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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' וישב - כ"א כסליו תשע"ד

הי’ עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל, אין א דראמאטישע 

אנטוויקלונג אינערהאלב דער הייליגער קאמף מלחמה לה’ 

ווערט אנגעפירט דורך מוסד הק’ נטרונא  וועלכע  בעמלק 

מען  האט  נפש  מסירות  און  געטריישאפט  אזויפיל  מיט 

דעם פארלאפענעם מיטוואך זוכה געווען צו א געוואלדיגע 

דעם  זיין  צו  מקדש  דשמיא,  סייעתא  אויסארנטליכע  און 

דרחמנא,  שלוחי  די  ווען  נמרצה  פעולה  א  מיט  שמים  שם 

פערזענליך  זענען  נטרונא  מטעם  דעלעגאציע  חשוב’ע  א 

שטאט  הויפט  דער  פון  אומגעגענט  דער  צו  אראפגעפארן 

וואשינגטאן וואו מען האט זיך געטראפן און קאמיונעקירט 

וועלכער האט טיפע  גרופע  מיט א מערסט- מאכטפולער 

און  פירערשאפט  אמעריקאנער  די  מיט  באציאונגען 

זעלטענע קשרים מיט די סטעיט דעפארטמענט אפישילס 

און ווייסע הויז סטעף מיטגלידער.

רעזולטאט  אין  קומט  זיצונג,  געלונגענער   - העכסט  דער 

וואס  קאמפיין,  רילעישן  פובליק  לאנגע   – יארן  דעם  פון 

פראפעסיאנליזים  און  עקספערטיז  מיט  אנגעפירט  ווערט 

אויפמערקזאמקייט  ב”ה  ציט  און  שטאב,  נטרונא  די  דורך 

אין  פענסטער  העכסטע  די  ביז  אויך  אינטערעסע  און 

אז  דערצו  געברענגט  האט  דאס  הבירה.  וואשינגטאן 

די  מיט  פארבינדונגען  נויטיגע  די  געשאפן  ב”ה  האט  מען 

וועלכער האט אויסגעדריקט  הויכראנגיגען שטאטס-לייט 

זיין באגער זיך צו טרעפן מיט פארשטייער פון תורה טרייע 

שטעלונג  אונזער  איבער  האנטיג  ערשט-  הערן  און  אידן 

לגבי דעם מיטל- מזרח קאנפליקט וועלכע באאומרואיגט 

די וועלט און אמעריקע איבערהויפט.

דער סוקסעספולער מיטונג:

א  איז  ה’  קידוש  פרסום  פון  געלעגנהייט  גרויסן  דעם  צו 

נטרונא,  עסקני  חשוב’ע  פון  דעלעגאציע  געקליבענע 

דעת  בעלי  נכבדים  ובעה”ב  הציבור  אישי  דערונטער 

מאיר  מו”ה  המפואר  הנגיד  הרבני  זיי  צווישן  והשקפה, 

שליט”א,  שפירא  יעקב  הרב  און  הי”ו  ווערטהיימער 

פון  פראווינצן  די  ביז  וועג  ווייטן  דעם  אראפגעפארן 

זיצונג,  דער  געווארן  באשטימט  איז  עס  וואו  וואשינגטאן 

פארגאנגענעם מיטוואך מיטאג. א מיטונג וואס האט זיך ב”ה 

ארויסגעשטעלט צו זיין א אומערווארטעטער סוקסעס און 

סייעתא דשמיא למען כבוד שמו יתברך.

נטרונא  פון  משלחת  די  איז  צייט  באשטימטער  דער  צו 

מיט  ראט-געבער  גרופע  א  דורך  געווארן  אנטפאנגען 

פונעם  אפטיילונגען  אלע  אינערהאלב  פארבינדונגען 

סטעיט דעפארטמענט, לעגעסלאטיווער פליגל פון סענאט 

נאנטע  ומכללם  הויז.  ווייסן  אינעם  און  קאנגרעס  און 

קערי,  דזשאן  סטעיט  אוו  סעקרעטערי  פון  באציאונגען 

וועלכער האט זיך פאראינטערסירט מיט אינטערסע איבער 

מיט  זאגנדיג  אקטיוועטעטן  און  שטעלונגען  אונזערע 

אייערע  נאך  פאלגן  וואשינגטאן(  )אין  דא  “מיר  אז  שעצע 

שריט מיט אנערקענונג”... 

