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99עלון  – 1דף 

 
  

  
  מה היא? -עבודת השם יתברך 

, ראשי ומחזיקי רים, רבנים"מסר חשוב לאדמו

  !ומזכי הרבים כוללים,
  

  

יהודים יקרים, כולנו רואים ושומעים את כל מה שקורה בארץ 
ובעולם. עם ישראל נמצא כעת בסכנה גדולה, כמו שלא הייתה 

  מימות עולם.
ל  ב  א  ֶ   הכל עדיין מושקט פחות או יותר, אבל אלפי מודעות ה   ֵ  ָ                                               

  רחבי הארץ צועקות בעד עצמן.שמודבקות בכל 
ועדיין, הקדוש ברוך הוא מחזיק ברסן, מאריך אפו ומחכה. אולי 

  נבין. אולי נחזור בתשובה.
מלחמת עולם שלישית, מלחמת גוג  -  כעת, כאשר הכל לפני פיצוץ

זה הזמן לפעול, ולנסות לשדד  -  ומגוג, וכוכב השביט שבדרך
. אנחנו תולעת יעקבאין כוחם של ישראל אלא בפיהם. מערכות. 

  .נמצאים כבר בתוך שואה, שכבר התחילה
החפץ חיים זי"ע אמר שמלחמת עולם שנייה הייתה כמו משחק 

, , לעומת מה שעתיד להיות. ואנחנו עדיין יושבים שאנניםילדים
  הכל בסדר! נראה

אנחנו צריכים לבכות ולהתפלל להשם יתברך שיציל אותנו. אבל 
לבטל גזרות, לשמוע את תפילותינו כיצד השם יתברך יסכים 

ולהשקיט את מידת הדין, כאשר אנחנו הולכים ח"ו נגד התורה 
  .הקדושה

ברוך השם, ישנם הרבה ארגוני חסד בעם ישראל, הרבה רבנים 
 ופעילים שעובדים למען מטרות חסד שונות. הכל חשוב ומבורך.

עם מ חלק גדולאבל לצערינו, אין הרבה טעם בכלום, כאשר 
ועוברים על  עדיין עם הפאה המתועבת על הראש, ותל הולכישרא

וכתוצאה מכך  החרם ועל איסורי החרם שיש על הפאה הנכרית,
כל העובר על החרם כאילו עובר על חמשה חומשי תורה 

(פירוש קדמון על ספר חסידים, צרור  ל"ת ונביאים, ועל מצוות
  המור, ספר יסוד יוסף וקב הישר).

, שכאשר יוצאים למלחמה, זי"ע כתב החפץ חיים
  .ביותרהמתוחכם צריכים להשתמש בנשק 

התוו לנו את שהם כך ברוחניות, גדולי ופוסקי הדורות, 
 נגד הס"מהגדולה הזאת הדרך כיצד לנצח במלחמה 

יותר מכל חילות  ,שהוא האויב הכי הגדול [היצר הרע]
  ראו להלן: א נגדו.יוהמלחמה שלנו ה ,העולם

  האישה עם הפאה?מי שם בחרם את 
של בעל ה"הפלאה"  היא בחרם -שה חרדית עם פאה יאא. 

שיצא הוא ושני בתי דינים בכרוז עם ספר תורה, ושמו בחרם כל 
אישה שתלבש פאה נכרית, בגלל גודל המכשלה. ואין לחרם הזה 

גדולי ישראל, ובראשם ה"דברי  71שום התרה! כמו שפסקו 
ין שעושה חרם, הוא בעל חיים" זי"ע, בשנת תרכ"ו, שכל בית ד

 -  תצ"א( פנחס הלוי איש הורוויץ[הצה"ק רבי תוקף עד סוף כל הדורות. 
זי"ע. נודע  המגיד ממזריטשדמיין ומתלמידי - היה רבה של פרנקפורט )תקס"ה
שמואל שמעלקא על שם חיבורו. אחיו היה הצה"ק רבי  בעל ה"הפלאה"בכינוי 

 משה סופרזי"ע. תלמידו המפורסם היה הצה"ק רבי  הורוויץ מניקלשבורג
  [ראו קובץ עלונים כרך י"ח]. ].זי"עה"חתם סופר 

ב. בעל "שולחן הטהור" כותב בחריפות גדולה וז"ל: ונשים 
מחרמין ומנדין  -  [בגד לא צנוע]ההולכין במה שקורין רייפין 

  ...ומשמתין אותן
החמורים עפ"י ומי שעובר על החרם, עובר על כל איסורי החרם 

  ]. 68/69/70/92/97[פירוט בעלונים קודמים  גדולי ומנהיגי ישראל.
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) 

ים  ז  ר  ר סֹוד ה  פ  ּס  א ּב  ית  ִ    א  ָ  ָ        ֶ  ֵ  ַ    ָ ם  ִ  ה א  ּתֹור  ּב  רֹות ׁש  ע ב  ל ה  ז ה ל ׁשֹונֹו: "ּכ  ַ    ָ   ִ  ו   ֶ      ֵ  ֲ  ָ    ָ         ְ    ֶ  ְ
ר  ב  ַ   ע  םָ  ד  ָ  א  י  ָ  ל מ  ב  יא ז כּור ל ּטֹוב, א  ּנ ב  ּי הּו ה  ל  ם א  ה אֹות  ג ּל  ר ל א י  ת  ּס  ָ    ִ  ּב   ֲ       ַ      ָ     ִ  ָ  ַ     ָ  ִ  ֵ   ָ      ֶ  ַ  ְ   ֹ     ֶ  ֵ  ַ

ר  מ  ּנ א  ה, ׁש  ג ּל  יז ּומ  ר  כ  ם הּוא מ  ר  ל ח  ר ע  עֹוב  ַ   ׁש   ֱ  ֶ  ֶ     ֶ  ַ ְ     ִ  ְ  ַ       ֶ  ֵ    ַ    ֵ י ג, כג) ֶ    כ  א  ל  ִ          (מ   ָ  ְ  ַ י   נ כ  ּנ ה א  ִ   "ה   ֹ  ָ    ֵ ִ  
ל   ת א  ח  ל כ ם א  ֵ  ִ ׁשֹול     ֶ    ֶ  ָ   ַ  ֵ ץ    ר  א  ל ה  י ּכ  ית  ּכ  ה  יּה "ו  י ל  מ  ס  גֹו', ו  יא" ו  ּנ ב  ָ  ֶ  ּי הּו ה   ָ    ָ   ִ   ֵ ִ  ְ      ֵ    ִ  ָ  ְ       ְ      ִ  ָ  ַ     ָ

