
אין די לעצטע טעג קומט פון אלע זייטן 

און  שמועות  באריכטן,  פרישע  פון  מבול  א 

און  טעראר  איבער  בילדער,  לעבעדיגע 

פון  ליידער  דאסמאל  רציחות,  פאר  העצע 

גרופעס,  "אידישע"  רעכטע  עקסטרעם  די 

וואס האט ערוועקט א געוואלדיגע שוידער 

אומעטום, ארויפגעברענגט ערנסטע זארגן 

איבער  מענטשן  דענקענדיגע  רעכט  ביי 

רציחה  פון  באוועגונג  געפארפולען  דעם 

ביי  ווארצלען  שלאגט  וואס  נקמה  און 

רעליגיעזע  וואנזיניגע  סארט  פארשידענע 

אנטוויקלונגען  פרישע  די  עלעמענטן. 

ביז  כוואליעס  שאק  געשיקט  זאגאר  האבן 

מדינה,  די  פון  אינסטאנצן  העכסטע  די  צו 

נישט  קיינער  קען  רעזולטאטן  אירע  אבער 

פאראויסזאגן.

צום  צוריק  געשיכטע  די  גייט  באמת 

פארגאנגענעם זומער ווען פארמאסקירטע 

אין  אריינגעדרינגען  זענען  פארשוינען 

דרום  "דומא"  דערפל  פאלאסטינער  א 

אראביש  אן  באפאלן  האבן  זיי  שכם,  צו 

פאמיליע  א  געוואוינט  האבן  עס  וואו  הויז 

אריינגעווארפן  דארט  און  "דוואבשה", 

עטליכע פלעשער טויטליכע צינד באמבעס 

וואס האט אונטערגעצינדן דאס הויזאון עס 

גענצליך פארברענט און פארניכטעט. אין די 

שריפה זענען אומגעקומען א טאטע מאמע 

און א קליין קינד פון איינס און אהאלב יאר, 

פארברענט  איז  וואס  דוואבשה,  סעד  עלי 

געווארן אויף טויט פון די טעראר אטאקע.

שפירן  איבערגעלאזט  האבן  רוצחים  די 

אויף די הויז מיט פארשידענע אויפשריפטן 

ווי "נקמה" און אנדערע אידישע לאזונגען, 

קיין  איבערגעלאזט  נישט  האט  וואס 

פון  ליידער  זיך  האנדלט  דא  אז  צווייפל 

האבן  וועלכע  טעראריסטן,  אידישע 

נאציאנאליזים  פון  געמיש  א  אדאפטירט 

די  אויך  ליידער  נוצן  און  ראדיקאליזים,  און 

עררייכען  צו  שלייער  זייער  פאר  הק'  תורה 

זייער שרעקליכע אגענדע.

זיך  געשיכטע  די  האט  לעצטנס 

די  וואס  נאכדעם  אויפגעוועקט  צוריק 

האט  פאליציי  געהיים  ציוני'סטישע 

יוגנטליכע  רעליגיעזע  עטליכע  ארעסטירט 

א  געהאט  האבן  זיי  אז  פארדאכט  די  אויף 

די  ווידעראום  שריפה.  די  מיט  פארבינדונג 

פאליציי  די  אז  באשולדיגן  ארעסטירטע 

איבערגעטריבענע  מיט  באנוצט  זיך  האט 

און  אויספארשונגען  די  ביי  מיטלען 

ארויסקוועטשן  צו  צוואנג  מיט  פרובירט 

האבן  עלעמענטן  רעכטע  די  הודאה.  א 

אראנזשירט קלענערע פראטעסטן און עס 

אויפוואכונג  שטיקל  א  אנטשטאנען  איז 

איבער די בלוטיגע אטאקע.

די  זיך  האט  צוריק  טעג  עטליכע  מיט 

טעמע צעפלאמט ווען עס איז ארויסגערינען 

א ווידיאו וואס איז אפגעכאפט געווארן פון 

א  געזען  ווערן  עס  ירושלים.  אין  חתונה  א 

אלע  ליידער  יוגנטליכע,  גרופע  גרעסערע 

מיט ווייסע קאפלעך און פיאות, טאנצן מיט 

מעסערס,  רעוואלווערס,  אויפגעהויבענע 

און פלאש באמבעס, אויף א מעלאדיע וואס 

"אנקמה  פאלאסטינער  די  פון  נקמה  רופט 

מען  פאלאסטין".  עיניי,  משתי  אחת  נקם 

פאכעט מיט די רעוואלווערס און מעסערס 

און מען שפרינגט ווילד.

דער זאל איז צעהיצט אין א רציחה'דיגע 

גייט  געווער  טויטליכע  די  אטמאספערע, 

אריבער פון האנט צו האנט, און אויך קליינע 

אין  רעוואלווערס.  די  מיט  פאכן  קינדער 

צענטער פונעם זאל שטייט א פארשוין און 

פארברענטן  דעם  פון  בילד  א  מיט  טאנצט 

פאלאסטינער קינד, דוואבשה. דאן שטעכט 

מען אריין א מעסער אין דעם בילד עטליכע 

צו  ווי  ווייטער,  מען  טאנצט  אזוי  און  מאל 

ארויסגעבן אלע רוצחי'שע אינסטינקטן פון 

תאות הדם והנקמה.

קול נטרונא
פרשת ויחי תשע"ו

בס"ד

ראדיקאל–רעכטע מיליטאנטן פארשווארצן 
דאס פנים פון רעליגיעזע אידן באופן מבהיל
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די אויסצוגן פון די רעכטע – ראדיקאלע 

חתונה איז צוערשט ארויפגעלייגט געווארן 

איזראעלישע  קלענערע  עטליכע  אויף 

עס  זיך  האט  דארט  פון  אבער  זייטלעך, 

צום  פייער.  העליש  א  ווי  פארשפרייט 

האט  צייטונג  קאדס"  "על  דער  ביישפיל 

הויפט  ערשטע  אלס  באריכטעט  דאס 

נייעס. די גרויזאמע סצענעס וואו אידן מיט 

און  מעסערס  מיט  טאנצן  פיאות  און  בארד 

רעוואלווערס און דערשטעכן א בילד פון א 

אויפגעשטורעמט  האט  קינד,  פארברענטן 

גאנצע  פון  מציאות  א  צו  לאנד  דאס 

אגיטירן  וועלכע  גרופעס  רעליגיעזע 

און  פארגיסונגען  בלוט  אויף  אפיציעל 

זיך  האנדלט  עס  ווען  אויך  נקמה  בלוטיגע 

פון פיצלעך קינדער.

