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ע ולצערנו, אין היום אדם “ לצער הרבי זי 
אמין, אלא מין בלא אלף, כי הוציאו את 

ה(, וכל אחד “ אלופו של עולם )הוא הקב 
נמכר לעבודה זרה של הכסף, ואת רוב 
הרבנים כבר קנו עם כל עשרות אלפים 
דולרים בארץ ובעולם כולו! וכל יהודי עם 
טיפת יראת שמים ששומע את הדרשות 

רואים —שהמינים והאפיקורסים האלו דורשים 
ועל זה אמר המן  -שהכסף מדבר מתוך גרונם 

למלך אחשוורוש הכסף נתון לך והעם 
לעשות בו כטוב בעינך, ויצא המן ]רבני 
הערב רב[ ביום ההוא שמח טוב ולב, והעיר 

ומרדכי ידע את כל ” וסמיך ליה  “. שושן נבוכה
 אשר נעשה... 

 “ויזעק זעקה גדולה ומרה!! 





 4 # זעקת הרביבס"ד 
 התאחדות רבני חבד האמיתיים

 הנאמנים ומסורים בכל לבם ונפשם

 לדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע
אנחנו חסידי חבד מקפידים על כשרות ומדקדקים קלה כבחמורה, 

ואיך יתכן שיש תחת ידינו  ושואלים כל דבר את הבית דין של חבד.

שעשו אנשי מקצוע גילינו בבירור מבירור  מכשלה כל כך גדולה? ואין מי שאכפת לו!

שהשיער של הפאות שלובשים אנ"ש עשוי משיער שהוא עבודה זרה בוודאי, ואין שום 

וכבר כ"ק אדמו"ר  הכשר בעולם שיכול להשגיח ולומר בוודאות שהשיער לא בא מהודו.

זי"ע אמר בתמוז תשל"ב שהשיער מהודו הוא מעבודה זרה, וכן פסק הרב ראב"ד בני 

י"ל לאנדא שליט"א שהשיער מהודו אסור באיסור עבודה זרה, ומבירור של ברק הגרמ

 מהשיער של הפאות בעולם הוא מהשיער האסור מהודו. 89%המומחים יצא ש

אם כן איפה החסידות שלנו ואיפה המצוות שלנו? ואיפה אהבת ישראל שלנו? אם הכל 

ן שקרנים אינטרסנטים הולך לעבודה זרה? ואיך ימלא לבנו להעיז ולסמוך על בעלי ממו

 שמסמים את עיני הציבור, ומוליכים שולל את עם ה'.

על כן התאחדנו אנ"ש החסידים האמיתיים, שדברי רבנו הקדוש נר לרגלנו ומוסרים את 

לא ננוח ולא נשקוט עד שנבער עבודה זרה זו מקרבנו,  נפשנו על הפצת דבר ה' בעולם.

ת למען רצון ה' המתגלה על ידי רבנו ואם נצטרך שנשותינו ילכו במטפחת נעשה זא

 הקדוש, כמו שכתב באגרת הקודש )אגרות קודש, כרך ו, א' תרל"ח(.

]מטפחת[ שניסה  טיכל זה שכותב דברברוקלין. ב"ה, ט"ז סיון, תשי"בוזה לשון קודשו 

לדבר, ובחזקה ורעש לא חפץ ללכת, ח"ו וח"ו, ולא זהו הדרך ברוגזה, כ"א אדרבה ע"י 

להסביר שזה ענין שמביא הצלחה לה, לבעלה ולילידיהם שיחיו, מיד הקב"ה, רכות, ורק 

לגבי זה  טיכל ]מטפחת[ וא"כ מה ערך של הקושי )אם גם יכולים לקרות קושי( בלבישת

שהקב"ה נותן בעד זה, ואם הדבר מונח )אפגעלייגט( אצל המדבר בפשטות, ה"ז ]הרי 

הוא עם ילידי ישראל שראו נסים בעיני  זה[ נעשים דברים היוצאים מן הלב, והרי הדבור

בשר ממש, בהשגחה פרטית, ולכן אין ספק שסוף סוף פועלים, ועוד יותר שבמשך הזמן 

מודין לאלו שהם הועילו להעמידן על דרך הישר, אקוה שבראשונה יפעול אצל עצמו, 

שיהי' זה אצלו בפשטות, ובמילא יהי' הדבור בחום יותר, והשי"ת יתן לו האותיות 

 המתאימות בשלום ורכות ומתוך נחת ואהבה. עד כאן לשונו

שזה הדרך  על גודל מעלת לבישת המטפחת,כתב   רואים שכ"ק אדמו"ר זי"ע מכאן

הישר, וצריך להסביר לאשה ברכות ואהבה שכך צריך ללבוש, וצריך שיהיה אצל כל 

פשוט.  אחד בפשטות שככה צריך ללבוש, היינו שצריך ללבוש מטפחת וזה הדבר הכי

ולא אמר להחליף ?“ ה נותן בעד זה “ומה הקושי בלבישת מטפחת לגבי מה שהקב”

 ואנחנו שואלים עד מתי תזייפו את דברי הרבי? לפאה!!!

