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 -עלון מספר  – 99זאת ח וכה תשפ"ב

עבודת השם יתברך  -מה היא?
מסר חשוב לאדמו"רים ,רב ים ,ראשי ומחזיקי
כוללים ,ומזכי הרבים!
יאים
תּוֹרה וּ ְ ִב ִ
ָ
חוּמ ֵשׁי
ְ
עוֹבר ַעל ֲח ִמ ָשּׁה
ֵ
עוֹבר ֵח ֶרם ְכּ ִאלּוּ הוּא
ָה ֵ
תּוֹרה ְו ִסיּוּם ָכּל ֵס ֶפר
חוּמ ֵשׁי ָ
)ת חומא וישב ב'(ֶ ,שׁ ַעל ֵכּן ִסיּוּם ֲח ִמ ָשּׁה ְ
ימ ְט ִר ָיּא רמ"ח.
יאים ֵה ָמּה ֵגּ ַ
ִמ ְנּ ִב ִ
מוּריםְ ,ו ַה ְגּ ֵז ָרה
סּוּרים ֲח ִ
עוֹבר ֵח ֶרם ל ֹא ִי ָנּ ֶקה ֵמ ֳע ָ ִשׁים ְו ִי ִ
וּב ַו ַדּאי ָה ֵ
ְ
פוּכה
ימה ְשׁ ָ
עוֹבר ַעל ֵח ֶרםָ ,יב ֹא ָע ָליו ֵח ָ
ָר ָעה ֶשׁ ִנּ ְג ַזר ְל ִמי ֶשׁ ֵ
ְבּ ַא ְכ ָז ִריּוּתְ ,ואוֹתוֹ ַה ַבּ ִית ֲא ֶשׁר בּוֹ ַה ֲע ָב ַרת ֵח ֶרם סוֹפוֹ ִל ְהיוֹת ָח ֵרב
יצ ָלן.
יוֹשׁב ַר ֲח ָמ ָ א ִל ְ
ְו ָשׁ ֵמם ֵמ ֵאין ֵ

יהודים יקרים ,כול ו רואים ושומעים את כל מה שקורה בארץ
ובעולם .עם ישראל מצא כעת בסכ ה גדולה ,כמו שלא הייתה
מימות עולם.
הכל עדיין מושקט פחות או יותר ,אבל אלפי מודעות ָה ֵא ֶבל
שמודבקות בכל רחבי הארץ צועקות בעד עצמן.
ועדיין ,הקדוש ברוך הוא מחזיק ברסן ,מאריך אפו ומחכה .אולי
בין .אולי חזור בתשובה.
כעת ,כאשר הכל לפ י פיצוץ  -מלחמת עולם שלישית ,מלחמת גוג
ומגוג ,וכוכב השביט שבדרך  -זה הזמן לפעול ,ול סות לשדד
מערכות .אין כוחם של ישראל אלא בפיהם .תולעת יעקב .א ח ו
מצאים כבר בתוך שואה ,שכבר התחילה.
החפץ חיים זי"ע אמר שמלחמת עולם ש ייה הייתה כמו משחק
ילדים ,לעומת מה שעתיד להיות .וא ח ו עדיין יושבים שא ים,
ראה הכל בסדר!
א ח ו צריכים לבכות ולהתפלל להשם יתברך שיציל אות ו .אבל
כיצד השם יתברך יסכים לבטל גזרות ,לשמוע את תפילותי ו
ולהשקיט את מידת הדין ,כאשר א ח ו הולכים ח"ו גד התורה
הקדושה.
ברוך השם ,יש ם הרבה ארגו י חסד בעם ישראל ,הרבה רב ים
ופעילים שעובדים למען מטרות חסד שו ות .הכל חשוב ומבורך.
אבל לצערי ו ,אין הרבה טעם בכלום ,כאשר חלק גדול מעם
ישראל הולכות עדיין עם הפאה המתועבת על הראש ,ועוברים על
החרם ועל איסורי החרם שיש על הפאה ה כרית ,וכתוצאה מכך
כל העובר על החרם כאילו עובר על חמשה חומשי תורה
ו ביאים ,ועל מצוות ל"ת )פירוש קדמון על ספר חסידים ,צרור

הפאה  -היא כרית .יתרה מזאת החמיר רבי ו מאד ב שים
ההולכות עם פאה כרית .רבי ו ראה בזה איסור מוחלט ,ואף
צביעות ורמאות .הוא אסר על ה שים לצאת אפילו בפאה חלקית,
ואמר" :כל אשה הלובשת פאה כרית ואפילו רק חצי פאה,
מכי ה לעצמה חומר הסקה שבו ישרפו אותה בגהי ם".
והביא בספר גם את ה"שדי חמד" )פרק תשיעי( וזה לשו ו:
...והודעתי להם אשר דברו רב ן קדישי מוסר השכל על זה ,הם
אמרו כי עון זה גורם מגפה לעולם .כי מגפ"ה ר"ת מ'פ י ג'ילוי
פ'את ה' שים .גם שער אשה במספר קטן כ"א ,כמספר קטן של
מגפה עם הכולל .וגורם יוקר השער  -אותיות שער .ומביא רעש
בעולם  -אותיות שער ,ובעלה שיש בידו למחות ביד אשתו ואי ו
מוחה קרא רשע ,אותיות שער .ושער באשה ערוה ר"ת שב"ע,
לרמוז שתרד לשבע מדרגות גהי ם ש פל בהם אבשלום
ש תגאה בשערו] ...וראה בשו"ת "חקל יצחק"  -כ"ק האדמו"ר
מספי קא זצוק"ל[.

המור ,ספר יסוד יוסף וקב הישר(.