רעגירונג  ציוני'סטישע  די  אפילו 

זייער  אויסדריקן  געמוזט  האבן  באאמטע 

הסתה  און  שפיל  גרויליגע  די  פון  אפשיי 

והערב  השכם  געפרעדיגט  ווערט  וואס 

רעכטע  די  דורך  למעשה  אויסגעפירט  און 

איז  דאס  אבער  גרופעס.  ציוני'סטישע 

דערווייל ווייט פון גענוג, דאס בילד ווי אידן 

שטעכן און פאכן מיט הייס – געווער גיסט 

ליידער אויל אויפ'ן פייער פון דעם יעצטיגן 

ברענגט  עס  ארה"ק.  אין  חירום  שעת 

מציאות  טרויעריגע  די  אויבערפלאך  צום 

מיט  באנדעס  גאנצע  פארהאן  ס'איז  אז 

מטורפים, געקליידעט ווי פרומע אידן מיט 

לאנגע בערד און פאות, וואס זענען אויסן צו 

אומברענגען  און  פארברענען  דערשטעכן, 

פון  אידעלאגיע  זייער  צוליב  מענטשן 

שלימות הארץ און אף שעל.

שלם ישלם המבעיר את הבערה:
האבן  אינצידענטן  ענליכע  און  אזעלכע 

הגדול  האף  חרי  דעם  געברענגט  פאקטיש 

ווערן  וואס  פאלאסטינער  די  פון  הזה 

פעולות  און  הסתה  די  פון  אויפגעהעצט 

דאך  ווערט  הארץ  דאס  זיי.  קעגן  כיבוש 

צעריסן אז בלויז די וואך האט מען געהערט 

שומרי  אידן  קרבנות,  פרישע  צוויי  נאך  פון 

אומגעברענגט  זענען  וואס  ומצות,  תורה 

געווארן אין דעם מחול הדמים. פאריגע וואך 

איז א פאלאסטינער רוצח איבערגעפארן א 

נעבעך  האט  וואס  אינגעלע  קליין  געזונט 

בלייבן  שוין  וועט  און  פוס  א  פארלוירן 

מי  ואין  לעבן.  גאנצע  דאס  אינוואליד  אן 

שיאמר למשחית הרף. 

מידם יבוקש זאת, די ראדיקאל רעכטע 

גרופעס וואס האדעווען זיך אין די שטחים 

יעדעס  אויף  גורמים  צענטראלע  די  זענען 

פארגאסן  ווערט  וואס  בלוט  אידיש  טראפן 

רעליגיע  זייער  פון  יסודות  די  ארה"ק,  אין 

איז א געמיש פון פינסטערע נאציאנאליזם 

זיי  האט  דאס  געפילן,  ורציחה  נקמה  און 

הרג'ענען  למעשה,  טון  צו  געברענגט  שוין 

פאלאסטינער  די  דערקוטשן  און  בא'גזלען 

דעם  הטבע  בדרך  גורם  איז  וואס  שכינים, 

שפך דם ישראל אויף אזא ביטערן אופן.

פערזענליכער שליח פון נתני' 
פארטיילט פראדוקטן פון די שטחים:

די  אז  דוכטן  געקענט  זיך  האט  אויב  און 

פרובירט  רעגירונג  רעכטע  ציוני'סטישע 

"על חרבך תחיה"

"היכי דמי חילול ה'.. מה הבריות אומרות עליו, אוי לו לפלוני שלמד תורה... 
ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו" (יומא פו.)
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זיי  אז  אהערשטעלן  צו  זיך  לפנים  כאטש 

וואך  די  איז  ראדיקאלן  די  נישט  מוטיגן 

אמבאסאדער  דער  אז  געווארן  באקאנט 

דרעמער,  דן  אמעריקע,  קיין  מדינה  די  פון 

ידא  דער  ווי  באטראכט  ווערט  וואס 

פריינד  גוטער  בעסטער  און  אריכתא 

די  ארויסגעשיקט  האט   , נתני'  ביבי  פון 

דעם  צו  פאליטיקאנטן  די  פאר  געשאנקן 

זענען  געשאנקן  אלע  און  חגא,  קראצמאך 

דירעקט פאבריצירט און ערצייגט געווארן 

אין די שטחים פון יהודה ושומרון און דער 

סימפאטיע  צייגן  צו  דערמיט  ברעג.  מערב 

פאר די מתנחלים און די התנחליות.

אין  אמבאסאדער  איזראעלי  דער   

שריט  זיין  ערקלערט  האט  וואשינגטאן 

צו  מעסעזש  א  שיקן  דערמיט  וויל  ער  אז 

טוט  "די.בי.עס."וועלכע  פון  באוועגונג  די 

די  פון  קומט  וואס  פראדוקטן  ביאקטן 

וועט  און  איינס  איז  איזראעל  אז  שטחים, 

ווייטער שטיצן די סעטלמענטס. אזוי ווי די 

געמאלדן  האט  "רויטערס"  פרעזשטפולע 

"איזראעל'ס  קעפל  אונטערן  נייעס  די 

אמבאסאדער צו די פאראייניגטע שטאטן 

שטחים  מיט  פוינט  פאליטישע  מאכט 

וועלט  גאנצע  די  געשאנקן".  ערצייגטע 

שטייט און קוקט ווי די ביבי רעגירונג האט 

צו  ליניע  אפיציעלע  איר  אלס  אנגענומען 
פארטיידיגן די ראדיקאלע מתנחלים, אזש 
אמעריקאנעם  דעם  איינשפאנען  ביז'ן 
פון  אינטערעסן  די  דינען  צו  אמבאסאדער 
די אומלעגאלע התנחלויות אין די שטחים.

דאס נחיצות פון אן עפעקטיווע 
סאציאלע מידיא קאמפיין:

כאפט  בליק  כלליות'דיגע  א  מיט 
ה'  חילול  דעם  באטראכטן  צו  פחד  א 
רעליגיעזע  ונורא.  איום  דאך  איז  וואס 
נידריגסטע  די  ווי  באטראכט  ווערן  אידן 
קאניבאלן וועלכע טאנצן אויף די בלוט פון 
אויפ'ן  ליידער  קינדער,  אומגעברענגטע 
עס  וחותנו,  שעיר  ווי  שטייגער  זעלבן 

לאזט זיך נישט זאגן וואס פארא טונקעלע 

עקסטרעמע  עטליכע  די  אימעזש 

כלל.  גאנצן  אויפ'ן  אן  שמירן  ראדיקאלן 

נישט  קען  קיינער  זאת,  יבוקש  ומידינו 

פאראויסזאגן וויאזוי דאס קען עפעקטירן 

אפילו  און  וועלט  די  איבער  אידן  חרדי'שע 

יהדות  דאס  ה"י.  חלילה,  אמעריקע  אין 

החרדית מוז שטיין אויף די אפענסיווע און 

נוצן די ריכטיגע מיטלען צו מודיע זיין פאר 

די וועלט דאס פארקערטע.

געשיכטע  די  פון  דאך  מיר  זעהן  באמת 

א  פון  כח  אויסטערלישן  דעם  גופא 

די  פון  ווידיאו  דער  ווידיאו,  לעבעדיגע 

עקסטרעמיסטן האט ליידער געהאט אזא 

פרעסע  וועלט  די  אין  אפקלאנג  ברייטע 

און אויפגערידערט די וועלט אזש אז ביבי 

פארענטפערן.  געמוזט  זיך  האבן  וחבריו 

איז  וויכטיג  קריטיש  ווי  מרובה  טובה  מדה 

פארעפנטליכן  זאלן  אידן  טרייע  תורה  אז 

אזעלכע סארט לעבעדיגע פרעזענטאציעס 

צו  ווערן  ארויסגעשיקט  זאל  וואס 

אפענטפערן די התגרות והסתה.

