עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל
מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום  -כמו הנחת תפילין

עלון יומי דהתאחדות הקהילות

כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

לימי השנה  -עלון ליום  /י"ד לחודש אדר  -עלון מס' 1

כל הצדיקים שלומדים דף היומי ,ומוסרים נפשם לתורה ולקדושה ,אם
נשותיכם חובשות פאה נכרית ,או פריזט] ,חצי פאה[ ,דעו לכם שכל
תורתכם הקדושה הולכת ומחזקת את הסטרא אחרא.

7

7

במדה ונשותכם נמצאות בביתכם ו/או יושבות כנגדכן עם הפאה -הפסיקו לאלתר
בלימוד התורה הקדושה ,הפסיקו להגיד ברכות וברכת הנהנין ,הפסיקו עריכת
סעודת שבת וליל הסדר ,כי כל הלימודים והברכות וכל הקדושה הולכים ומחזקים
ישירות את הסטרא אחרא ,ואז הגוים קמים עלינו ,כפסק החפץ חיים והגרא"ם שך,
ועוד גדולי וצדיקי ישראל זי"ע  -ולכן עליכם להפסיק לאלתר בכל עסקי הקדושה כי
אתם בבחינת "זורע על הקוצים" וגורמים יניקה גדולה לס"א מהקדושה ,ולכן קודם
דיחוי˘ ,ורק ˘
יש לפעול בסור מרע ,ולדאוג שנשותיכם יסירו מיד את הפאה ללא
‡
ˆ
לאחר מכן להמשיך בעסקי הקדושה ,כי אם לא תפעלו מיד בהסרת ˘
נגף זה  -אז דעו ‡ ˙
כי הפאה היא בבחינת פצצת מתקתקת של זמן שגרמה וגורמת חורבנות בבתי
˘ ˜
ישראל  -והיא גורם העיקרי בעיכוב גאולת ישראל.
‡
אפשר לשמוע דעת קודשם בטלפון שומרי החומות 072-33-72-978 - :שלוחה  - 22ושלוחה 25

המרים יד על עשרת הדיברות:
ושמים מורות עם פאות ושוקיים מגולות ,בגדים קצרים -
אותו הראש והיד והרגליים יקצצו!
]לשון הקב"ה בעשרת הדברות" ,כי ה' אלקיך א-ל קנא" ,עיין רש"י שם[
7

ועד הצניעות דהתאחדות הקהילות להצלת עם ישראל
בהשתתפות הרבנים והקהילות לומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק מרן אדמור מהאלמין שליט"א ,מחברם של יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

0527-65-1911

לשמיעה כ 1000-שיעורים בנושא הצניעות בטלפון שומרי החומות  072-33-72-978 -שלוחה  22ושלוחה 25
לשמיעת עלוני קול קורא  -דף היומי  -מחולק לימות השנה ללמוד בכל יום ,אנשים נשים וטף ,שלוחה22835 :

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל
מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום  -כמו הנחת תפילין

עלון יומי דהתאחדות הקהילות

כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

לימי השנה  -עלון ליום  /ט"ו לחודש אדר  -עלון מס' 2

כל הצדיקים שלומדים דף היומי ,ומוסרים נפשם לתורה ולקדושה ,אם
נשותיכם חובשות פאה נכרית ,או פריזט] ,חצי פאה[ ,דעו לכם שכל
תורתכם הקדושה הולכת ומחזקת את הסטרא אחרא.

7

7

במדה ונשותכם נמצאות בביתכם ו/או יושבות כנגדכן עם הפאה -הפסיקו לאלתר
בלימוד התורה הקדושה ,הפסיקו להגיד ברכות וברכת הנהנין ,הפסיקו עריכת
סעודת שבת וליל הסדר ,כי כל הלימודים והברכות וכל הקדושה הולכים ומחזקים
ישירות את הסטרא אחרא ,ואז הגוים קמים עלינו ,כפסק החפץ חיים והגרא"ם שך,
ועוד גדולי וצדיקי ישראל זי"ע  -ולכן עליכם להפסיק לאלתר בכל עסקי הקדושה כי
אתם בבחינת "זורע על הקוצים" וגורמים יניקה גדולה לס"א מהקדושה ,ולכן קודם
לאחר ˘
יש לפעול בסור מרע ,ולדאוג שנשותיכם יסירו מיד את הפאה ללא דיחוי ,ורק‡ ˘
מכן להמשיך בעסקי הקדושה ,כי אם לא תפעלו מיד בהסרת נגף זה  -אז דעו כי
‡
הפאה היא בבחינת פצצת מתקתקת של זמן שגרמה וגורמת חורבנות ˘בבתי ישראל ˙
˘ ˜
 והיא גורם העיקרי בעיכוב גאולת ישראל.אפשר לשמוע דעת קודשם בטלפון שומרי החומות 072-33-72-978 - :שלוחה  - 22ושלוחה 25

התורה אינו הפקר ,העולם אינו הפקר!!!!
הפוגעים ביסוד קדושת ישראל
שהוא הצניעות והולכות בפאה נכרית ושוקיים מגולות –
לא ינקה מדינה של גהנם בעולם הזה ובעולם הבא
יש דין ויש דיין!!!  -לאיפה הם יגיעו???  -לבתי החולים במחלקת הסרטן!!!
7

ועד הצניעות דהתאחדות הקהילות להצלת עם ישראל
בהשתתפות הרבנים והקהילות לומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק מרן אדמור מהאלמין שליט"א ,מחברם של יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת
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לשמיעה כ 1000-שיעורים בנושא הצניעות בטלפון שומרי החומות  072-33-72-978 -שלוחה  22ושלוחה 25
לשמיעת עלוני קול קורא  -דף היומי  -מחולק לימות השנה ללמוד בכל יום ,אנשים נשים וטף ,שלוחה22835 :

ˆ

‡

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל
מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום  -כמו הנחת תפילין

עלון יומי דהתאחדות הקהילות

כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

לימי השנה  -עלון ליום  /ט"ז לחודש אדר  -עלון מס' 3

כל הצדיקים שלומדים דף היומי ,ומוסרים נפשם לתורה ולקדושה ,אם
נשותיכם חובשות פאה נכרית ,או פריזט] ,חצי פאה[ ,דעו לכם שכל
תורתכם הקדושה הולכת ומחזקת את הסטרא אחרא.

