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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' ואתחנן - שבת נחמו תשע"ה

און  העצע  אנגייענדע  די  בא,  יגורנו  אשר  את 

“איראן  די  קעגן  אקטעוויסטן  ציוני'סטישע  דורך  טומל 

זענען  וועלכע  גרויסמאכטן  וועלט  די  און  דיעל" 

ארויס  טעג  לעצטע  די  אין  איז  דערויף  איינגעגאנגען 

זיך  רופט  באדויערן  צום  און  פראפארציעס  אלע  פון 

די  ווען  קינדער  אידישע  אויף  אפ  בפירוש  שוין  עס 

פירער  וועלט  און  פאליטיקאנטן  העכסטראנגיקע 

טייטלן מיטן באשולדיגוגנס פינגער אז אויב דער דיעל 

און  ווערן,  באשולדיגט  איזראעל  וועט  דורכפאלן  וואט 

דערמיט אויך בלא יודעים יעדער איד באשר הוא שם, ה' 

ירחם.

ערשינען  איז  אגענטור  נייעס  סי.ען.ען.  ריזיגע  די 

מיט א הויפט קעפל וואס ציטירט פון דעם אמעריקאנעם 

סעקרעטאר אוו סטעיט דשאן קערי וועלכער באטאנט 

ווייזן דעם איראן  קלאר: אויב וועט די קאנגרעס צוריק 

אין  דערפאר.  'געבלעמיט'  ווערן  איזראעל  וועט  דיעל 

אפיציעל  סוטאציע  די  ווערט  פרעסע  וועלט  גאנצע  די 

קעגן  “ביבי  קאנפליקט  אפענער  אן  ווי  באצייכנט 

אבאמא". 

פון  כלל  דער  גילטיג  אויך  דא  איז  ליידער 

די  פאר  געלונגען  פאקטיש  ס'איז  ווען  מהני',  'חוצפא 

נעמען  צו  ישראל  כלל  אויפ'ן  רודפים  אומ'אחריות'דיגע 

פארוואנדלן  דיעל  איראן  דעם  פון  טעמע  גאנצע  די 

און  רעגירונג  אמעריקאנער  די  צווישן  געפעכט  א  אין 

און  צאנקערייען  די  אנשטאט  פאלק.  אידישע  דאס 

צדדים ארום דעם דיעל זאל געזען ווערן ווי א דעבאטע 

און  רעכטע  פארטייען  אמעריקאנער  די  אינערהאלב 

לאיביסטן  איזראעלי  די  און  נתני'  ביבי  האט  לינקע, 

דערגרייכט דעם ציל אז דאס האט אנגענומען א אידישן 

אמעריקאנער  איבער  נישט  מער  איז  עס  כאראקטער; 

פערזענליכע  א  נאר  אנשויאונגען,  און  אינטערעסן 

די  קעגן  שטאַט'  'אידישע  אזויגערופענע  די  פון  קאמף 

חלק  גרויס  א  אקעגן  אידן  און  שטאטען,  פאראייניגטע 

אמעריקאנער גוים.

גאנץ  זיך  קימערן  אוואנטורערס  ציוני'סטישע  די 

האבן  זיי  וואס  אימעזש  שרעקליכן  דעם  מיט  קנאפ 

העץ  דער  אדרבה,  ישראל,  כלל  דאס  אנגעשמירט 

קאמפיין זעצט פאר מיט אלע קליפערלעך און די התגרות 

באומות וואקסט אויף א פארנעם וואס דערציטערט יעדן 

איד וואס דא וועט זיך אויסלאזן פון אזא הפקירות'דיגע 

התנהגות בשם כל ישראל.

געווארן  פארעפענטליכט  איז  וואך  פארגאנגענע 

וואו  מזרח  מיטל  קיין  אפפליען  וועט  קערי  דשאן  אז 

דיסקוסירן  צו  לענדער  דארטיגע  עטליכע  אין  רייזן  ער 

דעם נארוואס געשאפענעם דיעל, אבער ער וועט נישט 

באזוכן אין איזראעל, א פאקטאר וואס איז זיכער נישט 

אינטערעסן.  ציוני'סטישע  די  פאר  נייעס  פריידיגע  קיין 

עטוואס  ארויסצייגן  זאל  מדינה  די  אנשטאט  אבער 

יא  זיך  זאל  אמעריקע  אז  ווייכקייט  און  בויגזאמקייט 

רעכענען מיט זיי, סוף כל סוף האנדלט זיך עס דאך פון 

די  אויף  שטיצער  איינציגע  כמעט  און  גרעסטע  זייער 

האט  וצמרם,  פשתם  מימם  לחמם  נותני  ארענע  וועלט 

כאראקטעריסטישע  זיין  מיט  צוריקגעשאסן  נתני'  ביבי 

עזות זאגנדיג: "קערי האט ווירקליך נישט קיין שום סיבה 

אנגייענדע התגרות באומות ארום 
“איראן דיעל" רופט ארויס בייז – בלוט 

און אויפברויז איבער די וועלט
נטרונא לאזט לופטערן קאסטבארע “ראדיא רעקלאמעס" מיט 

קלארשטעלונג איבער אידישע הכנעה אין גלות 
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און  אהערקומען..." 

נאך צוגעלייגט מיט פרעכהייט אז דער 

איזראעל,  מיט  צוטון  גארנישט  האט  דיעל  איראן 

איז  איזראעל  מאכטפולע  די  אז  זאגט  איינער  ווי 

וועלט  נעבעכדיגע  די  וואס  נוגע  נישט  איבערהויפט 

לענדער האבן צו זאגן איבער דעם איראן נוקלעארע 

קריזיס.

די אונטערלאגע פון די 
ציוני'סטישע טומלערייען: 

ראפינירטע  וויפיל  גלייבן  נישט  זיך  לאזט  עס 

לעצטיגע  די  אונטער  שטעקט  עס  רשעות 

באומות.  מתגרים  ציונ'יסטישע  די  פון  טומלערייען 

נישט  קען  וועלט  דער  אויף  אויסרייד  שום  קיין 

רדיפה  סיסטעמאטישע  סארט  אזא  פארענטפערן 

אויף כלל ישראל וואס איז איינגעשלייערט געווארן 

אין א כלומר'שטן זארג פון דעם “איראן דיעל". 

