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כלל ישראל טוהט אין די טעג באנייען די "מעמבערשיפ"
איבער דאס
יאר
אין די הייליגע מוסד "נטרונא" מיט  $120א
ארטאדאקסטישע
היה צריה לראש...

באווייזן
וועלן די ציונים ַ
באדען
אונטערצוצינדן דעם ָ

א בליק

אנצוהאלטן משאת נפשו פון מרן רביה"ק זי"ע זה לעומת זה ביום המר והנמהר ה' אייר
אינעם לעצטן אידישן ישוב
אין טערקיי חלילה?
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וויליאמסבורג – מיט די דערנענטערונג
ַ
פונעם יום המר והנמהר  -ווען די טומאה
הציונות פייערט זייער מרידה במלכות שמים,
און להבדיל בין ישראל לעמים ,האט
און דער ניאוץ במלכות שמים און די מרידה נטרונא לויט די הוראות פון די גדולי הרבנים
ּ
באומות איבער די וועלט
צושפילט זיך אויף מעתיקי השמועה פון רבינו הקוה"ט זי"ע,
דער
ט
הא
ָ
ל"ע
קלימאקסן
ַ
די העכסטע
ּ
רעאגירן
ראט צו ַ
איינגעשפ ַאנט ַא געניטן ַא ּפ ַא ַ
ּ
א
ַ
מירט
קלא
ַ
רא
ָ
פ
'נטרונא'
מוסד
בארימטער
ַ
ּ
ּ
מעטאדן ָאפצושרייען די
ָ
מיט די פ ַאסיגע
ּ
יין.
מפ
קא
ַ
באמונתו'
'וצדיק
רטיגער
גרויסא
ַ
עגאנדע איבער די וועלט.
רא ּפ ַ
ציונ'יסטישע ּפ ָ
פאר
פָארשטעלונג ביי ַ
מעגליכקייט
געבן ַא
ָ
ישראל
אלעסהדת אין
גזירתסאון רדיפת
ּפרָאטעסטן
שליסט ַאריין
דאס וועט ווָאס
דרינגט בודזשעט פון
ציוניםא
דורך-אין ַ
פַארטרעטןריין
ארץא
ציעט ַ
דא
כלל קעגן ָ
דיַאז כלל ישראל ווערט נישט
מענטשן
ַאלגעמיינע
אין צווישן
ּפרעסע און
ַאריין אין
אין
חלק
לנו
אויסצושרייען
ישראל
איבער  250,000$יערליך.
קלאמערן זיך צו די
כפירה הציונות ,און מיר ַ
האט זיך די
אין די קורצע ָיארןָ ,
אמונה הטהורה ,דורך ַא קום ועשה פעולה און
דרוקב"ה ַארויסגעשטעלט העכסט
צוםציע
ניזא
גייענדיג ַ
רגא
איבעראשונגָ :א ַ
ווערן ַאן ַאקטיווער שותף אין די שטענדיגע
וואס נטרונא פירט ָאן קעגן ַאפעקטיוו צו ברענגן דעם קול ה' בכח ַ -אז
פעולות התנגדיות ָ
ַא ריזן ציבור ערליכע אידן שטעלן זיך קעגן די
די כפירה הציונות.
וואולגארישע שריט
ַ
מדינה הציונות און אירע
באוואוסט ַ
עס איז שוין היינט וואויל ַ
פארן וועלכע רייצט אויף די אומות העולם – ָנאך
רצווייגטע
פא
ַ
ברייטן ציבור די ווייטגרייכנדע
לאנג כמעט
איז במשך ָיארן ַ
פא כח
וואס
בא ָ
נאך
לגט ָ
דער ָ
ריכטעט;
שטארק ַ
ַ
וואס אמת ווערט ַאזוי
מאל ָ
ערשטער ָ
וועלכע
ַ
רעקלאמע ַ
חשוב'ע ָ ַא
פארבינדונגען מיט'ן שרייבער
וסט און ַ
שינגטאן ּפ ָא
וואציעָ ,
ניזא ַ
רגאאין
פעולות פון די‘נטרונא'
געווארן איבער די וועלט.
ָ
באמערקט
נישט ַ
טאג טעגליך ,קעגן
שטייט בקשרי המלחמהָ ,
וואס ביז היינט זענען די
נשטאט ָ
ַא ָ
וואס די ציונים זענען
דעם חילול שם שמים ָ
פארטרעטער
קטא ַ
דע-פא ָ
ַ
וואס ציונים געווען די
גורם ,און די שטענדיגע חילול שם שמים ָ
פונעם כלל ישראל ַ -אלץ זענען זיי געזען
זיי זייען ָאן איבער די וועלט.
רטזאגער פון אידן
ווא ָ
געווארן ַאלס די ָ
ָ
באוויזן צו
האט נטרונא ב"ה ַ
נטרונא איז היינט שוין וואויל באקאנט אומעטום – ָ
פאקט ַאז כלל
אויבערפלאך דער ַ
ַ
מיט איר פילטעטיגע פעולות סיי מיטן מפרסם ברענגן צום
זיין פאר די אומה"ע אז עוד ישראל רד עם ישראל שטעלט זיך ַאקעגן די מדינה און
רדאנקן
פא ַ
דאס איז צו ַ
ק"ל ועם קדושיו נאמן ,און בעיקר כלפי אחב"י זייערע ּפ ָאליטיקסָ .
שטאב פון מומחים ,וועלכע קומען
אריינצוברענגען אמונת אומן ,די הסברה ווערט דעם געניטן ַ
רעאגירן
ווערט געשריבען בהשכל ובדעת ,דברי חכמים ַאלץ אויף מיט די ּפ ַאסיגע מיטלען צו ַ
בנחת נשמעים.
עגאנדע
רא ּפ ַ
צו דעם פיפיגן ציונ'יסטישן ּפ ָ
ראט.
נטרונא באקומען צוריק גריסען פון ַא ּפ ַא ַ
אידען אומעטום אז אונזערע ווערטער זענען
פאלגט ָנאך מיט ַאן עינא
שטאב ָ
ַ
די
דעקלעראציעס
ַ
נר לרגלם ,און זענען זייער דאנקבאר פאר זיי פקיחא די ציונ'יסטישע
רעאגירט שטענדיג אויף ַא
מעמיד על האמת ,נישט אומזונסט ציילט זיך און שריט ,און ַ
אונזערע אידישע ליסטע אין די טויזענטער.
ניו יארק טיימס מעלדט:

