ב"ה ,גליון טו כסלו תשכ"ו

וועד העולמי לזכות את הרבים
כל אחד יקבל על עצמו להחזיר בתשובה לכל הפחות מאה אנשים,
על ידי שיורה לו הדרך האמת ולהוציאו מקליפות הערב רב נזכה להגאולה שלימה בב"א

ירושלים עיה " ק תובב " א

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ארגון מיוחד שהוא מדריך ומורה דרך
למזכי הרבים להרבות כבוד שמים
פרק ה

:ïëåúä
א .מורה דרך למזכי הרבים
ב .גודל המצוה לזכות את הרבים על ידי ספרים.
ג .מזכה את הרבים בתוכחה להחזירם בתשובה הגאולה תלוי' בו.
ד .הטובות הגדולות הבאים על המזכים את הרבים.
ה .המזכה את הרבים צריך לעמול אפילו מאה פעמים.
ו .כל המרבה כבוד שמים וממעט בכבודו כבודו מתרבה.
ז .המזכה את הרבים נוטל את כל המצוות של המוכח עד סוף כל הדורות לחלקו.
ח .זיכוי הרבים הוא הוכחה לעבודת השי"ת באמת.
ט .כשאדם אוהב את מלכו משתוקק גם לאהבהו על כל בני מדינתו.
י .על ידי זיכוי הרבים יוצא ידי חובת ערבות.
יא .מי שאינו מזכה את הרבים אין חייו חשוב חיים.
יב .כשאדם רוצה לצאת יד"ח בעבודת השי"ת הוא רק ע"י זיכוי הרבים.
יג .זוכה לקיים מצות ואהבת את ה"א על ידי שדורש דברי כיבושין ומחדיר אהבת ה' בבריות.
יד .כל מה שמתקן יותר נפשות זוכה בזכויות יותר רבות.
טו .כל הזכויות שמזכים את הרבים נזקפין למזכי הרבים.
טז.כל מי שמרחם על נפש המסכן ומחזיר לו נפשו מחשיב לו הקב"ה כאילו בראו.
יז .אלקנה זכה לבן כשמואל מפני שזיכה את הרבים.
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גודל השכר של המורה דרך למזכי הרבים