וואלט  פריינט  זיינע  און  נתני'  ביבי  פאר  ווען 

אנגענומענע  די  פארהאן  איז  דיעל,  דער  געשטערט 

וויאזוי אנשטענדיגע לענדער קאמיוניקירן  מהלכים 

פארהאן  זענען  עס  ווען  אויך  אנדערן  מיטן  איינער 

וואך  פארגאנגענע  שוין  איז  עס  דיפרענצן.  מיינונג 

אנגעוויזן געווארן אויף אזא לאנד ווי סאודי אראביע, 

דיעל  דעם  פון  ענטוזיאסטיש  קנאפ  גאנץ  איז  וואס 

אבער  סיבות,  פערזענליכע  רייע  א  צוליב  אויסגאנג 

הערן  צו  געווארן  איבערראשט  מען  איז  פארט 

די  אז  מיניסטער  זיכערהייט  סאודיע'ר  דעם  פון 

אונטערנאציאנעלער  דעם  באגריסן  טוט  קעניגרייך 

רעגירונג  סאודיע'ר  די  אז  הפנים  דיעל.  נוקלעארער 

פון  באגריף  א  פארהאן  איז  עס  אז  אויך  פארשטייט 

זיך אהערשטעלן לויט די דיפלאמאטישע כללים, און 

נישט זיך יעצט צעקריגן מיט די גאנצע וועלט אויך 

ווען דער דיעל שמעקט זיי גאנץ ווייניג.   

פאקטיש פירט זיך קיין שום אומה ולשון נישט 

זיך קעגנשטעלן צו א  וויל  ווען מען  אוי אזוי געמיין 

זעקס  דורך  געווארן  איז באשטעטיגט  וואס  פאליסי 

איינפאכע  די  ברענגט  דאס  גרויסמאכטן.  וועלט 

מסקנא אז די ציונים זוכן דא עפעס אנדערש ווי בלויז 

אמת'דיג  וחבריו  ביבי  וואלטן  דיעל.  דעם  שטערן 

איראן,  נוקלארען  א  עלימענירן  צו  פשוט  געזוכט 

שותפים  זיינע  און  זיי  וואלטן 

לאביאירן  צו  שטילערהייט  געארבעט  עיפא"ק  אין 

אפמאך.  דעם  קעגן  מיטגלידער  קאנגרעס  די  ביי 

פאמפע  און  טעמפא  גאנצן  מיט'ן  ארויסגיין  דאס 

אן  איז  רעטאריק  און  העדליינס  רייצערישע  מיט 

מען  אז  קלאר  צייגט  וואס  שריט  אומדערהערטע 

רעדט פון די זופ און מען מיינט די לאקשן, די כונה איז 

גאר עפעס אנדערש ווי בלויז אפשטעלן איראן, דער 

און  אינטערעסן  פאליטישע  דינט  טומל  יעצטיגער 

און  אנטיסעמיטיזם  ערוועקן  פון  צילן  ציוניסטישע 

פארטרייבן אידן פון אמעריקע גענוי ווי פון אייראפע, 

אפגעזען פון די שעדליכע קאנסעקווענצן.

פחז כמים; די בלינדע 
אגענדע – געטריבענע 

"פאליסי" פון איזראעל:
אין אלגעמיין, אָן אריינגיין אין די עצם דעטאלן 

וואס מען זאל  פונעם אפמאך זעלבסט, און אָן דעם 

צי  געפעכט  פאליטישע  א  אין  שטעלונגען  נעמען 

שריט  פאָזיטיווע  אַ  געווען  טאקע  איז  אפמאך  דער 

צום גוטן ריכטונג, איז שטוינענד ביז גאָר וויאזוי ביבי 

גרופעס  אקטיוויסטישע  אפילירטע  זיינע  און  נתני' 

שטעלן זיך ארויס מיט אזויפיל אייפער צו באקעמפן 

צום  שוין  איז  עס  וואס  צייט  דער  אין  דיעל,  דעם 

וויפלסטן מאל נתברר געווארן אז דער פארשוין איז 

ארום  דעטאלן  די  אין  באקאנט  נישט  איבערהויפט 

דעם איראנער קריזיס און איז אויסען בלויז צו העצן 

און פארפירן קעגן אמעריקע און די גאנצע וועלט אן 

צום  לעזונג  זאכליכע  איין  ניטאמאל  ארויסשטעלן 

טיש.

א  איז  פראגראם  נוקלאערע  איראנער  דער 

טעמע וואס באומרואיגט די גאנצע וועלט, קיינער פון 

פאראינטערסירט  נישט  איז  גרויסמאכטן  וועלט  די 

און  איראן,  נוקלאערע  א  מיט  ספראווען  צו  זיך 

אוועקגעגעבן  פירער  וועלט  די  האבן  דערפאר  אט 

דורכאויס  ענערגיע  און  כוחות  אומערמידליכע 

פאזיטיווען  א  גרייכן  צו  יאר  עטליכע  לעצטע  די 

אויסוועג פון דעם קריזיס. פארשטענדליך אז פונקט 

ווי  זיין  דן  זיך  יעדע רעגירונג באשלוס לאזט  ביי  ווי 

ווייט עפעקטיוו און ווירקזאם עס וועט טאקע זיין אין 

דער ענדע. אבער דאס איז אמאל זיכער אז מען רעדט 

דא פון אן ערנסט – דורכגעטראכטע דיעל וואס איז 

ווען  חדשים,  לאנגע  במשך  געווארן  אויסגעארבעט 

דורך  געמאסטן  און  געוואויגן  ווערט  דעטאל  יעדע 

זעקס לענדער באזונדער וועלכע האבן באשלאסן אז 

פאר זייער אינטערעסע איז וויכטיג צו פרובירן דעם 

נאר האפן אז  און אודאי קענען מיר  פון שלום.  וועג 

השי"ת וואס לב מלכים ושרים בידו זאל טאקע אלעס 

פירן צום גוטן.

