
 

  בהמשכים – המערכת דבר

ֵאיכּות ְוַכּמּות,  ּבְ

ַכּמּות, ֲאִכילֹות  ּבְ

ַזִית ֲחִזיר הּוא ַרק  ּכְ

ה ַאַחת, ְוַעל  ֲעׂשֶ לֹא ּתַ

ּנּוי ְוִחּלּוף ִמְנָהִגים  ׁשִ

ּמּות הּוא עֹוֵבר  ִהְתּדַ ּבְ

ה,  ֲעׂשֶ ה לֹא ּתַ ּמָ ַעל ּכַ

י לֹא  ּוְבֵאיכּות ּכִ

ה ֵה  ה ָהֵאּלֶ ֲעׂשֶ ה ּתַ ּמָ

ֲאִביָזַרְייהּו ְדַעבֹוָדה 

ָזָרה ְוֵיׁש ָסֵפק ִאם 

ְכָלל ֵיָהֵרג ְוַאל  ֵאיָנם ּבִ

  ַיֲעבֹור.

אנחנו ממשיכים את 
הסריה שופר משיח עלון 
מדריך לצניעות בישראל 
על צניעות, והחרם, 
והאיסורים עם חתימות 

גדולי  120-של יותר מ
ישראל על האיסור 
הנורא שיושבים אנשים 

וזה  -לי מחיצה ונשים ב
ממש בתי זונות 
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:

ּוֶבֱאֶמת ְלִפי חֶֹמר 
א ָהָיה ָראּוי  ַהּנֹוׂשֵ
ָלֵצאת ֲעבּור ִעְנַין ֶזה 
א  ְמּתָ ֲחָרמֹות ְוׁשַ ּבַ
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-401ענף ה'  1-1000' חלק אעל הזוהר הקדוש ספר 

500  

  401ספר חבל על כל רגע .401
  402ספר הקדמת כוח הזוהר .402
  403ספר תשובת הרשב"י .403
  404ספר נפלאות הזוהר .404
  405י ספר גאולת הרשב".405
  406ספר במחיצת הרשב"י .406
  407 מפעלות הזוהרספר .407
  408 אור הרשב"יספר .408
  409 הזוהר וערב רבספר .409
  410ספר זכותא דרשב"י .410
  411ספר שער התיקונים .411
  441215בר יוחאי -ספר שירה וזמרה.412
  413ספר תהילות הזוהר .413
זוהר סדר  -ספר א ספר הערב רב והמסתעף .414

  414 בראשית
זוהר סדר  - בספר ספר הערב רב והמסתעף .415

  415שמות 
זוהר סדר  - גספר ספר הערב רב והמסתעף .416

  416ויקרא 
זוהר סדר  - דספר ספר הערב רב והמסתעף .417

  417במדבר 
זוהר סדר  - הספר ספר הערב רב והמסתעף .418

  418דברים 
תיקוני זוהר  - וספר ספר הערב רב והמסתעף .419

419  
חדש זוהר  - זספר ספר הערב רב והמסתעף .420

420  
עץ חיים  - חספר רב והמסתעף  ספר הערב.421

  421 ל"להאריז
שער  - טספר ספר הערב רב והמסתעף .422

  422 ל"הגלגולים להאריז
שער  -ספר י ספר הערב רב והמסתעף .423

  423 ל"הפסוקים להאריז
ספר  - ספר יא ספר הערב רב והמסתעף .424

  424 ל"הליקוטים להאריז
ספר עץ  -ספר יב ספר הערב רב והמסתעף .425

  425 ל"הדעת טוב להאריז
שאר כתבי  -ספר יג ספר הערב רב והמסתעף .426

  זוכה למעלות היותר גדולות:

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

, 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   )לה
הוא אינו מביא האדם לנסיון, הנסיון, והקדוש ברוך 

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)

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



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ּום  י ָהעֹוָלם, ּוִמׁשּ ֵסֶתר ַמֲעׂשֵ ים ּבְ ם ְמֻמּנִ ְוֻכּלָ
ְך,  ֵהר ּכָ א ָאָדם ְלִהּטָ ִעים אֹותֹו  -ּבָ ְמַסּיְ

יף אֹותֹו  ל ַרּבֹו ַמּקִ ּיּוַע ׁשֶ ִמְלַמְעָלה, ְוַהּסִ
ָמר וְ    . ִנְקָרא ָקדֹוׁש ְוִנׁשְ

