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 פן י"ש בכם שורש פורה ראש ולענה
ואת  מחבר הכצעקתה יואל שילה מכיון שישנם רבים מקוראי 'הכצעקתה' אשר אינם מכירים את

 שיחו, לכן ראינו לנכון ללקט מתוך ספריו פנינים, ע"מ שהקורא יקבל תמונה מלאה על דעותיו
גם יתברר האם המחבר נכנס לנושא חמור זה של איסור תקרובת ע"ז, באופן  כך, ומתוך בכללות

 לא...ניטרלי בלא סימון המטרה וחיפוש כיצד להגיע אליה, או 

 .shiloyoel@gmail.comבת האימייל של המחבר: את ספריו המלאים ניתן לקבל בכתו

 תוכן עניינים
 ספר "בינה הגיגי"

  בהיתר השייט בקיאקים במקום של פריצות 

 הסבר גודל המכשול שיש בלבישת שאל 
 בהיתר הסתכלות על פנויה במקומות המגולים 
  הראויהבצורת הצעת הנישואין 
 בכללי הציות לפוסקים 

 ואילך 78"כעין תער" עמודים 
 )בהיתר שימוש בכל מכונות הגילוח )גם ליפט אנד קאט 
 בירור האיסור להוריד משם את החלקים הנ"ל של ליפט אנד קאט 

 על דבר האיסור לגלח בסם 

 ואילך 76' "אש תמיד" עמ
 על דבר איסור השתמשות בגנרטור בשבת 

 סת"ם בדפוס משי
 .על העדפת סת"ם הנכתבים בדפוס משי, מסת"ם הנכתבים בכתיבה הישנה 

  ספר "הכצעקתה"
 על דבר איסור ההקפדה על שיער שאינו מהודו 

 14חד קדימה" עמ' מתוך הספר "צעד א
 ( האם רבי נחמן מברסלב יש בו מן הקתוליותcatholicism) 

 ספר "ותשקוט הארץ"
 על איסור חבישת מטפחת 
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 ספר "בינה הגיגי"
שו"ת. בספר זה בתחילה הכותב העלה נושאים  ספר זה הינו ליקוט של מאמרים ותשובות, המנוסח בסיגנון

מוכרים וידועים וסיכמם, והביא תקצירים של ספריו הקודמים. אולם בסוף הספר העתיק התכתבויות שלו 
 בפורומים, אשר ליקט מתוכם את הראוי לדעתו להעלות לפרסום להלכה, ואותו סידר והציג ברבים.

 שייט בקיאקים במקום של פריצות

( הסביר שהגם שהיה מי שאמר שיש בקיאקים איסור של הליכה אחר אשה 435הגיגי' )עמ'  בחוברת 'בינה
בנהר )ברכות סא.(, או איסור הליכה למקום שנשים עומדות על שפת הנהר בשביל הכביסה )ב"ב נז:(, ושייך 

וף שיראו שם נשים המגלות זרועותיהן, שחז"ל אמרו על זה שנקרא רשע, וק"ו פה שהוא יותר דומה לח
פסק הלכה למעשה להיתר, ופירט  הנ"ל הכותבמעורב ומסתובבים בבגדי ים פרוץ מרובה על העומד, אמנם 
  ונימק פסק זה בחמשה טעמים כיצד אין הנידון דומה לראיה.

 ונפרט דבריו בתוספת ביאורים ומקורות

חתך ברוחב דעתו, ככל הנראה לאחר שעשה בירור מעמיק בנידון )וכבר ידוע לכל  הכותבראשית,  - טעם א'

בקיאקים הינן  ַהַשטֹותגודל כשרונותיו הברוכים בענין חקר המציאות בנידון המתרחש בהודו(, שכל הפרוצות 
תמיד רק פנויות!! )וצ"ל דהא דמצינו דפעמים באות שם משפחות שלמות, ולכאורה בכל משפחה שייך 

, 1(, ואף שגם הסתכלות בפנויה אסורה, כמפורש במס' ע"ז כ.דהלך אחר הרובהיה שם גם אשת איש, צ"ל שי
 אולם זה דווקא כשיש חשש שמא יבוא לידי הרהור, ובבגד ים כנראה אין חשש...

