
פאריגע  האט  זשורנאל"  סטריט  דער "וואל 

אמעריקאנער  די  אז  אויפגעדעקט  וואך 

פון  תקופה  די  דורכאויס  האט  רעגירונג 

די  איבער  איראן  מיט  פארהאנדלונגען  די 

אזוי  געפירט  אפמאך,  וואפן  נוקלאערע 

און  נתני'  ביבי  קעגן  גערופענע "סורוועילענס" 

עי.  ען.עס.  די  פירער.  איזראעלישע  אנדערע 

אגענטור האט אונטערגעהערט געשפרעכן פון 

ביבי מיט אידישע גרופעס מיט קאנגרעסלייט, 

געוואויר צו ווערן זייער סטראטעגיע וויאזוי זיי 

מיט  פארהאנדלונגען  די  באקעמפן  צו  פלאנען 

איראן.

געווארן  אנגעפאנגען  איז  סורוועילענס  די 

האבן  ראטגעבער  זיינע  און  נתני'  ווי  נאכדעם 

די  פון  איינצלהייטן  געהיימע  ארויסגעגעבן 

געווארן  געוואויר  זענען  זיי  וואס  געשפרעכן 

צו  פרואוו  א  אין  שפיאנען  אייגענע  דורך 

די  פארהאנדלונגען.  די  אונטערמינעווען 

דעריבער  איז  אדמיניסטראציע  אבאמא 

דעם  אונטערהערן  צו  פאראויסגעגאנגען 

און  מיניסטער  פרעימיר  איזראעלישן 

וואס  וויסן  צו  באאמטע  עיפע"ק  אנדערע 

אונטער  איז  סטראטעגיע  פאליטישע  זייער 

האבן  בעיקר  פארהאנדלונגען,  די  ברענגען  צו 

אטאקירן  ביים  האלט  נתני'  אז  געזארגט  זיי 

פאראויס  פון  ווארענונג  די  געבן  אן  איראן 

פאר'ן ווייסן הויז.

לויט דעם "וואל סטריט זשורנאל" באריכט 

פארן  איבערגעגעבן  עי.  עס.  ען.  די  האט 

ראטגעבער  זיינע  און  נתני'  וויאזוי  הויז  ווייסן 

דעטאלן  געליעקט  און  ארויסגעגעבן  האבן 

האבן  באזונדער  פארהאנדלונגען.  די  פון 

נתני'  אז   באשטעטיגט  סורוועלעניס  די 

גערעדט  אסאך  האבן  געהילפן  זיינע  און 

זיי  אמעריקע  אין  אידן  איינפלוסרייכע  מיט 

האט  ביבי  דיעל.  דעם  קעגן  אויפהעצן  צו 

"טאלקינג  פארשידענע  איבער  קאארדענירט 

גרופעס  אמעריקאנער  אידיש –  מיט  פוינטס" 

געלייגט  ער  האט  אויך  אזוי  דיעל,  דעם  קעגן 

און  סענאטארן  אומאנטשלאסענע  אויף  דריק 

קאנגרעסלייט זאלן זיך ארויסשטעלן שטימען 

קעגן דעם דיעל. 

די  וואס  צייט  א  אין  אגב,  קומט,  נייעס  די 

וועלט האט מיטגעהאלטן מיט פארלייכטערונג 

וויאזוי איראן האט ערפילט דעם ערשטן תנאי 

האבן  זיי  דיעל;  נוקלעארן  היסטארישן  אין 

זאפאס  גאנצן  א  רוסלאנד  צו  טראנספערירט 

פונט  טויזנט   25 אוראניום,  בארייכטערטע  פון 

פון נוקלעארע מאטריעל וועלכע איז געווען די 

קוואליטעט,  שטאפל  באמבע  צו  נאענטסטע 

תנאי  צענטראלע  א  ערפילט  דערמיט  און 

אינעם דיעל וואס די וועלט גרויסמאכטן האבן 

מיט איר געשלאסן דעם פארגאנגענעם זומער, 

טראץ די גרויסע געוואלדעס פון איזראעל און 

די סטראשונגעס פון ביבי.

"דויעל ליאליטי" חששות 
ווערט ליידער באשטעטיגט:

שווער צו פאראויסשאצן וואס אזא באריכט 

באדייט פאר די צוקונפט פון אמעריקאנער אידן. 

שפיאנירט  אמעריקע  אז  אמת  טאקע  ס'איז 

איז  ען.עס.עי.  די  פריינד,  אירע  אלע  אויף 

אייגנטליך דערפאר אויפגעשטעלט געווארן צו 

פאליסיס  אויסערן  אמעריקאנער  די  באשיצן 

אונטער די דירעקציע פונעם פרעזידענט וואס 

שטייט אין שפיץ פון דעם עקזעקיוטיוו פליגל. 

שטארקע  א  געהאט  אבאמא  האט  דא  אבער 

חשש פארוואס ער האט געמוזט שפיאנירן די 

האט  ביבי  וואס  העצע  די  צוליב  איינס  מדינה, 

געפירט אין אמעריקע קעגן דעם פרעזידענט, 

צווייטענס, ווייל ער האט ערנסט זיך געפארכטן 

אז זיי גייען אטאקירן איראן.

אויסגעפונען?  וואשינגטאן  האט  וואס  און 

ביבי  אז  געווארן  באשטעטיגט  בלויז  איז  עס 

אמעריקאנער  מיט  ארום  טאקע  ארבעט 

גאס  אמעריקאנע  די  ספינען  צו  וואזוי  אידן 

גענוי  האט  מען  "סכנה",  איראנער  די  איבער 

אנשטרענגונג  און  כוחות  וויפיל  מיטגעהאלטן 

די  געווינען  צו  בלויז  נישט  אינוועסטירט  ער 

צו  זיי  נאר  זייט,  זיין  אויף  אידן  אמעריקאנער 

דעם  קלאפן  צו  שטעקענעס  זיינע  אלס  נוצן 

קול נטרונא
פרשת שמות-וארא תשע"ו

בס"ד

ביבי נתני' האט גענוצט איינפלוסרייכע אמעריקאנער 
אידן צו מאנעווירן שטעלונג פונעם פרעזידענט

אמעריקאנער שפינאזש באשטעטיגט:

>> את אשר יגורנו בא: אידן אין אמעריקע ווערן באשולדיגט אין "דויעל ליאליטי"; 
אידישער דענטיסט אפגעזאגט געווארן פון דינען אין אמעריקאנער נעווי



קול נטרונא
ערש"ק פר' וירא תשע"ו
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פרעזידענט דורך אויפרידערן די אמעריקאנער 

גאס מיט זיינע "טאלקינג פוינטס".

ס'איז שוין נישט קיין השערה אדער בלבול, 

מדינה  די  געווארן  אויפגעוויזן  קלאר  ס'איז 

האט זיך געמישט און פרובירט צו באאיינפלוסן 

אמעריקאנער פאליטיק, זיי האבן גענוצט פאר 

זיך  זאלן  וואס  אידן  אמעריקאנער  ציל  דעם 

אננעמען פאר א פרעמדן לאנד פירער און אים 

פרעזידענט  אייגענעם  זייער  קעגן  בעפארצוגן 

און רעגירונג, על אפו וחמתו.

