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די ציוניסטישע מדינה היינט צוטאגס

די מדינה שטייט שוין ליידער 68 יאר. זי איז זיך ציוואקסן צו א לאנד פון 6 מיליאן אידן. )חוץ די 1/2 1 מיליאן 

אראבער(. דאס לאנד באשטייט פון פיר הויפט פראקציעס:

פרייע אידן. אידן וואס זענען אלע אייניקלעך פון צדיקים און ערליכע אידן. און זיי קענען נישט אפילו די פסוק . 1

שמע ישראל!

די אידן שטאמען פון אייראפע, די שארית הפליטה נאך די מלחמה, די ילדי טעהעראן - די קינדער וואס מען האט 

ארויפגעברענגט נאך די מלחמה. אזוי אויך פון אנדערע לענדער האט די 'סוכנות' די ארגאניזאציע פון די מדינה 

נאך  און  איראן  סיריע,  תימן,  פון: מאראקא,  אידן  ארויפגעברענגט  ישראל,  קיין מדינת  אידן  ווי מער  ארויפצוברענגען 

ספרד'ישע, אראבישע לענדער, די אלע אידן האבן די ציונים אויסגע'שמד'ט, אויסגעריסן פון זיי דאס אידישקייט, און 

היינט איז שוין אויפגעוואקסן א נייע דור וואס ווייסט גארנישט פון קיין תורה און אידישקייט. נאר זיי זענען אנגעפיטערט 

מיט פיל שנאה צו ערליכע אידן.

מזרחי. כאטש דער עיקר ציל פון די ציונים איז געווען אויסצורייסן אידישקייט, האבן זיי אויך געוואלט צוציען . 2

וואס ער איז  זיך רבנים אין שפיץ פון רב קוק ימ"ש  זיי גענומען צו  זיך אלע פרומע אידן. דעריבער האבן  צו 

געגאנגען מיט שטריימל און בעקיטשע זאל שלעפן די פרומע אידן. זיי האבן אויפגענומען רב קוק פאר רב אין 

ירושלים און ער האט געעפנט א בית דין - 'רבנות' א גראדע וועג צו שלעפן די פרומע אידן מיט א לבוש פון 

תורה. מיט א בית דין וואס וועט זיי שטיין צוהילף אלעס מתיר צו זיין. ביי די מזרחי איז דער עיקר די מדינה, די 

ציונות, אבער מען קען אויך היטן די תורה.

דורך די יארן איז די מזרחי זייער זייער געפאלן אין אידישקייט, ציונות איז ביי זיי די ערשטע, די וויכטיגסטע, דאס 

פירן זיי אויס לכתחילה. אבער אידישקייט איז ביי זיי זייער זייער שוואך.

די לבוש: די מענער גייען מיט א קליינע געשטריקטע קאפל, אן קיין פיאות, און די אידישע לבוש פון א רעקל. און די 

פרויען גייען זייער זייער אויסגעלאסן, די גאנצע צניעות איז ביי זיי א פארגאנגענהייט.

זיי היטן שבת אבער זיי טרעטן אויף יסודות, תערובות איז ביי זיי מותר, זיי מאכן פשרות מיט כשרות און אלע אידישע 

אנגעלעגנהייטן.

כ"א כסלו תשע"ו
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ב ר≈ ָ  ל יּוכלּו ל ים ֲחר≈ ים ּו ּי ∆ׁ י ≈ ּכ ַיל י ר≈ ּב ּורים ס
 ∆ ם ∆ מ≈ רּו וָע ָרָעָם י ≈ׁ מַב ּיונים ּ ַ מ≈ יָרם ז ַ ּול ם ∆ י ל≈ ֲ
ם ∆ י ור≈ ∆ נ∆ סיּו ≈ וָם עיר ָּ ַ ור ּ ַ מ≈ ּובפָרט מּוָנָם

סָי ∆ ּבַפר  ּבָ ַׁ י מַחּלל≈ ַנֲעּׂו ם ֻרּבָ ∆ׁ ַע

רי≈ ַ ף יוס≈ ר ם ≈ּׁב ָחָכם ָי ָ יָמן ≈ י עול≈ ֲחנו מּמַ ַח ַ ּב
ָמ ּׁ ַ  ∆ וו ּובר יָמן ≈ּמ ו ּלָ עם ַיַח יַע ּ ∆ׁ ני זּׁוַר
ּפ≈ ַ  ל ָיכול ל ו ָ ֲע י ּבבנ≈ עים ּ מַב ּיונים ּ ַ ∆ׁ ּנוָר ַ
ַ י וכ≈ יָמן ≈ּב ר ָ מפ ַ ָעָבר ∆  ∆ ר ≈ ָמ ן ∆ ּבָ ינו ר וחּב≈

ּכמו ַלן ּ לי ַרֲחָמָנ על י ≈ לפור ם ֻכּלָ פכּו ∆ נ∆ ׁ ∆ ּ ַ  ר∆ ∆ ּב
לים ַס ַרּבי ם ≈ּׁב יָמנים ≈ּ ַ ַלֲחָכמים ּו ר ָ ך ּכָ מורי ן כ≈
בו ָירּו ּנוָר ַ ָמ ּׁ ַ ∆ נ∆ ָ מָח ן ≈ּ ר ∆ׁ ל ז פי ַר ַּ ב ַיֲע
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ים יָל ַ ל ∆ׁ ּו ּ ַנ ַ ּכַח ׁחַל נ∆ ט ַ ט ַ ם רּכָ ַּ  ∆ לנט
י רנ≈ ּפָ ּ מ לּו ּ נ ּבלָב ים יחי נּׁברּו ם ּכֻכּלָ ם וֻרּבָ מָללים ֻ ָ
וים ל פכּו ָ ר ָ ּׁ ַ ל ּכָ ָמנים נ∆ ים ּו י ונורּו ָמ ּׁ ַ

לּיים ≈ יׂר

ם ≈ ם ַ  ז ל ּכָ ַעל ל ≈ יָׂר י ול≈ ּ מרּו ָ ּוָמ למי ַּ
חריּׁו ∆

∆ נ∆ ף ∆ ּב ז ָ ּו ָי ל ≈ יָׂר י ול≈ ּ ּל ∆ׁ י ַּ ּבַו מַלּמ≈
י מר≈ ָ ַעל ּבַ ים י ּ ַּ ַ ונים ּ ַ ם ∆ י ינ≈ ּב≈ ּיונים ּ ַ י ַמַעלל≈
י יי סולוב≈ ב ≈ ז ָח י ַרּבי ון ָּ ַ מּבריס ַרב ָ ּור ּ מ  מ∆

ועו ל ז

טאטע, מאמע, קוקטס אראפ אויף מיר פון 
אויבן, רייסטס איין ביים כסא הכבוד...

 א.



אגודת ישראל. לכתחילה איז אגודת ישראל געגרינדעט געווארן זיך צו קריגן מיט די ציונים, און מיט די מזרחי . 3

פארטיי. די אגודת ישראל פארטיי איז געגרינדעט געווארן אויפצוטאן פאר אידישקייט צוליב די שווערע מצב 

וואס האט דאן געהערשט אין פוילן אז טויזנטער זענען ליידער אוועקגעפאלן צוליב די ציונים א.ד.ג. טייל גדולים 

פון פוילן זענען געשטאנען דערין, אבער די חסידישע דינאסטיעס אין גאליציע וואס שטאמען פון צאנז: צאנז, 

שינעווע, דינעוו, ראפשיץ, בעלזא זענען נישט מיטגעשטאנען מיט די אגודה, ווייל א פארטיי איז א מאדערנע 

זאך, א פארטיי ווערט געפירט פון די עסקנים און נישט פון די רבנים. און די פירערס פון די אגודה זענען געווען 

דייטשע אידן וואס זענען געווען מער מאדערן ווי די פוילישע אידן. און זיי האבן מורא געהאט אז עס וועט נישט 

ברענגען קיין גוטס. דער בריסקער רב האט געגעבן 18 תנאים וואס נאר אזוי איז ער מסכים אריינצוגיין אין די 

אגודה אבער די פירערס האבן עס נישט איינגעהאלטן. 

די אונגארישע רבנים ווי דער מונקאטשער רב, דער סאטמאר רבי זי"ע, ר' שאול בראך זי"ע א.נ. האבן גע'אסר'ט 

די אגודה אין אונגארן.

מיר זעהן ווי ווייט די צדיקים האבן מורא געהאט פון די אגודה. אז ווען די אגודה האט דאן איינגעפירט צו לערנען 

יעדן טאג א בלאט גמרא אונטער א פראגראם 'דף היומי' האבן די רבנים וואס זענען געווען קעגן די אגודה, גע'אסר'ט 

דאס צו לערנען ווייל זיי האבן געזעהן א סכנה צו געהערן אויף סיי וועלכן אופן צו די אגודה.

עס האט זיך טאקע ארויסגעשטעלט אז דאס וואס די צדיקים האבן פאראויס געזעהן האט ליידער פאסירט. די 

אגודה האט זיך מער און מער דערנענטערט צו די ציונים. ווען די מדינה איז געווארן א מדינה האבן די פירער פון די 

אגודה געזאגט לאמיר אריינגיין אין די רעגירונג, אזוי וועלן מיר קענען אויפטוהן פון אינעווייניג, פאר אידישקייט. זיי 

האבן דאן אויסגעארבעט א כלומר'שטען היתר אריינצוגיין און זיצן מיט די אפיקורסים אין די כנסת המינים. דאס 

זעלבע האבן זיי מתיר געווען צו גיין וועלן )vote'n( א פארשטייער פאר די רעגירונג.

ליידער ליידער האט דאס זיצן מיט די רשעים אינאיינעם, און די רייץ צו האבן 

ווי מער פארשטייער אין די רעגירונג )חברי כנסת(, צוגעברענגט אז די אגודה 

האט ליידער זייער זייער אוועקגעגליטשט פון זייער ערשטע ציל אויפצוטוהן פאר 

אידישקייט.

זיצנדיג מיט די רשעים האבן זיי נישט געקעמפט קעגן די ביטערע גזירות 	 

פון די ציונים.

זיי האבן זיך מיטגעפריידט מיט זייערע דערגרייכונגען און זייערע נצחונות. נאך די זעקס טאגיגע מלחמה האבן 	 

זיי ליידער געשריבן אין זייער צייטונג אז די נסים פון די זעקס טאגיגע מלחמה, זענען גרעסערע נסים פון יציאת 

מצרים! ה"י.

אין תשל"ז איז ארויף א נייע רעגירונג אין די מדינה, וואס האט אנגעהויבן מער צו ציען צו זיך די פרומע אידן. 

