
 

  בהמשכים – המערכת דבר

יֶהם  ְוֵאינֹו ִנְכַנס ְלָבּתֵ
ל ֵאּלּו ְוכּו':  ׁשֶ

ה   .ט ָאסּור ַלֲעׂשֹות ַהֻחּפָ
ֶנֶסת ַרק  ֵבית ַהּכְ ּבְ
ַמִים: ָ ַחת ַהׁשּ ְהֶיה ּתַ  ּתִ

ּנֹות ׁשּום   .י ָאסּור ְלׁשַ

ַיֲהדּות אֹו  ִמְנָהג
ית  ׁשּום ִנימּוס ּבֵ

ר  ֶנֶסת ֵמָאׁשֵ ַהּכְ
ל ֵמֲאבֹוֵתינּו  ְמֻקּבָ

 ַוֲאבֹות ֲאבֹוֵתינּו:
(עֹוד ַאֶחֶרת ָהְיָתה   .יא

ם  ּלָ ֶנֶגד ּכֻ הּוא ּכְ ׁשֶ
את ְמקֹור  ַתח ַחּטָ ּפֶ
ל ָהָרעֹות ה' ְיַרֵחם  ּכָ
ְולֹא ָרצּו ֲחָכִמים 
ֵזַרת  ֵני ּגְ ְלַגּנֹותֹו ִמּפְ

ְלכּות  ם ְוהּוא, ַהּמַ ׁשָ ּדְ
ָאסּור ִלְלמֹד אֹו 

נֹו ְלׁשּום  ִלְמסֹר ּבְ
ד חּוץ ּתֹוָרה אֹו  ִלּמֻ
הּוא  אּוָמנּות ׁשֶ
ְמָלאָכה ְולֹא ָחְכָמה 
ַתב ּוְלׁשֹון  ְולֹא ּכְ
ִרים ּוְכָבר ָיָצא ַעל  ׁשֵ ּכְ
ָרן  ֶזה הֹוָרָאה ִמּמָ
אֹון ר' ֲעִקיָבא  ַהּגָ
ֵאיֶגר ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו 

ְכַלל  ,ָאֵמן הּוא ּבִ ׁשֶ

ֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעבֹר 
ֲחִמיר יֹוֵתר 

 ,ֵמַעַרְקָתא ִדְמַסאִני'
ָמָרא ֲעבֹוָדה ָזָרה  ּוַבּגְ

ס  ),י''ז וכ''ז( ְוִנְדּפָ
ְבֵרי  ֶזה ּדִ ם ּבָ ּגַ
ִראׁשֹוִנים ָנֵחי ֶנֶפׁש 
ָעִמים,  ה ּפְ ּמָ זיע''א ּכַ
ֵאינֹו ָיכֹול  ּוִמי ׁשֶ

 18ב                 חקת     כ"ח סיון                                     



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  349ועוד 
 350ספרים באנגלית  -ספר כשרות.350
  351ועוד  –ספר אדרא זוטא השלם .351
  352ספר האידרא רבא ואדרא דמשכנא .352
על שבת קודש  -ספר ספריית הזוהר העולמי.353

353 
 354אוצר ספרי הזוהר הגדול בעולם ספר .354
מחולק  -ספרא דצניעותא השלם המבוארספר .355

 355לדף היומי 
על הכל  -1מס'  -ספריית הזוהר העולמיספר .356

 356הזוהר הקדוש 
 357על הערב רב  -ספריית הזוהר העולמיספר .357
 358קיצור כוונות ספירת העומר ספר .358
ספרי האדמו"ר מהאלמין  -אוצר השבתספר .359

359 
  360תיבת נוח ספר .360
כתבי האר"י על שירת הים  –זוהר שירה  ספר .361

361  
דרשה לסיום הזוה"ק  -סיום הזוהר ספר .362

  362בטורנטו 
חדשות יום יום  –י ספר סיפורי הרשב".363

 363שנכנסים למערכת 
ספרי האדמו"ר מהאלמין  -אוצר הכשרותספר .364

364 
 365ספר לימוד זוהר לשביעי של פסח .365
אגרות הרמח"ל והזוהר , סיפורי הזוהר ספר .366