צייגעניש  און  הוכחה  גרעסטע  די  איז  דאס 

וואס  ישראל  שונאי  פון  טענה  ביטערע  די  פאר 

פון  קארטל  פאלטשען  דעם  גענוצט  אלץ  האבן 

געטריי  נישט  זענען  אידן  אז  ליאלטי"  "דויעל 

תקראנה  כי  והי'  וואוינען,  זיין  וואו  לאנד  דאס 

בנו.  ונלחם  שונאינו  על  הוא  גם  ונוסף  למלחמה 

וויפיל בלוט און צער האט דער בלבול געקאסט 

און  גלותם,  שנות  במשך  קינדער  אידישע  פאר 

ווערט  עס  ווען  יעצט  פחד  דער  איז  גרויס  ווי 

אז  גאס  אמעריקאנער  די  פאר  נתברר  ליידער 

די  צוליב  ממשות  היבשע  א  האט  בלבול  דער 

טוען  אידן  אמעריקאנער  טומלען,  איזראלישע 

די  פאר  פאליטיק  אמעריקאנער  די  מאנאווירן 

איינפלוס  די  אונטער  איזראעל,  פון  אינטערעסן 

פון די פאררעטערישע ארבעט פון ביבי נתני' און 

די היזיגע ציוני'סטישע לאיעביסטן גרופעס. 

ווערט  וואס  מעסעזש  ביטערע  א  איז  דאס 

אפ  קלינגט  און  דערהערט  שטארק  ליידער 

אמעריקאנער  ציווילער  דער  לאנד,  אין  דא 

חוצפה  אומדערהערטע  די  אויף  ברויזט  גוי 

אין  זיך  מישט  וואס  פירער  פרעמדער  פון 

פאליטיק.  אמעריקאנער  אינערליכע  די 

א  אפילו  אז  מערקווירדיג  געווען  ס'איז 

די  פון  רוביא,  מארקאו  ווי  פאליטיקאנט 

לויפן  וועלכע  קאנדידאטן  קאנסערוואטיווע 

אויפ'ן רעפובליקאנער פריימערי טיקעט, האט 

די  פארדאמט  עפענטליכקייט  די  אין  טאקע 

האבן  זיי  פארוואס  אדמיניסטראציע  אבאמא 

שפיאנירט איזראעל, אבער ער איז אפגעכאפט 

ער  ווי  געשפרעך  פריוואטע  א  אין  געווארן 

דאס  יעדן,  אויף  שפיאנירן  "מיר  קאמענטירט 

נעמליך,  אינטעלישענס".  פון  נאטור  די  איז 

וואס  פאליטיקאנט  רעכטער  אזא  אפילו  אז 

פאר  אננעמען  זיך  אפיציעל  טאקע  דארף 

אויך  שוין  פארשטייט  שטענדיג,  איזראעל 

האט  איזראעל  אז  מינוט  אויפריכטיגע  אן  אין 

איבערגעצויגן דאס שטריקל און אזא זאך מעג 

נאכגעפאלגט ווערן דורך אמעריקע.

אידיש–אמעריקאנער געלט איז 
געפלאסן צו די ביבי בחירות קאסע:

פארעפענטליכט  וואך  די  איז  נייעס  ענליכע 

די  פון  פראצענט  ניינציג  העכער  אז  געווארן 

קאמפיין  ערוויילונג   – ווידער  די  פאר  פאנדן 

פון ביבי נתני',  זענען געקומען פון אידן אין די 

פאראייניגטע שטאטן.

א  העכער  איז  רעקארדס  פרישע  לויט 

דאלער,  מיליאן  פערטל  א  שקל,  מיליאן 

וועלכע  שטיצער,  אמעריקאנער  פון  געקומען 

האבן געהאלפן די ביבי קאמפיין צו געווינען, אין 

אמעריקאנעם  מיט'ן  קאנפליקט  זיין  פון  ברען 

פרעזידענט איבער די איראן דיעל. 

ראטגעבער  קאמפיין  פארטיי  ליכוד  א 

 - גוט  א  פארהאן  "ס'איז  רעאגירט:  האט 

די  אינערהאלב  נעטווארק  ארגאניזירטע 

די  פארבינדט  וואס  שטאטן  פאראייניגטע 

איר  און  איזראעל  פאר  זארגן  וואס  מענטשן 

ווערטער  אנדערע  אין  הייסט  דאס  צוקונפט". 

באזע  א  אראפגעשטעלט  האט  איזראעל  אז 

געלט,  שעפן  זיי  וואו  פון  לאנד,  פרעמד  א  אין 

מאכט און שטיצע, צו יעדע געלעגנהייט.

אידישער דענטיסט אפגעזאגט פון 
ארמיי צוליב "דויעל ליאליטי" זארג:

ליאלעטי"  "דויעל  די  פון  רעזולטאטן  די 

באשולדיגונגען אויף אמעריקאנער אידן זענען 

טעאריע,  א  אדער  זארג  א  בלויז  נישט  ליידער 

צום  געקומען  איז  וואס  מציאות  א  שוין  ס'איז 

אן  ווען  פאל,  בארימטע  איין  אין  אויסדריק 

איז  דענטיסט  אידישער  ארטאדאקסישער 

די  אין  שטעלע  זיין  פון  געווארן  אפגעזאגט 

איינציגן  דעם  צוליב  ארמיי,  אמעריקאנער 

וואוינען  וואס  קרובים  האט  ער  וויבאלד  סיבה 

אין ארץ ישראל!
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פלעטבוש  אין  דאקטעריי  פראקטיצירט  יאר 
ניו יארק, מיט א צייט צוריק האט ער פרובירט 
דער  אין  דענטסיט  אלס  אריינריקן  זיך  צו 
אמעריקאנער ארמיי, וואו ער האט באקומען א 
שטיקל שטעלע אין די נעווי אפטיילונג. אבער 
אפגעזאגט  איינפאך  ער  איז  לעצטנס  גאנץ 
צוליב  אפיציעל  פאזיציע,  זיין  פון  געווארן 

"זיכערהייט אנגעלעגנהייטן".

וואס  געפאר  זיכערהייט  די  איז  וואס 
די  פאר  שטעלט  דענטיסט  אידישער  דער 
אלטע  אן  האט  ער   ? ארמיי  אמעריקאנער 
וועלכע  שוועסטער  א  און  ברידער  א  מאמע, 
זיי  מיט  רעדט  ער  און  איזראעל,  אין  וואוינען 
צוטאגס  היינט  איז  דאס  טעלעפאניש.  אפט 
צו  אמעריקע  אין  אורזאך  באקוועמע  א  גענוג 
אן  מיט  ארמיי  די  אין  דענטיסט  א  באשולדיגן 

אומצוטרוי און אומגעטריישאפט צום לאנד. 

די  זאגט  סטעיטמענט  אפיציעלע  די  אין 
איבער  זיך  זארגן  אז  ארויס  קלאר  זייער  נעווי 
"דאפלטע ליאלעטי" חששות ווען עס האנדלט 
זיך מיט א איד וואס האט משפחה מיטגלידער 
קאולס  טעלעפאן  איזראעל.  "וועכנטליכע  אין 
מיט זיין אלטע מוטער און געשוויסטער, דאס 
"צעטיילטע  צוליב  אז  זארג  זיכערהייט  א  איז 
קען  אינטערעסן  אויסערליכע  אדער  ליאלטי" 
א  פאר  הילף  צואיילן  אדער  מאניפולירן  מען 
ארגאניזאציע,  גרופע,  פארשוין,  פרעמדע 
אדער רעגירונג, אין א וועג וואס איז נישט אין 

די אינטערעסן פון די פאראייניגטע שטאטן.  

