמין
 עלה כך ואחר. אולם בריא נעשה הכל את עזב, האדם כאחד והיה קם

 הפוסקים כל נגד לצאת אפשר איך.  ישראל לארץ אלפנדרי א"מהרש
 בשדי וכן,  בזה מאריך' ידו את אברהם'ב י'פלאג אברהם רבי וכן ? האלה
, שיתיר אחד ספרדי אין, זה מנהג נגד התאחדו הספרדים גאוני כל, חמד

 האשכנזים גדולי וכן .כך עושים היו יחידים, נפוץ היה לא הדבר ובזמנם
 בכל די לא וכי. מליסא הגאון של נכדו, תאומים לאברהם חסד והרב, ל"הנ

 סופר-חתם הגאון, עולם גאוני ממש עולם גדולי כולם?! האלה הגאונים
 באר והגאון, רבנים אלפי ידו מתחת שעמדו תורה מרביץ כמוהו קם לא

 מצאנז חיים' ר, בזה חריפים דברים כותב שנה מאות ארבע לפני שחי שבע
 והוא, נכדו הוא[ ל"זצ] מקלויזנבורג ר"האדמו היום, מצאנז ר"האדמו היה

 או כובע ילבשו כולם צאנז בקרית שמתגוררים אלה שכל בתוקף עומד
 . ברכה עליו ותבוא, זקנו פסק שכך כיון, מטפחת

 בעירה חומר

 פטירתו לפני, סאלי הבבא, ל"זצ אבוחצירא ישראל רבי הצדיק הגאון
 בפאה שהולכת מי כל כי, לכן דעו: להן ואמר משפחתו בנות את אסף

 גאון ואם! עמו בגהנם אותה שישרפו בעירה חומר לעצמה מכינה, נכרית
 ?אנחנו נאמר מה, כך אמר זה וצדיק

 שבקלים כקל

 בזה שגם, בתשובה שמחזירים הרבים מזכי אלה כל של חלקם ואשרי
 חושבים, אסור שזה יחכמו רבים לא. אסור שזה כולם שידעו לעשות צריך

 לומדים כך וכי, פלונית ורבנית פלונית מרבנית ראיה ומביאים, שמותר
 תלמיד,  כתוב?! מותר נהיה כך עושה פלוני הרב אם?! שלנו התורה את

 לא, שבבריות כקל הריהו, שבקלות קלה במצוה קטן בפרט שמיקל חכם
 .מנשותיהם ראיה מביאים שלא שכן כל, בפניו קמים ולא כבוד לו עושים

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 יישר כח להג"ר אליהו כהן שליט"א שהועיל לשלוח את המאמר לזיכוי הרבים

הגאון רבי דוד ברדה שליט"א העיד ששמע מפיו של הגאון המקובל רבי בן ציון מוצפי שליט"א  ששמע מאביו גאון הקבלה והמכוונים כמה"ר רבי  
זיע"א הוא ניצוץ המשיח ונשמת "משיח בן יוסף", ועוד אמר שהגאון סלמאן מוצפי זצ"ל וזיע"א, שמורינו ורבינו מרן מאור ישראל רבנו עובדיה יוסף 

ולם הקדוש רבי בוגיד סעדון זצוק"ל ראב"ד ג'רבא אמר לו ששני אצבעותיו של מרן זיע"א הם בבחינת 'שני לוחות הברית' שמהם יוצאת תורה לכל הע
ובלים רבי יצחק כדורי זצוק"ל( כתב שמרן זיע"א הוא גלגול נשמת מרן כולו, ומהם ישקו כל העדרים!!!.., ובשו"ת דברי יצחק )שו"ת ממרן זקן המק

 והתבטא(, י"ח אומר יביע ת"שו בראש כלשונו" )לו קודמים ובדורות בדורו יחיד: "עליו התבטא ל"זצוק משאש שלום רבי הגאון הבית יוסף ע"ה, ומרן
 אלוף גולן רבי מספר, ל"בזה( פ"ש' עמ" )בבל אבירי" ובספר(, ז' סי ח"חאו ג"ח ומגן שמש ת"שו" )ישראל ארץ כל של דאתרא המרא שהוא" עוד עליו

 סאלי הבבא כבדו ע"זי סאלי הבבא בבית הימים מן באחד לבקר א"זיע מרן שהגיע שבעת[ הימים משכבר א"זיע י"הגרע מרן של ]משמשו א"שליט
 לחלק החל רבינו ואז התעקש סאלי הבבא אך", אני לא ר"האדמו כבודו" השיבו רבינו. הנוכחים לכל הגדולה הקערה מן לחלק ובקשו, מלכים בכבוד

ל,  והגאון "עכ" גאון האי רב של ידו את נשקתי כאילו כעת אני מרגיש: "ואמר רבינו ידי את ונישק מאוד" סאלי בבא"ה שמח שעה באותה. לנוכחים
רבי דוד בירדוגו שליט"א אמר ששמע ממגידי אמת ששמעו מפה קודשו של מרן ראש הישיבה רבינו עזרא עטיה זצוק"ל שגילו לו מן השמים 

עולם אחת לשבע מאות שנה!, ומרן הגאון רבי שלום הכהן שליט"א נשיא מועצת חכמי שהנשמה של מרן זיע"א היא נשמה נדירה שכמותה יורדת ל
 התורה סיפר שפעם אמר לו אביו המקובל האלוקי הגאון הקדוש רבי אפרים הכהן זיע"א כי חלם שראה למעלה בשמים הרבה כסאות בגן עדן שמוכנים

