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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

איז  קאנטערווערסיע  פרישע  א 

פארגאנגענע  ענדע  אנשטאנען 

וואך, צווישן אמעריקע מיט מדינת 

באנייטע  די  צו  באצוג  אין  ישראל, 

נוקלעארע פארהאנדלונגען מיט די 

נייע איראנער רעגירונג, א זאך וואס 

די  ווערט שטארק געשטיפט דורך 

שטייף  אבער  רעגירונג  אבאמא 

פארדאמט דורך איזראעיל.

זיך  האבן  וואך  פארגאנגענע 

פון  פארשטייער  צוזאמגעזעצט 

די  מאכטן  וועלט  גרויסע  זעקס 

ענגלאנד,  שטאטן,  פאראייניגטע 

דייטשלאנד,  פראנקרייך, 

רוסלאנד און כינע, אינאיינעם מיט 

די  אין  איראן,  פון  פארשטייער 

שטאט גענף וואו עס איז דעבאטירט 

ווייטערדיגע  איבער  געווארן 

פון  איראן  אפצושטעלן  פארשריט 

פארניכטינג  מאסן  פראדעצורן 

די  די  אז  אויסטויש  אין  וואפן 

וועלט זאל אראפנעמען די שווערע 

סאנקציעס וואס הויערט אויף איר 

די לעצטע תקופה.

למעשה  זיך  האט  זיצונג  דער 

נישט געענדיגט מיט עפעס זאכליך 

פראנקרייך  וואס  דעם  צוליב 

דעם  געשטעלט  קעגן  זיך  האט 

וואס אנדערע האבן  צוגאנג  מילדן 

זעקס  די  אבער  ניצן,  געוואלט 

מאכטן  וועלט  נוקלעארע  וועלט 

איינגעשטימט  האבן  איראן  און 

דעם  געשפרעכן  די  באנייען  צו 

 20 נאוועמבער  קומענדיגן 

אז  אויס  זעהט  עס  און  למספרם 

ערנסט  גאנץ  זענען  זייטן  ביידע 

אינטערסירט אין דערגרייכן עפעס 

א פארשטענדעניש.

נעמען  צו  גרייט  איז  אמעריקע 

אראפלאזן  אפילו  און  שאנס  דעם 

איראן  אז  סאנקציעס  די  עטוואס 

זייער  אויפצוגעבן  זיין  מסכים  זאל 

איראניום בארייכערונג, ווידעראום 

פאריגע  ענדע  זיך  האט  איזראעיל 

א  אין  ארויסגעשטעלט  וואך 

קעגן  קאמף  אפענעם  כמעט- 

אינטערעסן,  אמעריקאנער  די 

אין  העדליינס  געצויגן  האט  וואס 

שארפע  מיט  פרעסע  וועלט  די 

סטעיטמענטס פון ביידע זייטן.

איז  איראן  מיט  אפמאך  אן 

אבער  דא  נישט  דערווייל  נאך 

צווישן  ריס  פאליטישער  א 

ישראל  מדינת  מיט  אמעריקע 

אן  טאקע  און  דא  יא  שוין  איז 

חדשים  עטליכע  מיט  ערנסטע. 

אבאמא  פרעזידענט  ווען  צוריק 

האט  ישראל  מדינת  באזוכט  האט 

מיינונגס  אלע  ווי  אויסגעקוקט 

פארגלעט  איז  פארשידנהייטן 

אבאמא  צוויי,  די  און  געווארן 

אויפגעפירט  זיך  האבן  ביבי,  מיט 

אז  ערקלערט  און  ערוואקסן 

בתוקפה.  איז  פריינטשאפט  זייער 

ווידעראמאל  האט  אצינד  אבער 

אויפגעריסן א פאליטישער קריזיס 

ווען ביבי איז אנטשלאסן צו צוימען 

וויאזוי  זיין  זיי מחנך  אמעריקע און 

איראנער  דעם  באהאנדלן  צו 

פראבלעם.

אויסערן  אמעריקאנער  דער 

וועלכע  קערי  דשאן  מיניסטער 

האט געוויילט אין דעם מיטל מזרח 

וואך  פארגאנגענע  דוראויס  ראיאן 

גריון  בן  די  פון  ארויסגעפארן  איז 

לופטפעלד פרייטאג, אויף זיין וועג 

קיין גענף.

