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למען הצלת נפשות:

קריטישע "להודיע ולהציל" בליץ–קאמפיין
מארשירט פאראויס אין אלע היימישע געגענטער
<< ריזיגע געלטער להצלת ישראל מוזן געשאפן ווערן אין די נאנטע געציילטע טעג
ציוני'סטישע פרעסע
כאפט אויף די נייעס:
א זעלטענע ערשיינונג איז אנגעוויזן
געווארן ביי דעם יעצטיגן קאמפיין פון
נטרונא ,אז נאך איידער עס איז נאך געטון
געווארן די פאקטישע פעולות ,און מען
איז נאך עוסק אין די הכנות צו שאפן דאס
געלט פאר דעם ענין נשגב ,איז שוין דער
פראיעקט ארויסגערינען צו די ציוני'סטישע
פרעסע וועלכע מעלדט דערוועגן מיט
גערודער און פאמפע.
דער 'ערוץ שבע' מידיא נעטווארק
האט באריכטעט אונטער א גרויסן קעפל
"סאטמר תפרסם קמפיין בערבית" אז אין
די נאנטע טעג וועט פראקלאמירט ווערן
דורך נטרונא א ברייטע קאמפיין וואס
וועט לאזן וויסן די אראבער אז אידן זענען
פארבאטן ארויפצוגיין אויפן הר הבית.
ענליכע פרעסע באריכטן האבן צירקעלירט
אויף פילצאליגע וועבזייטלעך ,רוטר נט ,אי
נויז ,קול חי ,כל הזמן ,און נאך פיל אנדערע.
די גרויסע אינטערעסע וואס די
ציוני'סטישע מידיא צייגט ארויס צו דעם
קאמפיין איז נאך א הוכחה וואס פארא

אויסטערלישע השפעה און איינפלוס די
רעקלאמעס וועלן בעז"ה מאכן איבער'ן
גאנצן ראיאן .ס'איז אן אויסטערלישע
ערשיינונג וואס האט איז נאכנישט געווען
אויף אזא סארט אופן ביז היינט ,אז דאס
יהדות החרדית זאל זיך אפיציעל אפשאקלן
פון די ציוני'סטישע אוואנטורס און זיך
ווענדן דירעקט צו די אומות העולם מיט
אן אויפקלערונג איבער אונזער שטעלונג.
דאס רופט ארויס אויפגעהויבענע אויגן –
ברעמען ביי די איזראעלישע פרעסע וואס
איז נישט געוואוינט צו אזא דראסטישע
שריט וועלכע וועט בעז"ה זיין א שטארקע
ווענדפונקט אין די גאנצע באציאונגען
צווישן פאלאסטינער און חרדי'שע אידן
אין ארץ ישראל ,און האבן האפנטליך א
ווייטגרייכנדע השפעה מיד ולדורות.

אין א פרישע אנטוויקלונג אינערהאלב
דעם פרסום האדיר פאר די אראבישע גאס
איבער די שטעלונג פון תורה טרייע אידן,
האבן די עסקנים באוויזן צו אויסארבעטן
א דיעל מיט די רעדאקטארן פון דעם "על–
קוואדס" צייטשריפט אז אויב וועלן מיר זיי
צושטעלן א געוויסע צאל פון רעקלאמעס
וועלכע זאלן לויפן בקביעות במשך די
קומענדיגע וואכן זענען זיי וויליג צו מעלדן
דערוועגן אויף זייערע סאציאלע מידיא
נעטווארקס ,וואס ווערט נאכגעפאלגט
דורך אריבער  125טויזענט נאכפאלגער,
דערונטער שווערע צענדליגער טויזנטער
גוים פון מזרח – ירושלים און אומגעגענט.

אט דער פרעצעדענט קענען די
ציוני'סטישעבלעטערשוועראראפשלינגען
און זענען דעריבער שוין פארנומען
דערמיט נאך איידער די רעקלאמעס זענען
פאקטיש אריינגעשטעלט געווארן אין די
צייטונגען .עס איז קענטיג אז ווען מען טוט
דאס ריכטיגע מיט א ריינע כונה איז דא א
סייעתא דשמיא.

