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השכר והעונש
גדול  יסוד  אחת  שהיא  והעונש,  השכר  ענין  יבואר  בו 
יראת  של  ענינים  בו  יבואר  גם  וטהרתן,  ישראל  בקדושת 
הפגם  גודל  לבאר  והתעוררות  הבטחון,  ענין  וגודל  שמים 
חס  ידיעתם  באי  בהם  הנכשל  האדם  וגוף  לנפש  המגיע 
למי  ובבא  בזה  והתועלת  זה,  על  התשובה  ואופן  ושלום, 

שנזהר ונשמר בהם.

בבלי  בש"ס  חז"ל  מדברי  וגואלי  צורי  בעזר  לקטתי  כ"ז 
הראשונים  וספרי  ותיקונים  זוהר  מדרשים  וירושלמי 
ודומיהן,  ז"ל  ורמ"ק  ז"ל  האר"י  רבינו  ודברי  ואחרונים, 
נפש  מלהיבים  אש,  בלהבת  חוצבים  הקדושים  ודבריהם 

האדם, כאשר יראה הרואה בפנים הספר.

- א -

על ידי לימוד עניני שכר ועונש יכניע החומר

שער  בספרו  זי"ע  ויטאל  חיים  רבי  הקדוש  רבינו  כתב 
העונש,  ביראת  להתבונן  אדם  כל  צריך  אשר  הקדושה 
העונש, וסגולה לזה ללמוד אלו הענינים המדברים מעונשים 
הגדולים אשר מענישים בעולם העליון, אשר אין קץ וגבול 
העולם  ואין  ודיין  דין  אית  כי  לידע  למען  הללו,  ליסורים 
וכן הזהירו אותנו בזה רבותינו תלמידי  הפקר חס ושלום, 
ידיעת הפרטים של  ידי  ועל  זי"ע בספריהם,  הבעש"ט הק' 
שכר ועונש יוכל להכניע החומר, כמאמר רז"ל )ברכות דף ה' ע"א( 
אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה, והוא סגולה 

גם כן להכנעת כל התאוות וכל המידות רעות.

ספר

בית עקד ספרים
האלמין

ְוקֹול  קונטרסים  ְסָפִרים  ֲאָלִפים  ְבִעים  ׁשִ ּכְ
והו"ל  שחיבר  ַוַעלֹוִנים,  מֹוָדעֹות  קֹוֵרא/ת 

כ"ק
מרן האדמו"ר מהאלמין שליט"א

הגה"צ רבי שלום יהודה גראס ]גרוס[ 

כ"ק  שחיבר  הספרים  שמות  מובאים  בו 
שנדפסו  אלו  כולל  שליט"א  אדמו"ר 
בשפת המדינה במשך יובל שנים משנת 
תשכ"ה עד שנת תשע"ה חלקם בארה"ב 
ההדפסה  שנות  ישראל  בארץ  וחלקם 
ומספר העמודים ומפתח לפי המקצועות

בעריכת א. ג.

יו"ל ע"י 
מפעל הזוהר העולמי סניף בת ים

0527-651911
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- ב -

שמואל השקול כמשה ואהרן,
גם כן פחד מיום המיתה

בשער הקדושה להרב הקדוש רבי חיים וויטאל )חלק א' שער 
ו' ד"ה ועתה נתקן תרופה כוללת וכו'( כתב:

יום  יראת  עיניו  פניו, לא תמוש מנגד  על  ה'  יראת  ישים 
בהפך  אחד,  רקב  תרווד  ירקב  עד  הקבר  והכנסת  המיתה 
בשרו למאכל תולעים, ודין חבוט הקבר, ודינה של גיהנם, 
ויום הדין הגדול לכל באי העולם, כי אפילו שמואל השקול 
ה'. זהר בראשית דף כ"א  )ראה מדב"ר פי"ח, ח. תנחומא קרח  כמשה ואהרן 
ע"ב. ועוד. וראה ברכות דף ל"א ע"ב. ר"ה דף כ"ה ריש ע"ב(. נתיירא ממנו )ראה 

ויק"ר )פכ"ו, ז( שהי' שמואל סבור שהוא יום הדין ונתיירא כו'. 

