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 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

צדקנו משיח של בואו לפני הימים באחרית התורה לימוד
והעסק בלבד . אמצעי  היא שהתורה  היא שלנו בדור הבעיה  עיקר
אחרת כוונה  ושום בהשם. לדביקות ורצון  שאיפה מתוך  להיות  צריך  בה 
מתוך בה עוסקים היו התורה  לומדי  שאם ברור, השם. בהיכל אסורה 
את ממלא שהיה זה הוא בו להידבק והרצון בליבם, יוקדת השם אהבת 
וכולם  התורה , לפנימיות  בקשר ויכוח שום נוצר  היה  לא ישותם, כל 
בחלק הקדוש והזוהר הקבלה  בחכמת  לעסוק המלך  להיכל נוהרים היו

ימיהם. שעות רוב  ואף  יומם , בסדר ביותר י"א,נכבד כרך הפרדס , (שביל

תשנ"ז ) וישלח .פרשת 

קדושה
"קדושה". זוהי התורה, כל של היידישקייט, כל של היסוד  הבסיס,
ועיתם  כו', רתת ולא אתם; ועיתם ה' מצות ל  את זכר ם ל "ט : ט"ו, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ[במדבר 

כו'] קדים והייתם מצותי ל  החיים.את כל על המגן זה וקדושה  .יללה] ְְְְְִִִִִֶֶַָָֹֹ

ע"ש] כ"ג, דברים תצא, כי פ' . קד מחני והיה איךוגו' קדוש, שהוא ויהודי  . ְֲֶַָָָ

צר  והז 'קט צרים  שהמכנסים בחליפה, בלבוש, להסתובב יכול הוא
לא זה  ללבוש. יבחר הוא עניבה  איזה מחליט רק  היום כל והוא עליו,
האמת של ההיפך אלא  אמת לא וזה קדושה  של  ההיפך אלא קדושה
המחשבה כלל בליבו ואין  ברחוב עליו יסתכלו איך היום כל שחושב

הוא. ברוך הקדוש  עליו יסתכל איך

גויי. לדבר נהפך ממש זה הנישואים, קדושת של העניין  כל ובכלל,
הגדול  הרוב בדרךכלל. לפחות  לא יהודים, מושגים  הם המושגים , כל
הכיוון ועל הפסיכולוגיה על  הרבה  סומכים והמדריכות המדריכים  של 
תורה. דעת  נגד  וזה  מאד . חולני  וזה  הזוג. בני שני  בין קשר של  הגויי 

ט'] פרט  סוף  ה' כלל  משכיל שירי  ע' ביניהם. שכינה שזכו ואשה .[איש

ובישיבות. בחדרים  החינוך של הענין לכל נכנסה גם והפסיכולוגיה
התורה כי  הבעיות. על התורה  את מאשימים  אז קשות , בעיות יש כי 
הבעיה באמת, אבל ח"ו. הילדים ', את מבין  'לא וזה מודרני', 'לא זה ח"ו

ז ובחדרים  חייםבישיבות לחיות שמנסים התורה. לפי  הולכים שלא ה 
את מקבלים אז  חיים שלגויים, חיים  שאנחנו ברגע כי  גויים. של 

הגויים. של הבעיות ואת המחלות

מתנהגים לא  הם  מאד, קשה במצב  שלנו הילדים  של גדול  וחלק 
גויים לא  גם  והם יהודים, כמו שמתלבשים  אפילו יהודים, כמו בדיוק

חטאנו. כי לנו אוי  בד"כ . יהודית נשמה  איזושהי יש בכ"ז כי בדיוק,

בתשובה לחזור 
הגשמיות לכל להשתוקק נפסיק באמת , בתשובה  נחזור בואו אבל 
שלנו, הנצח  את רוצחת שלנו, היידישקייט את רוצחת  אותנו, שרוצחת 
ולהגיע ומהלב. מהראש הזה  הרע היצר את להוציא חייבים  אנו
את להרגיש לקב"ה . קרובים להיות ולהשתוקק ליהנות לאמת.
אדם של נהדרת  הכלכך ההרגשה  אותה, לתאר שאי אפשר ההרגשה 