 366הקדוש ועוד 
חגיגה  - מסכת סוכה –מאמרי הרשב"י ספר .367

367  
 368ספר קובץ הסכמות ומכתבים .368
 369ת בנושא פסח ספר אנציקלופדיה העולמי.369
 370הקדמה  –זוהר פסח ספר .370
דרשה לחיזוק לימוד  -הזוהר ובנייהו ספר .371

  371הזוהר הקדוש 
  372הקדמות זוהר תורה  ספר .372
סוד החשמל וביאת  -ספר מאמר הגאולה.373

 373משיח 
ומעלת  –פתח אליהו" לתורת הזוהר "ספר .374

  374אמירתה 
 -הזוהר הקדוש –מאמרי הרשב"י  ספר .375

  375הקדמת הזוהר 

  זוכה למעלות היותר גדולות:

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

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

לעשות טובה לאדם, בא השטן שהוא מדת אלא כשרוצה 
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)

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

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)



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הקדמה  ובטרם נפתח באותו קטע נביא
  מדברי החתם סופר 

בשו"ת "חת"ס" (או"ח סימן ר"ה) 
מלך זקן וכסיל יושב על כסא מבואר ש

חזנים, שוחטים, סופרים, של ג' רגלים,
  וזל"ק:

המלך זקן וכסיל (הוא היצה"ר) יושב 
  על כסא של ג' רגלים.

החזנים המוליכין מחוץ  רגל א'
  למחנה תפלות כלל ישראל.

נבילות שוחטים המאכילים  רגל ב'
  וטריפות לבני ישראל.

סופרים הכותבים תפילין  רגל ג'
  ומזוזות פסולים, 

  ותו לא צריך לכלום, עכל"ק.

וכן מובא ב"תבואות שור" (על מסכת 
שהס"מ יושב על כסא של ג' חולין) 

רגלים, רבנים, חזנים, שוחטים, ואינו 
צריך לעמול הרבה וכך יש לו הכל 

  ברשותו.

של רגל  והיום הוא יושב על כסא
אחת, הוא לוקח רב או מקובל או 
אדמו"ר או מחזיר בתשובה, והוא מסדר 
לו הכל, ולא צריך לעבוד לא על שוחטים, 

  ולא על סופרים, ולא על חזנים, וכו'.

והמקובל או הרב המחזיר בתשובה 
ידרוש ויכשיל את כל הציבור בעבירות 
הכי החמורות, כגון לומר דרשות בלי 

נשים, ומכשילים את מחיצה בין אנשים ל
הציבור בעבירות של חטאי דור המבול, 

גדולי ישראל  120 - [ויצא כבר חרם מ
בשנת תרכ"ו ועוד, כמו שנתבאר בספר 
פסק בית דין, וכל אחד אומר בקריאת 
ל ִמְצֹות  ם ֶאת ּכָ שמע "ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרּתֶ
יֶתם אָֹתם ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ה' ַוֲעׂשִ

כי איך שאת תראי ככה ייראו הבנות שלך, איך תמנעי מהבנות שלך 
  להגיע למצב הזה? השאלות מהדהדות בראש אבל התשובה ידועה..

? שרה רבקה רחל ולאה.. את בטח שלך האימהות אלו מי הרי צניעות!
  מתארת לעצמך איך הן היו לבושות ואני בטוחה שהם לא שמו פאות.

עי לך שיבוא היום שאת תרקדי עם האימהות! אם את צנועה ד
המדרש אומר שלעתיד לבוא האימהות ירקדו על כל הבנות יעשו להם 

   מעגל וירקדו מי רוצה להפסיד את המעמד הזה?!

אומר המדרש: עתידה בת קול לפוצץ ולהכריז כל מי שיתבזה לכבוד 
בזה ה' מי שלעגו לו יקום ויטול שכרו! מי תקום שרה אמנו? לא.. מי 

  אותה? רחל, לאה? בת שבע? מי תקום? 

נשות הדור הזה יקומו כל מי שהיה לו קשה ובכל זאת! התעקש למען 
. נסיכה שלי.. אושר .ה' יתברך! ואז הקב"ה איזה כבוד גדול "את בתי

  שלי.. בת שלי יקרה!" ישתבח בה..!

יש מבול של צרות! המחלה הארורה הפריצות האיומה כל התועבות 
  ! בידייך לשנות את המצב!קובעת את למיניהם!

  בעלך יעריך אותך יותר!

  תצילי את עצמך, שמרי על צניעותך! 

  יא.

