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 הקדמה
הסיבה שהניעה והביאה אותנו לצאת בגלוי בזעקת שבר 

 : הם אלההעשיריםלאזני ולבות 

 כמהרות ויסודי הדת  הכשלחיזוק ועד למדורנו הגיע
וכל אחד בפני עצמו , מסמכים שהופיע בעיתונים הגדולים

זעזוע עמוק ושערות .  לזעזע כל יהודימספקתזו סיבה 
 .ראשו תסמרנה

 עושים תעמולה בפני מאות אורטודוקסים מכונים רבנים
 הנוצריתחברי בית הכנסת שלהם שיתקרבו יותר לאמונה 

 חודש" שע ווארט אידידאס"ראה לדוגמה את ה )ל"רח
דברים כאלה והדומה להם מאכילים ( ז"תשמניסן 

 הדברים ולדאבוננו, ומלעיטים את היהודים התמימים
 .חודרים ללבות הצעירים

 מה שקורה בהפצת התעמולה את להוסיף לזהיש
זוהי חרפה גדולה , המסיונרית בערך של מליוני דולרים

 כדברי  בושה תכסה פנינו עלינו להרים קולינוהכלללכל 
 ' אליך הפניעזרא אלוקי בושתי וגם נכלמתי להרים 

שבזמננו כמעט בכל תיבת דואר מופיעה אחת לשבוע 
 קוראים וממשיכים הםשבהם , תעמולה מסיונרית



 תהדוהי מכתב גלוי לעשירים הצלת ו

 להבדיל אלף -כששם , בלשונם החלקלק לאמונה נוצרית
 ך" מביאים ציטטות וראיות מהתנהם -אלפי הבדלות 

דאבונינו רבים הם ול, (בכדי לטשטש את הציבור)
 אחרי ההבל מחמת חוסר ידיעתם שלא ל" רחהנמשכים

 רבן אין להם ולא ראו ביתואפילו ידיעת , למדו ולא קראו
והם לא , את אבותיהם ואבות אבותיהם איך היו נראים

ובמצב כזה אין לנו אפילו את הרבע , בכךאשמים 
בכדי ללחום בהם , מהאמצעים העומדים לרשותם

 ויראה ולחזק את היהודים באמונה  אמונהולהחדיר
,  נפשםאתשעבורה הקריבו אבותינו ואבות אבותינו 

 .שישמש חומה בצורה ויגן עלינו מפני כוחות הטומאה

  ורבותימורי

 המעגל ואיננו מרגישים איך שיהודים חוני שינת ישנים אנו
 בכדי אחת עושים יד )מסיונרים( עם חיצוניים )חלשים(

 .ל" רחלכבוש את העם היהודי

ושולחים להם ללא ,  דופי בפני הצעיריםשל דורשיםדרשות
אנא (ומגיע לכל בית יהודי , הפסק תעמולה מסיונרית

שימו לב ושמרו על הדואר המגיע לביתכם שחלילה לא 
 ליפול לרשתם ו" חשיכוליםיגיע לידיהם של הילדים 

 . לא אירע דברו וכולם שותקים כאיל)ל"רח

שזה , רות השוררת ברחובות ההפקאת לצרף גם יש לכך
ובמיוחד ליהודי , פשוט סכנה לכל יהודי ללכת ברחוב

הגדל ומתחנך ברוח של ,  מספיק חזק באמונהשאינו
 .פריקת עול תורה ומצוות
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 לאמונה תעמולה לערוך קול יעקב הקול היא יחידה העצה
שמירת התורה והמצוות ללא הפסק להציל על ידי כך את 

 חומר לרוב להציף את ה" בלנוש י, המון העם כלל ישראל
הרחובות חומר מלא תוכן על היהדות והדת שיהווה כח 

 ההמון י" נגדית כדי להביא על ידי זה בעזהמשיכה
 למעלה ממאה לנויש . התועים והטועים לדרך הישרה
אך כאן קיימת סיבה , עובדים המוכנים לעבוד במרץ

 .העבודההמעכבת את כל 

,  ולומר בגלוי את הסיבה להודותחייבים אנו לצערנו
 בכסף, הסיבה המעכבת היא אחת ורק אחת והיא הכסף

לשלוח יום יום חומר לכל העולם , היה ניתן להפוך עולמות
 לחמם את הלבבות היהודים וזקניםבכל השפות לצעירים 

להציל את אלו שהתדרדרו ולשמור , לתורה ואמונה
 ולפעול ולהשגיח בעין,  ימשיכו להתדרדרלאשחלילה 

 בעבר. פקיחא על אלה שעדיין לא התדרדרו חס ושלום
 הצלחנו לפעול גדולות ה"וב, עשינו זאת בהיקף נמוך

 איך שמשפחות רבות נהפכו תוך להאמיןלא ניתן , ונצורות
וחיים היום חיים של שמירת התורה במלוא , זמן קצר
חסרון , כסף מנלן... יכולנו לפעול הרבה יותר אבל, המובן

,  להמשיך בעבודתנולנו שאינה מאפשרת כיס זו הסיבה
אלפי משפחות ממתינות שיאירו להם את הדרך ויוציאו 

הנקודה היהודית שלהם עדיין ,  הגשמיהסוהראותם מבית 
 לפחותוהם נמשכים לשורשם בעבר כשהשתדלו , פועמת

רק תענוגי העולם הזה העבירה , לשמור תורה ואמונה
 .אותם על דעתם
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ו והצילו אותנו מהר מהר ככל  קוראים לנו בואאחינו
 נספה בחטאינו מיליוני ילדים בני אברהם פן, האפשר

 מעמם לגמרייצחק ויעקב חיים בעולם התועו תלושים 
. אפילו קריאת שמע אינם יודעים ומהי שמע ישראל, ודתם

 ומאות אלפי עוללים עשרות. ההיה הדבר לעולמים
. עינינוהיתכן כדבר הזה שיקרא ל, מובלים לשמד כל הזמן

 כאשר חס ושלום יהודי אחד עבר על דת יהודית לשעבר
 קול מר בוכים ואניהמרצונו וידיעתו נשמעה קול תאניה 

ושוד ושבר היה על נשמה יהודית אחת , בבתי בני ישראל
 יום אין פוצה פה ואין מרים קולו לאור כיום, שפרשה לה

