




 לשמיעת הדרשות באגרות קודש 

 177103330ד חייג עכשיו “וניגוני חב

 דבר המערכתב"ה             

לרבים השואלים למה יש לנו בדור 
הזה רבנים, ראשי ישיבות, ומחזירי 
ת  ו ל ג ל ם  י צ ו ר א  ל ש ה  ב ו ש ת ב
להציבור האמת על דעת תורה של 
וביקש שכל  זי"ע, שרצה  הרבי 
יהודי, ובפרט אנ"ש חסידי חב"ד, 
ו  כ ל י ת  ו צ מ ו ה  ר ו ת ם  י ר מ ו ש ה
במטפחת, וכמו שתראו מה שאנחנו 
ת  ו ר ג א ה י  ב ת כ מ מ ם  י ט ט צ מ
ובדרשותיו, ורואים עין בעין איך 

שהרבי ראה את העתיד, עד שאמר כמה פעמים שכל הסגולות 
והישועות הם רק במטפחת, ]וכמו שאמר ללכת בפאה רק 
לאלו שידע שאם יגידו להם לשים מטפחת, אז כשילכו 
למקומות מכובדים של גויים וחילונים הם יורידו את 

שנה ויותר שהפאה אז היית   06המטפחת, וכל זה אמר לפני  
באופן שיכירו בין יהודיה לגויה )והיום לא שייך כלל הטעם 
הזה כי הפאות נוצרות במומחיות כזאת שנראים ממש כמו 
גויה ממש ובאמת העידו כמה בחורים שראו נשים בפאות 
חשבו שהם גויות אלמא היה להם חצאית... אבל יש גם גויות 
עם חצאית...(, והרבי מסביר את זה היטב בשיחות קודש 
ובאגרותיו. וכמו כן סיפר לי להבחל"ח מורי ורבי מרן כ"ק 

שנה   066-אדמו"ר מסאטמאר רבנו יואל זי"ע שלפני לערך כ 
אמר באירופה בבית המדרש של חרדים ללכת במטפחת, 
ובבית המדרש שבקושי שומרים שבת ללכת בפאה[, ואי אפשר 
לתאר איזה רעש המטפחת עושה בשמים, ואיך שמקרבים על 

 ידי זה את הגאולה!

 .אישה צנועהבגימטריא מטפחת וסימנך 

והיות ואני עזרתי הרבה להרבי בהרבה 
ענינים ובפרט בענין מכתבי הרבנים 

רבנים שפוסקים בשמים   10שיהיה  לו  
שאנחנו רוצים שמשיח יבוא תיכף ומיד 
ממש, ]וכמו שאביא קצת יותר באריכות 
הסיפורים עם הרבי בעלונים הבאים 
בע"ה[, והיות והפאה נכרית היא מעכבת 
את הגאולה, ומי מדבר כבר היום שזה 
עבודה זרה ממש ]ראה בהמשכים יחידות 

 0666עם הרבי בשנת תשל"ב[ שכל העבודה של הרבי שהקים  
אלפים בתי חב"ד, להחזיר לכל הפחות מיליון וחצי בעלי 

כשהיה אסיפת   116שנה שלחתי ל   06-תשובה, ]ולפני כ 
ספרי מקדש מעט שהדפסתי   0666השלוחים מכל העולם,  

ספרים לכל שליח ושליח )והחשבון   2במיוחד במיוחד לתת  
 1אנשים ולכל אחד יש לו    06הוא פשוט אם יש לכל בתי חבד  

([. ועכשיו אם הנשים הולכות 0,106,666ילדים בממוצע יוצא  
עם פאה של עבודה זרה, זה הופך את הקערה על פיה ועושים 

בתי שמד ולא בתי חב"ד, שכל   -מכל חב"ד הבתים והילדים  
בית שהאשה הולכת עם פאה של עבודה זרה, הבית נעשה בית 
של עבודה זרה. ]וכמו שתראו בפסקם של כל גדולי ישראל[, 
לכן עלה בדעתי להחזיר את כל חב"ד לשורשה, לעשות רצון 
רבנו כמו שכותב באגרותיו, ואל תאמינו לאף אחד רק מה 

לתת היתר ₪  שתקראו לבד, כי אותי רצו לקנות במיליון  
לפאה של עבודה זרה, ואמרו לי אז שקונים את רוב הרבנים 

 1גליון מספר  - דרשות האדמור מהאלמין באגרות קודש ובשיחות
בעלונים האלו נגלה, את כל תורת האמת ושיטתו האמתית של הרבי על 

 מצוות צניעות וכיסוי הראש.

The Rebbe's Light Issue No. 1 - Sermons of the Admor of the Alamin in Igrot Kodesh and Sichos - In these pamphlets 
we will discover the whole truth of the Rebbe and the Rebbe's true method of modesty and covering the head. 
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וזה ₪,  אלף    02-02ואמרו לי אז שקונים את רוב הרבנים בין  

נקרא פפקורן רבנים, ולכן תשמעו מהם שקרים וכזבים שלא 

היה ולא נברא ומכחישים את השמש בצהרים, והכל בגלל כי 

 השוחד יעור עיני חכמים. 

ולכן אפשר לתאר כמה כסף קיבלו המשפיעים, והרבנים שלא 

שמים לב לכל עניני עבודה זרה של הפאות, ]וב"ה ישנם כמה 

רבני חב"ד שראיתי שכתבו בדיוק את האמת מה שהרבי 

אמר, ועכשיו ראיתי הספר "הכתר היהודי" של חסיד חב"ד 

שהביא גם כן דרשות ואגרות קודש של הרבי שאמר ללכת 

ראיתי  כן  ו יעות אמיתית,  דורש צנ ו דוקא במטפחת 

עלונים "זעקת הרבי",   81שהתאחדות חסידי חב"ד הוציאו  

ואשרי חלקם של הצדיקים הגדולים חסידים אמיתיים של 

הרבי זי"ע[, שכל יהודי פשוט בכל העולם יודע ומבין כבר מה 

רבנים   022שהולך, והרבנים  של חבד אינם יודעים שקרוב ל 

גדולי ישראל של הדור הזה פסקו שהפאות של היום הם 

עבודה זרה, ובע"ה נביא כאן בהמשכים כל המסמכים 

כל הפאות מקורם מהודו, ואפילו אם קנו   %19ועדויות איך ש 

את זה במדינה אחרת, וזה עבודה זרה ממש. ]ונעתיק לכם 

גם כל הלכות עבודה זרה בהמשכים בע"ה, וכל השאלות 

שנכשלים אם הולכים עם הפאה של ע"ז[, ולא ניתן מנוחה עד 

שיתוקן הענין הזה, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יגאלנו תיכף 

 ומיד ממש!

מורי ורבותי, היה מקרה מצער מאד שהיה לאחרונה ממש, 

אשה אחת שנודע לה כל האמת על הפאה, והתקרובת עבודה 

זרה בפאות רצתה כבר להחליף למטפחת, אבל כשהיא 

שמעה שיעור שהיה השבוע של אחד מהרבנים, רבני חבד, 

פוסקים שמתירים ודיבורים נגד מרן קודש הקודשים  02שיש 

 880א ואיזה אפיקרוסות וצחק נגד כל  “הרב עובדיה יוסף זיע

פוסקים שאוסרים את הפאה, ואמר שכביכול אין שום בסיס 

היא התקררה מזה    -לזה שיש תקרובת עבודה זרה בפאות  

לגמרה, ואחותה מספרת את זה בבכיות גדולות וצער גדול, 

האמת שלכתחילה לא היה צריך להשיב על דבריו, כי תמיד 

לרבנים כאלה יהיה מה לומר ולהמציא ולגלות פנים בתורה 

שלא כהלכה, אבל שלא יטעו  הציבור אחרי רבני שקר 

שמוליכם שולל את הרבים וצדים ברשתם את התמימים 

 ובפרט הנשים, שומעים מותר אז מותר וכו'

ה נביא כאן את כל לשונם של הפוסקים שאוסרים מה “ ובעז 

שכותבים מילה במילה ותראו איך שאפיקורס כפר בהכל 

ל בעבודה זרה “ואסור לשמוע לדברי אפיקורס כמו שאמרו חז

כל שכן אפיקורס דפקר טפי, כמו שכתב הבית הלוי  )שמות 

פרק יב פסוק מג(  ועל כן אסרו חכמים הויכוח עמהם ואמרו 

)סנהדרין לח ב( דבאפיקורס ישראל אל תען כסיל דכל שכן 

דפקר טפי. ואם פגע באחד מן המינים ושמע ממנו דברים 

הרעים אם מישראל הוא אסור להתווכח עמו רק העצה לברוח 

ממנו ולשוב לחזק את עצמו ולבו באמונה לבל יפעלו בלבו 

 ל.“מאומה דברים הרעים ששמע ממנו עכ

הוא נגוע ולכן אי אפשר  -דבר ראשון מי שאשתו לובשת פאה 

לסמוך על דבריו, ואינו יכול להביע דעה בדבר הזה כמבואר 

 בפוסקים.

זה לא נשמע מגוחך? יש רב מרבני חבד בשם הרב... שכתב 

כמה ספרים להתיר את הפאה כאילו בשם הרבי, הרב ... 

עשה צחוק מהרבי בספר הזה! לטעון שבדבר שאינו טבעי 

היצר לא שולט? מה זה הדיבורים האלה? מאיפה זה הגיע? 

 המציאות טופחת לו בפנים!

נביא ציטוט של הרבי מאגרות קודש חלק ג'' )עמ'' שמ"ו(: 

"ובשאלתו על דבר לצאת בפאה נכרית אבל בלא כיסוי, הנה 

מבלי להכנס בגוף הדבר, הרי למה זה לעשות שינוי כזה 

 והדומה לו"...

וכן בחלק ט"ז )עמ'' ש"ל(: "ומה שתלך בהשייטל )פאה( 

מגולה...אלא שכמובן צריך לברר הענין במקומם, אם אין זה 

 בגדר פרצה ח"ו".

מפורש בדבריו שכל מה שהזהיר בשאר מקומות לילך עם 

פאה, לא דיבר על פאה מגולה חלילה וחס! ואיך שייך להעליל 

 עליו כאלו דיבורים לאדם קדוש כזה?

לפניכם ליקוטים מדברי הרבי שמראה שהסיבה לחבישת 

ימים שהאשה תסיר את  הפאה היא מהחשש באותם 

המטפחת כשתפגוש חילוניה או הנשיא הגוי ותשים בכיס, 

אבל הפאה היא לא יכולה לשים בכיס, וגם שהמטפחת מכסה 

כל השיער וכנראה שבזמנו היו משאירים חלק מהשיער 

 מגולה.

הרבי לא התכווין כלל על הפאות של היום, וגם אסר הפאות 

מהודו, כמו שאמר בשנת תשל"ב ביחידות להרב יצחק 

 דובאוויק שליט"א מביתר עילית. 

רואים שהרבי סבר שפאות מהודו הם עבודה זרה, ופאה 

מתקרובת עבודה זרה אסורה בלבישה ובהנאה, אז הדיון 

 בכלל לא מתחיל.  

הצמח צדק )אחד מאדמורי חבד הראשונים( כתב שפאה 
נכרית זה עניין של עוברת על דת יהודית והיא רק בבית 
לכבוד בעלה ולא חס ושלום בחוץ )חידושי הצמח צדק ברכות 
דף ו(. והרבי ידע את זה ומצטט את הצמח צדק הזה באחד 

המכתבים )אגרות קודש כרך  ו תרמז( ולכן באמת דעת ורצון  
תלך במטפחת   -הוא שהאשה וגם חסידת חבד בכלל   -הרבי 

דווקא, ומבטיח שתזכה לבני חיי מזוני רוויחי והצלחה וכל 
הברכות שבתורה. )כמו שמובטח בזוהר הקדוש נשא קכו(, 
והרבי כתב מכתבים מפורשים בהם הוא מעודד ללכת בכיסוי 
ראש בכלל )ולא מזכיר פאה( יש בו מכתב בו הוא כותב 
בצורה מפורשת וברורה לעודד את האשה ללבוש מטפחת 
)אגרות קודש ו, תרלח( וכן במכתב אחר  )אגרות קודש כרך 

או בפאה נכרית,   -ט ב'תשכו( לכסות את הראש במטפחת  
רואים שפאה אצל הרבי זה עדיפות שניה ולא ראשונה כדברי 
הרב, מה שהרבי אמר ללכת בפאה היתה הוראת שעה בלבד 
משום שבאמריקה אז הלכו הרוב בגלוי ראש ממש ולפעמים 
אפילו אלו עם המטפחות היו מכסות רק חלק למחצה שליש 
ורביע, וגם זה כשהיו ליד חברה חילוניה או גויה ובמסיבה 
וליד הנשיא היו מורידות את המטפחת ונשארות ללא שום 
כסוי ראש בכלל  ולפי שהרבי דרש מנשי חבד להתלבש 
בצניעות אמיתית לפי ההלכה. ורצה שהאשה תקיים את 
חומרת הזוהר לכסות את כל שערות הראש כולם משום 
צניעות, וזה לא כמו שאומרים על השער שיוצא חוץ למטפחת 
לא מוזכר הדבר הזה בשום מקום בכתבי הרבי, אלא כמו 
שאמרנו שהמטפחת היתה מחצה חצי או שליש  הראש, 
ולרוב הלכו בגלוי ראש ממש, ואפשר לראות את הכל 

 שנה.   02בתמונות מהתקופה ההיא לפני 



שנה הרבי רצה שיהיה הבדל בין יהודיה   02לפני יותר מ   -

לגויה כשהולכת ברחוב, ויראו שהיא יהודיה אדוקה בתורה 

ומצוות בכיסוי הראש ובכלל הצניעות, והפאות של אז  היו 

כל כך מכוערות והיו מתביישות ללכת איתם ברחוב,  עד 

שהיה צריך לשכנע אותם מאד ללבוש פאה בלב שמח 

ובאמיצות  )כמו שמוכח כל זה מכמה מכתבים, ושיחות הרבי 

כגון שיחת ראש חודש אלול תשי"ד ושם באותו שיחה דיבר 

ורואים כמה בער בו רגש  ויזיה  חריף מאד נגד הטלו

הקדושה, כמו שבעבר היו צריכים ללכת לילד כנסיה כדי 

לראות את הכומרים והשתי וערב )צלב(, והיום עם הטלוויזה 

מזמינים את ה"גלח" ]כומר[ לבית עם השתי וערב, מה היה 

אומר היום על הפאות שהן עבודה זרה? האם כל הבית לא 

הופך לבית עבודה זרה???(  בהתוועדות שמחת תורה שנת 

תש"ל הרבי מוסר שיחה חריפה על הצניעות, ואומר שנעשה 

בפאה נכרית פרצה שאין כמותה!  ואין ספק שהרבי אוסר 

את כל הפאות של היום ללא יוצא מן הכלל. והרבי נגלה 

בחלום בחזיון לכמה נשים גם לנשי חבד ואמר להם שאין לו 

מנוחה ורוגע בשמים ואדרבה יש לו יסורים גדולים מאד, 

בוכה כל היום וכל הלילה על זה שנשי חבד וכל ישראל 

לובשות פאה  ומזה שמפרסמים בשמו שאמר ללבוש פאה.. 

וב"ה אחד מחסידי חבד הוציא קונטרס שלם על שיטת הרבי 

בצניעות ובפאה נכרית  בשם הכתר היהודי וכתב כמו 

 שאמרנו.

 הלכות המצויות בפיאות עם חשש תקרובת ע"ז

כיון שהציבור לא מספיק בקי בהלכות ע"ז, ועל מנת 
להסיר מכשול ליקטנו עבורכם מדברי גדולי הפוסקים 

 כמה דינים השייכים בתקרובת עבודה זרה.

נפסק בשו"ע: אליל אסורה בהנאה היא ותשמישיה ונויה 
ותקרובתה ואפילו בכל שהוא, שאם נתערב אחד מהם אפילו 

 )יו"ד קל"ט א', ק"מ א'(.באלף כולן אסורות 

מצוה על כל המוצא ע"ז ותשמישיה וכל הנעשה בשבילה 
שיבערנה ויאבדנה, ובארץ ישראל מצוה לרדוף אחריה עד 

שנאבד אותה מכל ארצנו, וכיצד מבערה? שוחק וזורה לרוח 
)רמב"ם פ"ז מהל' ע"ז ה"א, שו"ע יו"ד קמ"ו   או מטיל לים. 

 סע' י"ד, רמ"א שם, משנ"ב של"ד ס"ק נ"ב(

אסור להחזיק בביתו כל דבר הנעשה לשם ע"ז כיון שיש בו 
 )ב"ח, הובא בט"ז או"ח של"ד ס"ק ט"ז( טומאה

וי"א שאסור   ע"ז ותשמישיה שנאסרו בהנאה אסורים בראיה 
)שו"ע יו"ד קמ"ב ט"ו, ש"ך יו"ד ק"ח ס"ק כ"ז, וכן   בהרחה 

ע"ז ותשמישיה אסור להתפלל או בתוס' ע"ז י"ב: ד"ה אלא( 
לומר כל דבר שבקדושה בסמוך להם כדין צואה, ולכן 
מאחריו יש להרחיק ארבע אמות ולפניו כמלא עיניו, ואף 
חמור מצואה שאין מועיל לו כיסוי שקוף. עבר והתפלל צ"ע 

)שו"ע או"ח נ"ה כ', שו"ע ע"ט א', כה"ח   האם חוזר ומתפלל. 
 קי"ג ס"ק כ"ז בשם פה"ד(

עשרה שמתפללים ויש ביניהם ע"ז ותשמישיה י"א שאין 
נחשב להם כמנין ואסור לומר קדיש קדושה וברכו ויש 

 )שו"ע או"ח נ"ה כ', לבושי שרד שם(מתירים וראוי להחמיר 

אסור להתפלל לכתחילה בבית שיש בו ע"ז ותשמישיה ואפי' 
)משמעות   מכוסים ואין להכניס לשם כל דבר שבקדושה 

 הרמ"א אור"ח צ"ד ט', משנ"ב שם ס"ק כ"ט(

אין מברכין על ע"ז ותשמישיה כגון ברכת שהחיינו, משום 
 )משנ"ב רי"ז ס"ק י"ט לגבי ברכת בשמים( חומרא דע"ז

המוכר ע"ז ותשמישיה או שכיר אצל ע"ז ותשמישיה הדמים 
) שו"ע יו"ד קמ"ד א', נאסרו בהנאה ולכן אסור לסחור עמו.  

 קל"ג א', קמ"ט ה'(

 יש ליטול ידים אחר נגיעה בע"ז וראוי למדקדק להחמיר בזה
 )כף החיים אור"ח ד' ס"ק פ"א בשם יפה ללב(

 



 הרבי: מותר ללבוש פאה???

באחד המכתבים בו הרבי לאחד מאנ"ש באוסטרליה, בנוגע 
לקשיי הפרנסה שהיו באותה תקופה )שנת תשח"י( לחסידים 
שעברו להתגורר במדינה, שאין זה כל כך בגלל המצב הכלכלי 

במדינה, אלא בגלל הענין של פאה נכרית של נשי אנ"ש  
"במה שכותב אודות מצב הפרנסה וכן עוד איזה מאנ"ש שי', 
אינני רשאי לכסות דעתי בזה, כיון שנוגע לאחרים, ובענינים 

 הכי חשובים..."  

 מנחם מענדל שניאורסאהן ליבאוויטש  

 ב"ה ד' מ"ח ]מר חשוון[, תשי"ח 

לכבוד הרב החסיד איש ירא אלוקים נושא ונותן עוסק בצרכי 
 ציבור מורינו הרב שיחיה  

ה  ה ְוֵכן עֹוד ֵאיזֶׁ ב ַהַפְרנָׁסָׁ ּכֹוֵתב אֹודֹות ַמצָׁ ה! ְבַמה שֶׁ כָׁ לֹום ּוְברָׁ שָׁ
ים,  נֹוֵגַע ַלֲאֵחרִּ ה, ֵּכיוָׁן שֶׁ זֶׁ י בָׁ י ַרַשאי ְלַכּסֹות ַדְעתִּ ֵמֲאנָׁ"ש שי', ֵאינֶׁנִּ
ֹות  י ְקרִּ י עִּ בֹות  י ְשְמַהסִּ  , ּוא ה י  ְוַדְעתִּ  , ם י ֲחשּובִּ י  ֲהכִּ ם  י ְניָׁנִּ עִּ ּובָׁ
ית  ְבעִּ ה ַהטִּ בָׁ ְך ַהּסִּ ל ּכָׁ ה הּוא, לֹא ּכָׁ ַעד ַעתָׁ ה  חָׁ ַהַהְצלָׁ ְעֵדר  ְלהֶׁ
ְתַגְברּו ַעל  ה הִּ ה ְוַכמָׁ ֲהֵרי ַּכמָׁ ה, שֶׁ ם ַעתָׁ ינָׁתָׁ ְמדִּ י בִּ לִּ ְבַמַצב ַהַּכְלּכָׁ
ְחיֶׁה  ל ְנֵשי ֲאנָׁ"ש תֶׁ ית[ שֶׁ ה ַנְכרִּ ן ]=ֵפאָׁ ְניָׁן ְדֵשייְטלעֶׁ עִּ א הָׁ לָׁ זֶׁה, אֶׁ
א  לָׁ אֶׁ ְלַבד,  ְזכּות  מּוד  לִּ ַרק  ְולֹא  ( ן  הֶׁ ֲעֵלי ְזכּות  מּוד  ַהלִּ ְוַאף שֶׁ
ם  י נִּ ְלפָׁ ּו  נֵָׁתנ י ְמדִּ בִּ זֶׁה  בָׁ ּו  ֻהְרְגל שֶׁ ְפֵני  מִּ  ) ר בָׁ דָׁ ל  שֶׁ ַתתֹו  י ַלַאמִּ
ים ְוַעל ְיֵדי  י ְגדֹולִּ ים ֲהכִּ ישּויִּ שּור זֶׁה ְבקִּ יָׁה קָׁ ם הָׁ שָׁ ]=רוסיה[, שֶׁ

מּוד ְזכּות   ְנְיֵני לִּ עִּ ל יָׁדּוַע שֶׁ ן. ֲאבָׁ הֶׁ ה לָׁ יֵתר ח"ו ַנֲעשֶׁ ְרֵגל, ְכהֶׁ  -ַההֶׁ
ְנַין  עִּ ּסֹוף סֹוף  ב, שֶׁ ַהַמצָׁ ְמַשנֶׁה  זֶׁה  ן  ֵאי ל  ֲאבָׁ ֹוֵתר,  ְבי ים  ְגדֹולִּ
ה ְּכמֹו  ְבֵרי ֵאלֶׁ ְתַקְבלּו דִּ יִּ צֹון שֶׁ י רָׁ ְיהִּ ל. וִּ ר ְּכלָׁ ען ֵאינֹו ְבֵסדֶׁ ַהֵשייְטלֶׁ
א  לָׁ אֶׁ ְוַתְרעּומֹות  ו  ח" א  ְקֵפדָׁ ְבתֹוַרת  ם  י אִּ בָׁ ֵהם  ן  ֵאי שֶׁ ֵהם,  שֶׁ
ת  ' אֶׁ ֲאנָׁ"ש שי ל  ַיֲעשּו ּכָׁ אי ְואּוַלי ְוסֹוף סֹוף  ּכּוֵלי הָׁ ְקוָׁה שֶׁ ְבתִּ
ה  ַלַפְרנָׁסָׁ  , ּות א י ְברִּ לִּ ְבַהנֹוֵגַע  ה  חָׁ ַהְצלָׁ ת  פֶׁ ֹוסֶׁ ְלת ם  הֶׁ בָׁ ּוי  ל ַהתָׁ
וָׁטֹוב  ה  ְמחָׁ שִּ תֹוְך  מִּ ּו  ְחי יִּ שֶׁ ם  הֶׁ ֵצי ֲחלָׁ ֹוְצֵאי  י ל  ּכָׁ מִּ י  תִּ ֲאמִּ ּוְלַנַחת 
ל  יָׁבֹוא ּכָׁ יל שֶׁ ְשבִּ ימֹות בִּ יֹות ַהַמְתאִּ ֵצא אֹותִּ מָׁ יִּ צֹון שֶׁ י רָׁ ְיהִּ ְלַבב. "וִּ

  . ח ְמֻשבָׁ זֶׁה  ֲהֵרי  ם  י ַהַמְקדִּ ל  ְוכָׁ ש,  ַממָׁ ֹוֵעל  ְבפ ל  ְלֵעי ר  ְזּכָׁ ַהנִּ
מּור. אָׁ ל הָׁ ְבשּורֹות טֹובֹות ְבכָׁ כָׁה לִּ ְברָׁ  בִּ

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

 

 

BE"H 

"No Parnassah? 
 Take off the Sheitel! 

