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 רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט 

זצוקללה"ה
אלף  אפילו  לקבץ  אפשר  לדעתי   ...
שירצו  הכשרים  ישראל  מבני  אנשים 
כח  יהיה  וזה  זו...  למסגרת  להשתייך 

גדול בע"ה....
אנשים  של  מאוחד  קיבוץ  לנו  אין  אם 
מבטלים  אז  בחבורתינו,  הרשומים 
ואומרים,  פעולותינו,  כל  ואת  אותנו 
וגם באמעריקא אף שמדינה   ? מי הם 
מקום  מכל  באוכלוסין,  היא  מרובה  זו 
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה 
חשובה, ואפשר לקבץ אנשים גם משאר 

מדינות, מחוץ לגבולות ארצה"ב.
כסף  נחוץ  לעשות  שרוצים  פעולה  לכל 
לעשות  אפשר  אינו  מעות  ובלעדי  לדבר, 
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 10,000 דולר לשנה,  

ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
)מספר בוצינא קדישא(

 קול
נטרונא

געהערט  ווערן  ווָאס  ַאּפדעטיס  וועכענטליכע  די  פון  ַארָאּפגענומען  ווערן  באריכטן  די 
רעדַאקטירט  שטייגערליך,  דעריבער,  איז  און  ליניע,  טעלעפָאן  נטרונא"  "קול  אויפ'ן 
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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בס"ד

פרייטאג פ' וירא תשע"ה

אומגלויבליכער קידוש ה' הילכט אפ 
ווען אידישע התנגדות צום ציונות 
ווערט נתפרסם קבל תבל ומלואה 

היסטארישער "עמיקעס קוריעי" צום סופרים קאורט ווערט 
באריכטעט און ציטירט אין אלע ריזיגע מידיא אגענטורן 

עמיקעס קוריעי 
עשית  ולך   - די.סי.  וואשינגטאן 
וקדוש בעולמך. דער דעת  גדול  שם 
היהדות  קול  און  הצרופה  תורה 

החרדית נגד משנאי ה' האט די וואך 
און  היסטארישן  א  צו  געווען  זוכה 
האט  מען  ווען  פרסום,  פארצווייגטן 
מיט   זיין  צו  מקיים  געווען  זוכה  ב"ה 
פון  התורה  צו  דעם  הידורים  אלע 

ונקדשתי בתוך בני ישראל.

פון  הויפשטאט  דער  אין 
אין  שטאטן,  פאראייניגטע  די 
די  פון  פארנט  די.סי.  וואשינגטאן 
מאכטפולע סופרים קאורט,  איז ב"ה 

ריזיגע פעולות וועלן נאך אפקאסטן אסטראנאמישע סומעס 
וואס דארף געשאפן ווערן אין איינצעלנע טעג

נטרונא ווארטזאגער האלט זיך אויף אין וואשינגטאן 
צו אדרעסירן און קאמענטירן פאר די פרעסע
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דערהערט 
קלארער  דער  געווארן 
תורה  פון  שטימע  דייטליכער  און 
ציונים  די  אז  קודש  הכרזת  א  אידן,  טרייע 
וואס  אידן,  פון  פארטרעטער  די  נישט  זענען 
א  אויף  אפגעקלינגען  באשיינפערליך  האט 
נאציאנאלן פארנעם, מיט א ריזיגן פרסום וואס 

געדענקט זיך שוין לאנג נישט.

שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על 
בריוול'  'עמיקעס  היסטארישער  דער  אויביכם. 
וואס איז פרעזענטירט געווארן דורך מוסד הק' 
נטרונא, פארנט פון די ריכטער אינעם סופרים 
מלחמה  דעם  פראקאלאמירט  האט  קאורט, 
געשלאגן  האט  און  וגבורה  בעוז  בעמלק  לה' 
טיפע ווארצלן אין די יעצטיגע טעג, בעת דער 

זיוואטאפסקי'  'מנחם  דעם  ארום  געראנגל 
לעצטן  ביים  געווארן  דיסקוסירט  איז  קעיס 

שטאפל אין די 'פיינעל ארגומענטס'.

