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 עלון לפרשת השבוע
 על השלחן הקדושה

( שנדבר בעלון 6הבטחנו בעלון הקודם )מס' 
הנוכחי על תיקון חטא עץ הדעת, אך מטעמים 

 מסויימים הדבר ידחה עוד קצת. 

מורי ורבותי, הקדושה מתחזקת ומתחללת, 
מתחזקת אצל היהודים האמיתיים, ומתחללת אצל 

, הסינון גובר מיום ליום, היהודים שפחות אמיתיים
, הבדיקה של בורא הנסיונות הולכים ומתחזקים

קת הוא מוציא את השושנים דהעולם הולכת ומת
מהקוצים )דהיינו הערב רב(, בורא עולם בודק מי 
חוזר הביתה אליו אל הקדושה אל הצניעות, הרי 
כל אדם רוצה ומשתוקק לחזור לשורשו, משל 

, 9מביתו בגיל למה הדבר דומה? לילד שנחטף 
שנה שבהם לא ראה את הוריו וביתו  20עברו 

ומשפחתו חבריו ומכריו, וכמובן הוא נהיה דומה 
לחוטפיו בלבוש, בהנהגה, בגסות, ובהכל. ויהי 
היום והבן עובר במקרה בלי ידיעה ליד בית הוריו, 
ורואה את הוריו ומשפחתו וביתו, פתאום הוא 

ל כוחו, מקבל געגועים נוראים אליהם ורץ בכ
וברגע אחד שוכח מהכל והתנהגותו והרגליו בין 
החוטפים, אותו דבר בזמנינו אנו, ירדנו למקומות 

כוח וטמאים שלא היו מעולם, הספקנו לשחשוכים 
מעט או הרבה את בורא עולם, וכעת בורא עולם 

סימן   מראה את עצמו אלינו, ומי שנדבק בו חזרה
ור לאבא, שהוא יהודי, שרוצה לחזור הביתה, לחז

ומי שלא רוצה לחזור סימן שהוא לא הבן, ואפי' 
שלפעמים הוא מתלבש כמו הבן ומתנהג כמותו, 

 לכל הקריאה תצא ומכאןאבל זה התחזות. 
, איך יודעים ולא לאבא לחזור שרוצים היהודים

 אם", אני קדוש כי תהיו קדושים" אומר עולם בורא
 הוא המתכון, בי ולדבוק כמוני להיות רוצים אתם

 קדושה של במקום נמצא אני", תהיו קדושים" –
אני בורח "כי  פריצות של במקום ואילו, וצניעות

 כי" בורח ראה בך ערות דבר ושב מאחריך", אני
 אין בצניעות", מאחריך ושב דבר ערות בך ראה

 בצניעות, פשרות אין באמצע אין בצניעות באמצע
", תהיו קדושים, "שלימות יש בצניעות, חצאים אין
 .המתכון זהו

 המשך בעמוד הבא

 דברי הפוסקים בחיוב השמלה עד הקרסול

המלבושים הצנועים, הוא הבגד המצניע מכל "
צדדיה, ויעטפיה ויכסה מכפתיה עד עקבי 

לזוגתי, ללכת במלבושים  רגליה, ואני צויתי
מאה צנועים, אשר הסברתי כאן, ואף אם גילה 

שנים, וישארו במלבוש השמלה העוטפת כל 
הגוף, ואפילו אם הם נשים זקנות" )הבן איש חי 

 בספרו "חוקי הנשים פרק י"ז( 

 אשר היא האמיתית הצניעות דרך לכם דעו"
 כאלו שישנם שמעתי ואני, הרגל כל את מכסות

 את קצת שיקצרו ורוצים כך על לעז שמוצאים
, להם תשמעו אל מבקש אני ולכן, השמלה אורך
 את לגמרי המסתירות בשמלות דוקא אתם תלכו
 ואל תשנו אל לכם יעירו או ילעגו אם ואף, הרגל

 "אמיתית צניעות שזוהי משום להם תשמעו
)מרן הגר"ע יוסף לבנות משפחתו, עדות 

והובא  הראשל"צ רבי יצחק יוסף שליט"א
 (23בקונרס "בדרך המלך נלך" עמ' 

 בסייעתא דשמיא 



ולכן אנו צריכים להתלבש בצניעות 
ית כהלכה )ולא בצניעות אמית

שממציאים הערב רב שהכל הפוך 
עות האמיתית היא, בגדים ימהאמת( הצנ

רחבים )דהיינו שלא ישלוט שום דבר 
הטעון כיסוי(, ובצבעים כהים ולא 
צבעונים חלילה, )הוי אומר כחול כהה, 
אפור כהה, שחור, לבן אטום, חום כהה, 
והשאר אסורים כגון צהוב, כתום, זהב, 

וכו'( ושיהיו ארוכים עד הקרסול  וורוד,
"ע השוק הוא )שוק באשה ערוה, לכו

רך עד הקרסול, והפמ"ג חזר בו בהמ
בסדר חליצה, וכותב ג"כ שהשוק הוא 
מהברך עד הקרסול וממילא אין 
מחלוקת, והמשנ"ב שנסמך על הפמ"ג 
אין לו על מי שיסמוך, ועי' בהרחבה בס' 

( והגרביים בצבע 240"לבוש מלכות עמ' 
חור, ולא בצבע הרגל )כגון מלון, סיסי, ש

וטובל, וכדו' שכל אלו אסורות( ושיהיו 
 70דנייר והלאה )ויש  70-אטומות מ

דנייר שאינם אטומות והסיבה שצריכים 
גרביים אטומות למרות שהחצאית 
מגיעה עד הקרסול היא משום שלפעמים 
הבגד מתרומם מעט כגון בעליה 

כן לכל לאוטובוס או במדרגות וכדו', ול
הפחות שהגרביים יהיו אטומות ובצבע 

וכל אשה המתחזקת  בזה שחור(, 
מתחברת מיד לבורא עולם ומראה 
בכך את יהדותה!, ומראה 
שמתחברת לשורשה, ולא חלילה 
לאלוקים הטמאים של המעצבים 
הטמאים מפריז, ואין ספק שאשה 
כזו חזרה לכל הישועות ולבנים 
 צדיקים כפי שחז"ל הבטיחו, ותזכה

היא ובעלה להיגאל בגאולת ישראל 
בקרוב ממש בשמחה עצומה ואושר 

 תענוג עלאי אמן אמן.

