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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

כ"ז  דאנערשטאג  היינטיגן  דעם 

ניסן איז דורך די ציונים אפגעצייכנט 

צערעמאניעס  גוי'אישע  די  געווארן 

"יום  גערופענעם  אזוי  דעם  פון 

השואה והגבורה". דער טאג איז שוין 

א  אלס  באשטימט  יארן  לענגערע 

ווען  מדינה  די  אין  טאג  נאציאנאלע 

נוצן  פירערשאפט  ציוני'סטישע  די 

אויס דעם שרעקליכן חורבן אייראפע 

פאר זייערע צילן. דער פרעמיער ביבי 

זיין צענטראלע רעדע  נתני' האט אין 

געזאגט אין תל אביב אפצייכענענדיג 

נישט  יום השואה, פארשטענדליך  די 

ארויסגעלאזט זיין באליבטע נושא: די 

ווידער  טעמע פון דעם איראן דיעל.  

האט ער אויסגענוצט די פרעסע מייקס 

פארנט פון אים צו ציען א פאראלעל 

צווישן דעם ביטערן חורבן עמינו ביי 

און  מלחמה  וועלט  צווייטער  דער 

איראנער  בעפארשטייענדיגער  דעם 

דיעל... 

דברי  אנדערע  זיינע  צווישן 

כפירה ונאצה פון כוחי ועוצם ידי און 

פון  הגלות  הנהגת  די  אין  הכחשות 

ער  האט  וגואלו,  ישראל  מלך  דעם 

געזאגט אז ״די סכנה )פון א נוקלארע 

און  יעדעם,  פאר  קלאר  איז  איראן( 

דאך איז די וועלט בלינד דערצו.” ער 

האט עפענטליך אטאקירט אמעריקע 

זאגנדיג “די דעמאקראטיע זוכער אין 

נישט אוועקדרייען  אמעריקע קענען 

זייערע אויגן פון די דיקטאטורן ארום 

פארשפרייטן  צו  זוכן  וואס  וועלט  די 

 – האט  נתניהו  איינפלוס”.  זייער 

צוגעגליכן   - מאל  וויפילסטן  צום 

מינכענער   1938 די  צו  אפמאך  די 

אפמאך פונעם דעמאלט’דיגן בריטישן 

וואס האט  פרעמיער טשעמבערלעין 

אפגעקאסט טייער. 

שטייגער  זיין  ווי  האט  ביבי 

״די  וועלט  גאנצע  די  באשולדיגט 

און  טויט  ווילן  פירער  איראנער 

״די  געזאגט.  ער  האט  פארניכטונג,״ 

וועלט הערט נישט די רופן אין איראן 

פירנדיג דערצו אז זיי ווערן נאר מער 

אגרעסיוו ווען זיי זען אז די וועלט איז 

פאסיוו צו זייערע אגרעסיעס".

כאראקטעריסטישע  זיין  מיט 

אז  גערופן  ער  האט  טראציגקייט 

דעם  טאקע  געדענקט  וועלט  די 

נישט  האט  אבער  האלאקאוסט 

דערפון,  לעקציע  די  געלערנט 

א  נעמען  דערפון  דארף  מען 

לערנענונג אויך אויף אונזערע צייטן, 

פארשטענדליך אז דער האלאקאוסט 

לערנט אונז מען זאל נישט שליסן א 

דיעל מיט איראן...

הרצחת וגם 
ירשת?

צו  וויכטיג  איז  אלגעמיין  אין 

די  פון  ענדע  די  זינט  אז  באמערקן 

די  זיך  טוט  מלחמה  וועלט  צווייטע 

באפאסן  באוועגונג  ציוניסטישע 

זיכער צו מאכן אז די "האלאקאוסט" 

ציונים  די  פארגעסן.  נישט  ווערט 

את  "זכור  אז  פארנומען  כסדר  זענען 

אשר עשה לך ...", זיי באקלאגן א בראך 

נישט  ווילן  זיי  אז  יונגווארג  די  אויף 

וויסן צו זאגן פון א שנאה צום דייטש, 

פון א שנאה צו א נאצי און פון א קריג. 

שרעקליך ביז גאר, "זכור ואל תשכח" 

שרייען זיי יומם ולילה. 

זעלבע  די  טאקע  אבער 

וועלכע  ציוניסטישע ארגענעזאציעס 

נושא,  די  שטענדיג  איבער  קייען 

'אידישע'  די  פון  חלק  א  אלס  בלויז 

צו  שייכות  קיין  אן  היסטאריע 

אידישקייט און מוסר השכל, דייקא זיי 

זענען די וועלכע האבן, בשעת אידיש 

בלוט האט זיך געגאסן, פראקטיצירט 

די טרויעריג בארימטע ליניע פון "רק 

זיי  ווען  אצינד  הארץ",  לנו  תהי'  בדם 

זייער  ערפילט  למעשה  שוין  האבן 

עקזיסטירט  עס  ליידער;  וואונטש 

לייזונג  גערופענער  אזוי  דער  שוין 

גאר  זענען  די  דייקא  פראבלעם,  צום 

אז  ווייטער  נאך  זיך  זארגן  וועלכע 

דער פראבלעם זאל זיך נישט איבער 

די  עס  זענען  למעשה  שפילן...ווען 

ציונים,  וואס זענען די הויפט אחראים 

ישראל  שנאת  און  פראבלעם  די  אז 

פרייטאג שמיני תשע"ה

ביבי נתני' העצט קעגן 
וועלט – לענדער אין די "יום 

השואה" צערעמאניע
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ל  א ז
עקזעסטירן  ווייטער 

רח"ל.