זיך  ער  האט  לופטפעלד  אינעם 

ראש  מיטן  געטראפן  נאכאמאל 

רעדע  די  נתני',  ביבי  הממשלה 

יעצטיגען  דעם  איבער  געווען  איז 

 : ו צ פ ח י ת  ו ב ר ק

שארפע טענער צווישן אמעריקע מיט מדינת ישראל 
ווערן אונטערגעהיצט דורך ביבי נתני'

 אכט וועלט גרויסמאכטן זוכן צו פארהאנדלן מיט איראן, 
אבער מדינת ישראל שטעלט א העפטיגן ווידערשטאנד 

פרייטאג פ' חיי שרה תשע"ד
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אפפער פון אמעריקע און אנדערע לענדער פאר 

איראן, און ביי דעם זיצונג האט אויסגעבראכן א 

וואס  שווערער געפעכט צווישן די צוויי, אזאנס 

דעם  פון  נושא  די  איבער  זעלטן,  זיך  געדענקט 

איראנער אטאם אויפבוי.

…

 נאך די זיצונג האט געזאלט אפגעהאלטן ווערן 

די  צווישן  קאנפרענס  פרעסע  פאראייניגטער  א 

געווארן  אפגערופן  למעשה  ס'איז  אבער  צוויי, 

דורך קערי וואס האט זיך געפארכטן אז עס וועט 

פון  סצענע  אפענער  א  אין  ווערן  פארוואנדלט 

רעטארישע פראזן און אטאקעס דורך ביבי קעגן 

די פלענער פון די פאראייניגטע שטאטן.

ארויסגעקומען  זעלבסט  ביבי  איז  אנשטאט 

און שטייף דערקלערט פאר די פרעסע אז מדינת 

ישראל פארפליכטעט זיך נישט צו דעם אפמאך 

וואס וועט דורכגיין מיט איראן.

ביבי  גייט  דאן  זינט  טעג  נאכפאלגנדע  די  אין 

זיין אויסגעשפראכענע ליניע, ער  פאראויס מיט 

ווארנט  און  זיינע סטראשונגען  נאך  נישט  לאזט 

זיך  פון  אפציע  די  אויך  ליגט  טיש  זיין  אויף  אז 

צו  אפגעזען  מאכט,  מיליטערישע  מיט  באניצן 

עס וועט יא אויסגעהאמערט ווערן א דיעל מיט 

איראן אדער נישט, אין די זעלבע צייט פרובירט 

אדאמיסטראציע  אמעריקאנער  די  אבער 

פראבלעם,  דעם  מיניזירן  און  אראפצושפילן 

די  גוט  אזוי  נאך  ווייסן  זיי  אז  קלאר  שטעלן  און 

סיטואציע און לויט דעם האנדלן זיי אויפן בעסטן 

שטייגער, דער אויסערן מיניסטער קערי האט זיך 

"גאנץ  די פרעסע אז  זאגאר אויסגעדריקט פאר 

מעגליך אז ביבי איז איינפאך נישט באקאנט מיט 

אלע דעטאלן". א סטעיטמענט וואס דער ראש 

הכופרים האט שווער אראפגעשלינגן.

ווען מען באטראכט דעם גאנצן בילד זאגן טייל 

סיבה  ריכטיגע  די  אז  קאמענטירער  פאליטישע 

און  ווידערשטאנד  אזא  שטעלט  ביבי  פארוואס 

דרייט אן אזא ריזיגער טומל קעגן א שלום מיט 

איראן, איז איינפאך כבוד עצמו הוא דורש.

