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

פרייטאג פ' תצוה  -שבת זכור תשע"ה
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718.873.0055

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.

פארצווייגטע נטרונא אקטיוועטעטן
פארשטארקערט אין פארבליבענע
וואָך צו נתני'ס רעדע אין וואשינגטאן

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

718.841.7053
Fa x :

718.504.4513
Email:

info@truetorahjews.org

מעמבערשיּפ
מיט נטרונא

$360
לשנה

רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט
זצוקללה"ה
 ...לדעתי אפשר לקבץ אפילו אלף
אנשים מבני ישראל הכשרים שירצו
להשתייך למסגרת זו ...וזה יהיה כח
גדול בע"ה....
אם אין לנו קיבוץ מאוחד של אנשים
הרשומים בחבורתינו ,אז מבטלים
אותנו ואת כל פעולותינו ,ואומרים,
מי הם ? וגם באמעריקא אף שמדינה
זו מרובה היא באוכלוסין ,מכל מקום
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה
חשובה ,ואפשר לקבץ אנשים גם משאר
מדינות ,מחוץ לגבולות ארצה"ב.

לכל פעולה שרוצים לעשות נחוץ כסף
לדבר ,ובלעדי מעות אינו אפשר לעשות
כלום ,ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה ...ואין
בדעתי ח"ו להטיל עול של סכום גדול על
יחידים ,אלא חושב אני שכל יחיד יתן בסך
הכל רק 10דולר לשנה ,בתור דמי חבר ,ומזה
יתקבץ לערך סכום של  10,000דולר לשנה,
ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
(מספר בוצינא קדישא)

שטייענדיג בלויז געציילטע טעג איידער דעם חוצפה’דיגן
אויפטריט פונעם איזראעלישן פרעמיער מיניסטאר אין
וואשינגטאן צו קאנפראטירן דעם פרעזידענט איבער די
איראן אישו ,הערט מען ווייטער אויסדריקן פון הויכראנגיגע
אמעריקאנער ווארטזאגער וואס דריקן אויס אויפברויז און
שאק פון דעם אנגייענדן התגרות באומות.
מיטוואך אווענט האט סוזן רייז די נאציאנעלע סעקיורעטי
עדווייזער פון די פאראייניגטע שטאטן געזאגט אז די צוגאנג
פון נתני’ קען רואינירן די באציאונגען צווישן איזראעל
און אמעריקע .רייס זאגט אז די באציאונגען פון איזראעל
מיט אמעריקע איז אלץ געווען מיט ביידע פארטייען,
פאליטיק האט זיך נישט אריינגעמישט אין די קשרים .וואס
עס איז געשען אין די לעצטע וואכן ,נאך די איינלאדענונג
אין קאנגרעס און נתני’ אהערקומען צוויי וואכן פאר זיינע
בחירות ,באדייט אז ער האט אנגעהויבן מישן פאליטיק אין די
טעמע .דאס איז א פראבלעם און דאס קען זיין זייער שעדליך.
נתני’ קאלעגע מירי רגב פון די ליכוד פארטיי האט שוין
צוריקגעשאסן מיט פרעכע ווערטער קעגן די אמעריקאנער
שטעלונג זאגנדיג אז וואשינגטאן איז אין פאניק.
צו דער זעלבער צייט באריכטעט דער רויטערס נייעס
אגענטור אז ביבי האט אפגעזאגט א פארלאנג פון א צאל
דעמאקראטישע סענעטארן וואס האבן זיך געמאלדן אז
זיי ווילן מיט אים אפהאלטן א זיצונג ווען ער וועט זיין
אין וואשינגטאן קומענדיגע וואך ,אין א ענטפער צו די
דעמאקראטן ריטשארד דארבין און דיענע ריינשטיין ,האט ער
איינפאך פרעכערהייט רעאגירט אז ער וויל זיך מיט זיי נישט
טרעפן .און דערמיט נאכמער פארשפארפט דער ריס מיט די
דעמאקראטישע פארטיי.