 התאחדות רבני חבד האמיתיים



 #5  זעקת הרביבס"ד 
 

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים

 הנאמנים ומסורים בכל לבם ונפשם

 לדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע
 

 למה עדיין לא מגיע המשיח?
 כמה צער של יהודים נמשך, וכמה דם יהודי נשפך?

 מה אנחנו כל כך גרועים? יותר מכל הדורות שלפנינו?
 וריםהרי הרבי אמר שאנחנו כבר אחרי צחצוח הכפת

נו נו נו? כמה זמן לוקח לצחצח כפתורים? כמה שנים נסבול 
 עוד?

האם לא הגיע הזמן שנבדוק את עצמנו מה מעכב את כל 
 התפילות?

מדוע כל המעשים טובים והגמילות חסדים וכל ה"מבצעים", 
 לא הגיעו לשמים להיכל  של משיח?

איפה מסך החושך נמצא, ואיך בוקעים ושוברים את 
 הקליפה?

על כן כל חסיד יבדוק בתוך ביתו ויחפש חיפוש אחר חיפוש 
 כמו בדיקת חמץ, האם הטומאה שוכנת בתוך ביתו?

אהה! על זאת אנו בוכים במקום לחפש במחשכים, הטומאה 
נמצאת בראש כל חוצות, והעבודה זרה חוגגת מעל כל ראש, 

 נסיר הטומאה מעל ראשנו! –ולפני שנחפש בדישת עקבנו 
שכאשר יש עבודה זרה בבית  –יד צריך לדעת על זאת כל חס

לא מועיל כל התפילות וכל הצדקות וכל המעשים טובים,  –
 וכל שיעורי תורה והפארבריינגען, והשיעורי תניא וחסידות?

 
 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים



 #6  זעקת הרביבס"ד 

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים

 הנאמנים ומסורים בכל לבם ונפשם

 לדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע

 
שנה קשה מאד יומם ולילה לא ישנתי ולא  07עבדתי 

שעות  8אכלתי, עם צומות ותפילות על הציון הקדוש 

ביום עם מסירות נפש ממש, ובכיתי על יהודים עד כדי 

 0777-מסירת נפש ממש, עד שזכיתי לשלוח יותר כ

 בתי חבד. 0777שלוחים ובנינו 

הרסתם עבודה של שבעים שנה בשטות אחד  –צד שמאל 

עם זיוף וסילוף דברי, בהמצאה שאין לה שחר, ולהיכל 

שלי אתם לא נכנסים, ואין לכם חלק לעולם הבא, אלא 

חלקכם עם ירבעם בן נבט וחבריו, כי אתם מחטיאי הרבים 

במקום מזכי הרבים מה שווה כל הרמבם שלומדים כי הרי 

ואלו שאין להם חלק  ם )הלכות תשובה"כך כתוב ברמב

לעולם אלא נכרתים ואובדים: מחטיאי הרבים וכו'(, 

ועבירה זו עושה תולדות ופירות ופירות עצי הדעת טוב 

ורע שכל התלמידים הבאים אחריכם שותים המים הרעים 

שאתם בונים  –האלו )עיין אבות א(, וכל מה שעולה לכם 

כל בתי כמרים ומקטירים קטורות לעבודה זרה ועושים מ

 סניף של כנסיית השמד של הודו. –בית 

 
ד האמיתיים"התאחדות רבני חב  



  #7  זעקת הרביבס"ד 
 חודש טבת תשע"ח

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים

 הנאמנים ומסורים בכל לבם ונפשם

 לדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע

 
 אבותינו אמותינו סבינו וסבתותינו בוכים בגן עדן וצועקים גיוואלד!

האם לשווא מסרנו נפשנו מתנו בערבות סיבר, התעננו בעינויי האנקוודה, 
 ובמרתפי הק.ג.ב.

בשביל שנכדינו וניננו יעבדו עבודה זרה בארץ ישראל מרצונם החופשי 
 בלי שום כפייה של הקומונוסיטים ימ"ש?

כמה מסרנו נפשנו כדי ללמד אלף בית את הילדים חומש וגמרא כשכל 
הכל למען להפיץ את  –רגע עלולים להשלח למוות ולעינויים נוראים 

 תורת ה', והיינו חסידים אמיתיים.
כבר האדמו"ר הריי"צ זי"ע אמר שנתגעגע לימים של מסירות נפש, אבל 

ת העבודה זרה וישימו זאת לא עלתה על דעתנו, שנכדננו וניננו יחבקו א
 להתיר אלא זרה עבודה ישראל עבדו לאאותה על ראשם, וכמאמר חז"ל "

' ה במלאכות הנביא לשאול מקשה היה וכזאת "בפרהסיא עריות להם
 וילכו מעלי רחקו כי עול בי אבותיכם מצאו מה(, "ה, ב ירמיה) באמרו

, סג) מיתות' ד פרק בסנהדרין שאמרו למה נמשך". ויהבלו ההבל אחרי
 זרה עבודה עבדו ולא, זרה בעבודה ממש שאין ישראל היו יודעים" (,ב

