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 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

הנצרות  לבין  האיסלאם בין מלחמה
אחת מלחמה  בעצם הם לעולם, לבוא ההולכות  המלחמות  כל
העולם, כל על לשלוט רוצים  המוסלמים כי – ו "אחרונה " גדולה

הנוצרים)והאדומים שני (שהם  כן ועל לשלוט. למוסלמים  יתנו  לא 
עצומה  במלחמה בזה זה  יילחמו  וישמעאל אדום האלו הכוחות 

וישלח)ונוראה. פ' תורה  דברי מהרח"ו, אין(ראה יעצרו , לא המוסלמים  .
הורגים ואם  ,3000 מופיעים  מהם  500 הורגים אם להילחם, בעיה להם
יודעים וכן דתם, על למות בעיה  שום להם  אין .9000 מופיעים 3000
הם בשמים , גדולות  זכויות יש  שלישמעאל לדעת וצריך  להילחם . הם 
מילה  ברית על הם שומרים הפריצות, את שונאים  להקב"ה, קנאים 
במרומים. זכויות  להם יש ולכן  החיצוני, מהצד לפחות  וצניעות,
וזה  השני, על יתגבר אחד יריבו , ואדום שישמעאל הזאת במלחמה 
יותר  הרבה יש היהודים לנו  ישראל. עם  נגד צבאו  עם  יעלה שיישאר
וכל סרטים  של בעולם וחי גוי, כמו המתנהג יהודי אבל מהם , זכויות 

בשמים. זכויות  אין כאלו  ליהודים רח"ל, בישין מרעין

הכואבת  המציאות 
כבר  איראן הכואבת , המציאות על ונסתכל בואו יקרים יהודים
לסוריה , וגם  לטרוריסטים , אותם  ונותנת  ארוך , לטווח טילים  אוספת
בכלל נורמליים  לא אנשים וכולם  ה"י. נשק מחסני יש  בסוריה ובכלל
מאמריקה , העולם  את  להציל ה' שליחי שהם  באמונה חיים  והם
הכי  אינם היהודים מהיהודים , דוקא לאו אירופה, ומכל מאנגליה
הם ביהודים גם  אבל שלהם , המטרה זה שלהם , ברשימה גרועים
הגויים גם מפחדים מקום  שבכל עצמנו , את  נשלה  ובל לטפל. רוצים
אחד כל הלב  בתוך  אבל כרגיל. עסקים  שמראים אפילו  היהודים . וגם
מלחמה  שתהיה בצבא , אפילו  יודעים, כולם כרגיל. לא שזה מרגיש 
קודם, כמו קלה  מלחמה ולא מהצפון, שתגיע וקשה, גדולה מאוד
מבוא רק זה לבנון קשה, יותר  הרבה יהיה  זה רק קל, יהיה לא זה
מפחידה. יותר הרבה ובצורה  יתחיל כבר זה  מעט עוד שיהיה, למה
ישראל. ארץ רק לא ירעד , והעולם עלינו . לא קורבנות יהיו  והפעם
ושלא יחרב. ואדום  עליהם , חלמנו  שלא מלחמות  יהיו  העולם. כל
כולם את  יכלה הקב"ה יאבדו . מהעולם  שליש  שני  טעות : תהיה 
דברים העולם, על  ירד וקרח אש  של ברד  שליחים, בלי בעצמו,

הרחוק. בעתיד לא וזה  ארצות, הרבה ימחק  וזה  ראינו , לא שעוד

סימנים הרבה לנו שולח ה'
כל את תראו טוב, ותסתכלו  העיניים את תפתחו  רבותי !!!
לעם ישירים מסרים לנו. שולח שה' המסרים , האזהרות, הסימנים,
מקרי  אדמה, רעידות וענקיים, משונים שיטפונות זה אם ישראל!