להכליכול . עולם , של לריבונו לתהשקרוב וגם נכספה ג': פ"ד, ְְְְִַָָָ[תהילים

חי] קל אל ניר ברי  ל י ה', לחצר ת  שחרור,נפי של קלות , של ההרגשה  . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

בקלי קלות מעלהמעלה לעלות  שיכול אדם, של חוסרכבידות  של 
באחרית בנו יקויים ואז ההר. לפסגת ביותר , הטוב למקום  ולהגיע
ההר". את לכבוש יכולנו איך ובוכים  כהר להם נדמה "צדיקים הימים 

לקב"ה, תבכו ואפר, שק תשימו הריצפה , על תשבו ישראל, עם
אמיתיות , דמעות  עם תבכו החטאים, כל  על  מחילה  ב',תבקשו [יואל

לבבכם  וקרע במסד, בבכי בצ ם לבבכם; כל עדי   ב ה', נאם עה וגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻי"ב :

אלקיכם] ה' אל  ב ו גדיכם, קשהואל  ניתוח לעשות בלי זה, בלי  כי  . ְְְֱִֵֵֶֶֶַֹ

בלי בנו, הכניסו רב שהערב העגלהזהב של הרעל את ולהוציא
מאד. נסבול – לגמרי  זה את להוציא 

שהרבה מלחמה ומפחידה, קשה מלחמה  תהיה, מלחמה כן,
משיח ויקבלו ישארו האמיתיים  היהודים אבל  מהעולם . ילכו מליונים 

שיש, ביותר הגדולה  ההנאה את יהנו ואלו מהצדקנו. ח': ל"ו, ַ[תהילים

אר ] נראה  רא חים, מקר  ע י כו '.  ית מ ן ירוין כו', חס קר  וזה . ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

יותר  עוד  לקב"ה ולהתקרב לעלות נמשיך ואנחנו  לקב"ה. הקירבה 
יותר . ועוד

שלו. הסופית  ליצירה  החדש, לעולם  הקב "ה של  הבסיס אנחנו,
מוחלט. טוב הכל באמת שבו עולם  שתהיה 'לעת "להיצירה נ. [פסחים

והמטיב'] הטוב  'ברוך מברך מידה כל על

וביטחון  אהבה 
ח יסוד כיעוד "הבטחון", מידת  הוא השלמה , לגאולה שצריך שוב

ביותר . החשוב הדבר וזה להיגאל. אפשר אי  בקב"ה בטחון בלי
רק  זה ושכל יכול, כל שהוא בקב"ה  רק ומוחלט  גמור ביטחון

לגאולה. המפתח  וזה  לטובתינו.

והם ינצלו, ה ' אוהבי שכל ברור כי  ה '". "אהבת מידת  צריך כן כמו
לליבם, זה את  יקחו האמיתיים  היהודים  שכל מקווה ואני  בלבד.

המקדש . בבית להיפגש ושנזכה

רב. הערב בענין הקדוש מהזוהר קטעים  כמה נביא ועכשיו

רב הערב את לגרש מה' מבקשת השכינה 
זוהר ע"א)תיקוני מט  אמרת:(דף  כינא ," גרי אזל"א ְְְְְְִִַַָָָוע ד

נ ואת האת האמה  ר הא,  רי י )לקד א כא ערב(בראשית אין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
יט )רב , כו  דין(ש"א עלמא מן  לן  רי יהו"ה, נחלת  מהסח  גרני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

רבי "ע, ," לה פ "ר  יראל, עם חלקא לן יהא דלא דאתי , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָמעלמא
רמ"ח, ה א רי קד א נטיל זמנא הה א לל "ת, גרי י "ן, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָנ"י 
ב יחדא, יבין וית  מע קריאת אית  יבין רמ"ח ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָאיהי 

ח) כה ורבי"ע(במדבר  ,ונח סמא"ל דא ונ קבא , כר ניהם, את ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹודקר
דרמ"ח  ד מיא .קנא ְְְִַָָ

ר הא , ר ד ל א מרת  הכינה  ,"גרי אזל"א ועד  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָתרגום:
נחלת מהסח  ר ני רב, הערב  א ,נ ואת ה את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאמה 
להם יהיה א ה א, העלם מן הה העלם  מן  א תם  ר ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹיהו"ה,
תא לל "ת, גריי "ן, נ"י  רבי "ע, ,"לה פ"ר י ראל. עם  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחלק
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מנה ארעים מאתים הא  רמ"ח, ה א ר דה נ טל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹזמן 
ניהם, את ודקר  , ב החד, בת  ו מע  קריאת   ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹבת 

