
 
 

 
 

  "  !"גזל מקטרג בראש
 

 
 החפץ חיים זצוק"ל מרן

צתו של מרן החפץ יזכיתי להיות במחסיפר רבי אברהם וינשטיין זצ"ל: 
 ו,חיים זיע"א בשנותיו האחרונות ממש. זכורני מעשה נורא שנכחתי ב

זיע"א, חיים  החפץמרן של של שנתו האחרונה  ,היה זה בליל כל נדרי
 ,הוא היה חלש מאד ",כל נדרי"השתפך מאד באמירת החפץ חיים זיע"א 

אבל אף על פי כן הוא 
דפק על הבימה 
 ,לאחר כל נדרי

ובדמעות שליש 
ממש החל לומר 
 ,דברי התעוררות

ואלו היו דבריו 
מי האחרונים: "

שרוצה קרבת 
מי שרוצה  ,אלקים

השראת השכינה 
מי שרוצה  ,בביתו

צריך  ,פרת עוונותכ
צניעות  -דבר אחד 

כך זכורני  .בבית
שדבר שעה שלמה 
בבכיות נוראות על 
דבר אחד ויחיד שגם 
בבית צריך ללכת 

מר ווח בצניעות וקל
מר ווח בן בנו של קל

 ,בחוץ לעיני אחרים
וכידוע ברוסיה זלזלו 

זיע"א בתוך דבריו הזכיר את דברי רבי יהונתן איבשיץ  .בזה אף טובים
ר בסינר היתה גם ושתקנת עזרא לחג מ(– ח"א לט) "יערות דבש"בעל 

ך המות  ובזה תנצל ממלא ,שתהיה האשה צנועה בביתה ,בשביל הבית
מקומות בם את עיניו ולראות ום לפגדהמלא עינים ד' שמסית את הא

וזה  ,הוא טען שדבר זה מזיק לרוחניות של האשה עצמה סים.והמכ
בושה ומסיר ממנה כל לחלוחית של מקלקל אצלה את רגש הצניעות וה

פרי עשו כי דבריו זיע"א חיים  החפץמרן לאחר שהרגיש  .יראת שמים
נחה דעתו והורה שבני ביתם התהלכו בחוסר צניעות בלב אנשים רבים 

 .לחזן להתחיל בתפלת ערבית של ליל היום הקדוש יום הכפורים

  זצוק"ל יוסף ע"הגרמרן 
 תשובה ימי בעשרת בלווין בשיעורו נוהג היה א"זיע ג"רשכבה מרן

 בנושא דוקא זה מהם ואחד, בהם שנכשלים מסויימים דברים על לעורר
 מרן של ק"וזל, ע"ל ישראל נשות בקרב שהתפשטה הנכרית הפאה

 ואחזור, נכרית הפאה ענין יש, עליו לעורר שחשוב ענין עוד: "א"זיע
 כמעט ריתנכ פאה בענין אך מחלוקת יש דבר בכל כמעט הנה בקצרה

, מטפחת או כובע הנשים תלבשנה אלא הראש את בזה לכסות מתיר ואין
 של רבו, פרנקפורט ד"אב הורביץ איש הלוי פנחס הרב -" ההפלאה"

 היא נוכרית פאה שתלבש מי שכל וקבעו חכמים אסף, סופר החתם
 וכיצד זה בחרם ו"ח שותפים בעליהם וגם חמור דבר זה חרם, בחרם
 ראיה להביא אפשר ואי, נוראים בימים הכנסת ביתל להתפלל כך באים
 ראיות והמביא באשתו שולט אחד כל לא כי, כן שנוהג אחר או זה מאיש

, כן הנוהגים יברחו ולאן, מגיהנום להנצל תירוצים מתרץ הוא הרי מכך

, לכיפור מתקרבים עכשיו אנחנו ,.יוכיח בזה להוכיח היכול כל כ"וא
 שזה שמעתם עתה אך! אסור זהש שמעתם אתם להם יאמר ה"הקב

 מה, כדבריהם עשיתם לא מדוע, עולם גאוני כמה אמרו שכך, אסור
 הפחות לכל'...!!! ראש להרים מצח להשיב פה לנו אין? 'יענו מה? יאמרו