ועד כסא זה? וענו לו: "כי כסא מיועד לחכם עובדיה יוסף זיע"א שנמצא כאן לצדיקים, ובאמצע ראה כסא גבוה עד למאד ושאל שם למעלה למי מי
ליט"א למטה בעולם הזה", וששאל לסיבת הדבר אמרו לו: "כי לא קם כמותו בזכוי הרבים מדורות קודמים!!!"..., והגאון המקובל רבי בניהו שמואלי ש

י זצוק"ל: "שנשמתו של מרן זיע"א היתה צריכה לרדת לעולם בזמן התנאים, אך העיד מה שאמר לו פה אל פה רבו המקובל האלוקי רבי מרדכי שרעב
מן השמים ריחמו עלינו כדי שהדור יידע ללמוד הלכה למעשה...", ואמר עוד כי ספר 'יביע אומר' מקובל מאד בשמים משום שנכתב לשם שמים 

טיה זצוק"ל שאמר עליו "כי הסיבה שמינו אותנו לרבנות זה משום אמיתית ובעמל ויגיעה עצומה!!!, ואמר עוד בשם מרן ראש הישיבה הגר"ע ע
שבשמים רוצים לפרסם את פסקיו של מרן בכל העולם ושיילכו כמותו בכל מקום"..., והגאון רבי אליהו שטרית שליט"א ]החברותא של מרן[ העיד 

כה כמותו!!!", ומרן ראש הישיבה רבינו הגראי"ל שטיינמן שמרן הגאון הגרב"צ אבא שאול זיע"א אמר לו: "כי לכל מקום שחכם עובדיה הולך הל
ו זצוק"ל התבטא על מרן זיע"א: "כי מזמן מתן תורה לא מצינו דבר כזה שהתאספו מליון איש לחלוק כבוד אחרון למרן זיע"א דבר המעיד כי תורת

רוידא זצוק"ל אמר בישיבת מועצת גדולי התורה שמרן זיע"א ומרן רבינו הגרס"ז בהיתה תורה אמת ןמלאך ד' צבאות הוא ותורתו כנתינתה מסיני"... 
 היה נוכח שם: "שהתמדתו ושקידתו הנפלאה לא היתה כמוה בדורות האחרונים, על בקיאותו הנוראה בכל מכמני התורה עד הפסיק האחרון!!!"....
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רשימה מס' 3 
למה מרן פסק שבחור שרוצה פאה הוא עם הארץ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא הרבה יודעים אבל מרן אביר הרועים זיע"א השאיר צוואה 
אחרונה לפני פטירתו, ונכתבה ממש בכתב ידו מתוך יסורים קשים 

ומרים, תוכן הצוואה הוא מכתב 
חיזוק לבנות ישראל, בו הוא 
קורא לבנות ישראל להתחזק 
בנושא שמירת גדרי הצניעות 

מתפרסמת בקרב מחנינו, הצוואה 
באדיבותו של נכדו רבי עובדיה 
יוסף הי"ו בנו של הגאון הגדול 

סף זצוק"ל שזכה רבי יעקב יו
לקבל צוואה זו ממרן זיע"א עוד 
לפני פטירתו, שביקש ממנו בכל 
ליבו לפרסם מכתב זה בקרב בנות 

 ישראל לאחר פטירתו. 

השם יתברך וז"ל הצוואה: בעזרת 
יש חיזוק בצניעות בקרב בנות 
ישראל, ובפרט בענין קיצור 

שול החצאיות שזה ממש מכ
לרבים, בזמן האחרון, זה ממש 

לתוך מחנינו ול"ע כמה נכשלים בזה לאלפים בעוונתינו חודר 
 הרבים ח"ו. 

 לפעול שיכול מי וכל ישראל בנות לכל ובקשה נהיבתח אנא לכן
 ורק אך ללבוש היא וחובה, והקדושה הצניעות גדרי לחזק בזה

 עד דהיינו, הרגל את שמכסות ורחבות ארוכות ושמלות חצאיות
 שחס, הרגל את לכסות שיותר כמה שצריך. קרסול שנקרא מקום

. לאחרים מכשול יביא לא לוםשו
של בנות  שכרן למתן קץ ואין

, בזה שמקפידותישראל היקרות 
, הבא בעולם ובפרט, הזה בעולם

 על ועומדת תלויה הגאולה שכל
 . ישראל עם של וקדושתן צניעותן

 הרבה, הראש כיסוי בענין וכן
 ואמרתי בזה דיברתי פעמים
 כשרה במטפחת ללכת שחובה
 בפאה ושלום חס ולא, וצנועה
 את מכשיל ממש שזה, נוכרית
 ואין. בדורינו טובפר הרבים
 אבינו את מצער שזה כמה לשער

 ורצון שמו ישתבח שבשמים
ראש  בכיסוי דווקא זה ה"הקב
 !צנוע

 ונתבשר נשמע, ישראל של וקדושתן צניעותן שבזכות רצון יויה
 לברכה כולם ושתזכו, טוב וכל שמחות שובע טובות בשורות
 . אמן הישועות וכל חלציכם יוצאי מכל נחת, והצלחה

.יוסף עובדיה ולומדיה התורה לכבוד וחותם הכותב

 הצוואה 
 

 "הבא בעולם ובפרט, בעוה"ז בזה שמקפידות היקרות ישראל בנות של שכרן למתן קץ ואין"

 של מרן זיע"א

 לפטירת מרן זי"עשנים  5

 שמרן האחרונה הצוואה מהי
 פטירתו לפני בידו כתב א"זיע

הרב •  ?ומרים קשים יסורים מתוך
עובדיה יוסף שליט"א מספר על 

 צוואה  שאותה הותיר מרן זיע"א ה
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רשימה מס' 3 
למה מרן פסק שבחור שרוצה פאה הוא עם הארץ

 

 

 

 מאת הרב אברהם זיאת:
" הצפון אור" הכנסת מבית אישית אותו מכיר שאני חשוב יהודי אותי פגש

