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החזקה  הדרשה  אתמול  שמעתם  ורבותי  מורי 
מרן  כ"ק  להבחל"ח  מחותני  על  שסיפרתי 
זצוק"ל,  מלעלוב  מרדכי  משה  רבי  האדמו"ר 

שהיה בעל רוח הקודש ובעל מופת גדול.
המפורסם  והמופת 
שחמש וחצי שנה לפני 
הפטירה שזרקו מעירק 
ישראל,  על  טילים   39
ואיימו על פצצת אטום 
כמעט  כבר  שהיה 
וכ"ק האדמו"ר  מוכנה. 
באמצע  מלעלוב 
על  שאיימו  המלחמה 
בפצצת  ישראל  עם 
עצמו  על  קיבל  אטום 
להצלת  נפש  במסירות 
יסורים  ישראל  עם 
משותק  והיה  נוראים, 
 5 למשך  גופו  בחצי 
וחצי שנים ועם ישראל 
על  נחתה  ולא  ניצלו 
פצצת  ישראל  ארץ 
"לקחתי  ואמר:  אטום. 
על עצמי יותר מדי" !!! 
[ראו להלן כל הסיפור]

את  רואים  אנחנו  ובזה 
עוד  ויש  גדולתו 
אבל   - כאלו.  סיפורים 
הגדול  הכי  המופת 
לא  עוד  אחד  שאף 

הדרשה  אתמול  אמרתי  כעת,  תשמעו  שמע, 
הפאה  נגד  יצא  מלעלוב  שהרבי  איך  וסיפרתי 
הנכרית ואמר שמוטב שהבעל יגזוז את הפאות 

ואת זקנו מאשר האשה תלך בפאה נכרית, ואני 
לא ידעתי שאני מדבר ביום הלילולא שלו, והיום 
זאת  שלו,  ההילולא  יום  שזה  מהלוח  לי  נודע 
אומרת שזה המופת הכי הגדול שהוא עורר אותי 
להגיד  האמת,  מהעולם 
החסידים  לכל  מוסר 
והנכדים שלו, שלא ילכו 
ובפרט  נכרית,  פאה  עם 
 - זרה.   עבודה  שזה 
דם אש  רוחות מלחמה, 
מלחמת  עשן,  ותימרות 
שואה  השנייה,  עולם 
היהודי,  לעם  וחורבן 
היטלר,  הנאצי  הצורר 
רצח  וזכרו  שמו  ימח 
יהודים,  מליון  ששה 
מצביעה  וסטטיסטיקה 
אנשים  מיליוני  על 
מי   - שנרצחו.  נוספים 
יוכל לדמיין את הזוועות 
שהיו שם את הפחד, את 
שהיה  מי  רק  האימה, 
מגיא  בנס  ויצא  שם 

הצלמוות הזה.
שניצלו  היהודים  רוב 
ברחו מאירופה לארה"ב, 
חלק  לישראל,  וחלק 
גדול מהיהודים כבר לא 
לשמור  רצו  ולא  שמרו 
הנסיון  ומצוות,  תורה 
הדברים  אחד   - מידיי.  גדול  מידיי,  קשה  היה 
הנשים  על  פקדו  וזכרם,  שמם  ימח  שהנאצים 
במחנות הריכוז היה, ללכת בגילוי ראש, ואוי לה, 
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ו‡נחנו   ̇ ‰יו ‰י˜רים,  י˘ר‡ל  עם 
מ‡ירן,  ‡טום   ̇ פˆˆ ע"י  מ‡וימים 
‡ומו˙  מכל  ‚„ול‰  בסכנ‰  ו‡נחנו 
על  ˜בלנו  ‡ו˙נו,  ˘מ˜יפים  ‰עולם 
ליום בל"נ  עˆמנו למסור 17 ˘יעורים 
 ,̇ ̇ ב˜ו ˘ומרי ‰חומו על כל יסו„י ‰„
ל‰ˆל˙  ˘לוח‰ 1  טל: 072-33-72-978 

עם י˘ר‡ל.  עם י˘ר‡ל.  
˘ו˙ף  י‰י‰  ז‰   ̇ ‡ ˘יפרסם  מי  כל 

̇ עם י˘ר‡ל.   בזיכוי ‰רבים ו‰ˆל

למי שלא צייתה, ולכן הפחד היה גדול, ואז אחרי 
השואה הנוראה, רוב הנשים וגם הרבניות עדיין 
כבר  שהמלחמה  למרות  ראש,  בגילוי  הסתובבו 
הרב'ה   - שעברו.  הטראומה  בגלל  הסתיימה, 
מרדכי  משה  רבי  הקדוש  הצדיק  מלעלוב, 
מלעלוב, וגם הבעלזא סטמאר קלויזנבורג רבי'ס 
כמו  חילק פאות, שנראו  ועשו מעשה, הם  קמו 
קש, לכל הנשים בכדי שיכסו את שיער ראשם, 
לזמן  להיות  אמור  היה  זה  השעה,  צו  היה  זה 
לכסות  ויחזרו  התאוששו  שהנשים  עד  מסויים, 
יהודיה  את שער ראשם עם מטפחת כמו אשה 

כשרה. - כל זה היה לפני כ-80 שנה.
הרב'ה מלעלוב בעצמו, יחד עם עוד גדולי עולם, 
היו  אז  הפאות   - הנוכרית.  הפאה  נגד  חתם 
ונראו כמו קש, אפילו  עשויות מזנב של סוסים 
עיור היה יכול להבחין שזאת פאה, לא כמו היום, 
יפות  יותר  אלף  פי  הם  שהפאות  בדורינו, 
כמו שיער טבעי,  ונראות ממש  עצמו,  מהשיער 
טבעי,  משיער  יפה  יותר  סינטטית  פאה  ואפילו 
באותה   - בכלל.  פאה  לא  להבחין שזאת  וקשה 
הפאות  תעשיית  הייתה  לא  עדיין  תקופה, 
מפותחת כל כך, כמו בסדר גודל של ימינו, וגם 
לא הייתה אז בגדר עבודה זרה. - וכיום, הפאות 
 900 עפ"י  ואסורות,  גמורה  לפריצות  נחשבות 
פוסקים, בעלי רוח הקודש, שפסקו שהפאה היא 
כך  בכלל,  ראש  כיסוי  מהווה  ולא  פריצות 
שבשמים זה נחשב שהאשה הולכת בגילוי ראש 
ממש ועוד יותר גרוע שגורמים לכולם להסתכל 

עליהם.
אשה  וכל  בשבת,  מוקצה  גם  היא  הפאה 
מחללת  של  דין  לה  יש  בשבת,  פאה  שלובשת 
הפאות  שכל  ונבדק,  הוכח   - בפרהסיא.  שבת 
מיני  לכל  ומשווקות  מהודו,  מיובאות  היום 
מדינות באירופה, ארה"ב והמזרח הרחוק. - שם 
השיער ההודי עובר למעבדות משוכללות ביותר, 
שקרים  מפיצים  וכך  ועיצוב,  צביעה  לריכוך, 
כמו  בעולם,  מדינות  מיני  מכל  באות  שהפאות 
והכל שקר מסחרי  וסין,  ברזיל  אירופה, ארה"ב, 
ההודי  השיער   - כידוע.  כסף,  בצע  בעבור  גדול 

מאות  באות  יום  כל  מאוד,  איכותי  שיער  הוא 
שער  את  לגלח  בהודו,  לטמפל  הודיות  אלפי 
ראשם כקרבן לפני הפסל מזהב שלהם, ואז הן 
מכות על הלב ומשתחוות לפסל, ומקריבות את 
נשלח  שיער  של  וטונות  טונות  ראשם,  שיער 
באוניות מהודו, ומופץ לכל מיני נקודות בעולם. 
- זה השיער שהנשים של היום שמות על ראשם, 
של  שהפאה  כך  זרה.  לעבודה  שהוקרב  שיער 

האשה החרדית היום היא:
1. עבודה זרה. 2. גילוי עריות. 3. שפיכות דמים. 4. 

חילול שבת
לידה  ובעלה  פאה  עם  ברחוב  עוברת  אשה  אם 
עם חזות חרדית, זקן ושטריימל, החטאת הרבים 
שלה היא פי כמה וכמה - מכיון שהרבה אנשים 
שהבעל  ובפרט  דוגמה,  ובעלה  ממנה  יקחו 
תלמיד חכם גדול אז כל אחד לומד ממנו. - היום 
של  המסווה  תחת  להסתתר  אפשר  אי  כבר 
השואה, היום הפאה היא לא זנב של סוס, אלא 
אותה  שלובשת  והאשה  מאוד,  ויפה  גולשת 
עוברת על "יהרג ואל יעבור". - אשה חרדית, את 
שבאה מחסידות מפורסמת, היום אף אחד לא 
מאיים  לא  אף אחד  פאה,  ללבוש  אותך  מכריח 
את  אם  ראש  בגילוי  ללכת  חייבת  שאת  עלייך 
רוצה לחיות. - דווקא היום, שאת חופשייה, את 
הולכת בגילוי ראש, שהפאה בשמים לא נחשבת 
לכיסוי ראש, וכמו שפסקו 900 פוסקים שפאה 
את  לזה,  בנוסף   - ראש.  לכיסוי  נחשבת  לא 
התפילות  הראש,  על  וערב  שתי  עם  מסתובבת 
נחשבות  אלא  מתקבלות,  שלא  רק  לא  שלך, 
רבי שלום שבדרון  כפי שאמר הצדיק  לתועבה, 
את  תירוצים,  רק  ברור שהכל   - זצ"ל.  שך  והרב 
זאת  ויפה,  צעירה  ולהראות  פאה,  ללבוש  רוצה 
הסיבה שאת עם פאה, שכולם יראו איזה פאה 
יפה יש לך, ואיך שאת נראית טוב. - חשבת פעם 
גברים  הכשלת  של  האסון  הרות  תוצאות  על 
בשכר  מאמינה  את  האם   - ושז"ל?  בהרהורים 
נחשב  ועונש  בשכר  מאמין  שלא  מי  ועונש? 
לאפיקורוס, ואין לו חלק לעולם הבא, כפי שאמר 
הרמב"ם רבינו יונה והחפץ חיים זי"ע. - ואם את 

לא  שאת  זה  איך  ועונש,  בשכר  מאמינה  כן 
מפחדת? האם את יודעת מה העונש על לבישת 
פאה וכל האיסורים שכרוכים בזה? זה להתגלגל 
לך  יעזרו  ולא  נצחים,  לנצח  וגיהנום  בכף הקלע 
כל  על  לך  חבל  שעשית,  הטובים  המעשים  כל 

המאמץ.
של  "אלוקיהם  המשפט  על  פעם  שמעת  האם 
על  פעם  שמעת  האם  זימה"?  שונא  אלה 
יהיה לך אלוהים אחרים על פני"?  המשפט "לא 
יום  את  "שמור  המשפט  על  פעם  שמעת  האם 
 - זה???  כל  עם  יהיה  מה   - לקדשו"?  השבת 
דבר  של  בסופו  שנה,   100 תחיי  אם  אפילו 
תצטרכי להגיע לפני בית דין של מעלה ולתת דין 
מסתכנת  את  הזה,  בעולם  עוד  וגם   - וחשבון. 

עצמך  את  ומסכנת 
במחלות  ומשפחתך 
זצ"ל  כדורי  הרב  מסוכנות, 
הסרטן  שמחלת  אמר 
הקטלנית ירדה לעולם בגין 
כן,  כמו  הארורה,  הפאה 
היא  פאה  שלובשת  אשה 
בגדר "מעביר זרעו למולך". 
תפעלי  יקרה,  אישה  לכן,   -
את  ותורידי  במהירות, 
הזאת,  המאוסה  הפאה 
לפני שיהיה מאוחר מידיי. - 
מנביא",  עדיף  "חכם  כתוב 
את  רואה  החכם  למה? 
יש כעת את  לך  גם  הנולד, 

לצפות,  למה  ולדעת  הנולד,  את  לראות  הזכות 
ילחם  הרע  היצר   - הפאה.  את  תורידי  לא  באם 
להפסיד  לא  חבל  הפאה  את  להוריד  לא  איתך, 
להתגבר.  תוכלי  תרצי,  אם  אבל  טובה,  לקוחה 
יתברך מסתכל  ותדעי שהשם  תסתכלי לשמים, 
עלייך, ורוצה שתצילי את עצמך מדראון עולם. - 
במהרה  בעהשי"ת  צדקינו  משיח  יגיע  כאשר 
בימינו, אף אשה עם פאה לא תשרוד, רק אשה 
עם מטפחת, צנועה וכשרה. - ואז תהיה שמחה 
את  שווה  זה  לתאר,  אפשר  שאי  גדולה,  כזאת 

המאמץ, מאוד שווה. - תורידי את הפאה, ותהווי 
כולם,  כנגד  שכר  תטלי  גם  ואז  לכולם,  דוגמה 
תהיה   - בגדול.  משלם  יתברך  השם  זה  שעל 
אז  דקדושה,  רצון  רצון,  לך  יש  אם  חכמה, 

תצליחי, והשם יתברך יהיה בעזרך.
רבניות נשות של אדמורים ורבנים תדענה, שאם 
אתם לובשות פאות, אתם תהיו מחויבות בשמים 
בחסידות  פאות  שהולכות  נשים  אלפי  כל  על 
וגם   - כדוגמה.  עליכם  שמסתכלות  כיון  שלכם, 
הבעלים שלכם יהיו מחוייבים בדין הקשה והמר 
ויחתמו  יעשו בקול קורא  כן הם  הזה, אלא אם 
החיים  האור  דברי  את  טוב  זכרו  הפאות.  נגד 
שלא  שמי  שאמר  זי"ע  הקדוש 
מוחה נגד עבודה זרה כאילו הוא 
עובד עבודה זרה, ואם הוא מנהיג 
הוא  חסידים  אלף   20 חסידות 
ואחד מהם  יהיה מחויב על אחד 
ובזכות  ידו.  תחת  המכשול  כי 
שלימה  להגאולה  נזכה  התוכחה 

ברחמים אמן.

כ"ק  וחסידי  נכדי  גדול לכל  מוסר 
ונכדי  מלעלוב,  אדמו"ר  מרן 

החת"ס 
קאמארנא,  זוטשקא,  אדמורי 
 - זי"ע  ישראל  וגדולי  ואדמו"רי 

ולהבחל"ח שליט"א.
ידוע שלאחר מלחמת העולם השניה, [בתקופה 
הצניעות],    נגד  ברוסיה  הגזירות   מתן  שלאחר  
וממש  ראש,  פרועות  הלכו   הנשים  כל  שאז 
כאונס בשעת דחק,  להצלת צניעותן של נשות 
הקדוש  הצדיק  הקשות,   הגזרות  חרף  ישראל 
ילכו   שלא  לנשים  פאות   חילק  זי"ע  מלעלוב 
בגלוי פרועות  ראש, וכך עשו הצדיקים הקדושים 
וכל  ועוד,  מקלויזנבורג  מסאטמאר,  מבעלזא, 

אחד יודע שהפאה דאז היתה כמו זנב סוס.
וכיום ישנן רבניות,  ש"מותחות את הזמן" מהזמן 
אונס  חוקים של  ונוהגות עם  שלאחר המלחמה 
ושעת דחק דאז וממשיכות ללכת עם פאה, ועל 

אף שהאדמו"רים מחו נגד זה, לא היה להם כוח לשכנע את הרבניות שלהם, אבל יצאו נגד זה בכל 
הכח, כמו האדמו"ר הקדוש מלעלוב זי"ע. ועכשיו בגלל שהרבניות הולכות עם פאה של עבודה 
זרה כל הנכדים  והנכדות  הולכים  ונוהגים כך, וכל החסידיות ממשיכות ללכת כך, וכן זה בנכדי 
החת"ס זי"ע שכבר נדפס ספרים שלמים על זה, לכן אנו רוצים לעורר את כל הרבנים הנכדים 
שלהם, שיצאו נגד העבודה זרה של הפאות, ויזכרו היטב,  מה שאמר הרבי מלעלוב זי"ע: "עדיף 
שהבעל יגזור את זקנו ופאותיו מאשר שהאשה תלך עם פאה". - וידוע המחיר הכבד  שעם  ישראל 
משלם יום יום בגין הפאות  הללו שהנשים הולכות,   מדובר ממש במגיפה מ"המחלה" וריבוי  של 
מיתות משונות, שכל יום מתים   300 קרבנות,  וכל אישה שהולכת עם פאה היא חייבת, וכאילו 
הורגת לבד 300 קרבנות בכל יום. - ואנו מבקשים מכל חסידי לעלוב, תעשו תשובה ותורידו את 
הפאות ובפרט של עבודה זרה, ואם לא תשמעו לקול הצדיק הקדוש מלעלוב זי"ע שאמר: תגזרו 
את הזקן והפאות מאשר שהאשה תלך עם פאה נכרית, ואל תחטיאו את הרבים, שילכו כמותכם, 
וכך אמר כ"ק אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א: שאברך שאשתו הולכת עם פאה, שהבעל ילך 
עם כובע קטן לבן שבני עקיבא הולכים - כדי שלא ילמדו ממנו. - וכל האדמורי"ם שלא מוחים נגד 
עבודה זרה, יזכרו דברי האור החיים הקדוש: שכל מי שלא מוחה נגד עבודה זרה כאילו עובד עבודה 

זרה.   ברוך ה' לעולם אמן ואמן
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החזקה  הדרשה  אתמול  שמעתם  ורבותי  מורי 
מרן  כ"ק  להבחל"ח  מחותני  על  שסיפרתי 
זצוק"ל,  מלעלוב  מרדכי  משה  רבי  האדמו"ר 

שהיה בעל רוח הקודש ובעל מופת גדול.
המפורסם  והמופת 
שחמש וחצי שנה לפני 
הפטירה שזרקו מעירק 
ישראל,  על  טילים   39
ואיימו על פצצת אטום 
כמעט  כבר  שהיה 
וכ"ק האדמו"ר  מוכנה. 
באמצע  מלעלוב 
על  שאיימו  המלחמה 
בפצצת  ישראל  עם 
עצמו  על  קיבל  אטום 
להצלת  נפש  במסירות 
יסורים  ישראל  עם 
משותק  והיה  נוראים, 
 5 למשך  גופו  בחצי 
וחצי שנים ועם ישראל 
על  נחתה  ולא  ניצלו 
פצצת  ישראל  ארץ 
"לקחתי  ואמר:  אטום. 
על עצמי יותר מדי" !!! 
[ראו להלן כל הסיפור]

את  רואים  אנחנו  ובזה 
עוד  ויש  גדולתו 
אבל   - כאלו.  סיפורים 
הגדול  הכי  המופת 
לא  עוד  אחד  שאף 

הדרשה  אתמול  אמרתי  כעת,  תשמעו  שמע, 
הפאה  נגד  יצא  מלעלוב  שהרבי  איך  וסיפרתי 
הנכרית ואמר שמוטב שהבעל יגזוז את הפאות 

