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 ר י מע ה  ְֲִֵַַעד
א) ל, רות  ב חדש (זוהר

בּ וֹ ר י ּפ ג ׁש  .בּ דּ ר אחד יוֹ ם  ה וֹ ל היה  בּ וֹ ן ִַ
ׁש אל התרצה רבּ י, ל וֹ : אמר אחד. ּת ינ וֹ ק

ה זּ וֹ  בּ דּ ר לפני ואׁש ּמ ׁש  ,בּ דּ ר  ל וֹ :עּמ אמר ? 
אחריו. הל .ל

אבּ א עד  ורבּ י חיּ יא  רבּ י בּ וֹ  ּפ ג ׁש וּ  ,ה וֹ ל ׁש היה ַ
, ּלבד אּת ה  ל וֹ : אמר וּ  יוֹ סי. ורבּ י י וּ דא ור בּ י 

 אחרי ׁש יּ טען  מי  אחד ואין ּת ינוֹ ק להם: אמר ? 
אמר  אחרי. ׁש ה וֹ ל רבּ יכּ אן 

ׁש ּת תחיּ ב  היית כּ דאי  חיּ יא:
מי עם  עּמ ׁש אין  , בּ נפׁש
יׁש בוּ  תוֹ רה. בּ דברי ׁש ּת דבּ ר 

אחד. אילן  ּת חת בּ שׂ דה

ואמר,תח חיּ יא ר בּ י  ַָ
ד ) צדּ יקים (משלי "וארח

עד  ואוֹ ר הוֹ ל נג ּה  כּ א וֹ ר
בּ דּ ר הה וֹ ל היּ וֹ ם". נכוֹ ן
וכן ת וֹ רה . בּ דברי ׁש יּ דבּ ר מי עּמ וֹ  להיוֹ ת   צרי

ו  הוֹ ל" צדּ יקים, ׁש ל ועּמ וֹ א וֹ רדּ רכּ ן הוֹ ל ," 
ׁש כּ ת וּ ב תוֹ רה, ו)דּ ברי "עד א וֹ ר ""ותוֹ רה(שם . 

ולא  הכינה עּמ וֹ  ׁש ּת ׁש ּת ּת ף עד היּ וֹ ם", נכוֹ "ן 
דברי ׁש יּ ׁש  מקוֹ ם בּ כל ׁש נינוּ , מּמ נּ וּ . תז וּ ז

ׁש נּ אמר  ׁש ם , ׁש כינה כ )תוֹ רה, מקוֹ ם (שמות "בּ כל  
וכוּ '. ׁש מי " את  אז כּ יר  אׁש ר

ואמר ,תח יה וּ דה ג)רבּ י  ּת הי(משלי "רפא וּ ת ַָ
לאדם, רפוּ אה היא הּת וֹ רה וג וֹ '. "לׁש ר
ה בּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם ולעצמוֹ ת, ל גּ וּ ף
הרפוּ אה  נהוֹ ראי , ר בּ י  אמר נחמיה  רבּ י ׁש אמר
קריאת  ׁש ּק וֹ רא מי - יוֹ ם  בּ כל הזּ ה  בּ עוֹ לם לאדם

ּת ּק וּ נּה . על ׁש מע

מאתים ואמר  יׁש  ׁש מע בּ קריאת נהוֹ ראי, רבּ י  ְַָ
מאתים  כּ מנין  ּת בוֹ ת, וּ ׁש מ וֹ נה  ארבּ עים

וה ּק וֹ רא וּ ׁש מוֹ נה ארבּ עים אדם. ׁש ל  איברים 
נוֹ טל  ואיבר איבר כּ ל  כּ תּק וּ נ ּה , ׁש מע קריאת
"רפאוּ ת  וזה בּ וֹ . וּ מתר ּפ א לעצמוֹ , אחת  ּת בה

." לעצמוֹ תי וׁש ּק וּ י לׁש ר ּת הי 

ינתי וי ׁש ב , מהדּ ר עיף הּת ינ וֹ ק אוֹ תוֹ  ה גּ יע ְִֵַ
קם  הלּ ל וּ , ה דּ ברים את ׁש מע לפניהם.
ׁש ם  אין  ׁש מע בּ קריאת והלא ואמר: רגליו על 

ּת בוֹ ת  וחמׁש  ארבּ עים מאתים רבּ יאלּ א  לוֹ  אמר ? 
בּ זה  בּ ני  ה ׁש מעּת  אמר : יׁש ב. בּ ני . ׁש ב ח יּ יא:

?דּ בר  

ׁש מע אמר  ׁש בּ קריאת מאבּ א, ׁש מעּת י  ּכ לוֹ : ַָ
חסר  ּת ב וֹ ת וּ ׁש מוֹ נה ארבּ עים מאתים י ׁש 

ּת ּק נתוֹ  מה  אדם. ׁש ל  איבריו  למנין  ּת ּק נ וּ ׁש ל ׁש  ? 
הלּ לוּ , ה ּת בוֹ ת  ׁש לׁש  על ח וֹ זר  צבּ וּ ר ׁש הליח 

מאתים וּ מהן לה ׁש לים  כּ די אמת. אלהים ה ' ? 
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ׁש לּ א  וּ כדי הּק הל, על  ּת בוֹ ת וּ ׁש מוֹ נה ארבּ עים
יוֹ תר  ולא מלׁש , ּפ חוֹ ת לא לאמת, יפסיק

מ לׁש .