 פגרי על פגריכם את ונתתי' שמע תא. בפרהסיא עריות להם להתיר אלא
 רעב תפוחי על מחזר אליהו שהיה מלמד -( ל, כו ויקרא' )גלוליכם

 שמע' יום בכל אמור לו אמר', וכו תינוק מצא אחת פעם, שבירושלים
 למדו שלא', ה בשם להזכיר שלא הס לו אמר', אחד' ה ינוקאל' ה ישראל

 שנבקעה עד ומנשקה ומחבקה מחיקו יראתו הוציא מיד. ואמו אביו
 בה דאדיקו בתר ההוא'. וכו עליה הוא ונפל לארץ יראתו ונפלה כריסו
 ".טובא

ועכשיו לוקחם עבודה זרה ושמים על הראש והכל בגלל תאות ג"ע 
ל הזהב, שמקבלים מליוני דולרים על חשבון בפרהסיא וסגידה לעג

יהודים תמימים, ומביאים גזרות ושמדות ושואה במקום להביא את 
 המשיח בחסד וברחמים כמו שלמדנו כ"ק אדמו"ר זי"ע.

 
 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים



  #8  זעקת הרביבס"ד 
 חודש טבת תשע"ח

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים

 הנאמנים ומסורים בכל לבם ונפשם

 לדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע

 
 איפה אתם כל החסידים שלי?

 האם אין לי כבר חסידים?
 איפה הרחמנות שלכם?

 אני יושב בגן עדן ובוכה יומם ולילה מה שאתם עושים לי!
 אתם ממש כמו הק.ג.ב.

 אתם רוצחים והורגים כל נפש יהודי מאנ"ש!
אתם יותר גרועים מהיטלר שהרג רק גופים, ואתם הורגים 

 נפשות!
 מה היה לנו! אויה

 בחרתם לסמות עיני ישראל –תחת לזכות את עם ישראל 
 תחת לקרב יהודים לשכינה! אתם מקריבים יהודים לטומאה!
במקום שתצעקו האמת מה שאמרתי וככתבנו באגרות, אתם 

 מסלפים ובודים זיופים מלבכם!
אתם מדברים לאנשים פשוטים תמימים וצדיקים וומסובבים 

 רעות רוח!את מוחם בדברי הבל ו
במקום לחזק יהודים בחסידות עם אמת, אתם מחנכים אותם 

 לשחיתות!
 אתם מגרשים את המשיח! –במקום לקרב את הגאולה 

במקום להכניס את היהודים לקדושה אתם מכניסים לטומאה 
 שאי אפשר לצאת ממנה! ]רק בתשובה אמיתית חזקה[.

 
 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים



  #9  זעקת הרביבס"ד 
 חודש טבת תשע"ח

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים

 הנאמנים ומסורים בכל לבם ונפשם

 לדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע

 
  הקדושה  הקהילה והנהלת לראשי גלויות שאלות
 (ע"זי ר"אדמו ק"כ יסודמ) כולו העולם בכל תמימים תומכי
 ! שותקים וכולם, יום יום נופלים הקרבנות – מכשול להסיר

 איש ואין מרה ובוכים צועקים חבד חסידי כל אנחנו -, ליעקב צרה עת -!!!,  ורבותי מורי
 !לב על שם

 רבינו דברי את שמזייפים רב הערב של הרעבנים של דיבורים השמעתם שמים שומו
 הם הלא  -? חבד של קהילות וראשי ישיבה בראש ומכהנים עומדים עוד והם, הקדוש

  והיטלעריסטים רוצחים מחזיקים כזאת קדושה קהילה ואיך! ל"רח מאפיונרים
 !זה כל על אשמים ששותקים כולנו הלא -? כאלו ומאפיונרים

 שיצעקו הקדוש רבינו חסידי צדיקים נמצאים ועוד, ישראל אלמן שלא ל-לא תודה     
 .לבתינו להיכנס למשחית נתן ולא  ומרה גדולה צעקה

  ועוד? כאלו מופקרים ישיבה ראש? כאלו מופקרים ודרשנים רבנים על לסמוך יכולים איך 
 נפש בשאט! דמים ושפיכות עריות גילוי ז"בע הרבים את ומכשילים עליהם סומכים
 - מהודו ושליחיהם מהכומרים שמקבלים הכסף, שלהם ממון תאוות בשביל הכל, ובמזיד

 ?ישיבה וראש רב אצלכם נקרא זה האם
 האלו וההיטלרסים והזייפנים והדרשנים הרבנים  כי ולתמיד אחת לדעת צריכים י"אחבנ

 !בגלליהם עלינו יבוא ו"ושח כבר שבאו, הזה הדור כל של האסונות בכל אשמים
 באנו ולילה יומם ועסקנים, קהילות ומנהיגי, צדיקים רבנים עם שישבנו אחר: דבר סוף

 של ניצוץ עדיין בקרבו בוער ואשר, סיני הר על עמדו רגליו אשר איש שכל. 1: למסקנה
, האלו ואפיקורסים המינים המרושעים הרשעים של קלונם את ויגלו יצאו,  שמים יראת