בזה סופו לבוא  שהרגילעוד כתב שכל האיסור להסתכל אחר אשה בנהר הוא כמו שכתב תוס' " - טעם ב'
לידי ניאוף", ואף שלא דרשינן טעמא דקרא, אבל מסתמא יש ללמוד מכאן היתר לכמה פעמים בודדות. ואף 
שבגמ' בברכות מבואר שישנן ב' מימרות שונות, חדא הא דאסור ללכת אחרי אשה, ועוד מימרא שהעושה 

ות כן, ולכאו' אין בכלל זה היתר ללכת לעש רגילכתבו תוס' שמיירי ב השניהכן יורש גהינום, ורק על המימרא 
 אחרי אשה באקראי, מכל מקום צ"ל שגם איסורים ממש מצינו לפעמים שמותר לעבור עליהם באקראי.

ואף שלכאורה איכא דרכא אחרינא, והיא לוותר ולא ללכת כלל לשייט הקיאקים, אולם אינו נקרא  - טעם ג'
יאק היקר עם כל הנוף הנפלא, ולכן אין זה נחשב איכא דרכא אחרינא, כיון שכך הוא פשוט יפספס את הק

דרכא אחרינא. והדברים מבוארים באגרות משה שכתב שהאפשרות לא ללכת ברחוב כלל, ולהישאר תמיד 
ואף שהאגרות משה )אבן העזר ח"א סי' נו( עצמו כתב מפורש שלא בבית, אין זה נקרא ליכא דרכא אחרינא. 

אולם יש לצדד שזה באמת נקרא צורך  .וצריך לוותר על הטיול רכא אחרינא,ללכת לטיול זה כן נחשב איכא ד
, צורך אמיתי בהנאה ממקומות טבע נאים" ב הכותב להגדיר את זה במילים אלוטישה 437גדול. וע' בעמ' 

, וכנראה ישנו איזה חילוק עמוק בין 'טיול' לבין 'הנאה ממקומות טבע נאים', והוא הקרוי ליכא דרכא אחרינא"
 ומי שלא מבין אי אפשר להסביר לו...

ולכן זה מותר! ואף שבשייט יש  אולם יש גם הרבה פריצות ברחובות!!!!אכן יש שם הרבה פריצות,  - טעם ד'
פה  וגם את ה'מצב רוח' של הבנות שגורם לקלות ראש ומנהגן לצרוח בקול, "וזה מגרע את הניסיון" ]ודברי

                                                           
היעב"ץ במקום אומר מפורש שלאו דווקא והוא הדין ובענין מה שציין שם לרש"י שכתב שבהולך אחר אשה בנהר מדובר באשת איש, ראשית  .1

פנויה )וע"ע ביעב"ץ ווגשל אריכות בדבר(. וכן המהרש"א כותב שזה בא לאפוקי מאשתו, שהגמ' לפני זה אמרה שאסור ללכת אחרי אשה, ואפי' 
קים זה מוסכם שההלכות המובאות אשתו, קמ"ל שמה שכתוב שההולך אחר אשה בנהר אין לו חלק לעוה"ב, זה לא נאמר באשתו. ועוד שבפוס

 בשו"ע אהע"ז סי' כ"א סעיף א', הם גם בפנויה )עי' בב"ש שם(.
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"מוסיף על הניסיון"[, אבל עדיין יש לו חלק לעולם הבא )עי"ש צ"ע טובא, ונראה דיש לגרוס בדבריו 
 בדבריו(.