ואת זקנו מאשר האשה תלך בפאה נכרית, ואני 
לא ידעתי שאני מדבר ביום הלילולא שלו, והיום 
זאת  שלו,  ההילולא  יום  שזה  מהלוח  לי  נודע 
אומרת שזה המופת הכי הגדול שהוא עורר אותי 
להגיד  האמת,  מהעולם 
החסידים  לכל  מוסר 
והנכדים שלו, שלא ילכו 
ובפרט  נכרית,  פאה  עם 
 - זרה.   עבודה  שזה 
דם אש  רוחות מלחמה, 
מלחמת  עשן,  ותימרות 
שואה  השנייה,  עולם 
היהודי,  לעם  וחורבן 
היטלר,  הנאצי  הצורר 
רצח  וזכרו  שמו  ימח 
יהודים,  מליון  ששה 
מצביעה  וסטטיסטיקה 
אנשים  מיליוני  על 
מי   - שנרצחו.  נוספים 
יוכל לדמיין את הזוועות 
שהיו שם את הפחד, את 
שהיה  מי  רק  האימה, 
מגיא  בנס  ויצא  שם 

הצלמוות הזה.
שניצלו  היהודים  רוב 
ברחו מאירופה לארה"ב, 
חלק  לישראל,  וחלק 
גדול מהיהודים כבר לא 
לשמור  רצו  ולא  שמרו 
הנסיון  ומצוות,  תורה 
הדברים  אחד   - מידיי.  גדול  מידיי,  קשה  היה 
הנשים  על  פקדו  וזכרם,  שמם  ימח  שהנאצים 
במחנות הריכוז היה, ללכת בגילוי ראש, ואוי לה, 

למי שלא צייתה, ולכן הפחד היה גדול, ואז אחרי 
השואה הנוראה, רוב הנשים וגם הרבניות עדיין 
כבר  שהמלחמה  למרות  ראש,  בגילוי  הסתובבו 
הרב'ה   - שעברו.  הטראומה  בגלל  הסתיימה, 
מרדכי  משה  רבי  הקדוש  הצדיק  מלעלוב, 
מלעלוב, וגם הבעלזא סטמאר קלויזנבורג רבי'ס 
כמו  חילק פאות, שנראו  ועשו מעשה, הם  קמו 
קש, לכל הנשים בכדי שיכסו את שיער ראשם, 
לזמן  להיות  אמור  היה  זה  השעה,  צו  היה  זה 
לכסות  ויחזרו  התאוששו  שהנשים  עד  מסויים, 
יהודיה  את שער ראשם עם מטפחת כמו אשה 

כשרה. - כל זה היה לפני כ-80 שנה.
הרב'ה מלעלוב בעצמו, יחד עם עוד גדולי עולם, 
היו  אז  הפאות   - הנוכרית.  הפאה  נגד  חתם 
ונראו כמו קש, אפילו  עשויות מזנב של סוסים 
עיור היה יכול להבחין שזאת פאה, לא כמו היום, 
יפות  יותר  אלף  פי  הם  שהפאות  בדורינו, 
כמו שיער טבעי,  ונראות ממש  עצמו,  מהשיער 
טבעי,  משיער  יפה  יותר  סינטטית  פאה  ואפילו 
באותה   - בכלל.  פאה  לא  להבחין שזאת  וקשה 
הפאות  תעשיית  הייתה  לא  עדיין  תקופה, 
מפותחת כל כך, כמו בסדר גודל של ימינו, וגם 
לא הייתה אז בגדר עבודה זרה. - וכיום, הפאות 
 900 עפ"י  ואסורות,  גמורה  לפריצות  נחשבות 
פוסקים, בעלי רוח הקודש, שפסקו שהפאה היא 
כך  בכלל,  ראש  כיסוי  מהווה  ולא  פריצות 
שבשמים זה נחשב שהאשה הולכת בגילוי ראש 
ממש ועוד יותר גרוע שגורמים לכולם להסתכל 

עליהם.
אשה  וכל  בשבת,  מוקצה  גם  היא  הפאה 
מחללת  של  דין  לה  יש  בשבת,  פאה  שלובשת 
הפאות  שכל  ונבדק,  הוכח   - בפרהסיא.  שבת 
מיני  לכל  ומשווקות  מהודו,  מיובאות  היום 
מדינות באירופה, ארה"ב והמזרח הרחוק. - שם 
השיער ההודי עובר למעבדות משוכללות ביותר, 
שקרים  מפיצים  וכך  ועיצוב,  צביעה  לריכוך, 
כמו  בעולם,  מדינות  מיני  מכל  באות  שהפאות 
והכל שקר מסחרי  וסין,  ברזיל  אירופה, ארה"ב, 
ההודי  השיער   - כידוע.  כסף,  בצע  בעבור  גדול 

מאות  באות  יום  כל  מאוד,  איכותי  שיער  הוא 
שער  את  לגלח  בהודו,  לטמפל  הודיות  אלפי 
ראשם כקרבן לפני הפסל מזהב שלהם, ואז הן 
מכות על הלב ומשתחוות לפסל, ומקריבות את 
נשלח  שיער  של  וטונות  טונות  ראשם,  שיער 
באוניות מהודו, ומופץ לכל מיני נקודות בעולם. 
- זה השיער שהנשים של היום שמות על ראשם, 
של  שהפאה  כך  זרה.  לעבודה  שהוקרב  שיער 

האשה החרדית היום היא:
1. עבודה זרה. 2. גילוי עריות. 3. שפיכות דמים. 4. 

חילול שבת
לידה  ובעלה  פאה  עם  ברחוב  עוברת  אשה  אם 
עם חזות חרדית, זקן ושטריימל, החטאת הרבים 
שלה היא פי כמה וכמה - מכיון שהרבה אנשים 
שהבעל  ובפרט  דוגמה,  ובעלה  ממנה  יקחו 
תלמיד חכם גדול אז כל אחד לומד ממנו. - היום 
של  המסווה  תחת  להסתתר  אפשר  אי  כבר 
השואה, היום הפאה היא לא זנב של סוס, אלא 
אותה  שלובשת  והאשה  מאוד,  ויפה  גולשת 
עוברת על "יהרג ואל יעבור". - אשה חרדית, את 
שבאה מחסידות מפורסמת, היום אף אחד לא 
מאיים  לא  אף אחד  פאה,  ללבוש  אותך  מכריח 
את  אם  ראש  בגילוי  ללכת  חייבת  שאת  עלייך 
רוצה לחיות. - דווקא היום, שאת חופשייה, את 
הולכת בגילוי ראש, שהפאה בשמים לא נחשבת 
לכיסוי ראש, וכמו שפסקו 900 פוסקים שפאה 
את  לזה,  בנוסף   - ראש.  לכיסוי  נחשבת  לא 
התפילות  הראש,  על  וערב  שתי  עם  מסתובבת 
נחשבות  אלא  מתקבלות,  שלא  רק  לא  שלך, 
רבי שלום שבדרון  כפי שאמר הצדיק  לתועבה, 
את  תירוצים,  רק  ברור שהכל   - זצ"ל.  שך  והרב 
זאת  ויפה,  צעירה  ולהראות  פאה,  ללבוש  רוצה 
הסיבה שאת עם פאה, שכולם יראו איזה פאה 
יפה יש לך, ואיך שאת נראית טוב. - חשבת פעם 
גברים  הכשלת  של  האסון  הרות  תוצאות  על 
בשכר  מאמינה  את  האם   - ושז"ל?  בהרהורים 
נחשב  ועונש  בשכר  מאמין  שלא  מי  ועונש? 
לאפיקורוס, ואין לו חלק לעולם הבא, כפי שאמר 
הרמב"ם רבינו יונה והחפץ חיים זי"ע. - ואם את 

לא  שאת  זה  איך  ועונש,  בשכר  מאמינה  כן 
מפחדת? האם את יודעת מה העונש על לבישת 
פאה וכל האיסורים שכרוכים בזה? זה להתגלגל 
לך  יעזרו  ולא  נצחים,  לנצח  וגיהנום  בכף הקלע 
כל  על  לך  חבל  שעשית,  הטובים  המעשים  כל 

המאמץ.
של  "אלוקיהם  המשפט  על  פעם  שמעת  האם 
על  פעם  שמעת  האם  זימה"?  שונא  אלה 
יהיה לך אלוהים אחרים על פני"?  המשפט "לא 
יום  את  "שמור  המשפט  על  פעם  שמעת  האם 
 - זה???  כל  עם  יהיה  מה   - לקדשו"?  השבת 
דבר  של  בסופו  שנה,   100 תחיי  אם  אפילו 
תצטרכי להגיע לפני בית דין של מעלה ולתת דין 
מסתכנת  את  הזה,  בעולם  עוד  וגם   - וחשבון. 

עצמך  את  ומסכנת 
במחלות  ומשפחתך 
זצ"ל  כדורי  הרב  מסוכנות, 
הסרטן  שמחלת  אמר 
הקטלנית ירדה לעולם בגין 
כן,  כמו  הארורה,  הפאה 
היא  פאה  שלובשת  אשה 
בגדר "מעביר זרעו למולך". 
תפעלי  יקרה,  אישה  לכן,   -
את  ותורידי  במהירות, 
הזאת,  המאוסה  הפאה 
לפני שיהיה מאוחר מידיי. - 
מנביא",  עדיף  "חכם  כתוב 
את  רואה  החכם  למה? 
יש כעת את  לך  גם  הנולד, 

לצפות,  למה  ולדעת  הנולד,  את  לראות  הזכות 
ילחם  הרע  היצר   - הפאה.  את  תורידי  לא  באם 
להפסיד  לא  חבל  הפאה  את  להוריד  לא  איתך, 
להתגבר.  תוכלי  תרצי,  אם  אבל  טובה,  לקוחה 
יתברך מסתכל  ותדעי שהשם  תסתכלי לשמים, 
עלייך, ורוצה שתצילי את עצמך מדראון עולם. - 
במהרה  בעהשי"ת  צדקינו  משיח  יגיע  כאשר 
בימינו, אף אשה עם פאה לא תשרוד, רק אשה 
עם מטפחת, צנועה וכשרה. - ואז תהיה שמחה 
את  שווה  זה  לתאר,  אפשר  שאי  גדולה,  כזאת 

המאמץ, מאוד שווה. - תורידי את הפאה, ותהווי 
כולם,  כנגד  שכר  תטלי  גם  ואז  לכולם,  דוגמה 
תהיה   - בגדול.  משלם  יתברך  השם  זה  שעל 
אז  דקדושה,  רצון  רצון,  לך  יש  אם  חכמה, 

תצליחי, והשם יתברך יהיה בעזרך.
רבניות נשות של אדמורים ורבנים תדענה, שאם 
אתם לובשות פאות, אתם תהיו מחויבות בשמים 
בחסידות  פאות  שהולכות  נשים  אלפי  כל  על 
וגם   - כדוגמה.  עליכם  שמסתכלות  כיון  שלכם, 
הבעלים שלכם יהיו מחוייבים בדין הקשה והמר 
ויחתמו  יעשו בקול קורא  כן הם  הזה, אלא אם 
החיים  האור  דברי  את  טוב  זכרו  הפאות.  נגד 
שלא  שמי  שאמר  זי"ע  הקדוש 
מוחה נגד עבודה זרה כאילו הוא 
עובד עבודה זרה, ואם הוא מנהיג 
הוא  חסידים  אלף   20 חסידות 
ואחד מהם  יהיה מחויב על אחד 
ובזכות  ידו.  תחת  המכשול  כי 
שלימה  להגאולה  נזכה  התוכחה 

ברחמים אמן.

כ"ק  וחסידי  נכדי  גדול לכל  מוסר 
ונכדי  מלעלוב,  אדמו"ר  מרן 

החת"ס 
קאמארנא,  זוטשקא,  אדמורי 
 - זי"ע  ישראל  וגדולי  ואדמו"רי 

ולהבחל"ח שליט"א.
ידוע שלאחר מלחמת העולם השניה, [בתקופה 
הצניעות],    נגד  ברוסיה  הגזירות   מתן  שלאחר  
וממש  ראש,  פרועות  הלכו   הנשים  כל  שאז 
כאונס בשעת דחק,  להצלת צניעותן של נשות 
הקדוש  הצדיק  הקשות,   הגזרות  חרף  ישראל 
ילכו   שלא  לנשים  פאות   חילק  זי"ע  מלעלוב 
בגלוי פרועות  ראש, וכך עשו הצדיקים הקדושים 
וכל  ועוד,  מקלויזנבורג  מסאטמאר,  מבעלזא, 

אחד יודע שהפאה דאז היתה כמו זנב סוס.
וכיום ישנן רבניות,  ש"מותחות את הזמן" מהזמן 
אונס  חוקים של  ונוהגות עם  שלאחר המלחמה 
ושעת דחק דאז וממשיכות ללכת עם פאה, ועל 

אף שהאדמו"רים מחו נגד זה, לא היה להם כוח לשכנע את הרבניות שלהם, אבל יצאו נגד זה בכל 
הכח, כמו האדמו"ר הקדוש מלעלוב זי"ע. ועכשיו בגלל שהרבניות הולכות עם פאה של עבודה 
זרה כל הנכדים  והנכדות  הולכים  ונוהגים כך, וכל החסידיות ממשיכות ללכת כך, וכן זה בנכדי 
החת"ס זי"ע שכבר נדפס ספרים שלמים על זה, לכן אנו רוצים לעורר את כל הרבנים הנכדים 
שלהם, שיצאו נגד העבודה זרה של הפאות, ויזכרו היטב,  מה שאמר הרבי מלעלוב זי"ע: "עדיף 
שהבעל יגזור את זקנו ופאותיו מאשר שהאשה תלך עם פאה". - וידוע המחיר הכבד  שעם  ישראל 
משלם יום יום בגין הפאות  הללו שהנשים הולכות,   מדובר ממש במגיפה מ"המחלה" וריבוי  של 
מיתות משונות, שכל יום מתים   300 קרבנות,  וכל אישה שהולכת עם פאה היא חייבת, וכאילו 
הורגת לבד 300 קרבנות בכל יום. - ואנו מבקשים מכל חסידי לעלוב, תעשו תשובה ותורידו את 
הפאות ובפרט של עבודה זרה, ואם לא תשמעו לקול הצדיק הקדוש מלעלוב זי"ע שאמר: תגזרו 
את הזקן והפאות מאשר שהאשה תלך עם פאה נכרית, ואל תחטיאו את הרבים, שילכו כמותכם, 
וכך אמר כ"ק אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א: שאברך שאשתו הולכת עם פאה, שהבעל ילך 
עם כובע קטן לבן שבני עקיבא הולכים - כדי שלא ילמדו ממנו. - וכל האדמורי"ם שלא מוחים נגד 
עבודה זרה, יזכרו דברי האור החיים הקדוש: שכל מי שלא מוחה נגד עבודה זרה כאילו עובד עבודה 

זרה.   ברוך ה' לעולם אמן ואמן

מתוך דרשה של כ"ק האדמו"ר מהאלמין ביומא דהילולא
בקו שומרי החומות 072-33-72-978
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החזקה  הדרשה  אתמול  שמעתם  ורבותי  מורי 
מרן  כ"ק  להבחל"ח  מחותני  על  שסיפרתי 
זצוק"ל,  מלעלוב  מרדכי  משה  רבי  האדמו"ר 

שהיה בעל רוח הקודש ובעל מופת גדול.
המפורסם  והמופת 
שחמש וחצי שנה לפני 
הפטירה שזרקו מעירק 
ישראל,  על  טילים   39
ואיימו על פצצת אטום 
כמעט  כבר  שהיה 
וכ"ק האדמו"ר  מוכנה. 
באמצע  מלעלוב 
על  שאיימו  המלחמה 
בפצצת  ישראל  עם 
עצמו  על  קיבל  אטום 
להצלת  נפש  במסירות 
יסורים  ישראל  עם 
משותק  והיה  נוראים, 
 5 למשך  גופו  בחצי 
וחצי שנים ועם ישראל 
על  נחתה  ולא  ניצלו 
פצצת  ישראל  ארץ 
"לקחתי  ואמר:  אטום. 
על עצמי יותר מדי" !!! 
[ראו להלן כל הסיפור]

את  רואים  אנחנו  ובזה 
עוד  ויש  גדולתו 
אבל   - כאלו.  סיפורים 
הגדול  הכי  המופת 
לא  עוד  אחד  שאף 

הדרשה  אתמול  אמרתי  כעת,  תשמעו  שמע, 
הפאה  נגד  יצא  מלעלוב  שהרבי  איך  וסיפרתי 
הנכרית ואמר שמוטב שהבעל יגזוז את הפאות 

ואת זקנו מאשר האשה תלך בפאה נכרית, ואני 
לא ידעתי שאני מדבר ביום הלילולא שלו, והיום 
זאת  שלו,  ההילולא  יום  שזה  מהלוח  לי  נודע 
אומרת שזה המופת הכי הגדול שהוא עורר אותי 
להגיד  האמת,  מהעולם 
החסידים  לכל  מוסר 
והנכדים שלו, שלא ילכו 
ובפרט  נכרית,  פאה  עם 
 - זרה.   עבודה  שזה 
דם אש  רוחות מלחמה, 
מלחמת  עשן,  ותימרות 
שואה  השנייה,  עולם 
היהודי,  לעם  וחורבן 
היטלר,  הנאצי  הצורר 
רצח  וזכרו  שמו  ימח 
יהודים,  מליון  ששה 
מצביעה  וסטטיסטיקה 
אנשים  מיליוני  על 
מי   - שנרצחו.  נוספים 
יוכל לדמיין את הזוועות 
שהיו שם את הפחד, את 
שהיה  מי  רק  האימה, 
מגיא  בנס  ויצא  שם 

הצלמוות הזה.
שניצלו  היהודים  רוב 
ברחו מאירופה לארה"ב, 
חלק  לישראל,  וחלק 
גדול מהיהודים כבר לא 
לשמור  רצו  ולא  שמרו 
הנסיון  ומצוות,  תורה 
הדברים  אחד   - מידיי.  גדול  מידיי,  קשה  היה 
הנשים  על  פקדו  וזכרם,  שמם  ימח  שהנאצים 
במחנות הריכוז היה, ללכת בגילוי ראש, ואוי לה, 

למי שלא צייתה, ולכן הפחד היה גדול, ואז אחרי 
השואה הנוראה, רוב הנשים וגם הרבניות עדיין 
כבר  שהמלחמה  למרות  ראש,  בגילוי  הסתובבו 
הרב'ה   - שעברו.  הטראומה  בגלל  הסתיימה, 
מרדכי  משה  רבי  הקדוש  הצדיק  מלעלוב, 
מלעלוב, וגם הבעלזא סטמאר קלויזנבורג רבי'ס 
כמו  חילק פאות, שנראו  ועשו מעשה, הם  קמו 
קש, לכל הנשים בכדי שיכסו את שיער ראשם, 
לזמן  להיות  אמור  היה  זה  השעה,  צו  היה  זה 
לכסות  ויחזרו  התאוששו  שהנשים  עד  מסויים, 
יהודיה  את שער ראשם עם מטפחת כמו אשה 

כשרה. - כל זה היה לפני כ-80 שנה.
הרב'ה מלעלוב בעצמו, יחד עם עוד גדולי עולם, 
היו  אז  הפאות   - הנוכרית.  הפאה  נגד  חתם 
ונראו כמו קש, אפילו  עשויות מזנב של סוסים 
עיור היה יכול להבחין שזאת פאה, לא כמו היום, 
יפות  יותר  אלף  פי  הם  שהפאות  בדורינו, 
כמו שיער טבעי,  ונראות ממש  עצמו,  מהשיער 
טבעי,  משיער  יפה  יותר  סינטטית  פאה  ואפילו 
באותה   - בכלל.  פאה  לא  להבחין שזאת  וקשה 
הפאות  תעשיית  הייתה  לא  עדיין  תקופה, 
מפותחת כל כך, כמו בסדר גודל של ימינו, וגם 
לא הייתה אז בגדר עבודה זרה. - וכיום, הפאות 
 900 עפ"י  ואסורות,  גמורה  לפריצות  נחשבות 
פוסקים, בעלי רוח הקודש, שפסקו שהפאה היא 
כך  בכלל,  ראש  כיסוי  מהווה  ולא  פריצות 
שבשמים זה נחשב שהאשה הולכת בגילוי ראש 
ממש ועוד יותר גרוע שגורמים לכולם להסתכל 

עליהם.
אשה  וכל  בשבת,  מוקצה  גם  היא  הפאה 
מחללת  של  דין  לה  יש  בשבת,  פאה  שלובשת 
הפאות  שכל  ונבדק,  הוכח   - בפרהסיא.  שבת 
מיני  לכל  ומשווקות  מהודו,  מיובאות  היום 
מדינות באירופה, ארה"ב והמזרח הרחוק. - שם 
השיער ההודי עובר למעבדות משוכללות ביותר, 
שקרים  מפיצים  וכך  ועיצוב,  צביעה  לריכוך, 
כמו  בעולם,  מדינות  מיני  מכל  באות  שהפאות 
והכל שקר מסחרי  וסין,  ברזיל  אירופה, ארה"ב, 
ההודי  השיער   - כידוע.  כסף,  בצע  בעבור  גדול 

מאות  באות  יום  כל  מאוד,  איכותי  שיער  הוא 
שער  את  לגלח  בהודו,  לטמפל  הודיות  אלפי 
ראשם כקרבן לפני הפסל מזהב שלהם, ואז הן 
מכות על הלב ומשתחוות לפסל, ומקריבות את 
נשלח  שיער  של  וטונות  טונות  ראשם,  שיער 
באוניות מהודו, ומופץ לכל מיני נקודות בעולם. 
- זה השיער שהנשים של היום שמות על ראשם, 
של  שהפאה  כך  זרה.  לעבודה  שהוקרב  שיער 

האשה החרדית היום היא:
1. עבודה זרה. 2. גילוי עריות. 3. שפיכות דמים. 4. 

