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   ! הוא זימה ועוון פלילי-א למחות בו של שהדת ניתנה בבתי דיניהםחטא 
" úòãì àìùå øúñá ìàøùé úéáî ùéà ùéà åéìò øåáòé øùà ìåãâä àèçäù íäì éúøáñä

éá úåùøáå íéáøä"ã ,àåä ãéçé úàèç ,á éãé ìò úåîé åðåòáù àåäå"äèî ìù åà äìòî ìù ã , ìëå
íéé÷ð ìàøùé ...úéð úãäå íéáøä úòã åéìò åîéëñéùë ïè÷ä àèçä íðîà àìù íäéðéã éúáá äð

åá úåçîì ,éìéìô ïååòå äîéæ àåä äðä ,åìåë ìä÷ä úàèçå , úåðòøåôá àì íà äìéçîì ïúéð àìå
ìä÷ä ...íúåùôðá íää íéàèçä åôøùé åà åúøëéù áèåîå áåè àåä ïëìå , úçà úåà ø÷òéúùî

íéáøä úîëñäá äøåúäî ... úøåúá äìçðå äðéáá ÷ìç åì ïéà åúòãá äæ ìá÷é àìù éîåúéäìà  ."  

) øôñ"÷çöé úãé÷ò" äîàøò ïá ÷çöé åðéáøì )íéøùò øòù àøéå úùøô(  
  

  ! שנעשים יום יוםהכשרים על כל מיני חטאים -שערורייה 
"ò úáåø÷ú ùùç ïéàå åãåäî úåøòùä ïéàù ïéã éúáäî åðúéðù íéøùëää åðéðåáàãìå" æ
 íäéìò-ò íåé íåé íéùòðù íéàèç éðéî ìë ìò íéøùëäì åëôäð " éúåàôä éøöåé, äî ììë éðäî àìå 

 úøéöé ìò àìå úåøòùä øå÷î ìò àåä øùëääù òéãåäì øùëääî äèîì úåøéòæ úåéúåàá áåúëù
äîöò äàôä ,àîìòá àéôå÷î àìà øùëä àøå÷ åðéà áçøä øåáéöäã ."  

) øôñ"äøåú ìù äùåáì"à ÷ìç  'îò 'éù" á-  øôñì úåøå÷î"äùåáì øãäå æåò"  -åäéìà áøä úàî  ô çñô ÷àìà
èéìù"à, éúòîù ïëåòá "èéìù åðáî ô"à ,ðä ïåàâä åéáà øùà"äòãá ì , úåòéðöä áöîá ìåãâä øåãøãä íøåâä åäæù

åðéîéá ,äéìò ãéäñîã àáø àøáâ ïàî éæç ÷åôå ,äæ ïéðòá ãçåéîá íéáøä äëæî åúåéäá(  
   

  !אין שום היתר לתת כשרות לפאות פרוצות - זו הלכה ' דבר ה
"éøâä ïøîî åðòîùå"èéìù áéùéìà ù" à]öæ"ì [ úåàôì øùëä úúì øúéä íåù ïéà éë ÷ñôù

äøéáò éøåäøäá íéáøä úìùëä úòéðîáå úåòéðöá úåéúëìää úåùéøãì úåðåò ïðéàù ."  

 ) øôñ"íåìù éøáã " ùàøä éåñéë ïéã ìò)á"áùú "ò (îò 'é÷"á(  
  

  !עורלפני עוברים על  -  ומכשול גדולעוולה גדולה  - הכשרת הפאות 
" äîååë äìååòä äìãâ 'ðë úåàô øéùëäì íéàá"ìåãâ ìåùëî úåîøåâä ì , äæá íéòééñîå

 éðôì ìò íéøáåòå äøéáò éøáåòìøåò ."  

 )ø ìåãâä ïåàâä 'èéìù êàáøòéåà ìàåîù"àðä øôñá àáåîä áúëîá "ì(  
  

  !גרוע מהכלזה  עם הכשרבאה פריצות הכש - פרצה גדולה
"úåöåøô úåàô ìò íéøùëä íéðúåð äðåøçàì ! øùëä úåàåøùë åðìù íéùðì íøâ øáë äæå

øåñéà íåù ìò åìà úåàôá íéøáåò ïéàù úåáùåç íä íéðáøî ... äìåãâ äöøô íä äæá íéøùëää
ìàøùé ììëá ...øùëä íò íåéä íéàá úåöøéôä åðéðåáàãìå ,ìëäî òåøâ äæå , úåöéøô äéä äæ éðôì íâ

øùëä íò àì ìáà ."...  
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  "נזם זהב באף חזיר"מאמר 
   הנורא הידוע כלפי ההכשר" לא תתן מכשולעורלפני "בדין  הלכתי מקיףבירור 

  הלבושים שאינם צנועים כהלכה לא גרע ממכשול החזיר ומחילול שבת מכשול 

  בלתי צנועים יתנו אותה על פאות בכשרות הפאות שלאלעוסקים חוזרת ונשנית  דרישה

  פרסמים ולאחראים על הפרסומים שהפרסום יהא כהלכה באופן המשתמע שמדובר בפאות צנועות פניה למו
  

  . גדרו ומהות איסורו,פני עור בכללותיבואר בו דין ל' פרק א

ם פרק חמישי "ומהם ברמב,  מקומותמצינו בכמה וכמה, ו איסורו מפורש מדאורייתא"הנה מקור הדין דהכשלת חבירו בעבירה ח .א

שכל העושה דברים אלו וכיוצא  , ואסור לסעדו על שינויו כדי שיקנהו,אסור לקנות דבר הגזול מן הגזלן: "'מהלכות גזלה ואבדה הלכה א

 אסור ,למכור לגויכל שאסור : "ב מהלכות רוצח ושמירת נפש"ובפרק י ." לא תתן מכשולעור ועובר על ולפני , מחזק ידי עוברי עבירה,בהן

 או , והשיאו עצה שאינה הוגנת, בדברעור וכן כל המכשיל .מפני שנמצא מחזק ידי עובר עבירה ומכשילו, םלמכור לישראל שהוא ליסטי

 ". לא תתן מכשולעור ולפני אמר הרי זה עובר בלא תעשה שנ, ואינו רואה דרך האמת מפני תאות לבועורשחיזק ידי עוברי עבירה שהוא 

ונותן  ,וכן חכם שהגיע להוראה ואינו מורה הרי זה מונע תורה" :ל"וז', הלכה ד' ת פרק ה"ם הלכות ת"כ יש להעיר עוד מדברי הרמב"וכמו

  ". ועליו נאמר ועצומים כל הרוגיה,יםעורמכשולות לפני ה

יתפתה בזולת זה לעבור פעמים אחרים שהוא מביא אותו ש, מי שיעזור עובר עבירהוזה הלאו כולל כמו כן : "ב"מצוה רל" ספר החינוך"וב

כתב ' ז סימן ג"מסכת ע" קהלות יעקב"ובספר . "עורששניהם עוברים בלפני  ומזה הצד אמרו זכרונם לברכה במלוה ולוה בריבית ,עוד

ום  שזהו משעורמה ראה להסביר בהא דמי שיעזור עוברי עבירה עובר בלפני , ולפום ריהטא מאד תמהתי: "על דבריו בזה הלשון

ד "והנלענ. ולמה לא כתב בפשוטו משום שמכשילו עכשיו בעבירה זו שהוא עושה עכשיו, י זה לחטוא עוד פעמים אחרים"שהתפתה ע

וכדמפרש הספרא למי שהוא סומא , עורשהרי לא אסרה תורה נתינת מכשול אלא למי שהוא , ל"דהיה קשה לרבינו החינוך ז, בזה

,  כללעוראין כאן , אבל כשהחוטא הזה שהוא עוזר לו הוא מזיד, עורשפיר איכא מכשול לפני , ברכ התינח אם הנזיר שוגג בד"וא, בדבר

מ אכתי "ואהא מבאר החינוך דמ, עורוונא לית ביה משום לפני ולכאורה כל כהאי ג, רוצה להכשל בושהרי רואה ויודע את המכשול אלא ש

וכל פעם שחוטא בו מתרגל ומתקשר יותר , "ה ושנה בה נעשית לה כהיתרעבר עביר" וכדאמרינן ,ז יתפתה בעוד פעמים" דעי,עורהוא 

 וממשיך שם ".ל"ד בכוונת החינוך ז"כנלע,  קרינן ביהעורולהכי אכתי ,  ובאותו מכשול שיצא מזה על להבא אין החוטא מכיר בה,לחטא

וכן ל "ד וז"נ הי"ב מהלכות  רוצח וש" וכתב בפי,עורל דאם החוטא הוא מזיד הא אין כאן "ם ז"ובאמת דבר זה הוקשה גם להרמב": י"הקה

 הרי זה " ואינו רואה דרך האמת מפני תאות לבועורשהוא " בדבר והשיאו עצה שאינה הוגנת או שחיזק ידי עוברי עבירה עורכל המכשיל 

  . ל הקהלות יעקב" עכ." לא תתן מכשולעור ולפני אמרעובר בלא תעשה שנ

: 'משנה ו' בפירושו על המשנה בשביעית פרק ה,  כלפי החשוד על השביעיתעורם באיסור לפני " ברמבואמנם כלשון הזה מצינו עוד  .ב

: ל"וז) ט על המשנה"כ התוספות יו"והביאו ג(ם בפירוש המשניות "ופירש הרמב, "אלו כלים שאין האומן רשאי למכרם בשביעית"

ונו ותוסיף עור אל תעזור אותו להוסיף ב,ה עיניו התאוה ויצר הרעל מי שסגר"ר, )ויקרא יט( לא תתן מכשול עוראמר הכתוב ולפני "

 -ובפירוש המשניות החדש . [ל"עכ, "הםאבל ראוי לקלקל ל,  ולא יתקנו להם כלים,ומפני זה אסור לעזור עוברי עבירה, להרחיקו מן היושר

אל תסייעהו , תו התאוה והמחשבות הרעותעור שכוונתו בזה שמי,  לא תתן מכשולעורולפני ' אמר ה": הוצאת המאור איתא בזה הלשון

ושם בהערות . כ" ע".אלא לעשות היפך זה, ולא יכין להם סיבות לכך, ולפיכך אסור לסייע עוברי עבירה לחטוא, ונו ותוסיף במשוגתועורב

איכא , ע ידי עוברי עברהמבואר בדברי רבנו דמלבד דאסור לסייד) ג"סימן צ(ת חיים ביד "כתב בשו: "ל"ג הביא בזה"וביאורים אות כ

כדרך שאסור לעבוד הארץ בשביעית כך : "ל"א בזה"ם הלכות שמיטה פרק שמיני ה" וכן נפסק להלכה ברמב"].מצוה לקלקל מעשיהם

   ."לפי שאסור לחזק ידי עוברי עבירה, או למכור להן כלי עבודה, אסור לחזק ידי ישראל שעובדין אותה



שכל מי שעשה עבירות ) ע' סי(ת דברי דוד "וכתב בשו, שהוא אחד הדברים שמנדין עליהם, או זהוהנה מצינו עוד חומר מיוחד בל .ג

ואסור , הרי הוא כמנודה, ד שבעיר לנדותו"פ שלא נידוהו משום שאין כח ביד הבי"אע, ד לנדותו"ק מוטל על בי"י התוה"כאלו שעפ

 ,אבל מי שנידוהו על שאר דברים שחייבים עליהם נידוי: "ד"היו "ת פ"ת' ם הל"ל הרמב" וז.לצרפו למנין עשרה לכל דבר שבקדושה

על עשרים .  ויתירו לו,עד שיחזור בתשובה מדבר שנידוהו בשבילו , חייב הנשיא וכל ישראל לנהוג בו נידוי,אפילו נידהו קטן שבישראל

א כגון "א -  עורהמכשיל את ה" :ד"ראבז ה"כתב ע ו".המכשיל את העיור. יז: ... ואלו הן, בין איש בין אשה,וארבעה דברים מנדין את האדם

 אמתא דרבי חזיתיה ,)ז"ק י"מ(אלו מגלחין ' והוא בפ": "כסף משנה"ד כתב ה"ם והראב"ובביאור דברי הרמב". המכה את בנו הגדול

א יבעט באביו  כלומר שמ, לא תתן מכשולעור דקא עבר משום ולפני ,להוי ההוא גברא בשמתא , אמרה,לההוא גברא דמחי בנו גדול

ד שפירש דבר זה "ויש לתמוה על הראב.  ואמרינן התם שלא נהגו חכמים קלות ראש בנידויה,מתוך שהוא גדול ונמצא הוא מכשילו

] ם"הרמב[יפה כיון רבינו  ,פ שבגמרא לא נזכר אלא המכה את בנו גדול" אע,ואפשר שטעמו לומר. יותר מכל הדברים המוזכרים כאן

  .     1מ "ל הכס" עכ".כגון ד" וזהו שכתב הראב, ללמדנו דמכה בנו הגדול לאו דוקא,ורעלכתוב המכשיל את ה

                                                      
ו המכשול שדיברה  זה-ורק שאפשר לתלות שכן יהיה בדרך סתמא , דאף שאין הדבר ברור שהבן יבעט באביו, ודרך אגב יש ללמוד מזה דבר פשוט וברור 1

דמשמע לא , "לא תתן מכשול"אבל עתה כתיב , היינו אומרים שהלאו הוא רק כשהכשלון להדיא ממש, "ועור לא תכשיל"דהנה אם היה כתוב , עליו תורה

יתכן  שמעצמו יבין שהרי , שאין כאן הכשלה להדיא,  שמשיא לו עצה שאינה הוגנת-ל ביארו " שחז-י "וכדפרש, תעשה דבר שיוכל לצמוח ממנו מכשול

דכמו , שהתורה לא דיברה ברשעים הקרויים מתים, והביאור בזה מובן לכל בר דעת ונבון. ז עובר"ועכ, שלא טוב יעשה אם ישמע בקולו והבחירה בידו

, )'נפשו של אדם מתאווה כוש' ושאני לא תגנוב וכו(, כ לכתוב כל כי האי"דכי תעלה על דעתך שיצטרך הכתוב כ, שהתורה לא כתבה בפירוש שאסור להזיק

ם "ולפי זה יבואר לשון הרמב. אלא שאסור ליתן אפשרות להכשל, נ בנידון דידן לא כתבה התורה שאסור להכשיל"ה, ורק כתבה שהמזיק חייב בתשלומין

שעוון 'דמהו שפירש ". לגנוב גניבות אחרות ועון גדול הוא שהרי מחזיק ידי עוברי עבירה וגורם לו ,אסור לקנות מן הגנב החפץ שגנב" ,א"ה ה"גניבה פ' בהל

וכיין לנזיר ואבר מן החי לבני נח שלא ('  יכשל כו- בעתיד -שאינו סתם עוון שדיברה עליו תורה שאסור ליתן מכשול שמא , ולהאמור יבואר', גדול הוא

 ידי עוברי עברה - בהוה - שהרי מחזיק , תורה לא דיברה עליו' יאבל כאן הוא עוון גדול שאפ, )אלא רק נותן לו והבחירה בידו אם יאכל, איירי שמאכיל אותו

, יחטא' שמא'ולא רק שנותן אפשרות ובחירה , כ הריהו מכשילו ממש"וא, "שאם לא ימצא לוקח אינו גונב ":ם שם" וכהמשך דברי הרמב- וגורם לו לגנוב -

. ק כי נכון הוא"ודו, )לעתיד(חמור אפילו יותר מהנותן רק מכשול , )בהוה(ברי עבירה דהמסייע ידי עו, ז יוצא חידוש גדול"ולפי. שפיר" עון גדול הוא"כ "וע

  ). ע בהמשך המאמר"וע(
  

ש "כמ(כ בספר יד מלאכי שכתב "ממש)  שם'באות ג(וראשונה הביא , שהביא דברי הפוסקים בזה) ט"ע' ג סי"ח(ת מנחת יצחק "כ בשו"והלום ראיתי מש

, "ספק מכשול"אמנם יש להעיר דבאמת אין זה נקרא . אף אם לבסוף בנו לא יבעט ולא יכשל עיין שם, ועובר מיד,  מכשולדלפני עור נאמר גם בספק) ד"בס

בלשון התורה היינו כל מקום שהוצב האדם במקום סכנה " מכשול"ד, שזהו מכשול ממש, )כ ראיתי עוד ספרים שכתבו כתוכן זה"ואח(ד "ש בס"אלא כמ

דאילו על סכנה גשמית נצטוינו , משמע ברור דהלאו דולפני עור קאי על סכנה רוחניית, י פערלא ועוד"העיר דמדברי האחרונים הראך יש ל(, גשמי או רוחני

דברי "וכמאמר הידוע . אף דבכל מקום סכנה גשמית ואף רוחנית אפשר להינצל ולא להינזק, )ל"ואכמ, כבר לא תעמד על דם רעך ולא תשים דמים בביתך

, כ אף שאחר דברי הנחש היה יכול האדם שלא לשמוע בקולו"וע, מ הרי הוא הוא מאמר הנחש המפתה והמכשיל"מ, "למיד דברי מי שומעיןהרב ודברי הת

שכל זה הוא ממש סגנון ותוכן דברי , ששגור על לשונם לומר שאין מחייבין להכשל והברירה בידו, ]התורה" [משגה עור בדרך"ה לכל "וה. מ נענש הנחש"מ

ובזה ניחא מה שבתורה הוזכר ארור אלאו זה יותר מבשאר (, ל"משום שעושה כמעשה הנחש הקדמוני שענשו בארור ר, ז נאמר ארור"וע, ל"רחהנחש 

  ). לאוין
  

כא שיש  הי,ורבנן אסרו אפילו סתמו, אין לאו דלפני עור אלא כשנותנו למי שיעשה בו עבירה ודאי"א ד"כ הריטב"והנה בכל יסוד האמור אין סתירה למש

".  אוקמוה רבנן אדינא והתירוהו, דלאו לעבירה בעי ליה,וכל היכא דאיכא למיתלי לקולא,  ועשו סתמו כפירושו,רגלים לדבר לחוש שיעבור בו זה עבירה

ה בסופו של דבר ג שעושה כך וכך הנ"אלא שהדברים ידועים שבכה, לאו היינו לומר שמכשילו להדיא" אלא כשנותנו למי שיעשה בו עבירה ודאי"כ "דמש

ג קרוב לוודאי שימרוד "שבכה" חשש"אלא שהוא , "ספק"כ שמא ימרוד באביו גבי מכה בנו גדול לאו היינו שהוא "ובאמת גם מש, יפול הנופל ויכשל

ים ומצד דרך העולם שכל מקום שמטבע הדבר, והוא,  א הנה תוכן אחד להם"דמיירי בו הריטב" ודאי"וה, דאיירי במכה בנו הגדול" שמא"כ ה"וא, באביו

א שמדאורייתא "וספק משגה עור שכתב הריטב.  הרי זה משגה עיור-פ שאינם חייבים ואינם רשאים בכך "איש או אנשים יכשלו ויפלו ברשת הפיתוי אע

וכגון מכירת פרה , ל להכשל בווהיינו שאין כאן אדם שרוצה לתת לאדם דבר שיכו, כלל" מכשול"אינו עובר ורק שרבנן עשו סתמו כפירושו היינו כשאין כאן 

, כ שורת הדין לומר שאין כאן שום איסור"וא, ויכשל בו לחרוש בשביעית, שאין המוכר רוצה שהקונה יעשה בו עברה, )א שם"דבזה איירי הריטב(בשביעית 

ובאופן שגם . כ אסרו למוכר למכור"ע, כשלרגליים לדבר שי, כ באו חכמים ואמרו דכיון דמצד הקונה"ואעפ. דמצד המוכר אין שום רצון רע ומתן מכשלה

ו היכא שספק אם יכשל "אבל לא שח. ל"בזה אוקמוהו אדינא לצד זכות המוכר שאינו רוצה כלל להכשיל רח, כ הדבר להיתר"מצד הקונה יתכן ורוצה ג



 

  

  דנהרא דהמושיט יין לנזיר בתרי עברייבואר בו היטיב סוגייא ' פרק ב

לתת חותם כשרות באופן גורף ,  בדבר התמוה לרבים וטוביםמוצא היתר ושהאיז ז"בכ יש היטיב האם לחקור נתתי אל לבי, ועתה .א

  . י"וזה החלי בעה, מ יקחו ויקנו במקום אחר"מחמת שאולי מ, ל" ר הרביםתחטאה ולוהידועות למכשוללכל סוגי פאות אף המוסכמות 

 והא הכא דכי , לא תתן מכשולעורולפני ל " ת,מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח: "ב"ע' ז דף ו"בגמרא עאיתא 

ומדוע עובר , יכול ליקח לבד מעצמו, הרי גם בלי שיתן לו, פירוש( ? לא תתן מכשולעור וקעבר משום לפני ,לי איהו שק,לא יהבינן ליה

 סקינןעמאי בכא ה). לא יוכל ליקח מעצמו, ומתרצת הגמרא שמדובר כשעומדים בשני עברי הנהר ואם לא יושיט ויתן לו, עורעל לפני 

  ".ינהממע  ש, ולא קתני לא יתן,יושיטדיקא נמי דקתני לא  ,) לא יוכל ליקח לבד,ואם לא יושיט לו( .דקאי בתרי עברי נהרא

ודוקא , פ שחטא ישראל הוא" דאע,ג דאסור ליתן יין נסך למומר"פסק בסה. 'שלא יושיט כו: "ה"ז אות תשצ"ק דע"וכתב המרדכי בפ

פ שהם נותנין מן המעות "אע, )מ" לקמן מדברי הדעיין( בזמן הזהג דמותר להלוותן " גם מכאן מוכיח בה,דקאי בתרי עברי דנהרא

 מעובדי כוכבים אחרים אפילו יוכלו למצוא אותו דבר מועט ללוותלפי שאין נותנים לשמש כל כך שלא , כ לשמש ביום חגם"תקרובת עבו

 בגדי הכומרים שמרננים בהם ]למכור לעובד כוכבים[וכן אומר רבי אבי העזרי בספרו משם אביו רבינו יואל להתיר , לא היינו מלוים להם

  ".שרי, לעבודת כוכבים] דקנו[ג דברור "אע, כל היכא דאית להם לכומרים אחרינילעבודת כוכבים 

דברים ) ז"לעובדי ע' פי(א הא דאסור למכור להם "י"): ך"המובא בסוגריים כתב הש(' א סעיף א"קנ' ד סי"ע יו"ז כתב בשו"ועפי .ב

מותר , אבל אם יכולים לקנות במקום אחר,  או שלא יוכלו לקנות במקום אחר,אם אין להם אחרים כיוצא בוהיינו דוקא , השייכים לעבודתם

 3 ובתוספות,2ן שם"ר( .וכל בעל נפש יחמיר לעצמו, ונהגו להקל כסברא הראשונה.  ויש מחמירין,)ז"ק דע"מרדכי פ(למכור להם כל דבר 

   .")]א"רמה [ לדעת הרב,5ק דשבת" פדכימרהות  והג4י"ואשיר

                                                                                                                                                                                                           

ל שבין מצד "אלא כנ, וסקים ספק לפני עור לקולאולא אמרו הפ, ל"והאומר כן מעוות פשט הכתוב ועוקרו ממשמעו ר. אין כאן לפני עור דאורייתא, הנכשל

אם אין ממש רגליים לדבר שהקונה מצידו , פ שיש עדיין ספק על כוונת הקונה"בזה תלינן לקולא אע, המוכר ובין מצד הקונה אין כאן רצון להכשיל ולהכשל

  .ק"ודו. יעשה איסור
  

ן "דהא כבר ביאר בזה הר,  תלינן לקולא ומותר-דבר דאיכא למיתלי לאיסור ולהיתר דב' שבכל האמור אין סתירה ממה שמצינו בשביעית וכו, ודע עוד

, והיינו דהיכא שמצד החפצא יש צד איסור וצד היתר, "מ במידי דאפשר דבשעת המקח הוברר הדבר דלהיתירא בעי ליה" ה,כי תלינן"ד) ב"ו ע"ז ט"בע(

  ).באופן שאין רגליים לדבר שרוצה את הדבר האסור(צה את ההיתר תולים אנו שרו, ומצד הגברא יתכן שרוצה כבר את צד ההיתר
  

שהרי מחוייב הוא להפרישו , מ מדרבנן מיהא אסור"אבל מ, ומיהו משמע דהני מילי לענין איסורא דאורייתא): "ף"המובא בדפי הרי(ז "ן שם בע"ל הר"וז 2

   ".והיאך יסייע ידי עוברי עברה, מאיסור
  

 ואפילו מיירי שהיה יכול ליטלו אפילו לא היה ,ת והא קא עבר אלפני עור לא תתן מכשול"וא" :בבא דרישא פטור ומותרה "א ד" ע'בשבת דף ג' ל התוס"וז 3

 ,מ איסור דרבנן מיהא איכא" מ, דקאי בתרי עברי דנהרא:) דף ו(עבודת כוכבים ' ק דמס" דמושיט כוס יין לנזיר מוקי לה בפ, דלא עבר משום לפני עור,בידו

  ".  מיהו איסור דרבנן מיהא איכא,]מצד איסור אבר מן החי, גם בחד עברא דנהרא [יב להפרישו מאיסור ואפילו אי מיירי בנכרי דלא שייך לפני עורשחי
 

 ,היה חייב אם היה ישראל , לסימנא בעלמא, והא דקתני העני חייב,וכי תימא דהכא מיירי בנכרי דלא שייך ביה לפני עור: "ק דשבת שם"ש פ"ל הרא"וז 4

  ".מ איסור דרבנן איכא"מ
  

ת הא עבר על לפני עור לא תתן מכשול ואפילו מיירי שהיה יכול ליטלו אפילו לא היה נותנו בידו דאז לא עבר "וא: "ק דשבת "ל ההגהות מרדכי פ"וז 5

   ".ואפילו אי מיירי בנכרי איכא איסור דרבנן, אשחייב להפרישו מאיסור, מ איסורא דרבנן מיהא איכא"מ, ז דקאי בתרי עברי דנהרא"ק דע"כדאמרינן בפ
  

משום סירכא דבני , ומסתברא דכי אצטריך תנא למתנא לא יושיט, ל"עוד כתב הרב ז: "ל"וז) ב"ע' ז ו"ע(כ תלמידי רבינו יונה "ולהשלמת הענין נביא גם מש

אלא נזיר גופיה , דהא אפילו היכא דלא קיהיב איהו, למשקליה נמי אסירג דיכיל איהו "אבל לגבי נזיר אע, דלית בהו איסורא אלא משום לפני עור, נח הוא

 ,]ב"ז ע"סנהדרין כ[איש בעון אחיו , וכשלו איש באחיו] ו"ויקרא כ[דכתיב , מתפס עליה, כי לא מוכח ליה ישראל חבריה דלא לשתיה, איהו הוא דשקליה

דוקא היכא דאי לא יהיב ליה ישראל ,  ומסתברא דאפילו גבי בני נח נמי...ה בידיםש דלא שרי ליה למתביה ניהלי"וכ. מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה

כ "ע. ג דקאי גביה נמי כמאן דקאי בתרי עברי נהרא דמי ואסיר"אע, אבל היכא דלא מצי שקיל ליה על כרחיה, ]מותר  [שקיל ליה איהו בעל כרחיה, נהליה

  . "ל"תורף דבריו ז



ס גבי נזיר דאסור להושיט לו כוס יין דהיינו "דכי היכי דאמרינן בש] להמרדכי[ל " דס.'א כו"י" :ו"א סק"ד סימן קנ"ך ביו"זה לשון השו

וכל זה , מ איסור מדרבנן איכא אפילו לא הוי כמו תרי עברי דנהרא" ויש מחמירין וסוברין דמ,ה הכא" ה,דוקא בדקאי בתרי עברי דנהרא

 או םדבעובד כוכבי 7םק דעבודת כוכבי"בפ'  ותוס6ע מודים להמרדכי" דכ, דלא פליגיראהנעתי דניות עי אבל לפ ].א"הרמ [ת הרבלדע

מיירי בישראל שהוא , ]הובאו דבריהם בהערות לעיל[ק דעבודת כוכבים "ן פ"ק דשבת והר"ש בפ"והרא'  ותוסהות מרדכי והג,מומר שרי

כ "משא ,ש ישראל גדול"ד מצווים להפרישו כ"ש שם דלא גרע מישראל קטן אוכל נבילות שב" הרא וכדכתב,חייב להפרישו מאיסור

ק דעבודת כוכבים כדעת "רפ'  דדעת התוסשהמרכי תדע שהרי כתב הרב בד , וישראל מומר שאינו חייב להפרישוםבעובד כוכבי

ש "יהיו דברי הרא] א"הרמ[כ לפי דעת הרב " א,8שם' ק דעבודת כוכבים הוא כלשון התוס"ש רפ" הראשון ול,המרדכי שם דשרי

' כתב כדברי התוס] ה"ח[ג "ב ח" ובנתיב י9ק דעבודת כוכבים"רפ' ו כתב כדברי התוס"ז ריש ח" וכן רבינו ירוחם נתיב י,סותרים זה את זה

  . ד היטיב" ולקמן יבואר בס".רשנו אלא ודאי כדפי,10ק דשבת"רפ

צריך להבין מדוע , שכתבו שמותר ליתן לנזיר ולמומר כשיכול ליטול בעצמו) 'ז וכו"ש בע"והרא' התוס(והנה בדברי הראשונים  .ג

 מסייע"או "  ידי עוברי עברהמחזיק"ל "והביאור בזה יובן בהקדים הלשון שמצינו בחז. לדבריהם אין בו משום מסייע לידי עוברי עברה

משום דנתינת מכשול היינו שמלבדו לא היה , "נתינת מכשול"ר דדלכאורה משמע קצת שהוא איסור שונה מהאיסו, "ידי עוברי עבירה

 והיינו .יע לו ועוזר לו להוציאו אל הפועל והוא רק מסי,וסיוע היינו שהמכשול כבר היה אצל חברו, מכשול כלל והוא גרם המכשול

הוא מצד איסור מסייע ו, ה הוא מצד הנותן לעובר העבירנתינת המכשולאלא ש, שבאמת שניהם הם באותו ענין של הכשלת חברו

מ לא "מ, ואינו באופן דנתינת מכשול לזולת בפועל' מסייע'ואמנם גם באופן שהוא רק . ז מכשילו אלהבא"שעי, עובר העבירההמקבל ש

ש גם באיסור מסייע יכ "וע, ו באיולתו בראותו שיש מי שגומר בעדו להשלים חטאו"י סיוע זה ישנה ח"שהרי ע, גרע מעצה שאינה הוגנת

וכן משמע בלשון , המכשול לעתיד) עכשיו(מ נותן " כיון שאף שאינו נותן עתה שום מכשול מ, לא תתן מכשולעורלאו דאורייתא דלפני 

                                                                                                                                                                                                           
  

 ,דלא מצי שקיל לה'  פי, הכא במאי עסקינן דקאי בתרי עברי נהרא', כול ולפני עור לא תתן מכשול"ת' כומנין שלא יושיט "): ז שם"ע(א "ועיין עוד בריטב

אבל מכל מקום אי תבע ליה בפירוש ', כומ לענין לפני עור לא תתן מכשול " מיהו ה.דיקא נמי דקתני לא יושיט ולא קתני לא יתן שמע מינה וכן הלכה

,  כל שאנו גורמין לו לעשות איסור או להרבות באיסור, משום מסייע ידי עוברי עבירה, אכתי איסורא במלתא,משום ולפני עור ליכא נהי ד,לאיסורא

ש " וכ, בידו דכל ישראל ערבין זה לזהת ולא עוד אלא שאנו חייבין למחו,וכדקיימא לן שאין מסייעין ידי ישראל בשביעית ואפילו לומר להם הוחזקו אסור

בין המשניות , שמיישב היטיב הסתירות לכאורה, :)ו"ט(ז "א שם בע"ועיין בדברי הריטב". ר לגרום להם לעשות שום איסור או להרבות באיסור כללשאסו

  ). שם(ז "בע' לבין הגמ) ו"פ(בשביעית 
  

ליקח מאותו דבר בזולתנו מותר לנו למכור לו ] וליכ[כל מה שנאסר לנו משום לפני עור לא תתן מכשול אם הוא רשאי ): "ז שם"ע(כ המאירי "ועיין עוד מש

מ אסור ליתן " ומ,מעתה מותר לנו למכור דבר האסור לו אף על פי שהוא לוקחה לאכילה הואיל והוא מוצא לקנות בזולתנו, שהרי אין המכשול בא בשלנו

 , אין בזו נתינת מכשולמ גורם לו להרבות באיסור" ואף על פי שמ,דו וכל שכן אם היה מאותו דבר בי,אף נתינתו מותרת,  ואם הוא מוצא במזומן ובלא קנין,לו

  ".מ אם אינו מוצא אלא בטורח אסור להמציא לו בהזמנה" וכן מ,מ ראוי להמנע מסרך מסייע ידי עוברי עבירה" ומ,וכן כל כיוצא בזה
  

  .בפנים כמקור לדברי השולחן ערוך) 2לפני הערה (הובאו דבריו למעלה  6
  

 ולפי זה אסור להושיט למומרים לעבודת .'כו ,ה בכל שאר איסורין" נראה דה.מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ":ה מנין"ז ד"ק דע"ספות בפל התו"וז 7

 לא  ומיירי בדקאי במקום שלא יוכל ליקח אם, כי הדבר ידוע שיאכלוהו והוא נאסר להם דכישראל גמור חשבינן ליה,פ שהוא שלהם"כוכבים דבר איסור אע

, מאידך. ויתבאר לקמן,  ומשמע מדברי התוספות ברור דכשיכול המומר לקחת מעצמו ליקח אין איסור כלל." וכדמסיק דקאי בתרי עברי נהרא,יושיט לו זה

  .ד יבואר לקמן"ובס, ך"ודלא כדמשמע לכאורה מדברי הש, "כישראל גמור חשבינן ליה"ינו ש דכ דמומר"משמע ג
  

 הלכך אסור .' כול לפני עור לא תתן מכשול"נתן אומר מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח ת' תניא ר: "'אות בז "ק דע"ש פ"הרא ל"וז 8

  .משמע דביכול ליטלו מעצמו אין איסור, "דקאי בתרי עברי נהרא"וממה שכתב ".  היכא דקאי בתרי עברי דנהרא,שלהן' להושיט למומרים דבר איסור אפי
       

ודוקא שאין יכול ליטלו בלא ישראל כגון דקאי , אסור להושיט אבר מן החי לבני נח משום ולפני עור לא תתן מכשול: "]ו"ז ח"ינתיב [ל רבינו ירוחם "וז 9

  ." פשוט בעבודה זרה, אבל אם יכול ליטלו בלא הישראל מותר ליתנו לו,בתרי עברי נהרא ולא יעבור לולי הישראל הנותנו לו
 

 וזה , דרבנןרמכל מקום איכא איסו, ]ואף אם יכול ליטול בעצמו[ ,מכל מקום אסור משום ולפני עור לא תתן מכשול]: "ה"ב ח"נתיב י[ל רבינו ירוחם "וז 10

  ".הדין תמצא במושיט אבר מן החי לבני נח
 



 

דאף , ובאו לומר בזה, "מסייע ידי עוברי עברה"ל "על כן נקרא בפי חז, אמנם כיון שלא הוא התחיל בנתינת המכשול, 11ם והחינוך"הרמב

ומזה יש ללמוד שאין שום קולא בענין מסייע ידי עוברי . פ" הנה גם הוא נלכד בעון דנתינת מכשול לעתיד עכ,מי שרק מסייע בעדו

י שלהבא יפול הנופל מחמתו "ע, שהרי גם המסייע נותן מכשול ממש, אלא שהוא רק כעין כלל ופרט,  ממשעורעבירה יותר מלפני 

  .  ובאשמתו

ורק , אך כשיכול ורוצה ליטלו בעצמו, באופן שאינו יכול ואינו רוצה ליטלו בעצמו, ת מכשולאך במה דברים אמורים שיש איסור נתינ .ד

בזה סוברים , )ולקמן יבואר, ואמנם כאן איירי רק בסוגיא דנתינת מכשול, והוא באופן שכבר קיים בו מצות הוכחה(, מקדים לו העבירה

אלא רק , אהו" מסייע"ג לאו "כ בכה"וא, אלא רק מקדים אותה, בירהשהרי אינו גומר ומשלים הע, שהנתינה מותרת, ל"הראשונים הנ

ג נתינתו "שמצד אחד כתב שבכה, )5הובא לעיל בהערה (ובזה מובנים דברי המאירי . מה שאסרה התורהזה לא ו, ע"ידי עו" מקדים"

 לא לקרב מידה נכונהוהוא ,  העבירההוא את' מקדים'מ "משום דמ,  להמנע מזהוראוי, מ סרך סיוע יש כאן"ומצד שני כתב דמ, מותרת

  . הטעון ריחוק

הסוברים שגם ) רבינו יונה וסייעתו(אבל לדעת הראשונים , ע"ידי עו" להקדים"ז הוא לדעת המתירים מעיקר הדין "אמנם יש לומר דכ

מ "על כן מו ,עובר עבירהס הוא נותן האיסור בידי ה"מכיון שסוכ, ע"ונקטו דהוא משום מסייע לידי עו, להקדים מעשה העבירה אסור

הנה לדעת ראשונים אלו יש באמת מושג של , "כעין השתתפות"מ מיקרי בזה "מ, העברה" משלים"פ שאינו "כיון שאע, מסייע מיקרי

כ יוצא לדבריהם שיש שני מיני "וא, ל"אלא רק מקדים וכנ, משום דלאו מסייע ממש הוא, ע שהוא רק אסור מדרבנן"מסייע ידי עו

  .שהוא אסור מדרבנן, "מיקרי מסייע"מ "מה שמ. 'ב. שבזה גם הם יודו שהוא איסור מדאורייתא, מסייע ממש. 'א, מסייע

ורק שלא דיברו אלא , חיובא להפרישם מאיסורא) קודם כל(ודאי גם הם מודים דאיכא , והנה גם המתירים הנתינה לנזיר ולמומר .ה

 הזכיר שצריך ולא, ז"ומה שמשמע במרדכי שמותר למכור להם בגדי כומרים לע .ובזה אמרו שמותר,  האם היא מותרת,כ"בנתינה שאח

, ר זעפו ביותרעורשאיירי באופן שרק י. ב. והמוכרים יודעים זאת כבר, דלא נחית לפרושי. א, אופנים'  יש לתרץ בב,להפרישם מאיסורא

והוא למונעו , שניהם תוכן אחד להם,  וגם השתיקהוהיינו דבאופן זה גם ההוכחה', כך מצוה כו' ל כשם שמצוה לומר כו"כמו שאחז

שבשולי דברי " חידושי אנשי שם"וב, ש" עיי"אבל דינו של המרדכי לא נראה": ח כתב"א סק"קנ' א סי"ולהעיר שבביאור הגר(, מעבירה