אבער  גלייבן  נישט  באמת  זיך  לאזט  עס 
את אשר יגורנו בא אז אין אמעריקע האט זיך 
דראסטיש געטוישט דער בליק אויף יעדן איד, 
ווי  שטארקער  און  מער  אונז  באטראכט  מען 
צו  אויסן  זענען  וועלכע  עלעמנטן  פיינטליכע 
פארבייטן די אינטערעסן פון אמעריקע פאר די 

אגענדעס פון אויסלאנד.

נוצר תאנה יאכל פרי'; 'אידישע' גרופעס 
צענטראלע גורמים פון שנאת ישראל:

גרופעס  אידישע  א.ג.  פארשידענע  די 
די  אויפגענומען  האבן  אמעריקע  אין 
איבערראשונג.  און  שאק  מיט  אנטוויקלונגען 
מארטין  או.יו.  די  פון  פרעזידענט  דער 
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סטעיטמענט:  א  אין  זאגט  נעחימסאן, 

א  איד,  אמעריקאנער  אן  אז  געדאנק  "דער 

קען  שטאטן,  פאראייניגטע  די  פון  בירגער 

"צעטיילטע  האבן  אין  באשולדיגט  ווערן 

ליאלעטי" און דערפאר ווערן אפגעזאגט צוליב 

איינפאך  דזשאב,  זיין  פארלירן  און  זיכערהייט 

וויבאלד ער האט פאמיליע מיטגלידער וועלכע 

און  אומדערהערט  איז  איזראעל,  אין  וואוינען 

אפענסיוו".

פון  געהערט  מען  האט  ווערטער  ענליכע 

נישט  זיך  האבן  וועלכע  גרופעס  מערערע 

פארנט  טרעפענדיג  זיך  גלייבן  געקענט 

לאנגע  יארן  די  ווען  מציאות,  נייע  א  פון 

אידן  אמעריקאנער  דורך  שריט  איינזייטיגע 

די  געברענגט  ליידער  האט  איזראעל  לטובת 

שנאת  פון  קאנסקעווענצן  פארשטענדליכע 

ישראל און אומצוטרוי.

האט  אמעריקע  פון  ישראל  אגודת  די  אויך 

פארעפענטליכט א סטעיטמענט וואס שרייבט 

צווישן אנדערע:

דיס-  פון  באשולדיגונגען  סארט  "די 

און  טויט  געברענגט  האט  לאנד  צום  ליאלעטי 

חורבן אויפ'ן אידישן פאלק פאר אסאך דורות. 

צוטאגס  היינט  ארויסקומען  זאל  דאס  אז 

מהלך  גאווערמענט'ס  אונער  אינערהאלב 

המחשבה איז אלארמירנד און אויפטרייסלנד, 

ס'איז א פלעק אויף אונזער דעמאקראטיע".

פון  געפאר  דעם  ארויס  הייבט  אגודה  די 

פאר  גורם  א  איז  דאס  אז  ליאליטי"  "דויעל 

הארבע  די  צרות.  און  ליידן  אידישע  אסאך 

גרופעס,  אידישע  אלע  די  צו  אבער  איז  תמי' 

ישראל  אגודת  די  ליידער  אריינגערעכנט 

דעם  אין  שולדיג  איז  ווער  אמעריקע,  פון 

איז  וואס  חשד  ליאליטי"  "דויעל  יעצטיגן 

אמעריקאנער  אויף  געווארן  ארויפגעשמירט 

האט  וואס  אקטיוויסטן  די  זענען  ווער   ? אידן 

דער  אז  באשטעטיגן  צו  כדי  אלעס  געטון 

בלבול איז טאקע א ווארהייט ?

אמעריקאנער  די  וואס  יארן  לאנגע  שוין 

די  מיט  קאשע  א  מישן  גרופע  אידישע 

אלעס  פאליטיק,  און  רעגירונג  אמעריקאנער 

איזראעלי  רעכטע  די  פון  אינטערעסן  די  פאר 

מיט  און  גוטן  מיט  מאנאווירט  מען  רעגירונג. 
דער  רעגירונג,  אמעריקאנער  די  אז  בייזן 
עקזיטיווער  דער  און  סענאט,  קאנגרעס, 
פליגל, זאלן געטריי דינען די אגענדעס פון ביבי 

נתני' און זיין קאבינעט.

זו חטאת וזו פריה פון דעם סיסטעמאטישן 
די  דורך  פאר  זעצט  וואס  פראצעדור 
די  צווינגען  צו  גרופעס  ציוני'סטישע 
שפאן מיט  אין  גיין  אמעריקאנער רעגירונג צו 
אויב  פָאר.  שטעט  איזראעיל  וואס  מהלך  די 
פאליטיקאנט  אמעריקאנער  אן  זיך  טרויעט 
צו האבן אן אנדערע מיינונג פון די עקסטרעם 
מדינה  די  פון  שפיץ  אין  עלעמענטן  רעכטע 
ווערט ער באלד פארשריגן ווי אן אנטיסעמיט 
אקטיוויסטן  אידישע  און  ישראל.  שונא  און 
פארנומען  אקטיוו  זענען  ווארטזאגער  און 
יעדע  פאר  אינטערווענירן  און  לאביען  צו 
סארט שטיצע צו איזראעל, אויך ווען עס איז 
און  פאליסי  אמעריקאנער  די  קעגן  דירעקט 

שטעלונגען.

מיט ווייניגער ווי א יאר איז עס געווען ביי די 
ווען  דיעל  איראן  דעם  איבער  פארהאנדלונגען 
אלע א.ג. אידישע פארטרעטער אין אמעריקע 
האבן געליארמעט מיט אפענע עזות קעגן דעם 
סטעיט.  אוו  סעקרעטרי  זיין  און  פרעזידענט 
בריוו  געשיקט  האט  ישראל  אגודת  די  אויך 
האט  המודיע  חרדי'שער   – אנגלא  דער  און 
א  אלס  נאדלער  קאנגרעסמאן  באשולדיגט 
געטרויעט  זיך  האט  ער  וויבאלד  "פאררעטער" 
דורך  פארגעשריבן  ווי  אנדערש  קלערן  צו 
וואס  אגענטורן  אידישע  זעלבע  די  נתני'.  ביבי 
און  רידערן  צו  והערב  השכם  פארנומען  זענען 
טומלען פאר די איזראעלי אגענדעס, באקלאגן 
דויאל  אין  אידן  באשולדיגט  מען  אז  יעצט  זיך 
איגרא,  מרפסין  איז  פראגע  די  בעת  ליאליטי. 
די  מצוא.  עת  בכל  עסק  אייער  דאך  איז  דאס 
טענות אייערע ברויך אלזא נישט זיין ווען מען 
טוט  איר  וואס  דאס  ארויס  הויעך  פשוט  זאגט 
אינערליכע  אן  ענדערש  נאר  רעגלסמעסיג, 
האט  וואס  הגעתם,  להיכן  הנפש,  חשבון 
פאר  געברענגט  פעולות  שעדליכע  אייערע 
און  את-ריחנו,  הבאשתם  אמעריקע  אין  אידן 
וויאזוי איר קענט דאס פאררעכטן אויפ'ן עתיד.

לא עת לחשות; אמעריקאנער אידן 
דארפן זיך אויפוועקן:

עבר  אינעם  שוין  האט  נטרונא  הק'  מוסד 

די  אז  זארג  דעם  באטאנט  מאל  אומצאליגע 

ענדגילטיג  וועלן  אקטיוועטעטן  ציוני'סטישע 

אידן  אמעריקאנער  אויף  אפרופן  שלעכט  זיך 

צו  נישט  געווארנט  זיין  דארפן  אידן  חלילה. 

