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ישנו רבה' [או רב גדול] צדיק עם חסידות 
של 50,000 חסידים. לרבה' [או לרב] הזה 
דווקא  ללכת  שמתעקשת  אישה  להם  יש 
הרב]  [או  נוכרית. בעלה הרבה',  עם פאה 
שהוא גם תלמיד חכם גדול ביקש ממנה 

פעמים  ספור  אין 
הפאה.  את  להוריד 
לה  הסביר  הוא 
טעם  בטוב 
שהפאה  ובסבלנות 
זרה,  עבודה  היא 
צנוע  לא  שזה 
ושזה  ומכשיל, 
 - בשבת.  מוקצה 
שלו  הרבנית  אבל 
קשת  אישה  היא 
רוחות  שום  עורף. 
יזיזו  לא  וסערות 
מהאמונה  אותה 

 - מהודו.  הקדושה  בפאה  שלה  החזקה 
את  השמיע  אומנם  הגדול]  [הרב  הרבה' 
לא  עדיין  נגד הפאה, אבל  ושם,  קולו פה 
וכתוצאה  הפאה.  נגד  קורא'-ס  בקול  יצא 

לקחו  הזאת  החסידות  נשות  כל  מכך, 
היא  שאם  [הרב]  הרבה',  מאשת  דוגמא 
בוודאי  הם  אז  צדיקה שכזאת,  עם פאה, 
יכולות ללכת בלב שקט עם פאה. יש להם 

דוגמא מהרבנית החשובה.
הרבנית הזאת כבר 
כל  על  עברה 
התורה כולה. עברה 
זרה,  עבודה  על 
עריות  גילוי 
דמים.  ושפיכות 
להתעלם  ובחרה 
שכתוב  ממה 
כשרה  שאישה 
בעלה.  רצון  עושה 
אם היא לא כשרה, 
היא?  מה  אז 
בוודאי בטומאה! - 
אשת  רבנית, 
דינך?  מה  לך  ידוע  האם  [הרב]  הרבה', 
האם חשבת פעם על זה? האם את יודעת 
 120 אחרי  לשלם  תצטרכי  חשבון  איזה 
היית  כן,  שאם  שלא.  כנראה  לא.   - שנה? 

ושורפת  ורעדה,  וחלחלה  פחד  נתקפת 
את  מיד 
הפאה שלך. 
נעבור  בואי 
על  קצת 
ן  ו ב ש ח ה

שלך.

מס'  חשבון 
את   -  :1
ה  ו ו ה מ
א  מ ג ו ד
 50 ,000 ל-

שכל  כך  שלך.  מהחסידות  נשים 
הנשים שהולכות עם פאות ומכשילות 
את הגברים בשז"ל ובהרהורים, ניזקף 
הרב'ה,  חשבון  על  וגם  חשבונך,  על 
שאומר  כמו  מחה.  שלא  מפני  [הרב] 
אור החיים הקדוש, מי שלא מוחה נגד 
עבודה זרה, כאילו שהוא עובד עבודה 
 1,000 ליום  הכשילה  אישה   - זרה. 
גברים מינימוםx 354 ימים בשנה. זה 
יוצא 354,000 לשנה, כפול 48.5 מיליון 
ילדים   5 של  חשבון  (שזה  נשמות 
מגיע  דורות   11 אחרי  למשפחה, 
יוצא   - ילדים).  ל-48.5 
אבודות.  נשמות   51,507,000,000,000

(51 טריליארד, 507 ביליון).

הנשים שעוברות  כל   -  :2 חשבון מס' 

ושפיכות  עריות  גילוי  זרה,  עבודה  על 
ניזקף  דמים, 
חשבונך,  על 
חשבון  על  וגם 
[הרב].  הרב'ה, 
 100 יש 
ליום  קורבנות 
ת  ל ח מ מ
בלבד,  הסרטן 
לעולם  שירדה 
הפאה  בגלל 
כמו  הארורה, 
גדולי  שהעידו 
כך  זצ"ל.  כדורי  הרב  ומדורינו  עולם, 
שאת נחשבת בשמים לאחראית על כל 
הקורבנות האלה. - החשבון לזה - חשבון 
 x 48.5 בשנה  ימים   100x354  :2 מס' 
אבודות=  נשמות  מיליון 
 150 טריליארד,   5)  5,150,700,000,000

ביליון, 700 מיליון).

עשרת  על  עוברת  את   -  :3 מס'  חשבון 
חשבון  ועל  חשבונך,  על  והכל  הדברות 
הרב'ה, ואת עוברת על עבודה זרה, גילוי 

עריות ושפיכות דמים, וחילול שבת.

דברי  על  עוברת  את   :4 מס'  חשבון 
כיסוי  לא  זה  שפאה  שפסקו  חכמים, 
על  ניזקף  והכל  פריצות,  ושזאת  ראש, 
שלא  [הרב]  הרב'ה  וחשבון  חשבונך, 

מחה

 40-50 במשך  הכשלת   -  :5 מס'  חשבון 
בשז"ל  גברים,  מיליוני  גברים,  שנה 
נשמות  מיליוני  ובגללך אבדו  והרהורים. 
ילדים  בתור  להיוולד  שבמקום  יהודיות, 
ניזקף  והכל  ולילין.  רוחין,  לשדין,  הפכו 
על חשבונך, והרב'ה [רב]. שלא מחה. - 
ב40-50  שלך  החשבונות  כל  תכפילי 

שנה.