Â¯Ó‡ ÂÊÓ ‰ÏÂ„‚Â ;Â· ÈÂÏ˙ ÌÈ·¯‰ ˙ÂÎÊ ,ÌÈ·¯‰ ˙‡ ‰ÎÊÓ‰ ÏÎ :(ÁÈ ,‰ ˙Â·‡) ‰Î¯·Ï ÌÂ¯ÎÊ ÂÈ˙Â·¯ ¯Ó‡Ó ÚÂ„È
ÌÚ‰ ˙‡ „ÓÏÏ ÔÂ‚Î ,‰¯Â˙‰ ÏÚ - „Á‡‰ :‰ÎÊÓ ÈÈÓ ‰ÓÎ ˘ÈÂ .Â„È ÏÚ ‡· ‡ËÁ ÔÈ‡ ,ÌÈ·¯‰ ˙‡ ‰ÎÊÓ‰ ÏÎ :(ËÈ Ì˘)
ÔÓ ÌÂÈ ‰ÊÈ‡· ÈÏÂ‡ ,„ÈÓ˙ ÂÈ˙Â¯Â˙Â ÌÈ˜Ï‡‰ È˜ÂÁÂ ¯ÒÂÓ È¯·„ ÌÈ·¯· ˘Â¯„ÏÂ ‰¯˘È Í¯„ È‰ÂÊÈ‡Â Ì˘‰-˙‡¯ÈÂ ˙Ú„
ÌÈÈ„ È¯ÂˆÈ˜ ¯ÙÒ· ·Â˙ÎÏ ÌÈÚ ‰ÓÂ ·ÂË ‰ÓÂ .„Á‡Ï - ‡Ï Ì‡Â ,‰¯˘ÚÏ - ‰‡ÓÏ ‡Ï Ì‡ ,˙Â¯ÈÙ ÂÈ¯·„ Â˘ÚÈ ÌÈÓÈ‰
ÔÓ ¯Â„ ‰ÊÈ‡· ÈÏÂ‡Â ,Ï‡¯˘È ˙Â··¯ ÈÙÏ‡ ÈÙ· ˘¯Â„Î ‡Â‰ È¯‰˘ ,Ê"ÚÏ· - ÌÈÊÚÂÏÏÂ ,˙Â¯˘È ˙Â‚‰‰Â ¯ÒÂÓ È¯·„Â
(:ÁÎ˜ Û„ ˙ÂÓ˘) ˘„˜‰ ¯‰ÂÊ· Â‚ÈÏÙ‰ ‰ÓÎ ÚÂ„ÈÂ .Â˙Â‡ ‰ÎÊÓ ‰È‰ÈÂ ˙Â¯ÈÙ ÂÈ¯·„ Â˘ÚÈ ÈÏ‡¯˘È ˘È‡ ‰ÊÈ‡Ï ˙Â¯Â„‰
!‡ÏÙÂ ‡ÏÙ‰ (* 1‡È·ÈÁÏ ÈÎÊÓ„ Ô‡ÓÏ ‰ÏÂ„‚Â ¯˜È ‰˘Ú ‰ÓÂ ¯Î˘ ÌˆÚ·
˘È‡ ˜¯ ,„·Ï· ÌÈÓÎÁÏ ‡Ï ,Ì„‡ ÏÎ ÏÚ ‰ÂˆÓ ÂÊÂ .ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ÁÈÎÂÈ ÂÈ˙Ù˘ ÁÂ¯·Â ,˘È‡ ¯·‚È ÁÎ· ÂÏ ÔÎ ÈÎ ‰‰
 כדי, לומר ברכות בקול רם-  בכלל מזכה.Â¯ˆÂÈÏ ÁÂ¯-˙Á ˙Â˘ÚÏ ˜ÊÁ˙Â ˜ÊÁ ¯Ó‡È ÂÈÁ‡ÏÂ Â¯ÊÚÈ Â‰Ú¯ ˙‡
 שיש אומרים שאם לא השמיע קולו כדי שיענו הקהל,תורה- ובפרט בברכות העולים לספר,שיענו אמן
Á"Â‡)  שאלו הברכות מברך העולה בעד כל הקהל ומוציא את הרבים ידי חובתם, הוו ברכותיו לבטלה,אמן
:‰ÎÊÓ‰ ¯Î˘ Ï„‚È ‰ÂˆÓ‰ Ï„Â‚ ÈÙÏÂ ,ÔÓ‡ ‰ÂÚ‰ ÏÂ„‚˘ ÚÂ„ÈÂ .(Â ÛÈÚÒ ,ËÏ˜ 'ÈÒ
‰¯Â˙-È¯·„ ¯·„ Ú„È ‡Ï˘ ÈÓ Û‡Â ,‰¯Â˙-È¯·„· ÂÈÙ Á˙ÙÈ ˙Â„ÂÚÒ· Â‡ ÌÈ˘‡ Ï‰˜· Â„ÓÚ·˘ - ‰ÎÊÓ ÏÏÎ· ÔÎÂ
