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געווארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
ָ
וואס זענען לעצטענס געליפטערט
די באריכטן ווערן ַארָאּפגענומען פון די וועכענטליכע ַאּפדעטיס ווָאס ווערן געהערט
אויפ'ן "קול נטרונא" טעלעפָאן ליניע ,און איז דעריבער ,שטייגערליך ,רעדַאקטירט
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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מעמבערשיּפ
מיט נטרונא

$360
לשנה

רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט
זצוקללה"ה
 ...לדעתי אפשר לקבץ אפילו אלף
אנשים מבני ישראל הכשרים שירצו
להשתייך למסגרת זו ...וזה יהיה כח
גדול בע"ה....
אם אין לנו קיבוץ מאוחד של אנשים
הרשומים בחבורתינו ,אז מבטלים
אותנו ואת כל פעולותינו ,ואומרים,
מי הם ? וגם באמעריקא אף שמדינה
זו מרובה היא באוכלוסין ,מכל מקום
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה
חשובה ,ואפשר לקבץ אנשים גם משאר
מדינות ,מחוץ לגבולות ארצה"ב.

לכל פעולה שרוצים לעשות נחוץ כסף
לדבר ,ובלעדי מעות אינו אפשר לעשות
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  10,000דולר לשנה,
ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
(מספר בוצינא קדישא)

בושנו מכל דור:

צענטראלע ציוני'סטישע פאראדע
אין ניו יארק טראגט ליידער
שטארק חרדי'שע כאראקטער
נטרונא אין דירעקטן רוף צו פאליטישע קאנדידאטן שלאגט
אפ פאלשן אימעזש פון ארטאדאקסישע אידנטום

דעם זונטאג איז אין מאנהעטן
פארגעקומען דער יערליכער מארש
פאר די מדינה ,וואו עס פארזאמלען
זיך יאר יערליך גרעסערע גרופעס
פון אמעריקאנער ציונים צו פייערן
די המשך פונעם קיום המדינה און
אויסדריקן שטיצע און סימפאטיע
דערפאר איבער די גאסן פון ניו יארק,
וואס איז אגב ,די גרעסטע אזא סארט
צוזאמקום איבער די וועלט.
די גרויליגע פאראדע ווערט
כמובן באגלייט מיט כפירה און
זוהמה און פלעגט ביז ממש לעצטנס
זיין מיט דער באטייליגונג פון בלויז
פרייע אמעריקאנער אידן וואס זייער
איינציגע זכר פון אידישקייט איז זייער
שייכות מיט די מדינה ,מען פלעגט
זען עלעמענטן וואס האבן נישט דאס
מינדסטע צורה אדער דמות פון א איד
טאנצן און הוליען מיט איזראעלישע
פענער .די פאר'גוי'אישטע יונגען
זענען הויפטזעכליך געווען די
אנוועזנדע במשך די יארן.

א פרומע צורה
פאר א מארש פון
ניאוץ ה':
לדאבון לב איז אבער אין די
לעצטע עטליכע יאר ,אנטשטאנען א
שינוי אין דעם געביט .און ליידער אַן
אומגינסטיגע שינוי לרעה .מער און
מער איז קענטיג רעליגיעזע פנים'ער
און חרדי'שע אידן וואס קומען זיך
צונויף "סעלעברעטן" די שמחה
פונעם ציונות ושטנא נצח און צייגן
פאר די וועלט זייער סימפאטיע פאר
איזראעל.
איבערהויפט איז דאס געקומען
צום אויסדריק ביי די פאראדע דאס
יאר ,ווען צום באדויערן האט זיך
פראמינענט אנגעזען א גרעסערע
צאל ציוני'סטישע סימפאטיקער
מיט'ן גאנצן חרדי'שן לבוש,
דערונטער אויך עטליכע "היימישע"
ווארטזאגער און זעלבסגעקרוינטע
כלל טוער וואס האבן געשפירט פאר

וויכטיג זיך צו לאזן פאטעגראפירן
מיט די ציוני'סטישע פענער און
סימבאלן .אזש אז א שרייבער אינעם
"פארווארטס" האט זיך אויסגעדריקט
אז די פאראדע האט "געמאכט
אויסקוקן סענטראל פארק ווי די
דרויסנדיגע הויף פון א שול".
דער ארטיקל שרייבט ווייטער:
"די פאראדע איז געווען "אווער –
פרעזענטעט" דורך ארטאקדאקסישע
אידן .הגם זיי מאכן אויס בלויז
צען פראצענט פון די נאציאנאלע
אידישע פאפולאציע אין אמעריקע,
פילצאליגע פון זייערע קינדער זענען
געקליידעט אין קאלירטע טי -שירטס
און געטאנצן ,געגעסן פאפקארן און
געהאלטן פענער".