6: את מחללת שבת. הפאה  חשבון מס' 
על  אחראית  את  בשבת,  מוקצה  היא 
חשבונך  על  והכל  המונית  שבת  חילול 
- במקום למחות  [הרב].  וחשבון הרב'ה 

בשבת  פועלים  שאוטובוסים  זה  על 
נגדך,  הפגנה  לעשות  צריך  בתל-אביב, 
אלפי  הריגת עשרות  על  שאת אחראית 
אנשים. - החשבון שלך כל כך ארוך עד 
שאין מספר לחשבון שאת חייבת. בראת 
טריליוני מלאכי חבלה שמחכים לתפוס 
אותך, את נשמתך, אחרי 120 שנה, ברגע 
לא  לעולם  הרי  העולם.  את  שתעזבי 
תצליחי לצאת מכף הקלע וגיהנום. ומה 
להיות  לך  שגרמה  הפאה  לך  הואילה 
תהיה  לא  כבר  האמת  בעולם  "יפה"? 
רותח,  שחור  בסיר  אותך  ישימו  "יפה". 
לגזרים.  אותך  יקרעו  טרף  שחיות  אחרי 
נשמתך,  את  יטרפו  חבלה  מלאכי 
ותצטרכי להישרף לנצח נצחים. ייסורים 

שאי אפשר לדמיין בכלל, רח"ל. - האם 
כל זה היה שווה לך בכדי להיות "יפה"? 
ומה עם כל הבנות והכלות שלך. בגללך, 
להיקלע  גם  (ויצטרכו  פאות  עם  כולם 
כן, זאת הירושה   - וגיהנום).  לכף הקלע 
הרי  את  שלך.  לילדים  משאירה  שאת 
מהווה דוגמא לילדים שלך ולכל הציבור. 
על  נזקף  הכל  כמוך.  עושים  כולם 
חשבונך, ועל חשבון הרב'ה [הרב] שלא 
תתבונני!  טיפשה,  אישה  לא  את  מחה. 
חולף  הזה  העולם  נפש!  חשבון  תעשי 
ואז תצטרכי לשלם על הכל.  עין,  כהרף 
סעיפים,   2 על  רק  זה  שראית  החשבון 
ומה עם השאר? אין מספר לזה. למזלך, 
מידיי.  מאוחר  לא  עדיין  כאן.  עדיין  את 
ולזכות  הכל  את  לתקן  יכולה  עוד  את 
לכל טוב הצפון לעולם הבא. - תורידי את 
של  לנשים  הרצאות  תתני  הפאה. 
הפאה,  את  להוריד  שלך,  החסידות 
לוודאי  קרוב  בצניעות.  ולהתלבש 
שקראת את הספר, "הישכם אוהבים את 

השם", שנשלח לבעלך הרב'ה [הרב]. 

יכולה  לפניך-האחת  דרכים  שני  ישנם 
לכף  והשנייה  עדן,  לגן  אותך  להוביל 
במה  נצחים.  לנצח  ולגיהנום  הקלע 
מוחה  לא  [הרב]  הרב'ה  אם   - תבחרי? 
נגד הפאה, יוצא שהוא עובד עבודה זרה, 
(אור החיים הקדוש), ואסור להנות ממנו 
משום דבר. אסור לקחת ממנו שום דבר, 
בטיש,  קוגל  לא  וגם  קידוש  של  יין  לא 

שלא לדבר על כספים, מכיוון שהכל בא 
מאיסור עבודה זרה, ואסור בהנאה. אם 
הוא  זרה,  עבודה  נגד  מוחה  לא  הוא 
האור  כדברי  זרה,  עבודה  לעובד  נחשב 

החיים הקדוש, כמו שהזכרנו.

לקחו  כאשר  אמר,  זי"ע  איש  החזון 
מוחים  היו  שאם  לצבא,  בחורה  בזמנו 
נגד הפריצות לפני זה, זה לא היה קורה. 
הולכים  שכאשר  אמר  זי"ע  ש"ך  והרב 
בפריצות ועם פאה, כל התורה של הבעל, 
כל  את  לסגור  ושצריך  לס"א,  הולכת 
את  מחזקים  רק  שהם  מכיוון  הכוללים, 
רח"ל.  התורה,  כל  את  שמקבלת  הס"א 
הפאה  עם  המכשולים  לדעת,  חשוב 
הארורה, הם ללא סוף. כל אדמו"ר, רב, 
נגד  קולות  בקולי  למחות  חייבים  ורב'ה 
הפאה, העבודה זרה של דורנו, שהיא גם 
אחראית על גילוי עריות ושפיכות דמים. 
אלפי  עשרות  על  חייבים  תהיו  לא,  אם 
וזה  ממכם,  דוגמא  שלוקחים  אנשים 
נפש  חשבון  תעשו  מאוד.  גדול  חשבון 
רוצים להיות, בקדושה  באיזה צד אתם 
עם הקב"ה, או עם הטומאה עם הס"מ. - 
מעשיו של האדם יעידו עליו, ועל פי זה 

הוא ישפט, לפני שופט כל הארץ. 



