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 עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

סיכום וסיקור ההילולא הגדולה תשע"ט - 2019  / חלק ב' ואחרון

רבה  אריכות  יש  תצוה,  פרשת  שקראנו  בפרשה 
על  וכן  הכהנים  כהונה שלובשים  בגדי  על  בתורה 
בגדי כהן גדול, גם פרטי ופרטי פרטים, והם מצוות 
עשה מן התורה. וכהן שחסר לו מבגדי כהונה חייב 
הגדול  לכהן  היו  לא  אם  וגם,  פג.(.  סנהדרין  )עיין  מיתה 
פעמונים במעיל שמשמיעים את הקול, חייב מיתה 
כמו שקרבנות  להיפך,  וכן  בפרשה(.  הקדוש  )אוה"ח  לשמים 
)עיין  מכפרין  כהונה  בגדי  כך  העוונות,  על  מכפרים 
זבחים פח:(. ומכפרין על העבירות החמורות שבתורה, 

ולשון  דמים  שפיכות  עריות,  גילוי  זרה,  עבודה 
והעצום אשר  ומכאן על הכח הגדול  שם(.  )זבחים  הרע 
יש לכהנים כאשר עובדים בבית המקדש עם בגדי 

כהונה הכתובים בפרשה.
ויש להבין מה הכח המיוחד אשר יש בבגדי כהונה. 
ומה הכח של עבודת הכהנים בבית המקדש שנעשה 
תמיד אך ורק כשזה בבגדי כהונה. וכי בגדי כהונה 
וכי  ישראל.  ולעם  לכהנים  ברכה  המביא  קמיע  זה 
עליהם  שנאמר  קרבנות  כמו  לכפר  יכולים  בגדים 
בגדים  הרי  קשה,  ועוד  ט(.  א,  )ויקרא  ַלה'"  ִניחֹוַח  "ֵריַח 
זה דבר חיצוני, וכיצד יש בכוחם להשפיע ולעשות 
ספר  של  נפלא  תירוץ  כאן  ויש  עוונות.  כפרת  לנו 
החינוך )מצות עשה צ"ט( שהטעם הפשוט שבגדי הכהנים 
של  מיוחדים  בגדים  כלומר,  ולתפארת,  לכבוד  הם 
פרסום  בהם  ויש  שמים,  כבוד  בהם  יש  הכהנים, 
ואהבה  במסירות  הכל  שעושים  הכהנים  בעבודת 
כל  שיהיה  צריך  ה'  עובד  ועוד,  יתברך.  ה'  לכבוד 
וכאשר  המשכן,  לעבודת  שלו,  והכוונה  המחשבה 
לובש בגדי כהונה מיוחדים, זה מזכיר ומעורר אותנו 
לכוון תמיד לעשות הכל לכבוד ה' יתברך. וזה דומה 
לתפילין כנגד הלב וכנגד המח להיות עבד ה'. כך 
בגדי הכהונה מוסיפים להזכיר לכהן הגדול גם על 
המיוחדים,  כהונה  בגדי  ידי  על  וגם  התפילין,  ידי 
בעבודת  שיותר  כמה  ובעשייה  במחשבה  להוסיף 

המשכן והמקדש.

בגדי תפארתך
ולמדנו מכאן יסוד נפלא בעבודת ה'. כאשר יש לנו 
ולכוון  ולשבח  לפאר  שמים,  לשם  כוונה  בבגדים 
לעשות מעשים טובים לכבוד ה' יתברך, גם הבגדים 
האלו נקראים בגדי קודש. ואפילו שיכול הכהן להניח 
תפילין של ראש )עיין זבחים יט.( ולעבוד במקדש, עם כל 
זה, בגדי כהונה מוסיפים לו קדושה וטהרה. וחז"ל 
הקדושים )שבת קיג.( מספרים על רבי יוחנן שהיה קורא 
לבגדים שלבש, בגדים מכובדים. ומפרש המהרש"א 
שם, שלמד כן מפרשת השבוע שבגדי הכהנים נאמר 
עליהם "ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת" )שמות כח, ב(, עיין שם. והוסיף 
המלבושים  כבוד  שבת,  שבגדי  שם,  יהוידע  הבן 
הוא כל היום, וגם נראה לחוץ לעיני בני אדם, עיין 
שם. ויש בהם כבוד שבת כמו בבגדי כהונה בבית 
המקדש. ומשמע גם להיפך, יש מצוה ללבוש בגדים 
)מס"י פכ"ג(, וזה  מפוארים  צנועים ומכובדים, אבל לא 

סמל הענוה. ומשמע שבגדים עם גאוה הם בגדים 
טמאים ומזיקים. וכידוע המעשה על אליהו הנביא 
ורבי יהושע בן לוי שראה איש אחד ההולך בגאוה 
בבגדים מפוארים, והניח אליהו הנביא ידו על אפו, 
בגדיו,  מבין  היוצא  הגאוה  סרחון  את  הרגיש  כי 
רחמנא ליצלן, יותר מנבלה סרוחה שזה הטבע שלה 
ואדרבה, בגדים  כב(.  בפרק  החיד"א,  לרבינו החסיד  דוד  לב  בספר  )עיין 

צניעות  בהם  רואים  מכובסים,  ופחות  נקיים  פחות 
התורה  ואהבת  שמים  ליראת  בזה  וזוכים  וקדושה, 

)ועיין פרש"י ע"ז טז: בד"ה פתיא(.

ועל אחת כמה וכמה צניעות של בגדי הנשים. נכון 
שנשים לא נכנסות למשכן ולא לבית המקדש. אבל 
צניעות שתי מצוות.  יש להם בבגדי  צנועות  נשים 
א( לקדש שם שמים וללבוש צנוע, כי הקב"ה מלא 
כל הארץ כבודו )שו"ע או"ח סימן ב(. וזה אפילו בבית )עיין 
יומא מז.(. ב( שלא להכשיל אחרים. והפסוק צועק "ְוֹלא 

ָתתּורּו" )במדבר טו, לט(. ועוד פסוק "ְקדִׁשים ִּתְהיּו" )ויקרא 
גנאי לבנות ישראל שיסתכלו  ב(. וחז"ל מוסיפים  יט, 

