בס"ד

עלון מספר  – 100י"א טבת תשפ"ב

ח ְל ִמים )תהלים קכ"ו א'( 
ָ ה ִיי וּ ְכּ ֹ

הרד"ק מביא בשם אביו" :כחלום יעוף יהיה בעי י ו צרת הגלות,
מרוב השמחה שתהיה ל ו בשוב ו לארצ ו" .כשתתרחש הגאולה
תהיה השמחה כה גדולה ,שכל הגלות ה וראה כולה שעבר ו תהיה בעי י ו כחלום יעוף.

שקר החן והבל היופי אשה יראת ה'
היא תתהלל )משלי ל'  -ל"א(
בדרך לבית דין ,מצטרפים אליו כל מי י מלאכי חבלה שהוא ברא,
וכל הדרך חובטים בו מכות רצח .ויש מלאכי חבלה ע קיים
בדמויות שו ות עם שי יים ע קיות ,שאי אפשר לתאר ,שרודפים
אחריו ו ושכים אותו כל הדרך .בקיצור ,משא בלהות עד ההגעה
לבית דין.
בדרך כלל ,בית דין הראשון מוציא פסק דין .אם מערערים על
פסק הדין ,עולים לבית דין ש י ,ולפעמים גם לבית דין השלישי.
אפשר להרהר על הפסק דין רק על ידי מלאכים לב ים ,מליצי
יושר של האדם .עכשיו בבית דין ,שוקלים במאז יים ע קיות,
כידוע ,את כל העבירות ואת כל הזכויות .לפי זה קובעים הבית
דין את הפסק על ה שמה הזאת ,בכף הקלע ,בגהי ום ,או גילגול.
אפשר לפתוח ספרים כגון "חסד לאברהם" ,שבט מוסר ,קב
הישר ראשית חכמה ,שכר ועו ש פרשת ויחי ,ועוד ,ולקרוא על
העו שים על כף הקלע בגהי ום ,או גלגולים .בגלגול יש ם עו שים
בדומם ,צומח ,וחי  -גלגול בדומם לדוגמא  -יכול להיות למאות
ש ים ,ואחר כך בצומח ואחר כך בחי ,באיזה בעל חיים .ואם
תגלגל בבהמה טמאה ,אחרי שהיא תמות ,שוב יצטרך להתגלגל
ומי יודע איך וכו' ,ואם זכה להתגלגל בעוף או בבהמה כשרה ,מי
יודע אם יקבל את התיקון שלו ,היות שכיום שכמעט שאין שום
שחיטה כשרה בארץ ובעולם .ואז הכל חוזר חלילה .קשה אפילו
לדמיין את כל זה .כל שכן לעבור את זה ,רח"ל.
הגיע הזמן לפקוח את העי יים למציאות שא ו בה .תעורר
מהתרדמה שאופפת את עם ישראל .האם יש ו אדם בעל שכל
מי ימלי שעדיין לא ברור לו באיזה סכ ה עצומה עם ישראל
מצאים? עם ישראל מצאים בסכ ת שמד  -כפי שלא הייתה
מימות עולם ,וא ח ו רק בהתחלה ,ה' ירחם .ממשלות הרשע וכל
העולם ,גוג ומגוג ,מלחמת העולם השלישית ,וכוכב השביט .מי
יכול לשרוד את כל זה? רק מי שיהיה עם הקב"ה .רק מי שיהיה
בקדושה ,כמו שכתוב שרק הקדושים י צלו.
האם שאל ו את עצמ ו למה א ח ו גאלים בדי ים קשים כאלה?
הרי ה' לא בא בטרו יה עם בריותיו.
מה מסתתר מאחורי כל זה? הרי עלה לא ושר מעץ ללא השגחה
פרטית .התשובה היא ,שרוב עם ישראל )ומדברים רק על החרדים בלבד
שכידוע שכל התביעה היא עלי ו( מצא בח-ר-ם בגלל הפאה ה כרית .כל
אשה שחובשת פאה כרית בחרם .הלכות חרם חמורים ביותר.
כגון לדוגמא ,שמוחרם לא מצטרף למ יין ,ואסור לעשות איתו
זימון ,כגון שמוחרם ש פטר ,סוקלים את ארו ו ,וקוברים אותו
מחוץ לגדר ,אסור ללכת ללוויות שלהם ,אסור לעמוד בד'
אמותיהם ,אסור להתחתן איתם ועוד .בחרם יש את קללת ה',
רח"ל .ומי שם בחרם את האשה עם הפאה?
בעל ה"הפלאה"  -הגה"צ ר' פ חס הלוי איש הורביץ זצוק"ל -
שיצא הוא וש י בתי די ים בכרוז עם ספר תורה ,ושמו בחרם כל
אישה שתלבש פאה כרית ,בגלל גודל המכשלה .ואין לחרם הזה
שום התרה! כמו שפסקו  71גדולי ישראל ,ובראשם ה"דברי
חיים" זי"ע ,בש ת תרכ"ו ,שכל בית דין שעושה חרם ,הוא בעל
תוקף עד סוף כל הדורות] .הצה"ק רבי פ חס הלוי איש הורוויץ )תצ"א -

