
 

  בהמשכים – המערכת דבר

שיושבים אנשים 
 - שים בלי מחיצה ונ

וזה ממש בתי זונות 
בפרהסיה, וזה דור 
המבול וכולם בחרם 
חמור של  גדולי 
ישראל מדורות 
הקודמים, וכמו 
ְשִנְכַנס ְלֵבית ֲעבֹוָדה 
ְכַלל ֵיָהֵרג  ָזָרה, ֶוהּוא ּבִ

  ְוַאל ַיֲעבֹר. 

ר  ה ֵאיְך ֵיְרדּו ֶעׂשֶ ְוַעּתָ
ית  ַמֲעלֹות ֲאחֹוַרּנִ

ב ֹודֹו (ַלְמרֹות ֵעיַני ּכְ
ִהְזִהיָרה ּתֹוָרה  י ׁשֶ ַלּפֵ ּכְ
ה לֹא  ַכּמָ ה ּבְ ָכל ֵאּלֶ ּבְ

ה ְוָאְמרּו  ֲעׂשֶ ּתַ
ְלכּו,  ֻחּקֹוֵתיֶהם לֹא ּתֵ ּבְ
ֵקׁש  ּנָ ן ּתִ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ִהׁשּ
ַאֲחֵריֶהם, ֵאיָכה 
ַיַעְבדּו, ְוַעל ְיֵדי ֵכן 
ל ּתֹוָרה  ִקּיּוָמּה ׁשֶ
ָחִליָלה ָהְיָתה ְלָבֵער, 

יד ְוַאֲחרֹון ִה  ְכּבִ
ּלֹא  יֵניֶהם ׁשֶ ִהְנִהיגּו ּבֵ ׁשֶ
ם ּוְלׁשֹון  ֵכר ׁשֵ ִיּזָ
ָרֵאל עֹוד, אֹוי  ִיׂשְ
ים  ְכִלּיִ ְלֵעיַנִים ֵעיַני ׂשִ
ְך רֹואֹות ַעד ֵהיָכן  ּכָ ׁשֶ
ְמֶאֶרת  יַע ָצָרַעת ַהּמַ ִהּגִ
דֹוָלה ַהּזֹאת  ָוֵאׁש ַהּגְ
ה ְמִדינֹות ַמה ָלנּו  ַכּמָ ּבְ
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  זוכה למעלות היותר גדולות:

כשעומד בין אנשים שכולם רואים הנשים, כגון שהי'   )טז
והכל בבית חופה, שהנשים שם מלובשות תכשיטיהן, 

, יזכה על ידי זה לרב טוב מסתכלין והוא איו מסתכל
ליראים, ועינו תשבע מזיו השכינה, מלך ביפיו  הצפון

  .(ספר חסידים סימן ט')תחזינה עיניך 

יסוד היראה הוא הנסיון, עיקר היראה ניכרת בעת   )יז
הנסיון, והקדוש ברוך הוא אינו מביא האדם לנסיון, 
אלא כשרוצה לעשות טובה לאדם, בא השטן שהוא מדת 

לם לא הדין לפני הקדוש ברוך הוא ואומר רבונו של עו
יתכן לעשות לו טובה עד שיעמוד בנסיון. וכן אברהם 

(ספר חסידים אבינו לא זכה למה שזכה, אלא בנסיונות. 

  .סימן י"ג)

כשהוא בינו לבין עצמו, ולפניו נסיון של הסתכלות   )יח
בראיי' אסורה או תמונה של אשה, ומונע עצמו בשביל 
קונו ולא בשביל הבושה מפני בני אדם, זה מוכיח 

אמיתית, ועל ידי זה מקבל שכרו משלם גם על  שיראתו
(דרך פיקודיך, העבירות ברבים והי' נמנע גם בשביל הבושת 

  .בהקדמה)



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

צאצאינו עוסקים בתורה ובמצוות מתוך 
, ללכת בעקבותיהם, נחת והרחבת הדעת

ויהיו עבורנו מליצים ישרים, וה' אלוקי 
ישראל אהבת תמים, יעזור שנושע 
תשועת עולמים. ויהא רעוא קמיה, 
דתשרי על עמיה, דיתענג לשמיה, 

  במתיקין ודובשין.

בטוחני כי ספר זה יהיה לעזר לכל,  
ליושבי על מדין ולבעלי בתים, ולהמון עם, 

ימצאום  דברים שיגעתי בהם רבות, הם
מוכנים ומסודרים, "שהכול צריכים למרי 

"למי שקיבץ  (ברכות, ס"ד ע"א)חיטיא" 
תבואות למכור, כלומר למי שקיבץ 

  .(רש"י שם)שמועות" 

ואני תפילה להשם יתברך שיהיו  
מעשה ידינו בזה רצוים לפניו יותר 
מהשגתינו בזה וכמ"ש הזוה"ק פ' יתרו 

על הפסוק ויהי נועם וגו'  (צ"ג ע"ב)
ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו 

  כוננהו.