פלאן  ערשטן  דעם  לויט  אז  באמערקן  צו  וויכטיג  איז  עס 

איין  פון  אפוינטמענט  אן  אויף  אפגעשמועסט  געווען  איז 

געווען  זיי  זענען  דערצו,  געקומען  עס  ווען  אבער  שעה, 

אזוי אנטציקט פון די ווערטער און מיינונגען וואס איז אזוי 

פארצויגן  האט  ער  אז  געווארן,  ארויסגעברענגט  דייטליך 

דעם זיצונג אויף מער פון דאפלט די פאראויס באשטימטע 

צייט, צוויי און אהאלב שעות.

הרב יעקב שפירא שליט”א פון בעיסוואוטער האט צוערשט 

כסדר  ווערט  וואס  פראגן  עטליכע  אויף  באצויגן  זיך 

אנגעפרעגט פון דאס יהדות החרדית אין באצוג צו די מאורעות 

אין ארץ ישראל, זאגנדיג אז מיר באטראכטן נישט איזראעל 

חשוב'ע דעלעגאציע פון שלוחי 
מוסד הק' נטרונא פאָרן אפ קיין 

וואשינגטאן אויף וויכטיגע זיצונג 
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אלס 

פארטרעטער  אונזער 

און אלס אזוי שפירן מיר נישט פאר וויכטיג 

צו נעמען מיינונגען אין דעם פאליטישן קאנפליקט וואס 

שפילט זיך אפ אינעם דארטיגן ראיאן.

 געוויס זענען מיר מתפלל פאר די וואוילזיין פון אונזערע 

דער  אין  ווי  גענוי  ישראל,  ארץ  אין  ברידער  אידישע 

נישט  איבערהויפט  ווילן  מיר  אבער  וועלט,  גאנצער 

געזען ווערן ווי א טייל פון די איזראעלי- פאלאסטינער 

און  אידן  לאנד,   נאצאליסטיש  א  איז  איזראעל  קאמף. 

נאציאן, מיר  קיין  נישט  און  א רעליגיע  איז  אידישקייט 

אידיש  אזויגערופענע  די  מיט  שייכות  קיין  נישט  האבן 

כינע  לאנד  דאס  ווי  פונקט  אז  באדייט  דאס  לאנד. 

אידן  און  הינזיכט,  שום  קיין  אין  נישט  אונז  פארטרעט 

ווערן נישט באשולדיגט פאר די כינעזער אקטיוועטעטן, 

דארפן אידן נישט צוגעבינדן ווערן אין קיין שום פאל צו 

די איזראעלי אקטיוועטעטן.

דער פארטרעטערס פון וואשינגטאן האט אויסטערליש 

מפליא געווען אט דעם קלארן מהלך וואס אפעלירט צו 

זיי אסאך  לויט  וועט  און  די אלגעמיינע באפעלקערונג 

עטליכע  האבן  זיי  צוקונפט,  דער  אין  אידן  פאר  העלפן 

און  שטארקער  נאך  ברויך  נטרונא  אז  ערווענט  מאל 

ברייטער פארשפרייטן דעם מעסעזש אז “שטאַט טוט 

א  איז  אידישקייט  רעליגיע”,  רעפערעזענטירן  נישט 

רעליגיע און נישט קיין שטאַט, דאס איז א זאכליכע און 

דערהערט  זאל  מיינונג  אונזער  אז  וועג  עפעקטיווער 

ווערן אומעטום. אזא מעסעזש איז וואס די וועלט קוקט 

ברענגען  בעז”ה  וועט  עס  און  אידן  פון  הערן  צו  ארויס 

געוואלדיגע עררייכונגען.

אקטיוועטעטן  די  ארויסגעהויבן  זיי  האבן  צוגאב  אין 

א  ברענגען  עווענטועל  לדעתם  וועט  וואס  נטרונא  פון 

אידן.  אויף  בילד  דאס  טוישן  און  השפעה  געוואלדיגע 

עבר  פונעם  ביישפילן  רייע  א  מיט  ערקלערט  האבן  זיי 

וואס  היסטאריע  די  אין  גרופע  מינאריטעט  יעדע  אז 

האט פארמאגט א קלארע און ריינע מעסעזש וואס זיי 

אין  האט  נאכאמאל,  און  איינמאל  ווידערהוילט  האבן 

דער ענדע געהאט אן איינפלוס אויפ’ן דעת הקהל, אויך 

אויב תורה טרייע אידן זענען ליידער דער מיעוט פונעם 

וועט  וועלכע זענען געטריי די מדינה,  גרויסן רוב אידן 

אבער א נאכאנאנדיגער קאמפיין מיט אונזער דייטליכע 

ריזיגן  א  האבן  און  ונצורות  גדולות  אויפטון  שיטה, 

זיך ארויסגעשטעלט ביז היינט,  ווי עס האט  אפקלאנג, 

און נאך פי כמה אזוי אינעם עתיד.