ס'איז וויכטיג צו פארשטיין אז אין
די היינטיגע טעכנעלאגיע עפאכע
ווערט די גאנצע העצע דורך די אראבער
געפירט אויף די סאציאלע מידיא
פלאטפארמען .אייגנטליך איז דער
יעצטיגער אינטיפאדא בעיקר אנגעצינדן
געווארן דורך מעסעזשעס און אנדערע
ערליי קאמיוניקאציע מיטלן וועלכע האבן

נטרונא מעסעזש וועט
באקומען אויך דעקונג אויף
די סאציאלע מידיא:

אויפגערייצט די מאסן פאלאסטינער צו
קעמפן פאר זייער 'אל – אקצא' מעטשעט
אויפ'ן הר הבית .עס ווערט ארומגעשיקט
אומצאליגע קאמענטארן ,בילדער און
ווידאוס ,וואס רופט די פאלאסטינער אין
מזרח – ירושלים צו נעמען דעם געזעץ אין
די הענט און חלילה שעדיגן אידן.
אין ניו יארק איז אפילו מיט עטליכע
וואכן אריינגעגעבן געווארן א געריכטליכע
קלאגע דורך אידישע גרופעס קעגן א
באקאנטע סאציאלע מידיא פלאטפארמע,
מיט די באשולדיגונג אז די קאמענטארן
און בילדער וואס ווערט דארט פארשפרייט
איז א דירעקטע גורם אויף די טעראר אין
ארץ ישראל ,און דער געריכט זאל צווינגען
די פירמע אראפצונעמען אלע העצערישע
סארט פאוסט'ס פון זייערע נעצן.
די סאציאלע מידיא איז דאס ארט וואו די
מאסן פאלאסטינער יונגען באקומען זייער
אינפארמאציע און ווערן אויפגעהעצט
קעגן אידן בכלל און חרדי'שע אידן בפרט.
אנומלט איז פארשפרייט געווארן בילדער
פון א שפיל ווי פארמאסקירטע אראבער
שיסן מענטשן וועלכע זענען פארשטעלט
ווי חסידישע אידן מיט די גאנצע טראגע,
שטאפן היטן און לאנגע רעקלעך .ווי צו
דעמאנסטרירן קעגן וועמען זייער קאמף
איז געריכטעט ה"י.
אויב קען מען בעז"ה באקומען אן
אחיזה אז אזא וויכטיגע נייעס קוואל ווי
דער "על –קוואדס" זאל באריכטן אויף
זייערע מעסעזשעס איבער די רעקלאמעס
פון יהדות החרדית איז דאס בלי ספק דער
שטארקסטער און ווירקזאמסטער אופן
פון הצלת ישראל כפשוטו .און כדי דאס צו
עררייכן מוזן מיר אראפלייגן געוואלדיגע
סומעס געלט פאר כסדר'דיגע רעקלאמעס
אין דעם צייטונג ,אזוי אז זיי זאלן אונז
באריכטן אויך אויף די סאציאלע מידיא,
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קדישא ,הגה"צ רבי משה ארי' פריינד זצ"ל
בעל עטרת יהושע ,שרייבט קלארע דברים
כדרבונות איבער דעם געוואלדיגן חיוב
פון מפרסם זיין פאר די אומות העולם אז
מיר האבן נישט קיין חלק ונחלה מיט די
שריט פון די ציונים .און אז לויט דעם דעת
תורתינו הק' האמיתית זענען מיר מחיוב צו
זוכן שלום מיט די אומות ,און נישט זיך זיך
רייצן מיט זיי.

