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בס"ד
חוּרים מֵ ְרחֹ בוֹת) ":ישעיהו ט',כ'(
אַרמְ נוֹתֵ ינוּ לְ הַ כְ ִרית ע ֹולָל ִמחוּץ בַּ ִ
"כִּ י עָ לָה מָ וֶת בְּ חַ לּ ֹונֵינוּ בָּ א בְּ ְ

מצודת דוד  -אף כי סגרנו שערי הארמון לבלי תת לבוא האויב הממית ,הנה עלה דרך החלונות ודרך שם בא ולא הועלנו בכל התחבולות
וההתחכמות למנוע האויב:
מלבי"ם  -אתם מציירים כאילו המות עלה מעצמו וכאילו בא כגנב הבא בהצנע דרך החלון ,ואתן מקוננות שעלה אל החלונות ומשם בא אל
הארמונות להכרית עולל ובחורים:
הקדמה:

דרכו של עולם שאנשים אוהבים לשמוע דברים טובים ,חדשות
טובות  -זה מתחתן ,פה יש ברית ,הבת התקבלה לסמינר,
הדולר עולה ,וכו' .לכאורה ,מכל מה שאנחנו שומעים או
קוראים בעיתונים ,המצב שלנו טוב ,כל כך הרבה תורה,
ישיבות ,כוללים ,חתונות ,בריתות – אפשר לומר ברוך השם
יום יום.
אבל באמת ,המצב שלנו לא כל-כך טוב ,המצב גרוע ואפשר
אפילו לומר קטסטרופה! אבל אנחנו לא רוצים לדעת ולא
רוצים לחשוב על זה .ואם יכתבו את זה בעיתון – נפסיק
לקנות אותו ,ואם יגידו את זה ברדיו – כבר לא נשמע יותר
ערוץ זה ,וזה לא טוב לעסקים .ולאמיתו של דבר ,העיתונים
כותבים על זה ,אבל רק מידי פעם ובאחד העמודים האחרונים.
ודברים לא טובים דרכם להישכח .מטרת עלון זה להציג בפניך
את המציאות הכואבת אשר אנחנו ,עם ישראל ,נמצאים בה
כיום .מהן הסיבות לכך ,ומהי הדרך האמיתית לפתור אותן על-
פי תורתנו הקדושה.
ובכן ,המצב היום כל כך קשה עד שקשה לדעת מאיפה
להתחיל .אך השתדלנו להביא את זה לפניכם ,עם כאב גדול
בלב ודמעות בעיניים.
)הנתונים כאן מתייחסים לארץ ישראל בלבד(.
◄מחלת הסכרת מוגדרת כמגיפה של המאה האחרונה .יש
כיום כ  500,000חולי סכרת ,ול  500,000נוספים יש סימני
סכרת סמויה.
מחלת הסכרת מתפשטת בקצב של  5%בשנה ,וכל ילד שלישי
צפוי לפתח סכרת במהלך חייו.
)מתוך "יתד נאמן" ,המגזין  2עמ'  ,13ט' כסלו תשע"ג(.
◄ יש כיום כ  200,000חולים במחלה הקשה הידועה .כל יום
מתגלים כ  100חולים חדשים ,וכ  80נפטרים בגללה מידי יום.
ולפי הנתונים כיום – מכל שמונה נשים – לאשה אחת יש את
המחלה.
)ובאופן לא מובן ,בקרב ציבור שומרי התורה והמצוות המחלה
נפוצה באחוזים גדולים יותר מאשר בציבור הכללי(.
נתון נוסף שפורסם הוא כי לפי קצב התפשטות המחלה כיום,
בתוך  10שנים כל אדם שלישי יחלה במחלה ,לא עלינו.
ישנם אולי הזוכרים את שתי השכונות בירושלים אשר תוך
כחודשיים נפטרו עשרה אנשים צעירים ,ושכונה אחת בבני
ברק אשר בשבוע אחד נפטרו שלש נשים צעירות ממחלה זו.
◄מחלות נוספות מכל מיני סוגים פוקדות אותנו ,ועם כל
הרפואה המתקדמת והחידושים הטכנולוגיים ,אין מזור.
ילד אחד מ 150-סובל מאוטיזם ,ב 8-שנים האחרונות גדל
מספרם פי ) .5עפ"י דוח משרד הרווחה לשנת (2011
◄ כ  30%מהזוגות מתגרשים) .כ  8%מתגרשים במגזר החרדי(
הדיינים מתלוננים על עומס עבודה ,והתורים בבתי הדין
מתארכים
מיום ליום.
◄ מספר הולך וגדל של בחורים ונערות יורדים מהדרך .ובנוסף
מקרים רבים של בנות ישראל )גם מבתים שומרי מצוות(
נפלו בפח ונגררו לקשר עם בני ישמעאל רח"ל.
◄ תאונות דרכים ואסונות אחרים גובים מאות קורבנות
בשנה ,בנוסף לאלפי פצועים ,אשר חלקם ישאר נכה לכל חייו.