נתני'  ביבי  בריוני  ריש  דער  שטייט  זה,  לעומת 

וועלט  גאנצע  די  קעגן  אפשטעל  אן  פארפירט  און 

נאכנישט  ער  האט  פאקט  אין  ווען  קצף.  בשצף 

אדער  אויסוועג  איינציגע  קיין  ארויסגעשטעלט 

ווען  צופרידנשטעלן.  אים  וועט  וואס  לעזונג 

סאנקציעס  פרישע  ארויפגעלייגט  האט  אבאמא 

איז  איראן,  קעגן  רעגולאציעס  די  פארשטייפט  און 

וויל  מען  ווען  אומצופרידן;  העכסט  געווען  ביבי 

נאר  אז  ביבי  שרייט  סאנקציעס  אראפנעמען  אצינד 

אנגעהויבן  האט  מען  ווען  העלפן;  קען  סאנקציעס 

פארהאנדלן האט ער פארפירט אז איראן האלט זיך 

נישט ביים צושטעלן; ווען די פארהאנדלונגען האבן 

פאקטיש געברענגט איראן צו נאכגעבן פארשידענע 

מיט  אויפגעקומען  ער  איז  פונקטן  צענטראלע 

זיך  מוז  איראן  וואס  פארלאנגען  זייטיגע  פרישע 

ווייטער,  אזוי  גייט  ליסטע  די  און  אונטערנעמען; 

זיין  וואס צייגט אז ער איז בכלל נישט דא שוקל צו 

פון  רוחים  און  הפסדים  די  איבערטראכטן  אדער 

דעם אפמאך. פארקערט, נאך איידער ער הערט סיי 

וועלכע אפציע שפרינגט ער שוין מיט פארדאמונגען, 

צו  פאראינטערעסירט  נישט  איבערהויפט  איז  און 

וועלט  די  ווי  אנדערש  דערוועגן.  קלערן  און  הערן 

פעלקער וועלכע האבן נושא ונותן געווען און במשך 

אוועקשפאצירט,  פארהאנדלט,  יאר  דריי  צו  קרוב 

אויסגעארבעט  און  געזעצט,  צוזאמען  צוריק  זיך 

קיין  נישט  בכלל  ביבי  אבער  איז  אפמאך  שטיקל  א 

מענטש צום טיש, נאר ווערט געטריבן פון אגענדעס 

וואס  אמביציעס  און  נוגע  אים  נאר  זענען  וועלכע 

דיעל  פונעם  צדדים  די  הערן  ניטאמאל  אים  לאזט 

איידער ער אטאקירט עס. 

די  ביי  אז  דעם  פון  מער  מען  דארף  וואס 

טרויעריג בארימטע רעדע וואס ער האט אפגעהאלטן 

פארגאנגענעם פאברואר פארנט פונעם קאנגרעס אין 

וואשינגטאן, א רעדע וואס איז אגב געווען באגלייט 

אמטירנדן  דעם  קעגן  עזות  פרעצענדלאזע  מיט 

דער  זיין  געברויכט  וואלט  וואס  און  פרעזידענט,  
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ערקלערן  קענען  זאל  ביבי  וואו  הויכפונקט 

אלע  טראץ   - מען  האט  מיסיע,  און  בליק  זיין 

וואס  אויפטריט  אן  אים  פון  הערן  צו  ערווארטונגען 

פאר  אויסוועג  אדער  לעזונג  זיין  קלארשטעלן  זאל 

דעם געפאר -  גארנישט געהערט און נישט געוואויר 

געווארן קיין שום חידוש אויף למעשה. יא, ער האט 

טאקע גענוצט רעטאריק און איבערגעקייעט אלטע 

נישט  איז  שטוינונג  אלעמענס  צו  אבער  פראזן, 

און  לעזונגען,  זאכליכע  שום  קיין  געווארן  געזאגט 

וויאזוי  צוגאנג,  אלטערנאטיוון  געהעריגן  שום  קיין 

צו לעזן דעם פראבלעם אויף א וועג וואס קען באמת 

צושטאנד קומען אונטער די אומשטענדן.

אויך יעצט, באלד ווען דער דיעל איז ערשינען 

בראש  קופץ  הדיוט  דער  געווען   באלד  ביבי  איז 

אזוי  האט  וואס  פירער  וועלט  איינציגער  דער  אלס 

איידער  נאך  דיעל  דעם  אראפגעריסן  וואולגאריש 

און  צו שטודירן  צייט דאס  געהאט  מען האט אפילו 

די  אז  טאג  דער  ווי  קלאר  אלזא  ס'איז  באטראכטן. 

קעגנערשאפט פון ביבי נתני' און זיינע ציונ'יסטישע 

קאלעגעס אין אמעריקע צו דעם יעצטיגן דיעל, איז 

נישט קיין אביעקטיווע אדער אויפריכטיגע קריטיק, 

התנגדות  געטריבענע   – אגענדע  אן  ענדערש  ס'איז 

אדער  אלטערנאטיווע  שום  קיין  נישט  גיט  וואס 

אויסוועג. דער פארשוין האט פאר זיך א מיסיע וואס 

איז  און  רעאליטעט  מיט'ן  שייכות  קיין  נישט  האט 

בלויז דא צו שאפן קאפ ווייטאג פאר אידן איבער די 

וועלט.

אדער  השערות  בלויזע  קיין  נישט  איז  דאס 

געהערט  שפראך  דעם  גענוי  האט  מען  הגזמות, 

אמעריקאנעם  דעם  פון  פרייטאג  פארגאנגענעם 

די  באגלייט  האט  וואס  אפישעל  העכסטראנגיקן 

מינוט,  ערשטע  די  פון  איראן  מיט  פארהאנדלונגען 

סעקרעטאר אוו סטעיט דשאן קערי, וואס האט זיך 

הויך געוואונדערט וויאזוי קען ביבי נתני' העצן קעגן 

נישט  האט  זעלבסט  ער  וואס  צייט  אין  דיעל  דעם 

אלטערנאטיוו  אנדערע  שום  קיין  פארגעשלאגן 

צווישן  געווארן  אויסגעהאמערט  איז  וואס  אפמאך 

וועלט  אנדערע  פינף  און  שטאטן  פאראייניגטע  די 

גרויסמאכטן מיט איראן.