ובבגדי  הירושלמי(.  בשם  נשים,  בתד"ה  כ.  )סנהדרין  אנשים  בהם 
ולא  מצוות,  בהם  לקיים  זוכות  הנשים  צניעות של 
היה  זיע"א  איש  החזון  ורבינו  ושלום.  חס  עבירות 
הציצית  כמו  זה  הנשים,  בבגדי  הצניעות  אומר, 
והתפילין של הגברים. כלומר על ידי הבגדים ניתן 
חס  להיפך  וכן  יראת שמים.  ולקבל  מצוות,  לקיים 
שיהיו  מצוה  יש  הגברים  בגדי  גם  ובאמת  ושלום. 
רחבים ולא צמודים אשר גורמים לאיברים בולטים 
בגוף )עיין נידה יג:(. ומסתברא שמטעמי צניעות אסור על 
כל יהודי ליזהר מאד שלא ללבוש בגדים רחוביים, 
עושים מדרון  מידרוניים. ממש  ומודרניים  צמודים 
וירידה ביראת שמים. הבגדים זה סימן על הפנימיות 
של האדם. כאשר זה לשם שמים, כאשר זה לכבוד 
ה' יתברך, אז זה דומה לתפילין. וכאשר זה לכבוד 
אז  ראש,  קלות  ולעשות  ולהפגע  להציץ  הרואים, 
זה כמו גילוי עריות, רחמנא ליצלן. וכידוע מהזוהר 
הקדוש )פנחס ריד.( שהמעשים הרעים של האדם ניכרים 
על בגדיו, עיין שם. ומפורש עוד בזוהר הקדוש )בלק 
קפו.( מי שלא קורא קריאת שמע בעונתה, זה ניכר על 
וידוע המעשה על  ידי הריח שעל בגדיו, עיין שם. 
רבינו הקדוש רבי מאיר בן רבינו הבבא סאלי זיע"א 
שאמר פעם למשמשו, יש כאן ריח של בן אדם שלא 
ועל  הבגדים.  על  ניכר  שזה  וכנראה  תפילין.  הניח 
אחת כמה וכמה כאשר הבגדים עצמם לא כשרים, 
חולצה  וכן  ליצלן.  רחמנא  גרביונים,  כמו  מכנסיים 
וכמה  כמה  אחת  ועל  ליצלן.  רחמנא  גופיה,  כמו 
כשזה יסוד תרבות של גויים. ועל אחת כמה וכמה 
בגדי נשים שאינם בשלמות על פי ההלכה. ועל אחת 
כמה וכמה כאשר שערות ראשה אינן מכוסות. ועל 
אחת כמה וכמה כאשר עוטפת ראשה בפאה נכרית, 
רחמנא ליצלן. ועוד לבושה לא כהלכה שנראית נכרית 
ממש, וזה מלא עוונות רחמנא ליצלן. ועל אחת כמה 
לומדות  כאשר  הרבים,  את  מחטיאה  כאשר  וכמה 

ממנה נשים תמימות לזלזל בצניעות. ועל אחת כמה 
וכמה כאשר היא מורה בבית הספר, ומקלקלת את 
התלמידות שלומדות ממנה שהחיצוניות זה העיקר, 
רחמנא ליצלן. ועל אחת כמה וכמה כאשר מוסיפות 
אומרות שהצניעות  הצנועות, כאשר  בנשים  לזלזל 
של הספרדים זה לא מספיק מכובד, ואוי להם ביום 
הדין. ופרשת תצוה תוכיח אותן בשמים על מעלת 
הצניעות, ועל מעלת הבגדים שעושים בהם מצוות, 

שזה ממש כמו בגדי כהונה וכמו הנחת תפילין.

שלא יכשלו בי
ובעומק יותר, יתכן לפרש דברי הירושלמי הנזכרים 
בהן  שיסתכלו  ישראל  לבנות  גנאי  זה  למה  לעיל, 
אנשים? כי בזה הן מכשילות את האנשים. כלומר 
של  החולשה  את  יודעות  באמת,  צדיקות  נשים 
הגברים כאשר נכשלים בעיניים. ומפורש כן במשנה 
)מסכת זבים פרק ב( שיתכן טומאת זיבה של גבר, רק בגלל 

שראה אשה, גם כשלא הרהר, עיין שם. ויש דרגה 
גבוהה יותר של צדיקים, כמו אלישע הנביא, שהיה 
אסור לאשה להסתכל עליו, ואם נכשלה והסתכלה 
עליו מיד מתה )עיין ילקו"ש מלכים ב אות רכח(. וכך מספרים על 
יעקב  רבינו  זיע"א,  הסבא הקדוש של באבא סאלי 
זיע"א, שהיה הַׁשָּמׁש מזהיר את הנשים  אביחצירא 
שלובשות  וצנועות  צדיקות  ונשים  להסתכל.  שלא 
שמבינות  חכמות  אלו  עליון,  ובגד  רחבים  בגדים 
הגברים.  את  יתברך  ה'  שציוה  הקדושה  בחומרה 
רחמנא  מידרוניות,  בעצם  שהן  המודרניות  אבל 
ומקלקלות.  ומכשילות  ומחטיאות  חוטאות  ליצלן, 
כשרואה  הנושרים  הבחורים  סיבת  גם  בעצם  וזה 
נכרית  ופאה  ומתוקתק,  צמוד  כשהכל  אמו  את 
ומשקפי שמש, כמו אחותו ממש, ומה יעשה אותו 
כב.(  )סוטה  הקדושים  וחז"ל  לב.(.  )ברכות  יחטא  שלא  הֵּבן 
משבחים אשה צנועה בתואר יראת חטא, כי זו אשה 
שמתפללת שלא יכשלו בי בני אדם, עיין שם. וזה 
הקדוש  יוחאי  בר  שמעון  רבי  וכן  שלהם.  בדורות 
ועוברות  ברחוב  הולך  כשהיה  פד.(  קדושים  )בזוה"ק  זיע"א 
נשים, היה צועק לתלמידים, "ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלם" 
היכן  עד  ולמד  וצא  הדין.  ביום  לנו  ואוי  ד(.  יט,  )ויקרא 

הדברים מגיעים. ובעוונותינו הרבים לא כל הנשים 
מבינות בזה )עיין רש"י ע"ז יח: על ברוריה(.