והגם שהוא מסתכל על הנוף והוא רואה חלק מגופן של הנשים, אבל כנראה הגמ' מדברת רק על  - טעם ה'
 מי שמסתכל בערווה ממש, ולא במי שמסתכל בנוף ש"במקרה" יש שם גם הרבה גילויי ערווה.

 ואלו דבריו:

 

בגדי ים של נשים פרוצות המשייטות בקיאקים אין בולאחר שהתברר בראיות רבות ומוצקות, שאפילו 
שם, עתה נבוא לברר מהו ללחשוש כלל שהן מביאות לידי הרהור, ואפילו אין איסור 'ונשמרת' ללכת 

 כולםביא את על כך שהוא מ הכותבשכן קיים בזמנינו בענייני צניעות, שעליו נזדעק  המכשול הגדול והנורא
 לידי הרהור, רח"ל.

זועק מרה על הפירצה הגדולה של נשים המכסות עצמן ב'שאלים', היינו  497בספרו הנ"ל בינה הגיגי בעמ' 
מעשה מחריד המזעזע כל לב,  הכותבשהנשים לובשות על עצמן 'אהל'!! רח"ל!! ולחיזוק הענין הביא 

שממש כולם שם מחריד, והוא קיבל עדויות נוראות במשפחה שהגיעו בנותיהן לקבר רחל לבושות ב'שאל' ה
ומסתמא מדובר באנשים בעלי לב חזק, שכל המראות בקיאקים אינם אצלם  נכשלו מזה!! שומו שמים!

 הם הוכרעו ונפלו בקרב, ולא הצליחו לשלוט על יצרם ר"ל!! -לכלום, אולם כשהגיעו נשות ה'שאלים' 
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 לפניכם צילום דבריו:

 

לפרטי צורות שונות של פריצות בפירוט רב,  הכותבמדבריו, מכיון שמשם ואילך ירד  הבאנו פה קטע קטן
לצורך הסבר המכשלה של נשות השאלים. וגם פה ניתן לראות בגודל כוחו  תוך כדי דברי ניבול פה נוראים

ולחקור אחר המציאות בתורת ההרהור, כיצד אדם מהרהר באשה הנקראת  לרדת לעומק הענין הכותבשל 
בדרכו, ואלו מחשבות בדיוק עוברות לו בראש, ואיזה מראה באשה בדיוק גרם לו להגיע למחשבות אלו, 

 והכל הציג בבהירות מופלאה כנראה מתוך גילויים שמימיים שהרי סוד ה' ליראיו.

"חז"ל בחכמתם קבעו  -על עוון נשות השאלים, והיא  הכותבים של נקודה נוספת העולה מתוך דבריו הנפלא
שאסור להסתכל בבגד של אשה גם כשהוא תלוי על החבל וכו'", שכנראה משום כך אין שום חשש בנשות 

 הקייאקים, מכיון שהם מאוד מקפידות על חשש זה... וד"ל... 

ווקא השאלים מביאים לידי הרהור! ( שד32ראיה נפלאה לשיטתו )ותשקוט הארץ עמ'  הכותבשוב הביא 
מדמצינו בפשוטו של מקרא שהגם שתמר כסתה פניה, עדיין יהודה נכשל בה, וע"כ הכיסוי לא עוזר. ומי 

 שחושב אחרת, פשוט אינו מבין כיצד הרהורי האנשים עובדים...

א"ר אלעזר:  ולדבריו נמצא יישוב נפלא בדברי חז"ל )סוטה י:( ששאלו "משום דכסתה פניה חשבה לזונה?
שכסתה פניה בבית חמיה", ולפי דבריו איננו צריכים להגיע לדוחק זה שכסתה פניה בבית חמיה, כיון 

  שהתברר שדווקא הכיסוי אינו אלא מנהג הפרוצות ולכן חשבה לזונה.
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ת וכן ניתן לבאר ע"פ יסודות גדולים אלו גם את המעשה עם בועז ורות המובא בגמ' שבת קיג:, שהגמ' שואל
, אר"א דבר חכמה )רש"י: כל נערות שרואה היה דרכו לישאל מי הן?! א''כ מסתכל בהן היה("וכי דרכו של בועז לשאול בנערה 

