
 

 

 

מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום - כמו הנחת תפילין

לימי השנה - עלון ליום / י"ד לחודש אדר - עלון מס' 1
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לשמיעה כ-1000 שיעורים בנושא הצניעות בטלפון שומרי החומות - 072-33-72-978 שלוחה 22 ושלוחה 25
לשמיעת עלוני קול קורא - דף היומי - מחולק לימות השנה ללמוד בכל יום, אנשים נשים וטף, שלוחה: 22835

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

עלון יומי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

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.

במדה ונשותכם  נמצאות בביתכם ו/או יושבות כנגדכן עם  הפאה- הפסיקו לאלתר 
עריכת  הפסיקו  הנהנין,  וברכת  ברכות  להגיד  הפסיקו  הקדושה,  התורה  בלימוד 
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  
ורק  דיחוי,   ללא  הפאה  את  מיד  יסירו  שנשותיכם  ולדאוג  מרע,  בסור  לפעול  יש 
לאחר מכן להמשיך בעסקי הקדושה, כי אם לא תפעלו מיד בהסרת נגף זה - אז דעו 
בבתי  חורבנות  וגורמת  שגרמה  זמן  של  מתקתקת  פצצת  בבחינת   היא  הפאה  כי 

ישראל - והיא גורם  העיקרי בעיכוב גאולת ישראל. 
אפשר לשמוע דעת קודשם בטלפון שומרי החומות: - 072-33-72-978  שלוחה 22 - ושלוחה 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]

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל



 

 

 

מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום - כמו הנחת תפילין

לימי השנה - עלון ליום / ט"ו לחודש אדר - עלון מס' 2
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לשמיעה כ-1000 שיעורים בנושא הצניעות בטלפון שומרי החומות - 072-33-72-978 שלוחה 22 ושלוחה 25
לשמיעת עלוני קול קורא - דף היומי - מחולק לימות השנה ללמוד בכל יום, אנשים נשים וטף, שלוחה: 22835

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

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל

עלון יומי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

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.

 במדה ונשותכם נמצאות בביתכם ו/או יושבות כנגדכן עם הפאה- הפסיקו לאלתר 
עריכת  הפסיקו  הנהנין,  וברכת  ברכות  להגיד  הפסיקו  הקדושה,  התורה  בלימוד 
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 
יש לפעול בסור מרע, ולדאוג שנשותיכם יסירו מיד את הפאה ללא דיחוי, ורק 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 22 - ושלוחה 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!!!



 

 

 

מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום - כמו הנחת תפילין

לימי השנה - עלון ליום / ט"ז לחודש אדר - עלון מס' 3
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לשמיעה כ-1000 שיעורים בנושא הצניעות בטלפון שומרי החומות - 072-33-72-978 שלוחה 22 ושלוחה 25
לשמיעת עלוני קול קורא - דף היומי - מחולק לימות השנה ללמוד בכל יום, אנשים נשים וטף, שלוחה: 22835

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

עלון יומי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

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.

במדה ונשותכם נמצאות בביתכם ו/או יושבות כנגדכן עם הפאה- הפסיקו לאלתר 
עריכת  הפסיקו  הנהנין,  וברכת  ברכות  להגיד  הפסיקו  הקדושה,  התורה  בלימוד 
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 
יש לפעול בסור מרע, ולדאוג שנשותיכם יסירו מיד את הפאה ללא דיחוי, ורק 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 22 - ושלוחה 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

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל



 

 

 

מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום - כמו הנחת תפילין

לימי השנה - עלון ליום / י"ז לחודש אדר - עלון מס' 4
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לשמיעה כ-1000 שיעורים בנושא הצניעות בטלפון שומרי החומות - 072-33-72-978 שלוחה 22 ושלוחה 25
לשמיעת עלוני קול קורא - דף היומי - מחולק לימות השנה ללמוד בכל יום, אנשים נשים וטף, שלוחה: 22835

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

עלון יומי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

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.

