ב"ה ערב חג השבועות תש"פ

קול קורא לשמירת ולהצלת כלל ישראל

פיקוח נפש
הננו באנו בשורות אלו בזעקה גדולה ומרה אשר ראוי לזעוק מסוף העולם ועד סופו,

הזדעזעי ארץ ומלואה!!!
על עבודה זרה ופריצות שיש במחננו ,הנקרא בשם" :פאה נכרית",
ואיך לא יזעק לבנו מדברי עמוד ההוראה הרמב"ם
זיע"א הבוערים כאש (הל' תעניות פ"א הל' ג) וז"ל:

אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר
זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה
נקרית .הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם
להדבק במעשיהם הרעים .ותוסיף הצרה
צרות אחרות .הוא שכתוב בתורה והלכתם
עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי.
כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו
אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו
קרי ,עכ"ל .וברור וידוע שכל שיש בידו
למחות ואינו מוחה אזי הוא נתפס באותו
העוון..

הצניעות
תקרובת עבודה זרה.

חוסר
איסור

עבודה זרה מלבם ,ואין היכר אלא בשבר
מצבותיהם .ואם לא יעשו כן ,הרי הם כעובדי
עבודה זרה .וזה לך האות .ולזה הוצרך לומר לא
תשתחוה ולא תעבדם וגו' ,כי הרס ,לומר שבהעדר
הרס הנה הוא עובר על לא תעבדם .ותמצא
שהקפיד ה' על ישראל שלא עשו כן בכניסתם
לארץ (שופטים ב') .עכ"ל הקדוש.
ותמצא שאיסור איבוד עכו"ם ומשמשיה ואיסור
ההנאה מתקרובתה בא"י מדאורייתא ,ועוברים
בכל רגע ביהרג ואל יעבור( ,גר"א בדעת הרמ"א
יו"ד קנ"ז ,וכן בר"ן דפסחים פ"ב ,ועיין שו"ת מן
השמים סי כח ועוד).

ודבר זה מונע מהאדם עבודת ה' וחפץ ה' בו,
ונביא בזה את דברי האור החיים הקדוש זיע"א שכל כדברי הרמב"ן (בראשית לה ,ד) וז"ל" :ויטמון
מי שלא מוחה על עבודה זרה כאילו אותם יעקב .עבודה זרה ומשמשיה אינן מן
הוא לבד עובד עבודה זרה .והיא הנקברים אבל צריך שיהא מפרר וזורה לרוח או
והנראה אלי כי בני יעקב לא
חובה קדושה ביד כל איש ישראל מטיל לים
לעורר ברבים וביד ראשי ומנהיגי
הקהל - .ודברי האור החיים הקדוש לקחו עבודה זרה ומשמשיה משכם עד
על המחאה בע"ז (שמות לב ,יא) למה ה' יחרה שנתבטלה והותרה להם שהעכו"ם מבטל
וגו' .על פי דבריהם ז"ל (שמו"ר פמ"ב) שאמרו שערב עבודה זרה בעל כרחו והנה היא מותרת
רב לבד עשו את העגל ,והוא אומר (פסוק ז') שחת
עמך ,ולדבריהם ז"ל בהכרח לומר להם אבל יעקב צוה להסיר אותה לטהרת
שהיתה ההקפדה על כל ישראל הקדש שיהיו ראויים לעבוד את השם ולהקריב
שלא מיחו ,עכ"ל.
לפניו קרבן כאשר צוה להם בטבילה וחלוף
וכן כתב בספר שמות (פרק כג פסוק כד) :ונלמד הבגדים והיה די להם בקבורה ולכן טמן אותם
בקיצור הנוגע לעניינינו :והג' להיות שרצה לצוות תחת האלה במקום שלא יעבד בו ולא יזרע"
על הריסתם ושברונם ,לזה קדם לומר לא עכ"ל.
(ע"ז מג):

שאיסור גמור הוא מדין תורה
לאישה ללבוש פאה נכרית מכל סוג
חוסר הצניעות
ואורך שהוא.
איסור תקרובת עבודה זרה.

(שם מג).