די באן פון ציונות
האט דערגרייכט
אונזער סטאנציע:
לחרפתינו ולבשתינו שטייען מיר
פאר א מציאות ווען די חרדי'שע גאס
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באינריכטן
נייעסאאוןסע ַי
ןטכיר ַאב ןו

"קול נטרונא" סיסטעם
אויפ'ןסאוו
געוואלרןןענעז
געליפטערטעטצ ָע
לעצטענסרעטפילעג סנ
זענעןןר ָאוועג ט
וואס'פיוא
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן

א י ז
גאר די "פראנט
ראנער" פונעם טומאת הציונות ,דער
מעיאר פון ניו יארק וואס איז געווען ביים מארש
איז געזען געווארן אינאיינעם מיט חרדי'שע אידן,
און די גאנצע אטמאספערע איז געווען מיט א
רעליגיעזע צורה ,ציונות מיט בערד און פאות .אידן
מיט די גאנצע חסידי'שע טראגע האבן געטאנצן
און זיך געפרייט מיט'ן עגל ויקומו לצחק און מחלל
געווען דעם שם שמים מסוף העולם ועד סופו.
למגינת לב יראי ה' שטעלט זיך ארויס אז
אזעלכע סארט לאזונגען ווי "ציונות איז שוין
געשטארבן" זענען טאקע ריכטיג אויב מען
טייטשט אפ אז ציונות איז "חילונית" .פרייע ציונות
איז טאקע אונטערגאנגען אבער פרומע ציונות
לעבט און בליעט ווי קיינמאל בעפאר .די זייטיגע
סימפטאמען פונעם ציונות איז אפשר שוואכער
געווארן אבער די שרשיות'דיגע טומאת הציונות
וואס ווערט ערווענט אינעם מגילת עצמאות ,די
כפירה פון "בארץ ישראל קם העם היהודי" ,די ניאוץ
פון "פתרון בעית העם היהודי מחוסר המולדת
והעצמאות" ,דאס ברענט ליידער אין אידישע
הערצער ,דאס פלאקערט אין קאפ פון אידן שומרי
תורה ומצות אויף א פארנעם וואס געדענקט זיך
נישט אין די היסטאריע זינט די הקמת המדינה.
מען קען היינט הערן אפילו אין היימישע
קרעמלעך דברים בוטים וואו מען חזר'ט איבער
דעם שורש רעיון הציוני מיטן גאנצען טאקט,
פארשטענדליך לייגט מען צו דעם לחש אז אוודאי
איז דער רבי געוועהן גערעכט מיט זיין הייליגע
שיטה ,אבער למעשה וואו וועט מען אנטלויפען?!
אידן דארף דאך האבן א מקום מקלט! ס'איז היינט
דא ווער ס'זאל זיך אנעמען פאר אידן! באין מבין
אז די סארט און ענליכע דיבורים זענען רעכטע
כפירה בגזירת הגלות ,א בגידה אינעם צור ישראל
וגואלו ,א הכחשה אין די פסוקים פון ואף גם זאת
בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים ,און אן
הזנחה אין די פשוט'ע אלטע אידישע אמונה פון
גדול הרועה המצילן.
מ'רעדט מסיח לפי תומו מיט אזא סימפאטיע
און געפיל פון די מדינה און אירע פירער-ווייל
מרעדט נאר פאליטיק ,מ'פאלגט אויס ערליך די

אינסטראקשענס פון די מדינה פאר די בני הגולה
צו זיין כאטשיג איינמאל יאר אין די מדינה ,ווייל
אזוי קען מען כאטשיג עטוואס אנהאלטען די קשר
מיט די מלכות המינות ,ולמהדרין פארט מען מיט
א גאנצע גרופע גוטע פריינט און מען קומט צוריק
מרוגש פול מיט הארמאניע ,פון די ספעציעלע
"הרגשים" וואס מען האט דארט געפילט...ווער
רעדט נאך פון די תורה אין די מדינה ,הגם די
יצירה פון תלמוד בבלי איז דייקא געווען אין חו"ל
און רובא דרובא פון ראשונים ואחרונים ,תלמידי
הבעש"ט ותלמידי הגר"א זצ"ל האבן מאיר געווען
די וועלט מיט זייער תורה בארצות פזוריהם אין
חו"ל אבער אין תורה כתורת ארץ ישראל.
מען קויפט אף דעם ציוניסטי'שען קאנצעפט אז
אלע אידן אינעם כדור הארץ דארפען אוועקגעבן
חלבן ודמם צושטיין בייהילפיג פאר די מדינה ,אידן
אין חו"ל זענען בעצם נישט צו אינטערסאנט נאר
וויפיל זיי געבן צוגעבן פארן לאנד.
אויב טוט ביבי מיט זיין פרומע קאאליציע
זיך מתגרה זיין און איז מפקיר אידן אין אייראפע,
פריינקרייך ,דענמארק און אויך אין אמעריקא
פאראינטערסירט עס גאנץ קנאפ פאר קיינעם,
אבער טאמיר הערט מען דאס מינדערסטע
אויסדרוק וואס קען האבן א ווייטע משמעות דורך
א פלפול אז דאס קען מיינען איינוואוינער אין ארץ
ישראל וועט מען דערציטערט ,ווייל א איד מיינט
נאר וויפיל ציונית איז מרוויח פון אים ,סתם א
איד וואס גיט נישט צו צום חלום הציוני איז נישט
רעלעוואנט .ווער רעדט נאך אז טוען אין קנאות
איז זייער האקעל ווייל מיט די מינדסטע קנייטש
קען מען אנקומען זייער הארב אבער זיך קאכן און
אריינלעבען אין ציונית נישט קשה ,דאס איז דאך
אהבת ישראל און זארג פארן לאנד.
עס איז שוין פארהאן א מציאות בקצה המחנה
פון יחידים און קבוצות וואס האלטן ווייטער און
גייען באזוכען אין מתנחל'ישע געגענטער ,מען
ווערט זייער איבערגענומען און נתפעל פון די
רועי צאן .ווען מ'זעהט א מתנחל גייט מיט תכלת
אויף די ציצית דערמאנט מען זיך פון די חלזון ,די
לופט וואס בלאזט דארט איז נישט סתם א ווינטעל
נאר די רוח צפונית ,די פעלדער וואס מען זעהט
דארט איז נישט קיין בלויז ליידיגע שטחים נאר די