ועל ידי זהירות מהערב רב ומנהיגיו,  
יאיר לנו ותרום קרן כנסת ישראל 
שבעתים, נזכה לראות בנחמת ציון 

  וירושלים במהרה בימינו אמן.

יהי רצון שחיבורי זה יהיה לעילוי  
נשמתו של אאמו"ר ואימי מורתי זללה"ה 

של  ותהי מנוחתם כבוד במחיצתם
צדיקים, ויעלה בתפילה על בניו ונכדיו 
וניניו למען ישכילו כל אשר יעשו בתורה 
ובמצות ובמעשים טובים, בגשמיות 
וברוחניות, לאורך ימים ושנות חיים 

  בבריאות איתנה ובנהורא מעליא אמן.

ובצאתי אפרוש כפי בתפלה לבורא כל  
עולמים שיהיו אמרינו ומעשינו לרצון לפני 

ן בלבי בינה להבין ולהשכיל אדון כל, וית
לשמוע ללמוד וללמד וכו' ושלא אכשל 

  .א

א) נשות ישראל בכלל ונשות החרדים בפרט 
הסירו הבגדים הלא צנועים, הסירו פאות 
נוכריות, לבושי שחץ ותועבה, ליבשו בגדים 
שלא ניכרת צורת הגוף, חיבשו מטפחות וכיסוי 

  דול.ראש והיכונו ליום הג

ב) לנכשלים בתאוות ישמעאל, תאוות פעור, 
במחשבה, דעו וראו כי כל יופי ונוי בעולם הזה 
לחיי עולמים, על כן השיבו כל יופי ונוי למקורו 
הראשון, ואל תקחו יופי זה לעצמיכם, כי על 

  הכול יעמיד במשפט על כל נעלם.

ג) צפו לישועת ה' ולא לישועתכם הפרטית 
ובכל שעה לעתיקא  האישית, זעקו בכל לב

לגילוי משיח, יש לדבר על עניין משיח בכל 
הזדמנות עם מכרים וחברים, לגלות כוח ורצון 

  ואומץ לקראת גילויי משיח.

ד) הרבו בצדקה לעניים ועשוקים, כי מה ה' 
דורש מעמך עשות משפט ואהבת חסד והצנע 

  לכת עם אלקיך.

ה) הרבו אהבת חינם לכל יהודי באשר הוא, 
רים וללא אנ"ש, כי רוב חסדכם ללא מגז

לאנשים הקרובים ולאנ"ש, כי בצרה הקרובה 
שתחול על בני העמים, כולם יהיו אחים זה לזה 
בצרתם, קרבו אחד את האחר, דאגו לנשמות 
העשוקות בידי רבנים וראשים למינהם, כי על 

  אלו יתנו הדין בקרוב.

ו) קיבעו זמן ועת לעסק לימוד תורה נביאים 
 זוהר הקדוש המטהר את הנפש.וכתובים, ו
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וְ א) " וִ א", ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ ד ּדָ
ֶלךְ  לוֹ ו ָעָלי ַהּמֶ ָ יֹּוֵת , ָלנוּ ז ָרמַ ם ַהׁשּ ב טוֹ ר ׁשֶ
לוֹ ס חַ ח ְוִלקַּ ר ְלַהֲעִבים ְלָהָאָד  ו ֵעיָנים ְוׁשָ

ְראֶ ם קֶֹד  יִּ הֶ ה ׁשֶ בָ ם ּבָ וְ ר ּדָ ל ְוָתפֵ א ׁשָ
לֶּ ה זֶ ל ְועַ ן, ִליְצלָ א ֲחָמנָ ַר  ֵ ל ִיְתּפַ ם ְלַהׁשּ

ַרךְ  כָ  ִיְתּבָ ת אוֹ ק, סטרעליס -  קֹוֶדשׁ י ִאְמֵר (ת עֵ ל ּבְ

ם ְמקוֹ ץ, ַלחוּ א ֵיצֵ ם ֶטֶר ן כֵּ ל ְועַ  "ו).ע
ְסיֹונוֹ  זּוזָ ל עַ ו ָיָדי ָיִניחַ ת, ַהּנִ לֵּ ה ַהּמְ ל ְוִיְתּפַ

ְמֵרהוּ להקב"ה  ׁשְ יִּ לוּ ִהְסּתַ ן ִמיל ִמכָּ  ׁשֶ ת ּכְ
בוֹ ה, ֲאסּוָר  דֹושׁ ת ָרעוֹ ת ּוַמְחׁשָ רּוךְ  ְוַהּקָ ּבָ

