
 

  בהמשכים – המערכת דבר

ל ַעל  ּלֵ ָצִריְך ְלִהְתּפַ

יִחידּות.   ְיֵדי ֵכן ּבִ

ל ִקּיּום  ֶדק ׁשֶ ק ּבֶ ְלַחּזֵ
ה ֵאֶצל  ּתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ
ֲעַדִין  ֲהמֹון ַעם ה', ׁשֶ
ם ָקרֹוב ֶאל ה'  ִלּבָ
ל ַאְבָרָהם  ְוַגַחְלּתֹו ׁשֶ
ם,  ִקְרּבָ ֲעַדִין ּבֹוֶעֶרת ּבְ
ְלַמַען ֵיְדעּו ְיִדיָעה 
ל ִמְנָהֵגי  ּכָ רּוָרה ׁשֶ ּבְ
ָרֵאל  נֹות ִיׂשְ ְוַתּקָ

ַהְר  ֵרי ְיסֹודֹוָתם ּבְ
קֹוֶדׁש ְועֹוְמִדים 
ל עֹוָלם ּוָמאן  רּומֹו ׁשֶ ּבְ
ָחׁשּוב ּוָמאן ָספּון 
ה  תֹום ַהּזֶ ּדֹור ַהּיָ ּבַ
ָבר  ר ּכְ ּנֹות ֶאת ֲאׁשֶ ְלׁשַ

הּו, ֲהלֹא ָאְמרּו  ָעׂשָ
ֲחַז''ל ִאם ִראׁשֹוִנים 
ַמְלָאִכים ָאנּו ִכְבֵני  ּכְ
ָאָדם ִאם ִראׁשֹוִנים 
ִכְבֵני ָאָדם ָאנּו 

ֲחמו ׁ ִרים ְולֹא ּכַ
יְנָחס  ל ר' ּפִ ֲחמֹורֹו ׁשֶ ּכַ

ן ָיִאיר  ה ִאם ּבֶ ּוֵמַעּתָ

ִאים ַאל  ְיַפּתּוָך ַחּטָ

ּתֹאֶבה, ָהא ֲחָדא, 

ל  ּכָ ִנית, ֵיְדעּו ׁשֶ ְוׁשֵ

ּנֹות  ין ְלׁשַ עֹוׂשִ ָבר ׁשֶ ּדָ

ָרֵאל,  ִמְנָהֵגי ִיׂשְ

ּמֹות ֵאיָכה  ְלִהְתּדַ

ַיַעְבדּו, הּוא עֹוֵבר 

ֲע  ה לֹא ּתַ ַכּמָ ה ּבְ ׂשֶ

ְוָחמּור ֵמֲאִכיַלת ֲחִזיר 

 20ד                 חקת        ל' סיון                                    
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  זוכה למעלות היותר גדולות:

כשעומד בין אנשים שכולם רואים הנשים, כגון שהי'   )לא
והכל בית חופה, שהנשים שם מלובשות תכשיטיהן, ב

, יזכה על ידי זה לרב טוב מסתכלין והוא איו מסתכל
הצפון ליראים, ועינו תשבע מזיו השכינה, מלך ביפיו 

  .(ספר חסידים סימן ט')תחזינה עיניך 

יסוד היראה הוא הנסיון, עיקר היראה ניכרת בעת   )לב
לנסיון,  הנסיון, והקדוש ברוך הוא אינו מביא האדם

אלא כשרוצה לעשות טובה לאדם, בא השטן שהוא מדת 
הדין לפני הקדוש ברוך הוא ואומר רבונו של עולם לא 
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   )לג
ראיי' אסורה או תמונה של אשה, ומונע עצמו בשביל ב

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

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

  .בהקדמה)



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שעובר על לא תחמוד אשת רעך, עובר 
  אחר כך על כל העשרת הדברות.

