
 

  בהמשכים – המערכת דבר

וזה לשונם בפסק 

  דין:

''ל ְוכָ  ל ַהַהְרָחקֹות ַהּנַ
ָאסּור ָלנּו  ׁשֶ
ּמֹות ָלֶהם  ְלִהְתּדַ
ְוִלְנֹהג ִמְנֲהֵגיֶהם 
ְוֵליֵלְך ְבִנימּוֵסיהֹון 
ּנֹוֵגַע  ֶ הּוא ַרק ַמה ׁשּ
ְלִעְנְיֵני ָדת ֶוֱאמּוָנה 

ּיּום ּתֹוָרֵתנוּ  ּקִ  ,ֲעבּור ׁשֶ
נּו ִהיא ָרחֹוק  ּלָ ְוָדת ׁשֶ
תֹות  ָאר ּדָ ְ ְמאֹד ִמׁשּ

ְכלָ  ּבִ ל ַאְזָהַרת ּתֹוָרה ׁשֶ
ְרַי''ג  ה הּוא ּתַ ַהְקדֹוׁשָ
אּומֹות  ִמְצֹות ַמה ׁשֶ
ים,  ָהעֹוָלם ֵאיָנם ְמֻצּוִ
ת ָאנּו  ֲאָבל זּוַלת ַהּדָ

ּתֹוָרה,  ֻמְזָהִרים ּבַ
תּוִבים,  ִביִאים,  ַּבּכְ ּוַבּנְ
ָדם ְוִלְדרֹׁש  ְלַכּבְ

לֹוָמם: ׁשְ   ּבִ

ּתֹוָרה ָאְמָרה לֹא 
י ֵגר  ְתַתֵעב ִמְצִרי ּכִ

ַאְרצֹו ְוָאְמרּו  ָהִייָת ּבְ
ִתית  ׁשָ יָרא ּדְ ַחַזל ּבֵ
ִדי  א לֹא ִתׁשְ ּה ַמּיָ ִמיּנַ
ה ַקל  יּה ָקָלא, ֵמַעּתָ ּבֵ
ָבִרים ִאם  ָוחֹוֶמר ַהּדְ
ְרבּו ֶאת  ּקֵ ִמְצַרִים ׁשֶ
ָרֵאל ַרק ְלצֶֹרְך  ִיׂשְ
ַעְצָמן ְוָהְיָתה ָלֶהם 
ים  ם ִעּנּוִיים ָקׁשִ ׁשָ

ּתֹוָרה ָאְמָרה ָראֹה  ׁשֶ
ַעל  י ַוּתַ ָרִאיִתי ֳעִני ַעּמִ
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  גדולות: זוכה למעלות היותר

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

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

  .(ספר חסידים סימן ט')תחזינה עיניך 

ר היראה ניכרת בעת יסוד היראה הוא הנסיון, עיק  )מא
הנסיון, והקדוש ברוך הוא אינו מביא האדם לנסיון, 
אלא כשרוצה לעשות טובה לאדם, בא השטן שהוא מדת 
הדין לפני הקדוש ברוך הוא ואומר רבונו של עולם לא 
יתכן לעשות לו טובה עד שיעמוד בנסיון. וכן אברהם 

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

  .מן י"ג)סי

כשהוא בינו לבין עצמו, ולפניו נסיון של הסתכלות   )מב
בראיי' אסורה או תמונה של אשה, ומונע עצמו בשביל 
קונו ולא בשביל הבושה מפני בני אדם, זה מוכיח 
שיראתו אמיתית, ועל ידי זה מקבל שכרו משלם גם על 

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

  .בהקדמה)



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

היה כלב מונח מקאלאמאייע זיע"א] 
תחת שלחנו תמיד ובשום אופן ל"ה כח 
לגרשו מן הבית, וכל הכאות בו לא 
הועילו, וכאשר ראה הוא כן אמר לי למה 
אינו מתקן את הכלב הזה, וכי לא ידע 
מנהו כי זה הי' רב לוע"ז ממקום פלוני 
ושהי' סמוך לו, אשר קללו בקללות 

זה, והיא בסוד נמרצות, ונתגלגל בכלב ה
ויקרא ל"ה נובח בשמו, כי לה ר"ת לשון 

, (וכזה כתוב בילקוט ראובני גם הנכרים
רע), עכ"ל, [והמשך השון לבראשי תיבות 

הסיפור כתבנו בספר דברי תורה סדר 
וראה בספר גילוי האמת לדור  - בראשית 

  רע].השון להאחרון מה שכתב על 

  שאלה:

אני  מנסה ומשתדל לשמור את עיני, 
באמת ובתמים, אבל לצערי  כלל לא 
מצליח. עשיתי את כל ההשתדלויות 
האפשריות: הלכתי לרבנים גדולים, נתתי 

  להם הרבה צדקה, וממש לא עזר לי כלום.