יש  בי דעת המרדכילג אך ".בכל ענין אסורחריני או לא משמע יש לכומרים א"המרדכי הביא שמדברי היראים אין משמע לחלק בין 

  ").ו"מיהו בזמן הזה יש להקל מטעם דמקילין להשתתף עמהם ועיין באורח חיים סימן קנ"א שם "כ בדרכי משה סי קנ"י מש" עפליישב

ד "בא[' ק ו"ך ס"בש"): על הדף שם(ך הקשה הדגול מרבבה "דהנה על דברי הש, ד"ל בס" הנך" נשוב ליישב ולבאר דברי השובזה

כ מה בינו "וא, פ שחטא ישראל הוא"הא ודאי שישראל מומר אע:] ומקשה הדגול מרבבה[. ובד כוכבים וישראל מומרכ בע"משא:] כתב

ואי מפרק , ך"ואיני יודע מאין פשיטא לו להש: "ל"ך בזה"א הקשה על הש"וכן בגיליון מהרש, "לשאר ישראל לענין להפרישו מעבירה

ובאותו דבר שעושה רשעות , ל שאני התם דבין כה וכה עובר על איסור גזל"י', יטהו כוג בשאר ימות השנה הלע"דארשב) א"ט ע"ס(מרובה 

  ". פ אין אנו מצווים שלא יעשנו באיסור אחר עוד"עכ

ך דאף בישראל אין מצווין להפרישו כי אם כשעובר בשוגג ויש ביד איש "ד כוונת הש"אבל נראה לענ": ל"והנה הדגול מרבבה תירץ בזה. ו

ומשנה דריש פרק קמא דשבת בשוגג מיירי וכדמשמע מדברי , וכמו בקטן אוכל נבלות שהקטן שוגג הוא,  חייב להפרישואחר להפרישו

אפילו אינו מומר גמור , אבל בישראל דרוצה לעבור במזיד על איזה עברה, ש"ע' ה פטורי דאתי וכו"א סוף ד"ע' י שם בריש שבת דף ג"רש

ועוד . ומומר מסתמא מזיד הוא, הוא משום דהפוסקים במומר דברו, ך"ומומר דנקט הש, ך"שאין ישראל אחר מצווה להפרישו לדעת ה
                                                      

 או שחיזק ידי עוברי עבירה שהוא עור ואינו רואה ,נת והשיאו עצה שאינה הוג,וכן כל המכשיל עור בדבר: "ב"רוצח ושמירת נפש פי' ם הל"לשון הרמב 11

וזה הלאו כולל כמו כן מי שיעזור עובר : "ב"ולשון החינוך מצוה רל. " ולפני עור לא תתן מכשולאמרדרך האמת מפני תאות לבו הרי זה עובר בלא תעשה שנ

". ששניהם עוברים בלפני עור מרו זכרונם לברכה במלוה ולוה בריבית ומזה הצד א,שהוא מביא אותו שיתפתה בזולת זה לעבור פעמים אחרים עוד, עבירה

 ונותן מכשולות , הרי זה מונע תורה,וכן חכם שהגיע להוראה ואינו מורה" :ל"וז', הלכה ד' ת פרק ה"ם בהלכות ת"ואפילו בשב ואל תעשה עובר לדברי הרמב

', משנתו'ו' דרכו'ל אף "וי! (ת דלפני עור ביותר"ם בפירוש המל"של הרמב' חידושו'בטא ולכאורה כאן מת".  ועליו נאמר ועצומים כל הרוגיה,לפני העורים

  .והמשכיל יבין עד היכן הדברים מגיעים. לפניו מכשול!) בפועל(הריהו כמי שנותן , דכל שמניח העור לילך בדרכי חשך, והוא, )כידוע בקורות ימי חייו

  



דקשה לסמוך על דבריו לומר שבמזיד ליכא ', ג סימן כ"ת דבר יהושע ח"אך עיין בשו ".דכל עובר עברה במזיד ייקרא מומר לאותו דבר

ב סימן "ז ח"ג וברדב"ג סימן קל"ץ ח"משום דברשב, תמה עליו'  כת מנחת שי סימן"וגם בשו. איסור מסייע כיון שהאחרונים חלקו עליו

להלן ( אמנם עיין לקמן . דבריוהקשה על )  אות או"פ(ת לב דוד שהובא לקמן "גם בשו, ו כתבו דאיכא איסור מסייע אף במזיד"תשצ

  . ך" השפנים חדשות בדעת)'ח' להלן אות ז(ד "י מה שביארנו בס"עפ, ד ישוב לזה"שהעלינו בס) 'אות ט

אי ' ואפי": שכתב, בשבת שאסור' ולכאורה מפורש בדברי התוס, ע מותר"ך פשיטא ליה דבנכרי לכו"דהנה להש, ך"ב בדברי הש"ועוד צ

) 'סימן א(י "וכן באשיר). ה בהא"א ד"ע' שבת דף ג' לשון התוס(" מיהו איסור דרבנן מיהא איכא, מיירי בנכרי דלא שייך לפני עיור

פ "והטעם שהוא אסור מדרבנן אף בנכרי אע (".מ איסורא דרבנן איכא"מ, וכי תימא דהכא מיירי בנכרי": כתבו) נ"ת' סי(ובהגהות מרדכי 

,  ערבותכעיןואף בזה איכא , ז ואבר מן החי מצד שבע מצוות בני נח"איסור עהוא משום דאף הנכרי מוזהר ב,  לזהשרק ישראל ערבים זה

כ "וא"). וכן צוה משה רבינו לכוף את כל באי העולם לקבל כל מצוות שנצטוה נח: "' הלכה יח"מלכים פ' ם בהל"וכידוע פסק הרמב

ו "כלל כ' ב מערכה ו"וכן בשדה חמד ח. כ שרי ושלא דיברו הני ראשונים אלא בישראל"ל דבנכרי או עו"ך דכל הני ס"היאך כתב הש

, ע ליכא"ומשום מסייע ידי עו: "ל"וז, "ם בגת"דורכין עם העכו") ט"ד מ"עבודה זרה פ(ז אמתניתין "ד דע"ן פ"הביא את דברי הר' אות ג

  . ומוכח דעל דבר שנצטוה איכא חיוב להפרישו ואסור לסייע לו. ל" עכ,"ם לא נצטווה על כך"דהעכו

)  בנכרי ואבר מן החי גםלישראל בנזיר(ר נאסר י שהודיעו שהדב" דמיירי לאחר שהפרישו מאיסורא עד לעיל"ת בס"אמנם לפי משנ .ז

אזי מותר ,  ימצא הדבר בלא טורח,וגם מיירי שאם לא יתן לו,  ואיירי שיקח הדבר מעצמו אם לא יתן לו-לא שמע בקולו רק שו

דעת ולאו משום ד, ך דבנכרי ומומר מותר ליתן להם"דווקא באופן זה סבר השד, ך"הנה בזה יובנו דברי הש, לידי עובר העברה" להקדים"

נהרא עברא דחד שהפרישו כבר ואיירי בג " אלא דבכה- פ שחטא ישראל הוא"ומר ישראל אעשהרי מ, ו"ן נכרי חדין מומר כדישך "הש

 אז דין זה -רק מקדים לו דבר שישנו כבר ושלו הוא  העבירה כי אם ש שאינו ממציא"משלים העבירה וכומוצא בלא טורח ואינו 

כשמחוייב להפריש איך  ד,בנכרי נמי אסור, קודם שהפרישודיודה ך " השכןא, ך דבגוי שרי וכן במומר"כ כתב הש"וע. דהיתירא שייך

אלו ואלו דברי , ך ודברי הראשונים הכותבים שבנכרי גם יש איסור"כ תוכן דברי הש" וא.להקדים לו האיסור בלבד' ע לו אפייסיי

  ).ק"ודו, א"ך לרמ"לוקת בין הששבאמת אין כלל מחהיטיב ז נתיישבו ההדורים "ולפי. (אלוקים חיים המה ולא פליגי כלל

דבזה , ל שאין הפירוש בזה שאינו חייב להודיעם שהדבר אסור" י,"אינו חייב להפרישם"כ וישראל מומר "ך דבעו"כ הש"ואמנם מש. ח

ך "וכמו שמביא הש,  הדבר האסור בעל כרחםליקח מהםדהיינו , אלא איירי במובן אחר של להפרישם, ך דצריך לומר להם"מודה הש

והדגול מרבבה בקושייתו .  הדבר האסורבעל כרחו והיינו ליקח ממנו -  להפרישוד מצווין "עצמו הדוגמא מהא דקטן אוכל נבלות שביב

ך דיבר על לאפרושי "אך הש. אתמהה, ז תמה וכי בישראל מומר אין חיוב להוכיחו"וע, י דיבור"סבר ודיבר על לאפרושי מאיסורא ע

כ שאין חיוב ליקח ממנו "וע, ז כתבו דמותר ליתן לו"והמרדכי בע' שהרי למעשה התוס, צ"שאיע מודים "כ אומר דכו"וע, ממש

אבל , היינו שאסור ליתן לו מבלי להודיעו שאסור, דלנכרי אסור) ל"כנ(ך הנה כל מה שכתבו בשבת "ולדעת הש. ולהפרישו בעל כרחו

ואיירי כידוע באופן שוודאי , ד שאסור להתגרות ברשעים"ר כמך סב"וגם בזה צריך לומר דהש. (אחר שלא רצה לשמוע מותר ליתן לו

  ).'או קרוב לוודאי שיזיק לו כו

דאף בישראל אין מצווין להפרישו אלא כי אם כשעובר ": ך" שתירץ בכוונת השמ"כ דברי הדגו"ו דרך להבין גוהנה בדרך זו נסלל לנ. ט

ל " אמנם לדרכנו י".אינו מומר גמור אין ישראל אחר מצווה להפרישו'  אפי,אבל בישראל הרוצה לעבור במזיד על איזה עברה', בשוגג כו

ו ורוצה ויכול באופן שעומד ברשעכ "להפרישו בעוחייב  יךרמרינן שאין צואז א, שכבר הפרישו מאיסורמ ותכנו מיירי באופן "דדברי הדג

  . ל"כבר תפסו עליו האחרונים כנ, שי מאיסוראוב לאפרוחיכלל  שאין - כפשוטו ך"דברי השר ב" דברי הדגמ אך.ל גוונילקחת האיסור בכ

שהתיר איירי אחר שהפרישו ' והתוס, איירי קודם שהפרישו, ן שאסר" דהר-לא פליגי ' ן ודברי התוס"ל שדברי הר"ז שוב י"ולפ

כ בזה יש לתרץ קושיית "או. ליתנו שאז מותר -אלא מצד דינא דמסייע לאחר שהוכיחו ,  ולא דיבר מצד הלכות הוכח תוכיח-) והוכיחו(

ז "רבינו ירוחם בנתיב י" וכן מקשה שם ש,ז שמותר ובשבת כתב שאסור"בע' ז כהתוס"ש כתב בע"דהרא,  על סתירת הראשוניםך"הש

. ז"ך שדבריהם סותרים זא" ומקשה הש,"ק דשבת"ריש פ' ג כתב כדברי התוס"ב ח"ז ובנתיב י"ק דע"ריש פ' ו כתב כדברי התוס"ריש ח

כ שמותר איירי לאחר "ומש, כ איך תמורת להפריש עושה ההיפך ממש" א,כ שאסור מיירי קודם שהפריש"דמש, ל לא קשה"ולפי הנ

ורק כששותק ואינו , ואין כאן איסור מסייע, ועכשיו רק מקדים האיסור לפניו, שהרי הפריש מאיסור,  ואזי אינו עושה ההיפך,שהפריש

, כ כשמוחה אין כבר העידוד"משא,  שרק מקדים הדבר אליו הריהו מסייע ונותן לו עידודואז כשנותן אף, מפריש נראה כמסכים עמו



 

. אלא רק כדברי המאירי סרך סיוע, כ לדעת המתירים אין כאן כלל מסייע"וא, ה יכול לעשותו"וממילא נשאר רק המעשה בלבד שבלא

פילו כשהפרישו ומשמע דבאופן זה א, ע לאיסורא בפירושא דמחלק בין תב"כדמשמע מחילוק הריטב, ואמנם גם בזה יש שסברו לאיסור(

ם לא "איירי כשידוע שהעכו'  ולכ- ם משמע שמותר " אמנם בעכו,כ דאסור מיהא מדרבנן בישראל"י משמע ג" בתרוכן, אסור, והודיעו

  ).מ סיוע הוא"מ, ל"פ שרק מקדים וכנ"דאע, מ אסור מיהא מדרבנן"מ, פ שלא ישמע לתוכחתו"אבל בישראל אע, ישמע לתוכחתו
  

  יבואר בו ביאור מחלוקת המשנה למלך והפני משה 'פרק ג

יודע הנזיר ש, כמו מושיט יין לנזיר,  יודע שהדבר אסורכל דברי הסוגיא אמורים כשברי שהאדם החוטאלנידון דידן הנה ואמנם  .א

ה יקח "בלאמפני ש, לו העבירה' מקדים'ז רק "בכבזה אמרינן שנקרא , ז אסור לישראל"שיודע שע, ז"וכמו מומר לע, שאסור בשתיית יין

ה יש עוד חנויות "א לומר שכיון שבלא"א, ועוד עם נזם חותם הכשר, י שחץ ותאוהברד אבל הנה במכירת .היין או התקרובת מעצמו

בזה גופא מגרה כ "וא,  להתאוות תאווה לדברי שחץר בהם רצון זרעור את הרבים וממפתההריהו ממש דידן ן שהרי בנידו, כאלה בשוקא

, שיכולים ורוצים כבר ליטלם מעצמם ,בנזיר ומומר ואינו דומה כלל ליין ואבר מן החי ,היצר ומרבה טומאה ופריצות לישראל הכשרים

י הדין אין לו "דאמרינן בזה דעפ, אז אמרינן שמצד הדין הנתינה מותרתש, )רק שלא שמעו בקולו(וכבר הוכיחם והפרישם מהאיסור 

   .כ בנידון דידן"משא, שהרי הוא כבר מן המוכן אצלם, ה העבירהכלום במעש

 שבזה .בכשלונולסייע הכושל . ב. המכשול ממשליתן . א, עורחלוקות באיסורי לפני '  דאיכא ג]א[: הקדמות' ל ב"ועתה לפי מה שנת .ב

דאילו (, והיינו בחד עברא דנהרא, ל בו רוצה מעצמו ליכשעור המכשול שה'מקדים'ש. ג. כ אסור מדאורייתא"וג, נותן המכשול להבא

דווקא  שכל מה שהותר בחד עברא הוא ]ב). [ואיירי קודם שהפרישו מאיסורא (וזהו מסייע מדרבנן, )'בתרי עברי דנהרא הוי כחלוקה א

כ באופן " משא, ואינו אלא עושה מעשה בעלמא ליתן לו מה שהיה רוצה ויכול ליטול לבד,כשהעבריין מנוי וגמור לעשות העברה מעצמו

ז אפשר לתרץ "הנה עפי, בזה אין טענה שגם אחרים עושים כן, ר בו רצון חדשעורוהוא בא ומ, שאין מנוי וגמור אצל השני לעשות עברה

 דהיכא ,ה"ב סימן ק" חשהמני כתב הרב פ" :ב"ד ה"מלוה ולוה פ' מ הל"ל המל"וז". פני משה"על ה) הידועה" (משנה למלך"קושיית ה

 :)ו (ז"ק דע"כההיא דאמרינן בפ, עור ליכא משום ולפני ,חזי דהמלוה הוה מוזיף ברבית הני דמים גופייהו לאינש אחרינאדהלוה הוה 

 אבל אי לא קאי בתרי עברי דנהרא לא עבר המושיט , אלא אי קאי בתרי עברי דנהראעור דלא מיחייב משום ולפני ,דמושיט כוס יין לנזיר

 ולפי זה אף אם , לא היה נעשה אם לא היה מושיט זה הכוסעור דשאני התם דהאיסור דלפני , כלל לנזירימדא  ותימה דל.כ" ע,עוראלפני 

 בשביל שלוה זה לא נפטר מלפני ,עור היה הלוה האחר עובר אלפני , אבל גבי רבית דאם לא היה לוה זה,אינו עובר) בחד עברא(הושיט 

  .ל" עכ". פשיטא דעובר, כוס יין בתרי עברי ובא אחר והושיט לו אם היה מושיט לו אחר, ודכוותה גבי נזיר נמי.עור

 "הני דמים גופייהו"מדבר באופן שמנוי וגמור עם העבריין ש" פני משה"ההרי , ואני בעניי לא ידעתי מה הקשה עליו ומה טענתו אליו. ג

ר בו רצון חדש עורכמו בנזיר שבכל כוס יין מ, ר בו רצון חדש להכשל בריביתעורכ זה שבא ללוות ממנו אינו מ"א, ילוה לישראל אחרינא

והדבר ידוע שלבסוף , כ כאן בריבית איירי שהמלוה שומר המעות במקום מיוחד כדי להלוותם לישראל בריבית"משא. לשתות היין

, מכשול נוסף וחדשכעוד כוס של יין לנזיר שהוי , כ אינו נותן לו עוד עברה של ריבית"א, ל בריבית כי ידועה דרכו בזה"ילוה אותם ר

דבאמת , ד"אינו מובן מעיקרו לענ, כ בשביל שלוה זה לא נפטר"ע וע"מ שכאן הלוה האחר עובר בלפ"כ המל" משוגם. כ כאן"משא

: מ"כ מקשה עוד המל"והנה אח. עורכ גם הלוה האחר באמת לא יעבור על לפני "א, ל שהמעות שמורים אצלו לעבירה"מחמת סיבה הנ

מר דלא הותר ללוה ללוות בשביל שלוה אחר רוצה ללוות משום דאפשר שהלוה יחזור בו ולא ילוה ונמצא דאיהו הוא ועוד יש לחלק ולו"

 , אי לאעוראם נוסף כאן לפני ו אלא רק "ד גם זה אינו מובן מעיקרו דודאי לא איירי כאן אם הותר ללוות ח"ולענ ".דקא מכשיל למלוה

יקח בריבית אותם המעות עצמם ששמורים ועומדים לכל החפץ למרוד ברבונו ונמצא וכאן המעשה הכאוב הוא שיבוא לוה אחר ו

  . המלוה בלבד מכשיל את עצמו לכאורה

פ שהמכשול "והוא שאע, כ יצא להקשות עליו"מ הרגיש כאן שמשהו אינו כשורה וע"מ ולומר שהמל"אמנם יש ליישב דברי המל. ד

רה ישהרי בכדי שתחול עב. ל שייך ממש"הנ' מ אות ב"מ, ל"הנ' והיינו שאין שייך אות א. מוכן ועומד אצלו ואין נתינת מכשול כלל עתה

ואינו דומה לחד עברא שהתיר [, רה מסייע שלהבא ישמור עוד כסף בשביל להלוות בריביתיאנשים וכל אחד שעושה העב' זו צריך לב

והוא כמו גניבה שצריך כדי . (כ בריבית"משא, ו לעבור העברהוהוא יכול לבד, רהידהתם הוי היין או האבר מן החי של העובר עב', התוס



) 'ט אות ד"ע' ג סי"י ח"והובא במנח, ז"קי' ח סי"או(ובזה נסתלקה קושיית הבית יצחק ). ליהנות מגניבתו בעוד אחד שיקנה מה שגנב

מ להבא גורם שיהיה לו עידוד "מ, פ שעכשיו לא גרם לו רצון חדש להלוות"כ אע"וא]. לא משמע כמותו' מ שמהתוס"שהשיג על המל

וגם , שאין כאן עתה נתינת מכשול" פני משה"דברי ה, ו"ו יחדי"ונמצא שניהם צדק. כ נמי אסור אף באופן זה"וסיוע לדרכו הנלוזה וע

ה "ים הז לגמרי מבין ההרים הרמ"ז מה שיצאנו עי"ומה טוב ונעים לפי , מצד להבאעורס איכא ביה לפני "דסו" משנה למלך"קושיית ה

קו ' ב סי"י ח"ת מנח"עיין בכל זה בשו(מ "מ או כהמל"כהפ, עוצם מחלוקת הפוסקים האחרונים בזה שנחלקו כביכול איך להכריע בזה

   .ד"ק כי אמת הוא בס"ודו. ל הנה דברי שניהם נכונים להלכה"ולפי הנ, )נ"אות יא וש

היה עובר משום ,  היינו שכיון שכשהלוה האחר היה לוה,"עורטר מלפני בשביל שלוה זה לא נפ' כואבל גבי רבית ": מ"כ המל"וזהו מש. ה

 מצד עורעובר על איסור לפני , נ זה שלוה בפועל"ה, שהרי המעות מזומנים לאיסור ריבית,  ולא מצד עכשיו- מצד אלהבא עורלפני 

 ".בתרי עברי ובא אחר והושיט לו פשיטא דעוברודכוותה גבי נזיר נמי אם היה מושיט לו אחר כוס יין " :מ"וזהו מה שממשיך המל, להבא

 הנה בכל הלואה והלואה מקבל חיזוק -נ בריבית שמצד להבא "ה, ר בו רצון חדש לשתות הייןעורל שכמו שבדוגמא זו הריהו מ"שר

ור על לפני יעב' הוא'הוא ישראל וגם ה' אחר'מ בסיבת האיסור אינו סתם מפני שה"כ שיטת המל"וא, והשראה אלהבא לדרכו הנלוזה

כ אין שום סיבה "ע, שמכשילו אלהבא, אלא מצד זה שבאמת מעשה שניהם הוא אותו תוכן, כ"ע נפקע ממנו ג"כ אין איסור לפנ"ע, עור

   .  ל"להפריד ביניהם וד

אחרים ואם הוא לא ימכור , בטענה שיש עוד מוכרים בשוקא, )ז"דינמיות בלע(לבעל עסק שמצטדק במכירת נפצים , ואמרתי בזה משל

שהרי מה משנה , שבזה כל אחד יבין אשר פיו דבר שוא, כ אין הוא מכשיל אותם"וא,  יקנו אצל אחרים,או שאם לא יקנו אצלו, ימכרו

עוד מסכן , ואדרבה, מ הוא הוכיח בעצמו שקל אצלו הדבר מה שבני אדם מתבהלים מרעש הנפצים"מ, הדבר שיקנו אצל אחרים

שגם אם יש עוד מוכרים או עוד , "המחטיאו יותר מן ההורגו"כ למה יגרע "וא, שוט שעון פלילי הואאשר פ, ומוכר למבהילים, לרבים

  ! אוי לו,והרבה יותר מכך" אש"מ הריהו מתעסק עם "מ, קונים
  

  אליבא דהלכתא  איסור התורה השייך לכאן מהות -" לאו המפורש בתורה "-' פרק ד

הנה לא רק שאית , ל"מכירת בגדי שחץ ופאות פרוצות רז שגם "ויובן בפשטות עפי, תתאעמתוך רווחא דשמ עתה נשוב לנידון דידןו. א

 לא עורלפני "ממש אלא ,  עברה שהרי גורם לו על להבא לעבור-יתא שאסור מדאורי" מסייע"ולא רק , ל"בהו איסורא דרבנן דמסייע כנ

 להחטיא הרבים בפרהסיא באביזרייהו - ד כל מוסר ודין  נג12 לקנות פאות הפרוצותלפתות אנשים כשרים, כפשוטו הוא" תתן מכשול

                                                      
הלא זהו מחלוקת ' כובענין השייטלען : "ל"א וז"ח סימן מ"ת ויען יוסף או"כ בשו"תירים פאה נכרית ראה משוהנה לענין איסור פריצות בפאה נכרית להמ 12

 אך מה שניתוסף בזמן הזה הוא הפירצה שהשייטלען הם שערות ארוכות ', כוקדומה מגאוני דור שלפנינו שהיו אוסרין ומתירין פיאה נכרית לאשה נשואה

באופן שאין שום היכר בין , כ עושין גם השייטלען כן"ונמשך ממה שנעשה מאדע שבתולות הולכות כן וע,  קליעהמשולשלות ותולות למטה בלי שום

 ודוקא אם השערות קלועות ,א אפילו בתולות שהולכות ככה אסור לומר כנגדן דבר שבקדושה" כי הלא לדעת המג,על זה ראוי לצעוק, בתולה לנשואה

וראה עוד . "כ הנשואה שאם השייטל אינו קלועה רק השערות מתפזרות ותולות הוא פירצה גדולה"כש, )ג"א סק"מג (ה"ע' ח סי"ש באו"מותר בפנויה עיי

שאף במקומות שנהגו היתר בפאה נכרית לא עלתה על הדעת ": ל"בזה, ש וואזנר ועוד"ה שחתום עליו הבית ישראל מגור והגר"בקול קורא משנת תשל

... 'לכן חייב כל ירא ה. ועבירה גוררת עבירה ובכגון זה אין שום היתר. ו עד שאין היכר בין נשואה לפנויה"הפרוצות חפאות נכריות כאלו העשויות כדרך 

וכמדומה שזהו הקול קורא הראשון שכתבו בענין תקנת הפאה נכרית גם להמתירים , "שלא לצאת בשום פאה נכרית אלא בכיסוי כראוי על הפאה נכרית

  . וטוב מאוחר מבלא כלום לגדור גדר בזה כראוי, לא שמעו בתחילה לעצת זקניםוכמה חבל ש, פאה נכרית
  

' ט' סעי' ג' סי, ל"זצוק" שבט הלוי"י פסקי בעל " הלכות צניעות עפ-" מלבושי מרדכי"נ ראה עוד בספר "ב לאסור פריצות בפאה נכרית להמתירים פ"כיו

ובאשת איש : "כתב, שלא ילכו הבתולות בסתירת שערות הראש) ג"עה סק' סי(א "רי המגאחרי שהביא את דב) א"ח(ת שבט הלוי "בהקדמה לשו: "ל"וז

ונלקח מן הירודים , אלא עצם ההליכה בשערות מסותרות היא פריצותא שאין כמוהו, לא איסור גילוי שערות בלבד, לית דין ולית דיין דאיסורא גמורא הוא

ומה נואלו אלו שמבקשים להם , אלא צורת השערות באופן שהורס דרכי הצניעות, גילוי השערותדאין הנדון , וגם כשהולכות בפאה נכרית, שבאנושות

כי עצם , אסור שתהיה הפאה נכרית סתירת שיער: "דכתב) 'קצט אות ג' ה סי"ח(ל "ועיין עוד שבה". ז תחת המסוה של כיסוי ראש מדומה"קולות ע

, מה ששאל בענין הבתולות ההולכות בשערות ארוכות בלי קליעת שער: "ל"וז) קכט' ג סי"ח(ל "בהועיין עוד בש". הסתירה הוא דבר פגום ופריצות גדולה

ומה נואלו : "וסיים, גם כתב כן) קמב' א עמ"ח(ל "ובדרשות שה. 'וכו, "גם אנן צוחינן עלה כולי יומא, הארוכות של נשים) פאה נכרית(וגם בענין שייטל 

דבר , ואם אמרו טפח באשה ערוה, מסוה של פאה נכרית הולכות פרועות וסתורות ראש כהריקות ופוחזות ביותרומגועלים אלה מבנות ישראל אשר תחת ה

  ".ו"ו בן ק"זה הוא ק



 

 לפני הכשר  חכמים אוי למי שנותן פירצהז אמרו"אשר ע, לתינו בעוון הידועוהמעכבים גאו, דגילוי עריות ובהרהורים הקשים מעברה

  ).ל"לפני עור ומסייע כנ, ומדרבנןמדאורייתא , והיינו דאית בו כל סוגי ההכשלה( . לאו המפורש בתורה ממשוהוא. ו לפני הגנב"ק

אבל במה שמנהג לכסותן אז בהתגלות קצת מתגרים : "ל"וז) "מנחת חינוך"לזקנו של בעל ה(ט " פספר יהושעת "שוכ ב" משוצא וראה

 מצות עשה צו עמוד שכה י פערלא"ג מהר"בפירוש ספר המצוות לרסוראה עוד ". ואסור מדאורייתאאז ערוה מיקרי , בני אדם מהם

הרי , אלא שכיון שהוא פריצות לנהוג כך, ז כמשמעו"אי, מצדד שמה שכתוב בגמרא שופרע את ראש האשה מדאורייתא הואש, ב"סע

 לענין שערות היוצאות )'ה אות ג"ג מ"מסכת ברכות פ( "צמח צדק"הכ "וראה עוד מש. ש" עי," לא תתן מכשולעורולפני "זה בכלל הלאו 

 עורועוברים על לאו דלפני , שבהכרח יראו אותן אנשים אחרים, שהרי יתנו מכשול,  כן בשוקאי אפשר לנשים לילך: "ל"חוץ לצמתן וז

  .ל"עכ". 13ולא כשתלך בשוק, רק שבביתה בפני בעלה רשאה להתנאות בו) ם אלשקר"של מהר(כ כוונתו " אלא ע,לא תתן מכשול

 ילפינן מדרשא כן אלא בלאו שאינו מפורש בתורה שרק דלא אמרינן,  אין אומרים מוטב יהיו שוגגיםעל לאו המפורש בתורהוהנה . ב

דהאזרח ' ולולי דרשא דהאזרח דמרבינן מה, דבנשים הויא מצות עשה שהזמן גרמא, כ"וכנשים שאוכלים ושותים בתוספת יוה, ליה

ט אם אינו ענין "ת ויו דתשבתו שבתכם ודרשינן לשבמדרשאט הוי "וכן תוספת שבת ויו, לא הוי מרבינן לחייב הנשים בזה, לרבות נשים

 לא תתן עורלפני ": ברור מללו לאסרו במקרא מלא, אבל הכא פשטא דקרא. נ"ז וש"נ' ח סי"ת כתב סופר או"ז בשו"עיין בכ, כ"ליוה

   ).נ"ה וש"ד וקמ"קמ' ש עמ" בארוכה ועייעורבענין לאו דלפני ' פרק י" דברי שלום "ועיין בזה בספר (."מכשול

כשיראה הדור פרוץ ": ל"בזה "במקום שאין איש השתדל להיות איש") ה"ב מ"אבות פ(על המשנה "  ישראלתפארת"וראה פירוש  .ג

לכוף ', ויבטח בעזרתו לעמוד בראש ולהתאמץ בדבר ה' יתחזק בה, נוססה בו ויחל לפעמו' ומרגיש בנפשו כי רוח ה, מרובה על העומד בפרץ

                                                                                                                                                                                                           

אין ברצוני להיכנס כאן . פאה ארוכה ומודרנית, מכשול נוסף בדרך הישרה הוא הפאה נכרית: ל"שעא בשמו בזה' ל עמ"וראה עוד מה שהביא בספר הנ

כי אלו ואלו לשם שמים נתכוונו ולא לנו בדורנו להכריע בין , אלו שצידדו להיתר הפאה נכרית ואלו ששללו מכל וכל, גדולים והצדיקיםלמחלוקת בין ה

מטרת הפאה היא , אבל גם המתירים את הפאה זהו דווקא כשכוונתם לשם שמים). 'סימן קצט אות ד' חלק ה(ת שבט הלוי "הדעות וכבר כתבנו על כך בשו

ובפרט הפאות , שנראה על האשה שחובשת אותה שהיא פרועת ראש, אבל אם הפאה עשויה בצורה כזו, שהאשה לא תלך פרועת ראש, הראשכיסוי 

ולא בחינם הפאה נקראת פאה נכרית כי , י נשים פרוצות ביותר"הן מיוצרות ע, י נשים צנועות"הלוא הן אינן עשויות ע, ב"המיובאות מאירופא או מסין וכיו

  ".   על כן צריך להיזהר בהן ביותר, לא מבנות ישראל,  מנכריותמקורה
  

, פ שהתירו לצאת בה"אע, פאה נכרית: "ל"ב וז"סקי' פרק כ, תפלה, ל"עפי פסקי הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ, "הליכות שלמה"וראה עוד בספר 

וכללא דמלתא שאין זה מדרך . כי הן נוגדות לגמרי את רוח הצניעות, תר ללובשןאין הי, המשונות בצורתן ובבליטתן, מ חלק ניכר מהפאות המצויות היום"מ

ל "ז אויערבאך זצ"מרבינו הגרש" חכו ממתקים"וראה עוד בספר ". שאין זה שער טבעי, אלא צריך שיהא ניכר בקלות, הצניעות שיהא המראה דומה לפנויה

, ]או עומד לחתום[ז כבר חתם "הם סיפרו לו שהגרש. נים כדי להחתימו נגד הפאות הנכריותהגיעו עסק, אל הרבי הבית ישראל: "ל"וז, "צניעות"' ערך'ב

: תשובת רבינו הייתה נחרצת. לברר אם אמת נכון הדבר, א"הרבי שלח את הרב יעקב וייל שליט. אלא שהתנה את חתימתו בכך שגם הרבי מגור יחתום

, כ הטעים והבהיר"אח". לא חתמתי על איסור כזה ולא אחתום. נוהגים בזה היתר, למיםהרי הרבה אנשים יראים וש! ?איך אפשר לאסור את הפאה"

וראה שם עוד ממה שאמר למנהל ". ( שאותן אכן ראוי לאסור-ולא לפאות הארוכות , שכוונתו רק לאותן פאות קצרות שנועדו לכסות את שיער הראש

פאות : רק זה כן. אין בזה שום איסור, אבל מצד איסור, מכל מקום הייתי אוסר רק מצד תקנהו, אז הייתי אוסר, נכון שאילו זה היה בידי): "ישיבה אחרת

" הצנע לכת"ל שהובא בספר "וראה עוד מכתב הגאון רבי מרדכי שמואל אשכנזי זצ". אסורים, שיש להן שערות ארוכות ותלתלים שזה מראה פריצות

 אין בהן את ההיתר של כיסוי ראש -שהן עשויות משער טבעי שמטרתן להידמות לשער האשה הפאות הארוכות והפזורות ועל אחת כמה וכמה כ: "ל"בזה

  ".על ידי פאה
  

ביותר כאב לו : "ל"ד בזה"בשבט תשע' ל בגליון המבשר תורני ב"בלוי זצ' ומעשה רב בא לידי בענינא דא מאשר סופר על הגאון הגדול רבי יעקב ישעי 13

לשאלת . פעם אחת נכנס אל בית הדין ואחרי שהתיישב על מקומו נראה כמהורהר וכאוב. בושים שאינם צנועיםהפרצות שנעשו בחומת ישראל עם המל

אשר במקצועה עבדה כתופרת , כי היום בצהריים נכנסה אליו אחת מו השואלות הקבועות אמלו, אמר, רעיו הדיינים על מה חושב מחשבות ומה כואב לו

, שלקראת נישואיהם מבקשות לקצר במלבושיהן ולהצר אותם, כי ישנן בנות כאלו גם מבתים חרדים ושלמיםוהיא התאוננה , לבנות ישראל הכשרות

אולם בהגיעו לבית הדין חרד חרדה גדולה עד מאד על התדרדרות . 'לשאלה ענה ואמר כי יש בזה לפני עור וכו, ושאלתה בפיה אם מותר הדבר על פי הלכה

  . כ"ע". לחיזוק גדרי הצניעות באורך ורוחב  הלבוש' קול קורא'ץ על "י הבדובו ביום חתמו חבר, בדרכי הצניעות

  



חידושי א "וראה עוד במהרש :) ...".ח"כברכות כ(דהצנע לכת עם אלקיך , עות קאמרויש אומרים לענין צני... התועים ללכת בדרך ישרה

 ,במקום שאין איש לעסוק בצרכי צבור": ל"וז" באתר דלית תמן גבר הוי גבר: דרש בר קפרא": א"ג ע" ברכות ס'על דברי הגמאגדות 

 ".דם עוסק בצרכי צבור גם שהוא קצת ביטול ללמודו שיהיה א, והיא גופא אשמעינן, עצמך להיות איש עוסק בצרכי צבורההשתדל את

וכמו , וכנראה שיש(ז "וגם אם יש חשש ע, כ שלא לסייע לזה"ועאכו, ז"ק דמחוייבים למחות ע"מדין תוה הדברברור היוצא מזה שו

, ות רק על פאות קצרותהרי ודאי שיכולים ליתן הכשר, על הפאות) נ"ש וש"עייקעג ' ג עמ"סימן לג "ת שערי מישור ח"שהאריך בספר שו

ש אלישיב "בשליחות מרן הגרי(' לא לעוותי שדרתיך אלא לתקוני שדרתיך'ז נאמר "וע, ולא על חנויות מלאות בתאוות ותועבות ככל הגויים

כם ועל זה נאמר מי בקש זאת מיד,  לגרום להחטיא אחריםולא להוסיף שבילי זנות וזימה ביתר שאת ועוז, ז"להצילם מאיסור ע, )ל"זצ

   .רמוס חצרי ולחבל כרם בית ישראל

ב דף "ק ח" הובא בקובץ שיטות קמאי מו,ב"פ'  שבר גאון מאמר ב- ור התשובה המאירי בחיבכ "משוראה בענין זה דברים כדרבנות . ד

 שאמר םולא יהיו כאות, ולזה היה מדרך החכמים לסדר על המתים להצדיק דינו של הקדוש ברוך הוא ולתת לב על המיתה" :ט"תתקי

אין איש שם על לב להוכיחם על מעשיהם ולהודיעם היות עוונותיהם , פירוש, הצדיק אבד ואין איש שם על לב) ז"ישעיה נ(עליהם 

, אם לעונש הדור שלא יראה ברעה אשר ימצא את עמו, )ולא התחזק בזה(, אם מדרך עונש אל התרשלו בתוכחת ולא כהה, סיבת מותו

דימה , )שם נו(ים ִמלבים ִאּלכלם כוא ָיָדעּו  ללםכוים עורָפיו צו, ולזה האריך בעצלות המוכיחים, ין מבין להוכיחםל וא'' ר-" באין מבין"וכן 

שם תרמוס כל , לא יחרץ לשונו בחיות הרעות, וכאשר הכלב אילם, המנהיגים לכלבים מצד שרועה הצאן נשען בשמירתם אל בינת הכלב

ומנהיגיהם לא יגערו בהם על מעשיהם אבל יבקשו להם , נשענים בהנהגת העם אל בינת ראשיהם - כן הנביאים שהם הרועים , חיתו יער

ולכן במות במת יתבונן האדם אם מת בחטאיו , ואף שיראו הצרות לא יתנו לב להוכיח, )שם (נו איש לבצעו מקצהום פרככלם לדו, מנוחה

 ולא יהיה מאותם ,ויהיה נרעד וחרד ויצטער וירא לנפשו, מחות בבני דורוואם מת על שלא מיחה יזהר ל, כ שגם הוא ימות כמוהו''ויצטער א

 הלכה בראותם ויזכרו', ל שלא יחושו למות קודם זמנם וכו''ר). ח''שם כ(שחושבים כרתנו ברית עם המות ועם שאול עשינו חוזה 

