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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' בשלח -  י' שבט תשע"ה

צו  נתני'  ביבי  פון  באזוך  געפלאנטער  דער 

אמעריקאנעם  אינעם  רעדע  א  מיט  אויפטרעטן 

די  אין  העדליינס.  די  פון  אראפ  נישט  גייט  קאנגרעס, 

צעפלאמט  זיך  קאנטערווערסיע  די  האט  וואך  לעצטע 

דורך  באשילדיגונגען  און  העצע  פון  טייך  א  אין 

וואס  ווארטזאגער  און  פאליטיקאנטן  אמעריקאנער 

באנעמונג  עזות'דיגן  דעם  אראפשלינגען  נישט  קענען 

פון דעם ראש הכופרים קעגן דעם פרעזידענט.

מער פון אלעם, האט מען אנגעהויבן די וואך הערן 

די  אז  צייגט  וואס  גאס  אלגעמיינע  די  אין  שפראך  א 

אמעריקאנער באפעלקערונג וועקט זיך אויף און הויבט 

אן שפירן וויאזוי די ציוניסטישע פירער ווארפן זיך מיט 

די גרויסע אמעריקע פאר די אינטערעסן פון איזראעל, 

א מציאות וואס ברענגט ארויף א געוואלדיגע חרון אף 

ביי היזיגע גוים און ווערט אויסגעלופטערט מיט גרויסע 

פרעסע.  די  אין  אידן  קעגן  און  איזראעל  קעגן  טענות 

אשר תוצאותיו מי ישורנה.

דער שטורעם ארום דעם באזוך:

ווארטזאגער  רעגירונג  א  האט  פרייטאג  פאריגן 

געזאגט אן אויפגעברויזטער פאר די פרעסע: "מיר האבן 

געמיינט אז מיר האבן שוין אלעס געזען, אבער ביבי האט 

באוויזן צו איבערראשן אפילו אונז, ס'איז דא זאכן וואס 

אונזער  אין  געשפיגן  האט  ער  נישט,  פשוט  טוט  מען 

פנים אין דער עפענטליכקייט און דאס איז נישט די וועג 

וויאזוי זיך צו אויפפירן. נתני' האט פארגעסן אז ס'איז נאך 

אהאלב  און  יאר  א  אבאמא  פרעזידענט  פאר  פארבליבן 

אלס פרעזידענט און אז עס וועט זיין א פרייז."

אז  באריכטן  צו  געוואוסט  האט  פרעסע  די 

בלויז  ביבי  מיט  גערעדט  האט  אבאמא  פרעזידענט 

צו  נישט  געבעטן  אים  און  די מעלדונג,  וואך בעפאר  א 

לאבי'ען פאר די איראנער סאנקציעס, און בלויז א טאג 

בעפאר בעינאר'ס אנאנסירונג האט קערי זיך געטראפן 

וואס  וואשינגטאן  קיין  ביבי'ס שליח  'דן דערמער',  מיט 

איז געשטאנען אונטער די גאנצע פארלאנג פון בעינאר, 

געווארן איבער  נישט דערמאנט  איז  ווארט  קיין  אבער 

נתני' באזוך אין וואשינגטאן ביי די באגעגניש מיט קערי.

פערזענליכע  א  געפעכט  דעם  פאר  גיט  דאס 

כאראקטער ווי א קריג צווישן אבאמא מיט ביבי אויף די 

אומדערהערטע חוצפה פון ביבי 
נתני' קעגן דעם פרעזידענט ברויזט 

אויף געפילן פון אמעריקאנער 
באפעלקערונג קעגן אידן ה"י

צייטונג ארטיקלען, פאליטיקאנטן, און מידיא רעדנער באצייכענען דעם פאקטאר אז אמעריקע ליידט 
שטענדיג צוליב איר שטיצע פאר איזראעל אבער באקומט צוריק א הויפן שטיינער

פרעצעדענטלאזע התגרות באומות פון ביבי’ס געפלאנטע אויפטריט ציעט 
שטארקע קריטיק פון רעפובליקאנער און דעמאקראטן צוגלייך
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ע  ט נ א ק

ח"ו,  ישראל  כלל  פון 

וואס  נאכדעם  באלד  שטייענדיג  בפרט 

קערי האט געמאכט מער ווי פופציג טעלעפאן רופן 

אין די לעצטע חודש צו וועלט פירער, מיט שתדלנות 

פאר די טובה פון איזראעל אין די יו.ען.

א ווארטזאגער פון ווייסן הויז האט זיך דערויף 

אויסגעדריקט: "זיי קומען צו אונז מיט פארלאנגען, 

מיטאמאל  וויכטיג  פאר  נישט  שפירן  זיי  אבער 

אזוי  אונז  האט  וואס  איז  דאס  דערציילן,  צו  אונז 

אויפגעברויזט."

האט  קאמענטירער  הויז   – ווייסע  אנדערע  אן 

פריוואט  אין  איזראעליס  די  בעטן  "מיר  געזאגט: 

און אין פובליק, זיך צו בארואיגן, דער פרעזידענט 

האט קלאר געמאכט אז אויב וועט קיין דיעל נישט 

צו  ערשטער  דער  זיין  ער  וועט  ווערן  דערגרייכט 

אדוואקאטירן פאר מער סאנקציעס". 

אבער נישט בלויז די אבאמא אדמינסטראציע 

דעם  אויף  קריטיק  שארפע  מיט  הערן  זיך  לאזט 

אז  ארויס  זיך  שטעלט  עס  שריט.  אומדערהערטן 

אפילו אזעלכע פאליטיקאנטן וואס זענען געווענליך 

באזעסענע  מער  און  געשטימט  ציוני'סטיש 

מיט  געקומען  ארויס  זענען  רעפובליקאנער 

ווילדן  דעם  קעגן  דעקלעראציעס  שארפע  זייער 

ציוניסטישער  די  ביבי.  פון  שריט  אומדערהערטן 

פאליטיקאנטן וואס זענען שוין נישט אין אמט זענען 

מגלה טפח אקעגן די רעדע אין קאנגרעס.  

איזראעלי  געוועזענער  דער  ארון,  מיכאל   

וואס  שטאטן,  פאראייניגטע  די  פאר  אמבאסאדער 

איז אויפגענומען געווארן דורך נתני' זעלבסט, האט 

רעדע  די  אז  מיינונג  זיין  דערקלערט  עפענטליך 

דארף ווערן געקענסלט, און עס וועט ברענגען מער 

ריכטיג  געווען   וואלט  זאגט: עס  נוצן, ער  ווי  שאדן 

נישט  כדי  קאנגרעס  אין  רעדע  די  קענסלען  צו 

אמעריקאנער  דער  מיט  ריס  א  פאראורזאכן  צו 

אחריות  אסאך  אויס  זיך  פעלט  עס  גאווערמענט, 

די  אפהיטן  צו  אויפפירונג  פאליטישע  ערנסטע  און 

ווייסער  דער  מיט  באציאונגען 

הויז."