ועוד הגדתי להם מעשה רב בעיר גדולה שאלו יקי יע"א
בש ת כת"ר .שראו רב י העיר ובראשם הרב הגדול
מוהר"א קובו בעל ספר שער אשר ,שהתחילו קצתם
לפרוץ גדר בע ין גילוי שער אשה ושי וי לבושיהן ,שהם
גורמים לגלות כל הראש או לכל הפחות קצת משערות
ראשיהן ,ועל זה לבשו בגדי ק את ה' צבאות ,והסכימו
לאסור איסר את לבוש הבו"ז ה "ל ,ועשו הסכמתם
בחרם גמור ובגזרת ח"ש ,ובאו על החתום כל חכמי
ורב ן וגם מטובי העיר ,שלא לש ות כלל לא בע ין המלבושים ולא
בגילוי שער ,ואפילו קצת מחוץ לצמתן ,ואשר יעשה בזדון ולבבו
פו ה היום באמרו כי אין איסור בזה ,הרי הוא מופרש ומובדל
מעדת ישראל ,ומין ואפיקורוס הוא ,ולא יאבה ה' סלוח לו וכו'
עייש"ב.
וזוהי תוכחת מגולה שעל כל רב בית הכ סת ,שכו ה ,עיר,
אדמו"ר ,ראש ישיבה ,משגיח ,ובעל השפעה ,צריך ללמד את כל
ב י קהילתו ושומעי לקחו את הלכות החרם לבל ילכדו בחרם
החמור כמו חרם עכן )שו"ת רדב"ז ח"ג( .ראה רבי ו בחיי שמות )כ ,ז'(,
ובמדרש פרקי דרבי אליעזר )פרק לח( ...גדול כח החרם מ ין ,מעכן,
שהרי עכן מעל מחרם ומתו עליו שלושים וששה צדיקים ש אמר
)יהושע ז' ,ה'( ...אמר הקב"ה ליהושע חטא ישראל...
ברגע ש"הספר חסידים" פסק שכל העובר על חרם כאילו שעובר
על כל חמישה חומשי תורה ,ועל כל תרי"ג מצוות ,ולא קיים
בחיים חיותו אפילו מצוה אחת ,האם שאר עוד על מה לדבר?
כתב הגר"מ שטר בוך )תשובות וה הגות ח"ו סי' כ"ב( ,מכ"ק האדמו"ר
מהרי"ד מבעלזא זצ"ל שאמר שפריצות זו אביזרייהו דגילוי
עריות ,שיהרג ואל יעבור )ועי' בתשובות וה הגות סי' ר"ס ועוד(.
מחות י כ"ק מרן אדמו"ר מויז יץ זי"ע אמר" :שווה לי לעשות
את כל הכי וס ,אפילו אם לא אפעל ,אלא שאישה אחת תסיר את
הפאה"!
ולא לחי ם צעק מחות י מרן הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב
זי"ע" :עדיף שהבעל יגזור את פאותיו ואת זק ו ]כמובן באופן שמותר
עפ"י ההלכה[ מאשר שהאישה תלך בפאה כרית".
כאשר הודיעו לכ"ק האדמו"ר מלעלוב זי"ע שרוצים לבוא אליו
לחתום על כרוז שעשה מרן ה"בית ישראל" זי"ע גד חבישת
הפאה ,שמח מאוד ואמר" :זו הפעם הראשו ה שא י כל כך רוצה
לחתום על כרוז כדי שהילדים וה כדים שלי יידעו שא י גד

החפץ חיים זי"ע כתב ,שכאשר יוצאים למלחמה,
צריכים להשתמש ב שק המתוחכם ביותר.
כך ברוח יות ,גדולי ופוסקי הדורות ,הם שהתוו ל ו את
הדרך כיצד ל צח במלחמה הגדולה הזאת גד הס"מ
]היצר הרע[ שהוא האויב הכי הגדול ,יותר מכל חילות
העולם ,והמלחמה של ו היא גדו .ראו להלן:
מי שם בחרם את האישה עם הפאה?
א .אישה חרדית עם פאה  -היא בחרם של בעל ה"הפלאה"
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 -
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[.

ב .בעל "שולחן הטהור" כותב בחריפות גדולה וז"ל :ו שים
ההולכין במה שקורין רייפין ]בגד לא צ וע[  -מחרמין ומ דין
ומשמתין אותן...
ומי שעובר על החרם ,עובר על כל איסורי החרם החמורים עפ"י
גדולי ומ היגי ישראל] .פירוט בעלו ים קודמים .[68/69/70/92/97
ג .ספר חסידים .ד .פירוש קדמון על הספר חסידים .ה .ספר
"צרור המור" .ו .פסק "ועד ארבע הארצות" .ז .ה"חסד
לאברהם" .ח .יסוד יוסף .ט .קב הישר .י .ספר "ישראל סבא".
)פרק ט"ז(

