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$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)

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.

מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה:

זארג און אנגסט אין ארץ ישראל אויב
א דריטע אינטיפאדא גאלאפירט
פאראויס מיט א שרעקליכן טעמפא
די שמועות מבהילות פון די
מאיום'דיגע געשעענישן וועלכע
שפילן זיך אפ אויף די גאסן פון ארץ
ישראל דורכאויס פארגאנגענע
צוויי וואכן ,האט דערגרייכט צו
שרעקליכע קלימאקס'ן וואס
ווערט נאכגעפאלגט דורך די וועלט
מיט שרעק ,און ווערט לויט א
טייל באצייכנט אלס אנהויב פון א
גרויזאמער דריטער אינטיפאדא.
דאס מאל אונטערגענומען דורך
די מוסלעמענער טעראריסטן,
אין רעאקציע צו די זינלאזע
אקטיוועטעטן פון עקסטרעם –
רעכטע ציוניסטישע גרופעס וועלכע
אגיטירן פאר געפארפולע עלי'
אויפן הר הבית ,וואס נעמט ארויס
די אראבער פון די כלים און רייצט
אן זייער רציחה אויף די העכסטע
אקטאוועס.
נאכדעם וואס פארגאנגענע
וואך האט מען געהערט פון עטליכע
פעלער ווי רוצחים זענען איינפאך
איבערגעפארן און צעטרעטן מיט
די קאר אידישע פארבייגייער אין
ירושלים הי"ד ,זעצן די שלאכטן
ווייטער פאר און מען זעט דערווייל
נישט די ענדע פון דעם פינסטערן
טונעל.

פרייטאג און שבת פרשת
לך זענען געווען שווערע טעג
פאר די זיכערקייט פון אידן אין
ארץ ישראל .די אראבער האבן
זיך ארויסגעלאזט אין גרעסערע
גרופעס צו פראטעסטירן די עלי'
פון וואנזיניגע מתנחלים אויפ'ן הר
הבית ,דאס האט געפירט צו שווערע
צוזאמשטויסן מיט די איזראעלי
קרעפטן ,די אראבער האבן שוין
אויסגעדריקט אנטשלאסנקייט צו
קעמפן פאר זייער שמייליגע על
אקצא מעטשעט און איר באשיצן
מיט גוטן און בייזן ה"י .אראבער אין
די געגענט פון כפר כנא ,נעבן נצרת,
ארויסגעלאזט ווארפן שטיינער
אבער די פאליציי האט דערשאסן א
 22יעריגן אראבער וואס דאס האט
נאכגעפאלגט א כוואליע פון שווערע
ראיאטן און שטורמישע שלאכטן
דורך אויפגעצארנדע אראבישע
מאסן וואס האט אנגעהאלטן פאר
לאנגע טעג.
נאכדעם וואס די שטאט ירושלים
איז איינגעהילט געווארן אין א נעפל
פון דם ואש ותמרות אשן ,האבן זיך
די מהומות אויסגעשפרייט אויף א
ברייטערן פארנעם ,ווען מאנטאג
זענען פארגעקומען צוויי גאר

שווערע שטעכעריי איבערפאלן אויף
אידן ,אין תל אביב און אין גוש עציון,
טאקע נעבן חברון אויפן ארט וואו
עס איז פארקומען די שרעקליכע
פארכאפונג פון די דריי בחורים
פארגאנגעם זומער .דורך די פרעסע
איז אנגעוויזן געווארן א ווייטאגליכע
פאקטאר אז מער מענטשן זענען
אומגעברענגט געווארן דורך טעראר
אין דעם לעצטן חודש אליינס ווי
עס זענען די ציפערן פון טעראר
אומגעברענגטע דורכאויס די
לעצטע צוויי יאר !
דער פאלאסטינער פירער
אבאס ,האט באשולדיגט נתני' אויף
אריינשלעפן דעם גאנצן ראיאן אין
א קריג ,און געפאדערט אז דער
הר הבית און דער על אקצא זאלן
פארבלייבן פולשטענדיג אונטער
מוסלעמענער קאנטראל .ביבי נתני'
האט צוריקגעשאסן אין אן אדרעס
דינסטאג ,אז דער פאלאסטינער
פירער איז נישט קיין פארטנער פאר
שלום ,און ער וועט העכערן די ארמיי
קרעפטן מיט נאך גרעסערע התגרות
צו באקעמפן די טעראר.
השמרו לכם עלות בהר,
ווידעראמאל זענען עס די פרומע
עלעמענטן וועלכע האבן צוגעלייגט
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"קול נטרונא" סיסטעם
אויפ'ןסאוו
געוואלרןןענעז
געליפטערטעטצ ָע
לעצטענסרעטפילעג סנ
זענעןןר ָאוועג ט
וואס'פיוא
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן

דעם
און
שוועבעלע
אויפגעפלאקערט דעם פאס פולווער
וואס האט נעבעך אפגעקאסט אסאך קרבנות.
אלעס צוליב ווילדע אקטיוועטעטן אין באצוג צו
ארויפשלעפן אידן צו באזוכן דעם הר הבית באיסור
כרת.
ס'איז אנגעוויזן געווארן אז אויך די ערשטע
אינטיפאדע מיט העכער צען יאר צוריק ,האט
אויסגעבראכן צוליב דעם רייצערישן שריט פון
אריאל שרון שר"י ,וואס איז דעמאנסטראטיוו
ארויפגעגאנגען אויפן הר הבית בטומאה ,צו צייגן
'שטארקייט' פאר די אראבער ,א התגרות וואס
האט זיך געענדיגט זייער ביטער מיט שרעקליכע
נאכפאלגען.
אויך דאסמאל האבן די מופקרים וואס שטופן
זיך אריין אין פאלאסטינער געגנטער על אפם
וחמתם און פארפירן איבער עלי' להר הבית,
דירעקט גורם געווען דעם שפך דם ישראל וואס
בוזשעוועט באה"ק ,אריינגערעכנט דאס יונג קינד
חי' זיסל ברוין ע"ה ,און דער ספרדי'שער בחור
בעדני ע"ה וואס איז אומגעקומען דאנערשטאג פון
א קאר טעראר אטאקע.
ביי די רירנדע לוי' פון דעם בחור איז טאקע
געהערט געווארן פון עטליכע מספידים וועלכע
האבן שטארק פארדאמט די עקסטרעמיסטן פון די
רעכטע לאגער וואס מאכן פראוואקאציעס אינעם
הר הבית ,זאגנדיג אז חוץ מזה וואס סאיז א איסור
כרת שטעלן זיי אריין אלע אידן אין א"י אין א סכנה,
און האבן געטאדלט מיטן פינגער אז בשלהם הרעה
הזאת.
אידיש בלוט גיסט אין די גאסן אבער ביבי נתני'
וכת דילי' טראגט אנדערע דאגות .ביבי'ס אינערן
מיניסטעריום האט מיטוואך געמאלדן מיט פאטאס
איבער נאך צוויי הונדערט דירות וועלכע וועלן
געבויעט ווערן אין די רמת שלמה געגענט אין אלט
שטאט ירושלים און נאך  174נייע דירות אין אן
אראבישע געגנט .דער מענטשליכער פארשטאנד
שטעלט זיך אפ אריינקלערענדיג וואס עס באדייט
אזא דעקלעראציע אין אזא דעליקאטע צייט ווען
ירושלים ברענט ,און צו וואס פארא מוחש'דיגע
סכנה דאס קען חלילה פירן.
און ווי תמיד ,וועקט דער קריזיס אין מיטל מזרח