דער געוועזענער פרעזידענט פון איזראעל און 

קאלעגע פון נתני', שמעון פרס, האט אטאקירט דעם 

רולס  פארהאן  ס'איז  געזאגט  און  ביבי  פון  באשלוס 

לענדער  צוויי  וויאזוי  אומשטענדן  נארמאלע  און 

דארפן זיך אויפפירן, אין יעצטיגן פאל האט פאסירט 

עפעס נישט ריכטיג, דער ראש הממשלה דארף זען 

צוריקצוגיין צו די פשוט'ע רולס פון רעספעקט.

מערסט   די  פון  איינע  פיינסטיין,  דיענע  אויך 

אין  סענאטארן  געשטימטע   - -ציוניסטיש 

וואשינגטאן, א לאנג – יעריגע פריינדין מיט 'עיפאק', 

צופיל  שוין  איז  חוצפה  די  אז  אויכעט  שפירט 

איראן'ס  איבער  ביבי  פון  רעדע  די  אז  זאגט  און 

האבן  הויפטזעכליך  וועט  איינריכטונגען  נוקלארע 

וועט באאיינדרוקן די  דעם פארקערטן אפעקט און 

ארויסצושטעלן  זיך  דעלעגאטן  קאנגרעסיאנאלע 

סאנקציעס.  פרישע  שטיצט  וואס  ביל  דעם  קעגן 

מערערע  עס  האבן  יעצט  ביז  וואס  דעם  טראץ 

רעפובליקאנער און אפילו דעמאקראטן געשטיצט, 

וועט דאס זיך אפשטעלן מיט אזא פרעכן אויפטריט 

אויף  רעגט  וואס  מציאות  א  פירער,  פרעמדן  א  פון 

יעדן רעכטדענקענדיגן מענטש.

קאנגרעס שטעלט זיך צו אבאמא'ס 
זייט; וועט נישט ארויפברענגען 

אפשטימונג איבער איראן:

ארומגענומען  האט  וואס  אויפברויז  דער 

זיך  האט  חוצפה,  ביבי'ס  נאך  אמעריקאנער 

די  וואו  קאנגרעס,  אינעם  אפילו  דערקענט  באלד 

האט  מען  אז  געכאפט  זיך  האבן  רעפרעזענטאטן 

א  רופן  דאס  און  שטריקל  דאס  איבערגעצויגן 

עמו  פרעזידענט  דעם  אראפרייסן  פירער  פרעמדן 

בבית איז א פארברעך.

דעם  סענאטארן  צאל  א  האבן  דערפאר  אט 

זיי  וואו  בריוו צום פרעזידענט  א  מאנטאג געשיקט 

יעדע  איינפרירן  צו  באשלוס  זייער  וויסן  אים  לאזן 

סאנקציעס  פרישע  לייגן  בנוגע  געזעץ  פרישע 

זיך  סענאטארן  די  האבן  דערמיט  איראן,  אויף 

וואס  פרעזידענט  פונעם  שטיצע  אין  צוגעשטעלט 

און  וועטא  קיין  לייגן  נישט דארפן  יעצט מער  וועט 

פראבלעמען  אינערליכע  אויסצושטיין  האבן  נישט 

מיט'ן קאנגרעס. 

זשערסי  ניו  פון  סענאטאר  דער  אפילו 

וואס  דער  געווען  איז  וואס  מענענדעז',  'באב 

צו  ביל'ס  צוויי  די  פון  איינע  פארגעשלאגן  האט 

איז  און  איראן  אויף  סאנקציעס  פארשטארקערן 

פאר  קעגנער  אויסגעשפראכענער  אלס  באקאנט 

אבאמא, האט זיך אבער אין דעם פאל צוגעשטעלט 

זייט פון אבאמא. ער האט געמאלדן אז ער  צו דער 

וועט נישט שטיצן ווייטערדיגע סאנקציעס ביז ענדע 

חודש מארטש למספרם, מיט דער האפענונג אז ביז 

דאן וועט דערגרייכט ווערן אן אפמאך צו עלימינירן 

מענענדעז  איראן.  פון  מעגליכקייט  אטאמישע  די 

זעלבסט האט געשיקט דעם בריוו אין נאמען פון די 

איז  אפשטימונג  די  אז  סענאטארן  דעמקראטישע 

קריג  פערזענליכע  זיין  טראץ  געווארן,  אפגעלייגט 

מיט אבאמא.

אפגעשטיפט  יעצט  זענען  פארשלאגן  די 

געווארן ווילאנג עס פירט זיך א דיאלאג מיט איראן, 

און ווי די 'ידיעות אחרונות' מערקט אן דערויף האט די 

געפלאנטע רעדע פון ביבי געשאפן א פארקערטער 

צו  איז  קאנגרעס  די  פון  ענטפער  דער  און  עפעקט 

אפלייגן די גאנצע אפשטימונג אויף דערווייל.

דאס איז פארשטענליך א הילכיגן פראסק פאר 

ביבי נתני', אבער דער דל גאה האט באלד געמאלדן 

אז אפילו נאכדעם פלאנירט ער נאך צו קומען רעדן 

אין קאנגרעס איבער די איראן טעמע און ער וועט זיך 

נישט אפשטעלן.

רעפובליקאנער און דעמאקראטן ברויזן; 
ביבי נוצט אויס אמעריקע: 

טייל  ניכטערער  מער  דער  אפילו  נאכמער, 

לאגער  רעפובליקאנער/קאנסערוואטיווער  אינעם 

האט זיך ערוועקט צו דעם מציאות אז איזראעל איז 

פשוט דא צו מאכן פורים פון די גרויסע אמעריקע.

שריט  אויסארנטליכן  זיין  מיט  האט  נתני' 



  PAGE

  PAGE

3

שטארק  צוויי  אויפרעגן  צו  באוויזן 

וואס  זאגער   - ווארט  רעפובליקאנער  בארימטע 

עפענטליכקייט  דער  אין  ארויסגעקומען  זענען 

אגענטור,  נייעס"  "פאקס  רעפובליקאנער  די  אויף 

פרעזידענט  דעמאקראטישן  פאר'ן  אנצונעמען  זיך 

וואס  נתני'  ביבי  אראפגעריסן  שארף  און  אבאמא 

אמעריקאנער  דער  מיט  ארום  זיי  לויט  זיך  שפילט 

די  באטראכט  און  אינטערעסן  זיינע  לויט  פאליטיק 

אמעריקאנער בירגער ווי "קלעצער" וואס וועלן אים 

איז  חוצפה  איזראעלי  די  אז  הפנים  נאכשפרינגען. 

יעדן  גבולים און אויפגעברויזט  איבערגערינען אלע 

אמעריקאנעם בירגער.