במדה ונשותכם נמצאות בביתכם ו/או יושבות כנגדכן עם הפאה- הפסיקו לאלתר 
עריכת  הפסיקו  הנהנין,  וברכת  ברכות  להגיד  הפסיקו  הקדושה,  התורה  בלימוד 
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 
יש לפעול בסור מרע, ולדאוג שנשותיכם יסירו מיד את הפאה ללא דיחוי, ורק 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 22 - ושלוחה 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

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל



 

 

 

מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום - כמו הנחת תפילין

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

‡
˜  ˘  

˘  ˘ ‡
˙ ‡

ˆ
˘

7

7

7

 

לשמיעה כ-1000 שיעורים בנושא הצניעות בטלפון שומרי החומות - 072-33-72-978 שלוחה 22 ושלוחה 25
לשמיעת עלוני קול קורא - דף היומי - מחולק לימות השנה ללמוד בכל יום, אנשים נשים וטף, שלוחה: 22835

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

עלון יומי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

ָאֶלף ֵבּית: ַמה ְיהּוִדי לֹוֵמד ַבַּהְתָחָלה?
ָקֶמץ ַאֶלף ָא

ַמה ֶזה ָקֶמץ? ָראֵשׁי ֵתּבֹות ְקִליָפה ְמַכֵשָּׁפה 
ָצָרַעת!

ַאֶלף ָראֵשׁי ֵתּבֹות ָאסּור ִלְלבֹּׁש ֵפָּאה!
ַעל ֻכָּלּנּו ַלֲעׂשֹות ְתּׁשּוָבה, ְוִלְלבֹּׁש ִמְטָפּחֹות 

ְצנּועֹות ַוֲחָצִאּיֹות ֲאֻרּכֹות ְוַגְרַבִּים ְשׁחֹוִרים ְוָעִבים, 
ּוְבָכ ְנַבֵטּל ֶאת ַהְגֵּזרֹות, ְוא ַנְסִכּים ְבּׁשּום ֹאֶפן 

ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה!

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל

ִמְכַתּב ִמֶיֶּלד ְיהּוִדי ְלִאּמֹו: 
ִאָמּא, ַהִאם ָיַדַעְתּ ֶשַׁהֵפָּאה זּו, ֲעבֹוָדה ָזָרה?

 ִאָמּא! ָנא הֹוִריִדי ֶאת ַהֵפָּאה, ְלַמַען ֻכָּלּנּו. ָאסּור ְל ִלְלֹמד 
ּוְלִהְתַפֵּלּל ְולֹוַמר ְבָּרכֹות ּוְקִריַאת ְשַׁמע ֶנֶגד ַהֵפָּאה, 

!!!זּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגּלּוי ֲעָריֹות, ָלֵכן ָיַרְדִתּי ֵמַהֶדֶּר
 ִמֶמִּנּי, ֶיֶלד ְיהּוִדי, ְוא ָנְכִרי!!!



 

 

 

מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום - כמו הנחת תפילין

לימי השנה - עלון ליום / יט לחודש אדר - עלון מס' 6
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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

עלון יומי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

ְיָלדֹות ְבָּבֵתּי ַהֵסֶּפר צֹוֲעקֹות ַעל ַהּמֹוָרה
ַהּמֹוָרה! ַהֵפָּאה ּזֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַעד ֶשַּׁאְתּ א ִתְּלְבִּשׁי ִמְטַפַּחת, 
ֲאַנְחנּו א ִנְלַמד ְוא ִנְתַפֵּלּל ֶנֶגד ֲעבֹוָדה ָזָרה! ִאם ַאְתּ רֹוֶצה 

ָלֶלֶכת ִעם ֵפָּאה, ֵתְּלִכי ִלְהיֹות מֹוָרה ְבָּבֵתּי ַהְכָּמִרים! ָשׁם 
!ְמקֹוֵמ

ִאָמּא, ַהִאם א ָשַׁמְעְתּ ִכּי ָכּל ַהֵפּאֹות ֵהם ֲעבֹוָדה ָזָרה? ְוָאסּור 
ְלִהְתַפֵּלּל ְולֹוַמר ְבָּרכֹות ְוִקּדּוׁש ֶנֶגד ֲעבֹוָדה ָזָרה! ַמה ֲאַנְחנּו 

ְבָּבֵתּי ַהְכָּמִרים? ֶשִׁמְּשַׁתֲּחִוים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה? ֲאַנְחנּו ִנְמֹסר ֶאת 
ַהֶנֶּפׁש, ְוא ֹנאַמר ׁשּום ִדְּבֵרי ְקֻדָשּׁה ֶנֶגד ֲעבֹוָדה ָזָרה!