הייליגע  די  פון  אפקלאנג  געוואלדיגער  דער 
פעולות הפרסום:

מען האט ארומגערעדט איבער דעם מהות פון אידישע 

קינדער, דער ממלכת כהנים וגוי קדוש, וואס האט במשך 

אלע שנות הגלות זיך געפירט כרחל לפני גוזזיה נאלמים, 

אידן זענען געווען נרדפים ונתונה למכים זייענדיג מקבל 

דעם עול הגלות מיט הכנעה, און איבער די געוואלדיגע 

תמורה אין די לעצטע תקופה ווען אידן ווערן אנגעקוקט 

זיי זענען גאר די רודפים  דורך פילע אומות העולם אז 

אנשטאט די נרדפים, איבערהויפט באשטעטיגן עס די 

פון  שפיץ  אין  שטייען  וואס  עקסטרעמיסטן  רעכטע 

די מדינה און פייפן זיך אריין אויף דער גאנצער וועלט 

פרישע  די  מיט  הגלות,  דרך  פונעם  ההיפוך  בתכלית 

התנחליות און התגרות באומות יעדן שני וחמישי.

דערויף האט די באאמטער רעאגירט אז דייקא נטרונא 

קען האבן א שטוינענדע איינפלוס צו טוישן דעם בליק 

וויאזוי מען זאל אנקוקן אידן. לויט אים שטייט מען אצינד 

אומפארמיידליך,  אויס  קוקט  וואס  קריזיס  א  בעפאר 

די  געווינען  ווידעראמאל  רעכטע  די  וועלן  אויב 

שפארבערישע  די  און  מדינה,  די  אין  בחירות  פרישע 

ביז  איר  מיט  פארזעצן  וועט  קאאליציע  בענעט   – ביבי 

יעצטיגע ווילדע מהלך, דאן שטייט די וועלט בעפאר א 

ראדיקאליזים  די  ירחם.  השם  חירום  שעת  שרעקליכע 

פון ביידע זייטן קען חלילה אויסקלאפן אויף א ביטערן 

אט  אומעטום,  אידן  עפעקטירן  קען  וואס  פארנעם 

נטרונא  פון  שטומע  אז דער  וויכטיג  אזוי  איז  דערפאר 

אויסוועג  למעשה’דיגן  א  מיט  ווערן  דערהערט  זאל 

קעגן  דירעקט  איז  פאלק  אידישע  ארגינעלע  דאס  אז 

ושלום.  הכנעה  זוכן  און  ראדיקאליזים  קעגן  אגרעסיע, 

אזא מעסעזש וואס זאל גוט דערהערט און פארשטאנען 

ווערן דורך די אומות העולם קען פאקטיש טוישן דאס 

פארקירעווען  און  געמיטער  די  בארואיגן  בילד,  גאנצע 

דעם אויסגאנג פון די געפארפולע התגרות.

זיי האבן זיך באצויגן צו די פעולות פון נטרונא זאגנדיג 

אז אויף אונז קען רואיג געזאגט ווערן דער פסוק וואס 

די תורה באפעלט אידן ‘צדק צדק תרדוף’, אידן דארפן 

נאכלויפן דאס גערעכטיגקייט א זאך וואס נטרונא טוט 

הסברה  קלאסישע  און  רייכע  איר  מיט  פארווירקליכן 

קאמפיין לעיני העמים והשרים. און אונטערגעשטראכן 

ווייטער  זאלן  פעולות  די  אז  איז  עס  וויכטיג  ווי 

זיך  דארף  נטרונא  ועוז,  תוקף  בכל  ווערן  פארגעזעצט 

וועג מיט א פאזיטיווע  ריכטיגן  ‘ברענדן’ אויפן  ווייטער 

קיין  נישט  זענען  אידן  טרייע  תורה  די  אז  מעסעדזש 

קרבות יחפצו’ניקעס נאר אדרבה מקיים דעם דרשו את 

תורה  די  און  שלום,  לכם  יהי’  בשלומה  כי  העיר  שלום 

הקדושה איז דרכי’ דרכי נועם וכל נתיבותי’ שלום.

