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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.

1

בס"ד

אנקעטע  אינטערסאנטע  א 
וואך  אנהויב  די  איז  וועלכע 
אין  געווארן  פארעפנטליכט 
פראנקרייך צייגט אן א מערקבארער 
פאקט אז זיין א איד אין פראנקרייך 
איז היינט צו טאגס פיל גרינגער ווי 

מיט דרייסיג יאר צוריק.

די אנקעטע האט אויסגעפרעגט 
איבער  מענטשן  טויזנטער 
טעמעס  די  איבער  פראנקרייך 
ראסן-  און  אנטעסעמיטיזים  פון 
ווי  מער  היינט  אז  ווייזט  און  האס, 
פראנצויזישע  די  זענען  אלעמאל 
קעגן  זייער  אלגעמיין  אין  בירגער 
ראסע,  וועלכע  סיי  האבן  פיינט 
זעט  עס  און  אידן,  אריינגערעכנט 
אין  רעדיקציע  אן א שטייגנדע  זיך 
אין  פארברעכנס  אנטעסעמיטישע 

לאנד.

דראסטיש  איז  יאר  היי  בלויז 
געפאלן די צאל פון אטאקעס קעגן 
אידן מיט אזויפיל ווי 58 פראצענט, 
און אזוי אויך זאגן 75 פראצענט פון 
אז  פראנצויזן  אויסגעפרעגטע  די 

ראזיסיזים איז א געפארפולע זאך.

א  איז  שטודיע  יעצטיגע  די 
די  אויף  באווייז  באשיינפערליכע 
פון  רשעות  און  לעכערליכקייט 
פינסטערע  זייערע  מיט  ציונים  די 

אגענדעס.

נישט לאנג צוריק איז עס געווען 
אינטערעסן  ציוניסטישע  די  ווען 
די  אין  פאניק  א  אנגעזייט  האבן 
פראנקרייך  אין  אידן  אז  מידיא 
געפאר  געפערליכע  א  אין  זענען 
פון שנאת ישראל, פראנקרייך וואס 
פון  באפעלקערונג  א  פארמאגט 
געווען  איז  אידן  מוליאן  האלב  א 
די  פאר  ברעט  ציל  פאסיגער  א 
די  אז  געצילט  האבן  וואס  ציונים 
עלי'  מאכן  זאלן  אידן  דארטיגע 
זיך  מאסן  די  אין  ארויפקומען  און 
בפרט  ישראל,  ארץ  אין   באזעצן 
זענען  אידן  די  פון  אסאך  ווען 
קלאסישע פארמעגליכע אידן,  און 
דערפאר האבן זיי אנגענומען זייער 
אלט באקאנטע מיטל צו אויפהעצן 
די געמיטער כאילו מען פייניגט אידן 
גענומען  האבן  זיי  פראנקרייך,  אין 
 – אינצידענטן  קליינע  עטליכע 
געוועהן  אמת  בכלל  איז  עס  אויב 
גרויסן  א  געמאכט  דערפון  און   -
די  איבער  צושמירט  עס  בער, 
די  גערופן  און  אלוועלטליך  מידיא 
מאכן  צו  אידנטום  פראנצויזישע 

פליטה.

שישקעס  גרעסטע  די 
ישראל  מדינת  די  אינערהאלב 
דעמאלטס  האבן  רעגירונג 
ווי  סטעיטמענטס,  ארויסגעגעבן 
זיי האבן פארדאמט די כלומר'שטע 
וואס  גייסט  אנטיסעמיטישע 

די  און  פראנקרייך  אין  בלאזט 
סוכנות האט איינגעשפאנט זייערע 
מער  ווי  ארויפצושלעפן  אגענטן 

אידן קיין ארץ ישראל.

ווי עס געדענקט זיך האט נטרונא 
אין זיינער צייט פארעפענטליכט א 
קלאר  האט  וואס  דעקלעראציע 
און  פאקטן  ריינע  די  געשטעלט 
ציוניסטישע  די  אפגעווארפן  האט 
איבערצייגנדע  מיט  רעטאריק 
פאקטן און סטאטיסטיקס, בשעתו 
שטארק  ארטיקל  דער  האט 
אלגעמיינע  די  אין  אפגעקלינגען 

גאס.

דער  איז  געזאגט,  ווי  למעשה 
א  נאך  בלויז  שטודיע  פרישער 
זענען  זיי  ווייט  ווי  איבערצייגעניש 
האלטן  ציונים  די  יסודם,  בשקר 
זיך נישט אפ פון גארנישט ווען עס 
זייערע אינטערעסן, אלע  קומט צו 
מכלומרשט'ע  און  טומלערייען 
הוילע  זענען  אידן  פאר  זארג 
בענעפיטערן  צו  פראפעגאנדעס 
זיי  אינטערעסען,  זייערע  פאר 
האבן זיך נישט געשעמט צו מאכן 
אין  ישראל  שנאת  איבער  טומל  א 
אידן  וואס  צייט  די  אין  פראנקרייך 
נישט  שוין  האבן  פראנקרייך  אין 
פרידנס  רואיגע  אזעלכע  געהאט 

צייטן אין די לעצטע דרייסיג יאר.

דער אמת איבער'ן מצב פון אידן אין פראנקרייך
ווייזט פאלטשקייט פון ציוני'סטישע פראפאגאנדע

מיטוואך האזינו - ערב ראש השנה תשע"ד
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אנקעטע איבער די 
געטריישאפט פון 

ארטאדאקסישע אידן צו 
איזראעיל

א ווייטאגליכע אנקעטע איז די וואך ערשינען 

פאולסטער  ריסערטש"  "פיו  בארימטע  די  דורך 

פירמע, וואס האבן אויסגעפרעגט אידן ארום די 

פאראייניגטע שטאטן איבער זייערע באציאונגען 

אירע  און  ישראל  מדינת  לגבי  מיינונגען  און 

אנגעלעגנהייטן.

די אנקעטע זאגט אז די געטרייעסטע שטיצער 

די  זענען  מדינה  די  פאר  מעריצים  בלינדע  און 

ומצות  תורה  שומרי  אידן  ארטאדאקסישע 

די  מיט  טעמעס  אלע  אין  ארויס  קומען  וואס 

די  פאר  סימפאטיע  מערסטע  און  שטערקסטע 

מדינה.

אידן  ארטאדאקסישע  קומען  באדויערן  צום 

די  מיט  נושא  יעדע  ביי  אנקעטע  די  אין  ארויס 

פון  מער  מדינה,  די  לטובת  פראצענטן  גרעסטע 

אלע אנדערע גרופעס ווי להבדיל די רעפארמער, 

קאנסעווארטיוון און גענצליך פרייע.

צום ביישפיל:

 84 פראצענט ארטאדאקסישע אידן קלערן אז 

די יעצטיגע אידישע מדינה אין איזראעל איז א 

מתנה וואס דער אויבערשטער האט געגעבן פאר 

אידן רחמנא ליצלן.

האלטן  אידן  ארטאדאקסישע  פראצענט   61

א צוויי שטאטן פלאן, פאר די ציונים און פאר די 

קיינמאל  זיך  וועט  זייט,  ביי  זייט  פאלאסטינער 

אז  זיי  האלטן  זעלבע  דאס  אויסארבעטן.  נישט 

איזראעל טוט גענוג און לייגט אריין גענוג כוחות 

צו ברענגן א שלום צושטאנד אין די מיטל מזרח.

האלטן  אידן  ארטאדאקסישע  פראצענט   53

אז די פאראייניגטע שטאטן טוען נישט גענוג צו 

שטיצן איזראעל. 

אזעלכע סארט באריכטן אין די פרעסע מאלן 

יעדן  זייער א שווארץ בילד אויף  בהחלט אראפ 

פארוואנדלן  און  שם,  הוא  באשר  אידן  חרדישן 

אונז ארטאדאקסישע אידן ליידער אין א גייענדע 

הטמאה  מדינה  די  און  ציונות  פאר  רעקלאמע 

רחמנא ליצלן.