פון  אראפ  קריזיס  איראנער  די  גייט  אויב   

א  אויסגעהאמערט  ווערט  עס  און  ארענע  די 

רעזשים,  נייע  איר  מיט  שלום  דויערהאפטיגע 

מער  אייגנטליך  ביבי  שטאלצער  דער  האט 

גאנצע  זיין  פארקויפן,  צו  וואס  גארנישט 

איראנער  דער  דאנק  א  נאר  איז  שטארקייט 

זענען  יו-ען  די  אין  רעדעס  זיינע  אלע  קריזיס, 

אויף  רייטן  גוט  קען  ער  און  באזירט,  דעם  אויף 

פינגער,  די  מיט  פאכענען  איראן,  פון  נושא  די 

באמבאסטישע  געבען  ווארענען,  און  סטראשן 

רויטע  מיט  מאפעס  ווייזען  סטעיטמענטס, 

ליניע'ס, איינמאל דאס גייט אבער אראפ פון טיש 

וויל  איז ער אויס קאפעלידש מאכער, און דאס 

ער פאר יעדן פרייז נישט דערלאזן, דער פרעכער 

ראש הממשלה וויל פארבלייבן מיטן פראבלעם, 

כדי צו בלייבען אלץ א  פאליטישער העלד, און 

נאך ריווח קומט צו אויב די איראנער פראבלעם 

בלייבט, אז אמעריקע וועט שולדיג זיין צו שיקן 

אויפהער,  א  אן  געווער  פרישע  איזראעיל,  פאר 

ווייל ער האט דאך א פראבלעם, ער שרייט אז ער 

וועט ער בלייבן מיט  איז אין געפאר. אזוי ארום 

זיין שטאלץ און אימעידזש אין די גאנצע ראיאן 

אז ער האט די מעכטיגסטע אטאמישע כוחות.

…

אז  ווייטאגט  ביבי  אז  צו  לייגען  ציניקער 

די  פון  זיין  צו  גערופען  נישט  אים  מ'האט 

דאך  איז  ער  היתכן?  מאכטען,  וועלט  זיבען 

איז  וואס  איזראעיל,  פון  מיניסטער  פריים  די 

מ'קוקט  ווען  גלאוב  אויפן  פינטעל  א  בערך 

בכלל  און  גלאז.   פארגרעסערונג  א  מיט  גוט 

וויל ער זיין זיכער, אז די זיבען וועלט מאכטן 

רעדנער,  גוטער  א  איז  ער  אז  גענוי  ווייסען 

ענגליש  גוטן  א  קען  ער  דאס?!  הייסט  וואס 

געבן  קען  ער  עקסענט,  אמעריקאנער  מיטן 

חדר  אפילו  וואס  ונמשלים  משלים  גוטע 

גירה  מעלה  קען  ער  פארשטייען,  אינגלעך 

סטעיטמענטס  באמבאסטישע  זיינע  זיין 

וואס ער חזר'ט איבער ביי יעדע געלעגנהייט, 

ער  ווייל   - וויסענשאפטליכער  א  איז  ער 

ער  וואס  תנ"ך  פון  עפיזאטען  דריי  צוויי  קען 

ניצט פאר זיין דברי כפירה, ער איז אויכעט א 

שטארקע היסטאריקער - ווייל ער ווייסט פון 

זאגען  צו  אפילו  ווייסט  און  האלאקאוסט  די 

פון נעוויל טשעמבערליין, ער קען אויך רעדן 

סטראשענען  אפילו  קען  ער  שטרענג,  זייער 

קאנטשיק,  זיין  אראפ  ער  נעמט  אט  אט  אז 

א  ער  געט  נישט  זיך  משרעקט  אויב  און 

אולטימום...אז ער גייט זיך נעמען צו ציילען 

ביז 3...

קוקען  ווערטער  אויבענדערמאנטער  די 

אויס ציניש אבער דער דל גיאה איז אין הדעת 

סובלתו.

האלטען  באבאכטער  פאליטישע  אנדערע 

זיינע  פאר  דא  ארבעט  ביבי  אז  אבער 

רעפובליקאנער פריינד, אז די נושא פון איראן 

רעפובליקאנער  די  פאר  שטעקן  א  זיין  זאל 

קומענדיגע  די  ביי  דעמאקראטען  די  אקעגן 

און  קונגרעס  פאר  עלעשאן  מיט-טוירעם 

סענאט. 

…

בכל אופן אזוי צו אזוי, איז דער שחצן מיט זיין 

גאנצע מדינה א אבן נגף פאר כלל ישראל.
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וואך  אנהויב  די  איז  נייעס  אנדערע  אין 

פלענער  אומאפציעלע  פון  געווארן  באקאנט 

מדינת  די  אינערהאלב  פלאן  פרישער  א  איבער 

ווי  אויזופיל  נאך  אויפצובויען  רעגירונג  ישראל 

דערפון  טייל  ריזיגער  א  דירות  טויזנט  צוואנציג 

תשכ"ז  פון  שטחים  איינגענימענע  די  אין 

מלחמה. די באריכט וואס איז ארויסגערינען פון 

האלטן  פלענער  די  אז  זאגט  קוליסן  די  הונטער 

עס  אבער  פאזעס  רויע  גאר  די  אין  ממש  נאך 

די  צוקונפט,  די  אויף  באטראכט  ערנסט  ווערט 

ווען  יעצט  פונקט  עקספלאדירט  האט   נייעס 

זייער  זיך  מיטשען  פארהאנדלונגען  שלום  די 

מאכטפולע  א  איז  וואס  על.,  די.  עי.  די 

דארף  וואס  אמעריקע  אין  דא  ארגענעזאציע 

האט  אנטיסעמיטיזם,  באקעמפן  אפיציעל 

גאנצן  פונעם  נאמען  אין  ארויסגעטרעטן 

אמעריקאנער אידנטום קעגן דעם אמעריקאנעם 

סעקרעטערי אוו סטעיט צוליב נישט רעדן מיט 

דרך ארץ צו די מדינה בנוגע די איזראלישע און 

פאלאסטינער קאנפליקט.