  מעשה שהיה

היה מנהל מוסדות ספרדי שקיבל הוראה ממרן הגב עובדיה יוסף 
  זצ"ל שהמורות בעבודה תלכנה רק עם מטפחות או כובעים.

ם לימים נצטרך למנהלת ממגזר מסויים שתסדר לו מספר דברי
בהנהלה, אך בעייה גדולה רבצה לפניו בשעה שהודיעה לו המיועדת 
שעם פאה היא יוצאת אפילו רק לשפוך זבל (בעיני זה מוזר...) ועל 

  אחת כמה וכמה שלעבודה חייבת היא פאה.

וכמעט נפטרה לדרכה. אך בחוכמתו הרבה הגיש לפניה צלחת עם 
ה כשרות זו? סוכריות עסיסיות וריחניות למען תערב לחיכה, באיז

שאלה הגברת. ענה לה המגיש אין בזה כשרות ואדרבה קניתי זאת 
בעיר העתיקה. (כמובן שהיתה לו כשרות מהודרת) פני הגברת 

  התעוותו ופצחה בתמיה למה אתה מכשילני?

ענה לה מדוע זוהי הכשלה? הרי סוכריה זו כשרה בדיעבד שכן היא 
(צריך לבדוק זאת) עשוייה מסוכר ומעצבי טעם וכו. ולדעת כו"ע 

  נותן טעם לפגם מותר.

  בתירוצי סרק נסתה הגברת להתחמק מלאכול את הסוכריה.

אך המנהל היקר מפנה אליה שאלה רטורית שנונה, מדוע הינך 
חובשת פאה? שלדעת רוב פוסקי דורינו (אני לא נכנס לראשונים 
שקטנם עבה מכרסי ולדעת רוב הפוסקים הם אסרו) היא אסורה, 

  יותר גרוע מהסוכריה המדוברת.הרי זה 

השאלה שלי מדוע כשמרן הגרי"ש זצ"ל הורה לאיסור הפאה מחמת 



 

 

 המשך מעלון הקודם
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ֵד  ִביִנים שָׂ ', ְוכוּ ה ְוחֹומָ ר ּגָ ם, ָלֵעיַניִ ם ּגְ
ת ֵמְראוֹ ו ֵעיָנים ְוַלֲעצֹ ם ְוִלְסּתוֹ ת ְלַכּסוֹ 

ָר  ְבזֶ ם ְוָהָאָד ע, ּבְ הוּ ה, ַהּנִ ׁשֶ ו ָאְזָנים שָׂ א ּכְ
מֹועַ לִ  ה, ֲעֵביָר ת ִלְראוֹ ו ְוֵעיָניה, ָר יֲעבֵ  ׁשְ

ַר ה, ָעשָׂ ה מֶ ה, ִמְרמָ ד ְלַהְצִמי ְלׁשֹונוֹ  ץ ּפָ
ֶד  ָידוֹ ר ָמסַ ר ֲאשֶׁ ם, עֹולָ ל שֶׁ  ַמְלּכוֹ ר ּגֶ ּבְ

מוֹ  ּמָ ת ַאחַ ל עַ ר, ִלׁשְ בֵּ ה ְוַכּמָ ה ּכַ ת ָמוֶ ן ׁשֶ
ֶכּנּו ר ֶנֱאמַ ה זֶ ל ְועַ א, הוּ  ְ ֵדר ִיׁשּ "ּוֹפֵרץ ּגָ
    ן קמ"ח).ִסימָ ם ֲחִסיִדיר ֵספֶ (. ָחׁש"נָ 

זֹוהַ א ִאיָת ב)  דֹושׁ ר ּבְ קּוֵד  ַהּקָ "ג)רסף ּדַ (י ּפְ

ְקָר ד ֶאחָ  ְמֻמּנֶה ֵישׁ  ּנִ ם שָׁ ל עַ א פתות, ׁשֶ
ַפּתֶ  ּמְ כֵּ ם ָאָד י ִלְבנֵ ה ׁשֶ מַ ן ּוְלַעיֵּ ל ְלִהְסּתַ ה ּבְ
ֵאינוֹ  ַכּמָ  ָצִריךְ  ׁשֶ ם, ּוְזנּוִנין ֵנאּוִפיה ּבְ