ורבינו הגדול מרן זיע"א פסק למעשה )יבי"א ח"ה אבה"ע 
סימן ה( על איסור חמור של פאה נכרית לאשה היוצאת 

מכירת  על  בעיתון  לפרסם  איסור  וגם  לרה"ר,  כך 
בדיני  קודש  אנשי  ובספר  שם.  עיין  נכרית,  פאה 
צניעות )דף מד( מובא שם קרוב למאה רבנים מגדולי 
הפוסקים, ספרדים ואשכנזים האוסרים פאה נכרית. 
ומצווה לפרסם את חומר האיסור, עיין שם. והפלא 
הגדול על אותן הנשים ַּבֲעלֹות פאה נכרית, אשר כל 
מתיקה  מיני  כל  לאכול  שלא  ַּבַּכְׁשרּות  נזהרות  כך 
 בכשרות פלוני ואלמוני. ולפעמים זה חומרא שאין 
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כלא מזהב או דירת אושר מתקלפת?
איך מעניש האלוקים אדם במאסר עולם אמיתי? איך הוא גורם לו שלא 
להתפלל אפילו על מצבו הקשה? איך ניצלים ממצבים כאלה? ואיך ניתן 

לנהל חיים מאושרים ללא תנאים?

כאשר משטרת ישראל רוצה לעצור מאן דהו, היא זקוקה לאישור משופט, 
ולתזמון  בתפקיד,  שוטרים  ששה  עד  לארבעה  סמויה,  או  גלויה  לניידת 

מדוייק לשהותו של חשוד בביתו.

כאשר היא רוצה להכניס את הבחור לכלא, כבר מתחילה מלחמה אמיתית, 
כי זה אמור לעבור דרך משפט, כרונולוגיה של בירוקרטיה, מצבי רוח של 
שופטים, עורכי דין, עדים, נותני ונוטלי שוחד, ורק לאחר מכן מימון מלא 

לבין המלון הקרוי "כלא".

משמעותו  עולם",  כ"מאסר  המוגדר  לעבירה  המקסימום  את  יש  אז 
בישראל  שנה.   20 בגרמניה  שנה,   25 היא: ביוון  היותר  לכל  המשפטית 
עד 24 שנה או עד חילוף השבויים הבא – המוקדם מבין השניים... אמנם 
בארצות הברית ההגדרה הרשמית היא עד מות האסיר, ובבריטניה מראש 
התקופה אינה מוגדרת, אבל גם במקומות אלו לאחר מס' שנים יש מקום 

לדון ובדרך כלל גם לשחרר את הנאשם לפני יומו האחרון.

בן  ומה קורה כאשר האלוקים מחליט לשלוח את אחד מנתיניו למעצר 
מספר שעות? הוא פשוט מעניק לו צו המכונה "קלקול מעיים" המשאיר 
אותו בין שעה לשעתיים בתוך חדר קטן וצר, במקרים רבים גם ללא אוורור 

נאות ועם נתונים תברואתיים קשים.

כאשר מחליט האלוקים לשלוח אדם למעצר בן שבוע או שבועיים, הוא 
מעניק לו "צו שפעת", "צו דלקת ריאות" או יתר השמות המתארים וירוסים 
תחת  במיטה  לשכב  "העונג"  את  לנאשם  המעניקים  ואחרים  ויראליים 

שמיכת פוך שמותירה מרחב מחיה או תמרון הקטנים מצינוק מצוי.

להמשיך? אז כך, בנוגע למאסר עולם, אין צורך להגיע למחלות חשוכות 
מרפא או לעוני מחפיר, לפעמים ממש ההיפך.

בוקר אחד קם הנאשם והוא מגלה שזכה בלוטו האמריקאי בסך אגדי של 
מאה מליוני דולרים. הוא מממש את הזכייה, מתייעץ עם האנשים הנכונים, 
ומשקיע את כל הונו ברכישת חממת משקיעים עצומה, משהו שכל משקיע 

שמכבד את עצמו חייב להניח בה לפחות רבע מהונו.

ומכאן סיפור "ההצלחה" רק מתחיל...

הוא מגלה שעם הכישרון שהיה חבוי בו עד כה, ניתן להרוויח בכל יום 
לא פחות מחמישים אלף דולר. הוא מתחיל "לגור" במשרד, והוא אפילו 
מזמין את רעייתו וילדיו לביקורים... ואם מגיע יום בו הוא חושב להעניק 
ביקור גומלין לאנשים היקרים לו כל כך, הרי שבו ביום הוא מזהה הזדמנות 

עסקית לרווח של מאה אלף דולר, מה שגונז את הרעיון מיידית.

עם הזמן הוא בונה לו לשכה שכוללת מטה נוחה ומקלחון צמוד ואפילו 
ג'קוזי... ומאז הוא פשוט "שוכח" איך נראה הבית. הילדים גדלים, מסיימים 
לימודים, מקימים בתים, מתרחבים ומביאים לעולם דור חדש, והוא רק 
לו שהות  אין  אותם,  להכיר  זמן  לו  אין  בנקאיות...  להם העברות  מבצע 

להחליף איתם מילה, וכך הוא חי את חייו ליד החיים האמיתיים.

מיטתו  ליד  מזהה  הוא  מהעולם,  נפרד  שהוא  לפני  האחרונות  בשעות 
להיזכר  מצליח  לא  בהחלט  הוא  מידה  באותה  אולם  מוכרים,  פרצופים 
מהיכן הם מוכרים לו. ואז הילדים שלו, שכבר מכהנים כסבים בעצמם, 
מזכירים לו את השמות והגילאים, והוא מעכל לראשונה שמיטב שנותיו 

עברו עליו בבית כלא מזהב...

או  בכוונה  יתברך  ה'  לכבוד  שיעשה  הראשון  הטוב  במעשה  כזה,  אדם 
שלא בכוונה, יזכה להפסד של מאתיים אלף דולר מידי יום. מה שיגרום לו 
לשוב לאחר שבוע שכזה לבית בצהרי היום לחיקם החם של רעייתו וילדיו, 
לאכול ארוחת צהריים חמה ופשוטה בחיק המשפחה, לשמוע מכל ילד מה 
עבר עליו במהלך הימים האחרונים, ואולי אפילו לצאת איתם לסיבוב קצר 

או לנופשון בגינה הציבורית.

כשרעייתו תשאל אותו בתדהמה על מהות הביקור, הוא יסביר לה בזעף 
יותר  ולהעניק צדקה, ובמקום להרוויח  שהנה רק התחיל להניח תפילין 
גוררת  נוספת שלי במשרד  הוא רק מפסיד "באתי כי הבנתי שכל שעה 

הפסדים" הוא יאמר...

מה שלא הבין הברנש הוא, שמה שהיה עד היום מוגדר בעיניו כ"שפע" 
ה"עונש".  בעצם  היה  ל"שכר"  כה  עד  שחשב  ומה  "פשע",  בעצם  היה 
דווקא בעת בה הוא מיישר את אורחותיו, הוא יזכה באמת ובתמים במוצר 

הנחשק כל כך הקרוי "שפע".

