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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' יתרו -  י"ז שבט תשע"ה

שטייענדיג שוין צוויי חדשים פאר די עס וועט 

הטמאות  בחירות  די  ווערן  אפגעהאלטן  ארה”ק  אין 

אין  געווארן  געלאזט  שוין  איז  המינים  כנסת  צום 

גאנג דער פראפעגאנדע קאמפיין פון אלע חרדי’שע 

זיין  מכשיל  און  שלעפן  צו  זוכן  וואס  פארטייען 

זיך  פון  הנורא  איסור  דעם  מיט  קינדער  אידישע 

משתתף זיין אין די בחירות.

מיט’ן  חמורים  איסורים  פילע  די  פון  אפגעזען 

איינע  יעדע  זענען  וואס  בבחירות,  זיין  משתתף  זיך 

בספה”ק  כמבואר  יעבור  ואל  יהרג  באיסור  זיך  פאר 

ויואל משה, וועט ביי די קומענדיגע בחירות ליידער 

נתחלל ווערן דער שם שמים אויף אן אופן וואס איז 

נאך מסתם נישט געווען זינט די הקמת המדינה ווען 

צושטעלן  אפיציעל  זיך  וועלן  פארטייען  פרומע  די 

אים  און  נתני’  ביבי  ישראל  כלל  פון  רודף  דעם  צו 

ערלעדיגן זיין פאזיציע אלס ראש הממשלה פאר די 

קומענדיגע פאר יאר.

א קורצע בליק אויף די פאליטישע ערב 
בחירות ארענע:

שמאלע  זייער  א  פאר  אצינד  קומט  עס 

אין  פארטיי  ליכוד  רעכטע  די  צווישן  פארמעסט 

פארטיי  עבודה  לינקע  די  און  נתני’  ביבי  פון  שפיץ 

דער  הערצאג.  יצחק  פון  פירערשאפט  די  אונטער 

וועט   עבודה  פאל  אין  אז  איז  מדינה  די  אין  איינפיר 

די  אין  ציפערן  העכסטע  די  מיט  געווינען  טאקע 

לינקע  א  צוזאמשטעלן  מוזן  ער  ווערט  בחירות 

קאאליציע מיט די געפאדערטע סומע פון בענקלעך, 

אויב געלונגט אים עס איז ער דער ראש הממשלה. 

וועט ער  נישט דערגרייכן  אבער אויב קען ער דאס 

רייע,  די  אין  קומענדיגן  פארן  איבערגעבן  מוזן  עס 

א  צוזאמשטעלן  וועט  וואס  ביבי,  פאל   אונזער  אין 

אין  אים  מיט  פארבינדעטע  זיינע  מיט  קאאליציע 

שפיץ אלס ראש הממשלה.

פארטיי  עבודה  די  וואס  דעם  פון  ליכט  אין 

הערשט  אנקעטעס  די  אין  הויך  גאנץ  אצינד  איז 

אז  לאגער  ביבי  רעכטע  די  אין  זארג  קענטיגע  א 

א  ארויסקוועטשן  עבודה  די  נאך  קען  ענדע  די  אין 

וועט  אזוי  אלס  און  וויילער,  פון  נומערן  די  אין  זיג 

קאאליציע  א  פארמירן  צו  ווערן  מכובד  הערצאג 

אלס  פאזיציע  זיין  פון  נתני’  ביבי  ארויסשטויסן  און 

פרעימער מיניסטאר.

ארויסגעשפרינגען  אצינד  זענען  דערפאר  אט 

פריינט,  גוטן  אלטן  זייער  ראטעווען  צו  חרדים,  די 

די לעצטע  זיי אזוי מיאוס פארראטן אין  וואס האט 

תקופות, אבער ככלב שב על קיאו האבן זיי אין דער 

עפענטליכקייט פארזיכערט אז זיי וועלן אים העלפן 

געווינען די נאמינאציע.

חרדי’שע פארטייען דערקעלערן 
אז זיי וועלן זיך נישט פאראייניגן 

מיט א לינקע רעגירונג
 פרומע פארטרעטער שטופן פאראויס דעם וואגן פון 

ראדיקאל– ציונות אין שפיץ פון די רעכטע עקסטרעמיסטן
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דרעי, 
ליצמאן און פרוש 

ווילן געבן די נאמינאציע פאר 
ביבי:

דער  דרעי  ארי’  האט  דאנערשטאג  היינט 

פאר  גערעדט  פארטיי  ש”ס  די  פון  פארזיצער 

סטודענדען אין א ישיבה תיכונית אין באר שבע, 

די  אפגעווארפן  קאטעגאריש  דערביי  האט  ער 

מיט  אינאיינעם  זיצן  זאל  ש”ס  אז  מעגליכקייט 

אויטאמאטיש  באדייט  וואס  רעגירונג,  לינקע  א 

א  פארמירן  צו  הערצאג  פאר  אויסזיכטן  די  אז 

רעגירונג זענען זייער שוואך.