דעם  אין  טאקע  אויפטון  פיל  זייער  קען  מען 

געביט, דער פאקט איז אז די נומערן זענען נישט 

גרעסטער  דער  אז  איבערהויפט  אזוי,  ממש 

החרדים  אידן  ארטאדאקסישע  עכט-  פון  רוב 

דעם  קעגן  פרינציפ  אין  אלע  זענען  ה'  לדבר 

המשיח,  ביאת  פאר  מדינה  א  האבן  פון  רעיון 

זוכה  האבן  אלע  נישט  אז  פארשטענדליך 

האמת  דרך  דעם  וויסן  און  לערנען  צו  געווען 

מדרכיהם,  הבדלה  און  התבדלות  גענצליכע  פון 

ווי געזאגט זענען א ריזיגער און חשובער  אבער 

פראצענט פונעם ארטאדאקסישן אידנטום, סיי 

אין די חסידישע וועלט אין סיי אין די ישיבה'שע 

ביאת  פאר  מדינה  א  אז  איינשטימונג  וועלט, 

המשיח נישט אויסגעהאלטען.

וואס  'דער מיעוט  ווערטל   א  זאגט  וועלט  די 

אוטאמאטיש  ווערן  גרידער  הויכע  מאכט 

וואס  איז  דאס  און  רוב',  דער  אלס  פאררעכנט 

די  שטאטן,  פאראייניגטע  די  אין  דא  געשעט 

אין  עקספערטן  זענען  אינטערעסן  ציוניסטישע 

זיי  ווי  מיט  יעדער  עס  ס'האלט  גערידער.  מאכן 

אופנים  ערליי  אלע  מיט  והערב  השכם  טומלען 

פון פרסום און רעש, זיי לאזן זיך הערן ערב בוקר 

וצהרים מיט סטעיטמענטס און דעקלעראציעס, 

און דאס אלעס בשם כלל ישראל, און מערערע 

מאל דירעקט בשם ארטאדאקסישע אידן, שומרי 

די  קענטיג,  זענען  תוצאות  די  און  ומצות.  תורה 

מידיא כאפט דאס אויף און קויפט דאס גערן אפ 

פינאנצירטע  גוט  שטענדיגע  די  געלט,  גוט  פאר 

אינטערעסן  ציוניסטישע  די  מצד  קאמפיינען 

ציונות  מיטן  אידן  ארטאדאקסישע  פארבינדן 

כתרי רעין דלא מתפרשין חלילה.

גרויס,  טאקע דערפאר איז דער אחריות אזוי 

מיט  אז  זיכער  פראצענט  הונדערט  ס'איז 

פארשטערקערטע פירסום און א פארברייטערטע 

קאמפיין, וואס זאל ציען אסאך אויגן און אויערן, 

קען מען בעז"ה עררייכן גדולות ונצורות.

ערליכע אידן מוזן זיך לאזן הערן, און נישט זיצן 

מוז  און  קען  קול  אונזער  שווייגן,  און  פארלייגט 

ווערן, דער אמת איבער די שטעלונג  דערהערט 

איינפאך  ליידער  איז  אידן  ארטאדאקסישע  פון 

רילעישן.  פובליק  אין  מאנגל  צוליב  דערשטיקט 

עקספערטן  מארקעטינג  פראפעסיאנאלע  די  ווי 

די  מיט  דאס  מיר  קענען  אחת  פה  אלע  זאגן 

טוישן,  דראסטיש  פאנדן  פיניציאלע  ריכטיגע 

א  אויף  אבער  צוביסליך  און  לאנגזאם  מעגליך 

ווירקזאמער אופן בעז"ה. דער  עפעקטיווער און 

השפעה  איר  אז  כח  דעם  האט  החרדית  יהדות 

און אמתע מיינונג בעניני השעה זאל דערהערט 

ווערן.

