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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

חלק ט

הגאולה
מה שלא שומעים מרבני הערב רב!!!

הגואל? יבוא אימתי

אימתי הוא: ברוך הקדוש לפני ישראל

לירידה לכשירדו - הגואל? יבוא

אתכם... גואל אני שעה אותה התחתונה,

שמעוני) (ילקוט

ממנו  בגדול עיניו יתן  הפחות

,ממנו גדול שהוא במי עיניו, את הפחות

כהלכה אומר שאתה פי על אף לו: ואומר

ויתקיימו דבריך יעברו כהלכה, אומר איני ואני

יחרב. העולם כל אפילו דברי,

בדור הגדולים של  מעמדם

כל כך: הגדולים יראו המשיח בוא

וביתם, עצמם כבוד להרבות מחשבתם

שמים כבוד עולם, עד לבניו ממלכתו ולהוריש

חטאי מכל שדוכים עושים דטפל, טפל אצלם

יאמר ומי יחוסם, ועל עצמם על סומכים עמי,

היו. כלא והיו יבטלו, – לבסוף תעשה. מה להם

המשיח. בימות הברור זהו

ומאן אלו מלכים יחיאל: בן בתוספות מובא

כבוד להרבות מחשבתם כל אשר רבנן מלכי

במי עיניו, הפחות ונותן ביתם... וכבוד עצמן

שלהם, וכבוד ותאוה קנאה עם ממנו, שגדול

ולא דורשים, עצמן ולכבוד ויותר, יותר להשיג

שמים וכבוד עיקר, כבודם כי ישראל, לטובת

אצלם, טפל הוא - לדרוש ונחלתם עמם בעד

לתכלית אצלם הוא תורתם... וגם דטפל, וטפל

חברם על עצמם לגדל ולנצחנות גדולתם

בגאוותם...

בדורות המעמד הקודש ברוח ראה

הם גדולים הגואל. ביאת קודם האחרונים

מה להם יאמר מי בתקפם, הם וכאשר כאלו,

דרך ידי על יחרב כולו העולם כל אפילו תעשו...

רב הוא כי אחרי ליה. אכפת מה הזו, הגויים

המושלים קשת,ושבט במרומי הוא כי בידו,

עולם... עד כן לבניו גם ממלכתו להוריש ומדעתו

או בגשמיות נחרבו כי חורבן, מלשון - חרב או

על עצמן וסומכים לזרים... ונהפכו ברוחניות

עמהם חיצוניות גם ולצרף תורתם, וכח יחוסם

עברו כי עד בזה, בעצמן בוטחים והם לזרעיהם,

וחתנים שדוכים עם וכן היו, כלא והיו ובטלו

מן חטאים יתמו כי עד עמי, חטאי מכל כאלו

הדור מעמד הבורר הוא כן כי להודיע הארץ...

המשיח. ימות זצ "ל)מן העברי" "לב  בעל הקדוש (הגאון 

ישראל על  שולטים רב  הערב 

- ואתר אתר בכל יהיו ישראל על

בצער יהיו השם יראי וכל רב, הערב

שוחד, ויקבלו הדיינין יהיו המה – תחתם ובדוחק

מפניהם. חמס הארץ ותמלא

מביא קכ"ו)מהימנא" דף נשא וזה(בפרשת ,

ערב בין בעינייהו חשיב ואני לשונו:

דחכמת בינייהו, דסרח מת ככלב רשיעיא רב

ובכל וקרתא קרתא בכל בינייהו תסרח סופרים

אנון ואתהדרו מלכוון בין מפוזרין דישראל אתר

בריך דקודשא עאנא ישראל על רעיין רב ערב

בהו דאתמר ל"א)היא ל"ד צאני(יחזקאל "ואתן :

יכולת לון ולית אתם", אדם מרעיתי וצאן

ויראי חיל ואנשי חכם תלמיד עם טיבו למעבד

ומחרימין יחוננו, ולא לעיר מעיר מסובבים חטא
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סגיאין, באתרין לון יהבין ולא בינייהו רב ערב

דלהון, לנפילו תקומה יהא דלא קצוב דבר אלא

ויראי חיל ואנשי חכמים וכל שעה, חיי ואפילו

ככלבים, חשיבין ביגונא בדחקא בצערא חטא

חרש לנבלי נחשבו איכה בפז, המסולאים בנים

בינייהו, אכסניא אשכחו דלא חוצות? כל בראש

בלא בחדוא בשלוה עתירין אנון רב ערב ואנון

דאנון שוחד מרי גזלנין כלל, יגונא בלא צערא

מפניהם" חמס הארץ מלאה "כי עמא רישי דינין

ג') ז' אתמר(בראשית עליהם ה'), א' צריה(איכה "היו :

לראש..."

ועקרבים  כנחשים רמאים רב  הערב 

כנחשיםעוד רמאים מהימנא": ב"רעיא

ודיינין דרבנן, מלי דעקרין ועקרבים

אתמר עלייהו א')לשקרא. צריה(איכה "היו :

נאמר ב')לראש". -(שמות איש" אין כי "וירא :

בסוף ודא רב, ערב רשיעיא באלין דישראל

גלותא.

