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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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בס"ד

דער  איז  ווידערמאל 

התגרות  פון  שפיל  געפארפולער 

אין  געווארן  געלאזט  באומות 

מדינת  פון  פירער  די  דורך  גאנג 

אין  ארויס  זענען  וועלכע  ישראל 

א העצערישע קאמפיין קעגן דעם 

אוו  סעקעטערי  אמעריקאנעם 

א  ערייכן  צו  זוכט  וואס  סטעיט 

מזרח  מיטל  אינעם  אפמאך  שלום 

קריזיס.

אנגהויבן  זיך  האט  אלעס 

געזאגט  האט  קערי  דשאן  ווען 

ביי  פרייטאג  פארגאנגענעם 

איז  וואס  זיצונג  זיכערהייט  די 

מינכען,  אין  געווארן  אפגעהאלטן 

אז "מען קען זען אז איזרעאל דארף 

שטייגענדע  א  מיט  באפאסן  זיך 

לעגיטימאציע,   – דע  פון  קאמפיין 

איר  ווילן  לענדער  מער  און  מער 

מענטשן  און  אנערקענען  נישט 

דערוועגן,  סענסעטיוו  זייער  זענען 

און  ביאקאט  א  איבער  רעדט  מען 

פאר  וועט  זאכן,  סארט  אזעלכע 

מיט  בעסער  זיין  באמת  אלע  אונז 

אט די זאכן ?"

געוואלט  דערמיט  האט  קערי 

ישראל  מדינת  די  טון  שאקל  א 

אז  כאפן  זיך  זאלן  פאליטיקאנטן 

קען  אויפפירונג  יעצטיגע  זייער 

זיי  און  פרייז  טייערן  א  קאסטן  זיי 

איזאלירן פון די וועלט ארענע. 

די  לערנען  אנשטאט  אבער 

לעקציע האט ביבי נתני' עפענטליך 

זיך ארויסגעשטעלט שארף קעגן די 

פון  סטראשונגען  אזוי-גערופענע 

סעקרעטערי  אמעריקאנעם  דעם 

די  איבער  קערי  דשאן  סטעיט  אוו 

שטייט  וואס  באיקאטן  פון  געפאר 

פאל  אין  איזראעל  אויף  אויס 

וועלן  פארהאנדלונגען  שלום  די 

געשטרויכלט ווערן .

סטעיטמענט  זיין  אין  האט  ביבי 

רעאגירט צו קערי "די פריוון צו לייגן 

א ביאקאט אויף איזראעל איז נישט 

מאראליש און נישט גערעכט, אזוי 

זייער  דערגרייכן  נישט  זיי  וועלן 

מיר  וועט  דריק  שום  קיין  ציל.  

נישט ברענגן צו מוותר זיין אויף די 

וויכטיגע אינטערעסן פון איזראעל 

און איר זיכערהייט."

שטייניץ  יובל  מיניסטער  דער 

רעאגירט  שארפער  נאך  האט 

אמעריקאנעם  דעם  אויף 

זאגנדיג  סטעיט,  אוו  סעקרעטערי 

איבער  קערי  פון  ווערטער  "די  אז 

איזראעל  קעגן  ביאקאט  א 

צום  נישט  און  געטשעפט  זענען 

אויסהאלטן, מען קען נישט צווינגן 

אויף אונז צו פירן פארהאנדלונגען 

מיט א רעוואלווער צום גענאק.

דער שר הכלכלה מיטן קליינעם 

קאפל נפתלי בנט פון די בית היהודי 

געאיילט  זיך  אויך  האט  פארטיי 

מיר  זאגנדיג  קערי  אטאקירן  צו 

פריינט  אונזערע  פון  ערווארטן 

אויף  שטיין  צו  וועלט  די  איבער 

פון  פריוון  די  קעגן  זייט  אונזער 

קעגן  ביאקאטן  אנטיסעמיטישע 

זייער  זיין  נישט  און  איזראעל, 

די  אין  געוויסט  האבן  מיר  שופר. 

פארגאנגענהייט און מיר וועלן אויך 

פארבלייבן  צו  וויאזוי  וויסן  היינט 

פעסט. "

שעה  עטליכע  זונטאג,  דעם 

דשאן  אויף  אטאקע  ביבי'ס  נאך 

ווארטזאגער  א  האט  קערי 

סטעיט  אמעריקאנער  די  פון 

שארף  רעאגירט  דעפארטמענט 

זאגנדיג אז די פאראייניגטע שטאטן 

רייצערישע רעטאריק פון ציוניסטישע פירער 
קעגן אמעריקאנעם סעקעטערי אוו סטעיט 

ווערט פארדאמט דורך סטעיט דעפארטמענט
אמעריקאנער אידענטום דערציטערט  פון די התגרות באומות

מיטוואך האזינו - ערב ראש השנה תשע"ד

]פָארזעצונג אויף זייט 3[
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אויף  דא  וואך  פארגאנגענע  באריכטעט  ווי 

אבער  קיריאזער  פרישער  א  איז  נטרונא  קול 

געווארן  אגאנזשירט  קאמפיין  געפארפולער 

באוועגן  צו  אלוועלטליך  קרייזן  מזרחי  די  דורך 

היימישע אידן עולה צו זיין קיין מדינת ישראל און 

זיך איינגלידערן אין די מדינה אינאיינעם מיט די 

פאמיליעס.