 אישי סיפור לי לספר שברצונו לי ואמר, ומרוגש נסער שכולו בירושלים
 ימי כל שעוסק אני א"שליט אברהם' ר מספר, נכרית הפאה בנושא ומדהים
 ועצרות כנוסים מיני בכל הזה ואשנב העם המון את לחזק ומשתדל בנושא

 ???... קרה מה ספר במתח ושאלתיו כולי דרוך הייתי למיניהם

, שנים כארבע בערך לפני התחתנה אחותי, טוב תקשיב: לי אומר יהודי אותו
 עם תלך שהיא מאד רצה בעלה גם, מטפחת עם תלך שהיא רצה שלי אבא

 היה בעלה פעם מדי, פאה עם הלכה והיא עליה גבר היצר אך, ודין כדת מטפחת
, ערלות אוזנייים על נפלו דבריו אך, למטפחת ליףשתח ממנה ומבקש לה מעיר
 מחכים שנתיים שנה עוברים, בן להן הולד בסימן ה"ב. בסירובה המשיכה והיא

 הילד לשוא אך... משהו שיאמר!! אמא!! אבא שיאמר הפה את יפתח שהילד
 להורים רב לצער שהסב דבר, בכלל ברורה ולא מגומגמת ממש בצורה דיבר

 . היקרים

 לכמה בנה עם האמא הלכה יום באותו, לשלש לגיל מגיע הילד שנה עובר
 את לו שיגזור לספר בנה עם הלכה כ"ואח ה'חלאק לו שיעשו ורבנים צדיקים

 שכולה הקטן בנה עם לביתה האם חזרה הצהרים אחר 3:00 בשעה, השערות
 חולמת והיא נרדמה היא, קמעא לנוח למיטתה הלכה היא, ועייפה מותשת

 חולה ה'החלאק את עשה עתה שזה הקט הילד בנה את רואה היא בחלום, חלום
 שירפא יתברך' לד ומתחננת בוכה עצמה את רואה והיא, ונוראה קשה במחלה

 היא וצער הסטריה שמרוב חולמת היא ופתאום, שלימה רפואה לו וישלח אותו
 הילד אם יתברך ה"שבעז, לך מבטיחה אני, שבשמים אבא: ואמרה קמה פשוט

 !!!...צנועה למטפחת ומחליפה הפאה את זורקת אני יתרפא שלי

 חלום מאותו מתעוררת שהיא בחלום עצמה את רואה היא מכן לאחר מיד אך
 לעולם מחליפה לא אני פתאום מה, אמרתי שטויות איזה, עשיתי מה: ואומרת

 ?!. פתאום מה, למטפחת

 עובדיה רבינו ג"רשכבה מרן את יותר ולא פחות לא מולה רואה היא פתאום אך
!!!... בך תחזרי אל, היקרה בתי: "ממנה ומבקש אליה מסתכל הוא ל"זצ יוסף

 א"שליט יהודי אותו מספר!!!... קיימי, הנדר את קיימי!!!... עצמך על קבלת את

, בחלום ראתה שהיא  למה האמינה לא היא, המצח על קרה זיעה עם קמה תיאחו
 על רואה והיא, לעבוד להתחיל כדי המחשב את פתחה היא מכן לאחר מיד

 המחשב עם עבודתה את שהתחילה לפני והיא, חדש מייל לה ששלחו המסך
 ולא המייל את פתחה אשה אותה, לה ששלחו המייל את לפתוח החליטה היא

 על שמדבר מרן של סרטון לה ששלחו עיניה למול רואה היא יותר ולא פחות
 לעשות החליט ל"זצ מרן כאילו נראה היה זה, מוחלט להלם נכנסה היא, הפאות

 עם שהולכות הרבה יש???... אני דוקא למה אבל: תהתה והיא... פרוייקט עליה
 ?!... פאות

, חלמה שהיא הנדר בענין אותו ולשאול ץ"מו לאיזה להתקשר החליטה מיד היא
 שנדרתי נדר לקיים מחוייבת אני האם: "אותו ושאלה התקשרה היא

 את חל הנדר[ ע"השו] הספרדים לפי תלוי זה: לה ענה ץ"מו אותו???... בחלום
 הנדר האשכנזים לפי אבל. נדרים התרת לעשות או, הנדר את לקיים מחוייבת

, ספרדייה היתה האשה שלנו במקרה... נדרך את לקיים מחוייבת לא ואת חל לא
 היא, היום באותו לה שאירעו המקרים צירוף מרוב נפשה את ידעה לא והיא

 . במלואו החלום כל את לבעלה לה לספר החליטה

 שכולו אותה שאל הוא, אוזניו למשמע האמין לא הוא, משמחה קפץ בעלה
 אחותי???... שעה באיזה, הזה החלום את חלמת מתי בבקשה לי אמרי: נלחץ

 השיבה היא אך, אירע זה בדיוק זה שעה באיזה אותו מעניין כ"כ מה הבינה לא
 כלפי עיניו את הרים מאושר זרח בעלה ... הצהרים אחר שלש בשעה בערך: לו

 ל"זצ מרן של ציונו על השתחטתי שעה באותו, וארץ שמים יעידו: "ואמר מעלה
 כל, אבא: "ל"זצ למרן אמרתי, פאה עם הולכת שאת מה על מבכי והתייפחתי

 בשמים תפעל אנא, יעותהצנ בנושא, הפאות של בנושא נלחמת אתה ימיך
 קרוב בכיתי ככה"... למטפחת ותחליף הזאת הארורה הפאה את תזרוק שאשתי

 שבקעה לבקשתי נענה ומרן, התקבלה שהתפלתי רואה אני והנה, שעה לחצי
 ". למטפחת ותחליפי הזה החלום את שתחלמי בשמים ופעל, הלב מעומק