ערוועקן א בייז אויג און צייגן א געטריישאפט 

פאר'ן אייגענעם לאנד. אצינד האט מען זיך עס 

געלערנט אויפ'ן הארטען פאקט, ווען אפילו די 

ציוני'סטישע קרייזן האבן זיך ווי אויפגעכאפט 

באטראכט  ווערט  איד  דער  ווען  מציאות  א  צו 

ווי א דרויסנדיגער געוויקס מיט פרעמדע צילן.

דורך  דערמאנט  קלאר  ווערט  געדאנק  דער 

אין  ז"ל   רב  שאפראנער  דער  וצדיק  גאון  דעם 

זיין ספר תורת א' (ח"א מכתב י"ג), ַאז עס שוועבט 

ציונים,  די  דורך  ישראל  שנאת  פון  סכנה  ַא 

נישט  זענען  מיר  אז  זָאגן  וועלן  גויים  די  ווייל 

אשר  הוא  והאמת  וז"ל:  לאנד.  אונזער  געטריי 

בגרמא  ישראל  כל  על  מרחפת  איומה  סכנה 

עלולים  בודאי  מעשיהם  אשר  הציונים,  של 

לעורר השנאה בגוים, בפרט שיאמרו שיהודים 

אחרת,  מדינה  אוהבי  הם  זו  במדינה  הדרים 

בגוי  למעול  חשודים  שהם  עד  לה  ומחוברים 

אשר הם דרים בו ר"ל.

ווי  בולט  מער  אצינד  איז  געפאר  דער  אט 

אונז  אויף  פליכט  א  ליגט  עס  און  שטענדיג, 

כלל  פון  ליילעך  נאסן  דעם  אראפנעמען  צו 

ישראל. דאס איז בפרט נוגע אין די קומענדיגע 

אנהויבן  זיך  וועט  עס  ווען  חדשים  און  וואכן 

ווי  און  סעזאן,  "עלעקשאן"  אמעריקאנער  די 

טעמע.  הייסע  א  "איזראעל"  ווערט  געווענליך 

עס טאר נישט נאכאמאל געזען ווערן אט דער 

פאראינטערסירט  אידן  אמעריקאנער  ווי  בילד 

בלויז די אגענדעס פון א פרעמד לאנד, און געוויס 

האמת  קול  דער  ווערן  פארשטערקערט  ברויך 

והאמונה. מפרסם צו זיין פאר די אומות העולם 

אז אידן זענען נישט קיין פאררעטער, אידן זענען 

די  און  וואוינען,  מיר  וואו  לאנד  דאס  געטריי  יא 

ציוני'סטישע פירערשאפט זענען איבערהויפט 

שלום  את  דרשו  אפיטרופסים.  אונזערע  נישט 

העיר אשר הגליתי אתכם שמה. 
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אינעם  רציחה  די  נאך  חדשים  עטליכע 

רעליגיעזע  עקסטרעמע  וואו  "דומא",  דערפל 

הויז  א  אונטערגעצינדן  האבן  ראדיקאלן 

פאמיליע,  פאלאסטינער  א  פארברענט  און 

הויפט  דער  געווארן  ארעסטירט  וואך  די  איז 

באשולדיגטער אין דעם מארד, א 21 יעריגער 

קומט  וואס  אוליאל,  בן  עמירם  יוגנטליכער 

האט  אבער  פאמיליע  מזרחי  א  פון  ארגינעל 

רעליגיעזע  א  אדאפטירט  יארן  לעצטע  די 

מיט  אינאיינעם  פיאות  און  בארד  פון  טראגע 

אים  האבן  וועלכע  לערענונגען  ראדיקאלע 

געשטופט אויסצופירן זיין רציחה.

די  פון  דעטאלן  פרישע  די  לויט 

אנגעגרייט  אוליאל  בן  האט  אויספארשונגען 

איידער זיין טעראר אטאקע, א פעקל מיט צוויי 

שמאטעס,  בענזין,  מיט  אנגעפולט  פלעשער 

שוועבלעך, הענטשעך און א שווארצע ספרעי 

איז  למספרם  יולי  פון 30  נאכט  די  אין  פעינט. 

ער ארויס פון זיין שטוב און שפאצירט ביז דעם 

הויז  א  געזיכט  האט  ער  וואו  "דומא"  דערפל 

כדי  דארט  וואוינען  מענטשן  אז  סימנים  מיט 

צו פארשטערקערן די אקציע און זיכער מאכן 

נישט  איז  אונטער  צינדט  וואס  הויז  דאס  אז 

ארומגעוויקלט  ער  האט  צוערשט  פארלאזט. 

האט  ער  הענטשעך,  אנגעטון  און  פנים  זיין 

"יחי  און  "נקמה"  פון  לאזונגען  אנגעשפריצט 

צוויי  דעם  פון  וואנט  די  אויף  המשיח"  המלך 

א  אריינגעווארפן  דאן  און  הויז  שטאקיגן 

צינד פלעשל דורך די פענסטער, מיט'ן ציל צו 

איז  הויז  דאס  איינוואוינער.  די  אומברענגען 

ליידיג  געווען  איז  אבער  פלאמען,  אין  ארויף 

פון מענטשן.

קומענדיגן  צום  אריבער  ער  איז  ווייטער 
דוואבשע  די  געוואוינט  האבן  עס  וואו  הויז, 
די  פון  פענסטער  דעם  געעפענט  פאמיליע, 
איז  פאמיליע  גאנצע  די  וואו  צימער  שלאף 
צווייטן  דעם  אריינגעווארפן  און  געשלאפן 
פייער  דאס  פענסטער,  דורכ'ן  באמבע  פלאש 
האט אנגעהויבן ברענען און זיך אנגעכאפט אין 
די פיר פאמיליע מיטגלידער, דער פאטער און 
די מוטער און זייער איינס אהאלב יעריג קינד 
און  פלאץ  אויפ'ן  געווארן  פארברענט  זענען 
געפינט  אלט,  יאר  פיר  ברידער,  עלטערער  אן 
אין  שפעטער,  חדשים  פינף  אצינד,  נאך  זיך 

שפיטאל מיט שווערע בראנד וואונדן.

געווארן  ארעסטירט  אויך  זענען  עס 
אנדערע יוגנטליכע וואס האבן געהאט א טייל 
אין פלאנירן דעם מארד. די זעלבע יונגען האבן 
אונטערגעצונדן  פארגאנגענהייט  די  אין  שוין 
בענזין,  מיט  קארס  פאלאסטינער  פריוואטע 
גראפיטי,  אנגעשמירט  רעדער,  געלעכערט 
האט  וואס  פעלדער  תבואה  פארברענט  און 
באלאנגט פאר פאלאסטינער איינוואוינער אין 

די מערב ברעג.

דעם  אין  אויפגעוואקסן  איז  אוליאל  בן 
ישוב כרמי צור, זיין פאטער באלאנגט פאר די 
מזרחי אבער ווערט באטראכט ווי א מעסיגער 
אין יענע לאגער. דער זון אבער האט זיך שוין 
אזוי  די  צו  צוגעטשעפעט  יוגנט  פריע  זיין  אין 
די  זענען  דאס  הגבעות",  "נערי  גערופענע 
יונגנטליכע  פון  גרופעס  וואנזיניגע  ראדיקאלע 
די  פון  לערעס  די  אויף  באזירט  זענען  וואס 
רבנים  ציוני'סטישע  עקסטרעמע  רעליגיעזע 
און הוגי דעות, און פירן דורך סיסטעמאטישע 

טעראר און נקמה קעגן פאלאסטינער ציווילע 

מיט  אלעס  פארמעגנס,  און  פעלדער  הייזער, 

די לאנגע פאות און ווייסע קאפלעך. די יונגען 

דרייען זיך ארום מיט פאנטאסטישע פלענער, 

בית  דעם  אויפבויען  מלך,  א  זיין  ממנה  ווי 

המקדש, מבער זיין עבודה זרה און פארטרייבן 

חרדי'שע  זייער  און  ישראל.  ארץ  פון  גוים  די 

פלעק  שרעקליכן  א  ליידער  ווארפט  טראגע 

אויף יעדן פרומען איד באשר הוא שם. 