די  פון  זאגער  ווארט  און  פאליטיקאנטן 

"ס'איז  אז  הערן  געלאזט  זיך  האבן  רעפובליקאנער 

מיט  פארשידנהייטן  מיינונג'ס  האבן  צו  זאך  איין 

אן  ס'איז  אבער  פאליטיק  אויסערן  פון  ברענטש  א 

דיין  פון  פרעזידענט  א  פאר  זאגן  צו  זאך  אנדערע 

ווי  אים  מיט  זיך  רעכנסט  דו  אז  אלירטע  נאנטסטע 

ער וואלט געווען אומרעלעוואנט".

די צוויי רעדנער 'שעפערד סמיט' און 'קריסט 

געוועזנער  דעם  פון  ציטירט  האבן  וועלעסע' 

אמבאסאדער צו איזראל 'מארטין אינדיק' אז "נתני' 

קאנגרעס  רעפובליקאנער  דעם  מיט  זיך  באנוצט 

די  קאמפיין,  בחירות  זיינע  פאר  בילד  גוטן  א  פאר 

וועט  שטאטן  פאראייניגטע  די  מיט  באציאונגען 

געווען  וואלט  עס  קלימאקס,  א  גרייכן  פילייכט 

אונזער  פון  אוועקשטיין  זאלן  איזראעל  אז  ריכטיג 

פאליטיק."

רעאגירט:  ווערטער  די  אויף  האט  וועלעסע 

האט  און  גערעכט.  פראצענט  הונדערט  איז  ער 

הויז  ווייסן  אין  געווען  בין  "איך  פארציילט: 

מיטוואך ווען בעינער האט אנאנסירט אז ער האט 

אנגענומען.  עס  האט  ער  אז  און  ביבי,  געלאדנט 

איז  הויז  ווייסן  אינעם  אפישעל  הויכראנגיגער  א 

געווען שאקירט און מיר געזאגט "מיר האבן נישט 

באקאומען קיין שום מעלדונג דערוועגן, מיר ווערן 

עס יעצט געוואויר ווען  בעינער מעלדט עס פאר 

די פרעסע."

אייך  וועל  איך  זאגט:  וועלסע 

איז.   זאך  די  'רשעות'דיג'  ווי  פארשטיין  צו  געבן 

סעקרעטערי אוו סטעיט קערי האט זיך געטראפן 

דרעמער,  דן  אמבאסאדער  איזראעלי  דעם  מיט 

אין גערעדט מיט אים צוויי שעה יענעם דינסטאג. 

דערמאנט  ניטאמאל  האט  אמבאסאדער  דער 

דעם פאקט אז נתני' איז אין געשפרעכן און האט 

צוגעשטימט צו קומען קיין וואשינגטאן. 

"דאס נישט גיין צום פרעזידענט נאר גיין קיין 

סעסיע  פאראייניגטע  א  צו  רעדן  היל,  קעפיטעל 

פרעזידענט'ס  דעם  קריטיקירן  און  קאנגרעס  אין 

פאליסיס – מוז איך זאגן: איך בין שאקירט !"

ניוז'  'פאקס  אויף  'האוסט'  אנדערער  דער 

"עס  שארפער:  נאך  געזאגט  האט  סמיט  שעפערד 

ווי די איזראעליס קלערן אז מיר  קוקט מיר אויס 

אויפמערקזאמקייט  קיין  צו  נישט  איינפאך  לייגן 

צו זייערע שריט, זיי באטראכן אונז די בירגער פון 

אמעריקע ווי מיר זענען בלויז א באנדע 'קאמפליט 

דא  וואס  געכאפט  נישט  וואלטן  מיר  ווי  שוטים', 

גייט פאר!".

אנגייענדע  די  בארירט  שפעטער  האט  סמיט 

"איר  זאגנדיג  איזראליס,  די  פון  באומות  התגרות 

בוש  דשאורש  פרעזידענט  לעצטער  דער  ווייסט, 

פלעגט זאגן "איר מוזט אויפהערן די אויסשפרייטונג 

 ? געטון  איזראעל  האט  וואס  סעטלמענטס"  די  פון 

זיי זענען פאראויסגעגאנגען מיט די פארברייטערונג 

זאגט  פרעזידענט  יעצטיגער  דער  שטחים.  די  פון 

די  פון  אויסשפרייטונג  די  אויפהערן  מוזט  איר   "

סעטלמענטס", און זיי גייען בלויז פאראויס דערמיט. 

דאס איז זייער צומישט און שטארק קאמפליצירט."

זאל  ניוז  פאקס  אז  ערשיינונג  זעלטענע  די 

פרעזידענט  פונעם  לצדו  ארויסשטעלן  אזוי  זיך 

אלגעמיינע  די  אין  געווארן  פארשפרייט  זייער  איז 

מידיא, אבזערווירער האבן אנגעוויזן אז ביידע האבן 

ביידע  און  אויפגעברויזט,  שטארק  אויסגעקוקט 

האבן גערעדט פון אבאמא אלס פרעזידענט און גאר 

בארואיגן  צו  ארבעט  זיין  פאר  קערי  ארויסגעהויבן 

דעם מיטל מזרח".

אין 

ברייט  דעם  פון  ליכט 

פובליצירטן שמועס אויף פאקס ניוז איז דער 

דורך  געליינט  ווערט  וואס  בלאג  א   - קאוס'  'דעילי 

מיליאנען, און איז לויט א שטודיע די צווייט -בעסטע 

בלאג אין אמעריקע - ערשינען מיט א קעפל "פאקס 

ניוז נעמט זיך אן פאר אבאמא – אדאנק אייך נתני' !". 

אינעם ארטיקל שרייבן זיי:

בלויז  נישט  עררייכט.  עס  האט  נתני'  "אלזא 

וואס  ווייסע הויז  האט ער באוויזען צו אויפרעגן די 

אויך  האט  ער  וועטאס,  יו.ען.  די  קאנטראלירט 

זאלן  באוויזן צו ברענגען א צאל קאנסערוואטיווען 

סימפאטיע  ווייזן  און  אים  קעגן  אויסדרייען  זיך 

די  דערמאנען  צו  באוויזן  האט  ער  אבאמא.  מיט 

אונז  טוט  איזראעל  אז  שטאטן  פאראייניגטע 

זיך  "נעמען פאר גרענטעט". נתני' שפירט  פאקטיש 

נאנטע  זייער  בעפאר  שטייענדיג  פרעשור  אונטער 

אייביג  ווי  מער  ברויך  ער  אז  שפירט  און  בחירות 

וואס  אבער  פאן.  קריגערישע  זיין  מיט  פלאטערן 

ווערט  רייט  ער  וואס  אויף  פערד  די  ווען  פאסירט 

ענדליך אויפגעברויזט ? "

 די אומדערטרעגליכע גאוה פון ביבי:

האט  ביבי  וואס  אויפברויז  גרויסער  דער 

געשאפן אין אמעריקע ברענגט ליידער ארויף אויפ'ן 

מציאות  דער  גוי  אמעריקאנעם  ביים  אויבערפלאך 

געבן אזויפיל פאר איזראעל אבער באקומען  זיי  אז 

זיי  ביי  אויף  בויעט  וואס  דערפאר.  צוריק  גארנישט 

אויף  תרעומות  און  שנאה  פון  באזע  שטארקע  א 

אידישע קינדער אין אלגעמיין ה"י.