◄ המחירים ההולכים ומתייקרים  -מוצרי מזון בסיסיים ,לחם,
מים ,חשמל ,המיסים למיניהם  -ומספרם של המשפחות
הנמצאות מתחת לקו העוני הולך וגדל והרבה הגיעו עד פת
לחם ממש") .עני חשוב כמת" ,ראה זוהר בחקתי דף קי"ג ע"ב(.
◄ בעיות של שלום בית ,עיכובים בזיווג ,וכל כך הרבה יתומים
ואלמנות...
◄ הניסיונות של הע"ר לגייס בחורי ישיבות לצבא ולהכניס
את לימודי הליבה למוסדות הלמוד החרדיים.
◄ ובעולם  50% -נישואי התבוללות באמריקה ,ואנטישמיות
שהולכת וגוברת באירופה.
◄ ברשותכם נדלג על האזעקות והטילים ,חמאס חיזבאללה,
עזה ואירן עם האטום שלה ,ושאר מרעין בישין.
כמעט ואין בית אשר אין בו פגע ,ואין לך יום שאין קללתו
מרובה מחברו.
אז למה לספר ליהודי דברים קשים? למה לגרום ליהודי להיות
עצוב?
ית� וְ �א ִת ָשּׂא עָ לָיו חֵ ְטא":
יח אֶ ת עֲ ִמ ֶ
כתוב בתורה " -ה ֹוכ ֵַח תּוֹכִ ַ
)ויקרא י"ט ,י"ז(
וכפי שכותב החפץ חיים בספרו חיזוק הדת":הוה ידוע שבעת
שקבלנו את התורה ,לא על עצמנו בלבד קיבל כל אחד לקיים,
כי אם כל מה שיהיה ביכולתו לחזק אצל שאר בני ישראל ,גם
כן התחייב כל אחד ,ונעשים כולנו ערבים זה לזה ,ואם יחסר
לחברו איזה מצוה ,כאילו חסר לו ...ואם לא ירחיקו מהאיסור
כאשר יש ביכולתו ,ייענש גם הוא ...וצריך האדם שידע כי אם
יכול למנוע את חברו מאיזה עון ע"י הוכחה וכדומה ,והוא
מתעצל מזה ,הוא ייתפס לעתיד לבוא באותו עון ,וכל שכן אם
יגיע הדבר לידי חייבי כריתות ומיתות בית דין ,אוי ואבוי יהיה
כי יפקוד ה' יתברך העון על כולנו."...
כך שאם יהודי מבין את המצב לאשורו ,מבין שיש כאן בעיה
אמיתית ,אין ספק שישתדל לבדוק ולתקן !
אז מה הסיבה לכל הבעיות האלה ? איך אפשר לתקן ?
כל יהודי יודע שאם יש צרות ,סימן שאבינו שבשמים כועס עלינו
בגלל שאנחנו לא בסדר .ואיפה אנחנו לא בסדר?
מידי פעם קוראים בעיתון או שומעים כי כל הבעיות שלנו נגרמות
בגלל הטכנולוגיה ,האינטרנט או האיפון ,וזה מאד עצוב .כי אלה לא
הבעיות שלנו ,הם נוצרו בגלל הבעיות שלנו .חורבן בית המקדש
והשואה האיומה  -פגעו בעם ישראל גם ללא האינטרנט
והפלאפונים.
אחים יקרים! הבעיה היא שאנחנו לא "קדושים תהיו" כמו שהקב"ה
מצווה ,הבעיה שלנו היא חוסר קדושה ,והיא נגרמת בגלל חוסר
הצניעות אשר התפשטה כמעט בכל מקום בקהילה שלנו.
)והחיצוניות משפיעה על הפנימיות ,ראה מסילת ישרים ,סוף פרק ז'(
ואומרים את זה גדולי עולם ,אשר דבריהם הקדושים מובאים כאן
בהמשך.
אנו מבקשים מכם ,עם כל הלב ,אנא ,אל נא נחזור על הטעויות של
אבותינו לפני חורבן בתי המקדש ,לפני השואה ,טעויות אשר שילמנו
עליהם מחיר כבד עד מאד.
אנו מבקשים מכל אחד ,לקרוא היטב ,להתבונן בדברים ,לעשות
תשובה ולקיים את אשר הקב"ה מצווה אותנו – "קדושים
תהיו".

חוסר הצניעות  -גורם לחורבן וגלות

תוכן הפרקים
חוסר הצניעות  -גורם לחורבן וגלות
צניעות מצילה ממיתה

מסכת יומא
מסכת ברכות סב.

