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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

ליכט  אין  בא,  יגורנו  אשר  את 

אנטוויקלונגען  לעצטיגע  די  פון 

די  ווען  המינות,  מלכות  דעם  אין 

פארטייען  רעליגיעזע  פרומע 

נייע  די  אין  ראלע  הויפט  א  שפילן 

שפארבערישע קאאליציע, הייבט זיך 

א  לופט  דער  אין  שפירן  אן  ווירקליך 

און  אומצוטרוי  פון  ווינט  באנייטע 

פון האס קעגן חרדי'שע אידן  געפילן 

אומעטום בכל רחבי תבל, וואס ווערן 

די  אויף  פאראנטווארטליך  געהאלטן 

ראדיקאלע  ניי  די  פון  צוזאמשטעל 

עפענטליכע  די  אדאנק  קאליציע 

נייע  די  צו  והצטרפות  התחברות 

בעיניהם  לצנינים  איז  וואס  ממשלה, 

פון רובא דמינכר פון די וועלט פירער 

שלום  א  פאר  אויסן  זענען  וועלכע 

העכרתם  ראיאן,  מיטל-מזרח  אינעם 

אותי להבאישני ביושב הארץ.

 – שונד  לעצטיגע  צאל  א  פון 

אויף  אנאליזן  העצע  און  ארטיקלן 

חרדי'שע אידן איז קענטיג די גרויסע 

דייקא  אצינד  הערשט  וואס  האס 

און  צייטונגען  די  אידן.  פרומע  אויף 

בנימא,  נימא  משלב  זענען  פרעסע 

מען דערמאנט בנשימה אחת די נייע 

פרומע קאאליציע וואס פארמירט אן 

עקסטרעם רעכטע רעגירונג פאר ביבי 

נתני' און דאן איז מען מוסיף א לאנגע 

ערליכן  פונעם  "חטאים"  ליסטע 

ציבור. עס איז ליידער ארויסגעטראגן 

אויף  אידן  פון  מטמוניות  די  געווארן 

דעם  בארעדט  מען  און  גאס,  דער 

ישראל עם קדוש בכל לשון של גנאי 

באשיינפערליך  קומט  דאס  וגיעול. 

צוליב די גרויסע שנאה וואס מען האט 

יעצט איבער די וועלט אויף די פרומע 

אידן, זוכט מען אלזא זיי צו באשמיצן 

און מגנה זיין.

דער פרומער איד; 
א ציל ברעט פאר 

שנאה ר"ל:
ליילעך  נאסע  זעלבע  די 

האט  אלגעמיין  אין  ציונות  וואס 

ארויפגעווארפן אויף יעדן איד באשר 

הוא שם אלס אן עז פנים ומצח נחושה, 

איז  ליילעך  שמוציגע  זעלבע  די  אט 

אין די לעצטע תקופה ארויפגעווארפן 

פרייטאג פ' נשא תשע"ה

פרומע קאאליציע מיטגלידער און 
אומפאראנטווארטליכע ווארטזאגער 

פארוואנדלן ליידער חרדי'שע אידן אלס 
סימבאל פון התגרות באומות

48 יאר נאך די 
הייליגע נשא תורה 
בשנת תשכ"ז לפ"ק

זייט 5
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געווארן 

אויף  דירעקט 

רעליגיעזע  די  אדאנק  אידן  פרומע 

א  אלס  המינים  כנסת  אינעם  מיטגלידערשאפט 

הויפט  א  לויטעט  עס  ווי  קאאליציע.  די  פון  טייל 

וואך  די  זייטל  נייעס  פראמינענטע  א  פון  קעפל 

דער  ציונים  רעליגיעזע  די  זענען  איזראעל,  "אין 

לענגערע  א  אין  אריין  זיך  לאזט  און  פראבלעם". 

רעליגיעזע  די  פראבלעמען  די  איבער  אנאליז 

ציונים זענען גורם און ווי אויך זייער אייגענארטיגע 

כאראקטער און מהות.  

ארטאדאקסישע אידן 
ווערן באטראכט מיט 

געפילן פון שנאה אדאנק 
מישן אמעריקאנער 

אינטערעסן מיט אויסערן 
פאליטיק:

א  געווארן  אנגעוויזן  איז  ביישפיל  א  אלס 

"האפינגטאן  די  אין  ארטיקל  פובליצירטע  ברייט 

די  פאר  "שלעכט  קעפל  אונטער'ן  וואו  פאוסט" 

אידן, שלעכט פאר אמעריקע", טוט דער שרייבער, 

אמעריקע,  אין  קאלאמאניסט  באקאנטער  א 

שארף אטאקירן פרומע אידן און ערקלערט אז די 

וואקסנדע פאפולאציע פון רעליגיעזע אידן אין די 

נייעס  גוטע  קיין  נישט  איז  שטאטן  פאראייניגטע 

פאר אמעריקע.

ווי וויכטיג עס איז די  דאס ארטיקל הייבט אן 

פיצעלע  "די  אמעריקע:  אין  אנוועזנהייט  אידישע 

אידישע געמיינדע פון זעקס מיליאן אין אמעריקע, 

זיך  האט  פאפולאציע,  די  פון  פראצנט  צוויי 

שעפערישע,  מערסט  די  פון  זיין  צו  איבערצייגט 

אמעריקע'ס  אין  גרופעס  נוצבארע  און  פלייסיגע 

היסטאריע.