קאלאמעניסט  פאליטישער  באקאנטער  א 

ארטיקל  אן  וואך  די  שרייבט  קעלעי,  בענעט 

 אונטערן קעפל 'די אומדערטרעגליכע גאוה פון ביבי' 

ער  וואו   ,)The Unbearable Rudeness of Bibi(
אויסטערלישע  די  איבער  פאקטן  אייניגע  אן  ווייזט 

גרינדשעצונג פון איזראעל צו אמעריקע און דריקט 

אמעריקאנער  וואס  אויפברויז  פון  געפילן  די  אויס 

בירגער שפירן לעצטנס מער און אפענער. 
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י  ע ל ע ק

ראש  דעם  לגבי  שרייבט 

הכופרים: "איינמאל און נאכאמאל, האט נתני' 

אמעריקאנער  אין  אינטערעסע  קנאפע  א  געוויזן 

און  אינסטיטוציעס,  אמעריקאנער  פרעזידענטן, 

פון  אפגעזען  איז  דאס  אינטערעסן.  אמעריקאנער 

מער  איזראעל  פאר  צו  שטעלן  מיר  אז  פאקט  דער 

נוצן  מיר  יערליך,  הילף  דאלער  ביליאן  דריי  פון 

אנטי  בלאקירן  צו  קאפיטאל  דיפלאמיטישע  אונזער 

– איזראעל שריט און די יוניידעט נעישאן'ס, און מיר 

ברויכן ליידן פון אויל עמבאגראס און טעראריסטישע 

אלעס  וועלט,  די  איבער  און  אינדערהיים  אטאקעס 

צוליב אונזער שטיצע פאר איזראעל.

דארפ'ן  פיס  און  הענט  ליינער!  טייערע 

זאגן  אמעריקאנער  די  אז  הערענדיג  ציטערן 

טעראריסטישע  ליידט  אמעריקא  אז  אפען,  שוין 

אטאקעס אינדערהיים און איבער די וועלט, אלעס 

צוליב אונזער שטיצע פאר איזראעל ה"י. און יעצט 

ליינט ווייטער: 

מיט  בלויז  אז  פאקטאר  דעם  דערמאנט  ער 

האט  למספרם   '10 יאר  אין  צוריק,  יאר  עטליכע 

נייע  אויף  באשטעטיגונג  די  אנאנסירט  נתני' 

טאג  זעלבן  אין  ירושלים  מזרח  אין  סעטלמענטס 

אנגעקומען  איז  ביידן  דשאו  פרעזידענט  וויצע  ווען 

די  געשפרעכן,  שלום  די  באנייען  צו  ראיאן  אינעם 

דעמאלטיגע סעקרעטרי אוו סטעיט קלינטאן )וואס 

דער  אויף  ראנער  פראנט  א  ווי  געזען  אגב,  ווערט 

וואלן(  די קומענדיגע  ביי  דעמאקראטישער טיקעט 

אז  זאגנדיג  מעלדונג  די  פארדאמט  דעמאלט  האט 

פרעזידענט  וויצע  און  "פארשעמונג",  א  איז  דאס 

טוט  ער  אז  נתני'  פאר  געזאגט  דירעקט  האט  ביידן 

אונזערע  פון  זיכערהייט  די  "אינטערמינעווען 

און  איראק,  אפגאניסטאן,  אין  פייטן  וואס  טרופן 

שריט  רייצערישע  די  אז  הייסט  )דאס  פאקיסטאן." 

שרעקליכע  א  אויטאמאטיש  ברענגט  איזראעל  פון 

שנאה אין די אראבישע וועלט קעגן אמעריקע, וואס 

ליידט נאכדעם פון די תוצאות אדאנק איזראעל(

אריינגעזאגט  צוריק  חוצפה  מיט  האט  "ביבי 

דעם פרעזידענט פארנט פון דער 

אמעריקאנער פרעסע ביי זיין באזוך אין ווייסן הויז, 

אריינגעמישט  זיך  ער  האט  מאל  פילצאליגע  און 

דאס  פאליטיק.  אמעריקאנער  די  אין  אומגעפרעגט 

למספרם   '1998 יאר  אין  אנגעהויבן  שוין  זיך  האט 

פרעזידענט  דעם  אפצוטון  געזוכט  האט  ביבי  ווען 

איינגיין  צו  געמוטשעט  אים  האט  וואס  קלינטאן 

אויף די אוסלאו אפמאכן. נתני' האט דאן אנגעהויבן 

זיין באזוך אין אמעריקע מיט א דעמאנסטראטיווע 

וויזיט ביי דעמאלטדיגע ספיקער פון קאנגרעס 'נאוט 

גינגריטש' און זיך באטייליגט ביי א פאליטישע ראלי 

באקאנטער  א  פעלוועל'  'דשערי  מיט  אינאיינעם 

פאליטישע שונא פאר קלינטאן.

"אין 2012' האט נתני' זיך ארויסגעשטעלט אין 

רעפובליקאנער  דעם  שטיצן  צו  פארזוך  אפענע  אן 

געהערט  אפילו  איז  און  ראמני,  מיט  קאנדידאט 

שארף  האבן  וואס  עד'ס  ראמני  די  אין  געווארן 

אטאקירט דעם פרעזידענט. דאס זעלבע אין  2014' 

א חודש בעפאר די מיד טורם וואלן אין אמעריקע איז 

פארנט  פרעזידענט  דעם  באפאלן  ווידערמאל  ביבי 

פון די סי.בי.עס. מידיא זאגנדיג אז ער האנדלט קעגן 

די "אמעריקאנער ווירדן".

זיך  געצילט  דירעקט  געווען  איז  "דאס 

האט  ער  עלעקשענס,  אונזערע  אין  אריינצומישן 

געווען  וואלט  ער  ווי  פרעזידענט  דעם  אטאקירט 

א טי- פארטיי אקטיוויסט נישט ווי א פירער פון א 

לאנד וואס האט א.ג. "ספעציעלע באציאונגען" מיט 

אמעריקע.

"דאס איז אפגעזען אז נתני' האט דאן געזאגט 

פונקט  איז  מציאות  דאס  זינט  ליגנט,  גראדן  א 

פרעזידענט  אמעריקאנער  יעדער  אז  פארקערט 

פרעזידענט  פון  אנגעהויבן  מלחמה,  תשכ"ז  די  פון 

דשאונסען ביז פרעזידענט אבאמא, רעפובליקאנער 

אויסגעדריקט  האבן  צוגלייך,  דעמקראטן  און 

די  אין  סעטלמענטס  די  פון  אומצופרידנהייט  זייער 

אקופירטע שטחים.