אמר :שפריצות זו
אביזרייהו דגילוי עריות ,שזה יהרג ואל יעבור.
אמר אחרי המלחמה :כאשר
העולם יהיה עולם ,אזי יצאו כ גד זה ]הפאות[ עם מקלות!
אמר :עדיף להשפיע
על אישה שתוריד את הפאה ,מאשר ללמוד אלפי דפי גמרא.
אמר :שווה לי לעשות את כל
הכי וס ,אפילו אם לא אפעל ,אלא שאישה אחת תסיר את
הפאה!
אבד"ק לו דון,
שהיה מצאצאי מרן הגה"ק בעל ה"דברי חיים" מצא ז זי"ע,
והיה כד לכ"ק מרן הרב הקדוש מקשא וב זי"ע ,שאמר :במה
לך לקראת משיח ,כי החסידים ירקדו לפ י משיח ,וישאל אותם
על המאדעס ]המודה[ הארורים שהולכות ה שים לדמות עצמן
ל שי עכו"ם ,וישאל אותם כאיזה ערלית הולכת אשתך ,ולא
יהיה ביכולתם לע ות כלום למשיח! ואמר שכוו תו על מה
שהולכות שים בטעם הגויים עם שייטיל ]פאה[! ובכה על זה
מאוד הרה"ק מקשא וב זי"ע) .הכתר והכבוד עמ' תריד(.
אמר הרמב"ם ע"ה ,כל הפורש מעבירה או עושה מצוה לא מפ י
דבר בעולם ,לא פחד ,לא יראה ,ולא לבקש כבוד ,אלא מפ י
הקדוש ברוך הוא )כמו יוסף הצדיק( ,הרי זה מקדש את השי"ת.
אדם צריך להסתכל בכל יום על תכליתו ה צחית ,ועל יום המות
והגבורה .האם הוא קידש את ה'? אפילו פעם אחת בחייו?
ה שמה של ו שלחה ממרחק של אלפי ש ות אור לעולם השפל
הזה לתכלית מסויימת ,בכדי שעל ידי עבודתי ו בעולם הזה,
שמת ו תזכה ל צח צחים ,לתע וגים שהשכל הא ושי כעת לא
יכול לתפוס ,ולקרבת השי"ת.
כל תאווה בעולם הזה ,מרחיקה את האדם מהקב"ה .צריך
לראות מה שאסור לעשות ,ולא לעשות .לחפש רק את מה
שאסור .ולא לחפש הכשרים ,מכיון שזה מכ יס את האדם
לתאוות העולם הזה .כל תאווה בעולם הזה אסורה ,וא ח ו
מכשירים אותה.
כידוע ,יש ם שלושה בתי דין בעולם האמת:
בית דין הראשון ,בית דין הש י ה קרא ס הדרין קט ה ,ובית דין
השלישי ה קרא ס הדרין גדולה.
אחרי  120ש ה ה שמה חוזרת לתת דין וחשבון על כל מעשיה
שעשתה בעולם הזה ,עולם השקר.
עבור על ושא ה שמה אחרי  120ש ה בקיצור מרץ ,על פי מה
שכתוב בזוה"ק ,האר"י הקדוש ,שבט מוסר ,קב הישר ,ראשית
חכמה ,שכר ועו ש פרשת ויחי ,ועדויות למוות קלי י ועוד .כאשר
הגופה מובלת לקבורה ,לפ י ש טמ ת בבור ,היא מרחפת מלמעלה
ורואה את הגופה שלה ,ואת כל הא שים ששם .ברגע שמספידים
את האדם ,שעשתה עבירות חמורות ,ואומרים אפילו דבר אחד
לשבחו ,גדודים של מלאכי חבלה שורפים אותו עם לפידים של
אש ,וצועקים " -שקר ים  -הוא לא כזה" .לאחר שהגופה טמ ת
בבור ,ולפי גודל העבירות של אותו אדם ,מגיעים חשים
ועקרבים ,תולעים ושרצים למי יהם ומת פלים על הגופה,
שמרגישה את הכל כמו שהייתה בחיים .משך הזמן והכאב
והזוועה הזאת משכים לפי גודל העבירות .השלב הבא הוא
חיבוט הגבר .מעמיקים את הקבר לקומת אדם ,ומגיעים מלאכים
עם שרבטי אש ,ושואלים את ה שמה ,מה שמך? אם הוא רשע,
אם הוא עוכר ישראל שהחטיא את עם ישראל ,כמובן שהוא לא
יזכור את שמו .וכידוע ,השם הזה הוא השם של הקליפה שלו,
ואם הוא זכאי ות ים לו לדעת את השם .וכך ,מתחיל חיבוט
הקבר ,פשוט חובטים בו בכל הכח עם שרביטים של אש .אי אפשר
לדעת לכמה זמן .יכול להיות שבועות ,חודשים ,או יותר ,רח"ל.
הם מחליטים .עד שיזכור את שמו .ואחרי שזה גמר ,מובילים
את ה שמה בדרכים הידועות ,לבית דין הראשון.

