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.
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ב"ה ט"ז תשרי א' דחול המועד סוכות תשפ"א לפ"ק  -פה עיה"ק בית שמש תובב"א.

דרשה רצט - 048 .מלחמת העולם השלישית מגיע בצעדי ענק
פסק בית דין לכבוד חול המועד סוכות תשפ"א
מגלה סודות הפיוטים ליל יו"ט ראשון של חג הסוכות ויום ב' של חג הסוכות תשפ"א
מורי ורבותי ,קהל קדוש!
כל העולם רועש וגועש .מגיפת הקורונה .הסגרים בהרבה מדינות .הרבה מדינות כבר הלכו
לדיקטטוריות בלי שהעם אפילו הרגיש בזה ,בישראל זה גם כן ככה .העולם לעולם לא יחזור למה שהיה
מלפני נגיף הקורונה .הקב"ה התחיל את תהליכי הגאולה והמצב ילך ויחמיר בדיוק כמו שכתוב על חבלי
לידה ,ואנחנו עומדים לפני פיצוץ של מלחמת עולם שלישית מכל הכיוונים של כל אומות העולם ,כמו
שכתוב במדרשים ובנבואות שכל שבעים אומות העולם יקיפו את ישראל כמו שבעים זאבים שהקיפו
כבשא אחת ,ולולא הקב"ה יהיה בעזרינו לא יהיה שום סיכוי לשרוד.
כמו שאמר הנביא זכריה (פרק יד א-ג) ִהנֵּה יֹום בָּ א לָּה' וְ חֻ לק ְש ָּללְֵּך בְ ִק ְרבֵּ ְך :וְ ָּאספְ ִתי ֶאת כָּל הּגֹויִם ֶאל
ָּשים ִתשָּ ג ְלנָּה וְ יָּצָּ א חֲ צִ י הָּ עִ יר בּגֹולָּה וְ י ֶֶתר הָּ עָּ ם ל ֹא
יְרּושָּ ל ִם ל ִמלְחָּ מָּ ה וְ ִנלְכְ דָּ ה הָּ עִ יר וְ נָּשּסּו הבָּ ִתים וְ הנ ִ
ִיכ ֵָּּרת ִמן הָּ עִ יר :וְ יָּצָּ א ה' וְ ִנלְחם בּגֹויִם הָּ הֵּ ם כְ יֹום ִהלָּחֲ מֹו בְ יֹום ְק ָּרב .ויהיה פחד גדול ונורא ,ומי יוכל
לשרוד את הפחד הנורא הזה ולהינצל מכל הזוועות שיהיו לולא ה' יהיה בעזרו ,וכיצד יכול להיות ה'
בעזרו אם אשתו לובשת פאה והוא ואשתו עוברים בריש גלי על עבודה זרה? .ואיך יכול להיות ה' בעזרו
אם הוא אוכל נבילות וטריפות חלב ודם?
ב"ה כעת אנחנו נמצאים בחול המועד סוכות הקדושים ,כל יהודי טרח ובנה בית לה' ,סוכה! בסוכה
נמצאים כל האורחים (האושפיזין) הקדושים  -אברהם אבינו ,יצחק אבינו ,יעקב אבינו ,משה רבינו,
אהרן הכהן ,יוסף הצדיק ,ובסוף אחרון חביב  -דוד מלך ישראל חי וקיים ,בצלא דמהימנותא למשל -
אברהם אבינו שהודיע שמו של הקב"ה בעולם ,ועשה  /44ספרים נגד עבודה זרה ,ואם אשה נכנסת
לסוכה הקדושה לבושה עם פאה נכרית – האשה הזאת דומה לכזבי בת צור אז היא מגרשת את
השכינה ,היא מגרשת את אברהם אבינו ,אברהם אבינו שהוא היה סמל האמונה ,סמל הקדושה  -אם
נכנסים עם פאה  -אברהם אבינו כועס מאד" ,הגם לכבוש את המלכה עמי בבית"?
