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בס"ד

פרייטאג פ'  תצא תשע"ה

מעלדונג פון קאָנגרסמאַן נאַדלער 
ערוועקט פרישע כוואַליע פון 

התגרות באומות; דאָסמאל בשם 
אָרטאָדאקסישע אידנטום אין ברוקלין 

אויב האט מען געמיינט אז דאס 

ארגסטע איז שוין פאראיבער און די 

וסכנת  באומות  התגרות  פון  שטויב 

אין  ענדליך  שוין  זיך  זעצט  ישראל 

ביטערע  די  אבער  טוט  אמעריקע, 

פנים,  אין  קלאפן  צוריק  מציאות 

לעצטיגע  סאמע  די  פון  ליכט  אין 

נישט  האבן  וועלכע  אנטוויקלונגען 

חילול  פראקטיצירט  ווייטער  בלויז 

נאר  פארנעם,  ברייטערן  א  אויף  ה' 

זאגאר ארויסגעשטעלט רעליגיעזע 

חרדי'שע אידן אין ברוקלין אלס די 

קאמף  דעם  אין  ראנער"  "פראנט 

און  אבאמא,  פרעזידענט  קעגן 

אין  איד  רעליגיעזן  יעדן  געלייגט 

ניו יארק אונטער א פארגרעסערונג 

שותף  אונטערגראלער  אן  ווי  גלאז, 

התגרות  שרעקליכן  דעם  אין 

קאמפיין.

דער  נאדלער,  דשערראלד 

אידישער  דעמאקראטישער 

 NY-10 די  פון  קאנגרעסמאן 

אריין  נעמט  וועלכע  אומגעגענט, 

פארק,  בארא  חרדי'שע  די  אויך 

פרייטאג  פארלאפענעם  דעם  האט 

באשלוס  זיין  פארעפנטליכט 

איז  וואס  דיעל  דעם  שטיצן  צו 

צווישן  געווארן  אויסגעהאמערט 

איראן.  מיט  גרויסמאכטן  וועלט  די 

האט  ער  וואס  סטעיטמענט  א  אין 

טוט  ארויסגעלייגט  פרייטאג 

האט  ער  פארוואס  ערקלערן  ער 

דיעל  דעם  שטיצן  אז  באשלאסן 

זיין  החלטה.   בעסערע  די  איז 

זעלבע  די  אין  טוט  סטעיטמענט 

זיין  איבער  דערמאנען  צייט 

אידישקייט וואס ער זעט נישט ווי א 

סתירה צו דעם באשלוס.

אויסגעפעלט  נישט  האט  מער 

האבן  אטאקעס  ווילדע  און 

ווערן,  געהערט  אנגעהויבן 

פרייע  פון  בלויז  נישט  ליידער 

נאר  עלעמענטן  ציוני'סטישע 

און  רעליגיעזע  דורך  דייקא 

די  פון  פארשטייער  פאליטישע 

אומגעגנט,  פארק  בארא  היימישע 

וואס האבן געשאפן א טומל אין די 

וואולגארישע  זייערע  מיט  פרעסע 

פון  נאמען  אין  סטעיטמענטס 

מער  איינע  אידנטום,  רעליגיעזן 

היציג ווי די אנדערע, דירעקט קעגן 

קאנגרעסמאן נאדלער, פאר זיין עון 

בל יכופר פון זיך נישט צושטעלן צו 

די ציוניסטישע פאליטיק.

הדיוטים קופצים 
בראש בשם 

חרדי'שע בארא 
פארק:

 ניו יארק סטעיט אסעמליבמאן 

שריט  צינישע  א  אין  האט  הייקינד, 

שטאקיגע  צוויי  א  אפגעדינגען 

וועלכע  אויף  באס  דעקער   - דאבל 

ריזיגע  א  אויפגעהאנגען  האט  ער 

וועלכע  'בענער',  סארקאסטישע 

'סופרים  איראנער  דער  ווי  צייגט 

און  שמייכלט  חומעני  פירער' 

באדאנקט זיך פאר אמעריקע. דעם 

אין  פארקירט  הייקינד  האט  באס 

נאדלער'ס  פון  פארנט  מאנהעטן, 

פון  אויסדריק  אלס  אפיס, 

פראטעסט.

הייקינד  האט  גלייכצייטיג 

וועט  ער  אז  הערן  געלאזט  זיך 

צו  דאלערן  מיליאנען  אויפטרייבן 

קאמפיין  פריימערי  די  פינאנצירן 
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ן  ו פ

קאנדידאט  א 

וועלכער קען געווינען נאדלער אין די 

קומענדיגע וואלן.