אויף אנטיסעמיטישע סענטימענטן איבער די
גאנצע וועלט .דער אויפברויז פון די פאלאסטינער
קעגן די איזראעליס גיסט זיך אריבער אין א טייך
פון האס און געוואלדאטן קעגן אידישע קינדער
בכל מקומות מושבותיהם .די וואך אליינס האט
מען שוין געהערט פון מערערע האסן אינצידענטן
קעגן אומשולדיגע אידן וועלכע ווערן צוגעבינדן
צו די אומרוען אין איזראעל ,דאס לאנד וואס האט
געזאלט ברענגן אן ענדע צו די ליידן פון אידן..
אין פאריז ,דער הויפט שטאט פון פראנקרייך
וואס פארמאגט א ריזיגע אידישע פאפולאציע,
איז פארגאנגענעם דאנערשטאג פארגעקומען
צוויי באזארגענדע אטאקעס קעגן דארטיגע אידן.
צוערשט האבן א גרופע וואנדאלען געווארפן
שטיינער אויף די גלאז פון א כשר'ן
רעסטוראנט ,און פרובירט
אויפצורייסן א פייער
באמבע אויפן
ארט.
עטליכע
שעות דערויף
האבן עטליכע
יוגנטליכע
אטאקירט און
זייער מיאוס
א
צעשלאגן
פרומען בחור ,מיט
א י ד י ש ן
א קאפל ,אינדרויסן פון זיין שולע .דער אידישער
בחור האט געדארפט צוקומען צו מעדיצינישע
באהאנדלונגען און ערהוילט זיך ב"ה פון די
אטאקע .אויך אין האלאנד האט מען געהערט פון
אן איבערפאל אויף א דארטיגע רב וואס וואוינט
ארום דרייסיג מייל פון אמסטערדאם.
אין דייטשלאנד האט פרענק סטיינמאיער,
דער אויסערן מיניסטער געזאגט נעכטן ביי
א קאנפרענץ אין בערלין ,אז פיינטשאפט צו
אידן איז געשטיגן דארט אין לאנד און דאס
זעלבע דורכאויס אייראפע ,נאכפאלגענדיג די
מהומות אין מיטל מזרח" .בולט'ע און ברוטאלע
אנטיסעמיטיזם האבן ווידערמאל געוויזן זייער
עקלהאפטיגע פרצוף" האט סטיינמאיער געזאגט
ביי דעם אווענט דאנערשטאג.
אידישע דעלעגאטן אויפן ארט האבן

רעאגירט אז "עס פאסירט פילע געוואלדאטן
קעגן אידן וואס האבן דירעקט נישט קיין שום
פאראנטווארטליכקייט אויף די פאליטיק פון די
סטעיט אוו איזראעל ".דאס איז געווען א בפירוש'ע
אנדייטונג פון זיי אז מען זאל אויפהערן באטראכטן
אידן אלס אחראי פון די איזראעלי פאליסיס.
לויט א סורוועי פון די אי.יו .האט לכה"פ איינס
יעדע פיר אידן וועלכע וואוינען
פ ו ן
אין אייראפע מיטגעלעבט
אויף די אייגענע הויט אן
אנטיסעמיטשע אינצידענט
אדאנק די מיטל מזרח
קאנפליקטן.
אין אוסטראליע איז
געווארן
באריכטעט
איבער
שטודיע
א
אנטיסעמיטישע
די
אינצידענטן דורכאויס
פארגאנגענעם
דעם
יאר ,וואס צייגט אז
העסליכע
אינעם
אטאקעס קעגן אידן
געשטיגן
זענען
מיט אזויפיל ווי 35
מיט
פראצענט,
אינצידענטן
א ציפער פון 312
קעגן אידן און
דירעקט געצילט
אין לאנד.
אידישע אינטערעסן
ווייזט אן אז דאס
באריכט
דער
צו פארדאנקן
איז אין גרעסטן טייל
איז פארגעקומען
די מלחמה אין עזה וואס
דעם זומער ,וואס האט מער ווי געטריפלט די
שנאה קעגן אידן און געברענגט א וואוקס פון
איבערפעלער קעגן אומשולדיגע אידישע בירגער.
עס איז בשייכות צו דעם ציטירט אן
אנטיסעמיטישע קאריקאטור וואס איז ערשינען
אין א דארטיגע גרויסע צייטונג ,וועלכע האט
געוויזן ווי א פרומער איד זיצט באקוועם אויפן
סאפע און מיט א רעמאוט קאנטראל טוט ער
קאנטראלירן די טויטליכע באמבעס וועלכע רייסן
אויף אין עזה .נאכדעם וואס די אידישע פירער אין
אויסטראליע האבן געסטראשעט צו רופן דער
צייטונג אין געריכט האבן זיי זיך אנטשולדיגט.
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בינו שנות דור ודור:
ס'איז געוויס א דבר בעתו אצינד צו
אויפוויקלען א ביטערע פרשה וואס איז
איינגעקריצט אין די אידישע היסטאריע מיט
בלוט און טרערן די שרעקליכע מהומות ביים כותל
המערבי בשנת תרפ"ט ,די התגרות'דיגע שריט
דורך ציוניסטישע מופקרים און די נאכפאלגענדע
בלוט – אויפטרייסלענדע 'חברון פאגראמען' ,וואס
האט אפגעקאסט צענדליגער קרבנות הי"ד און
אויפגעטרייסלט די אידישע וועלט.
דער כותל המערבי שריד בית מקדשינו דאס
פלאץ וואס האט במשך אלע דורות אין גלות
געצויגן אידישע קינדער זיך אויסצוגיסן דאס
הארץ דארט מיט תפלה ותחנונים .איז אויך דאן
אויסגענוצט געווארן דורך ציוניסטישע באנדעס
אין ארץ ישראל וועלכע האבן אפגעהאלטן
עפענטליכע מארשן און דעמאנסטראציעס ביים
כותל ,צו ארויסווייזן זייער נאציאנעלע שטאלץ
און טראציגקייט קעגן די אראבער.
זיי האבן ארגאניזירט א גרופע "ועד ציבורי
להגנת הכותל" וואס האט געזאלט "אפהיטן" דעם
כותל און ערלויבן אז די תפלות זאלן קענען דארט
אנגיין אומגעשטערט ,פארשטענדליך אז נישט
תפלות און תהלים איז פאר די ציונים געקימערט,
זיי האבן געהאט גאר אנדערע כונות ,צו ווייזן
די אראבער מאכט און צייגן ווער ס'איז בעה"ב
אויפן כותל .היסטאריע חזר'ט זיך איבער היינט
מיט אכציג יאר שפעטער ווען די ציוניסטישע
ראדיקאלן העצן פאר עלי' להר הבית ,נישט צוליב
תפלות און קדושה ,נאר פאר נאציאנאליזים און
התגרות
דער מרא דארעא דישראל און דעמאלטסדיגער
ירושלים'ער רב הגה"ק רבי יוסף חיים זאנענפעלד
זצוק"ל האט במשך די גאנצע צייט געטון אלעס
אין זיין מעגליכקייט צו אפשטעלן כאטש עטוואס
די זינלאזע התגרות ,ביי א געלעגנהייט איז ער
זעלבסט אראפגעגאנגען צו דעם מפקד ההגנה אין
ירושלים ,און זיך געבעטן צו אים מיט טרערן אין די
אויגן אז ער זאל פרובירן אפצושטעלן זיינע יונגען
זיך צו רייצן מיט די אראבער ,זיין הייליג הארץ
האט זיך געפארכטן וואס אזעלכע שריט קענען
ברענגען.

