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 רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט 

זצוקללה"ה
אלף  אפילו  לקבץ  אפשר  לדעתי   ...
שירצו  הכשרים  ישראל  מבני  אנשים 
כח  יהיה  וזה  זו...  למסגרת  להשתייך 

גדול בע"ה....
אנשים  של  מאוחד  קיבוץ  לנו  אין  אם 
מבטלים  אז  בחבורתינו,  הרשומים 
ואומרים,  פעולותינו,  כל  ואת  אותנו 
וגם באמעריקא אף שמדינה   ? מי הם 
מקום  מכל  באוכלוסין,  היא  מרובה  זו 
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה 
חשובה, ואפשר לקבץ אנשים גם משאר 

מדינות, מחוץ לגבולות ארצה"ב.
כסף  נחוץ  לעשות  שרוצים  פעולה  לכל 
לעשות  אפשר  אינו  מעות  ובלעדי  לדבר, 
כלום, ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה... ואין 
בדעתי ח"ו להטיל עול של סכום גדול על 
יחידים, אלא חושב אני שכל יחיד יתן בסך 
הכל רק 10דולר לשנה, בתור דמי חבר, ומזה 
יתקבץ לערך סכום של 10,000 דולר לשנה,  

ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
)מספר בוצינא קדישא(

 קול
נטרונא

געהערט  ווערן  ווָאס  ַאּפדעטיס  וועכענטליכע  די  פון  ַארָאּפגענומען  ווערן  באריכטן  די 
רעדַאקטירט  שטייגערליך,  דעריבער,  איז  און  ליניע,  טעלעפָאן  נטרונא"  "קול  אויפ'ן 
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ. די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט 

דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג, ככתבו וכלשונו.
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בס"ד

ציוניסטישע  די  אין  באריכטן 

מדינת  אז  אנגעבן  טוען  צייטונגען 

די  אין  וועלן  באאמטע  ישראל 

א  ארויסלייגן  צוקונפט  נאנטע 

זיין  וועט  וואס  פלאן  ברייטער 

געצילט צו צוציהען ווי מער אידישע 

איינוואוינער פון פראנקרייך אז זיי 

זאלן מאכן אן עליה און עמיגרירען 

צו די ציוניסטישע מדינה.

עטליכע  באריכטעט  שוין  ווי 

לאזן  נטרונא  קול  אויף  דא  מאל 

זיך די מדינת ישראל פירער כסדר 

פון  אויפשטייג  דעם  איבער  הערן 

הערשט  וואס  אנטיסעמיטיזים 

יעדע  פראנקרייך,  אין  זיי  לויט 

איד  א  ווען  אינצידענט  מינדסטע 

שטערקער  אדער  מילד  ווערט 

זיי  דורך  ווערט  באפאלן  

צוברייטערט  און  אויפגעשפילט 

ארום  אזוי  קליפערלעך.  אלע  מיט 

פירות  די  פון  געניסן  זיי  קענען 

דערפון. 

די  האבן  הווסדה  מאז 

דריי  אינטערעסן  ציוניסטישע 

צו  וויאזוי  מהלכים  גאנגבארע 

און  אנטיסעמיטיזאם  אנזייען 

אידישע  ביי  שרעק  אריינברעגען 

איינוואוינער אין די ארצות הגולה: 

פאבריצירען  איז;  ערשטע  דאס 

נברא,  ולא  הי'  לא  אשר  מעשיות 

פארשפרייטען   כפשוטו  פשוט 

וכזבים, און מעלדן איבער  שקרים 

ישראל  שנאת  פון  געשיכטעס 

נישט  קיינמאל  האבן  וועלכע 

פאסירט - לא דובים ולא יער.

