
 

  בהמשכים – המערכת דבר

  בעזהשי''ת

ַלִים  פעיה''ק ְירּוׁשָ
  תובב''א

ה ָאבֹות   ַמֲעׂשֵ

ינּו ְזכֹר ְימֹות עוֹ  ָלם ּבִ
ַאל  נֹות ּדֹר ָודֹר ׁשְ ׁשְ
ְדָך ְזֵקֶניָך  ָאִביָך ְוַיּגֵ
ָבִרים ל''ב  ְויֹאְמרּו ָלְך, (ּדְ

  ז')

ין  ית ּדִ ַסק ּבֵ ק ּפְ ֶהְעּתֵ
ִמּיֹוֵתר מע''א ִזְקֵני ַהּדֹור 
א  ר ָהָיה ּבָ ֲאׁשֶ זיע''א, ּכַ
ִדיַנת אּוְנַגאְרן  ה ִמּמְ ֵהּנָ
ַנת  ׁשְ ם ּבִ ה ׁשָ ֲהַנֲעׂשֶ

ִנים תרכ'' ֲאִסיַפת ַרּבָ ו ּבַ
יִקים ְוכּו'  ּוְגאֹוִנים ַצּדִ

ס  ן זיע''א, ְוִנְדּפָ ּמָ ִמּתַ
ה  ּמָ ָעִמים ׁשָ ה ּפְ ּמָ ּכַ
ִנים  ּנֹוָדע ְוָהַרּבָ ּכַ
י  ּתֵ יִקים ּבָ ּדִ אֹוִנים ַהּצַ ַהּגְ
יִנין מפעה''ק ת''ו  ּדִ
ע ֲאָרצֹות, ִזְקֵני  ְוַאְרּבַ
ָרֵאל נֹוֵחי  ַהּדֹור ַחְכֵמי ִיׂשְ

ֶפׁש זיע''א מק''ק נֶ 
ים  ַנּזִ ּכְ ְסַפְרִדים ַאׁשְ
מּו ֶאת  ַמַעָרִבים ְוכּו' ִקּיְ
ה  ה ֲהַנֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ּכָ
יֹוֵתר ִמן ע''א ְזֵקִנים 
ִהְלכֹות ּגּוְבִרין  לּו ּכְ ַהּלָ
ְיהּוָדִאין ְלמֹוָסדֹות ּדֹור 
ם ָעֵלינּו ְוַעל  ּדֹור ְלַקּיֵ
ָרֵאל ַעד ל ֶזַרע ִיׂשְ  ַזְרֵענּו ּכָ

י ַיֲעמֹוד ַהּכֵֹהן ְלאּוִרים  ּכִ

 8ו                 שלח        י"ח סיון                                    
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  זוכה למעלות היותר גדולות:

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

יסוד היראה הוא הנסיון, עיקר היראה ניכרת בעת   )ח
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 נו לא זכה למה שזכה, אלא בנסיונות. אבי

  .סימן י"ג)

כשהוא בינו לבין עצמו, ולפניו נסיון של הסתכלות   )ט
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, הי' נמנע גם בשביל הבושת העבירות ברבים ו

  .בהקדמה)



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ועושה כל התחבולות ועצות להרבות רשעים 
מוציאי זרע לבטלה ומפירים בריתם למען 
יתארך הגלות ויהיה לו חיות כי זה כל חיותו. 

כן דרך כל דבר קודם שתכלה תתגבר וידוע כי 
מאד כמו הנר שבהגיעו קרוב להיות נכבה 
יתלהב ביותר, וכן הרוח שמנשב על האש ורוצה 
לכבותו עוד תתלהב יותר בגבורה יתירה, וכן 
החולה קודם יציאת נשמתו מתחזקים כחותיו 
ונראה כי הוטבה מחלתו. ועל כן בא היצר הרע 

ך בעולם, והשטן וערבב את העולם והביא חש
חדשות אשר לא שערום אבותינו מעולם ורבו 

  כמו רבו כעת פוגמי בריתם רחמנא לצלן.

השומר ברית כאילו קיים כל התורה, 
והפוגם בברית כאילו עבר על כל התורה 

  כולה 

על ידי שנעשה מנהג אותיות גהנם 
שהבחורים והבתולות בוחרים בעצמם את 

חד זווגם בלא שאלת הוריהם, ועל כן ילכו י
נערים עם בתולות לשוח ולטייל, ובפרט אחר 
האירוסין אז אינו זז ממנה ולבו גס בה 
ומתלוצץ עמה ומשחק עמה ועל כן בא לידי 
קישוי אבר ולידי הוצאת זרע לבטלה כידוע. 
ואיך יכולה להיות לו הצלחה בזיווג זה אם 
על ידי זה במקום תיקון פגם הברית הוא 

