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  וועד המרכזי העולמי לקיום היהדות
  ו"ר משה רייכמאן ני"מכתב למוהר

  ד"בס
  אל  כבוד  ידידי  היקר  הנגיד  הנכבד  המפורסם  בכל  אפסים  במעשי ל  טוב  סלה  וכםהחיים  והשלו
  .ו" נימשה רייכמאןר "ת מוהר"ר כש"מ בתוי"הטוב והמטיב לאחרים המו, צדקה וחסד שלו
ב  על  כך  הגמרא  שילדי  ישראל  ערבים  אחד  לשני  ועבור  כל כתו"  וכשלו  איש  באחיו"נאמר  בתורה  

עוד  כתוב  בגמרא  שעיקר  הערבות  נאמר  בענין .  כך  הוא  ברוחניות  וכך  הוא  בגשמיות,  הכלל  כולו
הן  על  היחיד  והוא  הדין  אם ,  שכל  יהודי  נושא  באחריות  על  כך  שיכול  למחות  ואינו  מוחה,  התוכחה

אזי  כל  האחריות ,  ובאם  אינו  עושה  כך,    מחוייב  בכךיכול  למחות  או  לפעול  אצל  כלל  ישראל  הוא
יכול  לפעול '  והאשמה  מוטלת  עליו  כאילו  הוא  עשה  את  העבירות  שהיה  באפשרותו  למנוע  או  שהי

, ילקוט  שופטים  סח,  מח-יורה  דעה  שלד,  חנוך  מצוה  רלט,  :ט"קי,  .שבת  נד  (שיעשו  כמצות  התורה
אבות :  י  סוטה  מא"רש,    דרבי  עקיבא  אאותיות,  מדרש  תנחומא  חקת,  מדרש  תנחומא  משפטים

ועיין  באריכות ,  דף  יג,  וספר  יד  ימין  חלק  ב,  ז"דף  קנ',  מערכי  לב  דרוש  אות  ע,  ט"דרבי  נתן  פרק  כ
עיין  בזוהר .  ובענין  שכר  המוכיח,  )ק  אורח  חיים  סימן  שג  והלאה"ם  שי"בספר  שאלות  ותשובות  מהר

ויקרא ,  .תמיד  כח,  י  אבוהב"  בשם  מהרראשית  חכמה  שער  הקדושה  פרק  יב,  :כט,  הקדוש  חלק  א
, חומת  אנך  פרשת  נח,  אבות  דרבי  נתן  פרק  כט,  ילקוט  רות  על  הכתוב  וימת  אבימלך,  רבה  כה

  .'כו' כו:) סנהדרין קא
  !!!בבקשה גדולה לטובת הכלל, א" שליטמשה רייכמאן' ר, הנני פונה אליכם

ולכל  אחד  ואחד  בלי ,  החסדמוסדות  התורה  ו,  כבודו  ידוע  כאחד  שנושא  עליו  את  עול  הכלל
, השם  יתברך  נתן  לכבודו  פקדון,  עשיר  במצוות  וזכיתם  מן  השמים  לעזור  לכלל  ישראל;  שיעור

על  כן  הנני  פונה  אליכם  בבקשה  גדולה  של  הצלת  נפשות ,  וכבודו  מבין  איך  להשתמש  בפקדון  זה
  .ובלי שום ספק בכוחכם להוציא זאת מן הכח אל הפועל, ישראל

  מיליון  יהודי 7,  ה  ממאה  מתנדבים  שעובדים  זה  שנים  להציל  את  כלל  ישראליש  לנו  למעל)  1
העבודה  מתבצעת  שנה  בשנה  תמידים .  אמריקה  וכן  גם  יהודי  ארץ  ישראל  ובכל  העולם  כולו

החובות ,  אבל  האפשרויות  מוגבלות,  כבר  פעלנו  בעזרת  השם  יתברך  גדולות  ונצונות.  כסדרם
  .ךתופחים מיום ליום ואין בכוחנו להמשי

אבל  העזרה  שקבלנו  קטנה  לעומת  ההוצאות ,  ניסינו  לעשות  משהו  בין  אחינו  בני  ישראל
  .המרובות הרובצים עלינו בהווה ומה שעלינו לעשות בעתיד כדי להציל מספר נפשות כמה שאפשר

וזאת  למודעי  שאין  בכוונתנו  חלילה  בבקשת  עזרה  כספית ,  פונים  אנו  אל  כבודו  בבקשת  עזרה
כוונתנו  כולו  לשם .  לא  ניקח  מכבודו  פרוטה  אחת!  לא,    שנוכל  להמשיך  לעבודבשביל  עצמנו  כדי