הגאולה תלויה בתיקון הצניעות
ירושלמי יומא פרק א' עמ' ה.
מעלת הצניעות וקללת הפריצות
הזהר הקדוש פרשת נשא
גודל חובת שמירת הצניעות – על מנת שלא להכשיל
ילקוט שמעוני
צריכה האשה להיזהר שלא יסתכלו בה בני אדם
איגרת התשובה לרבינו יונה
הפריצות אצל הנשים היא הגרועה מכל העבירות שבתורה
החתם סופר
אשה המרבה בדרכי הצניעות הרי זו משובחת
הפלא יועץ
המעלה הכי גדולה בנשים היא הצניעות
הגאון מוילנא
צניעות – סוד השמירה ,ההצלה וההצלחה
החפץ חיים
כל הצרות – בגלל חוסר צניעות
מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל
גודל התפשטות המחלה )סרטן( כגודל התפשטות הפאה נכרית

הבית אהרן
מה ההבדל בין שערות אשה לשערות פאה נכרית?
האדמו"ר מבעלזא רבי יששכר דוב זי"ע
מי נתן היתר לפאה הנכרית ?
מרן הגר"י קנייבסקי  -הסטייפלר זצוק"ל
מי לבשה פאה נכרית ?
כ"ק אדמו"ר הגה"ק מצאנז  -קלויזנבורג זי"ע
איך לעלות בקדושה?
הגאון מרן ר' שלמה זלמן אויערבאך זצוקללה"ה
אסונות הדור  -בגלל חוסר צניעות
מרן רבי אלעזר מנחם מן שך זצוק"ל
הפאה הנכרית של היום זה ממש ערוה
מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
מה הגורם למחלה הנוראה?
זקן המקובלים הגאון הצדיק רבי יצחק כדורי זצוק"ל
פאה נכרית מגרה את היצרים יותר מהשערות עצמן
מרן רשכבה"ג רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א

צניעות
מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א
פאה נכרית – זה אסור בהחלט
מרן הראשל"צ הרב עובדיה יוסף שליט"א
התורה מגלה  -חוסר צניעות גורם לאסונות
המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א
סיכום

מסכת יומא

מס' יומא )ט (:מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלשה דברים שהיו
בו :עבודה זרה ,גלוי עריות ,ושפיכות דמים .גלוי עריות ,דכתיב
)ישעיהו ג ,טז( "וַ יֹּאמֶ ר ה' יַעַ ן כִּ י גָבְ הוּ בְּ נוֹת צִ יּוֹן וַ ֵתּלַכְ נָה נְטוּיוֹת גָּרוֹן
וּמ ַשׂ ְקּרוֹת עֵ י ָניִם הָ לוֹ� וְ טָ פֹ ף ֵתּלַכְ נָה וּבְ ַר ְגלֵיהֶ ם ְתּעַ כּ ְַסנָה ":ומפרשת
ְ
הגמרא" :ותלכנה נטויות גרון"  -שהיו מהלכות בקומה זקופה
]שהליכה באופן כזה מושכת את העין[" ,ומשקרות עינים"  -דהוו מליין
כוחלא עיניהן" ,הלוך וטפוף תלכנה"  -שהיו מהלכות עקב בצד גודל
]פרש"י )שבת סב" (:למעט בהילוכם ,שיהו מסתכלין בה ,והיא שוהה
בפסיעותיה[" ,וברגליהן תעכסנה" פרש"י שהיו עושות פעולות
ברגליהן כדי להבעיר בבחורי ישראל יצר הרע כארס של נחש .ובגמרא
שם שמתיזות ברגליהן מור ואפרסמון ]מיני בשמים[ אצל בחורי
ישראל ומכניסות בהם יצר הרע כארס] .הרי שהליכה באופן שמושך
עין ,קוראים לזה חז"ל גילוי עריות ,וזה גרם לחורבן בית המקדש[.
בראשית פרק ו )ב( ויראו בני האלהים את בנות האדם וכו' )ה( וירא
ה' כי רבה רעת האדם בארץ ויאמר ה' אמחה את האדם וכו' .ועיין
שם )ב( בתרגום יונתן בן עוזיאל שהיו כוחלין עיניהן ומפרכסין
ומהלכין בגילוי בשר וגרמו להרהורים ,לכן הביא ה' את המבול
עליהם.
במדרש על הפסוק )ב( הנ"ל )בראשית רבה כו ה ,ויק"ר כג,ט( אמר
רבי שמלאי בכל מקום שאתה מוצא זנות אנדרלומסיה באה לעולם
והורגת טובים ורעים ,רבי עזריה ורבי יהודא בר רבי סימון בשם רבי
יהושע בן לוי אמר על הכל הקב"ה מאריך אפו חוץ מן הזנות) .וכן הוא
בויקרא רבה פרשה כג ט ,תנחומא בראשית יב ילקוט בראשית רמז
מג ,פרשת אחרי-מות רמז תקפה מובא ברש"י בראשית ו יג(.

צניעות מצילה ממיתה

מסכת ברכות סב.

מסכת ברכות סב .ואמר להרגך ותחס עליך )שמואל א כד(  ...אמר רבי
אלעזר ,אמר לו דוד לשאול :מן התורה  -בן הריגה אתה ,שהרי רודף
אתה ,והתורה אמרה :הבא להרגך השכם להרגו .אלא צניעות שהיתה
בך  -היא חסה עליך] ...ע"ש באריכות שצניעות יתירה מצילה ממיתה
ממש[.

