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מעלת מזכי הרבים
 חלק א'

   
מה ל  די עד  דלה  ל מעלה היא  הר ים ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָזי
"זכת   וזה עאן  ה א  א נחב הרי  יד על  עים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָהר ים
מזה ליין  ע ים הר ים ה כת ל ." ל י ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהר ים
 לראת נן ונעלה נב ה בר  האם .תלזכ ונזקפין ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָֹאתן

יד. מחי  לזה  לזת אפר  הרי כ מה  ל  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָבר

    
על והפצתם ועלונים ק נטרסים ספרים ה צאת ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹהפת
אחד לכל  להז יר  יהדי , ל  ללב להיע אפר   ז דר בל . ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָני
מחת  חצ בה  קר נפח ה' מת ,ר מקר ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָואחד 
ולכן היצ רים, מבחר והא  מעל , אלקי חלק והיא  ,דב ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹא
הצח  לתרת הצח לאלקי ה צחי , לעם ר  להתחק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹעליו
א דברים ווא. ע בר  עלם להחליפם לא  ולם ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹוחס

לב. הכנסים להם ְְִִֵֶֶַַַָָוהמה

לעי  להצטרף  ואחד אחד ל יכל קטת ה צאת  ידי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָעל
וטעים  עים יקרים מאחים למנע הרים, מזי ולהי ת ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָֹמצוה,
ל בכ י ראל, לעם ס ררת תף  מ תת ידיעתם חסרן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמחמת
א תם, המז ה לזכת  קפי הבים מ ע יהם  רצט ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻהכת
לידי  ולא  חטא  לידי יבא א המזה, יזה  א א  עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹולא
יקר להר ה וע ד וע ד , רא א נחב ויהיה  חטא , ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָהרהר
ער לאין עדן  גן  לחלק ה ם, ויראת תרה מעלת ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻגדה
גדלת  רת ה צאת  להציא  צריכים  הי אם ואפ ,ְְְְֲִִִִִַַָָָוער
והלכה רה  ל  ח בה היא  זמן , מן  הר ה  להקריב ע ר  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלאין
ן , וכל מה . לה טר  כל  ע לם יהדי ם אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָררה ,
הרוחים  לעת אפסים אפס היא  ההקעה ל  זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻעסק 
א כלים  ר תיה ברחנת , גמת בא, זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהעצמים
טחים, רוחים הא עסק  לנצח. ק מת  והרן  הה , ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעלם
ט בים  מעים מצו ת ל הצאת  י ר ת. לדרי ְְְֲִִִִֵֶַַָֻזכת
 ע מה וכל ר חנית, התקמ ת האים ה ר ת יע ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָאר 
יסר לא תי מי ,כ  ה לזה כים אחריו צאצאיו  ְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹצאצאי 
ועצ מה. ר ה מצוה  נחב ויהא  המזים לקבצת להתח ר  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהה

     
י עץ " "לא  מפר  אן פס )נעיק ער):נ ל וזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

מ הדיס החכמים יד קצרה קר הרב על  מאחר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ"ה ה 
יפה עין אליהם ידיהם לפח 'כ לעירים ורא י ,'כ ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹספריהם 

הפר , הא מה  לפי והל  'כ החכם עם יאכל חלק חלק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹבזה 
 מ  מה העלת לפי לר ים,  נצר ה א  מה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי 
הא סף  אין  מעט ותח ודק   רית ה ם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלעבדת
,'כ עת ל ה א  מצוה ל הצאה ל  , ז ר ה למצוה  ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָנח ב
רים, לדר לעד ע מדת צדקת הפס  לצר התן  זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאבל 
חלק ב מה 'כ  ל י הר ים זכת  הר ים, את מזה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָוה א
וגם  הא , הע לם חי ל קנה  רה , ברי   ל קנה  ט ב, ם ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָקנה

.נל אן  עד ,"'כ הה ְֶַַָָָהעלם

           
הר ים  זי  זה   ספר להד יס כדי אם , עצמ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָה ע 
י  זה, נח ב יהא  ה סף אין  עד גדלה, רה  ה  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהצוה 

