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

פרייטאג תזריע מצורע תשע"ה

קול
נטרונא
ּפהאנדלונגען
באריכטן • ָא ַ
ַ
נאליזן • שיעורים • דרשות
ַא ַ

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

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.

"נמנו" קאמפיין שליסט אָן אידן
צו נעמען א גלייכער טייל אין
די פעולות נשגבות פון קידוש
שם שמים און פירסום האמונה

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)

יום המר ה' אייר :על בית ישראל שנפלו לנסיון הכפירה  -ועל עם ד' הנתון בשבי למשיסה
אין די איצטיגע טעג פייערט
מען אין די מדינה הטמאה די אכט
און זעכציגסטע חגא פון דעם יום
המר והנמהר ה' אייר ,דער טאג ווען
עס איז אויפגעשטעלט געווארן דער
צלם בהיכל און געבוירן געווארן די
ציוני'סטישע עבודה זרה .דער יום המר
והנמהר ווען עס איז אראפגעקומען
אויף דער וועלט די קליפה הטמאה
שעִים
פון די מדינה הציוניתּ ,ב ִפ ְרחַֹ רְׁ ָ
שׂב ו ַּי ָצ ִיצ ּו ּכ ָל ּפ ֲעֹל ֵי אָוֶן.
ּכ ְמו עֵ ֶ
קשה יום זה לישראל .אין דעם
ביטערען טאג פון ה' אייר זענען
ערליכע אידן ווידעראמאל מקונן
דעם שרעקליכן חורבן און טראגישער
אומגליק וואס האט באטראפען דעם
כנסת ישראל דעם טאג ,עלי רגשת
מחרפי' בתוך משכן חצרי' .שוין
אזויפיל יאר וואס די מלכות המינות
האט ליידער א קיום וועלכע רופט
אויס אן הכחשה אין די גזירת הגלות
והנהגת הקב"ה און איז מסכן אידיש
בלוט איבער די גאנצע וועלט.
ובכל שנה ושנה אקונן מספד
חדש ,אין דעם טאג זענען ערליכע
אידן איבער דער גארער וועלט מקונן

און באוויינען עד היום הזה דער
ביטערן אומגליק ,און קוקן שוין ארויס
אויף די מינוט וואס דער מלך המשיח
וועט גענצליך אונטערברענגען די
דאזיגע מדינה ,האפנטליך אן קיין
שאדן פאר קיין שום אידיש נפש.
יעדעס
מיט
גלייכצייטיג
פאַרבייגייענדן יאָר ווען מען דערזעט
זיך ווידער ארום די צייט פון דעם
ביטערן ה' אייר טאָג ,קומט מער און
שטערקער צום אויבערפלאַך די
קריטיש-וויכטיגע נחיצות פון דעם
הייליגן מפעל נטרונא ,וועלכע ערפילט
דעם רצון צדיק מרן רבינו הקדוש
מסאַטמאַר זיע"א מיט פאַרשפרייטן
אומעטום און אויפקלערן די וועלט-
מאַסן פון אומות העולם ,איבער די
קלאָרע תורה-שטעלונג פון ערליכע
אידן ,און אַז ציונות האָט קיין שייכות
נישט מיט דעם אמת'דיגן דבר ה'.
אכט און זעכציג יאר שטייט שוין
טאקע די גרעסטע מרידה במלכות
שמים וואס איז ליידער מסכן דם
ישראל און מחלל דעם שם שמים.
אבער ב"ה אז די הייליגע פעולות
הפרסום וואס ווערט געטון אגאנץ

