
 כיצד ניתן למנוע רעידת אדמה בארץ
    

כידוע, כל דבר שנעשה בעולם ובעיקר 
בארץ ישראל הקדושה, נתון בהשגחה 

 לפרטי פרטים, וגם עלה שנופל על הארץ.

כל הצרות שבאות על עם ישראל, וכל 
עם  בגללהצרות שבאות על אומות העולם, 

 ישראל, הם מסר עבורינו.

 לא בסדר. אבא לא מכה את בניו לשוא.  הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. אנחנו
 והמסר הוא לכל אחד ואחד מאיתנו.

 נתנו מהשמים כוחות לאדמורי"ם ורבנים מנהיגי קהילות. 
 אבל ישנה בשמים תדהמה גדולה מהתנהגותם.

 אדמורי"ם ורבנים שלא מוחים נגד פאות נוכריות ופריצות, בגלל אינטרסים אישיים, 
 מד, וכבוד, מועלים בתפקידם.כגון הכסף הרב שהם מקבלים, מע

 השאלה הנשאלת היא כיצד אדמורי"ם ורבנים שנחשבים לצדיקים, לא מפחדים מהקדוש ברוך הוא?
 מה, הם לא יודעים שעין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים? 

ל מעלה, כמו כל אדם אחר, לתת דין האם הם יחיו כאן לנצח? הרי בסופו של דבר האדמו"ר או הרב החשוב הזה, יעמוד לפני בית דין ש
וחשבון על מעשיו. ולאן הוא ילך? כאשר הוא יצטרך לתת את הדין על עשרות אלפי נשמות שהכשיל? ושהכשילה אישתו הרבנית, עם 
 הפאה שלה? לא צריכים לנחש הרבה מה יהיה בסופם )אפילו שהאישה מסרבת להוריד את הפאה, הבעל חייב להוכיח אותה ולמחות 

 הם לא מוכיחים את עם ישראל ועוברים על כל התורה כולה בכך.  דה, ולעורר את כל החסידים שלו על איסור הפאה(.כנג       

 החפץ חיים זי"ע אמר שכל האסונות שבאים על עם ישראל באים בגלל הפריצות. 
O .הפאה הנוכרית היא הפריצות הגדולה ביותר כיום 

תו כאשר פוקדים יערב לאדמו"ר והרב הנכבד הזה, אכול וש - כיצד
עשרות ומאות אלפי יהודים, מחלות שונות וצרות נוראיות? 

 בגלל הפאה הנוכרית?

יערב לאדמו"ר או הרב הזה כל המותרות שלהם בעולם  - כיצד
המחיר הכבד     הגשמי, כגון כסף וכבוד, כאשר ידוע להם את 
 אשר הם יצטרכו לשלם בבית דין של מעלה?

ם על כל אישה מעם ישראל הם לא מבינים שהם אחראי - כיצד
שחובשת פאה, בגלל שהם לא עשו את כל מה שביכולתם 

 למחות נגד הפאה?

הם לא יודעים את מה שאמר אור החיים הקדוש זי"ע, שכל מי   -כיצד
שלא מוחה נגד עבודה זרה, נחשב כאילו הוא עצמו עובד 

 עבודה זרה?

הם לא יודעים, או איכפת להם, מדין ערבות בעם ישראל "הרי  -כיצד
 כל ישראל ערבים זה לזה?

הם לא מפחדים מחילולי שבת המוניים בפרהסיה, שנגרמים  -כיצד
  פאה בשבת, מדין תקרובת עבודה זרהע"י נשים שחובשות 

 )שו"ת משנת יוסף ועוד(

ל הפלאה הם לא יודעים שאישה עם פאה היא בחרם ע"י בע  - כיצד
 זי"ע, חרם שאין לו התרה עולמית?

הם לא יודעים שמי שבחרם, כאילו עובר על חמשה חומשי  - כיצד
 הישר(. בתורה? )ספר חסידים, ספר יסוד יוסף, ק

הם לא יודעים את פסק ועד ארצות שפסקו: חרם ונידוי משני  - כיצד
עולמות, פתו פת עכו"ם, ויינו יין נסך, וקבורתו תהיה קבורת 

מור, ויהא מקולל בכל האלות והקללות הכתובות בספר ח
רבנים, וביניהם  044שכלל  -התורה? )פנקס ועד ארבע ארצות 

 רבינו הק' המהרש"א זי"ע(.

הם לא יודעים שאישה עם פאה עוברת כל רגע ורגע על ג'  - כיצד
ושפיכות דמים?  ל יעבור, עבודה זרה, גילוי עריותיהרג וא

 הגר"מ שטרנבוך שליט"א(. )מהרי"ד מבעלזא זי"ע,

הם לא יודעים שאישה עם פאה מחללת את קדושת בית  - כיצד
הכנסת, ומכשילה את כל המתפללים בברכות לבטלה, שכל 
הברכות ותפילות עוברות לס"א, וכתצאה מכך הם גורמות 
למאה אנשים שימותו כל יום? ]כפי שתיקן משה רבנו, דוד 

 המלך, ואנשי כנסת הגדולה ע"ה[.

גדו"י בעלי שו"ע ]רובם בעלי רוח  064הם לא יודעים על  - צדכי
 הקודש[ שאסרו את הפאה בתכלית האיסור? 

   אדמורים ורבנים מהדור שלנו, שחתמו  064הם לא יודעים על   - כיצד
  על איסור הפאה בגלל שהיא תקרובת עבודה זרה?

  .......הרשימה עוד ארוכה.

  יתקנו את הפריצות תבוא שואה על עם ישראל, ח"ו. מנחם מן ש"ך זצ"ל אמר, שאם לאמרן רבי אליעזר 
 מעניין באמת, האם האדמו"ר או הרב הזה איכפת לו מהקהילה שלו, או מעם ישראל בכלל? האם הוא נשמה יהודית בכלל?

 הקדוש ברוך הוא עדיין ממתין ומחזיק ברסן הפורענות הגדולה שעומדת להגיע, רח"ל, ומחכה לתשובה שלנו.
 עצומה מכל אומות העולם, מאיום של פצצת אטום מסכנת רעידת אדמה ומעוד פורעניות ואסונות הטבע.אנחנו בסכנה 

O  ,לכן מוטלת חובה קדושה על כל אחד ואחד להירתם למשימה הקדושה הזאת

 ולפעול ככל יכולתו בכדי לבער את הפאה הנוכרית, בכל צורה אפשרית. 

 מעם ישראל קדושים ומכל אסונות שיבואו על עם ישראל ח"ו.ואם לא, אתם תהיו אשמים על כל הקרבנות שיפלו 

צריכים להתעורר ולפעול. המלאכה מרובה והזמן אוזל כמו בשעון חול. עדיין לא מאוחר, רק שלא נפספס את 
 ה'. ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאִני, השעה, ח"ו, ונחפש בתוכינו את "אהבת ישראל", כמו שאנחנו אומרים לפני התפילה


