
 

  בהמשכים – המערכת דבר

ָנָחׁש  ּוְבָלטּוָתא ּדְ
ֵלית ָלּה ָאסּוָתא  ,ּדְ

ינּו  ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַרק ָעׂשִ
זֹאת ַלֲהמֹון ַעם ה' 
תֹוָרתֹו  ֲאִמיִנים ּבְ ּמַ ׁשֶ
ִקּיּוָמּה, ַרק  ַוֲחֵפִצים ּבְ

ּמָ  ּמּו ּכַ ה ּדִ ה ְוַכּמָ
ָכְך ַעל  ְוָסְברּו ַמה ּבְ
''ל,  ָהִעְנָיִנים ַהּנַ
ְכָלל  ר ַרק ּבִ ְוֶאְפׁשָ
ֲחִסידּות הּוא ְוֵאינֹו 
ה ֲעבּור  ֲעׂשֶ ּיַ ַדאי ׁשֶ ּכְ
ל  רּוד ְלָבבֹות ּוִמּכָ ֶזה ּפֵ

ן ַמְחלֶֹקת ( ּכֵ ה ׁשֶ ֵמַעּתָ

ה  ֵהן ֵהּמָ ֵיְדעּו ָנא ׁשֶ

ֵרי ּתֹוָרה ּוִבְכָלל  ִעּקְ

ֲאִביָזַרְייהּו ְדַעבֹוָדה 

ּנּוי ָלׁשֹון   ָזָרה, ְוׁשִ
ָבר  ְכָלל י''ח ּדָ ּבִ
ֶחֶרב,  ָעְמדּו ֲעֵליֶהן ּבְ ׁשֶ
הּו ִאם  ַוֲאִפילּו ֵאִלּיָ

ָלן ֵאין  ָיבֹא ְלַבּטְ

ָייר  ׁשֹוְמִעים לֹו, ְוַהּתַ
ל  ן ׁשֶ דֹול ַרּבָ ַהּגָ
דֹוֵרנּו ּדֹור  ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ָלה ָהַאֲחרֹון ָמאֹור ַהּגוֹ 
ַעל ֲחַתם  ַאְדמֹו''ר ּבַ
ה  סֹוֵפר זללה''ה ִצּוָ
ּלֹא ִיְהֶיה  ִלְקִהיָלתֹו ׁשֶ
ָלֶהם ּדֹוֵרׁש ָכֶזה 
ְלׁשֹון  ְדֹרׁש ּבִ ּיִ ׁשֶ
י ִאם  ים ּכִ ְלאּוּמִ
י  ּנִ ם ִמּמֶ ַמְעּתֶ ר ׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ְתׁשּוָבתֹו  ָנה עֹוד ּבִ ְוׁשָ

 22                                  ו                  חקת      ב' תמוז   



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

פסח, כי אם כשיעור כזית מצה כהלכה, 
, ורק הפסח עוד מצהושוב לא אכל כל 

אכילתו הי' מפירות ותפוחי ארץ ולוזים, 
ולא רצה לקבל שום מתנה, ולא שום ממון 
ולא צרכי נסיעה וסתם שם והדברים אשר 
שמעתי ממנו וראיתי אותו החג אכתוב 

  קצת אשר בזכרוני.

הסדר הי' בלהבות פלאים כל פסוק 
אשר אמר בקול הי' מתרגם אותו בלשונו 

, ורק איזהו דברי זוהר אשר לא נודע לנו
ומדרשים אשר אזכיר בתוכם שמענו, 
התפלל בהתלהבות בקולות וברקים לערך 
ב' או ג' שעות ואחר כך בא לביתו וטעם 
רק תפוחי ארץ בצים ופירות וכיוצא בלא 
בשר ומצה, ולא הי' זמן לשמוע ולדרוש 
ממנו, כי אם בחול המועד וביו"ט דרשתי 

ואמר לי  ממנו על מהותם ומהות תורתם,
כי הוא משולח ובא בטעם כמוס על פי 
מצות הראשים, כאשר אביו הוא גם כן 
ראש הבית דין, וביניהם הם במספר לערך 
צ"ו אלפים בני ישראל תחת דגלם, וסדר 
הזה עם שרי עשרה שרי חמישים שרי 
מאות שרי אלפים והם מקיימין 
המעשרות, וכל בי עשרה ביכלתם להחזיק 

ושב על התורה פרנסת מנהל ת"ח הי
ועבודה ומלמד עמהם בשבתות ומועדים 
בקביעות עתים לתו' לפי יכלתם, ראש 
הנשיאים הוא מקובל ובעל רוח הקודש 
והוא מנהיג הדור על פיו הוא נעשה כל 
דבר, צדיק מושל ביראת אלקים ולא לבד 
לשפוט את עדתם כי אם כמו שכתוב אצל 
בני יששכר יודעי בינה לעתים מה יעשו 

