
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 :כי תשאפרשת 

 לד'. )ל יב( נפשו כפר איש ונתנו לפקדיהם ישראל בני ראש את תשא כי

 וקליפות עצבות ,(ד"ע ט"קי דף בהר פרשת) יוסף יעקב תולדותבספה"ק  כתב

 הארץ ושבתה יעוצה עצה לכך, המצוה בעשיית הנשמה שמחת מעכב החומר

 החומר שהוא לארץ ושביתה נייחא שיעשה הכוונה'(, ב, ה"כ ויקרא' )לה שבת

 וזהו, ברוחני לשמוח הנשמה תוכל זה ידי ועל, מגשמי בשמחה לשמוח, והגוף

 ה"זלה ממורי ששמעתי כמו, בשבת לעשותן צריך אלו בחינות שתי כי', לה שבת

 , עכלה"ק.השבת את ישראל בני ושמרו פסוק ביאור

 ,קדושים פרשת ריש יוסף יעקב תולדותהוא מה שכתב במקום אחר ) והענין

 את ישראל בני ושמרו ענין ה"זלה ממורי שמעתי( א"ע' ע דף משפטים פרשתו

 זמני ועברו, מכולם דקשה בשבי יחידו בנו שנשבה למלך משל פי על ,השבת

 הגיעוהו ושנים עיתים וברוב, אביו אל ולהשיבו מלפדותו נמשכה בתוחלת זמנים

, ערב זאבי בין המלכות נימוסי ישכח ולא, שם יתיאש לבל המלך מאביו מכתב

 טצדקות וכמה כמה ידי על אביו בית אל לביתו להחזירו נטויה ידו עוד כי

 שהיתה אפס, גדולה שמחה המלך בן שמח ומיד', וכו בשלום או במלחמה

 בית אל עירו בני עם הלך, עשה מה, בגלוי לשמוח היה אפשר ואי סתרים מגילת

 באגרת שמח והוא גשמית שמחה ביין שמחו והם, המשכר דבר שאר או היין

, החומר שהוא הגוף אל, שבת עונג מצות ממש הוא הזה החזון וככל. 'וכו אביו

 שמחת שהוא שניה שמחה לשמוח להצדיק פנאי שיהיה כדי, ומשתה במאכל

, השבת ומורא מקדושת דעתו יסיח לבל, היום כל יתברך' ה בדביקות הנשמה

 , עכדה"ק.מתפילין וחומר קל

והנפש  ,ת"להשי ישראל בני ראש את תשא כיאפשר לרמז כאן בפסוק,  וזה

 ,בת'ש שראל'י הבת'א נוטריקון ש"אי ונתנו הבהמית מפריע לזה, אז העצה

שיתאספו ישראל יחד באהבה ואחדות בשבת אחים גם יחד לשמוח בשמחת 

 ירימו שהםשיניח  נפשואל  כופריהיה  זהובעונג שבת באופן שגם הנפש נהנה, ו

 תשע"ו(. )יום א תשא 'לדעצמם 

 
 :תצוהפרשת 

 דרור. )ל כג( מר ראש בשמים לך קח ואתה
שהאדם רוצה וכיש ב' מיני חיים, דעיקר שאיפת האדם בחיים היא הנאה,  הנה

להשיג הנאה בגשמיות אז צריך לעבוד להרוויח, הגם שאז לא נהנה רק צריך 

בדרך ש גםלוותר חלק מהחיים שלו בכדי שעל ידי זה יוכל לחיות בהנאה, ו

להוציא לפועל תאוות לבו אז הרבה פעמים בא לידי כעס ושנאה וכו' נגד הנאתו, 

לא יהנה, וממילא כל ההנאות ג"כ ואחר כך כשהשני יחזור וינקום או ישלם לו 

 או אחר כך, והילדים שיראו לכן קודם ולא הם רק זמני לשעת עשייתה בלבד 

 

 

 

 

 

ם במדות ובמעשים, וממילא והם כבר יהיו יותר גרועיכמותו ממנו גם כן יעשו 

יסבלו יותר. ברם בעניני רוחניות כלימוד התורה ועשיית מצוות ומעשים טובים, 

האדם נהנה באמת בשעת הלימוד והעשיה, ובנוסף לזה מצוה גוררת מצוה, 

 ונמצא שמהנאה דעכשיו נמשכת הנאה נצחית בזה ובבא.