מדבר ,וואו מען קען זיך אונטערזינגען די לידל פון
"ואני" מיט חצוצורת ,און דער שמועס איז פון טֶב ַח
ּג ַחַם ּתַחַׁש און מַ ֲעכ ָה ...די מוחות חלושים ווערן
אזוי שטארק מרוגש אז מען שפאנט אריין אין א
מיסטישען פלאנעט ווי דמיונות איז העכערקייט -
און פאנטאזיעס איז השגות.
צוביסלעך איז די איסורי יהרג ועל יעבור
וואס די מדינה פארקערפערט אין זיך נישט
אזוי געפערליך ,עס איז בסך הכל מס"נ פאר די
אקופירטע טערעטאריעס .מען קוקט ביכער פון כל
צרוע וכל זב ביז הר' קוק וואס געט זיי דעם מהלך
אז שמירת התורה והמצוות איז א פארצייטישע
אונגארישע זאך ,עס איז לייכטער אז די תורה איז
נאר ענינים ,בחינות און מושגים.
פאר'ן נפש הבהמיות איז זייער ניחא די
מישמאש זיופים וסילופים אויפ'ן חשבון פון צדיקי
אמת פון חב"ד ,ברסלב ,ר' צדוק .פון די ביכער און
קליפס ווערט מען אויסגעברייטערט מיט הבנה אז
אלעס איז אלעס און גארנישט איז גארנישט ,כלל
ישראל איז ווי א פאזעל רשעים בינונים צדיקים
און דער רשע גיט צו פארן פאזעל פונקט ווי דער
צדיק ,דער צדיק איז גארנישט עפעס מער ,מיט א
הכחשה אין די יסודות האמונה אז יעדער איד האט
א בחירה ראה נתתי לפניך החיים והמות ובחרת
בחיים .פון אט די עיקש ופתלתול און אפיקורסות
קומט מען צו דעם פארשטענדליכן אויספיר
אז זיצן אויף א שטיין אין מדבר יהודה עסענדיג
א וואורשטעל און דערביי זינגען אויפ'ן גיטאר
"באשעפער איך האב דיך ליב" איז למעשה די
סאמע העכסטע מדריגה אין אהבת ה' וואס ווערט
געברענגט אין חוה"ל – ...ווען מען קומט צוריקקיין
אמעריקא ווערן די ערליכע אידן מדקדקים בקלה
כבחמורה באטראכט מיט א געלעכטער ווי
אומוויסענדע וואס היטען אפ מיט א תמימות די
תרי"ג מצות כפשוטן.
דער באן פון ציונות האט געהאט מערערע
סטאנציעס ,אנגעהויבן האט עס ביי די פרייע
אפגעפרעמדטע אסימילירטע מזרע ישראל,
שפעטער ביי די מזרחי'סטן און דתיים לאומים,
אבער דאס ציונות האט דארט באנקראטירט ,די
פרייע און האלב פרייע עלעמנטן האבן שוין טועם
געווען דעם גרויסן גליק פון די מדינה און עס
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אויסגעבראכן ,אין די פרייע גאס איז דאס שכרות
צום ציונות גענצליך אויסגעוועפט אבער די באן
האט יעצט דערגרייכט צו די היימישע סטאנציע,
דא ווערן נאך ליידער מענטשן פארגאפט פון
אזעלכע אויסגעדראשענע רייד איבער "זכות העם
היהודי לתקומה לאומית בארצו" וואס אנדערע
קומען שוין פון דארט און האבן עס שוין ממאס
געווען.
ליידער בוזשעוועט דער אש זרה פון ציונות
און די קטני הדעת והשכל כאפן זיך צו צו די
אויסגעוועפטע עבודה זרה מיט א קעלבערנע
התפעלות .דער רעיון הציוני פון האבן אן אייגענע
היימיש לאנד און זיך באשיצן בזרוע בשר דרינגט
אריין אין אידישע הערצער ביודעין ובלא יודעין.
אלע גבולין ווערן דורכגעבראכען פאר די וואס זוכן
מיט ליכט אביסל אויפמערקזאמקייט זיך צו שפירן
גוט ,צו זיין א טייל פון דעם גוסס'דיגן אידעעל
וואס האט אזוי ביטער אנטוישט אירע שטיצער
ביז היינט .די אוהבי ה' שנאו רע ,די משנאיך ה'
אשנא איז עפעס אזא אלטמאדישע איידיע און
נישט רעלאווענט ,מ'עקלט זיך דערפון אזוי ווי די
פארצייטישע משכילים פון די 'טשולענט אידן'.
בלויז די וואך איז באריכטעט געווארן אז דער
ראש ממשלת הכופרים זעלבסט האט פערזענליך
אנגערופן איינע פון זיינע נאנטע פריינט ,פון
די חרדי'שע חברי הכנסת ,אים אנווינטשן צו א
רבי'שע שמחה וואס איז פארגעקומען .ביבי האט
אים געזאגט די ריכטיגע דיבורים "מיר פרייען זיך
מיט אייער שמחה ,מיר זענען אלע איין משפחה".
ולעומתו ברוך יאמר ,דער ח"כ מטעם דאס חסידות
האט באדאנקט דעם ראש הכופרים פאר די ברכות
און צוריק געוואונטשן אז פון די שמחת בית
צדיקים זאל נשפע ווערן א שפע ברכה ושמחה
פאר אים פאר זיין משפחה און פארן גאנצן עם
ישראל.
דאס איז דער ריכטיגער הודאת בעל דין פונעם
ריש בריוני אז "כולנו משפחה אחת" ,דאס ציונות
שפירט זיך אצינד באקוועם מיט די חרדים וואס
קומט צום אויסדריק אין יעדע געלעגנהייט .א
מציאות וואס ווייזט אירע צייכענעס אויך דא
אין אמעריקע וואו רעליגיעזע פארשטייער און
עסקנים זענען מבאיש ריח דאס יהדות החרדית און

