בס"ד

באריכטן
נייעס און ַ

PAGE

1

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

פרייטאג פ' צו תשע"ה

קול
נטרונא
רעליגיעזע ּפאַרטייען שליסן ווידעראַמאָל
ּפהאנדלונגען
באריכטן • ָא ַ
ַ
נאליזן • שיעורים • דרשות
ַא ַ

718.873.0055

'ברית ידידות' מיט ביבי נתני'; וועלן
פאָרמירן קומענדיגע רעכטע קאָאַליציע

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)

וישכימו ממחרת
ויקומו לצחק
מיר שטייען שוין אַ וואָך
אַריבער פונעם בחירות-אויסגאַנג
אין איזראַעל ,אָבער וועט פאָרט
לאַנג געדענקט ווערן צוליב דעם
אויסטערלישן חילול ה' וואָס איז
ליידער פאַראורזאַכט געוואָרן אַדאַנק
די תוצאות ווען רעליגיעזע אידן האָבן
זיך ווידער פאַראייניגט מיט די עבודה
זרה הציונית פון לקיחת הגאולה לפני
הזמן ,און מיט אַ פרישקייט בועט
געווען בגזירת הגלות און מורד געווען
רח"ל קעגן די הנהגה פון הקב"ה צור
ישראל וגואלו .ווי אויך האָבן זיי
באַנייט זייער 'ברית ידידות' ווי גוטע
שותפים מיט דעם ריש בריוני וואָס
איז ווידעראַמאָל ערוועלט געוואָרן.
נאָכ’ן געווינען די וואַלן שטייט
אָבער ביבי נתני'  -און מיט אים
די גאַנצע מדינה  -אין אַ טעמפן
ווינקל ווי קיינמאָל בעפאָר .ער איז
טאַקע זיך דורכגעקומען און געזיגט
זיינע ּפאָליטישע קעגנער ,אָבער
אַצינד דאַרף ער זיך דורכקומען
מיט די איבריגע גאַנצע וועלט,
אַריינגערעכנט טאַקע מיט אַמעריקע
איבערהויפט מיט ּפרעזידענט
ּ
אַליין,
אָבאַמאַ ,וועלכער איז פאַרזיכערט
מיט נאָך  22מאָנאַטן אין ווייסן הויז.
ביבי נתני' האָט במשך זיין

פריערדיגן קאַדענץ בכלל און
ַמפיין
וואַל-קא ּ
זיין
דורכאויס
בפרט ,באַוויזן צו פאַרערגערן
און פאַרשאַרפערן סיי וועלכע
באַציאונגען מיט אַלע וועלט-
פירער .זיין עזות און גאות האָט
זייער שלעכט רעפלעקטירט איבער
דער וועלט – אַ פאַקט וואָס וועט
אים יעצט צוריק אהיימקומען מיט
קאָנסעקווענצן וואָס איז אוממעגליך
אויסצורעכענען.

ביבי'ס ווידערוויילונג
באַזאָרגט אידישע
זיכערהייט אַרום דער
וועלט
אין די לעצטע וואָך זענען די
רעכטע עלעמענטן ,שטיצער און
פירער ,טאַקע שיכור געווען מיט זייער
אומגעראָכטענעם גרויסן וואַל-זיג,
אָבער ווי אַלע ניכטערע אָבזערווירער
באַצייכענען ,איז זייער שמחה היבש
פריצייטיג ,זינט איזראַעל שטייט
עפאָכע
אַצינד בעפאָר די שווערסטע ּ
אין איר געשיכטע ,וואָס קען זיך זייער
גרינג ענדיגן מיט אַ פולשטענדיגע
איזאָלאַציע פון די גאַנצע וועלט
און אַ געפאַר פון אַן אַלוועלטליכער
באָיקאָט אויף איר עקזיסטענץ און
אַקטיוויטעטן.

תורה-טרייע אידן זענען נישט
באַזאָרגט אויף דער צוקונפט פון די
מדינה הטמאה .אדרבה ,מיר בעטן און
האָפן אויף איר ביטול הגמור בקרוב
מתוך רחמים וחסדים ,דעריבער טוט
אונז נישט קימערן ביבי'ס געווינס אין
די וואַלן ,וואָס מיינט אויטאָמאַטיש
אַן א ָּפגעפרעגטע און איזאָלירטע
איזראַעל .אָבער וואָס איז אונז יאָ
נוגע איז דער ביטערער מציאות אַז
דאָס ּפנים פון כלל ישראל איז ליידער
פאַרשוואַרצט געוואָרן ווען דער
דל גאה ,וועלכער האָט זיך באַרימט
געמאַכט מיט זיינע וואולגאַרישע
שריט און שטעלט זיך רעגלסמעסיג
אַהער ווי דער פאַרטרעטער
פונעם גאַנצן אידישן פאָלק ,האָט
ווידעראַמאָל באַקומען די שעדליכע
ּפאָזיציע אַלס ראש ממשלת המינות,
פון וואו ער וועט ווייטער קענען
מבאיש ריח זיין דעם נאָמען פון
אידישע קינדער בכל מקומות
מושבותיהם.
אויב האָבן אידן איבער דער וועלט
געמיינט אַז מען וועט זיך שוין קענען
ערלויבן עטוואָס א ָּפצואָטעמען
און ּפטור ווערן פון דעם זעלבסט-
געקרוינטן וואָרטזאָגער ,איז צום
באַדויערן נאָכנישט געקומען די
צייט דערצו .מיר וועלן וואַרשיינליך
ווייטער מוזן זיין עומד על המשמר
ביתר שאת ויתר עוז ,צוליב דעם
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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

חילול
שם שמים און
שנאת ישראל וואָס דער רודף אויף
כלל ישראל טוט אָנזייען ,צוזאַמען מיט זיינע
אפיקורסים וואָס זענען
קאָלעגעס ,די רעליגיעזע ּ
מלביש די גרעסטע כפירה מיט אַ לבוש פון תורה.
עס איז טאַקע אונזער פליכט וחובת השעה צו
פאַרברייטערן די פעולות הפרסום ,אין אַזאַ צייט
ווען דער כבוד שמים ווערט ווייטער פאַרשעמט
דורך דעם "אויב חרף השם".