רפואה  די  ערפינדן  האבן  אידן  אמעריקאנער 

אויפגעבויעט  מחלה,  פאליו  ביטערע  די  פאר 

ווי  מער  זענען  און  באמבעס,  עיזש.  און  עי.  די 

אין  פארדינער  פרייז  נאבעל  פון  פראצענט  פופצן 

סייענס. אידן זענען פאקטיש צען פון די הונדערט 

סענאטארן, דריי פון די ניין סופרים קאורט ריכטער, 

א דריטל פון פארב'ס ליסטע פון די 400 רייכסטע 

אמעריקאנער, אידן האבן געבויעט ריזיגע טשעין 

קאמפיוטער  און  סירס  און  מעיסיס  ווי  סטאָרס 

יארק  ניו  די  דעעל.  און  ארקעל  ווי  ערפינדונגען 

געגרונדעט  זענען  פאסט  יארק  ניו  די  און  טיימס 

געווארן דורך אידן.

צו  קומען  אים  לויט  וועט  אלעס  דאס  אבער 

שטארקע  די  באטראכט  אין  נעמענדיג  ענדע  אן 

די  לעומת  אידן  רעליגיעזע  פון  בליעה"ר  וואוקס 

ער  אפשטאמיגע.  אידישע  פרייע  פון  רעדוקציע 

ציטירט פון ניו יארק טיימס קאלאמאניסט דעוויד 

ווי  באטראכט  ווערן  "נאכן  שרייבט  וואס  בראקס 

אז  אצינד  אידן  ארטדאקסישע  די  שפירן  אנטיק, 

זיי זענען די צוקונפט. ארטאדאקסישע אידן זענען 

אויסטערליש געוואקסן בלויז אין די לעצטע יארן. 

אידישע  איבריגע  די  אויף  אראפ  פאלט  הימל  די 

פאפולאציע. יעדעס יאר טוט די ארטאדאקסישע 

און  אידן,  טויזנט  פינף  נאך  באקומען  געמיינדע 

צען  פארלירן  אידן  ארטאדאקסישע  נישט  די 

טויזנט..."

דאן לאזט זיך דער שרייבער אריין אין העסליכע 

ארטאדאקסישע  אויף  השמצות  און  אטאקעס 

אידן וואס זענען לויט אים א לאסט צו אמעריקע 

פרישות  פון  מושגים  פארצייטישע  מיט  לעבן  און 

– אלטע  און ערליכקייט. ער חזר'ט איבער די אור 

גוי'אישע פארלאנג פון יקרא ויאה את אם תערבו 

למרותא רעותך נעבד לך בכל אתרותא, און גיסט 

פעך און שוועבל אויף אונזער לעבנסשטייגער און 

קולטור.

די גאנצע העצע און אפשיי קומט אבער צום 

דארט  ארטיקל.  דעם  פון  ענדע  די  ביי  אויסדריק 

מיינענדיג  אידן,  היינטיגע  די  אז  אן  ער  צייכנט 

ליבעראל".  "ווייניגער  זענען  אידן,  רעליגיעזע 

זענען 70  נאציאנאל  אז  אין באטראכט  נעמענדיג 

פראצענט אידן גענויגט צו די דעמאקראטן אבער 

ביי ארטאדאקסישע וויילער זענען א מערהייט פון 

57 פראצענט רעפובליקאנער שטיצער.

מערהייט  א  וועלן  יארן  קומענדיגע  די  "אין 

ארטאדאקסיש,  זיין  אידן  שטאטישע  די  פון 

 – אולטרא  די  פון  ציפערן  ריזיגע  אריינגערעכנט 

דערצו  צייכן  פריע  א  חסידים,  ארטאדאקסישע 

יאר  אין  עלעקשענס"  "ספעשל  די  ביי  געווען  איז 

2011 למספרם אין געגנטער פון בארא פארק און 

רעפובליקאנער  קאטוילישער  א  ווען  פלעטבוש 

באב טורנער האט געווינען קעגן דעם דעמאקראט, 

ארטאדאקסישע  פון  מערהייט  גרויסע  א  מיט 

ערשטער  דער  ווערנדיג  שטימען,  אידישע 

דעם  אין  געווינען  צו  קאנדידאט  רעפובליקאנער 

דיסטריקט אין די לעצטע 88 יאר.

געוועלט פאר אים האבן  וואס האבן  אידן  "די 

אויסגעפאלגט די פארלאנג פון זייערע ראבייס און 

אידן  ארטאדאקסישע  אולטרא  פירער,  אנדערע 

פארמירן אפט א בלאק – וואוט לויט די אנווייזונגען 

פון זייערע געמיינדע פירער."

כאראקטיזירט  שפראך  און  העצע  סארט  די 

"כאן מצא בעל חוב מקום לגבות  אמבעסטן דעם 

את חובו". ליידער איז אין די לעצטע תקופה ווידער 

דער  אויבערפלאך  צום  געווארן  ארויפגעברענגט 

בעיטה בגזירת הגלות דייקא דורך רעליגיעזע אידן, 

אבער  ביבי,  פון  קאאליציע  רעכטע  די  אין  בעיקר 

אויך דא אין ניו יארק דורך "היימישע" פארזארגער 

און כלל טוער וואס האבן גענומען פאר זייער ציל 

שיקן  און  "קאמיונעטי"  אידישע  די  "רישעיפן"  צו 

פארטיי  זיין  און  פרעזידענט  פארן  "מעסעזשעס" 

און  סטעיטמענטס  וואנזיניגע  מיט  באגלייט 

פעולות. 