Advice to Couples from the 
Lubavitcher Rebbe 

The Rebbe writes a letter to an enquirer in the year 5718 
(1957-58):”The reason for the lack of financial prosperity in 
reality is not so much due to the economic situation 
in the country. Rather, the underlying cause of these 
troubles is the prevalent lack of care concerning the sheitel 
(wig) worn by women.” 
“I cannot hide my opinion in response to what you write about 
your hardship with Parnasah )livelihood( and also those of 

others. and on a matter of such importance,and is of relevance to 
many others. my opinion is that a primary reason for the lack of 
success until now, is not so much the natural reason – that of 
current economic difficulties in the country )The most naturally 
apparent cause for lack of success with making a livelihood 
would appear to be the current economic difficulties 
in the country(. But there are many who overcame these 
difficulties, and rather the issue of sheitels  )wigs( worn 
by  the wives of Anash )Chabad Chassidim(. 
and even though the Limud Z’chus on them )which is more then 
a Limud Z’chus – for it is true( )To their credit( is that they got 

used to wearing the sheitel from our country ]back in Russia[  
where women’s head coverings brought great 
hardship. Sheitels  became a matter of habit, which made them 
seem permissible )G-d forbid( . however, it is known that a 
limud z’chus is a great thing – but this doesn’t 
change the situation. At the end of the day though the situation 
with Sheitlen is entirely problematic and troubling. 
“May it be that my words should be accepted just as they are 
]intended[, not as words of severity or reproof )G-d forbid(, but 
rather with hope that perhaps finally Anash ]Chabad Chassidim[ 
will do what they are able, Above all, adding onto their success in 
respect of health and livelihood concerns, and gaining 
true Nachas  from all their offsprings sheyichyu  in a manner of 
joy glad-heartedness,and may it be the will ]of Hashem[ that he 
will find fitting words to accomplish all this in 
actuality, the earlier the better.” 

Rabbi Yitzchak Dovovik shlita: "The 
Rebbe told me privately in the month of 
Tammuz 5700: to buy the wigs  at  a loyal 
man because there are problems and 
fears with the hair from India."  

ועתה נפרט את שיטות הפוסקים האוסרים ללכת עם פאה 
 ב-נכרית בעזה''י. בסדר א

 )כדי להסר תלונות, ולסתום טענות, תיארתי כולם בתואר ''גאון'' בלבד( 

זצ''ל )בעל מחבר ספר ברכת הבית,   אברהם חיים איינהארן הגאון רבי  
שערי טוהר, עצי עולה( כותב: לגבי הענין שבנות ישראל הולכות ברחוב עם  

, )שאילת רבי יעקב עמדין והדברי חיים שאסור פאות נכריות, אמרו כבר  
, וזה נקרא עוברת על דת יהודית יעב''ץ סימן ט', דברי חיים חלק ב' נ''ט(, 

ובפרט וכך נראה בפשיטות מהשו''ע, )אבן העזר סימן קט''ו סעיף ד'(,  
בזמננו שעושים את השערות שיראה כמו הפריצות וזה ודאי אסור מן 

כמו שאיתא בדברי חיים חלק א' ל. )בסוף ספר שערי טוהר   התורה 
 הלכות נדה(.

מביא בספרו זצ''ל, )מגדולי חכמי ספרד(    רבי אברהם פלאג'י הגאון  
, ומסיק שם אחרי כן: מובן מאליו הפוסקים האוסרים פאה נכרית 

שבמקומותינו לא שמענו ולא ראינו המנהג הלזה שנשים הולכות עם פאה 
 ואם יש אחת בעיר הרי שהיא פורצת גדר וח''ו שילמדו הימנהנכרית,  

 )ברך את אברהם בחקותי, מובא בשדי חמד אסיפת דינים מערכת צ'(.

זצ''ל )בן בתו של הגאון רבי יעקב מליסא   רבי אברהם תאומים הגאון  
המנהג שנשים הולכות עם פאה נכרית בעל חוות דעת זצ''ל( כותב: 

זהו דבר שאבותינו סברו שזה איסור ובאו פריצים וחיללו הגדר 
היהודי, חלילה להקל בזה, מהו החילוק בין שערות שלה עצמה 
לשערות של נכרית שנראה כמו שער שלה, כולם שוות שהם 

. לכן כמה שיש ביכולת תפריע ותגדור את אסורים מן התורה 
הפירצה, ותמנע את בנות ישראל הצנועות מלצאת עם פאה נכרית, 
מי שיציית יציית, ומי שיעבור הוא בעצמו ישא את עוונו, ואנחנו 

. )שאלות ותשובות חסד לאברהם מהדורא תניינא אבן נקיים 
 העזר פ''ז(.

זצ''ל )בעל מחבר ספר בית אהרן על  רבי אהרן קריספיןהגאון 
שולחן ערוך( מביא בספרו אותם שאוסרים ואותם שמתירים 

מי לוקח על עצמו האחריות להתיר ולאחר מכן כותב: ועתה 
)בית  לצאת עם פאה נכרית נגד כל אותם אריות שאוסרים

 אהרן אבן העזר מערכת פ' אות א'(.
ו הגרבי'א( ]עיין שנות אליהזצ''ל ) רבי אליהו מווילנאהגאון 

אות א' כהלכתה פרק   יהודיתשבת פרק ו' משנה ה', ובספר דת 
 ג', עמוד כ'[.



 לשמיעת הדרשות באגרות קודש 

 177103330ד חייג עכשיו “וניגוני חב

הרבי מליובאוויטש במסר חריף 
פירצה שאין  -לנשים: פאה נכרית 
 !כמוה

בקונטרס התועדוות שמחת תורה תש"ל וז"ל: באות כב  
"ויש לקוות שסוף כל סוף יקויים מה שכתב: "והשיב   -

לב אבות על בנים" כפירוש רש"י: "על ידי בנים". וגם 
אצל בנות ואמהות בנוגע לפאה נכרית )"שייטל"(, וגם 
בנוגע לענין הצניעות בלבושים, שלדאבוננו נעשה בזה 
פירצה גדולה שאין כמותה )"מ'שטעלט זיך גָארניט פָאר 
וועגן ווָאס דָא הַאנדלט זיך"(, אפילו אצל נשים זקנות, 
ולכן יש להסביר להן מעלת הצניעות, כדי להקל עליהן 
לעמוד בנסיון, שלא לחשוב שאמריקא שונה מכמו שהי' 

 לפני עשרים או חמישים שנה לפנ"ז ]לפני זה[.

 חוסר צניעות זה הפחיתות הכי גדולה

יש להסביר להן שהנהגה באופן של היפך הצניעות מורה 
שבחורה חושבת שהדרך היחידה  –על פחיתות הכי גדולה 

שתמצא חן בעיני בחור היא, לא ע"י שכל, ולא ע"י רגש 
הלב, אלא דוקא עי"ז ]על ידי זה[ שתגלה טפח שצריך 

 להיות מכוסה!...

בהנהגה כזו היא נושאת שלט ומודיעה ברבים שאין לה 
אדם: לא שכל, ולא רגש, ולא שאר -שום מעלות של בן 

 –מעלות, וגם פני' מכוערות; המעלה היחידה שיש לה  
שמגלה טפח שצריך להיות מכוסה, ועי"ז ]ועל ידי זה[  
מגרה את הבחור שירצה לפנות אלי' ולדבר עמה כו', כך, 
שזוהי שפלות הכי גדולה, שאין בה אלא ענין של 
פריצות... ולא עוד אלא שהיא מתגאה בכך, כמו כסיל 

 שמתגאה בסיכלותו!...

תלוי' דוקא בילדות הקטנות, שעליהם   –והתשועה לזה  
מוטל התפקיד להתנהג באופן של צניעות, ועי"ז  ]ועל ידי 

 זה[ יפעלו גם על הנשים הזקנות.

אך לדאבוננו סובלות הילדות מהאמהות: האמא לא 
רוצה שהילדה תלבש שמלה ארוכה, שתראה ברחוב כמו 

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

לקצר את שמלתה של בתה,   –חושבת האמא    –לזה  
שתראה יותר צעירה, ועי"ז תראה גם האמא יותר 

מצוה, -צעירה, ועד שגם הסבתא תראה כמו לפני בת 

 2גליון מספר   - דרשות האדמור מהאלמין באגרות קודש ובשיחות
בעלונים האלו נגלה, את כל תורת האמת ושיטתו האמתית של הרבי על 

 מצוות צניעות וכיסוי הראש.

The Rebbe's Light Issue No. 2 - Sermons of the Admor of the Alamin in Igrot Kodesh and Sichos - In these pamphlets 
we will discover the whole truth of the Rebbe and the Rebbe's true method of modesty and covering the head. 
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.English translation 

The Lubavitcher Rebbe gives a serious message to 
women: A lack of modesty is the highest degree of 
depravity 

In the Simchas Torah farbrengen pamphlet from 5730 (1970) 
in point 22 – "And we should hope that people will finally 
uphold what is written: 'And He shall turn the heart of the 
fathers to the children'. Rashi comments: 'through the 
children." This also applies to girls and their mothers with 
regard to the wig (sheitel), and also with regard to the 
modesty of their clothing. For unfortunately, a great breach, 
like no other is taking places ("from the shtetl zik garnit par 
wagen was de hundlet zik"), even among older women. And 
therefore, the great importance of modesty must be 
explained to them, in order to make it easier for them to 
withstand the temptation, and not think that America is 
different from what it was twenty or fifty years ago. 

It must be explained to them that conducting themselves in 
ways that go against modesty indicates the greatest 
depravity - that a girl thinks that the only way to attract a 
man is not with her wisdom, and not with the kindness of 
her heart, but rather by revealing the tefach [about 3 inches] 
of skin that must be covered! 

When conducting herself in this manner, she is in effect 
bearing a sign announcing that she has no virtues of a 
human being: neither intellect nor emotion, nor any other 
virtues. And her appearance is actually quite ugly. The only 
'virtue' that she has – is that she reveals a tefach that should 
be covered, and in that manner encourages a man to 
approach her and talk to her, which is the lowest form of 
degradation, and which is nothing more than promiscuity… 
And to make things worse, she is proud of herself for this, 
like a fool who takes pride in his foolishness!   

The only hope of salvation lies on the shoulders of the 
young girls, who must accept upon themselves the role of 
behaving modestly, and thereby the older women will 
follow their lead. 

Unfortunately, the girls suffer as a result of their mothers' 
actions: The mother doesn't want her daughter to wear a 
long dress, because she thinks people in the street will say 
she looks like like a rebbetzin ... and then they will think that 
the mother is much older - seventy years old ... for no 
woman wants to be told that she looks seventy, even if she is 
already eighty... And the solution for this - the mother thinks 
- is to shorten her daughter's dress, so she will look younger, 
and thus the mother will also look younger, and then even 
the grandmother will look like she isn't yet bat mitzvah, 
even though she is already ninety! 

Therefore, the 'britkeit' of youth must be utilized - in such a 
way that the daughter will influence her mother, and the 
bride will influence her mother-in-law- as it is written 'And 
He shall turn the heart of the fathers to the children' - ' 
through the children' (Rashi's commentary on the 
verse)." [end of quote from pamphlet] 

Read this well - this is not an excerpt from a street ad in Mea 
She'arim, or a sermon given in  the Old Beit Ya'akov 

seminary. 

These are the holy words of the Rebbe, during the Simchat 
Torah celebration of the year 5730. And it was first printed 
in the month of Cheshvan, 5776 (2016), and it probably 
hadn't been available to the public before that. Thus, it has 
been possible to fool the people all this time. And whoever 
wants to fool the people with "his rod declares to him", 
anyone who encourages leniencies (Pesachim), publishes 
and prints entire books full of lies and nonsense and 
falsehoods, that were never heard of even during the days of 
the evil Bilam, who caused the masses to sin with the 
daughters of Midian. 

Read, learn, internalize, perform. 

Every woman with yiras Shamaim, who really wants to, can 
cover her head according to halacha with a headscarf. So 
that nobody will see her hair exposed. She will earn the 
merit of more than one hundred verses that severely forbid 
wigs. And she will also follow the stringencies of the 
Zohar!!! And she will earn the blessings of sustenance and a 
good, long life. 

———————————————————————-- 

ועי"ז ]ועל ידי זה[ תראה גם האמא   -המשך מעמוד הקודם  
מצוה, אע"פ -יותר צעירה, ועד שגם הסבתא תראה כמו לפני בת

 שהיא כבר בת תשעים!...

באופן שהבת   –ולכן, יש לנצל את ה"ברייטקייט" של הנוער  
תפעל על אמה, והכלה תפעל על חמותה, כנ"ל "והשיב לב אבות 

 על בנים", "ע"י בנים". ]כפירוש רש"י הנ"ל[ עכ"ל הקדוש.

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

 את הרבים עם בנות מדיין.

 לקרוא ללמוד, להפנים, לבצע.

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

 הזוהר!!! ותזכה לברכה בני חיי מזוני ריווחי!

א הוא ללבוש מטפחת, “ כי באמת דעת קודשו של הרבי זיע 
משום  שמצוות כיסוי הראש הוא שלא להתנאות בפני זר, כי 
הרי נשואה לבעלה ומקודשת לו, לא שיהיה הבדל בין נשואה 
לפנויה, ובפאה נכרית זה ממש החטאת הרבים כמו ושתי 

כי טובת מראה    -להראות את העמים ואת השרים את יופיה  ” 
ולכן יש את אותו הדין של שער! וקל וחומר בפאות “,  היא 

ר “ ק אדמו “ כלשון כ “  שנעשה בהם פירצה שאין כמוה ” זמננו ,  
 ל..“א וקל וחומר עכשיו שזה עבודה זרה רח“מליובאוויטש זיע

 ז!“מה שהרבי הזהיר על פאות שהם ע 1ראה באריכות בעלון 

ועכשיו אלו שלא שימשו כל צורכם ומזייפים דברי הרבי, ולא 
 מבינים את דברי קודשו,  ומכאן יצא העגל הזה!!!



 לשמיעת הדרשות באגרות קודש 

 177103330וניגוני חבד חייג עכשיו 

 3דרשה # 
אגרות קודש, 
 כרך ו, א'תרמז

 , ן ו סי "ט  י ה,  ב"
 תשי"ב

 .ברוקלין
ג(  שלום וברכה! 

ה  מ ב ( ש  " מ ב
ן  י נ ע ב  ) ב ת כ ש
גילוי הראש, הנה 
מצטער אני במאד 
 ' .. וצריך הי ע"ז.

לחפש ]...[ האופנים המתאימים שיתוקן ענין כיסוי 
)לעת עתה( בחלוקי  לע"ע  הראש מבלי להכנס 

הדיעות שיש בזה )הר"מ אלשקר, הצ"צ)הצמח צדק( 
וכו' וכו', מלבד התשובה שנדפסה מאז אה"ע סוף חלק 
א' סי' קל"ט, הנה נמצאה ונדפסה בשער המילואים 
חלק א' סימן מ"ה ועיין ג"כ )גם כן( חידושי הצ"צ 
)הצמח צדק( על הש"ס ברכות ה, א(, וכן בנוגע לגילוי 
הזרוע צריך ג"כ לעשות בזה ע"פ המבואר בש"ס 
ופוסקים מענין דת משה ויהודית אשר בזה, וכשיתוקן 
הנ"ל הרי במשך הזמן יש לקוות שיוכלו לעשות תיקון 

 עד כאן לשון המכתב של הרבי זיע"א. .אחר תיקון

 

ושם כתב הצמח צדק שפאה נכרית נקרא דת 
משה ויהודית שמי שמתיר פאה נכרית טועה 

וכל מה שדיברו להיתר על פאה   -טעות גדול  
נכרית זה רק בבית לפני בעלה, ולא חס 

 ושלום בחוץ!
מכאן רואים איך שהרבי מביא את הצמח צדק 
לאיסור, ומציין לעיין בצמח צדק, ושם כותב 
לאיסור בפאה נכרית, וכבר הבאתי את הצמח 
צדק בהרבה ספרים שהוצאתי לאור. ויש הרבה 
פוסקים שאומרים שאם האשה הולכת ברשות 
הרבים בפאה נכרית היא עוברת דת משה יהודית 

 וצריכים להתגרש, ותצא בלא כתובה.

Drasha #3 

Igrot Kodesh, Volume 6, א'תרמז 

B"H, 19th Sivan, 5712 Brooklyn 

Greetings!…c) regarding what is written on the 

subject of uncovered heads, and I am very sorry about 

this…and it is necessary to search […] for ways in 

which the matter of head coverings can be resolved 

without getting into the conflicting opinions about this 

 3גליון מספר  - דרשות האדמור מהאלמין באגרות קודש ובשיחות
בעלונים האלו נגלה, את כל תורת האמת ושיטתו האמתית של הרבי על 

 מצוות צניעות וכיסוי הראש.

The Rebbe's Light Issue No. 3  - Sermons of the Admor of the Alamin in Igrot Kodesh and Sichos - In these pamphlets 
we will discover the whole truth of the Rebbe and the Rebbe's true method of modesty and covering the head. 



subject (Rabbi Moshe Alashkar, the Tzemach Tezdek etc. etc.) Aside from the answer that was published long 

ago in the Even Ha'ezer, end of part one, clause 139, it is also found in a printing in "Sha'ar Ha'miluim", part 

one, clause 45, and also see "Chidushei Hatzitz" (the Tzemach Tzedek) on the Shas, Brachos 5:1. And also, 

regarding uncovering the arm, one should also do this according to what is explained in the Shas and poskim 

from the aspect of "dat Moshe v'Y ehudit" in it. And when this is repaired, then with time it must be assumed 

that they will achieve tikun after tikun. [end of quote from the Rebbe's letter] 

The Tzemach Tzedek also wrote there that a pe'ah nochrit (wig) is considered "dat Moshe v'Y ehudit". Anyone 

who permits wigs is making a grave mistake – and any talk about permitting a pe'ah nochrit only referred to 

wearing one in the house before one's husband, and not chas v'shalom outside! 

From here we see that the Rebbe brought down the Tzemach Tzedek's forbiddance, and recommends 

studying the Tzemach Tzedek in depth, where he specifically writes that pe'ah nochrit is forbidden. And 

I have quoted the Tzemach Tzedek in many of the books I have published. 

 אור תלמידי  הבעל שם טוב זכותם יגן עלינו אמן 



 לשמיעת הדרשות באגרות קודש 

 177103330ד חייג עכשיו “וניגוני חב

הרבי מליובאוויטש במסר חריף 
פירצה שאין  -לנשים: פאה נכרית 
 !כמוה

בקונטרס התועדוות שמחת תורה תש"ל וז"ל: באות כב  
"ויש לקוות שסוף כל סוף יקויים מה שכתב: "והשיב   -

לב אבות על בנים" כפירוש רש"י: "על ידי בנים". וגם 
אצל בנות ואמהות בנוגע לפאה נכרית )"שייטל"(, וגם 
בנוגע לענין הצניעות בלבושים, שלדאבוננו נעשה בזה 
פירצה גדולה שאין כמותה )"מ'שטעלט זיך גָארניט פָאר 
וועגן ווָאס דָא הַאנדלט זיך"(, אפילו אצל נשים זקנות, 
ולכן יש להסביר להן מעלת הצניעות, כדי להקל עליהן 
לעמוד בנסיון, שלא לחשוב שאמריקא שונה מכמו שהי' 

 לפני עשרים או חמישים שנה לפנ"ז ]לפני זה[.

 חוסר צניעות זה הפחיתות הכי גדולה

יש להסביר להן שהנהגה באופן של היפך הצניעות מורה 
שבחורה חושבת שהדרך היחידה  –על פחיתות הכי גדולה 

שתמצא חן בעיני בחור היא, לא ע"י שכל, ולא ע"י רגש 
הלב, אלא דוקא עי"ז ]על ידי זה[ שתגלה טפח שצריך 

 להיות מכוסה!...

בהנהגה כזו היא נושאת שלט ומודיעה ברבים שאין לה 
אדם: לא שכל, ולא רגש, ולא שאר -שום מעלות של בן 

 –מעלות, וגם פני' מכוערות; המעלה היחידה שיש לה  
שמגלה טפח שצריך להיות מכוסה, ועי"ז ]ועל ידי זה[  
מגרה את הבחור שירצה לפנות אלי' ולדבר עמה כו', כך, 
שזוהי שפלות הכי גדולה, שאין בה אלא ענין של 
פריצות... ולא עוד אלא שהיא מתגאה בכך, כמו כסיל 

 שמתגאה בסיכלותו!...

תלוי' דוקא בילדות הקטנות, שעליהם   –והתשועה לזה  
מוטל התפקיד להתנהג באופן של צניעות, ועי"ז  ]ועל ידי 

 זה[ יפעלו גם על הנשים הזקנות.

אך לדאבוננו סובלות הילדות מהאמהות: האמא לא 
רוצה שהילדה תלבש שמלה ארוכה, שתראה ברחוב כמו 

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

לקצר את שמלתה של בתה,   –חושבת האמא    –לזה  
שתראה יותר צעירה, ועי"ז תראה גם האמא יותר 

מצוה, -צעירה, ועד שגם הסבתא תראה כמו לפני בת 

גליון מספר  בעלונים  - דרשות האדמור מהאלמין באגרות קודש ובשיחות
האלו נגלה, את כל תורת האמת ושיטתו האמתית של הרבי על מצוות 

 צניעות וכיסוי הראש.

