
 

 

 בעזהשי"ת

 "דכרך צ 149אוצרות הצניעות חלק ה' מס' 
 חלק א' עלון שבועי דהתאחדות הקהילות אור הגאולה עלוני

 ספר

 אור הגאולה עלוני
 הגוף והנשמהספר נחמד לתועלת 

 המאגד עלונים שבועיים דהתאחדות הקהילות 
 כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

 
לנו למה נחרב בית מקדשינו, ומה מעכב את ביאת משיח  בו יתגלה

 צדקנו להתגלות? ומי ינצל ממלחמת גוג ומגוג?  
 .יום 14-וסגולתו הגדולה לקורא בהם עלונים,  14כולל 

 
ליקוט גדול ונפלא מזוהר הקדוש, ש"ס, כתבי האריז"ל, וספרי  והוא:

ראשית  קבלה, ספרי בעל שם טוב, שבט מוסר, של"ה, מנורת המאור,
חכמה, פלא יועץ, יסוד התשובה, ושכר ועונש, המקיפים כללים יסודיים 
ועיקרים הנוגעים לצניעות האשה והילדים, והמעיין בבתרי אמרותיהם, 

ן זה באה השואה כמו שאמר ון זה נחרב בית המקדש, ובעוויבין שבעו
 05והזהיר  ,במעמד השפת אמת, הצה"ק רבי שמחה בונם מאוטווצק זי"ע

לפני השואה שאם ילכו בפאה יבוא גוי וישמיד את היהודים, ובלי  שנה
וקבלה עצמית תועלת גדולה ונפלאה בהתעוררות הקורא  ספק יקבל 

על כל אבר ואבר  ,רנ"ב פעמים ,תאמץ ולהתחזק לקיים ציווי הקב"ההל
 תהא אשה צנועה.

מי שקורא את העלונים יזכה להידבק בקדוש ברוך הוא 
דולים בבית דין של מעלה, ועל ידי מהעונשים הגוינצל 

יום ינצלו מכל גזירות קשות, ונזכה במהרה  14הקריאה 
 לביאת משיח צדקינו ברחמים אמן.

 ,תשובה ,עבודה ,יום יזכה לתורה 14מי שקורא את העלונים 
  .פרנסה ,צניעות ,שלום בית ,שידוכים ,חינוך ,מידות

רש ומבקשהספר נדפס לזכות את הרבים ונחלק בחינם לכל דו  
 

 יצא לאור ע"י
1056066-5050מפעל הזוהר העולמי בת ים   

 י"ז בתמוז תשע"ט
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הקדמה
אם היינו שבים בתשובה - משיח היה כבר מתגלה, הוא מחכה לתשובה 
שלנו, שמעתי מצדיק נסתר שליט"א שמספר שפגש את המשיח, ושאל 
אותו: "אדוננו מלך המשיח - למה אתה לא מתגלה?" אמר לו המשיח - 
אפילו  צניעות,  חוסר  מלאים  הרחובות  כל  שאתגלה?  תרצה  "ואיך 
ברחוב חרדי אי אפשר ללכת, הכל מלא פריצות, איך אתה רוצה שאני 
אתגלה? אני לא יכול אפילו ללכת ברחוב, פריז בארץ ישראל, הכל 
וצמוד,  הרגל,  בצבע  גרבים  קצרות,  חצאיות  נוכריות,  פאות  מלא 
ובושם ותכשיטים ברשות הרבים וכו' וכו' אני רוצה להתגלות, אבל לא 

נותנים לי!!!
ועוד גילה הצדיק הנסתר שליט"א שתהיה רעידת אדמה גדולה וענקית 
ויתקיים "ותפתח הארץ את פיה" (ר"ת פאה) שכל חובשי הפאה יפלו 
חוסר  ושאר  פאה  עם  אשה  כל  כן  וגם  ושלום,  חס  עלינו,  לא  באדמה, 
(ומחירי  בקרוב,  מלח,  לנציב  תהפך  בתשובה)  חזרה  לא  (אם  צניעות 

המלח בעולם יצנחו למינוס) אז אנא שובו בתשובה לפני הסוף!!!
עם ישראל, הסוף פה, וכדי לראות משיח - צריך להיות ראוי לראותו, וזה 
יוכלו לראות משיח ולהכירו,  עניין שמירת עינים, כי רק השומרי עינים 

ולדעת שאכן כן זהו משיח צדקנו!
תשובה זה לשוב אל ה', משיח יבוא, ויתגלה עמוד האש, וכל הרשעים 
ימותו, עכשיו עלינו להאמין בה' אלוקינו, ולדעת אותו באמת, כי יום פנה 
צריכים  אנחנו  העולם,  כל  של  הדין  יום  קרוב,  החושך  יום  תומר,  כצל 
מכל  נינצל  וככה  תשובה,  ולעשות  ישראל,  אלוקי  בה'  חזק  להחזיק 

הבאות!
ולעת ערב יהיה אור, אורות התשובה, הנה אנכי שולח משיחי, והדרך עוד 
ארוכה, יושבי תבל והעולם, לדעת כי ה' הוא מקדשנו, והקדושים ויראי ה' 

באמת ינצלו בגוג ומגוג!!!

בבקשה אני מתחנן פתחו את הלב שלכם לאביכם שבשמים, תצטערו על 
אלי  אוי  יכול,  הכל  את  וציערנו  פגענו  איך  על  גדול,  צער  עבירה  כל 
שבמרומים, רחם עלינו, כי אנחנו רוצים רק אותך, אבל היצר הרע מבלבל 
אותנו, ואנחנו באמת בוחרים בך מלכנו, יוצר הכל! אוי טאטע! באמת עם 
ישראל אנחנו קרובים לסוף העולם הזה, כפי שאנחנו מכירים אותו, בואו 
בהמוניכם ועשו תשובה שלמה ומוחלטת, ותבקשו סליחה מה' יוצר הכל, 
כי הוא אבינו מלכנו, אוהבינו, אהובנו, חמדת נשמתנו, וזה יציל אתכם, ה' 

רוצה את הלב, תנו את הלב לאבא!!!

ובכן אנא תורידו את הפאות הנוכריות 
והחצאיות הקצרות, האריכו את החצאיות עד 

לקרסול לפחות, ולבשו מטפחת צנועה - 
לכבוד ה' אלקינו מלך העולם!

 
לסוף  מגיעים  אנחנו  ישראל,  עם 
שופרו  את  נשמע  ומיד  תיכף  העולם, 
כן  משמח,  מאד  יהיה  זה  משיח,  של 
אנחנו באים וקרבים אל ימי גואלתנו, 
(והאבל   - אבל  שמחה,  ימי  פדות  ימי 
הזה, הוא אבל גדול) צריכים לשוב אל 
ה' בכל לבבנו ונפשנו ומאודנו, כי כך 
והזעם,  העברה  בימי  להנצל  נוכל 

שיעברו על העולם הזה.
אין עוד מלבדו, השמים בוכים על צער 
מייסורי  כואב  הלב  והשכינה,  ישראל 
להכיל  יכולה  לא  כבר  האוזן  ישראל, 
שזועק  והשממה  החיסרון  זעקת  את 
הכותל המערבי והאבן השתיה, שהוא 
שורש נשמות ישראל, שצועקים ביחד - 
"אמור לצרותינו די", המשיח מתייסר 
מצות  ועלינו  ישראל,  עם  ביחד 
הצניעות  בעינייני  במיוחד  התשובה, 

והקדושה.
והקדושות  היקרות  ישראל  בנות 
ללבוש  ההלכה  לפי  שצריך  הידעתן 
עד  לפחות  וארוכה  רחבה  חצאית 
העור?  בצבע  שלא  וגרביים  הקרסול? 
נורא  ה'  חילול   - כך  כדי  עד  מזעזע! 
זה  כי  זיע"א)  שך  הרב  (מרן  ואיום 
ירידת הדורות - כל פירצה שאינה מן 
הגדולים - אינה פירצה! לכן הגיע זמן 
הכונו  אז  ממש,  בפועל  שנפעל 
גוג  שחילות  לפני  הגדולה,  למערכה 
וזה  רח"ל,  העבודה  את  יעשו  ומגוג 

יהיה לא נעים... 

עורו והתעורורו ישראל, כי בא מועד 
כי עת לחננה, כי צריך לעלות לרגל! 
ואיך נכנס להיכל המקדש כך???? 
ועל זה " למה רגשו גויים" ראשי 
הכתוב  ומגוג  בגוג  רגל,  תיבות 
להלחם  נתאחד  וכולם  מדבר~! 
חוסר  ולבער  הזאת  נגד הפריצה 
הצניעות - וה' יקבלנו בתשובה 
שלמה ויביא משיח צדק! צפה 

לרגליו של משיח!!

עלון שבועי \ פרשת בראשית תשע“ט \ גליון מס‘ 1

ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 
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קינות לתשעה באב

 איכה מספר 1

ָאה,  י ַהּצֹוֵרר ִהיא ַהֵפּ י, ִכּ י ַמר ְלַנְפִשׁ ָמְענּו ָאִחי, ִכּ ֲאָהּה ָשׁ
אוי לי על בנות עמי!

ָלה  ְכּ כי הצר והצורר היא הפאה הרעה, שמשפחות רבות ִשׁ
ְוָהְרָסּה!

ָאה  ֵמַהֵפּ ל  ַהֹכּ  - העולם,  כבשה את  הסרטן  כי מחלת  אוי 
ָהָרָעה!

ּלֹוְבׁשֹות ֶאת תֹוֲעַבת ה',  ַלִים ֶשׁ נֹות ִצּיֹון ִוירּוָשׁ אֹוי ִלי ַעל ְבּ
י ָיבֹואּו ָהֲעָרִבים ְוַיַהְרגּו אֹוָתם! ְוַאֲחִריָתם ָמָרה, ִכּ

ֲחָזַרת הש"ץ [השבתי  י, ַבּ ת ַעִמּ ֶבר ַבּ ְבִרי, ֶשׁ ֲאָהּה אֹוי ִלי ַעל ִשׁ
צבי ימ"ש],

ֶרץ, ְוַהַשַחץ! ׁ יר ֶאת ַהֶשּ ִני, ְלַהִתּ ְלבּוׁש ַרָבּ ִבּ

וכולם אומרים - אסור לדבר בחזרת הש"ץ! כי גאון וגדול 
הוא!

ָאה  ֶנה המקדש, אם תועבת ה' - ַהֵפּ ֵאיָכה ִיָבּ
חּוצֹות, ועל זה נחרב בית קודשנו! ֶכת ְבּ ְמַהֶלּ

ַלְכָנה  ֵתּ ְוָטפֹוף  ָהלֹוְך   - ירושלים  בנות  על  לי  ואוי  אהה 
נּועֹות! ְלָחָמה ַרק ַהְצּ ִמּ ְרדּו ַבּ ׂ ְסָנה - ֲאָבל לֹא ִיָשּ ַעַכּ ּוְבַרְגֵליֶהם ְתּ
ֲהִכי  ִלְהיֹות  ִריכֹות  ְצּ ֶשׁ ישראל  בנות  כי  וי,  ואוי  לי,  אהה 

ׁשֹות! ואין מוכיח! ַאַחת ַהְקֵדּ ְקדֹוׁשֹות - ָנְפלּו ְוהֹוְלכֹות ְכּ

ה ַוַאַיֵלל ַעל  ְבִרי! ֶאְבֶכּ ׁ י ֵאין ְמַנֲחֵמִני ִמִשּ ה ָמָרה ִכּ י ֶאְבֶכּ ָאַמְרִתּ
ל ַמֲחִריׁש! ִעיר, ְוַהֹכּ רּוצֹות ָהְלכּו ְבּ י ְפּ י!, ִכּ ֶבר ַעִמּ ֶשׁ

בחצאיות  הֹוְלכֹות  ֶשׁ ישראל,  בנות  של  הסוף  על  לי  אוי 
ִים  ַמּ ֵפְך ַכּ ׁ ָמם ִיָשּ י ָדּ ה, ּוְבנֹוָסף ֵפָאה - ִכּ ֹוק ְמֻגָלּ ְקֻצרֹות ְוַהּשׁ
נּו! ָתה ָרֵחל ִאֵמּ ְלּ ר ִגּ ֲאֶשׁ חֹוט אֹוָתם ֶנֶפׁש, ַכּ בֹוא ָהֲעָרִבים ִלְשׁ ְבּ

ה  ַמֲעֵשׂ יר ֶאת ָהֲעבֹוָדה ָזָרה, ְכּ ֵאיָכה ָיבֹוא ַרב ְלַהִתּ
מֹוהּו!!! ידּו, ֵאין ָקדֹוׁש ָכּ ם ַיִגּ ן ְנָבט, ְוֻכָלּ ָיָרְבָעם ֶבּ

ֵעיַני,  יֹוְרדֹות  ַמִים  ְלֵגי  ַפּ אֹוי 
ל ְצִניעּות  ֶבר, ֶשׁ ׁ וד ְוַהֶשּ ַעל ַהֹשׁ

י ַיֲעֹקב -  ֵתּ ָבּ
יָה  ִפּ את  הארץ  ְפַתח  ִתּ י  ִכּ
לּו  ם ִיְפּ ראשי תיבות פאה, ְוֻכָלּ

אֹול ַחִיּים! ׁ ֲאָדָמה, ַוֵיְּרדּו ְשּ ָבּ

בואו כולנו ונמחה נגד 
הרבנים העמלקים, 
המתירים האיפונים 
והפאות, ובזכות זה, 
יבוא משיח צדקנו, 
במהרה וימינו אמן

חוסר  ולבער  הזאת  הפריצה 
יקבלנו  וה'   - הצניעות 
משיח  ויביא  שלמה  בתשובה 
צדק! צפה לרגליו של משיח!!
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מגילת קץ הימים מספר 2

י,  עֹוֵלל ְלַנְפִשׁ ֵני ִאִמי, ַמה ֶשׁ ְמעּו ָנא ַאַחי ְבּ ִשׁ
ה ָמָרה! י, ֶאְבֶכּ ת ַעִמּ ְלֶנֶפׁש ַבּ

ָרֵאל, ֲאָהּה ָעֵלינּו, הֹוי ְוָהּה, אֹוי  נֹות ֶאֶרץ ִיְשׂ ִקיָנה ְלדֹוִדי ַעל ְבּ
ְפִריצּות  ִבּ ִעיִרי,  נֹות  ְבּ ְבֵרנּו,  ִשׁ ה  ָקֶשׁ י  ִכּ ָעֵלינּו,  ַוֲאָהּה  ָלנּו 

ְסָנה. ַעַכּ ַלְכָנה, ּוְבַרְגֵליֶהם ְתּ ֵתּ
ַלְכָנה ְנטּויֹות  ָרֵאל ֵתּ נֹות ִיְשׂ ִתי ָעם, ְבּ ָדד ָהִעיר ַרָבּ ָבה ָבּ ֵאיָכה ָיְשׁ
דֹול ֲעֵליֶכם  ה ְקלֹון, ָקלֹון ָגּ ַבֶעֶתת ּוְמַגָלּ רֹון ִעם ֵפָאה ַנְכִרית, ַהְמּ ָגּ
ַעת ַאֲחִרית, ְלַהְכִרית ֶאְתֶכן ֵמַעל  בֹוא ְשׁ ָתּ ֶשׁ י ְכּ ָרֵאל, ִכּ נֹות ִיְשׂ ְבּ
בֹוא ָהֲעָרִבים  ם, ְבּ ְחָדּ בֹוא ְכׁשֹוָאה ַפּ ֵני ָהֲאָדָמה, סֹוף ַהָיִּמים, ְבּ ְפּ
ה ִעם ֵפָאה ָנְכִרית,  ׁ ל ִאָשּ ד ָכּ ִמיד ְוַלֲהֹרג ּוְלַאֵבּ ְוַהּנֹוְצִרים ְלַהְשׁ
יֹום ַאּפֹו, אֹוי ְוָהּה, אֹוי  ִריצּות, לֹא ַחס ְולֹא ָחַמל ְבּ ָאר ְפּ ְוְשׁ

ָלנּו!
נֹות  ְבּ ְוֹאֶנס  ָאסֹון  ַעל  ִלי,  ַאְלַלי  ִים,  ַמּ ַכּ כּו  ְפּ ִנְשׁ ים  ִמּ ַדּ ִאם 

ָרֵאל! ִיְשׂ
ים  ִשׁ ְוַהָנּ ְלִמְלָחָמה,  ָלִים  ִלירּוָשׁ ים  ָהַעִמּ ל  ָכּ ֶאת  י  ְוָאַסְפִתּ

ַכְבָנה! ׁ ָשּ ִתּ

ָעה, ֲאִני  ׁ ֹדַחק ַהָשּ ָרֵאל, ְרֵאה ְבּ ֹעִני ִיְשׂ ל ָיכֹול, ְרֵאה ְבּ א ה' ָכּ ָאָנּ
ָרֵאל, ֲאָהּה ה' ֱאלִֹקים, ַעד  נֹות ִיְשׂ נֹוֵתינּו, ְבּ ן ְבּ ה ַעל ֹחְרָבּ ְמַבֶכּ
אֹות ָנְכִרּיֹות, ַוֲחָצִאּיֹות ְקָצרֹות,  ר ְוֶאֶרְך, ִעם ֵפּ ָמַתי ְלָגלּות ַהַמּ
ֵנינּו,  ָפּ ָתה  ִכְסּ ה  ּבֹוָשׁ ֵנינּו,  ָפּ ִנְרִאים  ֵאיְך  ָרֵאל,  ִיְשׂ ֱאלַֹקי  ֲאָהּה 
ַאל  ָטֵמא  "סּורּו  דֹול:  ָגּ קֹול  ְבּ ְוִלְקֹרא  ר  ַדֵבּ ִמְלּ ְגֹרוֵנינּו  ְוִנָחר 

ֶפן ָנְכִרָיה".  ָגּעּו" "סּוִרי ַהֶגּ ִתּ
ִריִצים  ָפּ חּוצֹות  ַבּ ַלְכָנה  ֵתּ ֶדׁש  ַהֹקּ נֹות  ְבּ אֹוֵיב,  ַבר  ָגּ י  ִכּ אֹוי 

י! ֵני ַעִמּ ְמַעט, ַחְסֵרי ֵלב ָהיּו ְבּ ּוְפרּוצֹות, ְוֵאין מֹוִכיַח ִכּ
י  ַתּ ְבּ ְלּגּול ַהַשׁ "ץ, הּוא ִגּ ׁ ֵעת ֲחָזַרת ַהַשּ ַחץ ְבּ ִריצּות ְוָשׁ אֹוְרחֹות ְפּ
ֲחָזַרת  ר ַבּ י ֵאין ְלַדֵבּ ִני, ְוֵאין מֹוִכיַח ּומֹוֶחה, ִכּ ְלבּוׁש ַרָבּ ְצִבי ִבּ

"ץ! ׁ ַהַשּ
נֹות  ְבּ ֶדׁש,  ַהֹקּ נֹות ִצּיֹון, ֶאֶרץ  ְבּ ַמר ַעל  ְבּ ה  ֲאָהּה ֱאלַֹקי, ֶאְבֶכּ
ָרֵאל, ַרֲחִמים,  ֲעֹוִני ִיְשׂ ַרק, ֲאָהּה ְרֵאה ַבּ ֵני ְבּ נֹות ְבּ ַלִים, ְבּ ְירּוָשׁ

ְמָעה. ה ָמָרה, ְוֵעיֵני ְמקֹור ִדּ ַרק, ֶאְבֶכּ ֵני ְבּ נֹות ִצּיֹון ּוְבנֹות ְבּ ְבּ

ידּו לֹא ָאַמְרנּו ָלֶכם,  ִגּ אְמרּו לֹא ָיָדְענּו, ַאל ַתּ ַאל ֹתּ
ִים, ַאְלַלי  ַמּ כּו ַכּ ְפּ ץ, ְוָדִמים ִנְשׁ בֹוא ֵעת ָחזֹון ַהֵקּ ְבּ

ִלי ְואֹוי ִלי.

י  נֹות ִעיִרי, ֲאָהּה ִכּ נֹות ִצּיֹון ְבּ ְבּ
ַאֲחִרית  ָמָרה  י  ִכּ ֶבר,  ׁ ַהֶשּ דֹול  ָגּ
ָנְכִרית,  ֵפָאה  ְבּ ַההֹוֶלֶכת  ה,  ׁ ִאָשּ
ֲחָצִאית  ַבּ ה  ׁ ִאָשּ ַעל  ָלנּו  אֹוי 
ָהעֹור,  ֶצַבע  ְבּ ִים  ְוַגְרַבּ ְקָצָרה, 
ַרק  ָקרֹוב,  ָהַמר  סֹוְפֶכם  י  ִכּ
ַרק  ׁשּוָבה,  ַהְתּ ִהיא  ׁשּוָבה  ְתּ

יל ֶאְתֶכם! ִצּ ׁשּוָבה ַתּ ְתּ

י, ְוֵעיֵני  ַמר ַנְפִשׁ ה ְבּ ְוֶאְבֶכּ
דֹול  י ָגּ ַרְדָנה ַמִים, ִכּ ֵתּ

יֹום  יֹום אֹוֵיב, ְבּ ְבֵרנּו ְבּ ִשׁ
ין,  יֹום ַהִדּ ֶות, ְבּ ָסר ַמר ַהָמּ

ץ,  דֹול, יֹום ַהֵקּ ָגּ

ה  ְוֶאְבֶכּ ֶנִהי,  נֹוַתי  ְבּ ַלְכָנה  ַוֵתּ
י! ֶלב ַנְפִשׁ ְבּ

ֵיָרֶצה  ַמה  ְבּ ַנְחֹמוִני,  ֵני  ְבּ ּבֹוִאי 
ִמיַרת  ְשׁ ים אֹו ִבּ ְתִהִלּ ה', ִאם ִבּ
לֹוֶקה  ְצִניעּות  ֲאָבל  ׁשֹון,  ַהָלּ
לה'?  ֶיֱעַרב  ַהִאם  ֶחְסרֹון,  ְבּ
ל ָהָאֶרץ, ֵאיָכה ָיִעיב  ְלָאדֹון ָכּ
ַמר  ְבּ ַאּפֹו,  ְבּ ִצּיֹון  ת  ַבּ ֶאת  ה' 
ַמר ֶאְצַרח  ַני, ְבּ ה ָפּ ה ָוֲאַכֶסּ ֶאְבֶכּ
ַני ֶאל ַעל  א ָפּ ׂ ְוָאִרים קֹוִלי, ֶאָשּ
ָיחּוס  אּוַלי  ַמִים,  ׁ ָשּ ַבּ ֵאל  ֶאל 
ְמקֹור  ְוֵעיַני  ְיַרֵחם,  אּוַלי 

ְמָעה. ִדּ
י ָמָרה ִלי  ַמר, ִכּ ה ַוַאַיֵלל ְבּ ֶאְבֶכּ
יֹום ַהּסֹוף,  ין ְבּ יֹום ַהִדּ ְמֹאד, ְבּ
ִצּיֹון  נֹות  ְבּ ַלְכָנה  ֵתּ י  ִכּ
יַח  ְמִשׁ יֹום  ֲאַזי  ְצִניעּות,  ִבּ
יל ֶאְתֶכם,  ָקרֹוב, ְוַרק ֶזה ַיִצּ
נֹות  נֹות ִעיִרי, ְבּ נֹות ִצּיֹון, ְבּ ְבּ
ֶדׁש,  ַהֹקּ ְוֶאֶרץ  ַלִים  ְירּוָשׁ
מּוָטל  ְוחֹוב  ָבר  ַהָדּ ֶיְדֶכם  ְבּ
ה  ׁ ִאָשּ ְלַמד  ְוִתּ ֲעֵליֶכם, 
ְצִניעּות,  אֹוְרחֹות  ְרעּוָתּה 
י ֵעת  ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל, ִכּ
ל ָהָעם  ְלֶחְנָנּה, ְוֹיאַמר ָכּ
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מגילת קץ הימים מספר 3

ָנּה ִקיָנה ֶנֶגד ַהִכּ

נֹות  ַלְכָנה ְבּ י ֵתּ ַמִים ְוִהְזַדעְזִעי ֶאֶרץ, ִכּ ּמּו ָשׁ ֹשׁ
גֹוֵיי ָהָאֶרץ,  ֵפָאה ָנְכִרית ִלְהיֹות ְכּ ָרֵאל, ְבּ ִיְשׂ
ה ּוְבֶצַבע ָהעֹור,  ּוַבֲחָצִאית ְקָצָרה ְוׁשֹוק ְמֻגֶלּ
ה  ָרֵאל, ְוִכְמַעט ֵאין ּפֹוֶצה ֹפּ ֵני ִיְשׂ יל ְבּ ְלַהְכִשׁ

ר ֶנֶגד. ֵבּ ּוִמַדּ

ִניעּות,  ַהְצּ ֹחֶסר  ְגַלל  ִבּ ֶנְחַרב  ִעֵרינּו  ַלִים  ִוירּוָשׁ נּו,  ֵשׁ ִמְקָדּ ית  ֵבּ
ֵפָאה  ֲחטּו ֶאת ַההֹוְלכֹות ְבּ ְשׁ ֲעָרִבים ָיבֹואּו ַוִיּ ָתה ֶשׁ ְלּ נּו ִגּ ְוָרֵחל ִאֵמּ

ָאר ֹחֶסר ְצִניעּות. ָנְכִרית, ּוִבְשׁ

י  ָמעֹות, ִכּ ל ְדּ ה ַנֲהרֹות ֶשׁ ְמָעה, ְוֶאְבֶכּ ן ֵעיַני ְמקֹור ִדּ אֹוי ִמי ִיֵתּ
ְבנֹות  ְראֹות ִכּ ִנּ נֹות ִצּיֹון ֶשׁ ַאְרֵצנּו, ַעל ְבּ ט ְבּ ַשׁ ֶבר ָפּ ׁ וד ְוַהֶשּ ַהֹשׁ
ֲחֵרִדי,  ִמְצַעד  ַהּתֹוֵעָבה,  ִמְצַעד  ׁש  ַמָמּ ה,  ְוחּוְצָפּ ַעּזּות  ְבּ ִריז,  ַפּ

י. ת ַעִמּ ֶבר ַבּ ה ַעל ֶשׁ ְוֶאְבֶכּ

ים,  ְבנֹות ִמְדָין, ַמְחִטיֹאות ֶאת ָהַרִבּ ְתַנֲהגֹות ִכּ ִמּ ַלִים ֶשׁ נֹות ְירּוָשׁ ְבּ
ִים, ָחִליָלה ְוָחס. ַמּ ֵפְך ַכּ ׁ ָמם ִיָשּ ַמִים, ּוָבָאֶרץ ָדּ ׁ ָשּ ם ַבּ ַרע ָוָמר ָעְנָשׁ
ֵבינּו ֵאֶליָך  י ַרּבּו ַמְכאֹוֵבינּו, ַהִשׁ ֲעֹוֵננּו, ִכּ יָטה ַבּ ָרֵאל ַהִבּ רֹוֵעה ִיְשׂ
ְבֵרנּו,  ה ִשׁ י אֹוי ַוי ָלנּו, ָקֶשׁ יֵחנּו, ִכּ ִביא ְמִשׁ ְוָנׁשּוָבה, ּוִמַיּד ָתּ
ים  ָנִשׁ ְזכּות  ִבּ י  ִכּ ֶמָך,  ְשׁ ְוִיְרָאה  ְלַאֲהָבה  ְלָבֵבנּו  ֶאת  ּומֹול 
אּוָלה ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים,  לּוי ַהְגּ ִצְדָקִנּיֹות ִנְגַאְלנּו ְוִנְגָאל, ּוָבֶהם ָתּ

לֹום ַהֶהֶפְך. אֹו ַחס ְוָשׁ

ת  ָכל ֵפָאה, ַמַכּ ֹרוף ְבּ בֹוא ֲהָכָנה ִלְשׂ י ּבֹוא ָתּ ִכּ
ל  אֹות, ְמָגֶרֶדת ֹראׁש ָכּ ָכל ַהֵפּ ׁש ְבּ ִנים ַמָמּ ִכּ
לּום, ַרק ְלָגֵרד  ַהּיֹום, לֹא תּוְכלּו ַלֲעׂשֹות ְכּ
ֶאת ָהֹראׁש, ְוַגם ִליׁשֹון לֹא תּוְכלּו, ֵמֹרב 

ָאה. ים ְשִיְתַגְרדּו ֵמַהֵפּ ִנּ ַהִכּ

י, ִמי  נֹות ַעִמּ ה ַעל ְבּ ָלֵכן ֶאְבֶכּ
י  ִכּ קֹוִלי,  ְבּ ַמְעָנה  ְוִתְשׁ ן  ִיֵתּ
נֹות  ְבּ ֲעֵליֶכן  ֶלת  ֻמֶטּ ָהַאֲחָריּות 
 – ה  ְלבּוָשׁ ר  ְוַהָדּ עֹוז  ָרֵאל,  ִיְשׂ
ִזְכרּו  ַאֲחרֹון",  ַלּיֹום  ַחק  ְשׂ ַוִתּ

ָנא: 

ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל  ׁ "ֶשּ
ה ִיְרַאת ה'  ׁ ַהֹיִּפי, ִאָשּ

ל".  ְתַהָלּ ִהיא ִתּ

ְקְבעּו ֶאת ֶהָעִתיד,  ן ִתּ ּוְבֵכן ַאֶתּ
ֲעֵליֶכם  ֵגן  ָתּ ִניעּות  ַהְצּ ַרק  י  ִכּ
ּוְלעֹוָלם  רֹוָבה  ַהְקּ ְלָחָמה  ִמּ ַבּ
ה  ׁ ִאָשּ ל  ֶשׁ ָכָרּה  ְשׂ ְוַרב  א,  ַהָבּ
ְצִניעּות,  ִבּ ְתַנֶהֶגת  ַהִמּ ה'  ִיְרַאת 
י  ִכּ ִצּיֹון  ְתַרֵחם  ָתקּום  ה  "ַאָתּ
י  ֵעת (אֹוִתּיֹות ְצִניעּות) ְלֶחְנָנּה ִכּ

א מֹוֵעד". ָבּ
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ִקיָנה מספר ד

ֶכת ֵפָאה ִניעּות, ַמֶסּ ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ

ֹוָאה  ָאה ַהּשׁ נּו, ְוַגם ָבּ ֵשׁ ֲעוֹונֹוֵתינּו, ָחֵרב ִמְקָדּ ָאז ַבּ
ָרֵאל, ַעל ַמה ֶנֶהְרגּו  ת ִיְשׂ ֲאִלי ַבּ ְשׁ ַהּנֹוָרָאה, ֲהלֹא ִתּ
נֹות ּוָבִנים  ְזֵקֶניָך ּוַבחּוֶריָך, ֶנֱהַרג עֹוֵלל ְויֹוֵנק, ָבּ
י, ֲהלֹא  ְבִכּ יגּוִעים ַהּנֹוָרִאים, ֲהלֹא ִתּ ִפּ ֲחטּו ְבּ ִנְשׁ

ָכה?  ה ה' ָכּ י, ַעל ַמה ָעָשׂ ת ַעִמּ ֲאִלי ַבּ ְשׁ ִתּ

ָאְבדּו  י  ִכּ ֳעָפִרים,  ָבּ י  ִשׁ ְלּ ִהְתַפּ ק,  ַשׂ ִחְגִרי  ּתֹוָרה  ּתֹוָרה  ן  ֵכּ ַעל 
י  דֹוׁש ַרִבּ יִקים ָהַרב ַהָקּ ִדּ דֹול ַהַצּ ָך, ּוְכָבר ִהְזִהיר ָגּ דֹוֵלי ֲאִמֶתּ ְגּ
ֵפָאה  יכּו ָלֶלֶכת ְבּ ִאם ַיְמִשׁ ְמָחה ּבֹוִנים ְמֹאוְטָוְצאק ִזיַע"א, ֶשׁ ִשׂ
ָהעֹוָלם,  ְוַיְחִריב  ֶאָחד,  ּגֹוי  ַוָיּבֹוא  נֹוָרָאה,  ׁשֹוָאה  ְהֶיה  ִתּ  -

ִמיד ַהְיהּוִדים. ְוַיְשׁ

ל ַהַאסֹונֹות  י ָכּ ַתב, ִכּ ּוָמָרן ַהֵחֶפץ ַחִיּים ִזיַע"א, ָכּ
רּוָעה. ִניעּות, ְוַהּמֹוָדה ַהְגּ ְגַלל ֹחֶסר ַהְצּ ִאים, ִבּ ָבּ

ֵסֶפר  (ְבּ ִזיַע"א  ַאֲהֹרן ראטה  י  ַרִבּ דֹוׁש  ַהָקּ ָהַרב  ָכה  ָבּ ֶזה  ְוַעל 
ֹוָאה ִנְהָיָתה ּוָבָאה,  ל ַהּשׁ ָכּ ֶדׁש) – ֶשׁ ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים ְוָטֳהַרת ַהֹקּ
ִניעּות,  ל ֹחֶסר ַהְצּ ן ֶשׁ ּגֹוֵרם ְלֶזה, הּוא ַהֻחְרָבּ ַגם ַהְיּסֹוד, ֶשׁ ְגַלל ְפּ ִבּ

ָרֵאל... נֹות ִיְשׂ ל ְבּ ֶשׁ

ִטיַרת ֵחן תשכ"ח): "אֹוי  ֶכֶנס ְבּ ְך ִזיַע"א ָזַעק (ְבּ ּוָמָרן ָהַרב ָשׂ
ְך,  ָכּ הֹוְלכֹות  ָהַאְבֵרִכים  ְנׁשֹות  ִאם  י,  ִקְרִבּ ְבּ ּבֹוֵער  ָבר  ַהָדּ ִלי, 
ָמלֹות] ָצִריְך ִלְסּגֹור ֶאת  ׂ ר ַעל ִקּצּור ַהְשּ ֹחֶסר ְצִניעּות, ּוְמֻדָבּ [ְבּ
ַהֹזּאת, ַמה  ַמָיּא, ְלתֹוָרה  ְשׁ ִדּ א  ְעָתּ ִסַיּ ַהּכֹוְלִלים, ֵאין ׁשּום  ל  ָכּ
ל  ָכּ ְפִריצּות,  ִבּ ּתֹו הֹוֶלֶכת  ִאְשׁ ַעל – ִאם  ַהַבּ ל  ֶשׁ ַהּתֹוָרה  ֶוה  ָשׁ

ַהּתֹוָרה הֹוֶלֶכת ְלִסְטָרא ַאֲחָרא".