יאר נעמען כאטש אביסל אראפ דעם
גרויסן חרון אף מישראל.
שטייענדיג ארום די טעג פון ה'
אייר ווען די קליפה פייערט זייער
טונקעלער קאמף על ה' ועל משיחו,
טוט מוסד הק' "נטרונא" – דער
אפאראט קעגן ציונות  -גיבן די
געלעגנהייט פאר די ברכיים שלא
כרעו לבעל ארויסווייזען אונזער
געטריישאפט צום רבוש"ע .אין נעמען
א גלייכער טייל אין די קאסטבארע
פעולות פון קידוש שם שמים און
הצלת ישראל וואס ווערט געטון
דורכאויס דעם גאנצן יאר להסיר חרון
אף ה' מישראל.
זכאין כד תהוין בהני חבורתא :דער
פארצווייגטער "נמנו קאמפיין איז
געלאזט געווארן אין גאנג און אצינד,
ווארט דעם רבי'נס ארגאניזאציע
אויף אייער הילף ,אצינד איז אונזער
געלעגנהייט צו נעמען א חלק כחלק
אין די הייליגע פעולות דורך זיך
אויפסיינען אלס יערליכער מעמבער
אין די הייליגע חבורה כרצון קדשו.
נמנו וגמרו :זייט מקדש דעם שם
שמים און ווערט א נמנה על חבורה,
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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

ביטע
רופט אריין היינט
צו ווערן א מעמבער אין דעם רבי'נס

ארגאניזאציע ,און די גרויסע זכותים וועלן
אייך שטענדיג באגלייטן .שליסט אייך אן מיט
מעמבערשיפ לשנה פאר די סומע פון  $ 240אדער

קויפט אפ א וואך פון אלע פעולות קידוש ש"ש
לזכות ,לע"נ ,ולישועה פאר די סומע פון .360$
ושכרכם כפול משמים.

געריכט ערלויבט ציוני'סטישע אקטעוויסטן צו
פארשפרייטן העסליכע רעקלאמעס:
עס הערט זיך מעגליך ווי א בייזער חלום,
אבער צום באדויערן איז עס גארנישט קיין
דמיון .גאנץ בקרוב וועלן מיר זען אויף אלע
סאבוועי ווענט אין ניו יארק סיטי גרויסע טאוולן
מיט אויפשריפטן "הרג'נען אידן איז אונזער
גלויבן" .די שילדן ווערן באצאלט און אנאנסירט,
נישט דורך היטלעריסטישע יוגנטליכע אדער
אראבישע גרופעס ,נאר דייקא דורך אמעריקאנער
ציוני'סטישע אקטעוויסטן ,וואס האבן דערפאר
געקעמפט אין געריכט און צאלן דערפאר גרויסע
געלטער.
די גרופע ,וואס רופט זיך אינטער דעם
'אריסטאקראטישן' נאמען“ :אמעריקען פרידאם
דעפענס איניציאטיוו” ,איז א ציוניסטישע
באוועגונג אין אמעריקע וואס וויל פאר יעדן פרייז
אנצינדן דא אין אמעריקע א זינלאזע קאמף מיט
די מוסלעמענער און זייער רעליגיע .זיי האבן שוין
געלאזט לויפן אין די פארגאנגענהייט פארשידענע
רייצערישע רעקלאמעס אין שיקאגא און סאן
פראנציסקא ,יעצט איז די רייע געקומען אויף ניו
יארק וואו זיי קלעבן ארויס העסליכע פלאקאטן
אויף פובליק ערטער קעגן די מוסלעמענער.
איינע פון רעקלאמעס וועלכע זענען
באשטעלט געווארן דורך זיי האט אבער
ארויסגערופן גרויס קאנטערווערסיע ,וויבאלד
עס ווערט געזען דערויף א שווארץ-געקליידעטן
טעראריסט און נעבן אים די אויפשריפט“ :מארדן
אידן איז אונזער גלויבן וואס ברענגט אונז נאנטער
צו אללא”.
די ניו יארקער עם-טי-עי האט זיך געהאט
אנטזאגט צו ארויסלייגן די רעקלאמעס ,זאגנדיג
אז זיי זארגן זיך אויב אזעלכע העסליכע ווערטער
קעגן אידן קען ברענגען יוגענטליכע צו אייגנטליך