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל

ְבּנֹות ִיְשָׂרֵאל!
ֹלא ְלִהְתָאֵרס ְלָבחּור ֶשׁרֹוֶצה ֵפָּאה, הּוא ְמֻקְלָקל ְוָרָשׁע, ָכְּך ָפַּסק ָמָרן ַרִבּי 

עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ְועֹוד 114 ּפֹוְסִקים. 
ַבּחּוִרים ְיָקִרים! ִאם ָהֹראׁש ְיִשׁיָבה אֹוֵמר ְלָך ֶשִׁאְשְׁתָּך ְצִריָכה ָלֶלֶכת ִעם ֵפָּאה, ַאל ִתְּלַמד 
ֶאְצלֹו ּתֹוָרה, ִכּי הּוא ְמַתְפֵקד ְכּמֹו כֶֹּמר ְוֹלא ֹראׁש ְיִשׁיָבה! ַהְכָּמִרים ַהּגֹוִיים רֹוִצים ֶשֻׁכָּלּם 
ִיְשַׁתֲּחוּו ְלֶצֶלם, ְוֶזה ַמה ֶשָׁהַרָבִּנים ַרֲחָמָנא ִלְצָּלן אֹוְמִרים ְבֵּאין יֹוְדִעין, ּגֹוְרִמים ַבּהֹוָראֹות 

ַהְשּׁגּויֹות ֶשָׁלֶּהם.
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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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עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל

עלון יומי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

הרימו קול נהי ובכי, קול זעקה וצעקה, על מה עשה ה' ככה לאנשים 
השומרים מצוותיו וחוקותיו?

האם באמת 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 
בפריצות  מתלבשת  האשה  בתורתכם  והנהגותיה,  במלבושיה  האשה  צניעות  על 
נשות   – עליכן  אהה   – לכן  אוי   - כרווקה,  ונראית  נוכרית  בפאה  מכוסה  ושערה 
קהל  ועל  ילדכם,  על  בעליכם,  על  ַאֶתּן  מושכות  דינים  כמה  וחסידים.  אברכים 
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 
נזכה  התוכחה  ובזכות  תלפיות)  מדרש  המלך,  (עמק  משיח!  יבוא  לא  היסוד  פגם 

לגאולה שלמה בב"א
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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

עלון יומי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

מורי ורבותי - צריך לפעול בכל הכח דקדושה, כי צה"ל אין להם שום 
כח מעצמם, רק מהתשובה ותפלה ותורה ומעשים טובים של עם 

ישראל!!! - כנראה שאנחנו בערב ביאת המשיח.... 

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  של  הפריצות  בגלל  ובליסטראות....  חיצים  יורים  למה  מגלה  זיע"א 

ישראל ובגלל פגם הברית. ולכן צריך מטפחת ברזל נגד הטילים!

אנחנו רואים שבכל הארץ מתחילים לפתוח מקלטים, אבל הנביא מגלה לנו 
ֲחִבי   ַבֲּעֶד  ְדָּלְת ּוְסֹגר   ַבֲחָדֶרי בֹּא  ַעִמּי   ֵל  - האמיתי  המקלט  מהו 
ִכְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעָבור ָזַעם (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)

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל



 

 

 

מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום - כמו הנחת תפילין

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

‡
˜  ˘  

˘  ˘ ‡
˙ ‡

ˆ
˘

7

7

7

 

לשמיעה כ-1000 שיעורים בנושא הצניעות בטלפון שומרי החומות - 072-33-72-978 שלוחה 22 ושלוחה 25
לשמיעת עלוני קול קורא - דף היומי - מחולק לימות השנה ללמוד בכל יום, אנשים נשים וטף, שלוחה: 22835