חילול שבת
לידה  ובעלה  פאה  עם  ברחוב  עוברת  אשה  אם 
עם חזות חרדית, זקן ושטריימל, החטאת הרבים 
שלה היא פי כמה וכמה - מכיון שהרבה אנשים 
שהבעל  ובפרט  דוגמה,  ובעלה  ממנה  יקחו 
תלמיד חכם גדול אז כל אחד לומד ממנו. - היום 
של  המסווה  תחת  להסתתר  אפשר  אי  כבר 
השואה, היום הפאה היא לא זנב של סוס, אלא 
אותה  שלובשת  והאשה  מאוד,  ויפה  גולשת 
עוברת על "יהרג ואל יעבור". - אשה חרדית, את 
שבאה מחסידות מפורסמת, היום אף אחד לא 
מאיים  לא  אף אחד  פאה,  ללבוש  אותך  מכריח 
את  אם  ראש  בגילוי  ללכת  חייבת  שאת  עלייך 
רוצה לחיות. - דווקא היום, שאת חופשייה, את 
הולכת בגילוי ראש, שהפאה בשמים לא נחשבת 
לכיסוי ראש, וכמו שפסקו 900 פוסקים שפאה 
את  לזה,  בנוסף   - ראש.  לכיסוי  נחשבת  לא 
התפילות  הראש,  על  וערב  שתי  עם  מסתובבת 
נחשבות  אלא  מתקבלות,  שלא  רק  לא  שלך, 
רבי שלום שבדרון  כפי שאמר הצדיק  לתועבה, 
את  תירוצים,  רק  ברור שהכל   - זצ"ל.  שך  והרב 
זאת  ויפה,  צעירה  ולהראות  פאה,  ללבוש  רוצה 
הסיבה שאת עם פאה, שכולם יראו איזה פאה 
יפה יש לך, ואיך שאת נראית טוב. - חשבת פעם 
גברים  הכשלת  של  האסון  הרות  תוצאות  על 
בשכר  מאמינה  את  האם   - ושז"ל?  בהרהורים 
נחשב  ועונש  בשכר  מאמין  שלא  מי  ועונש? 
לאפיקורוס, ואין לו חלק לעולם הבא, כפי שאמר 
הרמב"ם רבינו יונה והחפץ חיים זי"ע. - ואם את 

לא  שאת  זה  איך  ועונש,  בשכר  מאמינה  כן 
מפחדת? האם את יודעת מה העונש על לבישת 
פאה וכל האיסורים שכרוכים בזה? זה להתגלגל 
לך  יעזרו  ולא  נצחים,  לנצח  וגיהנום  בכף הקלע 
כל  על  לך  חבל  שעשית,  הטובים  המעשים  כל 

המאמץ.
של  "אלוקיהם  המשפט  על  פעם  שמעת  האם 
על  פעם  שמעת  האם  זימה"?  שונא  אלה 
יהיה לך אלוהים אחרים על פני"?  המשפט "לא 
יום  את  "שמור  המשפט  על  פעם  שמעת  האם 
 - זה???  כל  עם  יהיה  מה   - לקדשו"?  השבת 
דבר  של  בסופו  שנה,   100 תחיי  אם  אפילו 
תצטרכי להגיע לפני בית דין של מעלה ולתת דין 
מסתכנת  את  הזה,  בעולם  עוד  וגם   - וחשבון. 

עצמך  את  ומסכנת 
במחלות  ומשפחתך 
זצ"ל  כדורי  הרב  מסוכנות, 
הסרטן  שמחלת  אמר 
הקטלנית ירדה לעולם בגין 
כן,  כמו  הארורה,  הפאה 
היא  פאה  שלובשת  אשה 
בגדר "מעביר זרעו למולך". 
תפעלי  יקרה,  אישה  לכן,   -
את  ותורידי  במהירות, 
הזאת,  המאוסה  הפאה 
לפני שיהיה מאוחר מידיי. - 
מנביא",  עדיף  "חכם  כתוב 
את  רואה  החכם  למה? 
יש כעת את  לך  גם  הנולד, 

לצפות,  למה  ולדעת  הנולד,  את  לראות  הזכות 
ילחם  הרע  היצר   - הפאה.  את  תורידי  לא  באם 
להפסיד  לא  חבל  הפאה  את  להוריד  לא  איתך, 
להתגבר.  תוכלי  תרצי,  אם  אבל  טובה,  לקוחה 
יתברך מסתכל  ותדעי שהשם  תסתכלי לשמים, 
עלייך, ורוצה שתצילי את עצמך מדראון עולם. - 
במהרה  בעהשי"ת  צדקינו  משיח  יגיע  כאשר 
בימינו, אף אשה עם פאה לא תשרוד, רק אשה 
עם מטפחת, צנועה וכשרה. - ואז תהיה שמחה 
את  שווה  זה  לתאר,  אפשר  שאי  גדולה,  כזאת 

המאמץ, מאוד שווה. - תורידי את הפאה, ותהווי 
כולם,  כנגד  שכר  תטלי  גם  ואז  לכולם,  דוגמה 
תהיה   - בגדול.  משלם  יתברך  השם  זה  שעל 
אז  דקדושה,  רצון  רצון,  לך  יש  אם  חכמה, 

תצליחי, והשם יתברך יהיה בעזרך.
רבניות נשות של אדמורים ורבנים תדענה, שאם 
אתם לובשות פאות, אתם תהיו מחויבות בשמים 
בחסידות  פאות  שהולכות  נשים  אלפי  כל  על 
וגם   - כדוגמה.  עליכם  שמסתכלות  כיון  שלכם, 
הבעלים שלכם יהיו מחוייבים בדין הקשה והמר 
ויחתמו  יעשו בקול קורא  כן הם  הזה, אלא אם 
החיים  האור  דברי  את  טוב  זכרו  הפאות.  נגד 
שלא  שמי  שאמר  זי"ע  הקדוש 
מוחה נגד עבודה זרה כאילו הוא 
עובד עבודה זרה, ואם הוא מנהיג 
הוא  חסידים  אלף   20 חסידות 
ואחד מהם  יהיה מחויב על אחד 
ובזכות  ידו.  תחת  המכשול  כי 
שלימה  להגאולה  נזכה  התוכחה 

ברחמים אמן.

כ"ק  וחסידי  נכדי  גדול לכל  מוסר 
ונכדי  מלעלוב,  אדמו"ר  מרן 

החת"ס 
קאמארנא,  זוטשקא,  אדמורי 
 - זי"ע  ישראל  וגדולי  ואדמו"רי 

ולהבחל"ח שליט"א.
ידוע שלאחר מלחמת העולם השניה, [בתקופה 
הצניעות],    נגד  ברוסיה  הגזירות   מתן  שלאחר  
וממש  ראש,  פרועות  הלכו   הנשים  כל  שאז 
כאונס בשעת דחק,  להצלת צניעותן של נשות 
הקדוש  הצדיק  הקשות,   הגזרות  חרף  ישראל 
ילכו   שלא  לנשים  פאות   חילק  זי"ע  מלעלוב 
בגלוי פרועות  ראש, וכך עשו הצדיקים הקדושים 
וכל  ועוד,  מקלויזנבורג  מסאטמאר,  מבעלזא, 

אחד יודע שהפאה דאז היתה כמו זנב סוס.
וכיום ישנן רבניות,  ש"מותחות את הזמן" מהזמן 
אונס  חוקים של  ונוהגות עם  שלאחר המלחמה 
ושעת דחק דאז וממשיכות ללכת עם פאה, ועל 

אף שהאדמו"רים מחו נגד זה, לא היה להם כוח לשכנע את הרבניות שלהם, אבל יצאו נגד זה בכל 
הכח, כמו האדמו"ר הקדוש מלעלוב זי"ע. ועכשיו בגלל שהרבניות הולכות עם פאה של עבודה 
זרה כל הנכדים  והנכדות  הולכים  ונוהגים כך, וכל החסידיות ממשיכות ללכת כך, וכן זה בנכדי 
החת"ס זי"ע שכבר נדפס ספרים שלמים על זה, לכן אנו רוצים לעורר את כל הרבנים הנכדים 
שלהם, שיצאו נגד העבודה זרה של הפאות, ויזכרו היטב,  מה שאמר הרבי מלעלוב זי"ע: "עדיף 
שהבעל יגזור את זקנו ופאותיו מאשר שהאשה תלך עם פאה". - וידוע המחיר הכבד  שעם  ישראל 
משלם יום יום בגין הפאות  הללו שהנשים הולכות,   מדובר ממש במגיפה מ"המחלה" וריבוי  של 
מיתות משונות, שכל יום מתים   300 קרבנות,  וכל אישה שהולכת עם פאה היא חייבת, וכאילו 
הורגת לבד 300 קרבנות בכל יום. - ואנו מבקשים מכל חסידי לעלוב, תעשו תשובה ותורידו את 
הפאות ובפרט של עבודה זרה, ואם לא תשמעו לקול הצדיק הקדוש מלעלוב זי"ע שאמר: תגזרו 
את הזקן והפאות מאשר שהאשה תלך עם פאה נכרית, ואל תחטיאו את הרבים, שילכו כמותכם, 
וכך אמר כ"ק אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א: שאברך שאשתו הולכת עם פאה, שהבעל ילך 
עם כובע קטן לבן שבני עקיבא הולכים - כדי שלא ילמדו ממנו. - וכל האדמורי"ם שלא מוחים נגד 
עבודה זרה, יזכרו דברי האור החיים הקדוש: שכל מי שלא מוחה נגד עבודה זרה כאילו עובד עבודה 

זרה.   ברוך ה' לעולם אמן ואמן    :
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הרב 
מכשיר 
 הפאות

אין כאן 
 ,עבודה זרה
אין כאן 

 שפיכות דמים

מותרים לכם 
מותרים לכם 

 לכם מותרים

אין כאן 
 ,גילוי עריות
אין כאן 
מחלות 
 מסוכנות

 ,שרויים לכם
 ,שרויים לכם
 שרויים לכם

יש כאן בניינים, 
כולילים,  מוסדות, 
בתי דין, מקוואות, 

קיגל  חבילות לשבת,
 ולאטקס

הלוואי 
 שיתנו יותר

יש כאן 
עבודה זרה, 

יש כאן 
שפיכות 
 דמים

יש כאן גילוי 
עריות, יש כאן 

מחלות 
 מסוכנות

כל זה 
טרף, כל 
המוסדות 
צריכים 
 לנתוץ

יש כאן חילול 
שבת שו"ת 
 משנת יוסף

חבילות לחתונה, 
צדקה לשבת וכל 

מה שממומן 
מכסף של עבודה 

זרה צריכים 
 לשרוף

 (סרטן)

כ"ק 
ר "האדמו

 השקרן

         "ל ע"י י
בני ברק  תושבי

שנכשלים בעברות מדי 
יום ביומו ואי  אפשר 

 )1תמונה מס (ללכת ברחוב 

החזקה  הדרשה  אתמול  שמעתם  ורבותי  מורי 
מרן  כ"ק  להבחל"ח  מחותני  על  שסיפרתי 
זצוק"ל,  מלעלוב  מרדכי  משה  רבי  האדמו"ר 

שהיה בעל רוח הקודש ובעל מופת גדול.
המפורסם  והמופת 
שחמש וחצי שנה לפני 
הפטירה שזרקו מעירק 
ישראל,  על  טילים   39
ואיימו על פצצת אטום 
כמעט  כבר  שהיה 
וכ"ק האדמו"ר  מוכנה. 
באמצע  מלעלוב 
על  שאיימו  המלחמה 
בפצצת  ישראל  עם 
עצמו  על  קיבל  אטום 
להצלת  נפש  במסירות 
יסורים  ישראל  עם 
משותק  והיה  נוראים, 
 5 למשך  גופו  בחצי 
וחצי שנים ועם ישראל 
על  נחתה  ולא  ניצלו 
פצצת  ישראל  ארץ 
"לקחתי  ואמר:  אטום. 
על עצמי יותר מדי" !!! 
[ראו להלן כל הסיפור]

את  רואים  אנחנו  ובזה 
עוד  ויש  גדולתו 
אבל   - כאלו.  סיפורים 
הגדול  הכי  המופת 
לא  עוד  אחד  שאף 

הדרשה  אתמול  אמרתי  כעת,  תשמעו  שמע, 
הפאה  נגד  יצא  מלעלוב  שהרבי  איך  וסיפרתי 
הנכרית ואמר שמוטב שהבעל יגזוז את הפאות 

ואת זקנו מאשר האשה תלך בפאה נכרית, ואני 
לא ידעתי שאני מדבר ביום הלילולא שלו, והיום 
זאת  שלו,  ההילולא  יום  שזה  מהלוח  לי  נודע 
אומרת שזה המופת הכי הגדול שהוא עורר אותי 
להגיד  האמת,  מהעולם 
החסידים  לכל  מוסר 
והנכדים שלו, שלא ילכו 
ובפרט  נכרית,  פאה  עם 
 - זרה.   עבודה  שזה 
דם אש  רוחות מלחמה, 
מלחמת  עשן,  ותימרות 
שואה  השנייה,  עולם 
היהודי,  לעם  וחורבן 
היטלר,  הנאצי  הצורר 
רצח  וזכרו  שמו  ימח 
יהודים,  מליון  ששה 
מצביעה  וסטטיסטיקה 
אנשים  מיליוני  על 
מי   - שנרצחו.  נוספים 
יוכל לדמיין את הזוועות 
שהיו שם את הפחד, את 
שהיה  מי  רק  האימה, 
מגיא  בנס  ויצא  שם 

הצלמוות הזה.
שניצלו  היהודים  רוב 
ברחו מאירופה לארה"ב, 
חלק  לישראל,  וחלק 
גדול מהיהודים כבר לא 
לשמור  רצו  ולא  שמרו 
הנסיון  ומצוות,  תורה 
הדברים  אחד   - מידיי.  גדול  מידיי,  קשה  היה 
הנשים  על  פקדו  וזכרם,  שמם  ימח  שהנאצים 
במחנות הריכוז היה, ללכת בגילוי ראש, ואוי לה, 

למי שלא צייתה, ולכן הפחד היה גדול, ואז אחרי 
השואה הנוראה, רוב הנשים וגם הרבניות עדיין 
כבר  שהמלחמה  למרות  ראש,  בגילוי  הסתובבו 
הרב'ה   - שעברו.  הטראומה  בגלל  הסתיימה, 
מרדכי  משה  רבי  הקדוש  הצדיק  מלעלוב, 
מלעלוב, וגם הבעלזא סטמאר קלויזנבורג רבי'ס 
כמו  חילק פאות, שנראו  ועשו מעשה, הם  קמו 
קש, לכל הנשים בכדי שיכסו את שיער ראשם, 
לזמן  להיות  אמור  היה  זה  השעה,  צו  היה  זה 
לכסות  ויחזרו  התאוששו  שהנשים  עד  מסויים, 
יהודיה  את שער ראשם עם מטפחת כמו אשה 

כשרה. - כל זה היה לפני כ-80 שנה.
הרב'ה מלעלוב בעצמו, יחד עם עוד גדולי עולם, 
היו  אז  הפאות   - הנוכרית.  הפאה  נגד  חתם 
ונראו כמו קש, אפילו  עשויות מזנב של סוסים 
עיור היה יכול להבחין שזאת פאה, לא כמו היום, 
יפות  יותר  אלף  פי  הם  שהפאות  בדורינו, 
כמו שיער טבעי,  ונראות ממש  עצמו,  מהשיער 
טבעי,  משיער  יפה  יותר  סינטטית  פאה  ואפילו 
באותה   - בכלל.  פאה  לא  להבחין שזאת  וקשה 
הפאות  תעשיית  הייתה  לא  עדיין  תקופה, 
מפותחת כל כך, כמו בסדר גודל של ימינו, וגם 
לא הייתה אז בגדר עבודה זרה. - וכיום, הפאות 
 900 עפ"י  ואסורות,  גמורה  לפריצות  נחשבות 
פוסקים, בעלי רוח הקודש, שפסקו שהפאה היא 
כך  בכלל,  ראש  כיסוי  מהווה  ולא  פריצות 
שבשמים זה נחשב שהאשה הולכת בגילוי ראש 
ממש ועוד יותר גרוע שגורמים לכולם להסתכל 

עליהם.
אשה  וכל  בשבת,  מוקצה  גם  היא  הפאה 
מחללת  של  דין  לה  יש  בשבת,  פאה  שלובשת 
הפאות  שכל  ונבדק,  הוכח   - בפרהסיא.  שבת 
מיני  לכל  ומשווקות  מהודו,  מיובאות  היום 
מדינות באירופה, ארה"ב והמזרח הרחוק. - שם 
השיער ההודי עובר למעבדות משוכללות ביותר, 
שקרים  מפיצים  וכך  ועיצוב,  צביעה  לריכוך, 
כמו  בעולם,  מדינות  מיני  מכל  באות  שהפאות 
והכל שקר מסחרי  וסין,  ברזיל  אירופה, ארה"ב, 
ההודי  השיער   - כידוע.  כסף,  בצע  בעבור  גדול 

מאות  באות  יום  כל  מאוד,  איכותי  שיער  הוא 
שער  את  לגלח  בהודו,  לטמפל  הודיות  אלפי 
ראשם כקרבן לפני הפסל מזהב שלהם, ואז הן 
מכות על הלב ומשתחוות לפסל, ומקריבות את 
נשלח  שיער  של  וטונות  טונות  ראשם,  שיער 
באוניות מהודו, ומופץ לכל מיני נקודות בעולם. 
- זה השיער שהנשים של היום שמות על ראשם, 
של  שהפאה  כך  זרה.  לעבודה  שהוקרב  שיער 

האשה החרדית היום היא:
1. עבודה זרה. 2. גילוי עריות. 3. שפיכות דמים. 4. 

