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דרשה שה - 444 .זעקה לאדמורים רבנים וראשי ישיבות
זעקה לאדמורים ורבנים וראשי ישיבות
אנחנו כעת בחול המועד סוכות .ושמחת בחגיך .האם אתם שמחים? האם אתם מודעים למה
שהולך בארץ?
עשרות אלפי בחורים עזבו לצמיתות את הישיבות ,תלמודי תורה נסגרו ,עולם התורה כמעט קרס.
האם אתם מודעים לכך איך שהמשטרה מכה ומתעללת באנשים חרדים ,אנשים נשים וילדים ,הלא
עוול בכפם? שוטרים התחילו פשוט לחטוף אנשים מהרחוב כמו שקרה בגאולה בירושלים ובני ברק
ביתר ועוד מקומות חרדים ,ולוקחים אותם למאסר .אנשים שהלכו לתומם ברחוב עם מסכה ולא
עשו דבר .אבל החזות החרדית שלהם הפריע לשוטרים .סכנה כבר לצאת לרחובות .אנטישמיות
בארץ גוברת בדיוק כמו שהייתה בגרמניה הנאצית לפני השואה .כעת רודפים את היהודים החרדים
באותה השיטה .למה זה קורא? זה קורא בגלל שהעולם החרדי מוצף בעבודה זרה של הפאה הנכרית
המתועבת .קיבלתם מאות ספרים חוברות ועלונים על כל הנושא .לָמָ ה אתם עדיין שותקים? אתם
לא רואים באיזה סכנה עצומה נמצא עם ישראל? לְמה אתם מחכים בדיוק ,שיתחילו להרוג אנשים
ברחוב? גם זה יכול להגיע רח"ל.
מעניין שאין לכם פחד לא מהקדוש ברוך הוא ולא מבית דין של מעלה .די .מספיק .תצעקו כבר
בקהילות שלכם להוריד ולבער את הפאה הנכרית ,אפשר עוד לבטל את הגזירות הנוראות
שמרחפות מעל עם ישראל .אבל אין עוד הרבה זמן .אנחנו רואים שהמדינה הזאת הפכה כבר להיות
דיקטטורית ומסוכנת .חשבנו כולנו שכאן ,בארץ ישראל ,מדינת היהודים נהיה מוגנים ,אבל אין
"אם ֶאסַּ ק שָׁ מַּ יִם  -שָׁ ם ָׁא ָׁתה ,וְ ַּאצִ יעָׁ ה ְשאֹול ִ -ה ֶנךָׁ!" (תהלים קלט ח').
בריחה מהשם יתברךִ ,
הצחוק המר הוא ,שראשי המדינה הזאת הם האויבים הגדולים ביותר שלנו ,בשיתוף פעולה עם
אומות העולם .אבל הם לא קובעים ,אבל כתוצאה מזה שהאדמורים ורבנים לא מוחים השם
מנחית עילנו גזירות כל הזמן דרכם.
הם לא המנהיגים האמיתיים של עם ישראל ,האדמורים והרבנים הם המנהיגים האמיתיים של
עם ישראל .ואם גם הם יאכזבו את העם ,יעלימו עין ויגידו שלום עליך נפשי ,אז אחריות של כל
האסונות שיקראו ח"ו ליהודים בארץ ובעולם יחולו על ראשם של האדמורים והרבנים.
איך לא איכפת לכם? האם לב אבן שוכן בקירבכם? מה זאת? כל כך הרבה פעמים ,מאות ואלפים
פעמים ,צריך לבקש ממכם לצאת בקול קורא'ס נגד הפאה שהיא תקרובת עבודה זרה? אין יראת
שמים .אין אהבת ישראל .אין אחריות לעם ישראל .אין כלום.