געגאנגען  זענען  וועלכע  אידן  די  זה,  לעומת 
נעבעך כצאן לטבח, מיט אן אראפגעבויגענעם קאפ 
האבן זיי מקבל געווען דעם גרויסן גזר דין, זיי זענען 
עפעס גארנישט אזוי היציג איבער א געדענקמאל 
ווינציגער  דערפון  רעדן  זיי  השואה".  "יום  פונעם 
ווי סיי ווער. די פרומע אידן וועלכע זענען בפועל 
דורך די קריג און דאס איבערגעלעבט, און נאך די 
קריג האבן זיי זיך מיט אלע כוחות דערהאלטן ביי 
גייסטישן רוח של קדושה  דער אמונה און מיט א 
צוריק  פון  ארבעט  דער  צו  גענומען  זיך  זיי  האבן 
אן  אויפבויען  צוריק  ישראל,  כלל  א  אויפבויען 
המשכת הדורות פון אידישע קינדער וועלכע זאלן 
זיין בנים למקום, אט די אידן רעדן וואס ווייניגער 

פון די צרות. 

אויב וועט מען יא אמאל הערן פון זיי א ווארט 
איבער די קריג, וועט דאס זיין בלויז א שבח והודאה 
צום אויבערשטן פאר די זכי' צו קענען אויפשטעלן 
נאכאמאל דורות, וואס איז די גרעסטע נקמה אין 
להשמיד  זיי  האבן  געוואלט  וועלכע  רשעים  די 
נישט  איז  אידישקייט  השי"ת  געלויבט  ולהרוג, 
די  בלויז  זיין  עס  וועט  אדער  אונטערגעגאנגען. 
געשיכטע זייערע איבערלעבענישן אויף אן אויפן 
רחמי  ברוב  געראטעוועט  זיך  האט  מען  וויאזוי 

השי"ת אין דעם גרויסן הסתרת פנים.

אלזא  איז  גרופעס  תשכח"  "לא  פון  ציל  דער 
אויפצובויען  פראפעגאנדע  ציוניסטישע  א  בלויז 
זייער אגענדע אין די אויגן פון אמעריקע און די יו. 
זיי  ישראל,  כלל  זענען  זיי  אז  כאילו  פעלקער,  ען. 
האבן געליטען און נאר זיי דארף מען פארגיטוגען. 
אלץ קרעדיט פון די האלאקאוסט מעגן זיי אלעס 
זייערע  אקעגן  ווארט  א  זאגט  עס  ווער  און  טוען, 
פאליסיס איז א אנטי-סעמיט. די אידן דארפן וועגן 
אנצונעמען  זיך  לאנד  א  האבן  האלאקאוסט  די 
פאר אידן,  דערווייל איז עס פארקערט - אידן אין 
אָן פאר די מדינה. די  זיך  וועלט נעמען  די גאנצע 
ליידן,  די אידישע  מדינה האט געזאלט עלימינירן 
גאנצע  די  אין  אידן   - פארקערט  איז  דערווייל 
וועגן די מדינה און אירע מעשים. די  וועלט ליידן 
מדינה האט געזאלט זיין די "מקום הבטוח ביותר" 
פאר  סכנה  מקום  גרעסטע  די  עס  איז  דערווייל   –

אידן ברחניות ובגשמיות. די מדינה האט געזאלט 

דערווייל  אנטי-סעמיטיזאם,  פון  אידן  ראטעווען 

פון  פאבריק  גרעסטע  די   - פארקערט  עס  איז 

פארבעצירן אנטי-סעמיטיזאם און שנאת ישראל. 

די ריכטיגע לעקציע פון 
דעם ביטערן חורבן:

די רייד פון דעם ראש הכופרים ביבי נתני' אז 

דעם  פון  לעקציע  די  געדענקן  דארף  וועלט  די 

האלאוקאוסט און עס צושטעלן צום היינטיגן מצב, 

ווען  געדאנק,  שלעכטער  קיין  נישט  גראדע  איז 

מען נעמט אין באטראכט אז דער ריש בריוני טוט 

זיינע  פון  פיסטריט  די  אויף  שפאנען  צו  פארזעצן 

מלחמה,  די  בשעת  הציונים  ראשי  די  פארגייער, 

וואס האבן פארראטן די מיליאנען אידישע קינדער 

על אדמת אייראפע, בכונה תחלה צו לאזן א כלי' 

וועט  וואס  אידנטום  אלוועלטליכן  דעם  אויף 

אין  מדינה  א  פאר  רעדער  די  שמירן  ענדגילטיג 

ביבי  טוט  צוטאגס  היינט  ווי  גענוי  פאלאסטינע. 

נאר  קען  ער  וואו  אנטיסעמיטיזם  ערוועקן  נתני' 

די  זיין  גורם  און  ישראל  שנאת  ערוועקן  צו  כדי 

וועלט  די  איבער  קהלות  אידישע  פון  אויפלעזונג 

היל"ת.

טראץ  ימ"ש,  היטלער  אז  מציאות  א  ס'איז 

בארימטן  טרויעריג-  זיין  אין  שוין  האט  ער  וואס 

וויסטע  זיין  ארויסגעברענגט  קאמף"   "מיין  בוך 

שנאה צו אידן, האט ער זיך אבער אין אנהייב נישט 

מארד-  מאכטפולע  די  אויפצובויען  געטרויעט 

מיטלען  אנדערע  און  קאמערן  גאז  די  פון  מאשין 

וואס ער האט אונטערגענומען אין שפעטערדיגע 

יארן.

זענען  נאציס  די  וואס  נאך  יארן  ערשטע  די 

דייטשלאנד,  אין  מאכט  דער  צו  געקומען 

היטלער  האט  יארן,  מלחמה  אנהייב  די  און 

זיי  און  פינאנציעל  אידן  די  גערודפ'ט  בעיקר 

זענען  אידן  אסאך  צרורות,  צרות  אויסגעטיילט 

יארן  יענע  אין  אויך  געווארן  גע'הרג'עט  ל"ע  שוין 

מאסיווע  די  אבער  רוצחים,  נאצישע  די  דורך 

האלאקאוסט  פונעם  רציחות  סיסטעמאטישע 

און  תש"א  יאר  ענדע  ערשט  אנגעהויבן  זיך  האבן 

ביים  האבן  נאציס  די  ווען  תש"ב,  יאר  אינמיטן 

באשלאסן   1942 אין   קאנפערענץ  "וואנזעע" 

דורכצופירן די "ענדגילטיגע לעזונג" צו פארניכטן 

דאס אידישע פאלק, רח"ל.