The Rebbe's Light Issue No. 2 - Sermons of the Admor of the Alamin in Igrot Kodesh and Sichos - In these pamphlets 
we will discover the whole truth of the Rebbe and the Rebbe's true method of modesty and covering the head. 
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.English translation 

The Lubavitcher Rebbe gives a serious message to 
women: A lack of modesty is the highest degree of 
depravity 

In the Simchas Torah farbrengen pamphlet from 5730 (1970) 
in point 22 – "And we should hope that people will finally 
uphold what is written: 'And He shall turn the heart of the 
fathers to the children'. Rashi comments: 'through the 
children." This also applies to girls and their mothers with 
regard to the wig (sheitel), and also with regard to the 
modesty of their clothing. For unfortunately, a great breach, 
like no other is taking places ("from the shtetl zik garnit par 
wagen was de hundlet zik"), even among older women. And 
therefore, the great importance of modesty must be 
explained to them, in order to make it easier for them to 
withstand the temptation, and not think that America is 
different from what it was twenty or fifty years ago. 

It must be explained to them that conducting themselves in 
ways that go against modesty indicates the greatest 
depravity - that a girl thinks that the only way to attract a 
man is not with her wisdom, and not with the kindness of 
her heart, but rather by revealing the tefach [about 3 inches] 
of skin that must be covered! 

When conducting herself in this manner, she is in effect 
bearing a sign announcing that she has no virtues of a 
human being: neither intellect nor emotion, nor any other 
virtues. And her appearance is actually quite ugly. The only 
'virtue' that she has – is that she reveals a tefach that should 
be covered, and in that manner encourages a man to 
approach her and talk to her, which is the lowest form of 
degradation, and which is nothing more than promiscuity… 
And to make things worse, she is proud of herself for this, 
like a fool who takes pride in his foolishness!   

The only hope of salvation lies on the shoulders of the 
young girls, who must accept upon themselves the role of 
behaving modestly, and thereby the older women will 
follow their lead. 

Unfortunately, the girls suffer as a result of their mothers' 
actions: The mother doesn't want her daughter to wear a 
long dress, because she thinks people in the street will say 
she looks like like a rebbetzin ... and then they will think that 
the mother is much older - seventy years old ... for no 
woman wants to be told that she looks seventy, even if she is 
already eighty... And the solution for this - the mother thinks 
- is to shorten her daughter's dress, so she will look younger, 
and thus the mother will also look younger, and then even 
the grandmother will look like she isn't yet bat mitzvah, 
even though she is already ninety! 

Therefore, the 'britkeit' of youth must be utilized - in such a 
way that the daughter will influence her mother, and the 
bride will influence her mother-in-law- as it is written 'And 
He shall turn the heart of the fathers to the children' - ' 
through the children' (Rashi's commentary on the 
verse)." [end of quote from pamphlet] 

Read this well - this is not an excerpt from a street ad in Mea 
She'arim, or a sermon given in  the Old Beit Ya'akov 

seminary. 

These are the holy words of the Rebbe, during the Simchat 
Torah celebration of the year 5730. And it was first printed 
in the month of Cheshvan, 5776 (2016), and it probably 
hadn't been available to the public before that. Thus, it has 
been possible to fool the people all this time. And whoever 
wants to fool the people with "his rod declares to him", 
anyone who encourages leniencies (Pesachim), publishes 
and prints entire books full of lies and nonsense and 
falsehoods, that were never heard of even during the days of 
the evil Bilam, who caused the masses to sin with the 
daughters of Midian. 

Read, learn, internalize, perform. 

Every woman with yiras Shamaim, who really wants to, can 
cover her head according to halacha with a headscarf. So 
that nobody will see her hair exposed. She will earn the 
merit of more than one hundred verses that severely forbid 
wigs. And she will also follow the stringencies of the 
Zohar!!! And she will earn the blessings of sustenance and a 
good, long life. 

———————————————————————-- 

ועי"ז ]ועל ידי זה[ תראה גם האמא   -המשך מעמוד הקודם  
מצוה, אע"פ -יותר צעירה, ועד שגם הסבתא תראה כמו לפני בת

 שהיא כבר בת תשעים!...

באופן שהבת   –ולכן, יש לנצל את ה"ברייטקייט" של הנוער  
תפעל על אמה, והכלה תפעל על חמותה, כנ"ל "והשיב לב אבות 

 על בנים", "ע"י בנים". ]כפירוש רש"י הנ"ל[ עכ"ל הקדוש.

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

 את הרבים עם בנות מדיין.

 לקרוא ללמוד, להפנים, לבצע.

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

 הזוהר!!! ותזכה לברכה בני חיי מזוני ריווחי!

א הוא ללבוש מטפחת, “ כי באמת דעת קודשו של הרבי זיע 
משום  שמצוות כיסוי הראש הוא שלא להתנאות בפני זר, כי 
הרי נשואה לבעלה ומקודשת לו, לא שיהיה הבדל בין נשואה 
לפנויה, ובפאה נכרית זה ממש החטאת הרבים כמו ושתי 

כי טובת מראה    -להראות את העמים ואת השרים את יופיה  ” 
ולכן יש את אותו הדין של שער! וקל וחומר בפאות “,  היא 

ר “ ק אדמו “ כלשון כ “  שנעשה בהם פירצה שאין כמוה ” זמננו ,  
 ל..“א וקל וחומר עכשיו שזה עבודה זרה רח“מליובאוויטש זיע

 ז!“מה שהרבי הזהיר על פאות שהם ע 1ראה באריכות בעלון 

ועכשיו אלו שלא שימשו כל צורכם ומזייפים דברי הרבי, ולא 
 מבינים את דברי קודשו,  ומכאן יצא העגל הזה!!!



 לשמיעת הדרשות באגרות קודש 

 177103330ד חייג עכשיו “וניגוני חב

 3שיעור מספר  
 באגרות קודש, 

להוציא מלבן של 
מזייפנים שיטת 
ן  ר מ ק  " כ
ר  " ו מ ד א
מליובאביץ זי"ע 
ה  א פ ה ן  י נ ע ב

 נכרית.
ת  ש ר פ ק  " ש ב  ר ע

 ויגש  
ו   ֵאָלי ַגׁש  ּוָדהַויִּ  ְיה

י ְיַדֶבר  נִּ י ֲאדֹּ ֹּאֶמר בִּ ַוי
ֹוָך  ָכמ י  כִּ ְבַעְבֶדָך  ַאְפָך  ַחר  יִּ ְוַאל  י  נִּ ֲאדֹּ ְבָאְזֵני  ָדָבר  ַעְבְדָך  ָנא 

 ְכַפְרעֹּה.  
הוא שנלחם -ויגש ראשי תיבות שמי: שלום יהודה גראס והויו  

על מידות היסוד שכתבתי על יסוד כמה אלפי עמודים של 
אני נכנס   למה   -התעוררות, ולכן אני נכנס למלחמה הזאת.  

 אחיי? יותר משארלתגר 
יט לֹו ַהֶמֶלְך ֶאת  כתוב במגילת אסתר )ד יא( "ְלַבד ֵמֲאֶׁשר יֹוׁשִּ

יט ַהָזָהב, ְוָחָיה":  ַׁשְרבִּ
מורי ורבותי שני הצדיקים הקדושים הכי גדולים בישראל 

 ַהֶמֶלְך מאן מלכי רבנן נתנו לי את שרביט הזהב: ,
כשהייתי בחור, מורי ורבי כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר בעל 

כד לערך, ביקש -שנה בשנת תשכ"ג   71דברי יואל, כשהייתי בן  

ממני שאני יעבוד בכל כוחי לבטל את הפאה נכרית מחסידי 
סאטמאר, והסיפור ידוע לכל חסידי סאטמאר, עם הסיפור של 
האירוע מח של הרבי זי"ע בערב שבת פרשת שקלים שנת 

( לקה בשבץ שהותיר אותו משותק 7691בפברואר  32תשכ"ח )
חלקית ולקוי בתפקודו. שדיבר איתי, לאחר שלא דיבר  עם 
אף אחד בעולם כמה חדשים, ואז התגלה שהמוח שלו עבד רק 
שלא רצה לדבר, והיה קידוש השם גדול. וסיפרתי כבר 

 בדרשותי ולא אעריך בזה כעת.
 

כמו כן ידוע שכ"ק מרן אדמו"ר מחב"ד זי"ע פעל הרבה למען 
רבנים שיחתמו שמשיח   17ביאת המשיח, ואמר שאם יהיו לו  

אז יתגלה לנו, ולא היה יכול להשיג את   -יבא תיכף ומיד ממש 
סכום הרבנים האלו, כי אצל החסידים אף אחד מהם לא רצה 
לחתום, ושלח אלי שליח מיוחד, ואמר לשליח: יש לי רק אחד 
שאני יכול לסמוך עליו שיעשה כל אשר ביכולתו להשיג את 
החתימות, ובא אלי, ויש  לי על זה גם מכתב ממנו, ותיכף 
כתבתי מכתב ארוך שלקח לי שעה וחצי לערך, ותיכף טילפנתי 
לרבנים ואדמורים שיחתמו גם כן, ועבדתי מאוד קשה, וב"ה 
הצלחתי והגעתי ליותר משבעים ואחד רבנים, והשליח עשה 

עותקים: אחד   2מכל המכתבים ספר שלם שהדפיס ממנו רק  
בשביל הרבי, אחד בשבילי ואחד בשביל השליח שעבד על זה, 
להראות לכל הרבנים שכל אלו חתמו על המכתב, והראתי את 
הספר להרב יוסף גוטניק שליט"א כשהייתי באוסטרליה, וגם 
כיבד אותי לומר דרשה על הרבי מחב"ד, ואחר הדרשה כל 
אוסטרליה הלכו על גלגלים, שדיברתי דברים גדולים על 

 האדמו"ר מחב"ד וכו', מי שרוצה אשלח לו הדרשה.

 5גליון מספר  - דרשות האדמור מהאלמין באגרות קודש ובשיחות
בעלונים האלו נגלה, את כל תורת האמת ושיטתו האמתית של הרבי על 

 מצוות צניעות וכיסוי הראש.
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עמודים לכ"ק אדמו"ר מחב"ד מה שצריך   71כתבתי מכתב של  
לעשות לתיקון הדור, וב"ה תיכף עשה מה שביקשתי, ונכתב 

 בעיתון של חב"ד אלגעמיינער דזורנאל אז. ואכמ"ל.
דעת תורה האמיתית של הרבי זי"ע, שהיה נגד הפאה נכרית,  

ורק לאלו שידע שיורידו את המטפחת בכיס, ויתגלו השערות 
]ורק אז בזמנו שאם תלך בפאה שלהם, או למחללי שבת וכו',  

יהיה ניכר בין יהודיה לגויה ואז אמר ללכת בפאה נכרית, וכמו כן 
אמר כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר בעל דברי יואל זי"ע שסיפר לי 
שבאירופה אמר דרשות בבתי הכנסת,  ורק בבית הכנסת של 
חלשים ביהדות אמר ללכת בפאה, ואילו בבית כנסת השני אמר 

ולכן כל רבני חב"ד אני דן אותם לכף זכות, ללכת עם מטפחת[,  
שלא ידעו ולא קראו את כל האגרות קודש, לכן פסקו כך, אבל 
עכשיו כשיודעים את האמת, ואת דעת תורה של הרבי זי"ע, אם 
לא יחזרו בתשובה ויפרסמו את האמת לאמיתו, את דעת תורה של 
הרבי, אז נקרא שהוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה ונקרא 
אפיקורס )סנהדרין דף צט(, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים 

וזה פי אלף יותר גרוע   -טובים   אין לו חלק לעולם הבא. 
שכאילו הרבי יצא נגד   שמביישים  את הרבי בבזיון הכי גדול, 

ועל כן   –פוסקים שאסרו את הפאה נכרית    771הצמח צדק, ועוד  
אם לא יחזרו בתשובה הם כמינים ואפיקורסים וחל איסור 

ואסור   –להחזיק הספרים שלהם ונידונים על פי תורה בשריפה  
 לשאול אותם שאלות בהלכה.

וידוע שהרבי בא לאישה אחת מחב"ד בחלום שלא מוחל להם, כי 
אין לו מנוחה בעולם העליון, שמפרסמים שקרים בשמו ועושים 
מכל נשי חב"ד נשי שמד, שכעת כל הפאות הם עבודה זרה, אז כל 
בית שיש בו פאות של עבודה זרה, זה בית של שמ"ד, שכל 
התפילות וברכות הולכים לעבודה זרה, כמו שביארתי באריכות, 

דרשות על הפאה ועל הלכות עבודה זרה בכל פרטיה   322ביותר מ  
   222217171ודקדוקיה, ואפשר לשמוע בקו 

ועכשיו נבאר קצת על קצה המזלג, מה נקרא מגלה פנים בתורה 
 שלא כהלכה ?

תשובה: שמפרש את התורה ומצוותיה בצורה בלתי נכונה. ונחלקו 
 הראשונים והאחרונים בהסבר הדבר: 

  כגון, שמראה את עצמו כאילו הוא יודע בסתרי תורה, והוא"
אומר על הנגלה שאינו אלא משל, ולא היתה כוונת ה' אליו כלל; 
כגון, שעל איסור אכילת חזיר הוא אומר, שאין כוונת התורה שלא 
יאכל אדם בשר חזיר, אבל מה שאסרה תורה בשר חזיר הוא משל, 
שלא יהיו מידותיו של האדם מגונות ומלוכלכות". )מאירי אבות 

 פ"ג, מי"א(

 .יש מפרשים: מעיז פנים לעבור על מצוות התורה בפרהסיא 

 באור החיים הקדוש ויקרא כו: המטהר את הטמא 

  שליח ציבור שאינו רוצה להתעטף בציצית ואומר שנאמר
"וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם", ומי שאינו 
עושה כל המצוות לא יתעטף בציצית, מודיעים אותו שטעה 

ואם לא חזר כיון שמעיז פנים לגלות פנים   -בפירוש המקרא  
בתורה שלא כהלכה, מעבירים אותו. )דרכי משה על אורח חיים 

 סימן נג אות י(.

  תניא, רבי אומר על כל עבירות שבתורה, יג ע"א   ראה שבועות

יום הכפורים מכפר, חוץ   -בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה  

מאי טעמא דרבי? דתניא:   מפורק עול ומגלה פנים בתורה... 
י ְדַבר ה' ָבָזה    )במדבר טו, לא(  זה הפורק עול ומגלה פנים   -כִּ

 בתורה".

  " :בתורה? פירש רש"י: "מגלה מגלה פנים פירוש הביטוי "
פניו כגון בחוצפא ובגלוי עזות  בא על דברי תורה    -פנים בתורה  

)סנהדרין דף צט:( מנשה שהיה יושב ודורש באגדות של דופי לא 
היה למשה לכתוב אלא ותמנע היתה פלגש, וילך ראובן בימי קציר 

מדאפקיה קרא בלשון בזיון,   -חטים )בראשית ל(... ומגלה פנים  
הוא   -וזה בוזה דברי תורה הוא". מבואר מדבריו, שגילוי פנים  

 עזות פנים, ומשמעותו הבעת חוצפה.

  לשון הגמרא שהביא רש"י, בסנהדרין דף צט ע"ב: "...מבזה

...מגלה   -מגלה פנים בתורה שלא כהלכה הוי.    -תלמיד חכם עצמו  
כגון מנשה בן חזקיה )שאמרו שם היה   -פנים בתורה כגון מאי?  

מתחצף לומר שיש בתורה דברים של דופי(. ...המבזה תלמיד חכם 

עצמו מגלה פנים בתורה הוי... הני דאמרי מאי אהנו לן רבנן? 
לדידהו קרו, לדידהו תנו. אמר ליה אביי: האי מגלה פנים בתורה 
נמי הוא". מבואר שלכל הדעות שם, ענין גילוי הפנים הוא ענין של 
חוצפה. וכן לשון הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ג הלכה יא: 
"העושה עבירות ביד רמה כיהויקים בין שעשה קלות בין שעשה 
ים בתורה  חמורות אין לו חלק לעולם הבא, וזהו הנקרא מגלה ָפנִּ

". כלומר, שהעיז מצחו וגילה פניו ולא בוש מדברי תורה מפני  
ים כאן הם, איפא המצח. וגילויו מורה על חוצפה, ההיפך  ַהָפנִּ

 מבושה.

ועיין סוטה דף מב:, תענית דף כה ע"א:, ראה מסכת כלאים ט 
משנה ג:, מסכת דרך ארץ פרק א הלכה א: "דרכן של תלמידי 
חכמים... יושב ומתעטף בכסותו לפני רגלי חכמים". כלומר 
שמכסה את פניו בפניהם. ממילא מי שאינו עושה כן נחשב לחצוף, 

במקום להסתירם. ראה קידושין דף לג ע"א:, מסכת פניו  המעיז  
כלה רבתי פרק ב הלכה ב "פעם אחת היו זקנים יושבים, עברו 
לפניהם שני תינוקות, אחד גלה את ראשו, ואחד כסה את ראשו. 

...נמצא אותו תינוק ממזר ובן הנדה... 'אחד גלה את ראשו', שמע 
מינה גלוי ראש עזות תקיפא הוא". חוצפתו היתה משום שהיה זה 
בפני החכמים. כ"כ בביאור הגר"א או"ח סימן ח, ב. ראה עוד 
ָשה  מסכת מועד קטן דף כה ע"א:, ראה ירמיהו פרק ג, ג: ּוֵמַצח אִּ
ָכֵלם. פירש רד"ק: "והיה לך מצח כאשה זונה  זֹוָנה ָהָיה ָלְך ֵמַאְנְת הִּ
שאינה בושה מנאפופיה ומרימה מצח ומעיזה פניה". ובמצודת 

אבל יש לך מצח מגולה כדרך אשה זונה שאינה   -דוד: "ומצח  
מכסת מצחה בעבור בושה, מה לא כדרך הצנועות שמכסות מצחן 
י  אם יקרה להן דבר בושה". ראה עוד בעזרא ט, ו: ֱאֹלַהי בְֹּׁשתִּ
י ֲעֹונֵֹּתינּו ָרבּו..., שמואל ב פרק  ים ֱאֹלַהי ָפַני ֵאֶליָך כִּ י ְלָהרִּ ְכַלְמתִּ ְונִּ
י ַאְבָׁשלֹום  ְזַעק ַהֶמֶלְך קֹול ָגדֹול ְבנִּ יט, ה: ְוַהֶמֶלְך ָלַאט ֶאת ָפָניו ַויִּ

י: פירש רלב"ג: " ָלַאט ֶאת ָפָניו   י ְבנִּ כסה את פניו כי   -ַאְבָׁשלֹום ְבנִּ

ים ְבָיד ָרָמה.  ְשָרֵאל יְֹּצאִּ היה בוש"., בספר שמות יד, ח: ּוְבֵני יִּ
ובתרגום אונקלוס: "ובני ישראל נפקין בריש גלי". וכן בזוהר 
פרשת בא דף לח ע"א: "אפיק לון בריש גלי הדא הוא דכתיב 
)במדבר לג( יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים". וכן 

'בריש גלי' בבמדבר פרק טו, ל; ופרק לג,   -התרגום של 'ְבָיד ָרָמה'  
 ג.

ּלּוֵלי  ֹּא ָנָשא ֶאל גִּ ראה עוד במסכת סנהדרין דף פא ע"א: "ְוֵעיָניו ל
ְשָרֵאל   שלא הלך בקומה זקופה". כלומר שהפגם בהליכה   -ֵבית יִּ

 בקומה זקופה הוא הגבהת העינים בגאוה.

 ועכשיו נקרא לכם מה שהרבי כותב:

 באגרות קודש, כרך ו, א'תרמז 
 ב"ה, י"ט סיון, תשי"ב

 .ברוקלין
 !שלום וברכה

ג( במ"ש בענין גילוי הראש, הנה מצטער אני במאד  ...
ע"ז... וצריך הי' לחפש ]...[ האופנים המתאימים שיתוקן 

בחלוקי הדיעות שיש  לע"ע  ענין כיסוי הראש מבלי להכנס 
בזה )הר"מ אלשקר, הצ"צ וכו' וכו', מלבד התשובה 
שנדפסה מאז אה"ע סוף חלק א' סי' קל"ט, הנה נמצאה 
ונדפסה בשער המילואים חלק א' סימן מ"ה ועיין ג"כ 
חידושי הצ"צ על הש"ס ברכות ה, א(, וכן בנוגע לגילוי 
הזרוע צריך ג"כ לעשות בזה ע"פ המבואר בש"ס ופוסקים 
מענין דת משה ויהודית אשר בזה, וכשיתוקן הנ"ל הרי 

 .במשך הזמן יש לקוות שיוכלו לעשות תיקון אחר תיקון

הערות: נשאלתי מרב אחד חסיד חב"ד, איך אתה 
אומר שאסור ללכת בפאה נכרית? הלא הרבי אמר 

 דווקא ללכת בפאה נכרית?



