
 

 

  בהמשכים – המערכת דבר

0527651911 

  פב פרק הישר קב

, לברכה זכרונם רבותינו אמרו. א
 נגאלו דברים ארבעה בשביל

 נשים בזכות) א. ממצרים אבותינו
 שינו שלא ובשביל) ב. צדקניות

 שינו שלא ובשביל) ג. שמם את
 תולין שהיו ובשביל) ד. לשונם את

 וכמו. הוא ברוך בהקדוש בטחונם
 תהיה כן ראשונה גאולה שהיתה
  .אחרונה גאולה

 בזכות תהא האחרונה גאולה
  צדקניות נשים

 נשים שבזכות לפניך הרי כן ואם
 על. אחרונה הגאולה כן גם תהיה

 צנועין להיות הנשים צריכין כן
 אחר ילכו ולא נשיםהא מן יותר

 במלבושיהן בהליכה לבם שרירות
 שראיתי כמו הערלים כחוקת
 מקרוב חדשים קצר בזמן עכשיו

 שהולכין המתפרצים רבו, באו
 ואין הערלים בנות כמו במלבושיהן

 לערלית יהודית בין היכר שום
 אחד, בעולם רעה הרבה וגורמין

 ליתן אדם בני רוב את שמכשילים
 לן וקיימא הןובלבושי בהן עיניהם
 בבגדי אפילו להסתכל דאסור

  .אשה של צבעונים

 ושנאת קנאה שמטילין שנית
 בנו עין נושאין אשר האומות

 ביתר ישראל בנות שהולכין בשביל
 ואנחנו, האומות משרי חשיבות

 ראוי הדין פי על אשר המר בגלות
 ולהתעטף שחורים לילך לנו

 אריכות על ולהתאבל שחורים
 ועל המקדש בית בןחור ועל הגלות
 בצרה הנתונים ישראל בני אחינו

 אנו שאין די ולא, ובשביה
 על חטא מוסיפים אלא מתאבלים

 וערום גרון נטויות שהולכות פשע
 גודל לספר יוכל מי דדיהון בית עד

 מעכבות המה אשר שלהם העונש
  .הרבים בעוונותינו הגאולה

 לבעליהם גורמים המה שלישית
 להלביש שגתמ ידו שאין למי רעה
 האשה שלה החברה כמו אשתו את

 עד בעלה את ומקללת מייללת
 או בהקפה ליקח בעלה שצריך
 חבירו בממון איסור שאר לעשות

 כן גם לאשתו לעשות שהוכרח עד
 כמו פריצות של נאים בגדים

 ידו כשאין כך ואחר, לאחרת
 או בעלה נתפס אזי לשלם משגת

 כן על. וביזוי חרפות שאר לידי בא
 וצנועה הכשרה אשה כל צריכה

2 

  

 לשבת קודש י"ב

  קו מידע לכשרות
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 'דבר המערכת' בגליון הבאהמשך 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הצניעות שהצילה ממוות, וסיפורים אישיים על 
 צניעות מאת הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

אחרי דקה קרס האולם על יושביו ורוקדיו, 
שירדו חיים אל מותם, ה' ירחם. אבל היא ניצלה, 

בזכות השמירה  –היא נשארה בריאה ושלימה 
הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל: "הוא ... • על הצניעות

הלך ואמר לה, והיא כיסתה ראשה והתלבשה 
 ."צנוע, ומאז התהפך מזלו לטובה

 
ב.ד. פקידה צעירה טובת לב, העובדת באחד 
מסניפי הבנקים הנמצא בתוככי שכונה חרדית, 
הייתה מגיעה לבנק לבושה "איך שבא לה", כי 

ך חרדי, היא לא דוסית! יום אחד ניגש אליה אבר
מושפל עיניים, ובשפה רפה ביקש שלא תבוא 
ככה לעבודה, כי זה מפריע מאוד לציבור החרדי. 
"אנחנו בדמוקרטיה!", ענתה, "ואני יכולה ללבוש 
מה שאני מבינה!". "אבל תהיה לך זכות גדולה 
אם תשתדלי כן ללבוש צנוע", אמר האברך והלך. 