ספרים על הערב רב,  42לכן הדפסנו 
והיות שלא כל אחד יש לו את הכוח 
ללמוד כל הספרים, לכן הדפסנו כעת 
ספר קטן "גילוי האמת לדור האחרון" 
מחולק לכל ימי החודש ללמוד כל יום 

ב רב, ושם ילמד הדף היומי על הער
לראות ולהבין את כל האמת, אבל בתנאי 
אחד שצריך הרבה להתפלל להשם שיזכה 
לראות האמת, כי כמו שקוראים בקריאת 
שמע ולא תתורו אחרי לבבכם, והולכים 
ושומעים את הרבנים המינים 
והאפיקורסים שעוברים בשאט נפש על 
קריאת שמע ועשרת הדברות, ואתה 

ות שלו, ואתה הולך עוד לשמוע הדרש
חושב שאתה צדיק גדול, אבל אוי ואבוי 
יהיה לך בבית דין של מעלה, שתראה 
שכל מה שעשית הוא רק שהיה לך עגל 
זהב שהשתחוית אליו כל ימי חייך, לכן 
הדפסנו הספר הזה, ואם תלמוד כל יום 
ותחפש האמת באמת, הקב"ה יעזור לך, 
כמו שכתוב בזוהר הקדוש בעי בר נש 

אינון דמזדמין ליה  לאתדכא כמה
הקב"ה שולח לו  - [כתבתי בעל פה
  מלאכים לעזור לו]

כמבואר בזוהר פרשת בראשית דף 
ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין  ּמָ ַגְווָנא ָדא ּכַ קכה ע''ב: ּכְ
ָאה ַקְדָמָאה  ָנְפֵקי ְלַעְלָמא ֵמַהאי ִחְוָיא ִעּלָ
ְסִתירוּ  ן ּבִ יּה ָאָדם, ְוֻכְלהּו ְמַמּנָ א ּבֵ ּתָ ִאְתּפַ ּדְ
ְך ָאֵתי  עֹוָבֵדי (דף קכה ע''ב) ַעְלָמא, ּוְבִגין ּכָ
ֵעיָלא,  ָאה, ְמַסְייִעין ֵליּה ִמּלְ ּכָ ר ָנׁש ְלִאְתּדַ ּבַ
ר  ּמַ ָמאֵריּה ַסֲחָרא ֵליּה ְוִאְסּתַ ְוִסּיּוָעא ּדְ

 ְוִאְקֵרי ָקדֹוׁש. 

ה  בלשון הקודש: ... ּמָ ֻדְגַמת ֶזה ּכַ ּכְ
ין יֹוצְ  ה ְקבּוצֹות ַמְלֲאֵכי ּדִ אֹות ָלעֹוָלם ִמּזֶ

ה ּבֹו ָאָדם,  ּתָ ִהְתּפַ ְדמֹון ׁשֶ ָחׁש ָהֶעְליֹון ַהּקַ ַהּנָ

  יראו הכל באמת שלא משתמעת לשני פנים.

  אם את מספיק כנה עם עצמך, תיהיי מוכנה לרגע המפגש עם הבורא

  זה שהתפללת אילו שנים ועשית למענו מצוות והתאמצת כל כך!!

  וא שמו וכבוד שמוכי אבא שלנו, הצדיק,.הקדוש ברוך ה

  ם-ל- ע-ל! נ-מביא בדין את כולנו בסוף...........................על כ

  בזכות הנשים הצדקניות נגאל כולנו בקרוב

  כמאמר הכתוב

"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ובזכות נשים צדקניות עתידין 
  להיגאל

  יג.

מוע דברי הגר"ש שבדרוןן זצ"ל עוד מלפני עשרות שנים (ניתן לש
  )0732338800בטל 

מורי ורבותי! אני אספר לכם סיפור אמיתי, הלואי שלא היה אמיתי 
  וזה לא עובדה אחת, אלא כבר שמעתי כמה וכמה עובדות. 