אין יענע צייט ווען ארץ ישראל האט געברענט
מיט קעגזייטיגע אויסטוישונגען פון קאמף און
שנאה האט הגאון רבי יוסף חיים מפרסם געווען א
דייטליכער און לענגערע בריוו קלארצושטעלן אז
ערליכע אידן זוכן נישט צו באהערשן דאס לאנד
און זיכער אזוי אז מיר פרובירן נישט צו באהערשן
דעם הר הבית.
אין דעם בריוו אונטערן קעפל 'דברי שלום
ואמת' שרייבט דער גאון וצדיק צווישן אנדערע
בלשונו :מקרב לבי הנאנח והנדכא הנני מבקש
לחוס על אה"ק ולומר למלאך המשחית הרף.
הסירו שנאה מלבבכם ואל תתנו להשלות אתכם
במשאות שוא ומדוחים .אל תטו אזניכם לדיבות
ועלילות שאין להם כל יסוד .היהודים תושבי
אה"ק אין דורשים ח"ו רעת יתר התושבים .היהודים
אינם רוצים בשו"א לפשוט ידם במה שאינו שלהם
ומכש"כ לפגוע בזכויות שאר
התושבים על המקומות
המוחזקים להם שהם רוחשים
להם כבוד.
וביחוד אין שום יסוד
להשמועה שהיהודים רוצים
לרכוש את הר הבית אדרבה
מעת שמפני חטאינו גלינו
מארצנו וחרב בית מקדשנו
ואין לנו הטהרה הראוי' עפ"י
התורה אסור לו לכל איש
מישראל להציג כף רגלו על
מגרש הר הבית ער אשר יבא
משיח צדק הולך תמים.
ואני מקוה שכל חסידי
אומות העולם יכירו בצדקת
הדברים ובההכרה לעשות את
כל ההתאמצויות ואפשרויות
להחזיר את השלום לאה"ק
ולהסיר את החשדות והקנאה
מלב כל התושבים.
צום באדויערן האבן די
ציונים נישט מותר געוווען,
אינעם טרויעריגן טאג תשעה
באב האבן זיך פארזאמלט
מאסן יוגנטליכע פון אלע

