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  ד"בס

 –ע " טשופרינ–בלורית ( האיסור הגדול של בלורית
  "שערות ארוכות אצל גברים"פירושו  )ר"פריזו

הבאים על  בו יבארו המכשולות הגדולות
  הקודש-בלשון ידי שמגדלים בלוריות

  מאריך את הגלות - התחלת הטומאה
פרעה  הרשע  גזר  על  כלל  ישראל  שלוש .  א

. ולם  ועדשעל  ידם  יישארו  במצרים  לע,  גזירות
מדרש  קהלת (שיגדלו  בלוריות  :  הגרוע  ביניהם
  ).א"מדרש רבה שמות פ', רבה פרשה ט

  זה אסור מן הדין
הלכות  עבודה  זרה  פרק (ם  "כתוב  ברמב.  ב

יורה  דעה  ריש  סימן (וגם  בשולחן  ערוך  )  א"י
ולא "אסור  לגדל  שערות  ארוכות  שנאמר  ):  ח"קע

א ובחוקותיכם  ל"וכן  נאמר  "  תלכו  בחוקות  הגוים
  .כי יהודי צריך להיראות שונה מהגוי" תלכו
איסור  גידול  השיער  הוא  הן  מפניו  הן  באמצע .  ג

  ).א"ז שם סק"ם וט"רמב(והן מאחוריו 
כל  אופן  גידול  השיער  לשם  נוי  הרי  זה  איסור .  ד

א "גר,  ך"ש,  ז"ט,  פרישה,  ח"ב(גמור  מן  התורה  
א  מובא "ק  תרצ"י  פסק  בית  דין  דירושלים  עיה"בר

  ).גריזת אורייתאבספר דא 
אף  אם  כל  בגדיו  הם  לפי  המסורת  היהודית .  ה

מלבד  הבלורית  הרי  עובר  בזה  איסור  דאורייתא 
יורה  דעה '  חלק  א"  דברי  חיים"שאלות  ותשובות  (

  ).'סימן ל
אלו  המגדלים  בלורית  עוברים  כל  יום  איסורי .  ו

ה  ויורה  דעה  שם  מובא "חידושי  הרז(דאורייתא  
  ).בדרכי תשובה

אב  בית  דין ,    רבי  איסר  זלמן  מלצרהגאון.  ז
פוסק  שאם  השערות  מעל  הפנים  ארוכות ,  סלוצק

יותר  מאחוריו  הרי  זה  עובר  על  איסור 
' א  דף  ד"קו"  דא  גזירת  אורייתא"ספר  "(בלורית"

  ).ששמע ממנו
  חומר האיסור

  על  גידול –בהוודע  העונשים  החמורים  .  ח
המה  מביאים .    יתמלאו  העינים  דמעות–בלורית  
מגדלי "מם  את  המשחיתים  הנקראים  על  עצ
המתקשטים  עם  שני  שרי  הטומאה "  בלורית

שמהם  יוצאים )  ל"  סמא–ת  "ללי(השפלים  ביותר  
שמביאים  את  כל  הצרות (שני  משחיתים  גדולים  

להגאון  הקדוש "  יין  המשומר"ספר  ).  (על  היהודים

ל "תלמיד  האריז'  ט  שהי"נ  שפירא  דף  מ"מהר
  ).ומוזכר בפרי עץ חיים

  נחשב  כאילו  עבר  על  איסורי  עריות הוא.  ט
סודי  רזא  לבעל  הרוקח  מובא  במגלה  עמוקות (

  ).פרשת קדושים
אם  הוא  בן  תורה  הרי  הוא  מחלל  שם  שמים .  י

  ).בשם יראים' ספר דא גזירת אורייתא דף ו(
ספר  מגלה (אסור  לקרוא  אותו  לתורה  .  יא

] על  הכתוב  לא  תקיפו[עמוקות  פרשת  קדושים  
  ).קחבשם סודי רזא להרו
  העונש החמור

אלישע  הנביא  קילל  את .  הוא  ראוי  לקללה.  יב
ואלה  שאינם  מגדלים  בלורית  יזכו ,  המגדל  בלורית

  ).ג"סימן צ' ץ חלק ג"תשב(לכל טוב 
סודי  רזא  לבעל (ראשו  יתלה  בגיהנם  .  יג

  ).'הרוקח דף ז
כשבא  גזר  דין  מן  השמים  נענשים  רחמנא .  יד

הגאון (רית  ליצלן  גם  אלה  שנראים  כגוים  עם  הבלו
הקדוש  מורינו  הרב  רבי  חיים  פאלאגי  בתוכחת 