דער ראש הממשלה איז געגאנגען באזוכן די מוסדות, און זיי אנגעטראגן זיי צו העלפן מיט געלט. די וואנט וואס האט 

אפגעשיידט די פרומע פון די פרייע איז מער איינגעבראכן געווארן.
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כריזּו יָנ ּמ ַ  ∆ ּיונים ּ ַ ימּו ≈ ∆ּכ ׁ ∆ ּ ַ  ר∆ ∆ ּב ן וָכ

ל ∆ׁ וׁים ּ ַ ומו ּמ ַ ל ּכָ ∆ׁ ם ∆ ּלָ ∆ׁ ּו ָמ ַע ָ  ּלַ מ ּב

ם ≈ּׁב מֻיָח מָׂר ך ּכָ ם ≈ׁל ימּו ≈ ף ַ ו מרּו ָ ּׁי ו ָּ ַ ל ּכָ

לל ם ּלָ ּכֻ ו ָּ ַ לָכל רּו ≈ׁ  ≈ָל מיָע ַ ו ָּ ַ מַׂר

ּובנַין ּון ּ ל ולים ּ סכּומים ך ּכָ ם ≈ׁל יבים ַמ ף ַ ו ל ≈ּ ב ∆

ּלמים ַׁמ ן כ≈ ּכמו ם ∆ ּלָ ∆ׁ ּפָל ומו ּומ ָזָר ָ ֲעבו י ≈ּ ּבָ

ָזָר ָ ַלֲעבו ּכָמרים ל ∆ׁ ם ָּר ַמּׂכֻ

ּ ָו ּב ל ≈ יָׂר  ר∆ ∆ ל יעּו ּ ים ּו ּי ַ ל ּכָ ם ַ למי ַּ

ּוָפ 

זיצנדיג צוזאמען אין די כסנת המינים.



די אגודה האט אנגעהויבן נעמען געלט פון די ציונים פאר זייערע מוסדות, פיל פון זיי לייגן ארויס א ציוניסטישע 

פאן און אלע זענען פארמאכט ה' אייר, אין די ציוניסטישע חגא.

היינט צוטאג'ס:

נאנט צו א מיליאן אידן אין ארץ ישראל זענען שומרי תורה ומצוות חסידישע און ליטווישע אזוי ווי אונז, זיי זענען 

קאנצענטרירט אין דריי פארטייען, שס - ספרד'ישע אידן. דגל התורה - ליטווישע אידן. אגודה - חסידישע אידן.

זיי ווייסן נישט אז ציונות איז מינות און כפירה, זיי נעמען געלט פון די ציונים, 

זיי גייען צו בחירות, זיי פרייען זיך מיט די נסים און הצלחה פון די רשעים, נאכמער, 

זיי אליין שלאגן זיך פאר די מדינה, פארן לאנד, אין נאמען פון די תורה אויף א 

פארקרומטן פארדארבענעם אופן.

אזוי אויך טוען זייערע חברי כנסת מיטשטימען מיט די גזירות וואס די ציונים 

באשטימען. ליידער דרך רשעים צלחה דורך די גזירות און רעפארמען מיטשטימונג 

אדער די פשרות וואס די חברי כנסת ארבעטן אויס מיט זיי, פאלט דער מצב אין אידישקייט אין די מדינה פון יאר 

צו יאר.

שלומי אמוני ישראל: דאס זענען די ערליכע אפגעהיטענע מסירות נפש אידן. אונטער די פירערשאפט פון . 4

די עדה החרדית, וואס זיי וואוינען אין ארץ ישראל אבער זיי האבן קיינמאל נישט אנערקענט אין די מדינה, 

זיי האבן נישט קיין שום שייכות מיט די רעגירונג, זיי גייען נישט צו בחירות, זיי נעמען נישט קיין געלט פאר 

די מוסדות, דער עיקר פירן זיי א שטענדיגע מלחמה שוין 68 יאר און ווייזן ארויס ביי יעדע געלעגנהייט אז 

"אין לנו חלק ונחלה במדינה הציונות" מיר האבן נישט קיין שום חלק מיט די מדינה!

ביי יעדע גזירה קומען די אידן ארויס מיט אן עזות דקדושה, זיי שרייען, 

זיי פראטעסטירן, זיי ווארפן זיך אונטער די טראקטארן מיט גרויס מסירות 

נפש. זיי דערשרעקן זיך נישט פון קיין קלעפ פון די ברוטאלע ציוניסטישע 

פאליציי, און פון קיין תפיסה נאר זיי זענען די ארמיי פון אויבערשטן, וואס 

נעמען זיך אן פאר זיין כבוד, אפצושרייען דעם שרעקליכן חילול השם.

עס איז פאר אונז אומעגליך צו פארשטיין די נסיונות וואס די ערליכע 

א"י'דיגע אידן גייען דורך, די ארעמקייט וואס הערשט אין זייערע מוסדות, 

צוליב דעם וואס זיי נעמען נישט קיין שום געלט און רעגירונג פראגראמען. זיי רעדן נישט די שפראך פון די לאנד, 

און זיי האלטן זיך פעסט נישט נאכגעשלעפט צו ווערן.

די ערליכע אידן זענען זייער באזארגט צוליב די פארמערטע גזירות, ספעציעל די גזירות פון גיוס, וואס זיי זענען 

מתפלל און טוען פעולות אפציראטעווען זייערע קינדער פון גיין אין מיליטער. אזוי אויך זענען זיי זייער אנגעווענדעט 

אין די הילף פון די אידן אין אמעריקע און איבער די וועלט צוליב זייער גרויס ארעמקייט.

.3

15

ם ∆ ָב יּו ָ ּחּלָ ּבַ ּמּוָבן ּכַ ∆ׁ עברּיים ר פ∆ ס≈ י ≈ּ ּבָ עס ּׁול∆
ַמּטָרָם י ַמ עּו י≈ ל ורים ַ ∆ׁ י ≈ ּכ ׁ ∆ י ≈ לּמּו ם ַּ
 ר∆ ∆ ּוב ּׁי ַו מ ל ים למי ַּ ַ  ∆ חּנכּו ם ָׁו יּמ ֲ ָ
י ּפנ≈ ַעל יפּו ֲע ּ ָל וָננּו ר ≈ּביו ֲחּׁוָב ַ ָו ּמ ּכַ ל ≈ יָׂר
ָמ ָ ֲ ָ  ַ ֲעבו ים יָל ַ  ∆ ּו לּמ ן כ≈ ּכמו רו ח≈ ֲ ו מ

י ≈ ּכ ַע ו ּומ ּוָר מיַרׁ ַלֲעזוב וָם סיּו ≈ ט ַ ט ַ ו
ם ∆ י ≈ למי ַּמ נּו רו ∆ׁ יבוׁי וַכּמָ ּמָ ּכַ ּו ּנמ ∆ׁ ָכך

ּיונים ּ ַ  ∆ׁ ּבר∆ ונּפסּו

וׁיבּו ל ≈ יָׂר  ר∆ ∆ ל ַלֲעלו ַרּבים עירים ּפּּו זו ך ר∆ ∆ ּב
פכּו ָ ּזָמן ַ ך ∆ׁ ּובמ∆ ָ לׁמ ּועים י ַ ים ּבּו ּ ּבַ וָם
 ּבָ ַׁ י מַחּלל≈ פו ּוטר≈ לו נב≈ י וכל≈ מּורים ּ על י ≈ לפור
ל רח ים ָ ֻמב  ָ י ≈ וׂונ ַסח ּפ∆ ּבַ  ָחמ≈ י וכל≈ סָי ∆ ּבַפר

15

א האלבע שקל 
א פלאש!

א האלבע 
שקל א 

פלאש!

מי ל ּכָ  ס∆ ּכנ∆ ַ  ∆ ׁ ָ ָח מ≈ ּמכוננים ∆ּׁכ ע ל∆ ׁלמ נוָסף ָבר ָּ
 ס∆ ּכנ∆ ַ י ≈ּ ּולֻח יָנ ַלּמ מּונים יר ַ ל ב ַחּיָ ר ּכָחב≈ ּ ּבָ ּנבַחר ∆ׁ

ז∆ ּבָ נוָר ך ּכָ ל ּכָ ּוַמ

ּוָר ַ ∆ נ∆ ם ≈ זו  ס∆ ּכנ∆ ּבַ ּבלים ַ ּמ ∆ׁ ַרּבים ים ּ ֻח
ָמן נ∆ יו ל ב ַחּי≈ ל מין ֲ ַמ י ּו לי ר ָׁפ ∆ יך ≈ ו ָׁו ּ ַ

ּוָר ַ ∆ נ∆ ם ≈ ∆ׁ ים ּ לֻח

ר ַ ּב ּוָר ַ  ∆ ל ּב≈ ל ≈ יָׂר ַעם ּכי ַע ַ ָל יָך ָעל∆ ָלז∆ ּבנוָסף
לנ נּו ָ בים ַחּיָ ם ∆ לפי ים ּ ֻח ַ ו ינים ּ ַ ל ּכָ ּכּובים ּ ּבָ סיַני

מּסיַני ָלנּו ן ַּּנ ∆ׁ ין יז∆ ≈ לָחן ֻ ּׁ ַ ַעל ּניַח ַ ל ָבר ָּ ַ ם ∆ ע∆ ן ָלכ≈
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די פרייע, מזרחי, און די פרומע שטייען אין איין רייע צו בחירות...



פאלגנד איז א ליד פון די פרומע נטורי קרתא וואס יעדע ערליכער אידן אין א"י קען זינגען:

א מדינה פון שמד ל"ע

75 %
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ד' איז אונזער קעניג, און מיר זענען זיינע קנעכט
די תורה איז אונזער לעבן, און איר וועלן מיר לערנען טעג און נעכט

אין די ציונים, כופרים גלייבן מיר נישט, גלייבן מיר נישט
און מיט זייערע געזעצן רעכענען מיר זיך נישט, רעכענען מיר זיך נישט 

אין די וועגן פון די תורה וועלן מיר גיין, באש ובמים
אין די וועגן פון די תורה וועלן מיר גיין, לקדש שם שמים!



די גזירות אויסצורייסן אידישקייט
פון ווען די מדינה איז געווארן האבן זיי אנגעהויבן מיט שרעקליכע רדיפות און גזירות קעגן ערליכע אידן. דער 

בריסקער רב האט געזאגן: זיי שמד'ן נישט אידן ווייל זיי דארפן א מדינה - נאר זיי דארפן א מדינה כדי צו שמד'ן 

כלל ישראל.

א טייל פון די גזירות:

העברה על הדת בפועל - זיי האבן פאקטיש מיט צוואנג אפגעשוירן די פיאות און נישט ערלויבט זיך צו 	 
פירן אידיש די אלע קינדער ילדי טעהעראן, די תימנ'ע אידן, מאראקאנע אידן, רוסישע אידן. זיי אריינגעלייגט אין די 

קיבוצים אדער לאגערן וואו מען האט נישט צוגעלאזט אן ערליכער איד צוקומען.