 .  המעוות את יתקנו, בתשובה לחזור כבר יתחילו תשובה ימי בעשרת

 ח"הגר מרן
 קנייבסקי

 א"שליט
 שנים כשבע לפני
 השנה ראש ערב

 התקיים ז"תשס'ה
 באולמי אדיר כנס

 שם ברק בבני וגשל
 ורבנן מרנן נשאו

 ל"זצוק
 דברים א"ושיבדלחט
 בעניני כדרבונות

 והצלת השעה חובת
 בגדרי ובפרט, הדור

 הלכו אשר הצניעות
 האחרון בדור ונפרצו

 ובציבור בכלל
 לכנס. בפרט החרדי

 כ"ג הוזמן זה אדיר
 מן אליהו רבי הגאון
 ביתו נאמן א"שליט

 רבינו ת"שה מרן של
. א"שליט ת"שה מרן של ובקשתו בשליחותו א"שליט קנייבסקי ח"הגר

 א"שליט מרן של בשמו דברים לשאת א"שליט מן א"הגר שהתבקש
 ומוכן דרוך היה' ד לדבר הצמא הקדוש והציבור בקהל הס הושלך
 ת"שה מרן של הטהור מליבו הבוקעים חיים אלוקים דברי לשמוע

 דבריו את פתח א"שליט מן א"הגר, השעה חובת בעניני א"שליט
 מהיום ציטוט זה, א"שליט ת"שה ממרן לומר נתבקשתי: "בהתרגשות

 ימי מתחילים עכשיו, הדין ליום ימים ארבעה עוד לנו יש". בבוקר
 בכלל רבות השנה עברנו, מתוחה הדין מדת היתה השנה כל, הביקור
 ומתפללים מייחלים וכולנו קשה היתה השנה, י"בא ובפרט, ובפרט

 כל, לדעת צריכים אבל. וברכותיה שנה ותחל וקללותיה שנה שתכלה
, דיין ויש דין יש, הפקר לא העולם, חייו יוותרו וותרן ה"הקב האומר

 זה שלנו התקוה כל". מאחריך ושב" אז צניעות אין אם אומרת והתורה
, איתנומ מתרחק ה"שהקב פעולות נעשה אנחנו אם, ורחמים חסד רק

, תוקף ונתנה בתפילת אומרים אנחנו? ולרחמים לחסד לקוות לנו יש איך
 ומה, התייסר ומי שלו מי, בקיצו שלא מי בקיצו מי, ימות ומי יחיה מי

 כתוב", הגזירה רוע את מעבירים וצדקה ותפילה ותשובה" הסוף
, התשובה את מעכבים דברים וארבע עשרים תשובה' בהל ם"ברמב
 לעשות בידו מספיק ה"הקב אין מהם ואחד, גדול ןעוו– מהם ארבע

, אבא. הרבים את מחטיא זה' הא ם"הרמב אומר, חטאו גודל לפי תשובה
 ומחטיא חוטא זה, בצניעות הולכים לא ביתם בני אם לדעת צריכים, בעל
 על מפקח שהוא בצורה מתנהג שלא מי הראשון הדבר וזה, הרבים את
 ומי, תשובה לעשות בידו יספיקו אל כראוי בצניעות שילכו ביתו בני

 .  וצדקה תפילה לתשובה יזכה ביתו בני על שיפקח
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 גליון
 

 ה'תשע"ח שרית

 

 לחיזוק ועידוד נושא הצניעות       חדש!עיצוב 
 החרדי הציבורבקרב  

 ומאורי הדור שליט"א     גדולי בהכונת מרנן ורבנן  

 
 

 רןמ  ⚫  א"שליט קנייבסקי ח"הגר מרן  ⚫ זצוק"ל  יוסף ע"הגר מרן ⚫מרן החפץ חיים זצוק"ל  
 זצוק"ל שפירא ש"הגר מרן ⚫  ל"קזצו ליפקוביץ ל"הגרמי מרן  ⚫  ל"זצוק שטיינמן ל"הגראי

 
 

   
  

 תשובה: ימי בעשרת הצניעות בתחו על מתריעים ישראל גדולי
 



 ל"זצוק שטיינמן ל"הגראי מרן
 הישיבה ראש ג"רשכבה מרן התריע ע"התש אלול שנים כשמונה לפני

 בקרב המהלכת הצניעות חוסר על א"שליט שטיינמן ל"הגראי רבינו
 שם בתוכינו שמתחוללת ההעצומ הידרדרות ועל וכתב החרדי הציבור

 עד ידוע הנה, והמצות התורה שומרי לכלל, "ל"בזה במכתבו כותב הוא
 הפך לכת וההצנע, להיפך זה היום בושה היה זה שפעם שמה כך כדי