וואס  סיבות  פארשידענע  געווען  ס'זענען 

די  פון  היטלער  אפגעהאלטן  קודם  האבן 

דירעקט  עס  שפעטער  און  פלענער  גרויזאמע 

אונטערגעטריבן, אבער איין שטארקער פאקטאר 

האבן  זעלבסט  הענקער  נאצישע  די  וואס   –

די  אבער  נאָטירט,  קראנט  איז  עס  און  דערציילט 

ציוני'סטישע מידיא האט עס אלעמאל געזוכט צו 

דערשטיקן – איז געווען, ווען היטלער ימ"ש האט 

די  אויף  געמאלדן  ציוני'סטן האבן  די  אז  געהערט 

זיי דערקלערן קריג קעגן דעם נאצישן  ראדיא אז 

רעזשים, און זיי האבן גערופן צו אן אלוועלטליכן 

באיקאט קעגן נאצי פראדוקטן.

גענוי ווי היינט, האבן די ציונים געטומלט און 

בשם  באומות  התגרות  מיט  גערידער  געמאכט 

גערופענע  אזוי  דער  ישראל,  כלל  גאנצן  דעם 

"באיקאט"  און די רוצחישע קריג'ס דערקלערונג 

היטלער  וואנזיניגן  דעם  ארויסגענומען  האבן 

שר  גרויסער  דער  פארציילט  עס  ווי  כלים.  די  פון 

המושיע ומצילן של ישראל הגאון רבי מיכאל דוב 

ווייסמאנדל זי"ע וואס ער האט קראנטיש געהערט 

פון רבי שלמה גראס ע"ה הי"ד.

אין די ענדע פון שנת תש"א ווען די שרעקליכע 

אזא  אויף  אנגעגאנגען  נאכנישט  זענען  הריגות 

עסקן  טעטיגער  דער  האט  אופן  סיסטעמאטישן 

ארטאדאקסישע  די  פון  ע"ה  גראס  שלמה  רבי 

קאנצעליי אין בודאפעסט, זיך פארבינדן מיט דעם 

איבער  שליח  דייטשער  דער  וויסליצעני,  רשע 

מיט  קאנטאקטען  זאל  ער  בעטן  אים  סלאוואקיי, 

די דייטשע רעגירונג איבער הצלה פלענער.

איז  היטלער  אז  דערציילט  האט  וויסליצעני 

געווארן אויפגעפלאקערט ווען ער האט געהערט די 

מעלדונג וועגן דעם באיקאט. ער איז אריינגעפאלן 

אין א ווילדן מאניאקישן כעס,  זיך אראפגעווארפן 

אויף דער ערד און געביסן די קארפעט אין א טירוף, 

דעמאלט האט ער געשוואוירן אז ער וועט נקמה 

נעמען אין "דאס אלוועלטליכע אידנטום", וואס ער 

האט שפעטער זייער ביטער מקיים פסק געווען.

א  איז  באיקאט  איבער'ן  מעלדונג  די  אבער 

די  וואס  ראלע  דירעקטע  די  קעגן  שפיל  קינדער 

אקטיוו  אין  געשפילט  האבן  שמם  ימח  ציונים 
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הצלה  פעולות  העראאישע  רייע  א  שטערן 

די  דורך  געווארן  אונטערגענומען  זענען  וועלכע 

ארטאדאקסישע עסקנים.

מיט  היטלער  פון  זיצונג  ערשטע  די  נאכמער, 

דעם טרויעריג בארימטן מופטי פון ירושלים 'חמין 

נאוועמבער  אין  פארגעקומען  איז  חוסייני'  אל 

איז  איין טאג דערויף  בלויז  אין בערלין,   1941 28

אפיציעל ערשינען די רעזאלוציעס פון די "וואנזע" 

האבן  חבלה  מלאכי  דייטשע  די  וואו  קאנפרענץ 

צום ערשטן מאל פארגעשטעלט זייער גרויזאמער 

גאנצן  דעם  ולאבד  להרוג  להשמיד  פלאן 

סיסטעמאטישן  א  אויף  אידנטום  אייראפעישן 

פארנעם.

געברענט  האט  ימ"ש  חוסניי  אל  מופטי  דער 

פאר צארן פון די גרויסע אידישע קאנאליזים און 

באזעצונג אין פאלעסטינא וואס האט אין יענע יארן 

ציוניסטישע  די  אדאנק  פארמערן  זיך  אנגעהויבן 

געפערליך  געווארן  איז  מופטי  דער  אקטיוועטן, 

אנגעהיצט זעהנדיג און שפירנדיג אז די אידן ווילן 

גרינדן א לאנד אין פאלעסטינא און איבערנעמען 

געטריבן  אים  די דארטיגע הערשאפט, דאס האט 

דאס  געוואלט  האט  ער  דערקעגן.  שריט  טון  צו 

פון  ארויס  וועגן  אלע  בלאקירן  און  אפצושטעלן 

טירן  לעצטע  די  צוגעהאקט  האט  ער  אייראפע, 

ארויס פון די ברענענדיגע הויז.

צו  נישט  פארשפראכן  אים  האט  הימלער 

ארויסלאזן קיין שום איד קיין פאלאסטינע אדער 

רעקארדירונגען  פארהאן  זענען  עס  מזרח,  מיטל 

וויסליצעני  שליח  פערזענליכע  אייכמאנ'ס  פון 

דעם  צוליב  אז  קלאר,  דאס  זאגט  וועלכע  ימ"ש 

געווארן  אויסגעארבעט  איז  מופטי  פונעם  דרוק 

דער פלאן אז יעדער איד זאל פארבלייבן אונטער 

אין  באדייט  וועלכע  הערשפאט,  דייטשע  די 

אנדערע ווערטער, טויט.