פאליטיקאנטן און 
ווארטזאגער; הבאשתם 
את ריחנו ביושבי הארץ:

לעצטנס  ביז  איז  וואס  ארטיקל,  סארט  אזא 

דירעקטע  א  איז  ימצא,  ובל  יראה  בל  געווען 

רעזולטאט פון די פרומע "גדולה" אין די קאאליציע 

דער  ישראל.  כל  בשם  "מאכער'ס"  היזיגע  די  און 

געשטעלט  ווידעראמאל  איז  איד  חרדי'שער 

געווארן אין ספאטלייט און ווערט באטראכט לאו 

באפעלקערונג,  אלגעמיינע  די  דורך  בחבה  דוקא 

זוכט  שטארק  אזוי  אונז  באטראכט  מען  אז  און 

ווערט  וואס  בלבולים  און  פעלערן  אודאי  מען 

אויסגעפויקט און צעשמירט.

ווי ווייטאגליך איז אז נאך אלץ ווערט דערמאנט 

דער ביישפיל פון די באב טורנער וואלן ווען אדאנק 

אט די פאררעטערישע פאליטיקאנטן איז נתחלל 



ַריכטן נייעס און בא
ָרן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם וואס זענען לעצטענס געליפטערט געווא

PAGEנייעס און בַאריכטן
וואס זענען לעצטענס געליפטערט געווָארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם

PAGEנייעס און בַאריכטן
וואס זענען לעצטענס געליפטערט געווָארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם

PAGEַריכטן נייעס און בא
ָרן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם וואס זענען לעצטענס געליפטערט געווא

PAGEנייעס און בַאריכטן
וואס זענען לעצטענס געליפטערט געווָארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם

PAGE ַריכטן נייעס און בא
ָרן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם וואס זענען לעצטענס געליפטערט געווא

PAGE

3

סופו  ועד  העולם  מסוף  שמים  שם  דער  געווארן 

 – אולטרא  פון  נאמען  אין  אלעס  הזה,  היום  עד 

ארטאדאקסישע אידן, וואס האט געצייגט אז אידן 

שומרי תורה ומצות בעפארציגן די אינטערעסן פון 

איזראעל בעפאר די פאליסיס פון דעם אייגענעם 

לאנד, און זענען גרייט צו פארראטן זייער מוטער-

לאנד פאר די אינטערסן פון איזראעל.

 בייזע אויגן  אויף 
רעליגיעזע אידן צוליב 

אומפאראנטווארטליכע 
פעולות התגרות:

סארט  די  ווערט  באדויערן  גרויסן  צום 

רעטאריק פון די באב טורנער עפאכע, פארגעזעצט 

היימישע  און  פאליקאנטען  אידישע  היזיגע  דורך 

די  ביי  ויתר עוז  זיכערס ביתר שאת  אטאראקציע 

שינו  א  גורם  ליידער  זענען  וואס  וואלן,  היצטיגע 

השם אויף היימישע חרדי'שע אידן.

אן  אלע  צייגן  אנאליזן  און  ארטיקלן  צאל  א 

ווען  היינט  ביז  ווי  אנדערש  אז  פאקטאר  דעם 

די  צו  גענויגט  געווען  זענען  אמעריקע  אין  אידן 

ריכטונג  די  זיך  האט  פארטיי,  דעמאקראטישע 

געטוישט אדאנק די וואקסענדע איינפלוס פון די 

ארטאדאקסישע אידן וואס זענען מער געטריי פאר 

איזראעלי   – פראו  דעריבער  שטיפן  און  איזראעל 

פאליטיקאנטן פון די רעפובליקאנער פארטיי.

אין א זייטיגער נאטיץ שלא ליתן מקום לטעות, 

איז נויטיג צו קלארשטעלן אז פארשטענדליך טוט  

שטעלונגען  נעמען  נישט  איבערהויפט  נטרונא 

אדער  פאליטיק,  אמעריקאנער  די  אין  צדדים  און 

מיר  צווייטען,  איבערן  פארטיי  איין  פארציגען 

רעדן נאר איבער דעם פאקט אז די סיבה פארוואס 

מער  פארעכענט  ווערן  אידן  ארטאדאקסישע 

צוליב  נישט  איז  רעפובליקאנער  די  פאר  גענויגט 

נאר  פאליסיס  אדער  אינטערעסען  אמעריקאנער 

איז  וואס  איזראעל  צו  אהדה  די  צוליב  בעיקר 

שטארק פאפולער ביי די ארטאדאקסישע אידן. 

די נייע ריכטונג פון שטיצע האט געפירט דער 

רעפבוליקאנער רענד פאול צו באזוכן ישיבות, עס 

האט מאטיווירט טעד קראוס צו צו באטייליגן ביי 

תורה'דיגע צוזאמקומען, און האט געשיקט דשעב 

בוש צו א מאדערן ארטאדאקסישע הויך שולע צו 

פייערן די איזרעל אינדעפענדענס דעי.  