 גם כולל זה, בצניעות יתנהגו ביתו שבני ועומד מצווה אחד וכל, לבושה
 זכות יהיה הז נוראים הימים שמתקרב ועכשיו, יניםהענ ובכל במלבושים

: בברכה ל"זצוק ג"רשכבה מרן וחותם", זה בענין שנשתפר ידי על גדול
 לחיים לאלתר צדיקים בספרי טובה וחתימה לכתיבה זה י"ע ונזכה"

 ".  ושלום טובים

 ל"זצוק ביץוקליפ ל"הגרמי מרן
 ג"רשכבה מרן זעק וגשל באולמי ו"התשס אלול בחדש שהתקיים בכנס

 צריך מה בסמינרים הנה, להתעורר ינועל: "הטהור מליבו א"זיע
 עם זו לשוח הבנות צריכות מה על והמחנכות המורות שיחת שתהיינה

 המתנהגות אלו את דווקא? דרגה ולרומם להעלות צריך בנות אלו את, זו
 במקצועות המשתלמות המחוכמות אלו את ולא הצניעות בתכלית

 כלל של הצניעות נגד הוא, טוב ולהרויח להשתכר יוכלו ידם שעל שונות
 רק לא הצניעות דרכי בתכלית להתנהג צריכה ומחנכת מורה, ישראל

 שעות כל במשך אלא מלמדת היא בה הספר בית במחיצת שהותה בעת
 שכן ומכל, ישראל בת כל של התפקיד זהו הימצאותה מקום בכל היממה

 צנועות שתהיינה שצריך בוודאי דורות ולחנך להעמיד שבאות אלו
 אנו שעומדים עתה הנה, ולדוגמה לסמל להיות הצניעות כידר בתכלית

 לפני הבנות של הקבלה להיות צריכה מה ימי הדין לפני ספורים ימים
 !!!"צניעות הדין יום

 א"זיע שפירא ש"הגר מרן
 פאה עם הולכת היתה שאשתו, ברסלב מחסידי אחד אברך בפנינו העיד

 ל"זצוק שפירא שמואל' ר צ"הרה את פעם ששמע לאחר אך, נכרית
 של הקיבוץ כל על יוותר שהבעל עדיף: "באומרו ובכאב בצער שהתבטא

 חטוף במנין להתפלל לו וילך, ע"זי מברסלב נחמן רבינו של! השנה ראש
!" נכרית פאה עם תלך לא שאשתו ובלבד!, השנה בראש בשיטבלאך

, חמורים הדברים היכן עד הבנתי,  אלו דברים ששמעתי רגע באותו
 ללכת אשתי התחילה' ה וברוך, הפאה את להסיר בביתי שפעתיה ותיכף

 כל שבמשך לאחר בפרט!. ממש כפשוטו, נפש מסירות.מטפחת עם
 רבו בדרך שקיבל כפי, הזה הקדוש היום לקראת עצמו את הכין השנה

 חסידי בין שישנה המיוחדת המשמעות היא לכך נוסף אבל. ע"זי הקדוש
 הספר לשון זה אשר", השנה ראשב הקיבוץ" של הקדוש למושג ברסלב
 הראש[, ע"זי נחמן' ר ק"הרה, ]אמר: "ג"ת אות" ן"מוהר חיי" הקדוש

 ראש על כולם יהיו אלי שהמקורבים', וכו, הכל על עולה שלי השנה
 לעשות והזהיר. השנה ראש רק הוא שלי ענין כל כי, יעדר לא איש השנה

 השנה ראש על יהיה, אליו ומקורב משמעתו אל שסר מי שכל, כרוז
 לו ניחא שהיה לפניו אמר אחד: "כתב ד"ת ובאות". איש יחסר לא, אצלו
 מקום לו אין כי, השנה ראש על ולא תשובה שבת על אצלו להיות יותר

 ומחמת, וללון לאכול טובה אכסניא לו אין וגם, המדרש בבית שם לעמוד
 אצלו להיות יותר לפניו טוב היה כן על', וכו מאד מבולבלת דעתו זה

 לאכול כן: "לברכה זכרונו רבינו לו השיב. השנה בראש ולא אחר בזמן
 ראש על אצלי שתהיו ורק אך', וכו, לישון לא או לישון כן, לאכול לא או

