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רייע ַאנטוויקלונגען ציען ַאריין 'נטרונא' אין קייט
סטבארע ַאקטיוויטעטן
קא ַ
פון דרינגענדע און ָ
הילכיגער אָּפקלאַנג צו פאַרעפנטליכונג נאָך מומבאי אַטאַקעס; ּפרעס רעליס בשייכות מיט עזה ציעט אַלוועלטליכע ברייטע
דעקונג; הסברה פאַר ערליכע אידן ווערט שטאַרק באַגריסט; אידן איבער די וועלט פאַרלאַנגן הילף אָּפצושלאָגן האַס;
מהפכה אין אַנטווערּפן נאָך אַנאָנס; פאַרצווייגטע אויפקלערונג קעגן די בחירות הטמאות איז אונטערוועגנס.
ניו ָיארק – די אומגונסטיגע ַאנטוויקלונגען איבער
פארטרויערט
געשפ ַאנט און ַ
ּ
האלטן
די וועלט וועלכע ַ
דעם כלל ישראל במשך די לעצטע צוויי חדשים,
ניזאציע און אירע
רגא ַ
האבן ַאריינגעצויגן די 'נטרונא' ָא ַ
ָ
פיבערהאפטיגע ַאקטיוויטעטן ,און עס
ַ
עסקנים אין
וואס זייערע
פאר ָנאך פילע פעולותָ ,
רלאנג ַ
פא ַ
דא ַ
איז ָ
געוואנדן אינעם הילף פונעם ציבור.
ָ
רעאליזירונגען זענען
ַ
צוגאב צו די רוטינע אויפקלערונגען ,איז
ָ
אין
פארזינקען מיט ַארבעטָ ,אנגעהויבן פון די
נטרונא ַ
טאקעס ַאז עס איז
שטארקע פירסום ָנאך די מומבאי ַא ַ
ַ
שטארקע פירסום
ַ
פאלש צו צובינדן אידן צו ציונים; די
ַ
דארפן
איבער די וועלט ַאז די וועלטליכע אידענטום ַ
טראגן דעם אחריות פון די ציונ'יסטישע ַאקציעס
נישט ָ
פיבערהאפטיג
ַ
אין עזה; און מחיל אל חיל ַארבעט מען
צוהאלטן
וואס איז אונטערוועגנס ָא ּפ ַ
מפיין ָ
קא ּ
פאר די ַ
ַ
בעפארשטייענדע בחירות
ָ
אידן פון ַאנטייל נעמען אין די
הטמאות אין ארץ ישראל.
די ַאקטיוויטעטןַ ,אזוי ווי די ַאנטוויקלונגען איבער
די וועלט ,זענען בבחינת האחרונות משכחות את
פאלגענד זענען טייל דערפון אויפן
האחרונותָ ,אבער ָ
שפיץ ָגא ּפל:
ּ
-•-

קלאנג צו סטעיטמענט
הילכיגער ָא ּפ ַ
טאקעס
איבער מומבאי ַא ַ
טאקעס אין מומבאי ,אינדיע,
ָנאך די שוידערליכע ַא ַ
האבן ליידער
טעראריסטן ָ
ָ
אין וועלכע די בלוט-דורשטיגע
מארדן זעקס אידישע קדושים
באוויזן צו ָ
געצילט און ַ
האט 'נטרונא' ַארויסגעגעבן ַאן
הי"ד אינעם חב"ד הויזָ ,
שטארק
ַ
קוואנטן סטעיטמענט וועלכע איז זייער
עלא ַ
ָ

רשפרייט
פא ּ
שטארק ַ
ַ
האט
געווארן ,און ָ
ָ
אויפגעכא ּפט
ַ
סינאנים.
ָ
די מציאות ַאז אידן מיט ציונים גייען נישט
דא ַא
קעפל "ווען עס איז ָ
די סטעיטמענט ,אונטערן ּ
רוואס זענען
פא ָ
קיסטאן אין אינדיעַ ,
ַ
קאנפליקט צווישן ּפ ַא
ָ
פאר אידן און להבדיל די
קלאר ַ
אידן ַא ציל?" שטעלט ָ
אומות העולם ַאז אידן ליידן בלויז פון די מדינת הציונית.
פארשידענע ערטער
נפראגעס פון ַ
עס זענען געקומען ָא ַ
איבער די וועלט איבער די טעמע ,און די סטעיטמענט
עלעקטעראנישע
ָ
געווארן אויף
ָ
רשפרייט
פא ּ
שטארק ַ
ַ
איז
פארומס ,ווי אויך אין די פראסטיזשפולע "טיימס" און
ָ
"וואל סטריט זשורנאל".
-•-

אויסגאבע ָנאך די ַאקציעס
ַ
'לא בחיל'
באגריסט
ווארים ַ
אין עזה ווערט ַ
האבן אונטערגענומען זייער
וואס די ציונים ָ
ָנאך ָ
האט ָאנגערייצט ַאנטיסעמיטיזם
ַאקציע אין עזה ,וועלכע ָ
האט נטרונא ַארויסגעגעבן ַא לענגערן
איבער די וועלטָ ,
אויסגאבע וועלכע ברענגט רייכע מאמרים פון
ַ
'לא בחיל'
רבינו הקוה"ט זי"ע איבער מה חובתינו אין ַא ַזא שווערע
דארף גיין ַא איד'ס מהלך המחשבה
צייט ,און ווי ַאזוי עס ַ
געווארן
ָ
אין די זמנים .ווי אויך זענען ַארויסגעברענגט
(פארזעצונג אויף זייט )13

ברחובות ירושלים
געווארן אין ירושלים אין
ָ
געהאנגען
ָ
די מעלדונג איז
רגאניזירט ַא מעמד שלושים
האט ָא ַ
די צייט ווען חב"ד ָ
פאר די קדושים – א "עצרת אחדות" פארקערט פון
ַ
התבדלות פון ציונית און גבולות שגבלו הראשונים.
געטראפן אין ּפינטל ,איז
ָ
האט
ַאז די מעלדונג ָ
פאקט ַאז ַאלע צעטלעך
געקומען צום אויסדרוק פונעם ַ
געארבעט
האבן ַ
געווארן און געוויסע ָ
ָ
רא ּפגעריסן
זענען ָא ָ
כגעזאגט
אומערמידליך זיי מבער צו זיין .עס ווערט ָנא ָ
וואס מ'רייסט
קאצינעלבויגן ז"ל ַאז ַא צעטל ָ
פון ר' אהרן ַ
האט זיך
נישט ,איז קיין צעטל נישט! לויט דעם מעסטער ָ
מאל
קאטן זענען שוין איין ָ
לא ַ
ַארויסגעשטעלט ַאז די ּפ ָ
געווען צעטלעך!
פון ירושלים עיה"ק האבן מיר באקומען גריסען,
אז די דברים אמתיים האט געהאט א געוואלדיגען רושם
לטובה ,אין דעם טושטוש ובלבול המוחות.
-•-

