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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

מען  האט  וואך  פארלאפענע  די 

ביישפיל  טראגישע  א  נאך  געהאט 

דאקטערינע  ציוניסטישע  די  וויאזוי 

סיסטעמאטישן  א  אויף  ארבעט 

ציל  איר  פאר  שטעלט  און  פארנעם 

קיבוץ  אידישע  יעדע  זיין  עוקר  צו 

דאס  ווען  אויך  פזוריהם,  ארצות  בכל 

קומט אויפ'ן חשבון פון אומשולדיגע 

אידישע קינדער.

ראש  'משרד  אפיציעלער  דער 

פון  אויפזיכט  די  אונטער  הממשלה' 

וואך  נתני' האט אנהויב לעצטע  ביבי 

אלערט,  רויטע  א  ארויסגעלייגט 

העכסטע  די  בעפאר  איינס  איז  וואס 

ווארענונג,  און  אלערט  פון  קאליר 

אז  רעקאמענדאציע  קלארע  די  מיט 

מען זאל זיך צוריקהאלטן פון באזוכן 

ל"ג  די  ארום  טעג  די  אין  טוניזיע  אין 

בעומר פייערונג, צוליב אן אנגעבליכע 

אויף  לויערט  וואס  געפאר  טעראר 

אידישע אינטערעסן דארט אין לאנד. 

דער  אין  חגיגה  בעומר  ל"ג  די 

אן  איז  טוניסיע   – דזשערבא  שטאט 

אלט היסטארישע מנהג המקום וואס 

ווערט שוין דורכגעפירט הונדערטער 

צוליב  פרייד,   און  פראכט  מיט  יאר 

היסטארישקייט  און  רייכקייט  איר 

קומען יאר יערליך צופליען טויזנטער 

וועלט,  גאנצע  די  איבער  פון  געסט 

און איבערהויפט פון ארץ ישראל, כדי 

פייערונג  שיינעם  דעם  מיטצוהאלטן 

ווי מקובל ביי דעם שבט מישראל.

איז דעריבער געווען א שטארקע 

ווען  קהלה  ארטיגע  די  פאר  ווייטאג 

אזא  מיט  געמאלדן  האט  מדינה  די 

פאמפע אז מען זאל זיך צוריק האלטן 

פון פארן קיין טוניזיע צו די ל"ג בעומר 

זאגן  זיי  ווי  וואס  דעם  טראץ  חגיגה, 

איז נישט פארהאן קיין שום ספעציעל 

אומשטענדן,  יעצטיגע  די  אין  געפאר 

די  און  רעגירונג  די  אדרבה  נאר 

וואכן  און  היטן  קרעפטן  זיכערהייט 

מיט א ספעציעלע איבערגעגעבנקייט 

די  אויף  אויפמערקזאמקייט  און 

אידישע צענטערן און מאורעות.

אידישע  די  אין  איינגעשטעלטע 

קהלה פון טוניסיע האבן זיך באקלאגט 

איזראעלי  אויף  פרעסע  די  פאר 

האט  וואס  מיניסטערים"  "אויסערן 

נישט  ווארענונג  די  פארפענטליכט 

צו פארן קיין טוניזיע, זיי זאגן אז "עס 

מדינת  אז  געפיל  דער  פארהאן  איז 

זארגן  די  מיט  זיין  מגזם  טוט  ישראל 

און פרובירט צו אפהאלטן אידן זאלן 

אינאיינעם  פייערן  צו  אהערקומען 

מיט אונז די הילולא וואס זעצט שוין 

פאר טויזנטער יארן".

שארף  האבן  מעמבער  קהלה  די 

פון  סטראשינקעס  די  אפגעלייקנט 

פארהאן  איז  עס  זאגנדיג   איזראעל 

טוניזיער  די  ביי  ווילן  גרויסער  א 

מעמד  דעם  פארזיכערן  צו  רעגירונג 

און צייגן דורך דעם מעמד אז טוניזיע 

שפירן  מיר  טוריסטן,  פאר  אפן  איז 

עס  אז  האפן  מיר  און  פארזיכערט 

צו  מענטשן  אסאך  אנקומען  וועלן 

פייערן מיט אונז.

