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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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עם ישראל.