ראַדיקאַלע מעלדונג האַרט
איידער די בחירות' :ניין' צו אַ
צוויי-שטאַט לעזונג
עס איז מערקווירדיג וויאַזוי נתני' האָט ,ווי
זיין שטייגער ,נישט פאַרפעלט קיין געלעגנהייט
טשעפן מיט אַמעריקע און אַרויסצייגן זיין
ּ
צו
עזות'דיגן כאַראַקטער קעגן די גאַנצע וועלט,
טאַקע אין דעם זעלבן מעת לעת פון די בחירות.
אַ טאָג פאַר די בחירות האָט ביבי איבערראַשט
ַרשפרעכונג
די וועלט מיט זיין קאַטעגאָרישע פא ּ
אַז ווילאַנג ער איז ּפרעמיער וועט נישט זיין
קיין ּפאַלעסטינער מדינה .דאָס איז – ווי אַלע
זיינע ווילדער שריט – געווען אויסגערעכנט
אויסדרוקליך מיט וואַל-חשבונות .ביבי האָט
געוואָלט מאָביליזירן די עקסטרעם-רעכטע
וויילער אַז זיי זאָלן וועלן פאַר אים אין די גרויסע
נומערן ,און למעשה איז אים עס טאַקע געלונגען.
שפאַרבערישע סטעיטמענטס האָט אים
זיינע ּ
געצויגן גרויס מאָמענטום ביי די ראַדיקאַלע
עלעמענטן וועלכע האָבן זיך אַרויסגעלאָזט אין
די מאַסן שטימען פאַר די "ליכוד" ּפאַרטיי וועלכע
האָט באַקומען מער שטימען ווי געראָכטן.
אָבער די אינטערנאַציאָנאַלע רעאַקציעס צו
דעם איינזייטיגן און ווילדן סטעיטמענט האָט
באַלד אָנגעהויבן צו קומען פון אַלע זייטן ,אַז ביבי
וועט זיך מוזן רעכענען מיט'ן דעת הקהל פון די
איבריגע וועלט .פאַקטיש איז די מעלדונג געווען
אַן אומבאַגרייפליכער עזות פון ביבי נתני' ,נאָכדעם
וואָס דער שלום-שליכטונג ּפלאַן פון צוויי מדינות
איז לאו דווקא פאַרבינדן מיט ּפרעזידענט אָבאַמאַ,

נאָר אויך געווען די שטעלונג פון די פריערדיגע
אַמעריקאַנער ּפרעזידענטן .דער פריערדיגער
רעפובליקאַנער ּפרעזידענט בוש האָט עס
ּ
געשטיצט ,און אויך בעפאָר ,דער דעמאָקראַט
קלינטאָן מיט ביידע ּפאַרטייען האָבן עס געשטיצט
רינציפ .אויף דעם קען ער ניטאַמאָל קומען
ּ
אין ּפ
זוכן שטיצע אין קאָנגרעס קעגן די ּפאַלעסטינער,
ווייל די אַמעריקאַנער געזעצגעבער קענען נישט
זאָגן אַז עס קומט נישט פאַר די ּפאַלעסטינער אַן
רינציפ זענען ביידע
ּ
אייגענע מדינה ,ווייל אין ּפ
ּפאַרטייען ביי דער מיינונג אַז עס קומט זיי יאָ אַ
מדינה.
רינציפ פון אַ צוויי-שטאַטן לעזונג האָט
ּ
דער ּפ
אַ שטאַרקע שטיצע און פאַרלאַנג איבער דער
גאַנצער וועלט ממש ,אַזוי אַז דער אַרויסטריט פון
ביבי האָט באַוויזן אויפצורעגן נישט בלויז די אומה
היושבת שם נאָר די גאַנצע וועלט מקצה ועד קצהו.
אויך איז געהערט געוואָרן גאָר שאַרפע
קריטיק אויף די שריט פון ביבי אין היץ פון די
וואַלן ,ווען ער האָט א ָּפגעשראָקן די איזראַעליס
אַז די אַראַבישע וויילער קומען אַרויס אין גרויסע
מאַסן ,אַ זאַך וואָס ווערט געזען ווי אַ ראַסיסטישע
ַמפיין-מעלדונג וואָס ווערט נישט באַגאַנגען
קא ּ
אין קיין שום דעמאָקראַטישן לאַנד.

קאַלטע באַציאונגען מיט
וואַשינגטאָן ווערן נאָכמער
פאַרפרוירן
דאָס ווייסע הויז האָט הערשט פאַרעפנטליכט
שפעט נאָכמיטאָג
פארגאנגענעם דאָנערשטאָג ּ
אַז אָבאַמאַ האָט גערופן טעלעפאָניש גראַטולירן
ביבי'ן פאַר זיין זיג .אינעם באַריכט זאָגט דאָס
ווייסע הויז אַז דורכאויס דעם שמועס האָט דער
ּפרעזידענט ווידער באַשטעטיגט אַמעריקע'ס
לאַנג-אָנהאַלטנדע פאַרפליכטונג צו אַ צוויי-
מדינה שליכטונג ,איזראַעל זייט-צו-זייט פון
אַ זעלבסטשטענדיגע ּפאַלעסטינער שטאַט,
מיינענדיג אויסצושלוסן ביבי'ס סטעיטמענטס
פריער אין די וואָך קעגן אַ צוויי-שטאַט לעזונג.
איבער איראַן האָט דער ּפרעזידענט ווידער
באַטאָנט אַז אַמעריקע צילט צו דערגרייכן אַ

ברייטן א ָּפמאַך מיט איראַן וואָס פאַרמיידט איראַן
פון זיך איינשאַפן נוקלעאַרע וואָפן .דאָס איז
געווען אַ דייטליכער אָנזאָג פאַר נתני' אַז אָבאַמאַ
גייט ווייטער אין דעם וועג פון פאַרהאַנדלן מיט
איראַן ,און קימערט זיך נישט מיט זיין מיינונג.
דער ּפרעזידענט זוכט שוין נישט צו באַהאַלטן
זיין אַנטריסונג און אויפברויז אויף נתני' ,און
האָט אים זייער טריקן און קאַלט באַגריסט,
שוין א ָּפגערעדט אַז אָבאַמאַ האָט געוואַרט ביז
דאָנערשטאָג ,מיט'ן אויסרייד אַז הערשט דאַן וועט
אַרויסקומען די אָפיציעלע וואַל-רעזולטאַטן.
פון ווייסן הויז האָט מען קלאָר געלאָזט הערן
אַז אין ליכט פון די אַגרעסיווע ווערטער פון ביבי
שלום-פלאַן ,וועט
ּ
נישט איינצוגיין אויף קיין שום
דער ּפרעזידענט מעגליך ענדיגן די אַמעריקאַנער
קעגנערשאַפט צו אַ "יו-ען" זיכערהייט-ראַט
רעזאָלוציע וואָס וויל צווינגען מדינת ישראל
אָנצונעמען אַ ּפאַלעסטינער מדינה.