 ,מיעה'מירה ש'אאיה 'קון רינוטר רא"ש ,אותיות בשמים ואתה קח לך בשמים

שגורמת מרירות  תולא לגשמיו ,שמיםי יננלעבחושים אלו היינו אם תשתמש 

)ליל ששי  .מרירותמשתשתחרר  מר דרור שתזכה אל יגרוםממילא  ,ועצבות

 תצוה תשע"ו(

 

 לי.  לכהנו ולבניו אחיך לאהרן קדש בגדי ועשו וכו', יעשו אשר הבגדים ואלה
נזהר במצות ציצית  באדם אחד שהיהמעשה )מד.( מנחות במס'  דאיתא אפ"ל

ששמע מזונה בכרכי הים שלוקחת ד' מאות זוז ושלח לה ואח"כ כשבא לעשות 

 ,וכן היא נתגיירה ,תאוותו טפחו לו הד' ציצית בפניו ונמנע מלעשות העבירה ר"ל

 עיי"ש באריכות.

לתאוות  להסביר למה נמנע ע"י הציצית, כי יראה היא צמצום לאהבה וכן ואפ"ל

רק  חיצוניות, כדאי' בספה"ק בשם הרבי ר' בער זי"ע על הכתוב )בראשית כ יא(

צ"ל אין אהבת אלוקים דהלא  ת אלוקים במקום הזה והרגוני, דהיהאין ירא

לקחת אשתי הוא נוגע לאהבה, רק אמר כיון דאני רואה שאין לכם יראה תתאה 

, הבה חיצונית כידועשהיא צמצום לאהבה חיצונית אשר תאוות באים מחמת א

 ע"כ אמרתי וחששתי שמא יהרגוני.

תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא )סוטה יז.(  איתא והנה

הכבוד, ועי"ז נופל יראת ד' על פניו. וע"כ כשטפחו לו הציצית על פניו נפל עליו 

 יראת ד' ונמנע. וכן אי' דכשיש לו מחשבות והרהורים רעים אז יסתכל לשמים

ג"כ מחמת טעם הנ"ל, שיסתכל לרקיע שדומה לכסא הכבוד ויפול עליו יראה 

שהיא צמצום לתאוות רעות ר"ל, וממילא יוכל להישאר עם דביקות ד'  ויראת 

 אלקים.

קראת 'ל ןכו'ה אשי תיבותר ה"ואללרמז זאת גם בפסוק של בגדי כהונה,  ואפשר

אותו וזכרתם את כל  דראיתםכתיב ציצית אשר ב, יעשו אשר הבגדים לוקיך'א

תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד וכנ"ל ד ,מצותיו

או את שהבי ,הבגדי כהונההמעיל תכלת ושאר אצל היה וכן  ,היינו הקב"ה

 אחיך לאהרן קדש בגדי ועשוהמסתכלים בהם להתקרב לאלקים, וזהו דכתיב 

 . )עש"ק תצוה תשע"ו(לי לכהנו ולבניו

 

 

 דברי אלקים חיים  
 

 טע"גליון 
 ותשע" כי תשאר' פ

 
 



  

 
 
 

 
 

 
 

  אסיפת עסקנים בבית כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 למען הצלת ילדי עולי צרפת בארה"ק
   רבינו בארה"ק שליחבהשתתפות האורח הרב אברהם נאמן שליט"א 

תשע"ו לפ"קשנת פ' תצוה 
חסד ', שליח רבינו בארה"ק בהנהלת שליט"א הרב אברהם נאמן

ראשית כל איז וויכטיג אז אלע עסקנים זאלן  : קאלוב 'לישראל
אין די לעצטע דרייסיג יאר, איז דאס וויסן די פאקט, אז 

אידישקייט אין פראנקרייך געגאנגען נאר אויפן וועג ארויף, און 
 פראנקרייך איז געווארן פול מיט מוסדות התורה פון שומרי שבת.