מוסד הק' נטרונא וואס טוט די הייליגע ארבעט 

מיט א איבערגעגעבנקייט בכל עת תמיד, קוקט 

הארציגע  פון  שטיצע  די  אויף  ארויס  ווייטער 

ברידער, אידן וואס ווייטאגן אויך אויף דעם חילול 

זיך אפ פאר  וועלכע שפילט  ובזיון התורה  השם 

וועלן  אונזערע אויגן. מיט די הילף פונעם ציבור 

למען  אויפצוטון  ווייטער  ווערן  ערמעגליכט  מיר 

ה'  אף  חרון  ולהסיר  המחולל,  יתברך  שמו  כבוד 

מישראל. 
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אצינד  זיצט  וואס  רעגירונג  לינקע  די 
אויפן בענקל אינעם כנסת המינים האבן די 
געזעץ,  א  נאך  געפירט  דורך  וואך  לעצטע 
בחורי  די  פאר  געלטער  רעגירונג  די  בנוגע 
הישיבות,  א געזעץ וואס ווערט באטיטלט 
אין די רעגיליעזע צייטונגען אלס א פרישע 
רינגעלע אינעם קייט פון שנאת הדת פון די 

נייע רעגירונג.

וועלן אנגעהויבן  ניייעם געזעץ  לויט דעם 
פון דעם היי יעריגן זמן הלימודים געשניטן 
וואס  בחורים  פאר  תקציבים  אלע  ווערן 
קומען לערנען פון חוץ לארץ אין די דארטיגע 
ישיבות, די רעגירונג וועט מער נישט באצאלן 
פאר די ישיבות זייערע קאסטן און עס וועט 

פאלן אויף די ישיבות זעלבסט.

באלד  זיך  האבן  צייטונגען  פארטיי  די 
ארויסגעלאזט אין א קלאג ליד, באוויינענדיג 
פון  פעלן  ווען  עס  אז  בראך,   פרישן  דעם 
געשמאק  אזוי  פלעגן  וואס  געלטער  די 
רעגיליעזע  די  קאסעס.  די  אין  אריינפליסן 
מיט  נישט  אבער  זיך  באגעניגן  פרעסע 
דעם, זיי האבן פארגעווארפן די מדינה מיט 
עס  זאלן  פרייע  די  אויך  וואס  פארווארף  א 

קענען דערהערן, אט הערט זייער טענה:

יאר  יעדעס  אריין  דאך  גיסט  מדינה  די 
און  עלי'  מוטיגן  צו  דאלארן  מוליאנען 
צו  תבל  קצוי  מכל  אידן  ארויפשלעפן 
האלט  מדינה  די  ישראל,  ארץ  קיין  קומען 
פאקטיש אויף גאנצע ארגענעזאציעס וואס 
אגיטירן  צו  דעם  מיט  נאר  זיך  באשפעטיגן 
פאר עלי' פון מענטשן איבעראל, נו, ווי איז 

ארויפצוברענגן  מיטל  בעסערע  א  דא  דען 
זיין  מחזק  וואו  מדינה  די  צו  מענטשן 
בחורים פון איבער די וועלט ארויף צו 

קומען לערנען קיין ארץ ישראל.

קראנטע  מיט  אויף  ווייזן  צייטונגען  די 
הוכחות אז הונדערטער בחורים וואס קומען 
באגייסטערט  ווערן  מדינה  די  אין  לערנען 
דארט  שוין  פארבלייבן  און  לאנד  דאס  פון 
אז  פאקט  דער  איז  לזה  בנוסף  וואוינען, 
זיך  האלטן  און  לערנען  וואס  בחורים  די 
מדינה'ס  די  אין  אריין  ברענגן  אויף   דארטן 
עקאנאמיע גרויסע סומעס געלד, אט דאס 
אלעס איז דאך א געוואלדיגע חיזוק פאר די 
מדינה, איז דאך ממש אבסורד אז די מדינה 
זאל יעצט זוכן צו אפשטעלן אזא שטארקע 

באוועגונג וואס ברענגט זיי אזויפיל ניצן.

ריכטיגע  אבער  ציוניסטישע  די  אט 
לעמפל  רויט  א  ווי  דינען  אונז  דארף  רייד 
שיקן  טייטש  דאס  איז  וואס  דערהערן  צו 
און  ישראל,  ארץ  קיין  לערנען  בחורים 
וואסערע השפעה דאס לאזט על נפש הילד.

