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 - .1די וויסטע ציוניסטישע העצע
אנטקעגן דעם נוקלעארן אפמאך
ציוני'סטישע העצע אין אמעריקע
גרייכט קלימאקסן נאך היסטארישן
דיעל צווישן וועלט גרויסמאכטן
מיט איראן
די פארגאנגענע וואך האט די וועלט
מיטגעמאכט א היסטארישן מאמענט ווען עס
איז אויסגעהאמערט געווארן אן אפמאך צווישן
איראן און די מערב וועלט ,מער ספעציפיש ,די
פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע; ענגלאנד;
פראנקרייך; רוסלאנד; כינע; און דייטשלאנד,
איבער איראן'ס געהיימע נוקלעארע פראגראם.
די היסטארישע נייעס האט זאפארט געשאפן
שאק-כוואליעס איבער דער גארער וועלט ,וואו
עס איז אין אלגעמיין אויפגענומען געווארן מיט
אויסערגעווענליכער צופרידנהייט .די אלגעמיינע
שטימונג איז אז דער אפמאך וועט פארמיידן
פון איראן צו דערגרייכן א נוקלעארע באמבע
פאר כאטש צען יאר ,און אז דער אפמאך וועט
אויך העלפן אויסמיידן פון די מערב וועלט צו
אונטערצינדן א פרישן פראנט אינעם מיטל מזרח
דורכ'ן ארויסגיין אין א אפענע מלחמה מיט איראן.
פון די אנדערע זייט איז אויך
ארויסגעוואקסן א היפשע
צום
קעגנערשאפט
אנגעפירט
אפמאך,
בעיקר דורכ'ן

2

איזראעלישן פרעמיער מיניסטער ביבי נתניהו,
וואס פארפירט אז דער אפמאך איז "א גרייז פון
היסטארישע פראפארציעס" און אז דאס האט
"געמאכט די וועלט אלס א מער געפארפולע
ארט ווי בעפאר דעם אפמאך" .נתניהו האט אויך
גענומען שווער ארבעטן צו מאביליזירן זיינע
פריינט און שטיצער איבער די וועלט ,ספעציעל
אינערהאלב די פאראייניגטע שטאטן ,מיט'ן ציל
אז דער קאנגרעס זאל דערקלערן קריג קעגן די
אבאמא אדמיניסטראציע און אפווארפן דעם
אפמאך ,אדער גאר פארשטייפן די אמעריקאנער
סאנקציעס קעגן איראן.
מיר זענען נישט אויסן דא אריינצוגיין צופיל
אין די עצם דעטאלן פונעם אפמאך זעלבסט,
און אודאי נישט ווערן אריינגעשלעפט אינעם
פאליטישן געמויזעכץ פון די שטיצער און קעגנער
פונעם דיעל .מיר האפן צו השי"ת אז דער אפמאך
איז א פאזיטיווער שריט וואס וועט ברענגט מער
פרידן און רואיגקייט אויף די וועלט ארענע ,דאס
איז קלאר אז "לב מלכים ושרים ביד השם" ,און אז

"אם ה' לא ישמר עיר שוא שקד שומר" .גארנישט
פון אונזערע מאמענטאלע שפאקולאציעס וועלן
באשטימען דעם ריכטונג פון די וועלט היסטאריע.
ס'איז אודאי צום האפן ,און יעדער ערליכער
איד קוקט ארויס אז ס'זאלן זיין ווי ווייניגער
מלחמות אויף דער וועלט ,און מיר קענען בלויז
מתפלל זיין אז דאס זאל טאקע זיין דער ריכטונג
וואו דער אפמאך וועט פירן ,אבער קיין שום
באשלוסן פון די וועלט פירער וועלן נישט טוישן
מיט קיין פינטל דעם ריכטונג וואו די השגחה
עליונה פירט די וועלט.
וואס ס'איז יא קריטיש וויכטיג
ארויסצוברענגען אין אזא האקעלע און
היסטארישע תקופה ,איז דער בליק און השקפה
פון דעת תורתינו הקדושה מיט וואס אן ערליכער
איד דארף באטראכטן די זאך ,דאס איז ברור
כשמש אז די ג' שבועות שהשביע הקב"ה איז
אסאך א גרעסערע סכנה ווי די נוקלארע איראן,
און בפרט דאס לעצטיגע טרעטן בריש גלי אויף
די שבועה שלא ימרדו באומות ,און די שרעקליכע
ביטערע נאכווייען וואס שטעלן זיך שוין ארויס
פון די וואולגארע אומדערהערטע עזות
און חוצפה און די שוידערליכע
התגרות באומות מיט וואס
דער ציוני'סטישער ראש
הממשלה טרעט
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ארויס קעגן דער סאמע גארער וועלט און זוכט זיך
צו רייצן מיט יעדן איינעם ממש.

בלוט-בלבול אז אידן קאנטראלירן די וועלט ,און
מאנופעלירן די רעגירונגען לטובתם .ה' ירחם.

ביבי נתניהו איז דער סאמע איינציגסטער
רעגירונג פירער פון די וועלט'ס  193לענדער
וועלכער האט זיך אפן ארויסגעשטעלט קעגן
דעם אפמאך ,אויף א פארנעם וואס גייט שוין ממש
אריין אין א רייץ פון קינדערישע און זינלאזע נקמה
געפילן קעגן פרעזידענט אבאמא ,ווי אויך גייט
ער סיסטעמאטיש אן מיט'ן ציל פון אונטערצינדן
דעם גאנצן מיטל מזרח צוליב זייערע נידריגע
פאליטישע אינטערעסן.

נתניהו האט נישט קיין שום
אלטערנאטיוון פלאן – בלויז
מלחמה

לחרפתינו ולבושתינו באקומט ער שטיצע און
חיזוק אויך פון ארטאדאקסישע פאליטיקאנטן און
ארגאניזאציעס ,וואס ברענגט נאך פיל שטארקער
און וויכטיגער ארויס דעם פליכט פון ערליכע אידן
אויסצורופן פאר די גאנצע וועלט דעם קול ה'
בכח ,דעם אמת'ן דעת תורה און אידישער צוגאנג
צו די אלע סארט ענינים ,און קלארשטעלן פאר
יעדן וואס איז גרייט צו הערן אז תורה-טרייע
אידן שטיצן נישט די שרעקליכע התגרות באומות
פעולות.
אנשטאט עס זאל זיין ווי שטענדיג אז די
צדדים איבער דעם איראן דיעל ,צי עס איז
יא גוט  -אדער נישט גוט ,זאל זיין אינערליכע
חילוקי דעות צווישן די צוויי פארטייען
רעפובליקאנער אקעגן דעמאקראטען ,געשניטען
לויט פארטייאישע אינטערעסן .האט דער
ראש הכופרים ביבי און די איזראעלי לאבי מיט
זייער ארטאדאקסישע מיטשלעפערס זיכער
געמאכט אז די סוטאציע זאל אננעמען א נייע
כאראקטער ,ס'איז א פערזענליכע קאמף צווישן
ביבי קעגן פרעזידענט אבאמא ,איזראעל קעגן
די פאראייניגטע שטאטען ,און אידן אקעגן א
גרויס חלק אמעריקאנער.
די תוצאה פון דעם איז פארשטענדליך
אז מען האט אויסגעלייגט דעם איד אויף דער
באשולדיגונג באנק ,וויאזוי עס וועט זיך נאר
אויסשטעלן זאלן די גויים קענען צייגען מיט
די פינגער אז אלעס וואס מיר ליידען איז צוליב
דעם דזשיד"א .אפגעזען פון דעם אז אזא רעש
און געפערליכע פרעשור וואס די ציונים דרייען
אצינד אן מיט אלע ערליי מיטלען טוט בלויז
ווידער באשטעטיגען פאר די גויי הארץ דעם אלטן

באמת ,בעפאר מ'גייט אפילו אריין אין די
אידישע זייט און דעת תורה איבער'ן צוגאנג צו
דעם גאנצן ענין ,מוז מען אויך באטראכטן די
טעמע אפי' בלויז פון די גשמיות'דיגע פאליטישע
זייט ,ווי ווייט נתניהו איז גרייט צו באגראבן אלע
לאנג-טערמיניגע אינטערעסן פאר זיין פאליטישע
עגא ,ווי ווייט זיין רייץ צו טשעפען אבאמא
פירט אים אונטערצומינעווען די אזוי-אויך-
אנגעשטרענגטע באציאונגען מיט די איינציגע
גרויסמאכט וואס שטיצט נאך דאס קליין לענדל
וועלכע איז ארומגערינגלט מיט הונדערטער
מיליאנען בלוט-שונאים.
צוערשט ,די טרוקענע פאקטן.
שוין יארן לאנג וואס נתניהו פירט א
קאמף מיט אבאמא אויף טריט און שריט פונעם
אפמאך וואס דער פרעזידענט האט געזוכט
דורכצופירן מיט איראן .וואס אימער אבאמא
האט נאר פארגעשלאגן האט נתניהו אפגעווארפן.
ווען אבאמא האט גערעדט פון פארשטייפן די
סאנקציעס ,האט ביבי געטענה'ט אז ס'וועט
גארנישט העלפן נאר מ'מוז באמבארדירן; ווען
מ'האט זיך אראפגעזעצט פארהאנדלען מיט
איראן האט ביבי געשריגן אז מ'טאר בכלל נישט
זיצן מיט זיי ווייל זיי שטיצן טעראר; ווען מ'האט
דורכגעפירט דעם צייטווייליגן אפמאך בערך א
יאר צוריק האט ער געשריגן אז איראן וועט עס
נישט איינהאלטן; ווען דער אפמאך האט זיך
אנגעהויבן פארעמען האט ער יעדע שטיק צייט
ארויסגערוקט נאך און נאך פארלאנגען וואס מוזן
אלס ווערן אריינגעברענגט אינעם אפמאך; אא"וו.
דורכאויס די גאנצע צייט האט נתניהו קיין איין
איינציג מאל נישט ארויסגעלייגט קיין אפעקטיוון
אלטערנאטיוו .ער האט כסדר פארגעשטעלט
זיינע 'פארלאנגען' ביי אזא אפמאך ,וואס טייל פון
זיי זענען פראסט און פשוט אומרעאליסטיש.
יעדעס מאל ווען מ'האט אים געפרעגט

