
 

  בהמשכים – המערכת דבר

ר ֵאין  ֶנֶסת ֲאׁשֶ ַהּכְ
ֶאְמַצע: יָמה ּבָ  ָלּה ּבִ

ית   .ג ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּבֵ
ל:  ִמְגּדָ ֶנֶסת ּבְ  ַהּכְ

ָאסּור ַלֲעׂשֹות   .ד
ים ְמֻיָחִדים  ַמְלּבּוׁשִ
ִליַח ִצּבּור  ִלׁשְ

אֶֹפן וּ  ְמׁשֹוְרִרים ּבְ
ְהֶיה ּדֹוִמים  ּיִ ׁשֶ
ָאר ִנימּוִסי  ִלׁשְ

תֹות:  ּדָ
ָאסּור ַלֲעׂשֹות   .ה

ַהְמִחיָצה 

ין  ֶלת ּבֵ ְבּדֶ ַהּמַ

ים  ֶעְזַרת ָנׁשִ

אֶֹפן  ים ּבְ ַוֲאָנׁשִ

ל  ּכֵ ּיּוְכלּו ְלִהְסּתַ ׁשֶ

ים ַרק  ׁשִ ּנָ ים ּבַ ֲאָנׁשִ

הּוג ִמיֵמי  ּנָ ַיֲעׂשּו ּכַ

ָבר ֶקֶדם, ְוֵכן ִאם כְּ 

ְנסּו  ה לֹא ִיּכָ ַנֲעׂשֶ

ּה:  ּבָ

מֹוַע   .ו ָאסּור ִלׁשְ
ִפיַלת ַקאָהר ַקל  ּתְ
ל  ּלֵ ָוחֹוֶמר ְלִהְתּפַ
ֶהם אֹו ַלֲענֹות  ִעּמָ
ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם ַאף 
ִאם הּוא ֻמְכָרח ַעל 
ב  ם ֵיׁשֵ ְיֵדי ֵכן ְלַקּיֵ

ָדד ְוִיּדֹם ְוגֹו':  ּבָ
אנחנו ממשיכים   .ז

את הסריה שופר 
משיח ועלון 

ך לצניעות מדרי

 16 כבוד שבת                               קרח       כ"ו סיון                                   ל   



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

של המוכיחין יהודעית, ממונה על נשמתן 
דההוא , והוא מביא דיוקניה לשמה
, אשר הוא מזכה את הרבים מוכיח

ומכריע את העולם מכף חובה  בתוכחתו
  לכף זכות.

ובשעה שמביא ההוא ממונה 
הדיוקנא ההוא, כדין מלכא קדישא מברך 

ך לההוא דיוקנא בכל ברכאן, דנתבר
אברהם אבינו כד קריב עובדי עבודה זרה 
לעבודת הקדוש ברוך הוא, כמה דאת 
אמר: "ואת הנפש, אשר עשו בחרן". 
ומעלין לההוא דיוקנא בשבעין עלמין 
הגנוזים, דלא זכו בהו שום בר נש אחרא, 

  .חוץ מאן דמזכה רבים על ידי התוכחה

על ידי כתיבת התוכחה בספר אין לחוש 
  לביוש הרבים

ראיתי מוכיחים חדשים, עכשיו 
מקרוב באו, ועומדין ודורשים ברבים 
ומביישין את הבריות דרך פרט וכלל, 
ואינם יודעין את עונשן. וה' נתן לי לשון 
למודים, שחברתי זה הספר, כדי שיקראו 
בו הבריות; ואין רוצה אני לבייש אותן 
ברבים, כי כל איש יודע מרת נפשו במה 

את הפשעים  שעוות, ויוכיח לעצמו לתקן
והחטאים. וכדי שלא יאמרו הבריות: אין 
הלומדים יודעים את מעשינו, ואין חשים 

דע, כי בכל קהלה וקהלה  - לראות אותנו 
יש בני אדם, שיודעים בקלקולן של 
הבריות, אך מפני החנופה שגוברת 
אומרים: אוי לנו אם כך נאמר, ואוי לנו 
אם לא נאמר. לכן את אשר עם לבבי 

תבתי קצת בדברי הגדה, עשיתי וכ
שמושכין לבם של הבריות, ובדברי משל 
ומליצה; ואקוה לאל, שעל ידי הספר הזה 
מזכה אני את הרבים, וזכות הרבים יהיה 
תלוי בי. ואני מבקש מכל היודע לקרות 
בזה הספר, שישים דברי כחותם על לבו 

נגאלו אבותינו ממצרים ובזכותם נגאל", נשים צדקניות במצרים, 
פחם, כדי שהמצרים לא יסתכלו עליהן, וכשבאו  –מרחו על פניהן 

ן. נשים אלו הוציאו את עם ישראל ממ"ט שערי הביתה ניקו את פניה
טומאה שהרי לא הייתה טומאה גדולה יותר מזו, ומי הוציא את העם 

  מטומאה זו? נשים צדקניות, ובזכותן עתידים להיגאל.