  ).חיים פרשת כי תשא
, הוא  הולך  לגיהנם,  סר  ממנו  צלם  האלקים.  טו

אוצר  החיים (וסופו  שסובל  חרפות  ובזיונות  
ל  מצוה "להגאון  להגאון  הקדוש  מקמארנא  זצ

  ).ג"רס
בראות  היצר  הרע  איך  מקשטים  את .  טז

פרק (וא  בידי  ה,  האיש  הוא  שלי:  השערות  אומר
  ).'ב סימן ו"כ

קישוט  השערות  מקורו  ביצר  הרע  להכניסו .  יז
  ).'דף קסו עמוד ב' א' זוהר הקדוש חל(לגיהנם 
להתקשט  כמו  הגוים  מכלה  את  בני  ישראל .  יח

אף )  ב"ב  ל"י  דברים  י"רש(רחמנא  ליצלן  
כשרואים  שדרכם  צלחה  אין  לשכוח  כי  מדת  השם 

בל  את ואחר  כך  יק,  יתברך  היא  להאריך  אף
  ).'פרק ל' דברים המלך שער ב(המגיע לו 

כל  הצרות  הבאים  לבני  ישראל  בימים  אלו .  יט
רחמנא  ליצלן  הוא  אך  ורק  בגלל  הדבר  הזה 

ם  רימינוב  זכותו יגן "אגרות  הקודש  להקדוש  מהר(
  ).עלינו



ב 

המתלבש  כגוי  ומדבר  בלשונם  הרי  הוא  גוי .  כ
י  מבעלז "ג  בשם  מהר"טעמי  המצוות  דף  תקנ(

  ).יגן עלינוזכותו 
כל  הצרות  הבאים  בזמן  הזה  על  בני .  כא
אגרת (הוא  בגלל  שהולכים  בדרכי  הגוים  ,  ישראל

  ).ם מרימינוב זכרונו צדיק לברכה"הקודש מהר
  מבטלים מצות תפילין

אלו  המגדלים  בלורית  מבטלים  מצות .  כב
כך ,    מצות  עשה4-תפילין  של  ראש  הכלול  מ

אור מחצית  השקל  .  (  פוסקים30פוסקים  בערך  
' קיצור  שולחן  ערוך  סימן  י.  'ז  אות  ד"החיים  סימן  כ

בן  איש  חי .  ושם  ציין  דכן  כתב  בפרי  מגדים',  אות  ו
ז "פתח  הדביר  סימן  כ.  'פרשת  חיי  אות  ה'  שנה  א
שלחן .  ז"חתן  סופר  שער  הטוטפת  סימן  כ.  'אותג  

בעל  לחם  שלמה .  ט"מ  אות  ק"הלל'  מלכים  סימן  י
, חיים  ושלוםאות  .  בהסכמה  לספר  עמודי  ארזים

שאלות  ותשובות  קרן .  'ז  אות  ו"סימן  כ,  מונקאטש
. ו"ז  אות  ט"משנה  ברורה  סימן  כ.  'לדוד  סימן  י

ועוד  הרבה  פוסקים '  ז  אות  ד"שלחן  שלמה  סימן  כ
עיין ,  "בלורית  לאור  ההלכה"כמו  שהבאתי  בספר  

  ).שם
על  ידי (  העונש  על  ביטול  מצות  תפילין

  )גידול בלורית
  חדשים  ולאחר  מכן 12נם  הוא  מוחזק  בגיה.  כג

הגוף  כלה  והנשמה  נשרפת  והרוח  מפזרת  האפר 
ז "משנה  ברורה  סימן  ל(תחת  רגלי  הצדיקים  

  ).ז"ה י"והוא מר' סעיף צ
) ג"פסחים  דף  קי(בשמים  מחרימים  אותו  .  כד

  ).ה"קיצור של(ואינו קם תחיית המתים 
אבל  זה  שקוצץ  את  הבלורית  ומקיים  מצות .  כה

. מנחות  מד(  לאריכות  ימים  שיזכה,  תפילין  כראוי
ואינו  בא  לידי  עבירה ,  )ז"וטור  אורח  חיים  סימן  ל

