
 

  בהמשכים – המערכת דבר

בישראל על 
צניעות, והחרם, 
והאיסורים עם 
חתימות של יותר 

גדולי  120- מ
ישראל על 
האיסור הנורא 
שיושבים אנשים 
ונשים בלי מחיצה 

וזה ממש בתי  -
זונות בפרהסיה, 
וזה דור המבול 
וכולם בחרם חמור 
של  גדולי ישראל 

מדורות 
הקודמים, וכמו 
ְשִנְכַנס ְלֵבית 

ֶוהּוא  ֲעבֹוָדה ָזָרה,
ְכַלל ֵיָהֵרג ְוַאל  ּבִ

  ַיֲעבֹר. 

וזה לשונם בפסק 
  דין:

ֵנִסּיֹות   .ח י ּכְ ּתֵ ּבָ
ְקָרִאים ַקאָהר  ַהּנִ

הּוא ׁשּוְהל,  ֵמַאַחר ׁשֶ
יקֹוְרסּות  ית ַאּפִ ּבֵ

 ָאסּור ִלְכנֹוס ְלתֹוָכם
ֶכת  ַמּסֶ ְדִאיָתא ּבְ ּכִ
ף קט''ז ע''א  ת ּדַ ּבָ ׁשַ
י ַטְרפֹון ְוכּו',  ָאַמר ַרּבִ

ֲאִפילּו ָאָדם רֹוֵדף ׁשֶ 
ַאֲחָריו ְלָהְרגֹו ְוָנָחׁש 
יׁשֹו ִנְכַנס  ָרץ ְלַהּכִ
ְלֵבית ֲעבֹוָדה ָזָרה 
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 319 אנציקלופדיה כשרות חלב עכו"םספר .319
פרפראות תיבות  -ספר  סוד הרשב"י .320

  320וגימטריות 
המקובל בראשית מהגה"צ  -ספר זוהר תורה .321

  321הרב רוזנברג 
שמות מהגה"צ המקובל הרב  -זוהר תורה ספר .322

  322רוזנברג 
ויקרא מהגה"צ המקובל הרב  -ספר זוהר תורה .323

  323רוזנברג 
במדבר מהגה"צ המקובל  -ספר זוהר תורה .324

  324הרב רוזנברג 
דברים מהגה"צ המקובל הרב  -ספר זוהר תורה .325

  325רוזנברג 
  326ספר זוהר חק לישראל בראשית .326
  327ספר זוהר חק לישראל שמות .327
  328ספר זוהר חק לישראל ויקרא .328
  329ספר זוהר חק לישראל במדבר .329
  330ספר זוהר חק לישראל דברים .330
  221ספר זוהר תהלים החדש .331
  332ספר סוד צניעות האשה וחשיבותה .332
ֲעֵלי .333 יבֹות, ּבַ י ְיׁשִ ִנים ָראׁשֵ ין ּתֹוָרה ְלָהַרּבָ ספר ּדִ

ל ַמְעָלה  ין ׁשֶ   333ּדִ
  334דברי תורה על מסכת ברכות ספר .334
 335ספר דברי תורה על מסכת שבת .335
 336ספר דברי תורה על מסכת עירובין .336
ביאור למנצח בנגינות  -ספר המנורה הטהורה.337

 337מזמור שיר 
הערב רב, בעל חשיבות גדולה לקירוב ספר .338

  338הגאולה 
  339ספרים  5כולל  -ספר אדרא זוטא השלם.339
   340ספר בן העולם הבא .340
  341ספר תהילות הזוהר .341
  342ספר נשמת הזוהר .342
  343ספר זוהר השבת בראשית .343
  344ספר זוהר השבת שמות .344
  345ספר זוהר השבת ויקרא .345
  346ספר זוהר השבת במדבר .346
  347ספר זוהר השבת דברים .347
חלקי  960 - המכוון ל -ספר גדולת התתק"ס.348

  348הזוהר 
ריחוק מן העריות  -ספר קדושת בני ישראל.349

  זוכה למעלות היותר גדולות:

כשעומד בין אנשים שכולם רואים הנשים, כגון שהי'   )כה
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 

יסוד היראה הוא הנסיון, עיקר היראה ניכרת בעת   )כו
הנסיון, והקדוש ברוך הוא אינו מביא האדם לנסיון, 

א השטן שהוא מדת אלא כשרוצה לעשות טובה לאדם, ב
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. 

  .סימן י"ג)

כשהוא בינו לבין עצמו, ולפניו נסיון של הסתכלות   )כז
ו בשביל בראיי' אסורה או תמונה של אשה, ומונע עצמ

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)



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ועל זרועותיו, ויהיו לרצון אמרי פי והגיון 
(קב הישר פרק וגואלי. לבי לפניך, ה' צורי 

  ק"א).