גיוס בנות - מיידלעך זאלן גיין אין מיליטער, א זאך וואס קיין איין לאנד פארלאנגט נישט! מען האט דאס 	 
באקעמפט מיט א שווערע מלחמה, אלע גדולי ישראל האבן גע'פסק'נט אז פאר א מיידל צו גיין אין ציוניסטישן 

מיליטער איז "יהרוג ואל יעבור" זי דארף זיך ענדערש לאזן הרג'ענען. ב"ה זיי האבן נישט אויסגעפירט.

חילול שבת - אין ירושלים עיר הקודש איז זייער אסאך אידיש בלוט פארגאסן געווארן אין די מלחמות למען 	 
כבוד שבת.

ניתוחי מתים - פאלמעסן ל"ע די נפטרים, ביטערע מחאות האט מען געפירט דערקעגן.	 
חטוטי שכבי - זיי גראבן אויף אידישע קברים צווישן זיי אויך פון הייליגע תנאים ואמוראים. די גזירה גייט נאך 	 

אן עד היום הזה.

כ"א כסלו תשע"ו
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ב. 

ע  כ י ל ר ע
ווערן  אידן 
ן  ג א ל ש ע ג
ביטערע  מיט 
פארן  קלעפ, 
שרייען שבת!
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נישט  האבן  אידן  טרייע  תורה  מיר  אז  שייך  נאר  איז  וואס 
אומווערדיגע  אירע  און  המינות  מלכות  דעם  מיט  שייכות  קיין 
און  הגלות,  בגזירת  בעיטה  און  באומות  מרידה  איר  מיט  טאטן 
אחב"י  קעגן  הדת  רדיפת  און  אכזריות  נידערטרעכטיגע  אירע 

הקודש. ארץ  דרי 

חילול שמו יתברך לעיני כל הגוים
עיקר  שטארקער  דער  ינתק,  במהרה  לא  המשולש  והחוט 
די  פאר  געהאט  האט  זי"ע  רביה"ק  וואס  יסוד  גרויסער  און 
צו  קומט  גזירות  אלע  די  פון  פראבלעם  דעם  אויסער  אז  אויגן 
ד'  חילול  אומבאשרייבליכען  פונעם  ווייטאג  שרעקליכער  דער 
תורה  די  אויף  טרעטן  מיטן  השמש  לעיני  געמאכט  ווערט  וואס 
שליחות  אין  און  נאמען  אונטערן  פארשוועכן  איר  און  הק' 
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און  נאנט  פון  איד  יעדן  צו  אראפלאזן  זיך  קדישא  מהימנא 
זיינע הייליגע  גרויס, און  ווייט, היימישע און פרעמדע, קליין און 
אסון  דעם  איבער  איד  א  אויפצוקלערן  אוועקגעגעבן  שעה'ן 
כלל  אויפן  געברענגט  האט  הציונית  מדינה  די  וואס  הנורא 
נישט  זאל  וואס  איד  א  נאך  אוועקרייסן  דערביי  און  ישראל, 
האבן קיין חלק אין די שרעקליכע איסורים און הארבע עונשים 
האט  רבי  דער  וואס  החמורות,  עבירות  די  אויף  שטייען  וואס 
אידן  וואס  דעם  צוליב  נאר  גרויס  איז  קטרוג  דער  אז  געהאלטן 

דערין. שותפים  זענען  ומצות  תורה  שומרי 

 ביטול גזירות רעות
רח"ל  קריג  ערקלערט  האבן  ימ"ש  ציונים  די  וויבאלד 
עתה  ועד  הווסדם  מיום  און  הק',  תורה  די  און  השי"ת  אויף 
תורה  די  אויסצורייסן  תכלית  און  ציל  איין  געהאט  זיי  האבן 
אויס'שמד'ן  און  הקדושה,  כח  דעם  דערשטיקן  צו  הקדושה, 
על  העברה  די  מיט  אנגעהויבן  רח"ל,  ישראל  כלל  דעם 

איז  מבהיל  באופן  באומות  מרידה  נאכאנאנדע  און  השבועות 
פינסטערע  גרעסטע  די  מיט  געווארן  נאכגעפאלגט  דאס 
פארבליבענע  לעצט  די  אויף  נוראות  גזירות  און  שמדיות 
האבן  זיי  ארה"ק,  אין  אידענטום  ערליכן  פונעם  רעשטלעך 
שארית  דעם  ח"ו  פארניכטן  און  פייניגן  אויסעסן,  געוואלט 
זייער  אנגעשטעלט  דערפאר  זיי  האבן  בארה"ק  הפליטה 
גזירות  אדורכצופירן  אפאראט  כפירה  און  מאשין  שמד  גאנצן 
חינוך  חוק  מיטן  אנגעהויבן  ישראל,  כלל  אויפן  ומרות  קשות 
אוועקגעריסן  האבן  זיי  ווי  שמד  בתי  אויפצושטעלן  חובה, 
אידישע  מיליאנען  הכפירה  לחיק  רח"ל  השכינה  מחיק 
וכו'  בוכארא,  מאראקא,  ילדי  תימן,  ילדי  די  רח"ל  קינדערלעך 
בריכה,  די  מועדון,  בנות,  גיוס  פון  גזירות  ביטערע  די  וכו', 
ומרות  קשות  גזירות  אנזערע  און  שכבי,  חיטוטי  מתים,  ניתוחי 
לעצטן  דעם  אויסרייסן  געוואלט  זיי  האבן  דערמיט  וואס 
נאמן  רועה  געטרייער  דער  אמונה,  און  הק'  תורה  פון  זיק 
איז  ער  )ווי  געשריגן  און  געבלוטיגט  האט  הגחלת  שומר  און 
אז  קי"ד(   – קי"ג  סי'  משה  ויואל  הק'  בספרו  באריכות  מבאר 
לייגט  הצלה  פון  פונק  און  ברעטל  רעטונג'ס  איינציגסטער  די 
מרעיש  בכח  זענען  וואס  הגולה  יהדות  פונעם  הענט  די  אין 
העולם  אומות  די  ביי  בעטן  און  שרייען  זיך  און  זיין  צו  עולמות 
און  ציונים,  די  זיך  שעמען  דעם  פון  גזירות,  ביטערע  די  קעגן 
איז  וואס  מלחמה  כלי  און  געווער  איינציגסטער  דער  איז  דאס 
פונעם  גזירות  ביטערע  פילע  אפגעהאלטן  און  בייגעשטאנען 

המינות. ממשלת 

דער גרעסטער כבוד שמים
דער  האט  תשי"ח  שנת  הרבנים  התאחדות  אסיפת  די  ביי 
די  פון  ענין  דעם  איבער  געווען  עולמות  מרעיש  שטארק  רבי 
האומות  בין  זיין  צו  מפרסם  חיוב  דעם  און  דעמאנסטראציעס 
דאס  נאר  ישראל,  כלל  דעם  נישט  פארטערטן  ציונים  די  אז 

גרויסע פראטעסטן אין אמעריקא, אפצושאפן די גזירות



די ציונים האבן גענוצט דעם משל: א מענטש איז געגאנגען מיט א דיקן מאנטל. די זון און די ווינט האבן זיך 

גערייצט איינער מיטן אנדערן, ווער וועט מצליח זיין אויסצוטון די מאנטל פון די מענטש. די ווינט האט געבלאזן מיט 

אלע כחות, פרובירט אראפצושלעפן די מאנטל. אבער דער מענטש האט זיך נאכמער צוגעקנעפלט און צוגעהאלטן 

די מאנטל. דאן האט די זון אויפגעשיינט און געווארעמט און געהייצט די וועלט, ביז ווילאנג דער מענטש האט נישט 

אויסגעהאלטן די היץ און האט אליין אויסגעטאן די מאנטל.

די ציונים האבן איינגעזעהן אז זיי וועלן ענדערש מצליח זיין אויסצורייסן אידישקייט דורך ווארעמען און שיינען 

אויף די אידן מיט גוטס, דעריבער האבן זיי אנגעהויבן טיילן געלט, אזוי האבן די וואס נעמען געלט זיי געגעבן כבוד, 

און ווען זיי טוען שלעכטס, טוען זיי די אגודיסטן זיי פארענטפערן, און עס פארדעקן. ליידער ליידער, אזוי האבן די 

ציונים מצליח געווען נאכמער זיך אריינצורוקן צווישן די ערליכע אידן מיט נאך נייע גזירות.

די גזירה פון תכנית הליבה	 

אין יאר תשס"ג איז געקומען קיין מדינת ישראל אן אינספעקטער פון די U.N. און ער האט באזוכט אין די 

סקולס און חדרים, און האט גע'פסק'נט אז אין מדינת ישראל איז דאס לערנען היפש צוריקגעשטאנען. דאס האט 

צוגעברענגט אז די מדינה האט אנגעפאנגען צו פארלאנגען מען זאל לערנען זייער סדר הלימודים אונטערן נאמען 

תכנית הליבה. די פראגראם ענטהאלט פיל מער לימודי חול און לימודים פון כפירה ומינות.

ליידער די אלע מוסדות וואס נעמען געלט מוזן לערנען אט דעם פראגראם. די א.ג. פרומע מוסדות פראבירן צו 

באהאלטן אדער אראפנעמען דא און דארט, זיי שפילן זיך ארום דערמיט, אבער דער פאקט איז אז די אלע מוסדות 

וואס נעמען געלט מוזן כאטש טיילווייז ארייננעמען די תכנית הליבה פון די ציונים אין זייערע לימודים.

דאס איז שוין נאכמער גליטשן אויפן וועג אראפ, ווייל וואספארא פירות וועלן שוין ארויסקומען פון אזא חינוך 

השם ישמרנו.