)ועד"ז בתנחומא אמור ב'(. עד כאן לשונו.

- ג -

לא ימוש מעיניך יום המיתה ויום הקבר ויום הדין

אל  לעולם  לשונו:  וזה  ב'(,  שער  ב'  )בחלק  שם  עוד 
ויום הדין הגדול,  ויום הקבר  יליזו מעיניך יום המיתה 
וכאלו  בו,  עומד  אתה  וכאלו  אותן,  רואה  אתה  כאלו 
אתה נכנס לדין, הרי שלא יעלה על לבך דברי הרהורים 
של חטא שכל איבריך מעידין בך, ועל כרחך אתה עתיד 
ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך 

הוא )אבות סוף פרק ד'(, עד כאן לשונו.

ספר

בית עקד ספרים – 
האלמין

קונטרסים  ספרים  אלפים  כשבעים 
ועלונים מודעות  קורא/ת   וקול 

שחיבר והו"ל
כ"ק

מרן האדמו"ר מהאלמין שליט"א
הגה"צ רבי שלום יהודה גראס ]גרוס[ 
זה הקים האדמו"ר שליט"א  מפעל ענק 
בראותו את הדור פרוץ מרובה על העומד, 
הגיון,  כל  נגד  ותעצומות  בעוז  ונלחם 
וכאדם יחיד שראה את שבר בת עמו עמד 

כצור איתן לגדור גדר ולעמוד בפרץ.

ובכדי שיהיו דבריו מתקבלים על שומעיהם 
אדם  מכל  החכם  דברי  עיניו  לנגד  ראה 
שפי'  וכמו  קץ  אין  הרבה  ספרים  עשות 
מה  מכל  בהם  להזהיר  )שם(  המצודות 
שיש להזהר, ועל כל פירצה שנלחם עליה 
ספר,  עליו  לכתוב  צורך  בזה  ראה  לתקנו 
וכשנתברר לו שעל נושא זה כבר קדמוהו 
ראשונים, עמד והדפיס הספר הזה והוציאו 
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- ד -

עיקר התחלת העבודה היא היראה

ועתה  לשונו:  וזה  כתב,  עקב  פרשת  ושמש  מאור  בספר 
ה'  את  ליראה  אם  כי  מעמך  שואל  אלהיך  ה'  מה  ישראל 
אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו וגו', בגמרא דברכות 
)דף ל"ג ע"ב( אמרינן אטו יראה מילתא זוטרתא היא אין לגבי 

משה מילתא זוטרתא משל וכו', וקשה )ועיין ג"כ ס' תניא קדישא 
פ' מ"ב.( הלא משה אמר זאת לישראל ואצלם הי' היראה דבר 

גדול ואיך שייך לומר כי אם ליראה. ועוד קשה, הלא אמר 
להם  אמר  ואיך  אותו,  ולאהבה  דרכיו  בכל  וללכת  כן  גם 
אם  כי  מהם  שואל  שאינו  להם  אמר  הוא  ברוך  שהקדוש 

ליראה, שמשמע הוא ולא יותר.

ונראה לפרש, דהנה כתיב )תהלים קיא, י( ראשית חכמה יראת 
שצריך  היראה,  היא  העבודת  התחלת  שעיקר  משמע  ה', 
להיות ירא שמים קודם שלומד תורה שהיא החכמה, והלא 
אמרינן בגמרא )אבות פ"ב מ"ה( אין בור ירא חטא, ובגמרא )שבת 
בו  דף ל"א ע"ב( אמרינן אמר רבה בר רב הונא כל אדם שיש 

תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות 
עייל,  בהי  לו  מסרו  לא  החיצוניות  ומפתחות  הפנימיות 
מכריז ר' ינאי חבל על דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עביד, 
וקשה גם כן אהדדי, שמרבה בר רב הונא משמע שהתורה 
היא הפנימיות והיראה היא השער ליכנס בה וצריך שתקדים 
הפנימית  היא  שהיראה  משמע  ינאי  ומר'  לתורה,  היראה 
על רבה שאמר שאדם  ינאי קאי  היא השער, שר'  והתורה 
שיש בו תורה ואין בו יראה כו' ועלה מכריז ר' ינאי חבל על 
דלית לי' דרתא היינו שאין לו יראה ותרעא לדרתא עביד, 
והמשיל היראה לדירה והתורה לשער, ורבה המשיל להיפוך 
התורה למפתחות הפנימיות והיראה למפתחות החיצונות.