באריכטעט  ברייט  האט  טיימס  יארק  ניו  דער 

אז סטעיט אסעמבלימאן דוב הייקינד פון ברוקלין, 

אן ארטאדאקסישער אידישער דעמאקראט וואס 

דעם  קעגן  דעמאנסטראציעס  אנגעפירט  האט 

נוקלארער דיעל האט געסטראשעט צו שטיצן א 

פינאנציעלע דעמאקראטישע אפאנענט קעגן מר. 

נאדלער. 

זענען  "עס  הייקינד:  פון  ציטירט  טיימס  דער 

די  דערפאר.  גרייט  דאלער  מיליאנען  פארהאן 

צופיל,  בהחלט  צופיל,  איז  נאדלער  פון  שריט 

נעמליך,  געמיינדע".  אונזער  פון  מענטשן  די  פאר 

הייקינד רעדט אין נאמען "פון אונזער געמיינדע", 

די חרדי'שע פאפולאציע פון ברוקלין און זאגט נאך 

וועלן  זיי  און  זייער נאמען אז דאס איז צופיל  אין 

דאזיגע  זיין  פאר  אפיס  פון  נאדלער  ארויסוועלן 

שריט.

הייקינד האט דעם מיטוואך אויך פאררופן א 

פראטעסט קעגן איבער דעם אפיס פון נאדלער, 

וואו ער האט אראפגעשלעפט עטליכע עלטערע 

מלחמה איבערלעבער, און מיט זיי טרואימיפירט 

נאכאמאל  ווילן  דיעל  דעם  שטיצן  וואס  די  אז 

ענליכע  און  האלוקאוסט  דעם  איבערשפילן 

פארשטענדליך  איז  וואס  רעטאריק,  סארט 

דעקונג,  פרעסע  פולע  א  מיט  געווארן  באגלייט 

למגינת לב.

בארא  פון  מעמבער  קאנסיל  סיטי  דער  אויך 

פארק, א רעליגיעזער איד וואס טוט רעפעזענטירן 

דעם זעלבן היימישן געגענט, האט דורכאויס דעם 

געשיקט  טעג  נאכפאלגענדע  די  און  פרייטאג 

מיט  נאדלער  קעגן  דירעקט  מעסעזשעס  ווילדע 

באשולדיגונגען אז ער איז א ליגענער און אנדערע 

אקטיוויסט  געמיינדע  א  ווען  און  טיטלן.  שיינע 

פאר  שטיצע  אויסדריקן  צו  געטרויעט  זיך  האט 

נאדלער איז מיאוס באפאלן און באזידלט געווארן 

צעהיצטע  א  מיט  מעמבער  קאנסיל  דעם  דורך 

אויסברוך.

עזות'דיגער קאמפיין 
נעמט אָן אולטרא 

– ארטאדאקסישע 
כאראקטער ה"י:

ליידער שפילט זיך דאס אלעס אפ אין פארנט 

גאס.  אמעריקאנער  גאנצע  די  און  פרעסע  די  פון 

נאדלער זעלבסט האט רעאגירט אז זיין יעצטיגע 

שווערסטע  זיין  געווען  אייגנטליך  איז  באשלוס 

החלטה דורכאויס זיין קאריערע. און אצינד ווערן 

ער האט שוין באשלאסן צו שטיצן דעם נוקלארער 

מיט  באפאלן  ער  ווערט  איראן,  מיט  אפמאך 

פערזענליכע אטאקעס איבער זיין ליאעליטעט צו 

איזראעל. עס באטאנט אז עס באדערט אים זייער 

די רעאקציעס און די פערזענליכע אטאקעס וואס 

ווי  געגנטער  ארטאדאקסישע  פון  באקומט  ער 

וויי,  בארא פארק און אומגעגנט, "געוויס טוט עס 

ס'איז עמאנאציאל" האט נאדלער געזאגט פאר די 

פרעסע. 

קעגן  אטאקעס  די  אויף  אנטווארט  אלס 

ארויסגעלייגט  קאנגרעסמאן  דער  האט  אים 

פאר  שטיצע  זיין  איבער  פרטים  דעטאלירטע 

ער  אז  אנדערע  צווישן  עבר.  אינעם  איזראעל 

מאל,  צענדליגער  איזראעל  באזוכט  שוין  האט 

פארגאנגענם  בלויז  מאל  צוויי  אריינגערעכנט 

מידיא  די  אויף  פארטיידיגט  האט  ער  אז  און  יאר, 

מיט  מלחמה  עזה  די  ביי  איזראעל  פון  שריט  די 

צוויי יאר צוריק. אזוי אויך האט ער מערערע מאל 

געשטיצט פראו – איזרעלס בילס אין קאנגרעס, און 

זיך ארויסגעשטעלט קעגן די בי.די.עס. באוועגונג 

וואס רופט צו ביאקטירן איזראעלי פראדוקטן.