דאס איז חוץ פון דעם וואס די פרייע אינספעקטערס קומען אריין אין די מוסדות, מ'גיבט זיי אפ כבוד, וואספארא 

סתירה צו אן ערליכן חינוך! די ערליכע מוסדות וואס נעמען נישט קיין געלט זענען אפגעהיטן פון די שווערע גזירה, 

ווי ווייט זענען געווען די אויגן פון רביה"ק זי"ע וואס האט געווארנט אז אויב מען נעמט געלט ווערן זיי צום סוף בעל 

הבית וואויל איז פאר די מוסדות וואס זענען אפגעהיטן דערפון. עס זענען געווען געציילטע מוסדות וואס צוליב די 

גזירה פון תכנית הליבה האבן זיי אויפגעהערט צו נעמען געלט פון די מדינה, זיי זענען בייגעשטאנען דעם נסיון. און 

אזוי ארום האבן זיי אפגעראטעוועט זייער מוסד צו בלייבן ביים ריינעם ערליכן חינוך.
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ים ורו עוָרם  ∆ ּיונים ּ ַ פכּו ָ ום ּפ ז∆ ַ י ּכ≈ ָחׁבּו ול
ּוָר ַ לּמּו  ∆ ֲחזי ַ ל

ן ּכָ ָׁנן י∆ רו ָּנס נו ַכּוָ ּלּו ≈ ָחׁבּו ∆ׁ מָנם ָ ּלּו ≈ ָכ יּו ָ
ם ≈ ּלּמּו ַ ן בכ∆ ָערבּו ין ≈ עו ָכל ּכי חליטּו ∆ ך ַ
מּיָ ּו ַיפסי ם ≈ ּלּמּו ַ ּבענַין ב יָער≈ לטון ּׁ ַ ∆ׁ ע ַ ּובר∆ חּו י

ַח ַ ָל

ּזורמים ַ ַלּכָספים לּו ּ ַר ∆ׁ ַע חּו ָל ם ≈ נים ָׁ ּמָ ּכַ וָכך
סוף סוף ר ָׁפ ∆ ּכי יָנ ּמ ַ י ≈ׁ ָר ּו ָר ז ָ יָנ ּמ ַ מ≈ ם ∆ י ל≈ ֲ

איך קען נישט 
אויסהאלטן צו זעהן 
ווי זיי לערנען תורה.

איך וויל דיר העלפן, דא 
האסטו געלט...

איך האב מורא וועסט זיך 
אריינמישן אין די חינוך

ניין! איך בעט פון דיר 
גארנישט!

אין א חודש ארום וועל 
איך קומען פארהערן דיינע 

תלמידים!
אוי! 

אוודאי וואלט איך עס 
נישט געטוהן, אבער וואס זאל 
איך טוהן אז איך מוז האבן 

די געלט?

יישר כח פאר דיין הילף!

א אידיש נחת!

זאגט רש״י...

איך געב דיר שוין געלט אזא לאנגע צייט, 
איך בעט פון דיר יעצט א קלייניגקייט, נעם 
אריין די ״תכנית הליבה״ אויב נישט איז נישט 

דא קיין געלט.
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 ∆ כניס ַ ל לים ֲ מַנ ַ מ≈ רּׁו ָּ ם ≈ ֈכלי ַּ ַ ל ∆ יַע ּ ַ ל
י ≈ לַלמּו ס נ≈ ּכָ ל ם ∆ ּלָ ∆ׁ חים ּ ַלמַפ ר ≈ׁפ ַ ל ּליּבַ ַ כני ָּ
ל ∆ׁ חּנּוך ַ י ≈ּּבָב רּו ּוַב ב ַ י מ≈ ּבחינו ַלֲערוך ּוָר ַ
ּו ַיפסי ָׁ ָ ֲח ַ ָׁרי ּ ַ  ∆ ל ּב≈ ַ ל מּוָכן ּל ∆ׁ ּומי נו ּבָ ַ
י ≈ למּו ַּ ׁ י≈ נּו ֲער≈ ַ ּול ּום וָע ול ָּ יון ּנּסָ ַ יבים ַּ ַ  ∆ לו
 ∆ ל ּב≈ ַ ל מָנ ַעל ם יַרח≈ ּלּו ≈ ים לּמּו כניסים ּמַ ∆ׁ וָר

ף ס∆ ּכ∆ ַ

ׁ ∆ ּ ַ  ר∆ ∆ ּב ּיום ַ נּו ָ ַחּיים ז∆ ּכָ ב ָּ ּבַמ מָנם ֻ ַ למי ַּ

וָר י ≈ למּו ַּ ָׁנם י∆ מָנם ָ מ רּוַע ָּ ב ָּ ּמַ ַ וי מַלּמ≈
ּכָבר מ רּב≈ ַ ָבל ֲ ּּו ּפַ ול יון ַבּנּסָ ּו ָעמ ∆ׁ ַרּבים

ל רח ָעָם ּׁפָ ַ ַח ַּ נּונים

 כניס ל לים מנ מ רׁו ם כלי ל יע לל

ס׳האט 
מיר געקאסט געלט, 

אבער איך האב מצליח 
געווען!

אוי! וואס טוט זיך 
דא???

אוי! מען פארברענט 
די נשמות פון אונזערע 

קינדער!

דא האב איך 
מצליח געווען!

יעצט וועל איך פרובירן ביי א 
אנדערע תלמוד תורה

איך דארץ נישט דיין געלט, און איך 
דארף נישט דיינע גזירות...

איך וויל דיר געבן געלט 
פאר דיין תלמוד תורה!



די גזירה פון גיוס בני ישיבה	 

ווען די מדינה איז געווארן איז ארויס א געזעץ אז יעדער איינער דארף גיין אין מיליטער. חוץ 400 בני תורה האבן 

באקומען א פטור - דאס מיינט א באפרייאונג צעטל. במשך די יארן איז די צאל געוואקסן מער און מער. די פרומע 

אידן האבן זיך געהאלטן ווייט פון גיין אין מיליטער. די נקיי הדעת - די אמת'ע ערליכע אידן האבן זיך נישט פארלאזט 

אויפן פטור, נאר זיי האבן מיט פארשידענע דריידלעך זיך ארויסגעדרייט פון מיליטער, מען האט זיך געמאכט קראנק, 

משוגע א.ד.ג.

מיט פופצן יאר צוריק האבן די ציונים זיך דערזעהן אז עס זענען דא 70,000 בחורים אין די ישיבות וואס גייען 

נישט אין מיליטער. עס האט זיך אנגעהויבן א העצעריי מצד די פרייע, די ישיבות לעבן פון אונזער געלט און זיי גייען 

נישט זיך שלאגן פארן לאנד. און נאר אונזערע קינדער דארפן גיין דינען אין מיליטער, ס'איז נישט קיין יושר!

דאן האט זיך געעפנט אן אפטיילונג אין מיליטער מיטן נאמען 'נחל חרדי' אן אפטיילונג פאר די פרומע, מיט די 

הסכמה פון איינעם פון זייערע 'גדולים' איז ארויס א כלומרש'טע 'היתר' אז בחורים וואס לערנען נישט - מעגן גיין 

אין מיליטער.

מיר מוזן וויסן אז גיין אין די ציוניסטישע מיליטער איז ווי גיין צו שמד דירעקט. דארט איז א פלאץ וואו מ'איז 

עובר אויף אלע עבירות פון די תורה, און עס איז כמעט אוממעגליך צו בלייבן ערליך אין אזא פלאץ. אפגערעדט פון 

די סכנה בגשמיות צוריקצוקומען לעבעדיגערהייט.

אבער דאס האט נאכנישט באפרידיגט די ציונים, זיי ווילן יעדער זאל גיין! פון די 70,000 בחורים ערלויבן זיי נאר  

1,800 בחורים צו בלייבן אין ישיבות ווייל זיי דארפן וואקסן רבנים. די איבריגע זאלן אלע גיין אין מיליטער!

'אינאיינעם' מיט די ציונים, אז די גזירה צו צווינגען יעדן אריין  יעצט האט די אגודה עמטליך אויסגעארבעט 

אין מיליטער וועט מען אפשטופן אויף 5-6 יאר. אבער די אגודה האט צוגעזאגט אז זיי וועלן זעהן צו ברענגען די 

געפאדערטע צאל בחורים אין מיליטער פון גוטן ווילן אן קיין צוואנג. ליידער ליידער האט זיך די אגודה דערקייקלט 

זיין און העלפן בחורים צו גיין אין  צו אזא נידריגע מצב וואס אידן מיט בארד און פיאות זענען גרייט מפקיר צו 
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מיליטער וואס גרעניצט זיך מיט שמד ח״ו. דער רבי זי״ע האט געזאגט אז ווער עס נעמט געלט פון די מדינה בהכרח 

ינתק ממקור הקדושה. מיט געוואלד וועט מען אפגעריסן ווערן פון מקור הקדושה. דאס ווערט ליידער יעצט מקוים.

די  מיט  אויפגעוואקסן  שוין  איז  וואס  דור,  נייע  די  איז  ליידער 

רעספעקט צו די מדינה און זיי שפירן א שטארקע נאציאנאליטעט, זיי 

זענען ציוניסטיש געשטימט, פיל בחורים ווילן שוין פון זיך אליין גיין 

אין מילטער, עס איז דא א רייץ דערצו. פארגאנגענע יאר זענען 2,200 

ישיבה בחורים אריין אין מיליטער ה"י.

ליידער האבן די רשעים מצליח געווען, ווייל אין פינעף יאר ארום 

וועט מען שוין נישט דארפן צווינגען, מען וועט זיי דאך צורעדן, אין די יארן, צו גיין פון גוטן ווילן, וועט עס שוין ווערן 

כשר וישר.

ווער ווייסט וואס די נאכפאלגן פון די גזירה וועט זיין, וויפיל אידישע נשמות דאס וועט ליידער אפקאסטן. דאס 

איז א שרעקליכע גזירה וואס מיר דארפן פיל מתפלל זיין השי"ת זאל דאס מבטל זיין.

דער רבי שליט"א זאגט מיר דארפן גלייבן "שכל דברי נביאים אמת" היינט זעהט מען בחוש אז צדיקים ווייסן 

בעסער פון אונז און וואס זיי זאגן איז ריכטיג. דאס אלעס האבן די הייליגע צדיקים פאראויסגעזעהן.

מיר דארפן מתפלל זיין אויף די אידישע נשמות, און בעטן היש״ת זאל זיך שוין דערבארעמען אויף זיין ליב פאלק 

און אונז אויסלייזן פון גלות. בב״א.
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ג. 
די שרעקליכע טעראר כוואליע וואס שטורעמט אין ארץ ישראל

זיך  האט  תשע"ו  סוכות  המועד  חול  פון  טעג  די  אין  צרה.  עת  אין  זיך  געפונען  ישראל  ארץ  אין  קינדער  אידישע 

צופלאקערט די אויפשטאנד פון די אראבער, אויף אראביש הייסט עס אן 'אינטיפאדא' וואס שטעלט זיך ליידער נישט 

אפ. כמעט טאג טעגליך ווערן אידישע קינדער געשטאכן מיט מעסערס אין די גאסן פון ירושלים און אין אנדערע שטעט 

פון ארץ ישראל. די בלוטיגע שטעכערייען האבן שוין אפגעקאסט פיל טויטע און פארוואונדעטע, אידישע נפשות.

דער אינטיפאדא אויפשטאנד פון די פאלעסיטינער באפעלקערונג האט זיך אויסגעשפרייט פון אלט שטאט ירושלים, 

מיט  צו שטעכן  פראבירן  זיי  שטיינער,  אראבער  די  ווארפן  איבעראל  ישראל,  ארץ  גאנץ  אויף  און  ברעג,  מערב  אויפן 

מעסערס אומשולדיגע דורכגייער. פיל מאל כאפן זיי ארויס רעוואלווערס פון די ציוניסטישע זעלנער און פאליציאנטן און 

שיסן מיט די גאנס. השם ישמרינו.