 הרבנים כל כאשר, עיניים וסמיית, וזיוף סילוף אלא אינם האלו רב הערב רבני וכל
 !צדקנו משיח נגד שנלחמים ש"ימ האלו הרשעים רב הערב נגד  וצועקים מודים הצדיקים

 רבה המדרש דברי נביא רק, ל"הנ השבתאים הרבנים אותם על לכתוב מילים די לנו אין
 פניהם והופכים עבירה דבר רואין ישראל גדולי היו: ק"וזל, ציון מבת ויצא כ"עה - איכה
: ל"וז( ט"פכ) נ"ובאדר -. ל"עכ, כן לכם עושה ואני שעה תבא ה"הקב להם אמר, ממנו
 על כנחש ונוטרים נוקמים שאינם בעצמם בוזים שהם מפני זמנם בלא ח"ת מתים מה מפני
 .ל"עכ, שמים ויראת תורה דברי

 שלנו שההורים, זכרו, חרגתם להיכן עד וראו הנפש חשבון קצת לעצמכם תעשו! רבותי
 תורתנו על לשמור והעיקר, אותם ויצלו שישרפו הרשו הם, השם קידוש על עצמם הקריבו

 את להציל יכולים אתם בקומץ רק, קרבנות תובעים אין ומכם מאחר, הקדושה
 ?מתי עד אבל, יושנים והינכם, הסיטיאוציה

 לתרץ יותר תוכלו שלא היכן, והנורא הגדול הדין מיום יותר פוחדים אינכם האם! יהודים
 עורו, אומר ואני? מתי עד, אתכם שואל ואני -? בכתף ומשיכות והתחמקויות תירוצים

 להמאפיונרים תשתקו מתי עד - חבד חסידי ש"אנ לכל שואלים ואנו"! משנתכם ישנים
 ק"לפ ח"תשע טבת חודש ח"באעה ז"וע?האלו הרשעים

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים
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 תשע"חחודש טבת  #01  זעקת הרבי

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים

 הנאמנים ומסורים בכל לבם ונפשם

 לדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע

 

אילו היינו לובשים מטפחת 
 !דיינו

 !ד דיינו"אילו היינו חסידי חב
 !אילו היינו אוהבי ישראל דיינו

 !אילו היינו רוצים את המשיח דיינו
 

 אבל אנחנו אומרות, 
 אנחנו חובשות פאה דיינו,

 אנחנו עובדות עבודה זרה דיינו,
אנחנו עוזרות לכמרים לבנות כנסיות 

 דיינו,
 אנחנו לא שומעים בקול הרבי דיינו,

 אנחנו אוהבות פריצות דיינו,
די דיינו די דיינו ועוד איך ידונונו! 

 בגהנם מקומנו!
 

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים
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 חודש טבת תשע"ח #11  זעקת הרבי

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים

 הנאמנים ומסורים בכל לבם ונפשם

 לדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע

 
 אילו היינו אומרים את האמת דיינו

 אילו לא היינו זייפנים דיינו
 אילו היה בנו אהבת ישראל דיינו

 אילו היינו מפצים את דברי הרבי דיינו
 אילו היינו מאמינים בהשם דיינו

 
 אבל אנחנו השקרנים אומרים

 דיינוולא סיה המגלי עריות בפר 
 דיינוולא אוהבים את הכסף   

 דיינוולא מסלפים את דברי הרבי 
 דיינוולא עובדי עבודה זרה בפרסיה 
 דיינוולא מעכבים את ביאת משיח 

 העיקר שבית חבד יהיה על ראשנו עם כל זיופינו ושגעוננו!
ומה אכפת לנו שיבוא משיח או לא משיח, אולי עדיף שלא יבוא 

 ככה נעשה עוד מיליונים על הפאות על חשבון ראש נשי חבד.
אם באמת כבוד מורינו ורבינו בראשנו לא היינו מבזים אותו עם  כי

 פלפולי הבל ושטות להתיר את השרץ בק"נ טעמים.

 
 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים

  



 בס"ד

 תשע"חחודש טבת  #12  זעקת הרבי

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים

 הנאמנים ומסורים בכל לבם ונפשם

 לדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע

 

 –יחי אדוננו מורינו ורבינו 
 יחי המלך!

למה אתם לא שומעים  ,אם אני מלך
 בקולי?

למה אתם מחטיאים את  ,אם אני רבכם
 הרבים?

אבל אני עפר ואפר בפני התורה 
 ,הקדושה

 –ואם אתם מסלפים את דברי התורה  
ואין לי קשר  ,אתם לא חסידים שלי

 ולא צורך בכם! ,אתכם
 

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים
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 תשע"חחודש טבת  #13  זעקת הרבי

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים

 הנאמנים ומסורים בכל לבם ונפשם

 לדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע

 

מדתי שיש שמע ישראל ה' יאני ל
ואנכי ה' אלקיך. ,אלקינו ה' אחד  

 ,ובעשרת הדברות ,ואתם כופרים בשמע ישראל
לא יהיה לך אלהים אחרים, ,אנכי ה' אלקיך  

 ומגרשים את השכינה מהבית היהודי!
 מה עשיתם?