הגאולה תלויה בתיקון הצניעות
ירושלמי יומא פרק א' עמ' ה.
כל דור שבית המקדש אינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו
 וחז"ל אומרים ביומא ט .הנ"ל שחוסר צניעות גרם לחורבן המקדש -הרי צריכים זאת לתקן ,וכל אשה הנוהגת בחוסר צניעות גורמת
להמשך החורבן וכל אשה הנוהגת בצניעות כראוי וכיאות מקרבת את
הגאולה  -ובזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים )סוטה יא(:
ובזכותן עתידין להיגאל כדאיתא בילקוט )רות תרו( "אין הדורות
נגאלין אלא בשכר נשים צדקניות שיש בדור".

מעלת הצניעות וקללת הפריצות

הזהר הקדוש פרשת נשא

"א"ר חזקיה תבוא מארה )קללה( על זה האיש שמניח לאשתו
להתראות משערות ראשה החוצה מכיפתה ,וזהו אחד מענייני
הצניעות שבבית ,והאשה שמוציאה משערות ראשה החוצה להתקשט
בהן ,גורמת עניות לבית ,וגורמת לבניה שלא יהיו חשובים בדורם,
וגורמת לרוח טומאה שישרה בבית .מי גרם כל זה ,אותן השערות
שהתקשטה בהן מבחוץ ,ואם בבית כך כל שכן בשוק ,וכל שכן אם
היא מראה חציפות אחרת ,ולפיכך אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך
אמר רבי יהודא ,שער הראש של האשה שמתגלה ,גורם לשער אחר
להתגלות ,ולפגום אותה .ע"כ צריכה האשה שאפילו קורות ביתה לא
יראו שער אחד מראשה ,וכל שכן בחוץ ,בא וראה ,כמה פגם גורם
שער האשה ,גורם למעלה גורם למטה ,גורם קללה לבעלה ,גורם
עניות ,גורם דבר אחר בבית ,גורם שיסתלק החשיבות מבניה ,ה'
ישמרנו מחוצפה שלהן ,וע"כ צריכה האשה להיות צנועה בירכתי
הבית ,ואם תעשה כן מה כתוב ,בניך כשתילי זיתים סביב לשלחניך,
מהו כשתילי זיתים ,מה זית זה בין בחורף בין בקיץ אינו משליך
העלים שלו ,ותמיד נמצא בו חשיבות יתר על שאר העצים ,כך בניה
יתעלו בחשיבות על שאר בני העולם ,ולא עוד אלא שבעלה מתברך
בכל ,בברכות שלמעלה בברכות שלמטה ,בעושר בבנים ובבני בנים,
זהו שכתוב הנה כי כן יבורך גבר ירא ה' ,וכתוב יברכך ה' מציון וראה
בטוב ירושלים כל ימי חייך ,וראה בנים לבניך שלום על ישראל".
)מובא בחוק לישראל פרשת נשא יום רביעי(

גודל חובת שמירת הצניעות – על מנת שלא להכשיל
ילקוט שמעוני

כל הצרות – בגלל חוסר צניעות
מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל

"וכן הוא במדרש תנחומא פרשת וישלח "בְּ ִרית כּ ַָר ִתּי לְעֵ ינָי וּמָ ה
אֶ ְתבּ ֹונֵן עַ ל בְּ תוּלָה) ":איוב לא( ,בוא וראה צדקו של איוב ומה אם
בתולה וכו' לא היה איוב מסתכל בה ,על אחת כמה וכמה על אשת
איש שאינו רשאי להסתכל בה ,לפיכך אז"ל שאסור לאשה לצאת
בתכשיטיה אף בחול לרשות הרבים לפי שהעם מסתכלים בה ,לפי
שלא נתן הקב"ה תכשיטים לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך
ביתה שאין נותנים פירצה לפני הכשר וכל שכן לפני הגנב] "...משל
הוא ,שכשהבית פרוץ ופתוח ,אפילו אנשים כשרים נכנסים לשם
ולוקחים משם חפצים וק"ו גנבים ,והנמשל ,כשאשה מקושטת ברחוב
היא גורמת שאפילו אנשים כשרים יסתכלו בה וק"ו סתם אנשים[.
)ילקוט שמעוני איוב רמז תתקיח(

"המצוה הכי גדולה היא להסביר לבנות ישראל לילך בצניעות ...חז"ל
אמרו בזכות נשים צדקניות נגאלו ממצרים ובזכותן ניגאל ,לכן היצר
הרע שם כל כוחו ומאמציו בענין הצניעות ...וכל הצרות ,זהו הגורם
לזה") .מתוך הספר "מרא דארעא דישראל" עמ' רעט(

הבית אהרן אמר "גודל התפשטות המחלה הידועה )סרטן( בעולם היא
כגודל התפשטות פירצת הפאה נכרית בעולם".
)הכתר והכבוד לחי העולמים עמ' תרעו(

