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 לכבוד ערב סוכות תשפ"אפסק בית דין 

לפני שנגיף הקורונה הגיע לישראל, שמענו שהנגיף הזה התפרץ בסין ונדנו בראשינו, ואמרנו מה זה 
נוגע לנו מה שהולך בסין, ולא השכלנו להבין שכל מה שהקב"ה מביא על הגוים זה בעבור עם 

ו מוסר ויעשו תשובה, כמו שאמר החפץ חיים זי"ע כשבא אליו יהודי מגרמניה והחפץ ישראל, שיקח
חיים שאל אותו, מה הולך בגרמניה, הכוונה בשאלה שלו הייתה על מצב היהודים שמה, והיהודי 
הזה לא הבין את השאלה, וענה לו שהיתה רעידת אדמה חזקה בגרמניה, והחפץ חיים זי"ע התחיל 

 ויי! לרעוד וצעק אוי ו
 דת אדמה בגרמיה?יהיהודי הזה מגרמניה שואל את החפץ חיים מה איכפת לרבי שיש רע

שאם לא יעשו שובה החפץ חיים עונה שכל דבר שקורה לגוים זה אזהרה לעם ישראל שיעשו ת
 תשובה זה יבוא ח"ו על עם ישראל.

יותר קטלני  מהקדוש ברוך הוא ששלח שוב נגיף דבר הרבה 8וכעת אנחנו רואים את האזהרה מספר 
 אחוז מהאנשים ימותו רח"ל. 09שזה הדבר שכתוב בנבואות ובמדרשים, ושעל זה כתוב ששישים עד 

האם גם כעת ננוד בראשינו לסין ולא נבין שכל זה בא בעבורינו ונעשה תשובה, האם נחכה שגם 
כן אנחנו הנגיף הזה יגיע לארץ ישראל ח"ו? האם לא לקחנו מוסר ולמדנו לקח מנגיף הקורונה, ול

שהקב"ה לא יוותר לנו עד שנסיר את הנגע של  ןמחויבים להתעורר ולראות את חומרת המצב ולהבי
 עבודה זרה לעם ישראל לזרוק את הפאה הנכרית. 

וכעת אני קורא לכל אחד ואחד מישראל לזכור את הערבות שיש לעם ישראל אחד כלפי השני 
 ראל.הזה, ויהיה שותף בהצלת עם יש בקאלהמ ולהצטרף

ואני רוצה להגיד שכולם ידעו נאמנה, שהמכות האלו של נגיף הקורונה ושל נגיף החדש שמתחיל 
להתפשט בעולם בדיוק כמו שהקורונה התחילה להתפשט בהתחלה, לא יפסיק בזה אלא הקדוש 

ֶוה כמו שכתוב )שמות כ ד(:  ,ברוך הוא רח"ל ימשיך להביא מכה אחרי מכה עד שנבין חְׁ תַּ "לֹא ִתשְׁ
ֹשנְׁ ל   ל ִרֵבִעים לְׁ עַּ ל ִשֵלִשים וְׁ ִנים עַּ ל ב  ֹבת עַּ א ֹפֵקד עון א  נ  ֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵאל קַּ ֵדם, ִכי א  בְׁ ע  לֹא ת  י".ֶהם וְׁ  א 

עם ישראל תקחו מוסר ותתעוררו מתרדמתכם ותרחמו על הילדים הקטנים שלכם לפני שיהיה 
 מאוחר מדיי. 

שלי הצדיק הבחור אהרן יחיאל לייפר שליט"א, בן כ"ק  קיבלתי היום טלפון חידוש עצום מהנכד
 אדמו"ר מנדבורנא נתניה

 וגילה לי סוד גדול שהשנה בע"ה כל הפאות ילכו לאבדון
 אותפן אנת שהא תראשי תיבות  תשפ"אלמה? כי השנה 

 בעברית אן זה בלי פאות.
 ם גבוה וכו'. לכן התעוררתי להגיד כמה מילים על ענין החמור הזה אפילו שהלילה היה חו

ב"ה היגענו לחג הסוכות הקדוש למרות כל העגמת נפש וקשיים שהיו לנו בראש השנה ויום 
הכיפורים, כולנו התפללנו מעומקא דליבא לאבינו שבשמים שיבטל מעלינו כל הגזירות הרעות 
שמרחפות מעל ראשינו, ולא רק בעבור נגיף הקורונה. ולכן כאשר כעת אנחנו רוצים להתקדש 

שות את רצון אבינו שבשמים ולהיכנס לסוכה הקדושה, אנחנו רוצים לעשות את הכל בקדושה ולע
 ובטהרה ללא ח"ו להרגיז את אבינו שבשמים.

לכן כל אחד יקפיד שלא להיכנס לסוכה עם פאה ולא לתת לאף אחד אחר להיכנס עם פאה, לסוכה 
, שראוי להזמין לסוכה גם דושהק אמרו חכמים בזוהרמה שהקדושה, ואיך זה יראה שאנחנו נגיד 

'אושפיזין עילאין' )אורחים עליונים( כלומר את נשמות שבעת צדיקים אבות האומה שהן שבע 
 דמויות מקראיות הבאות על פי הקבלה להתארח בסוכותיהם של ישראל. 