שנמסים הקרחונים את  תראו  אכזריות, מלחמות משונים, מוות
הבזק במהירות  קורה וזה לעלות, לאוקיינוס וגורמים ובדרום  בצפון
אין שקורה, ממה מפחדים  המדענים  אפילו שחשבו , כמו איטי  ולא 

האמורים. הדברים על הסבר להם

העיניים את  לפתוח  רק
דרך ישיר, איתנו מדבר שה' ותבינו עיניכם  את פתחו יהודים,
את תפתחו  בעולם. שקורה דבר כל דרך  מלחמות, דרך הטבע,
השקר  עולם  את מפרק ה' עצמכם, את  הצילו ישראל, עם עיניכם
בסכנה  אנחנו  האמת. עולם  לידת לפני  הרגע ממש  וזה הזה,
וזה  האנושות , ולכל ישראל לעם  פעם  אי שהיתה  ביותר הגדולה
יש אמיתי , פתרון שמחפשים  כאלה יש  בעולם. האנשים  לרוב ברור
לא שאפילו כאלה יש  קיים , לא שזה להגיד שמעדיפים  כאלה 

מדובר. במה  יודעים 

אלי שובו מתחנן ה'
לנצח, בידך  עתידך לי , אמרו לא  תגיד אל ידעתי, לא תגיד  אל
כסף, רוצים טובים . חיים  רוצים כולם עוד. לא  התעלמת , עכשו  עד
אתם מה אבל ובריאים. טובים ילדים טוב, בעל טובה , אשה הצלחה,
ולא התורה. דרך פי על לחיות  והוא  פשוט, דבר מבקש  ה ' נותנים?
בחוצפה  המלכים  מלכי  מלך נגד ללכת מעיזים איך  יותר. ביקש 
מאוד אותנו  הורידה והגשמיות  הכסף של התאוה מצפון. ובלי גדולה
חושב כשיהודי לניאוף. גם מתורגמת  והיא  ממש , המדרגה לשפל
מעליו , הקב"ה של השמירה את מוריד הוא  גוי, כמו  לחיות שאפשר

שמו . וברוך  הוא  ברוך  יתברך מה' שמירה  אין כאלו וליהודים 

להעיר  מנסה  וה' עמוקה, שינה  ישנים ואנו האחרון בדור אנחנו 
עם ממכם,אותנו  מבקש  אני היקרים "בני  בפנינו מתחנן וה' ישראל,

ה ' בדרך נלך  אם עצמכם " את הצילו אליכם, ואשובה אלי שובו
שהתרגלנו  השקר את  לשבר הינו ה' ודרך הנ"ל, הדברים מכל נינצל
ושנתדבק אליו , קרובים  שנהיה רוצה ה' לקב"ה. ולהתקרב אליו ,
להוריד באמת , לעבדו ושנרצה רצונו , את  רק לעשות ושנרצה אליו ,
לדרך לחזור חייבים אנחנו  רוחניים, חיים ולרצות  הגשמיות  את 
יותר  לוקח לא וזה ברגע, עצמו  את לשנות יכול אחד  כל האמת.

אחד . רשע מרגע אפילו צדיק שאני מנת  על  מקודשת את הרי הגמרא [וכמאמר

כבר  הוא כי צדיק , נקרא  מיד כן  ידי ועל  בדעתו, תשובה הרהר שמא  מקודשת גמור

לצדקות.] הדרך על  עכשיו והוא  עצמו, לאחר הפך הנותרים מספר  על
ח ט : פסוקים  יג  בפרק  זכריה הנביא  מנבא  האחרונה,  ָ ָ ְ"והיההמלחמה

והבאתי  ּבּה. יּותר והּׁשלׁשית יגועּו יּכרת ּו ּבּה ׁשנים ּפי ה' נאם הארץ  ִ ֵ ֵ ְ ָ ֶ ָ ִ ִ ִ ְ ַ ְ ָ ְ ִ ְ ָ ִ ָ ִ ַ ְ ִ ֻ ְ ֶ ָ ָ ָ ְבכל
הּזהב. את ּכבחן ּובחנּתים הּכסף את ּכצרף  ּוצרפּתים  ּבאׁש ה ּׁשלׁשית  ָ ָ ַ ֶֹ ְ ִ ִ ְ ַ ְ ֶ ֶ ַ ֶֹ ְ ִ ִ ְ ַ ְ ֵ ָ ִ ִ ְ ַ ֶאת 
אלקי" ה' יאמר  והּוא  הּוא  ע ּמי אמר ּתי אתֹו אענה  ואני  בׁשמי יקרא  .הּוא  ִ ְ ָ ִ ְ ִ ַ ֲ ִ ֶ ֱ ֶ ָֹ ַ ְ ִ ַ ִ ְ ַֹ ֱ ָֹ 
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לילה  וגם בוקר אתא
קשה  תקופה שזהו הגאולה. שלפני  בתקופה עכשיו נמצאים אנו 