ּפאַלעסטינער וועלן געניסן פון
סימפאַטיע איבער דער וועלט
ּ
מוכאַמאַד אַבאַס ,דער ּפרעזידענט פון
די ּפאַלעסטינער אויטאָריטעט האָט שוין
געסטראַשעט אַז זי וועט אַריינגעבן אַ מלחמה-
פאַרברעכנס-אָנקלאַגע קעגן מדינת ישראל אינעם
אינטערנאַציאָנאַלן קרימינאַלן געריכט ,צוליב
די ראַקעטן-אַטאַקעס פון מדינת ישראל אויף
ציווילע הייזער אין עזה .ביז איצט האָט אַמעריקע
דיפלאָמאַטישע באַציאונגען
אויסגענוצט אירע ּ
מיט די ּפאַלעסטינער ,צוריקצוהאַלטן אַזעלכע
שריט ,אָבער אויב די ּפאַלעסטינער זעען שוין איין
אַז מיט נתני' אַלס ּפרעמיער וועט מדינת ישראל
נישט איינגיין אויף אַ ּפאַלעסטינער מדינה ,האָבן
זיי נישט קיין אינטערעסע צו קאָא ָּפערירן אין קיין
שום הינזיכט ,ווייל אַמעריקע קען דאָך זיי נישט
צושטעלן קיין איזראַעלי קאָא ָּפעראַציע צו זייער
ענדגילטיגן ציל פון אַן אייגענע מדינה.
ביבי האָט טאַקע אונטער דעם מאַסיוון דריק
שוין ּפרובירט צוריקצודרייען דעם זייגער און זאָגן
אַז ער האָט נישט געמיינט און נישט געוואָלט,
אָבער כך עונשו של בדאי אַז אפילו ער מיינט

PAGE

EGAP

ריכטן
באריכטן
באנ ַ
נייעסאוןעאוןי ַי
נייעסס
ןטכיר ַאב ןוא

סיסטעם
סיסטעם
נטרונא"
נטרונא"
אויפ'ן "קול
אויפ'ן "קול
געוואוורן
געליפטערט
וואס
רןססאָאו
געוואעעזז
געליפטערטעעלל ןןעענ ָנ
לעצטענססננעעטטצצ
לעצטענסיללעעגג ס
זענעןעעטטפפי
זענעןעעגג טטרר
וואסןןרר ָ ָאאווו
םםעעטטססייסס ""אאננווררטטננ ללווקק"" ןן''פפייוואא

עפעס ערנסט גלייבט מען אים שוין נישט.
שוין ּ
זיך אַרויסצודרייען פון אַן אייגענעם ּפלאָנטער
איז שוין סאַך שווערער ,און חזקה אויף אַ דל גאה
ומתחצף ווי ביבי נתני' אַז ער וועט פאַרזיכערן צו
אויסגעשפילטער פון די
ּ
בלייבן אַ צעקריגטער און
גאַנצע וועלט.
עס קאָכט זיך שוין גענוג איבער די וועלט ,און
אפילו אין אַמעריקע ,מיט באָיקאָט באַוועגונגען
אויף געוויסע איזראַעלי ּפראָדוקטן ,אָבער ווילאַנג
איזראַעל האָט מכלומר'שט געהאַט אַן אָפיציעלע
ּפאַליסי אַז זי וויל יאָ שלום מיט די ּפאַלעסטינער,
איז געווען וואָס האָבן זיך אָנגענומען פאַר איר
און באַקעמפט די אַנטי-איזראַעלי עלעמענטן,
וואָס וואַקסן ממש פון וואָך-צו-וואָך .אַצינד מיט
נתני'ס זיג און היציגע דעקלעראַציעס וועלן די
ּפאַלעסטינער-פאַרלאַנגען אויטאָמאַטיש געווינען
סימפאַטיע ביי די וועלט ,ווייל זייער
ּ
פיל מער
סימפאַטיקער זעען איצט איין
ּ
אַסאַך ציוניסטישע
אַז נתני' איז אַ ּפאָלנער ליגנער ,מיט וועמען מען
קען נישט אַרבעטן.
דאָס התגרות באומות און הפקירות דם
ישראל איז ליידער אַרויף מיט אַ שטא ַּפל ,ועדיין
הויפט אַרכיטעקט
ּ
השטן מרקד בינינו .דער
ַמפיין" איז ווידער
פונעם "רדיפת יהדות הגולה קא ּ
ערוויילט געוואָרן און ווייסט השי"ת וואָס אידישע
קינדער וועלן נאָך ליידן פון דעם רשע אין דער
צוקונפט ,ה"י.

נחמה ּפורתא :וואַקסנדע
אומצופרידנהייט ביי
אַמעריקאַנער אידנטום אין
באַצוג צו איזראַעל
ווי ערווענט ,וויבאַלד דאָס התגרות באומות
איז בלויז פאַרשטערקערט געוואָרן אויף אַ
ברייטן פאַרנעם ,פעלט זיך דרינגד אויס מיר
זאָלן ּפראַקטיצירן אַלע אונזערע מעגליכקייטן
צו מפרסם זיין אַז דער ווידער-ערוויילטער ראש
הממשלה איז ווייטער נישט אונזער פאַרטרעטער.
פון דער אַנדערער זייט אָבער איז פאַרהאַן אויך
גוטע נייעס ,אַ נחמא ּפורתא ,אַז דוקא דער געווינס
פון דעם עז ּפנים שאין הדעת סובלתו האָט

ערוועקט קעגנערשאַפט געפילן ביי אומצאָליגע
אידישע געמיינדעס איבער די וועלט און אין
אַמעריקע ,וועלכע טרייסלן זיך צוביסליך א ָּפ
פון איזראַעל און איר פירער און לאָזן דאָס הערן
בפומבי.
ּ
אפילו מערערע אַמעריקאַנער אידן וועלכע
זענען ליידער ווייט א ָּפגעפרעמדט פונעם דרך
התורה והמסורה ,זענען אויפגעברויזט אויף די
ביבי-פאָליטיק וואָס מאַכט זיי ענג און ערוועקט
ּ
שנאה אויף אידן .מען הערט היינט איבער אַן
אויפוואַכונג ביי יונגע אַמעריקאַנער אידן וואָס
ווילן נישט האָבן קיין פאַרקער מיט איזראַעל און
רעדן זיך אַרויס אין דער עפענטליכקייט קעגן
די מדינה .דאָס איז אַ ּפרעצעדענט וואָס איז נאָך
קיינמאָל נישט געווען אויף אַזאַ פאַרנעם און האָט
זיכער צו פאַרדאַנקן די ווילדע אוממענטשליכע
באַנעמונג פון דעם ראש הכופרים וואָס נעמט
אַרויס פון גלייכגעוויכט יעדן רעכטדענקעדיגן
מענטש .דאָס ברענגט זיי איבערצוקלערן זייער
גאַנצער שייכות מיט איזראַעל.
מעז יצא מתוק .דער מהלך המחשבה וואָס
נטרונא ליפטערט שוין די לעצטע  15יאָר שלאָגט
יעצט ערנסטע וואָרצלען צו ברענגן די סאָרט
אידן אַ שטא ַּפל פאָראויס – על הכלל כולו יצא – אַז
ציונית האָט נישט קיין שייכות מיט אידישקייט.
דאָס בענעפעטירט אויך זייער אייגענע דרגות
אין אידישקייט ,ווייל ווען זיי באַמערקן אַז
נאַציאָנאַליזם איז נישט אידישקייט ,נאָר צו זיין אַ
איד איז בלויז תלוי אין שמירת התורה והמצוות;
עס איז נישט קיין אַנדערע אויסוועג – איז דאָס
במציאות גורם אן התקרבות א ָּפצוהיטן תורה
ומצוות.