און  פארזיצער  דער  פאקסמאן  עיברהעם 

ספאוקסמען פאר די גרופע האט געזאגט אין א 

האט  און  פאראויס,  טריט  א  שטעלן  צו  שווער 

ארויפגעברנעגט ערנסטע זארגן אויף די צוקונפט 

פון די געשפרעכען.

נתני'  ביבי  הכופרים  ראש  דער  האט  למעשה 

ווארפט אפ די אלע פלענער  דערקלערט אז ער 

און ער וועט עס נישט באשטעטיגן, אבער ווי די 

גאנצע  די  איז  באטאנען  אנאליסטן  פאליטישע 

אינצידענט מיט די ארויסגערינענע נייעס איבער 

פלענער,  שלום  די  פאר  פראבלעמען  פרישע 

גאנץ מעגליך א אונטערגעשטעלטע מעטאד פון 

דערמיט  האט  וואס  רעגירונג  ישראל  מדינת  די 

זיך  מוז  מען  אז  אמעריקע  פאר  ווייזן  געוואלט 

אפיציעלע סטעיטמענט ווי פאלגענד "איך קלער 

וועט  אויפפירונג  אומדערהערטע  קערי'ס  אז 

פאראייניגן די אמעריקאנער אידישע געמיינדע, 

די  איבער  איזראעל  מוסר'ן  צו  חוצפה  א  ס'איז 

סכנות פון שלום און מלחמה".

ביי א גרויסע קאנפרענס פון די או. די על. האט 

פאראייניגטע  די   " געזאגט  ווייטער  פאקסמאן 

און  טיפער  א  דורך  אצינד  גייען  שטאטן 

ברענגן  שאדן  וועט  וואס  טויש,  געפארפולער 

פאר די אינטערעסן פון אלע".

רעכנען מיט זיי, איבערהויפט מיט זייער יעצטיגע 

ווייל  איראן,  מיט  אפמאכן  די  קעגן  ארויסטריט 

אויב וויל נאר מדינת ישראל קען זיי באשטעטיגן 

נאך בוי פראיעקטן וואס וועלן אנצינדן דעם גאנצן 

ראיאן און פארקריפלן יעדע מינדסטע אינערעסע 

פאר שלום, א זאך וואס אמעריקע וויל פארמיידן 

די  אז  דערצו  געזען  האט  ביבי  פרייז,  יעדן  פאר 

און  עפענטליכקייט  די  צו  ארויסגיין  זאל  נייעס 

דערנאך שנעל צוריק געצויגן, דערמיט צו מאכן 

א גוטן שפיל אז ער איז גאר א גוטער און וותרן 

ממיילא מוז מען אים נאכגעבן איראן, וואס דעס 

איז דער צָאצעל פון ביבי וואס ער נָאגט כסדר. 

חשובע  די  פאר  ערקלערן  צו  איבריג  ס'איז 

געפארפולען  און  שרעקליכן  דעם  צוהערער 

צום  נעמען  הציונים  שליחי  די  וואס  שריט 

אידן  פון  חשבון  אויפן  אונטער  מאל  וויפילסטן 

"דאפעלטע  שפילן  זיי  ווען  אמעריקע,  אין 

אידישע  די  אז  דערקלערן  און  לאיליטעט" 

צו  פאראייניגט  איז  אמעריקע  אין  געמיינדע 

דינען די אינטערסען פון מדינת ישראל אין יעדן 

די  מיט  קאנפליקט  אין  איז  עס  ווען  אויך  פאל, 

אינטערעסן פון די פאראייניגטע שטאטן.