 מה עושים אפילושדידת עמנו למאות אלפים באין יודעים 
מכל הצדדים אורבים לנפשם לצודם , מה עוללים למוו

 שערבנו על זה ומחייבים על ישראלברשתם ואנו בני 
הזולת נעמוד ונשתוק מסיבה שאי אפשר לקבלה מפני 

האם כבר ירדנו כה , איך יתכן,  כסף לממן ההוצאותשאין
 .פלאים אוי ואבוי

 . כל עוד שהדבר שייךאותם ונציל בואו הבה

 גראסשלום יודא  'הק
 "האלמין"ד"  שאולמגן" דקהל רב
 "` ישעיבית" וכולל בישיבה מ"ור

 " להוראה בשחיטות ובדיקותמכון"
 יארק- נואברוקלין
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 פועם בקרבו הנקודה היהודית עורך שעדיין יהודי כל.    א
 חי ינואסוף כל סוף אף אחד , לעצמו לפעמים חשבון נפש

כולם מתים ועוברים מן העולם לעולם הנצחי שאין , לעולם
היכן ,  בעולם של השקעהכיוםהרי אנו חיים , סוף

 .השקעות, שהולכים ועומדים שומעים ונושמים ביזנעס

המשקיעים את עיקר כספם ,  דעתבעלי עשירים ישנם.ב
אלו הם , לרווחים גדולים בעולם הבא שהוא עולם נצחי

שהרווחים הגדולים ביותר בעולם , ינים הדעת שמבבעלי
 מנצלים אותם אםהזה יש להם ערך קטן מאוד ואפסית 

מרבית , רק לצרכים אישיים מול ההשקעה הנצחית
 יום מעסקיהם ולחיות עם כלהעשירים יכולים להתפטר 

ילדיהם ונכדיהם בהרחבה ושקט מתוך אותם רווחים 
, ין אוכלבשני מזלגות אף אחד א.  אוטומטיתכברהנכנסים 

, יכוליםלאכול בכל ארוחה שתי סעודות גם אין 
אם כן לשם , העשירים והעניים הם באותו מצב, כשיושנים

לכן העשירים שיש להם ?, כסףמה זקוקים לכל כך הרבה 
דעת שההגיון פועל בקרבם פותחים את כיסיהם ומזרימים 
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לכל הכיוונים לצדקה ולבניית מוסדות תורה , כספים
 היחידה ההשקעהר מיתתו של האדם זוהי כי לאח, וחסד

 .שהוא לוקח עמו לקבר לעולם שכולו נצח

החוסכים כל פרוטה ,  בינוניםאנשים הרבה ישנם.ג
תארו , חבל להשאיר בעולם שאין להם מזה כלום, לצדקה
מציעים לכם לקנות רחוב מלא של דירות , לעצמכם

  על ידי זהוממילא, באיזור היקר ביותר במחיר זול מאוד
רק מעמידים תנאי אחד , להרויח מליארדים רבים בקלות

אלא יופקדו בבנק ,  לא תקבלו בידהרווחיםשאת , קטן
 יהיההרי מי שיגמור עיסקה כזו , בחשבון על שמכם
ומי שיחתום על עיסקה כזו יאמרו , בבחינת שוטה גמור

 . חולים לחולי נפשלביתבוודאי חבריו שיש לשולחו 

בואו ונערוך בעצמנו חשבון נפש ,  יקריםיהודים, עתה.ד
 כבר ויש לנו הצלחנו? במה אנו חשובים יותר מאותו יהודי

הון רב המספיק לנו לבנינו לנכדינו ולניננו עד מאה ועשרים 
 בבנק הפקדההרי הם ,  היתר שנוסיף ונרוויחוכל, שנה

ועל אף ,  כמו אותו שוטהבדיוק,  ארוך ולא לשימושלטווח
 מדי יום וממהריםזאת אנו אצים בכל , שאנו יודעים מזה

בכדי להרוויח כמה דולרים , מדי שבוע בשבוע, ביומו
 .נוספים
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הרי ,  הטוענים כי הם עובדים בשביל ילדיהםאלו כל.  ה
 די ומספיק להםכי רוב העשירים כבר יש , שזה רק תירוץ

ומר לכם ואם יהיה מישהו שינסה ל, גם בשביל נכדיהם
הרי ,  עד סוף כל הדורותהניניםשאתם עובדים בשביל 

כבר דורות רבים עברו מאז , יהודי` ר, שתשאלו אותם
 העולם ביניהם חיו גם עשירים מופלגים שעסקו כל קיום

 יכולים להראות לנו אתםהאם , הזמן בצבירת הון לניניהם
 של אותם המליונרים העשירים שחיו -כיום נכד אחד כזה 

 שחי כיום בשקט וללא בעיות של פרנסה - הזה עולםבאז 
 מנכסי החייםוהיכן הבנים ?, מאותו הון שצבר סבו

פרט לבני תורה היושבים ולומדים והוריהם , אביהם
כי לאחר כמה ,  ארוכהלתקופהוגם זאת לא , תומכים בהם

שנים או שהאברך הופך לראש ישיבה או שהוא מקבל 
ומי שמעוניין , ו את לחמוומרויח בעצמ, ץ" מואומשרת רב 

 רודפים אותו ההורים, לשבת שנים ארוכות וללמוד
ולא לחיות על חשבונם של , ומאלצים אותו לחפש משרה

 .ההורים

 לנו שהילדים החיים על חשבונם של מראה סטטיסטיקה.ו
, עשיריםועל פי רוב אינם אלו ילדים של , %02.0ההורים 

 רק ילדים של בני ,העשירים מכניסים את ילדיהם לביזנעס
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 כל אגורה על מנת לאפשר שםתורה היכן שהאבא חוסך 
 .לילד ללמוד הם חיים על חשבון ההורים

 ובין של העשיריםבאופן כללי הילדים בין של , לסיכום.ז
, העניים הולכים לעבוד ומרויחים בעצמם את פת לחמם

 וגם אינו - שאינו רוצה לעבוד ילדבמקרה ויש , אדרבה
, היפיס,  הם הופכים לגרועים ביותר- רוצה ללמוד
, רק בני תורה. ועוד, מהמרים, צורכי סמים, גנגסטרים

