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עלון

והוא מדריך לקדושת ישראל

"אור  העלון  את  לאור  להוציא  הלום  עד  הביאני  כי  ה'  ברוך  תצמח,  מארץ  אמת  הארץ,  ותגל  השמים  ישמחו 
הקדושה" שעל ידי זה נוכל לחסות בצל כנפי השכינה, ולעבוד עבודת הקודש לזכות את הרבים ולהציל את אחינו 
בני ישראל, כמו שכתבו כל גדולי ישראל, שאין עוד דבר כזה שמביא השראת השכינה כמו הצניעות, וכן להיפוך 
שאין כוח שמגרש את השכינה כמו המכשולות הנוראים בענין הצניעות, ואין עוד מצוה אחת בכל התורה כולה 
שכתוב על זה "ושב מאחריך" חוץ מצניעות. ואודה ה' מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו על אשר זיכני ברוב חסדיו 
להיות לחיזוק ועידוד לעורר על יסוד הקדושה של תורתינו הקדושה על הצניעות, כי בזכות זה נגאלו אבותינו 

ממצרים, ובזכות נגאל בב"א.

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 
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אישה "חרדית", מי התיר לך ללכת ברחוב בצורה 
עם  "דתייה"?  תקראי  הלזה  שכזאת?  פרוצה 
פאה, בגדים צמודים, חצאיות שמראות את שוק 
הרגל. שוק באישה ערווה וגורמת לסילוק שכינה. 
שבת.  וחילול  פריצות,  זרה,  עבודה  היא  הפאה 
הרב'ה  אשת  אם  בשבת).  מוקצה  היא  (הפאה 
ממנה,  דוגמא  תיקחו  אל  פאה,  הולכת  שלכם 
היא מחטיאה את הרבים, והרמב"ם ורבינו יונה 
פוסקים שאין לה חלק לעולם הבא, והיא תסחוב 
אותך יחד אתה לגיהנום. אברכים כבר לא יכולים 
נשים  לכם  אוי  הפריצות.  מגודל  ברחוב  לעבור 
אין  לכם.  אוי  גברים,  מכשילות  שאתן  חרדיות, 
מחילה,  לכם  אין  מחילה.  לכם  אין  מחילה.  לכם 

עולמית.

כך  להסתובב  תמשיכי  אם  "חרדית",  אישה 
ברחוב, תצטרכי לשלם על זה בגדול. לעולם לא 
 120 אחרי  הקלע,  וכף  מהגיהנום  לצאת  תוכלי 
שנה. - את יודעת כמה גברים את מחטיאה ביום 
אחד. לפחות 1,000 גברים ליום, ולשנה כמה זה? 
היו  מהם  לכמה  בלבד.  לשנה  גברים   354,000
בגללך?  בשז"ל   נכשלו  מהם  וכמה  הרהורים? 
שזה מיליוני נשמות אבודות. - זה יוצא 354,000 
נשמות  מיליון   x 48.5 לשנה   שהכשלת  גברים 
אבודות (חשבון של 5 ילדים למשפחה, אחרי 11 
יוצא  זה  מיליון.  ל48.5  מגיע  דורות 
 51) אבודות  נשמות   51,507,000,000,000

טריליארד, 507 ביליון). - החשבון שלך ממשיך - 
100 קורבנות ליום ממחלת הסרטן שירדה בגלל 
ועוד 200 קורבנות ליום משאר מחלות,  הפאה, 
יוצא  ימים בשנה   354 300 קורבנות כפול  שזה 
(ילדים  מיליון   48.5 כפול  קורבנות   106,200
  15,452,100,000,000 יוצא  להם),  להיות  שיכלו 
מיליון)   100 מיליארד,   452 טריליארד,   15)

נשמות שהלכו לאיבוד.
ביחד זה יוצא 51,507,000,000,000

15,452,000,000,000
66,959,100,000,000 נשמות אבודות. 