פאר דעם צוועק האט די מזרחי געלאזט לויפן 

א ווידיא וואס רעדט אויף אידיש און צילט צו די 

חסידישע קרייזן וואס וואוינען מערסטנס אין ניו 

יארק. די ווידיא טוט אויסלויבן אויף די אידישע 

שפראך דאס געשמאקע לעבן וואס ערווארטעט 

פאר אידן אומעטום ווען זיי וועלן מאכן עלי' קיין 

ארץ ישראל, און עס טוט איינלאדענען די קוקער 

צו באזוכן אין די וועבזייטל פון די מזרחי כדי צו 

לערנען מער וויאזוי צו מאכן דעם שריט פון עלי'. 

דשערמי  איז  קאמפיין  דעם  פון  הויפט  דער 

גימפל, דער וויצע- פארזיצער פון די אלוועלטליכע 

דעם  טראץ  אז  טענה'ט  וואס  באוועגונג,  מזרחי 

און  איזאלירט  זענען  קהלות  חרדי'שע  די  וואס 

גאס,  אלגעמיינע  די  מיט  אויסגעמישט  נישט 

איז אבער פארט פארהאן א געלעגנהייט מיט די  

פארשפרייטונג פון די אינטערנעט און די סמארט 

אפענע  אן  און  אויערן  מער  טרעפן  צו  פאונס 

זיי  און  געמיינדעס  חסידי'שע  צו  אויך  שפראך 

איבעררעדן אויף ציונות און עלי' לארץ ישראל. 

ציוניסטישע  די  אין  וואך  די  פרעסע באריכטן 

מידיא, האבן אבער אין רעאקציע צו דעם נייעם 

און  אקטיוועטען  די  איבער  געמאלדן  קאמפיין 

אידילאגיע פון תורה טרייע אידן, און ספעציפיש 

דינט  וואס  נטרונא  פון  וועבזייטל  די  דערמאנט 

מזרחי  די  צו  געוויכט  קעגן  א  אלס  זיי  לויט 

פראפעגאנדע.

האט  אגענטור  נייעס  'גלויבס'  ריזיגע  די 

וואס  באריכט  ספעציעלע  א  פארעפענטליכט 

זאגט אז אין די הויפן פון סאטמאר אין אמעריקע 

וואס ציילט אינאיינעם מער פון הונדערט טויזנט 

די  אויף  אויפברויז  גרויסע  א  הערשט  נפשות, 

באוועגונג,  מזרחי'סטישע  די  פון  אונטערנעמונג 

וועלכע האבן באשלאסן צו אראנזשירן א פרישע 

רעדנדע  אידיש-  ארויפברענגן  און  קאמפיין 

חסידים צו ארץ ישראל, דאס קומט צוליב דעם 

פייערדיגע  זענען  חסידים  סאטמארער  וואס  

קעגנער צו די עקזיסטענץ פון א אידישע מדינה 

פאר די אנקום פון משיח. 

ברייטער  'גלויבס'  די  גיט  באריכט  אינעם 

דער  ארגינעזאציע,  נטרונא  די  פאר  דעקונג 

נישט  זיך  האט  באריכט  פונעם  שרייבער 

דעם  אויף  אומקוקן  זיך  ארויף  און  געפויעלט 

דשוס',  טארע  'טרו  פון  וועבזייטל  פאפולערן 

איז  סייט  נטרונא  די  אז  ָאן  ווייזט  באריכט  דער 

איזראעל  אויף  פארשעמונגען  מיט  אנגעפילט 

פון  פראבלעם  דער  ארום  ערקלערונגען  און 

ווערט  ארטיקל  דעם  אין  אלגעמיין.  אין  ציונות 

מערקווירדיגע  פארשידענע  אנגעמערקט  אויך 

אויף דעם  אויפגעכאפט  זיי האבן  וואס  ציטאטן 

וועב זייטל, צום ביישפיל די קלארע פאקטן וואס 

נאצישע  די  אז  נטרונא  דורך  אויפגעוויזן  ווערן 

כל  את  ולאבד  ולהרוג  להשמיד  פראפעגאנדע 

העסליכע  די  אויף  באזירט  געווען  איז  היהודים 

ציונים  די  וואס  מסירות  און  רעדעס,  ארטיקלן 

צו  כדי  בעפאר,  יארן  די  אין  געפרעדיגט  האבן 

זיכער  און  אגענדעס  זייערע  פאראויסשטיפן 

מאכן אז אידן געפינען זיך נישט באקוועם אין די 

גלות לענדער.

די 'גלויבס' קוואטעט א שטארקער ציטאט פון 

נטרונא וואס איז א מועט המחזיק את המרובה און 

שטעלט קלאר די אידישע תורה'דיגע בליק אויף 

די מדינה און אירע פאליטיק, דער סטעיטמענט 

זאגט: "אידן געטריי צו די תורה שטרעבן צו לעבן 

אין שלום און הארמאניע מיט זייערע שכינים אין 

אריינגערעכנט  אינטערנאציאנאל,  לענדער  אלע 

פארדאמען  טוען  אידן  די  אט  ישראל.  ארץ  אין 

זייער  וואס  די  פון  די פאליטיק און די טאקטיקן 

לאנד טראגט דעם נאמען פון ישראל אומזינסט, 

די וואס האבן פארלאזט די אייביגע געזעצן פון די 

תורה און האבן אנשטאט דעם אויסגעוועלט די 

נארישע נאציאנאלע לערע."

