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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

וואס די מלחמה צינגען אין  אין די צייט 

פון  ווייט  ליידער  נאך  זענען  ישראל  ארץ 

פארלאשן, און די אומרוען דורך די אראבער 

שטעכערייען  פרישע  מיט  פאר  זעצט 

א  האט  ה”י,  אינצידענטן  טעראר  און 

מאל  דאס  אויסגעבראכן,  קריזיס  נייער 

פון  ארענע  פאליטישע  די  אינערהאלב 

דער מדינה, אן אינערליכער געפעכט וואס 

נתני’  די  פון  עתיד  דעם  ערנסט  באדראעט 

די  שארף  צעטיילט  און  קאליציע  רעגירונג 

געמיטער אינעם כנסת המינים.

עס האנדלט זיך איבער א געזעץ גערופן 

באשטעטיגן  צו  צילט  וואס  הלאוֹם”,  “חוק 

די  איז  הטמיאה  מדינה  די  אז  אפיציעל 

פאלק  אידישן  פונעם  לאנד  נאציאנאלע 

טראדיציע  אידישע  די  פון  המשכה  די  און 

פונדעמענטאלע  עפ”ל.  ישראל  ארץ  אין 

געזעץ וואס וועט זיין אזוי ווי די פאקטישע 

קאנסיטוציע פון לאנד איז ארויפגעברענגט 

ווערט  און  געווארן דורך רעכטע עלעמנטן 

ראש  דעם  דורך  געשטופט  אויסטערליש 

הממשלה ביבי נתני’.

שטארקע  אויס  שטייט  געזעץ  דער 

פארטייען,  אנדערע  פון  קענגערשאפטן 

וועלכע  ‘תנועה’,  און  עתיד’  ‘יש  זיי  צווישן 

און  קאאליציע  נתני’  די  אין  ביידע  זענען 

דעמאקראטיש  נישט  איז  דאס  אז  שרייען 

די  פון  רעכטן  די  פארלעצן  וועט  און 

מינאריטעטן אין לאנד.

באשטעטיגט  האט  ממשלה  די 

דעם  געזעץ  דעם  ארויפצוברענגען 

צו  אפגעשטומט  זונטאג  פארגאנגענעם 

ווערן, אבער עס האט זיך דאן אנגעשטויסן 

אין די רעאקציע פון לבני - התנועה און לפיד 

אומצוויידייטיג  האבן  וועלכע  עתיד,  יש   –

געמאלדן אז זיי וועלן זיך נישט  שטיצן אזא 

נאציאנאליסטן  רעכטע  די  ווייטער  געזעץ, 

געזעץ  דעם  פארלאנגען  רעגירונג  די  אין 

וואספארא  קלאר  נישט  איז  עס  כאטש 

ברענגן.  וועט  עס  מסקנות  פראקטישע 

ארויפגעברענגט  האט  ריס  טיפער  דער 

אז  שאנסן  ערנסטע  מיט  חששות  גרויסע 

צעפאלן.  גענצליך  זיך  זאל  רעגירונג  די 

דעם  אפגעשטופט  דערווייל  האט  דאס 

אפשטימונג מיט אמווייניגסטנס א וואך.

זיך  וואך  ענדע  די  האט  נתני’  ביבי 

דעם  איבער  שארף  זייער  הערן  געלאזט 

רעדע:  אפיציעלע  אַן  אין  זאגנדיג  געזעץ 

חוק,  דעם  דורכצופירן  אנטשלאסן  בין  איך 

מיט אדער אָן א צושטימונג פון די אנדערע 

פארטייען. 

די דעטאלן פונעם ‘חוק הלאום’:

עס  זיך  האנדלט  בליק  נענטערן  א  מיט 

ראש  דער  וואס  שטיקל  כיטערן  א  פון  דא 

און  אויסצופירן,  אנטשלאסן  איז  הכופרים 

זיינע  פון  ארבעט  די  זיין  ממשיך  דערמיט 

צו  הציונות.  הטומאה  אבות  די  פארגייער 

באשטעטיגן קבל תבל ומלואה אז איזראעל 

די  נאציאן,  אידישע  פאקטישע  די  איז 

נאציאליזאם איז די אידישע מסורה און דאס 

יעדער  און  לאנד  אידישע  דאס  חלילה  איז 

איד באלאנגט דערצו. 

ליינט  געזעץ  פארגעשלאגענער  דער 

“דער  פאלגענד:  ווי  אנדערע  צווישן  זיך 

איז  ישראל  אז מדינת  געזעץ באשטעטיגט 

אידישע  דאס  פאר  היים  נאציאנאלע  די 

פאלק, דערמיט טוט דאס פאלק ערפילן איר 

אנטשלאסנקייט  זעלבסט  אן  צו  שטרעבן 

היסטארישע  און  קולטורזירטע  איר  לויט 

טראדיציע.

צו  צילט  געזעץ,   – גרונד  “דער 

קאטיגארעזירן די אידענטיטעט פון מדינת 

ישראל אלס דער נאציאנאלער לאנד פונעם 

אידישן פאלק, אינעם גייסט פון די פרינציפן 

די  ביי  געווארן  אוועקגעשטעלט  איז  וואס 

הכרזה פון מדינת ישראל.

די  אויף  באזירט  זיין  וועט  “איזראעל 

און  גערעכטיגקייט  פרייהייט,  פון  גרונדן 

די  פון  נבואות  די  פון  ליכט  אין  פרידן, 

זיין  וועט  מדינה  די  )עפ”ל(.  ישראל,  נביאי 

אקטיוו לקיבוץ גליות ישראל )עפ”ל( און צו 

שטארקן דעם בונד צווישן איזראעל און די 

אידישע קהלות אלוועלטליך.”

