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געווארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
ָ
וואס זענען לעצטענס געליפטערט

פרייטאג פ' ויקהל פקודי תשע"ה
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ּפהאנדלונגען
באריכטן • ָא ַ
ַ
נאליזן • שיעורים • דרשות
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718.873.0055
True Torah Jews Inc.
183 Wilson St. #162
Brooklyn NY 11211
Phone:

718.841.7053

די באריכטן ווערן ַארָאּפגענומען פון די וועכענטליכע ַאּפדעטיס ווָאס ווערן געהערט
אויפ'ן "קול נטרונא" טעלעפָאן ליניע ,און איז דעריבער ,שטייגערליך ,רעדַאקטירט
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ .די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט
דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג ,ככתבו וכלשונו.

פאקטן און אבזערוואציעס

ארום די רעדע פון נתני' אין
קאנגרעס ,אירע נאכפאלגן
און קאנסקעווענצן
און איבער די גרויסצוגיגע פעולות פון קידוש ה' והצלת ישראל דורך מוסד הק' נטרונא

Fa x :

718.504.4513
Email:

info@truetorahjews.org

מעמבערשיּפ
מיט נטרונא

$360
לשנה

רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט
זצוקללה"ה
 ...לדעתי אפשר לקבץ אפילו אלף
אנשים מבני ישראל הכשרים שירצו
להשתייך למסגרת זו ...וזה יהיה כח
גדול בע"ה....
אם אין לנו קיבוץ מאוחד של אנשים
הרשומים בחבורתינו ,אז מבטלים
אותנו ואת כל פעולותינו ,ואומרים,
מי הם ? וגם באמעריקא אף שמדינה
זו מרובה היא באוכלוסין ,מכל מקום
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה
חשובה ,ואפשר לקבץ אנשים גם משאר
מדינות ,מחוץ לגבולות ארצה"ב.

לכל פעולה שרוצים לעשות נחוץ כסף
לדבר ,ובלעדי מעות אינו אפשר לעשות
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  10,000דולר לשנה,
ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
(מספר בוצינא קדישא)

ויאמר ממוכן; הדיוט
קופץ בראש:
אין די צייט וואס כלל ישראל
האט זיך געגרייט צו מחיית עמלק
און דעם געהויבענעם יו"ט פורים,
דערמאנען די צייטן ווען אידישע
קינדער זענען געראטעוועט געווארן
פון די שרעקליכע גזירות פונעם
אייביגן שונא ישראל ,המן הרשע,
האט אמעריקע געהאט דאס 'גליק'
אז דער המן פון אונזער דור ,ביבי
נתניהו שר"י ,דער ראש הכופרים
פון די ציוני'סטישע מדינה ,האט
אפגעשטאט א באזוך אין אמעריקע.
נישט סתם אין אמעריקע,
נאר אויפגעטרעטן מיט א רעדע
אינעם אמעריקאנער קאנגרעס,
פאר א געמיינזאמע סעסיע פון
קאנגרעסלייט און סענאטארן,
מכלומר'שט מיט'ן ציל צו 'ערקלערן'
פאר די 'אומוויסנדע' קאנגרעסלייט
און סענאטארן איבער דעם שטארקן
געפאר וואס די וועלט ,און מדינת
ישראל בפרט ,שטייט אויס פון א
נוקלעאר-באוואפנטע איראן.
לדאבונינו ,ווי יעדעס מאל

ווען ס'קומט צו די גרעסטע נסיון
בדורינו וואס איז ציונות ,האט מען
אויך דאסמאל געהערט פארשידענע
אויסרופן און אויסדרוקן פון
קעלבערנע התפעלות ,וועלכע
האבן זיך ליידער אויך אריינגעכאפט
אינעם מחנה ישראל ,בעיקר דורך
דעם אונטערטיר פון די 'היימישע'
אגודי'סטישע/ציוני'סטישע פרעסע
וועלכע האט צוליב אירע פריוואטע
פאליטישע אינטערעסן באשלאסן
זיך צו שטעלן אונטער נתניהו ,און די
חוצפה האט איר געטראגן אזוי ווייט
ביז שטיצן די וואשינגטאן רעדע,
מיט אלע אירע גרויליגע איבלען און
נאכווייען.
ס'איז דעריבער א דבר בעתו
קלארצושטעלן די טרוקענע פאקטן,
דברים כהווייתן ,וואס איז געווען דער
ציל פון די רעדע ,ווער איז געשטאנען
דערונטער ,וואס זענען די נאכווייען
דערפון ,אין וועמענ'ס נאמען איז זי
געזאגט געווארן ,און אלעס ארום.
רוב זאכן זענען דברים פשוטים פאר
יעדן וואס די אויגן זענען אים נישט
פארבלענדעט געווארן ,אבער אין
דעם מבול פון מינות וכפירה ,וואס
האט באקומען אויף א גאלדענע

טאץ צוגעשטעלט א 'טלית שכולו
תכלת' ,פרומע נאכשלעפער וועלכע
פארטיידיגן דאס ארגסטע צוליב
זייערע ברען פאר'ן מינות דמשכי ,איז
גאר וויכטיג צו שטעלן זאכן אין פלאץ
וואו זיי זענען באמת.
אלזא ,לאמיר אנהייבן פון אנהייב:

ווער האט
ארקעסטרירט די
רעדע?
פאר אלעם דארף מען
קלארשטעלן איין פרט .אפיציעל
הייסט אז די רעדע איז צושטאנד
געקומען ווען דער רעפובליקאנער
קאנגרעס ספיקער ,זשאן בעהנער,
האט געשיקט אן איינלאדונג פאר
ביבי נתניהו אז ער זאל קומען
אויפטרעטן פאר'ן אמעריקאנער
קאנגרעס צו אראפגעבן זיין שטעלונג
בנוגע דעם בעפארשטייענדן אפמאך
וואס ווערט אין די איצטיגע טעג
אויסגעהאמערט דורך אמעריקע און
אנדערע וועלט'ס גרויסמאכטן מיט
דעם איראנער רעזשים בנוגע איר
נוקלעארן פראגראם.
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באינריכטן
נייעסאאוןסע ַי
ןטכיר ַאב ןו

"קול נטרונא" סיסטעם
אויפ'ןסאוו
געוואלרןןענעז
געליפטערטעטצ ָע
לעצטענסרעטפילעג סנ
זענעןןר ָאוועג ט
וואס'פיוא
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן

ווי
נאר ס'איז באקאנט
געווארן די נייעס איבער די רעדע ,האט
עס פון די ערשטע מינוט נישט גוט 'געשמעקט'.
ס'איז ממש פרעצעדענטלאז דורכצופירן אזא
העכסט קאנטראווערסיעלן שריט ,אז די פירער
פון איין פארטיי זאלן לאדענען א פרעמדן
אויסלענדישן פירער צו קומען אויפטרעטן
פאר'ן קאנגרעס מיט'ן דירעקטן ציל פון שטערן
אמעריקע'ס אייגענעם פרעזידענט פון
אויספירן א גאר וויכטיגע אויסערן
פאליסי.
זענען
צוביסלעך
ארויסגערינען די דעטאלן
וואס האבן זיך דא
אפגעשפילט אונטער
די קוליסן .עטליכע
מאנאטן צוריק ,ווי נאר
ס'איז קלאר געווארן אז
די מדינת ישראל רעגירונג
איז צוזאמגעפאלן און
מ'גייט צו פרישע בחירות ,האט
ראן דערמער ,דער מדינת ישראל
אמבאסאדאר צו אמעריקע און בוזעם פריינד
פון ביבי ,זיך פארבינדן שטילערהייט מיט זשאן
בעהנער און אים געפרעגט אויב ער וואלט געווען
אינטערעסירט צו לאדענען נתניהו פאר אזא
רעדע.
דערמער האט אויפגעברענגט דעם
פארשלאג ,אבער בעהנער איז דאן געווען אין א
דעליקאטע סיטואציע .ס'איז געווען קורץ נאך די
נאוועמבער וואלן ווען ס'איז קלאר געווארן אז די
רעפובליקאנער האלטן אן קאנטראל פון קאנגרעס
און גייען אויך איבערנעמען דעם סענאט .אבער
אינערהאלב די רעפובליקאנער פארטיי האבן די
קאנסערוואטיוון געדראעט אז זיי גייען דורכפירן
א פוטש קעגן בעהנער און אים ארויסשטויסן פון
זיין אמט אלס קאנגרעס ספיקער.
בעהנער האט זיך דאן צוגעכאפט צו די מציאה.
אן איינלאדונג פאר נתניהו מיינט שיסען צוויי
האזלעך אויפאיינמאל ,געבן דערמיט א הילכיגן
פראסק פאר פרעזידענט אבאמא ,סיי מיט די

עצם איינלאדונג ,און נאכמער אויב ס'וועט אים
געלונגען אז די רעדע זאל העלפן אפשטעלן
אבאמא'ס פלענער פאר א היסטארישן אפמאך
מיט איראן .און אז דער איד איז גרייט צו זיין דער
שטעקן אריינצוהייבען פאר אבאמא ,איז דאך
בעסער ווי געוואונטשן ,אדרבה ואדרבה.
יאנואר  ,8איין טאג נאך וואס בעהנער איז
ענדגילטיג פריש באשטעטיגט געווארן אלס
קאנגרעס ספיקער ,האט ער זיך פארבינדן מיט
דערמער און אים געמאלדן אז ער גייט
איינלאדענען נתניהו געבן א רעדע.
אבער מ'האט דאס הערשט
געמאלדן יאנואר  ,21א
טאג נאך פרעזידענט
אבאמא'ס "סטעיט אוו
די יוניאן" ,אין עפעס
וואס איז געזען געווארן
אלס דירעקטער פראסק
פאר'ן פרעזידענט – זאת
ועוד ,אז בלויז איין טאג
פריער איז אמבאסאדאר
דערמער געזעצן  2שעה מיט
סעקרעטערי אוו סטעיט זשאן קערי
און אים גארנישט געזאגט דערוועגן ,וואס קערי
און די אבאמא אדמיניסטראציע האט אנגענומען
אלס פערזענליכער פראסק.
די איינלאדונג איז בכוונה פובליצירט אויף
א וועג וואס האט זייער פארשעמט דעם ווייסן
הויז ,וואס האט אנגעצינדן דעם דיפלאמאטישן
פייער ווען אבאמא און זיינע נאנטע האבן
גענומען פארפירן אז די איינלאדונג וואס איז
געקומען דירעקט פון קאנגרעס ,אן קאארדינירן
מיט'ן ווייסן הויז – וועלכע איז באאויפטראגט
געזעצליך זיך אפצוגעבן מיט דאס לאנד'ס
אויסערן אנגעלעגנהייטן – איז א פארלעצונג פון
דיפלאמאטישן פראטאקאל.
דער כעס פון די אבאמא אדמיניסטראציע
איז געוואנדן געווארן בעיקר צו נתניהו ,אז
אינדערצייט וואס בעהנער האט דא געזוכט
צו שלאגן פאליטישן קאפיטאל ,וואלט אבער
נתניהו געדארפט איינהאלטן די דיפלאמאטישע
טראדיציע און זיך נישט לאזן נוצן אין אן אטאקע

קעגן דעם אמעריקאנער פרעזידענט .די רעגירונג
באטראכט מיט בייז – וואונדער פארוואס ווען צוויי
ברידער שלאגן זיך צווישן זיך קומט א פרעמדער
און מישט זיך אריין די נאז ,און ווערט גאר דער
שלעגער אקעגן דעם צווייטען צד.

