
 

  בהמשכים – המערכת דבר

בפרהסיה, וזה דור 
המבול וכולם בחרם 
חמור של  גדולי 
ישראל מדורות 
הקודמים, וכמו 
ְשִנְכַנס ְלֵבית ֲעבֹוָדה 
ְכַלל ֵיָהֵרג  ָזָרה, ֶוהּוא ּבִ

  ְוַאל ַיֲעבֹר. 

וזה לשונם בפסק 
  דין:

ָאסּור ִלְדרֹוׁש   .א

ה ָרׁשָ ְלׁשֹון  ּדְ ּבִ
אּומֹות ָהעֹוָלם, ְוֵכן 
מֹוַע  ָאסּור ִלׁשְ

הּדְ  ָהֲאמּוָרה  ָרׁשָ
ְלׁשֹון אּומֹות  ּבִ

ן ָהעֹוָלם,  ַעל ּכֵ

ר  ל ּבַ ָצִריְך ּכָ

ר  ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ַרב אֹו  ַמע ׁשֶ ִיׁשְ

ְלׁשֹון  ַאֵחר ּדֹוֵרׁש ּבִ

ית  ָנְכִרי ַלֲעזֹב ּבֵ

ֶנֶסת ְוָלֵצאת  ַהּכְ

ְוַהּדֹוֵרׁש  חּוָצה,
ָצִריְך ִלְדרֹוׁש 
ְלׁשֹון ַיֲהדּות  ּבִ

ִרים ַדּבְ ּמְ ּבֹו  ׁשֶ
ִרים  ׁשֵ ָרֵאל ַהּכְ ִיׂשְ
ִדיָנה  י ַהּמְ ַאְנׁשֵ

 ַהּזֹאת:
ָאסּור ִלְכנֹוס   .ב

ֵבית  ל ּבְ ּלֵ ְלִהְתּפַ

 15ו                קרח        כ"ה סיון                                    



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אלקי אברהם ליראה את ה' ורבים מעמי 
  הארץ מתיהדים וכו'.

  התועלת שבתוכחה וגודל השכר
  של המחזירים בתשובה על ידי התוכחה

בזוהר פרשת תרומה, הוא מפליג 
המוכיחים ומזכים את מגודל השכר של 

את הרבים מן החטא  , שמונעיןהרבים
  ופועלין ארבעה דברים:

כי ידוע הוא, דהעולם נדון  -ראשית 
מחצה על מחצה, ועוון אחד מכריע בכף 
חובה לכל העולם, ומצוה אחת מכריעה 
לכף זכות; ועל ידי התוכחות, שהמוכיח 
מוכיח את הבריות, אם שב אחד מישראל 
בתשובה שלמה, נמצא, שעל ידו העולם 

ונמצא זכות הרבים תלוי' נדון לכף זכות, 
  בו.

  הקדושה מתגברת

המוכיח מקיים מצות עשה:  -שנית 
הוכח תוכיח וגו', ועל ידי התוכחה 
מתגברת הקדושה, והסטרא אחרא 

  מוכרחת להיות נכנעת תחת יד הקדושה.

  כבוד הקב"ה מתעלה ומתרומם

גורם שכבוד הקדוש  -השלישית 
ברוך הוא מתעלה ומתרומם; ושכרו יהיה, 

ה לראות בנים ובני בנים יראים שיזכ
  ושלמים.

  לאחר מותו מוליכין נשמתו למקומות
  ששום אדם אחר אינו זוכה

כי לאחר מותו מוליכין את  - הרביעי 
נשמתו בתליסר תרעי של עולמות 
העליונים, ולית מאן דימחה בידיה. ועליו 

  נאמר: בריתי היתה אתו, החיים והשלום.

ועוד: שנוסף על שכרו שכר גדול 
מאד, והוא זה, כי מלאך אחד ושמו 

(לכן) אנא נשים יקרות חוסו על עצמכם ועל כלל ישראל וחזרו לדרך 
שכיסו ראשם בכיסוי ראש אמיתי ומקורי אימותינו הקדושות 

ומלבוש ארוך וצנוע כהלכה ועל ידי זה ישפיע ה' עליכם שפע ברכה 
  והצלחה בכל מעשי ידיכם.

   

  ויהי רצון שיתקיים בנו מאמר הכתוב בזכות נשים צדקניות

  נגאלו אבותינו ממצרים ובזכותם נגאל. 