וואס איז די עצה אויב איראן האלט נישט ביים
קאפיטולירן ,איז דער איינציגער אלטערנאטיוו
זיינער שטענדיג געווען א באהאלטענער אדער
אפענער רמז איבער די "מיליטערישע אפציע",
ד.ה .אז מ'זאל פשוט באמבארדירן די איראנער
נוקלעארע איינריכטונגען .ער האט מער ווי
איינמאל זאגאר געסטראשעט אז אויב אמעריקע
וועט נישט מיטשטיין מיט זיינע פלענער ,וועט
די מדינה אליין אטאקירן איראן – טראץ וואס אין
די מיליטערישע קרייזן איז יעדער איינשטימיג
אז מדנ"י האט נישט די מעגליכקייט צו אטאקירן
און גיין אין מלחמה מיט איראן אן אמעריקע'ס
טעכנאלאגישע ,מיליטערישע ,און פינאנציעלע
הילף.
דער מציאות איז אבער אז רוב עקספערטן
וועלכע זענען באקאנט מיט'ן מצב זענען
איבערצייגט אז אן אטאקע קעגן איראן וועט
אפשר אפשטופן איראן'ס נוקלעארן פראגראם
מיט עטליכע יאר ,אבער ס'וועט האבן דוקא א
פארקערטן פסיכאלאגישן אפעקט ,צו פאראייניגן
אלע איראנער קעגן דעם 'שטן'' ,גרויסער'
(אמעריקע) ווי 'קליינער' (די מדינה) ,און עווענטועל
וועט איראן איבערבויען די איינריכטונגען אונטער
דער ערד אויף א וועג וואס מ'וועט זיי מער נישט
קענען באמבארדירן ,און דארט וועלן זיי במילא
דערגרייכן נוקלעארע וואפן.
אינצווישן קען חלילה איראן נקמה נעמען
מיט אלע אירע כוחות .זי וועט שיסן אירע גאנץ-
סאפיסטיקירטע "שאהאב" מיסילס אויף ארץ
ישראל און אויף אמעריקאנער צילן אינעם מיטל
מזרח; זי וועט אקטיוויזירן איר 'לאנגע האנט',
די חיזבאללא אין דרום לבנון ,וואס די אראבישע
טעראריסטן האבן דארט העכער 100,000
מיסילס און ראקעטן אנגעצילט קעגן די ציווילע
געגנטער אין ארץ ישראל רח"ל ,מיט טראגישע
קאנסעקווענצן.
לויט געהיימע קוועלער איז די חיזבאללא
היינט אזוי סאפיסטיקירט ,אז זי פארמאגט מעגליך
מיסילס און דראונס געפירט דורך א זשי-פי-עס
וועלכע קענען אטאקירן גאר פונקטליך קריטישע
סטראטעגישע ערטער אינערהאלב די מדינה ,ווי
צב"ש גרויסע גאז סטאנציעס ,די עלעקטריציטעט
איינריכטונגען ,אד"ג ,צילן וועלכע וועלן ערנסט
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פאקטן
ַ
שעדיגן די מדינה'ס אינפראסטרוקטור מיט ווער
ווייסט וויפיל אידישע קרבנות ה"י.
מאמענטאל איז די חיזבאללא טיף
פארוויקלט צו קעמפן פאר אסאד אין סיריע ,אבער
אויב מדנ"י אטאקירט איראן וועט די חיזבאללא
בלי ספק אויסדרייען זייערע וואפן און קעמפער צו
אטאקירן די מדינה ,מיט קאנסעקווענצן וועלכע
קענען זיין גאר שוידערליך ח"ו ,און דערצו בכלל
נישט דערגרייכן דעם ציל פון אפשטעלן איראן'ס
נוקלעארן פראגראם.
אויסערדעם ,שטעלן זיך די ציונים ווידער
ארויס פאר די וועלט אז איר איין איינציגער ציל
איז מלחמה אינעם מיטל מזרח .טראץ וואס זי
ווייסט זייער גוט אז אן אמעריקאנער אדער
איזראעלי אטאקע קעגן איראן וועט אונטערצינדן
דעם גאנצן מיטל מזרח נאך פיל שטארקער ווי
די פייערלעך וועלכע ברענען יעצט דארט ווייל -
איראן פון  2015איז בכלל נישט איראק פון 1981
– אעפ"כ וויל די מדינה נאך אלץ נישט פרובירן אויף
קיין שום וועג צו פרובירן פארהאנדלען ,בלויז איין
שפראך קען זי :מלחמה ,קרבות יחפצו.
מאיר דגן ,דער געוועזענער לאנגיאריגער
פירער פון "מוסד" ,האט געווארנט נאך מיט
עטליכע יאר צוריק אז "אן אטאקע באדייט א
מלחמה אין דעם ראיאן ,און דאס וועט שענקען
פאר איראן די בעסטע מעגליכע סיבה צו פארזעצן
מיט איר נוקלעארן פראגראם" .נאך שטארקער
האט דערקלערט גענעראל מייקעל העידען ,א
רעפובליקאנער וואס האט געפירט די ען-עס-
עי ביז  '05און דערנאך געדינט אלס סי-איי-עי
דירעקטאר אונטער דעם פריערדיגן פרעזידענט
בוש ( ,)43אז אן אטאקע "וועט גאראנטירן
דאס וואס מיר פרובירן צו פארמיידן :אן איראן
וואס וועט נישט שוינען גארנישט צו באווייזן
אויפצובויען א נוקלעארן פראגראם".
און ס'זאל נישט זיין קיין טעות .ווי מיר
האבן געזאגט פריער ,קיינער ווייסט נישט צי
דער אפמאך וועט פארמיידן א נוקלעארע איראן
רח"ל ,און ס'איז שטארק מעגליך אז מ'וועט דארפן
עווענטועל צוקומען צו אטאקירן איראן בלית
ברירה .נישט קיין צווייטער ווי דער אמעריקאנער
פארטיידיגונג'ס מיניסטער עשטאן קארטער
האט די וואך קלאר געזאגט אז די "מיליטערישע
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אפציע" קעגן איראן איז נאך בכלל נישט אראפ פון
טיש ,און קען גענוצט ווערן אין פאל ס'איז נישטא
קיין אנדערע ברירה.
אבער יעדער נארמאלער מענטש פארשטייט
אז מ'דארף קודם פרובירן מיט גוטן ,און א מלחמה
איז די לעצטע אפציע .אויך אויב וועט עס בלית
ברירה אנקומען צום סוף צו מלחמה ,וועט
עס זיין דורך אמעריקא מיט די גרויסע וועלט
מאכטען און פארשטענדעניש פון אלע וועלט
פירער'ס ,ווידעראום ביבי נתניהו פארשטייט
פונקט פארקערט .ווי עמיצער האט זיך אמאל
אויסגעדרוקט אויף אים" :ביבי האט נאכנישט
געזען קיין מלחמה וואס ער האט נישט געגליכן"...
אויב זוכט מען א ביישפיל וויאזוי מ'קען זיך
קעגנשטעלן צום אפמאך אויף א 'נארמאלן' אופן,
דארף מען נישט גיין ווייטער ווי סאודי אראביע.
די גאנצע וועלט ווייסט אז סאודי אראביע איז
אויסגעשפראכן קעגן דעם אפמאך – און זי האט
זיך אירע אייגענע סיבות ,זייענדיג יעצט טיף
פארוויקלט אין עטליכע 'פראקסי' מלחמות מיט
איראן אין איראק ,תימן ,סיריע ,לבנון ,און נאך .וואו
עס פלאקערט דער קאמף צווישן די סוניס און
שיאיטן – אבער מיט דעם אלעם האט מען נישט
געהערט קיינעם פון זייערע פירער ארויסטרעטן
אזוי שארף אין דער עפנטליכקייט קעגן דעם
אפמאך.
דאס ברענגט אונז צו די מסקנא אז די ציונים
זוכן דא עפעס אנדערש ווי בלויז שטערן דעם
דיעל .וואלט נתניהו אמת'דיג געזוכט פשוט די צו
עלענעמיען א נוקלארען איראן ,וואלטן ער און
זיינע שותפים אין עיפא"ק געארבעט שטילערהייט
אומערמידליך צו לאביאירן ביי די קאנגרעס
מיטגלידער קעגן דעם אפמאך .דאס ארויסגיין
מיט'ן גאנצן טעמפא און פאמפע צייגט קלאר אז
ס'מיינט עפעס טיפער ,דער יעצטיגער טומל דינט
פאליטישע אינטערעסן און ציוניסטישע צילן,
אפגעזען פון די שעדליכע קאנסעקווענצן.

קען נתניהו בכלל אונטערברענגען
דעם אפמאך?
נאך א גאר קריטישע נקודה.
באלד אין די מינוטן נאך וואס עס איז

געמאלדן געווארן דער היסטארישער אפמאך,
בעפאר סיי ווער האט אפילו געהאט צייט געהעריג
איבערצוקוקן אלע דעטאלן פונעם אפמאך ,האבן
די ציוני'סטישע אינטערעסן שוין אנגעהויבן צו
שיסן זייערע פיילן קעגן דעם אפמאך .אין די צייט
וואס פרעזידענט אבאמא האט טריאומפירט מיט
דעם אפמאך אז עס האט געמאכט די וועלט א מער
פארזיכערט פלאץ ,האט נתניהו דערקלערט פאר
די גלאבאלע מידיא אז עס איז "א היסטארישער
גרייז".
זינט דאן האבן די ציוני'סטישע אינטערעסן
זיך אנטשלאסן ארויסצוגיין אין א קאמף אז דער
אמעריקאנער קאנגרעס זאל אפווארפן דעם
אפמאך טראץ די דראאונג פון פרעזידענט אבאמא
אז ער וועט דאס וועטאאירן .די מאכטפולע
ציוני'סטישע "עיפא"ק" לאבי האט אין א
פרעצעדענטלאזן שריט פארשפראכן אויסצוגעבן
אזויפיל ווי ( $20,000,000צוואנציג מיליאן
דאלער!) צו באקעמפן דעם אפמאך .און לדאבונינו
מוז מען זאגן אז זייער פראפעגאנדע צאלט זיך
אויס און זיי קומען אן גאנץ ווייט .מיר האלטן מיט
א מצב אז וואס מען וויל אין כנסת ,שמועסט מען
אין די היימישע מקוואות ,איש בער לא ידע וכסיל
לא יבין את זאת ,די היימישע טומלער באגרייפן
ניטאמאל אז זיי זענען איינפאכע אגענטן וואס
פארשפרייטן ווייטער דעם ווילן און מעסעזש פון
די טומאה הכלליות.
אין די ראמען פון דעם קאמפיין איז פאררופן
אויף פארלאפענעם מיטוואך דברים א מאסיווע
ראלי אין מאנהעטן ,מיט די באטייליגונג פון
טויזנטער מענטשן ,אפילו אין די היימישע
בארא פארק און וויליאמסבורג אומגעגנט איז
ארומגעגאנגען טעלעפאן רופן בעטענדיג אז
מ'זאל זיך באטייליגען ביי דעם פראטעסט ,און
אין די זעלבע צייט וועלן אפגעראכטן ווערן נאך
ראליס אין אנדערע גרויסע אמעריקאנער שטעט,
מיט'ן ציל צו לייגן דרוק אויף די דעמאקראטן אז זיי
זאלן שטימען קעגן דעם אפמאך.
ס'איז נאר דא איין 'קליינער' פראבלעם
מיט די סטראטעגיע .אפי' אויב ס'וועט זיי
געלונגען אז די רעפובליקאנער-קאנטראלירטע
קאנגרעס און סענאט וועלן אפווארפן דעם
אפמאך ,האט פרעזידענט אבאמא פארשפראכן