לאמיר אביסל אריינקוקן און פארשטיין:

ווער זענען די פאלעסטינע באפעלקערונג?	 

פארוואס טוען זיי, וואס זיי טוען?	 

ווער איז באמת שולדיג אין דעם יעצטיגן שרעקליכן מצב?	 

וויאזוי האבן אונזערע צדיקים דאס פאראויסגעזעהן און געווארנט דערויף?	 

ווער זענען די פאלעסטינע באפעלקערונג?	 

זי איז געווארן מדינת ישראל, געהייסן פאלעסטינע. די באפעלקערונג אין די  ארץ ישראל האט אין די יארן פאר 

דעמאלטס'דיגע פאלעסטינע איז געווען א געמיש פון אידן און פון אראבער. ווען די ציונים האבן מיט געוואלד, מיט 

טעראר, און מיט ווילדע שטיקעס פארטריבן די ענגעלנדער וואס האבן דאן געהערשט אויף פאלעסטינע. האט די יו.ען. 

צוטיילט דאס לאנד פאלעסטינע אין צוויי. 55% פון די לאנד האבן זיי געגעבן פאר די ציונים, און 45% פון די לאנד פאר 

די פאלעסטינער אראבער. טאקע דארט אין יענע שטעט ווי די אראבער זענען געווען קאנצענטרירט. און ירושלים וועט 

בלייבן אינטערנאציאנאל. דאס איז געווען אין יאר תש"ח, 

און  מלחמה  א  אין  ארויס  ציונים  די  זענען  דאן  אייר.  ה' 

האבן פארטריבן די פאלעסטינער און זיי האבן צוגעכאפט 

די  ירושלים.  פון  טייל  א  און  לאנד  די  פון   78% זיך  פאר 

בעירום  אראבער,   700,000 פארטריבן  דאן  האבן  ציונים 

ובחוסר כל. די אראבער שלינגען דאס נאכנישט אראפ ביז 

היינט! די 700,000 אראבער זענען שוין היינט 5 מיליאן. זיי 

וואוינען אין די עזה געגנט היינט און זיי שרייען, מיר דארפן 

צוריק אונזער לאנד פון וואו מען האט אונז פארטריבן!

.1

די ציונים פארשיקן די אראבער פון זייערע וואוינערטער



זעקס  די  ביי  אז  צוגעקומען,  איז  דעם  צו 

טאגיגע מלחמה האבן די ציונים צוגעכאפט נאך 

איז  וואס  ירדן,  פון   - אויפן מערב ברעג,  שטחים 

אויך באזעצט מיט פיל אראבער. דאס נעמט אריין 

מזרח ירושלים, אלט שטאט, כותל, בית לחם, קבר 

רחל, שכם, מערת המכפלה, קבר יוסף הצדיק. די 

אראבער ווילן צוריק אט די שטחים פון די מערב 

ברעג, זיי טענה'ן מען האט עס צוגענומען פון אונז, 

דאס איז אונזערס!

די  זענען  באפעלקערונג  פאלעסטינער  די 

די  סיי  עזה,  אין  פארטריבענע  די  סיי  אראבער, 

וואס וואוינען אין די שטחים, און סיי וואס זענען 

צושפרייט אין דערפער איבער גאנץ ארץ ישראל.
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מצרים
ירדן

אידישע מדינה
אראבישע מדינה
אונטערנאציאנאל

אידישע מדינה
אראבישע מדינה

סיריע

לבנון

ירושלים
תל אביב

באר שבע

חיפה

די מדינה נאך די מלחמה תש״ט - אסאך גרעסער ווי די יו. ען. רעקאמאנדאציע 78%די יו. ען. צעטיילונג פלאן 55% אידישע מדינה 45% אראבישע מדינה

דא זעהט מען די שטחים וואס די ציונים האבן 
פארכאפט אויפן מערב ברעג

מערב ברעג
די באזעצטע ערטער אויף די שטחים 



פארוואס טוען זיי וואס זיי טוען?	 

ווי  אטאקעס,  טעראריסטישע  מיט  ציונים  די  שלאגן  צו  ארגאניזירט  פאלעסטינער  די  זיך  האבן  תש"ל  יאר  פון 

אונטערלייגן באמבעס, שפעטער די זעלבסטמארד אטאקעס, און יעצט ביים דריטן אינטיפאדא מיט ווארפן שטיינער און 

שטעכן מיט מעסערס. דאס אלעס טוען זיי אויסצודריקן זייער כעס אויף די מדינה וואס האט צוגענומען זייער לאנד און 

זיי ווילן עס צוריק!

ווען נאר די ציונים רייצן זיך מיט זיי, אדער טשעפען זיי, פלאקערט אויף די פייער פון שנאה און עס קאסט ליידער 

פיל פיל אידישע קרבנות.

אין די שטחים, וואס די אראבער שרייען עס איז זייערס, וואוינען היינט א האלב מיליאן אידן, וואס האבן זיך דארט 

באזעצט, מען האט געבויעט דארט אידישע שטעט. יעדע נייע סעטלמענט טוט פונדאסניי אויפרעגן די אראבער. צווישן 

די וואס וואוינען אין די שטחים זענען א גרויסע טייל פון זיי פארברענטע ציונים וואס קעמפן און שרייען "הארץ שלנו" 

דאס לאנד איז אונזערס, זיי ווילן דווקא דארט וואוינען צו דעמאנסטרירן אז דאס געהער צו אונז! די דאזיגע חברה רופן 

דיך 'מתנחלים'. )זעה פריערדיגע מאפע(

נישט גענוג וואס די מתנחלים רייצן אויף די אראבער מיטן עצם ארט וואוינען. האלטן די מתנחלים אז מען דארף פון 

דארט אויך פארטרייבן די אראבער. דעריבער טוען זיי כסדר טשעפען און טעראריזירן די אראבער. זיי הרג'ענען פון זיי, זיי 

פארברענען זייערע זיתים ביימער פון וואס די אראבער האבן זייער פרנסה, זיי ווארפן שטיינער א.א.וו.

אין יענע געגנט קומט כסדר פאר א קריג צווישן די מתנחלים און די אראבער. די אראבער בלייבן נישט שטיל, זיי 

ווערן אין כעס און זיי שלאגן אויף צוריק.

ליידער זענען טייל פון די מתנחלים מיט בארד און פיאות, און זיי מיינען אז זיי טוען גאר א מצוה ל"ע, און דאס 

ברענגט אז די אראבער זענען ספעציעל בכעס אויף די פרומע אידן מיט בארד און פיאות, און זיי זוכן דווקא צו אטאקירן 

פרומע אידן ה"י.
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די מתנחלים מיט די בארד און פיאות ביי זייער די מתנחלים פארברענען זיתים ביימער
ארבעט - די מעשה רדיפה אויף כלל ישראל ר״ל

ַריכטן נייעס און בא
ָרן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם וואס זענען לעצטענס געליפטערט געווא

PAGE7 נייעס און בַאריכטן
וואס זענען לעצטענס געליפטערט געווָארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם

PAGE

אדרעסע פון דעם זייטל, און הונדערטער טויזנטער 
מענטשן וואס הערן איבער תורה טרייע אידן און 
מיט  באקענען  צו  זיך  פאראינטערעסירט  זענען 
ענטפער  זייער  באקומען  אידעעלאגיע  תורה  די 
אויף דעם וועבזייטל, וואס גיט א קלארקייט אין די 
גאנצע טעמע און האט שוין געטוישט די מיינונגען 
וועלט'ס  צענדליגער  אין  מאסן  אומצאליגע  פון 
וואו  לענדער  אראבישע  אריינגערעכנט  לענדער, 

טויזנטער באזוכן דעם זייטל.

אנצוהאלטן  וויכטיג  קריטיש  דערפאר  ס'איז 
האט  זייטל  דער  וואס  איינפלוס  געוואלדיגן  דעם 
עס  אפדעיטס  פרישע  כסדר  צולייגן  און  ב"ה, 
נייעסטע  די  מיט  דעיט"   – טו   – "אפ  האלטן  צו 
כלי  דער  איז  דאס  פארשריט.  טעכנעלאגיע 
מלחמה וואס שלאגט זיך מיט די כוחות הטומאה 
אויף א טאג טעגליכן פארנעם און דער שופר וואס 
אן  אויף  והאמונה  התורה  קול  דעם  אויס  רופט 
מיט  מפרסם  איז  מען  אז  פארנעם.  אלוועלטליכן 
די אלטע טעכניק, פארלירט דער מעסעדזש איר 

משמעת אין חשיבות בעיני שרים ורוזני ארץ.

אינוועסטירט  עבר  אינעם  שוין  איז  באמת 
צו פונדאסניי  כוחות  און  ריזיגע געלטער  געווארן 
רענאווירן דעם זייטל אויף א היינטיגע אויסשטעל 
בעם  נדיבים  אידן  פון  הילף  די  מיט  פארנעם.  און 
הערליכע  א  אהערגעשטעלט  ב"ה  דאן  מען  האט 
די  אויף  געווען  קענטיג  טאקע  איז  וואס  ארבעט 
באקומען  האט  זייטל  דער  וואס  "רעיטינג"  הויכע 
בעבר ביי די גוגל פירמע. אבער יעצט שטייענדיג 
פארשטענדליך  איז  שפעטער,  יארן  עטליכע  מיט 
מיט  געשפרינגען  וועלט  פארגעשריטענע  די 
מוז  נטרונא  און  פאראויס,  שטאפלן  פילצאליגע 
נאכקומען דעם סטאנדארט כדי נישט צו פארלירן 

חלילה אונזער אנערקענונג און פאפילאריטעט. 

ווי ערווענט האט נטרונא זיך אריינגעלאזט אין 
א זייער טייערן פראיעקט, מען האט געהייערט א 
די בעסטע מומחים  פירמע מיט  פראפעסיאנאלע 
אין דעם געביט אהערצושטעלו א דבר השלם וואס 
זאל גוט אויסנעמען ביי די מיליאנען באזוכער מכל 
ריזיגע  אין  אריינציען  וועט  ארבעט  די  תבל.  קצוי 
סומעס ביז פופציג טויזנט דאלער, געלט וואס איז 

נאך דערווייל נישטא.