   . המבהיל והמעוררל"עכ. "מעשה העונש והמשפט

 "ואם הפר יפר אתם אחרי שמעו ונשא את עונה"ק בפרשת מטות על פסוק "נו בפירוש בתוה מצאפרצה איומה זו על הדין הנוראו. ה

 באי שהאשה פושעת וכאן המדובר הוא ".שהגורם תקלה לחבירו הוא נכנס תחתיו לכל עונשין, למדנו מכאן, הוא נכנס תחתיה"י "ופרש

נ יכולין למנוע תקלה "וה. ולא עשה זאת,  שיאמר לה שמיפרי"מחמת שהיה יכול למנוע התקלה ע, "ונשא את עונה"כ "ואעפ, קיום הנדר

ואז ', ובלי שביל לבן וכדו, י שיביאו לחנויות רק פאות לפי האורך המותר"ע, מרבבות בנות ישראל שלא יבואו לידי פיתוי וניסיון גדול זה

שהרי גם בפושעים , ושעים לדבר הצניעותואין שום תירוץ שמדובר בפ, וכפשוט, ודאי ימנעו תקלה ממחנה בני ובנות ישראל הכשרות

 כדין המושיט עורדבענינינו ודאי יש בזה לפני ,  ויש להעיר עוד.ק כי נורא הוא למתבונן"ודו, למדנו שהתקלה נקראת על שם הגורם אותה

הוא , חוץ לישובלבין החנויות שמ, בין החנויות שבשכונות החרדים, )ש הרוחני"וכ(הגשמי ) גם(שהרי המרחק , בתרי עברא דנהרא

בפרט , כ ודאי שאסור להושיט דברי איסור לתוך שכונות החרדים לקרבם לכל יד"וא, הרבה יותר רחוק בין עבר נהר אחד למשנהו

, )מחמת שאינם מקבלים עליהם למכור רק כדבעי, כי לא יתנו להם(שהמדובר כאן הוא באופן שלחנויות שמחוץ לישוב לא יהיה הכשר 

   ).ב"ת מנחת יצחק על כיו"כ בשו"ע בהמשך המאמר מש"וע(. ז"ו ישראל ליכנס לספק וחשש עואז ודאי לא נחשד

וזה לשונו הקדוש הבוער  .) כט,ויקרא יט( ' וגואל תחלל את בתך פ"עה 'הק" אור החיים"הי בדברזו מבואר כבר זימה פירצת וגודל . ו

אלא כבודה בת מלך , מנהג חולין להראותה לפני כל ולהתנאות לפניהםשלא ינהג בה , פירוש יצו האל למי שיש לו בת": כתנור אש קודש

עם כל זה יצו האל כי חילול , והגם שיתכוין בה להנאת זיווגה כדי שיוודע כי בת יפה ונעימה היא ותנשא להראוי לה, ) ידתהלים מה(פנימה 

ולא זו בלבד אלא שתהיה סיבה להבעיר אש בלב , ודהכי יבער בה אש הטבעי ותחלל כב, והיוצא מזה הוא להזנותה לא להשיאה, הוא לה

לעיל (בצוארו וצא ולמד מה שפירשתי בפרשת אחרי מות ונמצא עון כל הרשע תלוי , ולבסוף ומלאה הארץ זימה, רואה וחומד ותזנה הארץ

      ".מעשה רחמנא ליצלןשחוש הראות יגדיל החפץ בדבר ויבטל כח הרצון במניעה ויטהו אל חפץ ה, בפסוק כמעשה ארץ מצרים) יח ב
  

   על כךויבואו בו דברי גדולי ישראל הנורא יבואר בו גודל המכשול  -" ותזנה הארץ "-  ' הפרק

ע רבו של "ק רבי אברהם חיים מזלטשוב זי"אורח לחיים מהרה בספר  שכתבי מה"והנה גודל חובת המחאה בזה אפשר להבין עפ .א

והנה : "ל הקדוש"וז,  בדברים הקולעים אל השערהלעניינינו דברים נוראים הנוגעיםחנן  בפרשת ואתע"זי" באר מיים חיים"ק ה"הרה

ל ונראה לפרש שהכתוב יעיד סיבת הזנות " וזוישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב כתב בפרשת בלק בפסוק אור החייםב



 

אין ' שטו העם וכול "י ז"רש'  כמו שפיושיטים לשון טיולים'  וכולפי שיצאו העם לטייל חוץ למחנה ישראל ושם נמצאו בנות מדיןשהייתה 

 אחד אחדל כי מלבד מה שהיו הולכין " פירש וזותקראן לעם לזבחי אלהיהן ועל פסוק .שיט אלא לשון טיול וזה סיבת ויחל העם לזנות

 ,בכנופיאשקראו להם בנות מואב לזנות בדבר זה שהלכו העם כ, נמצא. ש" ע לזנותבכנופיא הוסיפו לקרות להם שילכו ,אצלם לזנות

שלא ליבוש לעבור עבירה בפני בני אדם כי אדרבה הלכו דווקא לעבור עבירה בכנופיא ת לגמרי גם "בדבר זה עקרו היראה שלהם מן השי

ם טומאתה בשוליה ל ש"י ז"רש' טומאתה בשוליה לא זכרה אחריתה ופי' הפסוק באיכה א' וזהו פי. בישראל' של בני אדם ועל כן יחר אף ה

ראה לגמרי מליבוש לעבור כלומר כיון שעברו עבירה שלהם בגלוי ועקרו מעצמן מדת י. ל"כלומר חטאותיה גלויין הרבה עשאתן בגלוי עכ

ולא זכרה אחריתה שמא יבא עליהם ,  בפרהסיה-  מדת יראה -כלומר שהוא מחלל שבת  וזהו מחלל שבת בפרהסיא.  בני אדםעבירה בפני

ועל כן ותרד פלאים הייתה ירידה , ועקרו מדעת מדת יראה מעצמם לגמרי, תמיד בהפקירות' עבירות שעברו אלא סברו שהם יהישיבושו ב

   .והוא נורא נוראות למתבונן, ל" עכ". 14כ בפלא"שלהם ג

בדברים האסורים כדתנן אסור לעשות סחורה ": ל"וז, ב"ב ע"ק דף פ"א בב" דברי הרשבי"עוד יבואר גודל העוולה הגדולה שבזה עפו. ב

ש כאן שמכשילין את בנות " וכ".ת אסור לעשות בו סחורה"כל דבר שאיסורו ד", "שביעית אין עושין סחורה בנבלות וטרפות' במס

  . ל"וד, שעון פלילי הוא לעשות בזה הן סחורה של משא ומתן והן סחורה של מתן כשרות, ישראל בכמה וכמה איסורי תורה חמורים

ומה התמה שמצא ": שער רביעי בתוך דבריו בזה הלשון, משמרת הבית בית רביעי" תורת הבית"א בספר "כ הרשב"שוראה עוד מ

  ".15ואולי להבהיל אוזן הנערים שהחזיר מרוחק בעיניהם הרבה מאד, באיסור החזיר יותר משאר האיסורין

                                                      
איך אפשר להשאר בשוויון נפש כשיש אברך שאשתו ): "305' הובא בספר הלבוש כהלכתו עמ(א "ג משה שאול קליין שליט"וכדברים האלה זעק הרה 14

אשתו ! ?שמעתם"ו הייתה אשת אברך נוסעת בשבת ותהום כל העיר " אם ח,לא כמו ההלכות שנתפרסמו על ידי משמר התורה, הולכת לא כמו שצריך

על חילול שבת אין יהרג ! זה יותר ירידה! זאת שהולכת בחצאית קצרה היא יותר גרועה מזו שנוסעת בשבת!  תדעו לכם-"! היא נוסעת בשבת, ירדה מהדרך

אברך שעושה חור . הרי היא צריכה למסור את הנפש, אם לא תלבשי קצר אהרוג אותךאם יבוא גוי ויאמר ! ועל הדברים האלה יהרג ואל יעבור, ואל יעבור

 אם -! ?עולם כמנהגו נוהג! ?אברך כזה שיהא בכולל רגיל ואף אחד אינו אומר לו שום דבר, צריך להרחיק אותו מעמנו, שגורם סילוק השכינה, בספינה

או שלכל הפחות תעשה זאת , חות לא היה עושה את כל המאמצים שלא תיסע בשבתאם לכל הפ; אף אחד לא היה שותק, אשתו הייתה נוסעת בשבת

על , וכאן מדברים אנו על אביזרייהו דגילוי עריות! לא היה לו מקום בבית הכנסת ולא היה לו מקום בכולל, היינו זורקים אותו מכל המדרגות, שלא בפרהסיא

 האברך הזה מדקדק ולוקח את האתרוג -!! וכאן הכל שקט"! תם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדושוא"על יסוד הרעיון של עם ישראל , "והיה מחניך קדוש"

 ההבדל בין יהודי לגוי הוא בפרט -! ?"האם זה נקרא יהודי", שם אינו מקפיד כל כך,  עד ענייני הקדושה-הכל , יש לו סוכה עם מעמיד דמעמיד, הכי יפה

 אם יש כיסוי כמו שנקבע על ידי -ש "כות הצניעות הבעל מתברך בעושר וכבוד והילדים מתברכים בתורה וירבזוהר הקדוש מבואר שבז; בענייני קדושה

 -ץ משמר התורה היא עוברת על דת יהודית "ל שהעוברת על פסקי בד"ש וואזנר זצ"ל והגר"ש אלישיב זצ" וכפי הוראת מרנן הגרי-ץ משמר התורה "בד

     ".אז יהיה הצלחה וסייעתא דשמיא
  

כאשר , הבעיות מתחילות כבר בגיל צעיר): "138' עמ" הנסיכה היהודית"הובא בספר (ל "א בזה"ג רבי יצחק זילברשטיין שליט"וכדברים האלה זעק הרה 15

 אני למה שרק! גם החברה הטובה שלי הולכת בבגדים כאלה, אמא: "ומתרצות את עצמן באמרן, ילדות לובשות בגדים שאינם תואמים את כללי הצניעות

התשובה ? ומה צריך להשיב לה...". גם בת הדודה הולכת כך וגם הדודה בעצמה? שאינם מתאימים לאופנה החדשה, איראה כמי שהולכת בבגדים מיושנים

אבל 'מרי גם אז תבואי ותא, ל"וכי אם תיראי את חברתך הטובה או את בת דודתך מחללות שבת או עוברות על איסור טרפה רח, בתי: "פשוטה מאין כמוה

  .ד"עכ! ?יש מה להוסיף על תשובה כזו. זה הכל! '?החברה הטובה שלי עושה כך
   

בו רואים ) הגליון אינו מופיע שם' מס (43' עמ" בתוך המשפחה "-" משפחה"במוסף בטאון , איקלע לידי גזיר עיתון ממדור ייעוץ, ומענין לענין באותו ענין

ועוד משהו !... חכמה ומחכימה, מנחם יקרה' שלום ב: "והעתקתי הלשון, ות נגרמת כתוצאה מהכשר הלזבפועל איזה דאבון לב וקלקול מסורת הדור

לפני האירוסין ביררנו . כבר ביום הראשון של השבע ברכות עמדנו המומים כשראינו את הפאה הארוכה שלה. שמציק לי אפילו יותר מהבעיה הראשונה

חלק מההופעה שלה . תה רושם כזה והמשפחה שלה מוכרת כמשפחה תורנית ומקפידה על קלה כבחמורההיא גם עש, עליה ושמענו שהיא בחורה צנועה

שלום לך ): "ל"להלן התשובה ממוסף הנ". (יישר כח מרים... ?מה עושים ואיך. ובעלי טוען בתוקף שאנחנו צריכים להעיר לזוג על כך, ממש נוגד את ההלכה

הורים רבים מרגישים כאובים מאוד לאחר שהכלה . אנחה עמוקה פורצת מלבי למקרא הדברים. ית הצניעות בעי-השניה ' באשר לבעי....מרים היקרה

כי . אותם ואת בני ביתם. הרי שהיא מכשילה אותם בתוך ביתם, כי מעבר לכך שהכלה עוברת על הלכה. שהכניסו לביתם לבושה בצורה הנוגדת את ההלכה

אלא שהיא , ולא עוד. אבל כשהיא פורצת גדרי צניעות היא מכשילה את כל מי שנמצא בקרבתה, את עצמהע היא מכשילה רק "כשאישה אוכלת חזיר ל



כי פרסה איננו "ל " הול:ל"וז)  ד,ויקרא יא (" מעלה גרה הואאת הגמל כי"על הפסוק כלי יקר  ולהמליץ את דברי הובענין זה יש להסמיך .ג

 ?"כי אינו מעלה גרה"ל "לו ה,"כי מפריס פרסה הוא" ובחזיר אמר ! שזה עיקר טעם אל הטומאה וכן בשפן וארנבת קשה זה?"מפריס

ר "בר(ן כדרך שאמרו בעשו שסימן טהרה שבכולם מוסיף טומאה על טומאת וביאור ענין זה ?ולמה התחיל בכולם בסימן טהרה שלהם

 ותוכו מלא תוך ומרמה וזה מורה על כל מי שאין תוכו כברו כמדת שנמשל לחזיר שפושט את טלפיו להראות כאילו כשר) סה א

י על פסוק ולא יכלו " כמו שפירש,המראים את עצמם כשרים והמה בלי ספק גרועים מן הרשע הגמור שתוכו וברו שוין לרעההצבועים 

כ הפרסת פרסה בחזיר הוא סימן טומאה לפי שבפרסה זו הוא יכול להטעות הבריות ולהראות כאילו " וע,) ד,בראשית לז (דברו לשלום

מ הם מולידים תכונה רעה זו בגוף האוכלם "פ שכל מדות אלו אינן שייכין בבהמות מ"ואע, פך זה בגמל ושפן וארנבתי וכן בההוא כשר

  ".להיות מן כתות הצבועים המראים את עצמם כשרים כמו עשו וחביריו ) ג,פ ירמיה ב"ע(כי כל אוכלם יאשמו 

מאת הרב אליהו פסח " עוז והדר לבושה"מקורות לספר " (לבושה של תורה"זעק על כך בכאב עצור בספר המקיף צאו וראו מה ש. ד

' עמ' חלק א) בהסכמות נלהבותבאו עליו בארוכה , ה"ח זצוקללה"א ולהבחל"א אשר מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"פאלאק שליט

 נהפכו להכשרים על כל מיני - ז עליהם "ולדאבונינו ההכשרים שניתנו מהבתי דין שאין השערות מהודו ואין חשש תקרובת ע": ב"שי

י יוצרי הפאות ולא מהני כלל מה שכתוב באותיות זעירות למטה מההכשר להודיע שההכשר הוא על מקור "חטאים שנעשים יום יום ע

  .ל" עכ".דהציבור הרחב אינו קורא הכשר אלא מקופיא בעלמא, רות ולא על יצירת הפאה עצמההשע

א שפסק "ש אלישיב שליט"ושמענו ממרן הגרי": ל"ב וז"קי' עמ) ע"ב תש"ב(על דין כיסוי הראש " דברי שלום"כ בספר "כ ג"וראה מש

  ".16צניעות ובמניעת הכשלת הרבים בהרהורי עבירהכי אין שום היתר לתת הכשר לפאות שאינן עונות לדרישות ההלכתיות ב

לאחרונה "): ד"ו סיון התשס"ט, בעצרת האלפים בככר השבת( לאמר א"משה שטרנבוך שליט' הגאון הגדול רעק מרן הביא עוד מה שזו

ת אלו על שום בפאווזה כבר גרם לנשים שלנו כשרואות הכשר מרבנים הם חושבות שאין עוברים ! נותנים הכשרים על פאות פרוצות

גם לפני זה היה , וזה גרוע מהכל, ולדאבונינו הפירצות באים היום עם הכשר... ההכשרים בזה הם פרצה גדולה בכלל ישראל... איסור

  ". 17 ...פריצות אבל לא עם הכשר

                                                                                                                                                                                                           

לא אי הנחת תפילין ולא אוכל לא כשר , לא חילול שבת". פן יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך: "כי כתוב. גורמת לסילוק השכינה בביתה כמו בבית חמותה

מלכתחילה , היות שמדובר בגורם המביא להשראת השכינה או לסילוקה, לפיכך.  מסתלקת השכינה-ן בו צניעות רק ממקום שאי, גורמים לסילוק שכינה

: אלא יש לשאול אותה בפירוש עוד לפני גמר השידוך, או שהיא נראית צנועה בבחרותה, אין להסתמך בבירורי השידוכים על כך שהבת באה מבית טוב

הוא לא , אם הבחור רוצה דירה, וכשם שבענייני כספים? האם את מודעת להלכות? מה המושגים שלך בצניעות? איך את מתכוננת ללכת אחרי החתונה

כך גם ביסוד , כדי להיות בטוח שיקבל את מה שהוא רוצה, אלא הוא דורש ומבקש וגם מחתים, מסתפק בכך שיש להורים כסף והבחורה רוצה גם דירה

  .    וקבל האמת ממי שאמרו, כ"ע". אלא יש לדבר לפרטי פרטים... ' על משהו מעורפל שההורים והיא גם רוצים וכואין לסמוך,  הצניעות-היסודות של הבית 
  

פורסם בעיתוני המחנה ( בעניין פתרון בעיית הנוהגות בפאות זמנינו  מחזיקי הדת בעלזאיןדת מכתב בי - דוגמא בפועל שאפשר לדרוש כן -וראה  16

מעוצבות , ...מבית גלית איטליה דגם" רוז"שקו ייצור מיוחד לפאות , הננו מאשרים בזהא "ק ירושלים תובב"ק פעיה"לפא "עשתאלול ב "ד כ"בס" ):החרדי

ק "בהוראות והדרכות מורי הוראה דקהל מחזיקי הדת בארץ ישראל ולפי הנחיות כ, י נשות חסידי בעלזא"י הוועדה לעניני צניעות שע"נבדקו ע, באופן צנוע

נוגעת בלבם ובונות את יסודות ביתם וחינוך צאצאיהם על אדני התורה והיראה וחסידות ' אשר יראת ה, ש"על נשות אנ, לאור האמור. א"טר שלי"אדמו

יזכו לרוב נחת מכל יוצאי חלציהם ותשרה , ובזכות השמירה על גדרי הצניעות וקדושת הבית. לרכוש את הפאות מקו ייצור זה, הנוהגות ללבוש פאות בעלזא

ל מצורפת תוית המאשרת את המלצת "לכל פאה מקו ייצור הנ. ב. נ -ר הרבנים " חתימת כת- בברכת כתיבה וחתימה טובה. בביתם כל הימים' רכת הב

  .כ"ע". ק"בארה י נשות חסידי בעלזא"י הועדה לעניני צניעות שע"מאושר ע"ל "הוועדה לעניני צניעות הנ
  

בית 'בעל ה[ל "ר זצ"אכתוב כלל גדול שגילה לי אז האדמו: "ט"עמוד ל" רבה דעמיה"ל בספר "ג הנ"יד הרהומענין לענין באותו ענין ראה מה שהע 17

וגילה , מ כעת לאחר פטירתו אין צורך עוד להסתיר הדבר"מ, ואף שביקש ממני לשמור הדברים בסוד, בענין החומרות שמחמיר לעצמו, ]מגור' ישראל

רק מאחר שמצוי שמנהגיו מתגלים לחסידיו אפילו אם , והוא מוכן ומזומן לכך, דעות ושיטות וחששותשבעצם משתוקק מאד להחמיר לעצמו ככל ה

כיון שאם יחמיר אפשר שחלק מהחסידים לא יתנהגו , לכן הוא שוקל תמיד אם כדאי לו להחמיר אפילו לעצמו, ורבים נוהגים כן אחריו, משתדל להסתירם

  . שידמו שאינו אלא מחמיר מדי, הגו המנהגים שתיקן לרבים אפילו החשוביםוחשש ששוב לא ינ, שידמו שזה קשה, כמוהו
  

ומשער שחלק מחסידיו בערי הארץ לא ינהגו כן ושוב לא ירצו לנהוג כמנהגיו גם , ל מחמיר בזה"א זצ"והציע לדוגמא שימוש באלקטרי בשבת שהחזו

שעיקר החומרות וסייגים , וסיים אז שבחר לעצמו כלל גדול. יר אפילו לעצמוויצא שכרו בהפסדו כשמחמ, שידמו שמחמיר יותר מדי, במנהגים חשובים

, שזהו העיקר בדור הזה, ובזה לא איכפת לו אפילו שחלק ניכר לא יכלו לעמוד בו, ובזה הוא דווקא מחמיר מאד, בדורו של משיח הוא בתיקון מידת היסוד



 

באים להכשיר '  כוומה גדלה העוולה": ל" בזהא"שמואל אויערבאך שליט' רהגאון הגדול ועוד העתיק שם מכתב מפורש מאת מרן . ה

'  ר מאת הגאון הגדולוכדברים האלה שמעתי". עורומסייעים בזה לעוברי עבירה ועוברים על לפני , ל הגורמות מכשול גדול"פאות כנ

צ העדה החרדית ורב "מוא "עמרם הופמן שליט'  והגאון ר,"זהו מסייע לידי עוברי עבירה"ש" משנת יוסף"ס " מחא"יוסף ליברמן שליט

שלחו למכשירים בקשה שיתנו הכשר רק על פאות " הועד למען טוהר המחנה" שמהעיד לי, ו"ק ירושלים ת"צבי פעיהוה שכונת נ

הרב יעקב ישראל לוגאסי ב ש" כיוועוד שמעתי .והעלו חרס בידם ללא קבלת שום מענה, קצרות ושלא יתנו הכשר על פאות ארוכות

 שחששו  אחרשבאותו זמן ששמע "מראות הצובאות" ספרו על צניעותוידוע גם ,  שלוהרביםזיכוי הנודע בו "מירושלים תא "שליט

אמרו לי ח "תוכמה , וכל הלילה ישב ובכה,  לא יכול היה להירגע,לפאות לכל סוגיהם" הכשר"ב נמצא  ששוז והסירו הפאות"לענין הע

לענות מלשמוע כאבן פלא שאטומים הם כ לא "וא, כל פאה' כשרות' על ים דולר שמקבלים הם כמה עשיריותואמת נודע .ב"כיו

לו עיני  שהרי אפי-כידוע ליודעים ו, )ה"ב מ"אבות פ (נה ולא הבישן למדק המשהיפך פס, הצניעותמכשול ולהתייחס לכל דבר הנוגע ל

  "...עורלפני "עובר על " עור" שומי יפיס -ק "כפסק דין התוה -" יםעור"הרי מדובר כאן ב ו- השוחד עורחכמים י

שמענו ": ו"ק ת"ירושלים עיה" תהלות ישראל"ד "רב ביהמצ "להגה) ו"מ' ד עמ"ושלים תשסיר" (התנערי מעפר קומי"אה בקונטרס ור. ו

והמוכרים היום אחרי השגת ההכשר מביאים הרבה יותר מהפיאות , מעסקני צבור שהמצב התדרדר מאד דווקא עתה אחר שיצא ההכשר

כי נעשה עכשיו הרגשת היתר על הפאות ,  לא מבדילים וקונים מכל הסוגים הפרוצים בלי הגבלהכ"וגם הקונים כמו, היותר בלתי צנועות

ז אבל לא לגבי "והנה כפי ששמענו כתוב על ההכשר שההכשר הוא רק במה שנוגע לאיסור ע... הלא צנועות מכיון שיש עליהם הכשר

שאין בו שום , רסם שיש לזה הכשר לגבי מה שנוגע לבשר בחלבויפ, ויש להעיר שהרי זה דומה למי שימכור בשר חזיר, צניעות הפיאה

וראוי לכל , או לגבי חמץ בפסח שאין בו חשש תערובת חמץ אפילו במשהו, וראוי לכל המחמירין באיסור בשר בחלב, תערובת חלב

      ...". ועל כן הרי זה כשר למהדרין מן המהדרין, המהדרין באיסור חמץ בפסח ואפילו מצה שרויה אין בה

חמירי מלאו , הרבה לאוין"ט ש"ח סק"א סימן שכ"כ המ"י מש"נכון הוא עפ,  חטא פאות הטריפה לחזיר וחמץ בפסחדימהוהנה מה ש. ז

ע שם סעיף "שו ("ואין אומרים נאכילנו נבלה, שוחטין לו, חולה שיש בו סכנה וצריך בשר"כ "שע, )שחייבים עליו סקילה(, "אחד דשבת

,  למאות ולאלפיםריבוי הלאוין שבלבושי הפרוצות, כ"כ בנידון הצניעות ג"וא). ז שם"ט ("ה עבירה בכל כזית וכזיתבנבלה יעשכי ", )ד"י

מצוות עשה ימים ושנים טובא חמור וביטול " :יג' ח סי"ת צמח צדק או"ראה גם שוו(, ל" איסור סקילה של חילול שבת רעולה ועובר על

ודין , )ל" עכ". חמור יותר משחיטה בשבת מהאי טעמא,ן דנבילה"ט בשם הר"סקא שם " ובמשכח' יותר מטריפה עיין באורח חיים סי

הנדפס בסוף ספר " דבר הצניעות"בקונטרס לדוגמא  ראהו! ול הנוחתים משמיא על מחננ"איומות רגרמא לריבוי הצרות והמכות ה

הרי חזיר וחמץ , צא וחשוב !טא הנורא של לבושי פריצות על ח שמונה שם שבעה עשין ושמונה לאוין ושתי ארורין,"משבצות זהב לבושה"

ובודאי חשוב מאד כל החיזוקים . פ"חמירתא מעבירה שבסתר עכ, והרי ידוע שעבירה אפילו קלה שבגלוי, בפסח היו אוכלים בסתר

, סייעת בהכשר למהדריןועוד עם יד מ, ל נמכרים במחנינו"אבל כל זמן שהדברים הפרוצים הנ, והדרשות שמפרסמים על חיזוק הצניעות

: א,וראה שבת דף קלט ! הדרוש לעשות טיפול שורשבמקום, ז דומה לסתימה ועוד סתימה"הרי, )פ"כראוי עכ(באין פוצה פה ומוחה 

.  ישראל מתייהרים בבלורית ובמלבושי יהירות כפרשים הללו-אי בטלי יהירי : "י"ופירש, "אמר רב פפא אי בטלי יהירי בטלי אמגושא"

  ". 18 יבטלו מסיתים ומדיחים המשניאים אותנו- אמגושא בטלי 
  

                                                                                                                                                                                                           

והמחמיר לעצמו לצאת מכל , ע"אבל בשאר חומרות העיקר לשמור כדין השו, על העברואמר שגם בזה הלא הוא מחמיר רק להבא ולא בתיקוני תשובה 

  .ל"עכ". עד כאן תורף דבריו, אבל בלי רעש ובצנעה דווקא, חששות תבוא עליו ברכה
שבאה עליהם צרה או כי מדרך בני אדם לעבור עבירות גדולות ונעשים להם כהיתר וכ: "ל"ת פרשת בראשית וז"עה" חתם סופר"ומה יפו בזה דברי ה 18

דבר מה ומתעוררים לשוב אזי אינם זוכרים עוונות ההמה רק חושבים עבירות קטנות ההמה שאינם רק מנהג חסידות בעלמא ותולים בזה כל הרעות והצרות 

ת "ך רמז נפלא דתיבות אלו הם רויש להוסיף לכ', עקב'ואתה תשופנו ' ראש'הוא ישופך : בדרך צחות דברי הפסוק' ש שבזה פי"עיי". (ז נמנעו מלשוב"ועי

  ). ל"וד', העריות'
  

 ,ובעוונותינו הרבים רוב בני אדם נכשלים בעון הזה הנראה ונדמה להם שאין זה חטא כלל: "ל"ה וזהו ועשית כיור וז"ועיין בנועם אלימלך פרשת כי תשא ד

  . ש"עי".  שפוגמים בחטא זה,ואינם יודעים עד היכן הדברים מגיעים



  מאיסור חמורפושעים הציל הלכדי  , איסורשיש בהעשיית תקנתא איסור דין  -" והייתם נקיים "-' פרק ו

נים דומים ו בעני שכתבלפי מהי הלכה "יבואר כאן לפנינו עפזה ל דברים פרוצים ואסורים שענין עהכשרות פירצת ונחזור לעניננו בענין . א

ד שאלתו שנשאל מאופה "ע: "ל"וזכתב , ה איברא דיש"ד' סימן ד) פרידמאן( "לב דוד"ת "שו ב.י" וזה החלי בעזה,כמה וכמה אחרונים

ק המה ישאו בעצמם "בהיות בש, ק להטמינם אצלו בתנורו"ב שיביאו לו תבשילין בכל עש"אם מותר לו לקבל מבעה, יהודי כשר

ה לדון דאין בזה "ש כת"מ, תשובה. ד שאלתו"עכתו,  לא תתן מכשול הוצאה מרשות לרשותעורא על לפני תבשילם לביתם ויעבור הו

ע הוא שאנו " לפ דאיסור,כ אין זה כלום"במח, יען אנשים אלו גם בזולת זה המה מחללין שבת,  כיון דלא קאי בתרי עברי דנהראעורני לפ

פי מה שכתב כבוד  דיש לדון ל,איברא, )ש"עיי' כו( ה חשוד לעבירה זו"אף שהוא בלאמוזהרין שלא יבא שום יהודי לידי תקלה על ידינו 

 טענת המתירים לומר שבלאו הכי המה פושעים -ובענינינו  [, דאנשים אלו גם בזולת זה המה פושעים לחלל שבת,תורתו הרמה

ם ליכא איסור משום מסייע ידי עוברי "ר או עכו מודים דבמומולי עלמאדכ) ו"א סק"קנ' ד סי"יו(ך " והרי כתב הש]להתלבש בפריצות

, םשין ובדגול מרבבה שם כתב דלאו דוקא מומר אלא גם באינו מומר גמור אלא שהוא מומר לאותו דבר לעבור במזיד עי, עבירה

   ".ו' ב סי" חדורא תנינא מהאל ומשיבת שו"כ בשו"ש ג" וכמ,ובאמת דברים תמוהים הם

' ג בגמ"י דברי רשב"ך נכון בפשיטות עפ"ט כתב שדעת הש"כ' ח סי"אולק  חבית יצחקת "ובשו: "שההלכה למע שםסיק להוממשיך  .ב

מ " מ, אף דעל איסור כרם רבעי הוא שוגג, דהלעיטהו לרשע וימות,דאמר דבשאר שני שבוע אין לציין על כרם רבעי) א"ט ע"ס(ק "ב

 , דאין איסור משום מסייע,ש על איסור שהוא מומר בו" וכ,אר איסור אינו חייב להפרישו אף על ש,כיון דעל איסור גניבה הוא מזיד

 אלא שאנו , דשם בכרם רבעי ליכא מסייע מידינו ולא החזקת ידי עוברי עבירה כלל,ד"לענואין דבריו נראין  .דהלעיטהו לרשע עיין שם

דאין לנו לעשות ג "בזה שפיר קאמר רשב ו, באכילת איסור כרם רבעי אם יגנבו מהכרםי אדםדנים אם לעשות תקנה שלא יכשלו בנ

בחשש -[ באיסור כרם רבעי נכשלים ושלא יהי, ]איסור חמור דפריצות - ולענינינו - [אז איסור חמור דגזל תקנתא לפושעים העוברים 

מכשול  נתינת-  [רגזל היותר חמוכיון שבזה עדיין לא הועלנו להפרישם לגמרי מעבירה והוא יעבור על איסור , ]ז"איסור הנאה מתקרובת ע

איסור -[ האיסור גזל מורה שוותרנו לנגדו ,]ז"חשש תקרובת ע- [ כרם רבעי בזה שנבקש לציין על,ואדרבה, ]דפריצות והחטאת הרבים

-[הוסיף לו בעצמו איסור  ]לילך בפריצות-[לגזול ולאכול  ומי שירצה , ולזה אין לנו לציין כלל,]נתינת מכשול דפריצות והחטאת הרבים

) ה"ריש פ(מעשר שני ' מ במס"ם בפה"כ כוונת הרמב"וזה ג,  להתחייב בנפשו]דפריצות והחטאת הרבים- [ על איסור ]ז" תקרובת עחשש

נתינת מכשול -[ הגזל  לפי שעון]ז"חשש תקרובת ע- [שלא יבא לידי מכשול] לפרוצים- [ לגזלן ואין לנו לעשות תקנה"ל "שכתב וז

ל דצריכין לעשות תקנה גם " שפיר י, בזה הפרשה לגמרי מאיסורהכ היכא שאפשר שיהי"משא, ש"ו כמ וכוונת.ל" עכ,"יותר גדול] לרבים

' ובפרט כשתהי, ש"בההיא אמתא דהוי עבדי בה אינשי איסורא עי) א"ח ע"ל(גיטין ' כדאמרינן בגמלהפריש רשע העובר עבירה במזיד 

 אף שאפשר לו ,ז לפנינו"יק ידי עוברי עבירה כשידוע שיעשה איסור עיכ שאסור לנו לסייעו להחז"כש, י גרמא שלנו אף שלא בפנינו"ע

  ". לב דוד"ל  ה" עכ)".א"ע' ז ו"לע(א "הריטב' כ בחי"וכ, לעשותו גם בלי סיועתינו

 - ו  היינ-  ולענינינו .אז שייך לעשות הכשר ותקנה, שרק היכא שיהיה הפרשה לגמרי מאיסור, והנה דבריו האמיתיים מדברים בעד עצמם. ג

הנוהגות לחבוש פאה צריכות "שאחד הסעיפים קובע ש" (משמר התורה"ד "שרק אם יהיה ההכשר באופן שיצייתו לתקנות בי

: כ להמנע מכל דבר שמטרתו לשוות לפאה מראה טבעי כגון"ע, שלא תראה כפנויה אלא יהיה ברור וניכר לכל שהיא נשואה: להקפיד

שעל כגון דא (שלא תיראה הפאה פרועה וכן לא ארוכה . תסרוקות כדרך הנערות. פתשביל לבן או צבע הרשת כחיקוי לצבע הקרק

מצד .  האורך המקסימלי לא יותר מכיסוי הצוואר ובשום אופן לא יעבור את קו הכתף- מאחור ). התבטאו גדולי הדור שזה פריצות

אבל בלאו הכי הנה , ז החמור"נה להסיר חשש עאז שייך וטוב לעשות תק, )כ לשון הסעיף"ע". הפנים השערות לא תכסנה את הלחיים

  . אם תקלה יוצאת מזה, אין אנו רשאים ליתן תקנה

 דודאי אם נתיר אפר ,אמנם נראה דלמגדר מילתא יש לאסור: "ה אך יש"ג ד"ד סימן קי"ב יו"חת מלמד להועיל "שוועיין עוד ב .ד

כי יחשבו  ,]ל"את נשמתם רח-[  את גופםהרבה יצוו לשרוף, הקברותלקבור בבית  ]ז" מצד ע- חפצא דפריצות - ולעניננו - [ השרופים

ל "בן אמוזג בספר הנ' אלי' מה שכתב רלזה ראה וכדומה  ,ובודאי אין להחזיק ידי עוברי עבירה בדורנו, כ"שמותר או שאין האיסור גדול כ

מ "מ'  שאין דעת חכמים וצדיקים נוחה בזה וכוהא ודאי' אמנם אם נכון וראוי לתת להם מקום בבית הקברות שלנו לשרוף וכו": ל"וז

ונודיע , ת"מדוע שלא נתיר מצוה רבתא של קבורת המת שהוא עשה ול, אם נכונים דברי המכשירים,  ולענינינו."ל" עכ.' וכו"סיוע מיקרי

, ן קבורת המתד הוא רק לעני"ומעשה בי, בפירוש וגם נכתוב באותיות קטנות שאין במעשה הקבורה שום הסכמה לשריפת הגוף



 

מה שנוגע כאן הוא איך מתפרש הדבר אצל , ד בכוונותיו הטובות"שאין משנה כלל מה יכוין הבי, והביאור פשוט הוא לכל בר דעת נכון

, "שמותר או שאין האיסור גדול כל כך"ואז ברור כשמש שמקבל את הדברים באופן שנראה לו , הצבור ואיך הוא מקבל את הדברים

  ".    שאין להחזיק עוברי עבירה בדורנו" על זה האיסור החמור חל" בודאי"כ "וא

אין , ח דאם נעשה תקנה לעבירה אחת ומתוך כך יעשה אחרת"א סימן קע"חש קלוגר "ת טוב טעם ודעת להגר"שו בכ"וראה עוד מש

ו ויעשה "איסור הכשלת הצבור ח ימות ב- ולענינינו -[ ואמרינן בזה הלעיטהו לרשע וימות ויעשה גם השניה ,אחראים לכך גם מעיקרא

וכלל זה נצרך לדינא ": ומסיים שם, ]ז אם על ידי כן יבוא לאיסור פריצות"או ההיפך שימות באיסור חשש ע, ז"גם איסור הנאה מע

  ".בכמה מקומות

ש שהוא גזלן ממש "וכ. ב גרע מעני המהפך בחררה שנקרא רשע"הנה הדין פשוט שהשו: "ה הנה"ד' ד סימן ד"ז חיו"כ באבנ"ועיין ג. ה

משום שלא להחזיק . ]להכשיר ולקנות ולפרסם -" זבחי התועבה" ב- ולענינינו - [לאכול מזבחו וממילא אסור. ב האחר"שגוזל זכות שו

ויותר ].  ממנו- ' כשר'אפילו , בעצם קניית בשר") לכל הפוסקים "- ללא חולק (והיינו שיש איסור -[ וזה לכל הפוסקים. ידי עוברי עבירה

ם לפסול שחיטתו "ג פסקו כהרמב"ש והפרמ"והתבו. ע שני דיעות"ובש. ם מאחר שהוא מומר לגזילה צריך לבדוק לו סכין"מזה להרמב

ועיין , ש"רואף אנו נאמר שמי שאינו נאמן על הצניעות ודאי אינו נאמן גם בענין אחר הטעון נאמנות וי". (גם בדיעבד בלא בדיקת סכין

המפקפק בנאמנות המשגיח לגבי השגחה על יין השייך לבעלי , שעב' ג עמ" חיל" מליובאוויטש זצק"הגה ק"כמ" אגרות קודש"כ ב"ג

המשגיח ' נאמנות'הנה גם , "בנידון זה הרי זה חוכא וטלולא"שמלבד עצם ההשגחה ש, האונייה הנוסעת בחילול שבת בפרהסיא

  ). ש"עי, מפוקפקת

אסור לקנות שם , ז יכנע ולא יחלל"ועי, בגלל שמחלל שבת, כ שחנות שאם לא יקנו אצלו"ק גשפס' ח' ב סי"ח יד נתן ת"ויעוין עוד בשו. ו

ידעו את אשר עמהם , ז יפסידו"ועי, ה כאן שאם לא יקנו הצבור כלל בחנויות הפרוצות המלאים מכשולות" וה,)אפילו דברים כשרים(