תקס"ה( היה רבה של פר קפורט-דמיין ומתלמידי המגיד ממזריטש זי"ע .ודע
בכי וי בעל ה"הפלאה" על שם חיבורו .אחיו היה הצה"ק רבי שמואל שמעלקא
הורוויץ מ יקלשבורג זי"ע .תלמידו המפורסם היה הצה"ק רבי משה סופר
ה"חתם סופר זי"ע[] .ראו קובץ עלו ים כרך י"ח[.

 .1ספר חסידים  -שפסק שכל העובר על חרם כאילו עובר על כל
חמישה חומשי תורה.
 .2פסק ועד ארבע ארצות  -שקבע חרם ו ידוי מש י עולמות,
ועוד ,שגם המהרש"א זיע"א היה חבר בועד ארבע ארצות,
וחתם על כך.
 .3הצדיק הקדוש רבי יצחק אייזיק מקמר א זיע"א ]על שים
שהלכו מה שקורין רייפין )בגד לא צ וע( שלא היה חמור כמו הפאות של
היום[  -מחרימין ומ דין ומשמטין אותן ויחולו עליהם כל

הקללות והארורים בת "ך ,ולא יזכו לחיי העוה"ב וכו'.

1

דף  – 2עלון 100
בית דין :היית צריך לפעול גד הפאה  -כתשובת המשקל ,וכל מה
שיכולת לעשות .אבל לא פעלת דבר .כעת מאוחר מידי .בגללך
ובגלל א שים כמוך ,עם ישראל כ ס לתקופה של שואה וראה,
שבגלל שים עם פאות ,ובגלל שעוברים על הלכות חרם ,מאות
אלפי א שים מעם ישראל ,וילדים קט ים ,ותי וקות של בית רבן,
צריכים לשלם גם כן את המחיר הכבד ח"ו.
יע קי שאר ללא מילים ,רק עם בכיות הסטריות.
אב בית דין מ יף את ידו למעלה  -וכהרף עין המו ה מלאכי
חבלה על יע קי.
בית דין מתרוקן  -שקט ודממה .השם הבא בתור קרא.
מי יציל ו מיום הדין .מי יציל ו מיום התוכחה רח"ל .אותו הדבר
לגבי אשה  -ודי ה הרבה יותר חמור .ואותו דבר לגבי הורים
שהכשילו את כל צאצאיהם .כולם ישלמו את המחיר.
יהודים יקרים ,עד מתי? עד מתי? עד מתי יהיה ל ו זה למוקש -
הפאה הארורה? הגיע הזמן להגיד למשחית הרף! הגיע הזמן
שמידת הדין תכ יס את החרב ל ד ה.
בואו כול ו ,בכה להקב"ה ,ו בקש סליחה ורחמים ,ו זעק זעקה
גדולה ומרה שיחוס וירחם עלי ו ,ויגאל אות ו ברחמים ,ללא כל
הדי ים הקשים שהתחילו ועדיין מרחפים מעלי ו .אפשר עדיין
לפעול .אבל ,אי אפשר להיות כטובל ושרץ בידו .לכן ,קודם כל
צריך לבאר את הפאה ה כרית הארורה שרוצחת יום יום בעם
ישראל ,ואז וכל לבא לפ י הקב"ה ולבקש רחמים .תרחמו על
עצמכם על משפחותיכם ,על תי וקות של בית רבן שלא טעמו טעם
חטא ,ועל כל עם ישראל .הגיע הזמן .ובקרוב מאוד יהיה מאוחר
מידי .אין ישראל גאלין אלא בתשובה.