דער רבי זאל זיין געזונט האט במשך די יארן זיך געטראפן 
אין  נאנט צו אכציג טויזענד אידןבסייעתא דשמיא מיט 

. ק געווען אין אידישקייט, און זיי מחז, האנט ביי האנטפראנקרייך
צוועלף און א האלב טויזענד  איבעררשימה צווישן זיי איז דא אין די 

פראנצויזישע אידן, וואס זענען נישט געווען קיין שומרי שבת, און 
אין אונזער אפיס אין  .םשומרי שבת אדאנק דעזיי זענען געווארן 

קשר  קרית ספר, זיצן נאנט צו הונדערט מענטשן, וואס האלטן
מיט אלע אידן איבער די וועלט וואס האבן צוגעזאגט הבטחות זיך 
צו פארבעסערן אין אידישקייט, צווישן זיי אויך אלע אידן פון 

 פראנקרייך.

 ווען עס האט זיך אנגעהויבן די מאסןאין די לעצטע דריי יאר פון 
פון וואס אונז זעהן מיט די  וויינעןצו יעדן טאג קומט אונז עליה, 

עס איז נישט  .עולים פון פראנקרייךדי גען וואס עס פאסירט צו אוי
גזירת שמד וואס קומט  דא די ווערטער צו מצייר זיין די שרעקליכע
שומרי פון זיי זענען רוב יעצט פאר, ווען כמעט אלע עולים, וואס 

 ., ווערן פורקי עולשבת

אז רוב פון זיי זענען שומרי  פון וואו ווייסט מעןאחד העסקנים: 
 שבת?

פראנצויזישע אונז האבן פונקטליכע ליסטעס פון די  ר"א נאמן:
, וואס אונז האבן געטראפן אין פרייע מוסדות ארץ ישראל קינדער

וואו מען זעט אז רוב פון זיי האבן געלערנט אין פראנקרייך אין 
 מוסדות פון שומרי שבת.

ט זיך די 'סוכנות', מאכט יעדע יאר די ציוניסטישע אגענץ וואס רופ
וואו בודקעס  די סוכנות שטעלט אויףא יריד אין פראנקרייך, וואו 

פארשידענע גרויסע פרייע מוסדות אין  זיי שטעלן שליחים פון
ארץ ישראל, און די וואס טראכטן ארויפצוגיין קיין ארץ ישראל 

 קינדער.קומען אהין אויסקלויבן אין וועלכע מוסדות צו שיקן די 

 

אמאל פלעגן  די ציונים ארבעטן היינט מיט א געוואלדיגע פקחות.
זיי קומען נאטורליך ווי חילונים, אבער היינט פארשטייען זיי שוין 
אז די פראנצויזישע זענען ספרדים וואס זענען ערליך און ווערן 
נישט צוגעצויגן צו הוילע קעפ, וועגן דעם מאכן זיי זיכער אז אלע 

ן זיצן דארט ביי די בודקעס טוען זיך אן גרויסע וואס קומע
 קאפלעך, און די נשים פארשטעלן זיך מיט כיסוי הראש.

ביי די יריד, זאגען זיי אז עס איז כמעט נישט דא קיין חרדישע 
מוסדות אין ארץ ישראל, נאר בעיקר ממלכתי. אויב איינער זוכט 

נישט קיין  זאגען זיי: "פאר דיר פאסט דוקא יא א חרדישע מוסד,
דתי". -חרדי, אז דו ביסט דוקא יא פרומער קענסטו גיין צו ממלכתי

ווי  ווייל אנדערשדתי' נישט דתי, -למעשה איז היינט 'ממלכתי
לערנט מען דארט תורני' וואו מען לערנט אידישקייט, -'דתי

יין שעה א וואך, און עס איז געמישט אפשר אנאר אידישקייט 
ארויס  ט, גיידתי'-אין 'ממלכתי יעדער וואס גייט אריין בתערובת.

 .קיין שום אידישקייטאן נאך א קורצע צייט 

אין די פארגאנגענע יאר, ווען עס זענען זיי מצליח געווען אזוי האבן 
כמעט אלע אריינצולייגן געקומען איבער אכט טויזענד עולים, 

 .עולים אין פרייע מוסדות

היי יאר, האבן אונז לויט די הוראה פון דער רבי זאל זיין געזונט, זיך 
משתדל געווען און מצליח געווען צום ערשטן מאל צו באקומען 

יריד וואס איז פארגעקומען ערשטע היי יעריגע איין בודקע ביי די 
עס איז געווען יעצט דרייסיג  אין פאריז אפאר וואכן צוריק.