אין די זעלבע צייט וואס דער קעיס איז ברייט 
און  די פרעסע,  דורך  געווארן  אויסגעשמועסט 
אויספירליך באריכטעט געווארן איבעראל, איז 
אומצאליגע  ווי  גאר  ביז  מערקווירדיג  געווען 
נייעס אגענטורן האבן גלייכצייטיג באריכטעט 
און  דזשוס',  טארע  'טרו  פון  צד  דעם  איבער 
דייטליכע  עמיקעס  דעם  פון  נאכגעברענגט 
די  פאר  געמאכט  קלאר  האט  וואס  ווערטער 
וועלט דעם ריינעם אמת איבער אידישקייט און 
און  שלטון  זייער  צו  התנגדות  אונזער  ציונות, 
אונזער קאמף מיט די אידילאגיע וואס איז נגד 

התורה ונגד גזירת הגלות.

איז  נטרונא  מטעם 
א  להתם,  מהכא  געגאנגען 
ווארטזאגער,   ספעציעלער 
וואס  נ"י,  קאהן  ירמי'  הרב 
יארן  לענגערע  שוין  איז 
אלע  מיט  אפיליערט 
פולזייטיגע אקטיוועטעטן פון 
פרסום בין ישראל לעמים און 
רעקארד  רייכע  א  שוין  האט 
פון  פארגאנגענהייט  די  פון 
און  אויפטריטען  שטארקע 
הסברה  דברי  גלעצנדע 
דעת  דעם  ארויסצוברענגן 
תורה פאר די וועלט צו יעדע 
ער  איז  אצינד  געלעגנהייט, 
הויפט  די  צו  אפגעפלויגן 
די.סי,  וואשינגטאן  שטאט 
אנוועזענד  זיין  צו  בכדי 
נאכפאלגן  סצענע,  די  אויף 
און  אנטוויקלונגען,   די 
מעסעזש  אונזער  איבערגעבן 
מיט כסדר'דיגע אינטערוויאס 
די  פאר  סטעיטמענטס  און 
בהשכל  פרעסע  וועלט'ס 

ובדעת.

קול  דער  אז  ה'  ברוך  און 
געווארן  דערהערט  איז  האמת 
און  שטארקערן  פיל  א  אויף 

ווייטערן אופן ווי געראכטן.

נאציאנאלע צייטונגען דעקט 
שטעלונג פון 'טרו טארע דשוס'

דורך  געזען  ווערן  וואס  לייבן  מידיא  ריזיגע 
הונדערטער מיליאנען איבער די גארער וועלט ווי 
די עי. פי., יאהו, און עי.בי. סי. און נאך הונדערטער 
זייטלעך  און  צייטונגען  נאציאנאלע  און  לאקאלע 
פראמינענט  האבן  אמעריקע,  גאנץ  איבער  פון 
געדעקט און ציטירט דעם שטעלונג פון 'טרו טארע 
דשוס' אויף דעם קעיס. אלע האבן זיי אנגעצייכנט 
אז די גרופע פון אנטי- ארטאדאקסישע אידן טוען 
און  אדמיניסטראציע  אמעריקאנער  די  שטיצן 
וואס דער קעיס שטעלט  די התגרות  זענען קעגן 
אויך  פאקטיש  זענען  זיי  פון  פילע  פאר.  זיך  מיט 
נאכגעברעגט  און  ארט  אויפן  געווען  אנוועזענד 
פרעס  נטרונא  די  פון  סטעיטמענטס  און  ציטאטן 

רעליס און אונזער פארשטייער אויפן ארט. 