)רש"י: אותן שנשרו מן הקוצרים ראה בה וכו' במתניתא תנא דבר צניעות ראה בה עומדות מעומד נופלות מיושב 

ניתן לומר בפשטות, שבועז ראה בה דבר  הכותב", ולפי מה שלימדנו לוקטת מיושב ואינה שחה ליטלן משום צניעות(
לא כמו כל הנשים, ודבר זה הוא פריצות נוראה, ולכן בועז נכשל בה. ואע"פ שאין דרכו לשאול ששנהגה 

 בנערה, אבל בכאלו פרוצות הוא נכשל... רחמנא ליצלן מהאי דעתא...

מחוסרות לבוש  נערות, הוא בהיתרו להסתכל על הכותבוכן אחד מן הדברים הגדולים ביותר שהציל אותנו 
. ונימוק דבריו הוא שהסיק ע"פ 432ללא שום נקיפות מצפון, בספרו בינה הגיגי עמ'  )בראיה 'לפי תומו'...(

כבר  ,הרמב"ם בפירוש המשניות שכל האיסור להסתכל על פנויה הוא רק מידת חסידות )אמנם ברמב"ם זה
וכן הרמב"ם עצמו ביד החזקה פסק לא כך, וכן זה נסתר מכמה וכמה גמרות וכו', אך נגעו בו גדולי הפוסקים, 

אמנם כל הפוסקים לא כתבו  להוכיח שגם אם היא נדה אין לחלק... הכותבכח דהתירא עדיף כידוע(, והאריך 
(, וכתבו שהוא איסור גמור להסתכל על פנויה )במקומות המכוסים אסור גם )ועי' משנ"ב סי' ע"ה ס"ק יזכן 

 .הכותבלפי תומו( וק"ו אם היא נדה, אך כנראה הם לא ראו את ראיותיו של 

שהנזהרים בשמירת העיניים בערים חילוניות הם הם בחכמתו המופלאה כדרכו בקודש,  הכותבוהוסיף 
 הבעיתיים!!! 

 

)סי' ע"ה ס"ק י'( שבמקום שהדרך ללכת כדרך הפרוצות, כמו בגילוי שוק או  עוד ידועים דברי המשנ"ב
בגילוי השערות, כיון שמצד הדין הן צריכות לכסות את ראשן, והיא גם דת משה, ממילא הוי ערוה ואסור 

מאי שנא משערות של בתולות שכן מותר לקרות כנגדן, ומחמת זה חידש  הכותבלקרות ק"ש כנגדן. והקשה 
שכל דברי המשנ"ב אינם אלא כשהצנועות המשיכו ללכת כדין, אבל אם גם אצל ה'צנועות' נוהגים  הכותב

 בפירצה זו, גם המשנ"ב מודה דלית לן בה...
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ודבריו מוכרחים מאוד, כי אם גם הצנועות לא נוהגות כדין, לשיטתו פשוט שאסור לאחת להחמיר ולנהוג 
אזי כולן מחויבות לעשות כן ברור שאם כולן הולכות בגילוי הגוף כדין, כי זהו גופא הפריצות, ממילא לדבריו 

שנוצרה,  רצהיוהמחמירה בזה פרוצה תיקרא, כדבריו לעיל. )ולפי זה ניתן לפלפל שבכל פ מטעמי צניעות,
הרי זה נקרא שזה התקבל אצל הכשרות, שהרי רמת כשרות הנשים תלוי ברמת צניעותן, ורמת צניעותן 
תלויה ברמת שכיחות מלבושן, ומכיון שנכנסה הפריצה, הרי המיעוט הוא כבר מוגדר כפרוץ, וא"כ שוב אינן 

 מן הכשרות.... ודו"ק(

ונים או המסורתיים עושים, כנראה זהו דבר טוב. , שכל דבר שהחילהכותבעוד קטע מאלף לימד אותנו  
 דבריו נסובו סביב מנהגם בפגישות בין בחור לבחורה, לתת טבעת לשם 'הצעת נישואין'.

