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געווארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
ָ
וואס זענען לעצטענס געליפטערט
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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.
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ציוניסטישע פירערשאפט טאנצט
אויף פארגאסן אידיש בלוט; ביבי
נתני’ רופט פאר מאסן אימיגראציע
פון פראנקרייך קיין איזראעל

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)

די באפעלקערונג אין פראנקרייך האט פארגאנגענע
ענדע וואך מיטגעהאלטן דריי טאג פון טעראר און שרעק
דורך טעראריסן וועלכע האבן איבערגעלאזט זיבעצן
אומגעקומענע ,צווישן זיי ליידער פיר אידישע קרבנות,
א טעראר אטאקע וואס האט אויפגעטרייסלט די גאנצע
מערב וועלט.
די כוואליע פון טעראר האט זיך אנגעהויבן מיט
א טויטליכע איבערפאל
די
אויף
מיטוואך
די
פון
הויפטקוואטירן
העדאו”
“טשארלי
פובליקאציע ,און האט זיך
געענדיגט פרייטאג מיט א
משכונות פארכאפונג אין
א כשר’ע סופערמארקט
וואו אידן זענען געקומען
איינקויפן לכבוד שבת.
די
צווישן
אידן
צענדליגער
האבן
וועלכע
זיך דאן געפינען
דעם
אין
סופערמארקעט
זענען ליידער פיר אידישע
קינדער ערמארדעט געווארן בידי זדים,
וואס האט אויסגערופן שאק און טרויער ביי

אידן אומעטום ,ארץ ארץ אל תכסו דמם ,ינקום ה’ דמם
לעינינו במהרה.

דער בלוט באד א תוצאה פון
ציוניסטישע התגרות:
עס האט געכאפט א ציטער צו ליינען דעם
סטעיטמענט וואס עס האט ארויסגעלייגט ,דער
טעראריסט אמאדי קאוליבעלי ימ”ש וואס האט זיך
אריינגעכאפט אין דעם כשר’ן סופערמארקעט ,און איז
דערשאסן געווארן נאך א לאנג – פארצויגענע קאמף מיט
אנגערופן
די פאליציי ,ער האט
א נייעס
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אגענטור
און געזאגט “איך
האב זיך געוואלט אננעמען פאר די
פאלאסטינער און געצילט אידן” ,דאס הייסט אז דער
רוצח האט דירעקט געצילט א אידישע צענטער אלס
נקמה קעגן מדינת ישראל און אירע אקציעס קעגן די
פאלאסטינער ,ליידער זענען נאך פיר אידישע נפשות
געפאלן קרבנות צו דעם קאנפליקט פון די ציונים
מיט די פאלאסטינער.
נאכמער .דער טעראריסט האט געזאגט אז ער
איז פארבינדן מיט די 'איסלאמיק סטעיט’ טעראר
נעץ ,בעסער באקאנט אלס די שוידערליכע “אייסיס”
גרופע ,און ער האט א לענגערע צייט אויספלאנירט
די אטאקע קעגן אידן .דאס הייסט אז טעראריסטן
מיט פארבינדונג צו אייסיס האבן צום באדויערן
פארוואנדלט דעם איד אין א פרישן ציל ברעט ה›
ירחם.
ס’איז קלאר אז די ציוניסטישע התגרות
באומות האט געשפילט אן אקטיווע ראלע אין
דעם ביטערן אטאקע ,די זשערוסלעם פאוסט האט
זאגאר געוואוסט צו אנצייכענען אז די אבאמא
אדמיניסטראציע האבן שוין פאראיאר זומער
אויסגעדריקט זארג אויף די אידישע פאפולאציעס
איבער די וועלט -ספעציעל אין פראנקרייך ,אז צוליב
די עזה מלחמה קענען זיי חלילה ליידן פון נאכפאלגן
דורך אויפגעברויזטע מוסלעמענער אומעטום.
בלויז פארגאנגענע וואך האבן מיר דא אויף
קול נטרונא ציטירט א באריכט פון דעם לעצטיגן
אייסיס מאגאזין וואס דערקלערט אידן אלס פיינט,
נאך א זינלאזע אינטערוויא פון ביבי נתני’ וואס האט
דערקלערט קריג מיט אייסיס ,אינעם זעלבן מאגאזין
מוטיגן די אייסיס רוצחים אז אינדעווידואלע
מענטשן יחידים זאלן פלאנירן טעראר אטאקעס ה’
ירחם וואו אימער אין דער וועלט .דאן איז באטאנט
געווארן וויפיל לייכטזיניגקייט און רשעות עס
האט זיך געפאדערט פון דעם ראש הכופרים זיך
ארויסצושטעלן אלס אפיציעלער בר פלוגתא פון
די אייסיס רוצחים .און דערמיט אריינשלעפן דעם
גאנצן כלל ישראל ,וואו אימער זיי וואוינען ,אלס א
ציל ברעט חלילה פאר די אכזרים.
ליידער האבן די תוצאות פון דעם רייצערישן

נישט
מהלך
ציוניסטישן
געשפעטיגט צו קומען ,אין פארום פון דעם בלוטיגן
טעראר אטאקע אויף אידישע אינטערעסן אין
פראנקרייך ,השי”ת זאל ווייטער האלטן די רעכטע
האנט אויף אידן אומעטום ,שומר ישראל שמור
שארית ישראל.

