
 

  בהמשכים -דבר המערכת 

צניעות ה	הנהגותו		ביתה		סודותי
של־האשה, הם הם יסודות 
 הקדושה. ולא עוד אלא שעיקר
וונה  ּכַ יצירתה מבראשית, היתה ּבַ
הזאת, כמו שאמרו חז"ל על פסוק 
ֶבן" ה'  (בראשית ב', כ"ב) "ַוּיִ
ָלע אשר לקח מן  אלהים את הּצֵ
האדם לאשה, תפס הכתוב סגנון 

פישוטו הוא מלשון "ויבן" אף ש
בניין, אבל בא בכך לרמוז 
שהקדוש ברוך הוא ברא אותה 
בִביָנה והתבוננות, בזה שלקח 
דוקא את אחת מצלעותיו 
של־אדם הראשון ולא ממקום 
אחר בגופו, כיון שהצלע הוא מקום 
צנוע, שהוא מכוסה אפילו 
כשהאדם אינו ָלבוש. ועל כל ֵאֶבר 
ואבר שהיה בורא בה, היה אומר, 

ִהי אשה צנועה, אשה צנועה. ּתְ 
(כמובא בבראשית רבה פרשה י"ח 
אות ב', ומדרש הגדול שם דף צ', 
ובתנחומא וישב אות ו', ומנורת 

  המאור פרק ק"ע:).

 בדרכי ליזהר המרבה אשה	וכל
שובחת. וכמעט מ זו הרי, הצניעות

כל עונש האשה בעולם הזה 

וזכייתה לעולם הבא, תלוי בזה כמו 
לאלפים (מאת  שכתוב בספר חסד

בעל פלא יועץ סימן ו' סוף סעיף 
  ד'). 

וזה לשון ספר קב הישר פרק פ"א, 
זה כלל גדול, כל אשה שהיא צנועה 
במעשיה ובמחשבותיה, זכתה 
שיצאו ממנה נביאים וחסידים 
ואנשי־מעשה, והראיה מתמר. וכל 
אשה אשר איננה צנועה במעשיה 
או שיש לה מחשבות רעות וזרות, 

חלציה הולכים אחריה אזי יוצאי 
וכו'. הכל תלוי באשה, כי לפעמים 
יש אדם רשע ויש לו אשה צנועה, 
יהיו לה בנים טובים צדיקים 
וישרים. ולפעמים יש אדם צדיק 
ויש לו אשה רעה ויש לו בנים 
רשעים. על כן צריכה כל אשה 
לראות להדריך את בניה בדרך 

  טובים וכו' ע"כ.

ר א' וכתוב בספר מעבר יבוק מאמ
פרק ט"ו, תחילת קלקול הבנים 
חס ושלום, יצמח מהפקר האשה. 
כי עיקר הצניעות בנקיבה, ועל ידי 
כן יהיו הבנים צנועים, וגם הבעל 

 יהיה על ידה צנוע ע"כ. 

זכרו! צניעות זו 

  מצווה דאורייתא:

הסמ"ק מצוה נ"ז 
כותב שהצניעות 
באשה היא מצוה 

ק דאורייתא, וזה לא ר
  .חומרא
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ואם בדורות שחלפו כך, מה נאמר ומה נדבר 

בזמנינו שבעוונותינו הרבים הפרוץ מרובה על 

  העומד.

, כהיום בעולם שלנו המלחמה הראשיות	מערכות

, בכלל הכפירה הן, משיחו ועל' ה על המתייצבות

 של למצב הגענו, אחרות במלים. בפרט והפריצות

 גם. ליצלן רחמנא ממש הפלגה ודור המבול דור

, דור פתחינו על עומד כמעט הגדול העונש

  "מבולבל" ודור "מפולג" בעוונותינו הרבים.