פארק " "ספארי" לבעלי מחללי שבת בפרהסיא כדוגמת כל סיועד נג', וכאן המקום להתריע למען כבוד שמו ית. (ת"וילכו בתום בעזהי

ונם עורת הצבור בשתמהני איך מניחים א,  הנמצא במנוחה בתוך שכונות החרדים-"]זול בשפע" ["שפע שוק"ובפרט , "נחשונית", "שפיים

    ).ק בפרהסיה"בחילול ש' ת הרביםלהחטיא א'" קודש"ומלחמתו , ם לכל דבריו"שדינו כעכו, נבזה' מחלל שבת בפרהסיא'ידי בלסייע 

שאם , שכתב שם, ל"הנ]  מליובאוויטשר"ק אדמו"כ[ צ"הרהוצדקו דברי " :ל"ט בזה"ל' ג סי" חמנחת יצחקב כתב בסוף תשובת ה"כיו

חלק , יםקרוב לודאי שעל כל פנ, ק"וימנעו מלנסוע באניות הנוסעות גם בש, ישמעו להוראות מורי הוראה בישראל, חלק גדול של נוסעים

וגם לפנות אל , כל מה שביכלתנו, ובזה החיוב עלינו לעשות בזה, באופן שביום השבת קודש ינוחו, יסדרו זמני נסיעתן, מאניות ישראליות

  .ל"עכ. "כאשר ידעו מה שלפניהם, ואולי ישמעו ויצייתו לדברנו, להזהירם על זה, בעלי האניות

,  שאם חלק גדול של לקוחות,גבי צניעות] אן המדובר על תוככי מקומות ושכונות החרדיםשהרי כ, ש" ויותר מזו במכ- [ודכוותה ממש . ז

, פ חלק מהחנויות"קרוב לוודאי שעכ, מלהכשיר ומלקנות בחנויות המוכרות גם פאות פרוצים, וימנעו, ישמעו להוראת מורי הוראה בישראל

" ע לא תתן מכשול"לפנ"מצד [ובזה החיוב עלינו . פיאות צנועות, באופן ששומרי הקדושה יוכלו לקנות אצלם בלא חשש, יסדרו סחורתם

ואולי ישמעו , להזהירם על זה', מכשירים'וגם לפנות אל בעלי החנויות וה, כל מה שביכלתנו,  לעשות בזה"]ע"עוון הגדול לסייע ידי עו"ו

  . ל"ויצייתו לדברינו כאשר ידעו מה שלפניהם כנ
  

  פרוצים וחנויות אר בו דין נזקי שכנים מצד שכנים יבו -" הרחק משכן רע" - 'פרק ז

ד איירי על תוך "דהא בנידו! ד על הפרעה מדין נזקי שכנים" ולתבוע אותם לבי,ובנידון דידן אפשר הרבה למנוע מלהשכיר להם. א

ד "ע" :ל"ט וז"ג סימן ל"יחציץ אליעזר ת "כ בשו" ודכוותה מצינו ג. סמוך ונראה לבתי כנסיות ומדרשותובכמה פעמים, שכונות החרדים

אשר יפתח את ]  למחללי בנות ונשי ישראל להפקיר מצב צניעותם- ולענינינו -  [פ דין להשכיר חנותו למחלל שבת"שאלתו אם מותר לו ע

וככל האמור שייך גם :] "ולאחר האריכות מסיק להלכה[? "בפרהסיא] הצניעות-[ויחלל בה את השבת ] כל ימות החול-[החנות בשבת 

וגם מפני הדגשת , וגם כשקשה לו למצוא שוכר אחר, ועל כן אין להתיר גם כשימצא למכביר לשכור חנות אחרת, ל כגון נידון שאלתנוע

איכא בזה מכל מקום משום גדר של , אם החנות קרובה יותר לשכנים אחרים' ואפי. הנימוק שזה לא באקראי בעלמא כי אם בתדירות

.  את חייהם הרוחניים]מידי יום ביומו-  [יד לזכות אותם כביכול בשכן רשע כזה שימרר מדי שבת בשבתו לחברך לא תעב,דעלך סני ואסור



כ יכולים המה למחות בידו מעשות זאת להשכיר "א, דמכיון שהמדובר שהשכנים וכן גרי הסביבה המה יהודים חרדים, ונראה להוסיף

ו שהשכנים יכולים למחות זה בזה "קנ' מ סי"ר זה מהדינים המבוארים בחוונלמד דב, מדין נזקי שכנים] הצניעות- [חנותו למחלל שבת 

כ על אחת כמה שיכולים "וא, ש"וכן כל שהקול מזיק להם וכדומה כיעו, 'משום ריבוי הנכנסים והיוצאים וכן לא להשכיר לשכזה שירבה כנז

 אשר בהרבה ,גמת נפש רבה ומיתוח עצבים קשהלמחות שלא להשכיר לשכזה שישתמש בו באיסור ואשר יגרום להם בפעולת איסורו ע

ה יגרום להם בתמידות מוסר זש, ועוד זאת. פעמים עולים המה הרבה יותר מאי הסבילות של ריבוי נכנסים ויוצאים או קולות פטיש וריחים

 למחות ולהוכיח למחלל ]מידי יום ביומו- [כליות וטרדת רעיונות אולי אינם יוצאים די מספיק דין המחאה שצריכים מדי שבת בשבתו 

הוא גם גורם מפריע בחינוך  -ואיך שהוא ,  גם מופרע העונג שבת שלהם ונהיה מועב אוירת השבתןכדי יל  וע,השבת שיפסיק את חילוליו

ולכן הדעת נותנת שהשכנים , ]ו"לשמירת הקדושה ולפחוד מלחללה ח הוא גורם מפריע בחינוך-  [בניהם לשמירת שבת ולפחוד מלחללו

ומסתבר על .  בפרהסיא]הצניעות- [פ הדין למנוע אותו שלא ישכיר חנותו לשכזה אשר יחלל בה את השבת"י הסביבה יכולים בודאי עוגר

אבל . ל"כפי שהיה רגיל בחו, ל המה כשהמדובר בלהשכיר ביתו או חנותו בסביבה נכרית"כן לומר שכל דבר הדיונים שבאו בזה בספרים הנ

 ,)ל"שחוץ מהפקפוקים וחששות האיסורים שישנם בדבר הזה כשלעצמו וכנ(ע יודו "כ חרדית כו"מכשבלהשכיר בסביבה יהודית ו

, בפרהסיא] הצניעות- [פ דין שלא ישכיר את חנותו למחלל שבת אשר יחלל בה את השבת "שיכולים השכנים וגרי הסביבה למחות ע

- [ שיפתח את החנות בשבת]הצניעות-[ חנותו למחלל שבת מכל האמור נראה ברור להלכה שאסור לו להשכיר.  שכנים- מתורת נזקי 

כ לשון "ע ".ולשומע תבוא ברכת טוב, ל"וד,  את השק ומידו תבקש]הצניעות- [וישמר ויזהר מזה פן תחגור עליו השבת . ]מידי יום ביומו

  .' וכוכ פליאה דעת על זה שאין תובעים אותם" וא".ציץ אליעזר"בעל ה

שעל ארבעה דברים יכול ) ו"ה סל"קנ' מ סי"חו(ע "שושהביא את דברי ה' ב אות י"פ הצניעות והישועה ספר בענין זה בשוב מצאתי. ב

 שאסור לומר ,ריח בית הכסא. ב,  שהוא ההיזק לנפש מראיית הפריצות,היזק ראיה. אואלו הן , משום שחשיב נזק, לכוף לעשות מחיצה

וכן אסור להריח מבשמים , ם פריצות אסור לומר כנגדה דברים שבקדושה והכי נמי במקו,דברים שבקדושה במקום ריח בית הכסא

כן דרך בעלי התאוה מלכלכים ברפש ויורדים מטה מטה  , הוא עפרורית הקרקע ולכלוך,אבק. ג, )א"ס כ"ע ר"ע אה"שו(שעליה 

). א"כ, קהלת ג( האדם הוא למעלה כי רוח בני, לא יסבול הלכלוך והשפלות הבזוי ובעל נפש, ל"להתבזות בהתאוות הרעות והמאוסות ר

על ) ה, ו"ר כ"ב( שהרי אמרו ,ל" שהבעל נפש מרגיש שהעולם מתנדנד ומזדעזע מהפריצות והעבירות המאוסים ההם ר,נדנוד הקרקע. ד

, ריצותודאי מוחין ביד הפורצים שימנעו מהפ, ד יפה"פשיטא נמי דאם כח ב"ומסיים שלכן , ל" רה מאריך אפו חוץ מן הזנות"הכל הקב

      .כ"ע, " ולחזק עושי מצוה שמשתדלים ונזהרים בצניעותי תקנות ועצות לבטל הרע"פ חייבים למחות ע"עכ, א למחות בכח"וכשא

פועלים שהוזמנו על . שאלה": ל" וז,תקפ'  עמא"חא "שליט יצחק זילברשטיין להרב עלינו לשבח סוף ספרבת ש"בשוהלום ראיתי עוד ו. ג

לכאורה נראה שהוא צד בדבר והוא בעל דבר : "והשיב? האם זכותו של השכן לגרשם. עו לעבודתם בלבוש שאינו צנועידי שכן פלוני והגי

על כך , ה שתבע את שכנו לדין תורה'זלמל' ומעשה שהיה אצל ר. י שלא מזיקים לו בפועל כי אם ברוחניות"ואעפ, וזכותו לגרשם, על כך

שבזה ששכנו , נמצא אם כן. אלא בגלל חילול שבתאומרת אין הדלקה מצויה : שבת דף קיט' במס' ונימק זאת משום שהגמ, שמחלל שבת

     .ל" עכ".גם אנו נאמר שאי צניעות של פועל פוגמת ומזיקה לשכן ולכן זכותו לסלקו. כי גם שכנו ינזק מזה, מחלל שבת הוא מזייק לו בכך
  

  סור נתינת היד לפרסומם הפאות ואיבו יבואר דין פרסום -" פרסום כהלכה" -' פרק ח

צריכים , ירת הפאות נפרץ מאודכשהמצב בשטח מכ) לעת עתה(והנה גם בענין פירסום הפאות בעתוני הפרסום יש לדעת שכיום . א

ו יכול "חהנה אם , באופן שאין מפורט שנמכר שם דברים שאינם ראויים' ואפי, ליזהר שלא לתת יד לפירסומים אלו שאינם ראויים

וכדמשמע ברור כן יוצא , לפרסם אצל מפרסמים אלו,  וליתן יד לזהו לפרסם כזאת" אזי ח,ו פאות פרוצים"רים חלהשתמע שמוכ

' ג להודיע שהמכירה היא אך ורק לפי חוקי תורת ה"שאם לא מקדימים בכהל "ז אויערבאך זצ"ת מנחת שלמה למרן הגרש"שומפורש ב

ק ומוכרים רק דברים "ואפילו אם באמת נשמעים לדין תוה, ע עוברי עברהאז יש בזה משום הכשלת עיור וסיו, ותקנות הצניעות

 . אסור לפרסם כך- וכהיום בקלות ניתן לשער כן -מ אם הוא באופן שנשמע מהפרסום שאין זה כך "העומדים בתקנות הצניעות מ

, י להיות להם יתר הצלחהראו' בדברים שבדרך הטבע הי' ל שכמה וכמה טוענים על דלדול פרנסתם אפי"ועצה טובה נמי קמ

ל נגד דעת גדולי "מזלזלים בשיטתיות ובמופגן רחה אצל עתוני פרסום דרכם היה לפרסםתשובה האמיתית לזה היא שהו

ודין גרמא ,  מחטיאי הרבים סחורה פרוצה שללפרקים קרוביםשזה דרכם כסל שמפרסמים , ישראל גודרי גדר ועומדים בפרץ

 נטפלים לעושי מצוה ומפרסמים בשאר אופנים כגון אצל אלו הנמנעים לפרסם נה להם היוואילו בי .להם שמומנם הפסידו



 

צדקה הארגוני פרסומי על גבי  או שיפרסמו ,ל"זצ י"ל ומצוי הוא כשהבעלים הם מאחינו בני ספרד הנשמעים לפסק הגרע"הנ

כשמפרסמים כ " משא,ם לעת מצוא אותיזכרו אותם על חסדם וטובם ויוכירושתושבי השכונה יועילו ובכך  ,שבשכונתם

   .כמעט גם בדרך הטבע אזי לא יועילו , כדומן ובטלים בשישים בפרסומים אחריםבעיתונים שנזרקים

' היתר'כ יש " וא-[אשה שבעלה נמצא בעיר " ):'ס'  ערכי רפואה עמשלחן שלמהוהובא גם בספר (ה "ל' א סי" חהמנחת שלמהל "וז. ב

 כיון ,ג איסור יחוד אפילו אם המתיחד יודע שהבעל כן נמצא בעיר"מסתבר דיש בכה, ה שהלך לעיר אחרתאלא שטעתה וחשב, ]בדין יחוד

, ג איסור יחוד"אך אפילו אם נאמר דכיון שלפי האמת הוא כן נמצא בעיר ליכא בכה, שלגבי דידיה לא נזכר בשום מקום דמסתפי מבעלה

דנראה שאסור ודאי ,  אסור אם הוא אינו מגלה לה והיא אינה יודעתכיהלו פי א,מ נראה דאף שהאיש המתיחד עמה יודע שבעלה בעיר"מ

א "ב ע"ליתן לחברו בשר טלה אם הלה חושב שהוא חזיר ורוצה לאכול בשר חזיר כיון שגם על זה בעי סליחה וכן מבואר בקדושין דף נ

פ שחושבת " כיון שהיא אינה יודעת ומתיחדת אע,נ גם כאן הרי הוא מכשיל את האשה במחשבת פגול של איסור יחוד"וה, ה דמחיל"תוד

אם מהפרסום משמע שהמכירה היא , )לכל הדיעות( שאסור לפרסם על פאות אפילו צנועות ממש -נ לענינינו "וה[. "שאין בעלה בעיר

ואיסור מסייע ',  עיניכם כוואחרי' ז הרי מכשילים את הבנות והנשים באיסור פיגול של ולא תתורו וגו"כי עי, אפילו על פאות שאינם צנועות

  ].לעוברי עברה

פ שהיא יודעת שבעלה בעיר ומותר מן הדין "וכמו כן לענין איסור יחוד במי שנכנס אצל אשה אע" ":מנחת שלמה"וממשיך שם ה. ג

וד פתח שהוא וכן אם היחוד הוא בהיתר מפני שיש שם באותו הבית ע, ה היא חייבת להקדים ולהודיע לו שבעלה בעיר"להתיחד עמה אפי

ג "מ אם הוא בכה"כ אף שהמתיחד עמה אינו מקפיד ואינו שואל כלום מ"דאל, ה היא חייבת להקדים ולהודיע לו על כך"ר אפי"פתוח לרה

והדבר צריך , שמצד הדין היה צריך לשאול נמצא שאם היא לא תקדים לומר לו הרי היא מסייעת ידי עוברי עבירה ומכשילתו באיסור

ז "וע, "סור ודאידנראה שא"שהרי בתחילת דבריו כתב ,  דמדרך ענוה כתב כןד שהדבר צריך הכרע נראה ברור"בסוכ "מש(". הכרע

 נמצא -ו פאות שאינם צנועות " אם מוכרים ח-ג שמצד הדין היה צריך לשאול " אם הוא בכה- נ לענינינו "וה[).  ופשוט,"וכמו כן"ממשיך 

 הרי היא מסייעת ידי עוברי עברה ומכשילה הרבים - וכרת רק פיאות קצרות וצנועות שאם היא לא תקדים לומר ולפרסם בגלוי שמ

  .]באיסור

ובתי מלון (, ל" בלא הבהרה כנ המפרסמים על מכירת פאות פרוציםלפרסם בעיתוניםשאסור  ,הוא, ופירות הנושרים למסקנה מזה. ד

חבל בשני ת פליאה על כל המנויים וראשי המוסדות האוחזים הובאמ, ב"ק חוג חתם סופר ב"י ק"שלא בפיקוח וכמו שכבר פורסם כן ע

ובכלל זה   .19א"ר יצחק יוסף שליט"וכמו ששמעתי כן להלכה ולמעשה ממוה,  כי הוא חיזוק ידי עוברי עבירה,)וכדאי בזיון וקצף, קצותיו

                                                      
 כגון להצטרף - בין יתר התקנות(וחתמו על תקנה זו , יד שבענין זה אזרתי עוז ונכנסתי קדם כמה מפוסקי דורנו ישבי על מדין והורו כן בכל לבוהאמת אג 19

 שלא לפרסם על מכירת פאות אלא, )ועוד, לכל הפחות" משמר התורה"צ "י איסוף חתימות על קבלת התקנות של בד"לתכנית כל ישראל ערבים זה לזה ע

י צאנז וחבר נשיאות מפעל "הרב שמואל אליהו שמרלר ר, י פורת יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה"ובאו על החתום הרב שלום כהן ר, ל"כ מבהירים הנ"א

רב בן ה, ס משנת יוסף"הרב יוסף ליברמן ראש ישיבת שומרי החומות ומח, הרב שמעון בעדני ראש מוסדות תורה וחיים וחבר מועצת חכמי התורה, ס"הש

הרב ברוך שרגא רב שכונת הגבעה הצרפתית ירושלים , ד משמר התורה"י טשעבין ומחברי בי"הרב נפתלי נוסבוים ר, א"ץ בירושלים תובב"ציון מוצפי מו

ת עמק "ס שו"הרב יהושע מאמאן זקן רבני מרוקו ומח, ס ילקוט יוסף"א הראשון לציון ומח"והרב יצחק יוסף שליט, ד משמר התורה"א ומחברי בי"תובב

והודפסו כמה מאות גליונות לחלקם ביעקב ולהפיצם . ועוד, ד משמר התורה"ק ומחברי בי"ץ בירושלים עיה"הרב שמאי קהת הכהן גרוס מו, ח"יהושע ג

  ".  ההלכהבאורך העונה על גדרי"שהפאות הם ' ובאמת הדבר הואיל שבכמה מקומות פורסם על ידי המוכרים וכו, ל"עם חלק מהחתימות הנ, בישראל
  

 -והיה לי שכן טוב , ו" בעיר בני ברק תל להפיצם"ס מהנ' חבילה של קול קוראהיה לי, ופלא בקשר לזה אספרה נא חלקי במעשה מונפלאותיו' ומעשי ה

 גם לונים יפיץב ומפיץ שם ע"מנו שכשנוסע במועד הקרוב לב וביקשתי מ,תנדב לעזור לי בהפצת דבר הצניעות במסגרת עבודתו הקבועהשכמה פעמים ה

יצא , ל"שכני הנ, ב"ג ניסן תשע"ולפתע ביום י, ה לאחר פסח יפיץ זאת בשמחה"והיות והיה זה לפני פסח ענה לי שעכשיו יש לחץ ועומס ושבעז, את שלי

והנה שבוע , שכב ללא הכרה, ג בעומר באותה שנה"ועד ל. ונפצע בראשו באופן קשה, מביתו וכשבא ליכנס לרכבו פגע בו אוטובוס והעיף אותו כמה מטרים

נראה ממש ' ואף שמצבו הי, ביודעי ששכינה למעלה מראשותיו של חולה, ב הלכתי לבקרו במחלקת טיפול נמרץ בתל השומר"ג בעומר תשע"ממש לפני ל

יץ את חומר הסברת דבר שיזכה לקיים הבטחתו להפ' ובקשתי מה, כ נגשתי למטתו בחרדה"אעפ, וכאילו כבר אינו בעלמא דין, לבן כסיד ממש, נואש

ג בעומר בסוף אותו שבוע התעורר "וביום ל. ד"והבקשה נתקבלה יחד עם כל התפלות בס, בקול עניי' ושמע ה. ושיעמוד לו זה לזכות, הצניעות לאחר פסח



וכי  ,עות לחופים שאינם כשריםנסיעל עיתוני הפרסום בפרט בזמני הקיץ שלא שמים על לב לשלול פרסום של הוא הפקוח שמפקחים 

   ?היו נותנים לפרסם על אכילת חזיר

שדין , אלוא מרא דאתרא בעיר לוד שידיו רב לו בבירור הלכות "ר נתן אורטנר שליט" אצל מוהשמעתי וביררתימה שכ לענין "ן הוא גוכ. ו

וכאשר (,  דאורייתאעורד שהוא איסור לפני "כ' ג סי"וח' ח' ב סי"ת יד נתן ח"כדין מה שפסק בשו ,"זול בשפע "- "שפע שוק"הקנייה ב

תראו ל שממש בפתח החנות תלו את תעודת מכירת החמץ של העדה החרדית להראות לכולם הנה כן "בחנות הנבפועל בעיני ראיתי 

יניה וביה כאשר איך סותרים עצמם מ שגבה לא אוכל להובאמת הוא פליאה דעת ממני נ,  חששכ וערכו קניותיכם ללא כל"וכן תעשו ג

באופן חמור מחללי שבת לעומת כאן ב, ין להם שום שליטה עליהם נגד מחללי שבת שאוז נגד עירית ירושליםבירושלים הפגינו בכל ע

שרב אחר יתן שם ' אף שיתכן שהתוצאה תהיש, ג"כ' ג סי"ח' ת הנז"וכמו שהאריך בשו, )ל"ואכמ', יכולים להלחם בהם בקל וכומאוד ו

 למען ת בקריאה"ובפרט שלאחרונה יצאו מועצגה .ל" זצר יוסף שלום אלישיב"ז פסק הלכה ממוה"האריך שם והביא עוכמו שהכשר 

  .השבת שלא לקנות שם
  

  ל"דברי תוכחה לממונים ולאחראים על כל הנ בו בואוי -" בעלי זימה "-' פרק ט

דע לך " :ל"בזהא "ניץ מאנסי שליט'ר מויז"ק אדמו"בשם כז "תקמ' ג עמ" חעיוני הלכותכ בספר "ב שייך להביא מש"על זה וכיוהנה ו .א

 לא בתורה לא בהלכה ולא במנהג -ואינם יודעים בין ימינם לשמאלם , יגי קהלות שלא שנו ולא שמשוהשבדורנו כיום יש מנ, בני היקר

וששאלה זו ,  שאינם יודעים- לא משיבים האמת , וכשבאים לשאלם על אודות אופן ההנהגה הנדרשת באופן מסויים, ומסורת הדורות

אלא עונים על דעת עצמם ככל העולה על רוחם באותו הרגע כשהדבר היחיד , ק"צריכים לשאול מורה הוראה מובהק שיפסוק כדעת תורה

  .ל" עכ".ד החריפים ודי בזה"תועכ". ל" כיצד יכולים הם להרבות את כבודם המדומה בעלמא הדין רח- שעומד למול עיניהם בשעה זו הוא 

ין לנו אלא להשען א ו,ל"שכבר ניבאו לנו מזה חזמה והנחמה לנו פורתא היא  ,האמיתיים בדור אחרון' ועל ידוו לב כל הדווים יראי ה. ב

לא להתפעל מכל הקשיים המרים של זמן עקבתא דמשיחא ולעמוד בנסיונות לכל יחיד להתגבר ו כוחות הנותןעל אבינו שבשמים 

בית ועד של  "".בית ועד יהיה לזנות"): י"עם פירש(  בסוף מסכת סוטהנבואת המשנהדברי  אלא ן זאתכאשר אי ,אשר חוצפא יסגי

 יסובבו מעיר לעיר ולא -ואנשי הגבול ,  ישום- והגבלן " ובהמשך נבואת המשנה ".ובעלי זימה מתגודדים שם,  יהיה לבית זנות-חכמים 

ולפי עניות דעתי הם התלמידי חכמים מנהיגי הדור השומרים גבול פעולות ": ואיוםפירוש נורא על זה " תפארת ישראל"ופירש ה ". יחוננו

ל "הנ" גבלן" ולפי עניות דעתי הם הישרים המתנהגים כפי ציווי ה-" ואנשי הגבול. " יהיה משומם ומהומם- " ישום", בני דורם לבל יעברום

  ]". יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו[

ואני חשיב בעינייהו בין ערב רב רשיעייא ": ל" בזהב" ערעיא מהימנא פרשת נשא דף קכהלנו נבואת נוסף על נבואת המשנה הנה  .ג

 ואתהדרו , ובכל אתר דישראל מפוזרין בינייהו בין מלכוון,דחכמת סופרים תסרח בינייהו בכל קרתא וקרתא ,ככלב מת דסרח בינייהו

. ח" ולית לון יכולת למעבד טיבו עם ת,"תן צאני צאן מרעיתי אדם אתםוא"דאתמר בהו  ה"אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקב

 ומחרימין ערב רב בינייהו ולא יהבין לון באתרין סגיאין אלא דבר קצוב דלא יהא ,ואנשי חיל ויראי חטא מסובבים מעיר לעיר ולא יחוננו

בנים המסולאים בפז  , בדוחקא ביגונא חשיבין ככלבים וכל חכמים ואנשי חיל ויראי חטא בצערא,תקומה לנפילו דלהון ואפילו חיי שעה

ה בחדווא בלא צערא בלא יגונא  ואינון ערב רב אינון עתירין בשלו, דלא אשכחו אכסניא בינייהו,איכה נחשבו לנבלי חרש בראש כל חוצות

   ".יו צריה לראשעלייהו אתמר ה ,מפניהםכי מלאה הארץ חמס , רישי עמא, יינין דאינון ד, מארי שוחד, גזלנין,כלל

ושכינתא , דקודשא בריך הוא אסיר עמהון בגלותא, ווי לון לבני נשא": א" עב"דף כ תיקוני זהרהכתב תאבי בצע אלו על מנהיגים . ד

בבצעא דהאי , איש לבצעו מקצהו, באורחין דילהון, בעסקין דילהון, אלא איש לדרכו פנו, ויפן כה וכה וירא כי אין איש... אסירת עמהון

 אלא כלהו צווחין ,שונאי בצע, אנשי אמת, ם"יראי אלקי, אנשי חיל, ולאו אינון מסטרא דאלין דאתמר בהון, לירתא האי עלמא, למאע

דאינון אומין דעלמא ,  ככלביםואינון עזי נפש, כתבנו לחיים, וסליחה וכפרה וחיי, הב לנא מזונא, הב, בצלותין ביומא דכפורי ככלבים

, דאיהי מרחקא מיניה, דיחזור שכינתיה לקודשא בריך הוא, דלא אית מאן דקרא ליה בתיובתא, ון בשת אנפיןדצווחי לגביה ולית ל

 ושם". ן דכל חסד דעבדין לגרמייהו עבדי,ואינון ערב רב, מעשיהםדאתמר בהון ויתערבו בגוים וילמדו , ואדמיין לכלבים, למהדר לגביה

                                                                                                                                                                                                           

ואף זכה וקיים , ת ילדיוה זכה לעמוד איתן בריא ושלם לשמחת משפחתו ושמונ"עד שב, והחל להשתקם באופן זריז לתדהמת הרופאים, לפתע אט אט

  . הודו לו ברכו שמו על דבר כבוד שמו.  כעידן קדמיתאל בבני ברק"ב לחלק ולהפיץ דברי ההסברה הנ"הבטחתו בחודש אב תשע

  



 

 חמא דעתידין ,מלאכי חבלה, "חבילו דכל בשרא" -" קץ כל בשר" : יונתן בן עוזיאלתרגם: " כתב התיקונים בזה הלשוןב" עדף קיגב

   ".צבאות בית ישראל' דאינון ישראל דאתמר בהון כי כרם ה, מחבלים כרמיםלמיפק מניה 

שייך לומר בכאב מה שכתב כגרועים שבאומות בסתירת שער להתהלך בפרהסיא ללא בושה  חמורה זו זימהפרצת על ו. ה

בת שרה (את , אברהם יצחק ויעקב ונשיו, ובמקום שהיו אביך ואמך צדיקים וטובים" :ל" בזה,ה"ז פסוק מ" על יחזקאל ט"רבנאלאב"ה

אחתא לסדום ' למה הוית כו;  וכן תרגם יונתן הפסוק הזה,"לא למדת ממעשיהם הטובים אלא מדרכי האמורי והחיתי...) רבקה רחל ולאה

 ואבוכון ,לא עבדת כעובדיהון, ביני חיתאה הוות, הלא אמכון שרה ,] פאריז ותל אביב- לסדום ועמורה למה היית אחות [', ועמורה  כו

: כתב על כגון זה "ּבָכל ּתֹוֲעבֹוַתִיְך ותצדקי את ֲאחֹוַתִיְך"א " שם על פסוק נם"פירוש המלביוב ". ולא הליך בעיצתהון,אברהם ביני אמוראי

שלא היו להם נביאים , מה שלא היה להם, ר בך היה המקדש והשכינה והסנהדרין ונסים מתמידיםבאש, כי כבר יחשבו הם צדיקים נגדך"

כאשר ": ל"וז) ג"ב נ"פסוק נ( שם ם"המלבי' במה שפיעוד  ועיין ".'ומקומות המקודשים ששם ילמדו ליראה את ה, רבים מוכיחים אותם

שהם יהיו ', ושבתי את שביתהן את שבות סדום וכוהו שכתוב וז, אשיב תחילה שביתהן ]א"הגאולה השלמה בב[ארצה להשיב שבותך 

וכדי ,  שאת תהיה טפל להם ונגרר אחריהן,תֹוָכְהָנהועל ידם אשיב שבות ׁשִביַתִיְך ּב ,]תינוקות שנשבו[,  כי הם צדיקים ממך,העיקר בהשבה

  ".בזיון וקצף

וכל תלמיד ": ד"הה " פת"הלכות ת ם"רמבהאלו פסק ) דברי הזוהרמ' ל אות ד"כנ(מחבלי כרמים ועזי נפש צבאות ' פורצי כרם העל  .ו

 וכן חכם שהגיע להוראה ואינו מורה הרי זה ,'שלא הגיע להוראה ומורה הרי זה רשע שוטה וגס הרוח ועליו נאמר כי רבים חללים הפילה וגו

 והם מבקשים כראוידים הקטנים שלא הרבו תורה  אלו התלמי: ועליו נאמר ועצומים כל הרוגיה,יםעורמונע תורה ונותן מכשולות לפני ה

 הם המרבים המחלוקת והם המחריבים את העולם ,וקופצין ויושבין בראש לדין ולהורות בישראללהתגדל בפני עמי הארץ ובין אנשי עירם 

   ".'ם וגובלים כרמי עליהם אמר שלמה בחכמתו אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מח,צבאות' והמכבין נרה של תורה והמחבלים כרם ה

אמר רב נתן ": ב" עב"מסכת ביצה ל ב דאינון ערב רב הואדלית להון בושת אנפיןמחבלי כרמים מקור הדברים לדון את אותם עזי פנים ו

לא  מזוני מיזן נמי , בעא מנייהו עסקא ולא יהבו ליה, כי הא דשבתאי בר מרינוס אקלע לבבל,עתירי בבל יורדי גיהנם הםבר אבא אמר רב 

 וכל מי , דכתיב ונתן לך רחמים ורחמך כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו,קא אתו אמר הני מערב רב ,זינוהו

 'פרק יע "זילרבי צדוק הכהן מלובלין " קדושים ישראל" בספר איתא ו".שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו

 שמעתי רמז "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא"ואחר כך '  וכו"ב" יש להם חלק לעוהכל ישראל", תחילה דרך כללוממה שאמרו ": ל"בזה

  ."ק" והיינו שהם מנפשות הערב רב שנטמעו בישראל כידוע בזוה, דאותן אינן בכלל כל ישראל,מזה

דאתמר בה , איבא דאילנא דטוב ורע, וביא בישאומאי ניהי אימא דערב ":ב" עב"תיקוני זהר דף קיאמרו בועל כיוצא בהם עליהם . ז

דאינון , דאתמר בהון הוי גוי חוטא, בין בישראלעורערב רב דאינון ממתמן קא אתיין , ת"ומאי ניהו לילי, ותקח מפריו ותתן גם לאישה עמה

 :ב" עז"תיקוני זהר דף כ וב".הובגין דא ואל קין ואל מנחתו לא שע,  ואמרו אלה אלקיך ישראל לעגלא',זרע מרעים בנים משחיתים וכו

וכן ערב רב מטמאין במושבם , דאיהי מטמאה כנדה במושבה, ת אימן דערב רב"דא לילי, מאן מושב לצים, ובמושב לצים לא ישב"

 לעכב גאולתינו כידוע ומפורסםוהזוהמא הטומאה יפה ההיא היא היא קליפת הפריצות דהקלוכנודע ( ".לצדיקיא דיתבין בינייהו כנדה

ן "הם נודבגדי הפריצות למיניהם ע "זיק רבי פנחס מקוריץ "הרהבשם רלו ' בספר מגדל עוז עמואיתא , ע"י החי זי"דברי קודש הארמ

דאינון מזרעא דעמלק דאתמר ביה ויאמר כי יד , ק"ף פסו"ורשיעייא דאינון ערב רב אתמר בהון סו": א" עה"דף נב ושם ).שערי טומאה

 הדא הוא דכתיב ,ומתגברין על ישראל בגלותאדכלהו מסתלקין ,  עמלקים גבורים נפילים ענקים רפאים,ניםואינון חמש מי, ה"על כס י

דפסיק , ק"ף פסו"ועלייהו אתמר סו, לקבל ארבע גלוון, ארבע זמנין כתיב ויגברו וגברו, ויגברו המים וירבו מאד על הארץ) 'בראשית ז(

  ".אין בן דוד בא עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל" :) ועוד.קלטשבת (ל " אחזוכבר ".לון קודשא בריך הוא לסוף יומיא מעלמא

ה זכור את "בדרוש ד, ע" זיבעל התניא קדישאבנו וממשיך דרכו של ע " זי דובעררביר " אדמוק"כ כ"משואסיים בדברי שלום ואמת . ח

רוח שפלים שנפלו למטה מטה ביותר שמקימם מן ועיקר מידת הטוב דצדיק הוא רק להחיות : "תקנז'  עמאשר עשה לך עמלק

 מאוד בתחתית המדרגה שמעוררם בתשובה והן כל ניצוצי דקדושה שירדו, שפלותם ולהעלותם מעפרם להוציאם מחשך לאור העליון

ור ו לצאת משם לארעורשהיו בערב רב דקליפה ונתוכן בעלי תשובה האמיתיים ... 'שלימה שיעלו משאול תחתית למעלה מעלה כו

   ."ולא יחפוץ במות רשע כי אם בשובו מדרכיוש שלום לרחוק שנעשה קרוב כי חפץ חסד הוא " כמהחיים העליונים



  "יסוד היהדות"מאמר 
   והוא תוכן הקדמת ספר הצניעות והישועה

   מזוטשקאה"ר רבי יצחק אייזיק רוזנבויום זצללה"ק האדמו" כמאת
  

אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם  ")א" כ-ח "הלכות י( ב"איסו הלכות סוף ם"הרמב דברי מביא. א באות

 אמרו חכמים בשעה שנצטוו ישראל על העריות בכו וקבלו מצוה זו בתרעומות ובכיה ,לפרוש אלא מן העריות והביאות האסורות

 ואין אתה מוצא , ומחמדתןואמרו חכמים גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן :שנאמר בוכה למשפחותיו על עסקי משפחות

:  ועוד אמרו חכמים רוב בגזל מיעוט בעריות והכל באבק לשון הרע,קהל בכל זמן וזמן שאין בהן פרוצין בעריות וביאות אסורות

 ויזהר מן ,לפיכך ראוי לו לאדם לכוף יצרו בדבר זה ולהרגיל עצמו בקדושה יתירה ובמחשבה טהורה ובדעה נכונה כדי להנצל מהן

 כדי ללמד , הזהרו בי מפני כלתי, גדולי החכמים היו אומרים לתלמידיהם הזהרו בי מפני בתי, שהוא הגורם הגדולהייחוד

וכן ינהוג להתרחק מן השחוק ומן השכרות ומדברי עגבים שאלו גורמין : לתלמידיהם שלא יתביישו מדבר זה ויתרחקו מן הייחוד

 מכל זאת אמרו יפנה עצמו ומחשבתו ,מנהג זה גורם לטהרה יתירה גדולה ולא ישב בלא אשה ש,גדולים והם מעלות של עריות

 ובחכמה הוא אומר אילת אהבים ,לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה

  .ל"עכ ,"דויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמי

ואסור לקרוץ בידיו או . צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד" :א"כ סימן ישראבן העזר  ע"שוה שכתוב במ מביא. ב באות

ואפילו להריח בבשמים שעליה . להקל ראשה כנגדה או להביט ביופיה, ואסור לשחוק עמה. ברגליו ולרמוז בעיניו לאחד מהעריות

, אינם עליה' אפי, שהוא מכירהואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אשה . ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה. אסור

ואסור לשמוע קול ערוה או . . .  אלא רץ ומסלקה לצדדין או לאחריו, אסור להלך אחריה, פגע אשה בשוק. שמא יבא להרהר בה

  ."מכין אותו מכת מרדות, והמתכוין לאחד מאלו הדברים. לראות שערה

 דברי את ומביא. בזה השיכים וזהירות הרחקות מיני לכ י"ע, מכשול מכל להשמר הורו ל"שחז רואים שהרי מסכם. ג באות

 יפשע שלא תחלה]לכ[מ נזהר כי, עצמה התורה מעשיית יותר היראה חיבוב יש לתורה סייג בעשיית" :א, א אבות על יונה רבינו

 "אליה ראותפרפ כולם המצות וכל. המעלה ויסוד העולם עיקר שהוא שמים ליראת ואילנות יסודות ל"חז ודברי, היראה ומוכיח

 גדר שהוא. ב). ק"הסמ לדעת קדוש מחניך והיה (התורה מן מצוה שהיא. א. ענינים' ב יש דבצניעות לבאר ומאריך. כ"ע', כו

 קיומה ומוכרח החיים יסוד הצניעות כי שתדע המאמינה לאשה הקריאה תצא כ"וע, ש"ירא ויסוד היהדות יסוד, לעריות

, בחדריך בא, עמי לך' הפס  לזהוממליץ, הצניעות י"ע רק היא זה זמןב השמירה יקרשע ופשיטא, ישראל ישועת למען נ"במסי

 תאוה י"ע היה הראשון דקלקול באראריך לומ .'פנימה מלך בת כבודה כל' היא עצתך הזמן דבזה ,זעם יעבור עד רגע כמעט חבי

 כ"וכמו. בסדום וכן, זו תאוה י"ע עשו בעגל כןו, דעריות בשר מתאות', בשר כל קץ, 'זו רעה תאוה י"ע במבול העולם וחורבן ,זו

 וכמוכן. ליצלן רחמנא מאורעות בשאר גם ותשכח ק"ודו ,זו תאוה י"ע היה) כ, יט שופטים (בגבעה בפגלש בנימין שבט חורבן

