
 

 

 

מחולק לימות השנה ללימוד בכל יום - כמו הנחת תפילין

לימי השנה - עלון ליום / יד 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

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 
כי  דעו  אז   - זה  נגף  בהסרת  מיד  תפעלו  לא  אם  כי  הקדושה,  בעסקי  להמשיך  מכן 
הפאה היא בבחינת  פצצת מתקתקת של זמן שגרמה וגורמת חורבנות בבתי ישראל 
אפשר לשמוע דעת קודשם בטלפון   - - והיא גורם  העיקרי בעיכוב גאולת ישראל. 

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]