ביבי נתני’ כאפט א היטש אויף
אידיש בלוט:
אבער ויבא גם השטן בתוכם ,אין א בחינה פון
הרצחת וגם ירשת האט דער ראש הכופרים ביבי נתני’
באשלאסן צו אויסנוצן די טראגעדיע און טאנצן אויף
די בלוט פון די ערמארדעטע אידישע קינדער .דער
רשע וואס ידיו דמים מלאו אלס הויפט גורם אויף
דעם שנאת ישראל וואס ווערט פארשטערקערט
איבער די וועלט האט זיך נישט געשעמט צו ווייזן
דאס פנים און גאר אויפגעטרעטן פאר די וועלט’ס
פרעסע מיט א פארלאנג פון אידן איבער די וועלט
אז זיי זאלן אימגרירן פון זייערע לענדער און
ארויפקומען מאכן עלי’ קיין איזראעל.
נתני’ וואס לעבט אויף אידיש בלוט און איז
קענטליך שטארק צופרידן ווען אידן אין אייראפע
זענען באימה ובפחד האט אין זיין אדרעסע פאר די
וועלט פרעסע נאך צוגעלייגט זאלץ אויף די וואונדן
און ערקלערט נישט מער און נישט ווייניגער אז די
פארלאפענע טעראר אטאקעס וועט זיין בלויז דער
אנהויב ,שיקענדיג דערמיט א זייער קלארן מעסעזש
צו רוצחים איבער די גאנצע וועלט רח”ל.
ביבי האט געזאגט צווישן אנדערע“ :די
פראנצויזישע אטאקעס קענען זיין אן אנהויב פון
א נייע כוואליע פון אלוועלטליכע אנטיסעמיטיזים,
אויב מיר וועלן דאס איגנארירן ,וועט דאס וואס מיר
זענען יעצט אין פאריז ,זיין בלויז דער אנהויב.
ער האט פארגעזעצט מיט א רוף צו אידן אין
פראנקרייך“ :די סטעיט אוו איזראעל איז אייער
היים .די וואך וועט א ספעציעלע קאמיטע פון
מיניסטארן אין דער מדינה זיך צוזאמזעצן וויאזוי
פארצוזעצן די שטאפלן וועלכע וועלן מוטיגן עלי’
פון פראנקרייך און אנדערע לענדער אין אייראפא
וואס ליידן פון אנטיסעמיטיזם ,אלע אידן וואס ווילן
עמיגרירן קיין איזראעל וועלן ווערן אויפגענומען

זייער ווארעם און מיט אפענע ארעמעס”.
פראנצויזישע אידן האבן באלד אויסגעדריקט
אנטריסונג פון די געמיינע ווערטער פון דעם ראש
הכופרים ,די געמיינדע פירער און אנדערע אידישע
אקטעוויסטן אין פראנקרייך האבן אויסגעדריקט
זייער אנטוישונג פון די אומ’אחריות’דיגע אויפפירונג
וואס ביבי צייגט ארויס אין א צייט פון פיין פאר די
דארטיגע אידן .אנשטאט צו הייבן דעם מאראל
און שטארקן די הונדערטער טויזנטער אידן אין
פראנקרייך ,טוט ער דאס פארקערטע און פיטערט
די אנטיסעמיטישע טעאריע אז אידן באלאנגען
נישט אין ערגעץ און דארפן אלע פארטריבן ווערן
קיין איזראעל.
אפגעזען פון די לעכערליכקייט פון ביבי’ס
ווערטער אז איזראעל איז א פארזיכערט ארט פאר
אידן ,וואס האט ארויסגערופן א צחוק מכאוב ביי יעדן
רעכטדענקעדיגן מענטש ,ווייל איז איזראעל ווייסן
מיר דאך קומט נישט פאר קיין טעראר אטאקעס,
אידן ווערן נישט גע’הרג’ט דורך מוסלעמענער,
און דער מצב איז רואיג און שטיל .זענען אבער
די ווערטער א טיפע פארראט אין די הונדערטער
טויזנטער אידן וועלכע וואוינען אין פראנקרייך און
פארמאגן דארט הויכע פאזיציעס ,גוט באזירטע
שטעלעס און וואקסענדע אידישע קהלות און
מוסדות עד להפליא .יעצט זענען זיי פארארדענט
געווארן דורך דעם ראש הכופרים צו באגיין א גזירת
גירוש ,זיך צאמקלייבן זייער האב און גוטס און עולה
זיין קיין איזראעל ,וואו די פראנצויזישע עולים גייען
דורך אין ארץ ישראל שבעה מדורי גיהנום ביז זיי
דערקלייבן זיך צו א שטיקל מעמד און א לייטישע
פרנסה.
די פרעסע האט ציטירט פון אן אנגעזענעם
רב אין פראנקרייך וואס האט שארף אטאקירט דעם
ראש הכופרים זאגנדיג “ :ווא ָס איז דען דא ָ אין די
מדינה? זיכערהייט?! עקאנאמיע?! איך קען א ַ
שיינע ּפא ָר אידן ווא ָס הא ָבן פא ַרלא ָזט פרא ַנקרייך
און היינט וויינען זיי א ַז זיי הא ָבן נישט בא ַקומען
קיין שום הילף מצד די מדינה”.
דער פראַנצויזישער ּפרעזידענט ,פראנצויז
האלאנדא ,פון זיין זייט האט געבעטן ביי די אידישע
איינוואוינער זיי זאלן נישט אנטלויפן פון פראנקרייך,
זאגנדיג אז די רעגירונג וועט טון אלעס אין זייער
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מעגליכקייט צו באשיצן אירע אידישע
בירגער ,און אויב עס וועט זיך אויספעלן וועט די
רעגירונג אריינברענגען די מיליטער זיי זאלן באשיצן
די אידישע מוסדות.
עמאיועל וואלס דער פראנצויזישער פרעמיער
מיניסטער האט אין אן אינטערוויא צו די אנטלאנטיק
מאגאזין ,פארשפראכן די מאקסימאלסטע זיכערהייט
מאסנאמען פאר אידישע ערטער אין לאנד ,ער האט
געזאגט“ :פראנקרייך וועט נישט רוען ביז די אידן
וועלן קענען לעבן פולשטענדיג באקוועם און
פארזיכערט אין פראנקרייך ”.ער האט צוגעלייגט די
זייער שטארקע פראזע וואס האט אפגעקלינגען אין
דער וועלט“ :נאך דער פראנצויזישער רעוואלוציע
אין יאר  1789למספרם זענען זיי אנערקענט
געווארן ווי פולשטענדיגע בירגער ,אויב וועלן
אידן יעצט אנטלויפן וועט דאס באדייטן אז די
רעוואלוציע איז געווען א דורכפאל”.
טראץ די דברי התגרות פון ביבי אקעגן די
אינטערסן פון פראנקרייך ,האט אבער דאס אלעס
אים נישט אפגעהאלטן צו מעלדן זיין באשלוס ,אז
ער וועט אריבערפארן קיין פאריז ,זיך צו באטייליגן
אין דעם מיליאן-מאן מארש וואס איז אפגעהאלטן
געווארן זונטאג אויסצודריקן דעם קאמף קעגן
טעראר .די פראנצויזן זענען גראדע געווען ברוגז
אויף דעם פלאן ,די ארטיגע רעגירונג האט קלאר
געבעטן געבעטן ביבי אז ער זאל נישט קומען,
ווייל זיי ווילן נישט פארוואנדלן דעם מארש אין א
זייטיגע געשפרעך ארום די מיטל מזרח קאנפליקט,
אבער דער פארעך ביבי האט כדרכו זיך אריינגעפיפן
און געכאפט א פליגער קיין פראנקרייך .וואו ער
האט צווישן אנדערע אויך אויפגעטרעטן אין די
צענטראלע אידישע שול וואו ער האט נאכאמאל
גערופן פאר עלי’.
אינטערסאנט צו באמערקן אז בשעת מעשה,
ביי די זעלבע צערעמאניע אין די שול ,האבן
די אידישע געמיינדע פירער אלע אומדירעקט
אראפגעריסן ביבי פאר זיין חוצפה פון זיך אריינמישן
אין די אינטערעסן פון אידן אין פראנקרייך .דשואל
מארגי ,דער פרעזידענט פון די אידישע קהלה אין
פאריז האט זיך באצויגן צו די ווערטער פון נתני’ אז
אידן אין פראנקרייך זאלן ארויפפארן קיין מדינת
ישראל ,זאגנדיג “אויב מען וויל פארן קיין איזראעל