ה'  קידוש  גרויסער  דער  וועט  אלעם  איבער 
יעריגן  לאנג  פונעם  הימים  דברי  די  אין  אריינגיין 
די  מיט  החרדית  יהדות  פונעם  קאמף  העלדישן 
טומאת הציונות אלס אזא וואס האט געשלאגן טיפע 
מידיא  די  אויפגעטרייסלט  פאקטיש  און  ווארצלן 
און פרעסע נעצן אויף א פארנעם וואס געדענקט 
ברייטפארצווייגטער  דער  נישט,  איינפאך  זיך 
'מידיא קאוועריטש' צו דעם 'עמיקעס דאקומענט' 
אלס  קענער  זאך  אלע  דורך  באצייכנט  ווערט 
פון  אופן  גאנצע  די  אין  דורכברוך  קאלאסאלע 
וואס איז  תכסוסי המלחמה, א מהפיכה של ממש 
בעז"ה באוויזן געווארן נאך אומערמידליכע כוחות 

און פלאג אינערהאלב די נטרונא אפיסעס. 

בלויז אלס א דוגמה איז גענוג אנצעווייזן אויף 
רעפארטער  בארימטער  דער  דענניסטאן,  ליעל 
באריכטן  שוין  טוט  וועלכער  ווארטזאגער  און 
סופרים קאורט נייעס און נאטיצן אריבער פופציג 
זייטל  אפיציעלן  דעם  אין  באריכטעט  האט  יאר, 
בלאג'  סטעיטס  יוניידעט  די  אוו  קאורט  'סופרים 
איבער די ווענדונג פון נטרונא שרייבנדיג: א גרופע 
גערופן תורה טרייע אידן האט אויסגעפולט א בריוו, 
אויפווייזנדיג אז דער טעמע איז א לאנג טערמיניגע 

קאמפיין פון ציוניסטישע טומלער.
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היסטאריקער און 
זשורנאליסטען אדרעסירן די 

מיינונג פון תורה טרייע אידן
ענליך האט מען געהערט פון דעם בארימטער 
גרשון  בלאגער,  און  זשורנאליסט  היסטאריקער, 
זיך אין מיטל  גוירנבערג וועלכער ספעציעליזירט 

מזרח פאליטיק.

גוירנבערג ווערט דערמאנט אין דעם עמיקעס 
זיינע  מיט  זיך  באנוצט  וועלכע  לויער,  דעם  דורך 
שריפטן אין א זייטיגע נאטיץ. און אויפן פארלאנג 
פון נטרונא האט דער לויער פערטיק זיך שפעטער 
צו  געבעטן  אים  און  גורנבערג  מיט  פארבינדן 
לענגערן  א  אין  הוה,  וכך  בריוו,  דעם  דערמאנען 
און  די טעמע  גוירנבערג אדרעסירן  ארטיקל טוט 

דעם  צו  איבערהויפט  זיך  באציעט 
מיינונג פון תורה טרייע אידן איבער 

איזראעל און דעם דרך הגלות.

http://prospect.org/  
article/us-supreme-court-
could-decide-nation-status-

   jerusalem

גוים  אמעריקאנער   – נישט  אויך 
הילכיגן  דעם  אויפגעכאפט  האבן 
בארימטער  א  נטרונא.  פון  מעסעזש 
וועלכע  אקטיוויסט  פאלאסטינער 
טעלעוויזיע  מערערע  אויף  רעדט 
ארטיקלן  שרייבט  פראגראמען, 
פארשפרייטע  ברייט  צאל  א  אין 
נאכגעפאלגט  ווערט  און  זייטלעך, 
דורך  גרופעס  סאציאלע  זיינע  אויף 
נאכפאלגער,  טויזנטער  צענדליגער 
ברייטע  א  פארעפנטליכט  האט 
אידישע  'די  קעמפ  אונטערן  אנאליז 
אז  שרייבט  ער  וואו  שטעלונג', 
גרופע  אידישע  איין  אמווייניגסטנס 
האט גענומען א פאזיציע אין שטיצע 
טארע  טרו  אדמיניסטראציע,  די  פון 
דזשוס האבן אויסעפולט אן עמיקעס 
און  סאטמאר  פון  שליחות  אין  בריוו 
אידן,  ציוניסטישע  אנטי-   אנדערע 
לענגערע  א  אין  אריין  זיך  לאזט  און 

טרייע  תורה  פון  שטעלונג  די  אויף  ערקלערונג 
ציוניסטישע  די  אויף  מתנגד  זיך  איז  וואס  אידן 

אידילאגיע פון רעוואלטירן קעגן די פעלקער.