 אלף שתי וערב על הראש שהן מספר השערות של הפאה. 059כאשר ישנה בסוכה אשה עם 
שאסור להכניס גוי לסוכה, והפאה זה פי מיליונים יותר חמורה, ויש חשש גדול שזה  ידועה ההלכה

פוסל את הסוכה. כידוע שכל דבר של טומאה שנכנס לקדושה פוסל את הקדושה, ובואו לא נשכח 
את ההלכות החמורות של הפאה שבינהם יש את הלכות חרם, וכך אי אפשר לעמוד בד' אמותיה, 

יותר חמורה מטומאת מת, ולכן אסור להיות עם אשה  שהפאה שליט"א וךוכפי פסק הגר"ם שטרנב

 

 

  



פאה בסוכה. אם היא תכנס לסוכה עם הפאה שלה המתועבת אף אחד לא יכול להיכנס  תשלובש
לסוכה, ולעמוד בד' אמותיה מהלכות חרם. וכידוע כל הברכות שאומרים נגד פאה זה ברכות 

ת ישירות לפסל בהודו, והסוכה הכשרה ועוברלבטלה, גם עובדים עבודה זרה מכיוון שכל הברכות מ
הזאת היא שעבדנו עליה כל כך קשה נהפכת ח"ו לסניף של תקרובת עבודה זרה בהודו, וידוע 

 שהפאה הזאת באה מתקרובת עבודה זרה.
לכן אם אתם רוצים שיהיה לכם חג כשר ושמח, זה חייב להיות בלי הפאה נכרית בסוכה, ואל תעשו 

שפחה לא לחברים ולא התלמיד החכם הגדול הזה שבא עם אשתו עם עבודה חשבון לאף אחד לא למ
זרה של הפאה לסוכה, אלא תעשו רק חשבון לאבינו שבשמים, ולעשות רצונו שאין אף אחד בעולם 
שיכול להציל אותנו חוץ מאבינו שבשמים שמחיה אותנו כל רגע ורגע, והזוג הזה שהולך עם פאה 

 וא שמחזיר רעה תחת טובה.הוא כפוי טובה להקדוש ברוך ה
כבר אמרנו בעבר כל ההסגרים שנעשים פה בעם ישראל וכל הצרות שבאות עלינו הם כתוצאה 
מעבודה זרה של הפאה והפריצות הנוראה בקרב הציבור החרידי, כמו שכתב החפץ חיים זי"ע 

 במכתבו בספר גדר עולם.
לם יש את כל הצרות והגזירות על עם וכמו כן אני רוצה לפנות לכל אדמו"רים ורבנים שידעו שבגל

ישראל בגלל שלא מחו על הפאה, ולכן לפחות עכשיו אחרי יום הכיפורים שאנחנו רוצים שהקב"ה 
ישדד מערכות שיציל אותנו ויגאל אותנו ברחמים, ולא יפיל אותנו בידי הרשעים ויבטל את כל 

 מה.הגזירות הקשות שעומדות בפתח בדיוק כמו שהיה לפני השואה האיו
אמר מורים, דצדיק אחד גדול אחרי ששמע וראה את הפסקי דין שכתבתי לגבי הפאה ושלחתי להא

שהוא בטוח ויכול לחתום על נייר שהאדמו"רים האלו שלא חתמו ולא יצאו נגד הפאה עד היום, 
ימותו מזה ויראה נגד עיניו החסידים  00-00 -אפילו שח"ו ימותו מהנגיף החדש שאומרים ש

אחד אחרי השני ח"ו, גם לא ישנה את דרכיו וימשיך להקשות את ערפו ולא יצאו  שלהם שמתים
 בקרבם.   תנגד הפאה. לא נותר לי אם כן להגיד אלא שהאדמו"רים האלה אין להם נשמה יהודי

לכן בואו כולנו נעשה תשובה ונבער את העבודה זרה מעם ישראל שכל כך גורמת חרון אף ה', וכך 
 וטהרה, בחג הסוכות הקדוש הזה.נוכל להיות בקדושה 

וכל אדמו"ר שלא שומע לקריאה הזאת, ולא יוצא נגד הפאות, ידע נאמנה שהוא יהיה אשם על 
 וכל האסונות שח"ו עומדים בפתח. ,האסונות שהיו לעם ישראל

מי התיר להאדמו"ר הזה או הרב הזה ללכת נגד רצונו של הקב"ה ולהכשיל את עם ישראל עם 
 פאה הנכרית.העבודה זרה של ה

 תדעו לכם שזה פחד פחדים רק לחשוב על מה שיצטרכו לשלם בזה ובבא.
חלה החובה על חסיד ללכת ולעורר את האדמו"ר שלו לגבי הדברים האלה, מכיוון שיש סיכוי מאוד 
שהגבאים בעלי רוח הקודש לא מסרו לאדמו"ר שלהם את כל הספרים ופסקי דין ששלחתי להם, 

ים החליטו שהם יודעים מה טוב ומה לא בעבור עם ישראל, ויש סיכוי טוב מכיוון שהגבאים החכמ
 שאשתו של הגבאי הזה הולכת עם פאה לפי רצונו, ולכן לא מתאים לו למסור לאדמו"ר מה ששלחנו.

שנה עבור הכשלת עם ישראל בעבודה  089מעניין אם הוא הגבאי הזה מבין מה שיחכה לו אחרי 
 זרה.   

לי, לא שמעתי ולא ידעתי, הנה אתם שומעים עכשיו, וקיבלתם הרבה ספרים  ואל תגידו לא אמרו
 חוברות ועלונים, כך ששום תירוץ בבית דין של מעלה לא יתקבל.

עם ישראל היקרים, הקדוש ברוך אוהב את עמו ישראל, שמחכה לנו שנעשה תשובה, ויוכל כבר 
ואז מלכינו ישמח בנו, ואנו נשמח  לפדות השכינה הקדושה מן הגלות, ולהוריד את בית מקדשינו,

 במלכנו, ותהיה שמחת עולם, בברכת חג כשר שמח לכל בית ישראל, ברוך ה' לעולם אמן ואמן.   
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