 מעשים וכל ורציחות וגזלות בגניבות ישראל במדינת החורבן וכן, כידוע ל"ר זו תאוה י"ע הוא באומות ההתבוללות נגע עכשיו

 על וירחם, עוון יכפר רחום והוא, יחטא ולא הבן יעשה ומה, ל"ר בהפקרות הכל שמרגילים, זו רעה תאוה י"ע הכל, ל"ר רעים

   .ר"אכי דידן במהרה ישראל עמו

 ומדיחו האדם לב ויקח. ביותר מכוער דבר שהוא, הזימה מן הרחיקנו שלאהבתינו" :)ב"תקמ מצוה (החינוך דברי מביא. ד באות

' כו בה ושנה עבירה שעבר כיון" :)ל ערכין (ל"מאחז וידוע. ל"עכ ,"שטות של ומחשבה רעה לדרך, רצויה ומחשבה, טובה מדרך

 כתב וכבר. ל"ר ויותר יותר מתפרץ וממילא, "עבירה שתהא עולה אין לבו על' שאפי ",י"ברש שם ועיין, "כהיתר לו נעשית

 י"שע. ל"עכ ,"להקל מורה, ששמע דבר נסתפק אם עריות אצל קרובה אדם של שדעתו" )ז"הי ב"פכ ב"איסו' הל (ם"הרמב

, טז דברים( "צדיקים דברי ויסלף חכמים עיני עורי השוחד"ו ,ההיתר לצד בטבע משוחד הוא הרי עריות אצל קרובה שדעתו

 לומדים של תלמוד ושגגת ,ל"ר האיסורים מתירים ז"ועי. ל"עכ ,"אמת מפשטי המצודקים דברים - צדיקים דברי" :י"ופרש ,)יט



 

. שטות רוח בו נכנס כ"אא עבירה עובר אדם אין" ) א, סוטה ג (ל"כמחז והוא, ירחם' וה, יותר המקילים עם להמון זדון עולה

 נשא( במדרש יתאא ועוד ,שטות לשון הוא דתשטה א"מהרש וביאר .ל"עכ ,"כתיב תשטה. אשתו תשטה כי איש איש שנאמר

 להתרחק רעורלהת ראוי וכמה. ל"עכ ,"אדם של דעתו מטלטלין שהם, זימה אחר רודף שתהא, ילךח לנשים תתן אל" :)ד"י

 שכבר מאחר, בזיונות מיני כמה אף על, בכולו מתפשטת אדם בלב נכנסה שאם, מאד המסוכנת, זו בתאוה נגיעה מכל ולמנוע

   .ל"ר מדעתו יצא

 זונה הוא, תאותו אחר שילך מי כי" :ל"בזה) לט, טו במדבר(' הםאחרי זונים אתם אשר' פ"עה עזרא האבן לשון מביא .ה באות

 והרי. ל"עכ". ומות אבדון לדרכי חיים מדרכי, בהם השכלית נפשם מטים ":זה' בפס הספורנו ולשון. ל"עכ". אלקיו עבודת מתחת

 :)סג סנהדרין (ל"שאחז וכמו. ל"ר עורלפ והשתחוו, העגל לעשות גם, עצמם השפילו שמחמתה זו בתאוה מיירי זה פסוק

 על תקפן יצרן שהיה" :י"פרשו, "בפרהסיא עריות להם להתיר כדי אלא ז"ע עבדו ולא, ממש בה שאין, ז"בע ישראל היו יודעין"

 הצניעות במצב שונות ממדרגות מדרגות בזה ויש. ל"עכ, "העריות על אותנו יוכיחו ואל, מעלינו תורה עול כל נפרוק אמרו, עריות

   .ערוה בגדר תלוי, ומצוות התורה כל דקיום שפיר מבואר וממילא ,ה בזהז יןהתלוי והיהדות

 הוא וכן "- 'וכו "תורה טעמי ההופכים אותם" י"פרש -" מינות זו לבבכם אחרי ":)יב ברכות (ל"חז דברי ז"עפי מבאר. ו באות

 טעמי הופכים ז"ועי, ל"ר אלקים אין לאמר, בלבו הדבר שמסתיר והיינו -" אלקים אין בליבו נבל אמר) א, יד תהלים (ראומ

 כי, לי קח אותה, אביו אל שמשון ויאמר) יד שופטים (שנאמר, עבירה הרהור זה עיניכם אחרי"  - מזויפים היתרים למצוא תורה

, ה"ב' ה מצות פ"ע, הכל לעשות דצריכים, אותם ועשיתם' ה מצוות כל את לזכור מזהירה ק"שהתוה והיינו -" בעיני ישרה היא

 על שסמך בעיני ישרה היא כי, שמשון ש"וכמ, רואים שאתם כפי, עיניכם ואחרי, לבבכם הבנת כפי, לבבכם אחרי תתורו ולא

 אלקינו"ש דלפי ומרלש וי .ל"וכנ ל"ר ז"לע גם מכריע דזנות עבירה דהרהור -" ז"ע הרהור זה, זונים אתם "".דייקא עיניו ראיית

 למצוא, תורה טעמי ומהפך, ליה ניחא דבהפקירא, ז"בע מהרהר כ"ע, מהזימה מונעתו' הב והאמונה.) צג סנהדרין( "זימה שונא

 עליו דומות, כולן העריות כל, בכוסו עיניו הנותן כל" ל"זחבמא לרמז יש וזה, ישר בדרך שהולך לו ונדמה, מזויפים היתרים

 שתיית היא זו לחופה דהכניסה י"ופרש, "בודקו כ"אא, בכוס שותה אדם אין חזקה" :)עה כתובות( ל"חז ואמרו. ל"עכ ,"כמישור

 הכל לו ונדמה, שכלו אובד הוא, אצלו האשה להכניס ומהרהר, עיניו אחר שהולך, בכוסו עיניו הנותן כלד כאן יש ורמז, הכוס

 מהמכשול ולהשמר להתרחק האדם רעורוית, הלזו הרעה התאוה מצד לאדם שיש האחריות גדול ללמוד יש זה ומכל. כמישור

 בלי, ומלהסתכל מלהרהר פתאום תיכף שיפסיק) ב, יח ויקרא (הקדוש ח"האוה כדביאר, היא בזה היעוצה והעצה, הזה הנורא

 הטוב דהדרך מבואר וממילא, קצת באורך ש"ע, שלטון מלך דבר, הוא מלך גזרת לעצמו ויאמר, כלל בדבר ומתן משא שום

, ה"ב' בה המאמינה ישראל בת וכל ,הנוראים לנסיונות מהגיע עצמו ועלמנ, מעיקרא הצניעות בגדרי עצמו לגדור, בזה והישר

  . מעשיה בשערים ויהללוה ידיה מפרי לה ותנו, תתהלל היא' ה יראת ואשה. ו"ח כלל אדם בני בה יכשלו שלא, בנפשה תזהר

 חשיב לא ילקוטבד א"מהרש וכתב ,ששה וחשיב, דברים חמשה יש ציצית דבפרשת) שם (ברכות' בגמ כ"מש מביא. ז באות

 דמשתף היינו ז"ע והרהור ,אלקים אין בלבו אמר, היינו מינותד, הספרים כל גירסת' תי ושוב ,ז"ע הרהור היינו מינות דהיינו, מינות

 ,מינות זו לבבכם אחרי ישנו דקודם ז"לפי ויוצא. ד"עכת, כחדא חשיב ז"ע והרהור עבירה הרהורד ומרלריך וצ, אחר ודבר ש"ש

 אחרי בא כ"ואח, מזוייף היתר, אחרים בפני למצוא תורה טעמי ומהפך, אלקים אין אומר בלבו ודוקא, הכפירה התחלת שהיא

 לגלות כבר ומסכים ביותר דעתו מאבד, הפועל אל תאותו להוציא דכשמהרהר ,ז"ע הרהור עם יחד עבירה הרהור שהוא עיניכם

', ה מצות כל את וזכרתם הכתוב ואומר .דברים' ה רק והוי - נינהו חדא תרתי הני כ"וא ,עורופ העגל כמעשה ממש ז"כע, כפירתו

 ומחשבתו עצמו יפנה, אמרו זאת מכל גדולה" :ל"וז, התאוה מדרכי ישמר דאיך ם"הרמב כ"מש ד"ע והוא, מהכל ז"עי להנצל

 כל את וזכרתם ,הכתוב דרמז ל"וי. ל"עכ ,"החכמה מן פנוי בלב אלא, מתגברת עריות מחשבת שאין, בחכמה דעתו וירחיב, ת"לד



 בכם ישלטו לא, תתורו ולא ז"ועי ובקיומם המצוות בזכרון, עצמכם שתטרידו טובה עצה היינו היינו, אותם ועשיתם' ה מצות

  .אמן עולם ועד מעתה ש"ויר תורה לאהבת ויזכנו יצילנו הרחמן, רעים ומעשים מחשבות

נו היטב יוב, לטבח כשה ר"היצה אחר ונמשך, ל"ר מדעתו צאויו שכלו את אובד התאוה י"דע ל"הנ י"דעפ מפרש. ח באות

  .חכמתם נשמרת ואז, הלזו מרה מתאוה נשמרים, בהתנהגותם שהצנועים - חכמה צנועים ואת )ב, יא משלי (הכתובדברי 

 דבדור איתא, )י"פ וזוטא א"פל רבה( א"תדוב, ליראות תאוה ויש לראות תאוה דיש) ב"קע' סי( חסידים מספר מביא. ט באות

 אלו אומר א"ר' כו אכעיסם נבל בגוי :איתא:) סג (וביבמות ,ל"ר בשוק ערומים מהלכין והיו, הארץ על בגדיהן מניחין היו, המבול

 שאין, בשוק ערומים שמהלכין מרטנאי ואנשי, ברבריא אנשי אלו, תנא במתניתא', וגו אלקים אין בלבו נבל אמר א"וכה, הצדוקים

 והמהלך, בלבם הכופרים היינו דצדוקים החילוק ומבאר. ל"עכ ערום בשוק שמהלך ממי יותר, המקום לפני ומתועב משוקץ לך

 מתמלא הרואהו, ערום המהלך אך, כעס עליהם ומתמלאים מדעתם עושים הכופרים לאידך אך, להדיא כפירתו מראה ערום

 שור בתבנית כבודם את וימירו) כ, קו תהלים (בפסוק כ"לפמש ל"הנ' הגמ ומפרש, ל"ר לגמרי מדעתו יצא שכבר, רחמנות עליו

 מכובדין שיהיו שבמקום והיינו. ל"עכ ,'כו "עשב אוכל שהוא בשעה, השור מן ומשוקץ מתועב לך אין" :י"ופרש, עשב אוכל

 ועיין. בהמה' לבחי יורד ערום המהלך וכן. שור בתבנית והם) הרבה אם, מעט אם (ערום לילך עצמן החליפו, כראוי בלבוש

  .ערום בכלל הוא דפריצות גילוי כל אלא, ממש ערום דווקא לאו דערום) ה את ב"פ (מןלק

 שמרו כי :)ט, לג דברים (לוי בבני ככתוב - בזה זה ילוי עריותוג רהזבודה ע הכתוב תלהש טובה במדה גם דמצינו מביא. י באות

 קדושיםהפרים סב וידוע. מילה ברית - ינצורו ךוברית .אחרים אלהים לך יהיה לא -  אמרתך:י"פרשו, ינצורו ובריתך אמרתך

  .תליא בא דהא, ז"לע נמשכו לא ז"דעי הכתוב ואומר. התאוה מחליש, הערלה דהסרת

, בכתובים מתפרש וכן. והיראה התורה בדרך החיים מסדרים זו תאוה התגברות י"שע, מרובה טובה דמדה מוסיף. יא באות

. להיפך וכן התורה לקיום יותר קרוב, התאוה זו מעניני שהרחוק כדחזינן, לאלקיכם שיםקדו והייתםל זוכים' וגו תתורו ולא י"דע

 נקרא הערוה מן עצמו הגודר כל' וכו קדושה מוצא אתה ערוה גדר מוצא שאתה מקום כל :)ו, כד ר"ויק (המדרש דברי בזה ומבאר

, קדושה לנו שמביאין םשל ע במצוותיו דשנוק אשר עליהם מברכין שאנו המצוות מכל נאשאי דמ יפלא' ולכאו. ל"עכ ,קדוש

 תלוי - גופא המצוה עשיית מיהו, קדושה מביאין המצוות כל דאמנם, יובן ל"ולהנ. קדושים והייתם' גו ועשיתם הכתוב וכמאמר

 נאמר בזו דוקאש מה וגם. העולם וקיום התורה יסוד הואש משום, יסוד הקרוי הקדושה מדתש מה מבאר ובזה, ערוה בגדר

 התורה יסוד והוא ,בצניעות הגוף כיסוי - הוא עריות גדר דיסוד ומסיים, והיהדות התורה כל יסוד דזהו משום "מאחריך שבו"

  .כולה והיהדות

 תאמין ואל :)ד"מ ב"פ אבות (ל"חז כמאמר עצמה על תסמוך ולא, מכשול מכל להשמר אשה כל צריכה איך מפרט. יב באות

 הפסוק על: כג בנזיר וכדאיתא מכשול מכל שנזהרו, ולאה רחל רבקה שרה הקדושות תינוכאמו ותתנהג ,מותך יום עד בעצמך

 .ולאה רחל רבקה שרה - שבאהל נשים מאן. תבורך באהל מנשים, הקיני חבר אשת יעל מנשים תבורך :)כב, ה שופטים(

 ממכשול שפחדו והיינו, היתה שצנועה מלמד, באהל הנה שרה גבי ש"כמ לצניעותן המרמז, אוהל בהן נאמר שבכולן :י"ופרש

 ובזה בצניעות ותתעטף תתכסה, לצאת כשמוכרחת כ"וע. כולן הנשים לשאר ו"ק, צדקתן על סמכו ולא עצמן והחביאו עבירה

 אדם של כבודוש הלשון) ב צו( בתנחומאו ,בגדו אדם של כבודוש) ה, יח ר"שמו (ל"כמאחזו, כבודה וזהו, המכשולים מן תינצל

 מלובש השלם ואדם, כלל לבושים אינם ח"דבע וֵמִעיר. כבודו הוא אותו שמכסה וכסותו, וביזיון שפלות הוא דהגילוי ,כסותו

 הכתוב' פי ממליץ ובזה. כבודו והוא, משובח והמרבה. פוחת, והפחות. חצי חצי עצמן מלבישין - חצי חצי שהם ואותם, לגמרי

 הישועות לכל ויזכו, רע מכל וינצלו, במעשיו' ה ישמח אז, השלימות ותבצניע לבושים תמיד כולם יהיו דאם, לעולם' ה כבוד יהי

  .ר"כי א"בב טובות

 פעם, בחורף פעם, תמיד יוצאה שתהיה, לאשה גנאי אבל" :ל"וז) א"ה ג"פי אישות' הל (ם"הרמב דברי בזה מביא. יג אותב

 שאין, הצורך לפי, בחודש פעמים כמה או, ודשבח אחת פעם כמו אלא, לצאת יניחנה ולא, מזה אשתו למנוע לבעל ויש, ברחובות

 של הפחיתות גודל מובן ומזה. ל"עכ ,"פנימה מלך בת כבודה כל) יד, מה תהלים (כתוב שכך ,ביתה בזוית לישב אלא לאשה יופי



 

 ורמתיא ומדייק. מדאי יותר בחוץ עצמן שמראות רק כראוי מכסין' אפי אלא, ל"ר גופן בגילוי מבעיא לא, המתגלות הנשים

 יציאה ללא אך הדמיון בכף היינו - 'כו "כאניות היתה" ש"ומ, כלל יציאה שם הזכיר שלא, חיל דאשת בפרק) לא משלי (שלמה

 יןמתמעט, חוץ בעניני כשטרודה כ"משא. שלה העתיד על רצון שבעת שהיא ,"אחרון ליום ותשחק"  דווקאבזהו, בדוקא

 פגע" :ם"בהרמ כ"ממש וכדמוכח ,פשוט מנהג אצלם היה, כלל אפשר איש דבר אצלנו שנראה ומה, המשפחתיים חייה ממילא

' ה עם כל יתן ומי. פנימה מלך בת כבודה כל וקיימו ,בשוק מצויות נשים היו שלא הרי ,'וכו "אחריה להלך אסור בשוק אשה

 יופי אין"ש לכתוב יעהכר והוא, ב"והעוה ז"העוה חיי הבין והוא, בעולם ומופלג מופלא רופא שהיה, ל"ז ם"כהרמב חכמים

   .ר"היצה את הכובש גבור היותלריך צ בפועל רק הדבר לדחות א"א חכמה פ"שע ומוכח, "ביתה בזוית לישב אלא לאשה

 תלמודות אלו, בעורכ שחורות תלתלים" :ל"זו) פז כתם ראשו פסוק בסוף' ה פרשה (רבה ש"שה מדרש דברי מביא. יד באות

 לומדים שמזה .ל"עכ ,'כו וזבה זב פרשת' כו עלי הן ערבות ה"הקב אמר, ברבים מלאומרן, ושחורות ותעורכ שנראות, תורה של

 העומדים מדברים זהו כ"בע כי, יגונה לא שההכרח, הנשים בגדי סדר דידן בנידון ה"וה, נדה הלכות לימוד של והיוקר ההכרח

 רבא וגברא, אנא כהנא תימא ולא, אגרא ושקיל, בשוק נבלתא פשוט" :.)קיג פסחים (ל"מאמחז לזה מליץומ. עולם של ברומו

 ואל, ז"ע שכר ותקבל שבשוקא הפריצות ולבטל להפשיט תשתדל ואמר, "נבלה" מכונה דהפריצות - "מלתא בי וסניא, אנא

ל "י ועוד. "לרב כבוד חולקין אין' ה חילול שיש מקום כל', ה לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין": יט וכברכות לכבודך תחוש

', כו "נבלתא פשוט" מרמז ז"וע, בשוק בגדה וקרע היא ישראל דבת דסבר אהבה בר אדא דרב בעובדא שם כ"עפמש בזה

 ויתגדל ,שמו כבוד ד"ע, עצמנו לבזות אתבונן ומזקנים, זו עובדא זהפסוק  אחר סידרו הכי ומשום, "עצה ואין חכמה אין" דקיים

שלראש ולראשונה זקוקים לצרף ומעוד מקורות רבים נמצאת אתה למד מכאן : ל"הערת המו[. אמן רבא שמיה ויתקדש

כ "ואח, החוכא והטלולא ממצות כיסוי הראשת ו וראשונה לכולם פרצ, נגד פרצות הלבוש, ותקנות'רעש'ולעשות ' חתימות יראי ה

גלות לנו ולבנינו לבער הרע והנ, ל" יש כאן רוהחטאת הרבים בפרהסיא ממש' חילול השהרי , נגד שאר פרצות חשובות ככל שיהיו

  ].אמןתמיד כל הימים לטוב לנו ו ,המשוטטות בכל הארץ'  עיני ה,עלינו מלאכי מרוםהגלוי מקרבנו שעה אחת קודם לבל ישטינו 

 קטו' וסי כא' סי העזר ואבן עה' סי ע"ובשו. עב וכתובות. כד ברכות' בגמ מפורשים, ופריצות צניעות דדיני מסביר. טו באות

. פרטים ושאר ידיהם בתי ואורך הנשים בגדי אורך עורשי כגון, כלל מפורשים אינם, הנחוצים הלכות פרטי הרבה מנםא, ד"ס

 על דברה לא והמשנה' וכו והמזוזה והתפילין הציצית ודיני": ל"וז ,ד"רפ מנחות מ"בפיה ם"הרמב כ"משי "עפ זה עניןמבאר ו

. ל"עכ ,'וכו "וכלל בפרט העם כל ביד ונהוגים ידועים ענינים והיו, המשנה ורחיב בזמן מפורסמים הדברים שהיו לפי, המצות אלה

 אין ולכן כלשהו זיז' אפי מהנהוג לזוז הרהיבו ולא למטה עד ארוכים בבגדים היה הנשים דרך שמעולם, צניעות לגבי ה"וה

  .ונכונות רותברו בראיות ההלכות פרטי סודרו] בהמשך ספר זה[ וכאן, ואחרונים בראשונים מזה מפורש

 וכמעט ,ולומדים לרבנים צילום מהדורת ספרים כששים שמסר מספר כך ובתוך הספר הדפסת עיכוב על מתנצל. טז באות

 בתפילה ומסיים. מהם אלפים הרבה והפיץ לנשים אידיש בלשון קטן ספר להוציא שזכה וכן ,לשיטתו התנגדות היה שלא

  .ר"כי אמן במהרה ישראל קרן והרמת, ק"תה קרן להרמת ונזכה, תמיד שמו למען צדק במעגלי ינחנו ברחמיו ה"ב שהבורא

 המדרש ל"וז, הישועה את מביאה שהצניעות רעורל כדי' והישועה הצניעות 'בשם הספר שם קריאת טעם מסביר. יז באות

 הוא, שעה ואותה, קדוש מחניך והיה בזמן אלא, אלקיך נקרא שהוא, בישראל שמו מייחד ה"הקב שאין" :)ז"ס ט"פ ר"במד(

 מן עצמן ששומרין בעת, קדושים נקראו שישראל' כו שונאיכם ומוסר, אויביכם מיד אתכם מציל והוא, ביניכם שכינתו משרה

   .ל"עכ ,'כו "והתקדשתם כתיב שכן, הזימה ומן הניאוף

 דלא מילתא כל" :)ג"הי ה"פ ברכות (בירושלמי כדאיתא, האפשר ככל בראיות שהאריך ומביא ההקדמה מסיים. יח באות

 כדי, הרבה ממקורות וראיות סימוכין לה עושין דיו ברור שאינו שדבר הרי. ל"עכ ,"סגין אתרין מן, לה מסמכין, מחוורתא

  .שמו יתברך כרצונו, ק"תה אמיתת להשיג יזכנו ש"וב ה"והבב. ויותר יותר ד"בס הדברים שיתבררו



  
  "צניעות דאורייתא"מאמר 

   והישועה הצניעות ספרמ' א פרקוהוא תוכן 
   מזוטשקאה"ר רבי יצחק אייזיק רוזנבויום זצללה"ק האדמו" כמאת

  

  דפריצות ולאוין דצניעות עשין

  :הן ואלו, לאוין' וח, עשין' ה שייכים ופריצות בצניעות

 חרדיםוה, בפריצות ולא בצניעות דבר בכל להיות )נז מצוה( ק"הסמ למד זה מפסוק .)טו, כג דברים ("קדוש מחניך והיה" .'א

. עו דף נח פרשת הקדוש בזוהר כתב דכן ראיתי שוב. "אבריך מחנה - קדוש מחניך והיה" :)מט אות ד"פ ת"מה ת"ל (כתב

 האברים כל צריכים כ"א, אלקיך עם לכת והצנע) ח, ו מיכה (הכתוב ואמר .]הגוף אברי אלו ["גופא שייפי אילין - קדוש מחניך"

 מיני וכל, הפריצות בחומר) ב לאוין (לקמן ועיין .ובקדושה בצניעות, מכוסים להיות, ותוהאצבע הידים וכפות מהפנים חוץ

  .עשה מכלל הבא לאו גם בפריצות כאן ויש. האיסור בכלל פריצות

   .זו ע"מ שייך עריות דגילוי אזהרה דבכל, )שבחוטם ע"במ (חרדיםה ש"כמ .)ב, יט ויקרא( "תהיו קדושים" .'ב

, כג שם (כ"לפמש שכן וכל, ז"ע יעבור שלא מורא שייך ה"ב הבורא שצוה מצוה ובכל ).כ, דברים י ("תירא אלקיך' ה את" .'ג

, בפריצות דהנוהג דנמצא ,"מאחריך ושב דבר ערות בך יראה ולא קדוש מחניך' והי' וגו מחניך בקרב מתהלך אלקיך' ה כי" :)טו

 אות (בהקדמה ל"כמש בצניעות תלוי המצוות כל דשמירת ועוד. ז"ע לירא שראוי ופשיטא, ל"ר השכינה משם שתסתלק גורם

  ).א

 גורם הצניעות י"דע .'ב. מאהבה יתברך מצותו לקיים .'א :אופנים' בג זה שייך דבענינינו .)ה, ו שם ("אלקיך' ה את ואהבת" .'ד

  ).ג אותבהקדמה  (עיללת "נכמש המצות כל לקיום יזכה דבזה .'ג. בתוכנו שרויה השכינה' שתהי

 מפני' כו מעבירה הפורש כל" :)י"ה ה"פ התורה יסודי הלכות( ם"רמבה וכתב .)לב, כב ויקרא( "ישראל בני בתוך ונקדשתי" .'ה

  .ל"עכ ,"'ה את מקדש ז"הרי', כו ה"ב הבורא

  :לאוין' הח הן ואלו

 ק"סמו) רמו' סי במלקותש בלאוין( ג"סמה מנאו, )טו, כג דברים( "ךימאחר ושב דבר ערות בך יראה ולא" - הראשון הלאו .'א

) עה' סי ח"או (יוסף בית ועיין, "הוא גילוי לשון, בתורה ערוה לשון שנאמר קוםמל כ"ד) ט, מב בראשית (י"רש ועיין) פג' סי(

 מגולה מקום כל ז"ולפי, )ז"הט, ג"פ ש"ק הלכות( משנה כסףב כ"וכ, "מכוסה להיות שצריך משמע, מגולה קוראו שאתה כל"ד

 גילוי שום בך יראה שלא תורהה והזהירה, מגולה שהוא זה על והערה הכרזה מלשון דהוא עוד ל"וי .ערוה קראנ, מכוסה ל"שצ

  .ג"פ לקמן ועיין, מכוסה ל"שצ ממה

 לחורבן מביא דהוא ,"חורבן לשון "- ערו ערו) ז, קלז תהלים (י"רש ש"כמ חורבן מלשון הוי ערוה דלשון לבאר מוסיף .'ב באות

, דייקא ערוה שם בזה ק"תוה קבעה לכן', וגו הארץ ותשחת ש"כמ בגשמיות ואף, בהקדמה לעיל מבוארכ ברוחניות עולם

 בשרן לגלות שרגילין ז"שבזה, לך ויאמר ח"דא להפך שבא לאפיקורס שתשיב מה ודע, מאד מזה להתרחק רעורשנת

 רגש בו שיש מה דכל ,הוא כלל םקדושי ישראל דאצל לו אמור אתה ואף, מכוסה להיות שצריך יימר מאן, ל"ר בפרהסיא

 מהדרין הן ז"ומשו פריצות של רגש בו דיש מה דכל הוא הכלל החפשים לגבי וגם, צניעות משום לכסותו החיוב, דפריצות

  . התורה לנו שאסרה והערוה הפריצות איסור הוא הוא, לכסותו וממאנים לגלותו

 סנהדרין (מ"פיהוב, )שנג' סי המצוות במנין (ם"רמבה וכתב, )ו, יח ויקרא ("ערוה לגלות תקרבו לא" - שני לאו מונה .'ג באות

 קנז' סי ד"יו (ך"שוב. ל"עכ, "ערוה לגלות ומביאים המקריבים הדברים מן והתרחקו הזהרו כלומר" :הוא זה פסוק שכוונת) ז"פ

 שנתגלה יעקב בת בדינה) שם כהונה ובמתנות ,'ה' סי' ב פרשה ר"ב (מדרשב ומצינו. ם"הרמב דברי להלכה כן מסיק) י ק"ס



 

 וכיון, בשר של ליטרא בידו' שהי אחד"ל, בזה משל שם ואמרו, ל"ר המכשול סיבת היה דזה בזה ל"חז והעירונו, שלה הזרוע

 כשמתגלה אבל, ניחא - כראוי מתכסה שהאשה זמן שכל, בזה רמזוו. ל"עכ ,'כו "כך, ממנו וחטפה העוף ירד, אותה שגילה

 לענין) כח אות ד"סע (שאל חיים ת"שוב ש"וכמ, "לגנב קוראה פרצה" שאמרו ד"וע, ל"ר לחטפה יםמוכנ המזיקים, בשרה

 ש"וכ. ל"עכ ,"לגנב קוראת פרצה דרך על עיניהם דתולין ופשוט' כו בנשים מסתכלים העם המון" :הרבה גבוה שאינה מחיצה

 "הוא רשע אחרינא דרכא דאיכא אי", הכביסה לע העומדות בנשים:) נז ב"ב (אמרו כ"שע, לגנב שקוראה בשר דגילוי פרצה

, ]אצלן גילוי, כתיקונן בשנים כך סתם שייך היה לא כי [יסתכל שמא, נשים במקום כשהולך חשו לא ובסתם, )שם כשהולך(

 מכוסה שכשאינה. ל"עכ ,'כו "ערותה את וגלה' כו כראוי עצמה את מלכסות מתעצלת זו שאשה י"ע" :)ד, יט ר"ויק (אמרו וכן

 וכן .ל"ר הרע יצר משרה, זרועותיהן וגילוי יחפות דנשים ביאר:) נז ב"ב (גרשום רבינו גם .ל"ר עריות לגילוי גורם כראוי בצניעות

 ש"כמ והוא .ל"עכ ,'כו "עריות של לגופן גורמת שהיא, גדול עון הוא העיניים ראיית"ש) ד"ה ד"פ תשובה' הל (ם"רמבה כתב

 אחרי תתורו ולא בפסוק) שלח פרשת סוף (י"פירש וכן .ל"עכ ,"רואות שעיניו במה אלא שולט עהר יצר אין"ד) א,סוטה ח( ל"חז

 את עושה והגוף, חומד והלב, רואה העין, העבירות את לו ומסרסרים, לגוף מרגלים הם והעינים הלב" - עיניכם ואחרי לבבכם

 וכלי, חומד והלב רואה שהעין, העבירה תחילת הוא יכ, ברע מראות עיניך שתעצום" :)א' ס ח"א (טורה כ"וכ. ל"עכ ,"העברות

  .ל"עכ ,"גומרין המעשה

 חסדא דרב לקמיה דאתאי ההיא"מ ).יז( ז"בע' הגמ על )תתשלח' סי( חסידים ספרה שאלת לבאר בהקדם מוסיף .'ד באות

 ר"יצה עיני סימו הגדולה כנסת דאנשי ):סט( ביומא אמרו והרי, 'וכו" הגדול מבנה הקטן בנה עשתה שבקלות קלה ליה ואמרה

 שישלוט גורם הסתכלות י"שע שם רץותי ?לחטוא ר"יצה להם היה איך כ"וא, ואחותו באמו מתגרה דאינו, בזה והועילו, דזנות

 והיא, ערותה את וראה' וגו אחותו את יקח אשר ואיש" ):יז, כו ויקרא( הכתוב יבואר ובזה .ש"ע ,ובאחותו באמו' אפי ר"יצה

 והיאך ,נצחית היא דהתורה ,מובן ל"ולהנ ?באחותו דוקא למה. ב ?הראייה להזכיר לו מה. א :וקשה .'וגו "ערותו את תראה

  . לעולם זו אזהרה כתישי - בשרה בגילוי הסתכלות י"שע ,'וגו "ערותה את וראה" :הכתוב אמר לזה ?שיחטאו אפשר

 איסור גם עליהם חל הפריצות איסור מלבד, פריצותב לפניו מתגלה היא אם, אשה עם להתייחד ע"שוב שהתירו אותם ז"ולפי

 :ומשיבה !?"מהבהבת ואינה תעורבנ אש" :נדה לענין הקשו.) לז סנהדרין(' בגמ והנה. ערוה לגילוי גורם דפריצותה ,היחוד

 ןמ נפרשין הם מועטת ובהבדלה קלה באזהרה כלומר - בשושנים גדורה"' פי( בשושנים סוגה' שאפי עלינו העידה התורה"

 בה להסתכל מותר"ד) ז"ס ה"קצ' סי ד"יור (ע"שוב ל"וקי. "פרצה פורצים אנו אין) י"רש ,"להפסיקן אבנים גדר צ"וא, העבירה

 הרי ."אסור המכוסים במקומות אבל ,)ך"ש, "מכשול לידי בא אינו ,זמן לאחר לו ומותרת הואיל" (הגלויים במקומות בנדתה

 גם וחל, ל"כנ ר"יצה מגרה דפריצות, בנדתה עמה להתייחד אסור דבעלה נמצא, בלבושה שפרוצה אשה כ"וא, חיישינן שבזה

 דלא ל"וי, דפריצי אנשים' ב הזכיר ורק, פרוצה ואמו אשתו עם להתייחד א"רמה אסר לא ט"מ כ"א ימאתי וכ, יחוד איסור בה

 בכלל הוא דפריצות מבואר זה ומכל, שם ע"בשו מזה נזכר לא כ"וע. ל"ר עצמן את יגלו שנשים קדמוניות בשנים כלל שכיח' הי

  ."ערוה לגלות תקרבו לא"ד הלאו

 אני בהם תטמאו ולא לפניכם נעשו אשר התועבות מחקות עשות לבלתי משמרתי את ושמרתם" - שלישי לאו מונה .'ה באות

 מלבדהיינו , פולהכ (כאזהרה זה קופס שמביא שנג ת"מל המצוות ספרב ם"רמבב משמע וכן). ל, יח ויקרא ("אלקיכם' ה

  )."ערוה לגלות תקרבו לא"ד זהרההא

 ילבש ולא, הגויים בחוקות הולכין אין" :)קעח' סי ד"יור (ע"שוה ל"וז, "תלכו לא ובחוקותיהם" - רביעי לאו מונה .'ו באות

  .זה לאו בכלל פריצות דבגדי ומבואר. ל"עכ', כו "פריצות לשם הגויים בו שנהגו' כו מלבוש

: ל"וז) רצט ת"ל מ"הספ( ם"רמבה וכתב .)יד, יט שם ("מכשול תתן לא עור ולפני"  הכתוב אזהרת -  חמישי לאו מונה .'ז באות

 סיבת לו יכין או' כו הכשילו ובעזרתו, לעוון ההוא האיש יביא הוא כי, אותה יסבב או, עבירה על שיעזור מי כן גם כולל זה ולאו"



 צדק צמחב ש"וכמ, זה לאו על ועוברת' וכו בה שיסתכלו, העבירה סיבת שיםלאנ מכינה הפרוצה אשה והרי. ל"עכ ,"העבירה

  . ל"עכ, "מכשול תתן לא עור ולפני משום ועוברות, האנשים אותן יראו שבהכרח": ל"וז, נשים שערות לענין) ב אות ג"פ ברכות(

 ספרב ם"רמבה' וכ). לט, טו ברבמד ("עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא" הכתוב אזהרת - שישי לאו מונה .'ח באות

 המחשבה והתעסק הגשמיות התאוות אחר המשך' כו זנות זה עיניכם ואחרי' כו ספרי ולשון": ל"וז ,ז"מ תעשה לא מצות המצוות

 ישראל כטבע -  הקטן לפני לעמוד בושה אם אבל. "אביה עם וקטנה אימו עם ישן קטן"ד איתא: פא קידושין' ובגמ. ל"עכ ,"בהן

 - בכסותם אלא ישנים אין"ד' הגמ אומרת, אביה לפני לעמוד בושה כשהקטנה ה"וה - .) עט יבמות ל"כמאחז (ניםבייש שהם

 .ביאה טעם "יצר" :הוסיפו ף"ריב ן"רו י"רשו ."ביאה טעם בה שיש בידוע" - דכשבושה י"רש' יופ, "אלבשה יצר טעמא מאי

 ו"ח גורם פריצות דכל יוצא כ"וא, בושה היא ז"ועי איש לפני שרהב בגילוי מתרגשת ז"עי ביאה טעם יצר שהשיגה שאחר והיינו

 לעיל וכמבואר ,"עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא" על בזה ועוברים, ל"ר בה המחשבה והתעסק הגשמית התאוה רגש

 שלא ותבצניע ותתנהג האשה תתקדש כ"וע, ל"ר בו מהרהרת שהאשה י"ע נמשך האיש דהרהור' וד' ב אות הספר בפתיחת

 אמרו וכן. הדין את ליתן עתידים' וכדו בו שנכשלים אבן' שאפי, ד"פכ רבא אליהו דבי תנאב ומובא .ו"ח אדם בני בה יכשלו

 עוונה שגדול, ל"ר באנשים הרע יצר לגרות מתכוונת אם ש"וכ, המכשול ולמנוע ליזהר שיכול אדם ש"וכ, )ו"פכ ר"ב (מדרשב

  .זה על לב לשום ויש, מנשוא

 שאינם בדברים. א: 'ה חילול סוגי' ב בזה ומביא .)לב, כב ויקרא ("קדשי שם את תחללו ולא" -  השביעי הלאו מונה .'ט באות

 בשר בלקיחת יוחנן רביו רב כגון "'ה חילול דמי היכי" ):א, פז( וכיומא - ל"רח במצוות להקל מכך למדים אחרים אבל עבירות

 גדולים באנשים וזהו, ש"עיי בגזל מזלזלין ולהיות ת"מת להבטל למדין ז"שעי י"רש' שפי תורה בלא מותא' ד והליכת בהקפה

 שזהו -  "בשוק' אפי פושטן, בבגדו כלאים המוצא":) יט ברכות (בגמרא ז"ע שאמרו ,ממש בעבירות. ב.  להקלמהם מדיםושל

, להכעיס בעשה דוקא הוא' ה ולחיל י"ה ה"פ התורה יסודי ובהלכות ג"ס ת"ל המצוות בספר ם"רמבדל ומביא. פשוט באדם גם

. ל"עכ ,"דופי עליו שאומרים וגורם, במעשיו נזהר שאינו ח"ת" קרוי' ה דחילול כתב) ב לאוין (ג"סמה אמנם .חינוךה כ"ג כ"וכ

 ומיקל אחת מצוה אפילו ]"להכעיס" כ"במש ם"הרמב כוונת שזהו ואפשר[ המבזה כל": כתב 'ו' סי יראיםוב ,ק"סמה כ"ג כ"וכ

' ה מחלל כן עשה לא ואם' כו לו הדומה ומן עורהכי מן עצמו שישמור צריך תורה לומד הוא ואם', ה מחלל נקרא, מיםש בכבוד

 מעליו וקורעו לו קופץ, בשוק מהלך היה' אפי, חבירו על תורה של כלאים הרואה" :כתב כ"ג שמג' סי ד"יו ע"שווב. ל"עכ ,"'כו

 מפני ,הוא "'ה חילול" שם קריאת עיקר אמנם. "לרב כבוד חולקין אין', ה חילול ישש במקום"ד ך"שה תבוכ ,"רבו' הי' ואפי, מיד

 בפריצות ש"וכ .בכלל יםבאיסור להקל או כלאים באיסור להקל ממנו וילמדו, כלאים שהם ויכיר יםאחר שגם שאפשר

 ).פו שם( יומאב אמרו הריו. ל"כנ מהם שלומדים בחשיבות המוחזקין ש"וכ. ל"ר כידוע ויותר יותר ולזלזל להקל שלמדין