קליינע  א  נעמען  צווייטע;  דאס 

"אויפבלאזען"  דאס  און  עפיזאד 

פארזעצונגען,  און  הקדמות  מיט 

און  אראפנעמען  און  צולייגן 

פארקויפן האלבע אמת און גאנצע 

שרייען  נאכדעם  און  שקרים, 

עקסטאז  מיט  וואלף"  "וואלף- 

כאילו מען דארף באקעמפן עפעס 

א שעדליכע באוועגונג.

נעמען  צו  דריטע;  דאס  און 

אנטיסעמיטישע  אמת'דיגע  א 

איבערפאל, און עס פארשפרייטען 

בקול רעש גדול מיט גרויס פאמפע 

שאפן  צו  ארום  אזוי  פאראד,  און 

א מציאות ביי יעדן גוי, אז עס איז 

רודפ'ט  מען  וואס  מצב  א  יעצט 

אידן, ס'איז רח"ל הותרה הרצועה 

און   – אידן   מיט  טשעפען  צו  זיך 

זאל  עס  אז  זיי  האפן  דעם  מיט 

ברענגען די גינסטיגע רעזולטאטען 

פאר זייערע אגענדעס ה"י.

 די מדינת ישראל פירער זייענדיג 

דעם  פון  תלמידים  ריכטיגע 

הרעיון  מחולל  דער  האיש  אותו 

וועלכער  שר"י  הערצל  הציוני 

"די  אז  בוך  טאג  זיין  אין  שרייבט 

אונזערע  זיין  וועלן  אנטיסעמיטן 

צו  זיך  כאפן  פריינד",  בעסטע 

פרייד  אומבאהאלטענעם  אן  מיט 

 – אטאקעס  סארט  אזעלכע  צו 

א  נאר  אגב  זענען  וועלכע  וואס  

און  המדינה  קיום  די  פון  תוצאה 

 - פאליטיק  שפארבערישע  איר 

אנטיסעמיטישע  די  אז  טענה'נדיג 

איבערווייז  א  זענען  אינצידענטן 

אז אלע אידן דארפן עולה זיין קיין 

ארץ ישראל. 

אזעלכע  זענען  געזאגט,  ווי 

געווענדליך  דעקלעראציעס 

צו  און  פינגער  פון  אויסגעזויגן 

עס,  איגנארירט  צייט  זעלבע  די 

אין  לאנד  די  אז  פאקט  עצם  דעם 

מערסט  דאס  זענען  אידן  וועלכע 

איז  טאג'ס  צו  היינט  באדראאעט 

טאקע אט דער מדינת ישראל.

 א לעצטיגע שטודיע האט טאקע 

אנגעוויזן אז די פראנצויזישע אידן 

אימיגרירן  צו  בעפארציגן  טוען 

אדער  קאנאדע  אמעריקא,  קיין 

מדינת  קיין  נישט  און  ענגלאנד, 

פאטש  א  איז  דאס  און  ישראל. 

אזוי  ציוניסטישע  די  וועלכע 

פון  פארזארגער  גערופענע 

שווער  קען  פאלק  אידישן  דעם 

אראפשליגן. 

ציוניסטישע סוכנות זוכט צו אגיטירן פאר עלי' פון 
אידן אין פראנקרייך

פרייטאג ערב שבת קודש פ' בא תשע"ד
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דער  פון  מיט  אביסל  האלטן  וואס  די  פאר 

נאנט די מדינה פאליטיק און די שעדליכע און 

שפארבערישע פאליטיק פון די נתניהו רעגירונג 

אז  נייעס  די  איבערראשנד  נישט  בכלל  איז 

די  פון  ברען  סאמע  די  אין  שטייענדיג  יעצט 

אמעריקאנער  די  ווען  פארהאנדלונגען,  שלום 

רעגירונג אין צוזאמענהאנג מיט אנדערע וועלט 

מאכטן, האבן מצליח געווען געווען צו ברענגען 

די מדינת ישראל רעגירונג און די פאלעסטינער 

אויטאריטעט צו דעם פארהאנדלונג טיש, אין 

נישט קיין אנדערע צייט האבן אט די מופקרים 

דורכפירן  צו  באשלאסן  באומות  מתגרים  און 

באשלוסן  פאקטישע  און  לעגיסלאטיווע 

די  שטערן  צו  געצילט  דירעקט  זענען  וועלכע 

שלום געשפרעכן.

