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 ה" תשכחשון' בגליון , ה"ב
 זכות את הרביםוועד העולמי ל

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

עיה תובב"ירושלים   א"ק 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  זכות את הרביםלמי לוועד העו
 כבוד שמים הוא מדריך ומורה דרך למזכי הרבים להרבותארגון מיוחד ש

 הקדמה

 מזכי הרביםגליונות ל
ל באבות "היות וגדול שכרו של המזכה הרבים לאין שיעור וערך עד שחכמינו ז

. משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו, האריכו גדלות משה איש האלוקים
מפני מה זכה משה למאור פנים בעולם הזה מה שעתיד , ר"דברי התנא דבאוכה הם 

ומתאנח על כבודו , ה"מפני שעשה רצונו של הקב, ה ליתן לצדיקים בעולם הבא"הקב
וכל ימיו היה מחמד ומתאוה ומצפה כדי שיהא שלום בין , ה ושל ישראל"של הקב

 .ישראל לאביהם שבשמים

יכה את הרבים כלל ישראל זכה לשכר גדול ה וז"מפני שעשה בזה רצונו של הקב
 .כזה בעולם הזה

מפני זכות הרבים התלוי בהם שכל מה , מעלתן של מזכי הרבים הם לאין גבול
שהרבים עושים ומקיימים המצוות על ידי שזיכו אותם נחשב כאלו המזכים  בעצמם 

 .וזוכים לאריכות ימים מופלגת, וכל מה שגוזרים מתקיים, קיימם עמהם

י התוכחה הוא מזכה הרבים לשוב "ל מזכי הרבים נכלל גם מצוות תוכחה שעבכל
מלבד , ומביאם לידי קיום מצוות התורה, ולמנוע עצמם מעבירות שבידם', אל ה

את " הוכח תוכיח"שהתוכחה הוא מצוה בפני עצמה שאנו עומדים ומוזהרים עליה 
מלבד כל זה ,  זה לזהושלא ניענש בגלל היותינו ערבים. עמיתך ולא תשא עליו חטא

דהיינו , שאין זה התכלית הנרצה, "ואתה את נפשך הצלת", דהיינו מניעת העונש
' רק התכלית הוא החיובי להביא גם את הזולת להיות בכלל מקיימי מצוות ה, השלילי
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שמן השמים מונעים אותו על , שבזה הוא מזכה הרבים שאין חטא בא על ידו, ותורותיו
 .אידי כך מלהכשל בחט

ומוזילים דמעות שליש שלא ' כמה תפלות ודמעות אנו מתפללים ומתחננים אל ה
ואנו שבידינו להגיע לידי כך על ידי זיכוי הרבים שמובטחים אנו בזה , נכשל לעולם ועד

מדוע עומדים אנו ושותקים מול זה שגלגלו , שעל ידי כך אין חטא ומכשול יבוא על ידינו
נוכל להיות ממזכי הרבים לאלו היהודים אחינו שנשבו לנו מן השמים הזכות הגדולה ש

ודופקים , לבין האומות והעומדים להישבות בין גויי הארץ ולהיטמע ביניהם חס ושלום
 !!!באו והצילו אותנו, על פתחי לבבינו

ובפרט כשמדובר בהצלת כלל , מדוע נדחה במו ידינו המצווה הנוראה הבאה לידינו
כי , שאין די ולא שייך כאן במציאות זו התוכחה בלבד, לוםישראל מטמיון וכליון חס וש

אין הם מבינים כבר , כי אין הם מבינים מה אנו רוצים מהם, התוכחה לא תועיל בזה
ובמציאות של דורינו שייך רק החיובי שבדבר , לשונינו ושפתינו אינה מוכרת להם

ושונים הם , ל חי-להסביר להם שהם בני א', דהיינו לזכותם להביא אליהם את דבר ה
מכל הגויים ומעלתם היא נשגבה בהיותם זרע ישראל בני אברהם יצחק ויעקב ודתינו 

 .שונה מכל אומה ולשון בהיותינו עם קדוש ועם סגולה מכל העמים

ומן השמים הביאנו , אנו החיים בדור הזה, בהיות החובה מוטלת ורובצת עלינו
יחותינו וחובתינו בזה להציל ידידינו ושלחו אותנו דוקא בדור הזה כדי למלאות של
איככה יכלנו לראות באבדן עמנו ולא , מרדת שחת ומאתנו יתבעו בבית דין של מעלה

 !!!הטינו שכם להצלתם

ואת גודל , כדי להביא את חומר הענין לידיעת הציבור הרחב רבים וגם טובים
לקטנו . והעשיהוזכות הגדולה שזוכים על ידי הפעולה , החובה הנסבב במניעת העשיה

על גודל מעלת המזכה הרבים ושכרו ' ל הקדושים ומספרים הק"וקבצנו מדברי חז
כדי לעורר על ידי כך את העם ובעיקר את מנהיגי , על חומרות חובת התוכחה, הרוחני

העם על העון המשווע עוון בת עמי ועל חלליה שרבים חללים הפילה ועצומים כל 
 .הרוגיה

צוואר כל אלה שבידם וכוחם ובאפשרותם לעשות ואין הקולר תלוי בעיקר על 
שלהם זכינו , והם המה מנהיגי העם וראשיה הרבנים והצדיקים הגדולים, עושים