1 '  

ישנו רבה' [או רב גדול] צדיק עם חסידות 
של 50,000 חסידים. לרבה' [או לרב] הזה 
דווקא  ללכת  שמתעקשת  אישה  להם  יש 
הרב]  [או  נוכרית. בעלה הרבה',  עם פאה 
שהוא גם תלמיד חכם גדול ביקש ממנה 

פעמים  ספור  אין 
הפאה.  את  להוריד 
לה  הסביר  הוא 
טעם  בטוב 
שהפאה  ובסבלנות 
זרה,  עבודה  היא 
צנוע  לא  שזה 
ושזה  ומכשיל, 
 - בשבת.  מוקצה 
שלו  הרבנית  אבל 
קשת  אישה  היא 
רוחות  שום  עורף. 
יזיזו  לא  וסערות 
מהאמונה  אותה 

 - מהודו.  הקדושה  בפאה  שלה  החזקה 
את  השמיע  אומנם  הגדול]  [הרב  הרבה' 
לא  עדיין  נגד הפאה, אבל  ושם,  קולו פה 
וכתוצאה  הפאה.  נגד  קורא'-ס  בקול  יצא 

לקחו  הזאת  החסידות  נשות  כל  מכך, 
היא  שאם  [הרב]  הרבה',  מאשת  דוגמא 
בוודאי  הם  אז  צדיקה שכזאת,  עם פאה, 
יכולות ללכת בלב שקט עם פאה. יש להם 

דוגמא מהרבנית החשובה.
הרבנית הזאת כבר 
כל  על  עברה 
התורה כולה. עברה 
זרה,  עבודה  על 
עריות  גילוי 
דמים.  ושפיכות 
להתעלם  ובחרה 
שכתוב  ממה 
כשרה  שאישה 
בעלה.  רצון  עושה 
אם היא לא כשרה, 
היא?  מה  אז 
בוודאי בטומאה! - 
אשת  רבנית, 
דינך?  מה  לך  ידוע  האם  [הרב]  הרבה', 
האם חשבת פעם על זה? האם את יודעת 
 120 אחרי  לשלם  תצטרכי  חשבון  איזה 
היית  כן,  שאם  שלא.  כנראה  לא.   - שנה? 

ושורפת  ורעדה,  וחלחלה  פחד  נתקפת 
את  מיד 
הפאה שלך. 
נעבור  בואי 
על  קצת 
ן  ו ב ש ח ה

שלך.

מס'  חשבון 
את   -  :1
ה  ו ו ה מ
א  מ ג ו ד
 50 ,000 ל-

שכל  כך  שלך.  מהחסידות  נשים 
הנשים שהולכות עם פאות ומכשילות 
את הגברים בשז"ל ובהרהורים, ניזקף 
הרב'ה,  חשבון  על  וגם  חשבונך,  על 
שאומר  כמו  מחה.  שלא  מפני  [הרב] 
אור החיים הקדוש, מי שלא מוחה נגד 
עבודה זרה, כאילו שהוא עובד עבודה 
 1,000 ליום  הכשילה  אישה   - זרה. 
גברים מינימוםx 354 ימים בשנה. זה 
יוצא 354,000 לשנה, כפול 48.5 מיליון 
ילדים   5 של  חשבון  (שזה  נשמות 
מגיע  דורות   11 אחרי  למשפחה, 
יוצא   - ילדים).  ל-48.5 
אבודות.  נשמות   51,507,000,000,000

(51 טריליארד, 507 ביליון).

הנשים שעוברות  כל   -  :2 חשבון מס' 

ושפיכות  עריות  גילוי  זרה,  עבודה  על 
ניזקף  דמים, 
חשבונך,  על 
חשבון  על  וגם 
[הרב].  הרב'ה, 
 100 יש 
ליום  קורבנות 
ת  ל ח מ מ
בלבד,  הסרטן 
לעולם  שירדה 
הפאה  בגלל 
כמו  הארורה, 
גדולי  שהעידו 
כך  זצ"ל.  כדורי  הרב  ומדורינו  עולם, 
שאת נחשבת בשמים לאחראית על כל 
הקורבנות האלה. - החשבון לזה - חשבון 
 x 48.5 בשנה  ימים   100x354  :2 מס' 
אבודות=  נשמות  מיליון 
 150 טריליארד,   5)  5,150,700,000,000

ביליון, 700 מיליון).

עשרת  על  עוברת  את   -  :3 מס'  חשבון 
חשבון  ועל  חשבונך,  על  והכל  הדברות 
הרב'ה, ואת עוברת על עבודה זרה, גילוי 

עריות ושפיכות דמים, וחילול שבת.

דברי  על  עוברת  את   :4 מס'  חשבון 
כיסוי  לא  זה  שפאה  שפסקו  חכמים, 
על  ניזקף  והכל  פריצות,  ושזאת  ראש, 
שלא  [הרב]  הרב'ה  וחשבון  חשבונך, 

,פאהשלבשההאשהשלהבעלפטירתאחרי
בקוליצעקהבעלאבל,לגהנםואותהאותוידונו
בגארטלויחזיק!"לגהינוםאותותסחבו":גדול
הוא,לגהנםביחדאותולקחתהמתירהרבשל

.אשם

מחה

 40-50 במשך  הכשלת   -  :5 מס'  חשבון 
בשז"ל  גברים,  מיליוני  גברים,  שנה 
נשמות  מיליוני  ובגללך אבדו  והרהורים. 
ילדים  בתור  להיוולד  שבמקום  יהודיות, 
ניזקף  והכל  ולילין.  רוחין,  לשדין,  הפכו 
על חשבונך, והרב'ה [רב]. שלא מחה. - 
ב40-50  שלך  החשבונות  כל  תכפילי 

שנה.