ּלֹ  לוֹ ר ַיֲעזֹא הוּ  שֵׁ א ׁשֶ ֶרךְ (ל. ִיּכָ ּקּוֶדיךָ  ּדֶ א לֹ  ּפִ

ּבוּ ק ֵחלֶ ה ל"ה, ַתֲעשֶׂ    ת ו').אוֹ ר ַהּדִ

ֵאינוֹ י מִ  י ׁשֶ יל עַ ט ַמּבִ א ָלבוֹ ד ֶלָעִתים, ָנׁשִ
ְלֲאכֵ ם ִלְפִניה ִיְהיֶ  רֵ י ִמּמַ ָ   ת.ַהׁשּ

ֵאינוֹ י ִמ ב)  י ׁשֶ יל עַ ט ַמּבִ ְוֵאינוֹ ם, ָנׁשִ
ָבִריר ְמַדבֵּ  ֵטִלים ּדְ ֲעסוֹ ל ְוסֹובֵ ם ּבְ ְוֵאינוֹ  ּכַ

אֶ  ּתֹוָר ק ְועֹוסֵ ה ִמְתּגָ יה ּבַ ם, טֹוִבים ּוְבַמֲעׂשִ
ְלֲאכֵ ם ִלְפִניה ִיְהיֶ א ָלבוֹ ד ֶלָעִתי י ִמּמַ
ֵר  ָ   ן ק"מ).ִסימָ ם ֲחִסיִדיר ֵספֶ (ת. ַהׁשּ

ּתִ ג)  ׁשֶ מוֹ ּכְ ְזכֶּ ם, ְוֵעיַניִ ה ַהּפֶ ר ׁשְ ל ְלכָ ה ּתִ
ְדֵרגוֹ  ית ַהּמַ דֹוׁשִ דֹושׁ (של"ה ם ַהּקְ   ה).ְקדּושָׁ ת אוֹ  ַהּקָ

צֵ ה ְסגּולָ  ּלֹ  - ע ָהָר ן ֵמַעיִ ל ְלִהּנָ א ׁשֶ
כֵּ  חּוצוֹ ל ִיְסּתַ   תּבַ

ָמָר ד)  ּגְ ְמעַ א, ִאיָת א ּבַ ּכִ ן הֵ ת ִמיתוֹ ל כָּ ט ּדְ
צֵ ה ְוָהֵעצָ  )."זק(ב"מ ע ָהָר ן ַעיִ י ְיֵד ל עַ  ל ְלִהּנָ

ּלֹ ע ָהָר ן ֵמַעיִ  כֵּ א ׁשֶ חּוצוֹ ל ִיְסּתַ ָרכוֹ (ת ּבַ ת ּבְ

ַזְרעוֹ ל ְוכָ ף יֹוסֵ ה ָזכָ א ַטֲעמָ י ּוֵמַהא כ').
ֵאיו, ַאֲחָרי הֶ ת ׁשֹוֶלטֶ ע ָהָר ן ַעיִ ן ּדְ ם. ּבָ
דֹושׁ (של"ה    ה).ְקדּושָׁ ת אוֹ  ַהּקָ

הפאה הנכרית, אבל נראה לעין שהיא 

לכת עם שער, ולכן אסור לה אפילו הו

בחדרי חדרים ללכת כן, חוץ מזה זה מביא 

שאחר כך ילכו עם שערות עצמה, ללא פאה 

נכרית, ועל ידי הפאה הנכרית לא מבחינים 

, (מקרי בין אשה לבתולה, שזה איסור תורה
  דרדקי בראשית אות ל''ה).

הכח של עמלק מוטל גם שמדבר עוד כותב: 

ו עם בגדים ותכשיטים על לב הנשים שילכ

, אף שזה רק בגדי כמו הפריצות והרוזנות
גאוה ולא צנועות וזה מבעיר את יצר הרע 

ועל ידי זה סרים לאט לאט בלב הרואים, 

מדרך היהדות ודרך הצניעות, וזה מסיר 

מדרך אמותינו, ללבוש פאה נכרית, שזה 

אסור מן הדין, וכל הפוסקים מודים שפאה 

ר, משום שזה נראה נכרית שלמה ודאי אסו

  זבחו זבחי צדק מנוחת שלום מנחת יהודה שמירה טובה.

  ויפוצו מעינותיו חוצה. יישר חיליה דמר

  ביקרא דאורייתא

  הרב יעקב פנחס שיר

  רב העיר

  כפר סבא

אנו שמחים על עוד אחד מספריו הקדושים שקבלנו תרעג: 
לצרף לאוצר הספרים של ישיבתנו הק' יזכה לזכות הצבור 

  ובני תורה בפרט על נקיות וזהירות של קדושת עם ישראל.

  כל טוב




