
דזשאו
ביידען

היימישע
אידן

און זיין פארבינדונג צו

ביידען  ניי ערוועלטער פרעזידענט דזשאו  דער 
טראצדעם  גוטער,  א  און  וואוילטעטיגער  א  איז 
וואס ער איז נישט אזוי ברייט באקאנט ווי דאנעלד 
טראמפ מיט זיינע לייסטונגען פאר אידן קען מען 
געדארפט  נאר  האבן  וועלכע  די  פון  זען  אבער 
ליבליכער  א  פון  רעדט  מען  אז  אים,  צו  צוקומען 
רעכט  מיט  קען  וועלכער  קאנדידאט  גוטער  און 

אנגערופן ווערן א גוטער פריינט אין וואשינגטאן.

באגילדעטע  און  לאנגע  א  שוין  האט  ער 
מיט  האנט  ביי  האנט  ארבעטן  פון  היסטאריע 

ער  שליחים,  חב"ד  און  ארגאניזאציעס  אידישע 
טוט זיך נישט אפהאלטן פון זיך זעלבסט באטייליגן 
זיין  ארויסצוצייגן  צערעמאניעס  אידישע  ביי 

סימפאטיע און ווילן צו העלפן און ביישטייערן.

ער איז נישט קיין נייער געזיכט ווען עס קומט 
צו פאליטיק און ער האט גוטע פארבינדונגען מיט 
און  געלונגענער  א  איז  ער  פירער,  וועלט  פילע 
טאלאנטפולער מענטש מיט פילע קוואליפיקאציעס 
וואס זייער אסאך פאליטיקאנטן קענען זיך פון אים 
אין  יאר  פופציג  צו  נאנט  אפלערנען. ער איז שוין 

פאליטיק אנגעהויבן האט ער אלס סענעטאר אין 
דעלעוואר און שפעטער איז ער געווען דער וויצע 

פרעזידענט אונטער באראק אבאמא.

געווארן  נאמינירט  ערשט  צום  איז  ער  ווען 
האט  אבאמא'ן  אונטער  פרעזידענט  וויצע  אלס 
מיט  אינטערוויו  אויסשליסליכער  אן  געהאט  ער 
זיי  האט  ער  און  חב"ד  פון  רבנים  און  שליחים 
זייערע  קריגן  זיי  אז  זיכער  מאכן  צו  פארשפראכן 
מער  קיינמאל  וועלן  זיי  אז  און  רעכטן  רעליגיעזע 
אין  אמעריקע.  אין  ווערן  באקריוודעט  נישט 

מיט הרב בערל לאזאר דער הויפט רב פון רוסלאנד מיט הרב לוי שם טוב, דער חב"ד רב אין וואשינגטאן די.סי.

יוסף פריעדמאן
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דעלעוואר  פון  שליח  חב"ד  דער  האט  צייט  יענע 

פאלגענד  ווי  געזאגט  שליט"א  וואגעל  חני  הרב 

פריינטליך  זייער  געווען  אלץ  איז  ביידען  "דזשאו 

און סימפאטיש, מיר האבן אלץ געוואוסט אז מיר 

זענען פריינט און מיר קענען זיך צו אים ווענדן ווען 

אימער עס מאכט זיך א נויט."

דוד  הרב  דעלעוואר  אין  חב"ד  פון  פירער  דער 

מרגליות שליט"א האט צוגעשטימט און צוגעלייגט 

אין אן אינטערוויו וואס ער האט געגעבן אין יאר 

אין  געמיינדע  אידישע  די  "אינערהאלב  אז   2008

און  באליבט  גאר  ביידען  דזשאו  איז  דעלעוואר 

רעפוטאציע  די  פארדינט  האט  ער  פארעהרט, 

צו  ליבשאפט  און  עהרע  שטארקער  א  צייגענדיג 

ארץ ישראל."