  

עבדתי בארצות הברית במפעל מלא 
נשים, ואני לא יודע איך לתקן הענין 
הנורא הזה, באמצע קריאת שמע, לפתע 

ם, איך אני עולות במוחי תמונות של  נשי
יכול להפטר מהדבר? אין לי שום שליטה 

  על זה, זה מגיע בניגוד לרצוני!

ילדים, ועליתי לארץ לפני  3יש לי ב"ה 
שנה, וחשבתי שכאן יהיה לי יותר קל, 
ואוכל לתקן המכשול הזה, ולא הולך 

  בשום אופן.

אני לא מבין :הרי כתוב "פתחו פתח  
  ."כחודו של מחט, ואני אפתח לך שערים..

אז  אני משתדל,  אז למה  השערים לא 
נפתחים? הכל סגור ומסוגר. אף שער לא 

ותר ומהם הגדרים...הרי במילא תמיד יהיו מחלוקות ודעות שמ
מנוגדות. הן בנושא "הפאה הנוכרית" והן בנושא צניעות הבגדים 

  וכהנה וכהנה.

זה לא יוביל לשום מקום. הגיע הזמן לעשות חשבון נפש! כל אחת 
  כי פאה נוכרית לא עושה אותך עובדת השם נקודה. מאיתנו.

את ראשן המבולבל בפאות שעולות ולכל אותן הנשים שמעטרות 
  אלפי דולרים פלוס מינוס...

לכל הנשים היקרות, חס ושלום שלא תרוצנה לקנות את החזיר 
בהכשר וועדת הרבנים (?) שמפקחים(?) על העיתון החרדי (?), כי אם 
כן אתן יכולות להסתובב ברחוק בשקט. אף אחד לא יחשוד בכן 

  כן שידוך!..שאתן נשואות, ואם תרצו, גם יציעו ל

הייתי ממליצה לא לחכות לפסח ולא ללג' בעומר, וכבר בראש השנה 
הקרב ובא עלינו לטובה, לעשות ביעור חמץ גם בבית (חוץ מהביעור 

   בלב) ולבער את הפאה המיותרת ולשים על ראשה כתר מלכות

 (כיסוי ראש) כיאה לבת מלך, וטוב שעה אחת קודם.

  אל תפסידו את הרכבת! 

: שהקדוש מקאשנייב שאל את כהן על התורה זי"ע כתבהמהרש"ם ה
כי החסידים ירקדו לפניו  "במה נלך לקראת משיח? אחיו הקדוש

 על כל המאדאס הארורים שהולכות הנשים והוא ישאל אותם
כאיזה ערלית  וישאל כל אחד ואחד ומדמות עצמן לנשות עכו"ם

ו על מה ולא יוכלו לענות כלום למשיח, ואמר שכוונת הולכת אשתך?
ובכה על זה הרב  בשייטל (פאה) ם"עכו בטעם שהולכות נשים

  מקאשנייב מאוד".

  מסר מרב... שליט"א בכנס נשים בירושלים

מפאת כבוד הנפטרים והאלמנות הסיפור פורסם ללא שמות 
  (השמות שמורים במערכת).

היום בימינו בעולם הישיבות, בעולם התורה לצערנו הרב יש הרבה 
  דות בנושא של כיסוי הראש.נשים שלא מקפי

כשאני התחתנתי היינו גרים בשכונה בירושלים ואחת השכנות היתה 
לובשת פאה לא כל כך צנועה בשכונה לא כל כך חרדית. תקופה קצרה 
לאחר החתונה שלה היא חלתה במחלה הידועה ולאחר מכן היא עברה 

ן, ייסורים קשים ומרים ובסוף נפטרה. וקיבלו שם כל הנשים על עצמ
  באותה השכונה שגרנו, כיסוי ראש.

 נפטר לפני בערך שנתיים… האמת שלא הייתי מעיז להגיד את זה 
תלמיד חכם גדול פתאום, הייתי קשור איתו והיה כואב לי מאוד 

  הפטירה שלו. הייתי מתפלל כל פעם לעילוי נשמתו.

שליט"א, אמר לי תשמע … יום אחד הייתי אצל מורי ורבי הרב הצדיק 
ציון של אותו תלמיד חכם ותתפלל שמה לעילוי נשמתו. אני תלך ל

הגעתי לציון התפללתי ובלילה הוא בא אליי בחלום ואמר לי "תדע לך 
שאשתי היתה לובשת פאה  מן העולם זה בגלל שנפטרתיהסיבה 

"תשמע יש עוד תלמיד חכם אחד שעומד  –והוא אמר לי  –" נכרית



 

 

 המשך מעלון הקודם
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לּום!!!  י לֹא ָאַמר ִלי ּכְ ּלִ י ָהַרב ׁשֶ ּכִ
ְך  נּו, ּכָ ּלָ יָטה ׁשֶ ִ ַטח לֹא ַהׁשּ ְוֶזה ּבֶ