ועכשיו נביא דברי הרמב"ן הקדוש על הפרשה שעברה פרשת "האזינו"  -כתב הרמב"ן הקדוש זיע"א על
ָּשים
הפסוק (דברים לב ,יט) "וי ְרא ה' ו ִינ ְָּאץ ִמכעס בָּ נָּיו ּובְ נ ָֹּתיו" ...כי יהיה בדור החורבן ֶרשע הנ ִ
ּופִ ְשעֵּ יהֶ ם ּגָּדֹול ְמאֹד ,לְהכְ עִ יסֹו! כי היו נצמדות לעבודה זרה כאשר מפורש בדברי ירמיהו (מד טו) ויעֲנּו
ָּשים הָּ ע ְֹמדֹות ָּקהָּ ל ּגָּדֹול
ֵּאֹלהים אֲ חֵּ ִרים וְ כָּל הנ ִ
ָּשים הי ְֹדעִ ים כִ י ְמק ְטרֹות נְשֵּ יהֶ ם ל ִ
ֶאת י ְִר ְמיָּהּו כָּל הָּ אֲ נ ִ
והן שהעיזו פניהם בנביא לאמר לו (שם פסוק יז) ,עָ שֹׂה ַנעֲשֶׂ ה ֶׂאת כָל הַ דָ בָ ר אֲ שֶׂ ר יָצָ א ִמפִ ינּו ל ְַקטֵּ ר
ֵּאֹלהים אֲ חֵּ ִרים ,וכתוב
ל ְִמ ֶׂלכֶׂת הַ שָ מַ יִם ,וכתוב עוד שם (פסוק ה) מפורש לְהכְ עִ סֵּ נִי בְ מעֲשֵּ י יְדֵּ יכֶם לְקטֵּ ר ל ִ
בֹותיכֶם וְ ֶאת ָּרעֹות מ ְל ֵּכי יְהּודָּ ה וְ ֵּאת ָּרעֹות נָּשָּ יו וְ ֵּאת ָּרע ֵֹּתכֶם
עוד שם (פסוק ט) ,ה ְשכ ְח ֶתם ֶאת ָּרעֹות אֲ ֵּ
וְ ֵּאת ָּרעֹת נְשֵּ יכֶם אֲ שֶ ר עָּ שּו בְ ֶא ֶרץ יְהּודָּ ה ּובְ חֻ צֹות יְרּושָּ ָּל ִם .וביחזקאל (ח יג יד) נאמר ,וי ֹאמֶ ר ֵּאלי בֶ ן ָּאדָּ ם
ִש ָּר ֵּאל ע ִֹשים פֹה ל ְָּרחֳ ָּקה מֵּ על ִמ ְקדָּ ִשי וְ עֹוד
הֲ ר ֶֹאה א ָּת ה מהם [מָּ ה הֵּ ם] ע ִֹשים תֹועֵּ בֹות ּגְ דֹלֹות אֲ שֶ ר בֵּ ית י ְ
ָּתשּוב ִת ְר ֶאה תֹועֵּ בֹות ּגְ דֹלֹות .וי ֹאמֶ ר ֵּא ָּלי עֹוד ָּתשּוב ִת ְר ֶאה תֹועֵּ בֹות ּגְ דֹלֹות אֲ שֶ ר הֵּ מָּ ה ע ִֹשים ,וי ֵּ ֵָּ֣בא א ִִֹ֗תי
ָּשים י ְֹש ֔בֹות ְמבכֶ֖ ֹות ֶאת־הת ֽמּוז( :יחזקאל פרק ח
ם הנ ִ ֵ֣
שר ֶאל־הצָּּ פ֑ ֹונָּה וְ ִהנֵּה־שָּ ֶ֙
שער בֵּ ית־ה' אֲ ֶ ֶ֖
ֶאל־ ֶפֶ֙ת ֶ֙ח ֵ֣
פסוק יד) עכ"ל הקדוש ,עיין שם עוד באריכות.
אבל יש מקום למצוא קצת לימוד זכות על הנשים שהולכות עם פאות ובעליהם  -שהם לא יודעים ,או
לא רוצים לדעת  -בגלל המאכלות האסורות שמטמטמות את הלב והמוח ,כידוע שרוב הבשר בהמה
ועופות שיש בעולם ,אפילו בהכשר הבדצי"ם הוא נבילות וטריפות ממש ,וכמו שכתב הצדיק הקדוש רבי
משה דוד וואלי זיע"א בביאורו לחומש במדבר (הנקרא "שבטי יה") העם שחטא עם בנות מואב בזנות
ועבודה זרה ,איך בכלל היה להם הוה אמינא לעבוד עבודה זרה? אלא הוא כותב ש  -העם אלו הערב רב
 החלו בזנות ,וזה התחיל כש-בנות מואב ומדין נתנו להם לאכול מאכלות אסורות ,ומכח המאכלותהאסורות באו לעבירה החמורה של עבודה זרה של בעל פעור.