די  פון  טראבלעסי,  פערעס 

אידישע קהלה פירער און דער אחראי 

הכנסת  בית  היסטארישן  דעם  אויף 

עס  אז  געמאלדן  האט  "אלגריבא", 

 120- צווישן  צופארן  קומען  וועלן 

זיך  ישראל  ארץ  פון  אידן   200 און 

הילולא  יערליכע  די  ביי  זיין  משתתף 

פון  החלטה  די  טראץ  בעומר,  ל"ג 

איזראעל צו אפהאלטן מענטשן מיט 

שרעק. ער איז שארף ארויסגעטרעטן 

ערשינען  איז  וואס  מעלדונג  די  קעגן 

איז  עס  כאילו  אפיס  נתני'ס  ביבי  פון 

טשעפעט  מען  אז  זארג  א  פארהאן 

דעם  אין  באזוכן  קומען  וועלכע  אידן 

זאגט  אנדערע  צווישן  הכנסת,  בית 

פארזיכערט  איז  "דזשערבע  אז:  ער 

ווי  פארזיכערט  אזוי  נאך  אידן,  פאר 

איזראעל".

אנהויב  אז  פארציילט  האט  ער 

זאגאר  זענען  וואך  פארגאנגענע 

פרייטאג בהר בחקותי תשע"ה

ציוני'סטישע באאמטע ווילן 
שטערן און שטרויכלען אור 
– אלטע אידישע ל"ג בעומר 

פייערונג אין טוניזיע
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אראפגעקומען 

געמיינדע  אידישע  די  צו 

צו  טוניזיע  פון  מיניסטאר  אינערן  דער 

באטראכטן פון דער נאנט די צוגרייטונגען צו דעם 

מוסדות  אידישע  די  אין  באזוכט  האט  ער  מעמד, 

אינאיינעם מיט די קהלה פירער און פארשפראכן 

דער  אז  האט  רעגירונג  די  וואס  אינטערעסע  די 

הילולא זאל ברענגען א פארגרעסערטע אויפשטייג 

פון באזוכער.

די  פאר  ווארטזאגער  א  חאדאד,  יחזקאל 

אידישע פעדעראציע האט געזאגט אז די רעגירונג 

איז פאראינטערסירט און טוט אלעס וואס מעגליך 

צו פארגרינגערען פאר די אידן, די רעגירונג מוטיגט 

זייער שטארק ווייל זיי ווילן א וואקסענדע טוריזים 

פארשידענע  די  נאך  לאנד  דעם  אין  באוועגונג 

אומרוען וואס האט דארט געהערשט מיט פיר פינף 

פאליציי  באהאלטנע  און  אפענע  די  צוריק.  יאר 

פארשטערקערטע  מיט  ארט  אויפן  זיך  געפינען 

פון  טוריסטן  אויך  אזוי  און  אידן  די  און  קרעפטן, 

איבער די וועלט וואס קומען צום מעמד באקומען 

א ספעציעלע באהאנדלונג.

חאדאד זאגט אז "אונזער הרגשה איז אז דאס 

ליכטיגקייט פון דאס טוניזיער אידנטום קערט זיך 

נאך  ווערט  לעבן  דאס  און  דזשערבא,  קיין  צוריק 

בעסער פון אמאל."

באמערקונגען  גינסטיגע  אלע  די  אט 

נישט  האט  טונזיע  פון  גריסן  פאזיטיווע  און 

ממשלת  ראש  פונעם  אפיס  די  צוריקגעהאלטן 

איבער  סטעיטמענטס  דערקלערן  צו  הכופרים 

לויערט  וואס  "געפאר"  געשטויגענע  נישט  די 

אנזייען  צו  תחלה  בכונה  אלעס  דארט.  אידן  אויף 

פארשפרייטן  דורך  הערצער  אידישע  אין  פאניק 

אויספירן  דערמיט  און  קלאנגען  אומריכטיגע 

קיין  גייט  "אידן  פון:  ציל  אנטיסעמיטישן  דעם 

פאלאסטינא!" 

דזשערבא אין איר 
אור אלטע אידישע 

היסטאריע:
די אידישע קהלה איז דעם אינזל דזשערבא איז 

ישובים  אידישע  עלטסטע   – סאמע  די  פון  מסתם 

פון  זייט  דרום  וויבאלד דער  גלות.  אינעם לאנגען 

דער שטאט געפונט זיך נעבן בארטן פונעם ים איז 

פארהאן א מסורה אז די קהלה שטאמט פון שבט 

אין  האנדלן  אהינגעקומען  זענען  וועלכע  זבולן 

דעם אינזל בימי שלמה המלך ע"ה. אנדערע האלטן 

אהינגעקומען  הערשט  זענען  אידן  די  אז  אבער 

בית  חורבן  ביים  שפעטער  יאר  הונדערטער  מיט 

המקדש הראשון. דאס איז זיכער אז די שרשים פון 

אידן גייען צוריק זייער פרי. וראי' לדבר פון די גמרא 

אין מסכת מנחות דף ק"ט ע"א ווי חז"ל זאגן: "אמר 

ועד קרטיגני מכירין את  יהודה אמר רב מצור  רב 

ישראל ואת אביהם שבשמים". דאס פלאץ קרטיגני 

די  נעבן  הארט  שטאט  פארט  אלטע  אור  אן  איז 

שטאט דזשארבע, איז פון די גמרא משמע אז בימי 

חז"ל זענען שוין געווען אידן אין יענעם געגנט.