פאקטן
ַ
עס צו וועטאאירן .אין דעם פאל וועלן זיי דארפן
צוזאמקראצן צוויי דריטל פון די קאנגרעסלייט און
סענאטארן צו אפווארפן דעם וועטא.
לויט אלע אנאליסטן וועט עס זיין א כמעט
אוממעגליכע זאך אז  13דעמאקראטישע
סענאטארן און צענדליגער דעמאקראטישע
קאנגרעסלייט זאלן שטימען קעגן זייער אייגענעם
פרעזידענט ,און דערצו אויף אזא היסטארישע
דערגרייכונג וואס אבאמא האט פארוואנדלט אלס
איינע פון די הויפט אויפטוען פון זיין קאריערע.
מ'הערט שוין מידיא באריכטן אז דאס ווייסע
הויז איז "אנגעצינדן" ( ,)on fireאון גרייט זיך
מיט'ן גאנצן אייפער צו באקעמפן די באמיאונגען
אין קאנגרעס ,ספעציעל ביי די דעמאקראטן ,צו
אונטערמינעווען דעם ביל.
אין אנדערע ווערטער ,די גאנצע ארבעט איז
ארויסגעווארפן צייט און געלט ,ווייל דער אפמאך
וועט במילא ווערן באשטעטיגט .דאס איינציגע
וואס מען קען עררייכן פון דעם טומל איז נאך א
פארציע אנטיסעמיטיזם און אויפברויז אקעגן
אמעריקאנער אידן.
נאכמער ,אפי' אויב מ'זאל אננעמען אז זיי
וועלן עווענטועל קענען באווייזן אפיר צו קראצן
אזויפיל דעמאקראטן וועלכע זאלן ארויסטרעטן
קעגן אבאמא ,און ס'וועט געלונגען פאר'ן קאנגרעס
אפצואווארפן דעם פרעזידענט'ס וועטא .וועט
דאך דאס חלילה פאראורזאכן אן אומגלויבליכע
חילול השם און פרעצעדענטלאזע התגרות
באומות ,אז די ציוני'סטישע-אידישע לאבי האט
באוויזן צו באוועגן דעם אמעריקאנער קאנגרעס
ארויסצוטרעטן קעגן די סאמע גאנצע וועלט ,מיט
נאכפאלגען וואס איז שווער זיך משער צו זיין.
די וועלט'ס לענדער ,פון כינע ביז רוסלאנד
ביז פראנקרייך ביז יאפאן ,אא"וו ,קענען זיך שוין
נישט דערווארטן צום טאג ווען די איראנער
סאנקציעס ווערן אראפגענומען .די וועלט'ס
גרעסטע פירמעס פון אלערליי נאציאנאליטעטן
שלאגן זיך שוין צווישן זיך ווער ס'וועט באקומען
א גרעסערע שטיקל פון די איראנער מוציא .און זיי
קענען קוים ווארטן אויפ'ן טאג וואס די סאנקציעס
הייבן אן אראפצוגיין.
פאקטיש האט טאקע די יו-ען זיכערהייטס
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קאונסיל שוין דורכגעפירט א פאראייניגטע
אפשטימונג דעם מאנטאג דברים צו באשטעטיגן
דעם אפמאך ,נישט זייענדיג אינטערעסירט צו
ווארטן אויפ'ן אמעריקאנער קאנגרעס וואס האט
 60טאג צייט צו באשטעטיגן אדער אפווארפן דעם
אפמאך .אויב זאל דער קאנגרעס יעצט אפווארפן
דעם אפמאך – דערצו אויב ס'וועט קומען אונטער'ן
איינדרוק אז ס'איז געקומען צוליב דרוק פון די
ציוני'סטישע-אידישע לאבי – וועט די וועלט
פראסט און פשוט אנפייפן אמעריקע ,און צוריק
אנהייבן זייערע האנדלונגען מיט איראן.
דאס באדייט אז די איינציגע וועלכע וועלן
בלייבן אויסגעשפילט און פארבלייבן באגרעניצט
נישט צו קענען פארהאנדלן מיט איראן וועט זיין
אמעריקע .אין דער צייט וואס די גאנצע וועלט
וועט האנדלן און וואנדלן מיט די איראנער אויל און
אנדערע פראדוקטן מיט פארדינסטן פון ביליאנען
וועט די פאראייניגטע שטאטן זיין געצווינגען צו
שטיין אין דער זייט און פארלירן ביזנעס צוליב דעם
דרוק פון ציוני'סטישע גרופעס אויפ'ן קאנגרעס.
עס איז נישט מעגליך פארצושטעלן וואס פארא
אויפברויז אזא מציאות קען חלילה ברענגען
אויף אידן .אויב וועט עס קומען צו דעם אז נאר
אמעריקע זאל בלייבן אינדערויסן פונעם בילד
קען דאס חלילה באטראכט ווערן ווי א ביאקאט
קעגן אמעריקע ומי יודע וויפיל אומגעהויערע
שנאת ישראל דאס וועט וועט ארויסרופן פונעם
אמעריקאנער גוי וואס פארלירט ביזנעס און
פינאנץ אדאנק אידן.
און אגב ,בלויז  2מאל פריער אין די געשיכטע
האט עיפא"ק אונטערגענומען א קאמפיין קעגן אן
אמטירנדן פרעזידענט .איינמאל אין די מיטעלע
'980ער יארן ווען זיי האבן באקעמפט די רעיגען
אדמיניסטראציע קעגן פארקויפן סאפיסטיקירטע
וואפן פאר סאודי אראביע – וואס ,אגב ,זיי האבן
דאן אויך געווארנט אז דאס באדראעט 'צו ברענגען
פארניכטונג' אויף ארץ ישראל ...און היינט זוכן זיי
צו נוצן סאודי אראביע שטיצע קעגן אמעריקע...
– און דאס צווייטע מאל אין  '991ווען פרעזידענט
בוש ( )41האט נישט געוואלט געבן פינאנציעלע
גאראנטיעס פאר די מדינה ביז ווען זי הערט אויף
בויען אין די שטחים .ביידע מאל האט עיפא"ק
פארלוירן ,און קיין איינס פון די ביידע איז ווייט
נישט געווען פון אזא קאליבער קאמף ווי יעצט.

אויב היסטאריע לערנט אונז עפעס איז עס
אז ווארשיינליך וועט אויך דער יעצטיגער עיפא"ק
קאמפיין דורכפאלן ,און ביבי וועט האבן איין
גרויסען פארדינסט אנצודרייען א גייסט פון שנאת
ישראל ,און נאכאמאל ארויפגעברענגט דעם איד
אויף די העדליינס אלס א קעמפער און מלחמה –
הונגעריגער ,א געווינס וואס ביי די ציונים איז דאס
יצא הפסדם בשכרם.
מ'דארף נישט מער ווי אנווייזן אז אפילו
טייל ציוני'סטיש-געשטימטע ארגאנען וועלכע
זענען אלעמאל עקסטרעם רעכט געשטימט
אין די ציוני'סטישע פאליטיק ,האט שוין אויך
ארונטערגעריסן נתניהו די וואך אז ער ציט שוין
איבער דאס שטריקל מיט זיין יעצטיגן קאמף
אין קאנגרעס קעגן אבאמא .אדער צו ציטירן אן
אויסדרוק פון א רעכטע – גענויגטע צייטונג אין
אן עדיטאריעל דעם דינסטאג" :צי וואס גיין מיט'ן
קאפ אין די וואנט אריין ווען ס'איז קלאר אז דער
וואנט גייט זיך נישט איינברעכן?".
דאס זאגן שוין אפילו די עקסטרעמיסטן און
רעכטע עלעמענטן אין איזראעל.

העברת פי ה' לא תצלח:
מ'דארף אויך נעמען אין באטראכט נאך א
שטארקן פונקט וואס צייגט קלאר וויאזוי דער
התקוממות בגלות און דער חוצפה'דיגען מהלך פון
פאכענען מיט עזות האט א פארקערטע רעאקציע,
און ברענגט פראבלעמען זאגאר פאר די מדינה
זעלבסט אויפ'ן לאנגן טערמין.
די וואס האבן הנאה געהאט אין די לעצטיגע
יארן פון דעם עוכר ישראל ביבי וויאזוי ער לאזט
זיך נישט ,ער פליקט אריין און האט נישט קיין
פראבלעם זיך מתחצף זיין קעגן די יו-ען  ,די ווייסע
הויז ,די קאנגרעס ,און פירט אויס מיט עזות די
אלט – באקאנטע ציוני'סטישע מענטאליטעט פון
דערלאנגען אחת ולתמיד זאלן זיך מתבונן זיין אז
דאס האט גאר צוריק געקלאפט ווי א בוים ראנג,
מיט נישט די בעסטע רעזולטאטן פאר איזראעל.
פרענק לונץ ,א בארימטער אמעריקאנער
פאליטישאן און פאולסטער ,עמיצער וועמען
מ'קען בכלל נישט פארדעכטיגן אין זיין
נעגאטיוו קעגן די מדינה ,האט נישט לאנג צוריק
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פאקטן
ַ
ארויסגעגעבן אן אנקעטע – וואס איז גענומען
געווארן נאך נתניהו'ס אויפטריט אין קאנגרעס
אבער איידער ס'איז פארעפנטליכט געווארן
דער היסטארישער אפמאך מיט איראן – וועלכע
צייגט קלאר אז איזראעל האט כמעט גענצליך
פארלוירן איר שטיצע צווישן די דעמאקראטן אין
די פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע.
אזויפיל ווי  76פראצענט! פון די דעמאקראטן
האלטן אז די מדינה פארמאגט צופיל איינפלוס
אויף אמעריקאנער פאליסיס; אויף די פראגע צי
זיי וועלן שטימען פאר לאקאלע פאליטישאנס
וועלכע שטיצן איזראעל האבן  75%פון די
רעפובליקאנער געענטפערט אז יא ,קעגן בלויז
 18%דעמאקראטן.
אין קורצן ,דער זינלאזער צעווילדעוועטער
שריט פון נתניהו וואס רעכנט אריין זיין ווילדער
באשלוס צו קומען אויפטרעטן אין קאנגרעס קעגן
פרעזידענט אבאמא און דעם אפמאך מיט איראן,
האט אפשר געהאלפן פאר ביבי אין די בחירות
הטמאות ,אבער האט צעמענטירט דעם שפאלט
צווישן די דעמאקראטישע פארטיי און די שטיצע
פון אמעריקאנער פאר די מדינה .א שפאלט וואס
ווערט כסדר ברייטער און טיפער.
די אלע רעדעס פון ביבי פארנט פון די יו-
ען און אין קאנגרעס ,זיינע אלע סטראשונקעס
און רויטע ליניעס ,איז טאקע געווען באגלייט
מיט רעטארישע פראזן ,שטרענגע פאכערייען
מיט די האנט ,און הויכשטאפלערישע גאות'דיגע
לאזונגען ,אבער אצינד שטייען מיר פאר א מציאות
אז אמעריקע איז שארף צעטיילט איבער די מיטל
מזרח טעמע ,און דער פארטיי אין שפיץ פונעם
פרעזידענט איז צעריסן מיט איזראעל אויף א
פארנעם ווי קיינמאל בעפאר.
ווידערמאל ווערט נתברר דעם דורכפאל
פון טון פעולות בזרוע בשר נגד גזירת הגלות ,די
ציונים האבן טראץ זייער יארן – לאנגע קאמפיין
קעגן אמעריקע און קעגן יעדן דיעל מיט איראן
נישט בלויז עס נישט געקענט מונע זיין ,נאר
זייער התגרות האט גאר געברענגט אז די דיעל
איז געווארן א היפש פארטייאישע טעמע צווישן
רעפובליקאנער און דעמאקראטן און זיי האבן
אדאנק דעם כמעט גענצליך פארלוירן זייער
איינפלוס ביי אזא גרויסע טייל פון אמעריקע ,די
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און
קלארשטעלונגן

פראגן און ענטפערס ארום דער בלבול און טשטוש הגבולים

דעמאקראטישע פארטיי.
פאר די וועלכע ווילן זיך איינרעדן אז
ס'איז נישט קיין פראבלעם פאר די מדינה ,און זי
וועט זיך קענען באגיין מיט שטיצע בלויז ביי די
רעפובליקאנער ,דארף נעמען אין באטראכט 2
זייער וויכטיגע פונקטן:
1.1לויט וויאזוי זאכן פארן יעצט האבן די
רעפובליקאנער שוואכע שאנסן איבערצונעמען
דאס ווייסע הויז ,און בכלל רוקט זיך דער
'טראנד' אין אמעריקע אלס מער און מער
לטובת די מינאריטעטן ,וואס וועט פארשווערן
פאר די רעפובליקאנער אנצוקומען אינעם
ווייסן הויז – אויסער אויב זיי וועלן גענצליך
טוישן זייער פארטיי פלאטפארמע;
2.2היסטאריע ווייזט אז ווען ס'קומט צו די סארט
זאכן וועלן די ליבעראלע שיטות עווענטועל
באווייזן איינצונעמען דעם אלגעמיינעם
דעת הקהל אין די אמעריקאנער גאס .מ'האט
געהאט דערפון אומצאליגע ביישפילן ,ווי
סיוויל רייטס; רעגירונג'ס הילף פראגראמען;
ענווייראמענטאלע אישוס; פארשידענע
אוממאראלישע געזעצן; און נאך און נאך .ס'איז
בלי שום ספק אז אויב די מדינה פארלירט
איר שטיצע ביי די דעמאקראטן ,וועט זיך
עס עווענטועל אויך אריבערכאפן צו די
רעפובליקאנער.
אלה עשית והחרשתי ,ווען דאס וואלט בלויז
עפעקטירט די אנגעשטרענגטע באציאונגען
צווישן אמעריקע מיט איזראעל וואלט עס בסך
הכל געווען זיין אייגענע פארלוסט ,אבער דער
רשע מאכט זיכער און טוט אלע מעגליכקייטן אז
אויב ער וועט נישט זיין דער קאפיטאן פונעם שיף,
וועט ער דאס איינזינקען מיט אלע אירע אידישע
פאסאזשירען ר"ל .און דאס איז דער פחד וואס
אזעלכע שריט ברענגען ביי יעדן בר דעת וואס
פאלגט נאך די אנטוויקלונגען.

