בס"ד

יהודים יקרים !

זיכוי הרבים זאת מצווה גדולה לאין שעור,מעלה נשגבת שלא כל אחד זוכה לה.בדרך כלל האדם מרוכז בעצמו ודואג רק
לצרכיו אך מי שחושב גם על אחרים וזוכה לזכות אותם,ממש חבל על הזמן
כל מי שמכוון בני אדם אל הדרך הטובה ,ומקרב את הרשעים לעבודת האל ,זכיותיו נכפלות ע"י זכיותיהם שעושים בכל
הימים ובכל הזמנים ! כל זכיותיהם נזקפות גם לזכותו
מי שדואג וחושב רק על עצמו – זוקפים לזכותו רק את מעשיו ומצוותיו,אך מי שמזכה את הרבים נזקפים לזכותו כל המעשים
והמצוות שיעשו בגינו.שכרו רב מאוד,ורבה אהבת הקב"ה אליו ולהלן פירוט :
-

אין חטא בא על ידו ונלחמים עליו מן השמיים להצילו.ה' לא יעזבנו לחטוא
זכות הרבים תלויה בו וכל מה שזיכה אחרים נזקף לזכותו בחייו ובמותו,זוכה לסיעתא דשמיא בחומריות וברוחניות
אי אפשר לשלם לו שכרו בעולם הזה בגלל שכרו העצום,כל בעלי הדין לא יוכלו לדון אותו בעולם הזה ובבא
זוכה לשמירת שבת,אריכות ימים,בנים גדולים בתורה.ניצול מבית האסורים
גורם שיתעלה כבוד האל ועושה נחת רוח לפני קונו,חביב בעיני ה' יותר מכל באי עולם
גומל חסד עם יהודים אחרים ומצילם מגהנום ושאול תחתית וכל המקיים נפש אחת מישראל,כאילו קיים עולם מלא
זוכה לדעת כל מה שאפשר לאדם לדעת ולהשיג,תלמודו מתקיים בידו,רואה השגחה פרטית נגלית וניסים
הלומד תורה ובכוונתו לזכות גם אחרים ולא רק את עצמו,מספיקין בידו לעשות זאת
בזכותו באה לעולם ברכה,נחת רוח,אהבה.ממתיק דינים ומרבה שלום,ממעיט פחד ומחלוקת
הופך יהודי אחר מחייב לזכאי וזה אומר שכאילו ברא אותו מחדש,מונע קטרוג על ישראל
נעשה שותף לבורא עולם במעשה בראשית,נותנים לו כח שיקשור את עצמו לקב"ה
בכך שמדבר אל לב נפשות מישראל ומחזקם בדברי תורה,גורם שמחה גדולה למעלה
על ידי זה נתחזק בעצמו ותועלת רבה תהיה לו וזה שמזכה את הזולת גדול יותר ממה שעושה בעצמו
סופו שינצל מתחבולות היצר הרע וממוקשיו,נפתחים לפניו שערי אורה,רואה נפלאות בתורה,פותחים ליבו שיבין יותר
מי שמוכיח ומעורר את הבריות,העולם נידון בזכותו לכף זכות
הקדושה מתגברת והסטרא אחרא נחלש,זוכה להשיג אורות מקיפים עליונים מאוד שהם עיקר תענוג ושעשוע עולם הבא
מקבל שכר בלי גבול,אין סופי כנגד כולם.הקב"ה נותן לו חכמה,בינה,השכל ודעת ושם חלקו עם אברהם יצחק ויעקב
אפילו אם לא הצליח ואין שומעים לו,עצם ההשתדלות שעשה תעמוד לו ויקבל שכר
כלוקח עצמות יבשות ונופח בהם נשמת חיים
בעולם הנשמות כרוז יוצא וקורא  :העידו עדות,מי שהוא עושה נפשות ומזכה את הרשעים,ושני מלאכים מאלו המשגיחים
על העולם אומרים  :אנו עדים על פלוני בן פלוני,זה הוא שעושה נפשות למטה,נפשות הרשעים שהיו בצד האחר
שכרו שמור לו לעולם הבא ויאכל פירותיו גם בעולם הזה
לאחר מותו מוליכים את נשמתו במקומות נכבדים ביותר בעולמות העליונים שלהם זוכה רק מזכה הרבים

לזאת ישים האדם אל ליבו לעורר את הרבים להתבוננות במציאות הבורא [אמונה],אהבת ה',יראת החטא,לימוד
המוסר,שמירת המצוות וכדומה,וכך בעצם מדריך בני אדם ונקרא "מדריך שבים" ואז יבינו גודל הכישלון והטעות
שהם חיים בה וירצו להשתנות תוך כדי הבנה שיש מחויבות לעשות רצון האל,לכבדו וללכת בדרכיו
דף זה מבוסס על הספר "כפי תהיה"/יהודה הללי,להשיג בטלפון [ 02-5868510ליקוט מדברי רבותינו הקדושים]
ספר זה הוא אסופה של חומר בנושאים הכי חשובים למי שרוצה לקרב יהודים לדרך התורה  :זיכוי הרבים,החיוב
שבקרוב רחוקים,על היכולים להוכיח ושותקים,עצות לעוסקים בקירוב,אופני הגישה למחזירים בתשובה ...

"מלכות דוד"

החנות הזולה בארץ לזיכוי הרבים,נמצאת ברחוב השומר ,74בני ברק
פתוחה כל יום חוץ מיום שישי בין השעות ,15:00 -22:00 :טלפון 03-6746697/6781986
חוברות,קונטרסים,ספרים,דיסקים,קלטות,מדבקות ולמינציות החל מ  ₪ 1-עד  ₪ 10בלבד
בואו ותצילו נשמות טועות,תקרבו יהודים לחיי קדושה ותראו לעם ישראל את הדרך הנכונה

יקי ָה ַר ִּבים,כַ כוֹכָ ִּבים,לְ עוֹלָ ם וָ עֶ ד" – דניאל/יב/ג
"ּומַ ְצ ִּד ֵ
מוקדש לע"נ ניצה בת חנינה,עפרה בת שושנה,סלים בן נעימה,נעים בן חביבה,דניאל בת יעל ז"ל  -ת.נ.צ.ב.ה
להשיג ב052-2997740 -

