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
יתם לָּׁכֶ ם פֶ ֶסל
ב"ה ,יום ה' מנחם אב תש"פ לס' " ִהשָּׁ ְמרּו ָּׁל ֶכם פֶן ִת ְשכְ חּו ֶאת בְ ִרית ה' אֱ ֹלקיכֶם אֲ ֶשר כ ַָּׁרת עִ ָּׁמ ֶכם וַ ע ֲִש ֶ
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ְתמּונַת כֹּל אֲ שֶ ר צִ ּוְ ָך ה' אֱ ֹל ֶקיָך (דברים ד' כ"ג)

פה עיה"ק בית שמש תובב"א

פסק הלכה  -הרצחת וגם ירשת

הנה ידוע שרבני מכשירי הפיאות מכרו את עם ישראל קדושים ,בניו של הקב"ה ,בעבור בצע
כסף ,מיליונים ,שהם מקבלים מהודו בכדי להכשיר את הפאה-שהיא עבודה זרה בעם ישראל.
כן ,הם תלמידי חכמים ,עם זקן ארוך ושטריימעל גבוה עם גרביים לבנות ,עם ארשת של צדיק
מתחסד ,שקשה להאמין עליהם שהם עוברים עבירות כאלה אם לא היינו רואים את מעשיהם.
וכך ,אחרי שכמעט כל החסידיות ,של אלפי חסידים ,מקבלים היתר על הפאה נכרית עם שתיקה
של הרבי ,קמו בישראל ובעולם אלפי בתים של עבודה זרה ,שהם כולם שבויים בידי הס"א.
תודות לרבני מכשירי הפאה כל אלפי החסידים האלה והליטאים ,יצטרכו לעבור דינים קשים
ביותר בכף הקלע וגיהנום ,היות והזוג הזה נכשלים בסרך של ג' יהרג ואל יעבור עבודה זרה גילוי
עריות שפיכת דמים וחילול שבת היות והפאה היא מוקצה בשבת (שו"ת משנת יוסף) ,ועל כל
עשרת הדברות בכלל ,כפי שהבאנו במאות דרשות בקו שומרי החומות ושלחנו מאות אלפי
ספרים וקונטרסים לאדמורים ורבנים תלמידי חכמים .פלאקאים ומודעות גדולות הופצו על
פעילים יראי בכל רחבי הארץ ,ואלפי מודעות וקול קורא'ס הופצו ונשלחו לתיבות הדואר .כך
שהכל גלוי וידוע כמעט לכולם .והרב מכשיר הפאות בזה ,עובר בשאט נפש על כל איסורי
התורה ,בלי שום פחד ויראה מהקב"ה.
הוא קיבל מיליונים מהס"מ בכדי להכשיל את עם ישראל ,והוא מתנחם בכספו ובהבלי העולם
החולף הזה .וכעת ,שוד ושבר ,התלמיד חכם הזה מכשיר הפאה ,נותן בנוסף לכל גם הכשרים על
תפילין מזוזות ,רצועות בתים ד' מינים וכו' ,בחוצפה מרקיעת שחקים .קשה להאמין ,שאנשים
ישרים ותמימים קונים את ההכשר הפסול שלו .והרב המכשיר הזה ,שלעולם לא ישבע כסף
וכבוד מכשיל את עם ישראל גם בתפילין ומזוזות.
ומה יקרה כאשר היהודי המסכן הזה שקנה תפילין פסולים עם ההכשר של הרב הפושע
ישראל הזה ,יגיע אחרי  021שנה לבית דין של מעלה? יגידו לו שמעולם לא הניח תפילין .מה
הוא יענה אז? הוא ימחה ויגיד מגיל  01אני כבר מניח תפילין.
והנה מה שיהיה:
בית דין:
התפילין שלך היו פסולות .הקלף היה פסול ,הרצועות היו פסולות ,המזוזות שלך היו פסולות.
הכל היה פסול .וכל הברכות שלך היו ברכות לבטלה- .