זיך אנשליסן אין דזשיהאד און דורכפירן אטאקעס
קעגן אידן דא אין ניו יארק ה”י .דאס האט א
שטארקע מעגליכקייט צו שיקן א שלעכטן
מעסעדזש און ברענגען טעראר אטאקעס.
אבער די ציוני'סטישע אקטיוויסטן האבן דאס
נישט פארשוויגן ,דער קעיס איז אריינגעטראגן
געווארן אין געריכט און נעכטן מיטוואך האט
א פעדעראלער ריכטער פארארדענט אז די
ניו יארקער "עם-טי-עי" מוז ארויסשטעלן די
קאנטראווערסיאלע רעקלאמע ,ריכטער דזשאן
קאולטיל האט געזאגט אז די רעקלאמעס גייען
אריין אונטער פרייהייט פון אויסדרוק און אז די
עם-טי-עי פירערשאפט איז פארפליכטעט עס
ארויסצולייגן.
אין די פרעסע איז געוויזן געווארן בילדער ווי
דער לויער פון די גרופע ,א פארשוין דוד ירושלמי,
וואס איז ליידער א איד מיט די פולע חסידישע
טראגע ,בארד און פיאות און גרויסן קאפל ,לאזט
זיך פאטאגראפירן מיט דעם זינלאזן טאוול .און
גלייכצייטיג איז ציטירט געווארן די עם -טי-
עי אוטורוטי וואס האט אויסגעדריקט זייער
אומצופרידנהייט פון דעם פסק וויבאלד אז די
רעקלאמעס קענען געזען ווערן ווי א רוף צו רציחה
ל"ע.

ניו יארק'ער מעיאר
ברויזט אויף שעדליכע
עדס:
מאניקע קליין ,א ווארטזאגערין פארן ניו
יארקער מעיאר ביל דע – בלאזיע ,וואס איז אגב אן
אויסגערופענער אוהב ישראל וועלכער איז בלויז
לעצטנס אויסגעשטאנען אסאך היץ פאר'ן העלפן

פרומע אידן ,האט זיך זייער שארף ארויסגעזאגט
אקעגן די וואנזיניגע רעקלאמעס וועלכע צילן
אנצוצונדן א פייער אין די שטאט ניו יארק סיטי.
דע –בלאזיא באאמטע האבן געזאגט" :די אנטי
– איסלאמישע עדס זענען אומבארעכטיגט ,און
טוט אנצינדן פלאמען .עס האט נישט קיין פלאץ
נישט אין ניו יארק סיטי און נישט אין ערגעץ.
"די דאזיגע האַסן -פולע מעסעזשעס טוען
בלויז צעטיילן און לייגן סטיגמעס בעת וואס מיר
דארפן זיין פאראייניגט ווי איין סיטי .אין צייט וואס
די וועלכע שטייען אונטער די עדס צייגן ארויס
זייער אומ'אחריות'דיגע אומטאלאראנץ .וועלן די
איבריגע פון אונז ,וועלכע וועלן זיין געצווינגען צו
קוקן דערויף ,זיך קענען טרייסטן מיט די וויסן אז
מיר טיילן א בעסערע ,העכערע און דערהויבענע
בליק אויף די מענטשהייט".
עס לאזט זיך באמת נישט גלייבן אז דא אין
ניו יארק אין יאר תשע"ה ,וועט פראמינענט
ארויסגעהאנגען ווערן שילדן מיט די גרויסע
אויפשריפטן "קיל דע זשוס" רח"ל אויף אלע
פובליק פלעצער און טאקע דורך "אידישע"
גרופעס.
די ניו יארקער עם – טי – עי בעט זיך אז מען זאל
נישט לייגן טאוולען אלס חשש אז דאס קען חלילה
שעדיגן אידן ,דער מעיאר איז אויפגעברויזט אויף
דעם וואס מען פרובירט צו אויפהעצן א פייער
אין שטאט צווישן אידן און מוסלעמענער ,אבער
די ציונים קימערן זיך נישט מיט דעם אלעם ,עס
חזר'ט זיך איבער די גענוי זעלבע רשעות און
הפקרת דם ישראל מיט וואס די ציונים האבן זיך
טרויעריג בארימט געמאכט אין זייערע ערשטע
יארן .ליידער איז עס יעצט נישט קיין מעשה שהי'
נאר א מעשה וואס האלט אינדערמיט פון איר
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אנטוויקלונג ,זאל השי"ת האלטן די רעכטע האנט
אויף אונז.