דער גלות צוגאנג פון דעם עם חכם ונבון:
ס’איז א דבר בעתו צו דערמאנען וואס מיר געפינען אין די

גמרא אין מסכת מגילה דף יב ע”ב ,אויפן פסוק ויאמר המלך
לחכמים .מאן חכמים רבנן ,יודעי העתים שיודעין לעבר שנים
ולקבוע חדשים .די גמרא פארציילט אז אחשורוש האט
באפוילן פאר די חכמים דיינוה לי ,מען זאל אים פסק’ן וואס צו
טון מיט ושתי המלכה נאכדעם וואס זי האט נישט געוואלט
אריינקומען צו די סעודה ווי זיין פארלאנג איז געווען .זאגט
די גמרא אמרו ,היכי נעביד ? נימא לי’ קטלה ,למחר פסיק
לי’ חמרי’ ובעי לה מינן ,אויב וועלן מיר אים זאגן ער זאל
איר הרג’ן ,צומארגנס וועט זיין וויין אויסוועפן און ער וועט
עס מאנען פון אונז נימא לי’ שבקה קא מזלזלה במלכותא,
ווידעראום אויב מיר וועלן אים זאגן ער זאל איר אפלאזן ,וועט
ער אונז באטראכטן ווי מורדים במלכות.
אמרו לו מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצינו ניטלה עצה
ממנו ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות זיל לגבי עמון ומואב
דיתבי בדוכתייהו כחמרא דיתיב על דורדייה .די הייליגע
חכמים האבן זיך אן עצה געגעבן און זיך ארויסגעדרייט פון
אחשורוש מיט די טענה אז זיי זענען אין גלות און זענען נישט
ביכולת צו ענטפערן מיט א קלארקייט ,זיי האבן געברענגט א
ראי’ פון א פסוק ,וטעמא אמרו לי’ דכתיב שאנן מואב מנעוריו
ושוקט הוא אל שמריו ולא הורק מכלי אל כלי ובגולה לא הלך
על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר.
מיט א טיפערן בליק אין די גמרא זעט מען די גרויסע חכמה
אלקית פון די חכמי ישראל וועלכע האבן שוקל געווען
ביידע צדדים ,און האבן זיך בארעכנט אז וויאזוי זיי וועלן
נאר ענטפערן קען עס שטעלן אין סכנה אידישע קינדער,
אויב וועלן זיי זאגן יא הרג’נען דאן למחר פסיק ליה חמריה,
און אויב נישט קא מזלזלא במלכה ,האבן זיי בחכמתם זיך
ארויסגעדרייט פון נעמען א שטעלונג אין דעם האקעלן ענין
און אזוי ארום פארמיטן עגמת נפש פון אידן.
דאס איז אייביג געווען דער מהלך פון די רועי ישראל
הנאמנים ,ווען ס’איז געווען מיינונג פארשידענהייטן אין די
רעגירונגען אדער חילוקי דעות אין נאציאנאלע אישוס האבן
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אידן
קיינמאל זיך נישט
ארויסגעשטעלט צו פאראויס שטופן
באשטימטע איינזייטיגע אגענדעס וועלכע קענען
ברענגען אויפברויז אויף אידן בהוה אדער בעתיד ,מען
האט חייש געווען אויף דאס מינדסטע פגיעה אין דעם
כבוד המלכות און מען האט נישט געזוכט צו נעמען
צדדים און זיך לאזן הערן אין אזעלכע פעלער ,והיינו
דאהני’ לי’ אז אידישע אינטערעסן זענען נישט געשעדיגט
געווארן און דער כרם ישראל איז נישט באדראעט געווארן
פון אינערליכע גוי’אישע פאליטישע קריגערייען.
ענליך צו די ווערטער פון די חכמים בזמן אחשורוש
געפינען מיר ביי די באקאנטע מעשה וואס שטייט
אין מדרש רבה בראשית ווען דער רוימישער קייזער
האט צוערשט געגעבן רשות צו בויען נאכאמאל א בית
המקדש און נאכדעם האט ער עס מבטל געווען אדאנק די
רשעות’דיגע כותים ,וואס האט געברענגט א געוואלדיגע
אויפברויז ביי אידן.
די חכמים האבן דעמאלט געבעטן פון דעם תנא רבי יהושע
בן חנני’ על זאל בארואיגן אידן ,האט ער געזאגט א משל
פון א מעכטיגער לייב וואס האט פארציקט זיין שפייז און
א ביינדל איז אים געבליבן אין האלז ,אין זיין ענגשאפט
האט ער פארשפראכן אז ווער עס וועט
ארויסנעמען דעם ביין וועט באקומען א