לאחר  מה  תקופת  שבשנת תשכ"ה 
נישואיו, הוציא לאור עולם את הספר 
קדושת  על  אמן"  "ואמרו  הראשון 
בית המדרש, לאחר מכן הוציא לאור 
הדור,  תיקון  על  ספרים  ששה  עוד 
עד שהוציא את הספר "נפש ישעיה" 
ומאכלות  כשרות  בעניני  שעוסק 
וכתב בעצמו,  חיבר  זה  אסורות ספר 

ונתקבל בחיבה אצל יראי ה'.

שנים  יובל  כעבור  עתה  ועד  מאז 
ספרים  רבבות  וחיבר  לאור  הוציא 
חלקם בלי לפרסם את שמו עליהם, 
אחר,  או  זה  גדול  בשם  וחלקם 
קונטרסים,  קובצים,  הדפיס  כמו"כ 
ישנם  ועדיין  קורא,  קול  ומודעות 
תח"י ספרים הרבה שהם בכתב יד, 
ובעזהשי"ת עוד חזון למועד, ספרי 
האדמו"ר שליט"א מפארים את כל 
לך  ואין  בעולם,  היהדות  ספריות 
מדרש  בית  או  דין  בית  או  ישיבה 
שם  נמצאים  אינם  אלו  שספרים 
ובכדי לזכות את כלל ישראל הפיצם 

בחינם ללא תמורה.



3 | דף היומי מי יכנס לגן עדן | יום ד' תשרי 4 | דף  אור הגן עדן | גליון # 

- ה -

יראת העונש היא השער שבה יכנס לעבודת ה'

ונראה בכל זה, שהתחלות לימוד התורה ועשיית המצות, 
צריך האדם להקדים טרם בואו להתחיל לעבוד השם יתברך 
לשום מול פניו יראת העונש שאם יעבור חס ושלום יענש 
עונש  שיראת  תמיד  עצמו  להרגיל  צריך  וכן  ר"ל,  ביסורים 
ובלא  ה',  לעבודת  יכנס  שבה  השער  והיא  עיניו,  נגד  יהי' 
יראת  שמים  ירא  הוא  ואם  יסוד,  בלתי  כמו  אפשר  אי  זה 
העונש, זוכה אל אהבה שעושה רצונו יתברך שמו מאהבה, 
ושליט  רב  דהוא  בגין  הרוממות  יראת  אל  זוכה  ומשם 
יכנס  לעולם  איתא  ובזוה"ק1  עלמין,  דכל  ושרשא  עיקרא 
אדם שיעור שני פתחים ויתפלל, שיכנס לשני הפתחים אלו 
ביראת  להתפלל  יוכל  זה  ידי  ועל  ואהבה,  העונש  ליראת 

הרוממות.

ובזה אתי שפיר שרבה קאי על יראת העונש, לכן אמר האדם 
לו  שמסרו  לגזבר  דומה  שמים  יראת  בו  ואין  תורה  בו  שיש 
יראת  שלגבי  לו,  מסרו  לא  והחיצונות  הפנימיות  המפתחות 
העונש התורה היא פנימיות, ומכל מקום אם כבר יש בידו יראת 
ליראה  יבוא  תורה  ידי  שעל  כוונתו  ואין  תורה  ולומד  העונש 
הפנימיות, זו גם כן דרך לא טוב, ועל זה מכריז ר' ינאי חבל על 
יראה הפנימית, ותרעא לדרתא עביד,  לי' דרתא, היינו  דלית 
שלגבי יראה הפנימית התורה היא השער ליכנס בה2. לכן כתיב 
לכל  העונש  יראת  שתקדים  שצריך  ה',  יראת  חכמה  ראשית 

דבר. והא דאמרינן אין בור ירא חטא, היינו יראת הרוממות.
1( עיין זהר ויקרא )דף ח' ע"ב(: לעולם יכנס אדם שיעור שני פתחים 
וכו' ויצלי צלותי' . . כאן רמז למה שאמר דוד )תהלים כ"ד( שאו שערים 

ראשיכם . . שירותא דדרגין חסד ופחד ואינון פתחין דעלמא.
2( עיין ספר תניא קדישא ספכ"ג, וזה לשונו: ועל יראה גדולה זו אמרו 
כמו  לדרתא  תרעא  אצלה  נקראת  והתורה  יראה  אין  חכמה  אין  אם 

שאמר במקום אחר, עד כאן לשונו.