של פיהם בהבל אלא מתקיים האחרון  דור אין
רבן  בית  של  תנוקות

מה "על לו: אמר עקיבא, ר' בכה שעה

שיהיו לדור "אוי לו: אמר בכית?" קא

וי אלא כך, תאמר "אל לו: אמר ממך!" יתומים

מורה חכם בלי אב, בלי יתומים שיהיו לדור,

יהיו הדור שכל יבואו, וימים הוגה, תלמיד ובלא

דורש ואין תורה ותשתכח פנים ועזי חצופים

נבזה יהיה בתורה ליבו והמתעורר מבקש, ואין

דרא". ההוא ייתי כד ההוא לדרא וי אישים. וחדל

בהבל אלא מתקיים ההוא דרא "לית לו: אמר

רכיכין אנון כד רבן, בית של תינוקות של פיהם

משתכחת אורייתא קשישין אנון וכד בלבד,

בראשית )מנהון". פרשת  חדש שבזוהר הנעלם (מדרש

לפנות! להיכן ידעו שלא לדור , וי 

משתכחין לא רעיין כד לדרא וי אבל נאמר:

סאטן סוטה)וענא ידעין(והצאן ולא ואזלין

לשמאלא. ולא לימינא לא אזלי אתר לאן

ויקרא ) פרשת חדש שבזוהר  הנעלם (מדרש

מגן  להם יהיה  שלא  דור

וכל עלייהו דיגן מאן ישתכח דלא עלמא

בין לעילא בין ישתכחון חציפין אנפין

מאן ולית דצווחין עלמא בני וזמינין לתתא...

עלמא סטרי לכל רישא יהדרו עלייהו, דישגח

בינייהו ואשתכח באסותא... יתובון ע"אולא (ויקרא

משתקר...א') דלא תורה ספר

ויחי) פרשת חדש  שבזוהר  הנעלם (מדרש

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

הקדוש ז')בזוהר שמעון(שמות רבי זקף :

בההוא דיזדמן מאן וי ואמר: ובכה ידיו

וישתכח דיזדמן מאן חולקיה וזכאה זמנא,

וישתכח דיזדמן מאן זכאה זמנא... בההוא

זמנא בההוא דיתקיים דההוא בגין זמנא, בההוא

דמלכא... דחדוה נהירו לההוא יזכה במהימנותא,

בעולם  יתעוררו מלחמות דמשיחא בעקבתא
בצרורות תבאנה  וצרות

:יוסף לרב חזקיה רבי אמר חדש: בזוהר

של גאולתן הוא דכך לך ואראה בוא

דגאולתא שמשא להון דינהר בעדנא ישראל,

קדרותא, בתר וקדרותא עקא בתר עקא להון יתי

בריך דקודשא נהורא עליהון ינהר בה דאנון עד

בעולם, יתעוררו מלחמות ההוא ובזמנא הוא...

על יתחדשו רבות וצרות בעיר, ועיר בגוי גוי

כשולי פניהם שיקדרו עד ישראל, של שונאיהם

מתוך גאולתן עליהן תתגלה כך ואחר הקדרה,

ודחקם... לחצם שאגת

ׁשּכ ל ואראה ּבא יֹוסי: לרּבי חזקּיה רּבי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

להם ׁשּתאיר ּבזמן יׂשראל. ׁשל גאּלתן ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהיא

צרה, אחר צרה להם ּתבא הּגאּלה, ׁשל ְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשמׁש

עליהם יאיר ּבּה ׁשהם עד קדרּות. אחר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָוקדרּות

ׁשּנאמר הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ו)אֹורֹו (הושע ֱֶֶֶַַָָ

וכתּוב מצאֹו, נכֹון ג)ּכׁשחר לכם(מלאכי וזרחה ְְְְֶַַָָָָָָֹ

ּובאֹותֹו ּבכנפיה. ּומרּפא צדקה ׁשמׁש ׁשמי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָיראי

ועיר ּבגֹוי ּגֹוי בעֹולם, יתעֹוררּו מלחמֹות ְְְְְְִִִַַָָָהּזמן

ׁשל ׂשֹונאיהם על יתחּדׁשּו רּבֹות וצרֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַָּבעיר,

ואחר קדרה, ּכׁשּולי פניהם ׁשּיקּדרּו עד ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראל,

לחצם ׁשאגת מּתֹו ּגאּלתן עליהם יתּגּלה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכ

ְְָָודחקם...

,הׁשלֹום עליו הּמל ּדוד כב)ׁשאמר (תהלים ֲִֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשחר, אּילת הּׁשחר. אּילת על ְֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַלמנּצח

אּילת על אּלא למימר. ליּה הוה הּבֹוקר ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאּילת

אחר ּכּדבר דיׂשראל. ּדׁשחרּותא פח)וחֹוזק (שם ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

יׂשראל, ּבני יזעקּון ׁשעתא ּבההיא איל. אין ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכגבר

לבתר עקתהֹון, מּגֹו עזבּתני, לּמה אלי אלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָוימרּון

ּכתיב, ל)מה ׂשמחה.(תהלים וּתאזרני ׂשּקי ּפּתחּת ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ

הּׁשלֹום עליו הּמל ּדוד כב)ׁשאמר (תהלים ִֶֶֶַַַָָָָָ

הּׁשחר? אּילת הּׁשחר. אּילת על ְֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַלמנּצח

וחזק אּילת על אּלא לֹומר! לֹו היה הּבקר ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּילת

ׁשּנאמר ּכמֹו יׂשראל, ׁשל פח)הּׁשחרּות ּכגבר(שם ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ

ויאמרּו יׂשראל, ּבני יזעקּו ׁשעה ּבאֹותּה איל. ְְְְְְֱֲִִֵֵֵָָָָָֹאין

מה ּכ ואחר צרתם, מּתֹו עזבּתני, לּמה אלי ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָאלי

ל)ּכתּוב? ׂשמחה.(תהלים וּתאּזרני ׂשּקי ּפּתחּת ְְְְִִִִֵַַַַָָָ