דער  פאר  פנים  קבלת  פאסיגע  א  אלס 

דזשאן  מיניסטער  אויסערן  אמעריקאנער 

קערי וועלכער  איז ערווארטעט צו לאנדען אין 

א  האט  דאנערשטאג,  היינטיגן  דעם  ירושלים 

וואך  דאזיגע  די  אויסגעקליבן  קאמיטע  כנסת 

פארשלאג  סימבאלישע  א  אויף  שטימען  צו 

די  אנעקסירן  דאס  באשטעטיגן  וועט  וועלכע 

עמק הירדן געגענט צו די מדינה גרעניצן טראץ 

דעם וואס די שטחים זיינען אין די גרינע ליניע 

וועלכע די פאלעסטינער פארלאנגן אז זיי זאלן 

עווענטועל געהערן צו די פאלעסטינער שטַאט.

קיין  נישט  גראדע  האט  פארשלאג  דער   

ערנסטע שאנסן צו ווערן באשטעטיגט און איז 

באומות,  התגרות  לשם  בלויז  געווען  דעריבער 

ממש אן עבירה לשמה. 

די  ווידער  האבן  נייעס  אנדערע  אין 

נישט  אצינד  אויטאריטעטן  ציוניסטישע 

ווען  שטענדיג  ווי  און  אויסנאם  קיין  געמאכט 

צו  אן  קומט  דיפלאמאט  אמעריקאנער  אן 

א   איבער  געמאלדן  זיי  האבן  מזרח  מיטל  די 

הייזער  הונדערט  פערצן  פון  פראיעקט  פרישע 

די  אין  געבויעט  ווערן  וועלן  וועלכע  וועלכע 

זאך  א  די מערב ברעג,  ביי  אקופירטע שטחים 

וואס ברענגט פארשטענדליך ארויף בייז בלוט 

אין די קארידארן פון די אמעריקאנער רעגירונג 

וועלכע ברויזן אויף די פרעכע חוצפה פון די דלי 

אליאירטער  נאנטסטער  זייער  אנטקעגן  גאה 

אלץ  און  וועלט.  גאנצע  די  איבער  לאנד 

אזעלכע  טוען  פארשטענדליך  ווי  רעזולטאט 

אין  סיי  ישראל  שנאת  אויפברענגען  אקטן 

אמעריקע און סיי איבער דער גארער וועלט.

די אייראפישע פאראיין איז ארויסגעטרעטן 

זייער שארף אויף דעם נייעם התגרות'דיגן אקט, 

קאכן  אנגעהויבן  האט   מידיא  וועלט  די  און 

איבער די אומבאגרענעצטע און זינלאזע חוצפה 

פון די מדינת ישראל באאמטע. די פרישע דריק 

פון די וועלט האט באוואויגן דעם מדינת ישראל 

פרעמיער מיניסטער ביבי נתניהו צו מעלדן אז 

די מעלדונג איבער די פרישע פראיעקטן וועט 

ווערן אפגעשטיפט ביז ווען דער אמעריקאנער 

קיין  צוריק  אפפארן  וועט  מיניסטער  אויסערן 

מ'זאגט  ווערטער  אנדערע  אמעריקע...אין 

מבזה  אים  מ'גייט  אז  "בפניו"  אמעריקא  פאר 

איינעם  צו  ענדליך  איז  בפניו"...עס  "שלא  זיין 

וואס טוט געשעפטן אין שבת קודש - און זאגט 

דערביי " נישט אין שבת גערעדט"  -  ס'איז צום 

באדויערן יענץ געלעכטער ווען מען שפילט זיך 

תאות  נארישע  פאר  בלוט  אידיש  מיט  ארום 

נצחון און נקמה.