אנו  שנים,  היובל  לקראת שנת 
רואים לנכון להוציא לאור ספר 
האלמין   - הספרים  עקד  בית 
א.  )בעריכת  תשכ"ה-תשע"ה 
של  רשימות  יפורטו  בו  ג.( 
ומהדורותיהם,  הספרים  רוב 
חיבר  שליט"א  שהאדמו"ר 
לפעמים  והדפיס  ערך  הו"ל 
משנת  החל  לשונות,  בכמה 
ספר  תשע"ה  ועד  תשכ"ה 
מי  לכל  לעזר  יהיה  בודאי  זה 
בספרים  וללמוד  לעיין  שירצה 

אלו ויהיה קל יותר להשיגו.
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- ו -

על ידי יראת העונש יזכה לעבוד את ה' מאהבה

שואל  אלהיך  ה'  מה  ישראל  ועתה  הפסוק  פירוש  וזהו 
מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו, פירוש, 
היינו  תחלה,  היראה  תקדים  דרכיו  בכל  ללכת  כשתתחיל 
יראת העונש, ולאהבה אותו, פירוש, ועל ידי זה תזכה לעבוד 
על  תבוא  וממילא  מאהבה,  נפשך  ובכל  לבבך  בכל  ה'  את 
יראה מילתא  ידם ליראת הרוממות. ומקשה הגמרא אטו 
זוטרתא  מילתא  אינו  העונש  יראת  אפילו  היא,  זוטרתא 
פירוש  היא,  זוטרתא  מילתא  משה  לגבי  אין  ותריץ,  היא, 
לגבי משה שהשיג יראת הרוממות הי' יודע שיראת העונש 
זוטרא אפילו לשאר בני אדם, אך מי שעדיין  היא מילתא 
נקל  הוא  באמת  אבל  גדול,  ככלי  עליו  דומה  בה  נכנס  לא 

להשיג אותה לכל מי שיחזור אחרי' ודו"ק, עד כאן לשונו.

- ז -

יראת העונש או יראה פנימית

שאין  ביניהם  מרופשיץ  הרה"ק  חסידי  דברו  אחת  ופעם 
להם  ואמר  פנימית,  מיראה  רק  העונש  מיראת  ה'  לעבוד 
יראת  האדם  משיג  היה  אם  בניי,  תדעו  הנ"ל,  הרה"ק 
והיה מעמיק בזה ומבחין ומתבונן מה נעשה עם  העונש3, 
האדם בצאתו מן העולם, והיה רואה לפני עיניו עונשי גיהנם 
ומתפחד  ירא  היה  ושלום, אז  וכל שכן שאר העונשים חס 
ומתבהל ליקח כף מאכל לפיו כל ימי חייו ממש, רק עד כמה 

האדם עוד רחוק מזה המדריגה

3( סיפור מר"ר זושא שביקש יראת ה' של הרמב"ם. סיפור מר"ר 
אהרן לייב שכל שינו נפלו לו מפחד ה'. 