דרעי  האט  נתני’  ביבי  איבער  רעדנדיג 

לגמרי  איז  “נתני’  ווערטער:  אפענע  געזאגט 

אים  מיט  זיצט  ש”ס  ווען  מענטש  אנדערער  אן 

אינאיינעם אין די ממשלה, און ער פארפליכטעט 

זיך צו געזעלשאפטליכע טעמעס, דערקעגן ווען 

ש”ס זיצט נישט מיט אים אין די קאאליצע פירט 

ער זיך אויף שלעכט צו די ארימע קרייזן, דאס איז 

עפעס וואס וואס איך וויל נישט עס זאל פאסירן.”

אויך חבר הכנסת ליצמאן פון יהדות התורה 

האט די וואך געלאזט פאלן ענליכע ווערטער אז 

לינקע  א  אין  אריינגיין  נישט  וועלן  פארטיי  זיין 

אינאיינעם  גיין  ענדערש  וועלן  און  קאאליציע. 

ליכוד  רעכטע   – עקסטרעם  זיין  און  נתני’  מיט 

אגענדע.

מאיר  געזאגט  עס  האט  קלארסטע  דאס 

און  התורה  יהדות  פון  הכנסת  חבר  פרוש 

וואס  צייטונג  טאג  המבשר  די  פון  רעדאקטאר 

האט נעכטן מיטוואך אויפגעטרעטן ביי א בחירות 

פארזאמלונג אין די חרדי’שע ביתר עילית, דארט 

 – וועלן העכסט  האט ער געמאלדן אז די פרומע 

אלס  נתני’  ביבי  אריינוועלן  ווידער  ווארשיינליך 

ראש הממשלה.

זיך  אומפארשעמטערהייט  האט  פרוש 

וואס  הדת  רדיפת  שרעקליכע  די  צו  באצויגן 

יאר  צוויי  לעצטע  די  פראקטיצירט  האט  ביבי 

יאר  צוויי  אין  אויב  אז  גלייבן  “מיר  געזאגט  און 

קען מען אזוי צעשטערן דעמאלט קען מען אויך 

פאררעכטן.” הפנים אז ער האט 

ישראל   עוכר  דעם  אין  ‘טראָסט’  געוואלדיגע  א 

וואס האט אין זיין יעצטיגע קאדענץ געטון אלעס 

יהדות  דאס  זיין  מצער  צו  מעגליכקייט  זיין  אין 

החרדית און גוזר געווען גזירות רעות על ה’ ועל 

תורתו.

אבער פרוש שטעלט זיך נישט אפ ביי דעם, 

ער ערקלערט זייער דייטליך אז די חרדים זענען 

די וואס וועלן מכריע זיין ווער עס וועט זיין דער 

קומענדיגער ראש הממשלה, און טאקע דערפאר 

דארף  התורה  יהדות  אז  מיינונג  די  ביי  ער  איז 

קענען  צו  כדי  שטימע,  יעדע  ארויסברענגען 

אריינקומען גענוג שטארק אין שטיצע פאר ביבי 

נתני’.

איז  בחירות  יעצטיגע  די  “ביי  זאגט:  פרוש 

א פליכט אויף אונז אנצוקומען צו די מאקסימום 

שטימען וואס מיר קענען דערגרייכן. די וועג דאס 

צו טאן איז דורך פארשטיין אז די סיבה פארוואס 

מיר שטימען פאר יהדות התורה איז ווייל בסופו 

של דבר ווער עס געפונט זיך ביים  שפיץ פונעם 

שווערד זענען די פארשטייער פון יהדות התורה, 

איז  ממשלה  די  פון  קאאליציע  די  אז  )נעמליך, 

געוואנדן אויף זייער שטיצע(.

גדולים  די  האבן  פארגאנגענהייט  די  “אין 

וואס  קאנדידאט  דעם  פאר  וועלן  געהייסן  אונז 

ישראל’,  ‘מסורת  צו  נאנט  מער  איז  פארטיי  זיין 

צוויי מאל האבן זיי דאס געזאגט אויף נתני’ מיט 

די ליכוד, ס’איז א פאקט אז זיי זענען נענטער צו 

פארגאנגענהייט  די  פון  אלזא  ישראל’.  ‘מסורת 

אונז  וועלן  זיי  וועמען  פאר  צוטרעפן  איך  קען 

ממשלה...!  ראש  אלס  שטימען  מאל  דאס  הייסן 

יהדות התורה אין  מיר דארפן האבן א שטארקע 

נאכגעשלעפט  נישט  זאלן  מיר  כדי  רעגירונג  די 

ווערן נאך פרעמדע קוועלער אין די ממשלה”. 

פרומע בוגדים פארבינדן דאס יהדות 
החרדית צו ראדיקאל – ציונות:

די רעליגיעזע פארטייען שפאנען פאראויס 

צו א חילול ה’ וואס וועט אפקלונגען מסוף העולם 

וועלן  מעגליך  אז  גוט  זייער  ווייסן  זיי  סופו,  ועד 

זיי מאכן דעם דיפרענץ צו אריינוועלן דעם רודף 

ומסכן כלל ישראל ביבי נתני’, און דאס איז וואס 

זיי ווילן. נאכמער, מען נוצט דאס אלס א סיבה צו 

אויפוועקן דעם עולם מען זאל ארויסגיין שטימען 

ביבי  דינען  גוט  קענען  מען  וועט  אזוי  נאר  ווייל 

נתני’.