רייצערישע "קארטונען"
פארמעסט צו אנזייען
שנאה:
די זעלבע גרופע האט לעצטנס ערהאלטן
ערלויבעניש פון א געריכט אין פילעדאלפיע
צו אנפירן מיט א גרויסע פארמעסט אויף די
אינטערנעט וואס נעמט צוזאם פילצאליגע
קארטונס פון דעם אראבישן מוכאמאד ,כדי
דערמיט ארויסצונעמען די אמעריקאנער
מוסלעמענער פון די כלים.
ווי באקאנט ,האט די וועלט זיך שוין שווער
אפגעבריעט ווען אזעלכע סארט קארטונס זענען
פארעפענטליכט געווארן אין די פארגאנגענהייט .די
אראבער זענען געפערליך סענסעטיוו דערצו ,און
בלויז דעם לעצטן ווינטער האט מען מיטגעהאלטן
ווי אין פראנקרייך איז פארגעקומען א בלוט – באד

אין די 'שארלי' מאגאזין הויפטקווארטירן מיט
מערערע אומגעברענגטע ל"ע נאך א קארטון וואס
האט ארויסגערופן בייז – בלוט ביי די אראבער.
ווייזט אויס אז די היזיגע מופקרים האט זיך
פארגליסט איבערצושפילן דעם געפארפולן שפיל
אין אמעריקע ,מיט די האפענונג אז דאס זאל
ברענגען די אומגעוואונטשענע רעזולטאטען פאר
אמעריקאנער אידן ח"ו ,האבן זיי אגאזשירט א
גרויסע קאמפיין וואס רופט מענטשן פון אומעטום
צו אריינשיקן זייער קארטונען און עס וועט
אויסגעקליבן ווערן א געווינער וועלכער וועט
באקומען א פרייז פון צען טויזנט דאלער.
דער קאמפיין איז אנגעקומען אין געריכט וואו
די ציונים האבן למעשה באקומען ערלויבעניש
אנצוגיין מיט זייער הסתה ,וויבאלד אין אמעריקע
איז גילטיג דער "פרידאם אוו ספיטש" .די ציונים
יובל'ן טאקע און לאזן זיך הערן אויף אלע מידיא
קוואלן אז וועלן ממשיך זיין מיט דעם פראיעקט
על אפם וחמתם פון די אראבער .די אנפירערן פון
די גרופע "פאֶמעלע געללער" האט זיך געלאזט

אינטערוויאען
באקאנטן
דעם
ביי
קאסערוואטיווע ווארטזאגער "דשאן
הענעטי" ,און טרואמפירט מיט דעם נצחון פון
"פרידאם אוו ספיטש" אז מען קען ווייטער העצן
און צעטיילן אמעריקע.
ס'איז לא יאומן כי יסופר וויאזוי די רשעים
זענען גרייט צו פארשווענדן מיליאנען דאלערן
און פארנוצן אלע קרעפטן ,אלעס צו אנזייען א
שנאה און רציחה חלילה קעגן אמעריקאנער אידן.
דאס די זעלבע שיטה וואס איז גענוצט געווארן
אין אייראפע איידער דעם חורבן ווי שוין ערווענט
באריכות דא אויף קול נטרונא אינעם עבר ,און דאס
איז די זעלבע שיטה וואס איז גענוצט געווארן נאך
די הקמת המדינה אין כמעט יעדע אראביש לאנד
וואו עס איז געווען א גרויסע אידישע געמיינדע.

