
 

  בהמשכים – המערכת דבר

ֵכר  ְלפֹוְרָטם ּוְלִהּזָ
י, ַעל  י, ִלּבִ ָמם, ִלּבִ ׁשְ
ַגן  ר ּכְ ַחְלֵליֶהם ֲאׁשֶ
ָהָאֶרץ ְלָפָניו, ְוַאֲחָריו 
ְרָפה  ָ ׂשּ ָמָמה ׁשֶ ר ׁשְ ִמְדּבָ
ל  ְוָעְקָרה ְיסֹודֹוֶתיָה ׁשֶ
ְרָאה, ְוַעד  ּתֹוָרה ְוַהּיִ
ם  יַע ּגַ ֵהיָכן ִהּגִ
ה  ַכּמָ ְמִדיָנֵתנּו ּבְ ּבִ
ה ַעד  ְמקֹומֹות, ֵמַעּתָ

יַע) ְוֵאין ֵהיָכן יּוַכל  ְלַהּגִ
ּיּור ְלעֹוֵרר  ָלנּו ׁשִ
ּוְלִהְתַלֵהב ֵלב ַהֲהמֹון 
ַעם ה' ַרק ַהּתֹוָרה 
ֹוְמִעים  ׁשּ ַהּזֹאת ׁשֶ
ה ְוַגם ִהיא  ָרׁשָ ּדְ ּבַ

ֵתן ְלַיד ֵיֶצר ָהַרע  ִתּנָ
ּה ַמְלּבּוׁש ָנְכִרי  ְלָלְבׁשָ
ְוַלֲעׂשֹות ִמַסֵניגֹור 
ָלן,  גֹור ַרֲחָמָנא ִלּצְ ַקּטֵ

יָה ְוָאכְ  ָלה ּוָמֲחָתה ּפִ
י ָאֶון  ְוָאְמָרה לֹא ָפַעְלּתִ
ים  ם ַרּבִ ְוַעל ְיֵדי ֵכן ּגַ
ִרים  ׁשֵ ֵמֲהמֹון ַעם ַהּכְ
ם  ּתָ ִרׁשְ ִדים ּבְ ִנְלּכָ
יק  ע ַצּדִ ְואֹוְמִרים ָלָרׁשָ
ִהְזִהיָרה  י ׁשֶ ַלּפֵ ה, ּכְ ַאּתָ
ָתה  ּתֹוָרה ֶנֶגד ֶזה ְוִצּוְ
ד  ם ְלגֹוי ְמַלּמֵ ִויִהי ׁשָ

ָה  ָרֵאל ׁשֶ יּו ִיׂשְ
ם, ְוַרק  ְמצּוָייִנים ׁשָ
ַרם ָלֶהם  ָבר ֶזה ּגָ ּדָ
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גילוי " בדבר הלכה, וספרינו זה, ספר
" שעל ידי שמירתן האמת לדור האחרון

של ישראל מהצבועים והשבתאים של 
הערב רב, יהיה לנו תרופה לעמוד איתן 
כחומות ברזל מול הנסיונות הקשים 

ת והמרים, ועל ידי זה נינצל מכל גזירו
קשות ורעות, ונצליח בכל מעשינו ונמצא 
חן בעיני אלקים ואדם, ונזכה להתדבק 
באורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד 
נכון היום, ויראו עינינו וישמח לבנו 
בישועתו באמת בישועת עולמים, בביאת 
אליהו הנביא זכור לטוב ומלך המשיח 

  במהרה בימינו אכי"ר.

  המעתיק והמסדר
  נת ה'תשע"וי"ט אדר ב' ש

  פתיחה

הצדיק אינו נותן שינה לעיניו ביום א.
הרשעים ומביאם  שמוכיחובלילה עד 

(זוהר הקדוש, חלק א,  שישובו בתשובה.
  כ:)

גודל השכר אילו היו יודעים בני העולם ב.
להחזיר חבירו למוטב היו רודפים אחריו 

  . כמו שרודף אחרי כסף וזהב תמיד
 -ח, ב (זוהר הקדוש פרשת תרומה קכ

  קכט, א)

מצוה שאתה רואה שבני אדם נוהגים בה   ג.
קלות ראש ומעט המה שמקיימין אותה, 
הנה מצוה זו בודאי ממתנת ומצפה עד 
כי יבחר בה איש כשר וישר להזהר בה, 
ולעורר רבים על מצוה זו לקיימה באהבה 

(זוהר הקדוש פרשת לכבוד קוב"ה וכו'. 
  תרומה, קב הישר פרק ס"ד)

ה שאין לה דורש ואין מי שיבקש כל מצוד.

  ב.