איראן שטיצט טעראר!
ווי ערווענט האבן ביבי און זיינע שטיצער
אין די לעצטע שטיק צייט אויפגעברענגט א
טענה ,היתכן מ'גייט פארהאנדלען און מאכן אן
אפמאך מיט א לאנד וואס שטיצט טעראר אינעם

מיטל מזרח ,און אז מ'גייט 'שענקען' פאר איראן
הונדערטער ביליאנען וואס זי וועט נוצן ווייטער
צו פארשפרייטן טעראר אינעם מיטל מזרח.
שפעטער האט ער גאר אנגעהויבן צוצולייגן
דעם פארלאנג אז דאס מוז זיין א תנאי אין די
פארהאנדלונגען אז איראן מוז אנערקענען די
מדינה און זיך אונטערנעמען אז זיי גייען מער
נישט שטיצן קיין שום טעראר גרופעס אין גאנצן
מיטל מזרח .א זאך וואס איז העכסט אבסורדאל
נעמענדיג אין באטראכט אז דאס איז בכלל נישט
די טעמע אויף וואס מען איז דן ,און אפגערעדט
פון דעם פאקט אז איראן איז ווייט נישט די
איינציגע וואס שטיצט טעראר ,אזעלכע לענדער
ווי טערקיי ,קאטאר ,און סאודי אראביע שטיצן
פונקט אזוי העפטיג טעראר און קיינער קלערט
נישט אז אמעריקע דארף יעצט ארויפשטעלן אויף
זיי שווערע סאנקציעס.
אין אלגעמיין איז די טענה לעכערליך ביז
גאר .אודאי איז א געוואלדיגער פראבלעם דער
מציאות אז איראן שטיצט טעראריזם –אבער איראן
האט געשטיצט טעראר שוין פאר נאנט צו 40
יאר ,און די וועלט האט נישט ארויפגעלייגט אויף
איר קיין סאנקציעס .פרעזידענט אבאמא און די
איבריגע וועלט פירער האבן קלארגעמאכט באלד
פון אנהויב אז דא רעדט מען יעצט אויסשליסליך
פון איין איינציגע זאך :פארמיידן איראן פון גרייכן
נוקלעארע וואפן ,היל"ת.
צו פארבינדן די נוקלעארע פארהאנדלונגען
מיט איראן'ס פראבלעמען וועגן טעראר און
דעמאקראטיע אד"ג ,איז א גאר דורכזיכטיגער
שפיל וואס איבערצייגט ווידער אז דער ציל
פון די קריטיקירער איז נישט ,ווי נתני' חזר'ט
כסדר ,צו באקומען א "בעסערן אפמאך" ,נאר
פשוט צו פרובירן דערשטיקן איראן ביז ווען זי
בייגט זיך גענצליך אונטער די מערב וועלט –
עפעס וואס יעדער רעכטדענקענדער מענטש
פארשטייט אליין אז דאס וואלט קיינמאל
נישט פאסירט.
ס'וועט זיין גענוג אנצוצייגן אויף דעם
ארטיקל פון יוחנן דאנן אין די ענגלישע המודיע
(מיטוואך מטו"מ July 15 ,למספרם) וואו ער
איז קלאר מודה אז אויב דער אפמאך העלפט
פארמיידן פון איראן צו קריגן נוקלעארע וואפן,

פאקטן
ַ
וועט ער צושטעלן פאר פרעזידענט אבאמא א
"פאראדע פון העלדן" ,אפילו אויב איראן זעצט
פאר צו שטיצן די טעראריסטישע אקטיוויטעטן
אין אראבישע לענדער ,און אז דער פרעזידענט
וועט זיך האבן פארדינט זיין נאבעל פרייז.
בכלל איז אומפארשטענדליך לויט די "שיטה"
פון ביבי אז מ'קען נישט געטרויען איראן מיט די
נוקלעארע אפמאך אויך ווען די אינספעקטארן
וועלן זיך דרייען אונטער די פוס ,טאָ וואס איז
די אויפטוה פון א קבלה בדברים של בעל פה אז
איראן וועט זיך אונטערנעמען אז זיי גייען מער
נישט שטיצן קיין שום טעראר גרופעס .אתמהה!
אין אלגעמיין איז א חוכא וטלולא דער טומל
איבער איראן'ס "אנטיסעמיטיזם" ווען אין אזא
לאנד ווי סאודי אראביע ,וואס ביבי טרומפייטערט
מיט זייער פריינטשאפט ,טאר נישט זיין קיין
ביהמ"ד און קיין שום אידישע צענטער צוליב האס
קעגן אידן ,און לאידך גיסא אונטער די פליגלען
פון איראן ווערן באשיצט א שיינע אידישע
געמיינדע וואס לעבט פארהאלטנסמעסיג רואיג
אין באטראכט צו אנדערע אראבישע לענדער ,די
אידישע קהלה פירט זיך בשלום ובשלוה און האט
א רעכט צו פראקטיצירן אידישקייט מיט גרויסע
בתי מדרשים.

אייניגע קורצע סך – הכל פונקטן:
•נאך קיינמאל נישט געווען אזא מציאות אז
די חוצפה'דיגע ציוניסטן דערקלערן א קאמף
קעגן די גאנצע וועלט .ס'איז ממש אומגלויבליך
וויאזוי עס ווערט אראפגעמאלן אין די מידיא
אלס 'קאמף' צווישן זעקס וועלט גרויסמאכטן
און איזראעלי פרעמיער מיניסטער .אזא
התגרות באומות האט נאכנישט פאסירט אין
היסטאריע!
•אויסער אלארמירן יאר איין יאר אויס אז
מ'דארף גיין אין מלחמה מיט איראן ,האט
נתניהו נאך קיינמאל נישט ארויסגעשטעלט
קיין עכטע אלטערנאטיווע – אזוינס וואס זאל
האבן די מינדסטע שאנסן אז איראן זאל עס
אננעמען.

און
קלארשטעלונגן
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איראנער נוקלעארע פראדוקציע מיט עטליכע
יארן .און אלץ אזוי איז דאך אלץ מער ראטזאם
צו פרובירן מיט פארהאנדלונגען.
•אויב וואלט נתניהו געזוכט לטובת הענין,
ווי ער פראקלאמירט ,וואלט ער געארבעט
שטילערהייט אונטער'ן טיש צו לאביאירן
קאנגרעס – .אדרבא ,דער פאקט אז ס'איז
געווארן א קאמף צווישן אבאמא און
נתניהו האט כמעט פארזיגלט אז קיין שום
דעמאקראט זאל נישט קענען אפן שטיצן
נתניהו קעגן זיין אייגענעם פרעזידענט.
•ס'איז כמעט הונדערט פראצענט אז די
באמיאונגען אין קאנגרעס און סענאט
גייען דורכפאלן ,וויבאלד אבאמא וועט עס
וועטאאירן ,און יעדן טאג וואס דער קאמף גיין
אן ,מיט ראליס ,פראקלאמאציעס ,אד"ג ,טוט
גארנישט אויף אויסער שטארקן שנאת ישראל
איבער דער גארער וועלט.
•דער פאקט אז ס'איז אפילו דא א שוואכע
מעגליכקייט אז עיפא"ק זאל קענען באזיגן
פרעזידענט אבאמא אין קאנגרעס ,פלאקערט
אויסטערליש אויף די וועלט'ס אפענע און
באהאלטענע אנטיסעמיטן אז 'אידן פירן די
וועלט'.

ישראל אויף וואס ער ארבעט אומערמידליך
צו עררייכן.
•לחרפתינו ולבושתינו האבן ארטאדאקסישע
ארגאניזאציעס זיך ארויסגעשטעלט אין
שטיצע פון נתניהו קעגן דעם פרעזידענט און
דעם אפמאך ,אריינגערעכנט א שאקירנדע
פרעס רעליעס פון די אגודת ישראל אין
אמעריקע ,און נאכדערצו אין אזא האקעלע
צייט אין די טעג פון חורבן ביהמ"ק ,וואס איז
געווען צום פארדאנקען דאס וואס די בריונים
האבן נישט געפאלגט ריב"ז און די חכמים ,און
זיי האבן זיך גערייצט מיט די רומיים!
•עס ליגט א פליכט אויף יעדן תורה-טרייען
איד באשר הוא ארויסצוקומען אין דער
עפנטליכקייט און פארשפרייטן דעם דעת
תורה האמיתית ,אז די אלע רעדן נישט אין
אונזער נאמען ,און אז אידישע קינדער זענען
נישט קיין מלחמה צינדער ,מיר זענען נישט
גרייט צו פארגיסן קיין איין טראפן בלוט פאר
די טמא'נע מדינה ,און די ציונים זענען נישט די
פארטרעטער פון כלל
ישראל.

•נתניהו'ס מלחמה מיט
אבאמא האט געשאפן
א טיפן ריס צווישן
דעמאקראטן
די
און די מדינה ,וואס
וועט האבן לאנג
טערמיניגע נאכווייען
פאר די מדינה –
אבער אלעס איז כדאי
דל
דעם
פאר
גאה פאר די אזוי
געוואונטשענע
ש נ א ת

•עס איז הכל מודים אז אויך א מיליטערישע
אפציע וועט בסך הכל בלויז אפשטופן די
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 - .2דער טומל מיט א חרדי'שע טראגע
דורך די ציוני'סטישע אגיטירער
חרדי'שע ניו יארק שפילט
דעצידירנדע ראלע אין התגרות
באומות:
ווען דער גאנצער טומל וואלט זיך געענדיגט
מיט אן אויפברויז אויף איזראעלישע רעגירונג
וואלט עס אודאי נישט געווען צופיל אונזער עסק.
דער גרויסער פראבלעם איז אבער אז די גאנצע
סומעטאכע רופט זיך אפ אויף דאס אמעריקאנער
אידנטום ,און טאקע הויפטזעכליך אויף
ארטאדאקסישע אמעריקאנער

די רייצערישע
פאמפלעטן וואס ווערן
פארשפרייט אין נאמען פון
אסעמסלימאן 'דוב הייקינד'

אידן ,אוי לאותה בושה.
א וויכטיגער פונקט אין דעם הינזיכט איז
דער פאקט אז אפילו צווישן די אלגעמיינע
אמעריקאנער אידן פארלירט די מדינה כסדר
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אלס מער און מער שטיצע .אויב ביז היינט האבן
די ליבעראלע אמעריקאנער 'אידן' אויסצוזעצן
פארשידענע טענות קעגן די מדינה ,ווי די
התנחלויות אין די שטחים אד"ג ,קומט יעצט דער
פאקט אז די מדינה צווינגט זיי אויסצוקלויבן צווישן
זייער טריישאפט פאר די ציוני'סטישע מדינה
און טריישאפט פאר 'זייער' דעמאקראטישער
פרעזידענט .און פילע פון זיי בעפארצוגן דעם
פרעזידענט אבאמא איבער נתניהו.
מ'האט עס געקענט טאקע זען די וואך ,ווען
עיפא"ק האט געמאלדן איר פרעצעדענטלאזן
טייערן קאמפיין קעגן דעם אפמאך ,האט
די ליבעראלע "זשעי סטריט" געמאלדן א
קעגן קאמפיין ,אז זי וועט אויך אויסגעבן
מיליאנען דאלארן דוקא אויפצוטרייבן
שטיצע ביי די דעמאקראטן פאר'ן אפמאך.
זי האט זיך זאגאר געגרויסט אז זיי וועלן
גיין מיט'ן זעלבן קראפט ווי עיפא"ק
אויפצוטרייבן שטיצע פאר'ן פרעזידענט
און דעם אפמאך.
דער ווייטאג איז אבער אז
אין אזא זמן ווען דער ליבעראלער
איד שאקלט זיך אפ פון די
אומ'אחריות'דיגע התגרות ,הערט
זיך די העכסטע טומלערייען פון
ארטאדאקסישע געגנטער און פרומע
אידישע אקטעוויסטן.
אומצאליגע רעליגיעזע גרופעס האבן זיך
געלאזט הערן מיט שארפע ווערטער קעגן די
אבאמא אדמיניסטראציע און דעם נארוואס
געשאפענעם דיעל .באזונדער האבן זעלבסט
– געקרוינטע ארטאדאקסישע ווארטזאגער
אונטערגענומען א הילכיגן העץ – קאמפיין צו
באאיינפלוסן סענאטארן זאלן שטימען קעגן דעם