געזעץ שרייבן  צום  אן ערקלערונג  אלס 

“ביי  אז:  פארגעשלאגן  עס  האבן  וואס  די 

איז  קאנגרעס  ציוניסטישע  ערשטע  די 

פלאן’  ‘באזעל  די  געווארן  באשטעטיגט 

: ךָ י ֶ נ ּו פ צְ ל  עַ ּו  צ ֲע ָ י תְ ִ י ְ ו ד  וֹ ס ּו  מ י רִ ֲע ַ י ךָ  ּמְ עַ ל  עַ

רעכטע ציוניסטישע פירער 
קעמפן מיט ציין און נעגל 

דורכצופירן נייער ‘חוק הלאום’
ָה ּלָנּו אֵת נְאוֹת אלקים: פונדעמענטאלע גרונד – געזעץ וועט חותר זיין תחת קדושת  ֶר אָמְרּו נִירְשׁ ֲאשׁ

ישראל און קובע זיין אז 'איזראעל' איז די ארגינעלע אידישע נאציאן

אני שלמה: שלומי אמוני ישראל וועלן זיך ווארעם אנרופן צו ערמעגליכן קריטישע 'ווידיא 
פרעזענטאציע’ זאל פארשטעלן די שטעלונג פון תורה- טרייע אידן

פרייטאג פ' ויצא - ו' כסלו תשע"ה
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וואס האט פרעזענטירט דעם ציל פון ציונות “אויפצושטעלן 

ישראל”,  ארץ  אין  פאלק  אידישן  פארן  היים  נאציאנאלע  א 

און  טראדיציאנאלן  דעם  אונטערשטרייכן  טוט  געזעץ  די 

היסטארישן קשר צווישן דאס אידישע פאלק צו ארץ ישראל 

און די נאציאנאלע רעכטן וואס קומט זיך פאר איר לויט ווי 

עס קומט צום אויסדריק אין דעם מגילת עצמאות.”

דוכט זיך אז די אויבנדערמאנטע ווערטער זענען מער ווי 

גענוג צו באגרייפן וואס איז דער ציל דא און וואס די ראשי 

הממשלה ווילן אצינד עררייכן מיט דעם געזעץ. דאס איז א 

אידילאגיע  ציוניסטישער  ארגינאלער  די  צו  המשך  גראדע 

דאס  זיין  צו  עוקר  באוויזן  ליידער  און  געצילט  האט  וואס 

קדושת ישראל און מפיר זיין דעם ברית עולם וואס אידישע 

קינדער האבן מיט השי”ת דער נותן התורה, ישראל ואורייתא 

וקוב”ה חד.

די פינסטערע טומאת הלאומיות:

גדולי  די  האבן  הציונות  טומאת  התייסדות  ימי  מראשית 

זי”ע מתריע געווען אויף דעם גרויסן אומגליק וואס  ישראל 

די טומאה האט געברענגט מיט זיך, אין צוגאב צו די כפירה 

לפני  הזרוע  בכח  בשר  גאולת  א  נעמען  זיך  פון  הכלליות 

הנוראה  טומאה  די  מיטגעקומען  דערצו  איז  הגואל,  ביאת 

פון לאומיות, וואס האט מכחיש געווען דאס גאנצע ענין פון 

והייתם לי סגולה מכל העמים, און פארוואנדלט דאס אידישע 

פאלק ווי אן עם ככל הגוים מיט א לאנד, שפראך, און קולטור 

רח”ל.

אין  איז  אומן  אמונת  אונזער  פון  היסודות  יסוד  דער 

גאון  סעדי’  רבינו  פון  ברזל  כלל  דער  געווען  דורות  אלע 

ותורתו  די דביקות בה’  “אין אמונתינו אומה אלע בתורתה”, 

רוקען  אונזער  איז  א פאלק דאס  אונז פאר  הקדושה מאכט 

פעלערהאפטיג  קיין  נישט  מיר  זענען  תורה  די  אָן  און  ביין, 

קינדער  אידישע  נישט.  בכלל  עקזעסטירן  מיר  נאר  פאלק 

בשעת  פאלק  א  געווארן  זענען  וואס  אלקי  עם  אן  זענען 

מתן תורה ווען מיר האבן מקבל געווען די תורה הק’ בברית 

ובשבועה, ווי דער פסוק איז מעיד היום הזה נהיית לעם, און 

ווי די גמרא ערקלעקט לא נקראו “בני ישראל” עד סיני )חולין 

קיא ע”ב(.

פעלקער  “צווישען”  פאלק  א  נישט  איז  ישראל  עם  דער 

פעלקער,  אלע  פון  “אנדערשט”  אינגאנצען  זענען  מיר  נאר 

זו קנית” )שמות טו,  )ישעיה מ”ג, כא(, “עם  זו יצרת לי”  “עם 

א  איז  ישראל  כלל  אז  זאגט,  כוזרי  אין  הלוי  יהודה  ר’  טז(. 