צריכה האשה להיזהר שלא יסתכלו בה בני אדם
איגרת התשובה לרבינו יונה

מה ההבדל בין שערות אשה לשערות פאה נכרית?
האדמו"ר מבעלזא רבי יששכר דוב זי"ע

"וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ
מבעלה שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדים לגהינום .והיא ענושה
בעונש כל אחד ואחד מהם מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות
בעצמה ונכשלו בה" ע"כ) .אות ע"ח ובדפ"א נ"ח(

"כל מי שלומד שולחן ערוך ביראת שמים רואה שאין הבדל בין
שערות עצמן לפאה) ".קונטרס "דיבורים קדושים"(

הפריצות אצל הנשים היא הגרועה מכל העבירות שבתורה
מרן בעל "החתם סופר"
"זה שהגלות האחרון גרוע משאר גלויות בצרות גדולות ,ואין לך יום
שאין קללתו מרובה מחברו ,מפני שבשאר הגלויות לא היה פריצות
אצל הנשים ,לא כן עתה בעוה"ר ששכיח הפריצות אצל הנשים אשר
הוא גרוע מכל העבירות שבתורה" )מנכדו ה"חתן סופר" ששמע מפי
קדשו של מרן החתם סופר ,הו"ד בטהרת יו"ט ח"ט( .וז"ל דרשות
חת"ס )עמ' רנ"ח ועמ' ד"ש( "איתא בזוהר )ס"פ וישב( ששינוי
מלבושים הוא התחלת פירצת הערוה.
"בנותי וכלותי ,השמרו לכם מלגלות טפח מבשרכם ע"י קיצור
מלבושים ,ולא יהיה כזאת בגידולי ביתי ,וכל שכן תזהרו מנשים רעות
שמוציאות אפילו שערה אחת בחוץ ,ופאה נכרית אני אוסרכם איסור
גמור!" )מצוואתו הקדושה ,ספר "מנהגי החת"ם סופר"(

אשה המרבה בדרכי הצניעות הרי זו משובחת

הפלא יועץ

"כמעט כל עונש האשה בעולם הבא וזכייתה בעולם הבא תלוי
בצניעות! ולכן כל אשה המרבה להיזהר בדרכי הצניעות הרי זו
משובחת" .באמת מפליא לראות בתקופה חמורה זו שהסתר הפנים
בה כפול ומכופל כל כך ,צועקים ואינם נענים והצרות פוקדות ובאות
רחמנא ליצלן – בתוך הסתלקות השכינה שבאה כתוצאה מהפריצות
האיומה בה נחלה דורנו ה' ירחם") .חסד לאלפים" או"ח סי' ג'(

המעלה הכי גדולה בנשים היא הצניעות

הגאון מוילנא

הגר"א היה משנן – שכמו שבאנשים הדבר הגדול ביותר הוא לימוד
התורה ,כך בנשים המדרגה הגדולה ביותר היא צניעות ,ובזה נמדד
צדקותן .ובימיו כל הנשים נהגו בהתאם לדבריו הקדושים.
)איגרת הגר"א נוסח ארם צובא שנת תרכ"ו(

צניעות –סוד השמירה ,ההצלה וההצלחה

החפץ חיים

גאון הדורות האחרונים ורבן של ישראל מרן החפץ חיים אמר בשעתו
בכנסייה הגדולה – כששאלו אותו בעניין הוספה בצניעות במחיצת
הנשים שם ,ענה בהחלטיות כי צריך להוסיף כל צניעות – כי נידון
הצניעות הוא נידון השראת השכינה בישראל ועל כל הוספה בצניעות
תבוא יותר השראת השכינה וכמו שאמר הכתוב )דברים כג טו(" :כִּ י ה'
אֱ �הֶ י� ִמ ְתהַ לֵּ� בְּ ֶק ֶרב מַ חֲ נֶ� לְהַ צִּ ילְ � וְ לָתֵ ת ֹאיְבֶ י� לְ פָ נֶי� וְ הָ יָה מַ חֲ נֶי�
ָקדוֹשׁ וְ �א י ְִראֶ ה בְ � עֶ ְרוַ ת דָּ בָ ר וְ ָשׁב מֵ אַחֲ ֶרי� ":ללמדנו – אמר החפץ
חיים  -כי סוד השמירה ,ההצלה וההצלחה היא הצניעות ,כל המרבה
בצניעות מרבה בישועות.
בליל "כל נדרי" של שנתו האחרונה השתפך מאד באמירת "כל נדרי",
הוא היה חלש מאד אבל אעפ"כ הוא דפק על הבימה לאחר "כל נדרי"
ובדמעות שליש ממש החל לומר דברי התעוררות .ואלו היו דבריו" :מי
שרוצה קרבת אלקים ,מי שרוצה השראת השכינה בביתו ,מי שרוצה
כפרת עוונות ,צריך דבר אחד :צניעות בבית"!.
)עולמות של טוהר ח"א עמ' (139