וואס איז געווען די דערמער/
נתניהו ציל מיט די רעדע?
פאר די וועלט האט נתניהו אנגעשטעלט א
פנים אז דער ציל פון די רעדע איז וויבאלד דער
אפמאך וואס אבאמא פלאנט צו שליסן מיט איראן
איז א 'שלעכטער דיעל' ,און וועט עווענטועל
ערמעגליכן פאר איראן זיך איינצושאפן א
נוקלעארע באמבע ,דעריבער קומט ער קיין
אמעריקע כדי צו פרובירן אפשטעלן דעם דיעל
ווייל 'דער צוקונפט פון מדינת ישראל ליגט אויפ'ן
וואגשאל'.
א טרוקענער אנאליז לייקנט דאס אבער אפ.
די געהיימע דעטאלן וואס דער אפמאך צילט
צו דערגרייכן זענען שוין גאנץ לאנג באקאנט.
ספעציעל ביי די שפיאנאזש קארידארן ,וואו מדינת
ישראל'ס שפיאנאזש אפאראט האט מער צוטריט
ווי דער סתם המון עם ,עס איז שוין א לענגערע
וויילע וואס מ'ווייסט די פרטים פון די 'דיעל' וואס
די אבאמא אדמיניסטראציע צייגט א גרייטקייט
אויסצוארבעטן מיט איראן ,עכ"פ עס איז נישט
קיין פנים חדשות וואס איז באשאפן געווארן אין די
לעצטע  3חדשים.
אויב אזוי ,פארוואס איז דער געדאנק פון אזא
רעדע געבוירן געווארן דוקא נאר נאך וואס ס'איז
קלאר געווארן אז מ'גייט צו בחירות?
ווייל דער ציל פון די רעדע איז נישט געווען
צו שטערן דעם דיעל .די רעדע וועט נישט שפילן
קיין שום ראלע דאס צו שטערן ,אדרבא ,לויט
אלע ווארשיינליכקייטן האט עס דוקא געהאלפן
אבאמא [זעט באלד מער דערוועגן].
אין די מידיא איז אויך אנגעוויזן געווארן
מיט איראניע דער פאקט אז אינדערצייט וואס
געווענליך ווערן וויכטיגע רעדעס געגעבן אין
אמעריקע ארום  9אזייגער ביינאכט ,די צייט
ווען אמעריקאנער זענען גרייט אויסצוהערן
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וואס מ'וויל זיי פארקויפן ,האט אבער נתניהו
אויפגעטרעטן אינמיטן טאג ,וואס איז געווען
דירעקט אויסגערעכנט פאר די צייט ווען ס'איז
ארום  9אזייגער ביינאכט אין מדינת ישראל ,כדי
די ארטיגע וויילער זאלן קענען מיטהאלטן די
רעדע – און בעיקר ,די אפלאדיסמענטן פון די
רעפובליקאנער קאנגרעסלייט...
דער ציל פון די רעדע איז געווען אויסשליסליך
צו העלפן נתניהו אין די בעפארשטייענדע בחירות
פאר עטליכע סיבות:
1 .1דער בילד וויאזוי נתניהו ווערט
אויפגענומען מיט כבוד מלכים דורכ'ן
אמעריקאנער קאנגרעס ,מיט די
מערערע אפלאדיסמענטן אד"ג ,שפילט
זיך זייער גוט אפ 'אינדערהיים' ,וואו די
מדינת ישראל באפעלקערונג באטראכט
מיט שעצונג וויאזוי 'זייער' פירער ווערט
אויפגענומען אין אויסלאנד ,און נישט
סתם אויסלאנד ,נאר אין אמעריקאנער
קאנגרעס;
2 .2נתניהו ,וועמענ'ס שטארקסטער כח איז
האלטן גוטע רעטארישע רעדעס ,האט
געזוכט צו דערמאנען פאר די איזראעלי
בירגער – וועלכע זענען שוין היפש
מיד פון אים – אז ער איז א געזונטער
רעדנער וואס העלפט מדינת ישראל'ס
פראפאגאנדע ארום די וועלט;
3 .3אבער דער שטארקסטער בענעפיט וואס
עס העלפט אים אין די בחירות ,איז ווייל
עס פארוואנדלט די זיכערהייט פון מדינת
ישראל אלס די הויפט קאמפיין טעמע,
און היסטאריע האט געוויזן אומצאליגע
מאל ,אין מדינת ישראל און אין אמעריקע
און אין נאך אסאך דעמאקראטישע
לענדער ,אז ווען דער קאמפיין דרייט
זיך ארום זיכערהייט געווינען די רעכטע,
און ווען ס'דרייט זיך ארום עקאנאמישע
טעמעס געווינען די לינקע.
דורך אויפטרעטן מיט א רעדע אין קאנגרעס
אזוי נאנט צו די וואלן – וואס דער דאטום איז
אויך נישט געווען קיין צופאל – ...האט עס בהכרח
פארוואנדלט איראן'ס נוקלעארן פראגראם אלס

די הויפט טעמע פון דעם קאמפיין .און אפגעזען
וואס די מדנ"י בירגער וועלן זאגן צו די רעדע
זעלבסט ,אבער איינמאל דער קאמפיין איז ארום
טעמעס פון זיכערהייט און מלחמות ,האט נתניהו
אויטאמאטיש אן אויבערהאנט איבער זיינע לינקע
קעגנער ,אפגעזען פון די עצם דעטאלן ארום די
רעדע.
א גאר שטארקן באווייז דערצו האט מען געקענט
זען צוויי וואכן צוריק ,ווען ס'איז פארעפנטליכט
געווארן א באריכט פונעם איזראעלישן "מבקר
המדינה" וואס האט שטארק ארונטערגעריסן
נתניהו אז אונטער זיין רעזשים איז דער פרייז
פון הייזער געשפרינגען מיט  55%אין בלויז פינף
יאר ,א באריכט וואס האט היפש צעטרייסלט די

פאליטישע
מאפע אין ברען פון די
בחירות ,וואס איז געווען נתניהו'ס
רעאקציע?! דער פאלגנדער מעסעדזש אויף זיין
סאציאלע מידיא פלאטפארמע:
"ווען מיר רעדן פון האוזינג קאסטן ,איבער
די קאסט פון לעבן ,פארגעס איך נישט פאר קיין
מינוט פונעם לעבן זעלבסט .די גרעסטע דראאונג
יעצט פאר אונזער לעבן איז דער איראנישער
געיעג צו אנטוויקלען נוקלעארע וואפן".
קאמענטארן זענען איבריג...
קען מען בכלל זאגען אז נתניהו סיבה איז
געוועהן צו פרובירן אפהאלטן א דיעל וואס ער
האלט אז ס'איז א סכנה פאר מדינת ישראל?

וכל זה איננו שוה לו
די צענטראלע סיבה פארוואס ער איז געקומען רעדן צום קאנגרעס איז געווען א בייזוויליגע
מחשבות ערומים פון דעם ראש פתנים אכזר צו פארשמירן דעם נאמען פון כלל ישראל און אנזייען
א שנאת ישראל אויך דא אין אמעריקע ,ווי זיין אלטע בלוטיגע טראדיציע בכל מקום בואו .אט
דערפאר האט ער קלאר דעמאנסטרירט אז ער קומט נישט בלויז אלץ פרעמיער מיניסטער פון
מדינת ישראל ,נאר איבערג'חזר'ט נאכאמאל און נאכאמאל השכם והערב אז זיין רעדע ווערט
געזאגט בשם כל ישראל.
הארט איידער'ן אפפארן פון תל אביב קיין וואשיגנטאן זונטאג מיטאג ,האט ער ווידערהוילט
במצח נחושה אז "ער קומט רעדן אלץ פארטרעטער פון אלע אידן -אויך די וואס שטעלן זיך קעגן
די רעדע" – ...יעדער פארשטייט אז אזעלכע סטעיטמענטס האט איבערהויפט נישט אויסגעפעלט
אין באצוג צו די איראן טעמע ,ס'איז קלאר ווי דער טאג אז זיין מיסיע איז געווען צו משפיע צו זיין
שנאת ישראל אויף די אמעריקענע אידן ,און פארזיכערן אז די וועלט זאל באטראכטן אמעריקאנער
אידן אז זיי זענען זיינע בירגער און נישט אמעריקאנע בירגער .דערמיט וויל ער ממשיך זיין די טרוים
פון די ציוניסטישע אידעלאגיע ,פון אנזייען שנאת ישראל פאר אידן און זיי ברענען די פיס אונטער
די ערד .ער האט עס אנגעהויבן מיט ערפאלג און אייראפע ,פראנקרייך ,דענמארק ,יעצט האט ער
פארגעזעצט זיין רשעות אויך אין די ווייטע אמעריקא.
דער נצר האגגי ,א געטרייער נאכפאלגער פון זשאבאטינסקי און הערצל זאגט קלאר לא וויתרנו
על החלום הציוני ,צו יעדע געלעגנהייט דערמאנט ער אז זיין לאנד איז די "ארץ המולדת" פון אידישן
פאלק ,דארט וויל ער אהינטראגן אלע אידן מיט גוטן און מיט בייזן ,די טעמע און די אורזאך פון זיין
רעדע איז נישט געווען איראן ,די סיבה פון זיין רעדן בשם כלל ישראל איז נישט געווען נוקלערע
וואפן ,און זיין חוצפה קעגן דעם אמעריקאנעם פרעזידענט האט נישט געהאט צופיל שייכות מיט
סאנקציעס .ולבן בקש לעקור את הכל ער שטרעבט פארצוזעצן דעם חלום הציוני ,ענדיגן דאס וואס
זשאבאטיסקי האט אנגעהויבן און עוקר זיין גליות ישראל ממקומם מיט א געפערליכע אכזריות ,נאר
דאס טוט פארענטפערן זיינע וואולגארישע סטעיטמענטס אין נאמען פון אידישן פאלק .הרצחת
וגם ירשת.
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"קול נטרונא" סיסטעם
אויפ'ןסאוו
געוואלרןןענעז
געליפטערטעטצ ָע
לעצטענסרעטפילעג סנ
זענעןןר ָאוועג ט
וואס'פיוא
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן

צום
אלעם ערשט איז
וויכטיג קלארצושטעלן ,מיר מאמינים
בני מאמינים ווייסן דעם אמת אז "אם ה' לא ישמור
עיר שוא שקד שומר" ,און די שרעקליכע התגרות
באומות פון דעם דל גאה ,אויף א פארנעם וואס
אפי' די ציונים האבן נישט באוויזן ביז היינט ,איז
פיל א גרעסערע סכנה פאר כלל ישראל ווי סיי
וועלכע באמבעס פון סיי וועלכע סארט ,אפגעזען
ביי וועמען זיי געפינען זיך.
שוין אפגערעדט דערפון אז די שוידערליכע
דברי ניאוץ וכפירה קעגן אויבערשטן וואס דער
רשע האט געלאזט הערן פאר די גאנצע וועלט,
נאך אין 'נאמען פון כלל ישראל' ,איז די גרעסטע
סכנה וואס קען נאר זיין פאר יעדן איד באשר הוא.
איין ווארט פון דעם כופר בעיקר באדראעט כלל
ישראל מער ווי א מיליאן נוקלעארע באמבעס אין
די הענט פון די איראנער שונאי ישראל.
אבער לאמיר כאפן א בליק אויך אויף די
גשמיות'דיגע זייט דערפון ,וואס מען זעט דא מיט
אונזערע פליישיגע אויגן.
מיר זענען נישט אויסן צופיל אריינצוגיין
דעבאטירן וועלכער צוגאנג איז מער אויסגעהאלטן,
צי אבאמא'ס צוגאנג וואס ער וויל שליסן אן אפמאך
מיט איראן ,און זען צי איז גרייט זיך צוצושטעלן
צו די פארלאנגען פון די אינטערנאציאנאלע
געמיינדע ,צי דער צוגאנג פונעם שפארבערישן
נתניהו ,וועמענ'ס הויפט ציל איז צו ברענגען
אמעריקע צו אטאקירן מיליטעריש איראן'ס
נוקלעארע איינריכטונגען ,עפעס וואס וועט

אונטערצינדן א פרישע מלחמה אינעם מיטל
מזרח ,מיט ערנסטע קאנסעקווענצן פאר מדינת
ישראל ,און פאר אמעריקאנער אידן ,וויבאלד אויב
אמעריקע ווערט חלילה פארמישט מיט א מלחמה
מיט איראן ,בלויז צוליב די פרעשור פון די מדינה,
און דאס אמעריקאנער פאלק וועט אנהויבן זען די
בילדער פון געפאלענע אמעריקאנער סאלדאטן
אדאנק אזא מלחמה .זאל השי"ת שומר ומציל זיין
וואס פארא קאנסקעווענצן דאס קען מיינען פאר
דאס אמעריקאנער אידנטום.
דאס איז אבער קליפ און קלאר אז די גאנצע
רעדע איז בכלל נישט איראן ,מ'רעדט פון די זופ
און מ'מיינט די לאקשען ,א שטייגער ווי המן וואס
האט גערופן אידן צו זיך באטייליגן אין די סעודת
אחשורוש אבער בסתר לבו האט ער געמיינט
זאלן ווערן מחיוב
דערמיט אז זיי
שנהנו
עון
כלי' פאר דעם
אותו רשע.
מסעודתו של
שטייגער
א
אדער
אין קץ
להבדיל
המלכה
ווי אסתר
העפליך
ה א ט

געלאדנט המן הרשע צו די סעודה אבער די כונה
תחלה איז געווען צו ווייזען מיטן פינגער איש צר
ואוייב המן הרע הזה.
צום אלעם ערשט קומט ממש צום לאכן ווען
מ'זעט וויאזוי נתניהו פארפירט יעצט אזוי שטארק
קעגן דאס אראפנעמען די סאנקציעס פון איראן,
אינדערצייט וואס ווען פרעזידענט אבאמא האט
מיט עטליכע יאר צוריק אנגעהויבן ארבעטן אויפ'ן
וועג פון ארויפלייגן סאנקציעס קעגן איראן ,האט
נתניהו דאן געליארעמט אז די סאנקציעס וועלן
נישט ארבעטן און במילא מוז מען אטאקירן
איראן .יעצט ,ווען ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אז
סאנקציעס ארבעטן יא ,איז ער פלוצלונג געווארן
אזא שטארקער חסיד פון אבאמא'ס סאנקציעס,
אזש ער פארלאנגט שוין פון אבאמא ווידער אז
מ'מוז 'אים' פאלגן'...
צוריק צו די ארגינעלע פראגע .לאמיר זאגן אז
נתניהו איז איבערצייגט אז אבאמא מארשירט צו
א 'שלעכטע דיעל' און ער וויל עס טארפעדירן;
לאמיר זאגן אז ער האלט אז פאר די טובה פון
מדינת ישראל מעג ער ארויסקומען זיך אפן רייצן
מיט'ן אמעריקאנער פרעזידענט ,און עמטליך
דערקלערן [דיפלאמאטישן] קריג קעגן אבאמא;
אבער אויב וואלט ער באמת געווען אינטערעסירט
צו דערגרייכן דעם דאזיגן ציל איז פאראן גענוג
מעגליכקייטן ארויסצוברענגען זיין מעסעדזש
פאר אמעריקע אן זיך אויפשטעלן אין קאנגרעס.
דער פאקט אז די רעדע איז געזאגט געווארן
אין קאנגרעס האט נישט צוגעגעבן קיין פינטל
פאר די עצם טעמע .ווען ער מאכט א ברייט
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פארשפרייטע אינטערוויו אויף די אמעריקאנער
נייעס נעצן וואלטן עס פונקט אזויפיל מענטשן
מיטגעהאלטן ,און ס'וואלט געהאט אסאך א
גרעסערע השפעה.
אדרבא יעצט ,אדאנק די רעדע ,איז עס געווארן
א פארטייאישע טעמע צווישן רעפובליקאנער
און דעמאקראטן .ריכטיג ,די רעפובליקאנער
האבן זייער ענטוזיאסטיש אפלאדירט נתניהו
פאר'ן קומען אין קאנגרעס זעלבסט שטויסן דעם
פרעזידענט ,לכבוש את המלכה עמי בבית ,אבער
ביי די דעמאקראטן איז יעצט געווארן אסאך
שווערער זיך אנצושליסן אין די רעפובליקאנער/
נתניהו באמיאונגען צו טארפעדירן זייער
פרעזידענט.
נישט בלויז די  60דעמאקראטישע
געזעצגעבער וועלכע האבן אפן באיקאטירט
די רעדע ,נאר אויך דער גרעסטער טייל פון די
איבריגע דעמאקראטן ,ביי וועמען די עיפא"ק לאבי
וואלט געקענט פועל'ן צו אפווארפן אבאמא'ס
וועטא ,אדער סיי וועלכע אנדערע זאך וואס די
ציונים ווילן דורכפירן אין דעם הינזיכט ,איז עס
אבער יעצט געווארן א גרויליגער פאליטישער
ספעקטאקל ,און אסאך ווייניגער דעמאקראטן
וועלן יעצט ארויסגיין שטימען 'קעגן' זייער
פרעזידענט ,און דערצו ווען ס'איז אין שטיצע פון
אן אויסלענדישן פירער.
דר .נעטען סאקס פון די בארימטע "ברוקינגס
אינסטיטוט" ,האט אין אן אינטערוויו מיט'ן
זשערוסאלעם פאוסט געזאגט אז טראץ וואס די
רעדע האט אנטהאלטן אסאך גוטע פונקטן ,האט
עס אבער געברענגט מער שאדן ווי נוצן ,ווייל ווי
ער האט אליין געהערט אונטער'ן טיש פון מערערע
דעמאקראטן ,וועלכע וואלטן סתם אזוי געשטיצט
מדינת ישראל און ביבי'ס שטעלונג אין די טעמע
– אדאנק די באציאונגען זייערע מיט עיפא"ק – אז
זיי וועלן אבער יעצט נישט קענען שטימען קעגן
זייער אייגענעם פרעזידענט ,נאך וואס ס'איז
געווארן א דירעקטע אטאקע קעגן אבאמא.
בקיצור .אויב וואלט די רעדע באמת געמיינט
אפצושלאגן דעם געפאר פונעם אזוי-גערופענעם
'שלעכטן דיעל' ,איז דאס אויפטרעטן אין קאנגרעס
און אנצינדן דעם אינטערנאציאנאלן פאליטישן

פייער ,געווען דער ערגסטער וועג עס צו פרובירן
צו דערגרייכן!
אבער אזויווי די רעדע איז געווען צו הייבן
נתניהו אין די פאולס ביי די בחירות ,און צו
גלאפירען מיטן ציוניסטישען טרוים פון פארמערן
אנטי-סעמיטיזאם ,האט אים ווייניג אינטערעסירט
די פאליטישע סומעטאכע דערפון ,אבי צו קענען
'אפשר' שניידן פאליטישן קאפיטאל דערפון.

פארשטינקענע פיש געגעסן,
באקומען די שמיץ ,און פון
שטאט ארויסגעווארפן
אצינד ,שטייענדיג עטליכע טעג נאך די רעדע,
קען מען אביסל בעסער אנאליזירן דעם מצב ,און
ווי ס'שטעלט זיך ארויס זענען די נאכווייען דערפון
ממש ווי דער באקאנטער משל פון יענעם וואס
האט באקומען אלע דריי שטראפן ,סיי געגעסן די
פארשטינקענע פיש ,סיי באקומען די שלעק ,און
אין די ענדע געווארן ארויסגעווארפן פון שטאט.
ס'נאר דא איין 'קליינער' חילוק :אין אונזער
פאל האט נתניהו פערזענליך בלויז פארדינט
דערפון ,אבער כלל ישראל ,די זעלבע אויף וועמען
דער שוטה רשע וגס רוח האט זיך דערקלערט אלס
אפוטרופוס ,זי איז די וועלכע וועט טראגט ליידער
אחריות ה"י פון די אומגלויבליכע שוידערליכע
געמויזעכץ וואס דער רשע האט איר אפגעקאכט.
פון א גשמיות'דיגן קוק ווינקל:
בנוגע די פארהאנדלונגען מיט איראן האט זיך
ממש גארנישט געטוישט .געציילטע שעה'ן נאך די
רעדע האט פרעזידענט אבאמא קלארגעשטעלט
אז ביבי האט גארנישט געזאגט קיין נייעס וואס ער
האט נאכנישט געהאט געזאגט ביז היינט ,און דעם
אנדערן צופרי נאך די רעדע האט סעקרעטערי
אוו סטעיט קערי זיך געטראפן מיט דעם איראנער
אויסערן מיניסטער צו גיין ווייטער מיט די
געשפרעכן.
און ווירקליך איז געווען גאר מאדנע אז
אינדערצייט וואס ביבי האט זיך אויפגעשטעלט
אזוי פרעך ארויסצוטרעטן קעגן די אבאמא
אדמיניסטראציע ,און מ'האט ערווארטעט צו הערן
פון אים א מייסטערהאפטע רעדע וואס זאל כאטש