מוסדות, וואס ווער עס וויל זיך באזעצן  פאר באזונדערע בודקעס
אין א געוויסע שטאט גייט צו די בודקעס פון די מוסדות וואס 
זענען אין יענע שטאט. אונז האבן ארויסגעשטעלט א כללות'דיגע 
 'אולפן' פראגראם ארויסצוהעלפן בחינם זיך צו לערנען שפראך

וי מען ו הלכה אויפן טעלעפאן ם אין ספרידורך טעגליכע שיעורי
איז נוגע פאר יעדן דאס וואס , טייטשט איבער אויף פראנצויזיש
גענומען אונז האבן צו אונז, אויך איינעם, אזוי זענען אלע געקומען 

שפעטער, און אויך אויפן פלאץ  פארבינדןזיך צו  אויף פרטים
פונף און  דערציילט איבער חרד'ישע מוסדות אין ארץ ישראל.

זיי זענען געהעריגע שומרי שבת פון זיבעציג פראצענט פון 
 אפגעטיילטע מוסדות.

 

 שיחות קודש  
 כ"ק מרן רבינו שליט"א מאת

 

 



  

די מענטשן פון די סוכנות זענען ממש ארויס פון די כלים. איינער 

פון די עסקנים וואס האט ערלעדיגט אז מען זאל לאזן די חרדישע 

באקומען א שארפע בריוו פון  יעצט עסקנים האבן א בודקע, האט
וכנות, וואו ער קריצט מיט די שאראנסקי דער יושב ראש פון די ס

ציין אויף דעם וואס די עסקנים האבן דערציילט די אמת איבער די 
מוסדות אין ארץ ישראל, און ער שרייבט אז מען וועט דאס מער 

 נישט צולאזן.

, דער רבי זאל זיין געזונט פן יעצט באקומען הדרכה פוןדאראונז 
זיך צו פארגלייכן מיט  צו מען זאל רעדן מיט די סוכנות און פראבירן

ביי די קומענדיגע יריד,  פארטרעטן די חרדי'שע זייטזיי צו קענען 

זעלבסטשטענדיג צו מפרסם זיין זיך אנשטרענגען אדער מען זאל 
 .אז מען זאל נישט גיין אין די פרייע מוסדות

הם ו ,הדת שונאים דהם ,לדבר אין בארץ חילוניםה עם רבינו:
 .גדולים שקרנים

פארוואס זאל מען נישט ארויסגיין אין אן  העסקנים:אחד 
אז מען זאל בכלל נישט קעגן די סוכנות, עפענטליכער קאמפיין 

גרויסע לייגן אריין אין  די ציוניםארויפגיין קיין ארץ ישראל ווי 
 נסיונות?

בשום שלא יעלו  בפרהסיא למלחמהנגדם  לצאת לנו טוב לא רבינו:
חלק  אצל חזקים הםובחזרה,  ילחמו הםד לארץ ישראל,אופן 
 מכניסיםה שלהם מהמנהיגים ששמעו במה נגדינו שיבואו ההמון
 .כלום יקבלו ולא הלוחמים נגדם,נגד  גדולה שנאהו ביטול

ן ארויף קיין ארץ ישראל עס זענען דא אזעלכע וואס גייער"א נאמן: 
 עול.כדי צו דינען אין די מיליטער. זיי ווערן דארט תיכף פורקי 

אז עס איז נישט  מען קען זיי מסביר זיין אחד העסקנים:
 אויסגעהאלטן צו דינען אין די מיליטער.