ואצלו ספר בשם בכל הגולה,  ישראל
  ).האבי"ב (ר"ת אחינו בני ישראל בגולה

  הסוד הגדול

והנה מה שדיבר בסוד עם מנו"ח זצ"ל 
לא אדע, ורק אשר שמעתי וראיתי ממנו 

כל הזמן נתן לי להבין  (הסוחר החילוני) מעבר לעניין הזה הוא פשוט
ם שנמצא מה זה חילול השם! הוא כל הזמן נתן לי להבין איך בן אד

  בעולם הבהמה רואה, רואה את החילול השם בהתגלמותו.

המשגיח פנה אליו ואמר לו תראה אתה, את העסק של הפאות האלה  
אתה רוצה להכשיר גם את העסק  היוקרתיות של אירופה הכשרת!

הוא היה אדם מאוד  אז הוא אמר לו בצורה הכי כנה השני שלך??
הייתי מאוד מאוד שמחה אם מאוד כנה הוא היה מעולם הבהמה אבל 

ואז הוא אמר  הרבה אנשים בעולם החרדי היה להם את הכנות שלו.
רגע! העסק שלי הוא לא כשר!! אני מביא גם שיער מהודו, מסין מכל 

... במילים האלה אז הוא אמר לו אז מה?! הכל עניין של כסף! מקום.
עולם הוא (הסוחר החילוני) הרים אלי טלפון ואמר לי תראי לאיזה 

  את משתייכת?!"

המעצב שיושב בחנות, וכל הנשים הצדקניות  פאנית לשעבר מספרת
שבאות למעצב ורוצות פאה כמה שיותר טבעית, כמה שיותר קשורה 
לידי אומן כמה שיותר שטוחה כמה שיותר שיער טבעי כמה שיותר לא 
מתנפח... זה הציק לי אני לא גדלתי בבית חרדי ממש אני לא באתי 

ל הבית יעקב עם השם הכי הכי גדול זה מאוד מאוד הציק מהרקע ש
לי, זה הפריע לי זאת אומרת איך את בדיוק מנסה להצניע את עצמך 
כאן, זאת אומרת הם היו מורידות את הפאות, הם היו נראות זועה 
(סליחה שאני אומרת..) ואח"כ הם היו יוצאות (עם הפאה) והם היו 

זאת אומרת איפה כאן הצניעות?! נראות מליון דולר, זה הפריע לי 
למה בעצם אשה שהיא אמורה להראות צנועה, היא צריכה פתאום 
להראות מיליון דולר זה זה משהו... הם היו יוצאות כאלה זוהרות 

  ומרגישות טוב והכל נהדר.

 שגורמת זאת היא הפאה שאני לובשת מעצבת פאה לשעבר מספרת
 מיני כל ועוד ביתי םע סובלת שאני הסבל ולכל היסורים לכל לי

... שהקדוש ברוך הוא שם אותי כמו מין הרגשתי ואז מסביב דברים
פשוט על כף מאזנים כביכול מן הרגשה כזו שהוא אומר לי או שפשוט 

 מעשה ולעשות לקום חייבת את ממשיכה לסבול או שפשוט את
 להמשיך יותר יכולה לא אני אמרתי ואז הפאה את להוריד וכמובן
 את להוריד פשוט ממני רוצה שהשם מה שזה מרגישה אני לסבול

ים אחרות הוא רוצה ממני צניעות ואז למחורת בבוקר אני במיל הפאה
זוכרת שהפאה הייתה מונחת על השידה וככה... הלב שלי ככה נצבט 

ואמרתי, לא אני לא מסוגלת לשים את הדבר הזה יותר על הראש, אני 
ך לסבול ואני מפסיקה פשוט החלטתי אני לא רוצה יותר להמשי

ללבוש את הפאה אזרתי את כל האומץ עם המון בכי ודמעות ביקשתי 
כל המלעיגים אני רוצה להיות בת  מהשם שיעזור לי לעמוד מול

ישראל כשרה סערה התחוללה בקרבי הרגשתי פשוט איך שהיצר הרע 
לא נותן לי לעשות צעד שכזה כידוע כל חומרה והתקדשות בצניעות 

ולם הבא את השכר הגבוה ביותר זאת אומרת שבעצם מקבלים בע
אח"כ כמובן זה נודע לי שאשה יכולה לקיים תורה ומצוות שיכולה 

