ישלום יהודה גראס
אבדק"ק הא למין
בעהמח"ס :קובץ ספרי ארץ ישראל כ"ו חלקים ,שמירת המצוות כהלכתן ח"ן חל' ,קובץ ספרי כשרות ג"ן חל' ,קובץ ספרי שחיטה כ"ו
חל' קובץ ספרי פאה ל"ג חל’ ,קובץ ספרי שמירת שבת ד"ח ,קובץ ספרי מקוואות ח"ח ,שמירת הברית י"ח ,דברי תורה עה"ת ז"ח,
קובץ ספרי סת"ם כ"ב חל’ ,קובץ ספרי קדושת ביהכ"נ י"ז חל’ ,שכר ועונש ו"ח ,שו"ת זבחו זבחי צדק ג"ח ,אור הזוהר ה"ח ,ועוד.

קהל עטרת ישעי' האלמין
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ּתֹורה" (במדבר יט ,ב'),
ב"ה ,ל' סיון א' דר"ח תמוז תש"פ לס' "ז ֹאת חֻ ַּקת ַּה ָ
פה עיה"ק בית שמש תובב"א

פסק דין  -וגודל אחריות על אלו שלא מוכיחים  -מי לה' אלי!

קריאה דחופה לאדמו"רים ורבנים יראי השם.
"עד מתי לא תאמר לעם לשוב"?

(שמואל ב' כ"ו).

אבינו מלכינו מנע מגפה מנחלתך

יהודים יקרים על מה בא עלינו הצרה הזאת ,מגיפת הקורונה?
כתוב בחז"ל שעבודה זרה ופריצות ,מביאה מהפיכה לעולם ,והורגת טובים ורעים.
גדולי ישראל וצדיקים נתפסים על ידי המשחית בראשונה ,בגלל שהם לא מיחו נגד ע"ז ופריצות שבת נה
ועוד.
גדולי ישראל צעקו  05לפני השואה ,שאם ילכו עם פיאות תבוא שואה.
הרב ש"ך זצ"ל צעק שאם לא יתקנו את הפריצות תבוא שואה ח"ו.
גדולי ישראל זעקו במר לבם שהפאה הנכרית היא עבודה זרה מהודו ,ולכן הקב"ה שלח לנו את המגיפה
הזאת.

קורונה בגימטריה עבודה זרה מהודו,
קורונה בגימטריה פאה ערוה
קורונה בגימטריה והסירותי מחלה
מקרבך בגימטריה קרונה ועבודה זרה מהודו
אבינו מלכינו מנע מגפה מנחלתך עם אותיות 9821
בגימטריה ישרפו הפאות עם הכולל
גם בגימטריה תרופה לקורונה ,עם הכולל

לכן ,יהודים יקרים על כולנו מוטלת האחריות למחות נגד הפאה הנכרית ולבער
אותה מהעולם ,רבנים ואדמורים בקרב הקהילות שלהם ,וכל בית ישראל אחד
עם השני ,משפחות מכירים וחברים ,ובדרך הזאת בעזהי"ת נשקיט את מדת
הדין המתוחה עלינו ,שגובה קרבנות ללא הרף ,והקב"ה ברוב רחמיו יסיר את
המגיפה מקרבינו.

אבינו מלכינו מנע מגפה מנחלתך

טייערע אידן איבער די גאנצע וועלט
יעדער פרעגט ,וואס איז דער גורם צו די שווערע מחלה ומגיפה?
אונזערע חזל זאגן אז וועגען דער זינד פון ע"ז ופריצות קומט א מגיפה און שווערע מחלות.
צום ערשטן ווערן געטראפן איך די מחלה גדולי ישראל וצדיקים ,ווייל זיי האבען נישט מוחה געווען קעגען
ע"ז און פריצות שבת נה
פרירעדיגע גדולי ישראל  05יאר פאר די מלחמה האבען געשריגן ,אז וועגען די זינד פון פאה נכרית וועט
קומען א שואה
און הרב הגאון הגר"ם ש"ך זצ"ל האט געשריגן אויב מען וועט נישט פארעכטען דעם ענין פון פריצות וועט
קומען א שואה ח"ו.
און נאך האבען גדולי ישראל געווארנט ,אז פאה נכרית וואס דאס איז עבודה זרה פון הודו ,און ווייל מען
האט זיך נישט צוגעהערט די ביטערע וויי געשריי אין ווארענג פון גדולי ישראל זענען מיר ליידער געשטראפט
געוורן מיט די שרעקליכע מגיפה וואס הייסט קורונה

קורונה איז בגימטריה עבודה זרה מהודו,
קורונה איז בגימטריה פאה ערוה
קורונה איז בגימטריה והסירותי מחלה
מקרבך איז בגימטריה קרונה ועבודה זרה מהודו
אבינו מלכינו מנע מגפה מנחלתך מיט די אותיות איז בגימטריה 9501
איז בגימטריה ישרפו הפאות עם הכולל
אויך איז בגימטריה תרופה לקורונה ,עם הכולל

פארדעם טייערע יודען ,אונז אלע דארפן מוחה זיין אקעגען די פאה נכרית ,און אויסרוימען די ע"ז פון די
וועלד.

רביס און רבנים מנהיגי קהילות ,משפחה מיטגלידער.
יעדער איד איינער פארן צווייטען טראגן דעם אחריות און דארפן זיך
שטארקן און מוחה זיין און אויפטוהן כדי אויסצורוימען די ע"ז פון די וועלט
דעמאלטס וועט מען אפשטילען דעם מידת הדין וואס קאסט אזויפיהל
קרבנות אויף די וועלט ,הקב"ה מיט זיין גרויס רחמנות ,זאל שוין
אוועקנעמען די מגיפה פון אונץ.

אבינו מלכינו מנע מגפה מנחלתך
אנחנו רואים ,שהגזירה הנוראה שהיא מגיפת הקורונה ,מכה ללא רחמים באלפי אנשים ,ובפרט עכשיו עם
המחלה החדשה שילדים בני  3-7נהיים חולים במחלה החדשה ל"ח וכן אנשים ונשים.
ולכן רבנים חשובים ,תצאו למלחמת הקודש הזאת בכל הכוח ומסירות נפש שלכם ,שישרפו את העבודה
זרה .והשם הטוב יהיה בעזרינו ,ונזכה להשפעות טובות ורחמים וחסדים גדולים ,שזה מאוד נחוץ בדור
הזה ונזכה לגאולה שלימה בב"א .ברוך השם לעולם אמן ואמן.
.

הרב שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין בית שמש ,ארץ הקודש