6: את מחללת שבת. הפאה  חשבון מס' 
על  אחראית  את  בשבת,  מוקצה  היא 
חשבונך  על  והכל  המונית  שבת  חילול 
- במקום למחות  [הרב].  וחשבון הרב'ה 

בשבת  פועלים  שאוטובוסים  זה  על 
נגדך,  הפגנה  לעשות  צריך  בתל-אביב, 
אלפי  הריגת עשרות  על  שאת אחראית 
אנשים. - החשבון שלך כל כך ארוך עד 
שאין מספר לחשבון שאת חייבת. בראת 
טריליוני מלאכי חבלה שמחכים לתפוס 
אותך, את נשמתך, אחרי 120 שנה, ברגע 
לא  לעולם  הרי  העולם.  את  שתעזבי 
תצליחי לצאת מכף הקלע וגיהנום. ומה 
להיות  לך  שגרמה  הפאה  לך  הואילה 
תהיה  לא  כבר  האמת  בעולם  "יפה"? 
רותח,  שחור  בסיר  אותך  ישימו  "יפה". 
לגזרים.  אותך  יקרעו  טרף  שחיות  אחרי 
נשמתך,  את  יטרפו  חבלה  מלאכי 
ותצטרכי להישרף לנצח נצחים. ייסורים 

שאי אפשר לדמיין בכלל, רח"ל. - האם 
כל זה היה שווה לך בכדי להיות "יפה"? 
ומה עם כל הבנות והכלות שלך. בגללך, 
להיקלע  גם  (ויצטרכו  פאות  עם  כולם 
כן, זאת הירושה   - וגיהנום).  לכף הקלע 
הרי  את  שלך.  לילדים  משאירה  שאת 
מהווה דוגמא לילדים שלך ולכל הציבור. 
על  נזקף  הכל  כמוך.  עושים  כולם 
חשבונך, ועל חשבון הרב'ה [הרב] שלא 
תתבונני!  טיפשה,  אישה  לא  את  מחה. 
חולף  הזה  העולם  נפש!  חשבון  תעשי 
ואז תצטרכי לשלם על הכל.  עין,  כהרף 
סעיפים,   2 על  רק  זה  שראית  החשבון 
ומה עם השאר? אין מספר לזה. למזלך, 
מידיי.  מאוחר  לא  עדיין  כאן.  עדיין  את 
ולזכות  הכל  את  לתקן  יכולה  עוד  את 
לכל טוב הצפון לעולם הבא. - תורידי את 
של  לנשים  הרצאות  תתני  הפאה. 
הפאה,  את  להוריד  שלך,  החסידות 
לוודאי  קרוב  בצניעות.  ולהתלבש 
שקראת את הספר, "הישכם אוהבים את 

השם", שנשלח לבעלך הרב'ה [הרב]. 

יכולה  לפניך-האחת  דרכים  שני  ישנם 
לכף  והשנייה  עדן,  לגן  אותך  להוביל 
במה  נצחים.  לנצח  ולגיהנום  הקלע 
מוחה  לא  [הרב]  הרב'ה  אם   - תבחרי? 
נגד הפאה, יוצא שהוא עובד עבודה זרה, 
(אור החיים הקדוש), ואסור להנות ממנו 
משום דבר. אסור לקחת ממנו שום דבר, 
בטיש,  קוגל  לא  וגם  קידוש  של  יין  לא 

שלא לדבר על כספים, מכיוון שהכל בא 
מאיסור עבודה זרה, ואסור בהנאה. אם 
הוא  זרה,  עבודה  נגד  מוחה  לא  הוא 
האור  כדברי  זרה,  עבודה  לעובד  נחשב 

החיים הקדוש, כמו שהזכרנו.

לקחו  כאשר  אמר,  זי"ע  איש  החזון 
מוחים  היו  שאם  לצבא,  בחורה  בזמנו 
נגד הפריצות לפני זה, זה לא היה קורה. 
הולכים  שכאשר  אמר  זי"ע  ש"ך  והרב 
בפריצות ועם פאה, כל התורה של הבעל, 
כל  את  לסגור  ושצריך  לס"א,  הולכת 
את  מחזקים  רק  שהם  מכיוון  הכוללים, 
רח"ל.  התורה,  כל  את  שמקבלת  הס"א 
הפאה  עם  המכשולים  לדעת,  חשוב 
הארורה, הם ללא סוף. כל אדמו"ר, רב, 
נגד  קולות  בקולי  למחות  חייבים  ורב'ה 
הפאה, העבודה זרה של דורנו, שהיא גם 
אחראית על גילוי עריות ושפיכות דמים. 
אלפי  עשרות  על  חייבים  תהיו  לא,  אם 
וזה  ממכם,  דוגמא  שלוקחים  אנשים 
נפש  חשבון  תעשו  מאוד.  גדול  חשבון 
רוצים להיות, בקדושה  באיזה צד אתם 
עם הקב"ה, או עם הטומאה עם הס"מ. - 
מעשיו של האדם יעידו עליו, ועל פי זה 

הוא ישפט, לפני שופט כל הארץ. 