לפני אולי עשרים וחמש שנים באה לביתי אשה אחת ודיברה עם 
ישבתי  אשתי שעה שעתיים שלוש, כמדומה זה היה ארבע שעות, אני

ולא נתנו  אחת מדברת כבר ארבע שעות פה, יולמדתי, אבל חשבת
לה שום דבר אכילה ולא שתיה, אמרתי לאשתי אולי תתני לבחורה 

  הזאת קצת לשתות לאכול.. 

ארבע שעות, אז היא שמעה את זה ואמרה: לא, אני הולכת לביתי, 
אוי ואבוי! מה פירוש לביתי? היה לה בעל!, אז סוף כל סוף הבנתי 

  שיש לה בעל... 

  ה היא נראית כמו בחורה? נו, אתם מבינים את העניין?...אז למ

כן זה צחוק! זה צחוק?! זה לא צחוק!!! רוצים להראות כבחורה!  
  הרצון הזה טרייף! טריפה!!! 

התורה אמרה "ופרע ראש האשה", בזיון! עושים לה בזיונות לסוטה, 
  מהבזיונות שעושים לה, פורעים את ראשה, 

ה.. האשת תלמיד חכם הזו רוצה להיראות והיא רוצה להיראות כך? 
  כמו סוטה! לאו דוקא כנשואה, אלא כבחורה?! 

  או יותר טוב לומר אשה שהולכת פרועת ראש!

לא, זה לא פאה, זה כמו.. כמו גילוי ראש. "ופרע ראש האשה", נו?...  
  מהדרין מן המהדרין וכו' וכו'... 

  טיפשה כמותך!!!, 

את שמים?! שבזה ימצא קדושה?! איך יכול להיות שבזה ימצא יר
איך יכול להיות?!?... אבל זה מחלוקת גדולה בכלל אם מותר לאשה 
ללכת ברחוב בפאה נכרית או לא, נאמר שהיא פוסקת הלכה כמו 
שמתירין, אבל האם כך התירו המתירין?! ללכת בפאה כאילו זה לא 
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יֵּשׁ  ֶ ִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש , לוֹ  ׁשּ טֹוב ּתָ "ַנְפׁשֹו ּבְ
נָ . "ץָאֶר  ם ֶנֱחָמִצים ַאְבֵרִכים ֶיׁשְ

ְלקּוִלי ֶרשׁ ְוׁשֹה, ַהְרבֵּ ם ּוְמקּוְלָקִלי ם ַהּקִ
ִמיַר    ם.ָהֵעיַניִ ת ׁשְ

עֵ ר ִנכָּ ם ָהָאָד ( יוֹ ת ּבְ ּסָ ִלּקּוטֵ ן, ַהּנִ י ּבְ
ְניָ  -אמרים  ָהָאָד א, ּתַ ן ְזמַ י ְלפִ ד ִנְמּדָ ם ּדְ

יוֹ  ּסָ ּלוֹ ת ַהיֲַּהדוּ  ְוֶזהוּ ן, ַהּנִ ו ְלָפָניל ְוַהּכֹ, ׁשֶ
יעַ ו ּוְלַאֲחָריע, ָהֶרגַ ה ְלזֶ ה ֲהָכנָ ק ַר  ְלַהְרּגִ

ָעבַ י ֵמַהּקֹׁשִ    ו).ָעָליר ׁשֶ

ב ֲהִליָכתוֹ  ְוַאף ַעל ּגַ אֹונֵ ץ ַלחוּ  ׁשֶ מוּ ס ּבְ ר, ּגָ
ל ִמכָּ ר יֹוֵת ה ַהּתֹוָר  ּבוֹ ה ֶהְחִמיָר ה זֶ ל כָּ ם ִע 

ּתֹוָר ם ִאּסּוִרי ּבַ הֶ ה, ׁשֶ ּבָ ְפָסִחים קי"ל ׁשֶ ם, ּבִ
ְבלֹ  ה ּוָבזֶ ן שרי, קמכויא ְולֹ ר ֶאְפשָׁ א ּדִ
מָ ר, ָאסוּ  ַקיְּ גַ ן לָ  אּדְ ָ ע ּפָ ְמַסְלָקהּ ה ִאׁשּ