דף קמב ע''א: -ובזוהר פרשת תולדות 
א  ָאָדם ּבָ יָון ׁשֶ ּכֵ בלשון הקודש: ... ׁשֶ

ִעים לֹו.  אי ְמַסּיְ ֵהר, ַוּדַ ק ְלִהּטָ ּוָבֶזה ִיְתַחּזֵ
ּלֹא  ק ּבֹו, ׁשֶ ע לֹו, ְוִיְתַחּזֵ הּוא ְיַסּיַ ''ה ׁשֶ ּבָ ּקָ ּבַ

ַאֵחר. ּוִמ  ְטחֹונֹו ּבְ ים ֶאת ּכֹחֹו ּבִ ְך, ָיׂשִ ּום ּכָ ׁשּ
ה ִלּבֹו  ֲעׂשֶ ּיַ ְלָבָבם. ׁשֶ עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ּבִ
ה ַהּזֹו  ִסּלָ ּמְ א ּכַ ִלי ִהְרהּור ַאֵחר, ֶאּלָ ָראּוי ּבְ ּכָ
ִריְך,  ּצָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֶבת ַלֲעבֹר ּבְ ֶ ִהיא ִמְתַיׁשּ ׁשֶ

ם.  ְך ּגַ   ּכָ

לכן אם תלמד בכל יום את השיעור 
ור גלוי האמת לדהיומי של הספר 

שהוא תמצית ממה שכתוב בזוהר  האחרון
הקדוש ובכל כתבי האריז"ל וספרי בעל 
שם טוב והגר"א זיע"א, שכתבו על זה 

א  יותר משלש מאות פעמים, ה ּבָ ְוָאז ַאּתָ
ִעים לֹו. אי ְמַסּיְ ֵהר, ַוּדַ   ְלִהּטָ

ראה בספר זוהר דעת דף ס"ג שמביא 
מספר דרך הנשר,  (ומובא ג"כ בספר 

  שיחות דף ע"ב) וז"ל: -שמרו משפט 

כתב בספר דרך הנשר בשם הגאון ר' 
יצחק ראב"ד ווערבא שהה"צ ר' עקיבא 
יוסף שלעזינגער ז"ל (חתן הגה"ק ר' הלל 
מקאלאמייא זצ"ל) כתב בספרו שמרו 
משפט שבשנת כת"ר לפ"ק בערב פסח בא 
לבית חותנו איש אחד מאזיען בשם ר' 
אליעזר ב"ר שמעון ממדינת טיבעט 

יאפאן וחינא) ודבריו הי' רק  (שבוא בן
בלשה"ק ובקשתו הי' מחותנו הה"ק ר' 
הלל זצ"ל להיות אצלו פסח בלבד, ורק 
בתנאי זה כי הסדר יעשה הוא בעצמו על 
שלחן מיוחד לו, והוא יתן לו המצות וצרכי 

ולא אכל בליל הסדר, ונרצה לו, והי' כן, 

  פאה?!...

ם, הסבא וחוץ מזה שיש עשרים וארבעה גדולי ישראל שהם אוסרי 
שלי הגאון רבי שלום מרדכי ז"ל הרב מבראז'ן הגאון הגדול פוסק 
(שו"ת דעת תורה או"ח סימן ע"ה סעיף ב) שאסור לדבר דברי תורה 
ואסור לברך ברכה כנגד פאה נכרית (כי יש לפאה דין ערוה וכתוב 
בתורה לא יראה בך ערות דבר) ורק אם עוצמים את העיניים יש 

  להקל, לא יותר!

  לא אומר פסק הלכה, תאמר כן מותר מותר מותר, אבל ככה?! אני 

  פאה נכרית שיראה לא כמו פאה, כמו בחורה?!  

  זה חציפות יוצאת מן הכלל!, 

פסק הלכה מישהו מדורי דורות עד  מי יכול להראות לי, תחפשו
למדן שיביא לו פסק כזה שמותר  הדור הזה, שיביא איזה מישהו

  מו בחורה, חוצפה!!!ללכת בפאה נכרית להראות כ

והאשה הזאת עומדת בערב שבת, מדליקה נרות, וקודם הדלקת  
הנרות היא אומרת תפילה להקב"ה אי וי גיוואלד! היא מתפללת 

  להקב"ה?!