לויט דעם אפמאך.
באזונדער איז אנגעוויזן געווארן דורך
מארקעטינג מומחים אז יעצט איז די
העכסט פאסיגע צייט צו לאזן לויפן די
נטרונא רעקלאמעס אין די דארטיגע
פרעסע ,צוליב דעם וואס דער מצב האפט
מען אז עס האט זיך ב"ה עטוואס בארואיגט
און די לופט איז אביסל אויסגעקלארט אז
די אויפגעברויזטע אוה"ע זאלן קענען הערן
און דערהערן דעם מעסעזש .אפטמאל
איז שווער ווען ס'איז בשעת כעסו זיי
צו ערקלערן אז ערליכע אידן זאלן נישט
גענומען ווערן פאראנטווארטליך פאר
זייער כעס כי יחם לבבם .יעצט ווען ס'איז
רואיגער איז א גוטע צייט זיך צו לאזן הערן
מיט דער האפענונג אז דער מעסעזש וועט
אויפגעכאפט ווערן קליפ און קלאר.

פאלגענד איז א העתק פון א לענגערער
דרשה געדרוקט אין ספר עטרת יהושע
פרשת ויקרא וז"ל" :וכבר היו דברינו בזה
כמה פעמים כי לעת כזאת אשר שם שמים
מתחלל מסוף העולם ועד סופו ע"י מעשי
הציונים והמתחברים אליהם ,חובה קדושה
מוטלת עלינו להרים כשופר קולינו ,להכריז
קבל עולם ומלואה ולפרסם בפני אומות
העולם כי אין לנו שום חלק ונחלה במעשים
אלו ,וכי לפי דעת התורה הק' האמיתית
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איז דערמאנט געווארן
בשעתו דורך די תקיפי
קמאי ,מנהיגי ישראל וגדולי ירושלים ווי מחוייבים אנו לבקש ולרדוף אחרי השלום
מרן הגרי"ח זאננענפעלד זצ"ל ,מרן הגרי"ץ עם אומות העולם ולא להתגרות עמהם
דושינסקיא זצ"ל און רביה"ק מסאטמאר וסמוכים ובטוחים אנו אך ורק על עזרתו ית'
זי"ע ,וועלכע האבן בפועל אזוי געטון זיך כי הוא לבדו יושיענו ויוציאנו מהגלות המר
צו ווענדן צום גוי און פרובירן בארואיגן זיין הזה בעת שיעלה רצון לפניו.
צארן פון אידישע קינדער.
ופעולה זו יש בה משום קידוש שם
אויך דער שפעטערדיגער מרא דארעא גדול ובזכותה בוודאי יחוס וירחם הקב"ה
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על עם עני ואביון להסיר מאתנו חרון אפו
ולגאלינו בגאולת עולמים".
ענליך זאגט דער ירושלים'ער רב זי"ע אין
זיין ספר עטרת יהושע פרשת ויקהל" :לעת
כזאת חובה גדולה מוטלת עלינו להרים
כשופר קולינו ,להשמיע קול מחאה אדירה
אשר ישמע מסוף העולם ועד קצהו,
ולפרסם לעין כל אשר לפי דעת תורתינו
הק' האמיתית מחוייבים אנו לבקש ולרדוף
אחרי השלום עם האומות שאנחנו גרים
ביניהם ,ומכ"ש שלא לעורר מדון ולחרחר
ריב עמהם".
דער אויסגעטרעטענער דרך הגלות איז
טאקע געווען נר לרגלם פון גדולי ישראל
אין אלע דורות מימים ימימה עד ימינו אלה,
ווי דער ירושלים'ער רב זי"ע שרייבט דברים

מפורשים אז מען ברויך מודיע זיין פאר די
אומות אז מיר ווילן לעבן מיט זיי בשלום.
און אזוי האט טאקע דער ביד"ץ געבעטן
פון די עסקני נטרונא אז מען זאל ממשיך
זיין מיט אט דעם זעלבן דרך הצלה אינעם
יעצטיגן מצב להחיותם כיום הזה.
בדרך אגב ,איז כדאי צו דערמאנען
רוח הקודש שהופיע בבית מדרשו פון
הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,וואס זיין
יומא דהילולא קדישא איז געפאלן די וואך
מיטוואך ,כ"ב חשון ,און בעיניו הבדולחים
האט ער פאראויסגעזען ווייט וואס די
טומאת הציונות וועט קאסטן פאר כלל
ישראל.
אין זיינער צייט האט דער הייליגער
בעלזער רב ,זיך אויסגעדריקט מיט ווייטאג