איז  און  בשער,  עומד  די  היינט  איז  נטרונא 

אל  פנים  קאמף  הייליגן  דעם  אין  פארוויקלט 

אלעוואלטליכע  מזרחי'סטישע  די  מיט  פנים 

יעדע  ביי  נאכגעקוקט  ווערט  און  ארגינעזאציע 

הסברה  אירע  און  טעמעס,  סארט  אזעלכע 

פרעסע  די  אין  געליפטערט  ווערט  מאטריאל 

אלס פאסיגע אפענטפער צו די דברי הבל פון די 

ציוניסטישע פראפעגאנדיסטן.

עס איז אונטערסאנט צו באמערקן א זייטיגע 

נקודה וואס ווייזט וויאזוי די עסקנים פון נטרונא 

אקטיוועטען  פארצווייגטע  די  מיט  אן  פירן 

בהשכל ודעת לויט די היינטיגע סטאנדארטן. מיר 

זעהן אז ווען די מזרחי האט באשלאסן צו עפענען 

א קאמפיין פאר עלי' ביי היימישע אידן, איז זייער 

ווידיא  געווען צו פרעזענטירן א  ערשטער מיטל 

לעבעדיג  ברענגט  און  פארשפרייט  ווערט  וואס 

אזוי  טויזנטער.   פאר  מעסעדזש  זייער  ארויס 

קאמפיינען  פון  מציאות  היינטיגער  דער  לויפט 

און דאס איז דער ערשטער און בעסטער מיטל 

איז  זיך  געדענקט  עס  ווי  רילעישן,  פובליק  פאר 

נטרונא ווערט ציטירט אלס פאסיגע אפענטפער
צו מזרחי'סטישע עלי' קאמפיין

]פָארזעצונג אויף זייט 3[
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די  פארדרייען  צו  נישט  איזראעל  פון  ערווארט 

אז  זאגט  ווארטזאגערן  די  קערי,  פון  ווערטער 

דער סעקרעטרי אוו סטעיט האט געוויסט אז ער 

וועט זיך אנשטויסן אין שוועריקייטן און הארטע 

מינוטין דורכאויס די פארהאנדלונגען, אבער ער 

נאכזאגן  ריכטיג  צו  זייטן  אלע  פון  אויך  ווארט 

זיי  נישט  און  סטעיטמענטס  און  ווערטער  זיינע 

פארדרייען פאר פאליטישע חשבונות.

די אמעריקאנער סטעיט דעפארטמענט האט 

די  ווי  אנדערש  אז  געשטעלט  קלאר  דערביי 

קערי  איז  אראפצומאלן  עס  פרויבן  איזראעליס 

שטענדיג געשטאנען אויף זייער זייט, און פרובירט 

פארשידענע  פון  ביאקאטן  די  אפצוהאלטן 

לענדער קעגן איר, בלויז פאראיאר האט זיך קערי 

די  פון  מיניסטארן  אויסערן  די  מיט  געטראפן 

אייראפישע פאראיין וואו ער האט זיי גערופן זיך 

צו אפהאלטן פון נעמען אזעלכע סארט שריט. 

געזאלט  כנסת  אין  האט  נייעס,  אנדערע  אין 

אפגעהאלטן ווערן אן אפיציעלע זיצונג איבער די 

ברענענדיגע טעמע פון די ביאקאט סטראשונגעס 

וואס מען הערט פון די גאנצע וועלט, די פירער 

פון די מדינה זעהן זיך אין א פארלעגנהייט און די 

זענען  פירער  ביזנעס  און  גאווערמענט  איזרעלי 

וואקסענדע אינטערנאציאנלע  די  פון  אלאמירט 

ביאקאט באוועגונג וואס ווערט מער און ברייטער 

פארשפרייט.

פון  גרופע  א  וועלן  צייט  זעלבע  די  צו 

הויכראנגיגע איזראעלי ביזנעסלייט לאזן לויפן א 

פובליק רילעישן קאמפיין צו שטיפן דעם פריים 

שלום  א  אויף  איינגיין  צו  נתני'  ביבי  מיניסטער 

די  פון  וואוילזיין  די  פאר  פאלאסטינער  די  מיט 

עקאנאמיע. 

די  אפ  נישט  אבער  האלט  אלעס  דאס 

צו  באאמטע  ישראל  מדינת  אומ'אחריות'דיגע 

אטאקירן אמעריקע אויף קערי'ס ווערטער וואס 

ענדערש  מצב,  גענויען  דעם  אפ  פשוט  שפיגלן 

וועט מען טומלן און פארפירן און דערמיט בלויז 

נאך  פארשפרייטן  און  געמיטער  די  אויפהעצן 

מער שנאה און האס וואס קען חלילה שאטן יעדן 

איד ה' ירחם.

אמעריקאנער  די  ווען  צייט  אזא  אין 

און  שטייפע  א  מיט  זיך  דערזעט  באפעלקערונג 

די  קעגן  ישראל  מדינת  פון  האנדלונג  זינדלאזע 

היזיגע אדמיניסטראציע,  איז נטרונא פארנומען 

צו פארשפרייטן דעס מעסעדש פון תורה טרייע 

אידן און קלארשטעלן איינאמאל און נאכאמאל 

אז אט די אלע רעטאריק פארטרעטן נישט אידן 

אידענטום  אמעריקאנער  די  און  אלגעמיין  אין 

זענען געטריי צום לאנד און אירע פירער, יהדות 

אמעריקא איז דערשראקען און דערציטערט פון 

די מדינה הטמיאה און אירע ביליגע טאקטיקען, 

און  הפקירות  זייער  ה"י,  יום  יולד  מה  יודע  ומי 

נגף  אבן  א  ליידער  און  ונורא  איום  איז  חוצפה 

פארן אידן בכל מקום שהם, ה' ירחם. 