שטעלן זיך ארויס לאביען און מאכן העדליינס פאר
די אינטערעסן פון איזראעל ,וואס ברענגט לאו
דוקא ארויף גינסטיגע געפילן ביים אמעריקאנעם
גוי.
דאס קומט צום מערסטנס ארויס ביי
אזעלכע סארט עפענטליכע פארזאמלונגען ווען
פאליטיקאנטן און קאנדידאטן זוכן זיך צו געפעלן
פאר אט די מוילמאכער און רעדן דעריבער איבער
זייער התחייבות צו איזראעל און אירע טעמעס.
ווי שוין פארגאנגענע וואך באטאנט זענען
אזעלכע שריט דער היפוך פונעם דרך התורה און
ערוועקט חלילה די אלטע באשולדיגונג פון "דויעל
ליאלעטי" אויף אידישע קינדער אין אמעריקע.

נטרונא ערקלערט;
אמעריקאנער אידן זענען
פאראינטערסירט אין
אמעריקאנער טעמעס:
אין גייסט פון די פארמערטע העדליינס וואס
אזעלכע אומ'אחריות'דיגע אקטיוועטעטן שאפן,
האט נטרונא ארויסגעשטעלט א גוט רעדאקטירטע
ארטיקל וואס אדרעסירט די טעמע און ברענגט
צום אויפמערקזאמקייט פון פאליטישע פיגורן די
ריכטיגע מיינונג פון ארטאדאקסישע אידן געטריי
צו די תורה הק'.
צווישן אנדערע ווערט קלארגעשטעלט אין
דעם מעסעזש די פאלגענדע פונקטן.
"אין צייט וואס די  2016פרעזידענטליכע
פארמעסט גייט אריין אין קראפט זענען תורה
אידן באזארגט איבער די פאקט אז טייל פון די
קאנדידאטן ווען זיי אדרעסירן אן אוידיענץ פון
ארטאדאקסישע אידן לייגן זיי א געוויכט צו רעדן
איבער זייער שטיצע פאר די סטעיט אוו איזראעל
און פאר זייערע אישוס".
"דער נביא ירמי' האט אנגעזאגט אין נאמען פון
השי"ת דעם געבאט פאר אלע אידן אין גלות" :דרשו
את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שמה כי בשלומה
יהי' לכם שלום" .אט די דברי נבואה זענען ווירקליך
געווען אן אבן יסוד אין די אידישע אויפפירונג אין
גלות במשך די היסטאריע .וואו אימער אידן האבן