פון  העצעס  די  צו  באצויגן  זיך  האט  קערי 

די  דערמאנט  און  פארבינדעטע  זיינע  און  נתני'  ביבי 

גענעראל  ען  יו-  די   ביי  ביבי  פון  רעדע  באקאנטע 

ער  ווען  למספרם,   '12 אין  אסעמבלי 

האט דראמאטיש געוויזן  א סקיצע פון דעם 'איראנער 

אטאם באמבע' מיט רויטע ליניעס און סטראשונקעס. 

פרעימיער  דעם  געזען  האבן  “מיר  זאגט:  קערי 

מיניסטער מיט א קארטון פון די באמבע ביי די יו.ען. 

אבער וואס האט פאסירט ? האט איינער עפעס געטון 

דערצו ? עמיצער איז אויפגעקומען מיט א פלאן וויאזוי 

דאס צוריק צו דרייען ? איינער האט פארגעשלאגן א 

רעאליסטישע לעזונג אנשטאט באמבאדירן וואס קען 

שטייטער מאכן זייער פראגראם פאר בלויז צוויי דריי 

יאר ?

קערי זאגט אז אויב די אמעריקאנער קאנגרעס 

אפמאך  דעם  פון  אוועק  באשיינפערליך  שפאצירט 

צו  צוריק  מיר  גייען  דערגרייכט,  האבן  מיר  וואס 

קאנטראל,  אונטער  נישט  איז  "איראן  וואן...  סקווער 

מיר האבן נישט קיין אינספעקציעס, מיר האבן נישט 

קיין מעגליכקייט צו וויסן וואס זיי טוען, מיר האלטן 

נישט צוריק זייער פראגראם, מיר זענען זענען צוריק 

מיר  און  געווען,  זענען  מיר  וואו  דארט  אקוראט 

שפאנען צו א קאנפליקט."

פון  אויפירונג  צעווילדעוועטע  זינלאזע  די 

ציוני'סטישע  די  אין  איינפאכע שרייפל  אן  איז  נתני' 

וויכטיגקייט  דאס  פאָר  שרייבט  וועלכע  דאקטורין 

און  אידן,  גלות  די  קעגן  אנטיסעמעטיזעם  פון 

שטעלט מיט זיך פאר א טראדיציע פון לייגן שמאלע 

אגענדעס העכער און וויכטיגער פון אידישע לעבנס. 

אמעריקאנער  דאס  אז  איז  תכלית  און  ציל  דער 

זיינע  צאלן  זאל  אידן  גלות  אנדערע  און  אידענטום 

בילס, און ח"ו ליידען פון זיין הפקירות. ער איז גרייט 

צו פארקויפן דעם כלל ישראל פאר א נזיד עדשים און 

אויף דער באשולדיגונג באנק,  איד  אויסלייגען דעם 

אז אויב די וועלט אפמאך זאל דורכפאלן וועט דער 

איד באשולדיגט ווערן. 

ואף שכל האנושי הפשוט 
מתנגד לזה:

זינלאזע  אזעלכע  ווערן  ווייטאג  גרויסן  צום 

חשבונות נאכגעזאגט און פארטיידיגט מיט שטאלץ 

דורך אידן שומרי תורה ומצות, מען געטרויעט בלויז 

פארלוירן  שוין  האט  וואס  יונג  מבוהל'דיגן  דעם 

און  הפקרות  זיין  מיט  נאמנות  און  קרעדיט  יעדן 

לייכטזיניגקייט, און אויב איינער פרובירט מערער צו 

ן  י י ז

ער  ווערט  דערויף 

ישראל.  שונא  אלס  פארשריגן  באלד 

זיינע אמעריקאנער  נתני' און  נאר דער פארעך ביבי 

לאביסטן האבן דאס רעכט צו באשליסן די וועלט'ס 

פראבלעמען און ווער איז אמעריקע – און די אנדערע 

וועלט לענדער - אריינצורעדן ? 

כשמש  ברור  איז   תורה  פי  על  אז  אפגערעדט 

מען  אז  נוטה  זענען  וואס  סברות  דא  איז  אויב  אז 

יא פרובירן דעם מהלך פון שלום, און מען קען  קען 

אדער  פארהאנדלען  דורך  מלחמה  אויסמיידן  יא 

שריט  א  מלחמה  ערקלערן  דאס  איז  וועגן,  אנדערע 

האט  וואס  ישראל  דם  הפקרת  און  ממש  רציחה  פון 

מבאר  איז  זי"ע  רביה"ק  ווי  בעולם.  היתר  קיין  נישט 

בספה"ק על הגאולה ועל התמורה סימן מ"ו בלש"ק: 

די כי אחת ברור הוא לכל בר דעת ושכל הישר שעל 

הק'  תורתינו  דעת  פי  על  היתר  אין  לבד  סברות  סמך 

להפקיר נפשות ישראל להריגה ולסכנה ח"ו ואף שכל 

האנושי הפשוט מתנגד לזה.

זענען  וואס  קאך-לעפלעך  היימישע  אלע  די 

קאכען  און  רשעים  די  מצדיק  צו  פארנומען  אזוי 

מדינה  די  פון  מתגרים  די  פארטיידיגן  צו  אזוי  זיך 

הטמאה, זאלן אריינקלערן צי איז בכלל א פראגע אז 

ביבי און זיינע פריינט דא אין אמעריקע האבן אפילו 

אוועקגעגעבן א רגע מחשבה אויף דעם זארג אז זיין 

שאטען  קענען  גרויסמאכטן  וועלט  די  מיט  קאמף 

אידען אין חוץ לארץ און אויפהעצן אנטיסעמיטיזם 

דען  האבן  יחפצנו'קעס  קרבות  די    ? אלוועלטליך 

געגעבן א בלינק מיט די אויגען אויף אידישע ליידען 

ווילדע  אזעלכע  וואס  מושבותיהם  מקומות  בכל 

שטיק קען ברענגען ? 