 הלא המקרים הצירוף כל מעצם המומה היתה יהודי אותו מספר כך, אחותי
 אומר ללא ומיד, היום במשך אותה שליוותה הפרטיץ ההשגחה ואת, הזה ייאמן

 כדת צנועה מטפחת ראשה על ושמה, אותה וגנזה שלה הפאה את זרקה ודברים
 תוך ייאמן לא ואכן .הקטן בנה לרפואת זה שיהיה ממלמלת שהיא תוך, וכדין
 כלא נעלם הגמגום כל, וברורה ברורה בצורה, בשטף לדבר התחיל הילד שבוע

 .       לפלא ויהי, היה

  

 נגלה  מרן
 

" 

 אלי בחלום

 להסיר אחד ביום לאשה גרם מה
 מטפחת ולחבוש נכרית הפאה את

הרב אברהם זיאת  •? צנועה
גילוי הנורא שליט"א מספר על ה

 מעולם העליון של מרן זיע"א 

" 

 ?"פרוייקט עליה לעשות החליט ל"זצ מרן כאילו נראה היה זה, מוחלט להלם נכנסה היא"

רה החדשה והעדכנית בתוספת תמונות מרשימות וד" במהת הספר "הישכם אוהבים את דניתן להשיג א

 feniador78@gmail.comמייל המערכת: בשליחת בקשה לבנושא עבודה זרה בפיאות הנוכריות 
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רשימה מס' 4 
מרן רשכבה"ג הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בשיעורו

 נותנת אני, משהו לך לתת רוצה אני, מרן: "ואמרה, בליבה גמלה היא מחשבה לאחר" 
 !" פאה במקום ראש מטפחת לך

 לראשה נכרית פאה לחבוש היתה, ממנה זזה לא שהיא הדרישות אחת. בשידוכים רב זמן כבר התעכבה ושש עשרים בת בחורה
 היא אך, לראשה כשרה מטפחת החתונה אחרי לחבוש עצמה על שתקבל ליבה על המשפחה בני דיברו אחת לא. החתונה אחרי
 הצעות הרבה עברה היא, האחרונה בשנה והנה... כך בשל טובות שידוך הצעות על ויתרה ואף!", פאה רק, "בדעתה איתנה היתה
 וגיסה, עבורה מאוד קשה היה הנסיון. הוורט לפני אחד יום התבטלה שבהן והאחרונה, התבטלו לבסוף אך יפה שהתקדמו שידוך
 ליבה את שפכה ובבכיות הלכה הבחורה". ישועה תראי ובודאי שם תתפללי, מרן של לציון לכי: "אליה פנה, בצערה אותה שראה

 יהי, לה מיועד הבחור אותו שאם ביקשה, קימעא נרגעה כאשר. בתפילה עליה שיעמוד מרן לפני והתחננה
, התקבלה תפילתה, ואכן. כלה להיות תיזכה חודש שבתוך אז, לאו ואם, שוב לבקשה הוריו שיבואו רצון

 .נכרית פאה שרוצה בחור עם, כמובן! וורט סגרה היא חודש באותו

 כך כל חודש לפני רק הן, תודה אסירת חשה היא. מרן של בציונו להודות באה, נרגשת שהיתה הבחורה
 במשהו ולו ולהשיב טובה להוכיר שחייבת הרגישה היא. נושעה היא מרן בזכות והנה, כאן והתפללה בכתה
 ראש מטפחת לך נותנת אני, משהו לך לתת רוצה אני, מרן": ואמרה, בליבה גמלה היא מחשבה לאחר. למרן

 החתן דוקא והנה(, פאה שתחבוש סיכמו הם שהרי) כך על לחתנה להודיע באה, מכן לאחר!" פאה במקום
 לזכות גם, לה עמדה מרן של שזכותו נמצא. מלכתחילה רצונו היה באמת שזה ואמר ושמח מרוצה היה שלה

 .לכולם ולימד פסק שמרן כפי כראוי במטפחת ראשה לכסות לזכות וגם בישראל בית להקים

באפשרותך לזכות את הרבים במעשה מחזק שלח הסיפור מאת הרב מ. בן אפרים שליט"א / 

feniador78@gmail.comאלינו למייל: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 והשקר עצום בלבול שיש בכך מאופיין דמשיחא עקבתא המושג של גדול חלק
 השקר את לייצב כדי אמת זה קטן אחד ואחוז, שקר 99%האמת עם מעורב

 הגדולות והתרמיות הגדולים מהשקרים אחד, נעדרת תהא האמת אמרו ל''וחז
 שמתיר פוסק שום אין ובתמים באמת כי, הפאה של הנושא זה הדתית ביהדות

 דבר לקחת בעצם, ביותר הטוב הדבר שזה לך יגידו היום זאת כל ועם זה את
 שום לזה אין דמשיחא עיקבתא של בדור רק זה -מצוה ממנו ולעשות אסור
 שמתייגת חברה עם להתמודד כל קודם, ומכופל כפול עצום ניסיון ויש, הבנה

 לא היא כי פשוטה כאישה האישה את שמתייגת, תשובה כבעלת האישה את
 לחתונה שבאים ההתמודדות וגם, בשידוכים קושי וגם, מודרנית פאה לובשת