 ו.

  נצטרך לתת דין וחשבון על הצניעות

  תהמלב אשה אל אחו

יבוא יום שנצטרך לתת דין וחשבון לפני בורא כל העולמים, לפני מלך 
  מלכי המלכים.

ואז יתפוס בנו חיל ורעדה, באיזו טענה נגיע לבורא עולם, כשבורא 
עולם יגיד לנו, לימדו אתכן ואמרו לכן מה התכלית של בת ישראל 
ומה תפקידה, ושאישה צריכה להיות צנועה כמו שכתוב: "אישה היי 

ועה, היי צנועה." בעיני מי רצית למצוא חן כשעמדת והתייפית ליד צנ
  המראה? האם רצית למצוא חן בעיני בורא עולם?!

בשביל בורא עולם לא צריך להתייפות, בעיניו מוצאים חן רק במצוות  
ומעשים טובים, ועם צניעות. כשנצטרך לתת דין וחשבון, הנשמה 

.. תן לי עוד כמה דקות לרדת תבכה ותתחנן אבא... אבא...אבא...אבא.
  ולהיות צנועה אפילו לדקה אחת לעשות לך נחת רוח. 

אבל, אחיות יקרות! כל אחת מאיתנו יודעת עמוק בלב ששם בשמים 
  יהיה מאוחר מדי,

לא יעזרו הבכיות, לא יעזרו לה תחנונים. שם מחלקים רק שכר ועונש 
ת, הדקה ופה זה המקום לחטוף. כל דקה שעוברת ולא חטפנו מצוו

  ההיא לא תחזור וכל דקה שווה זהב!

אבל היצר הרע לא נותן. היצר הרע עובד ומזיע מפני שהוא יודע 
  שהסוף שלו מגיע.

הוא היצר הרע, הוא השטן הוא המקטרג ומפתה אותנו, ומייד הוא 
עולה לשמיים לקטרג עלינו ומי שיש לה שכל לא נותנת להיתפס 

  ברשתו.

היא חושבת מה היא המטרה, למה אני כל פעולה קטנה, כל שינוי 
מתלבשת כך?! מי הוציא את האופנה ומהי מטרתו? האם יש לו מטרה 

  אחרת חוץ מפריצות ומשיכת עין? 

אחיות יקרות! בואו נחטוף, עכשיו הזמן לחטוף קדושה. ה"חזון איש" 
הקדוש אומר ש:"הטל תחייה של בת ישראל, הזיעה של בגדי 

אפשר לקבל עוד טל תחייה." אוי... שם  הצניעות, עם עוד חתיכת בד
  בשמיים לא נוכל לקנות אפילו בזהב.

מי לא רוצה לקום לתחיית המתים? כתוב "בזכות נשים צדקניות 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  285ספר שופר הזוהר כרך טו .286
  287ספר שופר הזוהר כרך טז .287
  288ספר שופר הזוהר כרך יז .288
   289ספר שופר הזוהר כרך יח .289
  290ספר שופר הזוהר כרך יט .290
  291ספר שופר הזוהר כרך כ .291
  292ספר שופר הזוהר כרך כא .292
  293ספר שופר הזוהר כרך כב .293
  294ספר שופר הזוהר כרך כג .294
  295ספר שופר הזוהר כרך כד .295
  295ספר שופר הזוהר כרך כה .296
  297ספר שופר הזוהר כרך כו .297
   298ספרים ומחברים ספר .298
   299נות באנגלית ספר סוד הגאולה וגיליו.299
 300ספר זוהר ארבעת המינים .300

בית עקד ספרים מהאדמו"ר מהאלמין ספר 

  שליט"א

-301ענף ד'  1-1000' חלק אעל הזוהר הקדוש ספר 

400  

  301ספר משכן הקדושה .301
  302ספר הקדמת הזוהר לש"ס .302
  303ספר אמרי שלום תהלים לליל שב"ק .303
  304ספר גימטריות הזוהר חלק ב .304
  305אות הזוהר לחודש אלול ספר עלון גימטרי.305
  306ספר טירחא דציבורא .306
  307 ספר משניות הזוהר ברכות פרק ז.307
 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.308