צום גרויסן
ווייטאג האט
זיך אבער
דאסמאל
ארויסגעשטעלט
דער ראש
הכופרים אויף
אן איינזייטיגע
פלאטפארמע
קעגן דעם
פרעזידענט און
זיין פארטיי.

באלוינונג .איז געקומען א פייגל מיטן
נאמען “קורא מיצראה” און אריינגעשטעקט איר לאנגן
האלז אינעם פיסק פונעם לייב און ארויסגענומען דאס
ביין .ווען זי האט געבעטן איר פארשפראכענע באלוינונג
פונעם לייב האט ער איר געזאגט “גיי ארום פארציילן אז
דו ביסט אריין אין פיסק פונעם לייב און ארויסגעגאנגען
פון דארט ,אָן קיין שאדן ,דאס אליין איז גענוג א גרויסער
שכר”.
דערמיט האט רבי יהושע בן חנני’ געטרייסט די אידן,
“דיינו שנכנסנו לאומה זו בשלום ויצאנו בשלום” ,מיר
דארפן זיך פרייען אז מיר זענען דא צווישן די ציינער פון
די חיות אבער מיר קענען ארויסגיין בשלום .מיר קענען
זיך נישט ערלויבן צו פארלאנגען מער ,נאר זיין צופרידן
אין גלות .ער האט בארואיגט אידן נישט חלילה צו נעמען
שריט מיט די אייגענע הענט ,און דורכגיין די ביטערע
צייטן פרידליך .אזוי האבן אידן זיך דערהאלטן אין גלות
און אזוי איז מען דורכגעשווימען די מים הזידונים פון די
שנות ראינו רעה.
ליידער זענען מיר אבער אצינד עדות צו א שרעקליכע
און דראסטישע טויש לגבי דעם צוגאנג אדאנק די
ציוניסטישע זעלבסט געקרוינטע מנהיגי ישראל וועלכע
האבן בועט געווען אין דעם דרך הגלות און שטעלן זיך
דירעקט ארויס מיט אן עזות און חוצפה זיך אריינצומישן
אין אינערליכע געפעכטן וואס שפילן זיך אצינד
אפ אין די פאראייניגטע שטאטן.

די ציוניסטישער חוצפה
אויפ’ן חשבון פון כנסת
ישראל:
עס שפילט זיך אצינד אפ א
פאליטישע קאנטערווערסיע
אין די הויפשטאט וואשינגטאן
צווישן דעם רעפובליקאנער
ספיקער פונעם קאנגרעס ,דשאן
בעינאר ,און דער דעמאקראטישער
פרעזידענט באראק אבאמא .דער דעת
תורה און אפילו דער דעת האנשיות זאגט
אז אידישע קינדער דארפן זען צו שטיין
דאס ווייטסטע וואס מעגליך פון אזא
קאנפליקט און זיך נישט אידענטיפיצירן
מיט קיין איינע פון די צוויי מאכטפולע
פארטייען וואס רעגירן אין אמעריקע.
צום גרויסן ווייטאג האט זיך אבער
דאסמאל ארויסגעשטעלט דער
ראש הכופרים אויף אן איינזייטיגע

