
 

  בהמשכים – המערכת דבר

חיים יוסף האבד''ק 

  סטראפקאב

פסח אברהם בהר''מ 

חונה פק''ק  שענפעלד

  קורעמי 

נפתלי טעקמאן 

  מלאדאמער דיין

שמואל שמעלקי הק' 

חונה פה ק''ק סוליש 

  והגלילות יע''א

יוסף במה''ו זלמן דיין 

  דק''ק הנ''ל

זאב וואלף טענענבוים 

אב''ד דק''ק ווערפליט 

  והגליל

הילל ל''ש מוועטש 

אב''ד דק''ק סיקס 

  יע''א עם ב''ד

אברהם יודא הכהן 

פה  שווארץ הק',

  בערגסאס יע''א

אנחנו ממשיכים את 

הסריה שופר משיח עלון 

מדריך לצניעות בישראל 

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 

ישראל חמור של  גדולי 

 27                                  ז' תמוז        בלק                 ד 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  495קינים - מסכת מעילה
 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.496

  497מדות -מסכת תמיד
 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.497

 497מסכת נדה 
ספר זוהר פנינים יקרים לזוהר דף היומי של .498

  498ש"ס מסכת ברכות 
ספר זוהר פנינים יקרים לזוהר דף היומי של .499

 499שבת  ש"ס מסכת
ספר זוהר פנינים יקרים לזוהר דף היומי של .500

 500ש"ס מסכת עירובין  
  

  בית עקד ספרים מהאדמו"ר מהאלמין שליט"אספר 

  501-600ענף ו'  1-1000' חלק אעל הזוהר הקדוש ספר 

ספר זוהר פנינים יקרים לזוהר דף היומי של .501
  501ש"ס מסכת פסחים 

י של ספר זוהר פנינים יקרים לזוהר דף היומ.502
  502ס מסכת שקלים "ש

ספר זוהר פנינים יקרים לזוהר דף היומי של .503
  503ס מסכת יומא "ש

ספר זוהר פנינים יקרים לזוהר דף היומי של .504
  504ס מסכת סוכה "ש

ספר זוהר פנינים יקרים לזוהר דף היומי של .505
  505ס מסכת ביצה "ש

ספר זוהר פנינים יקרים לזוהר דף היומי של .506
  506ס מסכת ראש השנה "ש

ספר זוהר פנינים יקרים לזוהר דף היומי של .507
  507ס מסכת תענית "ש

ספר זוהר פנינים יקרים לזוהר דף היומי של .508
  508ס מסכת מגילה "ש

ספר זוהר פנינים יקרים לזוהר דף היומי של .509
  509ס מסכת מועד קטן "ש

ספר זוהר פנינים יקרים לזוהר דף היומי של .510
  510ס מסכת חגיגה "ש

ים יקרים לזוהר דף היומי של ספר זוהר פנינ.511
  511ס מסכת יבמות "ש

ספר זוהר פנינים יקרים לזוהר דף היומי של .512
   512ס מסכת כתובת "ש

ספר זוהר פנינים יקרים לזוהר דף היומי של .513

  זוכה למעלות היותר גדולות:

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

  .ם סימן ט')(ספר חסידיתחזינה עיניך 

יסוד היראה הוא הנסיון, עיקר היראה ניכרת בעת   )מז
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 למה שזכה, אלא בנסיונות. אבינו לא זכה 

  .סימן י"ג)

כשהוא בינו לבין עצמו, ולפניו נסיון של הסתכלות   )מח
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, ם בשביל הבושת העבירות ברבים והי' נמנע ג

  .בהקדמה)



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[ראה החסד לאברהם,  ....הצדיקים
  ]..בהמשך.

כתוב שלא יגאלו  -  ובזוהר תיקון כא
בתשרי, כדי שיגאלו ויזכו גם הבינונים, 
ולכן יגאלו בניסן. וכן כתב החסד 

ֱאָמן  :לאברהם ּום ֶזה ָעִתיד ָהרֹוֶעה ַהּנֶ ּוִמׁשּ
ם ְוהּוא  לּות ָהַאֲחרֹוָנה, ּובֹו ִיְתַקּיֵ ּגָ ִלְהיֹות ּבַ

ְגָללָ  ה חֹל ּבִ ֵעינּו, ַנֲעׂשֶ ׁשָ א ְמחֹוָלל ִמּפְ ם, ְמֻדּכָ
ל ֲעִנּיּות,  ל ִיּסּוִרים ׁשֶ ַמּכֹות ׁשֶ ֲעונֹוֵתינּו, ּבְ ּבַ
ּסֹוֵבל ֲעֵליֶהם, ּוִבְגָללֹו  ה ְדָחִקים ׁשֶ ַכּמָ ּבְ
תּוב  ּכָ ֶחם יהו''ה ַעל ָהָרָעה ְוגֹוֵמר, ְוֶזהּו ׁשֶ ּנָ ַוּיִ

