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

פרייטאג פ' וישב  -ערב כ"א כסליו תשע"ד

קול
נטרונא

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.

ּפהאנדלונגען
באריכטן • ָא ַ
ַ
נאליזן • שיעורים • דרשות
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שווערע באציאונגען צווישן וואשינגטאן און מדינת
ישראל ווערט פארגעזעצט אויף שארפע טענער

718.873.0055

מערב וועלט לענדער ווילן נאך געבן דעם לעצטן דיפלאמאטישן שאנס פאר איראן;
ביבי נתני' וויל הערן בלויז פון מיליטערישע שריט

True Torah Jews Inc.
183 Wilson St. #162
Brooklyn NY 11211
Phone:

718.841.7053
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)

דער מיטוואך איז די דריטע און
מעגליך אויך דעדיצירנדע געשפרעכן
וועלכע ווערן דעבאטירט אין גענף
שווייץ ,צווישן זעקס וועלטמאכטן
מיט איראן  -אויב און וויאזוי -
אפצושטעלן די איראנע מאסן וואפן
פארשריט וואס גייט נישט אראפ
פון טיש ,דער אנגייענדער שטרייט
צווישן אמעריקע מיט פרעזידענט
אבאמא כלפי מדינת ישראל מיט
ביבי נתני' ,ווער נאר מער היציג
און אנגעשטרענגט מיט יעדן
פארבייגענדן טאג.
דער וואשיגטאן פאוסט האט די
וואך זיך אויסגעדריקט אזוי ווייט
אז "דער ריס צווישן די לענדער
ווערט באטראכט דורך פילע ווי
אזא וואס איז אין די לעצטע דרייסיג
יאר נישט געווען אזוי שווער" .ביבי
נתני' פון זיין זייט מאכט זיכער נישט
ארויסצולאזן א געלעגנהייט צו
אטאקירן אמעריקע אלס נאכגעביג
און אומ'אחריות'דיג ,און דער
סעקרעטערי אוו סטעיט דשאן קערי
פון די אנדערע זייט האט די וואך
געזאגט פאר א רייע סענעטארן אין
באצוג צו די מדינת ישראל פרעשור,
"מיר דארפן איגנארירן וואס זיי
זאגן אייך ,מיר דארפן אויפהערן

צו הערן וואס די איזראעליס האבן
צו זאגן דערויף" .דאס זעלבע האט
אמעריקע אין א לעצט מינוטיגער
טויש געמאלדן אז קערי וועט נישט
נאכאמאל באזוכן מדינת ישראל
דעם פרייטאג ,ווי עס איז געווען
געפלאנט בעפאר.
מיט א בליק אויף צוריק איז די
יעצטיגע אבאמא אדימינסטראציע
געווען די וואס זענען דורכאויס
די לעצטע צוויי יאר געשטאנען
אין שפיץ פון די באמיאונגען
אפצושטעלן איראן פון אירע
אטאמישע פלענער .פרעזידענט
אבאמא איז אייגנטליך געווען דער
וואס האט ארויפגעלייגט די שטייפע
סאנקציעס אויף אלע איראנע
פינאציעלע קוועלער און דערמיט
געפירט צו דעם יעצטיגן צושטאנד
אז איראן זאל מוזן בעטן אויף א
שטיקל הסכם.
אין סעפטעמבער  31יאר
 2011למספרם האט אמעריקע
ארויפגעלייגט ערנסטע סאנקציעס
קעגן יעדע באנק וואס וועט האבן
קשרים מיט איראן אדער האנדלן
מיט איר ,עטליכע חדשים שפעטער
אין חודש יאנואר למספרם האט
זיך די אייראפעאישע פאראיין