אלא  שכל  החשבונות  של  ההוצאה ,  לא  צריך  ואין  בכוונתנו  שיגיע  פרוטה  אחת  אלינו  ישירות.  שמים
, כריכה,  וכבודו  ישלם  עבור  ההדפסה,  וההכנסה    של  הפצת  תורה  ויהדות  יגיעו  ישירות  אל  כבודו

מחשבים  לשלוח  את  כל  הספרים  המיועדים  להחזיר  בתשובה  את  כלל חברות  ,  הוצאות  דואר
  .ישראל

בטוחים  אנו  בעזרת  השם  יתברך  שביכולתנו  להחזיר  בתשובה  חלק  נכבד  מכלל  ישראל !  זכרו)  2
ומחוייבים  אנו  לפעול  בזה  על  פי  התורה  כפי  שכותב ,  יש  בידינו  די  הוכחות  על  כך.  ממליוני  יהודים

  .'וכזה כתבו גם כל גדולי ישראל באריכות וכו" ראלנדחי יש"החפץ חיים בספרו 
כי  בעזרת  השם  יתברך  הדפסתי  ספרים  והוצאתי  לאור ,  ה  אני  לא  חי  באשליות  ודמיונות"ב)  3

לאחר .  ואלפי  המכתבים  שקבלנו  יוכיחו,  והפצתי  אותם  בחנם  בכל  העולם  כולו,  מליון  וחצי  עותקים
המקיפים ,    מיני  ספרים  לזכות  הרבים350-  ל  שנה  הוצאנו  לאור  קרוב18עבודה  קשה  ומפרכת  של  

  שנה  אתם  יכולים  לפעול  עשר 18שכל  עבודתי  שעבדתי  במשך  ,  ההבדל  הוא.  את  יסודות  הדת



ב 

, ו"ומכם  יתבעו  באם  לא  תעשו  זאת  ח,  כי  השם  יתברך  נתן  בידכם  היכולת,  פעמים  ככה  ביום  אחד
שוחח  על  כל  הענין  בפרטיות ול,  באמת  הייתי  צריך  לנסוע  לכבודו.  ויש  קונה  עולמו  בשעה  אחת

אלא  היות  שכבודו  על  פי  רוב  לא  נמצא  בביתו ,  בכובד  ראש  ובאחריות  כפי  שדורש  ענין  גדול  כזה
כתבתי  כבר  בעבר  הרבה  מכתבים  וכנראה  שלא ,  על  כן  הנני  כותב  מכתב  זה,  וקשה  להגיע  אליו
 120ו  ממני  לאחר  על  כן  באתי  לידי  החלטה  להסיר  מעלי  את  האחריות  שיתבע.  הגיעו  לידי  כבודו

ובאם ,    מיליון  יהודי  אמריקה  ומהעולם  כולו  ולא  עשיתי  זאת7-שנה  שיכלתי  להציל  רבים  מתוך  ה
ישיבו  לי  מן ?  והנני  עוסק  כל  ימי  לזכות  הרבים?  הרי  אין  לי  אפילו  פרנסה?  אשאל  איך  ובמה

י מדוע  לא  דפקת  בדלתות  העשירים  שקיבלו  את  ממונם  מן  השמים  בתורת  פקדון  כד,  השמים
  .להפיץ תורה ויהדות

  .הם חושבים שהכסף שייך להם, העשירים אינם משוכנעים בכך, אשיב
ואינם  מאמינים  אפילו  כשאחד  אומר ,  כי  מורגלים  הם  לכל  מיני  שקרנים,  וגם  שאינם  מאמינים

  .ואינם מטריחים עצמם לבדוק את האמת, אמת
  של  צדקה  וחסד  בדוגמת האם  ניסית  אצל  העשירים  בעלי  לב  טוב  וחוש  מפותח,  ישאלו  אותי

  ?רייכמאן
 .כן, אענה

כידוע  לך  שהעשירים  עסוקים  מאד  וכשמזכירים  להם ?  האם  עשית  ככל  שביכלתך,  ישאלו  אותי
  !פעם או פעמיים עדיין אינם זוכרים

החלטתי  לשלוח  כמה  מכתבים  בכדי  להסיר  ממני  את  האחריות  הגדולה  הזאת  הרובצת ,  אי  לכך
  !!!ואני את נפשי הצלתי, כל והשומע ישמע ועליו תבוא ברכת טובכל זמן שלא ניסיתי את ה, עלי