פרישע זידלונגען ווערן באשטעטיגט דורך 
שפארבערישע נתני' רעגירונג אגענטור  אפיציעלע  די  באוואויגן  האט  דאס 

פון די מדינה, די 'סוכנות', צו פארשלאגן א פלאן 

פראנצויזישע  די  אז  דערצו  ברענגן  וועט  וואס 

דוקא  זיין  עולה  אנהויבן  יא  טאקע  זאלן  אידן 

אנטהאלטן  טוט  פלאן  דער  ישראל,  ארץ  קיין 

לעזונגען פאר עטליכע טעכנישע פונקטן וועלכע 

טוען דערווייל אפהאלטן אסאך פון די אידן פון 

די  מיט  ישראל,  ארץ  קיין  גיין  פון  פראנקרייך 

האפענונג אז עס זאל זיך פארמערן די עליות קיין 

ארץ ישראל און דערמיט זאלן זיי ווייטער קענען 

פארקויפן פאר די וועלט אז  די איינציגע פלאץ 

וואו אידן זענען זיכער, איז גאר אין מדינת ישראל 

טעראר  פון  קייט  א  פארגעקומען  איז  עס  וואו 

עטליכע  פארגאנגענע  די  בלויז  אין  אטאקעס 

וואכן, טח עיניהם מראות מהשכל לבותם.

ספעציעלע  א  האבן  מושלים  ציוניסטישע  די 

אידן,  פראנצויזישע  די  ארויפברענגען  אין  רצון 

און טוען כל טצדקי שבעולם דאס צו דערגרייכען, 

זיי פרובירן שוין יארן  ווי  ס'איז שטארק קענטיג 

דארט  ישוב  אידישן  דעם  צעברעכן  צו  לאנג 

זייער  פון  מיט אלערליי תחבולות. דער אורזאך 

ספעציפישע רדיפה אויף די פראנצויזישע אידן 

אידישע  דארטיגע  די  ווייל  דעם,  צוליב  קומט 

טייל  גרעסטן  אין  צוטאגס  היינט  זענען  בירגער 

אינטעלעגענטע  געלט,  אסאך  מיט  אידן  רייכע 

און געלערנטע מענטשען, און די מדינה וויל דעם 

זענען  זיי  אז  גרמא  ודין  והרכוש  הנפש  את  קח 

געפאלען א קרבן פאר די חיתו יער. 

רעכטע  די  האלטן  אויבערשטער  דער  זאל 

זיין  מצליח  נישט  זאלן  ציונים  די  אז  האנט 

איבערצושפילן דאס וואס זיי האבן שוין באוויזן 

אין די פארגענגענהייט ווען זיי האבן אפגעווישט 

האבן  אידן  ווי  לענדער  און  ישובים  גאנצע 

ישוב  און  מנוחה  מיט  ושלוה  בשלום  געוואוינט 

< < <
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פון  הכנסת  חבר  א  גאר  איז  ער  אז  מיינט  אויס 

ווילדער  א  אונטערגענומען   - ישראל  מדינת 

אפשטעלן  צו  מיטל  זינלאזער  א  מיט  קאמפיין 

געזעץ  א  פארשטעלן  דורך  ערשיינונג  די 

הילף  רעגירונגס  אוועקנעמען  וועט  וועלכער 

וואס  אוניווערזיטעטן  און  ארגאנאזאציעס  פון 

שטיצן די אויבן דערמאנטע עי. עס. עי. 

אצינד  וויל  הייקינד  וואס  געזעץ  דער 

ארבעטערס  די  פארבאטן  וואלט  פארשלאגן 

צו  אוניווערזירטעטן  פובליק  יארקער  ניו  די  פון 

אנטייל נעמען אין סיי וועלכע דיסקרימינירונגען 

אנטקעגן די מדינה.

