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 גאולת
ישראל

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

הגואל ? יבוא אימתי

אמרו הגואל? יבוא אימתי הוא :  ברו הקדוש  לפני ישראל 
גואל אני שעה אותה התחתונה, לירידה לכשירדו

...שמעוני)אתכ (ילקוט

ממנו  בגדול עיניו ית הפחות

עלונות  א לו: ואומר  ממנו, גדול  שהוא  במי עיניו, את הפחות
יעברו  כהלכה, אומר איני ואני כהלכה אומר שאתה פי

יחרב.  העול כל אפילו דברי, ויתקיימו דברי

בדור  הגדולי של מעמד

כבוד לפני  להרבות מחשבת כל  :כ הגדולי יראו המשיח בוא
כבוד  ,עול עד לבניו ממלכתו  ולהוריש , ובית עצמ
סומכי עמי, חטאי מכל שדוכי  עושי דטפל, טפל  אצל שמי
יבטלו, – לבסו תעשה. מה לה יאמר ומי ,יחוס ועל עצמ על

המשיח. בימות הברור  זהו  היו. כלא והיו 

אשרוכ  רבנ מלכי ומא אלו  מלכי יחיאל :  ב בתוספות מובא 
 ונות ...בית וכבוד  עצמ כבוד  להרבות מחשבת כל 
,שלה וכבוד ותאוה קנאה ע ממנו, שגדול  במי עיניו, הפחות
כי ישראל , לטובת ולא  ,דורשי עצמ ולכבוד ויותר, יותר להשיג
טפל הוא  לדרוש ונחלת  עמ בעד  שמי וכבוד עיקר, כבוד
גדולת לתכלית אצל הוא ...תורת וג דטפל , וטפל , אצל
ברוח  ראה  וכ ...בגאוות חבר על עצמ לגדל ולנצחנות
ה גדולי הגואל. ביאת קוד האחרוני בדורות המעמד  הקודש
כל אפילו תעשו... מה לה יאמר מי , בתקפ ה וכאשר  כאלו,
אחרי ליה. אכפת מה הזו , הגויי דר ידי על  יחרב כולו העול
ומדעתו  קשת, במרומי הוא  כי בידו,  המושלי ושבט  רב הוא  כי
,חורב מלשו  חרב או ... עול עד  כ לבניו ג ממלכתו להוריש
 עצמ וסומכי ...לזרי ונהפכו  ברוחניות או בגשמיות נחרבו כי
וה ,לזרעיה עמה חיצוניות  ג ולצר ,תורת וכח יחוס על
ע  וכ היו, כלא  והיו ובטלו עברו כי עד בזה, בעצמ בוטחי

עמי, חטאי מכל  כאלו  וחתני שדוכי מ  חטאי יתמו  כי עד
המשיח. ימות מ הדור  מעמד הבורר  הוא כ כי להודיע  ...האר
זצ"ל ) העברי" "לב  בעל הקדוש הגאו)

ישראל על  שולטי רב הערב

יראיהראשי וכל רב, הערב  ואתר אתר בכל יהיו ישראל על
 הדייני יהיו המה – תחת ובדוחק בצער יהיו הש

.מפניה חמס  האר ותמלא שוחד, ויקבלו 

מהימנא" קכ "ו)מביאה"רעיא  ד נשא  ואני(בפרשת  לשונו: וזה ,
ככלב רשיעיא רב ערב  בי בעינייהו חשיב
קרתא  בכל  בינייהו תסרח סופרי דחכמת בינייהו, דסרח מת 
 אנו ואתהדרו  מלכוו בי  מפוזרי דישראל אתר ובכל  וקרתא
דאתמר היא  ברי דקודשא עאנא ישראל  על רעיי רב ערב

ל"א)בהו ל"ד ולית(יחזקאל ," את  אד מרעיתי  וצא צאני ואת" :
חטא  ויראי חיל  ואנשי  חכ תלמיד ע טיבו למעבד יכולת  לו
בינייהו  רב ערב ומחרימי יחוננו, ולא לעיר מעיר  מסובבי
יהא  דלא קצוב דבר אלא ,סגיאי באתרי לו  יהבי ולא
חיל ואנשי  חכמי וכל  שעה, חיי  ואפילו ,דלהו לנפילו תקומה
בני ,ככלבי  חשיבי ביגונא בדחקא בצערא חטא ויראי
חוצות ? כל  בראש  חרש  לנבלי  נחשבו איכה בפז,  המסולאי
 עתירי אנו רב  ערב ואנו בינייהו, אכסניא  אשכחו דלא
שוחד  מרי גזלני כלל, יגונא בלא צערא  בלא בחדוא בשלוה 

