
 

  בהמשכים – המערכת דבר

ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹקים  ׁשַ
ל  ,ִמן ָהֲעבֹוָדה ִעם ּכָ

ָתה  ֶזה ָאְמָרה ְוִצּוְ
ְרֵכי  ָרֶכיָה ּדַ ּדְ ּתֹוָרה ׁשֶ
נַֹעם הֹוִאיל ְוָהָיה ְלָך 
ֵעת  ם ַאְכַסְנָיא ּבְ ׁשָ
ָחק לֹא ְתַתֵעב  ַהּדְ
ה  ִמְצִרי, ָהֻאּמֹות ָהֵאּלֶ

ִר  ָאנּו ּדָ יֵניֶהם ׁשֶ ים ּבֵ
ם ְוֵיׁש  ִצּלָ ְוחֹוִסים ּבְ
תֹוָכם,  ָלנּו ִמְחָיה ּבְ
ה, ְמָלֶכיָה,  ְוֵהּמָ
ֶריָה, ְוחֹוֶריָה,  ְוׂשָ
ּוְסָגֶניָה, ְוׁשֹוְפֶטיָה, 
ֵבי ָהָאֶרץ ֵהן  ְוָכל ּתֹוׁשָ

ר ֲעֵלי יֹׁשֶ ה ּבַ ֲעֵלי ֵהּמָ , ּבַ

י ֶצֶדק,  ִמּדֹות, ַאְנׁשֵ
נּו ְוֵא  ֵלִמים ֵהם ִאּתָ ין ּוׁשְ

ל  ָלנּו ׁשּום ְמִניָעה ּוִבּטֵ
ִעְנְיֵני ִקּיּום  ּתֹוָרה ּבְ

ה ְוָדֵתינּו, ַעל  ַהְקדֹוׁשָ
ָאנּו  ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ַאַחת ּכַ
ד ִמְצֹות ּתֹוָרה  ים ִמּצַ ְמֻצּוִ
ּלֹא ִלְהיֹות  ה ׁשֶ ַהְקדֹוׁשָ

פּוי טֹוָבה.   ּכְ

אנחנו ממשיכים את 
הסריה שופר משיח עלון 

ראל מדריך לצניעות ביש
על צניעות, והחרם, 
והאיסורים עם חתימות 

גדולי  120-של יותר מ
ישראל על האיסור 
הנורא שיושבים אנשים 

וזה  -ונשים בלי מחיצה 
ממש בתי זונות 
בפרהסיה, וזה דור 
המבול וכולם בחרם 
חמור של  גדולי ישראל 

 25ה' תמוז                                  ב                 בלק        



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נפתח בפני! 

  

אני מוכן לעשות כל דבר שהרבי שליט"א 
  יגיד לי לעשות!!!

שמעתי כמה מהדרשות על כשרות וזוהר 
הקדוש, אולי כבודו יכול להגיד דרשות 
התעוררות איך להינצל מהעוון הגדול 

  הזה?

  

  תשובה:

יון הרשב"י ע"ה במירון,  ולציון בנו לך לצ
 רבי אלעזר זיע"א.

קבל על עצמך ללמוד כל יום את הזוהר 
 היומי, ולגמור בשנה את כל הזוהר.

 בקש מהרשב"י שיעזור לך בזכות זה. 
יום  40וכאשר תעשה את זה  במשך 

 רצופים, תראה ישועות גדולות בע"ה.

 

כל יום לפני הלימוד, תגיד את כל  
ל  תפילות שהדפסנו בספר ההקדמות ש

פתח אליהו, ובאליהו רבא וזוטא, לפני 
הלימוד ואחר הלימוד, ושם יש תפילה 

 כיצד לבקש, ותראה נפלאות.

  

תלמד כל הספרים שאנחנו שולחים לך 
באנגלית ובעברית כל יום כמה דקות, 
ותראה נפלאות, כמו שאמר הזוהר 
הקדוש, "כד בעי בר נש לאתדכיא, כמה 

נין ליה, אם בן אדם רוצה אינון דמזדמ
לעשות תשובה הקב"ה שולח לו מלאכים 

 שיעזרו לו.
  