טאר דאס נישט זיין פון שרעק ,די
אידישע געמיינדע האט אן אלטן גוטן קשר מיט די
דעמאקראטישע טראדיציע פון פראנקרייך”.
דאס זעלבע האט געזאגט דער רב הראשי
פראנקרייך ,חיים קורסיה“ :מיר וועלן קיינמאל נישט
פארוואנדלט ווערן אין א בלעטל פון היסטאריע”,
שיקענדיג דערמיט א גאנץ דייטליכע מעסעזש פאר
דעם אומגערופענעם גאסט אז אידן וועלן פארבלייבן
אין פראנקרייך.

די רשעות’דיגע ציוניסטישע
מענטאליטעט פון שנאה צום
“גלות איד”:

האט
אין יאר 1919
למספרם געשריבן“ :אונזער נאציאנאלער
אייגנארטיגקייט איז קיינמאל נישט גוט געווען
אין גלות ,קיינמאל זענען מיר נישט געווען א
שעפערישע פאלק ,מיר האבן שטענדיג געלעבט
א לעבן פון ציגיינער און הינט .וואס ווילט איר פון
די אנטיסעמיטן ? פארוואס זאלט איר נישט וועלן
פארשטיין דאס פארשטענדליכע ? דער בליק פון
שנאה און גרויל צום איד .די אידן זענען ציגיינער,
שמוץ ,אפפאל ,אוממענטשן ,פארוואונדעטע
הינט ”.ע”כ לשונו הטמא( .מתוך שואה משמיים עמ'
)79א.

דאס ברענגט אונז צו א יסודות’דיגע נקודה וואס
שפיגלט אפ א וויכטיגע פאקטאר אין די ציוניסטישע
אידעלאגיע מיום היווסדה עד היום הזה .מאז ימי
התייסדות הציונות איז דער “גלות איד” געווען
א דמות וואס מען האט פאר יעדן פרייז געוואלט
עוקר מן השורש זיין .די ראשי הציונים דעמאלט און
היינט האבן געהאסט מיט א געפערליכע שנאה דעם
טיפישן גלות איד וואס לעבט רואיג צווישן די גוים
און הייבט זיך נישט דעם קאפ מיט חוצפה קעגן זיינע
שכנים.

נאך שרייבט דער פה טמא“ :די אייראפעאישע
פעלקער וואס האבן אונז דערשטיקט א ָן רחמנות,
גלייך ווי מען דערשטיקט א אומווערדיגע זאך,
זענען ווערד צו כבוד .מיר זענען זענען בכלל נישט
קיין מענטשן ,מיר זענען ווי שפייאכטץ פון מויל.
אונזער גאנצע אוצר (די הייליגע תורה און מצות)
איז ווי א טויטער ווארעם .זיי האבן נישט געוואלט
אז זייערע גאסן זאלן ווערן פארפלייצט מיט די
באקאנטע געשטאלטן פון אלע געטאס ,די אפפאל
פון די מענטשהייט ”.עפ”ל.

די אייביגע ציוניסטישע שנאה צו דעם “גלות
איד” קומט צום אויסדריק אין מערערע ארטיקלן
און ביכער וואס די ציוניסטישע מייסדים האבן
בשעתו געשריבן ,ווי זיי מאכן שאנד און שפאט פון
די גלות אידן וואס סימבאליזירן לויט זיי א מוסטער
פון פארשעמקייט און הכנעה .אט די מורא’דיגע
האס האט זיי געטריבן צו פארוואנדלן די גלות אידן
אלס אן איבריגע כלי שאין בהם חפץ .ווען מען דארף
זיי נאָגט מען פון זיי אויס דאס מערסטע געלט און
שטיצע ,אבער די מינוט וואס זיי זענען מער נישט
רעלעוואנט איז מען זיי מפקיר מיט’ן גרעסטן
מאס הפקירות בדיבור ובמעשה ,מען קימערט זיך
איבערהויפט נישט אין זייערע אינטערעסן און מען
זוכט זייער דורכפאל.

דאס איז גענוי דער בליק וויאזוי די ציונים האבן
אלץ און זעצן פאר צו באטראכטן אידן אין גלות ,מיר
זענען ביי זיי אפפאל און מיסט וואס מען נוצט אויס
צום מאקסימום און ווארפט עס גלייך אוועק ,די
גענויער-אפטייטש ביי די ציונים פון א “גלות איד” -
איז; תוכו אכל קליפתו זרק ,אויסניצען און אויסנאגען
ווי די גרוגרת דרבי צדוק און דערנאך לכלב תשליכון
אותו ה”י.

יוסף חיים ברענער ,וואס איז געווען פון די
גרעסטע שרייבער און קעפ אין די ציוני’סטישע
פירערשאפט ,וועמענס שרייב ווערק זענען גענוצט
געווארן דורך אלע שפעטערדיגע ציונים עד היום.