י ָחָטאנּו, ַעל ֶזה  ק... אֹוי ָנא ָלנּו ִכּ ן ּתֹוָרה ּתֹוָרה ִחְגִרי ַשׂ ַעל ֵכּ
ֵמם,  ָשׁ כּו ֵעיֵננּו, ַעל ַהר ִצּיֹון ֶשׁ ה ָחְשׁ נּו, ַעל ֵאֶלּ ָהָיה ָדֶוה ִלֵבּ
ּקּון  י ְנַהר ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש (ַעֵיּן ִתּ ִגיַמְטִרָיּא ֹיֵסף, אֹוי ָלנּו, ִכּ ִצּיֹון ְבּ
ה  ִרית ַנֲעֶשׂ ְפַגם ַהְבּ י ִבּ ה, ִכּ דֹוָשׁ ַפע ַהְקּ ים), ְוֵאין ֶשׁ ָפְרִשׁ מ"ג ּוַבְמּ

ל ֵאּלּו...  ָכּ

יִקים,  ִדּ ַהַצּ ְפִטיַרת  ִבּ ָאז 
ָהַרב  א  ָבּ ים,  ַטִנּ ַהְקּ ְוַהְיָלִדים 
ְגַלל  ִבּ ל  ַהֹכּ ֶשׁ ְואֹוֵמר  ִלְסּפֹוד, 
ּטּול ּתֹוָרה... ְוָצִריְך ְלִהְתַחֵזּק  ִבּ
אֹותֹו  ֲאָבל  ַהּתֹוָרה...  ֲעַמל  ַבּ
ַהְיָלִדים  ֶאת  ָהַרג,  הּוא  ַרב, 
יר  ְלַהִתּ ַמַעל,  ַמֲעלֹו  ְבּ ים,  ָהַרִכּ

ָאה!!! ֶאת ַהֵפּ
ק,  ן, ּתֹוָרה ּתֹוָרה, ִחְגִרי ַשׂ ַעל ֵכּ
י ַמה  ִכּ תֹוָרֵתנּו,  י ָמֹאס ה' ְבּ ִכּ
ְצִניעּות  לֹא  ְבּ ּתֹוָרה,  ֶוה  ָשׁ

ה??? ׁ ּוְקֻדָשּ

ן ּבֹואּו ,ַאַחי  ַעל ֵכּ
י, ַעם  ֵני ַעִמּ ְוַאְחיֹוַתי ְבּ
דֹוׁש, עּוִרי עּוִרי  ַהָקּ

י ֻעֵזְּך ִצּיֹון, ִהְתַנֲעִרי  ִלְבִשׁ
ְגֵדי  י ִבּ ֵמָעָפר קּוִמי, ִלְבִשׁ
י, ַעל ָיד  ְך ַעִמּ ְפַאְרֵתּ ִתּ
ְחִמי,  ית ַהַלּ י, ֵבּ ן ִיַשׁ ֶבּ
ְמָחה ְוָנִגיָלה... ְוָאז ִנְשׂ
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ֶכת ֵפָאה - ִקיָנה ה‘ ַמֶסּ

ִניעּות  ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ
ֵעיֶניָך  ַקח  ְפּ ָצָרה,  ְבּ ִעּתֹות  ְבּ ְעִלים  ַתּ ָרחֹוק,  ְבּ ֲעֹמד  ַתּ ה'  ה  ָלָמּ
א  ְמָך ָעֶליָה, ֵאין ֹזאת ֶאָלּ ר ִנְקָרא ִשׁ ְמֹמֵתינּו, ְוָהִעיר ֲאֶשׁ ּוְרֵאה ֹשׁ
ָנְכִרָיּה  ה  ׁ ִאָשּ ְבּ ָרע,  ְבּ רֹואֹות  ֵעיֵננּו  ר  ֲאֶשׁ ָהֵעיַנִים,  ַגם  ְפּ ְגַלל  ִבּ
ר לֹא ְצנּוָעה ִהיא... ְוִעם ֵפָאה  ת ִאיׁש ֲאֶשׁ ֵאֶשׁ ְוָזָרה, ּוִבְפָרט ְבּ
ֶצַבע ָהֶרֶגל,  ִים ְבּ חּוצֹות, ּוַבֲחָצִאית ְקָצָרה ְוַגְרַבּ ֶכת ַבּ ָנְכִרית ְמַהֶלּ
ׁש. ה ַמָמּ ָרב אֹו ֶרֶגל ְמֻגֶלּ יל ִאם ֶזה ָגּ ר ְלַהְבִדּ ָבר ִאי ֶאְפָשׁ ר ְכּ ֲאֶשׁ

ל ַעל  ֵכּ מֹור ֵעיַנִים – ָאז ֶאְסַתּ ּוק – ְוֶאְרֶצה ִלְשׁ ִאם ֵאֵצא ַלּשׁ
ָאִרים  ֹוק,  ַהּשׁ ְרִאַיּת  ִבּ ל  ֵשׁ ְוֶאָכּ ְקָצָרה,  ֲחָצִאית  ֶאְרֶאה  ָהָאֶרץ, 
ְרֹחֹבֵתינּו,  ֶכת ִבּ ָאה ָהַאּיוָמה, ָצדּו ַרְגֵלנּו ִמֶלּ ֵעיַני ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהֵפּ

ים ַהְחֵרִדיֹות... ִשׁ ל ַהָנּ ִריצּות, ֶשׁ ְגַלל ַהְפּ ִבּ
ים  ָנִשׁ ֵיּׁש  ֶשׁ ָצַעק,  ִזיַע"א  ואזנר  ִוי  ַהֵלּ מּוֵאל  ְשׁ ָהַרב  ּוָמָרן 

ְחּתֹון... ְחָקִנֹיות ֵמָהְרחֹוב ַהַתּ ַשׂ ְראֹות ְכּ ִנּ ֲחֵרִדּיֹות ֶשׁ
ַער מֹוִכיַח,  ַשׁ ְנאּו ְבּ קֹוֶלָך ה' ֱאלֵֹקינּו, ִשׂ ָמְענּו ְבּ א ָשׁ לֹּ ְגַלל ֶשׁ ִבּ

רֹות, ְוֵאין ְמַנֵחם... ָאה ָעֵלינּו ַהָצּ ָבּ
י לֹא  ָיּם... ִכּ ר ֲאִני ׁשֹוֵפְך ַכּ ְמעֹוַתי, ֲאֶשׁ ה' ֱאלֵֹקי לֹא ְיַנֲחֻמִני ִדּ

א... יַח לֹא ָבּ ֵלָמה, ְוָלֵכן ְמִשׁ ְתׁשּוָבה ְשׁ ָחַזְרנּו ִבּ
ם, ִחְגרּו  ת ִצּיֹון, ֶהֱעלּו ָעָפר ְלֹראָשׁ ּמּו ִזְקֵני ַבּ בּו ָלָאֶרץ ִיָדּ "ָיְשׁ
ְגַלל  ִבּ י)  ב,  (ֵאיָכה,  ַלִים"  ְירּוָשׁ תּולֹות  ְבּ ן  ֹראָשׁ ָלָאֶרץ,  ים  ִקּ ַשׂ
ַלִים  ירּו ֶאת ָהֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוְבֻתלֹות ְירּוָשׁ ת ִצּיֹון, ִהִתּ ְקֵני ַבּ ִזּ ֶשׁ
ים, ֲאָבל ֶזה  ִקּ ה, ָחְגרּו ַשׂ ֹוק ְמֻגֶלּ ֲחָצִאית ְקָצָרה, ְוַהּשׁ ַלְכָנה ַבּ ֵתּ
ׁשּוָבה  ַמִים... ַרק ְתּ י ָעָלה ַעד ָשׁ י ַצַער ִלִבּ לֹא ְמַנֵחם אֹוִתי, ִכּ

ע! ַשׁ ׁשּוָבה, ּוְבׁשּוָבה ְוַנַחת ִנָוּ ִהיא ַהְתּ
ְצנּוָעה,  ַחת  ִמְטַפּ ְבּ ְצִניעּות,  ִבּ ׁש  ְלִהְתַלֵבּ ָרֵאל  ִיְשׂ נֹות  ְבּ ּבֹואֹו 
ְזכּוָתן ָיבֹוא  י ִבּ ֹחרֹות ַוֲאטּומֹות, ִכּ ִים ְשׁ ָמלֹות ֲאֻרּכֹות, ְוַגְרַבּ ּוְשׂ
י  ים ִצְדָקִנּיֹות, ִכּ ְזכּות ָנִשׁ ל ִבּ ּגֹוֵאל, ֹאָתם ְמִגינֹות ַעל ַהּדֹור, ַהֹכּ
ְנָחס  י ִפּ דֹוׁש, ַרִבּ יק ַהָקּ ִדּ ִדְבֵרי ַהַצּ ָעָרה" (ְכּ ׂ חּוט ַהְשּ לּוָיה ְבּ אּוָלה ְתּ "ַהְגּ

ִמֹקוִריץ ִזיַע"א).

ב"ה  י ַהַקּ י, ִכּ ָמעּוִני ַאַחי ְוַאְחיֹוַתי, ֲאהּוֵבי ַנְפִשׁ ְשׁ
ל  ָאה ָכּ ָעָרה, ָלֵכן ָבּ ׂ חּוט ַהְשּ יִקים ְכּ ִדּ ְמַדְקֵדק ִעם ַהַצּ
ל  י ֶאלֵֹהיֶהם ֶשׁ נּו ָהֲעָרִבים, ִכּ ים ָבּ ֹוָאה, ָלֵכן ַמִכּ ַהּשׁ

ה... ֵאּלּו ׂשֹוֵנא ִזָמּ

י  ִכּ בֹוִכָיּה....  ֲאִני  ה  ֵאֶלּ ַעל 
חּוט  ִעים ֵיֶצר ָהַרע ִנְדֶמה ַכּ ָלְרָשׁ
חּוט  ְוַרק  נב)...  ה  (ֻסָכּ ָעָרה  ַהְשׁ
חּוט  ְועֹוד  ָקָטן,  ָעָרה  ַהְשׁ
ל  ַהֹכּ ר  ֲאֶשׁ ַעד  ָעָרה,  ַהְשׁ
דֹוָלה ַוֲארּוָכה,  ָאה ְגּ ִמְצָטֵרף ַלֵפּ
ְקֹרוֶבת  ִמִתּ ּה  ּכּוַלּ ָהֲעׂשּוָיה 

ֲעבֹוָדה ָזָרה...
ֹראׁש  ְבּ ֶהָחׁש  ַעל  ָלנּו,  אֹוי 
ַעָזּה...  ְוַעד  ֵמֹהּדּו  ַהּמֹוֵלְך 
ה,  ׁ ִאָשּ ל  ָכּ ֹראׁש  ְבּ ָחׁש  ַהָנּ
ַמה  ִצּיֹון,  נֹות  ְבּ אַמְרָנה  ַוֹתּ
י,  ָראִשׁ ָחׁש ְבּ ת ָלֶכם ַעל ַהָנּ ִאְכַפּ
יׁש – ַמה  ְדֲאגּו הּוא לֹא ַיִכּ ַאל ִתּ
ת  ֵאֶשׁ ֲאִני  ִאם  ה  ֶנּ ְמַשׁ ֶזה 

ִאיׁש???
ָאה  ָאה ַהֶזּה, ַהֵפּ ָחׁש ַהֵפּ ֲאָבל ַהָנּ
ַמֲחַלת  ְבּ נּו  ָבּ ה  ִהָכּ ית,  ָחִשׁ ַהְנּ
ה  ִמְקָשׁ ה  ַמֲעֵשׂ ְוַתַחת  ְרָטן,  ַהַסּ
בֹוא,  ָתּ ֹקוְרָחה   – ָאה'  ַהֵפּ ִהיא 
ְעָיה  ל ֹראׁש (ְיַשׁ ה ַהְמָקַרַחת ָכּ ַמָכּ

"י שם).  ג? ּוְבַרִשׁ
ֵהִעידּו,  ָהרֹוְפִאים  דֹוֵלי  ְגּ
ֵרקֹות'  ָהיּו  ְרָטן  ַהַסּ ְחְלקֹות  ַמּ ֶשׁ
ַנת  ְשׁ ִבּ אֹות,  ַהֵפּ ֶאת  ְרפּו  ׂ ָשּ ֶשׁ ְכּ

תשס"ד...
ר  ר, ֲאֶשׁ ם ַהֶהְכֵשׁ ָקּ ׁ ֲאָבל ֵמָאז ֶשּ
ַמֲחלֹוקֹות  אּות,  ַרָמּ ֶקר  ָשׁ ּלֹו  ֻכּ

ְרָטן ְמֵלִאים... ַהַסּ
ִמי לֹו, ּבֹואֹו  נּו ֳדּ ְתּ ָלֵכן ַאל ִתּ
ְוֶהֱאִריכּו  ֵפָאה,  ל  ָכּ ְרפּו  ְוָשׂ
ַיְעֹצר  ֶזה  ַרק  ֲחָצִאית,  ל  ָכּ
ִחת, ּוְבָכְך ָיבֹוא  ֲחַמת ַהַמְשׁ
ְוִנְגָאל  ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמִשׁ

ֵלָמה... אּוָלה ְשׁ ְגּ

עלון שבועי \ פרשת תולדות תשע“ט \ גליון מס‘ 6

ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 



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

למה נחרב בית מקדשנו?

‡
˜ ˘  

˘  ˘ ‡
˙ ‡

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

ֶכת ֵפָאה - ִקיָנה ו‘ ַמֶסּ

ִניעּות ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ

עּוֵרי  י ִשׁ י ֵיׁש ַקֵוּ ם, ִכּ ם ְזֵעיר ָשׁ י ַקו ְלָקו ַצו ְלַצו ְזֵעיר ָשׁ ִכּ
א ְוָגִדיׁש  ים, ַמֵלּ ָכל ָהָאֶרץ ָיָצא ַקִוּ ים, ְבּ ּתֹוָרה, ְוִזיכּוי ָהַרִבּ
ְפִסידּו ַמַאִזיִנים, לֹא  ַיּ ׁ ֶשּ ַפֲחִדים  ְמּ ְגַלל ֶשׁ ִבּ ו ָלָקו, ֲאָבל  ִמַקּ
ְכִרית, ְולֹא ֶאת  ָאה ַהָנּ עּוִרים ּוְדָרׁשֹות ֶנֶגד ַהֵפּ ַמְכִניִסים ִשׁ

יעּוִרים ֶנֶגד ָהֶעֶרב ַרב... ַהִשׁ

ל משקלוב ִזיַע"א,  י ִהֵלּ יִקים (ַרִבּ ִדּ ָבר ָאְמרּו ַהַצּ י ְכּ ִכּ
א ִנְלָחם ֶנֶגד ָהֶעֶרב ַרב,  לֹּ ל ִמי ֶשׁ י ָכּ קֹול ַהּתֹור), ִכּ
ְהֶיה  ִיּ ת ָהֶעֶרב ַרב, ְוִיְהֶיה ִמי ֶשׁ ף ִלְקִלַפּ ָתּ ה ֻשׁ ַנֲעֶשׂ

א ִנְבָרא!!! לֹּ מּוָטב לֹו ֶשׁ

יִרים ֶאת  ְכִשׁ ַמּ ֵני ָהֶעֶרב ַרב, ֶשׁ ין, ַרָבּ י ַהִדּ ֵתּ י ֵיׁש ָלנּו ָבּ ִכּ
ִיּים. ָרֵאל ָהֲאִמִתּ דֹוֵלי ִיְשׂ ל ְגּ ָאה ָנְכִרית, ֶנֶגד ָכּ ַהֵפּ

ִמן  ַוֲעָמֵלק  ַרב,  ָהֶעֶרב  ִיְּמחּו  ֶשׁ ַעד  א  ָבּ ִוד  ָדּ ן  ֶבּ ְוֵאין 
יְלָנא ִזיַע"א). ֶרת ֵאִלָיּהּו, ֵמַהְגָר"א ִמִוּ ָהעֹוָלם...(ַאֶדּ

ֶנֶגד  ָאה  ַהֵפּ יר ֶאת  ְלַהִתּ ִנים  ַרָבּ ָיּבֹואּו  ֶשׁ ר,  ְיֻסָפּ י  ִכּ ן  ַהְיֻאַמּ
ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ָרֵאל ָבּ ל ַעם ִיְשׂ ילּו ֶאת ָכּ 114 ּפֹוְסִקים, ְוַיְכִשׁ

ים. ִמּ ִפיכּות ַדּ ּלּוי ֲעָריֹות, ּוְשׁ ִגּ

יר ֶאת  ִגְלּגּול, ְלַהִתּ י ְצִבי) ְבּ ַתּ ְבּ "ץ (ַהַשׁ ׁ י ָחַזר ַהַשּ אֹוי ָלנּו ִכּ
י  ר ֶנְגּדֹו, ִכּ ם אֹוְמִרים ָאסּור ְלַדֵבּ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוֻכָלּ ָאה ֶשׁ ַהֵפּ
ֲחָזַרת  ר ַבּ ָאסּור ְלַדֵבּ ין ֶשׁ מֹו ַהִדּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְכּ ָזּיֹון ַתּ ֶזה ִבּ

"ץ ְוגֹוֲעִרים ּבֹו... (שולחן ערוך אורח חיים). ׁ ַהַשּ

ְבַעת ַהָיִּמים  ים ַהּיֹום, אֹור ִשׁ ִנים ֲאִמִתּ ְמַעט ֵאין ָלנּו ַרָבּ ִכּ
מֹו  ְכּ ִנים  ַרָבּ ִיְהיּו  י  ִכּ ָאַמר  ָבר  ְכּ ִזיַע"א  הבעש"ט  נּו  ַרֵבּ
ֶרֶבי'ס,  ֵיׁש ַרק  ִנים  ַרָבּ ָבר  ְכּ ִמים ("יָאק מָאק"), ֵאין  ׁשּוְמְשׁ
ֵני ָהֶעֶרב  ֶקר, ַרָבּ ֵני ָשׁ מֹו ָעֵלי ָהִאיָלן, ֲאָבל ִיְהיּו ַרָבּ ֶרֶבי'ס ְכּ

ַרב ָהֲעָמֵלִקים...

ְוַעל ֶזה ָאְמרּו ֲחַז"ל (סֹוף סֹוָטה): 
ִלְזנּות,  ִיְהֶיה  ַעד  ַהַוּ ית  ֵבּ
ֶאת  יר  ְלַהִתּ ִנים  ַרָבּ ְתַוֲעדּו  ִיּ ֶשׁ
ַלְכָנה,  ָרֵאל ֵתּ נֹות ִיְשׂ ְבּ ָאה, ֶשׁ ַהֵפּ
ְהיּו  ׁשֹות, ַוִיּ רּוצֹות ְוַהְקֵדּ מֹו ַהְפּ ְכּ

ר. ָשׂ ֵדָראֹון ְלָכל ָבּ
י  דֹוׁש (ַרִבּ יק ַהָקּ ִדּ ּוְכָבר ָאַמר ַהַצּ
י  ִכּ ִזיַע"א  יץ  ְמָראְפִשׁ ִלי)  ַנְפָתּ
ע  ִיַסּ דֹול  ַהָגּ ְוָהַרב  ָהָאְדמּו"ר 
ֲעָגָלה,  ה ָנְכִרָיּה ָבּ ׁ ַיַחד ִעם ִאָשּ ְבּ
ם ֹיאְמרּו ַאֲחָריו ֵאין ָקדֹוׁש  ְוֻכָלּ

מֹוהּו... ָכּ

ְוֵאיִליָלה,  ֵעיַני  ִדְמעו  ן  ֵכּ ַעל 
ק  ַשׂ ׁש  ִלְלֹבּ ם  ְלֻכָלּ ָוֶאְקָרא 
י  ֵתּ ינּו ֶנֶגד ַהָבּ אּו ְוִהְפִגּ ָוֵאֶפר, ְצּ
ִנים, אּוַלי יֹוִעיל אּוַלי  ין ְוָהַרָבּ ִדּ
ַוֲחָמת  ַאף  ֲחרֹון  יב  ְוֵהִשׁ יל,  ַיִצּ

ָרֵאל... ְשׂ ה' ִמִיּ
א  ֶאָלּ ַלִים  ְירּוָשׁ ָחְרָבה  לֹא  י  ִכּ
א הֹוִכיחּו ֶזה ֶאת ֶזה,  לֹּ ֶשׁ ַעל 
יק  ִדּ (ַהַצּ ם  ִחָנּ ְנַאת  ׂ ַהִשּ ְוזֹוִהי 
יץ ִזיַע"א,  ִשׁ י יֹוָנָתן ַאְיְבּ דֹוׁש ַרִבּ ַהָקּ

ְיָערֹות ְדַבׁש).
נּו  ָלּ ֻכּ ף  ֵתּ ַתּ ְוִנְשׁ ּבֹואֹו  ן  ֵכּ ַעל 
ָאה  ַהֵפּ ֶנֶגד  ּוְמָחָאה  ּתֹוֵכָחה  ַבּ
֩ ֶנֶגד  ְקָצָרה,  ַוֲחָצִאית  ָנְכִרית 
ִנים  ָהַרָבּ ֶנֶגד  ַהַאְיֹפוִנים 
ּוְבָכְך  יִרים,  ְוַהַמְכִשׁ יִרים  ִתּ ַהַמּ

יִנים. יק ֶאת ַהִדּ ַנְמִתּ
ּוָבנֹות  ֵני  ְבּ ׁשּובּו  ַוָיּ ן  ִיֵתּ ִמי 
ָנה  ְשׁ ַלְבּ ַוִתִתּ ָרֵאל,  ִיְשׂ
ֵעיַנִים,  ְמרּו  ְוִיְשׁ ְצִניעּות  ִבּ
נּו, ְוֶתֱחֶזָנה  ּוְבָכְך ֵיָרֶצה ה' ָבּ
ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ְבּ ֵעיֵנינּו 

ַרֲחִמים! ְבּ
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 
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ֶכת ֵפָאה - ִקיָנה ז‘ ַמֶסּ

ִניעּות ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ

ב"ה ׁשֹוֵלַח ֶמֶסר  י ַהַקּ אֹוי ָלנּו, אֹוי ְוַהה, ִכּ
א ִהִבנּו ֶאת  לֹּ ְתׁשּוָבה, ּוִבְגַלל ֶשׁ ֲחֹזר ִבּ ַנּ ַמִים, ֶשׁ ׁ ִמָשּ

ין)  ִאיִדיׁש = ַסִכּ ֶסר, ָאז ֵיׁש ֶמֶסר (ֶמֶסר = ְבּ ַהֶמּ
ות ֵפָאה ַוֲחָצִאית  חֹוט ֶאת ַהֹחוְבֹשׁ ְרחֹובֹות ִלְשׁ ִבּ

ְקָצָרה.
ַלִים ִעיר  ירּוָשׁ חּוצֹות ִקְרָיה, נֹוְפִלים ִבּ י ַבּ אֹוי ָלנּו ִכּ
ֲחָלֵתנּו ֶנֶהְפָכה ַלָזִּרים,  יָקָתא, ַנּ יָרה, ְלִביָרא ַעִמּ ַהִבּ
ְכִרית,  ָאה ַהָנּ ְכִרים, אֹוי ַהֵפּ ינּו ּוְבנֹוֵתינּו ַלָנּ ֵתּ ָבּ
י ֵפָאה – ָנְכִרית!  נֹוֵתינּו ְלָנְכִרּיֹות. ִכּ הֹוֵפְך ֶאת ְבּ
י ִזיַע"א). ְרַעִבּ ַכי ַשׁ י ָמְרְדּ דֹוׁש ַרִבּ יק ַהָקּ ִדּ ָאַמר ַהַצּ מֹו ֶשׁ (ְכּ

ְגָלָלּה ֵמִתים  ֵרת, ִבּ ם אֹוִתּיֹות ָכּ ֵיּׁש ָשׁ ְכִרית ֶשׁ ָאה ַהָנּ י ַהֵפּ אֹוי! ִכּ
ֶתר  ָמקֹום ֶכּ י ְבּ א, ִכּ ַמֲחלֹות ָקׁשֹות ְוֵאין ַמְרֵפּ ְצִעיִרים ּוְצִעיֹרות ְבּ
ל  ֶתר ְלָכֵרת, ְוכֹוֵרת ֶ֓את ַחֵיּיֶהם ֶשׁ ְך ַהֶכּ ּה, ֶנְהַפּ ִניעּות ְלֹראָשׁ ַהְצּ
ִתים,  ַהֵמּ ְיּעֹוֵרר ַעל ֶזה, ַרק קֹוְבִרים ֶאת  ֶשׁ ְוֵאין ִמי  ַיְלֵדנּו... 
ָהְלָאה,  יִכים  ּוַמְמִשׁ ָמעֹות,  ְדּ מֹוְזִלים  ה,  ַהְרֵבּ אֹו  ְקָצת  ּבֹוִכים 
ַהּדֹור,  קֹוְרָבנֹות  ָהיּו  ֵהם  ֶשׁ ְואֹוְמִרים  לּום...  ְכּ ָקָרה  ִאּלּו לֹא  ְכּ

ַרת ֲעוֹונֹות... ָפּ קֹוְרָבנֹות ִצּבּור, ַכּ
ים  ֵיּׁש ֲעוֹונֹות, ֲאָבל לֹא עֹוִשׂ ַרת ֲעוֹונֹות ִסיָמן ֶשׁ ָפּ ֲאָבל ִאם ֵיׁש ַכּ
ה!!! ׁ ֻדָשּ ִניעּות ְוַהְקּ ְגַלל ֹחֶסר ַהְצּ ָלל ִבּ ַהְכּ ׁשּוָבה, לֹא אֹוְמִרים ֶשׁ ְתּ
י"  ָוּ ל ֹראׁש ְלֹחִלי ְוָכל ְלַבב ַדּ ּכּו עֹוד ּתֹוִסיפּו ָסָרה, ָכּ "ַעל ַמה ֻתּ

ְעָיה א). (ְיַשׁ
ִנים ׁשֹוָבִבים", ַוֲאַנְחנּו אֹוְמִרים:  ה אֹוֵמר: "ׁשּובּו ָבּ ב"ה ַאָתּ ַהַקּ
ֲחלֶֹקת  ַהַמּ ֶאת  ֵיׁש  ו  ַעְכָשׁ ְוַעד  ְוָנׁשּוָבה",  ֵאֶליָך  ה'  יֵבנּו  "ֲהִשׁ
ן  ים, ַעל ֵכּ ַרִבּ ים ֲהָלָכה ְכּ ַבר ִנְפַסק – ָיִחיד ְוַרִבּ ַהֹזּאת, ֲאָבל ְכּ
א, אֹוי  ְלַתָתּ ּנּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהִאְתֲערּוָתא ִדּ יֵבנּו ה' ֵאֶליָך, ְוִזַכּ ֲהִשׁ

ַטאֶטע!!! 
ִגיַמְטִרָיּא ֵפָאה  עֹוֶלה ְבּ י ָנַפל ָעֵלינּו ֵטרֹור ַהַעִפיפֹוִנים ֶשׁ אֹוי ִכּ
ָאה ָנְכִרית לֹא  י ַהֵפּ ָדּה, ִכּ ל ֶחְלָקה ְוָשׂ ֹוֵרף ְוהֹוֵרס ָכּ ּשׂ ָנְכִרית, ֶשׁ

יה". אַכל ַאְרֹמונֹוֶתּ ִצּיֹון ַוֹתּ ת ֵאׁש ְבּ ֶצּ ַרְפנּו! "ַוַיּ ָשׂ
ַמִים ּוְרֵאה, ּוְפֹקד ֶגֶפן ֹזאת"  ׁ ט ִמָשּ "ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא, ַהֶבּ
א  ּלּוי ֵפָאה ָנְכִרית, ָאָנּ בֹות ִגּ י ֵתּ י ֶגֶפן ָראֵשׁ ים *), אֹוי ָלנּו ִכּ ִהִלּ (ְתּ

ָאה ְוָהֲעבֹוָדה ָזָרה ֵמָהָאֶרץ. ל ַהֵפּ ֲעֹזר ָלנּו ְלָבֵער ָכּ

ְלֵגי ַמִים ֵיְרדּו ֵעיַני  י "ַפּ אֹוי ִכּ
ים  ִהִלּ ְמרּו תֹוָרֶתָך" (ְתּ ַעל לֹא ָשׁ
ָכל  ְבּ ָבֵעיַנִים  ַגְמנּו  ָפּ י  ִכּ טו)  פ 
ֶרם  ָגּ ְרִאּיֹות ֲאסּורֹות, ִמי  ִמיֵני 

ָאה ְוַהַאייפֹון! ל ֶזה? ַהֵפּ ָכּ
ה  ֹמֶשׁ י  ַרִבּ דֹוׁש  ַהָקּ יק  ִדּ ְוַהַצּ
י מּוָטב  ַכי ִמֶלעלּוב ָאַמר ִכּ ָמְרְדּ
אֹוָתיו ְוֶאת  ַעל ִיְגֹזז ֶאת ְפּ ַהַבּ ֶשׁ
ּתֹו לֹא ֵתֵלְך  ִאְשׁ ְזָקנֹו, ּוִבְלַבד ֶשׁ
ֶתר ְוָכבֹוד ֶלָחי  ֵפָאה ָנְכִרית (ַהֶכּ ְבּ

עֹוָלִמים).
ִרים  ְסָתּ ַהִנּ יִקים  ִדּ ַהַצּ ְוֶאָחד 
ה  ָלּ ִהְתַגּ ְך  ָשׂ ָהַרב  ר:  ְמַסֵפּ
ה לֹא סֹוְגִרים  ֲחלֹום ְוָאַמר ָלָמּ ַבּ
ֵיׁש  ֵאיְך  ַהּכֹוְלִלים?  ֶאת 
י  ָאַמְרִתּ ֲאִני  ֲהֵרי  ּכֹוְלִלים? 

ל ַהּכֹוְלִלים!  ִלְסּגֹור ֶאת ָכּ
ת  ְקִלַפּ ִהְתַחְזָּקה  י  ִכּ ָלנּו  אֹוי 
(אֹוָתם  מֹוֶדְרִני  ְלבּוׁש  ִבּ ִנְמרֹוד 
ָרֵאל,  נֹות ִיְשׂ ְלבּוׁש ְבּ אֹוִתּיֹות), ִבּ
ּיֹוְצאֹות  ֶשׁ  – נֹוָרָאה  ה  ֻחְצָפּ ְבּ
(נֹוְטִריקֹון),  ָאה  ַהֵפּ ִעם  ַלחּוץ 
יִרים ֶאת ַהֲחרֹון ַאף,  ּוְבָכְך ַמְגִבּ
ְדָקִנּיֹות  ַהַצּ ַרק  יַע,  מֹוִשׁ ְוֵאין 
ׁשֹות  ּוִמְתַלְבּ ְתׁשּוָבה  ִבּ בֹות  ׁ ַהָשּ
ֶדֶרְך  ְכּ ית,  ֲאִמִתּ ְצִניעּות  ִבּ
ָרה ִרְבָקה  דֹוׁשֹות ָשׂ ִאּמֹוֵתינּו ַהְקּ
לֹום!!! ׁ ָרֵחל ְוֵלָאה ֲעֵליֶהם ַהָשּ

ָנא,  ִהְתעֹוְררּו  ָנא  עּורּו  ָלֵכן 
ִניעּות,  ַהְצּ ֶאל  ְוׁשּובּו  ָחְזרּו 
ן,  אּוָלה, ֵכּ ִביאּו ֶאת ַהְגּ ְוָכְך ָתּ
ֶהָחִיל,  בּורֹות  ְגּ נֹות  ְבּ ן  ַאֶתּ
יַח  ה ְמִשׁ ֶלּ ְזכּוָתן ָיבֹוא ְוִיְתַגּ ִבּ
ֶחֶסד  ְבּ ָקרֹוב,  ְבּ ִצְדֵקנּו 

ּוְבַרֲחִמים ָאֵמן!

עלון שבועי \ פרשת וישלח תשע“ט \ גליון מס‘ 8

ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 



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

למה נחרב בית מקדשנו?

‡
˜ ˘  

˘  ˘ ‡
˙ ‡

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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ֶכת ֵפָאה - ִקיָנה ח‘ ַמֶסּ

ִניעּות ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ

ן  ה ֵאָליו ֶבּ ָלּ ִהְתַגּ ׁ יט"א: ֶשּ ִלּ ִרים ַשׁ ְסָתּ יִקים ַהִנּ ִדּ ר ֶאָחד ַהַצּ ִסֵפּ

ין ַחִיּים ְלַחִיּים  יל ֵבּ ּגּוְריֹון ִעם ְלַהְבִדּ

יב ְוָהַרב  ְך ָהַרב ֶאְלָיִשׁ יִקים ֶהָחזֹון ִאיׁש, ָהַרב ָשׂ ִדּ ַהַצּ

ן ּגּוְריֹון  ֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ְוָאַמר לֹו ֶבּ עֹוַבְדָיה ְזכּוָתם ָתּ

ָיָּצא ֹחק ָחָדׁש, ֶשׁ

חּוָרה  ל ַבּ ָבא, ְוֵכן ָכּ יָבה ַלָצּ חּור ְיִשׁ ל ָבּ  ָ֓כּ
ָבא, ַלָצּ

ּיּוס  הּוא ַהִגּ ֲחֶנה ַהֲחֵרִדי, ֶשׁ ַמּ ַבּ ִניעּות ֶשׁ ְגַלל ֹחֶסר ַהְצּ  ִבּ
ּיּוס  ל ַהִגּ ֵזָרה ֶ֟שׁ ל ַהְגּ ָכּ י, ְוָאַמר ֶהָחזֹון ִאיׁש ֶשׁ ָבנֹות ָהֲאִמִתּ

ְכִרית ְוַהֲחָצִאּיֹות  ָאה ַהָנּ ִניעּות, ַהֵפּ ְגַלל ֹחֶסר ַהְצּ הּוא ַרק ִבּ

ֵאר ַהּדֹור  ֵסֶפר ְפּ ָרֵאל (ְרֵאה ְבּ נֹות ִיְשׂ ּלֹוְבׁשֹות ְבּ ָצרֹות ֶשׁ ַהְקּ

ַעּמּוד יז). 

יִקים ע"ה,  ִדּ ן ּגּוְריֹון ַהַצּ ימּו ִעּמֹו ִעם ֶבּ ְוִהְסִכּ
יב,  ְוָאַמר ָהַרב עֹוַבְדָיה ְלַרב ֶאְלָיִשׁ

ן,  יב: "ֵכּ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה?" ָאַמר לֹו ָהַרב ֶאְלָיִשׁ ֱאֶמת ַהֹכּ "ֶבּ

ל ֲעבֹוָדה ָזָרה!". ַהֹכּ

ָאז ֶאל ֹתאְמרּו לֹא 

ָיָדְענּו ְולֹא ָאְמרּו ָלנּו, 

ידּו לֹא ָיֹכְלנּו,  ֶאל ַתִגּ

ו ַמְזִהיִרים  י ַעְכָשׁ ִכּ

א ַיֲעֹזר  לֹּ ֶאְתֶכם, ֶשׁ

ְחְזרּו  ַיּ לּום, ַרק ֶשׁ ְכּ

ְתׁשּוָבה  ָרֵאל ִבּ נֹות ִיְשׂ ְבּ

ְצִניעּות  ָנה ִבּ ְשׁ ַלְבּ ַוִתִתּ

ית, ְוָכְך ָיסּור  ֲאִמִתּ

דֹול ַהֶזּה  ְטרּוג ַהָגּ ַהִקּ

ָרֵאל ְשׂ ִמִיּ
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ִניעּות ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ

דברי פנחס, אשר נלחם נגד פאה נכרית חצאית 
סימנר - אוי ונורא, אקומה נא אלכה ואסובבה 
בשווקים ורחובות, והנה יש שם נשים בפאות 
נכריות וחצאיות קצרות, ועל זה דוה לבנו ועל 
אלה חשכו עינינו, "איכה היתה לזונה קריה 

נאמנה?" (ישעיה א, כא).
הרי אלף בית שלומדים בחידר, וכל ילד יודע – אלף 

ראשי תיבות אסור ללבוש פאה!
החרדיות  המפלגות  ג  (שס,  גנבים  וחברי  סוררים  "שריך   
שרוצים לגייס את כל הבחורים והבחורות לצבא השמד) כולו 
אהוב שוחד, ורודף שלמונים" [ישעיה, שם כג] והכל בגלל 
הפריצות החרדית שעברה כל גבול, כאילו יש תחרות 

ברחוב מי תהיה יותר שיקסע ופרוצה.
"הכהנים לא אמרו איה ה', וֹתפשי התורה לא ידעוני, 
בבעל  ניבאו  והנביאים  בי,  פשעו  [המנהיגים]  והרועים 
[עבודה זרה בשם בעל] ואחרי לא יועלו הלכו". (ירמיה ב, 

ח)
"איך תאמרי לא נטמאתי, אחרי הבעלים [העבודה זרה] 

לא הלכתי". (שם כג)
כי אותי עזבו בני ישראל ויעבדו אלהים אחרים, ובנות 
ופרוצות  זרה,  העבודה  מתקרובת  פאה  לבשו  ציון 
ליצלן!  רחמנא  ודוגמניות  התחתון  הרחוב  כשחקניות 
איך  לראות  ברק  לבני  הולכות  אביב  מתל  והפרוצות 
להתלבש, ה' ישמרנו! (כדברי מרן הצדיק הקדוש רבי שמואל 
הלוי וואזנר זיע"א) "הכזונה יעשה את אחותנו?" (בראשית 

לד, לא)
המה  ישראל,  בית  הבישו  כי  ימצא,  כי  גנב  "כבושת 
מלכיהם שריהם וכהניהם ונביאיהם", "אומרים לעץ אבי 
אתה, ולאבן את ילדתנו, כי פנו אלי עורף ולא פנים, 
ובעת רעתם יאמרו קומה והושיענו" (ירמיה ב כו, כז).

כי יגח שור את איש, כי יגוף וכי ישוך וכי יבעוט, לא 

תיראו אלא בעת אשר אשת איש, לבושה פאה נכרית, 

ועל כן כל ישמעאלי אוחז 
ברובה ובסכין להרוג את בת 
האלהים  עקב  ישראל, 
פאה  בשם  אשר  האחרים 
חובשת  אשר  יקרא,  נכרית 

לראשה.

וזאת המגפה אשר אגוף 
 – פאה  לובשי  כל  את 
חתוך ראשהו והוא עומד 
אש  ושרפת  עומדו,  על 
נאחזת באוזניו, עד אשר 

יבער עד תומו!
בישראל  "והשארתי 
כל  איש,  אלפי  שבעת 
כרעו  הברכים אשר לא 
לבעל" [ - העבודה זרה, 
רצו  שלא  ממש,  בעל  וגם 
לשמוע בקול הבעל שאומר 
ואלו  פאה].  דוקא  ללבוש 
שלבשו מטפחת וחצאיות 
יהיו  הם  ארוכות 
איש  אלפים  משבעת 
פני  את  יקבלו  אשר 
המשיח! ובזכות שרפת 
נזכה  הנכרית  הפאה 
[אותיות  נר  לעריכת 

נכרית] למשיח!
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ועד הצניעות דהתאחדות הקהילות להצלת עם ישראל
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ִניעּות ֵקץ ַהָיִּמין  - ִקיָנה י‘ ת ַהְצּ ְמִגַלּ

ִניעּות ֵקץ ַהָיִּמין הנה יום, ויבוא גוג על  ת ַהְצּ ְמִגַלּ
אדמת ישראל (יחזקאל לח - לט), גוג ראשי 

תיבות גאון גדול, כי הרב הגאון הגדול מתיר 
אסורים, מתיר את הפאה, 

כמעשה ש"צ ימח שמו, וכולם אומרים אסור לדבר 
בחזרת הש"ץ (שהש"ץ חזר בגלגול) כי מי שמדבר בחזרת 
הש"ץ גדול עונו מנשוא, וגוערים בו (שו"ע או"ח קנז?), 
רק קוראים לו הגאון הגדול, וזוהי מלחמת גוג ומ"גוג, 

כי הזוהר אומר (שמות ז – ח) שרבים מפריצי היהודים 
יבואו להלחם נגד משיח, כי הדבר הראשון שיעשה 

המשיח זה לבער את הפאה הנכרית מהעולם (הגאון מרן 
הרב שלמה זלמן אויערבך זיע"א)

 וכל מי שנלחם נגד הפאה והפריצות הוא בצבא 
של המשיח, ויש לו ניצוץ גדול מהמשיח, כי 

מלחמת גוג ומגוג היא מלחמה של הפריצות נגד 
היהודים, והבן אדם ברחוב, באוטובוס ובחנות 

ובכל מקום.