די חילוק צווישען א איד  די בריאה, און  אין  עקסטערע סוג 

און אנדערע פעלקער איז ענליך צו די חילוק פון א דומם צו 

א צומח, אדער פון א חי‹ צו א מדבר.  ואתכם לקח ה‹ ויוציא 

אידן  הזה.  כהיום  נחלה  לעם  לו  להיות  הברזל  מכור  אתכם 

פאלק,  פוילישער  און  נארוועגישער  דער  ווי  נישט  זענען 

כנסת ישראל איז נישט ווי די ענגלענדער און די פראנצויזן, 

וואס פארמאגן א נאציאן, א לאנד און א שפראך וואס דאס איז 

זייער קיום אויף די וועלט‹ס ארענע, לא עשה כן לכל גוי. די 

זוהר הקדוש זאגט )ח”ג עג ע”א( תלת דרגין אינון מתקשרן דא 

בדא, קב”ה אורייתא וישראל. דער פסוק זאגט גענוי וואס עס 

ְרֶיךָ יִשְׂרָאֵל מִי כָמוֹךָ  איז דער  שטאלץ און כבוד פון אידן... אַשׁ

ֶר חֶרֶב ּגֲַאוָתֶךָ. ַע ּבַה‹ מָגֵן עֶזְרֶךָ וֲַאשׁ עַם נוֹשׁ

סְגֻּלָה  לְעַם  לוֹ  לִהְיוֹת  הַּיוֹם  הֶאֱמִירְךָ  וַה’  זאגט  תוה”ק  די 

ְמֹר ּכָל מִצְוֹתָיו, ּולְתִּתְךָ עֶלְיוֹן עַל ּכָל הַּגוֹיִם  ֶר ּדִּבֶר לָךְ וְלִשׁ ּכֲַאשׁ

לַה’  קָדשׁ  עַם  וְלִהְֹיתְךָ  ּולְתִפְאָרֶת  ֵם  ּולְשׁ לִתְהִּלָה  עָשָׂה  ֶר  ֲאשׁ

ֶר ּדִּבֵר. אידן זענען א עם סגולה דעריבער קענען  אֱלקיך ּכֲַאשׁ

זיי היטען מצות און זיין א עם קדוש. אז איד עסט מצה ליל י”ד 

בניסן איז ער גורם א שמחה און השפעות אין אלע עולמות 

אז  ווידעראום  המצוה,  מעשה  זיין  פון  נמשך  ווערט  וואס 

טאמער עסט א איד יום כיפור ביי נאכט איז ער גורם חלילה א 

כריתות הנפש און א גרויסער קלקול, אז א איד טוהט אָהן די 

הייליגער תפילין מיט די רצועות ווערט ער נתקדש בקדושה 

של מעלה, ווידעראום אז טאמער טוהט ער אָהן כלאים צמר 

ופשתים יחדיו איז ער גורם שרעקליכע פגמים. די מצוה וואס 

א איד טוהט איז אים מקשר צו השי”ת און גורם א שפע רב. 

און ח”ו מעשי העבירה איז גורם פגמים וקלקולים רח”ל. 

הבוחר בעמו ישראל באהבה, די אלע תיקונים און ענינים 

ה לְכָל  ָּ הִל רֶם קֶרֶן לְעַּמוֹ תְּ ָּ קענען נאר געשעהן אדורך אידן,  וַי

ֲחסִידָיו לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל עַם קְרֹבוֹ, אבער ווען א פאלנער גוי וועט 

טוהן די זעלבע מעשים אין די זעלבע זמנים געשעהט נישט 

ביינאכט האט ער  גארנישט, אז א פראצויז עסט מצה פסח 

און  קרעקערס,  דינע  געגעסן  נאר  געוועהן  מתקן  גארנישט 

טאמיר עסט ער חמץ האט ער גארנישט פוגם געוועהן נאר 

געגעסן אכילה גסה, אז ענגלישער גוי וועט זיצען אין די סוכה 

ליל ט”ו בתשרי האט ער גארנישט פועל געווען, נאר געזיצען 

הערן  וועט  רוס  א  טאמיר  און  לופט,  פאר  טראסע  די  אויף 

שופר דעם ערשטען טאג אין תשרי האט ער געהערט סתם 

א פייפעריי, דווקא דורך אידן דרייט זיך די הנהגה עליונה פון 

אלע עולמות, דאס איז די כריתת ברית פון השי”ת מיט זרע 

אהובו בני אברהם יצחק ויעקב. ּובַּמֶה יִּוָדַע אֵפוֹא ּכִי מָצָאתִי 

חֵן ּבְעֵינֶיךָ ֲאנִי וְעַּמֶךָ ֲהלוֹא ּבְלֶכְּתְךָ עִּמָנּו וְנִפְלִינּו ֲאנִי וְעַּמְךָ מִּכָל 

ֶר עַל ּפְנֵי הֲָאדָמָה )שמות פרק לג ( בראשית בשביל  הָעָם ֲאשׁ

ישראל שנקרא ראשית. 

ברורה  ידיעה  א  מיט  געוואוסט  האבן  קינדער  אידישע 

אז מיר זענען דער עם הנבחר - כי יעקב בחר לו קה ישראל 

לסגולתו, וואס ווערן געפירט דורך די הנהגה עליונה מיט א 

באזונדערע השגחה, גבוה מעל גבוה פון די אלע דרכי הטבע. 

דער ביטערער גלות וואו אידן זענען פארטריבן געווארן און 

די גאולה העתידה וואס ווארט אונז אפ זענען אויסגעשטעלט 

דעם  פון  חשבון  פונקטליכער  און  גענויער  א  מיט  געווארן 

קורא הדורות מראש און אלעס פירט צום גרויסן תכלית פון 

לתקן עולם במלכות שקי.

די שרשיות’דיגע טומאה פון ציונות האט געזוכט משכיח 

יצב  דעם  האומות,  מבין  ישראל  בחירת  די  אידן  פון  זיין  צו 

גבולות עמים למספר בני ישראל כי חלק ה’ עמו יעקב חבל 

נחלתו, ציונות האט געצילט מבשר צו זיין פאר אידן אז מיר 

זענען מער נישט דער עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, עס 

האט פארלייקנט די אמונה הטהורה מלבות בני ישראל איבער 

די באזונדערע הנהגת הקב”ה וואס פירט זיין אויסדערוועלט 

פאלק מיט א השגחה מיוחדת צום תיקון השלם פון די בריאה.