געוואוינט
די לעצטע צוויי טויזנט
יאר זענען זיי געווען געטרייע בירגער און
געשטיצט די פירער פון זייער לאנד.
"ס'איז אונזער שטעלונג אז אריינשלעפן
די אינטערעסן פון איזראעל אין אמעריקאנער
פאליטיק ברענגט אנטיסעמיטיזם און באשאפט א
פאטענציעלע געפאר חלילה צו אידן אלוועלטליך,
אריינגערעכנט אידן אין הייליגן לאנד.
"דאס איז פארוואס עס שטערט אונז ווען
דאס אמעריקאנער פובליקום זעט דעם וועג
וויאזוי קאנדידאטן רעדן ווען זיי ברויכן די
אידישע שטימען באקומענדיג דעם איינדריק אויף
אמעריקאנער אידן ווי מענטשן וואס שטימען אויף
איין אישו :די סטעיט אוו איזראעל.
אבער אזא איינדריק איז ווייט פון ריכטיג .די
מערהייט פון אידן ,ספעציפיש די ארטאדאקסישע,
שטימען אויף אנדערע טעמעס ,ווי פרינציפן ,די
עקאנאמיע און אויסערן פאליסי".
ווי עס שיינט איז דער ארטיקל טאקע
געווען די גוטע התחלה ,אבער אין די קומענדיגע
תקופה ,ווען דער פרעזידענטליכער פארמעסט
וועט טאקע ערנסטער ווערן ,וועט זיך העכסט
– ווארשיינליך אויספעלן א פראפעסיאנאלע –
דירעגירטע קאמפיין צו אפשלאגן די אלע זעלבסט
– געקרוינטע ווארטזאגער פאר חרדי'שע אידן.
יעצט איז די צייט ווען עס פעלט זיך אויס צו
מעמיד זיין א פעלזן פעסטע כח המאחד וואס זאל
פארטרעטן דעם יהדות החרדית פאר די פאליטישע
גאס מיט דעם קלארן מעסעזש אז תורה טרייע
אידן ווילן נישט מישן און אודאי נישט בעפארציגן
די אינטערעסן פון איזראעל אנשטאט די לאקאלע
און נאציאנאלע אמעריקאנער טעמעס.
כדי צו אהערשטעלן אזא סארט שטארקע
פאליטישע באזע מיט קלאס און השפעה פאדערט
זיך נאך געוויס אסאך פינאנציעלע הילף און מען
קוקט ארויס אויף אחבנ"י ,אידן פאר וועמען עס טוט
וויי דער עלבון השכינה ועלבון התורה בשם פרומע
אידן ,זאלן אנטקעגן קומען אין אזא שעת חילול ה',
בעזר ותושי' צו פארמיידן דעם סכנת ישראל און
אדרעסירן די ברענענדיגע התגרות בעוד מועד .מה
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אמעריקאנער
אדמיניסטראציע וועט
מעגליך דורכלאזן יו -ען
רעזולציעס אין שטיצע
פאר פאלאסטינער
די וואך דינסטאג אין אן אינטערוויא האט
דער אמעריקאנער פרעזידענט באראק אבאמא
שוין אפן אנגעדייט אויף א מעגליכע טויש אין
פאליסי פון די אמעריקאנער רעגירונג ,הייבנדיג
די מעגליכקייט אז די פאראייניגטע שטאטן וועלן
לאזן די יו -ען שטימען אויף טעמעס אין איינקלאנג
מיט א נייע פאלאסטינער שטאט.
אבאמא האט זיך געהערט היבש זאט און מיד
פון די אומענדליכע צאנקערייען וואס די ביבי
רעגירונג האט אים אונטערגעשטעלט צו שטערן
זיין טרוים פון א שלום פלאן אינעם מיטל מזרח.
ווי באצייכנט אין די פרעסע זענען די קאמענטס
געווען א לעצטיגע צייכן אז אבאמא איז געקומען
צו די החלטה אז אמעריקע דארף ווידעראמאל
באטראכטן איר שטאנד אינעם מיטל מזרח
פראצעדור צו באקומען קרעדיט ביי די וועלט.
דאס עצם מדובר אז אויך די אמעריקאנער
רעגירונג טוט שוין אויך אומאפיציעל אינדראסירן
א פאלאסטינער שטאט באשטעטיגונג דורך די
יו -ען ,איז די גרעסטע איבערווייז אויף דעם "למה
אתם עוברים את פי ה' והוא לא תצלח" ,אז מען
קען זיך נישט שלאגן מיט כח קעגן דעם רצון ה'.
ביבי נתני' מיט זיינע קאלעגעס האבן פרובירט
ווייזן פאר די וועלט ווי העלדיש און אומבויגזאם
זיי זענען אבער דאס קלאפט זיי יעצט צוריק אין
פרצוף ווען אלע זענען גרייט צו געבן אנערקענונג
פאר א פאלאסטינער מדינה באזירט אויף טייל פון
זייערע גרעניצן.
ווען מען רעדט פון א מציאות אז די יו.ען .זאל
באשטעטיגן א פאלאסטינער שטאט ,בלייבט נאר
איבער זיך צו וואונדערן וואס וועלן דערצו זאגן די