 100 מיליארד,   959 טריליארד,  וששה  (ששים 
מיליון).

איך בדיוק את חושבת לשלם על זה? מה בדיוק 
תגידי בבית דין של מעלה? גם בגלגול לא יוכלו 
להחזיר אותך מגודל העברות שלך תצטרכי רק 
וגיהנום.  הקלע  בכף  נצחים  לנצח  להתגלגל 
הרבה'"?  "מאשת  דוגמא  לקחת  מה?  ובגלל 
רצית להיות "יפה"? בעלך ביקש? שם, בבית דין 
של מעלה, את תהיה לבד, רק עם האמת שלך. 
לא עם בעלך ולא עם אף אחד. האם כל זה שווה 
לך??? - תשמחי מאוד ותודי להשם יתברך שאת 
הכל  את  תפנימי  הזה.  המאמר  את  קוראת 
תקרובת  שהיא  הארורה,  הפאה  את  ותורידי 
הרי  את   - מהודו.  מגעילה, שבאה  זרה,  עבודה 
כל  זה מוכח כעת, מעל  יהודייה מאמינה, לא? 
ספק, שכל השיער של כל הפאות בעולם באות 

אחרות  מדינות  של  מסווה  תחת  מהודו, 
האישה  וצביעה.  לריכוך  כימי  טיפול  ועוברות 
ההודית, אחרי שגידלה את שיער ראשה ע"י 
באה  חייה,  ימי  כל  ולטאות  שרצים  אכילת 
על  דופקת  מזהב,  פסל  עם  שלהם,  לטמפל 
שיער  את  ומגלחת  לפסל  בנאמנות  הלב 
ראשה, טונות וטונות של שיער משווקות יום 
הגועל  את  בעולם.  המעבדות  אל  מהודו  יום 
כמספר   - הראש.  על  שמה  את  הזה,  נפש 
השערות שיש לך בפאה שזה בערך 10 אלפים 
על  לך  שיש  וערב  שתי  מספר  זה  שערות 
הראש ואם את מתייצבת לתפילה לפני השם 
זה  יתברך.  ישועות מהשם  רוצה  ועוד  יתברך. 
כמו שכומר עם גלימה ושתי וערב על הצוואר, 
לצלם  שמשתחווה  בזמן  בו  להשם  מתפלל 
שלו. - 900 גדולי עולם פסקו נגד הפאה, שזה 
לא כיסוי ראש וזה פריצות שעוברים על עריות 
ושפיכות דמים שזה מג' עבירות של יהרג ואל 

יעבור. אשת הרב'ה [הרב] הזאת היא האויבת 
הגדולה ביותר שלך. אלא אם כן היא תעשה 
ותעשה את  ותוריד את הפאה שלה,  תשובה 
את  מחטיאה  היא  כרגע  המשקל.  תשובת 
הרבים ועוברת על כל התורה כולה. אם בעלך 
חשבון  לו  יהיה  הפאה.  את  שתורידי  מתנגד 
הקלע  מכף  יצא  לא  הוא  וגם  שלך,  כמו 
וגיהנום. חבל על כל המאמץ שלו ללמוד תורה 
שאמר  כמו  לס"א,  הולך  הכל  מצוות.  ולקיים 
הגר"מ שך זצ"ל, כאשר יש פאה ממולו, ובכלל 
הספר  את  תזמיני   - בטומאה.  הכל  בבית. 

"הישכם אוהבים את השם". 

כדאי  זמן.  הרבה  עוד  לך  שאין  לך,  תדעי 
שתפעלי במהירות, אנחנו לפני מלחמת עולם 
שלישית ולפני הגאולה. עוד מעט יהיה מאוחר 
אל  הזמן.  זה  כעת  תשובה.  לעשות  מידי 
תפסידי את השעה. תתקני את עולמך ותצאי 

מאפלה לאורה, בהצלחה.
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