פלאטפארמע קעגן דעם פרעזידענט און זיין פארטיי.
אונטערן טיש איז אויסגעארבעט געווארן א דיעל אז
דער ספיקער בעינאר זאל אים לאדענען אין קאנגרעס ,אן
איינליידענונג וואס איז אראנזשירט געווארן נאך הפצרות
פון ביבי’ס שלוחים אין וואשינגטאן זיך צו רייצן מיט’ן
פרעזידענט און הייבן מאמענטום ביי אים אין לאנד פאר
די וואלן.
דער אקט וואס ווערט געטון מיט די שטיצע פון מערערע
אידן צווישן זיי אויך אזעלכע המכונים חרדים לדבר ה’,
האט באוויזן דאס פשוט’ע צו אויפרעגן האלב אמעריקע
וואס באלאנגט צו די דעמקראטישע פארטיי קעגן אידן
ה”י ,די פרעכע חוצפה פון ביבי צו קומען אויפטרעטן
אין קאנגרעס איז במציאות א שרעקליכע פגיעה אינעם
פרעזידענט און די דעמאקראטן ברויזן געפערליך דערויף.
אויך מערערע רעפובליקאנער ווארטזאגער האבן זיך
שוין ארויסגעזאגט אז נתני’ באטראכט די אמעריקאנער
באפעלקערונג אלס בהמות וואס כאפן נישט וואס דא גייט
פאר.
צו דער זעלבער צייט שוועבט ווייטער דער חשש למחר
פסיק לי’ חמרי’ ובעי לה מינן ,אפילו דער טייל פון די
רעפובליקאנער וואס שטעלן זיך גראדע יעצט אונטער
בעינאר’ס איינלאדענונג באגרייפן זייער גוט אז ביבי
נתני’ זוכט בלויז צו שלאגן פאליטישע קאפיטאל אויפן
חשבון פון אמעריקע .זיי פארשטייען שוין איינמאל
וואס זענען די מאטיווען פון דעם רשע און בסתר לבם
וואונדערן זיי זיך אויך אויף די אומדערטרעגליכע מאס
עזות וואס פאדערט זיך פון אזא שריט .און עס ווייסן אלע
אז פאליטיק איז ווי א ראד וואס דרייט זיך ,אין די מינוט
וואס די רעפובליקאנער וועלן נישט קענען מער אויסנוצן
איזראעל וועט ארויסקומען זייערע אמת’ע אהבת ישראל
מיט אלע קאלירן.