7

7

במדה ונשותכם נמצאות בביתכם ו/או יושבות כנגדכן עם הפאה -הפסיקו לאלתר
בלימוד התורה הקדושה ,הפסיקו להגיד ברכות וברכת הנהנין ,הפסיקו עריכת
סעודת שבת וליל הסדר ,כי כל הלימודים והברכות וכל הקדושה הולכים ומחזקים
ישירות את הסטרא אחרא ,ואז הגוים קמים עלינו ,כפסק החפץ חיים והגרא"ם שך,
ועוד גדולי וצדיקי ישראל זי"ע  -ולכן עליכם להפסיק לאלתר בכל עסקי הקדושה כי
אתם בבחינת "זורע על הקוצים" וגורמים יניקה גדולה לס"א מהקדושה ,ולכן קודם
לאחר ˘
יש לפעול בסור מרע ,ולדאוג שנשותיכם יסירו מיד את הפאה ללא דיחוי ,ורק‡ ˘
ˆ
מכן להמשיך בעסקי הקדושה ,כי אם לא תפעלו מיד בהסרת נגף זה˘ -אז דעו כי ‡ ˙
הפאה היא בבחינת פצצת מתקתקת של זמן שגרמה וגורמת חורבנות בבתי ישראל
˘ ˜
 והיא גורם העיקרי בעיכוב גאולת ישראל.‡
אפשר לשמוע דעת קודשם בטלפון שומרי החומות 072-33-72-978 - :שלוחה  - 22ושלוחה 25

הזדעזעי ארץ הקודש!!!
לכל האדמורי"ם ורבנים מנהלי בתי יעקב וסמינרים למינהם :תסלקו את המורות עם
הפאות ובגדי פריצות מהבית ספר שלכם ותקחו רק מורות עם מטפחת ובגדי צניעות!

ואל תשליכו לשמד את כל בנות ישראל!!

חלילה לנו להמתין עד שיגיעו כל הטילים לבתי הספר ולהרוג את כל הבנות שלנו!!! החלצו חושים
למלחמה האדירה – להצלת בנות ישראל הקדושות ,מציפורני השמד!!!

הוועד להצלת בנות ישראל הקדושות משמד

7

ועד הצניעות דהתאחדות הקהילות להצלת עם ישראל
בהשתתפות הרבנים והקהילות לומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק מרן אדמור מהאלמין שליט"א ,מחברם של יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

0527-65-1911

לשמיעה כ 1000-שיעורים בנושא הצניעות בטלפון שומרי החומות  072-33-72-978 -שלוחה  22ושלוחה 25
לשמיעת עלוני קול קורא  -דף היומי  -מחולק לימות השנה ללמוד בכל יום ,אנשים נשים וטף ,שלוחה22835 :

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל
מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום  -כמו הנחת תפילין

עלון יומי דהתאחדות הקהילות

כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

לימי השנה  -עלון ליום  /י"ז לחודש אדר  -עלון מס' 4

כל הצדיקים שלומדים דף היומי ,ומוסרים נפשם לתורה ולקדושה ,אם
נשותיכם חובשות פאה נכרית ,או פריזט] ,חצי פאה[ ,דעו לכם שכל
תורתכם הקדושה הולכת ומחזקת את הסטרא אחרא.

7

7

במדה ונשותכם נמצאות בביתכם ו/או יושבות כנגדכן עם הפאה -הפסיקו לאלתר
בלימוד התורה הקדושה ,הפסיקו להגיד ברכות וברכת הנהנין ,הפסיקו עריכת
סעודת שבת וליל הסדר ,כי כל הלימודים והברכות וכל הקדושה הולכים ומחזקים
ישירות את הסטרא אחרא ,ואז הגוים קמים עלינו ,כפסק החפץ חיים והגרא"ם שך,
ועוד גדולי וצדיקי ישראל זי"ע  -ולכן עליכם להפסיק לאלתר בכל עסקי הקדושה כי
אתם בבחינת "זורע על הקוצים" וגורמים יניקה גדולה לס"א מהקדושה ,ולכן קודם
לאחר ˘
יש לפעול בסור מרע ,ולדאוג שנשותיכם יסירו מיד את הפאה ללא דיחוי ,ורק‡ ˘
ˆ
מכן להמשיך בעסקי הקדושה ,כי אם לא תפעלו מיד בהסרת נגף זה˘ -אז דעו כי ‡ ˙
הפאה היא בבחינת פצצת מתקתקת של זמן שגרמה וגורמת חורבנות בבתי ישראל
˘ ˜
 והיא גורם העיקרי בעיכוב גאולת ישראל.‡
אפשר לשמוע דעת קודשם בטלפון שומרי החומות 072-33-72-978 - :שלוחה  - 22ושלוחה 25
האנשים שנשותיהם הולכות בפאה נכרית ובגדי פריצות:

לא ינקו מעוונם!!! ויד ה' תהיה בם!
בגופם :מחלות איומות כמו סרטן וכו'
בנפשם :מחלות נפש וכו'
בממונם :שיפסידו כל ממונם
7

ועד הצניעות דהתאחדות הקהילות להצלת עם ישראל
בהשתתפות הרבנים והקהילות לומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק מרן אדמור מהאלמין שליט"א ,מחברם של יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

0527-65-1911

לשמיעה כ 1000-שיעורים בנושא הצניעות בטלפון שומרי החומות  072-33-72-978 -שלוחה  22ושלוחה 25
לשמיעת עלוני קול קורא  -דף היומי  -מחולק לימות השנה ללמוד בכל יום ,אנשים נשים וטף ,שלוחה22835 :

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל
מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום  -כמו הנחת תפילין

עלון יומי דהתאחדות הקהילות

כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

לימי השנה  -עלון ליום  /יח לחודש אדר  -עלון מס' 5

7

לוֹמד ַב ַּה ְת ָחלָ ה?
הוּדי ֵ
ָאלֶ ף ֵבּיתַ :מה יְ ִ
ָק ֶמץ ַאלֶ ף ָא
אשׁי ֵתּבוֹת ְקלִ ָיפה ְמכַ ֵשּ ָׁפה
ַמה זֶ ה ָ 7ק ֶמץ? ָר ֵ
ָצ ָר ַעת!
אשׁי ֵתּבוֹת ָאסוּר לִ לְ בֹּשׁ ֵפ ָּאה!
ַאלֶ ף ָר ֵ
ּשׁוּבה ,וְ לִ לְ בֹּשׁ ִמ ְט ָפּחוֹת
ַעל כֻ ּלָ ּנוּ לַ ֲעשׂוֹת ְת ָ
ׁחוֹרים וְ ָע ִבים,
ְצנוּעוֹת וַ ֲח ָצ ִאיּוֹת ֲא ֻרכּוֹת וְ גַ ְר ַבּיִ ם ְש ִ
ְ
וּבכָ  נְ ַב ֵטּל ֶאת ַהגְ ּזֵ רוֹת ,וְ א נַ ְסכִ ּים ְבּשׁוּם א ֶֹפן ‡
˘
בוֹדה זָ ָרה!
לַ ֲעבוֹד ֲע ָ

˘

˘

‡ ˙
˘ ˜

הוּדי לְ ִאמּוֹ:
ִמכְ ַתּב ִמיֶ ּלֶ ד יְ ִ
בוֹדה זָ ָרה?
ת ֶש ַׁה ֵפ ָּאה זוֲּ ,ע ָ
ִא ָמּאַ ,ה ִאם יָ ַד ַע ְ ּ
הוֹר ִידי ֶאת ַה ֵפ ָּאה ,לְ ַמ ַען כֻ ּלָ ּנוָּ .אסוּר לְ  לִ לְ מֹד
ִא ָמּא! נָ א ִ
לוֹמר ְב ָּרכוֹת ְוּק ִר ַיאת ְש ַׁמע נֶ גֶ ד ַה ֵפ ָּאה,
וּלְ ִה ְת ַפּלֵ ּל וְ ַ
בוֹדה זָ ָרה וְ גִ לּוּי ֲע ָריוֹת ,לָ כֵ ן יָ ַר ְד ִתּי ֵמ ַה ֶד ֶּר!!!
זוּ ֲע ָ
הוּדי ,וְ א נָ כְ ִרי!!!
ִמ ֶמּנִ ּי ,יֶ לֶ ד יְ ִ
7

ועד הצניעות דהתאחדות הקהילות להצלת עם ישראל
בהשתתפות הרבנים והקהילות לומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק מרן אדמור מהאלמין שליט"א ,מחברם של יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת
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לשמיעה כ 1000-שיעורים בנושא הצניעות בטלפון שומרי החומות  072-33-72-978 -שלוחה  22ושלוחה 25
לשמיעת עלוני קול קורא  -דף היומי  -מחולק לימות השנה ללמוד בכל יום ,אנשים נשים וטף ,שלוחה22835 :

ˆ

‡

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל
מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום  -כמו הנחת תפילין

עלון יומי דהתאחדות הקהילות

כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל
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מּוֹרה
צוֹעקוֹת ַעל ַה ָ
יְ לָ דוֹת ְב ָּב ֵתּי ַה ֵס ֶּפר ֲ
ש ַׁא ְ ּת א ִתּלְ ְב ִּשׁי ִמ ְט ַפ ַּחת,
בוֹדה זָ ָרהַ ,עד ֶ ּ
מּוֹרה! ַה ֵפ ָּאה זּוֹ ֲע ָ
ַה ָ
רוֹצה
בוֹדה זָ ָרה! ִאם ַא ְתּ ֶ
ֲאנַ ְחנוּ א נִ 7לְ ַמד וְ א נִ ְת ַפּלֵ ּל נֶ גֶ ד ֲע ָ
מוֹרה ְב ָּב ֵתּי ַהכְ ָּמ ִרים! ָשׁם
לָ לֶ כֶ ת ִעם ֵפ ָּאהֵ ,תּלְ כִ י לִ ְהיוֹת ָ
קוֹמ!
ְמ ֵ
בוֹדה זָ ָרה? וְ ָאסוּר
ִא ָמּאַ ,ה ִאם א ָש ַׁמ ְע ְ ּת כִ ּי כָ ּל ַה ֵפּאוֹת ֵהם ֲע ָ
בוֹדה זָ ָרה! ַמה ֲאנַ ְחנוּ
לוֹמר ְב ָּרכוֹת וְ ִקדּוּשׁ נֶ גֶ ד ֲע ָ
לְ ִה ְת ַפּלֵ ּל וְ ַ
בוֹדה זָ ָרה? ֲאנַ ְחנוּ נִ ְמסֹר ֶאת
ְב ָּב ֵתּי ַהכְ ָּמ ִרים? ֶש ִׁמ ְּש ַׁת ֲּחוִ ים לַ ֲע ָ
בוֹדה זָ ָרה!
שׁה נֶ גֶ ד ֲע ָ
ֹאמר שׁוּם ִד ְּב ֵרי ְק ֻד ָ ּ
ַהנֶ ֶּפשׁ ,וְ א נ ַ