דארטיגע  די  אין  מען  זעט  זאך  פלא'דיגע  א 

איין  קיין  פארהאן  נישט  ס'איז  אז  קהלה  אידישע 

זייער  לויט  אידן.  דזשערבאער  די  צווישן  לוי 

עזרא  פון  קפידה  די  צוליב  דאס  קומט  מסורה 

הסופר. ווען עזרא האט געבויעט דעם צווייטן בית 

דזשערבא  פון  לוים  די  גערופן  ער  האט  המקדש 

די  דינען  ירושלים  קיין  צוריק  ארויפקומען  זאלן 

עבודה, אבער זיי האבן נישט געוואלט איבערלאזן 

וועט  המקדש  בית  דאס  אז  זאגנדיג  ארט  זייער 

האט  דערויף  ווערן.  חרוב  נאכאמאל  במילא  דאך 

אז  קללה  מורא'דיגע  א  געזאגט  זיי  הסופר  עזרא 

אלע לוים וועלן נישט מוציא שנתם זיין, דאס איז 

איז  דערפאר  און  געווארן  מקוים  פולשטענדיג 

טאקע ביז'ן היינטיגן טאג נישט פארהאן קיין לוים 

צווישן זיי.

דאס בית הכנסת "אל – 
דשריבא":

גאר בארימט איז די היסטארישע און הייליגע 

שול, דער בית הכנסת "אל – דשריבא" וואס געפינט 

די  אין  קווארטל  זדשירא"  "חארא  דעם  אין  זיך 

ליגט  מקובל  איז  עס  ווי  לויט  דזשערבא.  שטאט 

שטיין  א  שול  דעם  פון  יסודות  די  אין  באהאלטן 

טיר  א  אויך  און  המקדש,  בית  ערשטן  דעם  פון 

האבן  בבל  גולי  די  וואס  המקדש,  בית  מדלתות 

אהינגעברענגט און קובע געווען אין דעם בנין בית 

המדרש, לקיים מה שנאמר כי רצו עבדיך את אבני' 

ואת עפרה יחוננו. אין דעם שול געפינט זיך אויך די 

ווייסט אז עס איז  עלטסטע ספר תורה וואס מען 

נאך היינט דא אויף דער וועלט.

א  ווי  אינזל  דאס  דינט  אלגעמיין   אין 

אידישע קהלות  רוחניות'דיגע צענטער פאר אלע 

באקומען  דערפאר  האט  און  אפריקע,  צפון  אין 

במשך  אפריקע".  צפון  של  "ירושלים  טיטל  דעם 

פון  דורות  דארט  אויפגעוואקסן  זענען  דורות  די 

תלמידי חכמים ומורי הוראה, און עד היום הזה איז 

דאס אינזל א ציצואונגס ארט פאר טויזנטער אידן 

און אפילו גוי'אישע טוריסטן וואס באטראכן מיט 

בליענדע  א  פון  המשכה  ארגינעלע  די  וואונדער 

אידישע קהלה שוין פאר טויזנטער יארן.

איתן  געהאלטן  זיך  האבן  אידן  טוניז'ער  די 

דעם  געדינט  און  נסיונות  אלע  קעגן  כחלמיש 

לדוגמא,  ערליכקייט.  און  תמימות  מיט  רבוש"ע 

אליאנס  די  פון  שליח  א  ווען  יארן  תר"ס  די  אין 

מיט'ן  דארט  באזוכט  האט  פראנקרייך  פון  גרופע 

ציל  אויפצושטעלן שולעס וואו מען זאל לערנען 

לימודי השכלה וכפירה איז עס העלדיש באקעמפט 

טאקע  האבן  וואס  אידן  ארטיגע  די  דורך  געווארן 

אויסגעפירט און אים פארטריבן מיט בושות.