עניתי לו תשמע השיעורים שאני נותן עכשיו באגרות קודש, ותראה 
שהרבי אמר ללכת במטפחת, ולא ללכת בפאה נכרית, ותודה רבה על 

 השאלה, ובזכותך אני יתן שיעורים באגרות קודש.
מכאן רואים, איך שהרבי מביא את הצמח צדק לאיסור, ומציין 

 לעיין בצמח צדק, ושם כותב לאיסור בפאה נכרית.
 הצמח צדק שם בדף ו כותב שמה שדיברו פאה נכרית זה רק בחצר,

)ברכות ה עמוד ב'( כתב הצמח צדק והגמרא ס״ל דמדינא זהו    ושם 
והאם נאמר   .שער באשה ערוה בכל מקום. ואיך שייך בזה מנהג כלל 

שאם ירצו לנהוג הנשים לילך בימי הקיץ בשוק מגולה, נאמר שאין 
בזה משום שוק באשה ערוה, שהרי נהגו כן. ישתקע הדבר ולא 
יאמר, דכיון שהוא ערוה לא מהני מנהג. ותדע מדוע צווח הנביא 
ישעי׳ סי׳ ג׳ יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה כו׳ הרי נהגו כן. אלא 
וודאי מנהג זה הוא אותיות גהנם כמ״ש השל״ה, עכ"ל הצמח 
צדק.וכל שכן פאה נכרית שמנהג זה השתרבב מהאפיקורסים כמו 

 !שכתב בדברי חיים
 

אלא י״ל   :ונסיים בדברי הצמח צדק כי האריכות גדול וממשיך שם 
עפמ״ש בספר עצי ארזים סי׳ כ״א סק״ב וז״ל: בש״ס דפוס פפד״מ 
בנזיר )דף כ״ח( כתב על הגליון נ״ל היתר מכאן לשערות שנשים 
נשואות נותנות בראשיהן וכו׳, עכ״ל, והיינו מהא דאמרינן התם 
נזרק עליה אחד מן הדמים אינו יכול להפר בד״א בתגלחת הטהרה 
אבל בתגלחת הטומאה יפר שיכול לומר אי אפשי באשה מנוולת. רבי 
מאיר אומר אף בתגלחת הטהרה יפר, שיכול לומר אי אפשי באשה 
מגלחת. ואמרינן בגמרא ות״ק סבר אפשר בפאה נכרית. ור״מ סבר 
איידי דזוהמא לא ניחא ליה, ומדקאמר אפשר בפיאה נכרית אלמא 
דאשה נשואה מותרת בפיאה נכרית, וטעה בזה טעות גדול דלדבריו 
תיקשי לרבי מאיר שיכול לומר אי אפשי באשה מגלחת הרי אינה 
יכולה לגלות שערה, ואטו מי לית ליה לרבי מאיר דת משה ויהודית. 
אלא ודאי מיירי כשהיא בבית בפני בעלה א״כ אין ראיה מזה להתיר 
פיאה נכרית, וכן אין ראיה ממתניתין דשבת יוצאה אשה בחוטי שער 
וכו׳, די״ל דמיירי בפנויות שדרכן לילך בגלוי הראש כו׳ עכ״ל. ועל 
דרך זה נאמר ג״כ בענין בת צדעא, אף לפירוש זה דהערוך זהו מיירי 

ולא לילך כן בחוץ ח״ו. גם בערוך ערך   .כשהיא בבית בפני בעלה 
אנדיפי פי׳ בענין אחר ענין בת צידעא. ועוד דהא אחר חורבן בהמ״ק 
אמרו למנוע ענין בת צדעא. ואיך שיהיה הדבר פשוט שאין מזה שום 
ראיה ח״ו לדברי מהר״ם אלשקר. והסוגיות דשבת פרק במה אשה 
הנ״ל שוברות דבריו לגמרי. אך כמדומה העצ״א לא עיין בש״ג פ״ו 
דשבת, שהביא ראיה דבנשואה איירי. וכן מ״ש יוצאה אשה בחוטי 
שער מיירי בפנויות, א״כ מיירי בבתולות וז״א דהא אמרינן בגמרא 
שם ובלבד שלא תצא זקנה בשל ילדה. מיהו רש״י פי׳, בחוטי שער 
שקולעת בהן שערה. עי׳ במ״א סי׳ ע״ה שהבאר שבע חולק על הש״ג, 
וכ״כ בעט״ז שם. והמ״א מסכים להש״ג. ועי׳ נידון פיאה נכרית 
בסוף סנהדרין )דקי״ב ע״א(, וספ״ק דערכין, ובערוך ערך פאה 
הראשון והשני דמקפת ראשה ולא מכסיא. אך אפילו את״ל בפיאה 
נכרית כהש״ג, אבל גבי בת צידעא עכצ״ל דמיירי בבית ובחצר עיין 
 כתובות פרק המדיר )ע״ב ב׳( ובתוס׳ שם דבחצר שרי. וקצת ראי׳
דבפאה נכרית לא שרי רק בחצר מדאמרינן בשבת )ס״ד בי( הכל 
ככבול, ואמאי עזיב פיאה נכרית. אלא דבפיאה נכרית גם בחול אינו 

  .מותר רק בחצר, עכ"ל הצמח צדק
 

השדי חמד כותב תצא בלא כתובה, הרב אלישיב בשיעורו משנת 
 תשס"ט, הרב עובדיה בשיעור תשע"א

ויש הרבה פוסקים שאומרים, שאם האשה הולכת ברשות הרבים 
בפאה נכרית, היא עוברת על דת משה יהודית וצריכה להתגרש, 

 ותצא בלא כתובה.
ראה עוד מה שכתבו על עוברת על דת יהודית: הגאון רבי נח חיים 
צבי אב"ד אה"ו )בעל עצי אלמוגים, ומעין החכמה(, בספר עצי 

 ארזים )על אהע"ז( סי' כ"א סק"ב.
הגאון רבי אלעזר בעל שמן רוקח. בצוואתו הנדפסת בספרו יבין 

 שמועה על התורה )קראקא תרס"ד(,
הגאון רבי ברוך ייטלש מפראג בעל טעם המלך על השעה"מ. 

 ל.“ועוד הרבה פוסקים שאכמ בתשובה מהאהבה ח"א סי' מ"ו,
 
 

 ]המשך גילוי האמת לדור האחרון[

ת  מַּ ְ הּוא ָזָכה ְלִעּבּור ִנש  ֶׁ ְצמֹו ש  ל עַּ ם ֵהִעיד עַּ ּלָ ּסֻּ ל הַּ עַּ ּבַּ ֶׁ ָאנּו רֹוִאים ש 
ה  ּטָ ל ה' ֵאָליו, )ְרֵאה ְלמַּ ֶׁ ּלּות ְנבּוִאית ש  ָהֲאִר"י ז"ל, ְוהּוא ָזָכה ְלִהְתּגַּ

ם  ת עַּ יל אֶׁ ּצִ ִליחַּ ה' ְלהַּ ְ ּלּות( ְוהּוא ָהָיה ש  ית ּוִמְכְתֵבי ִהְתּגַּ ִ ֵעדּות ִאיש 
ֱאלִֹקית  ה וֶׁ ָ רּוָפה ְקדֹוש  ְמָצעּות ּתְ אֶׁ ה, ּבְ ּמָ לּות ָהֲאיֻּ ּגָ ָרֵאל ֵמחִֹלי הַּ ִיש ְ

ְקֵראת " ּנִ ֶׁ דֹוש  ש   ."ַהּזֹוַהר ַהּקָּ

ואם נרצה להבין מעט מדוע זכה לכל זה, אחר ששמענו עדות 
מהמקובל הרב דב קוק הכהן שליט"א על בעל הסולם,   ששבר 
את גופו עד כדי כך שאמר לבעל דבר אני לא מפחד ממך והילך 
עם רגלים יחפות על גבי זכוכיות שבורות כדי להכניע את הקליפה 

 לגמרי, עכשיו כשנלמד את המדרש נבין איך זכה לכל זה?

מדרש רבה במדבר פרשה יד פסקה ו )קהלת ח( באשר דבר מלך 
שלטון וגו' אם מסרת עצמך על המצות לקיים גזירת הקדוש ברוך 
הוא ולבטל גזירות בשר ודם, מה שכרך, בעת שיגזור הקב"ה 
להביא פורעניות לעולם שהוא מלכו של עולם ושליט בכל לעשות 
ככל חפצו ואין מי שימחה בידו )איוב כג( והוא באחד ומי ישיבנו 

אתה תעמוד ותבקש רחמים על הגזירה ונפשו אותה ויעש,  
לבטלה והקב"ה נושא לך פנים והוא מבטלה בזכותך לפי 
שבטלת גזירת בשר ודם לקיים גזירתו לכך נאמר באשר דבר 
מלך שלטון זה הקב"ה בעת שידבר דבר להביא לעולם להודיע 

כמה דתימא )קהלת ג( והאלהים עשה שייראו  שלטנותו בעולם,
מלפניו, תדע מי ימחה על גזירתו ויאמר לו למה תעשה כך, שומר 
מצוה, לכך נאמר )שם ח(, ומי יאמר לו מה תעשה, מי הוא שיאמר 
לו למה תעשה לבריותיך, נחת עמהם במדת רחמים, זהו שומר 
מצותיו הה"ד )שם( שומר מצוה וגו', ומהו לא ידע דבר רע, מדה 
כנגד מדה הוא לא עמד בדבר רע, לכך לא ידע דבר רע )שם(, ועת 
ומשפט ידע לב חכם שישנו חכם לב רואה את הנולד, ומחשב 
הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה, והוא משים 
אל לבו אם היום אעבור על המצות ויש לי עת לעשות חפצי, ואין 
מי שימחה בידי, למחר יבא עת שיעשה הקב"ה בו משפט על 

 שעבר על תורתו וכה"א )שם ב( החכם עיניו בראשו והכסיל... 

ובכח ביאור הזוהר הקדוש וזיכויו לרבים להבינו בלשון הקודש 
ר המשיך את רוח אפינו משיח ה' כמו שכתוב על הפסוק, "  ֶׁ ֲאש  ּבַ

י יֹאַמר לֹו ַמה תעשה  טֹון ּומִׁ לְּ ִׁ ךְּ ש  לֶׁ ַבר מֶׁ " )קהלת ח ד(: בספר ּדְּ
וזאת תהיה מעלת מבוא לחכמת הקבלה )חלק א שער ו פרק ג(:  

מלך המשיח בב"א, כי לשונו לשון הקודש יהיה, ובתיקון הדיבור 
תקום קומת המלכות במלואה. זהו שנאמר, ודבר מלך שלטון. 

 -לכן לו ינתן השלטון הגמור, והיינו סוד התפשטות ארץ ישראל  
 בכל העולם כולו, כידוע, עכ"ל. -בחי' מלכות 

ֲאָמר חז   ף נ )   ל " ָידּועַּ מַּ ת ּדַּ ּבָ ַּ ּמּוד א " ש  ין '(  ה עַּ ּדִ ת הַּ ָאְמָרה ִמּדַּ
ּנּו ֵאּלּו ֵמֵאּלוּ , ה"ִלְפֵני הקב ּתַּ ְ ה ִנש  ל עֹוָלם מַּ ֶׁ לּו .  ִרּבֹונֹו ש  ּלָ ר לֹו הַּ ָאמַּ

מּוִרים  ִעים ּגְ ָ לּו ְרש  ּלָ מּוִרים ְוהַּ יִקים ּגְ ּדִ ל ,  ָאְמָרה ְלָפָניו .  צַּ ֶׁ ִרּבֹונֹו ש 
חוּ עֹוָלם   לֹא מִׁ חֹות וְּ מְּ ם לִׁ דָּ יָּ ה ּבְּ יָּ ְבֵרי חז   -.  ל " ואכמ ,  הָּ ל " ּוְלִפי ּדִ

ה ִמְליֹון ְיהּוִדים  ָ ּ ש  ִ ּ ש  ל הַּ ל ּכָ ִמים עַּ ֵ יבֹות ֲאש  ִ י ְיש  ֵ ִנים ְוָהָראש  ּבָ ֵאּלּו ָהרַּ
ם  ֵ ּ ש  הַּ ִקּדּוש   ל  עַּ ֲחטּו  ְ ש  ּנִ ֶׁ ש  ּו  ְרג הֶׁ ּנֶׁ ֶׁ ֶׁ !!!  ש  ּבּור ש  ּצִׁ ּלַ לֹוַמר  ם  דָּ יָּ ּבְּ ה  יָּ הָּ

רוּ  מְּ אָּ לֹא  וְּ לּו  ַעּצְּ תְּ נִׁ וְּ דֹוש   ַהּקָּ ֹוַהר  ז מֹד  לְּ ּתוֹ ,  לִׁ ַלֲאמִׁ ת  ֱאמֶׁ הָּ ה  זֶׁ , וְּ

ֵלם  ָּ ר ש  ה ֵספֶׁ ן ַהּזֶׁ יָּ נְּ עִׁ י ַעל הָּ ּתִׁ ַתבְּ כָּ ה "   וְּ חָּ ַות ַהּתֹוכָּ צְּ וכן כתב ".  מִׁ
ים   , ל " י הגאון רבי מנחם מענכין הלפרין זצ "הגוב ַהֲהרּוגִׁ ים וְּ ּיִׁ ֲענִׁ הָּ

ים  מִׁ יֵדי ֲחכָּ מִׁ לְּ ת ַהּתַ ה אֶׁ לָּ ל ַמעְּ ֶׁ ין ש  ת ּדִׁ ֵביִׁ ים ּבְּ עִׁ לּות ּתֹובְּ ַמן ַהּגָּ זְּ ּבִׁ
ה  לָּ ַקּבָּ ּו  ד מְּ לָּ ּלֹא  ֶׁ ךְּ ,  ש  ּכָּ ַעל  ם  ֹותָּ א ם  י ִׁ ש  י ל ,  ּוַמֲענִׁ עַּ ּבָ ֹון  ָלש  ה  ְוזֶׁ

ים " הגוב  ר י  ִמ :  י ַעל ֵעץ ַהַחּיִׁ ּזֹוהַּ ר הַּ ת ֵספֶׁ ר ְוָחְכמַּ ֵאינֹו לֹוֵמד ִנְסּתָ ֶׁ ש 
ל ִלּבֹו  ֵהָעלֹותֹו עַּ ה ִחּדּוִדין ִחּדּוִדין ּבְ רֹו ֵיָעש ֶׁ ֲערֹוָתיו ּוְבש ָ ְרָנה ש ַּ ָסמַּ ּתִ

ָרֵאל ִיש ְ ְניּוָתא ּדְ י עַּ רּוגֹות הּוא ,  ּכִ הַּ ְלָחמֹות המשסות ְוהַּ ּמִ ֵזרֹות ְוהַּ ּגְ הַּ
ה  ָלזֶׁ ּגֹוֵרם  הַּ ְצמֹו  עַּ ּלּותֹו ,  ּבְ ּדַּ ל  עַּ בּו  ּיְ ְיחַּ ָעִני  הֶׁ ְעָלה  מַּ ל  ֶׁ ְלָיא ש  מַּ ּפָ ּובַּ

 אור תלמידי הבעל שם טוב זיעא



 הקדמה
תיקון למען השכינה הקדושה ה יעשו  ו יהודים  ה קומו  י 

ולסמכה ולסעדה להשלים את שמו יתברך ואת הכסא כמו 
ְלָחָמה  ס ָיּה מִּ י ָיד ַעל ּכֵּ שכתוב: פרשת בשלח )יז, טז( ַוּיֹּאֶמר ּכִּ

ּדֹּר ּדֹּר.  ק מִּ ֲעָמלֵּ  ַלה' ּבַ
ְרָיא   וזה לשון הזוהר בפרשת בראשית )דף כה ע"א(:  ַ ד ש  ּיָ מִּ

ְלָחָמה ַליהָוה  ס ָיה מִּ י ָיד ַעל ּכֵּ ָמָאה: "ּכִּ ים אוֹּ לִּ ּתְ ְ ש  יּה י''ה ְואִּ ֲעלֵּ
ּדֹּר ּדֹּר" )שמות יז טז(.   ק מִּ ֲעָמלֵּ ומבאר הזוהר שלא יהיה שם ּבַ

בּוָעה    הוי"ה שלם עד  ְׁ ּ ָמה ַהש  לְׁ ְׁ שנשבע הקדוש ברוך הוא ֶשִנש 
ס ָיּה, בתורה למחות את זרע עמלק, כמו שכתוב  י ָיד ַעל ּכֵּ : "ּכִ

ָחָמה   ק ִמּדֹּר ּדֹּר"  ִמלְׁ ֲעָמלֵּ . ופירש רש"י )שמות יז טז( ַליהָוה ּבַ
בכסאו  בחומש: 'ידו של הקדוש ברוך הוא הורמה לישבע 

ס להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית. ומהו   " ולא "ּכֵּ
שנשבע הקדוש ברוך הוא   נאמר 'כסא'? אף השם נחלק לחציו, 

שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק 
כולו. וכשימחה שמו, יהיה השם שלם והכסא שלם'! עד כאן 

סוד הפסוק רומז שזה יהיה על לשון רש"י בחומש. ולענייננו,  
ידי שמשה רבינו בסוד הגלגול יוציא את השכינה הקדושה 
מתוך קליפת הערב רב ששורשם משורש עמלק. ואז, כאשר 
לא ישאר להם חיות מצד הקדושה, על ידי זה הערב רב ימחו 

 ויכלו מאליהם.
 

יּה:  וממשיך הזוהר ואומר: ר ּבֵּ ְתּמָ אִּ ה ּדְ ֶ א מש  ּדֹּר ּדֹּר"? ּדָ ַמאי "מִּ
ר  ית ּדוֹּ לֵּ א" )קהלת א ד(. ְוָהא אּוְקמּוָה ּדְ ר ּבָ ְך ְודוֹּ לֵּ ר הוֹּ "ּדוֹּ
ָתא ָחָדא  ְנּתְ אִּ יּה ּדְ ּבֵּ ָמר  ּתְ אִּ ה ּדְ ֶ א. ְוָדא מש  ּבוֹּ ים רִּ ִּ ּ ש  ִּ ש  חּות מִּ ּפָ

ֶכֶרס ַאַחת.  א ּבְ ּבוֹּ ים רִּ ִּ ּ ש  ִּ ה "ִמּדֹּר ּדֹּר"   פירוש:ָיְלָדה ש  הרמוז ַמה ּזֶ
ה    ומשיב הזוהר: ?  בפסוק הנזכר לעיל  ֶ רבינו הנקרא ֶזה מֹּש 

ר "דור" במקום אחר במקרא,   דוֹּ ךְׁ וְׁ ר הֹּלֵּ "ּדוֹּ  : ּבוֹּ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ש 
א"   ד( ּבָ הלת א  ּוָה  )ק ש  רְׁ ּפֵּ י  ַוֲהרֵּ ה ,  נם לברכ זכרו ו  נ מי חכ

א    )במדרש רבה(:  ים ִרּבוֹּ ִ ּ ש  ִ ּ ת ִמש  חוֹּ ר ּפָ ין ּדוֹּ אֵּ ֶ כמו שהיה   -ש 
ר בדור המדבר שנקראו   ר ָהָרע ", דהרי נאמר עליהם:  "ּדוֹּ "ַהּדוֹּ

ה"  , וידוע שהם היו ששים רבוא במדבר. )דברים א לה(   ַהּזֶ
א" ומכאן ש  ר ּבָ ְך ְודוֹּ ר הֹּלֵּ אחר שביארנו . וְׁ הוא ששים רבוא   "ּדוֹּ

ּדֹּר ּדֹּר" ש  ה כל זאת, נוכל גם כן לדרוש על הפסוק "מִּ ֶ ֶזה מֹּש 

ֱאַמר ּבוֹּ  רבינו ּנֶ ֶ א )במדרש רבה( ש  ים ִרּבוֹּ ִ ּ ש  ִ ָדה ש  ה ַאַחת ָילְׁ ָ ּ ִאש  ֶ ש 
ֶכֶרס ַאַחת   וכוונתם ליוכבד שילדה את משה שהיה שקול   -ּבְׁ

ר  ְך ְודוֹּ ר הֹּלֵּ כנגד ששים רבוא של ישראל. וזהו סוד הפסוק "ּדוֹּ
א"   ר" מתגלגל והולך בכל דור   -ּבָ כי משה רבינו הנקרא "דוֹּ

ודור לצורכם של ישראל, כדי להתפלל עליהם ולהצילם מרעת 
ְלָחָמה   ק הערב רב. אם כן, זהו גם סוד הפסוק "מִּ ֲעָמלֵּ ַליהָוה ּבַ

ּדֹּר ּדֹּר"  ר" עתיד הקדוש   -  מִּ כי על ידי משה רבינו הנקרא "דוֹּ
 ברוך הוא למחות את הערב רב שהם משורש עמלק.

 
 פרק א'

 מה זה ערב רב?
המונח "ערב רב" מופיע לראשונה בסיפור יציאת מצרים 

ם"   :בפרשת בא   שמות  ספר  ֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ ַגם עֵּ פרק י"ב,  )"וְׁ
פירוש הכוונה ל"תערובות אומות   וברש"י פסוק ל"ח(.  

". ובסדר במדבר )פרשת בהעלותך פרק יא ד'( גרים  של 
י  נֵּ ּבְׁ ם  ּגַ ּכּו  בְׁ ַוּיִ ּו  ב ֻ ש  ַוּיָ ֲאָוה  ּתַ ַאּוּו  ִהתְׁ ּבוֹּ  ִקרְׁ ּבְׁ ר  ֶ ֲאש  ֻסף  ַספְׁ ָהא וְׁ "

ר  ש ָ ּבָ ּו  נ ַיֲאִכלֵּ ִמי  ּו  ר מְׁ ַוּיֹּא ל  ָראֵּ ( ִיש ְׁ ם ש ( : י " ש ר ש  ר י פ ו  . "
אלו ערב רב שנאספו אליהם בצאתם ממצרים.   -והאספסף  

וכי  - מי יאכלנו בשר)שם( גם בני ישראל ויבכו עמהם.  -וישבו 
וגם ערב רב לא היה להם בשר והלא כבר נאמר )שמות יב(  

וגו' ואם תאמר אכלום, והלא בכניסתם  עלה אתם וצאן ובקר
אלא לארץ נאמר )במדבר לב( ומקנה רב היה לבני ראובן וגו'  

שנאספו אל   -שמבקשים עלילה. ובאבן עזרא שם: והאספסף  
ישראל ואינם מהם והם ערב רב והמלה כפולה כמו סחרחר 

 חמרמרו.
 

הרשעים והערב רב, לא הרגישו במן רק טעם אחד, הם התאוו 
 אל הבשר מצד כח התאוה שלהם 

ולפי זה בתאוה זו שהתאוו אל הבשר וכבר   שם:...   ובמלבי"ם 
הכת הא' שהם הרשעים והערב רב,   היה ביניהם שני כתות, 

שהם לא הרגישו במן רק טעם אחד מיוחד לבד, ולא היה 
ביכלתם ליהנות הנאת החיך מן הבשר ממילא הם התאוו אל 
הבשר מצד כח התאוה שלהם המתאוה אל הערב לחיך שרצו 

, אבל בני ישראל הצדיקים שהם לטעום טעם בשר וערבתו 
היו טועמים במן גם טעם בשר, לא יתכן שהתאוו אל הבשר 
מצד התאוה להנאת הערב, דהא היה טעם בשר בחכם וטעמו 
ערבתו, רק הם רצו בבשר מצד בחירתם וחשקם אל המועיל 
לפי דעתם, כי הגם שהיו טועמים טעם בשר במן מכל מקום לא 
היה זה אלא טעמו בלבד להנאת החיך, אבל לא אכלו בשר 
ממש כי מלאו בטנם במן לא בבשר, והם בחשבם שהבשר 
מבריא את הגוף ונותן שקוי לעצמותם ומרבה את הדם שזה 
לא יהיה רק אם יאכלוהו ממש, לא אם יטעמו טעמו בחיך, 
ומצד זה בכו אל הבשר לא מצד התאוה שלא היה מקום לכח 
התאוה אצלם כלל כיון שמלאו חוקו בהנאת החיך, רק מצד 
רצון הבחיריי הבוחר בדבר שהוא לו לתועלת, וזה שכתוב 
והאספסף אשר בקרבו שהוא הערב רב הם התאוו תאוה מצד 
כח המתאוה להתענג מן הבשר בהנאת חוש הטעם כי לא 
טעמו טעם בשר כלל. וישובו ויבכו גם בני ישראל הצדיקים 
שלא חסר לתאותם הנאת טעם הבשר בכו לאמר מי יאכילנו 
בשר, שאמרוהו בפה בלבד מצד בחירתם השופט על טיב 
הבשר לתועלת הבריאות ולא נלחצו לזה ע"י כח התאוה 

  שירצה בזה.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A8


 לשמיעת הדרשות באגרות קודש 

 177103330ד חייג עכשיו “וניגוני חב

 אגרות ,קודש כרך טז, ו'קה

כבר   -מ"ש )מה שכתב( אודות כיסוי הראש  
גליתי דעתי זה כ"פ )כמה פעמים(, שכיסוי 
ם  י רב ה ו  נ תי ו נ ו בע ל(  כ טי ( ת  ח טפ במ
, ד עמ יק מ חז ו מ נ אי  , לה ו א נ ות ר ו  בד

ן  ו ופעם  כי פעם  ומדת האשה  שבכל  ע
שערה או רק חלק   בנסיון,  אם לכסות כל 

, מפני שלא תתבייש מפני  מהם או כו'
המלעיגים )אף שאינם אלא בדמיונה, או 
לפעמים גם במציאות( משא"כ )מה שאין 

, הרי אי אפשר להסיר   שייטל  כן( בלבישת 
כשנמצאים במסיבה וכיוצא בו,  שייטל ה 

ת  פי שכותב שתגלח השערו ובפרט כ
, ומה ושניהם מסכימים על זה, הרי זוהי הדרך היותר נכונה 

שתלך בהשייטל מגולה, הרי כבר איזה דורות שאין מקפידים 
אם אין כלל על זה, אלא שכמובן צריך לברר הענין במקומם,  

אבל הענין ]מצ"ע[ מצד עצמו מובן ,  זה בגדר פרצה ח"ו 
לא בערך טוב ]זאת אומרת  ,שייטל  שהסדר לגלח וללבוש 

שיותר לגלח את השער ולשים מטפחת[ מאשר אופנים 
 עד כאן לשונו.אחרים, 

לומדים מזה שלפי הרבי אם אשה מגלחת את הראש, 
לכתחילה צריך להיות מטפחת, רק שהרבי מפחד שבמסיבה 
עם חברות שאין להם כיסוי ראש, תוריד את המטפחת כדי 
שלא תהיה מוזרה, ואי אפשר לעשות את זה עם הפאה, כי אי 
אפשר את הפאה לשים בכיס, כמו שמבואר במקום אחר דברי 

 הרבי שכך אמר בפירוש.  