אויך אנגעשלאסן אינעם ביאקאט
און צוריק געוויזן די איראנער אויל
זאפאסן.
א יאר דערויף אנהויב 2012
למספרם האט פרעזידענט אבאמא
ווידער אינטערגעשריבן א באפעל
איינצופרירן אלע איראנער געלטער
וועלכע ליגן אין די אמעריקאנע
בענק ,אריינגערעכנט די נכסים פון
די צענטראלע איראנע באנק .א
רעדע פון טרוליאנען דאלארן וואס
זענען איינגעפרוירן געווארן .די
סאנקציעס זענען אביסל שפעטער
נאכקאפירט געווארן אויך דורך
די אייראפישע פאראיין .דעם
קומענדיגן יולי האט פרעזידענט
אבאמא נאכאמאל פארשטייפט די
סאנקציעס און געפרוירן נכסים פון
א צאל כינעזע און איראקער בענק
וועלכע האבן געהאט גוטע קשרים
און ארויסגעהאלפן פינאנציעל די
איראנער עקענאמיע.
אט דאס אלעס האט
פארשטייפט דעם שטריק ארום די
איראנער עקסטערמיסטן וועלכע
האבן זיך צוביסלעך דערזען בעפאר
א פינאנציעלער צוזאמנבראך ,די
שטאלצע איראנער פירערשאפט
האט זיך געמוזט ברעכן און זיך
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אוועקזעצן צו פארהאנדלן מיט דעם "גרויסן
שטן" ,די אמעריקאנער און אנדערע מערב וועלט
לענדער ,און אט דא האלטן מיר יעצט.
מערערע פאליטיקאנטן און זאך קענער דריקן
אויס אופטעמיזים אין דעם יעצטיגן דיעל וואס
ווערט געלאזט אין גאנג ,עטוואס נאצולאזן פאר
איראן ,און אזוי זיי צווינגן זיך אוועקצוזעצן צום
פארהאנדלונגס טיש.
אין די מערב וועלט נעמט מען אין חשבון
אז אפגעזען פון אלעם ,איז אצינד דער נייער
מילדער איראנער פרעזידענט "אויף א פארהער"
ביי זיינע אויבערהארן כומעניע און די אנדערע
עקסטרעמיסטן ,בעיקר אינעם "רעוואלוצינערע
גווארדיע" לאגער.
די איראנער עקסטרעמיסטן האבן זיך דערזען
ביי אן ענד-געסל ,נאכדעם וואס דאס לאנד איז
אויפן שוועל פון פשוט'ע צוזאמנבראך נאך די
געלונגענע מערב וועלט סאנקציעס .דאס איז די
איינציגע הסבר וואס גיט צו פארשטיין פארוואס
זיי האבן מסכים געווען אז דער מילדערערע
רוחאני זאל ערוועלט ווערן אלס פרעזידענט ,און
באלד דערנאך אויסרופן א שלום דשעסט מיט
אמעריקע און אנדערע לענדער ,די איראנער
פיררערשאפט איז פארלוירן און זיי זענען אפילו
גרייט אראפצולאזן די טענער צו ראטעווען זייער
רעגירונג.
ביי די אראבישע פירער דרייט זיך אלעם ארום
זייער כבוד און שטאלץ ,אין אמעריקע שאצט מען
דעריבער אז איראן זוכט שוין לאנג א בכבוד'יגער
אויסוועג וויאזוי אראפצוקריכן פונעם גרויסן
בוים וואו זיי זענען פארפלאנטערט ,און האבן
עס יעצט געפינען אין פארעם פון רוחאני ,אויף
וועמען זיי לייגן גרויסע האפענונג אז ער וועט זיך
פארגלייכן מיט די אמעריקאנער אויך אויפן פרייז
פון די נוקלעארער וואפן פארשריט .זיי זענען
אינטערסירט ארויסצוגיין פון דעם גאנצן בלאטע