מען  וואס  פון  דאס  בא,  יגורנו  אשר  את 

פאסירן,  פאקטיש  טוט  געהאט  מורא  אזוי  האט 

ומוסר  באומות  מתגרה  גרויסער  דער  נתני’  ביבי 

זיך  שטעלט  וואס  ח”ו,  להריגה  אלוקינו  של  עמו 

גאנצע  די  קעגן  חוצפה  וואנזיניגע  מיט  ארויס 

בכל  קינדער  אידישע  זיין  מסכן  איז  און  וועלט 

באקומען  אפיציעל  וועט  מושבותיהם,  מקומות 

דעם סטמעפל פון די אולטרא- ארטאדאקסישע 

קומענדיגע  די  ביי  ישראל.  ארץ  אין  פארטייען 

אויבערפלאך  צום  ארויפשווימען   וועט  בחירות 

די שרעקליכע מציאות פאר די אויגן פון די גאנצע 

וועלט אז דייקא די חרדי’שע וויילער זענען דער 

פרימע  די  דייקא  רשע,  דעם  פאר  המעמד  כח 

פארטייען וועלן זיין דער לשון מאזנים צו קרוינען 

דעם ארכי- ראדיקאלן ביבי אלס ראש הממשלה,  

כדי  אז  עדות  זיין  וועלט  גאנצע  די  וועט  ליידער 

זייך  מען  ברויך  איד  רעליגיעזן  דעם  אפצוקויפן 

לאותה  אוי  געשטימט.  מיליטאנטיש  עקסטרעם 

בושה.

דאס איז שוין אפגערעדט פון די שטוינענדע 

פון  ווערטער  די  אונטער  ליגט  וואס  ליצנות 

פרוש אז ביבי’ס פארטיי איז נענטער צו ‘מסורת 

ישראל’, דאס איז דער זעלבער פרוש וואס האט 

כנסת  אינעם  קייטעלעך  מיט  צוגעבינדן  זיך 

‘לוחם  אלס  אויפמערקזאמקייט  ציען  צו  המינים 

פון אינעווייניג’ ווען ביבי נתני’ האט דורכגעפירט 

דעם שרעקליכן חוק הגיוס, אונטער די רעגירונג 

פון די פארטיי וואס איז נאנט צו מסורת ישראל 

ערגסטע  די  געווארן  אויסגעפירט  פאקטיש  איז 

מדינה,  די  פון  היסטאריע  די  אין  און  עול  חוקי 

אינאיינעם מיט די אנדערע שונאי הדת האט דער 

די  נאך  געזעץ  איין  דורכגעפירט  הממשלה  ראש 

אנדערע פון עקירת התורה און גזירות על הדת.

נאכנישט  אבער  האט  ישראל  עוכר  דער 

פארלוירן זיין שעצע ביי די רעליגיעזע, מען שפייט 

זיי אין פנים אבער זיי זאגן אז עס רעגנט, ווען די 

ריכטיגע מינוט קומט איז מען אים אלעס מוחל, 
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ער  ווילאנג  על כל פשעים תכסה אהבה, 

און  פרעזידענט  אמעריקאנעם  מיט’ן  זיך  רייצט 

זענען  אייראפע  אין  ישראל  שנאת  ערוועקט  ער 

די פרומע העכסט צופרידן.

פאסירן  טאקע  חלילה  דאס  וועט  אויב 

רחמי  אויף  אנגעוויזן  אלע  מיר  זענען  ירחם  ה’ 

שמים פון דעם גרויסן חרון אף וואס אזאנס וועט 

תבל,  קצוי  בכל  איד  פרומען  יעדן  אויף  ברענגען 

השי”ת זאל האלטן די רעכטע האנט אז די מעשי 

שטעלן  וואס  פארטייען  פרומע  די  פון  הפקירות 

נישט  חלילה  זאל  ביבי,  פאר  ביין  ריקן  אלס  זיך 

שאטן פאר אידן.

קאנטערווערסיע אין וואשינגטאן 
גרייכט פרישע קלימאקסן:

אין  געפילן  די  ווען  צייט  א  אין  קומט  דאס 

דעם  איבער  ווייטער  קאכן  און  ברויזן  אמעריקע 

מאנאט  קומענדיגן  ביבי  פון  באזוך  געפלאנטן 

קאנגרעס  פונעם  הייזער  ביידע  אדרעסירן  צו 

מיט’ן ציל צו אפשוואכן די פארהאנדלונגען וואס 

פרעזידענט אבאמא וויל דורכשטופן מיט איראן.

‘פאליטיקא’  פון  וואך  די  באריכט  א  לויט 

קומענדיגן  קאנגרעס  אין  אדרעס  נתניהו’ס  וועט 

מערערע  פון  אפוועזנהייט  די  מיט  זיין  אפריל 

דעמאקראטישע קאנגרעסלייט און סענטארן, און 

איבער אלעם מעגליך אויך מיט די אפוועזנהייט 

פונעם סענאט פרעזידענט און ווייס-פרעזידענט 

פון די פאראייניגטע שטאטן ‘זשאו ביידן’.

