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 זה השער לה' צדיקים יבואו בו

דוד המלך עה"ש, השפיל עצמו תמיד לפני השי"ת ולפיכך הגביהו הקב"ה על הכל ובחר בו בעולם 

לפניו. שנעשה רצונו. כל המשפיל עצמו לפני הקב"ה, הזה ובעולם הבא. רצון הקב"ה הוא שנכנע 

הקב"ה מגביהו ועושה לו ניסים. אסונות נוחתים עלינו ללא הרף, רח"ל. הקדוש ברוך הוא מדבר 

איתנו, אבל אנחנו לא שמים לב. לא נכנעים. ממשיכים בשרירות ליבנו, לפי רצונותינו, ולא לפי רצון 

 השם יתברך.

אומות העולם שמחכים רק לרגע שבו יוכלו  07-רד ערבים סביבינו, ובאנחנו מוקפים במעל מיליא

להשמיד ח"ו את עם ישראל. זה פשוט לראות שהקב"ה עדיין מחזיק ברסן ולא משחרר. אלא השם 

יתברך משחרר קצת, קצת, ומחכה לראות, אולי נבין. אולי נחזור בתשובה. והקצת הזה, זה מחלות 

מגפת הסרטן. והקצת הזה, זה ילדים קטנים ותמימים שניספים שונות ומשונות. והקצת הזה, זה 

כל הזמן, רח"ל. והקצת הזה, זה מהומות ואנטישמיות בעולם. והקצת הזה, זה שינויים באיתני 

הטבע, וכל מיני אסונות. והקצת הזה, זה תאונות דרכים שגובים קורבנות יותר ממלחמות. והקצת 

קצת הזה, זה כעת מגפת הקרונה. חשבתם קצת יותר לעומק, הזה, זה אלמנות ויתומים ללא סוף. וה

 מה יהיה כאשר הקב"ה ישחרר יותר את הרסן, ח"ו, מחמת עוונותינו?

מלחמת עולם שלישית מתקרבת בצעדי ענק. צריך רק להסתכל סביב בכדי לראות את זה. ומלחמת 

 אומות העולם יבואו להילחם בנו. 07גוג ומגוג שבו כל 

בכל זה? השם יתברך מאותת לנו כל הזמן. אבל הראש אטום וסתום, לא מבינים. מי יוכל לעמוד 

להבין. רוצים להמשיך עם הפריצות והפאה. ועם הכסף. ועם הגשמיות, והגויות. ועם רוצים לא 

 פשוט להעלים עין. אין כוח להתאמץ יותר מידי. -הנבלות וטרפות 

 אוי, אוי, אוי.

 כול הגויים.אנחנו עם ישראל, עם סגולה, לא כ

שכחנו את זה, כרתנו ברית עם הקדוש ברוך הוא, במעמד הר סיני. והשם יתברך לא יוותר לנו. כל 

רח"ל. בכוח, נשמה יהודית שעמדה במעמד הר סיני, אם לא תעשה תשובה לבד, השם יחזיר אותה 

 השם יתברך לא יוותר על אף נשמה יהודית אחת.

בטעות שלנו, להיכנע לפני השם יתברך ולחזור בתשובה. כעת זה הזמן לראות את האמת ולהודות 

זה עולם האמת, ושנשאר כאן תמיד, שכאן אחד הפטנטים של היצר הרע, זה לתת לנו את הההרגשה 

צריך להשקיע. כסף, בתים, רכב, מותרות ועוד ושכאן ולנו לא יקרה כלום, ויש לנו עוד הרבה זמן, 

 שנה, מתכננים תוכניות וכו'. 077-ועוד. כמה שיותר גשמיות. בונים בתים ל

 

 

  



לכן תתעוררו למציאות, שהעולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו כבר לא יתקיים לזמן רב. כולנו 

רואים שהמדינה מתפרקת. אם במקרה סמכתם על המדינה הזאת, הציונית, אז תדעו שהכל עומד 

 להתמוטט כמו מגדל קלפים.

