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מעלת מזכי הרבים
 חלק ב'

    
מנ זה  לה נת" יכל  לא  וחר ן  לתקן  יכל  לא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹֻ"מעת 

עהם נמנה ולא  מצוה  לדבר  כו )חבריו הין(רכת  ן הרי . ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
נמנה  אינ ואם מצוה, לדבר  חבריו עם להנת רי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהא ,

להנת. ב י כל א  חר ן  זה הרי ְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹעהם

ולהית  לה נת כח י  נ מא ואחד אחד ל  הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹוזאת
הרב  : ל והראי   ל ה חלק אחד ל  הר ים ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמז י 
להית  ויחד 'וכ  זמ והל   ר ע הע יר  הדלה , עתהְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָ
 י אחד וכל  הר ים. מזי הר ים לה לת אחת לחברה  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָנמנים
דבר מי דל  דבר  מי זה  לעזר  כל  אחד חלק כח ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹל

ז "ל: כמאמרם מצוה  לע י נטל ה חת  לכל  ולהי ת (מתקטן  ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ

מצוה,ה ) עי מצוה לעי להפ)ה טל הדין .(והא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

יז ) ה, ו קרא  ורש "י .(ת"כ ְִַָ

         
מזעזעים  חלים ה ם לדבר והחרדים היראים רה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָעלי
,רית נרצ עברי על  לה יח עליהם מל   רית דב ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמני 
דתלעב הרעה מ ר ם בי י עד הר דר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָלהדריכם

.רְִַָית

רמה ר ת  דה הר  מבאר קכ"ט)והענין  אין(ף ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָֹֹ
דתלעב מקרבן נפת המז ה האדם  כר לגדל וער ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹער

,רניםיתותח עלינים ואמר דל קל י צא הרז י  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ההא לחב א מז ה נפת ב רא ה א מאן סהדתא, ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָאסהדי

הא מלא קי התא לעלת  ראי  ההא רא מלכת ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹתר

מאינן  סהדין רין אזן דין ,עלי אל מטרניתא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמלא

סהדתא וסהדין רדא תר וקימין עלמא כל מ טטי ה' ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָעיני

רים מזה לניא ר לניא  על  סהדין אנן הא  ואמרי  ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָא,

גינ נז ר אב י הא  ח לקיה  ז אה המקלקל , מרם ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻמסירם

אחרא, מטרא הו חבא נפאן לתא עביד איה א ְְְְְֲֳִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָלטבה,

מנא חד אזן ע א  י לימתא, חדוא קב "ה אתיקר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹדין

אתוון  א  רזא ציקא י קנין על זרא איהְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָ

רמיז קיא, מא א כתרא יהודיע"ם רזא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָאתקרי 

נ ר הה א קניי ואייתי מ נא לההא  ה א  רי ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָקדא

ואא מטרניתא, מל א קי  לי וקאים חבא נפ אן ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָעביד 

לההא לי מסרין ע א בההיא וארעא מיא עלי  ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָאסהדנא

קניי חקיק לא עלמא האי צ יקא ל  ל לית הא ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָיקנא ,

כל מפחן ע ' ידי מסרין מנא, ההא ידא חת ְְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָלעילא

רכאן  מל  יקנא  לההא רי מל א דין ,ה דמארי ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָנזא

רים מגר היה חבא נפאן עביד  ד לאברהם בריְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ונטלין  עאין מ רין לד' רמיז וקב "ה הכינה , נפי חת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָמקרבן

זכי לא ניזין עלמין לע' עאל  ואיה יע ואזלי  יקנא ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָלההא

חבא, נפ יהן עבדי  לאינ ן ניזין אינ ן ר אחרא נש  ר הְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ד  גינייה זאן וזכ עלא ה נא ני   ידע הו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָואלמלי

חין, תר רדף מאן לן ורדפי תרייה א אזלי הו להן, ְְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָזכ

איה לאו ע אין ניזין כה טבאן כה נא לבני  זכי  ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָמסנא

תר מ ל  מאן אא להאי , האי  ין מה חבא, זכי  ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמאן

וזכימסנ לאתקיימא  לי גרים  ילנפ חין אלים איה א ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

חבא תר מל מאן עלמא, לההא טבאן לכה גיניְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

אחרים אלהים אחרא לסטרא  עביד  יתיר, אלים  ְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאיה

אסק עביד ,תילטנ מ לי ואעבד לטא ולא ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאתפייא

זאה אחרא, נפ א חבא לההא עביד יקריה, רסי על ְְְְְֳִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָק"ה

סלהחלקיה. אמן חלק וארי  ל א רי ה הר , לן אן  עד ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
רצן. יהי ציקים)וכן (אר  ְְִִִֵַָ

        
 

הר מבאר  הרים, את המזה מעלת דלה מאד ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹמה
ר מה רת ד ע"ב )ה קכ"ח לנ):ף למרדף וזה  בעי זאה  ְְְֶַַַַָָָָָָ

ההוא מניה דיעבר בגין שלים , באגר ליה ולמקני  חייבא בתר
עליה דיתחשב בגין לנפשיה  ויעביד אחרא  סטרא  ויתכפיא זוהמא
דקב"ה יקרא  ביה דיסתלק שבחא איהו  ודא ליה , ברא הוא כאלו
בגין  טעמא מאי מכלא, יתיר ואסתלקותא אחרא משבחא יתיר
ועל דקב"ה, יקרא ולאסתלקא אחרא, סטרא לאכפיא גרים ְַדאיהו

אהרן תיב ו)א ב, כתיב(מלאכי מע ן", היב ה)"ורים (שם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ

ותב דחייבא בידא דאחיד מאן כל חזי תא ."א היתה ְְִִִָָ"ריתי 

דלא מה סלוקין, בתלת  אסתלק איהו בישא, ארחא למשבק לגביה
וגרים אחרא, סטרא לאכפייא גרים אחרא, נש בר הכי  אסתלק
דלעילא בקיומיה עלמא כל  לקיימא וגרים ביקריה, קב"ה דאסתלק
והל ם, החים א היתה ריתי  תיב נש  בר האי  על  ְְְְִִִִִַַַָָָותתא,

כל דאתי, לעלמא וזכי עלמא בהאי  וזכי לבנוי, בנין למחמי  וזכי 
עאל דאתי, ובעלמא עלמא  בהאי  ליה למידן יכלין לא  דינין מארי 
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תיב  א  ועל  בידיה, דימחי מאן ולית תרעי  קיב,בתריסר (הים ְְְִִִַָ

יג) ארץ "ר ,,'וג " יבר י רים ר זרע לנ.היה  אן  עד ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

: ד ה ללן  כררם תולקנ הר ע אחר  לר ף זאי  ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹ
אחרא , הטרא  להכניע ההיא זהמא  מ עביר די ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻמלא,
בח, ה א  וזה  .ת א רא  הא   א ל נחב י ,תא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָויעה
והתע ת  אחר , מבח יתר  ה א , ר דה בד  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָתע ה
להכניע רם הא מם ה עם. מה מל . יתרה היא  ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹה
תב  זה ועל  ה א .  ר דה בד להעל ת אחרא  ְְְְֲֳִֶַַַַָָָָָָהטרא 

." א היתה "ריתי וכתב מע ן". היב "ורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹאהרן ,

 ר עזב  וה ל הר ע , יד א חז מי  ל ראה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא 
רם  אחר , אדם  עלה א מה עלת , ג ' עלה  הא ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהרע,
ה א  ר ד ה תעה וגרם אחרא, ה טרא  את  ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהכניע 
ועל למה . למעלה  מק העלם על  לקם וגרם ,ד כבְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָ
לראת  וזכה והל ם". הח ים  א היתה "ריתי  תב, זה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָאדם
הין עלי ל  הא . לעלם וז כה הה , עלם וזכה לבניו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָנים
ערים  בי"ב  נכנס ה א, בעלם ה ה עלם  תא לדן  יכל ְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹלא 
ר זרע יהיה  ארץ "ר  תב: זה ועל .יד מחה מי  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָואין 