ם". ר    ֵ  ֶ   ח 
ים:  יא  ב  ּנ  י ה  ר  ב  ד  ה ו  ּתֹור  ל ה  ל ּכ  ר ע  ב  ּלּו ע  א  ב ּכ  ׁש  ם, נ ח  ר  ח  ל ה  ר ע  עֹוב  ִ   ִ    ה   ְ  ַ   ֵ  ְ ִ  ְ  ָ    ַ    ָ    ַ    ַ  ָ    ִ  ְ    ָ ְ  ֶ    ֶ  ֵ  ַ    ַ    ֵ    ָ

רּו הּו ר  ּב  ּב  ם י ת  ּׁש  נ י ה  פ  י דּוע  ל  ּכ ל ּג לּוי ו  ה  ף ׁש  י א  י ן, ּכ  נ  ע  ה  ָ       ו    ַ  ָ ְ  ִ    ֵ  ַ    ֵ  ְ  ִ   ַ    ָ  ְ      ָ    ֹ  ַ  ֶ    ַ    ִ     ָ  ְ  ִ  ָ ל ְ  ּכ  ָ   א, מ  ִ    
ת  ם א  ס  פ ר  ּי הּו ז כּור ל ּטֹוב ּומ  ל  א א  ּב  ד ׁש  ם ע  ס  פ ר  ר מ  ב  ּד  ין ה  קֹום א  ֶ   מ     ֵ ְ  ַ ְ       ַ      ָ     ָ  ִ  ֵ    ָ  ֶ    ַ    ָ ְ  ֻ ְ    ָ  ָ  ַ     ֵ      ָ
י ז ה  ה, ּכ  ימ  ל  ּכ  ה  ה ו  ּבּוׁש  י ה ה  ה  ה ּת  ּב  ר  ל, ו  א  ר  ת י ׂש  פ  ס  א  ים ּב  ּב  ר  ֹון ּב  ע  ֶ   ה     ִ     ָ   ִ  ְ  ַ  ְ    ָ    ַ    ֶ ְ ִ    ָ ַ  ְ     ֵ ָ ְ  ִ    ַ  ֵ  ֲ  ַ     ִ ַ  ָ     ָ  ֶ

י ּתֹור   ׁש  ה חּומ  ּׁש  מ  ל ח  ר ע  ּלּו הּוא עֹוב  א  ם ּכ  ר  ר ח  עֹוב  ֵ      ָ ה  ְ      ָ ִ  ֲ    ַ    ֵ          ִ  ְ   ֶ  ֵ    ֵ ים ָ    יא  ִ   ִ   ה ּונ ב   ְ    
פ ר (תנחומא וישב ב'),  ל ס  ּיּום ּכ  ס  ה ו  י ּתֹור  ׁש  ה חּומ  ּׁש  מ  ּיּום ח  ן ס  ל ּכ  ע  ֶ   ׁש   ֵ    ָ     ִ  ְ   ָ      ֵ ְ      ָ ִ  ֲ     ִ    ֵ    ַ  ֶ

ּי א רמ"ח. ר  ט  ה ּג ימ  ּמ  ים ה  יא  ּנ ב  ָ        מ  ִ ְ  ַ   ֵ    ָ  ֵ    ִ   ִ  ְ ִ   
ה  ר  ז  ּג  ה  ים, ו  מּור  ים ח  י ּסּור  ים ו  ע נ ׁש  ה מ  ּנ ק  ם ל א י  ר  ר ח  עֹוב  אי ה  ּד  ו  ֵ  ָ  ּוב   ְ  ַ  ְ     ִ    ֲ    ִ    ִ  ְ    ִ  ָ  ֳ  ֵ    ֶ  ָ  ִ   ֹ    ֶ  ֵ    ֵ    ָ     ַ  ַ  ְ  

י  ר ל מ  ז  ג  ּנ  ה ׁש  ע  ְ  ִ  ר     ַ  ְ  ִ  ֶ    ָ פּוכ ה  ָ ה ׁש  ימ  יו ח  ל  ם, י ב א ע  ר  ל ח  ר ע  עֹוב  ָ   ׁש    ְ    ָ   ֵ     ָ  ָ   ֹ   ָ    ֶ  ֵ    ַ    ֵ    ֶ
ב  ר  יֹות ח  ה  ם סֹופֹו ל  ר  ת ח  ר  ע ב  ר ּבֹו ה  ׁש  י ת א  ּב  אֹותֹו ה  ּיּות, ו  ר  ז  כ  א  ָ  ֵ  ּב      ְ  ִ        ֶ  ֵ   ַ  ָ  ֲ  ַ       ֶ  ֲ    ִ  ַ  ַ       ְ      ִ  ָ  ְ  ַ  ְ

ן. ל  יצ  נ א ל  מ  ח  ב ר  ין יֹוׁש  א  ם מ  מ  ׁש  ָ   ו   ְ   ִ    ָ  ָ  ֲ ַ    ֵ       ֵ  ֵ    ֵ  ָ  ְ  
  

היא נכרית. יתרה מזאת החמיר רבינו מאד בנשים  -הפאה 
ההולכות עם פאה נכרית. רבינו ראה בזה איסור מוחלט, ואף 
צביעות ורמאות. הוא אסר על הנשים לצאת אפילו בפאה חלקית, 

"כל אשה הלובשת פאה נכרית ואפילו רק חצי פאה, ואמר: 
  מכינה לעצמה חומר הסקה שבו ישרפו אותה בגהינם".

 וזה לשונו:(פרק תשיעי)  ה"שדי חמד"והביא בספר גם את 
והודעתי להם אשר דברו רבנן קדישי מוסר השכל על זה, הם ...

'ילוי ג'פני מכי מגפ"ה ר"ת  עון זה גורם מגפה לעולם.אמרו כי 
קטן של 'נשים. גם שער אשה במספר קטן כ"א, כמספר ה'את פ

 רעשומביא  שער.אותיות  -  השערמגפה עם הכולל. וגורם יוקר 
ובעלה שיש בידו למחות ביד אשתו ואינו  שער,אותיות  - בעולם 

 שב"ע,רוה ר"ת עאשה בער שו שער.אותיות  רשע,מוחה נקרא 
לרמוז שתרד לשבע מדרגות גהינם שנפל בהם אבשלום 

כ"ק האדמו"ר  -[וראה בשו"ת "חקל יצחק"  ...שנתגאה בשערו
  מספינקא זצוק"ל].

