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ה ' י   י לנהג ְְִִֵֵַָָֹאי
ע"ב) ק"ו אמור (זוהר

רבּ ירי  עּמ וֹ  והיוּ  ,בּ דּ ר ה וֹ ל היה ׁש מעוֹ ן ִַ
י וֹ סי ורבּ י חיּ יא ורבּ י אבּ א ורבּ י אלעזר
החליק  אחד. מים לחריץ ה גּ יעוּ  יה וּ דה . ורבּ י
הלואי אמר, הּמ ים,  ֹלתו בּ בגדיו  יוֹ סי ר בּ י 
רבּ י ל וֹ  אמר נמצאים. הי וּ  לא הּמ ים ׁש חריצי

ל אסוּ ר ואסוּ ר ׁש מעוֹ ן , הוּ א, העוֹ לם  ׁש ל ׁש ּמ ׁש  ! 
וכל  ה וּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ ׁש ּמ ׁש וֹ  קלוֹ ן  לנהג
ׁש נּ מצאים  אמת  ׁש ל מעשׂ ים כּ ׁש הם  ׁש כּ ן 

העליוֹ נה. ההׁש גּ חה בּ הנהג וֹ ת

א)ואמר,תח כּ ל (בראשית את אלהים  "ו יּ רא ַָ
"ו יּ רא  מאד ". טוֹ ב והנּ ה עשׂ ה א ׁש ר
נח ׁש ים  אפלּ וּ  סתם, - עשׂ ה" אׁש ר  כּ ל את  אלהים
ואפלּ וּ  וי ּת וּ ׁש ים , ועקרבּ ים
מח בּ לי ׁש נּ ראים אוֹ תם 
"והנּ ה  כּ תוּ ב בּ כלּ ם  העוֹ לם,
העוֹ לם, מנהיגי העוֹ לם, ׁש ּמ ׁש י כּ לּ ם מאד ", ט וֹ ב

י וֹ דעים. אין  אדם וּ בני

ה וֹ לעד אחד נחׁש  רא וּ  הוֹ לכים, ׁש הי וּ  ַ
ה וֹ ל זה ודּ אי ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר לפניהם.
ונקׁש ר  לפניהם נחׁש  אוֹ ת וֹ  רץ נס. לנ וּ  להרחיׁש 
, הדּ ר בּ קׁש ר אחד בּ אפעה

זה (נלחמוּ )הסיטוּ  את זה  
את  ראוּ  כּ ׁש ה גּ יעוּ , וּ מתוּ .
אמר  . בּ דּ ר ׁש וֹ כבים  ׁש ניהם
נס, לנוּ  ׁש הרחיׁש  הרחמן   ּבּ ר ו ׁש מעוֹ ן, ר בּ י 
אוֹ  בּ קיּ וּ מוֹ , כּ ׁש ה וּ א בּ זה ׁש ּמ סּת כּ ל מי  כּ ל  ׁש הרי 
ׁש כּ ן כּ ל בּ ו דּ אי. ינּ צל  לא  בּ אדם , מסּת כּ ל ׁש הוּ א

עליו, קרא אליו . יקרב צא)אם תאנּ ה (תהלים "לא 
עוֹ שׂ ה  וּ בכּ ל ." בּ אהל יקרב לא  ונגע רעה  אלי
לנהג לנ וּ  ואין  ׁש ליחוּ תוֹ , את ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 

כּ תוּ ב, זה ועל  עוֹ שׂ ה. ה וּ א מה בּ כל (שםבּ זּ יוֹ ן 
מעשׂ יו",קמה) כּ ל על  ורחמיו  לכּ ל ה' "ט וֹ ב

." מעשׂ י כּ ל  ה'  ּיוֹ דו" וכתוּ ב,