" .4צרור המור" על התורה  -חר"ם עולה כמ ין רמ"ח ש כ ס
בכל רמ"ח אבריו וכו'.
 .5הספה"ק "יסוד יוסף"  -העובר על חרם ,חשב כאילו עבר על
כל התורה ו ביאים.
 .6וכן פסק כ "ל "קב הישר".
 .7ספר "שער אשר"  -הגה"צ רבי רפאל אשר קובו  -ראש גולת
אריאל ,הרב הראשי של סלו יקי.
 .8ספר "משא מלך"  -הצה"ק רבי חיים פאלאג'י  -מביא את
החרם של מוהר"א קובו.
 .9ה"חסד לאברהם"  -הביא את החרם של ספר חסידים.
 .10ה"שדי חמד"  -הביא את החרם של בעל ה"הפלאה".
 .11חרם חמור בספר ישראל סבא  -ה הגות ה"בבא סאלי" -
הביא את החרם החמור של מוהר"א קובו בעל "שער אשר".
הרה"ק שמחה בו ים זיע"א האדמו"ר מאוטווצק שהזהיר כ50-
ש ה לפ י השואה כאשר החלה להתפשט פריצות של לבישת
"פעל" ]כעין חתיכת עור של כבש עם מעט צמר[ שה יחו אותה בקצה
המצח ,ואמר :דעו לכם שאם לא יעצרו פירצה זו ,יבוא יום
ויתחילו שים ללבוש פאות הדומות לשיער ,ואז יקום גוי וישמיד
את היהודים רח"ל.
שישה מיליון יהודים רצחו הי"ד .לכל יהודי יש דין ערבות .כל
ישראל ערבים זה לזה .אשה החובשת פאה היא ובעלה השותף
איתה עוברים כל רגע ורגע על תרי"ג מצוות .ולאחר מכן יש דין
ערבות דערבות על חמש עשרה מליון יהודים בעולם .אי אפשר
לתפוס את גודל החשבון שכל אחד שעבר על הלכות חרם יהיה
חייב.
ומה תע ו אחרי מאה עשרים ש ה בבית דין של מעלה? בשביל
מה שלחתם לעולם הזה? לעבור על כל התורה כולה? הרי כל מה
שהשקעתם ולמדתם הכל עבר לרשות הסטרא אחרא ]כמו שזעק
הגרא"מ שך זצ"ל[ .ועם איזה מצוות תעלו? לא יהיה לכם ,לא תורה,
ולא מצוות ,ולא ברכות ,ולא כלום ,רח"ל .וכל זה למה? בגלל
הפאה הארורה שהכ יסה את כולם לחרם!
על מה יש להתפלאות שמידת הדין כל כך מתוחה על עם ישראל
ועל כל מה שקורה בעולם ,שאם כל מי שעם פאה עובר על חרם
ועל כל חמישה חומשי תורה ,שזה מאות ומאות אלפי יהודים
בארץ ובעולם.
החמיצו לרב הו א ארבע מאות חביות יין )ברכות ה' (:אמרו לו
חבריו וכי חשוד קוב"ה שיעשה דין בלא דין??? וכעת ,גם כן ,אין
ל ו אלא להאשים את עצמי ו ולתקן את מעשי ו על ידי הורדת
ושריפת הפאה ה כרית ,ובזה להציל את עצמי ו ואת עם ישראל,
לפ י שיהיה מאוחר מידי.
כל אחד שידמיין את עצמו אחרי מאה עשרים ש ה כאשר יעמוד
בפחד ורא לפ י בית דין של מעלה.

