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True Torah Jews Inc.

די באריכטן ווערן ַארָאּפגענומען פון די וועכענטליכע ַאּפדעטיס ווָאס ווערן געהערט
אויפ'ן "קול נטרונא" טעלעפָאן ליניע ,און איז דעריבער ,שטייגערליך ,רעדַאקטירט
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ .די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט
דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג ,ככתבו וכלשונו.

לעצטיגע אקטיוועטעטן שליסן איין
רייע פון אינטערוויאוס און אויפטריטן
מיט פאזיטיווע רעזולטאטן

183 Wilson St. #162
Brooklyn NY 11211
Phone:

718.841.7053
Fa x :

718.504.4513
Email:

info@truetorahjews.org

מעמבערשיּפ
מיט נטרונא

$360
לשנה

רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט
זצוקללה"ה
 ...לדעתי אפשר לקבץ אפילו אלף
אנשים מבני ישראל הכשרים שירצו
להשתייך למסגרת זו ...וזה יהיה כח
גדול בע"ה....
אם אין לנו קיבוץ מאוחד של אנשים
הרשומים בחבורתינו ,אז מבטלים
אותנו ואת כל פעולותינו ,ואומרים,
מי הם ? וגם באמעריקא אף שמדינה
זו מרובה היא באוכלוסין ,מכל מקום
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה
חשובה ,ואפשר לקבץ אנשים גם משאר
מדינות ,מחוץ לגבולות ארצה"ב.

לכל פעולה שרוצים לעשות נחוץ כסף
לדבר ,ובלעדי מעות אינו אפשר לעשות
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  10,000דולר לשנה,
ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
(מספר בוצינא קדישא)

אין די ראמען פון פעולות פרסום קבל תבל
ומלואה האט מען די פארגאנגענע וואכן מיטגעהאלטן
אייניגע אינטערסאנטע אנעקדאטן וואס האבן
אנגעצייגט ווי ווייט עס גרייכט די השפעה פון די
פרסומים און וויפיל מען קען אלץ אויפטון צו בארואיגן
און אראפנעמען דעם חרון אף פון די אומות העולם
קעגן אידן און מקיים זיין דעם מצות עשה ונקדשתי
בתוך בני ישראל ומצות לא תעשה פון לא תעמוד על
דם רעך ווי דער פסק פון רביה”ק מסאטמאר זי”ע.
איין אזא ביישפיל איז די געשיכטע מיט גלעד
עציון .א בארימטער מוזיקאנט אויפגעכאפט אין דער
וועלט מיט זיין אנטי – איזראעלישע שטעלונגען און
קאנטערוועסיאנאלע ביכער.
די געשיכטע מיט דעם גלעד איז זייער א
מערקווירדיגע .ארגינעל איז ער אן ארץ ישראל'דיגער
געבוירענער פון א אידישע משפחה ,וועלכע איז שוין
די דריטע דור אין ארץ ישראל ,דער עלטער זיידע איז
געווען א פרומער איד אבער די דורות זענען ליידער
פארכאפט געווארן פון די נייע ציוני'סטישע ווינטן און
זיך אנגעשלאסן אין אירע רייען .דער יונגער גלעד איז
געבוירן אין תל אביב און ווען ער האט דערגרייכט דעם
גיל התבגרות איז ער אריין דינען אין די מיליטער.
ביי די לבנון מלחמה האט ער געדינט אלס
העליקאפער פילאט און האט מיטגעהאלטן צופיל
פון דערנאנט .ער האט געהאלטן אז די ציוני'סטישע
ארמיי באגייט זיך נישט ביושר מיט די אראבער
און איז פארוואנדלט געווארן אין א ווילדער אנטי

