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 ה" תשכטבת' דגליון , 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 הרביםמי לוועד העול
 כבוד שמים הוא מדריך ומורה דרך למזכי הרבים להרבותארגון מיוחד ש

 'פרק א

-א-

מפני שמיעט בהשלמת נפשו , "אוהבו"נקרא בינו עליו השלום אברהם א
 למעט את מורדיו ולהרבות עבדיו ויודעיו' כדי שיוכל להרבות כבוד ה

Â· ,Â‡· ¯Á· ¯˘‡‰¯Á· ‰Ó ,Â˙¯Â˙ È¯ÓÂ˘Â ÂÈ˙ÂˆÓ ·‰Â‡ , Ï‡¯˘È ‰È ÂÏ ¯Á· ·˜ÚÈ¯‡הÁ·˙˘È וÂÈˆ¯ ה˙·¯Í   י*

Â˙ÏÂ‚ÒÏ ,Â·Â¯˜ ÌÚ Ï‡¯˘È È· ,Â·‰Â‡ Ì‰¯·‡ Ú¯Ê , ·È˙Î„Î]ÈÚ˘È 'Ó"‡ [ Ú¯Ê ÍÈ˙¯Á· ¯˘‡ ·˜ÚÈ È„·Ú Ï‡¯˘È ‰˙ÚÂ

Ú‡ Ì‰¯·‡Ï ˙Ú„Â ‰¯È˙È ‰·ÈÁ ‰Ê ‰ÓÏÂ È·‰Â‡ Ì‰¯·‡"Â·‰Â‡ Ì˘· ÌÂ˜Ó‰ Â˙Â‡ ‡¯˜˘ ÌÏÂÚ‰ ˙Â·‡ ¯‡˘Ó ‰. 

                                                           
ק רבי שמעון "שכתב הגה" פתוחי חותם"בקונטרס ' ד חלק ב"ס יו"ע חת"נעתק מהקדמת שו * ) 

 .א"ס זיעוכי"ג בעל החת"ק קראקא בנו של רשכבה"סופר אבדק
כות גודל מעלת המזכה את הרבים להחזיר הרבים בתשובה ע מבאר בארי"החתם סופר זי 

ובדורינו זה כל חאד יכול בניקל ִלְזּכֹות ּוְלַזּכֹות ֶאת , לילך בדרכו של אברהם אבינו עליו השלום
כי הרבה פעמים חייו של אדם , ָהַרִּבים ְלַהְדִפיס ּולהפיץ את ספרי שכר ועונש בכל בית ישראל

ועל ידי שמזכה את הרבים יזכה לבנים צדיקים ואריכות ,  או לאותלוי אם הוא מזכה את הרבים
ימים ושנים טובים בבריות גופא ונהורא מעליא עוד ינוב בשיבה דשן ורענן עד ביאת גואל צדק 

 ,במהרה בימינו אמן
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-ב-

ואת אנשי דורו ישאיר , ת שהאדם ישלים רק את נפשו"אין זה רצון השי
 'אחריו תרבות אנשים חטאים ומכעיסי ה

È˘‰ ¯Ó‡ÓÓ ÂÏ Ú„Â ‰Ê ÔÈÚ ¯Â¯È·" ˙]ÁÈ ˙È˘‡¯· :[ Â¯Ó˘Â ÂÈ¯Á‡ Â˙È· ˙‡Â ÂÈ· ˙‡ ‰ÂˆÈ ¯˘‡ ÔÚÓÏ ÂÈ˙Ú„È ÈÎ

‰ Í¯„ 'Â‚Â ']˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÂÈ˙Ú„È"‰·Á ÔÂ˘Ï È .[ה על שלימד דעת "לאברהם אע' ת אהבת ההורה בזה כי נפלא

È‰ ¯˘‡ ˘Ù‰ ˙ÂÎÊÂ ·ÂË‰ ‰˘ÚÓ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ ÂÏ ‰„ÈÓÚ˘ ‡È‰Â 'ÂÓˆÚÏ ÂÏ , Ì‚ ˙Ó‡· ÈÎ, את העם וקירבם לעבודתו