אם יש באפשרותך לעסוק בזיכוי הרבים 
ולחלק ספרי זוהר בחינם,  הדבר יעזור לך 

מן העולם בגלל שאשתו  עומד ללכת לקבל איזה ייסורים וגם הוא
ה לך סימן תוך כמה חודשים תשמע שהוא גם יהי וזה ,הולכת עם פאה

  חולה". לצערי הרב אותו תלמיד חכם, אכן חלה ונפטר.

  מחלת הסרטן בגלל הפאה

הבית אהרן אמר "גודל התפשטות המחלה הידועה (סרטן) בעולם 
ר'  היא כגודל התפשטות פירצת הפיאה נכרית בעולם" (מפי הרה"ח

  חיים אשר לדרמן זצ"ל)

  :הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א אשה שאלה את

  "בעלי קנה לי פאה חדשה לחג פסח,

  מה עליי לברך?"

  'ברוך דיין האמת'

  גודל מעלת הצניעות

רוצים אנו להרחיב את הדיבור ולהראות את גודל מעלת הצניעות 
 וכדי להכיר את מעלת הצניעות נביא את מה שכתוב בספרים

ר הזוהר כתב וגם ספרים בספ יוחאי בר שמעון שרבי איך הקדושים,
  אחרים.

 נביא וכאן קודם נביא מדרש שהשם משתוקק ורוצה להימצא בעולם, 
 כמו זה את נכתוב. ברחוב, הזה בעולם נמצא כשהשם נראה זה איך

  .הזדמנויות בכמה שמצאנו

 מלא, נקיים לא באנשים מלא רחוב אנו רואים איך נראה רחוב: 
מצאים מחנות גדולות של נ שברחוב ומובן עברות בעלי, פריצות

, הרבה כך כל הם שהקליפות כתוב ברכות בגמרא קליפות ומזיקים,
 שזה איך לתאר אפשר ואי קומות בכמה השני על אחד שעומדים

 את, המחנות בין כשנמצא הוא ברוך הקדוש צער של גודלו ומה נראה
  .זאת לתאר יכול נוא האדם ושכל לכתוב אפשר אי זה

"שהמלך בצער" וכשהמלך בצער, כל  –ומיד מכריזים בכל העולמות  
העולמות וכל הנשמות בגן עדן וכל המלאכים מכל העולמות בצער וכל 

  העולמות רועשות.

  ואז עוברת בת יהודית ברחוב כשהיא לבושה בלבוש צנוע,

 ובספרים כתוב כשיהודי הולך על פי תורה הולכים איתו מחנות
גדולות של מלאכי השרת וכוח גדול של קדושה וכשהקליפות רואות 
את גודל כוח הקדושה נופל עליהם פחד נורא ובהלה גדולה ובורחים 

  לכל הצדדים דורכים והורגים אחד את השני.

 הקדוש ברוך הוא מביט על כל זה ושמחתו כביכול אינו נתן לתאר, .
ים. והקודש ברוך שמחה עצומה של נקמה בשונאים והמצערים נשמד

הוא עובר ברחוב עם היהודי בגאווה ככתוב בתהילים "ד' מלך גאות 
  לבש" כשכבוד שמים נישא אז לבוש ד' גאות. 

ואז בשמים מה קורה? לא ראינו זאת רק נביא מהספרים הקדושים 
 כל –" בשמחה המלך" – בשמים כרוז יוצא ואז כמו גם בספר הזוהר,

 כל את ורואים קורה מה לראות מטה מביטים והנשמות המלאכים



 

 

 המשך מעלון הקודם

 בגליון הבאהמשך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ם אֹותֹו  ל ַרּבֹו, ְוִיְמׁשֹוְך ּגַ ַאְבֵנט ׁשֶ ּבָ
ְהֶיה ַרַעׁש  ּיִ ֵכן ׁשֶ יִהּנֹום, ְוִיּתָ ִאּתֹו ַלּגֵ
רּור,  ל ַמְעָלה ְוַיֲעׂשּו ּבֵ ְלָיא ׁשֶ ּמַ ּפַ ּבַ

ם ֶאת ָהַרב ב  ַהִאם ָלַקַחת ּגַ ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ
ה  עֹוָלם ַהּזֶ יק ּבָ -ְלָגאֹון ְוַצּדִ