 של חשבונם מכלל הצבור מתפרנסים על %02שהם 
והאם בשל כך עובדים כל העשירים להשיג את , ההורים

 ???המליארדים

שבדרך כלל ,  לסיכום שהסקנו קודםלהגיע חייבים אנו.ח
 שאףד להשיג את המליונים העשירים עובדים קשה מאו

אם תתבוננו לרגע בדברים שנאמרו . אחד לא יהנה מהם
רק ,  אמת לאמיתההםתווכחו עד כמה שהדברים , קודם
,  זה שמסית אתכם מלחשוב על כךהוא"  דברבעל"אותו 
 משלמים הרבה כסף למנהל חשבונות שינהל אתםאם 

 לקחת לכםאולי מותר , לכם את החשבונות של הביזנעס
 מנהל חשבונות שיעשה לכם את החשבון כמה אתם גם

 - אם הם בני תורה - וילדיכםצריכים להוצאות בשבילכם 
 -ואת היתר תוציאו כבר עתה , להתפרנס בריווח ובכבוד

 ותשקיעו את הכסף בעולם - שיש לכם את הכח עודכל 
 מלוכה דירתשזו תהיה , בעולם ששם תשכנו לנצח, הבא

 .לשם ולתפארת

 נם יוצאים בנתינת חומש איעשירים



 יג תהדוהי מכתב גלוי לעשירים הצלת 

חיים בשקט וברגיעה עם הצדקה , העשירים, אתם.  ט
 פדיון, ביקור חולים, שאתם נותנים למוסדות תורה וחסד

תהיו ברוכים על כל הצדקות שלכם וברוכים , שבויים
אבל אתם . הכספיםשיהיו הידים שמחלקים את אותם 

,  חסדאהבתשוכחים את אשר כתב החפץ חיים בספרו 
 מאחר,  ידי חובת מעשר אפילו בחומשיוצאים שאינם

 האפשרות קיימתוקיימים נצרכים רבים ולהם לעשירים 
כל אחד כפי , לכן אתם חייבים לעזור להם, לעזור להם

 .יכולתו

 בהצלת נשמות יהודיות כשמדובר, במיוחד. י
אז האחריות הרובצת היא הרבה יותר , מהתדרדרות

כל מי שיש בידו .( דשבת נ) אומרים ל" חזהריגדולה כי 
עכשיו תתארו . עבירהלמחות ואינו מוחה נתפס באותה 

אם היה לכם בכח לעזור לנשמות יהודיות שלא , לעצמכם
הרי , ואינכם עושים זאת,  עמוקבבוץישקעו חלילה 

שבשמים יחשבו זאת לכם כאילו שאתם הרגתם את אותן 
 . היהודיותהנשמות

ם לפעול על ידי  העשירים שבידכאתם אתם ורק זה מלבד 
הממון שעושים בידים ולעשות להצילם שלא יעברו על 

 שחטא ישראל הוא ובכל מקום פ"וישראל אע, התורה
 עושה התורה הרי אינוואם , נשאר בן לעם ישראל, שהוא

 כל אותן העבירות שהיה בידכם למנוע כ"וא, עובר עליה
 על ידם על חשבונכם הוא מהדין שכל שיש בידו ייעשושלא 
 . העוןאותוחות ואינו מוחה הוא נענש על למ



 תהדוהי מכתב גלוי לעשירים הצלת יד

íéøéùòäíéàùåð  
øåãä ìëì úåéøçàá 

 

כל ,  איך שפעם התאספו הרבה ענייםהסיפור ידוע.  יא
, אך. עשיראיך טוב היה לו הייתי , אחד מהם תיאר שם

 שאני אינני ה"ב: שהשיב להם, ביניהם היה אחד חכם
וממו כולם השת!  מספיק בשביליהיההגהינום לא , עשיר

 הואואז , ולא הבינו למה הוא מתכוון באומרו דברים אלו
 :הסביר להם

שחוץ מהנסיונות הקשים של ,  לכםתדעו! ורבותי מורי. יב
 וחוסר אמונה גבולהשגת , אונאה, רבית, שקר, גזל

 הוא, שהאדם העשיר מתנסה בהם כל רגע ביום, ובטחון
 גדולה שאין באפשרות להביע אותה באחריותנושא גם 
 יותריהודי שיש לו מליון דולר ,  לעצמכםתתארו .במילים

בכדי לחיות את ( בשבילו ובשביל ילדיו)ממה שהוא צריך 
 להציל נשמות יהודיות שניתןכשהוא שומע וקורה , חייו

שהוא , פירושו של דבר, לכל אדם$ 52מהתדרדרות בשביל 
.  יהודים במליון דולר המיותרות שלו000.04 להציליכול 

אך ,  הבא שלובעולםהרי שיש לקנא ,  עושה זאתאם הוא
, אין לקנא בגהינום שלו, אם חלילה הוא אינו עושה זאת

 אותן 000.04 לשאת את הגהינום של חייבהוא יהיה 
 .הנפשות
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 הרי - הוא המשיך בדבריו - בריא שכל לאנשים היה fל. יג
, במצוהשכל אחד היה רץ ומוזיל כסף מכיסו בכדי לזכות 

אך הבעל ,  שהיה בעת שהתנדבו להקמת המשכןבדיוק כפי
וכך הוא ,  שוניםבתירוציםדבר מעביר את העשיר מדעתו 

ולאחר מכן הוא מקטרג עליו , מושך אותו עד למיתתו
 . הנשמות שבגללו התדרדרואותןבשמים על 

õéåùéåà àåìîáåúôåðú  
, את העבר הלא רחוק,  מאתנו עדיין זוכראחד כל.  יד

יכלו להציל $ 01כי בשביל כל , תנו כסףכשבכו והתחננו שי
 000.000.1יכלו להציל $ 000.000.01ובשביל , יהודי
עומדים כיום אנשים ועדיין , עשווזאת לא , יהודים

איך יתכן כשיכלו להשיג את , מתפלאים איך קרה הדבר
שהרי זה ?,  ולהציל כל כך הרבה אנשים לא עשו זאתהכסף

