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(דרך פיקודיך, הבושת העבירות ברבים והי' נמנע גם בשביל 

  .בהקדמה)



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"אלה האנשים  (יחזקאל י"א)כמו שנאמר 
וגו' וידוע  החושבים און והיועצים עצת רע"

רע הכוונה על או  אוןשבכל מקום דכתיב 
, מה כתיב בתריה חרב יראתם פוגמי בריתם

וחרב תבוא עליכם וגו' בחרב תפולו, פוגמי 
הברית גורמים חרב ורעב ומגפה ומיתות 

משונות
1

בעולם חס ושלום, וגורמת שנאת  
האומות עלינו

1
הפך  (תהלים ק"ה), כדכתיב 

במדרש שבאו לבם לשנא עמו לפי דאיתא 
לבטל ברית ולהיות כמו המצרים לפיכך הפך 

(שמות לבם לשנוא עמו. ויש לרמז בזה פסוק 
לישרא יבנ םע הבגזירה הראשונה כתיב הנ א')

"הבה וכתיב בתריה  מילהוגו' סופי תיבות 
שיפגמו בפגם הברית ועל ידי כן  נתחכמה לו"

נוכל בנקל להשמיד אותם חס ושלום כמו 
, הילוד היאורה תשליכוהו""כל הבן שכתוב 

ומתגברים האומות ומושלים עלינו
1

חס ושלום,  
"ויטמאו  (תהלים ק"ו)כדאיתא בפסוק 

ויזנו במעלליהם ויחר אף ה' בעמו במעשיהם 
"וגו' ויתנם ביד גוים וימשלו בהם שונאיהם

  .  וגו'

  וכל הצרות שבאים עלינו הכל עבור זה החטא

ה וכל הצרות שבאים עלינו הכל עבור ז

החטא
1 

כי בזה נותן כח וחיות לסטרא אחרא 
קליפת עמלק ועשו ששונא את הברית כמו 

אם לא דם שנאת וגו' עיין  (יחזקאל לה)שכתוב 
במדרש, והם חוטפין כל ההשפעה אליהם 
וממילא יחסר ההשפעה אלינו כי הוא משפיע 
רק לאומתו ואין לנו אפילו התמצית כידוע כי 

דיק יסוד מדת היסוד היא מקור הברכה צ
עולם. וכאשר מקלקל הצינורות והזרע יוצא 
למקום זר שאינו ראוי, אז נהפכת ההשפעה 
ותרד הברכה אל מקום הידוע בארות בארות 

  נשברים.

על כן כל עוד שיתרבו בינינו הרשעים 
מפירי ברית ומוציאים זרע לבטלה ובועלי 
נשים נכריות כן יתרבו הצרות וכובד הגלות,

הזאת היא עקבתא דמשיחא ועל כן כאשר בעת 
וקרוב לעת הגאולה שיקוים בנו ואת רוח 
הטומאה אעביר מן הארץ, והאלילים כליל 
יחלוף, על כן יתגבר היצר הרע מאוד מאוד 

ה, ועדיין אי  ׁשָ ה ַחּלָ ְלּדָ אפשר כמו בדורות הקודמים! ַהּיַ
ם מבשלים ילדיהם בזה רחמנא אפשר להחמיר עליה! ה

  ליצלן.

מֹו ְיֵדיֶכם תדעו  ְצָטְרכּו ָלַקַחת ּבְ שאתם ה'נשים הרחמניות' ּתִ
עֹוָלם ָהֶעְליֹון כמו  רֹף ֶאת ַיְלֵדיֶכם ּבָ ל ֵאׁש ְוִלׂשְ ְלׁשֹונֹות ׁשֶ
שמובא בספרים הקדושים, על כן ילדים יקרים אני מבקש 

דֹור ֶהָחׁשּוךְ  ְמָהר ֶהָחָדׁש  ממכם שלא יהיה חלקכם ּבְ ר ְוַהּנִ ַהּמַ
ָאז שבנות ישראל התחילו להקל על עצמם בענייני  ּמֵ ה, ׁשֶ ַהּזֶ
ה רחמנא  ּיָ ְחּתִ אֹול ּתַ יִרידֹות נֹוָראֹות ַעד ׁשְ צניעות ָיַרד ַהּדֹור ּבִ

ּדֹור'ליצלן, והתחילו לצמוח נשמות  ּבַ ִנים ׁשֶ י ּפָ  ָה'ֶעֶרב ַרב ַעּזֵ
ל זה נגרם על ידי חטא בנות שמחריבים את העולם כולו, וכ

, ישראל שאינם מתנהגים בענייני צניעות כדת משה וישראל
למה תתביישו! מפני אלה שנחשבים ממש כבהמות! וכמו 

  שבהמה אינה מתביישת כך הם אינם מתביישות.