שוין  איז  שטאפל  ערשטער  דער  אלס 

אינוועסטירט געווארן אין א ספעציעלע באקוועמע 
וועלכע  גוים  די  פון  מערהייט  דאס  פאר  ווערסיע 
די טעלעפאנען.  דורך  די אינטערנעט  היינט  קוקן 
פילע  נאך  צוצולייגן  פאראויס  שפאנט  מען  און 
פארלאנגט  וואס  באקוועמליכקייטן  און  אפציעס 
זיך דורך "גוגל" צו באקומען דעם בעסטן 'רעיטינג', 
איבערגעפרישט  ווערט  סטרוקטור  גאנצער  דער 
נוצבארע  אנדערע  און  מפתחות  פאסיגע  מיט 
געוואלדיגע  א  זיין  צו  ערווארטעט  עס  דעטאלן. 
צו  זייטל  דעם  ארויפברענגען  זאל  וואס  ארבעט 
ניווא  ניווא אויף א פראפעסיאנאלן  דעם העכסטן 

ווי קיינמאל בעפאר.

אין  געווארן  אויפגעברענגט  איז  באזונדער 
בעז"ה  קען  וואס  הצעה  א  אפיסעס  נטרונא  די 
אופן  גאנצן  דעם  אין  רעוואלוציע  א  שאפן 
הפרסום דורך  פרעזענטירן רעגלסמעסיגע ווידיא 
רעקארדירונגען ביי יעדע טעמע וואס עפעקטירט 
דייטליכע  אבער  קורצע  מיט  אידן,  טרייע  תורה 
בהשכל  הזמן  מאורעות  די  איבער  מעסעזשעס 

ובדעת.

פון  איינשטעל  יעצטיגע   – ביז  דעם  צו  בנוסף 
ארויסשיקן ארטיקלען און געשריבענע רעאקציעס 
באומות,  התגרות  פון  נושאים  פארשידענע  די  צו 

ט  פ א ה
אהערשטעלן  צו  מען 

ווידוא  קורצע  אזעלכע  כסדר 
ווארטזאגער  נטרונא  וואו  רעקארדירונגען, 
אמוני  שלומי  פון  ווארט  דאס  איבערגעבן  וועלן 
ישראל און באקעמפן די פריווען פון ציוני'סטישע 
אינטערעסן צו מחלל זיין דעם שמים און מסכן זיין 

אידישע קינדער חלילה.

די  אין  באקאנט  עטוואס  איז  וואס  יעדער 
פארשטייט  וועלט  מידיא  סאציאלע  היינטיגע 
א  האבן  קענען  רעקארידונגען  אזעלכע  אז 
אומצאליגע  אויף  השפעה  פענעמאנעלע 
ווייסן דאך אז א בילד רעדט מער  טויזנטער. מיר 
עס  ווען  אזוי  זיכער  און  ווערטער,  טויזנט  פון 
ווידיאוס  לעבעדיגע  פרעזענטירט   כסדר  ווערט 
קען  וואס  הפרק  על  העומדים  ענינים  די  אויף 
דורך  ווערן  געזען  און  ארומגעשיקט  מינוטין  אין 
מעסעזשעס  אזעלכע  אומעטום.  גוים  מיליאנען 
פארשידענע  די  צו  לעזונג  בעסטע  די  זיין  וועלן 
מבאיש  זענען  וואס  ארגאניזאציעס  אידישע  א.ג. 
ריח אידן מיט התגרות באומות'דיגע לאזונגען, עס 
וועט ארויפברענגען דעם געוואלדיגן פרסום דעת 
אן  זיין  זיכער  און  שטאפל  קומענדיגן  צום  תורה 

די מתנחלים מיט די בארד אין פיאות ביי זייער ארבעט... די מעשה רדיפה אויף כלל ישראל רח"ל



האט  אויפשטאנד  אינטיפאדא  יעצטיגע  די 

רעליגיעזע  באנדע  א  ווען  זומער  ענדע  אויפגעפלאקערט 

בריונים האבן אוטערגעצינדן א הויז פון א פאלעסטינע משפחה 

פאלעסטינער  א  פארברענט  האבן  און  ברעג  מערב  אויפן 

זיינע ביידע עלטערן. די ציוניסטישע בריונים האבן  קינד און 

ארויפגעלייגט זייער זיגל אויפן הויז מיט שרייבן "נקמה" און 

״משיח״ כאילו זיי זענען די ארמיי פון משיח. אין די צייט וואס 

זיי ברענגען די חבלי משיח.

רעליגיעזע  די  האבן  געווען  גענוג  נישט  איז  דאס  אויב 

בריונים וואס רופן זיך "נאמני הר הבית" אין שפיץ פון א שר אין די מממשלה פון מזרחי פארטיי האבן זיי באנייט זייער 

קאמף איינצונעמען די הר הבית און דעם על אקצא-מעטשעט וואס די אראבער האבן געבויעט און איז פארהייליגט ביי זיי 

אויפן מקום המקדש. זיי פאדערן אז מען זאל ארויפלאזן אידן דארט מתפלל זיין. כאטש דאס טרעטן איפן מקום המקדש 

יעצט אין גלות, ווען מיר זענען אלע טמאי מתים, איז עס אן אסור פון כרת.

די דאזיגע אידן זענען זיך מוסר נפש עובר צו זיין אויף אן אסור כרת, צו ווייזן אז די מקום המקדש געהער צו אונז!

זיי דערצערענען מיט דעם דעם  וואס  ימים טובים ארויפצוגיין, אויסער דעם  זיך פארלייגט גאנץ  די באנדע האט 

אויבערשטן אויף א געוואלדיגן פארנעם ווייל דער אויבערשטער האט דאך געשוואוירן "שלא ימרדו באומות, נישט צו 

דערצערענען די פעלקער" מען זאל נישט ארויפגיין אויפן הר הבית. רייצן זיי מיט דעם אויף די אראבישע באפעלקערונג, 

ווייל די אראבער קוקן עס אן ווי די אידן ווילן אייננעמען די הר הבית און מקום המקדש, וואס דאס איז זייער פארהייליגט 

ביי די מוסלמענער.

די עלאקצא מעטשעט  איינצונעמען  ווילן  זייער  ציונים מיט  די  אז  דער פאלעסטינער פרעזידענט האט ערקלערט 

האבן דערקלערט א 'רעליגיעזע קריג' נישט נאר קעגן די פאלעסטינער נאר קעגן די אראבער פון די גאנצע וועלט! און די 

ציוניססטישע רעגירונג איז פאראנטווארטליך אויף די נאכפאלגן וואס וועלן קומען השם ישמרנו.
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די הויז וואס די מתנחלים האבן פארברענט

ווער ברענגט אלע שלעכטס? די בילדער פון חרדיש׳ע אויסזעהן וואס גייען ארויף אויפן הר הבית און זיי ערוועקן די צארן פון די אראבער

2

די  צו 
אויפשטייג  לעצטיגע 
עקסטרעמיסטן  ראדיקאלע  פון 
נאכאנאנדיגע  מיט  טומל  א  געשאפן  האבן  וואס 
דעקלעראציעס און שריט צו באזוכן און באהערשן 
דעם הר הבית וואס האט געברענגט א חמה שפוכה 

ביי די אראבישע באפעלקרונג. 

זיך  האט  הבית  להר  עלי'  איבער  הסתה  די 
צעפלאמט,  זייער  חדשים  פארגאנגענע  די  במשך 
איבערהויפט איז עס געווען דער מזרחי'סטישער 
חבר הכנסת ארי אריאל פון די הבית היהודי פארטיי 
ארויפשפאצירט  דעמאנסטראטיוו  האט  וואס 
אויפ'ן הר הבית באיסור כרת און נאך מער געהויבן 
זענען  וועלכע  אראבער,  די  פון  שטאפלן  צארן  די 
אין  פגיעה  א  איבער  טויט  צום  קעמפן  צו  גרייט 

זייער סטאטוס אויפ'ן הר הבית.

ס'איז  הבעירה,  את  המבעיר  ישלם  שלם 
זענען  רוצחים  די  אז  מציאות  טרויעריגער  דער 
מעשי  די  אט  דורך  געווארן  אויפגעהעצט 
א.ג.  דורך  געווארן  דורכגעפירט  איז  וואס  רדיפה 
זינט  רעליגיעזע היץ קעפ. אין די לעצטע תקופה 
הבית  להר  עליות  די  פארמערט  זיך  האט  עס 
מען  האט  פארנעם  פרעכן  אפיציעלן  אן  אויף 
מוסלעמענער  די  פון  דראאונגען  געהערט  כסדר 

באפעלקערונג אז זיי וועלן דאס נישט פארשווייגן, 
מיט'ן  געסטראשעט  האבן  פירער  אראבישע 
ארגסטן אבער די ראשי הממשלה אינאיינעם מיט 
האבן  גרופעס  עקסטרעמיסטישע  רעליגיעזע  די 
אומ'אחריות'דיגע  די  מיט  פארגעזעצט  ווייטער 
שריט און מסכן געווען דעם ישוב אין ארץ ישראל 
וואס לעבט יעצט מיט טעג פון רציחות און פחדים 

נוראים ה' ירחם.

די  אז  באווייזן  סך  קיין  נישט  דארף  מען 
געברענגט  האבן  הבית  הר  ביים  פראוואקאציעס 
צוריק  וואכן  אייניגע  מיט  שוין  פרעניות.  דעם 
סעקרעטערי  דער  אז  געווארן  באריכטעט  איז 
ביידע  גערופן  האט  קערי  דשאן  סטעיט  אוו 
זיך  מזרח  מיטל  אין  קאנפליקט  פונעם  זייטן 
הבית  הר  אינעם  מהומות  די  פון  אפצוטרייסלען 
אויסגאנג.  בלוטיגן  דעם  פאראורזאכט  האט  וואס 
דער אינטעפאדע ווערט אפיציעל אנגערופן דורך 
די טעראריסטישע גרופעס ווי א קאמף פאר אל- 
מקום  אויפ'ן  מעטשעט  אראבישער  דער  אקצא, 
שיקן  גערופעס  אנדערע  און  כאמאס  המקדש. 
די  העצן  צו  מעסעזשעס  ארויס  רעגלסמעסיג 
ישראל דארפן  אין ארץ  די אראבער  געמיטער אז 

קעמפן פאר'ן הר הבית.