  מכתבים  כפי  החיוב  של  תוכחה  על  פי 101על  כן  החלטתי  לשלוח  אליכם  בעזרת  השם  יתברך  
להראותם  לפני  בית  דין  של  מעלה ,    שנה120ואקח  אתי  את  כל  המכתבים  האלה  לאחר  ,  תורה

בכדי  להציל  את  שבע ,  שפעלתי  כסדר  לעורר  את  כבודו  ברחמים  ובתחנונים  בכל  לשון  של  בקשה
  .מי שיעזור בידי ולכן לא עשיתי יותר ממה שעשיתי' מליון היהודים ולא הי

קראתי "וגם  בספר  "  (מן  המיצר"אספר  לכבודו  מעשה  נורא  שנדפס  בספר  
ע "מיכאל  בער  ווייסמאנדעל  זי'  צ  מורנו  הרב  ר"שהגה,  )64דף  "  ואין  עונה

  יהודים  מטשכוסלובקיה 50.000עשה  בעת  מלחמת  העולם  השניה  להציל  
לבל  ישלחו  אותם  לתאי ,  )לחו  אז  לדאבוננו  שכבר  נש40.000חוץ  מעוד  (

הוא  השיג $  25,000,  כדי  להצילם$  50,000-הגזים  רחמנא  ליצלן  והיה  צורך  ב
בעצמו  על  ידי  עבודה  קשה  ומפרכת  זמן  רב  והעביר  את  הכספים  לראש 

בכדי  לעצור  את )  על  ידי  השליח  של  ראש  הנאצים(הנאצים  בטשכוסלובקיה  
טוח  היה  שיעלה  בידו  להשיג  את  שאר  הכסף וב,  משלוחי  היהודים  לתאי  הגזים

למעשה .    שבועות7שהיה  אמור  להגיע  לידי  הנאצים  עד  $  25,000של  עוד  
ולא ,  הוא  עבד  יומם  ולילה  בעזרתם  של  עוד  כמה  יהודים  בעלי  מסירות  נפש

  .ובינתיים דחה את הרשעים בתירוצים שונים, עלה בידו להשיג את הסכום
, ל  לאחר  שלושת  החדשים  את  הכסף"צמיכאל  בער  ז'  לפועל  לא  השיג  ר

והנאצי ,  )שהיו  אמורים  לעזור  ליהודי  אירופה(ץ  ימאף  ארגון  באמריקה  ובשווי
ימח  שמו  אמר  בפעם  האחרונה  כי  יחכה  רק  עד  יום  כיפור  ובאם  לא  מקבל  את 

  היהודים  הנותרים 50,000את  ,  רחמנא  ליצלן,  הכספים  עד  אז  הוא  שולח
  .לתאי הגזים
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ר  היהודים  עשה  את  אשר  הבטיח  ושלח  משלוח  של  שלושת  אלפי  יהודים ערב  יום  כיפור  צור
שלח  מיד  בליל  יום ,  מיכאל  בער  את  המצב  הנורא  וכסף  עדיין  אין'  צ  ר"כשראה  הגה,  לפולין
אחד  הרבנים  היה  הרבי ,  שלושה  טלגרמות  לשלושה  רבנים  חשובים)  בזמן  של  כל  נדרי(כיפור  

, שהוא  מוכרח  מיד  את  הכסף)  ת  הדואר  בענין  זהיתכן  שעד  אז  לא  נתנו  לו  א(ל  "מסאטמאר  זצ
כי  זה  פיקוח  נפשות  של  עשרות  אלפי  יהודים  שמצפה  להם  יסורים  נוראים  ולאחר  מכן  המוות 

בשמו  של  הרב ,  "על  דעת  המקום  ועל  דעת  הקהל"המכתב  נפתח  במילים  .  רחמנא  ליצלן
וב  שלהם  לעזור מנייטרא  הוא  מזמין  אותם  למחרת  ביום  הקדוש  לבית  דין  הגדול  בגלל  החי

ליהודי  סלובקיא  שעומדים  להישלח  לתאי  הגנזים  חס  ושלום  ובגלל  הכסף  שאינו  נשלח  אי 
ל  שלח  מיד  ביום  הקדוש  את  הכסף  וזה "הרבי  מסטמר  זצ.  והכל  על  אחריותם,  אפשר  להצילם

 3000אבל  זה  כבר  בא  מאוחר  מדי  כי  המשלוח  האחרון  עם  ,  הגיע  יום  אחד  לאחר  יום  הכפורים
והרשע  לא  רצה .    הם  כבר  היו  בדרכם  לתאי  הגזים  באושוויץ  לא  עלינו  רחמנא  ליצלןיהודים  כי