דזשערבא היינט 
צוטאגס:

אויך  איז  ציונות  פון  אויפקום  מיט'ן  ליידער 

איינגעריסן געווארן זייערע  נייע אידעעלן צווישן 

וועלכע  אידן  טייערע  די  טוניזיא,  אין  אידן  די 

האבן געהאט געוואלדיגע כיסופין און בענקעניש 

צפי'  און  תשוב  ברחמים  עירך  ולירושלים  צום 

אין  געווארן  פארכאפט  ליידער  זענען  לישועה 

האבן  און  ישראל  רשעי  די  פון  נעץ  כיטערן  דעם 

מיט  מאסן  די  אין  געשטראמט  נאאיווערהייט 

זענען  ענדע  דער  אין  ישראל.  ארץ  קיין  עליות 

טויזנטער פון זיי אנגעקומען ארץ ישראל, וואו זיי 

און  געווארן,  גענצליך אפגע'שמד'ט  נעבעך  זענען 

זיך אויסגעמישט אין דעם שמוציגן שמעלץ טאפ, 

פון זייערע קינדער און אייניקלעך איז שוין נעבעך 

גארנישט געבליבן.

נאך  איז  זעלבסט  דזשערבא  אין  אבער 

פארבליבן א טעטיגע אידישע לעבן לשם ולתפארת 
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כדת  והמצות  התורה  שמירת  פולשטענדיגע  מיט 
צוואנציג בתי  וכדין. עס עקזיסטירט דארט ארום 
כנסיות און צוויי ישיבות 'אור תורה' און 'ישיבת רבי 
אברהם', בנוסף צו  א חינוך נעץ "תורה וחינוך" פאר 

די יונגערע קינדער.

א באזוכער וואס האט באטראכט די קהלה מיט 
עטליכע יאר צוריק שרייבט "דאס איז א קהלה וואס 
האט מצליח געווען צו היטן זייער טראדיציאנאלע 
גאנצע  די  איבער  אידן  וואס  צייט  די  אין  קולטור, 
וועלט זענען דורכגעגאנגען א מאדערנעזאציע און 
אפגעפרעמדעט געווארן, היטן זיי זיך פארשפארט 
און פארשלאסן, אלע אידן אין די געמיינדע זענען 
נזהר אויף די מסורת ישראל סבא מיט א נאמנות 
און איבערגעגעבענע הקפדה. ווען מען באזוכט אין 
דזשארבע שפירט זיך א געוואלדיגע הרגשה אזוי 
ווי איינער וואס גייט אריין אין טונעל פון צייט און 
קערט זיך צוריק מיט הונדערטער יאר צו די אלטע  
אידישע היסטאריע. די אפדריקן פון די קהלה לעבן 
זעט אויס ווי אן אקוראטע איבערשפיל פון די דרכי 

החיים פון אידן אין גלות בשיא תפארתם.

אין טוניז'ער וואוינען היינט צו טאגס א שיינע 
ערליכע אידישע קהלה פון ארום 1,500 אידן, 400 
דער  אין  הונדערט  טוניס,  שטאט  הויפט  דער  אין 
קהלה  די  פון  מערהייט  דאס  און  זארזיס,  שטאט 
באציאונגען  די  דזשערבא.  אין  קאנצעטרירט  איז 
און  אויסגעצייכנט  איז  שכינים  אראבישע  די  מיט 
פריינטליך און די אידן זענען שטארק מצליח אין 

מסחר און פארמאגן שיינע פרנסות און דירות.

די מקובל'דיגע "ל"ג 
בעומר" פייערונג: 

איינע פון די גרעסטע און עלטסטע געשענישן 
בעומר  ל"ג  פון  טאג  אין  גדולה  הילולא  דער  איז 
און  שמחה  גרויס  מיט  געפראוועט  ווערט  וואס 
במשך  הכנסת  בית  היסטארישן  פונעם  געזאנג 
דורכאויס  אפילו  איבעררייס,  אן  יאר  הונדערטער 
אפגעהאלטן  איז  מלחמה  וועלט  צווייטע  די 

געווארן די הילולא.

לויט דער מקובל'דיגע מנהג נעמט מען ארויס 
פון  מנורה  הערליכע  א  נאכמיטאג  בעומר  ל"ג 
זילבער און גאלד, אויף וואס עס איז אויסגעקריצט 
ברכות  מיט  קה,  שבטי  צוועלף  די  פון  נעמען  די 

לכבודו פון רבי מאיר בעל הנס און רבי שמעון בר 
יוחאי.

ווערט געפירט אויף א פראכטפולע  די מנורה 
קאלירפולע  און  בלומען  מיט  באצירט  וואגן, 
טעפיכער, און עס גייט ארויס פון דעם היסטארישן 
דעם  לענגאויס  דשעריבע".   – "אל  הכנסת  בית 
גאנצן וועג זענען מענטשן מנדב געלט פאר צדקה 
און מען ווינטשט ברכות. עס איז א ספעציעלע זכי' 
צו אנכאפן דעם וואגן אין דער צייט וואס עס פארט 

ארום.