פאלגענד:  ווי  באריכטעט  ‘פאליטיקא’ 

נתני’  בנימין  מינסטער  פרעימיער  “איזראעלי 

עטליכע  אויף  קוקן  ברויכן  בלויז  נישט  וועט 

קאנגרעס  אדרעסירן  וועט  ער  ווען  זיצן  ליידיגע 

קומענדיגן מאנאט, ער וועט ווארשיינליך האבן א 

האלבע ליידיגע ‘פיקטשער פרעים’ אונטער דעם 

פאדיעם...

וויצע  וועט  פאליטיקא  צו  באריכט  א  לויט 

פארפליכטן  נישט  זיך  ביידען  דשאו  פרעזידענט 

צו זיך באטייליגן ביי די נתני’ רעדע אין קאנגרעס. 

אלס דער פרעזידענט פון די סענאט איז זיין זיץ 

פאדיעם  דעם  אונטער  בעינאר  נעבן  געווענליך 

וואו די אויסלענדישע פירער טרעטן 

אויף.

א  אריינגערעכנט   – דעמאקראטן  מערערע 

צאל אידישע מעמבערס אינעם קאנגרעס – האבן 

געסטראשעט צו ביאקאטירן דעם רעדע, וועלכע 

איז לויט זיי אן איינזייטיגע און פאליטישע אקט, 

און עס איז נישט אין פלאץ אין אזא דעליקאטע 

צייט ארויסצוטרעטן קעגן דעם פרעזידענט.

די  שוין  האבן  באהערדע  איזראעלישע  די 

וואך אנגעהויבן שפירן די היץ וואס ווערט בלויז 

צעשפרייט מער און ברייטער, דער  אמבאסדאר 

דרעמער,  ראן  וואשינגטאן  קיין  איזראעל  פון 

גאנצע  די  אין  שולד  היבשע  א  טראגט  וואס 

מיט  געטראפן  מיטוואך  זיך  האט  סומעטאכע, 

פון  קאנגרעסלייט,  אידישע  דעמאקראטישע   7

פלארידא, ניו יארק, מישיגען און אילענוי, איבער 

די געפלאנטע ביבי רעדע פארנט פון קאנגרעס.

דורך  געווארן  אראנזשירט  איז  מיטינג  די 

דעם אידישן קאנגרענגרעסמאן ‘סטיוו איזראעל’ 

פון ניו יארק און איז אפגעהאלטן געווארן ביי אים 

אין אפיס. די אידישע קאנגרעסלייט האבן דערביי 

נתניהו’ס  אז  זארג  טיפע  זייער  אויסגעדריקט 

שפירן  פראפערציעס  אלע  פון  ארויס  איז  רעדע 

פאר  שטיצע  שטארקע  זייער  מיט  אפילו  אז  זיי 

איזראעל וועלן זיי נישט קענען אנטיילנעמען ביי 

ווי באריכטעט האבן  לויט  די פרעכע אויפטריט. 

זיי געזאגט: געזעץ געבער מוזן באשליסן צווישן 

שטיצן פרעזידענט באראק אבאמא אדער נתני’.

פארגעשלאגן  האבן  קאנגרעסלייט  די 

זאל  נתניהו  אז  ‘דערמער’  אמבאסאדאר  פארן 

פריוואט,  קאנגרעסלייט  די  צו  רעדן  אפשר 

עפענטליכע  אן  זיין  נישט  דאס  וועט  אזוי 

זיי  וועלן  דארט  און  פרעזידענט  צום  אפאזיציע 

ס’איז  אז  פארשטענדליך  באטייליגן.  קענען  זיך 

די  צוליב  פארשלאג  דעם  פון  געווארן  גארנישט 

איזראעלישע חוצפה און די קאנגרעסלייט זענען 

ארויס גאר אנטוישט פון דעם זיצונג.

דער  פון  שפיץ  אין  לאביאיסטן  איזראעלי 

דער  און  ‘דערמער’  אמבאסאדאר  איזראעל 

אין  וויילט  וועלכער  ›עדלשטיין’,  הכנסת  יו”ר 

וואשינגטאן 

אויף  ארבעטן  טעג,  די 

דעם  אפראטעווען  צו  כלים  און  קעסל 

דערווייל  אבער  אויבערהאר  זייער  פון  כבוד 

ווערט בלויז פארגרעסערט די מאמענטום ביי די 

דעמאקראטן צו באיקאטירן נתניהו’ס אדרעס.

‘ערנעסט’  סעקרעטערי  הויז  ווייסער  דער 

פראגע  די  אויף  געענטפערט  דאנערשטאג  האט 

פון רעפארטער צו וויצע פרעזידענט ביידן וועט 

ערנסט  אדרעס,  די  ביי  באטייליגן  למעשה  זיך 

דער  אז  מעגליך  ס’איז  אז  געזאגט  דערויף  האט 

אין  ‘ביזי’  זיין  פונקט  וועט  פרעזידענט  וויצע 

פארקומען,  וועט  רעדע  די  ווען  דאטום  יענעם 

אום מארש 3 למספרם...

