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מצד אחד: רוצים אנו להרחיב את הדיבור ולהראות את 
וכדי להכיר את מעלת הצניעות  גודל מעלת הצניעות 
שרבי  איך  הקדושים,  בספרים  שכתוב  מה  את  נביא 
שמעון בר יוחאי בספר הזוהר כתב וגם ספרים אחרים, 

מדרש  נביא  קודם 
משתוקק  שהשם 
להימצא  ורוצה 
נביא  וכאן  בעולם, 
נראה  זה  איך 
נמצא  כשהשם 
ברחוב.  הזה,  בעולם 
כמו  זה  את  נכתוב 
בכמה  שמצאנו 
איך  הזדמנויות. 
רואים  רחוב:  נראה 
מלא  רחוב  אנו 
נקיים,  לא  באנשים 
בעלי  פריצות,  מלא 
ומובן  עברות 
נמצאים  שברחוב 
של  גדולות  מחנות 
ומזיקים,  קליפות 
כתוב  ברכות  בגמרא 
כל  הם  שהקליפות 
כך הרבה, שעומדים 
אחד על השני בכמה 
אפשר  ואי  קומות 
שזה  איך  לתאר 
נראה, ומה גודלו של 
ברוך  הקדוש  צער 

לכתוב,  אפשר  אי  זה  את  המחנות,  בין  כשנמצא  הוא 
בכל  מכריזים  ומיד  זאת.  לתאר  יכול  אינו  האדם  ושכל 
כל  בצער,  וכשהמלך  בצער"  "שהמלך   – העולמות 
מכל  המלאכים  וכל  עדן  בגן  הנשמות  וכל  העולמות 
העולמות בצער וכל העולמות רועשות. ואז עוברת בת 

מעלת אשה צנועה וגנות אשה פרוצה
גודל מעלת הצניעות

יהודית ברחוב כשהיא לבושה בלבוש צנוע, ובספרים 
כתוב כשיהודי הולך על פי תורה הולכים איתו מחנות 
קדושה,  של  גדול  וכוח  השרת  מלאכי  של  גדולות 
נופל  הקדושה  כוח  גודל  את  רואות  וכשהקליפות 
עליהם פחד נורא ובהלה גדולה ובורחים 
הצדדים,  לכל 
והורגים  דורכים 
השני.  את  אחד 
הוא  ברוך  הקדוש 
זה,  כל  על  מביט 
כביכול  ושמחתו 
לתאר,  נתן  אינו 
של  עצומה  שמחה 
בשונאים  נקמה 
והמצערים נשמדים. 
הוא  ברוך  והקדוש 
עם  ברחוב  עובר 
בגאווה  היהודי 
"ד'  בתהילים  ככתוב 
לבש"  גאות  מלך 
כשכבוד שמים נישא 
גאות.  ד'  לבוש  אז 
מה  בשמים  ואז 
ראינו  לא  קורה? 
נביא  רק  זאת, 
מהספרים הקדושים 
בספר  גם  כמו 
הזוהר, ואז יוצא כרוז 
"המלך   - בשמים 
כל   - בשמחה" 
קורה  מה  לראות  מטה  מביטים  והנשמות  המלאכים 
ורואים את כל שונאי הקדוש ברוך הוא נשמדים, ורואים 
לתאר,  לא  גדולה  והנקמה  בבהלה  רצים  שהם  איך 
ורואים את כוח הקדושה מנצח את הקליפות, ושלהבת 
גדולה מסתובבת ברחובות ושולח קרניים לכל הצדדים 

הקדושה שוררת  קרני האור משמידים את הקליפות. 
ברחוב, השמחה בכל העולמות גדולה. ואז נשקט בכל 
העולמות וכולם שומעים מה שמודיעים - "שהניצחון 
יהודית,  בת  גרמה   ההיא  והשמחה  הקדושה  של 
שעברה ברחוב בלבוש צנוע  והשם שלה הוא פלונית 
מאה  ואחרי  השם,  את  רושמים  וכולם   - פלונית"  בת 