Igrot Kodesh, Volume 16,  ו'קה 
What is written about head 
coverings - I have already stated 
my opinion on many occasions 
that in present generations 
covering one's hair with a head 
scarf will not last, for the woman 
is put to the test time and time 
again regarding whether to cover 
all her hair, or just part of it, etc., so 
that she won't be shamed by those 
who mock her (although it may only be a figment of 
her imagination, and sometimes it is actually so). This 
is not at all the case with a sheitel, for one cannot 
remove her sheitel when one is at a gathering and the 
like. All the more so if, as it is written, that she cuts 
her hair, and both husband and wife agree to this, 
then this is the best possible way. And if she wears 
an uncovered sheitel, it has been generations since 
anyone has been stringently against this, but of course 
one should clarify the custom of the community, to 
find out whether or not this is viewed as a breach, 

 6גליון מספר  - דרשות האדמור מהאלמין באגרות קודש ובשיחות
בעלונים האלו נגלה, את כל תורת האמת ושיטתו האמתית של הרבי על 

 מצוות צניעות וכיסוי הראש.
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, to find out whether or not this is viewed as a breach, Heaven forbid. But in and of itself, it is clear that 
the custom of shaving the head and wearing a sheitel is not the best choice [that is to say, it is preferable 
to cut the hair and wear a tichel] over other possibilities. 
[end of quote from Rebbe] 
We learn from this that according to the Rebbe, if a woman shaves her head, then l'chatchila she should wear a 
tichel. But the Rebbe feared that at a gathering with other women, where a woman's friends are not covering 
their hair, the one who is covering her hair will remove her tichel so as not to appear strange. That is not 
possible with a wig, because you can't just put a wig in your pocket, and the Rebbe wrote about this elsewhere, 
saying this explicitly. 

 א“אור תלמידי הבעל שם טוב זיע

 המשך גילוי פני הערב  רב לדור האחרון

ובספר בלעם ובניו עם הערב רב היו מצד הרע של הבל 
ואתה אחי פקח עיניך עמק המלך )שער יד פרק קז(:... 

, והכוונה וראה על דרך סוד האמת דברי אלהים חיים

שצריך שתדע שמשה רבינו ע"ה היה גלגול הבל, וסימנך 
משה נוטריקון, מ'שה ש'ת ה'בל, נמצא אם תדקדק תמצא 

'בי"ת למ"ד' של הבל הם בעצמם ה'למ"ד בי"ת' של 
בלע"ם, ו'ה"א' של משה היא 'ה"א' של הבל. כי משה רבינו 

ע"ה ובלעם היו שניהם מחומר וגזע אחד, אלא שצריך 



ש'והאספסף אשר בקרבו התאוו ואמר משה כשראה  
]במדבר י"א ד'[ אמר משה אם ישראל חוטאים ולא   תאוה' 

תשא חטאתם, יותר טוב שתהרגני מפני שהערב רב יגברו, 
ובהתגברות הערב רב נמצא אשר גוברות צד הרע של הבל, וצד 
הטוב ידחה ממנו. וזהו שאומר 'אם ככה את עושה לי' ]במדבר 
י"א ט"ו[, שלא תמחול לישראל, אלא שיגבירו הערב רב, יותר 
טוב שתהרוג אותי ואל אראה ברעתי, פירוש שיגבור עלי צד 

 ' מות ה לע  ב הרע בצדי, פירוש הרע של הבל. וזהו סוד, 
, פירוש כשיבלע הבל נצח' ]ישעיהו כ"ה ח'[ ראשי תיבות,  ל 

המות שהוא צד הרע של הבל, אז 'ומחה ה' אלהים דמעה מעל 
כל פנים' ]ישעיהו כ"ה ח'[, כביכול מהפנים העליונים חכמה 

ובזה ובינה, וגם מ'רחל מבכה על בניה' ]ירמיהו ל"א י"ד[.  
ידעת שמשה ובלעם היו משורש אחד, בזה תבין מה שאמרנו 

, ]זוהר 'בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, ומנו בלעם' 
שמות כ"א ב'[ על היותם שניהם מגזע אחד וחומר אחד, זכה 
לנבואה, כמשה בסטרא דיליה דקדושה, כך הוא בטומאה, 

 להבדיל בין טמא לטהור ובין קודש לחול, עכ"ל.

ָרֵאל  ֵעֶרב ַרב ַמֲחִטיִאים ֶאת ִיש ְׂ

מכאן אנו למדים כמה קשה קליפת הערב ומדוע נלחמים הם 
בצדיקי האמת ובשליחי משה רבנו ע"ה ובמשה רבנו עצמו 
ממש שאינם מאמינים בתורת משה ורבי שמעון בר יוחאי 
שזכה לניצוץ משה רבנו כדכתב בשער הגלגולים, ]ראה 
באריכות אור הזוהר[, שכתב בזוהר רעיא מהימנא )פרשת 
ְגָללֹו ֶנֱאַמר  ָוָרע, ב ִּ ְוֵעץ טֹוב  נשא קכ''ו.(: ]בלשון הקודש[, 
ם ְוגֹו'.  יִּ ָ קו  ַהמ  ְמת ְ ם ַוי ִּ יִּ ַ ֵלְך ֶאל ַהמ  ְ ש  ֹוֵרהו  ה' ֵעץ ַוי ַ )שמות טו( ַוי 
ַעל  ל טֹוב ָוָרע, וְׂ ֶ ם ָהיוּׁ ֵעץ ש  ָ לּׁ ָרֵאל ִעם ֵעֶרב ַרב, כֻּּׁ ָהיוּׁ ִיש ְׂ ֶ ם ש  וּׁ ּׁ ִמש 
ֵעֶרב  ֶ ַמן ש  ִבזְׂ מֹאל. וּׁ ד ש ְׂ יֹו ַמר ִמצַּׁ ֶחצְׂ ד ָיִמין, וְׂ יֹו ָמתֹוק ִמצַּׁ ֶזה ֶחצְׂ

ָרֵאל,   ד ָהָרע, ַרב ָהיוּׁ ַמֲחִטיִאים ֶאת ִיש ְׂ צ ַ ם מִּ ָ ו  ָהיו  ֻכל  ל  אִּ ָהָיה כ ְ
ב  תו  כ ָ ֶ ם. ֶזהו  ש  יִּ ַ מ  מֹו אֹותֹו ֵעץ ַמר ב ַ ים כ ְ ירִּ ְהיֹות ְמרִּ ם ָחְזרו  לִּ יִּ ַ ְוַהמ 
ים ֵהם. ְוֵעץ ַמר  י ָמרִּ ָרה כ ִּ ָ מ  ם מִּ ֹות ַמיִּ ת  ְ ש  בֹאו  ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלו  לִּ ַוי ָ
ם  , אֹוָתם ַמיִּ ְעָלה  ַחת ב ַ ַ ם ָסְטָתה ת  ֹוָטה. אִּ ְסיֹון ַהס  מֹו נִּ א כ ְ ֶזה הו 
ְטָנה   ָבֶהם ָצְבָתה בִּ ו  ים,  ירִּ ְהיֹות ְמרִּ ים לִּ ים אֹוָתם חֹוְזרִּ קִּ ְ ש  ַ מ  ֶ ש 
ְזְרָעה ָזַרע,  ְונִּ ָתה  ק ְ ב? ְונִּ תו  ם לֹא ָסְטָתה, ַמה כ ָ . ְואִּ ְוָנְפָלה ְיֵרָכה 

ם.   יִּ ָ קו  ַהמ  ְמת ְ אן ַוי ִּ ן. ַאף כ ָ יָדה ב ֵ מֹולִּ ֹות ֶאת   -ו  ה ְלַנס  מֹו ֶזה ַיֲעש ֶ כ ְ
ְררו   ְתב ָ יִּ יב(  ב )דניאל  תו  כ ָ ֶ ֶזהו  ש  ָהַאֲחרֹוָנה,  ה  ָ ֻאל  ג ְ ב ַ ָרֵאל  ש ְ יִּ

ים   ַרב ִּ ְרפו   צ ָ ְויִּ ו   נ ְתַלב ְ .   -ְויִּ ֹון י ָ ס  נ ִּ ב ַ ים  ְועֹוְמדִּ ֹוב,  ַהט  ד  צ ַ מִּ ֵהם  ֶ ש 
ִעים   ָ ש  יעוּׁ רְׂ ִ ש  ִהרְׂ ד ָהָרע   -וְׂ ֶהם )יחזקאל יג( ֵהם ִמצַּׁ ם ב ָ ְתַקי ֵ ְויִּ  ,

, ְוהֹוֵרג אֹוָתם.  ָרֵאל לֹא ָיבאו  ש ְ  ְוֶאל ַאְדַמת יִּ

לוּׁת אוּׁ בֹו ֵמַהגָּׁ ַֹהר ַהֶזה, ֵיצְׂ  ֵסֶפר ַהזּׁ

ָיִבינוּׁ   יִלים  כִּׁ ש ְׂ ַ ַהמּׁ ָלָלם   -וְׂ גְׂ בִּׁ ים,  ַהַחיִּׁ ֵעץ  א  הוּׁ ֶ יָנה, ש  ַהבִּׁ ד  ִמצַּׁ
ר ֶזה  וּׁ ִחבּׁ ַֹהר ָהָרִקיַע, בְּׁׂ זּׁ ִהרוּׁ כְּׁׂ ִלים ַיזְׂ כִּׁ ש ְׂ ַ ַהמּׁ ֶנֱאַמר )דניאל יב( וְׂ
ה  ֶ ֵאלּׁ ָבה. בְּׁׂ וּׁ ש  יֹוָנה תְּׁׂ ַֹהר ָהֵאם ָהֶעלְׂ ַֹהר, ִמזּׁ א ֵסֶפר ַהזּׁ הוּׁ ֶ , ש  ךְׂ ְׂ לּׁ ֶ ש 
ים,  עֹם ֵמֵעץ ַהַחיִּׁ ָרֵאל ִלטְׂ ֲעִתיִדים ִיש ְׂ ֶ ם ש  וּׁ ּׁ ִמש  יֹון, וּׁ לֹא ָצִריךְׂ ִנסָּׁ
ֶהם )דברים  ם בָּׁ ַקיֵּׁ ִיתְׂ ת, וְׂ לוּׁ אוּׁ בֹו ֵמַהגָּׁ ַֹהר ַהֶזה, ֵיצְׂ א ֵסֶפר ַהזּׁ הוּׁ ֶ ש 

ֹו ֵאל ֵנָכר, עכ"ל הזוהר הקדוש.  ֵאין ִעמּׁ וּׁ וְׂ ֶחנּׁ ָדד ַינְׂ  לב( ה' בָּׁ

מלחמת מצווה שמחויב כל יהודי למען יחוד קודשא בריך 
 הוא ושכינתיה, כדכתיב מלחמה לה' בעמלק מדור דור

כדאמרו חז"ל על דברי וזוהי שורש כל המלחמה של הערב רב 
ם  ַלִּ ָ ש  ֹר ַעל ְירו  ר ָאְמָרה צ  ֶ ן ָאָדם ַיַען ֲאש  הנביא יחזקאל )כו ב(: "ב ֶ

ֵאָלי   ה  ָנֵסב ָ ם  י ִּ ָהַעמ  ֹות  ְלת ד ַ ָרה  ב ְ ְ ש  נִּ ָהֳחָרָבה ֶהָאח  ָאה  לְׂ ָ . ִאמּׁ "
לא ישוו בגדולה   -וברש"י בראשית )כה כג(: מלאם יאמץ  

)יחזקאל כו(  אמלאה החרבהכשזה קם זה נופל וכן הוא אומר, 
לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים, עכ"ל רש"י ז"ל. 

ומשיח )שער יד פרק קכו(, כתב:...    עמק המלך ובספר    -
הנקרא בר נפלי, על שם סוד ביום ההוא אקים את סוכת דוד 

 . ת פל נו י   ה ת ל פ נ י  כ י  ל י  ת יב ו א י  ח מ ש ת ל  א ' מר,  א נ ו
קמתי' ]מיכה ז' ח'[, ואויבתי היא ]לילית[ חייבתא, שונאת את 

ד   ו ס ב  , ה מ ו ק ת ה  י ה י א  ל ה  ל  , ה נ י כ ש ה ה א ל מ א '
ובזה   -, עכל"ק.  כשזה קם זה נופל ]יחזקאל כ"ו ב'[,    החרבה' 

תלוי סוד ושורש גאולת עם ישראל היהודים הקדושים, וזוהי 
מלחמת מצווה שמחויב כל יהודי למען יחוד קודשא בריך 

 הוא ושכינתיה, כדכתיב מלחמה לה' בעמלק מדור דור.  

 פרק ב'

ה ִנדָּׁ יֵניֶהם, כְּׁׂ ִבים בֵּׁ ְׂ ֹוש  יּׁ ֶ יִקים ש  דִּׁ ָבם ַלצַּׁ ָ מֹוש  ִאים בְּׁׂ ְׂ ַטמּׁ  ֶעֶרב ַרב מְׂ

איתא בתיקוני זוהר )תיקון יג דף כז:(: על הפסוק )תהילים 
ים וגו'   עִּ ָ ֲעַצת ְרש  ר לֹא ָהַלְך ב ַ ֶ יש  ֲאש  ֵרי ָהאִּ ְ פרק א פסוק א(: ַאש 
ֶרְך   ד ֶ ים, ב ַ עִּ ָ ֲעַצת ְרש  ר לֹא ָהַלְך ב ַ ֶ יש  - ֲאש  ל ָהאִּ ֶ תֹו ש  ָ ל  ְתהִּ ֵרי ו  ְ - ַאש 
ב.  ָ ים לֹא ָיש  ב ֵלצִּ ָ ְבמֹוש  אים לֹא ָעַמד ו   חֹטִּ

י"ה. רֹאש   ר ֱאהִּ ֶ י"ה ֲאש  א ֱאהִּ . הו  יש  ֵרי ָהאִּ ְ בלשון הקודש: ַאש 
ְוֶזה  ְרֶמל.  כ ַ כ ַ ְך  ְך ָעַליִּ ֵ ַז[ רֹאש  יר  ִּ ֶנֱאַמר ]ש  ְוָעֶליָה  ים  ִּ ְלָכל ָהָראש 
בֹו  ל ַיד. ו  ֶ ין ש  ילִּ פִּ ְ ָמן. זֹו ת  ַאְרג ָ ְך כ ְ ֵ ת רֹאש  ַ . ְוַדל  ל רֹאש  ֶ ין ש  ילִּ פִּ ְ ת 
ם  ֵ ֵרי ש  ְ ם ַאש  ֵ ן בראשי"ת ש  י ]ְוַעל כ ֵ רִּ ֵ ֶזה ָהָאש  ים ְלַבת ב ָ חִּ ב ְ ַ ְמש 
נֹות. }ֵהם  י ב ָ נִּ רו  ְ ש   י אִּ ֵרי כ ִּ ְ ַאש  ית ל[ ב ְ ִּ ֵראש  ב ]ב ְ תו  כ ָ ֶ א ש  ת[ ֶזה הו  ב ַ
ֵנס  כ ָ י לִּ ֹוֶכה  ז י  מִּ ה{  ָ דֹוש  ַהק ְ ָנה  י כִּ ְ ַהש   ֶאת  ים  ֲעלִּ ַ מ  ֶ ש  ים  יקִּ ד ִּ ַהצ ַ
ל ֵעץ  ֶ ד ש  צ ַ יא ֵעָצה ָרָעה מִּ הִּ ֶ ים. ש  עִּ ָ ֲעַצת ְרש  ר לֹא ָהַלְך ב ַ ֶ ה, ֲאש  ָ מ  ָ ש 
ים  אִּ ָ ְבֶדֶרְך ַחט  [ ו  א"ל ְוָנָחש  ֵ מ  ים. ֶזה סִּ עִּ ָ י ָהְרש  ת טֹוב ְוַרע. ]מִּ ַהד ָ
ֶרְך  ן ד ֶ ֵלי ל[ כ ֵ ְ ש  ה  ]מִּ ֱאַמר ב ָ נ ֶ ֶ ים. זו  ש  אִּ ָ ֶרְך ַחט  לֹא ָעַמד. ֵאיֶזה ד ֶ
ב.  ַ ים לֹא ָיש  ב ֵלצִּ ָ ְבמֹוש  יָה וגו'. ו  ִּ ָמֲחָתה פ  ה ְמָנָאֶפת ָאְכָלה ו  ָ ש   אִּ
ָאה  ְ יא ְמַטמ  הִּ ֶ ל ֶעֶרב ַרב. ש  ֶ ם ש  ָ מ  ים זֹו ]לילי"ת[ אִּ ב ֵלצִּ ַ ֵאיֶזה מֹוש 

ָבה.   ָ מֹוש  ה ב ְ ד ָ נִּ ֵכן ֶעֶרב ַרב ]) כ ְ ִאים } 1וְׂ ְׂ ַטמּׁ ָבם 1([ מְׂ ָ מֹוש  { }א#{ בְּׁׂ
ה  ִנדָּׁ יֵניֶהם, כְּׁׂ ִבים בֵּׁ ְׂ ֹוש  יּׁ ֶ יִקים ש  דִּׁ אֹותֹו 1. } ַלצַּׁ ְתַדֵבק ב ְ ִּ מ  ְ י ש  מִּ { ו 

ֵעץ  ֹו ְוָהָיה כ ְ ֹוָרה. נֹאַמר ב  ל ַהת  ֶ ֶתר ְוָהרֹאש  ש  א ַהכ ֶ הו  ֶ אשר"י. ש 
ֹול } ב  ֹו ְוָעֵלהו  לֹא יִּ ֱאַמר ב  נ ֶ ֶ ים ש  ם. ְוֶזה ֵעץ ַהַחי ִּ ְלֵגי ָמיִּ ַ ל ַעל פ  תו  ָ ש 

3  :} 

----------------------------------- 

יֵבי ַהזֹוַהר:   היות וחז"ל גילו לנו שהערב רב הם   }א#{ ְנתִּ
המעכבים את ביאת המשיח, וכל הצרות מחמתם, והזוהר 
הקדוש מלא מזה בהרבה מקומות, ליקטנו מראה מקומות 

 ]ראה נתיבי הזוהר בהוספות אות א[. נרחב ובהיקף נפלא:

-------------------------------- 

מטמאים במושבם, ביאור שמטמאים במושב,  {1}אור הזוהר: 
שאם הצדיק יושב עמהם מטמאים אותם כנדה שמטמאה 



מטמאים במושבם, ביאור שמטמאים במושב,   { 1} אור הזוהר:  
שאם הצדיק יושב עמהם מטמאים אותם כנדה שמטמאה 
במושב. לכן אין להצדיק לשבת איתם ביחד, כי נדבק 

 מטומאתם.

עוד אפ"ל: שהצדיק האמיתי שיושב עם הערב רב נראה 
בעיניהם כנידה שהייתה מופרשת, כך הצדיק מופרש מהם, כי 
כל מחשבותיהם של הערב רב הם רק על כסף וזהב וכבוד, 

הוספות   -כמבואר בהקדמה לעץ חיים )ראה מטעמי הזוהר  
 אות א'(. 

{ זאת אומרת שכדי לזכות להקמת שכינתא מעפרא חייבים 2} 
להתרחק מהערב רב, וכדי להינצל מהערב רב, צריך לעסוק 
בזוהר הקדוש, כמבואר בכמה מקומות )ועיין תיקוני זוהר דף 

 כ"א(. 

שמלתך , שהתלמידים שלו לא יבולו. כמו  ועליהו לא יבול {  3} 
שמלתך היא המצות הלבוש של הנשמה כמו   לא בלת מעליך 

שכתב השלה"ק שמהמצות נעשה מלבושים, וידוע מה דאיתא 
בזוהר הק' שרמ"ח מצות עשה ושס"ה מצות לא תעשה 
שבתורה מכוונים נגד רמ"ח איברים ושס"ה גידים שבאדם, 
ואם פוגם במצות עשה פוגם באותו האבר שכנגד המצוה, וכן 
בלא תעשה פוגם באותו הגיד שכנגד המצוה. ]וראה באריכות 

 בזוהר תהלים חלק יב בסוף הספר[.