סוקסעס'פולע קאמפיין

יא! נטרונא האט זיך ערווארבען צו זיין
א ערענסטער טאן געבער ביי יהדות החרידית.

רילעישאנס
ָ
נטרונא'ס העפטיגע ּפובליק
מפיין אין לעצטערע וואכן העכערט
קא ּ
ַ
פארום
פיר-פאכיג אינטערעסע צום ָ
ַ
6
בעפאר
ָ
דאקסישע אידן
רטא ָ
רוב ָא ָ
געווארפן ציוני'זם
האבן ָא ּפ ָ
די קריג ָ
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ציוניזם
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ניסן איז דער

ויהי ממחרת ....נאך די וואשינגטאן פאוסט און ראדיא קאמפיין:

ציוניסט'ישע ַלאבי"חודש הגאולה"
ּפרעסטיזשפולע ענגלישע צייטונג שרייבער און קאלומניסטן
נטאקט מיט נטרונא...
קא ַ
נאך אלץ אין ָ
ָ

דער
פאַאייר
איזנישט
רטרעט
8
היציאה"
אַ מעריקאַ נער אידן!"חודש
אינטערוויוא...ישראל אין די ימי הספירה?
וויאזוי קען מען מאחד זיין כלל
הרב י .בן חיים

ָהעָ ם ַההֹֹלְ כִ ים ַּבחׁ ֶֹשךְ רָ א ּו אוֹר ָּגדוֹל
איבער הונדערט יאר וואס כלל ישראל איז באשטראפט
יׁ ְֹשבֵ י ְּב ֶארֶ ץ צַ לְ ָמוֶת אוֹר נָ גַ ּה עֲ לֵ ֶיהם
שוין געווארן מיט די קליפה וואס רופט זיך ציונות .מיר ווייסן
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נסיוןט פסוק א)
(ישעיהו פרק
איידער ביאת המשיח ,אבער ס'איז א
טאקע אז דאס איז דער לעצטער
ביטערע און הארטע קליפה וואס האט אוועקגעריסן אומצאליגע אידישע קינדער
פון אונזער מאבינו שבשמים.
צווישן די פילצאליגע קלענערע און גרעסערע מערכות וואס ציונות האט
געברענגט מיט זיך אויף אידישע קינדער שטייגט בלי ספק ארויס דער קאמף
פונעם שטן "הבוחר בירושלים" ,דער ענדלאזער קאמף וואס די טומאה האט
געפירט ארויסצוטרייבן די קדושה פון ירושלים עיר הקודש ,און וואס ער האט
ב"ה נישט באוויזן ביז'ן היינטיגן טאג ,טראץ וואס דער קאמף לאזט נישט
נאך ,און דער שטן קומט יעדן טאג חדשים לבקרים מיט פרישע נסיונות און
שוועריגקייטן.
די ערשטע נעגל האט חיים ווייצמאן ימ"ש פרובירט אריינצושטעקן ווען
ער האט געוואלט איבערנעמען דעם חינוך הטהור דורך אפקויפן אלע מוסדות
הקדושים אין איין שאס פאר א נזיד עדשים .געווען ליידער א צאל מוסדות
וועלכע זענען געפאלן אונטער זיין נעץ – און כמעט אלע פון זיי זענען היינט
צו טאגס גענצליך פארפאלן געגאנגען צו די פרייע כוחות הטומאה ,אדער

פאלגט נאך אין קומענדיגן נומער גאר א אינטרעסאנטע אינטערוויא מיט איינעם
פון די געוועזענע 'מתנחלים'  -וועלכער האט גאר אסאך איבערצוגעבן קומענדיג
פונעם לייבן גרוב  -און איז היינט ב"ה פון די גרויסע עסקנים פון נטרונא...