"שאין עוד מלבדו". ואם לא נעשה תשובה, זאת תהיה והקדוש ברוך הוא יראה לנו ולכל העולם 

בדרך הקשה. כי בטובות אנחנו עדיין לא מבינים. העולם הזה הפך למקום מגעיל, עם נשמות מדור 

 המבול וסדום ועמורה, שירדו לעולם עפ"י ההשגחה העליונה, לנסיונות לעם ישראל ולתיקון הסופי.

וטוהר עם קומץ קטן של יהודים, נשמות קדושות, הקדוש ברוך הוא יחדש את עולמו עם קדושה 

יש בידינו לעורר את רחמיו של השם יתברך ולגלגל עלינו את מידת לגמרי. שישארו נאמנים לו 

הרחמים. אפשר לבטל גזרות קשות. השם יתברך הוא ארך אפיים ומלא רחמים. והוא מחכה לנו. 

של עם ישראל, וכאשר זה לא הגיע, השאלה עד מתי? ראינו בכל הדורות, שהשם חיכה לתשובה 

 גברה מידת הדין, רח"ל. כמו בשואה. באינקויזיציה, במלחמות ועוד. אין ויתורים.

וכעת, בדור שלנו, אנחנו רואים את חרון אף השם. על מה ולמה? במקום שיבוא כבר המשיח, שהיה 

את. על מה? על עבודה צריך להגיע כבר לפני כמה מאות שנים, אנחנו עדיין בגלות הקשה והמרה הז

של הפאה הנוכרית, שזה כבר בגדר מגפה. על הפריצות החרדית. על השחיטה פסולה, שכמעט  -זרה 

 שאין מטבחים כשרים בעם ישראל.

אפשר לעצום עיניים ולהגיד שהכל בסדר, לא צריך להגזים. אנחנו בכל זאת שומרים תורה ומצוות, 

 עשרת הדברות? העיקר ללבוש פאה ולהראות יפה.על מה כל הרעש? אז מה עם עוברים על כל 

". מה שכתוב הולך תמים, ופועל צדק, ודובר אמת בלבבופסוק ב' )זוהר( " -כתוב בתהילים פרק טו 

, היינו כנגד לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. ופועל צדק, היינו כנגד אנוכי ה' אלוקיך. הולך תמים

 ה' אלוקיך אל קנא פוקד עון אבות על בנים וכו'., כי אנוכי לא תשתחוה להם ולא תעבדם

מכאן העונש החמור שכתוב בעבודה זרה, על שהוא מחלל שם שמים. אמר רבי יהודה אין לך דבר 

עומד כנגד חילול השם. ר"ל. אין לך שום דבר שיהיה מותר לעשות אם זה יגרום חילול ה' כי אין 

 עבירה כמוהו.

לא מתביישים? השם נותן לנו חיים וכל מה שאנחנו צריכים, איך לא מפחדים מהשם יתברך? איך 

באיזה מידת רחמים, למרות כל העוונות שלנו. וממתין. וממתין. בקרוב, בעהשי"ת, הקדוש ברוך 

 הוא יופיע ויגיד:

 "אני השם"

כולנו נמות מבושה. אחיי יוסף, פרחה נשמתם מרוב בושה, מבשר ודם. ואיך נעמוד לפני בורא עולם? 

הכשיר והתיר  -לבש פאה  -תהיה בושה שהמוות יהיה נעים לעומתה. כל מי שעבר עבודה זרה זאת 

את הפאה בעבור בצע כסף, או בעבור כל מיני חשבונות ואינטרסים שונים, וציפצף על הכל, כל מי 

שהתלבשה בפריצות, כל מי שעבר עברות בסתר ובגלוי, יצטרך לעמוד מול הבושה הזאת. נתחרט כל 

אל ה אפילו לתאר. נחשוב, אם רק יכולנו לחזור אחורה ולתקן. אבל אז יהיה מאוחר מידי. "כך. קש

". יהודים יקרים, שכחתם מי מחייה אותכם? מי מפרנס אותכם? את נקמות השם. אל נקמות הופיע

 מי אנחנו צריכים לעבוד? שכחתם את עשרת הדיברות?