1 '  

ישנו רבה' [או רב גדול] צדיק עם חסידות 
של 50,000 חסידים. לרבה' [או לרב] הזה 
דווקא  ללכת  שמתעקשת  אישה  להם  יש 
הרב]  [או  נוכרית. בעלה הרבה',  עם פאה 
שהוא גם תלמיד חכם גדול ביקש ממנה 

פעמים  ספור  אין 
הפאה.  את  להוריד 
לה  הסביר  הוא 
טעם  בטוב 
שהפאה  ובסבלנות 
זרה,  עבודה  היא 
צנוע  לא  שזה 
ושזה  ומכשיל, 
 - בשבת.  מוקצה 
שלו  הרבנית  אבל 
קשת  אישה  היא 
רוחות  שום  עורף. 
יזיזו  לא  וסערות 
מהאמונה  אותה 

 - מהודו.  הקדושה  בפאה  שלה  החזקה 
את  השמיע  אומנם  הגדול]  [הרב  הרבה' 
לא  עדיין  נגד הפאה, אבל  ושם,  קולו פה 
וכתוצאה  הפאה.  נגד  קורא'-ס  בקול  יצא 

לקחו  הזאת  החסידות  נשות  כל  מכך, 
היא  שאם  [הרב]  הרבה',  מאשת  דוגמא 
בוודאי  הם  אז  צדיקה שכזאת,  עם פאה, 
יכולות ללכת בלב שקט עם פאה. יש להם 

דוגמא מהרבנית החשובה.
הרבנית הזאת כבר 
כל  על  עברה 
התורה כולה. עברה 
זרה,  עבודה  על 
עריות  גילוי 
דמים.  ושפיכות 
להתעלם  ובחרה 
שכתוב  ממה 
כשרה  שאישה 
בעלה.  רצון  עושה 
אם היא לא כשרה, 
היא?  מה  אז 
בוודאי בטומאה! - 
אשת  רבנית, 
דינך?  מה  לך  ידוע  האם  [הרב]  הרבה', 
האם חשבת פעם על זה? האם את יודעת 
 120 אחרי  לשלם  תצטרכי  חשבון  איזה 
היית  כן,  שאם  שלא.  כנראה  לא.   - שנה? 

ושורפת  ורעדה,  וחלחלה  פחד  נתקפת 
את  מיד 
הפאה שלך. 
נעבור  בואי 
על  קצת 
ן  ו ב ש ח ה

שלך.

מס'  חשבון 
את   -  :1
ה  ו ו ה מ
א  מ ג ו ד
 50 ,000 ל-

שכל  כך  שלך.  מהחסידות  נשים 
הנשים שהולכות עם פאות ומכשילות 
את הגברים בשז"ל ובהרהורים, ניזקף 
הרב'ה,  חשבון  על  וגם  חשבונך,  על 
שאומר  כמו  מחה.  שלא  מפני  [הרב] 
אור החיים הקדוש, מי שלא מוחה נגד 
עבודה זרה, כאילו שהוא עובד עבודה 
 1,000 ליום  הכשילה  אישה   - זרה. 
גברים מינימוםx 354 ימים בשנה. זה 
יוצא 354,000 לשנה, כפול 48.5 מיליון 
ילדים   5 של  חשבון  (שזה  נשמות 
מגיע  דורות   11 אחרי  למשפחה, 
יוצא   - ילדים).  ל-48.5 
אבודות.  נשמות   51,507,000,000,000

(51 טריליארד, 507 ביליון).

הנשים שעוברות  כל   -  :2 חשבון מס' 

ושפיכות  עריות  גילוי  זרה,  עבודה  על 
ניזקף  דמים, 
חשבונך,  על 
חשבון  על  וגם 
[הרב].  הרב'ה, 
 100 יש 
ליום  קורבנות 
ת  ל ח מ מ
בלבד,  הסרטן 
לעולם  שירדה 
הפאה  בגלל 
כמו  הארורה, 
גדולי  שהעידו 
כך  זצ"ל.  כדורי  הרב  ומדורינו  עולם, 
שאת נחשבת בשמים לאחראית על כל 
הקורבנות האלה. - החשבון לזה - חשבון 
 x 48.5 בשנה  ימים   100x354  :2 מס' 
אבודות=  נשמות  מיליון 
 150 טריליארד,   5)  5,150,700,000,000

ביליון, 700 מיליון).

עשרת  על  עוברת  את   -  :3 מס'  חשבון 
חשבון  ועל  חשבונך,  על  והכל  הדברות 
הרב'ה, ואת עוברת על עבודה זרה, גילוי 

עריות ושפיכות דמים, וחילול שבת.

דברי  על  עוברת  את   :4 מס'  חשבון 
כיסוי  לא  זה  שפאה  שפסקו  חכמים, 
על  ניזקף  והכל  פריצות,  ושזאת  ראש, 
שלא  [הרב]  הרב'ה  וחשבון  חשבונך, 

מחה

 40-50 במשך  הכשלת   -  :5 מס'  חשבון 
בשז"ל  גברים,  מיליוני  גברים,  שנה 
נשמות  מיליוני  ובגללך אבדו  והרהורים. 
ילדים  בתור  להיוולד  שבמקום  יהודיות, 
ניזקף  והכל  ולילין.  רוחין,  לשדין,  הפכו 
על חשבונך, והרב'ה [רב]. שלא מחה. - 
ב40-50  שלך  החשבונות  כל  תכפילי 

שנה.