ווי  ארטיקל  זיין  ענדיגט  קעלעי  בענעט 

פאלגענד:

"ביבי נתני' האט אצינד ארויסגעוויזן אן אום- 

וואס  נאכדעם  באלד  אמעריקע,  פאר  רעספעקט 

סעקרעטערי אוו סטעיט דזשאן קערי האט גערופן 

פופציג וועלט פירער צו אפשטעלן די שריט אקעגן 

אומבאגרייפליך,  איז  דאס  יו.ען.,  די  אין  איזראעל 

מער  מיט  באהאנדלט  ווערט  טרעגער'ס  וואסער 

רעספעקט...!

"די גוטע פראגע איז צי איז נתני' א פריינט פאר 

ווערטער  איינפאכע  אין   ? שטאטן  פאראייניגטע  די 

בין איך  נישט. אלס אן אמעריקאנער  איז ער קלאר 

טיף באליידיגט אז א לאנד פאר וועמען מיר געבן אזוי 

סאך און מיר ליידן אזויפיל אין רעזולטאט, זאל צייגן 

אונזער  פאר  רעספעקט  פון  חסרון  טאטאלע  אזא 

פרעזידענט." 

מער  אז  פאקט  דעם  באצייכנט  פרעסע  די 

שטאטן  פאראייניגטע  די  האט  מאל  פערציג  פון 

וואלט  וואס  אפשטימונגען  ען.  יו.  געבלאקט 

אדער  איזראעל  אויף  סאנקציעס  געשטעלט 

אויב  פאלאסינטער,  די  פאר  שטיצע  אויסגעדריקט 

אויפפירונג,  זיין  מיט  פארזעצן  ווייטער  נתני'  וועט 

איז נישט קיין פראגע אז מיר וועלן מיר זען א שטיקל 

טויש דערינען.

וואונדער,  מיט  פרעגט  שרייבער  דער   

שטופן  קען  מען  אז  נתני'  ביבי  קלערט  ווייט  ווי 

דער  איידער  אבמאמא  באראק  פרעזידענט  דעם 

פרעזידענט וועט זאגן גענוג איז גענוג ? מיט פינף יאר 

בויען  צו  פלענער  אנאנסירט  איזראעל  האט  צוריק 

נייע סעטעלעמנטס אין דער גענויער צייט ווען דשאו 

ביידן האט באזוכט דאס לאנד, מיט צוויי יאר דערויף 

און  ראמני'  'מיט  אינדראסירט  אייגנטליך  ביבי  האט 

ראמני אינאיינעם מיט שעדלאן עדלעסאן, א פריינט 

קיין  געווארן  געלאדנט  העפליך  זענען  ביידע,  פאר 

איזראעל יענעם זומער, דערמיט צו שטעכן אבאמא, 

און אצינד קומט צו די יעצטיגע קאנטערווערסיע. 

פאלגענדע  די  מיט  זיך  ענדיגט  ארטיקל  דער 

אזוי  "דער  ווערטער:  שרעקעדיגע  שרעקליכע 

גערופענער "רעפובליקאנער סענעטאר פון איזראעל" 

איז אין קאמף מיטן פרעזידענט פון די פאראייניגטע 
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וועט  טאג  איין  אז  זיכער  איז  דאס  שטאטן, 

קומען דערפאר א פרייז. לאמיר בלויז האפן אז ס'איז 

בלויז נתני' און זיינע רעכטע פריינט וואס וועלן ליידן 

דערפון, און די מענטשן פון ארץ ישראל און די אידן 

אומעטום וועלן עס נישט דארפן באצאלן."

דעם  צו  אונז  ברענגט  שורות  לעצטע  די  אט 

ביטערן מציאות אז דער אמעריקאנער פאלק האט 

זיך ערוואכט, מען הייבט אן הערן מער און מער פון 

די  קעגן  קאמענטארן  אויפגעברויזטע  זייטן  אלע 

אויפפירונג פון איזראעל וואס נוצט אויס אמעריקע 

ביז'ן לעצטן ביינדל אבער ווען עס קומט צו אביסל 

די  זיך  ווארפן  פארשטענדעניש  און  רעספעקט 

א  מיט  אמעריקע  מיט  ארום  פירער  ציוניסטישע 

שרעקליכע זלזול און פחיתת הכבוד.

זיי  שטוינט.  און  קוקט  גאס  אמעריקאנער  די 

זיי  און  יאר  א  זיי  קאסט  מדינה  די  וואס  גוט  ווייסן 

באקומען  זיי  הטוב  הכרת  וויפיל  פונקטליך  ווייסן 

צוריק דערפאר. דאס פאלק באגרייפט גוט וואס דאס 

קאנגרעס  אין  איינלאדענען  זיך  טוט  מען  אז  מיינט 

וואס  רעטאריק  מיט  פרעזידענט  דעם  באוואשן  צו 

פאראייניגטע  די  פון  אינטרעסן  די  אנטקעגן  איז 

שטאטן און קענען גאר שאָטן פאר די אמעריקאנער 

זיין  פון  פאראויסשאצונג  די  לויט  אינטערעסן 

אודאי  און  אגענטור,  שפיאנזש  "מוסד"  אייגענע 

די  אונטער  ליגט  עס  וואס  קלאר  זיי  פארשטייען 

מלחמה דורך די ציוניסטישע פירערשאפט דירעקט 

ווערט  דאס  פרעזידענט.  אמעריקאנעם  דעם  קעגן 

שוין היינט עפענטליך באהאנדלט אין ארטיקלען און 

פובליצירט אין די פרעסע מיט אויפברויז און ווייטאג, 

ואחריתו מי ישורנה.

 השי"ת זאל אודאי האלטען די רעכטע האנט 

חכם  איזהו  פלאצען.  חלילה  נישט  זאל  דאס  אז 

חתם  פון  ווארט  הייליג  דאס  ווי  הנולד,  את  הרואה 

סופר, הרואה את הנולד כבר, ווער איז דער חכם דער 

אויף  פארגאנגענהייט  די  פון  מתבונן  זיך  איז  וואס 

לאנג  צו  אויף  טראכטען  נישט  מ'דארף  עתיד,  דעם 

תעתועים  מעשי  זייער  מיט  ציונים  די  וואס  צוריק 

האבן גורם געווען פאר אידישע קינדער אין אייראפע 

שאין הפה יכול לאמרם.