ָדִדי ָדבָ ם ְטָעִמיב' וּ ן, ַלּצְ מוֹ ד, ֶאחָ ר ּבְ ּכְ
תוּ  ּכָ ָחפֵ ב ׁשֶ יץ ּבֶ -ע ָהַר ן ָלׁשוֹ ת ִהְלכוֹ ם ַחיִּ

לָ  יוָ ל ו', ּכְ ְפׁשוֹ ן ּכֵ ּנַ ָת ם ָאָד ל שֶׁ  ׁשֶ   ן.ְמַחְמּדְ

ָאְמרוּ י ּפִ ל עַ ד ְועוֹ  ְתַעסֵּ חז"ל,  ׁשֶ ק ַהּמִ
ֲחָלִבי וּ ב, ַחיָּ ת יוֹ ַוֲעָר ם ּבַ ִפְגמֵ ם ּוִמׁשּ י ּדְ
אֹונֵ ם גַּ , ַהּנֶֶפשׁ  ׁשוּ ה ְוזֶ ס, ּבְ ט. מרגלא ּפָ

פִ  ִריסְ "צ הגהי ּבְ עךְ ק "ִמּבְ ת] ַרְחָמנוּ [ ֶנעּבֶ
יקֹוֶר  אַ  יקֹוֶר ן כֵּ ם גַּ א הוּ ס" ֶאּפִ   ס.   ֶאּפִ

ָרשַׁ ר סֹופֵ ם ַהֲחַת ן ָמָר ן ָלׁשוֹ ב)  י ַחיֵּ ת ּפָ
ָר  ּלֹ וז"ל:  ק),חָ ִיצְ א ַויֵּצֵ (ד"ה ה ׂשָ דוּ א ׁשֶ ֶנְחׁשְ

ָראֵ  יל ִיׂשְ כֵּ ם ְקדֹוׁשִ ְפנֵ ל ְלִהְסּתַ יי ּבִ ם ָנׁשִ
ד ְיַאבֵּ ת זֹאה ָהעֹושֶׂ ל כָּ ר ֲאשֶׁ ה, ָחִלילָ 
זֶ  ַעְצמוֹ  לוֹ ס חַ א ּוְבבָ ה ּבָ אן ם, ְוׁשָ ַעד ּכָ
  .ְלׁשֹונוֹ 

יפה מאוד, חלק מהנשים לוקחות חתיכת 
סחורה שחורה ולובשות על המצח לקשט 

וגם זה לא נראה לי טוב,  ,עצמם בזה
דאנשים טועים בזה וחושבים שזה שערות 
עצמם (בספרו משא מלך חלק ז' חקירה י', 
מובא בכנסת הגדולה סימן כ''א, ז', 

 ור''ד רי''ד).ושכנה''ג י
זצ''ל  רבי יוסף חיים זאנענפעלד הגאון  .כז

(גאב''ד ירושלים תובב''א) נשאל אם מותר 
והשיב שלדעתו וודאי אסור ללכת עם פאה, 

(דנראה כשערות של  מפני מראית העין
 עצמה) (דת יהודית כהלכתה בשמו).

זצ''ל (רב אב  רבי יוסף נסים בירלאהגאון   .כח
רושלים) בית דין לספרדים בעיר הקודש י

, שאסור ללכת עם פאהכותב גם כן 
ב יֹוֵסף יורה דעה  ׁשֶ (שאלות ותשובות ַוּיָ

  ראש הישיבה

  ירושלים

אתכבד בזאת לאשר על קבלת הספרים החשובים תרפג: 
  בזאת.אשר קבלתי מכת"ר ואודה לו 

  יישר כוחכם

  סיני אדלר

  מבשרת ציון

  62רח' האירן 
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