די עי. עס. עי. האט אויף דעם צוריקגעשאסן 

זאגנדיג אז אפילו אויב דער ביל זאל אדורכגיין אין 

די ניו יארקער לעגיסלאטיווע הייזער האט דאס 

אין  באשטעטיגט  ווערן  צו  שאנסן  קיינע  אבער 

די געריכט, צוליב וואס אזא ביל טוט פארלעצן 

וועלכע  בירגער  אמעריקאנער  די  פון  רעכטן  די 

זיינען בארעכטיגט לויט די ערשטע אמענדמענט 

צו פרייהייט פון אויסדרוק.

אט די זינלאזע מיטלען וועלכע די ציוניסטישע 

די  אונטערדריקן  צו  אנווענדן  טוט  לאבי 

לעשן  ווי  אקוראט  איז  שטיצער,  פאלעסטינער 

פרישע  צו  ברענגענדיג  בענזין  מיט  פייער  דעם 

שנאת ישראל ביי די אמעריקאנער סטודענטן.

מדינה  די  צו  מעסעדזש  א  שיקען  אנשטאט 

מיט  אויפהערן  זאלן  זיי  אינסטאנצען  אירע  און 

א  ווייזען  פנים  כלפי  אפילו  און  התגרות  זייער 

שיינעם פנים וואס וויל שלום, איז ער פארנומען 

האבן  וואס  סטודענטען  מיט  שלאגען  זיך  מיט 

זויערן  א  לאזט   און  השפעה  ווייטגרייכנדע  א 

נאכ'טעם אויף אידן וואו אימער.

און  אקטיוויסטען  פאלעסטינער  די 

אין  האבן  וועלט  די  איבער  סימפאטיקער 

אונטערגענומען  תקופה  שטיקל  לעצטע  די 

ישראל  מדינת  באיאקיטירן  צו  קאמפיין  א 

פראדוקטן און קאמפאניס, אוניווערזיטעטן און 

פראטעסט  פון  אויסדריק  אלס  פראפעסארן, 

אויף מדינת ישראל'ס אנגייענדע אקופאציע. די 

קאמפיין ווערט גערופן: די בי. די. עס. באוועגונג 

איינשליסן  צו  באוויזן  סוקסעספול  שוין  און 

פאליטישע  און  גרופעס  מערערע  זיך  אין 

ליידט  רעגירונג  ציוניסטישע  די  באוועגונגען. 

שטארק פון אזא  באיאקאט, עס  שאדט פאר די 

אימפארטען פון די פראדוקטן פון מדינת ישראל 

זיך דאס אין טאש  און אלץ רעזולטאט שפירט 

די  פון  פארדינט  וועלכער  עקאנאמיע  די  ווען 

ליידט  אויסלענדישע לענדער  די  צו  אימפארטן 

נאר  צייט  די  מיט  ווערט  וואס  קלעפ  שווערע 

ערגער צוליב דעם וואס מערערע גרופעס שליסן 

זיך אן אין די באוועגונג.

פאראיין,  שטודיעס  אמעריקאנער  די  אויך 

אונטער  האט  וועלכע  עי.,  עס.  עי.  די  גערופן 

אמעריקאנער  טויזנטער  אפטיילונגען  אירע 

אין  אנגעשלאסן  לעצטנס  זיך  האט  סטודענטן, 

די בי. די. עס. באיאקאט אויף די מדינת ישראל 

אוניווערזיטעטן.