גודל התפשטות המחלה )סרטן( כגודל התפשטות הפאה נכרית

הבית אהרן מקרלין

מי נתן היתר לפאה הנכרית ?
מרן הגר"י קנייבסקי  -הסטייפלר זצוק"ל
כאשר בא לפניו אברך וביקש להוציא גילוי דעת להיתר לפאה נכרית,
סירב בתוקף להורות היתר בדבר .וכשנשאל ומה עם נכדותיו של הרב
היוצאות בפאה נכרית ענה" :אל תיקח מהן ראיה כל עיקר ,כי הן לא
שאלו אותי בזה ואין כאן מעשה רב ולא כלום".
)דת משה וישראל עמ' י"ח(

מי לבשה פאה נכרית ?
כ"ק אדמו"ר הגה"ק מצאנז  -קלויזנבורג זי"ע
"...ולא נמצאה בכל מדינת אשכנז שום אשה חשובה ההולכת עם פאה
נכרית! רק איזה מנקלי העם פחותי הערך והיו לקלס ,רק נשתרבב זה
מן האפיקורסים וחס ושלום לנהוג כן!"
)מתוך "אגרת הקודש" ,מכתבי תודה ח"ה ,עמ' קנ"ה(
"כמה שנים שמעשה שטן הצליח והתחיל להתפשט הפאה הנכרית,
וחס ושלום להתיר בזה".
)שו"ת "דברי יציב" יורה דעה חלק ג' סימן נ"ו עמ' קכ"ד(

איך לעלות בקדושה?
הגאון מרן ר' שלמה זלמן אויערבאך זצוקללה"ה
קבוצת אברכים יראים באה לפני הגאון האדיר רבן של ישראל מרן
הרב שלמה זלמן אויערבאך זצוקללה"ה ,ושאלה בפיהם :ורצונם עז
להתעלות בעבודת הבורא ,להתקרב אל ה' ולהדר במצוותיו ,ואין הם
יודעים במה להתחיל להחמיר ולדקדק ?
וכך השיב להם הרב" :כל החומרות וההידורים לא ישוו להידור אחד
קטן בצניעות .בענייני קדושה וצניעות יש לכל הידור קטן משמעות
לאין שיעור ,המרוממת ומקדשת את האדם לבוראו ,כמאמרם ז"ל :כל
מקום שאתה מוצא גדר ערוה ,אתה מוצא קדושה .מי שנפשו צמאה
לרוחניות עיקר ותחילה הן הצניעות והקדושה".
)עולמות של טוהר ח"ב עמ' (351
העיד בנו של הגאון האדיר רבן של ישראל מרן הרב שלמה זלמן
אויערבאך זצוקללה"ה ,שהיה נוכח כאשר באה משלחת של נשים
צדקניות ,לאחר שהתרחשו כמה אסונות נוראים מנשות ישראל
צעירות ואברכים צעירים שהלכו לעולמם – לא עלינו ,ושאלו את מרן
הגאון :בשל מה באה עלינו הצרה הזאת? הרי הקב"ה תובע משהו
מאתנו ואין אנו יודעות מה ? וענה להם :לדעתי הכל באשמת
הפאות! ואינני מתכוון רק לפאות הארוכות אני מתכוון גם לקצרות!
ובלשונו" :לדעתי אלעס זענען די שייטלען שולדיג!! איך מיין נישט
דוקא די לאנגע ,איך מיין די קורצע אויך !!"
)הכתר והכבוד לחי העולמים עמ' קמז(

אסונות הדור – בגלל חוסר צניעות
הגאון מרן רבי אלעזר מנחם מן שך זצוק"ל
העתק כמה קטעים מתוך הספר "אורחות הבית" המכיל
עובדות,הנהגות ,מאמרים ושיחות מרבן ומאורן של ישראל הגאון מרן
רבי אלעזר מנחם מן שך זצוק"ל") .עמודים קנ-קנב(