 ס'איז דאך נישט קיין ספק בעולם אז עס קומט 

אין  וואוילזיין  אונזער  באטראכט  אין  נישט  בכלל 

חשבון איידער זיי באשליסן צו קעמפן און העצן קעגן 

ברענגט  עפעס  אויב  פארקערט  פרעזידענט,  דעם 

דאס זיי בלויז רווח און נוצן צו עוקר זיין גליות ישראל 

ממקומם חלילה. טאָ וואס איז די מסירת נפש פאר די 

רשעים אז אויך ווען דאס ברענגט אן אויפשטייג פון 

בלינדערהייט  זיי  מען  פארענטפערט  ישראל  שנאת 

אן דעם וואס די מנהיגי המדינה זאלן אינזין האבן סיי 

וועלכע טובה פאר אידן.
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כדי בזיון וקצף; 
ארטאדאקסישע 

ארגאניזאציעס אין דינסט 
פון ציונות:

זיך.  אידיש'ט  אזוי  זיך  גוי'אישט  עס  ווי  און 

ציוני'סטישע  ראדיקאלע  די  עס  זענען  בלויז  נישט 

קעגן  קריג  דערקלערן  צו  פארנומען  אקטיוויסטן 

דעם איראנער דיעל, נאר לדאבון לב האבן זאגאר די 

היימישע ארטאדאקסישע בלעטער און מוילמאכער 

דעם  אין  אנטיילצונעמען  אנגעשלאסן  אויך  זיך 

געפארפולען קאמף. 

האבן  גרופעס  רעליגיעזע  ציוני'סטישע  די 

א  מיט  ביבי  נאכגעשפרינגען  כאָר  א  אין  ווי  אלע 

געלאזט  זיך  און  פונקטליכקייט,  מאס  געוואלדיגע 

אבאמא  די  קעגן  ווערטער  שארפע  מיט  הערן 

געשאפענעם  נארוואס  דעם  און  אדמיניסטראציע 

דיעל. קיינער האט נישט געגעבן קיין מקום לחשוב 

צו איבערטראכטען די צדדים, קיינער האט גארנישט 

מסופק געוועהן, אלע זענען מיט אמאל געווארן פון 

ראבייס צו נוקלארע עקסטפערטן, פון ראבייס זענען 

געטריי  גאר  און  פאלאטישענס  הייליגע  געווארן  זיי 

אויפן  אפילו  זרה  עבודה  נאציליסטישע  די  געדינט 

חשבון פון אמעריקאנער אידענטום. 

דעם  האט  פרעסע  אמעריקאנער  די 

העדליינס  גרויסע  מיט  געמאלדן  דאנערשטאג 

ווענדן  זיך  וועלן  ראבייס  "ארטאדאקסישע  אז 

דעם  קעגן  לאביען  צו  די.סי.  וואשינגטאן  קיין 

ציטירט  ווערט  באריכטן  דעם  און  דיעל".  איראן 

אמעריקאנער  באקאנטע  די  וואס  פארלאנג  א 

האט   ,  OU די  ארגאניזאציע,  שירעם  אידישע   -

הונדערטער  צו  פארלאנג  א  מיט  ארויסגעשטעלט 

זיי  אז  שטאטן,  פאראייניגטע  די  דורכאויס  ראבייס 

סעפטעמבער,  קומענדיגן  דעם  ארויספליען  זאלן 

וואשינגטאן  קיין  השנה,  ראש  פאר  טעג  געציילטע 

איראן  דעם  קעגן  לאביען  אינאיינעם  און  סי.   די. 

עס  וואס  צייט  זעלבע  די  אין  דיעל,  נוקלאערן 

קאנגרעס  אין  אפשטימונג  די  פארקומען   וועט 

דערוועגן.

דעם  אין  שרייבט  יו.  או.  די 

אנוועזנהייט  די  אז  קאָנפידענט  זענען  “מיר  נאטיץ: 

פון הונדערטער ראבייס אין וואשינגטאן צו אגיטירן 

איבעאר דעם אפשטימונג, בלויז אייניגע טעג בעפאר 

שטארקע  און  קענטיגע  א  האבן  וועט  השנה,  ראש 

עס  און  קאנגרעס".  אין  שטימע  די  אויף  איינפלוס 

זיין  צו  לאנד  גאנצע  דאס  איבער  פון  ראבייס  רופט 

ניין  סעפטעמבער  קומענדיגן  אויף  וואשינגטאן  אין 

למספרם, פינף טאג פאר ראש השנה.

אידישע  אנגלא-  חרדי'שע  א.ג.  די  אויך  אזוי 

לעצטע  די  במשך  האבן  פרעסע  העברעאישע  און 

צו  אנאליזן  און  ארטיקלן  געווידמעט  אלע  וואכן 

ארונטערייסן דעם דיעל און ארויסהייבן די התגרות 

קעפל  הויפט  א  געשריגן  האט  עס  ווי  און  קאמפיין. 

אין א חרד'ישע מאגאזין פארגאנגענע וואך “איזראעל 

לבושים,  קיין  אן  אזוי  סטעיט'ס".  יוניידעט  ווערסוס 

ארטאדאקסישע  די  האט  טאקט,  מינדסטע  דאס  אן 

ליידער  זיך  ישראל  ארץ  אין  און  אמעריקע  אין  גאס 

מיטגעכאפט מיט דעם שדים – טאנץ ארקעסטרירט 

דורך די סאמע – גרעסטע רודפים אויף כלל ישראל, 

די ציוני'סטישע מופקרים.