געקומען  דעריבער  זענען  עי.  עי.עס.  די 

אונטער גאר שארפע קריטיק פון די ציוניסטישע 

גאס און לאבי פאר די חוצפה זיך אנצושליסן אין 

די פאלעסטינער,  פון  אין שטיצע  די באיאקאט 

בארא  באקאנטער  דער  האט  רעזולטאט  אלץ 

פארק'ער אסעמבלימאן - וועלכער ווי עס קוקט 

אמעריקאנער סטודענטן פאראיין ביאקאטירט 
איזראעלישע פראדוקטן 

מתנח'לישער אסעמבלימאן שפרינגט ארויף מיט שעדליכע רעטאריק אין שטיצע פון מדינת ישראל

 < < <
הבטחות  גאלדענע  די  נאך  האבן  און  הדעת 

פון די ציונים עולה געוועהן צו די מדינה אבער 

גורל  זייער  באוויינט  ביטער  שפעטער  האבן 

מיט א בליק אויף צוריק אין די לענדער וואו זיי 

האבן זיך אויפגעהאלטן רואיג און צופרידן.  

די  אין  פארגאנגענהייט  די  אין  וואו 

ציוניסטישע  די  פון  היסטאריע  טרויעריגע 

דאס  טוט  אגיטאציע  און  פראפאגאנדע 

אנטיסעמיטישע  אויפפלאמען  אויך  היינט 

סענטימענטן אין די אלגעמיינע גאס, די הויכע 

טענער איבער עליה צו די מדינה און די טומל 

איבער דאס אנטיסעמיטיזם איבער די וועלט 

הידוע  הלכה  די  אנטוויקלען  מער  בלויז  טוען 

פון עשו שונא ליעקב. זה לעומת זה זענען די 

פארצווייגטע פעולות לטובה פון נטרונא אצינד 

זייער וויכטיג צו ערוועקן אידן איבער די וועלט 

גשמיות'דיגע  און  רוחניות'דיגע  די  איבער 

געפאר וואס די מדינה שטעלט מיט זיך פאר, 

תבל  קבל  זיין  מודיע  צייט  זעלבע  די  צו  און 

ומלואה די שטעלונג פון די תורה טרייע אידן 

די  מעגליך  ווייט  ווי  אפשטעלן  טוט  וועלכע 

אקטן  ציוניסטישע  די  וועלכע  ישראל  שנאת 

טוען אנברענגן אויף די אידישע פאלק.
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ה ר ד ס ע  ג י ד נ ע כ א ו ו י  ד ן  י א  " א נ ו ר ט נ "

גאולת  די  פון  די פרשיות  לערנען  ווען מיר  היינטיגע סדרה  די  אין 
בעתו  דבר  א  אודאי  איז  חזקה,  וביד  ובמופתים  באותות  מצרים 
איבערצו'חזר'ן די רייד פון חכמינו זכרונם לברכה אויף די פסוקי התורה 

פון די וואך, והי' לכם למשמרת אל תאכלו ממנו נא.

שטייט אין פסיקתא דרב כהנא פרשת החודש אות כ"ה, און דאס 
אויפן  קצ"א  רמז  ילקוט  מדרש  אין  אראפגעברענגט  ווערט  זעלבע 
פסוק, והי' לכם למשמרת, מי פורע לכם ממלכות רביעית, נטרונא. און 
ווי דער זית רענן איז מפרש אויפן ווארט דאס ווארט נטרונא, איז דער 
באדייט, אז מען דארף ווארטן און האפן אויף די ישועת ה', שנאמר והי' 

לכם למשמרת.

לא  ט'(,  )שם  נא  ממנו  תאכלו  אל  פסיקתא,  דער  זאגט  ווייטער 
תבעיניה מהבהבה, )אויף וואס דער זית רענן איז מפרש, איר זאלט 
רויע  קיין  כאפן  נישט  געקאכט,  האלב  גאולה  די  עסן  צו  זוכן  נישט 
פרשת  כהנא  דרב  )פסיקתא  מיט  געדולדיג  אויסווארטן  נאר  גאולה, 

החודש אות כ"ה, הובא במדרש ילקוט רמז קצ"א(

…

ויואל  הקדוש  לספרו  הקדמה  די  אין  זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק 
משה ברענגט אראפ די הייליגע ווערטער פון פסיקתא און פירט אויס 
בלש"ק: ומבואר בזה שאין לנו עכשיו זכות אחר לצאת מן הגלות, אלא 
אותו הזכות לשמור ולהמתין שלא לאכול ח"ו ושלא להנות מגאולה 

כזאת הבאה קודם הזמן.