, ממרקין אינן יסורין וגם, מכפר כ"יוה אין תשובה עשה' שאפי, ד"בי ומיתות כריתות חייבי מעונש אפילו חמור' ה חילול דעונש

  .ליבו אל יתן והחי]. התשובה עם [מכפרת המיתה ורק תולין כולן אלא

 טפח נגד ש"ק וקורין ז"ברהמ דכשמברכין .)ז, כ שמות( "לשוא לקיךא' ה שם את תשא לא "- ונה הלאו השמינימ .'י באות

 ב"משנ, ב"סק שם עולם פתחי, א ק"ס א"וא עה' סי ריש ז"מש ח"או ג"פמב בזה עיין (יצא דלא פוסקיםב איתא באשה מגולה

 ו"סק ורט' סי א"מ עיין (לשוא א"ה שם את תשא לא) ז, כ שמות (תורה שאמרה לאו על עברו כ"וא, )לד ק"ס צ"שעה, ו"סקכ

  .זה כל על גדולה תשובה לעשות וצריך ,ל"הנ ולאוין מעשין כמה שייכים פריצות מיני דבכל ומסיים, )ם"רמבה בשיטת

, בפניה ש"ק וקורין ז"בהמ שמברכין נגרם ,כהיתר להם שנדמה י"שע האשה בלבוש המקילין לכל מזהיר .א"י באות

 עונש מקבלים הברכות על שכר שיקבלו שבמקום ונמצא, יוצאים אין כ"ג ברכותיהן ובכל, יוצאין אין הרי ל"הנ פוסקיםולה

ת בירא' שיהי צריך ה"ב' לה שהמברך - "'ה ניאץ ברך ובוצע" כ"וכמש באיסור שמברכין חוטאים אלא אינם שהרי, עליהם

  .ק"בתוה והווכמצ מיםש

 דרבנן ספק" דאמרינן דאף - להלכה נפסק וכן בידינו כלל הרי דרבנן ספק רק זה' יהי לו דגם המקילים בגנות מאריך .ב"י באות

 מחמיריןש כוסות' ד גבי. כג פסחים ערבי פרק ן"רה' בחי ראה (מחמירים - טורח בלא להחמיר שאפשר במקום מ"מ "לקולא



 

 ודכולה אמרינן ,בתראי' ב אי קמאי' ב אי מחלוקת דאיכא כיון מ"מ ,הסיבה בעו כסי תרי דרק' בגמ דאמרינן ג"אע בכולן להסב

 ,"דמלתא לרווחא עבדינן ,היא דטירחא מילתא דלאו כיון" הכא ,"לקולא דרבנן ספק" דאמרינן ג"דאע ן"רה ומבאר .הסיבה בעו

 בספיקא מקילים שאין צדדים כמה) דרבנן ספיקא ערך (יצחק פחד ועיין, )פ"ות ט"ותע ג"תע' סי ע"שוב להלכה נפסק וכך

 ופחד אימתה עלינו ליפול דראוי ,דרבנן ספיקא רק' הי' אפי לעצמו א"כ שיאסור ראוי -  צניעות בגדי בנידון וממילא, דרבנן

 רבינוד בוידוי אנו מתודים הרי -  "חומרא" רק שהוא מה' ואפי". מיתה חייב חכמים דברי על העובר" ):ב, ד ברכות( ל"ממחז

  ."הקלתי החמרת אשר את" :זכה ובתפלה קטן כ"ביו נסים

והנה גם  ".לחומרא דאורייתא ספיקא") ב"ס כה' סי מ"חו (ל"וקי ,דאורייתא הוא דבאמת אדהשת לבאר ממשיך .ג"י באות

 ספיקא בכל ל"דקי מה לפי ש"וכ, )מאד( בזה ליזהר מחוייביםכן היינו  גם - מדרבנן רקהוא  "לחומרא אזלינן"ש אם מה

 ו"וק .)התערובות שער ובריש שם ג"פמוב הכ אות ס"ס בדיני קי' סי ד"יור ך"ש עיין ("לחומרא התורה מן" שהוא -  דאורייתא

  .'וכו ועשין לאוין וכמה כמה רק דאורייתא אחד איסור רק בזה ואין, ספק ולא ודאי שהוא כאן

 הוזהרנו ,)יד, יט ויקרא( מכשול תתן לא עור ולפני ":ל"וז ,ב"נ סעיף ג שער תשובה בשערי יונה רבינו כ"מש מביא .ד"י באות

 להבין לב ונמהרי, בדין מתונים הוו )א ,א אבות( ל"ז רבותינו ואמרו, כהלכה ולא כדת לא אשר ישראל בני את להורות שלא בזה

 בחשיכה יבינו ולא ידעו לא )ה, פב תהלים( שנאמר כמו, מאד כבדה וחטאתם עור לפני מכשול מתת נפשם את יצילו לא ולהורות

 הפילה חללים רבים כי ואמר, זדון עולה תלמוד ששגגת בתלמוד זהיר הוי )יד ,ד אבות( אמרו ועוד. ארץ מוסדי כל ימוטו יתהלכו

  .ל"עכ, )כו, ז משלי. כב סוטה ("מורה ואינו להוראה שהגיע תלמיד זה, הרוגיה כל ועצומים, ומורה להוראה הגיע שלא תלמיד זה

 את יבינו ולא, הדין את המעוותים הדיינים ידעו לא": ל"הנ "יבינו ולא ידעו לא" פסוק על תהליםב י"רש לשון מביא .ו"ט באות

  .ל"עכ ,"ארץ מוסדי כך על וימוטו בחשיכה יתהלכו, הזה העון בשביל אשר

 יש דאם ,ב"סכ רמב' סי ד"יו א"רמב להלכה נפסק וכן ,שם י"רשוב: סז בעירובין הגמרא פי על רעורל ממשיך .ז"ט באות

 - דרבנן איסור הוא ואם ,המעשה קודם לו יקשה -  ורייתאדא איסור הוא אם, מעשה עושה הואוכשר הרב על לתלמיד קושיא

 דין עיקר דכל משמע מג סימן הדשן תרומתדב ומדייק .שעובר ודאי יודע ואינו הואיל, לו יקשה כ"ואח המעשה לעשות לו יניח

, מעשה עשהשי לאחר עד רבו הכרעת על שיסמוך שאמרו הוא - דווקא רבו מורא גדר ומשום, רבו אצל בתלמיד דוקא הוא זה

 הנה ,רבו אצל וגם, רבו מורא חיוב אין דאצלו משום, מעשה קודם גם נגדו להשיב לו יש רבו שאינו אחר אבל, דרבנן בספק

  .להיתר הדבר בירר כ"אא ,בדבר היתר עוד להורות לרב לו אין - מעשה שעשה לאחר

 בו שיש בדבר שארצה כמו אפסוק האדם מריא ואל": ל"בזה) ב סעיף ה"כ סימן מ"חו( א"רמה פסק כ"ע מביא .ז"י באות

' כו הוא הכי בר לאו ואם, בידו הרשות, בראיות להכריע וידוע גדול חכם הוא אם אלא, שקר דין ז"הרי כן עושה ואם, מחלוקת

 להמקי אחר ילך, הוא דרבנן דבר ואי, לחומרא ילך דאורייתא איסור דבר והוא, והיתר איסור בהוראת' כו דדינא ספיקא דאיכא

 כל מספק להחמיר המורים על והן העם על הן החוב חל דפריצות תורה לאיסורי השייכים השאלות כל לגבי ולכן. ל"עכ, "'כו

  . )ונראה ה"ד ב אות ה ע"מ ד"אספ (ש"כמ ערבים ישראל כל מצד הוא זה חיבור עניןד ומסיים .ההיתר ודאות נתברר שלא זמן

 את המתעה עון אלא, בתשובה מתכפרות העוונות כל כי שנדע וראוי"): תריג' סי( חסידים ספרה ללשון מציין .ח"י באות

, מתכפר עונו אין, לימדם כהלכה ושלא, כתורה שלא, אותם שהורה ובהוראה, רע ובטעות, רע בנימוס, אותם והמתעה, הרבים

 משלי (נאמר ועליו, בו תלויה םהרבי וחטאת, אותם לימד אשר הרעות את להשיב יכול ואינו, שעיות מה לתקן יכול שאין מפני

 כ"שע, בידים כמאכיל הוי, פיו על שעושים דהמורה ואילך יא אות יג לפרק עוד ומציין. ל"עכ ,"רע בדרך ישרים משגה) י, כח

 דהנמנע כותב )נח סימן( אריה שאגתדה גם ומביא, מדרבנן איסור הוא אם גם פריצות בבגדי הקטנים את להלביש אסור

 ישראל וקרן הקדושה תורתינו קרן וירום, ישראל בית עמו כל על ירחם' וה .ל"ר בידים עושה כאילו הוי בעבירה מלמחות

  .אמן בימינו במהרה
  



  

 ìåùëî åîéøä ìåùëî åîéøä éîò êøãî éîò êøãî--  íé÷éãö éøáã è÷ìíé÷éãö éøáã è÷ì  
  מעשה שיטים בעוכרינו 

"áàåî êìî ÷ìá õòé äî àð øëæ éîò , øåòá ïá íòìá åúåà äðò äîå ìâìâä ãò íéèéùä ïî
ã ïòîìä úå÷ãö úò'") å äëéî,ä ( .éñåé éáø øîà , ïåì øîà]íäì [ìàøùéì àåä êéøá àùãå÷ , øåëæ

àð ,ïéçååö ïðàã éåå àîåé ìëá] íåé ìëá íé÷òåö åðàù éåà[ ,ïðéëáå ïðéòâå] íéëåáå íéòåâå[ , øåëæä' 
åðì äéä äî )à ä äëéà( , øåëæä'íåãà éðáì  )æì÷ íéìäú,æ ( ,íã÷ úéð÷ êúãò øåëæ )äúéìãò í,á ( ,

ä éðøëæ'êîò ïåöøá  )íéìäúå÷ ,ã ( ,àðìò àçâùàì éòá àìå] åðá çéâùäì äöåø åðéàå[ ,ïì øîà àåä 
]åðì øîåà àåä[ , åòáá]äù÷áá [àð øåëæ ,àúåòá ïåùì àìà àð ïéà] äù÷á[ ,äéá àðçâùà àì ïðàå 
]åá åðçâùä àì åðçðàå ."[  

)øäåæùåã÷ä é÷ óã â ÷ìç "á ,à(  
  

  הזהירות בהחובת ות וקדושת הצניע

"êúéá éúëøéá äéøåô ïôâë êúùà ,àúðéëù àã äéøåô ïôâ , åâì àîéúñ äåä àúðéëù äî
íéùã÷ä ùã÷ úéáá,] éøåô ïôâ 'äðéëùä äæ , ùãå÷ úéá êåúì äñåëî äúééä äðéëùäù åîë

íéùã÷ä [øáì äúéáã àòøúî à÷ôð àì àòéðö àúúà éëä óåà]  úàöåé äðéà äòåðö äùà íâ êë
 øòùîõåçì äúéá . . [éàä àúéáá äîå ,à÷åùá ïëù ìë ,àøçà àúåôéöç ïëù ìëå] êë úéáá äîå ,

÷åùá ïëù ìë ,úøçà úåôéöç ïëù ìë[ , êë ïéâáå]êë íåùîå [êúéá éúëøéá äéøåô ïôâë êúùà ."  

)÷ óã á ÷ìç ùåã÷ä øäåæ"êìéàå á ãåîò ò,â ÷ìçå  'á ãåîò äë÷ óã(  
  

  יאו אחריםחטאו והחטהעונש הנורא של אלו ש
"äáåùú àìá åúîå íäî åðáìúä àìå úåãéîúá íäéúåáåçá íéëìëìúîù åìà íéòùø ùéå ,

äåòá íðåãà éðôì åòðëð àìå ãéîú óøåò éù÷ åéäå íéøçà åàéèçäå åàèçå"æ , íù íéðåãéð åìà
íéîìåòì íùî íéàöåé àìù àéää úçúåø äàåöáå àéää àîäåæá."  

)äåæ"åøú úùøô ùãå÷ä ïåùìì íåâøúá ÷÷ óã äî"ò ð"á(  
  

  א מישראל מאמין ביסורים של גיהנם"כאו
"àä íéðéî éðù ìò äàøéä å÷ìéç íéøôñáù òåãé äðä 'áäå ùðåòä úàøé ' úåîîåøä úàøé

îëå"ç øäåæá ù"é óã à"ò à"á ,]à äàøé' [ ìéçãã ùð øá]ãçôîù [ ïåçééã ïéâá àåä êéøá àùãå÷î
]åéçéù ìéáùá [åòî ìéçã åà ïåúåîé àìå éäåðá àåääã äéùðåòî ìéçãã åà äéðåîîã åà äéôåâã äéùð

íðäéâã äéùðåòå àîìò ,]á äàøé' [ àø÷éò éäéàã äàøé]úéø÷éò àéäù [ ïéâá äéøàîì ùð øá ìçãîì
åë ïéáéùç àìë äéî÷ àìåëå ïéîìò ìëã àùøùå àø÷éò èéìùå áø åäéàã 'ò"ù . ùðåòä úàøé äðäå

åäééîøâì ÷ø àéä ,éçáî àéäù àìà 'éì÷ 'âåð íéîòôì êôäúäì äìåëéå òø äéöçå áåè äéöç àéäù ä
áåèì ,åë åëìú éú÷åçá íà äøåú äøéäæäù åäæå 'åë úåìì÷ä åàåáé åàì íàå ' úåùòì øäæú ïëìå

øùéäå áåèä ,éçá íàå 'éîøâì ' ùðåòä úàøéá äìåãâ äùøô áåúë êéà øåîâ òø ùðåòä úàøé åà
éçááå 'åë äéîøâì ,'éçá éàãå àìà 'à ùðåò úàøéç øåîâ òø åðé"å.  



 

éçá êøèöîä úòá íéîòôì øøåòì äøåúäî äöåòéä äöò ïëì 'ùðåò úàøé , ñìôéù åðééäå
 ìò åìéôàå øåñéà ìò øåáòì åîë øåîâ òø äæéà íãàì àáùë åðééäã åéøåá ìò øáã ïéáéå åëøã íãà

ãàî íéì÷ä åìéôà úåøéáòä ìëå íéøôåñ é÷åã÷ãå íéøôåñ éøáã ìù ì÷ øåñéà ,ì ïåëð æà íãà
éçá åéìò êéùîäì 'äéîøâìå äøåçù äøîä ,øîåìå :äî ÷çøúà äîì ,' éãë ùðåò úàøé åìéôà åà

òøä ïî øèôéì ,åàë éàãåá éë"íðäéâ ìù íéøåñéá ïéîàî ìàøùéî à , éìéî ìù íéøåñéî åìéôà éøäù
àîìòã ,ë àøééúî"ç ù"åë å ,'åë áì ïúåð åðéàù àìà ,'òå"øåñéàä ïî øèôé åæ äàøé é , ìòå äæ êøã

ç åãåáë éðéò úåøîì àìù éãë åæ äàøé øøåòì úåìì÷äå íéùðåòä éú÷çá úùøôá äøåúä äøéäæä"å ,
ò øåñéàä ïî øèôðù óàå"éçá é 'éçá àåäù ùðåò úàøéå äéîøâì 'äâåð úôéì÷ , àåäù øåñéàä éøä
åðîî òåøâ úåùòì äöåø ,øåîâ òø àåä éøäù ,øåñéà ïåùìë ,éô 'øåù÷ ,ìòúäì ìåëé åðéàù úå

äìòîì ,àöéù äîá ïì úôëéà äîå òøä ïî àöåé àåä éøä òøä ïî øåñéù äöòå ïéðò ìëáå   ."  

)ä"÷ãö çîö"ð ùèéååàáåéìî "ò  -" äøåúä øåà"ä êøë íéøáã  'îò 'á'èë(  
  

   רע ומר הרבה יותר מיסורי גיהנם -הרע 
"åë íééçä úà íåéä êéðôì éúúð äàø ,'éçá åá ùé àøáð øáã ìëáù 'ééçå úåîí , àåä úåîäù

åúåéøîåçå øáãä úåéîùâ ,åáù úåéðçåøä àåä íééçäå ,éòå"ä úà äáäàì íééçá úøçáå æ ' àåä éë
åë êééç 'éçá åãâð ìëäå àìåëã àúéùàøå àøå÷îå àåä êåøá íééçä ééç àåäù 'úåî.  

)òøä úàå úåîä úàå áåèä úàå íééçä úà ïåùìä úåìéôë ïéðò åäæå , àø÷ð êøáúé àåä éë
çä ééçíéé ,áåèä úàå íééçä úà åäæå ,éô ,' áåèä]øúåé [éçáî 'íééçä ,îëå"íééçî êãñç áåè éë ù ,

åë àúîùðì àúîùð íééçä ééç àåäù éôì ,'åë íééç äéçî øîàîëå ,' íééç àø÷ð úåéðçåøä éøäù
ðë"ì ,éçáî íâ äìòîì äìòîì êøáúé àåäå 'úåéðçåø ,åìöà ïéåù úåéîùâå úåéðçåøå , ïë åîëå

ääá]é[úåîä úà áéúë êô ,íéøáãä úåéîùâ àåäå ,éçá íä úåôåâäù 'åë ãñôðå äìë úåî ,' òøäå
úåîä ïî äáøä òåøâù äî àåä ,éçáî äìåòî áåèäù åîë 'ðë íééçä"ì ,ä éðéòá òøä êë ' àåä

úåîäî øúåé øîå òø úîàá ,éçá êôéä ÷ø àåä úåîä éøäù 'éçá êôéä úåéîùâäù åîë íééçä '
úåéðçåøä , òøä ìáàéçáì ãâðîå êôéä àåä 'íééçä ééç , àåäù ïåéìòä ïåöø ãâð àåä øåñéà ìë éøäù

îë íééçä ééç"íééçî êãñç áåè éë ù , äìåòîå áåèù äî íééçä ééç éåìéâ òðåîå ãâðî àåäù ïåéëå
éçáî õ÷ ïéàì 'íééçä ,éçáî òø àåäù çøëäá 'éçáì ãâðî ÷ø åðéàù úåîä 'åë íééçä ,' ìë øåáò ïëì

áåñ øåñéàúåîä ïî øúåé äáøä íéøî ïäù íðäéâ éøåñéå íéù÷ íéðéã íéì .(  

åë íãéá úåéôéô áøçå íðåøâá ìà úåîîåø åäæå ,' úåáùçîå íéøåáéãäå íéùòîä ìë äðä éë
äì àì øùà íãàáù 'ïøáùìå ïúéáùäì ïìèáì àåä êéøö äîä ,íäá äî÷ð úåùòìå ,ò àåä äæå" é
éçáîù úåéôéô áøç 'îùë åðééäã ìà úåîîåøúé àåäù íãàä ïðåáú ' úåìùìúùää úéùàøå øå÷î

á íééçä ééçå"ä."  

)ä"÷ãö çîö"ð ùèéååàáåéìî "ò  -" äøåúä øåà"ä êøë íéøáã  'îò 'á'ãð(  
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  סיבת חיוב ההוכחה
"åë çéëåú çëåä äùò úååöî äàá äæ íòèî ,' äáåùú äùòé äøéáò ìòáù øáãä ÷åçø éë

äùòðù äá äðùå øáò íà èøôáå åîöòîøúéäë åì  ,ùäå"ùä åì äùòé äîå áåùéù õôç é" íàä é
äî ÷åçø äøéáò ìòáä éøäå äáåùúá áåùì åçéëåäì äàåáð åéìà äìâé 'åéðôì àåä áòåúîå , äåö ïëì

éùä"òå åäåçéëåéù åúìååàá íéòãåéä ìëì ú"áåùé äæ é."  

) øôñ"ìçð éáøò"åøúé úùøô ã "åñôú ä(  
  

  המוכיח לשם שמים ממתיק הדינים
"ä 'åë íëì íçìé ,'éîçìá éîçì åëì áéúë äðäã , åîë íä íéçéëåîä äðäã ùøôì ùé

 ïë åðéà íéîùì åúðååëù éî àåä úîàä íäéìò àìå íìåòä ìò àì ïéã íåù åøøåòé àìùå íéâøè÷î
æ åðéúåáø åøîà äáøãà" íåìù àëéà íìåòá äçëåú àëéàã ïîæá ì]ù éðôî[ ïéã åîë àø÷ð äæá

î äùåòå íìåòä úà øòöîùäöéä íò äîçì" íåìù àëéà ïë ìò äìòîì ïéã ïéà äèîì ïéã ùé íàå ø
íìåòá ,é äæ" äâéæî ïåùì éúëñî ïééá åúùå íéîù ãåáëì íìåòä úà çéëåäì àåä éîçìá éîçì åëì ì

éô ïéãä ú÷úîä æîåøî àåä íéîá ïééä úà 'íëéìòù ïéðéãä ïé÷úîð åéäé ."  

) øôñ"úàæ ïåøëæ "î"ïéìáåìî äæåçä "ð úåà"â(  
  

   הכל כשורה בצניעות לתקן מיד-שהצרה לא תגדל העצה 
"ïòðë õøàá åéáà éøåâî õøàá á÷òé áùéå ,åâå óñåé á÷òé úåãìåú äìà' .æçàå" ùøãîá ì)á" ø

ãô ,â :(óñåé ìù åæâåø åéìò õô÷ äåìùá áùéì á÷òé ù÷éá ,éò"ùøáå ù"é .  

éå"æîøá ì ,éìàøùéä ùéà ìë ìò äøåé á÷òéã ,åúéáá äàåø íàùäøåùë íéâäåð ïéàù  , äöåøå
øáã øîåì àìå äåìùá áùéì ,øúååì éåàø úéá íåìù éðôîù øåáñ éë , åæâåø åéìò õåô÷éù øáã óåñ

 óñåé ìù-äôñåä ïåùìî  ,ìãâúå ãåò óéñåú äøöäù ,ãéî ï÷úì àéä äöòäå."  

) øôñ"ùà éøîà "æãåîî åäéìà ìàåîù éáøì'öæ õé"áùéå úùøô ì(  
   

   כי עליו מוטל לתקן בעלהחסרון -  צניעות האשה חסרון
"äøäî éúòîù"ø ç 'éä ìâéåô ìàåîù óñåé"ë éôî òîù éë å"åîãàä ÷" èòøòñî êåøá éáø ø

æéå'öæ õéð"ì ,ë åðúåç íùá øîàù"åîãà ïøî ÷"éøäî ø" ã]àæìòáî [éæ" áåúëä úà ùøéôù ò) àø÷éå
âé ,èë" (ï÷æá åà ùàøá íåî åá äéäé éë äùà åà ùéàå" ,äîì ÷ã÷ãå øîàå áåúëä ïàë äðéù "åá "

äùàå ùéàî øáãîù éøçà ãéçé ïåùìá , áåúë úåéäì êéøö äéä éøä" äéäé éë äùà åà ùéàå'íá '
íåî "íéáø ïåùìá ,åð÷æ úà õö÷î àåäù åð÷æá íåî åì ùé ùéàä íà éë êë àåä ùåøéôä àìà , åà

äùàø øòù úà úìãâîù åðééäã äùàøá íåî äì ùéù äùà ,ðåøñç íä åìà ìë åðééäã ùéàä ìù åéúå
ìòáä ,íéòåðö àì íéãâá úùáåìù åà äùàø øòù úà ìãâîù äùà éë , æà éøä" äéäé'åá 'íåî" , éë

íð÷úì úéáä úåòéðö ïééðòá âåàãì äáåçä úìèåî åéìòù äæá íùà ìòáä ."  

")âðåò éàøå÷" ,òùú êì êì úùøô"á àáåä ä'äøåú éöåöéð ')åæú úùøô"î (áåìøô ïøäà áøäì(  
  

  



 

  

   להתרחק מלבוש מודרני- " אלקיך' שובה ישראל עד ה"אמר מ
שהיצר היה תקיף מאד אז לעשות פעולות הללו , של עבודות בהמעשים אנשי כנסת הגדולה לא בטלו אלא יצרא דעבודה זרה"

נטייה ובהכרח לידע שכל ענין עבודה זרה שבתורה פירושו ה. וחסו על נפש מישראל בפרטיות שלא יפול בעונש כרת וסקילה

והרצון לנטייה הזאת הנכללת , ולהדבק בתועבות הקולטור וחכמת תאוות העמים, מדרכי תורתנו הקדושה וקדושתן של ישראל

" עבודה זרה "הלשון, כי היינו הך,  אין מקרא יוצא מידי פשוטו כלל.הרצון הזה בעצמו לא נתבטל, בעבודות של עבודה זרה

  .כוחות אחרים פירושו אלהים אחריםכן ', תועבה לפני המפני שהיא  זרה לנו שהיאעבודה כלומר 
  

 והן הן הבעלים ,תקיף עתה כמו אז, להתדבק בקולטור ולוקסוס ונימוסי העמים אשר סביבותינו, והנה זה החשק אל מיני עוגב

 .זה נתבטלהלבוש ה,  אלא שאז היו מלובשים בעץ ואבן ופעולות מיוחדות שיהיה עליהם חיוב סקילה.והעשתרות שבזמנינו

החשק והרצון להתחבר ולהתדמות . ועתה החשק הזה מלובש להתחבר ולהתדמות להאומות בלבוש אחר של עבודת הבעלים

, העשתרות. והמה הבעלים של זמנינואל האומות מתלבש עתה בהתחברות אל הבלי חכמת העמים הנקרא קולטור איראפאי 

ואם הוא נקי הרי עדיין אינו מובדל ,  שאין כמעט אחד שיהיה נקי מהם,הן המה כל תענוגיהם ומגמותיהם הנקרא בשם לוקסוס

והם , והרי הוא נוגע בבניו ובני ביתו באהבה, ל"מפני שבניו ובני ביתו הם עובדי הבעלים והעשתרות הנ, לגמרי כחפץ הבורא יתברך

  ...מגיעים גם אותו בהבלי העולם המודרני
  

ומתרחק מן הקולטור ולוקסוס , ורצונו לבל להתדמות ולהתערב עמהם, מיםכל הכופר בעבודה זרה ומתרחק מן הבלי הע

ולא ינתן , לו עון בעולם הזה' הוא כמודה בכל התורה כולה ולא יחשוב ה,  בכל יכולתו הרחק מאד ובלבו שקץ ישקצנוהאיראפאי

מה זה  .ל הנשמות רבון כל המעשיםלפני בורא כ, יבוא למעלה ברחמים, ואפילו חשבון עוונותיו שעשה. לטרף נבוכנצר וחביריו

מתחברת שבזה מתמלא מחשבתו בהגיון של העמים ולבו ונפשו , הקריאה בספריהם ועיתוניהם? קולטור ולוקסוס איראפאי

, כלי בית הנהוג אצלם, וג בין הגוייםהמלבושים פרוצים ככל הנ,  מלבושים יקרים בלבוש מודרני, ראדיאגם במעשה כמו, אליהם

כן מסתעף מן הלוקסוס . אשר בדברים אלו משתוה ומתאחד בדרכי החיים של אומות עולם, בינם הקורא מעצמוכהנה רבים י

  ...".ללבוש גם העוללים והיונקים בלבוש מודרני, אירפאי שכל אחד מתחרה על רעהו ואשה על רעותה
  

  )ד"ע הי" זיערעליכאווגל הורביץ זהלוי אנ) י'שימעל' המכונה ר(אברהם שמעון ' מהגאון הקדוש ר" שובה ישראל"מאמר (
  

  גורם כל הצרותוהקדושה  הצניעות  חוסר- " כי כשלת בעוונך"
סיבת כל " : ראש ישיבת טעלזל"הגאון רבי חיים שטיין זצ אמר ראש הישיבה ,"בבקשה תמסור להם את זה לאחר פטירתי"

. הוסיף ראש הישיבה" דע איפה החולשות שלוכל אחד יו "".הצרות שפוקדות את כלל ישראל היא אך ורק בגלל חוסר קדושה

הוא הסביר שחוסר ". אלא כל אחד צריך לחשוב כאליו הוא אחראי לזה, שאף אחד לא יחשוב שמישהו אחר גורם לזה"

אנחנו מגרשים  (""מיר טרייבען אוועק די שכינה": ובלשונו". גורמים לשכינה להיפרד מאיתנו"הצניעות והקדושה שבדור 

  "). כינה מאיתנוכביכול את הש

  )א"ו אלול תשע"ט, יום רביעי" המודיע"מוסף (
  

   להתלבש ההיפך ממש מלבושי הגויים- "' ושובו אל הקחו עמכם דברים"
: ק" הרהיעןו? מלבושי החסידיםהאם האבות הקדושים נהגו , בלגלוג ו פעם שאלע"ק רבי שמחה בונים מפשיסחה זי"הרהאת 

  "! והלכו בדיוק להיפך, הם הביטו כיצד הגויים שסביבם מתלבשים,  אך דבר אחד ברור לי,בדיוק כיצד הם לבשו איני יודע"

  )בערכו" דור דעה"י הספר "עפ(



  

  "בארץ ישראלישמעאל בני  " מאמר
  א"מאת הרב בצלאל שמואלי שליט

 

äæ øîàîá äñðð ,ñá"ã ,ìàòîùéìå ìàøùéì åéúåëìùäå úåéøò éåìéâáù ìå÷ì÷ä ïôåà úà ïåçáì . äðäã
áãäù ïðéæç äøåúá úåîå÷î äîë 'íäéâåñ ìë ìò úåéøòä éùòî úà àðåù êøáúé :  

à (úåéøò éðéðòá úåáø úåøäæà úåàìî íéùåã÷å úåî éøçà úåùøô óåñ ìë ,øô óåñáå 'ã äðëî úåî éøçà '
â êë íúåðëì øæåçå äáòåú íùá åììä íéùòîä úà 'ïìäìãë äùøôä êåúá íéîòô" :äìà ìëá åàîèú ìà ... àìå

úäìàä úåáòåúä ìëî åùò ...åúøëðå äìàä úåáòåúä ìëî äùòé øùà ìë éë .. úåáòåúä úå÷åçî úåùò éúìáì
ä éðà íäá åàîèú àìå íëéðôì åùòð øùà 'íëé÷ìà "ùøáå"äò é"ô" :åàîèú íà àä ,íëé÷ìà éðéà , íúàå

éøçàî íéìñôð ,íëá éì ùé äàðä äîå ,äéìë íéáééçúî íúàå ,ä éðà øîàð êëì 'ëé÷ìàí) ."é ÷øô àø÷éå"ç ,ë" ã
 -ì '.(  

á ( ïîæä ïéðòá úåâìôåîä åéúåòéãéáå åéîñ÷áå åéôùëá ùîúùäù óà åùáúùä òùøä íòìá úåéðëú ìë
ã åá ' ñòåë êøáúé)ò úëñîá øàåáîë"ã óã æ .úåëéøàá .( äçéìöäù àéä úåéøò øáãá úîëåçîä åúöò ÷øå- 

æç íéøîåà"å÷ óã ïéøãäðñá ì .íäì øîà ,ìù íäé÷ìààåä äîéæ àðåù åìà  , íäå)ìàøùé (ïúùô éìëì íéåàúî ,
 íéòì÷ íäì ä Åùò äöò êàéùàå àåá) íé÷ååùá íéùåòù åîë íéòì÷ ìù íéìäåà -ùø "é( ,úåðåæ íäá á ÅùÉåäå , äð÷æ

ïúùô éìë íäì åøëîéå íéðôáî äãìéå õåçáî" ...íáäàá íéöå÷éù åéäéå úLÉåá Çì åøæðéå" ,ùø øéáñî" êåúî é
åðæì íúáäàá÷á åøôëù íéö÷åùî åùòð ú"ä" .ïäéäåìà éçáæì íòì äðàø÷úå " -ø  'åë øîåà øæòéìà 'ïäá åòâô ,ø '

åë ïìåë åùòðù øîåà òùåäé' ...ééò"ù .ë åìôð êëå"ùéà óìà ã !!!ãçà íåéá . úö÷ù éî ìëì ãéøçîå íåöò øôñî
îå åéðôìù äøåúä éøáã úà ùéçîäì äñðî"øòä ìå÷ì÷ úøîåçá åðì àåä ïîéñ îã óà äøç êë ìëù úåé ' åîòá

íäî æåçà äùîçë åìôð íéøáâ óìà úåàî ùù êåúîù.  

â ( áéåàä ìò äîçìîì äàéöéá)øô 'ë ÷øô àöú éë"â ,é 'è"å (ã ãéô÷î äîë ïðéæç ' ìëå úåéøòî úåøéäæ ìò
êëì øåù÷ä : åùîù áéøòéå ìåáèéù ãò ñðëé àìå äðçîì õåçî åîå÷î äìéì äø÷î ìòá -" åã÷ êéðçî äéäå àìå ù

êéøçàî áùå øáã úååøò êá äàøé ."ïðåáúäì ìéäáî .ãä ' éìééç ìò åúðâä úà áåæòé àåäù äøåúá áúåë êøáúé
äååøò éðééðò äàøé íà ìàøùé .ëù åðàöî àìå 'ìæâ ìò äæ ïéòî øáã ,íéîã úåëéôù ìò åà.  

ã (ãéô÷ úåéøò úáùçî ìò åìéôà !íù áéúëã" :ìëî úøîùðå êéáéåà ìò äðçî àöú éëòø øáã " ,
æç íéùøôîå"îâá ì 'ë óã äøæ äãåáò'" .òø øáã ìëî úøîùðå "- äéåðô åìéôàå äàð äùàá íãà ìëúñé àìù 

)åà (úøòåëî åìéôàå ùéà úùàá .îâá ïî÷ìå 'ô óã íù :úåéøò úáùçî ìò åìéôà äøåúä äøéäæî . ÷åñô åúåàî
ðä"ì ,äðåùì äæå" :òø øáã ìëî úøîùðå " - íåéá íãà øäøäé àìù äìéìá äàîåè éãéì àåáéå) .äéì êéîñãî" : éë

äìéì äø÷î øåäè äéäé àì øùà ùéà êá äéäé " -ùø "é .(ë åøîàð àáöì ïéàöåéá à÷åã òåãîå" úåøäæà äáøä ë
åìà ?ë 'ùø"ãá ùîåçá é"ä" :åâå àöú éë 'úøîùðå " -" äðëñä úòùá âøè÷î ïèùäù "ëò"ì ,ø" ì- åìàù éàãåá 

ïîæ ìëá íãà ìëì ïéøåñéà,úåøéäæ äðùî êéøö àáöì àöåéäù àìà  .ãì ùéù úãçåéî äãéô÷ ïðéæç äæ ìëîå '
äáùçîá åìéôà úåéøòä ïéðò ìò êøáúé .òåãî ïéáäì êéøöå ,äøåúáù úåøåîç úåøéáòá åìéôà úàæë åðéöî àìå .  

æç øîàî úîã÷äá åðëøò éôì úàæ øøáì äñðð àéîùã àúòééñáå"êëá ÷ñåòä ì :îâá àúéà ' óã úáù
ì"â:" úåéøò éåìéâ ïåòá ..øîàðù ïîå÷îá ïéáùåéå íéøçà ïéàáå ïúåà ïéìâîå íìåòì àá úåìâ" : úåáòåúä ìë úà éë

õøàä éùðà åùò ìàä ...õøàä àîèúå ." áéúëå"äúåà íëàîèá íëúà õøàä àé÷ú àìå" ,îâä ïåùì ïàë ãò' .
îâä ìëù ïðåáúäì àìôð 'áì óãî íù :âì ãò :øéáò ìò íéàáä íéùðåòá äðã ùðåò ùé äøéáò ìëìùë úå



 

äì ãçåéîä ,æç íéôùåç êëáå"ã éèôùî êéà äàéøáá íééðçåøä íé÷åçä úåãåñî åðéðôì ì ' íéøùé - àìå éøåö 
åá äúìåò ,ãçåéîä åùðåò äùòî ìëìå .éé÷ãëå"øî ì 'æåìååî íééç'îâä ìëù ïé 'äðùîá äæåîø .ïëàå , íù äðùîä

 úòùá úåúî íéùð úåøéáò ùåìù ììâáù éøééîøðä ú÷ìãäáå äìçáå äãéðá ïúãéì) . øîåìë-  ú÷ñåò äðùîä
úåîéåñî úåøéáòî äàöåúë äúéî ùðåòá , ÷ã÷åãî ùðåòå øëù ìù íìù íìåò åðéðéòì äìâúðå çúôúð äæîå

îâá'( ,îâäå 'ã ìù åéôë øéöé íãàä úàéøáá äòâôù ïåéë äùàì àá ìëäù äøéáñî ' ìù åúìç äéäù êøáúé
úáéëå åîã úà äëôùå íìåò åøð úà ä)åúîùð øð (âá äøäæð àì íà úåîì äðéã úàæ ãâðëå äúéî åéìò øæâðù '

äúéî åéìò øæâð äðååòáù äåç àèç ïå÷éú íãåñù åìà úååöî .äúî äúãéì úòá à÷ååãù äðùîä åðì äìâîå ,
äðéâá äãáàù úøàåôî äøéöé äúåà ãâðë íìåòá ãìååä úøéöé ïîæ àåäù) .ùø äàø"áì óã é .ã"åð éðéøä ä ìè

íëúîùð .(îâä ìë ïëå 'ééò øãñä ìò íù"ù.  

îâä ãåñ àåäå 'ä óã úåëøáá" .øîàðù åéùòîá ùôùôé åéìò ïéàá ïéøåñéù íãà äàåø íà" : äùôçð
ã ãò äáåùðå äøå÷çðå åðéëøã' ." äøåú ìåèéáá äìúé àöî àìå ùôùô-îâä úðååëå  ' åéìò åàá òåãî ïðåáúéù

ïéá äìá÷ä ùé éøäã åìà ïéøåñé à÷åãëù äîå äøéáòì ùðåòä  'çà"ë : àöî àìå ùôùô -ø " àöî àì íàå ì
äìéá÷î .äøåú ìåèéáá äìúé æà .ø"ì : ì÷áå ãåàî éåöî äøåú ìåèéáù äîåãëå ïîæä ìåöéðå íéøãñ úøéîùá ÷æçúé

àååù éøáãá ìèéáù úå÷ã äîëá úåøéáò ìù ìåãâ øôñî øåáòì ìåëé) .àöî àìá ïëìå , éåöîá äìúéù øáúñî
øúåé.(  

àå" øäåö åðîöòì çúôð êëå äøéáòä âåñì íéàúî úåéøò ìò ùðåòä êéà åðéðééðòá åðà íâ úåàøì äñðð ë
úåéøò âùåîä úåäî ìò øåà êåôùì , úåèùôá äðäã - äùàì ùéà ïéá éúéîàä øù÷ä úôìçä àåä úåéøò éåìéâ 

]íäéðéá úå÷éáãå øù÷ øåöéì úðî ìòå úåøéô úåùòì úðî ìò [ìò ññåáîä áæåë øù÷áíéøùá úååàú  . íéìãáääå
ïìäìë : éúéîà øù÷á-éùôð àåä òéðîä  ,åúåà ÷æçì ãòåð ÷ø éðôåâä øù÷äùë . úúì ïåöø åðùé éúéîà øù÷á

ìæ"æ ,âåæä éðá ìù úéúéîà úáåëøú íäù úåøéô øåöéìå .ëù åîë 'ë ÷øô úéùàøáá 'ñô 'ë"ã" :ùéà áåæòé ïë ìò ...
ãçà øùáì åéäå åúùàá ÷áãå ."ëå 'ùø"ã é" ä"ãçà øùáì "-"  íøùá äùòð íùå íäéðù éãé ìò øöåð ãìååä

ãçà ."ìáà ,áæåë øù÷á ,úåéøòä àåä ,äåàú àåä òéðîä . íæéàåâà àåä êëì êéìåîä ïåöøä)úåéîöò( , ïôåàá
éðùì úúì ïåöøä úà àìå åìù äàðää úà ùôçî ãçà ìëù .íéôúåùî úåøéô øåöéì äðååë ììë ïéàå ,äáøãà , ÷ø

òåðîì íéöåø úàæ  -" ãøôð ù÷áé äåàúìå " -íäéðéá éùôð øù÷ úøéöé ïéàå .  