  ז.

  בידיים שלנו. אחיות יקרות!  –כל הגאולה העתידה 

 בבתי חולים יש הרבה חולים, יש הרבה אלמנות ויתומים שבורים, יש
הרבה פחד ממלחמות. כולם מחכים לנשים צדקניות שהן תתעוררנה, 

  כי בהן תלויה הגאולה! 

לא כתוב שגברים יביאו את הגאולה, כתוב שנשים צדקניות יקרבו 
  את הגאולה.

  אז בואו כולנו נתחזק ונביא את הגאולה.  

בואו נרים תפילה לבורא כל העולמים שיגאל אותנו בזכות החיזוק 
  ות בצניעות, שיוציא אותנו מהגלות המרה. שנשים מתחזק

השכינה הקדושה בוכה, צועקת ומתחננת, אידישע קינדערלאך (בני 
ישראל) מוכן בשבילכם כל כך הרבה שכר, בורא עולם רוצה לתת לכם, 

אבא שלנו הוא כל כך טוב, אבל הוא מחכה לראות הקרבה מצידנו, 
כה, אידישע לראות את הלב שלנו, והשכינה הקדושה כל יום בו

  קינדערלאך (בני ישראל) תתעוררו מהשינה, תתעוררו מהשינה. 

בואו נתעורר ונוציא את כל עם ישראל שעדיין נמצאים בגלות. אמן כן 
  יהי רצון!

  ח. 

  על שבר בת עמי זעקה מרה

  על חלק מבנות ישראל שנראות כבנות מדיין, המחטיאות את הרבים,

  על חצאיות קצרות ושוקיים מגולות,

  ל חולצות צמודות וגרביים חומות,ע

  על פאות טמאות שלגיויות מתאימות...

  ובכל יום מסתלקים הצדיקים, למנוחות המה נוסעים

  ואותנו משאירים לאנחות דוויים וסחופים,

  עד מתי יעקב למשיסה? החושך את העין כיסה!

  זכרי את יום המיתה מכל איש,

  אולי יועיל את לב האבן להרגיש.

  רבן, את חומרת האבדן,את גודל החו

  של רגש הצניעות והקדושה, את חוסר הבושה:

  מהאחד יחיד ומיוחד ה' אלוקינו ה' אחד.



 

 

 המשך מעלון הקודם

 בגליון הבאהמשך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "ח).קכת אוֹ ן ט' ִסימָ 

לֵּ ב)  דֹושׁ ל ִמְתּפַ רּוךְ  ְלַהּקָ דֹושׁ א הוּ  ּבָ ְוַהּקָ
רּוךְ  תוֹ  ׁשֹוֵמעַ , לוֹ ר עֹוזֵ א הוּ  ּבָ ִפּלָ ה ְועֹונֶ  ּתְ

עֵ  לוֹ    ם).שָׁ "א חיד(. ָצָרתוֹ ת ּבְ

ְפעוֹ ת ְקדּושַׁ  ּכֹחַ ג)  ם ְלעֹולָ ם ַקיֵּי ׁשִ
ד עַ  ַזְרעוֹ ע ְוֶזַר  ְלַזְרעוֹ ם, עֹוָלִמיי ּוְלעֹוְלמֵ 

יד ְיסוֹ (ם. עֹולָ  ֶר ק, ַצּדִ   ק ג').ּפֶ

ְזכֶּ ד)  ֹנעַ ת ַלֲחזוֹ ה ּתִ ּוֶמֶלךְ ן, ָהֶעְליוֹ ם ּבְ
ָלִכיי ַמְלכֵ  דֹושׁ ם ַהּמְ רּוךְ  ַהּקָ ָיְפיוֹ א הוּ  ּבָ ּבְ