אין א פרישער געוואגטער שריט, וכשהן יורדין 

יורדין עד לעפר,  האבן א גרופע מתנחלישע רבנים 

ער  אז  קערי,  פאר  בריוו  דירעקטער  א  געשיקט 

פארהאנדלונגען  זיינע  מיט  אויפהערן  גלייך  זאל 

און שלום באמיאונגען, און וואורענען אים אז מיט  

לידראון  ווערן  געדענקט  ער  וועט  פעולות  זיינע 

עולם אזוי ווי טיטוס און נבוכדנצר, און ענדיגען צי 

דעם בריוו, אז אידען גייען בקרוב פייערן פורים, 

פלאן  די  צושטערט  האט  השי"ת  ווי  פונקט  און 

פון המן און דערשטָאט אויפגעהאנגען אים מיט 

זיינע קינדער, אזוי וועט געשעהן אין די היינטיגע 

ארויסגעגעבן  מתנחלים  די  האבן  אויך  ווי  טעג, 

דהו  מן  א  פון  פרעזענטאטיציע  לעבעדיגע  א 

אנגעטוהן מיט א מַאסק פון קערי און מאכען פון 

אים ליצי ליצנות. עס איז נישט דא די ווערטער ווי 

אזוי צו באטיטלען די רודפים אויף כלל ישראל, 

אין  געווארן  געדעקט  בריוו  זייער  איז  ליידער 

גרויסע ענגלישע צייטונגען ווי "הארץ" און דאס 

גלייכען. 

נטרונא ארבעט יעצט שווער אפצווישען זייער 

דירעקטע  און  ארטיקלען  מיט  חוצפה,  געמיינע 

גרעסערע  טעג   די  אין  פלאנירט  און  קשרים, 

שטעלן  צו  רעלישענס קאמפיינס קלאר  פובליק 

די אמת'דיגע אידישע מיינונג און כאראקטער.

אקטיוו  געווען  נטרונא  הק'  מוסד  זה  לעומת  זה 

 – העכסט  א  פארשפרייטן  און  אראנזשירן  צו 

ביזן  נאך  ווערט  וואס  ווידיא,  פראפעסיאנאלע 

היינטיגן טאג פארשפרייט און געזען טאג טעגליך 

דורך אומצאליגע מאסן איבער די גאנצע וועלט. 

אין צוגאב צו אלע אנדערע פעולות פון מחאות, 

וועבזייטל,  דאס  און  צייטונגען,  די  אין  עדס 

אויך  שטארק  מורא'דיג  אריין  נטרונא  קומט 

טעכנעלאגישע  די  און  וועג  היינטיגע  די  אין 

די  מיט  זיך  באניצט  און  מהלך  פארגעשריטענע 

מערסט- עפעקטיווע תכסוסי מלחמה לויט דעם 

יעצטיגן סטאנדארט. 

באריכט  גלויבס  דער  טוט  אזוי,  צו  אזוי 

נאכאמאל אנצייגן ווי ווייט עס גרייכט די השפעה 

פון נטרונא און ווי ברייט ס'איז דער אפקלאנג פון 

וואס  סטעיטמענטס  עפענטליכע  כסדר'דיגע  די 

טוט  וואס  און  נטרונא  פון  פארשפרייט  ווערן 

צוביסליך אריינדרינגן ביים דעת הקהל איבער די 

גארער וועלט.

רייצערישע 
רעטאריק פון 

ציוניסטישע פירער
]פָארזעצונג פון זייט 1[

נטרונא ווערט 
ציטירט אלס 

פאסיגע אפענטפער 
]פָארזעצונג פון זייט 3[
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א סקאנדאל האט אויסגעבראכן פארגאנגענע 

מדינת  פון  פירערשאפט  די  אינערהאלב  וואך 

די  באדראעט  כמעט  האט  וואס  ישראל 

עקזיסטענץ פון די יעצטיגע קאאליציע.

די אפיס פון ביבי נתני' האט געלאזט פאלן  א 

סטעטימענט אז אויב עס וועט זיין א שלום און 

עס וועט פארמירט ווערן א פאלאסטינע שטאט, 

וועט ער נישט זוכן צו עוואקאירען די טויזנטער 

מתנחלים וועלכע וואוינען פון די שטחים אזוי ווי 

וועט  נאר ער  אריק שרון האט געטיען אין עזה, 

ענדערש לאזן די אלע איינוואוינער אין די שטחים 

פאלאסטינער  די  אינטער  וואוינען  וועלן  זיי  און 

זיין  מעג  ״עס  ערקלערט  האט  ביבי  הערשאפט, 

לאנד  די פאלעסטינע  אין  מינארעטי  אידישע  א 

פינקט ווי עס איז דא א אראבישע מינארעטי אין 

מדינת ישראל״.