אנדערע  און  מידיא  סאציאלע  די  אויף 

קאמיוניקאציע פלאטפארמעס ווערן פארשפרייטן 
צו  רופן  וואס  ווידיאו  און  קאריקאטורן  גרויליגע 
אונטערגרונד  אין  ווען  רח"ל,  אידן  אומברענגען 
הר  אויפ'ן  מעטשעט  –אקצא  אל  דעם  מען  זעט 
הקצף.  יצא  מה  על  אנזאג  קלארע  א  אלס  הבית 
צום באדויערן זאל אנגעמערקט ווערן אז ליידער 
געמאלן  קאריקאטורן  די  פון  מערסטנס  זענען 
בערד.  און  פאות  היטן,  מיט  אידן  חרדי'שע  אויף 
חרדישען  זייער  מיט  ראדיקאלן  רעליגיעזע  די 
פעולות  מסוכנ'דיגע  זייער  מיט  האבן  אויסזעהן 
פארוואנדלט  איז  איד  פרומער  דער  געווען  גורם 
און  רוצחים,  די  פאר  לחיץ  מטרה  א  אין  געווארן 
שרעקליכע  א  אז  לב  לדאבון  טאקע  זעט  מען  ווי 
פראצענט פון די קרבנות זענען נעבעך אידן שומרי 
זדים  בידי  אומשולדיג  פאלן  וואס  ומצות,  תורה 
באשמתם פון די וואס האבן אנגעצינדן דעם פייער 
די  פאר  שמאטע  רויטן  מיט'ן  ווייטער  פאכן  און 

צעווילדעוועטע חיות.

דער בייזוויליגער מזימה 
צו אנצינדן א פייער פון 

"מלחמת דת":
ביבי נתני' דער איינציגער מענטש וואס וואלט 

בשל מי הרעה הזאת - די בילדער פון חרדישע אויסזען ן וואס זענען עולי להר הבית זענען מעורר די חימה שפיכה פון די אראבער



ווער איז באמת שולדיג אין דעם שרעקליכן מצב?	 

שולדיג אין דעם אלעם, זענען די ציונים, דער ראש ממשלה נתני' וואס מיט זיין שטענדיג התגרות באומות, 

און מיט זיין שטיצע פאר די נאמני הר הבית איז ער גורם אלע שפיכות דמים און די אלע געוואלדאטן.

ליידער ליידער טראגן אחריות אויף די שפיכת דמים אויך די פרומע שותפים פון דעם ראש ממשלה די חרדיש'ע 

פארטייען פון אגודת ישראל, דגל התורה, ש"ס ווייל אין דעם טאג וואס דער רשע האט אויסגערופן אז ער ברעכט די 

שלום אפמאך און ער וועט נישט צוריקגעבן די שטחים וואס דאס האט אויפגעברויזט די גאנצע וועלט. אין דעם זעלבן 

טאג האבן די פרומע חברי כנסת זיך אנגעשלאסן אין זיין רעגירונג און זיי זענען מיט דעם מחזק די התגרות באמות קעגן 

די פאלעסטינער. זיי האבן ליידער א שותפות אין דעם שפיכת דמים.

וויאזוי האבן אונזערע צדיקים דאס פאראויסגעזעהן און געווארנט דערויף?	 

די אמת'דיגע גדולי ישראל די צדיקי אמת, האבן פון די ערשטע מינוט געווארנט כלל ישראל, אז עס איז די גרעסטע 

סכנה פארן אידישן פאלק אויב עס וועט געגרינדעט ווערן א אידישע מדינה פאר ביאת המשיח. די סכנה איז נישט בלויז 

ברוחניות צוליב דעם וואס די ציונים זענען כופרים בעיקר און עוקרי הדת, עס איז אויך א סכנה הגשמיות פאר אידישע 

לעבנס, וויבאלד השי"ת האט אונז געווארנט מיר זאלן מקבל זיין דעם עול הגלות, נישט דוחק זיין דעם קץ, נישט עולה זיין 

בחומה און מורד זיין באומות פאר ביאת המשיח, מיט א ווארענונג, ואם לאו, אויב מען וועט נישט מקיים זיין די שבועות 

הריני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה, איז דאס ממילא די גרעסטע סכנה פארן אידישן פאלק. אויב מען וועט 

גרינדן א אידישע מדינה אין א"י וואו מען איז ארומגערינגלט מיט הונדערטער מיליאנען מוסולמענער. דאס וועט זיכער 

פאראורזאכן נאכאנאנדע מלחמות מיט די אראבער, וואס וועט ח"ו ברענגען אז אידיש בלוט זאל זיך גיסן ווי וואסער רח"ל.

 דער בעלזער רב הגה"ק רבי ישכר בער האט בשעתו געשטורעמט אין א דרשה ברבים )פ' בה"ב שנת תרפ"ב(, 

אז די ציונים וועלכע רעדן זיך איין אז זיי האבן באקומען א מאנדאט פון די פעלקער אז זיי זענען די תושבים פון א"י, זיי 

ווילן נישט וואוינען אין א"י ווי גרים, נאר ווי תושבים, די בעלי בתים פון לאנד, דער סוף וועט זיין אז זיי וועלן האבן א 

שווארצן סוף. דאס לאנד וועט זיי אויסשפייען.

 דער בעלזער רב האט אמאל געזאגט אז הערצל ימ"ש האט מיט זיין מדינה פלאן געטראפן א תלי' שטריק, מיט 

וואס ער וויל אויפהענגען דאס אידישע פאלק אויף א תלי' רח"ל.

 עס שרייבט הגה"ק רבי יודא גרינוואלד זצ"ל אבד"ק סאטמאר, בשו"ת זכרון יודא )ח"א סי' קסב(, אין א קול 

קורא בשנת תרס"ב, אז דאס ציוניזם וועט ברענגען פאר אידן א סכנת הגוף והנפש, א סכנת הגופים ח"ו, נישט בלויז די 

סכנה פון איין גוף, נאר א סכנה פארן רבים ח"ו.

 אזוי האט אויך געשריבן דער ליובאוויטשער רבי הגה"ק מהרש"ב אז אויב וועט ח"ו געלונגען פאר די ציונים 

איינצונעמען דאס לאנד, וועלן זיי מטמא ומשקץ זיין דאס לאנד מיט זייערע שיקוצים און שלעכטע מעשים און וועלן מיט 

דעם ח"ו מער אויסציען דעם לאנגן גלות.

 עס ווערט געברענגט אין ספר דברי חנה השלם, אז הגה"ק ר' חנה מקאלאשיץ זי"ע הי"ד האט געזאגט, ווען 

ער האט גערעדט איבערן פלאן פון די ציונים צו גרינדן א מדינה פאר ביאת משיח איז ער צוגעגאנגען צו די מזוזה און 
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ארויפגעלייגט די הענט, און געזאגט, אז אויב עס וועט זיי געלונגען צו גרינדן א מדינה אין א"י פאר ביאת המשיח, וועלן 

זיי אבער דארט קיינמאל קיין מנוחה נישט האבן!

 ענליכע רייד האט איבערגעגעבן דער קרעניצער רב זצ"ל וואס ער האט געהערט מפ"ק הגה"ק בעל צבי לצדיק 

מבלאזשוב זצ"ל וואס האט אמאל געזאגט ביי ס"ג תורה. די ציונים פלאנירן צו גרינדן א מדינה, אבער זיי וועלן דארט 

קיינמאל נישט האבן קיין מנוחה רח"ל. )ע"פ עדות הרה"צ מהר"ש מטשענסקאוויץ זצ"ל(

 אין ספר מזקנים אתבונן ווערט געברענגט, אז הגה"ק רבי משה קליערס זצ"ל האט געזאגט, די ציונים פלאנען 

צו ברענגען א גאולה פארן אידישן פאלק, האט ער געזאגט מיט ווייטאג, קיין גאולה וועלן זיי נישט ברענגען, איך האב 

מורא אז צרות פון "חבלי משיח" וועלן זיי יא ברענגען רח"ל.

 אין ספר עובדות והנהגות לבית בריסק ווערט געברענגט אז ווען דער בריסקער רב הגרי"ד סאלאווייטשיק זצ"ל 

האט געהערט אז מען האט פארהאנדלט ביי די כנסי' הגדולה פון אגודת ישראל בשנת תרצ"ז, איבער א מדינה ע"פ תורה 

פאר ביאת המשיח, האט דער בריסקער רב געשטורעמט, ווי איז מעגליך מסכים צו זיין צו גרינדן א מדינה פאר ביאת 

המשיח, וואס וועט זיכער ברענגען צו נאכאנאנדע מלחמות און שפיכות דמים של ישראל, וויבאלד די אראבער זענען 

נישט מסכים? עס וועט זיכער ברענגען בלוט פארגיסונגען! ווער קען נעמען אויף זיך אן אחריות דן צו זיין דיני נפשות, 

צו באשטעטיגן די גרינדונג פון א מדינה פאר ביאת המשיח?

 די זעלבע ווערטער האט דעמאלט אויך געזאגט דער קאמעניצער ראש ישיבה הגאון רבי ברוך בער לייבאוויץ 

זצ"ל, אז אויב וועט געגרינדעט ווערן א אידישע מדינה פאר ביאת המשיח, וועט אין א"י זיין נאכאנאנדע מלחמות, רח"ל. 

)מס' עובדות והנהגות לבית בריסק(.

רביה"ק זי"ע. נאך פאר די קריג האט פארמערט פיל מיט דרשות צו ווארענען כלל ישראל איבער די צרות וואס וועט 

ח"ו זיין אויב מ'וועט גרינדן א מדינה פאר ביאת המשיח, צוליב די צרות וואס שטייט אויף דחיקת הקץ. דער רבי האט זיך 

געבעטן ביי כלל ישראל מען זאל נישט נאכגעצויגן ווערן נאכן רעיון הציוני.

דאס זעען מיר ליידער היינט, אז אנשטאט די פארזיכערטע היימשטאט פארן אידישע פאלק, וואס די ציונים ימ"ש 

האבן פארזיכערט פאר אידן, איז היינט א"י אונטער זייער מדינה דאס אומפארזיכערסטע ארט פארן אידישע פאלק. 

עס איז דער ערגסטער מקום סכנה בגוף ובנפש פאר אידן. אלע פאראויסזאגונגען פון אונזערע הייליגע צדיקים זענען 

פארווירקליכט געווארן.

עס איז שוין די העכסטע צייט, אז אלע אידישע קינדער פון אלע שיכטן און קרייזן, זאלן שוין איבערלאזן די עבודה 

זרה פון די מדינה, און אלע חרדיש'ע פארטייען זאלן שוין אפרייסן זייער שותפות מיט די ציוניסטישע מלוכה, ווייל אין 

דעם ביטול המדינה איז אפהענגיק ביאת המשיח, ווי חז"ל זאגן, אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל, משיח 

קען נישט קומען ווילאנג עס הערשט א פרעמדע הערשאפט ביי אידן. און מיר זענען מתפלל אז די ביטול המדינה זאל 

זיין מיט רחמים דורך השי"ת, אן שאדן פאר אידישע לעבנס, דאן וועלן מיר זוכה זיין צו ביאת המשיח והתגלות מלכות 

שמים, בב"א.