ועוד הגדתי להם מעשה רב בעיר גדולה שאלוניקי יע"א 
בשנת כת"ר. שראו רבני העיר ובראשם הרב הגדול 

שהתחילו קצתם  מוהר"א קובו בעל ספר שער אשר,
לפרוץ גדר בענין גילוי שער אשה ושינוי לבושיהן, שהם 

ת גורמים לגלות כל הראש או לכל הפחות קצת משערו
ראשיהן, ועל זה לבשו בגדי קנאת ה' צבאות, והסכימו 
לאסור איסר את לבוש הבו"ז הנ"ל, ועשו הסכמתם 

כל חכמי ובאו על החתום  בחרם גמור ובגזרת נח"ש,
וגם מטובי העיר, שלא לשנות כלל לא בענין המלבושים ולא  ורבנן

ואפילו קצת מחוץ לצמתן, ואשר יעשה בזדון ולבבו בגילוי שער, 
ה היום באמרו כי אין איסור בזה, הרי הוא מופרש ומובדל פונ

מעדת ישראל, ומין ואפיקורוס הוא, ולא יאבה ה' סלוח לו וכו' 
  עייש"ב.

  

וזוהי תוכחת מגולה שעל כל רב בית הכנסת, שכונה, עיר, 
אדמו"ר, ראש ישיבה, משגיח, ובעל השפעה, צריך ללמד את כל 

החרם לבל ילכדו בחרם בני קהילתו ושומעי לקחו את הלכות 
(כ, ז'), ראה רבינו בחיי שמות (שו"ת רדב"ז ח"ג).  החמור כמו חרם עכן

גדול כח החרם מנין, מעכן, (פרק לח)... ובמדרש פרקי דרבי אליעזר 
שהרי עכן מעל מחרם ומתו עליו שלושים וששה צדיקים שנאמר 

  אמר הקב"ה ליהושע חטא ישראל...(יהושע ז', ה')... 
  

ספר חסידים" פסק שכל העובר על חרם כאילו שעובר "השברגע 
ועל כל תרי"ג מצוות, ולא קיים על כל חמישה חומשי תורה, 
  האם נשאר עוד על מה לדבר?בחיים חיותו אפילו מצוה אחת, 

  

האדמו"ר מכ"ק  ,(תשובות והנהגות ח"ו סי' כ"ב) הגר"מ שטרנבוךכתב 
דגילוי  אביזרייהושפריצות זו זצ"ל שאמר  מהרי"ד מבעלזא

  .(ועי' בתשובות והנהגות סי' ר"ס ועוד)ל יעבור אשיהרג ו ,עריות
זי"ע אמר: "שווה לי לעשות  אדמו"ר מויזניץמחותני כ"ק מרן 

את כל הכינוס, אפילו אם לא אפעל, אלא שאישה אחת תסיר את 
  הפאה"!

 משה מרדכי מלעלובמרן הרה"ק רבי ולא לחינם צעק מחותני 
[כמובן באופן שמותר  שהבעל יגזור את פאותיו ואת זקנו עדיף": זי"ע

 ."שה תלך בפאה נכריתימאשר שהא עפ"י ההלכה]
זי"ע שרוצים לבוא אליו  האדמו"ר מלעלובכאשר הודיעו לכ"ק 

זי"ע נגד חבישת  ה"בית ישראל"לחתום על כרוז שעשה מרן 
זו הפעם הראשונה שאני כל כך רוצה "הפאה, שמח מאוד ואמר: 

דעו שאני נגד יי שלי כדי שהילדים והנכדים על כרוז לחתום

 זאת חנוכה תשפ"ב – 99עלון מספר  - 

 בס"ד
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99עלון  – 2דף 

אדמו"רים ורבנים שחתמו נגד  11עוד  יחד עםוחתם ב ".הפאה
  .]74 מס' בעלוןהכרוז [ראו  הפאה

זצוק"ל כשנשאל על ידי כ"ק  מרן האדמו"ר מבעלזאואמר כ"ק 
זצוק"ל, על שידוך, שהכלה  האדמו"ר רבי נחמן כהנא מספינקא

ת, ומרן היה מדקדק על יחוס, ואמר כאן, רוצה ללכת עם מטפח
  שאם הכלה תלך עם מטפחת זה היחוס הכי גדול!

לכן, המלחמה כעת חייבת להתרכז על הפאה הנכרית, ולבער 
  אותה מעם ישראל בכל מחיר. זאת העבודה. וזה צו השעה!

אין שום זיכוי הרבים היכול להשתוות לזיכוי הרבים של ביעור 
  .הפאה הנכרית

כל אברך הלומד תורה אשר יש לו שיעורים קבועים בתורה אפילו 
שמשקיע שעות רבות בלימוד תורה ובספרי חסידות, אבל לא 

[בשביל הלכות חרם כהלכתם שיש על הפאה הנכרית כל לומד את 
לדעת את כל הלכות חרם כהלכתם צריך לקרוא את כל העלונים שהוצאנו על 

דולי עולם שפסקו על הלכות חרם הלכות חרם שהם מלוקטים מפוסקים ג
משהו אחר לפני שיודע וכל רגע שלומד מדורות קודמים עד היום הזה] 

את כל מה שכתבו הפוסקים, מקבל עונש על שלא למד הלכות 
  ].100[ראה פירוט בעלון מס' חרם וצניעות. 