תּוֹרה ִאם
"כּל ָה ֲע ֵברוֹת ֶשׁ ַבּ ָ
יתא ַבּ ֵסּ ֶפר סוֹד ָה ָר ִזים ְו ֶזה ְלשׁוֹ וָֹ :
ִא ָ
אוֹתם ֵא ִל ָיּהוּ ַה ָנּ ִביא ָזכוּר ַלטּוֹבֲ ,א ָבל ִמי
ָע ַבר ָא ָדם ַבּ ֵסּ ֶתר ל ֹא ְי ַג ֶלּה ָ
"ה ֵנּה ָא ֹ ִכי
)מ ְל ָא ִכי ג ,כג( ִ
א ַמר ַ
וּמ ַג ֶלּהֶ ,שׁ ֶנּ ֱ
עוֹבר ַעל ֵח ֶרם הוּא ַמ ְכ ִריז ְ
ֶשׁ ֵ
יתי ָכּל ָה ָא ֶרץ
"ו ִה ֵכּ ִ
שׁוֹל ַח ָל ֶכם ֶאת ֵא ִל ָיּהוּ ַה ָנּ ִביא" ְוגוֹ'ְ ,ו ָס ִמי ֵליהּ ְ
ֵ
ֵח ֶרם".
יאים:
תּוֹרה ְו ִד ְב ֵרי ַה ְנּ ִב ִ
עוֹבר ַעל ַה ֵח ֶרםְ ֶ ,ח ָשׁב ְכּ ִאלּוּ ָע ַבר ַעל ָכּל ַה ָ
ָה ֵ
דוּע ִל ְפ ֵ י ַה ֵשּׁם ִי ְת ָבּ ַר ָבּרוּ הוּאִ ,מ ָכּל
ְו ָה ִע ְ ָיןִ ,כּי ַאף ֶשׁ ַה ֹכּל ָגּלוּי ְו ָי ַ
וּמ ַפ ְר ֵסם ֶאת
ָמקוֹם ֵאין ַה ָדּ ָבר ְמ ֻפ ְר ָסם ַעד ֶשׁ ָבּא ֵא ִל ָיּהוּ ָזכוּר ַלטּוֹב ְ
ימהִ ,כּי ֶזה
בּוּשׁה ְו ַה ְכּ ִל ָ
ֶה ָעוֹן ָבּ ַר ִבּים ַבּ ֲא ֵס ַפת ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,ו ַר ָבּה ִתּ ְה ֶיה ַה ָ
1
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הפאה" .וחתם ביחד עם עוד  11אדמו"רים ורב ים שחתמו גד
הפאה ]ראו הכרוז בעלון מס' .[74
ואמר כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא זצוק"ל כש שאל על ידי כ"ק
האדמו"ר רבי חמן כה א מספי קא זצוק"ל ,על שידוך ,שהכלה
רוצה ללכת עם מטפחת ,ומרן היה מדקדק על יחוס ,ואמר כאן,
שאם הכלה תלך עם מטפחת זה היחוס הכי גדול!
לכן ,המלחמה כעת חייבת להתרכז על הפאה ה כרית ,ולבער
אותה מעם ישראל בכל מחיר .זאת העבודה .וזה צו השעה!
אין שום זיכוי הרבים היכול להשתוות לזיכוי הרבים של ביעור
הפאה ה כרית.
כל אברך הלומד תורה אשר יש לו שיעורים קבועים בתורה אפילו
שמשקיע שעות רבות בלימוד תורה ובספרי חסידות ,אבל לא
לומד את כל הלכות חרם כהלכתם שיש על הפאה ה כרית ]בשביל

יש ם א שים שלא למדו את האיסור וחומרת החרם ,לכן לא
משתפים פעולה לצאת גד הפאה ה כרית .ומי שיודע ולא פועל
בע יין יתבעו אותו בבית דין של מעלה על זה ,ומי יכול לשער את
עומק הדין.
פעיל עסקן בשם עמוס קיבל התקף לב ,פטר ,ועלה למעלה] .א ח ו
מדלגים על כל תהליכי הקבורה וחיבוט הקבר  -שיכול לקחת גם חודשים וש ים
לפעמים ,רח"ל[.