דער איד ווערט באנוצט אלס שטעקן
אינערהאלב די “מלחמת דת” צווישן גוי’אישע
רעליגיעס:
די יעצטיגע סוטואציע איז נאך מער פארוויקלט און
באזארגענד נאכדעם וואס אין די וועלט קומט אצינד
פאר א מאדערנע קריג אין די וועלט צווישן די צוויי
גוי’אישע טומאות ,דער קריסטנטום און דער איסלאם,
די עקסטרעמע עלעמנטן אינערהאלב די מוסלעמענער,
א שטייגער ווי אייסיס און אנדערע ראדיקאלן ,פרובירן
צו באהערשן זייער פינסטערע אידעלאגיע אויף די
אראבישע וועלט בפרט און איבער די גאנצע וועלט בכלל,
ווידעראום די עקסטרעמע קריסטן זען די געלעגנהייט
אלס א פאסיגע צייט צו באשמיצן איסלאם און ארויסהייבן
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זייער טמא’נע רעליגיע.
דער אמעריקאנער פרעזידענט אבאמא האט אנגענומען
די פאליסי פון נישט אויפהעצן די פלאמען ,און טוט
דערפאר אלע באמיאונגען אין דער וועלט אז דער מצב
איבער די וועלט זאל נישט אויסגעטייטשט ווערן ווי א
“רעליגיעזע מלחמה” ,ער באטאנט ביי אלע זיינע רעדעס
איינמאל און נאכאמאל אז די איסלאמישע טעראר איז אן
אקט פון יחידים און עס פארטרעט נישט די אלגעמיינע
מוסלעמענער באפעקלערונג ,אזוי ארום וויל ער געווינען
די צוטרוי פון די מעסיגע ישמעאלים און נישט אויפרייצן
נאך מער די אראבישע שנאה צו אמעריקע און צו אידן.
למעשה האט זיך ארויסגעשטעלט אז דער מהלך
האט פיל געהאלפן אראפשפילן די סענטימענטן קעגן
אמעריקע און אידן ,אויף אזוי ווייט אז מערערע אראבישע
לענדער ווי ירדן ,טערקיי און נאך האבן זיך אפיציעל
ארויסגעשטעלט אין קאמף מיט די רוצחי’שע באנדעס,
און טויזנטער מוסלעמענער איבער די וועלט פארדאמען
די טעראר אקטן.
פארשטענדליך אז דערמיט ציעט אבאמא ארויס די
כח פון די טעראריסטן וואס ווילן דייקא יא פארוואנדלן
זייער קאמף אין א מלחמת דת ,דאס זעלבע די קריסטן פון
זייער זייט זענען אומצופרידן וויבאלד אבאמא אטאקירט
נישט גענוג איסלאם .אידישע קינדער וואלטן געדארפט
שטיין אין דער זייט ,א רעליגיעזע קאמף צווישן די צוויי
טומאות האט קיינמאל ניישט געברענגט קיין גוטס
פאר אידישע קינדער און אז אבאמא פרובירט עס צו
מינוזירן איז דאך גוט.
האט זיך די וואך אויפגעשטעלט דער געוועזענער מעיאר
פון ניו יארק רודי זשוליאני ,און זייער שטארק אטאקירט
אבאמא פאר’ן נישט גענוג דערמאנען אז איסלאם
איז שולדיג ,ער האט באטאנט אז אבאמא וויל נישט
באשולדיגן איסלאם פאר ער האט א געפיל פאר איר און
אזוי ווייטער .זשולאני וואס איז א געטרייער קריסט וויל
טאקע דוקא יא רעדן איבער א רעליגיעזע קאמף ,און פון
זיין קוק ווינקל איז עס זייער מסתבר ,די ווייטאג איז אבער
אז אידן וועלכע זענען געזיצן דערביי האבן אים העפטיג
אפלאדירט ,כאילו מיר זענען זייער פאראינטערסירט אז
אבאמא זאל ערקלערן קריג מיט איסלאם.
עס איז געקומען צו א מצב אז אויך פרומע אידן אין
אמעריקע אנשטאט מכיר טובה זיין פאר די דאזיגע
וואס גיט זיי בעניפיטן און ארבעטן פאר זייער וואוילזיין,
שטעלן זיי זיך פולשטענדיג אין “דינסט” פון פארשוינען
וואס נוצט זיי אויס צום מאקסימום און קוועטשט פון אונז
אויס דאס מערסטע טובת הנאה לכבוד עצמם.

אין די קריג צווישן די צוויי גוי’אישע
רעליגיעס איז אויפאמאל דער איד
געווארן א מחותן צום טיש ,אידן באגערן
גאר צו זיין דער מאשקע וואס טאנצ’ט
פאר די פריצים ,ויקומו לצחק...אידן
זענען רח”ל מצדד אז דער פאנדראק
זאל געווינען איבער מחמד ,מיט זייער
פאדערונגען אז דער פרעזידענט זאל
זיך ארויסשטעלן און זאל חלילה יא
ווערן א מלחמת הדת ,השי”ת זאל שומר
ומציל זיין וואס דאס קען ברענגן אין דער
צוקונפט אויפ’ן חשבון פון כלל ישראל.
לו חכמה ישכילו זאת וויפיל טפשות
און קליינקעפיגקייט געגערעניצט
מיט דיעות נפסדות און רשעות ליגט
אונטער די נארישע סטעיטמענטס ,וואס
מען זאגט נאך פון די קריסטליכע און
ציוניסטישע ווארטזאגער ,וועלכע זענען
משפיע פון זייער מהלך המחשבה אויך
אויף אידן.