íìåòä úâäðäáù äìâð øúåé ÷åîò ñðëð íàå , ï÷åúîä øù÷ä -éìàéãéàä åúùàå ùéà úðéçá  , ïéá àåä
ãì ìàøùé úñðë' . åúùàì ùéà ïéá øù÷ì úåáø íéîòô ùãå÷ä éáúëá ìùîð äæ øù÷ù åðéöîå - íéøéùä øéù ìëå 

êëá ÷ñåò .úåîø ìëá ä÷åùçä äéòøä ïéá øù÷ä –ìàøùé íò  , äãåãì)äáåäà (ã 'êøáúé ,íìåòä àøåá .
 äøåúä úðéúðá ãåçéáå"ïééä úéá ìà éðàéáä) "éðéñ øä ãîòî àåä .ïéé ,îéâ '70 , á úùøãðù äøåúì æîø - 70 

íéðô" .(äáäà éìò åìâãå ...éðà äáäà úìåç éë ."êùîäáå ,"éð÷áçú åðéîéå éùàøì úçú åìàîù ..à äððòø åðñøò ó
åëå'."  

íãàá íëçä êìîä äîìùù øåëæì ùéå , òãéù- íéîùâä òáèä úå÷åç ìëå äìá÷äå äàéøáä úåãåñ ìë 
ðä øù÷ä úà åðì ìùîù äæ àåä íééðçåøäå"åìù ääåáâ éëä äâøãá äùàì ùéà ïéá øù÷ë ì ,] ùøãîá åðéöîå

èä èéìùä äéä äîìùù" ìàøùéá øôñîá å)íéèôåùä úôå÷ú ììåë( ,ãëåèä íåéá çøéä úîâå"ùãåçì å , äòéâä
äúøàôú àéùì úåëìîä æà , íéîòä ìëá äèéìù äúéäù-íåìù  ,åëå áåøì áäæå óñë' . úååçúùäì íéàá íìåëå

ãì ,'äîìù åëìîìå .äåòá àîâåã àéä äîìù úåëìîù éúåáøî éúòîùå" òéâäì çéùîä úåëìî äãéúòù äîì æ
íéîéä úéøçàá ,ëù êìîä àåäù àìô àìå 'ù úàíéøéùä øé , äéä íìåò àøåáì ìàøùé úñðë ïéá øù÷ä æàù



øúåéá íìùåî ,òìã àîâåãë"ì[ ,ïæåàä úà øáñì àîìòá ìùî ÷ø åðéàù åðì àåä øåøá ïîéñå , ùîî àåä êë àìà
äàéøáá !äæ åðîìåòá äùàì ùéà ïéá øù÷ä úà ïéèåìçì íàåú ìáà éðçåø àåäù àìà . úðéçáá" äæçà éøùáîå

åìà'."  

êëì óñåðá,âåæä éðá ìù éìàéãéàä óúåùîä úéáä íå÷î àéä ìàøùé õøà  . äëåìîä ïåîøà àéäù õøà
ã ìù 'êøáúé ,åîöò ãöî ùãå÷î íå÷î ,ò íéôúåùî úåøéô øåöéìå äæ øù÷ çéáùäì ãòåéîù" äøåúá ÷åñéòä é

àá ïàë à÷ååã úååöîäå"é ,)ùø äàø"äò á÷ò úùøôá é"íëéðéò ïéá úåôèåèì åéäå ô , ìëù íù òîùîù íåé÷
åçá úååöî"úåãîìúä ìù äðéçá ÷ø àìà åðéà ì ,õøàì åøæçéùë çëúùé àìù éãë , úîàá àåä íîåé÷ ø÷éò ìáà

ùãå÷ä õøàá ÷ø ,ìäëàå"á.(  

úåéøò éåìéâ ìò ùðåòì øåæçð .îâä ïåùì 'ì óã úáù"ðä â"ì :"íìåòì äàá úåìâ , íéøçàå ïúåà ïéìâîå
ïîå÷îá íéáùåéå íéàá",ëò "îâä ì' .ëì äúòîåéúéîàä øù÷ä úôìçäù øéáñäì çååøî íå÷î ùé äøåà ,

ìàøùé õøà úáéæò úåéîùâá íâ ãéìåä ,äìòáì äùàä ïéá øù÷ä íå÷î ,íéøæ úà úôàåðä äùàä úåìâå , ìòî
äúéáîå äìòá , øçà úéá ìà)åçì"ì( ,ïåøçàä èøôä ãò íäá íéé÷úî äøåúá ïéùåøâ úùøôá áåúëä ìëå :

"ïåøçàä ùéàä äàðùå " -âá íù íâ íééåâä íåàðùé úåì ,äéìà ìàøùé åìâù õøà äúåà éðá , äî úðéçáá íåùøâéå
ëù 'øôá ' úåìì÷ä"êìâø óëì çåðî äéäé àìå òéâøú àì íää íééåâáå ."ø"íúåà íéîòä úàðùî ì.  

 úåøåãá åá åãîòù éðçåøä ïåéñðä åððéà äæ øåãá ìåãâä ïåéñðäù ïåøçàä äæ øåãá åðéúåáøî òåãéå
íéîãå÷ä :æéìéöåñí ,íæéðåîå÷ , íæéìàðåéöð)úåðîåàì( ,úåéøò éåìéâá ïåéñð àìà . äìç íéáøä åðéúåðåòáù ïåéëù

åðøåãá íãàä úøåöá äãéøé ,äöéä ïéà áåù"ðä íééðçåø íéðéðòá ùáìúî ø" ì-å äèåùô úåéîùâá àìà ' úåîäáë
åîãð' .äàøðäå ,äöéä òé÷ùîù õîàîä ø÷éòù"å÷ä õøàî ìàøùé úà ìùðì åéúåðåéñðá ø äãå÷ðá ÷åéãá àåä ùã
òù åæ"íîå÷îî ïéìåâå úåìâ úøæâð úåòéðöä éøãâ úöéøô é ,ðë"ì .äãéî ãâðë äãéî àéäå : øåäè øå÷î óéìçîäù

øåäèä åðëùî úà óéìçé àîè øå÷îá ,à"é ,øëð õøàá ,øëð ìà úá ìòá ïëù . úðéçáá" íééç íéî øå÷î åáæò éúåà
íéîä åìéëé àì øùà íéøáùð úåøåá íäì áåöçì) "á äéîøé ,âé.(  

øîåç ïéîë íàåúå ,ã øçá åúåàù íòäù ' íäéìòù ìàòîùé éðá àìà åðéà äæ øåãá ìàøùé úà øÅñééì
èî óã ïéùåãé÷á øîàð" :íééáøò åìèð äòùú íìåòì åãøé úåðæ ìù ïéá÷ äøùò ."èéìù ãçà íëçî éúòîùå"à ,

äæ âùåî øåàéáá , ïéðòù"ïéá÷ äòùú "ð åðîî åîöò øå÷îì æîø àåäíìåòä ìëì äæ ïééòî òáå ,úëò"ã . óàå
íéòåðöë õåç éôìë äæ íò íéàøðù ,äìåãâä íúåöéøôì áæåë éðåöéç éåñéë àìà åðéà .êë ìò ãéòé íøéëîäå.  

íùøåùá ÷åîò ïðåáúð íàå ,íìåòáù òøä çåëáù ãñçä úðéçá àåäù ìàòîùéù äìâð ,éçáîå ' úòáåð åæ
 úðéçáá äåàúä"àåä ãñç) "øò éåìéâá øîàðäçà ìà àáä ìù úåéåúå( ,éçá íäøáàîã ' ãñçä -  úà ï÷éúù éðôì
ò ãåñéä úðéçá" úéøá é äìéîä - ìàøùé úà øñééîä àåä ìàòîùé ãìåð] ôä úðùá ãìåð ìàòîùé éøäù" ééçì å

÷ úðùá äúéäù äìéîä úéøá éðôì íäøáà 'íäøáà ééçì .éøäî íùá éúòîùå" àåä ïéàù ùéà éôî ùéà ïé÷ñéã ì
íãà úåäî ,ìà ÷ø à"íãà àøô" , äøåúä äáúë àìãî"àøô íãà " -çàå íãàä øëæåî íãå÷ù "åøàåú ë . àìà

 àåä äæ"àøô) "ì éåðéë'éøáãî øåîç'( , úøåöë äàøðù àìà"íãà ."ø"ì :ù"àøô " -åîù àåä  , åøàåúå-íãà  . ïëìå
åììä íéìéîä íå÷î úà äøåúä äëôä[ . íäìù õøàäù äðòèá íä íéàáå- úðéçá àéäå -" ôù ùøéú éë äç

äúøéáâ) "àøàå úùøô óåñ øäåæ äàø .( äéìàî ú÷òåæë äàéøáä éøäå- äøéáòä àéä äî åàøúå ùðåòá åððåáúä 
 åðéìò äæ àá äììâáù äìåãâä -àéä äãéî ãâðë äãéîå  ,åúâøãá åîöò øåãâì ÷æçúäì ãçà ìë äàøé äæîå , ïéàù

äöé ïéàù ãçà èòîë" øåãä ìù ø]úåéøòä [ åá æçåà -òîá éî çø äù"ì ,íééðéòá éî ,íéùð íò øåáéãá éî , éîå
úåáùçîá .àæéîøá àîéëçì éãå.  

j  



 

  

  " מלכות קשה כהמן- מלכות פרס "מאמר 
  א"מאת הרב בצלאל שמואלי שליט

  

ã éðëéæ ' ÷åñôä ìò éîìùåøé íåâøúáå ïúðåé íåâøúá àìô øáã úåàøì - íäøáàì øîàðä - ïéá úéøáá 
øåèñää êìäî ìë úà øàúîä íéøúáäàåä àìä ìàøùé íò úåéåìâ ìù äé" : úìôåð äìåãâ äëéùç äîéà äðäå

åéìò) "åè úéùàøá ,áé .( ãçé íâ íéîåâøúä éðù åîâøúå"àúîéà "-ìáá àéä àã  ,"àìá÷) "äëéùç ( - àéä àã 
éãî ,"äàéâñ) "äìåãâ ( -ïååé àéä àã  ,"úìôåð " -àôé÷æ äì úéìå ìôéîì àãéúòã ñøô àåä àã  , ïéãéúò ïîúîå
îì ìàøùé úéá àîò ÷ñé)äîå÷ú äì ïéàå ìåôì äãéúòù ñøô åæ ,ìàøùé íò úåìòì ïéãéúò íùîå.(  

 øéëæî åððéà úåøåãä ìëá ìàøùé ìù úåøöäå úåéìâä êùî ìë úà øàúîä ÷åñôù ìåãâ àìô àåä äæå
åùä äðåøçàìå äðù íééôìà èòîë úëøåàù äëåøà úåìâ åðéìâå ùã÷îä áøçð äðéâáù íåãà úåëìî úà ììëäà .

 úìéîá ñøô úà øéëæäì íåâøúì äî ïéáäì ùé ãåò"úìôåð" ? úìéîá éãî äøëæåä øáë éøä"äëéùç" , éãîå ñøôå
ãçé íéøëæåî ãéîú ,íéðùì í÷ìç òåãîå ?ãåòå ,ë úåëìî àéä ñøô éúîî" ìàøùé úìåàâ äá äéåìúå úãçåéî ë

)ðë"äìòîì èèåöîä íåâøúá ì (ì äãéúòù äðåøçàä úåëìîë äøéëæäì ùéù ìàøùé ìò èåìù - åéä øáë éøä 
øáòá äðåèìù úçú ìàøùé ?ñá äñðð äúòîå"ñøô úåëìî ìù äéùøù úà ïåçáì ã , èòî äìâðå - åìéâù çôèî 

æç åðì"íééçôè åñéëå ì:  

úôé éðáá ñøô úøëæåî äðåùàøá ,æå"äáéúäî íéàöåéä çð éðáá äøåúä ì :øîåâ úôé éðá ,âåâîå ,éãîå ,
ïååéå ,ìáåúå ,øéúå êùîå ñ)é úéùàøá ,à .(ùø áúëå"ã é"ñøéúå ä" :ñøô åæ] ." äæá ïî÷ì úèèåöîä àøîâá-á  '

úåòã ,ñøô åæ úîàá ãçì ,äéëøåú åæ ãçìå .[ úôé éðá úà çð êøéá íù ìéòìå"úôéì íé÷ìà úôé "-éô  'æç"îâá ì '
ò óã àîåé"à" :úôéì íé÷ìà úôéã áâ ìò óà ,íù éìäàá àìà äøåù äðéëùä ïéà ."ëò"âä ìî ,'ëå 'ùø"ãá é" ä

òà"úôéì íé÷ìà úôéù ô" :òà"éðù úéá úåðáì íéñøô åëæù ô , äðáù ïåùàø ùã÷îá àìà äøåù äðéëù ïéà
íù ìù åòøæî àáù äîìù."  

îâä íù äëéùîî ')àîåéá( , éúà÷ úôéîã ïìðî éàñøôå)úôé íøå÷îã ïéðî íéñøôäå? (ñôä úà äðåòå '
ìéòì åðèèéöù :øîåâ úôé éðá ...ñøéúå , ñøéúáå-ïåîéñ éáøå ïðáø äá éâéìô  , é÷éøú úéá åæ øîà ãç)äéëøåú( , ãçå
ñøô åæ øîà .îâä úòééñîå 'îì"ïåøçàä ã" :ø éðúã 'ñøô åæ ñøéú óñåé ."ùø àéáä äàøðë ïëìå" äòãä úà é

ñøéú àéä ñøôù úøáåñù .îå"úôé éðáî àåä ñøô åðéðééðòì î ,áåùçì âåäðù åîë ìàòîùé éðáî äððéàå ,ã àä
íù éðáî ìàòîùé.  

 äéøåèñää êìäîá ãåò - ë åëøàù ìáá úåìâ úåðùá  - 70äðù  , úà ùåéøã ìù åúåùàøá ñøô äùáë
 øöðãëåáð ìù åãëð øöùìá äá êìîù ìáá)äáçøäá ìàéðã øôñ ïééò .(æàã åìåë íìåòá äèéìù äúùòðå . ïúð æàå

îäéá úà úåðáìå ìáá éìåâ ìëì õøàì úåìòì øúéä ùøåë"ùæå ÷" ë äøåúá"úôéì íé÷ìà úôé " åëæé úôé éðáîù
îäéá úåðáì"÷.  

ùî åäæå"îâá ë 'é äìéâî"âî ãçà àåä ùåøååùçàù à ' äôéëá åèìùù íéèéìù)ø"íìåòä ìë ì( , ïåùìëå
ñôä 'äìéâîá : ìò èìùù"äðéãî äòáùå íéøùò äàî ."äðù íéòáøà úåáéáñá äëùîð åæ úåëìîå ,îâ äàø 'ò" æ
è óã .ùøå"íù é .÷ù ãòîâ íìåòá äèìùå ñøô éëìî úà äçöéðå ïååé úåëìî äî 'æò óã àîåé . úà äôéìçä àéäù

ùøá àåä ïëå äéøçà äèìùå ñøô úåëìî"îâ é 'è óã äøæ äãåáò .ééò" ù)ã"ñøô úåëìî ä ( àéäù àîåøå



æàã íåãà úåëìî ìù úâöééîä , ïååéî úåëìîä úà äìèð- éðùä ùã÷îä úà äáéøçäù åæ àéäå -åòá äèìùå  íì
åðéðîæ ãòå æàî ,òá øàåáîë"ò ç óã æ"á.  

àå" úìéîá ñøô úåëìî úà íåâøúä øéëæî òåãî äìàùä úá÷åðå úøæåç ë"úìôåð " ìò éà÷ àéäù
úòì"ì? !ñôä êìäî éøäå 'åìù éâåìåðåøëä øãñä éôì" :äîéà "-ìáá " .äëùç "-éãî " .äìåãâ "-ïååé  . äúòå

åî àì äðäå íåãà úåëìîì íéôöî åðà øùàëñøô àìà øéëæäì ïåëðì íåâøúä àö? éãé ìò äçöåð øáë éøäå 
íéðååéä ?éãî úìéîá ìéòì äøëæåä øáë íâå ,ìéòì åðéù÷äù åîë?] !àå" úøëæåîù ìàøùéì éãî äîøâ äî ú

úåøöäî ÷ìçë ìàøùé úåéåìâá ?îäéá äúðá éøä"÷ ?éå"ìàøùé úà åãéøçäù òùøä ïîä úåøéæâ ì , íéñéî ïáåîëå
ôä åìéèäù íéáøééò æò óã àîåéá øàåáîë íéñø"ù.[  

 äðåøçà úøëæðù åæ àéäå çéùîä úåîé úàø÷ì äùãç ñøô úåëìî íå÷ì äãéúòù øîåì êøèöð àìà
 ìàøùéì äîå÷ú ïîéñ àéä äúìéôðå ìàøùéì øöäì äãéúò àéä íâå úåéåìâä øàúîä ÷åñôá) ìéòì øàåáîë

ééò íåâøúá"ù .(êë øîàð íàå ,ìéç òåãî àéùå÷ä áùéúúù éøäïäå íéðùì ñøôå éãî úà íåâøúä ÷ : éãî - åæ 
ïîä úåøéæâå ñøô éëìî øàùå ùåøåùçà úåëìî ,åúìéçúå éðùä ùã÷îä íåøè ïîæá äæ ìëå , ñøôå- úåëìîä åæ 

 íåâøúä óéãòäù êë éãë ãò ìàøùéì äøöå ìåãâ íåéà úååäìå íéñøôä õøàá íéîéä úéøçàá íå÷ì äãéúòä
íåãà íå÷îá äúåðîì!  

ñáå"äìåãâ ãà ÷øô øúñà ìò äáø ùøãîá åðàöî  'é úåà" ñøô úåëìî äãéúòù åðéøáãì àìôð êîñ ç
æå ìàøùé úà ãéçëä èòîëå íìåòá èìùù ùåøåùçà éîéáë áåù íéîéä õ÷á çåîöìå øåæçì"ì" :éãîå ñøô ìéç "- 

 ñøô -ñøô äúåà ïéøå÷ äîì  ? úåñåøô úåëìîä úà äìáé÷ù] óñåé õòá ùøéôå-á ïúåëìî äëùîð àìù  úåøåã
úåéåëìîä øàùë äæ øçà äæ ïéôåöø .[íù ùøãîä ìù åëùîä ïåùì äæå) : úåñåøô úåñåøôä íäî øéáñäì àáå

íìåòá ñøô úèìåù ïäáù" (äãøú éîéá ãçà ,ïàéëøãà éîéá ãçàå ,] àø÷ðå áø éîéá äéäù éñøôä êìîä àåä
îâá' :ïëøãà[ ,àåáì ãéúòì ãçàå .äæ äéäå áéúëã àåä àãä ...áé éë øåùà åðéúåðîøàá êåøãé éëå åðöøàá àå

íéòåø äòáù åéìò åðåîå÷äå" ,ëò"ì .óñåé õòä ùøéôå" : ùøã)ùøãîä (ñøô ìò øåùà , ìò åðúåéäá ãéúòì àîìà
íìåòá ñøô úåëìî äéäú åðúîãà" ,ëò"ì.  

à" äîù ìëå íìåòá èåìùì ñøô úåëìî øåæçú ãéúòìù ïðéæç íåëéñì ë- ïåèìù úìá÷îù ãöî àåä ñøô 
÷ñôðåíìåòá úèìåùå úøæåçå  .÷ñôð áåùå ,äìéìç øæåçå .ä éîéáå"óñåé õò) "åðèèéöù ùøãîä ùøôî ( àì ììë

 úèìåù äúéä- áúë ïëì "íìåòá ñøô úåëìî äéäúå øåæçú ãéúòì àîìà" ,ðë"ì . íéùøãî íéàöåî åðàù ãòå- 
 åðéðôì àéä äëåøò àøîâå - úåéåëìîä éúùî úçà ñøô úåëìî äéäú çéùîä úåîéáù îâ íìåòá úåáåùçä '

á óã äøæ äãåáò :äðåùì äæå" :á÷ä àéáî àåáì ãéúòì"ñ ä" ìåèéå àåáé äá ÷ñòù éî ìë øîåàå å÷éçá åçéðîå ú
åëò ïéàáå ïéöá÷úî ãéî åøëù"à àéáåáøòá í"á÷ä ì"ä ... äéøôåñå äîåàå äîåà ìë ñðëú àìà)éô 'ùø" é- 

äéîëçå .( øîàðù"íéîåàì åôñàéå "î äéòùé" ïéàå âúåëìî àìà íåàì ...äìéçú éîåø úåëìî äñðëð ,î"è ? íåùî
àáéùçã ...ùôð éçôá åàöé ãéî .î äéøçà ñøô úåëìî äñðëðå éîåø úåëìî úàöé"è ?)îâä úìàåù ' à÷ååã òåãî

úøçà äîåà àìå ñøô ?äðåòå ( àøúá àáéùç àäã)ø"ì :àîåø éøçà íìåòá øúåéá äáåùçä àéä ( ïìðîå" åøàå
àðéðú éøçà àåéçáåãì àéîã ) "éô 'ùø" úøçà äéç äðäå é-áåãì äîåãù  (ø øîàå 'ïéìëåàù íééñøô åìà óñåé ...

åëå áåãë 'ééò"ù , êùîäáå -îâä úìàåù  ' úåéåëìîä øàùî øúåé ñøôå àîåø úåáåùç òåãî)ìááå ïååé( ,]éôå '
ñåúä 'ã"áéùç à÷ àìã éðä àðù éàî ä ,éô 'ïååéå ìáá ,ãî íäù 'åãáòúùðù úåéåëìîåéä íéáåùçå ìàøùéá  ,

éòá àì úåîåà íéòáù ìëî ìáà[ ,úöøúîå , éëùî êðäã íåùî)ø"úëùîð ì (àçéùî éúàã ãò åäééúåëìîá ."
úëò"îâä ã' .æçî åðéàø áåù" çéùîä úàéá ïîæá äúåëìî àéùá úåéäì äãéúò ñøôù íùã÷ çåøá åðì åìéâù ì

ã íòì'.  

áùå áúëáù äøåúä åðì äúìéâù äî èòî äúò øøáðåò"åðîòì úåùòì úàæ úåëìî äãéúò äî éáâ ô:  



 

åðàöî ,ñá"ã ,àá íçìäì åàåáéù íéîòä ïî ãçà úåéäì äãéúò ñøôù" åðîò ãâðë é -íéîéä úéøçàá  ,
ë êëù 'ì ÷øôá"âåâîå âåâ úàéáá ìà÷æçéá ç" :ã øáã éäéå 'âåâ ìà êéðô íéù íãà ïá øîàì éìà) "àéùðä" ( õøà
âåâîä) " åöøà åæù-âåâî ( ,"ðäìáåúå êùî ùàø àéùð âåâ êéìà éð ...êìéç ìë úàå íúåà éúàöåäå ... ìä÷ íìåë

áø ..íìåë úåáøç éùôåú :ñøô ,ùåë ,íúéà èåôå ,òáåëå ïâî íìåë ,äéôâà ìëå øîâ ,ïåôö éúëøé äîøâåú úéá ...
êúéà íáø íéîò ...áøçî úááåùî õøà ìà àåáú íéðùä úéøçàá) "ùø" é -î úááåùîä ìàøùé õøà ìà  áøç

ò íù åìâ øùà äìåâä ïî äéáùåé åáùù"áéåàä áøç é" (íéáø íéîòî úöáå÷î) " õøàá íåéä ïðéæçù åîë - 
äéôåéúàî ,äéñåøî ,å÷åøîî ,òåãéë åæ äîéùø ãåàî êøàúå" (ãéîú äáøçì åéä øùà ìàøùé éøä ìò) "ùø" é- 
 êì äéäå)àéùðä âåâ äúà øîåì äöåø (äàöåä íéîòî àéäù áì ìò íåùì ,îäå äðáæòé àì íéîòä ïî äàéöå

êãéá"( ,íìåë çèáì åáùéå ...æá æåáìå ììù ìåìùì ,úåáùåð úåáøç ìò êãé áéùäì) "ùø" é - úà úéðù úéçùäì 
åáùéúð åéùëòå äðä ãò úåáøç åéäù íéøòä" .(åâå ïéð÷å äð÷î äùåò íéåâî óñåàî íò ìòå'."  

á çéåøäì úðî ìò äàåáðä ïî ÷ìç úàáäá åðëøàä 'íéðééðò :à ( âåâîå âåâ ìéçì úôøèöî ñøôù] àáö
 åéðåîäá ìåôéù øéãà)ã ïäá çìùéù äôâîá 'éô äéøëæá øàåáîë êøáúé"øô àîåçðúáå ã 'àøàå ( úîãà ìò

ìàøùé . êùî åìà íéðåîä úøåá÷á ÷ñòúé ìàøùé íòå7 íéùãåç )éò èì ìà÷æçé"ù ( úôéì äçèáää íåé÷ àåäå
à äñéëù ìò ìàøùé úîãàá äøåá÷ì äëæéùúôé éðáá äøå÷î ñøôù åðøëæä øáëå çð úååøò úà íäéá .[!á (

åöøàì ìàøùé íò úøæçì êåîñ íéîéä úéøçà ïîæá äéäú åæ äîçìî úîàáùå] . øåàéúù ïðåáúäì àìôð úîàáå
à ìù ÷éåãî øåàéú àåä åáùåðù íéøòäå äéáùåéå õøàä"íåéë é , íìåòä ãåòá äîîåù äúéäù äðù íéôìàë øçà

áùåéî åìåë !éøäë úéæëøî õøà ãöéë ïéáäì éùåðàä ìëùì øáòî äæ " íéèòåî íéáùåúå úåöéáå äîîù øàùú ë
ë"äðéå åîë úåéàôåøà íéøòù ïîæá ë ,êë ìáú úåöøà áåø èòîëå íãà éðåéìîá úåáùåéî úåáø ãåòå æéøô . àìåì

øôá íìåò àøåá ìù äçèáää 'ë ÷øô éúå÷åçá"ñô å 'ì" á"ìò åîîùå õøàä úà éðà éúåîéùäå íëáéåà äé
äá íéáùéä ."ëå 'ùø"íù é :ã"õøàä úà éðà éúåîéùäå ä :' çåø úçð íéáéåàä åàöîé àìù ìàøùéì äáåè äãéî åæ

äéáùåéî äîîåù àäúù íöøàá' .ñô ìò ïàë íéðäë úøåúî åøå÷îå 'äæ .ëå 'äæá íéîëç éúôùä :øîåìë ,ëù äî '
 íëéáéåà äéìò åîîùå àø÷á -' ø"íëöøàá øåâì åìëåé àìù ìïåîîù úîçî ') .ñá äàøðå" ùåãéç øáã øîåì ã

ñôá áì íéùð íàù ' áåúë"äá íéáùéä íëáéåà" ,ë 'øñç ,ë àìã 'àå íò äá íéáùåéä"å . íúáéùé ïéàù æåîøì
ñôá íäøáàá åðéöîãëå íéãðå íéòðã íù äîìù '" àåäå'áùé 'íåéä íåçë ìäåàä çúô "-ë  'øñç ,ëå 'ùø" áùé é

 áéúë)ø"øñç ì( ,òì ù÷éáà ãåî"á÷ä ì"à áù ä"á÷ä ì"ãåîòà éðàå áù ä .ëò"ùø ì"é , íéîëç éúôùá ùøéôå
ùø éùøôî íùá"é ,éô áåúë áùéù 'áùåé éø÷å øáò ïåùì ,äøñç åúáéùé äúéäù æåîøì ,ø"øáòá áùéù ì , ìáà

ã ãåáëì ãîò äúò 'ãåîòì ù÷éá åà ,úëò"ééò ã"ù.[(  

ñô éôìå 'åðàáäù åìà äàåáð ,øúä éøáã íéáùééúî ñøô úà åøéëæäù ìéòì åðàáäù íéîåâ) ìù ïøéà

íåéä] ( ë éðôì íîù úà åðéù - 30ë àöîú úåðùéä úåôîä ìëáå ïøéàì äðù  ' ïøéà àìå ñøô)PERSIA 
òìá"æ [(-ãéúòì ìàøùé ìù ìåãâä ïåøçàä áéåàë .  

 íéáøä íéîòä ìëîù âåâîå âåâ úàåáðá íé÷åñôä ïåùì òîùî ïëå)ñôä ïåùìë' (åâ íò åàåáéù â) ïâøàî
äîçìîä (ñøô úà àìà äðåùàøá øéëæäì àéáðä àöî àì ,îâá åðéàøù åîë äúåáéùç úàôî äàøðë 'ò"á æ :

ìéòì äèèåöù , úåéäì äãéúò àéäù'äîöòîä ' àîåø éøçà äúåáéùçá äéðùä äìåãâä)íåãà) .(äñ" øéëæä ë
ë ãåòå âåâ íò åàåáéù íéîò ùîç àéáðä 'íúà íéáø íéîòù.(  

éøãäðñá äàøåçö óã ï" :åá øá÷ð íéñøô ìù ñåñ ïéàù ìáá ì÷ãå ì÷ã ìë êì ïéàù . ïåøà ìë êì ïéàå
 ïåøàå)äøåá÷ úåðåøà (ïáú åá ìëåà éãî ñåñ ïéàù ìàøùé õøàáù ."éôå 'ùø"é" :âåâîå âåâ úîçìîá , øîåìë



 ìáá ìò àåáì éãîå ñøô ïéãéúò)íåéä ìù ÷øéò (äãëììå ,ñå íéñøô úåìéç ìáá õøà ìë àìîúúåíäéñå , íùîå
äúåà íéãëåìå ìàøùé õøàì íéàá" ,ëò"ùø ì"é .íåéäå ,äøåàëì ,øúåéå øúåé áåø÷ äæ øáã äàøð , äìåë ñøôù
íéàð÷ íéòéù íéîìñåîá úñìëåàî . åðà åðéîé ãò ÷øéòáå)éà÷éøîàä ùåáéëä ãò( , íéðåñä íéîìñåîä åèìù

íàãàñ úåùàøá ,àéîè ÷éçù ,àáöä çëá ,åä íâ ÷øéòá áåøäù óàéòéù à ! ãåàî íéòéùä íé÷æçúî äúòå
ä ìë ìò íúúéç íéìèîå éà÷éøîàä ùåáéëá íéãøåîå ÷øéòá'íéðåñ ' äðéãîáù - úèìùä íäéðééòî ùàøáå 

÷øéòá éòéùä íìñéàä .êùîé äæ êéìäú íàå , ñøô íò úçà ãé åùòéù áåù àìôé àì øáë)ïøéà ( ìò úåìòì
 óúåùîä áéåàä -ìàøùé õøà  .ùø éøáãå"éàéìôî éãéúòä éëìäîá í÷åéãá í] . àøáñ øãâá åæ äøòäá åðéøáã ìë

ìáâåî ïåáøòá íäéìà ñçééúäì ùéå.[  

é óã àîåéáå .æç åðì íéìâî"ãéúòä éëìäîá çôè ãåò ì , ïéá çéùîä éîéì êåîñá äîçìî úåéäì äãéúòù
 íåãàì ñøô)àîåø] (øîåì äöø ,íåãà äðåëîä éøöåðä íìåòì ,éô êë ' ìàðáøáàä- ÷åô ïëå  øáã àîò éàî éæç- 

íåãà éáøòîä íìåòä úà úåðëì åâäðù ,àåä øáã àìäå[ , áúë êë éáøòä íìåòä úà úâöééîä äéäú ñøô åìéàå
øäîä"ë ÷øô ìàøùé çöð øôñá ì"à ,æå" ì"úçà úåëìî ìëä ñøô úåëìîå ìàòîùé úåëìî éë ." íåéñáå

ðä äîçìîä" èåìùúå íìåòä ìò èùôúú àéäå úçà úåëìî ÷ø øàùú ìè íéøöéî éìá ïåèìù ' íéùãåç - àåä 
ëù 'æçá" ïéøãäðñáå àîåéá ì" äòùøä úåëìî äãéúò) úå÷åìç úåøîâ åðàöî êëá- ñøô åæù òîùî àîåéá 

øàùéúù . àîåø åæù òîùî ïéøãäðñáå)íåãà .(ãå 'åúøåúá åðéðéò øéàé êøáúé (è åìåë íìåòä ìë ìò èåùôúù '
íéùãåç" ,ìàøùéå çéùîä ãéá ìåôéú æàå,øäîá áúëå "æç éøáã çðòôì ì"íéðåôöä ì :èù ' íéæîåø åìà íéùãåç

èì 'ùãçî ìàøùé íò ãìåé íôåñáù äãéì éùãåç , úøåö àåäù"íãà " - ÷åñôä ãåñá "äùò éë ãìåð íòì " ïëå
ñ äéòùéá"æ ÷åñô å '"ãçà íòô éåâ ãìåéä "ééò"ãøá ù"÷ ,÷ íéìäúá ãåòå"á" : àøáð íòå ïåøçà øåãì úàæ áúëú

ììäéäé  "ééò"ùøá ù"áàøáå é"úçð äååøúå ò .øäîá äàøå"íù ãåò ì , åìéàë áùçé çéùîä úåîéá ìàøùé íòù
ùãçî ãìåð] .ùîî íéøöî úàéöéáë äìåãâ äðåîàá åãáåòì úéúéîà äáåùú úåùòì åëæé íìåëù æîåøù äàøðå ,

íòì åãìåð æà íâã .ì äùøô äáø àø÷éå ùøãîá åðàöîå 'áåùú éìòá øéëæîù êëì êîñ ìò ùãçî åàøáðë ä
ñôä '"äé ììäé àøáð íòå) "÷ íéìäú"á (ééò"ù .[ íòèäå-øäîä áúë " ì - úåëìîä øåñîú úçà úåëìî ÷øù 

çéùîì ,äúåòø ãéá ìåôì äãéúò äééðùä ïëù ,æç êëá å÷ìçðå"é óã àîåéá ì' . áøì - ãéá ìåôéúù ñøô äãéúò 
àîåø ,øìå 'ø ìù åîùî ïðçåé ' äãåäé -ôéúù àîåø äãéúò ñøô ãéá ìå ,ééò"ù.  

 íéîåâøúäù äàøðå)øîàîä úçéúôá åðøëæäù (àáì ãéúòì ìàøùé ãéá ìåôéú ñøôù åùøéôù , àøéáñ
øë åäì 'ø ìù åîùî ïðçåé ' ñøô éðôì óâðéú àîåøù äãåäé)ïøéà ,÷øéò( ,îâä ïëå 'ðä ïéøãäðñá"ì , íéñøôäù

úòì ìàøùé õøà úà íéãëåì"ì.  

á åðéðéòì çîåö àìô øáã úîàáåúåðåøçàä íéðùä ùîçå íéøùò ,éåàøë åá ïðåáúäì ùéå , úåòøåàîã
øñåî ç÷éðå íéëçðå íäá ïðåáúðù åãòåð åéúåéåðòøåôå íìåòä .äìôù äúéä ñøô úåëìî ,åòîùîë åèåùô , êùîá

úåðåøçàä íéðùä úåàî ,äéðèéøá åà úôøö éãéá äèìùðù ,çééùä äá èìù úåàîöò äìá÷ùîå ' éñøôä) ãò
ùú"î (! äúéäåéáøòîä íìåòä ìëì úéúåãéãé ,úãçåéî úåáéáç äì äúéä ìàøùé íòì ãåçéáå , íéìàøùé é÷ñò

äá åçøô ,àá åøöåéù ÷ùð éìë äð÷ ïè÷ä äàáöå"é , íéáùåúä ìù ïåéìòä ïåøéùòá íéøéùò åéä äáù íéãåäéäå
úéìëìë äðéçáî.  

çééùá äãéøîì úåìå÷ òîùäì åìçä æàå 'éòéùä íìñéàä íùá ,øô éáùåú áåøùíä íéòéù ñ . úåðâôäå
çééùäù ãò åëøòð úåìåãâ áåçø 'äôåøéà úåöøàì èìîð ,äá èìåù ìçä éðåöé÷ úã ïåèìùå , äàìäå äæ òâøîå

íìåòì äãøé áøòîä úåáøú ìëìå ìàøùéì äìåãâ äàðùå ìâìâä êôäúð ," ìëðúäì åîò àåðùì íáéì êôä
åéãáòá) "ùîë"íéøöî éáâ ë( ,åáù êì ïéà íéáøä åðéúåðååòáå íéîåéàå äöàð éøáã íéîñøôúî àìù òåáùå ò

íäéâéäðî íùá íéàøåð ,à áùåéä íòä úà ÷åçîì íéãéúò íäù" úéîìåòä äôîä ìòî é)ìéä"ú( ,íðåùìë ,) øôò



 

íäéôì( ,íåöòä íðåä úà íéðôîå !íéîëçåúî íéìéèå úåììåö úééðáì íàáö ùåîéçì íúåùøáù èôðäî àáä ,
ðöøàá øèîéèðñ ìë íìöéù ïéååì óàåáåø÷á íéçìåù å , íéðòãîù ãò úçúôúî íäìù ïéòøâä úéðëú ø÷éòäå

 éðéòøâ ÷ùð íúåùøì åãîòé íéúðùë êåúù åøéäöä)íåèà (ç íäéìéè úà åðéòèé åá"ìéä å"ú , ìë ïéòì íéòéãåîå
çåëä êøãá íìåòä ìëá íìñéàä úèìùä íúøèîù ,íàáö úà íéçúôî êë íùìå.  