היהודי המסכן ,אבל זה היה הכשר של רב פלוני...
בית דין:
בפליאה ,רב פלוני ?...הרי הוא פושע ישראל ,מחטיא את הרבים .אסור לשאול אותו שום שאלה
בהלכה ,שחיטתו פסולה ,כל התפילין והמזוזות שהוא מכשיר פסולים .הפאה שהוא מכשיר
פסולה ,והוא בעצמו פסול .וכאשר יגיע לכאן שיגיע זמנו ,הנשמה שלו תהיה נדונה בכף הקלע
ובגיהנום לדורי דורות .אין לו שום תורה שתגן עליו ושום מצוות שיגינו עליו .הכל שבוי בידי
הס"א .אלא אם כן ,שיהיה לו את הזכות הגדולה והאדירה לעשות תשובה ,כל עוד שהוא בעולם
השפל .אבל קשה לנו להאמין .הכסף מסנוור אותו והוא משתחוה לעגל הזהב ,הכסף!
היהודי המסכן,
אז מה אני אשם?
בית דין:
נכון שאתה ישירות לא אשם ואתה שוגג .אבל גם על שוגג משלמים .גם כל החסידים עם
הפאות אפילו שיש ביניהם שוגגים יצטרכו לשלם .כאן בית דין של מעלה .כאן אי אפשר

לעשות תשובה ולהגיד אני לא אשם .היה עליך לחקור היטב כל דבר .שמעת שהרב פלוני...
מכשיר פאות של פריצות ועבודה זרה .זה לא דיבר אליך?
היהודי:
מה זה שייך אלי? אשתי הולכת עם מטפחת?
בית דין:
זה לא שייך אליך? אתה רואה רב פסול שעובר עבירות כאלה גדולות ,זה לא אומר לך כלום? אם
היתה בך מדת אהבת ישראל ומידת האמת לא היית נכשל .הקב"ה היה שומר עליך[ .עד כאן
בית דין].
ואותו יהודי המסכן יהיה חייב למרק את עונותיו בגיהנום בגלל אותו רב המכשיר הזה  -עוכר
ישראל .וכך יהיה עם אלפי האנשים שאותו רב הכשיל אותם עם פאות ותפילין עם פסקי
ההלכות שלו ,שאסור לשמוע להם .אם הרב הזה גם נותן הכשרים על אוכל ,הכל נהפך לטרף,
ואסור לאכול מההכשר שלו ,הכל שייך לעבודה זרה.
יהודים יקרים ,אנחנו בפתחו של ראש השנה ויום הכיפורים .הנה לב מי לא ימלא אימה ופחד
ה' של הדר גאונו ,כאשר מלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון בהגיע יום הדין הרת עולם ,שבו
תנשא מלכותו יתברך לשבת על כסא דין במשפט ,וכל באי עולם יעברון לפני כבני מרום ,כאשר
ספרי החיים והמתים פתוחים ונקראים מאליהם ,וחותם יד כל אדם על כל דרכיו ופרי מעלליו.
זה הזמן לחטוף במהירות את ההזדמנות ולעשות תשובה ,לפני שנאחר את המועד .לבדוק היטב
את התפילין שלא יהיו עם הכשר פסול של רב מכשיר הפאות .כי להניח תפילין כאלה זה
להניח תפילין פסולים ,ונחשב לקרקפתא דלא מניח תפילין מעולם ,אינו קם בתחיית המתים,
ונקרא מפושעי ישראל בגופן (שערי קדושה מרבי חיים ויטאל זי"ע (שער ח' חלק ב' תפ"ג).
אנחנו צועקים על הפאה הנכרית הפרוצה ,עבודה זרה מהודו ,שליחתו הנאמנה של הס"מ ,כבר
יומם ולילה .התעוררו יהודים יקרים ותזרקו את העבודה זרה הזאת .אין עוד הרבה זמן .אנחנו
לפני מלחמות וצרות גדולות ,גם מאיתני הטבע וגם מכל אומות העולם ,שונאי ישראל ,וכו' .אם
לא תתעוררו כעת ותעשו תשובה לא תוכלו להציל את עצמכם ואת משפחותיכם.