אפמאך און דערמיט דערלאנגען א פראסק צו די
באמיאונגען פונעם פרעזידענט.
נאך ארגער איז אז די גרעסטע חרדי'שע
פאפולאציע אין אמעריקע ,דער ניו יארק'ער
אידנטום ,איז שלא ביודעים אריינגעשלעפט
געווארן אין דעם גאנצן געמויזעכטס וואס רופט
זיך ליידער שלעכט אפ אויף דער אמעריקאנער
גאס.
דאס איז צוליב דעם וואס דער סענעטאר
טשאוק שומער פון ניו יארק ,ווערט געזען ווי א
צענטראלע פיגור ביי די קומענדיגע אפשטימונג
אין קאנגרעס וואס וועט באהאנדלן דעם דיעל.
זייענדיג דער דריט מאכטפולסטער דעמאקראט
און ווארשיינליכער צוקונפטיגער סענאט פירער
איז זיין שטימע ערווארטעט צו שטעלן דעם טאן
פאר די דעמאקראטן אין וואשינגטאן וועלעכע
זענען אומצופרידן מיטן ביל ,אויב וועט ער
ארויסקומען קעגן דעם דיעל וועט דאס געבן
דעם גרינעם ליכט אויך פאר זיי צו שטימען קעגן
דעם ביל .א זאך וואס קען ענדגילטיג דעצידירן
דעם פארמעסט און ברענגען א מאריאטאט וואס
אבאמא זאל נישט קענען וועטארירן.
אלע אויגן און אויערן איבער'ן פאליטישן
ספעקטורם אין וואשינגטאן זענען דעריבער
געוואנדן אין ריכטונג פון דעם ניו יארק'ער
סענאטאר און מען ווארט צו זען וויאזוי ער וועט
באשליסן .שומער זעלבסט איז א דעמאקראט
וואס וואלט נאטורליך זיך געשטעלט צו די זייט
פונעם פרעזידענט ,אבער ער קומט אונטער
שטייגענדע דריק פון ציוני'סטישע אינטערעסן אין
ניו יארק ער זאל זיך דאסמאל ברעכן און שטומען
לטובת די ציונים.
דאס ברענגט אונז צו אן אומגעווינטשענע
רעזולטאט אז די אידישע ניו יארק איז ווידער אין
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צענטער פונעם שטורעם ,און ווידער איז עס די
אחריות'לאזע "אידישע" גרופעס און פארשוינען
וועלכע האבן אונטערגענומען א העפטיגן קאמפיין
צו צווינגען שומער ,אז ער זאל זיך ארויסשטעלן
קעגן דעם ביל.
די אמעריקאנער פרעסע האלט מיט וויאזוי
אין די לעצטע טעג איז געלאזט געווארן א ריזיגע
אגיטאציע צווישן ניו יארקער אידן ,צו לייגן
פרעשור אויף שומער דורך טעלעפאן קאלס און
אלע ערליי קאמיוניקאציע מיטלען ,ער זאל זיך
ברעכן צו די ציוני'סטישע פארלאנגען אין זעכציג
טעג פון יעצט ,ווען עס וועט ארויפגעברענגט
ווערן צום קאנגרעס.
די עקסטרעמע עלעמענטן לאזן זיך קאסטן
ריזיגע געלטער פאר טייערע רעקלאמעס וועלכע
רופן צו ניו יארקער אידן מען זאל זיך פארבינדן
מיט שומער און שתדל'ן קעגן דעם ביל ,אזעלכע
פארשוינען ווי דער חרדי'שער אסעמבלימאן דוב
הייקינד וכת מרעיו ווערן געזען אויף פילצאליגע
"בענערס" וואס לויפט אויף פראמינענטע נייעס
זייטלעך און ווערט געזען דורך מיליאנען .דאס
אלעס ווערט פראקטיצירט דורך ארטאדאקסישע
אידן ,פאר ארטאדאקסישע אידן ,אין ארטאקסישע
געגנטער ,און דער חילול ה' איז איום ונורא.
לחרפתינו ולבשתינו איז דעם מיטוואך
אפגעהאלטן געווארן א ריזיגע ראלי אין טיימס
סקווער מאנהעטן אראנזשירט דורך ציוניסטישע
גרופעס מיט'ן הויפט ציל צו לייגן דריק אויף
שומער ,אויף די בילדער זענען ליידער אויך
געזען געווארן חרדי'שע אידן מיט בערד וועלכע
האבן זיך משתתף געווען ביי דעם צאמקום ווי
עס זענען געהאלטן געווארן אזעלכע סארט
טאוולען ווי "אבאמא – דינשאנד איז נאוטס; מיר
גלייכן איזראעל" און ענליכע התגרות'דיגע שילדן
להבאישנו ביושבי הארץ.
תורה הק' חוגרת שק ועומדת לפני הקב"ה
ואומרת לפניו ,רבש"ע עשאוני בניך ככנור .דער
בזיון התורה איז אזוי גרויס ווען די אמעריקאנער
גאס איבערצייגט זיך אז די פאן טרעגער פונעם
ראדיקאלן ציונות זענען גאר אידן שומרי תורה
ומצות .אלע ווילדע און שפארבערישע מיינונגען
ווערן אויטאמאטיש צוגעקלעבט צו די תורה
הק' און צו יעדן איד מיט בארד און פאות .די ניו
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יארק'ער אידישע אקטעוויסטן פארשווארצן דאס
פנים פון יהדות החרדית וואס קען חלילה ברענגען
א חמה וקצף ה' ירחם.

די מטרה איז געווען און געבליבן
"לא ויתרנו על החלום הציוני":
דאס גופא איז טאקע דער ציל פון די רשעים,
ווי ערווענט איז דער גאנצער שטורעם דורך די
ציונים בכלל נישט עפעקטיוו צו שטערן דעם
דיעל ,די ציוני'סטישע פירער ווייסן אז זיי האבן
שוואכע שאנסן אויסצופירן אין דעם קאמף מיט
די גאנצע וועלט .זייער מטרה איז אבער עפעס
אנדערש ,דער צענטראלער מיסיע זייערע איז
יעצט אריינצושלעפן דעם גאנצן כלל ישראל אין
דעם שיף וואו זיי זענען די קאפיטאן ,און שלאגן
קאפיטאל אויף שנאת ישראל אלוועלטליך,
איינאמאל און נאכאמאל ווילן זיי אז אידן אין
אמעריקע און אין אנדערע לענדער זאל געבן זייער
בלוט רח"ל פאר זייערע זינלאזע אגענדעס.
די מחשבות ערומים איז קלאר בלי שום
ספק לקעקע ביצתן של ישראל בארצות הגולה.
מיר האבן דאס געזען דעם פארלאפענעם ווינטער
ווען ביבי האט מיט אלע מיטלען פרובירט צו
אויפטרייבן בייז בלוט קעגן אידן אין פראנקרייך,
דענמארק ,בעלגיע ,און איבער גאנץ אייראפע,
אצינד איז די רייע געקומען אויף אמעריקע וואו
אזא וואנזיניגע קאמפיין קען פירן צו די איינציגע
מטרה פון אנשמירן דעם כלל ישראל מיט א
רייצערישע און מיליטאנטישע אימעזש.
אט די מטמניות פון די רשעים איז געקומען
צום אויסדריק אין א רעדע וואס דער ראש
הכופרים האט געגעבן מיט בלויז אייניגע מאנאטן
צוריק ,איידער די בחירות הטמאות אין ארה"ק.
ביבי האט זיך באצויגן צו די געשעענישן אין
אייראפע און ארומגערעדט איבער זיינע פלענער
צו אראנזשירן אן "עליה המונית" אז אידן פון
אלע לענדער זאלן מאסנווייז אימעגרירן קיין
ארץ ישראל .צווישן אנדערע האט דער שלאנג
זייער דייטליך באטאנט" :אמרנו ליהודי צרפת
שאנחנו רוצים בהם כאן .לא וויתרנו על החלום
הציוני ,להביא את עם ישראל בארץ ישראל ,כפי
שהמורשת שלנו קורא לנו לעשות ,זה חלק יסודי
מאותה מורשת" .ביבי זאגט אז ער האט נאכנישט

אויפגעגעבן אויף דעם ציוניסטישן חלום צו ארויף
ברענגען אלע אידן קיין ארץ ישראל ,דאס איז א
"חלק יסודי" אין די ציוניסטישע טראדיציע און ער
ארבעט שווער דאס צו ערמעגליכן.
אין דעם באקאנטן בריוו וואס הגאון רבי חיים
מבריסק זצ"ל שרייבט אינעם ערשטן ספר קעגן
ציונות ,אור לישרים ,דערמאנט ער בתוך הדברים
זיין וואונדער אז אויך נאכדעם וואס עס איז שוין
פארעפענטליכט געווארן די גענויע בייזוויליגע
פלענער פון די ציונים זענען נאך אלס פארהאן
וואוילע אידן וואס פארזיכערן זיך אין זיי" .ולא
יאומן כי יסופר כי אחרי התגלות זדון לבם מפי
עצמם ,עוד ימצאו מהישרים בלבותם שיתחברו
להם ,אשר זה מביא תמהון גדול על כל קהל הגולה
כי יתנו להם מקום לשמור ענינם ,ואיך ימצאו בהם
גם משענה בעת שנודע כי זה חטאת הרבים".
שטייענדיג ביי דעם יעצטיגן לאגע איז די
דעמאלטיגע וואונדער פונעם בריסקער רב אסאך
מער שווער און הארב .נאכדעם וואס מען האט שוין
געהערט קלארע ווערטער פונעם ראש הכופרים
אז ער צילט צו עוקר זיין גליות ישראל ממקומם,
נאכדעם וואס מען האט שוין געזען וויאזוי די
ציונים האבן מקיים פסק געווען און אנגעזייט
פאניק לענגאויס אידישע קהלות אין אייראפע כדי
אידן זאלן פאקן פעק און אנטלויפן ,ווערט מען
נאך אלץ איבערגענומען ווען די זעלביגע רודפי
ישראל שפילן איבער דעם געפארפולן שפיל דא
אין אמעריקע .לו חכמה ישכילו זאת אז זה דרכם
כסל למו ציונות וואס האט זיך געהאדעוועט אויף
שנאת ישראל און אידיש בלוט האט געטראפן א
געלעגנהייט און נוצט אויס דעם איראן דיעל צו
ערוועקן אנטיסעמיטיזם און שנאה אויף אידן אין
אמעריקע חלילה.

