
 

  בהמשכים – המערכת דבר

לח''מ ִסיָמן קצ''ז ְוֶזה 
ּלֹא ִיְהֶיה  ְלׁשֹונֹו ׁשֶ
ַלַע''ז  ֵמַהלֹוַעִזים ּבְ
ל ּתֹוָרה  ְוָאסּור ְלַקּבֵ

יו ּוְכַמֲעִמיד  ִמּפִ

ֵהיָכל ה',  יָרה ּבְ ֲאׁשֵ

ְמעּו)  יָלא ִיׁשְ ּוִמּמֵ

י  ֻפְמּבִ ינּו זֹאת ּבְ ְוָעׂשִ

ִקּבּוץ  ּוְבַפְרֶהְסָיה ּבְ

דֹוֵלי ֲחָכִמים  ַווַעד ּגְ ּוּבְ

י ֵהיָכא דלפול  ּכִ

באורני [באודני 

ה לֹא באוזני] ּוֵמַעּתָ 

ִיְהֶיה ְצִריִכים ִיְרֵאי ה' 

ה  ה ְוַכּמָ ַכּמָ ּבְ ׁשֶ

ְקִהּלֹות לשו''ת 

רֵֹתיֶהם  ְלָהִריץ ִאּגְ

ִנים ֵאיְך ַיֲעׂשּו  ָלַרּבָ

''ל: ִעְנָיִנים ַהּנַ   ּבְ

אנחנו ממשיכים את 
עלון  הסריה שופר משיח

מדריך לצניעות בישראל 
על צניעות, והחרם, 
והאיסורים עם חתימות 

גדולי  120-משל יותר 
ישראל על האיסור 
הנורא שיושבים אנשים 

וזה  -ונשים בלי מחיצה 
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.

 23לכבוד שבת                           חקת        ג' תמוז                                                        



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  426 ל"האריז
ספר מגלה  -ספר יד ספר הערב רב והמסתעף .427

  427 עמוקות על התורה
ספר מגלה  - ספר טו ספר הערב רב והמסתעף .428

  428 עמוקות פרשת ואתחנן
מנהגי הדור  -ספר הערב רב והמסתעף טז .429

  429האחרון 
רב  מנהגי הערב -ספר הערב רב והמסתעף יז .430

  430והסטרא אחרא 
על פי ספרי  -ספר הערב רב והמסתעף יח .431

  431קבלה 
  432מספר של"ה  -ספר הערב רב והמסתעף יט .432
מספרי הרמח"ל  -ספר הערב רב והמסתעף כ .433

433  
מספרי  - ספר הערב רב והמסתעף כא .434

   434המקובלים 
מספרי  - ספר הערב רב והמסתעף כב .435

  435המקובלים 
ספרי הר"מ מ - ספר הערב רב והמסתעף כג.436

   436 משקלאוו
רבי יצחק אייזיק  -ספר הערב רב והמסתעף כד .437

   437חבר 
רבי יצחק  -ספר הערב רב והמסתעף כה .438

  438אייזיק חבר 
רבי יצחק אייזיק  - ספר הערב רב והמסתעף כו .439

  439חבר 
  440 -ספר הערב רב והמסתעף כז .440
  441 -ספר הערב רב והמסתעף כח .441
  442 -ספר הערב רב והמסתעף כט .442
  443 -ספר הערב רב והמסתעף ל .443
  444 - ספר הערב רב והמסתעף לא .444
  445 - ספר הערב רב והמסתעף לב .445
  446 -ספר הערב רב והמסתעף לג .446
  447 -ספר הערב רב והמסתעף לד .447
  448 -ספר הערב רב והמסתעף לה .448
  449 - ספר הערב רב והמסתעף לו .449
  450 -ספר הערב רב והמסתעף לז .450
  451 -לח  ספר הערב רב והמסתעף.451
  452 -ספר הערב רב והמסתעף לט .452
רבי שלמה יהודה  -ספר הערב רב והמסתעף מ .453

  453שווייצער 

  זוכה למעלות היותר גדולות:

ן אנשים שכולם רואים הנשים, כגון שהי' כשעומד בי  )לז
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   )לח
הנסיון, והקדוש ברוך הוא אינו מביא האדם לנסיון, 
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)

ו לבין עצמו, ולפניו נסיון של הסתכלות כשהוא בינ  )לט
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)



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אני כותב כי שקר שנאתי, והנה האיש הזה 
דברתי עמו בד"ת ביו"ט והוא רצה רק 

ובו דרש בלימוד הפייט של ר"א הקליר, 
וכו' עם עמקות אשר לא  על דרך האמת

היה מוחי סובל, בשרשי הגלגולים, ועל 
דרך זה גילה לי הנשמות של דורינו, 
ואמר כי הראשונים מן לועזים בלע"ז 
המה באו בגלגול מן דור של כת ש"ץ 
ימ"ש, כאשר נכשלו עם חצונים ובאו 

  .לחיצונים

מספר האבי"בואעתיק ממקצת 
דלר רבי נתן אמהנוגע לדעת בדורנו וז"ל: 

ותלמידו רבי משה סופר מפ"ד מקובלים 
בנסתר, רבי נתן אדלר רצה לפסול 
השוחטים דפפד"מ, ולהכניע חותם 
הסטרא אחרא ששורה על שוחטים 

בסוד על חרבך תחי' וגו',  פסולים
ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך 
הסמ"ך מ"ם העמיד עליו רודפים קצבים 

  והוצרך לברוח מפ"ד.

ימסניץ מפ"ד כתב ועל רבי משולם ט
ועל הנודע ביהודה כתב עינו  - נשמת שרף 

ועל מדינת מעהרן פיהם  - כעין חשמל 
כתב נחתם היא עם חותמו של ס"מ ר"ל, 
וישמור עצמו כל בעל נפש לעבור שם 

  (ואין לך דבר שעומד בפני התשובה).

ובעיר פראג כל זמן שהיה הנודע 
ביבודה בחיים לא היה יכול הס"מ להיות 

בדוחק בבחינת אורח ועכשיו  שם, רק
מולך שם, ותחלת הקלקול יצא על ידי חזן 

ועל בתי כנסיות אלו כתב  - וקאה"ר וכו' 
שם כל תפלתם בהם תועבה כמו אשר 
ם  מתפלל בבית הכבוד, וגרוע יותר כי ׁשֵ

ם] ֵ ם [ַהׁשּ   .אשר מזכירין ׁשָ

ועוד זאת הי' לי לפלא, כי בבית מורי 
ל חמי [זה הצדיק הקדוש רבי הל

מה לעשות בעולם כאילו גמרתי את התפקיד שלי איתך ואם אני 
זוכרת את המלחמה העצומה הזאת היא איך שהיה לי וברוך השם 

  קדוש ברוך הוא באמת עם המון תפילה עזר לי להתגבר על זה.ה

  "הפאה שלך פשוט מהממת!

  אוהבת מחמאות? מי לא? 

ש"ח,  2,000ש"ח,  1000השאלה כמה את מוכנה לשלם בשביל זה. 
  ש"ח ויותר.  5,000אפילו 

  אך האם היית מוותרת על חלקך לעולם הבא בשביל זה? 

  מה פתאום! זה כבר מחיר כבד מדי.

דעי לך שאת המחיר הכבד כבר שילמת ברגע שיצאת לרשות הרבים  
  בפאה. 

  מחטיאי הרבים אין להם חלק לעולם הבא!

גם אם לא תמשיכי לקרוא את השורות הבאות, אין זה משנה את  
  העובדה שאת מחטיאה את הרבים.

גם אם הרבי שלך פסק שמותר, וגם אם בעלך מתעקש, זה גם לא  
  מחטיאה את הרביםמשנה את העובדה שאת 

. האם היית מכניסה לביתך עוף שמאות פוסקים קבעו שהוא טרף 
  ורק כמה פוסקים בודדים קבעו שהוא כשר?

מדוע דווקא בעוון החמור של עריות והחטאת הרבים משדלנו היצר  
  להתעלם ממאות פוסקים גדולי עולם?! 

ט כל יציאה שלך לרשות הרבים בפאה, כל הבטה בך בוראת לך פרקלי
  מלאך חבלה. - רע 

  וכל מלאכי החבלה שנבראו ממך מחכים ליום פיקדונך להיפרע ממך!  

  את מסלקת שכינה מעם ישראל!

  את מביאה מחלות, פיגועים ואסונות!  

  את גורמת לגלות השכינה!

  את מעכבת את הגאולה! 

  כן, את!  

וכל התהלים והמצוות שלך לא יעזרו לך כנגד החטאת הרבים וחילול 
  השם.

כל התורה של בעלך הולכת לסטרא אחרא כשאת מחטיאה את  
  הרבים בפריצותך. 

גם אם כל השכונה הולכת כך אין זה משנה את הדין אצל מלך מלכי 
  המלכים.

את יכולה להיות בטוחה שכל התירוצים שלך לא יעמדו לך ביום הדין. 

לסיכום, תתעוררו! לא משנה כמה רבנים יפסקו שאסור וכמה יפסקו 
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זצ''ל (בעל  רבי יעקב ארענשטייןהגאון   .לד
מחבר ספר ישועות יעקב) כותב: יכול להיות 

(ישועות יעקב איסור תורה ללכת עם פאה 
 סימן ע''ה ג').

זצ''ל (בעל  וסקירבי יעקב דידאוהגאון   .לה
מחבר ספר באר יעקב, מגדולי ירושלים עיר 

אפילו הפאות שרואים הקודש) כותב: 

עליהם שזה פאה ולא שער, מכל מקום אם 

ּה לא הולכת כן, אסור לבתה או נכדה  ִאּמָ

ללכת כן, אבל הפאות שנראות כשער הם 

(בספרו מחניך קדוש סי' ז', אסורות לכולם 
ראית העין במקור הקדושה דמוכתב שם 

שמביא לידי גילוי עריות חמור משאר 

וכדאיתא בעבודה זרה איסור דמראית העין 
 י''ב).

זצ''ל (נכד בעל קרבן  רבי יעקב וויילהגאון   .לו

הנני שמח להודיעך שקיבלנו את כול הספרים תרפז: 
  ששלחת ונהנינו מזה. תאריך ימים על מלאכתך כן יהי רצון.

  בכבוד רב

  ובברכת התורה

  דוד מלול

הנני להודות על קבלת הספר נפש ישעיה על תרפח: 
  ת המדרשמאכלות אסורות הספר יוכנס בע"ה לבי

  בשם גבאי אוצר הספרים

  שליד הישיבה 

  קרית חנוך מבשרת ציון

ֶנֶסת ְוִניָסה  ֵבית ַהּכְ יעּוִרים ּבְ ִ ַלׁשּ
ם ָאַהב  ִלְהיֹות ְיהּוִדי טֹוב, ַאְך ּגַ

ה, ְוָאַמ  ר ְלַעְצמֹו ֶאת ָהעֹוָלם ַהּזֶ
ְטַען  ּיִ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ֲחִצי ֲחִצי, ְוָכְך ּכַ
ָהָיה לֹו ֵיֶצר  ל ַמְעָלה, ׁשֶ בבי"ד ׁשֶ

ל  דֹול ְמאֹד ׁשֶ ים  10ָהַרע ּגָ ֲאָנׁשִ
ָרָצה ִלְלמֹד, ִהְפִריַע  ה ׁשֶ ַיַחד, ְוַכּמָ ּבְ
ָבר, ְולֹא ָנַתן לֹו ְמנּוָחה.  ַעל ּדָ לֹו ַהּבַ

ה וְ  ּמָ ָבר ּכַ ָעִמים הּוא ִניָסה ּכְ ה ּפְ ַכּמָ
ּדֹות  ר ַעל ַהּמִ ּבֵ ְולֹא ִהְצִליַח ְלִהְתּגַ

טּור. ּפָ אי ׁשֶ ַוּדַ ּלֹו, נּו ּבְ   ׁשֶ

ַמְעּתָ ַעל  יֹאְמרּו לֹו: "ׁשָ
ם לֹו ָהיּו  ָך, ּגַ ּלְ ְמעֹון ֶהָחֵבר ׁשֶ ׁשִ
אֹוָתם ִנְסיֹונֹות, ְוִהְצִליַח ַלְחזֹר 
יק  ְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ְוִלְהיֹות ַצּדִ ּבִ

ַמד זֹוַהר ֲא  ּלָ ְזכּות ׁשֶ י, ּבִ ִמּתִ
ד ִיְזַעק  ָכל יֹום". ִמּיַ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ
ל, ֲאִני לֹא  ְויֹאַמר: "ֲאִני לֹא ְמֻקּבָ
ְדֵרָגה ַהּזֹאת, לֹא ָרִאיִתי  ּמַ ּבַ
י לֹוֵמד זֹוַהר.  ּלִ ֵמעֹוָלם ֶאת ָהַרב ׁשֶ
ְדָרׁשֹוָתיו  ְוַגם  לֹא ָאַמר ָלנּו ּבִ

ָבר ִלְלמֹד זֹוַהר". יֹאְמר ּו לֹו: "ֲהֵרי ּכְ
דֹולֹות  ְרסֹומֹות ּגְ ָכל ָהָאֶרץ ּפִ ָהָיה ּבְ
דֹוׁש, ְוַעל  ִבים ִלְלמֹד זֹוַהר ַהּקָ ַחּיָ ׁשֶ
ֶצר ָהַרע  ִלים ֵמַהּיֵ ָידֹו ִנּצָ
ִהינֹום. ְוִכי לֹא ָקָראָת ִעּתֹון?  ּוֵמַהּגֵ
רּוץ"! יֹאַמר: "ָאז  ו ֵאין ְלָך ּתֵ ַעְכׁשָ

זֶּ  י ׁשֶ ְבּתִ ה ְסָתם ַהְמָצָאה ָמה? ָחׁשַ