חילול שבת
לידה  ובעלה  פאה  עם  ברחוב  עוברת  אשה  אם 
עם חזות חרדית, זקן ושטריימל, החטאת הרבים 
שלה היא פי כמה וכמה - מכיון שהרבה אנשים 
שהבעל  ובפרט  דוגמה,  ובעלה  ממנה  יקחו 
תלמיד חכם גדול אז כל אחד לומד ממנו. - היום 
של  המסווה  תחת  להסתתר  אפשר  אי  כבר 
השואה, היום הפאה היא לא זנב של סוס, אלא 
אותה  שלובשת  והאשה  מאוד,  ויפה  גולשת 
עוברת על "יהרג ואל יעבור". - אשה חרדית, את 
שבאה מחסידות מפורסמת, היום אף אחד לא 
מאיים  לא  אף אחד  פאה,  ללבוש  אותך  מכריח 
את  אם  ראש  בגילוי  ללכת  חייבת  שאת  עלייך 
רוצה לחיות. - דווקא היום, שאת חופשייה, את 
הולכת בגילוי ראש, שהפאה בשמים לא נחשבת 
לכיסוי ראש, וכמו שפסקו 900 פוסקים שפאה 
את  לזה,  בנוסף   - ראש.  לכיסוי  נחשבת  לא 
התפילות  הראש,  על  וערב  שתי  עם  מסתובבת 
נחשבות  אלא  מתקבלות,  שלא  רק  לא  שלך, 
רבי שלום שבדרון  כפי שאמר הצדיק  לתועבה, 
את  תירוצים,  רק  ברור שהכל   - זצ"ל.  שך  והרב 
זאת  ויפה,  צעירה  ולהראות  פאה,  ללבוש  רוצה 
הסיבה שאת עם פאה, שכולם יראו איזה פאה 
יפה יש לך, ואיך שאת נראית טוב. - חשבת פעם 
גברים  הכשלת  של  האסון  הרות  תוצאות  על 
בשכר  מאמינה  את  האם   - ושז"ל?  בהרהורים 
נחשב  ועונש  בשכר  מאמין  שלא  מי  ועונש? 
לאפיקורוס, ואין לו חלק לעולם הבא, כפי שאמר 
הרמב"ם רבינו יונה והחפץ חיים זי"ע. - ואם את 

לא  שאת  זה  איך  ועונש,  בשכר  מאמינה  כן 
מפחדת? האם את יודעת מה העונש על לבישת 
פאה וכל האיסורים שכרוכים בזה? זה להתגלגל 
לך  יעזרו  ולא  נצחים,  לנצח  וגיהנום  בכף הקלע 
כל  על  לך  חבל  שעשית,  הטובים  המעשים  כל 

המאמץ.
של  "אלוקיהם  המשפט  על  פעם  שמעת  האם 
על  פעם  שמעת  האם  זימה"?  שונא  אלה 
יהיה לך אלוהים אחרים על פני"?  המשפט "לא 
יום  את  "שמור  המשפט  על  פעם  שמעת  האם 
 - זה???  כל  עם  יהיה  מה   - לקדשו"?  השבת 
דבר  של  בסופו  שנה,   100 תחיי  אם  אפילו 
תצטרכי להגיע לפני בית דין של מעלה ולתת דין 
מסתכנת  את  הזה,  בעולם  עוד  וגם   - וחשבון. 

עצמך  את  ומסכנת 
במחלות  ומשפחתך 
זצ"ל  כדורי  הרב  מסוכנות, 
הסרטן  שמחלת  אמר 
הקטלנית ירדה לעולם בגין 
כן,  כמו  הארורה,  הפאה 
היא  פאה  שלובשת  אשה 
בגדר "מעביר זרעו למולך". 
תפעלי  יקרה,  אישה  לכן,   -
את  ותורידי  במהירות, 
הזאת,  המאוסה  הפאה 
לפני שיהיה מאוחר מידיי. - 
מנביא",  עדיף  "חכם  כתוב 
את  רואה  החכם  למה? 
יש כעת את  לך  גם  הנולד, 

לצפות,  למה  ולדעת  הנולד,  את  לראות  הזכות 
ילחם  הרע  היצר   - הפאה.  את  תורידי  לא  באם 
להפסיד  לא  חבל  הפאה  את  להוריד  לא  איתך, 
להתגבר.  תוכלי  תרצי,  אם  אבל  טובה,  לקוחה 
יתברך מסתכל  ותדעי שהשם  תסתכלי לשמים, 
עלייך, ורוצה שתצילי את עצמך מדראון עולם. - 
במהרה  בעהשי"ת  צדקינו  משיח  יגיע  כאשר 
בימינו, אף אשה עם פאה לא תשרוד, רק אשה 
עם מטפחת, צנועה וכשרה. - ואז תהיה שמחה 
את  שווה  זה  לתאר,  אפשר  שאי  גדולה,  כזאת 

המאמץ, מאוד שווה. - תורידי את הפאה, ותהווי 
כולם,  כנגד  שכר  תטלי  גם  ואז  לכולם,  דוגמה 
תהיה   - בגדול.  משלם  יתברך  השם  זה  שעל 
אז  דקדושה,  רצון  רצון,  לך  יש  אם  חכמה, 

תצליחי, והשם יתברך יהיה בעזרך.
רבניות נשות של אדמורים ורבנים תדענה, שאם 
אתם לובשות פאות, אתם תהיו מחויבות בשמים 
בחסידות  פאות  שהולכות  נשים  אלפי  כל  על 
וגם   - כדוגמה.  עליכם  שמסתכלות  כיון  שלכם, 
הבעלים שלכם יהיו מחוייבים בדין הקשה והמר 
ויחתמו  יעשו בקול קורא  כן הם  הזה, אלא אם 
החיים  האור  דברי  את  טוב  זכרו  הפאות.  נגד 
שלא  שמי  שאמר  זי"ע  הקדוש 
מוחה נגד עבודה זרה כאילו הוא 
עובד עבודה זרה, ואם הוא מנהיג 
הוא  חסידים  אלף   20 חסידות 
ואחד מהם  יהיה מחויב על אחד 
ובזכות  ידו.  תחת  המכשול  כי 
שלימה  להגאולה  נזכה  התוכחה 

ברחמים אמן.

כ"ק  וחסידי  נכדי  גדול לכל  מוסר 
ונכדי  מלעלוב,  אדמו"ר  מרן 

החת"ס 
קאמארנא,  זוטשקא,  אדמורי 
 - זי"ע  ישראל  וגדולי  ואדמו"רי 

ולהבחל"ח שליט"א.
ידוע שלאחר מלחמת העולם השניה, [בתקופה 
הצניעות],    נגד  ברוסיה  הגזירות   מתן  שלאחר  
וממש  ראש,  פרועות  הלכו   הנשים  כל  שאז 
כאונס בשעת דחק,  להצלת צניעותן של נשות 
הקדוש  הצדיק  הקשות,   הגזרות  חרף  ישראל 
ילכו   שלא  לנשים  פאות   חילק  זי"ע  מלעלוב 
בגלוי פרועות  ראש, וכך עשו הצדיקים הקדושים 
וכל  ועוד,  מקלויזנבורג  מסאטמאר,  מבעלזא, 

אחד יודע שהפאה דאז היתה כמו זנב סוס.
וכיום ישנן רבניות,  ש"מותחות את הזמן" מהזמן 
אונס  חוקים של  ונוהגות עם  שלאחר המלחמה 
ושעת דחק דאז וממשיכות ללכת עם פאה, ועל 

אף שהאדמו"רים מחו נגד זה, לא היה להם כוח לשכנע את הרבניות שלהם, אבל יצאו נגד זה בכל 
הכח, כמו האדמו"ר הקדוש מלעלוב זי"ע. ועכשיו בגלל שהרבניות הולכות עם פאה של עבודה 
זרה כל הנכדים  והנכדות  הולכים  ונוהגים כך, וכל החסידיות ממשיכות ללכת כך, וכן זה בנכדי 
החת"ס זי"ע שכבר נדפס ספרים שלמים על זה, לכן אנו רוצים לעורר את כל הרבנים הנכדים 
שלהם, שיצאו נגד העבודה זרה של הפאות, ויזכרו היטב,  מה שאמר הרבי מלעלוב זי"ע: "עדיף 
שהבעל יגזור את זקנו ופאותיו מאשר שהאשה תלך עם פאה". - וידוע המחיר הכבד  שעם  ישראל 
משלם יום יום בגין הפאות  הללו שהנשים הולכות,   מדובר ממש במגיפה מ"המחלה" וריבוי  של 
מיתות משונות, שכל יום מתים   300 קרבנות,  וכל אישה שהולכת עם פאה היא חייבת, וכאילו 
הורגת לבד 300 קרבנות בכל יום. - ואנו מבקשים מכל חסידי לעלוב, תעשו תשובה ותורידו את 
הפאות ובפרט של עבודה זרה, ואם לא תשמעו לקול הצדיק הקדוש מלעלוב זי"ע שאמר: תגזרו 
את הזקן והפאות מאשר שהאשה תלך עם פאה נכרית, ואל תחטיאו את הרבים, שילכו כמותכם, 
וכך אמר כ"ק אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א: שאברך שאשתו הולכת עם פאה, שהבעל ילך 
עם כובע קטן לבן שבני עקיבא הולכים - כדי שלא ילמדו ממנו. - וכל האדמורי"ם שלא מוחים נגד 
עבודה זרה, יזכרו דברי האור החיים הקדוש: שכל מי שלא מוחה נגד עבודה זרה כאילו עובד עבודה 

זרה.   ברוך ה' לעולם אמן ואמן

מתוך דרשה של כ"ק האדמו"ר מהאלמין ביומא דהילולא
בקו שומרי החומות 072-33-72-978

הרבי הקדוש מלעלוב זי"ע 
עצמי  על  "לקחתי  אמר: 

יותר מדי"
השבועות  חג  ערב 
קדישאי  יחיאל  תשמ"א: 
מזכירו של ראש הממשלה 
מקבל  בגין,  מנחם  דאז 
הקו  על  טלפון.  שיחת 
משמשו של כ"ק האדמו"ר 
רבי משה מרדכי מלעלוב, 
זי"ע.  משה"  ה"ברכת  בעל 
כי  לקדישאי  אמר  הגבאי 
של  חצרו  לו.  קורא  הרבי 
זרה  הייתה  לא  הרבי 
וועלוול  ר'  לקדישאי. אביו, 
נאמן  היה  קדישזון,  (זאב) 
קדישאי  הרבי.  של  ביתו 
את  וקיבל  הרבי  אל  מיהר 
"גש  הדחופה:  ההוראה 
ותאמר  הממשלה,  לראש 
לצאת  יפחד  שלא  לו 
יהיה  הקב"ה  לפעולה. 
על  יעבור  והכול  בעזרו 
הצד היותר טוב". קדישאי 
מדובר  מה  על  הבין  לא 
אל  ניגש  הוא  אך  אמנם, 
הממשלה  ראש  בגין. 
לרבי?"  לו  "מהיכן  נדהם: 
שאל את קדישאי, שעדיין 

ולמה.  מה  על  הבין  לא 
למחרת - חג השבועות, 
הכור  בעירק  הושמד 
סדאם  של  הגרעיני 
על  בו  שאיים  חוסיין, 

קיומה של ישראל.
אמר  החג  של  בעיצומו 
משה",  ה"ברכת  הרבי 
אז  שנשמעו  דברים 
לשומעיהם:  סתומים 
יותר  עצמי  על  "לקחתי 
מדי". אך למחרת הובנו 
לקה  כאשר  הדברים 
מוחי  באירוע  הרבי 
צית  מח־  את  ששיתק 
וחצי  חמש  למשך  גופו 
שנים, עד לפטירתו ביום 
תשמ"ז.  טבת  כ"ד 
זיעוכי"א. אחרי שראיתי 
אם  חשבתי  זה,  כל 
מחותני להבחל"ח הרבי 
זי"ע  מלעלוב  הקדוש 
קבלה  עצמו  על  קיבל 
כזאת שהיה סכנה לעם 
ישראל - חשבתי מה אני 
יכול לעשות להצלת עם 
על  קיבלתי  ישראל 
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עלון

והוא מדריך לקדושת ישראל

עלון אור הקדושה י"ל בכאב גדול ע"י ת"ח אברכי כוללים, שאינם יכולים ללכת בבטחה ברחובות עיר התורה ב"ב, בלי 
תינוקת  היא  ת"א-  שאחותה  הפריצות  ברמת  ת"א-  עיר  אחותה  את  להשיג  הצליחה  ב"ב  דאורייתא.  באיסורי  להיכשל 

 daatnanach@gmail.com :שנשבתה, ואילו היא כבר אינה בחזקת שוגגת. - לקבלת העלונים בחינם להפצה במייל
טל: 054-852-0921

עלון שבועי # 7 פרשת בשלח חודש שבט תש"פ

הדרכה ואזהרה לבחור המחפש שידוך
בחור יקר, אתה בחור טוב שרוצה להקים בית נאמן בישראל בקדושה וטהרה ולעשות את רצון 
הקדוש ברוך הוא. תדע, שכעת, ביחוד בדורינו ישנם כמה מכשולים, שיכולים לשנות את החיים 

שלך מגן עדן לגיהנום, ח"ו.
אם ההורים שלך הולכים עם פאה, שזאת עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, תדע לך שגידלו 

אותך באוירה של עבודה זרה - עם הפאה. וכעת הם ירצו שתתחתן גם כן עם פאה.
ויוצא מזה שהם עובדים עבודה זרה, ומוכנים להרוג אותך, כמו בתקופת ה"מולך" שהיו מקריבים 
ילדים לעבודה זרה. - אתה מופתע? לא נשמע לך מציאותי? ההורים שלך רוצים רק את טובתך???
ובכן תדע, שמי שמתחתן עם פאה, נכנס לסכנת מוות, או אשתו או ילדיו או כולם: ידוע שמחלת 
הסרטן המפחידה וקטלנית ירדה לעולם בגלל הפאה, כמו שאמרו גדולי הדורות, ובדורינו גם הרב 

כדורי זצ"ל.
כל הברכות שלך, קידוש, ליל הסדר, ראש השנה, ברכת המזון וכל הברכות אם זה נגד פאה, הכל 
הולך לעבודה זרה, הפסל שבהודו, שמשם באות כל הפאות, ללא יוצא מן הכלל, וזה נבדק כבר. 

- פאה היא מוקצה בשבת, אז כל שבת, כל רגע שהולכת ברחוב ובבית, זה חילול שבת מחדש.
אשה עם פאה היא בחרם של בעל ההפלאה. - הוא ובית דינו לקחו ספר תורה ושמו בחרם כל 

אשה שתלך עם פאה, אסור לך להיות בד' אמותיה. - תלמד הלכות "חרם"
פאה היא פריצות עבודה זרה, גילוי עריות, חילול שבת, ולא נחשבת לכיסוי ראש, לפי 900 צדיקים 
בעלי רוח הקודש, שפסקו כך. - פאה מכשילה גברים בהרהורים ושז"ל שזה בורא טריליוני מלאכי 
חבלה, שדים, רוחין ולילין. - פאה היא עבודה זרה גמורה - ועוברים על כל עשרת הדברות, "לא יהיה 
לך אלוקים אחרים על פני" - "לא תרצח" - "לא תנאף" - "שמור את יום השבת" – לא תחמוד אשת 

רעך, ועוד.
החפץ חיים פסק שמי שלא מאמין בשכר ועונש, הוא אפיקורוס ולא קם בתחיית המתים, וכך כותב 
הבית  כל  בבית,  או  הראש,  על  זרה  עבודה  עם  מתקבלות  לא  וברכות  התפילות  כל  הרמב"ם,  גם 
בטומאה. - אתה תהיה מחוייב ביחד איתה על כל החשבונות האדירים האלה, אי אפשר יהיה לצאת 
מכף הקלע וגיהנום לנצח נצחים. - האם כל זה שווה לך? - עדיין לא עברת על "יהרג ואל יעבור".

אם לא תמצא שידוך עם מטפחת, תעשה לעצמך טובה, ולא תתחתן, השם יראה את מסירות הנפש 
שלך ויושיע אותך.

אתה יכול להכנס לקו שומרי החומות מס' 0723372978 ותוכל לשמוע שיעורים על איסורי הפאה 
ועוד שיעורים.

אל תשמע להורים שלך, שינסו לשכנע אותך אחרת, זה שהם לא יודעים או לא רוצים לדעת, לא 
יציל אותך. לכן, חכם עדיף מנביא, תפנים את הכל, ואל תיכנע ללחצים. תמיד תזכור "שויתי ה' לנגדי 

תמיד", ובזאת, השם יתברך יצליח את דרכך, בהצלחה.
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 שלום יהודה גראס
 למיןהָאאבדק"ק 

 

קובץ ספרי ארץ ישראל כ"ו חלקים, שמירת המצוות כהלכתן ח"ן חל', קובץ ספרי כשרות ג"ן חל', קובץ ספרי שחיטה כ"ו  בעהמח"ס:
 ז"ח,, קובץ ספרי שמירת שבת ד"ח, קובץ ספרי מקוואות ח"ח, שמירת הברית י"ח, דברי תורה עה"ת ’חל' קובץ ספרי פאה ל"ג חל

 , שכר ועונש ו"ח, שו"ת זבחו זבחי צדק ג"ח, אור הזוהר ה"ח, ועוד.’, קובץ ספרי קדושת ביהכ"נ י"ז חל’קובץ ספרי סת"ם כ"ב חל 
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 מכתב תוכחה לכל המשפחה
 צו השעה!

ם"ב"ה, יום ג' שנכפל בו כי טוב לסדר  ְפֵניהֶּ ים לִּ שִּ ר תָּ ים ֲאשֶּ טִּ ְשפָּ  ", כ"ג שבט שנת תש"פ לפ"קְוֵאלֶּה ַהמִּ
 הקדמה: 

 אין מצווה גדולה מקידוש ה', ואין עבירה גדולה מחילול ה'.
ידוע לכם שכל החיים אני מוסר נפשי להצלת עם ישראל מאיסורים קשים, ובשנים האחרונים אין לי לא 

ודה ואני נלחם בשארית כוחותי על ג' עבירות החמורות מאוד עבודה זרה, יום ולא לילה, מרוב מאמץ ועב
ספרים וקונטרסים וכאלף עלונים לדפוס,  440שהם ביהרג ואל יעבור. והכנתי  -גילוי עריות ושפיכות דמים 

 והדפסתי כבר משבעים ספרים, או הרבה יותר.
ושאלתי  -ריך להיות שלם מצד עצמו שידוע שמי שמוכיח את האחרים באיסור מסויים, צ-הרהרתי בליבי

, אז אם כן, אני איני שלם! ואיך וכולכם הם בני ובנותי" אשתו היא ביתואת עצמי האם אני שלם? ידוע ש"
אוכל להוכיח הזולת כאשר אני מסתכל במראה על עצמי? ואיך אוכל לסבול את חילול השם הנורא, והבושה 

 ' עבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים?שיוצאי חלצי עוברים על ג -הנוראה בשמיים 
 אני ואתם זה בחינת אחד! 