 צריכים רק, שיטות על בויכוחים כנסיל לא מאד להזהריש  רבינו:
 עכשיו כדאי לא שלטובתו ,לצבא ללכת השרוצ לצעיר להגיד

 לאכי הוא  ,לישיבה עכשיו שילך יותר הרבה ץנחו שמאד לעלות,
 דהוא דעתו וירים ראשו תפתח בהיישלימוד בוה, עצמו את מכיר

 יותר היהיאח"כ  יעשה או שילמד ומה ,שחושב ממה יותרהרבה 
 שנהבשום אופן לילך לישיבה למשך  רוצה לא ואם. וטוב קל ויותר

 ואפיל או חודשל לפחות ילךאז יש להשתדל אצלו ש או יותר,
 .שבועל

 .ער זאל צוזאגעןמען זאל בעטן אז  ר"א נאמן:

 יכול אתה בשבילילו,  יאמרו , אזלהבטיח רוצה לא אםכן.  רבינו:
אני ש ,לטובתך מתכוין רק אני בזה, הבדל אין לישהרי  ,לא להגיד
 .שלך החיים כל להרים רוצה

צו  די עסקנים אויף וועלכע אופן זאל מען אנזאגען ר"א נאמן:

פראבירן אפצוהאלטן אידן אין פראנקרייך פון ארויפגיין קיין ארץ 
 ישראל וואו די קינדער קענען קאליע ווערן?

 

ולא יעלה  יחכהלדעתי שבשמי,  תגידושבת  שומרלצעיר  רבינו:

 בצרפת, והישיבה תיכוןלימודים בההלעבור שנות  םשיסיי קודם

 הכלכי לצרפת,  חזרויש ש זה בשבילש ,פרנסה ול יש אם ובפרט

וגם טבע  ,השפה יודעיםששם לא  בארץ ישראל, אצלם נהרס

הנהגת בני המדינה שונה מבצרפת. ואם יחכה ולא יעלה עכשיו 

יש לומר  וכןכך.  אחר ישמח מאודו ,ברכהבמצב כזה, אז יקבל 

בארץ ישראל בפרנסה  מסודריםשלא  כל זמן יעלולא ש ,ניםלזק
 וחינוך הצאצאים.

זייער אסאך פילן זיך געצווינגען צו מאכן עליה  אחד העסקנים:

ווייל זיי האבן א געוואלדיגע פחד פון די טעראר אטאקעס אין 

פראנקרייך. עס איז דא איין עסקן וואס וויל ארבעטן צו 

די שרעקליכע ידיעות איבער די  פארשפרייטן אין פראנקרייך

עדענקן טעראר אטאקעס אין ארץ ישראל, כדי זיי זאלן וויסן און ג

ער האט געשיקט פרעגן צו דער רבי אז דארט איז נישט זיכערער. 
 האלט דערפון.

 לפרסם בשם מי? רבינו:

יגענע אידישע יאן אאליין אזוי ווי ער וויל מאכן  אחד העסקנים:
 אין פראנקרייך. נייעס אגענטור

 יותר הרבה יש ישראל בארץראוי לפרסם אצלם, ש רבינו:
 בכל מקום. שומר ת"השי רק ,מבצרפת עסאקטא

אין די לעצטע טאג פאר די אנהויב פון די היי יעריגע  ר"א נאמן:

שנת הלימודים, האבן אונז מצליח געווען צו באקומען בסייעתא 

געגאנגען פון טיר פון נייע עולים, און אונז זענען רשימות דשמיא 

אזוי האט , קלאפן און רעדן צו שיקן אין די חרדישע מוסדותצו טיר 

 אליין געראטעוועט פערציג משפחות.לעצטע טאג ען אין יענע מ

וויפיל מען  פארשטייט מעןפון איין טאג, הצלחה  אז מען זעט די
 קען אויפטון .

 וואס זענעןמוסדות ליידער זעהן מיר היינט אין ארץ ישראל פרייע 

. עס איז אזוי פריי שומרי שבת פון פראנקרייךגעוועזענע פול מיט 

די סוכנות האט  .מנחהדארט קיין לאזט נישט דאווענען  אז מען

באוויזן אריינצושטעלן קינדער מיט גרויסע קאפלעך און 

וואו מען איז מחלל שבת מוסדות ארויסגעשטעקטע ציצית, אין 

, און מען האט זיי דארט מעביר במזיד בשאט נפש בפרהסיא

רופט  עס איז דא למשל א נעץ פון מוסדות וואס געווען על הדת.

'חוות הנוער הציוני', וואס העכער די טויערן זענען  זיך

אויסגעקריצט פול מיט פסוקים פון די תורה, און אלע 

איינגעשטעלטע גייען מיט קאפלעך, אבער עס איז נישט דא 

פון די אפילו איינער וואס איז געבליבן דארט א שומר שבת. 