את  ששומעים  שנה  ועשרים 
פניה  את  לקבל  באים  השם, 
שמגיע  הכבוד  את  ולחלק 
השמחה  את  שעשתה  לנשמה 
העולמות,  ולכל  למלך  הגדולה 
שנחלק  והדר  והוד  והכבוד 
לתאר  יכול  אינו  כמעט  לנשמה 
זאת ולכתוב את כל זה [מובא כל 
זה באחד מהעלונים הקדושים]. 
ומצד שני: כתב הרב הקדוש רבי 
(שומר  זיע"א  ראטה  אהרן 
אמונים מאמר הבטחון פ"ו) אם 
לשמור  ורוצה  בשוק  הולך  אדם 
מפתהו  רוב  פי  על  והיצר  עיניו, 
ולכאן,  לכאן  להסתכל  שצריך 
האיש,  וזה  האיש  זה  ולראות 
כמובא בשם צדיקי קדמאי שאם 
הולכת איזה אשה בשוק, שאינה 
הצניעות,  בתהלוכות  הולכת 
אלפים  כמה  אותה  מלווים 
ואלו  וקליפות,  חיצונים  ורבבות 
מתפשטים  המלוים,  החיצונים 
בכל צד וצדי צדדים, ומתלבשים 
בבני אדם המסבבים, לראות בה 
ולהרהר בה ח"ו, אפילו אם אדם 
אלו  אותו  מפתין  ברחוק,  עומד 
שיגביה  המתפשטין  הקליפות 
לכן  ח"ו,  ויהרהר  ויראה  עיניו 
רואה אדם על פי רוב שאם היצר 
מקום,  באיזה  להסתכל  מפתהו 
עוברת אז איזה אשה, וזהו ברוב 

בלי ספק, עכ"ל.

מיהו המשוגע האמיתי?

ופירש  גמלא פריצא,  נד. מובא על  דף  במסכת ברכות 
רש"י - גמל משוגע שעסקיו רעים. ורואים שהפריצות 
היא עניין של שיגעון, כי ח"ו רואים הפוך היום שאשה 
עם מטפחת או בחור שרוצה כלה עם מטפחת הם "לא 
או  פאה  עם  שאשה  הנכון,  הוא  וההפך  ח"ו,  נורמלים" 
המשוגעים  הם   - פאה  עם  כלה  שרוצה  בחור 

האמיתיים!

וכמו שסיפר רבנו נחמן מברסלב זיע"א משל 
נפש  במסירות  יתברך  השם  את  לעבוד  שצריך  לעניין 
אף שנדמה לבני העולם כמשוגע, וכמו שאמרו רבותינו 
נדמה  מרע  לסור  שרוצה  שמי  צז.)...  (סנהדרין  ז"ל 
התבואה   שכל  אחד  מלך  חלם  אחת  שפעם  כמשוגע. 
שצמחה במדינתו התקלקלה ומי שיאכל ממנה ישתגע 
והתייעץ  ושלום,  חס 
מה  למלך  המשנה  עם 
אותו  יעץ  לעשות. 
שבלית  למלך  המשנה 
ברירה מחויבים לאכול 
הקלוקלת,  מהתבואה 
לאגור  כי  בהטעימו 
תבואה בריאה לכל בני 
אפשרות,  אין  המדינה 
להם  רק  יאגרו  ואם 
רק  ויאכלו  לעצמם 
וטובה  בריאה  תבואה 
הם  יהיו  אז  הרי 
בני  בעיני  כמשוגעים 
יהיו  כי  המדינה, 
בני  מכל  משונים 
המדינה על כן אין שום 
לאכול  אלא  ברירה 
הקלוקלת,  תבואה 
לעצמנו  נעשה  אולם 
שנדע  סימן  שום 
לא   - אנו.  שמשוגעים 
המלך  עמו  הסכים 
בשום אופן וטען ואמר: 
וכי אם בני המדינה יהיו 
אנחנו  שגם  משוגעים 
נהיה משוגעים כמותם? 
ונעשה דבר שיגעון כזה 
תבואה  לאכול 
אנו  ולא!  לא  המשגעת? 
מהתבואה  נאגור 
אותה  ונאכל  הבריאה 
כמשוגעים  נדמה  ואם 
מה  המדינה  בני  בעיני 
כן  וכמו   - משגעת?  תבואה  נאכל  כך  בשביל  וכי  בכך, 
שלא  מתנהגים  מדינה  בני  אם  יתברך,  השם  בעבודת 
ואינם  המדומה  וממון  כבוד  אחר  ורודפים  כהוגן 
חושבים על ימיהם ושנותיהם הפורחים ועוברים להבל 
לעצמנו  נאגור  אלא  ולא!  לא  כמותם,  נעשה  וכי  ולריק 
תבואה בריאה היא התורה והתפילה כדי שיהיה לנו כוח 
וגבורה לעמוד כנגד הרגליהם המשוגעות ('שיח שרפי 