שלא  אלו  כל  ימותו  שבהם  חושך  ימי   15 יהיו  ואז 
ראויים לגאולה וכל הערב רב (זוהר שם).

מצפון תפתח הרעה, 
צפון ראשי תיבות 
צניעות פאה נכרית, 
כל המצב בצפון 
הוא רק בגלל 
הצניעות והפאה.
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?
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עלון שבועי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

למה נחרב בית מקדשנו?
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ִניעּות ֵקץ ַהָיִּמין  - ִקיָנה יא‘ ת ַהְצּ ְמִגַלּ

ר  ֵני ישראל ַאַחר ֲעַצת ַהּגֹוִיים ֲאֶשׁ יֵמי ַאֲחִרית ַהָיִּמים, ַוֵיֵּלכּו ְבּ ַוְיִהי ִבּ
ה  ְרֵכיֶהם: ַוֹיּאְמרּו ֱאמֹור, ַמּדּוַע ַאְך ַרק ֵהָמּ ְסִביבֹוֵתיֶהם, ַוֶיַחקּו ֶאת ַדּ
ם, ֵנֵלְך  ְפַאְרַתּ י ִתּ ָבֵתּ בּו ְבּ ה ָיְשׁ ֹיאְכלּו ַמַאְכֵלי ְמָלִכים, ַמּדּוַע ַרק ֵהָמּ
ְפָאָרה  ּתּו ַיִין ִתּ ְשׁ ן: ַוֹיּאֵכלּו ַאף ֵהם ַמַאְכֵלי ֵגּאּות, ַוִיּ ה ֵכּ ַאף ָאנּו ְוַנֲעֶשׂ
תֹות  ָבּ ׁ ן, ּוַבַשּ יֵמי ַהחּוִלין ֵיָעׂשּו ֵכּ ֹזאת יֹום יֹום: ְוַאף ִבּ ְולֹא ָחֵדּלּו ְבּ
ים: ְוַאף ַגּם ֹזאת ָעׂשּו, ַוֵיָּאֲחזּו ִאיׁש  ים ּוַבּמֹוֲעִדים ּוְבָכל ַהְזַּמִנּ ּוַבַחִגּ
ִלְראֹות  ֹיָּתם  ִכּ ַמְשׂ ַחְדֵרי  ְבּ ָיצּופּו  ֶהם  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ית  ְצִפּ ַהַתּ ֵלי  ְכּ ָידֹו  ְבּ
אּול  ֵחי ָהְלכּו, ַוֵיְּרדּו ַעד ָשׁ ִחי ֶאל ָדּ ֲעִלילֹות ּתֹוֲעבֹות ִנְגַעלֹות: ּוִמֶדּ
י  ֶמִשׁ י  ַבֵדּ ְבּ ר,  ְוַהָדּ ֵאר  ְפּ י  ְלבּוִשׁ ִלְלבּוׁש  ַדְרֵכיֶהם  ְבּ ַוֵיֵּלכּו  ית:  ְחִתּ ַתּ

ת ֵיָרקֹון ְוִאיְזַמְרַגד: ָלל, ָזָהב ְוֶכֶסף ּוְנֹחֶשׁ ָאר ַצאַוֵרי ָשׁ ְוִרְקָמה ּוְשׁ
ן ָלֶלֶכת,  ר ָהָיה ִלָבּ ֲאֶשׁ ִריֵצי ָהָעם, ַכּ ִבְגֵדי ָפּ ה ָהְלכּו ְבּ ים ַאף ֵהָמּ ִשׁ  ְוַהָנּ
ילּו  ה, ְוִיְקְצרּו אֹוָתן ַעד ֲחַמת ָזַעם: ְועֹוד ִהְגִדּ ָגִדים ָלֵהָנּ ְמדּו ַהְבּ ָצּ ַוִיּ
ֲאֵרי  ַפּ ֲעֵליֶהן  ָנְתנּו  א  ֶאָלּ ה,  ֹמֶשׁ ת  ַכָדּ ן  ֹראָשׁ יסֹו  ִכּ ְולֹא  ַלֲעׂשֹות 
ֶדל  ט ַעל ֹגּ ִלי ַהֶבּ ִדְמיֹון ָפרּוַע ֹראׁש, ִמְבּ ַער ָאָדם ְכּ עֹות ֲעׂשּויֹות ַשׁ ִמְגָבּ
ר  מֹוׁש, ֲאֶשׁ ן ֵמעֹוְבֵדי ֱאלֹוֵהי ְכּ ַער ִלְפַאת ֹראָשׁ ֶהן: ְוִיְקנּו ָלֶהן ַשׁ ִזיַמְתּ
ָיבֹואּו  ר  ֲאֶשׁ ִהיְנדּוִיים  ּוֵמֱאלַֹהי  ֶאלֹוֵהֶהם,  ְלִזיְבַחת  אֹוָתן  ִיְכֹרתּו 
י ַהָיּם יֹום יֹום ִלְכרֹות אֹוָתם ִלְנָדָרי  ַגֵלּ ֲהמֹוֵניֶהם ְכּ ְרּפּוָתם ַבּ ִלְמקֹום ַתּ
ֵמיַטב ָממֹוָנם,  ָרֵאל ְבּ ֵני ִיְשׂ נּו אֹוָתם ְבּ ָער ֶזה ִיָקּ ְרּפּוָתם: ְוֵשׂ ִזְבִחי ַתּ
ָרֵאל: ְולֹא  ית ִיְשׂ ר ְרצֹוָנן ָלֶלֶכת ִכְפרּוֵעי ָהֹראׁש ּוְכָכל ַהּגֹוִיים ֵבּ ֲאֶשׁ ַבּ
י  ַתֲעֶבּנּו ִכּ ֵעב ְתּ ֶצּנּו ַתּ ְקּ ַשׁ ֶקץ ְתּ ה, ֶשׁ תֹוַרת ֹמֶשׁ תּוב ְבּ ן ֶאל ַהָכּ תּו ִלָבּ ָשׁ

ֵחֶרם הּוא:
ַמֲחֵנה  ֲעקּו ְבּ ָצּ ָרֵאל, ַוֵיֵּלכּו ָהלֹוְך ּוָבֹכה, ַוִיּ ן ָקמּו ְנִביֵאי ִיְשׂ ְוַאַחר ֵכּ
ְראּו  ִיָקּ ר  ַלְסֵתּ ְפּ ּוְבִכְתֵבי  ִיְכּתֹובּו  ב  ִמְכָתּ ְבּ ְוַאף  ה:  ַרָבּ ה  ֲהמּוָלּ קֹול  ְבּ
ְקֹרֶבת ֲעבֹוָדה  י ִתּ תֹוְכֶכם ִכּ ר ְבּ ָכר ֲאֶשׁ ֵלאמֹור, ָהִסירּו ֶאת ֱאלֹוֵהי ַהֵנּ
ִריֵצי ָהָעם  ה: ַאְך ָפּ ָזָרה ִהיא ָלֶכם, ְוַאף ַחִציפּוָתא ִהיא ּוְפִריצּוָתא ַרָבּ
ִביִאים ִלְזֹעק יֹום יֹום  יכּו ַהְנּ ִביִאים: ְוַיְמִשׁ ם ְלַזֲעַקת ַהְנּ תּו ִלָבּ לֹא ָשׁ
ת ָהָעם  ַלּ ַבד ְמַעט ִמַדּ ב, ִמְלּ ֶעֶרב ּוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים, ְוֵאין קֹול ְוֵאין ָקֶשׁ
ר  ֲאֶשׁ ָכר  ַהֵנּ ֱאלֹוֵהי  ֶאת  ַוָיִּסירּו  ִביִאים  ַהְנּ ְלקֹול  ִהְתעֹוְררּו  ר  ֲאֶשׁ

ה: ה ַרָבּ קֹול ֲהמּוָלּ ֵאׁש ְבּ ֶרפּום ְבּ ם ַוִיְשׂ ִקְרָבּ ְבּ
ַמִים  ֶאל  י  ַעִמּ ֹצאן  ַוִיְּרעּו ֶאת  ָהָעם,  ֵמרֹוֵעי  ה  ָמּ ַכּ ָקמּו  ן  ֵכּ ְוַאַחר 
ָערֹות  ְסַמְרָנה ְשׂ ִתּ ל ֲהרֹוֶאה אֹוָתם  ר ָכּ לּוִחים ּוְסרּוִחים, ַמִים ֲאֶשׁ ְדּ
ְקֹרֶבת ֱאלֹוֵהי  ן ֶאת ִתּ ָראָשׁ ים ְבּ ָבר ָלִשׂ ֹראׁשֹו: ַוֹיּאְמרּו ָהרֹוִעים טֹוב ַהָדּ
ן ַרק ְלהֹוִריד ֶאת ַגַאָווָתן ָאְרָצה, ַאְך לֹא  ים ֵכּ עֹוִשׂ אֹוְמָרם ֶשׁ מֹוׁש, ְבּ ְכּ
ִנית, הֹוי  ׁ ֵשּ ְזֲעקּו ַבּ דֹוֵלי ָהָעם ּוְמאֹוָריו ַוִיּ ְלַהְקִריָבן ְלאלֹוֵהֶהין: ַוָיּקּומּו ְגּ
רּוִחים  ַמִים ַהְסּ ילֹו ְבּ י, ְלהֹוִליכֹו ּוְלַהְטִבּ יֶתם ְלַעִמּ הֹוי ָהרֹוִעים, ַמה ֲעִשׂ
אֹוָתן  ֲהרֹוֶאה  ל  ָכּ ֶשׁ ן,  ֹראָשׁ ַעל  ִהיְנדּוִים  ַער  ַשׁ ְנִתיַנת  ִבּ ּוְלַהְחִטיאֹו 
יַאֶכם ֶאת  ר הּוא ּוְבַהִשׁ ֵשׁ ֶאמֹוְרֶכם ָכּ ּפֹול ָעָליו: ְועֹוד ֶבּ ָהָלה ּוַפַחד ִתּ ֶבּ

ֻאּמֹות: ּוְבַהְחִטיַאֵכם ֶאת  ָבּ רּוֵעי ֹראׁש ּוִכְגרּוִעים ֶשׁ ָהָעם ָלֶלֶכת ְפּ

ֵאר  ְפּ ֲעִרי  ַשׂ ְנִתיָנָתם  ִבּ ים  ָהַרִבּ
ֵכי ַעֵיּן ּוַמְחִטיֵאי ֵלב, הֹוי הֹוי  מֹוְשׁ
ָאה ּוַמְחִטיֵאי  י ַהַחָטּ ָהרֹוִעים, ְמַרֵבּ

ים: ָהַרִבּ
ָניו  ָבּ ַעס  ִמַכּ ַוִיְּנָאץ  ה'  ַוַיְּרא 
ְמעּו ִלְנִביָאיו,  ר לֹא ָשׁ ּוְבנֹוָתיו ֲאֶשׁ
ַוָיֵּביא  ָהַרע,  ם  ִלָבּ ֲעַצת  ַבּ ַוֵיֵּלכּו 
ֵהָמה  ְלּקּו ְבּ ַעס ְוֵחָמה, ַוִיּ ֲעֵליֶהם ַכּ
ָער  ֵשׂ ֵסֶרת  ַהַמּ ה  ַרָבּ ֶבַתְחלּוַאה 
ׁש  ִמְקַדּ ְבּ ַהַגַלִחים  ֲעׂשֹות  ַכּ ן,  ֹראָשׁ
ָהָיה  ֹזאת  ָכל  ְבּ ַאְך  ְרּפּוָתם:  ַתּ
ם ְולֹא ָנסֹוג  ב ִלָבּ ֲעֵליֶהם ְולֹא ָשׁ

ָאחֹור: 
ֶאֶרץ  ְבּ ֵאִרית  ְשׁ ֵאין  י  ִכּ ה'  ַוַיְּרא 
ּוְתׁשּוָבה  ְנחּוִמים  ַתּ רּוַח  ַוְיעֹוֵרר 
ָטעּוָתם,  ּגּוָדל  ֶאת  ם  כּוָלּ ַוִיְּראּו 
ְקֹרֶבת  ִתּ ֶאת  ם  כּוָלּ ְרפּו  ְשׂ ַוִיּ
חֹות  ִמְטָפּ ׁשּו  ְלְבּ ַוִיּ ָהֱאִליִלים 
ָרֵאל,  ְוִיְשׂ ה  ֹמֶשׁ ת  ַכָדּ ן  ְלֹראָשׁ
ְוהּוא  ָהִראׁשֹון:  ְלִמְנָהָגם  ַוָיּׁשּובּו 
ִחית  ַיְשׁ ְולֹא  ָעוֹון  ר  ְיַכֵפּ ַרחּום 
ַלח ָלֶהם  ְשׁ יב ַאּפֹו: ַוִיּ ה ְלָהִשׁ ְוַהְרָבּ
בּו  ְשׁ ר  ֲאֶשׁ ַעל  ְוֹנַחם,  ָרָכה  ְבּ
ַטִעינּו  יַצד  ֵכּ אֹוְמָרם  ְבּ ֵמַאֲהָבה, 
יל  ִכּ ן יֹומֹו ַמְשׂ ינֹוק ֶבּ ל ִתּ ָכּ ְדַבר ֶשׁ ִבּ
ִסיְכלּוָתם  ּגּוָדל  ּוִבְראֹוָתם  ְלָהִבין 

ִנים ַרּבֹות: ָשׁ

אז אנא! אני מתחנן, 
תורידו את הפאה 

המגעילה הזאת, עשו 
למען השכינה! למען 

כבוד ה' יתברך!
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 
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פן אבוא והכיתי את הארץ חרם!!!!
פ"ן ראשי תיבות פאה נכרית

 
חרם – לפני הכיתי את הארץ, לפני הצרות הגדולות של 
ביאת המשיח – אז התקנה לפי אליהו הנביא – לעשות 
המפשיעים  וכל  והאדמורים  הרבנים  כל  על  חרם!!! 
[משפיעים] שמתירים את הפאה נכרית – אז פשוט הם 

בחרם גדול וחלים עליהם כל דיני חרם

ופשוט שהאשה והבעל שיש לה פאה נכרית – 
הם בחרם גדול!!!

אני מזהיר את כל הרבנים והרבניות – כל איש שיש לו 
כח השפעה ואיש ציבור – שיתחיל להוכיח על הפרצה 
הנוראה של הפאה הנוכרית של נשות ישראל – זה הרס 
כל היהדות – ויש כל המסמכים והראיות והקול קורא'ס 
עריות  וגילוי  זרה  עבודה  שזה   – והראיות  והפסקים 
אסור  שזה  להבין  יכול  לא  גוי  ורק   - בפרהסיא 
מדאורייתא – וגם הגויים מבינים – יש גויים שמוכיחים 
על זה, אפילו נסראללה וסאדם חוסיין יודעים, אפילו 
מחמוד אחמיניג'אד!!!! ההמן של דורנו!!! אפילו פוטין!!! 
שהוא גוג ומגוג!!! אפילו אובמה!!! ואפילו... אתם יודעים 
– מי? טראמפ "הקדוש" בלשון סגי נהור – שעושים ממנו 
ממש עבודה זרה – משיח קוראים לו??? שיבנה את בית 
 – נמצאים  אנחנו  חושך  איזה  אייאיאיאיאי  המקדש!!! 
האם אתם לא יודעים שיש חרם של הצדיק הקדוש רבי 
פנחס בעל ההפלאה – זיע"א נגד כל אשה שלבושה פאה 
נכרית אפילו של קש – שזה אסור באיסור גמור – וכל 
אשה שלובשת את זה אפילו בלי עבודה זרה – היא 
נמצאת בחרם גמור – ואין לה שום הצלחה – ולפי הזוהר 
הקדוש רבי חזקיה – ע"ה מונע ממנה בני חיי ומזוני – 
ובעלה לא מצליח ולא מתברך בכלום!!! – ולא זו בלבד 
התגלה עכשיו סוד – למה יש כל כך הרבה תורה וחסד 
ותפילה ומצוות – ועם כל זה משיח לא בא – ואין סימן 
גאולה – כי אין קדושה – כמעט – ואם אין קדושה – 
גילו  כאשר  אחרא  לסטרא  הולכים  ומצוות  התורה  כל 

הצדיקים זיע"א.

ובפרט הצדיק הקדוש הרב 
שך זיע"א שכל התורה של 
הבעל הולכת ישר לסטרא 
אחרא, טוב אז התורה 
הולכת לסטרא אחרא, 

אתם שואלים? מה יש? אז 
יש כח לסטרא אחרא מה 
יש? אז! העניין הוא שאם 
יש כח לסטרא אחרא אז 
היא גם המקל של הקב"ה, 

הקב"ה משתמש דרך 
הסטרא אחרא לעשות 

פורענות לעם ישראל, כי 
הוא היצר הרע הוא השטן 
הוא המלאך המוות – ויש 

לו שם אחר – פאה 
נכרית!!!! אז תקראו שם 
חדש ליצר הרע, לבעל 
דבר – שייטל, ובאמת 
שייטל זה גימטריא שטן!!!!
זאת אומרת שיש רשות 
וכח לסטרא אחרא לחבל 
בכרם ישראל – תאונות 
מחלות, ובפרט מחלת 

הסרטן חס ושלום, עניות, 
טילים גזרות גיוס וכו' 

אטום.
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צדיק נסתר חלם בשבת ששמעתי "הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד 
עזה". גמר הדין ברשעי האומות, ופושעי ישראל בגופם החל הנגף יצא 
הקצף, רגע באפו, שאו קינה, ובכו, על חיים מוזבזבים, על חטאינו 
שלקינו, ואבדנו את צדיקי הדור! הצדיק אבד ואין איש שם על לב, 
חטאנו,  לאלקים,  ואמרו  עמי,  חיזקו  הצדיק,  נאסף  הרעה  מפני  כי 
השבינו, אנחנו מורידים את הגאווה שלנו מפניך, מלכנו אוהבנו, חמדת 

לבנו, אהה! אוי כי קרוב קץ ימים!
אם נעשה תשובה - כל זה לא יהיה, כל מה שכתוב פה, עכשיו הזמן 
לעורר רחמי שמים, עכשיו עכשיו עכשיו, אמרו לה' רחמנו, כרחם אב 
על בנים ואל תשחית את זרע ישראל עבדיך, הננו באנו אליך בבושת 
רק אתה  ובאהבה,  במורא  אליך  באנו  ומחילה,  סליחה  לבקש  פנים 
תקוותנו, רק אתה כוחנו, רק אתה צור משגבנו, אתה ה' אתה הוא 
אתה  ה'  אתה  אתה  רק  הרע,  היצר  לא  הזהב,  עגל  לא  אלקינו, 

האלקים!!!

שעה קשה שעת מלחמה, יום צרה וזעם אף ועברה, רצינו לעשות 
תשובה, רצינו, אבל לא עשינו, לכן הגיע עת פקידה, עת פקוד פקדתי, 
איילל  בבכי  אמרר  לכן  גאולתנו,  שנת  הגיע  אז  צמחתי,  צמח  עת 
ואבכה, כי צרה קרובה כי אין עוזר, כי שעת המחץ הגיע - מחץ 
פאתי מואב, פאות פאות, עד מתי תהיו לנו למוקש??? רחמים 
רחמים, אבל יש גבול, איך האב והמלך שמכעיסים אותו 
ירושלים  ישראל  ארץ  מלך  של  בפלטרין  בארמונו  בביתו 
והכותל המערבי - איך יוכל להתנהג בעדינות ורכות, לנוכח 
המכעיסים אותו על פניו? הקץ בא, התעוררות צריכה לבוא מכאן, 
התעוררות מלמטה, ה' תמיד מרחם, אבל כל העיכוב וההסתרה הוא 
מצידנו, נפסיק מיד עם כל השטויות, זהו סוף ָקַרב ּוָבא, ארץ ישראל 
רּו, ֲאָבל  רּו ְוִדְבּ ְבּ ל ַהְזַּמן ִדּ נמצאת עכשיו על הכוונת. ֶזהּו ֵאין ְזַמן, ָכּ

יַע... ו ֶזה ַמִגּ ַעְכָשׁ

ו זה הזמן להגיע אל ארץ ישראל, תפסיקו עם כל השטויות בני  ַעְכָשׁ
ישראל, שמחו בה' ולא בעגל הזהב, הגיע יום הדין הגדול והנורא, על 
יושבי תבל, תבינו זה הסוף עם ישראל, לכן אמור לבני עמי,  כל 
אלקיכם יבוא בסופה וסערה וענן גדול, רעש גדול על אדמת ישראל, 
בבוא גוג, הוא ממש מוכן לעלות ולירש את ארץ ישראל, בוא יום גוג 
על אדמת ישראל, ורעשו מפני עופות השמים ודגי הים, עכשיו מתחיל 
משפט גוג ומגוג, תבינו ותדעו שהיום הזה הוא יום דין גדול ונורא יום 
זה יזכר לדורות יומא דדינא רבא, ואני צריך להגיע לבית המקדש, 
והדרך לבית המקדש הוא על ידי קדושת האדם קדושת הלב והעינים 
י  היסוד, ברית קודש, וצניעות, בנות ישראל עורו נא התעוררו נא, ִכּ
ִעים  ָאג ַעל ַטְרּפֹו ָיבֹואּו ָהְרָשׁ ַאְרֵיה ִיְשׁ ַחַיּת ֶטֶרף, ָיבֹואּו ֵמֶחְבֵלי ָהָאָדם, ְכּ ְכּ
ַאר? רק תשובה יציל  נּו ִמי ִנְשׁ יִקים ִלְמנּוחֹות ְוִאָתּ ִדּ עּו ַהַצּ ם, ְסּ ּפֹוְך ָדּ ִלְשׁ
ָרֵאל ּוְזָרקֹו  נֹות ִיְשׂ אותנו, זה מה שיש ומה שהיה ומה שיהיה, קּומּו ְבּ
ל החצאיות  ְפִסיקּו ִעם ָכּ ַעְצמֹו, ַתּ ְלָאְך ֹהמֹות ְבּ ָאה , ֶזה ַהַמּ ְרפּו ַהֵפּ ְוָשׂ

ָצרֹות.  ַהְקּ

ֶקר, ֶאל ֹתאְמרּו  ִדְבֵרי ָשׁ ֶאל תשעו ְבּ
ם ַהֶזּה ְוֵעיֵננּו  ְפכֹו ֶאת ַהָדּ ָיֵדינּו לֹא ֹשׁ
לֹא ָראּו, ֶאל ֹתאְמרּו ִצְדָקִנּיֹות ָאנּו, 
נּו? ֲאַנְחנּו בנות חיל  ַמה רֹוִצים ֵמִאָתּ
עם  מה  צדקניות,  חיל,  נשות 
תנוסו  מי  אל  שלכן???  הצניעות 
לעזרה ביומא דדינא רבא? רק אל 
תהיו!!!  קדושים  אמר  וה'   - ה' 
מדרכיכם  ישראל  בני  שובו  שובו 
הרעים, ולמה תמותו בית ישראל?

תורה  רק  יציל,  ולא  יועיל  לא 
שלנו,  הנשק  זה  חסדים,  וגמילות 
הקדוש,  זוהר  ותהלים,  תפילה 
לתפילות  כח  יתן  זה  נקי,  דיבור 
ותורה לעלות מעלה, אם הפה לא 
נקי כמו דיבור לשון הרע ושקרים 
לסטרא  הולכת  התורה  כל  אז 
אחרא (כמו שאומר הזוהר הקדוש), 
אסורות!!!!  ממאכלות  קדוש  פה 
עכשיו הזמן להתעורר, פניתי הדרך 
ָנּה  ֹבר ִפּ ַלח, ְכּ ֹבר ִנְשׁ לפני, ַמְלֲאֵכי ְכּ
ל  ין ֶשׁ ַאר ָלבֹוא יֹום ַהִדּ ֶרְך ַרק ִנְשׁ ַהֶדּ
ה' ְצָבאֹות, יומא דדינא רבא, יומא 
שכל מלאכי מעלה רועדים ממנו, 
במיוחד הקליפות רועדים מיום זה, 
יומא  רבה,  צרה  תהיה  שבו  יום 
בשורשם  נמתקים  הדינים  שכל 
התינוקות  שכל  יומא  העליון, 

שנשבו חוזרים למקור חיים.

יומא רבא של דין בנחש הקדמוני, 
יומא  שהוא  רבא  דדינא  יומא 
דקיצא, קץ שם לחושך, יומא רבא 
דנחשא קדישיא, יומא שכל בעלי 
מוציאם את  דינים  ובעלי  ריבות 
חרבם ודורכים את קשתם, יומא 
של גמר הדין, קרוב היום על כל 
יושבי בבל, שמחו  יושבי תבל, 
ירושלים וגילו בה, שמחו ישראל 
כי קרוב יום גאולה, זכרו את 
דברי, זכרו כי ה' הוא האלקים, 
המנהיג  הוא  ה'  כי  זכרו 
בפה  תאמרו  והשולט, 
ה'  ישראל  שמע  מלא 

אלקינו ה' אחד!!! 
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השמרו לכם מן בעל צפון, לבשר לעולם את בשורת 
הגאולה, כתוב בנבואות - יהיה שמש קשה, שתשרוף 
תשרוף  פשוט  היא  צניעות,  בחוסר  ההולכות,  כל  את 
אותם ממש, והם יהיו צלי אש, זה יהיה כבר עוד מעט 
אתם תראו, עוד מעט, יהיו אבנים גדולות מן השמיים, 
שישרפו את כל חובשי הפאה, והחצאית הקצרה, יהיה 
כאלה אסונות, יהיו כאלה דינים קשים, אל תאמרו לא 
אמרנו, ולא הודיעונו, שמרו שבת מועד, יהיה אסון גדול 
בארץ ישראל, ה' מזהיר ומזהיר אותנו דרך הטבע, דרך 
מה שקורה בחוצה לארץ, עכשיו הגיע הזמן, פה בארץ 
הגליל, קשה היום, כיום נפילת מגדלי התאומים, טילים 
גדולים יהיו כאן, הרג וחורבן, ארץ ישראל תשאר אבל, 
כל העמלקים ימותו, כל הערב רב ימותו, עוד מעט יהיה 
כאן שפיכות דמים, ואסונות גדולים כאן, בארץ ישראל, 
ישראל,  ויסורים, בואו בני  אנחנו נשתגע, מרוב פחד 
נתאחד כולנו, ונצעק אל ה' אלקינו, נקרא בקול גדול, 

עד מתי?

אל  שמחו  ירושלים,  שמחו  משחק,  הכל  תאמרו  אל 
תיראו, בואו ונתאחד כולנו, ונשוב אל ה' אלקינו, נאמר 
לו, שאנחנו אוהבים אותו, ושכחנו אותו, מרוב היסורים, 
והבלי הזמן, בואו ונחשוב קצת על ה', על האבא הטוב 
וחנון, למה נצער אותו, בהכעיסנו אותו,  שלנו, רחום 
בחוסר  אותו,  נצער  למה  לבנו?  וטפשות  בעבירות 
צניעותינו, למה נצער אותו, בשנאת איש את רעהו, למה 
ֳהָרה? אויה לנו,  ה ְוַהָטּ ׁ ֻדָשּ ְפִגיַמת ַהְקּ נגרום צער השכינה, ִבּ
השכינה בוכה עלינו, אויה לנו בני ישראל, שמעו אלי, 
שמעו תבינו תדעו, אין עוד מלבדו, ה' הוא האלקים, 
שובו אל ה', וחיו לנצח, שובו אליו, שובו בנים שובבים, 
זמרו לאלקינו זמרו, זמרו ליום החדש שבא, יום גאולת 
ישראל, יום שמח, יום של קרבת ה', יום של נחמה, יום 
של פדות, יום של יציאה ממצרים - לנצח! הודו לאל, 
יר ְוֹתף  ְכִלי ִשׁ ָכל עֹוז ִבּ נּו ְבּ בֹודֹו ַרְנּ ת ְכּ ם ְתִהלֹּ וברכו ֵשׁ
יֹום  ָקרֹוב  י  ִכּ ְוִריְקדּו,  ִקיְפצּו  ְמחּו,  ְוִשׂ עלזו  ּוְמחֹולֹות, 
חּו  ְכּ ְשׁ בֹוא, ֲאָבל ֶאל ִתּ דֹוָלה ָתּ ְמָחה ְגּ ְמָחה, ִשׂ ֶנָחָמה ֟יֹום ִשׂ
ים, ִיְהֶיה ֵאׁש ְוָגְפִרית  ה פיצוצים לֹא ְקַטִנּ ָמּ ֶדֶרְך ִיְהיּו ַכּ ְבּ ֶשׁ

דֹול!!  ין ַהָגּ ל יֹום ַהִדּ דֹוָלה ֵאׁש ענקית ֵאׁש ֶשׁ ֵאׁש ְגּ

ָהרּוָחִני  ֶחֶבל  ְבּ ָחָזק  ִחְזקּו 
 - ב"ה  ְלַהַקּ ֶאְתֶכם  ר  ּקֹוֵשׁ ֶשׁ
י  ִכּ ְרּפּו,  ַתּ ְוַאל  ָחָזק  ֶהֱחִזיקּו 
ִיְהיּו  דֹולֹות,  ְגּ ַטְלֵטלֹות  ִיְהיּו 
ים,  ִמּ ַדּ ִפיכּות  ּוְשׁ רציחות 
ים ַעל ָהעֹוָלם,  ִיְהיּו ַמִים ַרִבּ
ל  ִיְהיּו רּוחֹות ַעּזֹות, רּוחֹות ֶשׁ
ָרד ְוִקיטֹור,  ל ָבּ ֵאׁש, רּוחֹות ֶשׁ
ֵני ה',  ְיָלה, ְפּ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהַלּ ָכּ
ֵיּׁש  ֶשׁ ַמה  ֶזה  ה',  ֵני  ְפּ נֹוֵכַח 
ְלַהֲאִמין  ה',  ֵני  ְפּ ַרק 
ַעל  ל ָבּ ית ֶשׁ ְמִציאּותֹו ָהֲאִמִתּ ִבּ
ַרֲחִמים,  א  ַמֵלּ ּוְגבּוָרה,  ַח  ֹכּ
חֹות  ַהֹכּ ּוַבַעל  ִקיף  ַתּ ַאְך 
בּו  ם, ָחְשׁ ּוַבַעל ַהְיּכֹולֹות כּוָלּ
ָעׂשּו  ָהַאֲחרֹון,  יֹוֵמיֶכם  ַעל 
ִית  ַהַבּ ֶדק  ֶבּ ֶפׁש  ַהֶנּ ּבֹון  ֶחְשׁ
ׂש  ְלַחֵפּ ובסדקים,  חֹוִרים  ַבּ
ֶאת ַהֵיֶּצר ָהֵרַע, ֶאת ַהֻחְלׁשֹות 
ר  ֶאְפָשׁ ַמה  תחפשו  ֶכם,  ָלּ ֶשׁ
דֹול,  ין ַהָגּ ן, ִלְפֵני יֹום ַהִדּ ְלַתֵקּ
ַעל  נשפטים,  ְהיּו  ִתּ ּבֹוא  ֶשׁ
ל ְוָכל, והתוודו ַעל  ל ִמָכּ ַהֹכּ
ִביל  ְשׁ ִבּ סֹוֵבל  יַח  ְמִשׁ ְך,  ָכּ
ֲעוֹונֹוֵתיֶכם, ֹתאְמרּו ַלֲאֵחיֶכם 
רּוָחָמה,  ולאחותכם  י,  ַעִמּ
ֵתְצאּו  ְבָחן,  ַהִמּ ֶזה  ו  ַעְכָשׁ
ל הגאווה,  ֶכם, ִמָכּ ָלּ מהאגו ֶשׁ
יְך  ַח, ְלַהְמִשׁ ן ָלֶכם ֹכּ ְוֶזה ִיֵתּ
ִמי  י  ִכּ ה',  ֶאת  ׁש  ְלַבֵקּ
ה  ְזֶכּ ִיּ  - ה'  ֶאת  ׁש  ַבֵקּ ְיּ ֶשׁ
ְיָתה  ַהָבּ ָחְזרּו  ֵצל!!!  ְלִהָנּ
ָחְזרּו  ֲאבּוִדים,  ְיָלִדים 
רבותי,  ֶזהּו,  ָחְזרּו,  ָחְזרּו 
ַמְתִחיל,  ו  ַעְכָשׁ ל  ַהֹכּ

ל ַהּסּוף!!! ַהַהְתָחָלה ֶשׁ

עלון שבועי \ פרשת בא תשע“ט \ גליון מס‘ 15

ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 
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תעשו  אל  השכינה,  בני  ֲאהּוָבה,  ֵני  ְבּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ם  ְוַאֶתּ
כמעשה ארץ מצרים וארץ כנען, לשחת כל בשר, לשחת את 
ָכם, בשר  ּוְלַחְנּ נפשותיכם בבשר הטמא ומשוקץ, ָהעֹוָלה על ֶשׁ
שנשחט בסכין פגום, היתה כזאת בארץ? היסופר כי יאומן, 
שבני ישראל עם ה', אוכלים בשר הנבלות, ומטמאים נפשם 

בתועבת ה'?

היאומן, כי נשות האברכים הולכות ככה, כמו 
הקדשות, לעיני כל בשר? וראו כל בשר יחדו, ואין 
מחריד? היסופר כזאת בארץ, שבית הוועד יהיה 
לזנות? שיושבים דייני ישראל, ומחוקקים חוקים 
ותקנות, להוריד את השכינה, עוד יותר בגלות? 
ולהביא עלינו שואה חס ושלום, בהתירם את 
האייפונים ואת כל פאות הנכר??? היאומן כי 

יחודש מעשה ש"ץ, בלובושו בגדי תלמיד חכם, 
להתיר בגדי שחץ??? האם אין נביא בארץ, להשיב 
ישראל, אל חיק אביהם שבשמיים? האם אין גדולי 

ישראל?