פתרון  העניק  והוא  "בורסה",  הקרוי  חדש  לייצור  גרמו  הדורות  מורדות 
למי שנגזר עליו להיות עני מבלי לרצות להיחלץ מביצת העוני הטובענית.

ואיך זה עובד? מקבל הבחור אפשרויות רכישה של מניות אופציות ושאר 
ואופיו  רואה את עצמו מצליח,  גבי המחשב, הוא כבר  בישין על  מרעין 
המהמר וההרפתקן לא נותן לו לממש זאת למזומנים. הוא צובר מיליונים 
ואפילו יותר, הוא רואה את חלום חייו אוטוטו מתגשם, הוא מבטיח לעצמו 
לתורה  לתרום  אפילו  ואולי  מהכסף  ליהנות  יתחיל  הוא  הבא  שבמיליון 
את  המשלח  המלאך  עם  במפגש  האחרונה,  שבתחנה  רק  ולנזקקים... 
סופית שהיום  הוא מבין  הדין של מעלה,  לבית  הזה  בני העולם  נפשות 

שאחרי כבר לא יהיה לעולם...

אדם כזה חי את חייו בעוני מחפיר, אך בחדווה והתלהבות של מיליונר. 
תאוות הבצע שלו משאירה אותו חי חיים כפולים לפני ואחרי המקלדת, 

והוא לעולם לא יתפלל להינצל מחיי "העושר" הללו...

אם עוד יש ששואלים בימינו את שאלת השאלות של "צדיק ורע לו ורשע 
וטוב לו" )ברכות ז' ע"א(, ניתן להביא להם לקרוא את המאמר הזה, ולהבין עד 
כמה "כלא מזהב" יכול להיות כואב, בדיוק כמו ש"בית עם צבע מתקלף" 

יכול להיות משכן האושר.

השאלה המקורית - לידע הכללי - לא מדברת על ה"מאושרים" של ימינו...

בברכת הצלחה בבחירת האושר האמיתי, ובתפילה לשפע מלוא חפניים.

וברוכים תהיו!

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

הופיעו ויצאו לאור 

ספריו החדשים
של מורנו הרב חיים רבי שליט"א

מלא ישןקנקן חדש 

בכבוד תלמידי חכמיםמאמרים קלים ונחמדים 

-בקול גדול
-בכל כחו ממש 

-ובכל כח כוונתו
לענות

אמן יהא שמיה...

אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר
 לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א 

בתוך שאר חולי עמו ישראל
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"אין אשה אלא ליופי", אימתי?
נאה  היא  אשתי.  עם  ויכוח  תמיד  לי  יש  שאלה: 
וגבוהה ורזה, ויוצאת מקושטת לרשות הרבים, וזה 
מפריע לי. וקשה לה ללבוש בגדים שאינם מפוארים.

תשובה: זה בעיה. האשה מצד עצמה רוצה ְלֵהָראֹות 
ליופי,  אלא  אין אשה  נט:(  )כתובות  אומרים  וחז"ל  נאה. 
עיין שם. ואפילו סמוך לקבר שלה, רוצה להתקשט 
)עיין מו"ק ט:(. ומבואר בגמרא )נדרים סו.( על רבי ישמעאל, 

יפה,  שתראה  להתקשט  לבחורה  סייעו  שבביתו 
שמצוה  מבואר  נב:(  )כתובות  בגמרא  וכן  מיד.  ונישאה 
לקשט את הבנות, כדי להשיאן מהר ככל האפשר. 

ומסתברא שאין לזוגתך כוונה רעה חס ושלום.
אבל למעשה, הצניעות הוא קמיע להצלחה בחיים. 
כמה  מקושטת  בבית,  לבעלה.  בבית,  היופי  ועיקר 
שיותר. ברחוב, כמה שפחות. וזה גם מסלק ממנה 
ומפורש  הרבים.  את  מכשילה  לא  וגם  הרע.  עין 
בגמרא )סנהדרין כ. בתד"ה נשים( גנאי לבנות ישראל שיסתכל 
בהן אנשים, עיין שם. ואותו חכם שהיתה לו בת מאד 
שתחזור  עליה  התפלל  אדם,  בני  בה  ונכשלו  נאה 
לעפר, ולא תכשיל אנשים )עיין תענית כד.(. כך שלמעשה 
אשה נשואה על אחת כמה וכמה שצריכה להזהר 

מאד להתייפות ברחוב כמה שפחות.
אשה רזה ולא מלאה, זה אשה בריאה, וזה מצוין. אבל 
עליון,  ברשות הרבים, מצוה שתכסה עצמה בבגד 
לא צמוד ולא בולט ולא כלום. מספיק שעושה מעט 
כחל ושרק ויעלת חן )עיין כתובות יז.(. ובגד עליון הנקרא 
ג'קט  גם  מליונים.  ושווה  ֻּכָּלָנה"  ַעל  "ָעִלית  שאל, 
הרבה.  שווה  עצמה,  מכסה  שבזה  וצעיף  וחליפה 
תכשיט  על  נז:(  )שבת  הקדושים  חז"ל  כוונת  זה  ואולי 
כדי  הרבים  לרשות  איתו  ויוצאת  קטלה,  הנקרא 
שתראה בעלת בשר, עיין שם. כלומר כדי שתהיה 
מכסים  ובגדיה  בגופה,  צנועה  ויותר  נאה,  פחות 
יש  גדולה  ובחכמה  צודק.  שהבעל  ומכאן  אותה. 
לחזק את האשה, להוסיף מעלות בצניעות, ותרויח 
עין טובה. וגם לא ִתָּכֵׁשל באיסור "ִלְפֵני ִעֵּור" )ויקרא יט, 
יד(, וגם ְתַזֶּכה את הרבים שהנשים ילמדו ממנה. וגם 
תרויח בכל פסיעה, מצוה ממש. )עיין פלא יועץ אות הליכה(. 
וגם צריך להתפלל מעומק הלב "שלא ִיָּכְׁשלּו בי בני 

אדם" )עיין סוטה כב.(.

אני מאמין בביאת המשיח, אף על פי 
שיתמהמה

הגר"ח  התורה  שר  רבינו  בשם  שמעתי  שאלה: 
הבחירות  לפני  שהשנה  שליט"א,  קנייבסקי 
לממשלה, יבוא כבר מלך המשיח, אז כיצד להתכונן.