 קלאנגן איבער פרישע צוואנציג טויזנט דירות 
געבויעט צו ווערן אין די איינגענומענע שטחים ברויזט אויף וועלט פירער

שיינט ווי א שפיל פון דעם ראש הממשלה צו האלטען די וועלט ביים גענאק

ריזיגע עי.די.על. ארגענעזאציע אין אמעריקע פארשפרייט שנאת ישראל 
אין אמעריקע דורך העצן קעגן דעם אמעריקאנעם סעקרעטערי אוו 

סטעיט אין נאמען פון אמעריקאנעם אידנטום
מוסד הק' נטרונא רעאגירט מיט א באלדיגע פראקלעמאציע וועלכע טוט איבערצייגן די ריכטיגע פאקטן און אראפנעמען דעם 

נאסן ליילעך פון כלל ישראל  
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ארויף  ווידער  ברענגן  געשענישן  יעצטיגע  די 

וואס  צום אויבערפלאך דער חרבן און אומגליק 

און  לאביעסטען  ציניסטישע  אמעריקאנער  די  

פארשפרייטן  דורכן  אן,  מאכן  ארגענעזאציעס 

לויעלטי"  "דואל  פון  תירוץ  מיטן  ישראל  שנאת 

דאס מיינט אינטרעסען פון א פרעמד לאנד קומט 

רעזידענט  מ'איז  ווי  לאנד,  אייגענע  די  בעפָאר 

דערין, דאס איז געוועהן א בלוט בילבול אויף אידן 

במשך אלע גלות יארן און דאס האט  געקאסט 

כלל ישראל אסאך אידיש בלוט, השם ירחם, אויך 

דער רשע היטלער ימ"ש באשילדיגט דאס כלל 

ישראל אז זיי זענען נישט קיין געטרייע בירגער, 

פארשטייט זיך אז דאס איז געוועהן א שקר גס, 

אז  בירגער  געטרייע  געוועהן  אייביג  זענען  אידן 

וואו מיר זענען באפוילען געווארן פון ירמי' הנביא 

גלות אריין, און אידן האבן  אייביג  גיין אין  ביים 

פראבירט ארויסצוווייזען זייער געטריישאפט ביי 

אלע געלעגנהייטען. 

געלערנט  ומתמיד  מאז  זענען  ציונים  די 

בארעכטיגען  זאל  וואס  פעולות   אזעלכע  אויף 

יא  איז  אידן  אויף  בילבול  און  טענה  די  אז 

טוהן  אידן  ציניסטישע  אמעריקאנער  אמת!  

ישראל  מדינת  פון  אינטרעססען  פָארצוגען 

ביי  למשל;  אינטרעססען,  אמעריקאנער  פאר 

קאנגערעסלייט  אויף  מ'נעמט  וואס  וואלען  די 

אדער סענעטארן, איז אנשטאט צו קוקען וואס 

זיי האבן צו ָאפפערן און וואו ווייט זיי טויגן פאר 

זייער דזשאב, צו פארבעססערן די אמעריקאנער 

וואו  ציונים  פון  די דאגה  לעבענס שטייגער, איז 

ווייט ער איז געטריי  פאר מדינת ישראל, עס קוקט 

ווי ער לויפט פאר א ַאמט אין מדינת  גאר אויס 

שכתוב  מה  ויותר  אמעריקא,  אין  נישט  ישראל 

אז  פאלאטישענס,  גויאישע  די  טעהנען  לפניכם 

ספענדט  און  מאנאווירט  לאבי  ציניססטישע  די 

גרויסע געלטער מעביר צו זיין די פאלאטישענס 

געטריי  און  בלינד  גענוג  נישט  זענען  וואס 

חלילה  טוהט  דאס  פאלאסיס,  זייערע  פאר 

באשטעטיגען פאר די אוה"ע אז דאס איז נישט 

קיין בילבול רח"ל, נאר אלעס דרייט זיך וואו ווייט 

אמעריקאנער פאלאטישענס זענען געטריי פאר 

אויבערפלאך  צום  ברענגט  עס  לאנד,  פרעמד  א 

קליפ און קלאר, אז כאילו אידן קימערן זיך בכלל 

נישט איבער זייער מוטער-לאנד, נאר פארקערט 

גרייט צו פארקויפען פאר א נזיד עדשים, און די 

אינטעררעססע אינעם  לאנד איז נאר געוואנדן ווי 

ווייט מען שטיצט א פרעמד לאנד, ווען מען קוקט 

זיך אום אביסל איבער די קורות דברי הימים פון 

פאר די צווייטע וועלט קריג כאפט אן א פחד פון 

ציונית  ירחם,  השם  מהלך,  אומ'אחריות'דיגע  די 

פון  געלעבט  אייביג  האט  התייסדות  איר  זייט 

ווייטער  זיי  טועהן  דאס  און  אנטעסעמעטיזאם, 

אין אמעריקא.