די ראדיא
רעקלאמעס וועלכע ווערן
אומאויפהערליך געליפטערט
מדי יום ביומו טוען אויף גדולות
ונצורות ,ב”ה אז מען זעט א
געוואלדיגע
סייעתא
דשמיא
למעלה
מן
המשוער.

אט אין די מלחמת דת איז ביבי נתני’
אריינגעשפרינגען מיט’ן גאנצן אייפער,
דער פארשוין וואס לעבט אויף אידיש
בלוט זעט דא א גאלדענע מציאה צו פאראויסשטופן
זיין אגענדע און פארמערן שנאת ישראל .זיינע לויזיגע
סטעיטמענטס השכם והערב קעגן איסלאם און קעגן דעם
אמעריקאנעם פרעזידענט רופן ארויס צארן ביי מיליאנען
גוים איבער די וועלט ,און הייבן זיינע ערווארטונגען
אויסצורייסן די אידישע געמיינדעס בכל ארצות גלותם,
ביבי פארקויפט אידיש בלוט פאר ביליג ,אז אידן זאל
זיין דער שטעקן אנצולערנען דעם פרעזידענט מיט די
דעמאקראטען ,און אז אידן זאל זיין דער שליח פונעם
קרייצוג אקעגן דעם איסלאם רח”ל.

די ציוניסטישע התגרות דארף נאטורליך
ערוועקן אנגסט און זארג ביי אידן:
אידישע קינדער בעטן שוין טויזנטער יארן ביי די תפלות
וסליחות ,כלה שעיר וחותנו ,אבער דער רודף שטרעבט
דייקא יא צו מאכן סכסוכים צווישן שעיר וחותנו צו הייבן
זיין רעפוטאציע אלס פירער און פארטרעטער פון אידישן
פאלק און ווי ער פראקלאמירט איינמאל און נאכאמאל
אזוי ארום צו ערפילן דעם חלום הציוני און ארויפברענגען
אידן צו זייער "ארץ המולדת" עפ"ל .יען אשר לא זכר
ונחשב כנכר מלהזכר בזכרון קדוש.
אויך די פרומע פרעסע האבן זיך צוגעשטעלט צו דעם
שדים טאנץ .עס איז אנגעמערקט געווארן מיט שטוינונג

אז פארגאנגענע
וואך נאך די
אטאקע אויף
א אידישע
צענטער
א י ן
דענמארק
די
האבן
צייטונג
חרדי’שע
בלויז איבערגעקייקט די ווערטער פון ביבי וואס האט
גערופן פאר עלי’ ,אבער האבן ניטאמאל דערמאנט די
שארפע אפענטפער פון דעם דענישער רב דערקעגן.
די פרומע צייטונגען ,ווי דער המודיע ,המבשר יתד ,און
אויך דא אין אמעריקע דער "עמי" און אנדערע אנגלא –
רעליגיעזע מאגאזינען דריקן בריש גלי פרעכע קארטונען
קעגן פרעזידענט אבאמא און נוצן איבער די אלטע
ציוני'סטישע אויסדריקן פון שיבת הארץ און זיך באשיצן
בכח הזרוע רח"ל מהאי דעתא.
ודין גרמא אז אפילו אויף די היימישע גאס צווישן
אונזערע אידן איז קענטיג אז מען ווערט נשפע געווארן
פון די עזות’דיגע ציוני’סטישער מענטאליטעט ,מען
רעדט דיבורים אז מען דארף ווייזן פארן פרעזידענט ,אים
טאקע אנלערנען ,נתני’ דארף אים אנפייפען און האט
רעכט צו זאגן א.א.וו .אלע רעטארישע ריין – ציוני’סטישע
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בנזק המלך.
דעמאגאגיע
וואס איז דער היפוך הגמור
פון דעם דרך התורה ,וואס לערנט אונז
הצפינו עצמיכם ,אל תתגרו בם ,חבו כמעט רגע .און איז
אומפארשטענדליך אפילו מיט די עיני שכל ,וויאזוי ביבי
נתני’ פלאנירט מיט א רעדע אין קאנגרעס צו אפשטעלן
דעם פרעזידענט וואס האט א וועטא – קראפט ,און
אזא רעדע קען נאר באאיינפלוסן מער קאנגרעסלייט
– איבערהויפט דעמקראטן  -זאלן נישט שטימען קעגן
דעם פרעזידענט’ס וועטא .אבער כל זה אינו שוה לו ווען
דער עיקר תכלית און ציל זיינער איז דאך צו אריינעמען
דעם כלל ישראל אין דעם שיף וואו ער איז דער
אויסשליסליכער קאפיטאן רח”ל.