לייענט איבער די אנגייענדע מערכת ישראל אקעגן די מדינה בנוגע
די גזירת חיטוטי שכבי אינעם קומענדיגן אויסגאבע דעם זומער אי"ה

פעסיענאלן וועג מיט דברים של
ַ
רא
ּפ ַ
פא ּ
רשפרייט אויף ַא
טעם ,געשריבן און ַ
האבן די בעסטע השפעה .די
וועג עס ָזאל ָ
מעטאדן שליסן ַאריין ָנאך פילע מיטלען,
ָ
וואס ציעט טויזנטער
אויסער די וועב-סייט ָ
ליינער וועכנטליך ,ווי ּפרעס רעליעסעס,
אינטערוויוס ,אנאנסען אין צייטונגען ,ראדיא
קאמערציעלס ,ווי אויך ראגירט מען כסדר
אויף וויכטיגע נייעס בנוגע מדינת ישראל
מיט די תורה'דיגע שטעלונג וואס ווערט
נאכגעפאלגעט מבכור פרעה היושב על
כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחים,
פון הויכע פאלאטישענס ביזען פשוטען
המון עם .און ָנאך.

אונטערגעגאנגען – אבער דער גרעסטער טייל פון די מוסדות הק' האבן זיך
געהאלטן פעסט אונטער די געניטע הדרכה פון די זקני וגדולי ירושלים וועלכע
האבן באשיינט יענעם דור ,אין שפיץ פון דעם תורה ריז מרא דארעא דישראל
הגה"ק רבי יוסף חיים זאנענפעלד זיע"א ,וועלכע האבן געפסק'עט אז מ'דארף
ענדערש אויסגיין פון הונגער ווי זיך אונטערווארפן די אפיקורסים.
ווען ווייצמאן האט זיך אנגעשטויסן אין דער פעלזן פעסטער וואנט פון
"אל תגעו במשיחי" ,האט ער און זיינע פריינט זיך גענומען צו א נייעם
ריכטונג .זיי האבן געהאט אנגעקניפט נאנטע באציאונגען מיט די ענגלענדער
מושלים ,וועלכע האבן איינגענומען ארץ ישראל פון די טערקן אין לויף פון די
ערשטע וועלט מלחמה ,און זיי האבן באשלאסן אויסצונוצן זייער איינפלוס
אויף אן אנדער וועג וויאזוי ארויפצוצווינגען זייער אפיקורס'ישן געדאנקען-גאנג
אויף דעם הייליגן ישוב הישן פון ירושלים עיה"ק ,וועלכע איז דאן געווען דער
צענטער פון תורה ועבודה איבער'ן לאנד.
מיט א גרופע נאנטע חברים האט ער געגרינדעט דעם "ועד הלאומי
לכנסת ישראל" אין יאר תר"פ .בשעת'ן גרינדן האט דער ועד נישט פארמאגט
קיין שום מאכט און נישט פארטרעטן קיין שום מענטש אדער ארגאניזאציע פון
דעם ערליכן ירושלימ'ער ישוב ,אבער אדאנק זייערע נאנטע באציאונגען מיט די
ענגלענדער האבן זיי עווענטועל באוויזן אריינצובאקומען אין זייערע הענט א ריזן
כח ,און אכט יאר שפעטער איז זי אנערקענט געווארן ביי די רעגירונג אלס די
אפיציעלע קערפערשאפט וואס פארטרעט די אידן אין ארצינו הקדושה.
עס איז נישט דא דאס ארט אראפצוגעבן פונקטליך דעם אויסטערלישן
קאמף וואס דאס יהדות החרדית האט געהאט אויסצושטיין ביז ווען זי האט
זיך געקענט כאטש עטוואס ארויסזען פון דעם מאנסטער וואס רופט זיך "וועד
הלאומי" ,א קאמף וואס האט אפגעקאסט דעם טייערן קרבן פון הקדוש ד"ר
יעקב ישראל דעהאן הי"ד ,אבער מיר וועלן דאך אראפברענגען אויפ'ן שפיץ
גאפל עטוואס וואס דארט האט זיך אפגעשפילט אין די דאזיגע אכט יאר ,ווען
דער גורל פון גאנצן ערליכן אידנטום אין ארה"ק האט געהאנגען אויפ'ן וואגשאל.
אין תרפ"ב האט דער רעגירנדער בריטישער מאנדאט באשטעטיגט דעם
"רעליגיעזע געמיינדעס געזעץ" וואס האט פארלאנגט אז יעדע רעליגיעזע
געמיינדע אין לאנד דארף אויפנעמען א קערפערשאפט וואס זאל אים
פארטרעטן .אדאנק די נאנטע באציאונגען מיט די ענגלענדער איז געלונגען
פאר'ן וועד הלאומי אז דער מאנדאט האט אים געשטעלט אין שפיץ פון
אויפשטעלן אזא סארט קערפערשאפט פאר'ן גאנצן אידנטום אין ארץ ישראל.
מיט גרויס סיעתא דשמיא איז געלונגען פאר'ן יהדות החרדית אפצוהאלטן
די זאפארטיגע באשטעטיגונג פונעם געזעץ ,וואס וואלט ארויפגעצווינגען די
פרייע פירער פון וועד הלאומי אויפ'ן ערליכן אידנטום .באלד פון די ערשטע
מינוט האבן ערליכע אידן קלארגעשטעלט און פארפירט אז זיי ווילן בשום אופן
נישט געהערן צו איין ארגאניזאציע אינאיינעם מיט האנשים החטאים האלה.
און ווען די שתדלנות ביי די ענגלענדער האט נישט געברענגט קיין פירות האבן
די ערליכע אידן זיך געוואנדן צום פעלקער-בונד אין זשענעווע – די פארגייערין
פון די יו-ען – אז זי זאל באשטעטיגן זייערע רעליגיעזע רעכטן.
דורך די שתדלנות פון ר' קלמן וועבער ,פרעזידענט פון די ארטאדאקסישע
קאנצעליי אין סלאוואקיע ,ביים לעגענדארן טשעכעסלאוואקישן אויסערן
מיניסטער און בארימטער אוהב ישראל עדווארד בענעש ,איז געלונגען דאס