בית דין :שמך עמוס?
עמוס ] רעש[ :כן.
בית דין :שאת ו תת באמו ה? קבעת עיתים לתורה? ציפית
לישועה?
עמוס ]בביטחון[ :כן ,בוודאי.
בית דין :בואו בדוק את הבוודאי שלך .מה היה עיסקך?
עמוס ]בגאוה[ :א י הייתי פעיל לזיכוי הרבים ,הפצתי חומר על
צ יעות ופרשת השבוע ,בכל מי י בתי כ סיות ,ובתי ספר .וברוך
השם היו תוצאות! אפילו שמעתי על כמה ב ות שהאריכו קצת
את החצאית .גם כן הייתי מקבל תרומות להמשך הפעילות שלי.
בית דין :האם שמעת וקראת על כל הפעילות הגדולה של כ"ק
האדמו"ר מהאלמין שליט"א ,גד הפאה ה כרית?
עמוס :כן ,שמעתי וגם קראתי .הכל על הפאה ,שהיא פריצות
ומתקרובת עבודה זרה ,והאישה בחרם החמור ,ועוד.
בית דין :וזה לא דיבר אליך? זה לא ראה לך חשוב?
עמוס :בוודאי שכן .אבל יש לי פעילות משלי לזיכוי הרבים.
בית דין :בוא תראה מה שהיית יכול לפעול ,ואיך שהיית יכול
להשפיע למען הצלת עם ישראל ,אם היית משתף פעולה עם
האדמו"ר מהאלמין ,וכמו כן תראה לאיזה זקים ,הרס ,וחורבן
גרמת.
בית דין :ירד המסך עם תרגום מחשבות ורגשות ,שמראה
מתחילת זמן פעילות זיכוי הרבים של עמוס.
המסך מראה את עמוס מסתובב פה ושם ,מחלק דפים על פרשת
השבוע ,וצ יעות  -שצריך לכפתר את הכפתור העליון ולהאריך את
החצאית .עמוס חושב ומרגיש שהוא צדיק גדול.
בית דין :כעת תראה מה שהיה ביכולתך לעשות ולפעול באם היית
משתף פעולה עם האדמו"ר בזיכוי הרבים!
כעת המסך מראה איך שעמוס עובד עם האדמו"ר מהאלמין ,רץ
ומגייס כספים ,ומעביר אותם ישר לדפוס  -מדפיסים עשרות אלפי
עלו ים עם הסברים על איסור הפאה ,והחרם החמור שחל על
האישה החובשת פאה ,ומפיצים את הכל בכל רחבי הארץ .זה
עושה הדים ורעש גדול ,בחצרות החסידויות ,בבתי מדרשות
ובבתים פרטיים ,וכתוצאה מכך לפחות  85%מה שים הורידו את
הפאות.
בית דין :כיון שלא פעלת כך ,כעת תראה לאיזה זקים ושואה
גרמת עם האפטיות וגאוה סרוחה שלך ,כאשר חשבת שאתה
החכם הגדול ,שיודע מה הכי טוב!
והמסך מראה שים מסתובבות עם פאות ברחוב ,שמכשילות
גברים ובחורים רבים שהסתכלו עליהם .מראים שים מתפללות
עם פאות .מורות עם פאות מעבירות שיעורים לתלמידות במיגוון
כיתות שו ות ]ש ות ות דוגמא לב ות שילכו עם פאות וכל הברכות והתפילות
הם לבטלה[ ,מראים את הבעל ,האברך ,עושה קידוש מול אישתו עם
פאה ]בעלי שו"ע פוסקים שברכה כ גד שיער הפאה זה ברכה לבטלה[,
אברכים לומדים בכולל וה שים שלהם מכשילות את הרבים עם
הפאות.
עמוס ]שואל בתימהון[ :ו ,אז מה? הכל כרגיל!
בית דין ]בזעם[ :הכל כרגיל? תסתובב לאחוריך!!!
עמוס מסתובב ו שטף בזיעה קרה .כל גופו מתחיל לרעוד כמו עלה
ידף ברוח .מתקדמים לעברו מיליו י משחיתים  -זאבי טרף עם
עי יים של אש ,פת ים מרקדים ומלאכי חבלה שו ים בדמויות
מפלצתיות .כולם מתקדמים לעברו לבלעו חיים.
עמוס ]פולט צווחה היסטרית לעבר בית דין[ :ל-מ-ה?
בית דין :עוצרים את המזיקים ,והם שארים עומדים במרחק מה
מעמוס.
בית דין :כל מלאכי החבלה האלה בראו מהרהורים של גברים
ובחורים שהסתכלו על שים עם פאות.
בית דין פתאום מתמלא בשדין ,רוחין ולילין ,עם צעקות ושריקות
מקפיאות דם.
בית דין :אלה שמות ש בראו משז"ל ,בגלל הפאה ,במקום
להיוולד ילדים יהודים צדיקים לעבודת השם יתברך.
בית דין :ממשיך להתמלאות .כעת באו אלפי ואלפים שמות של
גברים שים וטף שמתו ו קטעו באיבם מהמחלה הידועה
וממחלות שו ות כתוצאה מהפאה ה כרית .כולם באו בקול רעש
גדול ,עם צרחות וצעקות זעם " -הוא היה יכול להציל אות ו ,אבל
לא היה איכפת לו!"

לדעת את כל הלכות חרם כהלכתם צריך לקרוא את כל העלו ים שהוצא ו על
הלכות חרם שהם מלוקטים מפוסקים גדולי עולם שפסקו על הלכות חרם
מדורות קודמים עד היום הזה[ וכל רגע שלומד משהו אחר לפ י שיודע

את כל מה שכתבו הפוסקים ,מקבל עו ש על שלא למד הלכות
חרם וצ יעות] .ראה פירוט בעלון מס' .[100
וכן מוטלת חובה על כל אישה ללמוד גם כן היטב את ה ושא ,יתן
לראות בעלו ים של ו שמדברים על הלכות חרם וצ יעות לביעור
הפאה ה כרית ,מכיוון שאם לא ילמדו את זה יעלו אחרי  120ש ה
לשמים ריקים מכל תורה ומצות ,ואם כך מדוע ירדו בכלל
לעולם? הרי לא פעלו שום דבר ,וכל רגע ורגע עברו על כל התרי"ג
מצות )כמבואר בפירוש קדמון על ספר חסידים ,צרור המור ,ספר יסוד יוסף
וקב הישר( מכיוון שהכל הולך לסטרא אחרא ]הגרא"מ שך[.
כתוצאה מכך כל הילדים וה כדים לקחו דוגמא מהאמא הזאת
והמשיכו את דרכה לחבוש פאה .ויוצא מזה שהיא תהיה אחראית
על כל הדורות אחריה שהכשילה ,והיא תצטרך לשלם בכף הקלע
וגהי ום עבור כולם רח"ל] .יש ו סיפור של מוות קלי י של הרב ית
ליכט שטיין שבו היא מספרת על אישה ש כ סה לגהי ום לעשר ש ים על זה
שלבשה מטפחת שמתחתיה ראו את הפו י של פאה ,והיא הייתה שארת שם
בגיהי ום ,לולי הורידו את הפאה לעילוי שמתה ולזכותה .וזה רק על פו י[.