˘

7

‡ ˘

˘

‡ ˙
˘ ˜

בְ ּנוֹת יִ ְש ָׂר ֵאל!

ֹלא לְ ִה ְת ָא ֵרס לְ בָ חוּר ֶשׁרוֹצֶ ה ֵפ ָּאה ,הוּא ְמ ֻקלְ ָקל וְ ָר ָשׁע ,כָ ְּך ָפ ַּסק ָמ ָרן ַרבִ ּי
פּוֹס ִקים.
עוֹבַ ְדיָ ה ֵ
יוֹסף וְ עוֹד ְ 114
אוֹמר לְ ָך ֶש ִׁא ְש ְׁתָּך צְ ִריכָ ה לָ לֶ כֶ ת ִעם ֵפ ָּאהַ ,אל ִתּלְ ַמד
ּחוּרים יְ ָק ִרים! ִאם ָהרֹאשׁ יְ ִשׁיבָ ה ֵ
בַ ִ
תּוֹרה ,כִ ּי הוּא ְמ ַת ְפ ֵקד כְ ּמוֹ כֹ ֶּמר וְ ֹלא רֹאשׁ יְ ִשׁיבָ ה! ַהכְ ָּמ ִרים ַהגּוֹיִ ים רוֹצִ ים ֶשׁכֻ ּלָ ּם
ֶאצְ לוֹ ָ
ּהוֹראוֹת
גּוֹר ִמים בַ ָ
יוֹד ִעיןְ ,
אוֹמ ִרים בְ ֵּאין ְ
יִ ְש ַׁת ֲּחווּ לְ צֶ לֶ ם ,וְ זֶ ה ַמה ֶש ָׁה ַרבָ ּנִ ים ַר ֲח ָמנָ א לִ צְ ּלָ ן ְ
שׁגוּיוֹת ֶשׁלָ ֶּהם.
ַה ְ ּ
7
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הרימו קול נהי ובכי ,קול זעקה וצעקה ,על מה עשה ה' ככה לאנשים
השומרים מצוותיו וחוקותיו?

7

האם באמת 7
שומרים אתם את תורת ה'? האם חרדים אתם מדבר ה'? על מה עשה
ה' ככה לקחת עוללים ויונקים קדושים וטהורים בחטף בדמי ימיהם? ,על מה עשה
ה' ככה לקחת נשים צדיקות וטהורות? על מה עשה ה' ככה לקחת אברכים צדיקים
וטהורים?  -לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם ,אתם היהודים בני ישראל ,השומ־
רים את התורה והמצוות ,תורתכם שמרתם ,ולא תורתי שמרתם ,בתורתי – ציויתי
על צניעות האשה במלבושיה והנהגותיה ,בתורתכם האשה מתלבשת בפריצות
ושערה מכוסה בפאה נוכרית ונראית כרווקה - ,אוי לכן – אהה עליכן –
נשות ˘
‡ ˘
ˆ
אברכים וחסידים .כמה דינים מושכות ַא ֶתּן על בעליכם ,על ילדכם ,ועל קהל
‡
˙
ישראל ,גם נשות ישראל הצנועות שלא מוחות בהן ,אוי לכם כי תתנו ˘את הדין' על
שיש בידכן למחות ולא מחיתן ,כי חובה גדולה מוטלת על אשה למחות על לבוש ˘ ˜
‡
תועבה ופאות נוכריות.
בתורתי ציוויתי על קדושה וטהרה "ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך" ,בתורת־
כם מגינים על חוטאים ופושעים העושים מעשי תועבה רחמנא ליצלן - ,לכן כולנו
נצא בשק ואפר למחות נגד הפריצות וישוב חרון אף ה' מישראל ,נצא כולנו להפגין
נגד המחבלים והמחבלות האמתיים ,ואז יבוא משיח צדקנו ,כי כל עוד לא נתקן את
פגם היסוד לא יבוא משיח! )עמק המלך ,מדרש תלפיות( ובזכות התוכחה נזכה
לגאולה שלמה בב"א
7
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מורי ורבותי  -צריך לפעול בכל הכח דקדושה ,כי צה"ל אין להם שום
כח מעצמם ,רק מהתשובה ותפלה ותורה ומעשים טובים של עם
7
ישראל!!!  -כנראה שאנחנו בערב ביאת המשיח....