  

וכן מוטלת חובה על כל אישה ללמוד גם כן היטב את הנושא, ניתן 
נו שמדברים על הלכות חרם וצניעות לביעור לראות בעלונים של

שנה  120הפאה הנכרית, מכיוון שאם לא ילמדו את זה יעלו אחרי 
לשמים ריקים מכל תורה ומצות, ואם כך מדוע ירדו בכלל 
לעולם? הרי לא פעלו שום דבר, וכל רגע ורגע עברו על כל התרי"ג 

ספר יסוד יוסף  (כמבואר בפירוש קדמון על ספר חסידים, צרור המור,מצות 
  [הגרא"מ שך]. מכיוון שהכל הולך לסטרא אחרא וקב הישר) 

  

כתוצאה מכך כל הילדים והנכדים לקחו דוגמא מהאמא הזאת 
והמשיכו את דרכה לחבוש פאה. ויוצא מזה שהיא תהיה אחראית 
על כל הדורות אחריה שהכשילה, והיא תצטרך לשלם בכף הקלע 

סיפור של מוות קליני של הרבנית [ישנו וגהינום עבור כולם רח"ל. 
ליכטנשטיין שבו היא מספרת על אישה שנכנסה לגהינום לעשר שנים על זה 
שלבשה מטפחת שמתחתיה ראו את הפוני של פאה, והיא הייתה נשארת שם 

  בגיהינום, לולי הורידו את הפאה לעילוי נשמתה ולזכותה. וזה רק על פוני].
בעל השפעה, מעמד וממון,  אדם הפעיל באירגוני חסד שונים,כל 

כל אדם שיודע לתרגם עלונים לשפות שונות כגון אנגלית, 
צרפתית, ספרדית, וכו', כל מי שיכול להדפיס ולהפיץ עלונים על 
הפאה או שיכול לדבר בבתי כנסיות, הרצאות וכו', מוטלת עליו 
החובה והאחריות לפעול ולעשות כל שביכולתו להצלת עם 

ביעור הפאה הנכרית  ל ידיון אף השם עישראל, ולבטל את חר
  .[יצר הרע] הטמאה, השליחה הנאמנה של הס"מ

  

רבנים הרים ו"אחריות עצומה מוטלת על הכתפיים של כל האדמו
במה הון שיש ביכולתם את הכוח וובעלי קהילות וחסידויות, מכי

רים "ם, להוריד את הפאה. כל האדמוהלהשפיע על אלפי חסידי
ם של עם ישונות, נחשבים למנהיגהחסידויות ההמפורסמים של 

ישראל. המילה שלהם מתקבלת ללא עוררין. ולכן, לפי הכוחות 
יהיה חשבונם  ךשלהם ומה שהם פועלים ומה שיכלו לפעול, כ

  נגד הפאה! השעה שיצאו בקול קורא גדול וחזק בשמים. לכן, צו
וכמו כן מוטלת החובה על כל האדמו"רים ורבנים להגיד לכל 

שי הכוללים שהם צריכים להורות לכל האברכים ללמוד את רא
חומרת החרם כפי שמופיע בספרים ובעלונים שמדברים על 
הלכות חרם וצניעות, מכיוון שאם לא יהיה כך, כל התורה שלהם 

שכל התורה  הגרא"מ שך זצ"ל,עוברת לסטרא אחרא כמו שזעק 
ת כל בסכנה אם נשות אברכים הולכות בפריצות, צריך לסגור א

הכוללים, אין שום קדושה ושום סייעתא דשמיא לתורה הזאת! 
מה שווה התורה של הבעל? הרי כל התורה שלו הולכת לסטרא 

  [בכנס בתשכ"ח]. אחרא! 
  

ישנם אנשים בעלי ממון שמחזיקים כוללים, ובאמת מתכוונים 
לשם שמים, אבל לצערינו הרב, הם לא יקבלו שום שכר כל עוד 

טומאה, ולא רק זה אלא יענישו אותם מן שהאברכים ילמדו ב
איסורי שעוברים על השמים על זה שהחזיקו אברכים בכוללים 

  .הפריצותשיש בפאה ועל  החמורים החרם
ולכן כל בעלי מחזיקי התורה שרוצים לקבל חזרה את שכרם על 
החזקת התורה חייבים להתנות תנאי שעל האברכים ללמוד 

ובעלונים שמדברים על הלכות לפחות חצי שעה כל יום בספרים 
ורק בתנאי הזה תמשיכו  ,לביעור הפאה הנכרית ,חרם וצניעות

[ומפעל הזוהר העולמי המונהג על ידי כ"ק האדמו"ר לתמוך בתורה. 
מהאלמין שליט"א יכול לספק לכולם ספרים, שבתוכם מקובצים כל העלונים 

  ר לטלפון:המדברים על הלכות חרם וצניעות בחינם, מי שמעוניין שיתקש
052-7160124.[  

חייבים לגייס את כל הכוחות ומשאבים שרק אפשר, אך ורק 
בשביל המטרה הזאת. אין לנו הרבה זמן. הקדוש ברוך הוא 

  מאותת לנו כבר הרבה זמן.

למדו את האיסור וחומרת החרם, לכן לא שלא  אנשיםישנם 
משתפים פעולה לצאת נגד הפאה הנכרית. ומי שיודע ולא פועל 

בבית דין של מעלה על זה, ומי יכול לשער את  אותו יתבעו בעניין
  עומק הדין.

  

אנחנו [פעיל עסקן בשם עמוס קיבל התקף לב, נפטר, ועלה למעלה. 
שיכול לקחת גם חודשים ושנים  - מדלגים על כל תהליכי הקבורה וחיבוט הקבר

  .]לפעמים, רח"ל
  שמך עמוס? בית דין:

  כן. :]רעש[נ עמוס
נשאת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה? ציפית  בית דין:
  לישועה?

  כן, בוודאי. :]בביטחון[ עמוס
  בואו נבדוק את הבוודאי שלך. מה היה עיסקך?בית דין: 

אני הייתי פעיל לזיכוי הרבים, הפצתי חומר על  :]בגאוה[ עמוס
 צניעות ופרשת השבוע, בכל מיני בתי כנסיות, ובתי ספר. וברוך
השם היו תוצאות! אפילו שמעתי על כמה בנות שהאריכו קצת 

  את החצאית. גם כן הייתי מקבל תרומות להמשך הפעילות שלי.
האם שמעת וקראת על כל הפעילות הגדולה של כ"ק  בית דין:

  האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נגד הפאה הנכרית?
פריצות שמעתי וגם קראתי. הכל על הפאה, שהיא  ,כן עמוס:

  .ועוד, החמורוהאישה בחרם עבודה זרה, ומתקרובת 
  וזה לא דיבר אליך? זה לא נראה לך חשוב?בית דין: 

  בוודאי שכן. אבל יש לי פעילות משלי לזיכוי הרבים. עמוס:
בוא תראה מה שהיית יכול לפעול, ואיך שהיית יכול  בית דין:

 להשפיע למען הצלת עם ישראל, אם היית משתף פעולה עם
האדמו"ר מהאלמין, וכמו כן תראה לאיזה נזקים, הרס, וחורבן 

  גרמת.
שמראה  ירד המסך עם תרגום מחשבות ורגשות, בית דין:

  ן פעילות זיכוי הרבים של עמוס.מתחילת זמ
המסך מראה את עמוס מסתובב פה ושם, מחלק דפים על פרשת 

 שצריך לכפתר את הכפתור העליון ולהאריך את -  השבוע, וצניעות
  החצאית. עמוס חושב ומרגיש שהוא צדיק גדול.