באטראכנדיג  פחד  א  כאפט  המוסגר,  במאמר 

זיך  וויל  פאליטיקאנט  א  ווען  אז  מציאות  אזא 

זיינע  פאר  אנטשולדיגן  אדער  פארענטפערן 

אידישע וויילער פון ארטאדאקסישע געגנטער, מוז 

רעקארד,  איזראעל   – פראו  זיין  ארויסשטעלן  ער 

דער אידישער אסעמבלימאן מאכט שפאס פון קאנגרעס לייט
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אינטערעסע,  איינציגע  אונזער  איז  דאס  כאילו 

אונזערע  פון  פארלאנגען  מיר  וואס  איז  דאס  און 

ערוועלטע באאמטע אין וואשינגטאן, אז זיי זאלן 

פון  פאליסיס  די  פאר  קעמפן  צו  פארנומען  זיין 

איזראעל אנשטאט פאר די אינטערעסן פון אונזער 

גוי  אמעריקאנער  דער  וואס  ה'  ירחם  לאנד.  אייגן 

קלערט ווען ער באטראכט אזא רעאליטעט.

נאדלער האט זיך עפענטליך באקלאגט אז אין 

געזאגט  מען  האט  רעדעס  אין  און  מעסעזשעס 

אויף אים אז ער האט זיך אויסגעדרייט דאס ריקן 

פאר כלל ישראל. ער זאגט אז עס טוט אים וויי דאס 

אוממענטשליכקייט פון באשולדיגן מענטשן אלס 

האב  איך  צי  דעבאטירן  "אנשטאט  פאררעטער. 

געמאכט א ריכטיגע אדער אומריכטיגע באשלוס, 

אז  זיכערקייט  א  מיט  פארק  בארא  פון  מיר  הערן 

שריט  שלעכטע  א  געטון  האב  איך  אז  ווייס  איך 

וואס גייט באדראען איזראעל און איך טו דאס ווייל 

איך וויל איבערלאזן דאס אידישע פאלק, דאס איז 

נישט גערעכט.

לענגערע  א  אין  טיימס  יארק  ניו  דער 

איבערזיכט אויף די נאדלער סומוטאכע שטרייכט 

קאנגרעסמאן  דער  אז  פאקטאר  דעם  אונטער 

דיסטריקט  זיין  פאזיציע,  דעליקאטע  א  אין  איז 

שפרייט זיך אויס פון די וועסט סייד אין מאנהעטן 

פון  געמיינדעס  אריין  נעמט  דאס  ברוקלין,  ביז 

ארטאדאקסישע   – אולטרא  די  ביז  ליבעראלע  די 

בארא פארקער אידן, וואס ברענגט אויטאמאטיש 

אז מערערע פון זיינע וויילער זענען אויפגעברויזט 

אויף זיין שטעלונג, זיי זענען אנטוישט, מיר האבן 

יעצט  געשטיצט,  אלץ  דיך  און  דיר  אין  געגלייבט 

האסטו אונז איבערגעלאזט.

מר.  אז  דערביי  ערקלערט  טיימס  דער 

די  פון  סצענע  גוטע  א  איז  דיסטריקט  נאדלער'ס 

אלגעמיינע טיפע צעטיילונג צווישן אמעריקאנער 

ליבעראלע  וואס  צייט  אין  נאציאנאל.  אידן 

אפן  מער  שוין  קענען  אידן  דעמאקראטישע 

קריטיקן די "אידישע שטאַט" און איר פירער נתני', 

פון  שטיצער  אידישע  קאנסערוואטיווע  די  זענען 

איזראעל געשטיגן מיט זייערע אטאקעס קעגן מר. 

