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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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