שק ואפר יוצע לרבים – עם שופרות

יתאספו הכואבים את צער השכינה הקדושה וצערן של ישראל

ב"ה

פסק דין לבנות ישראל
מאת מרנן ורבנן גדולי הפוסקים והצדיקים
שחבישת פאה לבת ישראל אסורה ביהרג ואל יעבור ,כדין עבודה זרה גילוי
עריות ושפיכות דמים ,ואין כוח לשום אדם לחלוק או לבטל פסק דין זה.
ואנו קוראים לכל בנות ישראל הכשרות להקהל ולעמוד על נפשם ,לבל ילכו שולל אחרי הרב ]נח[ שמיקל,
ומקלו יגיד לו ,ומסיתים ומדיחים את נשי ישראל הצדקניות ,ונלכדו בחרם של גאון ישראל בעל ההפלא"ה
והשדי חמד זי"ע.
ועל אחת כמה וכמה בדורנו שהוא עבודה זרה ממש הבאה מפסילי אלוהיהם של הודו ,ואין מי שיכול
להכחיש את האמת ,וכל בר דעת יודע שאין במציאות לתת הכשר על תעשיה כזאת והוא כאומר על מנת
שתעלה לשמים.
וכן אנחנו מוחים נגד הבתי יעקב וכל הסמינרים למיניהם שהולכים כעיזה עיוורת אחרי הבתי יעקב וכצאן
לטבח ,שהולכים בשמלות קצרות וגרבים שקופות כצבע רגל ,וכך עושים שואה שקטה ח"ו בכל יום
לאחינו בני ישראל.
מכאן תצא קול זעקה לכל יהודי אשר בשם ישראל יכונה בין בארץ ובין בגולה ,להרעיש עולם ומלואו,
ולאחוז בדרך ישראל סבא )בראשית לה ב'(
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כל אחד אשר כואב לבו להשואה השקטה הזאת נצא בהמוננו ונרים קול זעקה ברחובה של
עיר בכל מקום ומקום של המוסדות לבנות בית יעקב ושאר הסימינרים למיניהם ,להפסיק
לטמא את הילדות הקדושת שלנו בארץ הקודש ,ולא תקיא הארץ אתכם.
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המעוניין להשתתף בהפגנה יתקשר לטלפון:

0548-520-921
ההפגנה תצא אי"ה

יום ג' פרשת שלח בשעה  2:00בצהרים
לקרוע שערי שמים ולהסיר את המות הזה מחלוננו ,והן קל
כביר לא ימאס מחאת ותפילת רבים ,ישמע זעקתנו ויקבל
שעוותנו ,ויחוס על שארית פליטתנו ופליטת עמו ישראל
להחיות ממנו עם רב עד ביאת הגואל בב"א.

הוועד המארגן

