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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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פרייטאג פ' - תשע"ד

דער  זינט  וואכן  צוויי  פאראיבער  נאכנישט  איז  עס 

ראש הממשלה ביבי נתני' איז אפגעפלויגן קיין פראנקרייך 

פארטרעטן  און  אידנטום  דארטיגע  דאס  זיין  מסכן  צו 

דעם כלל ישראל שלא ביושר, און פרישע באריכטן ווייסן 

צו דערציילן אז ער וועט זיין מיסיע ממשיך זיין אויך אין 

קומען  צו  פלאנירט  ער  וואו  שטאטן  פאראייניגטע  די 

איבער  קאנגרעס  אמעריקאנער  די  פאר  אויפטרעטן 

דעם  קעגן  חוצפה  אפענע  אן  אין  איראן,  פון  טעמע  די 

אמעריקאנעם פרעזידענט באראק אבאמא. 

דאס קומט נאכדעם וואס דער רעפובליקאנער 

איינגעלאדענט  האט  בעינאר  דזשאן  ספיקער 

אדרעסירן  צו  טירל,   – הינטער  א  פון  נתני'  ביבי 

וואכן פון יעצט, איבער  קאנגרעס אין עטליכע 

פארשטארקערטע  די  און  איראן,  פון  אישו  די 

אינעם  רעפובליקאנער  די  וואס  סאנקציעס 

קאנגרעס אין סענאט ווילן ארויפלייגן אויף איראן.

אמעריקע האלט יעצט אינמיטן ערנסטע געשפרעכן 

מיט דער איראנער רעזשים, מיט'ן ציל אז זיי זאלן אויפגעבן 

פראיעקט.  בארייכערונג  אוראנים  זייער  אפשטעלן  און 

לענדער  וועלט  מערב  אנדערע  און  אבאמא  פרעזידענט 

פאר  שאנס  דיפלאמאטישן  לעצטן  דעם  געבן  נאך  ווילן 

איראן און האבן דעריבער מסכים געווען זיך אראפצוזעצן 

די  מיט  דיפלאמאטן  איראנער  מיט  פארהאנדלונגען  צו 

האפענונג צו שליכן דעם קריזיס. 

ביבי נתני' ווידעראום איז זייער אומצופרידן 

פון די גאנצע סוטאציע, ער פאדערט כסדר אז 

אבאמא טוט נישט גענוג און עס פעלט זיך אויס 

צו אטאקירן איראן מער אגרעסיוו, מיט פרישע 

שטרענגע סאנקציעס, כדי אפצושטעלן זייערע 

ביבי נתני' וויל נוצן ביידע 
קאנגרעסיאנאלע הייזער אלס 

געצייג אין זיין קאנפליקט מיט'ן 
אמעריקאנעם פרעזידענט 

ווארט זאגער און פאליטיקאנטן אינערהאלב ביידע - רעכטע און לינקע - לאגערן 
אין אמעריקע, שימפן און ברויזן אויף דעם געפלאנטן אקט פון ביבי

ווייסע הויז דריקט אויס אנטריסונג אויף אומדערהערטע עזות, צו קאנפראנטירן 
דעם פרעזידענט עמי בבית



  PAGE

  PAGE

2

ן  פ א ו ו

דעם  צו  פראיעקטן. 

צוגעשטעלט  יעצט  זיך  האבן  פארלאנג 

דאנק  א  אז  סיבה  איינפאכע  די  צוליב  הייזער.  ביידע 

דער  איז  לאבי,  עיפאק  די  פון  מאכט  און  שטיצע  די 

אמעריקאנער קאנגרעס און סענאט,  געווענליך זייער 

באונס  מער  איזראעיל,   – פרא  געשטימט  שטארק 

די  פון  טאקט  צום  זיך  שאקלן  אלע  אבער  ברצון,  ווי 

עיפא”ק אינטערעסן.

בפטיש  מכה  דער  געווען  איז  דינסטאג  וואך  די 

האט  ער  אז  געמאלדן  האט  בעינער  ספיקער  ווען 

אין  אויפטרעטן  זאל  ער  נתני',  ביבי  איינגעלאדנט 

צו  קעגנערשאפט  זיינע  איבערגעבן  און  קאנגרעס 

אויפגענומען  איז  מעלדונג  די  פלענער.  אבאמא'ס 

מיט  געווארן 

ק  א ש

די  דורך 

ניטאמאל  איז  וואס  הויז,  ווייסע 

אינפארמירט געווארן מיט דעם באשלוס פון בעינאר, 

א  ווען  ערשיינונג  פרעצעדענטלאזע  א  באדייט  וואס 

פירער פון אן אנדערע לאנד כאפט זיך אריין הונטער די 

רוקן פונעם פרעזידענט צו אויפטרעטן אין קאנגרעס 

קעגן זיינע פאליסיס.

ערנסט  דשאן  ווארטזאגער  הויז  ווייסער  דער 

דעם  קעגן  אומצופרידנהייט  די  אויסגעדריקט  האט 

דאס  אז  זאגנדיג  מיניסטער  פרעימער  איזראעלישן 

איז אן אפנויג פון דער פראקטאל און אזעלכע סארט 

פירער  די  צווישן  געמאכט  ווערן  איינלאדענונגען 

אין  באאמטע  הויכראנגיגע  אנדערע  אויך  זעלבסט. 