על כן צריך להזדרז ולהיכנס מה שיותר מהר 

לתיבה אל תיבת נח. לתוך בתי כנסיות ובתי 

לך מדרשות. לתוך הבית היהודי. כל כבודה בת מ

פנימה. כאן תפקידן המכריע של־בנות ישראל, 

הכשרות והצנועות, להציל את כלל ישראל לבלתי 

יש הרבה  -ברוך השם  -יטבעו בסחף מי המבול. 

 - נשים שהולכות בצניעות, בואו נצטרף אליהן.... 

 -בתקווה שנזכה להיות בביאת המשיח בקרוב 

מהראשונים בשורה עם האמהות הקדושות 

 ניות והנביאות...והנשים הצדק

 

  שנתפרסם בשנת תרפ''ח פסק הלכה
  פעיה''ק ירושלים תובב''א לכל מקהלות האשכנזים בית דין צדק

בנשיאות רבינו הגאב''ד מרן יוסף חיים זוננפלד שליט''א [זצוק''ל], 
  פעיה''ק ירושלים ת''ו יום יא לחודש אייר שנת תרפ''ח

ַח הכאשר בעו ץ, ופרצו גדרי ''ר פשתה המספחת של מלבושי ׁשַ
נּו הקדוש, מאז ומעולם, באופן מבהיל מאד ה'  הצניעות, ָסֶמל ַעּמֵ

ורבים מיראי ה' פונים אלינו להורות להם את הדין והדת. ירחם.
שו בה רבים דוהנה אם כי ַהְמֻפְרָסמֹות אין צריכות ראי', אך מחמת ד

בה והורגלו במלבושים קצרים ובבתי יד קצרים, עד אשר הר בעוה''ר.
  מהמון עם נשכח מהם חומר האיסור ונעשה להם כהיתר ח''ו.

על כן הננו להודיע בזה כי כל אשה ישראלית חייבת ע''פ דין תוה''ק 
ללבוש בגדי צניעות כאשר נהגו בנות ישראל הכשרות מאז ומעולם 

  בלא שום שינוי
  דהיינו במלבושים ארוכים עד קצה האחרון היותר אפשר,

ל בית הצואר כמנהג הצנועות ובבתי ידים ומצד הראש יכסה את כ
וכן בשאר הבגדים חייבות לנהוג צניעות. ארוכות עד כפות הידים.

ת אשר ָהֶרֶגל נראה  בֹות מעשה ֶרׁשֶ וחלילה ללבוש ַאְנְפָלאֹות ְמֻנּקָ
ּגּול הוא לנו אומה  או אנפלאות ִמְגָון עור הגוף. מתוכן. כל אלה ּפִ

וכמו כן כל אחד מחויב לחנך את בנותיו  קדושה וטהורה מדור דור.
הקטנות בצניעות וקדושה שגם הן תלבשנה בגדי צניעות ולכל 
ַכּסּו את  ּיְ ּה את רוב הרגל, ובתי ידים ׁשֶ ָאְרּכָ הפחות שהשמלה תכסה ּבְ

ובשכר זה יקויים בנו מקרא שכתוב ִוְהִיֶתם לי סגולה מכל  רוב היד.
ם וגוי קדוש, ונזכה לגאולה העמים וגו' ואתם תהיו לי ממלכת כהני

  קרובה בב''א.
  

  בד''צ לכל מקהלות האשכנזים

נאם יצחק במוהר''א ז''ל -נאם מרדכי ליב רובין
  אם דוב צבי קארעלנשטייןנ -פרנקיל

תּוב מהרה''ג הביד''צ נ''י ויאשר כחם וחילם  ראיתי ַהּכָ

  לתקן הפרצות.                      