וואו זיי האבן זיך ארייגעגליטשט ,אבער עס מוז זיין
בדרך כבוד ,מיט אזוי גערופענע פארהאנדלונגען
און שלום פלענער ,דער עיקר אז די וועלט זאל זיי
שוין צוריה לאזן.
אצינד האבן זיי געגעבן פאר רוחאני די עטליכע
מאנאטן צו ווייזן וואס ער קען ,און ברענגן א
אפמאך מיט די אמעריקאנער .אויב ס'וועט
דורךפאלן ,וועלן דער רעזולטאט זיין אז די איראנער
פירערשאפט וועט זיך מייאש זיין פון אמעריקע
און דאן וועט נישט נאר דער אטאם פראיעקט נאר
אויך רוחאני'ס צוקונפט זיין פארנעפלט .א זאך
וואס קען זיך ענדיגן מיט א עקשנות'דיגע איראן
וואס גייט מיט די קאפ אין וואנט אויפצושטעלן
אטאם וואפן נישט האבנדיג וואס צו פארלירן.
אמעריקע אין די מערב וועלט לענדער שפירן
דעריבער פאר א פליכט צו ווארפן כאטש א ביינדל
יעצט פאר רוחאני ,כדי ער זאל האבן עפעס אויף
וואס צו ווייזן .די איראנער זאלן איינזען אז ס'איז
דא מיט וועמען צו גיין צום טיש.
(ווי פארשטענדליך נעמט נטרונא נישט קיין צד
אין פאליטיק ,און פאר ערליכע אידן איז עס באמת
נישט קיין גרויסע נפקא מיני'  -נאר ס'איז א צייט
ווען די ציוניסטישע ווינטען בלאזען אריין בעקיפין
עטוואס א געפיל פון ציונית ביים היימישן ציבור,
איז יא כדאי געווען אויסצושמועסן די ריכטיגע צד
פון די מטבע - .אזוי צו אזוי  -גלייבן מיר דאך אז
די גרעסטע סכנה איז דער השמרו לכם פן יפתה
לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים ,די מדינה
הטמאה וואס שטייט יעדע רגע אויף די העברה פון
די ג' שבועות איז דער גרעסטער אסון פאר כלל
ישראל וואס ברענגט מיט זיך די אלע פורעניות
רחמנא ליצלן)
ס'איז העכסט אינטערסאנט אנצומערקן אז
ביבי נתני' האט אין די צייט ווען אמעריקע האט
פארשטערקערט סאנקציעס ,געטומלט און
געלארעמט ,אז סאנקציעס זענען ווייט נישט גענוג,
דאס וועט נישט צופיל העלפן נאר פארשלעפן די