דברי הסברה פון נטרונא בחוצות ירושלים...
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רייע ַאנטוויקלונגען ציען ַאריין 'נטרונא' אין קייט
סטבארע ַאקטיוויטעטן
קא ַ
פון דרינגענדע און ָ
(פארזעצונג פון די ערשטע זייט)

וואס די נגע
פאקטן איבער די שרעקליכע שנאה ָ
די ַ
וואס איז
האט ָאנגעזייעט איבער די וועלטָ ,
הציונות ָ
מאל ַארויסגעקומען פיל שטערקער ווי געווענליך,
דאס ָ
ָ
איירא ּפעער לענדער.
ָ
איבערהויפט אין די
ּ
רשפרייט
פא ּ
שטארק ַ
אויסגאבע – וועלכע איז ַ
ַ
די
האט
געווארן אין אידישע צענטערן איבער די וועלט ָ -
ָ
שטארק
האבן ַ
באגריסונגען .אידן ָ
ווארימע ַ
געצויגן גאר ַ
דאס
שטארקע חיזוק ועידוד ,און ָ
ַ
פאר די
דאנקט ַ
בא ַ
ַ
העלפן זיך היטן פון השקפות וועלכע זענען ל"ע
פארבינדן מיט מינות ודיעות כוזבות.
ַ
די הפצה אין בתי מדרשים איז פארגעקומען
אין פילע סטעיטס ,אריינגערעכנט פילע געגענטער
אין גרעיטער ניו יארק ,ווי אויך אין קאנאדע; לאנדאן;
בעלגיע; און ארה"ק ,עס איז געוועהן באמערקבאר
ווי אזוי אידן האבן דאס געליינעט מיט א געוואלדיגע
אינטרעס כמים קרים על נפש עיפה ,יעדעס ווארט
כאוויר לנשימה ,אסאך האבן דאס אהיימגעטראגן אין
שטוב קלאר אויסצושמוסען מיט די קינדער משריש
זיין אמונת אומן ,ווי אויך זענען געוועהן גאר אסאך
פארלאנגען מכל רחבי תבל דאס איבערצושיקען דורך
עלעקטראנישע פאסט אדער פאקס.
גאר א שטארקע חיזוק איז דאס געוועהן אין
אנטווערפען ,ווי שוין זעכציג יאר ווי ציניסטישע
מיליטאנטען האבן די אויבערהאנט אין די שטאט,
אבער די דברים אמיתיים האט צושקאלט די טומאה
כשפחה כי תירש גבירתה ,והבערה ללהב יצאת
אריינצושטעלן א ארטיקעל אין די צייטונגען בשם די
פיר חשובסטע קהילות אין בעלגיע אז כלל ישראל
האט קיין שייכות מיט די מיטל מזרח קאנפליקטען ווי
ווייטער באריכטעט.
עס איז אויך געווארן איבערגעזעצט אין לשון
הקודש ,און די "גליון העדה" האט עס מעתיק געוועהן
אין זייער חשובע אויסגאבע ,ווי אויך אין ענגליש ,כדי
פארשטייען נישט נאר די שפראך ָזאלן וויסן
וואס ַ
די ָ
די לויטערע השקפות ,די מאמר איז אראפגעברענגט
געווארן אין א ענגלישע מאגאזין אין ענגלאנד וואס
פארמאגט אומצאליגע אידישע ליינער.
-•-

איירא ּפעער מדינות
ָ
אידן פון
האס
בעטן הילף ָא ּפצושטעלן ַ
באריכטעט אויף די נייעס
באוויסט און ַ
ווי ַ
האט די ַאקציעס
וואכןָ ,
שפ ַאלטענס במשך די לעצטע ָ
ּ
האט געשטעלט אין
וואס עס ָ
אין עזה ,אויסער ָ
געפאר הונדערטער טויזנטער איינוואוינער אין דרום
ַ
ארץ ישראל ,אויך ָאנגעזייעט ַא העצעריי קעגן אידן
האט געפירט צו ָאנגרייפן אויף
איבער די וועלט .עס ָ
אידן ,אונטערצינדונג פון שולן ,ווילדע און צויושטע
ראטעסטן און ּפלינדערייען אין אידישע געגנטן און
ּפ ָ
געשעפטן.
האט געברענגט ַאז די
לדטאטן ָ
געווא ַ
ַ
די
מאל
האבן עטליכע ָ
איירא ּפעאישע רעגירונג פירער ָ
ָ

האס פונעם מיטל
אימפ ָארטירן די ַ
ּ
גערופן נישט צו
דארפן
האבן דערקלערט ַאז אידן ַ
מזרח צו זיי ,און ָ
רוואס די
פא ָ
נטווארטליך ַ
רא ָ
פא ַ
געהאלטן ווערן ַ
ַ
נישט
ציונים טוען.
קאנפליקט
רעאקציע צו די ָ
האט אין ַ
נטרונאָ ,
אין עזהַ ,ארויסגעגעבן ַא ּפרעס רעליעס וועלכע
האבן
קלארע ווערטערַ ,אז אידן ָ
דערקלערט אין זייער ָ
באשלוסן אין ַאקציעס,
ַאזויפיל מיט מדינת ישראל'ס ַ
זימבאוויע
ַ
וואס
פאר ָ
טראגן דעם אחריות ַ
ווי וויפיל זיי ָ
רעא טוען – די ווערטער זענען ַאריינגעלייגט
קא ָ
ָאדער ָ
סלא ַגאנען,
שטארקע ,און ציענדע ָ
ַ
געווארן און זייער
ָ
דורך מומחים וועלכע ווייסן ווי ַאזוי אויסצושטעלן
מידיא אינטערעסע .די
ַ
די סטעיטמענט צו ציען די
ווארצלעך ,און די
געשלאגן ָ
ָ
טאקע
האבן ַ
מיטלען ָ
געווארן אין די גרעסטע
ָ
פארעפנטליכונג איז געדעקט
ַ
נייעס קוועלער.
רשפרייטונג
פא ּ
אין ָאפיס פון נטרונא זענען ָנאך די ַ
רלאנגן פון גרויסע
פא ַ
צאל ַ
ַאריינגעקומען ַא גרויסע ָ
איינלאדענונגען
ַ
פאר אינטערוויוס  -די
סטאנציעס ַ
ַ
טראכט ,און ווי שטענדיג בעט
בא ַ
ווערן איצט ערנסט ַ
פאררעדן
מ'זאל זיך נישט ַ
פראגעס כדי ָ
מען פריער די ַ
פארלענגערט די
וואס ַ
פארומסָ ,
האקעלע ָ
אין ַאזעלכע ַ
צושטאנד קומען.
ַ
ראצעדור ביז זיי וועלן
ּפ ָ
שטארקע פירסום פון די שטעלונג פון
די זעלטן ַ