זה בר חנת, גמ ת מר ים ד לים רוחיו  בא ,זכתיו ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֻֻ
להתע רר מראל ואחד אחד ל  ועל  לנצח. רת לדרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלעד
זמן נפ גף  וחלק יד  לקחת כם להת  א ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלהבת 
ורק א הא  זה פעל מה וכל  יד לא ל א ר כל ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָממן
לא הר ה הצוה זכת  ית ונפת מתונ עצמ ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹלט בת
בעזהי"ת. ה מן  געי  מ ל לוינ לביתם ול ם חס ה גע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָיבא 

        
נה  י"ח)איתא  מנה ה רק הרים,(אבת את המז ה ל  : ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ל כר רב  מה  לל ד, אה נתנמ .יד על  א  חטא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָאין 
הרים. את  החטיא ל ענ דל  מה הר ים, את ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמזה 

מדריכם  מ סר , רה ל דם   הרים את המזה  ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָל 
ת א מ נעים המים ן  יד על  א  חטא אין ירה, דרְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עדן גן  ותלמידיו גיה ם ה א  יהא  א  חטא , (מרא מהל  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

א') עד פ"ז  ף ימא .מכת  ֶֶַַַָ

נתן ר י אבת מבא  מ')וכן הרים,(רק את המזה "ל  , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
העלם  נחלים למידיו  יהי א  ,יד על  עברה מגל לים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאין 

אמר לא ל , י רד  והא י )הא טז, נפי (הים תעזב לא "י , ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
נפי  עזב לא  ל מר חת", לרא ת חסיד תן לא ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָֹֹֹלא ל 
למידי   חסיד ן  ולא  אל, אל   אל עברה, לידי  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹלבא

חת ראני  עדן  גן  והם ידי , על  כ( בט י ם .(ספת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

        
חכמה האנית ה למ ת לתכלית היע   זכה ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָמ ה
מצות  רה י ראל את ד  הר ים את וזה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָבמע ה,
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 הרים זכת ולכן  סגה, עם להי ת  רה להם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻוה רה
ל עהם ק ם ה א   א   ל יה הצו ת, את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָקמים
 יראל " עם מ טיו ע ה ה ' "צדקת אמר : הצות, ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאתן

 ע יראל וכל  הא  הרה, ל  וק ם ה לים .(ה אירי )ל מר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

        

לכם  "רב י ראל: לבני ואמר  זהב  עגלי ע ה  חטא  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָירבעם
מצרים" מארץ העל א ר יראל  אלהי ה ה יר לם ְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹמעלת

כח) יב, א ועבד(מלכים לעגלים חוה  הר ים את והחטיא , ְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ל את ע ה ה א   א   ל י הרים חטא  זרה, ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָעבדה

ירבעם חאות "על  אמר: יראל , ע נבט)החטאים (ן ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ח אות  "על תב לא   י ראל" את  החטיא  ואר  חטא  ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאר 
וא ר חטא  א ר ירבעם חאות "על אא ויראל " ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹירבעם

ירבעם ל י הל  מ אן  .(רטנרא)החטיא ", ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֹ

     

צ ר צרכי מ יחין והי בע  באר  עברת היתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמברכא 
א ה ת ב מעלה מעה ת א מח עצמן צרכי ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוע סקים

חד  יג)לקח פ "ה .(ב"ר  ְַָֹ

   

נזקק אני  לט בתי  יאמר  לא  טית , ונטל  רא אדם ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹנתמה 
עליו  הר טרח ל  אא  ר, לי  אכת ח)לא  כז  .(שמו "ר ְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ

ע נתן   ואינ לרא ע לה מי  וכל חלק זה  אג ז ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָֹמה
על ררה מנהיג ה א  מי ל   נ פל, ה א  ס ף  יעלה,  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאי
יראל , את מנהיג ה א האי  ע נתן  ואינ יראל  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהר 

נפל  הא יז )סף  ו  רה הירים .(יר  ִִִֵֶַַָ

  

עצמן  צר מ יחין נפטרים הם ציקים ל  בחן  ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלהדיע 
צ ר   צר קלח)וע סקין  נחס .(ספרי ְְְְְִִִִִֶָֹ