  הסיבה שלא היתה שואה בארץ ישראל

לפני כשישים וחמש שנים, היתה בארץ ישראל סכנה אמיתית לכל 
היישוב, כשאחד המצביאים של הצורר הנאצי הגיע לשערי א"י 
במסגרת תכנית ההשמדה רחמנא ליצלן וכמו שהוא חיסל כל כך 

כך היה מדובר על היישוב הרבה במקומות שונים באירופה ובעולם 
  בא"י וכידוע, בסוף היתה שם הצלה מעל לגדר הטבע, הצלה מיוחדת.

ואמרו אז גדולי ירושלים, שאחת הסיבות שגרמו להצלת היישוב  
בא"י היתה העובדה שבא"י היתה מחאה והיתה תגובה לקלקולים 

  הנוגעים לצניעות, בעוד שבאירופה לא היתה מחאה באותה רמה.

בכלל ואנשי ירושלים בפרט, היו מאד חזקים לעמוד כנגד אנשי א"י 
כל פירצה, וכמעשה הידוע על הרב זוננפלד זצ"ל שכששמע פעם על 
פריט לבוש שהיתה לו בעיה מבחינת צניעות, רכש את כל הפריטים 

  האלה בירושלים ושרף אותם כדי למנוע כשלונות. 

י צניעות, לאנשי ירושלים היתה מודעות למחות על קלקולים בענינ
ואמרו גדולי ירושלים שזו הסיבה שכאן היתה הצלה מציפרוני 
הנאצים. כשעושים מחאה על כבוד שמו יתברך, יש בזה משום הצלת 
היישוב, וכמו שנאמר בחז"ל, אם יש מישהו למטה שמוחה על כבוד 
שמו, שדופק על השולחן ואומר "רבותי, צריך לעשות פה סדר, העסק 

יר את הדבר למקומו!" כאן יש דין למטה, וזה התדרדר וחייבים להחז
  מונע דין למעלה, שהוא דין מאד קשה רח"ל.

  ג.

  בנות ישראל הקדושות!

עליכן לדעת אשר כל הצרות והרעות שעברו על עם הקודש הוא בעון 
הפריצות. ועליכן לדעת כי בהשתפרות מעשיכן במלבושי הצניעות, אז 

 ישתפר המצב לטובת כלל ישראל!

באנו בקריאה ובבקשה, מאחיותינו בנות ישראל. האם אין  לכן עתה
די בכל הצרות שסבלו עם הקודש עם ישראל? האם לא מספיק כל דם 

  ישראל שנשפך כמים?

תיקר נא נפש שארית ישראל בעיניכן, ותנו על לבכן להתרחק  
  ממלבושי הפריצות האסורות לנו עם ישראל,

  טהרה והצניעות!יעלו עליכן מלבושי הצניעות. שובנה אל ה 

ובזכות זה תתברכו בתוך כלל ישראל בשנה טובה ומבורכת בכל הטוב 
שנת גאולה וישועה שנת קבוץ גליות, ונזכה כולנו יחד לראות בבנין 

  ציון!

  ד. 

 "בשל מי הרעה הזאת לנו?"

שאלו הגויים באניה. "בשלי הסער הגדול הזה עליכם", השיב היהודי  
שראל שלא פגעה בה המחלה הנוראה (יונה הנביא). אין משפחה בי

ל"ע? למה כל כך הרבה ייסורים? למה כל אומות העולם מאיימות על 



 

 

 המשך מעלון הקודם

 בגליון הבאהמשך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לּוִיים ָהָאדָ י ַחיֵּ  ִמיַר ן ּתְ ׁשְ   םֵעיַניִ ת ּבִ

מּוְכָר  ֲאִפילוּ ה)  ׁשֶ ָ ם ִע ר ְלַדבֵּ ח ּכְ ה, ִאׁשּ
לָ ה ִיְרֶאנָּ א ְולֹ ה ְלַמטָּ ו ֵעיָנין ִיּתֵ  י ַחיֵּ י כִּ ל, ּכְ

לּוִיים ָהָאָד  זֶ ן ּתְ דוּ א ְוהוּ ה, ּבָ ה, ּוְמֻנסֶּ ק ּבָ
טוֹ  עֹולָ  לוֹ ב ּדְ (תוכחת א ַהבָּ ם ּוָבעֹולָ ה ַהזֶּ ם ּבָ

תחיל לא חיים למהר "ח פלאג"י, ואתחנן דבור המ
  תעשה). 