אנגעצייכנט  שטארק  איז  עס  נאכמער, 

פון  פאול  רענד  סענאטאר  דער  אז  געווארן 

מיט  געטראפן  זיך  לעצטנס  קענטאקי  האט 

די  אין  פירער  אידישע  ארטאדאקסישע  בערך 30 

ברוקלין,  קענזינגטאן,  אין  שולע  ומסורה  תורה 

ניו  חרדי'שע  די  דורך  געווארן  געצימבלט  ער  איז 

יארק'ער עסקנים אויף די גאר וויכטיגע טעמע, זיין 

מיינונג אויף איזרעאל און זיין שטעלונג איבער די 

בעפארשטייענדע נוקלעארע אפמאך מיט איראן.

געווען  איז  קענטאקי  פון  סענאטאר  דער 

אפווארפן  און  פארענטפערן  צו  זיך  געצווינגען 

איז  ער  אז  אים  קעגן  האט  מען  וואס  קלאגעס  די 

כאילו  איזראעל,  פאר  סימפאטיש  גענוג  נישט 

נושא  וויכטיגסטע  די  געווען  אצינד  וואלט  דאס 

וואס ליגט אויפ'ן געוויסן פון חרדישע אידן אין ניו 

יארק, און כאילו א קאנדידאט וואס זוכט צו לויפן 

א  אפגעבן  דארף  אמעריקע  אין  פרעזידענט  פאר 

זיינע  אויף  אידן  פרומע  פאר  וחשבון  דין  גענויע 

באציאונגען מיט די ווייטע איזראעל.

קוקט  איבעראל  אז  ברענגט  אלעס  דאס  אט 

די  בישא,  עינא  אן  מיט  אידן  ערליכע  אן  מען 

פרעסע כאפט זיך ארויף יעצט מער ווי אלעמאל, 

למשל;  ווי  עפיזאטען  און  פעלער  אזעלכע  אויף 

ווען מענער ווילן נישט זיצן נעבן נשים אין פליגער 

עס  נוצן  און  גדרים  אפגעהיטענע  אנדערע  און 

מגלה  האט  מען  איד.  חרדי'שן  דעם  באשמיצן  צו 

געווען די מטמוניות פון אידן פאר די וועלט און מיר 

ברעט  ציל  דער  אין  געווארן  פארוואנדלט  זענען 

צוליב די ציוני'סטישע אינטערסען ה"י. 

געדארפט  אלץ  אידן  חרדי'שע  האבן  אויב 

און  ציונות  צום  התנגדות  אונזער  זיין  מפרסם 

און  געטריישאפט  אונזער  ארויסברענגען 

פאלקזיימקייט אויסצופירן דעם צווי ה' פון דרשו 

את שלום העיר, איז דאך עס יעצט מער קריטיש 

ווי קיינמאל בעפאר.

די  איבערהויפט  און  פעולות,  ענליכע  און  די   

אינעם  הכנסת  חברי  פרומע  די  פון  אריינטריט 

קאאליציע האבן באוויזן דאס זייעריגע צו מבאיש 

ריח זיין יעדן פרומען אידן איבער די וועלט, וואס 

דערקענט 

גוט  זייער  ליידער  זיך שוין 

שתדלנות  פון  געניסן  צו  זוכט  מען  ווען 

בני  אחינו  פאר  רעגירונגען  וועלט  די  פון  וטובות 

ישראל בצרה ובמצוקה וד"ל.

ווענדונגען פון אידן בעלי 
אחריות אין מאנסי:

מענין לענין איבער די טעמע פון "ריסטראקטן" 

וואס  אידן  חרדי'שע  פון  צורה  די  "רישעיפן"  און 

ניו יארק להבאישינו  ווערט פראקטיצירט דא אין 

ביושבי הארץ, איז אין פלאץ צו דערמאנען אז צו 

ווענדונגען  אן  כסדר  קומען  אפיסעס  נטרונא  די 

פון אידן בעלי דעת ובעלי אחריות אין דער שטאט 

מאנסי וואס זענען באזארגט איבער דעם הפקירות 

וואס הערשט אין דעם געביט פון שתדלנות ביי די 

באהערדע און שטאט טאטעס. 

עס איז נישט נוגע די אינערליכע פאליטיק און 

חשבונות פון יונגע עסקנים וואס טראגט נישט די 

סמכות פון די אחריות'דיגע מהלך פון פארצייטישע 

אידן  דארטיגע  די  אבער  הציבור,  ואישי  פרנסי 

זענען עדות צו אן אויפשטייג פון  פעולות וואס איז 

מנוגד בתכלית צו די אמאליגע דרכי השתדלות פון 

זיך  הערט  באדויערן  צום  און  גלותם  בשנות  אידן 

געבעט  אויפריכטיגן  דעם  געהעריג  דארט  נישט 

נאכצולאזן מיט די סארט אקטיוועטעטן. לעצטנס 

פירט  מען  אז  שטיפע  א  צו  דערגרייכט  עס  האט 

באאמטע  ערוועלטע  קעגן  קאמפן  עפענטליכע 

אויף  און אנדערע מיטלען  מידיא  דורך סאציאלע 

רעכטדענקענדיגע  באזארגט  וואס  פארנעם  א 

ערליי  כל  נוצט  מען  איינוואוינער,  און  צוקוקער 

לשונות של גנאי אויף פראמינענטע באאמטע אין 

קיינער  די קאנסקעווענצן קען  וואס  די רעגירונג, 

נישט פאראויסזאגן. 