)דאס רעכנט ליידער  זיינע פאליסיס.  אבאמא און 

בשם  אגיטירן  וועלכע  אידן  רעליגיעזע  די  אריין 

התורה פאר די אינטערעסן פון איזראעל(

קאמף  דער  וואס  כאראקטער"  "אידישע  די 

קעגן פרעזידענט אבאמא האט ליידער אנגענומען, 

געווען, במשך  צורה  ווידער משנה  האט לעצטנס 

א  אנגענומען  טומל  דער  האט  טעג  לעצטע  די 

ברעמען  אויגן  אלע  ווען  כאראקטער",  "חרדי'שע 

אין  ספעקטורם  פאליטישע  גאנצע  די  פון 

ניו יארק,  אמעריקע זענען געוואנדן קיין ברוקלין 

פון  די רעליגיעזע היימישע געגנטער  צו  דירעקט 

וואו עס ווערט געפירט דער אומזיניגער קאמפיין 

אחריות  טראפן  קיין  אן  איד,  פרומען  יעדן  בשם 

מיטן גרעסטען מאס הפקירות, זאל השי"ת שומר 

ומציל זיין פון די קאנסקעווענצן חלילה.

שרעקעוודיגע 'דויעל 
ליאלעטי' באשולדיגונגען 

ווערן עפענטליך 
געפרעדיגט:

עס כאפט א פחד ווען איבער די אמעריקאנער 

מידיא ווערט שוין אפן דערמאנט אז אין אמעריקע 

אין  אידן  באשולדיגן  פון  באוועגונג  די  וואקסט 

"דויעל ליאלעטי", און עס הייבט זיך אן שפירן אויף 

דער אלגעמיינער גאס דער געפיל אז אידן זענען 

גרייט צו פארקויפן אמעריקע פאר א נזיד עדשים 

אויב עס גרעניצט זיך מיט די אגענדעס פון ציונות.

אן  אין  וואך  די  האט  טיימס  יארק  ניו  דער  

ארטיקל זייער דייטליך ערווענט אט דעם געדאנק 

זיין  געדארפט  האט  וואס  "דאס  אז  שרייבנדיג 

פארוואנדלט  איז  דעבאטע  דורכגעטראכטע  א 

געווארן אין אן אגרעסיווע קאמף קעגן מר. אבאמא, 

רעפובליקאנער  בלויז  נישט  אריין  נעמט  וואס 

מיניסטער,  פרעימיער  איזראעל'ס  אויך  נאר 

ספעקטאקל  אומגעווענליכע  אזא  נתני'.  בנינין 

פון געזעץ - געבער וועלכע נעמען זיך אן פאר א 

אייגענעם  זייער  א פרעמד לאנד קעגן  פון  פירער 

אויסגעברייטערט  זיך  האט  טשיף  אוו  קאמענדער 

אלס א געפארפולע ערשיינונג צווישן צוויי אלטע 

אליערטע". ואידך פירושא זיל גמור.

ענליך האט דער טאבלעט מאגאזין אנגעוויזן: 

פון  באנוץ  "די 

אלס  העצע  אידישע  אנטי 

נייע  גרייכן  טוט  געצייג  פאליטישע  א 

מיר  און  פאליטיק,  אמעריקאנער  אין  שטיפעס 

הערן דערפון צופיל לעצטנס.

דער  פון  ווערטער  קלארע  הערט  מען   

וועלכע  אדמיניסטראציע  אמעריקאנער 

דרויסנדיגער  א  פון  אגענטן  אלס  אידן  באטראכט 

די  באאיינפלוסן  צו  פרובירן  וועלכע  מאכט, 

זיך  זאלן  שטימען,  זייערע  אדאנק  פאליטיקאנטן, 

פירער  לאנד  פרעמדן  אן  לטובת  ארויסשטעלן 

קעגן די אינערליכע אינטערעסן. אזעלכע קלאגעס 

הערט זיך פון אלע זייטן, וואס קען זייער גרינג פירן 

צו שפילן דעם 'דויעל ליאליטי' קארטל קעגן אידן 

אין אמעריקע. 

'וואשינגטאן עקסימענער' שרייבט:  אויך דער 

דעם  דורכאויס  גענוצט  ווערט  וואס  שפראך  "די 

יאריגע   – לאנג  די  אין  אריין  שפילט  געפעכט 

זענען  וואס  מענטשן  אלס  אידן  פון  אימעזש 

צו  רייכטום  זייער  נוצן  אבער  נומער  אין  קליין 

באאיינפלוסן פאליסיס אין שלעכטע וועגן."

עס איז ברור כשמש אז מיר שטייען אין ברען 

פון א קאנטערווערסיע און אין צענטער פון א מצב  

דער  וואס  פאראויסזאגן  נישט  קען  קיינער  וואס 

עינים  מיט  שטייען  מיר  ברענגען,  ווערט  מארגן 

המצילן,  הרועה  גדול  השי"ת  צו  למרום  צופיות 

אידן  חרדי'שע  דייקא  אז  נאך  איז  ארגסטע  דאס 

דעם  פון  צענטער  אין  געווארן  געשטעלט  זענען 

בראש  עומדים  די  ווי  געזען  ווערן  און  שטורעם 

אמעריקאנער  די  קעגן  קאמף  שמוציגן  דעם  אין 

מובן  במלוא  חירום  שעת  א  ס'איז  אינטערעסן. 