 השנה הראש, ואמר ענה: "כתב ה"ת ובאות!". שיהיה איך יהיה, השנה
 יודע שאני במתנה זאת לי נתן יתברך השם', וכו! גדול חדוש אהו שלי

 בראש תלויין בודאי כולכם אתם[ רק לא]= מבעיא לא, השנה ראש הומ
 אחד!... שלי השנה בראש תלוי כולו העולם כל אפילו אלא, שלי השנה

 זכרונו רבנו לו אמר', וכו מניעות רבוי מחמת השנה ראש על בא לא
 על אצלי תהיה לא שאתה מה הזה הצער לעצמי לצייר יכול איני, לברכה

 דבר אין, לכם אומר ומה, הלב מעומק חזק בקול ואמר ',וכו השנה ראש
 דערפון גרעסערס קיין, "..סגי זיע בקול הלשון בזו ואמר!... מזה גדול

 על באומן אצלו להיות חזק שרצונו למדנו אז וגם"!... האנין פאר ניט איז
 אמר!... מזה גדול דבר ושאין, הסתלקותו לאחר תמיד השנה ראש

 באפשר היה לא השנה שבכל מה תקונים ללקב אנשים אז שיכולין
 זכרונו בעצמו הוא אפילו השנה שבכל פ"אע', וכו תקון להם שיהיה
 לקבל יכולים הם גם השנה בראש אבל, לתקנם יכול היה לא לברכה
 שבכל מה ותקונים ענינים השנה בראש עושה שהוא אמר כי!, תקונים

' ר ק"הרה של דושהק לשונו כאן עד!". לעשות יכול אינו הוא גם השנה
 בספרו זאת וכתב, ע"זי נחמן' ר ק"הרה של הקדוש מפיו ששמע, ע"זי נתן

 שהעיד ל"זצוק שמואל' ר צ"מהרה גדול לנו ומי". ן"מוהר חיי" הקדוש
 נפשו את מסכן איך בביתו כששאלוהו, האחרונה בשנתו עצמו על

 בכסא לסחבו צריכים היו כי, לאומן הנסיעה עבור, כזה קשה בטלטול
 ן'לעב גאנצן א דאך האב איך: ואמר נענה, ממש נפש במסירות גלגלים

 אם ועכשיו, זה על כיסופים לי היו החיים כל הלא! דעם אויף געביינקט
 ש"אנ בין ומפורסם -?!. להיסחב עצמי את אניח לא וכי, אותי סוחבים

 שמסר, השנה בראש הקיבוץ בענין שמואל' ר של נפשו מסירות גודל
 נסע האחרונה ובשנתו, השנים כל במירון הקיבוץ וםקי על נפשו

 באומן להיות הראשונה האפשרות כשהיתה מיד, לרוסיה נפש במסירות
 הכל על לוותר שעדיף הזה הדיבור את אמר כן פי על ואף. השנה בראש
 הקדוש רבינו דרך היתה שזו מפני! מטפחת עם תלך שהאשה ובלבד
 שלא ובלבד שלי הספר כל את שתסגרו שעדיף, שאמר, ע"זי ן"מוהר

 היסוד עצמו זה כן ואם!, ערוך בשולחן אחד קטן סעיף על לעבור
 הדבר כי, ע"זי רבינו בדרך ללכת שרוצה מי לכל והעיקרי הראשון
 דהוא כל בפגם להיכשל שלא ולהישמר להיזהר הוא, רבינו אחז, הראשון
! בעולם רביות הגדולים התיקונים וכל הענינים כל על עדיף וזה,  מהלכה
 ש"אנ הקפידו שבזה, וצניעות לקדושה הנוגעים הלכה בעניני ובפרט

.  כידוע ביותר הגדולים החומרות בכל להחמיר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מעשיות בני זמנינו בנושא הצניעות <<<<< \\\מעשים שבכל יום        
 מעשיו 

אם לא שהיה מצוה בתורה "לא תעמוד על דם רעך לא היית מציל אותך 
 !!!לעולם כי את פרוצה וגורמת לסילוק השכינה עם הפאה שלך"

אני מכירו באופן אישי כאחד שבוער מאד בעניני קדושה, ומקפיד לשמור את סיפר לי בחור ישיבה אשר 
עיניו בתכלית, עד כדי שנמצא במקומות שיש בהם חלילה פריצות הוא נס כל נפשו כדי שלא להיכשל 
חלילה. אשר לפעמים הוא חולם חלומות מאד נוראיים על ציבור חובשי הפיאות רח"ל, והכל היה נראה 

