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 ל הרע  למי מחילה  ְְְִִִֵֶַָזכת 
ע"ב) רא מק (זוהר

לוֹ ד.רי ׁש ל הכּ ניסה  ׁש ער  על י וֹ ׁש ב היה  אבּ א  ִַ
על  וי ׁש ב בּ א , ׁש היה אחד איׁש  ראה 
וי ׁש ב  ,הדּ ר מן  עיף והיה  ההר, בּ צד בּ ליטה 
בּ א  ׁש היה אחד נחׁש  ראה  בּ ינתים  ׁש ם. וי ׁש ן

דג וֹ רדּ נא קוֹ סטפא יצא ׁש רץ )אליו . את (מין  והרג 
אוֹ תוֹ  את ראה  האי ׁש , אוֹ ת וֹ  כּ ׁש התעוֹ רר  ה נּ חׁש .
האיׁש , אוֹ תוֹ  הזדּ ּק ף מת. ׁש היה כּ נג דּ וֹ  ה נּ חׁש 

ונ צּ וֹ ל. ׁש ּת ח ּת יה  לעמק ה בּ ליטה אוֹ ת ּה  ונפלה

מה א  לי  אמר ל וֹ , אמר  אבּ א , רבּ י אליו  ָ
הרחיׁש  הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי , ּמ עשׂ י

לחנּ ם  ׁש אינם  הלּ לוּ  הנּ ּס ים ׁש ני  לוֹ ל אמר ? 
בּ עוֹ לם  רע איׁש  לי ׁש לּ ם לא ימי כּ ל האיׁש , א וֹ תוֹ 
לא  אם ועוֹ ד , לוֹ . וּ מחלּת י  עּמ וֹ  התּפ יּ סּת י  ׁש לּ א
עד  מ ּט תי על עליתי  לא עּמ וֹ , להת ּפ יּ ס יכלּת י 
ולא  אוֹ תי , ׁש צּ ערוּ  אוֹ תם וּ לכל  ל וֹ  ׁש ּמ חלּת י

די ולא לי, ׁש לּ ם  הרע לא וֹ תוֹ  היּ וֹ ם כּ ל ח ׁש ׁש ּת י 
הׁש ּת דּ ל ּת י והלאה ה יּ וֹ ם ׁש ּמ אוֹ תוֹ  אלּ א  זה, לי 

טוֹ ב. עּמ הם  לעשׂ וֹ ת

יוֹ תר כה הם  זה  ׁש ל  מעשׂ יו  ואמר, אבּ א ר בּ י  ָָ
לוֹ  והיה ודּ אי, אחיו  הי וּ  ׁש יּ וֹ סף מ יּ וֹ סף,
יוֹ תר  - עשׂ ה  זּ ה מה  אבל עליהם, לרחם
לוֹ  ירחי ׁש  ה וּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  הוּ א נאה  מ יּ וֹ סף,

נס. על  נס

י)ואמר ,תח  וּ מע ּק ׁש (משלי בּ טח  יל בּ ּת ם הוֹ ל" ַָ
זה  - בּ טח " יל בּ ּת ם הוֹ ל" יוּ דע ". דּ רכיו
- בּ טח " יל" הּת וֹ רה, בּ דרכי  ׁש הוֹ ל ההוּ א האדם
דּ רכיו "וּ מעּק ׁש  לוֹ . להרע הע וֹ לם נזקי יכוֹ לים ׁש לּ א

יוּ דע מי - האמת יוּ דע" מ דּ ר ׁש ּס וֹ טה מי הוּ א זה ? 
יוּ דע זּ ה מה "יוּ דע". מחבר וֹ , לגבּ וֹ ת הוּ א ור וֹ צה ? 

הדּ מ וּ ת  מהם יאבד  ׁש לּ א הדּ ין בּ עלי כּ ל בּ עיני יכּ ר
ׁש יּ נקמוּ  למק וֹ ם אוֹ תוֹ  להביא כּ די האדם, אוֹ תוֹ  ׁש ל 

יוּ דע.  ּכ וּ מ וּ ם מ ּמ נּ וּ ,

הּק דוֹ ׁש בא אמת , בּ דר ׁש הוֹ ל אוֹ ת וֹ  וּ ראה, ֹ
יוּ דע  ׁש לּ א  כּ די  עליו מכּס ה  ה וּ א  ּבּ רו
יוּ דע  דּ רכיו  מעּק ׁש  אבל  הדּ ין , לבעלי יכּ ר ולא
ׁש ה וֹ לכים  האדם בּ ני אוֹ תם אׁש רי להם. וי כּ ר
ׁש הם  העוֹ לם, על  לבטח והוֹ לכים אמת בּ דר
הבּ א. בּ עוֹ לם ולא הזּ ה  בּ עוֹ לם ּפ וֹ חדים אינם