עס  וואס  דערמאנען  צו  בעתו  דבר  א  איז  עס 

ז"ל  חיים  חפץ  בעל  הגאון  בימיו  געזאגט  האט 

)נדפס בספר חפץ חיים על התורה פרשת דברים( 

וז"ל: די תורה לערנט אונז אז מיר זאלן זיך נישט 

קענגשטעלן קעגן די פעלקער אפילו זיי רייצן זיך 

מיט אונז, מיר ברויכן גיין אין די וועגן פון יעקב אבינו 

מיט זיין באהאנדלונג צו זיין ברודער עשו. ווי דער 
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רמב"ן 
אין פרשת  איז מבאר 

וישלח.

זמן  כל  והנה  אויס:  פירט  חיים  חפץ  דער  און 
שהלכנו בדרך הכבושה הזאת הצילנו הקב"ה מידם, 
ומאז הודחנו מדרכנו וחדשים מקרוב באו והנהיגו 
מנהגים חדשים, עזבו נשק אבינו ואחזו בכלי קרב 
רעות  ומצאוני  וחסור  הלוך  הלכנו  שונאינו,  של 
שופטינו  וישיב  עמנו  על  ד'  ירחם  וצרות.  רבות 

כבראשונה. 

הנולד,  את  הרואה  חכם  איזה 
דארפן  מאנסי  תושבי  אידן  פאראנטווארטליכע 
איז  עס  אחריות.  גרויסן  דעם  צו  אויפוועקן  זיך 
מיט  ארויס  שטייגן  אידן  ווען  גוט  נישט  קיינמאל 
בולט'ע רעטאריק, און איבערהויפט ווען עס ווערט 
מהלך  רעספעקטפולע  נישט  אזא  אויף  באגאנגען 
בבנין נערים. עס איז שוין העכסט צייט אידן בעלי 

אחריות אין מאנסי זאלן קובע זיין אז לא זו הדרך 
ולא באלה חלק יעקב,  נאר שפאנען לויט די אלטע 
דרכי השתדלות פון כה אמר עבדך יעקב, ווי מבואר 
אין ספה"ק מאור ושמש פרשת וישלח אז דער דרך 
 פון הכנעה ראטעוועט אידן אין גלות מדי  הגוים. 

ישמע חכם ויוסיף לקח. 

מעט אור דוחה הרבה מן 
החושך:

אין אזא זמן איז געוויס א געוואלדיגע פליכט 
און א חיוב פון לא תעמוד על דם רעך צו ממשיך זיין 
מיט די עבודת הקודש לגלות ולפרסם קבל מלכים 
ורוזנים די אמת'ע מהות פון ארטאדאקסישע אידן 
וואס זענען דירעקט יא געטרייע בירגער און זענען 

פארבאטן צו אנפירן מיט אגרעסיעס.

ציטירן  צו  אינטערסאנט  טאקע  ס'איז 

לינקע  די  אין  ארטיקל  אן  פון  פאראגראף  א 
די  אז  אן  צייגט  וואס  צייטונג  הארץ  ציוני'סטישע 
אין  איז  ציונות  צום  קעגנערשאפט  פון  באוועגונג 
די לעצטע יארן געשטיגן צווישן ערליכע אידן אין 
אמעריקע. הפנים אז די פעולות חובקות פון נטרונא 

האט ב"ה די געוואונטשענע השפעה לטובה. 

איז  "עס  פאלגענד:  ווי  שרייבט  הארץ  דער 
דא א לאנגע געשיכטע פון אנטי – ציונות צווישן 
אידן, די ארטאדאקסישע באוועגונג איז אמאל 
ווייל  ציוני'סטיש.  אנטי  טייל  געווען מערסטנ- 
ארטאדאקסישע פירער האט געגלייבט אז דאס 
באנייען  צו  געבאט  אידישע  די  פארלעצן  טוט 
משיח  פאר  זעלבסשטענדיגקייט  אידישע  א 
דורכאויס  שטאטן  פאראייניגטע  די  אין  קומט. 
עקזיסטירנדע  לאנג  די  האט  יארן,  לעצטע  די 
פארשטערקערטע  א  ערווארבן  ציונות  אנטי 

באוועגונג." 

די פעולות די וואך איז 
לע"נ הבתולה ביילא פיגא בת ר' משה דוד הכהן נ"י 

יאצ"ט שבת קודש י"ב סיון- ת.נ.צ.ב.ה.
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ואת קולו שמענו מתוך האש – קול גדול ולא יסף

48 יאר נאך די הייליגע נשא 
תורה בשנת תשכ"ז לפ"ק

און  אכט  נשא,  פרשת  אצינד  שטייען  מיר 
האָט  עס  זינט  אריבער  זענען  יאר  פערציג 
דער  וועלט  אידישער  דער  איבער  אָּפגעהילכט 
פרייד אויסרוף אז דער כותל המערבי איז 'באפרייט' 
געווארן און איז באהערשט געווארן דורך די צה"ל 
קעמפער.. אידן - פרומע ווי להבדיל פרייע צוגלייך 

זעלטענע  א  מיט  האָבן  ז -  אַ ט ס ק ע
די  אויפגענומען 

 . ה ר ו ש ב
ס  ע ל א

עקסטאז  מיט  האט  אלעס  און  געשאלט  האט 
גערעדט פון די גרויסע נסים און הצלחות רשעים.