.'וג "יבר ְְְִַָֹירים

         

 ל  ל פ' חד זהר  ע"ג)וז"ל  כ"ב ראה:(דף א הא ר' ואמר ְְְְֵֶַַַָָָָֹֹ

מה מנ"ל ת בה, לחזר לאחר הע ה אדם ל  כר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹה

יח )כתיב  יד, רה,(ראית חא ר' אני לם", מל צדק "מלי : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הף, מן י צא  לאחרים תבה ה חזיר ה יק מת ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָעה

ה נפת הקריב הדל הר האמיכאל רא לפני יקים ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ

צדק, מל י אמר ציק,  תא ל  מתלנ לם מקים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיצא

ל ירלים  ז לם ,  מל צדק, ערי מרי  רא מיכאל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹזה

לם  ל ואמר  לקראת וי צא הקים  ויין, לחם הציא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמעלה,

,א.נל אן  עד ְֲַָ

       
ן ם ע"ד )וז"ל  ס "ב  אינן :(דף זאין ימא, כל  ריז רזי ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

ואינן  לאחרנין,  לה מז אן ואינן אריתא, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמלי 

,תייהמ על ק ר .מעבירין נ ל אן עד ְְְְֲִִִִַַַַָ

רה, הע סקים החברים הם א רי  ים, כל  ר ז ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָמכריזים
מ תיהם. על העבירים וא תם אחרים, המזים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָואתם

       
הה קנטרס הקמה  ה רה על  מה ימח ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָפר 

ע"ב )למה  י"א  ר מה (ף זהר מבאר : קד ל ן קכ"ח וזה (ף  ְְְְְְְֶֶַַַָָָֹֹֹ

לי'ע"ב ) יח ב גין  'וכ חבא תר  למר ף עי זאה  ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָההא
דקב"ה יקרא י' יס ק בחא  איה ודא  לי ' רא הא אְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָ
מע ן היב ור ים אהרן א  ועל 'וכ אחרא מ בחא  ְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹי יר 

והלם הח ים  א היתה  ריתי  ע"א)וכתב  קכ"ט דף  ם (ועין  ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

ר עים  חזירים היקים זכת  ד לים ה ם  הפליג ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָה
ְִָתבה.

אי מוזלל"ה   ל ס ר  א ר ז"ל  וחמי מרי מאדני מעי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָוכן
ר ' ד ה הרב עם ז"ל  ר"י העלין  ע לם  נפ אחת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָעם
זכת  איזה איציקל  ר' ז "ל ר "י ואל  ראהאביטמ ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָאיציקל 
מירים  היד מכל  ר ' דה הרב לבנ  ל י ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמצוה 
הרב   נ עם העלמ ת כל רעיין מע  מה  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלאט ב
ולא ,מ ל רה  מד אי ה "ל, איציקל  ר'  ל וה יב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹה"ל ,
לסף הר ה נ עד  ל ואמר  ז"ל , ר "י ל  ע ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנתקררה
ע נתקררה  לא זה וגם וספים, תעניתים עצמ ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹאת
פר צדקה חסדים גמילת הרה  אר  ע ד   ל ואמר  ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָהדה,

. ע נתקררה לא  ועד  וכמה לאבינים ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹנתן

בה עלי הר ה ועה מען  היב רים  ל אמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָב
ע ונחה  ז"ל , ר"י ל   ע וקטה נחה  בזה ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָעלם
אן. עד מעלה, ל ה מליא  ל  א רעי ים מה ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָהד ה