ציונות האט געצילט און צילט מטמא צו 
נידריגסטן  אויפן  ישראל  ארץ  קדושת  זיין 
שטאפל מיטן אויפשטעלן א ממשלת מרידה 
בפלטרין של מלך, פרומע ציונות האט אבער 
געצילט און צילט צו נעמען דעם דבר אחר 

און 
ס  א ע מיט  זיין  מכשיר 

כשר פיסל, פרומע ציונות האט סוקסעספול 
דעם  הכשר  דעם  לייגן  צו  ליידער  באוויזן 

סטעמפל אויף די טומאה הכלליות.

איינס פון די ערשטע און בעסטע מיטלען 
אהערגעשטעלט  האט  שטן  דער  וואס 
אינאיינעם מיט די הקמת והעמדת השלטון 
איז געווען דער כתלמיד חכם נדמה לו, סאיז 
תורה  פון  נעץ  א  געווארן  אויפגעשטעלט 
אינסטוטיצעס, מיט לאזונגען און מימרות, - 
כי מציון תצא תורה - און אהערגעשטעלט 
א מציאות  ווי כאילו די תורה הק' קען מען 
זיין אין ארץ ישראל, כאילו אין  בלויז קונה 
נהרדעא און פומבדיתא ווי עס איז געלערנט 
נישט  עפעס  האט  בבלי  תלמוד  די  געווארן 
סארט  אזא  אוועקגעשטעלן  געקענט 
אין  פארציילט  גמרא  די  התורה,  שלימות 
מסכת מגילה דף כ"ט עמוד א, ווי די שכינה 
כנישתא  בבי  געווארן  נתגלה  איז  הקדושה 
דשף ויתיב בנהרדעא, און די גמרא דרש'נט 
פון די פסוק ואהי להם למקדש מעט אמר 
מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  אלו  יצחק  רבי 
רבינו  בית  זה  אמר  אלעזר  ורבי  שבבבל 

עדיטאריעל:

איז די תורה צענטער אין 
ארץ ישראל א מעלה?
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צו  איבעריג  אוודאי  איז  עס  און  שבבבל. 
זאגען ווי רובא דרובא פון די מקבלי התורה 
און מעתיקי השמועה, ראשונים ואחרונים, 

האבן געוואוינט און געלערנט אין חו"ל.

תורת  פון  אידילאגיע  די  ענין,  צום  צוריק 
נאך  איז  דאס  און  געווען  איז  ישראל,  ארץ 
שטן  פונעם  טאקטיק  א  טאג  היינטיגן  ביזן 
אינעם  הערצער  אידישע  אריינצושלעפן 
בני  לבבות  די  זיין  צו  מקרב  אריין,  כפירה 
ישראל צו דעם תהום המינות וואס האט זיך 

משתלט געווען אין הייליגן לאנד.

ביבש קציר תשברנה, די טומאה איז זיך 
מתפאר מיט די תורה ליידער, מיט די ישיבות 
און  אויסגעהאלטן  ווערן  וואס  כוללים  און 
טומאת  די  מדינה.  די  דורך  פונקציאנירן 
ניצט  ציונות  פרומע  בעיקר  און  הציונות, 
שטאלצירן  צו  גלאנץ  זייער  אלס  תורה  די 
שוין  איז  דאס  וועלט.  די  איבער  דערמיט 
אויסער די הויפענעס דברי הבל וואס ווערט 
געהערט און געחזרט ביי יעדע געלעגנהייט 
תורה  די  נאר  אז  נערים  עם  זקנים  מיט 
באשיצט די מדינה, און די בחורים זענען די 
תורה  די  פראנט.  אויפן  סאלדאטן  אמת'ע 
אלס  געניצט  באדויערן  צום  דארט  ווערט 
א הכשר, אלס א כשר'ן ברעט, אריינצופירן 

אידן אינעם ציונות אריין.

ארויפקומען  פון  געדאנק  גאנצע  די 
לערנען פון איבער די גאנצע וועלט קיין ארץ 
א  הציונות  רעיון  דעם  אויסער  איז  ישראל 
אלגעמיינע הירוס אין די סדר ודרכי התורה 

כמקובל בישראל אין אלע דורות.