 – העכסט  א  היסטאריקער  לויט  איז  דאס 

זעלטענע און אויסארנטליכער שריט  פון א וויצע 

גענצליך  צו  קאנגרעסלייט  פון  און  פרעזידענט 

ביאקאטירן די רעדע  פון אן אויסלענדישן פירער. 

בכלל איז עס א פילפאכיג גרעסערע חידוש ווען 

די  פארמאגט  וואס  איזראעל  פון  איז  רעדע  די 

מאכטפולסטע לאביא אין וואשינגטאן, אבער דאס 

מאל איז נתמלא סאתה אז אפילו די קאנגרעסלייט 

וואס זוכן זיך געווענליך נישט צו פארטשעפענען 

מיט עיפאק זענען ארויסגעטרעטן מיט אזעלכע 

אן  בלויז  איז  וואס  ביבי,  קעגן  אטאקעס  אפענע 

איבערצייגעניש אויף די טיפע אויפברויז אין כעס 

דל  דעם  קעגן  געבער  געזעץ  אמעריקאנער  פון 

גאה און זיין ביליגען פרעכען מהלך.

ביים  נישט  זיך  נתני’ כשלעצמו האלט  ביבי 

ברעכן, פארקערט, אין א צייכן פון עקשנות האט 

ער די וואך ארויסגעשיקט א מעסעזש אז “אין א 

צייט וואס עס מאכט זיך א הסכם מיט איראן וואס 

וועט שטעלן אין געפאר איזראעל און די וועלט, 

דאס  מעגליכקייט  מיין  אין  אלעס  טון  איך  וועל 

אפצושטעלן.”

שטעלט  טיימס  יארק  ניו  אין  עד  אפ-  אן 

אז  באשולדיגן  וואס  אנטיסעמיטן  “די  קלאר; 

האבן  וועלן  וואשינגטאן,  קאנטראלירט  איזראעל 

א גוטן טאג”:
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ר  ע ד

פובליציסט  בארימטער 

מיטוואך  דעם  האט  פרידמאן  טאמאס 

יארק  ניו  אין  עד   – אפ  שארפן  א  פארעפנטליכט 

טיימס, וואו ער ערקלערט זייער שטארק די שאדן 

שעדליכע  די  און  באזוך  ביבי  געפלאנטע  די  פון 

קאנסקעווענצן וואס דאס וועט ברענגען פאר די 

מדינה זעלבסט און פאר אידן אומעטום.

ווי פריעדמאן שרייבט איז דער אדרעס גאר 

אבער  אמעריקא  פאר  פארשעמונג  שטארקע  א 

ס’איז אויך א פאקטאר וואס קען אין די נאענטע 

 צוקונפט זיין א מוחש’דיגע געפאר אויף איזראעל,

כאאס/ סייוואספארא  זיין  וועט  אויב  וויבאלד 

איראן  מיט  מלחמה  א  אפשר  און  פאטאליטעטן 

וועלן  באמבאדירונגען,  די  פון  רעזולטאט  אלס 

אויפן  שולד  די  ווארפן  בירגער  אמעריקאנע  דאן 

איד אלס גורם צום מצב. היל”ת.

טעות”  שלעכטע  “א  קעפל  אונטערן 

“דער  פרידמאן:  שרייבט   )A Bad Mistake(

בנימין  מיניסטער  פריים  איזראעלי  פון  באשלוס 

נתני’ צו אפקאכן אן אדרעסע צו קאנגרעס וויאזוי 

שארפער  ווערן  זאל  שטאטן  פאראייניגטע  די 

אויף איראן איז איבערגעאיילט, גרויסהאלטעריש 

פון  אינטערעסן  די  פאר  געפארפול  היבש  און 

איזראעל זעלבסט.

מיכאל  פון  ווערטער  די  דערמאנען  נאכן 

פון  אמבאסאדער  געוועזענער  דער  ארון 

באצייכנט  האט  וואס  אמעריקע  אין  איזראעל 

שריט’  פאליטישע  ‘צינישע  א  אלס  שריט  דעם 

“קריס  פון  דערקעגן  ווערטער  די  ציטירן  און 

וועלעסע” אויף ‘פאקס ניוז’ שרייבט ער: שטעלט 

אייך פאר אז איזראעל’ס עבודה פארטיי לאדענט 

דעם  אדרעסירן  צו  אבאמא  פרעזידענט  איין 

מער  געבן  זאל  איזראעל  וויאזוי  איבער  כנסת 

און  איראן,  מיט  פארהאנדלונגען  די  פאר  צייט 

די  מיט  געווארן  אויסגעארבעט  וואלט  אלעס 

אביב  תל  אין  אמבאסאדער  סטעיט’ס  יונדייעט 

הונטער’ן ריקן פון דעם ליכוד פארטיי פרעמיער 

פון  אסאך  אויסגעפרעגט  האב  איך  מיניסטער... 