אַנאַליז אין "ניו יאָרק טיימס"
באַשטעטיגט :איזראַעל ווערט
אויך איזאָלירט פון די אידישע
געמיינדעס אין אַמעריקע
דער ניו יאָרק טיימס פון דעם פאַרלאָפענעם
מאָנטאָג איז ערשינען מיט אַ גרונטליכן אַנאַליז
איבער די טעמע וואָס ליינט זיך "נתני' טא ַקטיקן
דערצערנט פילע א ַמעריקא ַנער אידן און מא ַכט

טיפער
די צעטיילונג".
דער טיימס שרייבט צווישן א ַנדערע
א ַז "מר .נתני'ס ּפאַרטיי האָט געוואונען די וואַלן,
אָבער אין אינטערוויוס וואָס איז געגעבן געוואָרן
די וואָך דורך ראַבייס ,סטודענטן און אידן פון
אַרום די גאַנצע לאַנד ,זאָגן זיי אין אַן אויסוואַל פון
ַמפיין-טאַקטיקן האָט ווייטער
ווערטער אַז די קא ּ
צעטיילט אַמעריקאַנער אידן פון איזראַעל ,אויך
אַזעלכע וואָס זענען געווענליך קאָנסערוואַטיוו
געשטימט .אַלע זענען שוין איינשטימונג אַז ביבי
איז מער פאַרפליכטעט צו בויען סעטעלמענטס ווי
צו בויען שלום.
לויט ווי דער טיימס זאָגט ,איז דער פאַקט
אַז אויך נאָכדעם וואָס נתני' האָט ּפרובירט
צוריקצודרייען זיינע סטעיטמענטס קעגן אַ צוויי-
שטאַטן ּפלאַן ,פאַר שלום מיט די ּפאַלעסטינער,
האָבן מערערע אידן זיך נאָך אַלץ געלאָזט הערן אַז
די ענדגילטיגע רעזולטאַטן פון די בחירות וועט זיין
אַ פאַרגרעסערטע איזאָלאַציע פון איזראַעל .נישט
בלויז וועט איזראַעל ווערן איזאָלירט פון די וועלט,
נאָר אויך פון די יונגע גענעראַציעס אַמעריקאַנער
אידן ,וואָס טרייסלן זיך א ָּפ פון איר – נישט ווי
זייערע עלטערן ,וואָס זענען געווען געטרייע
איזראַעל שטיצער.
דער טיימס ציטירט פון מערערע אַמעריקאַנער
אידן אין "סינאַגאָגעס" פון איין עק אַמעריקע ביז
די אַנדערע ,זאָגאַר אויך פאַרשידענע ראַבייס און
אידישע אָרגאַניזאַציע פירער ,וואָס זאָגן אַלע אַז
זיי באַמערקן ווי אַמעריקאַנער אידן ריקן זיך אַוועק
פון איזראַעל ,זיי דערווייטערן זיך אַדאַנק דעם
עקשנות'דיגן קאָנפליקט מיט די ּפאַלעסטינער
און די אויסברייטערונג פון די מתנחלי'שע
סעטלמענטס.
אַ ראַביי פון קאָלאָמבוס ,אָהייאָ ווערט ציטירט
מיט די ווערטער" :ס'איז קלאָר פאַרהאַן אַ מאַנגל
פון צוגעבידנקייט צווישן דרום-אַמעריקאַנער
אידן מיט איזראַעל .דאָס איז אַ סטיל וואָס ווערט
צעשפרייט צווישן יונגערע אידישע
ּ
בלויז מער
אַמעריקאַנער .זייערע אַנטוישונגען ברענגען אַז
ַוועקשפאַצירן פון איזראַעל".
ּ
זיי זאָלן איינפאַך א
דער טיימס ווייסט נאָכצוזאָגן אויך פון אַ
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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

צענטראַלע
אידישע צייטונג אין
לאָס-אַנדזשעלעס ,דער "דזשויאיש
דזשורנאַל" ,וואָס שרייבט די וואָך אַז די בחירות
רעזולטאַטן האָבן צעטיילט איזראַעלי און אַסאַך
אַמעריקאַנער אידן ,וועלכע גייען באַזונדער מיט
זייערע אַנשויאונגען.
אין דער צייט וואָס אין די אַלגעמיינע אידישע
גאַס איז די שטיצע צו איזראַעל געפאַלן און
יונגטליכע אַמעריקאַנער אידן זעען זיך שוין נישט
ווי צוגעבינדן צו איזראַעל ,צייגט אָבער די ניו יאָרק
טיימס אָן אויף אַ טרויעריג-באַרימטן פאַקט אַז
“א ָרטא ָדא ָקסישע אידן זענען א ַלעמא ָל געווען מער
געטרייע שטיצער פא ַר מר .נתני' און זיין ּפא ַרטיי
ליכוד ,און זיי זענען אויך יעצט פא ַרבליבן אים
געטריי ".זיי 'קוואָטן' אַ געוויסן אָרטאָדאָקסישן
ראַביי וואָס זאָגט אַז "ביבי איז יא ָ דער ריכטיגער
מענטש צו דערלא ַנגען פא ַר א ָבא ַמא ַ אין ּפנים
א ַריין".
די לעקציע פון דעם אַרטיקל אין טיימס איז
פילפאַכיג .צוערשט גיט דאָס אַ טיפערן בילד
וואָס איז דער בליק פון אַמעריקאַנער אידן צו די
מדינה .עס שטעלט זיך אַרויס אַז די אַגרעסיעס פון
ביבי ברענגען אַ שטיקל א ָּפשיי פון די מדינה ,ווייל
דערמיט ברויזט ער אויף אויך באַזעסענע אידן
איבער דער וועלט וואָס פאַרלירן זייער געדולד צו
די מדינה און ערקלערן אָפן אַז איזראַעל איז נישט
זייער וואָרטזאָגער און פאַרטרעטער.
דאָס איז געוויס אַ ּפאָזיטיווע ערשיינונג ,אַז
די דייקא יעצט קען מען רעדן צו כלל ישראל.
אויסגעשפראָכענעם
ּ
די ווידערוויילונג פון אַזאַ
ראַדיקאַל ווי ביבי ,האָט גורם געווען אַן אוזן קשבת
ביי רעגירונג פירער ,און האָבן אַן אינטערעס צו
דערהערן אַז אידן שאָקלען זיך א ָּפ פון אים און
פון זיין גאַנצע מדינה און טוען קלאָרשטעלן פאַר
די וועלט אַז מיר זענען נישט משועבד פאר די
איזראַעלי אינטערעסן אין קיין שום פאַל.
גלייכצייטיג טוט דער אַרטיקל ערוועקן דעם
אשמנו מכל דור ,אַז דייקא אָרטאָדאָקסישע אידן
זענען די וואָס פאַרבלייבן געטריי פאַר די רעכטע
עלעמענטן און שטיצן דעם התגרה באומות .אין
אַ זמן ווען דער גאָר ּפשוט'ער איד דערזעט זיך אַז