 .ובעלי ההשפעה על הזולת, בדורינו העני

מה רצונכם ממני הלא ברצוני וחפצי העז לפעול , כי ישאל השואל ולנכון הוא שאלתו
והנני מוכן ומזומן בכל עת ורגע לעשות , ובית ישראל' ככל העולה בידי למען עם ה
והוא ', כדי למלא את בקשתכם שהיא בקשת ומצוות ה, ולפעול ככל יכלתי ואפשרותי

אדרבה תאמרו לי אתם מה עלי , אך אין בידי ובכוחי לפעול במציאות, צו השעה
 ישראל כי איך אפשר להגיע לכל יהודי ויהודי באשר הוא ולהמון בית, לעשות ואעשה
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הלואי והלואי יהיה היכולת בידי לעשות ולפעול במצוה גדולה זו , הנפוצים על פני תבל
ולב עם ישראל לאביהם , כי חפצי אדיר הוא להשיב לב בנים על אבותם, משהו

, אבל אני מתחננן אליכם בכל לשון של תחנונים הגידו לי את שאהבה נפשי. שבשמים
 ?איכה אוכל באמת לזכות את הזולת

 .כי זה מעצת היצר לייאשו מלפעול, אל יאמר האומר כן

בואו ונלמד מדרכי , ת לפעול בזה"בידינו ורק בידינו בעזרת השי, התשובה הוא
אנו צריכים ללמוד דרכי , מאוייבי תחכמינו, כדברי דוד מלך ישראל מלכינו, מנגדינו

, ה נגדינועלינו ללמוד לקח ונסיון מכל דרכי האוייב במלחמ, המלחמה ממנגדינו
ובדרכיהם הם נשיב מלחמה שערה במלחמת קודש זו מערכות אלוקים חיים ומלך 

 .עולם

, ו"אוייבינו משנאינו שנואי נפשינו הנקראים כת המסיונרים ימש, בואו וניקח דוגמא
. ל"שפועלים בלא ליאות מקבצים אסיפות עם בכל עת ומסבירים דבריהם הנילוזים עפ

שולחים עשרות מיליונים , ל"ם ונוהים אחריהם רחורבים מעמינו נלכדים ברשת
אקסמפלרים מודפסים להסביר דרכם ושיטתם ההבליים והאויליים ורבים מבני 

הון תועפות עשרות , ע"היהודים מחמת רוב תמימותם ודל ידיעתם ניצודים במצדותם ל
 .מיליוני דאלארים מוציאים על כך ואין כסף נחשב אצלהם למאומה מול השגת מטרתם

הבה ונלמד משיטתם מדרכיהם וניקח בידינו כלי קרבם ואמצעי מלחמתם ודווקא 
זאת היא העצה היעוצה ', ת נמשיך לב העם אל ה"בזה להלחם נגדם בעזרת השי

לקיים אסיפות עם בכל עת והזדמנות לדרוש , הבקשה הקטנה והמבוקשת, ד"בס
טועים באור נכון בפניהם להסביר להם להביא את האמת לידיעת אחינו התועים וה

 :להדפיס מיליוני אקסמפלארים שתוכנם בנוי מיסודות היהדות, וברור

 .ועוד,כשרות, מזוזות, תפילין, טהרת המשפחה, שבת

ובדרכים , שבהם מוסברים הדברים ומעלתם ולהפיצם לכל כתובת יהודי באשר הוא
 ' אלו נגיע לכל תפוצות ישראל ונעורר לבבם אל ה

. למעלה מן האפשרות ולדברים שאין ביכולת לעשותםאין דרישתינו לעשות 
היא אך ורק להקדיש ' ם הרבנים מנהיגי העם בעלי ההשפעה וכו"בקשתינו מהאדמורי

כדי להתבונן לטכס עצות , שבת אחים גם יחד, כמה שעות להתאסף ולשבת יחד
יחד אז נעשה ) י"פרש' עי(בנידון ובמקום זה בהתאסף יחד ראשי עם ויהי בישורון מלך 

יחד שבטי ' מלכנו אפשר להגיע לתוצאות מעשיות נכונות שיהי' שבטי ישראל וה
תווכחו . ויאתויי כל לעבדך', שכל עם ישראל יטו שכם אחד לעבוד את ה, ישראל

אם רק , לראות שהדברים לא כל כך קשים ואינם כל כך יגיעים וקרוב אליך הדבר בפיך
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בהסביר לכם .  דבר העומד בפני הרצוןכי אין לך, אז קל לעשותו, ברצונך ובלבבך
 .הדרכים האפשריים והניתנים לביצוע

להתוות דרכים להשאור שבעיסה המעכב ודא עקא שאין בידינו המימון וההוצאות 
וזה לצערינו ולבושתינו שהכסף עדיין נחשב , עבור הדפסת הספרים הנצרכים לזה

 כדי כך שגם למען מטרה והעשירות תוספת מקום ומדריגה גבוהה ונעלית עד, למאוד
עדיין ביותר מכל , קדושה ונשגבה כזו גם כן עומדת גבוהה במעלתה וחשיבותה כביכול

 .לדאבוננו, היקר והקדוש לנו

 .ראשי האומה ביכולתם לטכס עצות גם לזה בגלל כוח השפעתם הגדולה

ם רבנים מנהיגים בעלי השפעה "אי לזאת אליכם אדמורי
קדיש זמן לשבת יחד בעצה מופנית ושטוחה בקשתינו לה

אחת איך נוכל להוציא מחשבותנו ועצתינו מן הכח אל 
לפעול להחזרת צאן קדשים לחיק אמותם כנסת , הפועל
 .ולהשיבם לחסות תחת כנפי השכינה, ישראל

 )ה בגליון הבא"המשך אי(