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

עלון יומי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

צדיק נסתר גילה מה שחלם ומה שאומרים בשמים, מיהו באמת השטן הגדול והשטן הקטן:
הזרוע  וראשי  החמאס,  של  המדינית  הזרוע  ראשי  בין  המתנהל  המר  הוויכוח  ומה   / הפילוג  מה 
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' 26.3, מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה, הוא התרכז בעיקר בהתקפה חריפה על 
ארצות הברית ועל שר החוץ מייק פומפיו אשר ביקר בסוף השבוע האחרון בלבנון. - נסראללה כינה 
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
כי  אחריות,  לקחת  שחוששים  הגדולים  והאדמורים  הרבנים  בדמות  שבאים  אלו  הם  הגדול:  השטן 
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 
"ישנו עם שישן האלוקה  נכתב  ולכן  ישראל שאכלו מסעודת אחשוררוש.  שקרה בפורים - שנענשו 
שלו" ורק צדיק בשם מרדכי לא הסכים "להשתחוות "להמן" - לעבודה זרה. ואני - לא מוכן להשתחוות 
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 82 כפול 2 מקבלים מחלות סרטן 
ועוד, ומתים כל כך הרבה בכל יום, זה יותר ממה שהיה אצל פנחס שהיו 24 אלף מתים, כאן יש לנו 
קרוב לשישים אלף מתים בשנה, יש תלמודי תורה שיש להם 20-30 ילדים עם מחלת סרטן, וכל 
אחד ששותק הוא מחבל והוא בדיוק כמו מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה, ועוד יותר גרוע כי הם לא 
היענה שמטמינה  הוא כמו בת  רוצה להאמין  ומי שלא  זו האמת,  כן,  יהודים  כך הרבה  כל  הורגים 
אבינו  אבל  אותי,  רואה  לא  אחד  אף  אז  אחד,  אף  רואה  לא  שאני  שמכיון  וחושבת  בחול  ראשה 
שבשמים רואה הכל וצועק אלינו: "כי השם אלוקיך א-ל קנא - ועושה את שלו, וכולם שותקים כאילו 

לא קרא כלום? (ראה שבת נד. - ועוד)

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל
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עלון יומי דהתאחדות הקהילות
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ִמְצַות ֲעֵשׂה ְלַאֵבּד ִמן ָהעֹוָלם ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוֵיׁש ֶשָּׁמּנּו ֶשַׁבע 
ִמְצוֹות: ְלַאֵבּד ֵשׁם ֲעבֹוָדה ָזָרה; ְלַשֵׁבּר ַמֵצּבֹוָתם; ְלַגֵדַּע ֲאֵשָׁרה; 
ִלְשֹׂרף ֲאֵשָׁרה; ְלַהְשִׁמיד ָבּמֹוָתם; ְלַנֵתּץ ִמְזְבּחֹוָתם; ְלַאֵבּד ֵכִּלים 
ֶשִׁנְּשַׁתְּמּׁשּו ָבֶּהם ַלֲעבֹוָדה ָזָרה (ְסַמ"ק לז - מג). - (ַבַּעל ֲהָלכֹות 

ְגּדֹולֹות ַהְקָדָּמה ַעמּוד יז קכה-קכו). ָמּנּו ְשֵׁתּי ִמְצֹות ֲעֵשׂה: 
ִלְשֹׂרף צּורֹות ֱאִליִלים; ְלַגֵדַּע ֲאֵשׁרֹות ֱאִליִלים 

