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עלון אור הקדושה י"ל בכאב גדול ע"י ת"ח אברכי כוללים, שאינם יכולים ללכת בבטחה ברחובות עיר התורה ב"ב, בלי 
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 daatnanach@gmail.com :שנשבתה, ואילו היא כבר אינה בחזקת שוגגת. - לקבלת העלונים בחינם להפצה במייל
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עלון שבועי # 8 פרשת יתרו חודש שבט תש"פ 

לבחורה בגיל שידוכים
בחורה יקרה, סיימת סמינר, כולך תקווה וציפייה לשידוך עם בחור טוב, מבית טוב, "מתמיד", את מוכנה 

לעבוד, לעשות הכל בכדי שבעלך ילמד, ושיהיו לכם נשואים מוצלחים עם ילדים צדיקים.
כן, זה החלום, חלומות יכולים להתגשם, אבל יש לזה תנאים.

השערות שלך נאות, אבל אין מה להשוות לפאות הנוצצות, את כבר מחכה מתי כבר תקני פאה, ותלבשי אותה 
אחרי החתונה, את יכולה לעשות את זה, אבל החלום שלך לא רק שלא יתגשם, אלא עלול להפוך לחלום 

בלהות ח"ו.
ישנו ספר "לך האישה החרדית" עם כל איסורי הפאה, ניתן להשיג במס' 052-7650-1911.

נביא לך פה תמצית בקצרה, בואי ותראי מי זאת "הפאה היפה" שליחתו הנאמנה של הס"מ.

1. הפאה היא עבודה זרה, שבאה משערות מהודו, שהנשים שם מקריבות קורבן לפסל מזהב שלהם.
משם השערות משווקות לכל המעבדות בעולם לריכוך וצביעה, אין שום פאה כשרה, הכל שקר ומרמה, הכל 

נבדק לעומק.
2. הפאה היא מוקצה בשבת - כך שכל שבת, תחללי שבת.

3. היות והפאה היא עבודה זרה, כל הבית בטומאה.
4. התפילות לא מתקבלות, כל הברכות נגד פאה, הם ברכות לבטלה.

5. אם התחתנת עם אמא או חותנת עם פאה תחת החופה, הנשואים בשאלה, אם את נשואה, כי ברכת 
האירוסין, כל הברכות היו לבטלה, (ירושלמי).

6. את תהיה בחרם של בעל ההפלאה, אי אפשר יהיה לעמוד בד' אמותיך, יש הלכות חרם חמורות ביותר, כדאי 
לקרוא.

7. את, בעלך וילדייך מסתכנים בלחלות במחלת הסרטן, כפי שפסקו גדולי עולם, שהמחלה הזאת ירדה לעולם 
בגלל הפאה.

8. 900 צדיקים בעלי רוח הקודש פסקו שהפאה היא פריצות ולא מהווה כיסוי ראש, כך שאת תלכי גם 
בפריצות וגם ללא כיסוי ראש.

9. הפאה מאוד יפה, וגם מתלבשים בהתאם, וכך תכשילי אלפי גברים בהרהורים ושז"ל, שעל זה לבד משלמים 
מחיר כבד מאוד על כל אובדן הנשמות שהלכו לאיבוד, יש על זה חשבון בספר "לך, האישה החרדית" כדאי 

לבדוק.
10. את עוברת על כל עשרת הדברות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.

נו, אז מה השגת עם הנשואים האלה? בשביל מה התחתנת? לעבור על "יהרג ואל יעבור"?
הרי הדין על זה אחרי 120 שנה, זה להתגלגל בכף הקלע וגיהנום לנצח נצחים. ולכן, תעשי חשבון נפש נוקב, 

להחתחתן? כן.
להקים בית נאמן בישראל? כן.

ללבוש פאה? לא ולא, בשום פנים ואופן לא, אל תאבדי את כל עולמך,  ותאמללי את בעלך וילדייך.
אל תשמעי לא להורייך, לא לחברותיך ולא לאף אחד שיגיד לך אחרת, תזכרי תמיד "זאת התורה לא תהיה 

מוחלפת לעולם ועד ח"ו, "ותמים תהיה עם השם אלוקיך", תלכי בדרך אמותינו הקדושות, והשם יברך אותך 
ויצליח אותך בכל דרכיך, וכך תזכי לראות דור ישרים מבורך,  ולנשואים כשרים ושמחים, חזקי ואמצי.
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