די מעשי רדיפה ספעציפיש 
אויף חרדי'שע אידן אין 

אמעריקע:
ס'איז לא יאומן כי יסופר וויאזוי מען טרויעט זיך 

אזוי אפן און געמיין צו ארויסטרעטן מיט א התגרות 

באומות בשם חרדי'שע אידן, איש בער לא ידע וכסיל 

אמעריקאנער  דער  קלערט  וואס  זאת,  את  יבין  לא 

פרעכע  אזא  מיר  האלט  און  צו  זיך  קוקט  וואס  גוי 

זענען  גום  אמעריקאנער  די   ? אידן  דורך  התנהגות 

דען אזוי נאאיוו און נישט באהאווענט וואס דא טוט 

זיך, זיי ווייסען דען נישט גענוי וואס די מדינה קאסט 

זיי א יאר און וויפיל הכרת הטוב זיי באקומען צוריק 

דערפאר, זיי כאפן דען נישט וויאזוי די ציוני'סטישע 

אגיטירער פרובירן צו מאניפילירן דעם אמעריקאנעם 

נתני'  ביבי  פון  אגענדעס  שמאלע  די  פאר  קאנגרעס 

וסיעת מרחמוהי? 

השי"ת זאל אודאי האלטען די רעכטע האנט אז 

דאס זאל נישט חלילה צוריק קומען. מיר קענען זיך 

נישט ערלויבן צו אוועקמאכן דעם פראבלעם  מיט א 

דריי מיט דער האנט און א גלייכגילטיגע מינע, דאס 

הפקירות  געפערליכע  א  זייט  אונזער  פון  זיין  וועט 

דעם  פון  וואוילזיין  די  כלפי  גלייכגילטיקייט  און 

אמעריקאנער אידענטום. 

ווען מען באטראכט אזעלכע שרעקליכע מעשי 

די  געדאנק  אויפן  קומט  כלל,  גאנצן  אויפ'ן  רדיפה 

פארקויפט  ליידער  האבן  וואס  קאפאוס  אידישע 

יארן  מלחמה  ביטערע  די  אין  שטן  פאר'ן  נשמה  די 

צוליב  ברידער  אידישע  זייערע  פארראטן  האבן  און 

התגרות'דיגע  סארט  אזעלכע  אינטערעסן.  שמאלע 

און  ווארטזאגער  רעליגיעזע  דורך  אגיטאציעס 

זשורנאליסטן איז א שרעקליכע בגידה קעגן זייערע 

אמביציעס  אייגענע  פאר  ברידער  אידישע  אייגענע 

און  ארטיקלען  העצערישע  די  אידעלאגיעס.  און 

רעטאריק איז א בייזווייליגע פארראט קעגן די ארום 

זעקס מיליאן אידן וועלכע וואוינען ב"ה במנוחה אין 

דעם מלכות של חסד אמעריקע, און עס כאפט א פחד 

פירן  חלילה  קענען  ומלשינים  דלטורין  די  ווייט  ווי 

מיט זייערע אומ'אחריות'דיגע שריט. 

וואס  צייט  א  אין  שווייגן,  נישט  קענען  מיר 

שטאב  זיין  אין  פרעזידענט  אמעריקאנער  דער 

די  דורך  אטאקירט  און  אראפגעריסן  מיאוס  ווערן 

העצע  א  מיט  זייט  ביי  זייט  מופקרים  ציוני'סטישע 

קעגן אלע וועלט פירער. און מיר קענען נישט שטיין 

ווערט  איד  יעדער  וואס  צייט  א  אין  גלייכגילטיג, 

און  אקטעוויטעטן  ציוניסטישע  די  אין  באשולדיגט 

אויטאמאטיש פארוואנדלט אין א ציל - ברעט פאר 

נקמה רח"ל.

“נטרונא" ראדיא בליץ - 
קאמפיין שלאגט טיפע 

ווארצלן בעז"ה:
פון  ליכט  אין  אז  עצם.  תדשן  טובה  בשורה 

א  גאנג  אין  געווארן  געלאזט  שוין  איז  קריזיס  דעם 

מאכטפולע און קאסטבארע 'ראדיא' בליץ – קאמפיין 

הק'.  ולתורתו  לה'  הנאמנים  אידן  טרייע  תורה  דורך 

דעם דאנערשטאג י"ד אב, איז געלופטערט געווארן 

באארבעטע   – גוט  פון  סעריע  די  אין  ערשטע  די 

'ראדיא קאמירשלס' געווידמעט זיך צו אפטרייסלען 

פון די ציוני'סטישע שריט און ערקלערן די וועלט אז 

תורה טרייע אידן זענען מקיים דעם 'דרשו את שלום 

העיר אשר הגליתי אתכם שמה'.
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לאזן  צוערשט  פון  געדאנק  דער 

אויפגעברענגט  איז  רעקלאמעס  ראדיא  לופטערן 

געווארן דורך פובליק רילעישן מומחים, וועלכע האט 

באטאנט אז עס איז קריטיש וויכטיג, אין צייט ווען די 

ציוני'סטישע העצע ברענט, צו רעאגירן ספאנטאניש 

האלטן  צוריק  קענען  עטוואס  כאטש  זאל  מען  כדי 

און  ערשטע  אלס  התגרות,  פון  שוואונג  דעם  

דעריבער  מען  איז  מערכה  די  אין  שטאפל  באלדיגע 

פון  פראיעקט  דעם  אין  אריינגעשפרינגען  באלד 

ראדיא מעסעזשעס וועלכע אפעלירן צו הונדערטער 

טויזנטער ראדיא צוהערער פון איבער'ן גאנצן לאנד. 