דער באשולדיגטער עמירם בן אוליאל האט 

אוטאבוס  פראוואזארישע  א  אין  געוואוינט 

זידלונג  מתנחלי'שע  א  שילה,  גוש  אין 

פאלאסטינער  דעם  מיט  זיך  גרעניצט  וואס 

זיך  ער  האט  מארד  דעם  נאך  "דומא".  דארף 

אפיציעל  האט  ער  וואו  ירושלים  קיין  געצויגן 

אדאפטירט א רעליגיעזע לעבנסשטייגער און 

אפילו אנגעהויבן לערנען אין א כולל. 

קלאגן;  רעליגיעזע   - רעכט  מעסיגערע 

"מיר זענען אין טיפע טראבל"...

איז  וואס  יוגנטליכער  א  פון  ערשיינונג  די 

חינוך,  לאומי  דתי  פאטער'ס  זיין  פון  אוועק 

און ווי "פרומער" ער איז געווארן איז דערמיט 

אויך געוואקסן זיין ראדיקאליזים, ביז עס האט 

און  רציחה  עכטע  פון  שטיפעס  דערגרייכט 

בלוט פארגיסונג, איז א טראגישע ביישפיל פון 

המחנה  בקצה  ווען  לאגע  געשאפענעם  דעם 

עלעמענטן  סארט  אזעלכע  זיך  יאווענען 

געמיש  געפאפולע  א  געמאכט  האבן  וועלכע 

פון רעליגיע מיט עקסטרמיזים, געבויעט אויף 

די שריפטן פון הר' קוק און זיינע נאכפאלגער, 

צום  געקומען  שוין  איז  תוצאות  די  וואס 

פרישע דעטאלן ערשינען ארום די רעליגיעז–ציוני'סטישע

טעראר אטאקע אין "דומא"
פירות פון געפארפולע געמיש פון "דת" און "לאום" פארשמירט

דאס פנים פון יעדן רעליגיעזן איד בכל קצוי תבל
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אויבערפלאך, אידישע טעראר און רעליגיעזע 

רציחות בשם התורה רח"ל.

מען  האט  לאגער  מזרחי  די  אין  אפילו 

זיך  האבן  וואס  געוויסע  פון  געהערט 

רופן  און  מצב  ביטערן  דעם  צו  אויפגעוואכט 

ווערט  וואס  הסתה  און  העצע  די  צוימען  צו 

פארשפרייט אויף א סכנה'דיגן פארנעם.

געווען  מפרסם  אנומלט  האט  נטרונא 

האט  עס  וואס  ארטיקל  מערקווירדיגע  א 

מזרחי'סטישער  געוויסער  א  געשריבן 

די  פון  דירעקטער  לאנדוס,  דניאל  הרב  רב, 

אונטער'ן  ירושלים,  אין  אינסיטוטציע  'פרדס' 

אין  זענען  ציונים  רעליגיעזע  "מיר  קעפל 

אויב  אז  אן  צייגט  נטרונא  "טראבל".  טיפן 

א  געווען  איז  ציונות  סעקיולארע  פרייע  די 

קאטעסטראפע פאר דאס אידישע פאלק איז 

ציונות,  רעליגיעזע  די  ערגער  פילפאכיג  אבער 

קעגנזייטיגע  צוויי  צוזאם  נעמט  וועלכע 

עס  געמיש.  אומסטאבילע  איין  אין  הפיכים 

מאראלישע  א  אין  פאלק  אידישע  דאס  פירט 

די  פון  היפוך  קלארער  דער  איז  און  נידריקייט 

די  פאר  ליכטיגקייט  א  זיין  צו  מיסיע  אידישע 

פעלקער און ברענגען פרידן אויף דער וועלט.

מיט  יענער  זיך  ווענדט  ארטיקל  דעם  אין 

בלויז  אז  ליינער  לאומי  דתי  זיינע  צו  רוף  א 

אויפטון  נישט  וועט  בריונים  די  פארדאמען 

גענוג, די פראבלעם איז פיל מער פארשפרייט. 

"טיפע  אין  זענען  ציונים  רעליגיעזע  מיר 

טראבל".

אז  נקודה  וויכטיגע  א  אויף  אן  צייגט  ער 

נישט  זיך  האט  ראדיקאליזים  גאנצע  דאס 

צו  קייט  א  פארהאן  ס'איז  אנגעהויבן,  יעצט 

די יעצטיגע שנאה און בריונות, די פינסטערע 

טאנצער  פאנאטישע  פריידיגע  די  יונגען, 

פארברענט  האבן  וואס  די  אפגערעדט  און 

געלערנט  זענען  פאמיליע,  פאלאסטינער  א 

דורך  אומדירעקט,  אדער  דירעקט  געווארן, 

דוב  ווי  שטייגער  א  "רבנים"  כאריזמאטישע 

אויך  האבן  וואס  גינזבערג,  יצחק  און  ליאור 

חיבור  דעם  צוריק  צייט  א  מיט  ארויסגעגעבן 

מערדערישע  מוטיגט  וועלכע  המלך  תורת 

געוואלטאטן קעגן אראבער.

דאס  וויאזוי  ווייטער  שפינט  ארטיקל  דער 

ראדיקאליזים האט זיך געריקט מדור דור: 

פון  תלמיד  א  געווען  איז  "ליאור 

פון  שפירא,  אברהם  הראשי  רב  דעם 

די גרונדער פון די מתנחלים באוועגונג, 

צבי  הרב  פריינט  זיין  מיט  אינאיינעם 

ישיבה.  הרב  מרכז  די  פון  קוק  יהודה 

בויען  און  נעמען  רבנים  די  פון  אלע 

זייערע שטעלונג אויף די שיטות פון הרב 

אברהם יצחק קוק, וואס האט געגלייבט 

אין וויזיע פון אידן פאראייניגט אין ארץ 

ציון.  שיבת  יעצטיגע  א  דורך  ישראל 

נאר  דאס  האט  יהודה  צבי  רב  זון  זיין 

יעדע  אוועקגעפארן  פארשטארקערט, 

סארט אחדות מיט די מענטשהייט, און 

די  אויפרייצן  דאס  געהעצט  אומנויטיג 

אראבישע פאפולאציע.

צוגעלייגט  האט  שפירא  "הרב 

צו  וויאזוי  קפידות  הלכה'דיגע  נאך 

איינציגע  זיין  אראבער,  דעם  אויפרייצן 

נישט  האט  ער  ווייל  געווען  איז  מניעה 

די  אינערהאלב  ריס  א  שאפן  געוואלט 

טון  דורך  פאפולאציע,  איזראעלישע 

און  ליאור  תלמיד  זיין  שריט.  ווילדע 

געלויבט  האט  וועלכער  חבדניק  (א  גינזבערג 

האבן  גאלדשטיין)  ברוך  מערדער  מאסן  דעם 

זענען  איזראעליס  די  אז  באשלאסן 

די  געווינען  צו  און  צעטיילט  סייווי  שוין 

רואיגערע רעליגיעזע ציונים איז א דבר 

האבוד, איז ער דעריבער שנעל אריבער 

און  סיסטעם  אוממאראלישע  זייער  צו 

פעולות.