 .עון בל יכופר

 בארצותכאן , יימת כיום במשנה תוקף הזו קהשאלה.  טו
הברית שורפים מדי יום ביומו את נשמותיהם של מליוני 

 רובם נמצאים שרוב יהודים 6.000.000-קרוב ל, יהודים
מדי יום , ל"בשפל המצב ואינם יודעים מתורה ויהדות רח

כשמעבירים ,  מושלכות הנפשות לתנורי השריפהביומו
 וממודרניזציה, האותם מיהדות אמיתית למודרניזצי

 .ל"ומחופש לכפירה ונשמתם נשרפת רח, לחופש
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 אנשים העומדים מוכנים לכל עבודה 112 לנו יש.  טז
 כל אתיש לנו , שזקוקים לה על מנת למלא את המשימה

החומר הדרוש בכדי להגיע ללבותיהם של מליוני אחינו 
 שלהם החבויה ודיתהיהלחדור לנקודה , היהודים
קונטרסים מלאים מספרים שעוסקים במהות . והרדומה
לימוד התורה וקיום ,  עולםלבוראהקשר , היהדות
להסביר איך להתנער מהבלי העולם הזה שהינם , המעשים

ולעומת זאת לעסוק ,  זמניים וריקים מכל תוכןרק
, מזוזות, כשרות, תפילין, כמו ציצית, בתענוגים רוחניים

שהינם ההנאה , בתות וימים טובים ועודשמירת ש
 . בעולם הזה וגם בעולם הבאגםהאמיתית שמהם נהנים 

 של אותן הקונטרסים שחיברנו הינם המרכזי התוכן.  יז
 לירידהחקירות שחקרנו במשך שנים מה הניא והביא 

אמריקה שהיא מלכות של . ב"האיומה הזו ביהדות בארה
, בדיל לגוים ליהודים ולהבהשהזכויות שוות , חסד

וכמו כן מאפשרים כאן פעילות , כשהאפשרויות בה רבות
 לשמירת התורה והמצוות ללא גזירות דת יהודיתדתית 

 יהודים רבים את ממיריםובכל זאת דוקא במצב כזה , ו"ח
כך היה , ותוך כמה דורות לא ישאר מהם דבר, ל"דתם רח

 ולדאבוננו גם בהווה נראים סימנים של ירידה בעברגם 
 .וראה מהדתנ
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 : היאלכך הסיבה.  יח

  טהרת המשפחה- שבת - כשרות
 הדברים שהוזנחו כאן שלשת הינם  אלו

בארצות הברית והעמידו בצד את כל אותן 
 .בעברהערכים שעליהם שמרנו 

 שיתרכז,   העולמי לקיום היהדותועד את הקמנו לכן.  כ
ללמוד מה , יהודיםבעיקר בכל המדינות היכן שגרים שם 

להכיר את הבעיות , סיבות שבגללן עוזבים את הדתהן ה
בכדי לשמור ,  את הפתרון המתאיםלהןולחפש , מקרוב

 .ולהבטיח את ההמשכיות לדורות הבאים

היא כפי שצייננו ,  והמרכזית שבההראשונה הבעיה.  כא
 .וטהרת המשפחה, שבת, אי שמירת כשרות, לעיל

( ניםוהנם כמעט מוכ) הכננו שאותם, הקונטרסים.  כב
 וללבבותהיא מחדירה לעצמות , הוכנו בצורה יפה ומועילה

ושם גם , חמימות וחשק להיות חזקים ולשמור על היהדות
 איך שלא להתדרדר רבותמוצאים פתרונות לבעיות 

, וכל זה להחדיר לדורות הבאים, ולהשמר מנסיונות הזמן
 . דבר של קיימאשיהיהעל מנת 

ים כבר חזרו לדרך שאלפ,  להעיד כאןיכולים אנו.  כג
 .הישרה בזכותם של אותן חוברות

כל מה שהזכרנו לעיל ,  ועסקנים יקריםעשירים, ועתה.  כד
 של כשפירושו, אלו הן כל האפשרויות העומדות לרשותינו

 :דבר
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 . חוברות וספריםלהדפיס .1
 . בכל רחבי ארצות הבריתלהפיצם .2
 אנשים שיעזרו לנו בעבודה קדושה להשיג .3

 .זו לשם מצוה

 מליון יהודים בסכנת השמדה ואתם העשירים ששה
 לעזוריכולים 

אם תתנו את , מונח בידכם,  לכסףהכוונה, השאר.  כה
, !ישראלידכם ותתמכו יכול להיות לכם חלק בהצלת כלל 

כל נפש . אז נופל הכל עליכם על אחריותכם, !אם לא
 לכם שאתם אבדתם ייחשבהמתנתק בגלל זה , יהודי

ומידכם דמו ידרש .( שבת נד)אותה מהיהדות בידים 
 . להצילובידכםמאחר והיה 

כמה עשירים כבר נמצאים )בעוד מועד , היטב תתבוננו.  כו
 חזק תירוץאין כיום , (בבית אבות כשהם כבר מסוידים

 .שיוכל לתרץ בבית דין של מעלה את הבעיה הכאובה הזו

 שעה ביממה 51-21וכנים שיהודים היו מ,  יתכןזה איך.  כז
,  ישראלהכללבכוחות על אנושיים בכדי לזכות את 

 וכן ב"להעמיד יסודות לטובת הקיום היהודי בארה
ואילו אתם העשירים הייתם . העולםבחלקים אחרים של 

צריכים להקדיש רק מספר דקות לכתיבת המחאה שטעק 
בזמן שיש לכם כסף שאינכם ,  את חשבונכם בבנקשתחייב
 היכן היה כ"וא, תרצו לעשות בזה כלום אפילו אם יכולים

השכל וההגיון שלכם כשיכולתם לקנות כורסה מזהב 
 ? ביותר בגן עדן ולא עשיתם זאתהיפיםבמקומות 
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 על כך כשיש לכם עוד זמן ותחשבו על מה תחשבו לכן.  כח
 זה הדרך כיאל תדחו את זה לפעם אחרת , שכתבנו למעלה

מיד דוחה ודוחה על לאחר זמן הוא ת, ועצתו של היצר הרע
 . אפשרות יותרלכםעד שכבר לבסוף אין 