שריט  אזא  אז  שאק  מיט  באטאנט  האבן  וואשינגטאן 

איז אומדערהערט אין די היסטאריע פון אמעריקע.

בארימטער  א  באצייכנט  עס  האט  אמבעסטן 

יאר  זעקס  לעצטע  די  “אין  שרייבנדיג:  קאלאמעניסט 

דער  און  מינסטער  פרעימיער  איזראעלי  דער  האט 

פרעזידענט פון די פאראייניגטע שטאטן געהאט מער 

ווי אביסל קריזיסן. אבער יעדעס מאל עס קוקט אויס 

ווי די באציאונגען צווישן נתני' און די ווייסע הויז קען 

זיין ארגער, טוט נתני' צייגן אז עס קען  שוין נישט 

יא.”

דאס ווייסע הויז האט א טאג דערויף געמאלדן 

ביבי  אויפנעמען  נישט  וועט  פרעזידענט  דער  אז 

ביי זיין אומגערופענע באזוך אין וואשינגטאן. דאס 

באדייט אז ווען ער קומט קיין וואשינגטאן וועט ער 

צום  פארשלאסן,  הויז  ווייסן  פונעם  טירן  די  געפונען 

 – אמעריקע  די  פון  היסטאריע  די  אין  מאל  ערשטן 

איזראעלי באציאונגען.

דער איראנער נוקלאערע קריזיס:

מיט א בליק אויף צוריק איז די יעצטיגע אבאמא 

אדמינסטראציע גאר געווען די וואס זענען דורכאויס 

די  פון  שפיץ  אין  געשטאנען  יאר  צוויי  לעצטע  די 

פון אירע אטאמישע  באמיאונגען אפצושטעלן איראן 

געווען  אייגנטליך  איז  אבאמא  פרעזידענט  פלענער. 

דער וואס האט ארויפגעלייגט די שטייפע סאנקציעס 

אויף אלע איראנע פינאציעלע קוועלער און דערמיט 

געפירט צו דעם יעצטיגן צושטאנד  אז איראן זאל מוזן 

בעטן אויף א שטיקל הסכם.

די  ארום  שטריק  דעם  פארשטייפט  האט  דאס 

איראנער עקסטרעמיסטן וועלכע האבן זיך צוביסלעך 

די  צוזאמנבראך,  פינאנציעלער  א  בעפאר  דערזען 

געמוזט  זיך  האט  פירערשאפט  איראנער  שטאלצע 

די  פארהאנדלן  צו  אוועקזעצן  זיך  און  ברעכן 

אמעריקאנער און אנדערע מערב וועלט לענדער, און 

אט דא האלטן מיר יעצט. 

דערזען  זיך  האבן  עקסטרעמיסטן  איראנער  די 

ביי אן ענד- געסל, נאכדעם וואס דאס לאנד איז אויפן 

געלונגענע  די  נאך  צוזאמנבראך  פשוט'ע  פון  שוועל 

מערב וועלט סאנקציעס. דאס איז די איינציגע הסבר 

מסכים  האבן  זיי  פארוואס  פארשטיין  צו  גיט  וואס 

ערוועלט  זאל  רוחאני  מילדערערע  דער  אז  געווען 

ווערן אלס פרעזידענט, און באלד דערנאך אויסרופן א 

שלום דזשעסט מיט אמעריקע און אנדערע לענדער, 

די איראנער פיררערשאפט איז פארלוירן און זיי זענען 

ראטעווען  צו  טענער  די  אראפצולאזן  גרייט  אפילו 

זייער רעגירונג.

שפירן  לענדער  וועלט  מערב  די  אין  אמעריקע 

ביינדל  א  כאטש  ווארפן  צו  פליכט  א  פאר  דעריבער 

יעצט פאר רוחאני, כדי ער זאל האבן עפעס אויף וואס 

מיט  דא  ס'איז  אז  איינזען  זאלן  איראנער  די  ווייזן.  צו 

וועמען צו גיין צום טיש.

אז  אנצומערקן  איראניש   - טראגיש  ס'איז 

דייקא ביבי נתני' האט אין זיינער צייט ווען אמעריקע 

און  געטומלט  סאנקציעס,  פארשטערקערט  האט 

גענוג,  נישט  ווייט  זענען  סאנקציעס  אז  געלארעמט, 

די  פארשלעפן  נאר  העלפן  צופיל  נישט  וועט  דאס 

שריט  מיליטערישע  געוואלט  בלויז  האט  ביבי  צייט, 

זיינע  און  אבאמא  פרעזידענט  קעגן  פארפירט  און 

סאנקציעס.

 אצינד ווען ס'שטעלט זיך ארויס אז די סאנקציעס 

וואס פרעזידענט אבאמא האט ארויפגעשטעלט האבן 

אראפצוברענגן  זייעריגע  דאס  געטון  איינמאל  שוין 

געטוישט  אויפאמאל  ער  האט  קניען,  די  אויף  איראן 

די  פארשטארקערן  דארף  מען  אז  שרייט  און  ניגון 

סאנקציעס ווייל דאס איז דער גוטער מיטל. 
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ביבי ווייסט זייער גוט אז דאס איז דער 

לעצטער שאנס וואס די מערב וועלט לענדער גיט פאר 

איראן, מיט די האפנונג אז די געשפרעכן זאלן ברענגן 

פאקטישע לעזונגן, און איראן זאל איינגיין בדרך כבוד 

אפצושטעלן זייער איראניום פראדאקציע. 

