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718.873.0055
True Torah Jews Inc.
183 Wilson St. #162
Brooklyn NY 11211

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.

דער פירער פון די גרעסטע
אידיש  -פראנצויזישע גרופע ,האט א פלאן וויאזוי צו
פארמיידן אנטיסעמיטיזם; אראפשפילן ציוניזם
אין שאטן פון די שטייגנדע זארגן
פאר אידן אין פראנרייך טוט דער
פרעזידעט פון די אידישע קרי"ף
ארגעניזאציע דערקלערן אז אידישע
גרופעס זאלן נישט געזען ווערן ווי א
טייל פון די איזראעלי אמבאסאדע.

Phone:

718.841.7053
Fa x :

718.504.4513
Email:

info@truetorahjews.org

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)

דער
צוקערמאן
ראגער
פרעזידענט פון די מאכטפולע
אידישע ארגינעזאציע "קרי"פ" אין
פראנקרייך ,וואס איז די גרעסטע
אידישע ארגינעזאציע אין לאנד
שוין די לעצטע זיבעציג יאר ,האט די
וואך ביי א פריוואטע לאנטש מיט א
גרופע דשורנאליסטן ,פרעזענטירט
א נייער בליק פאר די ארגינעזאציע,
אין וועמענס שפיץ ער שטייט שוין
העכער צען יאר.
צוקערמאן האט באטאנט אז :די
"קרי"פ" ארגינעזאציע ווערט בטעות
געזען אלס א נאכשלעפער און א טייל
פון די איזראעלישע עמבעסי ,עס
ווערט באטראכט אלס א פארבאנד
פון רעכט גענויגטע פאשיסטן
וועלכע זענען טרויעריג בארימט מיט
זייער אומגעצוימטע שטיצע פאר
די איזראלי גאווערמענט ,אבער אין
פאקט שטימט דאס נישט מיט די
רעאליטעט.
ער האט געניצט אלס א ביישפיל
אז די ארגעניזאציע זוכט זיך
אפצוטרייסלען פון די ציונסטישע
אגענדעס ,אז זיי האבן פולשטענדיג
אינדראסירט די די געשפרעכן פון די
מערב וועלט אין גענף מיט איראן" :מיר
זען די אפמאך אלס א פאזיטיווער
שטאפל וואס וועט וועט צוריקהאלטן
מילטערישע באנוץ פאר די קומענדיגע
זעקס וואכן און געבן די איראנער

גאווערמענט צייט צו איבערקלערן
זייער נוקלעארע וואפן פראגראם,
זיי קענען זיך איבער טראכטן אז די
קאסטן פון די סאנקציעס זענען צו
הויעך און אלס אזוי באשליסן זיך צו
ברעכן און נאכקומען די פארלאנגן פון
די לענדער ,גענוי ווי קאדאפי האט
געטון אין זיינער צייט".
צוקערמאן איז איבערצייגט אז
דורך אויסמיידן ציונות ,וועט די
מאכטפולע אידישע ארגינעזאציע זיין
מער עפעקטיוו מיט אירע שריט צו
פארמיידן אנטי סעמיטזים.
ער האט ביי די לאנטש מיט
דשוראלעניסטן ארויסגעברענגט אז
ער זעט נישט אז אנטיסעמיטיזם זאל
האבן געשטיגן אדער ערגער געווארן
אין די לעצטע יאר ,סאיז ענדערש
א פיינטליכע אטמאספערע וואס
באהערשט לעצטנס מער פראנקרייך.
ס'איז ביי די געלעגנהייט
דערמאנט געווארן די רעדע וואס
דער פראנצויזישער פרעזידענט
'פראנצאס האלענדע' האט געזאגט
ווען ער האט אפגעהאלטן א באנקעט
צו די זיבעציגסטע יארטאג זינט די
גרונדונג פון די "קרי"פ" אלס א שירעם
ארגעניזאציע פאר פראנצויזישע אידן,
האלענדע איז געווען אויסטערליש
פריינטליך ביי די באנקעט און
אויפגעטרעטן מיט א צוואנציג
מינוטיגע רעדע.
צווישן זיינע ווערטער האט ער זיך
אויסגעדריקט אז די פראנצוזישע
רעפובליק קען נישט זען קיין
בעסערע עלעמענט אין זייער לאנד
ווי די אידן ,און ארויסגעברענגט