רלאנגן פון אידן
פא ַ
האט געברענגט ַ
תורה-טרייע אידןָ ,
איירא ּפעער מדינות,
ָ
איבערהויפט אין
ּ
איבער די וועלט,
טריאלן צו קענען
מא ַ
זיי צו צושטעלן אויפקלערונג ַ
האס
רשפרייטן אין זייערע ערטערָ ,א ּפצושטעלן די ַ
פא ּ
ַ
באפעלקערונגען .דער ָאפיס ַארבעט
קעגן די אידישע ַ
זייער שווער ָנאכצוקומען די פילע ווענדונגען.
-•-

נטווערפן זידט ָנאך
ּ
ַא
רעצעדענטלאזע מחאה קעגן ציונות
ָ
ּפ
וואס זיי נעמען
טראץ ָ
נטווערפןָ ,
ּ
שטאט ַא
ָ
די
טמארער קהלות און
סא ַ
ַאריין פון די שענסטע ַ
באוויסט ַאלס
ערליכע קרייזן ,איז שטענדיג געווען ַ
שטאט .דורכאויס דעם איצטיגן
ָ
זייער ציונ'יסטישע
האבן געשעדיגט
מארשירער ָ
קאנפליקט ,וואו צויושטע ַ
ָ
געהאלטן ביים זיך
ַ
האבן
אידישע געשעפטן און ָ
לאזן צו די חרדי'שע געגנט ,איז ליידער ווידער
רא ּפ ָ
ַא ָ
פאלשע דעות וועלכע
מאל ַארויסגעקומען די ַ
ַא ָ
פארגעקומען גרויסע
דארט ,ווען ס'זענען ָ
דאמינירן ָ
ָ
וואס
געפארן ָ
ַ
טראץ די
ָ
ראליס
איזראעלישע ַַ
רא
ּפ ָ
מ'האט שוין געזעהן ַאז עס ברענגטָ .אבער איצט איז
ָ
שטארקע קול
ַ
מאל ַארויסגעקומען ַא
צום ערשטן ָ
רא-ציונ'יסטישע
האט געברענגט ַאז די ּפ ָ
וואס ָ
מחאהָ ,
קרייזן ָזאלן ברויזן דערקעגן.
נטרונא איז געשטאנען אין קאנטאקט מיט די
חשובע עסקנים צו העלפן מיט מאטריאל אויפקלערונג
פאר זייערע שכנים – די אידישע געגנט גרעניצט זיך
ַ
(פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט)

מיטל מזרח
מיטל מזרח די אינטערגעצייכענטע אידישע ארטאדאטאקסיע געמיינדע
דערקלערן ,אין אלגעמיין נישט צו זיין פארבונדען מיט די פאלאטיק פון מיטל
מזרח ,און באזונדער מיט די פאלאטיק פון מיטל מזרח.
שוין זיין מערערע גענעראציעס זענען אונז געטרייע בעלגישע בירגער.
די בעלגישע קעניגרייך שטייט ביי אונז באקאנט מיט זיין גענאדיקייט און
טאלאראנציע.
אונז לעבן מיט אונזערע שכנים נישט קיין נפק"מ די קולטור ,רעליגיע ,אבער
אפשטאמונג ,און מיט אונזערע שכנים וואס קומען פון אראבישע לענדער האלטן
מיר זייער גוטע באצואינגען אינעם טאג טעגליכען לעבען ,ווי באקאנט ביי אלע
אפיציעלע אינסטאנצען.
אונזער טיפסטע וואונטש איז ,אז אינעם צוקונפט וועט מיטן אייבירשטענס הילף,
ווייטער אויף דעם זעלבען וועג קענען בלייבען צוזאמען לעבן מיט אלע אונזערע
שכנים.
אונזער גרעסטער האפענונג איז ,אז דאס פרידן אטמאספערע מיט א צוויי זייטיגע
טאלאראנציע צו קענען אנהאלטען .דאס איז פאר אונזער געמיינדע א באפעל פון
באשעפער ,די מיינונג פון אונזערע הייליגע תורה ,און אונזער ווילן.
אינטערגעצייכענט דורך די פאלגענדע אידישע ארטאדאקסישע געמיינדע אין אנטווערפען

חסידי באבוב  -חסידי פשעווארסק  -חסידי סאטמאר  -קהל חסידים
די געמיינטשאפטן פארטרעטן מער פון  600אנטווערפענע משפחות
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רייע ַאנטוויקלונגען ציען ַאריין 'נטרונא' אין קייט
סטבארע ַאקטיוויטעטן
קא ַ
פון דרינגענדע און ָ
באפעלקערונג – ַאז די
מיט ַא ריזיגע מוסלעמענער ַ
פארטרעטן נישט די מיינונג
ציונ'יסטישע שטיצער ַ
באפעלקערונג .ואחרון חביב איז
פונעם חרד'ישן ַ
אריינגעשטעלט געווארן ַאן ַא ָנאנס בשם עטליכע
טמאר און
סא ַ
גרויסע אידישע קהלות – ַאריינגערעכנט ַ
קאלע צייטונגען,
לא ַ
שעווארסק – אין צוויי פלעמישע ָ
ָ
ּפ
האט דערקלערט ַאז די אידן זענען געטריי די
וועלכע ָ
בעלגישע קעניגרייך ,און לעבן אין פרידן מיט זייערע
פארבינדן מיט די
ראבישע שכנים ,און זענען נישט ַ
ַא ַ
פאר פרידן אינעם
האפן ַ
ּפ ָאליטיק אין מיטל מזרח ,און ָ
מיטל מזרח.
האט ַארויסגערופן דעם
די סטעיטמענט ָ
פאן-טרעגער אין
שפ ַארבערישע ָ
ּ
צארן פון די
ָ
שטאט .ס'איז שווער ַאריינצוגיין אין די פרטים אין
ָ
טאקטיקן
אויסגאבע איבער די דרוק ַ
ַ
ַאן עפנטליכע
האבן אונטערגענומען קעגן
וואס זיי ָ
נטאזש ָ
שא ַ
און ַ
טראץ זייער דרוק,
ָ
די אונטערגעשריבענע קהלות.
האט די מחאה געעפנט
באשמוצונגעןָ ,
דראאונגען און ַ
ָ
נטווערפן
ּ
אינערהאלב ַא
ַ
רעצעדענטלאזע שטורעם
ָ
ַא ּפ
האלטן זיך
קעגן די ציונ'יסטישע הוגי דעות וועלכע ַ
פירשפרעכער פונעם ַגאנצן אידישן ציבור ,און
ּ
ַאלס
ברענגן סכנות אויפן ערליכן ישוב.
ווי אויך האט מען געלאזט איבערזעצן נטרונא'ס
קארטלעך אויף פלעמיש און פראנצויזיש,
ביזנעס ַ
האלטער ַאלס 'נטרונא'
וועלכע דערקלערט אירע ַ
האבן נישט קיין שייכות מיט די
מיטגלידער וועלכע ָ
האס
רא ּפצונומען די מסוכן'דיגע ַ
מדינה .אידן נוצן עס ַא ָ
באריכטן ַאז עס איז ַא ָגאר
פון זייערע שכנים ,און זיי ַ
נוצבארער מיטל ב"ה.
ַ
די נטרונא ביזנעס קארטל אין פראנצויזיש