אבער דאס וויל דאך נישט דער ראש הממשלה 

ביבי נישט בשום אופן, ער האט איין ציל פאר די אויגן, 

אמעריקע  ווען  שריט.  מיליטערישע  יחפצו,  קרבות 

אז  געטומלט  ער  האט  סאנקציעס  געלייגט  האט 

די  ווען  יעצט  און  מלחמה,  אין  גיין  באלד  ברויך  מען 

סאנקציעס האבן געהאלפן און עס וועט מעגליך פירן 

צו א פרידליכע ענדע איז ער ווייטער נישט צופרידן און 

זאלן  די געשפרעכן  אז  זיינע מיטלען  אן אלע  ווענדט 

דורכפאלן, א זאך וואס באדייט א זיכערע מלחמה אין 

די ענדע, מיט מיליטערישע אטאקעס וואס קיינער קען 

נישט פאראויסזאגן אירע קאנסקווענצן.

באשולדיגט  'מוסד'  ציוניסטישער  דער 
ביבי אין צעשטערן די פארהאנדלונגען:

האט  אגענטור  נייעס  'בלומבערג'  די  נאכמער, 

מיטוואך אווענט פארעפענטליכט א לענגערע באריכט 

מיינט  )וואס  אגענטור  'מוסד'  איזראעלי  די  אפילו  אז 

געוויס נישט צו פאררעטן זייער ראש הממשלה ( איז 

שטארק ארויסגעקומען קעגן דעם מעגליכן קאנגרעס 

ביל פון שטעלן פרישע סאנקציעס אויף איראן.

האט  קערי  דזשאן  אז  באריכטעט  בלומבערג 

אינטעליגענץ  אנאנימער  אן  ציטירט   מיטוואך 

נייע  אז  געזאגט  וואס האט  “מוסד”  די  און  באאמטער 

סאנקציעס וועלן “ווי אריינווארפן א גראנאט אין דער 

שעדליכע  זייערע  פון  איראן  אפצושטעלן  פראצעס” 

סאנקציעס  צילט  וואס  ביל  וועלכע  “”סיי  וואפן. 

אונזער  איז  דאס  געשפרעכן,  די  ברעכן  צוזאם  וועט 

אפשאצונג” האט א מוסד ווארטזאגער געזאגט.

דאס איז נישט דאס ערשטע מאל וואס די “מוסד” 

איראן,  איבער  נתני'  מיט  דיפרענצן  שארפע  האט 

שטארק  שוין  זיך  האט  'מוסד'  פונעם  שטעלונג  די 

ארויסגעוויזן מיט פיר יאר צוריק אום דעצעמבער 2010 

ווען  דער דעמאלטדיגער טשיף פונעם מוסד, מאיר דגן, 

האט עפענטליך ערקלערט פאר איזראעלי רעפארטער 

אז ער האט קאטאגאריש אפגעזאגט אן 

אטאקע  מיליטערישע  א  צוצוגרייטן  ביבי  פון  ארדער 

זיינער  אין  פלענטס.  נוקלאערע  איראנער  די  אויף 

צו  געארבעט  אבאמא  פרעזידענט  אויך  האט  צייט 

און   מיניסטער  פרעימער  איזראעלי  דעם  אפהאלטן 

אים צוריקהאלטן פון אטאקירן איראן.

טאקע  שוין  האבן  דיפלאמאטן  איראנער 

אויב  געשפרעכן  די  פארלאזן  וועלן  זיי  אז  געווארנט 

דשאוועד  ווערן,  אויסגעלייגט  וועלן  סאנקציעס  נייע 

זאריף, דער אויסערן מיניסטער פון איראן האט געזאגט 

אז פרישע סאנקציע וועלן “רואינערן דעם גייסט פון די 

פארהאנדלונגען וואס גייט שוין העכער א יאר”. 

לעצטע  די  רואינירן  צו  אויסן  איז  ביבי 
שאנסן פאר פרידליכע פארהאנדלונגען: 

אמעריקע וויל פארמיידן מלחמה פאר יעדן פרייז, 

און נישט איבערשפילן די דורכפעלער און פארלוסטן 

ס'איז  איראק,און  אין  אין  געהאט  האט  מען  וואס 

געלונגען פאר די אבאמא אדמיניסטראציע צו עררייכן 

היסטארישע  א  איז  דאס  פארהאנדלן.  זאל  מען  אז 

דערגרייכונג אז נאך דרייסיג יאר זיצט מען צום ערשטן 

מאל ביים פארהאנדלונגס טיש דירעקט מיט איראן און 

אויפגעבן  גענצליך  זאלן  זיי  אז  אפן  דיסקוסירט  מען 

זייער נוקלעארע איינריכטונגען.

סאנקציעס  די  אז  ארויס  זיך  שטעלט  עס  יעצט 

וואס פרעזידענט אבאמא האט מיט עטליכע יאר צוריק 

איינגעשטעלט האבן יא אויפגעטון דאס זייעריגע און 

פאקטיש געברענגט איראן צום פארהאנדלונג'ס טישל. 