 ומבליטות נוצצות בפאות לבושות וכולם
 צריך.  בשקט בשקט כזו וחסודה צנועה ואת

 בעולם ונגמר מתחיל לא שהעולם לדעת
 והיא מאד מאד גדולה קריירה לנו יש, הזה

 שמואל של אביו וכמו הבא בעולם העיקרית
 את שראה, הפוך עולם וראה לשמים שעלה

 שבעולם הזה בעולם החשובים האנשים
 אנשים אותם ולהיפך, לשאול ירדו הבא

 הם דווקא זוית בקרן ונידחים פשוטים שהיו
 ההיבט את יש הבא בעולם כי – למעלה היו

 עולם זה, שקרים אין שם, החיים על האמיתי
 נכון אז, השקר עולם לא האמת

 הוא השכר אבל - קשה היא שההתמודדות
 בחור: כתב הרב מורנו. בשמים וענק עצום

 עם, רשע או הארץ עם הוא פאה שדורש
 שלמד אחד -רשע, למד לא הוא כי -הארץ
 אמיתי אתה אם ובתמים באמת כי -"הארץ עם" הרב אמר למה. מתיר זאת ובכל

 לבשל שמותר אומר ם"שהרמב שלך ישיבה הראש לך יאמר אם – עצמך עם
 כי! טעות זו, אומר הוא אם מה אז! שלא ודאי? זה על תסמוך אתה, בשבת

" ותורה דעת" שנקרא מכון היום יש. בספרים בודק אתה דאורייתא של בדברים
 הזאת הסוגיא עם ולהתמודד לבוא שעות 6 במשך ישיבה לבחור שמציע
 את לך נותנים קושיות ותקשה תבוא אדרבא – ומחשבתית רעיונית מבחינה

 לומד, בישיבה לומד היום כל אתה, מולך האמת את ותראה – החומר כל
 אותך חינכו גם, מעיין היום כל אתה פסקים, אחרונים, ראשונים, מסכתות
' קייט'ישיביש זה מה יודע אני הרי מאחרונים להתרגש צריך שלא בישיבות
 את תקח, לך נראה לא זה כאשר אחרונים על  לחלוק יכול שאתה לך אומרים
" גבר תהיה" עממית בלשון שאומרים כמו, אדרבא, אותה ותלמד הזאת הסוגיא

 מה אין בסוף אומר אותך ונראה, הללו הרבנים מול תתמודד, אותך נראה בא

 זה תגיד לא לפחות אבל, אותך יבין אני! בסדר, לי קשה אבל האמת זו לעשות
' ה ברוך,   לתאבון מומר תהיה – לי קשה אבל, אסור זה -אלא, מצווה או מותר

 כולם בסוף -בחורים עם ולומדים זה את שעושים חשובים אברכים היום יש
 גמור איסור זה, לסמוך מה על אין, היתר אין נכון – ואומרים פה פעורי יוצאים

 על סומך הוא גם הזאת הסוגיא את למד לא שהוא שלי ישיבה הראש אז –
 אין -לסמוך מי על אין בעצם אבל שלמוני ועל פלמוני ועל אלמוני ועל פלוני

 של בסמינר שלו ההתמודדיות שאחת יוספי הרב ואמר, שמתירים פוסקים
 פעמים כמה" כותב הוא וכך הפאות זה הזמן כל - בתשובה לחוזרות ערכים

 על חילוניות נשים בפני מדבר שאני ערכים של בסמינרים אותי ששואלים
 כל עם מה הרב כבוד לי אומרים ראש כיסוי

 פאות איזה הולכות הם איך ברק בבני הנשים
 לי נודע שבמקרה -להם עונה ואני? אלה

 תפוסים לא עדיין המקומות כל שבגהינום
 כי מכובד מקום נשאר עוד אלה בשביל וגם

 יורד בה המסתכל שכל מבטיח יונה רבינו
 ואחד אחד כל בעונש תענש והיא לגהינום

 נהגה ולא אותם שהחטיאה מפני מהם
 ישיבה הראש אם מה אז" בעצמה צניעות

 פעמים 4 להתפלל לך יגיד הוא ואם? אומר
 את יודע אתה כי! תתפלל לא  אתה ביום

 תפילין להניח שצריך לך יאמר ואם, ההלכה
 ממהלך לו יצא וכך עליהם ולברך תם דרבינו

? הלכה אומרים מכאן, לו תבוז אתה, בסוגיא
, בהלכה שהתעסקו מכובדים אנשים יש

, יפה מהלך, יפה פלפול אומרים אלה אבל
 לא הם, חדש משהו זה??? הלכה פוסקי נהיו ישיבות שראשי ידענו מנין

 אישיות מעצבים הם אבל הלכה פוסקי לא הם, מה אבל, בכלל בזה התעסקו
' קייט'הישיביש ואצלהם –' קייט'ישיביש שיהיו להם חשוב מאד', ישיביש

 ונגד ההיגיון נגד זה אבל, פאה עם תהיה ושהאשה וחליפה בכובע מתחילה
 אתכן לחזק אלא נותר לא, היום שלנו הרע מהיצר חלק זה, היהדות ונגד הישרות

, בריה כל שכר פח  מק לא הוא ברוך והקדוש והצנועות הכשרות ישראל בנות
 שכר הזה תקבל ומתחזקת עצמה על שמקבלת שמי בצהרים כשמש וברור
 ילבשו כולם אז המשיח כשיבוא ראש כיסוי ללבוש חכמה לא זה, בשמים אדיר
 היו הם כי הגדול השכר את תקבלנה הם היום שלובשות אלה אבל, ראש כיסוי

 שזוכה מי שמים שם מקדשות והם המערכה בראש ההולך נחשון בבחינת
 את שמכסה אישה, לתאר אפשר שאי גדול שכרה ברבים שמים שם לקדש
 .  ונצליח נעשה' ה ובעזרת שמים שם מקדשת היא ובצניעות באמת ראשה

 מעשיות בני זמנינו בנושא הצניעות <<<<< \\\מעשים שבכל יום        
 מעשיו 

 הארץ???למה מרן פסק שבחור שרוצה פאה הוא עם 
                                        מאת חתנא דבי נשיאה וראש בית ההוראה "יביע אומר"  