]חלק מעלון מספר [45
]להסבר מפורט לגבי הפאה די ים והסברים על יהרג ואל יעבור ,גילוי עריות
שפיכות דמים ,ועבודה זרה ,וחרם החמור מהכל ,לקרוא עלו ים:
 ,68/69/70/71/92/97/98/99אפשר להשיג במספר טלפון.[052-7160124 :

 .1האישה מכשילה
)הסבר על  48מיליון(

אישה שמכשילה רק בן אדם אחד ב 11-דורות הבאים ,הורגת
שׁ ָיּ ְכלוּ להיוולד בתור ילדים
יותר מ 48-מיליון שמות קדושות ֶ
יהודים ,ובמקום זה ,כתוצאה משז"ל הפכו לשדין רוחין ,ולילין,
)זוהר וכתבי אריז"ל(.

והחשבון הוא כזה:
חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון ,לפי  5ילדים בממוצע
למשפחה .להכפיל ב 5-בכל דור.
לדוגמא :דור ראשון  ,5 = 5 X 1דור ש י  ,25 = 5 X 5וכן הלאה.
דור .7 - 15,625 .6 - 3,125 .5 - 625 .4 - 125 .3 - 25 .2 - 5 .1
- 78,125
48,828,125 .11 - 9,765,625 .10 - 1,953,125 .9 - 390,625 .8
 48,828,125שמות אבודות ֶשׁ ָיּ ְכלוּ לצאת מכל אחד ואחד
שהאישה הכשילה.
 .2איש ואשתו עם פאה
האיש ואשתו עם פאה ]היכן ש מצאים[ ש יהם עוברים בכל רגע ורגע
על יהרג ואל יעבור ,גילוי עריות ,שפיכות דמים ,ועבודה זרה.
והחשבון הוא כזה 60 :ש יות בדקה  60 דקות בשעה = 3,600
ש יות בשעה  3 שעות בממוצע ליום ) 10,800 = (3,600  3
 365ימים בש ה  3) 3,942,000מיליון ,תשע מאות וארבעים
ושתיים אלף( ,יהרג ואל יעבור בש ה אחת.
ב 50-ש ה יוצא  197) 197,100,000מיליון ו-מאה אלף( עברות של
יהרג ואל יעבור ב 50-ש ה .וזה רק על  3שעות ביום.
 .3מי שעובר על חרם עובר על חמישה חומשי תורה )ספר חסידים(
אישה עם פאה היא בחרם על ידי הרה"ק בעל ה'הפלאה' שיצא
יחד עם ש י בתי די ים וספר תורה בידם ,בחרם על חבישת
הפאה .חרם שאין לו התרה עולמית ,ע"פ  71פוסקים בש ת
תרכ"ו .וז"ל חכמת אדם )קע"ד( :חרם קשה מ ידוי ,ש ידוי פירושו
לשון הרחקה ,אבל חרם יש בו קללה שהרחיקוהו וגם קללוהו.
כמה פעמים עברתם אתה ואשתך על החרם?
החשבון הוא כזה 60 :דקות  24 שעות ביממה =  1,440פעמים
שעברתם על חמישה חומשי תורה  365 ימים בש ה = 525,000
 50 ש ה = ) 26,280,000עשרים ושישה מיליון ,מאתים ושמו ים
אלף( פעם עברתם על כל חמישה חומשי תורה  48 מיליון
)חשבון לעיל( יוצא  1) 1,261,440,000,000,000קוואדריליון,
מאתים שישים ואחד טריליארד ,ארבע מאות וארבעים ביליון(