איזראַעל האָט אים גאָרנישט געברענגט נאָר שאָדן
און שנאה ,זענען עס ליידער די אָרטאָדאָקסישע
אידן וואָס קעמפן נאָך פאַר די ביטערע טומאה
ביז איר לעצטן אָטעם און קענען זיך נישט שיידן
פון די עקסטרעמע אידעאָלאָגיעס וואָס ביבי טוט
ָראויסשטיפן.
ּ
פא

די חרדי'שע פאַררעטער אין די
קאָאַליציע
דאָס ברענגט אונז צום טראַגי-קאָמישן און
ווייטאָגליכן שותפות-בונד וואָס די רעליגיעזע
ּפאַרטייען האָבן מיט אַ שמחה געשלאָסן צו
פאַרוואַנדלט ווערן ווי אַ חלק כחלק אין די מרכבה
הטמאה ,און דינען ווי אַ ּפאַסיגער שותף אין די
קומענדיגע נתני' קאָאַליציע.
ַמפיין האָט
אין לויף פונעם העפטיגן וואַל-קא ּ
ַהויפטעט אַז אויב ער זיגט וועט
ביבי נאָכאַנאַנד בא ּ
ער שאַפן אַ קאָאַליציע מיט זיינע "נאַטורליכע"
שותפים – מיינענדיג די רעליגיעזע און די רעכטע
ּפאַרטייען ,וועלכע נתני' האָט אַזוי מיאוס פאַרראָטן
אין זיין פריערדיגע קאַדענץ .דאָס זעלבע לעומתו
ברוך יאמרו ,די פרומע ּפאַרטייען האָבן זיך נישט
געשעמט צו ערשיינען אין דער עפענטליכקייט
מיט אַ באַהאַלטענע פרייד אַז דער אַלטער גוטער
פריינד ,דער ביבי טוב ליהודים ,באַוויליגט זיי
צוריקצונעמען אין די קאָאַליציע .יהדות התורה
און ש"ס האָבן ביידע רעקאָמענדירט ביים רובי
רובלין ,דער נשיא המדינה ,אַז ביבי זאָל זיין דער
וואָס זאָל צוזאַמשטעלן די קאָאַליציע.

פון קנאות צו התחברות; אַלעס
לויט די אומשטענדן
ס'איז בלויז צוויי יאָר פאַרלאָפן זינט די
גאַנצע חרדי'שע ּפרעסע איז פול געווען מיט
שאַרפע קנאות'דיגע לאָזונגען קעגן דעם ראש
הממשלה ביבי נתני' און זיינע גזירות על הדת.
די רעליגיעזע חברי הכנסת אינעם כנסת המינים
האָבן געליארעמט און געשטורעמט אַז זיי וועלן
קיינמאָל נישט פאַרגעסן פאַר ביבי'ן זיין פאַרברעך
לפיד און אויספירן דעם
פון זיך צוזאַמשטעלן מיט ּ
גזירת הגיוס בכל פרטיה ודקדוקיה.

ביבי און זיינע קאָלעגעס שונאי ה' האָבן
ספעקטאַקל .זייער
פיין געשמייכט צו דעם ּ
באַקאַנטשאַפט מיט די חרדים האָט זיי געוויזן פון
ערפאַרונג אַז די סאָרט לאָזונגען און פאַרדאַמונגען
הויפטזעכליך געצילט כדי די קליינע קינדער
זענען ּ
זאָלן נישט איינשלאָפן ,צו האַלטן דעם חרדי'שן
געשפאַנט און צייגן וויאַזוי די רעליגיעזע
ּ
ציבור
שלוחי דרבנן זענען לוחם פון אינעווייניג .דער
ראש הכופרים האָט זייער גוט געוואוסט אַז דאָס
אַלעס איז 'דאמירן בעלמא' וואָס איז ניטאַמאָל
ווערט לצור על פי צלוחית ,און ווי עס שטעלט זיך
אַרויס האָבן די חרדים אים טאַקע נישט אַנטוישט.
אין דער מינוט וואָס ער האָט געגעבן דעם ווינק,
הוא קורא והיא באה ,זיי זענען צוריק מיט'ן פולסטן
שוואונג ,מיט דער האָפענונג צו א ָּפלעקן אַ ביינדל
און ערהאַלטן עטליכע פאָטעלן און ּפאָזיציעס צו
ווייטער 'קעמפן' און 'געניסן' פון אינעווייניג.

התגרות באומות וחילול כבוד
שמים בשם התורה
דאָס אַרגסטע פון אַלעמען איז געוויס דער
געוואַלדיגער חילול שם שמים ,וואָס איז ב"ה נישט
געווען אַזוי ווייט בולט אין די לעצטע צוויי יאָר
ווען לא ַּפיד איז געווען ביי דער מאַכט ,אָבער וועט
יעצט צוריקקומען מיט'ן פולסטן קראַפט .דאָס
איז דער 'סטיגמא' אויף פרומע אידן אַז זיי זענען
עס גאָר די מחזיקי השלטון וואָס שטייען צו דער
רעכטער האַנט פון ביבי מיט זיינע מעשי התגרות.
אָנגעהויבן פון די יעצטיגע בחירות ,במשך די
קומענדיגע תקופה ,וועט ליידער יעדע אַגרעסיווע
חוצפה-שריט פון דעם ראש הכופרים אָנגעצייגט
ּ
ווערן אין ריכטונג פון די פרומע ּפאַרטייען .די וועלט
שטייט און באַטראַכט אַז דייקא די רעליגיעזע אידן
זענען די קאָלעגעס און מיטהעלפער פון אַזאַ
רעכטע קאָאַליציע וואָס וויל נישט קיין שלום
און זוכט בלויז אויפצורעגן די שכנים מיט פרישע
זידלונגען און מלחמות.
אין פאַקט זענען עס געווען ביידע חרדי'שע
ּפאַרטייען ,ש"ס און יהדות התורה ,וואָס האָבן
געראַטעוועט ביבי נתני' אין זיין יעצטיגן
מצב .טראָץ דעם וואָס די ליכוד ּפאַרטיי איז
אַריינגעקומען זייער הויך אין די וואַלן ,איז אָבער
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ביבי געווען אונטערשטעליג מיט אַ שיינע צאָל
דעפוטאַטן צו פאָרמירן אַ שטאַנדהאַפטיגע
ּ
קאָאַליציע ,צוליב דעם וואָס ער האָט אין די
לעצטע מינוט צוגעכא ַּפט אַסאַך שטימען פון די
רעכטע "הבית היהודי" ּפאַרטיי וואָס איז שטאַרק
געשרינקען אַדאַנק דעם ,און נעמענדיג אין
באַטראַכט אַז אויך די עקסטרעמע "יחד" ּפאַרטיי
פון אלי ישי האָט נישט אָנגעצויגן גענוג שטימען
אַריינצוקומען אַלס נייע ּפאַרטיי .אַזוי אַז די
איינציגע רעטונג-ברעט פאַר ביבי זענען געווען
זיינע "נאַטורליכע שותפים" אויף וועמען ער האָט
געשפיגן אין ּפנים מיט אַ וויילע צוריק ,אָבער
ּ
זענען אַצינד געקומען צוקריכן אויף אַלע פיר און
אים געגעבן דעם ּפאָליטישן כח צו פאָרמירן אַ
רעגירונג.