נאציס  די  ווען  צייט  די  אין  איז אפילו  ליידער 

זענען גרייט געווען צום "אילו לעבדים ולשפחות 

רשעים  ציוני'סטישע  די  דוקא  האבן  נמכרנו", 

און  ולאבד,  להרוג  להשמיד  דעם  דערקלערט 

מיט'ן  פלענער  הצלה  אלע  געשטערט  אקטיוו 

האלאקוסט  שוידערליכער  דער  אז  חשבון 

צו  גרינגער  ציונים  די  פאר  ערמעגליכן  וועט 

באקומען זייער מדינה. ווי זיי האבן אפן און קלאר 

געענטפערט אז נאר דורכדעם וואס אידיש בלוט 

קענען  שפעטער  זיי  וועלן  וואסער  ווי  זיך  גיסט 

קומען צו די פעלקער פארלאנגט צו געבן פאר די 

אידן אן אייגן לאנד.

בארימטער  טרויעריג  דער  שרייבט  עס  ווי 

זאב  פירער  און  אידעעלאג  ציוני'סטישער 

זשאבאטינסקי שר"י, וועמען ביבי נתני' זעט ווי זיין 

רבי מובהק, אין זיין "שיר ביתר":  שָֹא אש להצית, כי 

שקט הוא רפש. הפקר דם ונפש - למען ההוד!, די 

ציונים האבן געזוכט צו מפקיר זיין דם ונפש, צינדן 

א פייער וואס זאל פארלענדן, ווייל שטילקייט און 

פונעם  סימבאל  דער  באדייט  זיי  ביי  האט  הכנעה 

גלות  איד וואס מען דארף עוקר זיין מן השורש.

עוד כוס על העיר 
הבוערת:

פריש  איז  השואה"  "יום  יעצטיגן  דעם  צו 

פארעפענטליכט געווארן ציטאטן פון אן ארטיקל " 

עוד כוס מים על העיר הבוערת" וואס איז מיט יארן 

צוריק געשריבן געווארן דורך א באקאנטע חוקרת 

ציונים  די  פון  פארראט  שרעקליכע  די  איבער 

בשעת דעם חורבן.

זיך  שטעלט  דאקומענטן  און  עדיות  די  פון 

איינמאל און ווידערמאל ארויס אז די ציוניסטישע 

רשעות  אומבאגרייפליכע  מיט  האבן  פירער 

געשריי  וויי  די  צו  אויערן  זייערע  פארשטאפן 

זענען  וועלכע  קדושים  אידישע  מיליאנען  די  פון 

מיתות  מיני  כל  מיט  געווארן  אומגעברענגט 

משונות ביי די צווייטע וועלט קריג. די ציונים האבן 

געהאסט די גלות אידן וואס וואוינען אין אייראפע 

זייער  אויף  געקימערט  נישט  פשוט  זיך  האבן  און 

לאבדון  זיי  דורך  געווארן  נחרץ  איז  וואס  גורל 

ולמשיסה.

ציוניסטישע  די  וואס  צייט  דער  אין 

פארא  וואס  געוויסט  גענוי  האט  פירערשאפט 

זיי  האבן  אייראפע  אין  פאסירט  באד  בלוט  מאסן 

פאסיוו.  און  שטיל  פארבלייבן  צו  אויסגעקליבן 

די  פון  פראזן  רציחה'דיגע  אלע  די  באקאנט  ווי 

רשעים יצחק גרינבוים שר"י, דער שר הפנים אין די 

שפעטערדיגע ממשלה פון בן גריון, חיים ווייצמאן 

שר"י, דער ערשטער נשיא המדינה.

אין 
ווערט  ארטיקל  דעם 

סארט  אזעלכע  נאך  אויף  אנגעוויזן 
וואס  גריון   בן  הכופרים  ראש  דעם  פון  לאזונגען 
האט אין 1933 געזאגט אז ער וועט נישט געבן קיין 
"ציונות  אייראפע,  אין  אידן  פאר  סערטיפיקאטן 
איז נישט קיין פילאנטראפישע ארגאניזאציע, מיר 
דארפן נאר די בעסערע קרייזן פון אידן וואס וועלן 

פארברייטערן דעם בית הלאומי".

און 1935 האט משה שרתק געזאגט: דער גורל 
פון ציונות דארף צומאל זיין אויך אכזריות'דיג כלפי 
פון לאנד פאדערט  בויען  ווען דאס  גלות אידן,  די 
ראטעווען  צו  הצעה  א  געווען  ס'איז  ווען  עס". 
געוואלט  ניטאמאל  זיך  גריון  בן  האט  אידן   2,900
הויכראנגיגער  א  מעקדאנעלד,  מיט  טרעפן 
זאגנדיג  מזרח,  מיטל  אין  דיפלאמאט  בריטישער 
"אונזער צוקונפט איז מער חשוב פון די הצלה פון 

2900 אידן".

גאנצע  די  איבערגיין  צו  פלאץ  אין  איז  נישטא 
דורך  פארראט  שרעקליכן  דעם  פון  השתלשלות 
אבער  יארן,  ביטערע  יענע  אין  הציונים  ראשי  די 
דער בריח התיכון וואס לויפט דורך אין אלע בריוון, 
ארטיקלן, און רעדעס פון די רשעים, איז דער הכרה 
הונדערט  עטליכע  די  נאר  מען  דארף  ראטעווען  אז 
די מדינה,  נוצן פאר  וועלן ברענגען  וואס  צי טויזנט 
נישט  בכלל  איז  אידן  מיליאנען  איבריגע  די  איבער 
געווען קיין רעדע, זיי האבן געשטערט יעדן פריוו פון 
הצלה און קאלאברירט מיט די נאציס ימ"ש אויף א 
שענדליכן אופן, וואס איז שוין פארבליבן אויף אייביג 

א בלוטיגע קאפיטל געשיכטע בשנות גלותינו.