אומגלויבליכע אז דער פעלקער בונד האט באפוילן דעם בריטישן מאנדאט צו
אנערקענען די רעליגיעזע רעכטן פונעם יהדות החרדית אין ארץ ישראל און
נישט ארויפצווינגען אויף זיי די פירערשאפט פונעם וועד הלאומי.
אינצווישן האט דער "וועד הלאומי" און דער "הסתדרות" געארבעט
אומאויפהערליך ארויפצוברענגען וואס מער פון זייערע מענטשן קיין ארץ
ישראל ,און במשך די אכט יאר זינט דער וועד הלאומי האט זיך געגרינדעט
זענען צוגעקומען פרישע טויזנטער עולים וועלכע האבן זיך אנגעשלאסן אין
זייערע רייען און פארפעסטיגט דעם כח פונעם וועד .אין יאר תרפ"ח ווען דער
וועד איז אפיציעל אנערקענט געווארן אלס געזעצליכער אפוטרופוס פון אלע
אידן אין ארה"ק האבן זיך געפינען אין אר"י קנאפע  90,000אידן.
צוליב דער אינטערווענץ פונעם פעלקער-בונד איז אריינגעשטעלט
געווארן א סעיף אין די נייע שטאטוטן אז "יעדער מענטש וואס וויל מ'זאל אים
אויסמעקן פון די ליסטע פון קהלה מעמבערס דארף דאס איבערגעבן שריפטליך
פאר'ן וועד הלאומי ביז א חודש נאכ'ן מפרסם זיין די ליסטע" .וויבאלד די
ליסטע איז פארטיג געווארן כ"ט ניסן ,האט דאס אויטאמאטיש געגעבן צייט
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נטרונא זענען שליחי דידן
במקום שיש חילול ה' ,קען קיין שום
איד זיך נישט ַארויסדרייען פון די אחריות
באקעמפן .קיינער איז נישט קיין בן
עס צו ַ
שלאגן דעם שרעקליכן
חורין ליפטר פון ָא ּפ ָ
שאפט
וואס די מלכות המינות ַ
חילול ה' ָ
טאג טעגליך
ליידער מסוף העולם ועד סופוָ .
דאמינירן זיי די נייעס ,און די ַגאנצע וועלט
ָ
טייטעלט און איז מגנה די מעשים פונעם
עם הנבחר ,און ַאממערסטן ווערן ליידער
וואס
רדאמט די חרדי'שע אידן צוליב ָ
פא ַ
ַ
רעליגיעזע ציונים נוצן זייער גילוי פנים
ּ
דיקאלע שלימת
רא ַ
שטופן די ַ
בתורה צו
הארץ ּפ ָאליטיק.
אויס דער חיוב פון נישט זיצן שטיל
פאר ַא ַזא חילול שם שמים,
ווען עס קומט ָ
פאר
דא דער חוב פיל שטערקער ,ווייל ַ
איז ָ
וואס זיצן שטיל און טוען ָגארנישט ,זענען
די ָ
קלאמירן
רא ַ
וואס ּפ ָ
דא ַאנדערע ָ
ליידער ָ
ָיא בשם התורה ַאז זיי שטיצן די כפירה
במלכות שמים און התגרות באומות.
ביי די רעיון הציוני קען מען ליידער
יא זאגען נשתנו העיתים לגריעתא ,די פרייע
האבן זיך שוין כמעט ווי אויסגעטשוכעט
פון דעם הערצל ימ"ש פלאן ,און זעהן נישט
קיין שום דויערהאפטיגען קיום פאר די
מדינה ,ווידער די פרומע שטיפען ליידער יא
דעם עגל הזהב פיל שטערקער ווי אמאל.
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א חירוף וגידוף אקעגן הנהגת הקב"ה גואל
ישראל וקדושו ,די מדינה וואס איז א כפירה
אין השגחת הקב"ה לא האמינו באלוקים
ולא בטחו בישועתו ,כפירה בהבטחת
התורה אין ישראל נגאלין אלא בתשובה,
א פגיעה אין ביאת המשיח אחכה לו בכל
יום שיבוא ,א הכחשה אין גלות וגאולה
מן השמים ,א בגידה אינעם גזירת הגלות
ומפני חטאינו גלינו מארצינו ,און העברה על
השבועות וואס מיר זענען באפוילען געווארן
מפי הקב"ה.
פאקט
אויסער כלפי שמיא ,איז דער ַ
וואס ווערן ָאנגערייצט
ליידער ַאז גויים ָ
פון די ציונ'יסטישע התגרות באומות זוכן
איבעראל,
ָ
ליידער נקמה צו נעמען פון אידן
דאס שטעלט אידן אין די וועלט אין ַא
און ָ
באווייזט צו ערקלערן
וואס מער מען ַ
סכנהָ .
פאר די אומות דעם אונטערשיד צווישן
ַ
האט
וואס נטרונא ָ
ציונ'יסטן און אידן ָ -
שטארק מצליח געווען אין דעם געביט
ב"ה ַ
צארן אויף ערליכע
שאפט עס ָא ּפ דעם ָ
– ַ
אידן און עס רעדוצירט די סכנות .דעריבער
איז פשוט ַא חיוב זיך ָאנצושליסן אין די
דאס יעדן
פעולות ,ווייל בגשמיות העלפט ָ
געפארן פון די
ַ
פארמינערט די
איד און עס ַ
אויפגערייצטע פעלקער.
די עסקנים ּ
טאקע גרויס חיזוק
שעפן ַ
וואס דער ציבור ַאנערקענט די
פון דעם ָ
געוואלדיגע ַארבעט פון נטרונא ,און ווי עס
ַ
האט זיך ַארויסגעשטעלט פון דעם ריזיגן
ָ
צוזאמענגעקומען ביי
ַ
ציבור וועלכע איז
רא ָיאריגע גרויסע אסיפה – און עס
פא ַ
די ַ
טאקע ַאנטייל
צייגט ַאז דער ציבור וויל ַ
נעמען אין די פעולותָ .אבער עס איז וויכטיג
זיך ָאנצושליסן אויף ַא קביעות'דיגן אופן,
פאררעכנט ַאלס געהעריגער
כדי צו ווערן ַ
טייל פון דעם מלחמה למען כבוד שמו
יתברך.