וכמובן  לכך.  והלוואי שנזכה  לא שמעתי.  תשובה: 
עצמנו  ולנתק  ובמצוות,  בתורה  ולעסוק  להתאמץ 
שלא  דברים  מיני  ומכל  האסורים,  מהטלפונים 

מביאים יראת שמים.
יש באמונה  זיע"א,  למעשה, כידוע מהרב מבריסק 
ב(  בו.  להאמין  א(  מצוות.  שתי  המשיח,  בביאת 

לצפות כל שעה וכל רגע. ואם כן, אז החובה להאמין 
לא שיבוא לקראת הבחירות, אלא היום ממש ככה. 
קוינו וציפינו כל היום. ובקמיע של עטרת חכמים, 
הובא מצוה זו, להאמין ולצפות ולהתגעגע למשיח, 
יום יום רגע רגע )ועיין עירובין מג:(. וגם רבינו החפץ חיים 
זיע"א בספר משנה ברורה )בביאה"ל סימן תכז( כותב: "ואין 
הרבה  וגם  ההיא  בעת  בודאי  כי  יותר,  לדאוג  לנו 
קודם, יהיה הגאולה ונקדש על פי הראיה", עיין שם. 
יהיו  ושלום  חס  אם  להוסיף,  כדאי  למעשה, 
עיכובים ולא יגיע, לא להתייאש. ולהמשיך להרבות 
ולהתעלות בתורה ויראה ואהבת ישראל. כי התאריך 
נכון, אבל המעשים שלנו שאינם מספיק ראויים, זה 
גורם מידת הדין, והזכות של שעת הגאולה נדחתה. 

ויש להתאמץ תמיד בעלייה רוחנית. ולה' הישועה.

כוונה ב"אמן" שבקדיש
שאלה: כיצד לכוון ִּבְׁשֵלמּות בעניית אמן שבקדיש.

תשובה: א( קול רם, וזה עושה רעש גדול בשמים. 
ב( לכוון היטב. כל עניית האמן שבקדיש, לכוון כן 
יהי רצון. ואם יכול, יתאמץ גם לכוון אל מלך נאמן 
)ח"א דף  )עיין שבת קיט: בתד"ה אמר(. וכן פסק בספר ברכת ה' 

רסב(. וגם יכוון אדנות הוי"ה בציור- אידה-נויה, וזה 

מצוין. ויתאמץ שלא לעשות כלום, וגם לא להרהר 
בדברי תורה או לקרוא עלון )משנ"ב סימן נו ס"ק א(. ובפרט 
בעניית יהא שמיה רבה, להתאמץ ולכוון גם מסירות 

נפש על קידוש ה', וזה מצוין.

לקחים לעבודת ה' מתאונת האוטובוס
שאלה: מה דעת התורה על התאונה שהיה לאחרונה, 
פצועים  ועשרות  שהתהפך,  נוסעים  מלא  אוטובוס 

וגם הרוגים בעוונותינו הרבים.
להתחזק  ויש  מאד,  גדול  בצער  כולנו  תשובה: 
השנה.  בראש  נגזר  וכך  מהשמים,  שהכל  באמונה 
וזה  והרוגים.  פצועים  היו  תאונה,  היה  לא  אם  וגם 
)סוכה  בבחינת "המכין מצעדי גבר". ומפורש בגמרא 
נג.( שהרגליים של האדם מוליכין אותו למקום שנגזר 
המשפחה  עשו  ה'  קידוש  והרבה  מהשמים.  עליו 
הַׁשּכּוָלה, כאשר אמרו "הכל נעשה בהשגחה פרטית 

מהשמים".
א(  הנסיעה.  לפני  טובים  מעשים  לעשות  כדאי 
וכמובן  קצרה.  בנסיעה  גם  הדרך  תפילת  להתפלל 
כדאי שתהיה  ב(  בחתימה.  אזכרת שם שמים  בלי 
פרוטה  בה  ולתת  במכונית,  קטנה  צדקה  קופת 
לפני הנסיעה. ג( לפתוח שבע עיניים בנסיעה. לא 
הסטייפלר  ורבינו  כלום.  ולא  בטלפון  ולא  צוחקים 
זיע"א היה אומר, מכונית זה כמו אקדח טעון ודרוך 
חוקי  הם  כי  התנועה,  לחוקי  ַמע  ְלִהּׁשָ ד(  ומסוכן. 
)עיין  ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם"  ְמֹאד  "ְוִנְׁשַמְרֶּתם  ד, טו(  )דברים  התורה, 
אור לציון מוסר(. וכמובן, עדיף שלא ללמוד נהיגה, ובפרט 

לנשים שזה לא צנוע. ורבינו שבט הלוי זיע"א מלמד 
לי  אומר  וליבי  ב(  אות  א  סימן  ח"ד  הלוי  שבט  )שו"ת  לנו  ואומר 

שהוא אחד הסיבות של האסונות הגדולות שנעשים 
חללים,  כך  כל  המפילים  ישראל,  בארץ  בדרכים 

והרגו כבר טובים וצדיקים, עיין שם.

הלואה בהיתר עיסקא, מתי להימנע
שאלה: שמעתי שיש בעיה לקחת הלואה מהבנק או 

מאיש פרטי על ידי היתר עיסקא.
תשובה: לא שמעתי. להלכה אין בעיה. כל הבנקים 
זיע"א  הלוי  משה  ורבינו  עיסקא,  היתר  להם  יש 
בספרו הנפלא "מלוה ה'", צילם והדפיס את השטר 
של הבנקים, וזה גם טוב להלואה פרטית. כמובן, יש 
בזה פרטים עד כמה מותר לתת רווחים למעסיק, כי 
כאשר יש היתר עיסקא, זה נקרא רווחים ולא רבית 
אם  החכם,  עם  להתייעץ  תמיד  וכדאי  ושלום.  חס 
כדאי לקחת הלואה, וכמה אחוזים לשנה. ולפעמים 
להסתפק  וצריך  הלואה,  לקחת  בהחלט  אסור 
במועט. ועל אחת כמה וכמה כשההלואה לא עבור 
ותאוה  מותרות  עבור  סתם  אלא  חשובים,  צרכים 
גדולה של מחיה וכלכלה. ורבינו החזון איש זיע"א 
היה ממליץ ליזהר מהלואות, כי זה הנהגה לא טובה. 
וכמובן, משכנתא לקניית בית זה מצוין. וכן לשיפוץ 
בית בהדרכה של דעת תורה. וכן עבור חתונה של 
וסתם  פד:(.  חולין  מהרש"א  )עיין  מצוין  וזה  והבנות,  הבנים 
השנתי שנקצב  התקציב  נגד  זה  למותרות  הלוואה 
מה' יתברך למשפחה, ואסור הלוואות ואסור להיות 
בחובה  בבנק )מינוס בלע"ז( על מחיה וכלכלה )ועיין משנ"ב 

סימן רמב ס"ק ד(.