בית  אין  צוריק  מנורה  די  גייט  שפעטער 
און  ליכט  אסאך  צינדן  פרויען  די  וואו  הכנסת, 
בעטן זיך אויס זייערע בקשות, אין אווענט קומט 
סערווירט  מען  וואו  סעודה  צענטראלע  די  פאר 
טראדיציאנאלע מאכלים און עס ווערן געזינגען די 

מקובל'דיגע פיוטים און זמירות.

די חגיגה ציעט יאר יערליך א באטייליגונג פון 
און  לענדער,  ארומיגע  די  פון  סיי  אידן,  טויזנטער 
ארץ  פון  צופארן  קומען  וואס  הונדערטער  אויך 
ישראל כדי צו זיין אנוועזנד אין טאג פון ל"ג בעומר 

ביי דעם פייערונג.

איינפאכע רשעות און הסתה, 
לקעקע ביצתן של ישראל:

ווייזט אויס אז די ציוני'סטישע אומפארגינער 
קענען נישט דערהייבן אז עס איז פארהאן נאך א 
מקום אויף דער וועלט וואו אידן קומען זיך צוזאם 
מקום  א  בשנה,  שנה  מדי  פארנעם  גרויסן  א  אויף 
וואס באלאנגט נישט אונטער זייער אייגנטום און 
זיין  וויכטיג  זייער  דאך  דארפן  רשעים  די  בעלות. 
אדער  ברצון  ישראל  כלל  אויפ'ן  אפטרופסים  די 
באונס, און אויב איז דא א מציאות אין דער וועלט 
אז אידישע קינדער טוען פייערן די הילולא אן קיין 
שום שייכות צו זיי ברויך מען דאס צעשטערן פאר 

יעדן פרייז.

פאר די ראשי ממשלת הכופרים איז ווי א דארן 
אין אויג ווען עס ווערן געפראוועט שיינע אידישע 
אין לאנד, דאס  זיין  ביי  נישט  חגיגות  מקובל'דיגע 
באדייט אז אידן סיי וואו איבער די וועלט באלאנגען 
נישט אויטאמאטיש אונטער זייערע לאפעס. ולבן 
בקש לעקור את הכל, דאס איז די צענטראלע סיבה 
און  כוחות  אזויפיל  פארלייגט  מדינה  די  פארוואס 

ט  ל ע ג
אידן  אז  טוריזים  אויף 

זאלן  וועלט  גאנצע  די  איבער  פון 
כאטש באזוכן אין די מדינה און דערמיט זיי געבן 
און  ישראל,  כלל  בשם  רעדן  צו  געשפונקא  דעם 
זיי  ברענט  עס  פארוואס  סיבה  די  אויך  איז  דאס 
אזוי צו עוקר זיין מן השורש אזעלכע פארצייטישע 

אידישע חגיגות אין גלות.

דעם  הענט  זיינע  אויף  האט  וואס  נתני'  ביבי 
פראנקרייך,  אין  ישראל  שנאת  פון  אחריות 
אצינד  האט  נישט,  וואו  און  אמעריקע  דענמארק, 
אידן  די  אויך  ליסטע  לאנגען  דעם  צו  צוגעלייגט 
אין טוניזיע וואס ער האט אפגעשראקן על לא דבר 
און פרובירט צו אנדרייען א שטיקל פייער צווישן 
איז  וואס  זאך  א  אידן,  מיט  רעגירונג  דארטיגע  די 

דערווייל ב"ה נישט געלונגען.

קלערט  מען  ווען  אנוש  שערות  תסמר  ס'איז 
אריין אז אין די צייט וואס אידן אין טוניזיע זענען 
צו  באהאנדלונג  רעגירונג  די  פון  צופרידן  העכסט 
זיי, און אין א צייט וואס די העכסטראנגיגע טוניזיע 
צו  קרעפטן  אלע  פארלייגן  באאמטע  רעגירונג 
בירגער,  אידישע  זייערע  באשיצן  און  בארואיגן 
איז עס גאר די "אידישע" מדינה וואס פרובירט צו 
אריינווארפן א מורך בלב כדאי אפצושטעלן דעם 
איידעלע  דאס  שטערן  און  פייערונג  בעומר  ל"ג 
אידישע לעבן וואס ציעט זיך שוין טויזנטער יארן 

על מי מנוחות.