פעולות הסתה ורציחה
קעגן אידן  -היינט פונקט
ווי אמאל:
יעצט אין די טעג ווען די קליפה פייערט דעם
יארטאג פון זייער עקזיסטענץ איז א דבר בעתו
צו דערמאנען די שענליכע פעולות פון די ציונים
בראשית ימי הקמת המדינה ,וואס האבן גענוצט
אלערליי מיטלען און זיך נישט אפגעשטעלט
פאר גארנישט ,צו פארזיכערן אז די הונדערטער
טויזנטער אידן פון די אראבישע לענדער זענען
עולה צו די נייע מדינת ישראל ,וואו זיי האבן
וויכטיג אויסגעפעלט צו קומען אנפילן די כמעט
ליידיגע מדינה ,וואס האט יענע יארן נישט געהאט
מער ווי  600,000אידישע נפשות און פיל מער
אראבער.
אויף דעם ארויף האבן זיי גענומען אנדרייען
מיט אלע כוחות אז די ספרד'ישע געמיינדעס,
וועלכע זענען געווען איינגעגלידערט אין יענע
לענדער פאר הונדערטער יארן ,זאלן זיך אויפהייבן
און אריבערציען צו די נייע מדינה .אין רוב ערטער
איז עס זיי נישט געגאנגען אזוי שווער ,סיי ווייל די
תמימות'דיגע ספרדים האבן אפגעקויפט פאר גוט
געלט די ציוני'סטישע פראפאגאנדע כאילו ס'איז
חלילה אנגעקומען די צייט פון די גאולה ,און סיי
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ווייל
אדאנק די מדינה
זענען די הונדערטער מיליאנען
אראבער געווארן גאר שארף קעגן די אידן און
ס'האט זיך אנגעהויבן רדיפות קעגן זיי ,וואס
האט געשטופט די אלע אידן ארויפצוגיין קיין
מדינת ישראל ,וואו די פאלשע שלוחים האבן זיי
פארשפראכן ממש דעם גן עדן התחתון.
ס'איז אבער געווען לענדער וואו די אידן
האבן נישט געהאלטן ביים ארויפגיין ,א שטייגער
ווי איראק און מאראקא .דארט האבן די ציונים
פארארבעט מעשים תעתועים ,צו אנהעצן די
גוי'אישע שכינים און אריינלייגן א מורך אין די
הערצער פון אידן .עס איז געגאנגען אזוי ווייט אז
זיי האבן אונטערגעשטעלט באמבעס אין אידישע
צענטערן ,כדי דער אויפרייס זאל מאכן די אידן
ציטערן כאילו די אראבער האבן עס געטון ,וואס
האט געדינט דעם ציל צו אפשרעקן אידן ,נאך די
באמבעס האבן די אידן זיך גענומען איינשרייבן אין
די מאסן ארויפצוגיין צו מדינת ישראל.
אויסער וואס די אלע אידן זענען אנגעקומען
צו די מדינה בעירום ובחוסר כל ,אינדערצייט
וואס ביי זיך אינדערהיים זענען א היפשער טייל
פון זיי געווען גרויסע עשירים ,האט אבער די
אויסוואנדערונג געפירט צו א פרישע מאסיווע