ביידענ'ס  דזשאו  צוגעצייכנט  אויך  האט  ער 

די  שטארקן  צו  געזאגט  האט  ער  וואס  ווערטער 

די אלוועלטליכע אידישע  צווישן אים אין  צוטרוי 

געמיינדע, דאס איז געווען ווען חב"ד אין דעלעוואר 

האט געפייערט צען יאר פון איר גרינדונג, דזשאו 

אין  געזאגט  און  באטייליגט  דאן  זיך  האט  ביידען 

איינע  איז  "חב"ד  אז  אנדערע  צווישן  רעדע  זיין 

וואוילטעטיגקייט,  פון  צענטערן  גרעסטע  די  פון 

הילפס  גשמיות'דיגע  און  רוחניות'דיגע  צדקה, 

א  זענען  זיי  און  אמעריקע,  אין  ארגאניזאציעס 

בעט  מען  ווען  העלפט  גאט  ווי  ווייזן  צו  סימבאל 

אים נאר סיי וואס."

געוועזענער  דער  האט  וואלן   2008 די  אין 

אויסגעקליבן  אבאמא  באראק  פרעזידענט 

וויצע  זיין דער קאנדידאט פאר  צו  ביידען  דזשאו 
פרעזידענט און עס האט נאכגעפאלגט אין יאנואר 
פון 2009 ווען דזשאו ביידען איז עמטליך אריין אין 

ווייסן הויז דינען פאר די פאזיציע.

יאר שפעטער האט  קוים איינס מיט א האלבן 
ביידען אפגעהאלטן א זיצונג מיט איבער הונדערט 
זייענדיג  סי.  די.  וואשינגטאן  אין  שליחים  חב"ד 
ביי די זיצונג האט ביידען נאכגעזאגט פארשידענע 
באקאנטע  די  זיי  צווישן  ליובאוויטש  פון  תורות 
טערמינען אויף וואס חב"ד באשטייט וואס דאס 
איז חכמה בינה דעת און ער האט דאס אויך געגעבן 
דארט  איז  וואס  שטאב  זיין  פאר  פארשטיין  צו 

מיטגעווען מיט אים.

צוויי יאר דערויף אין יאר 2014 האט דזשאו ביידען 
זיך באטייליגט ביים צינדן די נאציאנאלע מנורה אין 
וואשינגטאן, ברעכנדיג דערביי היסטאריע זייענדיג 
דער העכסט ראנגיגער קאנדידאט אין יענע צייט 
צערעמאניע  די  צו  אראפ  פערזענליך  קומט  וואס 
פרעזידענט  דעמאלטסדיגער  דער  ווען   1979 זינט 
דזשימי קארטער האט זיך באטייליגט ביים חנוכה-

ליכט צינדן.

ביים אווענט וואס האט נאכגעפאלגט די חנוכה-
זיין  ארויסגעברענגט  ביידען  האט  צינדן  ליכט 
נאנטשאפט צו אידן אין אמעריקע, אזוי אויך האט 
ער ווידעראמאל נאכגעזאגט געוויסע ציטאטן פון 
תורת חב"ד וועלכער איז ווי באקאנט לויטערע און 
העכערע חכמה וואס טוט באגייסטערן קלוגע און 

עליטע לייט.

חב"ד  פאר  דאנק  גרויסער  א  זאגן  וויל  "איך 
ביידען  דזשאו  האט  אווענט,"  דעם  פירן  פארן 
דאן געזאגט, "דער ליובאוויטשער רבי האט אונז 
וואקסן.  מוז  לעבט  וואס  זאך  יעדע  אז  געלערנט 
די  פון  וואקסן  וועלן  חנוכה-ליכט  די  ווי  אזוי  און 
ערשטע נאכט ארויף ביז די אכטע, אזוי אויך דארפן 
די וועלכע האבן דערגרייכט גוטע און הייליגע זאכן 
וויסן נישט זיך אפצושטעלן, נאר גיין ווייטער און 

ווייטער און ווערן אלס שטארקער."

אידישע  קולטור,  אידישע  מסורה,  "אידישע 
לעבנסוויכטיגע  אזעלכע  אלעס  איז  דאס  ווירדן, 
די  אין  אידן  צו  קומט  עס  ווען  פאקטארן 
פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע!" האט ביידען 

געזאגט ביים אויבנדערמאנטער אווענט.