הוא  אמר  כי  סובבתם  אותי  בכל  מיני ,  להחזירם,  לאחר  כל  הבקשות  והבכיות,  בשום  אופן
מעתה  ואילך  אם  תעמדו  בהבטחתכם  טוב  ואם  לאו  גם  אני  לא ,  תירוצים  שקריים  וליצנות

  .עד כאן הסיפור. אעמוד בהבטחתי
תובעים  מן  השמים  משנינו  ביחד  שאנחנו  חייבים  להציל  את  מליוני ,  א"  היקר  שליטמשה  'ר

באם .  ושנינו  יחדיו  בכוחנו  לפעול  בעזרת  השם  יתברך'  אירופה  וארץ  ישראל  כו,  היהודים  באמריקה
ובאם  חס  וחלילה  לא  נעשה  זאת  אזי  יבואו  בטענות  לשנינו  בלבד ,  נעשה  זאת  אשרינו  שזכינו  לכך

אני  עם  הצוות  שלי  שמוכן  לעבוד  כולו  לשם  שמים  בלי ,  כי  רק  אנו  יכולים  לפעול  זאת,  דולא  לאף  אח
  .ואתם עם כספכם שהשם יתברך נתן לכם לפקדון, שום תשלום

כי !  לא  יהיה  לכם  פתחון  פה  ותירוץ  שלא  ידעתם  מכך  או  שלא  היה  לכם  זמן  לכך!  זכור
את  כל  השאר  אקח ,  ון  היהודיםבמחצית  השעה  ביכולתכם  לתקן  הכל  ולהציל  את  כל  שבעה  מלי

אנא  תארו  לכם .  עליכם  רק  לקצור  את  הפירות.  ואתם  תבואו  אל  המוכן,  ה  על  כתפי  הצרים"אי
כמה  זמן  הייתם  נותנים  בשביל ,  שאני  בא  בהצעה  שתקנו  את  כל  מנהטן  בחמש  ביליון  דולר

  .כמה זמן צריכים לתת לכך, ותוכנית זו שלנו היא גדולה מליון פעמים? דבר זה
אך  ורק  בגלל  יראתי  מהשם  יתברך  שיתבע  אותי  ביום  הדין ,  אינני  עובד  על  מנת  לקבל  שכר!  כורז

מדוע  לא  הצלת  את  כל  הנשמות  הטועות  שלא  היה  להם  רועה  ומחנך  שידריך  אותם ,  הגדול  והנורא
על  כן  עליך  למסור  דין ,  ואתה  ידעת  מכך  ובידך  היה  להצילם  ולא  עשית  מאומה,  אל  הדרך  הישרה

  !וחשבון
  .הציל אביך עיר שלמה של יהודים ועל ידי כך זכה לעשירות לדורות, כפי השמועה

  .ועליכם להבין מה פירוש להציל יהודי וכל שכן מספר גדול כל כך של מליוני יהודים
אפשר  להביא  את  כל  הפוסקים ,  באם  כבודו  זקוק  למקורות  בהלכה  שמחוייבים  אנו  לעשות  זאת

מי  שיש  בידו  למחות  ולא "שין  שכבודו  תלמיד  חכם  ומבין  מעצמו  אבל  הנני  מב,  ראשונים  ואחרונים
כלשון ,  "להחזיר  את  ישראל  בתשובה  ולא  החזיר  אז  כל  הדמים  הנשפכים  אינם  אלא  על  ידו,  מיחה
  .דושיםל הק"ואי אפשר להתעלם מדברי האזהרה של חז, ל"חז

, יתברךותוכניותינו  להבא  בעזרת  השם  ,  אפשר  להביא  בכתב  את  כל  אשר  פעלנו  בעבר
ואין  ברצוננו ,  ה  יוכל  להכפיל  ולשלש  את  כל  הפעולות"ועזרתכם  על  ידי  שתהיו  שלוחו  של  הקב

  ?ועל מי האחריות, שאז אף עבודתינו שעד עתה נמצאת בסכנה, לכתוב באם חס וחלילה לא
  .כי כל יום הוא פסידא דלא הדרא, תקותנו לשמוע מכבודו בקרוב

  ח מתוך צער ושבירת הלב"הכו
  רכזי העולמי לקיום היהדותוועד המ

  
  שלום יהודה גראסק "ה

  ברוקלין נוא יארק, ו" האלמין יצק"אבדק


