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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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דאנערשטאג פ' חקת תשע"ג

בס"ד

השם  אלקים  ברכו  במקהלות 
אייראפע  אידישע  די  ישראל,  ממקור 
מיטגעלעבט  דינסטאג  וואך  די  האט 
מאמענטען,  רירנדע  און  היסטארישע 
א  אפצורעכטן  געווען  זוכה  און 
מעמד אדיר ברחובה של  פארכטיגער 
אלע  מיט  מקיים  זייענדיג  דערביי  עיר, 
הידורים דעם ציווי השם פון ונקדשתי 

בתוך בני ישראל.

דעם  פון  הויפשטאט  די  אין 
נעמט  וואס  פאראיין  אייראפישן 
און  גרעסערע  צענדליגע  זיך  אין  אריין 
גאנץ  איבער  פון  לענדער  קלענערע 
מאכטפולע  די  פון  פארנט  אייראפע, 
זיך  האבן  הויפטקווארטירן  אי-יא 
ה'  יראי  אידן  פון  מאסען  פארזאמלט 
חרדים  אידן  פילצאליגע  שמו,  וחושבי 
געמאכט  האבן  וועלכע  ה',  לדבר 
וועג  אויסמאטערענדן  לאנגן  דעם 
אין  פאראייניגט  ארויסגעקומען  און 
הכרזת  און  געשריי  וויי  שטורמישע  א 
באשיינפערליך  האט  וואס  קודש 

אפגעקלינגן מסוף העולם ועד סופו.

וממערב  ממזרח  קבצם  מארצות 
אייראפע  עקן  אלע  פון  ומים,  מצפון 
פילצאליגע  אנגעשלאסן  זיך  האבן 
צופארן  געקומען  זענען  וואס  מאסן 
מיטלען,  טראנזיט  ערליי  אלע-  מיט 
באסעס,  קארן,  פון  פלאטעס  ריזיגע 
דעם  געמאכט  האבן  שיפן  און  באנען, 
זייער לאנגער  פארגאנגענעם דינסטאג 
בכל  צענטערן  אידישע  אלע  פון  וועג 
פון  אריינגערעכנט  אייראפע,  רחבי 
מאנטשעסטער,  אנטווערפן,  לאנדאן, 
געטראגן  זיי  האבן  אלע  ציריך,  וויען, 
קינדער  אידישע  פון  פלייץ  א  זיך  מיט 

ביים  קרייזן  און  שאטערונגען  אלע  פון 
בני  ווי  חסידישע  החרדית,  יהדות 
בתים  בעלי  ווי  אינגעלייט  כולל  תורה, 
ווי  אידן  עלטערע  לייט,  ביזנעס  און 
געווען  דארט  זענען  אלע  אינגעלייט, 
זיך  האבן  אלע  לך,  נקבצו  באו  כולם 
דער  השעה,  צו  דעם  אין  אנגעשלאסן 
אתם  ישראל  'שמע  פון  רוף  הייליגער 

קרבים היום למלחמה על אויביכם'.

מאסן  היסטארישער  דער 
געטראגן  האט  דעמאנסטראציע 
ספעציעלער  אייגנארטיגער  אן 
איז  דאס  וואס  נאכדעם  כאראקטער 
די  אין  לאקאל  פארגעקומען  נישט 
נאר  אייראפע,  אין  געגנטער  היימישע 
שטאט  הויפט  ווייטע  די  אין  זאגאר 
א  באדייט  האט  דאס  וואס  בריסל, 
אלע  פאר  וועג  לענגערע  שווערע 
באטייליגטע, ס'איז א שטייגער ווי אין 
וואשיגטאן  אין  מחאה  א  אמעריקע 
הונדערטער  די  פון  יעדער  די.סי., 
פארן  צו  געקומען  זענען  פארזאמלטע 
וועגן  לאנגע  אויף  נפש,  מסירות  מיט 
וואס האבן גענומען פון 6 ביז 8 שעה, 
זיי האט  ווען ביי א גרעסערע טייל פון 
גאנצער  א  אוועקגעבן  געמיינט  דאס 
לאנדאן,  ווי  שטעט  אין  דערפאר.  טאג 
א  זיך  האט  נאך  און  מאנטשעסטער 
געשפירט  אטמאספערע  סליחות'דיגע 
ווען  פארטאגס  מאנטאג  גאסן  די  אין 
אומגעווענדליך  זענען  אידן  מאסן 
אויפגעשטאנען אין די פריע פארטאגס 
זיך  און  הבוקר,  באשמורת  שטונדן 
קיין  רייזע  די  אויף  ארויסגעלאזט 
ביי  אז  פארשטענדליך  הבירה.  בריסל 
ווערן  צושטאנד  אויסארנטליכע  אזא 

צאל  דער  גערעכנט  מער  פילפאכיג 
באטייליגטע, נעמענדיג אין באטראכט 
אז אזויפיל מאסן זענען ארויסגעקומען 
ווערט  וועג,  שווערער  לאנגער  אזא 
פרעססע  די  אין  באטראכט  דאס 
איז  עס  בו,  כיוצא  כפלים  כפלי  ווי 
און  פאקט   דערפרייענדע  א  ווירקליך 
פון  היסטאריע  די  אין  נפלא  חידוש  א 

אייראפעישן אידנטום.