א ָלנ מֹאל ּדֹוָחה ּו, ַבֲחבּוָרתֹו ִנְרּפָ ּוִבְגָללֹו ׂשְ
ינֹונִ  ִהיא רֹאֶאת ַהּבֵ ים, ׁשֶ ָנה, ְוָיִמין וּ ּיִ ָ ׁש ַהׁשּ

ְתׁשּוָבה הּוא ֶפַסח,  ,ְמָקֶרֶבת אֹוָתם ּבִ ׁשֶ
ִבים, ְוָיִקים אֹוָתם  ל ׁשָ ְזרֹוַע ָיִמין ְלַקּבֵ
יֵדיֶהם, ְויֹאַמר ָלֶהם  ִפיָלָתם ְואֹוֵחז ּבִ ִמּנְ
בּועֹות ֵיְצאּו  ָלִים, ּוְבׁשָ ִבי ְירּוׁשָ קּוִמי ׁשְ

ְזכּות מֹׁשֶ  ן ּתֹוָרה הּוא ּבִ ּתַ ּמַ ה, ׁשֶ

סּו  ,ַרֲחִמים ּנְ ה ָלֶהם ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְוִיְתּכַ ּוְמַגּלֶ
ה, ַמְלכּות  ׁשָ ּבָ ַלִים, ְוֵתָרֶאה ַהּיַ ִלירּוׁשָ
ר ָיִעיר  ֶנׁשֶ ָניו, ּובֹו ּכְ ָעה, ְוַרֲחִמים ַעל ּבָ ָהִרׁשְ

ַלִים ִקּנֹו (לשכינה)  ִקּנֹו. ִמי ֶזה ִקּנֹו? ְירּוׁשָ

 

מובא שבגאולה יהיו ו'  רהםלאב בחסד
חודשים של צער וקושי וצרוף מתשרי עד 
ניסן, ואז ישובו כל ישראל בתשובה. 

 :וזה לשונו ...ושמעתי שהם כבר התחילו

 

לבאר סוד חבלי  -נהר לז  - מעין ה 
המשיח, וסוד בעתה אחישנה: הענין 
שהגאולה יש לה ב' עתות, בעתה דהיינו 
שיהיה הגאולה לישראל בנחת עת 
לשחוק, ולא יזכו אלא כשרים שבהם, 

לא יזכו ו וימית המשיח כל החוטאים,

ויש   1אלא אחד מעיר ושנים ממשפחה.

4113653(  

  סיפור התחזקות מהאדמו"ר הבבא סאלי זיע"א:

 ללבוש מעשה שהיה, אחת מבנות המשפחה (של הבבא זיע"א) החלה
 לו בצר. בידו חרס העלה ,תוקף בכל לכך שהתנגד בעלה, נכרית פאה

 פ ללבוש שהחלה, אשתו על והתלונן "א)זיע סאלי הבבא( לרבינו יגשנ
 והחל ,הרבנית עם המשפחה בנות כל את כינס רבינו .נכרית אה

'. וכו לאשה הראש גילוי וחומרת ,הלבוש, הצניעות בגדרי מוסר להטיף
 רק ואפילו "כל אשה הלובשת פאה נכרית :רבינו אמר דבריו בסיום

ותה בגיהנום, א ישרפו שבו, הסקה חומר ה, מכינה לעצמפאה חתיכת
אי אפשר לרמות את הקב"ה. לדעת תורה את לא יוצאת ידי חובת 

  ".כיסוי ראש, נקודה

בצאתן מחדר רבינו, אמרה אותה אשה: נו, לא כל כך נורא, וכי כמה 
 אחדות שניות רק דולקות השערות הרי, נכרית בפאה יש חומר הסקה

  …לא ותו

אשה לכאוב  אותה של ראשה החל, מפיה אלו מילים שפלטה מעת
כאבים עזים ביום ובלילה, ולא נמצא מזור לכאב ראשה. החלה האשה 
לפשפש במעשיה, ותלתה את כאב ראשה בדיבורה האוילי והשטותי. 
חזרה האשה יחד עם בעלה לרבינו ואמרה: "רבינו! חטאתי, עויתי, 

כבוד תורתו, פשעתי, דברתי בלשוני דברים, אשר לא ייאמרו על דברי 
אם תקבלי עליך לכסות את  והנני מבקשת סליחתך". אמר לה רבינו:

יחדל כאב ראשך ונסלח  ראש במטפחת, בלי כל חכמות והמצאות,
  לך!.