– ציוני'סטישער אקטיוויסט .ליידער זייענדיג
אפגעפרעמדעט פון אידישקייט איז ער געווען ביי
דער מיינונג אז אידישקייט מיט ציונות איז איינס ,דאס
האט אים דעריבער געברענגט א שרעקליכע האס צו
אידישקייט אין אלגעמיין ה”י,
צוליב זיינע טאלאנטן אין מוזיק איז ער אין
לויף פון די צייט זייער באקאנט געווארן איבער די
גאנצע וועלט ,ער טרעט אויף פאר טויזנטער גוים
אין צענדליגער לענדער און לאזט דערביי הערן זיין
קעגנערשאפט צו איזראעל בפרט און צו אידן בכלל
רח”ל .ער האט שוין אויך ארויסגעגעבן עטליכע ברייט
בארימטע ביכער וואס זענען צעשפרייט געווארן אין
אומצאליגע עקזעמפלארן בכל קצוי תבל .זיינע דברי
הסתה איז געווען אויף אזא געפערליכן שטאפל אז
אפילו מעסיגע פאלאסטינער אקטיוויסטן ,האבן אים
פארדאמט און זיך אפגעשאקלט פון זיינע בייסיגע
רעטאריק קעגן אידן אין אלגעמיין.
דא האט אבער פאסירט אן אינטערסאנטע
השגחה פרטיות ,א געוויסער פראמינענטער
זשורנאליסט האט זיך באגעגענט מיט די העכסט
פראפעסיאנאלע “נטרונא” ווידיאו פרעזענטאציע
וואס איז ערשינען מיט ארום צוויי יאר צוריק אין
ליכט פון דעם גזירת הגיוס .דער זשורנאליסט איז
זייער באאיינדריקט געווארן דערפון און האט דאס
מיטגעטיילט מיט דעם גלעד ,וואס איז העכסט
איבערראשט געווארן מיט די נייע אינפארמאציע.
פון דארט האבן זיך זאכן געריקט ווייטער ,מיט די
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פארמיטלונג
פון דעם זשורנאליסט
האט גלעד אנגעקניפט באציאונגען מיט א
ווארטזאגער פון נטרונא ,וואס איז אייגנטליך אויך
געווען דער רעדנער אויף דעם פרעזענטאציע ,הרב
יעקב שפירא שליט”א .מיט אייניגע חדשים צוריק
האט הרב יעקב שליט”א זיך צום ערשטן מאל
געטראפן מיט דעם פארשוין און אים געענטפערט
זיינע פראגעס מיט א בהירות און נעימות.
גלעד ,דער זעלבער מענטש וואס האט
אזויפיל געהעצט קעגן אידן און אידישקייט ,איז אזוי
געפלעפט געווארן אז ער האט ארויסגעשיקט א
מעסעזש פאר זיינע טויזנטער נאכפאלגער איבער
זיין שייכות מיט הרב שפירא און אויסגעדריקט זיין
שעצונג צו דעם מענטש און זיין אידעלאגיע ,הפנים
אז עס זענען פארהאן רבבות פרומע אידן וועמען
ער האט אומזינסט באשולדיגט די אלע יארן מיט
סימפאטיע צו איזראעל און אירע אקטיוועטעטן.
פארגאנגענע וואך איז אבער דער קידוש ה'
געקומען צו א ווענדפונקט ,ווען אויפ'ן פארלאנג
פון א בארימטע ראדיא שאו האט הרב יעקב שפירא
שליט”א באוויליגט אויפצוטרעטן פאר אן אודיענץ
אינאיינעם מיט דעם גלעד .מיטוואך נאכט אין
מאנהעטן איז פארגעקומען די פרוכטבארע סעסיע
וואו איז ברייט אויסגעשמועסט געווארן בטוב טעם
ודעת די שטעלונג פון תורה טרייע אידן איבער
דאס ציונות און וויאזוי מיר דארפן באטראכט ווערן
דורך די גאס.
הרב שפירא האט ברייט ערקלערט אז
דאס אידיש פאלק איז א פאלק בלויז מיר איר
קבלת התורה והמצות בגוף ובנשמה ,אידן זענען
איבערהויפט נישט קיין טיפ פון אויפשטענדלער
און קעמפער .טויזנטער יארן זענען מיר געזיצן
אין גלות און עוסק געווען בלויז אין עבודת ה',
אידן האבן זיך קיינמאל נישט פארנומען מיט קיין
ספארטס ,איבונגען ,און געוואלדאטן אין קיין פאל.
ציונות האט גענומען א נייע ליניע וואס איז
נישט אין איינקלאנג מיט די פרומע אידישע מסורה,