כל אדם הפעיל באירגו י חסד שו ים ,בעל השפעה ,מעמד וממון,
כל אדם שיודע לתרגם עלו ים לשפות שו ות כגון א גלית,
צרפתית ,ספרדית ,וכו' ,כל מי שיכול להדפיס ולהפיץ עלו ים על
הפאה או שיכול לדבר בבתי כ סיות ,הרצאות וכו' ,מוטלת עליו
החובה והאחריות לפעול ולעשות כל שביכולתו להצלת עם
ישראל ,ולבטל את חרון אף השם על ידי ביעור הפאה ה כרית
הטמאה ,השליחה ה אמ ה של הס"מ ]יצר הרע[.
אחריות עצומה מוטלת על הכתפיים של כל האדמו"רים והרב ים
בעלי קהילות וחסידויות ,מכיוון שיש ביכולתם את הכוח והבמה
להשפיע על אלפי חסידיהם ,להוריד את הפאה .כל האדמו"רים
המפורסמים של החסידויות השו ות ,חשבים למ היגים של עם
ישראל .המילה שלהם מתקבלת ללא עוררין .ולכן ,לפי הכוחות
שלהם ומה שהם פועלים ומה שיכלו לפעול ,כך יהיה חשבו ם
בשמים .לכן ,צו השעה שיצאו בקול קורא גדול וחזק גד הפאה!
וכמו כן מוטלת החובה על כל האדמו"רים ורב ים להגיד לכל
ראשי הכוללים שהם צריכים להורות לכל האברכים ללמוד את
חומרת החרם כפי שמופיע בספרים ובעלו ים שמדברים על
הלכות חרם וצ יעות ,מכיוון שאם לא יהיה כך ,כל התורה שלהם
עוברת לסטרא אחרא כמו שזעק הגרא"מ שך זצ"ל ,שכל התורה
בסכ ה אם שות אברכים הולכות בפריצות ,צריך לסגור את כל
הכוללים ,אין שום קדושה ושום סייעתא דשמיא לתורה הזאת!
מה שווה התורה של הבעל? הרי כל התורה שלו הולכת לסטרא
אחרא! ]בכ ס בתשכ"ח[.
יש ם א שים בעלי ממון שמחזיקים כוללים ,ובאמת מתכוו ים
לשם שמים ,אבל לצערי ו הרב ,הם לא יקבלו שום שכר כל עוד
שהאברכים ילמדו בטומאה ,ולא רק זה אלא יע ישו אותם מן
השמים על זה שהחזיקו אברכים בכוללים שעוברים על איסורי
החרם החמורים שיש בפאה ועל הפריצות.
ולכן כל בעלי מחזיקי התורה שרוצים לקבל חזרה את שכרם על
החזקת התורה חייבים להת ות ת אי שעל האברכים ללמוד
לפחות חצי שעה כל יום בספרים ובעלו ים שמדברים על הלכות
חרם וצ יעות ,לביעור הפאה ה כרית ,ורק בת אי הזה תמשיכו
לתמוך בתורה] .ומפעל הזוהר העולמי המו הג על ידי כ"ק האדמו"ר

מהאלמין שליט"א יכול לספק לכולם ספרים ,שבתוכם מקובצים כל העלו ים
המדברים על הלכות חרם וצ יעות בחי ם ,מי שמעו יין שיתקשר לטלפון:
.[052-7160124

חייבים לגייס את כל הכוחות ומשאבים שרק אפשר ,אך ורק
בשביל המטרה הזאת .אין ל ו הרבה זמן .הקדוש ברוך הוא
מאותת ל ו כבר הרבה זמן.
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הארץ חסיד .ועל הגבאים האלו כבר יבא כ"ק מרן אדמו"ר
מצא ז זי"ע.
וכתב הגר"א ,אם אומרים תוכחה ,ולא שומעים ,מקבלים את כל
המצוות של כולם.

עמוס ]מגמגם ורועד[ :מה זה? רק עשיתי מצוות לזיכוי הרבים ,למה
זה מגיע לי?
בית דין :אתה ידעת .אתה שמעת .אבל אתה זלזלת .חשבת
שאתה חכם גדול .לקחת תרומות ,ועשית עם הכסף מה שרצית.
לא עשית את הדבר ה כון! ולכן אתה שותף לכל החורבן הזה
שראית כאן.
עמוס ]מתח ן בבכי היסטרי[ :בבקשה ,תת ו לי עוד הזדמ ות .לא
ידעתי .לא הב תי עד כמה שזה חמור .א י מבטיח לפעול בכל כוחי
למען ביעור הפאה הזאת .התכוו תי לטובה .תת ו לי עוד
הזדמ ות .א י מבטיח לעבוד בכל כוחי ולעשות קידוש השם .א א.
בבקשה.
בית דין :מתלחשים ומתווכחים בי יהם ,בזמן ש ראה לעמוס כמו
צח.
בית דין החליט לתת לך זמן קצוב לראות אם תעמוד בדיבורך.
אתה תהיה במעקב ,והיה אם תקיים את הבטחתך תוכל להמשיך
לחיות כרגיל ,אבל אם לא ,תעלה שוב למשפט חמור של בית דין,
ראה הוזהרת.
עמוס ]בבכי ורעדה[ :תודה .תודה לכם .א י מבטיח לא לאכזב.
עמוס שלח חזרה לעולם השפל אל תוך גופו .אחרי זמן של
התאוששות הוא קם במרץ לקיים את הבטחתו לבית דין.
וכתוצאה מכל מה שעבר עליו ,עמוס התחזק מאוד ביראת שמים
ומצוות ,והפך לאחד הפעילים החשובים ביותר בזיכוי הרבים
לגבי הפאה ה כרית .עמוס זכה!

כל אחד שכואב את כל הצרות והאסו ות שבאות על עם ישראל!
כל אחד שרוצה לעצור את השואה שהתחילה!
כל אחד שרוצה שעם ישראל יגאל ברחמים!
כל אחד שיש לו יראת השם ואהבת עם ישראל לא יעלים עין,
ויצטרף למלחמה הגדולה הזאת ,מלחמה גד הס"מ .מלחמה
שהיא על החיים או על המוות ח"ו .אשרי מי שיבין ויפעל תיכף
ומיד!