הקפדה יתירה הקפיד רבינו בעניני צניעות ,הן צניעותן של בנות
ישראל  -והן צניעותם של העוסקים עמן ,וכפי שניתן ללמוד מדברי
הדרכה ומעשים רבים אשר נשתמרו בידינו בנושאים אלו.
אם נרצה לעמוד על השקפתו הטהורה של רבינו בענין הצניעות -
דומה שטוב נעשה אם נפתח בדברי חיזוק נפלאים שאמר בכנס חיזוק
בענין הצניעות ,וכך אמר רבינו:
ראיתי במכתבי החפץ חיים מכתב אודות הקבלות שקיבל על עצמו
בהיותו בגיל תשעים שנה ,ובהן קבלות בעניין שמירת הלשון ובעניין
הסתכלות .והרי זה נורא נוראות! יהודי בגיל תשעים – עדיין מתחזק
ומקבל על עצמו קבלות בענייני צניעות והסתכלות! ומכאן יש לנו
בודאי ללמוד לעצמנו ,עד כמה הסכנה גדולה ועד כמה עלינו להישמר
ולהיזהר לעצמנו!!
אינני יודע האם אופן הלבוש הנהוג היום ,והצורה בה מופיעות
בנות ישראל ברחוב – אסורה מדאורייתא או מדרבנן ...האיסור עצמו
– חמור בלי ספק ,אך שבעתיים חמורה ההשפעה ההרסנית אשר
עלולה להיות להופעה זו!! בת ההולכת ברחוב בלבוש שאינו צנוע –
הרי היא חוטאת ומחטיאה את הרבים!!
אנחנו נמצאים כיום בתקופה בה יש בכל יום כל-כך הרבה אסונות
רחמנא ליצלן ,כמו שלא היה מעולם באף תקופה .איננו יודעים את
דרכי ה' יתברך ,אולם בודאי עלינו לחשוש פן נפרעים מאיתנו מן
השמים על פריצת גדרי הצניעות אשר התפתחה בימינו!
ועלינו לדעת כי הקלקול נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו ,שכן את העונש
מקבל כל אחד ואחד מן הכלל! והרי זה כמו במלחמה – שגורלו של
הכלל כולו תלוי בכל אחד מן הפרטים!!
כשנכנסו וסיפרו להגאון בעל "אבי עזרי" מהאסון בקטיפת ארבעה
נפשות אברכים קדושים וטהורים בחזרתם מהלווית הצדיק הקדוש
רבי ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי" זצ"ל ושאלו" :מה הקב"ה דורש
מאתנו? מה עלינו לתקן?" – נענה – "התשובה לשאלתכם כתובה
במפורש בדברי חז"ל במסכת שבת )דף לג :(.בעוון גלוי עריות צרות
רבות וגזרות קשות מתחדשות ,וכו' ,והוסיף ואמר :בדורות עברו ,היו
הדברים הללו ידועים ופשוטים ,כאשר באה צרה ,מיד בדקו את
הצניעות!! בדקו אם אין ערות דבר ,שמסלקת השכינה".
)עולמות של טוהר ח"א עמ' (98

"הדבר בוער בקרבי ,כל קיום התורה והכוללים תלוי בזה ,אם
נשות האברכים לבושות כך ,יש לסגור את כל הכוללים .אין
שום קדושה ושום סיעתא דשמיא לתורה הזאת") .שם עמ' (395

צניעות

מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

אמרו )פסיקתא רבתי פמ"ה( אין לך חיבה לפני המקום מן הצניעות,
והסמ"ק מנה צניעות מצות עשה )מובא במ"ב סי' ג' בביאוה"ל(,
ובפרט בנשים שהזהירו מאד חז"ל על זה ואמרו )בראשית רבה פי"ח
ב'( ויבן ה' את הצלע ,התבונן מאין לבראתה ממקום שהוא צנוע
באדם ועל כל אבר ואבר שהיה בורא בה היה אומר לה תהא אשה
צנועה ,ואמרו )במדבר רבה פ"א ג'( יפה הוא הצניעות.
ואמרו )תנחומא וישב סי' ו'( הקב"ה ברא את האשה מן הצלע כדי
שתהיה צנועה יושבת בבית .שנאמר והצנע לכת עם אלקיך וכן דוד
אמר "כל כבודה בת מלך פנימה" וכל אשה שהיא מצנעת עצמה ראוי'
היא שתנשא לכהן ותעמיד כהנים גדולים.
ואמרו )שם פ"ח ט'( אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בזמן שהיא
נוהגת בעצמה דת יהודית שהיא צנועה זוכה שיוצאין ממנה בנים
בעלי מקרא בעלי משנה בעלי מעשים טובים.
ומצינו כל הנשים הצדקניות השתבחו בצניעות וגבי שרה אמרו )ב"מ
פ"ז א'( להודיע ששרה אמנו צנועה היתה ,וגבי רחל אמרו )מגילה י"ג(
בשכר צניעות שהיתה בה ברחל  -זכתה ויצא ממנה שאול )ב"ב קכ"ג
א'( והחזיר לה הקב"ה את הבכורה ,וגבי תמר אמרו )מגילה י ב'( כל
כלה שהיא צנועה בבית חמיה ,זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים,
וגבי רות אמרו )שבת קי"ג ב'( דבר צניעות ראה בה ]רמז לה שממנה
יצא משיח ,ע"ש בגמ'[ ,וגבי קמחית אמרו )יומא מ"ז( מימי לא ראו
קורות ביתי שערות ראשי ולכן זכתה שיצאו ממנה שבעה בנים וכולן
שמשו בכהונה גדולה.
ואמרו )שבת נ"ג ב'( כמה צנועה אשה זו ,שלא הכיר בה בעלה וכל
שכן כשיוצאין בחוץ בין אנשים שצריכין מאד ליזהר בזה ואמרו
)תנחומא וישלח סי' ה'( לא ניתנו תכשיטין לאשה אלא שתהא
מתקשטת בהן בתוך ביתה.
והרמב"ם כתב )בפט"ו מאישות הי"ח( צוו חכמים על האשה שתהא
צנועה בתוך ביתה ותתרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעור,
ובעוונותינו הרבים היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו' והרבה יש
לדבר על זה בעוונותינו הרבים ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל
על חברותיה ,ומה שתלבש יותר בגדי צניעות תזכה ביותר לבנים
צדיקים ותלמידי חכמים ובעלה זוכה לכל טוב כמו שכתב בזוה"ק
מובא במ"ב סי' ע"ה ותקים בית לתפארת.
)מתוך הספר "ארחות יושר" ,עמודים עז-עח(