די באקאנטע שלאגווארט וועלכער איז באזירט 
ביד  ושרים  מלכים  "לב  משלי  אין  פסוק  א  אויף 
מען  ווען  יעצט  צוניץ  שטאק  גאר  קומט  השם" 
מיר  און  טויש,  רעגירונג  א  אינצווישן  האלט 
ניי  פאר'ן  געבן  זאל  באשעפער  דער  אז  דאווענען 
ערוועלטן פרעזידענט דזשאו ביידען די חכמה און 
די קוראזש און פארשטייט זיך קלארע מאראל צו 
קענען פירן דאס לאנד ווי עס ברויך צו זיין און אז 
ער זאל זיין א גוטער שליח פון הימל פאר אונזער 

וואוילזיין. 

טרעט אויף פאר א קבוצה חב"ד'סקער חסידים אין ווייסן הויז
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שטייענדיג שוין נאך די פרעזידענטליכע וואלן, ווען אין 

אמעריקע איז לויט ווי אלע ווארשיינליכקייטן פון פריש 

אויפגענומען געווארן א נייער פרעזידענט און דאסמאל 

זיך  אינטערעסאנט  איז  זייט,  דעמאקראטישע  די  פון 

אריינצוטון און וויסן ווער איז אונזער פרעזידענט אויף די 

קומענדיגע פיר יאר, און וואס עס איז דא צו ערווארטן 

פון אים.

אן אריינצוגיין אין די דעטאלן צי דאס וועט טאקע 

זענען  עס  צי  און  אויסגאנג  ענדגילטיגער  דער  זיין 

פארגעקומען שווינדלערייען אין די וואלן, איז יעצט די 

צייט צו הייבן די היטלען און זיך צו פארגרייטן צום נייעם 

פרעזידענטשאפט פון דעם ערוועלטן קאנדידאט דזשו 

ביידען ירום הודו.

פארצערטלט  היבש  אמעריקע  אין  אידן  היימישע 

טראמפ  דאנעלד  פרעזידענט  איצטיגן  דורכ’ן  געווארן 

וועלכער האט ארויסגעצייגט געוואלדיגע סימפאטיע צו 

אונז אידן און ער האט זיך זייער געקימערט מיט אלע 

אונזערע אנגעלעגנהייטן און אלץ געשטאנען צו די זייט 

ארויסצוהעלפן, און דאס מאכט שווער פאר מענטשן זיך 

צו שיידן פון אים.

זיך  יאווען  וואס  קאנספיראציעס  אלע  די  אבער 

איבער’ן ניי ערוועלטן פרעזידענט זענען דירעקט נישט 

אויפצוברענגען  דאס  נאריש  גאנץ  אפילו  און  וויכטיג 

צוליב צוויי סיבות, איינס איז דאך פשוט ווייל מיר גלייבן 

דאך אז לב מלכים ושרים ביד ה’ און דער קאנדידאט 

איז נאר א שליח, און די צווייטע סיבה איז וויבאלד דער 

אין  געווארן  ערוועלט  נארוואס  איז  וואס  פרעזידענט 

שוין יארן אין פאליטיק און ער האט א גלענצנדער און 

פראפעסיאנאלע היסטאריע אין זיין קאריערע און אזוי 

אויך איז ער פערזענליך נאנט פארבינדן מיט היימישע 

אידן נישט ווייניגער ווי דאנעלד טראמפ זיין פארגייער.

עזרא  הרב  בנש”ק  מיט’ן  פארבינדן  זיך  האבן  מיר 

פרידלענדער הי”ו פון די פריעדלענדער גרופע, וועלכער 

און  וועלט,  פאליטישע  אין  קשרים  פילע  פארמאגט 

ערוועלטער  ניי  מיט’ן  באקאנט  פערזענליך  איז  ער 

אונז  וועט  ער  און  י”ה  ביידען  דזשאו  פרעזידענט 

קומענדיגער  אונזער  ווער  נאנט  דער  פון  איבערגעבן 

פרעזידענט איז און וואס עס איז צום ערווארטן פון אים 

מיט’ן אויבערשטנ’ס הילף.

ערשטן  מיט’ן  אנהויבן  לאמיר  עזרא,  ר’  גוטן  א 

דזשאו  מיט  באקענט  זיך  איר  האט  וואו  פראגע, 

ביידען?