צייט ,ביבי האט בלויז געוואלט מיליטערישע שריט
אבער זאפארט ,תיכף ומיד.
אצינד ווען ס'שטעלט זיך ארויס אז די
סאנקציעס וואס פרעזידענט אבאמא האט
ארויפגעשטעלט האבן שוין איינמאל געטון דאס
זייעריגע אראפצוברענגן איראן אויף די קניען,
שרייט אבער דער פליפ פלאפער ביבי אז מען
דארף אנהאלטן די סאנקציעס און נישט נאכלאזן
מיט גארנישט.
ביבי ווייסט זייער גוט אז דאס איז דער
לעצטער שאנס וואס די מערב וועלט לענדער
גיט פאר איראן ,מיט די האפנונג אז די געשפרעכן
זאלן ברענגן פאקטישע לעזונגן ,און איראן זאל
איינגיין בדרך כבוד אפצושטעלן זייער איראניום
פראדאקציע .דאס איז בנוסף צו דעם וואס די
אמעריקאנער רעגירונג טוט אין די לעצטע עטליכע
וואכן איבער'חזר'ן איינמאל און נאכאמאל אז די
יעצטיגע פלענער פון מילדערע סאנקציעס וועט
נאכלאזן זייער ווייניג פאר איראן ,ממש א שפיי
אין ים פון די טרוליאנען דאלערן וואס בלייבן נאך
אלס פארפרוירן ,דאס וועט נישט און קען נישט
צופיל העלפן פאר איראן'ס עקענאמיע ,ס'איז נאר
אזויפיל זיי צו ווייזן אז אויב וועלן זיי זיך צושטעלן
ווי געהעריג וועט דאס איבריגע נאכפאלגן.
אבער דאס וויל דאך נישט דער ראש הממשלה
ביבי נישט בשום אופן ,ער האט איין ציל פאר די
אויגן ,מיליטערישע שריט .ווען אמעריקע האט
געלייגט סאנקציעס האט ער געטומלט אז מען
ברויך באלד גיין אין מלחמה ,און יעצט ווען די
סאנקציעס האבן געהאלפן און עס וועט מעגליך
פירן צו א פרידליכע ענדע איז ער ווייטער נישט
צופרידן און ווענדט אן אלע זיינע מיטלען אז די
געשפרעכן זאלן דורכפאלן ,א זאך וואס באדייט
א זיכערע מלחמה אין די ענדע ,מיט מיליטערישע
אטאקעס וואס קיינער קען נישט פאראויסזאגן
אירע קאנסקווענצן און איינהילען גאנץ מיטל
מזרח אין א העלישע פייער ה"י.
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נפתלי בענעט פון הבית היהודי אויף א מיסיע צו העצן
אמעריקאנער קאנגרעס לייט קעגן דעם פרעזידענט
אומ'אחריות'דיגע שריט ווערט ליידער צוגעשריבן אויף די אדרעס פון פרומע אידן
אויב איז נישט גענוג געווען די ביז יעצטיגע
קאפ ווייטאג פאר אבאמא מיט קערי פון ביבי
נתני'ס כסדר'דיגע רעטאריק .איז די אנהויב
וואך אריבערגעקומען קיין אמעריקע אויף א
אומגעבעטענעם באזוך דער קאאליציע שותף
פון נתני' ,דער שר הכלכלה נפתלי בענעט פון די
הבית היהודי מזרחי פארטיי ,מיטן איינציגן ציל צו
באיינפלוסן די אמעריקאנער קאנגרעסלייט קעגן די
פלענער פון זייער פרעזידענט.
ס'איז וואויל באקאנט אז א דאנק די שטיצע און
מאכט פון די עיפאק לאבי ,איז דער אמעריקאנער
קאנגרעס און סענאט ,געווענליך זייער שטארק
געשטימט פרא–איזראעיל ,מער באונס ווי ברצון,
אבער אלע שאקלן זיך צום טאקט פון די עיפאק

אינטערעסן .אצינד איז בענעט געקומען קיין
אמעריקע אויסניצן דעם געלעגנהייט און אנשלוסן
ווי מער אמעריקאנע קאנגרסלייט אין שטיצע פון
איזראעיל ,אקעגן דעם פרעזידענט.
הויכראנגיגע אדמיניסטראציע באאמטע אין
וואשיגטאן האבן זיך אויסגעדריקט פאר די פרעסע
מיט שאק און ערשטוינונג און ראגירט מיט די
ווערטער "חוצפה" ( דאס ווארט האבן זיי גענוצט),
פון בענעט ,צו קומען אין א פרעמד לאנד העצן קעגן
דעם פרעזידענט .אין די פרעסע איז ציטירט געווארן
פון א קוואל אין קעפיטל היל "וויאזוי וואלט נתני'
רעאגירט ווען אבאמא וואלט געשיקט א מעמבער
פון זיין קאבינעט קיין ירושלים צו לאביען ביי די חברי
הכנסת אקעגן אויסברייטערן די התנחליות'דיגע