פרובירט  געבראכן  ענדליך  זיך  האבן  זיי  ווען  יעצט 

צו  לענדער  אייראפעאישע  אנדערע  און  אמעריקע 

אויסנוצן די געלעגנהייט און שליכטן דעם קריזיס אויף 

א פרידליכן פארנעם.

יאר  דרייסיג  אז  יעדער  פארשטייט  עס 

איבערנאכט  געשליכטעט  נישט  ווערען  אמפערייען 

און עס געדויערט דעריבער א וויילע מיט פארשידענע 

וועג, אבער די וועלט איז פארט גרייט  עיכולים אויפן 

יעצט  ווערן  צו  ווי  בעסער  אלץ  ס'איז  דערפאר, 

די  איראן.  מיט  קריג  בלוטיגע  א  אין  אריינגעשלעפט 

וועלט איז טאקע מסכים, אבער נישט ביבי נתני', ער איז 

איבערהויפט 

פאראינטערסירט  נישט 

אין קיין אויסגלייכן און אפמאכן, ער וויל דייקא 

יא מלחמות, דארט איז זיין ספעציאליטעט און דאס איז 

זיין 'האָבי'. קרבות יחפצו.

מיט  קנאפ  זיך  קימערט  אבאמא  פרעזידענט 

פאר  גוט  אויגן  זיינע  אין  איז  וואס  טוט  ער  אים, 

ציוניסטישער  דער  די  צו  בנוסף  איז  דאס  אמעריקע. 

וועט  איראן  אויף  אטאקע  אן  אז  קלאר,  זאגט  'מוסד' 

גוט  איז  איראן  ה”י.  נאכפאלגען  ביטערע  האבען 

דערצו  האט  און  מיליטער,  שטארקע  א  מיט  געשולט 

א מאכטפולע ארעם, די חיזבאלא טעראר גרופע, וואס 

איז קווארטירט בלויז עטליכע מייל פון די מדינה מיט 

די מערסט – טויטליכע וואפן רח”ל.  פרישע סאנקציעס 

וועט זיי אוועקנעמען אפעטיט פון די פארהאנדלונגען, 

קאפ.  דאס  הייבן  זיך  וועלען  עקסטרעמיסטן  די  אין 

עקסטרעמע  די  אויפהייטערען  וועלן  שריט  אזעלכע 

לאגער אין איראן און זיי פאראייניגן צו פארשנעלערן 

אין איבערבויען נוקאלארע פראגראמען.

ווידערשטאנד  א  ווי אלעמאל טוט ביבי שטעלן 

די  גייט  אויב  ווייל  איראן  מיט  שלום  א  קעגן 

ווערט  עס  און  ארענע  די  פון  אראפ  קריזיס  איראנער 

איר  מיט  שלום  דויערהאפטיגע  א  אויסגעהאמערט 

נייע רעזשים, האט ער אייגנטליך מער גארנישט וואס 

צו פארקויפן, זיין גאנצע שטארקייט איז נאר א דאנק 

דער איראנער קריזיס, אלע זיינע רעדעס אין די יו-ען 

זענען אויף דעם באזירט און ער קען גוט אויסקוועטשן 

און  סטראשן,  פינגער,  די  מיט  פאכענען  טעמע,  די 

ווארענען. אבער ווען דאס וועט אראפגיין פונעם סדר 

היום איז עס פאר אים נישט גוטע נייעס, און דאס וועט 

ראש  פרעכער  דער  דערלאזן,  נישט  פרייז  יעדן  פאר 

פארזארגער  אידן  א  אלס  פארבלייבן  וויל  הממשלה 

אויף די וועלט ארענע און א פאליטישער העלד ביי די 

קומענדיגע בחירות ביי זיך אין לאנד.

וויאזוי ביבי נתני' איז מסכן אידיש בלוט 
אומעטום און אלעמאל רח”ל:

פאליטישע  באצייכענען  אלגעמיין  אין 

די  צווישן  דיפערענץ  גרויסן  דעם  אנאליזירער 

אחריות'דיגע אמעריקאנער שטעלונג און דער ווילדער 
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ך  ל ה מ

ווען  נתני'  ביבי  פון 

און  בירגער  אירע  באשיצן  צו  קומט  עס 

אינטערעסן.

וואס  קאמף  די  באצייכנט  ווערט  דוגמה  אלס 

טראץ  אייסיס,  קעגן  אונטערגענומען  האט  אמעריקע 

דעם וואס עס איז געווען א הכרח פאר די אמעריקאנער 

אינטערעסן איז אבער בעפאר אויסגעארבעט געווארן 

וועלכע  לענדער  וועלט'ס  פון  קאאליציע  ברייטע  א 

זענען אנגעשלאסן אין די מיליטערישע אקציעס, אזוי 

'פראנט  ווי דער  ווערן  געזען  נישט  זאל  אז אמעריקע 

ראנער' אין דעם קאמף מיט די עקסטרעמע ראדיקאלן 

וואס קענען חלילה זיך נוקם זיין.

פאסירונגען  די  ביי  לעצטנס  יעצט  זעלבע  דאס 

אין פראנקרייך, האט אמעריקע דירעקט נישט געזוכט 

נישט  און  אנוועזנהייט,  איר  מיט  ארויסשטייגן  צו 

געשיקט קיין ערנסטע פארטרעטערשאפט קיין פאריז 

אין די ערשטע טעג נאך די אטאקע, בלויז מיט הערשט 

אוו סטעיט דשאן  איז סעקרעטערי  וואך שפעטער  א 

קערי אפגעפלויגן אהין. 