יש לאשה  להיזהר בתכלית הזהירות שלא תלך חס  ראשית
ה ושלום בגלוי שערותיה הטבעיות שבראשה אפילו שער

אחת חס ושלום, שכבר לפני כמה מאות שנים 'הגאונים 
הקדושים צדיקים מנהיגי הדור' עשו גדר חזק בכל מדינות 
האשכנזים שאשה לא תגדל השערות שבראשה ושתספר את 
כל שערותיה וכו', ורק בדורות מאוחרים יותר סמוך ונראה 
לדורינו העני והחשוך התחילו לפרוץ גדר בענין זה שלא 

רות וגם פרצו גדר בענין האיסור של "פאה לספר השע
ו"ביי האר" [להשאיר קצת משערות עצמם סביב נוכרית" 

ומאז ירד כל הדור בתכלית הירידה בעונותינו  הראש]
  הרבים. 

הקדוש רבי פנחס מקוריץ זי"ע אמר שבעת ביאת  הצדיק
המשיח יראו לדעת שכל הגאולה היה תלוי רק בשערה אחת, 

שהכוונה לענין שערות ראש האשה  ובגוף הכתב יד מובא
על כן בנים מתוקים! תחשבו שמקילים בזה רחמנא ליצלן, 

 ותתבוננו היטב איזה פנים יהיו לכם לפני משיח צדקנו,
בזמן שכל האבות והאמהות הקדושות וכל הנשים 
הצדקניות יבואו עם משיח צדקנו, שאתם עיכבתם את 

  יכם.הגאולה, איפה תברחו מבושה וחרפה שיבואו על

אני מבקש ממכם שכל אשה ואשה לא תקל שום  על כן
אפילו כל שהוא בענין פאה נוכרית או  קולא חס ושלום

בשערות הראש, אפילו שער אחת, ומי שיעבור אשתו או בניו 
על כל הנ"ל אם ביכולתו למחות על זה אפילו אם יעלה לו 

  במסירות נפש, לא יהיה נחשב בין תלמידינו. 

תלמידי חייב למסור נפשו על כל מיני כל אחד מבין כי 
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לוּ  ּכְ ית ִהְסּתַ ָנׁשִ כֵּ ל ְוכָ ם ּבְ ִריצוּ ן ׁשֶ ת ּפְ
ִאי ַטּמְ ּומֹוִרידוֹ  ַנְפׁשוֹ ל ְוכָ  ֹראׁשוֹ ם ַהּמְ

חַ  ִהְלכוֹ "ם ְוָהַרְמבַּ ן. ִליְצלָ א ַרֲחָמנָ ת ׁשַ ת ּבְ
ׁשּובָ  ָהָאָד "ד, ה"ד פה ּתְ ישׁ  ֵאינוֹ ם ּדְ ַמְרּגִ

ר ַאחַ ם ַהּגֹוְרִמין הֵ ן הֵ ם ָהֵעיַניִ ת ְרִאיַּ שֶׁ 
ךְ  יר ּוְבאוֹ  ת.ֲעָריוֹ ל שֶׁ ן ְלגּופָ א ָלבֹ  ּכָ ם ַהַחיִּ

ִא י, ַאֲחֵר פ'  עַ ר ַיֲעצֹא לֹ ם ּדְ ד ּבְ
לוּ  ּכְ ׁשוּ ל יּוכַ א לֹ ת, ַהִהְסּתַ צֵ ן ֹאפֶ ם ּבְ ל ְלִהּנָ

ַהְרהֵ  "ל וכדחזה. ֲעֵבָר י ִליֵד א ְוָלבֹ ר ִמּלְ
יה ַהּצֹופֶ ל כָּ  ם כ')ְנָדִרי( ָנׁשִ י ִליֵד א בָּ  סֹופוֹ ם ּבְ

ם ָהָאדָ ת ַחיּוּ ל כָּ י כִּ "ל מדחז ְוָידּועַ ה ֲעֵבָר 
עֹולָ  ִריאּותוֹ ה, ַהזֶּ ם ּבָ ְרָנָסתוֹ , ּבְ , ּפַ
ָנית ּוְבִריאוּ ו ָיָמית ֲאִריכוּ  לָּ ו, ּבָ ם ּכֻ
לּוִיי ַהְנָהָגתוֹ ם ּתְ ְקדּושָׁ  ּבְ ו ַחיָּים ְוגַ  ה.ּבִ
עֹולָ  ְסיֹונוֹ א. ַהבָּ ם ּבָ יֹוצֵ ת ְוַהּנִ ץ ַלחוּ א ּבְ