זינט  אַריבער  אויך  איז  יאָר  פערציג  און  אכט 
וועלט  די  איבער  אפגעקלינגן  בשעתו  האָט  עס 

עלי דער הארציגער אויסרוף  "חזקו 
ם דבריכם אמר ה',  ת ר מ א

א  ו ד ש ו ב ע

אלקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו, ועתה אנחנו 
הייליגע  וימלטו"  אלקים  בחנו  זדים,  מאשרים 
ווערטער וואָס זענען געזאָגט געוואָרן מיט מסירת 
נפש ממש, פון א הארץ וואָס האָט געטריפט בלוט 
אלקים  דברי  עולמים,  כל  בורא  פאַר'ן  טרערן  און 
חיים יוצאים מפורש מפי כהן גדול בבכיות עצומות 
מסאַטמאַר  רביה"ק  מרן  ישראל  של  רבן  דעם  פון 
בעדפארד  אויף  המדרש'ל  בית  קליין  אינעם  זי"ע 
עוועניא יענעם באַקאַנטן מוצאי שבת ּפרשת נשא 
שנת תשכ"ז, געציילטע טעג נאָכדעם גרויסן כיבוש 

וואס האט עלעקטעריזירט די אידישע וועלט.  

אין  האט  קדישא  מהימנא  רעיא  דער 
בית  ועל  ה'  עם  על  געקלאגט  צייט  זיינער 
געווען  זענען  אידן  ווען  בחרב,  שנפלו  ה' 
דעם  אויף  שמחה  פון  איבערגענומען 
רבי  דער  אבער  האט  'געוואונס'  גרויסן 
איז  וואס  המקדש  מקום  אויפן  געוויינט 
פון  הענט  טמא'נע  די  צו  אריינגעפאלן 
ת  רִגְַשׁ דער מלכות המינות, עַל 
ן ֲחצֵרֶיהָ.  כַּ תוֹך מְִשׁ מְגַדְפֶיהָ בְּ
נאכפאלגענדע  די  אין 
נשא,  וואכן  פיר 
שלח,  בהעלותך, 
האבן  קרח, 
ן  ד י א
געהערט 
ם  ע ד
ן  ג י ל י י ה
י  י ו ו
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געשריי, 

מתוך  שמענו  קולו  ואת 

כבוד  חילול  אויפן  ווייטאג  דער  האש, 

אריכות  שרעקליכן  פארן  ציטער  דער  און  שמים 

פון  טייך  א  אין  איבערגעגאסן  זיך  האט  הגלות 

פון  הטהור  לבו  מנהמת  התעוררות  און  געוויין 

דעם אמת'ן אוהב ישראל און עבד ה' וועלכע האט 

אויפגעציטערט דאס קליין בית המדרש'ל און האט 

אפגעקלינגען איבער די גאנצע וועלט.

דער רבי האט דערמאנט דעם טייטש וואס ער 

אויפן  אמת  צדיקי  פריערדיגע  פון  געהערט  האט 

פסוק 'מזמור לאסף באו גוים בנחלתיך'. ונזרקה אז 

מפי החבורה אז מען ברויך לויבן השי"ת אויב ס'איז 

בלויז באו גוים בנחלתיך, אז גוים זענען שולט אויפן 

רשעי  די  טוען  חלילה  אויב  ווייל  המקדש  מקום 

די  ווילאנג  ארגער.  פיל  איז  געוועלטיגן  ישראל 

גוים האבן רעגירט אויפן מקום המקדש האט דאס 

געברענגט א רחמנות און מליצה ישרה אויפן כלל 

ישראל אבער אצינד ווען אידישע הענט זענען איר 

מטמא איז דאך דער קטרוג אזוי גרויס, און דער רבי 

מקום  אויפן  געווען  איז  היינט  ביז  געוויינט:  האט 

עס  איז  היינט  זרה'ס  עבודה  גוי'אישע  המקדש 

אויסגעהאלטן  ווערט  עס  זרה'ס,  עבודה  אידישע 

דער  און  רעגירונג  אידישע  א  דורך  באשיצט  און 

דגל המרידה פלאטערט אויפן כותל המערבי ברגל 

גאוה.

אויסגעזען  ווערטער  אזעלכע  האט  בשעתו 

און איבערגעטריבן, אבער ס'האט  עטוואס שארף 

זענען  רייד  די  ווי  זיין  צו  געדויערט  לאנג  נישט 

א  מנביא,  עדיף  חכם  דעם  פון  נביאות  דברי  בגדר 

בלינדער קען זען ווי לא נפל מכל דבריו הק' אָרצה, 

בעיניו  געזען  האט  ישראל  רועה  גרויסער  דער 

הבדולחות ווייטער און טיפער פון אלע.

כיבוש  דעם  זינט  איז  המערבי  כותל  דער 

מערת  אין  געווארן  פארוואנדלט  תשכ"ז  בשנת 

פארנעם.  נידריגסטן  און  ארגסטן  אויפן  פרוצים 

וחיילות  חיילים  די  איינגעשוואוירן  ווערן  דארט 

פון די צבא הטמאה און דארט ווערט אראנזשירט 

און  פאראדעס  עקעלהאפטיגע  מצוא  עת  בכל 

כגרועים  אויף  זיך  פירט  מען  וואו  צערעמאניעס 

כמעט  געווארן  שוין  איז  לדאבונינו  שבאומות. 

יעדער  וויאזוי  סצענעס  גרויליגע  די  נארמאל 

ארץ  אויף  קומט  וואס  שמויגער,   גוי'אישער 

ישראל, פון סיי וועלכן אונטערגרונד, ווערט דורך 

ביים  באזוכן  צו  געלאדנט  אפיציעל  רעגירונג  די 

כותל המערבי.