 ,כתוב בתורה :"לא יהיה לך אלהים אחרים על פני"
ואתם מזייפים את התורה  ,"לא"אתם מחקתם את ה

ולא מתביישים להגיד  ,הקדושה ועשרת הדברות
שכל אחד יעבור על עשרת  ,ולחנך את הדור הצעיר

 ,ויגיד וילבוש את הפאה של עבודה זרה ,הדברות
יהיה לך אלהים אחרים על פני, ולא  -ויגיד בשמחה 

אתם אומרים כאילו אני אמרתי את זה, אלא די בזה, 
כזאת לא היה  בושה וחרפה עבודה זרה!לעבוד 

 מימות בריאת העולם עד עצם היום הזה!
 

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים
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 תשע"חחודש טבת  #14  זעקת הרבי

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים

 הנאמנים ומסורים בכל לבם ונפשם

 לדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע

 !חזיר = מתיר
אמרו חז"ל ומובא בתניא קדישא: "לעולם ירגיז אדם 

יצר הטוב על יצר הרע"  איפה כל התורה שלמדתם ממני ומרבותינו 
נו? הרי אם היצר והנפש הבהמית מפתים לעבוד עבודה זרה ולהקל ינשיא

 ד?"חבבקולא כלשהי, איפה הדעת? איפה החכמה בינה ודעת 
 

אבל על עבודה זרה אין מה לדבר  ל העבודה זרה,לא דברו עהביא  הזייפן הרבש כל הרבנים 
 ,)שם מדברים על פאות של זנב סוס פוסקים אם היו בחיים הם היו נגד העבודה זרה 64כל 

ועכשיו הרב הזה הוא  ,ועכשיו הוא יותר גרוע מהסוס, כל הפוסקים דברו על פאת קש
 הנחש!!(.

 
יות ועבודה זרה כאן תמצאו תשובות נגד כל האפיקורסים שלא באו אלא להתיר ער

בפהרסיא, כי כל מי שבא להתיר את העבודה זרה הוא מין ואפיקורס אסור לשמוע אליו בא 
 נקרא לכם מה שאמר הרב מאזוז שליטא )יש הקלטה מזה(

כל מי שיאמר הלכה כזאת שהפאה עדיפה מכיסוי שליט"א אומר ש"  מאזוז הרב מאיר
ל עליו, אסור להתפלל איתו. בן אדם ראש, חשוד שהוא מין, שהוא אפיקורס. אסור להסתכ

כזה בחזקת גוי גמור. אם יכתוב ספר תורה מותר לשרוף ספר תורה בפניו. ספר תורה 
עד שבחורות בבתי ספר מסויימים מחכות להתחתן לא בגלל מצוות  שכתבו מין יישרף.!!!

ואיהן. פרו ורבו, אלא בשביל ללבוש פאה ארוכה כדי שייראו יותר נאות. כדי להכשיל את ר
 להכשיל את כולם!

צריך לדעת החכם הזה לא פוסק. הוא לא יודע מימנו ומשמאלו. אנחנו יודעים התורה הזאת 
לא תהיה מוחלפת. ולא כל אחד ואחד יעשה כרצונו. הוא חייב להכיר את עצמו. הוא אפס 

לא אפסים, הבל הבלים. שהוא לא פוסק ולא ידען, הוא בור ועם הארץ, הוא לא יפסוק לנו ו
ישנה לנו כלום. לא כל שוטה, בור גס רוח ועם הארץ יבלבל לנו את המוח. צריך לומר את 

לדעתי כמו שהם לא מקבלות אישה שבאה בכיסוי ראש למוסדותיהם  !!!.האמת בריש גלי
 .עכ"ל . אנחנו אסור לנו לקבל אישה למוסדותינו אישה מורה שתבוא בפאה נכרית

. 
פוסקים  07יש מעל  לא תחששו לעשרות פוסקים שאוסרים? איפה היראת שמים שלכם

 שאוסרים בתכלית האסור!
איך אפשר לחסיד חבד לשמוע תורת ופסקים נגד הרבי שלו, וכמו שביארנו ונבאר שדעת 

 הרבי באמת היא ללבוש מטפחת ולא פאה!
 

 כל באיה לא ישובון! -כי אפיקורסות  ואסור לשמוע מאפיקורסים
"מבצעים" על  הםביא את כל היהודים לעבודה זרה, כי הם מיסיונרים של הודו, ורוצים לה

 השיבנו אבינו בתשובה בברכת ,זה, פאות במחיר מבצע

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים
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 תשע"חחודש טבת  #15  זעקת הרבי

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים

 הנאמנים ומסורים בכל לבם ונפשם

 לדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע

 
 

 לכבודך אסיר את פאתי
 לכבודך אלביש את מטפחתי

 לכבודך אגן על ביתי
 לכבודך אשרוף את פאתי
 לכבודך לכבודך לכבודך
 לכבודך אשמע בקול רבי

 לכבודך אלחם את מלחמתי
 לכבודך אחיש גאולתי
 לכבודך אזעק זעקתי

 
 

 
 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים
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 חודש טבת תשע"ח #16  זעקת הרבי

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים

 הנאמנים ומסורים בכל לבם ונפשם

 לדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע

 

