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קובץ ספרי ארץ ישראל כ"ו חלקים, שמירת המצוות כהלכתן ח"ן חל', קובץ ספרי כשרות ג"ן חל', קובץ ספרי שחיטה כ"ו  בעהמח"ס:

 ז"ח, , קובץ ספרי שמירת שבת ד"ח, קובץ ספרי מקוואות ח"ח, שמירת הברית י"ח, דברי תורה עה"ת’חל' קובץ ספרי פאה ל"ג חל
 , שכר ועונש ו"ח, שו"ת זבחו זבחי צדק ג"ח, אור הזוהר ה"ח, ועוד.’, קובץ ספרי קדושת ביהכ"נ י"ז חל’קובץ ספרי סת"ם כ"ב חל 
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 .תובב"אפה עיה"ק בית שמש  -' דחול המועד סוכות תשפ"א לפ"ק ד"ט תשרי יב"ה 

 זעקה לאדמורים רבנים וראשי ישיבות - 444. שהדרשה 

 זעקה לאדמורים ורבנים וראשי ישיבות

אנחנו כעת בחול המועד סוכות. ושמחת בחגיך. האם אתם שמחים? האם אתם מודעים למה 

 שהולך בארץ?

 רס. עשרות אלפי בחורים עזבו לצמיתות את הישיבות, תלמודי תורה נסגרו, עולם התורה כמעט ק

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 

אבל החזות החרדית שלהם הפריע לשוטרים. סכנה כבר לצאת לרחובות. אנטישמיות  עשו דבר.

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 

ה אתם עדיין שותקים? אתם ָלמָ ות ספרים חוברות ועלונים על כל הנושא. המתועבת. קיבלתם מא

ה אתם מחכים בדיוק, שיתחילו להרוג אנשים ְלמ  לא רואים באיזה סכנה עצומה נמצא עם ישראל? 

 ברחוב? גם זה יכול להגיע רח"ל.

ו כבר מעניין שאין לכם פחד לא מהקדוש ברוך הוא ולא מבית דין של מעלה. די. מספיק. תצעק

אפשר עוד לבטל את הגזירות הנוראות בקהילות שלכם להוריד ולבער את הפאה הנכרית, 

שמרחפות מעל עם ישראל. אבל אין עוד הרבה זמן. אנחנו רואים שהמדינה הזאת הפכה כבר להיות 

, בארץ ישראל, מדינת היהודים נהיה מוגנים, אבל אין דיקטטורית ומסוכנת. חשבנו כולנו שכאן

ִים השם יתברך, בריחה מ מַּ ק שָׁ ה ְשאֹול  -"ִאם ֶאסַּ ִציעָׁ ה, ְואַּ תָׁ ם אָׁ  . )תהלים קלט ח'( ִהֶנךָׁ!" -שָׁ

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 

 חית עילנו גזירות כל הזמן דרכם.מנ

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 

 ים והרבנים.האסונות שיקראו ח"ו ליהודים בארץ ובעולם יחולו על ראשם של האדמור

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 

ה זה הופך את כבודכם? לעובדי עבודה זרה רח"ל? איפה שויתי ה' לנגדי תמיד, ּוְלמַּ עבודה זרה, 

מעניין על מה ובשביל מה בדיוק אתם אדמורים ורבנים. אולי בשביל כבוד? אולי בשביל כסף? 

 /8אבל לא נראה שזה בשביל עם ישראל. ידוע לכם שאתם מוסרטים בשביל חשבונות שונים,  אולי

ל  שעות ביממה עם תרגום מחשבות ורגש. ה חוֵפׂש כָׁ תָׁ י: אַּ ל חָׁ ֲעלּומות ִסְתֵרי כָׁ ם. ְותַּ ֵזי עולָׁ ה יוֵדעַּ רָׁ תָׁ אַּ

ְך. ְוֵא  ם ִממָׁ ר ֶנְעלָׁ בָׁ ֵלב: ֵאין דָׁ יות וָׁ ֶטן. רוֶאה ְכלָׁ ְדֵרי בָׁ ר ִמֶנֶגד ֵעיֶניָךחַּ  .ין ִנְסתָׁ

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.