ד. 
ציונות אין אמעריקע

מדינת ישראל ציהט די אויגן פון די גאנצע וועלט. אידן פון איבער די וועלט, ספעציעל פרייע אידן, קערן אן מיט די 

מדינה, זיי שטיצן איר, און האלטן פון איר, און באגלייטן איר פאליטיק. אין אמעריקע עקזיסטירן מערערע ציוניסטישע 

ארגאניזאציעס וואס זיי ארבעטן פאר די מדינה אינטערעסן. די גרעסטע אזא ארגאנאזאציע איז IPAC וואס שטייט פאר 

.websites אזוי אויך זענען דא ציוניסטישע צייטונגען און .Israeli Public Affairs

די אלע לייגן דרוק אויף די אמעריקאנע פאליטישנס די סענאטארן און קאנגרעסלייט אז זיי זאלן voten אין קאנגרעס 

פאר די ציוניסטישע אינטערעסן. די אמעריקאנע פאלק שפירט אז די ציונים, קומען אריין אן די אמעריקאנע רעגירונג 

איינצוטיילן וואס איז גוט פאר זיי, און נישט וואס איז גוט פאר אמעריקע!

יעצט לעצטנס האט דער פרעזידענט אויסגעארבעט א געזעץ די איראן-דיל און די ציונים האבן פארארבעט מעשים 

דאס זאל נישט צושטאנד קומען און די דיל זאל נישט דורכגיין. אויב א אידישער סענאנטאר האט געוואלט שטימען 

לטובת דעם פרעזידענט, האט מען אים באשמוצט און פארשעמט אויף א שרעקליכן אופן. די התגרות באמות,  פון די 

ציונים איז נישט נאר אז זיי רייצן זיך מיט די אראבער נאר זיי רעגן אויף די אמעריקאנער, און דעם פרעזידענט!

געריכט  די העכסטע  אין  גערופן דעם אמעריקאנע פרעזידענט  חוצפה,  גרויס  מיט  ציונים,  די  צוריק האבן  יאר  א 

)Supreme Court(, איבער די באוואוסטע זיבאטאווסקי קעיס, נאך א וועג פון זיך רייצן מיט די גוים.

מוסד נטרונא
מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך! זה לעומת זה, קעגן די ציוניסט׳ישע קליפה שטייט ב״ה דער 

די  צוזאמענהאנג  אין  אידן  טרייע  תורה  פון  מיינונג  אמת׳ע  דעם  פארשפרייטן  צו  ציל  איינציגן  מיטן  ״נטרונא״  מוסד 

ציוניסט׳ישע כפירה. 

מוסד נטרונא זענען תלמידים פון רביה"ק זי"ע וואס פארשפרייטן די ריינע שיטה און קלערן אויף די אמעריקאנער 

האט  ציונית  אז  און  צייט,  די  פאר  גאולה  די  נעמען  פון  הארבקייט  די  ציוניזם,  פון  הארבקייט  די  איבער  אידן  מאסן 

פארטוישט די מהות פון א איד. א איד איז ווער עס היט תורה ומצוות, און נישט ווער עס האלט פון מדינת ישראל.

די אויפטוען פון נטרונא:

זיי קלערן אויף אויף פיל אופנים די ריינע ערליכע שיטה.	 

זיי דעקן אויף די שאדן וואס ציונות האט שוין געברענגט פאר כלל ישראל, אריינגערעכנט די צווייטע וועלט מלחמה.	 

ווען די ציונים טוען אויפרייצן די פעלקער, טוט נטרונא פאבליצירן אין די צייטונגען און אויף די ראדיא, אז אלע גוים 	 

זאלן וויסן אז די מדינה רעדט נישט בשם אלע אידן, ניין די ערליכע אידן האלטן נישט אזוי און זיי זענען נכנע אין 

גלות אונטער די אמעריקאנע רעגירונג. א.ד.ג.

'מדינת 	  די מדינה איז  צו באאיינפלוסן אלע פאליטישנס און דעם אמעריקאנעם פאלק אז  זיי  אזוי אויך פראבירן 

הציונות' און נישט 'מדינת ישראל'.

יעצט האט די עדה ההחרדית גערופן נטרונא זיי ארויסצוהעלפן אין דעם שווערן מצב אין ארץ ישראל און נטרונא 	 

האט אריינגעלייגט אנאנסן אין די אראבישע צייטונגען אין די מזרח ירושלים געגנט קלאר צושטעלן די דעת תורה 
.1

1

בס"ד

פרשת נח תשע"ו

1

שרעקליכע טעראר 
כוואליע וואס 

בוזשעוועט אין ארה"ק 
פאָדערט באַלדיגע שריט 

פון הצלת ישראל
די אידישע וועלט איז באזארגט 

און פארטרויערט מיט די לעצטיגע 

מאורעות הדמים וועלכע שפילן זיך 

ישראל,  ארץ  פון  גאסן  די  אויף  אפ 

אימה.  ומחדרים  חרב  תשכל  מחוץ 

אן  קומען  בשורות  ווייטאגליכע 

ביטערע  איבער  והערב  השכם 

אטאקעס און שטעכערייען וועלכע 

האבן שוין ליידער אפגעקאסט זיבן 

צו  נאנט  און  קרבנות  אומשולדיגע 

הונדערט פארוואונדעטע ה"י.

צושטאנד  יעצטיגער  דער 

שוין  ווערט  הק'  ארצינו  אין 

א  אלס  באטראכט  אפיציעל 

וואס  אינטאפאדע,  דריטער 

צערייצטע  די  מאביליזירט  האט 

צו  באפעלקערונג  אראבישע 

אויף  רציחות  און  טעראר  אנזייען 

אלע ערליי אופנים, עס איז א חיוב 

זיין  צו  מתפלל  איד  יעדען  אויף 

ארץ  יושבי  ישראל  בני  אחינו  אויף 

הקודש, ויקראו אל אלוקים בחזקה 

זאלן  הרעה, אז  מדרכו  איש  וישבו 

וה'  וצוקה.  צרה  מכל  ווערן  ניצול 

יאמר לצרותינו די. 

אלעמען  פון  ארגסטע  דאס 

אז  פאקטאר  טרויעריגער  דער  איז 

ומצות  תורה  שומרי  אידן  פרומע 

זענען ליידער פארוואנדלט געווארן 

פאר  ברעט  ציל  דירעקטן  א  אין 

זענען  בעוה"ר  טעראריסטן,  די 

דורכגעפירט  רציחות  פון  מערערע 

הי"ד,  אידן  חרדי'שע  אויף  געווארן 

קלימאקס  צום  געקומען  איז  וואס 

אטאקע  טעראר  גרויזאמע  די  ביי 

עקיבא  ישעי'  רבי  הקדוש  אויף 

פון  הארץ  אין  הי"ד  קרישעווסקי 

זָהָב  יּועַם  אֵיכָה  עיה"ק.  ירושלים 

אַבְנֵי  ְּתַּפֵכְנָה  ּתִשׁ הַּטוֹב  הַּכֶתֶם  ְנֶא  יִשׁ

צִּיוֹן  ּבְנֵי  חּוצוֹת,  ּכָל  ּבְרֹאשׁ  קֹדֶשׁ 

ְבּו  הַיְקָרִים הַמְסֻּלָאִים ּבַּפָז אֵיכָה נֶחְשׁ

לְנִבְלֵי חֶרֶׂש. 

על הר ציון 
ששמם שועלים 

הלכו בו:
פארגאנגענע  די  ביי  ווי  גענוי   

איז  וואס  אינטעפאדע 

צוליב  געווארן  פאראורזאכט 

להר  עלי'  אומפאראנטווארטליכע 

איזראעלי  אפיציעלע  פון  הבית 

ליידער  האט  און  פאליטיקאנטן 

אידישע  צענדליגער  אפגעקאסט 

דער  ווערט  זעלבע  דאס  קרבנות, 

צוגעשריבן  באד  בלוט  יעצטיגער 



ווייל די תורה ערלויבט דאס נישט אזוי  ווילן זיך נישט רייצן מיט די אראבער,  פון ערליכע אידן. אז ערליכע אידן 

ארום האפט מען אז די אראבער וועלן זעהן אז נישט אלע פרומע אידן ווילן זיי פארטיליגן, אפשר וועט עס עטוואס 

פארמינערן די געוואלדאטן קעגן פרומע אידן.

שטיין ווייט פון ציוניסטישע השקפות	 
אין אמעריקע וואוינען היינט בערך א האלב מיליאן חרדיש'ע אידן. חסידישע, ליטווישע, ישיבה'שע. האלב פון די 

חרדי'שע אידן האלטן פון די מדינה, זיי זענען פארבינדן מיט די רבנים, רבי'ס, גדולים פון ארץ ישראל וואס אנגעהערן צו 

די פארטייען פון ש"ס - דגל התורה אדער אגודת ישראל. די צייטונגען יתד נאמן און המודיע פיגורירן די סארט אידן וואס 

ציונות איז ביי זיי נישט קיין אסור, און זיי גייען מיט מיטן שפאן פון די רעליגיעזע פארטייען אין א"י און מיטן שפאן פון 

די מדינה. די אנגלא-אידישע מאגאזינען ווי 'עמי', 'בינה' און 'משפחה' געהערן אויך צו דעם סארט לאגער. דער רבי האט 

אונז געלערנט צו שטיין ווייט פון די אלע לייען מאטריאל וואס די מחברים האבן נישט די ריינע ערליכע השקפות. ווייל 

די כח פון ליינען איז זייער שטארק, און עס דרינגט אריין אין הארץ, אומבאוואוסטזיניג, פרעמדע השקפות.

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו אז מיר געהערן צו די אנדערע האלב פון די חרדיש'ע אידן וואס האבן זיך 

געווארעמט אונטער די פליגלען פון רביה"ק זי"ע. וואס נאר א דאנק זיין ווייטגרייכנדע השפעה איז דא היינט אזא ריזיגע 

ציבור אידן בליעה"ר וואס בוקן זיך נישט צו די עבודה זרה פון ציונות. מיר ווייסן דעם ריכטיגן דעת תורה.

דער רבי זי"ע האט געזאגט ווען ער האט געגרינדעט בית רחל, אז כאטש עס איז דא נאך ערליכע מיידל שולעס, וויל 

ער דווקא א באזונדערע סקול, ווייל אין די אנדערע סקולס זענען די מיידלעך אנגעליינט און געפיטערט מיט ציונית און 

דער רבי האט דאס נישט געוואלט.

דער רבי האט אונז געלערנט 'התבדלות' מיר מוזן זיך אפטיילן פון די וואס זענען פארכאפט מיט ציונות, נישט האבן 

קיין שייכות מיט זיי צופיל, אודאי נישט ליינען זייערע צייטונגען און ביכער, ווייל אומבאמערקט כאפט זיך אריין די דאזיגע 

השקפות אין ווער עס ליינט עס.

מיר דארפן היטן אויף די חומה וואס רביה"ק האט מיט מסירות נפש אראפגעלייגט און נישט לאזן קיין שום פרעמדע 

השפעות אריינדרינגען.
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