אם העשירים יתרמו  -,  מוכנים להפצהשכבר, ספרים.  כט
 :בעין יפה

 . כהלכתהבישראל השבת .א

 . כדתשבת שמירת. ב
 מדריך לתפילין - השלם ם"סת מצות  .1

 .ומזוזות
 . בישראלהמשפחה טהרת  .2
 . כהלכתהבישראל הכשרות  .3
 .להלכה ולמעשה הכשרות  .4
 .דיניו ומנהגיו, ציצית מצות  .5
 . כהלכתהישראל מזוזת  .6
 . כהלכתהבישראל השחיטה  .7

 . השלםישראל קדושת  .8
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 ? יעקב הנגיד' ראתה:   דיןבית .1
 !כן:  עשיר .2
 ? הגעת לעשירות הזאתאיך  :בית דין .3
 . קשה אומרת עבדתיזאת מה:  עשיר .4
 ? עשירתךמתבטא במה  :בית דין .5
 . בבנק קרוב למאה מליון דולרלי יש:  עשיר .6
 של דבר שהבנק שלך פירושו, סליחה  :בית דין .7

 ?אבל במה אתה עשיר, עשיר
רק , הכסף בבנק הוא שלי? הפירוש מה:  עשיר .8

 .אני יכול להשתמש בו
 להסביר לנו איך אתה יכול תוכל אולי  :בית דין .9

האם אינך מבין שכסף ? סףכעת להשתמש בכ
 ? שימוש אין לו כל ערךכלשמונח בבנק ללא 

הרי לא יכולתי לאכול שתי ארוחות : עשיר .10
לא יכולתי ללבוש שני ,  אחתארוחהבמקום 

 !בגדים כשאני לובש אחד
 לא נתת )השאר( את היתר למה ם כןא  :בית דין .11

 ?לצדקה
 !הרי נתתי מעשר, הפירוש מה:  עשיר .12
 יוצא ידי חובה בנתינת ינוא עשיר  :בית דין .13

אפילו בחומש גם לא יוצאים ידי חובה , מעשר
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 איך פטרת את כ"וא,  כותבחייםכפי שהחפץ 
 ?עצמך במעשר

 ! שמעתי מהחפץ חייםלא אני:  עשיר .14
הרי כשמישהו זעק וטען , גדול חידוש  :בית דין .15

מפני שהשוחטים (, שאסור לאכול בשר בהמה
שון הרע  צעקת שזה ל)כראויאינם מומחים 

ואילו , החפץ חיים אומר בספרו שזה לשון הרע
 ? חייםמהחפץפתאום שכחת 

לכן כל ,  הוא דבר חמור מאודהרע לשון:  עשיר .16
 !אחד יודע על כך

 קצת צדקה להצלת כלל שלתת, שתדע  :בית דין .17
כי לשון הרע , ישראל גרוע בהרבה מלשון הרע

וכך ירדו מאות אלפים מן , אנשיםהורג שלשה 
 !נעשו מומריםהדרך ו

 יהודים למומרים בכך שאני הופכים איך:  עשיר .18
 ?לא נותן צדקה

אם מבקשים כסף להציל , מאוד פשוט  :בית דין .19
יהודים מהתדרדרות ושמד ואתה לא נותן 

 !!!האפשרויותלמרות שיש לך את 
 אף פעם לא ביקשו למטרות אבל ממני:  עשיר .20

 !הללו
 שכחת מה שהיה כתוב כבר האם  :בית דין .21

עיתונים שבוע אחרי שבוע כתבות שזעקו ב
 קראת"  את העם היהודיהצילו"לשמים וקראו 

לא , את הכתוב ולא התייחסת כלל אל הכתוב
 !!! חלקךאתנתת 
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איך יכול ,  שמדובר בהגזמההבנתי אני:  עשיר .22
 ?אדם אחד להציל את כל כלל ישראל

 אומרים ל"ראשית חז.  זאתתבין עתה  :בית דין .23
 אחת מישראל כאלו קיים  נפשהמקיים"לנו 

הרי שההצלה של יהודי אחד כאילו , "מלאעולם 
 תהי אל", שנית. שהצלתם את הכלל ישראל כולו

לפעמים אתה המציל של הכלל , "מפליג לכל דבר
ידוע ,  ותשמעתתבונן? איך! ישראל בקצת כסף

ויחידים הם אלו , שקיימת ירידה בדורות
לים  אלו המציהם, המעוררים את הכלל ישראל

כי בלעדיהם הכל היה , של כל הכלל ישראל
 אחד יכול שאדםבדיוק כפי , מתדרדר מטה מטה

כשנודע לו ? מתי! להציל ברגע אחד עיר שלמה
הוא ,  את העירולהרוסששונאי העיר רוצים לבא 

מודיע לראשי העיר בזמן על המתרחש הם 
,  את העירומציליםמכינים מיד הגנה מתאימה 

עשירים המסייעים בידיהם אותו דבר הוא אצל ה
 להציל את כלל מנתשל אלו העושים הכל על 

 !!!ישראל
ראיתי את הכל בעיתון ,  האמתעל אודה:  עשיר .24

 !אבל חשבתי לעצמי שבודאי מדובר כאן בהגזמה
שם ,  הזה גם כן נהגת כךהעולם ובעניני  :בית דין .25

לא היית עצל אלא חקרת ודרשת אם מדובר 
ה כשהדבר נגע  למכ"א, באמת או בהגזמה

 ?לרוחניות נהגת בפסיביות
כשהיה מדובר במסחר לא חששת , ועוד זאת .26

גם , להשקיע אפילו כשהיה מדובר באלפים רבים
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ואילו ,  אם ההשקעה תניף רווחיםספקכשהיה 
ברוחניות כשלא היה אפילו ספק בכך שהרווחים 

 מצרפה ה"כי מחשבה טובה הקב, בטוחים
 !!!חששת להשקיע, למעשה

 כותב הבית דין שאני הרסתי למה אבל : עשיר .27
רק בגלל שלא נתתי יותר , את היהדות בידים

 ???נפשותצדקה להצלת 
 שבידו למחות מי,  אומריםל"חז כי  :בית דין .28

ואתה בכספך , ואינו מוחה נתפס על אותו עוון
,  נגד הפרצות ולשמור על היהדותלמחותיכולת 