כעת תראה מה שהיה ביכולתך לעשות ולפעול באם היית  בית דין:
  בזיכוי הרבים! משתף פעולה עם האדמו"ר

רץ האלמין, מעמוס עובד עם האדמו"ר ש איךכעת המסך מראה 
מדפיסים עשרות אלפי  - ומגייס כספים, ומעביר אותם ישר לדפוס

רים על איסור הפאה, והחרם החמור שחל על עלונים עם הסב
האישה החובשת פאה, ומפיצים את הכל בכל רחבי הארץ. זה 

בתי מדרשות עושה הדים ורעש גדול, בחצרות החסידויות, ב
מהנשים הורידו את  85% לפחות , וכתוצאה מכךובבתים פרטיים

  הפאות.
כעת תראה לאיזה נזקים ושואה כיון שלא פעלת כך,  בית דין:

גרמת עם האפטיות וגאוה סרוחה שלך, כאשר חשבת שאתה 
  החכם הגדול, שיודע מה הכי טוב!

 נשים מסתובבות עם פאות ברחוב, שמכשילות והמסך מראה
גברים ובחורים רבים שהסתכלו עליהם. מראים נשים מתפללות 

ים לתלמידות במיגוון עם פאות. מורות עם פאות מעבירות שיעור
דוגמא לבנות שילכו עם פאות וכל הברכות והתפילות  [שנותנות כיתות שונות

מראים את הבעל, האברך, עושה קידוש מול אישתו עם  הם לבטלה],
, [בעלי שו"ע פוסקים שברכה כנגד שיער הפאה זה ברכה לבטלה] פאה

עם  את הרבים ותמכשיל הנשים שלהםו אברכים לומדים בכולל
  פאות. ה

  נו, אז מה? הכל כרגיל! :]שואל בתימהון[ עמוס
  הכל כרגיל? תסתובב לאחוריך!!! :]בזעם[ בית דין

עמוס מסתובב ונשטף בזיעה קרה. כל גופו מתחיל לרעוד כמו עלה 
זאבי טרף עם  -נידף ברוח. מתקדמים לעברו מיליוני משחיתים 

עיניים של אש, פתנים מרקדים ומלאכי חבלה שונים בדמויות 
  לעברו לבלעו חיים.מפלצתיות. כולם מתקדמים 

  ה?- מ- ל :]פולט צווחה היסטרית לעבר בית דין[ עמוס
מרחק מה בעוצרים את המזיקים, והם נשארים עומדים  בית דין:
  מעמוס.

כל מלאכי החבלה האלה נבראו מהרהורים של גברים  בית דין:
  ובחורים שהסתכלו על נשים עם פאות.

מתמלא בשדין, רוחין ולילין, עם צעקות ושריקות  פתאום בית דין
  מקפיאות דם.

אלה נשמות שנבראו משז"ל, בגלל הפאה, במקום  בית דין:
  להיוולד ילדים יהודים צדיקים לעבודת השם יתברך.

ממשיך להתמלאות. כעת באו אלפי ואלפים נשמות של  בית דין:
גברים נשים וטף שמתו ונקטעו באיבם מהמחלה הידועה 

מחלות שונות כתוצאה מהפאה הנכרית. כולם באו בקול רעש ומ
"הוא היה יכול להציל אותנו, אבל  - גדול, עם צרחות וצעקות זעם

  לא היה איכפת לו!"
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מה זה? רק עשיתי מצוות לזיכוי הרבים, למה  :]מגמגם ורועד[ עמוס
  זה מגיע לי?

אתה ידעת. אתה שמעת. אבל אתה זלזלת. חשבת  בית דין:
ם גדול. לקחת תרומות, ועשית עם הכסף מה שרצית. שאתה חכ

לא עשית את הדבר הנכון! ולכן אתה שותף לכל החורבן הזה 
  שראית כאן.

בבקשה, תתנו לי עוד הזדמנות. לא  :]מתחנן בבכי היסטרי[ עמוס
ידעתי. לא הבנתי עד כמה שזה חמור. אני מבטיח לפעול בכל כוחי 

ובה. תתנו לי עוד למען ביעור הפאה הזאת. התכוונתי לט
הזדמנות. אני מבטיח לעבוד בכל כוחי ולעשות קידוש השם. אנא. 

  בבקשה.
חשים ומתווכחים ביניהם, בזמן שנראה לעמוס כמו למת בית דין:

  נצח.
החליט לתת לך זמן קצוב לראות אם תעמוד בדיבורך.  בית דין

אתה תהיה במעקב, והיה אם תקיים את הבטחתך תוכל להמשיך 
 ,גיל, אבל אם לא, תעלה שוב למשפט חמור של בית דיןלחיות כר

  ראה הוזהרת.
  תודה. תודה לכם. אני מבטיח לא לאכזב.  :]בבכי ורעדה[ עמוס

עמוס נשלח חזרה לעולם השפל אל תוך גופו. אחרי זמן של 
התאוששות הוא קם במרץ לקיים את הבטחתו לבית דין. 

ביראת שמים וכתוצאה מכל מה שעבר עליו, עמוס התחזק מאוד 
ומצוות, והפך לאחד הפעילים החשובים ביותר בזיכוי הרבים 

  !לגבי הפאה הנכרית. עמוס זכה
 ,הזוהר הקדושומ, [ו"ח] תיאורי בית דין של מעלה הוצא מספרים שכר ועונש[

  ].ועוד
  

כתוב בספר הגן, שכל אדם צריך לתת מעשר לא רק מכספו, אלא 
בכל יום, ובאם הוא לא  דקות 40- גם מזמנו. מעשר של שעתיים ו

  יקיים את זה, הוא יצא חייב בדינו. 
מעשר, בין בממון או בזמן, צריך לתת ולהשקיע רק בעלונים 

 נגד הפאה ,ספרים וחוברות שמוציא מפעל הזוהר העולמי
למען הצלת  הנכרית, שמפרטים את החומרה שבחבישת הפאה,

ק כוח עם ישראל. אפשר להציל מיליוני יהודים אם יהיה מספי
  אדם ומשאבים להדפסת והפצת כל החומר הזה בכל רחבי הארץ.