והיה מקרה באחד ששאל האם את מסכימה להתחתן איתי, והיא ענתה כן, ומיד נתן לה את הטבעת, ודנו 
ם הכותב דידן חיווה דעתו בענין. אבל בעוד שרבני בזה ב'רבנות הראשית' שמא יש כאן חשש קידושין, וג

בחר בדרך שונה, ומחה ברבנים  הכותבהרבנות הראשית בחרו להזהיר ולהתריע למנוע ממנהג זה, 
 : 517המתריעים הללו, ואלו דבריו בעמ' 
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ים. ואגב נושא הקיאקים, זכינו ליסודות גדולים בענין פסק ההלכה, איזה רב ראוי לפסוק ועם איזה מניע
ם של גדולי ישראל ורבניהם, מי מהם נגוע ולמה, והאם הטעמים שהם יפסקהוכיצד אנו אמורים לשפוט את 

אומרים לדבריהם אלו דברי אלוקים חיים, או שמא הם שקרים גסים שסה"כ מוליכים שולל את הציבור 
 מחמת האג'נדות שלהם.

  436אלו דבריו בספרו בינה הגיגי בעמ' 

וונתו בנוגע לשמירת ואנו לא נדע מה כ
האם הוא מתכוון שישנם אנשים ים, יהעינ

שאצלם הקייא"קי הם חיוורי, או שמא יש 
אבל גם לדברים אלו,  להם שא"ל בנעורת.

צ"ע מדוע אין לחוש שבקיאקים תהיה אחת 
עם שאל רח"ל. וצ"ל שזהו דבר שלא שכיח, 

, א"נ אכן בכזה מקרה איכא דרכא אחרינא
ומחובתו לעבור מיד לצד אחר מקום שאין 
שם נשים פרוצות, אלא רק מאלה המקפידות 

 לא ללבוש שאל... 

ובכל אופן לגופם של דברים, בליקוט מזערי 
המובא במאמר זה, יכול לראות כל אחד כיצד 
הכותב מגבב חומרות ע"ג חומרות וספקי 
ספיקות של בעיות על כל מי שמחמיר באיזה 

ח של יר"ש, כך שלא נראה דבר שיש בו רי
שדרך כתיבתו היא רק ואך "ניתוח של 
נושאים" בלבד, אלא בכל מקום אשר חפצו 
ותאוותו להקל, צירף הרבה השלכות לחומרת 
המחמירים, ובמקום שישנן השלכות 

 למקילים, פתאום הוא נהיה "עניני בלבד"...
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 ואילך 78"כעין תער" עמודים 

הורו שיש איסור דאורייתא בכל סוגי המכונות,  2גילוח, אשר רוב ככל גדולי ישראלידועה סוגית מכונות ה
ואמנם מרן בעל האג"מ זצ"ל התיר מכונות מסוגים מסוימים, אבל ידוע מכל תלמידיו וממשיכי דרכו שהוא 

 (, שבזהlift & cutנתן הרבה תנאים להיתר זה, וכולם מסכימים שחייבים להסיר את 'הליפט אנד קאט' )
 . 3לא שייך את ההיתר של האגר"מ, וכך העידו בשם בעל האגרות משה בעצמו

והמדקדקים שרוצים להסיר את הזקן באופן שאין בו שום ספק, תמיד דקדקו להשתמש במשחה כתחליף 
 למכונה )והיתר הגילוח בסם כבר מבואר בראשונים במסכת מכות(.