 אז, ילדים יהודים התדרדרו, אבל זה לא נעשה
 !!! על חשבונכםזהכל 

ואולי אתם ,  מפליא אותי מאודזאת בכל:  עשיר .29
 10.000$שחילקתי , למה אני, יכולים לענות לי

 גן עדן מחלקו של חברי 1% רק אקבללצדקה 
 ? לצדקה2.000$יוסף שהיה אדם עני וחילק רק 

יוסף שהרויח כל שבוע רק , מאוד פשוט  :בית דין .30
,  לצדקה לשבוע מעשר40$ היה נותן 400$

,  לחיים360$ לעצמו רק השאירשפירושו שהוא 
אתה . שלא היה מספיק לו לפרנסה מצומצמת

 לשבוע והורדת רק 10.000$העשיר הרווחת 
 מזה הפקדת 9.000$ לצדקה נשאר לך 1.000$

, מעשה נגיד,  ברחבותחיוהיית , 8.000$לבנק 
לא ידעת מה זה דאגות , אכלת סעודות שמנות

 בבנק שאף אחד לא כסףבה והשארת הר, פרנסה
 איך אתה יכול להשוות כ"א, יוכל להשתמש בו
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האם אינך מכיר ,  שלולמצוהאת המצוה שלך 
 !!!?" צערא אגראלפום"ויודע את המשמעות של 

היתה לך ,  הכסף המיותרבגלל,   ועודזאת .31
,  למען הפצת היהדות ולא עשיתלפעולהאפשרות 

טא וח,  נתן בידךת"הרי שפשעת בפקדון שהשי
 עשירות הוא הרבה יותר גרוע מחטא מתוך מתוך
 !!!עניות

איך שפעם ציטט הרב ,  באמתנזכר אני:  עשיר .32
שהעני , ל"בשמו של הגאון רבי ישראל סלנטר זצ

 מחצית מהלחם השחור שלו לאחרים יותר שנתן
חשוב בשמים מהעשיר שנדב בית מדרש גדול 

אז חשבתי שזו רק ,  מתפללים10.000$- לוענק
עתה אני רואה שבאמת כך הם פני , גוזמה

, האנשים אמנם מסתכלים בדרך זה!!! הדברים
שהעשיר שבונה את התלמוד תורה וכל הלימוד 

הוא עומד יותר גבוהה מהעני ,  בזכותםהוא
 !שנותן פרוטה לצדקה

לא מחשבותי ,  כתובבפסוק  :בית דין .33
ם הש,  צוחקה" חושב והקבהאדם, מחשבותיכם

האם כוונתו ,  האדם מסתכל ללבו שליתברך
 או שהוא רק מחפש כבוד היהדותלבנות את 

האם הוא נותן רק , הנסיון הוא, ופרסום
,  יפאר ויתכבד על ידי כךששמולמקומות היכן 

או שהוא נותן למקומות היכן שאין מנפחים את 
 .שמו שם

שיהודי אחד עלה לשמים , אומרים אכן  ל"חז .34
ם וראה איך שאנשים שהיו למטה קטנים הם ש
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ואילו אנשים שהיו , וחשוביםאנשים גדולים 
, למטה גדולים הם שם קטנים ומושפלים מאוד

 וחרדים שביישו ונידו אותם היראים כ"וכמו
זה מוכיח , למטה שם הם מאוד גדולים וחשובים

 כלל אין מודדים את האדם לפי שבשמים, לנו
 .אלא אך ורק על פי מעשיו, מעמדו למטה

שהיצר , לה חייב להבין של מעדין הבית:  עשיר .35
הרע שלא לבזבז כסף הוא גדול עד מאוד וקשה 

 !!!נגדולעמוד 
 אינו רוצה להכיר בטענה הדין בית  :בית דין .36

 !!!זו
 ?למה:  עשיר .37
 בעניני העולם חילקת כשעסקת כי  :בית דין .38

כל שבוע קנית , והשקעת כסף ללא חשבון
, ודברים אחרים,  חדשיםבגדים, חליפות חדשות

ה עשית חתונה שבהם בזבזת מליוני כל תקופ
,  קצרה בנית מחדש את ביתךתקופהכל , דולרים

, וכדומה, חופשות, בזבזת אלפי דולרים לנסיעות
 היית קמצן מאוד ולא התנהגת כפי לצדקהאך 

 !!!שהתנהגת בעניני העולם הזה
 שלי לפחות טובה לנשמתי הירושה אז:  עשיר .39

 ?אם יתנו אותה לצדקה
שהילדים שגדלו , אבל תדע לך! יבוודא  :בית דין .40

וגם הם לא נותנים ,  הולכים בדרכךבביתך
ולכן אינם מחלקים יותר , מספיק צדקה

 . אין לך זכויות מהירושהלכן, מירושתך
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כל עוד שהכסף ,  בכך לנשמהיש קטרוג  אבל .41
ולכן , קיים הוא מהווה קטרוג נגד בעל הכסף

ותמיד הינך נידון ,  ושובשובמשפטו חוזר 
 .שים קשיםלעונ

 מנצל זאת על הימורים או מילדיך אחד  ואם .42
עבירות אחרות הרי שיש בכך ירידה נוספת והנך 

 !!!מזהסובל 
 השאיר בצוואתו שאת כספו שלי החבר:  עשיר .43

האם יהיה לו זכויות בכך בדיוק , יתנו לצדקה
 ? היה נותן צדקהעצמוכפי שהוא 

אך ,  חשוב מאוד בשמיםזה בודאי  :בית דין .44
אם היה נותן זאת , אופן אין להשוות זאתבשום 
 יש לכל אדם התעוררות הפטירהכי לפני , בחייו

ויודע שלאחר הפטירה הוא כבר לא יוכל 
 !!!בכסףלהשתמש 

 קיימו לצערנו הרבה מאוד מהבנים לא כולם  ועל .45
וגם אלו שרצו לקיים נתנו , בדיוק את הצוואה