מיר קענען זיך נישט ערלויבן צו 

דער  מיט  דריי  א  מיט  פראבלעם  דעם  אוועקמאכן 

ווען  איבערהויפט  מינע,  גלייכגילטיגע  א  און  האנט 

אונזער  צו  צוגעשריבן  דירעקט  ווערט  אלעס  דאס 

תורה  פון  שטעלונג  און  מיינונג  דער  אלס  קאנטע, 

פון  פארטנער  ווי  געזען  ווערן  וועלכע  אידן  טרייע 

דעם ראדיקאלן ביבי וחבריו. און דאס שוין נאכדעם 

זיין  וואס ביבי האט מיאוס פארראטן די חרדים אין 

פרומע  די  זענען  ליידער  אבער  קאדענץ  פאריגן 

זייער  א  האט  וואס  ככלב,  בו  קשורה  פארטייען 

גוי'אישע  אלגעמיינע  די  אין  אפרוף  שלעכטע 

די  פון  צייטונגען  חרדישע  די  אין  אדרבה  און  גאס, 

פאר  גערעכט  גאר  געבן  אפיקורסים  רעגעליעזע 

איבערגעטריבען  געוועהן  נישט  וואלט  עס  ביבי, 

פירערס  זייערע  און  פארטייען  פרומע  די  אנצורופן 

ווי די "אידישע קאַפאָס", וואס רעכען זיך בכלל נישט 

מיט זייערע ברידער בגלות אמעריקא.

די  אז  קלאר  און  קליפ  ארויס  זיך  שיילט  עס 

ציוני'סטישע ווירטשאפט אין שפיץ פון דעם מופקר 

ביבי האט נישט קיין שום פראבלעם מיט'ן פאקט אז 

זייערע אקטן רופן זיך אפ אויף אידישע געמיינדעס 

אמעריקע,  און  אייראפע  אריינגערעכנט  איבעראל, 

זוכן גאר צו קאפיטאליזירן דערויף  זיי  נאר אדרבא, 

פאר ביליגע פראפאגאנדע צוועקן. ווי דער ניו יארק 

טיימס באצייכנט דעם שריט אלס אזא וואס פרובירט 

מר.  פאר  סוקסעס  מעגליכע  יעדע  שטערן  צו 

אמעריקאנער  שטערן  וועט  עס  אויב  אויך  אבאמא 

אינטערעסן".

פארשפרייטן  פון  אידעלאגיע  ציוניסטישע  די 

ווערט  גלותם,  בארצות  אידן  קעגן  האס  און  שנאה 

ליידער פארגעזעצט, צוערשט אין פראנקרייך און אין 

בעליגע, אצינד איז די רייע געקומען אויף אמעריקע 

ח"ו, ביבי נתני' האט גענומען פאר זיין ציל צו ענדיגן 

דאס וואס הערצל ימ"ש האט אנגעהויבן, צו אויפרייצן 

די אומות העולם בשם כל ישראל און אזוי מוטיגן דאס 

ציונות,  מיט א שרעקליכער חילול שם שמים וואס 

ווערט נתפרסם השכם והערב אז אידן זענען מסכים 

ארומיגע  אונזערע  הגוים,  לעיני  התגרות  אלע  צו 

בהפקירא  אז  איבערצייגט  דאַרוך  ווערן  שכינים 

ניחא לי', אידישע בירגער זענען אויסן צו פאררעטן 

אונזערע 

די  פאר  לאנד  אייגן 

אינטערעסן פון איזראעל. 

דער דעת תורה הצרופה אין אזא צייט:

וואס  ווערטער  הייליגע  די  באקאנט  ס'איז 

רביה"ק מסאטמאר זי"ע האט געזאגט ביי דעם כינוס 

הכללי אסרו חג שבועות תשכ"א בקול חוצב להבת 

נישט געווען  וועלכע זענען קיינמאל  ווערטער  אש, 

אזוי אקטועל ווי יעצט, ורוח ה' דבר בו.

וזל"ק -  ס'שטייט לא תעמוד על דם רעך! און 

מ'שווייגט! מ'זאל גוט קוקן הארווען זיי אין אמעריקע 

זיי  ווי  אזוי  "אנטיסעמיטיזעם"  אהנצוארבעטן  אויך 

רחמים  גרויס  מ'דארף  יוראפ  אין  געהארוועט  האבן 

ווארן מיט  נישט חלילה דערגרייכן,  זאלן עס  זיי  אז 

עזות און מלשינות קען מען חלילה אלעס דורכזעצן, 

מ'זאל גוט קוקן עט מען זעהן, עכל"ק.

  

הגאון הצדיק חכימא דיהודאי רבי מיכאל בער 

ווייסמאנדל ז"ל שרייבט די גענוי – זעלבע ווערטער 

אין זיין מאמר מי נתן למשיסה יעקב וז"ל: ומאז ועד 

עתה דם ישראל כבר נשפך כמים בעו"ה. וכל זה אינו 

ינוחו ולא ישקוטו עד שיתנו ח"ו,  שוה להם, הם לא 

חרב ביד שונאי ישראל בכל העולם כולו," גם לרבות 

בארצות הברית." 

אלחנן  רבי  וצדיק  גאון  דער  שרייבט  אזוי 

דמשיחא:  עקבתא  מאמר  זיין  אין  זצ"ל  וואסערמאן 

אויפגעשטאַנען  זיינען  דורות  לעצטע  די  אין 

פון  וויסן  נישט  ווילן  וועלכע  "פירערס"  מאָדערנע 

יידישע  די  זיי  פירן  עצות,  אירע  מיט  תורה  דער 

לערנט  תורה  די  ווי  פאַרקערט  אַקוראַט  ּפאָליטיק, 

אונז. יידן זאָלן קעמפן און פאָדערן, מיט וועמען זאָל 

מען קעמפן? מיט די מעכטיקסטע מלוכות אין דער 

וועלט.

קאָנגרעסן,  מיט  טומלען  און  באָיקאָטירן  מיר 

מיר שיסן אויף זיי מיט צייטונגס אַרטיקלען, דערמיט 
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ן  ל ע ו ו

מיר זיי אָפשרעקן. דער 

געצאָלט  שרעקלעך  האט  ישראל  כלל 

פאַר דעם."

דורך  דערמאנט  קלאר  ווערט  געדאנק  דער 

דעם גאון וצדיק דער שאפראנער רב ז"ל  אין זיין ספר 

תורת א' )ח"א מכתב י"ג(, אַז עס שוועבט אַ סכנה פון 

וועלן  גויים  די  ווייל  ציונים,  די  דורך  ישראל  שנאת 

זאָגן אז מיר זענען נישט געטריי אונזער לאנד. וז"ל: 

והאמת הוא אשר סכנה איומה מרחפת על כל ישראל 

עלולים  בודאי  מעשיהם  אשר  הציונים,  של  בגרמא 

לעורר השנאה בגוים, בפרט שיאמרו שיהודים הדרים 

במדינה זו הם אוהבי מדינה אחרת, ומחוברים לה עד 

שהם חשודים למעול בגוי אשר הם דרים בו ר"ל, וד' 

מגזירות  יהודים  שם  שיש  מקום  בכל  יצילנו  הטוב 

קשות ויראנו נפלאות.