כל ישראל ערבים  ,), ועיי"ש בתוס'(סוטה ל"ז לכל יהודי יש דין ערבות
זה לזה. אישה החובשת פאה, ובעלה השותף איתה, עוברים כל 

  רגע ורגע על כל תרי"ג מצוות.
  דוגמה לחשבון של אדם אחד:

 X 24שניות בשעה  3,600דקות בשעה =  X 60שניות בדקה  60
שלושים [ 31,536,000ימים בשנה =  X 365 86,400שעות ביממה = 

=  ]בממוצע[שנה  X 50 ]ואחד מיליון, חמש מאות שלושים ושישה אלף
מיליון  X 15 ]ליוןיביליון, חמש מאות שבעים וששה מ[ 1,576,000,000

 23,652,000,000,000,000מדין ערבות =  ]בערך[יהודים בעולם 
  .]עשרים ושלוש קוואדריליון, ששה מאות חמישים ושתיים טריליארד[

ולאחר מכן יש ערבות דערבות, שכל יהודי חייב על כל יהודי שזה 
עשרים ושלוש קוואדריליון, ששה  23,652,000,000,000,000

מיליון =  X 15מאות חמישים ושתיים טריליארד 
ואלו ] קוואדריליון 780קווינטיליון  354[ 354,780,000,000,000,000,000

ל היה להוכיח ולא הוכיח, והם מספר העבירות, שכל אדם יכ
חייב, רח"ל. לעומת זאת, ברגע שאדם כן הוכיח בכל כוחו, מעלה 

  עליו הכתוב שכאילו הוכיח את כל העולם.
ם טוענים שעד הידים שלדבר מעניין ומפליא ששמעתי, שהחס

שלא תגידו לתלמידים ולחסידים שלכם שיש חרם על הפאה, וכל 
לא יורידו את הפאות. זאת [שהזכרנו לעיל] האיסורים הכלולים בה 

[ראו  ם.הם לוקחים את כל האחריות הגדולה הזאת עליהאומרת ש
  :ותלמדו ספרי שכר ועונש חמשה כרכים, ותשמעו בקו שומרי החומות

  הדרשות על שכר ועונש]. 072-3372978
האמת היא שהתגלה לנו שהרבה אדמורים לא קבלו את מה 
שאנחנו שלחנו 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 

ים את השואה שאנחנו כבר בתוכה, מכיון שהאדמו"ר הם מביא
היה יכול לפעול ולהוריד את הפאות שעשרות אלפי חסידים ובכך 

  להשקיט את מידת הדין המתוחה מעלינו.
זאת אומרת שהאדמו"ר הוא לא המנהיג והוא לא עומד בראש 
החסידיות אלא הגבאי העם הארץ עומד בראש החסידות שלו. 

חסידים עם כל עם הארציות שלו לשמד הכי והוא מוביל את כל ה
  הגדול, שעוד לא היה מימות דור המבול רח"ל.

שכל אחד שמקבל את העלון הזה יביא  לכן העצה היעוצה היא:
כף לרב ואדמו"ר שלו, שיראה את החרמות החמורות יאת זה ת

שהבאנו משמונה גדולי עולם, וזה היסוד לדעת אם אנחנו יהודים 
ועל זה נאמר  ,מקיימים את מצוות ה' או לאחנו או לא, אם אנ

אין בור ירא חטא, ולא עם היה אומר,  הוא(אבות ב' ה') משנה ב

הארץ חסיד. ועל הגבאים האלו כבר ניבא כ"ק מרן אדמו"ר 
  מצאנז זי"ע. 

כל אם אומרים תוכחה, ולא שומעים, מקבלים את וכתב הגר"א, 
  המצוות של כולם.

  

  !שכואב את כל הצרות והאסונות שבאות על עם ישראל כל אחד
   !שרוצה לעצור את השואה שהתחילה חדכל א

  !שרוצה שעם ישראל יגאל ברחמים כל אחד
לא יעלים עין,  שיש לו יראת השם ואהבת עם ישראל כל אחד

ויצטרף למלחמה הגדולה הזאת, מלחמה נגד הס"מ. מלחמה 
כף יאשרי מי שיבין ויפעל ת. על החיים או על המוות ח"ושהיא 

  !ומיד
  

וכו' היינו  אלה הדבריםוזה יש לומר שכוונת הפסוק שאמר   .א
שה' ציוה שלא יתחברו עם הערב רב בשום פעם, ועל ידי זה 

, אך כי ישראל בעצמם קדושיםיהיה ראויים לבנות משכן, 
הערב רב כל חסדי' דעבדי לגרמי' עבדו, כנראה בעליל, 

ים שבדור המה בעוונותינו שהרבנים והחסידים והבעלי בת
הרבים רובן מערב רב ורוצים לׂשרור על הציבור, וכל 

אין להתחבר מעשיהם רק לגרמיה לקבל כבוד וממון, ולכן 
רק עם עובדים באמת שמוסרים נפשם לה' לא לקבל שום 

  (דברי חיים השמטות פרשת ויקהל). תועלת לעצמם
מהערב רב כבר כתב כן גם האריז"ל עד דורו שרוב הדור הוא   .ב

מי יודע אם נשאר אחוז  - אנן מה נענין אבתריה בדור זה  -
  אחד שומרי תורה ומצוות ומאמינים כראוי.

בסוף הספר השמטה לפרשת בדברי חיים על המועדים וכתב   .ג
ויקהל שדבר שם הרבה להזהר שלא להתחבר עם הערב רב, 

כנראה בעליל, שהרבנים והחסידים וכתב באמצע וז"ל: 
[ראה  שבדור המה בעוונותינו הרבים מערב רב.והבעלי בתים 

  הדור האחרון מ"ג חלקים]. - ספרי הערב רב והמסתעף 
ומי שרוצה להבין את הסוגיה של הערב רב שיתקשר לקו   .ד

שיעורים  139וישמע ) 32(שלוחה  072-3372978שומרי החומות 
הגאון מוילנא זי"ע,  -על הערב רב. איך שאמר קדוש ישראל 

למה לו חיים? היום הכל בעבור בצע  - דותיו אם לא תיקן מי
  מידות מושחתות ביותר.כסף, 

ועל ידי שנלחם נגד עמלק, שהם רבני הערב רב, ומבואר   .ה
ד שהקב"ה בעצמו יהרוג את בזוה"ק שהמשיח לא יבוא ע

ויהי"ר שנזכה בקרוב ממש לגאולה  ,(תקוני זוהר) הערב רב
  שלמה בב"א.