ביי דעם היסטארישן מעמד האדיר 
גייסטרייכע  געווארן  געהערט  זענען 
דרשות פון הרבנים הגאונים והצדיקים 
באגאבטע  מיט  באגלייט  שליט"א 
רעדעס אויף די ענגלישע און פלעמישע 
שפראכן וועלכע האבן ארויסגעברענגט 
פאר די אומות העולם, דעם זעקת כאב 
די  איבער  וועלט  די  איבער  אידן  פון 
לויערט  וואס  הגיוס  גזירת  שרעקליכע 
קינדער  אידישע  פון  קעפ  די  העכער 
געמאכט  קלאר  און  ישראל,  ארץ  אין 
אמת  ריינעם  דעם  וועלט  די  פאר 
אונזער  ציונות,  און  אידישקייט  איבער 
אונזער  און  שלטון  זייער  צו  התנגדות 

קאמף מיט זייערע גזירות שמד.

מעמד  דער  וועט  אלעם  איבער 
אריינגיין  בריסל  אין  ה'  קידוש 
לאנג  פונעם  הימים  דברי  די  אין 
פונעם  קאמף  העלדישן  יעריגן 
טומאת  די  מיט  החרדית  יהדות 
האט  וואס  אזא  אלס  הציונות 
און  ווארצלן  טיפע  געשלאגן 
די  אויפגעטרייסלט   פאקטיש 
און  מידיא  אינטערנאציאנעלע 
פארנעם  א  אויף  נעצן  פרעסע 
נישט,  איינפאך  זיך  געדענקט  וואס 
'מידיא  ברייטפארצווייגטע  דער 

היסטארישער אלוועלטליכע מידיע דעקונג, 
פון קָאלָאסַאלער מעמד קידוש שם שמים 

פארגאנגענעם מאנטאג פנחס אין בריסל
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קאוועריטש' צו דעם פראטעסט ווערט באצייכנט דורך 
גאנצע  די  אין  דורכברוך  קאלאסאלע  אלס  אלעמען 
אופן פון תכסוסי המלחמה, א מהפיכה של ממש וואס 
איז בעז"ה באוויזן געווארן נאך אומערמידליכע כוחות 

און פלאג אינערהאלב די נטרונא אפיסעס. 

דורך  געזען  ווערן  וואס  לייבן  מידיא  ריזיגע 
ווי  וועלט  גארער  די  איבער  מיליאנען  הונדערטער 
רויטערס, יאהו, וואל סטריט דשורנאל, די גארדיאן, 
טעלעוויזיע  מעכטיגע  טרוביאן,  טשיקאגא 
אומצאליגע  נאך  מיט  אינאיינעם  טשענעלס, 
זייטלעך  און  צייטונגען  נאציאנעלע  און  לאקאלע 
אריינגערעכנט  ממש,  וועלט  גאנצע  די  איבער  פון 
אין דייטשלאנד, ענגלאנד, זאגאר ביז די ווייטע כינע 
לעבעדיגע  געוויזן  און  געדעקט  פראמינענט  האבן 
זיי  פון  פילע  פראטעסט,  דעם  פון  רעקארדירונגען 
ארט  אויפן  געווען  אנוועזענד  אויך  פאקטיש  זענען 
די  פון  סטעיטמענטס  און  ציטאטן  נאכגעברעגט  און 

נטרונא פרעס רעליס און פארשטייער אויפן ארט. 

בעפאר  וואכן  און  טעג  די  אין  אז  באמערקן  צום 
געוואלדיגע  געווארן  אריינגעלייגט  טאקע  זענען 
אט  ברענגן  צו  צושטאנד  פראנטן  אלע  אויף  כוחות 
אויגן  די  פאר  געליגן  איז  עס  פירות,  געווינטשענע  די 
אזא  אין  זיך  פאדערט  וואס  אחריות  געוואלדיגע  די 
נעכט  געזיצן טעג און  צייט, און בכובד ראש איז מען 
און אהערגעשטעלט  א קלאסישע אויסגעהאלטענע 
דאס  בלויז  קאמפיין,  הסברה  ווייטגרייכענדע  און 
אנגרייטן דער פרעסטשפולער פרעס ריליעס וואס איז 
פארעפנטליכט געווארן - און איז טאקע נאכגעברענגט 
געווארן אומצאליגע מאל אין די נאכפאלגענדע טעג – 
פון מערערע  צייט  לענגערע  א  אין  האט אריינגעצויגן 
קטן,  פרט  און  דעטאל  יעדע  אויף  באראטונגן  שעות  
ריזיגע  א  גאנג  אין  געווארן  געלאזט  איז  אויך  אזוי 
דערגרייכט  האט  וואס  קאמפיין  רילעישנס  פובליק 
טעלעוויזיא  און  מידיא  גרעסטע   די  פון  אויערן  די 
מערקבאר  איז  וואס  אזאך  אלעוועלטליך,  צענטערן 
ביים אנהויב  ווען באלד  און שריט,  אויף טריט  געווען 
פון דעם פראטעסט זענען שוין אויפן ארט אנוועזענד 
נייעס קוואלן און מידיא רעפארטער  געווען מערערע 

וואס האבן געדעקט לעבעדיג די סצענע.

באזונדער דארף באצייכנט ווערן דער גולת הכותורת 
עלעגאנטער  דער  האדירה,  מחאה  גאנצן  דעם  פון 
די  פון  ווענט  די  אין  פארגעקומען  איז  וואס   זיצינג 

נכבדה  משלחת  ספעצילע  א  דורך  געביידע  אי-יא 
גענוי אין די זעלבע צייט פונעם גרויסן פראטעסט.

פלאנירונגן  גרויסארטיגע  די  פון  אנהויב  ביים  גלייך 
געווארן  געשטעלט  איז  בריסל  אין  פראטעסט  צום 
ספעציעלער  און  געוויכט  צענטראלע  א  נטרונא  דורך 
דגוש אז עס זאל ערמעגליכט ווערן פאר א דעלעגאציע 
פערזענדליך  טרעפן  צו  זיך  החרדית  יהדות  פונעם 
יא  אי-  די  פון  פארשטייער  די  מיט  זיצינג  א  פאר 

אנגעלגענהייטן צום מיטל מזרח.