רשימת בית עקד ספרים
בית עקד ספרים מהאדמו"ר מהאלמין שליט"א

ספר על הזוהר הקדוש
חלק א' - ענף א' -

ספר זוהר וספריו . 1
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ספר אוהל מרים . 24
ספר זוהר המזל . 25
ספר חיים בזוהר . 26
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ספר שמחת הזוהר החדש . 30
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ספר זוהר ארץ ישראל ב . 42
ספר זוהר ארץ ישראל ג . 43
ספר זוהר ארץ ישראל ד . 44
ספר זוהר ארץ ישראל ה . 45
ספר זוהר ארץ ישראל ו . 46
ספר זוהר ארץ ישראל ז . 47
ספר זוהר ארץ ישראל ח . 48
ספר זוהר ארץ ישראל ט  א. 49
ספר מורה נבוכים לדור הגאולה ב. 50

ספר נחלי זוהר . 51
ספר חיים של זוהר . 52
ספר הילולא דרשב"י . 53
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עיניים 
ספר זקן ישראל כהלכתו . 59
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- ח -

לומר בכל יום פסוקים העוררים ליראת שמים

והנה איתא בספרים שטוב לכל אדם לומר בכל יום פסוקי 
העתקנו  כן  על  שמים,  ליראת  יתעורר  ידי  שעל  כדי  יראה 

כמה פסוקים שיוכל לאומרם בכל יום ויום. 

1. כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגנו על 
דבר אשתי )בראשית כ', יא(.

2. את אלוקים אני ירא )בראשית מב, לד(.

3. ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה 
את ה' אלוקיך )דברים י', יב, קב הישר פ' צ'(.

הזה  כהיום  לחיותינו  הימים  כל  אלוקינו  ה'  את  ליראה   .4
)דברים ו' כד(.

5. את ה' אלוקיך תירה אותו תעבוד ובו תדבק )דברים י' כ(.

6. מי יתן והיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים   )דברים ה' כו(.

7. יראת ה' היא אוצרו )ישעי' לג, ו, ברכות לג:(.

8. ראשית חכמה יראת ה' )תהלים קיא, י'(.

9. סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי )קיט, קכ(.

מצוותיו  ואת  ירא  האלוקים  את  נשמע  הכל  דבר  סוף   .9
שמור כי זה כל האדם )קהלת יב, יג(.

10. יראת ה' מקור חיים לסור ממוקשי מות. )משלי יד, כז(.

לו  אומרים  לדין  האדם  שמכניסין  בשעה  רבא  אמר   .11
נשאת ונתת באמונה,  קבעת עיתים לתורה, עסקת בפרי' 
..צפית לישועה.. אפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו  ורבי', 

אין, אי לא לא, )שבת לא:(.

ספר זוהר השבת והברית . 60
ספר הקדמה לתלמוד עשר . 61

ספירות 
ספר מאמר ואתה תחזה . 62
ספר אדרא דמשכנא . 63
ספר מורה נבוכים לדור . 64

הגאולה 
ספר זוהר חצות חלק א . 65
ספר זוהר חצות חלק ב . 66
ספר זוהר תהלים קצר . 67
ספר גדולי ישראל והזוהר . 68
ספר זוהר הישיבה . 69
ספר זוהר הצדיקים . 70
ספר כוח הזוהר חלק ג . 71
ספר שיח שרפי קודש . 72
ספר זוהר ברסלב . 73
ספר זוהר חב"ד . 74
ספר גילוי מעולם האמת . 75
ספר תהילות דוד . 76
ספר מאמרי הרשב"י ברכות-. 77

יומא 
ספר מאמרי הרשב"י סוכה-. 78

חגיגה 
ספר מאמרי הרשב"י יבמות-. 79

קידושין 
ספר משניות הזוהר ברכות פ"א . 80

משנה א 
ספר זוהר השבת המחולק . 81
ספר סוד הגאולה - תיקון מ"ג . 82
ספר תיקון מ"ח . 83
ספר זוהר הכשרות . 84
ספר מי יאכילנו בשר . 85
ספר ערכתי נר למשיחי . 86
ספר בעיר קראקא . 87
ספר מגלה עמוקות . 88
ספר זוהר קריאת שמע . 89