האם אין משיח לישראל??? ואיו? מדוע לא הופיע בן דוד, 
גם היום גם תמול? ומצאתי לי אֹון במאמר המסמר שיערות 
אנוש, "כל הגאולה תלויה בחוט השערה" ומאמר רבותינו 
ואם  השערה",  כחוט  הצדיקים  עם  מדקדק  "הקב"ה  ז"ל, 
בסדר,  והכל  טוענים,  שאנחנו  כפי  צדיקים  באמת  אנחנו 
ומשיח יבוא ברחמים וחסדים, אז הקב"ה גם יכול ומותר לו 
ה  ֲעֶשׂ ַיּ ֶשׁ ּוֹפֲעלֹו,  עֹוְבדֹו  על  איש  ק  ַדְקֵדּ ְכּ עמנו,  לדקדק 

יַח??? ְמַלאְכּתֹו ֶנֱאָמָנה, ַהִאם ֶזה לֹא ִסיָמן ִלְמִשׁ

איה יראת ה'? איה אהבת ה'? רחקנו מה' יתברך כל כך, 
גרמנו  ָלנּו כי  אֹוָיה  ה?  ׁ ּוִבְקֻדָשּ ְצִניעּות  ִבּ ָקָצה,  נּו  ְפֵשׁ ַנּ ֶשׁ ַעד 
י ֻטְמַאת ֶעֶרב ַרב ִנְכְנָסה  ְך, קליפת ישמעאל, אֹוָיה ָלנּו ִכּ ֶמֶשׁ

ִוד ִיְגָאֶלּנּו? ן ָדּ נֹו, אֹוָיה ָלנּו ֲאָהּה ָעֵלינּו, ָמַתי ֶבּ ְבּ

אליכם אישים אקרא, אל תאמרו כלום לא קרה, האם מותר 
ָלִאיׁש  ר  ֻמָתּ ַהִאם  ִריז???  ַפּ ַבת  ְכּ ִלְהיֹות  ישראל,  לבת 
יר  ְלַהִתּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְבּ ְלַרב  ר  ֻמָתּ ַהִאם  ִמְצִרי?  ִלְהיֹות  ְרֵאִלי,  ְשׂ ַהִיּ

נּו השתגענו??? ָלּ ְענּו? ֻכּ ֲעבֹוָדה ָזָרה? ֵאיֹפה ִהַגּ

ַחָיִּלים  ְבּ ֶפת  ֻמֶקּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ 
ֱאדֹום  ֶבל  ָבּ ֵעֶבר,  ל  ִמָכּ
ַרס ָמָדי, עֹוד ָקט,  ָמֵעאל ָפּ ִיְשׁ
י, ּגֹוג ּוָמגֹוג, ִהְתִחיל,  ְמֻאָחר ִמַדּ
א ְלֵתל ָאִביב ּוַמְחִריָבּה, ִנְגָמר  ָבּ
ָלָאֶרץ  ו  ַעְכָשׁ ַלֲעלֹות  ַהְזַּמן, 
י ֵזִדים ָקִמים ָעֶליָה,  ָרֵאל, ִכּ ִיְשׂ
ָהָרִעים  ְרֵכיֶכם  ִמַדּ ׁשּובֹו  ׁשּובֹו 
ָרֵאל,  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָתמּותּו  ְוָלֶמה 
ל  ֶשׁ ַצח  ַהֵנּ ל  ֶשׁ ְיהּוִדים  ֲאַנְחנּו 
ָהָיה ְלעֹוָלם ְוִיְהֶיה ְלעֹוָלם,  ה' ֶשׁ
נּו, ה'  ֲאַנְחנּו לֹא ְלַבד, ה' ִאָתּ
ֲחִריׁשּון,  ַתּ ם  ְוַאֶתּ ָלֶכם,  ֵחם  ִיָלּ
ָרֵאל ֶאת ִמְצַעד  קּומּו ְוָצֲעדּו ִיְשׂ
ְוָתְקעּו  ָהִריעּו  אּוָלה,  ַהְגּ
ׁשֹוָפר, ָאְמרּו ַלֲאֵחיֶכם, ּבֹואֹו  ְבּ
ְוִהְתעֹוְררּו  ּבֹואֹו  ָלֶכם,  ילּו  ְוִהִצּ

עֹוד מֹוֵעד, ִמְבּ

ֶכם  הֹוִרידּו ֶאת ַגַאַוְתּ
י  ֲאַוְתֶכם, ִכּ הֹוִרידּו ֶאת ַתּ

א ה' ְלַטֵהר ָהָאֶרץ! ָבּ

ַאל  יׁש,  ַמִכּ ָחׁש  ַהָנּ ְזִהירּות, 
ה ִאם ֲאִני  ֶנּ ֹתאְמרּו ַמה ֶזה ְמַשׁ
נֹות ִצּיֹון,  ֲחדּו ְבּ ת ִאיׁש? ָפּ ֵאֶשׁ
ִאים,  ִצּיֹון ַחָטּ ֲחדּו ְבּ י ָפּ ֲחדּו, ִכּ ָפּ
א  ָבּ ִחית  ַמְשׁ ַמְלַאְך  י  ִכּ ֲחדּו  ָפּ
ָנֹקם  יֹום  ָהָאֶרץ,  ֵחת  ְלַשׁ
יר  ִכּ ַאְשׁ ֲאָוִתי,  ַגּ ְוֶחֶרב  י,  ִלִבּ ְבּ
ֹתאַכל  י  ְוַחְרִבּ ם,  ִמַדּ י  ִחַצּ
ָרה.  ֵהָמה זֹו ַהָצּ ר ְבּ ָשׂ ר, ָבּ ָשׂ ָבּ
ברוך ה' לעולם אמן ואמן
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ִניעּות ֵקץ ַהָיִּמין  - ִקיָנה טז‘ ת ַהְצּ ְמִגַלּ

בֹוא  ָתּ ית, ֶשׁ ִליִשׁ ׁ ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ִהיא ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְשּ
יַע,  י ֵעת ַהָזִּמיר ִהִגּ ָאִחיו, ִכּ ָרֵאל ְמהּומֹות ִאיׁש ְבּ ֶאל ֶאֶרץ ִיְשׂ
ל ֵאין  ין ָהֳעָפִרים, ִיְרַאת ָהרֹוֵממּות, ֶשׁ ִכיָנה ִמֵבּ ׁ ְלַהֲעלֹות ַהְשּ
ית  ֵאר ַרק ֵבּ ׁ ל ַהּדֹורֹות, ּוִמי ִיָשּ ל ָכּ סֹוף ְוֵחֶקר, ֶזה ַהּסֹוף ֶ֓שׁ
תֹוְך,  ָרֵאל ֶאָחיו, ֶאָחד ֶאָחד ְבּ רֹוב ֵאָליו ֶאת ִיְשׂ ׁש, ְוַהָקּ ְקָדּ ַהִמּ
ָרֵאל ֵחי ְוִקֵיּם,  ִוד ֶמֶלְך ִיְשׂ לּות ִנְגֶמֶרת, ָדּ ִכיָנה, ֶזה ַהָגּ ׁ ֶזה ַהְשּ
ִריָאה, ֵהן  ף ְלָכל ַהְבּ ָתּ ֻשׁ ֶזה ַהֵעת ְלַגּלֹות ֶאת סֹוד ַהַוָיה ַהְמּ
יתֹו. ית ְלֵראִשׁ ית, ֵאין ֵראִשׁ ֵראִשׁ י ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ְכּ ַאְלִתּ ָגּ

ל ּגֹוֵיי  ֵצא ַעל ָכּ ֵתּ דֹוָלה, ֶשׁ ֲעָרה ַהְגּ ׂ ה ַאַחת, ִלְפֵני ַהַשּ ָקּ ֶזה ַרק ַדּ
ִעים ָיחּול, ְלַמַען ָדת  ָהָאֶרץ, ַסַער ה' ִמְתחֹוֵלל, ַעל ֹראׁש ְרָשׁ
דֹוָלה, ֵמָאז ִנְבֵנת ָלִעיר  ָנה ְגּ ַסָכּ ָרֵאל ְבּ ילּו, ֶאֶרץ ִיְשׂ מֹוׁש, ִהִצּ ְכּ
ל  ה ֶ֟את ִהְתַגּלּותֹו ֶשׁ ַכֶסּ ְמּ ה, ֶשׁ ִלָפּ ת צּור, ִהיא ַהְקּ י ַבּ ְזִבּ ִצּיֹון, ָכּ

יֵחנּו, הֹוד ָירּום ִצְדקֹו! ְמִשׁ

ָרֵאל,  ָחִקים, ְלַמַען ֶאֶרץ ִיְשׂ ָרִקיַע ְשׁ ֵמּ ּלּות ַהּכֹוָכב, ֶשׁ ֶזה ֵעת ִהְתַגּ
ֵחׁש,  ּקּון, ְלַמַען ִכּ ִכיַנת הֹוד ה', ֶזה ַרק עֹוד ִתּ ּה ְשׁ רֹות ָבּ ְלַהְשׁ
ֶלְך, הּוא ְיסֹוד ִצּיֹון, ְנקּוַדת  ִוד ַהֶמּ ְלַמַען ֵהָעלֹות ָעִריִצים ַעל ָדּ
ַלִים, ַרֲחִמים  ְלכּות ּבֹוא ּגֹוג ַהּצֹוָבא ַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל, ְוֶזַרע ַהַמּ ִיְשׂ

ֵבל.. ֵבי ֵתּ ָרֵאל ְויֹוְשׁ דֹוִלים, ֵיׁש ְלעֹוֵרר, ַעל ֶאֶרץ ִיְשׂ ְגּ

נֹות  עּו ְבּ ַעת ִלְסּתֹום ֵעיַני ּכֹוְפִרים, ָלֵכן ְדּ ית ַהַדּ ִניִמּיֹות ֲאִמִתּ ְפּ
ה,  ּבֹון ַעל ָהעֹוָלם, ֵעת ַמָכּ ין ְוֶחְשׁ ם, ֵעת ִדּ י ַהְזַּמן ָתּ ָרֵאל ִכּ ִיְשׂ
ם ָחרֹון ַאף ְוָזַעם,  ַלח ָבּ ף ָקַצף, ִיְשׁ ַטּ ּבֹון ְוָזַעם, ַאף ְוֻשׁ ֵעת ֶחְשׁ
נֹות ׁשֹוְכחֹות ֶאת  י ֵפָאה, ֵעת ְלַהְחִריב ְבּ ל לֹוְבֵשׁ ִקְצּפֹו ַעל ָכּ
ַעּמֹו, ְוָקַדׁש ֹצאן ַמְריִעֹתו,  ַחר ְבּ ר ָבּ ָרֵאל ֲאֶשׁ י, ֶאת ֱאלֵֹקי ִיְשׂ ַעִמּ
ְולֹא  י,  ִבּ ם  ֵמַאְנֶתּ ם  ְוַאֶתּ ָהָאֶרץ,  ּגֹוֵיי  ַאר  ָשׁ ל  ִמָכּ יָלם  ְלַהְבִדּ
ֵאר  ׁ ָשּ יְתֶכם, ַוִתּ ָחֵרב ֵבּ ר ֵתּ ֹזאת, ֲאֶשׁ בֹוא ָכּ ם ְלתֹוָרִתי, ַוָתּ ַמְעֶתּ ְשׁ

ה! ל ֵאֶלּ י ָחָלה ַגּם ָיְלָדה ִצּיֹון ֶאת ָכּ ָמָמה, ִכּ ְשׁ

י ֵפָאה ָחתּוְך ראשהו, ְוהּוא  ל לֹוְבֵשׁ ר ֶאּגֹוף ָכּ ָפה ֲאֶשׁ ֵגּ ְוֹזאת ַהַמּ
ר  ֲאֶשׁ ַעד  באוזניו,  ֶנֱאֶחֶזת  ֵאׁש  ושריפת  ְמקֹומֹו,  ַעל  עֹוֵמד 

ּמֹו. ֵרף ַוִיְּבַער ַעד ֻתּ ׂ ִיָשּ
ֵצא, ֵעת  ה ֵתּ י ֵעת ֲחָדָשׁ י ֵפָאה, ִכּ ל לֹוְבֵשׁ עּורּו ְוִהְתעֹוְררּו ָנא, ָכּ
ָערֹות  ׂ יַרת ַהְשּ ַחת ַלֲחֹבׁש, ֵעת ְנִשׁ ׁש, ֵעת ִמְטַפּ ָלבּוׁש ַמְלכּות ִלְלֹבּ
ה ִיְרַאת ה',  ׁ ֵני ִאָשּ ִכיָנה, ַעל ְפּ ׁ ּלּות אֹור ַהְשּ ָאה, ְוִהְתַגּ ל ַהֵפּ ֶשׁ

ל. ְתַהָלּ ִהיא ִתּ

י ִיַגּח  י ִיֹגּף ׁשֹור ֶאת ִאיׁש, ִכּ ִכּ
ץ, ְוִכי יבעוט  ף ְוִכי ִיְרֹבּ ְוִכי ִיֹגּ
ה  ׁ ר ִאָשּ ֲאֶשׁ א ַכּ יָראּו, ֶאָלּ לֹא ִתּ
ל  ֶשׁ ֵפָאה  ת  לֹוֶבֶשׁ ְרֵאִלית  ִיְשׂ
ְטָמא  ִתּ ֲהלֹוא  ֵמָאה  ַהְטּ הֹודּו 
מֹו  ְכּ ה,  ִזָמּ א  ְוִתְתַמֵלּ ּה,  ַנְפָשׁ
ה  ָבּ ַהִסּ ְוזֹוִהי  ָמֵעאל,  ִיְשׁ ת  ְקִלַפּ
ין  ְמֵעאִלי, אֹוֵחז ַסִכּ ל ִיְשׁ ל ָכּ ֶשׁ
ה  ּוַמֵכּ רֹוֵבהּו  ְבּ אֹוֵחז  ְודֹוֵקר, 
יִקים, ֲהלֹא ִתְראּו ֲהלֹא  ֶנֶפׁש ַצִדּ
י ִאם ֻזֲהַמת  ְתְמהּו, ֵאין ֹזאת ִכּ ִתּ
ָאה  ל ַהֵפּ ת ַלְיָלה ֶשׁ ָחׁש, ְקִלַפּ ַהָנּ

ָעה! ָהִרְשׁ

ר ֶאּגֹוף  ָפה ֲאֶשׁ ֵגּ ֹזאת ַהַמּ
לּו ֓ ל רֹוֵאי ַרע, ְולֹא ִקְבּ ָכּ
מֹור ַעִין  ַעל ַעְצָמם ְשׁ
ִריִתי  ֹמר ְבּ ָבה ּוְשׁ ּוַמְחָשׁ

לּו  י, ְיַקְבּ קֹוְדִשׁ
ִחי,  י, ְורּום ֹכּ ֶאת ֹחֶזק ַאִפּ
ה  י לֹא ַיֲעֶשׂ ַעת ִכּ ְלַמַען ַדּ
ר ִיְתַאֶוּה  ָהָאָדם ֶאת ֲאֶשׁ
מֹור ּתֹוַרת  י ִאם ָשׁ ִלּבֹו ִכּ
י! ברוך ה' לעולם  ַדּ ַשׁ

אמן ואמן.
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ִניעּות ֵקץ ַהָיִּמין  - ִקיָנה יז‘ ת ַהְצּ ְמִגַלּ
ִמְצַעד ַהּתֹוֵעָבה ַהֲחֵרִדי

ָכל ָמקֹום,  ל ְבּ ְתַחֵלּ ִמּ אּו ְוִהְפִגינּו, ֶנֶגד ִמְצַעד ַהּתֹוֵעָבה, ֶשׁ ְצּ
ְפִריצּות נֹוָרָאה,  הֹוְלכֹות ִבּ ים ַהּתֹוֵעבֹות, ֶשׁ ִשׁ ַעל ְיֵדי ַהָנּ
ֶמְך ֶמ"ם,  ִנים, ומנהלי ַהַסּ ל ַרע ָבּ ְבָיכֹול ֶשׁ ר ִכּ ֶהְכֵשׁ ְבּ

ָכל ַהּדֹורֹות! ְבּ דֹוֵלי ַהּדֹור, ֶשׁ ְוַהַעְסָקִנים ֶנֶגד ְגּ

ָכל ָמקֹום,  ל ְבּ י, ֵאיְך תּוְכִלי ְלַהֲחִריׁש, ּוְכבֹוד ה' ִמְתַחֵלּ ת ַעִמּ ַבּ
ֵעת  ְבּ י  ֲחִריִשׁ ַתּ ְוִאם  ִיְרַאת ֱאלִֹקים,  ֵאין  ה, ַרק  ְוחּוְצָפּ ַעּזּות  ְבּ
נּו נפגין  ָלּ ם, ֻכּ נּו ִנְהֶיה ָשׁ ָלּ ַהֹזּאת, ָמָרה ִהיא ַאֲחִריְתָך. ָלֵכן, ֻכּ
רּוצֹות, ּוְבָכְך  ים ַהְפּ ִשׁ ִמיָנִרים, ְוַהָנּ ית ַיֲעֹקב ְוַהֶסּ ְוִנְמָחה ֶנֶגד ַהֵבּ
ַמֲעַמד  ְבּ אֹות,  ַהֵפּ ֶאת  רֹוף  ְוִנְשׂ ּבֹואּו  ֵזרֹות,  ַהְגּ ל  ָכּ ֶאת  ל  ְנַבֵטּ
ָאלּו  ָשׁ ָלנּו?"  ַהֹזּאת  ָהָרָעה  ִמי  ל  ֶשׁ "ְבּ  - דֹול!!!  ָגּ ה'  ִקּדּוׁש 
ה  ֛דֹול, ַהֶזּ֖ ַער ַהָגּ י, ַהַסּ֧ ִלּ֔ י ְבֶשׁ ִני, ִכּ֣ ַע ָא֔ י יֹוֵד֣ ֳאִנָיּה! - "ִכּ֚ ַהּגֹוִיים ָבּ
ָרֵאל,  ִיְשׂ ְבּ ָחה  ָפּ ִמְשׁ ֵאין  ִביא).  ַהָנּ (יֹוָנה  ַהְיּהּוִדי  יב  ֵהִשׁ ם",  ֲעֵליֶכֽ
ה  ַהְרֵבּ ְך  ָכּ ל  ָכּ ה  ָלָמּ ַהּנֹוָרָאה ל”ע?  ֲחָלה  ַהַמּ ּה  ָבּ ְגָעה  ָפּ א  לֹּ ֶשׁ
ה  ָרֵאל? ָלָמּ ל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ְמַאְימֹות ַעל ִיְשׂ ה ָכּ ִיּסּוִרים? ָלָמּ
ל  צּו ָכּ ָקּ ל ִעֵוּר רֹוֶאה ֶשׁ חּוֵרנּו ֵמַהּתֹוָרה? ָכּ ל ֶאת ַבּ רֹוִצים ְלַבֵטּ
ִמי  ל  ֶשׁ ְבּ ק,  ְוִלְבֹדּ יו  ַמֲעָשׂ ְבּ ׁש  ֵפּ ְלַפְשׁ ֶאָחד  ל  ָכּ ַחָיּב  ים.  ִצּ ַהִקּ

ַער ַהֶזּה ָלנּו. ַהַסּ

ֱאלֶֹהיָך,  ה'  י  "ִכּ טו)  כג,  ָבִרים,  (ְדּ ה:  דֹוָשׁ ַהְקּ ַהּתֹוָרה  אֹוֶמֶרת 
ְוָהָיה  ְלָפֶניָך,  ֹאְיֶביָך  ְוָלֵתת  יְלָך  ְלַהִצּ ַמֲחֶנָך,  ֶקֶרב  ְבּ ְך  ִמְתַהֵלּ
ב ֵמַאֲחֶריָך ". -  ָבר, ְוָשׁ ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש, ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָדּ
ים!  נּו, ִלְהיֹות ְקדֹוִשׁ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָתּ ה’ ֱאלֵֹקינּו ְמַצֶוּה, על ָכּ
ְהֶיה ַמֲחֵננּו ָקדֹוׁש, ְולֹא  ִיּ ְתַנאי ֶשׁ ְלָוה, ִבּ ֶקט ְוַשׁ ּוַמְבִטיַח ָלנּו ֶשׁ
ִכיָנתֹו. -  ב”ה ֶאת ְשׁ ק ַהַקּ ָבר, ַאֶחֶרת, ְמַסֵלּ נּו ֶעְרַות ָדּ ִיְרֶאה ָבּ
יֶתם ֹאָתם: (ַוִיְּקָרא  ְמרּו, ַוֲעִשׂ ְשׁ ֵלכּו, ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִתּ ַתי ֵתּ ֻחֹקּ ִאם ְבּ
לֹא  "ְוִאם  ַאְך  עֹוָלם,  ָבּ ֶשׁ ַהּטֹובֹות  ל  ָכּ ֶאת  ה',  ְבִטיַח  ַמּ כו) 
יעֹות  ה” - ָאז ַמִגּ ְצֹות ָהֵאֶלּ ל ַהִמּ ְמעּו ִלי, ְולֹא ַתֲעׂשּו ֵאת ָכּ ִתְשׁ

ֲחלֹות ְוַהַאסֹונֹות... ָללֹות, ַהַמּ ל ַהְקּ ָכּ

יעּו  ַיִגּ ָמַתי  לֹוַמר,  ָאָדם  ַחָיּב 
חייבת  ֲאבֹוָתי.  י  ְלַמֲעֵשׂ י  ַמֲעַשׂ
יעּו  ַיִגּ ָמַתי  אֹול,  ִלְשׁ ַאַחת  ל  ָכּ

י ִאמֹוַתי. י ְלַמֲעֵשׂ ַמֲעַשׂ

 ַהִאם ָהְלכּו ִאמֹוַתי 
ְפַאת ַקַאְסטּום  דֹוׁשֹות, ִבּ ַהְקּ

ֲחָצִאית  ְמַהֶמֶמת? ַהִאם ָהְלכּו ַבּ
קּוָפה, אֹו  ְקָצָרה, ּוְבֶגֶרב ְשׁ

ְבָגִדים ְצמּוִדים?  ִבּ

ֳאִנָיּה  ָרֵאל ָבּ ל ַעם ִיְשׂ  ָאנּו, ָכּ
ֶזה,  ַאַחת, ֲעֵרִבים ֶזה ָבּ

א, ַאל  ָך – ָאָנּ ים ִמְמּ ִשׁ ּוְמַבְקּ
ִכיָנה, ָהִסיִרי  נּו ְשׁ ִקי ֵמִאָתּ ַסְלּ ְתּ

ַער ַהֶזּה.  נּו ֶאת ַהַסּ ֵמִאָתּ
ְצִניעּות! י ִבּ ִשׁ ִהְתַלְבּ
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ִניעּות ֵקץ ַהָיִּמין  - ִקיָנה יח‘ ת ַהְצּ ְמִגַלּ
ָהָיה ה ֶשׁ ית - ַמֲעֵשׂ ֵפָאה ְנָחִשׁ

ה  ִעיֹרה קֹוִניְקרֹוב, ֵהֵחָלּ ַנִים ַרּבֹות, ְבּ ַעם ַאַחת ִלְפֵני ְשׁ ַפּ
ָעה. ׁ ַאת ָנָחׁש, זֹו ַצו ַהָשּ ׁש ְפּ ה, ִלְלֹבּ מֹוָדה ֲחָדָשׁ

ַאת ָנָחׁש? ֵאיְך ֶזה ִנְרָאה? ֲאלּו אֹוִתי, ַמה ֶזה ְפּ ְשׁ ְוִאם ִתּ
צּוַרת ָנָחׁש ְמַפֵחיד  ַער, ְבּ ּמּוי ַשׁ ֶזה ָהָיה ּכֹוַבע ָיֶפה, ִדּ

ּנֹוָרא. 

ְהֶיה ָנֶאה ִתּ ִביל ֶשׁ ְשׁ ה – ִבּ ה ָלְבָשׁ ׁ ל ִאָשּ ָכּ
ַהַהְמָצָאה  ִעם  ְיָתה  ַהָבּ יָעה  ִהִגּ ֵוויג  ֶבֶרת  ְגּ ֶאָחד  יֹום 

ה. ַהֲחָדָשׁ

ילּו ָנָחׁש! ַהְיָלִדים ָצָעקּו: ִהִצּ
ׁש. י ֵאין ֲחַשׁ ְדֲאגּו, ֶזה לֹא ֲאִמִתּ ה ָאְמָרה: ַאל ִתּ ׁ ָהִאָשּ

ֵזָרה. ֲעׂשּו ְגּ ְלכּות ַתּ ִסיִלים ְוָאְמרּו ַלַמּ אּו ַהְכּ ָבּ
ּה. ַחת ֵיָחְתכּו ֹראָשׁ ִמְטַפּ ֵלְך ְבּ ֵתּ ה ֶשׁ ׁ ל ִאָשּ ָכּ

ֵריָרה –  ַלְיּהּוִדים לֹא ָהְיָתה ְבּ
ׁשּוָבה. ַאת ָנָחׁש, זֹו ַהְתּ ְפּ

ֲחדּו, ָאְמָרה ָלֶהם  ם ָפּ ָאה, כּוָלּ ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ִעם ַהֵפּ ֶשׁ ְכּ
יׁש, ְדֲאגּו, ֶזה לֹא ַיִכּ ַאל ִתּ

ה,  ֶנּ ַמה ֶזה ְמַשׁ
ת  ִאם ֲאִני ֵאֶשׁ
דֹוֵלי  ִאיׁש? - ְגּ
ם  ַהּדֹור כּוָלּ

ַאת  ִנְזֲעקּו – ְפּ
ָנָחׁש? אֹוי 

ְתבּו  ַוֲאבֹוי! ִכּ
ׁשּובֹות  ְתּ

ֶלֱאסֹור, ֲהֵרי 
ֶזה ִמְנָהג ּגֹוי! 
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ִניעּות ֵקץ ַהָיִּמין  - ִקיָנה יט‘ ת ַהְצּ ְמִגַלּ
ֶכת ֵפָאה  ַמֶסּ

ֵהִרימּו קֹול ֶנִהי ּוְבִכי, קֹול ְזָעָקה ּוְצָעָקה, ַעל ַמה 
ֹוְמִרים ִמְצוֹוָתיו ְוֻחּקֹוָתיו?  ים ַהּשׁ ָכה, ַלֲאָנִשׁ ה ה' ָכּ ָעָשׂ
ֱאֶמת ׁשֹוְמִרים ֹאָתם ֶאת ּתֹוַרת ה'? ַהִאם  - ַהִאם ֶבּ
ָכה,  ה ה' ָכּ ר ה'? ַעל ַמה ָעָשׂ ֲחֵרִדים ֹאָתם ְמַדֵבּ
ֲחָטף  ים ּוְטהֹוִרים ַבּ ָלַקְחָתּ עֹוָלִלים ְויֹוְנִקים ְקדֹוִשׁ

ים  ָכה, ָלַקְחָתּ ָנִשׁ ה ה' ָכּ ְדֵמי ְיֵמיֶהם?, ַעל ַמה ָעָשׂ ִבּ
ָכה, ָלַקַחת  ה ה' ָכּ יקֹות ּוְטהֹורֹות? ַעל ַמה ָעָשׂ ַצִדּ

יִקים ּוְטהֹוִרים? ַאְבֵרִכים ַצִדּ
ילּו ֹזאת ָיִבינּו ְלַאֲחִריָתם, ֹאָתם ַהְיהּוִדים  ִכּ לֹו ָחְכמּו ַיְשׂ
ְצוֹות, ּתֹוַרְתֶכם  ֹוְמִרים ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִמּ ָרֵאל, ַהּשׁ ֵני ִיְשׂ ְבּ

ם, ַמְרֶתּ ם, ְולֹא ּתֹוָרִתי ְשׁ ַמְרֶתּ ְשׁ

יָה  ַמְלּבּוֶשׁ ְבּ ה  ׁ ָהִאָשּ ְצִניעּות  ַעל  יִתי  ִצִוּ  – תֹוָרִתי  ְבּ
ְפִריצּות,  ִבּ ת  ֶשׁ ִמְתַלֶבּ ה  ׁ ָהִאָשּ תֹוַרְתֶכם  ְבּ ְוַהְנָהגֹוֶתיָה, 
אֹוי  ְרָווָקה,  ְכּ ְוִנְרֵאית  נֹוְכִרית,  ֵפָאה  ְבּ ה  ְמֻכָסּ ָעָרה  ּוְשׂ
ה  ָמּ ָלֵכן – ֲאָהּה ֲעֵליֶכן – ְנׁשֹות ַאְבֵרִכים ַוֲחִסיִדים. ַכּ
ְוַעל  ַיְלֵדֶכם,  ַעל  ֲעֵליֶכם,  ַבּ ַעל  ן  ַאֶתּ כֹות  מֹוְשׁ יִנים  ִדּ
א מֹוחֹות  לֹּ נּועֹות ֶשׁ ָרֵאל ַהְצּ ָרֵאל, ַגּם ְנׁשֹות ִיְשׂ ְקַהל ִיְשׂ
ֶיְדֶכן  ֵיּׁש ְבּ ין, ַעל ֶשׁ נּו ֶאת ַהִדּ ְתּ י ִתּ ֶהן, אֹוי ָלֶכם, ִכּ ָבּ
ה  ׁ ֶלת ַעל ִאָשּ דֹוָלה ֻמֶטּ י חֹוָבה ְגּ ן, ִכּ ִלְמחֹות ְולֹא ְמִחיֶתּ

ִלְמחֹות, ַעל ְלבּוׁש תֹוֵעָבה, ּוֵפאֹות נֹוְכִריֹות,

ֵהָמה  ְבּ ר  ּוָבָשׂ עֹוף  ר  ָשׂ ָבּ ֶלֱאכֹול  י  ְרִתּ ִהַתּ  – תֹוָרִתי  ְבּ
ר",  ָשׂ ָך ֶלֱאכֹול ָבּ ַאֶוּה ַנְפְשׁ י ְתּ ֱאַמר "ִכּ ֶנּ מֹו ֶשׁ ִדיֲעַבד, ְכּ ְבּ
ֻרּבֹו  ר, ֶשׁ ֲאִכיַלת עֹוף ּוָבָשׂ ים ֹאָתם ַבּ תֹוַרְתֶכם – ַמְרִבּ ְבּ
ד"ץ  ָבּ חֹוֶתֶמת  ִעם  ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹות,  ּקּוִצים,  ִשׁ ֻכּלֹו  ְכּ
ֶנֶאָטִמים,  ב  ְוַהֵלּ ַח  ְוַהֹמּ ַחּבּוָרה,  ִחיַטת  ְּשׁ ִרין  ִלְמַהְדּ
י ִמְקֶרה הּוא,  ָכה? ַוֹיּאְמרּו ִכּ ה ָכּ ְראֹות ַעל ַמה ה' ָעָשׂ ִמִלּ
ַעל  ַבע  ֶשׁ ְלַהּכֹות  ה'  ְויֹוִסיף  עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ּוִמְנָהגֹו 

ר ֲחָטאֶתם לֹו, ַחְטאֹוֵתֶכם ֲאֶשׁ

ה  ׁ ְקֻדָשּ ַעל  יִתי  ִצִוּ תֹוָרִתי  ְבּ
ָך  ְבּ ִיְרֶאה  "ְולֹא  ְוָטֲהָרה 
ב ֵמַאֲחֶריָך",  ָבר ְוֶשׁ ֶעְרַות ָדּ
ַעל  יִנים  ַמִגּ תֹוַרְתֶכם  ְבּ
ים  ִעים, ָהעֹוִשׂ חֹוְטִאים ּוֹפְשׁ
ַרֲחָמָנא  תֹוֵעָבה  י  ַמֲעֵשׂ

ִליְצָלן,

ק  ַשׂ נּו ֵנֵצא ְבּ ָלּ ָלֵכן ֻכּ
ָוֵאֶפר ִלְמחֹות ֶנֶגד 

ִריצּות ְוָיׁשֹוב ֲחרֹון  ַהְפּ
ָרֵאל, ֵנֵצא  ְשׂ ַאף ה' ִמִיּ
ין ֶנֶגד  נּו ְלִהְפִגּ ָלּ ֻכּ

לֹות  ִלים ְוַהְמַחְבּ ַחְבּ ַהְמּ
ִיּים, ְוָאז ָיבֹוא  ָהֲאִמִתּ
ל  י ָכּ יַח ִצְדֵקנּו, ִכּ ְמִשׁ
ן ֶאת  עֹוד לֹא ְנַתֵקּ

ַגם ַהְיּסֹוד לֹא ָיבֹוא  ְפּ
ֶלְך,  יַח! (ֵעֶמק ַהֶמּ ְמִשׁ
ּיֹות)  ְלִפּ ִמְדַרׁש ַתּ
ּוִבְזכּות ַהּתֹוֵכָחה 

ֵלָמה  ה ְשׁ ֻאָלּ ה ַלְגּ ִנְזֶכּ
ְב"ָא ְבּ

עלון שבועי \ פרשת תצוה תשע“ט \ גליון מס‘ 20

ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 
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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 שבועי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

למה נחרב בית מקדשנו?
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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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ִניעּות ֵקץ ַהָיִּמין  - ִקיָנה כ‘ ת ַהְצּ ְמִגַלּ
ֶכת ֵפָאה  ַמֶסּ

דֹוׁשֹות! ָרֵאל ַהְקּ נֹות ִיְשׂ ְבּ
רֹות ְוָהָרעֹות,  ל ַהָצּ ר ָכּ ֲעֵליֶכן ְלַדַעת, ֲאֶשׁ

ִריצּות,  ֲעֹון ַהְפּ ֶדׁש, הּוא ַבּ ָעְברּו ַעל ַעם ַהֹקּ ֶשׁ
רּות מעשיכן,  ְפּ ַתּ ִהְשׁ י ְבּ ַוֲעֵליֶכן ְלַדַעת, ִכּ

ב, ְלטֹוַבת  ָצּ ִניעּות, ָאז ישתפר ַהַמּ י ַהְצּ ַמְלּבּוֵשׁ ְבּ
ָרֵאל! ָלל ִיְשׂ ְכּ

 

ה, ֵמַאְחיֹוֵתינּו  ָשׁ ְקִריָאה ּוְבַבָקּ אנּו ִבּ ה ָבּ ָלֵכן ַעָתּ
רֹות,  ָכל ַהָצּ י ְבּ ָרֵאל. ַהִאם ֵאין ַדּ נֹות ִיְשׂ ְבּ
ָרֵאל? ַהִאם לֹא  ֶדׁש ַעם ִיְשׂ ְבלּו ַעם ַהֹקּ ָסּ ׁ ֶשּ

ִים? ַמּ ְך ַכּ ַפּ ְשׁ ִנּ ָרֵאל ֶשׁ ם ִיְשׂ ל ָדּ יק ָכּ ַמְסִפּ
 

ָרֵאל בעיניכן, ּוְתנּו  ֵאִרית ִיְשׂ יַקר ָנא, ֶנֶפׁש ְשׁ ִתּ
ִריצּות,  י ַהְפּ ְלּבּוֵשׁ ַעל ִלְבֶכן, ְלִהְתַרֵחק ִמַמּ

ָרֵאל, ָהֲאסּורֹות ָלנּו ַעם ִיְשׂ
 

ְבָנה ֶאל  ִניעּות, ֹשׁ י ַהְצּ  ַיֲעלּו ֲעֵליֶכן, ַמְלּבּוַשׁ
ִניעּות! ֳהָרּה ְוַהְצּ ַהָטּ

ּוִבְזכּות ֶזה, 
תֹוְך  ְרכּו ְבּ ְתָבּ ִתּ
ָרֵאל,  ָלל ִיְשׂ ְכּ
ָנה טֹוָבה  ָשׁ ְבּ
ָכל  ּוְמֹבֶרֶכת ְבּ
ַנת  ַהּטֹוב, ְשׁ

אּוָלה ִויׁשּוָעה,  ְגּ
ַנת ִקּבּוץ  ְשׁ
ה  ֻלּיֹות, ְוִנְזֶכּ ָגּ
נּו ָיַחד,  ָלּ ֻכּ

ִבְנָין  ִלְראֹות ְבּ
ִצּיֹון וירושלים, 

אמן

עלון שבועי \ פרשת כי תשא תשע“ט \ גליון מס‘ 21

ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 
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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 שבועי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

למה נחרב בית מקדשנו?
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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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ִניעּות ֵקץ ַהָיִּמין  - ִקיָנה כא‘ ת ַהְצּ ְמִגַלּ
ֶכת ֵפָאה  ַמֶסּ

דֹול  ָרֵאל ַהְיָקרֹות - ָראּו ִניְסיֹוְנֶכם ָגּ ִלְבנֹות ִיְשׂ
ים  ַחץ ּוְפִריצּות, ִויִציָאה ִלְרׁשּות ָהַרִבּ י ָשׁ ְלבּוֵשׁ ִבּ
ִמיֵני ָאפּור ְוִגיְנדּור, ּוֵפָאה, ַוֲחָצִאּיֹות ְקֻצרֹות,  ְבּ

ֶצַבע ָהעֹור, וכו' וגרביים ְבּ

רֹות  ְקּ ְמַשׂ רֹון ּוֽ ָרֵאל, ְנטּויֹות ָגּ נֹות ִיְשׂ אֹוי ָלֵכן ְבּ
ַלְכָנה ּוְבַרְגֵליֶהם  ֵעיָנִים ָהלֹוְך ְו/ָטֹפף ֵתּ

דֹול תסבלו, לֹא שמעתן  י ַצַער ָגּ ְסָנה׃ ִכּ ַעַכּֽ ְתּ
יַח,  ִשׁ ּלּוי ַהָמּ י ִלְקַראת ִגּ עּו, ִכּ ְולֹא האזנתן, ְדּ
ָחׁש ...  ֵכן ֵיֶצר ַהָנּ ר ָבּ ָחׁש ָהַרע ִיְגַבּ ּוִבעּור ַהָנּ

ֵחיִלי ּגֹוג ּוָמגֹוג וכו' (ראה ְזַכְרָיה יד).
 

ֶנֶסת  ילּו כבודכן ּוְכבֹוד ְכּ ַהִצּ
ָבֵתיֶכן,  ָרֵאל, הצניעו עצמיכן ְבּ ִיְשׂ

ֵצאת  ְלַבַעֵליֶכם, ַאל ֵתְצאּו ְכּ
ים ְלֵעיֵני  ֵדׁשֹות, ִלְרׁשּות ָהַרִבּ ַהְקּ

ל. ָכּ

י  רּו??? ִכּ ְקּ ֶאת ִמי ְתַשׁ
ֲעֵלֶכם  בביתכן ִלְפֵני ַבּ
ְלבּוׁש ָזנּוַח  הלכתן ִבּ
ּוָמאּוס, ְוִלְקַראת 
ֵצאְתֶכם ִלְרׁשּות 

ים, התלבשתם  ָהַרִבּ
ֵמיַטב  והתאפרתם ְבּ
בּוׁש והאופנה. ַהְלּ

 
ֶאל ִמי תתלבשו? ְוֶאל 
ִמי תתאפרו? ַהִאם 

ֲחנּות?  ִלְקַראת ַהּמֹוֵכר ַבּ
אֹו ִלְקַראת הבוס 
ֲעבֹוָדה? אֹו ְלֵעיֵני  ָבּ

ִבים? ׁשּובּו  עֹוְבִרים ְוָשׂ
בֹוׁשּו,  ׁשּובּו, ְוַאל ֵתּ
ָבא ֲעֵליֶכם ָהָרָעה  ְבּ

ֵסֶפר. תּוָבה ְבּ ַהְכּ
ברוך ה' לעולם אמן 

ואמן

עלון שבועי \ פרשת ויקהל תשע“ט \ גליון מס‘ 22

ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 
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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 שבועי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל
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ועד הצניעות דהתאחדות הקהילות להצלת עם ישראל
בהשתתפות הרבנים והקהילות לומדי תורה לשמה
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ִניעּות ֵקץ ַהָיִּמין  - ִקיָנה כב‘ ת ַהְצּ ְמִגַלּ
ֶכת ֵפָאה  ַמֶסּ

זעקה מרה על שבר בת עמי
על חלק מבנות ישראל שנראות כבנות מדיין, 

המחטיאות את הרבים,
על חצאיות קצרות ושוקיים מגולות,

על חולצות צמודות על פאות טמאות שרק לגויות 
מתאימות...

ובכל יום מסתלקים הצדיקים, למנוחות המה נוסעים
ואותנו משאירים לאנחות דוויים וסחופים,

עד מתי יעקב למשיסה? החושך את העין כיסה!

זכרי את יום המיתה מכל איש,
אולי יועיל את לב האבן להרגיש.

את גודל החורבן, את חומרת האבדן,
של רגש הצניעות והקדושה, את חוסר הבושה:

מהאחד יחיד ומיוחד ה' אלוקינו ה' אחד.