על כל התורה פוגם כל כך שעובר על ידי זה 
כולה כלשון הזוהר כאלו משקר בכל 

עברו  (ישעיה כ"ד), כדכתיב 1אורייתא כולא
אם הפרו חוק תורות הפרו חוק, רצה לומר 

הברית שנקרא חוק כאלו עברו על כל 
  .התורות

  

אדם הרואה שיצרו מתגבר עליו ובא לידי 
חימום או מחשבה ויוכל לבא לידי חטא 

אלא יעשה אין להשגיח בכל זמנים הללו 
מעשהו בסתר בהצנע לכת וכל שאפשר 

  לשנות ישנה

לדעת ולשים אל הלב דכל ראוי 
הזמנים שכתוב בשלחן ערוך 

גדרים וסייגים של קדושה הן מצדו והן מצד אשתו ובניו 
שלא ללכת עם שערות הראש, פאה נוכרית, בגדים קצרים 
חס ושלום, פוזקמאות צבועים, וקל וחומר שקופות אפילו 
שחורים, רק ילכו עם פוזקמאות שחורים עבים, שמלות 

  עות כדת וכראוי וכנכון. ארוכים, והילדים יתנהגו בצני

אשה הולכת היום בבגדי צניעות וכוונתה לשם שמים  כאשר
היא מגינה על חלק מהדור, ותזכה לשכר טוב וגדול לעתיד 
לבוא מה שמלאכים גדולים לא יזכו, וכל צרות ישראל 

  רחמנא ליצלן. 1רחמנא ליצלן באים בשביל נשים הפרוצות

א תאבדו חס ושלום בנים יקרים ומתוקים! הזהרו של על כן
משתי העולמות, ותשמעו לדברי ותתנהגו בקדושה 
ובצניעות, וכל בעל ישמור על אשתו שתתנהג בצניעות, וכן 

  כל אב ואם ישמרו על ילדיהן וכו'.

תמסרו את נפשכם לשמור על התקנות בצניעות  וכן
ובשערות, ובבגדים, ובגידול הבנים, ואז יהיה לכם כל טוב, 

רו כאור השמש, והלבנה, והכוכבים, ובביאת המשיח תאי
ויותר, כי שכר הצניעות רב יותר משכר כל המצוות והמעשים 

  טובים.

שאינה מתנהגת בצניעות אפילו שתהיה מדקדקת  והאשה
ביותר בכל הדקדוקים לא יעזור לה בכלום ותיפול לשאול 

  תחתית חס ושלום.

יטהר את לבבינו לעובדו בדעת האמיתית באמת והקב"ה 
שה ובצניעות ויתגלה לנו אורו של משיח בן דוד ובקדו

  במהרה בימינו אמן.

  בארץ ובעולם כולו. 2000ברוכים הבאים לשומעי רדיו 

ראשית נודיע לכם בשורות טובות, זכינו השבוע להכניס 
להדפסה זוהר תהלים המחולק לשנה ולשני שנים, להכין את 

 28.000הדפסה עולה לאלף  -זה עלה קרוב למאה אלף ש"ח 
אלף ש"ח ועל זה יש כבר תורם אנחנו מחפסים תורם לעוד 

אלף שקל בלבד, הספרים מיועדים  10סטים זה עולה  1000
להכניס לאלפים בתי מדרשים ישיבות וכוללים, גם זכינו 

ספרים, ועוד ספר  200.000להדפיס ספר סולם הזוהר לערך 
ספרים מי  10.000על פאה נכרית והלכות צניעות ויחוד 

  צה לתרום על זה אפשר להדפיס.שרו

  הדפסנו חוזה לכשרות הבית בין המשפחה לנותן ההכשר.    
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כָ י כִּ ם, ֵמהֶ ע ִיְמנַ א לֹ  . ּבוֹ  ֻטְמָאתוֹ ר ֵאבֶ ל ּבְ
ִמְצווֹ ן ְוכֵ  יֲַּעשֶׂ ם ֲהגַ ה, ֲעשֵׂ ת ּבְ ה ׁשֶ

ּבוֹ ה ִיְתַרצֶּ א לֹ י כִּ ה, ִמְצוָ  ֵאיָנהּ ם, ִלְפָעִמי
ַרךְ א ַהּבֹוֵר  מוֹ  ִיְתּבָ אן, ׁשְ ַת ה ָכזֶ וְ . ַעד ּכָ ב ּכָ

דֹושׁ  עַ  ַהּקָ נֵ ל ּבַ כָ י ּבְ ׂשְ ָ ֶרךְ (ר ִיׂשּ ּקּוֶדיךָ  ּדֶ א לֹ  ּפִ

ּבוּ ק ֵחלֶ ה ל"ה ַתֲעשֶׂ  ְלנוּ , ת א')אוֹ ר ַהּדִ ִקּבַ
ִבי ֵמַרּבֹוֵתינוּ  ִבׁשְ יֹוֵת ר ַהיֵּצֶ ה, זֶ ל ּדְ ר ּבְ