דער חילול ה’ פון עיפא”ק און אונזער חיוב:

און  יסודות  די  געווארן  אויסגעשמועסט  אויך  איז  עס 

האט  זי”ע  מסאטמאר  רביה”ק  וואס  פרינציפן  גרונד- 

משה”  “ויואל  הקדושים  ספרים  זיינע  אין  געווען  קובע 

און “על הגאולה ועל התמורה” פון וועלכע דער הויפט 

און  געהערט  געהאט  גראדע  שוין  האט  דעלעגאט 

שטודירט.

פון  איינפלוס  מעכטיגע  די  איבער  פארציילט  האבן  זיי 

חזקה  יד  א  אן  האלטן  וואס  לאבי  עיפא”ק  ריזיגע  די 

די  לטובת  וואשינגטאן  אין  אפטיילונגען  אלע  איבער 

מדינה, א פאקטאר וואס ברענגט ארויף בייז – בלוט ביי 

צו  זיך  געצווינגען  זענען  וועלכע  פאליטיקאנטן  אסאך 

האלטן דאס מויל ברצון ובאונס, און א מציאות וואס די 

אמעריקאנער באפעלקערונג הייבט אן צו אנערקענען, 

העלפן  צו  רעאקציע  קעגן-  בעסטע-  די  איז  נטרונא 

אמעריקאנער  פון  אימעזש  שווארצן  דעם  אפשלאגן 

אידן און קלארשטעלן דעם ריכטיגן סטאטוס פון שומרי 

תורה ומצות אין באציאונג צו די ציוניסטישע אמביציעס 

וואס איז א באשיינפערליכע הצלת ישראל מיד ולדורות. 

פארגעשטעלט  דאן  האט  נטרונא  פון  דעלעגאציע  די 

פראפעסיאנאלן  העכסט-  פון  קאפי  ארגינאלען  אן 

אנומלט  איז  וואס  דאקומענט  קוריע”  “עמיקעס 

קאורט  סופרים  העכסטן  צום  געווארן  פרעזענטירט 

א  ארויסגערופן  פארשטענדליך  ווי  האט  דאס  געריכט. 

שטאטס-  דעם  ביי  שעצונג  און  התפעלות  באזונדערע 

לייט, וואס האט באוואונדערט די ווייטגרייכנדע פעולות 

אויף אזא פארנעם און געשטוינט ווי ווייט און ברייט עס 

קומט אן דער קול היהדות החרדית בהדר ועוז.

א סייעתא דשמיא למעלה מדרך הטבע:

נאך לענגערע שעות פון דיסקוסירן און דורכשמועסן די 

וויכטיגע טעמעס אין א גאר פריינטליכן אטמאספערע 

כבוד  לאות  אראפבאגלייט  און  געזעגנט,  זיך  מען  האט 

די משלחת פון נטרונא ביז צו דער גאס, נישט איידער 

פארשפרייטן  ארויסהעלפן  צו  פארשפראכן  האבן  זיי 

אונזער שטעלונג אינערהאלב די פאליטישע קארידארן 
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נאנטע  א  אנהאלטן  און  וואשינגטאן  אין 

אינעם  אויך  ווארטזאגער  אונזערע  מיט  פארבינדונג 

עתיד.

התרוממות  פון  געפילן  און  געמיטער  געהויבענע  מיט 

הנפש האט מען געמאכט דעם וועג צוריק קיין ניו יארק, 

בשיר ושבח לקל בורא עולם, וועלכע האט ערמעגליכט 

דאס  אייגנטליך  איז  וואס  דורברוך,  געוואלדיגער  אזא 

פעולות  די  פון  היסטאריע  דער  אין  מאל  ערשטע 

הקודש ווען מען פארווירקליכט דעם לפני שרים רוזנים 

יתייצבו, אנגעקלאפט די ריכטיגע טירן און געשאפן די 

באהערדע,  רעגירונג  די  מיט  קאמיוניקאציע  נויטיגע 

געניסן  אסאך  נאך  מען  וועט  מומחים  אלע  לויט  וואס 

אין דער צוקונפט פון די פרוכט פון דעם סוקסעספולן 

צוזאמענקום בעז”ה.

אן  פארהאן  אצינד  ס’איז  אז  צריכים,  אנו  ולמודעה 

די  דורך  צוטריט  באקומען  צו  געלעגנהייט  אפענע 

– העכסטע פענסטער  פארבינדונגס לייט, צו די סאמע 

אין די אמעריקאנער אדמיניסטראציע. אבער ווי אלעס 

געלט...  גרויס  מיט  בלויז  עס  ארבעט  וואשינגטאן  אין 

פארשפראכן  אונז  האט  אפישעלס  הויכראנגיגער  דער 

אז פאר די סומע פון הונדערט טויזנט דאלער וועט מען 

פערזענליך אינטעווענירן ביי די סטעיט דעפארטמענט, 

סעקרעטערי אוו סטעיט און פרעזידענטליכע סוויטע, 

איבער די מיסיע און ציל פון תורה טרייע אידן. לעת עתה 

זענען מיר נישט ביכולות דאס צו באווייזן, און מיר גיבן 

וויסן  כאטש  זאלן  אידן  אז  כהוויתם  דברים  איבער  עס 

את אשר לפניהם, וישראל קדושים הם נתבעים ונותנים, 

אולי יחוס. 