ביי דעם פאל אין פראנקרייך האט זיך וואשינגטאן 

זייער אפוועזנהייט  טאקע שפעטער אנטשולדיגט אז 

איז געווען אביסל צו קענטיג. אבער פארט איז קענטיג 

די  פאר  אחריות  און  פארשטאנד  פון  פירערשאפט  א 

נישט  זאלן  זיי  בירגער,  אמעריקאנער  פון  וואוילזיין 

זיין קיין מטרה לחץ פאר בייזע עלעמענטן. אמעריקע 

וויל בשום אופן זיך נישט מער פארפלאנטערן מיט די 

ראדיקאלע איסלאמישע באוועגונג, און וועט פארמיידן 

צו ציען העדליינס וועלכע ברענגט בלויז שאדן און בייז 

בלוט ביי די שעדליכע גרופעס.

דעם  פון  באנעמונג  די  אבער  איז  אנדערש  ווי 

ריש בריוני ביבי נתני', וואס טוט גענוי דער היפוך, און 

זיין  מיט  נאכאמאל  און  איינמאל  ארויס  זיך  שטעלט 

קעמפערישע צוגאנג קעגן יעדן און אלעמען. צוערשט 

האט ער ארויסגערופן דעם בער פון וואלד, די אייסיס 

עסק,  זיין  געווען  נישט  איבערהויפט  איז  וואס  גרופע 

האט ער דערקלערט אלס זיינע שונאים און געמאלדן 

אז ער וועט פירן קריג קעגן זיי. פאסירט א טראגעדיע 

אין פראנקרייך דורך רוצחי'שע טעראריסטן, שטעלט 

אלס  ארויס  ווייטער  זיך  ער 

כלל  פון  חשבון  אויפ'ן  פארשטענדליך  מחותן,  הויפט 

זיך  זוכן  רעפובליקאנער  די  ווען  אצינד  און  ישראל. 

די  איבער  אבאמא  פרעזידענט  מיט'ן  אפצורעכענען 

דער  זיין  צו  גרייט  אלץ  איז  ווער  איראן,  פון  טעמע 

יענעם  ביי  מיינונגען  זאגן  אן  קומט  וואס  נער  קהל'ס 

ביבי  אדרעסע  ערשטע  די  איז  אודאי   ? אינדערהיים 

באלד  און  אנטוישט  נישט  טאקע  האט  וואס  נתני', 

אנגענומען די הצעה בחפץ לב.

געטון  אלעס  דאס  ווערט  ווייטאג  גרויסן  צום 

ישראל  כלל  גאנצן  דעם  בשם  פראקלאמירט  און 

אייראפעישער  דער  ווען  מושבותיהם.  מקומות  בכל 

ראדיקאלן  מיט'ן  שלאגן  זיך  וויל  גוי  קריסטליכער 

פיר,  אלע  אויף  לויפן  צו  נתני'  ביבי  קומט  איסלאם, 

לאזונגען  זאגט  און  ליניעס  פראנט  די  אין  מארשירט 

אויף די קאנטע פון כלל ישראל,  ווען די רעפובליקאנער 

אין וואשינגטאן האבן חילוקי דעות מיט'ן פרעזידענט, 

זאגט ביבי: נאט אייך אביסל אידיש בלוט, והעם לעשות 

התנהגות  אומ'אחריות'דיגע  זיין  בעיניכם.  כטוב  בו 

ער  וועט  אלץ  און  גרעניץ  קיין  פון  נישט  ווייסט 

אינאיינעם מיט  די העדליינס  אויף  זיין  צו  פארזיכערן 

יעדן איד באשר הוא שם רח”ל.

ווען אימער ער ווערט געבעטן זיך ארויסצושטעלן 

מיט  אדער  פרעזידענט  אמעריקאנעם  מיט'ן  שלאגן 

באלד  ער  איז  ראדיקאלן  איסלאמישע  געפארפולע 

ער  טוט  צייט  זעלבער  דער  צו   , גרייט  פולשטענדיג 

איז  מעסעזש  זיין  אומגעבעטן.  אויך  אפט  גאנץ  עס 

קלאר: כלל ישראל איז אויף סעיל ה”י, אידן אין די גלות 

לענדער זענען נישט ווערט קיין שוה פרוטה און מען 

קען אויף זייער בלוט רייטן און בעניפטירן עד הסוף.

מיט  מיסיע  זיין  געעענדיגט  האט  רשע  דער 

האט  ער  וואו  פראנקרייך,  אין  סוקסעס  היבשע  א 

אפשרעקן  און  אנטיסעמיטן  אלע  מוטיגן  צו  באוויזן 

אייראפע,  גאנץ  איבער  געמיינדעס  אידישע  די 

פארצוזעצן  אמעריקע  קיין  צוגיין  ער  קומט  יעצט 

וואס  נאכדעם  מאטיווען,  רשעות'דיגע  זיינע  מיט 

אידנטום  אייראפעישן  דעם  געווען  מסכן  האט  ער 

פאראייניגטע  די  אין  עררייכן  זעלבע  דאס  ער  וויל 

ישראל  כלל  פון  פנים  דאס  פארשווארצן  צו  שטאטן, 

קריגערייען  פאליטישע  און  שנאה  אנזייען   און 

אין נאמען פון דאס אידישע פאלק.