אן אנדערער גאר-באקאנטער ציוני’סטישער

א .פערל רייד פון דעם עוכר ישראל“ :הן עם של יהודים
אין בעולם .הן הגלות ,סוף-סוף ,יכול יכלה לנו .אין כבר עם.
יש בהולים מטומטמים ומפולגי תורה בליטא ,טיפשים
ופראים בפולניה ,הדיוטים ונבזים בגליציה ,נרקבים ומעלי
באשה בהונגריה ורומניה ,גסים וכהים באנגליה ובאמריקה,
שנוררים ומזוהמים בפלשתינה ,צבועים  -אנוסים
ודשנים  -כרסנים בגרמניה ובפרנציה ובאיטליה ,וכולם,
כולם ספחת הם לעצמם ולעם אשר בתוכם הם יושבים,
אבל לא עם( .פנקס קטן)
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פירער,
זשאבאטינסקי
זאב
שר”י ,דער גרינדער פון די
רעוויזיאניסטישע באוועגונג ,דאס רעכטע פליגל פון
ציוניזם ,זאגט פאָר זיינע פלענער איידער די הקמת
המדינה “ :אין אונזער נאציאנאלער היים וועלן מיר
אויסרופן אויף די דאזיגע אידן וואס וועלן נישט
אראפנעמען פון זיך די רא ָסט פונעם גלות ,מיר וועלן
זיי דערקלערן ווי צווייט -ראנגיגע בירגער ,און מיר
וועלן זיי נישט געבן קיין רעכט צו שטימען”( .הארץ
ב:1919-מתוך `מחוץ למחנה` חדשות הארץ .)1919/10/22

אויך בן גריון שר”י ,דער ערשטער ראש
הכופרים ,שרייבט אין זיין בוך “יחוד ויעוד” אויף די
גלות אידן אין זיינער צייט“ :די גליות וואס ווערן
אויפגעלעזט און פארזאמלען זיך אין ארץ ישראל
זענען נישט קיין פאלק ,נאר א צעמישעניש פון
מענטשן שטויב ,אן א שפראך ,אן א חינוך ,אן קיין
שרשים ,דאס פארוואנדלן מענטשן שטויב צו א
קולטירזירטע פאלק איז איז נישט קיין לייכטע
ארבעט” .כל דבר רותח יוצק לתוך פיו של אותו רשע.
ביי א רעדע פון בן גריון רעדנדיג פון די אידישע
געמיינדעס איבער די וועלט האט ער געזאגט צווישן
אנדערע :איר קענט מיר אנרופן אן אנטיסעמיט
אבער איך מוז עס זאגן ,מיר שטיקן זיך פאר בושה
פון די אידן אין דייטשלאנד ,פוילן און אמעריקע.
מיר באלאנגען נישט צו דעם אידישן פאלק ,מיר
טוען רעוואלטירן קעגן אזא אידישע פאלק ,מיר
ווילן נישט זיין אזעלכע אידן”( .ימי הכלניות; תום
שגב)
אט דאס איז געווען פון די הויפט פאקטארן
וואס האט באווירקט די ציוניסטישע פירער צו
פארשטאפן זייערע אויערן צו די וויי געשריי
פון די מיליאנען אידישע קדושים וועלכע זענען
אומגעברענגט געווארן מיט כל מיני מיתות משונות
ביי די צווייטע וועלט קריג .די ציונים האבן געהאסט
די גלות אידן וואס וואוינען אין אייראפע און האבן זיך
פשוט נישט געקימערט אויף זייער גורל.
אין דער צייט וואס די ציוניסטישע
פירערשאפט האט גענוי געוויסט וואס פארא
מאסן בלוט באד פאסירט אין אייראפע האבן זיי
אויסגעקליבן צו פארבלייבן שטיל און פאסיוו .יצחק

גרינבוים שר”י ,דער שר הפנים אין
די שפעטערדיגע ממשלה פון בן גריון ,האט אין יאר
תש”ב ווען אידן זענען אויסגעגאנגען אין די געטאס
און טויזנטער זענען טעגליך געשיקט געווארן צו די
גאז קאמערן געזאגט“ :ווען מען האט מיר געפרעגט,
מען קען דאך געבן פון די קרן היסוד געלטער
פאר הצלת ישראל אין די ארצות הגולה האב
איך געזאגט – ניין ! און איך זאג נאכאמאל – ניין !
מען דארף שטיין קעגן דעם כוואליע ,וואס וויל
אוועקשטיפן די ציוניסטישע פעולות צו די צווייטע
שורה .ווען מען קומט פארשלאגן צוויי הצעות,
איינס :ראטעווען טויזנטער אידן אין אייראפע
אדער אויסלייזן דאס לאנד ,טוה איך אויסוועלן אן
קיין צווייפל דאס ראטעווען דאס לאנד .דאס צופיל
רעדן פון די שחיטה איז גורם אז מיר זאלן נאכלאזן
אונזערע באמיאונגען צו פארגרעסערן דעם אידישן
קראפט אין לאנד( ”.אות קין”)240 ,
און וואס האט געזאגט דער ערשטער נשיא
המדינה חיים ווייצמאן שר”י ? “ די האפענונג פון
זעקס מליאן אידן איז קאנצעטרירט אויף זיך
ראטעווען פון די אפגרינדן פון דער טראגעדיע ,איך
וויל אבער נאר ראטעווען די יונגטליכע ,די אלטע
לייט וועלן פארלוירן גיין און אויסווארטן זייער
גורל ,זיי זענען מענטשן שטויב אין אן אכזריות’דיגע
וועלט ,נאר די צווייג פון יונגטליכע וועלן בלייבן ,די
אנדערע דארפן שלום מאכן מיט דעם מציאות און
דארט פארבלייבן“ .
ווידערמאל באגעגענען מיר זיך מיט די
רשעות’דיגע ווערטער “מענטשן שטויב” ,הפנים אז
דאס איז געווען די אפיציעלע טיטל דורך די רשעים
אויף די מיליאנען גלות אידן וואס זייער גורל איז דורך
די ציונים נחרץ געווארן לאבדון ולמשיסה.
פון דעם רשע איז דאך אויך באקאנט די
ווערטער “ :איין קיה אין פאלאסטינע איז מער ווערט
ווי מיליאן אין פוילן” ,א זאץ וואס איז אין איינקלאנג
מיט די טיפע שנאה צו דעם איד אין אייראפע.
נישטא איז אין פלאץ צו איבערגיין די גאנצע
השתלשלות פון דעם שרעקליכן פארראט דורך
די ראשי הציונים אין יענע ביטערע יארן ,אבער
דער בריח התיכון וואס לויפט דורך אין אלע בריוון,
ארטיקלן ,און רעדעס פון די רשעים ,איז דער הכרה
אז ראטעווען דארף מען נאר די עטליכע הונדערט