‰ ˙‡ ÂÚ„È ¯˘‡ ‰ÏÂ‚Ò È„ÈÁÈ ÂÈ‰ ‰È‰ ÂÈÙÏ '„ÈÓ˙ Â‚˘È Â˙·‰‡·Â ÂˆÙÁÈ ÂÈÎ¯„ ˙Ú„Â . ÌˆÂÚÓ ¯˘‡ ÍÂÁÓ ÏÂ„‚ ÂÏ ÈÓ

‰· Â˙˜È·„Â Â˙˜Â˘˙,' ˙Â„ÂÒÈ‰ Ú·¯‡ ˙¯·Á ‰ÏÈ·Á‰ ‰„¯Ù˙ , ÌÂ¯Ó ‡·ˆÓ „Á‡Î ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÚ˙Â Ì„‡ ˙ÂÈ‰Ó Ï„Á

Â˙¯˘Ï ÍÏÓ‰ ÈÙ ˙‡ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÂ¯Ó·] :ÌÈ‰Ï‡ Â˙Â‡ Á˜Ï ÈÎ ÂÈ‡Â [Ú‡ Ì‰¯·‡· ÂÈˆÓ ‡ÏÂ" ÏÎ Â˙ÂÈ¯Â¯ÙÚ ÍÎ„Ê˘ ‰

 ÍÎ- ÂÊ‰ ‰ÏÚÓ‰ Ï‡ ÚÈ‚‰ ‡Ï Â˘Ù ÔÂ¯ÒÁÂ ˙Â˙ÈÁÙ „ˆÓ ‡Ï Í‡ ,‡Ï ,Ú‡‡ Ì‡ ÈÎ"È‰ ‰ 'ÂÚ ÍÂÁ ‰˘Ú ¯˘‡Î ‰˘

Ï‡ ÈÎ‡ÏÓÓ ˙ÂÈ‰Ï ‡Â‰ Ì‚ ‰ÏÚ˙‰ Ì„‡ È· ˙¯·ÁÓ ÂÓˆÚ „„Â·˙‰Ï ,ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï ¯˘‡Â , הוא כי התבונן בחכמתו כי

ואת אנשי דורו ישאיר אחריו תרבות אנשים חטאים , שישלים האדם את נפשו לבד' לא באלה חפץ ה

 .ÏÂ·Ó‰ ¯Â„Â ÍÂÁ Ï˘ Â¯Â„Ï ‰¯˜ ¯˘‡ ‰¯˜ÓÎ, 'ומכעיסי ה

-ג-

המעלה הנכונה שיבור לו האדם הוא להשפיע ולהטיב לזולתו תמיד 
להגיע לתכלית השלימות הוא  רק, כ ממעט בהשלמת נפשו"למרות שעי

 להיות מן המשפיעים לזולתו
למעט את מורדיו ' למען הרבות כבוד ה,  לימד אותו כי טוב לאדם למעט בהשלמת נפשו1הנסיון הזה

' ‰ÈÎ ‰ÏÚÓ ÈÎ‡ÏÓ ˙Â··¯ ÈÙÏ‡ ÏÚ „Á‡ Í‡ÏÓ ÛÈÒÂÈ Ì‡ Ì„‡‰ ÛÈÒÂÈ ‰ÓÂ Ô˙È ‰Ó  ,‰ ‡Ï,ולהרבות עבדיו ויודעיו

ÌÈ¯˜·Ï ÌÈ˘„Á ‰‰ÎÂ ‰‰Î ‡ÈˆÓÓÂ ‡¯Â· ,ימצא אחד מני אלף קדש , ואם כה יעשו יחידי סגולה בכל דור ודור

 ‰‡„ÏÚÓ ‰¯‡˘˙ ‰‡È¯·‰ ıÙÁÂ ‰È·˘ÂÈ ˙Ú¯Ó Ì˘˙ ı¯‡‰ .˙¯Âˆ ·ÈÈÁ˙˙ ‰Ê ¯·„Â Ì, ורוב העולם מקולקל' לה

