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ה יק ל ֲִֶַַַָמעלת
ע"ב) וט"ו ע"ב יד ויקרא (זוהר

אמר,ר י נד )י וֹ סי  אׁש ר (ישעיה לי זאת נח מי "כּ י ִַ
קׁש ה, הזּ ה ה ּפ סוּ ק נח ". מי  מעבר נׁש בּ עּת י

ז)כּ תוּ ב הארץ ",(בראשית על היוּ  המ בּ וּ ל "וּ מי  
ט)וכת וּ ב מ ּמ י(שם עוֹ ד בּ שׂ ר  כּ ל  יכּ רת  "ולא  

נח ", "מי  ולא  הּמ בּ וּ ל", "מי כּ ת וּ ב ה ּמ בּ וּ ל".
" כּ תוּ ב נחוכאן  ליכּ ימי  לי "זאת  "זאת הם ?". ! 

להיוֹ ת  צרי היה !לי  

בּ עוֹ לם,אא מתרבּ ים כּ ׁש צּ דּ יקים ׁש נינ וּ ,  ּכ ֶָ
בּ הם. וּ מ ׁש ּת בּ ח שׂ מח הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 
בוֹ , ונמצא בּ עוֹ לם צדּ יק כּ ׁש ר וּ י ׁש נינוּ ,
העוֹ לם  וכל בּ עוֹ לם, ׁש לוֹ ם  מּט יל הוּ א כּ ביכ וֹ ל
ׁש ל  בּ פמליא  ׁש ל וֹ ם וּ מּט יל  בּ גללוֹ , מתבּ ר

לנ וּ  מ נּ ין  ׁש כּ ת וּ במעלה. כז)? יחזק (ישעיה  "אוֹ  
לּ י". יעשׂ ה ׁש ל וֹ ם לי ׁש ל וֹ ם יעשׂ ה בּ מעזּ י 

, נינ לא הדּ ינים בּ עוֹ לם, ׁש רוּ י  ׁש צּ דּ יק  בּ זמן  ִָ
מוּ ם  בּ עוֹ לם, ׁש וֹ לטים  ולא  מתעוֹ ררים
והּק דוֹ ׁש  בּ עוֹ לם, אוֹ ת הוּ א צדּ יק איׁש  ׁש א וֹ תוֹ 
מתקיּ ם  והעוֹ לם  בכבוֹ ד וֹ , רוֹ צה הוּ א   ּבּ ר ו

וכוּ '. בּ ׁש בילוֹ 

,נינ העוֹ לם ׁש בּ ני  בּ זמן  י וֹ סי , רבּ י אמר ִָ
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני  רׁש עים נמצאים

בעוֹ לם, ׁש נּ מצא  הצּ דּ יק אוֹ ת וֹ  הּק דוֹ ׁש (ר וֹ צה)הוּ א, 
על  רחמים  ׁש יּ בּק ׁש  כּ די עּמ וֹ , מדבּ ר הוּ א  ּבּ ר ו

 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  עוֹ שׂ ה  מה  עּמ ם. ויתּפ יּ ס העוֹ לם 
העוֹ לם.הוּ א  ׁש ל  הר ׁש עים  אוֹ תם על ע ּמ וֹ  מדבּ ר  ?

כּ לּ ם. את  וּ להׁש מיד לבדּ וֹ  עּמ וֹ  להיטיב לוֹ  א וֹ מר
צ דּ יק  אוֹ תוֹ  ׁש ל  דּ רכּ וֹ  ולוֹ קח מהי ׁש לּ וֹ  את עוֹ זב ? 

 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש יּ ת ּפ יּ ס כּ די  העוֹ לם  כּ ל  ׁש ל  את
עּמ ם. הוּ א 

יהוּ א,לנ וּ מ  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ל וֹ  ׁש אמר מּמ ׁש ה, ? ִִַ
י שׂ ראל, לב )חטא וּ  עגל (שמות להם "עשׂ וּ  

"הרף  לוֹ , אמר  עוֹ ד  וג וֹ '. לוֹ " ויּ ׁש ּת חו וּ  מ ּס כה
מ ׁש ה, אמר ׁש עה  בּ אוֹ ת ּה  וגוֹ '. ואׁש מידם" מ ּמ נּ י
- העוֹ לם מן  י שׂ ראל י ׁש מד וּ  כּ ב וֹ די בּ ׁש ביל אם
כּ ל  ׁש ל זה את ׁש עזבּת י יאמרוּ  ולא מות , לי ט וֹ ב
ּפ ני את מׁש ה  "ויחל - מ יּ ד כּ בוֹ די . בּ ׁש ביל  העוֹ לם 