איז  תועלת  פאסיגע  און  הנרצה  תכלית  די  פאר 
זאלן  פאראיין  אייראפישן  די  אז  געווען  וויכטיג  זייער 
פונעם  פארלאנג  דער  באגרייפן  און  דערהערן  גוט 
איז  ציל  דעם  פאר  ובגולה,  בארץ  החרדית  יהדות 
כוחות  פאליטישע  אסאך  געווארן  איינגעשפאנט 
דורך  שתדלנות  מערערע  געווארן  אגאנזשירט  און 
דער  ברענגן  צו  צושטאנד  אינטערעסן  פארשידענע 

וויכטיגער קאנפרענץ.

צוערשט האט מען זיך אנגעשטויסן אין א הארטן 
וואנט פון ביוקראטיע, הפנים אז די גרויסע דעלעגעטן 
האבן נישט געשפירט פאר וויכטיג זיך צו טרעפן מיט 
זייער  הערן  לאזן  ווילן  וואס  פארשטייער  חרדישע  די 
ישראל,  מדינת  אין  גזירות  לעצטע  די  איבער  מיינונג 
אין א בריוו וואס נטרונא האט דאן ערהאלטן פון מר. 
דע קעאקעלעיר,  דער סעקרעטאר צו די מיטל מזרח 
דעם  אפגעווארפן  ער  האט  אי.יא.  די  אין  אפטיילונג 
פארלאנג, און דער אנטווארט צו אונזער געבעט פאר 

א מיטינג איז געווען א היליכיגער ניין.

אויפגעגעבן,  שנעל  אזוי  נישט  אבער  האט  מען 
הגם די שאנסן האבן אויסגעזען גאנץ שוואכע, האט 
דיפלאמאטישע  אויסאיבן  אנגעפאנגען  אבער  מען 
שתדלנות פון אלע זייטען, עס איז אריינגעדרייט געווארן  
הויכראנגיגע עסקנים און לאקאלע פאלאטישענס פון 
אייראפע, און עס איז אנגעגאנגען א לאנג פארצויגענע 
יו."  בריוו אויסטויש פון נטרונא אפיסעס מיט די "אי. 
הויפט קוואטירען, דורך אי מעיל קארעספעטאנץ אהין 
און צוריק צו לייגן דריק אויף א פאזיטיווע ענטפער, אין 
פאקט האט ביז די ענדע פארגאנגענע וואך אויסגעזען 
קומען,  צושטאנד  נישט  וועט למעשה  זיצינג  אזא  אז 
אבער זיך פארלאזענדיג אויף סייעתא דשמיא איז מען 

פאראויסגעגאנגען מיט אלע וויכטיגע צוגרייטונגן.

צו  געשפעטיגט  נישט  האט  נייעס  גוטע  די  און 
קומען, דעם פארגאנגענעם עש"ק פרשת פנחס איז 
נטרונא  פון  קוואטירען  הויפט  די  און  אנגעקומען 

דורך א שריפטליכע באשטעטיגונג די בשורה טובה 
פון  א  און  בקשה  די  געווארן  נתקבל  איז  בעז"ה  אז 
פאראויס באשטימטע דעלעגאציע איז קאנפירמט 
געווארן צו ערשיינען אין אפיס פון מר. לעאונעלא 
גאבריסי, וועלכע איז היינט צו טאגס דער סאמע שפיץ 
פירער פון די אי- יא אפטיילונג וואס באפאסט זיך מיט 
אלע מיטל מזרח אנגעלעגנהייט, אריינגערעכנט אלע 
ישראל  מדינת  די  מיט  געשפרעכן  און  פארהאנדלונגן 

רעגירונג, אויף א טעגליכן באזיס.

להתם  מהכא  אפגעפלויגן  דאן  איז  נטרונא  מטעם 
פאר  שוין  איז  וואס  שליט"א  שפירא  יעקב  רבי  הרב 
לאנגע יארן שטארק אפיליערט מיט אלע אקטיוועטען 
רייכע  בין ישראל לעמים און האט שוין א  פון פרסום 
שטארקע  פון  פארגאנגענהייט  די  פון  רעקארד 
אויפטריטען און גלעצנדע דברי הסברה ארויסצוברענגן 
וועלט צו יעדע געלעגנהייט,  דעם דעת תורה פאר די 
אצינד איז ער אפגעפלויגן צו די הויפט שטאט בריסל, 
בכדי צו זיין אנוועזענד און אנפירען בהשכל ובדעת די 

דעלעגאציע בשעת דעם פראטעסט.

די  פון  פארנט  אין  וואס  בעת  בו  מיטאג,  מאנטאג 
ריזיגע  די  פארזאמלט  געשטאנען  איז  געביידע  אי-יא 
משלחת  חשובער  א  איז  פארזאמלונג,  פראטעסט 
פון דריי רבנים ובכללו הרב ר' יעקב שפירא שליט"א, 
טאקע  החרדית  יהדות  דעם  פארטרעטן  האבן  וואס 
אויפגענומען געווארן ביותרת הכבוד אין די ביוראן 
מר.  דעלעגאט  מזרח  מיטל  מאכטפולער  דעם  פון 
פון  מיניסטארן,  חשובע  צוויי  נאך  און  גאבריסי. 

אנדערע לענדער.