ֱחֶזינָ  עֹוָלמוֹ  ֵעיֶניךָ ה ּתֶ אֵ (ם. ָהֶעְליֹוִנית ּבָ ר ּבְ

  ).ַויֹּאְמרוּ א, ד"ה בֹּ ה, ֹמשֶׁ 

ְמרֹוֵמית ִלְהיוֹ א ָלבוֹ ד ֶלָעִתיה ִיְזכֶּ ה)  ּבִ
יִקין יבֵּ ם ְמרֹוִמי ץ ָאֶר י ּוְקדֹושֵׁ ם ַצּדִ

ֲעֵליהֶ  ישׁ ם, ַקיָּ ם ָהעֹולָ ם ׁשֶ ִזי ְוַיְרּגִ ו ּבְ
ית ְקדּושַׁ  שׁ ת ּבֵ ְקּדָ ד ְיסוֹ (א. ָלבוֹ ד ֶלָעִתי ַהּמִ

י ֶר ק, ַצּדִ    ק ג').ּפֶ

מֹועַ ת ִלְראוֹ ה זֹוכֶ ו)  ת, ֱאלֹקוּ ת ַמְראוֹ  ְוִלׁשְ
י ִ גַ ג ּוְלַהׂשּ ָ ד"ה  -א ָר ַויֵּ ב, לֵ (ייטב ת. ֱאלֹקוּ ת ַהׂשּ

  ו).ֵאָליא ַויֵָּר 

ר ֵספֶ (ם ָיִמית ַוֲאִריכוּ ם טֹוִבים ְלָבִניה זֹוכֶ ז) 

ָני ִיְחיוּ  "ה).תצן ִסימָ ם ֲחִסיִדי לֵ ו ּבָ לֹ ם ִויַגּדְ א ּבְ
יר, ַצעַ  ְקֵר ם אֹוָת ל ְוַיּצִ מַ י ִמּמִ י ִאְמֵר (ן. ַהזְּ

ָר  - קֹוֶדשׁ  ָ   ת ל"ח).אוֹ ק, מסטרעליסף ַהׂשּ

זְַּר ה זֹוכֶ ח)  רוּ  עוֹ ׁשֶ י ְיַחּבְ רּוׁשִ ל עַ ם ּפֵ
ּדוֹ ר ֵספֶ (ה. ַהּתֹוָר    ת ס').אוֹ ת ַהּמִ

בָ ה צֹופֶ ת ִלְהיוֹ ה זֹוכֶ ט)  ְרּכָ ּמֶ ה. ָהֶעְליֹונָ ה ּבַ
י( עַ ה, ָחְכמָ ת ֵראׁשִ דֹושׁ ר ׁשַ ה ְורֹואֶ  "ז).מת אוֹ פ"ח,  ַהּקָ

ֵעי ְכלוֹ ן ּבְ - ה ּתֹוָר י ִלּקּוטֵ (ם. ֶעְליֹוִנית אֹורוֹ  ׂשִ

  הדר' ז'). ל,טשערנאבי

מחבר ספר שדה חמד) אחרי שמביא את כל 
הפוסקים האוסרים, כותב על אלו 

, אני לא מסכים עם הדעה הזאתהמתירים, 
ומובן מאליו שבמקומותינו שהמנהג הזה 

פשט כבר אחזנו בדעה האוסרת, לא הת
 יפת דינים(שדה חמד אס ואסור לפרוץ גדר

 מערכת ד', דת יהודית).
זצ''ל  רבי חיים יוסף דוד אזולאיהגאון   .כב

סובר כאותם (החיד''א) נראה שהוא גם 

(עיין ברכי יוסף אורח חיים ש"ג  האוסרים
 ב', ומחזיק ברכה אורח חיים ע''ה ב').

ל (בעל מחבר זצ'' רבי חיים פלאגיהגאון   .כג
ספר כה''ח הקדמון, רוח חיים, ועוד) כותב: 
שאותם שבאים להתיישב בטורקיה צריכים 

לכסות אפילו את הפאה נכרית, כי אפילו 

בפאה נכרית או חתיכת סחורה יש קצת 

  בברכת התורה

  יוסף חיים הברגן

  אוצר הספרים מנוחת יצחק

  שע"י ישיבת אופקים

ורך הנפלא אשר נשלח אלינו רוב תודות על חיבתרעח: 
בימים אלה, אין ספק שספר חשוב זה ישמש את תלמידינו 

  וירחיב את השכלתם, ויהווה עוד נדבק בסיפריתנו התורנית.

הנני לאחל לך כל טוב ויתן ה' לך כח להמשיך ולחבר ספרים 
  כהנה וכהנה ותגדיל תורה ותאדירה.

  בכבוד רב