בארעכטיגן
דעם געמיינעם שריט ,איז
די רעדע געווען גארנישט מער ווי א
'חזרה' אויף אלע אלטע אויסגעדראשענע טענות
וואס ביבי האט געלאזט הערן במשך די לעצטע
 20יאר .ס'טאקע געווען אראפגעגעבן מיט ביבי'ס
אראטארישן קראפט ,אבער קיין שום זאכליכע
לעזונגען ,קיין שום געהעריגן אלטערנאטיוון
צוגאנג וויאזוי צו לעזן דעם פראבלעם אויף א
וועג וואס קען באמת צושטאנד קומען אונטער די
אומשטענדן.
פרעזידענט אבאמא האט גלייכצייטיג אויך
אנגעוויזן ,אז אויך ווען די  P5+1לענדער האבן
געשלאסן דעם 'צייטווייליגן אפמאך' מיט איראן
וואס איז שוין יעצט אין קראפט – אין וועלכן איראן
האט מסכים געווען אויפצוגעבן געוויסע חלקים
פון איר נוקלעארן פראגראם אין אויסטויש פאר
אמעריקע'ס עטוואס פארלייכטערן די סאנקציעס
– האט נתניהו פארפירט אז אמעריקע [לייען:
אבאמא] איז 'נאאיוו' און איראן וועט עס קיינמאל
נישט איינהאלטן ,אבער דערווייל שטעלט זיך
ארויס אז איראן האט זיך פולקאם צוגעשטעלט
צום אפמאך און פארניכטעט אלע אוראניום וואס
איז געווען באררייכערט ביז  ,20%א הויפט שריט
אין קענען דערגרייכן די נוקלעארע באמבע .און
נתניהו'ס דראאונגען האבן זיך ארויסגעשטעלט
אלס אומריכטיג און אויפגעבלאזן.
בנוגע די דעמאקראטן האט די רעדע לויט
אלע ווארשיינליכקייטן געברענגט מער שאדן
ווי נוצן .ארגינעל האט ביבי געזאלט האפן אז
זיין רעדע וועט ווירקן אויף די דעמאקראטישע
קאנגרעסלייט און סענאטארן אז זיי זאלן זיין
גרייט צו גיין אזוי ווייט ווי אפווארפן א וועטא פון
פרעזידענט אבאמא ,אין פאל דער סענאט לייגט
ארויף פרישע סאנקציעס אויף איראן ,אדער
אנדערע ענליכע סארט אפשטימונגען וואס קען
ארויפקומען איבער די טעמע.
למעשה ,אויסער וואס ווי דערמאנט האבן
קנאפע  60דעמאקראטן אפיציעל באיקאטירט
די רעדע ,אן ערנסטער פראסק פאר ביבי,
האבן אפילו די אנוועזנדע דעמאקראטן שווער
אויפגענומען די טיילן פון די רעדע וועלכע האבן
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באינריכטן
נייעסאאוןסע ַי
ןטכיר ַאב ןו

"קול נטרונא" סיסטעם
אויפ'ןסאוו
געוואלרןןענעז
געליפטערטעטצ ָע
לעצטענסרעטפילעג סנ
זענעןןר ָאוועג ט
וואס'פיוא
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן

אונטערגעמינעוועט
און פארשעמט נישט בלויז
פרעזידענט אבאמא ,נאר דעם סענאט און
קאנגרעס בכלל.
מ'דארף נישט מער ווי באצייכענען דעם
שאקירנדן אויסדרוק פון די קאנגרעס מינאריטעט
פירער נענסי פעלאוסי ,די העכסטראנגיגע
דעמאקראט אין קאנגרעס ,וועלכע האט זיך
אויסגעדרוקט נאך די רעדע אז זי איז "ממש
גערירט געווארן ביז טרערן" פון טיילן פון די רעדע,
וואס זי האט באצייכנט אלס "באליידיגונג קעגן
די פארשטאנד פון די פאראייניגטע שטאטן" ,און
אז נתניהו האט גערעדט ווי כאילו קיינער אויסער
אים פארשטייט נישט דעם געפאר פון איראן.
זי איז געווען אזוי באליידיגט און
אויפגעברויזט ,אז באלד נאך די רעדע איז זי
זאפארט ארויסגעלאפן פון זאל און נישט געבליבן
אויסווארטן ביז נתניהו קומט אראפ פונעם
פאדיום צו קענען רייכן מיט אים די הענט ,ווי דער
געווענליכער דיפלאמאטישער שטייגער.
און אז דאס איז דער געפיל פון די
העכסטראנגיגע דעמאקראט אין קאנגרעס –
וועלכע האט ,אגב ,נישט באיקאטירט די רעדע –
קען מען זיין גאנץ זיכער אז ווייניג דעמאקראטן
וועלן זיך וואגן ארויסצוגיין קעגן זייער אייגענעם
פרעזידענט.
דער שווערסטער אפעקט פון די רעדע פאר
מדינת ישראל זעלבסט איז אבער דאס וואס
נתניהו האט יעצט נישט נאר פארברענט אלע
בריקן מיט די אבאמא אדמיניסטראציע ,וואס
אויב במשך די לעצטע  6יאר ,ווען ס'זענען געווען
מערערע קריזיסן פון אומצוטרוי צווישן אבאמא
און נתניהו ,האבן ביידע זייטן כסדר זיכער געמאכט
ארויסצוברענגען אז די באציאונגען צווישן ביידע
לענדער זענען "פונדאמענטאל שטארק" ,האט
מען דאסמאל שוין אנגעהויבן הערן עטוואס
אנדערע זמירות.
די אבאמא אדמיניסטראציע האט נאכנישט
געוויזן קיין גרייטקייט איבערצורייסן די
שטריק ,אבער ס'האט שוין אנגעהויבן עפנטליך
ארויסשפראצן דער ווייטאג און כעס פון די
אדמיניסטראציע באאמטע ,און פונעם פרעזידענט

זעלבסט ,קעגן די וואולגארע חוצפה'דיגע
באנעמונג פונעם דל גאה ,וועלכער האט באשלאסן
צו נוצן דעם אמעריקאנער קאנגרעס אלס זיין
שטארקסטע 'קאמפיין עד' אין די וואלן.
מער פון דעם אבער ,איז דער לאנג
טערמיניגער שאדן פאר מדינת ישראל דער פאקט
אז אדאנק ביבי'ס געמיינער אקט איז די שטיצע
פאר מדינת ישראל פארוואנדלט געווארן אין א
פארטייאישע טעמע צווישן די רעפובליקאנער
און די דעמאקראטן ,אבער די כוחי ועוצם ידי ,דאס
עזות און חוצפה אקעגן וועלט פירער שטייגט
איבער אלע חשבונות.
זשעפרי גאלדבערג ,א באקאנטער אידישער
זשורנאליסט וואס האט פאר די יעצטיגע רעדע
זיך געהאט אנגענומען פאר נתניהו ,שרייבט
אין "די אטלאנטיק" פון אנאנימע הויכראנגיגע
דעמאקראטישע ערוויילטע געזעצגעבער אז דער
שאדן פון די נתניהו רעדע איז "אומפארריכטבאר".
על האנט ,אן איינפלוסרייכער לאנגיאריגער
זשורנאליסט וואס איז היינט פון די העכסטע
זשורנאליסטן אין "בלומבערג ניוז" ,האט אויך
געזאגט ענליכעס באלד נאך די רעדע ,אז עס איז
טאקע געווען זייער גוט אראפגעלייגט ,אבער
עס האט זייער געשאדט פאר מדינת ישראל
אויפ'ן לאנגן טערמין ,ווייל אויב די לעצטע 65
יאר איז שטיצע פאר מדינת ישראל געווען אן
אומפארטייאישע טעמע ,איז עס יעצט געווארן א
פאליטישע טעמע צווישן די רעפובליקאנער און
דעמאקראטן ,און וועט עווענטועל זייער שאטן
פאר די מדינה.
ער האט זיך ספעציעל באצויגן צו די שארפע
ווערטער וואס פעלאוסי האט געלאזט פאלן איבער
די רעדע ,וואס טראגט א געוואלדיגן איינפלוס
צווישן דעמאקראטישע געזעצגעבער בפרט ,און
דעמאקראטישע וויילער אין אמעריקע בכלל.
א זייטיגער ספעקטאקל איז געווען דאס
צוקוקן וויאזוי די מידיא האט זיך גענומען
ספראווען מיט נתניהו'ס דעמאגאגיע א קורצע
צייט נאך די רעדע .איינער נאכ'ן צווייטן האבן
זיי צונומען זיינע 'פאקטן' און 'הנחות' און עס
צולייגט אויף קליין געלט ,אנווייזנדיג וויאזוי ער
האט געבלאזן מיט זיין טיפישער דעמאגאגישער

רעטאריק ,נוצנדיג פארשידענע אפגעפרעגטע
און/אדער אויפגעבלאזענע דעטאלן צו בויען זיין
'קעיס'.
אזוי למשל האט איין לענגערער ארטיקל פון
די מידיא-ריז "סי-ען-ען" צולייגט עטליכע גאר
קריטישע דעטאלן ,ווי למשל:
•נתניהו האט געטענה'ט אז איראן שפילט
זיך ארום מיט די אינספעקטארן; אבער
למעשה האט דער "איי-עי-אי-עי"
דירעקטאר – די אינטערנאציאנאלע
אגענטור פון די יו-ען וועלכע פירט אן
מיט די אינספעקציעס – געזאגט אין אן
אינטערוויו מיט סי-ען-ען אז איראן האט
זיך פולשטענדיג צוגעשטעלט מיט די
פארלאנגען פונעם צייטווייליגן אפמאך
וואס איז פאריאר אויסגעהאמערט
געווארן;
•ער האט ציטירט פונעם הויפט איאטאלא
כאמינעי אז ער האט געזאגט אז איראן
וועט האבן  190,000צענטריפיודזשעס
( 10מאל אזויפיל ווי זי האט יעצט ,און
אסאך מער ווי די  6,000וואס זי גייט
מעגן אנהאלטן לויט דעם ערווארטעטן
אפמאך) ,און האט נאך צוגעלייגט אז
זשאן קערי האט עס באשטעטיגט ביי א
פארהער אין קאנגרעס; אבער למעשה
האט איראן שוין אויסגעקלארט דעם
סטעיטמענט ,אז דער איאטאלא האט
נישט גערעדט פון דער נאנטער צוקונפט
נאר פון יארן ארום ,א ענין פון ירחיק
עדותו ,און קערי האט בכלל נישט דאס
געזאגט;
•נתניהו זאגט אז לויט דעם אפמאך
וועט איראן אין  10יאר ארום קענען
אנגיין מיט איר נוקלעארן פראגראם אן
קיין צוימונגען; אין פאקט וועלן טייל
צוימונגען אלעמאל בלייבן אין פלאץ;
אויך דער "ניו יארק טיימס" האט זיך גענומען
צו די רעדע שורה נאך שורה ,און געוויזן וויאזוי ער
האט מערערע מאל אויפגעבלאזן דעם געפאר פון
איראן און איר מאכט ,כדי איר צו מאכן אויסזען
מער שרעקעדיג; ענליך צו דעם איז געווען אין
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"אסאסיעטעיד פרעס" ,אין "פאליטיקא" ,אין
"האפינגטאן פאוסט" ,און אנדערע איינפלוסרייכע
מידיא אגענטורן.
און איבער אלעם ,קוקט נישט אויס אז די רעדע
האט אים למעשה צופיל געהאלפן אין די וואלן אין
מדינת ישראל .ס'וועט נאך דויערן עטליכע טעג צו
וויסן פונקטליכע רעזולטאטן ,אבער די פריסטע
אנקעטעס האבן נישט געוויזן קיין ערנסטן שפרונג
פאר נתניהו'ס ליכוד פארטיי .און אנקעטעס ווייזן
אז די ארטיגע באפעלקערונג איז שארף צוטיילט
איבער זיין קומען קיין אמעריקע מישן דא
דעם זודיגן פאליטישן טאפ פאר זיין פריוואטע
פאליטישע בענעפיט.
דא אין אמעריקע האט פרעזידענט אבאמא
דוקא געזען א  5פראצענטיגער שפרונג אין זיין
צופרידנהייט ראטע ,וואס ווערט דורך אנאליסטן
צוגעשריבן צו א רוגזה אויפ'ן קאנגרעס פאר'ן
לאדענען אן אויסלענדישן פירער זיך אריינמישן
אין אמעריקע'ס אינערליכע אנגעלעגנהייטן.