 

 סיפור לשבת המשך מהעמוד הקודם
באחד הימים הגיע לביתו של מרן, גביר 
גדול ועשיר, בשם ניסים גאון, אותו גביר, 
היה מוכן לתרום מהונו, סכום עתק לבנית 
ישיבה של רבי אליהו שרים, אולם תנאי היה 

רוך את ו, שבעוד חודש ימים, יבוא מרן ויעל
מתחתן מברזיל בשעה בנו, ההחופה של 

בתחילה סירב מרן טובה ומוצלחת. 
לבקשתו והתנגד לכך, אולם כאשר חזר 
הגביר על תנאו ואמר שבלי שמרן יבוא, הרי 

ויחד  ,שהתרומה מבוטלת, נאות מרן לנסוע
עם בנו הרה"ג יצחק יוסף שליט"א נסע 

למקום החתונה, כאשר הגיע מרן  לחתונה. 
ם, מהלכות המקו נדהם לראות את נשות

בשמלות קצרות ובזרועות חשופות, 
ולמרות שישנם פתרונות הלכתיים למצבים 

 רש=שכאלו החליט מרן לעשות צעד אר
יגרום להם לזעזוע, ומיד הודיע מרן חד 
משמעית, "כאן אינו מסדר חופה 
וקידושין!", ומיד לקח ספר וישב ללמוד, 

ר את כל יושבי המקום פעורי כשהוא מותי
ונכבדי המקום לדבר ו רבני מיד החלפה... 

 מנהג שכך לו והסבירו, אל ליבו של הרב
הנשים הודיע שכך הם  וציבור, בעירם

רגילות וכו'. אולם מרן בשלו, איני מסדר 
חופה וקידושין בצורה שכזו. לאחר חצי 

ב נשיא המדינה רמתן, התעשעה של משא ו
ת מוח המביך ונדהמו מעוצואשתו בויכ

ת, יני צניעורוחו ועמידתו האיתנה בענ
המקום והזמן, ולמרות קהל  למרות

ההמונים שעומדים ומחכים... ומתוך 
התפעלות אמרו שצודק הוא בדבריו ולא 
יחשוש, ובידם לפתור את הבעיה, מיד 
נשלחו כמה אנשים, להביא כיסויי ראש 
ובגדים שונים עבור קהל הנשים, ולאחר 
שכון התעטפו בבגדים צנועים, החל מרן 

ום כל העיר.. ותהוקידושין.  בסידור חופה
כל אמצעי התקשורת רעשו וגעשו על 
הנעשה, והתקדש שם שמים ברבים, כאשר 

 נשיא המדינה הודה בצדקתו של מרן. 

 חד וחלק:
"גופיית בסיס", יש 
שקוראים לגופית 

"חולצת  –בסיס 
בסיס", אך היא 
 מעולם היתה

חולצה, וגם היום 
אינה חולצה 
ולעולם לא תהיה, 
ואפילו אם יקראו 
לה מאה פעם 
חולצה היא תיאר 
גופיה, ואם אין 
מעליה חולצה 
רחבה המכסה את 
כולה, וגם בידים 
אחרי המפרק 
לפחות, היא 
אסורה בלבישה 
)ב"ח וש"ך הלכות 
אבילות סי' ש"מ 

 ס"ק כ"ב(

 הקדשות
הוא בריך  אודשלשם יחוד ק

מא שכינתא ושכינתא ולאק
מעפרא, ולגאולה שלימה 

 מים במהרה.חבר

רבי יוסף וולטוך, רבי  לע"נ
שמעון יהושע חירארי, רבי 
אהרן ראטה, רבי יואל 
מסאטמר, רבי סלמאן 

ים מוצפי, רבי יוסף חי
זוננפלד, רבי ישראל 

רבי עובדיה אבוחצירא, 
שמואל  יוסף בן גורגיה, רבי

 הלוי וואזנר, 

יחזקאל בן גורגיה,  לרפואת 
 זרש"קחוה בת אביגיל, 

מרים בת שבע בת חוה, 
אליהו בן חווה,  זיווז הגון,

אביחי בן טובה, ישראל 
וחזרה  מאיר בן סוזי רחל,

עם ישראל  בתשובה לכל
  ברחמים ובמהירות אמן.

 הפצה ותרומות
להגדיל את ההפצה ברחבי הארץ, ולכן  אנו רוצים בעז"ה

המעונינים להפיץ את העלון במקום מגוריהם יתקשרו לטל' 
054-8401391 

לתורמים, כל תרומה תתקבל וכן אנו זקוקים בדחיפות 
בברכה, ותבורכו בכל הברכות כולם מפי עליון! נתן להקדיש 

 את העלון לרפואה, הצלחה, זיווג, זרש"ק, לע"נ ועוד.

לעלון הנפלא 
"פני הדור" 

דרושים תורמים, 
אנא תרמו בעין 

יפה ותבורכו בכל 
 מילי דמיטב 

0527692555

ניתן להשיג את 
העלון "דרשות 

רבנים לנשים" בטל' 
 המערכת