די קשר של רשעים און 
דער שבועת אמונים:

די  ליידער  האבן  ישראל  עוכר  דעם  מיט  אט 
געשלאסן  דאנערשטאג  דעם  פארטייען  חרדי'שע 
דעם ענדגילטיגן בונד, ווען עס איז איינגעשוואוירן 
געווארן די נייע 34'סטע קאאליציע פון דעם כנסת 
א  שפילן  פארטייען  רעליגיעזע  די  וואו  המינים, 
זייער  פון  שפיץ  אין  בעוה"ר  ראלע  באדייטענדע 
נתני'.  ביבי  ישראל  ושונא  רודף  דער  פריינד  גוטן 

ועל זה ידוו כל הדוים.

דאנערשטאג  דעם  איז  ווייטאג  גרויסן  צום 
ווידעראמאל נתחלל געווארן דער שם שמים ווען 
אידן מיט בארד און פיאות האבן געשוואוירן דעם 
שרעקליכן שבועת אמונים אין שליחות פון זייערע 
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ת  ו ב ב ר

שומרי  משלחים 

געבלוטיגט  האט  עס  ומצות.  תורה 

זענען  וועלכע  בילדער  די  זעהנדיג  הארץ  דאס 

הכנסת  חברי  פרומע  די  ווי  געווארן  פארשפרייט 

שווערן דעם שבועת הכפירה פון "לשמור אמונים 

למדינת ישראל". אויף וואס עס איז מברר רביה"ק 

זי"ע בספרו הק' ויוא"מ סימן פ"ח אז אותה השבועה 

זרה  בעבודה  ממודה  יותר  הרבה  גרועה  בעצמה 

אם  אף  בלבד  שבועה  אותה  שעל  ספק  שום  ואין 

לא יהי' חבר הכנסת צריך מסירת נפש ממש שלא 

להוציא מפיו שבועה כזו.

ה'  חילול  גרויסער  דער  איז  אלעם  פון  מער 

דייקא  אז  יצאו,  ומארצו  אלה  ה'  עם  להם  באמור 

געווען  מחבר  זיך  האבן  אידן  תורה  חרדי'שע  די 

מיט  צוזאמען  און  נתני',  ביבי  פנים  עז  דעם  מיט 

אויפרייצערישע פעולות  איז ער  ממשיך מיט  זיי 

פון התגרות באומות, בלויז די וואך האט מען שוין 

ווידער באשטעטיגט פרישע זידלונגען וואס וועלן 

געבויעט ווערן אין די שטחים על אפם ועל חמתם 

פון די גאנצע וועלט. די מעשי טירוף פון דעם ראש 

הכופרים האבן אצינד באקומען דעם סטעמפל פון 

פרומע אידן, עס איז מער נישט קיין ציונ'יסטישע 

התגרות  חרדי'שע  איז  עס  באומות,  התגרות 

באומות אוי לאותה בושה.

ּו: ּכִי חֻּקֶיךָ לֹא דָרָשׁ
געריבן  זיך  האבן  שמו  וחושבי  ה'  יראי  אידן 

איז  וואס  רעליס  פרעס  א  זעהנדיג  אויגן  די 

באקאנטע  די  דורך  געווארן   ארויסגעשיקט 

ארגאניזאציע "דרשו", וואו זיי האבן אויסגעקליבן 

ביבי  ווי  אנדערן  קיין  נישט  באגריסן  ווארעם  צו 

נתני', צו זיין נייע קאאליציע.

דאס  אבער  גלייבן  נישט  זיך  לאזט  עס 

ווירקליך  האט  החושים  בלבול  און  עינים  סמיות 

דערגרייכט צו אזא שטאפל אז אן ארגאניזאציע ווי 

"דרשו" וואס  - פראקלאמירט אפיציעל אז זי געבט 

זיך אפ צו פארשפרייטן תורה – זאל דאס אויסניצען 

ווי קאנגראטאלירן  און שפלות  פאר אזא פחיתות 

האפענונג  אויסדריקן  און  ביבי  ישראל  עוכר  דעם 

אז די חרדי'שע חברי הכנסת וועלן געטריי באדינען 

די "סטעיט אוו איזראעל" ה"י.

דעם  פון  אויסצוג  קורצע  א  איז  פאלגענד 

"דרשו"  די  פון  ערשינען  איז  וואס  רעליס  פרעס 

די  אין  געווארן  פארשפרייט  און  הויפקווארטירן 

וועלט פרעסע וכדי בזיון וקצף:

איר  אויסדריקן  טוט  ארגאניזאציע  "דרשו"  די 

מיניסטאר  פרעמיער  צום  באגריסונג  ווארימע 

נתני' צו די פארמירונג פון א קאאליציע רעגירונג. 

