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  וועד להצלת הדת

   לקיום היהדותמזכי הרבים העולמיחברה 

  הצלת הדתארגון מוקדש ל
  ט"מתשתשרי חודש 

קורא קול  
 רגל לפשיטת בתור העשירים עומדים מדוע

)11 טשעפטער - 11 סעיף(  
  המליונרים על שאלות

  :הראשונה השאלה
 מליונים  להצלת  עזרה  בבקשת  םאליכ  והתחנן  זעק  א"שליט  מהאלמין  כשהרב  הייתם  היכן

' הי אחד דולר עם, אלו יהודים הצלת למען מכתבים ממאה למעלה אליכם כתב הוא, יהודים
 אין  מהאלמין  הרב  כי  היטב  ידעתם.  כלל  לזה  לב  שמתם  ולא,  אחד  יהודי  להציל  אפשר
 לעזור  ובחובתכם  באפשרותכם  כיצד  תוכנית  לפניכם  פרש  הוא,  זה  מממון  להנות  בכוונתו

 שיהודים  כך  על  כלל  נוקף  לא  ומצפונכם  היהודית  הנקודה  בכם  אין  כאילו,  פגע  ולא  נגע  אול
  .עונה ואין קול ואין הישר מדרך סוטים רבים

  ???רגל לפשיטת בתור עומדים שאתם הוא חידוש האם
  :השניה השאלה

 יהודים  1000  נישאים  שבוע  כל!  'הצילו  'צועק  מהאלמין  שהרב  בעתון  ראיתם  לא  האם
 יהודים  להציל  לעזור  הכסף  את  לכם  נתן  יתברך  והשם,  נכריות  נשים  עם  תערובת  ינישוא
  !כלל לכם נגע לא והדבר, אלה
 איש  וכשלו  "הפסוק  על.  "לכם  שיש  הערבות  אחריות  על  אתכם  הזהיר  מהאלמין  הרב
, בזה  זה  ערבים  ישראל  שכל  לברכה  זכרונם  חכמינו  כך  על  דורשים,  אחיו  בעון  איש"  באחיו
 על  יהודי  כל  מחוייב  מהראשונים  חלק  ולפי,  היהודים  מיליון  17  על  בערבות  חייב  יהודי  וכל



ב 

 מיליון  17  ערב  יהודי  כל  ולכן,  יהודים  מיליון  17  על  ערב  יהודי  שכל  דהיינו,  דערבות  ערבות
 :דהיינו מיליון 17 פעמים

   טריליאן .289.000.000.000.000
 גיהנם  מין  איזה  וחשוב  צא.  הזה  זמןב  שנוהגים  המצות  כל  על  ערב  אחד  שכל  לשכוח  ואסור
 של  ראש  אם  רק  זאת  לחשב  אפשר  אי,  עושה  אחד  שכל  העבירות  כל  על,  אליכם  מחכה
  .בזה להתעניין אפילו טרחתם לא ואתם, מחשב
 דם  ועל  זרעו  ודם  דמו  על  שחייבים',  חיים  חפץ'ה  כדברי,  העבירות  כל  על  חייבים  באם

 ועל  בנינו  על  ועלינו  אבותינו  על  'בתפלה  שאומרים  כפי,  הדורות  כל  סוף  עד  זרעיותיו
, זמנו  לפני  נפטר  כך  ידי  ועל  שבת  חילול  על  עבר  אחד  אם  דהיינו.  'דורות  כל  ועל  דורותינו

 מיהודי  לצאת  מסוגלים  שהיו  הדורות  כל  את  מחשבים,  מחית  ולא  למחות  באפשרותך'  והי
 מאה  ולאחר  לחשבונך  ףנזק  הכל  מחית  שלא  זה  ובגלל,  מקיימים  שהיו  המצות  וכל,  זה

 בעולם  טובים  חיים  חי  אתה  אם  אף,  אלו  עבירות  כל  על  וחשבון  דין  לתת  תצטרך  ועשרים
  .כזה מר חשבון ועשרים מאה לאחר כשמחכה, אלו טובים לחיים ואבוי אוי אבל, הזה

 ערבים  כולנו  העבירות  על  שאם  נמצא.  פורעניות  ממדת  טובה  מדה  מרובה:  אומרת  הגמרא
 עד  שכר  מקבל  שהוא,  במצוה  שני  יהודי  מזכה  אחד  כשיהודי  במצוות  שכן  כל  ,שהסברנו  כפי
 לעזור  אפשר  אולי  בטלפון  להתקשר  דעתכם  על  עלה  לא  זה  כל  ולאחר,  הדורות  כל  סוף

  .אלו מצוות בכל ולזכות אלו עבירות מכל עצמכם את וגם אלו יהודים להציל
  ???רגל לפשיטת בתור עומדים שאתם הוא חידוש האם

  :השלישית השאלה
 לנשים  נישאים  יהודים  6,  שבוע  כל  נכריות  לנשים  הנישאים  היהודים  1000  כי  לכם  דעו

 1000'  טוב  מזל  'לכם  ומגיע,  ונכדיכם  בניכם  הם  אלו  כל,  ביממה  שעות  24,  שעה  כל  נכריות
  .לענות צורך מרגישים אינכם ועדיין, שבוע כל פעם

  ???רגל לפשיטת בתור עומדים שאתם הוא חידוש האם
 לא  זהו,  אצלכם  פקדון  ורק  אך  הוא  לכם  נתן  יתברך  שהשם  שהכסף  יודעים  אינכם  האם
 וכאן?  האפשר  ככל  רבות  מצות  אתם  לעשות  הזכות  את  ורק  אך  קיבלתם,  שלכם  הכסף
  .כלל אליכם נוגע הדבר אין כאלו, בקרירות מתהלכים ואתם נפש בפיקוח מדובר

  ???רגל לפשיטת בתור עומדים שאתם הוא חידוש האם
  רובין שמואל הרב

  חלקים' ב" רבנים של עדותן "ספר מחסר בעל

   לקיום היהדותעולמיה חברה מזכי הרבים וועד