כהלכתו - א 
ספר זוהר קריאת שמע . 90

כהלכתו - ב 
ספר זוהר קריאת שמע . 91

כהלכתו - ג 
ספר זוהר קריאת שמע . 92

כהלכתו - ד 
ספר זוהר קריאת שמע . 93

כהלכתו - ה 
ספר זוהר קריאת שמע . 94

כהלכתו - ו 
ספר זוהר קריאת שמע . 95

כהלכתו - ז 
ספר זוהר קריאת שמע . 96

כהלכתו - ח 
ספר זוהר קריאת שמע . 97

כהלכתו - ט 
ספר זוהר קריאת שמע . 98

כהלכתו - י 
ספר זוהר קריאת שמע . 99

כהלכתו - יא 
ספר זוהר קריאת שמע . 100

כהלכתו - יב 
ספר בית עקד ספרים . 101

מהאדמו"ר מהאלמין שליט"א
ספר על הזוהר הקדוש חלק . 102

א' - ענף ב' -
ספר זוהר קריאת שמע . 103

כהלכתו - יג 
ספר זוהר קריאת שמע . 104

כהלכתו - יד 
ספר זוהר קריאת שמע . 105

כהלכתו - טו 
ספר זוהר התיקונים חלק א . 106
ספר זוהר התיקונים חלק ב . 107
ספר זוהר התיקונים חלק ג . 108
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- ט -
אי אפשר ליכנס ליראה הפנימית

בלתי יראת העונש מקודם

בהקדמתו(,  ישרים  במסילת  עוד  ועיין  ע"א,  רס"ז  דף  ויקהל  )זהר  רז"ל  אמרו 
ליראה  ליכנס  אפשר  שאי  הקדושים,  בספרים  מובא  וכן 
שפלי  שכן  וכל  מקודם.  העונש  יראת  בלתי  הפנימית 
דשפלי כוותינו, אשר היצר רודף אותנו בכל מיני רדיפות, 
ולילה  יום  ה' יתברך בכל מיני תאוות,  ומעקם עלינו דרכי 
יראת  ונרויח בזה לכל הפחות להיות  יתן  ומי  ישבותו.  לא 
הבורא ופחדו עלינו על העונשים הגדולים והעצומים אשר 
יוחאי  בר  שמעון  רבינו  טרח  בחנם  לא  כי  החוטא,  לנפש 
וכל היכלות  ופר' פקודי( לצייר כל הגיהנם  )זהר הקדוש פר' בראשית 
וכל הדינים שבו, וכן במדרשים, ובספר ראשית חכמה )שער 
היראה פרק י"ג(, ויתר ספרי רבותינו ז"ל, רק שנדע ונבוש ונכלם 

ונפחוד מה' יתברך ומדיניו.

לעבור  לבלי  הבורא  יראת  הישגנו  כשכבר  כך,  ואחר 
להתרחק  נוכל  זה  ידי  ועל  יתברך,  עבודתו  על  במזיד 
מלהכניס עצמנו לתאוות עולם הזה השפל והבליו, אחר כך 
וכך  האמיתית.  יראה  להשיג  יתברך  מהבורא  לבקש  נוכל 
לפעמים בעתות רצון, הגם שעדיין הוא מלא מתאוות רק 
מתרפק בעבודת ה' זמן וזמנים, ברחמי ה' על נפש מישראל 
ב,  השירים  )שיר  בבחינת  חסד  הוא  ברוך  הקדוש  עמו  עושה 
הוא,  ברוך  להקדוש  שמדלגין  דהיינו  אהבה,  עלי  ודגלו  ד( 

ועולה לרצון לפני ה'.

ספר זוהר התיקונים חלק ד . 109
ספר זוהר התיקונים חלק ה . 110
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ספר זוהר הפסח ג . 128
ספר זוהר הפסח ד  . 129
ספר זוהר הפסח ה  . 130
ספר זוהר הפסח ו  . 131
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ספר הספד להרבנית ע"ה . 148
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ספר ערב רב חלק א . 150
ספר ערב רב חלק ב . 151
ספר ערב רב חלק ג . 152
ספר ערב רב חלק ד . 153
ספר ערב רב חלק ה . 154
ספר עין הזוהר סוכה . 155
ספר עין הזוהר ברכות . 156
ספר מי יהודי . 157
ספר אז נדברו . 158
ספר צער בעלי חיים חלק א . 159
ספר דברי תורה במדבר . 160
ספר דברי תורה דברים . 161
ספר תיקוני זוהר תיקון ע . 162
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ספר בית לחם יהודה . 163
ספר זוהר פיטום הקטורת . 164
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ספר זוהר הישועה חלק א . 174
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