  308 מסכת ברכות
  309ספר שכר ועונש בראשית .309
  310ספר שכר ועונש שמות חלק א .310
  311ספר שכר ועונש שמות חלק ב .311
  312ספר שכר ועונש ויקרא .312
  313מדבר ספר שכר ועונש ב.313
  314ספר שכר ועונש דברים .314
  315ספר שכר ועונש פרשת מטות תוכחה .315
ספר זוהר השבת פרשת פנחס ערבות ותוכחה .316

316  
  317ספר הערב רב .317
  318ספר זוהר השכינה .318

  זוכה למעלות היותר גדולות:

כשעומד בין אנשים שכולם רואים הנשים, כגון שהי'   )כב
והכל בבית חופה, שהנשים שם מלובשות תכשיטיהן, 

, יזכה על ידי זה לרב טוב ו מסתכלמסתכלין והוא אי
הצפון ליראים, ועינו תשבע מזיו השכינה, מלך ביפיו 

  .(ספר חסידים סימן ט')תחזינה עיניך 

יסוד היראה הוא הנסיון, עיקר היראה ניכרת בעת   )כג
הנסיון, והקדוש ברוך הוא אינו מביא האדם לנסיון, 
אלא כשרוצה לעשות טובה לאדם, בא השטן שהוא מדת 

לפני הקדוש ברוך הוא ואומר רבונו של עולם לא  הדין
יתכן לעשות לו טובה עד שיעמוד בנסיון. וכן אברהם 

(ספר חסידים אבינו לא זכה למה שזכה, אלא בנסיונות. 

  .סימן י"ג)

כשהוא בינו לבין עצמו, ולפניו נסיון של הסתכלות   )כד
בראיי' אסורה או תמונה של אשה, ומונע עצמו בשביל 

יל הבושה מפני בני אדם, זה מוכיח קונו ולא בשב
שיראתו אמיתית, ועל ידי זה מקבל שכרו משלם גם על 

(דרך פיקודיך, העבירות ברבים והי' נמנע גם בשביל הבושת 

  .בהקדמה)



 

 

 המשך מעלון הקודם

 בגליון הבאהמשך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ְלִעיִגי ֵיבֹושׁ ל אַ  ָמנֹוחַ א ִיְמצָ  -ם ִמּמַ
ַנְפׁשוֹ ת ְיׁשּועוֹ ל ְוִיְפעוֹ  -  ְלַנְפׁשוֹ    ּבְ

ָחשׁ י ִמ ל כָּ ב)  ּלֹ , ְלַנְפׁשוֹ  ׁשֶ ְלָהִביָאהּ א ׁשֶ
יה, ֻטְמאָ י ִליֵד  חּושׁ  ַעְצמוֹ ת אֶ ר ַיְגּדִ ּבַ

בָ ם ְוִא ה ָהְרִאיָּ  בֵּ , לוֹ ה ָקשֶׁ ר ַהּדָ ל עַ ר ִיְתּגַ
כָ  ַעְצמוֹ  שׁ ר ֲאשֶׁ ע ְוֵיַד ז. ְועוֹ ף ּתֹוקֵ ל ּבְ ַמּמָ

ַנְפׁשוֹ  יא לֹ ם ְוִא א. הוּ  ּבְ ַעְצמוֹ ת אֶ ר ַיְגּדִ
זֶ  ַאיִ  ֲעבֹוָדתוֹ ל כָּ ה, ּבָ ב ֶנְחשָׁ ס ּוְכֶאפֶ ן ּכְ
בָ ל ִיְפעֹא ְולֹ  יִגיָעתוֹ ר ּדָ , ַוֲעבֹוָדתוֹ  ּבִ

ה, ַמטָּ ה ַמטָּ ן לָ ִליצְ א ַרֲחָמנָ ד ֵיֵר ה ְוַאְדַרבָּ 
בֵּ ן כֵּ ל ְועַ  ֲאִר ר ִיְתּגַ יי, ּכָ ַעְצמוֹ ת אֶ ר ְלַהְגּדִ

כָ  ל אֶ ר ִנכָּ ה ִיְהיֶ ם ִא ם ְוגַ ז, ְועוֹ ף ּתֹוקֵ ל ּבְ
יחוֹ  ָיחּושׁ  נֵ ת ְלׂשִ בָ א ַוֲהלֹ ם, ָאָד י ּבְ ּדָ ר ּבַ