גודל השכר למי שמעורר אחרים ליראת 
  שמים

אשר ילמדון  כתיב (דברים ד, י)
ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על 
האדמה ואת בניהם ילמדון, ופירש רש"י 

ילפון לעצמם, ילמדון, יאלפון  -ילמדון 
לאחרים. הוכח תוכיח, ומצות מחאה, 

ל ישראל תלוי וערבות, אשר כל קיום הכל
בזה, מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי, יהי 
שמו הגדול מבורך מעתה ועד עולם, עד 

  כאן לשונו.

  ענף ב'

כוחם הגדול של רבני הערב רב ומה 
ממי קיבלו הכוחות האלו? מי  -מעשיהם 

מנהל אותם? מי הראש שלהם? איך 
בודקים אותם? ואיך יודעים להינצל 

  מהם?

ן וחשבון כל בן אדם צריך לתת די
בבית דין של מעלה מה עשה בחיים 
חיותו! וכדאי שלא להיכשל בעונות 
חמורות וקלות נתנו לנו שולחן ערוך 

אבל הסמ"ך וספרי מוסר לדעת האמת, 
הוא לוקח רב של  -מ"ם, הוא חכם גדול 

ערב רב, ואפילו שיהיה מקובל גדול, 
והוא השליח האמיתי שלו, הוא עובד 

את כל  ועושה בשביל הסמ"ך מ"ם
אלף שנה,  6העבודה, כי הוא כבר זקן של 

מלך זקן וכסיל, ואין לו כבר כוח 
  להתעסק עם כל אחד בפרטיות.

ראה מה שכתבו ספרי בעל שם טוב 
זי"ע על זה, כמבואר בספר דרך הנשר 
מביא קטע העוסק בשנת תר"כ בענייני 
חזנים, שוחטים, שצי"ם, ובתי כנסיות, 

  ובכל יום יוצאת בת קול ואומרת:

  אוי להן לבנות ישראל שלא נזהרות בצניעות,

  שעולה על כל המצוות בחשיבות.

  אוי להן מיום הדין.

  כי הקב"ה לא מוותר אפילו על טיפין.

  ומה טוב לנשים, ומה נעים

   שעטרה ליושנה מחזירין...

  ובלבושי מלכות מתעטרין.

  אלפי נשים בכל העולם משמחות ועושות נחת למחייה את כולם.

בגדי בת מלך צנועים ברשות הרבים, שלא חלילה להכשיל בהרהורים 
  רעים.

  (חרון אף) יגן עד כי יבוא גואל". (ר"ת קצר צמוד פאה) קצףומ

  יקים,שכינת עוזנו מעפר 

  מה טוב ומה נעים שבת אחים

  ממלחמת גוג ומגוג הקרובה,

  רק הצניעות יהיו לך לטובה.

  (שמיה"ל, גמ"ח, שבת וכו') וחוץ מזה לא יועילו לך כל צידקותייך

  אם את מחטיאה את אחייך.

  ט.

  בת ישראל יקרה!

יופייך נמדד בצניעותך, אנא שמרי על כבודך, אל תלכי כאחת הגויות 
ודעות, כי את בת של מלך מלכי המלכים בורא עולמים, שבושה אינן י

  אנא שמרי על צניעותך, ובכך תכבדי את מעמדך.

  ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה: 'אין לך יפה מן הצניעות'.

טובה יותר מהאופנה של שרה אמנו  -האם האופנה של גויה מפריז 
  הצנועה והחסודה?

  שמרי על צניעותך, ובכך תכבדי את עצמך.

  י' 

   בורא עולם אוהב אותך 

? ואיך ההתנהגות? עלייך לדעת אחות יקרה  את! שומרת על צניעות
  כי מלא כל הארך כבודו כשאת בחדר לבד

את לא ל ב ד! אז איך ההתנהגות? הנסיכה לא צועקת ברחובות נכון? 
  וגם לא הולכת בלבוש לא הולם את "כבודה"? ;)

  צמך בצניעות!איך יראה הדור הבא? את צריכה לגדור את ע



 

 

 המשך מעלון הקודם

 בגליון הבאהמשך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ּלֹ ה זֹוכֶ י)  ֲאִפילוּ  -ו ֵעיָניר ֵמאוֹ ה ִיְכהֶ א ׁשֶ
ִזְקנּותוֹ  י(תוכחת . ּבְ יי ַרבִּ  -ם ַחיִּ י, ַאֲחֵר "י, פאלאגם ַחיִּ

  ד"ה ולענ"ד).