"מפניה חמס  האר מלאה "כי  עמא  רישי  דיני  בראשיתדאנו)
ג ') אתמרז' עליה ה '), א ' לראש ...".(איכה צריה "היו :

 ועקרבי כנחשי רמאי רב הערב

דעקרי מובא  ועקרבי כנחשי רמאי מהימנא": ב"רעיא עוד
אתמר עלייהו  לשקרא . ודייני ,דרבנ א ')מלי "היו (איכה  :

נאמר לראש ". ב ')צריה דישראל(שמות   איש " אי כי "וירא :
גלותא. בסו ודא רב, ערב רשיעיא  באלי

של פיה בהבל  אלא מתקיי  האחרו דור אי
 רב בית של תנוקות

אמרבאותה בכית?" קא  מה "על לו: אמר עקיבא , ר' בכה שעה
תאמר "אל  לו: אמר "!ממ יתומי שיהיו לדור "אוי לו:
ובלא מורה חכ בלי אב, בלי יתומי שיהיו לדור, וי אלא  ,כ

 וימי הוגה, פניתלמיד ועזי חצופי יהיו  הדור  שכל יבואו,
בתורה  ליבו והמתעורר  מבקש,  ואי דורש ואי תורה ותשתכח
אמר דרא ". ההוא ייתי כד ההוא לדרא  וי .אישי וחדל  נבזה יהיה
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של תינוקות של פיה בהבל אלא מתקיי ההוא דרא  "לית לו:
אורייתא  קשישי אנו וכד בלבד, רכיכי אנו כד ,רב בית

."מנהו בראשית )משתכחת פרשת  חדש שבזוהר  הנעל (מדרש

לפנות!  להיכ ידעו שלא לדור, וי

ש סאט וענא משתכחי לא רעיי כד  לדרא  וי אבל  נאמר:
לימינא לא אזלי אתר לא ידעי ולא  ואזלי סוטה] והצא]

לשמאלא. ויקרא)ולא פרשת  חדש שבזוהר  הנעל (מדרש

 מג לה יהיה שלא דור 

וזמי חציפי אנפי וכל עלייהו  דיג  מא ישתכח דלא עלמא 
 דצווחי עלמא בני  וזמיני לתתא ... בי לעילא בי ישתכחו
ולא עלמא  סטרי לכל  רישא  יהדרו עלייהו, דישגח  מא ולית

בינייהו ואשתכח באסותא ... א ')יתובו ע "א  דלא (ויקרא  תורה ספר
ויחי)משתקר... פרשת חדש שבזוהר הנעל (מדרש

מי  ואשרי הגאולה, בוא בעת  שימצא למי וי 
ביהדותו  כשר שעה באותה שימצא

הקדושאיתא  ז ')בזוהר ואמר:(שמות  ובכה ידיו שמעו רבי זק :
 דיזדמ  מא חולקיה וזכאה  זמנא, בההוא  דיזדמ  מא וי
בההוא  וישתכח  דיזדמ  מא זכאה זמנא ... בההוא  וישתכח
יזכה במהימנותא, זמנא בההוא  דיתקיי דההוא  בגי זמנא,

דמלכא... דחדוה נהירו לההוא 

 בעול יתעוררו מלחמות דמשיחא בעקבתא
בצרורות  תבאנה וצרות

למובא ואראה בוא :יוס לרב  חזקיה רבי אמר  חדש: בזוהר
שמשא להו דינהר בעדנא  ישראל , של  גאולת הוא דכ
עד  קדרותא, בתר וקדרותא עקא בתר עקא  להו יתי דגאולתא 
ההוא ובזמנא  הוא... ברי דקודשא  נהורא  עליהו ינהר בה  דאנו
רבות  וצרות בעיר, ועיר בגוי גוי ,בעול יתעוררו מלחמות
כשולי פניה שיקדרו עד ישראל, של שונאיה על  יתחדשו
לחצ שאגת  מתו  גאולת  עליה תתגלה כ ואחר הקדרה ,

...ודחק

אחמיני  ולא ייתי 

קל"כתב  משומו יחיה  מי "אוי כ"ג)הספורנו: כ"ד כעני (במדבר –
לברכה   זכרונ חכמינו, ע "ב)שאמרו צ"ח   אמרו (בסנהדרי :

יבוא  כלומר   אחמיני" ולא "ייתי : הקדושי האמוראי
על דור, באותו להמצא חפצי אנו  ואי שיבוא בדור  המשיח
האלו  הקדושי היו שלא פירשתי וכבר מלראותו, שנפסיד א
המוחות בלבול  קדש ברוח ראו אלא , הגו מיסורי  יראי
קדושת ולרוב דמשיחא , בעקבא שיהיה  ,עיני והסמיות