אבער דאס איז געוויס וויכטיג צו איבער'חזר'ן 
כלל  אויף  רודף  היינטיגער  דער  ווען  צייט  א  אין 
מיר  יא  חורבן.  דעם  "געדענקן"  צו  רופט  ישראל 
וועלן טאקע געדענקן דעם אייביגן שאנד – פלעק 
וואס  הנהגה  ציוני'סטישע  די  אויף  ליגט  עס  וואס 
אחינו  גוע  דעם  צו  צוגעהאלפן  דירעקט  האט 
 – ה'. די אומגליקליכע פעולות פון די ציונים  לפני 
דעמאלט ווי היינט -  ברענגען אויף כלל ישראל אן 
אומגליק און שמד ה' ירחם, ווי עס שרייבט רביה"ק 
מסאטמאר זי"ע בספרו הק' ויואל משה סימן קי"ב: 
המה  והן  מלאו,  דמים  ידיהם  דמים  בשפיכות  גם 
מליונים  ששת  הריגת  של  הנורא  להשבר  הסיבה 

מישראל.
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רדיפה 
אויף כלל ישראל - 

כאז כן עתה:
בארצות  קינדער  אידישע  צו  שנאה  די  די  אט 
גלותם איז פארבליבן אינאיינעם מיט'ן ציונות. און 
בריוני  ריש  היינטיגן  דעם  טרייבט  וואס  איז  דאס 
ביבי נתני' צו פארביטערן דאס לעבן פון אידן אין 
גאנצע  די  איבער  און  אמעריקע  אין  אייראפע, 
די  איבער  אידן  צו  האס  שרעקליכע  די  וועלט. 
אינאיינעם  איבער  גייט  און  פארבליבן  איז  וועלט 
דור.  מדור  ציונות  טומאת  די  פון  כלליות  מיט'ן 
דעמאלט'דיגע  די  באוואויגן  האט  וואס  איז  דאס 
ראשי הציונים צו פארשטאפן די אויערן צו די וויי 
און  הבכא,  בעמק  אידן  מיליאנען  פון  געשרייען 
בריוני  ריש  היינטיגן  דעם  טרייבט  וואס  איז  דאס 
אידן  פון  לעבן  דאס  פארביטערן  צו  נתני'  ביבי 
און  וועלט.  גאנצע  די  איבער  און  אייראפע  אין 
אפטרופס  פאקטישער  דער  ווי  אהערשטעלן  זיך 
עס  אז  ארום  אזוי  אידנטום,  אלוועלטליכן  אויפן 
אז  ומפורש  גלוי  ווערן  באשטעטיגט  טאקע  זאל 
יעדן  מיט  קשר  א  האט  איזראעל  פון  אקט  יעדע 
איד באשר הוא שם, און ביבי נתני' איז טאקע דער 
ישראל  כלל  פאר  ווארטזאגער  אויסשליסליכער 

וואס דארפן חלילה ליידן פאר זיינע פעולות רשע.

באשולדיגן  צו  נישט  זיך  שעמט  נתני'  ביבי 
וואס  צייט  א  אין  דיעל  איראן  די  אין  וועלט  די 
אלע ווייסן אז  די צענטראלע סיבה פארוואס ער 
פארשמירן  צו  איז  דיעל  דעם  קעגן  ארויס  טרעט 
דעם נאמען פון כלל ישראל און אנזייען א שנאת 
ישראל קעגן אידישע געמיינדעס אין אייראפע און 
אין אמעריקע. דאס איז די זעלבע מענטאליטעט 
וואס האט דעמאלט דערקלערט א ביאקאט מיט 
דעם רשע פון דייטשלאנד, און איז יעצט ממשיך די 

אלטע בלוטיגע טראדיציע. 

ס'איז קלאר ווי דער טאג אז זיין מיסיע איז  צו 
משפיע צו זיין שנאת ישראל אויף די אמעריקענער 
אידן, און פארזיכערן אז די וועלט זאל באטראכטן 
זייערע  נישט  זיינע בירגער און  זיי זענען  אידן אז 
בירגער. דערמיט וויל ער ממשיך זיין די טרוים פון 
שנאת  אנזייען  פון  אידעלאגיע,  ציוניסטישע  די 

אונטער  פיס  די  זיי ברענען  און  אידן  ישראל פאר 
די ערד. ער האט עס באוויזן מיט היבשע ערפאלג 
אפילו  און  דענמארק,  פראנקרייך,  אייראפע,  און 
דעם  ווייטער  ער  נוצט  יעצט  אמעריקע.  אין 
די אור  האלאקאוסט קארטל צו שטופן פאראויס 
– אלטע רשעות'דיגע מעטאדן פון ערוועקן שנאת 

ישראל. 

די טעמע און די אורזאך פון זיינע רעדעס און 
די  איראן,  נישט  איבערהויפט  איז  טומלערייען 
נישט  איז  ישראל  כלל  בשם  רעדן  זיין  פון  סיבה 
דעם  קעגן  חוצפה  זיין  און  וואפן,  נוקלאערע 
אמעריקאנעם פרעזידענט און אלע וועלט פירער 
ס'איז  סאנקציעס.  מיט  שייכות  צופיל  נישט  האט 
חובו,  את  לגבות  מקום  חוב  בעל  מצא  כאן  פשוט 
ער שטרעבט פארצוזעצן דעם חלום הציוני, ענדיגן 
דאס וואס זשאבאטיסקי האט אנגעהויבן און עוקר 
געפערליכע  א  מיט  ממקומם  ישראל  גליות  זיין 
אין  סטעיטמענטס  וואולגארישע  דורך  אכזריות 

נאמען פון אידישן פאלק. הרצחת וגם ירשת.

