ב"ה ,גליון א' תשרי תשכ"ה

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
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וועד העולמי לזכות את הרבים
ארגון מיוחד שהוא מדריך ומורה
דרך למזכי הרבים להרבות
כבוד שמים
תוכן הגליונות ומהותו:

1
2
3
4
5
6
7

גודל החובה על כל אחד ואחד מישראל לזכות הרבים ולאהב את
השי"ת על הבריות כדרכי אבותינו הקדושים זי"ע.
חובת האדם להקדיש מזמנו למען זיכוי הרבים ,גודל תשלום התמורה
בזמן על זה ,ושאר זכויות.
מעלת מזכה הרבים על ידי חיבור ספרים בהדרכת העם בתורה
ובהלכה.
המעלות הנשגבות שזוכים על ידי השפעה על הזולת בהשבה לב בנים
לאביהם שבשמים.
השכר הגדול שזוכים על ידי כך בזה ,וביותר בבא.
המדריגות הגדולות והנפלאות שמגיע אליהם המזכה הרבים כהלכה.
דרכי פרנסי ומנהיגי הציבור בהנהגת הציבור איך יהיו ,שכרם ועונשם.

ליקוט גדול ונפלא מאוד מש"ס בבלי וירושלמי,
תו"כ ,ספרי ספרא ,מדרשים ,ילקוט וזוה"ק,
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ראשונים ואחרונים ,רמב"ם ,שו"ע ופוסקים,
וספרי שו"ת ,מפרשי התורה ,ספרי יראים ומוסר
חסידות ועוד.
גליונות האלו אשר כבושם הזה עדיין לא נראה,
מאיר עינים ,ומעט מן האור ידחה הרבה מן
החושך אשר יכסה ארץ ,ובעזהי"ת יעורר את
לבות בני ישראל מתרדמתם ,ויביא תועלת רבה
לעם ישראל ,יען כי רבתה בה ההזנחה ,ובוודאי
שהמעיין בגליונות אלו לבו יתעורר להתחזק
ולהתאמץ ביתר שאת וביתר עז ,לעורר את
הזולת לתשובה ,ולבבו יבין ושב ורפא לו ,ויפעל
בכל כוחו ואונו לזכות את הרבים.
העולם לא זכה עדיין לאור גדול כזה
ליקוט גדול המקיף כל עניני זיכוי הרבים ערכה וגודל
תועלתה ,דברי התעוררות בוערים כלפיד אש  -לאדמורי"ם,
רבנים ,דיינים ,ראשי ישיבות ,מגידים ,דרשנים ,נשיאי
מוסדות ,מנהלים ,מלמדים ,ולכל יהודי ויהודי  -חובתן
ואחריותן כלפי הציבור וכלל ישראל ואלפי אלפים ורבבות
רבבות זכיות שביכלתן לרכוש בקלות מידי יום ביומו.
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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