די נטרונא ביזנעס קארטל אין פלעמיש

-•-

האטליין
'קול דודי' ַ
אין ָנאך ַאן אונטערנעמונג פון נטרונא ,צו העלפן
דעם ציבור איינ'חזר'ען און געדענקן די עיקרי האמונה

און די ריכטיגע מסורה אין ַאזעלכע שווערע צייטן,
ווען מען קען חלילה נכשל ווערן מיט מחשבות פיגול,
געווארן דרשות און געקליבענע
ָ
זענען ַארויפגעשטעלט
שטיקלעך פון רבינו הקוה"ט זי"ע אויף ַאזעלכע זמנים.
רלאנגט ַא שווערע יגיעה ָנאכצוגיין און
פא ַ
האט ַ
עס ָ
צוגעפ ַאסט צו
ּ
קלויבן די ריכטיגע תורות און שטיקלעך
מ'זאל
קלאר ַאז ָ
די איצטיגע מצבים ,און עס ָזאל זיין ָ
פארשטיין .אויך זענען ַארויפגעשטעלט
עס קענען גוט ַ
געווארן ָנאך דרשות ,מחזק זיין צו די עיקרי הדת.
ָ
רעקארדס פון די 'קול דודי'
ָ
טעלעפאן
ָ
די
געווארן
ָ
האטליין  -וואו עס זענען ַארויפגעשטעלט
ַ
די דברי תורה פון רבי'ן זי"ע און די ַאנדערע דרשות
האט
– צייגן ַא צופלוס פון ַא ריזן ציבור וועלכע ָ
אויסגעקליבן דוקא די ָא ּפטיילונגען און זיך מחזק
שטארק דער ציבור
ַ
דאס צייגט ווי
געווען דערמיטָ .
פאר
דארשט ָנאך אמת'דיגע ערליכע דיבורים און ַ
ָ
פארשוועמט פון
חיזוק ,אין ַא צייט ווען די וועלט איז ַ
ַא פלייץ פון נייעס קוועלער וועלכע זענען מושך צו
געדאנקן ,חלילה.
ַ
פסול'ע
האט ב"ה צוגעשטעלט דעם מעט מן
נטרונא ָ
פאר די אידן וועלכע זוכן התחזקות זיך צו
האור ַ
מ'האט ב"ה
ָ
האלטן פעסט אין די עיקרי אמונה ,און
ַ
פאר זיי
נקבארקייט ַ
דא ַ
צוריקגעהערט פון פילע זייער ַ
משקה זיין פונעם באר מים חיים.
-•-

אונטערגענומען הסברה
קעגן די בחירות הטמאות
און ָאט קערט מען זיך שוין צו די בחירות
מאסן ערליכע אידן דערקלערן
הטמאות ,אין וועלכע ַ
מיטגלידערשאפט אין די עגל הציוני.
ַ
ליידער זייער
האט במשך די פריערדיגע בחירות
'נטרונא' ,וועלכע ָ
מפיין
קא ּ
דערפאגלרייכע ַ
ָ
אונטערגענומען ַא ָגאר
צווישן דעם חרדי'שן ציבור קעגן ַאנטייל נעמען אין די
האט שוין ָאנגעהויבן די ַארבעט פון ַא פרישע
בחירותָ ,
מפיין.
קא ּ
ַ
רשפרייטונג
פא ּ
מפיין שליסט ַאריין די ַ
קא ּ
די ַ
צוזאם פון די
פונעם ספר אפס בלתך ,וועלכע נעמט ַ
חז"ל ,ראשונים ,אחרונים ,קדמונים ,ביז די פוסקים
הארב עס זענען די איסורים
פונעם פריערדיגן דור ,ווי ַ
האט
פון ַאליין נעמען ַא גאולה וכו' .דער חיבור ָ
קיינמאל
ָ
האבן
געעפנט די אויגן פון פילע אידן ,וועלכע ָ
נישט געוויסט די ַאלע עניינים .איצט ,ווערט עס
איבערגעדרוקט אין ארה"ק ווי די נחיצות איז אסאך
שטערקער.
צוגאב ,ווערט איבערגעדרוקט ַא ָגאר
ָ
אין
מאל
פאריגעס ָ
האט ָ
געלונגענער קונטרס וועלכע ָ
אויפגעקלערט פילע ,אונטערן ָנאמען "האתה עומד
דאקומענטן און באווייזען
דאס שליסט ַאריין ָ
להצביע?" ָ
געוואלדיגע מיטגלידערשאפט פון די חברי
ַ
איבער די
הכנסת ,און ווי זיי זענען א חלק פונעם ווערטשאפט
וואס די וועלער און זייערע
פון די מדינה הטמאה ,אין ָ
פארטרעטער וועלכע זיי שיקן אין כנסת נעמען ליידער
ַ
ַאנטייל.
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די מערכה שליסט אויך ַאיין פילע אויפקלערונג
רשפרייט מדן ועד באר
פא ּ
טריאלן ,וועלכע ווערן ַ
מא ַ
ַ
האלטן פילע
געהאלפן ָא ּפ ַ
ָ
האט שוין ב"ה
שבע ,און עס ָ
הארבן איסור פון ווערן ַא
אידן פון דעם שרעקליך ַ
שותף אין די כפירה ומרידה במלכות שמים ה"י.

קאמפיין אפצוהאלטן אידן פון אנטייל נעמען אין די בחירות הטמאות

-•-

תמידין כסדרן
דאס איז ַאלעס אויסער די כסדר'דיגע פעולות
ָ
פון נטרונא'ס ָאפיס ,וועלכע גיט זיך ָא ּפ מיט די רוטינע
ַארבעט ,ווי:
פראגעס און
די אפיס ווירטשאפט; כסדר'דיגע ַ
ענטפערס מיט אידן ,כדי צוריק צו ברענגן מבקשי אמת
רא ּפצונעמען די
ואמונה צו די ריינע אמונה ,און אויך ַא ָ
האס פון גויים קעגן כלל ישראל.
שרעקליכע ַ
די וועב-זייטל וועלכע ווערט כסדר
איבערגעפרישט מיט רייכע מאמרים ,אויפצוקלערן
פאר די וועלט ַאז אידן האבן קייו שייכות מיט ציונות;
ַ
עס איז ברייט באקאנט וויפיל רביה"ק האט וויי געטאן
בשעתו אז די פילע פראטעסטן זענען נישט געוועהן
גענוג מפורסם ,אבער כהיום בזה איז דאס חוזר וניעור
און עומד ומשמש פאר מיליאנער ליינערס ,לא נפל
דבר ארצה.
ווי פארשטענדליך איז נאך דא א מקום צו
פארשענערן די אויסלאגע פון די לייען מאטריאל ,ווי
אויך פארשטערקערן די פירסום ,און דאס וועט אי"ה
צושטאנד קומען ווי נאר עס וועט זיין לכסף מוצא.
ענטהאלט
ַ
די פרשה ּפערלס אין ענגליש ,וועלכע
הערליכע סיפורים אויף די סדרה איבער די ענייני גלות
ראך ,און עפענט אויף די
שפ ַ
וגאולה אין ַא ציענדער ּ
אויגן פון פילע ַאלגעמיינע אידן איבער די התנגדות פון
ַאלע גדולי ישראל צו ציונות;
רשפרייטונג אין די ּפרעסע און
פא ּ
כא ַנאנדע ַ
ָנא ַ
האבן נישט מיט ציונות,
רידארן ַאז אידן ָ
קא ָ
רעגירונג ָ
(פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט)
נטרונא אפיס אין העפטיגע אקטיוויטעטן