זֶ ת ִלְהיוֹ  זוֹ ה ַלֲעֵבָר ה ִמְתַאוֶּ  ּבָ ל ִנְכלָ ה ׁשֶ
ֲאֹוָתיל כָּ  ֲאוֹותל כָּ ת ֶללֶ ְוכוֹ ו, ּתַ ַעד , ַהּתַ

אן   .ּכָ

ִראׁשֹוִני ְמקֹורוֹ ה זֶ ר ְוָדבָ  ַתבם, ּבָ ּכָ ׁשֶ
עַ  "ז)שפה ִמְצוָ ( ַהִחּנּוךְ  ל שֶׁ  זוֹ ה ִמְצוָ י ְיֵד ל ׁשֶ

"ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי 
מֵ , "םֵעיֵניכֶ  ָ ל כָּ ד' לַ א ֵמֲחטוֹ ם ָהָאָד ר ִיׁשּ

ְצוָ ו. ָיָמי דוֹ ד ְיסוֹ ת אַהזֹּ ה ְוַהּמִ ַד ל ּגָ ת, ּבְ
ֲעבוֹ ם ְוִא  עַ ר ּתַ ךְ ז אָ ת ַאחַ ם ּפַ ׁשֵ ּמָ ּתִ

ּמָ  ַאֲחֶריהָ  ָעִמיה ּכַ ֲעֵבָר ם, ּפְ ת ּגֹוֶרֶר ה ּדַ
  ה.ֲעֵבָר 

ִמיּוּ ם ְוגַ  ַגׁשְ ֲאשֶׁ ת, ּבְ ת ְמׁשֹוְטטוֹ ו ֵעיָניר ּכַ
כָ  בָ ל ּבְ ּוֻמְטָרדל ְמֻבְלבָּ ה ַנֲעשָׂ ז אָ ר, ּדָ
בוֹ ד, ְמאֹ  ַמֲחׁשָ רֹאשׁ ת ּדְ ּבָ ף, ַהּגוּ ן ַמְנִהיִגי ׁשֶ

בָ ה רֹואֶ ן ּוְבֵאי ה ְמנּוחָ  לוֹ  ֵישׁ ז אָ ר, ּדָ
עַ ת ְוַהְרָחבַ  ית ַהּדַ י ּוְכִדְבֵר ת. ֲאִמּתִ

ַאחַ  (ד"ה אין),ה ח' סֹוטָ ת ַהּתֹוְספוֹ  ָראָ ר ּדְ ה ׁשֶ
עַ ה ָהֶעְרוָ  ַאֲחֶריהָ ר ְמַהְרהֵ ב ׁשוּ ת ַאחַ ם ּפַ
ָ  ּוְלִאיָדךְ ם. ְלעֹולָ  א לֹ ה ָראָ א ּלֹ שֶׁ ה ִאׁשּ

י(. ָעֶליהָ ב ַלֲחׁשֹא ָיבוֹ  עַ ה ָחְכמָ ת ֵראׁשִ דּושָׁ ר ׁשַ ה ַהּקְ

  פ"ח אות ט"ז).

ֲעֵר ד עוֹ ן ְוַעיֵּ  ׁשַ ׁשּובָ י ּבְ נוּ ה ּתְ ה, יֹונָ  ְלַרּבֵ

ז "על הפדחת, עיין משיב דברים סימן קכ
 חלק ב').

זצ''ל (בעל מחבר  רבי אלעזר רוקחהגאון   .ט
אני מזהיר עם שש שמן רוקח) כותב: ספר 

מאות אזהרות לבני לעד, שהנשים לא ילכו 

חלילה וחס בדרכיהם של הפריצות 

שהולכות עם פאה נכרית וזרועות מגולות 

וכדומה, חלילה וחלילה לכם לעשות כן 

אלא תנהגו בצניעות כמו החוקים של משה 

, וכמנהג ישראל (בצוואה נדפס בספר רבינו
 התורה).יבין שמועה על 

זצ''ל (בעל  רבי ארי' לייבוש הורוויץהגאון   .י
מחבר ספר שאלות ותשובות הרי בשמים), 

אני מודה לך מאוד כותב לאחד כדלהלן: 

עורר בך רוח להדפיס  שםבראותי שה

קונטרס שבו מובא האיסורים של כל חכמי 

  רמת גן, הרב סעדיה חוזה, בכל הכבוד

, תזכו להרבות תורה, בהתודה ר, קבלתי את הספרתרסז: 
  ביראת שמים וכל טוב

  ירושלים, ישיבת "בית אשר", יוסף קבלן

הגיעונו שני ספרים החשובים מאד ה"ה: אפיית תרסח: 
  המצות השלם ונפש ישעיה.

מחמת טרדות הזמן נבצר מאתנו לאשר קבלת הספרים הנ"ל 
  וגם משום הכרת הטוב.

  .יישר כוחו של הרב המחבר וכל המסייעים בידו

  יפוצו מעיינותיו חוצה להגדלת תורה והאדרתה.