רמ"ח. ל מה  מת ורבי "ע , ונח סמא "ל זה נקבה, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹזכר 

ריזוהר: ק דא לן  רי גרי י"ן , וארעא,נ"י מא מן הא  ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ
וכו ' לת עה הס קר זמנא יז )הה א לג הא (תהלים רי קד א , ְְְְְְִִִֶֶַַָָָ

ל ן קטיל לבתר צ אריהן , על ל ל "ת  ל ן  ונטיל , תרייהא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָרדיף 
תרייה א רדיף  לבתר לן,  תרי קדמיתא רבי "ע,  דאיה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָרמחא

ל ן . קטיל לבתר  לן, ְְִִַָָָו פיס

ה מים מן הא  ר דה אתם  ר גרי י"ן, נ "י  ְְִִִִֵֵַַַַָָָָתרגום:
ר דף  הא  ר דה ,' וכ לת עה ה ס קר  זמן, תא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהארץ.
א תם ה רג   ואחר  צארם , על לל"ת א תם ונטל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאחריהם ,
אחריהם רדף   ואחר אתם , ר רא נה רבי "ע. ה א ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹרמח,

א תם. הרג  ואחר אתם , ְְַַַַָָָָָותפס

ברי "ם זוהר: קיע "ה אינן  ול ל"ת , גרי י "ן , נ"י ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָורבי"ע,
ר ברי "ם כד)רע "ה , כג  אמר(שמות אין מבתיהם, ר  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ו )ה ן א על(איוב דינא יהו "ה , על להתי ב  האלהי"ם ני  בא ו ְְְְְִִֵֵַַַַָָָֹ
אתא  סמא"ל א ת כם , ה טן גם ובא  י דאמר  וי ראל, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹכינא
על דינא בעי ה א וכיון ל כינא, ולדן י ראל , ני על  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָלקטרג

 ב רע "ה , עלי קיימין  א בני, ט )כינא ב רעם (תהלים ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָ
מ ה נגד  ליהו"ה אתם  וה קע  קיע "ה רזל, ד)בט  כה ,(במדבר  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מן קיעה רעה , ברים בתקיעה  קלא  נפיק  ימ קלא ,  איה ְְְְְִִִִִִִִֵָָָָָָָָָָופר
אמר  דא מה מא, ברים יט )מחא, נא ונדה(תהלים נ ר  לב ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ריאה, מנפי בתר עה  קלא נ רה , רח אלהי "ם זבחי איה א ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָוגמר,
דר . בפמא קל ,  ואתעביד וריאה, בקנה  ליל את  הְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָֻוכ

השמש נגד  ליהו"ה  אותם והוקע
ברי "םתרגום: קיע"ה הם ולל"ת, גרי י"ן נ"י  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָורבי "ע 

ני  באו הם  אמר א מבתיהם , ר ר ברי "ם, ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרע"ה.
ובא  אמר ויראל, ה כינה על דין  יהו"ה, על להתי ב ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהאלהים 

סמ  זה  ת כם , הטן אתגם  ולדן  יראל ני  על לקטרג  א א"ל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
עליו. עמדים  א בניה, ה כינה על  ין מב ה א וכיון ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהכינה ,
נגד ליהו"ה  אתם והקע קיע"ה , רזל. בט  רעם   ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָרע"ה,
רעה. ברים  תקיעה ק ל יצא  קל , הא ופר ,מְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָה
וג מר, ונדה נר לב אמר מ מהב, ברים  הח , מן  ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹקיעה
 נכלל וכ ם ראה, מנפי  תרעה ה ל  נרה . רח אלהי"ם זבחי  ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻזה

ר . בה קל ,  ונע וראה, ְְֲִֵֶֶַַַָָבנה

רב הערב ממעללי
בלגן ובה ..."]העולם תה והה הארץ את  "ראיתי כ "ג : ד', היהודים,[ירמיהו . ְִִִֵֶֶָָָָֹֹ