 פרק ג'

 לא באלה בחר ה' כי אם בזרעו יעקב

ם  ַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאתָּׁ ובסדר שמות )פרשת בא פרק יב, לח( וְׂ
אֹד".  ֵבד מְׂ ֶנה כָּׁ ָבָקר ִמקְׂ צֹאן וּׁ  וְׂ

וגם ערב רב וכו' מלת וגם ובספר עץ הדעת טוב )פרשת בא(:  
ריבה להוסיפם עם יצא הצאן והבקר הנזכר בסוף הפסוק, 

 להודיעוכאלו אמר וצאן ובקר עלה אתם וגם ערב רב, והכוונה,  
כי הערב רב לא היה תוך ענני כבוד אלא חוצה להם, גם מקנה 
הצאן והבקר, ודע כי אלו היו נפשות חצוניות מצד עשו, שעליו 

דרב ]יעבד   נאמר ורב יעבוד צעיר, והם ערבובייא מסטרא 
צעיר[, וזה שאמרו בספר הזוהר כי לא מצריים היו אלא 
עמלקים וכו', ה' מינים הנזכר שם בפרשת בראשית בפסוק 
המה הגבורים וכו', ובזה יתבאר טעם ויאהב יצחק את עשו 
לסיבת כי ציד בפיו, הם אלו הערב רב שהיו מתחברים אז בו, 
והיו עתידים להתגייר, נודע כי הגרים מחמת יראה הם מסטרא 

 עכ"ל.ולא באלה בחר ה' כי אם בזרעו יעקב, דפחד יצחק, 

ל ֲעָמֵלק ֶ עֹו ש  רְׂ ֵהם ֵעֶרב ַרב, ֵהם ִמזַּׁ ֶ ִעים, ש  ָ ש  ָהרְׂ  וְׂ

ומבואר מדברי הזוהר הקדוש וספרי האריז"ל ותלמידו 
המהרח"ו זי"ע וכן הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים, שענין זה 
של ערב הוא נפשות הבאים בגלגול בכל דור עד שיתוקן חטא 
עץ הדעת ויכולים הם לבא בגוף של יהודי או מתחילת לידתו, 
או שנדבקו בבן אדם אם הרשיע ח"ו, וזה על כל אחד לברר 
עצמו בבחינת בירור הטוב מן הרע, ושורש הערב רב הם מזרע 

דף -עמלק כדאיתא בתיקוני זוהר )תקונא עשרין, וחד ועשרין  
ֶהם סֹו''ף נה.(: בלשון הקודש:   ֵהם ֵעֶרב ַרב, ֶנֱאַמר בָּׁ ֶ ִעים, ש  ָ ש  ָהרְׂ וְׂ

ס  י ָיד ַעל כֵּׁ ֹאֶמר כִּׁ ֹו ַויּׁ ֱאַמר בּׁ נֶּׁ ֶ ל ֲעָמֵלק, ש  ֶ עֹו ש  רְׂ ֵהם ִמזַּׁ ֶ ''ק, ש  סוּׁ ָ פּׁ
ֲעָנִקים,  ִפיִלים,  נְׂ ֹוִרים,  בּׁ גִּׁ ה ִמיִנים: ֲעָמֵלִקים,  ָ ּׁ ֵהם ֲחִמש  , וְׂ ָי''הּׁ
וּׁ  ֶזה ת.  לוּׁ גָּׁ בַּׁ ָרֵאל  ִיש ְׂ ַעל  ִרים  בְּׁׂ גַּׁ ִמתְׂ וּׁ ים  ִ ַעלּׁ ִמתְׂ ם  ָ לּׁ כֻּּׁ ֶ ש  ָפִאים,  רְׂ
ב  תוּׁ ָעִמים כָּׁ ְׂ ע פּׁ בַּׁ אֹד ַעל ָהָאֶרץ. ַארְׂ וּׁ מְׂ בּׁ רְׂ ִים ַויִּׁ ַ רוּׁ ַהמּׁ בְּׁׂ גְׂ ב ַויִּׁ תוּׁ כָּׁ ֶ ש 
''ק,  סוּׁ ָ ֹות, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר סֹו''ף פּׁ יּׁ לֻּ ע גָּׁ בַּׁ ֶנֶגד ַארְׂ , כְּׁׂ רוּׁ ָגבְׂ רוּׁ וְׂ בְּׁׂ גְׂ ַויִּׁ
ִמים ִמן ָהעֹוָלם,  ַהיָּׁ סֹוף  א לְׂ ךְׂ הוּׁ רוּׁ דֹוש  בָּׁ ִסיק אֹוָתם ַהקָּׁ פְׂ ַ מּׁ ֶ ש 

 ע"כ. 

ין ֵעֶרב ַרב,  ת בֵּׁ לוּׁ גָּׁ יֵניֶהם בַּׁ ָעֵרב בֵּׁ ִהתְׂ ל לְׂ וּׁ גּׁ לְׂ סֹוד ַהגִּׁ ה ָעִתיד בְּׁׂ ֶ מֹש  וּׁ
ֶהם  ֹוֵתי מ ְׂ ִנש  ֵהם  ֶ ן   ש  ָ ָעש  כֶּׁ ַמִים  ָ ש  י  כִּׁ ֶהם  בָּׁ ֱאַמר  נֶּׁ ֶ ש  ה  ֶ ֵאלּׁ ד  ִמצַּׁ

ֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק מְׂ ֶהם תִּׁ ֱאַמר בָּׁ נֶּׁ ֶ , ש  ָלחוּׁ  ִנמְׂ

ם  ו  ש   ה, מִּ ֶ מֹש  ובזוהר פרשת בראשית )דף כה.(: בלשון הקודש: ו 
ה  ֶ ֵמֵאל  ו   ָהי ֶ ש  ב  ַ ְוָחש  ָנה,  י כִּ ְ ַהש   ְנֵפי  כ ַ ַחת  ַ ת  ים  רִּ ג ֵ יס  ְלַהְכנִּ ָרָצה  ֶ ש 
מֹו  יָדה, כ ְ ְרמו  לֹו ְירִּ ל ַאְבָרָהם, ג ָ ֶ ֶהם אֹות ה' ש  ה' ְוָנַתן ב ָ ְבְראו  ב ְ נ ִּ ֶ ש 
לו  ֶאת  ב ְ ֹא קִּ ל  ֶ ם ש  ו  ש   ְך. מִּ ְ ֵחת ַעמ  ִּ י ש  ֱאַמר )שמות לב( ֶלְך ֵרד כ ִּ נ ֶ ֶ ש 
תֹו  ְרג ָ ד ַ א ָיַרד מִּ ל ה', הו  ֶ ְבַאֲהָבה ש  ל יֹו''ד ו  ֶ ְרָאה ש  יִּ ָהאֹות ה' ב ְ

יֵניֶהם,   ֹא יֹאַבד ב ֵ ל  ֶ ֵדי ש  ֹו כ ְ מ  א ו'. ְואֹות ו' ָיְרָדה עִּ הו  ֶ א ש  ָעִתיד הוּׁ ֶ ש 
ֵהם  ֶ ש   , ַרב ֵעֶרב  ן  י בֵּׁ ת  וּׁ ל גָּׁ בַּׁ ֶהם  ֵני י בֵּׁ ָעֵרב  ִהתְׂ לְׂ ל  וּׁ גּׁ לְׂ ַהגִּׁ ֹוד  ס בְּׁׂ

מֹוֵתיֶהם ְׂ ן  ִנש  ָ ָעש  ַמִים כֶּׁ ָ י ש  ֶהם )ישעיה נא( כִּׁ ֱאַמר בָּׁ נֶּׁ ֶ ה ש  ֶ ד ֵאלּׁ ִמצַּׁ
ֶנֱאַמר  ש  נַֹח ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם, וְׂ ֹא ִבקֵּׁ לּׁ ֶ ה אֹוָתם ש  ֶ ֵאלּׁ גֹו'. וְׂ ָלחוּׁ וְׂ ִנמְׂ
ֶהם )דברים  ֱאַמר בָּׁ נֶּׁ ֶ ה ש  ֶ ָהיוּׁ ֵמֵאלּׁ ֶ ַלל ש  גְׂ חוּׁ ִמן ָהָאֶרץ, בִּׁ מָּׁ ֶהם ַויִּׁ בָּׁ
יל ה'  ִ ִהפּׁ ַמר ֵמֶהם, וְׂ ְׂ ה לֹא ִנש  ֶ מֹש  ֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק. וּׁ מְׂ כה( תִּׁ
 ' ה ב  וּׁ ש  תָּׁ ֶ ש  ַעד  ָרֵאל  ִיש ְׂ ֶאֶרץ  לְׂ ֵנס  ִיכָּׁ לֹא  א  וּׁ ה ָלֵכן  וְׂ  , ֶהם ֵני י בֵּׁ
ָלה, ו'  ָלֵכן ה' ָנפְׂ ֹו ו'. וְׂ ָיַרד בּׁ תֹו, וְׂ גָּׁ רְׂ א ִמדַּׁ ָלֵכן ָיַרד הוּׁ . וְׂ קֹוָמהּׁ ִלמְׂ

ה.  ֶ ל מֹש  ֶ , ו' ש   ָיִקים אֹוָתהּׁ

קוּׁם ל ַהיְׂ ַמח ֶאת כָּׁ  ַויִּׁ

ְקַטן  ְרָאם, נִּ ב ָ ל הִּ ֶ יא ש  הִּ ֶ ל ַאְבָרָהם, ש  ֶ ה, ה' ש  ֵה''א ְקַטנ ָ ֶ ם ש  ו  ש   מִּ ו 
 . ְוגֹו' ה  ֶ ין מֹש  ימִּ יְך לִּ ֹו )ישעיה סג( מֹולִּ ב  ְוֶנֱאַמר   , ְגָלָלה  ב ִּ א  הו 
ְרָתה  ָ ד ש  י ָ ֹו. מִּ מ  יא אֹוָתה  עִּ ל ו' ְוֵהבִּ ֶ כַֹח ש  ם ב ְ ָ ש   יא אֹוָתה  מִּ ְוהֹוצִּ
ס ָיה   י ָיד ַעל כ ֵ ָעה, ]שנאמר[ )שמות יז( כ ִּ בו  ְ ְלָמה ַהש   ְ ש  ָעָליו י''ה ְונִּ
ֹו )קהלת  ֱאַמר ב  נ ֶ ֶ ה, ש  ֶ ֹר? ֶזה מֹש  ֹר ד  ד  ה מִּ ְלָחָמה ַלה' ְוגֹו'. ַמה ז ֶ מִּ
ים  ִּ ש   ִּ ש   חֹות מִּ ָ פ  ֹור  ד  ן  ֵאי ֶ ָה ש  ו  ְרש  ֵ פ  ַוֲהֵרי  א.  ב ָ ְודֹור  ֹור הֵֹלְך  א( ד 
ֹוא  ב  רִּ ים  ִּ ש   ִּ ש  ָיְלָדה  ַאַחת  ה  ָ ש   אִּ ֶ ֹו ש  ב  ֱאַמר  נ ֶ ֶ ש  ה,  ֶ מֹש  ְוֶזה  ֹוא,  ב  רִּ
ים  ֹורִּ 'ב  ים ג ִּ ילִּ ֵעֶרב ַרב, ְוֵהם: ְנ'פִּ ים ֵהם ב ְ ינִּ ה מִּ ָ ש   ֶכֶרס ַאַחת. ַוֲחמִּ ב ְ
 . קֹוָמה  ְ מ  ה מִּ ָנְפָלה ה' ְקַטנ ָ ְגָלָלם  בִּ ו  ים.  ים ֲע'ָמֵלקִּ ים ְר'ָפאִּ ֲע'ָנקִּ
ן  ְלָעם, ל''ק מִּ ן ב ִּ ח ע''ם מִּ ק ַ ִּ ל ֲעָמֵלק. ת  ֶ ד ש  צ ַ ָבָלק ָהיו  מִּ ְלָעם ו  ב ִּ
ל ָהָאֶרץ.  ַפת כ ָ ַלל ה' ש ְ ם ב ָ ָ י ש  ֶבל, )בראשית יא( כ ִּ ֵאר ב ָ ָ ש   ָלק, יִּ ב ָ

ֶהם )שם ז(.   ֱאַמר ב ָ נ ֶ ֶ ֲארו  ֵמאֹוָתם ש  ְ ש  נ ִּ ֶ ה אֹוָתם ש  ֶ ל ְוֵאל  ַמח ֶאת כָּׁ ַויִּׁ
ם  י ִ ָראש  ֵהם  ת,  ִעי ִבי רְׂ ת  ָגלוּׁ בְּׁׂ ֵמֶהם  ֲארוּׁ  ְׂ ש  נִּׁ ֶ ש  ה  ֶ ֵמֵאלּׁ וּׁ ם.  קוּׁ ַהיְׂ
ֵלי ָחָמס, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ָרֵאל כְּׁׂ ֵהם ַמֲעִמיִדים ַעל ִיש ְׂ ם ַרב, וְׂ וּׁ ִקיּׁ בְּׁׂ

ה אֹוָתם ֲעָמֵלִקים.  ֶ ֵניֶהם. ֵאלּׁ ְׂ ָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמפּׁ י ָמלְׂ  )שם ו( כִּׁ

ֹוֵרש   דּׁ ֶ ֶיה ִמי ש  ֹא ִיהְׂ לּׁ ֶ , ש  ִפיהוּׁ ָתה בְּׁׂ ֹוַרת ֱאֶמת ָהיְׂ ֹו תּׁ ֱאַמר בּׁ ה נֶּׁ ֶ מֹש 
מֹותוֹ  ִכיָנה כְּׁׂ ְׂ ּׁ  ֶאת ַהש 

ֶדה   ָ יַח ַהש   ָבר ַאֵחר, ְוכֹל ש ִּ ֹון    -... ד ָ אש  יַח רִּ ִּ ְהֶיה   -ֶזה ָמש  יִּ ֶטֶרם 
ְצָמח   יִּ ֶטֶרם  ֶדה  ָ ַהש   ב  ֵעש ֶ ְוָכל  ?   -ָבָאֶרץ.  ה ָ ָלמּׁ וְׂ  . ִני ֵ ש  יַח  ִ ָמש  ֶזה 

ָאָדם  ָעָליו ֶנֱאַמר וְׂ ֶ ִכיָנה, ש  ְׂ ּׁ ה ַלֲעבֹד ֶאת ַהש  ֶ ם מֹש  ָ ֵאין ש  ֶ ם ש  וּׁ ּׁ ִמש 
ָבר  ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה  ר   -. ְוסֹוד ַהד ָ )בראשית מט( לֹא ָיסו 

ָדה   יהו  ֶבט מִּ ֵ יַח   -ש  ִּ ין ַרְגָליו, ֶזה ָמש  ב ֵ ְמחֵֹקק מִּ ד. ו  וִּ ן ד ָ יַח ב ֶ ִּ ֶזה ָמש 
ילֹ''ה   ִּ י ָיבֹא ש  ן יֹוֵסף. ַעד כ ִּ ַהת   -ב ֶ ק ְ ֶזה. ְולֹו יִּ ֹון ֶזה כ ָ ב  ְ ה. ֶחש  ֶ ֶזה מֹש 

ים  ִּ ''י ְקָה''ת.  -ַעמ  ֹות ְוֵלוִּ י   אֹותִּ



 לשמיעת הדרשות באגרות קודש 
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 6אגרות קודש דרשה # 
 פולמוס הפאה בחב"ד
  ח'תתקנג אגרות קודש, כרך כג,

 .ב"ה, כ"ד אד"ר תשכ"ה ברוקלין
 !ברכה ושלום

במענה למכתבה מי"ט טבת, שנתקבל 
באיחור זמן רב, בו כותבת כמה שאלות 

 .בדיני ומנהגי ישראל
ובכלל אין עניני לפסוק שאלות, ואין כל 
צורך בזה, שהרי כמה מורי הוראה בעירה, 
אליהם תפנה, ויבארוה השאלות לכל 
פרטיהן )שלפעמים רבות קשה להעלותן על 

 .הכתב במכתב(
בכל זה, כיון שכבר כתבה עכ"פ, אענה על שאלה הראשונה, 

באשה, על מה מסתמך   הראש  כיסוי  ובנוסח שלה, בעית 
 .'המנהג וכו

 הנה זהו דין גמור בתורתנו הק' תורת חיים, ולא מנהג בעלמא
)אף שגם מנהג ישראל חשיבות גדולה לו(, ולא עוד אלא שגם 

הראש  כיסוי חשיבות מיוחדה לקיום דין זה,    -בין הדינים  
 באשה )נשואה, כמובן( כמובן מגודל השכר בעד קיום דין זה,
ובלשונו המדוייק ]הועתק במפרשי השולחן ערוך חלק אורח 

 -בפרטיות(  הראש   כיסוי חיים סימן ע"ה )שם מבואר דין זה ד 
שם מובא גם העונש, אבל בוחר אני להעתיק בהנוגע להשכר[, 
מאמר הזהר הק' דפרשת נשא )הועתק במשנה ברורה הלכות 

ר קריאת שמע סימן ע"ה(:   אַּ ל שְּ ֲחִשיבּו עַּ קּון בַּ לְּ תַּ ָנָהא ִיסְּ ְך בְּ כַּ
ן  ָכא ִברְּ בְּ  , ֹכָלא בְּ ָבֵרְך  ִמתְּ ָלּה  עְּ בַּ דְּ ֶאָלא  ֹוד  ע לֹא  וְּ  . ָמא ָעלְּ ֵני  בְּ

ִנין,  ֵני בְּ ִנין, ִבבְּ ָרא, ִבבְּ עּותְּ ָתא, בְּ תַּ ָכאן ִדלְּ ִברְּ ֵעיָלא, בְּ  .'וכוִדלְּ

ל  ֲחִשיבּות עַּ ֲעלּו בַּ ]בלשון הקודש[ ָבֶניָה יַּ
ָלּה  עְּ לֹא עֹוד, ֶאָלא ֶשבַּ ֵני ָהעֹוָלם. וְּ ָאר בְּ שְּ
 , ָלה עְּ מַּ ֶשלְּ ֹות  ָרכ בְּ בַּ  : ֹכל בַּ ָבֵרְך  ִמתְּ
ֵני  ָבִנים ּוִבבְּ ֹעֶשר, בְּ ָטה, בְּ מַּ ָרכֹות ֶשלְּ בְּ בַּ

 ָבִנים.
עוד להוסיף בהאמור, שפלא גדול על 

ורוצה כל מי שניצוץ אמונה יש בלבו  
אשר החיים לאחרי הנשואין מאושרים 

בנוגע להבעל והאשה   -יהיו לאמיתתן  
 .ובניהם שיברכם השי"ת

האומנם יש תפיסת מקום להאי נעימות 
ש   את"ל  )אפילו  שי ]אם תמצא לומר[ 

הראש  כיסוי בזה אי נעימות( שיש ב 
בערך הברכה מהשם, יוצר האדם ובורא 

והרי זוהי קלות דעת שאין כמוה, אפילו העולם ומנהיגו?!  
ועאכו"כ ]ועל אחת   באם ספק, וספק ספיקא בהכרח הענין, 

מובן שיודע הנני הקושיא על   .כמה וכמה[ בדבר המפורש 
האמור, שהרי נמצאים כמה וכמה שאין שומרים על דין 

זו קיימת היא כמה אלפים שנה,   -האמור   אלא שקשיא 
, שאתם המעט מכל העמים ואיך זה דיניהם שונות מכל עם 

ולצערנו הרב הרי גם בתוככי בנ"י ]בני ישראל[ יש למצוא 
כאלו שלע"ע ]שלעת עתה[ מחללים השבת בפרהסיא ועד 
לנשואי תערובת ר"ל, ופשוט שאין זה גורע ח"ו כלל וכלל 
בעניני חיונים של תורתנו תורת חיים ומצותי', עליהם נאמר 
וחי בהם, כמו שעשיית העגל בזמנו )ובסמיכות לזמן מתן 
תורה( לא נגרע עי"ז ]על ידי זה[ כלל וכלל בחיונית של עשרת 

 .הדברות, ולאחרי זה דכל התורה ומצותי', ועד לדורנו זה

 7גליון מספר  - דרשות האדמור מהאלמין באגרות קודש ובשיחות
בעלונים האלו נגלה, את כל תורת האמת ושיטתו האמתית של הרבי על 

 מצוות צניעות וכיסוי הראש.
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 -ובהמצאנו בימים ספורים לפני ימי הפורים, הרי  
טענה זו היתה טענת המן, והמסקנא שלו לא כנ"ל  

אלא   רק אבדן חיים הרוחנים של עם ישראל 
 ,היהודים מנער ועד זקן טף ונשים כל להשמיד

מקום שהם, הוא  בכל   שהרי קיום בנ"י ]בני ישראל[ 
אך ורק ע"י ]על ידי[ התורה ומצותי', שניתנו מהשם 

 .אחד, לגוי אחד בארץ
 .בברכה

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א, עכ"ל.
רואים מדברי הרבי ברור שכותב כאן, ללבוש כיסוי 
ראש דוקא, ולא ללכת בשער גלוי, אף על פי שיש 
אי נעימות, שהרי בסביבה אף אחד לא הולך 
בכיסוי ראש, ולא כותב כאן שצריך ללכת עם 
שייטל, כדי לכסות את הראש, ואז זה יהיה יותר קל 
לה, שיש לה משהוא שמכסה את הראש, ונראה 
קצת כמו שער, אבל מכיון שלא כתב ככה, משמע 
שדעתו לכתחילה שצריך לכסות את הראש בכיסוי 
שמסתיר את השער היינו מטפחת, ולא דוקא 
שייטל, כי מכל המכתבים שמצאנו והשיחות 
מפורש, שמה שהרבי אמר ללבוש שייטל זה רק 
הוראת לפי שעה לפי המצב של אז האמריקא 
וליחידים, שלא יורידו את המטפחת מבושה וכו', או 
אלא שהולכים עם מטפחת שמכסה חצי מהראש, 
להם אמר הרבי שעדיף פאה, אבל צריך לזכור 
שזה היה פאה שלפני יותר משישים שנה, ואיזה 
אשה היית הולכת היום עם פאה כזאת, וגם כותב 
שיהיה הבדל בין גויה ליהודיה, משמע שהפאות אז 
היו מכוערות, והיה צריך לחזק אותם שילכו עם 
פאות כאלה, שיותר טוב מגילוי ראש, אבל אם היה 
חי היום, הוא היה צועק בקולי קולות, והיה הראשון 
והכי הגדול שילחם נגד הפאה, ]והייתי יכול 
להמשיך עם הזוהר ולנוח קצת[ וכל שכן שזה 
עבודה זרה שאמר בפירוש בשנת תשל"ב שיש בזה 
עבודה זרה ולהיזהר לא לקנות מעבודה זרה שזה 
אסור. ורואים גם כן שבא בחלום לכמה נשים ואמר 
להם שיש לו יסורים גדולים ואין לו נחת ורוגע 
בשמים מזה שמפרסמים בשמו שאמר שצריך 

 ללבוש פאה.
Drasha #6 

Igrot Kodesh, Volume 23, ח'תתקנג 

B"H, 24th Aadar, 5725 

Brooklyn 

Greetings! 

In response to your letter from the 19th of Tevet, which 

I received very late, in which you wrote several 

questions about Jewish laws and customs. 

It is not my custom to give halachic rulings for 

questions, and there is no need for that, since there are 

numerous Torah leaders in your city. You can turn to 

them, and they will clarify in details the matters you 

ask about (and sometimes it is difficult to write such 

answers in a letter). 

In any case, since you have already written, I will 

answer the first question, as it was worded – the 

problem with head coverings for women, and what the 

custom is based upon, etc. 

This is an absolute law in our holy Torah, the 

Torah of life, and not an insignificant custom (even 

though great importance is given to Jewish customs). 