הכללי  כינוס  דעם  ביי  געזאגט  האט  רביה"ק 

אסרו חג שבועות תשכ"א בקול חוצב להבת אש 

וז"ל:

ל"ע זיי מיט זייערע מעשים היינט אויכעט 

אחינו  דמי  קול  יודען"  מאראקאער  "די 

בריעף  רייסענדיגע  בריעף  ס'קומט  צועקים! 

גוט, ס'איז דארט א  זיין  זיי געקאנט  ס'האט 

מלכות של חסד, און זיי )די ציונים( ארבעטן 

אריין  זיי  ברענגען  און  "רעוועליציאנען"  אהן 

לא  ס'שטייט  און  סכנה,  גרעסטע  די  אין 

מ'זאל  מ'שווייגט!  און  רעך!  דם  על  תעמוד 

אויך  אמעריקע  אין  זיי  הארווען  קוקן  גוט 

ווי  אזוי  "אנטיסעמיטיזעם"  אהנצוארבעטן 

מ'דארף  יוראפ  אין  געהארוועט  האבן  זיי 

חלילה  נישט  עס  זאלן  זיי  אז  רחמים  גרויס 

דערגרייכן, ווארן מיט עזות און מלשינות קען 

מען חלילה אלעס דורכזעצן, מ'זאל גוט קוקן 

קיין  שמועסן  נישט  וויל  איך  זעהן,  מען  עט 

סאך פאליטיק.

די  אז  באמערקען  צו  כדאי  איז  עס    

געשריבען  אונטער  איז  וואס  בריוו  איינציגסטע 

גיוועהן צום  פון רבינו הקדוש אויף ענגליש, איז 

איז  און  ההם,  בימים  גאווערמענט  מאראקאער 

גודמאן,  אהרן  ר'  דורך  געווארן  איבערגעגעבן 

יסודות  די  אז  קלאר  רבי  דער  שרייבט  דארטן 

זיין געטרייע בירגער,  פונעם אידישע דת איז צו 

אויסלענדישע  פון  השפעה  די  פון  נישט  און 

אינטערססען, די בריוו איז געדריקט אין בוצינא 

ברענגט  עס  און  קצ"ב.  עמוד  ב'  חלק  קדישא 

ארויס דעם געוואלדיגן פחד וואס דער רבי האט 

געהאט פון דעם.

הגאון הצדיק חכומא דיהודאי רבי מיכאל בער 

שרעקליכע  אויכעט  שרייבט  ז"ל  ווייסמאנדל 

ווערטער אין זיין מאמר מי נתן למשיסה יעקב: 

ומאז ועד עתה דם ישראל כבר נשפך כמים 

ינוחו  לא  הם  להם,  שוה  אינו  זה  וכל  בעו"ה. 

ביד שונאי  ח"ו, חרב  ישקוטו עד שיתנו  ולא 

ישראל בכל העולם כולו," גם לרבות בארצות 

הברית." 

ז"ל   רב  שאפראנער  דער  שרייבט  ענדליך  און 

אין תורת א' ח"א מכתב י"ג(

מרחפת  איומה  סכנה  אשר  הוא  והאמת 

אשר  הציונים,  של  בגרמא  ישראל  כל  על 

מעשיהם בודאי עלולים לעורר השנאה בגוים, 

בפרט שיאמרו שיהודים הדרים במדינה זו הם 

אוהבי מדינה אחרת, ומחוברים לה עד שהם 

ר"ל,  בו  דרים  הם  אשר  בגוי  למעול  חשודים 

וד' הטוב יצילנו בכל מקום שיש שם יהודים 

א'  )תורת  נפלאות.   ויראנו  קשות  מגזירות 

ח"א מכתב י"ג(

נאכאמאל  מאל  דאס  איז  נטרונא  הק'  מוסד 

ארויסגעקומען אין די עפענטליכקייט אפצושלאגן 

דעם פאלשן בלבול און ארויס ברענגן זייער קלאר 

וואס פאלגען  אז מיר זענען יא געטרייע בירגער 
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אויס דעם נביא ירמי' דרשו את שלום העיר, דער 

נחיצות פון די יעצטיגע שריט איז אין לשער און 

האט ב"ה א שטארקן אפקלאנג.