"די ציונים האבן אונז פאר'מיאוס'ט פאר
די אומות" )קונטרס כ"ב חשון .נעתק בקו' בעלזא
בתפארתה עמוד  (.24ענליך שרייבט ער אין א
בריוו געדרוקט אין ספר אדמור"י בעלז ח"ג
עמוד רנ"ה" :ונאמר לי בשם אחד מגדולי
שרי המלכות בוויען שאמר ,שהציונים
מכינים ח"ו שפיכות דמים בכל העולם ,ע"י
הסער שהם עושים בעולם שהיהודים הם
סכנה להעולם ח"ו".
מיר לעבן יעצט מיט די שרעקליכע סכנה
אויף כלל ישראל פון וואס דער בעלזער רב
זי"ע האט גערעדט ,און אודאי ליגט אויף
אונז דער חובת השעה צו פרובירן מינוזירן
דעם סכנה און אפשטעלן די געפאר ,לויט
אלע אונזערע מעגליכקייטן בעז"ה.

הרימו את תרומת הקודש
נטרונא האט אין די טעג
פראקלאמירט אן עמערזשענסי בליץ
– קאמפיין אין אלע היימישע געגנטער.
כשמו כן הוא "להודיע ולהציל" ,מיט די
בקשה פון יעדן איד מיט א געפיל פאר'ן
כבוד שמים און הצלת ישראל ,מען
זאל זיך אנשליסן מיט לכה"פ הונדערט
דאלער ,און בעלי יכולת מיט לכה"פ
 500דאללער ,כדי די רעקלאמעס זאלן
חלילה נישט אפגעהאלטן ווערן מיט
קיין איבעריגע מינוט.
לאידך גיסא ההכרח לא יגונה
להודיע צערינו לרבים אז דערווייל
איז דער קאמפיין קאסע נאך זייער
הונטערשטעליג פון די אסטראנאמישע
געלטער וואס דארף געשאפן ווערן ,די
רעקלאמעס זענען גרייט און די צייטונג

ווארט אויף אונזער אנטווארט וואס
קען בלויז געשען ווען ס'וועט זיין די
געפאדערטע סומעס .מיר בעטן אייך
בשם דאס גאנצע יהדות החרדית אין
ארה"ק ,אנא אל תעמדו מנגד ,דאס איז
אצינד דער דבר בעתו ,און א ריכטיגער
חיוב פון לא תעמוד על דם רעך וואס מיר
קענען נישט ארויסלאזן פון דער הענט.
אשריכם ישראל ,די אלע אידן וואס
וועלן ארויסהעלפן און זיך ביישטייערן
בעזר ותושי' פאר די קריטישע פקוח
נפש'דיגע אונטערנעמונג ,די אלע
תומכים ומסייעים וואס וועלן זיך
צושטעלן לבא לעזרת ה' בגבורים מיט
דעם ריכטיגן דרך המלחמה ,האבן זיכער
א חלק כחלק אין דעם גרויסן קידוש ה'
און הצלת ישראל וואס וועט ארויסקומען

אויף א היסטארישן פארנעם ,וישלם ה'
שכרם כפול משמים.
די תוה"ק זאגט לא תעמוד על דם
רעך און מדה טובה מרובה כל המקיים
נפש אחת מישראל כאילו קיים
עולם מלא .אידן רחמנים בני רחמנים
רופט יעצט אריין צו דעם ספעציעלן
קאמפיין נומער  718.873.0756וואו די
עסקנים שטייען גרייט איבערצונעמען
אייער ברייטהארציגע נדבה צו דעקן די
געוואלדיגע קאסטן .דער גרויסער זכות
וועט אייך שטענדיג באגלייטן ,לשמירה
ולהצלחה ברוב סייעתא דשמיא ברו"ג.
ס'איז יעצט אונזער געלעגנהייט ,ס'איז
אונזער פליכט ,אונזער אחריות ,מיר
קענען עס נישט ארויסלאזן פון די
הענט ,הרימו את תרומת ה'!