מידנו יבוקש זאת - התעוררו התעוררו:

וויכטיגע נקודה  ווערן א  און דא דארף ערווענט 

בשייכות צו דעם ענין.

מערדליכע  די  זינט  וואכן,  צוויי  לעצטע  די  אין 

דורך  דורכגעפירט  פראנקרייך  אין  אטאקעס 

מוסלעמענער ראדיקאלן, האט מען אין די וועלט אסאך 

וועלכע  גרופעס  איסלאמישע  מעסיגע  פון  געהערט 

 – געזאגט  און  אטאקעס  טעראר  די  פארדאמט  האבן 

אזעלכע  קעגן  איז  רעליגיע  זייער  אז   - לְּפָנים  כאטש 

סארט רציחות. מעסיגע מוסלעמענער פארשטייען אז 

און  זייער פאלק  די עקסטרעמיסטן שאטן בלויז פאר 

וועלט. דעריבער  זייער אימעזש איבער דער  שעדיגט 

פרובירן זיי זיך אפצושאקלן דערפון און דעקלערן אז 

די  פון  טרעגער  פאן  די  נישט  זענען  טעראריסטן  די 

מוסלעמענער אין אלגעמיין.

הכחשות  די  האבן  ווייזט,  מציאות  דער  ווי  און 

שום  קיין  וועלט,  דער  אויף  איינפלוס  שטארקן  א 

פאליטיקאנט וועט זיך נישט טרויען צו באשולדיגן די 

מערב  אלע  טעראר,  דעם  אין  בכלליות  מוסלעמענער 

מדגיש  זענען  טעראר  קעגן  רעדן  וואס  פריער  וועלט 

און  עקסטרעמען  דעם  אויף  בלויז  זיך  באציען  זיי  אז 

ראדיקאלן עלעמענט און האבן נישט קיין געפילן קעגן 

מוסלעמענער אין אלגעמיין.

געוואלדיגער  א  אונז  איז פאר  אט דער מציאות 

לימוד און איז צו דער זעלבער צייט איז עס מורא'דיג 

כהנת  תהא  לא  למה  פון  טענה  דער  מיט  מחייב 

וואו זענען מיר אידישע קינדער אין צייט  כפונדקת ? 

ווען די כופרים אין שפיץ פון דעם מלכות המינות רעדן 

בשם כל ישראל און שמירן אויף אונז ארויף זייער נאסן 

ליילעך.

להבדיל אין קץ הבדלות דאס הייליג אידיש פאלק 

ווערט ליידער אויך באשמיצט און פארשעמט איבער 

דער וועלט דורך ראדיקאלן און עקסטרעמיסטן וואס 

רעדן און אגיטירן בשם כלל ישראל ערב בוקר וצהרים, 

און ליידער הערט מען נישט א גענוג – שטארקער קול 

דאס  זיין:  ומודיע  מכריז  זאלן  וואס  אידן  פון  מחאה 

איז נישט דער אידישער דרך ! דאס איז חלילה נישט 

מסורה,  און  אמונה  אידישע  די  הקדושה!  תורה  די 

זאגט דאס פארקערטע! ליידער הערט מען נאר דאס 
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זענען  ווי אידישע פארטרעטער  פארקערטע 

אויב טרויען  און  די מופקרים,  און שטיצן  גאר מסכים 

זיך ערליכע אידן צו משמיע זיין דעם דבר ה' ווערט מען 

כמאובינו  מכאוב  היש  ישראל.  שונאי  אלס  פארשריגן 

אזוי  ווערט  אמונה  אידישע  הייליגע  די  דייקא  אז 

פארשעמט ואין מנחם לה מכל אוהבי'?

צו  אויפוועקן  זיך  מוז  החרדית  יהדות  דאס 

און  התוקף,  בכל  ישראל  עוכר  דעם  פארטרייבן 

פארבלייבן  זיין  מוחל  זאל  ער  קלארשטעלן:  אים 

זיינע  מיט  פארשמירן  נישט  אונז  און  אינדערהיים 

שמוציגע שריט, מיר זענען איבערהויפט 

נישט פאראינטערסירט צו שפילן יעצט א צענטראלע 

אין  צאנקערייען  פאליטישע  אינערליכע  אין  ראלע 

וואשינגטאן. 

אידן אין אמעריקע דארפן אויסשרייען צו דעם 

מופקר ומסכן דם ישראל, איז דיר טאקע נישט גענוג 

מיט די חורבנות וואס דו האסט געברענגט פאר אידן 

זיין  מיר  דארפן  פארוואס   ? בעלגיע  און  אייראפע  אין 

און  קריסטן  צווישן  קאנפליקט  יעדע  אין  פארמישט 

דערמאנט  איד  דער  דארף  פארוואס   ? מוסלעמענער 

אמעריקאנעם  פונעם  פלוגתא  בר  דער  אלס  ווערן 

פרעזידענט 

עושה  אתה  הכלה   ?

לשארית השבי' ?

ס'איז דער זמן גרמא, יעצט מחזק צו זיין די עבודת 

הקודש פון נטרונא וואס טוט באגלייטן די געשעענישן 

דברי  פאסיגע  די  מיט  מצוא  עת  בכל  רעאגירט  און 

הסברה בעתם ובזמנם, אוועק צושטעלן דעם ריכטיגן 

אפטרייסלן  זיך  און  אידן,  טרייע  תורה  פון  אימעידש 

נישט רעליגיעזע התגרות  און  די אלע רעליגיעזע  פון 

באומות. 

א ווארט אויף די פרשת 
השבוע פרשת בא 

די וואך ווען אידן ליינען די פרשה פון די נסי 

יציאת מצרים און די מצות קרבן פסח געפינען מיר אויך די יסודות'דיגע ענינים 

פון אויסווארטן אויף די גאולה בידי ה' און נישט חלילה כאפן אן אייגענע האלב 

געקאכטע גאולת בשר איידער די צייט.

אויך  ווערט  וואס  כהנא  דרב  פסיקתא  פון  ווערטער  די  ידוע  ס'איז 

געברענגט אין מדרש ילקוט שמעוני: מי פרע לכם ממדי וכו', מרדכי ואסתר 

וכו'. מי פרע לכם מיון וכו', בני חשמונאים וכו'. מי פורע לכם ממלכות רביעית? 

נטרונא!  און דער בעל המגן אברהם אין זיי פירוש זית רענן איז מפרש  שצריכין 

לשמור ולהמתין, ]שנאמר[ והיה לכם למשמרת )שמות י”ב ו'(. 

תבעיניה  לא  ט'(,  )שם  נא  ממנו  תאכלו  אל  ווייטער,  זאגט  מדרש  דער 

מהבהבה. דער זית רענן איז מפרש אז מען זאל עס נישט עסן האלב געקאכט, 

מען זאל נישט כאפן א גאולה איידער די ריכטיגע צייט. 

משה  ויואל  הקדוש  לספרו  הקדמה  די  אין  זי”ע  מסאטמאר    רביה”ק 

בלש”ק:  אויס  פירט  און  פסיקתא  פון  ווערטער  הייליגע  די  אראפ  ברענגט 

הזכות  אותו  אלא  הגלות,  מן  לצאת  אחר  זכות  עכשיו  לנו  שאין  בזה  ומבואר 

לשמור ולהמתין שלא לאכול ח”ו ושלא להנות מגאולה כזאת הבאה קודם הזמן. 

נאך  אידן  באפוילן  האט  השי”ת  וואס  אומן  אמונת  יסוד  דער  איז  דאס 

איידער די ערשטע גאולה, ביי די הכנה צו גאולת מצרים, אז דייקא דורך דעם 

זכות פון נטרונא וואס אידן ווארטן אויס מיט אמונה און אנטלויפן נישט פונעם 

גלות, דאס וועט מגין זיין אז מען זאל אויסגעלייזט ווערן פון די מלכות רביעית.

אויסגעלייזט  זענען  אידן  וואו  גלות'ער  אלע  אויס  רעכנט  מדרש  דער 

לעצטן  אינעם  אבער  חשמונאים,  בני  בזכות  ואסתר,  מרדכי  בזכות  געווארן 

ווען עס איז ליידער נישטא די גרויסע  גרויסן גלות אין דעם דור שכולו חייב 

פון  זכות  דער  איז אבער פארבליבן  גאולה קומען,  די  זאל  בזכותם  וואס  אידן 

נטרונא, ווארטן געדילדיג און נישט בועט זיין אין דעם גזירת הגלות, מי פורע 

לכם ממלכות רביעית.

מוצא  אתה  וכן  בשלח,  פרשת  מכילתא  אין  מיר  געפונען  זעלבע  דאס 

שאין הגליות מתכנסות אלא בשכר אמנה שנא' אתי מלבנון כלה אתי מלבנון 

תבואי תשורי מראש אמנה און אזוי טייטשט רש”י הק' אויפ'ן פסוק וארשתיך 

לי באמונה, בשכר האמונה  וארשתיך  ב,כב(.  )הושע  ה'  וידעת את  לי באמונה 

שהאמנת בגולה להבטחות שעל ידי נביאי. 

דאס ענין איז מבואר באריכות אין די ספרים הק' פון רמח”ל אז אויך אויב 

אידן האבן נישט קיין מעשים טובים, איז אבער דא דער זכות פון די האפענונג 

וואס אידן האפן צו השי”ת אז ער וועט זיי אויסלייזן פון גלות, דער זכות הקיווי איז 

מגין אויף אידן און דאס וועט אין די ענדע מקרב זיין די גאולה, ובלש”ק: המקוה, 

אף על פי שיש לו מעט מעשים טובים, לא יבוש, שנאמר )ישעיה מ”ט כ”ג( וידעת 

כי אני ה' אשר לא יבושו קווי. וזה סוד התיקון, מגודל תקוות כל ישראל, באורך 
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הגלות, 

באמונה  ובוטחים 

י”ח(  מ”ט  )בראשית  וזה  שיגאלו. 

לישועתך קוויתי, כי זהו כבוד המלך שבוטחים בו. 

ע”א(  כ”ד  )מכות  אחת  על  והעמידה  חבקוק  בא 

וע”ע  רמ”ז,  דף  רמח”ל  )אוצרות  תקווה.   אמונה, 

נפלאים  דברים  ב'  פרק  גואלינו  בלתך  אפס  בספר 

מספריו הק' בענין הנ”ל(

חז”ל  פון  רייד  אויבנדערמאנטע  אלע  די  פון 

און ספה”ק איז קלאר מפורש אז אונזער איינציגע 

עקבתא  פון  שפל  דור  דעם  אין  ישועה  און  תקוה 

דמשיחא איז די האפענונג צו ביאת המשיח מיט א 

ריינקייט און נישט בועט זיין אין דעם גזירת הגלות. 

עס זענען ליידער טאקע נישטא קיין מרדכי ואסתר 

און בני חשמונאים וואס האבן פורע געווען לכם אין 

יא דא דער  גלות'ער, אבער עס איז  די פריערדיגע 

זכות פון נטרונא - אמונה און קיווי לה', וואס וועט 

ברענגען די גרויסע ישועה פאר אידן במהרה בימנו.

בשייכות צו דעם ענין האט פארציילט הרה”ח 

רבי ישי בוכינגער ז”ל אז תחת אחד השיחים מיט 

א  ביי  זיך  רבי  זי”ע האט דער  רביה”ק מסאטמאר 

א  “ס'איז  בלש”ק:   אויסגעדריקט  געלעגנהייט 

שוואך דור מיט קליינע מוחות, אין הימל פארלאנגט 

מען  וויל  מינות  אבער  אונז,  פון  צופיל  נישט  מען 

נישט!”.

צו  פלאץ  אין  טאקע  איז 

פון הגאון בעל חפץ  דערמאנען א טרעפליך משל 

פעולות  זייערע  און  ציונים  די  לגבי  זצ”ל  חיים 

צוצואיילן דער אויסלייז פון אידן בדרך הטבע.

פאר  בשורה  א  אנגעזאגט  מען  האט  אמאל 

קעניג  דער  אז  קעניג  דעם  פון  לייט  מיליטער  די 

בכבודו ובעצמו וועט היינט אריבערקומען באזוכן 

לייט  מיליטער  אלע  אפטיילונג.  מיליטערישע  די 

באצירט  רייעס,  אין  אויסגעשטעלט  זיך  האבן 

מיט זייערע געווער, אין שפיץ פון די גענערעלער, 

גרויסן  פונעם  אנקום  דעם  אויף  געווארט  און 

געשטאנען  אלע  זענען  שעות  לאנגע  קעניג. 

איז  קייזער  געווארט, אבער דער  און  די פיס  אויף 

גענערעלער  די  פון  איינער  ערשינען.  נאכנישט 

האט אנגעכאפט א מידקייט און געבעטן מען זאל 

אים ברענגן א בענקל זיך אוועקצוזען, ער האט זיך 

אפגעריט און איינגעדרימלט. 

מיט  אנגעקומען  קעניג  דער  איז  פלוצים 

פארשטענדליך  סוויטע,  קעניגליכע  גאנצע  די 

מילטער  די  דורך  געווארן  באגריסט  איז  ער  אז 

מלכות.  של  לכבודו  עהרע-סאלוט  אן  מיט  לייט 

זיך  האט  גענעראל  איינגעדרימלטער  דער  ווען 

זיין  פון  אויפגעכאפט  ענדליך  אינדערצווישן 

אויפשטעלן  געוואלט  זיך  שנעל  און  דרימל 

אים  האט  קעניג.  פאר'ן  כבוד  דעם  אפגעבן 

זיצן,  בלייבן  שוין  זאל  ער  באפוילן  קייזער   דער 

און אים ארונטערגעזעצט פון זיין הויכן ראנג.

האסטו  אויב  געזאגט,  דאן  האט  קעניג  דער 

שטיין  און  ווארטן  אביסל  בלייבן  געקענט  נישט 

אינאיינעם  מינוט  עטליכע  נאך  פיס  די  אויף 

קיין  נישט  ביזטו  דאן  מיליטער,  גאנצע  די  מיט 

געטרייער מיליטער מאן. אלע פשוט'ע סאלדאטן 

וואס באקומען א קליינע געהאלט האבן געקענט 

אויסווארטן און דו וואס זיצט אויף א מאכטפולע 

פאזיציע האסט נישט געקענט ווארטן ?

דאס  אויסגעפירט:  חיים  חפץ  דער  האט 

מחכים  “כי  זאגן  אלע  מיר  אונז,  מיט  איז  זעלבע 

אנחנו לך”, מיר ווארטן אויף די גאולה שלימה, מיר 

עטליכע  פאר  אבער  צדקינו,  משיח  אויף  ווארטן 

מינוט ווערן מיר פארמאטערט פון ווארטן און מיר 

ווילן זיך אראפזעצן אויף א בענקל. מיר ברויכן זיין 

געדולדיג און רואיג אויסווארטן דעם אנקום פונעם 

דעם  ווי  פנים  א  האבן  מיר  וועלן  נישט  אז  קעניג, 

אדאנק  אנגעוואוירן  אלעס  האט  וואס  גענעראל 

זיין אומגעדולד, צוליעב אייניגע מינוטן האט דער 

“הונדערט  )ספר  אמט.  זיין  פארלוירן  גענעראל 

מהגר”ש  חיים,  מהחפץ  משלים”  און  מעשיות 

גריינימאן, אות י”ט.(

 חזקו ויאמץ לבבכם 
כל המיחלים לה' !