 רק כדי לסבר את האוזן למה ענין הפאה כ"כ חמור מלבד היותה עבודה זרה?
ידוע שכמעט כל שכרה של האישה בעולם הבא, הוא במצוות הצניעות, כי האישה היא משולה לשכינה 

ומאכילה את ילדיה מהפרנסה שבעלה מרויח, כך השכינה מאכילה ומזינה הקדושה, וכמו. שאישה מזינה 
ואם  -את עם ישראל מהשפע שהקב"ה זן ומפרנס אותה, וכל העולם יונק מהשפע שעם ישראל מקבל. 

חלילה השכינה פגומה, ומאבדת את לבושי הכבוד שלה, כיצד תשפיע לילדיה את השפע? התשובה: שמי 
רשעה )כנגד השכינה(, ומה שהיא תזין את העולם.. זה במחלות, מגפות, שתקבל את השפע זה לילית ה

מרמזת לנו לפשפש במעשינו, שאין פורענות באה  -והנה עתה, המגיפה שפקדה את סין  -אסונות וצרות. 
וכרגע שבעוונותינו הרבים השכינה נפגמה ומיללת בצער גדול שנפרדה מבעלה,  -לעולם אלא בשביל ישראל. 

בודה זרה ואיסור עריות שמשתולל בכל הארץ, לשכינה אין די מזון לפרנס את עם ישראל, היא בגלל כל הע
"אסתר שהיא כנגד השכינה  -אנו רגע לפני הגאולה. מצד הזמן. לפני פורים.  ואני שואל עד מתי?בגלות, 

ודה שלא מוכן להשתחוות לעב -הקדושה, היתה צנועה והסתירה את מולדתה", ומרדכי משול להקב"ה 
 . ככתוב: זרה

 ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה
אמר רבי ברוך ממזיבוז', ארץ ישראל זוהי ארץ אשר עיני ה' בה מראשית שנה ועד אחריתה. בארץ זו, כל 
העת היא בבחינת "ראש השנה", וכשם שהנך מתעורר בראש השנה בכיסופים אל ה', ומתנהג באהבה 

ספר על בעל  - 200השנה. עד כאן לשונו. )ספר "כאור נוגה" דף  ויראה, כך יש לחיות בארץ ישראל במשך כל
דגל מחנה אפרים ואחיו הרה"ק רבי ברוך ממז'יבוז(. פעם הגיע אל הצדיק רבי ברוך ממזיבוז' רבי משה 

"האמן לי, גם אלינו  -מסאוראן ושאל "ילמדנו רבנו, מה עושים נגד היצר הרע, המלאך המסית והנורא"? 
לו שמענו בקולך, הן אתה  -רבנו, "וכה אנו עונים לו: כיצד היינו נראים, אפילו בעיניך הוא מגיע" השיב 

בעצמך לא היית מבין, כיצד מתפתים ושומעים לדבריך, ועוזבים חלילה את מצוות ה', מלך מלכי 
מידת הדין התגברה מאוד בעולם, ואין לנו יום שאיננו שומעים שמועות נוראות וקשות. זה  -… המלכים"

ברור שזוהי התראה מהקב"ה, שנעשה תשובה ואם נתרשל לשוב בתשובה, נהיה נתבעים על מה שאיחרנו 
 לשוב בתשובה, ועל כל יום שנתאחר נצטרך לתת דין וחשבון.

ברוך השם, אתם משפחתי היקרה, כולכם שומרים תורה ומצוות רבנים חשובים, שכולם צופים בכם 
זהירים, במשנה הזהירות, שלא תצא אף תקלה מתחת ידכם ושלא  ולוקחים דוגמה מכם, לכן עליכם להיות

צריך ליזכור שתורה ומצוות, ללא יראת שמים, לא שווה הרבה אם  -תיגרמו בשוגג לחילול השם, ח"ו. 
בכלל, כמו שנאמר )כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה, לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין, 

כתו על פניו )פרקי אבות(( וכולכם בוודאי תגידו "ברוך השם, יש לנו יראת שמים", והרוח באה ועוקרתו והופ
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כידוע, צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, המעשים מוכיחים, כל אחד צריך לעשות התבוננות בבית שלו, 
 האם יש צניעות מוחלטת? האם האישה עם פאה? איך היא יוצאת לרשות הרבים? ומה עם הבנות?

ל על האמת בעיניים, על מה יש חרון אף השם? מחלת הסרטן, כל מיני מחלות שונות ומשונות, בואו נסתכ
קודם כל, יש  -תאונות, טרגדיות ללא סוף, כעת החיידק הזה "קורונה", רח"ל, דברים שלא שמענו מעולם. 

מים, וחילול חרון אף ה' על הפאה הנוכרית הארורה, שזאת עבודה זרה גמורה, וגם גילוי עריות שפיכות ד
שבת )משנת יוסף( האישה שיוצאת עם פאה בשבת, מחללת שבת בפרהסיה, אור החיים הקדוש אמר 

אם למישהו יש ספק שהפאה היא  -שמי שלא מוחה נגד עבודה זרה, כאילו הוא עצמו עובד עבודה זרה. 
 '".ז -עבודה זרה שיקרא את הספרים "הישכם אוהבים את ה'", "מכתב לאדמורים חלקים א' 

גדולי עולם בעלי רוח הקודש פסקו שהפאה היא פריצות  900עוד לפני שהפאה היתה עבודה זרה בהודו, 
גמורה ולא נחשבת לכיסוי ראש, ]הדפסתי על זה ספרים שלמים[, כך שבשמים כל אישה נשואה שלובשת 

ות קליני של " ראה סיפור מושיער על שיערפאה נחשבת כהולכת בגילוי ראש, )בשמים קוראים לפאה: "
 אסתר ליכטנשטין( רח"ל.

"ואתם בני ישמרכם צורנו ויצילכם זרעי וזרע קטע נורא מתוך צוואתו הקדושה של מרן היעב"ץ זיע"א : 
זרעי עד עולם, הנני מצוה בזה עליכם ועל דורותיכם אחריכם חק עולם ולא יעבור בל יעלה על ראשכם כו', 

', וכל מי מיוצאי חלצי שיעבור ע"ד צוואתי ואזהרתי זאת, לא וכן פאה נכרית )פארוק( יהא אסור לכם כו
!!!" )מכתי"ק יקרא שמי עליו, בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם לא תחד כבודי, ובשם ישראל לא יכנה

 בהגהותיו לסידורו עמודי שמים, נדפס בסוף הסידור עמ' קב שנת תשכ"ו(.
 מתוך הספר הכתר והכבוד לחי עולמים

פאה נכרית יהא אסור לכם וכל מי מיוצאי חלצי שיעבור על דברי צוואתי ואזהרתי בזה, : ”מרן היעב"ץ זיע"א
"וגם אפילו פאה נכרית אני אוסרכם  -בצוואתו  - מרן החתם סופר זיע"א -עמוד ל' לא יקרא שמי עליו".. 

ונים לפני ברגעים האחר -תלמיד החתם סופר  - זיע"א המהר"ם א"שמה ציווה  -עמוד לב .. "באיסור גמור
היצר הרע שם כל מגמתו  -עמוד לד ברכת החתם סופר שדרש כשהחל להתפרץ פאה נכרית..  -עמוד לד  מותו?

 עמוד לזרבנו הגדול בדור האחרון..  -. עמוד לו להסית נשים בזה.

 כ"ק מרן בעל מנחת -עמוד לז .."אזכה לברכתו של אותו צדיק וקדוש עליון" –על ידי הזהירות מפאה נכרית 
כותב בספרו: "הגאון החתם סופר זצ"ל, הזהיר בזה על פאה נכרית, בצוואתו לבנותיו אלעזר ממונקאטש זיע"א 

כ"ק  -..עמוד לט  אין חילוק בין שערות לפאה! -פאה אסורה מדינא!...עמוד לט  -.. עמוד לח  על כל דורותיו"!
רבן של ישראל! אשר זקני הקדוש מצאנז  "מדובר בחתם סופר הקדוש! –מרן אדמור מצאנז קלויזנבורג זצוק"ל 

"על כל  –הזהיר על פאה נכרית החתם סופר  -עמוד מ  זי"ע כותב על עצמו, לא זכיתי להבין שיחת חולין שלו!".
מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר  -. עמוד מא זוהי צוואה עד סוף כל הדורות -... עמוד מא דורותיו"

"לחזור ללבוש כיסוי ראש שלא בדרך פאה נכרית, וכאשר כתב נשות ישראל: כתב באגרת ל)שליט"א( ]זיע"א[ 
 מרן החתם סופר זי"ע בשולחן ערוך ובצוואתו הקדושה!"

 –דעת כבוד קדושת זקני מרן החתם סופר זצ"ל : כ"ק מרן האדמו"ר הרה"ק רבי יוחנן סופר מערלוי זיע"א
"ואפילו בפאה נכרית אני אוסר  –תו הקדושה מצווא –אמר בשם זקנו החתם סופר  -עמוד תקעא ..לאיסור

כתב קדושת זקני מרן החתם סופר זצ"ל: "פאה נכרית לא עדיף מקלתה  -עמוד תקעא  .עליכם באיסור גמור"
כותב באגרת קודש: "היות כי הספר ]לחמי תודה[ אינו בנמצא אעתיק כאן לשונו:  -עמוד תקעב .. דאסור!"

, אשר זה כמה שנים שיצא הכרוז בבית הכנסת מפי כבוד אדוני מורי ורבי ראוי להוכיח ולהודיע גודל המכשלה
הגאון ]בעל ה"פלאה" וספר "המקנה" זצלה"ה[ בצירוף שתי בתי דינים, בחרם על לבישת נשים בפאה 

 עמוד תקעג.. נכרית!"

ילך מי ש - עמוד תקעד .רבו של מרן הגה"ק בעל החתם סופר זצ"ל עשה חרם על הנשים שהולכות עם פאה
מביא באגרתו את מה  -עמוד תקעד ... יזכה לבנים מהוגנים, ויתברכו בכל הענינים"! –"בדרך דורות ראשונים 

"מי שישמע לדברי לילך בצניעות, שדרש מרן החתם סופר זצוק"ל "כשהתחיל להתפרץ לבישת פאה נכרית": 
מכלל הן אתה והרים קולו בכח: , יזכה: לבנים מהוגנים, ויתברכו בכל הענינים" –בדרך דורות הראשונים 

וכל העם אחזום חיל ורעדה בשמעם דברים אלו יוצאים מפיו, בליל כל נדרי, בקדושה ובטהרה"!... שומע לאו!" 
מעיד על עצמו: "נשאלתי מתלמידים שמציעים להם שידוך, שאין המדוברת רוצה ללבוש פאה  -עמוד תקעה 

 עמוד תקעו.שמחים בשידוך הזה, וכמותן ירבו בישראל".. נכרית אלא מטפחת. והשבתי: 'שיהיו מאושרים ו

 -עמוד תיד חיזוק הצניעות אינו מתקיים כלל בלבישת הפאה!..כ"ק מרן האדמו"ר הרה"ק מוזטשקא זיע"א: 
הוכחה  -עמוד תיד ...עתידים ליתן את הדין –שכל המורים היתר להקל כתב: בשם בעל עצי ארזים: 

 - שם אין לאשה להתקשט כלל, רק לפני בעלה. -עמוד תטו. עם פאה.. מהרמב"ם שבנות ישראל לא הלכו
"המנהג הזה, של הליכה עם פאה הוא מנהג משובש מהמתחדשים, בכמה דורות שלפנינו שחידשו והנהיגו כך"! 
"וה' ינחנו בדרך האמת"! מביא מה"חסד לאברהם" שכתב: "דעיקר האיסור משום פריצות, שהיא מתנאית 

זה ודאי  -עמוד תטז י שער עצמן מה לי פאה נכרית? תורה אחת להם, ואסור מן התורה !".. לבני אדם, מה ל
יזהרו הנשים הכשרות במאד  - עמוד תיזאסור ממש, מצד איסור הפריצות! והדבר ברור לכל בעל שכל ישר! ..

מה מאת מאד, ויתאמצו לקדש את שמו יתברך הגדול והקדוש, ובזה יזכו את הרבים! ותהי משכורתם שלי
"הפאה נכרית היא לשם יופי ופריצות, לגרות היצר הרע שיסתכלו בהם, ויחטאו  -עמוד תיח הבורא ברוך הוא..



3 
 

עמוד חילול השם עונשו חמור יותר מחייבי כריתות ומיתות בית דין!.. - שםבהירהורים רעים רחמנא ליצלן...
נמשך על ידי שהנשים הכשרות מזלזלות, "זה  -שם היא להראות יפה ברחוב!.. –כל המטרה של הפאה  -תיט 

גדול בזה שההמון לומדים   אחריות כל פרצה שאינה מן הגדולים אינה פרצה, וזה על דרך שאמרו חז"ל: 
כשרואים ההמון שהחשובים מקילים, אז הם פורצים ומקילים יותר ויותר, והוא עוון של " - עמוד תכ "!.להקל

היותר חמור, שעונשו חמור יותר מחייבי כריתות ומיתות בית דין  חילול השם ר"ל, דהוא איסור דאורייתא
היא להראות יפה ברחוב! איך הולכים ועושים דבר כזה, כדי  –כל המטרה של הפאה  -שם רחמנא ליצלן!"..

אינו מתקיים  –כיסוי הראש הנועד לחיזוק הצניעות, וההכנעה, והבושה, והיראת שמים  –למצוא חן ברחוב?!" 
שאל את אחיו  מקאשנייב ע כתב: שהקדוש”ם הכהן על התורה זי”מהרש -עמוד תכא ת הפאה"! ..כלל בלביש

הקדוש "במה נלך לקראת משיח? כי החסידים ירקדו לפניו והוא ישאל אותם על כל המאדאס הארורים 
ו וישאל כל אחד ואחד כאיזה ערלית הולכת אשתך? ולא יוכלם, ”שהולכות הנשים ומדמות עצמן לנשות עכו

ובכה על זה הרב  ם בשייטל )פאה(”לענות כלום למשיח, ואמר שכוונתו על מה שהולכות נשים בטעם עכו
  .”מקאשנייב מאוד

אשר דוה לבו תלמיד כ"ק מרן הרה"ק מקאלשיץ זצוק"ל,  מרן כ"ק אדמו"ר רבי יעקב מפשעווארסק זיע"א
לא זזה דעת הרה"ק  –די חרדים מאד על לבישת פאה נכרית, אף שמנהג זה נתפשט ונפרץ אף בקרב יהו

 מקאלשיץ זי"ע ואחז שזהו איסור גמור 
בשם רבו הרה"ק מקאלשץ זיע"א שאמר שהמניין של המשיח יהיו מי יזכה להיות במנין של משיח צדקנו?. 

שמח מאד ואמר: "ברוך השם! שכשיבוא משיח  –כיסתה ראשה עם מטפחת כדת וכדין  -אלו עם מטפחת 
לו!" )היינו שעוד יהיו כמה יהודים, שיזכו לקבל את פניו, בהיותם לבושים כרצון השם יהיה לו את המנין ש

 יתברך!(....

 האם תוכלו להעיד על עצמכם שאתם "בסדר"?
שיהיה ברור לכולם, בלי שום ספק: גם הבעל וגם האישה יתבעו לתת את הדין על זה, אם הבעל מוחה כל 

חשבתם פעם מדוע באה הגזרה  -זה שאשתו הלכה עם פאה.  הזמן, לא רק פה ושם, אז הוא לא יתבע, על
הזאת של "עבודה זרה" על הפאה? למה נכשלנו בעוון כה חמור? כל שערה בפאה זה כמו שתי וערב. יש לה 

שתי וערב על הראש! והיא עוד חושבת שהיא צדיקה. ועוד מתגאה עם הפאה שלה, ו"הכיסוי ראש"  10,000
, שהיא באמת צדיקה, מתפללת כל יום בנץ את כל התהילים, הולכת לכותל שלה. מה זה, השתגענו? אישה

למנצח בצורת המנורה, אומרת פתח אליהו ועוד ועוד. וכל זה עם פאה על הראש.  70× שנה ואומרת  20
כן, תלכי לכותל בנץ, תתפללי  -היצר הרע שהוא הס"מ שהוא השטן שהוא מלאך המוות, מעודד את האישה 

צדיקה, הכל, אבל מה, רק עם הפאה! ולמה? כי הכל הולך אליו. מי עשיר במצוות? הס"מ! כל  עוד ועוד תהיי
אישה עם פאה, שטרחה שנים והתפללה ממש במסירות נפש, שעשתה הכנסת אורחים שאין כדוגמה ומצוות 

 ללא סוף, שתדע, ואני אומר את זה בכאב, שהכל, ממש הכל הלך לס"א.
צדיקים בדורות קודמים,  300זרה של הפאה באה משום שלא הקשיבו ל תדעו שהגזרה הזאת של עבודה 

שצעקו לא ללכת עם פאה. צחקו על גדולי ישראל, צפצפו על מה שאמרו, וזה העונש הוא מגדולי ישראל שלא 
 שמעו בקולם.

נָּ  ֵאל ַוֲאסוֹנוֹת ַרֲחמָּ ְשרָּ רוֹת יִּ י כוֵֹאב ַעד ְמֹאד, ְלֵשַמע צָּ ל ְיהּודִּ ל כָּ ּבוֹ שֶּ ד לִּ חָּ ל אֶּ כָּ ים יוֹם יוֹם, שֶּ ְתַרֲחשִּ ן ַהמִּ יְצלָּ א לִּ
י. ת ַהֵלב ַהְּיהּודִּ ים אֶּ רִּ ְגזָּ ְקרוַֹע לִּ  ֵמֵאלּו ַדּיוֹ לִּ

אחוז רק יהודים חרדים, והדסה אומרים מנהלי המחלקה שמחלת  99ידוע שבהדסה במחלקת הסרטן 
הפאות היה כל מחלקת הסרטן  הסרטן היא מחלת החרדים. והסיפור ידוע שבשנת תשס"ד שהורידו את

ריק, ולא היה להם מה לעשות, עד שהתחילו ללבוש מחדש את הפאה הנכרית התחיל להתמלא המחלקה, 
 ואין בית אשר אין שם מת רח"ל. 