6: את מחללת שבת. הפאה  חשבון מס' 
על  אחראית  את  בשבת,  מוקצה  היא 
חשבונך  על  והכל  המונית  שבת  חילול 
- במקום למחות  [הרב].  וחשבון הרב'ה 

בשבת  פועלים  שאוטובוסים  זה  על 
נגדך,  הפגנה  לעשות  צריך  בתל-אביב, 
אלפי  הריגת עשרות  על  שאת אחראית 
אנשים. - החשבון שלך כל כך ארוך עד 
שאין מספר לחשבון שאת חייבת. בראת 
טריליוני מלאכי חבלה שמחכים לתפוס 
אותך, את נשמתך, אחרי 120 שנה, ברגע 
לא  לעולם  הרי  העולם.  את  שתעזבי 
תצליחי לצאת מכף הקלע וגיהנום. ומה 
להיות  לך  שגרמה  הפאה  לך  הואילה 
תהיה  לא  כבר  האמת  בעולם  "יפה"? 
רותח,  שחור  בסיר  אותך  ישימו  "יפה". 
לגזרים.  אותך  יקרעו  טרף  שחיות  אחרי 
נשמתך,  את  יטרפו  חבלה  מלאכי 
ותצטרכי להישרף לנצח נצחים. ייסורים 

שאי אפשר לדמיין בכלל, רח"ל. - האם 
כל זה היה שווה לך בכדי להיות "יפה"? 
ומה עם כל הבנות והכלות שלך. בגללך, 
להיקלע  גם  (ויצטרכו  פאות  עם  כולם 
כן, זאת הירושה   - וגיהנום).  לכף הקלע 
הרי  את  שלך.  לילדים  משאירה  שאת 
מהווה דוגמא לילדים שלך ולכל הציבור. 
על  נזקף  הכל  כמוך.  עושים  כולם 
חשבונך, ועל חשבון הרב'ה [הרב] שלא 
תתבונני!  טיפשה,  אישה  לא  את  מחה. 
חולף  הזה  העולם  נפש!  חשבון  תעשי 
ואז תצטרכי לשלם על הכל.  עין,  כהרף 
סעיפים,   2 על  רק  זה  שראית  החשבון 
ומה עם השאר? אין מספר לזה. למזלך, 
מידיי.  מאוחר  לא  עדיין  כאן.  עדיין  את 
ולזכות  הכל  את  לתקן  יכולה  עוד  את 
לכל טוב הצפון לעולם הבא. - תורידי את 
של  לנשים  הרצאות  תתני  הפאה. 
הפאה,  את  להוריד  שלך,  החסידות 
לוודאי  קרוב  בצניעות.  ולהתלבש 
שקראת את הספר, "הישכם אוהבים את 

השם", שנשלח לבעלך הרב'ה [הרב]. 

יכולה  לפניך-האחת  דרכים  שני  ישנם 
לכף  והשנייה  עדן,  לגן  אותך  להוביל 
במה  נצחים.  לנצח  ולגיהנום  הקלע 
מוחה  לא  [הרב]  הרב'ה  אם   - תבחרי? 
נגד הפאה, יוצא שהוא עובד עבודה זרה, 
(אור החיים הקדוש), ואסור להנות ממנו 
משום דבר. אסור לקחת ממנו שום דבר, 
בטיש,  קוגל  לא  וגם  קידוש  של  יין  לא 

שלא לדבר על כספים, מכיוון שהכל בא 
מאיסור עבודה זרה, ואסור בהנאה. אם 
הוא  זרה,  עבודה  נגד  מוחה  לא  הוא 
האור  כדברי  זרה,  עבודה  לעובד  נחשב 

החיים הקדוש, כמו שהזכרנו.

לקחו  כאשר  אמר,  זי"ע  איש  החזון 
מוחים  היו  שאם  לצבא,  בחורה  בזמנו 
נגד הפריצות לפני זה, זה לא היה קורה. 
הולכים  שכאשר  אמר  זי"ע  ש"ך  והרב 
בפריצות ועם פאה, כל התורה של הבעל, 
כל  את  לסגור  ושצריך  לס"א,  הולכת 
את  מחזקים  רק  שהם  מכיוון  הכוללים, 
רח"ל.  התורה,  כל  את  שמקבלת  הס"א 
הפאה  עם  המכשולים  לדעת,  חשוב 
הארורה, הם ללא סוף. כל אדמו"ר, רב, 
נגד  קולות  בקולי  למחות  חייבים  ורב'ה 
הפאה, העבודה זרה של דורנו, שהיא גם 
אחראית על גילוי עריות ושפיכות דמים. 
אלפי  עשרות  על  חייבים  תהיו  לא,  אם 
וזה  ממכם,  דוגמא  שלוקחים  אנשים 
נפש  חשבון  תעשו  מאוד.  גדול  חשבון 
רוצים להיות, בקדושה  באיזה צד אתם 
עם הקב"ה, או עם הטומאה עם הס"מ. - 
מעשיו של האדם יעידו עליו, ועל פי זה 