כתוב במדרש עשרת הדברות פרקי דרבי אליעזר (דף רמב-רמג) :הדיבור הראשון שיצא מפי
ימינֹו וְ לַפִ יד ִמ ְשמ ֹאלֹו,
הקב"ה ,יְהי ְשמּה ְמשֻׁ בָּ ח ְלעֹו ָּלם ,הָּ יּו זִ ִקים ּובְ ָּר ִקים יֹוצְ ִאים ִמפִ יו ,לַפִ יד ִמ ִ
אתיָך מ ֶא ֶרץ
ֹלקיָך אֲ שֶ ר הֹוצ ִ
וְ הַ כֹל פֹורחַ בָּ אֲ וִ יר הַ שָּ מַ ִים וְ אֹומר ,עַ ִמי עַ ִמי בית ִי ְש ָּראלָּ ,אנֹכִ י ה' אֱ ֶ
רֹומים
ִמצְ ַר ִיםּ .ופ ַָּתח לָּהֶ ם ִשבְ עָּ ה הָּ ְר ִקיעִ ים וְ ִשבְ עָּ ה אֲ ָּרצֹות וְ ָּאמַ רְ ,ראּו ,א ָֹּתם עָּ דַ י שֶ אין כָּמֹונִי בַ ְמ ִ
בֹודי ּובְ ִתפְ ַא ְר ִתיִ .אם יש ָּאדָּ ם שֶ י ֹאמַ ר ָּלכֶם לְכּו עִ בְ דּו
יתי אֲ ליכֶם בִ כְ ִ
ּובָּ ָּא ֶרץְ ,ראּו שֶ אֲ נִי ֶאחָּ ד וְ נִגְ ל ִ
בּורתֹו
בֹוראֹו ָּפנִים ֶאל ָּפנִים בִ כְ בֹודֹו וְ ִתפְ ַא ְרתֹו בִ גְ ָּ
ֹלהים אֲ ח ִריםִ ,א ְמרּו לֹו ,וְ כִ י יש ָּאדָּ ם שֶ ָּר ָּאה ֶאת ְ
אֱ ִ
יתי ֶא ְת ֶכם ִמבית עֲבָּ ִדים ,וַאֲ נִי הוא שֶ ָּק ַרעְ ִתי ֶאת הַ יָּם
ַו ַינִחהּו וַילְֶך ַלעֲבֹודָּ ה ז ָָּּרהָּ .ראּו שֶ אֲ נִי פ ִָּד ִ
ֹלהים אֲ ח ִרים עַ ל
ִלפְ ני ֶכם וְ הַ עֲבַ ְר ִתי ֶא ְתכֶם בַ יַבָּ שָּ ה וְ אֹויְביכֶם בִ ְמצּולָּה ִה ְטבַ עְ ִתי .ל ֹא י ְִהיֶה ָּלכֶם אֱ ִ
יתי בָּ אֱ לִילִים.
תֹור ִתי לְהָּ ִניחַ ָּלכֶם ְש ָּר ָּרהֶ .אל ַתכְ עִ סּו ִני וְ ֶאל ָּתפרּו ֶאת בְ ִר ִ
ָּפנַי .אֲ נִי נ ַָּת ִתי ָּל ֶכם ֶאת ָּ
ּומַ עֲשי ּגֹויִם ַאל ִתל ְְמדּו ,כִ י מַ עֲשי הַ ּגֹויִם הָּ בֶ ל המָּ ה שֶ נֶאֱ מַ ר ,הָּ בֶ ל המָּ ה מַ עֲשי ַתעְ תּועִ ים ,בְ עת
פְ ֻׁקדָּ ָּתם י ֹאבדּו ,עכ"ל.
מעשה באברהם אבינו שנזרק לכבשן האש על ידי נמרוד.