די שרעקליכע נאכווייען פון די
רעדע:
נאך די ערשטע וועלט מלחמה ,ווען עס האבן
זיך ענדליך אויפגעהערט די בלוטיגע שלאכטן
וואס האט געקאסט א טייערן פרייז פאר אידישע
קינדער ,האט דער בעלזער רב הרה"ק רבי ישכר
דוב זי"ע געטייטשט דעם פסוק אין תהלים האויב
תמו חרבות לנצח ,זאגנדיג אז האויב תמו ,דער
פיינט האט שוין טאקע אויפגעהערט מיט די
מלחמה ,אבער חרבות לנצח ,די חרבנות זענען
ליידער פארבליבן אויף אייביג ,כלל ישראל האט
דעמאלט געכאפט א קלאפ ,נעקרו גליות ממקומם
און אסאך אידישע שטעט זענען חרוב געווארן ,פון
וואס מען האט זיך קיינמאל ערהוילט.
לענינינו ,קען געזאגט ווערן האויב תמו,
דער אידן -פיינט ביבי נתני' איז שוין טאקע
אפגעפארן צוריק צו זיין מדינה און איבערגעלאזט
וואשינגטאן אבער חרבות לנצח ,די חרבנות וואס
דער רשע האט אנגעזייט און דער נאסער ליילעך
וואס ער האט ארויפגעווארפן אויף אידישע
קינדער אומעטום וועט נישט אזוי שנעל פארגעסן
ווערן און האט ליידער איבערגעלאזט א שווארצן

איינדריק אויף אידן אין אמעריקע ה"י .סיי מיט זיין
חירוף וגידוף כלפי שמיא ,און סיי זיין שרעקליכע
דעמעדזש וואס ער האט פאראורזאכט אויפ'ן
אמעריקאנער אידענטום.
דאס סאמע ערגסטע פון די רעדע איז דער
שוידערליכער חילול השם ,די פרעצעדענטלאזע
אומדערהערטע התגרות באומות ,און דער
אויסטערלישער חירוף וגידוף וואס דער כופר
בעיקר האט זיך אויפגעשטעלט לאזן הערן פאר די
אומות העולם ,און נאך אין נאמען פון כלל ישראל.
מיר קענען זיך בשום אופן נישט ערלויבן צו
נאכשרייבן די שענדליכע דברי כפירה וואס דער
עוכר ישראל האט געלאזט הערן ,אויפ'ן חשבון פון
משה רבינו ,פון מרדכי הצדיק און אסתר המלכה,
און פון דעם נס פורים ,און אלע אנדערע דברי בלע
פון דעם געמיינעם אומוויסנדן יונג.
ס'מוז אבער יא ארויסגעברענגט ווערן דער
שטוינונג ווען מ'זעט און מ'הערט אידן שומרי תורה
ומצוות רעדן מיט קעלבערנע התפעלות פון די
רעדע .ס'גייט פשוט נישט אריין אין געדאנק וויאזוי
א שומר תורה ומצוות קען זיך פאסמאקעווען מיט
די דברי כפירה .ממש א היינטיגער "נהנו מסעודתו
של אותו רשע".
דער שורש דערפאר קומט פונעם פאקט וואס
געוויסע רעליגיעזע פארטייען אין אר"י האבן
שוין געמאכט א באשלוס אז זיי ווילן אריינגיין אין
די קומענדיגע נתניהו קאאליציע ,און נישט גיין
אינאיינעם מיט דעם לינקן הערצאג ,ווייל זיי ווייסן
אז פון נתניהו וועלן זיי קענען ארויסשלעפן מער
געלט פאר זייערע צוועקן ,און די לעצטע חדשים
זעט מען שוין א דראמאטישן טויש אינעם ניגון פון
די אגוד'יסטישע/ציוני'סטישע צייטונגען.
אינדערצייט וואס ביז א קורצע צייט צוריק איז
נתניהו געווארן שרעקליך ארונטערגעריסן פאר'ן
גיין אינאיינעם מיט לפיד און בענעט און ווארפן
די חרדים איבער'ן דראנג .ממש דער עיקר כעס
איז געווען געווענדעט קעגן נתניהו ,אין א געוויסן
זין נאכמער ווי קעגן לפיד און בענעט ,אבער די
לעצטע  2חדשים הערט מען א פרישן ניגון .מכנף
הארץ זמירות שמענו.
די חרדים רעדן זיך יעצט ערנסט איין אז זיי
גייען זיצן אין די קומענדיגע קאאליציע ,אינאיינעם

מ י ט
נתניהו ,און דערפאר
זעט מען אין די לעצטע מאנאטן
אומאויפהערליכע שבחים פאר נתניהו .אנגעהויבן
מיט א שפה רפה ,אבער אלס מער און מער .זיי
פארטיידיגן אים פון יעדע סקאנדאל ,טשאטשקען
זיך מיט יעדעס ווארט זיינע ,און גרייטן אן
דעם באדן פאר די 'סולחה' וואס זיי האפן וועט
פארקומען מיט ביבי נאך די וואלן.
דער קלימאקס פון די שענדליכע חנופה
לרשעים איז אבער געקומען ביי די באריכטן פון
די רעדע .דאס האנט ציטערט ,די אויגן שווינדלען
ביים ליינען ווי זיי רעדן מיט אזא התפעלות פון
זייער אלט-נייע געטשקע .מ'זעט נישט קיין פיפס
פון מחאה אויף די גרויליגע כפירה זיינע ,אלעס
אבי צו קענען האבן די 'זכיה' צו זיצן ווייטער מיט
דעם פושע ישראל ביי איין טיש ,אדרבה דער
מחרף ומגדף הייסט גאר קרוב למסורת ישראל ,און
מ'דארף זיך מיט אים מחבר זיין .ה"י
ס'לאזט זיך ממש נישט גלייבן ,אבער
מ'האט עס געקענט זען שווארץ אויף ווייס
ווען דער ענגלישער טעגליכער "המודיע" האט
פארגאנגענעם מיטוואך ,אינעם הייליגן טאג
"תענית אסתר" ,איבערגעדרוקט ווארט ביי ווארט
די גאנצע רעדע פון דעם עוכר ישראל ,און זיי האבן
זיך נישט געשעמט איבערצודרוקן אויך יעדעס
ווארט פון זיינע שוידערליכע און געמיינע דברי
כפירה ומינות! שומו שמים!

וויאזוי ווערט אזא
פרעצעדענטלאזע שריט
באטראכט דורך די
אמעריקאנער באפעלקערונג ?
אפילו די ציונים מיט זייער פרעכע און
וואולגארע אויפפירונג האבן זיך ביז היינט נישט
געוואגט צו אריינגיין עמי בבית ,אריינגיין אין די
קארידארן פון א רעגירונג און זיך דארט אויפשטעלן
ארונטעררייסן דעם פירער פון לאנד! ווי שרעקעדיג
איז צו ליינען אויף די אינטערנעט די קאמענטארן
און בלאגס פון איינפאכע אמעריקאנער גוים
וועלכע שימפן און שעלטן אויף די אויסטערלישע
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באינריכטן
נייעסאאוןסע ַי
ןטכיר ַאב ןו

"קול נטרונא" סיסטעם
אויפ'ןסאוו
געוואלרןןענעז
געליפטערטעטצ ָע
לעצטענסרעטפילעג סנ
זענעןןר ָאוועג ט
וואס'פיוא
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן

מאכט
וואס 'אידן' האבן
זיך ערווארבן אין אמעריקאנער
קאנגרעס ,אז דער איזראעלישער פירער ווערט
אויפגענומען אין קאנגרעס מיט מער כבוד ווי
דער פרעזידענט ביי זיין סטעיט אוו די יוניאן!
און נאכדערצו אין א צייט וואס ער קומט זיך
אויפשטעלן ארונטעררייסן דעם פרעזידענט ,און
אים פארגלייכן צו טשעמבערליין!
נתניהו אליין האט שוין אנערקענט אז ער איז
ארויפגעקראכן אויף א צו הויכן בוים ,און געמוזט
אונטערבעטן זיין רעדע מיט ארויסברענגען
וויפיל אבאמא האט שוין אלס געהאלפן פאר
מדינת ישראל ,אויף און אונטער'ן טיש ,אבער
אין די זעלבע צייט האט ער זיך אויפגעשטעלט
פאר די אויגן פון די גאנצע וועלט דערקלערן
אז פרעזידענט אבאמא איז נאאיוו ,אומוויסנד,
אומבאהאוונט ,און איז גרייט צו לאזן איראן אים
דרייען אויפ'ן קליינעם פינגער.
ווען נתניהו שטעלט זיך אויף אין קאנגרעס
דערקלערן אז פרעזידענט אבאמא פירט די וועלט
צו א 'שלעכטן דיעל' וואס וועט פירן איראן צום
ריכטונג פון א נוקלעארע באמבע ,און לאזט איבער
אפענע 'רמזים' אז אבאמא איז דער טשעמבערליין
פון היינטיגן דור וואס עפנט די טיר פאר היטלער,
פארשווארצט ער דעם פנים פון גאנץ כלל ישראל –
איבערהויפט ווען ער זאגט איינמאל און נאכאמאל
אז ער קומט רעדן אין נאמען פון 'אלע אידן'.
משל למה הדבר דומה ,ווען צוויי גוים שלאגן
זיך ארום און איינער פון די גויים שמועסט זיך אפ
מיט א איד זאל אים צוהעלפן אין די מערכה און
מיאוס דערנידערן און מסדר זיין זיין קעגנער דעם
אנדערן גוי ,אויב טוט דאס טאקע דער איד האט
ער נישט בלויז אויפגערייצט דעם פארשעמטן גוי
נאר זיך אויך משפיל געווען פאר זיין קעגנער ,וואס
נוצט אים אויס צו טון די שמוציגע ארבעט פאר
אים און פרייט זיך אז דער איד איז זיין נער וואס
איז גרייט זיך ארויסצושטעלן ללעג ולקלס פאר
יענעמ'ס אינטערעסן .סהדי שיקרא אאוגרייהו
זילא ,אפילו הויכראנגיגע קאנסערוואטיווע
מויל מאכער האבן דורכאויס די לעצטע תקופה
אויסגעדריקט שאק און וואונדער אויף די שריט
פון ביבי ,הגם זיי האבן הנאה אז דער איד שטעלט