געגנטער ?".
די הפקירות'דיגע ווירטשאפט פון די מדינת
ישראל רעגירונג ווייסט נישט קיין גרעניץ .און צום
באדויערן ברויך צוגעלייגט ווערן אז דער בענעט,
טראגט א קאפל ,זייענדיג א מזרחי מיטגלידער .דאס
איז זייער נישט גינסטיגע נייעס פאר אידן שומרי
תורה ומצות וועלכע ווערן אוטאמטאטיש צוגעבינדן
צו יעדע התגרות וואס גייט אין די טעג ארויס פון
מדינת ישראל.
ס'איז דער זמן גרמא ,יעצט מחזק צו זיין די עבודת
הקודש פון נטרונא וואס שטעלט אוועק דעם ריכטיגן
אימעידש פון תורה טרייע אידן ,און טרייסעלט זיך
פון די אלע רעליגיעזע און נישט רעליגיעזע התגרות
באומות.

פראנצויזישער פרעזידענט ווערט געניצט אלס שטעקן קעגן אבאמא
אין די צייט וואס די מדינת ישראל רעגירונג איז
פארנומען צו קרימען אויף אבאמא און אוועקמאכן
זיין סעקרעטערי אוו סטעיט דשאן קערי ,האט
מען אין כנסת די וואך פייערליך אויפגענומען דעם
פראנצויזישן פרעזידענט .... ,הולאנדא .וועלכע
איז אנטפאנגן געווארן מיט אפענע ארעמעס דורך
ביבי נתני' און זיינע קאלעגעס אין די מדינת ישראל
רעגירונג.
פראנקרייך האט זיך ערווארבן צייטווייליגע
שטיצע אין מדינת ישראל נאכדעם וואס מיט צוויי
וואכן צוריק האט זי פארלאנגט עטוואס שטייפערע
תנאים אין די פארהאנדלונגען וועלכע זענען אצינד
אין פראצעדור מיט איראן .אלס שכר פאר דעם
האבן די איזרעליס אפגעראכטן א גרויסע טראסק

ארום די באזוך פון הולאנדא ,וואס האט שוין אין די
זעלבע צייט געדינט אלס א באהאלטענע טשעפע
פאר די אמעריקאנער אדעמינסטראציע ,ווי צו זאגן:
מיר האבן נאך גוטע פריינט ,און מיר זענען נישט אזוי
אנגעוויזן אין אייך.

דאס האלט נישט צוריק די דלי גאה זיך מתחצף צו
זיין ערב בוקר וצהרים קעגן אמעריקע און אצינד ניצן
פראנקרייך אלס מיטל צו פאכן קעגן אמעריקע .למאי
נפקא מיניה? ..ווייל דער עם נבל איז מבאיש ריח פאר
אידישע אידן מיט זייער געמיינע כאראקטער ה"י.

די איזראלים זענען א מוסטער פון כפויי טובה,
און טאקע ביי די עפיזאד אויכעט ,פראנקרייך גיסט
נישט אריין יאר יערליך מיליאנען דאלארן פאר מדינת
ישראל ,פראנקרייך לייגט נישט קיין וועטא אין די
יו-ען ווען אלע לענדער זענען פאראייניגט קעגן די
מדינת ישראל אינטערעסן ,און זי ניצט אויך נישט
אויס איר מאקסימום השפעה און שטארקייט צו
שיצן אויף די אינטערסן פון איזראעל בעת צר ,א זאך
וואס די פאראייניגטע שטאטן טוען גראדע יא ,אבער

אגב ,במשך זיין באזוך האט דער פראנצויזישער
פרעזידענט נישט פארפעלט צו קלאר שטעלן זיין
שטעלונג ,אז די בוי ארבעט ביי די זידלינגען מוז זיך
זאפארט אפשטעלן .און עס מוז געשאפן ווערן צוויי
באזונדערע שטאטן ,ווען ירושלים איז די הויפט
שטאט פון ביידע ,באזירט אויף די תשכ"ז גרעניצן.
דאס האט שוין נישט אזוי געשמעקט פאר די מדינת
ישראל באאמטע וועלכע האבן געמוזט אראפשלינגן
די מוסר רייד פון זייער ניי -געווארענער "פריינד"...
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אינדערצווישען האט ביבי געכאפט א פליגער צו
רוסישען פירער פוטין ,אים מסביר צו זיין איבער די
איראן פראבלעים ,און בחדא מחתא מרמז זיין פאר
אמעריקא ,אז יעצט האט ער שוין נאך א פרישער
פריינד דער רוס  -א וואך מיט ערענסטע געווינסען
 -ער האט שוין צוויי פרישע פריינד ,פריינקרייך מיט