הצה"ק רבי יצחק איזייק מקאמרנא זיע"א בספר שולחן הטהור )סימן ר"י( כותב בחריפות גדולה וזה 
מחרמין ומנדין ומשמתין אותן, ויחולו עליהם כל הקללות  – רייפין ריןונשים ההולכין במה שקו :לשונו

וארורים שבתנ"ך, ולא יזכו לחיי עולם הבא, ולא יראו טוב, כי פריצות כזה לא היה בישראל מיום שקיבלו 
ובשו"ת דברי חיים )יורה דעה חלק ב סימן נח( כתב וזה לשונו: להרב המאור הגדול  - .עכ"ל התורה עד עתה

ושמחתי בשמעי כי קנא קנאת השם בדבר ' מ' יחיאל מיכל הובנר אב"ד ניזנאב יע"א: גי"ק הגיעני וכו
שהיא בגד של זימה ר"ל ובודאי אינה רשאי בת ישראל  בהרייפין התועבה הנעשתה בין הנשים לילך

לעירכם  : ובנדון הנגיד שבאללבוש בגד זימה הזאת, ויישר כחו שביטל הזימה מעירו, ואשריו ואשרי חלקו
בודאי חל עליו האיסור בדבר זה של פרהסיא ובפרט וכי הוא ובני ביתו אינם בכלל ישראל ככל עדתו 
הקדושים שמצווים אנו להיות מצויינים? והרמב"ם במנין המצות ]מל"ת ל'[ מנאה ובפרט בגד זימה כזאת 

אמרים באמת ולהסיר אסור לכל מי שישראל מכונה ללבשו, ולפי דעתי שהגביר הנ"ל יציית לדברים הנ
מביתו תועבה הזאת, והי' שלום ושאנן ובזה אצא ואומר שלום, כנפש ידידו דורש שלום תורתו בלב ונפש 

 חפיצה. מנחם תרכ"ב: עכ"ל.
המאדע שנשים הלכו בזמנו עם הצה"ק הצנזער רב בעל הדברי חיים זי"ע, בכה אחרי פטירת הילד ואמר: 

מספיק על המאדע החדשה של הרייפן, רייפן שהנשים שמו את זה רייפן זה הגורם, בגלל שהוא לא מחה 
ואחרי פטירת שלשת ילדיו בזמן קצר אמר: שזה קרא מפני שלא  בשרוואול של הבגדים ]מלבוש נכרי[.

מחה מספיק על הפאה נכרית אפילו שהוא היה מהלוחמים הכי הגדולים נגד הפאות, אף על פי אמר שזה 
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 -([. שטןבגימטריא  שייטלעם הכולל ) 359בגימטריא שייטל  360]ו"רייפין"  - קרא מפני שלא מחה מספיק.
ובספר חמדה גנוזה וז"ל: אח״כ הי׳ מעשה שנפטרו אצל אא״ז ג׳ מילדיו שהי׳ לו מאשתו בת רבי צבי 
)מטארנא( ז״ל כי עד אז הי׳ לו ממנו ד׳ ילדים ואז נשאר רק בתו נחמה תחי׳, אז אמר שברצונו לעשות להם 

והלך לבית הכנסת ועשה הספד עליהם ובתוך ההספד אמר שכל זה בא לו מחמת שמחריש על  הספד,
היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו איסורים הנ״ל ואמר אא״ז שעל דברים אלו אמרו חכז״ל )שבת קה:( 

אוויץ( )הרב מגראב עשה כך עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה, לזאת מוכרח לצעוק ולצאת נגד זה בכל כוחו.
 -)ג' שמות של הילדים, נתגלה לאחרונה על ידי כתבי העיר צאנז ונתפרסם בגליון בנות ציון ד'באבוב(.  –

 -ועתה רואים אנו שרוח הקודש דיבר בו שסופן של הפיאות שבאים היום בדורינו זה בא מעבודה זרה. 
ות שמבערות את הנגע הזה שהנשים הצדקני 033051718ולכן אנחנו פותחים שלוחה מיוחדת בקו הטלפון 

, וגם אנו רוצים לכל יספרו על מעשיהם, וככה אישה תחזק את רעותה, כדי להעביר עבודה זרה מארצינו
  033051718הפחות שנגיע לשבע אלף צדקניות שבזכותם יגאלו ישראל. טל: 

הרי היו  וגודל ענין מחאה אנחנו רואים בהרב חיד"א הקדוש זצ"ל ששואל למה רק נח ניצל מהמבול?
הרבה אנשים כשרים בדור המבול? אלא אותם אנשים לא מיחו באנשי דור המבול, ולכן לא ניצלו אפילו 
שלא חטאו, מה שאין כן נח, וככה היה בימי חורבן הבית. ועכשיו אנחנו יותר גרוע מדור המבול. ומי שרוצה 

דמים, כי ידוע שיבא מבול לא רק  להינצל שימחה נגד הפאה הנכרית של עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות
במה שכתוב ) בראשית )פרק ו' פסוק ט חומת אנךהחיד"א הקדוש זיע"א בספר  - .של מים אלא )אטום(

הרבה כשרים היו בדור המבול כגון נח, ונמחו עם הדור וכתבנו בעניותנו במקום אחר  בתנחומא פ' ראה
שנגזר על הצדיקים בימי יחזקאל דכתיב  היינו משום שלא מיחו כמו שהטעם שנמחו אותם הכשרים,

שנאו בשער מוכיח ודובר  כמו שאמרו ז"ל בב"ר על פסוקמה שאין כן, נח שמיחה בהם  וממקדשי תחלו
וזה שאמר מזרק אחד זה נח,  -תמים יתעבו. כי הוא היה מוכיחם, ובני דורו היו מתעבים אותו, ולזה ניצול. 

נאוהו ותעבוהו על תוכחתו, כדבר הנזרק ונמאס, ועל כן הוא שנזרק מדור המבול, כלומר שדור המבול ש
לבדו ניצול, וזה רמז אחד כלומר משום שהיה נמאס ככלי אין חפץ בו. לזה אחד הוא לבדו ניצול, מה שאין 

 .כן הכשרים אחרים שלא מיחו עד כאן
)שמו"ר מב ו( שאמרו : למה ה' יחרה וגו' על פי דבריהם ז"ל )ובאור החיים הקדוש )שמות פרק לב פסוק יא

שערב רב לבד עשו את העגל, והוא אומר שחת עמך, ולדבריהם ז"ל בהכרח לומר, שהיתה ההקפדה על כל 
 .ישראל שלא מיחו, וכפי זה יהיה כוונת משה באומרו למה, טענה הנשמעת

 האור החיים הקדוש זי"ע צועק: 
 זרה נחשב כעובד עבודה -מי שלא מאבד ושובר בפועל את העבודה זרה 

שאם לא הרס ולא "והג' להיות שרצה לצוות על הריסתם ושברונם, לזה קדם לומר לא תשתחוה וגו' לומר 
, כי ה' תופס על המחשבה בעבודה זרה, וצריכין היכר לשלילת מחשבת שיבר הנה הוא כעובד עבודה זרה

. וזה בדי עבודה זרה""ואם לא יעשו כן, הרי הם כעו עבודה זרה מלבם, ואין היכר אלא בשבר מצבותיהם.
לא תשתחוה ולא תעבדם וגו' כי הרס, לומר שבהעדר הרס הנה הוא עובר על לך האות. ולזה הוצרך לומר "

. ותמצא שהקפיד ה' על ישראל שלא עשו כן בכניסתם לארץ )שופטים ב'(. )אור החיים הקדוש לא תעבדם"
 שמות כג כד(

שלא מוחה" אלא מי שלא מאבד עבודה זרה בפועל רואים מכאן שהאור החיים הקדוש לא רק כתב "מי 
 ממש!!!

 האור החיים הקדוש זי"ע צועק: על התוכחה, על כל מי שלא מוחו
וגו'. על פי דבריהם ז"ל )שמו"ר פמ"ב( שאמרו שערב רב לבד עשו את העגל, והוא אומר )פסוק  למה ה' יחרה

]על העבודה זרה של ישראל שלא מיחו  שהיתה ההקפדה על כל, ולדבריהם ז"ל בהכרח לומר שחת עמךז'( 
 עגל הזהב[, עכ"ל  )אור החיים שמות לב, יא(.

אחד מגדולי האדמורי"ם סיפר ששמע מפיו של המשב"ק של הרב הקדוש רבי שמחה בונים מאוטווצק זי"ע 
בנו של הרה"ק רבי מענדלעי מווארקא זי"ע אחיו של הרה"ק מאמשינוב זי"ע שלפני עליתו ארה"ק בשנת 

"ז כחמישים שנה לפני השואה הנוראה נתאספו כל גדולי האדמורי"ם והצדיקים שבפולין להפרד ממנו תרמ
בתוכם ישב גם הרה"ק בעל השפת אמת מגור זי"ע וגם הרה"ק מאלכסנדר זי"ע ואז באותו מעמד קדוש 

ריצות הנני רואה שהחלה להתפשט פנעמד רבי בונים מאוטווצק זי"ע ואמר לכל הצדיקים המסובים שם: "
כעין חתיכת עור של כבש עם מעט צמר שהי' דבוק לעור, והניחו אותה בקצה המטפחת ) של לבישת 'פעל'

ר"ל פיאות הדומות  ( דעו לכם שאם לא יעצרו פרצה זו, יבוא יום ויתחילו הנשים ללבושבמקום שערות
ה"ק יותר מחמישים " עכ"ל. כה דיבר הרלשיער ואז יקום גוי ויחריב את העולם וישמיד היהודים רח"ל

 שנה לפני השואה הנוראה, והסוף המר ידוע לכולם רח"ל.
" לא הםצעקו ששואה תבוא, ובאמת באה השואה, כעת עומדת להגיע, ח"ו, שואה נוספת כולם שאננים, ל"

 יקרא כלום. הכל בסדר, ממשיכים את החיים כרגיל. 
אמר שאם לא נעשה תשובה אוי ואבוי. מרן הרב שך  - מה מרן הרב שך זיע"א חשב על הגאולה והשואה

? האם יש ובאיזה שהוא שלב החשבון ח"ו ותמלא ושואה נוספת עלולה לחזור האם זה לא כןוכלשונו: 
מישהו שיכול להכחיש דבר זה, הרי לא יתכן אחרת, ואסור לומר אחרת ואם היהודי לא שלם באמונה זו, 

מרן  -אילו שאנו לא מאמינים בהקב"ה ח"ו" עכ"ל. הוא כופר בעיקר, ואם לא נקבל את זה כעונש, הרי כ
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זצ"ל ראה בשואה מאורע שנכנס לתוך המסגרות הרגילות של שכר ועונש. הדברים באו לידי ביטוי  הרב שך
 בדברים שהוא אמר בחודש טבת בשנת תשנ"א ושהופיעו בתמצית בעיתון יתד נאמן.

ומעים האם יהיו פופולריים דים, על אף שהמה איננו יודע אם הדבר שיאמרו כאן, יהיו ערבים לאזני הש
אמת לאמיתה, האמת הטהורה כמו שהיא ללא רבב. אך אין באפשרותי לדבר אחרת ממה שאני מבין. 
ואחרת אני לא מסוגל להבין, התחושה הפנימית שלי דוחקת בי לומר את האמת, ובשנותי אלו יש רצון 

ד שיתבונן בדברים יראה את האמת כמו שיהא ללא עמוק לומר דברים כהוויתם ללא כחל ושרק, וכל אח
ברצוני להציב שאלה, מחשבה שמנקרת אצלי הרבה שנים, היתה שואה לפני עשרות שנים,  -שום תערובת. 

בשואה זו הושמדו ששה מליון יהודים, עד השואה גם לא היתה רגיעה בעולם, ממלחמת העולם הראשונה, 
 -וני יהודים. בכל רחבי רוסיה נהרגו יהודים, ועדיין לא נראה הסוף. אין מנוחה בעולם, גם ברוסיה סבלו מלי

השאלה הניצבת לפנינו עם כל הכאב על אבדן ששה מליון מאחינו בני ישראל. אין משפחה שלא סבלה 
מהשואה, אין הורים או אחים, צאצאים, וסתם קרובים, כולם נפגעו מהשואה הנוראה שנגזרה על עמנו, 

לא נעצרים לרגע לשאול, מדוע זה קרה, וכי ח"ו הקב"ה נוהג באכזריות הרי הוא מלך הלא דבר הוא, אנו 
רחום וחנון, מה זאת עשה השם לנו הלא דבר הוא, האם זה בחינם? האם יש בכוחו של בשר ודם פרא אדם 
כהיטלר ימ"ש, להשמיד ששה מליון יהודים? אם אנו סוברים כך, לוקים אנו באמונה בהשגחת בורא העולם 

אני שואל, איך וכיצד צריך יהודי לחשוב לנוכח שואה נוראה כזו, בודאי שיש חשבון לכל זה,  -על ברואיו. 
 הרי מאות בשנים לא קרה מקרה כזה כהשואה הנוראה הזו.

ברור הוא שהתשובה ברורה עד למאד. הקב"ה ניהל חשבון אחד לאחד. חשבון ארוך המשתרע על פני מאות 
ן של ששה מליון יהודים וכך התרחשה השואה, כך צריך יהודי להאמין, ואם שנים. עד שהצטבר לחשבו

היהודי לא שלם באמונה זו, הוא כופר בעיקר, והביאור פשוט הוא שזה עצה של הקב"ה, וזה בהכרח עונש. 
עיקרה של התשובה של הרב שך  -ואם לא נקבל את זה כעונש, הרי כאילו שאנו לא מאמינים בהקב"ה ח"ו. 

ואה מאורע רגיל שהוא חלק מהחשבון הפשוט של שכר ועונש. מי שרואה בשואה חריגה מהחשבון רואה בש
הרגיל של זכויות ועוונות הוא בעצם כופר בעיקר. לכן, הרב ש"ך רואה בדברים חשבון גדול וארוך שהיה 

ראל לקב"ה עם עמו, שבו הוא חיכה במשך מאות שנים עד שהתצברו העוונות ואז הוא העניש את עם יש
הרב שך  -בחומרה. החשבון הארוך היה מדוקדק והעונש הנורא הגיע לעם ישראל בעקבות הדברים הללו. 

ממשיך ואומר שבעקבות זאת יש סיבה לחשוש ששואה גדולה תחזור בגלל שעם ישראל לא מתנהג כראוי 
שלב והרשעים שולטים. העובדה שהקב"ה מאריך אפו עם עם ישראל לא תמשך לנצח ובאיזה שהוא 

ולאחר השמדת הששה מליון מתחיל חשבון חדש עם עם  -החשבון ח"י ותמלא ושואה נוספת עלולה לחזור. 
ישראל, אין לנו מושג כלל על כמה שנים ישתרע חשבון זה, מתי תתמלא הסאה, אם שנה או שנתיים ואולי 

יכים אנו לחשוב, עשר שנים. הרי נוכחים אנו לדעת שהקב"ה גבי דיליה ומשלם את מה שנגזר, א"כ צר
אמנם כעת אנו רגועים וטוב לנו, כי עדיין לא נתמלאה הסאה, אבל שתתמלא הסאה והחשבון של הקב"ה 
יראה שנתמלאה הסאה אז יהיה חשבון חדש, האם זה לא כך? האם יש מישהו שיכול להכחיש דבר זה, הרי 

 לא יתכן אחרת, ואסור לומר אחרת.
ה כל עוד שלא התמלאה הסאה, אנו עדים לכך שהמצב הרוחני נהיה ומה שאנו רואים שהרשעים שולטים, ז

יותר גרוע, זה ממלא את הסאה, וזה עלול להיות עוד שנה או עשר שנים, או אפילו מחר. לפני השואה חיכו 
כאן, בבתי הספר החילוניים מתחנכים אלפי ילדים  -מאות שנים במצב של רגיעה עד שהתמלאה הסאה. 

דעים משהו מיהדות? ומה יהיה עם הדור הבא. האם הילדים שלהם יידעו מה זה משה יהודיים, האם הם יו
רבנו ע"ה, הרי אלו שלומדים היום בבתי הספר הממלכתיים לא יודעים מי זה משה רבינו, ומי זה אברהם 

לכן יש עצה. "שובו אלי  -אבינו. ואחרי עשרים שנה גם יהיה אותו דבר. אז גם יהיה ח"ו נתמלאה הסאה. 
ואשובה אליכם", יש לזכור כי דברי חז"ל הם קדוש! קדוש! קדוש! דבריהם הקדושים לא נאמרו ח"ו 
כבשיגרא בעלמא, או מליצה ח"ו, דבריהם הם אמיתיים וקיימים בל נסוב מדבריהם, ואז יש לנו תקווה" עד 

ההתחלנות שלו  הרב שך חושש לגורלו של עם ישראל בעקבות -כאן לשון מרן ראש הישיבה הרב שך זיע"א. 
וקורא לתשובה שלמה. הדברים נאמרו תקופה קצרה לפני מלחמת המפרץ הראשונה ונדמה שהרב שך ראה 

 בה אפשרות לסכנה כללית לעם ישראל.
" לא הםצעקו ששואה תבוא, ובאמת באה השואה, כעת עומדת להגיע, ח"ו, שואה נוספת כולם שאננים, ל"

כאילו שמלחמת עולם השלישית לא בפתח, ומה עם  -יים כרגיל. יקרה כלום. הכל בסדר, ממשיכים את הח
וזה כבר לא סוד שראו  -כמו שכתוב בזוהר הקדוש  -גוג ומגוג? העולם על סף התפוצצות, כוכב השביט בדרך 

 וצילמו אותו בהרבה מדינות בעולם, עד מתי נמשיך ללכת כעיוורים באפלה?
 -כל אחד שרואה את האישה הצדיקה הזאת, שהיא באמת צדיקה, מתפללת ועושה מצוות במסירות נפש 

וכך יש הכשלת הרבים ללא  -חושבת "הנה הצדקנית הזאת עם פאה, גם אני יכולה"  -אבל הולכת עם פאה 
יצא  אפשר ללמד עליכם זכות שלא באשמתכם, הלכתם לבית יעקב הטמא הזה, בית השמד, ומשם -סוף. 

אבל שום דבר לא יהווה תירוץ בבית דין של מעלה, שם אין תירוצים של "לא ידעתי" ו"לא  -העגל הזה. 
 שמעתי", תשובה זה רק בעולם הזה, כידוע שם, זה אך ורק דין וחשבון.

שנה, שאם אני לא אגיד, יתבעו  120בואו ואגלה לכם את החשבון שיתבעו אותכם בבית דין של מעלה, אחרי 
ואני אצטרך לשלם את המחיר על זה שלא מחיתי ולא הזהרתי אתכם, ולמה שאני אשלם? כל החיים  אותי

שלי אני מוסר את עצמי עבור עם ישראל ונלחם על כל פירצה, וכעת אני אצטרך לשלם בעבור זה שהמשפחה 
ושיהיה  -רורה? שלי עברו על פריצות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים וחילול שבת, בעוון הפאה הא
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ברור שגם ההורים של הכלה ישלמו בגדול, ושלא יחשבו שיש להם סבא גדול בשמים שיפטור אותם מהדין, 
להיפך, הוא יכניס אותם לגיהנום על זה שעברו עברות חמורות כאלה נגד השם יתברך, ולא יהיה לו שום 

 רחמים עליהם.
גברים ליום, בהרהורים  1000 -לה להכשיל יותר מ אישה שהולכת עם פאה וחוסר צניעות ברשות הרבים יכו

על מנת שתבינו את גודל האחריות שאתם נושאים עליכם: וכדי לסבר את האוזן, אציג בפניכם  -ושז"ל. 
 חישוב של הנזק המצטבר:

 מיליון נשמות. 48½דורות מסתכם ב  11ילדים בממוצע למשפחה, במשך  5אם נניח, 
 מיליון 48× ½ 354,000ימים בשנה  354× ום גברים לי 1,000: 1חשבון מס' 

 17,149,000,000,000יוצא: 
)שבע עשרה טריליארד, מאה וארבעים ותשע מיליארד(. נשמות אבודות שאבדו מעם ישראל בעבור שז"ל, 

 זה רק לשנה אחת.
הרב כדורי זצ"ל אמר שמחלת הסרטן המסוכנת ומפחידה ירדה לעולם בגלל הפאה הארורה, כיום, לפי 

אנשים, נשים וטף נפטרים כל יום מהמחלה קטלנית זו ומעוד  300קורבנות ליום.  300ו"ח שפורסם, ישנם ד
 מחלות משונות, כך שאישה שהולכת עם פאה תיתבע גם על החשבון הזה.