. משהו בכנות שלו, בבושה שבה דיבר, נגע ללבה
"מה אכפת לי לא להרגיז אותם?", חשבה, "בסך 
הכול יש בהם דברים מיוחדים! ובאמת אני 

 מתחצפת כשאני יושבת כך מולם...".
למחרת היא הגיעה לבנק לבושה חולצה עם 
שרוולים ארוכים מעל לבגדיה. להפתעתה, 
הרגשתה הייתה טובה. משהו עדין וטוב התווסף 

ז. לכן היא בנפשה. הרגשה שהיא לא הכירה עד א
החליטה להמשיך וללכת תמיד בבגד עליון צנוע 
מעל לבגדיה. לאחר זמן קצר, בחתונת קרובתה 
ב"אולמי וורסאי", היא הגיע לאירוע כשהיא 
לבושה בז'קט צנוע מעל לבגדיה. באמצע החתונה 
היא הרגישה שמאד חם לה, כמעט שלחה ידה 

- להוריד את הז'קט, אבל משהו פנימי עצר בעדה 
שה דקה ורוחנית. היא הרגישה לפתע בושה הרג

ללכת בבגדים החושפים את ידיה, וגם לא רצתה 
לעבור על החלטתה. "אצא החוצה לנשום אויר, 
ואתקרר מעט באוויר הירושלמי הקריר", 
החליטה. אחרי דקה קרס האולם על יושביו 
ורוקדיו, שירדו חיים אל מותם, ה' ירחם. אבל 

בזכות  –אה ושלימה היא ניצלה, היא נשארה ברי
  השמירה על הצניעות...

  
  המשך בגליון הבא

  

ים  ולכן ב. כואב הלב מאוד לראות הרבה אברכים ֲאִציִלּיִ
ִאיָפה לחיי נצח,  וחשובים שיחיו, שכל מטרתם והשגתם הוא ׁשְ
לחיי עולם הבא, שמבטלים את המשימה החשובה ויקרה הלזו, 
ומעט מן המעט נותנים דעתם ומחשבתם להסתכל ולעיין על 

מן שזה צריך להיות בראש ַמְעָיָנם, התנהגות בני ביתם, בו בז
שהיא הנקודה החשובה והעיקרית ביותר בבית, ְוַאל ַיֲעֶלה על 
דעתו שאי אפשר להשפיע והדברים איננו בידו וברשותו, כי 
בדברי תוכחה ֲעִדיִנים ְיכֹוִלים עם הזמן לפעול את הכל, ולא 
עליך המלאכה לגמור, וחייבים לעשות ולפעול כל מה דאפשר 

ְתִמיִדיֹות בענין זה למע לּות ְרצּוָפה ּבִ ּדְ ּתַ ֻעּלֹות ְוִהׁשְ ִלי ּפְ ן זה, ּוּבְ
  אי אפשר להצליח.

ַעל ֵאינֹו ֵמִאיץ באשתו  ומה ַהּבַ ִרּיֹות ׁשֶ גם שאחד מהסיבות ָהִעּקָ
להחליף את כסוי ראשה שלא תלביש פאה נכרית, הּוא ִאי 

ר ַמ  ְמנּו ִעּקַ ְטָרֵתינּו כעת ידיעת גודל חומרת הדבר, לפיכך ׂשַ
ת  א ְלִביׁשַ ל נֹוׂשֵ ֵאר ֵהיֵטב את ּכָ בפרק הבא להסביר ולהבהיר ּבֵ

  פאה נכרית וכל המסתעף מזה.

בראש וראשונה חייבים לדעת שהעניין הנשגב להצליח  אמנם
לפעול בביתו זה אשתו שלא ללבוש פאה נכרית אינו דבר קל 

ה, ויש כלל, אבל אסור בשום פנים ואופן להתייאש מלפעול בז
לדעת שלא כל המצבים דומים זה לזה, לפעמים אפשר עם 
הרבה סייעתא דשמיא להפוך את הבית מן הקצה אל הקצה, 
ובמקום שהיו לובשים בו פאה נכרית שלימה לא ילבשו פאה 
נכרית כלל, ולפעמים צריך ללכת לאט לאט ובהדרגה, קודם 

ר ּולְ  ַהְקִטין לדרוש מבני הבית לכסות את הפאה ואחר כך ְלַקּצֵ
  יותר ויותר עד שלא נשאר כלום.

חשוב לדעת שיש מקרים שאברך נופל בגלל לבו הרך שלא  עוד
במקום, מפני שקשה להו לראות כמה אשתו צריכה להתאמץ 
בשביל למלא את דרישתו, אבל האמת ניתן להיאמר שראוי 
ונכון לעת כזאת להתנהג קצת במידת אכזריות מאשר רחמנות 

רחמנות הלזו יכולים חס ושלום לסבול צרות מזויפת, שבשביל 
עּור  יגון ואנחה גם בעלמא הדין עד מאה ועשרים שנה ללא ׁשִ

  ְוֵקץ.