זיי צו א באקוועמען זאָטל אויף וועמען מען קען
רייטן.
ווען די צוויי פארטייען שלאגן זיך ארום אין
וואשינגטאן און נתני' קומט צוקריכן אויף אלע פיר
זיך שלאגן מיט די דעמקראטן ,ווערט ער טאקע
אפעלירט דורך די צד שכנגד אבער אלע ווייסן זייער
גוט אז דער מענטש איז באגאנגען אן אומזיניגע
שריט וואס איז פרעצענטלאז אין די געשיכטע
פון אמעריקע .לא מבעי' די דעמאקראטן וועלכע
לאזן זיך הערן הויעך מיט זייער אויפברויז ,אבער
אויך די רעפובליקאנער זענען באוואוסזיניג אויף
דעם פארברעכערישן אקט וואס דא איז באגאנגען
געווארן ,ביבי איז בסך הכל א געדינגענער שלעגער
וואס טאנצט לויט זייער פידל ,און פארשעמט דאס
אמעריקאנער אידנטום עד לעפר.

זכר זאת אויב חרף שמך:
דער כופר ופוקר במלאכת שמים האט אין זיין
רעדע פוגע געווען אין שרשים פון די אמונת אומן,
ווען ער האט מיט א וואולגארישע פרעכהייט מטיח
געווען דברים כלפי מעלה רח"ל ווי עמלק בשעתו,
כאילו אידן זענען הונדערטער יארן געווען אן א
שטימע און אן קרעפטן זיך צו באשיצן עפ"ל ,נאר
מיט זיין מדינה און מיליטער האבן אידן ענדליך
באקומען זייער שיץ און שטימע ה"י.
די דברי כפירה פאר די גאנצע וועלט בשם כל
ישראל דורכאויס די רעדע אין קאנגרעס האט ווי
אפגעשפיגלט די הארציגע קינה פון רבי אליעזר
הקליר הטה אלקי אזנך לתפלצת מנאצת מי לי
בשמים ,דער רשע האט געלעסטערט און ביליג
ליצנות געמאכט פון דעם גדול הרועה המצילן און
מכריז געווען די שרעקליכע הכחשה פון עזב ה' את
הארץ .זכר זאת אויב חרף שמך ועם נבל נאצו שמך.
דער מחרץ ומנאץ האט מיט זיינע דברי הבל
אפגעקלייקנט אין דעם מציאות פון השגחת
השי"ת בגלות ,אין דעם ה' בדד ינחנו ואין עמו אל
נכר ,דערויף זענען מיר מובטח אין די פסוקי התורה
הק' ,ואף גם זאת בארץ אויביהם לא מאסתים ולא
געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה'
אלקיהם ,ווי די גמרא זאגט אין חגיגה דף ה' ואנכי
הסתר אסתיר פני ביום ההוא רב יוסף אמר ידו נטוי'
עלינו (פרש"י להגן עלינו) .און ווי רש"י ברענגט

אויפן פסוק אף חובב עמים כל קדשיו בידך אף
בשעת חיבתן של האומות שהראית להם פנים
שוחקת ומסרת את ישראל בידם .כל קדושיו בידך,
כל צדיקיהם וטוביהם דבקו בך ולא משו מאחריך
ואתה שומרם.
דער מדרש דערציילט (אסתר רבה י' ,י"א,
תנחומא תולדות ה') .אנדריאנוס קיסר האט
געזאגט פאר רבי יהושע ,ווי גרויס און וואונדערליך
איז די שעפעלע וואס פארבלייבט צווישן זיבעציג
וועלף ,גדולה היא הכבשה שעומדת בין שבעים
זאבים ,האט רבי יהושע אים געענטפערט :ווי
גרויס און וואונדערליך איז דער פאסטוך וואס
היט די שעפעלע פון זיי ,גדול הוא הרועה שמצילה
ושוברן לפניהם .הה"ד (ישעיה נ"ד) כל כלי יוצר
עליך לא יצלח וגו'.
דאס איז וואס האט אונז באגלייט אין גלות
און דאס איז אונזער גאראנטיע צו איבערלעבן און
דורכגיין דעם שרעקליכן גלות ,דאס אידישע פאלק
האט איבערגעלעבט אלע אירע פייניגער אן דאס
מינדסטע דרך הטבע'דיגע הסבר ,אן סיי וועלכע
מענטשליכער פארשטאנד ,בלויז מיט די געטליכע
הבטחה פון :כי בשם קדשיך נשבעת לו שלא יכבה
נרו לעולם ועד .ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו
של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה
להתקיים בין האומות ( .יומא ס"ט ע"ב)
א מענטש מיט אביסל התבוננות זעהט דאך
באשיינפערליך די גאט'ליכקייט וואס ליגט אינעם
אידישען פאלק ,עס זענען געוועהן אומצאליגע
פעלקער מיט שטארקע לענדער ,זיך צו-
דעפענדען אבער עס איז שוין לאנג נאבד זכרם,
אבער אידישע קינדער זענען שוין אין גלות צוויי
טויזענט יאר דורמאכענדיג צרות ומכאובים,
כיום מה היום מאפיל ומאיר ועומד לעולם אף
ישראל כך ,און געלויבט השי"ת מען עקזיסטירט
ואתם הדבקים בה' אלוקכם חיים כולכם היום .עס
שטייט אין אגרת תימן ,וכן הבטיחנו הבורא על ידי
נביאיו שלא נאבד ולא יעשה עמנו כליה ,ולא נסור
לעולם מלהיות אומה חסידה .וכמו שאי אפשר
שיתבטל מציאותו של הקב"ה ,כן אי אפשר שנאבד
ונתבטל מן העולם .שכן אמר מלאכי "אני ה' לא
שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם".
אזוי זאגט דער חובת הלבבות אין שער הבחינה
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פרק ה' ,און דאס זעלבע שרייבט דער מהר"ל אין
נצח ישראל פרק י' ,אז אויך בימינו אלה קענען
מיר זען נסים ענדליך צו יציאת מצרים און מתן
תורה ,באטראכנדיג דעם אומאנאטורליכן קיום
פון אידישן פאלק צווישן די פעלקער ,נאך אזויפיל
יארן אין גלות ,דאס איז בלויז דער גדול הרועה
וואס היט זיי צווישן די אריות ונמרים ,ווי עזרא
הנביא האט געזאגט כי עבדים אנחנו ובעבודתינו
לא עזבנו אלקינו.
באקאנט ביז גאר זענען די ווערטער פון הגאון
רבי יעקב עמדין יעב"ץ זצוק"ל וואס דריקט זיך
אויס אויף דעם וואונדערליכן נס קיום עם ישראל
אינעם גלות ,חי נפשי ,כי בהתבונני בנפלאות אלה,
גדלו אצלי יותר מכל ניסים ונפלאות שעשה הש"י
לאבותינו במצרים ובמדבר ובא"י וכל מה שארך
הגלות יותר ,נתאמת הנס יותר ונודע מעשה תקפו
וגבורתו.
די אידישע שוץ אין גלות איז נישט דורך קעמפן
מיט די אייגענע כוחות ,אונזער הצלה איז נישט
דורך אהערשטעלן א גוטן 'דעפענס' ,מיר זענען
דער עם ה' און מיר ווערן געפירט און דירעקטירט
דורך אים אליינס ,פארקערט גאר ,די אלע סארט
פעלות בזרוע בשר נעמען חלילה אוועק די שמירה
עליונה וואס איז דא אויף אידן אין גלות .ווי עס איז
מבואר במפורש אין ספר מגדול עוז להיע"ץ און אין
די ספרים פון רבי יוסף יעב"ץ מגולי ספרד( ,נעתקו
בספר אפס בלתך גואלינו פרק הרועה המצילן).
כי בך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים
אשר על פני האדמה .דאס וואס עס העלפט פארן
גוי ,דאס וואס איז ניצליך פאר די לענדער איבער
די וועלט ,און די טאקטיקן און מיטלען וואס ווערט
באנוצט דורך די אלגעמיינע פעלקער ,זענען
אפשר גוט און גערעכט פאר די אומות העולם
וועלכע זענען אינטערגעווארפן אונטער די חוקי
הטבע ,אבער איז דער היפוך הגמור פונעם מהות
פון דעם זרע יעקב אשר בחר וואס ווערן געפירט
מיט א פרטיות'דיגע השגחה מיוחדת ,פאר אידישע
קינדער זענען אזעלכע פעולות און אייגענע שריט
דער גרעסטער התכחשות אינעם ואבדיל אתכם
מן העמים להיות לי ,און דער שעדליכסטער שריט
וואס קען געטון ווערן צו אוועקנעמען חלילה די
הבטחה פון גדול הרועה המצילן.