 תפילה וזעקה לקירוב הגאולה
 "חתשע טבת –עד מתי 

   
ַכי ל ֶאת ָיַדע ּוָמְרּדֳּ ר ּכָ ֶ ה ֲאש  ְקַרע ַנֲעש ָ ַכי ַוּיִּ ָגָדיו ֶאת ָמְרּדֳּ ש   ּבְ ְלּבַ ק ַוּיִּ ֵצא ָוֵאֶפר ש ַ תֹוךְ  ַוּיֵ יר ּבְ  ָהעִּ

ְזַעק יָנה ְבָכלוּ , ּוָמרה ְגדָֹלה ְזָעָקה ַוּיִּ יָנה ְמדִּ ר ְמקֹום ּוְמדִּ ֶ ַבר ֲאש  ֶלךְ  ּדְ יַע  ְוָדתוֹ  ַהּמֶ דֹול ֵאֶבל ַמּגִּ  ּגָ
ים הּודִּ י ְוצֹום ַלּיְ ד ּוְבכִּ ְסּפֵ ק ּומִּ ע ָוֵאֶפר ש ַ ים. ֻיּצַ  (ד פרק אסתר) ָלַרּבִּ

 קפטילך תהלים 5ידוע מה שכתוב בסדר היום להגיד כל יום 
ְוָעָתם ה' י )טז( ֵעינֵ : ספר תהילים פרק לדדוד המלך אומר ב ַ ים ְוָאְזָניו ֶאל ש  יקִּ ֵני. ֶאל ַצּדִּ  ה' )יז( ּפְ

ְכָרם ית ֵמֶאֶרץ זִּ י ָרע ְלַהְכרִּ עֹש ֵ יָלם ה' )יח( ָצֲעקּו וַ . ּבְ ּצִּ ל ָצרֹוָתם הִּ ּכָ ֵמַע ּומִּ ָ ֵרי ֵלב  ה' )יט( ָקרֹוב . ש  ּבְ ְ ש  ְלנִּ
יַע  ִּ ֵאי רּוַח יֹוש  ּכְ יֶלּנּו )כ( ַרּבֹות . ְוֶאת ּדַ ם ַיּצִּ ּלָ ּכֻ יק ּומִּ ה לֹא . ה'ָרעֹות ַצּדִּ ל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהּנָ ֵֹמר ּכָ )כא( ש 

ָרה ּבָ ְ ש  מוּ . נִּ ָ יק ֶיְאש  ְנֵאי ַצּדִּ ע ָרָעה ְוש  ָ מֹוֵתת ָרש  ל  ה')כג( ּפֶֹדה . )כב( ּתְ מּו ּכָ ְ ֶנֶפש  ֲעָבָדיו ְולֹא ֶיְאש 
ים   .ּבוֹ ַהחֹסִּ
 

 לאחינו בני ישרא
 מתאספים באחדות גמורה  חסידי חבד כולנו

 , ותחנוניםגדולה ומרה להרים קול צעקה, זעקה
 ונצעק כולנו: שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, אנכי ה' אלקיך לא יהיה לך אלהים אחרים על פני

 בתענית אסתר תשע"ח
 בכותל המערבי עם שופרות

 אחרי מנחה גדולה  03:21בשעה 
 מי לה' אלי!

 [כל עם ישראל, בכל מקום שהםיתאספו ]כמו כן 
 יצעקו ביחד איתנו את השמע ישראל וכו' ו

 וכולנו נצעק 

 עד מתי ? ! –בקריאה גדולה 
 בצניעות אמיתיתולהתחזק , לאבינו שבשמים, שיאמר לצרותינו די



 בחן בחסד וברחמים אכי"ר כדי שנזכה לגאולה השלימה במהרה

 ?אבינו שבשמים עד מתי
 בי ותפארתך ביד צר )תחנון לב' ולה'(עוזך בש עד מתי
 אלוקים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח )תהילים עד י( עד מתי
)תהלים פ פילת עמך האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש דעשנת בת עד מתי

 ה(

 רשעים יעלוזו )משלי ו ט( עד מתירשעים ד'  עד מתי
 משועבדים אנו לידו של עשיו )דב"ר א כ( עד מתי

 )תהילים צ יג( עד מתישובה ד' 
 שובה ד' חלצה נפשי הושיעני למען חסדך )תהילים ו ד( עד מתיואתה ד' 

 קץ הפלאות )דניאל יב ו( עד מתי
 עד מתי????

שוועת החולים המתייסרים ומזור אין להם  עד מתי - נאנקים ובוכים יתומים ואלמנות? עד מתי
 רח"ל?