באגלייטן  וואס  פריינט  אידישע   - נישט  מיינע 

פאר  סימפאטיש  זענען  און  פאליטיק  וועלט  די 

האבן  זיי  אויך  אבער  איזראעל, 

טוט  דאס  פאר.  קומט  דא  וואס  ליב  נישט  זייער 

נישט בלויז דיס -רעספעקטן אונזער פרעזידענט 

סיסטעם  אונזער  רעספעקטן  דיס-  טוט  נאר 

יעדער  וואס  גרעניצן  דיפלאמאטישע  די  און 

און  רעספעקטירן  דארף  פירער  אויסלענדישער 

זיך אזוי פירן.

“איר ווייסט פארוואס דאס פאסירט ? ווייל 

נתני’, זיין אמבאסאדער, די פרא – איזרעלי לאבי 

עיפא”ק, שעלדן עדלסאן דער גרויסער שטיצער 

פאר ביבי און פאר די רעפובליקאנער, לעבן אלע 

אין זייער אייגן- פארבריצירטע באבל. איר קענט 

האט  אינעווייניג  דארט  קיינער  אז  זיין  זיכער 

נישט געזאגט: “ביבי, די רעדע אין קאנגרעס צוויי 

וואכן בעפאר די בחירות קען דיך טאקע געבן א 

באצוקערטע שוואונג אויף א טאג ביי די איזראעלי 

פון  טעם  ארימע  אן  זייער  ס’איז  אבער  וויילער, 

דיר,  צו נוצן דעם אמעריקאנעם קאנגרעס אלס 

פון  מערערע  קאמפיין.  דיין  פאר  ביין   - רוקן  א 

און  אומבאקוועם,  זיין  וועלן  פריינט  איזראעל’ס 

איזראעל  אז  באשולדיגן  וואס  אנטיסעמיטן  די 

גוטן  א  האבן  וועלן  וואשינגטאן,  קאנטראלירט 

טאג.”

“אויב קאנגרעס וויל באמת וויסן איזראעל’ס 

איראן  מיט  דיעלן  צו  וויאזוי  פרעספעקטיוו 

איזראעלי  הויכע  די  איינלאדענען  אויך  זיי  זאלן 

אפישלס,  מיליטערישע  און  אינטעליגענץ 

דער  אין  האבן  וואס  געוועזענע,  און  יעצטיגע 

אבאמא  מיט  אידענטיפיצירט  זיך  עפנטליכקייט 

איראן,  קעגן  מאכט  נוצן  פון  טעמע  די  איבער 

פארוואס באקומען מיר נאר איין קוק ווינקל פון 

אונזערע  אין  דאס  איז  וויאזוי   ? איזראעליס  די 

אינטערעסן ?

אין  אויב  אפילו  אז  ערקלערט  פרידמאן 

צו  געצווינגען  זיין  אמעריקע  וועט  ענדע  די 

איז  איראן,  קעגן  קראפט  מיליטערישע  נוצן 

די  פאראויסצוזען  מעגליך  נישט  פארשטענליך 

קאנסקעווענצן און א סוקסעס איז איבערהויפט 

נו אויב אזוי, איז דאך געוויס  נישט פארזיכערט, 

לאזן  צו  איזראעל  פון  אינטערעסן  די  נישט 

צו  אמעריקע  שטופט  זי  ווי  איינדריק  דעם 

דארף  איזראעל  באשלוס.  מיליטערישע  אזא 

באשלוס  אזא  פון  אוועק  מייל  מיליאן  א  בלייבן 

אן  הויפטזעכליך  איז  דאס  אז  קלארשטעלן  און 

אמעריקאנער טעמע.  ווייל אויב וועט אמעריקע 

איראן,  אטאקירן  ענדע  דער  אין  דארפן  טאקע 

צופרידן,  זיין  נישט  אמעריקאנער  גענוג  וועלן 

ווער רעדט נאך אויב עס וועט דורכפאלן, אדער 

עס וועט האבן קאסטבארע קאנסקעווענצן פאר 

אונז אדער פאר אונזער מיליטער, קענט איר זיין 

זיכער אז פיל מער אמעריקאנער וועלן נישט זיין 

זענען  “וויאזוי  פרעגן  וועלן  מענטשן  גליקליך, 

מיר אריינגעפאלן אין דעם בלאטע ?” און איינס 

וועט ארויפקומען אין  וואס  פון די ערשטע זאכן 

זיין די רעדע פון נתני’ פארנט פון  וועט  געדאנק 

די קאנגרעס.

פרידמאן פירט אויס זיין ארטיקל “בארואיגט 

אייך מר. נתני’, שפיל נישט אין אונזער פאליטיק 

אייגענע  אירע  באשליסן  אמעריקע  לאז  און 

מסקנות!”

לא עת לחשות:

אין דעם ברענענדיגן שעת סכנה טוט מוסד 

גרויסארטיגן  דעם  פראקלאמירן  נטרונא  הק’ 

ריינעם  דעם  פארשפרייטן  צו  קאמפיין  ראדיא 

וואס  אידנטום  אמעריקאנער  דאס  איבער  אמת 

די  אונטער  בהכנעה  זיין  צו  יא  דירעקט  זוכט 

אויף  ליידן  צו  גרייט  נישט  איז  און  רעגירונג 

מקיים  איז  נאר  ליאלעטי’  ‘דויעל  פון  בלבולים 

בשלימות דעם ציוו ה’ פון “דרשו את שלום העיר 

אשר הגלתי אתכם שמה”.