התרגלו היהודים, גם הגויים, גם  העולםהזה, תושבי  כל ובכלל
הסבים של ביותר הקשים הבלהה לחלומות ומעבר מעל לגשמיות 

שלנו פ"ו]והסבתות עמוס פכ"ח, את[ישעיהו לדמיין אפילו יכלו לא  הם  .
מזה נהנים  שאנחנו ובעט "]השפע יר ן  "ומן  ט "ו: ל "ב , על [האזינו אבל . ְְְִִַַַָֻ

כבד מחיר משלמים  אנחנו הזה לב .]השפע ברכות עי '  זהב ' זה['ודי . ְִָָ

זה מזה. וכבד  כואב יותר מחיר ואין  האידישקייט. את הרס כמעט
מחיר  ואין הקב "ה. עם  האמת , עם שלנו הקשר את לגמרי  הרס כמעט

מזה. גדול ו בע..."]יותר אכל  "ן י"ב : ח' .[דברים ְְֶַָָָֹ

פלסטית יהדות  יצר ישראל מכה"]עם עגל  לכם  "עיתם ט "ז: ט ', .[עקב  ֲִֵֵֶֶֶַָָ

הנאות הזה: מהעולם שלנו השקריות  לדרישות שמתאימה יהדות
שלנו הקדושה מהתורה  הפוך  בדיוק  שהם הדברים  וכל [תוס 'שטחיות,

קד.] האידישקייטכתובות את לקחנו למשהו(יהדות ). אותה  והפכנו שלנו
יהודי כל  של וטיפשית, שטחית צריכה  לכל המתאים מלאכותי,

שלו. וההנאות  הזה  העולם עגלהזהב: את רק  רוצה  שממש

ביהדות מעמד  להחזיק  שמשתדלים  יהודים  עוד יש ה ', ברוך
שמים, לשם  ללמוד  משתדלים  לקב"ה . אמיתית וקירבה  אמיתית,

משה תורת לפי  שלהם הילדים  את תכח [ויולגדל לא "י כ"א: ל"א, ִִַָֹלך 

["זרע להביאמ י  והשתדלנו וכתבנו, שכתבנו וכמה מעטים . הם  אבל . ְִִַ

פתחנו ושם  פה אולי  הרבה. הצלחנו לא  ישראל , עם  לפני  האמת את
מוכנים לא  היהודים לרוב, אבל ה'. ברוך האמת, אל לבבות  קצת
ולא מוכנים, לא אלא אותנו, לשמוע מוכנים  שלא רק ולא לשמוע .

שבתורה האמת  את  להבין  י']מעוניינים כ"ח, ישעיהו .[רש"י

אנטי דתית רובה אשר ממשלה, לנו יש ישראל, בארץ  [ישעיהופה ,

ע"ש] יר לם", אר  לצן... "אני י"ד: יהודים,כ"ח, של קבוצה  ביניהם  ויש . ְֲִִֵֶַָָָ

שרוצים האלה  הגויים  עם  להתחבר שרוצים חשובים , תפקידים  עם 
ומבוסס  עקום שזה  סדרעולמיחדש, וליצור העולם, על להשתלט

רשעות ר ע"]על חרצת "ח ו': נ "ח, האלה,[ישעיהו  הרשעים ובקבוצת  . ְֵֶַַַַֻ

והם דבר. בכזה  שמאמינים העולם מכל חילונים יהודים  גם יש
בזה. גדול חלק להם ויש בזה . משתתפים 

גם והם יהודי. להיות זה  מה בכלל ששכחו חילונים, יהודים גם  יש
הגויים. כמו להתנהג ורוצים  הגויים, כמו מתנהגים כים...".כן  ְִִֶַ["נהיה

ע"ש] ל "ב . כ', הלב,יחזקאל שבתוך אמיתיים , יהודים ביניהם  יש אבל  .
אחת מילה רק לפעמים ולוקח  אמיתיים. יהודים הם  הנשמה, בתוך
יש  אבל תשובה. לעשות מסוגלים  יהיו והם  הזה, המקום  את לפתוח
לחזור  יוכלו לא והם רב, ערב  של  ממקור באים  שהם כאלה ביניהם