וידע המרגיז הזה כי לא שכחת
ההבטחה של ואף גם זאת:
שטייענדיג בלויז געציילטע טעג נאך דעם יום
טוב פורים העעל"ט איז טאקע א דבר בעתו צו
דערמאנען וואס עס שטייט אין מדרש רבה אויף
די מגילה ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי .וכו'
ויעבר מרדכי ויעש ככל אשר צותה עליו אסתר.
זאגן חכמינו ז"ל .תמן אמרין שהעביר יום טוב של
פסח בתענית .ועל אותה צרה ויתפלל מרדכי אל
ה' ויאמר וכו' ועתה אלקינו הצילנו נא מידו ויפול
בשחת אשר כרה וילכד ברשת אשר טמן לרגלי
חסידיך וידע המרגיז הזה כי לא שכחת ההבטחה
שהבטחתנו (ויקרא כ"ו) ואף גם זאת בהיותם בארץ
אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר
בריתי אתם כי אני ה' אלקיהם( .אסתר רבה פרשה
ח פסקה ז).
עס איז משמע פון דעם לשון המדרש אז
מרדכי הצדיק האט טאקע דאס גופא געבעטן פון
השי"ת ,דער רשע המן וואס האט גע'טענה'ט אז
אלקיהם של אלו ישן הוא ,זאל זען אז השי"ת האט
נישט פארגעסן זיין הבטחה פון לא מאסתים ולא
געלתים.
אין אונזערע טעג האבן מיר ליידער
מיטגעלעבט ווי דער מאדערנער המן פון אונזער
עפאכע האט גענוצט די זעלבע רעטאריק ווי זיין
פארגייער און מחלל געווען דעם שם שמים באופן
מבהיל.
אין די מגילה געפינען מיר דער פסוק
דערציילט :ואת אשר-כתב מרדכי אליהם ,כי
המן בן המדתא האגגי צרר כל-היהודים חשב
על-היהודים לאבדם והפל פור הוא הגורל להמם
ולאבדם .דער לשון הפסוק ואת אשר כתב מרדכי
אליהם איז אומפארשטענדליך ,האט דען מרדכי
געמוזט שרייבען אז המן האט געוואלט מאבד
זיין אידן ח"ו? יעדער האט דאך געוויסט פון די
גזירת המן ושק ואפר יצע לרבים ?,נאר המן האט
זיין כונה באהאלטן ,ער איז גאר ערשינען ווי דער
מצילן של ישראל ,ער האט געוואלט אז אידן זאלן
האבן צו עסן ביי די סעודותו של אותו רשע און
זיך אהערגעשטעלט ווי דער פארזארגער פון כלל
ישראל בלויז די צדיקים מרדכי און אסתר האבן

אבער
פארשטאנען גוט זיין
אמת'ע כונה אז "חשב על היהודים
לאבדם" ,ער מיינט נישט די טובה פון אידן ,זיין ציל
איז "והפיל פור הוא הגורל להמם ולאבדם".
דער ראש הכופרים איז קיין וואשינגטאן
אנגעקומען ווי דער מצילן של ישראל ,ער וויל גאר
ראטעווען דעם ישוב פון געפאר ,אבער די צדיקי
אמת די קדושי ה' האבן אונז שוין מגלה געווען די
פינסטערע כוונות פון די רשעים ,די מופקרים וואס
מיינען איבערהויפט נישט טובתן של ישראל ,זיי
ווילן זיך בלויז משתלט זיין אויף אידישע קינדער
און ניצען די אידן פאר קאנאנען פלייש פאר
זייערע אדזשנדעס ,רח"ל  ,ווי דער עבר האט עס
איבערגעוויזן אומצאליגע מאל.

אשרי העם שככה לו – תנו עוז
לאלקים:
אבער מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך,
בחסדי השי"ת איז דאס יהדות החרדית הנאמנה
ב"ה נישט געזיצן שטיל בחיבוק ידים ,נאר זה
לעומת זה איז אנגעפירט געווארן א פארצווייגטער
קאמפיין פון מערערע פראנטן וועלכע זענען
ברוב חסדי השי"ת געקרוינט געווארן מיט
אויסטערלישע ערפאלג און סייעתא דשמיא ,לידע
ולהודיע פאר די גאנצע וועלט אז תורה – טרייע
אידן טרייסלן זיך אפ פון די מעשים און פעולות
וואס דער ראש הכופרים פראקטיצירט אין אונזער
נאמען.
עס איז באקאנט דאס לשון פון הרה"ק רבי ר'
מענדעלע מוויטעפסק זי"ע אין ספר פרי הארץ
מכתב כ"ב וואס שרייבט אז א איד ברויך זיך פרייען
און הנאה האבן פון די תורה ומצות וואס ער האט
זוכה געווען צו מקיים זיין .כי הנה כלל גדול בתורה
להיות שמח בחלקו גם בעסק התורה ועבודה אם
מעט ואם הרבה ויהנה ממנו ,ודאי מהראוי לומר
מתי אגיע למעשה אבותי ,ואפ"ה יהיה שמח מאוד
בעסק עבודתו של עכשיו ,ובשמחה של מצוה זו
יזכה לגדולה ממנה ,והלא פושעי ישראל מלאים
מצות כרמון ,אבל אינו שמח ונהנה ממנו ,משא"כ
כשישמח במעשיו יהי כבוד ה' לעולם.
ווי איז נאך שייך א גרעסערע זמן אפצוגעבן א
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באינריכטן
נייעסאאוןסע ַי
ןטכיר ַאב ןו

"קול נטרונא" סיסטעם
אויפ'ןסאוו
געוואלרןןענעז
געליפטערטעטצ ָע
לעצטענסרעטפילעג סנ
זענעןןר ָאוועג ט
וואס'פיוא
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן

שבח
והודאה צו השי"ת אז
מוסד הק' נטרונא האט זוכה געווען
בזכות פונעם ציבור הק' ,זכות אבותם מסייעתם,
צו מעורר זיין דעם דעת הקהל און דורפירן א רייע
העכסט -עפעקטיווע אקטיוועטעטן וועלכע האבן

אפגעהילכט אומעטום אז עוד ישראל רד עם קל
ועם קדושיו הוא נאמן.
נאך די היסטארישע וואשינגטאן פראטעסט,
בשנת תשי"ח ,האט רביה"ק מסאטמאר זי"ע
געשריבן זייער זעלטענע דיבורים אין דעם ברכת
השנה לשנת תשי"ט וואו דער רבי דערמאנט אויך

די נקודה איבער די גרויסע שמחה און זכי' וואס
מען דארף שפירן ווען מען איז זוכה מקדש צו זיין
דעם שם שמים און מפרסם זיין דעם דעת תורה
פאר די וועלט.
בתוך דבריו שרייבט דער רבי בלש"ק :אין
ספק כי המחאה העולמית קידשה ברבים את שם

עמיקעס קוריע:
אין א בחינה פון מקדים זיין רפואה למכה איז בלויז מיט עטליכע חדשים
פאר די סומוטאכע האט אויסגעבראכן אין וואשינגטאן איבער די ביבי
רעדע ,אריינגעגעבן געווארן די קאסטבארע עמיקעס קוריע צום העכסט
געריכט אין וואשינגטאן .די עמיקעס
איז גלייכצייטיג אויך פארטיילט
געווארן פאר אלע סענעטארן און
קאנגרעסלייט אינעם קאנגרעס ,און
פילע פון זיי האבן זיך דארוך צום
ערשטן מאל באקענט מיט דעם דעת
תורה פון תורה טרייע אידן קעגן
דאס ציונות .יעצט מיט אייניגע וואכן
שפעטער ווען אזויפיל קאנגרעסלייט
האבן זיך אפן ארויסגעשטעלט און
ביאקאטירט די ביבי רעדע ,צווישן זיי
אויך מערערע אידישע און בארימטע
קאנגרעסלייט ,איז עס קלאר געווען
פון זייער שפראך ,אז די פעולות
בעפאר האבן אנגעגרייט דעם באדן
און אוועקגעשטעלט דעם טאן פונעם
ערליכן אידנטום אין אמעריקע ,אז מיר
ווערן לאו דוקא רעפרעזנטירט דורך
איזראעל און איר ראש הממשלה.

דעלעגאציע אין
וואשינגטאן:
ווי עס געדענקט זיך איז אין זיינער
צייט ,אינאיינעם מיט די פעולות פונעם
עמיקעס קוריע ,אויך אראפגעפארן א
באזונדערע דעלעגאציע פון חברי הנהלת נטרונא קיין וואשינגטאן די.סי.
וואו מען האט זיך געטראפן מיט הויכראנגיגע פיגורין מיט מאכט און

איינפלוס אין די פאליטישע קארידארן אין די אמעריקאנער הויפטשטאט.
מען האט דעמאלט באוויזן צו שאפן גוטע באציאונגען און קשרים מיט די
אפישעלס וואס האבן זיך דערוואוסט פון אונזער שטעלונג און האבן דאס
געטראגן ווייטער מיט א ווייטגרייכנדע
השפעה וואס האט אויסגעקלאפט אויך
אין די תקופה ארום די רעדע.
מען האט דאס אמבעסטן געזען
אז אפילו אנדערע אידישע גרופעס
האבן זיך צום ערשטן מאל באנוצט
מיט די זעלבע שפראך וואס נטרונא
פארשפרייט שוין יארן .נאך אזויפיל
לאנגע תקופות פון האראוואניע און
פלאג האט מען בעז"ה באוואוזן צו
ווייזן א וועג און שטעלן א טאן וויאזוי
עס איז יא שייך זיך ארויסצודרייען פון
די ציוני'סטישע לאפעס און דערקלערן
אן בושה אז זיי רעפעזענטירען נישט
כלל ישראל א.א.וו.
פארשטענליך אז לא מחשבותי
מחשבותיכם ,די מלחמה פון די
פארשידענע לינקע אידישע גרופעס
האט מיט אונז קיין שייכות נישט,
אונזער ניגוד צו ביבי נתני' און זיין
מדינה איז ווייל מיר זענען אידן
מאמינים מיט א התנגדות גמורה צו
ציונית בכלליות וואס איז א הכחשה
צו דעם הנהגת השי"ת און דער ציווי
השם ,אבער פארט איז די מעלדונגען
פון נאך א.ג .אידישע גרופעס אז נתני'
פארטרעט זיי נישט געווען א הילכיגער פראסק פאר'ן ציונות און א זייטיגע
בענעפיט פון די לאנגיעריגע פעולות אין אלע ריכטונגען.
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ה' הגדול והנורא ,וראו כל עמי הארץ כי שם ה'
נקרא עלינו ,והיהדות החרדית עוד לבה רד עם אל,
קידוש ש"ש זה המתיק את הדינין והסירה חרון
האף במדה גדולה ,וכך נתפרסם בעולם כולו ובזה
סר מר הקטרוג הנורא שלא יאמר הותרה הרצועה
ומדשתקי רבנן וכו' ,ועל זרע ברך אלה אשר קידשו
שם ה' תפארתינו ונחמתינו ,ועל כגון דנא נאמר
"השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי
בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי".
בימים ההם בזמן הזה האט השי"ת געגעבן די
זכי' אז די פעולות פון נטרונא זאל עושה רושם
זיין אלס טייל פון די מלחמה לה' בעמלק קעגן די
קליפת הציונות .אז אין אזא זמן ווען החושך כסה
הארץ און דער עז פנים ביבי נתני' און זיין טמא'נע
מדינה האט פארשווארצט דאס פנים פון אידן,
איז ער אפגענטפערט געווארן מיט די פאסיגע
אנטווארט און אפגעווארט געווארן מיט זיין
פארדינטן קבלת פנים.