המלה און ס'איז נישטא קיין ווערטער איבער דאס 

למשחית  לאמר  הפרסום  פעולות  די  פון  נחיצות 

הרף און עטוואס אפשטעלן דעם טירוף וואס איז 

חוגג בראש כל חוצות בשם כלל ישראל און בשם 

די תורה הק' רח"ל.

יתייצבו לפני מלכים 
ורוזנים:

און ווירקליך בשורה טובה תדשן עצם, נאך די 
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גרויסע 

מען  וואס  פירסומים 

קאמירשלס'  'ראדיא  די  מיט  ב"ה  זעט 

וואכן  עטליכע  געלופטערט  שוין  ווערן  וועלכע 

נאכאנאנד, שפאנט מען פאראויס צום קומענדיגן 

עפעקטיווע  און  ווייטגרייכנדע  מיט  שטאפל 

אן  לטובה  בעז"ה  וועט  וואס  שתדלנות  דרכי 

אויסנאמליכן רושם לטובה.

עסקנים  די  האבן  וואכן  צוויי  לעצטע  די  אין 

און נטרונא פובליק רילעישן שטאב אינוועסטירט 

און  מידיא  די  ביי  אינטערווענץ  אומערמידליכע 

שלעכטן  דעם  אפשלאגן  צו  באאמטע,  רעגירונג 

באשמירט  זענען  אידן  רעליגיעזע  וואס  אימעזש 

גרופעס  אומפאראנטווארטליכע  דורך  געווארן 

א  אויף  צוגעגאנגען  איז  דאס  ווארטזאגער.  און 

די  לויט  מהלך,  פאראנטווארטליכן  באשיידענעם 

אויסגעטרעטענע דרכי שתדלנות מדור דור, און ווי 

מקובל פון רביה"ק מסאטמאר זי"ע, צאו לך בעקבי 

הצאן.

סייעתא  ברוב  אז  הצליח  בידנו  ה'  חפץ 

הויכע  אנקלאפן  צו  באוויזן  מען  האט  דשמיא 

מיט  באציאונגען  גוטע  אנקניפן  און  פענסטער 

איינפלוס  האבן  וועלכע  קאנטאקטן  ערנסטע 

אינערהאלב  פערזענליכקייטן  פירענדע  די  אויף 

אין  אפטיילונגען  רעגירונג  אמעריקאנער  די 

אלעס  נישט  אז  פארשטענדליך  וואשינגטאן. 

ס'איז  אבער  ווערן  פארעפנטליכט  דערווייל  קען 

האפענונג  און  מעגליכקייט  שטארקע  א  פארהאן 

אויף זייער פאזיטיווע רעזולטאטן פון קידוש ה' אין 

די קומענדיגע תקופה בעז"ה, אויף א פארנעם וואס 

געדענקט זיך שווער אין די קורות ימי מלחמה לה' 

בעמלק.

יעצטיגע  די  ביי  ווי  מערקווירדיג  ס'איז 

צום  געקומען  אמבעסטן  איז  סוטואציע 

אויבערפלאך דער מציאות אז אנדערש ווי אייביג 

ווען תורה טרייע אידן דארפן געפינען אינטערעסע 

וועלט  זשורנאליסטישע  און  פאליטישע  די  ביי 

אז זיי זאלן זיין פאראינטערעסירט צו הערן וואס 

ווען א  מיר האבן צו זאגן, איז אצינד א צושטאנד 

ווי  לאקאלע  פאליטיקאנטן,  די  פון  טייל  גרויסע 

נאציאנאלע, איבערהויפט אזעלכע וועלכע זענען 

גענויגט אין שטיצע פונעם דיעל, קוקן גאר ארויס 

צו הערן און מיטהאלטן די מיינונגען פון ערליכע 

די  מיט  איינצורייסן  נישט  זיך  זוכן  וועלכע  אידן 

רעגירונג. דער נייער מציאות גיט א מעגליכקייט צו 

אנקומען זייער ווייט, ווייל ס'איז איינפאך פארהאן 

פליגלען  גאווערמענט  אלע  אין  קושבת  אזנים 

וועלכע זענען פאראינטערעסירט צו וויסן איבער 

אונזער שטעלונג.