, יצא לדון להיתר בכל סוגי המכונות, גם אלו שהמתירים אסרו, ולא נחה דעתו עד שכתב שיש בחוברת זו, הכותב דידן
כמו כן עם כל ה'כוחא דהיתרא' שניחון בו הכותב, עדיין מצא כל  ועדיף שלא להסירו כלל.חשש בהסרת ה'ליפט אנד קאט', 

 מיני חששות בשימוש בסם, ולדעתו רק בשימוש במכונה זה מותר בלי חשש.

 
                                                           

2
לא עת האסף, אבל נציין מקצתם. החזו"א, הג"ר אהרן קוטלר, הגר"י קמנצקי, המנחת יצחק, הגרא"מ שך, הקהילת יעקב, הגרש"ז אוירבך,  .

 הגרח"ק, הגר"ש הלוי וואזנר, הגרח"פ שיינברג כו'.הגרי"ש אלישיב, הגר"נ קרליץ, הגר"מ שטרנבוך, 

3
כן מובא בגליון הלכה ברורה בשם הגאונים הגר"י בעלסקי, והגר"ד פיינשטיין, וילחטו"א הג"ר ראובן פיינשטיין, שהעידו שבעל האג"מ לא  .

מקפידים כולם ש עם מכונות גילוח התיר המכונות עם ליפט אנד קאט, וככה מקובל בכל עולם הישיבות בארה"ב, שאלו שמקילים להשתמ

 להסיר כנ"ל.
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מן הענין להביא כאן את תגובתו שהתבטא ברבים באחד מן 
הפורומים, על מכתב שיצא מגדולי הרבנים נגד כמה דגמים של 

  מכונות הגילוח, וגם הוא הביע דעתו על ידיעת הרבנים בענין זה:
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 ואילך 76אש תמיד" עמ' 

ומעמיס טענות כלפי המשתמשים בגנרטור בספר זה הכותב מאריך בהיתר שימוש בחשמל המיוצר בחילול שבת, ומגנה 
 בשבת.

בנושא החשמל שבא"י כידוע שהוא מיוצר בחילול שבת, ומרן החזו"א אסר את השימוש בו, וכן אחריו רבים מגדולי 
זצ"ל )שהתיר  הגרש"ז אויערבךמרן היה  יםישראל, אמנם יש שהתירו, ונהרא נהרא ופשטיה, אבל גם כאן ראש המתיר

בתנאים מסוימים במציאות, שכבר אינם רלוונטיים היום, ואכמ"ל(. ואף שהתיר את ההנאה, הדגיש כמה מכוער הדבר 
מחילול שבת. וכיוצא בו כל גדולי הדור עודדו את החומרא הזאת. וגם אלו שהתירו את ההנאה מעיקר הדין, עדיין  כשנהנה

 הדגישו שיש ענין גדול להחמיר. 
ומצא שלהיפך! זהו קולא גדולה להקפיד על כך! ואדרבה, ישנה פרצה גדולה אצל אלו שמחמירים בזה  הכותב עד שקם

. והמציא מדעתו חשש של אמירה לנכרי )כאילו כל גנרטור שכונתי נופל כל שבוע... בעוד שאם זה 4כדעת כל גדולי ישראל
מגנרטור מחשש שמא אולי זה יפול, ואם יפול אולי יתירו לתקן את  הנאהקורה, זה אולי פעם בשנתיים(, עד שיותר גרוע 

באופן קבוע מחשמל המיוצר בחילול שבת ע"י ישראל,  שיהנהזה על ידי גוי, ואולי אין היתר לאמירה לגוי בזה, ולכן עדיף 
  ללא חשש...

 

                                                           
4

גם בזה לא ראיתי תועלת לצטט כרוכלא כל גדולי ישראל שעוררו חשיבות הקפידא וההידור להשתמש בגנרטור, אבל אלקט מקצתם, ואין  .