ווערטער  די  ציטירן  צו  אויך  איז  פאסיג  ווי 

שמועס  א  אין  זי"ע  מסאטמאר  הגה"ק  מרן  פון 

"אויב  זצוק"ל:  אהרן  מתולדות  אדמו"ר  כ"ק  מיט 

וויפיל  מען  זעט  בלינד  אינגאנצן  נישט  איז  מען 

א  אן  אנגעארבעט  האט  דאס  אנטיסעמיטיזם 

דער  אויף  אנטיסעמיטן  דא  זענען  עס  שיעור. 

מילא  מדינה,  די  דורך  שיעור  א  אן  וועלט  גאנצער 

די אנדערע לענדער, ווי רוסלאנד, און די אראבישע 

זענען  אליין  דא  אפילו  וועלט, 

וועלט  דער  אין  אנטיסעמיטן.  אסאך  געווארן  אויך 

דאס  געוואקסן  איז  עס  אנטיסעמיטיזם,  עס  מאכט 

אנטיסעמיטיזם אין די גאנצע וועלט". עכלה"ק.

אונזער אחריות השעה צו אפשלאגן 
דעם שרעקליכן בלבול:

די  אז  ספק,  יעדן  העכער  קלאר  ס'איז 

איינציגסטע עצה וואס מיר פארמאגן איז דער עצת 

החכם הזקן – רבינו הקדוש זי"ע - אז מ'דארף האבן 

זיי  אז  אוה"ע  די  פאר  זיין  צו  מפרסם   נפש  מסירת 

פארטרעטן נישט כלל ישראל, דאס איז וויכטיג סיי 

כלפי די חילול השם און סיי כלפי די סכנה וואס דאס 

מחאה  אונזער  חלילה.  ישראל  כלל  אויף  ברענגט 

וועט האפענטליך אפשלאגן דעם שלעכטן אימעזש 

פון אידן  אונזער יעצטיגע שריט דארף זיין זה לעומת 

מער  אסאך  אנזייען  ציונים  די  טוען  ליידער   - זה 

התגרות, ווי אונזער יכולת דאס אפצושרייען, אבער 

דאס איז אונז בלויז מער מחייב צו טון כאטש כל מה 

שביכלתינו לקדש שמו יתברך לעיני העמים והשרים.

מוסד הק' נטרונא זעצט פאר מיט די פעולות 

חובקות זרועות עולם צו פארשפרייטן דעם ריינעם 

אמת איבער דאס אמעריקאנער אידנטום וואס זוכט 

דירעקט יא צו זיין בהכנעה אונטער די רעגירונג און 

'דויעל  פון  בלבולים  אויף  ליידן  צו  גרייט  נישט  איז 

ליאלעטי' נאר איז מקיים בשלימות דעם ציוו ה' פון 

"דרשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שמה".

מוזן  אידן  טרייע  תורה  אז  קלאר  ס'איז 

קבלת  פארדינטן  זיין  מיט  רשע  דעם  אפווארטן 

וואס  צייט  א  אין  שווייגן  נישט  קענען  מיר  פנים, 

שטאב  זיין  און  פרעזידענט  אמעריקאנער  דער 

און  אראפגעריסן  עפענטליכקייט  דער  אין  ווערט 

נישט  קענען  מיר  און  מופקר  דעם  דורך  אטאקירט 

איד  יעדער  וואס  צייט  א  גלייכגילטיגאין  שטיין 

און  אקטן  וואנזיניגע  זיינע  אין  באשולדיגט  ווערט 

אויטאמאטיש פארוואנדלט אין א ציל - ברעט פאר 

שנאה און נקמה רח"ל.

"מידיא  קאסטבארן  דעם  צו  צוגאב  אין 

אינוועסטירט  מען  וואס  אין  פרעזענטאציע" 

געלט  מיט  אוצרות  און  שעות  אומצאליגע 

פאר  הלב  על  ומתקבל  נאה  דבר  א  אהערצושטעלן 

דורכקוקן,  בעז"ה  עס  וועלן  וואס  מיליאנען  די 

באטראכט מוסד הק' נטרונא די מעגליכקייט צו לאזן 

לופטערן ספעציעלע ראדיא רעקלאמעס וואס וועט 

לויפן אויף די ראדיא אויכעט אין וואשינגאטן אין די 

וועט  דאס  וויילן,  דארט  וועט  רודף  דער  ווען  טעג 

בעז"ה האבן די ריכטיגע אפקלאנג אז באותה מקום 

ובאותה זמן ווען דער רשע איז מסכן כלל ישראל זאל 

מקוים ווערן דער רוח והצלה יעמוד ליהודים מיט די 

עצה היעוצה וואס עס האט געלערנט מיט אונז אבינו 

רועינו רביה"ק זי"ע.

מיר ווענדן זיך מיט א הארציגן רוף צו אונזערע תומכים ומסייעים, אחים לדעה.

דער קריטישער עת צרה ערלויבט נישט צו שטיין גלייכגילטיג קיין איבריגע מינוט און פאדערט פון אונז באלדיגע שריט למען 
כבוד ה' ותורתו הק', מיר מוזן פאראויסגיין מיט די גרויסע פעולות לטובה, עס ליגט אויף אונז א געוואלדיגע אחריות אויפטוען 

דאס ריכטיגע, צו קענען ראטעווען אידן פון געפאר און מפרסם זיין דעם כבוד שמים. און די עבודת הקודש ווארט בלויז אויף די 
נדבה פון אידן נדיבי לב וועלכע פארשטייען דאס נחיצות פון דעם ענין הנשגב. עשה למען כבוד שמו יתברך המחולל !

 די ספעציעלע קאמפיין נומבער איז:

718.873.0756



  PAGE

  PAGE

7

די  זאגט  סדרה  די  פון  אנהויב  אין  באלד 

תורה הק' דער פסוק ולא נחם אלקים דרך ארץ 

דערין  זענען  חז"ל  וואס  הוא,  קרוב  כי  פלשתים 

מרמז די טראגישע געשיכטע פון די בני אפרים, 

ווי דער תרגום יונתן אויפן פלאץ שרייבט אז די 

פשט פון 'כי אמר אלקים פן ינחם העם בראותם 

מלחמה' איז די מלחמה פון די בני אפרים וואס 

ווייל  געווארן  נעבעך אלע אומגעברענגט  זענען 

זיי האבן עובר געווען אויף די שבועה פון השי"ת 

נישט דוחק צו זיין דעם קץ.

דאס זעלבע שטייט אין מדרש רבה אנהויב 

די וואכנדיגע סדרה: לכך נאמר ולא נחם אלקים 

דרך ארץ פלשתים. למה, אלא שטעו שבטו של 

אפרים ויצאו ממצרים עד שלא שלם הקץ ונהרגו 

מהם ל' רבוא ולמה נהרגו שחשבו מיום שנדבר 

אברהם בין הבתרים וטעו ל' שנה שנאמר )תהלים 

רבה  )שמות  רומי קשת.  נושקי  בני אפרים  עח( 

פרשה כ פסקה יא(.