געליפטערט  איז  וואס  סטעיטמענט  דער 

געווארן אצינד דורך נטרונא זאגט:

תורה טרייע אידן זענען ערשטוינט 
פון די בייסיגע ווערטער וועלכע זענען 
געזאגט געווארן פון די אנפירער פון 

 A.D.L.  די

אז  ארויס  זיך  שטעלט  עס   
דארף  וואס  ארגענעזאציע  די 
אנטי- באקעמפען  מ'כלומר'שט 
סעמיטיזם איז גאר דער וואס ארבעט 

צו אויפלאקערן אנטי-סעמיטיזם.

נביא  רייד פון דער  דער מעסעדש ציטירט די 

ירמי' וואס זאגט אונז אן; 

ר  ֲאשֶׁ ָהִעיר  לוֹם  שְׁ ֶאת  ְוִדְרׁשּו   
ַבֲעָדּה  ְללּו  ְוִהְתפַּ ה  מָּ ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם שָׁ

לום,  שָׁ ָלֶכם  ִיְהֶיה  לוָֹמּה  ִבשְׁ י  כִּ ה'  ֶאל 
און דאס זעלבע די רייד פון די משנה 
ַהּכֲֹהִנים  ְסַגן  ֲחִניָנא  י  ַרבִּ אבות,  אין 
ל  שֶׁ לוָֹמּה  שְׁ בִּ ל  לֵּ ִמְתפַּ ֱהֵוי  אוֵֹמר, 

ַמְלכּות.

און אזוי אויך איז געוועהן א מנהג 
דעם  זאגן  צו  שבת  יעדן  א  אידן  ביי 
זענען  למלכים,מיר  תשועה  הנותן 
אונזער  צו  געטרייע  געוועהן  אייביג 
געוועהן  מתפלל  און  מוטער-לאנד 
פאר איר וואוילזיין. און דאס איז נאך 
ביזען  טייער  און  געשעצט  אונז  ביי 

היינטיגען טאג.

איר  אין  דייטליך  דערקלערט  נטרונא 

מעסעדזש:

" די אויפירונג פון די ארגענעזאציע 
פארשטענדליך  נאר  איז  על.  די.  עי. 
די  פון  ארעם  לאנגע  א  איז  זי  אויב 
ווייל  ארגענעזאציעס,  ציניסטישע 
האט  התייסדות  איר  זייט  ציונית 

אנטיסעמיזים,  פון  געלעבט  אייביג 
אדרבה אויב וועלן מיר אידן בארצות 
איז  ח"ו  פראבלעמען  האבן   הגולה 
אזוי  ווייל  געווינס,  א  זיי  נאר  דאס 
ארויפצוקומען  פארשטיין  מען  וועט 
די  פארשטיין  מ'וועט  מדינה,  די  צו 
און  לאנד,  אייגען  א  פון  וויכטיקייט 
אזוי באקומט מען געלט שטיצע פון 

אידן איבער די גארער וועלט.

און דער מעסעדזש ענדיגט צו: 

"די אוממאראלישע רעטאריק  פון 
איבערהויפט  פירער,  איזראלישע  די 
די  עקעלט  וואך  לעצטע  די  אין 
וועלכע  אידענטום  אמעריקאנער 

שאקלען זיך אפ דערפון ".
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דער  אידן  לערנען  וישלח  פרשת  וואך  די 

פרשת הגלות, די מעשי אבות וואס איז סימן 

אידן  פון  וועג  אויסגעטרעטענעם  דעם  לבנים 

בימי הגלות, זיך מכניע צי זיין פאר די רשעים 

און  קאפ  דעם  אראפבייגן  העולם,  אומות  די 

סובל זיין דעם עול הגוים ועול הגליות בדומי'.

וואך  די  טאקע  ברענגט  הק'  רמב"ן  דער 

וואס ס'שטייט אין מדרש רבה אז חכמינו ז"ל  

מיטן  טרעפן  געגאנגען  זיך  זענען  זיי  איידער 

און  פרשה  די  דורכגעלערנט  זיי  האבן  מלכות 

שהיתה  מפני  קדשו:  בלשון  זאגט  ער  וואו 

קבלה בידם שזו פרשת גלות כשהיה בא ברומה 

בחצר מלכי אדום על עסקי הצבור היה מסתכל 

בפרשה זו ללכת אחרי עצת הזקן החכם.

את  גם  ויצו  שטייט:  טוב  לקח  מדרש  אין 

ההולכים,  כל  את  גם  השלישי  את  גם  השני 

כל הגליות, כדבר  רביעית שהשכיחה  גלות  זו 

עד  מושכת  שמלכותו  עשו,  אל  תדברון  הזה 

תקשו  אל  בגדולתו  אותו,  במוצאכם  המשיח, 

עורף לפניו. 