 2008 אוגוסט  צוריק,   יאר  עטליכע  מיט 

אין  אנאליז  ברייטער  א  ערשינען  איז   , למספרם, 

עס  וואו  'מעריב'  דער  צייטונג  טאג-  פרייען  דעם 

ווערט געשילדערט האר – אויפשטעלנדע פאקטן 

המערבי  כותל  ביים  מצב  שרעקליכן  דעם  איבער 

דורך די איזראעלי יונגטליכע וועלכע זענען מטמא 

שבמחמורות  חמורות  די  מיט  מקום  הייליג  דאס 

שאין הדעת סובלתן רח"ל. לעצטנס איז באקאנט 

רעפארמער  די  פון  פראוואקאציעס  די  איבער 

פרויען וועלכע האבן זיך קובע געווען אויפ'ן פלאץ 

פונעם כותל המערבי און פירן דארט אדורך רח"ל 

שפיל  ליצנות  און  צערעמאניעס  געמיינע  זייערע 

צו  געפירט  האט  וואס  תורה  ספר  הייליגע  א  מיט 

פריער  קיינמאל  ארעסטן.  מיט  פראוואקאציעס 

דער  איז  גלות  לאנגן  דעם  פון  היסטאריע  די  אין 

שריד בית מקדשינו נישט אזוי מיאוס פארשוועכט 

געווארן ווי אין די לעצטע זיבן און פערציג יאר זינט 

די 'נסים' ביי די תשכ"ז מלחמה.

ליבערמאן  מאיר  רבי  הגאון  דערצילט  עס 

זיך אמאל אפגערעדט פארן  א איד האט  אז  זצ"ל 

בריסקער רב איבער דעם וואס דער כותל המערבי 

די  אין  ירדנ'ישע מלוכה  די  פון  די הענט  אין  ליגט 

אים  האט  המדינה,  הקמת  די  נאך  יארן  ערשטע 

וואס  פון  לשון  מיט'ן  געענטפערט  רב  בריסקער 

אידן זאגן אין די קינות תשעה באב, "עטרת צבי 

אבחר לקאת וקיפוד ישכנו בך, ואוי לי אם אדום 

וערב קננו בקיניך", דאס זעלבע, האט בריסקער 

אראבערס  אז  ליבערשט  אונז  איז  געזאגט,  רב 

זאלן זיך דרייען אויפן הר הבית ווי עס זאל חלילה 

ישראל  רשעי  די  פון  הערשאפט  די  אונטער  זיין 

ביטערסטע  די  און  צרה  גרעסטע  די  ציונים.   די 

פריצי  די  פון  השתלטלות  דער  איז  פראבלעם 

עמינו אויף דעם הייליגן ארט, וי לשכינתא דהוא 

בגלותא, איך שונאי כל טהרה שכנו בציון.

זי"ע  וואס רביה"ק מסאטמאר  יסוד  אט דער 

האט דעמאלט מבאר געווען אז "די רשעים מאכן 

נאכנישט  האט  כותל"  מיט'ן  גליקליך  נאך  זיך 

טאג,  היינטיגן  ביזן  משמעות  איר  פארלוירן 

די  גרויל.  פולן  איר  אין  פאר  ליידער  זעצט  נאר 

בית  שריד  דעם  אויס  נוצן  פירער  ציוניסטישע 

זיי  וואו  מקדשינו אלס א נאציאנאלער צענטער 
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ועם  עם  שרי  די  מיט  זיך  פיקטשערן  און  פיגורין 

אויפן  אפטרופסוס  זייער  דערמיט  ערקלערן  און 

אידישן פאלק און אויפן הייליגן לאנד.

האט  וועלכער  זי"ע  רביה"ק  אברהם,  הי'  אחד 

תיכף ומיד באוויינט דעם שרעקליכן אומגליק וואס 

ישראל.  כלל  אויפ'ן  אנגעברענגט  האבן  ציונים  די 

אויסער דעם פאקט אז אפילו אויב ס'וואלט באמת 

און  נישט  קען  נצחונות  אומנאטורליכע  געווען 

די  מיט  פרייען  זיך  איד  ערליכער  קיין  נישט  טאר 

וואס  אויסער  רשעים;  פון  הצלחות  צייטווייליגע 

דער רבי האט ברוח קדשו און דער ריכטיגער חכם 

נישט  האט  קיינער  וואס  פארגעזען  מנביא  עדיף 

טאן  באנג  נאך  זיי  וועלן  "עס  אז  פאראויסגעזאגט 

די  אוועקגעמאכט  רבי  דער  האט  נצחונות";  די 

אויסגעזויגן  סתם  זענען  'ניסים'  די  אז  זאך  גאנצע 

פון פינגער, און אז באמת זענען די אראבער בכלל 

נישט גרייט געווען צו אטאקירן מדינת ישראל, נאר 

געזוכט  האבן  צינדער  מלחמה  איזראעלישע  די 

אריינצובאקומען פרישע טעריטאריע און דערפאר 

אנגעדרייט די גאנצע מלחמה.

געזאגט האט  האט דאס  רבי  דער  ווען  בשעת 

די  פון  געלאכט  ממש  גאס  'אידישע'  גאנצע  די 

די  אפילו  ווערטער. 

אנ"ש  היימישע  גאר 

אם  געזאגט  האבן 

אם  נקבל  הוא  קבלה 

ראי'  צריך  לפאליטיק 

"יעדער  ס'טייטש,   .