ציוני'סטישע מסלפים וואס זוכן כסדר צו אנווייזן
אז די מדינה איז נישט קיין התגרות באומות צוליב
דעם וואס די יו -ען האט מסכים געווען דערצו
 הגם דאס איז א שקר מוחלט  -אבער מה יענולגבי די אקורפירטע שטחים וואס איז דאך לכ"ע
אקעגן די דעת פון אלע אומות און אצינד ווען עס
גייט א שטאפל ווייטער ,אז די זעלבע יו -ען וויל
באשטימען א פאלאסטינער שטאט אויף מערערע
שטחים וואס די ציונים האבן אקופירט ביי די
זעקס טאגיגע מלחמה ,וואס וועט זיין דער תירוץ
אויף דעם העברה על שבועות אויך לפי דעתם
המסולפת ?
ערליכע אידן האפן טאקע אז דאס זאל שוין זיין
דער אנפאנג פון די ענדע ,כשם שסיימתי מסכתא
זו כך נזכה לסיים מסכתות אחרות ,דער ביטול פון
א חלק מדינה זאל זיין דער אתחלתא דגאולה ,און
די גאנצע מדינה זאל שוין אויפגעלעזט ווערן מתוך
רחמים וחסדים ,די טומאה זאל בטל ווערן כעפרא
דארעא אן קיין שום צער ונזק פאר אידישע אידן,
נפלה נא ביד ה' וביד אדם אל אפולה.
אין אנדערע נייעס איז אינטערסאנט צו
אנמערקן אויף אן אינטערסאנטע אויסדריק וואס
דעוויד עקסלער ,דער הויפט אבאמא קאמפיין
ראטגעבער ,האט די וואך איבערגעזאגט וואס ער
האט געהערט פונעם פרעזידענט .אבאמא האט
אים געזאגט" :דו ווייסט ,איך טראכט אז איך בין
די נאנטסטע צו א אידן פון אלע וואס זענען אמאל
געזיצן אין אפיס .צו הערן מענטשן זאגן אז איך בין
אנטי – סעמיטיש טוט וויי".
דאס ברענגט ווידער צום אויבערפלאך דאס
אלט – באזירטע מציאות וואס מען האט עטליכע
מאל געזען אין די היסטאריע ווען אמעריקאנער
פרעזידענטן און פאליטיקאנטן וועלכע זענען
דירעקט געווען אידן ליבהאבער האבן נישט
סימפאטירט מיט די מדינה ,און פארקערט
אזעלכע פרעזידענטן וואס אין פריוואטן לעבן
האבן זיי געהאסט דעם איד אבער אין אוועל אפיס
האבן זיי געשטיצט איזראעל מיט'ן גאנצן קראפט.
דאס וואס ביים גוי איז פארשטענדליך אז אהבת
ישראל מוז לגמרי נישט באדייטן נאכטאנצן יעדע
קאפריז פון די מדינה פירער איז אבער היבש נישט
אנגענומען אויך אין די היימישע גאס וואו דאס
פייער פארן ציונות ברענגט אז מען זאל נישט

קענען מאכן די איינפאכע הבחנה און טיילן צווישן
אהבת ישראל און אהבת המדינה .פארקערט עס
איז א שטארקע מציאות אז די וואס זענען אזוי
שטארק פאר איזראעיל קומט דאס צוליב די
זעלבע אלטע אנטיסעמיטישע לאוזונג פון "אידן
גייט קיין פאלאסטינא" זיי ווילען די אידן זאלן
אנטרינען ווערן פונעם באדען.
איבערהויפט ווען עס האנדלט זיך מיט א
ליבעראלער פרעזידענט ווי אבאמא וואס אלע
זיינע אינערליכע פאליסיס זענען באזירט אויף
ווייניגער מלחמות און מער פארהאנדלן אבער ווען
עס קומט צו איזראעל מוז ער אויפאמאל האלטן
אז נאר מיט בלוט פארגיסונג וועט די מדינה
זיך קענען ראטעווען ,און אויב וויל מען נישט
צושטימען צו די ראדיקאלע פאליטיק ווערט מען
אויטאמאטיש פארוואנדלט אין א אידן -פיינט.
היש לך חוכא וטלולא גדולה מזו.