פאלגענד האבן מיר צוטירט עטליכע חלקים פון א גאר לאנגע אינטערסאנטע בריוו וואס א מוסעלמענער אקטיוויסט
 ערקלערט פאר זיינע פאלק און מוסר'ט זיי אויס אז עס לוינט נישט פיינט צו,וועלכער האט גוט שטודירט נטרונא'ס ארכיווען
. נאר אדרבה אפהיטען פרומע אידן און זיי קיינמאל נישט טשעפענען,האבן די אידן ווייל מיט דעם זענען זיי מחזק ציונית

AN URGENT MESSAGE FOR ALL MUSLIMS
The recent attack on Gaza has angered
Muslims all over the world. Within just
three weeks, the Israeli forces have
killed more than a thousand Palestinians
and injured more than 5,000 others;
most of them are civilians. Israel has
been condemned by Muslims in public
demonstrations as well as weekly Friday
sermons worldwide. Unfortunately, it
is a sad fact that many Muslims do not
express their frustrations and anger
against Israel and the Zionist movement
alone. Rather, many Muslims are
attacking the Jewish people in general.
This hatred towards the Jews has
become so deep so as to amount to
racism and anti-Semitism! The truth
is, this indiscriminate hatred towards
Jews is not only counterproductive, it
is devastating. What Muslims do not
realize is that the deeper their hatred for
the Jews, the stronger the Zionists will
become.
Zionism is NOT Judaism
Anti-Semitism
According to an anti-Zionist Jew in
his writing, the oxygen and lifeblood
of Zionism is anti-Semitism. The only
pretext for the creation of the state of
Israel in 1948 was the Holocaust.
Zionist essentially lives off the sufferings
of the Jewish people! Whenever there is
criticism about the state of Israel, they will
always pick up the Holocaust race card,
as if the Holocaust justifies everything.
Whoever criticize Israel will be labelled
anti-Semitic!
When the Zionist movement went to
Iraq around 1900-1910 to invite the Iraqi
Jews to migrate to Palestine, the Iraqi
Jews took it as a joke. Why would they
leave their comfortable and peaceful life
in Baghdad and move to a barren desert
that is Palestine? The Zionists realized
that the only way to attract the Jews to
form a Jewish state is to create threats in
this world and to strike fear in the hearts
of the Jews.
In fact, Theodor Herzl, the founder of
Zionism, wrote in his diary: ?It is essential
that the sufferings of Jews. . . become
worse. . . this will assist in realization
of our plans. . .I have an excellent
idea. . . I shall induce anti-semites to

liquidate Jewish wealth. . . The antisemites will assist us thereby in that
they will strengthen the persecution and
oppression of Jews. The anti-semites
shall be our best friends?. (From his
Diary, Part I, pp. 16) After the creation
of the state of Israel, the Zionist used
the inherent conflict of the Jewish state
to make the Arabs go against the Jews
in the Arab world. They even planted
bombs in synagogues in Baghdad in
1950 to terrify to Iraqi Jews and thus
encourage them to move to Israel.
In 1933, it was the Zionists who
deliberately organized a boycott against
Germany, to instigate anti-Semitism
among the Germans. Later, this gave
rise to the Holocaust that killed the
Jews in epic proportion. Even during
the time when they had the chance to
liberate the European Jews from Nazi
death camps, they prefer to let them
perish. This is because, as a Zionist
named Greenbaum put it, ?One cow in
Palestine is worth more than all the Jews
in Europe?. The Zionists even betrayed
their own people. Yet, after the creation
of Israel, they acted as the ?saviours?
for the Jews!
The anti-Semitism has definitely taken
its toll on the struggle against Israel.
It is very tragic that Rabbi Teitelbaum
was killed during the recent attack on
the Jewish centre in Mumbai. Rabbi
Teitelbaum belongs to a group of rthodox
Jews who oppose to the state of Israel.
He is not even an Israeli citizen; yet he
died in the hands of the Muslims who
fight against Israel.. What a shame!
The Demise of Zionism
The Zionists will not like this. With their
large network of international terrorism,
they will definitely try to instigate antiSemitic act of terrorism. But by then,
if the world community has been wellinformed of the Zionist conspiracy,
people will not buy such propaganda
anymore. In fact, we, Muslims, should
be proactive in giving protection to the
Jewish community. For the Muslims
to give protection to the Jewish people
is actually nothing new. Throughout
the history, Muslim rulers have been
giving protection for all the Jews who
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have pledged allegiance to the Muslim
caliphs.
After the Spanish Reconquest, the
Jews in the Iberian Peninsula fled south
together with their Muslim neighbours
because it was safer to live under the
Muslim rule than to live in Catholic
Spain. Even until today, the Jews who
live in Morocco continue to enjoy special
royal protection by the King. The Jews
living in Iran still refuse to migrate to
Israel, because they have been enjoying
peaceful life in Iran, more so during the
time of Imam Khomeini...
Spread the Message
Now that we know the truth about the
Zionist conspiracy and their evil tactics,
we should propagate this message to all
Muslims in the world. The Muslims living
in Muslim countries should welcome
the anti-Zionist Jews with red-carpet
reception, when they give talks to
explain their cause. The Zionists may
have control over CNN, BBC News or
Skynews. Hopefully, they have no control
over Al-Jazeera, PressTV or our local
TV stations and newspapers. Translate
this message to Arabic, Turkish, Urdu,
Indonesian or any language spoken
by the Muslims. We should start giving
leaflets to everybody. Make use of the
largest gathering of Muslims in the
world ? the Haj. Let all the Haj pilgrims
return to their homes with this message.
For the Muslims who live in countries
like USA, Canada, UK, Australia or
countries in Europe, you should get in
touch with the local anti-Zionist Jewish
organizations. Make demonstrations and
rallies together with them to show it to
the public that the Muslims and the Jews
are at peace and it is the Zionists who
undermine this peace. Indeed the state
of Israel never has the intention to make
peace.
We should tell our leaders about it, get
them to lobby the Orthodox Jews to come
to conferences like the OIC summit or
Arab League to explain their mission to
the Muslim World. Unless, of course, if
the leaders are well-known to have been
bought over by the Israelis many times.
(Well, you know who they are).
Muslim Peacemonger

די שרעקליכע אנטיסעמיטיזם וואס די ציוניסטישע מלחמה אין עזה
האט גורם געווען ,און נטרונא'ס העפטיגע קאמפיין איבער די וועלט

ליינט די רעזולטאטן פון עטליכע אינטרעסאנטע בריווען וואס איז אנגעקומען צו די מערכת
conflicted by the stereotypical Jew on the streets of Israel
and the ones that I've met and known. Most Jews, who
practice, seem to be good and G-d fearing people that
I had a hard time attributing the State of Israel to. I am
thankful for the information you have provided and wish
you all the best.