אין לי עסק אלא עם בצרה
דבר בעתו מה טוב צו דערמאַנען אַ געוואַלדיג
וואָרט וואָס רביה"ק מ'סאַטמאַר זי"ע האָט געזאָגט
אויף אָט אַזאַ סיטואַציע אין די דברות קודש
סעודת הודאה כ”א כסלו תשי"ט:
דער רבי רעדט אַרום פון די גמרא אין מכות
דף י"ב ע”א :אמר ריש לקיש ,שלש טעיות עתיד
שרו של רומי לטעות – דער שר של רומי שרו של
עשו וועט זיך טועה זיין דריי טעותים ווען משיח
וועט קומען .איינע פון די טעותים וועט זיין ,אַז ער
וועט לויפן זיך באַהאַלטן אין דער שטאָט בצרה
אַנשטאָט בצר .אַזויווי מיר זאָגן אויך אין די זמירות
פון שלש סעודות "בבואו מאדום ,ראותו כי כן
אדומי העוצר ,יחשוב לו בצרה תקלוט כבצר".
דער רבי איז מבאר לויט די ווערטער פון מדרש
רבה ּפרשת וישלח ,אַז "בצרה" איז בעצם אַ שטאָט
אין מואב ,אָבער ס'האָט זיך אַמאָל געמאַכט אַז
אדום האָט נישט געקענט געפינען אַ קעניג ביי זיך
אין לאַנד ,האָט מואב זיי געגעבן אַ מלך ,ווי דער
ּפסוק זאָגט "וימלוך יובב בן זרח מבצרה" .און דער
מדרש פירט אויס אַז השי"ת איז זייער ברוגז אויף
"בצרה" – אַ משל צו קעניג וואָס האָט געהאַט אַ
שפייז פאַר
שונא ,איז געגאַנגען איינער און געגעבן ּ
דעם שונא פונעם מלך ,האָט דער מלך געזאָגט:
איך וועל זיך א ָּפרעכענען מיט דעם וואָס האָט אים
צוגעשטעלט דאָס עסן .דאָס זעלבע זאָגט דער

אויבערשטער אַז ער וועט זיך צוערשט נוקם זיין
אין בצרה און הערשט נאָכדעם וועט זיין טבח גדול
בארץ אדום – .כך אמר הקב"ה ,כבר היתה מלכות
עקורה מאדום ובאת בצרה וסיפקה להם מלכים,
לפיכך אין לי עסק אלא עם בצרה שנאמר (שם לד)
כי זבח לה' בבצרה.
לויט דעם מדרש איז דער רבי מסביר פאַרוואָס
דער שטן וועט אַנטלויפן ּפונקט קיין בצרה ,ווייל
אין בצרה האָט מען דאָך צוגעשטעלט אַ מלך פאַר
שפירט ער זיך דאָרט היימיש ,וועט
אדום ,ממילא ּ
ער אַהינלויפן זיך באַהאַלטן.
און רביה"ק זי"ע פירט דערויף אויס מיט אַ
מורא'דיגן צושטעל צו דעם מלכות המינות ,וואָס
איז ּפונקט אַזוי אַקטועל היינט צוטאָגס ,וזל"ק:
הא ָב איך דעמא ָלט מהרהר געווען .ס'איז געווען
א ַמא ָל א ַ צייט ווען דא ָס מלכות המינות הא ָט נישט
געקא ָנט צוזא ַמשטעלן קיין שום ּפא ַרטייען ,איז
געווא ָרן א ַ חזית דתית ,א ַ רעליגיעזער בלא ָק ,און
זיי הא ָבן זיי אויפגעהא ַלטן ביז זיי זא ָלן זיך קענען
צוריקשטעלן .הא ָב איך געזא ָגט ,דא ָס איז בצרה .זיי
קענען זיך נישט אויפהא ַלטן ,זיי הא ָבן נישט קיין
מלך ,די שונאים פון הקב"ה הא ָבן נישט געקענט
הא ָבן קיין מלך ,הא ָט זיי בצרה געגעבן א ַ מלך.
איז הקב"ה מער ברוגז אויף בצרה ,וימלוך בן זרח
מצברה .לעתיד איז דא ָס עומד לפני הקב"ה אויף
בצרה.
קליפה
ּ
מדבריו הק' למדנו אַז אין אַ זמן ווען די
קען נישט צוזאַמשטעלן קיין ּפאַרטייען ,ווען די
ראשי הכופרים קענען שווער דערקלייבן אַ מלך,
כלפי שמיא ווען
איז דאָ חלילה אַ גרויסער צער ּ
מען העלפט זיי צו ,ווי די רעליגיעזע חברי הכנסת
וועלכע האָבן ערמעגליכט פאַר די טומאה צו
קרוינען אַ קעניג .דער אויבערשטער זאָגט אַז ער
איז כביכול מער ברוגז אויף בצרה ,און לעתיד לבא
וועט "אין לי עסק אלא עם בצרה" ,נאָך איידער מיט
אדום – דברים מפחידים ונוראים!