 שערי לפני ממש יהתה, כמותה היתה שלא, שבעולם הנוראה מלחמה": הנביאים מן קבלה

 "קדושים רק ישארו לא - ירושלים

ק, ִמְסָבָרא ֵפרּוׁש ֶזה ְוֵאין: בהקדמה( א"זיע בראך שאול רביהצה"ק ל) בנים על אבות בספר כתוב  רַּ

ה לָׁ בָׁ ם ְמֻקֶבֶלת קַּ ְנִביִאים ִמן ֶאְצלָׁ ה, הַּ מָׁ ִמְלחָׁ ה ֶשהַּ אָׁ נֹורָׁ ה ְביֹוֵתר הַּ ְיתָׁ ם ֶשהָׁ עֹולָׁ ש ִתְהֶיה בָׁ מָׁ  ִלְפֵני מַּ

ֲעֵרי ִים שַּ לַּ ּה, ְירּושָׁ ְבצּו בָׁ ל ִיְתקַּ ֻאמֹות כָׁ ם הָׁ עֹולָׁ ד ֶשבָׁ ר לֹא ֵמֶהן ֶאחָׁ ד, ֶנֱעדַּ  ָהֻאמֹות ָכל ֶאָחד ְבצ 

ְחִזיקֹות מ  ד, נֹוְצִרית ָדת ה  ֲאִמינֹות ֶׁשֵאיָנן ָהֻאמֹות ָכל ֶאָחד ּוְבצ  ל, זֹו ְבָדת מ  א ֵריׂשָׁ  ְשמֹות ּוְמֻקבָׁ בָׁ צָׁ ל הַּ  ִמכָׁ

ד ה ְוֵאיזֹו צַּ ת ֻאמָׁ חַּ נֹוצַּ ל. הַּ ה ְועַּ מָׁ ם ִנֵבא זֹו ִמְלחָׁ  ֶשיָׁבֹואּו", ֵאל ִמּׂשּומֹו ִיְחֶיה ִמי אֹוי" ְבאֹוְמרֹו ִבְלעָׁ

ֻאמֹות ם הָׁ ע וְבֶדֶרְך, ֵאל ֵשם ֶשִבְשמָׁ ֶטבַּ נֹוס ֵאין הַּ ִיים מָׁ ֲארּו ְולֹא, ְלחַּ ם ִישָׁ ק שָׁ ִכים ִשיםְקדֹו רַּ ְלאָׁ ל, ְכמַּ  ְוע 

ר ֶזה ּנֹוָתר'( "ג', ד ישעיה) ֶנֱאמ  ִּנְׁשָאר ְבִצּיֹון ה  ִים ְוה  ָכתּוב ָכל לֹו ֵיָאֵמר ָקדֹוׁש ִבירּוָׁשל  ִּיים ה  ח   ל 

ִים ב ּוִמי", ִבירּוָׁשל  ְפׁשֹו ֶיֱער  ִּיים ֶׁשִּיָשֲארּו ֵאּלּו ִמְקדֹוִׁשים ִלְהיֹות ְלנ  ח  , (בהקדמה" בנים על בותא. )"ב 

 ברוך השם לעולם אמן ואמן.

 מי מפחד מהשם? - 441. שגדרשה 

אם אתה מפחד מהשם, אל תכנס לסוכה שיש שם פאה, זה לא סוכה של 

 הקב"ה, זה סוכה של עבודה זרה, סניף הצלם מהודו.

 מי מפחד מהשם? - 441. דשדרשה 

קשורים האם אתה מפחד מהשם או מהאבא או אמא שלך או אשתך ש

 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.

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

 הרב שלום יהודה גראס
 ארץ הקודשבית שמש,  אבדק"ק האלמין

 