באמבע  א  ווי  אויפגעריסן  האבן  ווערטער  די 

שטארק  עס  האבן  וואס  לאגער  רעכטע  די  אין 

הכלכלה  שר  מזרח'סיטשע  דער  פארדאמט, 

זיין  ביבי פאר מעלה  נפתלי בענעט איז באפאלן 

על הדעת אזא געדאנק זאגנדיג אז צוויי טויזנט 

געווען   נישט  איז  ישראל  צו ארץ  יאר האפענונג 

כדי צולעבן אונטער די הערשאפט פון אבו מאזן, 

די  אונטער  לעבן  צו  געווען  יא  איז  עס  )כאילו 

הערשאפט פון די משנאי ה' ושונאי כל טהרה..(.

מיט  וויסן  געלאזט  בענעט  שוין  האט  בעצם 

עטליכע וואכן צוריק אז אויב ביבי וועט באקומען 

א  באשטימען  צו  אמעריקע  פון  פארלאנג  א 

פאלאסטינער מדינה באזירט אויף די גרעניצן פון 

תשכ"ז, וועט זיין פארטיי 'בית היהודי' פארלאזן 

די קאאליציע. 

האט  בענעט  פון  אטאקע  שארפע  די 

נתני'  ביבי  הממשלה  ראש  דעם  אויפגערעגט 

אז  אולטעמאטים  אן  געגעבן  אים  האט  וואס 

ביז  ביבי  איבערבעטן  נישט  ער  ווערט  אויב 

קאאליציע.  די  פון  ארויספליען  ער  וועט  דאן 

פארשטענדליך אז די חרדי'שע פארטייען האבן 

זיך שוין געשארפט די ציין מיט די האפענונג אז 

בענעט וועט ארויסגעשטויסן ווערן און זיי וועלן 

אין  גלות  זייער  פון  ווערן  אריינגענומען  צוריק 

זיך  בענעט  אבער  האט  למעשה  אפאזיצע.  די 

געבראכן צום דריק און איבערגעבעטן ביבי, נישט 

איידער ער האט קלאר געמאכט אז פארבלייבט 

א שטארקע קעגנער צו אזא פלאן.

געשיכטע  די  טוט  בליק  ניכטערן  א  מיט 

איז  ציונות  דאס  וויאזוי  אפשפיגלן  אמבעסטן 

פרייע  די  ביי  איינגעשלאפן  גענצליך  כמעט 

איז  ביבי  שפארבערישער  דער  אויך  עלעמענטן, 

שוין גרייט צו לאזן די מתנחלים וואוינען אונטער 

די פאלאסטינער, ער האט שוין באקומען קאלטע 

די  אנהאלטן  פון  אידילאגיע  גאנצע  די  צו  פיס 

ציוניסטישע הערשאפט אומעטום, און דייקא די 

רעגיליעזע פארטייען, די בית היהודי פארטיי פון 

דערקעגן,  לוחמים  גרעסטע  די  זענען  מזרחי,  די 

צייטונגען  פרומע  די  פון  נאך  רעדט  ווער  און 

וועלכע לארעמען קעגן אזעלכע שריט וואס איז 

זיך מתנגד צו דעם געדאנק פון ציונות.

ישראל  ארץ  אין  אידן  אז  והי'  יתן  מי  הלואי 

הערשאפט  די  אונטער  רואיג  לעבן  קענען  זאל 

פון די גוי'אישע מושלים, גענוי ווי אין אלע שנות 

הגלות, אידישקייט אין ארץ ישראל איז געווארן 

אונטער  אראבער,  די  אונטער  פראקטעצירט 

מען  און  ענגלענדער,  די  אונטער  און  טערקן,  די 

האט געדינט השי"ת אונטער דעם עול הגוים מיט 

האפענונג צו די אמת'ע גאולה שלמה בקרוב. 

ס'איז איבערהויפט אינטערסאנט צו באמערקן 

פאלאסטינער  די  פון  פירער  דער  מאזן  אבו  אז 

פאראיין האט אין א לענגערע אינטערוויא פאר 

וויזיע  זיין  פארגעשטעלט  טיימס  יארק  ניו  די 

ער  שטאט,  פאלאסטינער  צוקונפטיגע  די  פאר 

וואס  געביטן  די  וועלן  פלאן  זיין  לויט  אז  זאגט 

הערשאפט  פאלאסטינער  די  אונטער  זיין  וועלן 

ווערן באוואכט פון די אמעריקענער און נאט"א 

אנדערע  און  טעראר  פארמיידן  צו  קרעפטן 

טרופן  אונטערנאציאנאלע  די  צוזאמשטויסן. 

וועלן היטן און זיין אין קאנטראל פון די נייע לאנד 

וואס ער האפט צו אויפשטעלן.

ווערטער  די  אויבערפלאך  צום  ברענגט  דאס 

מנביא   עדיף  חכם  דער  געזאגט  האט  וואס 

פערציג  העכער  מיט  זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק 

אפילו  מעגליכקייט  א  דא  ס'איז  אז  צוריק  יאר 

יו- די  און  מדינה  די  אופצוגעבן  הטבע  בדרך 

רעגירונגן  אינטערנאציאנעלע  אנדערע  און  ען 

זאלן מאכן א סדר און פארמיידן שפיכות דמים, 

ווערטער וואס זענען בשעתו געווארן אפגעלאכט 

צום  נאנטער  אצינד  ווערן  אוועקגעמאכט,  און 

רעאליטעט אלס אן אפיציעלער פלאן. 

דער רבי שרייבט אזוי אין ספרו הק' על הגאולה 

ועל התמורה סימן מ"ד.  