או דעריבער אויב האט מען
טענות אויף די מדינה און זייערע שריט זאל דאס
נישט ציען קיין שטריך צו אידן אין אלגעמיין ,ווייל
מיר האבן מיט זיין נישט קיין שייכות ,דא קומט
אייגנטליך פאר דעם גרויסען דיפערענץ צווישן
רעליגיעזע אידן וואס גלייבן אז נאר די תורה הק'
איז אונז קובע אין אונזער לעבן און זענען אינגאנצן
נישט אפילירט מיט די סעקעלארע מנהיגי המדינה
וואס לעבן אויף זייער כח הזרוע ועוצם ידם.
איבעריג צו זאגן וואס פארא השפעה דאס
האט געלאזט אויף גלעד וואס האט נאך יענע נאכט
ארומגעשיקט בילדער און ציטאטן פון זיין שמועס
מיט הרב שפירא שליט”א און זיך אויסגעדריקט
מיט אנערקענונג אז פרומע אידן זענען נישט
פאראנטווארטליך אויף די ציוני'סטישע
האנדלונגען.
אין די יעצטיגע טעג ווערט פראדוצירט דורך
די ראדיא שאו א לענגערע פראפעסיאנאלע ווידיאו
רעקארדירונג פון דעם גאנצן שמועס וואס זיי ווילן
פארעפנטליכן פאר די פובליקום .אין א בחינה פון
זכה נעשה על ידי אחרים...
די יעצטיגע געשיכטע איז איינס פון פולע וואו
עס קומט צום אויסדריק די געוואלדיגע סייעתא
דשמיא וואס באגלייט ב”ה די עוסקים בצרכי ציבור
באמונה וואס צייגט אז אויב מען טוט די ריכטיגע
שתדלנות מצדינו איז פארהאן א ברכה ממעל
לגמור בעדינו לטובה .עס געדענקן אלע וויפיל
מען האט זיך געמוטשעט בשעתו צו פובליצירן
דעם ווידיאו ,עס האט אפגעקאסט ריזיגע געלטער
וואס איז זייער שווער אנגעקומען צו באצאלן און
ערגענצן .מען האט זיך אבער פארט אריינגעווארפן
דערינען און מיט די הילף פון אידן נדיבי לב איז עס
צושטאנד געקומען ב”ה.
היינט מיט צוויי יאר דערויף שטעלט זיך
הערשט ארויס וואס פארא השפעה דאס האט
געהאט אויף מיליאנען איבער די וועלט ,ובתוכם
אזא סארט אקטיוויסט וואס האט יארן לאנג
געקאמערט זיינע צוהערער מיט אומגינסטיגע
מעסעזשעס קעגן אידן אבער איז אצינד ב”ה

באאיינפלוסט געווארן צו פארשטיין אז נישט
אלע אידן זענען ציונים און מען קען נישט
באשולדיגן קיין פרומען איד אויף די פעולות פון די
איזראעלישע מיליטער אדער רעגירונג.
צו דער זעלבער צייט גייט מען ווייטער
פאראויס מיט אנדערע אקטיוועטעטן ,באזונדער
איז לעצטנס איינגעפדעמט געווארן גוטע
באציאונגען מיט א צאל זשורנאליסטן און
מידיא לייט ,וועלכע האבן זיך באקענט מיט די
פארשטערקערטע פעולות פון תורה טרייע אידן
איבערהויפט די ראדיא מעסעזעזשעס און ווידיאו
פרעזענטאציעס וואס האט געברענגט גרויס
פרסום פאר די תורה מיינונג איבער ציונות.
צווישן אנדערע איז לעצטנס אפגעהאלטן
געווארן אן אינפארמאטיווע אינטערוויא מיט
דעם רעפארטער העראלד טשענער ,א וועטעראן
זשורנאליסט וואס איז שוין פאר לאנגע יארן
אין די ליניע פון אינטערוויאס און ברענגען
נייעס .דער זעלבער טשענער האט מיט יארן
צוריק אפגעהאלטן א לענגערע רעקארדירטע
אינטערוויא – פון העכער א שעה צייט  -מיט הגאון
החסיד רבי ישראל יצחק דומב ז”ל פון לאנדאן ,די
אינטערוויא איז בשעתו אפגעכאפט געווארן און
ווערט נאך עד היום צוגעצייכנט אויפ'ן נטרונא וועב
זייטל אלס א שטארקער קוואל פון אינפארמאציע
וואס שטעלט צו פאר'ן אלגעמיינעם גוי א גוטן בליק
איבער אידישקייט און ציונות אויף אן עלעוואקנטן
ענגליש אין א פראפעסיאנאלע אויסשפראך.
העראלד טשענער איז היינט אן עלטערער
רעפארטער און ער האט זיך לעצטנס פארבינדן מיט
נטרונא מיט א פארלאנג פאר אן אינטערוויא .הרב
יעקב שפירא שליט”א האט טאקע אויפגעטרעטן
פאר זיין טשענעל וואס פארמאגט א גרעסערע
צאל נאכפאלגער און צוהערער .דארט איז ווייטער
איבערגע'חזר'ט געווארן די שטאנדהאפטיגע
תורה'דיגע מיינונג איבער די עניני השעה וואס
איז ב”ה אויפגענומען געווארן מיט סימפאטיע און
פארשטענדעניש.