בֶ ר ְוִנְקבַּ ם ָהָאָד ת ִמיַת ר חַ ּוְלאַ  ּקֶ א בָּ ר , ּבַ
ֻמנֶּ  ָמתוֹ ם ְלָהָאָד ר ּוַמֲחִזיא ַההוּ ה ַהּמְ ִנׁשְ

ךְ ר ְוַאחַ  ַאְכָזִריּוּ ם ָהָאָד ת אֶ ל נֹוטֵ  ּכָ ת ּבְ
בֵּ  ּנוּ ל ְונֹוטֵ ם ָהֵעיַניִ ל שֶׁ ם ֶעצֶ ר ּוְמׁשַ ת אֶ  ִמּמֶ
ךְ ר ְוַאחַ ם ָהֵעיַניִ  יֵּ ר ְלבוֹ  אֹותוֹ ד מֹוִרי ּכָ שׁ ׁשֶ

יה ַהְרבֵּ  ּבוֹ  ים ְנָחׁשִ ּבוֹ ן ְואֹוֲחִזים ְוַעְקַרּבִ
ִדיִני אֹותוֹ ן ְוָדִני ין ּבְ א ַרֲחָמנָ ם ּוָמִרים ָקׁשִ

ֶר ר ַהיָּשָׁ ב קַ (ן.  ִליְצלָ  -ר מדיקים באוה זֶ ן ּוְכֵעיק ב', ּפֶ

ֶר ה, היבודעמוד    ק א').  ּפֶ

כֵּ ג)  ְסּתַ ֲעָריוֹ ל ַהּמִ ּתוֹ ת ּבָ ת. ִנְנֶעֶר  ַקׁשְ
, ִאישׁ ת ֵאשֶׁ ל אֶ ו ֵעיָניא ָנשָׂ א לֹ ר ַוֲאשֶׁ 
נֵ ל ּוְמַקבֵּ ה זֹוכֶ  ִכינָ י ּפְ ְ ן ִסימָ ר ָהֶעזֶ ן ֶאבֶ (ב"י, ה. ַהׁשּ

  כ"א).

ּבוֹ ה ַיֲעשֶׂ ה ּוָבזֶ ד)  ה, ָהאּוְמָללָ  ְלַנְפׁשוֹ ן ֶחׁשְ
כֵּ ם ַהִא  ּתַ ָ ר ִהׂשְ ַמׂשּ וּ ן ּוַמּתָ א ּבְ ׁשּ ד ֶנגֶ ק, ּבַ

ִהְפִסיה מַ  ֶ ְרִאיָּ ד ׁשּ ה. ֲעֵביָר י ְוִהְרהּוֵר  תוֹ ּבִ
כֵּ ם ִא  ֲאִפילוּ  ּתַ ם, ְוַלֲאָלִפית ְלֵמאוֹ ר ִיׁשְ

  איסור הפאה כרית חלק א'

משבעים פוסקים מדורות הקודמים, ואין רב בדור 
מדורות  הזה שיכול לחלוק על הגאונים והצדיקים

העבר, כי אם יקחו את כל הרבנים מכל הדור בכף 
ם את הדברי חיים זי"ע בכף מאזניים ְוָנִׂשימאזנים 

השני יכריע את כולם, דהיינו שהרבנים המתירים 
את הפאה נכרית הם ראשי הערב רב שמתירים 

עריות בפרהסיה, והם וכל השומעים בקולם יירשו 

  .גהינום

ים אנחנו אוחזים בשיטות הפוסק

 האוסרים את הפאה נכרית סעיף כד.

לי זצ''ל כותב:  רבי יהודה אסאדהגאון   .כד

ולגזור לא ללבוש  נראה לאסור פאה נכרית
בגלל זה שיוצא מזה, שהרי רואים מה שיוצא 

עד היום הזה באים נשים על  ,מזה אחר כך

(שאלות ידי זה ללכת עם שערות עצמן 
 ותשובות יהודה יעלה יורה דעה שסו).

תודה עבור משלוח הספר אנציקלופדיה לכשרות ה' תרפ: 
חלקים וחבל לי רק שחלקי מנחת יהודה נכתב באידיש 

  לרבים. שאינה מובנת

  תזכו להפיץ תורה ברבים.

  בכבוד וביקר

  מנחם גלדמן

  רב מקומי ניר עציון

  זה להודיע שקבלנו את ספר אפיית המצות השלם.תרפא: 

  תודה רבה

  משה שאשמלין