עזרא פריעדלענדער דערציילט איבער

דזשאו ביידען’ס
שייכות מיט אידן 
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ווען ער איז געווען  עס איז געווען ארום יאר 2006 

א סענעטאר פון דעלעווער, איך האב זיך דאן באקאנט 

געמאכט מיט אים אין וואשינגטאן וואו איך האב זיך דאן 

געדרייט שתדלנ’נדיג פאר אידנ’ס וועגן.

די  איבער  איבערגעבן  אונז  איר  קענט  וואס 

פערזענליכקייט פון דעם נייעם ערוויילטן פרעזידענט?

זעלבסט  א  מענטש,  ווארעמער  א  זייער  איז  ער 
פאר’ן  האט  ער  מאן.  געלערנטער  און  געליטענער 
טראגיש  סענעטאר  אלס  איינגעשוואוירן  ווערן 
פארלוירן א ווייב און א טאכטער אין א שווערן קאר 
עקסידענט, דאס האט אים פארוואנדלט אין גאר א 

סענסיטיווער און איידעלער מענטש.

האט ער אויך א גוטע רעפוטאציע ווען עס קומט 

צו אידן אלוועלטליך?

הונדערט פראצענט, דזשאו ביידען האט א געפיל 
צו אידן, און ער צייגט מיטלייד אויף וואס אונזערע 

עלטערן זענען אריבער ביים האלאקאוסט.

צו  גענויגט  עטוואס  אויך  ער  איז  צוגאב  און 
ציוניסטישע באוועגונגען, צ.ב.ש. אין יאר 1973 איז ער 
געפארן קיין ארץ ישראל און דאן זיך געטראפן מיט’ן 
דעמאלטסדיגן פרעמיער מיניסטערקע, זי האט אים 
געוויזן די מאפעס פון ארץ ישראל און ארומגעצייגט 
וואו עס וואוינען אלס די פיינט פון די אידן און ער 

האט גאר שטארק סימפאטירט.

ער איז פיין באקאנט וואס און ווער אידן זענען, זיין 
געווען גאר שטארק פאר אידנ'ס  פאטער איז אליין 
דזשאו  איז  געזעלשאפט  אזא  אין  און  וואוילזיין, 
באקאנט  אזוי  נישט  איז  עס  אויפגעוואקסן,  ביידען 
אבער דער פאקט איז אז צוויי פון זיינע קינדער האבן 
געהייראט אידן, דאס קען אויך עטוואס צייגן אז ער 

האט ליב דאס אידישע פאלק.

עפעס  ברבים  אויסגעדרוקט  אמאל  זיך  ער  האט 

וואס איז נוגע צו אידן?

אויפגעלייגטער  און  וויצלנדער  א  איז  ער 
א  אינמיטן  איינמאל  געווען  איז  עס  כאראקטער, 
איז  אז ער  צווישן אנדערע  געזאגט  ער  רעדע האט 
טאקע א קאטאליק, אבער אויב וועט ער ווילן טוישן 
האט  ער  גיין,  צו  וואוהין  קלאר  ער  ווייסט  רעליגיע 
דאן געזאגט אז ער פארמאגט אינדערהיים א הויפן פון 
יארמולקעס וואס ער האט פון אלע אידישע אווענטן 

וואו ער נעמט אנטייל…

אדער  זינען,  ביים  נישט  גייסטיש  טאקע  ער  איז 

קעגנזייטיגע  די  פון  פראפאגאנדע  בלויז  דאס  איז 

קאמפיינען?

ער איז אויסדרוקליך ביים זינען און אומשטאנד צו 
פירן דאס לאנד. עס איז שוין יארן באקאנט פאר יעדן 
וואס טוט אין פאליטישע אנגעלעגנהייטן אז יעדער 
קאנדידאט פארמאגט זיך זיינע חסרונות, און דזשאו 
דעם  נישט  פארמאגט  ער  אז  איז  חסרון  ביידענ’ס 
בעסטן זכרון און ער קען אפטמאל זיך ‘צורעדן’ ווי 

מען רופט דאס.