ה']ביותר. י"א , להגר"א  שלמה אבן ק 'ל". õמfiמ יחיה מי "אõי כ "ג : כ"ד, ְִִִֵֶֻ[בלק

הקב "ה. עם  החזק  הקשר את לקשור לבדו  יצטרך  יהודי שכל תקופה,
["ý ימינ ôמכה àי ,ýאחרי נפ Łי "âבקה ט ': ס "ג , לא[תהילים אחד שאף תקופה . ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

הקדושים, מהספרים מהקב "ה, רק אחר, מאדם להתחזק  יוכל
לנו . שולח שה ' והניסיונות  הקודמים  מהדורות  ב 'מהצדיקים [דבה"י

ע"ש ] תõרה ". äללא  כו' ליłראל רàים "וימים ג ': שלו ט "ו, שהנשמה יהודי כל . ְְְְִִִֵַָָָֹ

בעצמו . לזה להגיע חייב סיני , בהר ילëדäהיתה "ולא ל "ג : ל"א , ְְְַֹ[ירמיהו

כו '"] äרעה את Łאי מהעם,עõד  לחלק קשה מאד תהיה התקופה וזו  . ִֵֵֶ

ישמח. זה מהעם ג :]ולחלק ב "ק  לילה", וגם בקר "אתה י"ב : כ"א , כי [ישעיהו ְְֶַָָָָֹ

הקטן העם, של וחלק  בשקר. חי  ביותר, הגדול  החלק העם, חלק 
יותר, ודל "]הרבה  עני עם üàבקר "והŁאר ôי י"ב: ג ', להגיע[צפניה משתדל . ְְְְְִִִִֵַַָָָ

לחיות זה ישראל, עם מיעוט  של ביותר הגדולה והשמחה לאמת .
אמת. תשובהחיי הל' רמב "ם שחרית , תפילת לכבודו". שבראנו אלוקינו  ["ברוך

י'] ביותר.פרק  הגדולה ההנאה את  להם  שנותן מה וזה

השקר  עולם
בדרגות שקר  חיי חי  בעולם, היהודית  האוכלוסיה  שאר אבל
לאמת שיגיעו עד  יעברו  רב  סבל אבל פחות . וחלק  יותר חלק שונות.

צז:] קשה .[סנהדרין  תקופה מפחידה, תקופה זו  ולכן, י"ח]. ה', .[עמוס 
גדול. פחד יהיה אבל משמחת. גם  ושםאבל כו'" ב äðר "õàא ב ': ַ[ישעיהו

הענין] אפילו כל זה ועכשיו, בנבואות. שכתוב כמו  מלחמה ותהיה .
העיתונות של בכותרות אמנם כמעט . העיתונות כל של בכותרות 
אבל ותיאטרון, כדורגל על מדברים זה וליד מלחמה, על מדברים
בכל כזאת היתה  שלא ביותר קשה מלחמה  ותהיה תהיה. מלחמה

ב ']ההיסטוריה. מדינה [יואל לכל שיש האכזרי הנשק על  לחשוב  ורק .
יהודים אבל מפחד. להתעלף בשביל מספיק זה כמעט, ומדינה

לפחד. צריכים לא נ Łק "]אמיתיים àי õם לראŁי "סéתה ח': ק "מ, .[תהילים ְְִֶַָָֹֹ

אותנו . יציל ה '

רב  ערב
בדור  היהודים רוב  מקורות, הרבה ולפי בינינו . רב  ערב  הרבה יש 
לא אנחנו  זה שבגלל לכם, לומר רוצה ואני רב . מהערב הם  הזה