א קאטויליק פון בארא פארק...
I am a devout modest-dressing, head-covering Roman
Catholic woman who grew up in Borough Park. The small
Italian-American enclave in which I lived dwelt there
peacefully for many decades.

The Zionist difference bares a remarkable similarity to the
Terrorist-Muslim. It seems we both have people who use
our good name to carry out their agendas. I hope in the
future we can both shed these negative images and strive
for peace. Peace be upon you.

In recent years, I have been very troubled and confused
over this Zionist issue and all the violence surrounding the
"state of Israel". And I have seen more anti-Semitism now
than I have my whole life! I have also come to learn about
the suffering of Palestinian Christians who cannot get work
due to the state keeping them in barricaded areas and they
lose their housing.

עטץ זענט'ס פרישע לופט
HI,
I've been quite upset about the events in Gaza and went
looking for answers.

Thank you so much for clarifying all this, especially with
your Scripture quotes and historical information. I look
forward to your news letter.

I came across your site and found it to be a "breathe of
fresh air".

א פאלנער גוי דרוקט זיך אויס...

….Again,I was happy to find your site and beleive more
people should learn the difference between the two.

MESSAGE OR QUESTION:

Thank you,,Be well,,

I thank you for enlightening me. I always thought about
how many Jews I knew to be good people and I was

Richard

רייע ַאנטוויקלונגען ציען ַאריין 'נטרונא' אין קייט
סטבארע ַאקטיוויטעטן
קא ַ
פון דרינגענדע און ָ
(פארזעצונג פון זייט )3

האט שוין געברענגט ַא ָגאר ַאנדערן קוק פון
וועלכע ָ
באריכטערַ ,אז אידן
בא ַאמטע און נייעס ַ
פילע העכסטע ַ
און ציונים זענען צוויי ַזאכן.
-•-

נייעס און באריכטן איבער די
אקטיוויטעטן אינערהאלב נטרונא
לויטן פארלאנג פונעם ציבור מבקשי אמת
ואמונה מיטצוהאלטן דעם אנגייענדן ווירטשאפט פון
נטרונא ,צו וויסן ווי ווייט עס דערגרייכט דער פירסום
איבער די וועלט ,און אז דברינו עושה פירות ,האט
נטרונא געעפנט א ספעציעלע אפטיילונג אויף איר
עקזיסטירנדע "קול דודי" האט-ליין ,אונטערן קעפל
"נייעס און באריכטן אינערהאלב נטרונא".
אין די קורצע צייט זינט דאס איז אפען האבן
שוין טויזנטער צוהערער איבער די וועלט מיטגעהאלטן
די פולע באריכטן ,און אויסגעדרוקט פאר די מערכת

זייער געוואלדיגע קורת רוח וואס דאס האט זיי
געברענגט ,אז מען זעט קלאר ווי דער מעט מן האור
דוחה הרבה מן החושך .און זענען איבערראשט ווי
ווייט מען קען אנקומען מיט די דאזיגע פעולות וואס
ברענגט תיכף רעזולטאטן.

נטרונא "נייעס און באריכטן" האט-ליין

718-989-6844 #9-5
-•-

אין הקומץ משביע את הארי
פארשטענדליך ַאז די ַאלע כסדר'דיגע
זעלבסט ַ
אויסנאמליכע פעולות ציען ַאריין אין ָגאר שווערע
ַ
און
ַארבעט און ָגאר הויכע הוצאות ,און כדי עס צו קענען
פארברייטערןָ ,נאכצוקומען דעם
ממשיך זיין און ַ
רלאנג פון ערליכע אידן איבער די וועלט,
פא ַ
כנאנדן ַ
ָנא ַ
איז מען קריטיש ָאנגעוויזן אין די שטיצע פונעם ציבור
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פארשטייען און עס טוט זיי וויי
ערליכע אידן וועלכע ַ
וואס נגע הציונות
די געפערליכע ניאוץ במלכות שמים ָ
פאר ,און זעען אויך צו די שרעקליכע
שטעלט מיט זיך ָ
וואס עס ברענגט צו אידן אומעטום.
סכנות ָ
אין די קומענדיגע טעג וועלן עסקנים ַארומגיין
פאר די וויכטיגע
קלייבן די ביישטייערונגען פונעם ציבור ַ
האט ביי
טמאר ָ
מסא ַ
ַ
וואס רבינו הקוה"ט
פעולות ָ -
געדארפט
ַ
געזאגט ַאז מ'וועט
ָ
עטליכע געלעגנהייטן
רשפרייטן דעם ריכטיגן דעת
פא ּ
האבן מסירת נפש צו ַ
ָ
מ'האפט אויף די ברייטע הילף צו קענען
ָ
תורה – און
ָאנגיין מיט די ַאקטיוויטעטן.
וואס מיר וועלן זיך ָאנשטרענגן מרבה
בזכות ָ
צו זיין כבוד שמים בעולםָ ,זאלן מיר שוין זוכה זיין צו
יתגדל ויתקדש שמי' רבה ,בביאת משיח צדקנו בב"א.

עסקנים געזוכט
מיר זוכן עסקנים וואס זענען וויליג צו
גיין פאנדרעיזן פאר אונזער הייליגע
ארגאניזאציע "נטרונא"
ביטע רופט718—841—7053 #2 :
מתן שכרו בצדו והקרן קיימת לו לעולם הבא

די שרעקליכע אנטיסעמיטיזם וואס די ציוניסטישע מלחמה אין עזה
 און נטרונא'ס העפטיגע קאמפיין איבער די וועלט,האט גורם געווען

ליינט די רעזולטאטן פון עטליכע אינטרעסאנטע בריווען וואס איז אנגעקומען צו די מערכת
peace in Palestine? I believe that you have the standing
and the knowledge to do so.
There are many online petitions from everyday people that
are making our voice heard for fairness and peace. Do you
think that you might start one? If so, I would be happy to
sign and to let others know.
Cheers,
Brija

crimes is not channelled towards Jews, i.e. separating
Judaism from Zionism.
Although I am just beginning, I have already met resistance
and need you help me in my efforts to prevent a new wave
of anti-Semitism, the brunt of which would be felt by peaceloving Jews:
Could you please then tell me how Israel and the US (and
other countries, possibly) are full of Orthodox-seeming Jews
who support the State of Israel?
I appreciate your assistance and pray for peace.
Kindest regards,
Fahed

...א חברה מאן פון קאשמיר פאקיסטאן

...איך בין פון שוועדן

Hussain,
Email Address:
Sent the following message from the website:

I am from Sweden and have been reading your site for
some years and now and I wander if you know there is any
similar otrganization to yours located in Sweden?