מיליון נשמות שיכלו להיוולד ואבדו  48× ½ 106,200ימים בשנה  354× קורבנות ליום  300: 2חשבון מס' 
5,150,700,000,000 

 )חמש טריליארד, מאה וחמישים מיליארד, שבע מאות מיליון( נשמות אבודות לשנה אחת בלבד.
 5,150,700,000,000+  17,149,000,000,000ביחד זה: 

 נשמות אבודות לשנה. 22,299,700,000,000
 )עשרים ושתייים טריליארד, מאתיים תשעים ותשע מיליארד, שבע מאות מיליון(.

 להמשיך עוד ועוד, כמה שנים הסתובבת עם פאה? אין סוף לחשבון הזה, ואין יותר מספרים. החשבון יכול
יש למישהו ספק מה העונש על זה? הרי אפילו בגלגול לא יהיה אפשר לתקן. זה כף הקלע וגיהנום לנצח 
 נצחים. לא יוצאים מדבר כזה. לא האישה ולא בעלה שלא מיחה, ולא ההורים של הכלה, ולא הרבנים

 המתירים ולא כל הרב'הס שלא מיחו, כולם, כולם יצטרכו לשלם את המחיר, רח"ל.
הקדוש ברוך הוא פתח לנו פתח של תשובה בעולם הזה, כל עוד שלא הגיע המשיח, אפשר למחוק את 
החשבון הזה ע"י הורדת הפאה, עם עשיית תשובת המשקל, )שתתבטא בכך שיש למחות ולשכנע נשים 

(, זה פשוט שצריך לעשות, אבל זה עדיין לא מספיק, הרבנית מהאלמין ע"ה להבחל"ח אחרות להוריד הפאה
שנה במחלת הסרטן הארורה. היא עשתה  13שנה, וחלתה בסוף ימיה  13הורידה את הפאה שלה, אחרי 

אבל לא את תשובת המשקל, למרות כל הסבל הרב שהיא סבלה, וכל היסורים  -תשובה והורידה את הפאה 
 .שהיא עברה

השם יודע כמה דמעות שפכתי בגלל הפאה שלה, וכמה מאות אלפי ספרים הדפסתי נגד הפאה הנכרית. אני 
לא רציתי שידוך עם פאה, אבל כ"ק הרב'ה מסאטמר זי"ע אמר לי לעשות את השידוך, ושהרבנית ע"ה 

עם מטפחות,  נשים צדקניות רבניות שהיו 4תוריד את הפאה. היה קשה מאוד. בכל וויליאמסבורג היו רק 
כולם היו עם פאה. גם המשפחה של הרבנית עשו איתי מלחמות גדולות והיו נגדי, סבלתי מאד, ולא נתנו לה 
להוריד את הפאה. כל פעם הייתי בא לרבי מסאטמר זי"ע, והייתי בצער גדול שהרבנית עדיין לא הורידה 

אם שנים, עד שיום אחד אמרתי לה " את הפאה, והוא היה מעודד אותי שבקרוב היא תוריד. וככה זה נמשך
, אבל דעי לך שאת תכניסי איתך גם את כל הבנות את רוצה להיכנס לגיהנום עם הפאה שלך, בבקשה

ונכדות שילכו עם פאה, ואת תצטרכי לשלם את המחיר עד סוף כל הדורות, ולעולם לא תוכלי לצאת 
מחיר כל כך כבד, וסוף סוף הורידה את  מהגיהנום". ואז, זה עזר, ברוך השם. הרבנית ע"ה פחדה לשלם

 הפאה.
שנה עם סבל ויסורים כאלה? הרי הורידה את הפאה? כי היא לא עשתה  13ולמה היא היתה צריכה לחלות 

תשובת המשקל, אז השם עשה את זה בשבילה, רח"ל, וזיכך אותה ביסורים נוראים, במקום לסבול יסורים 
 קשים, אפשר גם אחרת, בעהשי"ת.

ה שהולכת עם פאה, שעשתה ועושה מצוות ללא סוף, תדע שהכל שבוי בידי הס"א, היא יכולה כל איש
לעשות "חיל בלע ויקיאנו", להוציא בחזרה את כל המצוות שלה מפי הס"מ ולקבל אותם בחזקה, פרי עמל 

 של שנים, איך עושים את זה?
 חת.מורידים מיד את הפאה, ושורפים את כל הפאות שבבית והולכים עם מטפ .1
שופכים דמעות כמים לפני הקדוש ברוך הוא על זה שעבדתם עבודה זרה ועברתם על ג' עבירות של  .2

 יהרג ואל יעבור, בשוגג.
 כל אחת תקבל איזה סיגוף שהיא יכולה בעבור כפרה בשבילה. .3
והכי חשוב, תשובת המשקל, להשפיע על נשים להוריד את הפאה, להפיץ חומר נגד הפאה ולעשות  .4

ר בכדי להציל כמה שיותר משפחות מעם ישראל, לעבוד על זה ללא סוף, כמה שיותר כל מה שאפש
 כל הזמן.
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ובאם תעשי את כל זה, השם יתברך ברחמיו הרבים יכפר בעדיך ובעד ביתך וחטאתך תכופר וימחק חשבונך, 
דים אין עוד הרבה זמן לזה, ואין הרבה מה לחשוב, זאת האמת ואין אחרת. תצילו את עצמכם, את היל

 שלכם ונכדים שלכם לכל הדורות.
עְלז שליט"א, י"ז ניסן חול המועד פסח ְשַנת  ּבֶּ ל מרן כ"ק כ"ק אדמו"ר מִּ ּקּור שלי ֵאצֶּ נספר לכם קצת מהּבִּ

 תשע"ט לפ"ק
 סיפור על שבירת שני רגלי  .1
שני הספרים המובאים ממרן כ"ק אדמו"ר מבעלזא זי"ע, בו כתוב שיצטרכו לצאת נגד הפאה  .2

דרשות מהספרים בקו  400מקלות, ולקחתי על עצמי לעשות את העבודה. ואמרתי  נכרית עם
 השיעורים וכו'.

הראיתי את הספרים החדשים שעשיתי, והדפסתי גם ספר על בעלז וויזניץ גור והמכונה נשברה  .3
 כמה פעמים, בע"ה אשלח את הספר כשיצא מהדפוס.

ל שסיפר לי שלחם באירופה לפני עם מרן כ"ק אדמו"ר מסאטמר זצ"סיפור על השידוך שלי  .4
  מאה שנה נגד הפאה, וכל הסיפור באריכות.

 עכשיו זה כבר בעיה של עבודה זרה. האדמו"ר מבעלזא: .5
 סיפור עם הצדיק ר' .... מסאטמר: .6
סיפרתי את הסיפור עם להבחל"ח נוות ביתי ע''ה הרבנית מהאלמין כפי שהדפסתי בספר  .7

 ".השם אלימי לאוצרות הצניעות חלק ע"ו מספרי "

 דקות 45הביקור התמשך 
 : איך מרגישים בבריאות?האדמור מהאלמין

 כמו בפסח כ"ק האדמו"ר מבעלזא:
 : אספר סיפור נפלא מהבלזער רביס,האדמור מהאלמין

 4-6לא מזמן נשבר לי הרגל והייתי בבבית חולים בנתניה וחבשו לי הרגל והצטרכתי להיות עם הרגל 
ספרים הכתר  2תן שלי הרב זאב לייפער בן כ"ק האדמור מנדבורנא חיפה, שבועות, באותו היום הביא ח

והכבוד לחי העולמים, אני פותח הספר בדיוק במקום ואני רואה כל אדמור"י בעלז זי"ע איך שהם מרעישים 
על הפאה הנכרית, ואיך שמסרו נפשם על הצניעות, ונתעוררתי מאוד, ובפרט מהצה"ק רבי אהרן מבעלזא 

המלחמה חילק פאה נכרית לנשים כדי שלא ילכו עם שערות גלויות, ואמר עכשיו אני מחלק  זי"ע שאחרי
פאות, אבל יבוא זמן שיצטרכו לילך עם מקלות נגד הפאות, ואני חשבתי איפה הם המקלות, ואם כ"ק מרן 

ת, דרשות משני הספרים האלו נגד הפאה נכרי 400אמר צריך להתקיים, החלטתי תיכף שאני הולך להגיד 
 ובפרט מכל אדמורי בעלז זי"ע.

והראיתי את הארבע ספרים החדשים שעשיתי, וסיפרתי שנתתי להדפיס חלק החמישי ספר מיוחד על בעלז 
וויזניץ גור והמכונה נשברה כמה פעמים, בע"ה אשלח את הספר כשיצא מהדפוס. ואני משאיר לרבי שני 

הסיפורים הנוראית על הפאה נכרית מצדיקי הספרים האלו הכתר והכבוד לחי העולמים, שכאן יש כל 
 ואדמורי בעלז. 

ויש שם שלוחה מיוחדת על  - 072-33-72-978דרשות מהספרים האלו, ]בקו שומרי החומות  400ואמרתי 
קרוב למאה שלוחיות[ וחשבתי  -וכן שלוחה מיוחדת על כל האדמורים משני הספרים האלו  -אדמורי בעלז 

, פתאום באותו היום יום לפני שחשבתי לנסוע נפלתי מהמטה, וקיבלתי מכות כבר לנסוע הביתה לבית שמש
 אצבעות ברגל ראו שנפגעו. 3בכל הגוף, והלכתי לעשות צילומים כמעט על כל הגוף, וב"ה רק 

כבר הצטרכתי עוד הפעם להישאר ולהיות עם הרגל השני למעלה, כי היסורים היו מאוד גדולים ב"ה, 
 520לתי הקב"ה רוצה ממני שאני אגמור הדרשות מכל שני הספרים, וגמרתי והחלטתי שלא לחינם נפ

דרשות, עם יסורים גדולים ב"ה ]יכולים לראות את מספרי הדרשות בתוך הספרים, שאני משאיר אותם 
 להרבי שליט"א[. 

 
 האדמו"ר מהאלמין:

 ל אני רוצה לספר לרבי שליט''א סיפור שהיה לי עם כ''ק האדמו''ר מסאטמאר זצ''
עוד בתור בחור הייתי נוהג להטיף לבחורים המבוגרים שכאשר מדברים עמם בעניני שידוכים שיעמידו 

 תנאי, שהמדוברת לא תחבוש לראשה פאה נכרית, ותלך אך ורק עם מטפחת ותו לא.

שוחחתי עם האדמו"ר מסאטמאר זצ"ל כמה וכמה פעמים בענין זה, כמו כן שוחחתי עמו בעניין 
זצ''ל, הלכתי לפגישה ובין הדברים חיים אליהו ביטמאן חר שהציעו לי את בת הרה"צ רבי השידוך שלי, לא

דיברנו על הצניעות, וביקשתי ממנה שתחבוש מטפחת לראשה כמובן, וענתה שמטפחת קשה קצת, והבנתי 
 שזה קשה אבל תתגבר על הקושי. 

התנגדתי לשידוך ואמרתי לאמי ע"ה אבל נודע לי שטעיתי ואין בכונתה ללבוש מטפחת רק פאה נכרית, לכן 
אמי ע"ה הזמינה  -שאני לא הולך לאירוסין, כי אי אפשר לי להתחתן בשום אופן עם אשה שתחבוש פאה! 

 את כל העסקנים מסאטמאר שיבואו לדבר איתי, אולי יצליחו לפתות אותי, שאסכים לשידוך!
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קרא לי, ודיבר אתי, אבל לאחר שסירבתי  הגאון רבי נתן יוסף מייזליש יד ימינו של הרבי מסאטמאר זי"ע
והסברתי לו כל הענין, אמר לאמי ע"ה שאין אף אחד בעולם שיוכל לשכנע אותי זולת הרבי מסאטמאר. אמי 
ע"ה שמחה מאוד, כי סוף סוף נמצא דרך להכריח אותי להסכים לשידוך, לכן הלכה תכף לרבנית 

ה שתבוא תכף ומיד יחד אתי, והיא תיכנס איתנו מסאטמאר ע"ה, וסיפרה לה הכל, ענתה לה הרבנית ע"
לתת  .זי"ע מרן רבינו יואל לרבינו הקדושלרבי, ואמי לא צריכה לדבר כלום, כי הרבנית תסדר הכל, והלכנו 

 קוויטל!
נכנסנו לרבי עם הרבנית, ותאמר הרבנית לרבי, שמעת חוצפה כזאת, הבחור הזה רוצה שאשתו תלך עם 

וב מכל הרבנים הגדולים אשר נשותיהם אינן הולכות במטפחת כי בזמן ההוא מטפחת, וכי הוא יותר חש
 נשים שהלכו עם מטפחת והרבנית מסאטמאר ביניהם.  3-4בכל וויליאמסבורג לא היו באותו זמן רק 

הרבי זי"ע ענה לרבנית: מיש דיך נישט אין מיינע זאכן, וועל איך מיך אויך נישט מישען אין דיינע זאכען, 
התחילה לבכות בקול גדול, ואמרה שכבר לא יכולה לסבול יותר, ושהיא אלמנה כבר כמה שנים,  אמי ע"ה

ומגדלת לבדה את הילדים, ועובדת קשה לפרנסה, ואין לה כבר כוח, ואני עמדתי ליד הרבי ונתתי קוויטל, 
רייתא של הדברי שאלתי את הרבי איזה מזל טוב? וכי אעבור כל רגע על לאווין דאווהרבי אמר לי מזל טוב, 

 חיים זי"ע, האם על זה אני למדתי כל השנים?
ואני בשלי, הרבי מבטיח שתפשוט את הפאה, ואמרתי לרבי אני מסכים  מזל טובאבל הרבי אמר לי עוד פעם 

לשידוך אבל האחריות היא על הרבי, אני לא יכול לקבל עלי לעבור עבירות גדולות כאלו, ואני עושה חשבון 
קה, כל שעה, וכל השנים וכו', הרבי אומר עוד הפעם מזל טוב, והבנתי שהכל על האחריות של כל שניה, כל ד

 הרבי.
אחרי החתונה ניסיתי לפעול אצל הרבנית שתוריד הפאה ולא הצלחתי, כי כל המשפחה התאחדה נגדי, ובכל 

ך לכתוב אחרי חודש נכנסתי עם קוויטל לרבי, וכשאמרתי לגבאי רבי יוסף אשכנזי שהיה כותב הקוויטלע
. צחק ממני, אבל כתב מה שתוריד הפאה נכרית מעל ראשה, כאשר הבטיח לי רבנוהשם של הרבנית ע"ה 

 שאמרתי לו, וכך היה כל חודש.
זי"ע, לא דיבר כמה חדשים, ובאותה תקופה הייתי  מרן רבינו יואלבשנת תשכ"ח אחרי אירוע מוח של 

החורף במיאמי היתה לי הזדמנות ליכנס אליו עם קוויטל, במיאמי לצרכי רפואה והיות והרבי שהה בימי 
ולא כתבתי כלום בענין הפאה הנכרית, כי ידעתי שהרבי חולה מאוד ומי יודע אם בכלל יכול לקרוא קוויטל, 
ואם אוסיף דברים אחרים, אולי יתבלבל. נכנסתי, ומאחורי ראיתי, איך שהרבנית ע"ה, והגבאים, ועוד 

כלים איך הרבי יקבל אותי, כי ידעו שאני מאוד מקורב לרבי, רק לא ידעו מה אני רבנים עומדים שם ומסת
עוסק עם הרבי. והרבי קרא את הקוויטעל ושאל אותי תכף האם כבר הורידה את הפאה? ועניתי להרבי שזה 

ה עוד על האחריות של הרבי, והוספתי כל שניה עוברים על הלאווין של הדברי חיים וכו', והרבי צריך הרב
" שפאה אנכי ה' אלקיך לא יהיה לך אלהים אחריםלהתפלל על זה לפעול ישועות, אחר כך כתב הרבי:"

 דינה כעבודה זרה! ויותר לא דיבר כלום.
האשה הצדיקת מרת פאפלאנאש תחי' היתה הולכת עם פאה חדשה כל כמה זמן. פעם נתתי לה הספר על 

נכרית באידיש, וראתה כל זה, תכף עשתה תשובה,  יחוד ובסוף הספר הוספתי שם כל הפוסקים נגד הפאה
והורידה הפאה והלכה עם מטפחת, וכדי לעשות תשובה באמת שחטאה והחטיאה את הרבים כל כך הרבה 

פעם טילפנה אלי  -מאות נשים שומעים כל יום מוסר על צניעות.  300שנים, פתחה האט ליין לנשים ו
ית עם כ"ק מרן רבנו יואל מסאטמאר זי"ע, בדיוק מה וביקשה ממני שאספר לה הסיפור עם הפאה נכר

 300שהיה? וסיפרתי לה. ואחר כמה זמן טילפנה אלי ואמרה לי שכשסיפרתי לה הסיפור דיברתי לכל ה
  ומאה וחמישים נשים הורידו תכף הפאות ועברו למטפחת! מאות נשים ]ואני חשבתי שדיברתי בפרטיות[,

לא מתכונן בשום פנים ואופן לבוא לשום שמחה שלכם, חתונה, ברית, וכמו כן, אני מודיע לכולכם, שאני 
שבע ברכות, להיות סנדק, לתנאים, וכו', כל עוד שלא תורידו את הפאות, אני גם כן לא רוצה לבוא לבית 
שלכם, וגם אתם אל תבואו לבית שלי עם פאה. אני לא עובד עבודה זרה, ח"ו, ולא מוכן להיות בקרבת 

אני לא מוכן להכעיס את  -. "לא תביא תועבה לביתך, לא תשתחווה להם ולא תעבדם"ב עבודה זרה, כתו
הקדוש ברוך הוא שרק טוב ומטיב איתי ואיתכם כל החיים ונותן לנו חיים והכל, וכך, ח"ו להחזיר לו? 

 בכפיות טובה ובבגידה נוראה כזאת? היו לא תהיה.
שחלק ממשפחתי הולכים עוד עם פאה, שתי וערב על בושה וכלימה מכסה את פני מפני הקדוש ברוך הוא, 

 איך אתם לא מפחדים לעבור על עשרת הדברות? מה עוד נשאר אם עוברים על זה? -הראש, ובחוסר צניעות. 
 -אם הייתם יודעים כמה צער יש לי כל השנים האלה שאתם הולכים עם פאות, לא הייתם עושים את זה. 

אם  -ה בפירוש, לפחות לא תהיה עלי שום תביעה בבית דין של מעלה. על כל פנים, כעת שאמרתי להם תוכח
זה  -יש לכם טיפת יראת שמים, תשנו את הכל תיכף ומיד, ואם אין לכם יראת שמים, אז אני בוכה עליכם. 