און אין די שפעטערדיגע פאזעס וועט מען פארזעצן 

מיט די אנדערע עפעקטיווע מיטלען פון פרסום און 

קידוש ה'.                                                                                     

אנטוויקלונג  פאזיטיווע  באזונדערע  א  אין 

ב"ה  איז  נמרצות,  פעולות  די  פון  ראמען  די  אין 

שתדלנות  און  אינטערווענצן  רייע  א  נאך  געלונגען 

צו ערלעדיגן אז די מעסעזשעס ווערן געזאגט דורך 

קובי,  ראן  מר.  פיגור,  ראדיא  פראמינענטן  גאר  א 

מיט  יארן  צענדליגער  פאר  באקאנט  שוין  איז  וואס 

ציען  וועלכע  שאוס  ראדיא  קובי"  און  “קורדיס  זיין 

צוהערער.  טויזנטער  הונדערטער  רעגלסמעסיג 

וואס מען האט  אדאנק די באציאונגען 

ב"ה באוויזן צו אנקניפן האט מר. קובי אויסגעדריקט 

די  שטימע  זיין  מיט  אריינזאגן  צו  אינטערעסע  זיין 

אז  באטאנען  צו  איבריג  וואס  קאמירשלס.  נטרונא 

דאס גיט א לעגיטימע אנערקענונג פאר תורה טרייע 

אונזער  פאר  געוויכט  אומגעהויערע  אן  און  אידן, 

מעסעזש, מיט א פרעסטישפולן און קלאסישן בליק 

אומצאליגע  זיינע  אויף  השפעה  געוואלדיגע  א  און 

צוהערער און סימפאטיקער.  

געווארן  אויסגעארבעט  זענען  רעקלאמעס  די 

בהשכל ובדעת מיט קלאס און  ווי דער אלטער כלל 

אינערליכע  אין  נישט  זיך  מען  מישט  נטרונא,  פון 

מען  נעמט  אודאי  און  געלעגנהייטן  אמעריקאנער 

דעם  איבער  געפעכט  דעם  אין  צדדים  קיין  נישט 

איראן דיעל. 

מעסעזש  דער  שטעלט  שארף  און  קורץ 

מיט  טראגט  באוועגונג  ציוני'סטישע  די  אז  קלאר 

פון  היסטאריע  פון  רעקארד  היסטארישן  א  זיך 

זיכערהייט  אידישע  בעפאר  נאציאנאליזים  שטעלן 

זיין  זיי  וויאזוי קענען  און אלס אזוי  און סעקיורעטי 

ערלויבט צו פארטרעטן אידישע אינטערעסן ?

י  ד

זאגט  רעקלאמע 

פון  נעגאטיוועטעט  אנגייענדע  די  די  אז 

אט  פון  געפירט  איז  פארבינדעטע   זיינע  און  ביבי 

רופט  און  אגענדע  ציוני'סטישע  באהאלטענע  די 

דעריבער ארויס א גרויסע זארג ביי טראדיציאנאלע 

שוין  האבן  שריט  זייערע  ווען  איבערהויפט  אידן. 

פון  וואוקס  א  געברענגט  פארגאנגענהייט  די  אין 

אנטיסעמיטיזם אין אייראפע.

אז,  קלארשטעלן  ווילן  אידן  טראדיציאנאלע 

אלס פרומע אידן, טוען זיי אנהאלטן דעם ציווי ה' צו 

הצלחה  די  פאר  דאווענען  און  בירגער  געטרייע  זיין 

ביבי  דורך  סטעיטמענטס  די  היימלאנד,  אונזער  פון 

רעפרעזענטירן  נישט  טוען  פארבינדעטע  זיינע  און 

טראדיציאנאלע אידן און זענען אומ'אחריות'דיג.

ב"ה  האדיר  פרסום  דער  שוין  איז  ערווענט  ווי 

ווען די ראדיא קאמערשלס האבן  אין פולן שוואונג, 

ראוש  פארנומענע  די  אין  לויפן  צו  אנגעהויבן  שוין 

מען  און  אגענטורן,  מידיא  די  אויף  שטונדן  האוער   –

האפט פארצוזעצן נאך שטארקער און ברייטער אין 

לויף פון די קומענדיגע טעג און וואכן בעז"ה. 

שאו ידיכם קודש; יעדע נדבה איז וויכטיג:
 ב"ה אז מען האלט שוין דא און די הייליגע מערכה פון קידוש ה' און הצלת ישראל איז בעיצומה, די מאכטפולע ראדיא רעקלאמעס 

ווערן שוין געלופטערט קבל תבל ומלואה און די פעולות הפרסום שטעלן דעם טאן פארן יהדות החרדית קבל תבל ומלואה. אבער 

פארשטענדליך אז יעדע שריט ציעט אריין אין אסטראנאמישע סכומים און מען איז דרינגענד אנגעוויזן אין אידן נדיבי לב, אחים 

לדעה, וואס פארשטייען דאס נחיצות הענין, זאלן זיך אנרופן צו דעקן די גרויסע הוצאות להסיר חרון אף מישראל. 

רביה"ק  וחסידי  תלמידי  לדעה,  אחים  אידן  אויף  נאר  רעכענען  קענען  מיר  אז  פארשטענדליך  בלויז  ס'איז   ? לי  מי  לי  אני  אין  אין 

מסאטמאר זי"ע ביי וועמען עס טלויעט נאך דער הייליגער פייער, און וועלכע פארשטייען דעם גרויסן נחיצות הענין. און שטייענדיג 

אין די זומער וואכן ווען עס איז זייער שווער צו אפעלירן פערזענליך צום ציבור בעטן מיר אייך דעריבער, קומט אקעגן די פעולות פון 

כבוד שמים, ספאנסערט א מינוט פון די “ראדיא רעקלאמעס" וועלכע לויפט אין די יעצטיגע טעג אויף די נאציאנאלע מידיא נעצן און 

זייט א טייל בעוד מועד אין דעם גרויסן קידוש שם שמים והצלת ישראל. פאר די סומע פון $500

געדענקט: די צייט לויפט אויס; מיר קענען נישט ווארטן קיין איבריגע מינוט. רופט יעצט אריין די ספעציעלע 
נטרונא ליניע מיט אייער ברייטהארציגע נדבה.

718.873.0756
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אריין  ישראל  כלל  איז  חרבן  אויפן  אבילות  פון  וואכן  דריי  די  נאך 

געטרעטן דעם שבת קודש אין די עפאכע פון די שב דנחמתא, ס'איז א צייט 

ווען כנסת  ישראל די עני' סוערה לא נוחמה טרייסטן זיך און דערהערן און 

חזר'ן די הארציגע דברי נחמה ווערטער מפי השם הנאמרים באמת וצדק 

פון די הייליגע נביאים. אידן דערמאנען זיך די נצחיות'דיגע הבטחות וואס 

מיר זענען צוגעזאגט געווארן קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח כי 

ה' יהי' לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך.