די בני אפרים זענען ארויס פון מצרים צוליב 

א טעות וואס זיי האבן געהאט מיט דעם חשבון 

האט  רבוש"ע  דער  וואס  הגאולה  קץ  דער   פון 

בין  ברית  ביים  אבינו  אברהם  פאר  צוגעזאגט 

הבתרים. זיי האבן זיך געמאכט א נישט ריכטיגער 

אז  גערעכנט  דערמיט  און  חשבון, 

די  פון  צייט  די  געקומען  שוין  ס'איז 

זענען  אפרים  בני  די   . מצרים  גאולת 

אלע געווען מזרע המלוכה, אייניקלעך פון יוסף 

הצדיק דער הערשער איבער מצרים, און גרויסע 

גבורים אין מלחמה האבן זיי דעריבער זיך גרינג 

זיי  וואס  דעם  טראץ  און   . פאר'נער'ן  געלאזט 

זענען אלע געווען ערליך און אפגעהיטן , האבן 

זיי לויט זייער פאלשן חשבון זיך פארזיכערט אין 

זייער גרויסן כח, און אנגעפאנצערט מיט געווער 

זיך ארויסגעלאזט אינאיינעם מיט די פאמיליעס 

אויפן וועג קיין לאנד פלישתים.

אבער עס איז נאכנישט געווען די ריכטיגע 

צייט פון די גאולה, און צוליב די ביטערע עבירה 

ַא גאולה פאר די צייט, האט  פון נעמען אליינס 

דער גרויסער עונש פון הימל נישט געשפעטיגט 

צו קומען. און זיי זענען אלע אלע אויסגע'הרג'ט 

געווארן דורך די בני גת.

חכמינו  פון  רייד  די  אין  דעה  איין  לויט  

אין  דאן  ביז  געזיצן  אין מצרים  אידן  זענען  ז"ל  

געווען  נאכנישט  און  אומשטענדן  רואיגע  מער 

פארקנעכטעט פאר די מצרים. די שווערע צייטן 

און דער קישוי השיעבוד האט זיך לויט דער דעה 

ערשט אנגעהויבן באלד דערנאך, פון ווען די בני 

אפרים האבן פרובירט זיך צו באפרייען אויף די 

אייגענע האנט. 

ווערט  נשא  פרשת  יואל  דברי  ספה"ק  אין 

ישראל  כלל  גאנץ  פארוואס  סיבה  די  מבואר 

דעם  באקומען  און  באשטראפט  געווארן  איז 

אפרים.  בני  די  פון  זינד  די  צוליב  עונש  הארבן 

דאס איז דערפאר וואס מיר געפינען נישט אידן 

זיך  זיי האבן  ווען  בני אפרים  די  אויף  זיין  מוחה 

אידישע  האבן  מעגליך  ארויסגיין,  געראכטן 

קינדער זיך צוגעקוקט פון דער זייט און געוואלט 

אויספרובירן צו די בני אפרים וועלן אין די ענדע 

אייגענע  די  מיט  באפרייען  צו  זיך  זיין  מצליח 

כוחות, דערפאר איז געקומען דער שטראף אויך 

וואס  פון אידישן פאלק  די איבריגע טיילן  אויף 

האבן צוגעלאזט אז אזוינס זאל פאסירן .

די בני אפרים זענען, טראץ זייער גוטע כונה 

און ערליכקייט, אפגעסטעמפלט געווארן אין די 

רייד פון חכמינו ז"ל אין ַא זייער נישט גינסטיגן 

געווען  דוחק  האבן  זיי  וואס  דעם  צוליב  בליק, 

דעם קץ הגאולה און זיך געוואלט באפרייען פאר 

די צייט. 

הקדמה  וואך,  די  מכילתא  אין  שטייט  עס 

בני  מלחמת  זו  אלקים  אמר  כי  בשלח:  לפרשת 

בני  אלה  ז'(  א'  הימים  )דברי  שנאמר  אפרים 

אפרים  בני  ע"ח(  )תהלים  וכתיב  שותלח  אפרים 

נושקי רומי קשת הפכו ביום קרב וגו' מפני שלא 

שמרו ברית האלקים ובתורתו מאנו ללכת עברו 

על הקץ ועל השבועה,  

איז  כ"ה  סימן  משה  ויואל  ספה"ק  אין 

מבואר אז די סיבה פארוואס חז"ל דרשנ'ן אויף 

די בני אפרים די פסוקים "לא שמרו ברית אלקים 

ובתורתו מאנו ללכת", וויבאלד ווען מען טוט א 

א ווארט 
אויף די 
פרשת 
השבוע:
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פעולה 

אויסצולייזן  צו  זיך 

צייט איז עס א חסרון אמונה,   די  פאר 

אפילו ס'איז געווען בלויז א טעות, אבער א טעות 

וואס איז נוגע אין די עקרי אמונה איז זייער הארב, 

און דער רבי פירט אויס בשל"ק: ומכל שכן בקץ 

אפילו  נתגלה  ולא  ונעלם  טמיר  שהוא  הגאולה, 

מקום  אין  ואף  ידיעה  שום  לנו  ואין  לנביאים, 

לנו  לטעות, אלא עינינו צופיות למרום שיתגלה 

כן  מן השמים על פי דרך התורה והמסורה, אם 

שהיא  כל  קלה  פעולה  שעשיית  ספק  שום  אין 

שהגיע  טרם  בשר  בזרוע  לנצח 

הזמן הוא נגד האמונה בה' ובתורתו הקדושה. 

פון  נסים  די  אויך  אידן  לערנען  וואך  די 

דבר  א  איז  הים  שירת  דער  און  סוף  ים  קריאת 

פון  ווערטער  הייליגע  די  דערמאנען  צו  בעתו 

מכילתא אויפ'ן פסוק ויאמינו בה' ובמשה עבדו, 

הגליות  שאין  מוצא  אתה  מכילתא:  דער  זאגט 

מתכנסות רק בשביל האמונה, שנאמר )שיה"ש 

ד, ח( אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי 

נגאלו  שלא  מוצא  אתה  וכן  וגו'.  אמנה  מראש 

שנאמר  האמונה,  בזכות  רק  ממצרים  ישראל 

לו צדקה.  ויחשבה  בה'  והאמין  ו(  טו,  )בראשית 

לה'  להודות  טוב  ב(  צב,  )תהלים  אומר  הוא  וכן 

גרם  מי  בלילות,  ואמונתך  חסדך  בבוקר  להגיד 

שהאמינו  אמונה  בשכר  שמחה,  לידי  לבוא  לנו 

אבותינו בעולם הזה שכולו לילות וכו'.

מקויים  וועט  בקרוב  גאנץ  אז  האפן  מיר 

ווערן דעם פסוק כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 

נפלאות, און זוכה זיין בזמן קריב צו ביאת מלכא 

משיחא מתוך רחמים וחסדים גמורים אכי"ר.