 לו שאיןכך , רק חלק כשנדבו נדבות מצומצמות
 !!!ויות שוות בכךזכ

 כשעוד העצה היחידה היא לחלק את הכסף לכן .46
אלא , לא להשאיר לעצמו, חיים כמה שאפשר

 לחיותוכדי צרכו , כדי צורך לחתן את הילדים
 .כי מהיתר בין כך לא ישאר כלום, בלבד

 ? שלא להשאיר לילדים ולנכדיםלמה:  עשיר .47
 שאף אחד אינו מוכיחה ההיסטריה  :בית דין .48

 ועד"  אפיך תאכל לחםבזיעת"בר על היכול להתג
החיים ( חוץ מיחידים) נכד אחד קייםהיום לא 
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ואלו שנהנים מאותו כסף , מכספי סבם
 .משעמוםמתדרדרים 

ואם ,  קשה מאוד לפרנסהעובדים ילדיכם,  שנית .49
?, כן למה אתם משקרים שאתם עובדים בשבילם

יש ,  לעזור לחתן את הנכדיםרוציםוגם אם אתם 
פשרות לחשב כמה שאתם צריכים לכם את הא

ואת היתר ,  תפקידו בבנקהזהאת הכסף , לכך
את זה לא עשיתם כי אתם לא , תתנו לצדקה

 !!!לזהמתכוונים באמת 
צדקה לעניים ,  יותר בשמיםחשוב איזה:  עשיר .50

 ?או לשקם את הריסות היהדות
 !!! היהדותאת לשקם  :בית דין .51
 ?למה:  עשיר .52
האנשים יש רגש  לרוב כי:   ראשית:בית דין .53

שפירושו , חולים, אנשים שבורים, מיוחד לעניים
,  ישנם הרבה שיתנו להםוכן, שהנסיון קטן יותר

אך לעניני היהדות מבינים רק היהודים שיש 
 !!!חםלהם לב יהודי 

 של היהודי עומד מעל לגוף וכל הנשמה:  שנית .54
 לנשמה יהודית יש בכך הרבה יותר שעוזרמי 

גדול המחטיאו יותר )ראל מאשר הצלת גופות יש
 (!!!מההורגו

אלו שחמים ,  מספר בני עליהבגלל:  שלישית .55
 זה לוקחים כולם חלק שכר כנגד כל לנושאמאוד 
 כותב אצל מת פר חסידיםכפי שהס, העולם
 זכה נוטל חלקו וחלק חבירו בגן בבחינת, מצוה
 !!!עדן
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!!!   ווייאוי!!!  אוי וויי- )הידים שרופות(: עשיר .56
היה לי שכל בחיים להוריק את הקופות  לא למה

מה ?  יהדותלנושאימהבנק ולתת אותם לצדקה 
תראה את הגן ? יש לי מהכסף פרט לעונש בשמים

 שכל בחיים לחלק את לוכל מי שהיה , עדן היפה
הם מטיילים בשמים , פשוט יש לקנא בו, הכסף

 הגן עדן ותמיד עולים היכלותכמו בני בית בכל 
בדיוק , אה מה שקרה איתיעכשיו ר, עוד ועוד

זורקים אותי לגהינום העמוק , ההפוךהמצב הוא 
ביותר ואני מואשם שגרמתי להשמדת מליוני 

 . מאמריקהיהודיותנשמות 
 בשכלו הפשוט של האדם להשיג ולהבין את ניתן לא.     לא

 מנסים ל"חז . עדן גןהתענוג הגדול שיהיה לאדם שיזכה ל
צריך לתאר לעצמו כאילו  האדם: לתאר לנו זאת בדרך זה

 כל האנשים בעולם כפופים -שהוא מולך על העולם כולו 
מטוסים ,  עבדים ושוטרים עומדים הכן לפקודותיואלפילו 

 להביא לו את הכןואניות ומאות אלפי חיילים עומדים 
, שלבו רק יכול לחמוד, הטוב והיקר שרק קיים בעולם

, ת ביותרהאבנים היקרו,  ביותרהיקריםהאוכל והשתיה 
 ביותרפנינים ומרגליות הטובים , כסף וזהב היקר ביותר

, שיש בעולם כל העומדים מולו עומדים באימה ופחד
 אותו אלפי מלויםשכהוא יוצא לבקר במדינה אחרת 

כשהוא מטייל ברחובות , מטוסים וחיילי אויר וקרקע
 ברחובות ומצטופפים ומבקשים אדםעומדים מליוני בני 

המלך חי , שכל העולם כולו רועד מפניולראות את המלך 
וכל זה לא מגיע עדיין לתענוג ,  שנה120 ותענוג זה בעושר

 גדול פי כמה וכמה עד התענוגשם , המחכה לאדם בגן עדן
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והתענוג בגן עדן אינו רק , שאי אפשר להשיג בשכל אנושי
, אלא לנצח לימים עד אין סוף,  אחד או שנה בלבדליום

העשיר היה לו . להשיגלל אינו יכול דבר שהשכל האנושי כ
הוא יכל להגיע למעלה , את האמצעים להשיג את כל זאת

 היה מתגבר על הוא ול,  ביותר בגן עדןהגבוהולמקום 
 .היצר הרע והיה מחלק את כספו לצדקה

איך יכול אדם לעשות ! איזה שוטה הייתי,  ווייאוי.    לב
 ולחיות  הברירה לחיות בעולםלי היתה?  כאלו שטויות

ולא לדעת משום דאגות ובאותו זמן לבנות לעצמי את 
 כך שהייתי נותן את ל ידיע,  היפה והטוב בגן עדןהמקום

 צדקה להצלת לצרכיהכסף שאינני זקוק לו לחיים 
 לחזור לעולם יכולתי fל, אוי? היכן היה שכלי, היהדות

במקום שעתה ,  את כל כספינותןליום אחד בלבד הייתי 
. ים על הירושה והמחלוקת יהיה עד לב השמיםיריבו הילד

ולאחר , חייתי את כל חיי בבנק?  יש לי מכל הכסףמה
ועל ,  בעולם הבאמנוחפטירתי החשבון הזה אינו נותן לי 

בגלל , כולם אני סובל עתה מעונשים כבדים בשמים
 !!! ושבירת היהדותהתדרדרותהקמצנות 

  כאן הדיון בבית דין של מעלהעד

יהודים !  עשיריםודיםיה :לסיכום
 !יהודים יקרים! חשובים

 לדעתתווכחו ,  תתבוננו היטב בכל הנאמר לעילאם.  לג
היכן הם כל היהודים , איך שהכל אמת אין כאן גוזמאות

