
 

  בהמשכים – המערכת דבר

 ברוך בהקדוש בטחונו תולה הוא
 חונםבט תולין העולם רוב כי הוא

, תשועה לו שאין אדם ובבני בממון
 העניים את שרואין הגרם וזה

 ועשירים השפלות בתכלית שהמה
 הוא והעני לעצמן שררה נוטלים

 אדם אין זה ידי ועל, בעיניו כקוץ
 כי הוא ברוך בהקדוש בטחונו שם
 שתולין גוברת היא החנופה כת אם

 שאין שכן ומכל, בעשירים בטחונם
 וגלות המקדש בית חורבן מזכירין

 על שם ואין הגלות ואריכות המר
  .זה על להתפלל לב

 יתברך בהשם הבוטחים  
 בית חורבן על מתאבלים באמת

  המקדש

 הקדוש על בטחונו שם היה ואילו
 עיניו לנגד תמיד היה הוא ברוך

 בית של חורבנו על להתאבל
 כן על. הגלות אריכות ועל המקדש

 שלא בדעתו להשיג האדם צריך
 בטחונו ולתלות ולההגא לעכב

  .הוא ברוך בהקדוש

 ל"הנ דברים ארבעה בזכות  
  אמן בימינו במהרה לגאולה נזכה

 דברים בארבעה הזהיר וכל

 אבותינו שנגאלו לעיל הנזכרים
. גאולתינו את ולקרב למהר יזכה

 גאולה תהיה ראשונה כגאולה
 דברים ארבעה שבזכות אחרונה

 במהרה הגאולה תהיה האלה
  .אמן בימינו

  

ַכר ׂשְ ים ּבִ ָהיוּ  ַצְדָקִנּיֹות ָנׁשִ  ׁשֶ
אֹותוֹ   ִנְגֲאלוּ  ַהּדֹור ּבְ

ְצַרִים ֲאבֹוֵתינוּ  ַכר, ִמּמִ ׂשְ  ּבִ
ים ָהיוּ  ַצְדָקִנּיֹות ָנׁשִ  ׁשֶ

אֹותוֹ  ָרֵאל ָזכוּ , ַהּדֹור ּבְ  ִיׂשְ
ת   ִמְצַרִים. ְלִבּזַ

IN THE MERIT OF 
RIGHTEOUS WOMEN 
OUR FOREFATHERS 
WERE REDEEMED 
FROM EGYPT AND IN 
THEIR MERIT OF 
RIGHTEOUS WOMEN 
WE WILL MERIT THE 
FUTURE REDEMPTION 
(KAV HA YASHAR CH 
82) 

 4סיון                                    דשלח        י"                 ב 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לות:זוכה למעלות היותר גדו

כשעומד בין אנשים שכולם רואים הנשים, כגון שהי'  )א
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 

ראה ניכרת בעת יסוד היראה הוא הנסיון, עיקר הי )ב
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. 

  ."ג)סימן י

כשהוא בינו לבין עצמו, ולפניו נסיון של הסתכלות  )ג
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)

  13הזוהר והר סיני  ספר .13
  14רב דחד יומא יי ספר זוהר בר ב .14
  15ספר סיום הזוהר  .15
  16ספר ים הזוהר  .16
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  בעזרת השם יתברך שמו

אזהרה ובקשה לבנות 
ישראל הצנועות והכשרות  

והנהגות טובות שתתנהג בהם 
אשה כשרה בנוגע בינה לבין 

  בעלה
אמרו חכמינו זכרונם לברכה "אין לך 
אשה כשרה בנשים, אלא שעושה רצון 

  ". 1בעלה
ם (דף סו ע"ב): איתא במסכת נדרי

אחד מבני בבל עלה לארץ ישראל ונשא 
אשה לשם וכו', אמר לה שתביאה לו שני 
"בוציני" שבלשונו של הבעל בבבל היו 
קוראים לדלועים שהיא וואדער מילון היו 
קוראים "בוציני", ובארץ ישראל היו 
קוראים למנורות "בוציני", והביאה לו שני 

ם על מנורות. אמר לה הבעל שתשברו אות
ראש הפתח, שהיו קוראים בבל אריש 
בבא, ונתכון לומר על ראש הפתח, והיה 
שם התנא ששמו היה בבא בן בוטא עמד 
שם ודן את הדין, והלכה לקראתו 
ושברתם על ראשו. אמר לה התנא מה זה 
שעשית? אמרה לו כך צוני בעלי!  אמר לה 
בתי! את עשית רצון בעליך, המקום ירחם 

