
 

  בהמשכים – המערכת דבר

ּלֹא ֶנֶאְבדּו  ִמְצַרִים ׁשֶ ּבְ
ין אּומֹות ָהעֹוָלם,  ּבֵ
יל  ְוָקָרא ֶצֶות ָוַאְבּדִ
ים, ְוֵהן  ֶאְתֶכם ִמן ָהַעּמִ
ּכֹון  ַעם ְלָבָדד ִיׁשְ
ם  ַתְרּגּום ְיהֹוָנָתן ׁשָ ּכְ
א לֹא  ּיָ ִנימּוֵסי ֻאּמַ ְדּבְ

ְתָעְרבּו ְמ  ִרין ַוּיִ ַדּבְ
ַבּגֹוִים ְוִיְלְמדּו 
ּלֹא  יֶהם (ׁשֶ ַמֲעׂשֵ
ַיַעְמדּו ּדֹור ַאֲחרֹון 
ֵעת  ֵלדּו ִאם ּכָ ִנים ִיּוָ ּבָ
ים, יֹאְמרּו  ָאנּו ַמֲחׁשִ
ירּו ֶאת  ים ִהּתִ רּוׁשִ ּפְ
ן  ָבר) ְוַעל ּכֵ ַהּדָ
ְמחּוָייִבים ֲאַנְחנּו 

ְרֶזל  ֵעט ּבַ ַלְחקֹוק ּבְ
רֹון  ְועֹוֶפֶרת ְלִזּכָ

ִאים  ְלדֹורֹות ַהּבָ
ָבִרים ֵאּלּו ָהֲאמּוִרים  ּדְ

ָכאן:   ּבְ

אנחנו ממשיכים את 
הסריה שופר משיח 
ועלון מדריך לצניעות 
בישראל על צניעות, 
והחרם, והאיסורים 
עם חתימות של יותר 

גדולי ישראל  120- מ
על האיסור הנורא 
שיושבים אנשים 

 - ונשים בלי מחיצה 
ונות וזה ממש בתי ז

 14ה                 קרח      כ"ד סיון                                    
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  זוכה למעלות היותר גדולות:

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

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

  .(ספר חסידים סימן ט')תחזינה עיניך 

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

וא ואומר רבונו של עולם לא הדין לפני הקדוש ברוך ה
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   )כא
בראיי' אסורה או תמונה של אשה, ומונע עצמו בשביל 

אדם, זה מוכיח קונו ולא בשביל הבושה מפני בני 
שיראתו אמיתית, ועל ידי זה מקבל שכרו משלם גם על 

(דרך פיקודיך, העבירות ברבים והי' נמנע גם בשביל הבושת 

  .בהקדמה)



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אותה תדרשנה לפי שהיא כמת מצוה, 
ומצוה שאין לה רודפים רדוף אחרי' 
לעשותה, שהמצוה מקטרגת ואומרת 

וכו'.  כמה גרועה אנכי שנתעלמתי מכל
  (ספר חסידים אות ק"ה)

  ענף א'

אי אפשר לקיים מצות ואהבת לרעך 
  כמוך

  אם לא מודיע לחבירו ענין שכר ועונש

(פרק בספר הקדוש קב הישר כתב 
(דברים וזה לשונו: ואהבת לרעך כמוך  ה')

(תורת , אמרו רבותינו זכרונם לברכה ו, ה)
זה הוא  כהנים, פרשת קדושים, ד')

הפסוק, שהוא כלל גדול שבתורה. ואין לך 
אהבה יותר, כשרואה האדם דבר מגונה 
באחיו ישראל, שעושה איזה חטא ועוון, 

ה, כי נשמתן של על ז 1שצריך להוכיחו
ישראל הן קשורין ודבוקין זה בזה. אבל 
הכלל הוא, שצריך האדם מי שהוא יודע 

שבאים  1ההרפתקאות והסיבות והעונשים
לנשמת האדם אחר יציאת הנשמה 

, אולי על ידו 1מהגוף, צריך להודיע לחבירו
יזכה חבירו גם כן ויעזוב דרכו הרשעה 

  .(ישעיה ו, י)"ושב ורפא לו" 

קדוש בעל המחבר ספר אור רבינו ה
  החיים

  הוכיח והחזיר בתשובה אנשים פשוטים

האור החיים הקדוש התעסק להחזיר 
אנשים פשוטים למוטב ולקרבם תחת 
כנפי השכינה כדמוכח מאוה"ח פ' בלק 

ראיתי אנשים וכו'. וגם דרשותיו  (כג, י)
סובבו על קוטב זה כדמשמע מהסכמת 

: רבני ירושלים על ספרו ראשון לציון
"נפלאים מעשיו מהדר אזכותא דרבים 
והן בפיו תוכחת מוסר משום אקרובי עם 

ישראל? למה רוצים לבטל את בחורינו מהתורה? כל עיוור רואה שקצו 
כל הקיצים. חייב כל אחד לפשפש במעשיו ולבדוק בשל מי הסער הזה 

  לנו.