ראדיא רעקלאמעס:
אין סאמע ברען פון די קאנטערווערסיע ארום
די רעדע ,איז מען ב"ה אריינגעשפרינגען אין די
קאסטבארע אבער זייער וויכטיגע פעולה פון
לאזן לופטערן פאסיגע ראדיא רעקלאמעס אויף א
קביעות'דיגן פארנעם ,רעקלאמעס וועלכע זענען
אויסגעשטעלט געווארן בהשכל ובדעת און זענען
רעקלאמירט געווארן אויף די ריזיגע מידיא נעצן
השכם והערב פאר צוויי וואכן נאכאנאנד ,אן קיין
אפשטעל.
מיט א בליק אויף צוריק איז דאס ווירקליך
געווען די פאסיגע פעולה ,דער מכה בפטיש וואס
האט משמיע געווען דעם תורה'דיגן בליק פאר
מיליאנען גוים אין אמעריקע .די רעקלאמעס
האבן קורץ און שארף געגעבן דעם אנטווארט פאר
דעם רודף און קלארגעשטעלט אז תורה טרייע
אידן לעבן בהכנעה אין גלות און זענען נישט
פאראינטערסירט צו ווערן פארטרעטן דורך רשעי
עמנו .די השפעה דערפון איז געווען פענאמאנאל
און ווייטגרייכנד אויף א פארנעם וואס געדענקט
זיך שוין לאנג נישט.
אט דערפאר האבן טאקע די ראדיא עדס
באוויזן צו ארויסנעמען פון די כלים די ציוניסטישע

סימפאטיקער דא אין אמעריקע ,די אפיסעס פון
נטרונא זענען באהאגלט געווארן מיט אטאקעס,
קללות און חירופין פון די סארט "אידן" וואס האבן
נישט אויסגעהאלטן דעם אויסטערלישן אפקלאנג,
צו דער זעלבער צייט האט מען אבער כסדר אויך
צוריקגעהערט פאזיטיווע גריסן פון אומצאליגע
גויי הארץ וואס האבן אויפגענומען די מעסעזשעס
מיט פארשטענדעניש און סימפאטיע.

בריוו פון קרית יואל ווילעזש:
א הילכיגע אפקלאנג האט אויך געמאכט דער
דייטליכער בריוו געשיקט געווארן דורך די קרית
יואל ווילעזש צום קאנגרעסמאן מעלאני ,מיט די

בקשה
אז ער זאל זיך
ביאקאטירן די ביבי רעדע אין
קאנגרעס ,ווייל דאס איז קעגן אונזער אמונה
און קעגן אונזער תורה ,מיר זענען געטרייע
בירגער וועלכע זוכן נישט צו קאנפראנטירן דעם
פרעזידענט מיט חוצפה.
דער בריוו איז ב"ה אויסטערליש אויפגעכאפט
געווארן איבער די סאמע – גרעסטע מידיא
אגענטורן ,זייענדיג פובליצירט אין די געאייגנטע
צייט ,ווען די גאנצע גאס איז אויף געווען מיט דעם
באזוך .די פרעסע האט אנגעוויזן מיט וואונדער אז
די גרעסטע חרדי'שע ווילעזש איבער די גאנצע
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באינריכטן
נייעסאאוןסע ַי
ןטכיר ַאב ןו

"קול נטרונא" סיסטעם
אויפ'ןסאוו
געוואלרןןענעז
געליפטערטעטצ ָע
לעצטענסרעטפילעג סנ
זענעןןר ָאוועג ט
וואס'פיוא
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן

פאראייניגטע
שטאטן ,מיט די גרעסטע
וואוקס בליעה"ר פון אידישע ווילעזשעס
איבער אמעריקע ,האט זיך ארויסגעשטעלט אזוי
שטארק קעגן די פארזוכן פון נתני' זיך אריינצומישן
אין די אמעריקאנער פאליטיק.
אינעם בריוו איז ווירקליך אויך דערמאנט
געווארן די נטרונא ארגאניזאציע ,און עס איז
אנגעוויזן געווארן דער וועב – זייטל פון תורה
טרייע אידן וואו עס ווערט געגעבן די געלעגנהייט
צו פארשטייען גרינטליכער און ברייטער די
אידעלאגישע התנגדות פון אידישקייט צום ציונות,
ערקלערט אויף אן אויסגעהאלטענעם און ריינעם
וועג אז אויך דער גוי זאל פארשטיין אז די ציונים
זענען נישט די פארטרעטער פון כלל ישראל.
אין די נאכפאלגענדע טעג האט זיך טאקע
אנגעזען א פארשטערקערטע טרעפיק אויפ'ן
זייטל ,וואס איז אויך אויסגעשטאנען כסדר'דיגע
אטאקעס פון פראפעסיאנאלע העקערס מיט
בייזוויליגע צילן צו אונטערברענגען דעם שופר

פון יהדות החרדית.

זייט מיט די דעקונג פון די ביבי רעדע.

דעמאנסטראציע אין ירושלים :דעמאנטסטראציע אין ניו
אינעם זעלבן טאג פון די קאנטערווערסיאנאלע יארק:
דרשה איז אין ארה"ק אפגעראכטן געווארן
אן איינדריקספולע מעמד פארנט פון די
אמעריקאנער אמבאסאדע ,וואו א גרויסע צאל
יקירי ירושלים זענען ארויסגעקומען צייגן שטיצע
פאר די אמעריקאנער רעגירונג און מגלה דעת זיין
פאר די וועלט אז ביבי נתני' רעדט נישט אין נאמען
פונעם עם היושב בציון.
די מוחים האבן געהאלטן מערערע צייגנדע
טאוולן וועלכע זענען אויסגעשטעלט און
געשריבן געווארן דורך די נטרונא שטאב ,מיט
פאסיגע לאזונגען און סטעיטמענטס קעגן דעם
ראש הכופרים ,באגלייט מיט דעם אדרעסע פון
די וועבזייטל עס זאל ציען די אינטערעסע פון
די אונטערנאציאנאלע מידיא וואס האבן טאקע
ברייט באריכטעט איבער דעם אייגנארטיגן
פראטעסט און געוויזן בילדער דערפון ,זייט ביי

דינסטאג אווענט ,ביי די מאסן דעמאנסטראציע
אין מאנהעטן  -ניו יארק ,פארנט פון די ציוניסטישע
קאנסולאט ,איז אויך שטארק דערהערט געווארן
דאס וויי – געשריי פונעם ערליכן אידנטום וואס
וויל נישט ווערן געזען ווי א חלק פון די התגרות
דורך די ציוניסטישע פירער.
די טויזנטער אידן וועלכע האבן אויסגעשריגן
דעם קול ה' בכח איבער די גאסן פון ניו יארק
האבן געהאלטן שולדן מיט די תורה טרייע אידן
סימבאל ,און באזונדער האט נטרונא זיך געלאזט
קאסטן געלטער פאר רעפארטער אין אן פראיעקט
וואס איז ב"ה געקרוינט געווארן מיט הצלחה ועזר
ממעל .מען האט באצאלט פאר זשורנאליסטן
אז זיי זאלן אראפקומען און זיין אנוועזנד בשעת
מעשה עס צו באריכטן ווייטער אויף די סאציאלע
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מידיא און אנדערע נייעס קוועלער .אזוי ארום אז
די נייעס איז געדעקט געווארן נאך אינמיטן די
פראטעסט מיט לעבעדיגע אפדעיטס.
אין די שפעטערדיגע באריכטן וואס איז
פובליצירט געווארן אין די ברייטע מידיא קוועלער
איז באזונדער ציטירט געווארן הרב יעקב שפירא
שליט"א ווארטזאגער פאר נטרונא מיט פאסיגע
סטעיטמענטס אפצושלאגן דעם פאלשן אימעזש
וואס נתני' וויל ארויפצווינגען אויף אידן .עס איז
קענטיג געווען אז די פרעסע האט די ווערטער
אויפגענומען מיט פארשטענדעניש.

ווידיא פרעזענטאציע:
אויך אצינד ,נאך דעם גרויסן חילול ה' וואס איז
פאראורזאכט געווארן דורך נתני' ,זיצט מען נישט
מיט פארלייגטע הענט .בשורה טובה תדשן עצם
אז די פראפעסיאנעלע ווידיא פרעזענטאציע וואס
שלעפט זיך שוין ליידער א היבשע צייט צוליב
מאנגל אין געלט ,ווערט אין די טעג גרייט און
געענדיגט צו פארעפענטליכט ווערן צום ברייטן
פובליקים.
די פרעזענטאציע וועט שטעלן א שטארקן
דגוש אויף די לעצטיגע געשעענישן און אויף
די רעדע פון נתני' ,עס וועט רייך און קלאסיש
שטעלן דעם טאן פארן יהדות החרדית באגלייט
מיט לעבעדיגע בילדער און רעקארדירונגען ,וואס
וועט לויט אלע
מומחים זיין א
חידוש במינה
בעז"ה
און
באווייזן דאס
געוואונטשענע
צו מסיר זיין
דעם חרון אף
פון אידן במדה
גדושה.
דעם
אין
אויבנדערמאנטן
מכתב קודש נאך
די וואשינגטאן
פראטעסט,
שרייבט רביה"ק

מסאטמאר
זי"ע אויך דירעקט צו די
אידן אין חוץ לארץ וועלכע זענען מקדש
דעם שם שמים מיט די פעולות פון מחאה ,דער רבי
שרייבט :וזכות מיוחד עמד להם להיראים וחרדים
בחו"ל אשר לא עמדו מרחוק בימי עברה וזעם,
ובאו לעזרת ה' בגבורים  ,וחלק כחלק ניהלו את
המערכה בקדושה וטהרה ,זכיתם אתם לקדש את
השם ית"ש יש שכר לפעולתכם בזה ובבא".
אט די הייליגע דיבורים זענען אונז מחייב
מער ווי אלעמאל ,הערשט יעצט ,נאכדעם וואס
מען האט שוין בייגעוואוינט ווי ווייט מען קען
אנקומען אויב טוט מען פארן כבוד שמים מיט אן
ערנסטקייט איז הזמן גרמא ווייטער צו שמידן די
אייזן ווילאנג עס איז ווארעם .די אמעריקאנער
פרעסע און דער אמעריקאנער גוי קוקן ארויס צו
הערן וואס ארטאדאקסישע אידן האבן צו זאגן
איבער די ענינים העומדים על הפרק ,לא עת
לחשות ,מיר טארן נישט שווייגן נאר פארזעצן מיט
די גרויסע פעולות למען כבודן של ישראל ולמען
כבוד שמו יתברך.
העלפט ארויס מיט די אנגייענדע מערכה
צו קענען דעקן די אנגעזאמלטע חובות און
פאראויסגיין מיט די ווייטערדיגע אקטיוועטעטן,
רופט אריין צו די צענטראלע נטרונא אפיסעס,
ושכרם מובטח לכם משמים.
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