פאסיגע  אויסגעארבעט  אצינד  ווערן  עס 

נוסחאות און פראזן וואס וועלן געליפטערט ווערן 

אויף די ראדיא נעצן אין אמעריקע, אריינגערעכנט 

פנים  מקבל  וואשינגטאן,  הויפשטאט  די  אין 

די  כבוד,  פארדינטן  זיין  מיט  רשע  דעם  זיין  צו 

מעסעזשעס ווערן געשריבן און איבערגעגאנגען 

בכובד ראש דורך די אחריות’דיגע נטרונא שטאב 

גרויסע  די  מיט  פארבינדונג  אין  שטייט  מען  און 

דעטאלן  אלע  אויסארבעטן  צו  אגענטורן  מידיא 

איבער דעם בעפארשטייענדן קידוש ה’.

רביה”ק  אמרו,  הגדול  רבינו  הזה  דבר 
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א ווארט אויף די 
פרשת השבוע.

פון  שבת  גרויסן  דעם  בעפאר  שטייען  מיר 

קבלת התורה, וואס איז מבואר אין די ספרי קודש 

)אמרי יוסף בשם הרה”ק הרבי מלובלין זי”ע( אז עס פריש 

געוואלדיגע  די  נפש  עולם שנה  נתעורר בבחינת 

אידן האבן  וואס  פון אתה הראת לדעת  התגלות 

לאמיר  הזה.  בזמן  ההם  בימים  געווען  זוכה 

ראשונים  די  פון  רייד  די  איבער’חזר’ן  דעריבער 

פון  פרשיות  די  ביי  דערמאנען  וואס  כמלאכים 

קבלת התורה דער גרויסער זהירות און דגוש וואס 

אידן זענען שוין דעמאלטס אנגעזאגט געווארן צו 

אויסווארטן אויף ישועת ה’ במהרה בימנו.

רבוש”ע  דער  האט  התורה  קבלת  איידער 

אנגעזאגט פאר משה רבינו “והגבלת 

את העם סביב” און ער זאל אנזאגן אידן “השמרו 

כי  יד  בו  תגע  לא  ונגוע בקצהו,  בהר,  עלות  לכם 

סקול יסקל, במשוך היובל המה יעלו בהר”. 

די  אויף  עה”ת  השלם  תוספות  אין  שטייט   

אין  אידן  פאר  לימודים  זענען  דאס  אז  פסוקים 

זיך  זאלן  אידן  אז  רמז  א  איז  דאס  דורות,  אלע 

את  והגבלת  לענדער,  גלות  די  אין  איינהאלטן 

העם סביב, ארום ירושלים און ארום ארץ ישראל.  

די  אויף  רמז  א  איז  בהר,  עלות  לכם  השמרו 

את  זיין  דוחק  נישט  זאל  מען  אידן  פאר  שבועה 

הקץ און נישט ארויפגיין קיין ארץ ישראל בעפאר 

די ריכטיגע צייט, ווי עס שטייט “השבעתי אתכם 

איז  דאס  און  וכו’”,  תעירו  מה  ירושלים  בנות 

נישט  זאל  מען  בהר  עלות  לכם  השמרו  כונה  די 

ארויפגיין קיין ארץ ישראל און אויף דעם הר הבית. 

ונגוע בקצהו, מען זאל ניטאמאל אנרירן דעם ענין 

פון קץ, און עס נישט דוחק זיין. און אויף דעם איז 

דער פסוק ממשיך לא תגע בו יד כי סקול יסקל 

וואס דאס גייט ארויף רח”ל אויף ‘כל העולה קודם 

הקץ שיעבוד הגלות’.

דער תוספות השלם איז ממשיך מיט דברי 

נחמה, אידן דארפן ווארטן אויף דעם במשוך היובל 

המה יעלו בהר, ווען ס’וועט זיין דער גרויסער טאג 

פון יתקע בשופר גדול ובאו העובדים בארץ אשור 

והנדחים בארץ מצרים דעמאלטס וועט זיין דער 

ארויפגיין  בעז”ה  וועלן  מיר  ווען  בהר,  יעלו  המה 

והשתחוו לה’ בהר הקודש בירושלים.