ינתי וי ׁש ב ּפ נחס, רבּ י ׁש ל בּ נ וֹ  י וּ דא רבּ י בּ א ְִֵַ
עסקּת ם  בּ ּמ ה להם: ואמר ?אצלם, 

הּת ינ וֹ ק  אמר וכ ׁש מע, קריאת בּ דברי  לוֹ : אמרוּ 
י וֹ חנן רבּ י אמר  וכ ה וּ א,  ּׁש כ ודּ אי אמר: ה זּ ה.
ׁש ל  ממוֹ  דּ וּ רמסקית בּ ן  י וֹ סי  רבּ י אמר נוּ רי בּ ן
קריאת  ּת ּק נוּ  הראׁש וֹ נים  חסידים עקיבא, ר בּ י 
איבריו מנין וּ כנגד  הדּ בּ רוֹ ת , עשׂ רת  כּ נגד ׁש מע 

ׁש ל ׁש  מהן  חסר וּ  והרי אדם. ׁש יּ היה ׁש ל ּת ּק נ וּ  ? 
וּ מהן א וֹ תן. וּ מׁש לים חוֹ זר  צבּ וּ ר  ה'ׁש ליח ? 

אמת. אלהיכם

ו ׁש ל ׁש פ ה ראׁש וֹ נוֹ ת בּ רכוֹ ת ׁש לׁש  ּת ּק נוּ  ְִַָ
- ׁש מע בּ קריאת אחרוֹ נ וֹ ת. בּ רכ וֹ ת

וּ ׁש לׁש ה  ה ', אלהינ וּ  ה ' בּ ראׁש וֹ נה, ׁש מוֹ ת ׁש ל ׁש ה
ה ּק וֹ רא  וכל אמת. אלהיכם  ה ' - בּ אחרוֹ נה ׁש מוֹ ת

נ זּ וֹ ק ׁש אינ וֹ  בּ ידוּ ע זה , כּ מוֹ  ׁש מע בּ אוֹ תוֹ קריאת 
י וֹ ם.

אינ וּ וכל הצּ בּ וּ ר, עם ׁש לּ א  ׁש מע קריאת  האוֹ מר ְָ
ּת בוֹ ת  הל ׁש  ׁש חסר מּפ ני איבריו , מׁש לים

ּת ּק נתוֹ  מה חוֹ זר. צבּ וּ ר בּ חמ ׁש ׁש ליח יכוּ ן  ? 
וי צּ יב. אמת ׁש ל ווי"ם עשׂ רה 

אבּ א,וע עליו  קוֹ רא  היה זה א)כּ ל (קהלת ְִ
ׁש ל ׁש  א וֹ תן וג וֹ '. לתקן " יוּ כל  לא "מעוּ ת
אוֹ תן, חוֹ זר  צבּ וּ ר ׁש ליח ׁש מע ׁש בּ קריאת ּת בוֹ ת
מאתים  לת ׁש לוּ ם  אוֹ תם להּמ נ וֹ ת  יוּ כל  לא
לאוֹ תוֹ  אמר ה צּ בּ וּ ר. כּ ׁש אר וּ ׁש מוֹ נה ארבּ עים

ּפ סוּ ק ּפ סק ואמר ,הּת ינ וֹ ק, ּפ תח  ט)! "עיר (שם 
מעט ". בּ ּה  ואנׁש ים קטנּ ה

למערכת מכתב

האטומי  הפיצו נגד  נח  תיבת זוהר
הקדוש המפעל  העולמי לכבוד הזוהר שלום.מפעל 

מכם ומבקש  ברכה , היום  לכם כותב  אנכי הנה
מאוד . והגבוהות הגדולות פעולותיכם בכל שתמשיכו
שהעיתונים מה מכל מאוד מפחד  בעצמי אני 
עם ארצית כלל מלחמה  להיות  שהולך  כותבים
כאן  להיות שהולכת  שאומרים מחמירים ויש איראן,
ישראל , כל  על ולא  עלינו לא שלישית עולם  מלחמת 

קשה . מאוד להיות שהולך מודו עלמא כולי אבל 
משתדל ואני גדול, פחדן הנני מטבעי בעצמי ואני
ולא הרפתקן, לא ואני מסוכנים, במקומות להיות לא 
מרגיש אני עכשיו אבל  האלו, הדברים כל אוהב 
חדר  אפילו כלום, לעשות יכול לא  ואני מפחד שאני
מלחמה בשעת להסתתר איפה  לי, אין בבית אטום
רחמנא וטילים, פגזים  כאן יפלו ושלום  חס אם
יתברך בה ' לבטוח  צריך דבר אין אבל  ליצלן,

שעלינו ברור זה  אבל  בקרוב, ויגאלנו  יושיענו שהוא
הזה . הדבר בעבור גדולים רחמים לעורר 

ליבי  הזוהר, על שלכם הפרסומות רואה  וכשאני
שלא ה' של לעמו שדואגים  יהודים שיש  מתרחב 
אשר  תיבות להם ומקימים  וחלילה, חס בסכנה יהיו
תיבה שעשה  נח  כמו ההפצצות, בזמן ישהו בהם

הארץ. על מים  המבול שהיה בעת בה  ונכנס
מפיגים שאתם  על תודה לכם להגיד  אלא לי אין
כלל נצטרך  שלא  מקוה ואני  פחדי, את  קצת
שקטים ונהיה ושלוה , שלום  ויהיה  אטומים לחדרים

למיניהם , פחדים שום  ללא ושאננים 
ויגאלנו יבוא צדקנו שמשיח בקרוב לנו יעזור  וה'
ולבית ולעירנו  לארצנו קוממיות ויוליכנו במהרה 

מקדשינו.
מהקריות שמואל 