קיבוצים
און דערפלעך כדי
צו מארשירן מיט שטאלץ צום
כותל המערבי .די טרויעריגע נאכט ווען אידן
וויינען אויפן חורבן בית המקדש איז יענע יאר
פארוואנדלט געווארן אין א פרישע אבילות אויף
אידיש בלוט וואס איז פארגאסן געווארן אדאנק
די ציוניסטישע התגרות .דאמאלט האט הרב קוק
אויך פארפאסט זיין נייעם 'שמע ישראל' פאר די
מלחמה אויפן מקום המקדש" .שמע ישראל הכותל
כותלינו הכותל אחד.
און את אשר יגורנו בא ,מיט בלויז עטליכע טעג
שפעטער ,פרייטאג י"ז מנחם אב תרפ"ט ,האבן
אויסגעבראכן די בלוטיגע אומרוען ,וואס האט
ארומגענומען ווי א פאקל גאנץ ארץ ישראל.
שרעקליכע רציחות זענען דורכגעפירט
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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

געווארן
אין כפר מוצא ,תל
אביב -יפו ,באר טובי' ,חולדה און
חיפה וואו אידן זענען ליידער קאלטבלוטיג
אומגעברענגט געווארן הי"ד .און א גרויזאמער
פאגראם האט באטראפן חברון ,וואו זיבן און זעכציג
אידן זענען ברוטאל ערמארדעט געווארן אין דעם
בלוט באד ,צווישן זיי דריי און צוואנציג בחורים
פון די ארטיגע ישיבה .א גרויזאמער פאגראם האט
ענדגילטיג געפירט צו דעם אויפלעזונג פון דער
אידישער ישוב אין חברון.
אבער אויך נאך די ביטערע אומרוען ,האט רבי
יוסף חיים ז"ל פארעפענטליכט נאך א בריוו וואו ער
רופט פאר שלום און שטעלט קלאר אז אידן זוכן
נישט חלילה מלחמות און קאמפן מיט די שכינים.
וואו ער דריקט אויס זיין האפענונג און געבעט אז
די אראבער זאלן אנערקענען אז אידן זענען נישט
קיין קעמפער און זוכן נישט צו ערוועקן מלחמות
מיט זיי.
ער שרייבט צווישן אנדערע :ראשי עם ישראל
באה"ק יהיו הראשונים אשר יקראו לשלום ולב
מנהיגי וראשי העם הערבי יתעורר לקראתם
להשיב שלום.
אין א צייט וואס אט די ביטערע פאליטיק וואס
האט דאן דערפירט צו דעם גרויסן טראגעדיע
ווערט ווייטער פארגעזעצט אקוראט אויפן זעלבן
שרעקליכן מהלך ווי דאן ,ליגט א פליכט אויף אידן
מאמינים בני מאמינים צו גיין בעקבות הצאן און
פונקט ווי דאן וביתר שאת ויתר עז ארויסקומען
מיט אונזער דעקלעראציע אז דאס אלעס ווערט
געטון אן אונזער ווילן און נישט אויף אונזער
אחריות.

הזמן גרמא ירושלים איז אויף
די העדליינס:
זה לעומת זה ,דער גרויסער אינטערעסע וואס
ירושלים ציעט יעצט אין די וועלט'ס פרעסע,
גיט אבער אויך א געוואלדיגע געלעגנהייט פאר
שלומי אמוני ישראל צו באקומען די נויטיגע
אויפמערקזאמקייט ,אצינד ווען צופעליג טוט דער
אמעריקאנער סופרים קאורט אויך אדרעסירן די
טעמע פון ירושלים אין דעם לאנג – פארצויגענעם