, מה קרה לנכסיהם, הקודםהאמריקאים העשירים מהדור 
היכן בניהם היושבים ולומדים עם אותם הכספים 
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, וחסד, צדקה, התורה כל מוסדות הםהיכן ? שהשאירו
 ?שנבנו בכספם על פי צוואתם

 עם,  אינכם רואים שהכל היה רק כסות עיניםהאם.  לד
העשירים שאינם חיים עוד ורואים את ? טענות היצר הרע

,  גדולות ונצורותלפעולמפלתם כמה שעוד יכלו בכספם 
הלוואי ויכלו לקום לתחיית המתים , מאחלים לעצמם

כי רק לזה יש ערך ,  כספם לצדקה את כלולחלקליום נוסף 
אבל , המועדהם איחרו את , עבורם כבר מאוחר, בשמים

עתה כל עוד , עשו ופעלו בכספכם, אתם לכם יש עדיין זמן
 . ולא תצטרכו להתחרט לעולםקייםשהרגש שלכם עדיין 

תזכרו בזמן לעשות בכספכם ,  חשוביםיהודים כן על.     לה
 לעולםארו אומללים למען היהדות כדי שחלילה לא תש

 .ועד
 גם מאושר הוא -,  האדם שהיה לו שכל בחייומאושר.  לו

, אם אתם נזכרים בזקנותכם, בעולם הזה וגם בעולם הבא
 תמתינו והכינו מיד המחאה אל, כשהשנים כבר ספורים

בכדי להציל את התורה ,  מרכושכם לפחות80%של 
 יגדל ויגדל לעולם בכל הדורות וזכותכם, והיהדות

 .בזכותםהקיימות למעשה רק , שהצלתם משפחות רבות
אל תשכחו שההתבוללות וההתדרדרות , לא חלילה  ואם

 .הם בעיצומם ואתם נושאים באחריות על זה
 המרכזי העולמי לקיום ועד" שמעוניין לעזור בכסף למי

צריכים לפנות ,  להמשיך בעבודתםשיוכלו" היהדות
 :ישירות בכתב או טלפונית ל

 זי העולמי לקיום היהדות המרכועד
718 – 436 - 8086 



 לא תהדוהי מכתב גלוי לעשירים הצלת 
 ד"בס

íéøéùò íéøéùò!!! - åìéöä åìéöä!!! 

קרוב לששה מליון יהודים בארצות הברית מובלים 
 ל"להשמדה באוישויץ רח

 . לשמדאמרקיאים יום ביומו מובלים אלפי יהודים מדי
הם היהודים ,  שיכולים לעזור להם לעצורהיחידים
 מתחננות אליכם ומבקשים מכם הנשמות אותן, העשירים
  תצילו אותנורחמנות

ùéúçà äòùá åîìåò äðå÷  
 ל ידי עזכויות יש אפשרות יומיומית לקנות לעשירים

 .הצלת אלפי נשמות מצפרני הסטרא אחרא
 תתנו לחמוק מידכם את ההזדמנות שתוביל אתכם אל

 .להצלחה בכל העולמות, ולהיכלי הגן עדן, הבאלחיי עולם 
 :ם סדר היועל

 - מזוזות - תפילין -  המשפחהטהרת - כשרות - שבת
  נגד המסיוןהמאבק - התבוללות

 המרכזי העולמי לקיום ועד" שמעוניין לעזור בכסף למי
צריכים לפנות ,  להמשיך בעבודתםשיוכלו "היהדות

 : לטלפוניתישירות בכתב או 

 " המרכזי העולמי לקיום היהדותוועד"

4711 – 12 AVE. 
BROOKLYN; N.Y. 11219 

TEL: 718 – 436 – 8086 



 תהדוהי מכתב גלוי לעשירים הצלת לב

  היהדותהצלת  תהא מוחלפתלא התורה זאת
 האדיר הזה הוא שרשרת חומת אש ליהדות הנאמנה המבצר

  ובכל העולם כולוק"באה
 א" שליטר" אדמוק"שכ ניתן לראות ולחוש בעבודה הגדולה כאן

 .השקיע במסירות נפש עד היום הזה
 הכוח מאלו המבקשים לשבור לעמוד בראש המאבק ולמנוע בכל ... 

 .הכשרותאת חומת 
 נגד העולם כולו שיהיה ברור שמשה אמת שמיםלקדש שם ...

 .ותורתו אמת
 הארץ הקמת מרכזים חזקים נגד רוחות רעות מלאהתהלתם ...

 .הנושבות בכלל ישראל
 :התוכן

 . ברכה ועידוד מגדולי וחכמי דורנומכתבי  אלפיםשלשת

 המשרדים הקבועים בכל י" עמתקיים   ההפצהתעמולת
 .התפוצות

 הגאון י" שנה ע81 ונדפסו במשך שנתחברו   החיבוריםמספר
 . ספרים053הם סך , א"המחבר שליט

 ספרי להוצאת הועד י" ונחלקו חינם עשנדפסו  עותקיםמספר
 . ספרים2.000.000: יהודה וישראל בכל תפוצות ישראל הם סך

 . מליאן דולר2-מ הם סך למעלה ועוד והמשלוח  הדפוסהוצאת
 1.500.000.00$ סך הוא  )דעפעציט (הגרעון 
 1.750.000.00 נ" תשלשנת  השנתי תקציב 

 עלו למעלה ראש אנא השתתפו וטלו חלק בהחזקת המוסד החובות
ואשרי חלקו של כל מי ,  ספרים לזכות הרבים בכל העולם כולולהוצאת

 . כזה להציל נפשות מישראלונשגבשמסייע לדבר גדול 
 נ"לע תן יד להמוסד הנשגב הלזה להשתתף בהוצאת ספר נאא

 ימליצו עליך להוושע ז"לנשמתם הטהורה ועי` קרוביך שעילוי גדול תהי
 .א" מיני ישועות עליך ועל משפחתיך הדגולה ועכיבכל

  המרכזי העולמי למען קיום היהדותוועד

4711 – 12 AVE. 
BROOKLYN; N.Y. 11219 

TEL: 718 – 436 - 8086 