ווערט  פרעזענטאציע’  ‘ווידיא  קאסטבארע 
צוגעגרייט: 

און  זיצונג  לענגערען  דעם  פון  באלד  חיל,  אל  ומחיל 

דעם  אין  נאך  מען  האט  פארן  שעות  מערערע  נאך 

אריינגעטרעטן  שוין  אויפדערנאכט  מיטוואך  זעלבן 

און  קאסטבארן  דעם  פון  שטאפלן  ערנסטע  די  אין 

וויכטיגן “ווידיא פרעזענטאציע” וואס וועט גאר אינגיכן 

געליפטערט ווערן קבל תבל ומלואה. 

האט  וואשינגטאן  אין  זיצונג  דער  פון  גייסט  אין 

צו  דעטאלן  וויכטיגע  פארשידענע  צוגעלייגט  מען 

דארטיגן  דעם  פון  ראט  אויפ’ן  פרעזענטאציע,  דעם 

באאמטע, וועלכע האבן אנגעוויזן אז עס איז וויכטיג צו 

ארויפברענגען די טעמע וואס איז מבואר בספר הק’ על 

ענין  דאס  איבער  התמורה  ועל  הגאולה 

פון מלחמה בזה”ז און אז אידן זענען מחיוב צו זוכן דעם 

פארמיידן  צו  אלעס  פרובירן  און  שלום  דורך  אויסוועג 

מלחמות און בלוט פארגיסונג, דאס איז א נקודה וואס 

און  גוי  צום אלגעמיינעם  זייער שטארק  טוט אפעלירן 

אידענטעפיצירן  וואס  סימפאטיקער  אסאך  אן  שליסט 

זיך דערמיט.

די שטאב פון נטרונא איז במשך א לענגערע צייט געזיצן 

דעטאלן  רויע  די  אויסגעארבעט  און  סטודיא  אינעם 

צו  בעז”ה  אנטשפרעכט  וואס  פרעזענטאציע,  פונעם 

די  אין  ערשיינונג  היסטארישער  א  במינה,  יחיד  א  זיין 

היסטאריע פון די מלחמה לה’ בעמלק. עס וועלן דערינען 

איבערזיכט  דעטאלירטע  א  ווערן  פארגעשטעלט 

התגרות  לעצטיגע  די  איבער  תורה  דעת  דעם  אויף 

פולשטענדיגע  אונזער  הבית,  להר  עלי’  דורך  באומות 

התנגדות צו די מדינה אין אלגעמיין און זיכער אזוי צו 

די פרישע התנחליות וואס רייצן אויף די שכינים, ווי די 

רעזולטאטען האט ליידער נישט געשפעטיגט צוקומען 

ירחם,  ה’  נוף  הר  אין  טראגעדיע  שרעקליכע  די  מיט 

ויאמר לצרותינו די.

די  אין  אצינד  שוין  מען  האלט  דשמיא  סייעתא  ברוב 

פרעזנטאציע.  די  פארענדיגן  צום  שטאפלן  ערנסטע 

תועפת  הון  א  אינוועסטירט  שוין  האט  נטרונא 

אהערצושטעלן דאס ביז יעצטיגע און מען שטייט און 

אשר  כל  ישראל  בני  אחינו  אז  צופיות  בעינים  ווארט 

ידבנו לבו זאל צוהעלפן און ערמעגליכן אז דער קריטיש 

וויכטיגער הצלת ישראל וקידוש ה’ זאל קענען געלאזט 

ווערן אין גאנג. 

עסקנים און אידן תומכים וואס ווילן נעמען סיי וועלכע 

טייל אין דעם ענין נשגב זאלן זיך ביטע פארשטענדיגן 

ארויס  קוקט  מען  וואו  נטרונא  פון  אפיסעס  די  מיט 

בכליון עינים אויף יעדע נדבת הקודש, עס איז באזונדער 

נצחיות’דיגע  אפקויפן  צו  געלעגנהייט  די  פארהאן 

זכותים פון האלבע און גאנצע מינוטן של קידוש ה’ וואס 

וועט באגלייטן די תומכים ומסייעים מיט אן אייביגע זכי’ 

ויש קונה עולמו בשעה אחת.