צי טויזנט וואס וועלן ברענגען נוצן פאר די מדינה,
איבער די איבריגע מיליאנען אידן איז בכלל נישט
געווען קיין רעדע ,זיי האבן געשטערט יעדן פריוו פון
הצלה און קאלאברירט מיט די נאציס ימ”ש אויף א
שענדליכן אופן ,וואס איז שוין פארבליבן אויף אייביג
א בלוטיגע קאפיטל געשיכטע בשנות גלותינו.
די שנאה פון די ציונים צום “גלות איד” איז
פארבליבן אינאיינעם מיט’ן ציונות .און דאס איז
וואס טרייבט דעם היינטיגן ריש בריוני ביבי נתני’
צו פארביטערן דאס לעבן פון אידן אין אייראפע און
איבער די גאנצע וועלט .זיין מעסעזש איז קלאר:
אויב זענט איר גרייט צו מאכן עלי’ און פארוואנדלט
ווערן אלס טייל פון דעם איזראעלי קולטור הרי טוב,
אבער אויב ווילט איר פארבלייבן רואיג אין אייערע
היימלענדער וועלן מיר פרובירן אלעס אייך עוקר מן
השורש צו זיין און אויסליידיגן אייראפע פון אידן ,ה”י.
די שנאה פון די ציונים צום “גלות איד” איז
פארבליבן און גייט איבער אינאיינעם מיט’ן כלליות
פון די טומאת ציונות מדור דור .דאס איז וואס טרייבט
דעם היינטיגן ריש בריוני ביבי נתני’ צו פארביטערן
דאס לעבן פון אידן אין אייראפע און איבער די גאנצע
וועלט .זיין מעסעזש איז קלאר :אויב זענט איר גרייט
צו מאכן עלי’ און פארוואנדלט ווערן אלס טייל פון
דעם איזראעלי קולטור הרי טוב ,אבער אויב ווילט
איר פארבלייבן רואיג אין אייערע היימלענדער וועלן
מיר פרובירן אלעס אייך עוקר מן השורש צו זיין און
אויסליידיגן אייראפע פון אידן ,ה”י.
ווייזט אבער אויס אז אינו דומה שמיעה
לראי’ ,אויב איז נישט גענוג אז די וועלט פארבינדט
ליידער דאס אידיש פאלק מיט די מדינה און אירע
ווילדע אקטיוועטעטן ,האט ביבי באשלאסן זעלבסט
אראפצופארן קיין פאריז – שלא ברצונם פון די
דארטיגע רעגירונג -און זיך אהערשטעלן ווי דער
פאקטישער אפטרופס אויפן אלוועלטליכן אידנטום,
אזוי ארום אז עס זאל טאקע באשטעטיגט ווערן גלוי
ומפורש אז יעדע אקט פון איזראעל האט א קשר מיט
יעדן איד באשר הוא שם ,און ביבי נתני’ איז טאקע
דער אויסשליסליכער ווארטזאגער און טאטע פאר
כלל ישראל וואס דארפן חלילה באצאלן זיינע בילס
ה”י.
ביבי האט אין פראנקרייך זייער וואוילגאריש
זיך אויפגעפירט ,אנגעקומען איז ער ווי אן
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אומגעבעטענער גאסט ,זיך ארויפגעשטיפט
צו די ערשטע ליניע פונעם מארש אָן דאס מינדסטע
טאַקט ,ווי א קליין אינגעל וואס שטיפט זיך צו זיין
די ערשטע ביי די באס ליניע ,געפאכעט און געוויזען
מיט די הענט אין די הייעך ,ענדליך צו א אדמו”ר וואס
ווייזט לחיים פאר א ליידיגען זאל ,איין וויכטיגע זאך
האט ער אבער יא פארגעסן ,וואס אפילו א בר בי רב
דחד יומא ווייסט ,אז היינט צו טאג ווערט אלעס
אויפגעכאפט אויף די כלי ,און בפרט אזא מעכטיגע
קבלת פנים ווי עס באטייליגען זיך וועלטס פירער,
אבער וואס טוט מען נישט פאר א ביסעלע כבוד .דער
דל גאה האט היפש ארויפגעברענגט אויף די וועלט
אויבערפלאך די טיפישע איזראלישע-ציוניסטישע
כאראקטער ,שאין הדעת סובלתן.
ביי די צערעמאניע אין שוהל האט זיך
באטייליגט דער פראַנצויזישער ּפרעזידענט,
פראנצויז הולאנדע ,און ווען עס איז געקומען די
רייע אויסצורופען דעם ראש הכופרים האט זיך דער

פראַנצויזישער ּפרעזידענט ספאנטאן
אויפגעשטעלט און פארלאזט דאס פלאץ ,וכדי בזיון
וקצף
ביי זיין רעדע אין די גרויסע שול האט ער
ווייטער גערופן צו עלי’ קיין איזראעל מיט זיינע
אלטע רעטארישע פראזן ,מיט דעם אלעם געצילט
צו פארשעמען פראנקרייך ,א מלכות של חסד וואס
פרובירט מיט אלע כוחות און מעגליכקייטען צו
היטען אויף אירע אידישע בירגער ,און א פריינטליכער
גאסט געבער פאר פינף הונדערט טויזענט אידן
וואס געניסן פון איר טובות הנאה .די ציוניסטישע
פירערשאפט איז אבער יעצט פאראינטערסירט אין
איין זאך ,א מאסן אימעגראציע וואס זאל אויסליידיגן
אייראפע פון אידן.
די אידן אין די שוהל האבן באלד נאך זיינע
ווערטער אויסגעבראכען אין א געזאנג ,זיגענדיג די
פראצויזישע הימנע – וואס ווערט אנגעקוקט דורך

פאליטישע
א
ווי
אנאליזער
הילכיגן פראסק אין פנים פאר ביבי ,צו
דענמאסטרירען אז מיר זענען פראצויזישע אידן
און נישט קיין איזראליעס .אבער דעס איז ווייט פון
גענוג ,מען דארף ווען דעם רשע מרושע און מיט אלע
זיינע קאלאגעס רשעים  -די פרומע מיט די פרייע –
ארויסיאגען פון שטאט און קלאר שטעלן אז זייערע
דיבורים ,דעקלעראציעס ,פארטרעטן נישט יהדות
אייראפע ,אולי ירחם.

