
 

  בהמשכים – המערכת דבר

  

  ?הצרות יפסיקו מתי

 סופר החתם ג"רשכבה מרן
 הלשון בזה אמר ה"זצוקללה

  '):ט' ח ט"יו טהרת(

 גרוע האחרון שהגלות זה"
 לך ואין גלויות משאר יותר

 מרובה קללתו שאין יום
 שבשאר מפני, מחבירו
 אצל פריצות היה לא גלויות
, עתה כן לא, הנשים

 ששכיח, הרבים בעונותינו
 אשר, הנשים אצל פריצות

 עבירות מכל גרוע הוא
  ".שבתורה

When will the suffering 
end? 

The Holy Rabbi the 
Chatam Sofer ZTK’L 
wrote the following 
Taharat Yom Tov) “This 
aspect of this final 
Exile whereby it is 
harder than all other 
exiles and there’s no 
day that doesn't bring 
worse curses than the 
prior day, this is 
because in the prior 
exiles there was no 
indecency or 
immodesty in women’s 
dressing, nowadays 
however it is not thus, 
due to our many sins 
immodesty is common 
among women, which 
is a graver sin than all 
others in the Torah 

 6  סיון                                  ט"זשלח                         ד 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  חכמי המחקר עכ"ל.
  

  נ.ב.  

אין לך עבירה שמארכת את הגלות 
ומאחרת את הגאולה כמו עבירה זו של 
פגם הברית וכל זמן שישראל לא יעשו 
  תשובה על פגם הברית קודש לא יגאלו

ואין לך עבירה שמארכת את הגלות 
כמו עבירה זו של פגם  ומאחרת את הגאולה

הברית, שהרי כל הגליות היו עבור חטא זה 
, וכל שכן כל זמן שאין (כמבואר בפנים הספר)

מתקנין חטא זה אי אפשר להיות הגאולה, וכמו 
שכתוב בספר עמק המלך כל זמן שישראל לא 

יעשו תשובה על פגם הברית קודש לא יגאלו
1

 ,
והפוגם פגם הברית הוא בנידוי וחרם ונקרא

מומר
1

.  

פגם הברית גורם מיתת צדיקים, ואריכת 
מי שמטמא בריתו נמשכה ערלתו  - הגלות 

המפר בריתו אינו עומד  - והוי כלא נימול, 
לתחיית המתים, נוקמים ממנו בחרב נוקמת 

  נקם ברית

איתא בספר ישמח משה פרשת דברים וזה 
לשונו: הצדיק אבד ואין איש שם על לב. הנה 

(הנקרא ר נכנס ביסוד בעוונותינו הרבים כב
יותר מחצי, והגלות נקרא אבידה  צדיק)

כדכתיב "ואבדתם מהרה כי אבוד תאבדון", 
ולכן כתיב הצדיק בה' הידיעה, ואין איש שם על 
לב עד כמה ומפני מה ולמה ואנשי חסד 

(המוציא זרע נאספים באין מבין כי מפני הרעה 
נאסף הצדיק ויצאו מה  לבטלה שנקרע רע)

יין בן דוד לא בא. והנה אם היה הדור שיצאו ועד
שומרי הברית, היו מתקנים מדת היסוד ולא 
היה נאבד בגלות, כי חרבו של עשו אינו שולט 
רק בכח מזל מאדים, ומי שנשפך ממנו דם 
מילה אין כח במזל ההוא לשלוט בו, אבל מי 
שמטמא בריתו נמשכה ערלתו והוי כלא נימול, 

ת מיתת ועל ידי זה נפסק השפע וגורמו
הצדיקים ואריכת הגלות עד כאן לשונו. ולא 
עוד אלא שתורתו אינה תורה ומצוותיו אינם 

מצות
1

, ואינו עומד לתחיית המתים
1

, והמפר 
ברית נוקמים ממנו בחרב נוקמת

1
נקם ברית  

הוא חשבון נפרד, וכדאי שנזכור את כלל ויסוד אלו הדברים: 
, ו) הלכות נשיאות כפיים פרק ט"ונצטט דברי הרמב"ם (

כהן על אף שהוא אינו חכם (הכוונה בחכמת התורה) ואינו 
נזהר בקיום מצוות התורה או שאנשים מדברים עליו, או 

ינו מנהל עסקיו ביושר, מותר לו לברך ברכת כהנים [בעת שא
התפלה] כי זה מצוה מהתורה לכל כהן, ואסור לומר לרשע 