די פריצייטיגע שמחה איבער דעם ‘התפרקות 
מלכות הזדון’...

אזא  פון  נחיצות  אויסטערלישע  און  וויכטיגקייט  דאס 

סארט פארצווייגטע פרסום קבל תבל ומלואה שטייגט 

יעצטיגע  ביז  די  זינט  טאג  פארבייגענדען  יעדן  מיט 

רעגירונג 

איז  מדינה  די  אין 

פרישע  אויף  זיך  רישט  מען  און  געפאלן 

בחירות אין די קומענדיגע מאנאטן וואו די חרדים וועלן 

ליידער ווארשיינדליך שפילן אן ערנסטע ראלע.

פרעסע  פרומע  די  און  הכנסת  חברי  רעליגיעזע  די 

געפאלענע  די  אויף  זיג  פייערן  פארנומען  אלע  זענען 

‘ממשלת  צונאמען  דעם  באקומען  האט  וואס  ממשלה, 

די  גאר  ביז  קענטיג  איז  עס  השמד’,  ‘ממשלת  הזדון’ 

גרויסע השתוקקות און געוואלדיגע האפענונג אז ביים 

קומענדיגן קאדענץ זאל מען שוין ווידער קענען באזעצן 

אינעווייניג  פון  ראטעווען  צו  בענקלעך,  קאאליציע  די 

דאס וואס מען האט געראטעוועט ביז היינט אינדרויסן.

די פריערדיגע ממשלה האט ווירקליך גוזר געווען דעם 

כדי  פארנעם,  שארפסטן  אויפן  הגיוס  גזירת  ביטערן 

דערמיט צו שטארקן דעם בעלות פון די פרייע פארטייען 

קעגן די חרדים, ווי שוין ערווענט עטליכע מאל אז אין 

נופל,  זה  קם  כשזה  פון  כלל  דער  גילטיג  איז  פאליטיק 

אדאנק דעם וואס עס זענען פארהאן פרומע פארטייען 

מאכט  איבער  געראנגל  א  ווערט  המינים  כנסת  אינעם 

ווי  צייגן  צו  זוכן  פארטייען  פרייע  די  וואו  קראפט,  און 

מער אגרעסיע קעגן אידישקייט און תורה, דערמיט צו 

זייערע פרומע קאלעגעס, כמבואר  לערנען א לעקציע 

בסה”ק ויואל משה.

מציאות  דאס  ארויס  זיך  שיילט  למעשה  אויף  אבער 

סטראשיקעס,  און  געזעצן  שטרענגע  אלע  טראץ  אז 

גזירה נישט אויסגעפירט געווארן  איז נאך דערווייל די 

שטודיעס  לעצטיגע  לויט  פארקערט  פראקטיק.  אין 

חרדי’שע  פון  רעדוקציע  דראסטישע  א  קענטיג  איז 

צבא  אינעם  זיך  רעקרוטירן  וועלכע  יוגנטליכע 

שונאי  פרייע  די  ווען  דייקא  הנותנת,  והיא  הטמאה. 

נישט  זענען  און  ממשלה  דער  פון  שפיץ  אין  זיצן  הדת 

פאראינטערסירט צו פארהאנדלן מיטן יהדות החרדית 

איז דא דער אפענער קאמף, א מלחמה וואס פארמירט 

וואס האלט אפ  דעם חומה בצורה ארום ערליכע אידן 

אלע שלעכטע פלענער פון אריינדרינגען אין די מחנה 

שכינה.

טאקע  האט  רעגירונג  בענעט-   – לפיד   – נתני’  די 

פארארדענט  סאנקציעס,  קרימענאלע  ארויפגעלייגט 

אבער  הישיבות,  בחורי  רוב  פון  דרעפט  ריזיגע  א 

א  מיט  דערווייל  שטייט  החרדית  יהדות  דאס  אז  ב”ה 
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פאראייניגטע 

דער  צו  קעגענערשאפט 

אין  טוישן  אבער  זיך  קען  אלעס  דאס  גזירה. 

חלילה  וועלן  הכנסת  חברי  פרומע  די  וואס  מינוט  דער 

באקומען פאזיציעס אין דער קאאליציע און דער מחול 

השדים פון פשרות וועט געלאזט ווערן אין גאנג.