…
ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני:
אין ספה”ק על הגאולה ועל התמורה סימן ל”ח ווערט
געברענגט די ווערטער פון די גמרא אין מגילה רבא אמר,
כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא ,ראו מה עשה לי יהודי
ומה שילם לי ימיני ,און די מפרשים זענען מסביר אז
כנסת ישראל האט זיך מתרעם געווען אויף מרדכי הצדיק
פארוואס ער האט זיך פארטשעפעט מיט המן הרשע א
זאך וואס האט גורם געווען אזויפיל צער פאר אידן דברי
הצומות וזעקתם.
רביה”ק זי”ע איז דארט מבאר אז אודאי נאכדעם וואס
ס’איז נתגלה געווארן דער נס פורים און די הייליגע מגילה
וואס איז שוין באמת געגעבן געווארן בסיני דורך צירופי
אותיות ,האבן אידן שוין געוויסט אז מרדכי הצדיק האט
געטון דאס ריכטיגע זאך וואס האט אין די ענדע טאקע
געברענגט די גרויסע ישועה פאר אידן .אבער די גמרא
דערמאנט די תרעומות פון אידן בעפאר כדי עס זאל זיין
א לימוד לדורות אז ווילאנג עס איז נישטא קיין גילוי דעת
פון הימל אזוי ווי ביים נס פורים ,איז כנסת ישראל זיך
מתרעם אויף די אלע וואס ברענגען אויף א חימה ביי די
גוים ,אויך אויב נאכדעם ווערט מען געראטעוועט דורך די
השתדלות.
אץ קוצץ בן קוצץ ,דער רשע ביבי נתני’ דער מקצץ
נטיעתן של ישראל וואס איז א ריכטיגער בן קוצץ ,א
זון פון זשאבאטינסקי’ס א תלמיד ,קצוצי לקצץ בדיבור
מפוצץ רצוצי לרצץ ,מיט זיינע פרעכע דיבור מפוצץ וויל
ער מצער זיין אידן און ערוועקן שנאת ישראל אומעטום.
ווי המן בשעתו איז ער דער הדיוט קופץ בראש וואס
איז גרייט צו פארקויפן דעם כנסת ישראל אויף סעיל ,כי
נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ,כי אין הצר שוה

להאיר מתוך האפילה – נטרונא אין איר
הייליגע ארבעט קבל תבל ומלואה:
אבער מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך ,לעומת דעם
גרויסן בלבול פון די רודפים אויפן כלל ישראל איז בוקע
ועולה די מאכטפולע פרסומים וואס ווערט פראקטיצירט
בכל עוז ותעצומות דורך מוסד הק’ נטרונא אויף מערערע
פראנטן ,לקדם שמו יתברך און מודיע זיין פאר די וועלט
די שטעלונג פון ערליכע אידן אין אמעריקע.
כהיום יום איז נטרונא די סאמע – איינציגע חרדי’שע
ארגאניזאציע וואס שטעלט זיך ארויס מיט א העלדנמוט
פאר די ברייטע אמעריקאנער גאס מיט דעם מעסעזש פון
תורה טרייע אידן ,נטרונא איז צו דעם יעצטיגן מערכה
אריינגעשפרינגען פון מערערע פראנטן און ב”ה אז מען
זעט א געוואלדיגע סייעתא דשמיא למעלה מן המשוער.
די ראדיא רעקלאמעס וועלכע ווערן אומאויפהערליך
געליפטערט מדי יום ביומו טוען אויף גדולות ונצורות ,און
אלס בעסטער באווייז זענען די קללות חירופין וגידופין
וואס נטרונא איז זוכה צו אריינכאפן פון אויבגעברויזטע
ציונים וועלכע קענען נישט צוקוקן אזא סוקסעס און
לאזן בייסיגע מעסעדזשעס און בריוון קעגן סאטמאר און
אירע פעולות הקודש.
די אויבנדערמאנטע פעולה און אנדערע פעולות זענען
אויפגעכאפט געווארן אומעטום ,מערערע נייעס
קוועלער ,דערונטער דער ניו יארק פאוסט און אנדערע,
האבן שוין אנגעהויבן באריכטן אז די גרעסטע חרדי’שע
געמיינדע אין אמעריקע ,סאטמאר ,האט זיך עפענטליך
ארויסגעשטעלט קעגן די פארזוכן פון נתני’ צו רעדן בשם
כלל ישראל.