ישר, הגרי"ש אלישיב, הגרמ"י מוקדם ומאוחר: החזון איש, הגרא"ז מלצר, הקהילת יעקב, בעל המנחת יצחק, הגרא"מ שך, הגרשז"א, הגרי"י פ

 לפקוביץ, הגרח"פ שיינברג, הגראי"ל שטיינמן, הגרנ"ק, ולהבח"ח מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א.
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 סת"ם בדפוס משי
הכותב מטרה לצדד להתיר  שם לובירחון האוצר גליון יט, עמ' קכה(  פורסם)במאמר זה 

, ולא 5בחרב ובחניתזה שיצאו נגד  הדור, נגד דעת כל גדולי פוסקי כתיבת סת"ם בדפוס משי
השיטות  , מחמת)שהוא רב שכבר אפקוהו מבי מדרשא נחה דעתו עד שהסיק כהכותב

 -היות שבמעשה זה נחסכים כמעט כל השאלות המתעוררות ש" המשונות שלו בכל הנושאים( 
 ".שיש הרבה להעדיף הספרי תורה הנעשים בשיטה הנ"לודאי 

                                                           
5

 שנה המציאו דרך לכתוב ספרי תורה על ידי דפוס משי. מרנן ורבנן גדולי ההוראה יצאו נגד זה בחרב ובחנית. 25-לפני כ סיקור קצר על הנושא: .
 )חלק לא( הדפיסו מכתבים מגדולי הדור, נצטט כמה ציטוטים: בקובץ אור ישראל

 
... מצפה וחבל על הזמן להוכיח טעותו ופשיעתו, והא דידן אין כתיבה כלל... מרשיע ביודעיםהגר"ש הלוי וואזנר זצ"ל כתב: "...וכל המהדר בזה 

 לרחמי שמים, שמואל הלוי ואזנר"
 

לולין לצאת מזה, יש לדון העאלישיב זצ"ל: "הובא בפני מגילת אסתר... נעשית ע"י הדפסת משי. והנה מלבד התקלות והמכשולין  וכתב הגרי"ש
, אסורים להשתמש בהם לצאת ידי חובהווהם פסולים בהחלט, שזה בגדר המבואר בירושלמי פ"ב דגיטין כתב ולא השופך, וכן בסת"ם יש חסרון... 

 ... יוסף שלום אלישיב"הם בכלל חוטאים ומחטיאי הרבים המפיצים, תגריהן ותגרי תגריהםוהמורה היתר בדבר, 
 

בסת"ם ומגילות שלא נכתבו כדין רק נדפסו בדפוס משי, הננו להודיע בזה שהם  מכשילין את הרביםזצ"ל כתב: "אחרי שיש "ר נסים קרליץ והג
וכל העוסקים בזה . בית בלי מזוזה, ובית עם מזוזות כאלו הוא תא שלא הניח תפיליןקרקפ, ומי שהניח רק תפילין כאלו הרי הוא פסולים לחלוטין

 , והמזכים את הרבים בסת"ם כשרים שכרם הרבה מאוד, נסים קרליץ"עונשם כפול ומכופל
, הגרח"פ שיינברג, הגרי"י ובקובץ לשכת הקודש )קובץ ב', עמ' ע' והלאה( הדפיסו הרבה מכתבים מעוד כמה מגדולי הדור ]הגר"י רוטה, הגר"ע יוסף

 ., נגד חידוש זה בכל התוקף עי"שכו'[ פישר, הגר"מ בראנסדורפר
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 ספר "הכצעקתה"
, והפליג בדברים בהודו המגיעות משיער שנגזז מבתי ע"זבחיבור זה שם לו הכותב למטרה להתיר את הפאות 

 כמה גדולי ישראל לא היו מוכשרים לדון בשאלה זו, וכמה הם טעו בזה.

הרבנים האוסרים מלא נגיעות נגד פאות, שכח שהוא הוא זה בעוד שהוא מטיח דברים כאילו הצד של 
 שלחם בכל כוחו בעד הפאה, ואפילו אסר את ההליכה במטפחת במקום שהמנהג ללכת עם פאות...