די  געווארן  געפירט  איז  מהלך  כפירה’דיגע  דעם  אויף 

ציוניסטישע קאנגרעסן אין די ערשטע יארן פון ציונות און אין 

דעם גייסט איז געשריבן געווארן דער טרויעריג בארימטער 

מגילת עצמאות, וואס שטרייכט אונטער די דברי כפירה אז 

אידן זענען אן עם ככל העמים וואס זענען פארטריבן געווארן 

בכח הזרוע פון זייער מולדת און קערן זיך צוריק צו פארזעצן 

זייער נאציאנאלע שטאלץ.

הגאון הצדיק רבי אלחנן וואסערמאן זצ”ל שרייבט בימיו 

איבער  כדרבונות  דברים  דמשיחא  עיקבתא  קונטרס  אין 

אנגעהויבן  האבן  ציונים  די  וואס  ווינטן  נאציאנאלע  די 

נאַציאָנאַלע  מאָדערנע  די  בלש”ק:  אידן  ביי  אריינברענגען 

אַ  איז  דאס  יאָר.   60 אומגעפאַר  אַלט  איז  יידן  ביי  אידייא 

סוראָגאַט אַנשטאָט די תורה.

 “די נאַציאָנאַלע אידייע”.  די שיטה באַשטייט אין דעם: צו 

זיין אַ ייד איז גענוג אז מען איז נאַציאָנאַל געזאָנען, מער דאַרף 

מען נישט.  מען קען זיין זאָגאַר גע’שמד’ט, און דאָך זיין גוטער 

נאַציאָנאַלער ייד.

אין  שיטה.  אַזאַ  וועגן  תורה  דער  פון  מיינונג  די  איז  וואָס 

די  איבער  געוואָרנט  תורה  די  האָט  חומש,  אין  פלעצער   36

אויפמערקזאמקייט, מיט וועלכע מוז מען באַהאַנדלען דעם גר. 

דער גר דאַרף מען צערטלען ווי מען צערטעלט אַ בן יחיד. פון 

וואַנען שטאַמט דעם גר? ער קען זיין אַן אייניקל פון המנ‹ען.

 אָבער ווי איז פאַרקערט אַ זון פון דעם גרעסטן מענטש ביי 

יידן וואָס האָט זיך געשמדט? איז מורידין ולא מעלין, ער איז 

קיין  הונט איז נישטאָ  הונט, אויף אַ  ווי אַ  נידיריקער  ביי אונז 

מצוה מורידין.

תורה,  אָן  אליין,  אפשטאַמלונג  די  אז  דעם  פון  זעען  מיר 

שפילט ביי אונז קיין ראלע נישט. קומט אויס אז די נאַציאָנאַלע 

אידייא איז א נייער אָּפגאָט וואָס איז נישט אַנערקענט פון דער 

תורה, איז דאָס עבודה זרה. עכל”ק פון רבי אלחנן.

די טראדיציע פון הערצל און זשאבאטינסקי:

הנוראה  קליפה  די  וואס  יאר  זיבעציג  כמעט  נאך  יעצט 

במלכות  מורד  איז  וואס  מדינה  א  פון  פארום  אין  שטייט 

שמים און איז כופר אין די בחירת וקדושת ישראל עם קדוש, 

זיינע  פון  טראדיציע  די  פארזעצן  הכופרים  ראש  דער  וויל 

פארגייער און דייטליך ערקלערן פאר די גאנצע וועלט אז די 

מדינה איז דער ‘לאום העם’, די אידישע נאציאן און די אידישע 
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מסורה עפ”ל.

וואך אין  זייער קלאר געזאגט די  ביבי זעלבסט האט עס 

זיין אפיציעלע אויפטריט: “פארגאנגענעם ערב יום העצמאות 

בין איך געשטאנען אין דעם זאל וואו עס איז אונטערגעשריבן 

האב  איך  און  אביב  תל  אין  עצמאות  מגילת  דער  געווארן 

פארשפראכן צו ברענגען דעם געזעץ צו דער ממשלה, און דאס 

טוט איך היינט. איך האב געברענגט די פונדאמענטן פון דעם 

וואס ערשיינען  פונדאמענטן  די  גלייב,  איך  וואס  אין  געזעץ 

האב  איך  וואס  פונדאמענטן  די  העצמאות,  מגילת  אינעם 

איינגעזאפט פונעם ציוניסטישן גייסט פון מיין פאטער, וואס 

ער האט איינגעזאפט פון זאב זשאבאטינסקי און בנימין זאב 

סימבאלן  נאציאנעלע  אלע  ציונות.  פון  גרונדער  די  הערצל, 

זענען בלויז די אייגנטומערשאפט פון אונזער פאלק, און דאס 

איז אונזער איין און איינציגע לאנד”.

די קליפה הנוראה וואס האט באגלייט די אבות הטומאה 

ביזן  הקדמוני  נחש  פונעם  טומאות  אלע  און  ההם  בימים 

היינטיגען טאג האט זיך יעצט  מתלבש געווען אין דעם ראש 

הכופרים ביבי נתני’ וואס וויל דורכפירן דעם געזעץ פאר יעדן 

פרייז אפילו עס וועט אים שאטן פאר די קאאליציע, און אויך 

נאכדעם וואס ער האט זיך אנגעשטויסען אינעם אמעריקע 

קעגנשאפט צו דעם געזעץ, צוליב דעם וואס עס וועט שאטן 

אין  גרופעס  אנדערע  פון  רעכטן  דעמאקראטישע  די  פאר 

לאנד.  