שכל אחד יתאר לעצמו את האמת הברורה מה  וכדאי ג.
שמבואר בספרים קדושים איך שעומדים מולו מלאכי חבלה 

ולא  -ללא מספר שרוצים ִלְטרֹף אותו ואת כל בני ביתו חיים 
ים לעזבם עד שהאשה לא מורידה את הפאה נכרית, ומי מוכנ

ְגַלל 'רחמנות'יעמוד בזמן כזה בידיים שלובות ויחשוב  , ַהִאם ּבִ
זֹאת? ים ַהּלְ ה ְמִציאּות ַחּיִ ּנֶ ר ֶזה ְמׁשַ ׂשָ ֵעיֵני ַהּבָ ֵאין רֹוִאים זֹאת ּבְ ֶ   ׁשּ

  המשך בגליון הבא

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  המשך מגליון קודם

  ספר זכרוןמ

ֵעיָניו"   "ְוטֹוָבה ֲאִני ּבְ

בו יובא דברי ימי חייה וטובת מעלת האשה 
  הצדקנית הרבנית טויבא גראס ע"ה

רסיסי דמע אחר מיטתה של הרבנית 
מהאלמין מרת טויבא גראס ע"ה  הצדקנית

משחר נעוריה ניכרו אצילות נפשה ורוממותה: 
הרבנית הצ' ע"ה נולדה בשנת תש"ג, ביו"ט שני 
של חג השבועות, לאביה הדגול הרה"ח מוה"ר 
רבי חיים אליהו ביטמאן זצוק"ל, שהעמיד 
רבבות תלמידים במשך שישים שנה. היה נו"נ 

"א בעל להגר"א זי"ע, וכן נו"נ לאחי הגר
"מעלות התורה" זי"ע. ואם הרבנית ע"ה היתה 
בתה של הרה"ח מוהר"ר רבי אביגדור כהנא 
זצ"ל מנקיי הדעת בירושלים, נו"נ לבעל 
"קונטרס הספיקות" והתוספות יו"ט 

משחר נעוריה ניכרו אצילות נפשה  -והשלה"ק. 
ורוממותה, כשכל הבנות נהנו לשחק בחוץ 

, כל ספר היתה היא נהנית מלשבת ולהתפלל
התהילים הי'ה שגור על לשונה, וכפי 
שהתבטאה בימיה האחרונים ידעה פירוש כל 
מילה ומילה, תמיד היתה חדורה ברצון עז 

  לעזור לשני, ולתת מעבר ליכולתה.

  

בהגיעה ביתה היה פתוח תמיד לכל נזקק: 
לפרקה נשאה לכ"ק אדמו"ר מהאלמין 
שליט"א, וכבר בימי השבע ברכות הכניסה 

שני יתומים אותם גידלה וטיפחה  לביתה
במסירות אין קץ, וכל כולה היתה לזולת. ביתה 
היה פתוח תמיד לכל נזקק, נדכאים ושבורי לב 
מצאו את ביתם בביתה, והיא היתה טורחת 
ומכינה ומאכילה בכל לבה ונפשה. שבת וחג 
הסיבו על שולחנה חלשים ונדכאים, והיא 
 היתה מאכילתם וחובשת את פצעי לבבם.

בעבורה היתה מסתפקת במועט, אבל לאחרים 
  בהרחבה ובשמחה.

  המשך בגליון הבא

 

  שנה 40-20מכתבים שהתקבלו לפני 

תרנג: הריני מודה על קבלת ספריכם החשובים 
  ומברככם בברכת יפוצו מעינותיכם חוצה.

שחור, רב שכונת יד -בכבוד רב, עמנואל קוסובסקי
  אליהו

תרנד: קבלתי בשמחה את החיבורים החשובים: אפיית 
מאכלות אסורות אנציקלופדיה  המצות נפש ישעיה על

לכשרות ה' חלקים. ויהי רצון כשם שזכה לזכות את 
הרבים בחיבוריו החשובים כן ימשיך לזכות  ויפוצו 

  מעינותיו חוצה.
בברכה ובתודה, הרב יחזקאל דאום, רב דק"ק רמת 

  מגשימים, רמת הגולן
 