דוגמאות  בלויז  די ציטאטן  זענען  געזאגט,  ווי 
פון א פלייץ פון באריכטן, נייעס און אנאליזן וואס 
נייעס  די גרעסטע  געווארן דורך  איז פארשפרייט 
פרעס,  אסעסיעטעט  אמעריקע,  אין  אגענטורן 
יאהו, און עי.בי.סי. וועלכע האבן פארציילט איבער 

די אידישע התנגדות צום ציונות.

הצלחה  גרויסע  די  איז  פארשטענדליך  ווי 
נישט אנגעקומען לייכט, דורך נטרונא איז טאקע 
אריינגעלייגט געווארן געוואלדיגע כוחות אויף אלע 
פראנטן צושטאנד צו ברענגן אט די געוואונטשענע 
קאמפיין  רילעישנס  פובליק  ריזיגער  דער  פירות, 
האט דערגרייכט די אויערן פון די גרעסטע  מידיא 

ן  ו א
צענטערן  טעלעוויזיע 

איז  וואס  פאקטאר  א  אלעוועלטליך, 
מערקבאר געווען אויף טריט און שריט ווען דייקא 
פרעסע  די  דורך  איז  נטרונא  פון  עמיקעס  דער 
גרעסטן  דעם  געהאט  און  געווארן  דערמאנט 
עמיקעס  צענדליגער  אנדערע  אלע  פון  פרסום 

דאקומענטן.  

מיטן  פאר  זעצט  ארבעט  הייליגע  די  און   
די  אויגן  די  פאר  ליגט  עס  טעמפא.  פולסטן 
אזא  אין  זיך  פאדערט  וואס  אחריות  געוואלדיגע 
צייט, און מען זיצט בכובד ראש צו אהערגעשטעלן 
א קלאסישע אויסגעהאלטענע און ווייטגרייכענדע 
מערערע  אין  אריין  ציעט  וואס  קאמפיין.  הסברה 
פרט  און  דעטאל  יעדע  אויף  באראטונגען  שעות  
אויך  פארשטענדליך  און  קטן, 
איז  וואס  געלטער,  ריזיגע  אין 

דערווייל נאכנישט דא.

פרעסזטשפולער 
'פרעס ריליעס'

אין  טייל  וויכטיגער  אלס 
געלאזט  מען  האט  פעולות  די 
פרעסזטשפולער  א  לופטערן 
איז  וואס  ריליעס'  'פרעס 
די  געווארן  פארעפנטליכט 
טאקע  איז  און   - וואך  אנהויב 
געווארן  נאכגעברענגט 
די  אין  מאל  אומצאליגע 

נאכפאלגענדע טעג.

איז  ריליעס'  'פרעס  דער 
די  לויט  געווארן  געשריבן 
גיט  און  פרעסע,  די  פון  כללים 
פון  נומערן  און  אדרעסע  די  אן 
דער  פארטרעטער,  נטרונא  די 
הרב  און  פערטיק,  פיליפ  לויער 
הרב   , שליט"א  שפירא  יעקב 

ירמי' קאהן נ"י. 

אונזער  אז  באטאנט  עס 
איז  דאקומענט  עמיקעס 
אראנזשירט דורך אטורני פיליפ 
און  טשיקאגא,  פון  פערטיק 
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פינאנצירט 

 – אנטי  ריזיגע  די  דורך  

די  אינערהאלב  באוועגונג  ציוניסטישע 

ארטאדאקסישע געמיינדע. 

