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 החסיד הנאמן של הרב'ה - 451. שודרשה 

על הלכות עבודה זרה! תשפ"א חול המועד סוכותלכבוד פסק בית דין   
 החסיד הנאמן של הרב'ה

חסידות מפורסמת. הרב'ה באמת צדיק. כולם מעריצים אותו ומצייתים לו ללא עוררין. בחסידות 

 חסידים, כל הנשים לובשות פאות, וגם אשת הרב'ה. 03,333הזאת, המונה 

יש איסור חמור ביותר ללבוש פאה. זאת עבודה זרה גמורה. כל השערות משווקות מהודו לכל 

מיליון -העולם תחת מסווה. הכל נבדק כבר לעומק, יש הרבה חומר על זה. זאת תעשייה של מולטי

דולר ביזנס, המנוהלת ע"י מאפיה עולמית. משלמים מילוני שקלים ודולרים לכל מיני רבנים פסולים 

אין שום הכשר ושום היתר לפאה. הרבנים האלה  -שיכשירו את הפאה. הכל שקר ומרמה  בכדי

גדולי עולם בעלי רוח הקדוש פסקו, עוד לפני  033פשוט מכרו את נשמתם לס"א בעבור בצע כסף, 

שהפאה היתה עבודה זרה, שהפאה היא פריצות גמורה ולא מהווה כיסוי ראש. כך שבשמים האישה 

 ם פאה, נחשבת כהולכת בגילוי ראש.הנשואה שהולכת ע

שו"ת ברית הלוי, שו"ת משנת יוסף, שו"ת אמרי ש"י, שו"ת הפאה היא גם כן מוקצה בשבת, )

 וכך שיוצא שהאישה החרדית הזאת מחללת שבת בפרהסיה, כל שבת מחדש, רח"ל. נתיבות משה(.

יוצא מזה, שהפאה היא עבודה זרה, שפיכות דמים, וגילוי עריות, וחילול שבת. ועל פי בעל הפלאה 

לה נמצאים בחרם ואי אפשר לעמוד בד' אמותיהם ]ובגלל זה סגרו לנו את הבתי ובית דינו היא ובע

מדרשות וכוללים שמעט כולם בחרם, ומי צריך את התורה והתפילה שלהם שהולכת לס"א כמו 

 שפסק הרב ש"ך זצ"ל[. מה עוד נשאר? היא עברה כבר על כל עשרת הדברות.

 ם. אלא אם כן הוא מוחה, והיא לא שומעת לו.ובעלה שותף איתה בכל המכשולים, עברות, ואיסורי

האישה הזאת, של כל חסידות, לוקחת דוגמא מאשת הרב'ה, ומכל החברות שלה, ומהמשפחה שלה 

עם הפאות. בשבילה זה דבר נורמלי, והיא מחשיבה את עצמה לאישה חרדית וצדיקה ואין לה בכלל 

וגיהנום לנצח נצחים, אם היא לא תעשה שנה היא תצטרך להתגלגל בכף הקלע  083מושג שאחרי 

 תשובה פה בעולם הזה, ותוריד את הפאה.

הישכם אוהבים את נשלחו לכל האדמורי"ם ורבה'ס בארץ, ולחלק גדול בחו"ל, ספרים שנקראים: "

ח'(", שבו הכל מוסבר על איסור הפאה, על כל המכשולים ועל -)חלקים א' מכתב לאדמורים". "השם

 (.3280-52-0000של מעלה. )ניתן להשיג במס'  מה שקורה בבית דין

ישנם אדמורי"ם ורבה'ס, שכאשר קיבלו את הספרים, ישר התחילו לעשות שינויים ולצאת נגד 

" שהם שומרי ראש", "גבאיםהפאה הארורה. לעומת זאת ישנם הרבה מאוד רבה'ס שיש להם "

ה. אנשים קטנים ביותר, "הקובעים" מה הרב'ה יראה ומה לא. זה נותן להם הרגשה של עוצמ

 

 

  



וכאן, חסיד יקר,  שגורמים בהתנהגות שלהם קלקולים ואסונות בעם ישראל. עמי ארצות ממש.