דערפעל  און  שטעטל  יעדער  א  אין   
זענען  אידן  וואו  העולם  פנות  בארבע 
תלמידי  אידן  געווען  זענען  קאנצעטרירט 
וואס האבן  חכמים, געלונגענע בעלי כשרון 
געלערנט אין די דארטיגע מקומות התורה, 
זייער  פאר  געווען  משפיע  דערנאך  און 
תופסי  די  חסד,  ואהבת  חיים  תורת  סביבה 
א  געוועהן  זענען  שטעט  אלע  אין  ישיבות 
זאל  עס  ארום,  גאנצען  פאר'ן  אור  מגדול 
פון   – אידישקייט  און  אידען  ווירבלען  זיך 
שוחטים  געוועהן  זענען  הישיבה  יוצאי  די 
געווארן  פארשפרייט  איז  אזוי   - מלמדים 
דור  מדור  תורה  געווארן  איבערגעגעבן  און 
יהדות  פאר'ן  קיום  א  געוועהן  איז  עס  און 
בכל מקומות מושבותיהם פון אידישע אידן.

די  פון  אבער  עפאכע  נייע  די  מיט 
געשען  איז  ישראל,  ארץ  תורת  היינטיגע 
און  כשרון  בעלי  די  אז  מציאות  נייער  א 
ארויף  אלע  גייען  אומעטום  פון  תורה  בני 
פאסירט  וואס  ישראל,  ארץ  קיין  לערנען 
צובראכן  ווערן  אוטאמאטיש  אז   - איז 
די  וואס פארלירן  געגנטער  גאנצע אידישע 
ישובים  אידישע  ריזיגע  סביבה,  תורה'דיגע 
זענען אויסגעליידיגט געווארן און פארבליבן 
אן קיין מקום תורה, און אפילו פארבליבענע 
ישיבות  מיט  זיך  פלאגען  ישובים  אידישע 
דאנק  א  אלעס  קינדער,  די  שיקען  צו  וואו 
די מאסן אויסוואנדערונג פון בני תורה קיין 
ארץ ישראל. עס קען בהחלט געזאגט ווערן 
אז דער פאקטאר איז א זייטיגע רינגעל אין 
דעם קייט פון חרבנות וואס די מדינה האט 
ארצות  בכל  ישראל  כלל  פארן  געברענגט 

פזוריהם.

עובדות  אסאך  נאך  זיך  דענקעט  עס 
זי"ע,  מסאטמאר  הק'  רבינו  תלמידי  פון 
אמעריקא  אין  געוואוינט  האבען  וואס 
געוואלט  און  סטעיטס  פארווארפענע  אין 
ווען  אבער  ברוקלין,  קיין   וואוינען  קומען 
מ'איז געגאנאנגען פרעגן עצת קדשו פונעם 
דרכו  און  הנהגה  זיינע  טראץ  וואס  רבי'ן, 
פון  זיין  משתמט  זיך  געוועהן  איז  בקודש 
ווי צו וואוינען,  ענטפערן א קלארע תשובה 
 וואו ער שרייבט אין דברי יואל מכתבים די 
יעדער  כוננו,  גבר  מצעדי  מ'ה'  ווייל  סיבה 
ער  האט   ... תפקיד,  זיין  זיך  האט  מענשט 
מעגליך  ווייט  ווי  געוועהן  מפציר  יא  אבער 
און  סטעיטס  די  אין  בלייבען  מ'זאל  אז 
ערטער, אפילו מהאט זיך איינגעבעטן כי אין 
מרעה לצאן אשר לעבדיך... די פארשידענע 
געמיינט  האט  דאס  וואס  שוועריקייטען 
פאר היימישע מענטשען. האט אבער דער 
זיין  זאל  די אחריות עס  געהאט  הדור  גדול 

בלייבען ערליכע אידן אין די קהילות.