 ביבי איז באזארגט אז אידן טרייסלן 
זיך אפ פון די מדינה: 

וואונדערן  אלע פאליטיקער און זאך קענער שטייען און 

‘חוק הלאו”ם’, דאס  וויל ביבי דערגרייכן מיט דעם  וואס  זיך 

אלעס שטייט דאך שוין אין מגלת העצמות און נאך בעפאר 

אין דער ‘באלפור דעקלעראציע’, מה היום מיומים, פארוואס 

איז ער אויפגעשטאנען מיט אזא בייזן חלום, דורכצופירן דעם 

אויף  רעזולטאטן  שום  קיין  ברענגן  נישט  וועט  וואס  געזעץ 

למעשה, און איז בסך הכל בלויז א סימבאלישע זאך. 

ביבי אליין האט דאס פארענטפערט די וואך ווען ער האט 

געזאגט פאר די פרעסע ווי פאלגענד: יש מי שקורא תגר על 

זכויות הלאום של העם היהודי, מבחוץ ומבפנים, מי שלא רואה 

את זה טומן את ראשו בחול. יש ערור יסודי וקריאת תיגר על 

היותה של מדינת ישראל מדינת לאום.

ער באציעט זיך דא במפורש צו די לעצטיגע אויפוואכונגען, 

וואס ווערט ב”ה פארשפרייט צווישן אידן, וואס זען נישט אין 

די מדינה די ‘מדינת הלאום’ פון אידישן פאלק, מער און מער 

פאנגט אן צו שלאגן ווארצלן דער געדאנק אז איזראעל איז 

נישט דער פארטרעטער פון אידן און האט נישט קיין שייכות 

רשע  דער  קען  דאס  און  מסורה.  און  אמונה  אידישע  די  צו 

נישט סובל זיין, צוקוקענדיג ווי עס זענען פארהאן אידן וואס 

גליטשען זיך ארויס פון זיינע לייצעס און פון די לאפעס וואס 

די ציונים האבן ארויפגעלייגט אויף כלל ישראל, עס שטערט 

אים זייער דער “יש מי שקורא תגר על זכיות הלאום מבפנים”. 

לאנגע   - יארן  א  שוין  הכופרים  ראש  דער  פירט  באמת 

זיינע אויפטריטן איבער  נקודה, אין אלע  די  מלחמה איבער 

און  איינמאל  דערמאנען  צו  זיכער  ער  מאכט  וועלט  דער 

די  און  פאלק’  אידישע  ‘דאס  בשם  רעדט  ער  אז  נאכמאל 

אידישע מענטשן, ער חזר’ט השכם והערב אז די מדינה איז 

דער  איז  ער  און  אידן  פון  פארטרעטער  און  פארזארגער  די 

ווארטזאגער פאר יעדן איד באשר הוא שם. ער טוט דערמיט 

חיים  רבי  הגאון  פון  ווארט  באקאנט  דאס  פארווירקליכן 

בריסקער ז”ל, “אסאך טומאות זענען געווען אויף דער וועלט 

אבער ציונות האט געצילט אין פינטל, אינעם עצם קדושת 

ישראל.” יעצט וויל ער גיין צום קומענדיגן שטאפל און דאס 

אדורכפירן אלס פונדעמענטאלע געזעץ אינעם כנסת המינים 

אז מדינת ישראל איז דער לאו”ם פון אידן.

אוי למי שמחיה עצמו בשם קל:

דבר בעתו מה טוב, צו דערמאנען וואס איז געווען מרגלי’ 

פון  ווערטער  די  אויף  זי”ע  מסאטמאר  רביה”ק  פון  בפומי’ 

ישראל  כנסת  עתידה  האזינו:  פרשת  שמעוני  ילקוט  מדרש 

שתאמר לפני הקב”ה רבש”ע הרי שמי קיים אומר לה הרינו 

רבש”ע  לפניו  אומרת  חדש,  שם  לך  וקורא  שנאמר,  מעבירו 

מעבירו  הריני  לה  אומר  הבעלים,  שם  על  קרוי  שמי  הרי 

שנאמר, והסירותי את שמות הבעלים מפיה. דאס הייסט אז 

לעתיד לבא וועלן אידן בעטן פון השי”ת אז זי ברויך א נייע 

נאמען, איר אלטע נאמען איז גערופן על שם עבודה זרה, וואס 

מיט’ן פשוט’ן פשט האט דער מדרש נישט קיין הסבר.

ווערטער  די  זענען  זאגט דער רבי,     אבער בימינו אלה, 

געווען  איז  עס  וויאזוי  זעהן  מיר  און  פארשטענדליך,  זייער 

רוח הקודש דבר בפיהם, אין א צייט וואס דער נאמען ישראל 

מינות  זרה,  עבודה  גרעסטע  די  אויף  ארויפגעלייגט  ווערט 

וכפירה, ל”ע, און די מדינה וואס איז א מרידה אין די תורה הק’ 

און א ניאוץ ה’ ווערט אזוי אנגערופן, איז פארשטענדליך אז 

וועלן  הארץ  מן  יעבר  הטומאה  רוח  זיין  ס’וועט  ווען  לעתיד 

אידן זיך שעמען מיט דעם נאמען, און בעטן השי”ת זאל זיי 

קורא שם זיין מיט א נייע נאמען וואס איז נישט אזוי ביטער 

שמות  את  והסירותי  רשעים,  די  דורך  געווארן  פארשעמט 

הבעלים מפיה וקורא לך שם חדש. )חד”ת וישלח עמוד ק”צ, 

חד”ת האזינו עמוד רע”ד, וע”ע בחד”ת תשט”ז שבועות עמוד 

צ”א(.