MESSAGE OR QUESTION:
Hope to find you this in good health and spirit. Please see
following
and grace me with your response.
Your press is saying that Hamas is killing innocent
Israelis. I share my concern with you. However it is prime
responsibility of Israel to live in peace and let others live in
peace. What was done by Hamas is just reaction of what
Israel is doing. I am not justifying killing of any Jew because
you are also our brethren in humanity at large. Killing of
one innocent Jew is also like killing of whole humanity and
likewise same is the case of any innocent Muslim.
Israel was established on soil of Palestine and it was
a plot by UK to create a bone of contention in the region
for certain motives. Your forefathers had done what's
outcome is bearing fruits yet. I do not blame them
but say that they should not be blindly followed now.
Likewise Palestinians have committed many istakes but
they should not be followed for ever.
I am again not opposing your right of living a peaceful
life. If your children are getting better education, to
me it worth because we are living in a global village. Your
progress is mine and like wise my miseries should be
yours.

....איך בין פון בריטאניע
My name is Shamim and I am a British Muslim. I came
across your website and was heartened to learn about
your religion and your position on the Zionist state and the
horrors it is inflicting on Gaza as we speak. and it breaks
my heart, as I am sure it does yours, to witness what is
happening today. I just want to say I have total respect for
true Judaism and for your position on zionism.
May God bless you.
Shamim

... אן ענגלאנדער
I was delighted to learn you have gone mainstream with
your views about the middle east crisis. I suggested a while
back you needed to make yourselves public and now you
have the right time to do it. Public anger is very strong here
in the UK as it is around the world and it would be so unfair
if you were put in the same category as the warmongering
Zionists. Good luck and I hope you are not silenced in any
devious way.

Regards
Hussain
PR practitioner,
Freelance Columnist, Multilingual Translator,
Social Worker, Media Consultant,
Kashmir Pakistan

... איך בין א זשוירנוליסט פון ראמעניע
I am a permanent news correspondent for Antena 3
and Antena 1, two independent news channels from
Romania. Could you please get me in contact with
someone from your organization in London for a short
interview on the topic of the Gaza war? Thank you and
please accept the expression of my utmost respect.
Sincerely,
Mihai

...א מוסעלמענער אקטיוויסט זאגט
Dear Friends,
As a Muslim preacher, I am trying to do what I can
to ensure that the anger generated by Israel's recent
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די שרעקליכע אנטיסעמיטיזם וואס די ציוניסטישע מלחמה אין עזה
 און נטרונא'ס העפטיגע קאמפיין איבער די וועלט,האט גורם געווען

ליינט די רעזולטאטן פון עטליכע אינטרעסאנטע בריווען וואס איז אנגעקומען צו די מערכת
conflict in my mind simply because we are not the one who
committed that crime. If this is the reason then the state of
Israel should have been made in Germany not Palestine.
Others said Palestine is their holly land. It used to belong
to them 3000 years ago or so. Again the answer wasn't
convincing. Shall we go now to the USA and kill people
there and force the rest to leave and give the country back
to the Native Americans.
Unfortunately none of them could answer my questions
therefore I realized that we are victims of the barbarian
nature of the human being.
I was very fortunate to see your web site. Now I realize that
the problem is with Zionist not all Jews. I know that you
are minority among the Jewish community but at least there
are some people who still feel with us and believe with our
rights and feel our pain. I'll make sure to inherit our fair case
to my child but I'll tell him as well that there are some
of the Jews don't agree with what Zionist did and what
they will do to us.

א ירדן בירגער וואס וואוינט
...אין סאוד אראביע זאגט
Samer
Email Address
Registered for the mailing list and made the following
comments:
I am a Jordanian citizen who is currently living in Saudi
Arabia. It was very interesting for me to see your web site,
you might wonder what would make an Arabic man view
a Jewish web site specially these days where the Muslims
and Arabs are suffering tremendous amount of pain due to
the crimes committed by "so called state of Israel" in Gaza
strip.
I am trying to find out any piece of information which can
explain to me the faith of these people who are very thirsty
to our blood and why they are using the most advanced and
sophisticated weapons against women and children. These
questions are always popping up in my mind, why they are
doing this? What have we done? Is it their god instructing
them to do so? Their faith? Their believes? Their genetic
code? I couldn't find any logical answers for all these
questions. I couldn't understand why! giving the fact that
we (the Arabs) used to have huge community of Jews living
among us for decades and we never did to them what they
are doing to us now.
Early 1980's I was still in my early childhood, Israel invaded
Lebanon; I still remember those images of the women and
children who were killed by the Israeli army in the refugee
camps. I asked my father who are they and why they are
doing this? The answer was, they are Jews and they hate
us. Since then, the words Jew and evil for me were similar
or even worse. I grew up with these images and thoughts.
By the time new images continue to feed this perception
and the hatred start to build up. The amount of hatred was
growing inside me is too big to be described. I was always
looking to the west Form my family house in Jordan. I could
see the lights of the cars and houses on the other side of
Jordan River. It is very near but I can't go there, the Jews
(evils) are there. My favorite dream was the day it will be
liberated and how happy I'll be.,
My first trip out side the Jordan was to Saudi. I met western
peoples. I was able to build good relationships with some of
them. We discussed the Israeli – Arab conflict. I tried to find
answers for my old questions. I thought they might be able
to answer some of it. Non of them could give me reasonable
answer, some justify it by the guilt feeling of the western
nation because of the holocaust, actually this worsen the

...א גריס פון אסטראליע
Brija
Email Address:
Registered for the mailing list and made the following
COMMENTS:
Hello,
I've been distressed about the situation in Palestine for
many years. In the news here in Australia we only hear
anti Palestinian stories, which, as a thinking person I see
as grossly unfair, considering that the Palestinians were
forceably occupied -thanks mainly to the British and French
diplomats of the early nineteenth century.
Due to the recent Gaza trauma, I've been looking at
websites to learn more, and came across your wonderful
site! I'm touched and heartened by your words. I've met
many lovely Jewish people here and in California who
had told me that they did not agree with the Palestinian
occupation and that it was not a part of their religion,
however I thought that they must have just represented a
minority viewpoint…
Anyway, I really wanted to thank you for making me realise
the difference between Judaism and Zionism. I also really
wanted to say thank you for the words and video of Rabbi
Michael Dov Weissmandl ZT"L Dean of Nitra Yeshiva. He is
so inspirational!..
Well, I look forward to hearing from you. Is there any way
that you could be involved in brokering a fair all-round
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נטרונא רופט:
נאמישען קריזיס
עקא ָ
צוליב דעם שווערן ָ

מעמבער'ס זאלן זיך אנשליסן אינעם
צאלונגען
מעמבערשיפ ָ
ּ
מאטישן
אויטא ַ
ָ
וועט פיל פארלייכטערן דעם פינאנציעלן עול וואס ליגט אצינד אויף די הנהלה
אויסצוצאלן
ָ
זאל זען ַאליין
דערפאר איז וויכטיג ַאז דער ציבור ָ
ַ
געוואלדיגע פעולות .מ'קען
ַ
האבן ַא טייל אין די
דעם התחייבות ,צו ָ
זאל
וואס עס ָ
קארד פון ָ
מאל ַאריינגעבן ַא קרעדיט ַ
טאן דורך איין ָ
עס ָ
זאל מען איצט ַאריינשיקן אינעם
רא ּפגיין די דיוסָ ,אדער ָ
חודש'ליך ַא ָ
מאל מ'קען ,אויב
קאנווערט ,וויפיל חדשים אויף ַא ָ
בייגעלייגטן ָ
יאר ,כדי זיך צו קויפן אין די
גאנץ ָ
פאראויס אויף ַא ַ
מעגליך ָ
געוואלדיגע זכותים פון מקרב זיין
ַ
ימי הרחמים והרצון די
אידן לחיק אביהם שבשמים.