אין די לעצטע עטליכע וואכן האבן מיר 

וואס  געוויכט  די  איבער  דערמאנט  שוין 

מען לייגט אין נטרונא צו קאנצעטרירן מיט 

די פעולות הפרסום דורך זיך אויסברייטערן 

אּו" ה ּוֵמַאְרצֹו ָיָצֽ ֱאמֹר ָלֶהם ַעם ה' ֵאּלֶ י ּבֶ ם ָקְדׁשִ לּו ֶאת ׁשֵ "ַוְֽיַחּלְ

מען שטעכט די בילד פון דעם פארברענטן פאלאסטינער קינד
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און  נעטווארק  מידיא  סאציאלע  די  אויף 

און  גרעסטע  די  איז  וואס  וועב-זייטל  די 

גויי  פאר  הפרסום  אופן  שטארקסטע 

לעצטע  די  אין  טאקע  האט  נטרונא  הארץ. 

דעם  אפשלאגן  צו  געארבעט  שווער  טעג 

שרעקליכן אימעזש פון ערליכע אידן וואס 

עס  מתנחלים.  די  דורך  פארמירט  ווערט 

קלאסישע  געווארן  ארויסגעשיקט  איז 

וואס  נקודות  זאכליכע  מיט  מעסעזשעס 

נישט  האט  אידישקייט  אז  קלאר  שטעלן 

אדער  נאצינאליזם  מיט  שייכות  קיין 

ראדיקאליזים פאר'ן "לאנד".

פאזיטיוו  ב"ה  זענען  מעסעזשעס  די 

איז  עס  געווארן,  אויפגענומען 

אומצאליגע  דורך  געווארן  איבערגעשיקט 

עטוואס  און  גרופעס,  גרעסערע 

ה'.  חילול  אומגעהויערן  דעם  פארמינערט 

א געוויסע גרויסע רעפארטקע האט זאגאר 

נטרונא  פון  מעסעזש  דעם  ארויסגעשיקט 

פאר אירע אריבער 48 טויזנט נאכפאלגער, 

צו  אינטערסאנט  געווען  ס'איז  און 

האט  וואס  גוי  אומוויסנדן  אן  פון  הערן 

די  מיט  נטרונא  צו  געוואנדן  באלד  זיך 

זענט  איר  אז  עס  הייסט  "אלזא  פראגע 

פאלאסטינער  הארגענען  וואס  די  נישט 

האט  מען  ווען  קאלטבלוטיג?"  קינדער 

אזוי,  ווירקליך  אז  קלארגעשטעלט  אים 

וועלכע  סיי  קעגן  זענען  אידן  טרייע  תורה 

געפרעגט  ווייטער  ער  האט  געוואלדאטן, 

מיליאנען  אבער  אייך,  פון  שוין  ווייס  "איך 

די  זענען  אידן  אלע  אז  קלערן  מענטשן 

זעלבע, איר דארפט עפעס טון דערצו"... 

די  גערעכט,  ביטער  ער  איז  ליידער  און 

איז  תומו  לפי  מסיח  גוי  דעם  פון  תביעה 

טון  עפעס  דארפן  מיר  איגרא,  מרפסין 

דעם  פארשטיין  זאל  וועלט  די  אז  דערצו 

מען  ציונות,  מיט'ן  אידן  צווישן  חילוק 

למעלה  משתדל  זיך  איז  מען  און  פרובירט 

זיך  פעלט  עס  אבער  והיכולת  הכוחות  מן 

ערמעגליכן  צו  דאס  סומעס  ריזיגע  אויס 
בשלימות. 

געקרוינט  ארבעט  די  איז  אהער  ביז 
דעם  אז  הצלחה  אזא  מיט  געווארן 
ציוני'סטישע  די  האט  אווענט  דינסטאג 
די  אטאקירט  פרעך  ראדיא  חי"  "קול 
זיך  האבן  זיי  ארגאניזאציע.  "נטרונא" 
ראדיא  געלונגענעם  דעם  צו  באצויגן 
געווען  משמיע  האט  וואס  אויפטריט 
די  אידן.  אמעריקאנער  פאר  ה'  דבר  דעם 
ציונים וועלכע דערהייבן דאס נישט  האבן 
געגאסן פעך און שוועבל אויף נטרונא מיט 
מדינה  די  באשמיצט  דאס  אז  טענה  די 
זעלבע  די  צו  אידן...  אמעריקאנער  פאר 
צייט איז דאס א צייכן וואס פארא השפעה 
די  צו  ביז  גרייכט  עס  אז  האבן  פעולות  די 
מדינה וואו מען ברענט פאר צארן אויף די 

עפעקטיווע מהלכים בעזר ה'.

באריכטעט  וואך  די  איז  אגב,  בדרך  
איז  וואס  קאנפרענץ  א  געווארן 
פירענדע  דורך  פארגעקומען 
די  אינערהאלב  פערזענליכקייטן 
אמעריקע,  אין  געמיינדע  מוסלעמענער 
דער  דורך  באשולדיגונג  די  פון  ליכט  אין 
טראמפ  ראנער  פראנט  רעפובליקאנער 
גענוג  נישט  טוען  מוסלעמענער  די  אז 
פארדאמען טעראר א.ד.ג. די מוסלעמענער 
פירער האבן טאקע יעצט פריש געמאלדן 
אז זיי וועלן אננעמען א פיל שטרענגערע 
די  פאר  קלארשטעלן  כסדר  און  פאליסי 
וועלט אז זיי האבן נישט קיין שייכות מיט 

די ראדיקאלע עקסטרימיסטן צווישן זיי. 

יעדער בר דעת פארשטייט דאך געוויס 
אין  אידן  מיר  וואס  לעקציע  טיפע  די 
ארויסנעמען,  דערפון  דארפן  אמעריקע 
א  אין  באשולדיגט  ווערן  אידן  מיר  אויך 
מיר  אויך  ראדיקאליזים,  מאס  געוויסע 
ווי  אמעריקאנער  אסאך  דורך  געזען  ווערן 
א שטער פארן לאנד אדאנק די איזראעלי 

פאר  וויכטיג  אזוי  ס'איז  פאליסיס, 

זיך  ובמנוחה  בשלום  עקזיסטענץ  אונזער 

נאכאמאל  און  איינמאל  ארויסצושטעלן 

ציונות  ראדיקאלע  די  פון  אפטרייסלען  זיך 

השכם  נאמען  אונזער  אין  רעדט  וואס 

והערב.