ולפי מה שתפעל כך תקבל או  -מגיע התפקיד שלך. זה לא רק התפקיד שלך, אלא גם החובה שלך 

 שכר או עונש.

לאשתך את כל האיסורים,  ברור, שקודם כל אתה מחוייב לתקן את הקלקול בביתך שלך, ולהסביר

ולהגיד לה להוריד את הפאה. באם היא תשמע, תבורכו בכל טוב, ותגרמו לנחת רוח בשמים. באם 

, אתה דבר שניהיא תסרב, עליך למחות בבית ובחוץ ובכל מקום שישמעו אותך. זה דבר ראשון. 

ם הוא קיבל את מחוייב ללכת לרב'ה שלך, ולדבר איתו לגבי כל איסורי הפאה, לשאול אותו בא

הספרים )אולי הגבאים שלו, לא נתנו לו את הספרים, לפי דעתם הקטנה והמצומצמת(. יתכן 

קורא נגד הפאה -על כל איסורי הפאה, וברגע שידע הוא ישר יצא בקוללא יודע שהרב'ה פשוט 

 וכתוצאה מכך, אלפי נשים יורידו את הפאה מהראש.

תדבר איתו על איסורי הפאה, ותעדכן אותו בכל הנושא. באם לא תלך לרב'ה שלך, תראה לו חומר, ו

ואתה תצטרך תדע נאמנה, שכל עוון הפאה של כל אלפי האנשים בחסידות שלך יחולו על ראשך 

למה לא הלכת לעדכן את הרב'ה שלך, הרי שנה יגידו לך " 083ואחרי לשלם את הדין על זה. 

 -ואז יראו לך  די זה שלא טרחת עבור זה".!", "בוא ותראה איזה חורבן ושואה גרמת על יהוזהרת

משתחווים לצלם. יראו לך, שכל התורה שלא ידע, שכל החסידות הזאת, כולל הרב'ה הצדיק 

והתפילות של כולם שבויות בידי הס"א. אין לכם כלום מזה. יראו לך כמה גברים נכשלו בהרהורים 

 ושאר האופנה שהולכת עם זה.ושז"ל, כתוצאה שהסתכלו על נשים שהלכו בפריצות של הפאה, 

בהוצאת שז"ל והרהורים נבראו ביליוני וביליוני שידין, רוחין ולילין. יראו לך איזה חילול שבת 

אף אחד מכל  המוני היה כל שבת. ויראו לך עוד אסונות ללא סוף שנגרמו כתוצאה מהפאה הנוכרית.

כי  -רח"ל. והכל יחול על ראשך  החסידות הזאת לא יוכל לצאת מהגיהנום וכף הקלע לדורי דורות,

 לא מחית, כי לא עידכנת את הרב'ה ופעלת לבער עבודה זרה מקרב עם ישראל.

זי"ע אמר שאם עם ישראל לא יתקנו את הפריצות הנוראה שמשתוללת בכל מקום  החפץ חיים

תבוא על עם ישראל שואה נוספת, ח"ו, שהשואה של מלחמת עולם השנייה תהיה כמו בארץ, 

הוא . אור החיים הקדוש זי"ע אמר שמי שלא מוחה נגד עבודה זרה, כאילו ילדים לעומתהמשחק 

 עובד עבודה זרה.עצמו 

-מאידך, חסיד יקר, באם תמחה ותפעל, תיגש לרב'ה ותדבר איתו על הפאה ושצריך לצאת בקול

 קורא נגד הפאה, אשריך ואשרי חלקך, עין לא ראתה אלוקים זולתך סלה.

כל החסידות שלך, וכל הזכויות של הרב'ה שלך, הכל שלך. קשה אפילו לתאר איזה כל הזכויות של 

 גן עדן זה.

כמו כן, הרב'ה שלך, מקבל הרבה פדיונות, כבוד, וכספים. מה אתה מקבל? אתה, לא רק שלא מקבל 

 אלא תקבל רק עונש אם לא תמחה. לא כדאי. -שום הטבות, 

לאשת הרב'ה ותסביר לה על כל איסורי הפאה,  בנוסף לזה חובה עליך, להגיד לאשתך שתיגש

 ותפרסם את הכל בקרב המשפחה שלה ובקרב כל החברות שלה, ובכל מקום אפשרי.