צווישן אנדערע זאגט דער 'פרעס רעליס' אז 'די 

מיינונג פון תורה טרייע אידן איז איינגעווארצלט 

פון  תורה  די  צו  צוגעבינדענקייט  טיפע  א  מיט 

ציוניזם  זעט  עס  אידישקייט.  טראדיציאנאלע 

די  פון  רייד  די  קעגן  איז  וואס  באוועגונג  א  אלס 

פאליטישע  א  שטופט  זי  וואס  דעם  דורך  תורה, 

און מיליטערישע לעזונג צו דער פראבלעם פונעם 

אידישן גלות.

 )1 אז  באזארגט  זענען  אידן  טרייע  ”תורה 

פאר  רעדן  זיי  ווי  ווערן  געזען  נישט  זאל  ציונות 

טראדיציאנאלע ארטאדאקסישע אידן. 2( דאס איז 

ציוניסטישע  די  ווען  פאל  אין  וויכטיג  ספעציפיש 

מתנחלי'שע  די  שטיצן  וואס  די  און  אגיטירער 

באוועגונג, ווילן אויסנוצן פאר זייערע אינטערעסן. 

די אנערקענונג אז ירושלים באלאנגט פאר מדינת 

פאראויס  טריט  וויכטיגע  א  זיי  פאר  איז  ישראל 

מיט דעם ציל צו  זיך אויסשפרייטן די ציוניסטישע 

די  פון  פאליטיק  אויסערן  די   )3 און  התנחליות. 

זיך קאנצעטרירן אין  פאראייניגטע שטאטן ברויך 

די אינטערעסן פון די פאראייניגטע שטאטן, אידן 

דארפן נישט זוכן צו באאיינפלוסן די אמעריקאנער 

 - סיי  צו  צופאסן  עס  און  פאליסיס   - אויסערן 

וועלכע דרויסנדיגע אגענדעס.

***

די סופרים-קארט שופטים 
אדרעסירען נטרונא'ס 

ארגומענט
צו  אינטערסאנט  איז  המוסגר  מאמר  א  אין 

ערקלערט  עמיקעס  נטרונא  דער  אז  באטאנען 

געריכט  דער  פארוואס  אנדערע,  צווישן  אויך 

איינפאכע  די  צוליב  קעיס  די  ארויסווארפן  זאל 

קיין  געליטן  נישט  האט  תובע  דער  אז  אורזאך 

שום פאקטישע שאדן פון דעם מציאות אז אין זיין 

דערפאר  און  איזראעל,  נישט  שטייט  פאספארט 

האט ער נישט קיין שום באזיס צו תובע זיין, באזירט 

וואס  קאורט'ס,  סופרים  פונעם  כללים  די  אויף 

ווערט אויסגערעכנט אין 

דעם ארטיקל דריי פון די 

קאנסטיטוציע.

איז  למעשה, 

די  אז  מערקווירדיג 

טאקע  איז  טענה 

ארויפגעברענגט געווארן 

דורך די ריכטערן קאגאן, 

אין  סעסיע  די  בעת 

באדייט  וואס  געריכט, 

איז  עמיקעס  דער  אז 

דורכגעליינט  טאקע 

געווארן  שטודירט  און 

די  און  ריכטער,  די  דורך 

וועלן  דערינען  טענות 

גענוצט  האפענטליך 

ווערן ביי דעם פסק, וואס 

איז פארזיך א מורא'דיגע 

דערגרייכונג אין די גוטע 

ריכטונג.

ליבעראלע  פיר   די 

אינעם  ריכטער 

זענען  קאורט  סופרים 

ך  י ל ד נ ע ט ש ר א פ

אבאמא  די  צו  גענויגט 

אדמיניסטראציע, אבער 

רעכטע  די  ביי  אויך 

צי  קלאר  נאכנישט  איז 

די  אויף  זיין  וועלן  זיי 

קאנגרעס.  פונעם  זייט 

די  דורכקוקענדיג 

געריכט פאפירן שטעלט 

אפילו  אז  ארויס  זיך 

רעכטע  די  פון  טייל 

שטארק  האבן  ריכטער 

לעווין,  געצימבעלט 

מטעם  אדוואקאטין  די 

זובאטינסקי'ס,  די 

דזשאסטיס  טשיף 

האט  ראבערטס 

די  אז  גענויגט  שטארק 

אין  אפשטימונג  גאנצע 

דינען  קען  קאנגרעס 
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אבער  שריט  פארמאלע  א  ווי  מער  נישט  אלס 

און  למעשה.  אויסצופירן  אויף  נישט  מיינט  דאס 

האט גע'טענה'ט אז די פראגע פון ירושלים איז א 

קריטישע אין די אמעריקאנער אויסערן פאליטיק.