הוא ישפט, לפני שופט כל הארץ. 
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ישנו רבה' [או רב גדול] צדיק עם חסידות 
של 50,000 חסידים. לרבה' [או לרב] הזה 
דווקא  ללכת  שמתעקשת  אישה  להם  יש 
הרב]  [או  נוכרית. בעלה הרבה',  עם פאה 
שהוא גם תלמיד חכם גדול ביקש ממנה 

פעמים  ספור  אין 
הפאה.  את  להוריד 
לה  הסביר  הוא 
טעם  בטוב 
שהפאה  ובסבלנות 
זרה,  עבודה  היא 
צנוע  לא  שזה 
ושזה  ומכשיל, 
 - בשבת.  מוקצה 
שלו  הרבנית  אבל 
קשת  אישה  היא 
רוחות  שום  עורף. 
יזיזו  לא  וסערות 
מהאמונה  אותה 

 - מהודו.  הקדושה  בפאה  שלה  החזקה 
את  השמיע  אומנם  הגדול]  [הרב  הרבה' 
לא  עדיין  נגד הפאה, אבל  ושם,  קולו פה 
וכתוצאה  הפאה.  נגד  קורא'-ס  בקול  יצא 

לקחו  הזאת  החסידות  נשות  כל  מכך, 
היא  שאם  [הרב]  הרבה',  מאשת  דוגמא 
בוודאי  הם  אז  צדיקה שכזאת,  עם פאה, 
יכולות ללכת בלב שקט עם פאה. יש להם 

דוגמא מהרבנית החשובה.
הרבנית הזאת כבר 
כל  על  עברה 
התורה כולה. עברה 
זרה,  עבודה  על 
עריות  גילוי 
דמים.  ושפיכות 
להתעלם  ובחרה 
שכתוב  ממה 
כשרה  שאישה 
בעלה.  רצון  עושה 
אם היא לא כשרה, 
היא?  מה  אז 
בוודאי בטומאה! - 
אשת  רבנית, 
דינך?  מה  לך  ידוע  האם  [הרב]  הרבה', 
האם חשבת פעם על זה? האם את יודעת 
 120 אחרי  לשלם  תצטרכי  חשבון  איזה 
היית  כן,  שאם  שלא.  כנראה  לא.   - שנה? 

ושורפת  ורעדה,  וחלחלה  פחד  נתקפת 
את  מיד 
הפאה שלך. 
נעבור  בואי 
על  קצת 
ן  ו ב ש ח ה

שלך.

מס'  חשבון 
את   -  :1
ה  ו ו ה מ
א  מ ג ו ד
 50 ,000 ל-

שכל  כך  שלך.  מהחסידות  נשים 
הנשים שהולכות עם פאות ומכשילות 
את הגברים בשז"ל ובהרהורים, ניזקף 
הרב'ה,  חשבון  על  וגם  חשבונך,  על 
שאומר  כמו  מחה.  שלא  מפני  [הרב] 
אור החיים הקדוש, מי שלא מוחה נגד 
עבודה זרה, כאילו שהוא עובד עבודה 
 1,000 ליום  הכשילה  אישה   - זרה. 
גברים מינימוםx 354 ימים בשנה. זה 
יוצא 354,000 לשנה, כפול 48.5 מיליון 
ילדים   5 של  חשבון  (שזה  נשמות 
מגיע  דורות   11 אחרי  למשפחה, 
יוצא   - ילדים).  ל-48.5 
אבודות.  נשמות   51,507,000,000,000

(51 טריליארד, 507 ביליון).

הנשים שעוברות  כל   -  :2 חשבון מס' 

ושפיכות  עריות  גילוי  זרה,  עבודה  על 
ניזקף  דמים, 
חשבונך,  על 
חשבון  על  וגם 
[הרב].  הרב'ה, 
 100 יש 
ליום  קורבנות 
ת  ל ח מ מ
בלבד,  הסרטן 
לעולם  שירדה 
הפאה  בגלל 
כמו  הארורה, 
גדולי  שהעידו 
כך  זצ"ל.  כדורי  הרב  ומדורינו  עולם, 
שאת נחשבת בשמים לאחראית על כל 
הקורבנות האלה. - החשבון לזה - חשבון 
 x 48.5 בשנה  ימים   100x354  :2 מס' 
אבודות=  נשמות  מיליון 
 150 טריליארד,   5)  5,150,700,000,000

ביליון, 700 מיליון).

עשרת  על  עוברת  את   -  :3 מס'  חשבון 
חשבון  ועל  חשבונך,  על  והכל  הדברות 
הרב'ה, ואת עוברת על עבודה זרה, גילוי 

עריות ושפיכות דמים, וחילול שבת.

דברי  על  עוברת  את   :4 מס'  חשבון 
כיסוי  לא  זה  שפאה  שפסקו  חכמים, 
על  ניזקף  והכל  פריצות,  ושזאת  ראש, 
שלא  [הרב]  הרב'ה  וחשבון  חשבונך, 

מחה

 40-50 במשך  הכשלת   -  :5 מס'  חשבון 
בשז"ל  גברים,  מיליוני  גברים,  שנה 
נשמות  מיליוני  ובגללך אבדו  והרהורים. 
ילדים  בתור  להיוולד  שבמקום  יהודיות, 
ניזקף  והכל  ולילין.  רוחין,  לשדין,  הפכו 
על חשבונך, והרב'ה [רב]. שלא מחה. - 
ב40-50  שלך  החשבונות  כל  תכפילי 

שנה.