בזה,  וכיוצא  ויזה  מכרטיס  לימנע  עדיף  למעשה, 
וגם  וקשיים.  בחובות  תמיד  נמצאים  באמת  כאשר 
פחות קניות של יצרני מזון למינהם, כי תוצרת של 
וכשיש  יותר.  חסכוני  יותר,  בריא  יותר,  נקי  הבית, 
מרבינו  וידוע  יותר.  לחסוך  אפשר  נכונה,  הדרכה 
הבן איש חי הקדוש על הפתגם הידוע, צדיק מבש"ל 
ואוכל, וגז"ל בידו. שהכוונה )בראשי תיבות( צדיק מסתפק 

במה שיש לו, ואוכל, ואומר גם זה לטובה, בידו.

"הנפץ הגדול"
שאלה: מה דעת הרב שליט"א על נפצים רעשניים 

גדולים לקראת חג הפורים הקרב ובא.
זה מסוכן.  ולא לקנות,  תשובה: עדיף שלא למכור 
וגם  הזה.  נפץ  אסונות מהחומר  וכל שנה שומעים 
בדיני  חייב  חבירו  את  והמבעית  נבהלים.  אנשים 
לאנשים,  בפורים  שנעשה  נזק  וכל  נו.(.  )ב"ק  שמים 
דף  פורים  )חזו"ע  נזק שלם  ברכוש, בבגדים, חייב לשלם 
למכור  שלא  ולהקפיד  ליזהר  יש  סיגריות,  וגם  רז(. 
לצעירים, אלא למכור להם מיני מתיקה. וגם ליזהר 
זה  ברחובות.  הלילה  כל  פורים  בליל  ליסוע  שלא 
מסוכן לרוחניות ולגשמיות, וזה לא המטרה של ימי 
הפורים. וחובה קדושה לכולנו להשגיח על הילדים, 
הנערים והנערות, להיות במסגרת של הבית לחיים 

טובים. ועיין שאלה יפה ח"א סימן תקנ.

שו"ת ממורנו הרב שליט"א

שאלה יפה

ובשמירת הקדושה לאנשיםבחיזוק הצניעות לנשים 

חדש!!!
מאגר

 כל שיעורי 
התורה - 

חדשים גם 
ישנים

לרכישה ופרטים:
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-בכוונה גדולה 
בעיניים עצומות או מתוך הכתב 

-ובלי להתעסק בדבר כל שהוא
לברך

ברכת אשר יצר 

-גם למי שלא בראש שלנו 
-גם למי שלא מכבד אותנו

-ל-כ-ו-ל-ם
להתחזק 

במצוות אהבת ישראל



ברשות מורנו הגאון הגדול, עליו נאמר "אם הרב דומה למלאך ה' צבאות, למד תורה 
מפיהו", הגאון רבי חיים רבי שליט"א השם ישמרהו ויחייהו, יתן לו בריאות ואריכות 

ימים.
אני יכול להעיד כמה מרן רבינו עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, אהב אותו כבן ויותר 
אפילו. כל פעם שהוא היה מגיע זו הייתה יום שמחה למרן, כיוון שמרן ראה בו תלמיד 
נאמן אמיתי שהולך בדרכי רבו ללמוד וללמד, לזכות את הרבים במסירות נפש עבור 

עם ישראל. 
וברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותו לראות עוד בחייו את המהפכה הגדולה בעיר 
חולון. רבותיי, הרב אליהו רבי וכבוד כל הרבנים, כל אחד כפי כבודו מעלתו בלי עין 
הרע, כבוד ידידי ואהובי רבי אליהו שאמר לא להגיד דברי תורה, אז אני לא אגיד דברי 

תורה.
השבוע אנחנו בפרשת תרומה, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה להקים את המשכן 
ועושים מגבית, רבותי בואו נתאר לעצמנו קצת, נתעלה קצת, כל יום אנחנו אומרים "הרי 
אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח", אחד מי"ג העיקרים שמשיח צדקנו צריך 
להגיע כל יום. אז תארו לכם שעכשיו היה עומד כאן על הדוכן לא החמור של משיח, 
אלא המשיח בכבודו ובעצמו, והיה עושה עכשיו מגבית לבניית בית המקדש, המשיח 
מגיע משדה התעופה בן גוריון, נכנס לאווניו, שומע שיש כאן כזה קהל גדול ונדיב לב, 

ואומר: "אני מתחיל איתכם לעשות את המגבית לבניית בית המקדש".
רבותיי, מישהו יכול לתאר כאן מה היה קורה באולם? איזו התלהבות, איזו השתוללות, 
איזה דחיפות, מי הראשון ומי כל אחד ירצה לתת כמה שיותר, לזכות להיות מטר בבית 

המקדש, לבנות את בית ה', בית המקדש השלישי שכל כך אנחנו מצפים לו?
רבותיי, אני לא רוצה לאכזב אתכם, אבל אני אגיד לכם את האמת בצורה הכי גדולה 
שיכולה להיות בעולם. לפני שכל אחד היה שם את הכסף שלו המשיח לא לוקח כסף 
מכל אחד. המשיח היה אומר: "מזה אני לוקח, מזה לא, מזה לא, מזה לא, ומזה כן", יכול 
להיות שמי שנותן לו 100 שקל הוא היה לוקח ומי שנתן לו 100 אלף שקל הוא לא לוקח.
ולמה זה? משיח לא רוצה לזכות את כולם בבניית בית המקדש? רבותיי, מה שאני אומר 
לכם זה לא דברים שלי, שלמה המלך כשבא לבנות בית המקדש, אבא שלו דוד, חסידא 
קדישא, שחיבר את ספר התהילים, לא יכל לבנות את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא 
אמר לו: "אתה לא תבנה את הבית", אני לא אכנס לסיבות, אבל דוד השאיר אוצרות 
אדירים שהוא חסך כל ימי חייו מכל המלחמות שהוא עשה כל השלל הוא שמר לבניין 

בית המקדש.
לשלם  מהאוצרות  הכסף  את  להוציא  התחיל  המקדש  בית  את  לבנות  שבא  שלמה 
למתכננים למהנדסים. אמר לו הקדוש ברוך הוא: "שלמה בני, אני לא מסכים שתיקח 
אגורה אחת מכל הכסף הזה לבניין בית המקדש, את הבית שלי לא יבנו מהכסף הזה". 
שלמה התחיל לבכות, אמר לו: "אבא שלי הצדיק, לא נתת לו לבנות את בית המקדש, 
גם הכסף שלו לא יכול? דוד, הוא חסידא קדישא, יש יותר צדיק? הוא רגל רביעית של 
המרכבה". הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת כסף של דוד, מה עשה דוד, מה הוא אשם?

רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא, ותקשיבו טוב לשלמה המלך: "בזמן דוד היה רעב בארץ 
ובאו בני ישראל וביקשו מדוד: "דוד מלכנו תן לנו לחם לאכול, אנחנו הולכים למות", 
אמר להם דוד: "מה אתם רוצים ממני? צאו והתפרנסו ,מאיפה אני אתן לכם כסף?", 

אמרו לו: "אין פרנסה בארץ", אמר להם דוד: "אז מה אתם רוצים ממני?", אמרו לו: "יש 
לך באוצרות כל כך הרבה כסף שחסכת מכל המלחמות, פיקוח נפש, תן לנו לאכול!", 
אמר להם דוד: "חצופים! כסף שמיועד לבית המקדש, אתם רוצים לאכול ממנו לחם?", 

וזרק אותם מפניו.
אמר הקדוש ברוך הוא, תקשיבו אותו ידידי ואהובי! אני אומר לכם את איזה מתוך לב 
אוהב, אמר הקדוש ברוך הוא לשלמה המלך: "כסף שהיה יכול להאכיל את הבנים שלי 

ולא האכיל אותם, אני לא רוצה שיבנו את הבית שלי, לא רוצה את הכסף הזה".
ללחם  רעב  לא  בארץ,  רעב  והשלחתי  באים  ימים  "הנה  הנביא:  עמוס  אומר  רבותיי, 
לנו  יש  גדול  שפע  השם  ברוך  היום  השם".  דבר  את  לשמוע  אם  כי  למים  צמא  לא 
היום, לא חסר לחם לאכול, אבל יש רעב נוראי לדבר השם, הצעירים והצעירות שלנו, 
נשמות קדושות, נשמות טהורות, מחפשים שיבוא להם, הנה כמו כל הצדיקים שאתם 
רואים כאן, כל האברכים היקרים, תלמידי חכמים, כולם תלמידים של הרב, כל אחד 
נותן להם לחם  ואת הבנות,  ומקרב את הבנים  כל אחד מחזיר  לו קהילה אדירה  יש 
לאכול ומשביע אותם ומקרב את הבנים והבנות האהובים לקדוש ברוך הוא, הנשמות 
הקדושות, הם מקרבים אותם, הם נותנים להם ומשקיטים את הרעב שיש להם לדבר 

השם.
רבותיי, כל מי שמשתתף פה הערב ויודע שיש בידו, שיש בידו להאכיל את הפיות של 
הבנים והבנות של הקדוש ברוך הוא בדבר ה', ללמד אותם מה זו, תפילה מה זה שבת, 
מה זה טהרת המשפחה, מה זה תורה, מה זה משנה, מה זה מידות, מה זה דרך ארץ, 
הוא עושה חשבונות: "לא, את הכסף אני רוצה לשמור, עוד צריך לחתן את הילדים, 

צריך לעשות ככה, וצריך לעשות עוד עסק ועוד עסק".
רבותיי, אני חוזר לפתיחה שלי, שיעמוד פה המשיח, ולא אני החמור שלו, אלא המשיח 
נותן,  ולא  יכול לתת  ויעשה מגבית לבית המקדש, מי שחוסך היום,  ובעצמו  בכבודו 
המשיח לוקח ממנו את הכסף בבית המקדש, הכל כתוב ברש"י בספר מלכים. לכן, רבי 

אליהו בוא עכשיו.
רבותיי, רבי חיים, הרב שלנו הצדיק, ובנו הרב אליהו עושים לנו טובה אף אחד מאיתנו 
לא עושה טובה. הם מזכים אותנו להיות שותפים בדבר הגדול ביותר שיכול להיות, 
אנחנו יש לנו הזדמנות להיות שותפים במפעל הקדוש הזה של זיכוי הרבים, של השבת 
הבנים לאביהם שבשמים, איזו שמחה יכולה להיות לאבא יותר מזה שהבן שלו והבת 
שלו עזבו את הבית, אין, שבת הם לא נמצאים, חגים לא נמצאים. ופתאום אחרי שנים 
מישהו דופק לי בדלת ואומר: "הנה, קח את הבן שלך בחזרה, החזרתי לך אותו הביתה".
כך הקדוש ברוך הוא, כביכול. הצער של השכינה, כל הבנים והבנות שלה שעזבו את 
חכמים  התלמידי  וכל  המלאך,  הצדיק,  רבי  חיים  והרב  הוא,  ברוך  הקדוש  של  הבית 
שיושבים, כאן מחזירים יום יום בנים ובנות לאבא שלהם בשמיים, איזו שמחה גדולה 
יש לקדוש ברוך הוא, וכל מי ששותף בשמחה הזאת, בורא עולם ישיב לו אלף כפליים 
על השמחה הגדולה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא כפוי טובה, הקדוש ברוך הוא משלם 
טובה פי אלף על כל דבר שעושים לו, ואין טובה להקדוש ברוך הוא יותר מלהשיב את 

הבנים הביתה!
אנחנו נתחיל בעזרת ה' את אחזקת האברכים, וכולם יצטרפו לכבוד ה' יתברך.
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דברי הרב אריה דרעי שליט"א - בהילולא

המשך מעמוד 1
בה טעם וריח, אלא סתם עם-ארצּות. ובפאה נכרית 
וגם לשיטתם, פאות שנראות  שזה איסור דאורייתא, 
רחוביות ושחקניות, אין מי שמתיר לעולם. ומחמירים 
עוד בחלב נכרי, שמדינא מותר )עיין כה"ח יו"ד סימן קטו ס"ק טו(, 
ומקילים בפאה נכרית אשר יש בה עבודה זרה כידוע, 
ושפיכות דמים רוחנית  וגילוי עריות, רחמנא ליצלן, 