פראמינענטע 'ראדיא 
טשענעל' ווערט 

ארויסגעדינגען פאר 
דורכדרינגליכע טאלק שאו:

נאך באראטונגען און התייעצות מיט וויכטיגע 

געהערט  איז  וואשינגטאן  קיין  לייט  פארבינדונגס 

געווארן א פארלאנג אז אלס די ערשטע וויכטיגע 

ערנסטע  אן  אויף  ארויפצוכאפן  זיך  שריט, 

זיך געהעריג  שטאפל פונעם לייטער, מוז נטרונא 

קובע א שטיקל טויש אינעם דעת הקהל אויף די 

ברייטע אידישע גאס. עס ברויך געשאפן ווערן אן 

דעם  בלאזן  נישט  מער  זאל  וואס  אטמאספערע 

וואס  און  באומות  התגרות  פון  ריכטונג  אין  ווינט 

זאל ערלויבן אז עס זאל דערהערט ווערן דעם דרך 

הגלות פון הכנעה און למה תתראו.

דעם  אין  אריינגעווארפן  באלד  זיך  האט  מען 

פולשטענדיג  מען  האט  בעז"ה  און  פראיעקט 

פראמינענטן   – העכסט  דעם  ארויסגעדינגען 

אדער   WSNR 620 AMאויף טשענעל  ראדיא 

זאב  געווענליך  איז  AM    WMCA 570וואס 

מוצש"ק  יעדן  געלופטערט  ווערט  און  ברעננער 

געשעענישן.  וועלט  לעצטיגע  די  אויסשמועסן  צו 

איבערגעהערט  און  געהערט  ווערט  טשענעל  דער 

וועט  וואס  מענטשן  טויזנטער  צענדליגער  דורך 

ווערן באאייפלוסט דערפון זייער מהלך המחשבה. 

נטרונא וועט זיין אויסשליסלעך בעה"ב אויף דעם 

ארויפשטעלן  און  שעות,  עטליכע  פאר  טשענעל 

שפירא  יעקב  רבי  הרב  ווארטזאגער  באגאבטע  א 

שליט"א וואס וועלן אדרעסירן די טעמע פון איראן 

געענטפערט  וועט  עס  בליק,  תורה'דיגן  א  מיט 

וועט  נושא  די  און  אריינרופער  פון  פראגען  ווערן 

ערקלערט ווערן בטוב טעם ודעת, בהשכל ובשפה 

ברורה. און בעז"ה מאכן א מהפיכה אין דעם דעת 

הקהל איבער די מהלך וויאזוי אידן אין גלות דארפן 

זיך באגיין מיט די אומות העולם.

דבר הזה רבינו הגדול אמרו. באמת איז אט דער 

זעלבער געדאנק פון אפקויפן ראדיא טשענעלס צו 

מפרסם זיין דעם דעת תורה, שוין ארויפגעברענגט 

רביה"ק מסאטמאר  ביי  געווארן על שלחן מלכים 

זי"ע וואס האט זייער געוואלט אזא זאך צושטאנד 

שפיץ  מאיר  רבי  הרה"ג  פארציילט  עס  ברענגען. 

האט  זי"ע  רביה"ק  אז  ביסטריץ  אבד"ק  שליט"א 

ביי א געלעגנהייט גערעדט מיט אים איבער דעם 

די ראדיא לפרסם  אויף  קויפן טשענעלס  פון  ענין 

שיטתו הק', דער רבי האט אויסגעדריקט זיין קורת 

שטארק  און  רעיון  אזא  פון  התפעלות  און  רוח 

אויף  ווערן  עררייכט  קענען  זאל  עס  געשטרעבט 

נישט  לבסוף  אבער  עס  איז  דעמאלט  למעשה, 

אבער  סיבות.  זייטיגע  צוליב  געקומען  צושטאנד 

די הוראה פון רביה"ק זי"ע איז ברור מללי אז אזא 

פראיעקט איז א דבר נשגב וואס קען אי"ה ברענגען 

געוואונטשענע רעזולטאטן אין יעדן הינזיכט.

