
 

  בהמשכים – המערכת דבר

ָיֵמינּו  ְמֵהָרה ּבְ ְותּוִמים ּבִ
ס פעה''ק  ָאֵמן, ְוִנְדּפָ
ַנת תרל''ג  ׁשְ ת''ו ּבִ

  לפ''ק.

דֹוׁש אֹות  ְוֶזה ְלׁשֹוָנם ַהּקָ
אֹות:   ּבְ

ין ית ּדִ ַסק ּבֵ   ּפְ

ּתֹוָרה ָאְמָרה צֶֹפה 
ָרֵאל ִאם  יָך ְלֵבית ִיׂשְ ְנַתּתִ

ֲעֹונֹו יָ  ע ּבַ מּות ָדמֹו ָרׁשָ
ׁש ִאם לֹא  ֶדָך ֲאַבּקֵ ִמּיָ
ְרּתָ ְלַהְזִהיר אֹותֹו  ּבַ ּדִ
לּו ִאיׁש  ְרּכֹו, ְוָכׁשְ ִמּדַ
ְרׁשּו ֲחָכֵמינּו  ָאִחיו ּדָ ּבְ
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִאיׁש 
ט  ּפָ ִמׁשְ ֲעֹון ֶאָחיו ה' ּבְ ּבַ
ָיבֹוא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו 

ָריו ָאְמרּו ֲחַז''ל ַעל  ְוׂשָ
ּלֹא ִמחּו ְזֵקִנים ׁשֶ 

יֵמם  ִרים, ַוֲאׂשִ ׂשָ ּבְ
מֹוֵתיֶהם  יֶכם ַאׁשְ ָראׁשֵ ּבְ
לּויֹות  ָרֵאל ּתְ ל ִיׂשְ ׁשֶ
ֵניֶהם, ָארּור  ּיָ י ּדַ ָראׁשֵ ּבְ
ת  ְדָרׁשַ ּלֹא ָיקּום, ּכִ ׁשֶ
ד  ְלִמי, ָלַמד ְוִלּמֵ ְירּוׁשַ
ָידֹו  ה ְוָהָיה ּבְ ם ֲעׂשֵ ִקּיֵ
ְלָהִקים ְולֹא ֲהֵרי ֶזה 

ְכָלל ָארּור,  ְך ּבִ ְוִאם ּכָ
ִהְזִהיָרה ּתֹוָרה ַעל ִאיׁש 
ָרִטית  ָרִטי ַוֲעֵבָרה ּפְ ּפְ
ּגֹוֶרֶמת  זֹאת ׁשֶ ֲעֵבָרה ּכָ
ּוְמִביָאה ְלִפְרצֹות 
ַוֲהִריסֹות ַהּתֹוָרה 
ּנֹוֵגַע  ֶ ְכָלָלּה, ְוַגם ׁשּ ּבִ

 9י"ט סיון                                           לכבוד שבת                             שלח 
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  זוכה למעלות היותר גדולות:

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

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

  .(ספר חסידים סימן ט')תחזינה עיניך 

יסוד היראה הוא הנסיון, עיקר היראה ניכרת בעת   )יא
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 

יון. וכן אברהם יתכן לעשות לו טובה עד שיעמוד בנס
(ספר חסידים אבינו לא זכה למה שזכה, אלא בנסיונות. 

  .סימן י"ג)

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

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

  .בהקדמה)



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שאסרו בעונה רק שלשה מהן 
אסורין בהחלט בלי שום צד היתר 
והן: א) יום כיפור. ב) תשעה באב. 
ג) אבלות שלו או שלה. אבל שאר 
כל הזמנים הנ"ל, וכן בחול ולפני 

יתנו אלא לאדם המלא חצות לא נ
ביראה ולא יחטא חס ושלום על ידי 
זה לא בהרהור ולא במעשה, אבל 
אם אדם רואה שיצרו מתגבר עליו 
ובא לידי חימום או מחשבה ויוכל 
לבא לידי חטא אין להשגיח בכל 
זמנים הללו אלא יעשה מעשהו 
בסתר בהצנע לכת וכל שאפשר 
לשנות ישנה ולזכות יחשב לו כי 