הפאה הנכרית של היום זה ממש ערוה
מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

פאה נכרית – זה אסור בהחלט
מרן הראשל"צ הרב עובדיה יוסף שליט"א

"...הפאות שאותן חובשות היום נשים הרי הן איסור גמור .זה ממש
ערווה ובכהאי גוונא )באופן כזה( זה וודאי איסור ,זה נראה כמו שיער
טבעי ואין שום צד להתיר פאות נכריות".
)בשיעורו היומי בביהמ"ד 'תפארת-בחורים' ביום כ"ח תשרי תשס"ט,
ניתן לשמוע את השיעור בקול הלשון  ,03-6171111תפריט :אידיש,
גמרא והלכה ,שיעורי מרן הגרי"ש אלישיב ,מסכת שבת ,שיעור (174

לצאת בפאה נכרית מחוץ לבית ברשות הרבים ,זה כמו שיוצאת
בראש מגולה .כמו שאסור לאשת איש לצאת בראש מגולה ויראו
שערות שלה ,כך גם כן אסור לה לצאת בפאה נכרית.

התורה מגלה  -חוסר צניעות גורם לאסונות
המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א

מה הגורם למחלה הנוראה?
זקן המקובלים הגאון הצדיק רבי יצחק כדורי זצוק"ל

המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א דרש ברבים בכנס התעוררות
לאחר כמה אסונות רח"ל ,וכה זעק בבכיות נוראות" :ואנחנו לא נדע!
לא נביאים אנחנו לידע בשל מי הרעה הזאת ,אבל דברי התורה עצמה
יש לנו ,והיא אשר גילתה "ושב מאחריך" בעוון ערות דבר – חוסר
צניעות.

פאה נכרית מגרה את היצרים יותר מהשערות עצמן
מרן רשכבה"ג רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א

סיכום

"...את המחלה הנוראית מורידות מן השמים נשים החובשות פאה
נכרית) "...עדות תלמידים(

בלתי אפשרי שאֵ ם מישראל תגדל דורות אם לא תעשה מה שמיוחס
בטבע הקדושה של בת ישראל ,והוא מטעמי הצניעות כי אמרו חז"ל
שער באשה ערוה אבל איזה זיוף הוא זה שמכסים השערות בפיאה
נכרית שעוד מגרה היצרים יותר מהשערות עצמן .איזה זיוף הוא זה!
ומה נעשה במלבושים הנעשים כדי למשוך עין ,והם ביודעים וגם בלא
יודעים חוטאים ומחטיאים אחרים ,מכניסים את הרחוב והסביבה
ללאו החמוּר של "וְ �א ָתתֻ רוּ אַחֲ ֵרי לְ בַ בְ כֶם וְ אַחֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶם אֲ שֶׁ ר אַ תֶּ ם
ֹזנִים אַחֲ ֵריהֶ ם ,":שמלבד שכתוב בפוסקים שמלבושים כאלו שנלקחו
מטומאת הגויים יש בהם לאו של לא תלכו בחוקות הגויים ,ואם
רוצים לדעת את המודל האחרון של האופנה של המודעס ,לֵכְ נָה
לרחוב רבי עקיבא ...מה בצע אם הבעל לומד בכולל והבן לומד
בישיבה אם הבסיס לתורה של קדושה לתורה טהורה ,לתורה לדורות,
לא מתוקן בבית היהודי הזה) .תמליל מתוך הקלטת "חובת השעה"(

אחרי שקראנו על מעלות הצניעות והקדושה ,ואת התוכחה על חוסר
הצניעות ,ראוי לעיין ברש"י ויקרא פרק כו יד-טו -
"הרי שבע עבירות ,הראשונה גוררת השניה ,וכן עד השביעית ואלו
הן :לא למד )הלכות צניעות( ,ולא עשה )לא דאג שבני ביתו ילכו
בצניעות( ,מואס )מתרחק( מאחרים העושים ,שונא את החכמים
)העוסקים בלימוד ,הדרכה והפצת ענייני הצניעות והקדושה( ,מונע
את האחרים מלעשות )יודע ואינו מעביר לאחרים( ,כופר במצות
)אומר שזה לא מצוה() ,וסופו( כופר בעיקר".

וע"י הקדושה והצניעות מגיעים לתכלית הבריאה ,וזוכים
לעולם הזה ///ולעולם הבא ///ועין לא ראתה* ///ישעיה ס#ד )
לזיכוי הרבים ,ניתן לקבל את העלון חינם .טל0527-120-948 .
טעון גניזה.
* נא לקרוא ולהעביר הלאה לזיכוי הרבים.