  יוסף חיים זאנענפלדובעה''ח המחכה לישועה קרובה 
דברי הגאונים הצדיקים הנ''ל תקיפי דארעא דישראל זצוק''ל אינם 

צריכים חיזוק, ובוודאי שמצוה רבה לשמוע בקולם ולהוסיף גדרים 

בדרכי הצניעות כמקובל לנו מדור דור וע''ז נאמר לא תסור מכל אשר 

יורוך ימין ושמאל וגדולה המצוה הזאת כי תגן עלינו בעקבתא 

  חא ולזכותינו לראות בקרוב בביאת משיחנו בב''א.דמשי

  הכו''ח טוב לחודש מרחשון תש''ל פעיה''ק ירושלים ת''ו

ראב''ד ירושלים עיה''ק  פנחס עפשטייןנאם 

  דוד הלוי יונגרייזנאם  -  תובב''א

ישראל נאם  - הק' משה ארי' פריינדנאם 
  דושינסקיבאאמו''ר הגה''ק מהרי''צ זצוק''ל 
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ועיין “ג): ”ק י”סוף ס’ ט’ ב סי”בספר שולחן העזר (ח
–ל ”ם מרימינוב זצוק”ק מהר”במכתב הקדוש מהגה

וכן מובא בכמה דוכתא בספרי קודש כי מקובל מפי 
צדיקים וקדושים כי כל הגזירות והתגברות הגלות 
וצרות שונות וחלאים ופגעים רבים באים מזה וכל 

ל, ועיין ”מאדע חדשה מביא מחלה חדשה בעולם רח
והיא היא …ץ (אחר דיני תשעה באב) ”יעבבסידור 

הבית אשר גרמה גירוש וגלות ספרד ושפאניא". 
גודל התפשטות המחלה הידועה (סרטן) “ אהרן אמר

בעולם היא כגודל התפשטות פירצת הפיאה נכרית 
 ל).”חיים אשר לדרמן זצ’ ח ר”(מפי הרה” בעולם

רבי שמואל בימי הגאון הצדיק רבה של ירושלים 
ל פרצה מגפה בקרב נשות הקהילה, ”קזצו סלאנט

נשים צעירות רבות נפטרו בעת לדתן בזו אחר זו, 
מגיפה משונה זו הטילה מורא ופחד על אנשי היישוב 
הישן בירושלים, כולם נזעקו לביתו של המרא 
דאתרא רבי שמואל סלאנט בדמעות ושחו לפניו את 
קורות היום האחרון ואת מספר הנשים המוטלות בין 

למות, הם הציעו לאסוף בדחיפות כנס תפילה החיים 
לאמירת כל ספר תהלים לבטל את רוע הגזירה, הרב 
הישיש הקשיב לדבריהם בכובד ראש והרהר דקות 

” זה לא יועיל: “ –מספר, לבסוף דחה את דבריהם 
עיקר התשובה היא שינוי המעשה!! תחילה “הכריז, 

עלינו לברר בשל מה באה עלינו הרעה הזאת, ורק 
אשר נבער את הרעה מקרבנו ונשפר מעשינו יש כ

תועלת בתפילות לכפר ולמרק מה שקלקלנו בעבר, 
בלא זה הרינו כטובלים ושרץ בידינו, הרב כינס את 

כדי לברר ” שאלת חלום“בית דינו והוחלט לערוך 
וכך עשה,  .בשל מה באה עליהם הרעה הזאת

התאספו אנשי ירושלים ויקיריה, הרב, חברי בית 
מקובלים קדושים ואנשי מעשה וכינסו שלשה  הדין,

שאלת ”ימי צום ותפילות שבסופם נערך כנס מיוחד ל
ת נענו הרבים בתפילתם, ”חלום". בחסדי השי

נסתלקה שכינה : “ –והתשובה לא איחרה לבא 
 .[החגורה של הנשים]’" שלייף’מישראל בגלל ה