כיטערן רוס  -אין רוסלאנד האט ער געהאט איין
גרויסע הצלחה - ,אז מהאט אים מכבד געוועהן מיט
א באקוועמטען בענקעל – הבטחות איבער איראן
האט ער באקומען א תאינה גדולה ,איין זאך יא ,דער
וועלטס חזן – אנטשולדיגט רעדנער – האט געקענט
מהנה זיין רוסלאנד מיט זיין מורא'דיגער ביבי פראזען.

אביגדור ליבערמאן זאגט "איזראעל דארף זיך
טרעפן בעסערע פריינד פון אמעריקע"
איוואט ליבערמאן ,דער פרעכער אויסערן
מיניסטער פון מדינת ישראל ,וואס האט זיך בלויז
לעצטנס צוריקגעקערט אויף זיין פאזיציע נאכן ווערן
באשולדיגט אין קארופציע קלאגעס ,און האט זינט
דעמאלטס זיך שוין געלאזט עטליכע מאל הערן
מיט זיינע ווילדע און צודרייטע אנשויאונגען ,האט
דעם מיטוואך געלאזט פאלן פרישע פערל ווערטער
וועלכע רייצט קעגן די גרעסטע וועלט מאכט און
שטיצער פון מדינת ישראל – די פאראייניגטע
שטאטן.
אין שאטן פון די אנגעצויגענע באציאונגען צווישן
דער ראש הממשלה מיט וואשיגטאן האט ליבערמאן
געזאגט ביי אן אפיציעלע רעדע אז "איזראעל דארף
זיך קאנצוטרירן צו געפינען בעסערע אליאערטע
פארבינדעטע ווי אמעריקע" ,דער כפוי טובה האט
ערקלערט אז פאר אסאך יארן איז טאקע איזראעלס
אויסערן פאליטיק געווען דירעקט פארבינדן דורך

וואשיגטאן ,אבער אצינד קלערט ער אז מדינת
ישראל דארף נעמען אנדערע דירעקציעס.
עס דערמאנט די געשיכטע פון יענעם רב וואס
האט געזאגט נאך זיין שבת הגדול דרשה ,אז האלב
האט ער זיכער אויפגעטון ,די ארימעלייט זענען גרייט
צו נעמען ,אצינד ברויך מען זען אז די עשירים זאלן
אויך גרייט זיין צו געבן .להבדיל אמעריקע פון איר
זייט וועלט שוין לאנג אויפגעגעבן איר גרויס "ידידות"
מיט איזראעל ,א זאך וואס ברענגט איר בלויז קאפ וויי
און שנאה ביי די אראבישע פעלקער ,וואס ציילן זיך
היינט א מינימום פון א דריטעל וועלט .יעצט דארף
נאר מדינת ישראל מסכים זיין איבערצולאזן איר
איינציגע פריינט אויף די וועלט ארענע ,און טאקע
אויספירן ליבערמאן'ס ברייטע שפראך אויף למעשה,
ווי כאילו זיי האבן עפעס א ברייטער אויסוואל
פון לענדער וועלכע זוכן צו האבן אן אפיר מיט די
פארפיינטעטע מדינת ישראל.