ג אין דארט הונדערט זעכצי פראנצויזישע עולים זענען דא

, אין אנדערע שטעט ירושלים, הונדערט פערציג אין חיפה, און נאך

וואס זענען דארט אריין  העכער צוועלף הונדערטאלעס צוזאמען 
 איו די לעצטע צוויי יאר, און אלע פון ערליכע שטובער.

 



  

לעצטע די  אין ליכט פוןדי סוכנות שאצט, אז  אחד העסקנים:
אין פאריז, וועלן פאר די גרויסע איסלאמישע טעראר אטאקע 

פופצן  קומענדיגע שנת לימודים ארויף קיין ארץ ישראל בערך
 אידן. טויזענד

וועגן די פראנצויזישע  עס איז דא אזויפיל ארבעט צו טון ר"א נאמן:
, סיי צו ראטעווען און מחזק זיין די משפחות פון עולים עולים אליין

אידישקייט, און סיי צו וואס זענען שוין געווארן אפגעשוואכט אין 
טון פארשידענע זאכן אפהאלטן די קומענדיגע עולים פון 
אריינפאלן אין די זעלבע פאסטקע. אונז דארפן הדרכה וואו 

 כוחות. 'גרעסטע'אנצוהייבן צו פארלייגען די 

 לזה .המשפחהכל  יהרוס ,חילונימוסד ל לךהוש חרדיילד  רבינו:
שיהיה למוסדות חרדים  וריםגמ בניניםעבורם  לסדר ץנחו מאד

 .הבאים שניםמקום להכניסם ב

נישט דא קיין שוין אין רוב חרדישע מוסדות איז  אחד העסקנים:
פאר פרישע עולים, און עס איז שווער צו בויען נייע בנינים  פלאץ

 אין איין יאר.

דאס איז טאקע די גרעסטע פראבלעם, אז זיי האבן  ר"א נאמן:
 א רשימה פון אזעלכעגעמאכט אונז האבן נישט קיין פלאץ. אבער 

וואס זענען גרייט אז מען זאל צולייגען קאראוואנען צו זייערע 
צו מאכן פלאץ פאר די עולים פון אדער צובויען צומערן, מוסדות, 

ע געלטער וואס דאס יעצט דארף מען שאפן די שווער פראנקרייך.
 קאסט אפ.

צו צאלן פאר די מוסדות אז  אויסער דעם דארף מען אסאך געלט
אויפנעמען ספעציעלע מענטשן וואס געהעריג זיי זאלן קענען 

זונדער מיט די פראנצויזישע עולים פעלט אויס זיך אפצוגעבן בא
, און אויך צו זיין די זיי זאלן קענען מיטהאלטן מיט די לימודים אז

. דאס איז א זאך וואס פארמיטלער צווישן די עלטערן אין די מוסד
די פרייע מוסדות שטעלן צו, אבער די חרדישע מוסדות האבן 
נישט די געלט דערפאר. אין די פארגאנגענע וואך אליין האב איך 

זיך געפילט געצווינגען מיטגעהאלטן ווי א חרדישע מאמע האט 
ישע מוסד אין תל אביב, און ארויסצונעמען איר קינד פון א חרד

אריינשטעלן אין די פרייע מוסד צייטלין, ווייל די חרדישע מוסד 
האט נישט געהאט קיין געלט צו צושטעלן מינימאלע הילף, און 

 דאס קינד האט מער נישט געוואלט אהינגיין.

 בשבילבמיוחד  לעבוד מוכשרים אנשיםעוד  רולשכיש  רבינו:
 .אתם גם תצלצלוותעבדו  לאשר בנוסף ,צרפת

אנשי מעשה אויב מען וועט האבן נאך אסאך פעילים  ר"א נאמן:
אויך די וואס נאך אסאך, אויפן שטח, וועט מען קענען ראטעווען 

 מען האט נישט מצליח געווען צו כאפן אין פראנקרייך.