בנים כבבא. הכוונה עליך ויוציא ממך 
שיהיה לה בנים צדיקים כמו התנא בבא. 
רואים מזה איך שהתנא הקדוש החשיב 
את תמימות האשה שעשתה רצון בעלה 
אפילו על ידי פגיעה בכבודו של התנא, 
והתנא הבין שלא היתה כוונת האשה 
לפגוע בכבודו אלא לעשות רצון בעלה. 
ועל ידי כן נתן לה הברכה שיהיו לה שני 

  ם כמותו. בני
רואים מכאן גדלות האשה שעושה 

  רצון בעלה
בספר הקדוש שבט מוסר פרק כ"ד 

  וזה לשון קדשו:
אם תראה האשה שבעלה  (תנאי ג'): 

ֶבת  ֵפל, כל שכן שאשה נשואה ַהַחּיֶ ָ להבדיל כמו הגוי ַהׁשּ
מעולם  לא עלה על דעתםבכיסוי הראש כדת משה וישראל 

שתהיה לה עזות פנים כזאת ללבוש כזאת פאה חצופה 
  ופרוצה אוי לנו שכך עלתה בימינו! 

משום זה לבד בלי הטעמים האחרים זה גם כן כדאי, וזה  לכן
נדרש שאפילו אלו שהולכים עם סתם פאות פשוטות ורוצים 
להסתמך על היתרים כפויים [למרות שאמותינו לא נהגו כך 

ת], למרות זאת כיון שכבר רואים ורבותינו פסקו אחר
בעינינו שזה גורם לצערינו ללבוש כל מיני פאות פרוצות 
ביותר, בשביל זה לבד ברור שכדאי להוריד את הפאה, כי 
ּלֹות במשפחה, שבדרך כלל נוהגים  ְלֲעֵדי זה, הבנות ְוַהּכַ ִמּבַ
בעניני הלבוש כמו הוריהם, יזכרו תמיד לדורות עולם 

פאות נכריות, ועל זה יסמכו להמשיך שהוריהם הלכו עם 
במנהג זה, בלי להזכר ולהתבונן שבעצם אימותיהם לא לבשו 

  פאות פרוצות כאלו.

נחזור להתייחס במיוחד לדעת העולם ושיחותיהם  עכשיו ה.
שנשמעים מזמן לזמן מהכא ומהתם, חלקם אומרים 
שהעיקר שההתנהגות והמידות יהיו קודם כדת וכהלכה 

ה לבת ישראל, ואם עדיין לא הגיעו למדה זו ובאצילות הראוי
אפילו שהם מקפידים שלא ללכת עם פאה נכרית אין בזה 

  כלום, ובאמת הרבה תירוצים ישנם בזה ואלו הן:

ופירושו הוא  'לא עבירה מכבה מצוה'אומרים  חז"ל א.
שהדברים הרעים שהאדם עושה אינו מבטל את המצוות 

רים שנאמרו לעיל כי שעשה, ולכן אין שום קשר והבנה לדב
בכל מקרה על לבישת בגד צנוע ישולם השכר משלם בלי 
להתחשב בחשבונות צדדיים אחרים, וכמו שמבואר בספרים 
הקדושים באופן ברור שלאחר מאה ועשרים שנה כשנגמר 
קבלת העונשים רחמנא ליצלן על כל העבירות שעשה האדם 

ם כן בימי חייו אז מקבל האדם שכר על המצוות שעשה, וא
היוצא לנו מזה אם עושים תשובה על העבר ומתקנים את כל 
ים לא  ְלבּוׁשִ ִנים שהלכו ּבִ ָ החסרונות, עדיין יפסידו את ַהׁשּ
ְצנּוִעים כי תשובה פשוטה בכוחו למחוק את העבירות, אבל 
אין בכוחו להוסיף מצוות (רק בתשובה מאהבה מצינו ענין 

  זה אבל רק מעטים זוכים לה).

ַדַעת איזה אשה יהודית לזלזל בהפרשת חלה  ַהִאם ב. ָעָלה ּבְ
או בהדלקת נרות או בלברך ברכת הנהנין על מה שהיא 
אוכלת כל זמן שאינה נוהגת במידות טובות ועדינות, אלא 

שזה דבר המובן מאיליו שאי אפשר לומר שכיון משום 
שמשום איזה טעמים וסיבות רבת העזובה במצוות שונים 

 מו יותר שום מצוה ויתנהגו כגוי גמור?בשביל זה לא יקיי



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ספר זכרוןמ

ֵעיָניו"   "ְוטֹוָבה ֲאִני ּבְ

ילדיה  11סדר יומה היה עמוס מאוד בגידול 
בלעה"ר, ובעשית חסד, ובכל זאת, לא התישבה 
לארוחת בוקר לפני אמירת ברכות השחר. 
והקדישה זמן לברך כל ברכה בקול ובכוונה, כדי 
שיענו "אמן" אחריה. הקפידה על ברכת "אשר 
יצר" לברכה מילה במילה. ולא פסחה על י"ג "אני 

  מאמין".