קרבות יחפצון צו פארטרייבן אידן
פון גלות לענדער:
אין ספה"ק על הגאולה ועל התמורה סימן
מ"ו ,שרייבט רביה"ק מסאטמאר זי"ע דיבורים
קילורין לעינים איבער אזעלכע סארט מצבים
ווען די ציונים העצן אן דעם דעת הקהל נישט
צו פרובירן דרכי שלום .די הייליגע רייד שנאמרו
ברוה"ק זעט אויס ווי געשריבן גענוי פאר אונזער
היינטיגער מצב ולא נפל מכל דבריו ארצה ,וזל"ק:
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ַ
וכך עולה בידם להטעות את דעת הקהל
כאילו לא הי' שום מבוא ואופן אחר כי אם לצאת
למלחמה ,אבל שקר ענה פיהם ,כי היו מחוייבים
לנסות כל האופנים והדרכים למנוע מבוא בדמים.
וככה עושים שאר אומות העולם אף שיש להם
מריבות וסכסוכים עם הממלכות שכניהם מכל
מקום אין נחפזים כ"כ לצאת למלחמה .לא כן אלו
המופקרים אשר קרבות יחפצו ותאות נצחונם
ושלטונם מעבירה אותם על דעתם ,והם מפקירים
דמם של ישראל .והם עצמם הודו ולא בושו במכתבי
העתים שלהם שכתוצאה מאותה המלחמה הורע
הרבה מצב אחינו בני ישראל בארצות שונות ,וברור
שהם גרמו לכל זה ע"י החפזם במלחמה.
דער רבי דערמאנט דאס אלע פעלקער
איבער די וועלט ווייסן אז מען דארף צוערשט
פרובירן זיך אויסגלייכן מיט אלע סארט אופנים און
וועגן צו פארשפארן בלוט – פארגיסונג ,אנדערש
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זענען אבער די מופקרים וואס זוכן דייקא יא
מלחמה און ווילן נישט הערן נאר פון מפקיר זיין
דמם של ישראל .און  -גענוי ווי היינט צוטאגס –
טוען אזעלכע שריט ארגער מאכן פאר אידישע
קינדער און פארשידענע לענדער ,וואס איז א
דירעקטע רעזולטאט פון די ציוני'סטישע התגרות.

נישט וויסן פון דער תורה מיט אירע עצות ,פירן
זיי די יידישע ּפאָליטיק ,אַקוראַט פאַרקערט ווי די
תורה לערנט אונז .יידן זא ָלן קעמפן און פא ָדערן,
מיט וועמען זא ָל מען קעמפן? מיט די מעכטיקסטע
מלוכות אין דער וועלט.

זייער ענליכע ווערטער שרייבט דער גאון
וצדיק רבי אלחנן וואסערמאן זצ"ל הי"ד ,אין זיין
מאמר עקבתא דמשיחא איבער די נייע גלות –
פאליטיק פון די ציוניסטישע פירער וז"ל:

"מיר בא ָיקא ָטירן און טומלען מיט קא ָנגרעסן,
מיר זא ָלן שיסן אויף זיי מיט צייטונגס א ַרטיקלען,
דערמיט וועלן מיר זיי א ָפשרעקן .יעצט האָבן מיר
נישט קיין נבואה ,אָבער נביאי שקר האָבן מיר די
והותר :נאַציאָנאַלע און אינטערנאַציאָנאַלע ,אוכלי
שולחן איזבל ,וועלכע שפייזן זיך אין פארשידענע
פא ָנדן .און אַזוי ווי דאַן האָט דער כלל ישראל
שרעקלעך געצאָלט פאַר דעם וואָס זיי האבן זיך
געלאָזט פירן פון די נביאי השקר ,איז יעצט די
זעלבע".

" למה תתראו בפני אחיכם בני עשיו ובני
ישמעאל .דאָס זיינען אין קורצן די אָנווייזונגען
פון דער תורה ווי עס זאָל זיין אונזער אומגאַנג
מיט די גויים .און אַזוי האָבן זיך יידן געפירט אין
אַלע צייטן ,ביז די לעצטע דורות ווא ָס דא ַן זיינען
אויפגעשטא ַנען מא ָדערנע "פירערס" וועלכע ווילן

 - .3די פעולות וואס דארפן און וועלן
אי"ה געטוהן ווערן אין אזעלכע צייטן
עס איז קיין צווייפל אז דאס אמעריקאנער
אידנטום מוז זיך אויפוועקן און זיך א שאקל
געבן אפצושלאגן דעם חילול ה' וואס ווערט
פראקטיצירט אין אונזער נאמען .ס'איז אצינד
באמת א שרעקליכער שעת חירום וואס באדראעט
אידן אומעטום און עס איז דער חובת השעה צו טון
וואס מעגליך און אראפנעמען דעם חרון אף וואס
איז אויסגעגאסן געווארן אויף אידישע קינדער
באשמת הציונים.

דער אומגליק ווען ערליכע אידן
זיצן פארלייגט בחיבוק ידים:
בהאי זמנא איז כדאי מעתיק צו זיין
מורא'דיגע דיבורים וואס איז לעצטנס געדרוקט
געווארן אין דעם ניי – ערשינענעם קונטרס דברות
קודש פון רביה"ק מסאטמאר זי"ע ביי די אסיפה
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פון די התאחדות הרבנים בשנת תשי"ח ,דער רבי
איז מעורר איבער דעם גרויסן חיוב וואס ליגט
צו מפרסם זיין פאר די אומות העולם אז נישט די
ציונים זענען אונזערע פארטרעטער און רעדנדיג
פון די תקופה ביי די צווייטע וועלט קריג זאגט ער
בלש"ק:
אויסערדעם איז דאס געווען דעס גרויסע
אומגליק ,אז ערליכע אידן זענען געזעסן פאר זיך
און זיי האבן געלערנט און זיי האבן נישט פארקערט,
(לא הי"ל שייכות עם שרי האומות) ,זיי האבן נישט
געקאנט ,זיי די ציונים זענען געזעסן דארט מיט די
אומות און זיי האבן פארטרעטן דעם כלל ישראל
דארטן ,און אלע אומות האבן געוויסט ,אלע
רשעים האבן געוויסט ,דער כלל ישראל זענען זיי
(הציונים) .ווארן זיי האבן מיט קיין אנדערען נישט
קיין אפיהר געהאט און זיי האבן פארפירט דעם כלל

ישראל און זיי האבן געברענגט צו אלעם.
דער רבי איז זיך מתאונן אויף דעם גרויסן
חלל וואס הערשט אויף דער וועלט ווען ערליכע
אידן לאזן זיך נישט הערן אין דער עפענטליכקייט
וואס איז גורם אז די אומות קוקן אן אז דער כלל
ישראל ווערט פארטרעטן דורך די ציונים .דאס
האט געברענגט דעם גרויסן אומגליק און דאס
איז וואס עס פארלאנגט זיך פון אונז אין אזא שעת
חירום.
ס'איז העכסט צייט אז דאס יהדות החרדית
זאל ארויסקומען אין דער עפענטלכקייט
קלארשטעלן די עוכרי ישראל בכל התוקף :הערט
אונז אויף פארשמירן מיט אייערע שמוציגע שריט,
מיר זענען איבערהויפט נישט פאראינטערסירט צו
שפילן יעצט א צענטראלע ראלע אין אינערליכע
פאליטישע צאנקערייען אין וואשינגטאן ,און מיר

פאקטן
ַ
זוכן נישט צו נעמען שטעלונגען אין אלוועלטליכע
טעמעס מיט עזות און רעטאריק .אידן אין
אמעריקע דארפן רופן צו די מפקרים ומסכנים
דם ישראל ,איז אייך טאקע נישט גענוג מיט די
חורבנות וואס איר האט געברענגט פאר אידן אין
אייראפע? פארוואס דארף דער איד דערמאנט
ווערן אלס דער בר פלוגתא פונעם אמעריקאנעם
פרעזידענט? הכלה אתה עושה לשארית השבי'?
פון דער אנדערער זייט איז אצינד א
זעלטענע שעת הכושר וואס איז מסתם נאכנישט

ס’איז איראניש ביז גאר וויאזוי די
ציוני’סטישע ‘וועלט פארזארגער’ זענען
פארנומען צו ליארמען אז איראן וועט
ערמעגליכט ווערן צו פראדוצירן נוקלארע
באמבעס צען יאר ארום ,צוליב דעם דיעל .אין
דער זעלבער צייט וואס מיר הערן שוין יארן
לאנג פון ביבי נתני’ אז איראן שטייט הארט
איידער פראדוצירן זייער אטאם .ער האט
דראמאטיש געמאלדן רויטע ליניע אויפ’ן
יו – ען פאדיום און אנגעצויגן די געמיטער
ווען נאר ער האט באקומען די מידיא
אויפמערקזאמקייט אז איראן איז א שפאן
אוועק פון א באמבע.
שוין צוויי צענדליגער יארן וואס די
רעכטע ציוני’סטישע עקסטרעמיסטן זענען

און
קלארשטעלונגן
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געווען קיינמאל אין די אמעריקאנער היסטאריע,
אנדערש ווי געווענליך ווען תורה טרייע אידן
האבן געדארפט טון השתדלות און פעולות אז
די רעגירונג זאל זיין גרייט אונז אויסצוהערן
און אקצעפטירן ,איז אצינד דער געלעגנהייט
אפן .אדרבה די אמעריקאנער רעגירונג שטייט
און קוקט ארויס אויף אירע אידישע בירגער
זאלן זיך ארויסשטעלן אין שטיצע פונעם לאנד
און אפווארפן די רעטאריק פון די ציונים .דער
פרעזידענט וויל פארשטענדליך נישט דורכפאלן
אצינד דורך אן אפשטימונג אין קאנגרעס און זיין

ללעג ולקלס אין די אויגן פון נוקלאערע
עקספערטן ,מיט זייערע “א וואלף” געשרייען
רופן זיי ארויס א געלעכטער ביי יעדן
רעכטדענקעדיגן אבזערווירער ,און עס צייגט
בלויז איינאמאל און נאכאמאל אז איזראעל איז
אויסן נאר אויף מלחמה און בלוט פארגיסונג
רח”ל און וועט דערפאר טון אלעס אין זייער
דיספאזיציע ,אריינגערעכנט אפשרעקן די
וועלט מיט אויסגעזויגענע השערות.

פאלגענד איז אן אויסשניט פון
דעם ציוני’סטישן “מעריב” צייטונג
וואס מעלדט דראמאטיש אין )!(1984
אז איראן איז אין אירע לעצטע פאזעס
צו פארענדיגן די אטאם באמבע...

אדמיניסטראציע וועט מיט צופרידנהייט
מיטהאלטן אויב ארטאדאקסישע אידן וועלן
קלארשטעלן אז מיר לייגן נישט דריק אויף
אונזערע פאליטישע פארטרעטער אין וואשינגטאן
אים צו אויסקרויזן.
אין די אויגן פון די רעגירונג שטייט יעדער
אמעריקאנער איד אויפ'ן וואגשאל מיט די פראגע
הלנו אתה אם לצרינו ,זיי באגערן צו הערן אונזער
התנגדות צו די אומדערהערטע התגרות און אין
אונזער הכנעה בגלות.