נייע  די  אז  צופרידן  אויסארנטליך  זענען  מיר 

ארטאדאקסיש  עטליכע  פון  מורכב  איז  רעגירונג 

- אידישע פארטייען וועמענס חברי הכנסת זענען 

ווירדן  תורה  מוטיגן  צו  באשטימט  פולשטענדיג 

אידעעלן  די  באשיצן  צו  פארפליכטעט  זענען  און 

ארטדאקסישע  ביי  יסוד  די  איז  וואס  גלויבן  און 

ארטאדאקסישע  די  אנשליסן  פון  ליכט  אין  אידן. 

די  אז  מיר  האפן  קאאליציע  די  אין  פארטייען 

רעגירונג וועט זיך רעכענען און זיין רעספעקטפול 

מיר  און  לעבן  פון  וועג  ארטאקדאסישע  די  פאר 
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וועלן  הכנסת  חברי  די  אז  אפטעמיסטיש  זענען 
און  גוטס  מיט  איזראעל  אוו  סטעיט  די  דינען 

רעספעקט דורכאויס זייער טערמין.

דרשו איז אן אינטערנאציאנאלע ארגאניזאציע 
צו מוטיגן תורה לערנען אין א גרעסערע אויסוואל 
העכער  פארהאן  אצינד  זענען  עס  נושאים.  פון 
וואס  וועלט  די  איבער  מענטשן  טויזנט  הונדערט 

לערנען תורה אלס טייל פון די זכרו פראגראם."

רעליס,  פרעס  שאנדפולן  דעם  פון  אהער  ביז 
וואס ברענגט אויף אנטריסונג און ווייטאג ביי אידן 
א  ווען  דור  בושנו מכל  אז  בני מאמינים  מאמינים 
אירע  אויס  נוצט  ארגאניזאציע  פראמינענטע 
ציוני'סטישע  ביליגע  שטופן  צו  פאפילאריטעט 
מיט  שמים  שם  דעם  זיין  מחלל  און  אגענדעס 
תורה  לומדי  אידן  פארטרעט  זי  אז  אימעזש  דעם 

אלוועטליך.

מפי עוללים ויונקים יסדת עוז:
פון  פעולות  די  זענען  וויכטיג  קריטיש  ווי 
מוסד הק' נטרונא אין אזא זמן בירור ונסיון. אויב 
אידן  ערליכע  אויף  חוב  געוואלדיגער  א  אלץ  איז 
זיך אפצוטרייסלן פון די ציוני'סטישע פעולות און 
וועלט,  זיין דעם אמונה הטהורה פאר דער  מכריז 
ווען  איז דאך עס על אחת כמה וכמה אזוי מחייב 
איז ליידער דא אזא גרויסע כח פון צוועלף פרומע 
חברי הכנסת וואס זענען מכריז פאר די וועלט דאס 
פארקערטע, אז יש לנו חלק ונחלה עם המדינה און 
יש לנו חלק ונחלה עם מעשי ההתגרות. עס ברענט 
נאר  און  ישראל,  סכנת  און  ה'  חילול  פון  פייער  א 
מיט די הילף און שטיצע פון אחינו בני ישראל וועט 
דעם  אפשלאגן  צו  פארזעצן  ווייטער  בעז"ה  מען 

גרויסן קטרוג. 

די  איז  נמרצות  פעולות  די  פון  ראמען  די  אין 
וואך ברייט אויפגעכאפט געווארן אין די סאציאלע 
פרעזענטאציע,  לעבעדיגע  און  ב'חנ'טע  א  מידיא 
פארגאנגענעם  געווארן  אראפגעכאפט  איז  וואס 
אין  דאהי  תורה  תלמוד  היימישע  א  אין  אייר  ה' 
ברוקלין ניו יארק און פארשפרייט געווארן מיט די 

ריכטיגע מעסעזש.

די  אונטער  האבן  רבן  בית  של  תינוקות  די 
תורה  מרביצי  חשוב'ע  זייערע  פון  פירערשאפט 
דורכגעפירט אזא סארט באלערנדע פארשטעלונג, 

און  הרשעה  מלכות  די  קעגן  פראטעסט  א  ווי 
ישראל  כלל  מסכן  איז  וואס  הכופרים  ראש  דעם 
דער  צו  האט  נטרונא  מושבותיהם.  מקומות  בכל 
אבער  קורצע  א  אהערגעשטעלט  געלעגנהייט 
דייטליכע רעדע אויף ענגליש וואס א יונג בחור'ל 
אוידיענץ  פארזאמלטע  די  פאר  נאכגעזאגט  האט 
תלמידי התלמוד תורה, מיט א קינדערישן תמימות 

מלא טעם.   