על כל פנים  -כל ימות השנה אסור ללבוש פאה ,ובגדים קצרים  -כמו שמלה קצרה [שלא מגיעה עד
הקרסול] ושרוולים קצרים ושאר בגדים פרוצים וכו' ,כל שכן שנכנסים לסוכה הקדושה  -בחוסר צניעות

 זה מבזה את השכינה ,והאושפיזין הקדושים ,הזוהר הקדוש מחמיר שלא ישב אדם בסוכה ולא הביאלאכול לעניים לכבוד הסוכה ,כי אז  -האושפיזין הקדושים מקללים אותו ,קללות נמרצות ,עיין שם.
ויש לדעת שכמו שזה בעיה גדולה להביא גוי לסוכה ,או סירים לסוכה ,כל שכן וקל וחומר לא להכנס עם
עבודה זרה ופריצות לסוכה הקדושה!!! שהיא סמל וצל האמונה!!!  -ואם אחרי שהזהירו את האשה
הזאת על איסור הפאה והיא עדיין ,החצופה ,ונכנסת בשיוויון נפש עם פאה בסוכה ,שתדע נאמנה שהיא
תשלם על זה את הדין החמור יחד עם בעלה וגם חס ושלום שהילדים לא יתפסו בעוון שלה.
וכמו שכתב בספר שפתי כהן על התורה (לרבי מרדכי הכהן זיע"א מתלמיד תלמיד רבינו האר"י הקודש
זיע"א וזה לשונו :הרי השבעה צדיקים רמוזים שהם באים עם שאר הצדיקים ויושבים בסוכה ,על כן
צריך לשבת בה באימה ויראה בבושה וענוה ,ולא ימשך אחר האכילה ושתיה שלא יבוא לידי דברי
נבילה  ,ולא יכניס לתוכה עובדי גלולים ,שהסוכה היא צלא דמהימנותא ,ועובד גלולים לית ליה
מהימנותא ואז בורחת הקדושה ושבעה הצדיקים מקללים קללות נמרצות ,אם כשאינם נותנים להם
חלקם שהוא חלק העניים מקללים אותם ,קללות שכתב הזוהר הקדוש עיין שם ,כל שכן אם בא כותי,
ובפרט שהוא עובד עבודת גלולים ,שהוא אל קנא ,וכמה בני אדם חושבים שיושבים בצל סוכה והם
חוץ ממנה ,שמי שהוא אזרחי ושורשו וענפיו מישראל ,ומכוון לישב בצילא דמהימנותא סוכה קלטתו,
ואם לאו סוכה פולטתו ,זהו כל האזרח בישראל ישבו וגו' שמחלה פניהם ,כל האזרח בישראל ישבו
בסוכות ,סופי תיבות לחלות עכ"ל .וכל שכן עכשיו שזה לא רק עובד עבודה זרה ,אלא תקרובת עבודה
זרה ממש מכניסים בתוך הסוכה הקדושה .וכל שכן שהשכינה לא תוכל להיות בסוכה ,והקב"ה אל
קנא ,והאושפיזין הקדושים לא יהיו איתו חס ושלום!
מורי ורבותי כולנו אמרנו את הפיוטים ליל יו"ט ראשון של חג הסוכות ,וזה הלשון :כּסֵּ ם בְ צֵּ ל י ְִמינֶָך,
לְמען זְ כּות מאֲ ִמינֶך ,נָּתץ מּסֵּ כֹות :והביאור בזהַ :כסֵּ ם  -תכסה ותחופף עליהם בְ צֵּ ל זרוע י ְִמינֶָׂך-( ,להגן
עליהם)  -לְמַ עַ ן זְ כּות אברהם מַ אֲ ִמינֶׂך ,אשר נ ַָתץ שבר מַ סֵּ כֹות  -אלילי תרח אביו.
לְמען זְ כּות מאֲ ִמינֶך ,נָּתץ מּסֵּ כֹות - :למען זכותו של אברהם אבינו אשר שבר את צלמי תרח אביו,
כדאיתא במדרש (ב"ר לח ,יג) ,קם נסיב בולקסא בידיה (-קם אברהם אבינו ולקח גרזן בידו)
ותבריהוןלכולהון פסיליא (-ושבר את כל הפסילים).