 הגאון הגדול רבי אהרן בוטבול שליט"א

אות הנוכריות זיע"א בנושא הפאביר הרועים על דבריו של מרן  "בחגוי הסלע"גון רהקליפ של את ניתן להשיג אלקראת ההילולא!   

 feniador78@gmail.comמייל המערכת: בשליחת בקשה לבהפקה מיוחדת ובלעדית 
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רשימה מס' 4 
מרן רשכבה"ג הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בשיעורו
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התקשרו 
 עכשיו:

  

"דעו לכם דרך הצניעות האמיתית היא אשר מכסות את כל הרגל, ואני שמעתי 
שישנם כאלו שמוצאים לעז על כך ורוצים שיקצרו קצת את אורך השמלה, ולכן 

תלכו אתם דוקא בשמלות המסתירות לגמרי את  ,אני מבקש אל תשמעו להם
הרגל, ואף אם ילעגו או יעירו לכם אל תשנו ואל תשמעו להם משום שזוהי 

 (23' עמ נלך המלך צניעות אמיתית" )בדרך

 

 דעת תורה ממרן רבינו זיע"א על אורך החצאית 

 דברים שמסר מרן זיע"א לבנות משפחתו 
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רשימה מס' 5
אזהרה נוראה לדורנו



| 14

רשימה מס' 6
מודעה מגדולי ישראל על הצניעות
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רשימה מס' 7 
אסור לומר ברכות ותפילות נגד פאה נכרית
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רשימה מס' 8 
סגולה נפלאה עבור הילדים
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רשימה מס' 9
קול קורא מגדולי ישראל שהפאה נכרית הוא איסור תורה
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רשימה מס' 10 
רשכבה"ג החתם סופר ועוד, שהפאה נכרית 

אסור באיסור גמור
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רשימה מס' 11
קריאות קודש אל ראשי אבות בישראל
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רשימה מס' 12 
הגיע מידע חדש בענין פאה נכרית
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רשימה מס' 13 
שו"ת הגה"ק בעל דברי חיים מצאנז זי"ע

שו"ת דברי חיים

להרב החריף וכו', מו"ה פנחס בק'
פאלטעשאן במדינת באקאוינע.

שאלה: אם מותר לאישה ללכת בפאה נכרית?

תשובה: כבר האריכו בזה בספר באר שבע ובכל 
האחרונים, ורובם מסכימים לאסור, ועיין בכנסת 

הגדולה באבן העזר שרבו האוסרים וכו'.

ולכן בוודאי אסור לצאת בפאה 
נכרית, והוא דת יהודית.

יו"ד ח"ב סימן נ"ט
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רשימה מס' 14
צוואת מרן החתם סופר
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רשימה מס' 15 
מעשה נוראה מהרה"ק מצאז בעל דברי חיים זי"ע
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רשימה מס' 16
אזהרה נוראה לנשי ובנות ישראל משנת תשמ"ז 21 גדולי הדור
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רשימה מס' 17
מכתב הגאון רמ"מ קארפ שליט"א כסלו תשע"ח 

אודות חשש איסור ע"ז בפאה נכרית

פו הישכם אוהבים את ה      חלק ב' - מקורות  >פרקים<     

 ח "כסלו תשעט"ז בס"ד 

פאות נוכריות בזמננוב איסור ע"זחשש אודות 
אודות הפאות הבאות מבתי הע"ז שבהודו, כבר נמנו וגמרו רבותינו גדולי הדור ובראשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שדינם כדין  א.

 במכתבו כך והשיב להם תשובות ניצחות ורבינו זי"ע שמע היטב כל טענות המפקפקין בזה בע"פ ובכתב, ועמד בתוקף עלתקרובת ע"ז. 
 ח."שנדפס בקובץ תשובות ח"ג סי' קי

א "רס –ס "' ריוהנהגות ח"ה ס בותוכבר התריע ע"ז מו"ר הראב"ד דירושלים עיה"ק הגאון הגדול הגר"מ שטרנבוך שליט"א בתשו
 באלו המקילין בפסק זה.

מאחר זאת  כדי להקל. על רובבזה אין לסמוך  ,רוב לא מהודואפילו אם היה הדעת רבינו זצ"ל מבוארת היטב בתשובתו שם ד ב.
 של השערות של הפאות באות מבתי הע"ז שם.  דהרוב הניכר

ג דבישראל המזמין מהגוי דינו "סי' נ ב"ח 'דברי חיים'ר משום קבוע, ע"פ הגם ביאר היטב שם דגם כשהרוב שלא מהודו הדבר אסוג. 
 . במאמרנו בענין חשש ערלה בפירות שבשוק[ ב"ט ירך בגלא]ראה באוכנמצא ביד ישראל והוי קבוע. 

גם יש לדון דאף הגוי מצווה בע"ז ובהנאה מתקרובת ע"ז ובביעורה, ומבואר בקצוה"ח סי' רצב סק"ב דבאיסור שנוגע לגוי כגזל לא 
מצווה ע"ז. ואף שהמנ"ח סי' תל"ו כ'  אמרי' נמצא ביד נכרי אלא הוי קבוע. וכ"כ בגליון מהרש"א סי' ק"י לגבי איסור אבר מן החי דבן נח

דאין הגוי מצווה כבר הביא ה"צפנת פענח" ריש הל' ע"ז דהדבר מפורש ברמב"ם פ"ח ממלכים ה"ט "עד שיכפרו בע"ז ויאבדו את כל 
. וכ"כ "מקומותיה ויקבלו שאר המצות שנצטוו בני נח, שכל עכו"ם שלא קבל מצות שנצטוו בני נח הורגין אותו אם ישנו תחת ידינו

