
 

  בהמשכים – המערכת דבר

ּנֹות  ְלַהְחִליף ּוְלׁשַ
ית  ְנָין ּבֵ מּות ּבִ ַתְבִנית ּדְ ּבְ
יֹות  ַעׂשִ ֶנֶסת, ּוּבְ ַהּכְ

ל, וּ  יָמה, ִמְגּדָ ִבְנַין ּבִ
ין ֶעְזַרת  ּוִבְמִחיָצה ּבֵ
ים,  ים ַלֲאָנׁשִ ָנׁשִ
ּנּוי  ה, ְוׁשִ ּוְבַהֲעָמַדת ֻחּפָ
ִליַח ִצּבּור, ְוִעם  סּות ׁשְ ּכְ
דּוִעים  אֹוָתן ְנָעִרים ַהּיְ
ָאר  נָֹעִרים, ּוִבׁשְ ַהּמְ
ֶנֶסת  ית ַהּכְ ִמְנָהֵגי ּבֵ
הּוִגים  ה ַהּנְ ִפּלָ ְוִנּגּוֵני ּתְ

ָכל ּתְ  ָרֵאל ּבְ פּוצֹות ִיׂשְ
ַנת  ּוָ ֶדם ַקְדָמָתּה) ּכַ ִמּקֶ
ָיָצר ָהַרע ּוַמְלָאָכיו 
ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים  ִמׁשְ
ֲעִליל ַרק  ִנְרֶאה ּבַ

ר  ּמֹות ּוְלִהְתַחּבֵ ְלִהְתּדַ
ָאר ִנימּוִסי  ּוְלִהְתָעֵרב ִלׁשְ
תֹות ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ּדָ
ּוְלַהֲחִליׁש ְוַלֲעקֹור 

ָלן  ָדת ַרֲחָמָנא ִליצְ 
ֵעין  ְרֶאה ּבְ ּנִ מֹו ׁשֶ ַיֲהדּות ּכְ
ה ְמקֹומֹות ִלְפֵני  ַכּמָ ּבְ

ִנים ַמה ָהיּו.   ֵאיֶזה ׁשָ

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

גדולי ישראל  120- מ
על האיסור הנורא 

 11ב                 קרח        כ"א סיון                                  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  171ספר הזוהר וסגולותיו .171
  172ספר זוהר הישועה חלק א .172
   173ספר זוהר הישועה חלק ב .173
  174ספר פאה נכרית .174
  175ספר סולם הזוהר .175
   176ספר זוהר המגן .176
  177ספר זוהר התעוררות .177
  178ת התוכחה וספר מצו.178
  179ספר קול השחיטה .179
  180ספר ציצית כהלכתו .180
  181לים טבת ספר זוהר תה.181
  182ספר זוהר תהלים שבט .182
  183ספר זוהר תהלים אדר .183
  184ספר זוהר תהלים ניסן .184
  185ספר זוהר תהלים אייר .185
   186ספר זוהר תהלים סיום .186
  187ספר זוהר תהלים תמוז .187
  188ספר זוהר תהלים אב .188
  189ספר זוהר תהלים אלול .189
ספר זוהר תהלים בנאות דשא חלק א מחולק .190

  190לשנה 
תהלים בנאות דשא חלק ב מחולק ספר זוהר .191

  191לשנה 
  ב   192ספר תורת הזוהר חלק א .192
  193ספר תורת הזוהר חלק ב .193
  194ספר תורת הזוהר חלק ג .194
   195ספר תורת הזוהר חלק ד .195
  196ספר תורת הזוהר חלק ה .196
  197ספר תורת הזוהר חלק ו .197
  198תורת הזוהר חלק ז ספר .198
  199ספר תורת הזוהר חלק ח .199
 200חלק ט  ספר תורת הזוהר.200

בית עקד ספרים מהאדמו"ר מהאלמין ספר 

 שליט"א

-201ענף ג'  1-1000' חלק אעל הזוהר הקדוש ספר 

300  

  201תורת הזוהר חלק י ספר .201
  202ספר תורת הזוהר חלק יא .202
  203ספר תורת הזוהר חלק יב .203

  זוכה למעלות היותר גדולות:

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

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

  .(ספר חסידים סימן ט')תחזינה עיניך 

יסוד היראה הוא הנסיון, עיקר היראה ניכרת בעת   )יד
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 

ו טובה עד שיעמוד בנסיון. וכן אברהם יתכן לעשות ל
(ספר חסידים אבינו לא זכה למה שזכה, אלא בנסיונות. 