ְטנוּ ן כֵּ ל עַ ד, ְמאֹ ם ֲעצּוִמי ת ְקצָ  ִצּטַ
ִעְניַ ן הֵ "ל, מאחז כֵּ  עֹוֵנשׁ ר חֹמֶ ן ּבְ ְסּתַ ל ַהּמִ

ֹגֶד ם ְוגַ  כָ ל ּבְ ְזהַ ר ׂשָ ִקּצוּ ר, ַהּנִ  ר.ּבְ

דֹולָ ת ְותֹוֶעלֶ  ֶרךְ א ַהיֹּוצֵ ל ְלכָ ה ּגְ ח ִליקָ , ַלּדֶ
 ָ ּקוֹ ה ֲחִמׁשּ כָ ן ַעיֵּ ּולְ ת ּדַ ְלַקְחּתוֹ ם ְוגַ ה. זֶ ל ּבְ
ֶרךְ  ִעּמוֹ  ק ָספֵ י ּוִבְלּתִ , ּבוֹ ן ְלִהְתּבֹונֵ  ַלּדֶ

ְהיֶ  יִּ ִמיָר  לוֹ ה ׁשֶ דֹולָ ה ׁשְ רּוָחִניּוּ ה ּגְ ם ְוגַ ת ּבְ
ִמיּוּ  ַגׁשְ ַתבו. ַאֲחָרי ּוְלַזְרעוֹ  לוֹ ת ּבְ ְוָכְך ּכָ

יר ָהאוֹ  טַ ת אֶ "כ עהי ַאֲחֵר (פ' ם הק' ַהַחיִּ ּפָ י ִמׁשְ

ֲעׂשוּ  תּוב, )ּתַ ּכָ עַ  ׁשֶ ִמיָר י ְיֵד ל ּדְ ת ֵמֲעָריוֹ ה ׁשְ
ּתֹוָר ה ֲעשֵׂ ת ִמְצווֹ ל כָּ ם ְלַקיֵּ ל יּוכַ  ּבַ ה ׁשֶ

מֵ  ָ ֵאיה מַ ה, ַתֲעשֶׂ א לֹ ל ִמכָּ ר ּוְלִהׁשּ ֶ ן כֵּ ן ׁשּ
י כִּ ם, ֵמהֶ ת ַאחַ ם ְיַקיֵּ א לֹ  ַנְפׁשוֹ א ִיְטמָ ם ִא 

ָר  זוֹ ה ֻטְמאָ  י יְבֵר אֵ ל כָּ ל עַ ה ֻטְמאָ ה ַמׁשְ
כֵּ ן ְוֵכיוָ ו. ְוכֹחֹוָתים ָהָאָד  אִויל כָּ ן, ׁשֶ ן ַהּלָ

שהנשים ילכו בצניעות ואפילו בפאה 

(הצוואה נדפס בריש  נכרית יהיו נזהרות
 ספרו מלאה קטרת).

האשה לא תב הוא במכתב לבנו שעוד כו

תלך עם פאה נכרית או אם קצת משערות 

 ראשה משום שהכל הוא פריצות ויצר הרע
(אגרת לבנו הגרש''ס זצ''ל נדפס בריש ספר 

 'ם סופר על התורה).'מהר
זצ''ל (בעל  רבי אליעזר פלעקלעשהגאון   .ח

מחבר ספר תשובה מאהבה תלמיד מובהק 
לעשות  לבעל נודע ביהודה זצ''ל) כותב:

פאה נכרית שלמה לא התיר אף אחד 

מהפוסקים ואפילו המקילים לא התכוונו 

(שאלות  לזאת, לכן דעתו לא להקל
ותשובות תשובה מאהבה חלק א' סימן 
מ''ח, ובענין מה שכתב בקבוצות תלתלים 

בשם ישיבת הר עציון ברצוני להודות לכב' בזה על תרסד: 
  קבלת ספרו, נדבה לבית מדרשנו.

יה"ר שעוד רבות בשנים ימשיך כב' בעבודתו החשובה תוך 
  בריאות הגוף והנפש.

  גוש עציון ,ישיבת הר עציון בברכה,

ספרו הח'  הננו מאשרים בתודה את קבלתתרסה: 
  אנציקלופדיה לכשרות בעניני אכילת התרנגולים כהלכתה.

  חן חן למחבר שליט"א ולמפיצי ספריו לבתי המדרש.

  מנהל, ישיבת שעלבים ,הרב מעלה גלינסקי, בברכה

  קבלתי בתודה ובהוקרה יפוצו מעינותיך חוצהתרסו: 