רעליגיעזע פירער האלטן מיט
דעם שדים טאנץ
אט דער פינסטערער ציוניסטיש’ער מהלך
האט ליידער קונה שביתה געווען אויך און בעיקר
ביי די רעליגיעזע מלחכי פינחא .צו דעם רשעות’דיגן
מהלך פון “כי נמכרנו אני ועמי” האבן זיך צום
באדויערן צוגעשטעלט די גאנצע ספעקטורעם פון
די היימישע חברי הכנסת ,די פרומע פארטייען און די
חרדי’שע צייטונגען.
ציונות איז היינט ווייט פון באנקראט ביי די
רעליגיעזע פירערשאפט וואס איז טיף פארבינדן און
היימיש באפריינדעט מיט דעם ראש הכופרים ביבי,
די פרומע האבן פון דעם עקסטרעמיסט אפגעקויפט
די ציוניסטישע מענטאליטעט פון האסן דעם גלות
איד ,און כסדר מרמז אז נאר דער ישוב אין איזראעל
איז פארזיכערט און רואיג.
וכאן הבן שואל ,יהדות הגולה פרעגט די
פרומע פארטייען ,די רעגעליעזע אפיקורסים וואס
קאלבארירען אינאיינעם מיט די ציוניסטישע רשעים,
מאי חזית דדמא דידך סומק טפי? ,ווען אידישע אידן
וואלטן זיך געטרויעט צו זאגן נאך די גרויזאמע
שחיטה אין הר נוף צי אנדערע טעראר אטאקעס
אינעם עבר אז ארץ ישראל איז א מקום סכנה און
עס וואלט געווען ראטזאם פאר אידן מען זאל
אנטלויפן פון דארט א.ד.ג .וואלט מען געוויס געווארן
פארשריגן אלס שונאי ישראל; ווען אידן מאמינים בני
מאמינים וואלטן אנגעוויזן אז דורכאויס די לעצטע
בלוטיגע טעראר אטאקעס אין די מדינה זענען
נעבעך אומגעברענגט געווארן “דייקא” אידן וועלכע
זענען ארויפגעקומען פון חוץ לארץ זיך צו באזעצן
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אין
דעם מקום בטוח
ביותר ,וואלט דאס פארדאמט געווארן
אלס שנאת ישראל ,מען רעדט נישט אזוי ווען אידן
זענען אין א שעת צרה! שעת מלחמה! חבו כמעט
רגע! אבער אויב די מעשה איז פארקערט און מען
רופט ארויף אידן פון פראנקרייך קיין איזראעל
דאס איז גאר א לכתחלה ,אן אהבת ישראל ,און אלע
פרובירן איבערצושטייגן איינער דעם צווייטן מיט
מער האסטיגע סטעיטמענטס.
ביבי נתני’ מעג זאגן סיי וועלכע זינלאזע און
וואנזיניגע סטעיטמענטס וואס שטעלן אין געפאר
אידן אומעטום ,ווייל ער רעדט דאך בשם כלל ישראל
און די דינט די אינטרעסן פון די מדינה הטמיאה,
נאר ווען שלומי אמוני ישראל ווילן משמיע זיין דעם
אמת פאר די וועלט ,דעמאלט דארף מען זיין חייש
זיין ווייטע חששות און זיך היטן עס זאל חלילה נישט
גורם זיין קיין שנאת ישראל...

נטרונא אויפ’ן פראנט אין די
מערכה פון הצלת ישראל
אלוועלטליך:
עס איז יעצט א ברענענדיגער חובת השעה
צו ברעכן די ציוניסטישע חוצפה עד כמה שידינו
מגעת ,און ארויסהייבן פאר די וועלט אז דער גירוש
יהדות אייראפע ,וואס ביבי נתני’ מיט זיינע קאלעגעס
האבן דערקלערט אויף דארטיגע אידן איז אונז נישט
מחייב ,מיר גלייבען אז המלך המשיח עתיד לעמוד
ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה הממשלה הראשונה,
ובונה מקדש ,ומקבץ נדחי ישראל.
מוסד הק’ נטרונא האט אין דער איילעניש
פארעפנטליכט א העכסט – באלערנדע ארטיקל
וואס איז בליץ שנעל פארשפרייט געווארן אויף
אומצאליגע זייטלעך און סאציאלע מידיא נעצן .און
רעאגירט פאסיג צו די לעצטיגע מאורעות הזמן מיט
דעם תורה’דיגן שטעלונג פון ערליכע גלות אידן.

דער ארטיקל ליינט זיך ווי פאלגענד.

דער איינפאכער באדייט
דערפון איז ווי אויבנדערמאנט ,בלויז די אידן
פון איזראעל האבן א זכות קיום ,לא נברא כל
העולם כולו אלא לצוות לזה ,די ‘גלות אידן’ זענען
נישט ווערט גארנישט נאר אויב מען קען זיי
אויסקוועטשן פאר די ציוניסטישע אינטערעסן
ותו לא מידי .אויף די מיליאנען אידן וואס וואוינען
נישט אין איזראעל איז חל דער תוכו אכל וקליפתו
זרק ,זייער בלוט איז הפקר און זייער זיכערהייט איז
קיינעמ’ס אינטערעסע רח”ל.
די פרומע ציונים זענען מכחיש די באקאנטע
ווערטער וואס דער הייליגער רמב”ן שרייבט אין
פרשת בחוקותי אז דייקא דער גלות טוט באשיצן
אידן און זיי היטן פון אלעם בייזן ,ובלש”ק :ואלה
התוכחות בהיותם בארץ ,אבל אחרי היותנו בגלות
בארצות אויבינו לא נתקללו מעשה ידינו ,כי ישיבתנו
בגלות היא בהבטחה שאמר לנו (ויקרא כ”ו מ”ד) ואף
גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא
געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה’ אלהיהם.