שם אקדח במצח יהודי ואומר לו "תעבוד עבודה הרי בהלכות עבודה זרה, זה יהרג ואל יעבור. גוי ש

 זרה או שאירה בך", היהודי מחוייב למסור נפשו על קידוש השם.



וכעת, כל כך הרבה יהודים עובדים עבודה זרה של הפאה, בלי שום אקדח. אלא בשמחה ועוד 

 מקבלים כסף על זה. ועוד מתגאים בזה.

י להפיל כמה שיותר חללים לפני שהקב"ה תדעו שהס"מ, ממציא הפאה, מצא את הדרך הזאת בכד

 יבטל אותו מן העולם. והוא מצליח וחוגג את נצחונו הגדול.

אין ערך לשום מצווה או לימוד תורה כאשר עובדים עבודה זרה, והולכים עם שתי וערב על הראש, 

ל מרן הרב ש"ך זצ"ל, לסגור את הכוללים, כי פשוט מגדילים את כוח הס"א. ככמו שצעק על זה 

 .התורה הולכת לס"א

. לומדים הרבה תורה. אז איך זה שלא רואים, ולא מבינים: שהכל מסך עשן. יהודים הם עם חכם

שהדרך אל המלך פשוטה. רק צריך שאין עוד מלבדו, הכל אשליות.  -שהכל ניסיונות. שאין כלום 

 בכדי להגיע. ישר ללכת 

אותו לעיני הצדיקים, ולא ישלוט עוד בעולם, כתוב שהקב"ה יבער את היצר הרע מן העולם וישחט 

 ויראו צדיקים את יצר הרע שחוט, וישמחו על שזכו להתגבר על היצר הרע.

יהיו מלחמות וניסיונות קשים לפני הגאולה. זה לא יהיה פשוט ולא קל, להחזיק בקדוש ברוך הוא, 

 צריך אמונה וביטחון חזקים ביותר.

ה יהיה מי שיעשה את רצון השם לגמרי, ויחזיק חזק בהשם רוב העולם לא ישרוד. מי שישרוד ז

יתברך. כמובן עם תשובה חזקה, מתוך חרטה גמורה על העבר, ניקיון הלב וטוהר המידות. לשרוד 

זה בלי פאה, עבודה זרה. בלי פריצות, בלי עריות. בלי אייפון, בלי גשמיות מיותרת ומותרות. צריך 

ראל כשרה. לא לאכול נבלות וטרפות. מה, אי אפשר לחיות לזרוק את הפאה. להתלבש כמו בת יש

 הרדב"ז זי"ע אמר שלא יהיה בשר כשר עד ביאת המשיח.בלי בשר??? 

". צריך רק רצון. רצון דקדושה. כדאי להתאמץ אין דבר העומד בפני הרצוןידוע מה שכתוב: "

שכחך ובן אדם וכמו שאומרים )בסדר תפילת ר"ה( אשרי איש שלא ילעשות את רצון השם. "

 . יתאמץ בך כי דורשיך לעולם לא יכשלו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך"

 הצומות מספר כפי פעמים' ג להתענות, בזה המקובלת והכרעה. דזבחים קמא פרק בגמרא כדאיתא

 והטעם. ועוונות חטאים בשאר וכן, לבטלה זרע שכבת הוצאות על צומות ב"רנ דהיינו, זה דחטא

 זמנא הוא בריך קודשא קמי נש בר דחב כיוון: נח פרשת סוף הקדוש בזוהר שכתוב מה פי על הוא

