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 ו" תשכאדר חיגליון , 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 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

הוא מדריך ומורה דרך חד שארגון מיו
 כבוד שמים למזכי הרבים להרבות

כל מי שמרחם על המסכן ומחזיר לו נפשו מחשיב לו 
 ה כאילו ברא אותו"הקב

‰ÂÊ·Â"Ù ˜ 'Ó˘ Û„ Ï‰˜ÈÂ"‰Ú ‚"‰ Ù"ÊÂ Ï"Ï:  Ô‡Ó ÈÊÁ ‡˙
ÈÏ ·È˙‡Â ‡ÎÒÓÏ ÒÈÈÁ„ 'È˘Ù 'כאילו הוא ' ה סליק עלי"קב

' ÚÂ "ÈÈÁ ‰Â‰„ Ì‰¯·‡ „ÈÏÚ ˜ÈÏÒ ‡ÓÏÚ È· ÏÎÏ Ò',ברא לנפשי
·Â˜"Î„ ÂÏ ‡¯· ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î ‰ 'Â‚Â ˘Ù‰ ˙‡Â. 

 אלקנה זכה לבן כשמואל מפני שזיכה את הרבים
‡ Ï‡ÂÓ˘ ¯ÙÒ· ,'‡ ,'Î 'ÂÎ „Á‡ ˘È‡ È‰ÈÂ 'Â‚ ‰˜Ï‡ ÂÓ˘Â ,'

‚ ˜ÂÒÙ ' ÁÂ·ÊÏÂ ˙ÂÁ˙˘‰Ï ‰ÓÈÓÈ ÌÈÓÈÓ Â¯ÈÚÓ ‡Â‰‰ ˘È‡‰ ‰ÏÚÂ
‰Ï 'Â‚'. 

È‰ ‰˜Ï‡ 'ÚÙ ‰Ú·¯‡ ‰ÏÈ˘Ï ‰ÏÂÚ‰˘· ÌÈÓ , ÔÓ ‰˘Ï˘
‰¯Â˙‰ ,‰·„· ÂÈÏÚ Ï·˜˘ ˙Á‡Â ,‡˘ 'ÂÎ ‰ÏÚÂ ']‡Â ' ‰Ê ÔÈÚ·

)Î Ì˘"‡ (ÌÈÏ‚¯ ˘Ï˘ ÔÓ ıÂÁ ÚÓ˘Ó„ Â¯„ ˙‡Â ÌÈÓÈ‰ Á·Ê ˙‡ ,
·˜ÚÈ ˙ÂÚÂ˘È [ ÂÈ˙ÂÈÁ‡Â ÂÈÁ‡Â Â˙È· È·Â Â·Â Â˙˘‡Â ‰˜Ï‡ ‰ÏÚ

ÂÓÚ ÔÈÏÂÚ ÂÈ‰ ÂÈ·Â¯˜ ÏÎÂ , ÔÓ ‰„Â·Ú Í¯„ Â„ÓÏ Ì‰Ï ¯Ó‡Â
‰ ÔÓÂ ÌÈÚÎ‰ÂÎÚ"ÚÏ ‰„Â·Ú Í¯„ Â˘Ú˘ Ì" ÈÙ ÏÚ Û‡ Ì‰Ï˘ Ê
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˜ ˜È¯Â Ï·‰ Ì‰˘" ˙ÂÏÚÏÂ ‰„Â·Ú Í¯„ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì˙‡˘ Â
‰ ˙È¯· ÔÂ¯‡ ÈÙÏ 'ÈÓ˘ ÍÈ¯· ÌÈÈ˜Â ÈÁ Ï‡ ‡Â‰˘ ' ÈÓÏÚÏÂ ÌÏÚÏ