שליחותא דקדמאי – פון
רבינו הקוה"ט זי"ע
האט כמה פעמים
רבינו הקוה"ט זי"ע ָ
גערעדט וועגן די וויכטיקייט מכריז צו זיין
פאר די אומות העולם ַאז די ציונים רעדן
ַ
נישט אין ָנאמען פונעם כלל ישראל .דער
האט זיך אויסגעדרוקט "מסירות
רבי זי"ע ָ
פאר
האבן ַ
געדארפט ָ
ַ
וואלט מען
נפש ָ
דעם".

נטרונא האט קראנטע אינפארמאציע
אז סוכנות איז גאר שטארק טעטיג
אין פרומע שטעטליך איבער די וועלט
אויפצוטרייבען ווי מער עולים ,זיי נוצען
אויס די איצטיגע זמן פון שוואכע פרנסות
און זאגען צו דארט גאלדענע גליקען –
וואס אגב לאזט זיך אייביג אויס מיט א
משול כחרס הנשבר – ליידער איז סוכנות
גאר שטארק צו פרידען פון די מספר וואס
האט זיך אנגעשליסט מיט זיי ,דאס אלעס
פארשטערקעט דעם חיוב מער און מער
אפצושלאגען דעם אויסקוק אז די מדינה
הטמיאה זאל נישט האבען די מינדערסטע
שייכות מיט די תורה הקדושה.

האט רבינו
דאס צו אויסצופירןָ ,
כדי ָ
הקוה"ט זי"ע ,ווי פארציילט באריכות אין
געארבעט ַאהערצושטעלן
בוצינא קדישאַ ,
פאר דעם
ניזאציע ַ
רגא ַ
ַא קביעות'דיגע ָא ַ
האבן
דאס קען ָ
רזאגנדיג ַאז ָ
פא ָ
צוועקָ ,
שטארקע השפעה ָא ּפצוקעמפן די
ַ
ַא
עגאנדע ,און די התגרות
רא ּפ ַ
ציוני'סטשע ּפ ָ
וואס שטעלט די וועלט אידענטום
באומות ָ
אין ַא סכנה.