לכן כדאי שכולנו ניקח מוסר מהדברים הנוראים שקראנו   .ו
מהזוה"ק וכתבי האריז"ל ועוד, ונתקן את אורחותינו, ונשוב 
בתשובה שלמה לאבינו שבשמים, ביחוד כעת בתקופה 
הגורלית הזאת, ואנחנו רואים איזה גזירות נוראות שהתחילו 

  משנה שעברה ועדיין ממשיכות ומתעצמות. 
אה ממש, וצריך רק להסתכל ולראות וכעת אנחנו בתוך שו  .ז

את כל אלפי מודעות האבל חדשים לבקרים, שרק מראה לנו 
 באיזה מצב אנחנו נמצאים.

שהחפץ חיים זי"ע וכן צפויה בקרוב מלחמת עולם שלישית   .ח
אמר: שמלחמת עולם השניה היא כמו משחק ילדים לעומת 

 השואה של מלחמת עולם השלישית.
י   .ט כ  ל א  מ  ִ   ּב   ָ  ְ  ַ יא ִ ה  "(ג, כג): ְ  ּנ ב  ּי הּו ה  ל  ת א  י ׁשֹול ח  ל כ ם א  נ כ  ִ   ּנ ה א   ָ  ַ     ָ  ִ  ֵ    ֶ    ֶ  ָ   ַ  ֵ      ִ  ֹ  ָ גֹו', ֵ    ְ      " ו    

יּה " י ל  מ  ס  ֵ     ו     ִ  ָ םְ  ר  ץ ח  ר  א  ל ה  י ּכ  ית  ּכ  ה  ֵ  ֶ ו    ֶ  ָ  ָ    ָ   ִ   ֵ העונש של חרם הוא  ".ְ  ִ
עונש נורא ואיום, וכתוצאה מזה יוצא, שלא קיימנו שום 

פי ספר חסידים על -מצוה כל ימי חיינו, וכאילו עברנו על
אפשר לתקן את כל הימים חמשה חומשי תורה. האם 

  ].68/69/70/92/94: ס'[ראו פירוט בעלונים מ והשנים הללו ששחתנו?
מה נקרא יראי ה'  כל אחד יזכור מה שכתב האברבנאל  .י

(ה, ובמדרש רות  (פרק ג' טז)באברבנאל: מלאכי  :וחושבי שמו
אמר רבי יצחק כשאדם עושה מצוה יעשה אותה בלב יד) 

מכתיב עליו  שהקדוש ברוך הואאלו היה יודע ראובן , שמח
וישמע ראובן ויצילהו מידם, בכתפו היה טוענו (בראשית לז, כא) 

 אילו היה יודע אהרן שהקדוש ברוך הואומוליכו אצל אביו, 
וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך (שמות ד, יד) מכתיב עליו 

אילו היה יודע בעז ושמח בלבו, בתופים ומחולות היה יוצא, 
ויצבט לה קלי, עגלים  הוא מכתיב עליו שהקדוש ברוך

פטומים היה מאכילה, רבי כהן ורבי יהושע דסכנין בשם רבי 
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יהושע בן לוי, לשעבר אדם עושה מצוה נביא כותבה, ועכשיו 
אליהו ומלך המשיח והקדוש כשאחד עושה מצוה מי כותבה? 

ברוך הוא חותם על ידם שנאמר אז נדברו יראי ה' איש אל 
. וכן היא גם וישמע ויכתב בספר זכרון לפניו רעהו ויקשב ה'

כן בויקרא רבה. ולא רצו בזה שספר הזכרון הנכתב לפניו 
שעל יתברך מלך המשיח ואליהו היו הכותבים עליו, אלא 

אם לחיים בזמן  ידם יהיה הגמול לכל אחד על פי מעשיו
קבוץ הגליות על ידי מלך המשיח, ואם למתים ביום התחייה 

ולכן יחסו להם הכתיבה כפי כוונת העניין, על יד אליהו, 
שבזמן ההוא יהיה ליראי ה' וחושבי שמו שכר גדול ואמר 

! מי לה' אלי, עכ"ל. וכמו קריאת מתתיהו הזקן לפניו יתברך
כך אנו קוראים את יראי ה' וחושבי שמו להאיר את עם 

 , והםישראל שיפנו את ביתם מעבודה זרה וטומאת היוונים
בּו ּב   ּכ ת  ָ  ְ    ְ י  ים, שהצילו ִ  ׁש  ד  ח  ים ה  כ ּב  ּמ  תֹור ה  י השם יתברך ּב  ר  פ  ָ  ִ           ס   ֳ  ַ     ִ  ַ ְ  ַ      ְ             ֵ  ְ ִ 

  את עם ישראל, והביאו את הגאולה אמן.
חלה חובה מוסרית על כל אחד, ללכת לרב או לאדמו"ר שלו   .יא

ולהראות לו את העלון הזה, וזה יהיה גורם מכריע להצלת 
עם ישראל, ובאם לא תעשו זאת, האם תוכלו לומר ידינו לא 

  הדם הזה?שפכו את 
ובאם יש לכם יראת שמים, וכן תעשו זאת, תקבלו שכר   .יב

(ספר בשמים כנגד כולם שהשכל אנושי לא יכול לתאר זאת 
  חסידים).

ידוע לנו שהרבה אדמורים וצדיקים בכלל לא מגיע להם   .יג
הדברי תוכחה אלו, מפני הקליפות והקוצים הסובבים אותם, 

ים  מ  ר  ים ּכ  ל  ּב  ח  ים מ  ּנ  ט  ל ים ק  ְ  ָ ִ   כדברי חז"ל על הפסוק ׁשּוע      ִ  ְ  ַ ְ     ִ  ַ ְ     ִ  ָ (שיר                       
הבעש"ט הקדוש זי"ע אמר שמשיח צדקנו השירים ב' טו). 

