
 ב"ה ערב חג השבועות תש"פ

 ישראל כלל להצלת לשמירת וקול קורא 

 פשנ יקוח  פ
 ,בשורות אלו בזעקה גדולה ומרה אשר ראוי לזעוק מסוף העולם ועד סופו נוהננו בא

!!! עזעי ארץ ומלואהדהז
 על עבודה זרה ופריצות שיש במחננו, הנקרא בשם: "פאה נכרית", 

חוסר   

 עבודה זרה. תקרובת  איסור  הצניעות

שאיסור גמור הוא מדין תורה   

איסור תקרובת עבודה זרה.    חוסר הצניעות  לאישה ללבוש פאה נכרית מכל סוג ואורך שהוא.

אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא  )הל' תעניות פ"א הל' ג( וז"ל: ם כאשבועריהואיך לא יזעק לבנו מדברי עמוד ההוראה הרמב"ם זיע"א 
הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית. 

. הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות
, לומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו קריבחמת קרי. כ

 וברור וידוע שכל שיש בידו למחות ואינו מוחה אזי הוא נתפס באותו העוון.. עכ"ל.

שכל מי שלא מוחה על עבודה זרה כאילו הוא לבד עובד עבודה זרה.   "א את דברי האור החיים הקדוש זיע בזה נביא ו
ודברי האור החיים  - והיא חובה קדושה ביד כל איש ישראל לעורר ברבים וביד ראשי ומניגי הקהל.

שאמרו שערב רב לבד עשו את העגל, והוא  )שמו"ר פמ"ב( למה ה' יחרה וגו'. על פי דבריהם ז"ל שמות לב, יא() הקדוש על המחאה בע"ז
 עכ"ל. תה ההקפדה על כל ישראל שלא מיחו,בהכרח לומר שהי ולדבריהם ז"ל, שחת עמך )פסוק ז'( אומר

 
והג' להיות שרצה לצוות על הריסתם ושברונם, לזה קדם לומר לא   :)פרק כג פסוק כד(: ונלמד בקיצור הנוגע לעניינינו וכן כתב בספר שמות

בעבודה זרה, וצריכין היכר לשלילת מחשבת  כי ה' תופס על המחשבה    ,לומר שאם לא הרס ולא שיבר הנה הוא כעובד עבודה זרה ,וגו'  תשתחוה
וזה לך האות. ולזה הוצרך לומר לא תשתחוה    .ואין היכר אלא בשבר מצבותיהם. ואם לא יעשו כן, הרי הם כעובדי עבודה זרה עבודה זרה מלבם,
א עשו כן בכניסתם כי הרס, לומר שבהעדר הרס הנה הוא עובר על לא תעבדם. ותמצא שהקפיד ה' על ישראל של ולא תעבדם וגו',

 . )שופטים ב'(. עכ"ל הקדוש  לארץ
)גר"א בדעת  , בא"י מדאורייתא, ועוברים בכל רגע ביהרג ואל יעבור ותמצא שאיסור איבוד עכו"ם ומשמשיה ואיסור ההנאה מתקרובתה

 . יו"ד קנ"ז, וכן בר"ן דפסחים פ"ב, ועיין שו"ת מן השמים סי כח ועוד( הרמ"א
 

ן ו נדבקים ומתים בה אלפי יהודים, ועל מה ולמה חרי האף הגדול הזה?. ופירשו ז"ל: בעור"ל,  ועתה כשבאה המגיפה הקשה
 פריצות וע"ז אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים עם רעים. )ובפירוש הערוך, ערך אנדרלמוסיה, הוא מגיפה(.

 נשים!ה  את פ  ילויג  פנימ ראשי תיבות   מגפה  זיע"א כבר כתב:  השדי חמד  מרן
קדושה באנו לעורר לכל רב וראשי הקהל, ת"ח ובעלי בתים, ולכל מי שיש בידו למחות יפעל בכל כוחו. לעורר את כל קהל העל כן בכח התורה 

ורחמך   ישראל, להסיר אלהי הנכר, שנאמר )דברים יג יח(. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב ה' מחרון אפו..."ויתקיים בנו ונתן לך רחמים
ה' ימתיק מעלינו את כל הדינים, ויושיענו בכל מה שצריכים ויגאלנו  -הרבך כאשר נשבע לאבותיך. ויהי רצון שבזכות הצניעות של בנות ישראל ו

 .גאולת עולם וישרה שכינתו בתוכנו ויגלה משיח צדקנו ויבנה בית קודשנו ותפארתנו, אמן

 בשם כל גדולי ישראל

 שלום יהודה גרוס

 בית שמש   אבדק"ק האלמין