קול נטרונא
ל
ערש"ק פר' וירא תשע"ו
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להבות אש
חוצבים
דברים
מאת מרא דארעא קדישא

הגה"צ רבי משה ארי' פריינד זצ"ל בעל 'עטרת יהושע'
שנאמר במקהלות עם פרשת ויקהל תשנ"ד ,דערנאך וואס פורים תשנ"ד
האט א מתנחל דערשאסן צום טויט  29פאלאסטינער
"ומה מאוד נחרדתי משמוע אשר
מחמת צרות הזמן שנתרבה לאחרונה
בעו"ה באופן מבהיל ביותר ,צער צרה
וצוקה מכל צד ועבר ,נתרבה טשטוש
ובלבול המוחות בענין זה ,והרבה
מגלים פנים בתורה שלא כהלכה כי
דעת התורה הק' מסכמת לחרחר
ולעורר ריב עם האומות ולעבור על
השבועה החמורה שהושבענו מאת
הקב"ה כדי שעי"כ ריוח והצלה יעמוד
לנו מגודל הצער והצרה.
ולא זו בלבד אלא שהמה
מפרסמים דעתם המשובשת לעין
כל ,ומחללים בזה שם שמים באופן
נורא לעיני כל האומות בכל העולם
כולו ,ובפרט לאחרונה לאחר המאורע
שהי' בחברון שנתרבה חילול שמו ית'
יותר ויותר באופן נורא להיות נדמה
בעיני האומות כאילו דעת התורה"ק
מסכמת למעשים תועבות כאלו ,ואם
החרש נחריש בעת הזאת מי יודע אם

בריווען און נדבות:

אקטועלע נומבערס
פון נטרונא

True Torah Jews

צענטראלע נומער:

183 Wilson St.

718.841.7053

שיקט אייער
אנפראגע צו:

Brooklyn NY 11211

פאקס נומבער:

info@truetorahjews.org

PMB 162
www.truetorahjews.com
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לא מידינו יבוקש הדבר.
לעת כזאת חובה גדולה מוטלת
עלינו להרים כשופר קולינו ,להשמיע
קול מחאה אדירה אשר ישמע מסוף
העולם ועד קצהו ,ולפרסם לעין כל
אשר לפי דעת התורה הק' האמיתית
מחוייבים אנו לבקש ולרדוף אחרי
השלום עם האומות שאנחנו גרים
ביניהם ,ומכ"ש שלא לעורר מדון
ולחרחר ריב עמהם ,וכמו שאמר

קול נטרונא
ל
ערש"ק פר' וירא תשע"ו

718.504.4513

צו באקומען קול נטרונא
דורך בליץ פאוסט

הכתוב )ירמי' כ"ט ז'( 'ודרשו את שלום
העיר אשר הגליתי אתכם שמה
והתפללו בעדה אל ה' כי בשלומה
יהי' לכם שלום'.
אדרבה אסור לנו לעשות שום
פעולה למרוד באומות ולדחוק את
הקץ ליקח גאולה וממשלה לפני
ביאת המשיח ,ומכ"ש שלא לעשות
מעשי תועבה כאלו שנעשו ,כי כל
פעולה בזה לא זו בלבד שאין בכחה
להביא גאולה וישועה לישראל ,אלא
אדרבה עי"כ צרות הזמן מתרבים
והולכים יותר ויותר רח"ל ,וכאשר
מפורש יוצא בדברי חז"ל כי בעברם
על השבועות מתיר הקב"ה את
בשרם ח"ו כאילות וכצבאות השדה,
ולהיפך בהיותינו זהירים שלא למרוד
באומות נזכה להצלה והמלטה".
)נדפס בספרו 'עטרת יהושע'  -פרשת ויקהל(

ספעציעלער
קאמפיין נומער

קול נטרונא

וואו אונזערע עסקנים
שטייען גרייט
אפצונעמען אייער
ברייטהארציגע נדבה
צו יעדע געלעגנהייט

וועכענטליכע רייכע
אפדעיטס ,וועלטליכע
נייעס בהשקפת ברורה,
באריכטן פון די אנגייענדיגע
נטרונא פעולות

718.873.0756

718.873.0055