שנה באם היא לא תוריד את הפאה. וגם בעולם הזה היא מסכנת  083תסביר לה מה שצפוי לה אחרי 

סרטן המפחידה את עצמה ומשפחתה במחלות ואסונות. כמו שאמר הרב כדורי זצ"ל שמחלת ה



וקטלנית ירדה לעולם בגלל הפאה הארורה. הוא היה, כידוע, זקן המקובלים של דורינו וידע על מה 

 שהוא מדבר.

". תשיג את לא ידעתי, לא שמעתי, לא אמרו ליתסביר לאשתך, שבבית דין של מעלה, אין ויתורים "

דו את זה ביחד. ואם הרב'ה ותלמ ח'(-)א'"הישכם אוהבים את השם", ו"מכתב לאדמורים הספרים, 

לא קיבל אותם, תשיג אותם בשבילו, וזכות הרבים יהיה תלוי בך. חסיד יקר, תגיד לאשתך 

 שהתשלום על כל העברות של הפאה הנוכרית זה להתגלגל בכף הקלע וגיהנום לנצח נצחים.

ק לעולם תקראו ספרים על שכר ועונש. מי שלא מאמין בשכר ועונש נחשב לאפיקורוס ואין לו חל

 הבא, עפ"י הרמב"ם זי"ע, ורבינו יונה זי"ע.

תחשבו על הילדים הקטנים והתמימים שלכם. שלא יצטרכו לשלם את המחיר בגללכם ח"ו. כמו 

 שאנחנו רואים איזה אסונות קוראים כל הזמן, רח"ל.

מה הרי כל טיפש יכול לראות שיש חרון אף השם ומידת הדין גובה קרבנות מעם ישראל ללא הרף. 

יהיה הסוף? האם לא נפקח עיניים ונעשה מעשה? האם נשב בחיבוק ידיים, ונגיד שלום עלייך נפשי? 

 דם אחינו צועק אלינו מן האדמה!העיקר שאני בסדר? 

עם ישראל, בניו אהוביו של הקדוש ברוך הוא, בצרה גדולה. צריך לפעול בכל הכוח להציל את עם 

שאם נחכה עד שכל הזוועות יבואו  -מות ולפני כל האסונות ישראל, לפני שתבוא השואה, לפני המלח

 ח"ו, כבר לא יהיה אפשר לבטל את מידת הדין. יהיה מאוחר מידי.

אטו יראה מלתא זוטרתי היא, (: "ברכות )לג:חסיד יקר, האם יש לך יראת שמים? כתוב במסכת 

והאמר ר"א משום רשב"י אין להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים בלבד, שנאמר יראת 

אם יש לאדם יראת שמים, אז הקדוש ברוך הוא רושם אותו בפנקס של ". מה הפירוש? ד' היא אוצרו

 יראת שמים שלו.

 והביאור למה רק יראת שמים הוא אצרו?

כי הקב"ה שמים כתוב בספרים הקדושים: כי הקב"ה יש לו הכל ומה שחסר להקב"ה זה רק יראת 

 מו, בגלל זה יראת שמים היא אוצרו.צלא יכול לפחד מע

 ני עבירות של הפאה???אז מה נגיד על כל המיליו

 -לא שווה, עד שלא נחמה ונבער מהעולם את העבודה הזרה הזאת של הפאה שכלום לכן תדע 

 השליחה נאמנה של הס"מ.

השם  חסיד יקר, תהיה שותף לשליחים הנאמנים של הקדוש ברוך הוא, ולא לשליחים של הס"מ.

 יו. יהיה בעזרך לקום ולעשות מעשה, ותזכה לכל הטוב הצפון לצדיק

 ברוך ה' לעולם אמן ואמן.שמח לכל בית ישראל, ובברכת חג כשר 

 

 הרב שלום יהודה גראס
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