איז  וואס  גרופע,  יעצטיגע  "די 

בלוטיגע  די  ביי  געווארן  סימבאליזירט 

א  זענען  סעלבערעיטערס  חתונה 

פונדאמענטאליסטישע  פון  געמיש 

ציונות.  מאדערנע  מיט  ארטאדאקסיע 

פון  רעיונות  די  געגעבן  זיי  האט  ציונות 

באלדיגע נאציאנאליזים, די וויכטיגקייט 

פארלאנג  די  און  ידי,  ועוצם  כוחי  פון 

אויסצופירן די אידעלאגיע דא און יעצט. 

דאס איז א ברענענדיגע געמיש.

"דאס צאמשטעלן רעליגיע און ציונות 

צוזאמען באדייט אז מיר האבן באשאפן 

א טירוף וואס קען זיך נישט איינהאלטן. 

אירע שטיצער זענען פרייליכע טענצער צו 

א ווילדע טאנץ וואס מען קען ניטאמאל 

קיינעם  נישט  הערן  זיי  דערביי,  שטיין 

מיט  געברעניוואשד  זענען  זיי  אנדערש. 

זיי  וועמען  פון  אראבער  צום  שנאה  א 

אראבער  אלע  ווערן,  פטור  נאר  ווילן 

זענען די זעלבע, די אראבער מוזן ווערן 
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אוועק געטריבן מיט א בולדאזער.

געווינען  "קוק'ניקעס"  וואנזיניגע  די 

הקהל  דעת  ברייטן  דעם  צוביסלעך 

רעליגיעזע  "רואיגע"  געוועזענע  די  ביי 

שוין  צוטאגס  היינט  איז  וואס  ציונים, 

זייער  און  נאציאנאליסטיש  אזוי  נישט 

ווינטן  נייע  די  ארטאקדאקסיש.  ארים 

נאציאנאליזים  עקסטרעם  בלאזן  וואס 

איבער  נעמט  רעליגיע  מיט  אינאיינעם 

זייער ארט.

וואס  זאץ  א  מיט  ענדיגט  ארטיקל  דער 

פון  צוקונפט  די  אויף  זארג  אויס  דריקט 

רעליגיעזע ציונות:

די  ביי  מאמענט  געהויבנסטע  "די 

 – רעליגיעז  די  פון  תפלות  שבת'דיגע 

שברך  מי  די  איז  קרייזן  ציוני'סטישע 

אפילו  שטייגט  דאס  מדינה,  די  פאר 

וואס  דגוש  די  אויס  קרויזט  און  איבער 

שליסל  די  צו  געגעבן  אמאל  האט  מען 

אידישע תפלה פון שמע ישראל (להבדיל).

מדינה  די  שילדערט  שברך  מי  "דער 

גאולתינו",  צמיחת  "ראשית  די  אלס 

טוט  האפענונג  אנשטאט  אבער 

צו  באדראען  ציונות  רעליגיעזע  אצינד 

געפארפולע  א  אין  ווערן  פארוואנדלט 

טויבע און שטימע וואנזיניגע גייסט וואס 

ווייסט  אבער  קיינעם  צו  נישט  רעדט 

"וואס צו טאן" פאר די וואס שטעלן זיך 

אידן  אדער  אראבער  וועג,  איר  אקעגן 

צוגלייך.

אינטערסאנטער  דעם  פון  אהער  ביז 

גייסט  דעם  עטוואס  שילדערט  וואס  ארטיקל 

וואס  גאס,  מתנחלי'שע  די  אינערהאלב 

שפיגלט אויך אפ דעם געוואלדיגן חילול ה' אז 

אמונה  אידישע  די  און  הק'  תורה  הייליגע  די 

נאציאניליזים  מיט  אינאיינעם  גענוצט  ווערט 

צו העצן רציחה און נקמה אויף א שוידערליכן 

גרעסטער  דער  ליידער  איז  וואס  פארנעם, 

תורה  ניתנה  מאז  היתה  שלא  התורה  עלבון 

לישראל.  

דער עלבון התורה הק' פאדערט 
אונזער באלדיגע רעאקציע:

דער  אז  איז  אלעמען  פון  ארגסטע  דאס 

שטעלן  אויב  זיין.  צו  מבחין  נישט  ווייסט  גוי 

זיך ארויס מענטשן מיט די גאנצע רעליגיעזע 

באגייען  און  לאזונגען,  רעליגיעזע  און  טראגע 

און  פרויען  מענער  ציווילע  קעגן  טעראר 

אויף  צייכן  שאנדע  א  דאס  דאך  איז  קינדער, 

יעדן פרומען איד וואס ווערט אפגעסטעמפלט 

ביים  ראדיקאל  און  טעראריסט  אלס 

אומוויסנדן גוי.

מיט יעדן פארבייגענדן טאג זעהט מען מער 

מסאטמאר  רביה"ק  פון  הק'  דבריו  צדקו  כמה 

מוז  מען  אז  באפוילן  האט  וועלכער  זי"ע 

אומות  די  פאר  נפש  במסירת  זיין  מפרסם 

העולם אז זיי זענען נישט די פארטרעטער פון 

איז  תקופה  יעצטיגע  אונזער  אין  ישראל,  כלל 

איז  עס  נחיצות,  קריטישע  א  הכרזה  די  דאך 

פשוט מציל אידישע קינדער זאלן נישט ווערן 

באשולדיגט אין רציחה אדער טעראר. 

מוסד הק' נטרונא האט אין די לעצטע וואכן 

דעם  אויף  פארשריט  אומגעהויערע  געמאכט 

געביט פון פרסום, די מעסעזשעס שטורעמען 

און  געזען  ווערן  און  נעטווארקס  די  ב"ה 

מיט  אקאונטס  ריזיגע  דורך  איבערגעשיקט 

צענדליגער טויזנטער בכל רחבי תבל.

דער גרויסער פרסום איז ספעציעל קענטיג 

און  בריוו,  קאמענטארן,  פון  פלייץ  דעם  אויף 

ווענדונגען וואס שטראמט אריין אין די נטרונא 

ווי  אידן  מענטשן,  אומצאליגע  פון  אפיסעס, 

גוים צוגלייך, מענטשן וואס ווילן פארשטיין און 

און  שטעלונג  תורה  אונזער  איבער  הערן  מער 

אנדערע וואס דריקן אויס זייער באגייסטערונג 

זיי  וואס  אידישקייט  פון  יסודות  נייע  די  פון 

זענען אצינד געוואויר געווארן.

נאכברענגען  צו  אינטערסאנט  איז  עס 

נארוואס  איז  וואס  בריוול  א  פון  אויסצוגן 

ערהאלטן געווארן פון א פוילישער גוי וועלכער 

נטרונא  די  פון  געווארן  נתפעל  אזוי  איז 

קען  ער  אויב  רשות  בעט  ער  אז  ווידיאו'ס 

איבערזעצן איינע פון די רעקארדירונגען אויך 

אויף די פוילישע שפראך...

