
 

 

 

  

  זכור - צוהתפרשת 
 דפרזים ודמוקפיןפורים 

 : כל המקאמים.מקאם החג    . שיגא: מקאם השבת
 ויאמר שמואל )שמואל א' ט"ו(. :הפטרה

 5:62: שקיעה  5:62 :הדלקת הנרות

  2:55 :רבינו תם    2:81:  צאת השבת
 : מצאת השבת לפי ר"ת ועד מוצאי פורים.זמן שריפת הפאה

 הזמנים לפי אופק תל אביב לפי לוח אור החיים
 ומצוות צריכות כוונה מצוות עשה להוסיף מחול על הקודש

 

  "ללעילוי נשמת מרן שר התורה רבינו עובדיה יוסף זצוק

825 
זכויות העלון מוקדשות לע"נ עליזה בת רחל ע"ה, ולחזרה בתשובה של שלמה בן אברהם הי"ו, שרה 

 בת עליזה תחי', אביעד בן שרה הי"ו,  חן בת שרה תחי',  ולרפואה שלימה ליאורה בת ציפורה תחי'.

 

 הלכות פאה נכרית בפורים
אפילו בפורים, ודווקא )מכל סוג, אורך, עיצוב או צורה( א. אסור ללבוש פאה נכרית 

 עמלק,בפורים זה סיבה יותר לאסור כי זה מעשה 
ב. אדם שאשתו עם פאה, לא יוצא ידי חובת פרשת זכור עד שישרוף את הפאה שלה, 
כי מעשיו מוכיחים שלא מוחה את זכר עמלק כל זמן שיש לה פאה, וקריאתו מה 

 מועילה.
ומנהג  -ג. יש מהדרין להשיג פאה ולשורפה בפורים כדי לקיים מצוות מחיית עמלק

]וכן נהגו לרשום בארץ "פאה"  זמן השריפה(. )ראה בזמנים מתי נכון וראוי הוא.
 ולמוחקו[. 

שנאמר  ה ששלחה משלוח מנות לחברתה החובשת פאה לא יוצאת ידי חובתהד. אש
 "איש לרעהו" אבל זאת יצאה מכלל רעהו דעושה מעשה בהמה.

ה. הרואה אשה עם פאה בפורים )וכל השנה( מברך ברוך משנה הבריות )כמובן 
כדי לברך דהוי מצווה הבאה  מקרה אבל אסור לראותשראה אותה ב שמדובר

ו. כל אברך שאשתו עם פאה אינו נקרא אביון כי אם                           בעבירה(.
 מוציא על עבירות אלפי דולרים ודאי שיש לו הרבה כסף ולכן אסור לתת לו.

תו, וחייב ז. מי ששלח משלוח  מנות לאדם שאשתו לובשת פאה נכרית לא יצא ידי חוב
 לחזור ולשלוח לאדם כשר, דבעינן "רעהו" רעך בתורה ובמצוות.

ם מיד להכות בחוזק על חייביבמקום "מאה" ח. אם הקורא במגילה בטעות אמר "פאה" 
  ל הכסא ולכוין למחות את זכר עמלק.השולחן או ע

ה' ", וירוק ג' פעמים  ייסחט. העובר ליד "סמינר" או חנות פאות אומר "בית גאים 
 בקרקע. 

 

 השכבה לפאנית
מה רבה רעתך אשר צרת לאוייבך, פעלת לשונאים לך נגד פני גהינום, ירויון מדשן 
נורך וגחל רתמיך תשקם, והחרמה מאין תמצא ואיזה מקור זימה, מנוחה נמוכה 

זיקין בדיוטא תחתונה, במעלת שטנים ושדים תחת כנפי הרקיע מבהילים, במעלות 
ומזיקין, וחלוש עצמות ואזכרת אשמות, והרחקת ישע והקרבת פשע, וחבלה ואנינה 
בארץ בוקה ומבולקה, שם תהא מנת ומחיצת האשה השרוצה, אשר הוסיפה על 