  עד כאן.תוסיף על רשעתך רע ואל תשמור מצוות, 

יש להתאונן שישנם בתים שהאשה היתה  ולצערינו
מסכימה להוריד את הפאה אלא שאיננה עושה זאת מפני 

או שהוא דורש במפורש את  ה,שהבעל אינו דורש זאת ממנ
, וזה פליאה נשגבה על מקרים ההיפך שכן תלבש פאה נכרית

כאלו כי יש הזדמנות פז לקיים מצווה רבה כזאת שמביאה 
שפע ואושר לבית וגם לדורות הבאים ומפספסים זאת], הוא 
הדבר יש פליאה על אלה שחושבים שיש זמן להוריד את 

גדול אבל בוודאי  הפאה בגיל מבוגר, הגם שאף זה דבר
בשמים זה נחשב כאילו כל החיים לבשה פאה (לכאלה 
שתכננו זאת קודם), ותארו לעצמכם שאחד החליט שיש זמן 
להתחיל לאכול מצה, או לקיים מצוות סוכה, או להתחיל 

  איך היינו מסתכלים על זה.  65להניח תפילין בגיל 

ע בכל כן, כל אחד ואחד יתבונן בתוך ביתו, וינסה להשפי על
כוחו עד כמה שידו משגת בענין חשוב הלזה, ואז יזכה 
להתברך בשפע ברכה והצלחה ודורות קדושים ישרים 
ומבורכים, ואין לשער ואין לתאר את גודל השכר שיזכה גם 

  לעולם הבא. 

דברינו נצטט נקודות שונות ממה שכתוב בקונטרס  ולסיום
בר בעל מחהצוואה להגה"ק מוהר"ר אהרן ראטה זצוק"ל 

שומרי אמונים וטהרת הקודש: וזה תוכן דבריו:  ספר
הספרים הקדמונים לא ראו צורך להאריך בעניינים אלו, כי 
לא היה חסר כל כך, משום שבנות ישראל הוכתרו מאז 

אבל כעת בזמנים ומעולם בכתר של בושה וצניעות וקדושה, 
האחרון בעוונותינו הרבים, קם דור חדש אשר הוליד 

בעולם וכו', עם הפקרות ופריצות בעונותינו חשכות עצומה 
הרבים שחידשו עלינו את דור המבול וכו', ומשעה 
ם כל מיני צרות  שהפריצות התחזק בעולם, ֵהִביאּו ִאּתָ

ָמדֹות בעונותינו הרבים.  גזירות ּוׁשְ

מפני כמה נשים שוטות  בני ישראל היקרים! למה תתביישו!
חס נות גדולות אשר בשבילם אתם מסכנים את עצמכם בסכ

הנשים הרחמניות  'נשים רחמניות בישלו ילדיהם'ושלום 
אשר מרחמות על ילדיהן שלא לצער אותם בענין הצניעות, 
גֹון היום חם מאוד! היום אי  ִלים ׁשֹוִנים ּכְ בגלל תירוצים ְוַאְמּתָ



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  רֵספֶ 

כָ  ָ ִמיַר  ְוָהעֶֹנשׁ ר ַהׂשּ ׁשְ ת ּבִ

  םֵעיָניִ 

כָ ל כָּ י כִּ ר מחז"ל ְיֹבאָ  ּבוֹ  ִריאּותוֹ ם, ָהָאָד ר ׂשָ , ּבְ
ְרָנָסתֹו ֲאִריכּות ָנית ּוְבִריאוּ ו ָיָמי ּפַ לָּ ו, ּבָ ם ּכֻ

לּוִיי הַ ם ּתְ ְקדּושָׁ  ְנָהָגתוֹ ּבְ ְרִאיַּ ה ּבִ   ו.ֵעיָנית ּבִ

ְסיֹונוֹ ת ֱהיוֹ  יֹוצֵ ת ְוַהּנִ ל עַ ד, ְמאֹ ם ֲעצּוִמיץ ַלחוּ א ּבְ
ְטנוּ ן כֵּ  ם ִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינוּ י ַמַאְמֵר ת ְקצָ  ִצּטַ

ִעְניַ ן הֵ ה, ִלְבָרכָ  כֵּ  ָהעֶֹנשׁ ר חֹמֶ ן ּבְ ְסּתַ ם ְוגַ ל ַהּמִ
ִעְניַ  כָ ל ּגֹוֶד ן ּבְ זְ ר ׂשָ   ר.הַ ַהּנִ