דער גוי שרייבט:

וועלן  פעלקער  אלע  אז  האף  "איך 

הרב  פון  מעסעזשעס  די  באקומען 

ארטאדאקסישע  אנדערע  און  שפירא 

ווערן  וואס  מענטשן  מערסטנס  אידן, 

אנטיסעמיטיש איז דאס צוליב שריט פון 

געוויסע אידן וואס זענען אין רעאליטעט 

נישט אידיש.
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דבריהם
הם הם זכרונם

די וואך זונטאג איז אויסגעפאלן די יומא דהילולא פון הגאון הצדיק המפורסם רבי שלום 
מאסקאוויטש זצ"ל, דער שאצער רבי פון לאנדאן. איז א דבר בעתו צו מעתיק זיין עטליכע 
המינות  ממשלת  די  און  ציונות  פון  טומאה  גרויסע  די  איבער  הזך  ממשנתו  יקרים  פנינים 
בארה"ק און דער געוואלדיגער חיוב וואס ליגט אויף ערליכע אידן צו מפרסם זיין דעם דעת 

תורה לעיני העמים והשרים.

צלו  תחת  אויפגעוואקסן  און  געווארן  נתגדל  באקאנט  ווי  איז  זצ"ל  רבי  שאצער  דער 
הייליג  דאס  געווען  קולט  ער  האט  דארט  זי"ע,  מבעלזא  דוב  ישכר  רבי  הרה"ק  פון  הקדוש 
אט  סביב.  אש  חומת  הויף  בעלזער  אינעם  געברענט  האט  וואס  צבקות  ה'  קנאת  פון  פייער 
דער להב אש יוקד קעגן די ביטערע קליפת הציונות, האט ער כל ימיו ווייטער מנחיל געווען 

און איבערגעגעבן לדורות דעם ארגינעלען בעלזער קאך אין די מלחמה לה' בעמלק.

זיי  העולם,  אומות  די  צו  זיך  ער  ווענדט  מלחמה,  עת  מאמר  שלום"  "שבת  ספר  זיין  אין 
מודיע צו זיין אז די ציונים זענען נישט די פארטרעטער פון כלל ישראל:

ועתה עוד בגלותינו אנו שואלים את עם הספר ומבקשי האמת אנגליא ואמעריקא... עוד 
בהתייעצות  כן.  אינו  כולו,  ישראל  בני  עם  ראשי  המה  שהציונים  סוברים  שאתם  מה  זאת 
ובפעולת תדעו שחסידי עם ישראל חלק גדול ונכבד מעם ישראל, אינם בלב אחד והסכמה 
עם הציונים. לעת ההזדמנות תדברו אתם שרי ממשלת אנגליא ואמעריקא גם עם ארטודוקסי 

בני עמנו, ודי בהערה זו לעם נבון כמוכם.

אינעם ספר "אגרות שלום" מכתב ע' שרייבט דער שאצער רבי זצ"ל לגבי דאס נחיצות פון 
פראטעסטירן און מוחה זיין קעגן די ציונים:

אבל  היינו,  כבר  האמבעסאדער  ואצל  לפראטעסט,  העבודה  באמצע  אנחנו  בכאן 
מאוד  מתאים  הרבה,  שהן  שתיים  בשורות  באתי  לכן  כידוע,  העיקר  הוא  באמעריקא 

הגאון הצדיק המפורסם

רבי שלום מאסקאוויטש זצ"ל
אדמו"ר משאץ, לאנדאן

"איך בין א פוילישער וואס וואוינט אין 

די פאראייניגטע שטאטן, און איך וואלט 

געוואלט באקומען אייער ערלויבעניש צו 

איבערטייטשן איינע פון אייערע ווידיאוס 

צו די פוילישע שפראך.

גענומען  ווערן  קינדער  "אייערע 

קעגן  און  ווילן  אייער  קעגן  צה"ל  צום 

נעמען  וואס  די  און  רעליגיע,  אייער 

אוועק אייערע קינדער זענען נישט קיין 

רעדן  וואס  אזעלכע  נאר  פאלאסטינער 

די זעלבע שפראך און פראקלאמירן אז 

זיי זענען אייניג מיט אייך."

ביישפילן  אומצאליגע  פארהאן  זענען  אזוי 
אויף  בליק  נייע  א  באקומען  וועלכע  גוים  פון 
אידן און פון אידישע קינדער זעלבסט וועלכע 
אמונה  די  פון  ליכטיגקייט  די  צו  נתקרב  ווערן 

אדאנק זייער אינפארמאציע פון נטרונא.

מוסיפין והולכין, נאר מיט די 
הילף פון אחים לדעה:

ווייט  פארשטענדליך  איז  אלעס  דאס 
ווערן  קינדער  אידישע  לאנג  ווי  גענוג,  פון 
ווילאנג  און  ליאליטי  דויאל  אין  באשולדיגט 
ראדיקאלע  ווי  געזען  ווערן  אידן  פרומע 
עקסטרעמיסטן קענען מיר נישט זיין צופרידן 
מיט וואס עס איז שוין געטון געווארן. עס ליגט 
אויף אונז דער חיוב על פי תורה צו מגביר זיין 
דעם  זיין  צו  מקדש  ולתעודה,  לאמונה  פעלים 

שם שמים און מציל זיין נפשות ישראל.

זיצונגען  אויף  וואך  די  געזעצן  איז  נטרונא 
פירמעס  מארקעטינג  פראפעסיאנאלע  מיט 
וויאזוי  באהאווענט  באזונדער  זענען  וועלכע 
סאציאלע  די  אויף  ארגאניזאציעס  ברענדן  צו 
אויסגעארבעט  האט  מען  נעצן.  מידיא 
געדאנקן  און  פראפאוזלס  פארשידענע 
היהדות  דבר  דעם  ברענגען  בעז"ה  קען  וואס 
החרדית אויף א ניווא פון פרסום וואס איז נאך 

קיינמאל נישט געווען ביז היינט.

געלטער  ריכטיגע  די  פאר  קען  מען 
זאל  וועלכע  טיעם  פולזייטיגע  א  אויפשטעלן 
מיליאנען  פאר  פארשפרייטן  צו  באפאסן  זיך 
די  אז  לענדער  וועלט'ס  אלע  אין  מענטשן 

כלל  פון  פארטרעטער  די  נישט  זענען  ציונים 

אויף  ענטפערן  אריין  רעכנט  דאס  ישראל. 

מעסעזשעס  די  אז  מאניפילירן  אנפראגעס, 

מענטשן,  אומצאליגע  דורך  ווערן  געזען  זאלן 

הפרק,  על  העומדים  ענינים  אויף  רעאגירן 

לייט,  מידיא  מיט  פארבינדונג  אין  שטיין 

און  ארטיקלן  זייערע  אויף  קאמענטירן  און 

אז  והי'  יתן  מי  ובדעת.  בהשכל  מעסעזשעס 

מען זאל דאס קענען צושטאנד ברענגען מכח 

אל הפועל, אויב עס וועט זיין די נויטיגע פאנדן 

כבוד  דעם  פאר  הארץ  ווארים  א  מיט  אידן  פון 

שמים המחולל.

אינוועסטירן  נטרונא   וויל  גלייכצייטיג 

פראפעסיאנאלע  אין  געלטער  גרויסע 

אז  ערמעגליכן  זאל  וואס  טעכנעלאגיע, 

און  פילמירן  רעגלסמעסיג  קענען  זאל  מען 

מיט  מעסעזשעס  רעקארדירטע  אפשיקן 

אקטועלע  די  איבער  רעאקציעס  פאסיגע 

געשעענישן. אט די גרויסע פעולה האלט זיך 

מאנגל  א  צוליב  בלויז  אויף  דערווייל  ליידער 

כאפט  לבב,  וברי  דעת  בעלי  אידן  געלט.  אין 

העלפט  און  זכי'  אומגעהויערע  די  אריין 

קענען  זאל  מען  הקודש  עבודת  די  ארויס 

לעומת  זה  עוז  ויתר  שאת  ביתר  פארזעצען 

כלל  פון  רע  שם  דעם  אפשלאגן  און  זה, 

ישראל בעז"ה.
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שכת"ה יאסוף הרבנים ותעשו פראטעסטען כנ"ל, מדוע נגרע אנחנו 
תגורו  לא  וקיימו  בפרץ,  תמיד  שעמדו  נפש,  נוחי  הגאונים  מאבותינו 
במסי"נ בכל המדינות, אנחנו צריכים לילך בעקבותיהם, כי קרוב הדבר 
יפעל  מדינות  בכמה  שהמחאות  מאוד  וקרוב  לעשותו,  ובלבבך  בפיך 
עליהם הרבה, כי הם אינם רוצים בשונאים מישראל בחו"ל, די להם 

השונאים מאוה"ע והשכינים.