און בכלל דארף מען זיך מתבונן
זיין; ווי קען א איד א חרד לדבר ה' זיצען
גלייכגילטיג ,ווען עס עקזעסטירט שוין א
ממשלת המינות איבער זעכציג יאר ,מיט

פאקטיש שוין
האט ַ
דער רבי זי"ע ָ
ּ
ערשאפט,
ַ
קערפ
ָאנגעהויבן צו גרינדען ַא ַזא
קאמיטע
פארמירט ַא ָ
האט שוין ָ
און ָ
דערפאר ,עס איז נישט געוועהן נאר א פועל
ַ

דמיוני נאר א סוף מעשה במחשבה תחילה.
נטרונא איז ַאן אויספירונג פון שאיפתו
הקדושה ,און מען איז דערמיט מקיים
הוראתו אין די טכסיסי המלחמה קעגן די
מלכות המינות.

חבר אני
האט ַאן
וואס נטרונא ָ
אין די צייט ָ
ַאקטיווער סטעף צו פירן די מערכות למען
האט עס ָאבער נישט קיין
כבוד שמו יתברךָ ,
וואס זיך צו
באזע אויף ָ
פינאציעלער ַ
שום ַ
נישטא קיין שום הכנסה פון
ָ
האלטן .עס איז
ַ
נישטא
ָ
שכר לימוד א.ד.ג ,.און ַאוודאי איז
קיין ָגאווערמענט הילף .אויך איז דער ציבור
האט ַא געפיל
וואס איז גרייט צו שטיצן און ָ
ָ
באגרעניצטער ווי סיי
פאר ַא ַזא מוסד פיל ַ
ַ
ניזאציע ָאדער מוסד.
רגא ַ
וועלכע ַאנדערע ָא ַ
סאך ליינער
טאקע ַא ַ
האט ַ
נטרונא ָ
פון פרעמדע קרייזןּ ,
ספעציעלע פון
פאר
מעריקאנער אידן ַ
ַ
תמימות'דיגע ַא
מ'האט געעפנט ַא נייע וועלט אין
ָ
וועלכע
די עיקרי ויסודי האמונה ,און זיי שלינגען די
רמאציע – ּ
ספעציעל אין ענגליש –
אינפא ַ
ָ
קיינמאל נישט
ָ
האבן
וואס ָ
מיט דורשט .אידן ָ
האבן געזען
געהערט ַאז די גדולי הדורות ָ
באוועגונג ,עפענען זיך
ציונות ווי ַא כפירה ַ
די אויגן און ענדערן גענצליך זייערע מהלך
המחשבה און השקפות בענייני הגאולה און
אידישקייט.
ָאבער פון די אידן קען מען ָנאכנישט
האבן ַא
פארשטיין און ָ
ווארטן זיי ָזאלן ַ
ַ
סארט
פאר די ָ
קאסטן ַ
לאזן ָ
השגה זיך צו ָ
האט בכלל ַא
אונטערנעמונג ,און נטרונא ָ
פאנד-רעיזען ביי אידן
ּפ ַאליסי נישט צו ָ
וועלכע מ'איז מקרב צום באר מים חיים,
שוואכט ָא ּפ די השפעה ,און
ַ
דאס
ווייל ָ
וואס זוכן איר
פאר די ָ
גיט ַא פתחון פה ַ
שוואכן צו ָזאגן ַאז
אונטערצוברעכן און ָא ּפ ַ
שאפן געלט ,כדרכם.
דער ציל איז צו ַ
ַאלס ַא מוסד וועלכע טוט די שליחות
פונעם ציבור ,איז מען דעריבער ָאנגעוויזן
אויף ַא קביעות'דיגער דיוס פונעם ציבור צו
קענען עקזיסטירן.
ּ
האט
מעמבערשיפ ָ
געדאנק פון
ַ
דער

דער רבי זי"ע אויפגעברענגט ,איינזעענדיג ַאז
דאס איז דער איינציגסטער וועג ווי ַאזוי ַא ַזא
ָ
האלטן ,מיט ַא רעגלמעסיגע
מוסד וועט זיך ַ
האט אויך געזען די
הכנסה .דער רבי זי"ע ָ
ּ
פארשטערקערן
מעמערשיפ ַאלס מיטל צו ַ
ּ
ערשאפט צו
ַ
קערפ
די ָאנזען פון די
צאל
פארטרעטן ַא גרויסע ָ
איבערצייגן ַא ַזא ַ
"אז
ערליכע אידןָ ,זאגנדיג ביי ַא געלעגנהייטַ :
עס וועט זיין טויזנט מעמבערס ,וועט מען
אויפטאן ".עס איז דעריבער
ָ
סאך
קענען ַא ַ
ווארים
ערווארטעט ַאז דער ציבור ָזאל זיך ַ
ַ
קא ּ
מפיין ,און זיך ָאנשליסן
ָאנשליסן אין די ַ
ַאלס חברים אין 'נטרונא'.