 מעשה בחנניה מישאל ועזריה שנזרקו לכבשן האש על ידי נבוכדנאצר. מעשה באשה אחת ושבעת בניה ,שהסכימו כולם ליהרג ולא להתשחוות לצלם. מעשי בהרוגי האינקווזיציה ,שלא המירו את דתם ועלו על המוקד אנשים נשים וטף. מעשי ביהודים במשך אלפי שנות הגלות הקשה והארוכה שמסרו את עצמם להריגה עלקידוש השם יתברך ,ובלבד שלא להשתחוות לצלם .וכעת ,מה רואות עינינו? אוי לנו שהיגענו
לכך ,אוי ווי על עם ישראל .אוי וי על שכינתא בגלותא .אלפי חרדים בארץ ובעולם מתשחוים
לצלם עם הפאה הארורה שמקורה מנשים בהודו שמקריבות את שערן לפסל שלהם בהודו,
שמחתחוות לו ודופקות על לבן בנאמנות לפסל ,ואז מגלחות את פאת ראשן כתקרובת עבודה
זרה ,אחרי שגילחו את שער ראשן על ידי אכילת שקצים ורמשים עכברים ולטאות ,גואל נפש.
והשער הזה מופץ בכל רחבי העולם ,ועובר במעבדות תהליכי עיבוד וצביעה ,ושמים עליו תוויות
של אירופא ,ארצות הברית ,ברזיל ועוד .הכל כבר נחקר ונבדק לעומק.
וכל הנשים החרדיות מתפללות להקדוש ברוך עם העבודה הזרה הזאת ה 051אלף שתי וערב
כמנין השערות בפאה ,על הראש .אם זה לא היה כל כך עצוב ומר ,זה היה מצחיק מאוד .בשמים
בוכים עלינו ,עם עם ישראל היקר ,שכך עלה בגורלינו .אבל עדיין לא מאוחר ,עדיין הקב"ה
מחכה לנו ומביא לנו כל מיני אסונות פה ושם ומגיפות ,רח"ל ,עדיין בצורה קלה בכדי שנתעורר.

אין דבר העומד בפני התשובה .אנחנו כעת כשמונה שבועות לפני ראש השנה ,עדיין יש זמן לשדד
מערכות ולהציל את עם ישראל .תזרקו את הפאות ותבדקו את התפילין והמזוזות לרוב הכל
פסול עם הכשרים פסולים .כן אפילו אתם ,הרבנים המכשירים ,עדיין לא מאוחר לכם ,אתם
עדיין חיים בעולם הזה .תתחרטו ותודיעו בקול גבוה שטעיתם ,ושהפאה אסורה משום פריצות
ועבודה זרה ,ושנכשלתם עבור בצע כסף ,ובקשו סליחה ומחילה מהקב"ה ,ומכל הציבור
שהכשלתם .שווה לכם הביזון הזה ,לעומת ממה שמחכה לכם אחרי  081שנה.
תשובו לאבינו שבשמים עם חרטה כ ָּנה ,בבכי שק ואפר ,וה' יתברך יקבל את תשובתכם .דעו
שכולכם הוזהרתם .שום תירוץ לא יתקבל בבית דין של מעלה של לא ידעתי ולא שמעתי ולא
אמרו לי.
תעזרו להפיץ את האמת מאחד לשני כפי שקראתם ושמעתם כאן .אפשר להיכנס לקו שומרי
החומות מספר  178-33-78-872ולשמוע דרשות על הפאה הנכרית ועבודה זרה ,וכל שאר
הנושאים ,אפשר גם לקבל ספרים בחינם ,על כל מה שאנחנו מזהירים .ואהבת לרעך כמוך זה
כלל גדול בתורה ,זאת כל התורה כולה ,ומה זה ואהבת לרעך כמוך? אומר הקו הישר להוכיח
את חברך שהוא עושה דברים שלא כהוגן ,ומי שלא מוכיח אין לו אהבת ישראל.