באותם ימים החל מאן דהוא למכור לנשות 
קה את בגדיהן וגרמה הקהילה חגורה שהיד

להבליט את צורתן ולמשוך עין להתבונן, מיד 
יצאה הוראה מבית דינו של רבי שמואל סלאנט 

ואכן בנות ישראל הכשרות  .להסיר את החגורות
אשר לא ידעו עד כמה דבר זה מהווה מכשול 

” שלייף”להרהור וקטרוג הסירו מעליהן את ה
הזה, המגיפה נעצרה באחת ויהי הדבר לפלא 

  ).177א עמוד ”ט שם ח”דול (עושג

המשך בעלון הבא

  ספר

  החדש מדריך לצניעות בישראל

  הקדמה

  פרק א'

שבא לידינו מסר חשוב מאוד מעשרות פוסקים  היות א.
שמתבטאים בצורה חריפה ביותר כנגד לבישת פאה נכרית, 
ולצערנו הגדר בנושא חשוב זה נרפה מאוד, ואפילו בבתים 

ואימות אימותיהן מדורי דורות לא ובמשפחות שאימותיהם 
היה להם ְקֵצה של השגה ללבוש פאה נכרית, רק הלכו ללא 
כלום רק עם שערות קש (שפיצל) כדי שלא ללבוש פאה נכרית, 

  נכדיהם נרפו מזה לגמרי ולא ממשיכים במסורת זו,

גדול זה קורה ְלֵעיֵנינּו שאפילו בבתים חרדיים ופלא 
חסידים ואנשי מעשה,  ומדקדקים ביותר, שבעליהם הם

ומהדרים במצוות, ולבושים בצורה חסידית עם כל פרטי 
הּוג, אף על פי כן לדאבוננו הם מסכימים  הלבוש החסידי ַהּנָ
ּה חפץ ואיך שהיא רֹוָצה לפי  ּבָ ּלִ ָנה מה ׁשֶ ׁשְ ְלּבַ שנשותיהם ּתִ

וגם מחוקות הגויים  מדינה ראות עיניה, וזה לא עלינו מכת
ערב בעסקיו של השני, הבעל לא מתערב שאף אחד אינו מת

יָה והיא לא מתערבת בענייניו, אבל באמת  ִעְנָיֶניָה ּוְבַמְלּבּוׁשֶ ּבְ
ה ֵחֶלק ַיֲעקֹב"  י"לֹא ְכֵאּלֶ שאבותינו  -התורה הקדושה  ּכִ

ורבותינו מסרו את גופם לשחיטה ולשריפה בכדי שלא ָלֶסֶגת 
למדת אותנו מ -חס ושלום אפילו זיז כל שהו מהדרך הקדושה,

י ההתנהגות בבית, וכל בעל  ַלּפֵ ְמלֹא ָהַאֲחָריּות ּכְ שהבעל נושא ּבִ
יתֹו אינו מתנהל על פי דרך התורה, הוא נענש ביחד עם  ּבֵ ׁשֶ
הבני בית למרות שהוא עצמו מתנהג כדת וכהלכה, דכל מי 

מסכת שבת שיש בידו למחות באנשי ביתו וכו' נתפס עליהם [
  .במה בהמה בסופו] - פרק

שני כל מי ששומר על אנשי ביתו על עניני הצניעות,  ומצד
מקבל את השכר המלא הגדול והמיוחד שמוכן ומזומן אצל 
הקב"ה על מעשיו הטובים ביחד עם בני ביתו, ועוד יותר 
מבוארים בדברי חכמינו ז"ל שהבעל אינו יוצא ידי חובתו בזה 

ו שסותם כל פירצה אשר נראה לעין, אלא חובה מוטלת עלי
לעקוב היטב ולבדוק אחרי האשה והילדים לדעת האם הם 
נקיים ושלמים מכל עוון, ומי שאינו עושה כן נקרא חוטא 

[סנהדרין ע"ו, רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק (אדם חוטא) 
והאשה גם חובתה באותה משימה,  כ"א, אבן העזר סימן א']

לגדל דורות ישרים, דורות יהודיים, וגם לשמור את הבעל 
  מעוון.