 1988 יאר  אין  פרעזידענט  פאר  געלאפן  איז  ער 
וואס ער האט געלאזט פאלן  גוזמא  אבער צוליב א 
איז  וואס ער האט פלאגיארירט  וועגן א דרשה  און 
ער געצווינגען געווארן ארויסצוגיין פון די פריימעריס. 
דאס מיינט אבער נישט אז ער קען נישט, דאס איז 

בלויז נאך א חסרון וואס ער האט.

פרעזידענט  א  וויסן,  צו  וויכטיג  איז  אזוי  סתם 
דארף נישט האבן אזא מעכטיגן זכרון, א פרעזידענט 
ברויך בלויז האבן א קלארן דעת און מוז קענען פאסן 
באשלוסן, און אויף דעם טויגט דזשאו ביידען זייער 

גוט.

דזשאו  מיט  גערעדט  פערזענליך  איר  האט  וואס 

ביידען?

האב  איך  ווען  אים  מיט  גערעדט  האב  איך 
שטאט  די  אין  צענטערן  אידישע  פאר  גע’שתדל’ט 
אנגעהויבן  דאן  אים  האב  איך  אונגארן,  אין  ליסקא 
ערקלערן אביסל וואס די אידן זענען אריבער אין די 
געוואלט קריגן  וועלט קריג, איך האב אויך  צווייטע 
חסיד  דעם  פאר  געדענקעניש  אין  מעדאל  א  דאן 
אומות העולם ראול וואלענבערג וועלכער איז געווען 
דער שליח צו ראטעווען הונדערט טויזענט אידן פון 

פארניכטעט ווערן.

 ער האט מיר דאן איבערגעהאקט און געזאגט, “דו 
זאגסט מיר ווער ראול וואלענבערג איז? טאם לענטוס 
פאר  געארבעט  האט  פאליטיקאנט(  באקאנטער  )א 
מיר, ער האט מיר שוין אלעס דערציילט.” אויך האט 
האט  הייראט  צווייטער  זיין  נאך  אז  צוגעלייגט  ער 
ער געזוכט וואו צו גיין איז ער דאן געגאנגען אויפ’ן 
ווארט פון טאם לענטוס קיין אונגארן און ער האט 
דאן צוגעזען די היסטאריע און די ליידן וואס די אידן 

זענען אריבער.

האט  ער  און  אידן  צו  סימפאטיש  היבש  איז  ער 
פיינפולער  אונזער  מיט  מיטגעפיל  שטארקער 

היסטאריע, ער וועט נישט לאזן פאלן קיין אידן.

טראמפ  פרעזידענט  וואס  מעלות  די  פון  איינער 

האט געהאט איז געווען אז ער איז שטארק באקאנט 

דייקא מיט די חסידים פון ברוקלין, קענט איר דאס 

אויך זאגן אויף דזשאו ביידען?

הרב  עסקן  גרויסער  א  דא  איז  עס  אזוי,  זיכער 
איז שוין מיט  וואס  פון בעלזא  הי”ו  יענקל בראנער 

אים באקאנט פאר יארן לאנג.

ער ווייסט זייער גוט פון אונז צו זאגן און ער וועט 
זיך זיכער קימערן מיט אונזערע באדערפענישן, מיר 
האבן נישט פארלוירן קיין ווארט יעצט אין ווייסן הויז.

האט ער אמאל באזוכט אין איינער פון די היימישע 

געגנטער? 

יא, אין די שפעטע 1980 יארן האט ער באזוכט אין 
בארא פארק ביי הרב יענקל בראננער הי״ו וועלכער 
און  עסקן,  אקטיווער  שטארק  א  געווען  דאן  איז 

דזשאו ביידען איז געקומען צו אים באזוכן.

זיך  מיר  טוען  ליינער  אלע  פון  נאמען  אין 
באדאנקען און א גרויסן יישר כח פארן מיטטיילן 

פון אייער צייט. 

מיט העסקן ר' יענקל בראנער  ביי א זיצונג מיט בעלזער עסקנים אין די בעלזא אפיס אויף די 16'טע 
עוועניו אין בארא פארק, העכער ביגלאייזן ספרים געשעפט. 

מיט הרב עזרא פרידלענדער הי”ו

א בריוו וואס דזשאו ביידען האט געשיקט צו פריעדלענדער
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