אויך  האט  קענעדי  דזשאדזש  ריכטער 

 אויסגעזעהן גענויגט צו די סטעיט דעפארטמענט,

אירע  אויב  אפמאכן  צי  אז  לעווין,  פאר  זאגנדיג 

טענות זענען ריכטיג, ברויך מען זיין ספעציאליסט 

די  בלויז  וואס  זאך  א  פאליטיק,  אויסערן  די  אין 

דעפארטמענט  סטעיט 

דאס  פארשטייט 

בעסטע... 

***

יהון  מיליא  ואילין 

תכלית  דער  לרקיעא, 

שם  קידוש  דעם  פון 

שמים איז צו לאזן הערן 

אז  וועלט-פעלקער  די 

פאלק  אידישע  דאס 

וואס קלאמערן זיך נאך 

זיין  און  רבוש"ע  צום 

תורה, זענען זיך מתנגד 

צו דעם מלכות המינות, 

בועט  נישט  ווילן  און 

גזירת  דעם  אין  זיין 

זענען  נאר  הגלות, 

דרשו  דעם  מקיים 

אשר  העיר  שלום  את 

הגלתי אתכם שמה.

דער  אבער 

פון  תכלית  ריכטיגער 

הפרסום  פעולת  דעם 

פארשטענדליך  איז 

געווען דער מילין  אויך 

לצד עילאה ימלל, דער 

צום  צוגעשיקט  בריוול 

גלייכצייטיג  איז  גוי 

גרעסטער  דער  געווען 

אויף  זכות  לימוד 

בשמי  קינדער  אידישע 

מעל.

באקאנט  איז  עס 

טייטש  הייליגער  דער 

'כה  פסוק  אויפן  אלימלך  נועם  ספה"ק  פונעם 
תאמר לאדני לעשו', אז אויך ווען מיר רעדן צום 
זיין אין  גוי איז די עיקר כונה צו מעורר רחמים 
הימל. רביה"ק מסאטמאר זי"ע האט דאס ווארט 
פרשת  ס"ג  קדשו  דברות  בתוך  נאכגעזאגט 
משפטים תשט"ו, זאגנדיג אז דאס איז  דער ענין 
פון מחאה קעגן די עושי רשע, וואס איז אויך א 
תפלה און א מליצה ישרה אויף כנסת ישראל, און 
מיט א שטיקל מחאה קען מען אראפנעמען דעם 

ן  ו ר ח

אף. 

ווערטער  הייליגע  אויבנדערמאנטע  די  פון 

ווי  אז  משמע  בפירוש  איז  אלימלך  נועם  אין 

שטערקער דער פרסום כלפי די אומות העולם איז 

אלס בעסער און שטערקער איז אויך דער לימוד 

זכות, דער לאדוני לעשו גייט צוזאמען. אצינד ווען 

ישראל  אמוני  שלומי 

געווען  זוכה  האבן 

מפרסם  ברייט  אזוי 

 - זיין  אזא זעלטען  צו 

מעסעדזש  גלאבאלע 

איז  די עמי הארץ  פאר 

דאך געוויס אז בשמים 

רושם  דער  איז  ממעל 

לעילא  געווען  אויך 

ושירתא,  ברכתא  מכל 

פעולה  גרויסער  דער 

געווען  מקיים  טוט 

חמתי  את  השיב  דעם  

מעל בני ישראל בקנאו 

בתוכם,  קנאתי  את 

געוויס  ברענגט  און 

בכל  ישראל  כלל  פאר 

מושבותיהם  מקומות 

בכלל, און פאר די אלע 

ומסייעים  תומכים 

פון  שפע  א  בפרט, 

און  גלוים  חסדים 

ישועות משמים עד בלי 

די.