 הפאנית מגרת היצרים חטאתה פשע, עובדת אלילים ורעת המעללים

 וכל כיוצא בה איטליהבת  יפה גליתמרת 

, תוך אש הגהינום תבהלנה, דאתפטרת מן עלמא הדין  לרווחת רוח סמך מם תניחנה
יראי ה', מלך מלכי השדים בחרמיו ירחף עליה, ויפרוש סוכת צלמוות עליה, ויצרור 
בצרור השדים נשמתה, אשמדאי הוא נחלתה, ואת נשמתה בכף הקלע יקלענה, 

ויבהלוה והייתה לחרפות ולדראון עולם, לא תהיה לה מנוחה ולא שקט ולא שלווה, 
לגיוני מלאכי חבלה, וברוח כנפיהם ישמידוה, וממדרגה למדרגה ינחיתוה, 
ובקרקעית הגהינום יושיבוה, וחביט חביט יחבטוה, ובעביט של מי רגליים יטביעוה, 
וילווה אליה הסילון ועל משכבה יבוא חרון, כדכתיב "יבוא חרון ירגזו על משכבותם 

ישת הפאה )והחטיאו אחרים(, הנשרפות הולך נכחו" עם כל הנשים שהחטיאה בחב
, וכל החולות במחלה הידועה עמה בכלל הקללות והחרמות, וכל הלובשות פאה

 יחזרו בתשובה ויחלימו רפואת הנפש והגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן.בגלל הפאה,  

 הודעות והערות חשובות
 להתחפש לאשה צנועה. -# הצעה לתחפושת לנשות האברכים

יום. ניתן להתקשר עכשיו  01אשת אברך תלבש בעבורו פאה   ₪ #081 כל התורם 
 לארגון "הצניעות באור חדש".

 פאות לזכותכם התקשרו ותרמו לארגון "זכר עמלק". #01  פאנית תסרק 
 אופנת תומכי התורה תמשמר ורבני הסמינרים ומנהלי הישיבות ראשי # 

 רצופים יום ארבעים במשך ויתפללו ידועהה הפאנית של לקברה יעלו", ישיבישקייט"
 לכם יתירו הרבנים אז, תוושעו לא ואם, לישועה עד הגון לזיווג התורמים כל על

 .החצאית את יותר עוד לקצר

אחר בירור מעמיק בהלכה נתברר שמקום ה"שוק" באשה הוא מהברך עד הקרסול, 
אפילו  בחצאית ולא בגרבייםויש לכסותו לכולי עלמא, גם לדעת המשנה ברורה, 

שהם אטומות כיון שהגרב היא צמודה, ואי אפשר לכסות ערווה עם בגד צמוד כמובן 
וחובה על כל אשה ובת ללבוש חצאית ארוכה עד לקרסול בלי לכל בר דעת,            

ן לסמוך על כל מיני רבנים שיראו את הגרביים כלל, ואין שום צד קולא בדבר, ואי
 שמנסים להתיר את האסור בסברות "מקל" בעלמא וכדומה... 

ולכן עקב המצב הכלכלי הקשה אנו מארגנים בדחיפות מגבית הצלה לנשות  
האברכים, אשר עקב המצב הקשה אין בידם ההוצאות להאריך את החצאית כראוי 
 ולקנות גרביים כראוי ומסתובבות בחוצות חצי ערומות רחמנא ליצלן. ועל כן כל מי

 שיש ביכולתו לתרום לעניין שישתדל בכל יכולתו ויפה שעה אחת קודם,
 בהוראת הרבנים שליט"א ניתן לתרום מכספי מעשר.