נאך א קורצע פאסיגע באגריסונג האט הרב שפירא 
לימודים  לשון  זיין  מיט  און  טאן,  דעם  אנגעשלאגן 
וואס  איבער  אנוועזענדע  די  פאר  ערקלערט  קלאר 
באדראעט  גיוס  פון  גזירה  די  דא,  זיך  האנדלט  עס 
אנדערע  צווישן  ישראל,  ארץ  אין  קינדער  אידישע 
הרב שפירא ערווענט פאר די הויכראנגיגע שרי  האט 
המלוכה אז תורה טרייע אידן וואוינען שוין פאר פילע 
נישט  דירעקט  זענען  און  לאנד,  הייליגן  אין  דורות 
פאראינטערעסירט אין די מלוכה און זייערע מלחמות 
און אין זייער מיליטער. אויך די ציונים ווייסן זייער גוט 
זייער ציל מיטן רעדוקטירן חרדישע  דעם פאקט, און 
מער  אצינד  ברויכן  זיי  ווייל  נישט  לגמרי  איז  בחורים 
צו  וויאזוי  מיטל  דער  בלויז  איז  דאס  לייט,  מיליטער 
נאציאנאלעזירן דעם חרדישן ציבור און זיי אריינשלעפן 

אין דעם סעקולארן ציוניסטישן שמעלץ טאפ.

רעאקציע  אין  האבן  באאמטע  אייראפישע  די 
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אויסגעדריקט זייער שטוינונג צו הערן ערשט- האנטיג 
איבער דעם געוואלדיגער פחד און ציטער וואס מדינת 
יהדות  פארן  פאר  שטעלן  גזירות  זייערע  און  ישראל 
החרדית אין ארץ ישראל, און האבן ארויסגעוויזן זייער 
פארשטאנד צו די אויפריכטיגע רייד וואס איז געהערט 

געווארן.

שפירא  הרב  פאר  אנגעוויזן  האבן  דיפלאמאטן  די 
אז אצינד איז דאס ערשטע מאל וואס זיי הערן דאס 
קלאסישן  א  אויף  החרדית  יהדות  פונעם  ווארט 
צום  אז  ערקלערט  האבן  זיי  אופן,  רעאלטיווען  און 
באדויערן ווערט די חרדישע געזעלשאפט און זייערע 
פארלאנגן זייער שווער פארשטאנען אין די אלגעמיינע 
וואס  גאס צוליב די שוואכע קאמיונאקאציע מיטלען 
מיר האבן מיט די סאציאלע וועלט, דערפאר האבן זיי 
באוואונדערט דעם אימעדש וואס די נטרונא משלחת 
שטעלט מיט זיך פאר, נטרונא אפעלירט גוט מיט די 
ריכטיגע סטראטעיגיע צו פארשטיין געבן פארן גוי 
די האקעלע נושאים, און צום ערשטן מאל דערהערן 
יהדות  די מיינונג און געבעט פון דעם  זייער קלאר  זיי 

החרדית אין ארץ ישראל און איבער די וועלט.

די דעלעגאציע האט זיך דאן פריינטליך אפגעזעגנט 
וועט  וואס  קאנפרענץ  סוקסעפולען  דעם  פון 
ולה'  רעזולטאטן  נויטיגע  די  ברענגן  האפענטליך 

הישועה.

דער אויסטערלישער הצלחה און סייעתא דשמיא 
דעמאנסטראציע  מאסן  דעם  באגלייט  האט  וואס 
אן  אויף  האט  און  פיל,  ביטערער  א  געווען  איז 
ציוניסטישע  די  כלים  די  פון  ארויסגענומען  אמת 

שישקעס אין אייראפע און איבער די וועלט.

א  אריינגעהויבן  האט  הציונות  טומאת  דער 
אייראפע,  פון  דייקא  דאסמאל  קלאפ,  פאטאלער 
און  אנטווערפן  ווי  שטעט  אזעלכע  פון  זאגאר  און 
געווען  באצייכנט  יארן  אלע  פאר  זענען  וואס  בעלגיע 
צענדליגע  פאר  שוין  באזעס,  ציוניסטישע  ריין-  ווי 
רבי  הרה"ק  וואס  בריוו  א  באקאנט  איז  צוריק  יאר 
רביה"ק  צו  שרייבט  זי"ע  מפשווארסק  איציקל 
מסטאמאר זי"ע וואו ער איז זיך שטארק מתאונן אויף 
אנטווערפן,  אין  הערשט  וואס  גייסט  ציוניסטישע  די 
ארויסגעשטעלט  אצינד  אבער  זיך  האט  ה'  בחסדי 
בני  ציבור  ריזיגער  א  זיך  האבן  דארט  פון  אויך  אז 
אנגעשלאסן  ווארים  זיך  קרייזן  אלע  פון  הקהלות 
צו  געווען  שוין  איז  קלאפ  דער  פראטעסט,  אינעם 

זיך  וואס האבן  אינטערעסן  ציוניסטישע  די  פאר  פיל 
ארויסגעלאזט אין א ביליגער קאמפיין צו גיסן פעך 

און שוועבל דערויף.

דעם  אפצושטעלן  פארזוך  מינוטיגן  לעצט  א  אין 
אייראפעישן  פונעם  מאמענטום  וואקסענדעם 
אין  איז  מחאה  דעם  אין  נעמען  צו  אנטייל  אידנטום 
בלויז  ערש"ק  פארגאנגענעם  ערשינען  אנטווערפען 
געציילטע טעג איידער דעם פראטעסט א ספעציעלע 
פארעפענטליכט  ווערט  וואס  'למען תדע'  אויסגאבע 
קוואל  אפיציעלער  א  דורך  שפראך  אידישע  די  אויף 

א  אין  געמיינדע,  דארטיגע  די  אינערהאלב 
אלגעמיינע  "אן  נאמען  אונטערן  ארטיקל 
ארויסגעבער  דער  פרובירט  מאניפעסטאציע" 
געפילן  די  אראפצושפילן  קרעפטן  אלע  מיט 
פאראיינונג  וואקסענדעם  דעם  אפהאלטן  און 

ארויסצוגיין אויסשרייען דעם וויי געשריי. 

צו  אנטייל  אידן  אפצושרעקן  מיטל  אלס 
דער  ציטירט  פראטעסט,  דעם  אין  נעמען 
שרייבער אן אויסצוג פון נטרונא'ס פרעס ריליעס 
בהשכל  געווארן  אויסגעארבעט  איז  וואס 
אלוועלטליך  געווארן  פארשפרייט  און  ובדעת 
מיט די פאסיגע מעסעדש פון תורה טרייע אידן, 
רעליס  פרעס  פונעם  ציטירט  שרייבער  דער 
יאהר  הונדערט  שוין   " זאצן  פאלגענדע  די 
האט  ישראל,  מדינת  פון  גרינדונג  די  פאר 
געמיינשאפט  יודישע  ארטאדאקסישע  די 
זאגט  לאנד,  הייליגען  אין  בשלום  געלעבט 
וועלן  וועלכע  די  פון  איינער  שפירא  יעקב  רבי 
די  דעמאנסטראציע,  בריסעלער  די  ביי  רעדען 
אלס  נישט  זיך  האלטען  אידן  ארטאדאקסע 
טיילנעמער פון דעם קאמפף צווישען מדינת 
ציוניסטישע  די  שכנים,  איהרע  און  ישראל 
פרומע  דאס  צודריקן  צו  פרובירט  באוועגונג 
פאלק  יידישע  דאס  אריינפירן  און  יידענטום 

אין א נאציאנאליסטישען מאדעל"

אט די אויפריכטיגע רייד האט ארויס גענומען 
לארעמט  ער  גלייכגעוויכט,  פון  שרייבער  דעם 
אין זיינע רייד אז די קנאים האבן פארכאפט דעם 
פראטעסט, און עס פארוואנדעלט אנשטאט א 
דעמאנסטראציע איבער דעם גזירת הגיוס, אלס 
א אלגעמיינע פראטעסט מארש קעגן די גאנצע 
מדינה, און אירע מלחמות. ער פארפירט אז די 
רבנים  די  אריינגענער'ט  האבן  ארגענעזירער 
וואס האבן אונטערגעשריבן דעם כרוז, און נאך 

פילע פערל רייד.

פאר די געטרייע עסקנים איז דאס דער שענסטער 
אזא  הערשט  שטאט  אין  ציונים  די  ביי  אז  מעדאל 
דערנאך  טעג  די  אין  אצינד  טאקע  און  אויפברויז, 
אינאיינעם  פלענער  פארשידענע  אויף  מען  זיצט 
ניו יארק אוועקצושטעלן א  מיט די נטרונא אפיס אין 
אנטווערפען  שטאט  די  אין  אויך  באזע  קביעות'דיגע 
וואס זאל זיך באפאסן מיט די הייליגע ארבעט, מקדש 

זיין שמו יתברך.

ויהי אחרי אצינד האלטנדיג נאך דעם אויסטערלישן 
סייעתא דשמיא און הצלחה וואס מ'האט בעזר השם 

די טאוולען וואס נטרונא האט צוגעשטעלט, איז געווארן 
אויפגעכאפט דורך די אלוועלטליכע מידיא אלס דער מעסעדש 

פונעם פראטעסט

הרב יעקב אהרן שפירא שליט"א, רעדט צו די פרעסע אין בריסל
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נישט  ווייטער  מען  זיצט  אייראפע  אין  מיטגעלעבט 
מיט פארלייגטע הענט און מען ארבעט פיבערהאפטיג 
אויף קעסל און כלים, פארצוזעצן דעם סוקסעס אויף 
ווייטער, די נטרונא שטאב אין שפיץ פון הרב שפירא 
אויסטוישן  בריוו  העפטיגע  אין  זענען  שליט"א 
פארשידענע  מיט  סעסיעס  ותשובות  שאלות  און 
מידיא פארשטייער פון איבער די גארער וועלט, פון 
אלע זייטן שטראמען אריין פארלאנגען און פראגען פון 
נייעס אגענטורן אלוועלטליך, און נטרונא טוט  ריזיגע 
בהשכל ובדעת איינמאל און ווידעראמאל שטעלן דעם 

אויסגעהאלטענעם  אויפן  ארויסברענגן  טאן,  ריכטיגן 
די  מיט  קאמף  און  התנגדות  אונזער  המסורה  דרך 

טומאת הציונות.

געוואלד  א  אריינגעלייגט  ווערן  באזונדער 
קאסטבארע  זייער  א  אין  מחשבה  און  קאפ 
וועט האפענטליך אין  וואס נטרונא  פרעזענטאציע 
גיכן פארעפנטליכן איבער די סאציאלע מידיא נעצן. 

)ליינט איבער דעם אין זייטיגן קעסטל(.

דעם  פון  תכלית  דער  לרקיעא,  יהון  מיליא  ואילין 
כינוס לשם שמים וועלכע איז טאקע געקרוינט געווארן 
מיט אומגלויבליכע סוקסעס איז געווען צו לאזן הערן 
וואס  פאלק  אידישע  דאס  אז  וועלט-פעלקער  די 
צום  נאך  זיך  קלאמערן 
תורה,  זיין  און  רבוש"ע 
דעם  צו  מתנגד  זיך  זענען 
זענען  און  המינות,  מלכות 
און  גרייט  פולשטענדיג 
וואך צו באקעמפען זייערע 
די  פארשעמען  צו  גזירות, 
די  מושלים הערוצים פאר 
וועלט  גאנצע  די  פון  אויגן 
זייער  זיין  מפרסם  און 
אין  ראלע  שאנדפולע 
רדיפת הדת וואס שטייגט 
ציוויליזירטע  אלע  איבער 

לענדער היינט צו טאגס.

מעמד  דעם  אט  פון  תכלית  ריכטיגער  דער  אבער 
איז פארשטענדליך אויך געווען דער מילין לצד עילאה 
משתתפים  טויזנטער  די  פון  אויגן  די  פאר  ימלל, 
געשטאנען  צייט  גאנצע  די  איז  אייראפע  רחבי  מכל 
לעשו,  לאדוני  תאמר  כה  פון  באדייט  הייליגער  דער 
רביה"ק  וואס  טייטש  הייליגער  דער  באקאנט  ווי 
נועם  הקדוש  ספר  פון  נאכזאגן  פלעגט  מסטאמאר 
אלימלך, כלפי דעם ענין פון פראטעסטירן, אז מיט א 
אף.  חרון  דעם  אראפנעמען  מען  קען  מחאה  שטיקל 
ויזעקו אל ה' בצר להם, מען האט אינאיינעם מתפלל 
שמור  ישראל  שומר  אז  שחקים  שוכן  צום  געווען 

שארית ישראל האומרים שמע ישראל.

פון די אויבנדערמאנטע הייליגע ווערטער אין נועם 
דער  שטערקער  ווי  אז  משמע  בפירוש  איז  אלימלך 
און  בעסער  אלס  איז  העולם  אומות  די  כלפי  פרסום 
וירא בצר  זכות, דער  שטערקער איז אויך דער לימוד 
האבן  געשיכטע  לעצטערע  די  אין  נאך  ווען  און  להם, 
תורה טרייע אידן זוכה געווען אזוי ברייט מפרסם צו זיין 
אזא זעלטענע גלאבאלע מעסעדש פאר די עמי הארץ 
איז דאך געוויס אז בשמים ממעל איז דער רושם אויך 
געווען למעלה מהשגתינו, דער הייליגער מעמד האט 
ריכטיג מקיים געווען דעם  השיב את חמתי מעל בני 
ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, און זיכער געברענגט 
פאר כלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם בכלל און 
פאר תושבי אייראפא בפרט א שפע פון חסדים גלוים 

און ישועות משמים עד בלי די.  

אין די איצטיגע טעג גייען אויך אן שטארקע באמיאונגען דורך אמעריקע, ספעציעל 
דורך סעקרעטערי אוו סטעיט זשאן קערי, צו ברענגען די צוויי זייטן פון פאלעסטינע און 
מדינת ישראל צום פארהאנדלונג'ס טיש. זינט קערי איז אריין אין אמט איז ער שוין 5 מאל 
געפארן צום מיטל מזרח און געהאמערט אומאויפהערליך צווישן ביידע זייטן צו פרובירן 
אויסגלייכן די דיפערענצן ווייניגסטנס אויף אזוי ווייט אז זיי זאלן זיך אוועקזעצן און צוריק 

אויפלעבן די פארשטארבענע שלום געשפרעכן.

זייטן.  ביידע  פון  וואנט,  שטיינערנע  א  אין  אנגעשטויסן  זיך  קערי  האט  למעשה 
ער  אז  גע'עקשנ'ט  זיך  אבאס  מוכאמעד  פרעזידענט  דער  האט  פאלעסטינער  די  ביי 
נישט אפ דאס  ווי לאנג מדינת ישראל שטעלט  נישט צום פארהאנדלונג'ס טיש  קומט 
נישט איין אויף דעם תנאי קודם למעשה אז  גייט  זי  ווי לאנג  בויען אין די שטחים, און 
די פארהאנדלונגען וועלן געפירט ווערן אויפ'ן באזיס פון די גרעניצן פון תשכ"ז, בעפאר 
די  אקופירט  אומלעגאל  האט  ישראל  מדינת  וועלכן  נאך  מלחמה  טאגיגע  זעקס  די 

פאלעסטינער טעריטאריע.

א  אין  מחשבה  און  קאפ  געוואלד  א  אריינגעלייגט  ווערן  באזונדער 
זייער קאסטבארע פרעזענטאציע וואס נטרונא וועט האפענטליך אין 
גיכן פארעפנטליכן איבער די סאציאלע מידיא נעצן. א אונטענעמונג 
ברייטן  אזא  אויף  אונטערגענומען  מאל  ערשטן  צום  ווערט  וואס 
פובליק  פון  טאטיק  לעצטיגער  די  לויט  צוגעשטעלט  פארנעם 

רילעישנס אין די אלגעמיינע גאס.

וואס  פרעזענטאציע  ווידיא  פרעסטשפולע  א  פון  רעדע  די  ס'איז 
אויף  איבערבליק  א  אינטערסאנט  און  פראפעסיאנאל  פָארשטעלן  וועט 
אין  און  יארק  ניו  אין  תקופה  לעצטע  די  פראטעסטן  ריזיגע  ביידע  די 
אינטערדאקשען  ציענדיגע  א  ערשט  צו  פארשטעלן  וועט  עס  בריסל, 
און דאן  א רייכע בליק די אידישע התנגדות צום ציונות און זייער מדינה 
פון די ערשטע מינוט, די גרויזאמע היסטאריע פון זייערע שמדיות, אזא 
פרעזענטאציע דארף אויסגעארבעט ווערן פאר טייער געלד אין סטודיא 
טעכנעלאגיע  היינטיגע  די  פון  סטאנדארטן  פארגעשריטענסטע  די  מיט 
וועלט.  אין צוגאב איז אין פלאן צו מאכן א קלענערע פראזענטאציע וואס 

זאל איינלאדענען די מוליאנען גוים צו כאפן א בליק אויף די גרעסערע, 

ווי ס'פארשטייט יעדער בר דעת איז אזא אונטערנעמונג איז ווערט אלע 
געלטער, זינט דער גאנצער מהלך פון אדווערטייזן און פרסום האט זיך אין די 
לעצטע יארן דראסטיש געטוישט אויף דעם אופן, און אזא פרעזענטאציע 
קען בעז"ה געזען ווערן דורך א אומשאצבארע צאל עמי הארץ בכל קצוי 
אבער  גראנדיעזען  דעם  אין  דעטאל  יעדע  אז  פארשענדליך  תבל, 
קאסטבארן פראיעקט שלעפט אריין אין צענדליגע טויזנטער דאלער 
נטרונא וואס איז שוין גענוג איבערגעשטערענגט  אויף טריט און שריט, 
פון די ביז יעצטיגע ריזיגע הוצאות אפעלירט דעריבער צו אחינו בני ישראל 
אחים לדעה, זיך אנצוריפן ברוח נדיבה און נעמען א אקטיווע טייל אין דעם 

קידוש שם שמים.

פרעזענטאציע ...

נייעס איבער מצב אין ארץ ישראל
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קרייזן  רעכטע  די  האבן  ישראל  מדינת  אין  אבער 
צו  כוחות  אלע  מיט  פלייסיג  אזוי  פונקט  געארבעט 

טארפעדירן די געשפרעכן.

בלויז ממש לעצטנס, אינמיטן ברען פון די געשפרעכן 
געווארן  אונטערגענומען  זענען  וואס  טיש  אונטער'ן 
דורכ'ן סעקרעטערי אוו סטעיט קערי, איז פארגעקומען 
נאך אזא "ביידען מאמענט", וואס האט דערמאנט פון 
די ביטערע געשיכטע ווען דער חרדי'שער שר אלי ישי 
פון די ספרד'ישע ש"ס פארטיי האט דערקלערט הארט 
אינמיטן ביידענ'ס באזוך אין 09' אז מדינת ישראל וועט 
זי  וואס  אויף שטחים  ירושלים  אין  דירות   1,600 בויען 
דאן  איז  וואס  עפעס  תשכ"ז,  אין  איינגענומען  האט 
געווען א שענדליכער דיפלאמאטישער פראסק אין 

אמעריקע'ס פארשעמטן געזיכט.

נאך אסאך ערגער איז אבער געווען די קאטעגארישע 
דעקלעראציע פון דעם מזרחי'סטישן שר הדתות און 
שונא הדת נפתלי בענעט, אז ער וועט קיינמאל נישט 
א  אויפשטעלן  וועט  וועלכע  קאאליציע  א  אין  זיצן 
דער  אז  געזאגט  ער  האט  קודם  לאנד.  פאלעסטינער 
פלאן פון "צוויי לענדער פאר צוויי פעלקער" איז טויט. 
שפעטער האט ער אביסל צוריקגעצויגן אונטער דרוק 

פון נתניהו.

זיין  פון  דרוק  אונטער  געקומען  ער  איז  דאן  אבער 
בענעט  און  פארטיי,  קאמפסגייציגע  מזרחי'סטישע 
וועט  ער  אז  געשטעלט  קלאר  ווידעראמאל  האט 
קיינמאל נישט געבן זיין צושטימונג צו א פאלעסטינער 
אז  עס  מיינט  ווערטער  אנדערע  אין  וואס  לאנד. 
וועט  קאאליציע,  קיין  נישטא  איז  בענעט  אן  וויבאלד 
ביבי בלי ספק מיטארבעטן מיט אים אונטער'ן טיש און 
נוצן אלערליי דריידלעך אבי צו פארזיכערן אז פון זיין 
רעגירונג קומט נישט ארויס קיין באשטעטיגונג פאר א 
פאלעסטינער לאנד, טראץ וואס אפיציעל זאגט ער יא 

אז ער שטיצט דעם געדאנק.

ווען  אנטשטאנען  אבער  איז  מחלוקה  עיקר  די 
פון  צוריקגעצויגן  מינוט  לעצטע  די  אין  האט  ביבי 
פאלעסטינער  צאל  א  באפרייען  צו  גרייטקייט  זיין 
איזראעלי  אין  געפאנגען  זענען  וועלכע  ארעסטאנטן 
וואס דארט איז  תפיסות. ס'איז אביסל קאמפליצירט 
פארגעגאנגען, אבער העכסט ווארשיינליך האט נתניהו 
עס בלויז גענוצט אלס תירוץ, ווייל מיט בענעט אין זיין 
קאאליציע קען ער נישט אנהייבן קיין שלום געשפרעכן 
לאנד,  פאלעסטינער  א  צו  נאנטער  רוקן  זיך  און 

דעריבער האט ער פארהאנקערט די געשפרעכן אויפ'ן 
כאילו  ארעסטאנטן,  פאלעסטינער   137 די  פון  פונקט 
דאס איז דער שטער צום אנהייבן די געשפרעכן, נאך 
וואס ער האט אין פרינציפ שוין געהאט מסכים געווען 

צו באפרייען כאטש טייל ארעסטאנטן.

מסעי  מטות  זונטאג  דעם  קערי  איז  למעשה 
אהיימגעפארן בבושת פנים, נאך וואס ער איז פארבליבן 
א טאג לענגער אינעם ראיאן ווי געפלאנט וויבאלד ער 
די  אז  באמבאסטיש  מעלדן  קענען  צו  געהאפט  האט 
שלום געשפרעכן האבן זיך אנגעפאנגען. דערווייל איז 

ער אבער אהיימגעקומען מיט ליידיגע הענט.