המשך בעלון הבא



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ספר זכרון

ֵעיָניו"   "ְוטֹוָבה ֲאִני ּבְ

בו יובא דברי ימי חייה וטובת מעלת האשה הצדקנית 

  הרבנית טויבא גראס ע"ה

רסיסי דמע אחר מיטתה של הרבנית הצדקנית מהאלמין 
 מרת טויבא גראס ע"ה 

ליל שני אחר נשמתה עולה השמימה בקדושה וטהרה: 

חצות, תפילת הוידוי, תחינות וסליחות נישאות ברמה, 

כמה מנינים התאספו סביב מיטתה של הרבנית החשובה 

בבית בתה בבית שמש, כאשר בניה ונכדיה עומדים 

ונושאים תפילה. האדמו"ר שליט"א אומר פסוק וכולם 

עונים אחריו. נשמת כל חי נאמרת בדביקות ובערגה, 

אחרי חצות זעקת "שמע  2מים. השעה ודמעות ניגרות כ

ישראל" מרעידה הלבבות והעומדים שם משתוממים 

מחסירים פעימה בראות את הרבנית ע"ה מפסיקה 

לנשום, פושטת ידים, עוצמת עינים, סוגרת את פיה, 

ונשמתה עולה השמימה במיתת נשיקה, ללא גסיסה כלל, 

בקדושה וטהרה. כך בדומיה החזירה את נשמתה ליוצרה, 

כי כך היתה כל חייה, כל ימיה היו מסכת מופלאה של 

קידוש שם שמים בקול דממה דקה, עבודת ה' מתוך סבל 

 .2המשך בעלון הבא מס'      בל יתואר, אך בהשקט וצנעה.

  ספר
  מדריך לצניעות בישראל 

  בו יבואר חומר איסור הפאה נכרית
משבעים פוסקים מדורות הקודמים, ואין רב בדור הזה 

שיכול לחלוק על הגאונים והצדיקים מדורות העבר, כי אם 

ם ונשים את יקחו את כל הרבנים מכל הדור בכף מאזני

הדברי חיים זי"ע בכף מאזניים השני יכריע את כולם, דהיינו 

שהרבנים המתירים את הפאה נכרית הם ראשי הערב רב 

שמתירים עריות בפרהסיה, והם וכל השומעים בקולם יירשו 

  גהינום.

איזה פאה היה אז??? היום אין מה  -שנה  50נדפס לפני 
  להשוות!
  ו"ר מהאלמין שליט"א יצא לאור על ידי כ"ק מרן אדמ

ספרים בשנת תשכ"ה, ונדפס  5000נדפס בלשון הקודש 

 5000בשנית בלשון הקודש ובאידיש בשנה הנ"ל עוד 

טופסים,  5000ספרים, ואח"כ נדפס בעיתון די תורה וועלט 

 2000ואח"כ נדפס בשנת תשמ"ז בספר מדריך לצניעות 

בדיסק, ועכשיו בשנת  250,000טופסים, ובשנת תש"ס 

שע"ה יוצא לאור מחדש במהדורה מיוחדת עם הרבה ת

  הוספות

 

  שנה 40-20מכתבים שהתקבלו לפני 
מכתב תרנא: הננו לאשר קבלת הספר על מאכלות אסורות שנודב 

חבר הדגול שליט"א לאורייתא ויפוצו לישיבתנו. יישר חילו של המ
  מעיינותיו חוצה.

  ביקרא דאורייתא. ישיבת השרון, הרצלי'

תרנב: הנני מתכבד לאשר את ספרו שכולל בו "אכילת התרנגולים" 
"זבחו זבחי צדק" "מנוחת שלום" "מנחת יהודה" "שמירה טובה" 
בתודה ובברכה מעומקא דלבא תזכה למצות ורב הברכות יושב 

  רוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך בסדר. ב

  בכבוד רב ובכל חותמי הברכות, ע"ה כמוס עגיב

  הרב של אור יהודה והסביבה

 