די  אויף  זארג  מיט  ארויס  קוקן  ישראל  אמוני  שלומי 

פאריגע  די  אז  דערצו  פירן  קען  וואס  אנטוויקלונגען, 

קאאליציע דורך די לינקע שונאי הדת האט טאקע גוזר 

זייערע פרומע  גזירה צוצייגען מאכט אקעגן  געווען די 

קאלעגעס, אבער די קומענדיגע קאאליציע, אויב וועט 

זי פארמירט ווערן אינאיינעם מיט די חרדי’שע מצילים, 

וועט פאקטיש אויספירן די גזירה אויף למעשה, מיט א 

מיתת נשיקה פון פשרות און וויתורים. ביבי נתני’ וועט 

גערן מסכים זיין נאכצולאזן פון זיין שטייפע ליניע, און 

אבער  סאנקציעס,  קרימענאלע  די  אראפנעמען  זאגאר 

אויב  בי,  יכנס  מכם  עץ  אז  זיין  וועט  פסוק  סוף  דער 

וועט דאס פירן צו א  זיצן אינאיינעם  וועט מען חלילה 

וואלט  וואס  פארנעם  א  אויף  גזירה,  די  אין  דורכברוך 

קיינמאל פאסירט אונטער א פרייע ממשלה.

די  אז  פאקטאר  ביטערן  דעם  צו  צוגאב  אין  איז  דאס 

חרדים ווערן באטראכט אלס די מעגליכע שותפים פון 

מיאוס  זיך  נאכ’ן  יעצט  צייט.  הייקעלע  אזא  אין  ביבי 

שוין  וויל  וואס  ממש  וועלט  גאנצע  די  מיט  צעקריגן 

זעהן עפעס א פארצוג אינעם שלום פראסעס אין מיטל-

מזרח, און ביבי וסייעתו עפראווען פרישע זידלונגען על 

אפם וחמתם פון די אראבישע שכינים, און ווי אויך איז 

די רעכטע הארטע רעגירונג איז צוריסען מיט די לינקע 

און צענטעריסטישע פארטייען איבער זיינע ראדיקאלע 

ווערט דער חרדי’שער  נאך,  ווי חוק הלאום און  אישוס 

איד געזען ווי דער פאסיגער פארטנער וואס גייט מיט די 

מכאוב  היש  הפקרות.  ציוניסטישע  אויסגעשפראכענע 

כמכאובי, איז דען דא א גרעסערע ווייטאג, עלבון התורה 

צו  געווען  גרייט  איז  נתני’  ביבי  אז  ישראל,  עלבון  און 

צעווארפן זיין ביז- יעצטיגע קאאליציע מיט’ן בליק אז 

די חרדים וועלן זיך מעגליך צוזאמשטעלן מיט אים, און 

דערמיט פאראויסשטיפן די שענדליכע התגרות השכם 

והערב.

געהערט  וואך  די  האט  נטרונא  פון  דעלעגאציע  די  ווי 

אין  התנחליות  “די  וואשינגטאן  אין  ווערטער  קלארע 

דער  פון  פראבלעם  און  צרה  די  זענען  ירושלים  מזרח 

מוטשעט  וועלט  גאנצע  די  וועלט”, 

וואס  טירוף  וואנזיניגער  דעם  אפצושטעלן  וויאזוי  זיך 

ווערט אנגעפירט דורך די אפיס פונעם ראש הממשלה 

און ברענגט א פייער פון נקמה און שפיכת דמים אינעם 

גאנצן ראיאן. אויב וועלן חלילה די חרדי’שע פארטייען 

ענדלאזע  און  התנחליות  די  אט  פון  טייל  א  ווערן 

הפקרות דעמאלטס וועט דער חרדי’שער איד ווערן דער 

פראבלעם פון דער וועלט ה’ ירחם. מיר קענען זיך נישט 

ערלויבן אזא מציאות, און ס’איז יעצט די צייט מקדם צו 

זיין פני הרע מיט די פאסיגע הסברה וואס וועט בעז”ה 

פארשפרייט און געזען ווערן דורך מיליאנען בכל קצוי 

תבל.

קארטלעך  “לפרסם”  מרנינה;  בשורה 
צובאקומען אין היימישע צענטערן: 

שוין  איז  טעג  יעצטיגע  די  אין  טוב.  מה  בעתו  ודבר 

ספרים  גרעסערע  אלע  אין  געווארן  פארשפרייט  ב”ה 

קארטלעך,  ‘לפרסם’  ערווארטעטע  אזוי  די  געשעפטן 

האבן  צו  זוכן  וועלכע  ואתר  אתר  בכל  די  אידן  פאר 

שטענדיג ביי זיך אין באזיץ א צייגעניש בכל עת מצוא 

איבער דעם עקזיסטענץ פון תורה טרייע אידן. 