די אונטערלאגע אונטער 
די קאנסערוואטיווע 

שטיצע פאר איזראעל 
און די מאדערנע קרייץ 

– ציגלער וואס דינט 
די קריסטליכע אמונה 

טפילה
אויף  אן  צייגט  וואך  די  באריכט  לענגערע  א 
דער  איז  עס  וואס  פאקטאר  באקאנטע   – אלט  אן 
פון  שטיצע  בלינדע  די  אונטער  גורם  ריכטיגער 
און  איזראעל,  פאר  גוים  קאנסערוואטיווע  די 
עקסטרעמע  די  פון  אזויפיל  מען  הערט  פארוואס 
פאר  אננעמען  זיך  זאלן  גוים  גענויגטע  רעכט- 

אירע אינטערעסן.

מיליאנען  אמעריקע  אין  פארהאן  זענען  עס 
קריסטליכע גוים וואס זענען די הייסטע שטיצער 
פאליטיק.  איר  און  מדינה  ציוניסטישע  די  פאר 
אנדערע  און  עוואנגליסטן  די  פון  גרופעס  ריזיגע 
פארגלויבטע קריסטן, איבער די גאנצע וועלט און 

טוען  שטאטן,  פאראייניגטע  די  אין  איבערהויפט 
און  די מדינה  און שטיצע פאר  געלט  כסדר שיקן 
פראפעגאנדירן בשבחה. דאס איז שטארק קענטיג 
די  וואו  שאו'ס"  "טאולק  פארשידענע  די  אין 
קאנסערוואטיווע רעדנער שטעלן זיך ארויס מיט'ן 
ווערט  וואס  דאס  איזראעל,  פאר  אייפער  גאנצן 
דורך  אויך  געלט  גוט  פאר  אפגעקויפט  ליידער 
היימישע אידן וואס ווערן אינגאנצן איבערגענומען 
פון די קריסטליכע "אוהבי ישראל" און שפירן גוט 
נאכצוזאגן זייערע הבלים אלס ארגומענטן לטובת 

די מדינה.

אן  איז  סימפאטיע  די  אונטער  אמת  דער 
טיילן  ריזיגע  פון  איינרעדעניש  אנגענומענע 
קריסטליכע  פאנאטישע  די  אט  אינערהאלב 
א  מיט  ארום  זיך  טראגן  וועלכע  פראקציעס 
צוערשט  וועלן  אידן  אז  אבערגלויבן  נארישע 
איבערנעמען די הערשאפט אויף גאנץ ארץ ישראל, 
און דערנאך וועט דער אותו האיש צוריקקומען און 
וואס רעכנט  "אומגלויביגע"  די אלע  אויס'הרג'נען 
זיי  לויט  עפ"ל.  פאלק.  אידישע  דאס  אריין  כמובן 
איז די גרינדונג פון מדינת ישראל ממש א "ישועה", 
'גוטן'  אינעם  שריט  ערשטער  דער  איז  דאס  ווייל 

ריכטונג פון צוריקברענגען דעם פאנדראק...

די  איז  קריסטן  גענויגטע  רעכט-  די  ביי 
מציאות פון א מדינה אין אידישע הענט מער ווי א 
מאדערנער קרייץ-צוג, און פונקט ווי מיט טויזנט 
טויזנטער  די  מיט  מחי'  זיך  זיי  זענען  צוריק  יאר 
פון  וועג  אינמיטן  פאלן  וועלכע  קרבנות  אידישע 
זיי  האבן  קריסטן.  די  צו  ישראל  ארץ  אומקערן 
היינט הנאה אז די אידן זענען דער שטעקן זיך צו 
שלאגן מיטן איסלאם, זיי מיינען נישט די טובה פון 
אידישן פאלק, און די סיבה פאר זייער שטיצע איז 
מיט'ן  ישראל  כלל  זיין  צו  עוקר  געצילט  דירעקט 

שורש, היל"ת.

מען  פארוואס  סיבה  צענטראלע  די  איז  דאס 
זעט אזא הויכע שטיצע און סימפאטיע פאר מדינת 
אין  לאגער  קאנסערוואטיווער  דער  פון  ישראל 
הויכע  כסדר  הערט  מען  פארוואס  און  אמעריקע, 
לויב געזאנגען פון די קאנסערוואטיווע און רעכט- 
גענויגטע  טאלק שאו'ס און זייערע אנדערע נייעס 
קאנסערוואטיוון  די  זענען  אלגעמיין  אין  נעצן, 
פארברענטע קריסטן, און אלס אזוי שטימט דאס 
א  פאר  שפירן  זיי  און  רעליגיע  זייער  מיט  ציונות 
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פליכט דאס צו פאראויסשטיפן. פארשטענדליך אז 
פאר די כופרים אין מדינת ישראל אינטערעסירט 
און  הנוצרת  קליפת  אדרבה  ווייניג,  גאנץ  עס 
קליפת הציונית גייען בענאזאם לקעקע ביצתן של 
ישראל ה"י, די ציונים זענען גערן גרייט צו נעמען 
די  פון  אפילו  שטיצע  פאליטישע  און  געלט  דאס 
קאנסערוואטיווע קריסטן. ס'איז אבער וויכטיג צו 
וויסן ווער עס זענען די 'פריינט' פון מדינת ישראל, 
וועל  איך  און  זענען  פריינט  דיינע  ווער  מיר  "זאג 

וויסן ווער דו ביזט".

און  דעטאלירטער   – העכסט  דער 
קעפל  אונטער'ן  באריכט  אינפארמאטיווע 
פאקטאר  ריזיגע  שפילט  פאנאטיזים  "רעליגיעזע 
און  איזראעל"  פאר  שטיצע  אמעריקאנער  אין 

ליינט זיך ווי פאלגענד:

מערהייט  גרויסע  אזא  פארוואס  ענטפער  די 
איז  באפעלקערונג  אמעריקאנער  די  פון 
רעליגיעזע  איז  געשטימט  פרא-איזראעל 
ראלע  וויכטיגע  א  שפילט  רעליגיע  פאנאטיזים. 
פאר  שטיצע  פון  נומערן  די  אויספארעמען  אין 
לויט  זענען  קריסטן  געבוירענע  איזראעל. 
צו  פראצענט   58 מיט  גענויגט  אנקעטעס 
די  אין  נישט  איז  אויב עס  אויך  שטיצן איזראעל 

אינטערעסן פון אמעריקע. 