ענליך צו דעם שטייט אין די גמרא מסכת סנהדרין דף קו.  

למי  אוי  לקיש  בר  שמעון  רבי  אמר  קל,  ִמוֹ  מִשׁ יחיה  מי  אוי 

שמחיה עצמו בשם קל, וויי איז פאר די וואס זענען זיך מחיה 

מיטן הייליגן נאמען פון השי”ת. די גמרא רעדט פון די נבואות 

פון בלעם וואס איז געזאגט געווארן אויף די טעג פון אחרית 

הימים, און ס’איז קלאר משמע אז עס וועלן זיין אזעלכע וואס 

וואס וועלן עקזיסטירן און האבן זייער קיום פון דעם שם קל.

ראשי  די  אז  חרפה  און  בושה  די  ליידער  איז  גרויס  ווי 

הכופרים ווילן ווידער מלכלך זיין דעם הייליגן נאמען ישראל 

אלס דער פאלשער ‘מדינת הלאום’ פון אידישן פאלק, און ווי 

גרויס איז דער אחריות אויף אידן מאמינים בה’ אויסצושרייען 

דעם וויי געשריי אויף די שרעקליכע פארברעכן פון צונעמען 

דעם הייליגן נאמען און ארויפצווינגען מיט דער געוואלד דעם 

השתלטות הטומאה אויפ’ן אידישן פאלק.

המזכירים את ה’ אל דמו לכם:

אידן וועמען עס ווייטאגט דעם חילול הקודש וועלן אזא 

קול  א  אויפהייבן  מוזן  מיר  פארשווייגן,  נישט  געלעגנהייט 

אמת’ע  איז  וואס  וועלט  די  דערקלערן  און  ומחאה  זעקה 

אידישקייט און וואס איז פאלשע נאציאנאלע שיטות וועלכע 

האבן קיין שייכות מיט די קדושת עם ישראל.

ס’איז מתאמרי’ בשם הגה”ק בעל יטב לב זי”ע וואס האט 

אמאל געזאגט לגבי דאס ענין פון מחאה, אויך ווען למראות 

עין זעהט מען נישט דעם גרויסן תועלת. האט ער דערציילט 

אז ווען די גרויסע פוילישע ממשלה איז צעפאלן און צעטיילט 

דייטשלאנד,  און  רוסלאנד  צווישן  שטיקער  אויף  געווארן 

זענען געווען פוילישע אדל-לייט, פריצים און זייערע קינדער 

בירגער  פוילישע  שטאלצע  פאר  געהאלטן  זיך  האבן  וואס 

דורכפאל.  דעם  פון  קומען  צוזיך  געקענט  נישט  האבן  וואס 

זיך  יערליך  יאר  מנהג  א  געמאכט  דעריבער  זיך  האבן  זיי 

באשטימטע  א  אין  טאג  באשטימטע  א  אין  צוזאמצוקומען 

‘מיר  זיי האבן אויסגערופן און פראקלאמירט אז   וואו  ארט, 

אנערקענען נישט אין דעם כיבוש אויף אונזער לאנד, פוילן 

יערליכע  די  אז  פארשטענדליך   .”! זעלבסטשטענדיג  איז 

זיי האבן  ביי אלעמען  ולקלס  געווען לשחוק  זענען  כינוסים 

דאך גארנישט געהאט און די אלע  פראקלאמאציעס זענען 

געווען דאמירן בעלמא.

אבער זיי האבן פארט געוואוסט אז די מינוט וואס זיי וועלן 

זיי  וועלן  זעלבסשטענדיגקייט  זייער  פון  רעדן  אויפהערן 

פארלירן דאס לעצט – ביסל האפענונג אז זיי וועלן נאך אמאל 

דעריבער  זיי  האבן  מלוכה.  אייגענע  אן  ווערן  צוריק  באמת 

אנגעהאלטן דעם מנהג, כאטש אלע האבן געלאכט. און וואס 

איז געווען דער סוף? פוילן האט מיט יארן שפעטער טאקע 

צוריקבאקומען זעלבסשטענדיגקייט, וואס איז הויפטזעכליך 

געקומען פון די עקשנות וואס די פוילישע אדל-לייט האבן 

ארויסגעוויזן און זייער גרייטקייט צו קעמפן אויך ווען עס איז 

נישט געווען קיין שום האפענונג.

א  אלס  דערציילט  געשיכטע  די  האט  לב  יטב  דער 

געוואלדיגער לימוד, אז מען טאר זיך נישט אונטערשאצן, מען 

דארף לוחם זיין די מלחמת הקודש און נישט ווערן אפגעשוואכט 

ווען מען איז  זייער קליין, בפרט  ווען די אויסזיכטן זענען  אויך 

לוחם פאר כבוד פון השי”ת וואס וועט זיכער זיגען. 
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אונזער הכרזה ‘אני שלמה’:

אין חודש סיון תש”ח, ממש אייניגע וואכן נאך די הקמת 

המדינה, האט הרה”צ רבי עמרם בלוי ז”ל, געשריבן א מאמר 

אינעם גליון ‘אום אני חומה’ אונטער’ן נאמען ‘אני שלמה’, דער 

זייער שטארק אפגעקלינגען, און  מאמר נפלא האט בשעתו 

מ’זאגט נאך אז דער גאון החזון אי”ש ז”ל האט עס מורא’דיג 

מפליא געווען.