6: את מחללת שבת. הפאה  חשבון מס' 
על  אחראית  את  בשבת,  מוקצה  היא 
חשבונך  על  והכל  המונית  שבת  חילול 
- במקום למחות  [הרב].  וחשבון הרב'ה 

בשבת  פועלים  שאוטובוסים  זה  על 
נגדך,  הפגנה  לעשות  צריך  בתל-אביב, 
אלפי  הריגת עשרות  על  שאת אחראית 
אנשים. - החשבון שלך כל כך ארוך עד 
שאין מספר לחשבון שאת חייבת. בראת 
טריליוני מלאכי חבלה שמחכים לתפוס 
אותך, את נשמתך, אחרי 120 שנה, ברגע 
לא  לעולם  הרי  העולם.  את  שתעזבי 
תצליחי לצאת מכף הקלע וגיהנום. ומה 
להיות  לך  שגרמה  הפאה  לך  הואילה 
תהיה  לא  כבר  האמת  בעולם  "יפה"? 
רותח,  שחור  בסיר  אותך  ישימו  "יפה". 
לגזרים.  אותך  יקרעו  טרף  שחיות  אחרי 
נשמתך,  את  יטרפו  חבלה  מלאכי 
ותצטרכי להישרף לנצח נצחים. ייסורים 

שאי אפשר לדמיין בכלל, רח"ל. - האם 
כל זה היה שווה לך בכדי להיות "יפה"? 
ומה עם כל הבנות והכלות שלך. בגללך, 
להיקלע  גם  (ויצטרכו  פאות  עם  כולם 
כן, זאת הירושה   - וגיהנום).  לכף הקלע 
הרי  את  שלך.  לילדים  משאירה  שאת 
מהווה דוגמא לילדים שלך ולכל הציבור. 
על  נזקף  הכל  כמוך.  עושים  כולם 
חשבונך, ועל חשבון הרב'ה [הרב] שלא 
תתבונני!  טיפשה,  אישה  לא  את  מחה. 
חולף  הזה  העולם  נפש!  חשבון  תעשי 
ואז תצטרכי לשלם על הכל.  עין,  כהרף 
סעיפים,   2 על  רק  זה  שראית  החשבון 
ומה עם השאר? אין מספר לזה. למזלך, 
מידיי.  מאוחר  לא  עדיין  כאן.  עדיין  את 
ולזכות  הכל  את  לתקן  יכולה  עוד  את 
לכל טוב הצפון לעולם הבא. - תורידי את 
של  לנשים  הרצאות  תתני  הפאה. 
הפאה,  את  להוריד  שלך,  החסידות 
לוודאי  קרוב  בצניעות.  ולהתלבש 
שקראת את הספר, "הישכם אוהבים את 

השם", שנשלח לבעלך הרב'ה [הרב]. 

יכולה  לפניך-האחת  דרכים  שני  ישנם 
לכף  והשנייה  עדן,  לגן  אותך  להוביל 
במה  נצחים.  לנצח  ולגיהנום  הקלע 
מוחה  לא  [הרב]  הרב'ה  אם   - תבחרי? 
נגד הפאה, יוצא שהוא עובד עבודה זרה, 
(אור החיים הקדוש), ואסור להנות ממנו 
משום דבר. אסור לקחת ממנו שום דבר, 
בטיש,  קוגל  לא  וגם  קידוש  של  יין  לא 

שלא לדבר על כספים, מכיוון שהכל בא 
מאיסור עבודה זרה, ואסור בהנאה. אם 
הוא  זרה,  עבודה  נגד  מוחה  לא  הוא 
האור  כדברי  זרה,  עבודה  לעובד  נחשב 

החיים הקדוש, כמו שהזכרנו.

לקחו  כאשר  אמר,  זי"ע  איש  החזון 
מוחים  היו  שאם  לצבא,  בחורה  בזמנו 
נגד הפריצות לפני זה, זה לא היה קורה. 
הולכים  שכאשר  אמר  זי"ע  ש"ך  והרב 
בפריצות ועם פאה, כל התורה של הבעל, 
כל  את  לסגור  ושצריך  לס"א,  הולכת 
את  מחזקים  רק  שהם  מכיוון  הכוללים, 
רח"ל.  התורה,  כל  את  שמקבלת  הס"א 
הפאה  עם  המכשולים  לדעת,  חשוב 
הארורה, הם ללא סוף. כל אדמו"ר, רב, 
נגד  קולות  בקולי  למחות  חייבים  ורב'ה 
הפאה, העבודה זרה של דורנו, שהיא גם 
אחראית על גילוי עריות ושפיכות דמים. 
אלפי  עשרות  על  חייבים  תהיו  לא,  אם 
וזה  ממכם,  דוגמא  שלוקחים  אנשים 
נפש  חשבון  תעשו  מאוד.  גדול  חשבון 
רוצים להיות, בקדושה  באיזה צד אתם 
עם הקב"ה, או עם הטומאה עם הס"מ. - 
מעשיו של האדם יעידו עליו, ועל פי זה 

הוא ישפט, לפני שופט כל הארץ. 