פארוואס  אורזאך  גרעסטע  די 
פאראייניגטע  די  אין  קריסטן  ענגוואליסטישע 
שטאטן זענען אזוי איבערגעגעבן פאר איזראעל 
דאגמע  רעליגיע  ראדיקאל  זייער  סימפל.  איז 
דער  האט   2004 אין  דאס.  פארלאנגט  לערנט 
געזאגט  ראבערטסאון  פעט  גלח  קריסטליכער 
שטיצן  קריסטן  "ענגוואליסטישע  רעדע  א  אין 
אן  האבן  אידן  די  אז  גלייבן  מיר  ווייל  איזראעל 
התחייבות צו פייטן די מוסלעמענער וואנדאלן אז 

איזראעל זאל בלייבן אין זייערע הענט. 

דעם  פאר  איבערגעבן  וועלן  אידן  די  אויב 
די  אויף  קאנטראל  די  אללא  מוסלעמענער 
מערסט – גלויביגע ערטער, אויב זיי געבן איבער 
יוסף,  קבר  רחל,  קבר  די  מוסלעמענער  די  פאר 
מערת הכפילה. אויב זיי גלייבן אז די הייליג לאנד 
ענגלאנד  פון  באלפור  לארד  פון  בלויז  קומט 
איסלאם  האט  דעמאלט  יו.ען.  די  אדאנק  און 
געוואונען די קאמף. דורכאויס די מוסלעמענער 

"דער  פאראויס  גיין  מעסעזש  די  וועט  וועלט 
ווי  שטארקער  איז  טפילה  אמונה  איסלאמישער 

דער קריסטליכער אמונה טפילה".

עקסטרעמיזים  רעליגיעזע  די  איז  דאס 
נאכאמאל  און  איינמאל  געהערט  ווערט  וואס 
די  קלויסטערס.  אמעריקאנער  גרעסטע  די  אין 
א  ביי  געטריבן  איז  סעקטע  פאפולערע  זייער 
דעמאגאגישע גלויבן אז א פאראייניגטע איזראעל 
אין די הענט פון די אידן, איז א תנאי מוקדם פאר 
זייער  פון  צוריקקער  די  און  פראנט  מלחמה  די 
משיח שקר דער אותו האיש ימ"ש, א גלויבן וואס 
טויזנטער,  נישט  דורך  געהאלטן  ווערט  ווערט 
דער  ווי  אמעריקאנער.  פון  מיליאנען  נאר 
האט  ניטשאלסאן  ראבערט  ענגוואליסטישער 
געשריבן אין יאר 2013 -  ענגוואליסטן גלייבן אז 
די בייבל'אישע אידישע מענטשן זענען ערוועלט 
אלס די מהלך פאר די "באפרייאונג", פריע אגענטן 

צו אויספירן די פלאן פאר היסטאריע. )עפ"ל(.

אמעריקאנער  מערסטנס  אז  ריכטיג  ס'איז 
פון  הרגשים  פארשידענע  לכה"פ  שפירן  אידן 
זענען  אסאך  און  איזראעל,  צו  צוגעבידנקייט 
שוין געווען וויזעטן די "דשאויש סטעיט", פיר פון 
יעדע צען גלייבן אז איזראעל איז געגעבן געווארן 
צו די אידן. א גלויבן וואס ווערט געהאלטן דורך 

אכט פון יעדע צען ארטאדאקסישע אידן.

אבער אידן פארמירן בלויז א 1.4 פראצענט פון 
פראצענט   82 קעגן  פאפולאציע,  אמעריקאנער 
אלס  זיך  אידענטעפיצירן  וועלכע  אמעריקאנער 
אידן  אמעריקאנע  יונגע  צווישן  קריסטליכע. 
פאר  שטיצע  פון  רעדוקציע  א  דא  זאגאר  איז 
ענגוואליסטישע  זענען  אנשטאט  איזראעל. 
קריסטן פיל מער אנטשלאסן מיט זייער שטיצע 

פאר איזראעל ווי אמעריקאנער אידן.

טעמע  די  ווייט  ווי  אינטערשטרייכן  צו 
אז  געווארן  אנגעוויזן  איז  גענומען,  ווערט 
ביי  באטייליגט  זיך  האבן  וועלכע  רעפארטער 
קרוז  טעד  פון  מעלדונג  פרעזידענטליכע  די 
ליבערטי  אין  טיקעט  רעפובליקאנער  די  אויף 
איבערראשט  געווען  זענען  יונעווערסעטי 
איזראעל  פאר  שטיצע  די  ווי  מיטהאלטן  צו 
זיינע  ביי  אן  אויבן-  דעם  פארנומען  האט 
קאנסערוואטיווע קריסטליכע שטיצער, וועלכע 

ן  ב א ה
אין  אויסגעבראכן 

אין  פראוואקאציעס  און  שאלונגען 
שטיצע פאר איזראעל.

רעליגיעזע  אז  פראגע  קיין  נישט  איז  עס 
צווישן  אנוועזענד  איז  עקסטרעמיזים 
אמעריקאנער, און די  ארויסשטייענדע בארימטע 
שטיצע פאר איזראעל איז געטריבן אין א וויכטיגע 

טייל דורך עקסטרעמע רעליגיעזע דאגמע.

מיר  איבעריג.  איז  ווארט  יעדעס  אז  זיך  דוכט 
אנטשולדיגן זיך פארן מעתיק זיין די פוסטע הבלים 
איז  עס  אבער  טפילות,  אמונות  גרוליגע  די  פון 
וויסן דערוועגן און געדענקן  צו  יא  וויכטיג  פארט 
אמעריקע  אין  עלעמענטן  רעכטע  די  פארוואס 
און  איזראעל  פרא-  גענויגט  שטארק  אזוי  זענען 
זייערע  אונטער  ליגט  עס  ישראל"  "אהבת  וויפיל 

מאטיווען.