אפילו די וואס ווערן אנגעזאגט דורך זייערע רבנים אין פראנקרייך 
און זיי גייען ארויף צו אכטונג געבן וואו זיי גייען אין ארץ ישראל, 

 אן אין די למעשה  ווען זיי קומעןאליין אן די הילף פון די סוכנות, 
 אין איינע פון די הויפט שטעט ווי  שטאט וואו זיי ווילן זיך באזעצן,

 

נצויזישע עולים גייען, רעננה, ירושלים, נתניה, חדרה אדער פרא
באקומען ראט און צו ראט -שטאט גייען זיי אין דיאשדוד, 

זיי ספעציעלע יועצים וואס באגעגענען  און דארט אינפארמאציע,
ווערן גערופן 'פרוייקטורים', וואס זיי זענען רשעים גמורים די 

יען מיט קאפלעך און גרעסטע שונאי הדת, אבער ממש אלע גי
כיסוי הראש, און אזוי נארען זיי אריין די מענטשן נישט צו גיין אין 
חרדישע מוסדות. רוב מאל דערציילן זיי אפילו נישט אז עס איז 

 דא אן אויסוואל פון חרדישע מוסדות אין די שטאט.

אין די פארגאנגענע זומער, ווען מיר זענען געגאנגען בשליחות פון 
וואס איז רעננה אל זיין געזונט צו ראטעווען קינדער אין דער רבי ז

שטאט פאר פראנצויזישע עולים, זענען אונז אריין נומער איינס די 
אין א זאל וואו די סוכנות האט געמאכט אן אסיפה פאר איבער 

אנגעקומען זומער, משפחות וואס זענען דארט זעקס הונדערט 
מיט יעדע משפחה, און  אונז האבן אנגעהויבן צו רעדן פריוואט

דערציילט אז עס איז דא חרדישע מוסדות אין די שטאט, און אונז 
. אינפארמאציענישט באקומען די פשוט האבן געזען אז זיי האבן 

נאך א שטיק צייט איז די זאל געווארן רוב אויסגעליידיגט, און א 
 גרויסע חלק פון זיי זענען תיכף געגאנגען זיך איינשרייבן אין די

 חרדישע מוסדות.

מען קען אויך ראטעווען די טויזענטע קינדער וואס זענען שוין 
אריינגעפאלן אין פרייע מוסדות אין די לעצטע פאר יאר, דורך 
גרינדען אזוי גערופענע 'מדרשיות' וואס איז אזעלכע כוללים ווי 
יונגעלייט זיצן נאכמיטאג און ביינאכט און לערנען פריוואט מיט 

ויט די הדרכה פון דער רבי זאל זיין געזונט, איז אונזער קינדער. ל
פלאן אנצוהויבן קודם אין פונף גרעסערע שטעט, אז יעדע קינד 
פון די עולים זאל איין מאל א וואך קומען אין א בית המדרש 
לערנען מיט א יונגערמאן אידישקייט אויף פראנצויזיש, און פון 

 דורך מאכן אן עונג שבת צייט צו צייט מחזק זיין די גוטע קשר
 וכדומה, וואס אויף דעם וועג ווערן אסאך נתחזק און נתקרב.

וועלן מעורר זיין דעם עולם צו עסקנים און רבנים אויב די חרדישע 
מען קענען האבן די  פארשטיין די ברענעדיגע חובת השעה, וועט

 גרויסע געלטער וואס פאדערט זיך פאר די אלע וויכטיגע פעולות.

סאטמאר רבי וואס איז געווען פאריגע וואך  דער העסקנים: אחד
אין לונדון, האט געהאלטן דארט א דרשה וואו ער האט מעורר 
געווען וועגן דעם ענין, און לויט ווי מען זאגט האט ער געלאזט וויסן 
פאר דער רבי זאל זיין געזונט אז ער איז גרייט זיך פערזענליך 

ות פון די מלחמה לד' אריינצולייגן צו נושא בעול זיין מיט הוצא
 בעמלק.

 מאד מאד שמחתי לשמוע מזה. רבינו:

 ולמנוע להפריע הכל עושהה שלא יצליח מעשה שטן יעזור ת"השי
 נזכה להעלות נר מצוה תמיד.ו מלפעול בענינים אלו,

 

 

 

 ,מידי שבוע ושבועלהשיג הגליון  ,לנדבות ולנצחותלהערות והארות, 
 347-619-2757אפשר לפנות להמערכת 
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