פֶ  דוֹ ת ּתֹוֶעלֶ א הוּ ה ַהזֶּ ר ַהּסֵ א ַהיֹּוצֵ ל ְלכָ ל ּגָ
ֶרךְ  ָ ח ִליקָ , ַלּדֶ ּקוֹ ה ֲחִמׁשּ הּ ן ּוְלַעיֵּ ת ּדַ י ּוִבְלּתִ . ּבָ

ְהיֶ ק ָספֵ  יִּ ִמיָר  לוֹ ה ׁשֶ דֹולָ ה ׁשְ רּוָחִניּוּ ה ּגְ ם ְוגַ ת ּבְ
ִמיּוּ  ַגׁשְ   ו.ַאֲחָרי ּוְלַזְרעוֹ  לוֹ ת ּבְ

בְ ט ְמֻלקָּ ה זֶ ל כָּ  ַ י חז"ל ֵר ִמּדִ ְבלִ "ס, ִמׁשּ י, ּבַ
ְלִמ  יי ִוירּוׁשַ "ה, זלהר מּוסָ י ּוְמִסְפֵר ם ּוִמְדָרׁשִ
ים ְוִדְבֵריהֶ  דֹוׁשִ , ֵאשׁ ת ַלֲהבוֹ ם חֹוְצִבים ַהּקְ
ָבִריא. ַהּבֹוֵר ת ַלֲעבֹוַד ם ָהָאָד  ֶנֶפשׁ ם ַמְלִהיִבי ם ּדְ
רּומוֹ ם ָהעֹוְמִדי  םְמַזְלְזִלים ָאָד י ּוְבנֵ ם עֹולָ ל שֶׁ  ּבְ

הֶ  ל ַהּכֹד יַ ה ִיְהיֶ ה זֶ ר ֵספֶ י ְיֵד ל ְועַ ם, ּבָ
י ְמׁשִ הֶ ם ְמַמׁשְ רוּ ן ּבָ מוֹ  ְוִיְזּכְ   ם.ּוְלַקיֵּ ר ִלׁשְ

עַ  ִמיַר ר ׁשַ   םֵעיַניִ ת ׁשְ

  

ִמיָר  דֹולָ ה ׁשְ רּוָחִניּוּ ה ּגְ ם ְוגַ ת ּבְ
ִמיּוּ  ַגׁשְ   ו.ַאֲחָרי ּוְלַזְרעוֹ  לוֹ ת ּבְ

וּ א יֹוצֵ  א. כֵּ ל ְוכָ ק ַלׁשּ ֶרךְ  עַ נֹוסֵ ן ׁשֶ  ַלּדֶ
לוֹ ס חַ ד ְלַאבֵּ ל ָעלוּ  ם. עֹוָלִמים ב' ְוׁשָ
י ְיֵד ל עַ א. ַהבָּ ם ְועֹולָ ה ַהזֶּ ם עֹולָ 

האחריות להתיר לצאת עם פאה נכרית נגד 

(בית אהרן אבן  כל אותם אריות שאוסרים

 העזר מערכת פ' אות א').

זצ''ל (הגרבי'א)  ארבי אליהו מווילנהגאון  .ה

[עיין שנות אליהו שבת פרק ו' משנה ה', 

ובספר דת יהודית כהלכתה פרק א' אות ג', 

 עמוד כ'].

 רבי אליהו דוד ראבינאוויץ תאומיםהגאון  .ו

(האדרת) כותב תשובה לרב אחד ששואל 

ומשיב לו בין אותו לגבי עליה לארץ ישראל, 

 הדברים שהאשה לא תלך עם פאה נכרית

 דרת מכתב י''ג).(אגרות הא

זצ''ל (בעל  רבי אליעזר זוסמאן סופרהגאון  .ז

מחבר ספר ילקוט אליעזר, עט סופר, 

המקנה, ועוד, אחי הגאון בעל שאלות 

ותשובות מחנה חיים זצ''ל) כותב בצוואתו: 

  

הננו מתכבדים לאשר ברב תודה והוקרה תרסב: 

קבלת הספר "נפש ישעיה" עבור ישיבת הרשב"י 
  זיע"א בעיה"ק צפת ובמירון.

רבי , ישיבת התנא הקדוש, בברכת התורה ולומדיה
  ההנהלה ,ע"אשמעון בר יוחאי זי

  בזה לאשר קבלת הספר נפש ישעיהתרסג: 

  פרדס חנה כרכור, דוד ש. צדקה, בתודה וברכה

  