א  אין  געוועהן  מאריך  אביסל  האבן  מיר 
כדאי  אויך  איז  דאס  אבער  נושא,  זייטיגע 
ווי  נישט  איז  ווייט דער אמת  ווי  וויסען,  צו 
מיט  אריין  מ'קוקט  אז  און  שטחיות,  דער 
זייערע  אויפטו  יעדע  איז  בליק  טיפערן  א 
בלויז חרבנות, און דאס איז שוין אפגערעדט 
ווען  ארויס  קומען  וואס  מכשולות  די  פון 
דאנערשטאג  פון  ארום  זיך  דרייען  בחורים 
זונטאג פארמיטאג אן דאס  נאכמיטאג ביז 
המקום  כאן  אין  וואס  השגחה,  מינדסטע 

להאריך, ודי בזה.
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א בריוול ערהאלטן פון לאס אנדזשעלעס

איר זענט אינגאנצן אמת.

די חילוק פון אמת און ליגנט איז די זעלבע ווי צווישן ליכטיקייט 

און פינסטער.

וועלט.איך  די  פון  ליכטיקייט  די  זענט  סאטמארע  איר  נאר 

שפיר צו אייך ענדלאזע רעספעקט און הערצה.

•

 א בריוול ערהאלטן פון ווארשא

וואך, מיין נאמען איז... איך בין א ארטאדאקסישער  א גוטע 

איד, איך וואוין אין ווארשע, פוילן. איך בין איינע פון די געציילטע 

אייער  זייטל,  וועב  אייער  קען  איך  ווארשא.  אין  דא  ציונים  אנטי 

געוואלט  זייער  כ'וואלט  ווייטער.  אזוי  און  סיסטעם  מעסעדשינג 

קויפן אייער ביכל " אין די פאטסטעפט אויף די פלאק". איך ווייס 

זייטל  וועב  אייער  אויף  ליינען  מען  קען  דערפון  טעקסט  די  אז 

אבער איך וואלט געוואלט האבן די געהעריגע ביכל. 

וויאזוי קען איך דא אין פוילן עס באקומען,  מיין פראגע איז 

און צו ס'איז דא א וועג וויאזוי איר קענט מיר העלפן דערוועגן, איך 

וועל אייך זייער דאנקבאר זיין אויף אייער הילף.

א גרויסן דאנק פאר אייער ארבעט.

ל ש י ט ס  י פ א ס  ' א נ ו ר ט נ ן  ו פ

פאלגענד זענען עטליכע פרישע פון די פולע גריסן וועלכע זענען ערהאלטן געווארן אין די לעצטע 

שטיק צייט אינערהאלב די נטרונא אפיסעס און שפיגלן אפ די געוואלדיגע השפעה לטובה וואס די 

גראנדיעזע פעולות טוען למעשה אויף צו באלייכטן די אויגן פון אומוויסנדע אידן איבער די גאנצע וועלט. 

די וואך פרשת לך שטייט אין די תורה הקדושה, די ברית בין הבתרים וואס הקב"ה האט כורת ברית מיט אברהם אבינו, 

די פסוק זאגט ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו, די רמב"ן אויפן פלאץ שרייבט 

בלשון קדשו: והיה הענין הזה לאברהם, כי כשהקב"ה כרת עמו ברית לתת הארץ לזרעו לאחזת עולם אמר לו כמשייר במתנתו, 

שארבע גליות ישתעבדו בבניו וימשלו בארצם, גלייך ביי די מתנת ארץ ישראל איז שוין געוועהן א תנאי אז ביים זמן הגלות 

באלאנגט דאס נישט פאר אידען, די דאזיגע וואס ניצען די תורה אז ארץ ישראל באלאנגט פאר אידן זענען פשוט כופר אין די 

כריתת ברית און פילע אפענע פסוקי התורה און נביאים וכתובים. 

עס איז אויך כדאי אריינצוקוקען אין אברבנאל )ישועות משיחו חלק א'(  וואו ער שרייבט קלארע דיבורים אויף וירד העיט 

על הפגרים, די כוונה פון  אברהם אבינו אז מ'זאל נישט מדחיק זיין את הקץ פאר די באשטימטע זמן, עס איז נעתק אין ספר 

אפס בלתך גואלינו )דף קל"ג(. 