חוּ  ַההֹוֵלךְ  כֵּ א לֹ ץ ּבַ כָ ל ִיְסּתַ ָדִדיל ּבְ   ןַהּצְ

מוֹ ה ָהרֹוצֶ א)  ִלּבוֹ ק ְיַחזֵּ ו, ֵעיָניר ִלׁשְ
חוֹ  ִבּטָ ְדמֶ ם ֲהגַ ד', בַּ ן ּבְ ּנִ ִריךְ  לוֹ ה ׁשֶ ּצָ ׁשֶ

כֵּ  ה ִיְרצֶ ם ד' ִא ן, ּוְלָכאן ְלָכאל ְלִהְסּתַ
שׁ  ָהִאישׁ  לוֹ ן ַיְזִמי ַבּקֵ ּמְ א, ילָ ִמּמֵ  ׁשֶ

ִדְכִתי עַ ב "ּכְ ח ֵעיַנִים יֹוׁשִ ב כ"ב כ"ט) ִאיּוֹ (" ְוׁשַ

דֹושׁ  ַהּקָ רּוךְ  ׁשֶ יעַ א הוּ  ּבָ ַ ה ְלזֶ  מֹוׁשִ ח ַהׁשּ
כָ ם ֵעיַניִ  בָ ל ּבְ ְצָטֵרךְ ר ּדָ יִּ יד ְיסוֹ ( ׁשֶ ֶר ק ַצּדִ   ק א').ּפֶ

יב)  ּלֹ , ַעְצמוֹ  ְוַיְכִריחַ ל ַיְרּגִ כֵּ א ׁשֶ ל ְלִהְסּתַ
ַהיֵּצֶ ב ֲהרוֹ י ּפִ ל עַ י כִּ ן, ּוְלָכאן ְלָכא ׁשֶ ר ּכְ

הוּ  כֵּ  ְמַפּתֵ ֵאיזֶ ל ְלִהְסּתַ לוֹ ן ַמְזִמים, ָמקוֹ ה ּבְ
ָ ה ֵאיזֶ ת ְרִאיַּ ם שָׁ  ֲאשֶׁ ה, ֲחצּופָ  אוֹ ה ִאׁשּ ר ּכַ

דוּ  ִסְפֵר א מּובָ י כִּ ה, ּוְמֻנסֶּ ק ּבָ ה, ָחְכמָ י ּבְ
יֵּשׁ  ה ְוֵהּמָ ן, ִליְצלָ א ַרֲחָמנָ ם ְזנּוִני רּוחַ  ׁשֶ

ת ְקִלּפוֹ ה ֵהּמָ י כִּ ן, ָהַאִויִריל כָּ ם ְמֵלִאי
ּקוֹ  גַ ם ְוַחיּּוָת ם ְותֹוְלדֹוֵתיהֶ ת, ּדַ ם ִמּפְ

בָ  ֲחׁשָ ר ֲאשֶׁ ף ְוֵתכֶ ה. ָהְרִאיָּ ם ּוְפגַ ה ַהּמַ
יהַ ם ָהָאָד  כֵּ ו ֵעיָני ַמְגּבִ ָמקוֹ ל ְלִהְסּתַ ם ּבְ

זּוהָ ר ָהָאסוּ  ֵ  ֲאִפילוּ  אוֹ ם, ְוַהּמְ ב ְמַחׁשּ
בֹוָתי ַמְחׁשְ לִ ם ָת סְ ו ּבְ ה ְרִאיָּ י ּבְ

לוּ  ּכְ כֶ ז אָ ת, ְוִהְסּתַ זֶ ף ּתֵ ע ָהֶרגַ ה ּבָ
י ׁשִ כֹחַ ם ִמְתַלּבְ ֵהִמי ֶנֶפשׁ  ּבְ ּלוֹ ת ַהּבְ , ׁשֶ

שערות של עצמה וזה מביא שילכו עם 

שערות מגולות, והעיקר שזה פריצות ועזות 

גדולה שהרי על ידי זה אין מבחינים בין 

(שירי משכיל כלל ה' פרט  בתולה לנשואה
  ט').

זצ''ל (בעל מחבר רבי יוסף האמבורג הגאון   .יז
ספר שאלות ותשובות שמלת בנימין) כותב: 

צאת לרחוב עם פאה שאין שום היתר ל

 (שמלת בנימין חלק א' דף מג). נכרית
זצ''ל (אב  רבי חיים אלעזר שפיראהגאון   .יח

מונקאטש בעל  ה קדישאבית דין קהל
מחבר ספר שאלות ותשובות מנחת אלעזר, 

האמת הוא כמו הפוסקים ועוד) כותב: ש

הסוברים שללכת עם פאה זה איסור מן 

בפרט אותם שהוריהם מורים להם , התורה

(שאלות ותשובות מנחת  לעשות אחרת

  ישיבת "מוהרי"ל אשלג"

  "עטרת התלמוד"וכולל 

  בני ברק

אני מאשר בזה כי הגיעני ספר אנציקלופדיה תרעד: 
לכשרות. ...אני מברך אותו בברכת משרע"ה ברך השם חילו 
ופועל ידיו תרצה, ויזכה המחבר לחבר עוד חיבורים בתורה 
ולהפיץ אותה ברבים לזכות את הרבים כמש"כ ומצדיקי 

ב ושנותיו הרבים ככוכבים לעולם ועד ויאריך ימיו בטו
  בנעימים אכי"ר.

  בברכת התורה

  מאיר חורש