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל

- ִמְצָוה ְלַאְבָּדם ֶשֶׁנֱּאַמר: ִכּי ֶאת ִמְזְבֹּחָתם ִתּתֹּצּון ְוֶאת ַמֵצֹּבָתם ְתַּשֵׁבּרּון ְוֶאת ֲאֵשָׁריו 
ַתְּשִׁמידּו  ָבּמֹוָתם  ָכּל  ְוֵאת  ְתַּאֵבּדּו  ַמֵסֹּכָתם  ַצְלֵמי  ָכּל  ְוֵאת  יג),  לד  (ְשׁמֹות  ִתְּכֹרתּון 
(ַבִּמְּדָבּר לג נב), ַוֲאֵשׁיֵרֶהם ְתַּגֵדּעּון ּוְפִסיֵליֶהם ִתְּשְׂרפּון ָבֵּאׁש (ְדָּבִרים ז ה). ַאֵבּד ְתַּאְבּ־

דּון ֶאת ָכּל ַהְמֹּקמֹות ֲאֶשׁר ָעְבדּו ָשׁם ַהּגֹוִים  ְוגֹו' ַוֲאֵשֵׁריֶהם ִתְּשְׂרפּון ָבֵּאׁש ְוגֹו' (ָשׁם יב 
ב - ג). ִמי ֶשֵׁיּׁש ִסֵפּק ְבָּידֹו ְלַבֵער ָהֲעבֹוָדה  ָזָרה עֹוֵבר ַעל ִמְצָוה  זֹו (ִחּנּו תלו)

מורי ורבותי אתם לא רואים את המגפות הגדולות שיש כאן? מי הם הרשעים 
האמיתיים? מי הם אנשי החמאס האמיתיים? - ַמֵגָּפה - ֵפָּאה ָנְכִרית: 

ִבְּשֵׂדי ֶחֶמד ָכַּתב (ס"ב) ֶשָׁכַּתב ִכּי ָעֹון ֶזה ֵמִביא ַמֵגָּפה ַרֲחָמָנא ִלְצָּלן ִמְפֵּני ִגּּלּוי ְפַּאת 
ַהָנִּשׁים. ּוַבֲעָלּה ֶשֵׁיּׁש ְבָּידֹו ִלְמחֹות ְוֵאינֹו מֹוֶחה ִנְקָרא ָרָשׁע, אֹוִתּיֹות ֵשָׂער. ְוָראֵשׁי 
ֵתּבֹות ֵשָׂער ְבִּאָשּׁה ֶעְרָוה, "ֶשַׁבע" ִלְרֹמז ֶשֵׁתֵּרד ְלֶשַׁבע ַמְדֵרגֹות ֵגּיִהנֹּם ַעל ְיֵדי ֶזה 

עכדה"ק, ְוהּוָבא ְדָּבָריו ַבֲּחַקל ִיְצָחק ִסיָמן (פ"ב). 

ְבּנֹות ִיְשָׂרֵאל!
ֹלא ְלִהְתָאֵרס ְלָבחּור ֶשׁרֹוֶצה ֵפָּאה, הּוא ְמֻקְלָקל ְוָרָשׁע, ָכְּך ָפַּסק ָמָרן ַרִבּי 

עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ְועֹוד 114 ּפֹוְסִקים. 
ַבּחּוִרים ְיָקִרים! ִאם ָהֹראׁש ְיִשׁיָבה אֹוֵמר ְלָך ֶשִׁאְשְׁתָּך ְצִריָכה ָלֶלֶכת ִעם ֵפָּאה, ַאל ִתְּלַמד 
ֶאְצלֹו ּתֹוָרה, ִכּי הּוא ְמַתְפֵקד ְכּמֹו כֶֹּמר ְוֹלא ֹראׁש ְיִשׁיָבה! ַהְכָּמִרים ַהּגֹוִיים רֹוִצים ֶשֻׁכָּלּם 
ִיְשַׁתֲּחוּו ְלֶצֶלם, ְוֶזה ַמה ֶשָׁהַרָבִּנים ַרֲחָמָנא ִלְצָּלן אֹוְמִרים ְבֵּאין יֹוְדִעין, ּגֹוְרִמים ַבּהֹוָראֹות 

ַהְשּׁגּויֹות ֶשָׁלֶּהם.
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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.