ובכל יום יוצאת בת קול ואומרת:
אוי להן לבנות ישראל שלא נזהרות בצניעות,

שעולה על כל המצוות בחשיבות.
אוי להן מיום הדין.

כי הקב"ה לא מוותר אפילו על טיפין.
ומה נעים ומה טוב לנשים,
שעטרה ליושנה מחזירין... 
ובלבושי מלכות מתעטרין.

אלפי נשים בכל העולם משמחות ועושות נחת למחייה 
את כולם.

בגדי בת מלך צנועים ברשות הרבים, שלא חלילה 

להכשיל בהרהורים רעים.
במטפחת מתעטפים, כדרך 

אמותינו הקדושות.
מה יפית ומה נעמת אהבה 

בתענוגות.
שכינת עוזנו מעפר יקים,
מה טוב ומה נעים שבת 

אחים
ממלחמת גוג ומגוג 

הקרובה,
רק הצניעות יהיו לך 

לטובה.
וחוץ מזה לא יועילו לך 
כל צידקותייך (שמירת 
הלשון גמ"ח, שבת וכו')
אם את מחטיאה את 

אחייך.

ובזכות התוכחה 
והתשובה – נקבל 
משיח ברננה 

ובשמחה!
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 
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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 שבועי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

למה נחרב בית מקדשנו?
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ִניעּות - ִקיָנה כג‘ ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ

עם ישראל, תראו את כל הסימנים, 
הקב"ה רוצה לגאול אתכם, אבל 

אנחנו צריכים להיות עם קדוש, רק 
עם הקדושה נזכה לקבל משיח, בואו 
בהמוניכם וקראו לאלקים בחוזקה 
ושובו בתשובה שלמה במיוחד 

בעייניני הקדושה והצניעות, מצפון 
תפתח הרעה - צפון ראשי תיבות 

צניעות פאה נוכרית, עם ישראל היו 
מוכנים לומר וידוי ושמע ישראל בכל 
עת, רק התשובה תציל אותנו, עם 
ישראל אנחנו עומדים לפני אסונות 
גדולים ולפני מלחמת עולם שלישית 
שכל המלחמות הקודמות היו משחק 
ילדים לעומתה, זכרו את דברי 

הרד"ק - שרק הקדושים ויראי האל 
באמת ימלטו (יואל ג,ד - ה).

עם ישראל אני 
מתחנן, תפתחו את 
הלב, תבינו שאנחנו 
בסוף, רק התשובה 
תגן עלינו, אלו 

אזהרות אחרונות, עוד 
מעט יהיה מאוחר, 
"שובו אלי בכל 

לבבכם, בצום בבכי 
ובמספד" ואז נשיר 
שיר חדש לה', על 

גאולתינו ופדיון נפשנו, 
תזכרו בבורא עולם, 
תחשבו על השכינה 

וצערה, ותעשו תשובה 
בכל העינינים, וכך 
נזכה לקבל משיח 
ברחמים ובשמחה 

אמן

עלון שבועי \ פרשת ויקרא תשע“ט \ גליון מס‘ 24
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ִניעּות - ִקיָנה כד‘ ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ

ֵאיֶזה ַצד הּוא  ל ֶאָחד ִיְצָטֵרְך ִלְבֹחר, ְבּ ו ָכּ ַעְכָשׁ
ב"ה, אֹו לֹא, ִאם הּוא הֹוֵלְך  ל ַהַקּ ַצד ֶשׁ ִנְמָצא, ְבּ
ב"ה אֹו לֹא, ִאם הּוא הֹוֵלְך ְלִכּוּון ָהֱאֶמת,  ְלִכּוּון ַהַקּ

ֵני  ְשׁ ר ִיְהֶיה ִלְהיֹות ִבּ ֶקר, ִאי ֶאְפָשׁ אֹו ְלִכּוּון ָשׁ
ה  ֶקר יעלמו, ֵאֶלּ ׁ הֹוְלִכים, ְלִכּוּון ַהֶשּ ה ֶשׁ ָדִדים. ֵאֶלּ ַהְצּ
ּבֹוֲחִרים ִלְהיֹות ִעם  ׁ ה ֶשּ ֶקר יעלמו, ְוֵאֶלּ ֶשׁ ּבֹוֲחִרים ְבּ ׁ ֶשּ
ֶרת,  ֻיֶתּ ִמּיֹות ַהְמּ ְשׁ ל ַהַגּ ׁש ְלַגְמֵרי, עֹוְזִבים ָכּ ה', ַמָמּ

ִניעּות  ה ְוַהְצּ ׁ ֻדָשּ ל השטויות, ְוהֹוְלִכים ְלִכּוּון ַהְקּ ְוֶאת ָכּ
ְצלּו. ה ִיָנּ - ֵאֶלּ

ב"ה  ה, ַהַקּ ִאים ִזָמּ ה, והקהילות ִמֻלּ ב"ה ׂשֹוֵנא ִזָמּ ַהַקּ
ה ְיהּוִדָיּה  ׁ ׁשּור ְלֶזה, ִאָשּ ָקּ ִריצּות, ְוָכל ַמה ֶשׁ ׂשֹוֵנא ְפּ
ִלי  ן ְבּ ׁש, ָארֹוְך ְוֹרַחב, ּוְבִלי ֵפָאה, ֵכּ ְצִריָכה ְלִהְתַלֵבּ
ְתּכֹוְננּו ִלְקַראת  דֹוֵלי ַהּדֹורֹות!!! ִתּ ְסקּו ְגּ ָכה ָפּ ֵפָאה. ָכּ
ֶזּה לֹא  ם ַמְתִחיִלים ִלְראֹות ֶשׁ ו ַאֶתּ ֶהָעִתיד, ַעְכָשׁ

ֵני  ל ְבּ רּור - ַגּם ַהִהְתַנֲהגּות ֶשׁ ָבר ֶאָחד ָבּ ְצחֹוק, - ָדּ
ּנּו. ָהָאסּור  ַתּ ל ַהַחּיֹות ִהְשׁ ָהָאָדם, ְוַגם ַהִהְתַנֲהגּות ֶשׁ
ר ִנְהֶיה ָאסּור. ְלֻדְגָמא ַהּתֹוָרה  ָתּ ר ְוַהֻמּ ִנְהֶיה ֻמָתּ

ה ֶעְרָוה, ְוָאסּור ְלַגּלֹותֹו, ֲאָבל  ׁ ִאָשּ ֹוק ְבּ ּשׁ אֹוֶמֶרת ֶשׁ
י-ַיֲעֹקב ָהְפכּו ֶאת ֶזה -  ֵתּ ל ָבּ ֹרב הסמינרים ֶשׁ ְבּ
ְוָאסּור ָלֶלֶכת ִעם ֲחָצִאית ֲארּוָכה, ְוֵיׁש סמינרים, 
ָאה ִעם ֲחָצִאית ֲארּוָכה - ׁשֹוְלִחים  ִאם ֲהַבת ָבּ ֶשׁ
ִניעּות. ְקנּון ַהְצּ ִנּגּוד ְלִתּ י ֶזה ְבּ ְיָתה, ִכּ אֹוָתּה ַהָבּ

ה ֶעְרָוה"  ׁ ִאָשּ ַער ְבּ ְגָמא - ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת "ַשׁ ְועֹוד ֻדּ
ה ַאֶחֶרת -  ׁ ל ִאָשּ ָערֹות ֶשׁ ִמים ַעל ָהֹראׁש, ְשׂ ׂ ָאז ָשּ
ֵהם ֲאסּוִרים  ָבִרים ֶשׁ ה ְדּ ר. ֵיׁש ַהְרֵבּ ב ְלמּוָתּ ְוֶזה ֶנְחָשׁ
י  ר ֶנֶגד, ִכּ עֹוָלם ַהֲחֵרִדי ָאסּור ְלַדֵבּ ין, ֲאָבל ָבּ ְלִפי ַהִדּ
יבֹות  ִשׁ י ַהְיּ ֵאין ְלָראֵשׁ ׁ ְגַלל ֶשּ ְך ָמצּוי ַהּיֹום, ִבּ ל-ָכּ ֶזה ָכּ

י הסמינרים ֶאת ָהֹאֶמץ ְוָהָרצֹון ִלְלֹמד ֶאת  ְוָראֵשׁ
הֹוְלִכים ַעל  ל ָהעֹוָלם, ֶשׁ מֹו ָכּ ָהֱאֶמת. ֵהם ְכּ

ֶזּה ְלַבד הֹוֵרס ֶאת ַהַיֲּהדּות. - ָהעֹוָלם  פסיכולוגיה, ֶשׁ
יד -  ע ְמֹאד ִמֶזּה. ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַהִגּ ָפּ ַהֲחֵרִדי ֻמְשׁ
רּור ִלְפֵני  ְהֶיה ֵבּ ִיּ תּוב ֶשׁ דֹול, ֲהֵרי ָכּ רּור ָגּ טֹוב, ֶזה ֵבּ

ה, ִמי ֵהם  ֶלּ יַח ִמְתַגּ ִשׁ ָמּ ׁ ֶשּ
ֶעֶרב-ַרב אֹו עמלקים אֹו 
הּוא  ֲאדֹוִמים וכו'. - ִמי ֶשׁ

ל  י - ָכּ ְיהּוִדי ֲאִמִתּ
ּנֹוֶפת ַהּזֹו - מגעילה  ַהִטּ
אֹותֹו, הּוא ּבֹוֵרַח ִמֶזּה, 
ּנֹוְלדּו ִעם  ה ֶשׁ ְוָכל ֵאֶלּ

ים ֲאֵחִרים,  ל ַעִמּ ִטּיֹות ֶשׁ ַהְנּ
ֵהם  ֶעֶרב-ַרב,  אֹו ֶשׁ
עֹוד ֵיׁש ָלֶהם ֶאת  ֶשׁ

ל ִמְצַרִים, אֹו  ִטּיֹות ֶשׁ ַהְנּ
א  לֹּ חֹות ֶשׁ ְפּ ְשׁ אּו ִמִמּ ָבּ ֶשׁ
ִריְך. ֲאָבל  ָצּ מֹו ֶשׁ ָהיּו ְכּ

ָאסּור  ה ֶשׁ יָכה ַהּזֹו ָלָמּ ִשׁ ַהְמּ
- ִהיא ְמֹאד ֲחָזָקה, 
ַוֲאִפילּו ִאם ָהֶעֶרב-ַרב 
ב ַוִיְּלַמד יֹום ָוַלְיָלה  ֵיֵשׁ

ּתֹוָרה - ֶזה לֹא ָיֵגן ָעָליו 
י ֵאין לֹו ֶאת אֹוָתּה  - ִכּ
ִסיס  ָמה - אֹותֹו ָבּ ְנָשׁ

ִיּים.  ֵיּׁש, ַלְיּהּוִדים ָהֲאִמִתּ ֶשׁ
ָמה  ִיּים ֵיׁש ְנָשׁ ְלֵגִרים ֲאִמִתּ
ְיהּוִדית, ְוֵיׁש ָלֶהם ֶאת 

ֶקר,  ׁ ֵחם ֶנֶגד ַהֶשּ ַח ְלִהָלּ ַהֹכּ
מֹו  א התגיירו ְכּ לֹּ ה ֶשׁ ְוֵאֶלּ
ִריְך - ֵאין ָלֶהם.  ָצּ ֶשׁ

ּבֹואֹו ְוָנׁשּוב ֶאל ֱאלֵֹקינּו, 
ה ִלְסלֹוַח, ְוָכְך  י ִיְרֶבּ ִכּ
ַרֲחִמים! יַח ְבּ ָנִביא ְמִשׁ

עלון שבועי \ פרשת צו תשע“ט \ גליון מס‘ 25
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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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עלון שבועי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל
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ועד הצניעות דהתאחדות הקהילות להצלת עם ישראל
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ִניעּות - ִקיָנה כה‘ ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ

באתי להדגיש שהסוף מאד מאד קרוב ולהגיד 
שיש עברה אחת שמורידה את כל הדור.

 העברה הזאת מצויה בכל תחומי היהדות ומורידה את כל 
הרמה הרוחנית של האידישקייט [יהדות] של היום. - אם 

תגידו ''מה פתאום, איך זה יכול להיות שעברה אחת יש לה 
כל כך הרבה כח שלילי?'' אני עונה, שכל יהודי קיבל ציווי 
מה': ''קדושים תהיו'' [ויקרא יט]. ואם אנחנו לא קדושים, אז 

כל המצוות האחרות פסולות. יהודי טמא קודם כל צריך 
להוריד את הטומאה [''רחצו היזכו וגו''' (ישעיה א)]. - לפני 
כמה ימים הגיעה אזהרה גדולה לעם ישראל: רעידות 
האדמה. למה היה לנו כזה נס? ובכלל בזמן האחרון היו 
ניסים גלוים ענקיים בישראל. בשביל מה? כי הקב"ה מזהיר 
אותנו שהסוף מגיע ומי שרוצה להיגאל חייב לחזור בתשובה, 
לחזור לאמת. כי העולם שיהיה אחרי הגאולה השלימה יהיה 
עולם של אמת, ואדם שחי חיי שקר, לא יוכל לחיות 
בעולם כזה והוא יעלם מהבריאה ח"ו. - ולכן הקב"ה 

מזהיר אותנו עם כל מיני ניסים. ניסים גלוים שמראים שיש 
רק בורא עולם אחד והוא מלך מלכי המלכים. ואנחנו כולנו 
עבדים שלו, ועובדים שלו, ומשרתים שלו. זה ה''סטטוס'' 
שלנו, ואנחנו צריכים לשמוח עם הסטטוס הזה. הוא המלך, 
אנחנו משרתיו, ואנחנו חיים רק לעשות את רצונו. - ומה 

משמח אותנו? לעשות את רצונו. שישמח אותנו ויאהב אותנו. 
כי הוא הבורא, המלך הכל יכול שלנו, ושל כל הבריאה.

כל אדם, כל יהודי, אפילו כל גוי, יכול כבר לראות 
שאנחנו מגיעים לסוף, שהעולם הזה עם כל הגשמיות שלו, 
קורס. ושכל העולם מתכונן למלחמה, כולם, למלחמה ענקית. 
ברור גם שהטבע עובד נגדנו בצורה מפחידה ביותר, ואף אחד 
לא יודע מאיזה כיוון תבוא המכה הבאה, ה' ישמור עלינו. - 
הדבר ששנוא ביותר על הקב"ה, זה הפריצות ]'אלקיהם של 

אלו שונא זימה) סנהדרין קו) ומבואר בהרחבה במסילת ישרים 
פ''יא ע''ש היטב] אבל הרחוב החרדי נהפך לתערוכת אופנה 
של פריצות. זה נהפך למרכז קניות של בגדים לא צנועים. זה 
נהפך למראה גויי לגמרי [''ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך 

להצילך... ולא יראה בך ערות 
דבר ושב מאחריך'' (דברים כג 
[(- אם יגידו אלה שלבושות 
בפריצות: ''מה פתאום, זו 
הגזמה, אנחנו יודעות שאתן 

מהקיצוניות שהולכות עם כיסוי 
ראש, ''ַשאלים'', גרביים עבות 
ובגדים רחבים. אבל אנחנו 
יותר קדושות מכן, כי כולם 
מסתכלים עליכן כמו מוזרות, 
ואתן מושכות עין וזה לא 

צנוע. אבל אנחנו שמתלבשות 
בדיוק כמו הגויות, אפילו יותר 
יפות, אנחנו חלק של החברה. 
אף אחד לא מסתכל עלינו 
כמשונות, אנחנו ממש כמו 

כולן. עם הפאות היפות, שיותר 
יפות מהשיער של רוב הגויות, 
והבגדים האלגנטיים היפים 

שלנו, שממש עולים ביופים על 
האופנה הגויית. אנחנו ממש 

כמו הגוים, ולכן לא מסתכלים 
עלינו במיוחד. אנחנו לא 

שונים ומשונים''. - כן, נכון, 
אתן לא שונות ומשונות, אתן 
ממש כמו גויות. ולא רק 
המראה החיצוני, אלא גם 

בפנימיות כמו גויות שרודפות 
אחרי הבלי העולם הזה. 
אמנם עם כל ההידורים 

כביכול של היהודים, אבל 
זה כמו להלביש את עגל 

הזהב עם כיפה וציצית, - 
וזה מאד שנוא בשמים.
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הגיע הזמן להתכונן, רבותי, הגיע הזמן להתכונן! אתם 
מבינים?! הגיע הזמן! סוף סוף אחרי אלפי שנים - הגיע 
הזמן להתכונן, אבל באמת להתכונן, לא בצחוק, זה רציני 
ביותר. - אנחנו חייבים, חייבים, חייבים, חייבים להתכונן, 
להיות רציניים, להפסיק עם השטויות, לחזור להקב"ה. זה 

שטויות מה שאנחנו עושים יום יום, אנחנו לא מבינים איפה 
אנחנו אוחזים, אתם חושבים שאנחנו יהודים אמיתיים - אבל 

זה לא, זה כמו שאנחנו ילדים קטנים ומשחקים ִמשחקים 
שטותיים, ואנחנו לא מבוגרים, אנחנו רק ילדים קטנים. - 

אסור אסור אסור, כל פאה שזה כאילו שיער, אבל בדור הזה 
זה ממש נראה כמו שיער. אז מכסים את השיער שאסור 
לראות אותו עם שיער שמותר לראות אותו... אני שואל 
אתכם: זה נשמע הגיוני?!... הפאות של היום – הם יפות, 

ארוכות, ממש אי אפשר להבדיל. ובדרך כלל עם הפיאות של 
היום גם הולך בגדים לא-צנועים, אבל לא-סתם לא צנועים. 
אבל כולם מבולבלים, אומרים ש'הרבנים אמרו שזה בסדר'. כל 

בן אדם עם חצי מח יכול לראות שזה לא בסדר, אז איך 
אפשר להגיד שזה בסדר? מי יכול להחליט שזה בסדר? אבל 
אנחנו אומרים אחרי הרבה פוסקים ידועים שזה לא בסדר. 
שנהגי מוניות אומרים שהחרדיות של רח' רבי עקיבא הם 

יפהפיות, אז מה זה אומר? כנראה שהצניעות זה מה שמושך 
אותם...

ואתם אומרים: "לא! הקב"ה הוא הטוב, הוא לא יעשה כאלה 
את  לכם  להזכיר  רוצה  רק  ואני  ישראל!"  לעם  קשים  דברים 
המבול, את המבול אתם זוכרים? למדתם על זה? המבול, הקב"ה 
עשה את זה כי אנחנו לא היינו בסדר, העולם לא היה בסדר. 
ומי נשאר חי? רק משפחה אחת וכמה חיות מכל מין. אז מה? 
הקב"ה לא היה הטוב? הוא היה מעולה, הוא תיקן את הבעיות 
י  שלנו, של בני האדם. הוא תיקן אותנו, ואנחנו לא בסדר ['ִכּ
ְענּו...', מתוך תפילת וידוי של יוהכ"פ],  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָשׁ ֱאֶמת ָעִשׂ
הוא בסדר גמור, ומה עם המבול? המבול! אוי, אוי, אוי, זה היה 
משהו נורא! נורא! - אבל אחרי המבול היו עוד הרבה דברים, 
הרבה דברים. כשהרומאים הגיעו לישראל כמה מיליוני יהודים 
נרצחו, מה? אז ה' לא היה בסדר? הוא היה בסדר גמור, ואנחנו 
לא היינו בסדר, וגם עכשיו אנחנו לא בסדר, וה' הוא בסדר. 
והוא יציל את היהודים האמיתיים שיחזרו בתשובה, הקדושים, 
אבל את העולם של שקר הוא ימחוק לגמרי, זה לא יחזור עוד! 
ותמיד כשהוא תיקן את העולם-של-השקר זה חזר באיזו צורה, 
אבל עכשיו כשהוא ימחוק את זה, ואת כל השקרנים שעם זה, 
ישארו רק עם ישראל ועוד כמה גוים שנחשבים לטובים יותר 

יותר  שמאמינים בהקב"ה, אבל 
בגלל  וזה  ישארו.  לא  מזה 
בגלל  לא  הטוב,  הוא  שהקב"ה 
שהוא  בגלל  רחמן,  לא  שהוא 
טוב מאד, ובשביל זה הוא לא 
יתן לשקר לתפוס את העולם. - 
חצאית  ועם  חדשה,  להודעה 
סנטימטר  אולי  וקצרה,  צמודה 
עומדת,  כשהיא  לברך  מתחת 
וגרביים  צמודה  וחולצה 
עקבים  עם  ונעליים  שקופות, 
יכולים  אתם  גבוהים,  מאד 
לראות אותה 'קליפ קלאפ, קליפ 
המקדש?  לבית  מגיעה  קלאפ', 
חושבים  אתם  באמת  באמת? 
לראות כזה דבר? וזה לא משנה 
ולא  נותנת,  שהיא  צדקה  כמה 
אומרים  צדיקה  כמה  משנה 

שהיא, היא לא צדיקה!

זה עוד דבר קטן לעומת  אבל 
מה שקורה בעולם של החרדים 
היום. כל אלה שמשתפים פעולה 
שרוצים  האלה  הרשעים  עם 
את  בארץ-ישראל  פה  לגמור 
רוצים  שהם  וזה  היהדות, 
ולכל  לבית-יעקב  להיכנס 
של  האחרים  בתי-הספר 
החרדים, להכניס את השקר - 
זו  גדולה,  מאד  עבירה  זו 
עבירה ממש ענקית! וכל אלה 
לא ישארו, הם ערב רב! אלה 
ואלה  השקר,  את  שמכניסים 
זה  איתו,  פעולה  שמשתפים 
שקר! זה שקר! זה שקר! - 
בסוף!!!  תנצח  היא  והאמת 
יזכו  האמת  עם  אלו  ורק 

לעולם של משיח!
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צריכים לדעת שהקב"ה ציוה לנו: "קדושים תהיו" [ויקרא יט]. 
אלה שכל כך רצים אחרי עגל הזהב - אפילו שכביכול מתפללים 
טהרת  שומרים  תמיד  לא   - וכו'  תפילין  עם  ביום,  פעמים  שלוש 
המשפחה כמו שצריך. לא הייתם מאמינים כמה יהודים לא שומרים 
כמו שצריך, יהודים חרדים כביכול. זו סטירה נגד השמים, וזה מקלקל 
לדורי דורות. זה מקלקל את הקדושה של עם ישראל, והעולם החרדי 
מלא כאלה שעוברים על הדינים האלה. - ולא רק זה. קיימים בעולם 
היום מצבים שאף פעם לא היו. אפילו ילדים עם יצרים שאף פעם 
לא ראו, ובדור הזה יש. ויש גישה סלחנית כלפי כל אלה. בחורים 
בישיבות, מנוולים שממש לא צריכים להיות עם בנים אחרים בכלל. 
אבל יש גישה סלחנית כלפי הדברים האלה. אוי לנו. ברור שבעולם 
יש גישה סלחנית לזה, ובכלל הם מרימים דגל שהם כאלה, שהולכים 

נגד הקב"ה.
אבל ה' יחסל את כל אלה שעושים כאלה דברים. אבל זה דור 
של סלחנות כלפי הכל, כלפי הדברים המטונפים ביותר. אפילו בין 
החרדים, העיקר שיהיה שלום בית, לא משנה איזה טינופת יש. ולאף 
אחד, אולי למעט, יש אומץ לעמוד ולהגיד ''עד כאן''. - ובגלל זה 
הדור שלנו מטונף. לא כולם ב"ה, ולאלה שעדין נקיים, או רוצים 
להתנקות, תעשו תשובה עמוקה עם הרבה דמעות כדי לנקות את הלב 
ואת הגוף ותשמרו על כל הדינים והחוקים של הקב"ה בענין קדושה, 
ואולי זה יציל אתכם. - הסוף שלנו מגיע, הסוף של העולם הזה 
בצורתו הנוכחי. אלה שלא רוצים לדעת או שעיוורים, אני לא מקנא 
בכם. תפתחו עינים, תראו איך שהכל נופל לנו בכל הכיוונים. - תמחו 
נגד עברות ברורות ברחוב, וזה לא לשון הרע. אסור לתת ליהודים 
לעשות עברות ברחוב שכולם רואים [ראה שולחן ערוך או''ח סימן 
תרח] ולהוריד את כל עם ישראל, כמו שעושים בצניעות ובכל מיני 

דברים אחרים.
שאלה. אם רואים אשה לא צנועה, להגיד לה שזה לא צנוע? תשובה. 
גבר לא יגיד לאשה, לבעל של האשה כן. איש יכול להגיד לאיש. - 
ש. ואם יודעים שזה לא יעזור כלום, גם להוכיח אותם?  - ת. לא 
משנה, צריכים להוכיח. אף פעם לא יודעים מתי זה יכנס ללב. אבל 
בשבת  [כש''כ  זה  על  למשפט  נעמוד  אז  בכלל,  מוכיחים  לא  אם 
נד-נה]. - גאולה ורבי עקיבא, הם הרחובות המסוכנים ביותר בכל 
הארץ. בדיזינגורף יודעים שמסתובבים שם בבגדי ים, ולא הולכים 
לשם. אבל בגאולה חושבים שהן צדיקות. אוי ל''צדיקות'' שמסתובבות 
שם. - ש. איך להוכיח אותן?  - ת.. הסבתות שלכן דאגו להיות 
צנועות, כי הן רצו להיות קרובות לה'. מה הן היו אומרות לך? שאתן 
גויות פרוצות. - בגלל כל הבעיות בקדושה בתוך עם  נראות כמו 
ישראל יש הרבה ילדים שהמקור שלהם בספק גדול. אבל זה סוד ולא 
יודעים מי הם, כי בחוץ נראית משפחה רגילה, בנים ובנות רגילות. 

אבל אי אפשר לדעת, ויש הרבה טומאה בתוך עם ישראל. - יש 

יהודים חרדים כמו שצריך ובאמת 
עושים כל מאמץ להיות משפחות 
בית  יהיה  שהבית  ממש,  קדושות 
מקדש קטן. אבל לצערי הרב, יש 
זוגות צעירים [אפילו] בין החרדים 
שיש להם חוסר קשר עם קדושה, 
והרבה קשר עם טומאה. - הם לא 
ומה  טומאה  מה  בדיוק  מרגישים 
חשובה.  קדושה  למה  או  קדושה, 
רק חשוב להם את היצרים שלהם 
לא  הם  למלאות.  רוצים  שהם 
מקפידים על קדושה כמו שצריך, 
כמו  המשפחה  טהרת  על  ולא 
מיני  לכל  מביא  זה   - שצריך. 
דברים  מיני  וכל  אחרות  סטיות 
חזק  משפיע  שזה  וברור  איומים, 
על הדור הבא. אני מאוד מצטער 
לומר את הדברים האלה, אבל עם 
ישראל צריך לדעת. - כשפוסקים 
פעם  אחר  פעם  סלחנית  בצורה 
לנשים או גברים שקשרו קשר עם 
אחרים מחוץ לנישואין שלהם, או 
שפוסקים בצורה סלחנית לבחורים 
או  בקדושה,  סטיות  להם  שיש 
כמו  יחוד  על  מקפידים  שלא 
כמו  המשפחה  טהרת  שצריך, 
הקשה  לירידה  גורם  זה  שצריך, 
בכל  ישראל  לעם  שהייתה  ביותר 
מלחמת  לפני   - ההיסטוריה. 
ישראל  עם  השניה,  העולם 
ירד  ובאמריקה  באירופה 
אבל  איומה,  בצורה  ברוחניות 
חרדים  היו  ביותר,  החרדים 
צדיקים  היו  נקיים,  היו  ממש, 
וכו'. אבל היום קשה לדעת מי 
אומר  רק  אני   - למה.  שייך 
שהזמן קצר ורק השבים לה' 
בכל הלב – יהיה להם מקום 

בעולם של נצח!
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הדור שלנו, דור נמוך ביותר, בכל מיני נושאים, בעיקר בנושא 
הצניעות. זה ברור שהאחריות תמיד על הגבר לשמור על אשתו, 
שתהיה צנועה. שתצא מהבית לבושה צנוע בכיסוי ראש, לא 
ונעליים  וכהות,  עבות  גרביים  עם  רחבים,  בגדים  עם  פאה. 
שקטות ועדינות, ובלי תכשיטים ואיפור. - וגם הגבר עצמו 
חייב לשמור על הצניעות שלו. בהתנהגות שלו, במחשבות 
שלו, במעשים שלו, וגם לא ללכת במודה של הגברים החרדיים 
היום. במיוחד הצעירים שלובשים בגדים צמודים מאד, שהרבה 
ולשמור  העינים,  על  ולשמור  הגוף.  צורת  את  מראים  פעמים 
שהמשפחה בבית קדושים. - אם הגבר והאשה בונים יחד בית 
כמו בית מקדש קטן, הטומאה לא תיכנס ורק ידעו נחת 
רוחני וגשמי. מי שלא שומר על קדושה, הוא משאיר פתח ענק 
לקלקל את העולם הבא שלו, את השלמות הנצחית שלו [שזו 
מטרת חיינו] ואת העולם הבא של דורי דורות [שעתידים לצאת 
ממנו]. - ולכן עם ישראל, זה עוד לא מאוחר מידי. יש 
עוד מעט זמן לחזור בתשובה, לנקות את הנשמות שלנו מבפנים 
ומבחוץ ולהגיע לגאולה שלמה ולחיי נצח. - הקב''ה לקח את 
ממש  ממנו  ברחה  היא  אבל  כביכול,  אשה  בתור  ישראל  עם 
מתחת לחופה. היא ברחה לבין כל העמים ולכלכה את עצמה עם 
כל התרבויות שקר שלהם. ועכשיו, ברגע אחרון בהיסטוריה, הוא 
מוכן לקבל אותה בחזרה - בתנאי שהיא תעשה תשובה מלאה 

ותהיה נאמנה לו ולתורתו.
שאלה. איך על מצוה זו, אשר בלעדיה אני עלול להפסיד את 
השלמות הנצחית שלי, כמעט לא מדברים? - תשובה. לצערי 
הרב זו אחת העברות הגדולות ביותר של הדור שלנו, כל הקשור 
לצניעות וטהרת המשפחה. כל העולם טובע בחוסר צניעות 
והתשוקות סביב נושא זה. זה אחד האיסורים הכי ענקים שיש, 
 - דורות.  לדורי  הולכת  והטומאה  העברה  בעל  על  ומשפיע 
עברות אלה גרמו לחיסול של דור שלם, דור המבול [''כי 
השחית כל בשר וגו'''], והדור שלנו גם לא רחוק מסוף לא טוב. 
ישנם  זאת  כי בכל  כולם,  ישמור עלינו. אבל לא  ה'  לצערי, 
חרדים שמבינים את החשיבות של חיי תורה וטהרת המשפחה 
כמו שצריך. אבל היום עם הרוח הליברלית הפתוחה שלצערי 
הרב נכנסה גם לעולם החרדי, ודרישות התורה טושטשו ונהיו לא 
ברורים. - בעולם החילוני והגויי זה ממש דור המבול. 
המנהיגים שלנו, הרבה פעמים, פשוט יודעים שלא ישמעו להם, 
המשפחה  טהרת  לשמור  כולם  על  חזק  לרדת  יתחילו  שאם 
וצניעות כמו שצריך, אז יאבדו את הקהילה שלהם. לכן גם הם 
מורידים את הדרישות, או בכלל לא מתעסקים עם זה וזה מביא 
אלה   - לנו.  אוי  אוי,  אוי,  כמעט.  עתיד  חסר  דור  לנו 

ששומרים בנושא זה ומשתדלים מאד להוציא את הטומאה 

בית  ולעשות  ומהחיים,  מהלב 
בכל  טהרה  של  קדושה,  של 
נושא, אלה ינצלו, והשאר ... - 
זה המסר האחרון כשאנחנו 
שלנו  המצב  הזה.  במצב 
הקרוב.  בעתיד  מאד  ישתנה 
משתנה  העולם  של  המצב 
משנה  לא  זה  הבזק.  במהירות 
והרחוב  לרחוב  יוצאים  שאתם 
האוטובוס  דבר,  אותו  נשאר 
אבל  וכו'.  מוניות  יש  מגיע, 
מתחת לכל זה, יש שינוי עצום, 
את  נפתח  אחד  יום  ואנחנו 
העולם  את  נכיר  ולא  העינים 
שלנו. - באמת הזמן קצר. רק 
שהזמן  ותדעו  מסביב  תסתכלו 
מי להישען  לנו על  ואין  קצר, 
רק על הקב"ה, אבינו שבשמים. 
ואין לנו שום תקווה, רק אתו, 
ואי אפשר לסמוך על שום דבר, 
ועל שום בן אדם, רק עליו. - 

אז בבקשה עם ישראל, 

החתן מחכה לך, תחזרי. 
החופה מוכנה, מסדר 
הקידושין הגיע, רק 

הכלה חסרה.
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הסוף  זה  שעכשיו  והבנתי  עצום,  פחד  הרגשתי  כשהתעוררתי 
והמלחמה הקרובה תהיה המלחמה הקשה והגורלית ביותר שספגה 
יודעים באיזה  ארץ ישראל!!! - עם ישראל היקר! אנחנו לא 
סכנה אנחנו נמצאים, והמלחמה ממש מתחילה כעת חיה, והפעם 
זה לא יהיה משהו קטן כמו צוק איתן או עמוד ענן, ולא מלחמת 
לבנון! - זה יהיה כמו מלחמת יום הכפור, כמו ששת הימים!!! 
כן ממש יותר גרוע רחמנא ליצלן! - יבואו מכל הצדדים, יהיה 
סכינים  עם  מחבלים  עבר....  מכל  מטוסים  טילים,  של  גשם 
ארוכים מכל עבר וכל פינה עם דם בעינים מוכנים לשחוט כל 
מה שזז... - ובמיוחד מי שלא קדוש או לא צנועה.... רק יראי 
ה' והקדושים באמת יזכו להרים עינים לשמיים ולזעוק את זעקת 
צ'אנס,  כבר  להם  יהיה  לא   – השאר   – משיח  לידת  חבלי 
ההזדמנות שלכם חולפת, מי הפתי שלא יקח את העניין הזה 

ברצינות????

כל שניה יהיה פיצוץ מפחיד, לא רק מפחיד, אלא קוטל והרסני, 
רחמים!!!! - כל רגע יהיה התלקחות, כל רגע יהיה אסון חדש!!! 
אין  כי  היקרים!!!  ישראל  בני  הזהירו אתכם  אל תאמרו שלא 
ובנות  בני  והתעוררו  עורו  תחילה!!!  מזהירים  אלא  עונשים 
ישראל!!!! - כל בית עכשיו על הכוונת..... - עכשיו "כביכול" 
הכל בסדר, השמש זורחת, הציפורים מצייצות ושרות, אנשים 
קמים בבוקר שמחים כביכול, רצים לעבודה או לבית הכנסת 
אנשים  וישיבות,  ספר  ולבתי  לגן  הולכים  הילדים  ולכולל, 
מרווחים כסף קונים מוכרים, חיים את החיים.. הגשם לא יורד.... 
האוטובוס מגיע..... - אבל יהודי יקר, אם משהו בפנים אומר 
לך שהכל הולך להשתנות בקרוב, אתה בהחלט צודק!!! - הכל 
יצא מתחת שליטה...... כשהקב"ה ילחץ על הכפתור האדום - 
זה  את  לא  או  השקר  עם  להמשיך  הסיפור,  נגמר  שלום!  אז 
תחליטו אתם, אבל אולי (והאולי הזה הוא משהו גדול) זה קצת 
מאוחר מדי!!! - אל מי תנוסו לעזרה, אל מי תברחו??? בבוא 
יום הדין, יום חיסול החשבונות, יום צרה ועברה ומהומה!!! יום 
שיחזור  מי  רק  אותו,  אענה  אני  בשמי  שיקרא  מי  רק  אשר 
בתשובה בלב שלם - ישרוד!!! - הסוד מתגלה כי כל יהודיה 
שלבושה בצניעות אמיתית כפי ההלכה – בוראת כל רגע וכל 
שניה מלאכי קדוש שמסובבים אותה ומגנים עליה, ונותנים לה 
כשאת  להפך  ושלום  וחס   - הצרות.....  מכל  והצלה  שמירה 
כל  ועם  ש...  הקצרה  והחצאית  המפוארת  הפאה  עם  הולכת 
הבושם והאיפור והתכשיטים ברשות הרבים, את בוראת כל רגע 
מלאכי חבלה, וככה מסובבים ומקיפים אותך מאות מאות מחנות 
של מלאכי חבלה, שיונקים את כל השפע והקדושה ממך, ומחכים 
לכל הזדמנות לטרוף אותך ולשסע אותך לגזרים, רק מרחמי ה' 

את עדיין בחיים!!!