ארבעט  נטרונא  פון  אפיסעס  די  אין 

פארברייטערן  צו  נאכמער  ווייטער  מען 

אט די סארט פראיעקטן פון אהערשטעלן 

וואס  פרעזענטאציעס  ווידיאו  קלענערע 

הקהל  דעת  צום  אויסטערליש  אפעלירט 

אן  איז  דאס  וועלט.  גאנצע  די  איבער 

ארבעט וואס דארף פארזעצן רעגלסמעסיג 

וועלט  געפארפולע  אזא  אין  איבערהויפט 

רציחה  מיט  באשולדיגט  ווערן  אידן  וואו 

און טעראר. אבער עס פעלט זיך דרינגענד 

כלים,  נויטיגע  די  אפקויפן  צו  אויס 

צוגעהערן  טעכנאלאגישע  עקוויפמענטס, 

לויטן  וועב-זייטל  די  אהערשטעלן  און 

וואס  סטאנדארט  מאדערענע  היינטיגען 

זאלן ערגענצן דעם פראיעקט. 

אייך  קויפט  בעם,  נדיבים  אידן  טייערע 

הויכע  די  באצאלן  מיט'ן  לדורות  זכות  א 

קאסטן פון די יעצטיגע פעולות וואס וועט 

און  שמים  שם  דעם  זיין  מקדש  בעז"ה 

באזונדער  קינדער.  אידישע  ראטעווען 

צו  נרגשת  קריאה  א  מיט  זיך  מיר  ווענדן 

אנצושליסן  זיך  לדעה,  אחים  ציבור  ברייטן 

מיט די בארימטע "נטרונא" מעמבערשיפ. 

געוואלדיגע  די  מיט  מלא  שותף  א  ווערט 

בקביעות,  זיין  משתתף  זיך  דורך  זכותים 

היכולת,  לבעלי  חודש'ליך  דאלער  דרייסיג 

אייער  חודש'ליך.  דאלער  צוואנציג  אדער 

בריח  דער  איז  מעמבערשיפ  מינימאלע 

התיכון פון די פעולות נמרצות, לאזט נישט 

כפול  ושכרכם  הקודש  עבודת  די  פאלן 

משמים. 
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מדינה  די  אפילו  וואס  צייט  דער  אין 

און  אפטרייסלען  זיך  אפיציעל  מוזן  פירער 

אנערקענען אז די מתנחלים גייען צו ווייט 

איבערגעצויגן  היבש  האבן  און  באתגליא 

וואנזיניגע  נייע  צו  כל  לעיני  שטריקל  דאס 

כל  אשר  עקסטרעמען  רוצחי'שע  און 

השומע תצילנה אזניו, איז אבער א ווייטאג 

אן  ליידער  הערשט  עס  אז  זיין  צו  מודה 

ביים  בפרט  עקסטרעמיזים  פון  אויסברוך 

יעדער  פארשטענדליך  ציבור  חרדי'שן 

לפום דרגא דילי'.

די געפארפולע מתנחלים האבן גענומען 

מסוכנ'דיגן  צום  עקסטרעמיזים  דעם 

אבער  תחי'"  חרבך  "ועל  פון  שטאפל 

אפט  מען  הערט  קרייזן  אנדערע  ביי  אויך 

פארשטייט  אראבער  דער  ווי  געדאנקן 

נישט קיין אנדערע שפראך, מען טאר גאר 

השלימה,  ישראל  ארץ  צוריקגעבן,  נישט 

האבן  זיי  אז  מתנחלים  די  משבח  איז  מען 

ישראל,  ארץ  ישוב  פאר  נפש  מסירת 

בשעת ביי א גרויס חלק פון זיי איז דאס פון 

די איינציגע מצות וואס זיי היטן, און היפש 

געפאלען אין אנדערע יסוד הדת.

שוין  זענען  יחפצו'ניקעס  קרבות  די 

נישט בלויז צום געפינען ביי די מזרחי נאר 

אויך ביי גאנץ חרדי'שע ליידער, די פשוטע 

דרכי התורה וואס הייסט מתנגד זיין צו די 

אמונתינו  יסודות  די  ידי,  ועוצם  כוחי  דרכי 

פירן  וואס  פאלק  העכער  א  זענען  אידן  אז 

בהכנעה  לעבן  און  השי"ת  בהשגחת  זיך 

געווארן.  נשתכח  גענצליך  איז  בגלות, 

עטליכע  מיט  געווען  זענען  וואס  זאכען 

היהדות  יסודות  פשוט'ע  צוריק  יאר 

היינט  איז  קרייזען  אגודה  די  אין  אפילו 

אלט-מאדיש,  אירעלאווענט,  חידושים, 

און אומריאליסטיש. 

עס  אז  סוד,  קיין  נישט  שוין  איז  עס 

א  אנטשטאנען  יארן  לעצטע  די  אין  איז 

ביים  הינזיכט  דעם  אין  טויש  געוואלדיגע 

געקאמערט  ווערט  וואס  ציבור,  חרדי'שן 

פון די רעליגיעזע ראדיקאלע צייטונגען און 

זענען אין רעזולטאט פארוואנדלט געווארן 

אז  ווייט  אזוי  מיליטאנטן,  געפערליכע  אין 

דייקא די פרומע ווערט באטראכט, סיי אין 

אלס  וועלט,  די  איבער  סיי  און  מדינה  די 

איז  עס  ראדיקאלן.  און  עקסטרעמע  די 

אויפגעוואקסען א דור חדש וואס פרעדיגן 

און שעצן די רעכטע אידעלאגיע פון עזות 

זייער  איז  יוגנט  חרדי'שע  די  מלחמה,  און 

אז  מיינען  זיי  געשטימט,  מיליטאנטיש 

דאס גייט אריין בגדר כל פינות אשר עתה 

ימינם  א  עס  איז  דערווייל  ווען  לימין  פונה 

ימין שקר.

און  בולט  אזוי  שוין  איז  פראבלעם  דער 

אז  אויבערפלאך  אויפ'ן  ארויפגעקומען 

חרדי'שע  איזראעלישע  באקאנטע  א  אין 

העכסט  א  געווארן  אפגעהאלטן  איז  בלאג 

די  איבער  אינטערוויאו  מערקווירדיגע   –

א  שוין  איז  "דאס  קעפל:  אונטערן  טעמע, 

באשטימטע פאקט: דער חרדי'שער ציבור 

די  מיט  מער  און  מער  זיך  אידענטיפיצירט 

רעכטע, צומאל ענדיגט זיך דאס שלעכט". 

דער זשורנאליסט האט אין זיין שמועס 

אויסגעפרעגט צוויי אידן, מקצה אל הקצה, 

קרתא  נטורי  די  פון  הירש  מאיר  ישראל  ר' 

א  גרילק,  משה  ר'  און  שערים,  מאה  אין 

אינעם  צוערשט  פובליציסט  באקאנטער 

"יתד נאמן" און היינט אינעם העברעאישן 

געלאזט  האבן  וואס  מאגאזין,  "משפחה" 

הערן זייערע אנשויאונגען איבער די טעמע 

פון חרדי'שע ראדיקאליזים.