Â·¯˜· ¯˘‡ È„˘ ˙Ó˘ ,‰ ÈÂÙˆÓ ‰ÈÏ‡ ÂÏ‚ ¯ÓÂÁ È˙·· ÔÂÎ˘Ï ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‰„¯È Ì¯ËÂ ÏÚÓÓ È‰Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰ 'ÈÈÚÂ '

ÏÎ· ˙ÂËËÂ˘Ó ,ÈÈÚ ÂÓ˙Ò Ì„‡‰ ÛÂ‚ Ï‡ ‰‡Â··Â 'Â¯ÓÂÁ ˙ÂÈ¯Â¯ÙÚÓ ,„ÏÂÈ Ì„‡ ‡¯Ù ¯ÈÚ , ·ÂÊÚÏ ˙‡Ê‰ ‰¯ˆÏ ‰Ï ‰ÓÂ

È·‡ ˙È· ˙‡ '‰Ó„‡‰ ÔÓ ¯ÙÚ È·‚¯· ÁÙ˙Ò‰Ï ÌÈ‡ÏÙ „¯˙Â , ˙‡ Ì„‡‰ ˘ÂËÏÈ ÈÎ „Ú ÌÈ·¯ ÌÈÓÈ ÛÂ‚‰ ˙¯·Á· ˙Î˙ÒÓÂ

Â¯ÓÂÁ ,˙ÂÎÏÓÏ ÚÈ‚˙ ˙‡ÊÎ ˙ÚÏ Ì‡ Ú„ÂÈ ÈÓÂ ,‰˙ÂÓ„˜Ï ·Â˘˙ Ì‡ ?ÌÈÓÈÚ· ‰Ï ÂÏÙÈ ÂÏ‡‰ ÌÈÏ·Á ÈÎ ‡Ï Ì‡, ‰Ï ·ÂËÂ

ÌÈ·¯ ÌÈÓÈ ‰ÂÈÊ ËÚÓÏÂ ‰¯Â‡ ÌˆÓˆÏ , ÌÈÚÈÙ˘Ó‰ ÔÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ˆÂÈÏ ‰¯Âˆ‰ ˙ÂÓ„˙‰Ï ˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ˙ Ï‡ ÚÈ‚˙ ÔÚÓÏ

ÏÂÊÏ ˙· Ì˘ ‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ÏÚÓÓ ÌÈÓ˘· ÚÈ‚‰Ï ÏÎÂ˙ ‡Ï ÂÊ‰ ‰ÏÚÓÏ ¯˘‡ ‰Ï ÍÂÓÒ‰ ÏÎ˘‰ ÁÂ¯ Ï‡ ‰¯Â‡Ó ÏÈˆ‡‰ÏÂ ‰˙

‰˙ÚÙ˘‰ ˙Ï·˜Ó‰ ‚ÂÊ ,Î Ì˘ ‰È‡Â" ˙Ï·˜Ó ˙ÈÁ·· ‡ומעליותא היא לה להיות בבחינת משפיע .-  ‡Ï ÈÎ ÔÚÈÂ

È‰È˘ ÛÂ‚‰ ‰˘ÚÓ ÈÏÎ ÛÂ¯Èˆ· Ì‡ ÈÎ ˘Ù‰ ıÙÁ ÌÏ˘ 'ÏÚÙ˙ÈÂ ‰˙ÚÂ˙Î Ì˙ÚÂ˙‰Âˆ¯Î Â, ÂÏ ¯Â·È˘ ‰ÂÎ‰ ‰ÏÚÓ

˘Ù‰ ‰˘ÚÓÎ „ÈÓ˙ ‰˙ÏÂÊÏ ·ÈË‰ÏÂ ÚÈÙ˘‰Ï Ì„‡‰. 

 )ה בגליון הבא"המשך אי( 

                                                           
 .ל ביאור הכתוב בזה"ועיין לקמן מה שהבאנו מהחפץ חיים זצ )1