האלו  המלאכים  עכשיו  אבל 
יתלבשו בגוף של מחבלים, וכל 
פרוצה  אשה  שיראה  מחבל 
וירוץ  וזעם  כעס  אש  ירגיש 
לתקוף אותה חס ושלום!!! - כל 
זה  נכשל  ראיה אסורה שיהודי 
בורא מלאך משחית מלא עינים, 
לנקום  רוצה  והוא  עינים  מלא 
אותו  לאכול  אותו  שיצר  במי 
זאת,  כל  גורמת  ומי   - חי!!! 
בחוסר  שהלכה  יהודיה  אותה 
וכן  שהוא!!!!  סוג  מכל  צניעות 
בוראת  ככה  שהולכת  רגע  כל 
עוד מלאך כזה ועוד מלאך, עד 
שיש לה אוסף לא קטן.... - וכן 
את  שומר  שלא  יהודי  כל 
כל  והברית,  והמחשבה  העינים 
מה  כל  על  קדוש  שלא  יהודי 
שזה אומר.... - אם הוא תינוק 
שנשבה – יש לו עוד תקנה, הוא 
לא ידע כלום, אבל מי שקרא 
ושנה ולמד גם גמרא – לו אין 

כבר תירוצים!!!
כל   - טובה  במדה  להפך  וכן 
עכשיו  נפשה  שמוסרת  יהודיה 
דווקא  הכל  למרות  והולכת 
בצניעות אמיתית מגינה על עם 
ישראל!!! לא רק על עצמה.... 
- מלך המשיח הולך להתגלות, 
רק   - לראותו???  יזכה  ומי 
 – ברע  מראות  עיני  השומר 
באמת  שצנועה  מי  יזכה,רק 
תזכה – תשכחו מזה לקבל פני 
לא  אם  הפאה,  עם  משיח 
תחזרו עכשיו אולי לא תהיו 
שם כדי לספר את הסיפור.... 
עת  מהגלות,  יציאה  עת   -
עת  תועות,  נשמות  להציל 
העולם,  מן  רשעים  לקצץ 
עת הזמיר הגיע וקול התור 

נשמע בארצנו!!!!!!!!
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ִניעּות - ִקיָנה ל‘ ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ
בואו נעשה תשובה כולנו באהבה גדולה לה' יתברך - וככה נקבל משיח 

ברחמים ושמחה תיכף ומיד ממש
כי אתם לא תחיו ככה! אם אתם רוצים לחיות לנצח – תורידו את השקר 
לגמרי. ולא משנה כמה צדקה אתם נותנים – אתם לא תוכלו להיכנס לגן 
עדן בשום פנים ואופן, כי מה שאתם עושים, זה מעורר, לא רק אצלכם, 
אלא גם אצל אחרים – רצון לעבירות, וזה אסור! - העולם היום – הכל 
מבוסס על תשוקה, לא על אהבה. מה זאת אהבה? לאהוב בן אדם אחר 
– זה שיהיה אכפת לנו ממנו, שאנחנו ניתן לו, נעזור לו, נהיה איתו כשהוא 
יותר  שלו  החיים  את  לעשות  ונשתדל  חלש,  כשהוא  אותו  נחזק  חלש, 
טובים, כי אנחנו אוהבים אותו, ויש לנו לב אליו. האהבה אצלכם – זה 
רק תשוקה, זה רק אהבה של הגוים, וזה לא יביא אתכם לגאולה שלמה, 
ואל  עולם הבא.  אין  בלי העולם הבא,  למוות  למוות,  יביא אתכם  זה 
תשכחו את זה, כי אף אחד לא רוצה להגיד לכם את זה, כי כל הרבנים 
מקבלים כסף מאנשים כמוכם, והם צריכים להתחנף אליכם, ו'חס ושלום', 
הם לא יגידו את האמת. אבל זה יצא לגמרי משליטה, יש עבירות בין 
החרדים – ה' ישמור, כמו הגוים בדיוק. זה לא יעזור לכם כלום – רק 
תשובה, להוריד את הפאה-הנכרית, לשים מטפחת שמכסה גם את הצוואר, 
רחבים  בבגדים  להתלבש  האיפור,  את  להחזיר  ולא  הפנים  את  לרחוץ 
גשמית,  פשטות  בפשטות,  הילדים  את  ולגדל  וכו',  וארוכים, 
והרבה-הרבה-הרבה לימוד תורה וקיום-מצוות. זו הקירבה שלנו אל ה', 
וזה מה שה' רוצה מאיתנו. הוא גם זה שנתן לנו את השטן בשביל למשוך 
אותנו, למשוך אותנו אל היצה"ר שאנחנו בעצמנו הכנסנו אל תוך עצמנו.

האדם הראשון הכניס לתוך עצמו את היצה"ר לתוך המח שלו, לתוך הלב 
שלו, לתוך הגוף שלו. ואנחנו, במשך כל הדורות – העבודה שלנו היתה 
להוציא את זה, להוציא את זה לתמיד. אבל נכשלנו, לא הוצאנו את זה 
לתמיד. היו מעטים שעשו את זה. והיהודים האמיתיים עכשיו זה מה שהם 
יעשו, הם יוציאו את היצה"ר מתוך הגוף שלהם, מתוך המח, הלב והרצון. 
ואלה יקבלו משיח צדקנו, אלה שעובדים על זה חזק מאד. אמנם יש גם 
נשמות יהודיות אמיתיות שאין להם כח עדיין לעשות את זה, אז ה' יתן 
להם, מכות עד שהם יעשו את זה, עד שהם יבינו שיש רק דרך אחת, 
וזה: דרך ה'. - יהודים! תסתכלו על הישיבות שלכם, אפשר לבכות. אתם 
כל כך גאים שכ"כ הרבה ילדים לומדים תורה, אבל בואו נסתכל טוב 
בפנים, ונראה כמה השפעה של הגוים יש בפנים, וכמה בחורים לא תמיד 
מדברים על דברים שזה מותר בכלל לדבר עליהם, ובכלל למה ְלבחור 
בכלל יש לו איזה כיוון כזה, במיוחד במקומות כמו באמריקה. יש אמנם 
בחורים טובים עדיין, אבל הם מעטים מאד, וההשפעה של ההורים שלהם, 
ועם הקשר שלהם שכ"כ הדוק עם הגשמיות, יחד עם העה"ז של העגה"ז 

– זה מקלקל את כולם.
ברוך ה', עוד נולדים הרבה ילדים יחסית, אבל בדור הזה כבר עושים 
קיצוץ, יכול להיות במשפחה 13, 14, 15 ילדים, אבל בד"כ זה לא ככה, 
בד"כ יש לנו כל מיני היתרים לעצור את זה. מה אתם חושבים, למה כ"כ 
הרבה זמן אין לנו משיח? רק בגלל זה (נדה י"ג:), ואנחנו היהודים – לא 
למדנו, לא למדנו, לא למדנו מהשואה, לא למדנו. ה' לימד לקח את יהודי 
אירופה, ונתן לרשעים הכי גדולים לעשות איתם מה שהם רוצים, ואנחנו 
רואים איך הם חושבים על היהודים, מה הגוי יכול לעשות. אבל בזאת 
הוא הציל אותם, כי רוב היהודים הלכו למוות עם 'שמע ישראל', וזה 
הציל אותם, הם חזרו בתשובה, אבל הדור הזה – ה' לא רוצה לחסל 
אותם, גם את הדור של השואה הוא לא רצה, אבל אם הם היו ממשיכים 
עם דרך-החיים שלהם, כשרוב היהודים לפני מלחמת העולם השניה היו 
מחללי-שבת, אז מה היה נשאר מהיהדות? כלום! - ועכשיו - לא נעשה 
את הטעות, נחזור בתשובה, עכשיו, לפני שמתחילות הצרות הגדולות, כדי 
שתוכלו להמשיך לחיות, להמשיך לחיות לא רק בעוה"ז, אלא גם בעולם 

הבא.
לחשבונות  לסוף,  מגיעים  אנחנו 
האחרונים, אתם מבינים או שאתם 
לא מבינים? עוד מעט – יהיו עוד 
סימנים, העולם ירעד, ואתם, אני 
שעומד  מה  תתפסו  שאתם  מקוה 
להיות, ובאיזו סכנה אתם קיימים, 
שבאופן טבעי אף אחד לא צריך 
יעשה  ה'  אבל  זה.  אחרי  לחיות 
ובמיוחד בא"י. אתם  ניסים,  ניסי 
לא  זה  מבינים?  אתם  שומעים? 
תרוצו  ואל  אמת.  זו  שטויות, 
מפחידים  בוכיים:  שלכם  לרבנים 
נכון,  אותנו!...  מפחידים  אותנו! 
זו האמת!  כי  אני מפחיד אתכם, 
ואם יש רב שאומר שזה לא אמת, 
אז תחפשו רב אחר, כי זו האמת. 
סימנים  סימנים,  לנו  נותן  וה'   -
עוד  יהיו  והשבוע  סימנים,  אחרי 
סימנים, וכבר יש, ואחרי זה יהיו 
סימנים ענקיים עד פסח, עד פסח 
אני לא יודע מה שיהיה, אבל יהיה 

קשה מאד.
אני מבקש מעם ישראל, העם הכי 
אהוב על הקב"ה, העם שה' ברא 
את כל העולם הזה רק בשבילו, כי 
רק העם היהודי יכול להוציא את 
את  לו  יש  כי  מעצמו,  היצה"ר 
התורה, ויש לו את המצוות לעזור 
לו. אבל יש לו גם משהו בפנים, 
את  לקחת  שיכולה  נצחית  נשמה 
היצה"ר ולהעיף אותו מהד' אמות 
שלו, ולא לתת לו לחזור. וזה כל 
התכלית של העוה"ז, מן האדה"ר 
והוא  השטן,  שהוא  והנחש, 
ועד  הזה,  היום  עד  היצה"ר, 
הגאולה השלמה. אתם מבינים? זה 
שאנחנו  סתם  לא  זה  סתם,  לא 
בכדי  יהודים  אנחנו  יהודים, 
להוציא את היצה"ר ָלֶנַצח מתוך 
עצמנו. ומאחר שאנחנו הדור הכי 
הולכים  היינו  שאם  כך  נמוך, 
עוד טיפה - היינו נעלמים – אז 
זה הזמן להוציא אותו, להעיף 
אותו, ולא לתת לו לחזור. ועם 
זה אנחנו קונים את הנצח, את 
ה'  ימלוך   - שלנו.  הנצח 
לדור  ציון  אלקיך  לעולם 

ודור הללויה!
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 בזמן האחרון יש בין החרדים ויכוח גדול – האם לתת הכשר 
שבאמת  או   – שבפאה  בשער  זרה,  עבודה  שאין  לפאות 
אי-אפשר לדעת בשום צורה אם יש בזה שער הודי – שזה 

נחשב לע"ז.
יש רבנים שאומרים שאפשר לבדוק את זה ולדעת אם הפאה 
'כשרה' – זאת אומרת נקיה מהשער שההודים מקריבים לע"ז 
שלהם, ומצד שני, יש גם רבנים חשובים מאד שאומרים: אפילו 
בהחלט  אסור  אזי   – ע"ז  שיש  קטן  הכי  הכי  ספק  יש  אם 
להשתמש בזה. - ויש צד אחד שמדלגים על זה – ודאי בכוונה, 
כי איך שלא יהיה – הפאה לא כשרה, וצדקניות לא הולכות עם 
זה. - הבעיה הכי גדולה חוץ מע"ז – זו שהפאה היא "טריפה" 
מבחינת הקדושה. - האשה הנשואה מכסה את הראש כי היא 
צריכה לכסות את השער, אבל אם היא מכסה את השער עם 
שער,אז מה זה אומר? טכנית - היא כיסתה את ראשה, אבל 
באמת היא עושה את עצמה יותר יפה ויותר מושכת, במיוחד 
עם הפאות של היום, עם השער האמיתי, שרק מומחים יכולים 
לדעת אם זו פאה. ברוב המקרים זה מוסיף יופי חיצוני לאשה 

שלובשת את זה.
הפאה של היום עברה כל גבול בהשתדלותם של היצרנים למכור 
פאה שנראית ממש כמו ש ע ר האשה שלובשת את זה, ומגיעים 
למחירים של שבעת אלפים שקל, חמש-עשרה אלף שקל, ואף 
יותר. ויש בחורות שמרגישות שצריכות להתחתן עם שתי פאות 
לפחות – וזה פשוט לחץ כספי על האוכלוסיה, וקלקול טוטאלי 
של האשה החרדית אשר צריכה להיות בדמותה של רחל אמנו. 
- אבל לא רוצים להיראות כמו רחל אמנו, רוצות להיראות כמו 
שחקנית קולנוע או דוגמנית, וזה קלקול עצום בעם-ישראל. - 
הצדיקות מהדורות הקודמים הלכו עם פאות פשוטות שנראו כמו 
קש, והנשים של היום הנותנות לעצמן היתר ללכת עם הפאות 
גורמות   – הקודמים  מהדורות  ההם  הצדיקות  בגלל  היום  של 
לצדיקות האלה סבל מעל ומעבר. - העולם החרדי שלנו נהפך 
לתצוגת אופנה. התבלבלנו עד כדי כך שהרבה יהודים בטוחים 
היום שזו היא צניעות, אבל שיהיה ברור – מי שרוצה להגיע 
לעולם הבא, מי שרוצה באמת לקבל משיח – צריכה לשאוף 

להיות בדמות של רחל אימנו ולא בדמות של אשת-רחוב.
כל יהודיה חרדית יודעת מי זו רחל אימנו, והיא צריכה לשנות 
את החיים שלה, ואת הלבוש שלה, ואת הערכים שלה כאשה 
יהודיה ולחזור לאמת. והבעלים - גם הם צריכים לדרוש את 
זה. וחייבים לחנך את הילדות לזה – לצניעות אמיתית כמו 
יהודיה  ללב של  נוגעות  לא  המילים שלי  ואם  פעם.  שהיתה 
אמיתית - אז כנראה שמשהו לא בסדר. - נשים צדקניות, אני 
מבקש מכן עם כל הלב, עם כל המהות שלי – לחזור לדמות 

של אשה יהודיה אמיתית.

מאז  הדור  גדולי  הרבה  היו 
נשים התחילו ללכת  שכאשר 
עם פאה נכרית שהתנגדו לזה, 
וגם  חזק,  מאד  לזה  התנגדו 
לזה  מתנגדים  שלנו  בדור 
אי   - הדור.  גדולי  הרבה 
נגד  להילחם  שלא  אפשר 
אנחנו  אם  הנכרית  הפאה 
שרוצים  מאמינים  יהודים 
להיות עובדי ה'. - אי אפשר 
עם  וללכת  ה'  עובדי  להיות 
היום.  של  המגונדר  הלבוש 
אבל   – הפאה  רק  לא  וזה 
חוסר  את  משלימה  הפאה 
הצניעות. - איך אפשר להגיד 
של  דמות  שזו 
'אידישע-מאמע'?!... זו דמות 
ובעל   - עגל-הזהב!  של 
שלא  ואשה  לזה  שמסכים 
 – קדושה  זה  מה  מבינה 
הנשמה היהודית שלהם בסימן 

- שאלה.
בין  זימה  מלא  שלנו  הדור 
מלא  שלנו  הדור  החרדים. 
ואדומים  ועמלקים  ערב-רב 
שהצליחו להדביק את עצמם 
לעם-ישראל, אבל כל נשמה 
הלכלוך  נגד  תילחם  יהודית 
לקדושה  להגיע  ותנסה  הזה 
ישראל,  עם   - אמיתית. 
את  תצילו   – ונשים  גברים 
הבנים  גם  שלכם,  הילדים 
וגם הבנות, תחזרו לצניעות 
האבות  של  ולקדושה 
בלי  כי   – שלנו  והאמהות 
זה לא תהיה כניסה לעולם 
ומעבר  משיח,  של  הבא 

לזה – לעולם הנצח.
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ִניעּות - ִקיָנה לב‘ ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ

ָרֵאל, ְיֻכּנּו,  ם ִיְשׂ ֵשׁ ר ְבּ ית ַיֲעֹקב ַוֲאֶשׁ ְמעּו ֵאַלי ֵבּ  ִשׁ
ו  ו, ֵעָשׂ ית ֵעָשׂ א ֵבּ ית ַיֲעֹקב? ֶאָלּ ֲהלֹא ְלֶזה ִיְקָרא ֵבּ
ְייָקא  ִתיב, ֶקִרי ָדּ ו ְקִרי ְולֹא ְכּ ית ֵעָשׂ ו, ֵבּ ֲעָמֵלק ֵעָשׂ
ה' המוותה  ֵעיֵני  ְבּ ָיָקר  ִמֶזּה.  א  ָבּ ֶקִרי  ַגם  ְפּ ל  ָכּ ֶשׁ
דֹוׁש  ַהָקּ ְמַדְקֵדק  ִאיָתם   - ַהֲחִסיָדיו  י  ִכּ ַלֲחִסיָדיו, 
ל  ָעָרה ֶשׁ ָעָרה? ְשׂ ַעָרה, ֵאיֶזה ְשׂ ׂ חּוט ַהְשּ רּוְך הּוא ְכּ ָבּ
ַעל  ֶשׁ ִזיַע"א  ְך  ָשׂ ָהַרב  ָמָרן  יָלה  ִגּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ ה,  ׁ ָהִאָשּ
ה ִעם ֵפָאה נוכרית ֵיֵרד טיל ַעל  ׁ ל ִאָשּ ָעָרה ֶשׁ הְשׂ
ַגּע  י לֹא ָיֹכל לֹו, ַוִיּ ָרֵאל ְוָהעֹוָלם, ַוַיְּרא ִכּ ֶאֶרץ ִיְשׂ
יָלה ֹראׁש  ר ִגּ ֲאֶשׁ ה ֶעְרָוה, ַכּ ׁ ִאָשּ ֶיֶרְך ַיֲעֹקב, ׁשֹוק ְבּ ְבּ
ה ִעם ֵפָאה ָנְכִרית ֶזה ַעל הכוונת  ׁ ל ִאָשּ ָכּ הדאעש,ֶשׁ
ל דאעש... ֶזהּו... ֵיׁש ָלֶהם ַגּם ֲחִפירֹות  ל ֵהִטיל ֶשׁ ֶשׁ
הּוא  ַרק, ֶשׁ ְבֵני ְבּ ְמֻיָחד ִבּ ָרֵאל, ִבּ ֶאֶרץ ִיְשׂ ה ְבּ ָנּ ָכל ִפּ ְבּ
ַחט  ר ִיְשׁ ֹקט ַעד ֲאֶשׁ הּוא לֹא ָינּוַח ְולֹא ִיְשׁ ע ֶשׁ ַבּ ִנְשׁ
ה ִעם ֵפָאה ָנְכִרית ְוׁשֹוַקִים ְמֻגּלֹות ּוְבֶצַבע  ׁ ל ִאָשּ ָכּ

ר ִלְבֹרר ֶאת ֶזה.... ָהעֹור, ַוֲאֶשׁ

ז ַעל גימטריות. לקדוש ברוך הוא ִנְמָאס  ֵאין ְזַמן ְלַבְזֵבּ
ִלי, הּוא  יָלה  ִגּ ָידּוַע  ל  ְמֻקָבּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ ל הגימטריות,  ִמָכּ
אּוָלה, ְולֹא  ָאַמר גימטריה ַעל ַהְגּ ל ִמי ֶשׁ ע ֶאת ָכּ ִיְתַבּ
ב"ה ְבַכַעס ָאֹים ְונֹוָרא  ִריצּות, ַהַקּ הּו ֶנֶגד ַהְפּ ׁ ָאַמר ַמֶשּ
ְלִמי  ִיְסַלח  לֹא  הּוא  ּבּול,  ַהַמּ ּדֹור  ֵמָאז  ָהָיה  א  לֹּ ֶשׁ
ה,  ָרֵאל ׂשֹוֵנא ִזָמּ ל ִיְשׂ ים, ֱאלֵֹהיֶהם ֶשׁ ֶהְחִטיא ֶאת ָהַרִבּ ֶשׁ
ל  י הּוא קֹוֶדׁש קֹוֶדׁש קֹוֶדׁש, הּוא ֵאׁש אֹוְכָלה, ַעל ַהֹכּ ִכּ
ר  תּוב, ֶאְפָשׁ ל ָכּ ב"ה מאריך ַאּפֹו חּוץ ֵמַהְזּנּות, ַהֹכּ ַהַקּ
ל ֶרַגע  קֹורֹות, ָכּ ַקּלּות, ֵאין ְזַמן ְלָהִביא ֶאת ַהְמּ ְלָבֵרר ְבּ
ָרֵאל, יתבעו ֶאת  יל ֶאת ַעם ִיְשׂ הּו ְלַהִצּ ׁ ים ַמֶשּ א עֹוִשׂ לֹּ ֶשׁ

ְך!!! ַפּ ְשׁ ִנּ ם ֶשׁ ת ָדּ ל ִטַפּ ל ֶאָחד ַעל ָכּ ָכּ

ל  ָכּ את  ָידֹון  ב"ה  ַהַקּ
שופטיו  ָהָעם  י  ָראֵשׁ
ם  ֶתּ ִחיִכּ ומנהיגיו: 
לֹא  ֲאָבל   - ְלתֹוָרִתי 
ִמי  ְלַמְלכּוִתי,  חיכתים 
ִכיָנה  ׁ ֶזה ַמְלכּות? ֶזה ַהְשּ
ִכיָנה  ׁ ַהְשּ ה?  דֹוָשׁ ַהְקּ
ת  ֶשׁ ֶלּ ִמְתַפּ ו  ַעְכָשׁ
ִכי  ֶבּ ּבֹוָכה  ֲעַפר....  ַבּ
ֶניָה  ָבּ ַעל  ְמרּוִרים  ַתּ
ֵאיֶנּנּו!!!  י  ִכּ ּוְבנֹוֶתיָה 
ְיכֹוָלה  לֹא  ִהיא  ֲאָבל 
חּוץ  לּום  ְכּ ַלֲעׂשֹות 
ֶאָחד  ַאף  י  ִכּ ְבּכֹות,  ִמִלּ
י  ִכּ קֹוָלּה,  ְבּ ׁשֹוֵמַע  לֹא 
ִלְגֶבֶרת  ָתה  ְלּ ִהְתַגּ ִהיא 
ַמה  ָלּה  ְוָאְמָרה  ָרה  ָשׂ
ל  ְוַהֹכּ ִלְהיֹות  הֹוֵלְך 
ִמיָלה  ְבּ ִמיָלה  ִיְתַקֵיּם 
ׁשּוָבה  ה ְתּ ִאם לֹא ַנֲעֶשׂ
ִמַיּד. ובזכות התשובה 
ניגאל מיד ממש אמן.
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ר ָנַתן ה' לֹו ְלָעם,  ית ַיֲעֹקב ֲאֶשׁ ְמעּו ֵאַלי ֵבּ ִשׁ
ה-70  ל  ִמָכּ ְלָעם,  לֹו  ֶכם  ָבּ ה'  ַחר  ָבּ ה  ִהֵנּ
ם  ּוְנַפְלֶתּ ִחיתּון,  ְשׁ ַתּ ֵחת  ַהְשׁ ם  ְוַאֶתּ ֻאּמֹות, 
ְיִריָדה, אֹוי  ֵאין ַאֲחֶריָה  ׁ ֶשּ ְחּתֹוָנה,  יִריָדה ַהַתּ ִבּ
ם, ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף, קּום  י ְנַפְלֶתּ ָלֵכן, אֹוי ִכּ

ָרכֹות ד:), ָרֵאל! (ָעמֹוס ה, ב - ְבּ תּולֹת ִיְשׂ ְבּ

אֹות הנוכריות,  ׁשּובֹו ֵאַלי ְוָאׁשּוָבה ֲאֵליֶכם, אֹוי ִלי ַעל ַהֵפּ
ָרֵאל! ַעל החצאיות  ֶבר ַעם ִיְשׂ ְבִרי, ַעל ֶשׁ אֹוי ִלי ַעל ִשׁ
בגרביים  הֹוְלכֹות  ר  ַוֲאֶשׁ האברכים,  ְנׁשֹות  ל  ֶשׁ ָצרֹות  ַהְקּ
ר ְלַהְבִחין, ִאם  ִאי ֶאְפָשׁ ֶצַבע ָהֶרֶגל, אֹו שקופות, ַעד ֶשׁ ְבּ

ִים.... אֹוי אֹוי אֹוי ְרַבּ ׁש אֹו ַגּ ֶזה ָהֶרֶגל ַמָמּ

ּוֵבית  אֹוי  אֹוי  אֹוי  זֹו???  ָכּ ִליִריָדה  ם  ְנַפְלֶתּ ֵאיְך 
ִים,  ַמּ ַכּ ָמעֹות  ְדּ ָכה  ְפּ ְוֶאְשׁ ה,  ֶאְבֶכּ ִכי  ְבּ אֹוי  ַיֲעֹקב, 
ְמעּו ֵאַלי ְנׁשֹות  ית ַיֲעֹקב, אּוַלי ִיְשׁ ְמעּו ֵבּ אּוַלי ִיְשׁ
י,  ָרֵאל, אֹוי ִלי ֲאָהּה ָעַלי, ֲאָהּה ַעל ַנְפִשׁ ואברכי ִיְשׂ
ִסּבֹות ְטַראִגֹיות, ֵמֶהם  ָרֵאל, ְבּ חּורֹות ִיְשׂ חּוֵרי ּוַבּ ַעל ְבּ
ָרִכים, אֹוי לי ָצרֹות  חֹוִלים, ֵמֶהם ֵמתּו בתאונות ְדּ
ְוַאְלָמנֹות,  ְיתֹוִמים  ,ַעל  מתחדשות  ּוְגֵזרֹות  ַרּבֹות 
ֹחֶסר  ֲעוֹון  ַבּ ֶזה  ל  ָכּ ַנֲעִנים,  ְוֵאיָנם  ּצֹוֲעִקים  ֶשׁ
ת לֹג.), אֹוי  ָבּ ָרֵאל (ראה ַשׁ נֹות ִיְשׂ ל ְבּ ִניעּות, ֶשׁ ַהְצּ
ה  דֹוָשׁ ר ְצִריכֹות ִלְהיֹות ָסֶמל ַהְקּ ָרֵאל, ֲאֶשׁ נֹות ִיְשׂ ְבּ
מֹוִכיַח  ְוֵאין  ֵדׁשֹות,  ַהְקּ מֹו  ְכּ הֹוְלכֹות  ִניעּות,  ְוַהְצּ
ׁש, ְוֵאין  ׁש ְמֻקָדּ ם עֹוִנים ַאֲחֵריֶהן – ְמֻקָדּ ְמַעט, כּוָלּ ִכּ

א ֹקֶדׁש!!! (ֹזנֹות). ֶזה ָקדֹוׁש ֶאָלּ

ל ַהַאסֹונֹות  ם ַעל ָכּ ִמי ָאָשׁ
ֵאּלּו  ֹאָתם  ַרק  נּו???  ָלּ ֶשׁ
א  לֹּ ֶשׁ ַנַהגֹות  ּוִמְתּ הֹוְלכֹות  ֶשׁ

ְצִניעּות! אֹוי אֹוי אֹוי! ִבּ
י,  ַעִמּ ֶבר  ֶשׁ ַעל  ִלי  אֹוי 
ְדִלי ַמִים,  ּפֹוְך ִכּ ָמעֹות ֶאְשׁ ְדּ
ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ואוכיחה 
ַלֲעׂשֹות  ְזּכּו  ִתּ אּוַלי 
ן,  ֵכּ ִמִמּ א  ָאָנּ אֹוי  ׁשּוָבה,  ְתּ
ַהְיָקרֹות  ָרֵאל  ִיְשׂ נֹות  ְבּ
ׁשּובּו  ׁשּובּו  והאברכים, 
ֶזה,  י  ִכּ ֵלָמה!  ְשׁ ְתׁשּוָבה  ִבּ
הכרטיס  הּוא  ֶזה  ְוַרק 
יַח,  ִשׁ ַהָמּ ִלימֹות  ִניָסה  ְכּ
א,  ׁש ְועֹוָלם ַהָבּ ְקָדּ ּוֵבית ַהִמּ
ּוִבְזכּות  אֹוי!  אֹוי  אֹוי 
יַח,  ְמִשׁ ָיבֹוא   - ׁשּוָבה  ַהְתּ

י ֵעת ְלֶחְנָנּה! ִכּ
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?
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ִניעּות - ִקיָנה לד‘ ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ

למנוע את השואה הבאה
כל הצרות באות בגלל חוסר הצניעות, השואה האיומה באה 
לפני שהיו המכשרים האסורים. למה לא נלמד מהעבר? הבה 
נשכיל ונמנע את השואה הבאה! כל אחד צריך להוכיח את 

בני ביתו להתלבש בצניעות כראוי.

עם  על  שואה  וחלילה  חס  מביאה  ישראל  בת  בלבושה, 
ישראל. שישה מיליון נהרגו, נשחטו ונטבחו, איך לא יפחד 
ליבה של בת ישראל? - אם לא נתעורר מבעוד מועד- 
עלולים אנו למצוא את עצמנו בתוך שואה נוספת, רח"ל!!! 
- רבותי, יש כאן אש במחנה, ובאה ואוכלת את כל הישוב, 
וצריך לעורר קול זעקה "הצילו, הצילו אש, אש!" - ב"ה 
יש הרבה מעוררים, אבל זה לא מספיק. - אתם יודעים מה 
האש  בתוך  אנחנו  שכבר  והאמת   - ברחובות...  הולך 
ושורפת אותנו חיים.... - והאש הגשמית הולכת להתפרץ, 
ומי ישרוד ביום הדין הגדול, ביום חרון אף ה'??? (אותיות 

פאה)

אם זה לא אטום ח"ו, אז זה יכול להיות שריפה כידוע. 
 - אטום  כבר  וזה  כידוע)  נתפסים  ותשב"ר  (והצדיקים 
פ'צצת א'טום ה'אמיתית!!! (פא"ה) - ואם לא זה - יש 
הפעם  ואולי  ישראל,  לעבר  כבר  שמכוונים  טילים  הרבה 
יכול  הקב"ה   - לא  ואם   - תעבוד....  לא  ברזל  הכיפת 
להוריד אש מן השמים... בלי בעיה... - (כמוזכר בתורה 

נביאים כתובים... ובחז"ל בגמרות ובמדרשים)

צריך לעשות תשובה ולבטוח בה'!!! - כל אשר יקרא בשם 
ה' ימלט! הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו, אמרתי - עמי 

הוא, והוא יאמר - ה' אלהי!!! (מהנבואות)

שואלים איפה היה אלוקים 
בשואה? היה אלקים 

בוודאי, והמקור של זה - 
מאלקים בלי ספק. 

"אלהים", בגימטריא פאה. 
שם אלקים - תוקף 

הדינים והגבורת הקשות... 
- בודאי היה אלוקים 

בשואה!!!! - בגלל שעבדו 
אלהים אחרים..... - קנא 
לשמו האל אלהי ישראל 
יתברך שמו.... - ואף 

בזאת לא שבנו....
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ִניעּות - ִקיָנה לה‘ ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ

ִמים ְיָתֵעב"  ַער מֹוִכיַח, ְוֹדֵבר ָתּ ׁ ָשְנאּו ַבַשּ
(עמוס ה)

נּו,  ָלּ ׁשּוָבה ֻכּ ה ְתּ ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש! ּבֹואֹו ַנֲעֶשׂ אֹוי ַעם ִיְשׂ
ה! אֹוי ַעד ָמַתי ִלְפִריצּות  ׁ ֻדָשּ ִניעּות ְוַהְקּ ִעְנְיֵני ַהְצּ ְמֻיָחד ְבּ ִבּ
נּו ָאַבְדנּו, אֹוי  ָלּ ל ַהְיּהּוִדי? ָאַבְדנּו ֻכּ ה ֶשׁ ַהֹזּאת? ֵאיֹפה ַהּבּוָשׁ
ָרֵאל - ׁשּובּו ָנא  נֹות ִיְשׂ ן ֲאֵליֶכם ְבּ אֹוי אֹוי ֲאִני זֹוֵעק ּוִמְתַחֵנּ
מֹור ָעֵלינּו! אֹוי  יל ְוִלְשׁ י ַרק ֶזה ָיכֹול ְלַהִצּ ִניעּות! ִכּ ֶאל ַהְצּ

אן  יַע ַהְזַּמן לֹוַמר "לֹא!", לֹוַמר "ַעד ָכּ אֹוי אֹוי ַעד ָמַתי? ִהִגּ
ְולֹא יֹוֵתר!" 

ה  ין ִהָקֶשׁ י ַהִדּ ָרֵאל, ִכּ נֹות ִיְשׂ תרחמו ַעל ַעְצְמֶכם ְבּ
ל  ְנבּואֹות, ַהֹכּ ֶרְך, תסתכלו ִבּ ֶדּ ֶבר ַהּנֹוָרא עֹוד ַבּ ׁ ְוַהֶשּ
ְמֻדָיּק ֶאָחד ָלֶאָחד, כמו שאמרנו  ִהְתַקֵיּם ִבּ הֹוֵלְך ְלּ
ה  היום בקינות, אֹוי אֹוי אֹוי, ּבֹואּו ִנְתעֹוֵרר ְוַנֲעֶשׂ
ה ִלְסלֹוַח, אוי אֹוי אֹוי,  י ַיְרֶבּ ׁשּוָבה לה' ֱאלֵֹקינּו ִכּ ְתּ
ָרֵאל?  ית ִיְשׂ ְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוָלֶמה ָתמּותּו ֵבּ ׁשּובּו ִמַדּ
חֹות ְצנּועֹות, וחצאיות ֲאֻרּכֹות  ׁשּו ִמְטָפּ ְלְבּ א ִתּ ָאָנּ

ף ַהָיּד),  ים (ַעד ַכּ ְלָפחֹות ַעד לקרסול, ושרוולים ֲאֻרִכּ
א,  ֹוָאה ַהָבּ ּוְבָגִדים ְרָחִבים - ְוָכָכה תמנעו ֶאת ַהּשׁ
ה  ִאם לֹא ַנֲעֶשׂ ְך ִזיַע"א ֶשׁ ָעק ָמָרן ָהַרב ָשׂ ָצּ ּוְכמֹו ֶשׁ

ֶזה  א ַמֲאִמין ָבּ לֹּ ׁשּוָבה - תבוא ׁשֹוָאה נֹוָרָאה, ּוִמי ֶשׁ ְתּ
ָבָריו אן ְדּ ר, ַעד ָכּ ִעָקּ - הּוא ּכֹוֵפר ְבּ

ַער מֹוִכיַח, ְוֹדֵבר  ׁ ְנאּו ַבַשּ ”ָשׂ
ִמים ְיָתֵעב" - (ָעמֹוס ה')  ָתּ
ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש ָראּו  ַעם ִיְשׂ
ה  ָרֵאל ֹפּ ת ִיְשׂ ֻאַלּ י ְגּ ְוָהִבינּו ִכּ
ַח ֶאת  ׁש, ַרק ָצִריְך ִלְפֹתּ ַמָמּ
ַמִים,  ׁ ָשּ ַבּ א ֶשׁ ב ְלַאָבּ ַהֵלּ

יַח,  ְוִלְזֹעק ֵאָליו ְלָהִביא ְמִשׁ
נּו  ָלּ ׁשּוָבה, ֻכּ נּו ַלֲעׂשֹות ְתּ ָלּ ֻכּ
ר ִלְתׁשּוָבה  ה, ְלַאְלַתּ ֻאָלּ ַלְגּ

ה! ֻאָלּ ר ַלְגּ ְלַאְלַתּ

ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש'  ַעם ִיְשׂ
יק  ֶזּה ַהּסּוף, ַמְסִפּ ִבינּו ֶשׁ ָתּ
ִניעּות ַהּזֹוֵעק  ִעם ֹחֶסר ַהְצּ
יק ִעם  ָכל ָהְרחֹובֹות, ַמְסִפּ ְבּ
אֹות הנוכריות ְוַהַחַצִאיֹות  ַהֵפּ
ָרֵאל' ַאֶתם  ָצרֹות, ַעם ִיְשׂ ַהְקּ
ב"ה,  ל ַהַקּ ַעם ְסגּוָלה ֶשׁ

ם? אֹוי אֹוי אֹוי,  ֵאיְך ְנַפְלֶתּ
ָרֵאל,  ֲאִני ּבֹוֶכה ַעל ַעם ִיְשׂ
טּות  ר ִלִיּפֹול ִלְשׁ ֵאיְך ֶאְפָשׁ

ה  ֹזאת? ּבֹואֹו ַנֲעֶשׂ ָכּ
נּו' ֲחֵרִדים  ָלּ ׁשּוָבה ֻכּ ְתּ
ִתִיּים חילונים, ְוָכְך  ָדּ

יַח ִצְדֵקנּו עֹוד  ָיבֹוא ְמִשׁ
ַהּיֹום ָאֵמן ֶסָלה!

.
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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 שבועי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

למה נחרב בית מקדשנו?
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ִניעּות - ִקיָנה לו‘ ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ

עם ישראל, עם קדוש! - אחי ואחיותי 
האהובים!

בואו ונעשה תשובה לפני יום הדין הגדול 
והנורא, יום חיסול החשבונות, עכשיו זה 

הזמן לעשות תשובה, עוד מעט יהיה מאוחר! 
והרד"ק אומר (יואל ג, ה) שרק הקדושים 

ינצלו בגוג ומגוג!!!

על כן צריך לשוב בתשובה במיוחד בענייני 
הצניעות והקדושה, זה ראשי תיבות קץ, קץ 

משיחיא!

אני מוחה מרה נגד כל הפריצות החרדית 
החוגגת בראש חוצות, צריך לצעוק: אריוס 
קישטא!!! לא במחננו! צא טמא!!! עד כאן 

ולא יותר! 

ואני צועק: די לפאות הנוכריות! די לחצאיות 
הקצרות והשרוולים הקצרים, די לגרבים 

בצבע הרגל

ובפרט להתחזק בכשרות, על השחיטה, 
ששמעתי מכ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א 
שרוב הבשר בארץ ובעולם הוא טריפות 
ונבילות של ממש, וב"ה אני כבר 5 שנים 

מפחד לאכול בשר, בהמה, ובשר עוף, כי יש 
רק קצת ומעט שחיטות של עוף כשרות, 
צריך לשאול ולבקש מהאדמו"ר שליט"א.