úî éúòîùå" øúåé éðôì åðøåãáù ãçà ç î- 12íéðù  ,íéîéä ïî íåéá íà ììë àìôúé àìù , áø÷ äæ íåéå
 êìåäå)åðåùì êë( ,àì íéðååëî íéìéè åììä íéñøôä åãéîòé" íøåâ íåùî åùùçé àìå íåèà úåööôá íéùåîç é

äøà ììåë åäùìë éáøòî"á , éøäù'íéîù íùì ' íéùåò íä úãä íùáå- åøîàé òùøä ïîä ïåùìë ÷åéãáå 
àìå âåøäì ãéîùäì íéãåäéä ìë úà ãá)çø õøàá íéáùåéä"ì( ,ç ãçà íåéá ï÷æå óè ï÷æ ãòå øòðî"ìéä å"ú .

 ïîä éðôìî äøéæâä äàöé åá ÷åéãá íå÷î åúåàá åãîòé íéìéèä íà åéðéòá àìôé àì íâù óéñåäå) æàã ïùåù àéä- 
'ïà Çãà Çî Çä 'íåéäã.(  

ç íéøáãäå"øùáå íéãéâ íéîøå÷å íéëìåä å ,ä àìà åðì ïéà åðàå øåã ìëáù íãéî åðòéùåéù åðé÷ìàá ïåçèá
åðéúåìëì åðéìò íéãîåò øåãå ,ã ìò ãçé åöá÷úéå åôøèöéù úòá 'åçéùî ìòå , íò ãçé íéñøôä íò íéìàòîùéä

 íåìò êìî åúåà-âåâ - åðöøà ìò àåáì  -ñôá øàåáîë  'ðä"ìà÷æçéá ì] .ô íéìéäúá øîàðëå" íåãà éìäà â
åâå íéìàòîùéå 'îçìî ìò éà÷ íâùâåâîå âåâ ú ,ãé âé äéøëæáå ,éò"â ù"äæ ïéðòî ë.[  

 ÷øéòá åìéçúéå íãé úçú íìåòä ùåáéëá íéñøôä å÷ñòé ìàøùé õøà ùåáéëì íãå÷ù ùøãîä äìâîå
 ïî÷ì íéàáä íéùøãîá ùøåôîë]îâá ìéòì øëæðå 'ö óã ïéøãäðñ"ùøáå ç" íù é)ééò"ù.[(  

æå" éúáø àú÷éñôä ì)åäéìà éáã àðú øôñ óåñá ñôãåîééò "êøåàá ù :(÷çöé éáø øîà : êìîù äðù
äæá äæ íéøâúî íìåòä úåîåà éëìî ìë äá äìâð çéùîä .éáøòä êìîá äøâúî ñøô êìî , éáøòä êìî êìåäå

íäî äöò ìåèì.  

íìåòä ìë úà áéøçîå ñøô êìî øæåçå ! åæçàéå íäéðô ìò íéìôåðå íéìäáúîå íéùòøúî úåîåàä ìëå
äãìåé éøéöë íéøéö íúåà .ùéåíéøîåàå íéìäáúîå íéùòøúî ìàøïëéäì êìð  åàåáð,åàøééúú ìà ééðá íäì øîåàå , 

]åàøéú ìà íéàøééúî íúà äî éðôî íëìéáùá àìà éúéùò àì éúéùòù äî ìë[, òéâä ]ïîæ [íëúìåàâ, àìå 
 úåéëìî ãåáòéùå øòö íëì äéä äðåùàø äìåàâ éë äðåøçà äìåàâ êë äðåùàø äìåàâë]äéøçà [ äìåàâ ìáà

à úåéëìî ãåáòéùå øòö íëì ïéà äðåøç]äéøçà[."  

àú÷éñôá íù ãåò :ø øîà 'á÷ä äéáâî äòù äúåàá éæô ïá ïåòîù" åéìò ùøåôå íéîùä ãò çéùîì ä
 íäá äùòå åìà ìò ïééã éåä ÷éãö çéùî íéøôà åì øîåàå íéòùøä íééñøô éðôî íìåòä úåîåà éðôî åãåáë ååéæî

äöôç êùôðù äî ...éòáøàå äàî àìàééò åúåà ïéôé÷î úåéåëìî í"ïéðòä ìë ù] .úî éúòîùå"åðøåãáù ãçà ç ,
 íåãàì ñøô ïéá øæåîä áåìéùäù)÷ìîò ( ãéá íöòá äâäðåäù àìà ñøôî äúéä úåëìîäù ïîä éîéá äéäù

 ÷ìîò- ìàøùéì íåéà úåéäì øåæçú ñøô úåëìîùë ãéúòì íâ øåæçì ãéúò äæ áåìéù ) ììë éø÷î áåìéù äæ ïéàå
ùôàù åîëáåùçì ø( ,ìàòîùé úåëìîî ÷ìç äéäú äîöò àéä ,øäîä éøáãá ìéòì øëæðë"ì , åéäé äéâéäðî êà

 ùåøååùçà éîéá åîë ÷ìîòî -çàå ÷ìîò äìéçú øéëæäù øáãì äéàø úö÷ àöîé åðøëæäù àú÷éñôá ïðåáúîäå " ë
ñøô ,)àåä êë òåãî íâ øéëæä åéøáãáå ,ïéãáàã ìò ìáçå øëåæ éððéàå.[(  

ù äáø ùøãîáåç äùøô íéøéùä øé ')àé úåà ( íò äéäú âåâîå âåâ úîçìî ø÷éòù úùøåôî ïåùì åðéöî
 íéìááä úà åùáëù øçàì à÷ååã íééñøôä)åðéîé ìù ÷øéò( , ïéùáåëå ìàøùé õøàì íéàá åéãçé íéîòä éðùå

 äúåà)ëù åîë 'ùø"åéøáã èåèéö ìéòì ïééò çö ïéøãäðñá é.(  



æå" ùøãîä ì"ø øîà ' àðäë øá àáà -  êìî éìâøì äôö ìàøùé õøàá ïéìáá ïéàìî ïéìñôñ úéàø íà
íòè äî çéùîä ?"é Çì Àâ Çø Àì úùø NÇø Èô] "ùøãîä éùøôî åùøôå" :ùøô " -ñøô åðééä  , íééñøôä íò íéàá íéìááå

à úà ùåáëì"é .[ø éðú 'à éøá÷á øåù÷ éñøô ñåñ úéàø íà éàçåé ïá ïåòîù"íòè äî çéùî ìù åéìâøì äôö é ?
" äæ äéäåíåìù ,íéòåø äòáù åéìò åðåî÷äå åðéúåðåîøàá êåøãé éëå åðöøàá àåáé éë øåùà "íéòåø äòáùä åìàå :

òöîàá ãåã ,åðéîéî çìùåúî úù íãà ,åìàîùî äùîå á÷òéå íäøáà ,"íãà éëéñð äðåîùå "- äðåîù ïä åìà 
íéëéñð :éùé ,ìàåîùå ìåàù ,ñåîò ,äéðôö ,äé÷æç ,çéùîä êìîå åäéìà ."ì ïàë ãòùøãîä ïåù .îâá àåä ïëå '

áð óã äëåñ] : íééãùë ÷ø àìà ñøô øéëæä àì íùù ÷ø- øåùàå -åðéðîæ ìù ÷øéò .[  

úòì åðîò ãâð êéìåîä çëä úà ñøô äååäú òåãî ïðåáúäì ùé"ì ?æç åøîàù åîë"ðë ì"ì , ñøôå àîåøù
çéùîä àåáéùë íúåëìî àéùá åøàùéé .ãù éàãå äæå 'ïëì çéùîä ãéá íìéôäì õôç íúåëìîá íøéàùî 

ùîë åúàéá ãò äáåùçä"÷åñôä ìò ùøãîá ë" :íãáàéå íééåâì àéâùî " åäéáâî ìàøùé àðåù ìù åúìéôð éðôìù
á÷ä"éçáá íééåâá áåùç äùòðù ãåàî ä '"ùàøì äéøö åéä" ,ò åð óã ïéèéâ ïééò"á ,àåä úîà äæ íâ éàãåáå . êà

 ñøô à÷ååã òåãî ïéáäì êéøö ïééãò -åò àøåá àá äî äæá åðãîìì íì?  

ñî åðúëçá äìòð äæä íòä úåðåëú éùøùá ùôçð íà 'úåø÷é íéðáà :æç åøîà" ì)ç óã úåëøá(: ," àéðú
ø øîà 'âá àáé÷ò 'íééãîä úà éðà áäåà íéøáã ...ãéä áâ ìò àìà ïé÷ùåð ïéà ïé÷ùåðùë ..."íù ïî÷ìå" : øîà àéðú

ø 'âá ìàéìîâ 'íééñøôä úà éðà áäåà íéøáã ,éòåðö ïäïúìéëàá ï ,àñëä úéáá íéòåðöå , øçà øáãá ïéòåðöå)éôå '
ùø"ùéîùú é."(  

ø éôì íâù ïðéæç 'ø éôì íâå àáé÷ò ' úåòéðöá ïçåë ìàéìîâ]ùø" ìáà ìàéìîâ ïáø éáâ úåòéðö ïéðò ùøéô é
ø éøáãá 'øçà ïéðòá ùøéô àáé÷ò ,ùøäîä ìáà"ë íù à 'ø éøáãù íâ 'ùéîùúä úåòéðö ìò éà÷ àáé÷ò) .[åò ã

îâì íàåú àåäå ïäéùåáìá ïäéúåèî ïéùîùî íééñøôäù äæ ïééðòá úåáåúëá åðàöî 'æðä úåëøá' .( ÷îåòáå - ùøåù 
åéáà úà äñéëù úôéî òáåð ïúåòéðö] . ìò øàåáîä á÷òé ïéòá ñøôì úôé ïéá øù÷ä ìò àìôð øåàá êøåàá äàøå

úåëøá úëñî.[  

úåòéðöä ãáì íéñøôá úãçåéî äðåëú ãåò ,é÷á åðàöîæç åôùç åá íå÷îá çî óã ïéùåã" úåðåëú úà ì
é åðàöî äàéøááù íéîòä ïî äîë 'íééñøô åìèð äòùú íìåòì åãøé äøåáâ ïéá÷ .îâá äàøå 'ò" ùâãäù æ

ã äìàåùùë àîåø úåëìîá 'ìàøùé ïòîì úéùò äî êøáúé ?åëå øçñîå áäæå óñë éðééðòá ø÷éòá äðåò ,' åìéàå
ìàøùé ïòîì úéùò äî úìàùðùë ñøôúøîåà  :ééò åðéùò úåáø úåîçìî"ù , áø÷ éìà íéáàúù íúøåáâ åæù

åá íéçéìöîå.  

ñá øîåì äàøðå"á ïéá øù÷ì ã 'ðä úåðåëúä"ì : äøåáâå úåòéðö -éúåáøî éúòîùù äî éô ìò  , úåòéðöù
éîéðô çåë àåä ,úéîéðô åîöò øâåñù ïåéëù úù÷ä úîâåã ,éò"õåç éôìë åçåë øúåéå øúåé øáâúî æ ,äáøãàå 

áéåàä éôìë ùåìç õåøôä .åéìà äîéðô äúåà çúåîù ìëëù úù÷ä úìåòôë úåòéðöäå ,õçä óåòé øúåé ÷åçø êë ,
 éø÷ -éðçåøä åçåë øúåé ìåãâ êë  ,äøåáâá àèáúî øúéä ïéáå .ãåòå ,ïåçöðä åãéá ïúåð íéîùáù úåîçìîä ìòáù ,
 ïëù'ï÷åúî 'çöåðîäî øúåé àåä .íéñøôä ìù íúåòéðö àéä ïëå .éäå íúåòéðö åîë ãáìá úéðåöéç äððéà úîàá à

éëðà øåäè åàø øîåàä øéæçä éôìèë àéäù ìàòîùé éðá ìù úáæåëä ,úéðåöéç àìà äððéàå . òåáè ùîîã àìà
úåòéðö äæ íòä úðåëúá ,æç íäéìò åòéáöäù úåðåëúä úà íéàåø íäá øùà íùî åìòù íéãåäéä åãéòéå"îâá ì '

æðä 'ù úåàî ùîç óìàî øúåé éðôìíéð .  

]ì åñðëðù éðôì ïáåîë éøééîå'äðçèî ' úà éãåäé úøåö ìë ìòî äøéñîù úéðåéöä äðéãîä äøöéù äìåãâä
äùåáäå úåáåèä úåãéîä ,â íéãñç úåìéîâå úåðîçøä 'íéùåã÷ä úåáàäî äùøåúá éãåäé ìë ìáé÷ù úåðúîä.[  



 

ã éãáåòî ãçàî éúòîùù éðøåëæå 'åèìùä ìéçúäùë úåáø íéðù éðôì åðøåãáù ìò ãéô÷äì éðøéàä ï
÷åç øôî ìë ñåð÷ì äéúáåçøì åçìùð íéøèåùå éîìñéàä ùåáìä úøéîùå úåòéðö ,øîàù , äðëñ úîàá åæù

 åðéúåðååòá êë ìò äååèöðù éîù äòùá åá úåòéðöá âäðúî íìù íòù åðîò ìò íéîùá ìåãâ âåøè÷å äìåãâ
ïë äùåò åðéà íéáøä .ãå 'êë ìò äøäîá äáåùúá åðøéæçé] .øôéñøéòö êøáà éì  ,ñøôî äìòù , äùôúð åúåçàù

 ïøäè úåáåçøá)ñøô ìù äøéáä øéò (ò äñð÷ðå"éãî úåôå÷ù íéáøâá äëìäù øèåù é ... éðîëçú éáéåàîå
êéúååöî.[  

øäîá íéàìôð íéøáã åðàöîå" íù ì-' ìàîùå ïéîé íä úéòéáø úåëìîå ñøô úåëìî' .êùîäáå :' åìà éë
 åîë íäå úå÷ìåçî úåéåëìî éúùúååö÷ éúù' ... åøôñáå"ìàøùé úøàôú "øàéá :'ïéîéä ïî äåøòäù 'å' àåä áøçä

ìàîùä ïî ,'áì ïäéúù íäå 'éçá òöîàá àéäå ìàøùé õøà úååö÷ 'ïåøåùé) !! çøæîá ïéîéî íéìàòîùéäå íéñøôä
äôåøéàá ìàîùî íéîåãàäå( ,ðä úåøîâä úà àéìôäì íàåú øáãäå"íééñøôä ìù ïúåòéðö ïééðòá úåðãä ì - 

 äåøò ïééðòá áåñð íéìàòîùéä ìùå åìà ìù íðééðò ø÷éòù)îâä úà íãå÷ä øîàîá åðøëæä ' äøùòù ïéùåãé÷
íééáøò åìèð äòùú íìåòì åãøé úåðæ ïéá÷.(  

åðéðééðòì øåæçðå , ìàøùé éáéåà ìù úéðçä ãåç)íåéä (íéñøôä íùàøáùë íéìàòîùéä íä , åìàå åìà
ìàøùé ìò àåáì íéãéúò ,éîá íéé÷ðä åæ äã)ñøô ( äá íéöåøôäå)ìàòîùé( ,)ôá íé÷åñôá øàåáîë ' âåâîå âåâ

æç éøáãáå àú÷éñôáå øëæðë"ðä ì"ì( ,úéîî àèçä àìà úéîî ãåøòä ïéàù íùëå , øöäì ïéàùø úåîåàä ïéà êë
àèç íäá ïéà íà ìàøùéì .ã ìù åëøã àåä äãéî ãâðë äãéîå ' åäî åðì æîøî åìà úåîåà ìù ïòáèå íìåòá

 àèçäíéàá íä ììâáù .äèåñ úëñî óåñá äðùîä êëì úæîåøå" :àçéùîã àúá÷òá ...úåðæì äéäé ãòååä úéá" ,
ùø ùøéôå"íù íéããåâúî äîéæ éìòá åéäé íéîëç ìù ãòåä úéááù é .  

]ôì íéàìôðå"æç éøáã æ"ìéòì íéøëæðä àîåéá ì , êôéäì åà àîåø ãéá ìåôú ñøô íà äáñð íú÷åìçîù- 
øì øúéä ïéá íéàáåúòì ìàøùé ãéá äéäéù ìåãâ øúåéä àèçä åäî æî" õøàä ìò åìà íéàá åììâáù ì - åà äåàú 

 äåàâ)î ìáà"æà åðéãéá åàöîé íäéðù î( , äåàú íà - éø÷ - úåéøòä -éîåø úà çöðú ñøô æàã  , íçìäì àåáúå
ðë äæ ïééðò ìù âöééîä àéäù ìàøùéá"øäîä éøáãá ì"ì , äåàâ íàå - éø÷  -ùìå íðéç úàðù ä" ïååòä àåäù ø

 åðéðéá ã÷øî ïééãòå éðù úéá áøç åììâáù-ìàøùéá íçìäì àåáúå ñøô úà çöðú éîåø æàã  , úà úâöééî àéäù
 äæä ïéðòä-äùìù íùëã "â ãâðë ìå÷ù ø 'úåøåîçä úåøéáòä , éîåø úåëìî êë)íåãà (â ãâðë äìå÷ù '

 úåðåùàøä úåéåëìîä)ïååé éãî ìáá) .(äùåã÷ä äøåúä äæîø ïëåúåøåñà úåìëàîä ïééðòá äàø úùøôá  , äúðîù
 úáðøàå ïôù ìîâ)âì íéæîåøä 'úåðåùàøä úåéåëìîä (ãçà ÷åñôá . øéæçä úàå)íåãàì æîåøä (ñôá ' åéøçàù

ãøôðá.[(  

ðä ïéðòá ãåàî ï÷úì ùéå " íéàðáä íäù ãåàî íé÷ã åììä íéðééðòä íìöàù äøåúä éðá ìöà ãåçéá ì
 íìåòä ìù íééúéîàä)îâ äàø'é÷ óã úáù "ò ã"ø øîà ïéàðá éàî à 'ú åìà ïðçåé"íìåò ìù åðéðáá ïé÷ñåòù ç (

çø íìöàù ìàøùé úéá íò øàù ìëì øåà ìäé íùîå"øúåé èìåá ïéðòä ì.  

éòå"ùîë äæ ïééðòá ãåàî é÷ðä åðëìî úà íìåò àøåá åðì ïéîæé ë" ë"øåîç ìò áëåøå "øîåçä ìò èìåùù ,
ã÷ä úåáàä åùòù êøãë úååàúä ìòíéùå , é÷ðä ÷øå - úéøáä øîåù úðéçá - é÷ðä úîçìîá åéìà óøèöäì ìëåé 

 òåðöäå - íìåòä úåîåà ïéáî íéòåðöäå íéé÷ðá  - íéøùáä úååàú óåðéè ùðåò òøôéäì íéàáä  -ù íòî  åçåëá
ò òéâäì"äáåùú é ,äì÷ äòùáî "éðà äøåçù "-ì "äåàð" , úåøçùî"øã÷ éìäåà "-ì "úåòéøé "äîìù .  

j  



  

  " מלחמת הטומאה בקדושה-  קליפת עמלק"מאמר 
  א"מאת הרב בצלאל שמואלי שליט

  

÷ìîò ïéðòá äù÷åî ùøãîá éðéò äì÷úð ,éúéëæåøò éôì èòî åðéáäì àéîùã àúòééñá ìãä éë , éúàöîå
éùä úãåáòá úåàìôð úåàøåä åá"ú ,à íà øáãä ìéòåéù øùôàù øçàîå áúëä ìò åðìò-éúøæà åáúëì æåò .  

ùøãîä ïåùì äæåøô àîåçðú  'àöéå :"òâéå óééò äúàå Èêéøçà íéìùçðä ìë êá áÅðÇæ ÀéÇå "åâå ' - áðæéå 
Èêá , áðæ úëî êúåà äëä]ø"óåâä äö÷á àåäù áðæë ì [ø øîàã àä éë àéúàå 'àì÷éù øá àððéç : äî

ïéùåò ÷ìîò úéá åéä ?îåàå äìòî éôìë ïé÷øåæå ìàøùé ìù ïäéúåìéî ïéëúåçúøçá äæá íéø , Èêì à Åä
îÈúøçáù ä.  øîàðù íäì äãîéìå ÷ìîò àáù ãò äøåîæ ìù äáéè äî ïéòãåé ìàøùé åéä àìù éôì
"íôà ìà äøåîæä úà íéçìåù íðéäå ")ç ÷øô ìà÷æçé'] .(ùøãîä êéùîî [:äãîì éîîå ?]÷ìîò[ , åéùòî

 øîàðù åð÷æ"á÷òé åîù àø÷ éëä øîàéå) "ë úéùàøá"ñô æ 'åì (äøåîæä úà àéöåäå åðåøâá êëéç." ãò 
ùøãîä ïåùì ïàë. íåëéñå  éøáãäøö÷á ùøãîä  àåäù øôñî äìçúù åâøäðù ìàøùé ìù ïäéúåìéî åëúç ÷ìîò
 äìòî éôìë å÷øæå - åîöò àåäå äøåîæ åæ äî ìàøùé úà ãîéì ÷ìîòù ùøãîä åðì øôñî éðùä ÷ìçáå )÷ìîò (
åéùòî úàæ ãîì.  äøåàëìå úåìéîä êåúéç ïéðò äî -îò åãîéìù äøåîæä ïéðòì ìàøùé úà ÷ì , äàéìô ùøãîëå

áùçé èòî.   

 úìéî ùåøéôá úö÷ øàåáéå'äøåîæä ' ùøãîä ìù éðùä å÷ìçá íéîòô øôñî úøëæðä-  äðäã äøåîæ
øîæ ïåùìî ìå÷ úòîùä äùåøéô. å úååöîá ìàøùé éðéòì íé÷ìîòä åìæìæù êë éãé ìòù øéáñäì úåèùôá äàøð

 äùòîáå øåáéãá äìòî éôìë åñéøúäå äìéîä]áéãá øå-úøçáù äî êì à Åä åøîàù  , úà å÷øæù äùòîáå
àéîù éôìë úåëåúçä úåìéîä [ìàøùé ùôðá íâôì åîøâ ,ã úàøéá ìåæìæ ìù íâô ' - íò áçøúðå êìäù íâô 

íéðùä , íéøùò åôñàúðù ìåæìæ ìù àéùì åòéâä ïáøåçä éðôì úåøåôñ íéðù øôñî ïåùàø úéá éäìùáù ãò
åçà åðôäå íéìùåøé éáåùçî äùéîçåã ùã÷î éôìë íäéø 'åçéôäå ,ùøãîä äá ïãù äøåîæä åæå , àéáðä ìà÷æçéå

àì ìááî êàìî éãé ìò ç÷ìð" äàøù úåàøîä ïî ãçà åäæå ìàøùé íéùåòù úåáòåúä éùòîá úåæçì éãë é- 
ðë ùøãîä øîåà íäéìòå" äøåîæä ìù äáéè äî ìàøùé úà ÷ìîò ãîéìù ì- " ìà äøåîæä úà íéçìåù íðäå

íôà"] ìà÷æçéç '.[  

çéôäì ãöéë ïåùàø úéá ìù ïåøçàä øåãä úà ãîéì ÷ìîò éëå äøåàëì äù÷å ?àìà , ïååëúîù äàøð
íãå÷ íéðù úåàî äùòðù ùãå÷á äæ ìåæìæ äùòî ìù åéèòáù åðì úåìâì ùøãîä , àéùäå ìæìæì ìàøùé åãîì

îäéá àåä ìàøùé ìù ãçåéîä ùãå÷ä ìåìéçá äéä"ðë ÷" ì -ìæå éàðâ àåä äçôäù òåãéå  äùòðùë åúåîë ïéàù ìåæ
äî øáã éôìë. øîåàå ùøãîä óéñåîå ,úàæ ã ÇîÈì ÷ìîòù ,øáãá ìåæìæä úà , úà á÷òé ç÷ì øùàëù åð÷æ åéùòî

äøåîæä úà àéöåäå åðåøâá êëéç åúøåëá ,éô 'ìå÷ àéöåîå åðåøâá òðòðîù åòéðå åçéë àéöåîë , ìåæìæå éàðâ àåä íâù
÷åñôá æåîø äæ äùòîå :" é Äë Âä øîàéåíééîòô äæ éðá÷òéå á÷òé åîù àø÷", úìéîå "é Äë Âä" ìå÷ä úòîùä àéä 

åðåøâá åéùò òéîùäù á÷òéá ìæìæîä ,åðîî äãîì ÷ìîòå. àå" ë äøåîæ ìù âåñ ãåò åðéöî- äôä ïî çéë úàöåä 
æç éøáãî òåãéå ïåøâäå"úéáä øäá ÷åøéì ïéàù åøãâ ïëìå øáãá ìåæìæ òéáî äæ äùòîù ì ,ðëäéáá óàå"ðéöî ñ å

êëá åúéáá øäæðù éîì äæá øäæäì êéøöù] .ð÷ ïîéñ ïåéöä øòù äàø"ñ à"è ÷"å.[  

àå" ãçàì åéäå ùøãîä é÷ìç éðù åøáçúð íééðéá íåëéñì ë- ïäéúåìéî úúéøëá äìçäù ìåæìæä úøùøùù 
ã ùã÷î ìà íäéøåçà úà ìàøùé éáåùç åðôéäù ùãå÷ä ìåìéçá äôåñå åéùòá äøå÷î íéâåøää ìàøùé ìù 'åëå'.  

î ãåîìì øùôà úåàìôð úåàøåä äîëåäæ ùøãî:  



 

à (äéàø ìù äçåë äîë ãò ïðåáúäì àìôð ,ã éôìë óøçîå äåöîá ìæìæî ÷ìîò êéà ìàøùé éðá åàøù ,'
ã úàøéá ìåæìæ ìù íéùåàá úåøéô äùòå íáéìá äæ ìå÷ì÷ ò÷úðå'.  

 ìò äëøãä íòô éúòîù äæ ïéðòá éôøñåîä êøã ,æì êéøö úáù ìåìéç íéàåøùëù úáù äìéîä úà ÷åò
úáù , áàëá íéîòô äîë)äöåçä àì ,åîöòì àìà ,åìù åáéìì ( äàöåúë åùôðá íøâðù íâôä úà øéñéù ãò

 åéðéò ìåî úáùä úñéîøå ìåìéçî-úáù ãåáëì åáéìá úåùéâøä øàùúù äëæéù éãë  .  

úåùòð êéà äàåøù úåøéáòä øàù ìëá øáãä ïëù èåùôå .ë ïúãîçî ùôðäù úåøéáòá ãåçéáå úåéøò
äøñàð äéàøä íöò íùù ,åðøåùé éî äéúåãìåú øùà åùôðá úåøéëò äðå÷ äàåøäå.  

á (æç åðì íéìâî àøåð ãåñé ãåò"ïîæ êøåàì äøéáòä úòôùä àåäå ïàë ì , ùôðá ìå÷ì÷ù ïðéæç àëäã
ò íøâðù" ìòåôì íéðùá úåàî øçà úàöì ìåëé äéàø é)ðë ïåùàøä ùã÷îä úà åæéá ìàøùé éðáùë"ì ( óàå

îùïîæ øçàì íäìù íäéàöàöá éåèéá éãéì àá óåñ óåñ ìáà íéðåùàøä úåøåãá êë ìë íâôä øëéð àì àîúñ.  

 ìù åéåæéáá õåòð äæ äùòî ùøåùù ïéîàäì äù÷úé àøåðä ùãå÷ä ìåìéç äàåøå ìà÷æçé éîéá ãîåòäå
øáãîä øåã ïîæá íù éà äìéîä úååöî úà ÷ìîò. òåãéåòù íéðáì ïîéñ úåáà äùòîù "åøéñî é ìù ùôðä ú

 ùôðá úåìòî äîëì åðéëæ åðéúåáà-æç íéîéìùî ïàëå "ïë ïéðòä äøéáò éùòîá íâù äðåîúä úà ì.  

â (äàøåäò ïàë åðì äúìâúð úôñåð äàìôð "æç é" òùøä ÷ìîò äéä äøéáòä úà òöéáù éîù úåøîìù ì
íéâøäð íéãåäé úåàøì çîù àì ìàøùéî ãçà óàù éàãååáå ,å ïôåâá íéììòúîù êéà åà åàøù äæî øúåé ãåò
æçá øàåáîë äîçìîá ÷ìîò ùðòð ãöéë íäéðéò åîá ìàøùé"äò ì" ô"÷ìîò úà òùäé ùåìçéå "- éùàø êúçù 

åéøåáéâ .ò íùôðá åîâôù ãò íùôðá úåìéîä êåúç äàøî úà ìàøùé åîéðôä úàæ ìëáå"ðëå êë é"ò òøà äî ì" é
êë. æçá åðéöî ïëå"äìå÷ì÷á äèåñ äàåøäù äèåñä ïéðòá ì] éô 'äéãâá úà íéîøåôå äøòù úà íéøúåñù ïîæá [

ïééä ïî åîöò øéæäì êéøö úåðæ ìò úãùçðù ïéáîå. ïééä ïî åîöò øéæéù íòèä äîå ? ãöéë åéðéò åîá äàø éøä
ò íøâðù úåðæ ìù äæë äøéáò äùòî ãâð åáéìá õéç úåðáì ÷éôñî åðéà äæ éëå äéùòî ìò úùðòð"ïéé é?  

äæ ïàë ãåñéäù äàøð àìàä ,äðåéæáá íéìëúñî íòä ìëå åá úãîåòù éåæéáä úåøîìå ùðåòä úåøîìù ,
î"úåðæ ìù äøéáò ïàë äúùòðù úòãåé äàåøä ìù åùôð î ,åùôðá íâåô åãáì äæå ,æç åäåëéøöä ïëìå" èå÷ðì ì

á ãéî'ãâð úìåòô 'øåäéèìïééî úåøéæð åîöò ìò ìá÷éù åááì  .ôì àöîðå" àúìéî éàäì àúð÷ú àëéàã æ-ìëù  
ìò ìá÷é äøéáò øáã äàåøääàøù åîöò ïéðò åúåàá øãâ åîöò .  øãâá ÷æçúé úåòéðöá íâô äàø íà àîâåãì

úåòéðö ìù åäùìë ,äæ íâôî åùôð ï÷úé äæáå ,äæ êøã ìò ïëå] .ú íùá ìéòì áúëðù äîì íéøáãä íéìéá÷îå" ç
ú íéìùåøéî ãçà"úáù ìåìç éáâ å.[  

ã (íéã÷äáå ïàë ùé úôñåð äàìôð äàøåä äðäã  ìù éãéçéä áéåàä àåä ÷ìîò à÷ååã òåãî ïéáäì ùé
æç ïåùìá ÷ã÷åãîë äìéîä úååöîì ìôèðå àáù ìàøùé"ì :øîàå äìòî éôìë ÷øæå ïäéúåìéî úà êúç : äæá

úøçá ?úøçáù äî êì àä !æç éøáã éàãåáå"äøåú éøáã ÷îåò åëåúá ïôåö íà éúìá øáã åìâé àìå ùà éìçâë ì. 
éøäù÷ìîò äùòî ø÷éò  ïîæá ìàøùé íò íçìäì ïåùàø àáù äãáåòä íöò àåä úåøåãì øåëæì åðéåèöðù 

åëå úùìô éáùåé æçà ìéç øîàð æàù óåñ íé úòéø÷ øçà ìàøùéî åãçô ãåò úåîåàäù' ... ìù äæ ïéðò ììâá àìå
ìàøùé úåìî êåúéç?...! æç íéöåø êë êøã äøåàëì àìà" ÷ìîò ìù åúåäî ìò ãåò åðì æåîøì ì- ïðåáúð  èòî

äæ ïéðòì ïåøúô ïåçáì äñðð êëáå ÷ìîò ìù åúåøöååäá:  

 øéòù éôåìàì úåçàå éøåçä øéòù ìù åúá òðîú àéä ÷ìîò ìù åîà-íéáåúëä èùôî äàøð êë  , àìà
äðåù äðåîú äìâî äøåúä äæîøù æîø , øîåà åðéà íéôåìàä øéòù éðá úà äðåîù ÷åñôäã'åúá òðîúå ,' àìà



"òðîú ïèåì úåçàå] " ïèåìøéòù ìù åðá àåä äæ [ùøå"æç éøáã ìò òéáöî é" úøæîî àéä òðîúù åøîàù ì- 
òðîú äãìåð íäîå øéòù úùà ìò àá åéùò ïá æôéìàù ,àå" ïî åéðáì úåçà ïë àéä ìáà øéòù ìù åúéá äðéà ë

 äøîàá äøåúä äæîøù äæå áàä ïî àìå íàä"òðîú ïèåì úåçàå "áàä øéòùì äúåà äñçé àìå .éøáãá ùøåôîå 
æôéìà ìù åéðá íò äúåà äðåî áåúëäù àéä æôéìà ìù åúáù íéîéä . åéìå÷ì÷á úåùòì æôéìà åúåà ìéãâäå

÷ìîò úà åì äãìéå ùâìéôë åì äç÷ì òðîú äìãâ øùàëù.  

]æç íéøôñî áâà êøã" æôéìà ìù åùâìô äúùòðå äåìá÷ àìå øééâúäì ÷çöéå íäøáà ìà òðîú äàáù ì
øáà ìù åòøæá ÷áãäì ä÷ùç áåøî íä- äàáä ùôð ìá÷ì àìù íéùåã÷ä åðéúåáàì àåä éðééôåà àì øáãå 

íòøæá ÷áãäì ,æç åìéâù ãåòå" äåìáé÷ àìù úåáàä åùðòðù ì- åàøù ìéòì øàáúðù äî éôì øîåì ïúéð éìåàå 
 ïå÷éú åìåëù íò ìàøùé íò úøéöé êéìäú êåúì ìå÷ì÷ åá ùéù ãåñé ñéðëäì åùùçå äøéáòá äúøéöéù åðéúåáà

 íìåòì-äãà àèç ïå÷éú "íéùåã÷ä íéøôñäî òåãéë ø.[  

à"ùéà úùàî ìåôë øæîî àåä ÷ìîòù øàáúð ë ,] øéòù úùà íò æôéìà-òðîú äãìåðå  [ åúéá íò áàîå
] åúá òðîú íò æôéìà -÷ìîò ãìåðå  [-  òøäì ÷áãð äùåã÷ä êôéä ìù íéâååéæ øöåú äéäù íåùî à÷ååãù äàøðå

éæä àöîð åá íå÷îá à÷ååã úéçùäìåúéøáä øáéàáå ìàøùé íò ìöà åúøäèá âåå , íäéâååæ ìò øîàðù åðàöîù
 øáãîá ìàøùé ìù"ìàøùé òáåø úà øôñîå á÷òé øôò äðî éî) "ë øáãîá"ñô â 'é' .(ëå 'ùø"íù é" : ïäéúåòéáø

ìàøùé ìù ,ïäìù ùéîùúä ïî àöåéä òøæ" ,ëò"ì .æç ùøãî áåøå"ñô ìò ì ' úéøáä úøéîù ìò íéøáãî äæ
 äúøäèáàåää ïîæá ìàøùé ìöà ,äæ ìà äæ åðô àì ïäéìäåà éçúô óàù íòä ìù úâìôåîä úåòéðöä äòåãéå .

â øîàð äæ ïîæ ìòå"äéùá ë"ù" :äìë éúåçà ìåòð ïâ ,íåúç ïéòî ìåòð ïâ" , ìàøùé éùð úåòéðö ìò éà÷ù
íù íåâøúá øàåáîë úåìåúáäå.  

àå"÷åúîù éî úà àðåù íéåñî øáãá ì÷ìå÷îäù ïàë äìâúð ëåá ï.  

æç éøáãá ÷ìîò ìùîð òåãî åðì øàáúé äæ ïéðò éôìå" áåáæì ì)è úåà àöú éë úùøô àîåçðú ùøãî'( ,
÷éåãî ÷úòäá äæ åðîìåòá ïàë úéîùâä íúåîãì ïåéìòä íìåòá úéðçåøä íúøåöî íéìùìúùî íéøáãäù òåãéå ,

 åìùìúùð åðîî éðçåøä ïéðòì úæîåøä úéîùâ äøåöá íéàøð ïàëù àìà - áåáæå øãá ÷áãð"íéðéðò éðùî ãçàì ë :
ìëåà ìù úìåñôì åà ,çáåùî øúåéä ìëåàäì åà ,äàåöá åà ìáæá íéáåáæ åàöîé ìùîì êë , åëùîé ùáãì íâ êà
åðîî ÷åðéì ãåàî .äöéäå ÷ìîò íâ êë" íéîåâôä ìò íéèìåù íðéä ãçà ãöî áåáæì íéìùîð íäéðùù ø

ìåãâ ïåèìù íéðééøáòäå ;äöé éáâ"áéúë ø" :íéòùøíøöé ãéá íéøåñî  " ÷ø òåâôì ìåëé ÷ìîòå"êéøçà íéìùçðá "- 
ò åãáòù ïã éðá íä"æ ,ðä íéëùîð éðù ãöîå"äðîî ÷åðéì äùåã÷ì äìåãâ äëéùî ì , ÷ìîò- úéøáì êùîð 

ìéòì øàåáîë ìàøùé ìù äøåäèä äìéîä ,äöéå" ø -æç åøîàù åîë íéîëç éãéîìúì êùîð "áð äëåñá ì" . úàå
ìòî ÷éçøà éðåôöäíëé "äöé äæ"íãà ìù åáéìá ãîåòå ïåôöù ø" ...åúðçö ìòúå åùàá äìòå " - úåîåà çéðîù 

 ìàøùé ìù íäéàðåùá äøâúîå íìåòä]ø"ìàøùé íòá ì" [úåùòì ìéãâä éë "- øúåé íéîëç éãéîìúáå ééáà øîà 
íìåëî.  

èìåá äáäà øñåç åà äãéìñ úùâøä åáéìá íãà ùç øùàëù äæ ùøãîî ãåîìì ïúéðù ïëúéå éãåäé éôìë 
ã úãåáòá ÷ñåòù ,'ïéðò åúåàá íåâô ïðåáúîä åúåàå ïëúé ,ï÷åúîä úà úåæáìå âååãæäì íåâôä êøãå ,ðë" ïéðòá ì

äúøäèá äúåà úåæáì êùîðå úéøáá íåâôä ÷ìîò.  àöé äæ äî ìò åîöòá øå÷çì ÷éîòäì åì ùé äáøãà æàå
åôö÷ ,ëìáå÷îùòáäî "éæ è" àìå äçâùäá äðéàù äéàø ïéàù ò àåä åðîãæð íðéçì÷ãðåô åúåàì éðåìôå.  íàå

 ïë äùòé- åìöà äùìçä äãå÷ð ïå÷éúì çúô åéðôì äðä  -ðä áåäàä åðáì íìåò àøåáî úåøéùé øñî äàåôøì êøö.  
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