באצויגן  זיך  האט  רעדע  שארפע  און  קורץ  די 
צו די פעולות פון דעם ראש הכופרים וואס זייעט 
שטופן  צו  וועלט  די  איבער  אנטיסעמיטיזם  אן 
זיינע אגענדעס און האט נאכגעפאלגט מיט די רופן 
הציונים  ראשי  די  צו  אינאיינעם  קינדער  אלע  פון 
ערליכן  פונעם  נאמען  אין  רעדן  נישט  זאלן  זיי 
אידנטום און לאזן אידן לעבן רואיג. דער "מעמד" 
איז אויך באגלייט געווארן מיט פאסיגע פלאקאטן 
וואס האבן צוגעגעבן צו  און נטרונא אויפשריפטן 

איר אייגנארטיגע כאראקטער.

און  קאסטן  געלאזט  זיך  האט  מען 
פראפעסיאנאלע  א  פארעפענטליכט 
פרעזענטאציע פון אט דעם מעמד און עס צעשיקט 
לעיני העמים והשרים. ב"ה אז אין די היינטיגע וועלט 
ווערן אזעלכע סארט פיקאנטישע בילדער שנעל 

אויפגעכאפט 
און די גוטע גריסן הערן זיך 

פון אלע זייטן. 

א  דערפון  אנטשטאנען  איז  גלייכצייטיג 
וואס  גאס  ציונ'יסטישע  אלגעמיינע  די  אין  טומל 
קענען אזאנס נישט אראפשלינגען און פארדייען. 
צענדליגער  די  פון  אויסדריק  צום  קומט  דאס 
העסליכע קאמענטארן וואס מענטשן שרייבן אין 
ברענגען  וועלכע  זייטלעך  וועב  פארשידענע  די 
סימפאטיקער  ציוני'סטישע  די  ווידיאו,  דעם  צו 
זענען ווילד קעגן סאטמאר און איר ערליכן חינוך, 
ה'  חילול  גרויסן  דעם  אויף  זיך  בייזערן  מענטשן 
גאר  פאדערן  מאנכע  און  מאכן  קינדער  די  וואס 
די  אפשפארן  זאל  רעגירונג  אמעריקאנער  די  אז 

תלמוד תורה... 

די הבל פיהם של תינוקות של בית רבן האבן 
שם  דעם  געווען  מקדש  און  זייעריגע  דאס  געטון 
אומצאליגע  ווען  סופו,  ועד  העולם  מסוף  שמים 
זיסע  די  אויף  בליק  א  כאפן  אומעטום  מענטשן 
סצענעס און באקענען זיך מיט דעם שטעלונג פון 
כה  הק'.  תורה  די  צו  געטריי  אידן  אמעריקאנער 
יתן ה' וכה יוסיף מחיל אל חיל להרבות כבוד שמו 

יתברך בעולם.

טייערע ברידער - אחים לדעה, 
פתח לנו שער בעת נעילת שער ! 

מיט געציילטע טעג פארבליבן אינעם חודש אייר - "חודש היציאה" ווענדן מיר זיך מיט א הארציגן 
רוף צו אידן מיט א געפיל צו די הייליגע אמונה ומלחמה לה' דור דור. מוסד הק' "נטרונא" – דער אפאראט 

קעגן ציונות -  נויטיגט זיך אייער הילף, און אייער קביעות'דיגע שותפות !

די  פאַר  קאמפיין  "נמנו"  דער  געווארן  איינגעפעדעמט  סוקסעספול  ב"ה  איז  דערפאר  אט 
עקזיסטענץ פון דעם רבי'נס ארגאניזאציע, אז אידן מאמינים בני מאמינים זאלן זיך אנשליסן זיך אינעם 

חודש היציאה כאיש אחד בלב אחד צו ארויסהעלפן די פעולות חובקות פון קידוש ה' והצלת ישראל !

נמנו וגמרו: אצינד – אין די לעצט פארבליבענע טעג אינעם חודש אייר - איז די געלעגנהייט פאר 
אלע אידן אשר יראת ה' נוגע בלבם צו עררייכן אַ מעמבערשיפ שותפות אין דעם רבי'נס חבורה, דעם 
רבי'נס ארגאַניזאציע, משאת נפשו הטהורה ! ביטע נעמט עס נישט פאר לייכט, פארבינדט אייך יעצט 

דורך דריקן

 718 873 0756 
ְמַעְּתּון - קְבִיעִין ּכֵן ּתֶהֱוּון ּבְהַנְהּו ֲחבּורָתָא,  און ווערט א מעמבער כרצון קדשו. געדענקט: זַּכָאִין ּכַד שׁ

די השפעות טובות וועלן אייך אייביג צוניץ קומען.