 
 
 
 

 

 

 שור ושרץ בגבולנו                        אבדה חמורה מן הארץ               
שכורים ולצוצים, בסער רב ובניגון גובר, אנו מודיעים על האתון אשר קרנו ברדת שחת של אותה רשעית 

מרשעת בת בליעל, אשר נחנקה בחבל נחלתה, בבור תחתיה ובשאול המצולה, שייפא עיילא שייפא נחתא 
, ולא מחזיקה טיבותא לאף אחד, לרחובה של עיר, לא פסקה ידה מניפנופא בשערה, עסיקא בפאתא תדירא

ספוגה בכוס התרעלה, שקועה בביוב ובצחנה, טבועה בסחי ובמאוס, שטופה בזבל ובצואה, דבוקה במים 
 , הכלבה הסרוחהדלוחים, נתבדלה מתוך המחנה והורחקה כנבילה חמישים אמה

 קללהלכרונה ז   נכרית            פאה"מרת" 

 זכותה יגון ואנחה
 לאבי אבות הטומאה אשר קרך בדרך, הצורר אגג מלך עמלק ימ"ש ושם זכרו לעד לנצח לעולם ועד נו"נ

 ובנותיה הטמאות: וייזתא, קצרתא, מודרניתא, ביביליסיאתא, דניירתא, סמינרתא. 
 שנפלו עמה לבור התחתיה ולתהום הנשיה בחרו בסירחון ובחידלון

גר" מעיר הבירה שושן ושמחה ותעבור דרך ביתה רחוב "רבי עקיבא בני  -תצא בקול רינה וצהלה והמון חוגג מרחבת "שם מסע הלוייתה
 בניות צפון "טיל" אביב. –ברק" בדרכה להר "טמיר" ונעלם, חלקת הרע 

 זבלההר בחונה צבלתה נהא ת

 

 בת
 תלתל

 

יושבים שבעה וגם שמונה 
בעיר המודרנית רחוב רבי 

 עקיבא בני ברק.

 
 

 המספחות המאבדות:
איטליה, מסרקוביץ, ביביליסוביציקי, 

 ועוד.................., תלתלינסקי
 

 כנס נוסף בסידרה מבית "גביע הכסף"
בעקבות ההצלחה הגדולה בכנס הקודם והמהפך האדיר, 
ועקב הביקוש הרב של הציבור, הננו להודיע כי ברצונינו 

לגברים ולנשים, למיגור הפאה הנכרית  לערוך כנס ענק נוסף
בהשתתפות מרן פאר הדור והדרו, פוסק  ולקירוב הגאולה,

הדור, בנם של קדושים, רבן של ישראל מורינו ורבינו הראשון 
שליט"א, ועוד רבנים חשובים יצחק יוסף לציון רבי 

אנו כעת אוספים תרומות מהיושבים ראשונה במלכות. 
ציבור ומכל מי שנושא הצניעות להוצאות הרבות ומבקשים מה

חשוב לו לתרום כנדבת ליבו  לכנס חשוב זה, בעזרת ה' 
שיהיה לנו את הכסף נעשה את הכנס )כל ההכנסות נטו 

 להוצאות הכנס בלבד( פרטים יבואו....
 ניתן להעביר לצורך זה גם את מעות "זכר למחצית השקל".

 בברכת "תמחה את זכר עמלק"    
 מערכת "גביע הכסף"  1284845076לתרומות: 



 

דוד בן   שלימה: רפואה ל     ., שמחה שרוי בת יחיאשרה בת טאוס ,תהילה בת סיגליתחיה , הרב יעקב בן מרגלית. הרב בנימין בן מרים,  אברהם בן הלן. חיים בן אלישבע. גבריאל בן נגיה, כרמלה בת עליזה העלון לע"נ:

  מרדכי בן זינת. עדי בן רויטל הודיה, שושנה אורית בת שפרה. דניאל בן שושנה אורית. אוריאל רחמים בן לאה, אלעזר בן שרה.  ת מריםאסתר ב ,שני בת אסתרדוד בן רעות, סיגלית בת רחל. מיכל, 

           רית" מקרב הארץ בקרובלביעור ה"פאה הנכ                         יצחק בן עדנה ומשפחתו,  ישראל בן  טובה דליה ורעייתו. :להצלחת 