תשתחוה וגו' ,לומר שאם לא הרס ולא שיבר הנה
הוא כעובד עבודה זרה ,כי ה' תופס על המחשבה
בעבודה זרה ,וצריכין היכר לשלילת מחשבת

מבואר מדבריו דבע"ז אפילו תאמר נתבטלה והיא מותרת בהנאה ,כל שייכות לישראל איתה ,מעכב לו שאין יכול לעבוד ה'
כרצונו ואין לה' חפץ בקרבן ממנו עד שיטהר ממנה לגמרי...
ועתה כשבאה המגיפה הקשה ר"ל ,נדבק ים ומתים בה אלפי יהודים ,ועל מה ולמה חרי האף הגדול הזה? .ופירשו ז"ל :בעוון
פריצות וע"ז אנדרלמוסיה בא ה לעולם והורגת טובים עם רעים( .ובפירוש הערוך ,ערך אנדרלמוסיה ,הוא מגיפה).

מרן השדי חמד זיע"א כבר כתב :מגפה ראשי תיבות מפני גילוי פאת הנשים!
על כן בכח התורה ה קדושה באנו לעורר לכל רב וראשי הקהל ,ת"ח ובעלי בתים ,ולכל מי שיש בידו למחות יפעל בכל כוחו .לעורר את כל קהל ישראל ,להסיר אלהי
הנכר ,שנאמר (דברים יג יח) .ולא ידבק בידך מאומה מן החרם ,למען ישוב ה' מחרון אפו"...ויתקיים בנו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבותיך .ויהי
רצון שבזכות הצניעות של בנות ישראל  -ה' ימתיק מעלינו את כל הדינים ,ויושיענו בכל מה שצריכים ויגאלנו גאולת עולם וישרה שכינתו בתוכנו ויגלה משיח
צדקנו ויבנה בית קודשנו ותפארתנו ,אמן.
בשם כל גדולי ישראל
שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין בית שמש

The Eve of Shavuot, 5780

Proclamation calling for the preservation and salvation of the entire Jewish People

Pikuach Nefesh – Saving Lives
We appeal to you hear great and bitter cry that deserves to be shouted
from one the end of the world to the other

The entire world is shocked!!!
An outcry over idol worship and promiscuity in our camp, known as “peah nochrit” – the wig
First we will clarify, beyond any doubt, that the vast majority of the 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 lenience (Yoreh Deah 83, 114, 118, 119, and more). And thus the great rabbis
have ruled, and numerous letters and proclamations have already been publicized by leading Torah
scholars. For example, “Kriya el Banos Yisrael” - "Call to the Daughters of Israel" from the year 5735,
and “Kriya Ne’amana” - "True Call" from the years 5747, 5761, 5777, 5778, 5779, and 5780 . And
264 great scholars and leaders of all the different groups of Jews in Israel have raised an outcry,
screaming the prohibition on wearing a wig, both because of the gross lack of modesty it gives rise to,
and because of the prohibition against “tikrovet avoda zara”

And so we rabbis, on behalf of all the great rabbis of Israel, protest and shout the ruling of our holy
Torah: It is totally forbidden, according to the laws of the Torah, for a woman to wear a wig of any
kind and length. Because by committing the transgressions of immodesty and idolatry, the Angel of
Destruction is given permission and power to harm the multitude with troubles and disasters and
serious illnesses such as cancer. And epidemics, accidents, terror attacks, fires, children and young
people dying of strange deaths, loss of livelihood, wars, missiles, recruitment decrees, etc.

And how can our hearts not break when we read the fiery words of the Rambam, (The laws of fasts, chapter 1, law 3):

"But if they do not cry out and do not reproach, but rather say something it is the way of the world, then
something awful has happened to us. This is a cruel path to take, and causes them to perpetuate their evil
ways. And troubles will follow troubles. It is written in the Torah: “In my fury I will turn upon you,
chastising you seven-fold for your sins: That is, when I bring you trouble, if you respond with indifference,
so I will respond with indifferent anger. And it is clear that if a person has the opportunity to protest and he
does not protest then he is guilty of the same offense…."

