
 

  בהמשכים – המערכת דבר

ַלֲעמֹוד ַעל ַנְפׁשֹו 

ב ָלֵצאת ִמן ְמֻחיָּ 
יל  ִדיָנה ְלַהּצִ ַהּמְ

בָֹאר  ַנְפׁשֹו ְוַזְרעוֹ  ּמְ ּכַ
עֹות  ''ם פ''ו ה' ּדֵ ַרְמּבַ
ופ''ה ה' יסו''ת יֹוֶרה 
ָעה ִסיָמן ְקַנ''ז ְוכּו'  ּדֵ
ֵבאּורֹו  ּוְמבָֹאר ּבְ

תּוִבים): ּכְ  (עֹוֶדּנּו ּבַ
אנחנו ממשיכים את   .יב

הסריה שופר משיח 
עלון מדריך לצניעות 

צניעות,  בישראל על
והחרם, והאיסורים 
עם חתימות של 

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

וזה ממש  -מחיצה 
בתי זונות 
בפרהסיה, וזה דור 
המבול וכולם בחרם 
חמור של  גדולי 
ישראל מדורות 
הקודמים, וכמו 
ְשִנְכַנס ְלֵבית ֲעבֹוָדה 
ְכַלל  ָזָרה, ֶוהּוא ּבִ

  ֵרג ְוַאל ַיֲעבֹר. ֵיָה 

וזה לשונם בפסק 

  דין:

ֵנִסּיֹות יב.  י ּכְ ּתֵ ֵאּלּו ּבָ

ָאסּור  ַתְבנּו ׁשֶ ר ּכָ ֲאׁשֶ

תֹוָכם ֵאין  ִלְכנֹוס ּבְ

ָאר ָיִמים  ין ׁשְ ִחּלּוק ּבֵ

ָנה ָלׁשַ  ָ ֶבת ְורֹאׁש ַהׁשּ

ּפּור, ְוַאף ִאם  ְויֹום ּכִ
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ם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם:  ר ַאּתֶ ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאׁשֶ
ל ִמְצֹוָתי  יֶתם ֶאת ּכָ רּו ַוֲעׂשִ ְזּכְ ְלַמַען ּתִ
ים ֵלאלֵֹקיֶכם, וברש"י שם:  ִוְהִייֶתם ְקדׁשִ
"הלב והעינים הם מרגלים לגוף, 
ומסרסרים לו את העבירות, העין רואה 

. והלב חומד והגוף עושה את העבירות"
ואחרי : [במדבר טו לט] וברמב"ם שם
, כענין שכתוב ואנכי היודע עיניכם זו זנות

  ועד נאם ה' (ירמיה כט כג), והמשכיל יבין.

וברבנו בחיי (בראשית פרק ג' פ' כא): 
. זו ראיית הלב היא, כלומר ותרא האשה

הסתכל החומר בענינים הגופנים ונטה 
כי טוב אחרי לבו. כי טוב העץ למאכל, 

ומלת . ופניותלהתעסק בתאוות הג
מאכל כוללת גם תשמיש, מלשון אכלה 

וכי תאוה הוא  (משלי ל, כ).ומחתה פיה 
לעינים כי הלב והעינים סרסורי התאוה, 

ולא תתורו אחרי  (במדבר טו, לט) וכתיב
. ותקח מפריו לבבכם ואחרי עיניכם

ותאכל, נתעסק החומר בתאוות הגופניות 
זהו עד שהמשיך אליו הכח המשכיל, 

ם לאישה עמה כי כשם שהנחש ותתן ג
הקדמוני הטעה את חוה וחוה הטעית 

כפשוטן של דברים שאין מקרא לאדם 
יוצא מידי פשוטו כן יצר הרע מטעה את 
החומר ומפתהו בתענוגי העולם, והחומר 
יטה אליו הכח המשכיל וימשיכנו לצדו, 

  עכ"ל.

ועוברים על עשרת הדברות (שמות כ' 
ף לֹא ִתְגנֹב לֹא יג): לֹא ִתְרַצח לֹא ִתְנָא 

ית ֵרֶעָך  ֶקר, לֹא ַתְחמֹד ּבֵ ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ
ת ֵרֶעָך. ועוד צועקים שהוא  לֹא ַתְחמֹד ֵאׁשֶ

הוא רב גדול מחזיר  -איש קדוש 
בתשובה] ואז ממילא כל השומעים הם 

גדולי ישראל  120 כבר בחרם חמור של
מכל הבתי דינים ספרדים אשכנזים ועוד. 