,‡ÁÂ¯ÓÂ ‡ÏÊ‡ ‰¯Â˙ - ‡Á˙Ù ‰Ï Á˙Ù„ ÍÂ˙ÓÂ ,‰¯Â˙-È¯·„· Ï˜ ¯·„ ÂÏÙ‡ ÌÎÂ˙·˘ ÌÎÁ-„ÈÓÏ˙Ï ˘È‡‰ Ï‡˘È ÏÂ‡˘
,'ÂÎÂ ‰¯Â˙-È¯·„ ÂÈÏÚ Â¯Ó‡Â „Á‡ ÔÁÏ˘ ÏÚ ÂÏÎ‡˘ ‰˘Ï˘ :(„ ,‚ ˙Â·‡) Â¯Ó‡˘ ÌÈÓÎÁ È¯·„ ÂÓÈ˜È˘ Ì¯Â‚ ‡ˆÓÂ
ÏÏÎ· ÔÎÂ .'ÂÎÂ ‰¯Â˙-È¯·„ Ì‰ÈÈ· ÔÈ‡Â ÔÈ·˘ÂÈ˘ ÌÈ˘ :(‚ Ì˘) Â¯Ó‡˘ ‰Î¯·Ï ÌÂ¯ÎÊ ÂÈÓÎÁ È¯·„ ÏÚ Â¯·ÚÈ ‡Ï˘Â
ÏÏÎ .‰ÓÂ„ÎÂ ˙ÒÎ‰-˙È· Á˙Ù· ÌÈÈÚÏ ‰ÙÂ˜ Â˘ÚÈ˘ ÔÂ‚Î ,Â¯ÈÚ· ˙Â¯˘È ˙Â‚‰‰Â ˙Â˜˙ Ô˜˙Ï Ï„˙˘È˘ - ‰ÎÊÓ
Â‡ ÂÈ¯·„· ‰ÂˆÓ ¯·„Ï ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ‰˘ÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÎÂÈ ¯˘‡ ÏÎÂ "ÂÚ¯˙ ÈÁ‡ ‡ Ï‡"ft.2 ¯ÓÂÏ ÏÎÂÈ ¯˘‡ ÏÎ :ÌÈ¯·„‰
:Â· ÈÂÏ˙ ÌÈ·¯‰ ˙ÂÎÊ - Â˘ÚÈ ÔÎÂ Â‡¯È ÂÓÓ˘
()פלא יועץ אות מזכה
Ï˜Â ÔÎ˘ ÏÎÓ ÔÎ Ì‡ ,ÌÈ·¯‰ ‰ÎÊÓ ÏÏÎ· ÈÂ‰ ÂÓˆÚÏ ¯·„ ÏÎ· „·Ï· ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯·„· ‰Ó .ÂÈÈÚÏ ÂÈ¯·„Ó „ÓÏ
È¯ÓÂ˘ ÌÈÓ‡ ÌÈ¯˘Î ÌÈ„Â‰ÈÏ ÍÙ‰ÈÏ Ì˙Â‡ ÌÈÎÊÓ Â‡ ˙Á‡ ˙··Â ˙Á˘ ˙„¯Ó ÌÈ„Â‰È ÌÈÏÈˆÓ˘Î Â"˜ Ï˘ ·"· ¯ÓÂÁÂ
˙ÂÏÂ„‚‰Â ˙Â·¯‰ ˙ÂÈ˙ÂÎÊ‰ ¯‡˙ÏÂ ¯Ú˘Ï ÔÈ‡˘ Ô‡ÎÓÂ ,˙Á‡ ‰ÏÂÚÙ· ÂÈÓˆÚÏ ÌÈÙ˜ÂÊ Â‡ ÌÈ˙ÂÎÊ ‰ÓÎ ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙
ÏÚ :ÂÈÈ‰„ - ¯‡Â„‰ È„È ÏÚ - ˙Â„‰È‰ ˙Â„ÂÒÈ È¯ÙÒ ÁÂÏ˘Ó· ˙Á‡ ÌÚÙ· ÌÈ„Â‰È‰ ÈÂÈÏÈÓÏ ÚÈ‚ Ì‡ ‰Ê· ÌÈÎÂÊ Â‡˘
Ï„Â‚ ‰Ó ÔË˜ ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡ ‚˘ÂÓ Ï·˜Ï ÂÏ ¯˘Ù‡ Ì‡‰ ,„ÂÚÂ ˙ÂÊÂÊÓ ,ÔÈÏÈÙ˙ ,˙Â¯˘Î ,‰ÁÙ˘Ó‰ ˙¯‰Ë ,˙·˘‰ ˙˘Â„˜
.[Á"Ù· ÔÏ‰Ï ‰‡¯] ˙Á‡ ˙·· ‰Ê· ÌÈÎÂÊ Â‰˘ ÂÈ˙ÂÈÎÊ ÌÈ·¯Â