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל

ועכשיו מתגלה הסוד הגדול למה עמך בית ישראל מתלהבים ומכים בכל הכח בהזכרת "המן" 
וחז"ל אומרים שנשא על עצמו  (רש"י במגילה)  ידוע שעשה עצמו אלוה  כי המן  שבמגילה, 
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 (95 עם הכולל) הוא 
בגימטריא פיאה! ולכן כשמכים בהמן בכל הכוח - יש בעצם לכוון על מחיית עמלק של הפאה 
הנכרית, כי באמת למה אנחנו כל כך כועסים על המן, ומכים בהתלהבות ושמחה על כל "המן" 
נבוכדנצאר  בימי  היה רק השליח של הקב"ה, מאחר שהשתחוו לצלם  הוא  הרי  שבמגילה? 
הרשע, ולכן נגזר עליהם העונש, והוא היה רק המוציא לפועל את גזירת השם, וידוע שגדול 
שכופר  שמי  זאת  דרשו  וחז"ל  "היהודי"  שנקרא  מרדכי  ועכשיו  מההורגו,  יותר  המחטיאו 
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 58 פעמים, [ואפשר להוסיף שזה כמנין נח אותיות חן שמצא חן בעיני ה' על שמחה, 
ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה] ואסתר נזכרת 55 פעמים, ומכניעה את המן הרשע שנזכר 38 

פעמים, ועם אותיות השימוש נזכר 54, נמצא הכניעה וביטלה אותו מהעולם.
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עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל

עלון יומי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

ִחּנּו ָטּהֹור
ָרֵחל ְמַבָכּה ַעל ָבֶּניָה ְוָאְמָרה, ֶשָׁכּל ֵאּלּו ֶשׁהֹוְלכֹות ִעם ֵפּאֹות ָנְכִרּיֹות ָידּונּו 
אֹוָתם ְוֶאת ַבֲּעֵליֶהם ְוֶאת ַיְלֵדיֶהם, ַעל ָהֲאסֹונֹות ֶשָׁבּאּו ְלעֹוָלם, ִלְפֵני ִבּיַאת 

ַהִצּילּו! ִפְּצַצת ָאטֹום ְמַתְקֶתֶּקת, ְמַחֶבֶּלת ִמְסּתֹוֶבֶבת ָבְּרחֹוב: ִאָמּא! ַאְתּ 
א יֹוַדַעת ֶשָׁהַרָבִּנים ָיְצאּו ֶנֶגד ַהֵפָּאה, ֶשֶׁזּה ֶנְחָשׁב ֲעבֹוָדה ָזָרה? ְוַהֶהְכֵשׁר 
א מֹוִעיל ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶשֲׁהֵרי קֹוִנים ַהֶהְכֵשׁר ִעם ֶכֶּסף, ְכּמֹו ּפֹוְפּקֹוְרן 

ְוקֹוְרִאים ָלֶהם ַרָבֵּני ּפֹוְפּקֹוְרן.

ִאָמּא, ָשַׁמַעְתּ ַמה ָהַרָבִּנים ָפְּסקּו? ֶשָׁכּל ִאָמּא ֶשׁהֹוֶלֶכת ִעם ֵפָּאה ִהיא 
יֹוֵתר ְגּרּוָעה ִמְמַּחֶבֶּלת! 

ְוִנְקֵראת: 1. ַוְשִׁתּי 2. ָכְּזִבּי ַבּת צּור 3. ִאיֶזֶבל, ְוִעם ַהֵפָּאה ָהִאָשּׁה הֹוֶרֶגת 
ֶאת ָכּל ַהְיָלִדים ַהְקַּטִנּים ְוִנְשָׁאִרים ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות ְוָהַרב ָוואְזֶנר ַזַצ"ל 
ָכַּתב ֶשָׁכּל ָהֲאסֹונֹות ָבִּאים ֵמַהֵפָּאה ֶשׁל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵיׁש ָלּה ִכּּׁשּוף ַעל 

ָהֹראׁש, ִהיא ַמָמּׁש ְמַכֵשָּׁפה! 