בית דין :שמך יעקב ה קרא יע קי?
יע קי  -רועד :כן
בית דין :דלג על כל השאלות הרגילות מכיוון שבגלל כובד
העבירות שלך  -שום דבר כבר לא יכול לש ות כלום.
יע קי  -מגמגם :מה ,א י חסיד ,למדתי תורה ,עשיתי מצוות .זאת
תורה וזאת שכרה?
בית דין :שכר אתה רוצה? ירד המסך!
יורד מסך ע ק ליד בית דין ,ויע קי רואה את עצמו מסתובב
ברחוב עם אשתו עם פאה יפה וגולשת מחייך לכל כיוון.
בית דין :האם לא ידעת ,האם לא שמעת שאשה שלובשת פאה
היא בחרם? האם אתה יורד לעומק הדברים?
יע קי :כן .שמעתי וקראתי על זה מהעלו ים של האדמו"ר
מהאלמין ,אבל זה היה חרם של פעם .א י לא אשם על כל מי י
חוקים וחרמות וכל זה .סך הכל הייתי יהודי טוב ,שומר תורה
מצוות ,מה רוצים ממ י?
בית דין  -זועם מאוד :כ ראה שאתה יותר טיפש ממה שחשב ו
יע קי .אבל גם על טפשות משלמים ,האם אתה רואה את כל
המשחיתים שבראת?
יע קי מסתכל בפחד ורא ,ורואה מליו י משחיתים ,מפלצות,
שלא רואים את הסוף שלהם .כולם מסתכלים עליו בעי יים של
אש ,מחכים לאישור בית דין ,לרגע שיפול לידיים שלהם ,ל קום
ממ ו שהוא ברא אותם כך ,במקום להיות מלאכים לב ים
במחיצה העליו ה.
יע קי  -בבכיות וראות :אבל אשתי לא היתה שומעת לי.
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א( תרי"ג מצוות שכל אחד חייב על הש י   198ריבוא ריבואות =
.198,000,000
ב( ח' אלפים ריבואות = .8,000,000
ג( תי"ג ריבואות = .413,000,000
ד( שבעת אלפים ומאתיים בריתות =  7,200,000סה"כ ביחד
 600,003,550  626,200,000יהודים שעמדו במעמד הר סי י =
) 375,722,223,010,000,000שלוש מאות שבעים וחמישה
קוואדריליון ,שבע מאות עשרים ושתיים טריליארד ,מאתים
עשרים ושלושה ביליון ועשרה מיליון( .מצא שכל אחד מקבל
עליו ערבות של  60ריבוא ,בשביל חובות של חברו וכל אחד
מ 60-ריבוא הללו קיבל עליו בריתות  60ריבוא בשביל
ערבות תערבו אחיו על חבריהם ,וזה קיבל עליו אף
ערבות של ערבים  15 מיליון יהודים כעת בעולם =
) 5,635,833,345,150,000,000,000,000,000חמש וקטיליון ,שש