קרתא  נטורי  פון  הירש  מאיר  ישראל  ר' 

עקסטרעמע  די  אז  באשולדיגט  האט 

יוגנט  דער  איז  שיטות  לאומיות'דיגע 

וועלכע  צייטונגען  רעליגיעזע  די  פון  יונק 

און  התגרות  מיט  ציבור  דעם  קאמערן 

נאציאנאליזים אויף א שרעקליכן פארנעם, 

און  מוחות  יונגע  די  העצן  צייטונגען  די 

געפארפולע  די  מיט  לופט  די  פאר'סמ'ן 

רעכטע אידעלאגיעס ומה יעשה הבן שלא 

יחטא.

גרילק,  פון  ציטירן  אבער  וועלן  מיר 

וואס  עצמן,  על  ויעידו  הם  יבואו  בבחינת 

דעות  הוגה  עלטערע  די  פון  נאך  איז 

עלטערע הוגי דעות אין די אגודה קרייזן 
וואונדערן זיך אפן: פארוואס בלאזן אזעלכע 

עקסטרעם רעכטע ווינטן אינערהאלב
חרדי'שן לאגער?
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זיינע  התורה.  דגל  פון  קרייזן  די  אין 

געוואלדיגן  דעם  ארויס  ברענגען  ווערטער 

יענע  אין  אפילו  דא  איז  וואס  קאנטראסט 

יונגערן  און  עלטערן  דעם  צווישן  קרייזן 

דור, ועד היכן הדברים מגיעים ווי אפילו די 

באזעסענע און עלטערע אין זייער לאגער, 

זיך  האט  וואס  מציאות  דעם  אויף  קלאגן 

געשאפן אז דער יוגנט איז פארקויפט פאר 

די רעכטע שיטות וילכו אחר ההבל ויבהלו.

ווערטער  זיינע  ברענגען  מיר 

אידישע  לייכע  א  אין  וכלשונם  ככתבם 

איבערזעצונג:

אוועקשטיפן  טוט  התורה  השקפת  די 

ידי"  ועוצם  "כוחי  דעם  פרייז  יעדן  פאר 

די  כח.  דורך  זאכן  לעזן  פון  מהלך  די  און 

צו  הישיבה,  בחורי  אונזערע  פון  מיינונגען 

שטיצן די אלע וואס טוען שריט בכח קעגן 

די אראבער איז א טעות, ווייל מאז ומתמיד 

החרדית  יהדות  דאס  פון  דרך  דער  איז 

התורה,  מכח  און  התורה  בשם  געווען, 

שלום  הסכמי  און  אפמאכן  פאר  גינסטיג 

שפיכות  פארמיידן  צו  אראבער  די  מיט 

איז  דמים  שפיכות  זייטן.  ביידע  פון  דמים 

אייביג אויפ'ן ערשטן פלאץ, דעריבער איז 

די רעכטע שיטה קעגן די אידישע השקפה.

קען  מען  אז  איך  קלער  למעשה  אויף 

מיט  דערגרייכונגען  שיינע  צו  אנקומען 

העלפן,  גארנישט  וועט  עס  אראבער,  די 

דערווייל לעבן זיי דא ביז משיח וועט קומען. 

עס  זארגן  מען  מוז  פאסירן  וועט  דאס  ביז 

זאל זיין וואס ווייניגער שפיכות דמים, איך 

קלער אז עס איז דא א האפענונג, וויבאלד 

האבן  זיי  וויפיל  אראבער,  די  פון  רובם  רוב 

אונז נישט ליב, ווילן זיי אבער פארט לעבן 

גוט, רואיג, פונקט ווי אלע.

אין זיינער צייט ווען איך בין געווען דער 

געהערט  איך  האב  נאמן  יתד  פונעם  עורך 

פון הרב שך אז ער איז געווען בהחלט פאר 

דעם געדאנק פון הסכמה מיט די אראבער, 

באלד נאך די זעקס טאגיקע מלחמה האט 

ער געהאלטן אז מען דארף צוריקגעבן פאר 

ירדן דעם שטח, די לאימיות'דיגע שיטה אז 

די  אויף  דא  הערשטער  בלייבן  וועלן  "מיר 

שטחים" האט ער געהאלטן אז דאס וועט 

ציונים  די  אבער  דמים.  שפיכות  ברענגען 

לאומיות,  אויף  געגאנגען  דעמאלט  זענען 

דאס  און  תורה,  די  פון  גענצליך  אפגעריסן 

איז נידון מראש אלס א דורכפאל.

איז  וואס  גרילק,  צו  פראגע  די  אויף 

חרדי'שע  די  פארוואס  לדעתו  סיבה  די 

און  מער  פארוואנדלט  ווערן  יוגנטליכע 

גרילק  דערויף  טענה'ט   ? רעכטע  צו  מער 

אויף  ובראשונה  בראש  ליגט  שולד  די  אז 

שיעור  מגידי  די  און  הישיבות  ראשי  די 

וואס רעדן נישט צו די בחורים גענוג. "וואו 

די  איבער  בחורים  די  צו  בכלל  מען  רעדט 

די  וויאזוי  וויסן  זאלן  זיי  התורה  השקפת 

גדולי התורה קוקן דערויף ? איינער רעדט 

צו זיי דערוועגן ? אין ישיבות רעדט מען צו 

זיי דערוועגן ?

אמאל האבן די ראשי ישיבות געלערנט 

און מזהיר געווען איבער דעם אבער היינט 

ווען  נושא.  די  איבער  מחנך  נישט  מען  איז 

איז  תורה"  "קול  אין  געלערנט  האב  איך 

האט  ער  ז"ל,  גדלי'  ר'  משגיח  דער  געווען 

אויך  אלסדינג,  וועגן  אונז  מיט  גערעדט 

וועגן פאליטיק, ווייל ער האט געוואוסט אז 

דעמאלט  בחורים.  די  זיין  מחנך  דארף  מען 

ועוצם  "כוחי  פון  גייסט  די  געווען  איז 

געצויגן  האט  עס  אז  שטארק  אזוי  ידי" 

אלעמען. ס'איז דאך א נאטור, פלוצים איז 

דא א מיליטער און דאס אידישע פאלק איז 

מכלומר'שט אויפגעשטאנען אויף די פיס, 

אבער טאקע דא מוז מען האבן די ריכטיגע 

אויף  קוקט  תורה  די  וויאזוי  גלייכגעוויכט 

די זאכן. וואס איז אבער געשען היינט איז 

אז די בחורים באקומען נישט קיין ריכטיגע 

תשובה בעניני השקפה, זיי קלערן אז "ארץ 

ישראל שלנו" און אלע אנדערע זאלן נעלם 

איז  דאס  אן.  נישט  זיי  גייט  עס  און  ווערן 

נישט  איז  דאס  התורה,  השקפת  די  נישט 

וואס די גדולי ישראל האבן אונז געלערנט.