ן להנצל מלבא לידי לטובה מתכוי
חטא אחר גדול ממנו, והכל לפי מה 

 .1שהוא אדם

  
 

 

ואמרתי שעיקר סיבת הדבר (של כל הצרות 	כתב החפץ חיים
ופרעניות) הוא שאנו מרחקים בעצמנו את הקדוש ברוך הוא 

כלל הדבר ה'מאדע הגרועה הזו מביאה לאדם לידי ...	מאתנו

ל הקדוש ברוך הוא ומבטלים בידיים מאמרו ש... הרהורים רעים
ובעונותינו " ,"והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר

נפלה בכרמו בכמה מקומות על ידי המאדע 	 תבערה גדולה	הרבים

וממילא  ... כי כח הטומאה מתגבר מאוד על ידי זה	הגרועה הזו

ונסבו על ידי זה  והברכה מכל אחד ואחד בעסקיו		ההשפעהנפסקה
כן החוב מוטל על כל איש ואיש לכבות את  כל הצרות והרעות... על

האש הנורא הזה ולתקן בביתו שיהיה הכל עשוי כדין ולא יתנהו 

 ..הרבנים בפריצות, וביותר מוטל החוב על

The Chofetz Chayim wrote: “And I said that the main 
reason (For all our troubles and suffering) is that we 
push Hashem away from our lives…The issue is that 
this evil fashion brings a man to evil thoughts…and 
they annul with this the commandment of the Holy 

One Blessed be He “And your	camp shall be holy and 
no nakedness shall be seen in it”, and due to our many 
sins an evil lust has fallen on the vine of Hashem and 
the strength of the impurity is greatly increased 
through this…And due to this the supervision and the 
blessing from Hashem has ceased from everyone’s 
occupation and we have suffered through this many 
tribulations…Therefore it is incumbent upon all men to 

put	out	this fire and to see to it that his house will be 
handled according to the Halacha and to avoid 

immodest practices, and this obligation	is all the more 

incumbent upon the	Rabbonim 



 

 

 המשך מעלון הקודם

 בגליון הבאהמשך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

כֵּ  ְסּתַ ַהּמִ ֲעָריוֹ ל ּדְ ת. ָלֲעָריוֹ ר מּומָ ת הו"ל ּבַ
ַרְמבַּ ה ְוִנְמנֶ  ׁשּובָ ת ִהְלכוֹ "ם ּבְ "ד ה"ד)פ(ה ּתְ

י ִבים ְדָבִרין כ"ד ּבֵ ַעּכְ ׁשּובָ ת אֶ ן ַהּמְ ה ַהּתְ
חֹוטֶ  ַנְפׁשוֹ ה ּוְמַדּמֶ א  ּדְ ֵאי ּבְ א. ֵחְט ה זֶ ן ׁשֶ

דוֹ ן ָעוֹ א ְוהוּ  עַ ל ּגָ ן ְלגּופָ א ָיבוֹ ה זֶ י ְיֵד ל ּדְ
     ם).שָׁ "ם ַרְמבַּ (ת. ֲעָריוֹ ל שֶׁ 

וּ א ַליֹּוצֵ ה ַהְנָהגָ    קַלׁשּ

  הַהֲהָלכָ ק ֵחלֶ 

לוּ . א ּכְ ֶאְצבַּ  ֲאִפילוּ ה ֲאסּוָר  תִהְסּתַ ע ּבְ
ָ ל שֶׁ ה ְקַטנָּ  וֵּ ם ִא ה, ִאׁשּ נָּ ת ֵלָהנוֹ ן ִנְתּכַ ה ִמּמֶ

כֵּ  ּוְכִאּלוּ  ָמקוֹ ל ִנְסּתַ ֻגנֶּ ם ּבְ יֹוֵת ה ַהּמְ ר ּבְ
ְלחָ (  ן כ"א ס"א).ִסימָ ר ָהֶעזֶ ן ֶאבֶ  ָערּוךְ ן ׁשֻ