ה!! "מסיר אזנו משמוע תורה גם - ב-ע- ו-הרי התפילה שלה ת 
  תפילתו תועבה"

אם אדם מסיר את אזנו מלשמוע אל גדולי ישראל, משמוע אל  
ההלכה, משמוע אל המוסר, משמוע אל ההגיון, משמוע אל 

  גם תפילתו תועבה! הקב"ה יקבל תפילה כזאת?!  - דברי תורה

בודאי לא! אבל עכשיו בעידן הזה, במגיפה השחורה רח"ל הזאת, מי 
  יודע איזה פורענות דופק בדלת רח"ל, ואח"כ יצאו יאמרו תהלים.. 

את מוכרחה להיפסק. ואני איזה מן חוצפה?! הרי פשוט, מגיפה הז
מקוה להשם יתברך שאם ירצו אברכים יקחו את זה על כתפיהם, 

ת נעשה ונצליח, ובזכות זה בודאי "יזכו בזה את הרבים, בעזהי

ה יציל אותנו ויושיענו וישמרנו ונגיע לכל טוב, ולביאת משיח "הקב
  צדקינו בגאולה השלימה.

  הכל עניין של כסף :

 כשר הפאות שמספרת פיאתנית לשעבר:דברים כואבים בעניין ה
להבין מה זה חילול השם!נקודה שנייה היה  הכל עניין של כסף...

ביקשו  באמת העניין הזה של הכשרות. הם(הנשים שבאו לקנות פאה)
את הכשרות והם רצו לדעת שיש כשרות, אני יכולה לומר מעניין אישי 

עד כמה ההכשר שכנראה הבורא עולם הכניס אותי לנסיון הזה, להבין 
  הבד"ץ הזה זה הכשר של יצר הרע במלא מובן המילה.

הוא איש של שיא הבהמה שבעולם  - כי בעל העסק שלי הוא אדם  
זאת אומרת זה אדם שהוא מגדיר את עצמו בתור אדם איש בהמה 
ממש, הוא מתעסק עם דוגמניות, עם פרוצות, עם אנשים שבכלל 

 רוצות ועם בית יעקב... זה זהבכלל... זה מצחיק, עם דוגמניות עם פ
ודה שהפריע לי. זאת אומרת איך הוא נק עוד היה גם זה, מגוחך קצת

משווק בדיוק את הפיאות לשלשה אנשים?! זה גם הציק לי. אבל 
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ַיֲערוֹ ן יֹוָנָת הר"ר  רּושׁ ק ב' ֵחלֶ ( ְדַבשׁ ת ּבְ , ט') ּדְ
ֲעוֹונוֹ  י ֵתינוּ ּבַ רוּ ל כָּ ם ָהַרּבִ ע ָהַר ר ֵיצֶ י ּגֵ
ֲעָריוֹ  לוּ י ְיֵד ל עַ ת ּבָ ּכְ ה זֶ י ְיֵד ל ְועַ ת, ִהְסּתַ

וֶ  ַמְלַאךְ  ּוְלָכךְ ת ָהֲעֵברוֹ ל ְלכָ א בָּ  ת ַהּמָ
פִ ם, ֵעיַניִ א ָמלֵ  לוּ י ּכְ ּכְ ם ָהָאָד ת ִהְסּתַ

ַחיָּי   ו.ּבְ

ָרשַׁ ר סֹופֵ ם ַהֲחַת ן ָמָר ג)  ית ּפָ ֵראׁשִ ת, ּבְ
הַ  מָ ּבַ ָאְמרוּ  ה זרע כ')ֲעבֹוָד (חז"ל  ָאְמרוּ ה, ְקּדָ

וֶ  ַמְלַאךְ ל עַ ו ָעָלי ּלוֹ ת ַהּמָ ּכֻ ם ֵעיַניִ א ָמלֵ  ׁשֶ
עַ  ִטיָרתוֹ ת ּוִבׁשְ ה ְלַמְעלָ ד עֹומֵ ם ָאָד ל שֶׁ  ּפְ

לּופָ  ְוַחְרּבוֹ ו ֵמַראׁשֹוָתי ָידוֹ ה ׁשְ ל שֶׁ ה ְוִטּפָ  ּבְ
לּויָ ה ָמָר  יוָ , ּבוֹ ה ּתְ ַהחֹולֶ ן ּכֵ ה ֹואֶ רה ׁשֶ

ְעֵזעַ  אֹותוֹ  י ּופֹוֵתחַ  ִמְזּדַ ְלתֹוךְ  ְוזֹוְרָקהּ ו ּפִ
י נָּ ו, ּפִ נָּ ת, מֵ ה ִמּמֶ נָּ , ַמְסִריחַ ה ִמּמֶ ה ִמּמֶ

ָני אןת, מֹוִריקוֹ ו ּפָ ה ְוָלּמָ  ֵאיךְ ה ְוָקשֶׁ . ַעד ּכָ
"ן מהר"ק הגהץ ְוֵתֵר ם, ֵעיַניִ א ָמלֵ 

עַ ר זצ"ל, ַאְדֶלע ָהָאָד י ְיֵד ל ּדְ ר עֹובֵ ם ׁשֶ
אל עַ ן ִליְצלָ א ָמנָ ַרחֲ  ְולֹא ל: "שֶׁ ו ַהּלָ

ַעְצמוֹ ת אֶ א ּוְמַטּמֵ ם", ֵעיֵניכֶ ' ְוכוּ  ָתתּורוּ 
לּויוֹ  ּכְ ִהְסּתַ זֶ ת, ֲאסּורוֹ ת ּבְ ם ֵעיַניִ ן נֹוֵת ה ּבְ

הוּ ע ָהַר ר ַליֵּצֶ  וֶ  ַמְלַאךְ א ׁשֶ ה ּוִמזֶּ ת ַהּמָ
ֵאּלוּ ם ֵמֵעיַנִיים, ֵעיַניִ א ָמלֵ ה ַנֲעשָׂ 

לוּ  ּכְ ִהְסּתַ ְמקֹומוֹ  ׁשֶ ָאסוּ ת ּבִ כֵּ ר ׁשֶ ל, ְלִהְסּתַ
נֵ  ְעֵזעַ ה זֶ י ּוִמּפְ יוָ ם, ָהָאָד  ִמְזּדַ הוּ ן ּכֵ א ׁשֶ
הוּ ה רֹואֶ  ַר א ׁשֶ ֲעוֹונֹוָתיה זֶ ת אֶ ם ּגָ ַעד ו, ּבַ
אן ַת ן ְוכֵ . ּכָ דֹושׁ ב ּכָ ַיֲערוֹ הרר"י  ַהּקָ ת ּבְ

רּושׁ ק ב' ֵחלֶ  ְדַבשׁ  ַנחַ "א וחידט'  ּדְ ל ּבְ
ָרשַׁ ם ְקדּוִמי ית ּפָ ֵראׁשִ   ת.ּבְ

י ָצִריךְ ם ָהָאָד ד)  ֲהִליָכתוֹ ר, ְלַהּכִ ץ ַלחוּ  ׁשֶ

 סימן ב').
זצ''ל  רבי יוסף צבי דושינסקיאהגאון   .כט

(גאב''ד חוסט, וירושלים עיר הקודש) כותב 
שהמנהג הוא לא ללכת עם פאה, ולכן הרי 

(שאלות ותשובות מהרי''ץ  זה איסור תורה
 סימן קכ''ז).

זצ''ל (אב בית דין  בי יוסף ראזיןרהגאון   .ל
 שיש איסור מראית העיןטעלז) כותב: 

 (עדות ביהוסף כ''ט ענף ג').
זצ''ל (בעל  רבי יוסף שאול נאטאנזאןהגאון   .לא

מחבר ספר שאלות ותשובות שואל ומשיב) 
(מגן  שיש איסור מראית העיןכותב: 

גבורים אורח חיים סימן ע''ה, עיין שם 
 ים).באלה''מ, ובשלטי הגבור

 רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאםהגאון   .לב
זצ''ל (בעל מחבר ספר דברי יחזקאל) כותב: 

נתקבל הספר נפש ישעי' ויהי זה תועלת לזיכוי תרפד: 
  הרבים

  בכבוד רב

  תודה וברכה

  המצפה לישועה

  יעקב בהגרצ"י אדלשטיין

  רב דרמת השרון

ברצוני להודות לכם מאוד על הספר החשוב "נפש תרפה: 
ו להפיץ מעיינותיכם חוצה ולזכות הרבים ישעיה" יה"ר שתזכ

  עוד ועוד 