וכל אלה שמדברים על אהבת ישראל אין בדבריהם ממש ,מכיון שלא מוכיחים את עם ישראל
לתקן את כל הפירצות הנוראות של ג' יהרג ואל יעבור וחילול שבת ,שבגלל זה בא הקורונה
ושאר אסונות ,וגם עלולה לבוא שואה ח"ו על ידי הפריצות כמו שאמר שך זי"ע ,אז איזה אהבת
ישראל יש להם שלא איכפת להם שכל עם ישראל יחטאו וילכו ח"ו לאבדון ,זה יותר שנאת
ישראל ולא אהבת ישראל .ורק מעוניינים לקבל כבוד ולמצוא חן בעיני הציבור ,ובאותו זמן הם
מפרסמים שמועות כאילו יש להם קשר עם צדיקים נסתרים ,שלא היו ולא נבראו ,ולפרסם את
משיח השקר.
הּודים בְ ני ְרחּומֶ ך ,אֲ שֶ ר
ִרבֹונֹו שֶ ל עֹולָּםִ ,מי מָּ נָּה ֲעפַר ַי ֲעקֹב (בַ ִמ ְדבָּ ר) ִמי יָּכֹול ל ְִמנֹות ֶאת ִמ ְספַר הַ ְי ִ
נֹוראִ ,הפְ ִקירּו ֶאת ּגּופֹותיהֶ ם לְמַ אֲ ֹכלֶת אש וְ הָּ יּו
מָּ ְסרּו ֶאת נַפְ שָּ ם לְמַ עַ ן ְק ֻׁדשַ ת ִש ְמָך הַ ּגָּדֹול הַ ּגִ בֹור וְ הַ ָּ
מֹוקדֹות ּובְ כִ בְ שָּ נִים?
ְלעָּ פָּר וָּאפֶר עַ ל ְ
דֹושים ,אֲ שֶ ר מָּ ְסרּו עַ צְ מָּ ם ל ְִמיתֹות ְמשֻׁ נֹות וְ גּופֹותיהֶ ם
ִמי יָּכֹול ִלזְ כֹר ֶאת ְרבָּ בֹות ַא ְלפי י ְִש ָּראל ְק ִ
בּותרּו ל ְִרבָּ עִ ים לְמַ עַ ן ְקדֻׁשַ ת ִש ְמָך הַ י ִָּחיד וְ הַ ְמיֻׁחָּ ד?
ְ
ִרבֹונֹו שֶ ל עֹו ָּלםַ ,רחם נָּא עַ ל עַ ְמָך ִי ְש ָּראל בָּ נֶיָךַ ,ועֲשה לְמַ עַ ן ִש ְמָך הַ ּגָּדֹול שֶ ל ֹא י ְִהיֶה ְמחֹולל בין
ֹאמרּו הַ ּגֹויִם ַאיה ֶאלֹו-ההֶ ם" ,וְ ִת ְמחֹל לְעַ ְמָך י ְִש ָּראל שֶ ל ֹא י ִָּתפְ סּו כָּל
הַ ּגֹו ִים ,כְ מֹו שֶ כָּתּוב "לָּמָּ ה י ְ
ידים .שֶ כָּתּוב בְ ספֶר בַ ִמ ְדבָּ ר פ ָָּּרשַ ת ק ַֹרח :א-ל אֱ ֹלקי הָּ רּוחֹות ְלכָּל בָּ שָּ ר ,הָּ ִאיש
עַ ְמָך ִי ְש ָּראל בַ עֲֹון י ְִח ִ
ֶאחָּ ד יֶחֱ טָּ א וְ עַ ל כָּל הָּ עדָּ ה ִת ְקצֹף .הֲ רי ָּכל עַ ְמָך י ְִש ָּראל ,שֶ עָּ ְמדּו בְ מַ עֲמַ ד הַ ר ִסינָּיְ ,נשָּ מֹות ְקדֹושֹות,
ּומצַ פִ ים לִישּועָּ ְתָךּ ,ולְגְ אּול ְָּתָך בְ ַרחֲ ִמים.