גודל המצוה לזכות את הרבים ע"י ספרים
זאת התורה אדם כי ימות באהל
( )בספרים.תורה- האדם הוא בבחינת ספר- זאת התורה אדם
È·¯‰ Ï˘ ˘¯„Ó‰-˙È·· ‰ÏÈÓ-˙È¯· ‰˙È‰ ˘„Â˜-˙·˘·Â ,ÔÈÏ·ÂÏ· Ï"Ê È˜¯ÂÂÓ ˜ÁˆÈ '¯ ˘Â„˜‰ ·¯‰ ‰È‰ ¯"˙ ˙˘·
Ï‡ Â‡· .(‰"Ú˜˙ ˙˘ ,·‡· 'Ë· ¯ËÙ) ÔÈÏ·ÂÏÓ È·¯‰ Ï˘ Â˙¯ÈËÙ È¯Á‡ ÌÈ˘ ˘ÓÁÂ ÌÈ¯˘ÚÎ ‰È‰ ¯·„‰ .Ï"Ê ÔÈÏ·ÂÏÓ

.( למי שמחזיר את הרשעים בתשובה1
2

Á¯ÊÓÓ Â„ÈÓÚ‰ ÔÁÏÂ˘‰ ˙‡ .ÂÈÈÁ· ÂÈÏ‡ ·ÒÈÓ ‰È‰ È·¯‰˘ ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ‰„ÂÚÒ‰ ÂÎ¯ÚÂ ,¯ÈÚ‰ ÈÏÂ„‚ ÏÎ ‰ÏÈÓ-˙È¯·‰
:¯Ó‡Â ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ·¯ÈÒ È·¯‰ Í‡ .Á¯ÊÓÓ ,ÔÁÏ˘‰ ˘‡¯· ·˘È È˜¯ÂÂÓ È·¯‰˘ Â·˘ÁÂ ,·¯ÚÓÏ
„ˆÏ ,ÔÁÏÂ˘‰ ‰ˆ˜· ‰ËÓÏ ·˘È ‡Â‰Â .Â·¯ ˙‡¯ÈÓ ˘¯„Ó‰ ˙È· ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÏÂÚÓ È˙ÎÏ‰ ‡Ï ÂÈ·¯ Ï˘ ÂÈÈÁ· :È˜¯ÂÂÓ È·¯‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ .ÏÂ„‚ ˜ÁÂ„ Ì˘ ‰È‰Â ,·¯ÚÓ „ˆÏ Â·È·Ò Ï‰˜‰ ÏÎ ˜Á„ .·¯ÚÓ

כן אין להישען עליו- ועל,כל יהודי הוא כמו ספר
.ולדחקו
:Ï"Ê "È·ˆ ÌÎÁ"‰ ÔÂ‡‚‰ Ï˘ Â„Î ,ÏÈˆ‚ '¯ ˜È„ˆ‰ ·¯‰ ÂÏ‡˘
...?È˘ ¯ÙÒ ÏÚ ÁÈ‰Ï ¯˙ÂÓ „Á‡ ¯ÙÒ È¯‰Â . שהוא איננו ספר, כל אחד מישראל חייב לומר על עצמו- :השיב הרבי
ÔÂ‡‚‰ ‰Ú .ÔÈÏ·ÂÏ„ „"·‡ Ï"ˆÊ ,ÈÊÎ˘‡ ÔÓÏÊ ÌÏÂ˘Ó '¯ ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ÔÂ‡‚‰ ,‡˙Ó„ ·¯‰ Ì‚ ‰·ÈÒÓ ‰˙Â‡· ‰È‰Â
:¯Ó‡Â
. אילו לא באתי אלא לשמוע דבר זה דיי¯Á‡˘ ,‰‡ÂÂˆ ¯ÎÊ‰ ÔÂ‡‚‰ Ê‡ ‰˘ÚÂ ÌÈ¯ÙÒ· ÌÈ·¯‰ ˙‡ ˙ÂÎÊÏ ‰ÂˆÓ‰ Ï„Â‚ ÏÚ ‰ÁÈ˘‰ ‰Ï‚Ï‚˙ ÌÈ¯·„‰ ÍÂ˙ÓÂ
.‰ÓÈÂ˜ Â˙‡ÂÂˆÂ ,ÌÈ·¯‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ˘¯„Ó‰ ˙È·Ï ÂÏ˘ ÌÈ¯ÙÒ‰ ÏÎ Â˙È Â˙¯ÈËÙ
'וזה בעצם כל מטרתינו שע"י משלוח ספרים למיליוני היהודים על ידי זה נזכם בפועל לשוב אל ה
.ולקיים מצוותיו

- המזכה את הרבים בתוכחה להחזירם בתשובה
.הגאולה תלויה בו
Â·¯„ ¯Ó‡ Ì˘Â ˘ÓÓ „È ·˙Î· Ï"˜ÂˆÊ ÏËÈÂ ÌÈÈÁ ·¯‰ Â·¯ ˘Â„˜‰ „ÈÓ Ú·ˆ‡· ÌÈ·Â˙Î ˙ÂÂÈÊÁ ¯ÙÒ ÈÈÚ ‰‡¯
ÔÈ‡Â ,‰ÏÂ‡‚‰ ‰ÈÂÏ˙ ‰Ê·Â ‰·Â˘˙· Ì¯ÈÊÁ‰ÏÂ ÌÚÏ ÁÈÎÂ‰Ï ÂÈ˘¯„ ‰·¯È˘ Â· ¯·„È ÌÂÏÁ·Â „ÈÓ˙ Â¯È‰ÊÓ ‰È‰ Ï"ÊÈ¯‡‰
.Â¯Î˘Ï ı˜
.( מספר הקדוש מקדש מעט, רצ,חיים- אורח,)מחזיק ברכה להחיד"א

()המשך אי"ה בגליון הבא
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