החזיקה מעמד בזכות אמונתה ובטחונה בה':
14רבות רעות שבעה נפשה מהמחלה הנוראה, 

שנה של יסורים, ניתוחים וטיפולים שונים 
ומשונים, והיא קיבלה את כל מכאוביה באהבה, 

יה את הדין. כמה וכמה פעמים והצדיקה על
שאפסה כל תקוה, הרופאים לא נתנו סיכוים והיא 
באמונתה האיתנה לא ויתרה, ופעם אחר פעם 

  ניצלה בכוח אמונתה ובטחונה בה'.

  הנס הגלוי של הרשב"י זי"ע
לפני כשנה ומחצה היתה צריכה לעבור ניתוח 
קשה, ולהבחל"ח כ"ק האדמו"ר שליט"א נסע 

ע, וחילק שם קונטרסים וספרים לציון הרשב"י זי"
מהזוהר הקדוש, ואחר השתטח על הציון הקדוש, 
וכה התפלל וביקש מהרשב"י זי"ע ואמר: רבי 
שמעון אני מוכן לסבול בזיונות בשבילך אנא 
תעתיר ותבקש מלפני כסא הכבוד שתתבטל 
הגזירה, ואם ח"ו חייבים לעבור את הניתוח כי כך 

שלא ימצאו כלום עלתה לפניו יתברך, לכל הפחות 
ושלא ישאר מהמחלה, ולאחר מכן נסעו לבית 
חולים עם אחת מבנותיה הרבניות, והאדמו"ר 
אמר להם, תראו שהרופא לא ימצא כלום, והכל 
יהיה נקי, בזכות הרשב"י, ולאחר מכן נכנסה 
הרבנית לניתוח מסובך, שהיה צריך לקחת הרבה 
שעות, ואחרי שעה וחצי יצא הרופא המנתח ואמר, 
שאינו יודע למה עשה ניתוח, כי לא מצא כלום, 
ולא ביקש כסף על הניתוח, וזה ממש נס ומופת 
מהרשב"י זי"ע, ובאמת סבלה הרבה מהמחלה 
בעיקר בחו"ל, ופה בארץ ישראל היתה לה מנוחה 
כחמש שנים, בזכות קדושת ארץ ישראל, רק 
באחרית ימיה חזרה המחלה, ואכלה בה, ובוודאי 

כדי שתעלה לגנזי מרומים נקיה  הזדככה ביסורים,
  המשך בגליון הבא.                                            וזכה

  המשך מגליון קודם

השערות שיראה כמו הפריצות וזה ודאי 

כמו שאיתא בדברי חיים  אסור מן התורה

חלק א' ל. (בסוף ספר שערי טוהר הלכות 

 נדה).

זצ''ל, (מגדולי  י'רבי אברהם פלאגהגאון  .ב

מביא בספרו הפוסקים י ספרד) חכמ

, ומסיק שם אחרי כן: האוסרים פאה נכרית

מובן מאליו שבמקומותינו לא שמענו ולא 

ראינו המנהג הלזה שנשים הולכות עם פאה 

ואם יש אחת בעיר הרי שהיא נכרית, 

(ברך את  פורצת גדר וח''ו שילמדו הימנה

יפת אברהם בחקותי, מובא בשדי חמד אס

 מערכת צ'). דינים

זצ''ל (בן בתו  רבי אברהם תאומיםהגאון  .ג

של הגאון רבי יעקב מליסא בעל חוות דעת 

המנהג שנשים הולכות עם זצ''ל) כותב: 

הננו לאשר בזה את קבלת הספר תרנח: 

אנצקלופדיה לכשרות יישר חיליה לאורייתא. ויזכה 
  להגדיל תורה ולהאדירה.

  רב שכונת אזורים, נתניהדוד חפוטא, בברכת התורה, 

אכילת  הריני לאשר בזה קבלת הספר החשובתרנט: 

התרנגולים וכו' של כבוד הרב גרוס שליט"א. בכבוד 
  רב

  גורדון ג פתח תקוהישראל שרעבי, 

  