נטרונא פארשפרייט
קונטרס נפלא בעניני
שלש שבועות אלס
רעאקציע צו ציוני'סטישע
פראפעגאנדע גליונות
אין די ראמען פון די פארצווייגטע פעולות ביני
ובין בני ישראל איז די וואך ערשינען א הפלא'דיגער
קונטרס מיט פאסיגע ביאורים ובירורים וואס
בארירט פארשידענע סילופים וזיופים איבער די
שלש שבועות שהשביע הקב"ה את ישראל.
דאס קומט אין ליכט פון דעם וואס אויפ'ן סדר
פון לימוד הדף היומי האט מען לעצטנס געלערנט
די גמרא אין מסכת כתובות קי"א וואו עס ווערט
מבואר די חומר הענין פון די שלש שבועות און די
געוואלדיגע עונשים חלילה וואס דאס ברענגט.
צו דער געלעגנהייט האט זיך אראפגעלאזט א
מבול פון סילוף דברי אלקים חיים אין פארום
פון מערערע גליונות און קונטרסים דורך א צאל
מזרחי'סטישע און ציוני'סטישע מחברים ,דאס
איז פארשפרייט געווארן און זענען געווידמעט
צו פארענטפערן און מטהר זיין דעם שרץ מיט
כלערליי אויסריידן שדופות קדים ,אלעס כדי
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אידן זאלן זיך נישט פרעגן צופיל פראגן ווען מען
באגעגענט אזעלכע דברים מפורשים פון חז"ל ,און
ווייטער דינען חלילה דעם יצרא דעבודה זרה.
אט דערפאר איז בעתו ובזמנו ערשינען א
קורצע אבער דרינגליכע קונטרס נפלא געשריבן
און נערך געווארן דורך הרה"ג רבי ירמי' קאהן
שליט"א פון די אקטיווע חברי מערכת נטרונא
וואס אדרעסירט די אלע סילופים מיט א זעלטענע
קלארקייט און איז מבאר כיד ה' הטובה דעם
דעת תורה הבהירה און פסק הלכה פון רבותינו
הראשונים והאחרונים אשר מפיהם אנו חיים
וואס האבן אלע אנגענומען כפשטות דברי חכז"ל
איבער דעם איסור הנורא פון העברה על השבועות
ולקיחת גאולה קודם הקץ.
דער קונטרס איז געשריבן געווארן פאר די
אלגעמיינע אידישע גאס אין אמעריקע ,וואס איז
ליידער אזוי שטארק פארפלייצט מיט ענגלישע
ליטעראטור וואס ווארימט אן די געפילן פאר'ן
ציונות .איז עס דעריבער געווען א תועלת בל
ישוער אז עס איז ערשינען אזא סארט רייכע
ארבעט אויף זייער שפראך און סגנון וואס וועט
זיכער מאיר זיין עיני עורים להאיר להם הדרך ילכו
בה.
אין די קומענדיגע טעג וועט בעז"ה
פארשפרייט ווערן דער קונטרס לחלקם ביעקב
ולהפיצם בישראל ,צו לעכטיג מאכן אידישע אויגן
מיט דעם אור האמונה ,אידן וואס ווילן האבן א
חלק אין דעם גרויסן ענין לזכות אדער לע"נ זאלן
זיך ביטע פארשטענדיגן אינעם צענטראלן אפיס
ושכרם כפול משמים.

דברי נחמה פאר די יגיעי
הגלות
עס שטייט די וואך אין מדרש רבה בהעלותך
פרשה י"ג פסוק ב ,לעתיד לבא עתיד הקב"ה צו
מאכן א סעודה פאר די צדיקים אין גן עדן ,עס וועט
זיך נישט אויספעלן קיין בשמים און קיין פלסמון
נאר א רוח צפון און א רוח דרום וועלן אריינבלאזן
אלע ריחות בוסמני גן עדן .און אידן וועלן זאגן
צו הקב"ה יבא דודי לגנו ,איז דען פארהאן א בעל
הבית וואס מאכט א סעודה פאר אורחים און ער

איז נישט מסיב מיט זיי ,איז דען פארהאן א חתן
וואס מאכט א סעודה פאר געלדאדענטע און ער
זיצט נישט מיט זיי .בעטן אידן אם רצונך יבא דודי
לגנו ויאכל פרי מגדיו .וועט זיי הקב"ה זאגן הריני
עושה כשם שאתם מבקשים.
זאגט דער מדרש באותה שעה הקב"ה בא לג"ע
הה"ד (שם ה) באתי לגני אחותי כלה וגו' "אחותי
שנתאחו לי בגלות כלה שנתכלו בגלות" כמה
דתימא (תהלים מד) כי עליך הורגנו כל היום וגו'.
דער אויבערשטער וועט אנרופן אידן אחותי כלה.
'אחותי' ווייל זיי האבן זיך מדבק געווען צו אים אין
גלות און 'כלה' ווייל זיי זענען אויסגעגאנגען פאר
אים בגלות .לפיכך עתיד לקרותם אחותי שיהיו
אחוים אצלו.
ווייטער זאגט דער מדרש :אריתי מורי עם בשמי
שנתמררו בגלות והיו מבשמים עצמם בקידוש שם
שמים ,אידן זענען דערביטערט געווארן אין גלות
און האבן מקדש געווען דעם שמים ,לכך עתיד
הקב"ה לענגם בג"ע ולקטר לפניהם מכל הבשמים.
אכלתי יערי עם דבשי לפי שהערו ישראל נפשם
למיתה בגלות והיו עוסקים בתורה המתוקה מדבש
לפיכך עתיד הקב"ה להשקותם יין המשומר בענביו
מששת ימי בראשית ולהרחיצם בנחלי חלב .די
אידן וואס האבן זיך אויסגעשטרעקט דאס האלז
אין די שווערע זמנים וועלן זוכה זיין צו דעם גרויסן
שכר עין לא ראתה.
דבר אחר אכלו רעים אלו ישראל שעשו רצונו
של הקב"ה בגלות ולא רצו להתערב באומות
אלא שמרו בריתו של הקב"ה .דער אויבערשטער
זאגט אכלו רעים ,די אידן וואס האבן געטון רצונו
של הקב"ה אין גלות און האבן זיך נישט געוואלט
מתערב זיין מיט די אומות אין גלות און געהיטן
דעם בריתו של הקב"ה.
די הייליגע ווערטער פון חז"ל זענען א נחמה
פאר אידן וואס ווארטן אין דעם גרויסן אריכות
הגלות מיט געדולד און הכנעה ,אידן מישן זיך
נישט אויס מיט די גוים און היטן אויף זייער קשר
מיט השי"ת שנתאחו לי בגלות ,שנתכלו בגלות.
טראץ די שוועריגקייטן און ביטערניש זענען זיי
נישט בוגד אין דעם גזירת הגלות און זוכן נישט
צו "לעזן דעם פראבלעם" מיט דרכי כפירה וזרוע
בשר.