אז אידן זענען אן אינטעליגראלער
טייל פון פראנקרייך דורכאויס איר
היסטאריע ,דער פרעזידענט האט
דאן אויך ווידערהויפטעט זיינע
עפענטליכע פארשפרעכונגן צו נידערן
אנטיסעמיטיזם וואס פלאגט אידן אין
פראנקרייך.
די קאמענטאראן פון ציקערמאן
און זיין אפענער ארויסטריט קעגן
ציונות האבן ווי פארשטענדליך נישט
אזוי גרינג דורכגעלאזט געווארן דרוך
אויפגעברויזטע ציוניסטישע
די
אינערהאלב
סימפאטיקער
פריינקרייך .וויליאם גאלדנעדעל
דער פרעזידענט פון די פראנצויזישע
אסאסאציע פאר מדינת ישראל האט
פארעפענטליכט אן "איינלאדענוג
פאר א דיאלאג מיט צוקערמאן" וואו
ער באצייכנט צוקערמאן'ס פאזיציע
אלס "אן אינטערגעבונג וואס ער האט
זיך געבראכן פאר די אנטי ציונים און א
סטראטעגישע פעלער".
די נייע ליניע פון די אידישע גרופע
אין פראנקרייך ווערט באצייכנט אין
די פרעסע אלס "איך בין א איד נישט
קיין איזרעלי" מאוועמענט ,און איז א
געוואלדיגע שריט צו די גוטע ריכטינג
וואס וועט האפענטליך שוין טוישן
דעם בליק אויף אידן און אפטרייסלען
די נאסע ליילעך וואס ציונים האט
אויף איר ארויפגעלייגט .מי יתן והי'
אז אידן איבער די וועלט זאלן טאקע
נאכטון דעם ביישפיל און אויפהערן
נעמען פאראנטווארטליכקייט אויף
די ציוניסטישע שריט ,עס זאל קלאר
געשטעלט ווערן פאר די וועלט אז
זיי זענען נישט די אפטרופסים פון
אידישן פאלק.
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פרישער זינדלאזער שפיל פון שנאת ישראל מיט רייצערישע
באשילדיגונגען קעגן אמעריקאנער סערעקטערי אוו סטעיט דשאן קערי
קוועלער אין די ציוניסטישע רעגירונג ,האבן
אנגעהויבן א קאמפיין צו באשמיצן און באשולדיגן
די אמעריקאנער באאמטע און איבערהויפט דער
סעקרעטערי אוו סטעיט דשאן קערי ,וואס איז אצינד
פארוויקלט אין די שלום פארהאנדלונגען ,שטייען
אונטער די ווארענונגען פון די אייראפעישע פאראיין
צו בויקאטירן די פראדוקטן פון מדינת ישראל ,און
דער קאמפיין אויף גרויסע ביזנעסער נישט צופירן
געשעפטן מיט סחורה וועלכע ווערן פראדעצירט אין
די מתנחלי'שע געביטן.
לויט ווי די מדינת ישראל אינסטאנצן פארשפרייטן
טוט קערי אנווענדן אלע זיינע כוחות צו מוטיגן די
סטראשינקעס ,כדאי אז אויב די פארהאנדלונגען
זאלן דורכפאלן וועט עס פאקטיש אינפארסירט
ווערן.

אין די לעצטע תקופה האבן זיך געשטארקט די
סטראשונקעס פון מערערע אייראפישע לענדער
ארויפצולייגן סאנקציעס אויף מדינת ישראל אין ליכט
פון די אנגייענדע בוי פראיעקטן ביי די מתנחלי'שע
געביטן .די ווארענונגען זענען פארערגערט געווארן
אין די לעצטע חדשים ווען צום ערשטן מאל האבן
זיך מערערע צענטראלע לענדער אין אייראפע
צוגעשטעלט דערצו און געשיקט זייערע פארלאנגן
קיין ירושלים מיט ווארנונגען אז זיי וועלן אויך
ארויפלייגן א שטערענגער ביאקאט קעגן איר ,א זאך
וואס וועט פארשטענדליך אפקאסטן א טייערן פרייז
פאר די מדינת ישראל עקאנאמיע.
אצינד זענען די מדינת ישראל באאמטע
ארויסגעשפרינגן מיט א באשילדוגונג אז די אבאמא
רעגירונג איז גאר שולדיג און שטייט אונטער די אלע