על  מוותרים  היו  אילו  הטבע  דרך  עפ"י  וגם 

ממשלתם ומדינת הציונות אין ספק כי הי' ביכלתם 

של האומות המאוחדות לעשות איזה סדר למנוע 

נתני' איז גרייט צו איבערלאזן אידישע
איינוואוינער אונטער פאלעסטינער הערשאפט

רעגיליעזע פארטייען שטעלן זיך שארף דערקעגן
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ווי ערווענט מערערע מאל טוט זיך דאס ציונות 

ישראל,  שנאת  אויף  הווסדה  מיום  האדעווען 

און עס טוט רייטן אויף אנטיסעמיטיזם, אלס אן 

דעם  עררייכן  צו  וויאזוי  מיטל  אויסגעצייכנטע 

ציל, אזוי ארום צו בארעכטיגן זייער עקזיסטענץ 

אזוי  מדינה,  זייער  צו  אידן  ארויפשלעפן  און 

המדינה  חוזה  דער  טמא  אותו  דער  געטון  האט 

געהעצט  ארטיקלן  זיינע  אין  האט  וואס  שר"י 

פאלק,  אידישע  דאס  קעגן  גוים  אייראפישע  די 

אין  שישקעס  ציוניסטישע  די  געטון  האבן  אזוי 

די בלוטיגע יארן פון דעם גרויסן חורבן אייראפע 

זייט  דער  אין  פאסיוו  געשטאנען  זענען  זיי  ווען 

און נישט געשטערט די מורא'דיגע שחיטות אויף 

ישראל  מדינת  די  טוט  אזוי  און  אידן,  מיליאנען 

רעגירונג ביזן היינטיגן טאג ווען יעדער פאליטישן 

א  זאגן  צו  זיך  טרויעט  וואס  עקספערט  אדער 

מיינונג איבער די מיטל מזרח סיטואציע אנדערש 

פארשריגן  באלד  ווערט  אגענדעס,  זייערע  ווי 

אלס אן אנטיסעמיט און שונא ישראל, און אפילו 

נאר  האט  וואס  פאליטישענס  אמעריקאנער 

הרהורים אקעגן די מדינה'ס פאליטיק איז אחת 

אייגענע  די  אקעגן  נעמליך  איז  עס  דתו...אפילו 

אינטרעססען פון די פאראייניגטע שטאטען.

א  איז  מהלך  דער  אז  פארשטענדליך 

שרעקליכער געפאר און א באלדיגע סכנה אויף 

וויאזוי  טאקטיק  זיכערע  א  און  אומעטום  אידן 

אומצאליגע  פרישע  פארשאפען  באמת  צו 

וואס  גוים  אלגעמיינע  פון  אנטיסעמיטן  עכטע 

מדינת  די  אקעגן  נאר  געוועהן  מעיקרא  זענען 

ישראל'ס פאליטישע פאליסיס און ווערן דערביי 

גע'לעיבעלט און באשמיצט אלס שונאי ישראל. 

ציונים  די  פון  אינטערסען  די  געוויס  דינט  דאס 

כלל  גאנץ  אריינצולייגן  דאס,  דאך  זיכן  וואס 

ישראל אין זייער שיף, און זיי זאלן זיין דער שיף 

קאפיטאן, און אויב דער שיף וועט נישט גיין זייער 

ריכטונג זאלן זיי אונטערזינקען דעם גאנצען שיף 

חלילה היל"ת.

תקופה  לעצטע  די  אין  איז  ה'  בחסדי 

אידן  ביי  אויפוואכונג  שטיקל  א  אנטשטאנען 

האט  מען  פארמיידן,  צו  דאס  וועלט  די  איבער 

טרייע  תורה  פון  געשריי  וויי  די  דערהערט 

פארנעם  ברייטן   – אומגלויבליך  א  אויף  אידן 

ברענגן  פעולות  אלע  די  ומלואה,  תבל  קבל 

די  און  פירות,  געוואונטשענע  ענדע  די  אין 

מיט  צוטירט  אפט  ווערט  ארגינעזאציע  נטרונא 

און  קוועלער  נייעס  דורך  צוטרוי  און  רעספעקט 

מידיא קאמענטארער.

אידישע  גרעסערע  פון  ב"ה  כסדר  הערט  מען 

זיך  טרייסלען  וואס  קהלות  און  געמיינדעס 

עמטליך אפ פון די זעלבסט- געקרוינטע מנהיגים 

געווען  לעצטנס  איז  אזוי  ישראל,  כלל  אויף 

אין  און  דייטשלאנד  ענגלאנד,  פראנקרייך,  אין 

ביי  פירער  אידישע  וואו  לענדער,  מערערע 

פארשידענע געלעגנהייטען האבן געזעהן ווי אזוי 

מען ליידט זיך דארט ָאן פון די מופקרים, זענען זיי 

ארויסגעטרעטן מיט נטרונא'ס קלארע מעסעדש: 

זענען  פאליטיקאנטן  אירע  מיט  איזראעיל  אז 

זייערע פארטרעטער. דאס העלפט אסאך  נישט 

צו צובארויגען די געמיטער והנחה למדינות עשה. 