שמו  המקדש  ברוך 

ברבים !

המערכה בעיצומה
סאמע  די  פון  דאסמאל  קלאפ,  געזונטער  א  אריינגעהויבן  ב"ה  האט  הציונות  טומאת  דער 
ווערט  וואס  ווארט  העכסטע פענסטער אין די פאראייניגטע שטאטן. עס דערמאנט דאס הייליג 
נאכגעזאגט פון בריסקער רב ז"ל, 'אסאך טומאות זענען געווען אויף דער וועלט אבער די טומאה 
פון ציונות האט געצילט אין פינטל אריין, אין די נקודה הפנימיות פון קדושת ישראל'. אויף דעם 
מהלך קען מען ב"ה אצינד זאגן: 'אסאך פרסומים און מחאות האט מען שוין געמאכט אין לויף פון די 
יארן, אבער דער יעצטיגער פעולה האט ב"ה געצילט אין פינטל אריין... עס לאזט זיך נישט גלייבן 
ווי ווייט מען איז אנגעקומען מיט סייעתא דשמיא, צו אנקלאפן די העכסטע פענסטער אינערהאלב 
אן  מיט  פנים,  אל  פנים  הציונות  טומאת  די  מיט  קריג  דערקלערן  און  רעגירונג  אמעריקאנער  די 

אויסטערלישן פרסום לעיני העמים והשרים.

האלטנדיג אין ברען פון דעם קעיס, נאך די אויסטערלישע  סייעתא דשמיא און הצלחה וואס 
מ'האט בעזר השם מיטגעלעבט, זיצט מען ווייטער נישט מיט פארלייגטע הענט און מען ארבעט 
די נטרונא שטאב  ווייטער,  פיבערהאפטיג אויף קעסל און כלים, פארצוזעצן דעם סוקסעס אויף 
מיט  עס  קארעספעדאנץ  העפטיגע  אין  זענען  שפירא,  הרב  און  קאהן  ירמי'  הרב  פון  שפיץ  אין 
ובדעת  בהשכל  טוט  נטרונא  און  וועלט,  גארער  די  איבער  פון  פארשטייער  מידיא  פארשידענע 
איינמאל און ווידעראמאל שטעלן דעם ריכטיגן טאן, ארויסברענגן אויפן אויסגעהאלטענעם דרך 

המסורה אונזער התנגדות און קאמף מיט די טומאת הציונות.

זיך יעצט  די הייליגע מערכה איז אין פולן ברען אויף עטליכע פראנטן, און מען נויטיגט מען 
נטרונא  השם.  קידוש  היסטארישן  דעם  זיין  ממשיך  קענען  זאל  מען  סומעס  ריזיגע  אין  קריטיש 
ווענדט זיך דערמיט צו אחים לדעה, אידן וואס פארשטייען דעם גרויסן זכות פון די הייליגע פעולות. 
אנא הרימו את תרומת הקודש, פתח לנו שער בעת נעילת שער,  עס איז א גאלדענע געלעגנהייט 

צו מרבה זיין כבוד שמים.

 הבו גודל למקדשי ה'. אידן מאמינים בני מאמינים ווערן געבעטן זיך צו עפענען די הערצער 
און טאשן אנטקעגן צו קומען מיט די נויטיגע סומעס וואס מען ברויך נאך האבן צו דעקן די ריזיגע 

הוצאות פון דעם קידוש ה'. רופט אריין אין צענטראלן אפיס פון נטרונא אויף נומער,

  718 873 0756
און רופט אייך אן מיט אייער ברייטהארציגע נדבות הלב, לכה"פ מיט דעם סכום פון הונדערט 

און אכציג דאלער, צו דעקן די גרויסע קאסטן אין די לעגאלע מערכה למען כבוד שמו יתברך.


