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כּ תוּ ב,א מה ג)ראה בּ ימינ ּה (משלי ימים אר" ֹ
ימים  אר" וכבוֹ ד". עׁש ר בּ שׂ מאלּה 
ׁש ל   אר הּת וֹ רה, לימין   ׁש הוֹ ל מי - בּ ימינ ּה "
לכבוֹ ד  ׁש ם ׁש זּ וֹ כה ה בּ א, לעוֹ לם הוּ א ח יּ ים
הכּ ל, על להתעּט ר וכתר כּ בוֹ ד  ׁש הוּ א ה ּת וֹ רה ,
"בּ שׂ מאלּה  ההוּ א . בּ עוֹ לם הוּ א הּת וֹ רה ׁש כּ תר
ׁש אינ וֹ  גּ ב על ׁש אף ה זּ ה , בּ עוֹ לם - וכבוֹ ד" עׁש ר 
לעׁש ר  ה זּ ה  בּ עוֹ לם ז וֹ כה לׁש מּה , בּ ּה  מתעּס ק

וכבוֹ ד.

לארץ הרי מם בּ א כּ א ׁש ר  חיּ יא, רבּ י ֲֵֶ
פניו ׁש היוּ  עד בּ ּת וֹ רה, קרא ישׂ ראל,
כּ ל  לפניו עוֹ מדים וּ כ ׁש היוּ  המׁש , כּ מוֹ  מאירים 
ה ׁש ּת דּ ל  זה אוֹ מר: היה בּת וֹ רה, ׁש עסקוּ  א וֹ תם
והיה  לׁש מּה . הׁש ּת דּ ל לא וזה  ל ׁש מּה , בּ ּת וֹ רה 
יהיה   ּׁש כ ל ׁש מּה , ׁש ּמ תעּס ק אוֹ תוֹ  על מתּפ לּ ל
אוֹ תוֹ  על וּ מת ּפ לּ ל הבּ א. לעוֹ לם  ויז כּ ה  תמיד 
לׁש מּה  בּ ּה  להתעּס ק ׁש יּ בא  לׁש מ ּה , התעּס ק ׁש לּ א

עוֹ לם. לחיּ י  ויז כּ ה

 עוֹ סק י ׁש היה אחד  תלמיד ראה אחד
ו דּ אי אמר, מ וֹ ריקים. וּ פניו  בּ ּת וֹ רה 
לפניו, אוֹ ת וֹ  אחז זה. הוּ א בּ עברה מהרהר 
ר וּ חוֹ  ׁש התי בה  עד תוֹ רה דּ ברי עליו והמׁש י
ׁש לּ א  ר וּ חוֹ  על שׂ ם  והלאה היּ וֹ ם  מאוֹ ת וֹ  בּ ת וֹ כוֹ .

ויׁש ּת דּ ל  הרעים ההרהוּ רים אוֹ תם אחר  ירדּ ף
לׁש מ ּה . בּ ּת וֹ רה

אליואמר ׁש בּ אים ר וֹ אה  כּ ׁש אדם יוֹ סי, ר בּ י  ַָ
ואז בּ ּת וֹ רה, יתעּס ק רעים , הרהוּ רים
הצּ ד  כּ ׁש א וֹ תוֹ  אלעזר, ר בּ י  אמר מּמ נּ וּ . יעברוּ 
ל ּת וֹ רה, אוֹ תוֹ   ימׁש האדם , את  לפּת וֹ ת בּ א הרע

מּמ נּ וּ . וי ּפ רד

ה זּ ה א הרע ה צּ ד ׁש כּ אׁש ר ׁש נינוּ , ׁש הנּ ה  ראה, ֹ
על  להשׂ טין  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני עוֹ מד

הּק ד  רעים, מעשׂ ים מ וּ ם הוּ א העוֹ לם   ּבּ רו וֹ ׁש  
להנּ צל  אדם לבני עצה ונ וֹ תן  העוֹ לם, על  חס
על  ולא עליהם לׁש לט  יוּ כל  ולא מ ּמ נּ וּ ,

העצה  היא וּ מה בּ ּת וֹ רה,מעשׂ יהם. להׁש ּת דּ ל  ? 
לנ וּ  מנּ ין  מ ּמ נּ וּ . ׁש כּ תוּ בונצּ וֹ לים ו)? נר (שם "כּ י 

מוּ סר ". ּת וֹ כח וֹ ת ח יּ ים  ודר א וֹ ר ותוֹ רה מצוה
אחריו כּ תוּ ב מחלקת מה רע מא ׁש ת  לׁש מר" ? 

נכר יּ ה ". לׁש וֹ ן 



אור הזוהר - סיפורי הזוהר  גליון 22 2

ּת מיד זה ׁש עוֹ מד - האחר הצּ ד  הּט מאה . צד ֶ
על  להשׂ טין  ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לפני 
למּט ה  להשׂ טין ּת מיד ועוֹ מד  האדם , בּ ני חטאי
להז כּ יר  כּ די למעלה ּת מיד  עוֹ מד אדם. לבני
מעשׂ יהם, על להם וּ להשׂ טין האדם בּ ני  חטאי
לאיּ וֹ ב. לוֹ  ׁש עשׂ ה כּ מוֹ  בּ רׁש וּ תוֹ , ׁש נּ ּת נוּ  וּ מ וּ ם

וּ להז כּ יר וכ י שׂ ראל את  להשׂ טין  עליהם  עוֹ מד ְֵ
הּפ עמים  בּ אוֹ תן  עשׂ וּ  מה בּ כל  חטאיהם
אזי בּ דין , עליהם  עוֹ מד הוּ א   ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש 
וּ להז כּ יר  להם  להשׂ טין  עוֹ מד
הוּ א   ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  חטאיהם,
עצה  להם ונ וֹ תן  ישׂ ראל על חס

וּ בּמ ה  מ ּמ נּ וּ , בּ וֹ פר,להנּ צל ? 
וּ ביוֹ ם  ה נה, ראׁש  ׁש ל בּ יּ וֹ ם 

כּ די לוֹ , ׁש נּ וֹ תנים ה ּמ ׁש ּת לּ ח  בּ עיר ה כּ ּפ וּ רים
והרי ׁש לּ וֹ , החלק בּ אוֹ ת וֹ  וּ להׁש ּת דּ ל מהם להּפ רד

בּ ארוּ ה.

כּ תוּ ב ,א מה ה)ראה מות (שם ירד וֹ ת "רגליה ֹ
מה  האמ וּ נה  וּ בסוֹ ד יתמכ וּ ". צעדיה  ׁש אוֹ ל

ג)?כּ תוּ ב  נתיבתיה (שם  וכל נעם דרכי "דּ רכיה  
והכּ ל  הּת וֹ רה, וּ ׁש בילי דּ רכי  הם  ואלּ וּ  ׁש ל וֹ ם".
מזּ ה. זה  הפוּ כים וה כּ ל מות, וזה ׁש ל וֹ ם זה אחד.

בּ ּק דוֹ ׁש ארי ׁש נּ דבּ קים ישׂ ראל  ׁש ל חלקם ְֵַ
עצה  להם ונוֹ תן כּ רא וּ י הוּ א  בּ ר וּ ך
העוֹ לם, ׁש ל האחרים הצּ דדים מכּ ל להנּ צל 
כּ ן ועל  וחלקוֹ , לנחלתוֹ  קדוֹ ׁש  עם ׁש הם מ וּ ם
ה זּ ה  בּ עוֹ לם אׁש ריהם  בּ כּ ל . עצה  להם נוֹ תן

ה בּ א. וּ בעוֹ לם 