ידוע מה שאור החיים הקדוש כותב :מי שלא מוחה נגד עבודה זרה נחשב כאילו שהוא עצמו עובד
עבודה זרהּ ,ולְמַּ ה זה הופך את כבודכם? לעובדי עבודה זרה רח"ל? איפה שויתי ה' לנגדי תמיד,
מעניין על מה ובשביל מה בדיוק אתם אדמורים ורבנים .אולי בשביל כבוד? אולי בשביל כסף?
אולי בשביל חשבונות שונים ,אבל לא נראה שזה בשביל עם ישראל .ידוע לכם שאתם מוסרטים 8/
שעות ביממה עם תרגום מחשבות ורגשַּ .א ָׁתה יודֵ עַּ ָׁרזֵי עולָׁם .וְ ַּתעֲלּומות ִס ְת ֵרי כָׁל חָׁ יַּ :א ָׁתה חופֵׂש כָׁל
רואה כְ לָׁיות ָׁולֵבֵ :אין דָׁ בָׁ ר נֶעְ לָׁם ִממָׁ ְך .וְ ֵאין נ ְִס ָׁתר ִמ ֶנגֶד עֵ ינֶיָך.
חַּ ְד ֵרי בָׁ טֶ ןֶ .
אנחנו לפני מלחמות ופורענויות גדולות ,בידכם לשדד מערכות לגביכם ולגבי כל עם ישראל.
הבחירה היחידה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם היא לבחור ,בין להיות צדיק או רשע .וכעת,
תבחרו.
קבלה מן הנביאים" :מלחמה הנוראה שבעולם ,שלא היתה כמותה ,תהיה ממש לפני שערי
ירושלים  -לא ישארו רק קדושים"
כתוב בספר אבות על בנים (להצה"ק רבי שאול בראך זיע"א) בהקדמה :וְ ֵאין זֶה פֵרּוׁש ִמ ְסבָ ָראַּ ,רק
יֹותר שֶ הָׁ י ְָׁתה בָׁ עֹולָׁם ִת ְהיֶה מַּ מָׁ ש לִפְ נֵי
נֹור ָׁאה בְ ֵ
יאים ,שֶ הַּ ִמלְחָׁ מָׁ ה הַּ ָׁ
ַּקבָׁ לָׁה ְמקֻ בֶ לֶת ֶאצְ לָׁם ִמן הַּ נְבִ ִ
שַּ ע ֲֵרי יְרּושָׁ ַּליִם ,בָׁ ּה י ְִת ַּקבְ צּו כָׁל הָׁ אֻ מֹות שֶ בָׁ עֹולָׁם ֶאחָׁ ד מֵ הֶ ן ל ֹא ֶנעֱדַּ ר ,בְ צד ֶאחָ ד כָל הָ אֻ מֹות
ּומקֻ בָׁ ל ְשמֹות ׂשָׁ ֵרי הַּ צָׁ בָׁ א ִמכָׁל
המ ְחזִ יקֹות דָ ת נֹוצְ ִריתּ ,ובְ צד ֶאחָ ד כָל הָ אֻ מֹות ׁשֶ ֵאינָן מאֲ ִמינֹות בְ דָ ת זֹוְ ,
אֹומרֹו "אֹוי ִמי י ְִחיֶה ִמּׂשּומֹו ֵאל" ,שֶ יָׁבֹואּו
צַּ ד וְ ֵאיזֹו אֻ מָׁ ה הַּ נֹוצַּ חַּ ת .וְ עַּ ל ִמלְחָׁ מָׁ ה זֹו נִבֵ א בִ לְעָׁ ם בְ ְ
הָׁ אֻ מֹות שֶ בִ ְשמָׁ ם שֵ ם ֵאל ,ובְ דֶ ֶרְך הַּ טֶ בַּ ע ֵאין מָׁ נֹוס לְחַּ יִים ,וְ ל ֹא יִשָׁ אֲ רּו שָׁ ם ַּרק ְקדֹו ִשים כְ מַּ ל ְָׁאכִ ים ,וְ על
ּנֹותר בְ צִ ּיֹון וְ הּנ ְִׁש ָאר בִ ירּוׁשָ ליִם ָקדֹוׁש י ֵָאמֵ ר לֹו כָל הכָתּוב לחּיִים
זֶה נֶאֱ מר (ישעיה ד' ,ג') "ה ָ
דֹוׁשים ֵאּלּו ׁשֶ ּיִשָ אֲ רּו בחּיִים"( .אבות על בנים" בהקדמה),
ּומי ֶיעֱרב לְנפְ ׁשֹו ל ְִהיֹות ִמ ְק ִ
בִ ירּוׁשָ ליִם"ִ ,
ברוך השם לעולם אמן ואמן.
דרשה שג - 441 .מי מפחד מהשם?

אם אתה מפחד מהשם ,אל תכנס לסוכה שיש שם פאה ,זה לא סוכה של
הקב"ה ,זה סוכה של עבודה זרה ,סניף הצלם מהודו.
דרשה דש - 441 .מי מפחד מהשם?

האם אתה מפחד מהשם או מהאבא או אמא שלך או אשתך שקשורים
לעבודה זרה ,מעשיך יוכיחו
והיה אם אתה לא תכנס לסוכה שיש שם פאה ,אז אתה אכן ירא ה' ,ואם כן
תכנס לסוכה עם פאה סימן שיש עליך מורא בשר ודם ולא יראת שמים.
בברכת חג כשר ושמח לכל בית ישראל ,ברוך ה' לעולם אמן ואמן.
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