במדבר (אלף  מלאכים  שומרים  עליו  :).  שם  מג(
, )טור  שם(כל  עבירותיו  נתכפר  לו  )  ג"ב  י"רבה  י

  ).שם(ומובטח לו שהוא בן עולם הבא 
  שאר איסורים שעוברים על ידי זה

הגאון  שר  התורה  (איסור  של  שחץ  וגאוה  .  כו
ל  בעל  מחבר  קיום  התורה "י  דידאווסקי  זצ"מהר

  ).וציונים לתורה
  ).שם(לא ילבש גבר שמלת אשה . כז
  ).שם(מביא לידי הרהורי עבירה . כח
ביחד  עם  אלו  שעוברים  על '  חלקו  יהי.  כט

מגלה  עמוקות .  סודי  רזי  לבעל  הרוקח(עריות  
  ).פרשת קדושים

יש להם דין , לו  המשתדלים  להיראות  כגויםא.  ל
ק "טוב  טעם  ודעת  מה(מומרים  ונחשבים  כגוים  

  ).ד"סימן ק
  התוצאות של הבלורית

יורדים  מטה  מטה  עד  שמתירים  לעצמם .  לא
לאכול  נבילות  וטריפות  ולהתחתן  עם  נשים  נכריות 

בני  יששכר  בספר  מעין  גנים  על (רחמנא  ליצלן  
  ).אור החיים

ספר (ילול  שבת  כידוע  מביא  לידי  ח.  לב
  ).ש אבוהב דף מא"הזכרונות למהר

ספר  קיום (מביא  לידי  הרהור  עבירה  .  לג
  ).ס וזוהר הקדוש"התורה בראיות מש

לעשות  כמעשה  הגוים  הרי  זה  מכשול  גדול .  לד
  ).ז"ספר אלה המצות מצוה תקמ(וחורבן בטוח 

  : עריות–עבירות שונות 
יות אלו  שנטו  מדרך  הישר  וחשודים  על  הער.  א

ח  בשם "ח  יורה  דעה  קע"רו(מגדלים  בלורית  
  ).המאירי

  :חילול השם
הרי  נוסף  על  כך  גם  חילול ,  אם  הוא  בן  תורה.  א

  ).'יראים מצוה ז(השם גדול 
  :מונע קנין התורה

אינו  יכול  לזכות  ללימוד  התורה  בכוונה .  ב
ם  בריסק "שאלות  ותשובות  מר(טהורה  ובלב  נקי  

  ).ח"סימן צ' חלק ב
  :ותשערות ארוכ

כי  זהו  דרכי ,  לא  לגדל  שערות  ארוכות  בכלל.  ג
  .הגוים

  :לעלות לתורה
ואסור  לקרותו  לעלות  לתורה "  רשע"נקרא  .  ד

  ).רוקח בסודי רזא(
   בעל תוקע–שליח ציבור 

ציבור  אף  בכל -אסור  לו  להתפלל  כשליח.  ה
ואסור  למנותו ".  רשע"מותר  לקרותו  .  ימות  השנה

שאלות   (לבעל  תוקע  לתקוע  בשופר  בראש  השנה
  ).ה"ותשובות קרן לדוד אור החיים סימן כ

  :חברותא גוי
הרי  זה ,  רוב  המגדלים  בלורית,  לדאבונינו.  ו

להדמות  לגוים  ולהיות  בחברתם  וגרוע  מכך 
תוכחת  חיים  למורינו  הרב  רבי  חיים (רחמנא  ליצלן  

  ). פרשת כי תשא–י 'פאלאג



ג 

  יוושע מצרתו
, יעליהם  דבר  של  גו'  כל  איש  ואשה  שלא  יהי.  ז

אגרת  הקודש ('  הנני  בטוח  שתראו  את  ישועת  ד
המלבושים  הם  שמירה ).  ל"ם  מרימינוב  זצ"מהר

להאדם  אבל  אם  מתלבשים  במלבושי  הגוים  לא  די 
שאין  לו  שמירה  אלא  גורם  אחיזה  להקליפות 

דברי  מנחם (וגורם  לכל  הצרות  רחמנא  ליצלן  
אף  אם )  ל"ם  מרימינוב  זצ"להגאון  הקדוש  מהר

  ".עבודה זרה"מות לגוי הרי זה אין בכוונתו להד
כגון (יהודי  המלובש  במלבוש  כמו  גוי  .  ח

אף  שאין  לו  כוונה "  עבודה  זרה"הרי  זה  )  בלורית
מכל  מקום  כל ,  רעה  אלא  רק  לאותו  לבוש  בלבד

לבוש  גוי  מקורו  בעבודה  זרה  ובאם  קל  אצלו 
כ "אגד(הרי  הוא  נמשך  לכל  התאוות  ,  הדבר
  ).וישלח

  :כל היהדות
ואות  שבזמן  הזה  כל  קיום  היהדות עינינו  ר.  א

' שאלות  ותשובות  אמרי  נועם  חלק  ב(תלוי  על  זה  
  ).ז"סימן ט

  :מדינות נחרבות
לא  לחפש  חס  ושלום  שום  היתר  להתלבש .  ב

דבר  שאבות  אבותינו  הקפידו  על ,  בלבושי  הגוים
צא  ולמד  מה  קרה  ליהודים  במדינות .  כך  מאד

שהתחיל  להתלבש  בלבושי  הגוים  רחמנא  ליצלן 
במשך )  וכדומה,  שלעזיען,  מערען,  בעהמן',  גרמני(

שאלות (זמן  קצר  נטמעו  ונתערבו  בין  הגוים  
יורה  דעה  סימן '  ותשובות  בית  שלמה  חלק  א

  ).ו"קצ
  אפילו אם הכוונה היא לצורך עסקים

אף  כשעושים  כך  לשם  כבוד :  ק  כותב"המהרי.  ג
אם  אין  זה  לבוש  יהודי  עוברים  על  כך ,  או  עסקים

שאלות  ותשובות "  (לא  תלכוובחוקותיהם  "
  ).ה"ק יורה דעה סימן קס"ם שי"מהר

  סיפורים מעניינים
הדבר  קרה  אצל  הגאון  הצדיק  המפורסם .  ד

. ל  מגדולי  דור  העבר"מורנו  הרב  אלימלך  כהנא  זצ
והושיבו ,  הוא  הוזמן  לאסיפה  גדולה  של  רבנים

לפתע  קם  ממקומו  ועזב  את .  אותו  בראש  השולחן
, ריו  ושאלוהו  לפשר  הדבררדפו  אח.  האולם  ואיננו

: ענה  הצדיק  ברוב  תמימותו  וצדקותו
כשהתיישבתי  על  מקומי  הסתכלתי  לימיני 
לשמאלי  וראיתי  שני  רבנים  יושבים  עם  בלורית 

אינני  רוצה  חס ,  החלטתי  מיד  לצאת,  לראשם
כי (ושלום  לשבת  עם  כאלה  שאינם  מניחים  תפילין  

את ).  אין  יוצאים  ידי  חובת  תפילין  על  בלורית
שם  בשעת '  יפור  שמעתי  מפי  תלמידו  שהיהס

  .'זאב יודא לעבאוויטש פון נתני' ר, מעשה
חלק        פרק '  נר  ג"  (מנורת  המאור"בספר  .  ה
מובא  סיפור )    בפירוש  נפש  יהודה  שם–'  ב

לאחר  ימים ,  גר  ליד  שר  נפטר'  יהודי  שהי:  מופלא
אחדים  עבר  ליד  הקבר  וביקש  לראות  כיצד  שוכב 

וה  לפתח  את  הקבר  ונגלה הוא  צו,  היהודי  בקברו
שני  נחשים  נושכים ,  לעיניהם  תמונה  מחרידה

בפיהם  על  מוחו  ותולים  על  גופו  כמו  שני  רצועות 
ונחש  שלישי  כרוך  על  זרועו  כמו ,  של  תפילין

השר  שלח  מיד  ליהודים .  רצונות  של  תפילין
שאלוהו  היהודים .  להסביר  לו  את  פשר  הדבר

  ראית תמיד  קרוב  אליך  האם'  היות  שהיהודי  הי
. הוא  ענה  שלא?  פעם  את  היהודים  עם  תפילין

הסבירו  לו  שזה  העונש  שלו  על  כך  שלא  הניח 
  .תפילין

בלורית  לאור "כל  החומר  לקוח  מהספר  .  ו
מובן מאליו שבספר ,  שזה  עתה  יצא  לאור"  ההלכה

  .עצמו מדובר כל דבר יותר באריכות ובהרחבה
  "אמונה"הוצאת  ידי-יוצא לאור על

  ט"שנת תשל –ו "ברוקלין יצ

  


