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 "קבלתי על עצמי"
ח"א בענין הפאה

סוד השם ליראיו

שנרבה זכיותנו 
 כרימון

המשך "קבלתי על 
עצמי" ח"א בענין 

הפאה

המשך "קבלתי על 
עצמי" ח"א בענין הפאה
 המשך גילוי האמת 

לדור אחרון

החצאית...קקפו. את  להאריך  עצמה אל  בלה
שלהם  החובות כל את  לכסות  פתאום  והצליחו

י.גברת  לרבנית פנתה מר ג' את  לפניה ושפכה פ.
ש"ח  280,000 של גדולה  חובה  לה יש אכ כי ליבה
זה. מחוב  לצאת  אי  יודעי לא וה שונות סיבות בגי

י.אמרה  הרבנית למילה רק מקרי עושה הקב "ה פ.
 אות לעורר  ורוצה  אוהב  ה' ואות אותו  אוהב  שהוא
וצדיקה  צנועה  כ"כ מטפחת   ע כבר  הרי ואת  במשהו
הפרנסה  את  ל יארי וה' החצאית את תאריכי אולי
את   נסתו חור. אי  א  כס נופל שלא ידוע והרי
ג ' גב ' חובות .  לכ יכסה וה' לכסות  שצרי מה החור 
והרי זו קבלה ע קל לה היה לא ובכלל כ על חשבה
ויופי כבוד של והפסד  שקלי מאות  של הפסד זה
עצמה  על קיבלה והיא  מפסידי לא מלנסות  אבל
בעלה  להגיע. אחר לא והנס החצאית את   להארי
זכו  וה הפייס במפעל כרטיס הכניס חודש באותו

החובות . כל את  וכיסו  שקלי באלפי

הצניעות אמא  כמה  עד ראתה הנ"ל אשה  אותה של
השפע  של הצינור וכמה  מהאד טוב  מונעת  כ"כ
החליטה  היא הצניעות  בגי  נסת לתת  רוצה שקב "ה
מהעניי השחור את  ולהוציא לנסות  היא  ג
הזיווג  עיקוב  של לישועה מחכה שביתה  מהסיבה
לה  המתאי זוגה  ב את מצאה  שבועיי ובתו

הקבלה. בזכות

בלילהקפז. גם  ראש  כיסוי עצמה על קבלה
מצויינת עבודה מצאה ימים  מספר ותוך 

אותה גברת   שיבר מפורס לרב  נגשה אחת
חובשת  את  הרב , אותה שאל טובה, עבודה שתמצא
פנה  בשלילה, האשה ענתה בלילה  ג ראש כיסוי
כיסוי ללבוש  עצמ על תקבלי  לה: ואמר הרב  אליה
על קבלה האשה בקרוב , ישועה ל ויהיה בלילה  ג

מצויינת . עבודה מצאה  ימי כמה ותו עצמה

גדולקפח. אסון  נמנע צניעות  תוספת  בזכות 
התרח הסיפור  בשמחת שלי הכנסת  בית  כותלי בי ש

השואבה. בית 

לצפות הצטופפנו  כדי  נשי בעזרת רבות נשי
ממוקמת  היתה  הנשי עזרת . הסוערי  בריקודי
של כצורתה עשויה  והיתה הכנסת, בית  מעל בקומה
התפרסנו ואנו תחתינו , בעוז רקדו  הגברי ח'. האות

הגואה. בשמחה לצפות   הנשי עזרת  אור לכל

היובשני אשר  כבדות דלתות  היו הכנסת  בית  צידי
טר שתחת המדרגות   א ,חירו לפתחי מיועדות 
של גובה ותחתיו פעור  היה הפתח כלומר , נבנו...
ידי על בחוזקה  מהודקות  היו  הדלתות קומות! שלוש 
וסביב  למקומה, הידית את  קיבעה אשר  ע קורת 
וחס  חלילה תזוז שלא עבה חבל כרכו הקורה 

ממקומה.

בקשה באמצע הכנסת  בית גבאי העביר   הריקודי
לנשי ראוי הצניעות  שמפאת  , נשי לציבור

משלהתרכז ורק א ולצפות   הנשי עזרת  בקדמת
. הגברי עזרת לכיוו

למרות התרכזנו  ,בצדדי ולא העזרה, בקדמת כולנו
צניעות, לתוספת זאת עושות שאנו ידענו  הצפיפות ,
מטה, בהתבוננות  שקועות היינו התלוננו. ולא
 לה וחיפשו הקטנות  הבנות  כרכרו וסביבנו