שכל יהודי . על כן אנחנו מבקשים בזכות אנשים פשוטים
באשר הוא, כשאומר גוט שבת לרבי שלו, או לראש ישיבה 

או [ ביד את העלונים האלו הםשלו, או לרב השכונה, שיתן ל
 וכך יזכה לכל המצוות של כל החסידים הם]שישים בסטנדר של

 והמתפללים בבית המדרש. 
  (שערי תשובה שער שלישי) אוי לנו ממידת הדין  .יד

"והתוית תו על (יחזקאל ט', ד'): אמרו רבותינו על הפסוק 
מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים וגו'", אמרה מידת 
הדין: 'אף על פי שהללו צדיקים גמורים וקיימו את התורה, 

אמר הקדוש ברוך הוא: 'גלוי היה להם למחות ולא מיחו'. 
וידוע לפני, שאם הם מוחים, לא היו מקבלים מהם'. אמרה 

לם, אם לפניך גלוי, הם לא ידעו מידת הדין: 'רבונו של עו
וציוה השם יתברך  האם ישמעו העם לקולם ואם יחדלו'.

הם הצדיקים  - ", וממקדשי תחלו" (שם ו'):אחרי כן 
  המקודשים, שנענשו על שלא מיחו.

  (שערי תשובה) אחריות לעבירות של אחרים  .טו
"ובערת (דברים י"ג, ו'): נצטווינו לבער את הרע מקרבנו, שנאמר 

כל מי שיכול למחות (שבת נ"ד): רבך". אמרו רבותינו הרע מק
באנשי ביתו, ולא מיחה, נתפס בעוון אנשי ביתו. באנשי 
עירו, נתפס על עוון אנשי עירו. בכל העולם כולו, נתפס על כל 

"וכשלו איש באחיו", (ויקרא כ"ו, ל"ז): , שנאמר העולם כולו
ו: כל ישראל איש בעוון אחיו, ואמר(סנהדרין נ"ז): ודרשו חז"ל 

  ערבים זה לזה.
  לוחות הברית פר' קדושים)שני ( הצלת נפש  .טז

". טעם המצווה, לפי לא תעמוד על דם רעך"(ויקרא י"ט ט"ז): 
כל  - שכל ישראל ערבים זה לזה, ואם נתחייבנו בהצלת הגוף 

שכן בהצלת הנפש, שאם יראנו עובר עבירה, שמאבד את 
  יצילהו כדין טובע בנהר. - עולמו 

  ר' אליעזר פאפו) -(פלא יועץ נקראים על שמו  החטאים  .יז
אדם צדיק עלול, בלכתו לעולם הבא, למצוא שנכתבים על 
שמו עוונות ופשעים אשר לא פעל. הוא ישתומם ויאמר: 

 הרי כל יגיעי היה שלא ריבונו של עולם, מי ילד לי את אלה?
ימצא בי עוון? כל שכן חטאים חמורים כאלה אשר לא עלו על 

אבל אלו הן לבי! ואז ישיבו לו: אמת שאתה לא פעלת אוון, 
חטאי הציבור והיחיד אשר ראית ולא מחית, והם נקראים 

  על שמך.

בואו וניקח מוסר מכ"ק האדמו"ר מבעלזא וכ"ק   )א
האדמו"ר מצאנז שליט"א שכל שנה הם אומרים 

ית והצניעות, דרשות חזקות ומוסר נגד הפאה הנכר
וכתוצאה מכך עשרות נשים צדקניות מורידות תיכף 

  ומיד את הפאה.
כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף מקרית גת זצוק"ל מסר   )ב

דרשה חזקה לפני פטירתו נגד הפאה הנכרית ואמר לכל 
חסידיו להוריד את הפאות, והם שמעו לו ובתוך ערב 

 אחד כולם הורידו את הפאות.
מבני ברק, לאחר שנתן כ"ק אדמו"ר מדארג שליט"א   )ג

דרשה חוצבת להבות אש נגד הפאה, ואמר לחסידיו על 
הפאה שזה עבודה זרה, כל החסידים הורידו את 

 הפאות.
הגה"צ הרב דן סגל שליט"א, לאחר שנתן דרשה חזקה   )ד

נגד העבודה זרה שיש בפאות ונתן הוראה לקרוב 
לאלפיים מתלמידיו להוריד את הפאה הנכרית, וכולם 

מכאן אנחנו רואים את כוח השפעה הגדול עשו זאת. 
שיש לאדמו"רים ורבנים 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 

ם נתנו להם כוחות מן השמים לנהל קהילות מתחת סת
ידם, אלא בשביל להדריכם ולהציל את עם ישראל. 

 וכגודל השכר כן גודל העונש.
ומה נאמר ומה נדבר שכעת התגלו שכל גדולי הדורות   )ה

פסקו על החרם החמור? האם אנחנו יכולים להשאר 
 שאננים?

חתמו נגד ש ,רים ורבנים"אדמודור הגדולי  250מעל   )ו
וכל רב או אדמו"ר  [ניתן לקבל רשימה].הפאה הנכרית 

קול קורא, שיצור קשר בשרוצה להצטרף לחתימות 
 ].052-7160124[נא לתאם בטל' ונגיע לכבודו לצורך החתימה. 

  

חלה על כל אחד חובה מוסרית ללכת לרב או לאדמו"ר שלו נ.ב.: 
הזה, וזה יהיה גורם מכריע להצלת עם  עלוןולהראות לו את ה

ישראל, ובאם לא תעשו זאת, האם תוכלו לומר ידינו לא שפכו 
תעשו זאת, אכן ובאם יש לכם יראת שמים, ו את הדם הזה?

שהשכל אנושי לא יכול לתאר  ,תקבלו שכר בשמים כנגד כולם
   (ספר חסידים). זאת
 

ברחמים הקב"ה יהיה בעזרינו ויאמר די לצרותינו ויגאלנו 
  גמורים, ונזכה כולנו לרקוד בבית מקדשינו בשמחת עולם.

  

  העלונים יוצאים בלשון הקודש, באנגלית, צרפתית, ספרדית, ועוד

][
  

קח גם אתה שותפות בהפצת הצניעות בעולם, ותזכו להבטחת 
ניתן  –וכו'  לבנים צדיקים יזכו מזכי הרביםשהזוהר הקדוש 

  054-8505928, 052-7160124ישר לדפוס, קו השותפות:  לשלם
  

   גראס יהודה הרב שלום
   אבדק"ק האלמין

 בית שמש, ארץ הקודש

 הו בן אביטל דינה שיחיויבקרוב ממש, ולכל הברכות והישועות לאבעניינים ולזיווג הגון הלזכות אביטל דינה בת דליה להצלחה בכל 