א .וזה יש לומר שכוו ת הפסוק שאמר אלה הדברים וכו' היי ו
שה' ציוה שלא יתחברו עם הערב רב בשום פעם ,ועל ידי זה
יהיה ראויים לב ות משכן ,כי ישראל בעצמם קדושים ,אך
הערב רב כל חסדי' דעבדי לגרמי' עבדו ,כ ראה בעליל,
שהרב ים והחסידים והבעלי בתים שבדור המה בעוו ותי ו
הרבים רובן מערב רב ורוצים לשׂרור על הציבור ,וכל
מעשיהם רק לגרמיה לקבל כבוד וממון ,ולכן אין להתחבר
רק עם עובדים באמת שמוסרים פשם לה' לא לקבל שום
תועלת לעצמם )דברי חיים השמטות פרשת ויקהל(.
ב .כבר כתב כן גם האריז"ל עד דורו שרוב הדור הוא מהערב רב
 א ן מה ע ין אבתריה בדור זה  -מי יודע אם שאר אחוזאחד שומרי תורה ומצוות ומאמי ים כראוי.
ג .וכתב בדברי חיים על המועדים בסוף הספר השמטה לפרשת
ויקהל שדבר שם הרבה להזהר שלא להתחבר עם הערב רב,
וכתב באמצע וז"ל :כ ראה בעליל ,שהרב ים והחסידים
והבעלי בתים שבדור המה בעוו ותי ו הרבים מערב רב] .ראה

]תיאורי בית דין של מעלה הוצא מספרים שכר ועו ש ]ו"ח[ ,ומהזוהר הקדוש,
ועוד[.

כתוב בספר הגן ,שכל אדם צריך לתת מעשר לא רק מכספו ,אלא
גם מזמ ו .מעשר של שעתיים ו 40-דקות בכל יום ,ובאם הוא לא
יקיים את זה ,הוא יצא חייב בדי ו.
מעשר ,בין בממון או בזמן ,צריך לתת ולהשקיע רק בעלו ים
ספרים וחוברות שמוציא מפעל הזוהר העולמי ,גד הפאה
ה כרית ,שמפרטים את החומרה שבחבישת הפאה ,למען הצלת
עם ישראל .אפשר להציל מיליו י יהודים אם יהיה מספיק כוח
אדם ומשאבים להדפסת והפצת כל החומר הזה בכל רחבי הארץ.
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 Xדקות בשעה =  3,600ש יות בשעה 24 X
שעות ביממה =  365 X 86,400ימים בש ה = ] 31,536,000שלושים
ואחד מיליון ,חמש מאות שלושים ושישה אלף[  50 Xש ה ]בממוצע[ =
] 1,576,000,000ביליון ,חמש מאות שבעים וששה מיליון[  15 Xמיליון
יהודים בעולם ]בערך[ מדין ערבות = 23,652,000,000,000,000

ד.

ה.

]עשרים 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 Xמיליון =
 354] 354,780,000,000,000,000,000קווי טיליון  780קוואדריליון[ 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.
דבר מע יין ומפליא ששמעתי ,שהחסידים שלהם טוע ים שעד
שלא תגידו לתלמידים ולחסידים שלכם שיש חרם על הפאה ,וכל
האיסורים הכלולים בה ]שהזכר ו לעיל[ לא יורידו את הפאות .זאת
אומרת שהם לוקחים את כל האחריות הגדולה הזאת עליהם] .ראו

ו.

ז.
ח.

ותלמדו ספרי שכר ועו ש חמשה כרכים ,ותשמעו בקו שומרי החומות:
 072-3372978הדרשות על שכר ועו ש[.

ט.

האמת היא שהתגלה ל ו שהרבה אדמורים לא קבלו את מה
שא ח ו שלח ו להם ,מכיון שיש להם גבאים מאוד חכמים "שהם
יודעים יותר טוב מהאדמו"ר מה טוב ומה לא ,וכמו כן הם יכולים
להחליט החלטות גורליות בשביל עם ישראל רח"ל ,וכתוצאה מכך
הם מביאים את השואה שא ח ו כבר בתוכה ,מכיון שהאדמו"ר
היה יכול לפעול ולהוריד את הפאות שעשרות אלפי חסידים ובכך
להשקיט את מידת הדין המתוחה מעלי ו.
זאת אומרת שהאדמו"ר הוא לא המ היג והוא לא עומד בראש
החסידיות אלא הגבאי העם הארץ עומד בראש החסידות שלו.
והוא מוביל את כל החסידים עם כל עם הארציות שלו לשמד הכי
הגדול ,שעוד לא היה מימות דור המבול רח"ל.
לכן העצה היעוצה היא :שכל אחד שמקבל את העלון הזה יביא
את זה תיכף לרב ואדמו"ר שלו ,שיראה את החרמות החמורות
שהבא ו משמו ה גדולי עולם ,וזה היסוד לדעת אם א ח ו יהודים
או לא ,אם א ח ו מקיימים את מצוות ה' או לא ,ועל זה אמר
במש ה )אבות ב' ה'( הוא היה אומר ,אין בור ירא חטא ,ולא עם

י.
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ספרי הערב רב והמסתעף  -הדור האחרון מ"ג חלקים[.