       

א י לי  נראה .יד על  א  חטא אין  הרים את  המזה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָל 
צרא ואימתא הר  על  עליהם ואין הרים את מזין  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאין 
המן בל טרא להם אין י עצמן רה להל  יכלין  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהם
הר על  א ן  אין  מה ואימה, חד מחמת מעב ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹמנע
יכלים  אין הר  מ חד הב צר ת מחמת רב י על ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹעליהם,
וגרע ן וחר ן  רב ה ק להם י נמצא  בר, ם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלע ת
ממא רחמיו  רב מ רית  א עצמם. חב ת ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹהל לת
," יד על  א חטא  אין  הר ים את המזה  "ל  והינ הח רן, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלהם

הרים. את זה זה ידי על  א  וחר ן  רע ן אין ל מר  נ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָרצ
מא  סעא  נכן מה )וה א  .(י מח  ְְְְְִִִֶַַַָָָֹ

   

 י . לי  הר ים זכת  הר ים את וזה זכה  ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָמ ה
י  אמר י  מ  לפר י א ," "ל י ה ן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלדק ק
ד כף זה , כח ואמר י, זה",  כח ל" תיב ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹדען
כף לרחמים, הין  מת נהפ כף  עליהם, ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָסנגריא 
הין מ ת   נהפ כף האדם, על  זכת מל ד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהיק 
הרים", את וזה  זכה "מה  הנה  תב וזה  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָלרחמים,
וזה י ראל על טב לדר מיד רגיל  היה ה   רְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
וזה יראל , על רחמים מיד על  היה  זה מיד, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאתם
הכת  רם היה  הא ר ," ל י הר ים "זכת ְְִֵֵֶַַַָָָָָאמר

מיד א תם ה זה יראל  קד )על  .(זרע ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

     

רא ויאמר הם החים אק ההסד נת ע ר  ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹבאמת
אנחנ נח ל  ול ה  ה' עב דת עסק אר  לאי ה יע  יקר  ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָה
היה  מ צ ר , צרכי הע סקים בפרט מ הם, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלע ת
ידי  על  לפעמים  לב צ ר  צרכי עסק ה ה"ל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאנים

ה רה. ענת  ֵַַָן 

אפרסמ ן נהרי י "ג  כר  הרא  ה א לרי  דר ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָואמר
לריק אמר י ואני אמר  , הלא לי  אמר למאן , א ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָואמר 
כר  ה א ר י  יכר ו לם חס   אי אר  וצרי .'וכ ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹיגע י 
ה א ר ' ידע  י תבי  מ ברים ל פטן  מצות . ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָרה
ר י  הוי ד גמרא: מבאר  ם וכיח קיסר  לי קרב ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹהיה
ה א ר י  מ ב יראל מארץ ן ואם ,'וכ קיסר  ל י אתי  הְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָא
ם  וגם וחזרה הליכה זמן  וצרי רב ר קיסר  מב ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלר מי
ן ם צרי ם,  הל חם  לא  י  לה ל היסר  אל  ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלבא
דלים  מלכים ן מל  רים תחי למברי  דע רב ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָזמן 

 ר מי קיסר  מ רב זמן  ן ידי  על  ל  ן  ואם ההם, מים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָ
וכמה. חברים  ק   דרה מית ר והיה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמהרה

ע הם  עסקים יהי צר  צרכי והעסקים נה  אמר  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָא
עיתם, א הר ה כר עליכם אני מעלה וא ם מים ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלם
הד נתמעט צר צרכי עסיקת ידי על י  יצטער א  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹוהינ
כר עליכם אני מעלה י ירא אל  ל ואמר טבים, ְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמעים
ענין וזה למ ת, ותרה  טבים מע ים עיתם  א ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָהר ה
קיסר ל י  והל צר  צרכי גע  ה חד הא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָרי
וזה ה', ועבדת רה ן  ידי  על  מעט י לריק ה ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכמה
ה א ר דה י ממים  ל הרא אבל  יגע י , לריק ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָאמר

מאד הרה   כר מקם מ ל כר ל דב )קבע  .(יערת  ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֹ


