
 

  בהמשכים – המערכת דבר

ָרֵאל ַעל  ׂשְ ים ִמּיִ ָלַרּבִ
ה ְוַקל  ָמה ְוַכּמָ ַאַחת ּכַ

ל נֹו ׁשֶ ן ּבְ ַקל  ָוחֹוֶמר ּבֶ
ּלֹא ִלְהיֹות  ָוחֹוֶמר ׁשֶ
ִלים,  א ֶאל ַהּכֵ ֶנְחּבָ
ַחת,  ּלַ ּצַ ְוִלְטמֹון ָידֹו ּבַ
ְרַאת  ּיִ ל ִמי ׁשֶ א ּכָ ֶאּלָ
ֶגֶבר  ְלָבבֹו ֶיֱאֹזר ּכְ ֱאֶמת ּבִ
ֵנס ָמְתָניו  ֲחָלָציו ִויׁשַ
ְויֹאַמר ִמי ַלה' ּוְלתֹוָרתֹו 
ל  ָאְספּו ֵאָליו ּכָ ֵאַלי (ַוּיֵ

ִמ  ֵני ֵלִוי ּכְ ְדַרׁש אֹוָתם ּבְ
ֱאֶמת ְלַלּוֹות  ְרצֹוָנם ּבֶ ׁשֶ
קֹום ּוִמי ֵהם  ִנים ַלּמָ ּבָ
ה, ָהאֹוֵמר ֲעבּור  ֵהּמָ
ַאֲהַבת ה' ְוַלֲעׂשֹות 
ֲעבּורֹו ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא 

ְרִאיִתיו, ְוֶאָחיו לֹא 
יר, ּוָבָניו לֹא ָיָדע)  ִהּכִ
ל ּתֹוָרה  ְדֶקיָה ׁשֶ ק ּבִ ְלַחּזֵ

יסֹוֶתיָה ְלַבל ְוִלְגדֹור ֲהִר 
ַיֲעֶלה עֹוד ּפֹוֵרץ ֲעֵליֶהם, 
ן ָמָצאנּו ַעְצֵמנּו  ַעל ּכֵ
ָדָבר ֶזה  ִבים ּבְ ְמֻחּיָ
ֲעוֹונֹוֵתינּו  ֵתנּו ּבַ ְרִאּיָ (ּבִ
ים  ים ֶזה ְזַמן ְזַמּנִ ָהַרּבִ
ים  אּו ֲחָדׁשִ רֹוב ּבָ ִמּקָ
ִנים,  ים ִעם ְיׁשָ ַוֲחָדׁשִ
ֶרם ה'  ָרִמים ּכֶ ִלים ּכְ ְמַחּבְ

ְפ  ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ ָרעֹות ּבְ רַֹע ּפְ
ְרצּו ְוָעְברּו חֹק יֹוְדִעים  ּפָ
ִנים ִלְמרֹוד  ִרּבֹוָנם ּוְמַכּוְ
מֹות  ּבֹו, ּוָבנּו ּובֹוִנים ּבָ
ְלַעְצָמם, ִלְנתֹוׁש ְוַלֲהרֹוס 
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רבני גילוי מצדיקים הקודמים מי הם 
  הערב רב ואיך לזהותם

  

  הקדמה

  ראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי.  י

  בינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב. ה

  אשמרה תורתך תמיד לעולם ועד.  ו

  נה תאבתי לפקודיך בצדקתך חייני. ה

אשירה לה' בחיי אזמרה לאלוקי  
בעודי, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, 

תוך רבים אהללנו, ואודה ה' מאד בפי וב
ואספר שבחו וחסדו אשר הפליא לעשות 
אתי, ויהי עמדי בדרך אשר זכני להוציא 

גילוי האמת לאור עולם הספר הקדוש "
" עם הוספות חדשות לאחר לדור האחרון

שהרהרתי רבות בדבר האפשרות להפיץ 
ולהשריש העניין של גילוי הערב רב אצל 
כל אחד מישראל כמבואר בספר הנ"ל 

  מקרב ביאת משיח בן דוד.שזה 

מאז שגלה כבוד מישראל, עת חרב  
בית מקדשינו, לא נותרה לנו אלא 
השמירה מהערב רב ומנהיגיו המתחלפים 
לחמשה גוונים (זוהר בראשית כה), ועדיין 

להשמיע  –אין כוחנו אלא בפה 
ממעמקים את ה"קול קול יעקב", ולבקש 
מהשם שנזכה למנהיגי אמת, כמו שאמר 

  ן מברסלב זי"ע.רבנו נחמ

כתוב בספרים הקדושים שראוי לכל  
אדם לזכות את הרבים ואם יזכה שיועילו 
דבריו לאחד מני אלף די לו אם לא בא 
לעולם אלא לדבר הזה. ואני תפלה 
להשי"ת שזכות הרבים תעמוד לי שלא 
אכשל בדבר הלכה ח"ו וישמחו (כדי 
שישמחו, רש"י) בי חברי, שלא אומר על 

על טהור טמא, לא על טמא טהור ולא 

  

  

  

  

  

 של הפרצה כשהתחלה שנה שלושים לפני 
 בירושלים גדול כנס ערכו הקצרים הבגדים
 אליעזר רבי הגאון ומרן" חן טירת" באולם
 מקירות זעק) ל"זצוק( א"שליט שך מן מנחם

  :לבו

 קצרים בבגדים הולכות אברכים נשות אם
 שוה מה, הכוללים כל את לסגור צריך וצרים

 כל, אשתו הולכת כך אם? הבעל של התורה
 כאן עד, אחרא לסטרא הולכת שלו התורה
  הקדוש לשונו

  

Around 30 years ago when some 
women started wearing immodest 
clothing, a large gathering was 
organized in “Tirat Chen” social hall 
and the Gaon Maran Rav Eliezer Man 
Shach ZTK’L screamed from the 
depth of his heart: “If the women of 
the Avrechim go out with short and 
tight clothing, we need to close down 
all the Kolelim, of what value is all 
the Torah of the husband? If the 
woman wears that type of clothing, 
all the Torah of the husband goes to 

the Sitra Achra (The Evil side) 

 



 

 

 המשך מעלון הקודם

 בגליון הבאהמשך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ָ ד ְוִנְלמַ  ד. כָּ ם ִמׁשּ ֶאְפשָׁ ל ׁשֶ ֵליֵלךְ ר ׁשֶ
ֶדֶרךְ  ֵליכָּ ת ֲחנוּ  אוֹ ם ָמקוֹ  אוֹ  ּבְ ם שָׁ א ּדְ
ל שֶׁ ת ְמֻגּלוֹ ת ְזרֹועוֹ  אוֹ ת ְמֻגּלוֹ ם ְרָגִלי
י ֲעִצימַ  ֲאִפילוּ ם שָׁ  ֵליֵלךְ ר ָאסוּ ם, ָנׁשִ ת ּבַ
ֵר ע ְוָרשָׁ ם ֵעיַניִ  א ִמינָ  אְוַנְפקָ י. ִמיּקְ

וּ ה ַלֲהִליכָ  ׁשּ קוֹ ק ּבַ ת ַלֲחנוּ  אוֹ ם ְלָמקוֹ ם ִמּמָ
צוּ  ּמָ ִריצוּ י ׁשֶ ר כ"א ָהֶעזֶ ן ֶאבֶ (י זּוְטֵר י ּוְבֹאפִ ת. ּפְ

גַ  "ד)סק נֵ ם ּדְ יתוֹ י ּבְ ְזרֹועוֹ  ּבֵ ם ְוגַ ת, ְמֻגּלוֹ ת ּבִ
ְכלָ ת ָנְכִריּוֹ  תוּ  ּוְכמוֹ (ל הנ"ל ּבִ ּכָ ב בפי' ר"ג ב"ב ׁשֶ

 "ז).נף ּדַ 

ֵאי ִפילוּ ַואֲ  ה. ֵריָר  לוֹ ן ּבְ ְוָצִריךְ ת ַאֶחֶר ה ּבְ
וּ  ֵליֵלךְ  יֵּשׁ ת ֲחנוּ  אוֹ ק ַלׁשּ ת ְזרֹועוֹ ם שָׁ  ׁשֶ
אָ  אוֹ ת ְמֻגּלוֹ  ִריצוּ ר ׁשְ ם ַלֲעצֹ  לוֹ  ֵישׁ ת, ּפְ
ַהְינוּ ה ַהזֶּ ן ּוִבְזמַ ד. ָחִסיא ְוִנְקָר ו ֵעיָני

יִָּסי ּתֵ ר  ׁשֶ ּלוֹ ם ֵעיַניִ י ַהּבָ לוֹ ר ֶאְפשָׁ ם ִא , ׁשֶ
לִ  יּּוכַ ה זֶ י ּבְ ת ָהֲעָגלוֹ ת ִלְראוֹ ל ׁשֶ

בוֹ  (ב"ב ה. זֶ  ַעל ְיֵדיד ָחִסיא ְוִנְקָר ת. ּוֶמְרּכָ

 ם).שָׁ 

כֵּ  ו. ְסּתַ ֲעֵקיָבהּ ל ַהּמִ ָ ל שֶׁ  ּבַ ק ֵחלֶ (ה ָהִאׁשּ

ּנֹוֵגעַ ל ָהֶרגֶ  ְרקַ  ׁשֶ כֵּ ל ְוכָ  ע)ַלּקַ אוֹ ה ִמזֶּ ה ְלַמְעלָ ן ׁשֶ
ָהְוָייה, זֶ  לעַ  ָהעֶֹנשׁ ת, ְמֻגּלוֹ ת ְזרֹועוֹ  לוֹ ן ּדְ

ִני ֵאינָ ם ּבָ ִנים ׁשֶ ם),שָׁ ם כ' ובר"ן ְנָדִרי(ם ְמֻהּגָ

רּושׁ  ִני ּפֵ ֲעלֵ ם ּבָ  "ז  קצ"ה).טן ַעיֵּ (ן מּוִמיי ּבַ

וּ ן ְוכֵ  ז. ׁשּ ִריצוּ ם ָמקוֹ ל כָּ  אוֹ ק ּבַ ָצִריךְ ת, ּפְ
ְזִריזוּ  ֵליֵלךְ  דֹולָ ת ּוְמִהירוּ ת ּבִ א ְולֹ ה ּגְ

ְמִתינוּ  הוֹ א לֹ ן כֵּ שֶׁ ל ְוכָ ת ּבִ ּתָ וּ ת ְלִהׁשְ ׁשּ ק ּבַ
יחָ  ׂשִ ֶאְפשָׁ ם, ֲחֵבִרים ִע ה ּבְ ׁשֶ ת ִלְפנוֹ ר ּכְ
ָמקוֹ ר ּוְלַדבֵּ  עֹוְברוֹ ר, ַאחֵ ם ּבְ ית ּדְ ם ָנׁשִ

יבעקביים  ן ּוְלַהלָּ ן כ"א ִסימָ ר ָהֶעזֶ ן ֶאבֶ ן ַעיֵּ (ם. ְמֻגּלִ

גַ  ָ ע ּפָ ִאׁשּ ַסְלָקהּ ד עַ ה כו', ּבְ ּמְ ָדִדי ׁשֶ ּלֹ ן, ַלּצְ ישׁ א ׁשֶ ַיְרּגִ

זצ''ל בעל  רבי דוד חיים קורינאלדוהגאון   .יג
ששה סדרי משנה  מחבר ספר בית דוד על

בנות ישראל אל תצאו בראש מגולה כותב: 

, אשה לא שער, ואפילו עם פאה נכרית לבד
צריכה להיראות כמו שיש לה שערות, (בית 
דוד שבת פרק ו' משנה ב' דיבור המתחיל 

 פאה נכרית).
זצ''ל  רבי דוד לייב זילבערשטייןהגאון   .יד

(בעל מחבר ספר שבילי דוד על שולחן 
ותם שמתירים פאה נכרית אערוך) כותב: 

זה רק במקומות שהנשים לא הוזהרו על כך 

מעולם, אבל במקומות שנהגו לא לצאת 

 עם פאה נכרית וודאי שזה אינו צניעות
(שבילי דוד אורח חיים סימן ב' סעיף קטן 

 ב').
זצ''ל  רבי דוד מנחם מאניש באבא''דהגאון   .טו

  יחיאל אפרים

  רב מקומי מושב בטחה

. שחיטה 1הנני מאשר בזה את קבלת הספרים תרע: 
. אכילת התרנגולים 3. אפיית המצות השלם, 2ואכילת בשר, 

  זבחו זבחי צדק וכו'.

  תבואו על הברכה

  ובברכת התורה ונחמת ציון

  הרב שמואל דהן

  מושב שדה צבי

  הנגב