למשחק. אפשרויות

שלפתע ראינו הסתובבנו . מאחורינו. צעקה שמענו
חיוורת  כשהיא הקטנות  הבנות  אחת של אמא את
החוותה  רק והיא קרה, מה אותה שאלנו ונסערת .
שיחקו וה בנותיה של  בידיה שהיה החבל לעבר 

מיד. הבנו בו. וקיפצו

שלאהחבל  הדלתות , של הידיות  לקשור  המיועד
 וה הילדות בידי היה ,מסוכ לחלל חלילה תפתחנה
הדלתות  היו  יכולות  קט רגע כשתו בהנאה , בו שחקו

. ואיו הרסני  פתח  ולחשו להיפתח המסוכנות

הזהירות ואז  בזכות שארע  העצו בנס נוכחנו 
במרכז רק מתרכזות  היינו לא אילו הצניעות. במצות
 להידח  ונשי בנות  חלילה יכולות  היו  , הנשי עזרת
להיפתח  יכלו והללו המסוכנות הדלתות  לכיוו
ששהו המתפללות  כל נורא. לאסו  ולגרו בקלות
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שנרבה זכויות כרימון
גודל מעלת ושכר ההולכת בצניעות

לנשים בלבד
03-3077539 

לחיזוק הצניעות
02-6222781

כשרים למהדרין
03-6544933

חנות לבגדי צניעותהזמנת ספריםשיעורי חיזוק
במחירי זיכוי הרבים

השומרת  ה' יד בזאת  ראו הכנסת  בבית  עת באותה
בצניעות .  עצו חיזוק מכ וקיבלו המצוה, שומרי על

פלייר קפט. של כוחו
פליירימזה וכותבת  מאיירת  מעצבת , אני תקופה

ו 'נפשנו' מלכות' 'כתר  הארגוני עבור  הרבי לזיכוי
ישראל.  בע והקדושה הצניעות  חיזוק בנושא בעיקר 
עושה  ואני  עבודתי עבור  כספי  תשלו לקבל סירבתי
רבות   נשי  הפליירי בזכות  . שמי  לש אותה

ע  וקיבלו לאהתחזקו כמוב בצניעות. קבלות  עצמ ל
שקיבלתי בכישרונות  השתמשתי רק אני בזכותי, רק
כל בזכות  ג אלא חסדיו. ברוב  יתבר מאיתו
לעלויות  הנדיבי  התורמי בזכות  למצוה ,  השותפי
את  שמגיהי החכמי תלמידי בזכות הדפוס,
, הפליירי את  שמחלקי  המפיצי בזכות  , התכני
בזכות  וכמוב ורעיונאיות   רעיונאי מיני כל בזכות 
מהפליירי אחד על היקר. בעלי של תמיכתו
מס ' נשמת  לעילוי כתבתי שהפקנו  האחרוני

. נפטרי

ושכחתי.כתבתי בספונטניות

מ הבוקר  מכר  על חלו . מפעי  מחלו התעוררתי
של אמו  ורווק. צעיר  שני 4כ לפני שנפטר  העבר 

מרי ב עופר נשמתו)המנוח, לעילוי  הסיפור ,(שיהיה
ולא במכולת  גבינה לקנות  שיצא בזמנו לי סיפרה
א ידוע  ולא  הגבוהי  הבנייני מאחד נפל הוא חזר.
מעד או דהוא מ ידי על  נדח לדעת, עצמו איבד
המנוח  אליי התקשר  פטירתו לפני כשבוע ונפל.
לשוחח  חייב  שהוא הקולי בתא הודעות  והשאיר 
לדאבוני א ומיואש. מדוכא הוא כי בדחיפות  איתי
טר חזרה אליו  להתקשר  הפנאי את מצאתי לא

התאבד. שהוא שהנחתי מוב פטירתו.

ואניוהנה  טלפונית המנוח אלי מתקשר  בחלומי
נפטרת  הלא אלי, מתקשר  אתה אי" אותו: שואלת 
בשמחה  לי משיב  והמנוח מת ?", ואתה העול מ
עושי של  שהפליירי ל להגיד רציתי "רק רבה:
את  לשמוע  ושמחתי התרגשתי ." בשמי גדול רעש
אתה  אי אז  מת  אתה "אבל שאלתי: ושוב  הדבר

יכול, "אני ואמר: חזר והמנוח אלי?" להתקשר  יכול
רעש  עושי של  שהפליירי ל להגיד רציתי ורק
ענה: המנוח נפטרת ?", אי" שאלתי: ." בשמי גדול
את  הבנתי לא זה". את  לספר   יכולי לא ה"
?יכולי לא אומרת זאת מה ? ה אלה מי  התשובה,
על ושוב  שוב  חזר  ורק ברורות  לא תשובות  ענה הוא
שאלתי וכו'". ... ל להגיד רציתי "רק משפט: אותו
 ואי ומצוות  תורה  שמר לא הבחור  שהרי בתמיהה,
אתה  מה אתה? "איפה מאושר : כ כל  שהוא יתכ
קיימו ולא שבתות שחיללו שאנשי ידעתי עושה?"
,עד בג נמצאי לא התאבדו  א ובפרט מצוות
גדולה: ובשמחה באושר ענה הוא המעטה. בלשו
שהפליירי ל להגיד רציתי ורק תורה! לומד "אני 
ששיחת  לאחר  ." בשמי גדול רעש עושי של