יהוד ומאף אדם, מאף חיזוק לקבל הואיכולים  אם נדע איך  כי י.
רואים תמיד לא  אבל סימנים, כמה ישנם  אמנם  לא . או  רב מהערב
יהודי  רחמנות, להם שאין הוא  אחד סימן האדם . על הסימנים  את 
ההרגשה  ההרגשה, את  באמת  להם אין אחר, יהודי על מרחם  אמיתי
יהודי  על לרחם  לב , או  דמעות להם  אין סובל. יהודי  כשרואים  שיש 

אחרים. ליהודים קרים  קרים, הם  רחמניםאחר. ביישנים, "ישראל [חז"ל:

חסדים "] לכבותוגומלי רוצים  מהדת. אותנו  מקררים  שהם סימן, ועוד .
יהיה . לא  וזה  ניתן, לא  זה אבל לה'. שלנו  האש  ח',את השירים [שיר

האהבה "] את לכõàת  äכלäי לא רàים "מים עםז': האמיתיים  היהודים  וכל ְְֲִִֶַַַַָָֹ

ומלקקים ברחובות מסתובבים הם  שהיום  אפילו יהודיות, נשמות 
רב. הערב של לקנאה  לאכזריות, יפלו לא  הם  ברחוב, הגלידה את 

להאמת. דבר של בסופו יחזרו והם 

תיקון שצריכים הדברים
בחו"ל גם ביותר, קשים דברים הקרוב בעתיד שנראה מאד  ונכון
מספיק לא זה "נורא" והמילה  נורא. יהיה  בחו"ל אבל בארץ. וגם
ירגישו  בחו "ל היהודים  גם להיות. עומד  שעוד המצב  את  מתאר
בדור  היתה לא  שעוד אנטישמיות  האנטישמיות . את גדול באופן
סטאלין אצל או  שנה, שבעים לפני  הנאצים בין בגרמניה רק  הזה,

כ"ה] ק "ה, תהלים ."õëע לłנא ל àם üהרגשנו ["הפ לא  האחרונות  בשנים  . ְִִַַָָֹ

הגויים, רב, והערב  מאד. חזקה תהיה  היא ועכשיו  כזו , אנטישמיות 

העולם. על להשתלט משתדלים  ביניהם, יהודים כמה ועוד
מהקב "ה . ח"ו יותר להיות אין משתדלים õàלà נבל  "אמר  א ': י "ד, ְִֵַָָָ[תהילים

אתאלקים "] שאיבדו  אנשים של קבוצה מטורפים, של קבוצה  זו . ֱִֹ

שלהם. י"ד]האנושיות ג ', ויש[אבות ורשעים. אכזריים כך כל הם כי  .
ונדע תעלה, האמת מעט עוד אבל כאלה. הרבה  במדינה פה  כן גם 

למי. שייך רŁעים "]מי äיעŁוהר רàים, äרפðוי ä נàויתל äררàית" י': י"ב, .[דניאל ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָ

ועל הערבים, על שישתלטו  רוצים לאומיים – הדתיים  והיהודים
כל על להשתלט שרוצים עסקנים יש החרדי, ובעולם ישראל. מדינת
יש וכו '. ישיבות החסד, ארגוני של הצדקה לקופות שנכנס  הכסף
הם הכל על  הרוחניות , את הגשמיות , את  הכל, את  שרוצים  עסקנים
רק תשתלט . אחרת  שחסידות  רוצים  לא הם להשתלט . רוצים

שלהם . מõטה "]החסידות אג õâת "הôר ו': נ"ח, מותר [ישעיהו אז – לא  ואם  . ֲֵַָֻ

עוזר  לא זה ואם  שמפריע. למי ולהרביץ ברזל, מקלות כמה לקחת
ויש לשני. רע לעשות  בכדי אחרים  טריקים  מיני כל לעשות אפשר –
את ותמשוך רחוב, – אשת כמו  תיראנה שלהם שהנשים  שרוצים 

הגברים . כל של עינים".העיניים  äמñłרõת  כו' äגבה éי "יען ט "ז: ב ', ְְְִִֵַַַָָ[ישעיהו