And when looking at all the laws, particular 

importance is assigned to the observation of this law – 

covering a woman's head (a married woman, of 

course), and the reward for observing this law is 

very great. The exact working [copied from the 

commentators of Shulchan Aruch, Orach Chaim, 

chapter 85 (the details of the laws of covering the head 

for women are clarified) – also including the 

punishment for transgression, but here I have only 

quoted the text referring to the reward for observance], 

Ma'amar Hazohar, parashat Naso (taken from the 

Mishna Brura, the laws of Kriyas Shema, chapter 85): 

So should her sons elevate in respect over 

the rest of the people. Her husband will also 

be blessed in everything, with the blessings 

above and with the blessings below, with 

wealth, children and grandchildren. Etc. 

I would like to add to what is written above, that it is 

amazing how anyone - who has a spark of faith in his 

heart, and truly wants a good life after he is happily 

married, with regard to the husband and wife and 

their children, may Hashem bless them – could 

even question this matter.  

How can it be that there is still a sense of feeling 

uncomfortable (if one can even say there is anything 

uncomfortable about it), since the act of a woman 

covering her head merits blessing from Hashem, the 

Creator of man and Creator and Master of the 

universe?! For this is unsurpassable simple 

mindedness, if there is any doubt, or even the 

slightest doubt about this matter, and even more so 

if there is any doubt about the explicit law. 

I of course understand that there are questions about 

this. For there are many who do not observe the law – 

but this question has been raised for several thousand 

years, and you are a minority among the nations of 

the world, and how is it that our laws are still 

different that those of other nations ? But 

unfortunately, even among the Nation of Israel, we 

can find those who still transgress Shabbat in public, 

and those who marry non-Jews, may Hashem have 

mercy. However, this simply has no bearing on the 

essential laws of our Torah, our Torah of Life and 

Mitzvot. For as it is written, "And you shall live by 

them." Just as making the Golden Calf (close to the 

time of receiving the Torah) didn't diminish the value 

of the Ten Commandments, and afterwards the value 

of the entire Torah and all its mitzvot, until this time. 

And as we are now a few days before the Purim 



And as we are now a few days before the Purim 

holiday, as I wrote above, this claim is the excuse of 

Haman, and his conclusion was not only to destroy 

the spiritual life of the Jewish people, but also to 

annihilate all of the Jewish, young and old men, women 

and children.  

For the existence of the Jewish nation, every place they 

may be found, is only in the merit of the Torah and 

Mitzvot, given to us by the One Lord, to one nation in 

the land. 

Best regards. 

In the name of the holy Admor shlita. [end of quote from 

Rebbe] 

  

We see from the Rebbe's words, clearly written here, 

that one should cover one's head, and not go out with 

uncovered hair, despite how uncomfortable that may be. 

Even if nobody else is covering her hair. And it is not 

written here that one must wear a sheitel in order to 

cover one's hair, and then it will be easier for her, and 

then she has something to cover her head with that looks 

somewhat like hair. But since he didn't write that, it 

seems that his opinion is from the outset a woman must 

cover her hair with a covering that conceals her hair – 

meaning a head scarf. And not a wig. And that is clear 

from all of his speeches and letters. When the Rebbe 

said to wear a wig, it was only "hora'ah l'fi sha'ah" – a 

temporary provision, according to the state of things in 

America, and among individuals. So that they wouldn't 

be so ashamed they removed their head scarves. Or he 

may have also been addressing those who only covered 

half of their heads with their scarves. To those people 

the Rebbe said a wig was preferable. But we must 

remember that this was the kind of wig in fashion more 

than sixty years ago. And what woman in our days 

would wear such a wig? He also wrote that there should 

be a difference between a non-Jew and a Jew, which 

leads us to understand that wigs in those days were ugly. 

And the women needed encouragement to wear such 

wigs, which was better than going with their heads 

uncovered. But if the Rebbe was alive today, he would 

shout loudly, and he would be the first and the greatest 

to fight against wigs [and I could continue studying 

Zohar, and rest a little bit]. All the more so, when 

considering that wearing wigs is a form of idol worship. 

For he said in the year 5732 [1972] that there is idol 

worship in this, and one must be careful not to purchase 

a wig from idol worshipers, that it is forbidden. And 

then he appeared to a number of women in their dreams 

and told them that he was suffering greatly, and that he 

had no respite or peace in Shamayim, because people 

were saying in his name that women should wear wigs. 

 

 א“אור תלמידי הבעל שם טוב זיע



 המשך גילוי פני רבני הערב רב לדור האחרון:

ֶדה    ָּ יַח ַהש   ר ַאֵחר, ְוכֹל ש ִׂ בָּ יק   -ד ָּ ל ַצד ִׂ ֶ ד ש  צ ַ ֵהם מִׂ ֶ ים ש  יקִׂ ד ִׂ ו  ַהצ ַ ֵאל 
יַח   ים. ש ִׂ מִׂ עֹולָּ ה   -ַח''י הָּ ָּ לֹש  ְ ן, ְוֵהם ש  ילָּ אִׂ ת ַעְנֵפי הָּ ֶ לֹש  ְ ש' ַחי. ש' ש 

ֶדה   ָּ ב ַהש   ל ֵעש ֶ ֹון ַאֵחר ְוכָּ ש  ים. לָּ מִׂ ן ַח''י עֹולָּ מִׂ בֹות ו  ע''ב שי''ן.   -אָּ
ֶהם  ים ב ָּ יִׂ לו  ְ ת  ֶ ים ש  פִׂ ֵהם ש יאהדונה''י, ְוֵהם ע''ב ֲענָּ ֶ ים ש  לִׂ ה עָּ ָּ לֹש  ְ ש 
בא  י ָּ ֶ ה ַעד ש  ינָּ כִׂ ְ יא ש  הִׂ ֶ קֹום ש  מָּ ים ב ְ זִׂ ם לֹא ֶנֱאחָּ ָּ ל  ֹון ע''ב. כ ֻּ ב  ְ ֶחש  ב ְ
ן  ''ם ַאיִׂ דָּ א''ו ֵה''א. ְוֶזהו  ְואָּ הו  יֹו''ד ֵה''א וָּ ֶ ''ם, ש  דָּ א אָּ ְקרָּ נ ִׂ ֶ אֹותֹו ש 
ח,  ְצמָּ ֶדה ֶטֶרם יִׂ ָּ ב ַהש   ל ֵעש ֶ ֹו ְוכָּ ֵכן ֶנֱאַמר ב  ה. ְולָּ מָּ ֲאדָּ ַלֲעבֹד ֶאת הָּ
ח,  ְצמָּ ִׂ ו  )תהלים פה( ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ת  נ  ֶ מ  מִׂ ו  י''ק.  ְצַמח ַצד ִׂ י ִׂ ֶ ַעד ש 
ים,  מִׂ יֵדי ֲחכָּ ה. ְוַתְלמִׂ ֵלְך ֱאֶמת ַאְרצָּ ְ ֹו )דניאל ח( ְוַתש  ֱאַמר ב  נ ֶ ֶ ש 

ח,   ְצמָּ ִׂ ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ת  ֶ לו ת ַעד ש  ג ָּ ים ב ַ ים, לֹא צֹוְמחִׂ אִׂ ָּ ש  ֵהם ד ְ ֶ ְוֶזה ש 
ּלֹא  ֶ ִפיהּו, ש  ּבְ ֱאַמר ּבֹו )מלאכי ב( ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה  ּנֶ ֶ ה ש  ֶ מֹש 
ַאִין  ְוָאָדם  ֶזה  ּוִבְגַלל  ֹו,  ֹות מ ּכְ ָנה  ִכי ְ ּ ַהש  ֶאת  ּדֹוֵרש   ֶ ש  ִמי  ִיְהֶיה 

ד   הּוא ָיבא, ִמּיָ ֶ ד ש  ְוֵא''ד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ. א''ד ִמן   -ַלֲעבֹד. ּוִמּיָ
ד   ל ָהָאֶרץ. ִמּיָ ּה ֲאדֹון ּכָ ה ּבָ ָקה ֶאת   -אדנ''י עֹוֶלה לֹו ו', ְוַנֲעש ֶ ְ ְוִהש 

ל  ֶ ִנים ש  ְבִעים ּפָ ִ ש  ה ּבְ ָרֵאל ְלַמּטָ ִקים ִיש ְ ְ ּנּו ֻמש  ל ָהֲאָדָמה, ִמּמֶ ֵני ּכָ ּפְ
 ַהּתֹוָרה. 

= בא וראה תחילתם של מעשי הערב  פרק ד' מעשי הערב רב!!!
"וידבר ה' אל משה לך רד (:  י"ב -ז'  ל"ב,    )שמות : בסדר  רב 
אשר העלית מארץ מצרים... ועתה הניחה לי  שחת עמך  כי 

 -, מפרש רש"י  ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול" 
שחת העם לא נאמר, אלא "עמך", )הם( ערב רב שקיבלת 

טוב מעצמך וגיירתם ולא נמלכת )התיעצת( בי, ואמרת:  
וזה מה שמסביר  .שידבקו גרים בשכינה, והם שיחתו והשחיתו

הילקוט מעם לועז שהקב"ה אמר למשה רבנו לא לקחת את 
הערב רב אבל משה רבנו רצה לקחת אותם כדי שאם 
המכשפים הגדולים יכירו בהקב"ה אז כל העולם כולו יכירו 

 בהקב"ה. 

מצינו  גמרא ב   -  האכזרים על בני ישראל הני מערב רב קא אתו 
רק מקום אחד בו מופיע הביטוי "ערב רב", והוא במס' 

, )אלה מערב רב הגיעו( הני מערב רב קא אתו" )לב:(: "  ביצה 
דכתיב )דברים יג( ונתן לך רחמים ורחמך, כל המרחם על 
הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו 

 ".מרחם על הבריות, בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו

מובא: "וגם ערב רב:  מכילתאב -כמה אנשים יצאו מהערב רב? 
אומר: מאתים  ר' עקיבא .ר' ישמעאל דברי ריבוא מאה ועשרים

וארבעים ריבוא. ר' נתן אומר: מאתים וששים ריבוא וצאן 
ובקר" )במכילתא פרשת בא מסכת דפסחא פרשה יד(. "וגם 
ערב רב עלה אתם": מאה ועשרים ריבוא דברי רבי ישמעאל. ר' 
עקיבא אומר מאתים וארבעים ריבוא. ר' יונתן אומר שלש 

 כלי יקר"ה -מאות וששים ריבוא" )שמות, פרק י"ב סימן ר"ט(. 
פירוש )במדבר כ"ב, ב'(: "ויגר מואב מפני העם כי רב הוא, כי 

וכן  זוהר הקדוש ב   -.  "מפני הערב רב היו יראים מחמת רבויים 
ובכתב"י האריז"ל מובא יותר ממאה פעמים על  תיקוני הזוהרב 

 הערב רב:

בזוהר פרשת שמות, )דף קצא(: מובא כי הערב רב היה חלק מן 
העם המצרי, בעלי אותה שפה, אשר כללו בתוכם את כל 
חרטומי מצרים. לאחר שחרטומי מצרים ראו את נפלאות ה', 

רבנו להצטרף לעם ישראל. הקב"ה הציע למשה  משה בקשו מ 
שלא לגייר את הערב רב, ]וכן מובא במדרש רבא, ספר שמות, 

[. אך 'פרשה מב, ובמדרש תנחומא, כי תשא, סימן כ"א, סימן ל 
משה ביקש מה' שיקבלם. טעמו של משה היה משום שהסיבה 
לרצונם להתגייר היא משום שראו את גבורת ה', לפיכך סבר 
משה כי כשיראו הערב רב את גבורות ה' בכל יום, ידעו כי אין 
אל מבלעדי ה'. לכן גייר משה את הערב רב ולקחם תחת 

 .חסותו

הרודפים אחרי התאוות ומזלזלים בתלמידי חכמים, ומהם 
 ראשי ישראל בגלות

בביאורו לתיקוני זוהר חדש כתב:  הגר"א   סימני הערב רב: 
שנשמות הערב רב הם העשירים הגאוותנים שבעם, ועיי"ע 

הרודפים אחרי התאוות ומזלזלים   בהקדמה לעץ חיים, 
וכדי להבין למה   .בתלמידי חכמים, והם ראשי ישראל בגלות 

איש, בגלל שרבני הערב   0777משיח ימצא בארץ ישראל רק  
התעו אותם, ולא מרחמים לא על גופם ולא על נשמתם, אלא 
רק דורשים כבוד וגאווה לאמור, אני אמלוך ואין זולתי, 
והחסידים יחשבו שהרב שלהם צדיק גדול, ובנתיים הוא היה 
הרשע הגדול, וזה שאומר על כולם שהם ערב רב, ורק הוא 
הצדיק האמת, יחיד בדורו, אמת שצודק שהוא יחיד בדורו, 
אבל יש הנקראים חכמים להרע, וכו', וגם בלעם היה יחיד 
בדורו,  וכך דרך הערב רב לרמות את עם ישראל, ]ראה שבט 
מוסר פנ"ב[, ולא ללמד עליהם זכות, ולקיים מצוות עשה 
מהתורה בצדק תשפוט עמיתך, ושוכחים מפני גאוותם מה 

ועמך כולם צדיקים, וכדאיתא בלוקוטי מוהר"ן שעל שכתוב  
ידי לימוד זכות אפשר להפוך את הרשע הכי גדול לבעל 

 תשובה אמיתי. 

ֹות  נ ְמֻתּקָ ו  ָרָכי ּדְ ְוָכל  ַהּתֹוָרה  ַדְרֵכי  ּבְ ֹוֵלְך  ה ָאָדם  ן  ּבֶ ֶ ש  ָעה  ָ ש  ּבְ
ירֹו ְלטֹוב ה ָסֵנגֹוִרים עֹוְמִדים ָעָליו ְלַהְזּכִ ּמָ ָראּוי, ּכַ  ּכָ

כד( ִאם ֵיש  ָעָליו ַמְלָאְך -דרשו חז"ל על הפסוק באיוב )לג כג 
ָדֵעהּו  ּנּו ַוּיֹאֶמר ּפְ רֹו. ַוְיֻחּנֶ ְ יד ְלָאָדם ָיש  י ָאֶלף ְלַהּגִ ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ

ַחת ָמָצאִתי כֶֹפר".   ָ בזוהר פרשת וישלח )דף קעד:(,   -ֵמֶרֶדת ש 
א,    בלשון הקודש:  י ַאב ָּ ַמר ַרב ִׂ ַדְרֵכי אָּ ּבְ ן ָאָדם הֹוֵלְך  ּבֶ ֶ ָעה ש  ָ ש  ּבְ

ה ָסֵנגֹוִרים עֹוְמִדים ָעָליו  ּמָ ָראּוי, ּכַ נֹות ּכָ ָרָכיו ְמֻתּקָ ַהּתֹוָרה ְוָכל ּדְ
ירֹו ְלטֹוב  יץ ְלַהְזּכִ ְך ֵמלִׂ יו ַמְלאָּ לָּ ם ֵיש  עָּ ַמר, )איוב לג( אִׂ ַתח ְואָּ ָּ . פ 

ֵעהו  ֵמֶרֶדת  דָּ ְ ֹאֶמר פ  ַוי  ו   נ  נ ֶ ַוְיחֻּ רֹו  ְ ש  ם יָּ דָּ יד ְלאָּ ֶלף ְלַהג ִׂ י אָּ נ ִׂ ד מִׂ ֶאחָּ
ֹל  י ַהכ  לו  י לֹא גָּ ֹוֵנן, ְוכִׂ ְתב  לו  ֵיש  ְלהִׂ ָּ ים ַהל  קִׂ סו  ְ פ  י כֶֹפר. ב ַ אתִׂ צָּ ַחת מָּ ַ ש 
יו טֹוב אֹו  נָּ י אַמר ְלפָּ ֶ ְך ש  יְך ַמְלאָּ רִׂ א צָּ הו  ֶ א ש  ְך הו  רו  דֹוש  ב ָּ ְפֵני ַהק ָּ לִׂ
ת  יר ְזכו  ים ְלַהְזכ ִׂ ֵנגֹורִׂ ם סָּ דָּ אָּ ר ֵיש  לָּ ֶ ֲאש  כ ַ ֶ יְך, ש  רִׂ צ ָּ ֶ אי ש  א ַוד ַ ָּ ַרע? ֶאל 
ֵעהו   דָּ ְ ֹאֶמר פ  ו  ַוי  נ  נ ֶ ז ַוְיחֻּ ים, אָּ ֵטגֹורִׂ יו ְוֵאין לֹו ]לאדם[ קָּ נָּ ֹו ְלפָּ ל  ֶ ש 
ר  רו  א ב ֵ ְמצָּ ִׂ ה ת  ק ַהז ֶ סו  ָּ פ  ֹא ְרֵאה, ב ַ י כֶֹפר. ב  אתִׂ צָּ ַחת מָּ ַ ֵמֶרֶדת ש 

ב יֹוֵתר   תו  ם לֹא כָּ ְך. אִׂ יו ַמְלאָּ לָּ ם ֵיש  עָּ ב אִׂ תו  ר. כ ָּ בָּ א.   -ַהד ָּ ֶפה הו  יָּ
ְך  ְלאָּ ַ ַהמ  ו   ֶזה  ? הו  י מִׂ ו  ב,  ו  ת כ ָּ ֶלף  אָּ י  נ ִׂ מִׂ ד  ֶאחָּ ץ  י ֵמלִׂ ְך  ַמְלאָּ ל  ֲאבָּ
ְך  ד ְ צ ִׂ ֹל מִׂ פ  ב )תהלים צא( יִׂ תו  כ ָּ ֶ מֹאל, ש  ַצד ש ְ ם ב ְ דָּ אָּ ם הָּ ה עִׂ נ ֶ ַהְממֻּ
ד  ל ֶאחָּ יֶנְך. ֲאבָּ ימִׂ ה מִׂ בָּ ְרבָּ יו ו  ב ַאֲחרָּ תו  כ ָּ ֶ מֹאל, ש  ֶאֶלף, ְוֶזהו  ַצד ש ְ
ם ]שהוא[ ֶאֶלף  ד ֵמאֹותָּ א ֶאחָּ הו  ֶ ע, ש  רָּ ֶלף, ֶזהו  ֵיֶצר ֵיֶצר הָּ י אָּ נ ִׂ מִׂ
ת. ְוַעל  ו  ה ְונֹוֵטל ְרש  א עֹוֶלה ְלַמְעלָּ הו  ֶ ם ש  ו  ש   מֹאל, מִׂ יו  ְלַצד ש ְ הָּ ֶ ש 
א ֶעֶבד לֹו  ע הו  רָּ ֶדֶרְך ֱאֶמת, אֹותֹו ֵיֶצר הָּ ם הֹוֵלְך ב ְ דָּ ן אָּ ם ב ֶ ֶזה, אִׂ
א  ז הו  ְקֶלה ְוֶעֶבד לֹו, אָּ ב )משלי יב( טֹוב נִׂ תו  כ ָּ ֶ ֱאַמר, ש  נ ֶ ֶ מֹו ש  כ ְ
ַעל  ְזכו ת  א  ְך הו  רו  ב ָּ דֹוש   ַהק ָּ ְפֵני  ְואֹוֵמר לִׂ ֵנגֹור,  ה סָּ ְוַנֲעש ֶ עֹוֶלה 

חת. ַ ֵעהו  ֵמֶרֶדת ש  דָּ ְ א אֹוֵמר, פ  ְך הו  רו  דֹוש  ב ָּ ז ַהק ָּ ם, ְואָּ דָּ אָּ  הָּ

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%91_%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9E%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%27_%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%27_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9_%D7%A8%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9_%D7%AA%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%A8%22%D7%90
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 תתכא כרך ד,  אגרות קודש,  

מהאגרת הזאת משמע שספרדים לא צריכים 
 ללכת עם פאה

בנוגע למה ששואל ע"ד ]על דבר[ השתתפות ...
בחנוך הבנות, הנה קשה מכאן לחוות דעת 
בפרטיות הדברים, ונקודה הכללית בזה היא 
ם  י נ י נ ע ה  מ כ ו ה  מ כ ש  י ם  י ד ר פ ס ה ל  צ א ש

בנוגע לנשים וגם לנערות וקטנות  צניעות  של 
שקבלו עליהם במשך כמה דורות. ולכן גם בנוגע 
לחנוך בנותיהם צריך להיזהר ביותר שלא יאמרו 
שמיום בוא ליובאוויטש למחנם באו מקדושה 
חמורה לקדושה קלה. ובמילא מובן שמתחילה 
צריך לחקור אצל החרדים והזקנים שבהם באיזה 
מנהג נהגו אבותיהם בהנ"ל וגם אם צריך בזה איזה 

יהי' השינוי באופן כזה שלא יהי' מזה לעז   -שינויים  
 .'שבאו מקדושה וכו

———————————————————————— 
English translation 

Drasha #8 Igrot Kodesh, Volume 8, י'רנג 

But there are some places where what is written above 

is not enough. For in the realm of modesty and such, 

in addition to the fences of modesty which must never 

be changed in any place, there are also many instances 

where the laws are influenced by local customs – 

influenced towards stringency, and not towards 

leniency, of course – and it is the obligation of every 

rabbi and teacher of halacha to clarify and provide 

instruction regarding how people should conduct 

themselves in practice. 

 8גליון מספר   - דרשות האדמור מהאלמין באגרות קודש ובשיחות
בעלונים האלו נגלה, את כל תורת האמת ושיטתו האמתית של הרבי על 

 מצוות צניעות וכיסוי הראש.
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I also want to add – and this is also very important – that stringencies must be in accordance with the circumstances of 

the place in question, not because that stringency is insignificant, but because it could be that the circumstances are such 

as to make something forbidden according to the Torah. And we have found a number of issues where this principle 

applies. 

 פש!!!!ניקוח פ

כרית שמביא את מחלת הסרטן נ אה  פ )ראשי תיבות  

א שהפאה גורמת סרטן ” כמו שאומר הרב כדורי זיע 

וכאן תשמעו איך שכל הצדיקים אומרים לנשים להפטר 

 וברגע נהיים בריאים!( –רק מטפחת  –ממחלת הסרטן 

מי שרוצה להציל את עם ישראל ילך וידפיס ויכול 

להציל את כל ישראל מסכנה, ונזכה לגאולה שלמה 

 במהרה עוד השנה אמן.

יכולים להדפיס את המודעה הזאת ולהדביק בכל לוח 

מודעות ובכל חדר מדרגות, ובכל בית כנסת, כי לצערנו 

 חולים חדשים במחלה הנוראה לא עלינו! 311כל יום יש 

ד, “ ש חסידי חב “ נא לשלוח המודעה הזאת לכל אנ 

 2אינטש על    2ומידע ולכל העיתונים ]יש גודל מתאים  

 אינטש לכל עיתון ושבועון ופרסומות[

ולחלק   –ולחתוך לחלקים    -  4גם אפשר להדפיס באי  

לכל המקומות בבתי חולים לתת מודעה אחד לכל אחד 

אפשר גם בשחור לבן או בצבע ]מבצע אהבת   –

 ישראל[.