גמרא  די  וואס  געשיכטע  די  שילדערט  עמרם  רבי 

האט  השדים  מלך  אשמדאי  אז  נ”ג,  דף  גיטין  אין  דערציילט 

און  המלוכה,  כסא  זיין  פון  המלך  שלמה  אוועקגעווארפן 

געפירט  ווייטער  און  קעניג  דער  ווי  אנגעטוהן  זיך  האט  ער 

נישט  האט  קיינער  המלך,  שלמה  פון  נאמען  אין  מלוכה  די 

געוויסט פון דעם טויש, און דער ריכטיגער שלמה המלך האט 

און  טאָרבן  זיין  מיט  ונד  נע  הפתחים  על  ארומגעדרייט  זיך 

שטעקן און געזאגט פאר יעדן וועמען ער האט געטראפן ‘אני 

קהלת הייתי מלך בירושלים’.  

וואס פארא געלעכטער  זיך געוויס פארשטעלן  מען קען 

דער  אז  ישראל  כלל  גאנץ  ביי  ארויסגעברענגט  האט  עס 

ארימאן וואס דרייט זיך ארום ארים און אפגעשליסן טענה’ט 

אז ער איז דער ריכטיגער מלך, בשעת אינעם בית המלכות 

זיצט דער קעניג פונקט ווי אלעמאל, מען האט אים באטראכט 

ווי א חסר דעה און א שוטה. אבער שלמה המלך האט נישט 

נאכגעלאזט און ווייטער ארומגעגאנגען זאגן ‘אני שלמה’, און 

די  צו  די שמועה אנגעקומען  איז  צייט  נאך א שטיק  טאקע 

סנהדרין וואס האבן געזאגט “מכדי שוטה בחדא מילתא לא 

סריך”,  א שוטה זאגט נישט איבער בלויז די זעלבע איינציגע 

האט  מען  ביז  ישועה,  פתח  זיין  געווען  איז  דאס  און  זאך, 

דעם  צוריקבאקומען  האט  שלמה  און  אשמדאי  פארטריבן 

כתר מלוכה.

וויאזוי וואלט אבער אויסגעקוקט ווען שלמה המלך וואלט 

משלים געווען מיט’ן מציאות, באטראכט זיין שפל המצב מיט 

יאוש, אז קיינער גלייבט אים נישט און עולם כמנהגו נוהג און 

ער וואלט אויפגעגעבן פון זיין הכרזה ‘אני שלמה’. מען וואלט 

אפילו  מעגליך  וואלט  ער  און  אים,  פון  לאכן  אויפגעהערט 

געקענט ווערן א שר אין די מלוכה ברוב חכמתו חכמת שלמה,  

להציל מה שיכול להציל.

אויף  פארלוירן  ער  וואלט  אזוי  ווען  טוט  ער  ווען  אבער 

ווייל  ישראל,  מלך  צוריק  ווערן  צו  מעגליכקייט  די  אייביג 

אפילו די סנהדרין האבן אים נאר געגלייבט צוליב דעם וואס 

ער האט שטענדיג געזאגט און ווידערהוילט אז ‘אני שלמה’, 

און נישט אויפגעגעבן האפענונג אפילו אויף א רגע, כאטש ער 

איז געווען ללעג ולקלס.

רבי עמרם צייגט אן אויף די געשיכטע אלס א געוואלדיגע 

,נישט  המדינה  הקמת  די  נאך  אידן  פאר  השכל  מוסר 

מיר  תקוה,  ס’איז אפס  ווען  אויך  קאמף  אונזער  אויפצוגעבן 

טארן נישט משלים זיין מיט’ן מציאות פון די פרעמדע מלוכה 

‘אני שלמה’, מיר זענען די  בשם ישראל, מיר דארפן שרייען 

זיך  האבן  וואס  גנבים  זענט  איר  און  ישראל  כלל  ריכטיגע 

וועלן מיר  אזוי  נאר  ביושר,  אונז שלא  אויף  געווען  משתלט 

בעז”ה זוכה זיין צו די גרויסע ישועה ווען די מלוכה פון השי”ת 

וועט צוריק נתגלה ווערן.

פאר  זעצט  המינות  מלכות  די  ווען  אלה,  בימינו  אויך 

זיי זענען די  זיין אז  זייערע אלטע אמביציעס צו קובע  מיט 

ריכטיגע אפוטרופסים פון אידן, זייער מדינה איז דער ‘לאום 

ישראל’, וועלן אידן מאמינים בני מאמינים נישט אראפלייגן 

די כלי המלחמה, יעצט איז די צייט נישט אויפצוגעבן חלילה 

וועט  דאס  שלמה’,  ‘אני  ווייטער  שרייען  נאר  קאמף,  דעם 

נישט  אויב  רעזולטאטן,  געוואונטשענע  די  ברענגען  בעז”ה 

אויף די מינוט אבער זיכער אינעם עתיד. און ק”ו בן בנו של 

די הכרזה  ווען מען זעהט ב”ה שטארקע פארשריט אין  ק”ו 

קבל עולם ומלואה און עס איז מתקבל על הלב בעיני מלכים 

ושרים אינעם גאנצען כדור הארץ. 

מאכט  פרעזענטאציע’  ‘ווידיא  וויכטיגע 
באדייטענדע פארשריט:

ווייטער  מיט דעם עוז דקדושה זעצט מוסד הק’ נטרונא 

פאר מיט די פולזייטיגע דעטאלן און צוגרייטונגען צום דעם 

גראנדיעזען און קאסטבארן ווידיא פרעזענטאציע וואס וועט 

געליפטערט ווערן קבל תבל ומלואה מיט די הכרזת קודש פון 

‘אני שלמה’.