 יסתובבו בחורים וילאו מלמצוא זיווגם? עד מתי - ין להם?דמעת אנשים המצפים וילדים א עד מתי
 ינשלו מקורות פרנסה?עד מתי  - צער הורים על בניהם שאינם גדלים כרצונם? עד מתי

 יסתבכו בחובות לאלפים ולרבבות? עד מתי - יקלעו למשפטים קשים? עד מתי
 חיתתה על כל יושבי תבל?מדינת אירן תפיל  עד מתי - נרעד בחדרי חדרים מה יילד יום? עד מתי

  משנאינו נשאו ראש והמחבלים שופכים דם קדושים!עד מתי 
  עד מתי???העט לא יוכל לתאר את הכאב ואת הזעקה האילמת מלב כואב, רבש"ע 

 כדי שתשמע תפלתינו ברצון בואו ונקבל על עצמינו בלי נדר
כדברי כ"ק לשרוף את העבודה זרה ולהסיר פאת הנכר מעל ראשנו ונלבוש מטפחת 

 אדמו"ר זי"ע )אגרות קודש כרך ו', א'תרל"ח שנת תשי"ב(
 ונזכה לראות פלאות !

 
קורח ועדתו נבלעו באדמה ובכל זאת הקפידו על להסתכל על שיער באשה )אשת און בן פלת( 

ואנחנו תלמידי משה רבינו מזייפים את התורה ומתירים שיער עבודה זרה על ראש האשה, עד מתי 
 ד על ראשנו, ומרבה לנו תלמידים ורבנים זייפנים?יהא השטן מרק

 
לבוש מטפחת כדברי עורו התעוררו והתחזקו ל - אנשים מעידים שהם רואים ישועות בכל הענינים

 רבינו זי"ע.
, כן ירבה שפע רחמים וישועות לכל היהודים, ויזדכך האויר נשמע בקול רבינו כפשוטו ממשככל ש

 .מהרויטהר, ומשיח צדקינו בוא יבוא 
 

 טעון גניזה

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים



 

 

 ס"דב

 חודש טבת תשע"ח #17  זעקת הרבי

 התאחדות רבני חב"ד האמיתיים
 הנאמנים ומסורים בכל לבם ונפשם

 לדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע
  

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

 

 נתעורר! בואו מתי? עד
           

v  שהתפוצצו ממכוניות מאנשים
 רח"ל תופת

v  שהתפוצצו בעקבות מאנשים
 רח"ל מתאבדים

v  צעירים שקיבלו חולי מאנשים
 רח"ל הידוע

v  שהשאירו יתומים מאנשים
 רח"ל ואלמנות

v  שנפטרו לעולמםמאנשים 

 …רח"ל

v  שאינם בריאים פיזיתמאנשים 

 …רח"ל

v  שאינם בריאים נפשיתמאנשים 

 …רח"ל

v  שאבדו פרנסתםמאנשים  

 …רח"ל

v  שהסתבכו במשפטים מאנשים

  …רח"ל קשים

v  שמתיגעים ואין להם מאנשים

 …רח"ל ילדים

v  שילדיהם אינם גדלים מאנשים

 …רח"ל כפי רצון ההורים

v   שמתיגעים בשידוכיםמאנשים 

  …רח"ל

v   חובות  שמסתובבים עםמאנשים

 …רח"ל לאלפים ורבבות

v   רח"ל שבתיהם נשברומאנשים 

 

העט לא יוכל לתאר את הכאב ואת 
הזעקה האילמת מלב כואב של כל 

 אלו הנזכרו לעיל!

אבל רבותי! בואו נחשוב במה יכולים 
האנשים הסובלים לעזור לעצמם, 
ומה יכולים אחרים לעשות בעדם 

 לפדותם ממצבם הקשה.

 יש לנו עצה קלה בשבילכם!

תעשו שריפה גדולה של כל הפאות 
 הטמאות מעבודה זרה

תלבש מטפחת  )נשואה(כל אשה ובת 
 לכבוד שבת

אנשים מעידים שהם ראו בחוש 
 ישועות בכל הענינים .

 מטפחות מחולקות בחינם.

                                                                                                                                                                                                   

תאחדות רבני חב"ד האמיתייםה  



 81 # זעקת הרבי
 כ"ו בטבת ה'תשע"ח -לוח היום יום  -הפתגם היומי 

בברכת 'ולמלשינים' מפסיקים קצת בין "ותמגר" לתיבת 
"ותכניע", מתאים להכוונה, אשר "ותעקר ותשבר ותמגר" הם 

לנגד  -נגד ג' קליפות שצריכים העברה לגמרי, "ותכניע" 
 קליפות נוגה שצריכה הכנעה ויש בה ברור.

על  –רבה איכה מה נוראים דברי המדרש 
היו גדולי ישראל רואין דבר  הכתוב :"ויצא מבת ציון, וזה לשון קדשו:

עבירה והופכים פניהם ממנו, אמר להם הקב"ה תבא שעה ואני 
 עכ"ל. עושה לכם כן,

מפני מה מתים תלמידי חכמים  ובאבות דברי נתן )פכ"ט( וז"ל:
בלא זמנם מפני שהם בוזים בעצמם שאינם נוקמים ונוטרים כנחש 

 -עכ"ל.  על דברי תורה ויראת שמים,

, המכשירים המתירים והמכשילים-אני מאשים את הרבנים"
שבידיעתם או בשל אי ידיעתם אך בשל הכסף שקיבלו מזייפים תחת 

ונאות ובקמעונאות, והרב פאה משיער עבודה זרה, בסיט "השגחתם" 
 .נבל ברשות התורה הרשע הזה הינו

אני מאשים אותם הרבנים המכשירים והמתירים, שהרבה 
יהודים העירו להם והוכיחו להם בענין העבודה זרה של הפאות, 
ואותם הרבנים התעלמו כליל מן הענין, אותם החוטאים ממשיכים 

מה שהם עם השטיפת המוח להמון העם עם שקרים וכזבים כ 
 רוצים.