ין זה, הגם שלמעשה רובם יאבל גם פה לא נחה דעתו עד שעורר שגדולי ישראל המורים לאיסור בענ
דולי ישראל הם הגורמים להפקעת המחירים של הפאות ממליצים על פאות סינטטיות, אבל בפועל ג

הברזילאיות, וכן לריבוי הפריצות, כיון שדווקא בגלל שנזהרות הנשים משער מהודו, זה גורם לפריצות, 
 כדלקמן...

 ושנה דבריו עם תוספות, במאמר שפירסם )בירחון האוצר(:

חירן נמוך מאוד, אינן טובות כי אינן והדברים נפלאים, שפאות סינטטיות שהן התחליף לשיער הודו, שמ
( לטענתו)יפות כדבעי. ואילו ללא האיסור של פאות מהודו, כולם היו מסתפקים בפאות של הודו, על אף ש

 אינן יפות כדבעי...
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 14מתוך הספר "צעד אחד קדימה" עמ' 
בספר זה הכותב מגנה מאוד את חסידות ברסלב, ולא נחה דעתו עד שהשווה את דברי ר' נחמן מברסלב 

ות הוא כותב שאין זוהי כוונתו, אולם ימו(. )ובערמcatholicלדברי יש"ו הנוצרי רח"ל, ולדת הקתוליות )
 (....המבין מבין בדיוק מהי כוונתו
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 ספר "ותשקוט הארץ"

למטרה להתיר לנשים לכסות ראשן בפאה גם אם היא נראית טבעית לחלוטין, וגם בחיבור זה שם לו הכותב 
 הגברים , בטענה שעלםעצמ ות שלהןשערההרבה יותר מ האם היא גורמת הרהור לגברים הרואים אות

 . העינייםלשמור את 

 .איסור לכסוי ראש במטפחתולא נחה דעתו עד שגיבב צדדי 

 מקום שכל הנשים הולכות עם פאה, אסור ללכת עם מטפחת!בו הוא מסיק שב 20לפניכם קטע מעמ' 

 

חנק יתלה הי)ההדגשות במקור( בשם רבו הסודי..., בבחינת הרוצה ל 58לפניכם קטע מתוך הספר בעמ' 
 עצמו באילן גדול.

 

יותר יפה  בו הוא מסביר שבדרך כלל האשה 491כהשלמה לנושא זה נביא כאן ציטוט מספרו בינה הגיגי עמ' 
 כשיש לה מטפחת מאשר בגילוי שערה הטבעי...
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 מסקנא דמילתא
מתוך ספריו, ומי שקלט את העניין מה טוב ומה נעים. ומי  אינו אלא טעימה קטנה כל אשר הובא לפניכם

 שלא קלט, כמדומה שאין מה להוסיף לו.

תקרובת ע"ז בפאות מהודו, כמדומה עכ"פ, נדמיין לעצמינו אדם עם דעות ככל הנ"ל, אשר בא לדון בסוגיית 
 שברור כשמש מה יהיו מסקנותיו...

 הכותבועל דיון בהלכה שידוע מראש מה יהיו המסקנות, וכמה צריך לקחת אותו ברצינות, נעתיק את דברי 
  עצמו, שמסביר בטוב טעם ודעת ענין זה...

 

מייל נוסף שנשלח מאותו  מובא)עמ' שכ"א( שם  בסוף מאמר "אל תביט אחריך"ומומלץ לעיין גם  
 , בו ניתן לקבל עוד כמה תובנות בנוגע לאיש ולשיחו. עי' שם.לאחד מחברי המכון )י.י.א.( מקור

 
 ונסיים בדברי הגמ' יומא ט: 

"א"ר יוחנן בן תורתא מפני מה חרבה שילה, מפני שהיו בה שני דברים, גלוי עריות ובזיון קדשים 
 "וכו'...