באמיאונגען פון די אייראפישע לענדער ,מדינת
ישראל טענה'ט אז אמעריקע באניצט זיך מיט די
ווארענוגען אלס א בייטש קעגן מדינת ישראל זיי
זאלן זיך צושטעלן צו די פארהאנדלונגען.
דאס איז אמאל זיכער אז אזעלכע דעקלעראציעס
און פארלוימדינגען ברענגן מער שאדן ווי ניצן ,און
דער תוצאה דערפון איז אז גאנץ כלל ישראל ליידט
פון די ציוניסטישע חוצפה ,די רחמנות אויף אידן אין
די בושה פון הייסן אן אנטיסעמיט וואס הערשט ביי
די אומות העולם זינט די צווייטע וועלט קריג האלט
אין איין איינשמריפן אדאנק די מופקרים און מתגרים
באומות השם ירחם.
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אין די פרשת השבוע לערנען מיר באלד אין אנהויב דער פסוק ויהי
בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא.
שטייט אין תרגום יונתן אויפן ארט אז דער אויבערשטער האט נישט
געוואלט אידן זאלן גיין דורך דעם וועג פון פלשתים ,ווייל טאמער אידן
וועלן זיך דערשרעקן ווען זיי וועלן זען די צוויי טויזנט מענטשן בני חיל
פון דער שבט אפרים אנגעוואפנט מיט געווער און שווערדן ,און זיי זענען
אנגעקומען קיין גת און גערויבט די פלשתים און ווייל זיי האבן עובר
געווען אויף די גזירה פון דעם אויבערשטן ,און זיי זענען ארויס פון מצרים
דרייסיג יאר קודם דער קץ זענען זיי איבערגעגעבן געווארן פאר די הענט
פון די פלשתים ,און האט זיי גע'הרג'ט ,דאס זענען די טריקענע ביינער
וואס יחזקאל הנביא האט מחי' געווען אין בקעת דורא ,דערפאר וועלן
אידן מורא האבן און זיך אפשרעקן.
די געשיכטע פון די בני אפרים איז דאס ערשטע מאל אין די
היסטאריע וואס מיר געפינען אז אידן האבן ליידער עובר געווען אויף די
שבועה וואס דער רבוש"ע האט באשוואוירן און דוחק געווען את הקץ מיט
אן אייגענע גאולה איידער די צייט בזרוע בשר ,און דער סוף איז איז נעבעך
געווען זייער ביטער .די טראגישע געשיכטע פון די בני אפרים דינט אלס א
לימוד לדורות פאר אידן בשנות גלותם צו ווארטן און האפן אויף ישועות
ה' און נישט חלילה דוחק זיין את הקץ.
אין יאר ב' אלפים תי"ח 180 ,יאר נאכדעם וואס יעקב אבינו האט
גענידערט קיין מצרים ,און  30יאר בעפאר דעם קץ הגאולה וואס דער
רבוש"ע האט צוגעזאגט פאר אברהם אבינו ביים ברית בין הבתרים אז ער
וועט אויסלייזן אידן פון מצרים .האבן א גרויסער טייל פון שבט אפרים
זיך געמאכט א נישט ריכטיגער חשבון ,און דערמיט גערעכנט אז ס'איז
שוין געקומען די צייט פון די גאולת מצרים .,זיי האבן גערעכנט אז די
פיר הונדערט יאר וואס השי"ת האט געזאגט 'ועבדום וענו אותם ד' מאות
שנה' האט זיך אנגעהויבן ביי יענעם מאמענט פון ברית בין הבתרים,
א זאך וואס איז נישט געווען ריכטיג ,ווייל דער חשבון האט זיך באמת
אנגעהויבן עטוואס שפעטער ,מיט דרייסיג יאר דערויף ביי די לידת יצחק
אבינו .דאן איז אויפגעשטאנען אן אייניקל פון אפרים מיטן נאמען יגנון און
פראקלאמירט אז דער אויבערשטער האט זיך צו אים באוויזן און באפוילן
ארויסצונעמען אידן פון מצרים.
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די בני אפרים זענען דאך געווען מזרע המלוכה ,אייניקלעך פון יוסף
הצדיק דער הערשער איבער מצרים ,און גלייכצייטיג גרויסע גבורים אין
מלחמה האבן זיי דעריבער זיך גרינג געלאזט פאר'נער'ן ,און טראץ דעם
וואס זיי זענען אלע געווען ערליך און אפגעהיטן ווי עס שטייט אין מבי"ט
בספרו בית אלקים ,שער היסודות ,פרק נ .אותם שיצאו שלשים שנה קודם
הזמן והיו ראויים ,אלא שרצו לקרב את הזמן ונהרגו .האבן זיי לויט זייער
פאלשן חשבון זיך פארזיכערט אין זייער גרויסן כח ,און אנגעפאנצערט
מיט געווער זיך ארויסגעלאזט אינאיינעם מיט די פאמיליעס אויפן וועג
קיין לאנד פלישתים.
אין ספה"ק דברי יואל משפטים ווערט ערקלערט אז טראץ דעם וואס
מצרים איז געווען באוואכט מיט גרויסע כוחות הטומאה וועלכע האבן
פארזיכערט אז קיינער קען נישט אנטלויפן פון דארט ,האבן די בני אפרים
געהאט א גרינג פעלד אריסצוגיין ,די קליפות האבן זיי נישט געשטערט
וויבאלד זיי האבן עובר געווען אויף די ווילן פון באשעפער ,און אדרבה די
טומאה האבן נאך צוגעהאלפן די בני אפרים מיט זייער הארבע זינד וואס
איז געווען א מרידה אין די הבטחה פון השי"ת.
שטייט אין ספה"ק יפה קול אויף שיר השירים רבה אז די בני אפרים
האבן געמאכט צוויי פאטאלע טעותים ,דאס ערשטע מיט זייער חשבון
אז ס'איז שוין געקומען די צייט ארויסצוגיין פון גלות ,א חשבון וואס
איז איינפאך נישט געווען אויסגעהאלטן .און אין צוגאב זענען זיי נישט
געווען בארעכטיגט צו נעמען אייגענע שריט זיך צו באפרייען מיטן כח
פונעם פויסט .אפילו עס וואלט שוין יא געווען די ריכטיגע צייט ,וואלטן
זיי אבער געדארפט ווארטן ביז השי"ת וועט זיי געבן רשות ארויסצוגיין
פון גלות .זיי האבן זיך פארלאזט אויף זייער אייגענער כח צו ענדיגן דעם
גלות ,נישט ווארטנדיג אויף א הימלישער צייכן אדער שליחות פון הקב"ה,
דערמיט האבן זיי פארלייקנט די ישועת ה' און זענען דערפאר שטארק
באשטראפט געווארן.
די ריזיגע מאסע וואס האט זיך געציילט אין די צענדליגער טויזנטער
האבן זיך ארויסגעלאזט אן אפילו צוגרייטן געהעריגע שפייז און צדה
לדרך ,זיי האבן גערעכנט אז זיי וועלן קויפן זייערע געברויכן פון די
פלשתים מיט געלט ,און אויב וועלן זיך די פלשתים קעגנשטעלן וועלן זיי
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באריכטן
נייעס און ַ

געווארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
ָ
וואס זענען לעצטענס געליפטערט

אויך אויף די איבריגע טיילן פון אידישן פאלק וואס האבן צוגעלאזט אז
אזאנס זאל פאסירן
פון זיי אוועקנעמען תבואה מיט די געוואלד מיטן כח פון זייער געווער
און שטארקייט.
אבער עס איז נאכנישט געווען די ריכטיגע צייט פון די גאולה ,און
צוליב די ביטערע עבירה פון נעמען אליינס א גאולה פאר די צייט ,האט
דער גרויסער עונש פון הימל נישט געשפעטיגט צו קומען .אנקומענדיג
קיין פלשתים האבן זיי באגעגענט די דארטיגע פאסטוכער מיט שאף ,און
זיי געבעטן צו אפקויפן עטליכע בהמות צום עסן ,אבער די פאסטוכער
האבן זיי אנטזאגט ,זאגנדיג אז ס'איז נישט זייערע שאף און זיי דארפן
פרעגן די אייגנטומער .די בני אפרים האבן דאן מיט כח אוועקגענומען
די בהמות.
די פאסטוכער האבן אלאמירט די שטאט איינוואוינער ,די מענטשן
פון גת ,וועלכע זענען געקומען מיט געווער און ארויסגעגאנגען אין א
קאמף מיט די בני אפרים .אויך אויף צומארגנס האבן די בני גת גערופן
פאר הילף אלע זייערע שכינים פון די שטעט ארום וואס האבן אינאיינעם
באקעמפט די בני אפרים .זייענדיג אויסגעמיטשעט פונעם לאנגן וועג,
הונגעריג און דארשטיג ,זענען זיי אלע אויסגע'הרג'ט געווארן ,און זייערע
קערפער זענען געבליבן ליגן אויפן פרייען פעלד אין דעם טאל פון גת
פאר הונדערטער יאר .די געפאלענע בני אפרים זענען געווען די ביינער
וואס יחזקאל הנביא האט צוריק מחי' מתים געווען אין בקעת דורא מיט
הונדערטער יאר שפעטער ,ווי עס שטייט אין ספר יחזקאל ל"ז.פארבליבן
זענען בלויז עטליכע מענטשן פון די גאנצע מחנה וועלכע זענען צוריק
געגאנגען קיין מצרים פארציילן פאר אידן איבער די ביטערע טראגעדיע.
אין פרקי דרבי אליעזר פרק מ"ח זאגן חז"ל אז אידן אין מצרים
זענען געזיצן ביז דאן אין רואיגע אומשטענדן און נאכנישט געווען
פארקענעכטעט .די שווערע צייטן און דער קישוי השיעבוד האט זיך
הערשט אנגעהויבן באלד דערנאך פון ווען די בני אפרים האבן פרובירט
זיך צו באפרייען אויף די אייגענע האנט.
אין ספה"ק דברי יואל פרשת ויחי ווערט ערקלערט די סיבה פארוואס
גאנץ כלל ישראל איז געווארן באשטראפט און באקומען דעם הארבן עונש
צוליב די זינד פון די בני אפרים .דאס איז דערפאר וואס מיר געפינען נישט
אז אידן זאלן מוחה זיין אויף די בני אפרים ווען זיי האבן זיך געראכטן
ארויסגיין ,מעגליך האבן אידישע קינדער זיך צוגעקוקט פון דער זייט און
געוואלט אויספרובירן צו די בני אפרים וועלן אין די ענדע מצליח זיין זיך
צו באפרייען מיט די אייגענע כוחות ,דערפאר איז געקומען דער שטראף