  .סימן י"ג)

כשהוא בינו לבין עצמו, ולפניו נסיון של הסתכלות   )טו
בראיי' אסורה או תמונה של אשה, ומונע עצמו בשביל 
קונו ולא בשביל הבושה מפני בני אדם, זה מוכיח 

ה מקבל שכרו משלם גם על שיראתו אמיתית, ועל ידי ז
(דרך פיקודיך, העבירות ברבים והי' נמנע גם בשביל הבושת 

  .בהקדמה)



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מותר אסור ולא על אסור מותר.

והנה למותר לתאר עוצם גדולת  
דיבורים קדושים השוים לכל נפש 
מתוקים מדבש ונופת צופים רשפי אש 

ה אהבת השי"ת ויראתו -שלהבת ק
מלאים, אשר כל דיבור ודיבור שכתבו 
בכוחו לעורר ישנים ולהלהיב הלבבות 

לויים, בקדושת הזמנים ובמצות שבהם ת
והן שבחא דאתיא ממילא קדושת דברי 
חז"ל אשר מלהטים כגחלי אש, מלוקטים 
מש"ס בבלי וירושלמי, מדרשים, זוה"ק 
ותיקונים, וספרי הראשונים, ומספרי 
מוסר מגדולי הראשונים, ומספרי מוסר 
מגדולי הראשונים והאחרונים, וממאות 
ספרים קדושים המצויים ויקרי המציאות, 

קומם והן שנכתבו שלא הן שנכתבו במ
במקומם בתוך שאר דברים, ולחלקם 
לפרטיים ולפרטי פרטים ולסדר כל עניין 
ועניין לעצמו יחד כשלחן הערוך ומוכן 

כי כל  –לאכול אותו ענין שלבו חפץ כעת 
בר דעת יבין גודל התועלת, שדבריהם 
הקדושים מלהיבים נפש האדם להתעורר 

ב על גודל הענין של שמירה מרבני הער
רב, שעל ידי זה יתגלה לנו נרו של משיח 

  צדקינו, [ראה בפנים הספר].

ונסיים בתפלה להשי"ת שיהיו נא  
אמרינו לרצון לפני אדון כל, זכות כל 
הצדיקים, גאונים וקדושים, שהבאנו 
דבריהם הטהורים (וכתב הגאון הגדול 
מוהרש"ם מבערזאן ז"ל שקבלה מצדיקים 

גורם  שהמלקט דברי חכמים יחד הרי זה
יחוד לעילא, ובכן יה"ר שיתקיים בנו דברי 
הספר חסידים סי' רכ"ד שכ' כל האומר 
דבר שמועה מפי הקדושים אשר בארץ 

  המה, מתפללין עליו, וממליצים עליו).

זכות צדקתם תצהיר כאור שבעת  
הימים, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי 

  

  

  

  

  

  

אבוחצירה  ישראל רבי הגאון הצדיק הקדוש
  :)"סאלי בבא סידנא" (ספר  צועק, זיע"א סאלי הבאבא

 ואפילו נוכרית פיאה תהלובש "כל...
 חומר לעצמה מכינה, פאה חצי רק

  "בגיהינום אותה ישרפו שבו הסקה



 

 

 המשך מעלון הקודם

 בגליון הבאהמשך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ְפִסיעֹוֶתיהָ  ְצִניעוּ ה ְלבּושָׁ  ַוֲאִפילוּ  ּבִ תוּ  ּוְכמוֹ ת ּבִ ּכָ ְבאֵ ב ׁשֶ ר ּבִ
שֵׁ ב ֵהיטֵ       "ז).    הרזבם ּבְ

ִלי ּכְ ְסּתַ ָמקוֹ ן ַהּמִ ךְ ר, ָהָאסוּ ם ּבְ ֶנְחׁשַ
ךְ ר אוֹ  הֶ  ַהְמֻזּכָ ּלָ ִיְזּכוּ א ְולֹ ם ׁשֶ

ֹנעַ ת ִלְראוֹ  ית ְוֶלֱהנוֹ ם ד' ּבְ ו ִמזִּ
ִכינָ הַ  ְ  ה.ׁשּ

ִדיר ִלְזּכֹי ּוְכַדא ח. נֵּ ר ּתָ ְלַעְצמוֹ ן ּוְלׁשַ
ְבֵר  יץ ֶהָחפֵ י ּדִ אֹוָת ם זצ"ל, ַחיִּ ם ֵעיַניִ ן ּדְ

ִלי ּכְ ְסּתַ ָמקוֹ ן ַהּמִ ךְ ר, ָהָאסוּ ם ּבְ ר אוֹ  ֶנְחׁשַ
ךְ  הֶ  ַהְמזֻּכָ ּלָ ֹנעַ ת ִלְראוֹ  ִיְזּכוּ א ְולֹ ם ׁשֶ ם ד' ּבְ