7

אולי התגובה של חמאס תהיה חריפה לכל הארץ ....הזמן יגיד ,אבל אין זמן
לישון....
עורו והתעוררו בני ישראל ,כי משיח בפתח ,ובאמת רבינו מרן החתם סופר
בנות
זיע"א מגלה למה יורים חיצים ובליסטראות ....בגלל הפריצות של ‡ ˘
ישראל ובגלל פגם הברית .ולכן צריך מטפחת ברזל נגד הטילים!˘
אנחנו רואים שבכל הארץ מתחילים לפתוח מקלטים ,אבל הנביא מגלה לנו
מהו המקלט האמיתי  -לֵ ַ ע ִמּי בֹּא ַב ֲח ָד ֶריְ וּסגֹר ְדּלָ ְתַ ב ֲּע ֶדֲ ח ִבי
כִ ְמ ַעט ֶרגַ ע ַעד יַ ֲע ָבור זָ ַעם )ישעיה פרק כו ,כ( .לך עמי  -זה הפסוק אמר
במלחמת גוג ומגוג שתהיה צרה לישראל מעט זמן ,אמר דרך משל :לך עמי
בא בחדריך וסגור דלתך בעדך ,וזה משל להסתר במעשים טובים ובתשו־
בה שלמה ,כי כמעט רגע יהיה הזעם ויעבור ,והטובים ימלטו ,כמו שאמר:
כל הנמצא כתוב בספר קדוש יאמר לו) ,רד"ק(

˘

‡ ˙
˘ ˜

7
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לימי השנה  -עלון ליום  /כב לחודש אדר  -עלון מס' 9

7

צדיק נסתר גילה מה שחלם ומה שאומרים בשמים ,מיהו באמת השטן הגדול והשטן הקטן:
מה הפילוג  /ומה הוויכוח המר המתנהל בין ראשי הזרוע המדינית של החמאס ,וראשי הזרוע
הצבאית-גדודי עיז א-דין אל קסאם - .ראשי הזרוע המדינית קראו להפגנות שקטות - .ראשי הזרוע
הצבאית קראו להמשך ירי הטילים על מטרות בישראל - .השטן הגדול והקטן
בנאום שנשא ,ביום ג'  ,26.3מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה ,הוא התרכז בעיקר בהתקפה חריפה על
שר החוץ מייק פומפיו אשר ביקר בסוף השבוע האחרון בלבנון - .נסראללה כינה
ארצות הברית ועל 7
את ארצות הברית 'השטן הגדול' ואת ישראל השטן הקטן' ,ובכך חזר לטרמינולוגיה של האיראנים כלפי
ארה"ב וישראל - .מה האמת מה אומרים בשמים? מי אשם בכל הטלים שבאו ושעתידים לבוא ח"ו
השטן הגדול :הם אלו שבאים בדמות הרבנים והאדמורים הגדולים שחוששים לקחת אחריות ,כי
לכאורה לפחות חלק מהרבנים לא מבינים בזה ,זה לא תחום עיסוקם ,הם לא רוצים להיכנס למלחמות,
הם רוצים רק שקט ,רק שלא יפריעו להם בלימוד התורה קדושה ,והתוצאה העגומה היא שהשטן הולך
ומתרבה תחת עינהם הפקוחה ואפילו נכנס ומזדחל אל ביתם ומקיף וסובב אותם ,אבל הם כעוורים
נמצאים בתרדמה ,מתעלמים ושותקים ולא אומרים לחסידיהם שהפאה היא עבודה זרה  -בדומה למה
שקרה בפורים  -שנענשו ישראל שאכלו מסעודת אחשוררוש .ולכן נכתב "ישנו עם שישן האלוקה
להשתחוות ˘
שלו" ורק צדיק בשם מרדכי לא הסכים "להשתחוות "להמן"  -לעבודה זרה .ואני  -לא מוכן ‡ ˘
לעבודה הזרה -של "מכת הפאות" של העבודה זרה שכבשה את הארץ ,וכולם משתחווים לתעשיית
˘
‡
היופי הזו של הגויים במחיר של עבודה זרה -וכולם שותקים.
˙

הידעתם? כי אסור ללכת עם עבודה זרה! אסור להגיד ברכות וסעודת שבת ועריכת ליל
˘ ˜

הסדר כנגד נשים שיש להם פאה עם עבודה זרה על ראשם ,אסור להחזיק את זה בבית ,זה
לא חסידות זה כתוב בתורה ,ולא תביא תועבה אל ביתך ,אז למה אנו מחכים? לא מספיק
אנו עטופים בצרות ומחלות ומגפה של המחלה הנוראה \..בואו וראו את המציאות

מה שקורה בשטח:
השטן הקטן אלו כל יהודי ויהודי שרואה שיש מגפה בעם ישראל  82כפול  2מקבלים מחלות סרטן
ועוד ,ומתים כל כך הרבה בכל יום ,זה יותר ממה שהיה אצל פנחס שהיו  24אלף מתים ,כאן יש לנו
קרוב לשישים אלף מתים בשנה ,יש תלמודי תורה שיש להם  20-30ילדים עם מחלת סרטן ,וכל
אחד ששותק הוא מחבל והוא בדיוק כמו מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה ,ועוד יותר גרוע כי הם לא
הורגים כל כך הרבה יהודים כן ,זו האמת ,ומי שלא רוצה להאמין הוא כמו בת היענה שמטמינה
ראשה בחול וחושבת שמכיון שאני לא רואה אף אחד ,אז אף אחד לא רואה אותי ,אבל אבינו
שבשמים רואה הכל וצועק אלינו" :כי השם אלוקיך א-ל קנא  -ועושה את שלו ,וכולם שותקים כאילו
לא קרא כלום? )ראה שבת נד - .ועוד(
7
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ש ָׁמּנוּ ֶש ַׁבע
בוֹדה זָ ָרה ,וְ יֵ שׁ ֶ ּ
ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה לְ ַא ֵבּד ִמן ָהעוֹלָ ם ֲע ָ
ּבוֹתם; לְ גַ ֵד ַּע ֲא ֵש ָׁרה;
בוֹדה זָ ָרה; לְ ַש ֵׁבּר ַמ ֵצ ָ
ִמ ְצווֹת :לְ ַא ֵבּד ֵשׁם ֲע ָ
ּחוֹתם; לְ ַא ֵבּד כֵ ּלִ ים
ּמוֹתם; לְ נַ ֵתּץ ִמזְ ְב ָ
שרֹף ֲא ֵש ָׁרה; לְ ַה ְש ִׁמיד ָב ָ
לִ ְ ׂ
)ב ַּעל ֲהלָ כוֹת
)ס ַמ"ק לז  -מג(ַ - .
בוֹדה זָ ָרה ְ
ֶשׁנִ ְּש ַׁת ְּמּשׁוּ ָ7ב ֶּהם לַ ֲע ָ
גְ ּדוֹלוֹת ַה ְק ָד ָּמה ַעמוּד יז קכה-קכו(ָ .מּנוּ ְש ֵׁתּי ִמ ְצוֹת ֲע ֵשׂה:
שרֹף צוּרוֹת ֱאלִ ילִ ים; לְ גַ ֵד ַּע ֲא ֵשׁרוֹת ֱאלִ ילִ ים
לִ ְ ׂ

7

תתֹּצוּן וְ ֶאת ַמ ֵ ּצב ָֹתם ְת ַּש ֵׁבּרוּן וְ ֶאת ֲא ֵש ָׁריו
 ִמ ְצוָ ה לְ ַא ְב ָּדם ֶשׁנֶ ֱּא ַמר :כִ ּי ֶאת ִמזְ ְ ּבח ָֹתם ִ ּּמוֹתם ַת ְּש ִׁמידוּ
)שׁמוֹת לד יג( ,וְ ֵאת כָ ּל ַצלְ ֵמי ַמ ֵ ּסכ ָֹתם ְת ַּא ֵבּדוּ וְ ֵאת כָ ּל ָב ָ
ִתּכְ רֹתוּן ְ
ּא ְבּ־ ˘
יהם ִת ְּש ְׂרפוּן ָב ֵּאשׁ ְ)ד ָּב ִרים ז ה(ַ .א ֵבּד ְ‡ת ַ˘
)ב ִּמ ְּד ָבּר לג נב( ,וַ ֲא ֵש ֵׁיר ֶהם ְתּגַ ֵדּעוּן ְוּפ ִסילֵ ֶ
ַ
מקֹמוֹת ֲא ֶשׁר ָע ְבדוּ ָשׁם ַהגּוֹיִ ם וְ גוֹ' וַ ֲא ֵש ֵׁר ֶיהם ִת ְּש ְׂרפוּן ָב ֵּאשׁ וְ˘ גוֹ' ָ
דוּן ֶאת כָ ּל ַה ְ ּ
)שׁם יב ‡ ˙
)חנּוּ תלו(
עוֹבר ַעל ִמ ְצוָ ה זוֹ ִ
בוֹדה זָ ָרה ֵ
ב  -ג(ִ .מי ֶשׁיֵ ּשׁ ִס ֵפּק ְבּיָ דוֹ לְ ַב ֵער ָה ֲע ָ
˘ ˜

מורי ורבותי אתם לא רואים את המגפות הגדולות שיש כאן? מי הם הרשעים
האמיתיים? מי הם אנשי החמאס האמיתיים? ַ -מגֵ ָּפה ֵ -פ ָּאה נָ כְ ִרית:
ִב ְּש ֵׂדי ֶח ֶמד כָ ַּתב )ס"ב( ֶשׁכָ ַּתב כִ ּי ָעוֹן זֶ ה ֵמ ִביא ַמגֵ ָּפה ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצּלָ ן ִמ ְפּנֵ י גִ ּלּוּי ְפ ַּאת
אשׁי
אוֹתיּוֹת ֵש ָׂער .וְ ָר ֵ
מוֹחה נִ ְק ָרא ָר ָשׁעִ ,
ַהנָ ִּשׁיםַ .וּב ֲעלָ הּ ֶשׁיֵ ּשׁ ְבּיָ דוֹ לִ ְמחוֹת וְ ֵאינוֹ ֶ
"ש ַׁבע" לִ ְרמֹז ֶש ֵׁת ֵּרד לְ ֶש ַׁבע ַמ ְד ֵרגוֹת גֵ ִּיהנֹּם ַעל יְ ֵדי זֶ ה
שׁה ֶע ְרוָ הֶ ,
ֵתּבוֹת ֵש ָׂער ְב ִּא ָ ּ
הוּבא ְד ָּב ָריו ַב ֲּח ַקל יִ ְצ ָחק ִס ָימן )פ"ב(.
עכדה"ק ,וְ ָ
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בגמרא )מגילה יב (.שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה
נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה ...אמר להם
מפני שהשתחוו לצלם .סופי תיבות בגימטריא פיאה.