ארויפגעקומען  איז  שמועס  אינעם 

ליידער  זענען  ישיבות  די  אז  געדאנק  דער 

פארוואנדלט געווארן אין "אוניווערסיטעטן 

איך  ווי  זאגט  גרילק  התורה".  לימוד  פאר 

צו  זיך  עוסק  נישט  דארט  מען  איז  זעה 

און  טעמעס  אקטועלע  מיט  זיין  מפטל 

התורה  גדולי  וויאזוי  נישט  זיי  זאגט  מען 

והמוסר האבן געהאלטן אז מען דארף קוקן 

אנדערע  אין  עוסק  איז  מען  זאכן.  די  אויף 

לצערי  און  הגיור,  השבת,  מלחמות  זאכן, 

ווינטן  אלע  די  צו  יוגנט  די  מעןמפקיר  איז 

פון די ראדיקאלע רעכטע.

מחנכים  די  דארפן  יארגאנג  יונגע  א  פון 

די  אין  הדור  מנהיגי  די  נושא.  די  פון  רעדן 

דערפון,  גערעדט  האבן  יארן  פריערדיגע 

אבער די בחורים פון היינט זאגן "פארוואס 

האט מען קיינמאל נישט גערעדט צו אונז 

ראשי  די  פון  חלק  גרויס  א   ."? דעם  וועגן 

קלארע  קיין  נישט  טאקע   האבן  ישיבות 

קיינמאל  האבן  זיי  ווייל  זאך  די  אין  שיטה 

בפועל  אבער  דערפון,  געטראכט  נישט 

כאפן זיי נישט אז די יוגנט ווערט מער און 

מער רעכט געשטימט.

די  שטארקער:  באטאנט  גרילק 

נישט  זיך  איז  מען  אז  איז  פראבלעם 

מער  עוסק  איז  מען  חינוך.  מיט'ן  מתעסק 
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אין אין נושאי התפלה, לימוד, גיור וקברים. 

עיקר  אין  פארוואנדלט  מען  האט  דאס  און 

השקפה  אויף  חינוך  ווי  ענדערש  היהדות 

החרדית  יהדות  דאס  אפילו  היהדות. 

פון  שיטה  די  אנגענומען  נישט  האט  וואס 

סאטמאר האט געהאט א שיטה וויאזוי צו 

קוקן אויף די מדינה.

ביז אהער פון יענעם אינטערוויאו!

חלקינו  שם  שלא  פארשטענדליך, 

מיר  ווייסט  אונז  המונם,  ככל  וגורלינו  כהם 

לרשעים,  ה'  אמר  שלום  אין  אז  בבירור 

דארט אין די ארץ ישראל איז ליידער נישט 

הסכמים  די  ומנוחה,  שלום  קיין  באשערט 

ברענגען,  נישט  סאך  קיין  וועט  שלום  פון 

שלום ווען נאר זיין אינאיינעם לוחם צו זיין 

ביאת המשיח. ווי אויך איז אונזער  אקעגן 

געמינערט  נישט  בכלל  מדינה  די  צו  ניגוד 

די  מיט  שלום  זיין  וועט  עס  אפילו  ווערן 

הזמן  לפני  הגאולה  לקיחת  ווייל  אראבער, 

איז דער שורש פורה ראש ולענה, און איז 

וועט  משיח  אז  האמיתיות  תקוותינו  נגד 

מקבץ זיין נדחי ישראל. 

אינטערסאנט  זייער  איז  פָארט  אבער 

כאראקטיזירט  וואס  אינטערוויא  דער 

אמת'ן  אבער  טרויעריגן  דעם  ליידער 

מציאות וואס שפילט זיך אפ אין חרדי'שע 

מרביצי  און  שיעורים  מגיד  די  ישיבות, 

מען  שיעורים,  גוטע  טאקע  זאגן  תורה 

פאלגזאם  זיין  צו  בחורים  די  אויס  לערנט 

פעלט  עס  אבער  מלומדה,  אנשים  מצות 

מוסדי  אמת  צדיקי  פון  פייער  פלאם  דער 

פאר  ברען  דער  נישטא  איז  עס  ודור,  דור 

שמסרו  ראשונים  די  וואס  אידישקייט 

אריינגעלייגט  האבן  ה'  קדושת  על  נפשי' 

תוצאות  די  און  הערצער.  אידישע  אין 

דאס  און  מגושם  איז  קאפ  דער  אז  זענען 

הארץ איז פאר'גוי'אישט וואס ברענגט אז 

מען האט די זעלבע שאיפות און רצונות ווי 

התקוממות  ציונים.  נאציאנאליסטישע  די 

מער  איז  גוים  די  קעגן  נקמה  און  בגלות 

פארקערט  זאך,  אפגעפרעגטע  קיין  נישט 

מען שעצט דאס, מען הייבט דאס.

בעתו  דבר  א  איז  דעם  צו  בשייכות 

הגאון  שרייבט  עס  וואס  דערמאנען  צו 

ספר  זיין  אין  ז"ל  טייטלבוים  יעקב  רבי 

געלערנט  האט  ער  ווען  אז  יעקב,  קול 

הגאון  רבי  גרויסער  זיין  פון  ישיבה  די  אין 

נישט  איז  זצוק"ל  אריק  מאיר  רבי  האדיר 

פאראיבער א טאג וואס ער זאל נישט רעדן 

צו די בחורים איבער די התרחקות וואס מען 

דארף האבן פון די ציונים. איבערהויפט איז 

נעכט  די  אין  יאר,  אין  מאל  געוועןצוויי  עס 

פוילישער  דער  אויסגעפאלן  איז  עס  ווען 

גערעדט  ער  האט  ניטל,  רוסישער  און 

ביז  מעריב  נאך  פון  תלמידים  זיינע  מיט 

אינדערפרי איבער די פארשידענע איזמען 

און באוועגונגען וועלכע באדראען דעם כלל 

ישראל. ער האט אנגעהויבן פון דעם נוצרי 

באוועגונגען  און  פארטייען  די  ביז  ימ"ש, 

אונזער  אין  אויפגעשטאנען  זענען  וואס 

דור, און מיט זיי געלערנט דאס גאנצע ענין 

מיט אן עמקות ווי א טיפע סוגיא.

לבית  והנהגות  עובדות  חיבור  דעם  אין 

געברענגט  ווערט  רי"ד-רט"ו)  דף  (ח"ב  בריסק 

די  דערווישט  האבן  ציונים  די  ווען  אז 

ענגלישע  די  פון  דעקלעראציע  באלפור 

דעם  אנגעפרעגט  מען  האט  רעגירונג 

זיין  איבער  זצ"ל  בריסק  פון  חיים  רבי  גאון 

הזמן,   מאורעות  לעצטיגע  די  לגבי  מיינונג 

פלאם-פייער  א  ווי  געווארן  חיים  רבי  איז 

און געזאגט מיט גרויס ברען:  

און  מאמינים,  בני  מאמינים  זענען  "מיר 

מיר ווארטן אויף א גאר אנדערע זאך, אויף 

וועט  דאס  און  משיח...  פון  אנקום  דער 

משיח  ווען  וועגן,  אנדערע  גאנץ  מיט  זיין 

בית  א  אראפקומען  וועט  קומען  וועט 

המקדש פון פייער פון הימל, און דעמאלט 

דעם  בעפאר  טאג.  גרויסער  דער  זיין  וועט 

שטייט  עס  ווי  הנביא,  אליהו  קומען  וועט 

געשריבן "הנה אנכי שולח לכם את אליהו 

והנורא".  הגדול  ה'  יום  בא  לפני  הנביא 

מיט  געפרעגט  האט  רב  בריסקער  דער 

קלערן  אפילו  מען  קען  "וויאזוי  ווייטאג: 

אויף אנדערע זאכן, כאילו דאס ציונות און 

שייכות  א  עטוואס  האט  פלענער  זייערע 

אויסגעפירט  האט  ער  און  גאולה?"  די  צו 

פאר  זארגן  זיך  דארף  איינער  יעדער  "נאר 

משפחה  מיין  אז  קלער  איך  משפחה,  זיין 

איז בסדר..."