…

די ערשטע מצוה וואס אידן האבן געהערט 

מפי ה’, איז געווען דער דיבור פון אנכי ה’ אלקיך 

אשר הוצאתיך מארץ מצרים,  אנכי ולא יהי’ לך 

הסמ”ג  ספר  אין  שטייט  שמענו,  הגבורה  מפי 

התוספות,  בעלי  די  פון  מקירבול  יעקב  לרבינו 

אידן  איז  דיבור  דעם  פון  כונה  די  אז  ראשון.  יום 

אונז  האט  השי”ת  ווי  פונקט  אז  גלייבן  זאלן 

ער  וועט  זעלבע  דאס  מצרים  פון  ארויסגעצויגן 

ברחמיו  העלפן  און  צוזאמנעמען  אונז  אליינס 

שנית אונז אויסצולייזן פונעם גלות  וזל”ק: 

ממצרים  שהוציאנו  להאמין  לנו  שיש  שכשם 

וגו’.  הוצאתיך  אשר  אלקיך  ה’  אנכי  דכתיב 

בי  שתאמינו  רוצה  שאני  כשם  קאמר,  הכי 

י  נ א ש

אתכם  הוצאתי 

ה’  שאני  בי  שתאמינו  רוצה  אני  כך 

אלקיכם ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם. 

ל(  )דברים  כדכתיב  שנית,  ברחמיו  יושיענו  וכן 

ושב וקבצך מכל העמים וגומר.

דעם  טאקע  מען  פרעגט  דערפאר  און   

דאס  ווייל  לישועה”  “ציפת  דינו  בשעת  מענטש 

איז א חלק פון די שרשי האמונה וואס מיר האבן 

געהערט מפי הגבורה ביי קבלת התורה.

וואך אריינגעטרעטן אין  די   מיר זענען שוין 

השנה  ראש  דעם  ביי  אנגעהויבן  קודש,  זמני  די 

פון  ידוע  ווי  וואס  בשבט,  עשר  חמשה  לאילנות 

דעם  פון  אנגעהויבן  איז  זי”ע,  חיים  דברי  הייליגן 

דורך  נישט  גייט  שבועות  טוב  יום  דעם  ביז  טאג 

יומא דפגרא, חמשה עשר  א  אן  קיין פופצן טאג 

ראש  פורים,  קטן,  פורים  חודש,  ראש  בשבט, 

חודש ניסן, פסח, פסח שני און שבועות.

הנם ימים המבורכים, פון הרה”ק בעל מנחת 

ווען חמשה עשר  זי”ע זאגט מען נאך אז  אלעזר 

בשבט איז אנגעקומען האט ער זיך אויסגעדריקט 

“ב”ה מען האלט שוין דא”, ס’זענען שוין די זמני 

וואס זענען בחלקו של יעקב  רחמים, די חדשים 

אבינו, ווען עס הייבט זיך אן דער קייט פון די ימים 

לקראתינו  הבאים  הגאולה  חדשי  די  קדושים, 

לשלום.

זי”ע  צדיקים  פון  ווארט  דאס  איז  באקאנט 

השנה  ראש  דער  איז  בשבט  עשר  חמשה  אז 

שרף  דער  אריין  קומט  דעמאלטס  ווייל  לאילנות 

אין די ביימער, טראץ דעם וואס אויסערליך זעט 

זיך נאך גארנישט אן און די ביימער זענען פיסט 

און מען  ישועה דא  די  איז שוין אבער  און לעהר, 

קען שוין זיך פרייען מיט די ביימער. דאס זעלבע 

און  בפרטיות  השדה  עץ  אדם  דעם  מיט  איז 

הישראלית,  אומה  די  פון  בנין  דעם  מיט  בכליות 

גלייבן  נישט,  נישט און הערט  ווען מען זעט  אויך 

אלעס  לדוד,  קרן  אצמיח  שם  אז  אידן  אבער 

ווערט געפירט מיט אן השגחה נפלאה  און אין די 

ענדע וועט נתגלה ווערן די שיינע פירות, און דער 

גרויסער חשבון וואס האט געפירט צו דעם ישמח 

אונזערע  אין  במעשיו,  ה’  ישמח  בעושיו,  ישראל 

טעג. במהרה בימינו.

געלעגנהייט  מערערע  ביי  האט  זי”ע  מסאטמאר 

וחסידיו  תלמידיו  שלומיו  אנשי  פאר  ערווענט 

איבער אונזער פליכט און אחריות און אזא צייט 

קינדער  אידישע  פון  אף  חרון  דעם  זיין  צו  מסיר 

זענען  אידן  אז  וועלט  די  פאר  זיין  מפרסם  און 

ציוניסטישע  די  אויף  פאראנטווארטליך  נישט 

ארום  אזוי  פאל,  שום  קיין  אין  אקטיוועטען 

זיי  וואס  ישראל  שנאת  דעם  אראפצונעמען 

ברענגען אויף אידן.

‘נטרונא’ קומט אצינד ארויס אין א הארציגן 

רוף צו אידן אחים לדעה. מען זאל אנטייל נעמען 

און  זכותים  אומבאגרייפליכע  גרויסע  די  אין 

ראדיא  די  פון  קאסטן  ריזיגע  די  דעקן  העלפן 

אידישע  מיט  ישראל  בני  אחינו  רעקלאמעס, 

אנשליסן  געוויס  זיך  וועלן  געפילן  און  הערצער 

מינוט,  א  באצאלן  צו  דאללער   500 לכה”פ  מיט 

יש קונה עולמו בשעה אחת, און דערמיט נעמען 

א חלק כחלק אין דעם אויסטערלישן קידוש שם 

שמים והצלת ישראל.

הביאו את תרומת ה’. !