ֻכסֶּ ם ּוִבְמקוֹ  ב. גּולֶ ה ַהּמְ ּמְ ׁשֶ ר ָאסוּ ה, ּכְ
ָ ל שֶׁ  יָבהּ ֲעקֵ  ֲאִפילוּ  ן ֵאי ַוֲאִפילוּ ה ָהִאׁשּ
וֵּ  ָידוֹ ל ְוכָ ת. ֵלָהנוֹ ן ִמְתּכַ ּבְ וּ  ֵליֵלךְ  ׁשֶ ׁשּ ק ּבַ

ְדָרִכי ֵאים ּבִ ְוהֹוֵלךְ  ֵאּלוּ ל כָּ ם שָׁ ן ׁשֶ
ָמקוֹ  ים שעקביים ּבְ ן ֵאי ֲאִפילוּ ם, ְמֻגּלִ

כֵּ  הֶ ל ִמְסּתַ ֵר ע ָרשָׁ ם, ּבָ ָצִריךְ י, ִמיּקְ ּדְ
קוֹ ק ְלִהְתַרחֵ  יּּוכַ ם ִמּמָ ה. ַלֲעֵבָר א ָלבוֹ ל ׁשֶ

ל ָמקֹום ֵליכָּ ם גַּ  ּוִמּכָ ְרכָּ א ּבְ א ַאֲחִריָת א ּדַ
ישׁ ן כֵּ ל ְועַ ה ְלַמטָּ ו ֵעיָניה ְוכֹופֶ  ִעְקבֵ  ַמְרּגִ י ּבְ

 ָ ל ָמקֹוםא, הוּ ס ְוָאנוּ ה ָהִאׁשּ ָצִריךְ  ִמּכָ
ן ב"ב נ"ז ורשב"ם עיי(ר. ַאחֵ ד ְלצַ ו ֵעיָנית ְלַהּטוֹ 

מכות כ"ד, דקאי אעקב של האשה,  ור"ג שם, ומהרש"א
 ועיין עוד ערוך השולחן סימן כ"א ס"א).

זֶ ן ְלִהְתּבֹונֵ י ְוָראוּ  ג. גַ ה, ּבָ ֵאים ּדְ ה רֹואֶ ן ּבְ
ֶניהָ  ָ ל שֶׁ  ּפָ אָ ק ַר ה ָהִאׁשּ ה ְמֻכסָּ ם ָמקוֹ ר ׁשְ

ֻעּלוֹ ת ַלֲעׂשוֹ  ָצִריךְ ה, ַהְמֻגלֶּ  ּלֹ ת ּפְ א ׁשֶ
ֵעיָניה ִיְראֶ  ָמָר ו, ּבְ ַהּגְ  י.ַמְייֵר ה ִמזֶּ ם שָׁ  אּדְ

הדור שאוסרים על הנשים ללכת עם פאה 

שנראית כמו שערות  נכרית, פאה נכרית
ה עצמה צריך להחמיר. (שאלות של

 ותשובות הרי בשמים מהדורא קמא ל''י).
זצ''ל  רבי גרשון לייבוש ראזענבערגהגאון   .יא

חלילה בעל מחבר ספר משיב דברים כותב: 

ללכת עם פאה נכרית לבד שמכסה את 

(שאלות ותשובות משיב דברים  ,כו' הראש
 חלק ב' קכ''ז). 

תווך זצ''ל (מעמודי ה ן"רבי דוד בהרהגאון   .יב
שביקירי קרתא דירושלים) נודע לו על אשה 
חשובה שבאה מחוץ לארץ והולכת עם פאה 

רק הלך  ,נכרית, והוא לא הרויח זמן וכח

אליה ודבר אתה כמה שעות שתסיר את 

(דת יהודית כהלכתה, עמוד  הפאה הנכרית
 קכ''ב אות ז').

  בכבוד ויקר,

  מעומקא דליבא

  הרב א. קארו

  ישיבת בני עקיבא

  תקות יעקב

  שדה יעקב

אני מאשר בזה שקיבלתי את הספר אכילת תרסט: 
התרנגולים ואני מודה על המתנה החשובה אבל אני מבקש 

  מכבודו אם ישלח לי את הספר סיפורי הצדיקים.

  בכבוד רב