אידן
זענען מובטח ועומד מיט
די גרויסע הבטחות הנאמרים באמת
וצדק ,אבער זוכה זיין דערצו וועלן דייקא די וואס
שעשו רצונו של הקב"ה בגלות ולא רצו להתערב
באומות אלא שמרו בריתו של הקב"ה .די מלכחי
פינחא וואס האבן געהאט סיי וועלכע חלק אין די
מלכות המינות וואס האט מכריז געווען דעם ככל
הגוים בית ישראל און האבן יא זיך מתערב געווען
מיט די דרכי האומות האבן טאקע יעצט אין די
אחרית הימים אנערקענונג און שעצונג אבער ווען
דער טאג וועט קומען וועט מען זען דאס חשיבות
און גרויסקייט פון די ערליכע אידן וואס האבן
מקיים געווען דעם "שמרו בריתו של הקב"ה" און
זיך נישט געפרייט מיט די מלכות המינות ,נישט
נהנה געווען פון זיי און געווארט אויף די גאולה פון
הקב"ה בהכנעה.
באותו ענין שטייט אין מדרש רבה במדבר
פרשה ב אויפן פסוק איש על דגלו באותות .די
אומות העולם זאגן פאר אידן שובי שובי השולמית,
קער זיך אום צו אונז ,זיי זיך מדבק צו אונז ,קום צו
אונז ,און מיר וועלן אייך מאכן הערשער .שובי שובי
השולמית הדבקו לנו בואו אצלנו ואנו עושין אתכם
שלטונים הגמונים דוכסין אפרכין אסטרטליטין
שובי שובי ונחזה בך ואין נחזה אלא שררה שכן
אמר יתרו למשה (שמות יט) ואתה תחזה וגו'.
אבער אידישע קינדער אין גלות ענטפערן
אויף די אלע פיתוים ,מה תחזו בשולמית כמחולת
המחנים ,וישראל אומר מה תחזו בשולמית מה
גדולה אתם נותנים לנו שמא כמחולת המחנים
שמא יכולים אתם לעשות לנו כגדולה שעשה
האלקים במדבר דגל מחנה יהודה דגל מחנה
ראובן דגל מחנה דן דגל מחנה אפרים יכולים אתם
לעשות לנו כך .מה תחזו בשולמית מה גדולה אתם
נותנים לנו שמא כמחולת המחנים שמא יכולים
אתם ליתן לנו כגדולה שעשה לנו האלקים במדבר
שהיינו חוטאים והוא מוחל לנו.
ווי פאסיג זענען די הייליגע ווערטער צו דעם
נושא וואס איז איבערגעשמועסט געווארן איבער
ווארטזאגער און מוילמאכער וואס זוכן צו באקומען
שררות און פאסטנס ביי די גוים .דאס איז אייגנטליך
אן אלטע תביעה פון די אומות העולם אם תערביי
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למרוותא
רעתיך נעביד לך בכל
אתרוותא ,אבער עדב יקר אחסינתי
אידען ווייסן און גלייבן אין דעם גרויסן חשכות אז
רבותכון מה חשיבא קבל ההוא שבחתא במיתי' לי'
נהורא .עס ווארט אונז פיל גרעסערס און אסאך
שענערס ,מה תחזו בשולמית כמחולת המחנים,
באתי לגני אחותי כלה.
אידישע קינדער האבן נישט אין גלות קיין
אמביציעס און קיין גדולות ,מיר זענען די נושאי

דגל ה' שבראנו לכבודו להללו ולשבחו ולספר
הודו .דער אידישער שטאלץ איז אז מיר זענען דער
עם הנבחר ,עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו ,כי יעקב
בחר לו קה ישראל לסגולתו.
אין זמנים ווען עס איז ניכר א חסרון אין דעם
אמת'ן חיות און שמחה בשמחת יהדותינו דארף
מען חזר'ן מיט אידן דעם אשריך ישראל מי כמוך
עם נושע בה' ,מיר האבן א גרויסן עבר און עס איז
פאר אונז אנגעגרייט א גרויסער עתיד ,ובישועתך
מלכינו תרום ותגביה קרנינו למעלה .און אויך אין די

יעצטיגער הווה האט השי"ת הנאה פון יעדע תנועה
של אמת וואס מען מיינט מיט א ריין הארץ לשמו
יתברך ,יעדע אמת'ע בייג פאר השי"ת קומט טאקע
אן אזוי שווער און דער שקר איז גובר אבער דייקא
דאס וועט געדענקט ווערן אין דעם גרויסן יום אשר
אני עושה סגולה וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש
על בנו .די אידישע האפענונג איז נישט די גוי'אישע
שלטונים הגמונים דוכסין און אפרכין ,עס ווארט
אונז אפ אסאך א גרעסערע ליכטיגקייט למקדשך
טוב ולקודש קודשין כי אתן אתכם לשם ולתהלה.