די בני אפרים זענען ,טראץ זייער גוטע כונה און ערליכקייט,
אפגעסטעמפלט געווארן אין די רייד פון חכמינו ז"ל אין א זייער נישט
גינסטיגן בליק ,צוליב דעם וואס זיי האבן דוחק געווען דעם קץ הגאולה
און זיך געוואלט באפרייען פאר די צייט .די מדרשי חז"ל דרשנ'ן אויף זיי
די פסוקים "לא שמרו ברית אלקים ובתורתו מאנו ללכת -זיי האבן נישט
געהיטן דעם געבאט פון השי"ת און האבן אנטזאגט צו גיין מיט זיין תורה",
און דער פסוק "לא האמינו באלקים ולא בטחו בישועתו – זיי האבן נישט
געגלייבט אין השי"ת און זיך נישט פארזיכערט אין זיין ישועה".
בימינו אלה ווען די ציוניסטישע קרעפטן האבן אויך זיך פארלאזט
אויף זייער אייגענע כוחות און ליידער גענומען א גאולה פאר די צייט
איז וויכטיג צו לערנען און זיך מעמיק זיין אין די געשיכטע פון די בני
אפרים ,ווי עס שרייבט דער שימלויער רב זצ"ל אין זיין ספר דרשת לחם
שלמה דרשה ע"ו.

וכן סיפרו לנו חכמינו ז"ל (בסנהדרין צ"ב ע"ב) דשבט אפרים
יצאו ממצרים שלשים שנה קודם יציאת מצרים שטעו בחשבון ,וקמו
פלשתים עליהם והרגום .ובתרגום יונתן ריש פרשת בשלח איתא
דשני מאות אלף רגלי משבט אפרים יצאו בכל מיני כלי זיין ,שלא
יכלו לסבול הגלות עוד ,ובאו עד גת והפלשתים הרגו אותם כולם,
בגין דעברו על גזירת מימרא דה' ונפקו ממצרים תלתין שנין קודם
קיצא ע"ש ,אם כן חטאם היו שסמכו על כח עצמם בלי עזרת השם,
כעין המעפלים בימי משה במדבר.
וזהו עיקר השני שאנחנו צריכין לידע שאין אנחנו יכולין
להושיע לנו בעצמינו בכחנו בלתי עזרת השם ובלא התורה הקדושה,
כאשר רוצים הצואנים הכופרים לכבוש ולרכוש להם ארץ ישראל
בכח עצמם בחזקה וכיוצא בזה בלתי עזרת ה' ובלתי התורה ,שהם
רוצים להיות נאצינאלעט יודענטהום בלא התורה ,ומרה תהי'
באחרונה להם ,כי לא יועילו ולא יצליחו לעולם ,ויגיע להם כאשר
הגיע למעפילים ולשבט אפרים במצרים ל' שנה קודם יציאת מצרים,
וכמו שהזהיר משה רבינו ע"ה התייצבו כנ"ל ,וכמו שאמר דוד המלך
ע"ה לולי ה' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי.
השי"ת זאל העלפן אז די מלכות הרשעה זאל בטל ווערן בלי צרה
ועקתא ,אידן זאל ניצול פון צער און עגמ"נ ,און במהרה זוכה זיין צו ביאת
מלכא משיחא אכי"ר.