ומי שרוצה להבין את הסוגיה של הערב רב שיתקשר לקו
שומרי החומות ) 072-3372978שלוחה  (32וישמע  139שיעורים
על הערב רב .איך שאמר קדוש ישראל  -הגאון מויל א זי"ע,
אם לא תיקן מידותיו  -למה לו חיים? היום הכל בעבור בצע
כסף ,מידות מושחתות ביותר.
ועל ידי ש לחם גד עמלק ,שהם רב י הערב רב ,ומבואר
בזוה"ק שהמשיח לא יבוא עד שהקב"ה בעצמו יהרוג את
הערב רב )תקו י זוהר( ,ויהי"ר ש זכה בקרוב ממש לגאולה
שלמה בב"א.
לכן כדאי שכול ו יקח מוסר מהדברים ה וראים שקרא ו
מהזוה"ק וכתבי האריז"ל ועוד ,ו תקן את אורחותי ו ,ו שוב
בתשובה שלמה לאבי ו שבשמים ,ביחוד כעת בתקופה
הגורלית הזאת ,וא ח ו רואים איזה גזירות וראות שהתחילו
מש ה שעברה ועדיין ממשיכות ומתעצמות.
וכעת א ח ו בתוך שואה ממש ,וצריך רק להסתכל ולראות
את כל אלפי מודעות האבל חדשים לבקרים ,שרק מראה ל ו
באיזה מצב א ח ו מצאים.
וכן צפויה בקרוב מלחמת עולם שלישית שהחפץ חיים זי"ע
אמר :שמלחמת עולם הש יה היא כמו משחק ילדים לעומת
השואה של מלחמת עולם השלישית.
שׁוֹל ַח ָל ֶכם ֶאת ֵא ִל ָיּהוּ ַה ָנּ ִביא" ְוגוֹ',
ֵ
ְבּ ַמ ְל ָא ִכי )ג ,כג(ִ " :ה ֵנּה ָא ֹ ִכי
יתי ָכּל ָה ָא ֶרץ ֵח ֶרם" .העו ש של חרם הוא
ְו ָס ִמי ֵליהּ " ְו ִה ֵכּ ִ
עו ש ורא ואיום ,וכתוצאה מזה יוצא ,שלא קיימ ו שום
מצוה כל ימי חיי ו ,וכאילו עבר ו על-פי ספר חסידים על
חמשה חומשי תורה .האם אפשר לתקן את כל הימים
והש ים הללו ששחת ו? ]ראו פירוט בעלו ים מס'.[68/69/70/92/94 :
כל אחד יזכור מה שכתב האברב אל מה קרא יראי ה'
וחושבי שמו :באברב אל :מלאכי )פרק ג' טז( ובמדרש רות )ה,
יד( אמר רבי יצחק כשאדם עושה מצוה יעשה אותה בלב
שמח ,אלו היה יודע ראובן שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו
)בראשית לז ,כא( וישמע ראובן ויצילהו מידם ,בכתפו היה טוע ו
ומוליכו אצל אביו ,אילו היה יודע אהרן שהקדוש ברוך הוא
מכתיב עליו )שמות ד ,יד( וגם ה ה הוא יוצא לקראתך וראך
ושמח בלבו ,בתופים ומחולות היה יוצא ,אילו היה יודע בעז
שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו ויצבט לה קלי ,עגלים
פטומים היה מאכילה ,רבי כהן ורבי יהושע דסכ ין בשם רבי
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יהושע בן לוי ,לשעבר אדם עושה מצוה ביא כותבה ,ועכשיו
כשאחד עושה מצוה מי כותבה? אליהו ומלך המשיח והקדוש
ברוך הוא חותם על ידם ש אמר אז דברו יראי ה' איש אל
רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב בספר זכרון לפ יו .וכן היא גם
כן בויקרא רבה .ולא רצו בזה שספר הזכרון ה כתב לפ יו
יתברך מלך המשיח ואליהו היו הכותבים עליו ,אלא שעל
ידם יהיה הגמול לכל אחד על פי מעשיו אם לחיים בזמן
קבוץ הגליות על ידי מלך המשיח ,ואם למתים ביום התחייה
על יד אליהו ,ולכן יחסו להם הכתיבה כפי כוו ת הע יין,
ואמר שבזמן ההוא יהיה ליראי ה' וחושבי שמו שכר גדול
לפ יו יתברך ,עכ"ל .וכמו קריאת מתתיהו הזקן מי לה' אלי!
כך א ו קוראים את יראי ה' וחושבי שמו להאיר את עם
ישראל שיפ ו את ביתם מעבודה זרה וטומאת היוו ים ,והם
ִי ָכּ ְתבוּ ְבּ ִס ְפ ֵרי השם יתברך ְבּתוֹר ַה ְמּ ַכ ִבּים ַה ֳח ָד ִשׁים ,שהצילו
את עם ישראל ,והביאו את הגאולה אמן.
יא .חלה חובה מוסרית על כל 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?
יב .ובאם יש לכם יראת שמים ,וכן תעשו זאת ,תקבלו שכר
בשמים כ גד כולם שהשכל א ושי לא יכול לתאר זאת )ספר