ים ַמְלָאִכין ְוִנְבָרִאיה זֹוכֶ י"א)  ם ְקדֹוׁשִ
ְבצוּ ד ְוֶלָעִתים, ּוְטהֹוִרי ּקָ ד ְיסוֹ (. ֶאְצְלךָ  ּתִ

י ֶר ק, ַצּדִ    ק ה').ּפֶ

ֶרַוחה ְלַפְרָנסָ ה זֹוכֶ "ב) י י(תוכחת  ּבְ י, ַאֲחֵר  - ם ַחיִּ

ַמיִ ר אוֹ  ָ ַהֲעלֹוְתךָ  -ם ַלׁשּ ַהֲעלֹוְתךָ [ד"ה  ּבְ -י נועם ִאְמֵר ], ּבְ
י ֵראׁשִ   ת [ד"ה לחבר] ).ּבְ

ָרכוֹ ( ּוְבַזְרעוֹ  ּבוֹ ט ׁשֹולֵ  ָהַרען ַעיִ ן ֵאיי"ג)  ת ּבְ

ַבשׁ כ',    י, מע' ר').ְלפִ  ּדְ

נוּ א ִנְקָר א לֹ י"ד)  דֹושׁ  ַרּבֵ ", ָקדֹושׁ " ַהּקָ
נֵ  דּולַ י ִמּפְ נֵ א ֶאלָּ , ַוֲעבֹוָדתוֹ  ּתֹוָרתוֹ ת ּגְ י ִמּפְ
ּלֹ  כֵּ א ׁשֶ ִמיָלתוֹ ם ֵמעֹולָ ל ִהְסּתַ א ְולֹ , ּבְ

ּבּורוֹ ה ְלַמטָּ ו ָיָדיס ִהְכִני יד ְיסוֹ ( .ִמּטַ ֶר ק, ַצּדִ ק ּפֶ

  ה').

ת ַאחַ ם עַ ּפַ י ְיֵד ל עַ  ֲאִפילוּ ם, ִלְפָעִמי) ו"ט
ֲעמֹ  ּתַ יוֹ ד ׁשֶ ִנּסָ ֵעיַניִ ק ָחזָ ן ּבְ ל ּתּוכַ ם, ּבָ

דֹולָ ה ְקדּושָׁ ת ְלַמְדֵרגַ ת ִלְזּכוֹ  יד ְיסוֹ (ה ּגְ ק, ַצּדִ

ֶר    ק ה').ּפֶ

ִמיָר ה זֹוכֶ "ז) ט דֹושׁ ה, ְמֻעלָּ ה ִלׁשְ ַהּקָ ׁשֶ
רּוךְ  ילוֹ  ׁשֹוְמרוֹ א הוּ  ּבָ ְפֶאֶר ( ּוַמּצִ לֹמֹ ת ּתִ ה, ׁשְ

בָּ מאמרי    ה ומעין).ת, ד"ׁשַ

ְקדּושָׁ ת ְלַחיּוּ ה זֹוכֶ "ז) י ת ְוִהְתַלֲהבוּ ה ּדִ
תֹוָר  תֹוָרֵתנוּ ו ֵעיָניר ּוְלָהִאיה, ּוְתִפלָּ ה ּבְ ּבְ

דֹושָׁ  י(ה. ַהּקְ   , ד"ה וראה).ַתְזִריעַ  -ם ַאְבָרהָ ת ּבֵ

דוֹ  עֹוֵנשׁ  לוּ ל עַ ל ַהּגָ ּכְ   תִהְסּתַ

לֹשָׁ א)  ָבִריה ׁשְ ָר ם ּדְ דֹושׁ א ּבָ רּוךְ  ַהּקָ ּבָ
ָאָד א, הוּ  ה מַ ן. ָלׁשוֹ ם ֵעיַניִ ם ָאְזַניִ ם, ּבָ

דֹושׁ ה ָעשָׂ  רּוךְ  ַהּקָ ד ֶאחָ ל ְלכָ ם שָׁ א, הוּ  ּבָ

[כמו שכתב הרב משא מלך בתורת  איסור
המנהגות סימן י'] כל שכן מי שכבר גר 

ה דורות בטורקיה אפילו הוא לוקח אש
ממדינת פראנקי''א [לכאורה הוא פרנקרייך 
שלנו, מדינת צרפת הערת המוציא לאור], 

לכסות והוא מתיישב בטורקיה צריך בודאי 

, [הערת המוציא לאור גם את פאה הנכרית
אין הכוונה לכסות רק באמצע כמו בימינו, 
אלא כולו וכמבואר בלשונו שם שמדמהו 
 לשערות ממש] (רוח חיים אבן העזר סימן

 כא).
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 2000ברוכים הבאים לכל שומעי ראדיו 

  בארץ ובעולם כולו:

אנחנו בעזרת השם ממשיכים שיעור השלישי 

בו יבואר חומר  - בישראל מדריך לצניעותבספר 

  יעקב שפירא

  ישיבת בני עקיבא

  מנהל

  נהרענ

  הננו מאשרים בתודה קבלת ספרו החשוב.תרעט: 

יתן השי"ת ויוסיף כח ואמץ להרבות ולהפיץ מעינותיו חוצה 
  לתועלת הרבים.

  בברכה וביקרא

  ישיבת "אור ישראל"

  תקוה-פתח