 צריך לכך'. כו דא לסטרא דא מסטרא כתמא ההוא אתפשט, תליתאה זמנא'. כו רשימו עביד, חדא

 '.וכו פעמים' ג כן גם הצומות מספר

ָחָטא ָאָדם ִלְפֵני(: דף עג)זוהר פרשת נח כתוב ב ֹּא ְרֵאה, ֵכיָון שֶׁ ה  -ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַפַעם ַאַחת  ב עֹושֶׁ

ָחָטא בֹו ַפַעם ְשִנָיה  ם. ּוְכשֶׁ ם. ָחָטא בֹו ַפַעם ְשִליִשית  -רֹּשֶׁ ִמְתַפֵשט אֹותֹו  -ִמְתַחֵזק יֹוֵתר אֹותֹו ָהרֹּשֶׁ

ה, ְוָאז ָכתּוב ִנְכָתם ֲעֹוֵנְך ְלָפַני ה ְלַצד זֶׁ ם ִמַצד זֶׁ תֶׁ  .עכ"ל, ַהכֶׁ

 לו שפגם את נשמתו שהיא צלם אלוקים, ולא חשש לכבוד קונו. והקב"ה מגלה חטאו למעלה. אוי

עדיין יש באפשרותינו להציל את עצמינו, ואת הילדים התמימים שלנו, שלא יצטרכו ח"ו לשלם את 

 המחיר עבורינו.

ע. אני מדבר אל כל הנשמות הקדושות של עם ישראל שעמדו במעמד הר סיני ואמרו נעשה ונשמ

נשמות כאלה ישמעו ויעשו. ואם לא, סימן שהם לא מנשמות ישראל והם ערב רב, שלא ישרדו 

בגאולה כידוע. כתוב "בשערי קדושה" לרבי חיים ויטאל זצלה"ה, "שלושה הקדוש ברוך הוא שונא, 



המדבר אחד בפה ואחד בלב, וכל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנום, וכל ת"ח שאין תוכו כברו נקרא 

, אשתך לובשת פאה. פאה היא עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, וחילול תלמיד חכםעבה". תו

שבת. הפאה היא תועבה, וגורמת לכל האסונות בעם ישראל. כל הבית שלך בטומאה. האם אתה 

ת"ח אמיתי? ירא שמים? אין טעם ללמוד תורה אם אשתך מסתובבת עם שתי וערב על הראש. האם 

 -ווים? אם כן, תדאג לכך שאשתך תוריד את הפאה הארורה ולבער אותה מן העולם פיך וליבך ש

כמו שצריך לבער עבודה זרה מן העולם. ואם אשתך מסרבת להיפרד מהפאה הקדושה שלה של 

הפסל מהודו, תמחה בקולי קולות נגד הפאה, בבית ובכל מקום שאתה יכול. ותיזהר לא לעשות 

השתי וערב, שהכל הולך לטומאה. לאשתך יש דין של  -ה נגד הפאה קידוש, ברכות ושום לימוד תור

 מחללת שבת בפרהסיה. היא נהפכה להיות מוקצה מחמת מיאוס. לכן אל תלך לידה בשבת.

שכל ת"ח שאין ואם לא תעשה את כל הדברים האלה, תדע שדברי רבי חיים ויטאל זי"ע שאמר "

ה נכלל בתוך השלושה שהשם יתברך שונא, השם ", מדובר עליך, ואתה תהיתוכו כברו נקרא תועבה

 ישמור. 

הגיע הזמן להתעורר למציאות. בואו ונכנע ונשפיל את עצמינו לפני השם יתברך בסליחה ותחנונים. 

והשעה הזאת הגיעה. תקנו את עולמכם וחיי הנצח, ובעהשי"ת תזכו  -יש קונה עולמו בשעה אחת 

 ם לעולם אמן ואמן.לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן! ברוך הש

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

 

 הרב שלום יהודה גראס
 בית שמש, ארץ הקודש אבדק"ק האלמין