 שרה מלכה בת מיכל, תהילה בת מיכל. . רננה בת דינה.אופיר אפריים בן רבקה.  איתמר בן עליזה, יהושע בן רינה. חנה בת נטלי לזיווג הגון: 

 

מי שבידו למחות באנשי עירו ואינו מוחה נתפס על עוון אנשי עירו, אם 
במקרה אתה גר בעיר חרדית )בפרט בבני ברק( חובה עליך למחות 

בכל החילול ה' הגדול המתבצע ע"י חובשות הפאות והפריצות, 
והחנויות, ומי שלא מוחה נתפס, לא כל אחד יכול למחות, לצעוק, 

שלנו אתה יוצא ידי חובת מחאה בהידור, להעיר, כאן על ידי העלון 
בתרומה קטנה תסיר מעליך את העונש במי שאינו מוחה, כשאתה 

שותף לעלון אתה מקיים אלפי מחאות מידי שבוע, גם דואג לעצמך של 
 תתפס וגם דואג לעם ישראל להתחזק, לא שווה!!! 

 .7632348450 לתרומות חייגו:

 )כשר ללא אינטרנט כלל(. G.hakesef@gmail.com: לתגובות ולקבלת העלון
 

 0772770270   החדש "זוכרי קדושתך"קו הצניעות 
 

 אחשורוש דרש מושתי להתלבש כאשת אברך מ"חניכי" והיא לא הסכימה
כתוב במדרש שוושתי הייתה מפשיטה את בנות ידוע מה שכותב החתם סופר על ה

אין הכוונה כפשוטו שהייתה מפשיטה שישראל מבגדיהן ועושה בהם מלאכה בשבת, 
שאינו  אותן, אלא הכוונה שהייתה מלבישה אותם בגדים של המודה צמוד צר וקצר

ופאה נכרית נעלי עקבים בושם ואיפור בגדי צבעונין וכדומה... וזה נקרא  עד הקרסול
ילו הן בלי בגדים, כמבואר בפוסקים שבגד צמוד כמי שאינו, ועל פי דברי החתם כא

סופר הללו, אפשר לבאר את מה שאומרת הגמרא שאחשורוש אמר שוושתי תבוא 
" ומורות נה שתבוא בלבוש של "ישיבשקייטלמשתה בלי בגדים, שגם שם הכוו

דנייר,  01גרבים הרגל בגיזרה ישרה וצמודה,  הסמינר, פאה נכרית, חצאית אמצע
נעלי עקבים עדינים ושקטים, איפור עדין ושקט, בגדי צבעונין עדינים ושקטים, 
תכשיטים עדינים ושקטים, והכל צמוד כמובן, וזה נקרא ערומה, כמו שמבואר 
בפוסקים ובשו"ע שבגד הצמוד לגוף הוא כמי שאינו, והנה וושתי ביקשו ממנה 

והיא לא הסכימה, אך בעוונותינו היום כל  להתלבש כמו "חרדית מאבטיחי הישיבות"
אשה יוצאת החוצה בכל הפריצות הזאת ומהלכות ברחוב כבלי בגדים ממש, רחמנא 
ליצלן לאיזה שפלות התדרדרו אותן חצופות והכל באישור ובעידוד בעליהן, 
ולפעמים בהכרח, ויותר גרועות מוושתי המרשעת שאפילו היא הבינה שזה פריצות 

ברים ולא הסכימה לבוא בצורה כזאת אף שידעה שזה יעלה לפני הג שהיא תבוא כך
והן אותן חצופות הולכת כך ברשות הרבים "להראות העמים והשרים את  לה בחייה, 

יופיין" חצופות, מרשעיות, לא תינקו מדינה של גהינום דינכם כבנות מדין בשעתן, 
 על החטאת הרבים הגדולה הזאת רח"ל.