מחיית עמלק בעתה ובזמנה:
יעצט אין די טעג פון מחיית עמלק ,ווענדן מיר זיך מיט א
קריאה של חיבה צו אידן ברי לבב ,זייט מקיים די מצוה
שהזמן גרמא מיט’ן גרעסטן הידור .ווי דער פסק פון
הגה”צ בעל חפץ חיים זצ”ל אז זיי זענען די ריכטיגע זרעו
של עמלק ,און אויף זיי האט השי”ת געשוואוירן שאין שמו
שלם וכסא שלם עד שימחו מן העולם.
בעלי בתים נכבדים ,רופט אייך אן מיט גרעסערע סכומים
הגונים פאר די אנגייענדע מערכת קודש ,אברכי הכולל
ובחורי חמד שליסט אייך אן אין דעם לגיון של מלך און
ברענגט אריין אין די יעצטיגע ימי הפורים שטיצע מחזק
צו זיין דעם מחיית עמלק בו ביום.

אין דעם זכות וואס מיר וועלן טון אונזער השתדלות אין די
מלחמה לה’ בעמלק מדור דור וועט השי”ת זיכער ממהר
זיין ווי מיר בעטן אנא הקם את דבר מלולך ,עד שאתה
מצונו הזכר לך ,אתה זכור את אשר עשו לך ,זכור ה’ את
יום זבולך ,וידע כל פעול כי לא שכחת ,ויבין כל יצור כי
שמם נשכחת ,בב”א.

נטרונא קומט אונטער אטאקע נאך
הילכיגע קידוש ה’ פון פאסיגע בריוו:
אויך די בארימטע נטרונא זייטל איז די וואך
געקומען אונטער ערנסטע אטאקעס ,באלד
נאכדעם וואס אין די ברייטע אמעריקאנער גאס
איז פארעפנטליכט געווארן דער מאכטפולער
קידוש ה’ פון דעם קלארן בריוו פון קרית יואל
ווילעזש וועלכע האט געבעטן דעם לאקאלן
קאנגרעסמאן צו ביאקאטירן די רעדע פון ביבי,
און בתוך הדברים איז צוגעצייכנט געווארן
די אדרעסע פון נטרונא וועב – זייטל אלס
קוואל פון אינפארמאציע איבער די טעמע.
דאס האט באשיינפערליך ארויסגענומען די
ציוניסטישע קרייזן פון די כלים און במשך
די נאכפאלגענדע שעות און טעג איז דער
זייטל געקומען אונטער כסדר’דיגע אטאקעס
פון פראפעסיאנאלע העקער וועלכע האבן
פרובירט עס אראפצוברענגען.
נטרונא איז געווען געצווינגען צו איינשטעלן
בעסערע און פארזיכערטע מאנאסנאמען
צוריק צוהאלטן די העקער פון אויסמעקן דעם
סייט ,פון דער צווייטער זייט איז דאס ב”ה
געווען א גאלדענער מעדאל צו זען ווי ווייט די
פעולות חובקות
זרועות עולם
גרייכן ברוב
סייעתא
דשמיא.