ּומחַ כִ ים ְ
ֻׁכ ָּלנּו מַ אֲ ִמינִים בְ ָךְ ,
יתה בְ כָּל הַ דֹורֹות עַ ל ְק ֻׁדשַ ת ְשמֶ ָךָּ ,אנָּא
ָּאנָּא ה'ַ ,אל יֶחֱ ֶרה עַ ְמָך בְ עַ ְמָך ִי ְש ָּראל שֶ מָּ ְסרּו ֶאת עַ צְ מָּ ם ַל ִמ ָּ
ְשפֹוְך חֲ מָּ ְתָך ֶאל הַ ּגֹויִם אֲ שֶ ר ל ֹא יְדָּ עּוָך וַאֲ שֶ ר ל ֹא עֲבָּ דּוָךּ ,ובְ מֶ שֶ ְך ָּכל הַ דֹורֹות ָּר ְדפּו ַאחֲ רי עַ ם י ְִש ָּראל
ּומיַחֲ ִדים ֶאת ְשמֶ ָך
אֹותָך ְ
ירם עַ ל דַ עְ ָּתם בְ כֹחַ  .כָּל עַ ְמָך י ְִש ָּראל הָּ אֲ ִמ ִתיִים אֹוהֲ בִ ים ְ
לְהַ ְש ִמידָּ ם ּולְהַ עֲבִ ָּ
נֹורא אֲ שֶ ר בְ פ ֶַתחִ ,מיכָּאל ִמי ִָּמין ְמהַ לל.
פּורים הַ ָּ
נֹורא .וְ איְך כָּתּוב בַ ִמנְחָּ ה שֶ ל יֹום הַ כִ ִ
הַ ּגָּדֹול וְ הַ ָּ
וְ גַבְ ִריאל ִמ ְשמאל ְממַ לל .בַ שָּ מַ יִם אין ָּכאלּ .ובָּ ָּא ֶרץ ִמי כְ עַ ְמָך י ְִש ָּראל.
הֹושיעָּ ה נָּא לְעַ ְמָך ִי ְש ָּראל ,כַפר נָּא לְעַ ְמָך אֱ ֹלקי ַי ֲעקֹב ,וְ ַרחם נָּא עַ ם ְסגּולָּה אֲ שֶ ר בָּ חַ ְר ָּת .כְ מֹו
ָּאנָּא ה' ִ
שֶ כָּתּוב בִ ְת ִהלִים ַא ָּתה ָּתקּום ְת ַרחם צִ יֹון כִ י עת לְחֶ ְננָּּה כִ י בָּ א מֹועד.
ִרבֹונֹו שֶ ל עֹולָּם עַ שה לְמַ עַ ן ְמ ִשיחַ צִ ְד ֶקָךִ ,רבֹונֹו שֶ ל עֹולָּם עֲשה לְמַ עַ ן ְשכִ ינַת ֻׁעזֶָך הַ מֻׁ ְש ֶפ ֶלת בְ גָּלּות,
נֹורא הַ ְמפ ָֹּרש וְ הָּ ַאבִ יר וְ הָּ ַא ִמיץ
ִרבֹונֹו שֶ ל עֹו ָּלם עֲשה בַ עֲבּור כְ בֹוד ִש ְמָך י ְִתבָּ ַרְך הַ ּגָּדֹול הַ ּגִ בֹור וְ הַ ָּ
וְ הֶ חָּ זָּק וְ הַ נִפְ לָּא וְ הַ ָּקדֹוש וְ הַ נ ְִס ָּתר וְ הַ נִכְ בָּ ד ָּקדֹוש ָּקדֹוש ָּקדֹוש הַ שם צְ בָּ קֹות ְמל ֹא ָּכל הָּ ָּא ֶרץ כְ בֹודֹו.

הרב שלום יהודה גראס
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