למסתכלים ונכשלים.
והחשובים,  היקרים  חב"ד  חסידי  על  פלאות  ופלא 
היודעים לקדש שם שמים, ְלַזּכֹות ולקרב בדרכי נועם 
נוכרית  כיצד הם מתלהבים מפאה  ולמצוות,  לתורה 
קול  מוציאים  ועוד  המקורי.  ראש  בכיסוי  ומזלזלים 
על כ"ק האדמו"ר האחרון זיע"א, שכאילו פאה נכרית 
עדיף מכיסוי ראש. ואוי לנו ביום הדין. ובספר עבד 
לעבדי ה' בהקדמה, האריך כבוד מרן ראש הישיבה 
טעות  דארעא  כעפרא  וביטל  שליט"א  נאמ"ן  הרב 
כזאת. וזה בבחינת חוצפא כלפי שמיא כמלכותא בלא 
וסתורות  מפוזרות  פאות  ובפרט  קה.(.  סנהדרין  )עיין  תאגא 
משפיע  וזה  ליצלן.  רחמנא  נוכריות,  ממש  שנראות 
גם על בגדיה שיהיו בלי צניעות. וכמה מתווכי דירות 
בעוד שהחילונים  דירות,  להם  להשכיר  אם  שואלים 
חוטאות  הנוכריות  הפאות  בעלי  ואילו  מתחזקים 
בעטרת  זכינו  ה'  וברוך  ליצלן.  רחמנא  ומחטיאות, 
חכמים, שכולם בכיסוי ראש למהדרין, וזוכים להקים 
מן המהדרין,  למהדרין  בישראל,  לתפארת  משפחות 
ָבִנים  ו"ׁשּובּו  השובבים,  ימי  בסיום  העבודה  וזה 
ׁשֹוָבִבים" )ירמיה ג, יד(. ושמעתי מפיו של המרא דאתרא 

גור אריה שליט"א, שבאמת  יוחנן  היקר שלנו, הר"ר 
אין  פאות הארוכות שהולכות איתם ברשות הרבים, 

היתר לכולי עלמא ללכת איתם.

תזכורת תמידית ליראת שמים
יתכן  כיצד  תשא,  כי  פרשת  השבוע  לפרשת  ומכאן 
יום לאחר  שעם ישראל עושים עגל מסכה, ארבעים 
שני  הכהן  ואהרן  רבינו  משה  ועדיין  התורה,  קבלת 
לומדים  תצוה  ומפרשת  וקיימים.  חיים  הדור  גדולי 
תזכורת  צריך  גדול  הכהן  כאשר  תשא.  כי  לפרשת 
על ידי בגדי כהונה שנעשו בקדושה ודינם כתפילין, 
ובגדים אלו הם תזכורת ליראת שמים בעבודת הקודש. 
ועם ישראל בחטא העגל אין להם תזכורת, ויש להם 
ומה  ומבלבלים אותם מהאמונה.  ערב רב שמסיתים 
ואף  ויגיעה.  עמל  ישראל  לעם  להם  חסר  שהיה  גם 
שזכו לראות ניסים ונפלאות ועשר מכות וקריעת ים 
ַּביֹהָוה  "ַוַּיֲאִמינּו  מעיד  והפסוק  עמלק.  ומלחמת  סוף 
ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדֹו" )שמות יד, לא(, זה לא מספיק. צריך תזכורת 
של  תזכורת  אין  וכאשר  רגע.  כל  שמים  יראת  של 
יראת שמים, ויש ערב רב שמסיתים נגד האמונה, אז 
הזה  ובעוון  שמים.  שם  ומחללים  ונופלים  נכשלים 
נשתברו הלוחות. ועד היום עושים על זה תענית י"ז 
שנה  אלפים  משלושת  למעלה  עכשיו,  עד  בתמוז, 

עושים תענית, והוא צום הרביעי של זכריה הנביא.

חיזוק מימי השובבים לכל השנה
השובבים  ימי  בסיום  אנחנו  לראשונות.  נחזור 
הגדול  היסוד  הם  והקדושה  הצניעות  הקדושים. 

כאשר  תהיו",  "קדושים  הגברים  כולנו.  של  והנורא 
יוצאים לרשות הרבים, שמירת העיניים מדאורייתא. 
כובד ראש מדאורייתא. לבוש צנוע, כלומר מצניע את 
הגוף, לא צמוד, לא מודרני, לא יופי רחובי וחיצוני )עיין 
כמובן  הרבים.  ברשות  צניעות  והנשים  ז.(.  תענית  בגמרא 

ִיְהֶיה  ְלֵהָראֹות אשה ולא איש, בבחינת "ֹלא  שצריכה 
ה" )דברים כב, ה(. אבל ְלֵהָראֹות אשה צנועה  ְכִלי ֶגֶבר ַעל ִאּׁשָ
בפסוק  לרואים,  ועבירה  הכשלה  שאין  שיותר  כמה 
"ְוֹלא ָתתּורּו" )עיין ברכות יב:(. וכמובן לא צמוד ולא מושך, 
ולא שער פרוע ולא פאה נכרית, רחמנא ליצלן. ובבית 
)עיין תענית  תהיה מקושטת כמו אשתו של אבא חלקיה 
כג:(, וברשות הרבים, צנועה כמו אשתו של רבי יהודה 
)נדרים מט סוע"ב(. ואשה יוצאת לרשות הרבים רק לצורך 

כגון בית המרחץ או בית הכנסת או אל השוק )עיין ע"ז לח: 
ובר"ח שם(. וכך זוכה שהלבוש שלה זה ממש בגדי עבודה 

צניעות למהדרין. וכיסוי ראשה, כיסוי למהדרין, ולא 
פרועת ראש חס ושלום שאסור גם לרווקות, וכל שכן 
לנשואות )עיין כתובות עב.(, ועל אחת כמה וכמה פאה נכרית, 
רחמנא ליצלן. וכמו דבורה הנביאה שהיתה שופטת 
את ישראל תחת עץ תומר, כדי להנצל מאיסור יחוד 
)עיין מגילה יד.( ובודאי שהיתה צנועה ולבושה כיסוי מלא 

למהדרין, ובגד עליון למהדרין, ואין יחוד, ויש צניעות, 
וזוכים לנבואה וזוכים להציל את עם ישראל. ומכולנו 
ֵיֵצא אך ורק קידוש השם ויראת שמים, והלואי שנזכה 

לכך אמן ואמן.

אל תירא ישראל
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