זון פון הייליגן חתם  ז"ל דער  עס שרייבט הגאון רבי שמעון סופר 
סופר זי"ע אין ספר מכתב סופר חלק א' דף כ"ד, אז ער האט געהערט 
פון זיין גרויסן פאטער דער הייליגער חתם סופר זי"ע וועלכער האט 
מזהיר געוועהן אז אידן זאלן זיך נישט מייאש זיין פון די חבלי משיח, 
גרויסע  די  פון  צייט  יענע  זיך אלס אפטון אין  וועט  וואס  ווייסט  ווער 
נסיונות, מיר דארפן משים לב זיין לימי צאתנו מארץ מצרים. דער חתם 
סופר האט דערמאנט דעם נסיון וואס אידן האבן געהאט אין מצרים 

אין די לעצטע מינוטין פאר זייער גאולה, ווען דער ציווי השם איז געווען 
אז אל יצא איש מפסח ביתו" אז מען טאר נישט ארויסגיין אויף דער 
גאס איידער די ריכטיגע צייט וועט קומען.אין מצרים האט זיך יענע 
נאכט אפגעטון א היסטערישער געשריי און געפערליכע מהומה פון די 
מצריים אויף וועלכע די תורה הק' זעלבסט איז מעיד, אבער דאך זענען 
אידן בייגעשטאנען דעם נסיון און נישט ארויסגעגאנגען געבן א בליק 
וואס טוט זיך אינדרויסן. און נאכמער, שפעטער ווען זיי האבן געהערט 
דעם געשריי פון פרעה "צאו מאתנו" זענען זיי נאך אלס פארבליבן אין 
זייערע הייזער און מיט אמונה זיך געשטארקט נישט ארויס צו גיין קיין 
רגע איידער די צייט, דאס איז טאקע געווען דער זכות פארוואס זיי 

זענען אויסגעלייזט געווארן.

דער הייליגער חתם סופר האט ברוח קדשו פאראויסגעזאגט אז די 
זעלבע נסיון וואס אידישע קינדער האבן געהאט אין מצרים, וועט אויך 
זיין לעתיד במהרה בימינו ביי די חבלי משיח, מען וועט אויספרובירן 
אידן צו זיי קענען ביישטיין דעם נסיון פון ווארטן און אין דעם זכות 

וועלן זיי זוכה זיין צו די גאולה העתידה.

איבריג צו זאגן אז אט די פארכטיגע נבואה פונעם רבן של ישראל 
דעם  מיט  לעינינו,  געווארן  פארוויקליכט  טעג  אונזערע  אין  איז 
שרעקליכסטן נסיון הדור פון דאס ציונות וועלכע האט מפתה געווען 
אידן צו נעמען די גאולה פאר די צייט און נישט אויסווארטן אויף די 

ישועת ה'.

און גענוי ווי דער חתם סופר האט געזאגט האפן מיר און בעטן מיר 
נישט  האבן  און  דורך  נישט  פאלן  וועלכע  אידן  די  פון  זכות  דער  אז 
קיין שייכות מיט אט די גאולה של שקר איידער די צייט, זאלן מיר 
טאקע אינגיכן זוכה זיין צו דעם כימי צאתך מארץ מארץ מצרים אראנו 
ִאים נאום ה' ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה  נפלאות, ָלֵכן ִהנֵּה ָיִמים בָּ
את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חיי ה' אשר העלה את בני ישראל 
ר  ֲאשֶׁ ַאְדָמָתם  ַעל  בִֹתים  ַוֲהשִׁ ה  מָּ יָחם שָׁ ִהדִּ ר  ֲאשֶׁ מכל הארצות אשר 

י ַלֲאבֹוָתם אכי"ר. ָנַתתִּ