7

7

ועכשיו מתגלה הסוד הגדול למה עמך בית ישראל מתלהבים ומכים בכל הכח בהזכרת "המן"
שבמגילה ,כי המן ידוע שעשה עצמו אלוה )רש"י במגילה( וחז"ל אומרים שנשא על עצמו
עבודה זרה ,כך שאם היו משתחווים להמן ,בעצם השתחוו לעבודה זרה ,ולכן "מרדכי לא יכרע
ולא ישתחוה" ]ראשי תיבות בגימטריא פיאה[ והנה הגימטריא של המן ) 95עם הכולל( הוא
בגימטריא פיאה! ולכן כשמכים בהמן בכל הכוח  -יש בעצם לכוון על מחיית עמלק של הפאה
"המן"
הנכרית ,כי באמת למה אנחנו כל כך כועסים על המן ,ומכים בהתלהבות ושמחה על כל ‡ ˘
שבמגילה? הרי הוא היה רק השליח של הקב"ה ,מאחר שהשתחוו לצלם בימי˘נבוכדנצאר
הרשע ,ולכן נגזר עליהם העונש ,והוא היה רק המוציא לפועל את גזירת השם ,וידוע שגדול
המחטיאו יותר מההורגו ,ועכשיו מרדכי שנקרא "היהודי" וחז"ל דרשו זאת שמי שכופר
בעבודה זרה נקרא יהודי ,בכח זה שלא השתחווה להמן שעשה עצמו אלוה ,במסירות נפש
ממש ,לכן היה לו את הכח לנצח את המן ,ובזה שהיהודים יעשו תשובה ,יתכפר להם העוון של
עבודה זרה .ולכן בקריאת המגילה ובהכאת המן ,יש לכוין בזה ולהתפלל שהקב"ה ימחה את
זכר עמלק של העבודה זרה של הפאה הנכרית ,ובזכות זה נזכה להגאולה שלמה בב"א.
בספר הרוקח כתוב ,דע ידידי ,כי מרדכי נזכר מ״א פעמים ,ואילו אסתר נזכרה מ״ב פעמים ,וזה
שם מלא בפני עצמו ,בלי אותיות השימוש כמו ו׳ החיבור או ל׳ השימוש .אך באותיות השימוש
מרדכי נזכר  58פעמים] ,ואפשר להוסיף שזה כמנין נח אותיות חן שמצא חן בעיני ה' על שמחה,
ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה[ ואסתר נזכרת  55פעמים ,ומכניעה את המן הרשע שנזכר 38
פעמים ,ועם אותיות השימוש נזכר  ,54נמצא הכניעה וביטלה אותו מהעולם.

˘

‡ ˙
˘ ˜
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ִחנּוָּ טּהוֹר
ָר ֵחל ְמ ַבכָ ּה ַעל ָבּנֶ ָיה וְ ָא ְמ ָרהֶ ,שׁכָ ּל ֵאלּוּ ֶשׁהוֹלְ כוֹת ִעם ֵפּאוֹת נָ כְ ִריּוֹת יָ דוּנוּ
אוֹתם וְ ֶאת ַב ֲּעלֵ ֶיהם וְ ֶאת יַ לְ ֵד ֶיהםַ ,על ָה ֲאסוֹנוֹת ֶש ָׁבּאוּ לְ עוֹלָ ם ,לִ ְפנֵ י ִב ַּיאת
ָ

7
תּוֹב ֶבת ָב ְּרחוֹבִ :א ָמּא! ַא ְתּ
ַה ִצּילוּ! ִפ ְּצ ַצת ָאטוֹם ְמ ַת ְק ֶת ֶּקתְ ,מ ַח ֶבּלֶ ת ִמ ְס ֶ
בוֹדה זָ ָרה? וְ ַה ֶהכְ ֵשׁר
יוֹד ַעת ֶש ָׁה ַר ָבּנִ ים יָ ְצאוּ נֶ גֶ ד ַה ֵפ ָּאהֶ ,שׁזֶ ּה נֶ ְח ָשׁב ֲע ָ
א ַ
ּקוֹרן
פּוֹפ ְ
בוֹדה זָ ָרהֶ ,ש ֲׁה ֵרי קוֹנִ ים ַה ֶהכְ ֵשׁר ִעם כֶ ֶּסף ,כְ ּמוֹ ְ
מוֹעיל ַעל ֲע ָ
א ִ
ּקוֹרן.
פּוֹפ ְ
קוֹר ִאים לָ ֶהם ַר ָבּנֵ י ְ
וְ ְ
7

‡ ˘
ת ַמה ָה ַר ָבּנִ ים ָפ ְּסקוּ? ֶשׁכָ ּל ִא ָמּא ֶשׁהוֹלֶ כֶ ת ִעם ֵפ ָּאה ִהיא
ִא ָמּאָ ,ש ַׁמ ַע ְ ּ

ּרוּעה ִמ ְמ ַּח ֶבּלֶ ת!
יוֹתר גְ ָ
ֵ

˘

˘

‡ ˙
˘ ˜

הוֹרגֶ ת
שׁה ֶ
וְ נִ ְק ֵראת .1 :וַ ְש ִׁתּי  .2כָ ּזְ ִבּי ַבּת צוּר ִ .3איזֶ ֶבל ,וְ ִעם ַה ֵפ ָּאה ָה ִא ָ ּ
תוֹמים וְ ַאלְ ָמנוֹת וְ ָה ַרב וָ ואזְ נֶ ר זַ ַצ"ל
ֶאת כָ ּל ַהיְ לָ ִדים ַה ְק ַּטנִ ּים וְ נִ ְש ָׁא ִרים יְ ִ
בוֹדה זָ ָרה ,יֵ שׁ לָ הּ כִ ּשּׁוּף ַעל
כָ ַּתב ֶשׁכָ ּל ָה ֲאסוֹנוֹת ָב ִּאים ֵמ ַה ֵפ ָּאה ֶשׁל ֲע ָ
ש ָׁפה!
ָהרֹאשִׁ ,היא ַמ ָמּשׁ ְמכַ ֵ ּ
מּוֹרה הוֹלֶ כֶ ת ִעם ֵפ ָּאה ֶשׁל
אוֹתי לְ ֵבית ֵס ֶפר ,כְ ֶּש ַׁה ָ
ת שׁוֹלַ ַחת ִ
ִא ָמּאֵ ,איַ א ְ ּ
רוֹצה לְ ִה ְת ַפּלֵ ּל ָשׁם ,וְ א לְ ָב ֵר
רוֹצה לָ לֶ כֶ ת! ֲאנִ י א ָ
בוֹדה זָ ָרה? ֲאנִ י א ָ
ֲע ָ
מּוֹרה הוֹלֶ כֶ ת
רוֹצה ֵבּית ֵס ֶפר כָ ֵּשׁרֶ ,ש ַׁה ָ
וְ א לִ לְ מֹדֲ ,אנִ י ָ
7