דמשיחא,  עקבתא  פון  זמן  דעם  אין 

ווערן  אלע  דצפרא,ווען  בקרדותא 

רעיון  ביטערן  דעם  נאך  מיטגעשלעפט 

הציונות, און עס וואקסט אויף א דור חדש 

ליידער  הערט  וואס  החרדית  יהדות  ביים 

תורה  דעת  אמת'ן  דעם  מרחוק  ניטאמאל 

אידישע  פשוטע  די  נישט  פארשטייט  און 

בליק וואס אידן האבן מקבל געווען פון די 

האבן  וואס  אלקינו  שברא  מאורות  טובים 

און  אמונה  זייער  מיט  וועלט  די  באלאכטן 

זיך  דארף  יעדער  וואס  זמן  א  איז  תורה, 

איז  יעצט  סביבה.  אייגענע  זיין  פאר  זארגן 

דער שעת מבחן ווען עס ווערט נתברר בין 

וואויל  און  עבדו,  לא  לאשר  אלקים  עובד 

כרעו  לא  אשר  הברכיים  אידן,  די  פאר  איז 

ווערן  וואס  לו,  נשק  לא  אשר  והפה  לבעל 

פון  ווינט  דעם  מיט  מיטגעשלעפט  נישט 

לאומיות און מרידה בגזירת הגלות.
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עשרה  הצום  מוצאי  אווענט,  דינסטאג  פארלאפענעם  דעם 

עצרת  ריזיגער  א  פארגעקומען  עיה"ק  ירושלים  אין  איז  בטבת, 

מחאה וזעקה, וואו צענדליגער טויזנטער אידן האבן זיך פארזאמלט 

פינכא  מלחכי  די  קעגן  החרדית  היהדות  זעקת  דעם  אויסצושרייען 

דורכפירן  צו  געשטימט  און  באשטעטיגט  האבן  וואס  מפשרים  און 

פון  עתיד  דעם  באדראעט  וואס  הגיוס'  'גזירת  געפארפולען  דעם 

יהדות החרדית אין ארה"ק דורך אריינשלעפן בחורי ישראל אין דעם 

צבא הטמאה, דער מיליטער וואס וועט לוחם זיין מיט די חיילות גוג 

נוראה  מרידה  א  איז  קיום  עצם  איר  וואס  המשיח,  מלך  קעגן  ומגוג 

בגזירת השי"ת און יעדע טריט אירע איז ביהרג ואל יעבור.

טויזנטער  אזויפיל  פון  באטייליגונג  די  מיט  עצרת  גרויסער  דער 

פרעסע,  אלגעמיינע  די  אין  געווארן  געדעקט  ברייט  ב"ה  איז  אידן 

און  עסקנים  געטרייע  די  פון  שתדלנות  אומערמידליכע  די  אדאנק 

פאסיגע  ארויסגעשיקט  האבן  וועלכע  'נטרונא'  פון  שטאב  אפיס 

"פרעס רעליסעס" און געגעבן קלארע סטעיטמענטס פאר די מידיא 

אגענטורן קלארצושטעלן אז דאס יהדות החרדית איז זיך מתנגד צו 

ועומד  מצוה  זענען  מיר  ווייל  הטמאה  צבא  דעם  אין  חלק  א  נעמען 

הגלות,  בגזירת  מרידה  דעם  אין  טייל  א  זיין  צו  נישט  השי"ת  פון 

און  גלות,  אין  האלטן  מלחמה  אדער  רעוואלטירן  נישט  טארן  מיר 

דעריבער איז דער ציוני'סטישער מיליטער א בפירוש'ער סתירה צו 

אונזער אמונה. 

אויפן  געווארן  אויסגעפירט  ב"ה  איז  פרסום  יעצטיגער  דער 

זעלבן שטיייגער וויאזוי נטרונא האט בעבר צעשפרייט און מפרסם 

געווען באריכטן און בילדער פון די פארשידענע פראטעסטן וועלכע 

זענען במשך די יארן פארגעקומען, אין ניו יארק, בריסל און ארה"ק. 

מיט  האט  זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק  וואס  דרך  זעלבן  דעם  אויף 

די  וועלט,  די  איבער  זיין  דארף  מחאה  עיקר  דער  אז  געלערנט  אונז 

ציונים האבן נישט אזוי ווייט קיין פחד פון די אידן ביי זיי אין לאנד, 

ומלואה,  תבל  קבל  קלונם  זיין  צו  מגלה  וויכטיג  זייער  איז  דעריבער 

כולי האי ואולי וועט דאס מבטל זיין די גזירות.

פון  מיר  ציטירן  אפקלאנג  ברייטן  דעם  פון  ביישפיל  א  אלס 

מיט  אינאיינעם  האט  וואס  אגענטור  שבע"  "ערוץ  ענגלישן  דעם 

באריכטעט  ירושלים  אין  עצרת  גרויסן  דעם  איבער  באריכט  א 

די  און  גזירה  די  צו  באצוג  אין  נטרונא  פון  סטעיטמענט  קלארע  א 

מאטיווען פון די מחאה.

די מידיא שרייבט: "די ארטאדאקסישע געמיינדע אין דאס הייליג 

לאנד זעהט די פלאן פון די איזראעלי גאווערמענט זיי צו דרעפטן אין 

מיליטער ווי א דירעקטע אטאקע אויף זייער פרייהייט פון רעליגיע" 

האט געזאגט ירמי' קאהן, א ווארטזאגער פאר 'טרו טארע דשוס', א 

ניו יארק באזירטע ארגאניזאציע וואס איז שוין עטליכע יאר אויף די 

פראנט ליניעס אין דעם קאמף קעגן די גיוס צוואנג, "לויט די תורה 

האט השי"ת באפוילן דאס אידישע פאלק נישט זיך צו קריגן אדער 

מלחמה האלטן מיט אנדערע פעלקער".