וב"ה יש לי 
הצלחה וסייעתא 
דשמיא, ואני 

ממליץ לכל אחד 
להפסיק לאכול 
בשר בהמה 

ועוף, לפחות 40 
יום, וככה 

יהיה לו הצלחה 
וישועה ברוחניות 

וגשמיות!
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 
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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 שבועי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

למה נחרב בית מקדשנו?
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ה,  ָבר ֹפּ יַח ְכּ אּוָלה, ְמִשׁ יַע ֵעת ַהְגּ ִהִגּ
ָרֵאל, ּבֹואֹו  ה ִלְגאֹול ֶאת ַעם ִיְשׂ ְמַחֶכּ
יק  ְתׁשּוָבה ֶאל ה', ְוָכְך ַנְמִתּ ָנׁשּוב ִבּ
א ָיבֹואּו! לֹּ ׁשֹות ֶשׁ ֵזרֹות ַהָקּ ֶאת ַהְגּ

ׁשּוָבה, ְלָכבֹוד ה'  ה ְתּ ָרֵאל, ּבֹואֹו ַנֲעֶשׂ ַעם ִיְשׂ
ַרְך ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ְלכּו ְוָנׁשּוב ֶאל ה', אֹוי  ִיְתָבּ
ים  ִשׁ ָבִרים ַהָקּ ל ַהְדּ ָרֵאל ָחַבל ַעל ָכּ ַעם ִיְשׂ
ו ֶזה  ׁשּוָבה! ַעְכָשׁ ה ְתּ ֲעֹבר, ִאם לֹא ַנֲעֶשׂ ַנּ ֶשׁ
ׁשּוָבה, ִלְפֵני ַהּסּוף, ִלְפֵני יֹום  ַהְזַּמן ַלֲעׂשֹות ְתּ

ה ְוַהּנֹוָרא!!! ֶשׁ ין, ַהָקּ ַהִדּ

יַע  ְתׁשּוָבה ִהִגּ ָרֵאל תתחילו ַלְחֹזר ִבּ ַעם ִיְשׂ
ְצלּו,  ים ִיָנּ דֹוִשׁ ֶפַתח, ְוַרק ַהְקּ יַח ְבּ ַהּסֹוף, ְמִשׁ
ׁשּוָבה, אֹוי ֵאין ְזַמן  ָאז תתחילו ַלֲעׂשֹות ְתּ

ית, ְוָכְך  ְצִניעּות ֲאִמִתּ ְכָלל, ָאָנּא תתלבשו ִבּ ִבּ
ַרֲחִמים, אֹוי ַוי ָלנּו,  יַח, ִצְדֵקנּו ְבּ ָנִביא ְמִשׁ

ו, -  ׁשּוָבה ַעְכָשׁ ה ְתּ ֲאָהּה ָעֵלינּו, ִאם לֹא ַנֲעֶשׂ
ַמר ְוַרע ִיְהֶיה גורלנו, 

ָרֵאל  ׁשּובּו ׁשּובּו ִיְשׂ
ֶאל ה' ֱאלֵֹקיֶכם ְוָכְך 
ַרֲחִמים  יַח ְבּ ָיבֹוא ְמִשׁ

ְמֵהָרה  ְמָחה ִבּ ְוִשׂ
יִמינֹו ָאֵמן. ִבּ
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?
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למה נחרב בית מקדשנו?
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ֲעַדִין לֹא תוקן? ֹוָאה, ֶשׁ ַמה ָהָיה מגרומי ַהּשׁ

בגימטריא  ִליִלי""  "ֵפָאה   - יַמְטִרָיּא  ִגּ ֹוָאה"  ַהּשׁ "ּגֹוֵרם 
"הסמא"ל היה קדוש" בגימטריא "משיח בן יוסף". - כלומר 
שגורם השואה היה חסר הקדושה, והפיכת הס"מ לקדוש, 
וערך מקדש, ובפועלת זוגותו פלונית הרשעה - בצורת חסר 
צניעות ופאה. ועל ידי זה הריגת משיח בן יוסף - קדושי 
ַמִים, לֹא  ֶכל ְוִיְרַאת ָשׁ ֵיּׁש לֹו ְמַעט ֵשׂ ל ִמי ֶשׁ השואה!!!! - ָכּ
נּו....  ָלּ ה כעיוורים ֻכּ ָשׁ אן וְנַגְשׁ תּוב ָכּ ָכּ ָיכֹול ַלֲחלֹק ַעל ַמה ֶשׁ
ִנינּו, ִאיׁש  ִעינּו, ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָפּ אן ָתּ ֹצּ נּו ַכּ ָלּ ים... ֻכּ ִבּ ֶנֱהֶמה ַכֻדּ
ּקּון ו) ְלִעְסֵקי  ּקּוֵני ַהֹזַּהר ִתּ ֵצהּו... ּוֵפַרׂש ַהֹזַּהר (ִתּ ְלִבְצעֹו ִמָקּ
ת ְלַאף ֶאָחד  ת ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶזּה... ְולֹא ִאְכַפּ ָהעֹוָלם ַהֶזּה.. ָלֶרֶשׁ
ל  ָכּ  - ַרב  ֶעֶרב  ְוֵהם  ָגלּות...  ְבּ ֲאסּוִרים  ִכיָנה  ׁ ְוַהְשּ שהקב"ה 
ת  ֻאַלּ ְגּ ַעל  ים  ְמַבְקִשׁ לֹא  ים....  עֹוִשׂ ְלַעְצָמם  ים  עֹוִשׂ ֶשׁ ֶחֶסד 
ֶהם ... ַרק  ָלּ ית ָהֲאסּוִרים ֶשׁ ח ֶאת ֵבּ ְפָתּ ִיּ ִכיָנה.... ְוֵאין ִמי ֶשׁ ׁ ַהְשּ

ְתׁשּוָבה!!! ִבּ
מה היה מגרומי השואה, שעדין לא תוקן? - והקב"ה מאריך 
אף... אבל גם לזה יש גבול.. כאשר גזרה חכמתו יתברך. 
- ידוע שהשואה הנוראה היתה בגלל חסר הצניעות (חוץ 
מהשחיטה הטרפה, כידוע. וחסר למוד הזהר) - דהיינו בגלל 
הפאה נוכרית. (כמו שאמרו צדיקים, עיין בפרקים הקודמים) 
וגם בגלל חסר הצניעות בכלל. - שהרי לפני 150 ויותר 
שנה לא הלכו בכלל כמו היום. כולם הלכו פחות או יותר 
ואחרי   - הראשונה.  העולם  מלחמת  היתה  ואז  בצניעות. 
מלחמת העולם הראשונה – התחילו ללכת בפריצות, רח"ל, 
- (ואולי לפני זה קצת בהשפעה של ההסכלה - הכשלה, 
העולם  מלחמת  זה  בגלל  נהייתה  ואז   - וכו').  והרפורם 
 - בהקדמה).  עיין  הקדש,  טהרת  בספר  (וכמ"ש  השניה. 
ועברו 70 שנה – ונעשה יותר גרוע פי כמה וכמה. הלבוש. 
- אם תלכו ברחובות החרדים והדתיים.. - אם תלכו בתל 
אביב או בירושלים או בכל עיר חילונית אחרת. - (עדיף 
שאל תלכו, שומר נפשו ירחק מהם.. ויש כאן גדר של יהרג 
משגעים  בית  ממש  זה  שמה...  הולכים   - יעבור).  ואל 

הרוחובות היום!!!!

חייבים לעצר את זה. כי אם לא – תהיה שואה נוספת פי 
כמה וכמה יותר גרוע!!!! - עם ישראל, עם קדוש, עד מתי 

לפריצות האיומה? - אני מתחנן אליכם, בנות ישראל 

הקדושות, עד מתי תתלבשו 
אני   - צניעות?  בחוסר 
שתחזרו  ממכם  מבקש 
בתשובה, אנא ממכם, תעשו 
תשובה - אני זועק עליכם 
אתם  האם   - מתי???  עד 
החוסר  שבגלל  יודעים 
המקדש,  נחרב  צניעות, 
האם   - השואה???  ובאה 
שבבתי  יודעים  לא  אתם 
והילדים  הילדות  של  ספר 
הילדים,  כל  את  מקלקלים 
דור  של  נוראים  בדברים 
המבול וסדום ועמורה??? - 
את  בשר  כל  השחית  "כי 
דרכו על הארץ" – פירש"י 
אני   - זרה.  ועבודה  זנות 
זועק אליכם מכל הלב, עד 
מתי??? - בואו לעזרת ה' 
יהיה  וזה  בגיבורים, 
נגד  המלחמה  המלחמה, 
גוג  זוהי מלחמת  הפריצות, 
שאמר  וכמו   - ומגוג. 
האדמור מהאלמין שליט"א, 
ז):  (שמות  בזוהר  שכתוב 
יבוא  יהודיאין,  פריצי 
להלחם במשיח. - וסימנך 
 70 בגימטריא  ומגוג  גוג 
בגאולה   - עין.  כמניין 
כתוב: שבגוג ומגוג ישרדו 
רק הקדושים, ויראי האל 
שכתב  (כמו  ימלטו 
או  ד  ג,  יואל,  הרד"ק 

ה).
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 
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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 שבועי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל

למה נחרב בית מקדשנו?
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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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ִניעּות - ִקיָנה לט‘ ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ

עם ישראל, עם קדוש, אתם יודעים שאנחנו בסוף, 
ורק תשובה תציל אותנו?! - השכינה בגלות, רבי 
שמעון בר יוחאי אומר (זוהר הקדוש, שמות ז) 

שבשעה שהקב"ה יפקוד את השכינה – יסתכל על 
כל אלו שנמצאים עם השכינה ולא ימצא זכאי!

אז רק תשובה תציל אותנו, הנותר בציון – קדוש 
יאמר לו, שלא ישארו רק הקדושים!

עורו התערורו בני ובנות ישראל! אי 
אפשר להמשיך ככה, הקב"ה הוא ארך 

אפים, אבל חז"ל אומרים – מאריך אפיה 
וגביה דיליה, הקב"ה הוא אל קונא 
ונוקם, הוא המלך של העולם, וארץ 

ישראל זה המקום הכי קדוש בעולם, ועם 
פריצות כזו אי אפשר להמשיך!!!

אז בואו אחי ואחיותי! בואו נעשה תשובה לכבוד 
השם יתברך – אבינו מלכנו, אהבת נפשנו, חמדת 
לבנו, תשוקת נשמתנו, ואני זועק: "עד מתי???"

עכשיו זה הזמן לקפוץ על הרכבת, עם ישראל אני 
מתחנן, תפסיקו עם הפאות הנוכריות, והחצאיות 
הקצרות, והגרבים בצבע הרגל או דקות או 

שקופות או בכלל שהולכים בלא גרבים, רחמנא 
ליצלן.

בואו תתלבשו בצניעות 
אמיתית, מטפחת צנועה 
וחצאית ארוכה לפחות 
עד הקרסול, וגרבים 

שחורות עבות ואטומות, 
וכמה שפחות לצאת 

מהבית.

בנות ישראל אני קורא 
אלכן מעומקי לבי 
ונשמתי, אל תהיו 

ממחטיאי הרבים שאין 
להן חלק לעולם הבא! 
- בת מלך אבודה, 

התלבשי בצניעות וחזרי 
בתשובה!
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?
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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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עלון שבועי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל
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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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ִניעּות - ִקיָנה מ‘ ת ֵקץ ַהָיִּמים ִקיַנת ַהְצּ ְמִגַלּ

עם ישראל ! עם קדוש! הגיע זמן גאולתכם, רק תשובה 
ונעשה  בואו  דודים,  עת  הגיע  ועכשיו  אותנו!  תציל 
תשובה לכבוד ה' יתברך אנא ממכן תפסיקו עם הפאות 
הנוכריות והחצאיות הקצרות והגרבים בצבע הרגל, דעו 
לכם אשה צנועה מגינה על הדור! - אנא ממכן שימו 
חצאיות  וארוכים,  רחבים  בגדים  צנועות,  מטפחות 
של  גשם  שיבוא  לפני   - ארוכים.  ושרוולים  ארוכות 
טילים, לפני שיבואו הדאעש להרוג את הנשים שהולכות 

בפאה וחצאיות קצרות...

 - הרכבת!  על  לעלות  הזמן,  זה  עכשיו  ישראל!  עם 
המחשבה  עינים  בשמירת  נתחזק  בואו  עינים!  שמירת 
והברית! - עם ישראל עם קדוש, בואו נתאחד מתחת 
ובנין  דוד  בית  מלכות  שמים  מלכות  ה',  למלכות 
המקדש! - רק תשובה תציל אותנו, עם ישראל, אהוביו 
של הקב"ה אני זועק אליכם עד מתי? - חילול ה' נורא 
הולך ברחובתינו עם כל הלבוש הלא צנוע, ואני זועק 

עד מתי?

ענוים הגיע זמן גאולתכם! זמן הגאולה קרוב מאד! - 
שמעוני אחי ואחיותי! אי אפשר להמשיך ככה, אני זועק 
אליכם מכל הלב השבור, די! אי אפשר להמשיך ממש 
אי אפשר! - האשה צריכה להיות שמחה מאד במצוות 
הצניעות, שזה מצווה מיוחדת לאשה, וזה מעלה אותה 
למדרגה גדולה, וככה יש לה שמחה ואושר וסיפוק, וזה 

השכר שלכן לעולם הבא....

האשה היהודית צריכה לשמוח, כי אשה הצנועה היא 
וארוכים,  רחבים  ובגדים  במטפחת  הדור,  על  מגינה 
וחצאית ארוכה, וחס ושלום כשהיא לבושה בפריצות, 
היא ענושה על כל מי שהיא החטיאה, מלאך המוות 
מלא עינים, על כל ראיה וראיה, בגהנם גדול ונורא! 
הם  פאה  שלבשה  קליני שהאשה  במוות  שתיארו  כמו 
הורידו לה את השערות אחד אחד, ושרפו לה את כל 

השערות. - וזאת המגפה 
לובשי  כל  אגופי  אשר 
והוא  פאה, חתוך ראשהו 
ושרפת  עומדו,  על  עמד 
עד  באוזניו,  נאחזת  אש 
 - תומו.  עד  יבער  אשר 
לאשה  גדול  ושכר 
ומתנהגת  הלבושת 
עיקר  וזה  בצניעות, 
עין   – שלה  הבא  העולם 
לא ראתה אלקים זולתך, 
והיא תהיי מהרשימה של 
לא  אשר  אלפים  שבעת 
כרעו לבעל – אשר יקבלו 
פני משיח בקרוב אמן כן 

יהיה רצון.
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?
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עלון שבועי דהתאחדות הקהילות
כולל תשובות בירורים וקול קורא'ס בענין הצניעות מגדולי ישראל
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עם ישראל, אני רוצה להגיד לכם שהגאולה קרובה כל 
כך, ורק מי שיעשה תשובה ישרוד, עם ישראל עם 
קדוש, בואו ונחזור בתשובה להשם אלקינו ונצעק 

בקול גדול שיתגלה משיח צדקנו בקרוב, - אין זמן, 
עמי היקר, אני רוצה להגיד לכם שמשיח קרוב מאד, 
ורק עם תשובה שלמה נזכה לראותו, כי כתוב "עין 
בעין יראו בשוב ה' ציון" כי לראות משיח זה רק עם 
שמירת עינים, ורק ככה נזכה לראות משיח, כי הפאות 
הנוכריות מעכבות את המשיח מלהתגלות, וזה גורם 

את כל הצרות!

עם ישראל עד מתי? אני זועק אליכם – עד מתי 
לאכול בשר בהמה? הידעתם כי אין בשר בהמה 
כשר בעולם? ככה אומר כ"ק האדמו"ר מהאלמין 
שליט"א, ובשם הרב לנדא זיע"א, שיש בעיה 
בבשר בהמה, וגם הבשר עוף הוא בבעיה, אז 

אפשר לאכול רק בשר עוף משחיטה קטנה וכשרה 
ומוסמכת, תשאלו את כ"ק האדמו"ר מהאלמין 

שליט"א.

עד מתי לפאות הנוכריות? והחצאיות הקצרות וגרבים 
בצבע הרגל? שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה 
תמותו בית ישראל? - ואני מכירז ואומר ועכשיו 
יבואו גוג ומגוג לשחוט כל אשה בפאה נכרית כל 
אשה לא צנועה תמות על ידי הגוים, ועכשיו יבואו 
חילות גוג ומגוג, וכל אשה רעה וחסרת צניעות תמות 
על ידי הגויים, כל הרעה תבוא על אדמת ישראל, 
ותהיה מרעין בישין על אלו שלובשות פאה נכרית, 
ומות תמות החוטאת בנפשה, בבוא גוג ומגוג להפיל 
חיתתם בארץ הקודש, עכשיו יבוא המחבלים ויהרגו 

כל אשה פרוצה, אל תגידו לא אמרתי לכם, אל תגידו 
לא ידענו, כל אשה בפאה נכרית תשחט על ידי 
הערבים והנוצרים, כל אשה בפאה תמות – במיתה 
משונה ואכזרית! בקרוב ממש, עוד מעט ירד אש מן 

השמים וישרוף את כל הנשים בפאות נוכריות, כן ה'  

ישרוף אותם, כל אשה 
בפאה תשרף, תרד אש 
ה' מן השמים, וכל אשה 
פרוצה (אם לא עשתה 

תשובה) תמות! - יתראה 
עמוד הענן ועמוד האש.
עם ישראל אתם יודעים 
מה מחכה לנו בעתיד 
הקרוב? אסונות גדולים 
ביבשה ובים, קרח ושלג 
וקור וחום על העולם, 
עם ישראל בואו ונעשה 
תשובה לכבוד השם, טרם 
יהיה מאוחר! - עכשיו 
זה הזמן לקפוץ על 

הרכבת, על הרכבת של 
הגאולה! - עכשיו זה 

הזמן לקפוץ על הרכבת, 
על הרכבת של הגאולה! 
- ולשרוף את כל הפאות 

הנוכריות והחצאית 
הקצרות! - ללבוש 

מטפחת צנועה וחצאית 
ארוכה עד הקרסול 

לכבוד ה' יתברך - בואו 
נעשה תשובה שלמה – 
לפני שיבוא אסון נורא, 
תהיו הגיבורות החיל 
בצבא המשיח, וככה 
נזכה לגאולה במהרה 

בימינו אמן! 
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 
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  הפגנה תצא אי"ה בערים הגדולים על יד כל מוסד לבנות שמכשילים את בנות ישראל

יום ג' פרשת שופטים ג' אלול בשעה 2:00 בצהרים



שמע ישראל - שק ואפר יוצע לרבים עם שופרות

נדפיס כולנו את מודעת המחאה הזאת נחלקם בכל בתי הכנסת ונדביקם 
על יד הבתי יעקב והסימינרים, ועל ידי התלמודי תורה, ובישיבות.

חז"ל אומרים שמי שלא מוחה נקרא רשע, ונפסק ברמב"ם מי שמחטיא את הרבים אין לו חלק לעולם הבא, וכתוב בתורה 
מֹוָך ֲאִני ה'".  א ָעָליו ֵחְטא… ְוָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּ ׂ ְלָבֶבָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְולֹא ִתָשּ ָנא ֶאת ָאִחיָך ִבּ (ויקרא יט, יז-יח): "לֹא ִתְשׂ
ועל זה אחרו חז"ל: מי שהיה יכול למחות ולא מחה, נחשב כאילו עשה את אותו החטא. וכמו שאמרו חז"ל (שבת נד, ב): "כל 
מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה – נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו – נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו 
– נתפס על כל העולם כולו". ועל כן אמר רב פפא, שבני ביתו של ריש גלותא נתפסים בעוון כל העולם, מפני שיש בידם 
כח למחות ביד החוטאים, (שבת נד, ב). - אנחנו מוחים על כל האנשים, שלא מוחים, ולא מוכיחים על עבודה זרה של הפאות 

ועל הבגדים הפרוצות. - אנחנו מוחים על כל אחד ואחד מישראל, שלא מקיימים הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים.

עושים  לא  אתם  למה  הקוים  שומעי  כל  את  מוחים  אנחנו   .1
הפגנה עם שק ואפר נגד הבתי יעקב והסימינרים למיניהם.

על  ההכשר  נותן  המכשיר  היחידי  הרב  נגד  מוחים  אנחנו   .2
הפאה שהוא יודע בוודאי שכל ההכשר זה שקר ורק כסף וכבוד 

מדבר מתוך גרונו.
3. אנחנו מוחים  את כל רב שהתיר, ויודע כבר את האמת, או 
יענה את  והכסף  קיבלו הרבה כסף,  כי  רוצים לדעת,  אלו שלא 
הכל, אבל יודעים מאה אחוז שכל הפאות הם עבודה זרה, למה 
לא שומעים ממכם, שתחזרו בתשובה, ותחזירו בתשובה את כל 
זרה  ולובשות עד היום הזה פאות של עבודה  אלו שהכשלתם, 

בגללכם?
נכנס  שלא  ואחד  אחד  כל  החסידים  כל  את  מוחים   אנחנו   .4
להרבי שלו לספר לו על העבודה זרה של הפאות ועל הפריצות 
שילדות שלנו הולכות ולהגיד לו שהקהילה שלנו נעשית קהילת 

בית שמד לילדות שלנו, והנשים הולכות עם עבודה זרה.
5.   אנחנו מוחים לכל האנשים שלא מקיימים את מצוות תוכחה 
זה.  את  יודע  קטן  ילד  שכל  דאורייתא,  עשה  מצוות  שהיא 

והתורה הקדושה אומרת לנו הוכיח תוכיח אפילו 100 פעמים.
צנועים  לא  בגדים  המוכרות  הנשים  את  מוחים   אנחנו   .6
צדיקים  דינים  מבתי  הכשר  צריכים  החניות  כל  ופרוצים, 
שהבגדים שהם מוכרים הם כשרים. וכל אשה שנכנסת לחנות 
שישאלו את החנות אם יש להם הכשר? ואם אין להם שיצאו 

משם.
של  והמנהלים  והרבנים  האדמורים  כל  את  מוחים  אנחנו    .7
הפריצות  עם  שעושים  למיניהם,  והסימינרים  יעקב  הבתי 
שהילדות והמורות הולכות, בית השמד, בית של כומרים, בית 
הפאה  נגד  מתפללות  שהילדות  התפילות  וכל  כנסיה.  נצרות, 

נכרית של המורה הכל הולך ישר לטעמפל בהודו.

שלהם,  שהחסידים  והרבנים  האדמורים  את  מוחים  אנחנו    .8
מנהלים את הבנות שלנו בבית יעקב לשמד. האם לא שמעתם 
ואשה  איש  שכל  פעמים   28 ואומרת  בוכה  אמנו  שרחל  מה 
והילדים שלא הולכים בצניעות יבא הדאע"ש וישחוט את כולם, 
האם לא ראיתם המודעה הזאת? האם לא ראיתם שהדאע"ש 
פרסמו שכל אשה שהולכת עם פאה ידעו שהיא יהודיה ולשחוט 
אותם פשוט להוריד להם את הראש רח"ל. וזה מה שהבית יעקב 
רוצים  זה  ובגלל  ח"ו,  לשחיטה  ישר  אותכם  שמכינים  עושים 
להיכנס מליון ערבים, לשחוט את כולם שלא הולכים בצניעות.

9.  אנחנו מבקשים מכל ההורים ומכל הילדות של הבית יעקב 
והסימינרים שיעשו מרד נגד המורה, ונגד המנהלים, ולא יאמרו 
ברכה, ובוודאי לא להגיד שום תפילה, ושום לימודי קודש, עד 
שהמורה המיסיונרית תלבש מטפחת, ולא יראו את שערותיה, 
ואנחנו מוחים נגד כל אלו שלא מוכיחים נגד המורות והמנהלים 
הרבים.  את  ומכשילות  הצניעות  של  ההשחתה  כל  על  שלהם, 
10. אנחנו מוחים  לכל המדריכות לכלות שמחנכים את הכלות 
לשמד, ומלמדים את הכלות שילכו כמו הגויות בפריז, כל אחד 
אלינו  ויטלפנו  לפרסם,  צריך  האלו  המדריכות  על  שיודע 
0548-520-921 ונפרסם את המיסנריות האלו, שהם מיסיונרים 
ולא ללכת ללמוד אצלם. אנחנו מוחים לכל היהודים בכל מדינה 
ומדינה ובכל עיר ועיר, אתם יודעים מה שכתוב שכמשיח יבוא 
לא  אתם  ולמה  לבעל,  כרעו  לא  אשר  איש   7000 רק  ימצא 
מתחילים לעשות קו טלפון שידעו כמה נשים צדקניות הולכות 
צדיקים  אנשים  ה7000  את  למשיח  להכין  מטפחת  עם  כבר 
זרה של פאה  כרעו לבעל של העבודה  ולא  בצניעות  שהולכות 

נכרית.  

בית דין אמת וצדק
 של התאחדות היראים

 לביעור העבודה זרה מארצנו הקדושה 
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מרן  כ"ק אדמו"ר הגה"ק .1
זצ"ל,  אברהם וינברג רבי

בעל "בית אברהם" 
 מסלונים 

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .2
 אברהם חיים ראטה רבי

מבערגסאז זצ"ל, "שומר 
 אמונים" 

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .3
 פריינד יהושעאברהם  רבי

 אבד"ק נאסאד זצ"ל

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .4
 אברהם יצחק קאהן רבי

 מתולדות אהרן זצ"ל

כ"ק אדמו"ר מרן רבי  .5
זצ"ל  אברהם מרדכי מגור

 בעל ה"אמרי אמת"

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .6
 אברהם שלום רבי

 מסטראפקוב זצ"ל

 כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן רבי .7
 ל"מקארלין זצ אהרן הגדול

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .8
מבעלזא רוקח  אהרן רבי

 זצ"ל

כ"ק האדמו"ר הגה"ק רבי  .9
מבערעסאז אהרן ראטה 

 ומרי אמונים זצ"ל, בעל ש

)מחבר ספרים שומר  ם-י
אמונים, טהרת הקודש 

 ועוד(. 
כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק  .11

 מטאהש אלימלך לאווירבי 
זצ"ל בעמ"ח "עבודת 

 עבודה"

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .11
אליעזר זאב  רבי

 מקרעטשניף זצ"ל

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .12
 אליעזר צבי רבי

מקאמארנא זצ"ל בעל 
 דמשק אליעזר" "

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .13
 הורוויץעזר יאלרבי 

בעל 'אמרי  זצ"ל,מדז'יקוב 
  נועם'

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .14
מסטולין  אשר פרלוב רבי

 זצ"ל

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .15
 האלבערשטאםבן ציון רבי 

זצ"ל, בעל  מבאבוב
 ה"קדושת ציון"

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .16
 ברוך האלבערשטאם רבי

 מגארליץ זצ"ל

רשימת צדיקים ואדמורים גדולי וגאוני הדור 
מדור הקודם ומהדור הזה 150 אדמורים

שיצאו נגד הפאה נכרית של עבודה זרה ועוד.

בס"ד
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ברוך כ"ק אדמו"ר מרן רבי  .17
בעל  זצ"ל, הגר מוויז'ניץ

 ברוך'  מקור'

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .18
 ברוך ספרין רבי

 מקאמארנא זצ"ל

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .19
 מדינובשפירא דוד רבי 
 זצ"ל 

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .21

 ,זצ"ל הלברשטאםדוד  רבי
רבי חיים הרה"ק בנו של 

בעל ה"דברי  הלברשטאם
 ז זי"עחיים" מצאנ

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .21
דוד משה רוזנבוים  רבי

 מקרעטשניף זצ"ל, רחובות 

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .22
זצ"ל, הלל מקאלמייא  רבי

בעל "עת לעשות", "משכיל 
 אל דל" ועוד. 

כ"ק אדמו"ר מרן רבי  .23
 חיים אלעזר שפיראהגה"ק 

זצ"ל בעל  ממונקאטש
 ה"מנחת אלעזר"

רבי  קדמו"ר הגה"כ"ק הא .24
זצ"ל  חיים האלבערשטאם

)אב בית דין קהל קודש 

ו"ת צאנז, ובעמ"ח ספר ש
ו"ת )ש, דברי חיים, ועוד

סימן דברי חיים חלק ב' 
  נ''ט ועוד(.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .25
 חיים מאיר הגררבי 

בעל זצ"ל,  מוויז'ניץ
 " אמרי חיים"ה

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .26
רוזנבוים  חיים מרדכי רבי

 מנדבורנא זצ"ל

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .27
ספרין  חיים יעקב רבי

 זצ"ל מקאמארנא

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .28
 זצ"ל, חיים מקוסוברבי 

 בעל 'תורת חיים' 

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .29
 חנה האלברשטאם רבי

 זצ"ל, מקאלשיץ 

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .31
 חנה צבי הלברשטאם רבי

 מצאנז זצ"ל

 כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן .31
 הורוביץיהושע רבי 

בעל 'עטרת  זצ"ל, מדז'יקוב
  ישועה'
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כ"ק מרן אדמו"ר רבי  .32
 יהודה'לע הורוויץ -יהודה 

 זצ"ל מדז'יקוב

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .33
 יהודה אריה ליב אלתררבי 

 זצ"ל בעל השפת אמת

מרן כ"ק האדמו"ר הגה"ק  .34
, זצ"ל טלבויםייואל טירבי 

)י"ז  האדמו"ר מסטאמר -
כ"ו באב  -בטבת תרמ"ז, 

"ויואל ספריו:  ,תשל"ט(
 ועוד.משה" ו"דברי יואל" 

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .35
 יוסף צבי דושינסקיארבי 
 , ראב"ד ירושלים זצ"לזצ"ל

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .36
 מאמשינובקאליש יוסף רבי 

 זצ"ל

מרן כ"ק האדמו"ר הגה"ק  .37
ווייס יצחק אייזיק  רבי

''ל )בעמ"ח זצ מספינקא
ספר חקל יצחק( )שו"ת חקל 

 יצחק סימן פ''א(
מרן כ"ק האדמו"ר הגה"ק  .38

יקותיאל יהודה  רבי
זצ''ל )אב בית דין טיילבוים 

קהל קודש סיגעט ובעמ"ח 
ספר ייטב לב, שו"ת אבני 

 צדק ועוד( 

 הגה"ק רביכ"ק אדמו"ר  .39
יחזקאל שרגא 

 ,זצ''ל האלבערשטאם
)בעמ"ח ספר דברי משינעווע 

יחזקאל( )דברי יחזקאל על 
 .התורה בדרוש לשבועות(

 הגה"ק רביכ"ק אדמו"ר  .41
 ליפשיץיחזקאל שרגא 

, זצ''ל האלבערשטאם
מסטראפקוב )נלחם 
במלחמות אדירות כל ימיו 
נגד הפאה הנכרית, ונגד כל 
פירצת הדור, ובספר דת 
משה וישראל, נדפס הסכמה 

 (.ם-י -שלו, 

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .41
יהושע רבינוביץ יחיאל  רבי

בעל 'חלקת  זצ"ל מביאלא
  .יהושע'

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .42
 דנציגר יחיאלרבי 

 , זצ"למאלכסנדר

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .43
 חיים צבי טייטלבוים רבי

מסיגעט זצ"ל, בעל שו"ת 
 עצי חיים ועל התורה, ועוד.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .44
גאב"ד  יוחנן סופר רבי

ערלוי, זצ"ל. חיבר הרבה 
ספרים על הש"ס שיצאו 
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לאור בשם "אמרי סופר", 
"יומין דחנוכה" ו"אפריון 
חתנים", ]קול קורא 

 תשל"ה[

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .45
 יוסף גרינוואלד רבי

מפאפא, זצ"ל, בעל ויען 
 יוסף, ועוד.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .46
 קאליש יעקב דודרבי 

 , זצ"למאמשינוב

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .47
 ספריןיעקב משה  רבי

 מקאמארנא, זצ"ל

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .48
 יעקב לייזר רבי

בעל  -מפשעווארסק, זצ"ל 
זכות אבות מועדים 

כתבי קודש )ד'  ומנהגים
כתבים. י"ג  -חלקים( 

 -אורות )שלושה חלקים( 
סיפורים שסיפר על צדיקי 
פולין וגליציה. חלק ראשון 

 בעיקר על בית צאנז. 

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .49
 ל חסידיפאקב קיערבי 

)תלמיד ובעל תפלה של 
אבי  בעש"ט( , זצ"לה

 ויז'ניץ-שושלת קוסוב

 רבימרן כ"ק האדמו"ר  .51
 יצחק אייזיק מספינקא

זצ''ל )בעמ"ח ספר חקל 
יצחק( )שו"ת חקל יצחק 

 סימן פ''א,(;

כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק  .51
 יצחק אייזיק רוזנבויםרבי 

, מח"ס הצניעות מזוטשקא
 והישועה ועוד, זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .52
 - יצחק מאיר אלתררבי 

 , זצ"ל.חידושי הרי"ם מגור

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .53
יקותיאל יהודה רבי 

מצאנז  הלברשטאם
מח"ס שו"ת  קלויזנבורג

 דברי יציב, זצ"ל, ועוד.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .54
 ישכר בער רוזנבוים רבי

  מסטראזיניטץ, זצ"ל.

מרן כ"ק האדמו"ר הגה"ק  .55
זצ''ל  כר דוב רוקחיש רבי

בעלזא )דרשה מהרי"ד מ
הנדפסת בקונטרס דיבורים 

 .קדושים(

מרן כ"ק האדמו"ר הגה"ק  .56
בהה"צ ישראל אברהם  רבי

מוה"ר אליעזר זוסיא 
אבד"ק זצוק"ל פרטוגול, 
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]קול קורא רבני  ןסקולע
 .אמריקה תשס"א[

מרן כ"ק האדמו"ר הגה"ק  .57
ישראל אלטר האדמו"ר  רבי

קורא ]קול  , זצ"ל.מגור
 תשל"ה[

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .58
ישעיה'לה  רבי

מטשעחויב,  האלבערשטאם
 זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .59
 - ישראל אביחצירא רבי

 הבבא סאלי, זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .61
 ישראל האלבערשטאם רבי

 מזש'ימגראד, זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .61
מוויז'ניץ  ישראל הגר רבי

 זצ"ל., בעל 'אהבת ישראל'

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .62
הבית  - ישראל אלתר רבי

 , זצ"ל.ישראל

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .63
מחוסט,  ישראל יעקב רבי

 זצ"ל

מרן הגה"ק כ"ק אדמו"ר  .64
ישראל פרלוב מסטולין  רבי

הינוקא או דער  זצ"ל
 פרנקפורטער

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .65
מאיר רוזנבוים  רבי

 מקרעטשניף, זצ"ל.

ק מרן כ"ק אדמו"ר הגה" .66
 קסטלניץמרדכי חיים  רבי

 מוטיל סלונימער, זצ"ל. -

כ"ק אדמו"ר מרן רבי  .67
 מנחם מנדלהרהגה"ק 

 זצ"ל. -מקֹוצק  מורגנשטרן

מרן כ"ק האדמו"ר הגה"ק  .68
מנחם מנדל  רבי

זצ''ל )בעל מליובאוויטש 
צמח צדק( )צמח צדק 

 משניות ברכות פרק ג'(.
מרן כ"ק האדמו"ר הגה"ק  .69

מנחם מנדל  רבי
, זצ''למליובאוויטש 

 האדמו"ר האחרון, ארה"ב.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .71
אלעזר מנחם מנדל  רבי

 מלעלוב, זצ"ל. בידרמן

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .71
הגר מנחם מנדל רבי 

, מקוסוב, בעל 'אהבת שלום'
 זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .72
 מנחם מנדל הגררבי 

', בעל 'צמח צדיק מוויז'ניץ
 זצ"ל.
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ו"ר הגה"ק כ"ק מרן אדמ .73
מוויז'ניץ  מרדכי הגר רבי

, רבי מאטלע מויזניץ מונסי
 זצ"ל.

כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק  .74
אבד"ק פייש מרדכי  רבי

דעמעטשער, אביו של כ"ק 
מרן אדמו"ר רבי משולם 

 , זצ"ל.פייש

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .75
רבי  - מרדכי לייפער רבי

 מנדבורנא, זצ"ל. מרדכי'לע

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .76
 משה גרינוואלד רבי

מצעהלם בעל ערוגת 
 הבושם, זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .77
 משה האלבערשטאם רבי

 אבדק"ק שינאווא, זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .78
 הורויץ משה רבי

 מרוזוודוב, זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .79
 משה האלבערשטאם רבי

 מטשאקאווא, זצ"ל.

רבי הגה"ק  כ"ק האדמו"ר .81
 משה מרדכי בידרמאן

בעל ה"ברכת  , זצ"ל.מלעלוב
 ]קול קורא תשל"ה[משה" 

 רביהגה"ק  כ"ק האדמו"ר .81
אבד"ק ם, ימשה טייטלבו

, זצ"ל.בעל סאטמאר
]קול קורא  ה'ברכת משה' 

 רבני אמריקה תשס"א[
מרן כ"ק האדמו"ר הגה"ק  .82

משה יהושע בהה"צ  רבי
זצללה"ה מוהרח"ם 

האדמו"ר מויזניץ ]קול 
 קורא תשל"ה[

 רביהגה"ק  כ"ק האדמו"ר .83
כ"ק משולם פייש לאווי, 

, מרן אדמו"ר מטאהש
]קול קורא רבני  זצ"ל.