, שבמקרים רבים הם אינם נוטלים אני מאשים הרבה רבנים
הם יודעים מה שקורה, ובכל זאת  חלק בעבודת ההכשרה, ובכל זאת

שותקים בענין הנבילה הנוראה להכשיל את עם ישראל בעבודה 
, או בגלל לעשות רצון זרה, וכל זאת בשל ה"שמור לי ואשמור לך"

במקום שיש חילול השם אין אשתו כמו ושתי ואיזבל, והם שוכחים ש
 ....חולקין כבוד לרב ולא לרבנית

אני מאשים את הרב שבגלל גחמתו לפייס את אשתו ואת יצר 
הרע שלו שנשאר עוד מימי לוט השיכור ומכשיל ומתיר אסורים לכל 

 ישראל כשבתאי צבי וחביריו ימ"ש!

שים את אנשי אנ"ש שהם יושנים שינת חוני המעגל אני מא
ואינה רואה דבר ממה שנעשה מסביב, היכן שהחומות החזקים 
ביותר שלנו נופלים ומתמוטטים על ידי שונאינו, דבר קדשינו נרמס 
ברגלינו ומתירים עבודה זרה לעינינו, הירושה שירשנו זה שלשת 

, אבל עד יה יושנתאלפים שנה כמעט ואין לה עוד זכר, והאורטודוקס
 מתי?



האם אינכם יודעים שמכל חומת היהדות של רבינו שהשקיע 
ובתי כולנו  בנפשנו, ששמרה אותנו עד כה כמעט ולא נשאר זכר לצניעות, 

ואתם  -ורחובינו ובתי כנסיותינו מלא בעבודה זרה וגילוי עריות 
 עד מתי?" אבל יושנים,

בות ותלמודי "ואף אם התחלתם לבנות בשנים האחרונות ישי
תורה תומכי תמימים בכדי לחנך את ילדינו וכן להחדיר בהם מדות 

שהינן מולבשות בפאה נכרית  טובות, אז האם אינכם יודעים שגופות
האם  של עבודה זרה אינן יכולות להיות יהודים עם מידות טובות?

שעבודה זרה ששמים על הראש מטמטמים את הלב  אינכם יודעים ש
 ?אבל עד מתי , ואתם יושניםהיהודי ומסממים את הדם

האם אינכם יודעים שבכל יום שהינכם הולכים בבוקר למקוה 
לטהר את עצמכם, לא יעזרו לכם אפילו כל מימות שבעולם, כי 

וכשהינכם  הינכם טובלים ולא רק ששרץ בידכם, אלא שרץ בתוככם!,
 מתפללים ערב ובוקר, או כשהנכם לומדים שיעור, האם אינכם יודעים

שהבל היוצא מפיכם הוא הבל של חטא, כי הוא בא מעבודה זרה של 
 ?אבל עד מתי -הפאה נכרית, ואתם יושנים 

וכשאתם רוחצים את ידיכם על מנת לאכול לחמניה, או כשהנכם 
עושים קידוש ועל השולחן מונחות החלות, בשר ודגים וכל מטמעמים 

 -בוצע ברך ד'  והינכם אומרים בכל פרוסה "לכבוד שבת", הרי שהינכם
 ?אבל עד מתי ,והינכם יושנים  כי זה מול עבודה זרה

רבותי! תעשו לעצמכם קצת חשבון הנפש וראו עד להיכן חרגתם, 
זכרו, שההורים שלנו הקריבו עצמם על קידוש השם, הם הרשו 
שישרפו ויצלו אותם, והעיקר לשמור על תורתנו הקדושה, מאחר ומכם 

מץ אתם יכולים להציל את אין תובעים קרבנות, רק בקו
 ?והינכם יושנים, אבל עד מתי הסיטיאוציה,

יהודים! האם אינכם פוחדים יותר מיום הדין הגדול והנורא, 
היכן שלא תוכלו יותר לתרץ תירוצים והתחמקויות ומשיכות בכתף? 

 ואני אומר, עורו ישנים משנתכם"! עכ"ל. ואני שואל אתכם, עד מתי? -

עד מתי תאכילו את עם ישראל  ואנו שואלים למנהלי הישיבה:
בלוקשע'ן על ידי "הראש ישיבה וראש בית דין" שלכם המאפיאנער  

 הגדול הזה.

ואנו שואלים לרבני ומנהלי העדה החבדית: עד מתי תשארו עם 
העבודה זרה שמטמאים אלפים מישראל??? בהכשרו של הבית דין 

עולם העליון ואתם נשארתם לחלל את שכמה קדושים נפטרו והלכו ל 
ואני שואל אתכם, עד מתי? ואני  - עם ישראל בטומאת עבודה זרה!!!,

 אומר, עורו ישנים משנתכם"!

 התאחדות רבני חבד האמיתיים
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