ית ְוֶלֱהנוֹ  ִכינָ ו ִמזִּ ְ הוּ  הַהׁשּ ר ַהיֹּוֵת ה ֲהָנאָ א ׁשֶ
דֹולָ  יָּךְ ה ּגְ ַ ִמיַר (. ַהׁשּ ׁשוֹ ת ׁשְ ן ְוכֵ  "ל).פק ב' ֵחלֶ ן ַהּלָ

ַת  עַ ב ּכָ ֵכיוָ , ִאישׁ ן בֶּ ל ּבַ ֲהָנאַ ן ּדְ ם ָהָאָד ת ׁשֶ
ְפֶרֶד  ּנִ ׁשֶ מָ ת ּכְ ׁשָ רוֹ ף ֵמַהּגוּ ה ַהּנְ ִעּקָ

זֶ ר ִליזָּהֵ  ָצִריךְ ם, ֵמָהֵעיַניִ  אָ ר יֹוֵת ה ּבָ ר ִמׁשְ
ּלוֹ ם ָהֵאיָבִריל כָּ  נָ ן ָוֶאְתַחנַּ י, חַ ף יֹוסֵ ד עוֹ ( ׁשֶ ה א' ׁשָ

   ן).ְוָלכֵ ד"ה 

וּ ה ֲהִליכָ ן ֹאפֶ  ט. ׁשּ כֵּ ק, ּבַ ה ְלַמטָּ ל ִמְסּתַ
מוֹ  הוּ  ּכְ ְתִפלָּ ד עֹומֵ א ׁשֶ ךְ ה, ּבִ וּ  ּוְמַהּלֵ ׁשּ ק ּבַ

ָאָד  רוּ ם ּכְ ֲעָסָקיד ַהּטָ עוֹ ת ִהְלכוֹ "ם ַרְמבַּ (ו ּבַ ת ּדֵ

 פ"ה ה"ט).

גַ  י. ָ ע ּפָ וּ ה ִאׁשּ ׁשּ ַאֲחֶריהָ  ַלֲהלֹךְ ר ָאסוּ ק ּבַ
ָדִדי ּוְמַסְלָקהּ ץ ָר א ֶאלָּ  ו ְלַאֲחָרי אוֹ ן ַלּצְ

כָ ר ְוָהִאּסוּ  ן כ"א ס"א).ִסימָ ר ָהֶעזֶ ן ֶאבֶ ( יל ּבְ ׁשִ ם, ַהּנָ
הֹוְלכוֹ  ֲאִפילוּ  ׁשֶ ד ְועַ ל ֶרגֶ ף ִמכַּ ת ְמֻכּסוֹ ת ּכְ
   ן תש"ע).ִסימָ ק ב' ֵחלֶ "ז רדב( רֹאשׁ 

  אהוּ ל ַהּכֹר ִעקָּ 

מוֹ  מֹ  -  ֵעיֶניךָ ר ׁשְ יךָ ר ּוׁשְ   ּפִ

(אב בית דין קהל קודש טארנאפל, ובעל 
ות ותשובות חבצלת מחבר ספר שאל

שבמקום שהבעל חושש השרון) כותב: 

לדעת הפוסקים האוסרים פאה נכרית 

 נקראת אשתו אצלו עוברת על דת יהודית
 (חבצלת השרון אבן העזר סימן ד').

לפי זצ''ל כותב:  רבי הלל קאלאמייערהגאון   .טז

דעתי אפשר לומר שיש בללכת עם פאה 

(אבקת רוכל חלק  נכרית איסור מן התורה
 כלל ב' פרט א'). ב'

מוטל על הבעל שלא לתת עוד כותב: 

לאשתו לצאת לחוץ עם פאה נכרית, שחוץ 

מזה שיש איסור אפילו בבית ללכת כן, 

והבעל אינו יכול לומר שמות הקדושים 

בברכת המזון, או קידוש, או ברכות אחרות, 

שאף על פי ששערות עצמה מכוסות עם 

לופדיה אנו מודים לכבודו על הספר: "אנציקתרעא: 
  לכשרות".

אין ספק שספרו יוסיף הדר לספריתנו, ויהי רצון שכ"ת יזכה 
  להגדיל תורה ולהאדירה.

  חן חן,

  הרב שלום בורשטין

  "בית שמואל"

  ראש הישיבה

  חדרה

הריני לאשר בתודה קבלת ספריו אכילת התרנגולים תרעב: 