In the words of the holy Ohr Hachaim, may his memory protect us: Anyone who does not protest
idolatry, it is as if he alone practices idolatry. And it is a sacred duty of every individual, as well as all
the community leaders, to appeal to others. And the holy Ohr Hachaim wrote about protesting
(Shemot, 32:11) “Why, Oh Lord, should Your anger be kindled against Your people?” According to the
words of our sages (Shemot Raba, chapter 42), the Erev Rav alone made the golden calf, and it says
(verse 7) “your People are corrupted”, and in their words, it was necessary to treat all of Israel harshly,
for they did not protest.

It is also written in Shemot (Chapter 23, verse 24): “You shall not prostrate yourself before their
gods, and you shall not worship them, and you shall not follow their practices, but you shall
tear them down and you shall utterly shatter their idols.” And we will learn in a nutshell about
our topic: Hashem wanted them to break and destroy, but first He said “you shall not prostrate,
etc.”. We learn from this that if one does not break and destroy the idols, it is as if he
worshipped them. Because Hashem judges even thoughts of idolatry, and they must give a sign
that they have banished that thought from their hearts – and there is no way to give such a
sign other than by destroying the idols. If they fail to do so, they are considered to be idol
worshipers. So that is the sign. That is why it is written, “You shall not prostrate yourself before
their gods, and you shall not worship them, etc.”. For failure to destroy the idols causes one to
transgress, “and you shall not worship them”. Hashem was harsh with the nation of Israel, who
did not do this when they entered the Land of Israel (Shoftim 2).
The prohibition against idol worship, and the prohibition against experiencing pleasure from it in the
Land of Israel are d’oraisa. Every moment that one ignores this prohibition, he is transgressing “be
killed but don’t sin” (Gra, in Da’at Harama, Yoreh Deah 157, and Baran D’Pesachim, chapter 2, and
see Shut Min Hashamaim, clause 28, and more).

And this prevents a person from worshiping Hashem, but Hashem desires him. As the
Ramban writes (Bereishit 35, verse 4): “And Yaakov will bury them.” Idols and their
paraphernalia cannot be simply buried, but must be pulverized and thrown to the wind,
or spilled into the sea. (Tractate Avoda Zara, 43) It seems to me that the sons of Yaakov
didn’t take the idols and paraphernalia from Nablus until it was destroyed, and until the
idol worshipers were forced to discontinue their idolatry (ibid 43). And it was permitted
to them, but Yaakov commanded the removal of the idolatry, to make way for holiness,
so they could be worthy of serving Hashem and sacrificing before Him. A sacrifice that
was possible when He commanded them to submerge themselves and change their
clothing. And it was enough to bury the idols, and therefore he buried them beneath the
Ella tree, where the land would never be worked, and nothing would be planted.
He explained that even if the idolatry is nullified to the point where gaining pleasure
from it is permitted, if it is any way connected to a Jew, it is an obstacle for him –
preventing him from serving Hashem according to His will. And Hashem does not want
his sacrifice until he completely purifies himself.

Thus, in our case, the judgement against “tikrovet” can never be nullified.

And now this severe epidemic is upon us, may Hashem have mercy, and thousands of Jews have been
infected and died - what has caused Hashem to become so angry with us?
The sages have written: Due to the din of promiscuity, and the subsequent moral chaos, the epidemic
came to the world and killed the good and the bad.

Our teacher, the Sade Chemed, may his memory protect us, wrote: The
Hebrew letters that spell mageifa – epidemic, stand for “mipnei gilui pe’at
hanashim”, because of women wearing wigs!
Therefore, with the power of the Holy Torah, we have come to call upon every rabbi and community
leader, every Torah scholar and working man, and anyone who has the opportunity to protest – must
do so with all his might. They must inspire the public to banish the foreign gods, as it is written
(Devarim 13, verse 18): “And nothing that is doomed to destruction shall cling to your hand so that the
Lord may return from His fierce wrath…” And thus the rest of the verse will be fulfilled for our sake:
“And He will grant you compassion, and be compassionate with you, and multiply you, as He swore to
your forefathers.” And may it come to pass that in the merit of the modesty of the daughters of Israel,
Hashem sweetens all the judgements, and saves in any way we need, and redeems us in the full,
worldwide Redemption. And may the Shechina be present among us, and may our righteous Mashiach
reveal himself and build our holy Temple n all its glory. Amen.
In the name of all the great rabbis and scholars of Israel

Shalom Yehuda Gross
Av Beit Din of the holy congregation of Helmin, Beit Shemesh