נעבעך  האט  באוועגונג  קריסטליכע  די 
אידישע  מיליאנען  דורות  די  במשך  אפגעקאסט 
דעם  פון  לויף  אין  האבן  רשעים  די  הי"ד,  קרבנות 
פון  ים'ן  און  טייכן  אנגעפולט  אדום  גלות  לאנגן 
נבלת עבדיך  נתנו את  ה',  אידיש בלוט על קידוש 
אלע  אין  כמים  דמם  שפכו  השמים  לעוף  מאכל 
די  ציגלער,   – קרייץ  די  ביי  אנגעהויבן  תקופות, 

אינקעוועזיציע, פאגראמען און בלוט בלבולים.

וואס  עלעמענטן  זעלבע  די  עס  זענען  אצינד 
מדינה"  "אידישע  די  קרעפטן  אלע  מיט  שטיצן 
וואס איז לויט זיי דער אנהויב פון די ענדע פונעם 
אידישן פאלק. זיי זענען גרייט צו קעמפן דערפאר 
מיט ציין און נעגל און לאזן זיך הערן אויף די ראדיא 
נעצן מיט דעמגאגישע רעדעס לטובתה. עס כאפט 
א ציטער אז ערליכע אינגעלייט קענען זיך ערלויבן 
נאכצוזאגן און הנאה האבן פון די רשעים און עוכרי 
ישראל, און פארשטייען נישט אז "דער פאנדראק 
מדברת מתוך גרונם" וואס מיינען דעם היפוך פון 
אלס  מדינה  די  נוצן  און  ישראל  כלל  פון  טובה  די 
זייער שטעקן וויאזוי צו ענדגילטיג פארניכטן דאס 

אידיש פאלק לפי דעתם הנכזבה.

אידן גלייבן און ווייסן אז כל כלי יוצר עליך לא 
יוצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת 
נחלת עבדי ה'. מיר קוקן ארויס אויף דעם יום נקם 
בלבי ווען ס'וועט זיין כלה שעיר וחותנו והאללים 
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טומאות  אלע  יחלוף, 

דארעא,  כעפרא  ווערן  בטל  וועלן 

ישוב  ונקם  יקום  עבדיו  דם  כי  עמו  גוים  הרנינו 

לצריו וכפר אדמתו עמו.

נמנו וגמרו - לקדש שם 
שמים בחודש היציאה: 

קומט  ישראל  רדיפת  און  התגרות  פרעכע  די 

חודש  מברכים  שבת  ערב  שטייענדיג  צייט  א  אין 

געווארן בקדושה ראשונה  וואס איז נתקדש  אייר 

"חודש  באקאנטער  דער  אלס  לעתיד  וקדושה 

היציאה" ווען אידישע קינדער טרייסל זיך אפ פון 

די ציוני'סטישע אפטרופסוס.

גאנג  אין  געלאזט  טעג  די  אין  ווערט  עס 

וועלכע  קאמפיין  "נמנו"  גרויסארטיגער  דער 

מקומות  בכל  ישראל  בני  אחינו  צו   געצילט  איז 

טראדיציע  הייליגע  די  אויפצופרישן  מושבותיהם 

דורך  ונחלה"  חלק  לנו  "אין  דעם  דערקלערן  און 

פאר  מעמבערשיפ  יערליכע  די  מיט  אנשליסן  זיך 

דורכאויס  געטון  ווערן  וואס  פעולות  הייליגע  די 

און  נפש  מסירת  אזויפיל  מיט  יאר  גאנצע  דאס 

פינאנציעלע שוועריקייטן.

אין א צייט וואס ציונות איז זיך משתלט שלא 

ביי  זיכער  מאכן  און  פאלק,  אידישן  אויפן  ביושר, 

יעדער געלעגנהייט צו קלארשטעלן אז זיי זענען 

שלומי  זענען  ישראל.  כלל  פון  פארטרעטער  די 

אמוני ישראל זיכער גרייט אויף א העלדישן קאמף 

צו מפרסם זיין קבל תבל ומלואה דעם אמת איבער 

אידישקייט און ציונות. 

מוסד  הייליגער  דער  יום  כהיום  איז  "נטרונא" 

גארער  דער  איבער  אויסצושרייען  ארבעט  וואס 

וועלט אז די ציונים פארטרעטן נישט כלל ישראל 

און רעדן נישט אין נאמען פון ערליכע אידן. דורך 

איר  שרייט  "נטרונא"  אין  חבר  אלס  אנשליסן  זיך 

דאס  אז  ומלואו  עולם  קבל  זיי  מיט  אינאיינעם 

די  באקעמפן  צו  אנטשלאסן  איז  החרדית  יהדות 

ציונים ימ"ש אויף טריט און שריט.

אין דעם חודש אייר וועלכע איז איינגעקריצט 

געווארן אין די דברי ימי היהדות החרדית מיט אזא 

מיטן  ארויסגעוויזן  האבן  אידן  וואס  נפש  מסירות 

ציוניסטישע  די  אז  קלארשטעלן  צו  ציל  איינציגן 

פירער זענען נישט די פארטרעטער פון כלל ישראל, 

איר  פארזעצן  ווייטער  החרדית  יהדות  דאס  וועט 

ישראל  אמוני  שלומי  און  טראדיציע  הייליגער 

וועלן זיך אנשליסן אין דעם גרויסארטיגן קאמפיין 

איז  דאס  נטרונא.  הק'  מוסד  והחזקת  לביצור 

זיין  ומודיע  מכריז  פון  ווערסיע  היינטיגע  אונזער 

קבל תבל ומלואה אונזער געטריישאפט צו השי"ת 

און אונזער אפשיי און אפטרייסלונג פון די רשעים 

פון  נאמען  אין  ביושר  שלא  זיך  פאררופן  וועלכע 

כלל ישראל. 

דעם  פון  דעטאלן  ווייטערדיגע  נאך  פאלגט 

קאמפיין אין די נאנטע טעג בעז"ה !