מאות שלושים וחמישה ספטיליון ,שמו ה מאות שלושים ושלושה
סקסטיליון ,שלוש מאות ארבעים וחמישה קווין טיליון ,מאה
וחמישים קוואדריליון(.
כמו כן להלן חלק מהעלון מספר  99ה קרא עבודת ה'  -מהי?
לכל יהודי יש דין ערבות )סוטה ל"ז ,ועיי"ש בתוס'( כל ישראל ערבים
זה לזה .אישה החובשת פאה ,ובעלה השותף איתה ,עוברים כל
רגע ורגע על כל תרי"ג מצוות.
דוגמה לחשבון של אדם אחד:
 60ש יות בדקה  60 דקות בשעה =  3,600ש יות בשעה 24 
שעות ביממה =  365  86,400ימים בש ה = 31,536,000
]שלושים ואחד מיליון ,חמש מאות שלושים ושישה אלף[ 50 
ש ה ]בממוצע[ = ] 1,576,000,000ביליון ,חמש מאות שבעים
וששה מיליון[  15 מיליון יהודים בעולם ]בערך[ מדין ערבות =
] 23,652,000,000,000,000עשרים ושלוש קוואדריליון ,ששה
מאות חמישים ושתיים טריליארד[.
ולאחר מכן יש ערבות דערבות ,שכל יהודי חייב על
כל יהודי שזה  23,652,000,000,000,000עשרים ושלוש
קוואדריליון ,ששה מאות חמישים ושתיים טריליארד 15 
מיליון =  354] 354,780,000,000,000,000,000קווי טיליון 780
קוואדריליון[.
ואלו הם מספר העבירות ,שכל אדם יכול היה להוכיח ולא
הוכיח ,חייב ,רח"ל .לעומת זאת ,ברגע שאדם כן הוכיח בכל
כוחו ,מעלה עליו הכתוב שכאילו הוכיח את כל העולם.
וכמו כן ,אם אומרים תוכחה ,ולא שומעים ,מקבלים את כל
המצוות של כולם.
לזכור מה שכתוב :כל עוד ה ר דולק אפשר עוד לתקן ,ה' הטוב
יהיה בעזר ו ש וכל כול ו כאיש אחד בלב אחד לעשות תשובה
לפ י אבי ו שבשמים ו זכה לראות את הגאולה השלמה בב"א.
ברוך ה' לעולם אמן ואמן ,יהי ה' מבורך לעולם אמן ואמן.
חובה מוסרית לכל אחד ללכת לרב או לאדמו"ר שלו ולהראות לו
את העלון הזה ,וזה יהיה גורם מכריע להצלת עם ישראל ,ובאם
לא תעשו זאת ,האם תוכלו לומר ידי ו לא שפכו את הדם הזה?
ובאם יש לכם יראת שמים ,ואכן תעשו זאת ,תקבלו שכר בשמים
כ גד כולם ,שהשכל א ושי לא יכול לתאר זאת )ספר חסידים(.
השי"ת יהיה בעזרכם ובעזרת עם ישראל ,ויגאל אות ו ברחמים,
וש זכה לצאת מגזירת המתיוו ים ולהיכ ס לקדושת המכבים!