 . בשם רבינו הגרח"ק שליט"א דאף הגוי  מצווה על איבודה.  'נ בחשוקי חמד ע"ז

נט: וכן בחי' הר"ן ע"ז  ]השלמות לדף נט:[ וכן לענין תקרובת ע"ז, אף דהמנ"ח סי' תכ"ו כ' דאינו מצווה,  מ"מ בחי' הרמב"ן סוף ע"ז
בין  בתשלומין דמקלא קלייה כיון דאסיק עלי' שמא דע"ז ואסריהאבל כשנסכו לע"ז ממש מחייב " מפורש דבן נח מצווה ע"ז וז"ל:

 ."ל. עכלדידיה בין לאחרים שאיסורה של ע"ז אף בבני נח הוא נוהג"

]ובזה אף להנתיבות סי' רצב שכ' דבגזל אינו מצווה על השבה, מ"מ כאן הרי מצווה על ד שכיון לזה. "ועי' גם תשו' לבושי מרדכי בליקוטי תשו' סי' מ

]ולא שייך לומר דהגוי מכיר את וע דהאיסור מתחיל כבר אצל הגוי, . ולפי"ז ברור דהוי קברה וכדצידד בגבו"א חגיגה יג. שהגוי מצווה על לא ידבק בידך[ביעו

 ואין מקום בזה לרוב כלל. האיסור, דהרי אינו מכיר מהו השער דתקרובת ע"ז[

דעדין לא  אומדנא קלושה של מחירי הפאות וע"פ כל הנ"ל אין מקום להתיר כלל כל סוגי הפאות הניקנות על סמך רוב או על סמך ד.
 . יצאנו מחשש שער ע"ז או תערובתו

דה זרה, ובכלל, גם אם אינו עבודה זרה ממש, בועשער תקרובת והנה זכינו שיש התעוררות כעת בבנות ישראל להתרחק מחשש  .ה
וא דבר מאוס ביותר לקנות שער נשים טמאות, ולחובשן על הראש ולהכניסן לבית שיש בו תורה ויראת שמים. וידוע דמרן בעל ה

זה , ואין להכניסו לבית, ובוודאי לא על ראש האשה כי וריח ע"ז יש בו ה'שבט הלוי' זצ"ל היה אומר דגם אם אינו ע"ז, הוא מאוס ביותר
 .הביתול לה גורם הרבה היזקות

מנהג הוריו לילך עם ש אמנם במקום) .מאד שתהא הפאה צנועהזהו בתנאי  ,לילך עם פאהאף הנוהגות היה דעת רבינו זצ"ל ד כמו כן, .ו
ות והמתפשטות לצדדים אסרם רבינו פרועאבל הפאות הארוכות וה .(שגם הילדים מחויבים ב"אל תיטוש"רבינו אמר  על זהמטפחת 

אר. ואוי וכשהיה מדובר על פאות ארוכות מעט מתחת הצו ]"קריאה נאמנה" אדר תשמ"ז[ ד לפני כשלושים שנהזצ"ל עם כל גדולי ישראל עו
דבר ומתפשטות בצידי הראש, פשה הנגף שהולכות עם פאות ארוכות הרבה ושיותר מתשעים אחוז מהפאות כבר עברו גבול זה לנו 

שליט"א במכתבו דפאות כאלו אסורות משום דירושלים עיה"ק הראב"ד שלא עלה על דעת מאן דהוא להתירו. וכבר התריע ע"ז רבינו 
 וה.ודאי שאינן מהוות כיסוי הראש ודינן כשער באשה ערוובו ,פריצות

כמנהג נשות  דאף לדעת המתירים בפאה מ"מ עדיף לילך במטפחת,דעת רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ידוע למותר לומר ד .ז
היה מברך מעומק הלב כל אשה ששינתה למטפחת, ובעיני ראיתי איך רבינו השפיע על בעל נכה שרצה ישראל הצנועות מקדמת דנא, ו

 בד שלא תלך עם פאה. שאשתו תלך עם פאה, והרעיף עליו רוב ברכות ובל
ובודאי זכות עצומה היא לכל אשה אשר תמאס בכל ההיתרים הללו ותלך בדרכי אמותינו הצנועות בחבישת מטפחת המכסה כל 

מרן הגר"ש  ,צ"לזובראשם מרן הגרמ"י ליפקוביץ  )מתאריך טבת תשנ"ו(אש, וכבר עודדו מאד רבותינו גדולי ישראל על כך, במכתבם הר
המחזקים ומברכים את הנשים שחזרו וז"ל " ,('עמ' קנד לבושה משבצות זהבספר ראה ) ]האדמו"ר מויזניץ[מרן הגרמ"י הגר זצ"ל ו ,ואזנר זצ"ל

" ובזכות נשים צדקניות נגאלו ובזכותן אה נכרית לצאת דעת כל הפוסקיםפת דנא לכסות ראשן במטפחת ולא בלמנהג ישראל מקדמ
 גאל במהרה בימינו אמן.יעתידין לה

 

 וע"ז באעה"ח
 משה מרדכי קארפ

מכתב הגאון רמ"מ קארפ שליט"א בכסליו תשע"חיב. 
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רשימה מס' 18
מכתב 120 רבני התאחדות הרבנים תשס"ד - תשע"ח

חלק ב' - מקורות  >פרקים<      הישכם אוהבים את ה'  צ 

 התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדא
 ללשה"ק( "דער איד" באידיש, ותורגם)המכתב פורסם בעיתון 

 שער שמגיע מהודו שיש בהןעל הפאות  ידיעות חשובות

דבר כ"ח  אייר תשס"ד( בנוגע לפאות שעשויות לאור ההחלטה שלנו )מיום ד' במ
 :כמה נקודות היררצינו להב, ושער מהודעם 

