בס"ד

לכבוד מערכת "שבת בשבתו"  -לונדון ה' עליכם יחיו!
קודם וויל איך אייך איבערגעבן א יישר כח אויף די שיינע וועכנטליכע אויסגאבע וואס יונג און אלט קענען
געניסן פון דעם ,און איך וואונטש אייך הצלחה אויף ווייטער.
אבער ...די ברייטקייט און די חוצפה וואס איהר האט זיך ערלויבט די וואך (פרשת שלח) צו שרייבן אויף א רב א
שומר תו"מ די ווארט רב הרשע ימ"ש ,דא האט איהר שוין (נאכאמאהל) איבערגעצויגען אלע גרעניצען און איהר
האט מצליח געווען ארויסנעמען אסאך איידעלע אפגעהיטענע היימישע אידן פונעם גלייך געוויכט...
איך גיי נישט דא אריין און די היסטאריע פון רב קוק ז"ל און עס איז קליפ און קלאהר אז ביי די היימישע
קרייזען האט מען בכלל נישט געהאלטען און אנגענומען זיינע השקפות ,און מען איז גאהר געשטאנען זייער ווייט
פון דעם כידוע ליודעי חן.
אבער אז איהר געבט ארויס א נאטראלע אויסגאבע פאר די לונדונע אידנטום דארפט איהר וויסען אז רוב רובם
פון תושבי העיר האבן בכלל נישט די 'הייליגע מסורה' פון מחנך זיין צו בארעדן אנדערע אידן און זיכער נישט מיט
אזעלכע מיאוסע אויסדריקן (אויב וואגט זיך איינער צו טראכטען אנדערש ווי ענק ,ווערט ער איבערנאכט א :שבתי
צבי ,מענדעלסאן שר"י ,פראנקיסט ,נעאלאג ,משכיל ,ציוניסט ,עובר על שלש עבירות חמורות וכו') ,נאר אדרבא מען
האט מקפיד געווען מחנך געווען די קינדער מיט א ספעציעלע אייידלקייט און א דגוש אויף "עשה טוב" – די
חשיבות פון דרך התורה והחסידות און די גליקליכקייט פון לעבן העכער און אפגעשיידט פון די טמא'נא וועלט און
פון די פרייע אידן נעבעך ,און מיר האפן שטענדיג אויף ביאת המשיח במהרה וואס דעמאלטס וועט זיין מלאה הארץ
דעה ,למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלקים.
אריינצולייגן די נידריגע פארגופטיגטע סאקמורע שפראך צווישען די שורות פון אייער אויסגאבע איז א גרויסע
עוולה ,און עס וואלט זיך געפאדערט א ערנסטע אנטשולדגונג פון ענק און די קומענדיגע אוסגאבע ,אזוי אויך א
שטארקע קבלה לעתיד נישט זיך מישן און זאכן וואס איז מוטל במחלוקת בין גדולי ארץ און נישט צו ציהלען אפילו
אומדירעקט אויף שיטת קנאות והשחתה( .אויב איהר ווילט נאך מען זאל דאס ווייטער ארייננעמען און אונזער בתי
מדרשים און שטיבער וד"ל).
אז מען רעדט שוין ווילן מיר אייך קלאהר מאכן ,אז איהר וואלט שוין געמעגט וויסען אז סאקמור פיהרט נישט
די וועלט און גייט בעז"ה קיינמאהל נישט פארטרעטן די יהדות החרדית הנאמנה ,און עס איז אונז גאנץ ווייניג
אינטרעסאנט אייערע נארישע פארדרייטע תורת לאקשען ,מיר האבן ב"ה גדולים וענקים בעבר ובהווה וואס האבן
זיך גארנישט צו שעמען פאר סיי וועמען פון ענקערע( ...אויב עמיצער האט נאך געהאט אמאהל אביסל סימפאטיע
און נטייה צו ענק האט ער דאס שוין אויך פארלוירן ביי די לעצטע פארלוירנע נידריגע מערכות וואס עטס האט
לעצטענס אהנגעפיהרט ,סיי ביי די פאלשע מערכה קעגן דעם אויסגעטראכטע "גזירת הגיוס רח"ל" און סיי די שיינע
קבלת פנים פאר דעם בעלזער רבי ,שווייצע קברים וכו')...
עס איז נאר געבליבען רחמנות צו האבן אויף די אומשילדיגע ספרדישע אידן וואס זענען יעצט געפאלען א
אומשולדיגע קרבן צו ענקערע ציני'שע אינטערעסן ,מיר זענען זיכער אז זיי זענען מוותר אויף ענקערע
אפוטרופסוס וואס איז נובע מתוך ריינע אהבת ישראל עמוקה אהן קיין שום פריוואטע אינטערעסן...
פאהרטס לחיים ולשלום מיט ענקערע אהפגעהיטענע סמארטפאון אינגעלייט בראשות ראשי גולת אריאל ,צו די
שמוציגע הייסע הויפט שטאט פאריז ,לחזק יהדות צרפת מרדת שחת ,און לאזט אונז במנוחה עד להמערכה וואס
וועט בעז"ה גאר אינגיכען אונטערקומען ...ולה' הישועה.
ס'איז דערווייל נאך בגדר "מעוות שיכולים לתקן" ,מעשיכם יקרביכם ומעשיכם ירחיקכם!!
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