פעולות נמרצות להרעיש תבל
ומלואה:
ס'איז באקאנט די ווערטער פון רביה"ק
מסאטמאר זי"ע וואס איז אפגעשריבן אויף די
צעטלעך אין די תקופה וואס דער דאקטער האט
אים נישט ערלויבט צו רעדן ,און איז שפעטער
געדריקט געווארן אין ספר אגרות מהרי"ט ,דער
רבי שרייבט דארט לגבי דעם ענין פון מפרסם זיין
פאר די אומות העולם די מחאות און וויי געשריי
פון ערליכע אידן און די זומער חדשים ,ער שרייבט
אז זומער איז נישט ראטזאם צו פאררופן א
פראטעסט צוליב דעם וואס "העולם אינם בביתם"
דער ציבור איז נישט אינדערהיים און עס וועט
נישט האבן די ריכטיגע אפקלאנג .ווייטער איז דער
רבי מציע אז 'צריך בכל פעם לעשות דרך חדש וכו'.
דער שר צבא ה' האט באשטימט אז דער מלחמה
ברויך געפירט ווערן בהשכל ובדעת אין א בחינה
פון זה לעומת זה און לויט דעם געברויך און צורך
פון די צייט.
לויט די הייליגע הוראה האט זיך מוסד הק'
נטרונא אריינגעווארפן אין א קאסטבארן קאנטאר
– קאמפיין וואס זאל אפהילכן איבער'ן גאנצן
לאנד מיט די פאסיגע מעסעזשעס צו אפשלאגן
ציוני'סטישע העצע און טומל.
מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך ,אין די
זעלבע תקופה ווען עיפא"ק פלאנירט צו שפענדן
צווישן צוואנציג און פערציג מיליאן דאלער אין די
קומענדע עטליכע וואכן צו לאביאירן אין דרייסיג/
פערציג שטאטן מיט קענגנערשאפט צום דיל .מוזן
מיר זיך אנגארטלן כאטש מיט אונזערע מינימאלע
כוחות און געלטער צו דינען ווי א שטיקל
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פאקטן
ַ
קעגנגעוויכט צו די גרויסע כוחות הטומאה וואס
פארפלייצט אמעריקע מיט שנאת ישראל.
אלס דער ערשטער שריט איז מען
אריינגעטאנצן אין אן ערשטמאליגן אבער העכסט
– עפעקטיווער פראיעקט פון אפקויפן "בענערס"
אין פילצאליגע פרעסטושפולע נייעס וועב –
זייטלעך ,די "בענערס" וועלן שפרינגען אין די אויגן
פון די מיליאנען באזוכער און פארציילן איבער
דעם ריכטיגן שטעלונג פון תורה טרייע אידן.
דורך פובליק רילעישן מומחים ווערט
אנגעוויזן אז אזעלכע "בענערס" וואס וועלן
בקביעות לויפן אין ריזיגע זייטלעך ,איז פון די
סאמע – שטארקסטע פראפעגאנדע געצייג
בימינו אלה ,און א גרינגער וועג וויאזוי צו ציען
אויפמערקזאמקייט פון מיליאנען מענטשן
בכל רחבי תבל .וואס דארף מען מער פון דעם
פאקטאר אז די ציוני'סטישע גרופעס האבן שוין
אינוועסטירט הונדערטער טויזנטער דאלארן פאר
אזעלכע סארט בענערס אין מערערע זייטלעך,
וועט דאס אלזא זיין א געוואלדיגער מיטל פון "זה
לעומת זה" אויפ'ן בעסטן אופן.
באזונדער וועלן די 'בענערס' צופירן צו א
פראפעסיאנעלע ווידיאו פרעזענטאציע וואס
ווערט אצינד אהערגעשטעלט מיט א לענגערע
רייכע ערקלערונג וואס שילדערט דעטאלירט די
תורה'דיגע בליק אויף די געשעענישן און וויאזוי
אמעריקאנער אידן רעאגירן צו די די שלום
באמיאונגען פון די רעגירונג.

און
קלארשטעלונגן
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מען האט זיך שוין פארבינדן מיט א רייע
גרויסע זייטלעך וועלכע האבן צוגעשטימט צו
לאזן לויפן אונזערע רעקלאמעס מיט א גרויסן
פרסום .פארשטענדליך אז די פרייזן לויפן גאר
הויעך ,אנגעהויבן פון עלעף הונדערט דאללער
און העכער ,אבער ווי דער אלטער יסוד אמיץ קען
געלט נישט זיין קיין אפהאלט ווען עס האנדלט זיך
אין קידוש שם שמים והצלת ישראל.
נטרונא איז אויך אקטיוו אין ארגאניזירן א
קלאסישע "אפ – עד" ארטיקל וואס וועט אי"ה
פארעפענטליכט ווערן אין איינער פון די גרעסטע
אמעריקאנער צייטונגען ,נאך אינטערווענץ און
אסאך געלט האט מען ב"ה אנגעקניפט באציאונגען
מיט הויכראנגיגע מידיא לייט וואס גיבן גרויסע
שאנסן אז דער "אפ – עד" וועט אריינגיין אין די
נאנטע טעג ,וואס וועט זיכער זיין א שטוינענדע
דערגרייכונג.
אצינד איז מען נאר קריטיש וויכטיג אנגעוויזן
אויף די נויטיגע פאנדן וואס זאלן ערמעגליכן זיך
ארויסצולאזן אין די הייליגע מערכה ,צו מקדש
זיין דעם שם שמים במלחמת אש דת השערה ,און
אויפשטורעמען די אמעריקאנער גאס זה לקבל זה.

טייערע ברידער אחים לדעה
ולמעש – עליכם אישים נקרא !
די פעולות הפרסום איז יעצט וויכטיג
בגשמיות וברוחניות ,ס'איז א חובת השעה צו
אראפנעמען דעם גרויסן חילול ה' און ס'איז פונקט

אזוי וויכטיג צו פארמיידן אן אויפשטייג פון שנאת
ישראל חלילה .די צייט ברענט און עס מוז עפעס
געטון ווערן מקדם צו זיין את פני הרעה.
אצינד איז די רייע אויף אחבנ"י מיט א
אידיש הארץ און געפיל צו ארויסהעלפן דעקן די
מורא'דיגע הוצאות און דערמיט נעמען א חלק
כחלק אין דעם אויסטערלישן קידוש שם שמים
והצלת ישראל .אם אין אני לי מי לי ? מיר קענען
בלויז רעכענען אויף אחים לדעה ,תלמידי וחסידי
רביה"ק מסאטמאר זי"ע ביי וועמען עס טלויעט
נאך דער הייליגער פייער ,און וועלכע פארשטייען
דעם גרויסן נחיצות הענין.

'נטרונא' קומט אצינד ארויס אין א
הארציגן רוף צו אידן אחים לדעה .מען זאל
אנטייל נעמען אין די גרויסע אומבאגרייפליכע
זכותים און העלפן דעקן די ריזיגע קאסטן פון
די אלע ערשטמאליגע און זעלטן קאסטבארע
פעולות .אחינו בני ישראל מיט אידישע
הערצער און געפילן וועלן זיך געוויס אנשליסן
און דערמיט נעמען א חלק כחלק אין דעם
אויסטערלישן קידוש שם שמים והצלת
ישראל .נאר מיט די הילף און שטיצע פון
אידישע ברידער וועלן מיר בעז"ה מקדם זיין
את פני הרעה און אפשלאגן דעם שענדליכן
ציוני'סטישן בלבול פונעם אמעריקאנעם
אידנטום ,לאמור למשחית הרף .ובשם ה'
נעשה ונצליח.

געדענקט :די צייט לויפט אויס; מיר קענען נישט ווארטן קיין איבריגע מינוט .ס'איז א באשיינפערליכע שעת מלחמה
און ווען עס איז א מלחמה דארף מען זייער וויכטיג באנייטע קרעפטן .עס דארף געשאפן ווערן אין די טעג די סכום פון
 60אלפים לכה"פ ,מען זאל האבן מיט וואס צו גיין צום טיש עס זאל קענען זיין מעט אור דוחה הרבה מן החושך ,מיר
בעטן אייך ,רופט יעצט אריין די צענטראלע אפיסעס פון נטרונא מיט אייער ברייטהארציגע נדבה.

718.873.0756
באזונדער בעטן מיר א בקשה מיוחדת
אז היות דער עולם איז נישט אינדערהיים ,איז
כמובן זייער שווער צוצוקומען צום ציבור וואס
איז פארשפרייט און צעזייט אויף די בערג ,און
דעריבער איז נישט געהעריג שייך דעם געווענליכן
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מיטל פון ארומגיין אין די בתי מדרשים פאר געלט
פון אידן נדיבי לב .מיר בעטן דעריבער יעדן יחיד
בפרטיות ,אידן וואס דער כבוד שמים המחולל טוט
זיי וויי ,זאלן ביטע פערזענליך אריינרופן אין אפיס
מיט מיט אייער חשוב'ע סכום ,די פעולות פון הצלת

ישראל דארפן אצינד מער ווי אלעמאל אנקומען
אויף יעדע ברייטהארציגע נדבת הלב פון יעדן איד
אשר ידבנו לבו .בזכות זה וועט איר געהאלפן ווערן
מיט די ברכה טרם יקראו ואני אענה אכי"ר.

פאקטן
ַ
זאת
אשיב
אל לבי
על כן
אוחיל:
שטייענדיג אין
די ימי בין המצרים
איז דער זמן גרמא זיך
צו שטארקן אונזער
האפענונג צו דעם
ישועת ה' און דער קיווי
וואס אידישע קינדער
זענען שוין מצפה
אזויפיל יאר במשך דעם
גאנצן אריכות הגלות
מיט א שטארקייט און
אמונה.
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דער מדרש זאגט א משל אויפן פסוק
זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל ,א קעניג וואס
האט חתונה געהאט מיט א קעניגן און האט
איר אפגעשריבן אן אויסטערלישע כתובה,
מיט אוצרות און פאלאצן .האט פאסירט
אז דער קעניג האט איר איבערגעלאזט און
זיך אוועקגעפארן ווייט למדינת הים און
געשפעטיגט צוריקצוקומען .זענען אריין
אירע שכינות צו איר און געטשעפט ,דער
מלך האט דיר איבערגעלאזט און וועט מער
נישט צוריק קומען ,און זי פלעגט וויינען
און קרעכצן .אבער ווען די קעניגן פלעגט
אהיימקומען האט זיך ארויסגענומען די
כתובה און געליינט וויפיל גוטע הבטחות דער
מלך האט איר צוגעזאגט און דערמיט האט
זיך זיך געטרייסט .לימים ווען דער קעניג האט
זיך אומגעקערט האט ער איר געפרעגט ,בתי
אני תמה איך המתנת לי כל אותן השנים ,און
די קעניגן האט געענטפערט ,אדוני המלך,
ווען נישט די גרויסע כתובה וואס דו האסט
מיר געגעבן ,וואלט איך שוין לאנג פארלוירן
געווארן דורך די שכינים.
דאס זעלבע טוען די גוים טשעפענען
כנסת ישראל און זאגן זיי ,אלהיכם הסתיר
פניו מכם וסילק שכינתו מכם ,ער וועט שוין
נישט צוריק קומען צו ענק חלילה .והן בוכין
ומתאנחין.
אבער ווען אידן קומען אריין אין די בתי
כנסיות און בתי מדרשות און ליינען די הבטחות
האמורות בתורה ,ופניתי אליכם והפריתי אתכם
ונתתי משכני בתוככם והתהלכתי בתוככם ,איז
דאס פאר זיי א טרייסט אין דעם לאנגן גלות.
ווען דער קץ הגאולה וועט אנקומען,
וועט הקב"ה זאגן פאר אידן ,בני ,אני תמה
מכם היאך המתנתם לי כל אותן השנים ,וויאזוי
האט איר מיר אויסגעווארט אין דעם גרויסן
אריכות הגלות ,והן אומרים לפניו ,רבש"ע
אילולי תורתך שנתת לנו כבר אבדנו האומות,
לכך נאמר זאת אשיב אל לבי ,ואין זאת אלא
תורה ,שנא' (דברים ד' מ"ד) וזאת התורה.