קודש', חלק ב, סעיף א-רעא, עמ' פט).
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מצד אחד: רוצים אנו להרחיב את הדיבור ולהראות את 
וכדי להכיר את מעלת הצניעות  גודל מעלת הצניעות 
שרבי  איך  הקדושים,  בספרים  שכתוב  מה  את  נביא 
שמעון בר יוחאי בספר הזוהר כתב וגם ספרים אחרים, 

מדרש  נביא  קודם 
משתוקק  שהשם 
להימצא  ורוצה 
נביא  וכאן  בעולם, 
נראה  זה  איך 
נמצא  כשהשם 
ברחוב.  הזה,  בעולם 
כמו  זה  את  נכתוב 
בכמה  שמצאנו 
איך  הזדמנויות. 
רואים  רחוב:  נראה 
מלא  רחוב  אנו 
נקיים,  לא  באנשים 
בעלי  פריצות,  מלא 
ומובן  עברות 
נמצאים  שברחוב 
של  גדולות  מחנות 
ומזיקים,  קליפות 
כתוב  ברכות  בגמרא 
כל  הם  שהקליפות 
כך הרבה, שעומדים 
אחד על השני בכמה 
אפשר  ואי  קומות 
שזה  איך  לתאר 
נראה, ומה גודלו של 
ברוך  הקדוש  צער 

לכתוב,  אפשר  אי  זה  את  המחנות,  בין  כשנמצא  הוא 
בכל  מכריזים  ומיד  זאת.  לתאר  יכול  אינו  האדם  ושכל 
כל  בצער,  וכשהמלך  בצער"  "שהמלך   – העולמות 
מכל  המלאכים  וכל  עדן  בגן  הנשמות  וכל  העולמות 
העולמות בצער וכל העולמות רועשות. ואז עוברת בת 
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יהודית ברחוב כשהיא לבושה בלבוש צנוע, ובספרים 
כתוב כשיהודי הולך על פי תורה הולכים איתו מחנות 
קדושה,  של  גדול  וכוח  השרת  מלאכי  של  גדולות 
נופל  הקדושה  כוח  גודל  את  רואות  וכשהקליפות 
עליהם פחד נורא ובהלה גדולה ובורחים 
הצדדים,  לכל 
והורגים  דורכים 
השני.  את  אחד 
הוא  ברוך  הקדוש 
זה,  כל  על  מביט 
כביכול  ושמחתו 
לתאר,  נתן  אינו 
של  עצומה  שמחה 
בשונאים  נקמה 
והמצערים נשמדים. 
הוא  ברוך  והקדוש 
עם  ברחוב  עובר 
בגאווה  היהודי 
"ד'  בתהילים  ככתוב 
לבש"  גאות  מלך 
כשכבוד שמים נישא 
גאות.  ד'  לבוש  אז 
מה  בשמים  ואז 
ראינו  לא  קורה? 
נביא  רק  זאת, 
מהספרים הקדושים 
בספר  גם  כמו 
הזוהר, ואז יוצא כרוז 
"המלך   - בשמים 
כל   - בשמחה" 
קורה  מה  לראות  מטה  מביטים  והנשמות  המלאכים 
ורואים את כל שונאי הקדוש ברוך הוא נשמדים, ורואים 
לתאר,  לא  גדולה  והנקמה  בבהלה  רצים  שהם  איך 
ורואים את כוח הקדושה מנצח את הקליפות, ושלהבת 
גדולה מסתובבת ברחובות ושולח קרניים לכל הצדדים 

הקדושה שוררת  קרני האור משמידים את הקליפות. 
ברחוב, השמחה בכל העולמות גדולה. ואז נשקט בכל 
העולמות וכולם שומעים מה שמודיעים - "שהניצחון 
יהודית,  בת  גרמה   ההיא  והשמחה  הקדושה  של 
שעברה ברחוב בלבוש צנוע  והשם שלה הוא פלונית 
מאה  ואחרי  השם,  את  רושמים  וכולם   - פלונית"  בת 