אל  בּ כּמ ה ה' למיתה עצמוֹ  והוֹ ׁש יט היו ". 
אם  "ועּת ה ׁש כּ ת וּ ב ישׂ ראל, בּ ׁש ביל  מקוֹ מוֹ ת
וגוֹ '. "מּס פר נא  מחני  אין  ואם ח ּט אתם  ּת א 
הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ חל עד  מם  מׁש ה  זז  לא וׁש נינ וּ ,
על  ה' "ו יּ נּ חם ׁש כּ ת וּ ב, זה וּ  לי שׂ ראל. ה וּ א  ּבּ ר ו

וכתוּ ב, לעּמ וֹ ". לעשׂ וֹ ת דּ בּ ר אׁש ר (במדבר הרעה 
כּ דבר".יד ) סלחּת י ה' "ויּ אמר

בּ שׂ ר וא כּ ל  קץ לנח אלהים ו יּ אמר  כּ תוּ ב, בּ נח  ְִ
אּת ה  מה ולי נח, לוֹ  אמר וג וֹ '. לפני  בּ א

וג וֹ 'עוֹ שׂ ה   א ּת בּ ריתי את והקמתי  לוֹ , אמר ? 
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על  רחמים  ב ּק ׁש  ולא גפר. עצי ּת בת  ל עשׂ ה 
העוֹ לם. בּ ני את והאביד וּ  הּמ ים  וירדוּ  העוֹ לם ,
היוּ  הם ׁש בּ וֹ  ו דּ אי , נח מי  נח. מי  כּ תוּ ב  ּכ וּ מוּ ם 

העוֹ לם. על  רחמים בּק ׁש  ׁש לּ א  תל וּ יים,

אכּ תוּ במ מה יוֹ סי, רבּ י ט)אמר (בראשית ִָ
כּ מוֹ  "ו יּ חל", האדמה". איׁש  נח "ו יּ חל

ל )ׁש נּ אמר חל.יחל"לא(במדבר  ׁש נּ עשׂ ה דּ ברוֹ ", 
הׁש מדוּ האדמה"איׁש  ׁש בּ גללוֹ  הע וֹ לם", כּ יבּ ני  , 

"איׁש  אחר, דּ בר  רחמים. עליהם  בּק ׁש  לא
ׁש ה ׁש מדוּ האדמה לאחר התקיּ מה ׁש בּ ׁש בילוֹ  - " 

את  עוֹ ד לקלּ ל אסף "לא ׁש כּ תוּ ב הראׁש וֹ נים ,
וגוֹ '.האדמה האדם" בּ עבוּ ר 

,נינמי" נקראוּ  ׁש נּ קראוּ נחהם גּ רם ׁש הוּ א  ," ִָ
מה  לי", "זאת יוֹ סי, רבּ י אמר  ׁש מוֹ . על 

א וֹ מר  נח זּ ה מי  ה וּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר אלּ א ? 
"ואני  ׁש כּ תוּ ב  בּ עוֹ לם, זאת ׁש אג לּ ה לי זאתגּ רמ וּ  

" אוֹ תם". "את זאתבּ ריתי וג וֹ '. ה בּ רית" א וֹ ת 
אלּ א  ׁש ּמ ׁש גּ יח מי אין כּ ל וֹ מר  בּ ענן ", נת ּת י קׁש ּת י 

לוֹ  גרם וּ מי  בּ זאת. ׁש רמוּ ז  ׁש מי נלכבוֹ ד  "מי  ח ".? 

א הּק ׁש ת מ מתגּ לּ ה ׁש לּ א  צדּ יק לחסיד סימן  ִָ
בּ ימיו העוֹ לם  צרי ולא  בּ ימיו, הזּ וֹ 

הוּ א  וּ מי  הזּ את. רחמים לא וֹ ת ׁש ּמ בּק ׁש  אוֹ ת וֹ  ? 
בּ ן ׁש מעוֹ ן  רבּ י כּ מוֹ  עליו , להגן  וראוּ י  העוֹ לם  על 
האוֹ ת  את בּ ימיו  העוֹ לם  צרי ׁש לּ א יוֹ חאי ,

בּ עוֹ לם. סימן  א וֹ ת היה  הוּ א ׁש הרי  הזּ את,

למעלה א העוֹ לם על ׁש נּ גזרה גזרה היתה ֶֹ
ׁש כּ תוּ ב  מה והינ וּ  אוֹ תּה , מבּט ל  ׁש לּ א

כג) הוּ א (שמואל -ב  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ אדם". "מוֹ ׁש ל
הוּ א   ּבּ רו בּ ּק ד וֹ ׁש  מ וֹ ׁש ל וּ מי בּ אדם. מ וֹ ׁש ל