ע"ז שאסורה , לגבי תקרובת יש הרבה חששות על השער מהודוהיות ו .א
 שום סוג של פאה ששייך שיש בזה שיער מהודו. חבושבהנאה, לכן אין ל

 גם שער מהודו. ה להכיל, יכולשער סינימשער ארופאי או פאה מ .ב

 אפי' שערה אחת מהודו, זה לא בטל. פאהאם יש ב .ג

ביררו אם השער מגיע  הםשפאניות, הלסמוך על הסוחרים או  לא ניתן .ד
 תוית.לסמוך על ה . וכן לא ניתןמהודו או לא

 איזהבו ששיש חפאה איזה בכתוב בה ש ,פאותההתברר שהרשימה של  .ה
 .אינה אמינההיא גם  ,ןאי

 ש שום סוג של פאהחבו, שאשה אסור לה לק הלכהכבר מזמן הוצאנו פס .ו
ע"י  זאת ר נאסרכבא"א לזהות אם היא נשואה או לא, שבצורה ש העשויה

 גדולי רבותינו.

ולראות  ,נהיריןכשול, ונזכה לקבל התוה"ק באנפין ר שנזכה להשמר מכל מויה"
 בה לבא בב"א.ורבישועת ה' הק

 ד' לחודש סיון תשס"ד לפ"ק

 התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא

 
 בס"ד 

לאור המציאות שנתברר לנו כעת עוד ביותר שאי 
ו שוב מפרסמים אפשר לברר ולהשגיח ע"ז, הננ

 , בלי שום שינוי.םההוראות שהם בתוקפ

 לפ"ק תשע"ח   טבת

 התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדא
 ללשה"ק( "דער איד" באידיש, ותורגם)המכתב פורסם בעיתון 

 שער שמגיע מהודו שיש בהןעל הפאות  ידיעות חשובות

דבר כ"ח  אייר תשס"ד( בנוגע לפאות שעשויות לאור ההחלטה שלנו )מיום ד' במ
 :כמה נקודות היררצינו להב, ושער מהודעם 

ע"ז שאסורה , לגבי תקרובת יש הרבה חששות על השער מהודוהיות ו .א
 שום סוג של פאה ששייך שיש בזה שיער מהודו. חבושבהנאה, לכן אין ל

 גם שער מהודו. ה להכיל, יכולשער סינימשער ארופאי או פאה מ .ב

 אפי' שערה אחת מהודו, זה לא בטל. פאהאם יש ב .ג

ביררו אם השער מגיע  הםשפאניות, הלסמוך על הסוחרים או  לא ניתן .ד
 תוית.לסמוך על ה . וכן לא ניתןמהודו או לא

 איזהבו ששיש חפאה איזה בכתוב בה ש ,פאותההתברר שהרשימה של  .ה
 .אינה אמינההיא גם  ,ןאי

 ש שום סוג של פאהחבו, שאשה אסור לה לק הלכהכבר מזמן הוצאנו פס .ו
ע"י  זאת ר נאסרכבא"א לזהות אם היא נשואה או לא, שבצורה ש העשויה

 גדולי רבותינו.

ולראות  ,נהיריןכשול, ונזכה לקבל התוה"ק באנפין ר שנזכה להשמר מכל מויה"
 בה לבא בב"א.ורבישועת ה' הק

 ד' לחודש סיון תשס"ד לפ"ק

 התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא

 
 בס"ד 

לאור המציאות שנתברר לנו כעת עוד ביותר שאי 
ו שוב מפרסמים אפשר לברר ולהשגיח ע"ז, הננ

 , בלי שום שינוי.םההוראות שהם בתוקפ

 לפ"ק תשע"ח   טבת

מכתב מאה ועשרים רבני "התאחדות הרבנים" תשס"ד - תשע"חיג. 
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רשימה מס' 19
הגה"ק מצאז צועק שהמנהג של פאה נכרית באה מן 

האפיקורסים
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רשימה מס' 20 
מחאה וזעזוע
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רשימה מס' 21
פאה נכרית לענין קריאת שמע ודבר שבקדושה
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רשימה מס' 22 
פאה נכרית לענין קריאת שמע ודבר שבקדושה
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NN 
 לפ"ק תשע"ח (שופטיםלס' כי תועבת ה"א הוא )ב' 

 לא תביא תועבה אל ביתך
עות שנתגלה לאחרונה בענין היומע"ן העי"ר שייטעלך ילאור היד

נתערבו משערות הבאים ממדינת אינדיע,  שנתברר בוודאות שבכל אלו

שיש בהם חשש תקרובות עבודה זרה שאסור בהנאה ומטמא הבית, לכן 

 ומ"ץ שליט"א יתקייםלבקשת הגה"צ הד

 דרשה נחוצה
הן חלק ההלכה והן חלק המציאות, והנוגע למעשה, 

 על ידי

 שליט"א משה קעסלערהרה"ג ר' 
 מראשי הכולל וויזניץ מאנסי

 1:15ביום ב' בשעה 

 קומה ב' -בהיכל הכוללים 

 . אמןתקן עולם במלכות שד"ין, ונזכה לורוח הטומאה יעביר מן הארץ, והאלילים כרות יכרתואת ה' יהא בעזרינו 

 כל לומדי הכוללים מזומנים!

רשימה מס' 23 
לא תביא תועבה אל ביתך - מהגה"צ רבי משה קעסלער שליט"א 

מראשי הכולל וויזניץ מאנסי נ"י - שופטים תשע"ח.
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רשימה מס' 24 
בירור הלכה שעל פאות של אדם עוברים שני לאווין ועשה אחת, וזה 

אביזרייהו של גילוי עריות שההלכה הוא "יהרג ואל יעבור"
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