בס"ד

האור החיים הקדוש זי"ע אומר:

מי שלא הרס ולא שיבר עבודה זרה,
הנה הוא כעובד עבודה זרה
)שמות כג ,כד,(,

בהעדר הרס הנה הוא עובר על לא תעבדם
ובעגל הייתה ההקפדה שלא מיחו )אור החיים שמות לב ,יא(
למה ה' יחרה וגו' ...והוא אומר )פסוק ז'( שחת עמך,
ולדבריהם ז"ל בהכרח לומר שהיתה ההקפדה על כל ישראל שלא מיחו ,עכ"ל
)שמות פרק כג פסוק כד(

מוכח מעל כל ספק ,שכל הפאות הנכריות בעולם ,בלי יוצא מהכלל,
עשויות משערות של תקרובת עבודה זרה מהודו ,כל ההוכחות
מובאות בספר "הישכם אוהבים את השם" ניתן להאזין לכל
ההסברים וההוכחות ב"קו שומרי החומות"
טל 072-337-2978- .שלוחה  1ותשמעו הכל בקו מידע בנידון074-796-2328 :

אני מוחה

כי אני בצבא ה'

האם אתה גם כן שייך לצבא ה'? אם כן,

ְמ ֵחה! הוכח במעשה!
כל מי שתולה את המודעה הזאת הן בביתו,
או ברחוב ,בבית הכנסת ,או בכל מקום אחר,
יוצא ידי חובת המחאה ,ולא נקרא עובד עבודה זרה.
וועד צבא ה'  -ארגון אוהבי השם

בס"ד
The holy Ohr Hachaim writes: Anyone who does not protest idol worship is as if he alone practices idol
.worship. Every Jew must protest and appeal to others
The holy Ohr Hachaim writes: Even so, the Erev Rav alone made the golden calf, Hashem was angry with all
.the Jews as if they were all sinned because they did not protest
The holy Ohr Hachaim writes: The Torah says: "You shall not worship their gods, but you will tear them down
and you will utterly shatter their idols." Writes the holy Ohr Hachaim: If one does not break and destroy the
idols, it is as if he worshipped them. If you fail to destroy the idols you are considered to be idol worshipers.
."Failure to destroy the idols is as if you transgress "you shall not worship their gods

It has been proven, beyond any doubt, that the vast majority of hair in wigs and hair
extensions originates from the temples in India, from the hair offered to an idol,
which is “tikrovet avoda zara” (something used for worship). And it is forbidden to gain any
pleasure from it, and it must be burned, with no room for any leniency (Yoreh Deah 83,
114, 118, 119, and more).

What are you doing
to protest
and not transgress every time the
above prohibitions?
If you hang up this flyer / poster in a public place
(i.e. in your building, a shul, bais medresh, etc.)

it will not be considered that you are
worshiping their gods and idols.

 ארגון אוהבי השם- 'וועד צבא ה