די  געווארן  פארענדיגט  איז  טעג  יעצטיגע  די  אין 

מיט  פרעזענטאציע  דעם  פון  פראפאוזל  פולשטענדיגע 

ווערן  אויסגעשמועסט  וועלן  וואס  נקודות  פונקטליכע  די 

דערויף מיט א בהירות און פארשטאנד, וואס וועט בעז”ה זיין 

א לייכטורעם פון אמת’ע תורה שטעלונגען אין דעם גרויסן 

חשכות און חילול השם וואס טוט זיך אפ אין די וועלט דורך די 

זעלבסט – געקרוינטע פארזארגער פון כלל ישראל.

לעצטיגע   – גאנץ  די  צו  באציען  זיך  וועט  ווידיא  דער 

אנטוויקלונגען אין ארץ ישראל. די אנגייענדע רייצערישע 

פעולות פון עלי’ להר הבית דורך מענטשן בלבוש חרדים, 

מזרח  אין  באשטעטיגט  ווערן  וואס  זידלונגען  פרישע  די 

דער  און  העולם,  אומות  די  אויף  רעגט  וואס  ירושלים 

פאר  מעסעזש  א  זיין  קובע  צו  צילט  וואס  הלאום’  ‘חוק 

אידישע  דאס  פארטרעטן  טוט  איזראעל  אז  וועלט  דער 

פאלק אומעטום, וואס דאס אלעס איז מסכן כלל ישראל 

מקומות  בכל  אידן  חרידישע  און  בפרט  הקודש  ארץ  אין 

מושבותיהם.

דייטליך  זייער  דעריבער  וועט  פרעזענטאציע  די 

לאנד  נאציאנאלע  די  נישט  איז  איזראעל  אז:   קלארשטעלן 

פון דאס אידישע פאלק, זיי רעפרעזענטירן נישט אידן פונקט 

אפילו  )אייגנטליך  רעפרעזענטירן.  נישט  אונז  טוט  כינע  ווי 

ווייל כינע איז כאטש נישט געגרינדעט געווארן צו  ווייניגער, 

צעבראכן די אידישע אמונה, איזראעל איז יא...(. די פירער פון 

די מדינה וואס שטעלן זיך אהער אלס אונזערע פארטרעטער, 

און  בארעכטיגט  נישט  דערצו,  אויטערוזירט  נישט  זענען 

אויסדריקליך פאלש.

נישט  זאלן  איזראעל  קעגן  טענות  האבן  וואס  מענטשן 

וואס  אנטיסעמיטן  נאכמער,  דערויף.  אידן  באשולדיגן 

באשולדיגן אידן פאר די אקטיוועטעטן וואס איזראעל טוט, זיי 

זענען גאר די ריכטיגע ציונים, ווייל זיי שפילן אריין אין אין די 

ציוניסטישע אגיטאציעס  אז אידן אומעטום זענען פארבינדן 

מיט איזראעל.

די איזראעלי קאנפליקט מיט די אראבער איז א פאליטישע 

האט  אידישקייט  קאמף.  רעליגיעזער  קיין  נישט  קאנפליקט, 

און  רעליגיע,  א  איז  אידישקייט  דערמיט,  טאן  צו  גארנישט 

ציונות האט דערמיט נישט קיין שייכות.

נצחיות’דיגע מינוטין פון קידוש ה’ צו פארקויפן:

די  פאר  תועפות  הון  א  אראפגעלייגט  שוין  האט  נטרונא 

אנהויב דעם גרויסארטיגן פראיעקט מיט אלע פארצווייגטע 

דעטאלן למען יתקדש שם שמים על ידינו. מען שטייט אבער 

זייער ווייט פונעם גאנצן סומע. 

פראיעקט  קאסטבארער  דער  וועט  געזאגט  ווי 

אריינשלעפן אין די אסטראנאמישע סומע פון אריבער פינף 

פון  קומען  בלויז  קען  וואס  דאלער,  טויזענט  צוואנציג  און 

כבוד  פארן  געפיל  דעם  האבן  וואס  אידן  היימישע  אונזערע 

שמים, און ווילן האבן א טייל אין אזא קידוש ה’ מיד ולדורות.

כל מי שרוצה ליטול את השם יבא ויטול, לתועלת הענין 

פון  פראיעקט  ספעציעלער  א  געווארן  אויסגעארבעט  איז 

געלעגנהייט  די  געגעבן  ווערט  עס  וואו  אחת’.  שעה  ‘יפה 

רייכע  די  אין  מינוטין  אפקויפן  צו  בעם  נדיבים  אידן  פאר 

פרעזענטאציע וואס וועט געזען ווערן דורך אלפים ורבבות 

בכל קצוי תבל. פאר די מינימאלע סומע פון 500 דאללער קען 

מען אפקויפן א האלב מינוט פון די פרעזענטאציע און פאר 

1,000 דאללער א גאנצע מינוט. דאס וואס וועט בעז”ה דעקן 

טיילווייז די גרויסע הוצאות און געבן פאר נדיב די זכי’ נשגבה 

לנצח נצחים. וכל הקודם זכה.

נטרונא אפעלירט דערמיט נאכמאל צו עסקנים חשובים 

זיין  זיי קענען בייהילפיג  און נדיבים בעם וועלכע שפירן אז 

זעלבע  גדול, דאס  וועלכע עסקנות פאר דעם דבר  סיי  מיט 

קרייזען  און  געגענטער  אידישע  אנדערע  אין  עסקנים  אויך 

וואס זענען גרייט ארויסצוהעלפן מיט עסקנות און השתדלות 

די  מיט  פארבינדען  ביטע  זיך  זאלן  יתברך,  שמו  כבוד  למען 

אפיס פון נטרונא, ומינן ומינך יתקלס עילאי.