ר לי סיפור מצמרר שראה איך שהערבים ימ"ש הולכים ברחובות שלנו ובידיהם כבהקיץ ממש, וסיפ
, וראה מחבל אחד רץ עם סכין לעבר אשה שהולכת סכינים ארוכים וחדים, ופניהם היה כצמאי דם רח"ל

ומיד שראה כן רץ להצילה מיד הערבי ונלחם בשבילה להצילה מהסכין שבידו, ואז היא  עם פאה נכרית,
"אם לא שהיה מצוה לו על זה שהצילה מיד המחבל ימ"ש, ואז אמר לה בלשון הזאת: החלה להודות 

בתורה "לא תעמוד על דם רעך לא היית מציל אותך לעולם כי את פרוצה וגורמת לסילוק השכינה עם 
ולאחר מכן שאלה אותו איך היא יכולה להשיב לו טובה על החסד הכביר שעשה עמה,  הפאה שלך",

רוצה באמת להשיב לי טובה תורידי את הפאה שלך"... ואמר לי שאני זוכר בדיוק  וענה לה שאם אתה
היכן היה כל המקרה שראיתי בחלום, ואמר לי שכל פעם שעובר שם הוא מקבל צמרמורת שנזכר באותו 

החלום הנ"ל וכולו מתחיל לרעוד, ובשרו נעשה חידודין חידודין, שאלתיו אם הוא יכול לומר לי היכן 
 !!!",2000כי זה בתחילת רחוב יפו בירושלים ליד הסופר מעיין "אה בחלום? השיב לי: המקום שר

שבדיוק מעל הצרכנייה " :וכשאמר לי את זה התחלתי לרעוד, ואז שאלני למה נכנסת להלם... אמרתי לו
 "אנשים שנרצחו בפיגוע שהיה שם לפני כמה שנים טובות... 10" יש לוח זכרון לזכר 2000של "מעיין 

בחור הנ"ל התפעל ולא ידע כלום מענין זה, ואז אמר לי כנראה שהחלום הוא אמיתי כיון שהמקום ה
 .עצמו מועד לפורענות רח"ל

 feniador78@gmail.comבאפשרותך לזכות את הרבים במעשה מחזק שלח אלינו למייל: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ,רחובות שוממים גם הסואנים ביותרהעולם דומם ה .יום הכפורים תשל"ד

 :רק קולות הבכי ונגוני התפלה בוקעים מבתי הכנסת ונשמעים למרחוק
מי יחיה ומי ימות מי בקצו  ,םוכי הוא נורא ואי ,ונתנה תקף קדשת היום"

אלו הן  "...ומי לא בקצו מי במים ומי באש
ל היום הקדוש יום זעקות התפלה ש

לו כולל ם היהודי כעהכפורים בו מיחל ה
רשעי ישראל לבורא העולם שיקום מכסא 

גם החילים  .הדין וידון את עמו ברחמים
הנצבים בעמדות הגבול היו עסוקים 

מו את סדר עבודת יום יזה עתה סי ,בתפלה
לפתע פלחה  ,הכפורים שבתפלת מוסף

מלחמה כרוח  ,מים את הלבבות זעקת אי
קוי החזית נרמסו  ,סערה פרצה המלחמה

מפלצתיים וברבבות חילי  באלפי טנקים
גם  .האויב האכזר ששעטו אל טרפם

רף נרמסה קדשת היום הנורא אלפי ובע
חילים נאלצו לנטש את בתי הכנסת ולחוש 

אביב היתה  תלרך ללשה ימי קרבות היה המצב איים הדאחר ש אל הקרב
פתוחה האויב חדר לעמק של יותר מארבעים קילומטרים מאות הרוגים 

 ךכי לך עקה חום ורחם והושיבה צאן מרעיתמשמים זופצועים בת קול 
תחת אש צולבת רצו חילים  ,מי יעמד" 'עינינו תלויות אם עונות תשמר יה ה

ף את גויות ההרוגים ולהביאם לקבר ומיחידת פס"ח פנוי סעד חללים לאס
 .ישראל

באותה שעה התרוצץ לו אובד עצות מפקד הפלגה ריב חיליו הקצינים נפלו 
ש ממראה עיניו נטול תקוה וחסר אונים נגש לאחד האברכים בקרבות מיא