לא סוד שאנחנו לקראת הגאולה, השם מאותת לנו כל הזמן, החפץ חיים זי"ע אמר שמלחמת עולם השנייה 
 ילדים לעומת מה שמחכה לנו במלחמת עולם השלישית, רח"ל. היתה כמו משחק

 רק הקדושים!!!מי ינצל ממלחמת גוג ומגוג? 
יְמרֹות ָעָׁשן. ד ַהֶשמֶ  ם, ּוָבָאֶרץ: ָדם ָוֵאׁש, ְותִּ ים, ַבָשַמיִּ י, מֹוְפתִּ ׁש אמר הקב"ה על ידי יואל נביאו ע"ה: ג ְוָנַתתִּ

ְפֵני, בֹוא יֹום ה', ַהָגדֹול, ְוַהּנֹוָרא. ה ְוָהָיה, ֹכל ֲאֶׁשר–ָדםֵיָהֵפְך ְלֹחֶׁשְך, ְוַהָיֵרַח לְ  ְקָרא ְבֵׁשם ה' -לִּ י ְבַהר -יִּ ָמֵלט: כִּ -יִּ
ים, ֲאֶׁשר ה' ֹקֵרא. ] יואל ג, סוף הפרק[ ידִּ ְהֶיה ְפֵליָטה, ַכֲאֶׁשר ָאַמרה', ּוַבְשרִּ ם תִּ ירּוָׁשַלִּ יֹון ּובִּ  צִּ
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כי אז במלחמת גוג ומגוג תהיה צרה גדולה  –והיה כל אשר יקרא אמת ימלטו רק הקדושים ויראי האל ב
לישראל זמן מועט, כמו שאמר על אותו הזמן:"חבי כמעט רגע עד יעבור זעם", ואז יפלו רבים מישראל 
והקדושים ויראי האל באמת ימלטו. כמו שאמר בנבואת ישעיה: והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש 

ל הכתוב לחיים בירושלם.. וכן אמר. כל אשר יקרא בשם ה' והוא שיקראוהו באמת, כמו שאמר: יאמר לו כ
קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת והם שרידים אשר ה' קורא כי הם יקראוהו באמת והוא 

 יקרא אותם עבדי ואוהבי.) רד"ק(
ייר טוב זה מלך המשיח. התאנה חנטה בילקוט שמועני שיר השירים: וקול התור נשמע, א"ר יוחנן קול ת

סימן לימות המשיח דבר גדול בא והרשעים כלים בו, והגפנים סמדר אלו פגיה, אמר רבי חייא בר אבא 
תּוב וגו':  הנשארים שנאמר והיה הנשאר בציון ל ַהכָּ דוֹש ֵיָאֵמר לוֹ כָּ ם קָּ ַליִּ ירּושָּ ְשָאר ּבִּ ּיוֹן ְוַהּנִּ ר ְּבצִּ ַהּנוֹתָּ

ים ּבִּ  יםַלַחּיִּ ים ְכַמְלָאכִּ ם ַרק ְקדוֹשִּ ֲארּו שָּ שָּ ים, ְוֹלא יִּ נוֹס ְלַחּיִּ ַבע ֵאין מָּ ְך ַהטֶּ רֶּ ם". ּוְבדֶּ ַליִּ קבלה מן  ירּושָּ
לא ישארו  -"מלחמה הנוראה שבעולם, שלא היתה כמותה, תהיה ממש לפני שערי ירושלים הנביאים: 

ְסָבָרא, ַרק  -. רק קדושים!" ְלָחָמה ַהּנֹוָרָאה ְביֹוֵתר ְוֵאין ֶזה ֵפרּוׁש מִּ ים, ֶׁשַהמִּ יאִּ ן ַהְּנבִּ ַקָבָלה ְמֻקֶבֶלת ֶאְצָלם מִּ
ְתַקְבצּו ָכל ָהֻאמֹות ֶׁשָבעֹוָלם ֶאָחד מֵ  ם, ָבּה יִּ ְפֵני ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַליִּ ְהֶיה ַמָמׁש לִּ ֶהן ֹלא ֶנֱעַדר, ְבַצד ֶׁשָהְיָתה ָבעֹוָלם תִּ

ינֹות ְבָדת זֹו, ּוְמֻקָבל ְׁשמֹות ָשֵרי ֶאָחד ָכל ָהֻאמֹות הַ  ית, ּוְבַצד ֶאָחד ָכל ָהֻאמֹות ֶׁשֵאיָנן ַמֲאמִּ יקֹות ָדת נֹוְצרִּ ַמְחזִּ
ְלָעם ְבאֹוְמרֹו " ֵבא בִּ ְלָחָמה זֹו נִּ ָכל ַצד ְוֵאיזֹו ֻאָמה ַהּנֹוַצַחת. ְוַעל מִּ ּׂשּומוֹ ֵאלַהָצָבא מִּ ְחיֶּה מִּ י יִּ בֹואּו ", ֶׁשיָ אוֹי מִּ

ְׁשָמם ֵׁשם ֵאל,  ים, ְוַעל ָהֻאמֹות ֶׁשבִּ ים ְכַמְלָאכִּ ם ַרק ְקדוֹשִּ ֲארּו שָּ שָּ ים, ְוֹלא יִּ נוֹס ְלַחּיִּ ַבע ֵאין מָּ ְך ַהטֶּ רֶּ ּוְבדֶּ
תּוב לַ  ל ַהכָּ דוֹש ֵיָאֵמר לוֹ כָּ ם קָּ ַליִּ ירּושָּ ְשָאר ּבִּ ּיוֹן ְוַהּנִּ ר ְּבצִּ ֱאַמר )ישעיה ד', ג'( "ַהּנוֹתָּ הנֶּ י זֶּ ם", ּומִּ ַליִּ ירּושָּ ים ּבִּ ַחּיִּ

ים. ֲארּו ַּבַחּיִּ שָּ ּיִּ ים ֵאלּו שֶּ ְּקדוֹשִּ ְהיוֹת מִּ ֱעַרב ְלַנְפשוֹ לִּ  " בהקדמה(.אבות על בנים)רבי שאול בראך זיע"א, " יֶּ
 אודות המלחמות האחרונות שקדם ביאת משיח ומי שינצל לבסוף

יַח ְדֵלייְקוּוד, הגה"צ ַרבִּ  ֵפר ַהַמְׁשגִּ יר ַווְכְטפֹויְגל זצ"ל, להבחל"ח שביקר אותי בבארא פארק ֶׁשָשַמע סִּ י ָנָתן ֵמאִּ
אׁשֹוָנה ָבאּו ַהְרֵבה ֶלָחֵפץ ְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהרִּ ְׁשַעת מִּ י ַאֲהֹרן קֹוְטֶלר זצ"ל, ֶׁשבִּ יָבה ַרבִּ ָמָרן ֹראׁש ַהְיׁשִּ ים  מִּ ַחיִּ

לְ  ְהֶיה ֶהְפֵסק, ּוְׁשָאלּוהּו, ָהֵאם ֶזה ַהֵקץ ְוָכֵעת מִּ ְלָחָמה זֹו יִּ ים ֶׁשְלַאַחר מִּ ֶחֶמת גֹוג ּוָמגֹוג? ָאַמר ָלֶהם ֶהָחֵפץ ַחיִּ
ְלָחָמה זוֹ  ם מִּ ְלָחָמה ְועִּ ְהֶיה מִּ ְהֶיה ַהְפָסָקה, ְוַאַחר ָכְך ׁשּוב תִּ ְלָחָמה ְוׁשּוב תִּ ְהֶיה מִּ יַח! ְוַאַחר ָכְך ׁשּוב תִּ  ָיבֹוא ַהָמׁשִּ

ְזַדְמנּות ְלָחמָ  ְבהִּ ים, ֶׁשַהמִּ י ַאֲהֹרן קֹוְטֶלר, ֶׁשֵיׁש לֹו "ַקָבָלה" ֵמֶהָחֵפץ ַחיִּ יַח, ֶׁשָשַמע ֵמַרבִּ ֵפר ַהַמְׁשגִּ ה ַאֶחֶרת סִּ
ים ֵאין ָעָליו ׁשּו ן ַהגֹויִּ י ֶׁשֻמְבָדל ּוְמנָֻתק מִּ תִּ ְגֻאָלה, ּוֶבן תֹוָרה ֲאמִּ ְהֶיה ַאְתַחְלָתא דִּ יָטה! םָהַאֲחרֹוָנה תִּ  ְׁשלִּ

ָאַמר  ין זי"ע, שֶּ יְסקִּ ַע ֵלְיּב דִּ י ְיהוֹשֻׁ יש ֵמַרּבִּ י אִּ פִּ יש מִּ לָּה" אִּ ֵּיש לוֹ ְּב"ַקּבָּ יַח, שֶּ יף ַהַמְשגִּ ה ְוהוֹסִּ מָּ ְלחָּ ַּבמִּ "שֶּ
ְצלּו". ּנָּ יְדן' יִּ ע אִּ יכֶּ ְרלִּ 'עֶּ ל הָּ יַח, כָּ שִּ יַאת מָּ ם ּבִּ ַאֲחרוֹנָּה ֹקדֶּ  הָּ

ם ּוֵבֵאר ָהַרב ַווְכְטפוֹ  ים, ֵאין לֹו ַׁשָיכּות עִּ ים! ֻמְבָדל ֵמֻחקֹות ָהַעמִּ ן ָהַעמִּ י ֶׁשֻמְבָדל מִּ יד'? מִּ יְך אִּ יְגל: ַמה ֶזה 'ֶעהְרלִּ
מַ  ים ֶׁשָלֶהם! ְמנָֻתק ֵמֶהם ְלַגְמֵרי! מִּ יָקה ְוַהְסָפרִּ ם ַהמּוזִּ ים ֶׁשָלֶהם, עִּ תֹונִּ ם ָהעִּ  ְחַׁשְבָתםַהַתְרבּות ֶׁשָלֶהם, עִּ

בּוָרם ּוְלבּוָׁשם! ]ועל זה הדפסנו ספר זקן ישראל כהלכתו ובלורית לאור ההלכה  דִּ והדפסנו את  -ְוַהְׁשָקָפָתם, מִּ
 [163 -77זה כעת מחדש בעלונים אור השכינה עלי עין עלון מספר 

ְצַצת ָהָאטֹום, יָבה ַעל פִּ ים ֵבין ְבֵני ַהְיׁשִּ בּורִּ יַח  ּוְכֶׁשָשַמע ַפַעם ַאַחת דִּ ֶמָּנה ְוכּו' ָאַמר ַהַמְׁשגִּ ָּנֵצל מִּ ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלהִּ
יָהה: ֵאיְך ֶבן תֹוָרה ׁשֹוֵאל ְׁשֵאלֹות ָכֵאלּו? ֶבן תֹוָרה ֶׁשמֻ  ְתמִּ יָבה ְוָׁשַאל בִּ ְבֵני ַהְיׁשִּ יָחה ְׁשֵלָמה לִּ ן שִּ ְבָדל ּוֻמְפָרׁש מִּ

ים, ֵאין לֹו ׁשּום ֲחַׁשׁש ַסָכָנה! ְׁשֵאָלה ְוֹלא  ָהַעמִּ ָּנֵצל!!! ְוֵאין ָבֶזה ׁשּום ָמקֹום לִּ הּוא ֻמְבָטח ְבֵמָאה ָאחּוז ֶׁשיִּ
ְהֶיה ָבנּו ׁשּום ֶׁשֶמץ ֶׁשל גֹוי  -'ֶנעְרֶווען' ְוֹלא ְסֵפקֹות! )"לקט רשימות" חנוכה, יעו"ש עוד(. ְזכֹות ֶׁשֹּלא יִּ ָאְמָנם לִּ

י ֶׁשסִּ  יְך ֲעבֹוָדה ַרָבה! ּוְכפִּ יָקה ָצרִּ ְׁשתִּ ים ֶעֶשר ַדקֹות בִּ ין ֶהָחֵפץ ַחיִּ ְמתִּ יָחה, ֶׁשַפַעם ַאַחת הִּ יַח ַהַּנ"ל ַבשִּ ֵפר ַהַמְׁשגִּ
ם ֵאי י ֵהיֵטב אִּ י ֶאת ַעְצמִּ ֵכן ֵבֵאר ֶאת ַהְנָהָגתֹו: "ָבַדְקתִּ י גֹוי"! ּוְלַאַחר מִּ ְפֵני ֶׁשֵבֵרְך "ֶׁשֹּלא ָעַשנִּ י ׁשּום ְנֻקדָ לִּ ה ֶׁשל ן בִּ

י ֶאת ַהְבָרָכה"...  גֹוי! ְוַרק ַאַחר ָכְך ֵבַרְכתִּ
ְש  י מִּ י ְוַלֲחֵברִּ יעּו לִּ צִּ יַח ְדֵלייְקוּוד ְוָׁשַאל אֹותֹו: הִּ ַגׁש ַפַעם ַאַחת ַאְבֵרְך ֶאָחד ֶאל ַהַמְׁשגִּ ָרה, ְוסֹוף ָדָבר ָהָיה ּוְכֶׁשּנִּ

ְשָרה זֹו, לָ  י מִּ ַבְלתִּ י ֹלא קִּ ים ֶׁשֲאנִּ יָרם ֵהיֵטב: ֶהָחֵבר ֶׁשְלָך ֹלא ָקָרא ְוֹלא ָלַמד ׁשּום ְסָפרִּ כִּ יַח ֶׁשהִּ ָמה? ָעָנה לֹו ַהַמְׁשגִּ
יַח, ֻכָלנּו יֵ  ְבֵרי ַהַמְׁשגִּ י דִּ ְרֲעׁשּו ְוָאְמרּו: ְלפִּ ים נִּ ְשָרה! ַהשֹוְמעִּ ים, ָלֵכן הּוא ָזָכה ַבמִּ ן הַ ֶׁשל גֹויִּ ים? ׁש ָבנּו ַמֶשהּו מִּ גֹויִּ

י ְבתֹוָכם"... )"לקט רשימות" חנוכה, עמוד מ"ד(. יַח: "ַגם ֲאנִּ  ָעָנה ַהַמְׁשגִּ
על מה אתם עוד מתפנקים? על מה אתם עוד  -מי יודע מי ישרוד, בטח לא מי שעם פאה, השם ישמור. 

 מתעלמים מהאמת? איך לא מפחדים מהקדוש ברוך הוא? תתעוררו! 
 פאה נכרית""  =766 =ידקחי – אסון נשק ביולוגי"

 "= "זה חטא המחטיאה את הרבים766פאה נכרית בגמט' 
 "= "הפאה נכרית771בגמטריה , "למה הסינים נענשים? " + הכולל , בדיו' =

 = "פאה נכרית הודו" + הכולל788בס"ד בגימטריה . "למה בכל העולם נגיף קורונה? " =
 של הפיאות" + הכולל = "הסוף 983גמטריה, "מחלת חיידק הקורונה" = 

 "= "מחטיא הרבים 325ירבעם + הכולל =
 "" בלי פאה = בדיוק,  128ביטול גוג ומגוג" + הכולל =  "
 = לא תהיה המלחמה 579יהודיה במטפחת" = "
 = פאה נכרית766בדיוק =   + המילים = המחבלים יורים הטילים על היהודים" למה "
 בגמטריה"  חמאס ג'יהאד איסלמי אל קעידא דעאש"
  בדיוק=874= 

 "הפאה הנכרית -הסיבה היא "
 = פיאה נכרית 776מטפחת ברזל = בגימטריא =  -גימטריא נפלאה 

 + כולל מחנה ריכוז אושוויץ  =766פאה נכרית =
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 .= שואה 312+כולל =  פריזט
 "= "היא העוברת על דת משה ויהודית 1989יוצאת חובשת פאה נכרית " = "

 "אין שכינה שם  "גם בדיוק.  פריצות= 786ותיות = הא  +הפאה הנכרית
 " = "פאה נכרית766כגילוי עריות" + כולל ="

 "= "פאה נכרית766+ המילים =  חטא גילוי עריות
 'ראו דבר פשוט וברור רח"ל. בגמט

 " = "פאה נכרית766כגילוי עריות" + כולל ="
 "= "פאה נכרית766+ המילים =  חטא גילוי עריות

 "= " בושה וכלימה ליהודיה לפני הקב"ה 776כרית =הפאה הנ 
  "= בדיוק " ברכותיה הן לבטלה 774בפאה נוכרית =  
  "= "היא צער השכינה 766פאה נכרית =  

= האושפיזין יוצאים מהסוכה + מילים +  766הפאה מסלקת האושפיזין והשכינה מהסוכה ראו: פאה נכרית =
 כולל

 " אה נכרית= "פ 766הרס חרבן על העולם = 
 " = "פאה נכרית766רוסיה דעש אדום גוג ומגוג= 

 = "היא גוג ומגוג 86פאה = 
 = "לבושה בקדושה" אשריהן בנות ישראל 760במטפחת צנועה" = "
 .= "אין לכם איסור חמור כמו זה" + המילים 766פאה נכרית =  
 .כן עוד על זה הדרךלעבודה זרה" . ו -= "מצווה בביעור  766"פאה נכרית" =  -בדיוק !  

 ." "מטפחת ארוכה ורדיד  = 993הסירו מעליכן הפאה הנכרית" = "
 ""יבואו משיח צידקנו ואליהו ויגאלונו  = )בדיוק (  813  בלי הפאה נכרית!" ="
 "בגלל זה ישראל סובלים"

 "פאה נכרית "= 766 =
 ???מיקריות

 "= "פאה נכרית766טרור העפיפונים" = "
 "="פאה נכרית 766הכולל = בלון תבערה" + "
 "= "הפאה הנכרית" , "פריצות 776=   בלוני תבערה" + הכולל"

 = פאה נכרית 766סכנת הפיגועים + האותיות = 
 "= "פאה נכרית 766חמאס ,דעאש , חיזבאללה, הגיהאד האיסלמי + המילים = 

 = פיגוע169הליכה בפיאה" + הכולל = "
 !??אז מי הוא המחבל האמיתי

 (814) " חילול שם שמים" בדיוק  = 814 = "יה בפאה נוכריתיהוד"
 
 "'= "חילול ה 89פאה" + האותיות = "

 במקום שבו היתה מקשה שם תהיה קרחה. רח"ל -  "המחלה"  =  88בפאה = 
 ""פאה נכרית  =766ממארת + המילים =   מחלה

 
 "= "טומאה הקשה כחזירים  766=   פאה נכרית

 !ה' ירחם אנדרלמוסיה באה לעולם
 

 "= )בדיוק( "חטא מלבושים פרוצים 888צעדת השיבה + המילים = 
    = "הפאה הנכרית" + אותיות + הכולל   = "פריצות"  עזה+צעדת המליון

 ""פריצות" = "חילול שבת   =786הפאה הנכרית +אותיות =
 "= "חילול ה' הכי גדול שיש 777הפאה הנכרית + הכולל = 

 
מי שרוצה  -יכות איתכם עד שתורידו את הפאה הנכריה, ולא יקרא שמי עליכם. אני לא רוצה שום שי

להינצל יאחוז חזק בקדוש ברוך הוא, בקדושה וטהרה בלבד, רק הקדושים ינצלו, אנחנו בדור האחרון, 
כידוע, והבירור יהיה גדול וחזק. מי לחיים ומי למוות, מי לחיי עולם ומי לדראון עולם. אני מתפלל עליכם 

השם  -ל הזמן ומקווה שכל אחד יפנים את הכל וישנה כל מה שטעון שינוי, בלי לחכות אפילו יום נוסף. כ
 .ברכה והצלחה -יתברך יתן לכם הבנה ויכולת לבחור בחיים. 

והשי"ת ירחם על עמו וארצו ועיר מקדשו לעשות כולם אגודה אחת ולעשות רצונו ולעבדו בלב 
השנה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבית קדשינו  שלם ומלאה הארץ דעה, ונזכה עוד

 ותפארתינו בב"א.

 הכותב והחותם למען כבוד תורתינו הקדושה פה עיה"ק בית שמש
 אבא וסבא שלכם, 

 הרב שלום יהודה גראס

 אבדק"ק האלמין

 