א ווארט אויף די סדרה:
מיט אייניגע יארן צוריק איז איבערגעדריקט געווארן דער ספר הנפלא "ויקרא יעב"ץ" פון דעם
בארימטן ספרד'ישן גאון הקדמון איש אלקים רבינו יעקב אבן צור זצ"ל ראש בית דין פון דער
שטאט פאס ,וועלכע איז נסתלק געווארן מיט ארום דריי הונדערט יאר צוריק ,אין יאר תקי"ג לפ"ק.
רבינו יעקב אבן צור איז בימיו געווען פון די גרעסטע מאורי וגדולי ישראל וואס האבן פארשיינט
דאס יהדות ספרד המעטירה .מיר געפינען אז דער אור החיים הק' האט אין זיין ספר הק' ראשון לציון
חידושים על הש"ס אריינגעדריקט א הסכמה וואס ער האט ערהאלטן פון דעם גאון וצדיק ,און אויך
דער גאון החיד"א ,דערמאנט אים מיט א געוואלדיגע הערצה אין זיין ספר שם הגדולים מערכת י'
אות רנ"ו .וואו ער איז שטארק מפליג בשבחו ובשבח ספריו הנפלאים.
אין דעם אויבנדערמאנטן ספר ויקרא יעב"ץ אינעם דרוש השני דערמאנט דער מחבר דאס ענין
פארוואס אברהם אבינו האט געברויכט אפקויפן די מערה פון עפרון החתי בכסף מלא צוליב דעם
וואס ער האט נישט געוואלט עובר זיין אויף די שבועה פון לא ימרדו באומות.
דער 'ויקרא יעב"ץ' לייגט צו הפלא'דיגע ווערטער אז אין דעם זכות וואס מיר זענען מקבל דעם
דין שמים אויף זיך און מיר זענען נישט מורד אין די אומות העולם ,וועלן מיר זוכה זיין צו דעם קץ
הגאולה בזכות אבות ,שלא רצו ליקח בזרוע אף אם להם לבדם נתנה הארץ למורשה ,ולא מרדו
באומות העולם .דורכדעם זענען מיר מקרב די גאולה און ס'איז פארהאן דער זכות אבותם מסייעתם.

וזל"ק :השבעתי אתכם בנות ירושלים ואמר אחר כך קול דודי הנה זה בא ,ורז"ל פירשו,
השבועה הראשונה לישראל ,שלא ימרדו באומות העולם ,לעלות בזרוע קודם הקץ כמעשה
בני אפרים ,וזהו קול דודי הנה זה בא ,שלא יעלו בזרוע ויעברו על השבועה ויענשו על זה
בא.
או דבזכות זה שמקבלין דין שמים עליהם שלא למרוד באומות העולם עד עת קץ ,בא הקץ
מדלג על ההרים בזכות אבות ,שלא רצו ליקח בזרוע אף אם להם לבדם נתנה הארץ למורשה ,ומצינו
שאברהם ביקש מקום לקבור את שרה ולא מצא ,עד שקנה בדמים יקרים ,וכן יעקב בקש וכו' וקנה
במאה קשיטה ,ולא מרדו באומות העולם ,על ידי זה מקרבין את הגאולה ,שזכות אבותם מסייעת
בדבר זה.
וזוכר חסדי אבות לבני בניהם ,אין די וואך פון פרשת חיי שרה ווען מיר ליינען איבער דעם קנין
פון אברהם אבינו ,איז דאך געוויס קריאה מעורר הזמן ,ובגלל אבות תושיע בנים ,וועלן מיר געוויס
זוכה זיין צו אט די הייליגע הבטחה פון זכות אבותם מסייעתם און דער קירוב הגאולה בזכות נטרונא
בב"א.

זיוויטאווסקי קעיס.
דער ציוניסטישער ידיעות אחרונות האט
אנגעוויזן אז דער קעיס אינעם סופרים קאורט
ציעט יעצט א זייער – שטארקע נייגער אין
דער וועלט ,צוליב דעם וואס עס האט זיך אזוי
אויסגעשטעלט אז אין ירושלים קומען פאר אין די
זעלבע צייט קאמפן צווישן די פאלאסטינער און די
איזראעליס ,וואס מאכט דעם קעיס א פאקטישע