את  ששומעים  שנה  ועשרים 
פניה  את  לקבל  באים  השם, 
שמגיע  הכבוד  את  ולחלק 
השמחה  את  שעשתה  לנשמה 
העולמות,  ולכל  למלך  הגדולה 
שנחלק  והדר  והוד  והכבוד 
לתאר  יכול  אינו  כמעט  לנשמה 
זאת ולכתוב את כל זה [מובא כל 
זה באחד מהעלונים הקדושים]. 
ומצד שני: כתב הרב הקדוש רבי 
(שומר  זיע"א  ראטה  אהרן 
אמונים מאמר הבטחון פ"ו) אם 
לשמור  ורוצה  בשוק  הולך  אדם 
מפתהו  רוב  פי  על  והיצר  עיניו, 
ולכאן,  לכאן  להסתכל  שצריך 
האיש,  וזה  האיש  זה  ולראות 
כמובא בשם צדיקי קדמאי שאם 
הולכת איזה אשה בשוק, שאינה 
הצניעות,  בתהלוכות  הולכת 
אלפים  כמה  אותה  מלווים 
ואלו  וקליפות,  חיצונים  ורבבות 
מתפשטים  המלוים,  החיצונים 
בכל צד וצדי צדדים, ומתלבשים 
בבני אדם המסבבים, לראות בה 
ולהרהר בה ח"ו, אפילו אם אדם 
אלו  אותו  מפתין  ברחוק,  עומד 
שיגביה  המתפשטין  הקליפות 
לכן  ח"ו,  ויהרהר  ויראה  עיניו 
רואה אדם על פי רוב שאם היצר 
מקום,  באיזה  להסתכל  מפתהו 
עוברת אז איזה אשה, וזהו ברוב 

בלי ספק, עכ"ל.

מיהו המשוגע האמיתי?

ופירש  גמלא פריצא,  נד. מובא על  דף  במסכת ברכות 
רש"י - גמל משוגע שעסקיו רעים. ורואים שהפריצות 
היא עניין של שיגעון, כי ח"ו רואים הפוך היום שאשה 
עם מטפחת או בחור שרוצה כלה עם מטפחת הם "לא 
או  פאה  עם  שאשה  הנכון,  הוא  וההפך  ח"ו,  נורמלים" 
המשוגעים  הם   - פאה  עם  כלה  שרוצה  בחור 

האמיתיים!

וכמו שסיפר רבנו נחמן מברסלב זיע"א משל 
נפש  במסירות  יתברך  השם  את  לעבוד  שצריך  לעניין 
אף שנדמה לבני העולם כמשוגע, וכמו שאמרו רבותינו 
נדמה  מרע  לסור  שרוצה  שמי  צז.)...  (סנהדרין  ז"ל 
התבואה   שכל  אחד  מלך  חלם  אחת  שפעם  כמשוגע. 
שצמחה במדינתו התקלקלה ומי שיאכל ממנה ישתגע 
והתייעץ  ושלום,  חס 
מה  למלך  המשנה  עם 
אותו  יעץ  לעשות. 
שבלית  למלך  המשנה 
ברירה מחויבים לאכול 
הקלוקלת,  מהתבואה 
לאגור  כי  בהטעימו 
תבואה בריאה לכל בני 
אפשרות,  אין  המדינה 
להם  רק  יאגרו  ואם 
רק  ויאכלו  לעצמם 
וטובה  בריאה  תבואה 
הם  יהיו  אז  הרי 
בני  בעיני  כמשוגעים 
יהיו  כי  המדינה, 
בני  מכל  משונים 
המדינה על כן אין שום 
לאכול  אלא  ברירה 
הקלוקלת,  תבואה 
לעצמנו  נעשה  אולם 
שנדע  סימן  שום 
לא   - אנו.  שמשוגעים 
המלך  עמו  הסכים 
בשום אופן וטען ואמר: 
וכי אם בני המדינה יהיו 
אנחנו  שגם  משוגעים 
נהיה משוגעים כמותם? 
ונעשה דבר שיגעון כזה 
תבואה  לאכול 
אנו  ולא!  לא  המשגעת? 
מהתבואה  נאגור 
אותה  ונאכל  הבריאה 
כמשוגעים  נדמה  ואם 
מה  המדינה  בני  בעיני 
כן  וכמו   - משגעת?  תבואה  נאכל  כך  בשביל  וכי  בכך, 
שלא  מתנהגים  מדינה  בני  אם  יתברך,  השם  בעבודת 
ואינם  המדומה  וממון  כבוד  אחר  ורודפים  כהוגן 
חושבים על ימיהם ושנותיהם הפורחים ועוברים להבל 
לעצמנו  נאגור  אלא  ולא!  לא  כמותם,  נעשה  וכי  ולריק 
תבואה בריאה היא התורה והתפילה כדי שיהיה לנו כוח 
וגבורה לעמוד כנגד הרגליהם המשוגעות ('שיח שרפי 

קודש', חלק ב, סעיף א-רעא, עמ' פט).

מתוך דרשה של כ"ק האדמו"ר מהאלמין מחבר של יותר מאלף ספרים, 
ושמעו בדרשה שמבאר באריכות על הרבנים המכשירים

 מתירין את השרץ בק"ן טעמים - אבל השרץ נשאר שרץ.