א( בואו ו יקח מוסר מכ"ק האדמו"ר מבעלזא וכ"ק
האדמו"ר מצא ז שליט"א שכל ש ה הם אומרים
דרשות חזקות ומוסר גד הפאה ה כרית והצ יעות,
וכתוצאה מכך עשרות שים צדק יות מורידות תיכף
ומיד את הפאה.
ב( כ"ק האדמו"ר מקרעטש יף מקרית גת זצוק"ל מסר
דרשה חזקה לפ י פטירתו גד הפאה ה כרית ואמר לכל
חסידיו להוריד את הפאות ,והם שמעו לו ובתוך ערב
אחד כולם הורידו את הפאות.
ג( כ"ק אדמו"ר מדארג שליט"א מב י ברק ,לאחר ש תן
דרשה חוצבת להבות אש גד הפאה ,ואמר לחסידיו על
הפאה שזה עבודה זרה ,כל החסידים הורידו את
הפאות.
ד( הגה"צ הרב דן סגל שליט"א ,לאחר ש תן דרשה חזקה
גד העבודה זרה שיש בפאות ו תן הוראה לקרוב
לאלפיים מתלמידיו להוריד את הפאה ה כרית ,וכולם
עשו זאת .מכאן א ח ו רואים את כוח השפעה הגדול
שיש לאדמו"רים ורב ים וראשי ישיבות שיש להם על
ההתלמידים ועל הקהילות שלהם ,ואם יש להם את
הרצון הם יוכלו לפעול ,ויהיה להם סייעתא דשמיא,
ולכן שום תירוץ לא יתקבל בשמים והחובה מוטלת
עליהם להילחם את המלחמה הזאת בכל כוחם ,ולא
סתם ת ו להם כוחות מן השמים ל הל קהילות מתחת
ידם ,אלא בשביל להדריכם ולהציל את עם ישראל.
וכגודל השכר כן גודל העו ש.
ה( ומה אמר ומה דבר שכעת התגלו שכל גדולי הדורות
פסקו על החרם החמור? האם א ח ו יכולים להשאר
שא ים?
ו( מעל  250גדולי הדור אדמו"רים ורב ים ,שחתמו גד
הפאה ה כרית ] יתן לקבל רשימה[ .וכל רב או אדמו"ר
שרוצה להצטרף לחתימות בקול קורא ,שיצור קשר
ו גיע לכבודו לצורך החתימה ] .א לתאם בטל' .[052-7160124

חסידים(.

יג .ידוע ל ו שהרבה אדמורים וצדיקים בכלל לא מגיע להם
הדברי תוכחה אלו ,מפ י הקליפות והקוצים הסובבים אותם,
שׁוּע ִלים ְק ַט ִנּים ְמ ַח ְבּ ִלים ְכּ ָר ִמים )שיר
ָ
כדברי חז"ל על הפסוק
השירים ב' טו( .הבעש"ט הקדוש זי"ע אמר שמשיח צדק ו
בזכות א שים פשוטים .על כן א ח ו מבקשים שכל יהודי
באשר הוא ,כשאומר גוט שבת לרבי שלו ,או לראש ישיבה
שלו ,או לרב השכו ה ,שיתן להם ביד את העלו ים האלו ]או
שישים בסט דר שלהם[ וכך יזכה לכל המצוות של כל החסידים
והמתפללים בבית המדרש.
יד .אוי ל ו ממידת הדין )שערי תשובה שער שלישי(
אמרו רבותי ו על הפסוק )יחזקאל ט' ,ד'(" :והתוית תו על
מצחות הא שים ה א חים וה א קים וגו'" ,אמרה מידת
הדין' :אף על פי שהללו צדיקים גמורים וקיימו את התורה,
היה להם למחות ולא מיחו' .אמר הקדוש ברוך הוא' :גלוי
וידוע לפ י ,שאם הם מוחים ,לא היו מקבלים מהם' .אמרה
מידת הדין' :רבו ו של עולם ,אם לפ יך גלוי ,הם לא ידעו
האם ישמעו העם לקולם ואם יחדלו' .וציוה השם יתברך
אחרי כן )שם ו'(" :וממקדשי תחלו" - ,הם הצדיקים
המקודשים ,ש ע שו על שלא מיחו.
טו .אחריות לעבירות של אחרים )שערי תשובה(
צטווי ו לבער את הרע מקרב ו ,ש אמר )דברים י"ג ,ו'(" :ובערת
הרע מקרבך" .אמרו רבותי ו )שבת "ד( :כל מי שיכול למחות
בא שי ביתו ,ולא מיחה ,תפס בעוון א שי ביתו .בא שי
עירו ,תפס על עוון א שי עירו .בכל העולם כולו ,תפס על כל
העולם כולו ,ש אמר )ויקרא כ"ו ,ל"ז(" :וכשלו איש באחיו",
ודרשו חז"ל )ס הדרין "ז( :איש בעוון אחיו ,ואמרו :כל ישראל
ערבים זה לזה.
טז .הצלת פש )ש י לוחות הברית פר' קדושים(
)ויקרא י"ט ט"ז(" :לא תעמוד על דם רעך" .טעם המצווה ,לפי
שכל ישראל ערבים זה לזה ,ואם תחייב ו בהצלת הגוף  -כל
שכן בהצלת ה פש ,שאם ירא ו עובר עבירה ,שמאבד את
עולמו  -יצילהו כדין טובע ב הר.
יז .החטאים קראים על שמו )פלא יועץ  -ר' אליעזר פאפו(
אדם צדיק עלול ,בלכתו לעולם הבא ,למצוא ש כתבים על
שמו עוו ות ופשעים אשר לא פעל .הוא ישתומם ויאמר:
ריבו ו של עולם ,מי ילד לי את אלה? הרי כל יגיעי היה שלא
ימצא בי עוון? כל שכן חטאים חמורים כאלה אשר לא עלו על
לבי! ואז ישיבו לו :אמת שאתה לא פעלת אוון ,אבל אלו הן
חטאי הציבור והיחיד אשר ראית ולא מחית ,והם קראים
על שמך.

.ב :.חלה על כל אחד חובה מוסרית 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(.

הקב"ה יהיה בעזרי ו ויאמר די לצרותי ו ויגאל ו ברחמים
גמורים ,ו זכה כול ו לרקוד בבית מקדשי ו בשמחת עולם.
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

לזכות אביטל די ה בת דליה להצלחה בכל הע יי ים ולזיווג הגון בקרוב ממש ,ולכל הברכות והישועות לאביהו בן אביטל די ה שיחיו
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