קדושה און לויטערקייט ווערט
נישט געמאָסטן מיט מושגי
התפארות
הגוף פון ּפרסום און ּ
דער כח פונעם יצרא דעבודה זרה ויצרא

דמינות
האָט טאַקע פאַרלייגט
געוואַלדיגע כוחות ביי די פאַרגאַנגענע
בחירות הטמאות ,ווען עס האָט זיך פון אַלע זייטן
געשטאַרקט די הסתה והדחה צווישן פרומע
אידן אַנטיילצונעמען אין דעם מרידה במלכות
שמים און שטימען ביי די בחירות .ליידער
האָבן די רעזולטאַטן געוויזן אַז הונדערטער
טויזנטער חרדי'שע אידן ,מער ווי אַלעמאָל ,האָבן
אַריינגעלייגט זייער שטימע אין דעם "קלפי" ,און
דערמיט עובר געווען די חמורות שבחמורות,
בעוה"ר.
"לא מרובכם חשק ה' בכם מכל העמים כי אתם
המעט מכל העמים" ".אל תראו תולעת יעקב מתי
ישראל אני עזרתיך נאום ה' וגואלך קדוש ישראל".
עס איז ניתן להיאמר ,דער טעם פאַרוואָס ביי די
מכה פון כינים האָבן די חרטימי מצרים דאָס נישט
געקענט נאָכמאַכן ,ווייל כישוף איז נישט שולט
אויף אַ "פחות מכשעורה" .די סיבה איז ,וויבאַלד
דער כח הטומאה פון כישוף און אַנדערע מרעין
בישין זענען נאָר שולט אויף "גרויס" ,גרויסע
התפעלות.
ּ
מאָסן ,אַסאַך כמות און חיצניות'דיגע
טפשיות ווערן באַגלייט
די אַלע דרכי השקר און ּ
מיט גרויסע צוזאַמענקונפטן ,שרייענדיגע
אַקטיוויטעטן און ברייטע ּפרסום .ווידעראום דער
צד הקדושה איז ּפונקט דער היפוך – לא ברעש ולא
בקול כי אם ברוחי – ווייל דער אמת פאַרבלייבט
דעם אמת אויך אויב עס איז קליין און נישטיג,
לעומת דעם שקר וואָס ברויך האָבן דעם לופטיגן
ּפרסום זיך צו קענען דערהאַלטן ביים קיום.
ענליך געפינען מיר אין די גמרא מסכת מגילה
(דף כ"ז ע”א) .די גמרא שטעלט זיך אויפ'ן ּפסוק
"ואת כל בית גדול שרף באש רבי יוחנן ורבי יהושע
בן לוי חד אמר מקום שמגדלין בו תורה וחד אמר
מקום שמגדלין בו תפלה ".די הייליגע חכמים האָבן
פאַרשטאַנען אַז אַ בית גדול מיינט נישט בלויז על
פי ּפשטות ,אַ סאַך סקווער פיס' .בית גדול' איז
בלויז ווען ס'איז מגדלין בו תורה אָדער מגדלין בו
תפלה .דאָס הייסט גרויס .ביי שקר און לופטיגקייט
איז פאַרהאַן אַ גרויס ענין פון 'גרויס' און 'כמות',
אָבער ביי קדושה איז דער איינציגער מבחן אויף
גרויס ,צי ס'איז 'מגדלין בו תורה ותפלה'.
עס שרייבט הגאון רבי שמשון רפאל הירש ז"ל
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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

א י ן
זיינע בריוון :שקר
דאַרף אַסאַך הילף און תומכים,
בלאָף איז אָנגעוויזן אין נומערן פון שטיצער כדי
אָנצופילן דאָס וואָס עס פעלט .אָבער דער אמת
וועט אייביג זיגן אין דער ענדע ,אויך אויב עס וועט
פאַרבלייבן קליין און עס וועט געדויערן אַסאַך
צייט .דער איינציגער אמת וואָס גייט לאיבוד איז
אַזאָנס וואָס אירע שטיצער האָבן נישט די קוראַזש
איר אַרויסצורעדן מיט אַן אָפנקייט.
(מי שמשוכנע שדעותיו אמיתיות וצודקות
חייב להביע אותן ללא הרף ובכל הזדמנות בגילוי
לב ובלי להתחשב במדת התמיכה שיש לו ,או ברמת
ההתנגדות שיפגוש .רק לשקר דרושים תומכים
בכדי להצליח ,לשקר דרוש סמכות המספרים של
התומכים כדי למלאות את מה שחסר לו בצידקת
טיעונו ,אבל האמת לעומת זה תמיד תנצח בסופו

של דבר אפילו אם הדבר יקח זמן ,האמת היחידה
שתלך לאיבוד בלי כל אפשרות להחזירה היא רק
אותה אמת שאין למחזיקיה האומץ לדבר בגילוי לב
עבורה .האמת לא הובסה מעולם מכל ההתנגדות,
היא הובסה רק כשחבריה היו מדי חלשים מלהגן
עליה[ .שמש מרפא עמ' ש']).
עס שטייט אין מדרש רבה ּפרשת בא :וכן יש
דברים שהן נראין שפלים וצוה הקב"ה לעשות מהן
כמה מצות .האזוב נראה לאדם שאינו כלום וכחו
גדול לפני האלקים ,בכמה מקומות בטהרת מצורע
בשריפת הפרה ובמצרים צוה לעשות מצוה באזוב,
ללמדך שהקטן וגדול שוין לפני הקב"ה ובדברים
קטנים הוא עושה נסים וע"י אזוב שהוא שפל
שבאילנות גאל את ישראל.
דער מדרש לערנט אונז אַז דוקא מיט דברים
שהן נראין שפלים ,דערמיט טוט הקב"ה העלפן
אידן .ביי די קדושה איז נישטאָ דער מושג פון