להקפיד בכשרות שיכולה להקפיד בהמון דברים, אם זה ערב פסח על 
כל דבר, חומרה על כל דבר... אין סוף חומרות אבל את השכר הגבוה 

היום אני יודעת שכמה שהיה ביותר היא תקבל בעז"ה על צניעות ולכן 
קשה לי לעשות את הצעד הזה כי כביכול היצר הרע לא נותן הוא אומר 
לא עד כאן אם ברגע שאת פשוט אני נותן לך את זה אז גמרנו אין לי 



 

 

 המשך מעלון הקודם

 בגליון הבאהמשך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

יוֹ ת עֵ א הוּ  ין, ִנּסָ וֶ ם ַהַחיִּ ּלוֹ ת ְוַהּמָ לּוִיי ׁשֶ ן ּתְ
עֵ  ּלֹ ר ִיזָּהֵ ם ִא ם, ֹמאְזַניִ ף כַּ ל עַ ת ּכָ א ׁשֶ

ִא , ְוִלּבוֹ ו ֵעיָניא ְלַטּמֵ  לוֹ ס חַ ם ּדְ ם ְוׁשָ
שֶׁ  ד ְמֻעּתָ , ׁשוֹ ְלַנפְ י ְואוֹ  לוֹ י אוֹ ל, ִיּכָ

דֹולוֹ ת ְלָצרוֹ ן ִליְצלָ א ַרֲחָמנָ  ם, ְיַרחֵ ת ד' ּגְ
יוֹ ד ַיֲעמוֹ ם ְוִא  ִנּסָ עֹולָ  לוֹ ב טוֹ ז אָ ן, ּבְ ם ּבָ
  א. ַהבָּ ם ּוָבעֹולָ ה ַהזֶּ 

  

 

  

  

 

 

אני מוכרח להגיד שיש איסור גדול לבנות 

ישראל לילך עם בגדים פרוצים, ועם פאות, 

וכל יהודי מחויב להפריע את זה בביתו בכל 

(דברי יחזקאל על התורה בדרוש  כחו
 לשבועות).

(אב בית דין  ובנררבי יחזקאל מיכל ההגאון   .לג
ניזנוב זצ''ל בעל מחבר ספר שאלות 
ותשובות משכנות הרועים) כותב: אני לא 
רוצה לדבר מאלה שעם זרם גדול פרצו את 
הגדר היהודי, והולכות עם שערות גלויות, 
שבלי ספק אין אנו מחוייבים באחריות 

רק אני זועק מרה על הכשרים עליהם, 

קילים שנקראים היהודים, מכל מקום הם מ

והולכות עם פאות והאמת הוא שהוא 

(משכנות  איסור גמור משום מראית העין
 הרועים ח''ש בקונטרס עת שלום דף י''ב).

  חיפה. 51נ.ב. להבא נא לשלוח לפי הכתובת:רחוב אצ"ל 

  ביקרא דאוריתא

  הרב מרדכי בן עזרי

  רב השכונות

  שער העליה ונוה דוד

מאשרים בתודה קבלת הסה"ק נפש ישעיה לאוצר תרפו: 
  הספרים של ישיבתנו הקדושה, חן חן ותזכו למצוות.

  להרמת קרן תוה"קבברכה 

  ישיבת "כסא רחמים" ספרדית.

  בני ברק

  
 éùàø íéðáø í"éøåîãàì áúëî

 íéëðçîå íéãîìî úåáéùé הרב

זאת  -חסידים  100,000שיש לו 
ם תלמידי 100,000- , שאומרת

, וכן יסחבו אותו לגיהנום
  הלאה!!!

יַע ַאֲחֵרי  ל ֶאָחד ַמּגִ  120ּכָ
ל ַמְעָלה, ין ׁשֶ ָנה ְלֵבית ּדִ   ׁשָ

ת יֹאַכל  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַרח ּבְ ּטָ ֶ ִמי ׁשּ
ּלֹא ָטַרח ֵמֵהיָכן  ת, ּוִמי ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ

אי  -יֹאַכל?  ַוּדַ ם ּבְ יַע ְלׁשָ ּגִ ּיַ ּוְכׁשֶ
ֵאלֹות ַעל ֲאלּו אֹותֹו ׁשְ ִיׁשְ
ה,  עֹוָלם ַהּזֶ אן ּבָ ִהְתַנֲהגּותֹו ּכָ
ים  ֲעׂשִ ל ַהּמַ מּונֹות ִמּכָ ְוַיְראּו לֹו ּתְ

ה. ָעׂשָ   úåòéðöá àåä êëå. – ׁשֶ

ָהַלְך  ַקְלָמן ׁשֶ ה ּבְ ּוַמֲעׂשֶ