 ... בבני ברקמבני בניו של המן 
אותם בני בניו של המן, נמצאים גם כיום וממשיכים את דרכו של אביהם המן 
העמלקי, וכמו שהמן רצה להחטיא את ישראל בזנות ובפריצות ביום הכיפורים ועל 
ידי זה להביא כליה על עם ישראל, כך ההמנים של דורינו הלא המה מנהלי 

 (ועוד... לים )עוז והדר לבושה,ורות, ומחברי ספרי צניעות פסוהסמינרים, המ
שמכריחים את בנות ישראל להלך בפריצות בחצאיות שלא ארוכות עד לקרסול, 
ובשוקיים מגולות, ומשקרים ומסלפים את התורה, נגד ההלכה ונגד דעתם של כל 
הפוסקים כולם ממשה רבינו ועד עתה, שכולם פסקו שהשוק הוא החלק שבין הברך 

סובר כך, וזה לא תלוי במנהג, ושוק באשה ערוה, ואי  לקרסול, גם המשנה ברורה
אפשר לכסות ערוה בבגד צמוד , ולכן לא מועיל שגורבת גרביים אפילו אטומות 
לגמרי, וחובה מן הדין שאורך החצאית יהיה עד הקרסול לפחות, ומי שסובר לא כך 

חה או שהוא לא למד ואינו יודע את הסוגיא, או שהוא יודע ומסלף וממציא ודו
ועוקר את התורה בסברות ומקלות בעלמא, וכן דעת פוסקי דורינו הגר"נ קרליץ 

וכן שליט"א והגרמ"ש קליין שליט"א שהמינימום של אורך החצאית הוא עד הקרסול, 
ואין  דעת מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שאורך החצאית הוא עד הקרסול, מן הדין

עוונם ישאו, אך ההמנים של בני לקצר כלל, והמקילים בזה מחטיאים את הרבים ו
ברק בני בניו של המן הרשע, לא אכפת להם כלום, לא מעניין אותם מגדולי ישראל 
לא מתורה ולא מהלכה ולא משום דבר, רק תאוותיהם, וממשיכים בדרכם הפסולה 
ומחטיאים דור שלם של בנות תמימות המובלות כצאן לטבח בידי האכזרים הנ"ל, וכן 

לבוש גרבים שקופות שבשר הרגל נראה מתוכם ואפילו במאה דנייר מכריחים אותם ל
ומעלה רואים את הרגל כפי שנבדק על ידינו כמה פעמים, והמה ממשיכים דרכו של 

רות והמחלות והפיגועים והסרטן, ומביאים חורבן על עם ישראל וכל הצהמן הרשע 
ישיבות" הם שמחריבים את מחנה ישראל, אותם  קהילות "אבטיחי ה ,זה מהם

שמתפארים בפאות המתנפנפות של נשותיהם החצופות הממלאות את רחובות בני 
, מרחיבים את מעגל  חולי הסרטן  ומהרסים את בפריצותברק והערים ה"חרדיות" 

עם ישראל מבפנים,  נמאסתם! עד מתי תזהמו את האויר בפריצות שלכם, עד מתי 
ם ולרבבות, עד מתי? די תחטיאו את כל עם ישראל הגברים והבחורים לאלפי

לעמלקיות, די לליצנות ממצוות התורה, די לעשות את התורה קרדום לחפור בה, די 
לעוות את מושגי הצניעות ולרמות את כולם, די לעשות צחוק מהתורה, רשעים 
ארורים! אין לכם חלק לעולם הבא, בגהינום מנוחתכם עדי עד, אם לא תשובו 

י, כי המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות בתשובה ולא נראה שיש לכם סיכו
תשובה, אבל אולי ירחם ה' עליכם ותזכו לחזור בתשובה ולעזוב את דרכו של המן 
ועמלק ולהפסיק להחטיא את עם ישראל, ולהפסיק לתת כח לסיטרא אחרא, 
ולהפסיק לעכב את הגאולה, ולהפסיק לעוות את התורה, אנא מכם, תחשבו על 

לאן התדרדרתם, שבנותיכם ונשותיכם הולכות כגויות גמורות לכל  הדברים, תראו
דבר ועניין נראות בדיוק כמוהם בפאות נכריות חצאיות קצרות שאינן מגיעות 