שעברתם על כל חמישה חומשי תורה ב 50 -ש ה ,רח"ל .ובשביל
מה? פאה מתועבת ומשוקצת!
 .4אישה שמכשילה ברחוב ]כגון ב י ברק וירושלים ,וכו'[
אישה שמסתובבת ברחוב או באירועים בפריצות של פאה ולבוש
לא צ וע מכשילה לדוגמא 1,000 :גברים ליום .מכל שז"ל
ומחשבות אסורות הולכות לאיבוד ]ב 11-דורות הבאים[ ,יותר מ48-
מיליון שמות אבודות .והחשבון הוא כזה:
 48מיליון  1,000 גברים שהכשילה ליום = 48) 48,000,000,000
ביליון( פשות שהרגה ביום אחד  בממוצע  300ימים בש ה
 1) 1,440,000,000,000טריליארד ,ארבע מאות וארבעים ביליון( 
 60ש ה יוצא = ) 86,400,000,000,000שמו ים וששה טריליארד,
ארבע מאות ביליון( פשות שהאישה הזאת הרגה במשך חייה.
 .5מורות במוסדות חרדיים
מורה מהווה דוגמה לתלמידות שלה ,בכל הגילאים .אם
התלמידות רואות את המורה שלהם חובשת פאה ולובשת בגדים
קצרים וצרים ,הם יחשבו שזה בסדר כביכול להיראות כך ,וגם
הם ילכו בעקבותיה .והחשבון הוא כזה 25 :ב ות בכיתה בממוצע
 48 מיליון )לפי חישוב של  11דורות הבאים( ) 1,200,000,000ביליון
ומאתיים מיליון( שמות אבודות .המורה הזאת עוברת על יהרג
ואל יעבור כל רגע ורגע 3,600 .בשעה  5 שעות לימוד = 18,000
יהרג ואל יעבור על כל יום לימודים .והיות וכל התפילות של
הב ות הולכות לעבודה זרה )שהתפללו גד פאה( 450,000 = 25 
פעם יהרג ואל יעבור .במשך ש ה של ממוצע  280יום  450,000
) 128,250,000 = 280מאה עשרים ושמו ה מיליון ,מאתיים
וחמישים אלף( יהרג ואל יעבור בש ה .ביחד:
+ 1,200,000,000
128,250,000
) 1,328,250,000ביליון ,שלוש מאות עשרים ושמו ה מיליון(
עבירות על שמות אבודות של ייהרג ואל יעבור  40 ש ה שהיא
מורה =  53) ,53,130,000,000ביליון 130 ,מיליון( שמות שהרגה
במשך  40ש ה כשלימדה כמורה.
 .6דין ערבות )גמרא ותוס' סוטה ל"ז(:
 ...דריש לקיש סובר דכל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו
הכתוב כאילו עשאו ,ש אמר )לך לך י"ב ,ה'( ואת ה פש אשר עשו
בחרן ,כי הוא בגדר מצוה גדולה ,כמאמר הגמרא )ס הדרין ל"ז (.כל
המקיים פש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם
מלא ,וכמבואר ברש"י שם.
ובא ר' אלעזר ואמר ,כאילו עשאן לדברי תורה ,ש אמר ושמרתם
את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם .היי ו ,דלא רק שיש בזה
מצוה של הצלת פש מישראל ,כי אם הוא מחויב על פי תורה
ללמוד ולקרב את חבירו לקדושה מטעם ערבות ,כמ"ש ושמרתם
את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם .וכמ"ש בתוס' שם,
דלר"ש בן יהודה קבל עליו כל אחד מישראל לתרי"ג מצות קצ"ח
ריבוא ריבואות וח' אלפים ריבואות ותי"ג ריבואות ושבע אלפים
ומאתים בריתות לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמישים
וחמש מאות בשביל ערבותן אם יעברו עליהן ,ולרבי אליבא דרבי
שמעון ששים ריבוא פעמים ושלשת אלפים ותק "ה פעמים חשבון
זה בריתות קיבלו עליהן ,ע"כ .ובפרט שהמצוה הזאת של ערבות
וגעת לע ין שאחד מוציא את חבירו בכמה מצוות ,בתקיעת
שופר ,קריאת המגילה ,ברכת המזון ועוד.
ולכן ,אם לא שים לב לקרב את אחי ו ב י ישראל בה חת
תפילין ,שמירת שבת טהרת המשפחה וכיו"ב ,הרי בודאי אשר
מטעם ערבות ה ה בבוא עת הפקודה יגיע ל ו על זה עו ש גדול
ח"ו .כאלו א ו בעצמי ו לא ה ח ו תפילין וחילל ו את השבת ח"ו.
ולפי זה ,אף האדם השלם יכול להיות אשר לעתיד לבוא ידו ו
אותו על זה שלא ה יח תפילין וכו' ,וכאשר ישאל בתמיה ,מ ין לי
האיסורים הללו וחף א י מהפשעים האלה ,ישיבו לו :האם לא
ידעת כי כל ישראל חברים וערבים זה לזה ,ואתה עמדת מרחוק
ולא ראית להושיעם בה חת תפילין ,שמירת השבת ,טהרת
המשפחה ,וכיוצא בזה ,ועל כן בא לקבל די ך כיאתה לך.
והחשבון הוא כזה] :ראה הסבר לעיל[:

העלו ים יוצאים בלשון הקודש ,בא גלית ,צרפתית ,ספרדית ,ועוד
]

[

קח גם אתה שותפות בהפצת הצ יעות בעולם ,ותזכו להבטחת
הזוהר הקדוש שמזכי הרבים יזכו לב ים צדיקים וכו'  -יתן
לשלם ישר לדפוס ,קו השותפות054-8505928 ,052-7160124 :

הרב שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין
בית שמש ,ארץ הקודש

3

דף  – 4עלון 100

4