שטייענדיג אין די תקופה נאך די ברוטאלע
אטאקע אין פראנקרייך ,מיט צובראכענע הערצער
און פיין פון אונזערע פארליסטן ,טוט נתני’ טאנצן
אויף אידיש בלוט און פרעכערהייט רופן צו אידן
אין פראנקרייך און איבער די רעשט פון אייראפע
צו עמיגרירן צו די סטעיט אוו איזראעל .מען קען
כמעט שפירן די פארגעניגן פון די ציוניסטישע
פירער מיט די נייעס פון נאך אן אטאקע קעגן
אידן .זיי האפן אז דאס וועט ענדגילטיג זיי ברענגן
די לעזונג וואס זיי ווילן :א מאסיווע כוואליע פון
נייע עולים צו זייער מדינה.
דער ציוניסטישער חלום ,פון הערצל ביז
היינט ,איז אייביג געווען אז אנטיסעמיטיזים זאל
צווינגען אידן ארויס פון זייער היים לענדער צו
זייער לאנד .די אידן זענען ווי שפיל געצייג אין
דעם ציוניסטישן שפיל .פאר ציונות לוינט צו זארגן
פאר אידישע לעבנ’ס נאר אויב זיי קענען עפעס
ביישטייערן צו די ציוניסטישע אגענדע .אידן אין
אנדערע לענדער וואס זיי שפירן אז זיי קענען נישט
באנוצן מיט זיי אויף קיין פאל ,ווערן ארויפגעלייגט

דאס ענין איז מבואר אין ספה”ק ויואל משה
מאמר א’ סימן י”ד ,אז דערמיט וואס אידן זענען
סובל דעם גזירת הגלות בארצות פזוריהם איז דא די
הבטחה פון השי”ת צו היטן אויך די בני ארץ ישראל,
נמצא לפי זה שישיבת רוב ישראל בגולה כגזירת
הבורא ית”ש ,היא המַצ ֶלת גם תושבי ארץ ישראל.
די רעליגיעזע פארשטייער זענען אבער מסביר
אז נאר אידן אין איזראעל זענען באשיצט ,די פרומע
צייטונגען שרייבן רעטארישע ארטיקלן איבער
די סכנה פון אייראפע און די גליק פון איזראעל,
אריה דרעי דער רעזיגנירטער – צוריקגעקומענער
פארזיצער פון ש”ס האט באלד מוצאי שבת גערופן
אידן אין פראנקרייך צו מאכן עלי’ קיין ארץ ישראל,
און אלי’ ישי דער ארויסגעשטויסענער פארזיצער
האט זיך מטריח געווען ספעציעל אראפצופארן קיין
פראנקרייך ,צו געבן פאר די ציוניסטישע התגרות
אויך א חרדי’שע רעליגיעזע צורה.

…
אוייף די אימיגראציע ליסטע - ,זייער ליסטע פון
לענדער וואס מוזן אויסגעליידיגט ווערן פון אידן.
אין די פארגאנגענע צענדליגער יארן האט
די ציונים סוקסעסירט צו מאכן דער גרעסטער
טייל פונעם מיטל מזרח ,גענוי ווי דרום אפריקע,
כמעט ליידיג פון אידן .אין מערערע פעלער האבן
זיי דירעקט אנגעהעצט און פארמירט ראיאטן צו
געבן פאר די אידן א גוטן שטופ זיי זאלן פארלאזן.
אין די לעצטע תקופה איז פראנקרייך
פילייכט ארויף אויף די שווארצע ליסט ,אנגעהויבן
מיט דעם רוף פון אריאל שרון אין יאר  ’03למספרם
צו אלע פראנצויזישע אידן זיי זאלן מאכן עלי’ .די
ציונים האבן נאכגעפאלגט מיט א לאנגן קאמפיין
צו פאבריצירן אנטיסעמיטישע אינצידענטן אין
פראנקרייך ווען עס איז ווירקליך נישט געווען,
אדער איבערטרייבן אקטועלע אינצידענטן ,כדי צו
באשאפן א אטמאספערע פון שרעק און פאניק.
יעצט ווען אט די שרעקליכע טראגעדיע האט
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פאסירט און דאס לעבן פון פיר טייערע
אידן איז פארשניטן געווארן מיט אן אכזריות ,ה’
ירחם ,זענען די ציונים ארויפגעפאלן אויף אויף די
געלעגנהייט צו דערקלערן אז “איזראעל איז דער
היים פאר די פראנצויזישע אידנטום” .זיי האפן אז
דערמיט האבן זיי געווינען דעם קאמף.
נאכמער .נתני’ס ווערטער זענען געזאגט
געווארן אין א ‘טיימינג’ צו פארשעמען
פראנקרייך ,א לאנד וואס איז גוט און
גאסטפריינטליך צו אידן במשך דורות ,און
פרובירט מיט אלע אירע מעגליכקייטן צו באשיצן
אירע אידישע איינוואוינער .פראנקרייך איז היינט
צוטאגס א היים פאר ארום  500,000אידן .און די
יעצטיגע רופן פאר א מאסן אויסוואנדערונג איז
אלזא אן אומגלויבליכע העזה און כפיות טובה.
אין די פרעסע איז געווען באריכטעט אז
דער פראנצויזישער פרעזידענט פראנצאויז
האלענדע האט געבעטן נתני’
נישט צו באטייליגן ביי דעם
מאמאריעל מארש אין פאריז,
אלס א טייל פון זיינע פריוון צו
האלטן די איזראלי -פאלאסטינער
קאנפליקט אינדערויסן פון
די אייראפאעישע מארש פון
פאראייניגונג .אבער נתני’ און
אנדערע רעכט עקסטרעמיסטישע
פאליטיקאנטן זענען סייווי געקומען
צולויפן צו דעם זונטאג’דיגע מארש
און געמאכט א הויך שטאפלערישע
וויזיט אין די דארטיגע בית הכנסת,
וויסענדיג זייער גוט אז דאס וועט ציען אן
אפענע שייכות צווישן פראנצויזישע אידן
און זיינע פראוויצירנדע אקטיוועטעטן –
א ווייטערדיגע געפאר אויף די אידן אין
פראנקרייך.
טעראריסן וואס צילן אידן ,טוען
דירעקט אריינשפילן אין די הענט פון ציוניזם.
זיי טוען למעשה מוטיגן אידן צו עולה זיין צו
די מדינה ,וואו זיי ווערן אפט פלאצירט אין
סעטלמענטס צוליב א מאנגל אין וואוינארט.
אידן אין אייראפע ! זייט געווארנט פון