ברוך המקדש שמו ברבים !
ברוך שהחיינו וקיימנו לזמן הזה!
אין דעם זעלבען טאָג וואָס די בחירות הטמאות זענען א ָּפגעהאַלטן געוואָרן אין ארה"ק איז
געליפטערט געוואָרן דער לאַנג-ערוואַרטעטער ּפרא ָפעסיא ָנא ַלער ווידיא ָו ּפרעזענטא ַציע ווא ָס
איז רייך בא ַזירט און פא ַרעפענטליכט געווא ָרן דורך מוסד הק' נטרונא ,בעתו ובזמנו ,שטייענדיג אין
אַ צייט ווען די מתגרים באומות מאַכן אַזויפיל גערודער נאָך די פאַרלאָפענע בחירות.
אין דעם גרויסן בלבול וואָס הילכט א ָּפ איבער די וועלט פון די רודפים אויפ'ן כלל ישראל
וועלכע רעדן בשם התורה מיט אַ חרדי'שן שותפות און שלייער ,איז בוקע ועולה דער יעצטיגער
מאַכטפולער שריט פון ּפרסום ,וואָס אַדרעסירט בכל עוז ותעצומות די מאורעות הזמן פאַר
מיליאָנען גוים בכל קצוי תבל .עס איז איז מקדש שמו יתברך און טוט ריכטיג מודיע זיין פאַר די
וועלט די שטעלונג פון ערליכע אידן געטריי צו די תורה.
הויפטזעכליך א ַלס ּפא ַסיגסטער א ַנטווא ָרט אויפ'ן עזות'דיגן
ּ
די קאָסטבאַרע פילם דינט
אויפטריט פון דעם ראש הכופרים אין ווא ַשינגטא ָן .עס ענטפערט א ָּפ בטוב טעם ודעת זיינע
גרונד-פרינציפן פון די אידישע אמונה
ּ
ביליגע רעטאָריק 'בשם כלל ישראל' און שטעלט פא ָר די
בגזירת הגלות און אונזער התנגדות צו ציונית ,בהשכל ובדעת.
די ּפרעזענטאַציע ווערט אין די יעצטיגע טעג ּפובליצירט איבער די סאָציאַלע מידיאַ-
כוואַליעס ,מיט א ַן אויסטערלישן ּפרסום .בחסדי השי"ת טוט די קא ָסטבא ַרע א ַרבעט שלא ָגן טיפע
ווא ָרצלען ,און עס ציט די אינטערעסע פון ריזיגע מאסן פון איבער די גאַנצע וועלט ,אידן ווי גוים
צוגלייך ,זייענדיג מייסטערהאַפטיג אַהערגעשטעלט לויט די היינטיגע וועג פון ּפובליק רילעישאן
אין די גוי'אישע גאַס.

גשמיות'דיגע רום און גדלות.
אַזוי געפינען מיר ביי ירמי' הנביא וואָס קלאָגט
אין מגילת איכה "צמתו בבור חיי וידו אבן בי" .די
אידן האָבן אַריינגעלייגט ירמי' הנביא אין אַ טיפן
גרוב ווייל ער האָט זיך געוואַגט צו זאָגן דעם דבר
ה' כמבואר בפסוקי ירמי' (קא ַּפיטל ל"ח) ,אין דער
זעלבער צייט האָבן זיך אַרומגעדרייט פראַנק-און-
פריי די פילצאָליגע נביאי שקר וואָס האָבן געזאָגט
ווי גוט עס וועט זיין פאַר אידן ,און זיי זענען
באַגילדעט געוואָרן און געלויבט געוואָרן דורך
די מאַסן ,בעת דער נביא ה' האָט געשמאַכטעט
איינער אַליין אין אַ פינסטערן גרוב און איז געווען
ללעג ולקלס בעיני כל .דאָס האָט אָבער גאָרנישט
געטוישט דעם אמת .ענדגילטיג האָבן אידן געזען
ווער ס'איז גערעכט געווען.

העדר קודם הוי'
דער מהר"ל אין זיין ספר תפארת ישראל
ּ(פרק י"ח) איז מבאר כדרכו אַז די תורה הק' איז
אַ מוכרח'דיגע מציאות אויף דער וועלט ,און
דעריבער ,יעדע זאַך וואָס איז זיך מתנגד צו די
תורה ,קען אויטאָמאַטיש נישט עקזיסטירן .אַ
מציאות קעגן די תורה איז נישט קיין מציאות ,אויך
ווען עס קוקט אויס ווי אן אחיזת עינים לפי שעה.
איידער דעם גרויסן גילוי כבוד ה' שיתגלה
במהרה בימינו ,איז ליידער אַרא ָּפגעקומען דער
געוואַלדיגער היפוך ,איידער די אייביגע הוי' פון
ה' ימלוך לעולם ועד איז די וועלט פאַרטינקלט
געוואָרן מיט דעם גרויסן העדר ,דער שרעקליכער
הסתר ּפנים פון אַ הכחשה אין דעם 'צור ישראל
וגואלו' וואָס די מדינה הטמאה טוט מיט זיך
ַרקערפערן .עס איז אַ זמן נסיון פון 'כל האוחז
ּ
פא
בה מתעלה עמה' .אין די יעצטיגע אחרית ימי עולם
איז דער נצחון און די שליטה ליידער בלויז פאַר’ן
שקר און פאַר די טומאה .די חרדי'שע מסיתים
האָבן געזיגט און ערהאַלטן עטליכע לוקחי ממון
וכסאות אינעם כנסת המינים .דאָס איז דער
התגברות החושך וואָס דער שטן האָט זיי געגעבן
צו פאַרגרעסערן קול תרועת נצחון און אַריינכא ַּפן
נאָך אידן אין זייער נעץ אין דעם זמן פון עקבתא
דמשיחא.
אָבער זייערע זיגן און הצלחות זענען נישט
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אחים לדעה  -הבו גודל למקדשי השם
דער גרויסער און וויכטיגער ּפראָיעקט איז נאָך ווייט פון אויסגעצאָלט! אידן נדיבי לב וואָס
ווילן האָבן אַ חלק אין דעם אויסטערלישן קידוש שם שמים זאָלן ביטע אַריינרופן אַמשנעלסטן
די צענטראַלע אָפיס פון נטרונא ,אויף:

718-873-0756

און איבערגעבן זייער ברייטהאַרציגע נדבה אויף קידוש שם שמים.

אנא שאו ידיכם קודש למען כבוד שמו יתברך!
אונזער עסק .מיר האָבן נישט קיין שייכות מיט
זייער מלחמה להצלת הדת און זייער מלחמה
להצלת המדינה .עס פאַראינטערסירט אונז נישט
זייערע עבירות און זייערע מצות ,זייער תורה און
זייער צדקות ,זייערע גדולים און זייערע צדיקים.

מיר ווייסן און גלייבן אַז דער סוף וועט זיין "יבש
חצר נבל ציץ ודבר אלקינו יקום לעולם" ".הנה יום
לה' על כל גאה וגאון על כל הרמים הנשאים ועל כל
אלוני בשן ".די טומאה וועט בטל ווערן כאין וכאפס
המוחלט ,ונשגב ה' לבדו ביום ההוא .ווי גרויס וועט

דאַן זיין
די בושה פון די אַלע וואָס
האָבן געהאַט אַ שייכות מיט די מדינה ,די
אַלע וואָס האָבן געהאַט פון זיי אַ קורת רוח .יבושו
ויכלמו כל עובדי ּפסל המתהללים באלילים.
אין דעם גרויסן חושך כפול ומכופל קוקן אידן
אַרויס בעינים צופיות צו די ישועה פון השי"ת
אַליין .ממקומך מלכינו תופיע כי מחכים אנחנו
לך ,ווען עס וועט זיין דער גרויסער "יום אשר אני
עושה סגולה ,וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש
על בנו ,רפא נא שברם ונחם אבלותם ואל לעד
תזכור עונם וסכלותם ,והופע בהדר גאון עוזיך על
כל יושבי תבל ארציך יכירו וידעו כל יושבי תבל
ויקבלו כולם את עול מלכותך".
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