ועד הצניעות דהתאחדות הקהילות להצלת עם ישראל
בהשתתפות הרבנים והקהילות לומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק מרן אדמור מהאלמין שליט"א ,מחברם של יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

0527-65-1911

לשמיעה כ 1000-שיעורים בנושא הצניעות בטלפון שומרי החומות  072-33-72-978 -שלוחה  22ושלוחה 25
לשמיעת עלוני קול קורא  -דף היומי  -מחולק לימות השנה ללמוד בכל יום ,אנשים נשים וטף ,שלוחה22835 :

ˆ

‡

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל
מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום  -כמו הנחת תפילין

עלון יומי דהתאחדות הקהילות

כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

לימי השנה  -עלון ליום  /כו לחודש אדר  -עלון מס' 13

לכל אבא ואמא
אתם לא שומעים איך שילדכם צועקות!
7
אוֹתנוּ ִעם ַה ֵפ ָּאה ֶשׁלָ ּ,
ִא ָמּאַ ,אל ִת ְּש ֲׂח ִקי ְב ֵּאשׁ! ַאל ַת ַּה ְרגִ י ָ
שרֹף!
בוֹדה זָ ָרה ָצ ִרי לִ ְ ׂ
ֲע ָ
7

בוֹדה זָ ָרה ַב ַּבּיִ ת ,לָ כֵ ן ִא ָמּאִ ,ת ְּש ְׂר ִפי ִמיַ ּד
תּוֹרה לְ ַה ְש ִׁאיר ֲע ָ
דוּעֶ ,ש ָׁאסוּר ִמן ַה ָ
יָ ַ
שרֹף ֶאת זֶ הִ - .א ָמּא ִת ְּש ְׂר ִפי ֶאת ַה ֵפ ָּאה‡ ֶש˘ׁלָ ּ
בוֹדה זָ ָרה ,לִ ְפנֵ י ֶש ֲׁאנַ ְחנוּ נִ ְ ׂ
ֶאת ָה ֲע ָ
יוֹתר טוֹב ֶש ַׁה ֵפ ָּאה ֵתלֵ ָ ב ֵּאשׁ ֵמ ֲא ֶשׁר ֲאנַ ְחנוּ נֵ˘לֵ ְ ב ֵּאשׁ!
יַ ַחד ִעם נֵ רוֹת ֲחנֻ כָ ּהֵ .
בוֹדה זָ ָרה? ִ -א ָמּא
רוֹאים כָ ּל ַהזְ ַּמן ֲע ָ
דוֹשׁים ,כַ ֲּא ֶשׁר ֲאנַ ְחנוּ ִ
ִא ָמּאֵ ,אי נִ ְהיֶ ה ְק ִ
הים ֲא ֵח ִרים ַעל ָפּנַ י" ָאז ֵאיַ א ְתּ
כָ ּתוּב ַב ֲּע ֶש ֶׂרת ַה ִד ְּבּרוֹת "א יִ ְהיֶ ה לְ ֱ א ִ
תּוֹר ִידי ֶאת ַה ֵפ ָּאה לִ ְפנֵ י ֶש ֲׁאנַ ְחנוּ נִ ְב ַרח
ָש ָׂמה ֵפ ָּאה ַעל ָהרֹאשׁ? ְב ַּב ָק ָּשׁה ִ
ׁלּוֹב ֶשׁת
ֵמ ַה ַבּיִ תִ - .א ָמּאָ ,ש ַׁמ ְע ִתּי ֶש ַׁב ַּעל ַה ַה ְפלָ ָאה ָשׂם ְב ֵּח ֶרם ֶאת כָ ּל ִמי ֶש ֶ
ׁתּוֹרידוּ ֶאת ַה ֵפ ָּאה- .
ֵפ ָּאה נָ כְ ִריתֲ ,אנַ ְחנוּ א נַ ֲעמֹד ְבּד' ַאמּוֹת ֶשׁלָ ַּ ,עד ֶש ִ
ת ְמ ָב ֶרכֶ ת ֶשׁא ָע ָשׂנִ י גּוֹיָ הִ ,אם ַא ְתּ נִ ְר ֵאית
ִא ָמּאַ ,את נִ ְר ֵאית כְ ּמוֹ גּוֹיָ ה! ֵאיַ א ְ ּ
רוֹצה לָ מוּת גַ ּם
כְ ּמוֹ גּוֹיָ ה? ִ -א ָמּא ִ -ר ְב ָק'לֶ ה ֵמ ָתה ִבּגְ לַ ל ַה ֵפ ָּאה ֶשׁלָ ֲּ ,אנִ י א ֶ
תּוֹר ִידי ֶאת ַה ֵפ ָּאה!
כֵ ּןִ ,

˘
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ישראל
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