טעמע וואס איז נוגע אויף למעשה.
וכאן מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו,
ערליכע אידן וואס ווערן פארהאלטן ווי משכונות
אונטער די בייזע רעטאריק פון די מתגרים באומות,
האבן אצינד א וויכטיגע פלאטפארמע וואו צו
מגלה דעת זיין אונזער שטעלונג איבער ירושלים
בכלל און איבער ציונות בפרט.
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דאס איז פארוואס מוסד הק' נטרונא זעט
אלס אזוי קריטיש ,צו ממשיך זיין מיט דעם
קריטישן פראיעקט און פארזעצן מיטן פרסום
פון די 'עמיקעס קוריער' דאקומענט לעיני העמים
והשרים .דאס איז דער ריכטיגער גירא בעינא
דשטנא וואס שלאגט אפ די ציוניסטישע הסתה,
עס נעמט אראפ דעם חרון אף פון תורה טרייע
אידן ,און שטעלט קלאר אונזער ריכטיגע שטעלונג
איבער ירושלים.
מען איז אין נאנטן פארבינדונג מיט גרויסע
מידיא נעצן און פרעסע פארשטייער און מען
האלט אן א קארעספעדאנץ מיט הויכראנגיגע
פארטרעטער אין וואשינגטאן כדי נישט צו
פארפאסן דעם שעת הכושר ומי יודע אם לא לעת
כזאת הגעת למלכות.
די הייליגע פראיעקטן רוקן זיך פאראויס
פון אלע זייטן מיט אימפעט און פלייס ,אבער די
גרעסטע מניעה וואס שטייט פאר די עוסקים
במלאכת הקודש איז ליידער דער מניעת ממון.
מען איז איבערגעשטרענגט עד למעלה ראש פון
די ביז יעצטיגע הימל -גרייכנדע הוצאות אדירות,
און נטרונא מוטשעט זיך מיט די דאגה ,וויאזוי
וועט דאס אלעס געדעקט ווערן .
ומכאן הקריאה יוצאת ,מיר ווענדן זיך מיט
א הייסן רוף נאכאמאל און נאכמאל צו יעדן איד
שעמדו רגליו ורגלי אבותיו על הר סיני ,ביטע

לאזט אונז נישט פאלן .לאמיר פארזיכערן אז דער
כבוד שמים ווערט טאקע נתרומם אדאנק אונזער
ברייט הארציגע שטיצע ,לאמיר נישט אדורכלאזן
אזא געלעגנהייט וואס ליגט אונז יעצט אונטער די
הענט ,צו אראפנעמען די ציוניסטישע אפטרופסוס
פון אונז און מסיר זיין דעם חרון אף פון אידישע
קינדער .רופט יעצט אריין די אפיסעס פון נטרונא
וואו די עסקנים ווארטן אויף אייער נדבת הלב פיר
און צוואנציג שעה א טאג.
רופט יעצט

347-435-0888

די ריכטיגע אמעריקאנע
אידישע אינטערס
אין א זייטיגע אנעקדאט איבער דעם
קראנטקייט פון די ציוניסטישע אקטיוויסטן אין
אמעריקע ,איז די וואך פארעפענטליכט געווארן
א העכסט -מערקווירדיגע אנקעטע וואס איז
גענומען געווארן דורך די ליבעראלע "זשעי
סטריט" גרופע ,און ווייזט אז אידישע וויילער
האבן געשטימט אין די פאריגע וואלן מיט א ריזיגע
מערהייט פון  69פראצענט פאר דעמאקראטן,
קעגן  28פאר רעפובליקאנער .די שטארקע שטיצע
פאר דעמאקראטן צווישן אידישע וויילער איז

אנגעהאלטן
געווארן טראצדעם וואס
די דעמאקראטן אין אלגעמיין האבן
געליטן פון שטארקע דורכפאלן איבערן לאנד
וואס קומט צוליב די נידריגע צופרידנהייט ראטע
וואס פרעזידענט אבאמא האט אין לאנד .אבער
ביי אידן האט זיך דאס כמעט נישט אנגעזען,
לגבי די אלגעמיינע פאפולאציע איז אבאמא'ס
צופרידנהייט ראטע ביי א נידריגע  44פראצענט,
אבער ביי אידן האלט זיין צופרידנהייט ראטע ביי
 57פראצענט.
נאכמער ,אין קאנטראסט צו די כסדר'דיגע
טומלענישן וואס די ציוניסטישע מויל מאכער
זייען אן אין אמעריקע ,האבן אידישע וויילער
אויסגערעכנט די אישוס פון עקאנאמיע און העלט
קעיר אלס זייערע וויכטיגע פאקטארן אויף וואס זיי
קאנצעטרירן זיך בשעת'ן שטימען .אין אלגעמיין
זענען אמעריקאנער אידן נישט באזארגט איבער
אבאמא'ס צוגאנג צום מיטל מזרח ,און זיי שטיצן
אים אין דעם הינזיכט מיט א מערהייט פון 67
קעגן  24פראצענט זענען זיי איינשטימונג מיט
פרעזידענט אבאמא איבער זיינע פלענער אויף א
שלום פלאן אין מיטל מזרח ,וואס וועט איינשליסן
א צוויי -שטאטן לעזונג ,באזירט אויף די '67
גרעניצן.
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