  חזרה האשה לכסות את ראשה במטפחת, ומיד חדל כאב ראשה!.

  (ספר סידנא בבא סאלי חלק ב' עמוד ע')

א סאלי שנכחה נשמע סיפור זה גם מפי אחת מבנותיו של הבב
  במקום

קדישא חווים דברים נוראים שע"פ תקנון -כידוע שאנשי חברה
מנועים הם מלספר מפני כבוד המתים, אך רבים המה  קדישא- חברה

הסיפורים הידועים לאנשים הקרובים להם מענייני שכר ועונש 
  המתגלים באופן נורא מיד עם צאת הנשמה עד אחר הקבורה,

נורא בהר המנוחות בעת קבורת אשה לפני כמה שנים אירע דבר 
במעמד רבים, בני  ,פאנית שעסקה במכירת פאות וסירוקם מכובדת

משפחה ומכרים, אשר עמדו המומים ונדהמים, סמר בשרם מפחד 
ורעדה מהמראה הנורא הקורה מול עיניהם, כל עצמותם רעדו 
וארכבותיהם דא לדא נקשן, ועד עתה אחר עבור שנה מאז, לא מש 

  יכרונם וסיוטי לילה חוזרים ונשנים עליהם.המראה מז

אחד הנוכחים ת"ח מופלג סיפר בחיל ורעדה לכותב השורות גופא 
דעובדא אשר ראו עיניו ולא זר. מיד עם הורדת הגופה אל הקבר 

-ולאחר הכיסוי מעל גבה בבלוקים כנהוג, עוד לפני שהספיקו החברה
למלאות את קדישא להחזיר את תלי העפר הנערמים סביבות הקבר 

הנה הופיעו פתאום המון נחשים מכל  –החפירה ולכסות את הקבר 
הצדדים, זוועה אחזה את כל הנוכחים בראותם את כל הנחשים 
הזוחלים במהירות נוראה הישר אל תוך הקבר, ביניהם נחשים 



 

 

 המשך מעלון הקודם

 בגליון הבאהמשך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

את זה במאה אלף 
48תלמידים כפול 

  מיליון יוצא:

טריליון שמוה  4סך: 
מאות ביליון אשים 
יסחבו אותו לגיהום? 

  איפה הוא יגיע??????

המציל נפש אחת 
כל ישראל  -  מישראל מהו?
  ערבים זה בזה

חשבון מספר הצאצאים 
(בחישוב היוצאים מאדם אחד 

של חמש ילדים למשפחה) 
שנה),  300במשך עשר דורות (

הכשכל דור הוא שלושים שנ
  שנה). 25(בעצם כל דור הוא רק 

צא וחשוב, כשיהודי מעורר 
יהודי אחד בלבד ללמוד זוהר 

להקפיד על דיני  -הקדוש 
טהרת המשפחה, לשמור שבת, 
להניח תפילין ומזוזות, לאכול 

הוא הציל  -כשר וללבוש ציצית 
מיליון יהודים, שיישארו  58בכך 

  יהודים.

  

לא פארת צבי על מדרש רבה) ספר הנפלא ת

היה נכנס לבית שהאשה הלכה עם פאה 

ׁש  ַער ַמּמָ ׁשַ יבֹו ּכְ הּוא ֶהְחׁשִ (טוב ירושלים  ׁשֶ
לבנו הגאון הצדיק רבי בין ציון ידלר מגיד 
מישרים דירושלים עיר הקודש בימי רבי 

 יוסף חיים זונענפעלד זצ''ל).
זצ''ל (תלמיד  רבי זעקיל פאללאקהגאון   .מא

סופר זצ''ל ואבי בעל וידבר מרן החתם 
משה) היה מספר הסדר של החתם סופר 
כשהיה דורש על פאות, דבר הראשון היה 
מברך את כל אלה שמצייתים והולכים 
בצניעות בדרכם של הדורות הראשונים יזכו 
לבנים יראים ושלמים ויתברכו בכל טוב, 

"ואלו שלא לאחר מכן צעק צעקה גדולה 

וחיל ורעדה  עושים כן יהיה להם ההפך"

אחז בכל הקהל, בשומעם דברים חריפים 

  כונה ברמלהרב ש

בתודה ובברכה קבלתי את הספר "זבחו זבחי צדק" תרצה: 
  וכו'.

  תתברכו ממעין הברכות בבה"ת

  בכבוד הראוי

  ע. יעבץ ר"מ

  קרית עקרון

  נתקבל הספר נפש ישעיהתרצו: 

  בכבוד הראוי




