
 

 בס"ד

 

 

 !יקרים יהודים

 

, ולבוש לא צנוע... זה שהיצר הרע שולט בדור שלנו, לא פלאפוניםאנו נולדנו לדור שיש בו טלוויזיה, סרטים, קניונים, 

 אומר שאנו צריכים ללכת בעקבותיו.

 

 אסור ללכת למקומות לא צנועים?מדוע  ר פלאפונים לא כשרים?ומדוע אס מדוע אסור טלוויזיה?

 

 הבא סיפור מדהים ומזעזע:
 מכיווןלמלאכי השרת,  מעשה ברבי מתיא בן חרש, שהיה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, והיו פניו דומים

ונתקנא בו. אמר לפני הקב״ה: רבונו של עולם,  שמעולם לא נשא עיניו להסתכל על אשה. פעם אחת עבר השטן
אמר לו: צדיק גמור הוא. אמר השטן: תן לי רשות ואסיתנו. אמר לו  מה נחשב בעיניך? - רבי מתיא בן חרש
יפה  ובכל זאת אם ברצונך ללכת, הרשות בידך. הלך השטן אל רבי מתיא, ונדמה לו כאשה הקב״ה: לא תוכל,

וב בא ועמד לו פניו לאחוריו. ש שלא היתה כמוה בעולם, ועמד לפניו. כיון שראה אותו רבי מתיא, מיד הפך את
השטן לכל צד. אמר רבי מתיא: מתיירא אני שמא יתגבר  הפך פניו לצד ימין. וכך היה מתהפך -על צד שמאלו 

 עשה אותו צדיק? בקש מתלמידיו אש ומסמרים. לקח את המסמרים, שם בתוך האש, עלי יצר הרע ויחטיאני, מה
רפאל שיבוא לרפאותו.  תה שעה קרא הקב״ה למלאךונתנם בעיניו, והתעוור. כיון שראה השטן כך, נזדעזע. באו

רפאל אל הקב״ה, אמר לו הקב״ה: לך אמור לו, כי  אך רבי מתיא סרב למלאך ולא נתן לו לרפאותו. חזר המלאך
( ]מאת תנחומא מדרש)אני ערב שלא ישלוט בו עוד יצר הרע. רק אז הסכים רבי מתיא שהמלאך רפאל ירפא אותו! 

 ם בהלכה ובאגדה" הרב נקי שליט"א[החוברת "הימים הנוראי

 
 !!נו אז מה נגיד אנחנו?

 
שמירת העיניים אינה רק חסידות או חומרה, אלא היא הלכה ממש! פוסק מרן רבנו יוסף קארו בשולחן ערוך 

סעיף א(: ״צריך אדם להתרחק מן הנשים מאוד מאוד, ואסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז  )אבן העזר סימן כא
בעיניו לאחד מהעריות. ואסור לשחוק עמה ולהקל ראש כנגדה או להביט ביופיה... ואסור להסתכל בבגדי 

ן ערוך צבעונים של אשה שהוא מכירה, אפילו כשאינם עליה, שמא יבוא להרהר בה...״. נשים לב שהשולח
מדגיש ״מאוד מאוד״. ומדוע? משום שנפשו של האדם מחמדתן. ולכן בדברים אלו אין ללכת בדרך האמצעית, 

 ]"הימים הנוראים בהלכה ובאגדה" הרב נקי שליט"א[אלא יש לנהוג בזהירות יתירה. 
 

ריקודים מעורבים  ריקודים מעורבים של אנשים ונשים יחדיו, אסורים בהחלט איסור חמור ונורא. ואפילו אם אין
ממש אלא אנשים לבד ונשים לבד, אך ללא מחיצה מבדלת ביניהם, ורואים האנשים את הנשים רוקדות, הרי זה 
איסור חמור מן התורה, שמגרים בעצמם את היצר הרע, ועוברים כמה וכמה איסורי לאווים... ומה שיש בדורנו 

כדי שיכירו הבחורים והבחורות ויבואו בקשרי  כמה עמי הארץ שטוענים להקל ראש בעניינים אלו, בטענה
שידוכין, הרי זו טענת שוא הבל ורעות רוח. ופשוט שאלו הן דעות משובשות, מוקצות ומשוקצות, פסולות 
ומגונות, ואינן על פי רוח תורתנו הקדושה כלל, והכל מן ה׳סטרא אחרא׳ של היצר הרע, ומהתאוות האסורות 

