
הזוהר |מא  ג46אור חלק הזוהר כח

64

"דס על הע מדים  ְְִֵֶַַָ"ארי 

כּ מ וֹ הוּ ,ד ע אין הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ולּמ וּ ד ׁש גּ רסת  ַַָ
מחלוֹ  ורעוֹ ת, ק ׁש וֹ ת גּ זרוֹ ת כּ ל ת,ׁש ּמ בּט ל 

נקרא  כּ ן  על בּ יׁש ין. מרעין וכל מׁש נּ וֹ ת, מיתוֹ ת אסוֹ נוֹ ת,
יפקוּ ן  "וּ בדא  הגּ אוּ לה ׁש ּמ קרב מ "ח", "ּת ּק וּ ן כּ לּ נ וּ 

בּ רחמי". מ גּ לוּ תא

נר ת ְְִִֶֶָקריאה 

והקם לכל  הר בּ ים, לזכּ וּ י  הצטרף אנּ א ויחיד, יחיד ְָ
העוֹ למי". הזּ וֹ הר "מפעל לפעילוּ ת סניף בּ עיר

ה וּ א:ל לעשׂ וֹ ת ׁש עליכם ָ

כּ ּמ ה 1) מג וּ ריכם, בּ עיר  יׁש  יה וּ דים כּ ּמ ה ולחׁש ב לאר גּ ן
וכדּ וֹ מה. בּ עיר  יׁש  מדרׁש וֹ ת  מּמ פעל 2)בּ ּת י לבּק ׁש  

"ּת ּק וּ ן  ׁש ל הּק וֹ בץ את  לדפ וּ ס  לׁש לח  הע וֹ למי הזּ וֹ הר 
לכמיּ וֹ ת. וּ בסבסוּ ד מינימלית בּ עלוּ ת - [ועוֹ ד] מ"ח"

הנה.3)  בּ מׁש זאת  לח לּ ק
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כ.הגּ א וּ לה וּ לקרוּ ב ישׂ ראל, עם בּ ה צּ לת ׁש ּת ף ּת היה ְָ

ה הר ְֶֶַַַר רת 

מוֹ דיעים ל ואלּ וּ  לפח וֹ ת, אנ ׁש ים 3 לעוֹ ד מוֹ דיע  אחד ָ
הלאה. וכן נוֹ ספים אנׁש ים ל-3 אחד אמירתלכל על  

בּ עוֹ מר . ל"ג  בּ יוֹ ם מ"ח נ גּ יעּת ּק וּ ן  ׁש עוֹ ת 72  ֹבּ תו וכ 
כּ לּ וֹ . הע וֹ לם  בּ כל יה וּ די לכל

יראל בטי יחד  לכם  וא ידה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאספ

כ'ל ה - א יּ ר [י"ח  בּ עוֹ מר  ל"ג מערב רצוּ פים  ימים ְָֹ
הר ׁש בּ "יאיּ ר ] לצ יּ וֹ ן ע וֹ לים איׁש  כּ -500.000 

15 לאמרם הרשב"י, ׁש ל מ"ח ּת ּק וּ ן לאמירת בּ מירוֹ ן
בּ רחבי הּפ זוּ רים  יהוּ דים מליוֹ ן 15 [לכל ּפ עמים

אח בּ לב אחד כּ איׁש  ויאמרוּ  ידּ חהע וֹ לם ], "ׁש לּ א כּ די ד 
לתׁש וּ בה  יז כּ ה הוּ א בּ אׁש ר  יהוּ די  ׁש כּ ל נ דּ ח ", מּמ נּ וּ 
את  נביא וכ בּ אהבה, ׁש מים מלכוּ ת על וּ לק בּ ל ׁש למה
ללא  ה למה הגּ אוּ לה ותהיה בּ מהרה, צדקנוּ  מׁש יח
העוֹ לם, מאּמ וֹ ת ּפ חד בּ לי יּס וּ רים , ללא  וּ מכא וֹ ב , צער
בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "בּ דא הבטיח  ׁש הר ׁש בּ "י  כּ פי

מ ע? היע, לא היח ועדין ,ל אחה ים  ְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָֹכל

ׁש לם,"י  הכּ ּס א ואין ׁש לם ה ם אין – י-ּה " כּ ס  על יד ִ
י שׂ ראל  עם כּ ׁש כּ ל הע וֹ לם, לׁש למוּ ת מחכּ ה הקב "ה
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"לבלּת י הלמה, ה גּ אוּ לה ּת בוֹ א ׁש למה, בּ ת ׁש וּ בה יחזרוּ 
נ דּ ח " מּמ נּ וּ  יד)ידּ ח  יד, ב' להדּ יח(שמואל ר וֹ צה הקב "ה אין  , 

ישׂ ראל. מכלל אחד יהוּ די לא אפילוּ 

וידע וּ ה יח  יכּ יר וּ  כּ לּ ם בּ וֹ  הרגע , יגּ יע יגּ יע, ְִֶַַָ
הארץ מלאה "כּ י ׁש מ וֹ , יתבּ ר מלכוּ תוֹ 

ה'", את  ט )דּ עה יא, כּ ל,(ישעיהו לעין ּת תגלּ ה האמת 
ּת היה", כּ אוֹ ר  "ונג ּה  יעלמוּ ,  והחׁש ד)ההס ּת רה ג, (חבקוק 

יהיה  לא ּת גּ מר, החפ ׁש ית  הבּ חירה  אבל ּת איר, האמת
אם  בּ תׁש וּ בה. לחזר מאחר מדּ י יהיה בּ ּט וֹ ב, לבחר  נ ּת ן
מּפ ני , ּער ו לאין יהיה  הכינה צער  י דּ חה, אחד יהוּ די 

בּ תׁש וּ בה. לחזר  הסּפ יק  ׁש לּ א


