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

למה נחרב בית מקדשנו?
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דין תורה בבית דין של מעלה

שאלות ותשובות בבית דין של מעלה
- על הפאה הנכרית

דין תורה בבית דין של מעלה

ומשפיעי חסידות,  דיינים, מנהיגי  ישיבות, רבנים,  לאדמורי"ם, ראשי 
דרשנים  ערוך,  ושולחן  היומי  דף  שיעורי  מגידי  הפאה,  מכשירי 
המעוררים את הרבים לעשות תשובה, מחברי ספרים, מוכרי ומדפיסי 
ספרים ומזכים את הרבים, מפיצי ספרים ועלונים - ובפרט לכל מוציאי 
רדיו  התקשורת  כלי  בעלי  ולכל  העיתונים  ולעורכי  התורה,  עלוני 

החרדים, ועוד!!!

פרק א' - דין תורה בבית דין של מעלה

(המשך מספר מכתב לאדמורי"ם חלקים ב'-ה' - באמצע הדין תורה)

בית דין: בטון רועם ובצעקות, בוא תשמע מה עשית: לא אמרת תוכחה 
נגד הפאה, בו בזמן שהודעת שהחסידים שומעים בקולך. כך שאם היית 
יוצא נגד הפאה. הם היו שומעים ומורידים את הפאה של עבודה זרה, 
כתוצאה מכך, נשות חסידך הכשילו מאות אלפי גברים, בחורים וילדים 
עם הפאה והפריצות שלהם ובראו מליוני ובליוני מזיקים רוחות ושדים 

בגלל שנכשלו בשז"ל, ואיך אתה רוצה בדיוק לתקן את זה?

בית דין: בואו חשבון: אשה אחת הולכת ברחוב לכמה שעות קניות וכו', 
מכשילה כאלף גברים בחורים וכו', מכל טיפה של שז"ל, [והחשבון באמת 
מזה.  גרוע  שיותר  אסורות  ובמחשבות  כידוע]  יותר,  פעמים  מאות  כמה 
ב-11 דורות יוצא: 48.5 מיליון נפשות, מבן אדם אחת, והיא הכשילה 1000 
אנשים, יוצא: אלף כפול 48.5 מיליון, יוצא: 48,500,000,000 ביליון נפשות 
יוצא:  בשנה,  ימים   300 כפול   - אחד.  ביום  רק  שהרגה 
 60 כפול   - מיליארד.   550 טרילירד   14 במילים:   -,14,550,000,000,000
בחיים  הרגה  שהיא  נפשות  טריליון   873,000,000,000,000 יוצא:  שנה, 
שלה. - 873 טריליון נפשות היא הרגה בחייה. - כפול 50 אלפי חסידים, 

יוצא 436,500 ספטיליארד נפשות, במילים:
מרן  שכ"ק  נפשות  ספטיליארד  כ436,500,000,000,000,000,000, 

האדמו"ר הגדול הרג בחיים שלו.

בית דין: בואו חשבון: 
על ידי שלא מחיתה ביחד עם כל האדמורי"ם, מועצת גדולי התורה, וחכמי 
אתם  סינטטי  שזה  [ואפילו  זרה  עבודה  של  הנכרית  הפאה  נגד  התורה, 
ואל  ביהרג  גם  זה  עריות  שאיסור   - הזה  הגדול  החשבון  על  מתחייבים 
יעבור, כמו שפסקו כמה מאות גדולי ישראל בעלי רוח הקודש, מדורות 
צוואר  וגם על הפריצות של רגליים ערומות, בגדים קצרים,   - הקודמים 
 300 לערך  יום  כל  נפטרו  חשבונכם],  על  הכל  צמודים,  בגדים  ערום, 
היהודים  שאר  על  מדברים  ולא  הקדושה,  בארצנו  פה  רק  וזה  קרבנות, 

בעולם, שזה עוד מיליוני קרבנות.

אתם יודעים שאם הייתם יוצאים 
עם כל האדמורים ממועצת גדולי 
גדולי  הרבנים  כל  עם  התורה, 
ישראל ביחד, נגד הפאה הנכרית, 
שלכם,  החסידים  אלפי  עשרות 
שומעים  היו  החסידויות,  ובכל 
ומורידים את הפאה של העבודה 

זרה הזה.

לכן אנחנו תובעים אתכם על 300 
קרבנות ליום בארץ ישראל, כפול 
 106,200 יוצא:  בשנה,  ימים   354
מאה ושש אלף ומאתיים קרבנות 
שהיו  מיליון   48.5 כפול   - לשנה. 
 11 ב  אחד  מכל  לצאת  יכולים 
 5.150,700,000,000 יוצא:  דורות, 
במילים: 5 טריליון 150 ביליון, 700 
שהלכו  אבודות  נשמות  מיליון 
יוצא:  שנה,   70 כפול   - לאיבוד. 
 60 במילים:   60,549,000,000,000
נשמות  ביליון,   549 טריליון 
אבודות שאתם איבדתם על שלא 

מחיתם, והלכו לאיבוד.

 עד כאן דין תורה חלק א'.

עלון שבועי \ פרשת אחרי קדושים תשע“ט \ גליון מס‘ 46

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

בעזהשי"ת 

לשמיעת שיעורים בספרים 
מכתבים לאדמורים ורבנים 
ומועצת גדולי התורה 7 
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