ם, כי הרבה שלוחים יש לו להקב״ה לזווג זיווגים. ומיותר לומר, כי לצערנו המגונות והשפלות שבאותם אנשי
הרב כמה מכשולים ואיסורים חמורים נגרמו מההנהגות הגרועות בדברים אלו והדומים להם, וכבר אמרו חז״ל 

אשר )כתובות יג ע״ב( אין אפוטרופוס )אין ביטוח!(  עריות, שהעריות נפשו של אדם מחמדתם )מכות כג ע״ב(. 
על כן, שומר נפשו ירחק מכל הנהגה שכזו. ואף אם היה רגיל בעבר להשתתף במקומות כאלו שיש בהם ריקודים 

׳ דמעורבים, יפרוש מכל זה, שכבר נצטווינו בתורתנו הקדושה )ויקרא יט ב( ״קדושים תהיו כי קדוש אני 
: (עדויות פרק ה משנה ו)מרו חז״ל יכם״. ולא יבוש מפני הלועגים עליו ואפילו הם מבני משפחתו, כי אקאלו

״מוטב שיקרא האדם שוטה כל ימיו, ואל יקרא רשע שעה אחת לפני המקום״. וברוך ה׳ הניסיון מורה שאותם 
אנשים שהתחזקו באמת בכל ליבם ובכל נפשם, ועמדו איתנים בדעתם שלא להשתתף במקומות כאלו, וכל שכן 

כזאת, הבינו אותם בני משפחתם וכבדו את דעתם. אשריהם שהם עצמם אינם מארגנים את שמחותיהם בצורה 
]"הימים  ואשרי חלקם, מחלקם יהיה חלקנו, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.

 הנוראים בהלכה ובאגדה" הרב נקי שליט"א[
 

גודל בבית חילוני... אז כל מה שמסביבו הוא יהודי חילוני שנולד היום אינו מבין מה זה לשמור תורה ומצוות כי 
מאוד להתמודד אם האמת  לו זדמן ליהודי הזה לשמוע ממישהו את האמת אז קשהnמובן מאילו. אם כנראה לו 

 !טמבלויזיהלמה אסור 

 !חובה לקרוא



 בלי תורה ומצוות. –כל החיים שלו הוא גדל בצורה חופשית שבגלל 
 

הרע גובר על היצר הטוב  אבל התורה והאמת אף פעם לא השתנתה, מה שכן השתנה זה הטכנולוגיה. היצר
לעצור  לפחותאבל לפחות אחד בדור הזה וכולנו בסכנה... אף אחד לא אומר לאף אחד להשתנות ברגע 

אי ידיעת החוק אינה  ולהסתכל מסביב ולומר: "רגע, מה אני עושה כאן? מי אני? לאן אני הולך? למה מתים?"
יש נשים היום, פשוט  ם אשתו בחדרי חדרים.פוטרת מעונש! אדם עתיד לתת דין וחשבון על שיחה קלה א

ת דומות וטייצים ותלבוש מסכנות, כי הם לא מודעות לאמת אבל יום אחד יראו להם בשמים שהם הלכו ערומות!
 זה פשוט להיות ארומה! אי ידיעת החוק אינה פוטרת מהעונש!

 
״כשנגלה הקב״ה למשה בהר חורב, ואמר לו לך והוצא את עמי ישראל ממצרים. באותה שעה ציוה הקב״ה 

, לך עם משה והראה לו גיהנוםלמלאך שר הפנים, לך והעלה את משה עבדי לשמים, ואמר לו הקב״ה לשר של 
תלויים בעיניהם , ראה משה בני אדם גיהנוםאת הגיהנם, וכיצד נידונים הרשעים בתוכה. כשבאו לתחילת 

ותלויים באוזניהם, ובידיהם, וברגליהם, ובלשונם, והנשים תלויות בדדיהם, ובשעריהם, וברגליהם, בשלשלאות 
של אש. אמר לו משה מפני מה הם תלויים בעיניהם? אמר לו מפני שהביטו באשת איש, ובממון חבריהם ברעה. 

בלים, ומסירים אוזנם משמוע תורה. והתלויים ותלויים באוזניהם? מפני ששומעים דברים בטלים ודברי ה
בלשונם, הם המספרים לשון הרע, ומרגילים לשונם על דברים בטלים. ותלויים ברגליהם? מפני שהולך ברכילות 
חברו, ולא הולך לדבר מצוה, ולא לבית הכנסת להתפלל לבוראו. ותלויים בידיהם? מפני שגוזלים ממון חבריהם 

ריהם. והנשים תלויות בדדיהם בשלשלאות של אש? מפני שהן מכשילות את בידיהם, וההורגים את חב
 ]"הימים הנוראים בהלכה ובאגדה" הרב נקי שליט"א[ )כתפוח בעצי היער אות א, יג(הבחורים, ויבואו לידי הרהור עבירה״. 