אין גאנץ חודש אייר פאר ווער ס'וויל זיך אויסשליסן פונעם "וועד הלאומי"
אריינצוגעבן זיין שריפטליכן פארלאנג – [דאס איז נאכנישט געווען די גאנצע
ישועה ,ווייל ס'האט אנהייב נאכנישט ערלויבט געהעריג די ערליכע אידן צו
גרינדן אן אייגענע קהלה ,אבער אויף אזויפיל איז עס געווען א ישועה אז מ'איז
נישט געווען אויטאמאטיש פארבינדן צו די פרייע כופרים .שפעטער האט מען
באקומען רשות צו גרינדן די "עדה החרדית" אלס זעלבסטשטענדיגע קהלה].
פונקט א יאר בעפאר האט הגרי"ח זאנענפעלד פאררופן אן אסיפה פון
זיבעציג רבנים און מורי הוראה פון איבער'ן גאנצן לאנד ,וואו עס איז באשלאסן
געווארן אז קיין ערליכער איד טאר נישט זיין א חבר אין די קהלה .יעצט ווען
דער וועד הלאומי איז באשטעטיגט געווארן אפיציעל אלס פירער ,האבן די
רבנים מפרסם געווען דעם פסק וואס פארלאנגט פון יעדן איד אז מ'מוז זיך
ארויסשרייבן פון דעם וועד הלאומי.
פאר די רשעים איז נישט געווען גענוג צו ערלויבן די ערליכע אידן זיך
אויסצושרייבן איינמאל פאר אלעמאל פון זייער קהלה ,נאר יאר איין יאר אויס
האבן זיי ארויסגעגעבן די פרישע ליסטע מיט די נעמען פון אלע אידן אין אר"י,
אריינגערעכנט די ערליכע ,און יעדעס יאר איז אנגעפירט געווארן א העפטיגער
קאמפיין דורכ'ן יהדות החרדית לכל אשר בשם ישראל יכונה אז מ'דארף זיך
אויסשרייבן פון דעם וועד הלאומי.
זינט דאן ,פאר די פאלגנדע עטליכע יאר ,איז חודש אייר אנגערופן געווארן
ביי ערליכע אידן דער "חודש היציאה" ,דער חודש וואס מ'גייט ארויס און מ'קען
זיך באפרייען פון די קייטן מיט וואס זיי האבן געוואלט ארומבינדן דאס יהדות
החרדית .יאר איין יאר אויס האבן די פרייע און זייערע פרומע נאכשלעפער מיט
הר' קוק אין שפיץ צוגעקוקט ווי קנאפע  25,000אידן און מער שרייבן זיך אויס
פונעם וועד הלאומי און אריין צו די עדה החרדית ,וואס איז באטראכט געווארן
אלס אויסטערלישער הישג און שטארקער פראסק פאר'ן וועד ,וועלכע האט
פרובירט זיך פארצושטעלן אז זיי רעדן אין נאמען פון גאנץ כלל ישראל ,אזויווי
די ציונים האבן אלעמאל געטון.
די ערשטע מאל וואס דער וועד האט געצווינגענערהייט ארויסגעגעבן די
קארטלעך מיט וואס זיך אויסצושרייבן ,האבן זיי געוואלט מאכן א שפיצל און
אויפגעשריבן דעם נוסח "הריני חותם בזה שהנני יוצא מכלל ישראל" ...האט זיך
דאן דער חכימא דיהודאי הרב זאנענפעלד אנגערופן "ברענגטס מיר אהער דעם
צעטל ,איך וועל זיין דער ערשטער דאס אונטערצושרייבן .פון אזא 'כלל ישראל'
בין איך נישט גרייט צו זיין קיין טייל!".
באמת זענען די ווערטער פון הגרי"ח זאנענפעלד זיע"א א טרוקענע גמרא
אין שבת (קיז ).וואס רבי טרפון זאגט דארט אז דאס אפטיילן צווישן אידישע
קינדער און אפיקורסים איז דער גרעסטער שלום בין ישראל לאביהם שבשמים.
און רביה"ק זי"ע ברענגט דאס ארויס אומצאליגע מאל אין זיינע ספרים
הקדושים ויואל משה ודברי יואל אז דער ריכטיגער אחדות צווישן אידישע
קינדער איז אויסשליסליך נאר ווען זיי זענען גענצליך אפגעטיילט פון די מינים
ואפיקורסים.
יעצט אין חודש אייר ,דער אור אלטער חודש היציאה ,ווען צענדליגער
טויזנטער אידן האבן יארן לאנג מקדש געווען שם שמים דורך אויסרופן "אין לנו
חלק ונחלה" מיט די פושעים און אפיקורסים ,איז די פאסיגסטע צייט פאר אחינו
בני ישראל בארץ ובגולה אויפצופרישן די הייליגע טראדיציע און דערקלערן
מיט פאטאס דעם "אין לנו חלק ונחלה"! לאמיר פארוואנדלען דעם חודש אייר
ווידער אין דעם "חודש היציאה" ,ווען מיר דערקלערן אז מיר גייען ארויס פון די
אפוטרופסות פון די ציונים וועלכע ווילן נאך ביז היינט דערקלערן בעלות אויף
כלל ישראל!
"נטרונא" איז דער הייליגער מוסד וואס ארבעט היום יום אויסצושרייען
איבער דער גארער וועלט אז די ציונים פארטרעטן נישט כלל ישראל און רעדן
נישט אין נאמען פון ערליכע אידן .דורך זיך אנשליסן אלס חבר אין "נטרונא"
שרייט איר אינאיינעם מיט זיי קבל עולם ומלואו אז דאס יהדות החרדית איז
אנטשלאסן צו באקעמפן די ציונים אויף טריט און שריט.
גלייכצייטיג איז דאס אויך גאר פאסיג אז אין דער זעלבער צייט וואס אידן
ארבעטן אויף אחדות ביי כלל ישראל ,כמבואר בספה"ק צוליב די אבילות פון די
תלמידי רבי עקיבא וועלכע זענען נסתלק געווארן מפני שלא נהגו כבוד זה לזה,
איז דער בעסטער מיטל צו ארבעטן אויף אחדות דורך זיך אנשליסן אינאיינעם
מיט אלופי אלפי ישראל אלס חברים אין די הייליגע ארגאניזאציע ,קען דען זיין א
גרעסערע זכות ווי דאס?!'