י   ֶקֶרב ה' ֱאלֶֹהיָך אומרת התורה הקדושה: (דברים, כג, טו) "ּכִ ְך ּבְ ִמְתַהּלֵ
יְלָך ְוָלֵתת אְֹיֶביָך ְלָפֶניָך ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך  ַמֲחֶנךָ  ְלַהּצִ

ב ֵמַאֲחֶריָך ". ָבר ְוׁשָ  ֶעְרַות ּדָ

ה' אלוקינו מצווה כל אחד ואחד מאתנו להיות קדושים! ומבטיח לנו  
שקט ושלוה, בתנאי שיהיה מחננו קדוש ולא יראה בנו ערות דבר, 

  ב"ה את שכינתו.אחרת מסלק הק

יֶתם ֹאָתם ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ּתִ ֻחּקַֹתי ּתֵ )ויקרא כו)  :ִאם ּבְ
ְמעּו ִלי ְולֹא ִת  לֹא ְוִאם מבטיח ה' את כל הטובות שבעולם, אך " ׁשְ

ה "  ְצֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּמִ    -ַתֲעׂשּו ֵאת ּכָ

  אז מגיעות כל הקללות, המחלות והאסונות... 

לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. חייבת כל אחת  חייב אדם
לשאול מתי יגיעו מעשיי למעשי אמותיי. האם הלכו אמותיי 

הקדושות בפאת קאסטם מהממת? האם הלכו בחצאית קצרה ובגרב 
  שקופה או בבגדים צמודים? 

אנא - אנו כל עם ישראל באניה אחת, ערבים זה בזה, ומבקשים ממך  
התלבשי נה, הסירי מאתנו את הסער הזה. אל תסלקי מאתנו שכי

  בצניעות!

  ה.

 נשים יקרות!

כמה חלול ה' ישנו מנשים חרדיות המהלכות ברחובות קריה במלבושי 
גם של  –שחץ ויהירות בסוגי פאות נכריות האסורות לכל הפוסקים 

ימינו, ולצדן מהלכים בעליהן לבושים שחורים ועטופים שחורים, 
  מעוטרים בזקן ופאות.

ה יגידו אלו המתקרבות ליהדות, הניגשות ברצינות ובקפידה מ 
למצוות ה' ולמצות הצניעות בפרט ובוחלות בכל מיני התפשרויות 

  למיניהן? 

מה נענה כאשר ישאלו מה האמת ועם מי האמת? לאיזה קונפליקט 
מצד אחד הוכחנו אותם לצניעות, פחות להתראות  –הכנסנו אותם 

שעלול לצאת מתחת ידן בלבוש, ולהתבלט, להזהר מכל מכשול 
  בדבור, בהנהגה.

וכצעד ראשון לצניעות מציעים להן את דרישת התורה לכסות את 
הראש, פשוט לכסות את הראש כדי להצניע את שערן שלא יהיה גלוי, 

  והנה רואות הן את הלהפך אצל אלה שמייצגות את העולם החרדי.

, בתאונות, מחפשים אנו על מה חרון האף הגדול היום בפגועים
עוון  –במחלות נוראות, קשיי פרנסה ועוד. האין סבה זו מספיקה 

  חלול ה' עוון חלול הקדשה?!

ולצערנו, בהרבה מקרים הפרצות באשמת הבעלים, שזה לרצונם 
  בדוקא, או ממחדלם ממצות התוכחה.
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 בגליון הבאהמשך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ִאיו ָעָלין ְוׁשֹוִרי כָ  אֹותוֹ ן ּוְמַטּמְ י ִמינֵ ל ּבְ
יד ְיסוֹ (ן ִליְצלָ א ַרֲחָמנָ ת ֻטְמאוֹ    "ג).פק, ַצּדִ

לָ  ְלךָ ד עוֹ ג)  דוֹ ל ּכְ ּלֹ ל, ּגָ ִיְצְרךָ א ִיְמצָ  אׁשֶ
ַת  לוֹ ח ּפֶ ךָ ט ִלׁשְ ךָ  ּבְ ֶלְכּתְ וּ  ּבְ ׁשּ ה ְוַאּתָ ק, ּבַ
יה רֹואֶ  אוֹ ם ָנׁשִ י, ִלְקָראֶתךָ ת ּבָ ֵעיֶניךָ ם ׂשִ

ֲעֹבְרנָ ד עַ ץ ָלָאֶר  ּתַ כֵּ ל ְואֶ ה ׁשֶ ְסּתַ הֶ ל ּתִ ן ּבָ
ֲהֵר כו',  ְראֶ י ׁשֶ ַהיֵּצֶ ה ּתִ בֵּ ר ׁשֶ ָעֶליךָ ר ִמְתּגַ
חֹזֶ  יק ּבְ ׂשִ ּתָ ן ֵאים ְוִא ן, ִלְראֹוָת  יֶנךָ עֵ ם ׁשֶ
לוּ  זוּ ה ְרִאיָּ  בֵּ ה ָלּמָ ם, ּכְ ד עַ  ָעֶליךָ ר ִמְתּגַ