די  אז  דאך"  ווייסט 

זיך  האבן  אראבער 

איינצונעמען  געגרייט 

און  ישראל,  מדינת 

האט  נאצער  אז 

ט  ע ש א ר ט ס ע ג

די  אריינצואווארפן 

אריין  ים  אין  אידן 

ר'  אזש  רח"ל? 

ז"ל  דייטש  סענדער 

דערציילט אין בוצינא 

אליין  ער  אז  קדישא 

געטרויט  זיך  האט 

רבי'ן  פאר'ן  זאגן  צו 

נישט  איז  רבי  דער  אז 

באהאווענט אין תכסיסי מלחמה, און נאר שפעטער 

האט ער זיך איבערצייגט אין רבי'נס טיפן בליק.

די  אויף  בליק  א  מ'כאפט  ווען  פאקטיש 

אז  דייטליך  און  קלאר  מען  זעט  אנטוויקלונגען 

פאר  גרייט  געווען  נישט  אופן  בשום  איז  עגיפטן 

צוגעהאלפן  טאקע  האט  דאס  און  אטאקעס,  קיין 

טרופן  זייערע  ווען  שפעטער  ישראל  מדינת  פאר 

כאאס  גענצליכער  אין  צולויפן  גענומען  זיך  האבן 

די  וויבאלד  געווארן,  אטאקירט  זענען  זיי  נאר  ווי 

גרייט  געווען  נישט  בכלל  איז  ארמיי  עגיפטישע 

זיך ארויס פון די  ווי ס'שטעלט  פאר קיין מלחמה. 

פאקטן וועלכע זענען באקאנט געווארן מיט'ן לויף 

פון די יארן.

דער עגיפטישער נאַצעֶר איז בכלל נישט גרייט 

געווען פאר קיין קריג. נאך אזוי שפעט ווי כ"ה אייר, 

איין טאג פאר'ן אויסברוך פון די מלחמה, שרייבט 

זשעימס  זשורנאליסט  טיימס  יארק  ניו  דער 

אין  געפינען  דאן  זיך  האט  וועלכער  רעסטאן, 

קאירא, אז "קאירא וויל נישט קיין מלחמה, און איז 

זיכער נישט צוגעגרייט פאר קיין מלחמה".

אממערסטנס שטעלט זיך עס ארויס פון דעם 

היסטארישן 

געהיימער  א  דאקומענט, 

די  איבער  אפשאצונג  סי-איי-עי 

פון  אפ  שאצן  זיי  וואו  מלחמה,  בעפארשטייענדע 

אטאקירן  אראבער  די  אויב  אפילו  אז  פאראויס 

צוערשט וועט מדינת ישראל זיך נאך אלץ קענען 

פארטיידיגן, און אז זי קען זאגאר זיך שלאגן מיט די 

אראבער אויף דריי פראנטן אויפאמאל און זיי אלע 

באזיגן איינס נאך איינס, אפילו אויב זיי אלע וואלטן 

אטאקירט צוערשט!

די מלחמה האט  וואס  די ערשטע מינוטן  נאך 

איזראעליס  טראציגע  די  האבן  אנגעהויבן  זיך 

א  מיט  וועלט  די  פאר  פארקויפן  צו  פרובירט  נאך 

בלעכענעם פנים אז עגיפטן איז זיי גאר אנגעפאלן 

ערשט, נאר נאך עטליכע שעה איז ארויפגעשווימען 

דער ריינער אמת מיט קלארע באווייזן וואס מדינת 

פארלייקענען  געקענט  נישט  מער  האט  ישראל 

האבן זיי געטוישט דעם ניגון און צוריקגעדרייט צו 

האבן  זיי  אז  ווערסיע  ארגינעל-געפלאנטע  זייער 

טאקע אנגעגריפן די ערשטע, אבער נאר דערפאר 

זיי זענען געווען באזארגט פון א עגיפטישע  וואס 

אטאקע.

אלפי  אלף  להבדיל  האט  אלעס  דאס  און 

הבדלות רביה"ק זי"ע געזען און פארשטאנען מיט 

זיינע הייליגע אויגן און ווייטן בליק. ועל הכלל כולו 

יצא!

ווען קריאה  וואכן  יעצטיגע  די  אין  שטייענדיג 

יענע  אין  זיך  דערמאנען  אידן  און  הזמן  מעורר 

פארכטיגע תקופה נשא בהעלותך שלח קרח שנת 

תשכ"ז ווען ס'איז ארויס די קלארע הוראה ברורה 

מען  טאר  "לדעתי  אז  רבינו  של  מדרשו  מבית 

איז  קומען"  וועט  משיח  ביז  כותל  צום  גיין  נישט 

זיכער א דבר בעתו צו איבער'חזר'ן און לערנען די 

הייליגע תורות געזאגט געווארן מיט א אש קודש 

ונלך ביז  ולאורו נסע  יענע זמנים  בדם ובדמע אין 

ששו  דער  ווערן  מקוים  עס  ווען  טאג,  משיח'ס 

אתה משוש כל המתאבלים עליה, כל המתאבל על 

ירושלים זוכה ורואה בנחמתה בב"א.

וואכן  די  פון  קודש  דברות  די  הערן  קען  מען 

נטרונא,  קול  אויף  דא  קרח  שלח  בהעלותך  נשא 
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