דעם ציוניסטישן נעץ ! ווילט איר
אייער לאקאלער געמיינדע צו פארוואנדלט ווערן
אין היסטאריע ? ווילט איר זיך אנשליסן אין די
לאנגע ליסטע פון אידישע קהלות וואס די ציונים
האבן מצליח געווען צו אויסליידיגן – געמיינדעס
וואו אידן פלעגן לעבן און בליען זייט ביי זייט
מיט זייערע גוי’אישע שכינים ? ווילט איר פאלן
א קורבן צו די געפארפולע ציוניסטישע פלאן צו
צאמקלויבן אלע אידן צו איין ארט ? ווילט איר
לייגען אלע אייער אינעם זעלבן קארב ? א קארב
פול מיט לעכער ,א קארב וואס איז געגרינדעט
געווארן אקעגן די גזירת ה’ ?
מיר מוזן גוט קלערן און
וועגן וויאזוי צו איבערקומען די
ציוניסטישע פראפעגאנדע מאשין,
קלארשטעלן פאר די וועלט
מיר פארמאגן

געפינען
מעכטיגע
כדי צו
אז

נישט
קיין קשר מיט
די סטעיט אוו איזראעל אדער מיט’ן
ציונות .אז נתני’ רעדט נישט אין אונזער נאמען ,און
איז נישט אונזער פריינט .מיר זענען פראנצויזישע
אידן ,בעלגישע אידן ,דייטשע אידן ,אמעריקאנער
אידן .די סטעיט אוו איזראעל איז נישט אונזער
לאנד.
עס איז מערקווירדיג צו באצייכענען אז
אויך איינער פון די איזראעלי פאליטיקאנטן,
דער טשעירמאן פון די סוכנות נתן שרנסקי,
האט אנערקענט אז די רוף פאר אימיגראציע
קען געזען ווען ווי אויסנוצן די טראגעדיע.
“ירושלים דארף געניט אויסשטעלן איר עלי’
מעסעזש פאר פראנצויזישע אידן ,פון איין זייט
זיי באגריסן ,אבער פון דער צווייטער זייט נישט
אויסזען ווי מען טאנצט אויף די בלוט און שליסן
א בונד מיט אנטיסעמיטיזם ”.האט שרנסקי
געזאגט דעם זונטאג אויפן וועג צו פאריז.
שערענסקי זאגט אז ס’איז געווען “א טעות
און נישט קלוג” צו זאגן פאר פראנצויזישע
אידן יעצט צו אימיגרירען,
צולייגענדיג אז דאס איז געווען
א פארשעמונג פאר פראנקרייך.
ווען אריאל שרון האט געמאכט
אזא דעקלעראציע אין יאר
 ’03למספרם ,האט דאס
פאראורזאכט א מיני -קריזיס מיט
דעם דעמאלטדיגן פראנצויזישן
פרעזידענט דשאקעס שיראק,
און שרון איז געווען געצווינגען צו
צוריקציען.
“איך גלייב אז אנטיסעמיטיזם
איז נישט אונזער אליארטע ,און מיר
דארפן זיך נישט אויפפירן אזוי ווי עס
וואלט געווען” פירט שערענסקי אויס.
מיר בעטן די פרעזידענטן און פירער
פון אלע לענדער וואס ווילן באשיצן זייערע
אידישע בירגער אונז צו העלפן מאכן אונזער
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מעסעזש
דערהערט ,דאס איז
די איינציגע וועג אז אידן זאלן לעבן
פארזיכערט אין אלע זייערע געמיינדעס ארום די
וועלט.
אט דער פאסיגער סטעיטמענט פון נטרונא,
ארויסגעשיקט בעתו ובזמנו ,איז ב”ה אויפגעכאפט
געווארן אויף אן אומגלויבליכן פארנעם אומעטום,
איבערהויפט איז דורך די סאציאלע מידיא
אויפגעכאפט געווארן די שטארקע פראזע“ :מיר
זענען פראנצויזישע אידן ,בעלגישע אידן ,דייטשע
אידן ,אמעריקאנער אידן .די סטעיט אוו איזראעל
איז נישט אונזער לאנד ”.וואס איז איבערגעשיקט
געווארן און צושפרייט געווארן הונדערטער מאל
פאר מיליאנען מענטשן איבער די וועלט.

קול מלחמה במחנה
פארשטענדליך אז דאס איז נאך אלס א טיפה
מן הים וואס דארף און קען געטון ווערן אין אזא שעת
סכנה .אין א געוויסן זין קען געזאגט ווערן כי לולא
התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים ,נטרונא שטייט
שוין א היבשע תקופה אין ברען פון ערצייגן דעם
צווייטן און מאכטפולן ווידיא פרעזענטאציע וואס
וועט בעז”ה קלארשטעלן אט די אלע פונקטן קראנט
און פראפעסיאנאל.
צום באדויערן שלעפט זיך די עבודת הקודש
צוליב מאנגל אין געלט ,עס איז אצינד קריטיש
וויכטיג צו פובליצירן דעם פרעזענטאציע זייער
אינגיכן ,וואס וועט מודיע זיין קבל עולם ומלואה
אז נאר די תורה איז די אידישע אמונה ,ציוניזם
איז א נאציאנאליסטישע באוועגונג וואס זוכט
צו טראנספארמירן די תורה צו א כפירה’דיגע

רופט ביטע די ספעציעלע ליניע פאר נדבות:

718.873.0756

אידעלאגיע .דער ווידיא וועט רופן צו די וועלט אז
מען זאל פונאנדערשיידן צווישן אידן און ציונות און
נישט לאזן אז זעלבסט -געקרוינט ווארטזאגער זאלן
צעשטערן די פרידליכע צוזאמלעבן צווישן אידן און
זייערע שכינים בכל ארצות פזוריהם.

עס ווערט יעצט באטראכט הצעות
צו איבערזעצן די פרעזענטאציע אויך אויף
אנדערע שפראכן ,פראנצויזיש און אראביש ,צו
פארשטארקערן די השפעה דערפון און אנקומען
צו מער מענטשן איבער די גאנצע וועלט .דער
קול ה’ בהדר וואס ווערט פארשטומט צוליב די
מעכטיגע ציוניסטישע פראפעגאנדע מאשין
מוז ארויסגיין צו דער וועלט ,און אידן מאמינים
בני מאמינים ווערן געבעטן זיך אנצושליסן
מיט אפקויפן מינוטין אין דעם גרויסן קידוש ה’
והצלת ישראל.