ם, איפור, נעלי עקבים, ולכל זה אתם קוראים ושלקרסול, גרביים בצבע הרגל, ב
ת אל תעכבו את הפורים הקדוש לפחו"צניעות" היכן השכל, איפה ההיגיון, אנא ביום 

 גאולה, אל תחמיצו את הזדמנות הפז שנקרתה לדרכיכם אנא!  ה
 

של  תיארת פעם לעצמך שהכסף שלך יממן פאות נכריות ויממן  פריצות
ויותר ואחר כך  01111₪ קונים לאשה פאה ב -זה עובד, הרי איך ממש

מתקשרים לקופות צדקה ואומרים שאין להם מטרנה לילדים, חצופים 
 שכמותכם, ולקנות פאה נכרית יש לכם כסף???

לא לתרום כספים  -לכן רבותי שלא נכשל בבני אדם שאינם מהוגנים
לקופות שתומכות בציבור חובשי הפאות, לא ניתן יד למחריבי הצניעות 

בעולם, נא  הדת ולא נרבה את הפריצותכספינו את הרס לא נממן ב
ואמר הרה"ג רבי משה לוי זצוק"ל להיזהר ולשים לב אל תיתן כח לשטן, 

"אנשים הולכים, מקבלים קימחא דפסחא, אברכים, וקונים לנשים שלהם 
פאה, הלזה תרם היהודי קימחא דפיסחא?,שיקנה לאשתו פאה נכרית 

ונב דעת הבריות מצווה שעולה אלף שקלים? )כיום עולה פי עשר(, זה ג
 וה' יצילנו.. הבאה בעבירה". עכ"ל הטהור

 !!!משקיעים דרושים חדש לפטנט

 

 בדיחת השנה
 שליט"א שאורך החצאית  מה שכתב הגר"ח קנייבסקי

 לא  שזה מדינא, כי הריאין הכוונה "עד הקרסול" 
 כתב "מדינא".

 מחזקים ידי עושי מצוה
אנו מחזקים את ידי העלון החשוב "אור יצחק"  אשר מפרסמים 

כסדר בגנות הפאה הנכרית הארורה, וממשיכים בדרכו של 
רה, של מרן שר התו  ויבדלח"טזצוק"ל האבא של כולם מרן 

דרכו בנם של קדושים ממשיך פאר הדור והדרו, פוסק הדור, 
הראשון לציון  בהלכה של מרן זצוק"ל ראש כל בני הגולה

מורינו ורבינו  , רבן של ישראל,ונשיא בית הדין הרבני הגדול
 ותפארתינוועטרת ראשינו 

 שליט"א  יצחק יוסףרבינו מרן רבינו המובהק, 
 "אורו של יצחק" , ומביאים את אור התורה בעל ה"ילקוט יוסף"

לכל בית בישראל להגדיל תורה ולהאדירה, ומוחים אנו 
עלונים מחאה נמרצת בהני כלבין חציפין אשר זורקים את ה

חית לסיטרא אחרא, שאינם לגניזה, חברים הם לאיש מש
יכולים לראות את הקדושה פורחת ועולה, ועינם צרה בביעור 

קרן הצניעות, יהי רצון שיחזרו בתשובה הפאה הנכרית והרמת 
 בקרוב אמן ואמן. 

 

 

איסור חמור להתחפש בתחפושות פריצות, גם לילדות קטנות, וק"ו לגדולות, או 
להתאפר כלל ברחוב, או להתלבש בבגדי  גם לרווקות לנשואות, כמו"כ אסור

זרים בראש בשיער או בגוף, כל אלו צבעונים, או לשים קרניים או שאר אבי
אסורים לחלוטין ברה"ר, בפורים לא הותרו איסורים, התורה לא משתנית בפורים, 

רבים דווקא ביום ול מיום הכיפורים חבל להחטיא את הוביום פורים שהוא יותר גד
 לבן להתחפש לבת ולהיפך(, בברכת "פורים קדוש ושמח". זה. )איסור חמור
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