 
ויתחיל לפשפש  מי שיש לו ייסורים היום וסובל הוא או בני משפחתו בבריאות, חוסר פרנסה וכו., שיגיד תודה

את  קיימתבמעשיו. אל תחפש את הקדוש ברוך הוא שאתה כבר בבעיות...כי כמו שאתה הפנת לו את הגב ולא 
! לא עשית מה שהוא נכון השם הוא רחמן אבל לא ותרן מצוותיו כך גם הוא יעשה שתהייה זקוק לו )מפחיד!(

ה בחג האילנות שתעבור נגיד עליך ברכואחר כך תחזור בגלגול בדומם, צומח, וחיי. ואז  לך לגיהנוםתמר אז וא
. אבל והכי מעצבן בכל זה שרוב החילונים רואים מישהו דתי חרדי עושה פשע והם נרתעים את כל זה בשלום!

את מצוות  ימוייקאל תסתכל על חבריך, תסתכל מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך... והגם הם חושבים שאם הם 
שנתן לך חיים. הוא האבא שלנו. הוא  ממיבחיים אי אפשר להפסיד   !!הטעותהיא וכאן  יפסידוהשם אז הם 

יש כאלה שאומרים אז מדוע  להעשיר את האדם או להפך. בשנייהמפרנס לנו ודואג לנו... הוא מיליארדר ויכול 
צייר דמות קווי של . אתה הוא אדם הראשוןהיא כי   אני צריך לסבול בגלל שהאדם הראשון חטא?! התשובה

עד שכל הדמות תהייה שחורה. הנקודות הללו הן הנשמות של כל  קטנטנותבנקודות קטנטנות  האדם ומלא אות
ם הראשון. בגלל זה כל ישראל ערבים זה לזה. אם שמעון עושה דואנו צריכים לתקן את פגם א מאתנואחד 

ם טוב לאדם שלא נברא או שנברא? הללו אומרים: נוח לו לאדם שלא ישנה מחלוקת הא רה, כולנו משלמים.יעב
אין בררה אנו כבר פה אם נרצה או לא  )ערובין יג ע"ב(יפשפש במעשיו".  -נברא יותר משנברא, עכשיו שנברא 

 נרצה.
 

במשפט זה  דן אותנו.א׳ בתשרי, יום ראש השנה, הקב״ה -ב שנה כל .ולילה לילה כל במעשיו לפשפש צריך אדם
נידון האדם על כל מפעליו, אין שכחה לפני שופט כל הארץ, אז נפתחים בשמים שלושה ספרים של צדיקים, 
בינוניים ורשעים, ומודדים בשמים את מאזן הזכויות של כל אחד ואחד, ולפי רוב זכויות או חלילה עוונות, יקבע 

לה לנו את זמנו של יום הדין, אומות העולם, גורלו של האדם לשנה הקרובה. חסד עשה אתנו בורא עולם שגי
]"הימים  )כתפוח בעצי היער אות א, יג(אינם יודעים מאומה על היום הזה, ובשבילם הוא כאחד מימות השנה הרגילים. 

הקדוש ברוך א עדין חיי זה כפי שהחכמים אמרו אם האדם מוצא את עצמו שהוהנוראים בהלכה ובאגדה" הרב נקי שליט"א[ 
הוא עשה או הולך לעשות איזשהו סיבות: א. כי בעתיד הוא יעשה תשובה. ב.  3הוא משאיר אדם בחיים בגלל 

]צאינה וראינה פרשת ועל כן הקב"ה מחכה לו ולא ממית אותו מיד בשביל חטאיו...  מצווה. ג. יצא ממנו בן צדיק...!

 ואתחנן[
 

לעולם הזה רק בשביל לתקן ולאסוף עוד מצוות ובעולם הבא מקבלים שכר. ברגע שמגיעים למעלה זהו!  באנו !זכרולסיום 

מצוות... ועל כן ישתדל האדם, כל עוד הוא נושם, ללמוד את האמת, לחזור בתשובה, ללמוד תורה, עוד אי אפשר לקיים 

ראל יחזור בתשובה. שנזכה לשנים רבות ולראות את משיח צדקנו יהי רצון שכל עם יש לקיים מצוות ומעשים טובים...

 במהרה בימנו, אמן ואמן.

 

 !ר את המסר הזה לחברךיהעבנא ל

 

                                                                                                               

 ...!ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך

 