ואמרנו היום בהלל כְ מֹוהֶ ם י ְִהיּו עֹשֵּ יהֶ ם כֹל אֲ שֶ ר בֹטֵּ ח בָּ הֶ ם - ,אנחנו רואים מזה שאברהם אבינו שבר
את המסכות עבודה זרה של תרח ,אז אנחנו רואים שהמסכה זה עבודה זרה ,רואים עין בעין מהו העונש
של עבודה זרה ,בגלל שהולכים עם הפאות שזה יותר גרוע מעבודה זרה בגלל שזה תקרובת של עבודה
זרה כפי הפסק של הגר"מ שטרנבוך ועוד  064גדולי עולם ,קיבלנו מתנה מדה כנגד מדה את המסכה
שתזכרו למה ה' עשה לנו ככה ,כי מידותיו של הקב"ה היא מדה כנגד מדה.
ובפיוט לשחרית יום ב' וז"ל :חָּ ְשבּו ,כְ מֹו בְ ִסין ָּק ְשבּו ,בּסֻ כֹות ֵּת ְשבּו .והביאור בזה :חָּ ְשבּו – החשיבו
אותה ,כְ מֹו בְ ִסין – שבסיני ָּק ְשבּו ,ושמעו מיפי ה' מצוות בּסֻ כֹות ֵּת ְשבּו .אז אנחנו רואים עוד ענין של
מדה כנגד מדה ,בסין זה הר סיני ,וכשלא שומעים את מאמר הקב"ה בהר סיני לא יהיה לך אלוהים
אחרים על פני זה ראשי תיבות פאה נכרית (שמות לד יז) ,אֱ ֹלהֵּ י מּסֵּ כָּה ל ֹא תעֲשֶ ה לְָּך .הקב"ה משלם
מדה כנגד מדה ושולחים את סין לשלוח לנו מגיפת הקורונה ,וכעת אנחנו צריכים לכסות את פנינו
במסכות ,ועוד מחכות לנו מגיפות יותר חזקות כמו דבר שיהרוג ח"ו  04-04אחוז ח"ו - ,ובמקום
שאנחנו נריב עם האדמורים שהם לבד אשמים על כל האסונות שבאות על עם ישראל ,בגלל שהם לא
מוחים על הפאות של עבודה זרה ,עוד הולכים לטישן שלהם?
אם עם ישראל לא מאמינים בעשרת הדברות שכתוב :אֱ ֹלהֵּ י מּסֵּ כָּה ל ֹא תעֲשֶ ה לְָּך ,והאורחים עדיין

באים עם הפאות הארורות לתוך הסוכה ופוסלים את הסוכות שלנו ,ולכן הקב"ה שלח

הליקופטרים שרואים הכל מה הולך בבית ובסוכה ,וכך גם לא נותנים לאדמורים להנות מהכבוד
המדומה שלהם שבגלל שהם לא רוצים למחות נגד העבודה זרה ששמעו בהר סיני אלהי מסכה לא
תעשה לך .והאדמורים ורבנים הם לא יודעים אפילו מה שאומרים בפיוט במחזור ,אז עכשיו אל תריבו
עם הציונים על המסכה רק תריבו עם האדמורים ורבנים שהם אשמים לא רק על המכה אלא על כל
הקרבנות שעולה לנו ויעלה ח"ו ורואים עין בעין כמה אדמורים ראשי ישיבות וגדולי ישראל שנפטרים
אחד אחרי השני ומעלימים עין כאילו לא קרה כלום ,וכמו שאמר מחותני להבחל"ח הקלויזנבורגער
רבי (בשנת תשמ"ג) וצעק אוכלים נבילות וטריפות חלב ודם אין גאנריש ,ולא כלום ,כאילו לא קרה
כלום מכיוון שבטניהם אלוהיהם.
לכן בואו כולנו להתחזק לפני שיהיה מאוחר מדי ,ונעשה תשובה ,ונבער ונשרוף את הפאה הארורה,
ונשמור לא לאכול נבילות וטריפות ואז אולי יהיה לנו סיכוי להינצל מכל מאורעות המלחמה שבפתח
וכל האסונות שצריכות לבוא כגון הדבר שהוא בדרך שהוא כבר התחיל בסין בדיוק כמו שמגיפת
הקו רונה התחיל לפני חצי שנה ,ואז הקב"ה יתמלא רחמים עלינו ויגאל אותנו בשמחה ,כמו שאמרנו
בהפטורה של חג הסוכות ,בברכת חג כשר שמח לכל בית ישראל ,ברוך ה' לעולם אמן ואמן.
הרב שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין בית שמש ,ארץ הקודש