עס ווערט פארציילט אויף דעם גאון דער בריסקער רב ז"ל אז בשעת'ן 

ליינען די הפטרה פון שבת נחמו האט פון זיינע אויגן געפלאסן א טייך מיט 

טרערן ערקלערנדיג דערביי אז אין אלע דורות איז דער תקוה און נחמה פון 

אידן געווען די דברי הנבואה פון נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם, אנכי אנכי 

הוא מנחכמכם, און די אנדערע פסוקי הנבואה וואס האבן אריינגעבלאזן א 

חיזוק גייסט אין אידישע הערצער, זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל.

האט דער בריסקער רב ממשיך געווען אז דאס איז אלעס געווען ביז 

צו דעם היינטיגן דור ווען די ציונים האבן אוועקגעשטעלט א נייער גאולה, 

נעמען דעם  זיך  זאלן  אידן  אז  אידן,  זיין דער לעזונג פאר  זאל  אז דאס 

גורל אין די אייגענע האנט, און נישט אויסווארטן אויף די ישועת ה'. דאס 

איז געווען די פשר פון זיין גרויס געוויין וויאזוי אידן האבן אויפגעטוישט די 

נצחיות'דיגע גאולת עולמים מיט א פאלשע גאולה בזרוע בשר.

דער מדרש זאגט אויפן פסוק נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם 'רב חנינא 

בר פפא אמר, אמרו ישראל לישעיהו, ישעי' רבינו תאמר שלא באתה לנחם 

אלא לאותו הדור שחרב בית המקדש בימיו, אמר להון לכל הדורות באתי 

לנחם, אמר אלקיכם אין כתיב לשון הוה, אלא יאמר אלקיכם לשון עתיד 

גם כן' די נחמה איז פאר יעדן דור בפרטיות און נשמות ישראל דערהערן 

טאקע אין די זמנים די טרייסט ווערטער פונעם אויבערשטן אליינס, איבער 

דעם תיקון העולם און די גאולה העתידה שיינען אריין א נחמה אין אידישע 

הערצער אין יעדן דור,לכל הדורות באתי לנחם, יאמר אלקיכם לשון עתיד.

א הפלא'דיגע טייטש ווערט געברענגט אין ספר "שיעורי רבי משולם 

דוד הלוי" בריסק, בשם הגאון רבי וועלוועלע בריסקער זצוק"ל, וואס האט 

געטייטשט די פסוקים וואס מען זאגט אין די שבעה דנחמתא, הנה אלה 

ציון  ותאמר  וכו'  סנים  ואלה מארץ  ומים,  אלה מצפון  והנה  יבאו,  מרחוק 

עזבנו ה' וה' שכחנו, איז דאך לכאורה שווער אז פונקט ווען אידן קערן זיך 

שוין צוריק קיין ארץ ישראל יעצט איז דען די צייט אז ציון זאל זאגן עזבנו 

ה' ושכחנו.

שוין  זיצט  ישראל  ארץ  אז  געזאגט  זי"ע  רב  בריסקער  דער  האט 

איז  ציון  וואס  יאר  הונדערטער  גלותינו,  שנות  במשך  איינזאם  און  עלנד 

אויסגעליידיגט און ווארט אויף אירע אידישע קינדער זאלן זיך אומקערן 

לאנגען  גאנצן  דעם  נאך  יעצט  אבער  הגלות.  אריכות  גרויסן  דעם  נאך 

גאנצע  זייער  מיט  ישראל  ארץ  קיין  אנגעקומען  ציונים  די  זענען  זמן 

טומאה ומינות. דעריבער ווען ציון קוקט זיך אום ווער עס איז אנגעקומען 

זיך מתאונן  איז  ישראל  ארץ  וה' שכחנו',  ה'  עזבנו  ציון  "ותאמר  זי  זאגט 

איר  צו  צוריק   קומען  וואס  די  זענען  ווארטן  יאר  אזויפיל  נאך  אויב  אז 

אז  אז  סימן  א  חלילה  דאך  איז  עול,  ופורקי  אפיקורסים  ישראל   עוכרי 

עזבנו ה' ושכחנו. 

אשה  התשכח  באלד:  איר  ענטפערט  אויבערשטער  דער  אבער 

דהיינו  וכו'.   בניך  מהרו  כו',  אשכחך  לא  ואני  וכו'  בטנה  בן  מרחם  עולה 

השי"ת זאגט אז די וואס זענען יעצט ארויפגעקומען האבן ממהר געווען 

ארויפצוקומען פאר די עת הגאולה און דאס איז אודאי נישט די ריכטיגע 

ישועה פון אידן. און דער פסוק איז ממשיך אז דערפאר וועט צוערשט זיין: 

"מהרסיך ומחריביך ממך יצאו", די ציונים די מהרסים ומחריבים כרם בית 

ה' וועלן פארטריבן ווערן פון ארץ ישראל, און דו ציון האסט נאך א גרויסע 

תקוה, "שאי סביב עיניך וראו כולם נקבצו באו לך", ווען משיח צדקינו וועט 

נתגלה ווערן ביי די גאולה שלמה, הערשט דעמאלט וועט זיין דער ושבו 

בנים לגבולם און אלע אידן, אלע אמת'ע קינדער אויף וועמען דו האסט 

געווארט אזויפיל הונדערטער יאר, וועלן ארויפקומען און זיך באזעצן אין 

דיר ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם.

די הייליגע פסוקים וואס מיר ליינען אין די וואכן בלאזן אריין א חיזוק 

פאר אידישע קינדער אויסצווארטן די שיינע זמנים אויף וועלכן מיר זענען 

מובטח געווארן מפי ה', יבש חציר נבל ציץ ודבר אלקינו יקום לעולם. ונגלה 

כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר במהרה בימנו אמן.

א ווארט אויף שבת נחמו: 