ל כח   בה יהיה שלא "אויידעו, הכתוב: שאמר וזה זאת, סבול 
הזה... בדור שיחיו לאלו לצרה! וי  קל " משומו יחיה מי

שלא מפני  !לה וי  המשיח ביאת בדור  שיחיו אלו
 יתבר הש כבוד משו רק להגאל זכות א לה תהיה

שהואעוד הספורנו , שכתב  דר על קל" משומו יחיה "מי פירוש:
של המצב שפלות שראו   אחמיני" ולא  "ייתי שאמרו כעני
,מתר זה ועל ?נגאלי ישראל זכות באיזו  כ  וא ,האחרו הדור
,יתבר הוא גדול  כי הוא" רב כי לעווני "וסלחת דכתיב : הוא הדא 

...יתבר שמו  כבוד  בשביל 

זה  רק  המשיח, בביאת  כ מצרי ביציאת כמו
 הזוכי  בי להיות יזכה בליבו ה ' שיראת 

במדרש:איתא   כ ג ומבואר עדיות, דמסכת הראב"ד בפירוש
ויהיו  ,במצרי שהיה כמו חוש מכת תהיה לעתיד ג
את  יוליכו וג הטובה בגודל  לראות ראויי שאינ  אנשי
– ראוי שאינו ומי הברור, ש ויהיה הזה, במדבר שנית ישראל 
באיזה  בנפשו לחשוב ישראל איש כל על כ על  חלילה. ידחה
בעוונות  הוא  מלא אחד כל באמת הרי כי עומד , הוא מצב
הש לפני יותר חשובה תנועה איזו יודע איש ואי ופשעי
 בי ויהיה הוא יזכה הא יודע מי לירא , צרי אחד וכל  ,יתבר
וילכו  השלימה, הגאולה ותהיה ,יתבר הש כשיעזור , ההולכי
הקדושה  בתורה המפורשות הנחמות וכל  צדקנו , משיח  פני לקבל
עצמו  על ויקבל תתקיימנה, לברכה , זכרונ חכמינו, ובדברי
שיזכה  ה', עליו וירח במצות , ולהרבות ביראה ה' את לעבוד 
צדקנו, משיח פני לקבל  שיזכו  אלו   מאות ,הזוכי בי להיות

הגאולה. קוד עוד שלמה תשובה לעשות הכל ויתק
ק"נ ) עמוד תשט"ז, (חד"ת 

שנה , לחמישי אחת  בגלגול בא רבינו משה
ישראל את  רב הערב  יטעו שלא כדי

בראשיתבספר חי  זוהר ד'הקדוש הספר בדפי  ע"א כ"ה ד' זוהר  (על
"שהערבצ"ו) לשונו: וזה זי"ע, מקמארנא הקדוש  מהגאו

עצמו  ומשה ... לתקנ רצה ומשה משה, של הרע חלק  היה רב
 בי בתראה  דרא אלו בימי  ג ויתגלגל ודור דור  בכל   יקו
ומשה רב, ערב   ה שלה  וראשי הדור רוב ועתה רב ... ערב
ראשי יטעו שלא שנה ,  לחמישי אחת   ובגלגול  בעיבור בא
הקדושה. לשונו כא עד שונות ...  לדרכי ישראל  את רב ערב
מהערב יהיו  ואתר אתר  בכל  דהראשי נשא  פרשת  הקדוש  בזוהר   כ (מבואר
הגלות  דבסו תצא  פרשת  הקדוש  מהזוהר   וש ,מפניה חמס  האר ותמלא רב

(ש עיי רב, וערב  שקר ודייני רמאי ישראל על ישלטו.

את ועתה יטעו  ושלא רב, מהערב שלה הראשי ע הדור  רוב
דרכו, לפי היועצ  מ הזוהר מקולקלות, בדרכי ישראל
בסכליות  והמצוות התפילה כל  את לבזות החדשה בדר שתל
את  שהטעה והארור, הטמא  שעשה כמו ,הול בחוש כסיל של
הוצר ולזה דור, בכל  וכ כלענה, מרורות בדרכי העול כל
ישראל ורבי האר"י מר כמו  ודור דור בכל  רבינו משה להתגלגל 
ראשי  ע רב ערב יטעו  שלא צדיקיא , דור  בכל וכ טוב ש בעל 

מבואר זה וכל ישראל  את פרשתשלה ז "ל להאר"י  תורה  (בלקוטי 
(לשונו.ואתחנ כא עד מאירות ,  בעיניי  למעיי

קי"ג) ד' בראשית  חי (זוהר