י"]בתשובה וה עים הרדים מם "בר תי ל "ח: כ', .[יחזקאל  ְְְִִִִִֶַַָֹ

ליטאים, וספרדים, אשכנזים  יש שביניהם החרדים, את  גם  ויש
היה שפעם הזה , בקודשהקדשים הרב, לצערי וגם, וכו'. חסידים
עמד שבגללם  ברוחניות, העולם את  החזיק שפעם  העולם, של הפאר

להיהרס בלי בכלל כ"ה]העולם י', משלי עלם". יס ד ביניהם["וציק גם . ְְִַָ

קשה , זיהום  קמו .]נכנס בא[שבת שזה ביותר, מסוכן  שהוא זיהום .
ביותר  הקרוב העולם  ביותר, החרדי העולם  לתוך שנכנס מהע"ר,
שעוד אנשים  מעט יחסית נשארו הזה, החרדי  בעולם וגם לקב"ה.

באמת. מחזיקים 

רב. ערב  הרבה יש  החרדים  היהודים  בין גם אבל להאמין, קשה
ירחם. ה' רב. ערב יש  שלנו המנהיגים בין יעוות'.ואפילו  ['היוקר 

ברש "י] ע"ש צ "ז . מהדת,סנהדרין אותנו לקרר מנסה  הזה רב  והערב .
לקרב לממשלה. או לחילונים  אותנו לקרב לגשמיות . אותנו למשוך
זה שכביכול בצורה זה את עושים  והם הגויי . לעולם  אותנו

ה',לשם שמים. זכריה  החסידה'. כנפי כנפים 'ולהה לו'. נדמה חכם ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ['כתלמיד

כמ"פ] ורבב"ח סדב"א לאגדות הגר"א בבי' עי' כ"ד. סנהדרין האלהט '. והיהודים .
ינצל  אמיתי יהודי שכל יודעים  שאנחנו אפילו כי רב. נזק עושים

ה', נח"]בעזרת מ יח "לבל י י"ד: י"ד, ב', יהודית[שמואל  נשמה  כל כי  . ְְִִִִִֶַָ

בשמים מאד אלקיכם"]יקרה לה' אם "נים א': י "ד, אותו[דברים ימשוך ה ' . ֱִֵֶֶַַָֹ

חזרה המים..."]בכוח קצה חנ יהיה  "אם ד': ל ', הוא[דברים אם  אבל . ְְֲִִִִִֵֶַַָָ

לאמת. יגיע שהוא עד עצום  סבל לו יהיה מאד, יתקלקל

יצליחו לא שבינינו, רב לאהערב עלי יצר  "ללי י"ז: נ"ד, ְִִַַָָֹ[ישעיהו

להרמב "ם] תימן ' 'אגרת ע' כןיצלח...". שהם  נראה זה שלפעמים אפילו . ְִָ

נלחמים הם  כי  מתגלים , ויותר יותר הם יצליחו. לא אבל  מצליחים
ישראל עם של הקדושה  נגד  ויותר יותר פיהמ"שבגלוי עי' ."רת  הפר"]ֵֵֶָ

מליסא] להגר "י יעקב ' 'נחלת בס' ושם ברכות, מס' .סוף

יום כל זוהר לימוד  ידי על  רב  בערב מלחמה
שלומדים היהודים מעט  את ולצנן  לקרר  מנסים האלו רב והערב

בהם  ונלחם  כולנו נתחזק  תהיה, לא  היו הקדוש מאתנוזוהר אחד וכל 
הקדוש הזוהר ללימוד  יום  כל  עת לקבוע עצמו על  נעלהיקבל  איך כי ,

ספר  יום  כל לימוד ללא בעומר ל"ג ביום  במירון הקדוש ציונו על
לפני אותם  ויעלה תפילותנו את  ישמע  שהוא  בכלל נרצה  למה הזוהר,

הכבוד , זוהר,כסא של  יומי דף  לפחות ללמוד עצמנו על  נקבל לכן
שתים  או דקה בערך שהואשאורכו  החיים בעץ  נאחז  זה ובזכות 

וגם העולמות בכל רב שפע  יושפע ידי  ועל התורה , נסתר התפארת 
הנורא. הגלות מן לצאת במהרה ונזכה לנו.