נחשון בן עמינדב; על שם 
שירד תחלה לנחשול שבים:

ווי געזאגט איז דער שריט א הכרח צו קענען 

פאראויסגיין מיט ברייטערע פעולות און דערגרייכן 

העכער.  און  ווייטער  אויך  השפעה  מאכטפולע  א 

אזא אונטערנעמונג קאסט אפ שווערע טויזנטער 

פאפולערע  אזא  אפדינגען  דאס  סיי  דאלערן, 

טשענעל אין דעם סאמע "סעזאן" פון מוצאי שבת 

פראפעסיאנאלע  צוגרייטן  דאס  אויך  און  קודש 

צוהערער  טויזנטער  די  פאר  איבערצוגעבן  חומר 

דורך א געניטע שטאב פון מומחים אין דעם געביט, 

פאסיגע  און  זאכליכע  באזוץ  אין  האבן  זאל  מען 

מענטשן  וואס  פראגען  אלערליי  פאר  ענטפערס 

נחשונים  די  געזוכט  אצינד  ווערן  עס  פרעגן. 

אין  אריינשפרינגען  זאלן  וועלכע  מצוה  לדבר 

פאר  הוצאות  געוואלדיגע  די  מיט  ארויסהעלפן 

דעם ענין גדול.

אידן  ווען  אז  תהלים  מדרש  אין  שטייט  עס 

זענען געשטאנען ביי קריעת ים סוף האבן אסאך 

אין  ערשטע  די  אריינשפרינגען  געוואלט  אידן 

ירדו אחד  ולא  וואסער, היו כל השבטים עומדין 

מהן לים, אלא זה אומר אני ארד תחלה וזה אומר 
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אני ארד תחלה. בין כך רצה שבט בנימין לירד בא 

אותו  מרגמין  והיו  שבטו  עם  עמינדב  בן  נחשון 

וקפץ לפניו וירד לתוך גלי הים, שנאמר )תהלים 

יהודה  שרי  ים.  רד  רודם,  צעיר  בנימין  כח(  סח, 

שנאמר  והקדימו,  אותו  מרגמין  שהיו  רגמתם, 

)הושע יב, א( ויהודה עוד רד עם אל ועם קדושים 

וירד  שמו  את  וקידש  להקב"ה  והשלים  נאמן. 

ובזכות זה זכה למלכות, שנאמר )תהלים קיד, ב( 

היתה יהודה לקדשו, הוי נודע ביהודה אלקים.

נשא:  פרשת  רבה  מדרש  דער  זאגט  ענליך 

שמו  נקרא  למה  יהודה  למטה  עמינדב  בן  נחשון 

נחשון על שם שירד תחלה לנחשול שבים אמר רבי 

שמעון בן יוחאי אמר הקב"ה למשה מי שקידש את 

שמי בים הוא יקריב תחלה וזה היה נחשון.

נחשון  דעם  אצינד  זוכן  מיר  אידן,  טייערע 

זיין פון די מתחילים לדבר  בן עמינדב וואס זאל 

מצוה און אנהויבן דעם מורא'דיגן קייט פון קידוש 

אונז  זאגן  חז"ל  ערווארטעט.  דא  ווערט  וואס  ה' 

דערויף 

הבטחות  געוואלדיגע  די 

יהודה לקדשו, און  זוכה למלכות, היתה  פון 

געציילטע  שוין  שטייענדיג  תחלה.  יקריב  הוא 

וואכן איידער דעם יום הדין איז נישט פארהאן א 

גרעסערע זכי' ווי "מי שקידש את שמי", הייליגן 

דעם אויבערשטנ'ס נאמען און אראפנעמען דעם 

חרון אף פון אידישע קינדער במדה גדושה.

"ידידות געלט" פאר די פעולות צדיק לחיים:
עס קומט בהחלט נישט גרינג אן ווידעראמאל 
צו אפעלירן צו אחים לדעה אז מען זאל זיך משתתף 
יעצט  הערשט  הוצאות,  געוואלדיגע  די  פאר  זיין 
סכומים  שיינע  מיט  אנגערופן  ב"ה  זיך  אידן  האבן 
מען  דארף  אט  און  קאמפיין"  "ראדיא  דעם  פאר 
גרעסערע  פרישע  פאר  געלטער  ריזיגע  נאך  שוין 
שם  חילול  דער  יגונה,  לא  ההכרח  אבער  פעולות, 
שמים וואס שפילט זיך אפ בראש כל חוצות איז עס 
ונותנים,  נתבעים  קדושים  ישראל  אונז,  פון  תובע 
שמים  כבוד  פאר'ן  ברען  א  מיט  קינדער  אידישע 
וועלן זיך זיכער אנשטרענגען און מנדב זיין בטוב 
לבם גרויסע געלטער צו פינאנצירן דעם מורא'דיגן 

קידוש ה', ויתן ויחזור ויתן. 

זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק  אז  באקאנט  איז  עס 
פון  געלט  נוצן  צו  נישט  געווען  נוהג  זיך  האט 
נאכט  יעדע  עס  וואס  טראצדעם  מענטשן.  אלע 
געקומען א גרויסער עולם זיך געזעגענען, ובפרט 

פאר די הייליגע טעג, ווען יעדע נאכט זענען 
צובאים  אידן  הונדערטער  געשטאנען 

רבי  דער  אבער  האט  פסחו  על 
די אלע  פון  גענוצט  נישט  קיינמאל 
געלטער פאר זיינע אייגענע צרכים. 
צעטיילט  איז  געלט  גאנצע  דאס 
פעולות  און  נצרכים  פאר  געווארן 

אלץ  האט  רבי  דער  וואס  הצדקה 
אויסגעהאלטן. 

פאר זיין פריוואטע געברויך האט דער 
רבי זיך נישט געוואלט באנוצן מיט די אלגעמיינע 

בלויז  געווארן  צאמגעשטעלט  איז  דאס  געלט, 
צווישן א קליינע מסגרת, פון דעם רבי'נס געטרייע 
חסידים  אידן,  עטליכע  די  פון  נאר  תלמידים. 
געווען  מסכים  רבי  דער  האט  נאמנים,  ותלמידים 

נהנה צו זיין.

דער עלטערער דור געדענקט נאך אז הרה"ח 
געווען  איז  ע"ה  פאלקאוויטש  אפרים  ר'  הישיש 
צאמשטעלן  פלעגט  ער  ענין,  דעם  פאר  ממונה 
"מעמדות" פאר'ן רבי'ן. און ווי ער פלעגט זעלבססט 
דערציילן איז דאס ביים רבי'ן געווען אן ענין מיוחד 
פון וועמען ער האט גענומען געלט פאר זיך, נישט 
רבי  דער  זיין.  זוכה  געקענט  דערצו  האט  יעדער 
פלעגט די מעמדות רופן "ידידות געלט", און דאס 
באטראכט ווי געלט פון זיינע פערזענליכע ידידים.

בימים ההם בזמן הזה, איז היינט צוטאגס נאך 

גיבן  וועלכע  אידן  די  פון  זיין  צו  זכי'  א  פארהאן 
אלע  די  פערזענליך,  ענין  רבי'נס  דעם  פאר  געלט 
אידן וואס טוען זיך ביישטייערן פאר דעם רבי'נס 
עסק זענען בלי שום ספק אויף די ליסטע פון דעם 
צדיק הדורות. דאס איז די ריכטיגע "ידידות געלט" 
בימינו אלה ווען דער רבי איז שוין טאקע נישטא 
מיט אונז אבער זיין רצון און וואונטש, אויף וואס 
ער האט זיך מוסר נפש געווען כל ימי חייו, זעצט 
ב"ה ווייטער פאר, און וואויל איז פאר די אידן וואס 
זענען א טייל פון די סגל החבורה. נישט אלע האבן 
וועלכע  "נטרונא"  פון  שטיצער  די  אבער  זכי'  די 
העלפן ארויס די פעולות צדיק לחיים זענען דעם 
הפנימיות  נקודה  די  שטיצן  וואס  מענטשן  רבי'נס 
פון דעם רבי'נס ענין עלי אדמות. אשרי העומדים 

על סודיך.

מיר   ? לי  מי  לי  אני  אין  אין  ברידער,  טייערע   
לדעה,  אחים  אויף  רעכענען  בלויז  טאקע  קענען 
תלמידי וחסידי רביה"ק מסאטמאר זי"ע ביי 
וועמען עס טלויעט נאך דער הייליגער 
אן  האבן  ווילן  וועלכע  און  פייער, 
שטיצן  מיט  צדיק  דעם  אין  אחיזה 
דעם גרויסן קידוש ה'. זייט א טייל 
והצלת  צדיק  רצון  אין  מועד  בעוד 
שותפות  א  קויפט  און  ישראל,  
די  פאר  טשענעל  ראדיא  דעם  אין 
וכל המוסיף  פון טויזנט דאלער  סומע 

מוסיפין לו מן השמים.

געדענקט: 
די צייט לויפט אויס; מיר קענען נישט ווארטן קיין איבריגע 

מינוט. רופט יעצט אריין די צענטראלע אפיסעס פון נטרונא מיט אייער 
ברייטהארציגע נדבה, דער זכות וועט אייך אייביג באגלייט ותשלים משאלין 

דלבאי לטב ולחיין ולשלם.

איבער צוגעבן די "ידידות געלט", אייער חשובע נדבה רופט שוין:

718-873-0756