ִאָמּא, ֵאי ַאְתּ ׁשֹוַלַחת אֹוִתי ְלֵבית ֵסֶפר, ְכֶּשַׁהּמֹוָרה הֹוֶלֶכת ִעם ֵפָּאה ֶשׁל 
 א ְלָבֵרא רֹוָצה ְלִהְתַפֵּלּל ָשׁם, ְו א רֹוָצה ָלֶלֶכת! ֲאִני ֲעבֹוָדה ָזָרה? ֲאִני

ְוא ִלְלֹמד, ֲאִני רֹוָצה ֵבּית ֵסֶפר ָכֵּשׁר, ֶשַׁהּמֹוָרה הֹוֶלֶכת 
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לכל אבא ואמא
 אתם לא שומעים איך שילדכם צועקות!

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל

 ,ִּאָמּא, ַאל ִתְּשֲׂחִקי ְבֵּאׁש! ַאל ַתַּהְרִגי אֹוָתנּו ִעם ַהֵפָּאה ֶשָׁל
ֲעבֹוָדה ָזָרה ָצִרי ִלְשֹׂרף! 

 ָידּוַע, ֶשָׁאסּור ִמן ַהּתֹוָרה ְלַהְשִׁאיר ֲעבֹוָדה ָזָרה ַבַּבִּית, ָלֵכן ִאָמּא, ִתְּשְׂרִפי ִמַיּד 
 ֶּאת ָהֲעבֹוָדה ָזָרה, ִלְפֵני ֶשֲׁאַנְחנּו ִנְשֹׂרף ֶאת ֶזה. - ִאָמּא ִתְּשְׂרִפי ֶאת ַהֵפָּאה ֶשָׁל
ַיַחד ִעם ֵנרֹות ֲחֻנָכּה. יֹוֵתר טֹוב ֶשַׁהֵפָּאה ֵתֵל ָבֵּאׁש ֵמֲאֶשׁר ֲאַנְחנּו ֵנֵל ְבֵּאׁש! 

ִאָמּא, ֵאי ִנְהֶיה ְקדֹוִשׁים, ַכֲּאֶשׁר ֲאַנְחנּו רֹוִאים ָכּל ַהְזַּמן ֲעבֹוָדה ָזָרה? - ִאָמּא 
ַאְתּ   ֵאי ָאז  ָפַּני"  ַעל  ֲאֵחִרים  ֱאִהים   ְל ִיְהֶיה  "א  ַהִדְּבּרֹות  ַבֲּעֶשֶׂרת  ָכּתּוב 
ִנְבַרח  ֶשֲׁאַנְחנּו  ִלְפֵני  ַהֵפָּאה  ֶאת  ּתֹוִריִדי  ְבַּבָקָּשׁה  ָהֹראׁש?  ַעל  ֵפָּאה  ָשָׂמה 
ֶשּׁלֹוֶבֶשׁת  ִמי  ָכּל  ֶאת  ְבֵּחֶרם  ָשׂם  ַהַהְפָלָאה  ֶשַׁבַּעל  ָשַׁמְעִתּי  ִאָמּא,   - ֵמַהַבִּית. 
 - ַהֵפָּאה.  ֶאת  ֶשּׁתֹוִרידּו  ַעד   ,ֶּשָׁל ַאּמֹות  ְבּד'  ַנֲעֹמד  א  ֲאַנְחנּו  ָנְכִרית,  ֵפָּאה 
ִאָמּא, ַאת ִנְרֵאית ְכּמֹו ּגֹוָיה! ֵאי ַאְתּ ְמָבֶרֶכת ֶשׁא ָעָשִׂני ּגֹוָיה, ִאם ַאְתּ ִנְרֵאית 
ְכּמֹו ּגֹוָיה? - ִאָמּא - ִרְבָק'ֶלה ֵמָתה ִבְּגַלל ַהֵפָּאה ֶשָׁלּ, ֲאִני א רֹוֶצה ָלמּות ַגּם 

ֵכּן, ּתֹוִריִדי ֶאת ַהֵפָּאה!
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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

עלון יומי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל

הצניעות והמשיח
שיר והודיה על רוב חסדי השי"ת הנני לבשר על הופעת המהדורות החדשות והמפוארות

של סדרת ספרי - הצניעות והמשיח 80 כרכים

אמרות ופסקי קדושים וטהורים של כל הצדיקים שבדורותינו 
ובדורות הקודמים, בעניני צניעות ואיסור הפאה הנכרית.