מיט די גרויסע תקוה און צפי' לגאולה
האבן טאקע אידישע קינדער דורכגעשווימען
די שרעקליכע כוואליעס אינעם גלות המר,
דורכאויס אלע שווערע מצבים און זמנים
בכלליות ובפרטיות האבן אידן זיך געטרייסט
מיט דעם שיינעם עתיד וואס ווארט אונז אפ
בעז"ה ,מען האט געאטעמט און געלעבט
מיט די האפענונג פון די גאולה שלמה און
דאס האט געגעבן די כח און שטארקייט
אריבערצוגיין אלעס מיט א שטארקע אמונה
און נחמה ,אם יתמהמה חכה לו כי בא יבוא ולא
יאחר.
ס'איז ידוע דאס לשון פון פסיקתא דרב
כהנא פרשת בא וואס ווערט אויך געברענגט
אין מדרש ילקוט שמעוני :מי פרע לכם ממדי
וכו' ,מרדכי ואסתר וכו' .מי פרע לכם מיון וכו',
בני חשמונאים וכו' .מי פורע לכם ממלכות
רביעית? נטרונא! און דער בעל המגן אברהם
אין זיין פירוש זית רענן איז מפרש שצריכין
לשמור ולהמתין[ ,שנאמר] והיה לכם
למשמרת (שמות י"ב ו').
דער מדרש זאגט ווייטער ,אל תאכלו
ממנו נא (שם ט') ,לא תבעיניה מהבהבה .דער
זית רענן איז מפרש אז מען זאל עס נישט עסן
האלב געקאכט ,מען זאל נישט כאפן א גאולה
איידער די ריכטיגע צייט.
מיר זעהן פון דעם מדרש א געוואלדיגער
לימוד ,חכמינו ז"ל רעכענען אויס אלע גלות'ער
וואו אידן זענען געווען און דערמאנען די
זכותים פארוואס מען איז דארט אויסגעלייזט
געווארן ,אמאל איז עס געווען בזכות מרדכי
ואסתר ,אמאל בזכות בני חשמונאים ,אבער
אינעם לעצטן גרויסן גלות זאגט דער מדרש
איז דא איין זכות ,וואס בלויז אדאנק דעם וועלן
מיר בעז"ה זוכה זיין צו דער גאולה ,דאס איז
דער ענין פון שצריכין לשמור ולהמתין והיה
לכם למשמרת ,די עבודה פון אידן אין דעם
יעצטיגן גלות איז בלויז ,ווארטן מיט געדולד
און נישט בועט זיין אין דעם גזירת הגלות ,מי
פורע לכם ממלכות רביעית?נטרונא!
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אזוי איז מדייק רביה"ק מסאטמאר זי"ע
אין די הקדמה לספרו הקדוש ויואל משה
נאכ'ן מעתיק זיין דעם פסיקתא פירט ער
אויס בלש"ק :ומבואר בזה שאין לנו עכשיו
זכות אחר לצאת מן הגלות ,אלא אותו הזכות
לשמור ולהמתין שלא לאכול ח"ו ושלא להנות
מגאולה כזאת הבאה קודם הזמן.
דאס ענין פון "נטרונא" ווארטן און מצפה
זיין לישועה איז דער יסוד אמונת אומן וואס
השי"ת האט באפוילן אידן נאך איידער די
ערשטע גאולה ,אז אין דעם לעצטן גלות וועט
די ישועת עולמים קומען דייקא דורך דעם
זכות פון נטרונא וואס אידן ווארטן אויס מיט
אמונה און אנטלויפן נישט פונעם גלות ,דאס
וועט מגין זיין אז מען זאל אויסגעלייזט ווערן
פון די מלכות רביעית.

דאס ענין פון
“נטרונא” ווארטן און
מצפה זיין לישועה
איז דער יסוד אמונת
אומן וואס השי”ת
האט באפוילן אידן נאך
איידער די ערשטע
גאולה ,אז אין דעם
לעצטן גלות וועט די
ישועת עולמים קומען
דייקא דורך דעם זכות
פון נטרונא וואס אידן
ווארטן אויס מיט
אמונה און אנטלויפן
נישט פונעם גלות,
דאס וועט מגין זיין אז
מען זאל אויסגעלייזט
ווערן פון די מלכות
רביעית.

14

דאס זעלבע געפונען מיר אין מכילתא
פרשת בשלח ,וכן אתה מוצא שאין הגליות
מתכנסות אלא בשכר אמנה שנא' אתי מלבנון
כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה .די
גאולה העתידה און דער קיבוץ גליות וועט זיין
בשכר פון די אמונה וואס אידן האבן געגלייבט
אין די הבטחת השי"ת .אזוי טייטשט אויך
רש"י הק' אויפ'ן פסוק וארשתיך לי באמונה
וידעת את ה' (הושע ב,כב) .וארשתיך לי
באמונה ,בשכר האמונה שהאמנת בגולה
להבטחות שעל ידי נביאי.
נאכמער איז מבואר אין די ווערטער פון
חז"ל אז דער זכות פון האפן צום אויבערשטן
איז אזוי גרויס אז השי"ת כביכול אליין וועט
מעיד זיין אויף די אידן לטובה .אמר הקב"ה
שבועה היא לפני שכל מי שיחכה למלכותי
אני בעצמי מעיד בו לטובה ,שנאמר לכן
חכו לי נאם ה' ליום קומי לעד ,אלו אבלי
ציון שהשפילו את רוחם ושמעו את חרפתם
ושתקו ולא החזיקו טובה לעצמם( .ילקוט
שמעוני נ"ך רמז תקס"ז).
דאס ענין איז מבואר באריכות אין די
ספרים הק' פון רמח"ל אז אפילו אויב אידן

האבן נישט קיין מעשים טובים און זענען
נישט זוכה ,איז אבער דא דער זכות פון די
האפענונג וואס אידן האפן צו השי"ת אז ער
וועט זיי אויסלייזן פון גלות ,דער זכות הקיווי
איז מגין אויף אידן און דאס וועט אין די ענדע
מקרב זיין די גאולה ,ובלש"ק :המקוה ,אף על
פי שיש לו מעט מעשים טובים ,לא יבוש,
שנאמר (ישעיה מ"ט כ"ג) וידעת כי אני ה' אשר
לא יבושו קווי .וזה סוד התיקון ,מגודל תקוות
כל ישראל באורך הגלות ,ובוטחים באמונה
שיגאלו .בא חבקוק והעמידה על אחת (מכות
כ"ד ע"א) אמונה ,תקווה( .אוצרות רמח"ל דף
רמ"ז ,וע"ע בספר אפס בלתך גואלינו פרק ב'
דברים נפלאים מספריו הק' בענין הנ"ל).
אזוי שרייבט אויך דער קדמון רבי
יוסף יעב"ץ ודע כי זכות גדול הוא לנו מה
שאנו עומדים לו בצרותינו מצפים ומחכים
ישועתנו( .פירושו על תהלים ל"א כ"ד ,בא"ד
עה"פ אהבו את ה' כל חסידיו אמונים נוצר ה').
און ווי דער מהר"ל אין נצח ישראל פרק כ"ט
זאגט בנועם לשונו :כאשר ישראל מאמינים בו
יתברך בבטחון גמור ,אז הגליות מתכנסות אל
השם יתברך .לכך מה נעים תקותינו בו יתברך,
ומה יפה אחריתנו של התקוה והתוחלת
הזאת ,שאם חשבה השם יתברך לאברהם
לזכות ולצדקה עד עולם ,ומכל שכן לישראל
המיחלים לחסד ה' תמיד ,ועיניהם מצפים
וחוזרים ומצפים אל השם יתברך.
פון די אלע אויבנדערמאנטע רייד פון
חז"ל און ספה"ק איז קלאר מפורש אז אונזער
איינציגע תקוה און ישועה אין דעם דור שפל
פון עקבתא דמשיחא איז די האפענונג צו
ביאת המשיח מיט א ריינקייט און נישט
בועט זיין אין דעם גזירת הגלות .דער זכות פון
נטרונא  -אמונה און קיווי לה' ,באגלייט אידן
בשנות גלותם און דאס וואס וועט ברענגען
די גרויסע ישועה פאר אידן במהרה בימינו,
תרחם ציון כאשר אמרת ותכוננה כאשר דברת
תמהר ישועה ותחיש גאולה ותשיב לירושלים
ברחמים רבים.
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מערקווירדיגע
אנטדעקונג

מדברי הגאון רבי אלי' שוויי ז"ל
אודות התגרות הציונים
נגד מדינת אמעריקע
טבת תשנ"ב לפ"ק

הגאון רבי אלי' שוויי ז"ל ביי
"אגודת ישראל" קאנווענשן
אין יאר תשנ"ב;

למה תתראו ?
אום חודש טבת שנת תשנ"ב איז אין ניו יארק אפגעהאלטן
געווארן די '69סטע נאציאנאלע קאנווענשן פון די אגודת
ישראל אין אמעריקע .עס איז דאן געווען א תקופה וואס
די פאליטישע גאס איז אויף געווען מיט העצערייען דורך
ציוני'סטישע אקטעוויסטן קעגן די אמעריקאנער רעגירונג
וואס האט דאן נישט געוואלט בארגן געוויסע פאנדן פאר
די מדינה .די ציונים האבן העפטיג אגיטירט צו צווינגען
אמעריקע זאל זיך ברעכן פאר זייערע פארלאנגען.
ביי דעם קאנפרענץ האט אויפגעטרעטן איינער פון די
פראמינענטע מנהיגים ביי די ישיבה'ישע וועלט אין אמעריקע,
הגאון רבי אלי' שוויי ז"ל ראש ישיבת פילאדעלפיע .און בתוך
הדברים האט ער שארף מעורר געווען קעגן די עזות'דיגע
באנעמונג פון פארדאמען די רעגירונג פירער און דערמאנט
אז דאס איז נכלל אין דעם "למה תתראו" אז אידן זאלן נישט
קעמפן מיט א כח און געדענקן דעם דרך הגלות וויאזוי יעקב
אבינו האט אונז אויסגעלערנט.

מ׳דארף אויך היינט א טראכט טאן .אפשר איז
היינט ביי אונז אין אמעריקע אויך א צו שטארקער
״תתראו׳ ...מ׳האלט שוין אז מ׳דארף פארדאמען
דעם פרעזידענט ,אדער זיך איינרייסן מיטן
קאנגרעס.
מ'האט ״פריינט״ אין סענאט און קאנגרעס,
פילט מען זיך ווי גרויסע בעלי כוחות .מען רעדט
זיך איין אז מ׳קען קעמפן .אבער דאס איז דאך א
״תתראו" ! מען "באווייזט" זיך פאר די גויים מיט א
כלומר'שטן כוח...
אוודאי דארף מען זיך משתדל זיין פאר אידן
און אידישע אינטערעסן; פרואוון איבערצייגן און
אויס'פועל'ן ס׳זאל נישט קומען שלעכטס פאר
אידן ...אבער מיט א דרך התורה.
אידן האבן אין אלע דורות זיך משתדל געווען
ביי גוייאישע אינסטאנצן .שטייט דאך (אין רמב״ן),
אז די פרשה וישלח איז דער דרך וואס יעקב אבינו
האט אנגעצייכנט אויך פאר שפעטערע דורות.
ס׳שטייט אויך ,אז אלע וואם האבן זיך משתדל
געווען פאר אידן ,האבן פריער געלערנט אט די
פרשה (פון יעקב און עשו) און ווען מ׳האט זיך נישט
אזוי געפירט ,איז די השתדלות נישט געלונגען.
אגודת ישראל טוט טאקע פיל לטובת אידן,
זי טוט עס מיט שתדלנות ,פילמאל בחדרי חדרים,
אן ״תתראו״ .אזוי דארף מען צוגיין ,ווען ס'האנדלט
זיך אין אפשרייען שלעכטס אויף אידן טאקע אזוי
ווי מ׳האט זיך געפירט אין אלע דורות פריער.

שטייענדיג מיט בלויז ארום צוואנציג יאר שפעטער ,ווען

»»»
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פאקטן
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און
קלארשטעלונגן

פראגן און ענטפערס ארום דער בלבול און טשטוש הגבולים

»»»
די אגודת ישראל אין אמעריקע האט זיך ליידער היבש
צוגעשטעלט צו דעם אומ -זוניגען קאמף קעגן די אמעריקאנער
רעגירונג און אלע וועלט פירער ,און טוען עפענטליך
פארדאמען דעם איראנער דיעל מיט א געפערליכע התגרות
באומות ,קומט ארויף אויפ'ן געדאנק די ווערטער פון זייערע
אייגענע גדולים ,וואס צייגט באשיינפערליך ווי ווייט און

שרעקליך די אגודת ישראל גליטשט זיך מדחי אל דחי ,מען
האט זיך ליידער דערקייקלט אין אזא פארהעלטנסמעסיג -
קורצע צייט אפשניט און אפגענויגט פון א ליניע וואס איז
אויך ביי זיי געווען אנגענומען אלס א דבר פשוט.

פאטאסטאט פון די אויסגאבע "דאס
אידישע ווארט" ווי עס איז געווארן
געדריקט די דרשה
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