הרי אתה אדם דתי אולי תוכל להסביר לי כיצד יתכן " :מיחידת פס"ח ושאל
שהמוני בשעה  ודוקא ,הדבר שדוקא ביום הקדוש ביותר ביום הכפורים

היו לאויבינו  ,ישראל עומלים בתפלה מתענים וזועקים לרחמים בית
 ,שמע את אשר אמר לך" .נו במלחמת חרמהלפתח נגדח השליטה והכ

תורתנו הקדושה התריסה על " ך.נה לו אותו אברע "והקשב היטב לדברי
יביך ולא יראה בך ערות וכי תצא למלחמה על א" (ברים כ"ג)דכך מראש 

בורא עולם מתריע מראש שפרצה בחומת הצניעות ", דבר ושב מאחריך
כיח ורשות ביד האויב  העליונה מעל עמנו ונותנת מסלקת את השמירה

לה ובצום עטויים בגדי יפתלינו אין שום הבטחה שאם יעמדו בעלהתגבר 
להפך גם  ,לבן כמלאכים ולא ישמרו על הצניעות כראוי שלא יאנה כל רע

רק הצניעות היא שמירה מפני האויבים כפי שידוע לך  -" ושב מאחריך"אז 
שנים האחרונות לשוק אפנות יצאו ב

ים קצרים וצרים חדשות של מלבוש
, וכל מיני פיאות ובלתי צנועים

 פרוצות שבאים להבליט ולהכשיל,
לו יבה לפריץ המלחמה שאפיזוהי הס

 ,מדו בפניהעתפלות יום הכפולים לא 
שאת הסוד הזה גם  !דע לך המפקד
ם הרשע עלו בליאפ ,הגוים יודעים

הוא יעץ לבלק שאם ברצונו  ,ידע זאת
ל ליו להכשיעלנצח את עם ישראל 

הקצין לא קבל  ,סר צניעותואותם בח
אם תאמר על " :את התשובה בטענה

צנועות אולי צדקת  הנשים שאינן
אבל מה אשמים הגברים האם גם 

לא ידע  "!!!,הם אינם מתלבשים בצניעות מדוע הם נשחטים ונטבחים
 ,ואף לא רצה לדחותו בתשובה סתמית ,האברך לענות לו תשובה ברורה

 .בה על כך אתן לך בפעם אחרתלכן אמר לו את התשו

זמן קצר לאחר מכאן השתחרר האברך מהשרות הצבאי מיד מהר ובא אל  
 אחר ,להודיעו שנשאר בחיים זצוק"ל ךאחד מגדולי הדור מרן הגרא"מ ש

 :הוא בקש לברר שני דברים .הפלגה כוח שהיה לו עםיכך ספר לרב על הו
 אפשוט ואת הסבר אם אכן היתה תשובתו נכונה שכן הוא אדם ,ראשית

אמר לו  ,ושנית כיצד ענה למפקד על שאלתו בדבר הגברים ,אמר מלבו
כל הצרות באו מפני שהצניעות  ,אכן אתה צודק" זצוק"ל:ראש הישיבה 

ולא יראה בך ערות דבר ושב "הן כתוב במפרש  ,אינה בסדראצלינו 
למה הנשים " :הייתי אומר לו ,לגברים יחסומה ששאלת ב ",מאחריך

כי הגברים שותקים ואינם מביעים את מחאתם הנמרצת  ?כות כךהול
 בעוונתינו הרבים. באפן גלוי וברור לפיכך נתפסים גם הם בחטא הפריצות

מפי בעל המעשה הרב מרגלית זצוק"ל לזינגר שמ .פר הרב מיספור זה ס)
 יוה"כ(. בזמן מלחמת

מהי הסיבה 
האמיתית לפרוץ 

מלחמת יום 
שגבתה  הכיפורים
 מעמינו מחיר כבד

 ישראל??? 
 

שנה לפרוץ מלחמת יום הכיפורים בעיצומו של היום הקדוש  והשאלה עדיין מנקרת:   45
  עמך בית ישראל:  

" 

 ום הכיפוריםחיילים מפנים חייל פצוע במלחמת י שב מאחריך".ו" 

 נא להתפלל ולהעתיר בעבור מרן רבי ישראל אברהם בן שיינא רחל שליט"א האדמו"ר מסקולען הזקוק לרחמי שמים מרובים
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 סניגור ומליץוקונים 
 יושר ליום הדין!!!

התקשרו 
 עכשיו:

  

 

 