ן ַלֲעׂשֹות. ְלַגן  ִהיָנם. ַאְך ַמה ּכֵ ַלּגֵ
י  ֵנס ּכִ ֵעֶדן ָהֶעְליֹון לֹא ָיכֹול ְלִהּכָ
ל  ַסק ׁשֶ ל ַמְעָלה ּפְ ָרׁשּום בבי"ד ׁשֶ
י  ים ּוִויָטאל זי"ע, ּכִ י ַחּיִ דֹוׁש ַרּבִ ַהּקָ

ֵאינֹו לֹוֵמד זֹוַהר ַה  דֹוׁש לֹא ִמי ׁשֶ ּקָ
ן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון. נּו טֹוב,  ֵנס ַלּגַ ִיּכָ
ְהֶיה לֹו  ּיִ ְחּתֹון ׁשֶ ן ֵעֶדן ַהּתַ אּוַלי ּגַ
חֹות, ֲאָבל ַקְלָמן אֹוֵחז  ְלָכל ַהּפָ
ה ְוצֹוֵעק:  ַאְבֵנט ַרּבֹו ְולֹא ַמְרּפֵ ּבְ
ע, ִאם ָהִייִתי  ְגָלְלָך ָהִייִתי ָרׁשָ "ּבִ

דֹוׁש ָהיִ  יִתי לֹוֵמד זֹוַהר ַהּקָ
יק!!!"   ַצּדִ

ּוָבעֹוָלם ָהֱאֶמת לֹא ַיַעְזרּו 
ׁשּום ַטֲענֹות ּוַמֲענֹות. ְוֵאין ִמי 
ן.  ְסּכֵ ְלָמן ַהּמִ יל ֶאת ָהַרב ִמּקַ ּצִ ּיַ ׁשֶ
יִהּנֹום.  ּסֹוֵחב אֹותֹו ַיַחד ִאּתֹו ַלּגֵ ׁשֶ
יק  ְויֹאְמרּו לֹו "ִאם ָהִייָת ַצּדִ

יל י, ְוָהָיה ְלָך ּכֹוַח ְלַהּצִ ֶאת  ֲאִמּתִ
ִהינֹום, אּוַלי  ַקְלָמן ַוֲחֵבָריו ֵמַהּגֵ

ָמְתָך".  ּקּון ְלִנׁשְ   ִיְהֶיה ְלָך ּתִ

ְרֵסם ְוָכל  ה ִיְתּפַ ּפּור ַהּזֶ ַהּסִ
י לֹא  ְתׁשּוָבה. ּכִ ִנים ַיְחְזרּו ּבִ ָהַרּבָ

, (שאילת יעב''ץ חלק א' סימן ט', לרחוב
תּוָנה לְ  ְעּתֹו ְלָהֵקל ַהּנְ ּדַ ה ועיין שם ׁשֶ ַמּטָ

ִלים  ּכָ ָמקֹום ׁשֶ ָדִדים ּבְ ּה ּוַבּצְ ְחּתָ ּדַ ָבָכה ַעל ּפַ ְ ִמׂשּ
יִטין  ְכׁשִ ָאר ּתַ ׁשְ א ּכִ לֹא ֲהֵוי ֶאּלָ ֲערֹוֶתיָה ּדְ ׂשַ

חּוץ, ועיין עוד בח''ב סימן ז ּבַ ר ח, ובמו-ׁשֶ
 סימן ע''ה). וקציעה

    .לח
זצ''ל (בעל  רבי יצחק אייזיק מספינקאהגאון 

שיש איסור תב: מחבר ספר חקל יצחק) כו

ללכת עם פאה בגלל ''דת יהודית'' ואולי מן 

וללכת עם כובעים כמו הגויים גם כן  -התורה, 

ללא  1"האר הויב"או עם אסור מן התורה, 
כיסוי, הוא איסור דת יהודית, כל שכן עם 

לבד הוא איסור מדת יהודית, ואפילו  "זשיאן"
והוא נעשה ממין [ "זשיאן"מתחת ל "האר הויב"עם 

מכסה דק מעשה רשת כך  הנראה כשערות ועל גבו פרוס
הדברי  ה שכתבהמכסה והביא השואל מ שהזשיאן נראה מתוך

   3גרוס ° 

הנני בתודה לאשר קבלת הספר הנכבד אכילת תרצא: 
  התרנגולים וכו'.

  בברכת התורה

  יוסף צבי יפת

  רב שכונה בירושלים

  הריני לאשר בתודה קבלת הספרתרצב: 

  בברכה

  הרב שלמה דידי