שמד כוואליע ה"י .די ספרד'ישע אידן זענען אלע
פון זיי געווען מאמינים בני מאמינים מיט אן
איינגעווארצלטע אמונה מדורי דורות ,טויזנטער
יארן אין גלות האט עס נישט באוויזן אויסצורייסן,
אבער עטליכע צענדליגער יארן אונטער די
'אידישע" מדינה האט ל"ע פארשניטן אומצאליגע
צווייגעלעך פונעם עץ החיים ,דער קוואל פון תורה.
דאס איז שוין אויסער דעם וואס טראץ די
גאלדענע גליקן וואס מ'האט זיי צוגעזאגט,זענען
זיי פאקטיש אנגעקומען צו א מדינה וואס איז
געפירט געווארן דורך די שטאלצע ציוני'סטן פון
אייראפע ,וועלכע האבן שטארק אראפגעקוקט
און דערנידערט די ספרד'ישע אידן ,אדער די
"מזרחיים" ווי זיי רופן זיי .די העכער א מיליאן
ספרד'ישע אידן זענען באטראכט געווארן אלס
צווייטע קלאס בירגער און זענען אונטערדריקט
געווארן אויף א שרעקליכן פארנעם.
אט דעם זעלבן שפיל טוען יעצט די רשעים
איבער'חזר'ן מיט אמעריקאנער גלות אידנטום ,עס
כאפט א שרעק צו באטראכטן וויאזוי מען צינדט
מיט טאוולן פון רציחה ,און מען גיסט אויל מיט
זינלאזע קארטונס ,וואס קען חלילה פאראורזאכן
א וואלד פייער אויף אידישע קינדער אשר
תוצאותיו מי ישורנה.
דאס איז אבער טאקע וואס די ציונים ווילן

עררייכן ,זיי מוזן ווייטער קענען פראקלאמירן אז
"די איינציגע לעזונג" פאר אידן אין גלות איז די
מדינה עפ"ל ,כדאי די מדינה זאל פארבלייבן די
"לעזונג" ברויך מען "פראבלעמען" פאר אידן בכל
מקומות מושבותיהם.

צענדליגער טויזנטער
אומגעברענגטע אידן און
מען רעדט פון אן עתיד...
די וואך האט מען טאקע געהאט א טרויעריגע
דערמאנונג פון די סארט רעטאריק ווען ביבי נתני'
שר"י האט ביי זיין רעדע צום "יום זכרון לחללי
מערכות מדינת ישראל" ,דער אפיציעלער אנדענק
טאג פאר די געפאלענע צה"ל זעלנער ,געזאגט
צווישן אנדערע די דברי ניאוץ אז" :אין עתיד לעם
היהודי בלי מדינת ישראל ,".נישט מער און נישט
ווייניגער .יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע.
דער כופר ופורק האט זיך געשעמט צו
אויפשטעלן און זאגן מיט א בלעכענעם פנים
אז דאס אידישע פאלק האט נישט קיין עתיד אן
מדינת ישראל ,אין די זעלבע צייט וואס עס איז
אפגעהאלטן געווארן די טרויער צערעמאניע פאר
די אומגעברענגטע אידן אין זיין מדינה.
לויט די אפיציעלע נומערן האלט דער נומער
פון די "חללי מערכות מדינת ישראל" ביי דעם
צאל פון  .23,320צו די לאנגע ליסטע איז בלויז
אין די לעצטע יאר זינט דעם פארגאנגענעם יום
העצמאות ,צוגעקומען די שרעקליכע נומער פון
 116גע'הרג'טע אידישע קינדער 67 ,דערפון ביי די
פארלאפענע "צוק איתן" מלחמה זומער תשע"ד.
נאכמער ,די נומערן רעכענען אריין בלויז צה"ל
סאלדאטן וועלכע זענען ערמארדעט געווארן און
עס אנטהאלט נישט די טויזנטער ציווילע אידישע
קינדער וועלכע זענען אומגעקומען פון טעראר
אטאקעס און ראקעטן שיסעריי במשך די יארן
פון די הקמת המדינה .א שטייגער ווי די ביטערע
הריגה דאס יאר אליין פון הקדוש וואלעס הי"ד,
הקדוש בעדני און די נרצחים אין דעם הר נוף בית
המדרש.
מען דארף זיין בלינד ,שטים און טויב נישט
צו זען דעם ביטערן פרעניות וואס האט זיך
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איבערגעגאסן אויף דעם ישוב אין ארה"ק אדאנק
די מדינה הטמאה .אין די גאנצע וועלט איז נישט
פארהאן אזא מקום סכנה פאר אידישע קינדער,
אין ערגעץ הערט מען נישט אזעלכע שרעקליכע
ציפערן פון אריבער הונדערט אומגעברענגטע
אידן יאר יערליך .אויסער אין די "קישעלע" ,די
מקום הבטוח ביותר.
ווען פיר אידן זענען ליידער אומגעברענגט
געווארן אין פראנקרייך הי"ד האט ביבי געטומלט
אז אידן דארפן איבערלאזן דאס לאנד ,אבער ווען
דאס לעבן פון אריבער  116אידן איז טראגיש
פארשניטן געווארן אין איין יאר אויף די דירעקטע
פאראנטווארטליכקייט פון די מדינה הטמאה ,האט
ער די קאלטבלוטיגקייט און אומפארשעמטע
עזות צו זאגן אז "דער עתיד פון דאס אידישע
פאלק איז די מדינה" .הפנים אז דער עתיד פון
כלל ישראל איז גע'הרג'ט צו ווערן אויפ'ן מזבח
ה"מולדת" חלילה.