וואס
ניי-יאר ,איז נטרונא מעורר די ַאלע ָ
ָ
וויליאמסבורג  -צום
ַ
זאלן ַאריינגעבן קרעדיט
האבן זיך איינגעשריבן ַאלס מעמבערס ,זיי ָ
ָ
מעמבערשיפ
ּ
רא ּפגיין די
זאל חודש'ליך ַא ָ
קארטלעך דורך וועלכע עס ָ
ַ
זאלן זיי על כל פנים ַאריינשיקן וויפיל
ּפרייזָ ,אדער ָ
נאר מעגליך אין די
מאל עס איז ָ
חדשים אויף ַא ָ
זאגט ַאז
קאנווערט .דער ָאפיס ָ
בייגעלייגטע ָ
איינצומאנען די געלט
ָ
ס'איז אוממעגליך
חודש'ליך ,דעריבער איז וויכטיג ַאז די
האבן ַא טייל אין די עבודת
וואס ווילן ָ
ָ
אויסצאלן דורך
ָ
זאלן עס
הקודש ָ
דערמאנטע ָא ּפציעס.
ַ
די

ביטע רופט אריין אין אפיס פון נטרונא 718-841-7053
דרוקט עקסטענשאן  5#פאר דאנעישאן ,וואו איר קענט
איבערגעבן אייער קרעדיט קארד נומבער  -אדער שיקט דאס
אריינשיקן מיטן בייגעלייגטן קאנווערט ,מיטן סכום וויפיל מען
זאל אראפרעכענען חודש'ליך אלס "דמי חבר" פאר די הייליגע
ארגאניזאציע - .אין ישראל נגאלין אלא בזכות נטרונא.

האט במשך'ן
באוואוסטָ ,
ווי ַ
קלאמירט ַא
רא ַ
יאר נטרונא ּפ ָ
ָ
מפיין ,כדי
קא ּ
מעמבערשיפ ַ
ּ
וואס ווילן ווערן ַא שותף
די ָ
זאלן זיך קענען ָאנשליסן
אין די פעולות ָ
אין ווערן ַא ָאפיציעלער מעמבער – ָאדער שעיר-
געוואלדיגע
ַ
באדייט ַאז ַאלע
וואס ַ
ניזאציעָ ,
רגא ַ
האולדער – אין די ָא ַ
ָ
זכותים פון זיכוי הרבים און משיב זיין אידן לחיק אביהם שבשמים
קאנטע.
גייט אויף זייער ָ
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הצטרף!

חבר אני
לכל אשר יראוך

רצון קדשו של
לעשותהקוה"ט זצוקללה"ה
מרן רבינו

אנשים מבני ישראל
אפשר לקבץ אפילו אלף
לדעתי
וזל"ק ... :להשתייך למסגרת זו.
הכשרים שירצו
אפשר לרשום כמה
כי מכל בית המדרש
והחשבון הוא פשוט,
יהיה כח גדול בע"ה.
לערך אלף איש .וזה
אנשים ,עד שיתקבצו
שמתחילה לא היה
של כתבי הציונים,
ראיתי בדברי הימים
הן
לערך  2000חברים!
להם להציונים כי אם
של אנשים הרשומים
אין לנו קיבוץ מאוחד
לותינו ,ואומרים ,מי
ובלעדי זאת ,אם
אותנו ואת כל פעו
רתינו ,אז מבטלים
בחבו
היא באוכלסין ,מכל
הם?..
שמדינה זו מרובה
וגם באמעריקא אף
חשבת כחבורה חשובה.
חבורה של אלף איש נ
מחוץ לגבולות ארצות
מקום
גם משאר מדינות,
ואפשר לקבץ אנשים
כסף לדבר .ובלעדי
הברית.
נחוץ
שנית .לכל פעולה שרוצים לעשות אין הפרוטה מצויה...
לעשות כלום .ולדאבונינו
מעות אי אפשר
על יחידם וכדומה,
עול של סכום גדול
בדעתי ח"ו להטיל
רק  10דולר לשנה,
ואין
יחיד יתן בסך הכל
סכום של  10,000דולר
אלא חושב אני שכל
ומזה יתקבץ לערך
בתור דמי חבר ,בס"ד לפעול הרבה..
ובסכום כזה אפשר
לשנה,
באגרות מהרי"ט)

כפקודת ורצון קדשו פון מרן רביה"ק זי"ע רופן מיר צו אלפי שלומי אמוני ישראל
זיך אנצושליסן אלס מעמבער'ס אין די הייליגע ארגאניזאציע "נטרונא"
און דערמיט שטעלן א פעסטן מאראלישן און פינאנציעלן יסוד חזק
פארן קיום פון די הייליגע מלחמה ד' בעמלק דבר השוה לכל נפש

דמי חבר לשנה
$360

$120

לבעלי היכולת
$5,000

לאברכי הכולל
$1,800

זכות ידיו אמונה

עמוד האמונה הצרופה

$500

(מתוך כי"ק נדפס

C G TYPOGRAPHIC / 718-935-1945

געוואלדיג ,און פילע
ַ
דער ָא ּפרוף צו די סיסטעם איז געווען
האבן אויסגענוצט די זכי-ה זיך צו קענען רעגיסטרירן ַאלס
אידן ָ
מ'זאל
מעמבערס .דער ָאפיס מעלדט ָאבער ַאז עס איז אוממעגליך ָ
מאנען און
איינמאנען די דמי חבר ,ווייל די ַארבעט פון ָ
ָ
חודש'ליך
וואס
צאלט זיך נישט אויס פון די נידריגע ּפרייז ָ
האלטן חשבון ָ
ַ
וואס
דאס געלט ָ
שאד אויסצוברענען ָ
מ'רעכנט ,און בכלל איז ַא ָ
דמיניסטראטיווע
ַ
פאר זיכוי הרבים ,כדי צו דעקן די ַא
דער ציבור גיט ַ
מעמבערשיפ.
ּ
איינמאנען די
ָ
קאסטן פון
ָ

בס"ד

זכות חלק כחלק

$1,000

זכות מקדש שם שמים

סכום מיוחד

_________$
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