ענליכע ווערטער שרייבט ער אין מכתב קפ"ח:

העולם  להרעיש  צריך  שותקים..  אתם  מה  אתכם,  מבין  איני 
ומלואו ולמלא קלון פני הממשלה... מה תשתקו, אם תשתקו יאמרו 
הייתי  באה"ק  עתה  אני  הייתי  אם  לי'..  ניחא  ש"מ  רבנן  מדשתקו 
התאספו  מעט,  חמימות  עכ"פ  מכם  נראה  אדרבה  א"י..  כל  מרעיש 
וזה  גדולות..  בצעקות  "דעמניסטראציעס"  גדולות  מחאות  ועשו 
לגביית  יזיק  מעשיהם  בעולם  יוודע  אם  הם  יראים  כי  עליהם  יפעול 
ר"ל...  וגליד  כפור  לא  חמה  פעולה  איזה  מכם  נראה  וגניבה,  ממון 
למעה"ש ולמעה"ש לא תשתקו רק להרעיש עליהם ויפחידו כמובן.

בנות  גיוס  פון  גזירה  די  איבער  געהאנדלט  זיך  האט  עס  ווען 
צו  צייט  די  געקומען  ס'איז  אז  ק"כ)  (מכתב  רבי  שאצער  דער  שרייבט 
פארבלייבן  זאל  ירושלים  אז  רעגירונגען  וועלט  די  פון  פארלאנגען 
אונטער  געפינען  נישט  זיך  זאל  וואס  שטאט  אונטערנאציאנאלע  אן 

זייער הערשאפט!

הרבנים,  בקול  לשמוע  מבלי  ערפה  מקשה  הממשלה  כאשר 
מכאן,  להממשלה  כאן  אנחנו  שנלך  וכו',  יעבור  ואל  יהרג  שפסקו 
ונבקש אותם לחדש הענין אשר ירושלים ת"ו אינה שייכת להם רק 

היא "פריישטאט"...

אין מכתב קכ"ג איז דער שאצער רבי זצ"ל מאריך מיט א לענגערע 
אנדערע:  צווישן  שרייבט  און  הציונות  טומאת  עומק  דעם  אין  ביאור 
שלפנינו  בדור  הצדיקים  והאדמורי"ם  האמתיים  הכשרים  הה"ג  אבל 
פרץ  לרשע  בהתחברך  כי  ציון,  המין  כלל  על  שצעקו  לראות,  הטיבו 
רשות  בלי  א"י  בחזקה  ליקח  הענין  ושורש  עיקר  כי  מעשיך,  את  ה' 
שלש  קיא.  בכתובות  ז"ל  כדאמרו  התורה,  עפ"י  הי'  לא  שמים 

ושלא  בחומה,  לא"י  יעלו  שלא  בניו,  את  הקב"ה  השביע  שבועות 
וכמה  כמה  והרגו  בענגלענדער  מרדו  והם  העולם,  באומות  ימרדו 
'אפעסירען' על לא חמס בכפם, רק פשוט מרידה, ולקחו א"י בחימה 
שפוכה, ונבנה ממסד עד הטפחות שלא ברצון חכמים חז"ל הק' בעלי 

רוה"ק, ואיך יפול טוב ? 

ציונים: כן אלו,  די רעליגיעזע  זיך צו  אין מכתב רנ"ט באציעט ער 
התורה והמצות הכל טפל להם רק ציוני ציוני זה תכליתו ר"ל, וארצו 
אצלם  היום  שלהם,  בהימנון  כהפלנים  השיבתו,  שארצו  הגוים  ככל 

איזרעלי...

דער שאצער רבי האט געזען די מדינה ווי א שרעקליכע אומגליק 
אויף כלל ישראל ווי ער שרייבט אין מכתב רכד: צריך ישועה גדולה 
בארץ ישראל כיציאת מצרים ממש, ממשלת זדון ר"ל הצליח משעה 
על  ירחם  ה'  שיצא,  עד  הזה  העגל  על  היצה"ר  עבד  שנה  נ"ו  שטן, 

אחינו שבגולה בארץ ישראל. 

ענליך דריקט ער זיך אויס אין מכתב קכ"ג: לו ח"ו ח"ו היו משפופים 
במעות ממש ממש, היו הורגים בחוצות כל יהודי דתי שמניח תפילין 

ושומר שבת ואוכל כשר, כי המה ר"ל שונאי הדת ממש כסטאלין.

זו  מה  ישראל:  ארץ  אין  רבנים  די  צו  זיך  ער  בעט  ל"ח  מכתב  אין 
שתיקה, תמיד בכל עתים לא טובים עמדו גדולי ישראל בפרץ וצעקו 
והרעישו העולם ומלואו במס"נ, וקיימו לא תגורו, מה זה האסון הנורא 
שהגדולים שותקים, והחסידים היראים דוברים סרה עליהם והבע"ב 
הגדולי  יתאחדו  לא  מדוע  טוב...  כן  ש"מ  רבנן  מדשתקו  אומרים 
ישראל... יתנו קולם עליהם בפרהסיא, וישמע מערי יהודה ומחוצות 

ירושלים קול גדול ולא יסף לאנגליא ואמעריקא.

דיבורים  די  זאלן  זכרונם,  הם  הם  דבריהם  שוין  אונז  זאגן  חז"ל 
צייגן  און  אידן,  פון  אויגן  די  באלייכטן  וצדיק  גאון  דעם  פון  קדושים 
וואס איז געווען דער בליק אויף די מלכות המינות פון די פריערדיגע 
אמת  צדיקי  פון  וועלט  א  געדענקט  נאך  האבן  וועלכע  ישראל,  גדולי 
הקודמים, און וויפיל זיי האבן געפאדערט אז ערליכע אידן זאלן לאזן 

הערן דעם געוואלדיגן מחאה קבל תבל ומלואה לקדש שמו יתברך.

 קול נטרונא

וועכענטליכע רייכע 
אפדעיטס, וועלטליכע 

נייעס בהשקפת 
ברורה, באריכטן פון די 

אנגייענדיגע נטרונא 
פעולות

718.873.0055

 ספעציעלער
קאמפיין נומער

וואו אונזערע עסקנים 
שטייען גרייט 

אפצונעמען אייער 
ברייטהארציגע נדבה 
צו יעדע געלעגנהייט

718.873.0756

צו באקומען קול נטרונא
דורך בליץ פאוסט

שיקט אייער
אנפראגע צו:

info@truetorahjews.org

אקטועלע נומבערס
פון נטרונא

צענטראלע נומער:

718.841.7053

פאקס נומבער:

718.504.4513

 בריווען און נדבות:

True Torah Jews
183 Wilson St.

PMB 162
Brooklyn NY 11211

www.truetorahjews.com
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