דארף מען זיך ּ
שפורן
בנוסף לזהַ ,
ַאלס זכות ַאז מ'קען ווערן ַא מיטגליד ,און
מען איז יעדע רגע ַא שותף אין די קידוש
האט ַא חלק
שם קבל תבל ומלואה .מען ָ
געטאן ,און
ָ
וואס ווערט
אין יעדע פעולה ָ
מ'האט ַא זכות אין די אומצאליגע אידן וואס
ָ
עפענען זיך די אויגן צו די אמונה הטהורה,
שווארצן
און די אומות העולם ענדיגן זייער ַ
קוק אויפן כלל ישראל.

הזמן גרמא – זה לעומת זה
איצט ,איז די ריכטיגע צייט ווען אידן
דארפן זיך ָאנשליסן אין נטרונא ,צו ווערן
ַ
ַא טייל פון די קום ועשה'דיגע מחאה קעגן
דעם חילול שם שמים מסוף העולם ועד
וואס ווערט ַאמשטערקסטן ווען עס
סופוָ ,
קומט דער יום המר והנמהר און זיי פירן
צערעמאניעס צו פייערן דעם ניאוץ
ָ
דורך די
במלכות שמים.
דארף יעדער זיכער
אין די צייט ַ
מאכן ַאז מען רופט אויס אין לנו חלק
ַ
במדינה הציונות ,און מיר זענען פונעם לגיון
פארטיידיגן כבוד שמו
של מלך וועלכע ַ
יתברךַ .אוודאי איז מען נישט פעאיג ַאליין
קלאמירן קבל תבל ומלואה,
רא ַ
עס צו ּפ ָ
האבן
דארף מען זיך פרייען צו ָ
דעריבער ַ
די מעגליכקייט צו ווערן ַא שותף אין די
כסדר'דיגע הכרזה פון נטרונא ,און ַאזוי ַארום
מסיר זיין דעם חרון אף אויף כלל ישראל
האפענטליך מקרב זיין ביאת משיח
און ָ
צדקינו בב"א.

דבר זה רבינו הגדול אמרו!
ויש לי הרבה ראיות ומקורות להביא על זה ,מצוה על כל יחיד ורבים להפגין ולהתריע באיזה
אופן שיכול ולעשות כל מה שביכלתו ,למען כבוד השי"ת המחולל על ידיהם ,ויש להגיב בכל עת
ובכל שעה ובכל מקום.
(אסיפת התאחדות הרבנים תשי"ח)

ואם יעלה בידי שאזכה להוציא מהמבוכה בדעה הרעה הזאת אף אחד בישראל ,הכל כדאי
כי אם נקח כל פירצות הדור והעבירות המרובות הנעשית בכל העולם וישימו אותם בכף מאזנים אחת,
ומדינה הציונית בכף מאזנים השני' תכריע את הכל ,שהוא השורש פורה ראש ולענה של אבי אבות
הטומאה שבכל אבות הנזיקין שבכל העולם כולו ,והן המטמאים את כל העולם כולו.
(ויא"מ הקדמה דף י"א)

 ...תוכן הדברים איז ,דעס געפאר פונעם כלל ישראל איז ווייל מ'זאגט אז די וואס זענען נישט קיין
שומרי תורה און די וואס זענען כופרים דיא זענען די מנהיגי ישראל ,די אומות ווערן פארפירט דורך זיי
און באקומען דעם שנאת ישראל ,איינס פון די גרעסטע מצות העט געווען ,מיטן גרעסטן מסירת נפש.
"מ'זאל קאנען מודיע זיין פאר די אומות אז זיי זענען נישט די פארטרעטערס פון כלל ישראל,
יודען שומרי תורה האבן מיט זיי קיין שייכות" מסירת נפש פאר דעם צו האבן העט מען געדארפט,
נאר בעוה"ר מ'האט דאך מורא פאר'ן דור ,טאמער זאגט דאס איינער זענען דאך די ערליכע מנהיגים
לוחם דערקעגן מיט תירוצים שונים .עכ"ל.
(כינוס הכללי אסרו חג שבועות תשכ"א)
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