המרים] המים  רבו כו ' נטויות משרבו מז: סוטה תתלבשע' מישהי ח "ו ואם  .
דברים, עליה לזרוק  מותר אז קדושה, של חיים ותרצה בצניעות,
שרוצים רבנים  יש  כי מותר. זה ראש . – הכיסוי את לה למשוך
כמו  הרחוב  לא זה כי שמותר . אומרים  והם  הרחוב . על  להשתלט
שקר, מנהיגי הם שלנו מהמנהיגים  וחלק אחר. רחוב  זה רוצים , שהם 

כו'] רעיא רגיז כד נב . היהודי ,[ב "ק לעם  שייכים  לא  סוטהשהם  יעקב  [עיון

כו'] הדור פני הרבה מט : זה כי הקהילות. כל על להשתלט  רוצים  והם
ישראל. בעם עצוב המצב וכו'. כוח  הרבה "éי כסף, האזינו: שירת ִ[סוף

ועז äב "] עצäר ואפס  יד, אזלת éי להיותיראה צריכים שהם החרדים כי . ְְְְִִֶֶֶַָָָָ

בתי  וקטנות , גדולות  ישיבות  קבוצה, כל בנו , הם  הקדשים, – קודש
מרשימים . יפים, ענקיים, מדרש , בתי  יłראלכנסת, וéŁçח  י"ד: ח ', ְְִִֵַַָ[הושע

היכלõת "] וçבן ,äהłע ישאת אבל גדולים , מאד לבנות  ספר בתי ובנו , ִֵֵֶֶַָֹ

לשם. להיכנס הקב "ה את  הזמינו לא  הם ביותר: קשה אחת בעיה

הראשון החטא את הזאת, העבירה  את  לתקן חייבים אנחנו אבל
להיו  לרצות  ורק וחוה. אדם  להיותשל לרצות ולא  לה'. קרובים ת

ולא שלנו, הכיתות בתוך לא שלנו , הבתים בתוך  לא  ה'". "במקום
לרצות ורק  אך  צריכים  אנחנו  שלנו. החברתיים החיים  בתוך 
וזהו  לה'. להתקרב  רק  אחד. אף על להשתלט לא לה '. להתקרב 
ה ', רצון עושים  אם  וממילא, ה'. רצון את  לעשות גדול: הכי התיקון

לנחלה. מגיעים ואנחנו נעלמות, העברות כל

הקשר  את בעצמו לחפש עכשיו חייב יהודי כל
הקב"ה  עם 

ומבינים יותר שמבינים  אנשים יש קורא, שומע, ישראל עם אבל,
ועל הגאולה על שמדברים הזה בעולם אנחנו  רק  לא וזה פחות .
צריך ישראל עם  אבל, ישראל. לעם לעזור שמנסים עוד יש  הישועה.
רצונו . נגד משהו  לעשות מישהו להכריח אפשר אי בעצמו. לרצות 
האחרון החלק את  חייב  הוא   רוצה  הוא אם  אז  לרצות . צריך 
אבל לו, לעזור אפשר ללכת , מתחיל כשילד כמו זה בעצמו. לעשות 
יקום שהוא עד ללכת, לרצות כך כל צריך הוא שלב שהוא באיזה 
רוצה  הוא כי ללכת. רוצה הוא כי בעיות. שום  בלי בעצמו וילך
להיות לרצות צריך  אנחנו . וגם  למקומות . ולהגיע עצמאי , להיות
צריך אבל חורין. בני נהיה אז ה', עבדי נהיה אנחנו  ואם ה'. עבדי 

לרצות. שצריך הזמן זה הולך. לא זה לרצות  בלי  כי  לרצות ,

אי  בדיוק , השעה ואת  היום  את  מלחמה', תהיה  'מתי  להגיד
וכולם בתשובה. יחזרו שכולם  הוא החשוב  חשוב. לא  וזה אפשר.
הטיל את תעיף  מדינה 'איזה בשאלה : להתעסק  להקב"ה. יחזרו

חשוב. לא  זה  הראשון'