ער זאגט נאך יעצט אז ער האט יא באוויזן צו מאכן 
נאכאמאל  ער  וועט  נאנטן  אין  גאר  אז  און  פארשריט 
די  אנהייבן  דאס  שטופן  צו  ראיאן  צום  צוריקפארן 
צו  אנאליסטן  פאליטישע  ברענגט  וואס  געשפרעכן, 
דורכברוכן  עפעס  באוויזן  טאקע  האט  ער  אז  קלערן 
געזאגט.  נישט  לכאורה  עס  ער  וואלט  נישט  אז  ווייל 
קומט  ער  אז  קלאר  איז  מינוט  די  אויף  יעצט  אבער 
מָאנַאטיגע  פינף  זיין  טראץ  גארנישט  מיט  אהיים 

הארעוואניע.

אפגעזען אבער פון וואס נתניהו באשליסט, און צי 
קערי וועט יא אדער נישט באווייזן עפעס דורכצופירן, 
איז קלאר אז דער מצב אין די שטחים איז שרעקליך 

אנגעצויגן.

זיי פלאקערט.  די גאנצע אראבישע וועלט ארום 
אויב איז נישט גענוג געווען די בלוטיגע ברידער-קריג 
אויך אריבערגעכאפט  זיך שוין  וואס האט  סיריע,  אין 
גאר  די  צוגעקומען  וואך  די  איז  לבנון,  קיין  גרעניץ  די 
מיליאנען  וואו  עגיפטן,  אין  פראטעסטן  שטורמישע 
גאסן  די  אויף  ארויסגעקומען  זונטאג  זענען  עגיפטער 
מוכאמעד  קעגן דעם איצטיגן עגיפטישן פרעזידענט, 
רָאדערהּוד"  בְּ "מָאסלים  ראדיקאלע  די  פון  מָארסי 
קאכן  אן  אויך  דארט  זיך  הייבן  עס  און  באוועגונג, 
שטארק  זיך  וועט  וואס  ברידער-קריג,  א  פון  סימנים 
אפרופן אויף די אנטוויקלונגען אין עזה מיט די כאמאס, 

וועמען מארסי האט היפש קאנטראלירט.

זיך  קאכט  ירדן  אין  זייט  אנדערע  די  אין  אויך 
דערווייל  נאך  איז  עס  שטארק.  גאר  דעקל  אונטער'ן 
נישט צופיל ארויסגערינען, אבער דער מצב אין סיריע 
אין  שכן  איר  אויף  אפעקט  צושמעטערנדן  א  האט 
שוין  זענען  פליטים  סיריער  טויזנטער  וואוהין  דרום, 
לעצטנס  האט  דולַא  ַאבְּ קעניג  ירדן'ס  אנגעקומען. 
נישט  זיך  מישט  אמעריקע  אויב  אז  געזאגט  אליין 

אריין אין סיריע וועט אויך זיין רעזשים פאלן ביז זעקס 
באזונדערע  א  זיין  וועט  זיך  פאר  דאס  וואס  חדשים, 
קלָאּפָאטע פאר מדינת ישראל, וועלכע האט גאר גוטע 

באציאונגען מיט'ן ירדנ'ער קעניג.

איבערקערעניש  גאנצער  דער  פנים,  כל  על 
אראבער  די  שטארק  גאר  נאטורליך  אפעקטירט 
מיט  פארבינדן  ענג  זענען  וועלכע  שטחים,  די  אין 
קעניג  זעלבער  דער  פונדרויסן.  וועלט  אראבישע  די 
אויב  אז  לעצטנס  געזאגט  האט  ירדן  פון  אבדולא 
ווערט נישט דורכגעפירט א שלום צווישן פאלעסטינע 
דער  אויסברעכן  דארט  אויך  וועט  ישראל  מדינת  און 
אראבישער פרילינג, אבער דאסמאל וועט דער צארן 

זיין געווידמעט קעגן מדינת ישראל.

פאקטיש גייט שוין אין די לעצטע מאנאטן אן א 
שטילע אינטיפאדא, ווען אראבישע יוגנטליכע שיסן 
צה"ל  אויף  און  קארס  ישראל  מדינת  אויף  שטיינער 
סאלדאטן ביים גרעניץ. אויך זענען שוין פארגעקומען 
אראבישע  דורך  רח"ל  שטעכערייען  עטליכע 
פאטאל  געווען  איז  זיי  פון  איינס  וואס  טעראריסטן, 

ל"ע. 

פאלעסטינער  די  אין  מצב  דער  איז  באזונדער 
די  רואיג,  אזוי  גארנישט  זעלבסט  טעריטאריע 
רייבערייען צווישן פאטאך און כאמאס זענען לעצטנס 
שטארקער געווארן, אבער אויך די אינערליכע פאטאך 
רייבערייען זענען געווארן זייער שטארק, און עס קאכט 

זיך דארט אינערליך געפערליך.

ס'איז קלאר אז מדינת ישראל זיצט אויף א פאס 
פולווער, ווען פון אלע זייטן ארום איר פלאקערט און 
בוזשעוועט א מעכטיגער פייער. איין קליינער פונק 
מצב  אנגעצויגענעם  דעם  אויפצורייסן  באדראעט 
אין די שטחים, וואס דער אויבערשטער זאל האלטן 
נאך  זיך  וועט  ישראל  מדינת  אבער  האנט  רעכטע  די 
סעקרעטערי  ווען  צייטן  די  צו  בענקען  שטארק  זייער 
אוו סטעיט קערי איז געפארן אהין און צוריק, און די 
זיינע  אפווארפן  געקענט  האבן  ציוני'סטן  שטאלצע 
פארלאנגען אדער דערקלערן אין זיין פנים אריין אז זיי 
וועלן נישט לאזן אויפשטעלן קיין פאלעסטינער לאנד.

זאל דער אויבערשטער האלטן די רעכטע האנט, 
וואס  הציונית  קליפת  די  פון  ווערן  פטור  מ'זאל  אז 
האלו  והימים  ועקתא,  צרה  בלי  בארה"ק  שולט  איז 

יתהפכו לששון ולשמחה אכי"ר.