ִמיּוּ  ַהּנֶֶפשׁ י ְלַחיֵּ  ַהּנֹוֵגעַ  ַגׁשְ ם ֵאינָ ת, ּבְ
יִטי כֵּ ל ְוכָ ר, בָ ּדָ ם ׁשוּ ל עַ ם ַמּבִ ַהּנֹוֵגעַ ן ׁשֶ ּבְ

ֵבדוּ י, ָהרּוָחנִ  ַהּנֶֶפשׁ י ְלַחיֵּ  זֶ ת ְוַהּכְ א הוּ ה ּבְ
עֵ ק ַר  ִריךְ ה, ָהִראׁשֹונָ ת ּבְ ּצָ י ׁשֶ ל עַ ד ְלַהְכּבִ

בֵּ  ַעְצמוֹ  ךְ  ּוְרצֹונוֹ  ִטְבעוֹ ל עַ ר ּוְלִהְתּגַ ּוְבֶמׁשֶ
מַ  ךְ ל ִיְתַרגֵּ ן ַהזְּ ָר , ּכָ א ִיְמצָ ת ֹזאה ּוַבַהְגּדָ

ּמָ  ְלַנְפׁשוֹ  ָמנֹוחַ  ז ְואָ ם, ּוִבְלּבּוִלית ָרעוֹ ה ִמּכַ
ל ִיְפעֹ ּוִביִגיָעתוֹ  ֲעבֹוָדתוֹ ד ַלֲעבוֹ ל יּוכַ 

ַנְפׁשוֹ ת ְיׁשּועוֹ  ֶעְזָרתוֹ  ּבְ ַרךְ  ּבְ ס קּוְנְטֶר (. ִיְתּבָ

ֶר ה, ָהֲעבֹוָד  ר דובעי ַרבִּ י ָהֶאְמָצִע "ר ְלַאְדמוֹ  -ק ב' ּפֶ
  ש זצ"ל).מליובאוויט

כָ  ֹומֵ ר ׂשָ לּויֹותו ֵעיָניר ַהׁשּ ּכְ ֵמִהְסּתַ
  תֲאסּורוֹ 

ֹומֵ    ה:ִאׁשָּ ת ֵמְרִאיַּ ו ֵעיָניר ַהׁשּ

בָ ה ִיְהיֶ א)  ִכינָ ה ֶמְרּכָ ְ ל כָּ ב ּוְכִהְקִרי -ה ַלׁשּ
נוֹ  ְרּבָ ֲעבֹוַד "א חיד(ת. ַהּקָ ִמי, צפורן ַהּקֹוֶדשׁ ת ּבַ ר ׁשָ

מפני שזה נקרא עוברת על דת , גם איסור

יהודית, לכן אסור לצאת עם פאה נכרית 

(שאלות ותשובות  וזה נקרא דת יהודית
 דברי חיים חלק ב' נ''ט).

עוד כותב הוא: אני יודע בוודאות 
תי אצל חמי ז''ל [בעל ברוך טעם שכשהיי

אז לא היה בכל זצ''ל] לפי מה ששמעתי 

מדינת אשכנז שום אשה חשובה שתלך עם 

רק כמה  שערותיה או אם פאה נכרית,

רק בעוונותינו  פריצות שהיו ללעג ולקלס,
הרבים לאחרונה התפשט מנהג 
האפיקורסים, לכן חלילה וחס לומר שלכן 

כן, והאיסור מותרות נשותינו גם כן ללכת 
ומי שעובר מקבל מלקות מן במקומו עומד 

 (חכמת אדם יורה דעה ל'). התורה
זצ''ל (בעל  רבי חיים חזקי' מדיני הגאון  .כא

שיזכה לעשות ספרים כדי לזכות הרבים מתוך נחת והרווחה 
  ובריאות וכל טוב.

  בכל הכבוד

  ישיבת "כתר תורה" להוראה

  בני ברק

 נתבקשתי ע"י ראש הישיבה דפה להביע את תודתו על
ששלחתם את ספריכם הח' נפש ישעי', אכילת תרנגולים 

  ועוד.

יה"ר שיזכה כ"ת להפיץ מעינותיו חוצה וזכות הרבים תגן 
ותושיע עליו וזרעו אחריו שלא ימוש ספר תורתינו הק' מתוך 

  אהלו.