איזראעלי  יעצטיגע  "די  אז  קאהן  הרב  פון  ציטירט  פרעסע  די 

פארשוועכן  צו  ארטאדאקסן  די  צווינגען  צו  פלאנט  גאווערמענט 

חרדי'שע  אז  טענה'ט  ער  פרינציפן,  און  געפיל  אינערליכע  זייער 

איזראעלי  די  ווי  גענוי  מיליטער,  פון  אויסגעשלאסן  זיין  זאלן  אידן 

קעגן  פייטן  צו  נישט  ערווארטן  איזראעליס  די  וועמען  אראבער, 

זייערע אראבישע ברודער."

חרדי'שע  די  אז  טענה  די  אויף  רעאגירט  דאן  האט  קאהן 

פון  טייל  א  זיין  צו  צה"ל,  די  אין  באטייליגן  אויך  זיך  מוז  געמיינדע 

היטן די נאציאנאלעגרעניצן צו באשיצן די מדינה, "דאס איז נישט 

רעלאווענט וויבאלד אסאך חרדי'שע אידן האבן געוואוינען אין ארץ 

ישראל הונדערטער יאר בעפאר די ציוני'סטישע באוועגונג האט זיך 

בכלל אנגעהויבן. 

ביי  זייט  בשלום  געלעבט  האט  געמיינדע  ארטאדאקסישע  "די 

געווען  איז  עס  יארן,  הונדערטער   '18 די  אין  אראבער  די  מיט  זייט 

זיי  זאלן  קאנפליקט,  יעצטיגן  דעם  געבוירן  האט  וואס  ציונות 

'נטרונא' ציטירט אין אלגעמיינע 
פרעסע מיט אויפריכטיגע ערקלערונג 

איבער גזירת הגיוס 'המתוקן'



קול נטרונא
ערש"ק פר' וירא תשע"ו

| 9ללל

דיעלן  העלפן  צו  זיי  ארטאדאקסן  די  פון  ערווארטן  נישט  דעריבער 

דעם פראבלעם וואס זיי האבן זעלבסט באשאפן."

אז  ווארטזאגער  נטרונא  פון  נאכצוזאגן  אויך  ווייסט  פרעסע  די 

אויב  אויך  צופרידן  נישט  איבערהויפט  איז  החרדית  יהדות  דאס 

אפגעשטיפט  ווערט  געזעץ  דער 

יארן.  פון  ציפער  געוויסע  א  פאר 

אקצעפטירבאר,  אום  איז  דאס 

עפענטליך  ארויסגיין  דארפן  מיט 

אונזער  ווייזן  שטאלצערהייט  און 

ברויכן  מיר  דרעפט,  צום  התנגדות 

אורזאך  ריכטיגע  די  זיין  מפרסם 

צו  זיך  קעגנערשאפט  אונזער  פון 

באטייליגן אין זייער מיליטער".

נטרונא  האט  צייט  זעלבער  דער  צו 

ווייטגרייכנדע  א  מיט  אנגעפירט  אויך 

מידיא  סאציאלע  די  אויף  קאמפיין 

מעסעזש  דער  וואו  פלאטפארמעס, 

א  אויף  געווארן  פארשפרייט  ב"ה  איז 

ארויסגעשיקט  איז  עס  פארנעם.  ברייטן 

און  סטעיטמענטס  קורצע  געווארן 

שטעלונג  אונזער  ערקלערן  צו  בילדער 

באזונדער  און  הגיוס,  גזירת  דעם  איבער 

ווידיאו  געווארן  פארשפרייט  איז 

פרעזענטאציע  לענגערע  א  פון  אויסצוגן 

ער  וואו  שליט"א  שפירא  יעקב  הרב  דורך 

רעליגיעזע  פארוואס  פארשטיין  צו  גיט 

די  אין  דינען  דאס  קעגן  זיך  שטעלן  אידן 

ציוני'סטישע ארמיי.

אויסער דעם גרויסן תועלת פון דעם עצם 

אויספראבירטע  אלט  אן  איז  וואס  מחאה 

אין  הגזירות  רוע  את  להעביר  מיטל 

גזירה  יעצטיגע  די  זיך  האט  ארה"ק, 

געוואלדיגע  די  ארויסגעשטעלט  נאמכער 

האבן  וואס  פרסומים  ברייטע  די  פון  נחיצות 

תבל  קבל  מעסעזש  תורה'דיגן  ריכטיגן  דעם  קלארגעשטעלט 

ומלואה, עס זאל חלילה נישט מאכן דעם איינדריק ווי דא איז בלויז 

פארטייען  חרדי'שע  די  צווישן  קאנפליקט  אינערליכע  אן  פארהאן 

איז  מען  וויאזוי  און  גזירה   די  זיין  לוחם  פון  מהלך  דער  איז  וואס 

בעסער ממשיך דעם אלטן דרך האגודה. עס האט אוועקגעשטעלט 

דעם ריכטיגן טאן פאר די מערכה אז מיר זענען נישט אויסן צו האבן 

קיין שום טייל אין די מלכות המינות, וויבאלד 

איז  מדינה  גאנצע  די  און  גופא  מיליטער  די 

הק',  ובתורתו  בה'  אמונה  די  צו  סתירה  א 

ביאקאט  פולשטענדיגע  א  דערקלערן  מיר 

אדער  שייכות  פון  פארום  וועלכע  סיי  אויף 

סיבה  די  איז  דאס  און  זיי  מיט  התחברות 

דעם  קעגן  לוחם  אזוי  זענען  מיר  פארוואס 

גזירת הגיוס.

יעצט ווען דער אלגעמיינער זיכערהייט 

שאק  שיקט  ישראל  ארץ  אין  צושטאנד 

און  וועלט  גאנצע  די  איבער  כוואליעס 

העכסטע  די  דערגרייכט  האט  הסתה  די 

צייט  פאסיגע  א  זייער  איז  פלאמען, 

שטעלונג  די  נאכאנאנד  הערן  לאזן  צו 

מדינה  די  איבער  החרדית  יהדות  פון 

א  ווי  אויך  דינט  דאס  מיליטער,  די  און 

צו  ברענגען  צו  הפרעניות  מפני  תריס 

אומות  די  פון  אויפמערקזאמקייט  די 

נישט  זענען  אידן  חרדי'שע  אז  העולם 

פון  פעולות  די  אויף  פאראנטווארטליך 

די מדינה און די מיליטער. 

דער קריטישער עת צרה בגשמיות, 

און  טעראר,  שרעקליכע  די  פון 

הגיוס,  גזירת  דעם  פון  ברוחניות, 

גלייכגילטיג  שטיין  צו  נישט  ערלויבט 

פאדערט  און  מינוט  איבריגע  קיין 

באלדיגע שריט למען כבוד ה' ותורתו 

איז  לטובה  פעולות  גרויסע  די  הק', 

וואס  אחריות  געוואלדיגע  א  אצינד 

קענען  צו  ריכטיגע,  דאס  אויפטוען  אונז  אויף  ליגט 

שמים  כבוד  דעם  זיין  מפרסם  און  ובנפש  בגוף  אידן  ראטעווען 

אומעטום. הבו גודל למקדשי ה' וחפץ ה' בידנו יצליח.
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