כה יתן ה' וכה יוסיף.
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א ווארט פאר יו"ט שבועות:

והיתם "לי"
סגולה כי "לי"

מיר שטייען ביים שוועל פונעם יום טוב
שבועות ,דער יום טוב פון אמונה ,ווען ס'איז געווען
דער גילוי ה' על עם קדשיך לדבר עמם ללמד לעמך
תורה ומצות .דער זמן מתן תורתינו איז א זמן פון
היום הזה נהיית לעם ווען אידן זענען געווארן דער
עם ה' עדב יקר אחסנתי' ,והייתם לי סגולה מכל
העמים כי לי כל הארץ.
עס שטייט אין ספה"ק חידושי תורה לשבועות
פון רביה"ק מסאטמאר זי"ע אויף דעם כפל הלשון
והיתם לי סגולה כי לי ,לויט ווי עס איז מבואר אין
נצח ישראל פון מהר"ל פרק מ"ח אז לעתיד וועט
דער אויבערשטער זאגן פאר אידן אנכי אנכי הוא
מנחמכם ,זאגט דער מהר"ל אז אנכי צייגט אויף דעם
עצמיות פון השי"ת און אז אידן זענען נישט נכנע
אונטער קיין שום שר אדער מלאך ,נאר אונטער
דעם אויבערשטן אליין .שטענדיג ווען דער פסוק
זאגט דאס זעלבע ווארט צוויי מאל איז דא דער
כלל (פסחים סא ,.וש"נ) 'שנה עליו הכתוב לעכב',
וואס באדייט אז דאס איז זייער שטארק און מוכרח,
דערפאר לעתיד לבא ווען עס וועט נתגלה ווערן
מיט א געוואלדיגע אמת אז אידן זענען אונטער די
השגחת השי"ת וועט דעמאלט דער אויבערשטער
כביכול איבער'חזר'ן דאס ווארט אנכי צוויי מאל.
דערמיט איז דער רבי מבאר דאס לשון והייתם
לי סגולה מכל העמים ,אז אידן וועלן זיין "לי"
אונטער די רשות און הנהגה פון השי"ת אין אלע
זמנים ,און נישט פון כל העמים וואס זענען אונטער
שרים ומלאכים .ביי מתן תורה האבן אידן באקומען
די מעלה אז זיי ווערן געפירט פון השי"ת אליין ה'
בדד ינחינו ,דערפאר ווערט דערמאנט צוויי מאל לי,
לחזק הענין ולעכבו.
רביה"ק זי"ע איז מיט דעם מבאר פארוואס
מען ליינט אינעם צווייטן טאג יום טוב מגילת רות,
לויט די ווערטער פון חיד"א (בספרו שמחת הרגל) אז די
גאנצע מגילת רות איז געשריבן געווארן צו מנחם
זיין אידן אין דעם גרויסן אריכות הגלות אז משורש

רות יצא חוטר מגזע ישי און עס וועט
בעז"ה נתגלה ווערן דער מלך המשיח ,אין דעם יום
טוב שני של גליות.
דערפאר געפינען מיר טאקע אין מגילת רות
דעם פסוק ישלם ה' פעלך אשר באת לחסות תחת
כנפיו און דער מדרש זאגט דערויף אמר רב חסא
אשר באת לחסות תחת כנפיו .דאס איז די זעלבע
נקודה ,אז דער מדרש חזר'ט איבער דאס לשון
הפסוק כדי לחזק הדבר ,ווען משיח צדקינו וועט
נתגלה ווערן וועט מען זען אז אידן זענען בלויז
חוסה תחת כנפי השי"ת ואין עמו אל נכר .די גאנצע
הנהגה פון אידן איז בידו של הקב"ה ,דער גלות איז
דורך השי"ת און די גאולה וועט זיין נאר דורך אים
אליין.
דער זוהר הק' אין תיקוני זוהר (דף כ"ב ע"ב)

