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 ה" תשכשבט' הגליון , 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

-ד-

חפץ הבריאה לא תושלם אם ישלים האדם את נפשו לבדו 
 ולא ישלים את נפש זולתו

È˘‰ Â¯È‰Ê‰ ‰Ê ÏÚÂ"˙ :ÌÎÈ· ˙‡ Ì˙„ÓÏÂ :ÔÂ„ÓÏÈ Ì‰È· ˙‡Â ,‰ÁÎÂ˙‰ ˙ÂˆÓ ‰ÓÂ„ÎÂ : הוכח תוכיח את

ל אלו המצות מורים לנו כי לא תושלם חפץ הבריאה אם ישלים האדם את נפשו לבדו ולא ישלים כ, עמיתך

 .את נפש זולתו

ÌÈ„ÈÓÏ˙ Â„ÈÓÚ‰Â ,ÂÊ ‰„ÈÓ· ¯‡Ù˙ Ô¯‰‡ Ì‚ :‰¯Â˙Ï Ô·¯˜ÓÂ ˙ÂÈ¯·‰ ˙‡ ·‰Â‡ , ÈÎ ÔÚÈÂ ‰¯·‰: והזהירו באבות

‰ ÌÚ ˙Â¯Â‰Ï ÌÈ˘‚‰ ‰Ó‰ ÌÈ‰Î‰ '·È˙Î„Î :˙¯Â˙Â ·˜ÚÈÏ ÍÈËÙ˘Ó Â¯ÂÈÏ‡¯˘ÈÏ Í , ‰¯‰Ê‡‰Â ÈÂÂÈˆ‰ Ì‰ÈÏÚ ‡· ÔÎÏ

‡¯˜· ÊÓÂ¯Ó ˙Â¯·Á˙‰ ˙„ÈÓ· ÊÂÁ‡Ï1 .Â‚Â Ô˘„‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â Â¯˘· ÏÚ ˘·ÏÈ „· ÈÒÎÓÂ „· Â„Ó Ô‰Î‰ ˘·ÏÂ ,' ÏÚ ‰ÂÂÎ‰

·Ó¯‰ ·˙Î˘ Í¯„"Ì2ÊÂ "Ï : ˙ÈˆÈˆ· ÛÂËÚ ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ ‡Ï‡ „ÈÓ˙ ‰‡¯È ‡ÏÂ Ì˙·È˘ÈÂ ı¯‡‰ ÈÓÚ ˙ÁÂ¯‡· ‰·¯È ‡ÏÂ

˘ÂÚÂ ÔÈÏÈÙ˙· ¯˙ÎÂÓÔÈ„‰ ˙¯Â˘Ó ÌÈÙÏ ÂÈ˘ÚÓ ÏÎ· ‰ : ÔÈÒÏ˜Ó ÏÎ‰ ‡ˆÓÈ˘ „Ú ÌÓÂ˙˘È ‡ÏÂ ‰·¯‰ ˜Á¯˙È ‡Ï˘ ‡Â‰Â

ÂÈ˘ÚÓÏ ÌÈÂ‡˙ÓÂ Â˙Â‡ ÌÈ·‰Â‡Â Â˙Â‡ ,‰ ˙‡ ˘„È˜ ‰Ê È¯‰ ,' ¯‡Ù˙‡ Í· ¯˘‡ Ï‡¯˘È ‰˙‡ È„·Ú ¯ÓÂ‡ ·Â˙Î‰ ÂÈÏÚÂ

ÎÚ"Ï. 

                                                           
 .'ויקרא ז )1
 מהלכות יסודי התורה' סוף פרק ה  )2
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-ה-

חפץ הבריאה מחייבת לקנות מדת הבדידות על ידי מידת 
י אדם בסבר פנים יפות שכולם ההתחברות בחברת בנ

 יאהבוהו ויקלסוהו ועל ידי זה יוכל ליקח נפשות בחכמתו
 'להטיב דרכם להשיבם אל ה

ÌÏ˘‰ ÌÎÁ‰Ï ˙ÈÈÓˆÚ ‡È‰ ÂÊ ‰„ÈÓÂ ˘Ù‰ ÍÂÎÈÊÏ ÏÂ„‚ ˙ÏÚÂ˙ ˙Ó‡· ˙Â„È„·‰ ˙„Ó ÈÎ ÂÂˆ¯ , אך חפץ הבריאה

שימצאו הכל , סבר פנים יפותתתחייב להתלבש מידה זו ולכסותה במדת ההתחברות בחברת בני אדם ב

Â¯Ó‡ Â‰ÊÂ : 'ז יוכל ליקח נפשות בחכמתו להטיב דרכם ולהשיבם אל ה"כי עי, מקלסין אותו ואוהבים אותו

„· Â„Ó Ô‰Î‰ ˘·ÏÂ ,„Â„· ˙ÂÈ‰Ï „· ‡È‰˘ ÂÓˆÚ „ˆÓ Â˙„Ó ÈÎ ‰ÂÂÎ‰ , ˜Á¯˙È ‡Ï ıÂÁ·Ó˘ ÔÙÂ‡· ˘·Ï˙È ‰„ÈÓ‰ Â˙Â‡

ÌÓÂ˙˘È ‡ÏÂ ,˙ÂÈ¯·‰ ÔÈ· ·¯ÂÚÓ Â˙Ú„ ‰È‰È Í‡ ,ÌÈ„Â„·‰ ÒÎÏÂ ˙Â¯Â·Á ¯·Á˙‰Ï , ˙„ÈÓ ‰ÂÂÎ‰ „· ÈÒÎÓÂ ¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ

ıÂÁ·Ó Â¯˘· ÏÚ ˘·ÏÈ ÌÈ„Â„·‰ ÒÂÈÎ ,È‰˙˘ '˙ÂÙÈ ÌÈÙ ¯·Ò· Ì„‡ ÏÎ Ï·˜Ï ÂÈÙ· Â˙Ï‰ˆ , Ô·¯˜ÈÂ ˙ÂÈ¯·‰ ˙‡ ·Â‰‡È

‰¯Â˙Ï ,¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ :Â‚Â Ô˘„‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â 'Á·ÊÓ‰ Ïˆ‡ ÂÓ˘Â ,‡Â˙ Ô˘„‰ Í¯Ú· Ì‰˘ ¯ÓÂÁ‰ È·ÂÚÂ ˙Ú„‰ È˙ÂÁÙÏ ¯

‰Ï ˘„˜ ‰ÏÂÚ‰ Í¯Ú· Ô˘„‰ ÂÓÎ ÌÏ˘‰ ,'ÚÂ" ÏÎÂÈ Ï˜· ıÂÁ·Ó Â¯˘· ÏÚ ˘·ÏÈ ¯˘‡ ˙ÂÈ¯·‰ ÌÚ ˙Â¯·Á˙‰ ˙„ÈÓ È

‰Ï ˘‚ÂÓ ¯Ë˜ÂÓ ÌÂ˜Ó Á·ÊÓ‰ Ïˆ‡ ÂÓ˘Â ‰ÂÎ‰ ‰ÏÚÓ Ï‡ Í¯Ú‰ È˙ÂÁÙ Ì‚ ˙ÂÏÚ‰Ï': 

-ו-

ר ביתר שאת ובית' מי שאוחז במידה זו מראה אהבתו אל ה
כי מדרך אוהב את המלך להתאמץ ולהשתדל בכל , עז

 האפשר להכניס בני אדם תחת עול מלכותו ולהרבות לו
 עבדים

‰ Ï‡ Â˙·‰‡ ‰‡¯Ó ÂÊ ‰„ÈÓ· ÊÁÂ‡‰Â 'ÊÚ ¯˙È·Â ˙‡˘ ¯˙È·, ÏÎ· Ï„˙˘‰ÏÂ ıÓ‡˙‰Ï ÍÏÓ‰ ˙‡ ·‰Â‡ Í¯„Ó ÈÎ

Â˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ ˙Á˙ Ì„‡ È· ÒÈÎ‰Ï ¯˘Ù‡‰3 ,ÍÏÓ‰ „ÈÎ ÌÈ„·Ú ÂÏ ˙Â·¯‰ÏÂ ,ÂÚ‡‡ ‰ÎÊ ÈÎ ÔÚÈ"‰ ‰ÂÈˆ Ì¯Ë ÂÊ ‰„ÈÓÏ ‰ '

ÈÏÚ ,'˙ÂˆÂÁ ÏÎ ˘‡¯· „ÓÚ Â˙Ú„ÓÂ ÂÏÎ˘Ó ˜¯ ,‰ Ì˘· ‡¯˜Â ˙ÂÁ·ÊÓ ‰· ,'‰·¯‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙ „ÈÓÚ‰ , ¯˘‡ ˘Ù‰ ˙‡

Ô¯Á· ‰˘Ú ,˙È ÍÏÓ‰ Ï˘ Â·‰Â‡ ‡¯˜‰Ï ˙Â‡È ÂÏ ÔÎÏ"˘ ,È·‰Â‡ Ì‰¯·‡ Ú¯Ê ,‰ ÂÏ ·È˘‰ Â˘Ù ÏÂÓ‚ÎÂ ' Â˙·‰‡ ÛÏÁÂ

‰ Ï‡ 'È‰ '‰ ˙·‰‡ 'ÂÈÏ‡ ,˙È ÂÚÈ„Â‰˘ Â‰ÊÂ" ÂÈ˙Ú„È ÈÎ Â¯Ó‡· ˘]ÂÈ˙·‰‡ [ ÂÈ¯Á‡ Â˙È· ˙‡Â ÂÈ· ˙‡ ‰ÂˆÈ ¯˘‡ ÔÚÓÏ

‰ Í¯„ Â¯Ó˘Â': 

 

 )ה בגליון הבא"המשך אי( 

                                                           
רהם כי כל שכר העולם הבא אינו נחשב אצל אב, כתב) ט"פרשת נצבים וילך דף שמ(ובדרשות חתם סופר  )3

ומה , כי יפה שעה אחת בתורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, אבינו עליו השלום וכיוצא
אך כל תענוגו ושכרו האמיתי על עבודתו את השם , מי ביקש שכר, פייסו הקדוש ברוך הוא שכרך הרבה מאוד

בודה ויעמוד תחתיו ללמוד ושיעמוד פרי בטנו תחתיו והוא יגדלהו לתורה וע, יתברך שיזכה ללמד אחרים
 .ג"דף כ, ועיין עוד שם בדרשות לשבת תשובה. וללמד