‡ÈÓÏÚ , ÔÈÏ ÂÈ‰ Í¯„· ÂÓÚ ÌÈÏÂÚ˘ÎÂ ÂÓÚ ÌÏÂÎ ÂÏÚÈ˘ Ì‰Ï ¯Ó‡
¯ÈÚ Ï˘ ‰·ÂÁ¯· , ÔÎ˘ „·Ï ÌÈ˘‰Â „·Ï ÌÈ˘‡‰ ÔÈˆ·˜˙Ó ÂÈ‰Â

È‰ ˘È‡‰ '˘È‡‰ ÌÚ ¯·„Ó ,ÔË˜‰ ÌÚ ÏÂ„‚Â ‰˘‡‰ ÌÚ ‰˘‡‰Â ,
 ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÂÎÏ˙ ÔÎÈ‰Ï Ì‰Ï ÔÈÏ‡Â˘ ÂÈ‰Â ˙˘‚¯Ó ‰È„Ó‰ ‰˙È‰Â
 ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓÂ ‰¯Â˙ ‡ˆ˙ Ì˘Ó˘ ‰ÏÈ˘·˘ ÌÈ˜Ï‡‰ ˙È·Ï Ì‰Ï

„ÁÈ· ÍÏÂ ÂÓÚ Â‡·˙ ‡Ï ‰ÓÏ Ì˙‡Â , ˙Â¯‚˘Ó Ì‰ÈÈÚ „ÈÓ
ÓÂ‡Â ˙ÂÚÓ„ÌÎÓÚ ‰ÏÚ Ì‰Ï ÌÈ¯ , „Ú ÌÚÙ‰ „ÂÚ Ì‰Ï ¯Ó‡ ÔÎÂ

ÂÓÚ ÂÏÚ˘. 
ÌÈ˙· ‰˘ÓÁ ‰‡·‰ ‰˘Ï , ‰¯˘Ú ÂÓÚ ÂÏÚ ˙¯Á‡‰ ‰˘ÏÂ

ÌÈ˙· , ÂÓÎ ÂÓÚ ÔÈÏÂÚ ÂÈ‰Â ˙ÂÏÚÏ ÌÏÂÎ Â˘È‚¯‰ ˙¯Á‡‰ ‰˘ÏÂ
ÌÈ˙· ÌÈ˘˘ ,È‰˘ Í¯„·Â '˙¯Á‡‰ ‰˘Ï ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ÂÊ ‰˘ ‰ÏÂÚ ,

È‰Â ÔÈÏÂÚ Ï‡¯˘È ÏÎ ÂÈ‰˘ „Ú ' ÏÎ ˙‡ ÚÈ¯ÎÓ ‰˜Ï‡ ÛÎÏ Ï‡¯˘È
˙ÂÎÊ ,Â„È ÏÚ ÌÈ·¯ ÂÎÊÂ ˙ÂˆÓ· Ì˙Â‡ ÍÈÁÂ. 

·˜‰"‡ ˙ÂÈÏÎÂ ˙Â·Ï ÔÁÂ· ‡Â‰˘ ‰" ‰˜Ï‡Ï Ï ˙‡ ˙Ú¯Î‰ ‰˙‡
 È‡ Í„È ÏÚ ÌÈ·¯‰ ÂÎÊÂ ˙ÂˆÓ· Ì˙Â‡ ˙ÎÁÂ ˙ÂÎÊ ÛÎÏ Ï‡¯˘È
 Ì˙Â‡ ÍÁÈÂ ˙ÂÎÊ ÛÎÏ Ï‡¯˘È ÏÎ ˙‡ ÚÈ¯ÎÈ˘ Ô· ÍÓÓ ‡ÈˆÂ‡

Â„È ÏÚ ÌÈ·¯ ÂÎÊÈÂ ˙ÂˆÓ· ,˜Ï‡ ‰˘ÚÓ ¯Î˘· ˙„ÓÏ ‡‰ ‰
Ï‡ÂÓ˘. 

 )'פרק ח, א רבא"תנא דב (

   

 )ה בגליון הבא"המשך אי(