 אמריקה תשס"א[
כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .84

 מרדכי רוקחרבי 
 , זצ"ל.מבולגרייא

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .85
מקוברין,  משה פאלייר רבי

 זצ"ל.

רבי הגה"ק כ"ק אדמו"ר  .86
, מספינקאנחמן כהנא 

 ]קול קורא תשל"ה[ זצ"ל.
נחמן אדמו"ר מרן רבי כ"ק  .87

ליקוטי , זצ"ל. בעל מברסלב
 ,שיחות הר"ן ,מוהר"ן

 .סיפורי מעשיות

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .88
מלכוביץ, נח מלוביצקי   רבי

 זצ"ל.
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כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .89
 נפתלי צבי מראפשיץהרבי 

 ', זצ"ל.בעל 'זרע קודש

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .91
מאיר נתן רבי 

זצ"ל  האלבערשטאם
ט"ו מנחם אב  -)ה'תקפ"ה 

ה'תרט"ו(. בן השלישי של 
הרה"ק בעל דברי חיים, 

 זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .91
  סיני האלברשטאם רבי

 מדז'ימיגראד, זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .92
צבי הירש  רבי

מרודניק,  האלבערשטאם
 זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .93
 שפיראצבי אלימלך רבי 

על ה"בני , זצ"ל. במדינוב
יששכר" "אגרא דפרקא" 

 ועוד

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .94
 שפיראצבי הירש רבי 

, בעל דרכי ממונקאטש
)בשו"ת  תשובה, זצ"ל

הנדפס סוף ספר תפארת 
 בנים על התורה סימן ב'(.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .95
 צבי הירש מקרעטשניף רבי

 כפר אתא, זצ"ל. -סיגעט  -

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .96
אנשיל קרויז אשר  רבי

מראצפערט, זצ"ל. לחם 
הרבה על הפיאות והוציא 
לאור כמה ספרים, על פאה 

 נכרית ועוד..

ככ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .97
 שלום נח ברזובסקי רבי

מסלונים, זצ"ל. בעל 
 ה"נתיבות שלום

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .98
שלום ספרין  רבי

 מקאמרנא, זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .99
 שלמה הלוי סג"ל רבי

 מקארלין, זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .111
 האלבערשטאםשלמה רבי 

 , זצ"ל.מבאבוב

כ"ק אדמו"ר מרן רבי  .111
 פריעדמאןמרדכי שלמה 

 , זצ"ל.מבאיאן

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .112
מלכוביץ,  לרנרמרדכי  רבי

 זצ"ל.
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 כ"ק האדמו"ר הגה"ק רבי .113
רפאל בלום, אבד"ק 

]קול קורא  , זצ"ל.קאשוי
 רבני אמריקה תשס"א[

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .114
שלמה אריה לייב  רבי

מטיטשין,  וויינשלבוים
 זצ"ל.

"ק אדמו"ר הגה"ק מרן כ .115
 שלמה יהודה טבק רבי

 ראב"ד סיגט, זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .116
 קאליש שמחה בוניםרבי 

 , זצ"ל.מאוטווצק

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .117
שלמה האלבערשטאם  רבי

 משינאווא, זצ"ל.

ק רבי כ"ק האדמו"ר הגה" .118
שלום קרויס, אבד"ק 

]קול קורא  , זצ"ל.אודווארי
 רבני אמריקה תשס"א[

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .119
, מבעלזא שלום רוקחרבי 
 זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן  .111
 שפיראשלמה רבי 

 , זצ"ל.ממונקאטש

הרה"ק כ"ק מרן אדמו"ר  .111
שמחה בונים רבי  הגה"ק 

' מגור, לב שמחה'ה – אלתר
זצ"ל

 

 

 כ"ק האדמו"ר רבי .112
 אברהם יהושע העשיל

 - ליטווערסקי מטשארנאב
]קול קורא  אשדוד שליט"א

 אייר סיון תשע"ט[ -

 כ"ק האדמו"ר רבי .113
אברהם יצחק כהנא 

 שליט"א ם-י -מספינקא 
אייר סיון  -]קול קורא 

 תשע"ט[

כ"ק מרן אדמו"ר  .114
רבי אהרן מסאטמאר 

רב שליט"א  טייטלבוים

רשימת אדמורים של הדור הזה החיים אתנו
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 ור"מ קרית יואל והגלילות
 ]קול קורא תשס"ד[

אלתר כ"ק האדמו"ר רבי  .115
-יבידרמאן מלעלוב ישראל 

 -]קול קורא  שליט"א ם
 אייר סיון תשע"ט[

אשר  כ"ק האדמו"ר רבי .116
אבד"ק עדת אנשיל כ"ץ, 
]קול שליט"א יראים וויען 

קורא רבני אמריקה 
 תשס"א[

זיידא  כ"ק האדמו"ר רבי .117
אליעזר זאב רויזנבוים 
אדמו"ר מקרעטשניף 

 ם-סיגעט י

חיים  כ"ק האדמו"ר רבי .118
פער יאלתר דוד לי

 חיפה -שליט"א מנדבורנא 
אייר סיון  -]קול קורא 

 תשע"ט[

 רבימרן כ"ק האדמו"ר  .119
יהושע רוקח ממחנובקא 

 -]קול קורא  שליט"א ב"ב
 אייר סיון תשע"ט[

יחזקאל רבי כ"ק אדמו"ר  .121
אבד"ק קארלסבורג ראטה, 

]קול קורא רבני שליט"א 
 אמריקה תשס"א[

יחיאל  כ"ק האדמו"ר רבי .121
 - שיוסף משאץ דרוביט

]קול שליט"א  בית שמש
 אייר סיון תשע"ט[ -קורא 

יצחק  כ"ק האדמו"ר רבי .122
בית  -לייפער מקאליש 

 -]קול קורא שליט"א  שמש
 אייר סיון תשע"ט[

 רבימרן כ"ק האדמו"ר  .123
יקותיאל יהודא 

, שליט"א טייטלבוים
אב"ד ור"מ סאטמאר 

שליט"א, וויליאמסבורג 
]קול קורא רבני אמריקה 

 תשס"א[
 הגה"קכ"ק אדמו"ר מרן   .124

 דב רוקח ישכררבי 
 ם-י -שליט"א  מבעלזא

מרן הרה"צ כ"ק אדמו"ר  .125
רוזנבוים  ישראל ניסן רבי

מקרעטשניף קרית גת 
 שליט"א.

רבי מרן כ"ק האדמו"ר  .126
מאיר יהוסף הלוי 

אדמו"ר  ראטענבערג
 שליט"א. מקאסאן ב.פ.

]קול קורא רבני התאחדות 
 הרבנים ארה"ב תשע"ט[
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כ"ק מרן אדמו"ר רבי  .127
 מאמשינובקאליש מנחם 
 שליט"א. ארה"ב

מרן הרה"צ כ"ק אדמו"ר  .128
משולם זושא טברסקי  רבי

אשדוד  -מטשערנאביל 
 שליט"א.

נפתלי  כ"ק האדמו"ר רבי .129
 -מאסקאוויטש משאץ 

 שליט"א. אשדוד -מעליץ 
אייר סיון  -]קול קורא 

 תשע"ט[
נפתלי כ"ק האדמו"ר רבי  .131

אדמו"ר  צבי ווייס
 שליט"א.מספינקא ב.פ. 

]קול קורא רבני התאחדות 
 הרבנים ארה"ב תשע"ט[

נפתלי  כ"ק האדמו"ר רבי .131
מזידיטשוב צבי לאבין, 

]קול קורא רבני אמריקה 
 תשס"א[

פינחס  האדמו"ר רביכ"ק  .132
 - מקאזמירטאוב משה 
 שליט"א. ב"ב - מודז'יץ

אייר סיון  -]קול קורא 
 תשע"ט[

כ"ק אדמור מרן הגה"ק  .133
צבי אלימלך  רבי

קריית צאנז  - הלברשטאם
 נתניה

שלום  האדמו"ר רביכ"ק  .134
שליט"א אדמור  ברגר

 פתח תקוה –ממישקולץ 
שלום  האדמו"ר רביכ"ק  .135

 -יהודה גראס מהאלמין 
]קול  שליט"א. בית שמש

 אייר סיון תשע"ט[ -קורא 
שלמה  בירכ"ק אדמו"ר  .136

-י ראטה משומרי אמונים
 -]קול קורא  שליט"א. ם

 .אייר סיון תשע"ט[

 

 

יםהרבנים הגאונים ובתי דינרשימת 

הגה"צ רבי אהרן שפירא  .137
בן הרה"צ רבי     שמואל  –

 זצ"ל.
 –הגה"צ רבי אליהו אדיר  .138

 בני ברק

הגה"צ רבי אלעזר שפירא  .139
 ב"ב –אב"ד קרית צאנז 

 –רבי דב קוק  הגה"צ .141
 טבריה

 

 

כ"ק מרן אדמו"ר רבי  .127
 מאמשינובקאליש מנחם 
 שליט"א. ארה"ב

מרן הרה"צ כ"ק אדמו"ר  .128
משולם זושא טברסקי  רבי

אשדוד  -מטשערנאביל 
 שליט"א.

נפתלי  כ"ק האדמו"ר רבי .129
 -מאסקאוויטש משאץ 

 שליט"א. אשדוד -מעליץ 
אייר סיון  -]קול קורא 

 תשע"ט[
נפתלי כ"ק האדמו"ר רבי  .131

אדמו"ר  צבי ווייס
 שליט"א.מספינקא ב.פ. 

]קול קורא רבני התאחדות 
 הרבנים ארה"ב תשע"ט[

נפתלי  כ"ק האדמו"ר רבי .131
מזידיטשוב צבי לאבין, 

]קול קורא רבני אמריקה 
 תשס"א[

פינחס  האדמו"ר רביכ"ק  .132
 - מקאזמירטאוב משה 
 שליט"א. ב"ב - מודז'יץ

אייר סיון  -]קול קורא 
 תשע"ט[

כ"ק אדמור מרן הגה"ק  .133
צבי אלימלך  רבי

קריית צאנז  - הלברשטאם
 נתניה

שלום  האדמו"ר רביכ"ק  .134
שליט"א אדמור  ברגר

 פתח תקוה –ממישקולץ 
שלום  האדמו"ר רביכ"ק  .135

 -יהודה גראס מהאלמין 
]קול  שליט"א. בית שמש

 אייר סיון תשע"ט[ -קורא 
שלמה  בירכ"ק אדמו"ר  .136

-י ראטה משומרי אמונים
 -]קול קורא  שליט"א. ם

 .אייר סיון תשע"ט[

 

 

יםהרבנים הגאונים ובתי דינרשימת 

הגה"צ רבי אהרן שפירא  .137
בן הרה"צ רבי     שמואל  –

 זצ"ל.
 –הגה"צ רבי אליהו אדיר  .138

 בני ברק

הגה"צ רבי אלעזר שפירא  .139
 ב"ב –אב"ד קרית צאנז 

 –רבי דב קוק  הגה"צ .141
 טבריה

רשימת הרבנים הגאונים ובתי דינים
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 הגה"צ רבי חיים דייטש .141
 -רב בית המדרש סוקולן 

 באר שבע
הגה"צ רבי חיים פסח  .142

 הלוי הורויץ
 –ץ חסידי בעלז "דומ

 אשדוד
הגה"צ רבי יצחק מ.  .143

רב קהילת תורה  שרבאני
  בית שמש -ותבונה 

 – הגה"צ רבי מאיר שטרן .144
 מירון

משה  הגה"צ רבי .145
אב"ד היכל בראנדארפער 

 ם-הוראה י
הגה"צ רבי משה מרדכי  .146

 קרית ספר - קארפ
 משה נחשוני הגה"צ רבי  .147

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ראשון לציון אב"ד  .148
שער  בקהילות החרדים
 אפרים ראשון לציון

הגה"צ רבי משולם  .149
 בני ברק - משולמי

הגה"צ רבי נחום  .151
 אייזנשטיין

 ם-מעלות דפנה י
הגה"צ רבי ניסן משה  .151

 גראס
 -רב ביהמ"ד קהל חסידים 

 קרית ספר
הגה"צ רבי שלום  .152

רב ומו"ץ קרית  אייזנברג
 ם-צאנז י

הגה"צ רבי שמואל  .153
 בית שמש - בראנסדורפער
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מזמור לתודה

באנו בזה להודות לאדמורי"ם 
הצדיקים והרבנים

כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א וכ"ק אדמו"ר מצאנז 
שליט"א,  מדושינסקי  אדמו"ר  וכ"ק  שליט"א, 
שמעוררים   שבזכות  נוספים,  יקרים  ואדמורי"ם 
עוון  חומרת  על   וערב  השכם  הציבור  את  מחדש 
שמאות  זכינו  ה',  בחסדי  בפאות,  זרה  עבודה  של 
רואים  יום  ובכל  מטפחת,  עם  כבר  הולכות  נשים 
ובפרט  צדקניות,  נשים  בקרב  נוספת  התעוררות 
מדרשות   לבתי  לבוא  לא  האדמור"ים  שמעוררים  
יראו,  ובע"ה מהם  ובתי כנסיות  עם פאות נכריות, 
יעשו וינהגו  כל האדמורי"ם ורבני בתי כנסיות ובתי 
כמו  שלימה,  לגאולה  נזכה  זה  ובזכות  מדרשות, 

שאמרו חז"ל, בזכות נשים צדקניות נגאל בב"א, 
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בס“ד                                                                                                                       

אייר-סיון תשע“ט

להסיר מכשול
לרבים השואלים בעניין פאות נכריות או תוספות שיער, הננו 

להשיב בקצרה דעת תורה זו הלכה:
א. השיער המגיע מהודו אסור בהנאה כדין כל תקרובת עבודה זרה וכפי שכבר הורו גדולי 

הדור זצ“ל ויבדלחט“א לפני כט“ו שנה, ולאחרונה נוסף בזה בירור דברים במציאות, ואף 

בי“ד מיוחד ששהה בהודו במשך כשבועיים לחקירת המציאות,  נתקבלה עדות משליח 

ונדחו הסברות והצדדים שהועלו ונידונו בעבר להקל בזה.

והמכריע של  ועוד מקורות, שהרוב המוחלט  ב. התברר עפ“י מאגרי המידע של האו“ם 

תעשיית השיער בעולם, מקורו מהודו, (וגם על פי המציאות, הודו היא המדינה היחידה 

שהמון אדם עומד בתור לגלח עבור תעשיית הפאות.)

ג. עוד התברר עפ“י סוחרים רבים, שהשיער המגיע מהודו משווק אח“כ ברחבי העולם תחת 

במקורו  הוא  וכדו‘,  ”אירופאי“  או  ”ברזילאי“  המכונה  מהשיער  והרבה  שונות,  הסוואות 

שיער שנגזז בבתי עבודה זרה שבהודו, אלא שהוסב שמו או צורתו על ידי שיטות שונות, 

וכן העידו שנשלחו במיוחד לברר העניין.

ד. עוד התברר ע“פ בדיקת מעבדה, שהרבה מהשיער הנמכר כ‘לא מעובד‘ אשר לטענת 

לא  אשר  מסויימות  בדרגות  עיבוד  עובד  אכן  מקורו,  את  לזהות  ניתן  מסויימים  סוחרים 

משאיר מקום לנסות לזהות את מקור השיער.

ה. הסוחרים אינם רואים בעיניהם את גזיזת השיער, ואינם יכולים לוודא מהי המדינה שבה 

נגזז השיער בידם, מאחר שקביעת השמות לסוגי השערות השונים בשוק, אינם נקבעים 

לפי המדינה בה נגזז השיער, אלא לפי התאמת השיער לאופן שיווקו בשוק.

 
 

 
-

ו. הרבה סוחרים תולים עצמם בקולות שונות שאין להם מקום בהלכה, ועל כן אין לסמוך 

וכל זה מלבד ההלכות שנאמרו בסוחר  וסוחרי שיער,  על נאמנות או על בדיקת פאניות 

שיהא מוחזק בנאמנות, שפירושו נזהר מכל טעות ואינו מכניס עצמו בספק (ראב“ד מאכ“א 

ג, י“ח ט“ז יו“ד סי‘ פ“ג סקי“א) והם מעידים שאינם רואים גזיזה, ונכנסים בספק לסמוך על 

הסוחרים המקומיים.

פותחו שיטות מתקדמות  היות שכבר  צבע השיער הבהיר,  פי  על  להתיר  לסמוך  אין  ז.  

שנערכו  שבבדיקות  גם  ומה  מומחים,  ידי  על  אף  לזהותו  ניתן  ולא  השיער  צבע  לשינוי 

ובעוד  באירופה  זו  זרה  לעבודה  העובדים  בהיר  שיער  בעלי  אנשים  נמצאו  לאחרונה 

מקומות.

ח. שוק השיער מוצף ברמאויות ובאמצעים מתקדמים ומתחדשים לטשטוש ושינוי מקור 

השיער, ועל כן אין להקל ראש ולסמוך בזה על אומדנא בעלמא או חשבונית וכד‘ וודאי 

שאין לסמוך על הבחנה על פי ריח ומישוש, שאין לזה שום יסוד במציאות ובהלכה, וכ“ש 

לא באיסור זה שהוא מהחמורות שבחמורות.

גזיזה,  משעת  צמוד  פיקוח  צריכים  שלהלכה  וברור  פשוט  כי  דעתינו  לגלות  והננו  ט. 

(כמבואר ביו“ד ס‘ קטו והלאה) ע“י ישראל ירא שמים היודע את חומר האיסור (כמבואר 

בהגר“א יו“ד קיט סק“כ) שיפקח כי לא התערב שיער הודי מהחל ועד כלה, כולל עשיית 

מרכז הפאה הנקרא ”סקין“ וכל שכן וכל שכן שלא לסמוך על פיקוח רדוד הנעשה אחת 

כשרות  על  מאד  מקפידים  וכדומה  בשר  על  בכשרות  ואם  חודשים,  או  שבועות  לכמה 

צמודה לאורך כל שלבי היצור, כ“ש בנידון חמור זה שהרוב המוחלט של השיער העולמי 

הוא שיער הודי, ואף הוזהרנו בו מן התורה ’ולא ידבק בידך מאומה מן החרם‘ ובאיסור ’ולא 

כשריים,  חילופיים  פתרונות  ימצאו  קדושים  שישראל  ובטוחנו  ביתך‘,  אל  תועבה  תביא 

ויתרחקו מכל איסור כנדרש עפ“י הלכה.

על כן באנו עה"ח
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בס“ד                                                                                                                       

אייר-סיון תשע“ט

להסיר מכשול
לרבים השואלים בעניין פאות נכריות או תוספות שיער, הננו 

להשיב בקצרה דעת תורה זו הלכה:
א. השיער המגיע מהודו אסור בהנאה כדין כל תקרובת עבודה זרה וכפי שכבר הורו גדולי 

הדור זצ“ל ויבדלחט“א לפני כט“ו שנה, ולאחרונה נוסף בזה בירור דברים במציאות, ואף 

בי“ד מיוחד ששהה בהודו במשך כשבועיים לחקירת המציאות,  נתקבלה עדות משליח 

ונדחו הסברות והצדדים שהועלו ונידונו בעבר להקל בזה.

והמכריע של  ועוד מקורות, שהרוב המוחלט  ב. התברר עפ“י מאגרי המידע של האו“ם 

תעשיית השיער בעולם, מקורו מהודו, (וגם על פי המציאות, הודו היא המדינה היחידה 

שהמון אדם עומד בתור לגלח עבור תעשיית הפאות.)

ג. עוד התברר עפ“י סוחרים רבים, שהשיער המגיע מהודו משווק אח“כ ברחבי העולם תחת 

במקורו  הוא  וכדו‘,  ”אירופאי“  או  ”ברזילאי“  המכונה  מהשיער  והרבה  שונות,  הסוואות 

שיער שנגזז בבתי עבודה זרה שבהודו, אלא שהוסב שמו או צורתו על ידי שיטות שונות, 

וכן העידו שנשלחו במיוחד לברר העניין.

ד. עוד התברר ע“פ בדיקת מעבדה, שהרבה מהשיער הנמכר כ‘לא מעובד‘ אשר לטענת 

לא  אשר  מסויימות  בדרגות  עיבוד  עובד  אכן  מקורו,  את  לזהות  ניתן  מסויימים  סוחרים 

משאיר מקום לנסות לזהות את מקור השיער.

ה. הסוחרים אינם רואים בעיניהם את גזיזת השיער, ואינם יכולים לוודא מהי המדינה שבה 

נגזז השיער בידם, מאחר שקביעת השמות לסוגי השערות השונים בשוק, אינם נקבעים 

לפי המדינה בה נגזז השיער, אלא לפי התאמת השיער לאופן שיווקו בשוק.

   
 

 
- 

  
 

ו. הרבה סוחרים תולים עצמם בקולות שונות שאין להם מקום בהלכה, ועל כן אין לסמוך 

וכל זה מלבד ההלכות שנאמרו בסוחר  וסוחרי שיער,  על נאמנות או על בדיקת פאניות 

שיהא מוחזק בנאמנות, שפירושו נזהר מכל טעות ואינו מכניס עצמו בספק (ראב“ד מאכ“א 

ג, י“ח ט“ז יו“ד סי‘ פ“ג סקי“א) והם מעידים שאינם רואים גזיזה, ונכנסים בספק לסמוך על 

הסוחרים המקומיים.

פותחו שיטות מתקדמות  היות שכבר  צבע השיער הבהיר,  פי  על  להתיר  לסמוך  אין  ז.  

שנערכו  שבבדיקות  גם  ומה  מומחים,  ידי  על  אף  לזהותו  ניתן  ולא  השיער  צבע  לשינוי 

ובעוד  באירופה  זו  זרה  לעבודה  העובדים  בהיר  שיער  בעלי  אנשים  נמצאו  לאחרונה 

מקומות.

ח. שוק השיער מוצף ברמאויות ובאמצעים מתקדמים ומתחדשים לטשטוש ושינוי מקור 

השיער, ועל כן אין להקל ראש ולסמוך בזה על אומדנא בעלמא או חשבונית וכד‘ וודאי 

שאין לסמוך על הבחנה על פי ריח ומישוש, שאין לזה שום יסוד במציאות ובהלכה, וכ“ש 

לא באיסור זה שהוא מהחמורות שבחמורות.

גזיזה,  משעת  צמוד  פיקוח  צריכים  שלהלכה  וברור  פשוט  כי  דעתינו  לגלות  והננו  ט. 

(כמבואר ביו“ד ס‘ קטו והלאה) ע“י ישראל ירא שמים היודע את חומר האיסור (כמבואר 

בהגר“א יו“ד קיט סק“כ) שיפקח כי לא התערב שיער הודי מהחל ועד כלה, כולל עשיית 

מרכז הפאה הנקרא ”סקין“ וכל שכן וכל שכן שלא לסמוך על פיקוח רדוד הנעשה אחת 

כשרות  על  מאד  מקפידים  וכדומה  בשר  על  בכשרות  ואם  חודשים,  או  שבועות  לכמה 

צמודה לאורך כל שלבי היצור, כ“ש בנידון חמור זה שהרוב המוחלט של השיער העולמי 

הוא שיער הודי, ואף הוזהרנו בו מן התורה ’ולא ידבק בידך מאומה מן החרם‘ ובאיסור ’ולא 

כשריים,  חילופיים  פתרונות  ימצאו  קדושים  שישראל  ובטוחנו  ביתך‘,  אל  תועבה  תביא 

ויתרחקו מכל איסור כנדרש עפ“י הלכה.

על כן באנו עה"ח
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בס“ד                                                                                                                       

אייר-סיון תשע“ט

להסיר מכשול
לרבים השואלים בעניין פאות נכריות או תוספות שיער, הננו 

להשיב בקצרה דעת תורה זו הלכה:
א. השיער המגיע מהודו אסור בהנאה כדין כל תקרובת עבודה זרה וכפי שכבר הורו גדולי 

הדור זצ“ל ויבדלחט“א לפני כט“ו שנה, ולאחרונה נוסף בזה בירור דברים במציאות, ואף 

בי“ד מיוחד ששהה בהודו במשך כשבועיים לחקירת המציאות,  נתקבלה עדות משליח 

ונדחו הסברות והצדדים שהועלו ונידונו בעבר להקל בזה.

והמכריע של  ועוד מקורות, שהרוב המוחלט  ב. התברר עפ“י מאגרי המידע של האו“ם 

תעשיית השיער בעולם, מקורו מהודו, (וגם על פי המציאות, הודו היא המדינה היחידה 

שהמון אדם עומד בתור לגלח עבור תעשיית הפאות.)

ג. עוד התברר עפ“י סוחרים רבים, שהשיער המגיע מהודו משווק אח“כ ברחבי העולם תחת 

במקורו  הוא  וכדו‘,  ”אירופאי“  או  ”ברזילאי“  המכונה  מהשיער  והרבה  שונות,  הסוואות 

שיער שנגזז בבתי עבודה זרה שבהודו, אלא שהוסב שמו או צורתו על ידי שיטות שונות, 

וכן העידו שנשלחו במיוחד לברר העניין.

ד. עוד התברר ע“פ בדיקת מעבדה, שהרבה מהשיער הנמכר כ‘לא מעובד‘ אשר לטענת 

לא  אשר  מסויימות  בדרגות  עיבוד  עובד  אכן  מקורו,  את  לזהות  ניתן  מסויימים  סוחרים 

משאיר מקום לנסות לזהות את מקור השיער.

ה. הסוחרים אינם רואים בעיניהם את גזיזת השיער, ואינם יכולים לוודא מהי המדינה שבה 

נגזז השיער בידם, מאחר שקביעת השמות לסוגי השערות השונים בשוק, אינם נקבעים 

לפי המדינה בה נגזז השיער, אלא לפי התאמת השיער לאופן שיווקו בשוק.

ו. הרבה סוחרים תולים עצמם בקולות שונות שאין להם מקום בהלכה, ועל כן אין לסמוך 

וכל זה מלבד ההלכות שנאמרו בסוחר  וסוחרי שיער,  על נאמנות או על בדיקת פאניות 

שיהא מוחזק בנאמנות, שפירושו נזהר מכל טעות ואינו מכניס עצמו בספק (ראב“ד מאכ“א 

ג, י“ח ט“ז יו“ד סי‘ פ“ג סקי“א) והם מעידים שאינם רואים גזיזה, ונכנסים בספק לסמוך על 

הסוחרים המקומיים.

פותחו שיטות מתקדמות  היות שכבר  צבע השיער הבהיר,  פי  על  להתיר  לסמוך  אין  ז.  

שנערכו  שבבדיקות  גם  ומה  מומחים,  ידי  על  אף  לזהותו  ניתן  ולא  השיער  צבע  לשינוי 

ובעוד  באירופה  זו  זרה  לעבודה  העובדים  בהיר  שיער  בעלי  אנשים  נמצאו  לאחרונה 

מקומות.

ח. שוק השיער מוצף ברמאויות ובאמצעים מתקדמים ומתחדשים לטשטוש ושינוי מקור 

השיער, ועל כן אין להקל ראש ולסמוך בזה על אומדנא בעלמא או חשבונית וכד‘ וודאי 

שאין לסמוך על הבחנה על פי ריח ומישוש, שאין לזה שום יסוד במציאות ובהלכה, וכ“ש 

לא באיסור זה שהוא מהחמורות שבחמורות.

גזיזה,  משעת  צמוד  פיקוח  צריכים  שלהלכה  וברור  פשוט  כי  דעתינו  לגלות  והננו  ט. 

(כמבואר ביו“ד ס‘ קטו והלאה) ע“י ישראל ירא שמים היודע את חומר האיסור (כמבואר 

בהגר“א יו“ד קיט סק“כ) שיפקח כי לא התערב שיער הודי מהחל ועד כלה, כולל עשיית 

מרכז הפאה הנקרא ”סקין“ וכל שכן וכל שכן שלא לסמוך על פיקוח רדוד הנעשה אחת 

כשרות  על  מאד  מקפידים  וכדומה  בשר  על  בכשרות  ואם  חודשים,  או  שבועות  לכמה 

צמודה לאורך כל שלבי היצור, כ“ש בנידון חמור זה שהרוב המוחלט של השיער העולמי 

הוא שיער הודי, ואף הוזהרנו בו מן התורה ’ולא ידבק בידך מאומה מן החרם‘ ובאיסור ’ולא 

כשריים,  חילופיים  פתרונות  ימצאו  קדושים  שישראל  ובטוחנו  ביתך‘,  אל  תועבה  תביא 

ויתרחקו מכל איסור כנדרש עפ“י הלכה.

על כן באנו עה"ח
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בס“ד                                                                                                                       

אייר-סיון תשע“ט

להסיר מכשול
לרבים השואלים בעניין פאות נכריות או תוספות שיער, הננו 

להשיב בקצרה דעת תורה זו הלכה:
א. השיער המגיע מהודו אסור בהנאה כדין כל תקרובת עבודה זרה וכפי שכבר הורו גדולי 

הדור זצ“ל ויבדלחט“א לפני כט“ו שנה, ולאחרונה נוסף בזה בירור דברים במציאות, ואף 

בי“ד מיוחד ששהה בהודו במשך כשבועיים לחקירת המציאות,  נתקבלה עדות משליח 

ונדחו הסברות והצדדים שהועלו ונידונו בעבר להקל בזה.

והמכריע של  ועוד מקורות, שהרוב המוחלט  ב. התברר עפ“י מאגרי המידע של האו“ם 

תעשיית השיער בעולם, מקורו מהודו, (וגם על פי המציאות, הודו היא המדינה היחידה 

שהמון אדם עומד בתור לגלח עבור תעשיית הפאות.)

ג. עוד התברר עפ“י סוחרים רבים, שהשיער המגיע מהודו משווק אח“כ ברחבי העולם תחת 

במקורו  הוא  וכדו‘,  ”אירופאי“  או  ”ברזילאי“  המכונה  מהשיער  והרבה  שונות,  הסוואות 

שיער שנגזז בבתי עבודה זרה שבהודו, אלא שהוסב שמו או צורתו על ידי שיטות שונות, 

וכן העידו שנשלחו במיוחד לברר העניין.

ד. עוד התברר ע“פ בדיקת מעבדה, שהרבה מהשיער הנמכר כ‘לא מעובד‘ אשר לטענת 

לא  אשר  מסויימות  בדרגות  עיבוד  עובד  אכן  מקורו,  את  לזהות  ניתן  מסויימים  סוחרים 

משאיר מקום לנסות לזהות את מקור השיער.

ה. הסוחרים אינם רואים בעיניהם את גזיזת השיער, ואינם יכולים לוודא מהי המדינה שבה 

נגזז השיער בידם, מאחר שקביעת השמות לסוגי השערות השונים בשוק, אינם נקבעים 

לפי המדינה בה נגזז השיער, אלא לפי התאמת השיער לאופן שיווקו בשוק.

ו. הרבה סוחרים תולים עצמם בקולות שונות שאין להם מקום בהלכה, ועל כן אין לסמוך 

וכל זה מלבד ההלכות שנאמרו בסוחר  וסוחרי שיער,  על נאמנות או על בדיקת פאניות 

שיהא מוחזק בנאמנות, שפירושו נזהר מכל טעות ואינו מכניס עצמו בספק (ראב“ד מאכ“א 

ג, י“ח ט“ז יו“ד סי‘ פ“ג סקי“א) והם מעידים שאינם רואים גזיזה, ונכנסים בספק לסמוך על 

הסוחרים המקומיים.

פותחו שיטות מתקדמות  היות שכבר  צבע השיער הבהיר,  פי  על  להתיר  לסמוך  אין  ז.  

שנערכו  שבבדיקות  גם  ומה  מומחים,  ידי  על  אף  לזהותו  ניתן  ולא  השיער  צבע  לשינוי 

ובעוד  באירופה  זו  זרה  לעבודה  העובדים  בהיר  שיער  בעלי  אנשים  נמצאו  לאחרונה 

מקומות.

ח. שוק השיער מוצף ברמאויות ובאמצעים מתקדמים ומתחדשים לטשטוש ושינוי מקור 

השיער, ועל כן אין להקל ראש ולסמוך בזה על אומדנא בעלמא או חשבונית וכד‘ וודאי 

שאין לסמוך על הבחנה על פי ריח ומישוש, שאין לזה שום יסוד במציאות ובהלכה, וכ“ש 

לא באיסור זה שהוא מהחמורות שבחמורות.

גזיזה,  משעת  צמוד  פיקוח  צריכים  שלהלכה  וברור  פשוט  כי  דעתינו  לגלות  והננו  ט. 

(כמבואר ביו“ד ס‘ קטו והלאה) ע“י ישראל ירא שמים היודע את חומר האיסור (כמבואר 

בהגר“א יו“ד קיט סק“כ) שיפקח כי לא התערב שיער הודי מהחל ועד כלה, כולל עשיית 

מרכז הפאה הנקרא ”סקין“ וכל שכן וכל שכן שלא לסמוך על פיקוח רדוד הנעשה אחת 

כשרות  על  מאד  מקפידים  וכדומה  בשר  על  בכשרות  ואם  חודשים,  או  שבועות  לכמה 

צמודה לאורך כל שלבי היצור, כ“ש בנידון חמור זה שהרוב המוחלט של השיער העולמי 

הוא שיער הודי, ואף הוזהרנו בו מן התורה ’ולא ידבק בידך מאומה מן החרם‘ ובאיסור ’ולא 

כשריים,  חילופיים  פתרונות  ימצאו  קדושים  שישראל  ובטוחנו  ביתך‘,  אל  תועבה  תביא 

ויתרחקו מכל איסור כנדרש עפ“י הלכה.

על כן באנו עה"ח
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 בעזהשי"ת
 

 צ כרך 514מס'  אוצרות הצניעות
 ?מי יהודיספר 

 
 ספר

 ?יהודי מי

הספר הזה הוא המדד לבחון מי יהודי ומי לא יהודי, כמו שכתב מרן 
מי שהולכת עם פאה נכרית זצ"ל בספרו מור וקציעה סי' ע"ה, ש היעב"ץ

, ובפרט היום שכל הפאות הן מהודו, ממש לא תכונה בשם ישראל
ומי שעובד עבודה זרה הוא כבר בוודאי לא יהודי, ה זרה, תקרובת עבוד

, רק שגם ובוודאי לא יכונה בשם ישראל, רק בשם עובדי ע"ז של הודו
אם בעלה של אישה שחובשת פאת שנגועה בע"ז הולך עם שטריימעל 
ובגדים לבנים, ואינו יודע שבעצם בגדיו היפים והמהודרים בעצם 

ובעצם הוא נעשה  י הוא ואשתו הם אחד()כמוסיפים עוז והדר לע"ז רח"ל 
שותף לכלי מחזיק של עבודה זרה ובכך הם שותפים רח"ל למחטיאי 

עדיף זי"ע: " משה מרדכי מלעלובהרבים, כמו שאמר מרן הרה"ק רבי 
", שהבעל יגזור את פאותיו ואת זקנו מאשר שהאשה תלך בפאה נכרית

]הכרוז " ל כרוזזו הפעם הראשונה שאני כל כך רוצה לחתום עואמר: "
זי"ע, ראו בסוף הספר, וכ"ז אמר אעפ"י שהרבנית שלו הלכה  בית ישראלשעשה מרן ה

בפאה נכרית ולא יכל לפעול אצלה, בגלל פחד הגזירות שעברה, כידוע, וכן הי' אצל הרבה 
חמור יותר מחייבי כריתות ומיתות בית  וזה חילול השם שעונשו ,גדו"י[
זצ"ל, אבד"ק  אלחנן היילפרןן הגאון רבי ומר ע' תיט(. תר והכבודהכ) דין!

, שכאשר בכה ואמרזצוק"ל,  דוד מקאשנובלונדון נכד מרן הרה"ק רבי 
החסידים לפני המשיח", ישאל משיח צדקנו את כל אחד: יבואו "

" "ולא יהיה ביכולתם לענות "כאיזה ערלית הולכת אשתך עם הפאה?!
 544-או ביותר מ. זי"ע. וכן תרובכה ע"ז הרה"ק מקאשנובכלום!" 

ספרים שהוצאנו לאור על הצניעות ופאה נכרית איך שהצדיקים מסרו 
זי"ע על  מרן האדמו"ר הרה"ק מהר"א מבעלזא נפשם ע"ז, וכנבואת כ"ק

 )הכוה"כ' ע' שיג(, "מקלות"-שצריך לצאת נגד הפאה נכרית בדורנו! אמר: 
"דער עיקר איז: ס'זאל זיין גוט געבונדן, ווי א אידשע טאכטער דארף 

בלבד" במטפחת גיין!", "עדיף שידוך פשוט, ובלבד שתלך )הכלה( 
שיבח את הכלה שהולכת רק עם "מתנגד מאד שילכו הנשים עם פאות", 

)שם ע' שיג  "א כשר קינד!" :מטפחת, בלא שום תוספת כלל, ואמר עליה
זי"ע, שבא אליו אחד  משה ארי' פריינדוידוע הסיפור מהצה"ק ר'  ,שכ(

שאם שלא היה לו ילדים הרבה שנים, ואשתו הלכה עם פריזעט, ואמר 
, וכך היה. וכמו כן מובא מעוד צדיקים. תשים מטפחת יהיה לה ילדים

מחלת ]וכל זה מדובר לפני שהיו הפאות ע"ז, וכך היה, לפני מספר שנים בענין 
מי שתוריד את הפאה ותשים מטפחת, יהיה לה רפואה ל"ע, שאמרו ש הסרטן
 , כידוע[.לאלתר
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