י"!!! ְבּתִ   ָחׁשַ

יבּו לֹו: "ָהָיה ָעֶליָך ְלָבֵרר  ׁשִ ַוּיָ
יִקים  ּדִ ל ַהּצַ ֶאת ָהֱאֶמת ֵאֶצל ּכָ
ר  ֲאׁשֶ ם? ְוִכי ּכַ ְעּתָ מַֹע ַמה ּדַ ְוִלׁשְ

ה הֹולֵ  ה לֹא ַאּתָ ִית ַאּתָ ְך ִלְקנֹות ּבַ
ּדּוְך  רֹוִצים ִלְסּגֹור ׁשִ ִמְתַיֵעץ? ּוְכׁשֶ
ָרָכה ְוֵעָצה  ל ּבְ ה לֹא הֹוֵלְך ְלַקּבֵ ַאּתָ

ה לֹא ָזז?  ְוָכאן ַעל  -ּוְבִלי ֶזה ַאּתָ
ָך ָסַמְכּתָ ַרק ַעל ָהַרב  ּלְ ים ׁשֶ ַהַחּיִ

ֶנֶסת"? ֵבית ַהּכְ   ּבְ

ִליַח ִלְסחֹ  ָ ד ָיבֹא ַהׁשּ ב ִמּיַ
ד ִיְצַעק: "ֶרַגע  יִהּנֹום, ּוִמּיַ אֹותֹו ַלּגֵ
ְקְראּו  ם ְלַבד, ּתִ ֶרַגע!!! ֲאִני לֹא ָאׁשֵ
י  ְבּתִ ִהְקׁשַ ִעיד ָעַלי ׁשֶ ּיָ י ׁשֶ ּלִ ָלַרב ׁשֶ
ּלֹו, ּוַמה  ָרׁשֹות ׁשֶ ּדְ ַעם ּבַ ל ּפַ ּכָ

לּום"!!!  - ַלֲעׂשֹות ֶזה לֹא ָעַזר ִלי ּכְ
לּ  ר ִיְקְראּו ָלַרב ׁשֶ ד ְוַכֲאׁשֶ ֹו ִמּיַ

ּלֹו ְוִיְצַעק: "ָלָמה  ַאְבֵנט ׁשֶ יֹאַחז ּבָ
לֹא ָאַמְרּתָ ִלי ִלְלמֹד זֹוַהר 
דֹוׁש!!! ַמה לֹא ָיַדְעּתָ ֶאת  ַהּקָ

ְולֹא ָיִניַח לֹו, ַאְך  -ָהֱאֶמת?" 
יִהּנֹום  ה ְלַקְחּתֹו ַלּגֵ ֻמּנֶ ְלָאְך ַהּמְ ַהּמַ
ִיְצַעק ְויֹאַמר: "נּו נּו ֵאין ְזַמן", 

יִהּנֹום, ַאְך ְוַיְמׁשִ  יְך ִלְסחֹב אֹותֹו ַלּגֵ
יְך ֶלֱאחֹז  הּוִדי ַיְמׁשִ אֹותֹו ַהּיְ

נתנאל, ובעל מחבר ספר תורת שבת על 
הלכות שבת) כותב: הנשים שהולכות עם 
פאות ברחוב או בבית המדרש עוברות על 

ת בדירתם או איסור מן הדין, ואלו שהולכו
ופורץ גדר בביתם עליהם אומר הפסוק "

ְך " ישכנו נחש ַ ֶדר ָנָחׁש ִיׁשּ מי שפורץ את ַהּגֶ

אותו, ובודאי הנשים שמגלות את 

שערותיהם והולכות בבית המדרש, לא רק 

שהם עוברות איסור לקרוא קריאת שמע 

וכל הקללות  ולהתפלל נגד שערותיה,

ת שקילל ישעי' הנביא את הנשים הפרוצו

יחולו עליה, אבל אלו שנוהגות על עצמם 

ָרָכה ֲעֵליֶהן ,בצניעות ֶרה ּבְ (ספר תורת  ִיׁשְ
 שבת אורח חיים ש''ג י').

זצ''ל (הנקרא  רבי יעקב עמדיןהגאון   .לז
עם פאות אסור לצאת יעב''ץ) כותב: ש

ספרים ומבוע בזה  3הנני מאשר בזה כי קבלתי תרפט: 
תודה וברכה על תוכן הספרים לפי דעתי הם נחוצים לנו יהי 

  רצון כי תזכו לאהבה שלמה שמחה שלמה ורפואה שלמה

  בכבוד רב

  הרב אהרון תם בית עריץ

  לת הספר בתודהאני מאשר קבתרצ: 

  הרב ישראל 

  רב שכונה בירושלים
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