א  געווארן  דיסטרויבט  און  איבערגעדריקט  איז  עס 

מספר מצוצם פון די וויכטיגע קארטלך אין א ספעציעלן 

טראגן  צו  געאייגנט  פארמאט  באקוועמען  און  שיינעם 

מיט זיך אין קעשענע. איבערהויפט איז דאס נויטיג פאר 

אידן וועלכע פארן און קומען כסדר אין ערטער וואו עס 

אנוועזנהייט,  מוסלעמענער  גרעסערע  פארהאן  זענען 

הערצער  פארמאכטע  אפט  עפענט  קארטל  אזא  וואס 

און איז א געואלדיגער קידוש שם שמים והצלת ישראל.

די “לפרסם” קארטלעך זענען שוין דא צו באקומען אין 

אלע היימישע צענטערן, ספרים געשעפטן און מקוואות. 

אז  מעלדן  מיר  טוען  נאכפראגע  גרויסע  די  צוליב  און 

לעת עתה איז בלויז פארהאן א באשטימטע צאל פון די 

קארטלעך, און ס’איז דעריבער וויכטיג עס איינצוהאנדלן 

ווי פריער, צו זיין פארזיכערט וכל הקודם זכה.

א ווארט צום יום הצלה והשחרור
כ”א  הגדול  יום  דעם  בעפאר  אצינד  שטייען  מיר 

תלמידי  רבבות  ווען  לשלום  לקראתינו  הבא  כסלו 

והודאה  שבח  א  אפגעבן  וועלן  סאטמאר  וחסידי 

פארן רבוש”ע אויף די הצלה פון דעם רעיא מהימנא 

אין  איז  וועלכער  זי”ע,  מסאטמאר  רביה”ק  קדישא 

דעם טאג געראטעוועט געווארן פון דעם גיא צלמות, 

הנה עין ה’ אל יראיו להציל ממות נפשם, להציל אותו 

מידם להשיבו אל אביו שבשמים. די השגחה עליונה 

האט איבערגעלאזט דעם צדיק הדורות נאכן ביטערן 

חורבן צו פארשיינען די וועלט באור תורתו וקדושתו, 

דאס  זיין  מציל  ישראל,  כלל  א  צוריק  אויפצושטעלן 

דור, מאיר זיין עיניהם ולבן של ישראל נאך די גרויסע 

זיין הדת על תילה כאשר  צרת השעבוד, און מעמיד 

היתה באמנה אתו.

אין  ודור,  דור  בכל  ותקותם  לנצח  היתה  תשועתם 

עשה  זכר  פסוק  אויפן  מבואר  איז  הק’  ספרים 

וואונדער פאר די  ווען השי”ת מאכט  לנפלאותיו, אז 

צדיקים איז דאס א בחינה פון משפיע, ווען דער צדיק 

וואס  ההשפעה  צינור  א  דאס  עפענט  ניצול  ווערט 

פארבלייבט שוין אפן פאר אידישע קינדער צו געניסן 

פון דעם מעין הנובע ברכה, מיד ולדורות. 

ווי שיין און ווי גליקליך זענען געווען די לעכטיגע צייטן 

בהלו נרו על ראשינו, ווען אידן האבן געהאט די זכי’ 

זיך צו פרייען אינאיינעם מיט’ן גרויסן בעל הנס זי”ע. 

אשרי עין ראתה קהל קדושים רוגשים, מיט א שמחה 

ואף  שילדערן.  צו  מעגליך  נישט  איז  וואס  עילאה 

במשך  געזיצן  איז  זי”ע  רבי  דער  לעומתם,  ענה  הוא 

ווען  מרעיתו,  צאן  עדת  קהל  בראש  צייט  גאנצע  די 

צהלת פניו המאירים שיינט און לייכט שמש בצהרים 

און דערביי משמיע געווען דברות קודש בגודל תקפו 

של נס מיט א חדוותא דשמעתתא און שבח והודאה, 

תאבה  אוזן  למשמע  הלא  אלה,  ראתה  עין  אשרי 

נפשינו.

מען קען הערן דא אויף קול נטרונא געקליבענע דברות 

קודש וואס איז געזאגט געווארן ביי די געהויבענע זמני 

כסלו  כ”א  סעודת  די  ביי  דמהמנותא,  בצלא  חדוה 

במשך עטליכע יארן. גייט צוריק צום מעין מעניא און 
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שמעו ותחי נפשכם.