ילקוט מעם לועז שמי  וראה בספר

עבודה זרה, כולם שרפו את הפאות וכו', ועכשיו כשמרן דיבר על 
חוסר בצניעות בחבישת פאה ועל האיסור בדבר כולם/ן מתחמקים 

ומעלימים עין מהפסק? ןכי עבודה זרה קשה מגלוי עריות? הרי 
גדולה ביטלו את יצר העבודה זרה ואילו את יצר העריות רק כנסת ה

החלישו במעט (סימאו את עיניו), אך מה לעשות היצר חזק יותר 
  מכולם, 

הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל אסר את הפאה, וכששאלוהו מדוע 
אישתו חובשת פאה? ענה להם שאלתם אותי אם מותר או למה 

  מנים.אשתי חובשת? כך נשמע מתלמידיו הנא

סיפורים וסגולות מהבבא סאלי זצוק"ל שומעים ומדברים אודותיו 
ונוהרים לקברו, אך לא שומעים לדבריו "שאשה שחובשת פאה 

נוכרית מכינה עצי הסקה..." וכששאלו על אנשי ביתו ענה גם להם 
  יש מקום שם...

ליצר טענות רבות למה מותר אבל ברור שככל שיש יותר קדושה 
ה כדברי רש"י. לכן צריך לחשוב מה עדיף ומה רצון השכינה יותר שור

  ה' באמת.

  יב.

  לכל בנות ישראל היקרות לובשות הפאה ולובשות המטפחות:

אכן צריך לזכור דבר אחד! יכול שאשה עם פאה תיהיה יותר צדקנית 
  מאשה עם מטפחת ולהיפך, לא הכל מתחיל ונגמר בפאה...

  אבל!

פאה או מטפחת ( בת ישראל  אני חייב לאמר, ואני פונה לכל בעלת
  מדהימה אני בטוח)

את בטח עושה צדקות, את בטח עושה מעשים טובים, מתפללת 
  ואוהבת את השם

אבל צריך לדעת דבר אחד בברור ואני לא מצדד בשום צד פרט 
  לאמת.

  כל בת ישראל שקורא בשעה זו את מה שאני כותב

  צריכה לשאול אך ורק את עצמה בלב כנה ואמיתי 

ני באמת באמת לא מודעת לאיך שאני נראית עם פאה בעיני האם א
  הגברים?

או האם אני באמת לא יודעת איך המטפחת המפוארת ומלאת 
  הצבעים שלי נראית?

כי תיהיי בטוחה בת ישראל טהורה, מה שאת יודעת עמוק בלב 
  ומשתדלת להדחיק

  למעלה עוד זמן לא רחוק...

מתו חשבו כמונו שיש (רוב הקברים מלאים באנשים שרגע לפני ש
  זמן...והמוות רחוק ולי זה בטוח לא יקרה וחס וחלילה וכו...)



 

 

 המשך מעלון הקודם

 בגליון הבאהמשך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

עֹולָ ן ָממוֹ ל כָּ ם ַהִא  ּבָ ד ֶנגֶ י ּדַ  ּבוֹ  ֵישׁ ם ׁשֶ
עַ (ת. ַאחַ ה ֲעֵביָר ד ֶהְפסֵ  ִפלָּ ר ׁשַ ה, שער ניפול, ַהּתְ

  ד"ה ולמול).

ע, ָהַר ר ְלֵיצֶ ד ֶעבֶ א הוּ ן ָהַעיִ ם ִא ה) 
ִעְניְ ת ִלְראוֹ  טוּ ה, ַהזֶּ ם ָהעֹולָ י ְוַהְבלֵ י נֵ ּבְ ר ּפָ

ֹנעַ ת ַלֲחזוֹ י ָהָראוּ ן ִמ  ה ִיְראֶ ל ּובַ ם ד', ּבְ
אוּ  ְדַבשׁ "א חיד(ת ד'. ּגֵ   י, מע' ר' אות ב').ְלפִ  ּבִ

כֵּ ר מּוסַ ה ּוִמזֶּ ו)  רֹוִצים ְלאֹוָת ל ַהׂשְ ן ׁשֶ
ִלין, ָממוֹ  ְלַהְרִויחַ  ּכְ קּוְנְטֵרִסין ּוִמְסּתַ ם , ּבְ