און טאקע דער  סימבאל פון אידישע קינדער 

בימי גלותם איז שטענדיג געווען די הנהגה פון 

ואני  זאגט  מדרש  דער  וואו  ע"ה,  אבינו  יעקב 

אתנהלה לאתי אז יעקב האט געזאגט בפנים 

אינטערטעניג  און  שטיל  מהלך-  אני  כרוכות 

אל  אבא  אשר  עד  ה'  גזירת  דעם  זיין  מקבל 

ועלו  פון  גרויסען טאג  ביז דעם  אדוני שעירה 

מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו וועלן 

אודאי  און  איינגעהאלטן  און   נכנע  זיין  אידן 

נישט חלילה רעוואלטירן און גיין מיט עזות.

פרשה  די  אז  זאגט  הק'  רמב"ן  דער   

איז א הוראה לדורות וראוי לנו לאחוז 

לתפלה  לדורון  צדיק,   של  בדרכו 

ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל, 

און ווי די רבינו בחיי – תלמוד הרמב"ן - זאגט 

אויפן פלאץ אז פשוט מלחמה קען דאך נישט 

זיין ווייל מיר זענען דאך  באשוואוירען געווארן 

השבעתי אתכם בנות ירושלים.

אין די ספרים הקדושים די וואך נועם אלימלך 

, מאור ושמש און נאך איז שטארק מבואר די 

נקודה אז דייקא דורך דעם וואס אידן זענען זיך 

מכניע פאר די אומות העולם און מ'גיבט זיי אפ 

דעם פולסטן רעספעקט, דאס איז די גרעסטע 

התעוררות רחמי שמים אז דער רבוש"ע זאל 

און  זיין  מרחם  שוין  זיך  און  בענינו  זעהן  שוין 

אונז אויסלייזען פונעם ביטערען גלות.

ביי  פשוט  דבר  א  געווען  איז  אלעס  דאס 

ביז  גלות,  ביטערען  לאנגען  דעם  במשך  אידן 

די קליפת הציונות האט ליידער געהויבן דעם 

ישראל   כלל  אינעם  אריינגעברענגט  און  קאפ 

זיך  התקוממות  פון  רעיון  שרעקליכען  דעם 

מער  לאזן  נישט  זיך  און  קאפ  דעם  הייבען 

צי  באוויזן  זיי  האבן  ווייטאג  צום  און  טרעטן, 

הנבחר,  עם  מיטן  מהות  שינוי  א  ממש  מאכן 

ווי גרויס איז די סכנה און פחד אז אידן האבן 

דעם  אדאפטירט 

וואו  עזות,  מיט  טימלען  פון  מהלך  נייעם 

ס'שטייט אין בעל עקידה – ודפקום יום אחד- 

אז אידן ווילן זיך אליינס צואיילן די גאולה איז 

דא די סכנה פון א פורעניות חס ושלום.

נעבעך  זיך  עסט  תקופה  לעצטע  די  אין 

אויך  גאס  אידישע  די  אין  איין  מער  און  מער 

דער  ציונות,  דאס  אמעריקע  אין  אונז  ביי  דא 

זיין  פון  החכם  הזקן  עצת  פון  הגמור  היפך 

און  גרופעס  ציוניסטישע  די  איינגעהאלטן, 

אקטעוויסטען לאזן נישט דורך א געלעגנהייט 

מיט  ארגענעזירן  זיך  און  רייצן  צי  זיך 

סטעיטמענטס און אקטיוועטעטען פון מרידה 

און חוצפה קעגן די אמעריקאנער  פירער און 

זיי  טרויען  אויב  פאלאטישענס  הויכראנגיגע 

זיך נישט צי גיין אין שפאן מיט איזראעיל.

אריכות  דעם  אין  עצה  איינציגע  אונזער 

גיין בדרכי אבות ללכת  ווייטער צו  הגלות איז 

בעצת אבינו הזקן, דאס וועט זיין אונזער זכות 

און אונזער הבטחה געהאלפן צו ווערן בקרוב 

מיט די גרויסע ישועה עד אשר אבוא אל אדוני 

שעירה. בב"א

עדיטאריעל:

פרשת וישלח, פרשת הגלות

די לימוד פון די סדרה אין 
די היינטיגע צייטן.