אנזייען  פון  מהלך  ציוניסטישער  אלטער  דער 

ארבעט  אידן,  אקעגן  העולם  אומות  ביי  שנאה 

נישט  אמאל,  ווי  עפעקטיוו  אזוי  נישט  שוין 

צופרידען  נישט  איז  וואס  גוי  פאלנער  יעדער 

פאליטיק  עקסטרעמע  איזראלישער  די  מיט 

שונא  א  אטאמאטיש  ווערט  פאליסעס  און 

ציונית  אז  געוואר  צוביסלעך  מ'ווערט  ישראל, 

מיט אידן און אידישקייט איז א סתירה, און אז 

זייער  פון  אומצופרידען  זענען  אידען  מאסען 

ווערטשאפט. דאס איז פאר די ציונים א גרויסער 

שטער אז זיי פארלירען עטוואס דעם בעלות אויף 

היזיגע  די  ביי  אזוי  עס  איז  איבערהויפט  אידען, 

אידן  אז  זיך  דערזען  וואס  ציונים  אמעריקאנער 

דרייען זיך ארויס פון דעם שנאת ישראל וואס זיי 

זייען אן אויף טריט און שריט.

עס איז אינטערסאנט אז טראץ וואס נטרונא 

נאר  צד,  פאליטישען  קיין  נישט  קיינמאל  נעמט 

דעמאסטרירט כסדר: לאו בעל דברים דידי את, 

די ציונים פארטרעטן נישט כלל ישראל און איז 

גיי  דאך  התגרות,  און  חוצפה  זייער  אויף  מוחה 

און  קול  דעם  דערשטיקען  צו  בנפשם  זיי  דאס 

שופר פון יהדות הצרופה.

ציוניסטישע  די  ירבה...  פן  לו  נתחכמה  הבה 

איינציען  כוחות  אלע  מיט  וויל  אינטערסען 

כלל  אריינשליידערן  צוריק  און  פאסיג  דעם 

האבן  פאסטקע,  טונקעלען  זייער  אין  ישראל 

מאשין  פראפעגאנדע  זייער  איינגעשפאנט  זיי 

פובליק  ברייטען  א  גאר  מיט  אנגעפאנגען  און 

ַעד  ְסאוֹ  כִּ ַעל  ב  ַהּישֵׁ ְרעֹה  פַּ כוֹר  ִמבְּ רעלישענס, 

ר ַאַחר ָהֵרָחִים, ארטיקלען און  ְפָחה ֲאשֶׁ כוֹר ַהשִּׁ בְּ

הקהל  דעת  דעם  אלאמירענדיג  קאמענטארן, 

פון  באוועגונג  געפערליכען  נייעם  דעם  איבער 

פחדים אין די ציוניסטישע לאגערן אז כלל ישראל 
פאנגט ָאן זיך ארויסצוגליטשען פון זייערע נעגל

נטרונא וועט אטאקירט משולי המחנה
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פאר'ן  מסביר  זענען  און  אנטי-סעמיטיזאם, 

אנטי- איז  ציונית  אנטי-  אז  הדעת,  קצרי  המון 

א  איז  עס  ווער  והלאה  מהיום  און  סעמיטיזאם, 

אנטי-ציוני דארף פארשריגען ווערן פאר א אנטי-

סעמיט, אזוי ארום וועט כלל ישראל ווייטער זיי 

טרויער  זייער  ווי  לטבחה,  כצאן  נאכגיין  חלילה 

בארימטע עבר היל"ת. 

אין  געווארן  אויסגעשמוסט  ברייט  איז  עס 

דעם  נטרונא  קול  אויף  דא  פארגענגענהייט  די 

ווי מיר זעהן אין פאקט פון אסאך  היפך הגמור, 

פאליטישענס  און  פרעזידענטען  פריערדיגע 

וואס זענען געוועהן פייערדיגע ציונים און זענען 

איבערצייגט געווארן אז זיי זענען געוועהן וויסטע 

זענען  וואס  אזעלכע  זה,  לעומת  ישראל,  שונאי 

זייערע פאליסעס,  געוועהן אקעגן די ציונים און 

אוהבי  געוועהן  לעבן  פערזענליכע  אין  זענען 

ישראל, עס הערשט ליידער היינט א געפערליכער 

פארשטייען  צו   הדעת  קצירות  און  שטחיות 

פון  חשבונות  און  מאטיווען  אמת'דיגע  די 

מענטשען און זייערע זיסע רייד, אין די היינטיגע 

א  געהייסען  בלעם  וואלט  וועלט  קורצקעפיגע 

צו  שיין  גערעדט  האט  ער  ווייל  ישראל,  אוהב 

אידען.  עס איז א גיעול הנפש אריינצוגיין אין דעם 

קריסליכער אמונות פארוואס אידן דארפן זיין אין 

ארץ ישראל לויט זייער שמייליגקייט, אבער זייער 

אנדערע  כוונה.  בייזע  א  גאר  קלאר  איז  חשבון 

קאנצעטרירט  זיין  זאלן  אידען  אלע  אז  ווילען 

אויף איין פלאץ וואס דאן קען מען גרינג ענדיגען 

חלילה די גאנצע אומה הישראלית ה' ירחם.

אינטערעסען  ציוניסטישע  די  ענין,  צום  צוריק 

זענען  זיי  אז  באמערקען  צו  געהויבען  האבן 

און  קלאסישע  די  פון  באדראעט  באשיינפערליך 

זאכליכע מהלך וואס נטרונא שטעלט מיט זיך פאר, 

זיך גענומען פאר איר ציל צו אפשטעלן דעם  און 

אויף  אויג  מלחמה  דירעקטע  א  איז  דאס  מהלך, 

אויג וואס די שלוחי השטן – די מזרחי - פרובירן זיך 

פארמעסטן מיט די שלוחי דרחמנא, די עסקנים פון 

נטרונא, אין א פריוו צו פארמינערן זייער השפעה 

און שוואך מאכן אונזערע אייגענע רייען.