ע שלהציל נפש מישראל ” וצריך לדעת, כי כתוב בשו 

 –ע  ” זה הלכה מפורשת בשו   –חייבים להפקיר כל ממונו  

וכתבתי על   –כמדומה לי בסימן האחרון בחושן משפט  

זה ספר שלם, וכאן מדברים מכסף קטן של כמה 

 עשרות שקלים.

די חב  ילים לכל חסי י “ ולשלוח במי נ ד, ולשבועו

 מילים. 31פרסומות, ולכל העיתונים ששמים בחינם עד 

וזה הניסיון האחרון לפני ביאת המשיח כמה שאנחנו 

מצבע אהבת ]” ה  ” אוהבים את ישראל ואת הקב 

ישראל[. ולא ננוח ולא נשתוק עד אשר כל חולי עמו 

ישראל יתרפאו ממחלת הסרטן שהסיבה והגורם לזה 

הוא הפאה הנכרית! )כמו שאמרו גדולי ישראל הבית 

א ועוד(  וכן ” אהרן, והרב כדורי והרב יעקב יוסף זיע 

הצדיקים מהדורות הקודמים הזהירו לפני השואה ואמרו 

שהשואה באה בגלל חוסר הצניעות כמו הפאה הנכרית 

וגילוי ראש בכלל, ובגדים קצרים )שרוולים קצרים, 

 ’(.חצאית קצרה וכו

אנחנו לפני שואה נוספת, ומי יצילנו? רק הצניעות שלכן 

בנות ישראל הקדושות, כמה דם צריך שישפך עד 

שנבין??? כמה ילדים וילדות קטנים צריכים ללכת? 

כמה חטאים הגברים צריכים לעבור??? כל ראיה אסורה 

א ” בוראת עוד עין למלאך המוות )והיערות דבש והחיד 

א( שמלאך ” י והחתם סופר זיע ” ומבואר בכתבי האר 

המוות מלא עינים ומופיע לאדם שלא שמר את העינים 

בשעת המיתה ומיתתו ביסורין, אבל אם שמר את 

מיתתו קלה יותר, ולא רואה את המלאך   -העיניים  

עלוני עלי עין(,   367המוות )קרנות צדיק, וראה באריכות  

ומי גרם כל זה? אותה אשה שלא הלכה בצניעות! 

והלכה בפאה! ובשאר חוסר צניעות, אבל האשה 

הצדניקת, שבמסירות נפש לבושה בצניעות ובמטפחת 

’ ומכסה את גופה כהלכה בבגדים ארוכים ורחבים  וכו 

רק   –היא מקיימת את העולם וכל הפיגועים שנמנעים  

בגלל זה. וכמובן שתנצל מראית מלאך המות )יערות 

ובזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו (.  דבש

 )מדרש(.ובזכותם עתידין להגאל 
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מהמכתב הזה רואים שהפאה היתה כל כך מכוערת 

שאנשים צחקו עליה והיה צריך 

 לחזק לללכת.

 אגרות קודש , כרך יט , ז'תכה 

 ז'תכה

 ב"ה, יו"ד אלול, תש"כ

 ברוקלין.

 ברכה ושלום!

במענה למכתבה מסוף חדש מנחם אב, בו כותבת אודות פאה 

נכרית, ואשר בסביבתה דתית בה נמצאת אין נוהגות כזה 

 ומתביישת אפשר יצחקו לה באם תלבש פאה נכרית.

בעצם הענין דלבישת פאה נכרית, ולא להסתפק בכובע ומטפחת, 

מבואר ההכרח בזה בכמה מקומות. והרי רואים במוחש, אשר 

לבישת כובע ואפילו מטפחת, משאירה חלק השער בלתי מכוסה על 

כל פנים במשך זמן קצר, ז.א. שעוברים על האיסור הגדול וכהפסק 

דין בשולחן ערוך אורח חיים סימן ע"ה, וגודל הענין מובן גם כן 

מגודל השכר בעד קיום הציווי כפי שנצטוינו, וכלשון הזהר 

הקדוש, מתברך בכלא בברכאן דלעילא בברכאן דלתתא בעותרא 

 בבנין בבני בנין.

 ולכתבה שאפשר יצחקו עלי' ותתבייש וכו',

 

אפילו בתוככי הנוער דארצות הברית, נרגש לאחרונה רגש של 

כבוד, דוקא לאלו שעומדים חזק בדעתם, ואין מתביישים ממי 

שלועג עליהם ולהשקפת עולמם, ומתיחסים בלעג ובוז לאלו 

הנמשכים אחרי הרוב ללא יציבות נפשית כלל, ובודאי יודעת אשר 

התחלת כל ארבעה חלקי השולחן ערוך היא: ולא יתבייש מפני בני 

 אדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך.

ועוד וגם זה מובן ופשוט: השם יתברך, "את השמים ואת הארץ 

אני מלא", ונמצא עם האדם בכל מקום ובכל זמן, מה שאין כן בני 

אדם אפילו מסביבה הכי קרובה, שלא תמיד נמצא בקרוב מקום 

אליו, ולכן, היתכן, אשר לא יתבייש ח"ו מפני הקב"ה ויתבייש 

 מפני בן אדם בשר ודם?!

מחינוכה, אין צורך באריכות   -ותקותי אשר מתאים לסיומה במכ'  

 יותר בהאמור.

והשם יתברך המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית שענין זה 

וכמבואר בארוכה בתורת מורנו הבעל שם טוב   -יסוד באמונתנו  

ז"ל אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא שלו, ינחה 

 בטוב לפני' בגשמיות וברוחניות גם יחד.

 בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 מזכיר

 . נוסח דומה נכתב לכמה.781נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 

  01גליון מספר  - דרשות האדמור מהאלמין באגרות קודש ובשיחות

בעלונים האלו נגלה, את כל תורת האמת ושיטתו האמתית של הרבי על 
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בס' 'משבחי רבי' להרב מרדכי מנשה לאופר שליט"א 

 :( כתב בענין כיסוי ראש וז"ל 26-23)תש"ס( כתב בפ"ד )ע'  

רעייתו של הרה"ח ר' אוריאל צימר ז"ל סבלה מהקנטות של "

נשים שלעגו לה על שהיא חובשת מטפחת. הדברים הגיעו 

הכנסת מסויים בו התפללה ביום הכיפורים -לידי כך שבבית 

חשה אי נעימות מצד כמה נשים למרות יום הקדוש. כיון 

שגרו בויליאמסבורג לא התפללה בליובאוויטש. במוצאי יום 

הכיפורים בכתה לפני בעלה שרצונה לעבור לכיסוי של פאה 

נכרית, הסיבה לכך: היות שהן בביהכ"נ בו הם התפללו 

בויליאמסבורג והן בליובאוויטש נוהגות כן הנשים, ואינה 

ם  י ש נ ה ל  ש ן  ה י ת ו ט נ ק ה ב ד  ו מ ע ל ה  ל ו כ  .י

לא יכול היה ר' אוריאל לעמוד בכך, וסוכם אצלם לשאול "

ות  ורה כן יעשו  הרבי  דעת קדשו של -את חו  .וכאשר י

והכניסו פתק דרך   -331הכיפורים נסעו ל -מיד במוצאי יום "

המזכירות על שאלתם, למחרת קיבלו טלפון מהמזכיר 

הרבירוצה למסור את מענה קדשו  הראשי הרב חודקוב כי 

בעל פה ולא בכתב, בימי חודש תשרי העמוסים לא 

לקבל ל"יחידות" ]את אנ"ש תושבי האיזור שלא  הרבי  נהג 

 -יקשה עליהם להיכנס ל"יחידות" גם בשאר תקופות השנה  

משא"כ האורחים[ מחמת הטירדות העצומות, אך הפעם 

קבע להם באופן יוצא מן הכלל וחריג זמן ל"יחידות" בעיצומו 

ל  ו ח י  מ י מ ד  ח א ל  ת -ש ו כ ו ס ד  ע ו מ  .ה

)נמסר בזה רק תוכן  הרבי  אמר להם  הרבי  בהיכנסם אל "

הדברים( שהעדיף להסביר באופן ישיר ולא בכתב, כדי 

והוא מתכוון להציע לגב' צימר  להסיר כל עגמת נפש, היות 

שלא לשנות כי אם להמשיך לחבוש מטפחת, כיון שהם 

זקוקים בביתם להשפעות בבני חיי ומזוני, וידוע מזוה"ק 

פרשת נשא )חלק ג קכו עמוד א( עד כמה תלויות ההשפעות 

בתוספת הידור בענין שערות האשה, לכן רצוי להחזיק 

בחומרא של כיסוי המטפחת כדי שהקב"ה ישפיע שפע רב 

באופן ישיר  הרבי  . שמיעת הדברים מפי קדשו של לבית 

. עכ"ל  ים" .ומשכנע הקלה על הגב' לעמוד בקשי    

ומסיים שם: "עוד על אותה "יחידות" סיפר הרה"ח ר' משה 

לר' אוריאל ואמר  הרבי  )ז"ל( וובר: אחר שקמו לצאת קרא 

כך אבקשך -לו: כיון שאני רואה שהדבר קשה לה, על 

הרי בהדיא “.  לחזקה ולעודדה תמיד שתוכל לעמוד בנסיון 

דאלו שמקפידים היטב שלא  דעתו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, 

להשאיר חלק מהשער בלתי מכוסה, דעדיף מטפחת מפאה 

נכרית, והרי זה "תוספת הידור וחומרא כדי שהקב"ה ישפיע 

שפע רב בבני חיי ומזוני" ואין כל ענין כלל לשכנע אשה 

וזוהי ממש  -שמכסה היטב במטפחת להחליפה לפאה נכרית 

וכמו שאמר ]ידידי היקר[ הגה"ח כו' מו"ה  איוולת לעשות כך

מענדל ווכטר שליט"א ]ראש הכולל דנחלת הר חב"ד[, 

, הרי זה שלהחליף ממטפחת לפאה )לאלו שמכסות היטב( 

. מאד "פ  ז ו קלה,  שה  רה לקדו מקדושה חמו דה  רי  י

 9גליון מספר   - דרשות האדמור מהאלמין באגרות קודש ובשיחות
בעלונים האלו נגלה, את כל תורת האמת ושיטתו האמתית של הרבי על 
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ברם, היינו שמפני ירידת הדורות על הרוב לא מקפידים לכסות היטב במטפחת, וע"כ העדיף כ"ק אדמו"ר הפאה עליה 

כמובן אבל לא מפני שבעצם היא עדיפה ממטפחת, ואדרבה, היא דוקא פחותה ממטפחת, והיטב אשר דיבר בזה הגר"מ 

ת  י ר כ נ ה  א פ מ א  פ י ד ע ב  ט י ה ה  ב ם  י ס כ מ ש ת  ח פ ט מ ש ו  , ך כ ב  ו ש ח ל ת  ו ע ט ש א  " ט י ל ש ז  ו ז  .מ

 
 
 

 
 

 שיר חדש שיהפוך את העולם
 “  ואפילו בהסתרה”בניגון 

 כבוד קדושת האדמור מהאלמין שליט"א
 בסינגל חדש שיכבוש את העולם בעז"ה! 

 30-033-7173—]לשמיעת השיר ועוד שירים מחזקים
 [170337שלוחה 

 
הרבי צווה להקפיד על  –חסידי חב"ד אומרים  

 פאה דווקא, אפילו עבודה זרה

 אומר:  מליובאוויטש והרבי
 

ה  סָּ ב ַהַפְרנָּ ן ְדֵשייְטלֶען  –הסיבות לַמצָּ ִעְניָּ הוא הָּ
"ש ה ַנְכִרית[ ֶשל ְנֵשי ֲאנָּ  ]=ֵפאָּ

 
ה  סָּ ב ַהַפְרנָּ ן ְדֵשייְטלֶען  –הסיבות לַמצָּ ִעְניָּ הוא הָּ

"ש ה ַנְכִרית[ ֶשל ְנֵשי ֲאנָּ  ]=ֵפאָּ
 

ב, ֶשּסֹוף סֹוף ִעְנַין ַהֵשייְטֶלען  ל ֵאין ֶזה ְמַשֶנה ַהַמצָּ ֲאבָּ
ל.  ֵאינֹו ְבֵסֶדר ְכלָּ

 
הרבי אמר לי ביחידות: לקנות את הפאות אצל 

עם השער  אדם אמין מאחר שיש בעיות וחששות 
 מהודו
 

ומהשמיים אומר אין לי מנוחה ואני לא מוחל למי 
 שפרסם בשמי שצריך ללבוש פאה!!

 
ומהשמיים אומר: אין לי מנוחה ואני לא מוחל למי 

 שפרסם בשמי שצריך ללבוש פאה!!
 

שורפים את הפאה, ואז  -לכן כולנו, כולנו, כולנו 
  משיח תיכף ומיד ממש בא!!!



 לשמיעת הדרשות באגרות קודש 

 177103330ד חייג עכשיו “וניגוני חב

 מסר משמייםבס"ד,  

 :כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זיע"א

 !"איני מתיר בשום אופן פאות נוכריות 
ע  ג ו ר ו ה  ח ו נ מ י  ל ן  י א

ואדרבה יש לי   בשמיים 
ה  ז מ י  ל ו ד ג ם  י י ר ו ס י
י  מ ש ב ם  י מ ס ר פ מ ש

 שאמרתי ללבוש פאה"
 

 1מסר מספר 

גברת אסתר ליכטנשטיין  שחוותה המוות קליני אומרת 
לה למה אומרים על שמי שהרבי מליובאוויטש אמר  

שמותר ללכת עם פאה  לא אמרתי את זה, וזה 
חלמתי לא פעם אחת חלומות "וכך היא מספרת:  אסור. 

על הרבי מלובאויטש שהוא בא אלי ואמר לי: "למה 
אומרים בשמי שמותר ללכת עם פאה נכרית?! לא 
אמרתי כך וזה אסור ללכת עם פאה נכרית! ואין לי 
רוגע, אין לי נחת מזה בגלל שאומרים כך בשמי, אם 
את יכולה תגידי לכל אחת ואחת שזה לא נכון!" 
שאלתי אותו ככה בחלום: "אבל יש הרבה שאומרים 
שרואים את זה בספרים?" הוא אמר לי: "איך שהם 

ככה הם מוציאים וזה לא נכון!   -רוצים להוציא את זה  
כל התשובות שאומרים על פאה נכרית בשמי זה בא 
מאנשים שהנשים שלהן הולכות עם פאות נכריות". 
הרבי מליובאויטש היה צדיק גדול מאוד, הוא היה 
שולח הרבה שליחים לכל עם ישראל שיחזרו בתשובה 
אבל היו הרבה נשים שלא רצו לחזור בתשובה בגלל 

  "!השיער שלהם

  2מסר מספר 
את הרבי   לפנינו מכתב שכתבה אשה נוספת שראתה 

 בחזיון ואמר לה מסר חשוב:

 בס"ד

בנות יקרות אני רוצה בס"ד לשתף אתכן בחלום/חזיון שהיה 
 שנים. 33-לי לפני כ

בתקופה שבה בניי היו בת"ת של חב"ד )אנחנו לא   זה קרה 

חבד"ניקים, אבל מאוד אוהבים את כולם(, אני הייתי 
באמהות פעילות שאירגנה מנהלת הת"ת. לאחר זמן של 

כמה חודשים היה מצב משונה בבית, מסיימים את ארוחת 
 שבת במהירות ונכנסים לישון.

אני נשכבת על הספה כדי לקרוא מעט עלונים של שבת, 

ומיד נרדמת ופתאום מופיעה מולי דמותו של הרבי מילובביץ, 
י  אנ ו הוא אומר לי שהוא מבקש ממני להעביר מסר 

אני מצד אחד אומרת לעצמי זה חלום ומצד שני  בשוק, 
צובטת את עצמי לבדוק אם באמת אני בחלום, 

 לתדהמתי הרגשתי את הצביטה והבנתי שזה חיזיון.

חשוב לציין שעיניין זה חזר על עצמו באופן מדוייק 
  במשך שלוש ערבי שבת רצופות!!!!

  11גליון מספר  - דרשות האדמור מהאלמין באגרות קודש ובשיחות
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היה לי מאוד קשה לקבל את זה שאני זו שצריכה להעביר את המסר )מי אני? מי ישמע לי 
לצערי בזמנו סיפרתי את זה למעטים ועכשיו אני רוצה לתקן, בפרט שאנו בשעת   בכלל? וכו'(.

 האפס. ועל ידי זה נזכה לקבלת משיח בן דוד ברחמים.

המסר: הרבי אמר תדעי כי חסידיי מסלפים את דבריי ואומרים בשמי שני דברים 
שאינם נכונים אשר גורמים לי יסוריים קשים בשמיים! איני מתיר בשום אופן פאות 

 !!!!!נוכריות

 לא אמרתי מעולם שאני המשיח ותנועות היד הם כדי לעודד קריאה למשיח!!!

 יותר.  כשקיבלתי על עצמי לספר הרבי לא הופיע

בבקשה נשים יקרות אל תתייחסו לכך בביטול!!! )חבדניקיות יכולות לפתוח באגרות קודש 
ולבקש מהקב"ה שיורה להן את האמת, אין לי ספק שתגלו אותה אם רק תרצו(. כל הישועות 

 .לכל עם ישראל, אמן

 שלחה, עליזה

ד שראתה את הרבי בחזיון “יש סיפור שלישי על חלום של אשה מנשי חב
 עם מסר דומה )מוקלט(, אי"ה בקרוב יבוא בכתב תמלול.







 לשמיעת הדרשות באגרות קודש 

 177103330ד חייג עכשיו “וניגוני חב

מכתב שהרבי כותב שאפשר לרמות רק את 
עצמו ולא את כל העולם בעניין פאה נכרית 
שישאר שתי אצבעות מגולה, ר"ו כשהפאה 

ו  מ כ ת  י ע ב ט ך  כ ל  כ ת  י א ר נ
 !שערות עצמה ויותר יפה

ת    ו ו ח ל  א ו ש ש ה  מ י   -ו ת ע ד
ן דכיסוי הראש,  י ענ אודות 
בזה,  על השאלה  לי  פליאה 
ובפרט בצורתה כמו שכותב 

שתלבש פארוק שכל הראש יהי' מכוסה רק 
שתי אצבעות מלפנים מגולים, שאינו מובן את 
מי רוצים לרמות בזה, דפשיטא שלא את הכל 
יכול ואפילו לא את העולם, כי אם את עצמו. 

 .ומה תועלת בכגון דא
ומובן שזהו רק בתור סניף דסניף כי הרי הדין 
מפורש בשו"ע ובמילא אין מקום לשאלה 
וספק, ומובטחני שבדרכי נועם בפעם אחר 
פעם הדבור בזה תסכים המדוברת לדעתו 

 . . .הרצוי' בזה
כרך    לקוטי שיחות,  ממכתב כ"ח אלול, תשי"ד נדפס 

 ( 462לג, הוספות, נשא, 

  21גליון מספר  - דרשות האדמור מהאלמין באגרות קודש ובשיחות
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 לשמיעת הדרשות באגרות קודש 

 177103330ד חייג עכשיו “וניגוני חב

מכתב שהרבי כותב שאפשר לרמות רק את 
עצמו ולא את כל העולם בעניין פאה נכרית 
שישאר שתי אצבעות מגולה, ר"ו כשהפאה 

ו  מ כ ת  י ע ב ט ך  כ ל  כ ת  י א ר נ
 !שערות עצמה ויותר יפה

ת    ו ו ח ל  א ו ש ש ה  מ י   -ו ת ע ד
ן דכיסוי הראש,  י ענ אודות 
בזה,  על השאלה  לי  פליאה 
ובפרט בצורתה כמו שכותב 

שתלבש פארוק שכל הראש יהי' מכוסה רק 
שתי אצבעות מלפנים מגולים, שאינו מובן את 
מי רוצים לרמות בזה, דפשיטא שלא את הכל 
יכול ואפילו לא את העולם, כי אם את עצמו. 

 .ומה תועלת בכגון דא
ומובן שזהו רק בתור סניף דסניף כי הרי הדין 
מפורש בשו"ע ובמילא אין מקום לשאלה 
וספק, ומובטחני שבדרכי נועם בפעם אחר 
פעם הדבור בזה תסכים המדוברת לדעתו 

 . . .הרצוי' בזה
כרך    לקוטי שיחות,  ממכתב כ"ח אלול, תשי"ד נדפס 

 ( 462לג, הוספות, נשא, 

  31גליון מספר  - דרשות האדמור מהאלמין באגרות קודש ובשיחות

בעלונים האלו נגלה, את כל תורת האמת ושיטתו האמתית של הרבי על 
 מצוות צניעות וכיסוי הראש.

The Rebbe's Light Issue No -13 Sermons of the Admor of the Alamin in Igrot Kodesh and Sichos - In these pamphlets 
we will discover the whole truth of the Rebbe and the Rebbe's true method of modesty and covering the head. 

37 



BS"D 

 

Precious women, I would like to reveal to you a dream/vision that I had about 11 years ago. 
 

This occurred during a time that my children were enrolled in a Chabad Talmud Torah (although we 
are not Chabad Chassidim). I was on the Parent committee that helped run the Talmud Torah. Some 
months after this time we had a very unusual Shabbat meal where we finished the night meal very 
quickly and prepared to go straight to sleep. 
 

I then sat on the couch reading a Shabbat newsletter when I immediately fell asleep. I then saw 
appear before me the image of the Rebbe from Lubavich; he told me that he had a request of me to 
deliver a certain message - I was in shock. 
 

On one hand I was telling myself that this was a dream - but then I pinched myself to check if it was 
really a dream. To my shock, I felt the pinch and then I realized that it was a vision. It is important to 
mention that this above described scenario happened to me exactly in the same way three Shabbats 
in a row!!! 
 

It was very hard for me to accept that I was to deliver this message for who am I and who would 
listen to me anyway? 

 

To my sorrow, I only told this message to a few people at the time, but now I would like to fix my 
wrong. Especially since we are at the time of the geula and in the merit of revealing this now may we 
merit to greet the Moshiach ben David with mercy. 
 

The Message: The Rebbe said, "You should know that the Chassidim are twisting my words and are 
saying in my name two things that are incorrect and are causing me great suffering in Heaven! 
One - I in no way whatsoever permit the wearing of a Peah Nochrit (wig)! 
Two - I never said that I was the Moshiach, and the hand motions I made were to give strength to the 
calling of the Moshiach! 
 

Once I committed in myself to passing on this message, the Rebbe no longer appeared to me again. 
 

Please precious women, do not disregard this message!!! 
(Chabad women can open up an Iggeret Hakodesh and ask of Hashem to show them the truth, and I 
have no doubt that they will be shown the truth if they only desire to really know the truth). All the 
salvations to all Am Yisrael, amen. 
Aliza. 
 
(That is the end of that message, and I personally have seen written by another woman who has had several visions from the 
Lubavicher Rebbe telling her to publicize his true opinion on wigs, that the wearing of them is strictly forbidden and it is 
causing him great suffering in Heaven that people keep saying in his name that they are permitted.)  
May Hashem guide us all in the ways of the Truth, amen. 
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