אָ  אוֹ  שׂ ת ִלְראוֹ ת ְמקֹומוֹ ר ׁשְ בתר  ּוְלַחּפֵ
  ת.ְמִציאוֹ 

ֶרךְ ה ֲהִליכָ    ַלּדֶ

עוּ א)  ָוִקיי כִּ  ּדְ ְ כָ ת ְוָהְרחֹובוֹ ם ַהׁשּ ל ּבְ
ָמקוֹ ם ְוגַ ם, ָמקוֹ  ִרים ּבְ ּדָ ם ְיהּוִדים שָׁ ן ׁשֶ

ִריצוּ ם ְמֵלִאים, ֲחֵרִדי רּועַ א, ְוזֹוֲהמָ ת ּפְ ּגָ
רּועַ ן ִמ  דוֹ  ַהּגָ ּבוּ ר ּכְ ר ַהיֵּצֶ ל שֶׁ  ָהֵאשׁ ל. ַהּמַ

ִריצוּ ל ְושֶׁ ע ָהַר  ב לֵ ד עַ ר ּבֹועֵ ת, ְוַתֲאווֹ ת ּפְ
ַמיִ  ָ ד ְלבַ א לֹ ן, ִנְזָהִרין ֵאים ְוִא ם, ַהׁשּ

ֹוְרִפי ׂשּ מָ ן ׁשֶ ׁשָ י ּוְלעֹוְלמֵ ם ְלעֹולָ ה ַהּנְ
ין הֵ ו עֹוָלָמיד ּוְמַאבֵּ ם עֹוָלִמי ם, ְלַחיִּ
ְהיוֹ  גַ ת ִמּלִ יִקים ִע ן ֵעֶד ן ּבְ ּדִ ם עֹולָ ם, ַהּצַ
ִחיָּ  ד ְמַאבֵּ ה ַהזֶּ ם עֹולָ ם גַּ א ֶאלָּ ה, ַהּתְ
ָיַדיִ  ד חֹומֵ ב ְולֵ ה רֹואֶ ן ָהַעיִ י כִּ ם, ּבְ

ְבּתוֹ  ִהְרהּוִרים ְטרּוִדי ְוַדְעּתוֹ  ּוַמְחׁשַ ם ּבְ
ִלים ֲהָבִליי ְוַהְבלֵ ם ָרִעי ת אֶ ם ַהְמַבְלּבְ

ילוֹ ת ְלַרּבוֹ ם ַהיּוֹ ל כָּ ם ָהָאָד  ת. ַהּלֵ
ט, ׁשֹולֵ ע ָהַר ר ֵיצֶ  ןֵאי"ל, גמירי וכדחז

מַ א ֶאלָּ  ֵעיָניה ּבְ ֹומֵ ל ֲאבָ ת, רֹואוֹ ו ׁשֶ ר ַהׁשּ
רוֹ ר ׁשֹומֵ ו, ֵעיָני ָ  ַנְפׁשוֹ ת ִמּצָ מַ ר ּוְמֻאׁשּ ה ּבְ

זצ''ל (בעל  רבי יהודה קצינלבויגןהגאון   .כה
ִעם ֵפָאה מחבר ספר מהר''י מינץ) כותב:  ׁשֶ

לּוָיה אסור ללכת שאיך יכול להיות שילכו  ּגְ

עם פאה שעל ידי זה נראה כמו שהולכים 

 עם שערות עצמה ממש שזה איסור תורה
 (מובא בבאר שבע סי' י''ח).

עוד כותב הוא: אבותינו וזקנינו הקפידו 
לך אפילו עם סחורה שהצבע ילשלא בזמנם 

ַער (דרשות מהר''י מינץ סוף  נראה כמו ׁשַ
דרוש הראשון, מובא בעטרת זקנים אורח 

 חיים ע''ה ג').
זצ''ל (בעל מחבר  רבי יוסף בן עזראהגאון   .כו

ספר עצמות יוסף על קידושין) כותב: 
מעולם לא ראיתי נשים נשואות עם שערות 

ַער לקשט עצמם  גלויות ואין עליהם שום ׁשַ

, רק בתולות בבית אביהם, זה מנהג בהם

  ישיבת מרכז התורה

  גבאי אוצר הספרים

קבלנו בתודה את ספרו "נפש ישעיה" על מאכלות תרפב: 
קיאות מופלאה אסורות שכולו מלא שמאתע להלכתא בב

  משולב בסיפורי מעשיות כדי למשוך את הלב כדברי האגדה.

ויהי רצון שיוסיף לחבר חיבורים תורניים כאלה להגדיל תורה 
  ולהאדירה.

  בברכת התורה

  הרב ירחמיאל וייס

  קרית משה