טייטשט טאקע אויס די פסוקים פון מגילת רות
אויף די גאולה העתידה ,ווי דער זוהר הק' זאגט
אויפן פסוק (רות ג') אם יגאלך טוב יגאל ,אז די גאולה
שלימה איז תלוי נאר אין תשובה שלמה אין נישט
אין מעשי בשר ודם :ואם לא יחפץ לגאלך וגאלתיך
אנכי ,חי ה' שכבי עד הבקר .דאיהי ימינא פשוטה
לקבל שבים ,דלית מלתא דא תליא אלא בתיובתא,
ימין עלאה דשכינתא (תיקוני זהר דף כב ע"ב).
מיט אן אריכות איז דאס ענין מבואר אין
ספה"ק לקט עני פון הרה"ק רבי משה מקאסוב זי"ע
וואס איז מרמז אין דעם גאנצן פסוק ליני הלילה
והיה בבקר אם יגאלך טוב יגאל ואם לא יחפוץ
לגאלך וגאלתיך אנכי חי ה' שכבי עד הבקר (רות
ג,יג) .ליני הלילה מיינט מען דעם לאנגען גלות ,והיה
בבוקר ווען עס וועט אנקומען די ימות המשיח ,אם
יגאלך טוב ,אויב וועלן אידן זוכה זיין צו די תורה הק',
כי לקח טוב נתתי לכם ,וועט זיין "יגאל" .אבער אויב
חלילה לא יחפץ לגאלך ,מען וועט נישט זוכה זיין
צו ווערן אויסגעלייזט ביי דעם זמן פון זכו אחישנה
דעמאלט איז אבער די הבטחה פון "וגאלתיך אנכי
חי ה'" ,עס וועט זיין די גאולה בעתה.
דער פסוק לייגט אבער צו אז דערווייל ,ווען
מען איז נאך אין דעם "ליני הלילה" אין דעם גלות ,זאל
מען געדענקן די אזהרת השי"ת "שכבי עד הבוקר",
אידן זאלן ליגן רואיג ביז דעם בוקר של הגאולה,
ווי חז"ל זאגט אין כתובות (כתובות קי"א) אז השי"ת
האט אונז משביע געווען מיט די שבועות שלא יעלו

ישראל
בחומה ,שלא ימרדו
באומות ,ושלא ירחקו את הקץ ,לעומת כל
זה אמר שכבי עד הבקר.
אין דעם זמן פון מתן תורה ווען מיר האבן
געהערט מפי ה' דעם דיבור פון אנכי ה' אלקיך
אשר הוצאתיך מארץ מצרים ,אנכי ולא יהי' לך מפי
הגבורה שמענו ,שטייט אין ספר הסמ"ג לרבינו
יעקב מקירבול פון די בעלי התוספות( ,ספר מצות
קטן יום ראשון ,מצות התלויות בלב) .אז די כונה פון
דעם דיבור איז ,אז אידן זאלן גלייבן אז פונקט ווי
השי"ת האט אונז ארויסגעצויגן פון מצרים דאס
זעלבע זאלט עטץ גלייבען אז השי"ת אליינס וועט
אונז צוזאמנעמען און העלפן ברחמיו שנית אונז
אויסצולייזן פונעם גלות וזל"ק:
שכשם שיש לנו להאמין שהוציאנו ממצרים
דכתיב אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך וגו' .הכי
קאמר ,כשם שאני רוצה שתאמינו בי שאני הוצאתי
אתכם כך אני רוצה שתאמינו בי שאני ה' אלקיכם
ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם .וכן יושיענו
ברחמיו שנית ,כדכתיב (דברים ל) ושב וקבצך מכל
העמים וגומר.
עס איז באקאנט דאס לשון פון תיקוני זוהר
תיקון כ"א אז בחג השבועות גייט ארויס דער פסק
לטובה דישראל יפקון מגלותא ,זאלן מיר טאקע
זוכה זיין אין אונזערע טעג צו די גרויסע הבטחה פון
והוא יושיענו ויגאלינו שנית וישמיענו ברחמיו שנית
לעיני כל חי ,ווי רש"י הק' זאגט אויף דעם פסוק
אין שיר השירים ישקני מנשיקות פיהו  -זה השיר
אומרת בפיה בגלותה ובאלמנותה מי יתן והי' ,ונאמר
דוגמא שלו על שם שנתן להם תורתו ודבר עמהם
פנים אל פנים ואותם דודים עודם ערבים עליהם
מכל שעשוע ומובטחים מאתו להופיע עוד עליהם
וזהו ישקני מנשיקות פיהו.

א פרייליכען לעכטיגען יו"ט
וואונטש נטרונא פאר אלע אירע
מעמבערס ,אחים לדיעה,
און גאנץ כלל ישראל.