ב  עצמי את מצאתי נותקה ממנוהטלפו בני אותו 
קומה. ובאותה נפל

היה לפתע  שהוא ברור  שהיה מוכר לא בחור הגיע 
הוא . ש קרה מה אותו שאלתי המקרה. בשעת  איתו
 בזמ בו משהו. ביחד הרכיבו ועופר  שהוא סיפר
לי ברור לא הסיטואציה, את  רואה אני מספר  שהוא
מספר, הוא ואז, רהיט. איזשהו בדיוק, הרכיבו מה
את  להביא  אל ואני רגע  שיחזיק מעופר  "ביקשתי

הכלי )החלק את (או להחזיק אמור  היה עופר  שחסר,
והמשקל מלמטה החזיק הוא אבל מלמעלה  הדפנות 
היה  הוא א ונפל. משקל שיווי לחוסר לו  גר
דחפתי לא אני קורה. היה לא זה מלמעלה מחזיק
לפני. הצטדק כ משהו". להביא הלכתי אני אותו,

נרגשת בבוקר ניגשתי ומיד  תיכ משנתי, כשהקצתי 
ש את  כתבתי אכ א  הפליירי גבי על לחפש 
הפליירי אחד על המנוח  ש את  מצאתי המנוח.
 פיתרו .מרי ב עופר  נשמת לעילוי   האחרוני
פעולת את  פעלו  הפליירי פשוט , היה  החלו
זכיתי  וג מעלה של בישיבה ללמוד נכנס ועופר
כנראה  התאבד. ולא נפל שעופר  משמי לי שהראו
עזרה  ממנו שביקש מישהו פגש למכולת  שבדר
הבחור  זהות  את   להעלי סיבה שהיתה וכנראה
היה   הסת מ אחרת קומה, באותה עופר  ע שהיה

ָכל  ּבְ ֻחּקֹוֵתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו ׁשֶ ָאה עֹוְבִרים ַעל ִאּסּור ּבְ ַעל ַהּפֵ ּתֹוָרה לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֲאֵחִרים ׁשֶ תּוב ּבַ א, ּכָ ִאּמָ
ָנה. ׁשָ ָנה = 131,004,000 עֹוְבִרים ּבְ ׁשָ פּול 365 ָיִמים ּבְ ָעה 3,600 ּכָ ל ׁשָ ה ֶזה 60 ּכָ ּקָ ּדַ
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מהמתרחש בעולם הצניעות
לפני מאות שנים עד היום הזה
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סיפורי ניסים מיוחדים לשולחן שבת

ספר קבלתי על עצמי 
י"ל בשנת תשע"ה 5000 ספרים , וכעת י"ל מחדש ע"י מפעל הזוהר העולמי בת ים - אייר תשע"ח,

A5בשני הוצאות:  א. בפורמט כיס 10/15  ב. ב

מחולק בחינם בכל העולם 

0527-65-1911 

המשכים
וספר גילוי האמת לדור האחרון

אלא  האדם,  ולא  ללבב  יראה  ה'  כי  כזאת  מחשבה 
שתבקש רחמים בבכיה לפני השי"ת ינחנו בדרך אמת, 
תכ"ו(. דף  ויחי  פרשת  חי  )זוהר  קודש.  אמרי  ע"כ 
טז. עוד מהרב הקדוש הנ"ל: רב העיר עם אשה נכריה 

)מינות( ויאמרו אחריו אין קדוש כמוהו
כמו ששמעתי מפה קדשו אדמו"ר הרב הצדיק הקדוש 
ר' אברהם שמחה זצ"ל הרב מבארניב ומנוחתו כבוד 
פה עיר הקודש ירושלים ת"ו, שאמר בשם זקינו הרב 
מראפשיץ זצ"ל, שאמר דעו כי קודם ביאת המשיח 
יתרבה כל כך השקר בעולם עד שרב העיר יסע יחדו 
אחת,  בעגלה  מינות(  על  )כוונתו  נכריה  אשה  עם 
ורבים מבני העיר יאמרו אחריו אין קדוש כמוהו וכו'. 
ע"כ מה ששמעתי מפיו הק' הנ"ל. )אשרי האיש דף 