ליבערמאן האט נאך צוגעלייגט אז " אמעריקע
האט יעצט צופיל פראבלעמען ,איך וואלט נישט
געוואלט זיין אין זייער פלאץ ,זיי זענען פארנומען
מיט איראן און נאורט קארעא ,און מיטשען זיך מיט
עקאנאמישע און אימיגראציע פראבלעמען".
אין דער צייט וואס דער גרויס מויל ליבערמאן
מאכט שפאס פון אמעריקע איז איינפאך קאמיש
צו כאפן א בליק אויף די 'געראטענע' מדינת ישראל
וועלכע מוטשעט זיך אייגנטליך מיט די סאמע
זעלבע פראבלעמען .דער איראנער פראבלעם מיינט
נישט קיינעם אזוי שטארק ווי זיי ,די עקאנעמיע
איז צווייפלהאפטיג און דער שר האוצר יאיר לפיד
זעט נישט קיין וועג ארויס פון דעם קריזיס ,און די
שווארצע אימיגראנטן פון  ...זענען אין די העדליינס
שוין פאר חדשים לאנג.
מעגליך אז ליבערמאן האט דאס נאר געזאגט צו
ווייזען אז ער איז א זאך קענער ,ער ווייסט מיט וואס
אמעריקא מוטשעט זיך ,אויב אזוי דארף מען אים
חת" ווייל דער
אויפמערקזם מאכען אז "עיקר ָש ַכ ָ
עיקר מוטשעט זיך אמעריקא מיט איזראעיל.
ֲציו
ׂרָיו וְיוֹע ָ
ות ֶטה ֵלב ַמ ְל ֵּכנ ּו ְו ָש
מיר זענען מתפלל ַ
ָמים ִלגְ זוֹר ָע ֵלינ ּו ְלטו ָֹבה ְּגזֵרוֹת טוֹבוֹת,
ְלטוֹב ָלנ ּו ָּכל ַהי ִ
און אידן יושבי ארה"ק ובכל אתר ואתר זאלן ניצול
מכל צרה וצוקה ,און שוין בקרוב זוכה זיין צום קול
דודי הנה זה בא ,בביאת גוא"צ בב"א
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ֶל ָאבִיו....
ִיבוֹ א
ש
לְַמעַן ַהצִּיל אֹתוֹ מִיָּדָם לֲַהׁ
יעצט ווען עס דערנענט זיך דער יום

טאפן בשעת רבינו הק' דער בעל הנס איז

הצלה כ"א כסליו ווען רביה"ק מסאטמאר איז

ערשינען צום סעודת הודאה ,די שמחה

ארויס מגיא צלמוות ,ווילן מיר צום קענטעניס

עילאה דער הייליגער עקסטאז און שמחה של

ברעגן פאר אונזער צוהערער אז מקען הערן

מצוה וואס האט געהערשט ביים ציבור אין

די דברות קודש פון רבינו הק' מסאטמאר

דעם ליכטיגען נאכט ,און דער צדיק הדורות

זצ"ל ,כ"א כסליו אויף אונזער סיסטעים – גייט

האט בצהלת פניו המאירים געזאגט תורה און

צוריק צו די מעין מעניא – פאר תשכ"ה :דרוקט

געווינטשען ,לאנגע שעות האבן אידן נישט

 -461פאר תשכ"ו – 462 :פאר תשכ"ז-463 :

געקענט אויפהערן מיט די ריקדים און טענץ

פאר תשכ"ח  – 464די דברי אלוקים חיים איז

דאנקענדיג און לויבענדיג דעם רבוש"ע אויפן

געזאגט געווארן אין די געזונטע יארן  -ווען

וואונדערליכען נס הצלה פונעם רועה נאמן

עס איז געוועהן מלך ביופי'  -סוהרה במילואה

דער מציל הדור ומושיעו אשרי עין ראתה קהל

 -וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלוקים וישושו

קדושים  .אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה.

בשמחה–.
אידן פארציילן נאך מיט נאסטאלגיע
דער רגש קודש וואס מען האט געקענט