לאחר הרבה עבודה והשקעה לבקשת רבים לזכות ולהתבשם 
מהאור הגנוז בשעה טובה ומוצלחת יוצאים לאור עולם הספרים 

האלו, ערוך ומסודר ברוב פאר והדר בסדר נאה ומשובח.
הספרים האלו נחלקים בחינם לאדמורי"ם ורבנים בתי מדרשים 
כוללים ותלמודי תורה וישיבות, להזמנות מפעל הזוהר העולמי 

בטל: 0527-65-1911

כל המצטרף ומצרף אחרים לקוראי הצניעות והמשיח, משיח 
יצביע ידו עליו ויאמר בזכותך היגעתי, טל: 052651911 – 

לתרומות ישר לדפוס - להדפסה ולחלוקה חינם לכל העולם נא 
לטלפן 0527-65-1911 - התצניעות והמשיח מחולק חינם 

למוסדות, לחברת תהלים, לבתי מדרשים, לבנות יעקב ולכלל 
ישראל



 

 

 

מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום - כמו הנחת תפילין

לימי השנה - עלון ליום / כח לחודש אדר - עלון מס' 15

‡
˜  ˘  

˘  ˘ ‡
˙ ‡

ˆ
˘

7

7

7

 

לשמיעה כ-1000 שיעורים בנושא הצניעות בטלפון שומרי החומות - 072-33-72-978 שלוחה 22 ושלוחה 25
לשמיעת עלוני קול קורא - דף היומי - מחולק לימות השנה ללמוד בכל יום, אנשים נשים וטף, שלוחה: 22835

ועד הצניעות דהתאחדות הקהילות להצלת עם ישראל
בהשתתפות הרבנים והקהילות לומדי תורה לשמה
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ועכשיו מתגלה הסוד הגדול למה עמך בית ישראל מתלהבים ומכים בכל הכח בהזכרת "המן" 
וחז"ל אומרים שנשא על עצמו  (רש"י במגילה)  ידוע שעשה עצמו אלוה  כי המן  שבמגילה, 
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 (95 עם הכולל) הוא 
בגימטריא פיאה! ולכן כשמכים בהמן בכל הכוח - יש בעצם לכוון על מחיית עמלק של הפאה 
הנכרית, כי באמת למה אנחנו כל כך כועסים על המן, ומכים בהתלהבות ושמחה על כל "המן" 
נבוכדנצאר  בימי  היה רק השליח של הקב"ה, מאחר שהשתחוו לצלם  הוא  הרי  שבמגילה? 
הרשע, ולכן נגזר עליהם העונש, והוא היה רק המוציא לפועל את גזירת השם, וידוע שגדול 
שכופר  שמי  זאת  דרשו  וחז"ל  "היהודי"  שנקרא  מרדכי  ועכשיו  מההורגו,  יותר  המחטיאו 
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 58 פעמים, [ואפשר להוסיף שזה כמנין נח אותיות חן שמצא חן בעיני ה' על שמחה, 
ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה] ואסתר נזכרת 55 פעמים, ומכניעה את המן הרשע שנזכר 38 

פעמים, ועם אותיות השימוש נזכר 54, נמצא הכניעה וביטלה אותו מהעולם.



 

 

 

מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום - כמו הנחת תפילין

לימי השנה - עלון ליום / כט לחודש אדר - עלון מס' 16

‡
˜  ˘  

˘  ˘ ‡
˙ ‡

ˆ
˘

7

7

7

 

לשמיעה כ-1000 שיעורים בנושא הצניעות בטלפון שומרי החומות - 072-33-72-978 שלוחה 22 ושלוחה 25
לשמיעת עלוני קול קורא - דף היומי - מחולק לימות השנה ללמוד בכל יום, אנשים נשים וטף, שלוחה: 22835

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

עלון יומי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

עלוני קול קורא דף היומי
להצלת עם ישראל