ְמעַ  ּכִ יוֹ ד ַלֲעמוֹ ל ָיכוֹ ם ָאָד ל כָּ ט ׁשֶ ִנּסָ ן ּבְ
ַאֲהבַ י ִמ ם ִא י כִּ ה, זֶ  ה ֲחקּוקָ  ּבֹוְראוֹ ת ׁשֶ

ִלּבוֹ  בֶ (. ּבְ   "ז).פכר, מּוסָ ט ׁשֵ

ְלִעיִגי ֵיבֹושׁ ל אַ    םִמּמַ

יַהּמִ  ֵישׁ א)  ׁשִ יְּ וּ  ֵליֵלךְ ם ְתּבַ ׁשּ ו ְוֵעיָניק ּבַ
ִריךְ ה ָרעָ ה ּבּושָׁ א ְוִהיה ְלַמטָּ  ּצָ ר. ַלֲעקוֹ  ׁשֶ

תּוב ּכָ ֶ ֵספֶ  ַעיֵּן ַמה ׁשּ ן ט':  ִסימָ ם ֲחִסיִדיר ּבְ
ִחלָּ ת ַהֲחִסידוּ ק חֹזֶ ר ְוִעקָּ  ף, סוֹ ד ְועַ ה ִמּתְ

י ְתלֹוְצִצי ַאף ַעל ּפִ ּמִ ֵמִניחַ  ֵאינוֹ ו, ָעָלים ׁשֶ
ָנתוֹ  ִסידּותוֹ חֲ  ַמיִ  ְוַכּוָ ָ נֵ ה רֹואֶ  ְוֵאינוֹ ם ַלׁשּ י ּפְ

י ְפָר ם ָנׁשִ יט ּבִ ין ּבֵ לָּ ם, ֲאֵחִרים ֲאָנׁשִ ּכֻ ם ׁשֶ
ין רֹוִאי ׁשִ גוֹ ם ַהּנָ ָהיָ ן ּכְ ֵביה ׁשֶ ה, ֻחּפָ ת ּבְ

י ׁשִ ַהּנָ ׁשוֹ ם שָׁ ם ׁשֶ ל ְוַהּכֹם ֲעָדִיית ְמֻלּבָ
ִלי ּכְ כֵּ  ֵאינוֹ א ְוהוּ ם ִמְסּתַ ְלִפיָכךְ  ל,ִמְסּתַ

ְזכֶּ  פוּ ב טוּ ב ָלרֹה יִּ מוֹ ', ְוכוּ ן ַהּצָ תוּ  ּכְ ּכָ ב: ׁשֶ
יֵרֶאיךָ " ר ָצַפְנּתָ ּלִ בַּ  ְוֵעינוֹ ", ֲאׁשֶ ׂשְ יע ּתִ ו ִמזִּ

ִכינָ  ְ אן ְלׁשֹונוֹ ה, ַהׁשּ ף ְסִעי. ורמ"א ַעד ּכָ
יֵּשׁ א ְולֹ א',  ְפנֵ  ִיְתּבַ נֵ י ּבִ ם ָאָד י ּבְ

ְלִעיִגי ֲעבֹוַד ו ָעָלים ַהּמַ ַרךְ א ַהּבֹוֵר ת ּבַ ִיְתּבָ
מוֹ    .ׁשְ

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

עוד כותב הוא בצוואה לבתו שתלך עם 
  פריזעט אפילו מעור (צוואה אות ג').

זצ''ל (בעל מחבר  רבי חיים בנבשטיהגאון   .יט
 סוברספר כנסת הגדולה על שולחן ערוך) 

עי' כנסת הגדולה אבן העזר כ''א, (לאיסור 
 סעיף קטן ה', שדי חמד אספ''ד מע' ד').

זצ"ל (אב  רבי חיים האלבערשטאםהגאון   .כ
בית דין קהל קודש צאנז, ובעל מחבר ספר 

, ועוד) כותב: שאלות ותשובות דברי חיים
שללכת עם פאה רוב הפוסקים סוברים 

, עוד יותר בראשונים נכרית הוא איסור
'א כתובות, מובא באספ''ז) (ר''ן, ריטב'

כתוב שאפילו להשים חתיכת סחורה 
שיראה כמו שערות זה וכדומה, על המצח 

ספרים דרך  4הריני מאשר שקבלתי עד עכשיו תרעה: 
הדאר ואני מודה לכב' מאד נהניתי מהספרים אפי' שיש לנו 
הרבה ספרים בכל זאת התורה ארוכה מארץ מדה ורחבה מני 

  ים הפוך בה והפוך בה תורה היא ללמוד אני צריך חזק ואמץ.

  בכבוד רב

  הצעיר א. שריקי

  07מושב כסלון 

  ירושלים

הננו מאשרים קבלת הספר נפש ישעיה והנני מודים תרעו: 
  לו עבורו מאד.