מ"ט(
יסעו  האדמורי"ם  כל  הנ"ל:  הקדוש  מהרב  עוד  יז. 
ביחד עם הבעל דבר על קרון, ביקש מבניו שלא יעזרו 

לדחוף הקרון
שמעתי מפי עד שמיעה, אשר מרן ז"ל סיפר מהרב 
הקדוש מראפשיטץ שאמר, אשר לפני ביאת המשיח 
יסע הבעל דבר על קרון, וכל האדמורי"ם יסעו עמו 
על הקרון, ואמר הרב הקדוש לבניו הק' הלא גם אתם 
נישט  זאלט כאטש  איר  אייך  רבי'ס, בעט איך  תהיו 
העלפן שטופן דעים וואגן, עד כאן. ועל זה סיים מרן 
שטופן,  זיי  העלפן  אל  )מסאטמאר(  זי"ע  הקוה"ט 

ע"כ. )מכתב התעוררות עמוד ע"ג(.
יח. הרב הקדוש ר' דוד מלעלוב זי"ע: בדור האחרון 
יהיו רבי'ס שיסעו בשבת קודש - בהכרח ילכו לקבל 

פניו מפני פיקוח נפש - ביקש מבנו שלא יעזור להם 
על כל פנים

מה  פעמים  כמה  סיפר  ז"ל  מוואידיסלאב  הרה"צ 
הקדוש  הרב  שזקינו  אבותיו,  מבית  אצלו  שמקובל 
לבנו  אחת  פעם  אמר  זי"ע  מלעלוב  דוד  ר'  והנורא 
הלשון:  בזה  זי"ע  מלעלוב  משה  ר'  הקדוש  הרב 
קומען  וועט  משיח  פאר  וויסן,  זאלסט  לעבן,  משה 
אום  פארן  צו  קומען  וועלן  וואס  רעבי'ס  זיין  וועלן 
גאנצער  דער  און  שבת,  אום  אוועקפארן  און  שבת 
וועסט  דו  און  באגלייטן,  ארויסגיין  וועט  עולם 
זיין  וועסטו  נישט  אויב  ווייל  ארויסגיין,  מוזן  אויך 
וועט  וואגן  דער  און  לעבן,  מיטן  איינגעשטעלט 
אריינפאלין אין בלאטע, און דער גאנצער עולם וועט 
העלפן ארויסשטופן זאג איך דיר, געדענק אז עס איז 
נישט העלפן מיטשטופן  זאלסט כאטש  שבת קודש 

די וואגן. עד כאן לשונו הקדוש.
יט. אפילו צדיקים יהיה להם נסיונות באמונה - העצה, 

לפרסם שאני אמרתי זה מראש
בסוף ספר תפארת ישראל הביא שם מבעל אור המאיר 
מזיטאמיר כעשרה מינוט לפני פטירתו ביום ערב חג 
השבועות הגיע אליו תלמידו הגאון הגדול ר' שניאור 
מסאסטוב ז"ל ואדמו"ר ז"ל שכב ופניו אל הקיר אז 
הסיב את פניו ואמר זה אתה הוא שניאור, עוד יהיה 
וכמוך  זמן  לפני ביאת המשיח שאפילו איש כמוני 
חשבון  לעשות  בפינה  להתבודד  צורך  להם  יהיה 
לזה  והעצה  בורא בעולם,  אם אמונתו שלימה שיש 

שתפרסם שאני אמרתי את זה מראש.

המשך גילוי האמת לדור האחרון

 ַאְדמֹו"ר ִמַסאְטֶמר ְזצּוַק"ל:
ֲערֹוֶתיָה רח"ל".  הֹוֶלֶכת ִעם ׂשַ מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ָאה ִהיא ּבְ הֹוֶלֶכת ִעם ּפֵ ה ׁשֶ ָ "ִאּשׁ

קֹוב ְזצּוַק"ל:  ַאְדמֹו"ר ִמְסְטָראּפְ
ָאסּור". ָווַתְייהּו ּדְ ּבֹוִרים סֹוֵבר ּכְ ְלֵטי ּגִ ִ ם ַהּשׁ ּגַ "ָהֵדק ֵהיֵטב ׁשֶ
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רצה  לא חפותו את  שידע  ועופר  ברצח, חשוד  נמצא
לא ה" אמר  רק ולכ להסתב לו  לגרו הנראה ככל
מוטיבציה  שקיבלתי כמוב זה". את לספר   יכולי

שיהיה  רצו ויהי  הקודש בעבודת  להמשי גדולה
ובנות  בני כל של שלימה בתשובה לחזרת זה סיפור

מהרה. שלימה ולגאולה  ישראל

4