גּ וֹ זר,כּ ביכוֹ ל  הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  צדּ יק. ? 
מבּט ל.וה וּ א 

מ יוֹ ׁש ב היה אחד  ׁש יּ וֹ ם י וֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן רבּ י  ְ
ׁש ער ׁש ל הדּ לת  עיניו(מערת)על הרים ל וֹ ד, 

מאירה, ׁש ה מׁש  וראה
ׁש ל ׁש  אוֹ רּה  והסּת ירה
 נחׁש בּ ינתים ּפ עמים.
במ ׁש  ונראה הא וֹ ר,

אחרי בּ א בּ נוֹ , אלעזר  לרבּ י ל וֹ  אמר  וירק. ׁש חר 
למעלה, גזרה נגזרה ודּ אי ׁש הרי ונראה בּ ני ,
ׁש וּ דּ אי לי, לה וֹ דיע רוֹ צה  הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש 
למעלה, ׁש נּ גזר  ה דּ בר אוֹ תוֹ  ּת לוּ י  יוֹ ם  ׁש ל ׁש ים
ׁש ּמ וֹ דיע  עד עוֹ שׂ ה  אינוֹ  הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ג)ל צּ דּ יקים. ה'(עמוס יעשׂ ה לא "כּ י 
עבדיו אל סוֹ דוֹ  גּ לה  אם כּ י  דּ בר  אלהים

הנּ ביאים ".

נח ׁש עד  ראוּ  כּ רם. לא וֹ תוֹ  נכנסוּ  ה וֹ לכים , ׁש היוּ  ַ
ּפ ת וּ ח, וּ פיו בּ א, ׁש היה בּ ל ׁש וֹ נוֹ )אחד ל וֹ חׁש  (והיה 

ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ גדיו  נער  בּ עפר. בּ ארץ ולוֹ הט
את  הנמי הנּ חׁש , ׁש כ ה נּ חׁש , בּ ראׁש  ידוֹ  והכּ ה
רוֹ ח ׁש ת. לׁש וֹ נוֹ  וראה ּפ יו 
ל נחׁש , נח ׁש  לוֹ : אמר
הנּ ח ׁש  לאוֹ תוֹ  ואמר
רבּ י ׁש הרי  העלי וֹ ן 
מצוּ י י וֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן 
אחד, עפר ׁש ל לנקב ראׁש וֹ  את הכניס בּ עוֹ לם.

גּ וֹ ז לנקב ואמר: חזר  ׁש הּת חּת וֹ ן  כּ ׁש ם אני, ר 
ר בּ ה. ּת הוֹ ם  לנקב יחזר העלי וֹ ן   ּכ העפר ,

מתּפ ללים,רח ׁש היוּ  עד בּ תפלּ ה. ׁש מעוֹ ן רבּ י ַָ
הכּ נסוּ  הּמ ות, ממנּ י אחד : קוֹ ל  ׁש מעוּ 
ׁש וֹ רוֹ ת  לא הּמ ׁש חיתים ׁש ל  הּמ כּ וֹ ת למקוֹ מכם.
אוֹ תן. בּ ּט ל יוֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש הרי בּ עוֹ לם,
על  בכב וֹ ד ר וֹ צה  ׁש ר בּ וֹ נ ׁש מעוֹ ן , ר בּ י   א ׁש רי

כּ תוּ ב בּ מׁש ה העוֹ לם . בּ ני  לב )כּ ל "ויחל (שמות 
ואּת ה  ּפ רגּ וֹ ד, אוֹ תוֹ  ׁש אחז  ׁש ּמ ׁש מע וג וֹ ', מ ׁש ה "
הוּ א  מקיּ ם. הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  גּ וֹ זר, ׁש מעוֹ ן  ר בּ י 

מבּט ל. ואּת ה גּ וֹ זר,

י.חוֹ רה א וֹ תוֹ  ועבר ה מׁש  ׁש האיר ראה  ּכ ֵ
הת בּ ם. ׁש העוֹ לם ו דּ אי  ׁש מעוֹ ן , רבּ י אמר

ודרׁש , לביתוֹ  יא)נכנס צדקוֹ ת (תהלים ה' צדּ יק "כּ י  
ה' צדּ יק "כּ י הּט עם מה  פנימ וֹ ". יחז וּ  י ׁש ר  אהב

אהב" מה צדקוֹ ת פנימוֹ ". יחזוּ  ׁש "יּ ׁש ר  מוּ ם ? 
"פנימוֹ " העוֹ לם,זּ ה כּ ל  ׁש ל העליוֹ נים הּפ נים ? 

מה  כּ ל על מּמ נּ וּ  רחמים  לבּק ׁש  ׁש צּ ריכים
צּ ריכים.