ס'גייט אזוי ווייט אז געוויסע יונגן משולי המחנה, 

א  אונטערגענומען  האבן  ומבכם,  מכם  ליידער 

פערזענדליכע קאמף קעגן נטרונא, זיי אדרעסירן 

און  בלאגס  שמוציגע  אידישע  אויף  טעמע  די 

באשמיצן פערזענדליך די עסקני נטרונא אויף א 

צעברעכן  צו  ציל  איינעם  מיטן  פארנעם,  ביליגן 

זייער גייסט און אוועקנעמען זייער קוראזש. זייער 

חוצפה גייט ווייטער מיט פארשפרייטען מעשיות 

פון רביה"ק פול  מיט שקרים וכזבים וואס איז א 

סתירה גמורה לתורתו ושיטתו הקדושה.

הייליגע  די  דערמאנען  צו  איז  פאסיג  ווי 

שרייבט  מסאטמאר  רביה"ק  וואס  ווערטער 

בהקדמת ספרו הקדוש ויואל משה: 

ובליסטראות  חצים  המורים  יורו  כי  אני  ויודע 

עד אין שיעור על כל הדברים שכתבתי, כי כן דרך 

הציונים מעולם, וביותר הדתיים הנגררים אחריהם 

לשפוך בוז וקלון, חרופים וגדופין, איומים נוראים 

אחר  נמשך  שאינו  מי  כל  על  וכזבים,  ושקרים 

פנים  ומגלים  בעקבותיהם,  הולך  ואינו  דעותיהם 

בתורה שלא כהלכה ברוב הבלים עד אין שיעור 

וערך כי אין קץ לדברי רוח, אבל אברך את ה' אשר 

יעצנו שלא להתחשב כלל עם כל דבריהם כאפס 

וסומך  העוזר  להשי"ת  ואקוה  המוחלט,  וכאין 

להאיר עיני המחכים לו לראות האמת. 

די  אין  גיין  און  געדענקן  ווייטער  וועלן  מיר 

האט  וואס  הזקן,  אבינו  עצת  פון  פיסטריט 

מסירות  אז  מרעיתו  צאן  עדת  פון  געפאדערט 

דעם,  פאר  האבן  געדארפט  מען  העט  נפש 

מפרסם צו זיין אז זיי זענען נישט די פארטרעטער 

דער  איז  מדינה  דער  אז  און  ישראל,   כלל  פון 

אידישקייט,  און  אידן  פאר  אומגליק  גרעסטער 

און די קליפה הנוראה איז מעכב גאולתינו ופדות 

נפשינו, מלחמה לה' בעמלק מדור דור!

מיר האפן צו השי"ת אז לא ינוח שבט הרשע 

און  האלטן  קענען  זיך  נאר  הצדיקים,  גורל  על 

ה  ֵרי ַהְמַחכֶּ דערהאלטען ברוב עוז ותעצומות , ַאשְׁ

ְוַיגיע צו דעם אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו 

יחד במהרה לאורו אכי"ר

נפשות  והריגת  דמים  ומשפיכת  המלחמה  מן 

ישראל, ואיך יעלה על הדעת ומי הוא אשר יכול 

לחשוב ככה שתורתינו הקדושה מסכמת לשפוך 

מדינתם,  של  הטמא  רעיון  בשביל  ישראל  דמי 

ואין בזה צד ספק שאין שום היתר עפ"י התורה 

כל  בשביל  מישראל  אחת  נפש  אפילו  להפקיר 

רוב  שבעוה"ר  אלא  כולה,  הציונות  המדינה 

ורוצים  וחפצים  הנפסדה  העולם טועים לדעתם 

במדינתם להיות ככל הגוים בית ישראל ונתננו ה' 

בידי לא אוכל קום, ונתפסו רוב העולם למינות על 

ידיהם אבל דעת תורתינו הקדושה לא תשתנה 

וכל  לממשלתם  ומסכמת  חפיצה  ואינה  לעולם 

מי שיש לו אפילו מחשבה שיש צורך במדינתם 

הרי זה מודה בע"ז בלי ספק ונפשות ישראל הם 

תורתינו  דעת  היפך  הוא  זה  וכל  בעיניו  כהפקר 

הקדושה שחסה על כל נפש ונפש מישראל.

די  אויף  האפן  און  מתפלל  זענען  אידן 

ענדגילטיגע ביטול פון די גאנצע מלכות המינות, 

מתוך  נאר  העולם  אומות  די  דורך  חלילה  נישט 

רחמים וחסדים בידי ה', נפלה נא ביד ה' וביד אדם 

אל אפולה, ווי דער נביא זאגט אין עמוס: הנה עיני 

י אָֹתּה ֵמַעל  ַמְדתִּ ָאה ְוִהשְׁ ְמָלָכה ַהַחטָּ ה' אלקיך במַּ

ִמיד את בית  ֵמיד ַאשְׁ י לֹא ַהשְׁ ֵני ָהֲאָדָמה ֶאֶפס כִּ פְּ

יעקב נאום ה'.

נתני' איז גרייט צו איבערלאזן 
אידישע איינוואוינער אונטער 

פאלעסטינער הערשאפט
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