זה לקבל זה בעתו ובזמנו:
און אט דעם גרויסן בלבול און ערבובי' פעלט
זיך אזוי וויכטיג אויס די הייליגע ארבעט פון
נטרונא ,ווי עס שרייבט רביה"ק מסאטמאר זי"ע
אין דעם מכתב השנה לשנת תשי"ט איבער דעם
ענין פון פרסום האמונה קבל תבל ומלואה בלש"ק:
אין ספק כי המחאה העולמית קידשה ברבים
את שם ה' הגדול והנורא ,וראו כל עמי הארץ כי שם
ה' נקרא עלינו .קידוש ש"ש זה המתיק את הדינין
והסירה חרון האף במדה גדולה ,ובזה סר מר הקטרוג
הנורא שלא יאמר הותרה הרצועה ומדשתקי רבנן
וכו' ,ועל זרע ברך אלה אשר קידשו שם ה' תפארתינו
ונחמתינו ,ועל כגון דנא נאמר "השיב את חמתי מעל
בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את
בני ישראל בקנאתי ,זכיתם אתם לקדש את השם
ית"ש יש שכר לפעולתכם בזה ובבא".
הנה זה עומד אחר כתלינו .אָט האַלטן מיר שוין
אין די לעצטע מינוטן פאַר די גאולה שלימה ,און מיר

אַ ל ע
ווייסן ווער עס איז דער
גרעסטער מעכב דערצו ,דאָס איז דער
מלכות המינות אין פלטרין שלך מלך וואס פייערט
אין די טעג זייער נצחון.
חז"ל זאָגן דאָך אַז 'כל מי שאינו מוחה ביד
עוברי עבירה נתפס באותו עון' ,מיר זענען אָבער
זייער שוואַך און אָרים אין דעם פינסטערן דור,
מיר קענען כמעט גאָרנישט טוהן .איין קליינער
פונק איז געבליבן ,מעט מן האור הדוחה הרבה
מן החושך ,לאָמיר פונדאָסניי אויפפלאַקערן
דעם לעצט פאַרבליבענעם פונק וואָס טליעט
נאָך אין אונזערע הערצער ,דער אש קודש וואס
מרן רביה"ק זי"ע האָט אָנגעצינדן אין אונז ,עס
איז קיימא וקאי' .טוט דעם ריכטיגן שריט לקיים
אחזתיו ולא ארפנו ,און שליסט אייך אָן אין דעם
"נמנו" קאמפיין אַלס מעמבער אין "נטרונא" ,און
האט א חלק אין די געוואלדיגע פעולות פון קידוש
שם שמים.
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