קול נטרונא
בס"ד

ערש"ק פר' וישב תשע"ו

נטרונא נייעס:

עפעקטיווע פעולות שפאנען פאראויס
אין די ראמען פון "הצלת נפשות" קאמפיין
דער פארצווייגטער הצלת נפשות
קאמפיין אין די מזרח ירושלים פרעסע
טוט ב"ה ווייטער שלאגן ברייטע ווארצלען
אויף דער נאנט און אויף דער ווייט .אין לויף
פון די לעצטע טעג האבן זיך געוואנדן צו
נטרונא פילצאליגע פראמינענטע פרעסע
און ארגאניזאציע פירער ,מערערע אויך פון
די אראבישע וועלט ,וואס האבן אלע פה
אחד שטארק אויסגעלויבט די לעצטיגע
פעולות.
לויט ווי פירענדע פרעסע לייט מיט
טויזנטער נאכפאלגער זאגן האבן די
רעקלאמעס געהאט א געוואלדיגע
אפקלאנג און איז דערהערט געווארן מיט
אן אויסטערלישן קלארקייט אויף זייער א
ברייטן פארנעם .מיט די יעצטיגע פעולת
הפרסום האבן מיליאנען גוים דערהערט
אז נישט אלע אידן זענען גרייט זיך מוסר
נפש צו זיין אויפן מזבח פון די טומאה ,עס
איז די קלארסטע הכרזה אז תורה טרייע
אידן זענען נישט פאראינטערסירט אין
די ציוני'סטישע אפטרופסוס ,מיר זענען
נישט וויליג אז זיי זאלט רעדן אין אונזער
נאמען און מיר ווארטן אויף משיח צדקינו
מיט געדולד און הכנעה בגלות.
אויך די ציוני'סטישע פרעסע האט
ברייט באריכטעט איבער די "נטרונא"

רעקלאמעס אונטער'ן קעפל "סאטמר
בקמפיין בעיתונות הערבית" :רצוננו לחיות
בשלום" ,די באריכטן ווייסן צו דערציילן אז
די ארגאניזאציע נטרונא האט ערעפענט
א קאמפיין אין מזרח ירושלים צו רופן
פאר שלום און פארשטענדעניש צווישן
די שכינים ,לויט ווי עס האט גע'פסק'נט
בשעתו דער סאטמארער רבי זצ"ל אז
מען דארף מונע זיין שפיכות דמים דורך
מפרסם זיין פאר די גוים אז אידן זענען
נישט פאראינטערעסירט אין מלחמות.
די באריכטן זאגן אז דער קאמפיין
וועט אפקאסטן ארום  75טויזנט דאלער
און ווערט אויסגעפירט אויפ'ן רוף פונעם
בית דין העדה החרדית ,וואס גייט אין די
פיסטריט פון הגרי"ח זאנענפעלד זצ"ל
וואס האט בשנת תרפ"ט פארעפענטליכט
א בריוו צו די אראבער מיט א רוף צו שלום.
ווי ערווארטעט האט דער באריכט
ארויסגערופן בייז – בלוט ביי ציוני'סטישע
סימפאטיקער וועלכע האבן זיך א לאז
געטון מיט העסליכע קאמענטארן קעגן
סאטמאר און די שיטה הק' ,צווישן
אנדערע שיינע טיטלען וואס איז
צוגעטיילט געווארן פאר סאטמאר און פאר
נטרונא איז "אפגעריסענע גלות אידן",
"פאררעטערישע סאטמארע"" ,מחללי

שם שמים" "חונפים" באגלייט מיט א טוץ
פון אלע ערליי קללות נמרצות ווי "רשעים
ארורים שאינם רוצים מדינת ישראל ועוד
קוראים לעצמם צדיקים?!? אין להם זכות
להיקרות יהודים".
אן אינטערסאנטע פארדאקס האט
פאסירט ווען א געוויסער רעליגיעזער ציוני
האט געשריבן אין די קאמענטארן אז דער
בריוו פון נטרונא איז היפך הלכה ,די הלכה
איז דאך אז עשו שונא ליעקב ,במילא האט
דאך עס נישט צוטון אויב מען רייצט אים
יא אדער נישט אויף ,ער האט סייווי פיינט
אידן.
ווען איינער האט אבער געברענגט
א ראי' אז יעקב אבינו האט זיך אויך
געביקט פאר עשו ,האט א צווייטער באלד
רעאגירט" ,יעקב האט זיך טאקע געביקט
פאר עשו ,אבער נישט פאר ישמעאל" ...די
ציונים זענען מזכי שטרא לבי תרי ,ווען מען
רייצט זיך מיט'ן גוי האט ישמעאל די הלכה
פון עשו אבער ווען מברויך זיך מכניע זיין
איז ער נישט עשו...
פון די אנדערע זייט האט מען געזען אז
מער אויפריכטיגע מענטשן האבן אפילו
אויסגעדריקט זייער שעצונג ,איינער
שרייבט "איר האט פארגעסן דעם גאנצן

סיפור החורבן אז רבי יוחנן בן זכאי האט
זיך מכניע געווען פאר די רוימער?",
א צווייטער קאמענטירט "נישט קיין
שלעכטער געדאנק" און א דריטער
שרייבט "קידוש ה' ,אשריכם חסידי
סאטמאר".
ביי די יעצטיגע היסטארישע פרסום
זעט מען אן אויסטערלישע סייעתא
דשמיא אויף טריט און שריט ,ס'איז
נישט קיין ספק אז דאס איז נישט אדאנק
אונזערע כוחות ,ווי די משנה אין אבות
זאגט ,וכל העמלים עם הצבור ,יהיו עמלים
עמהם לשם שמים ,שזכות אבותם
מסיעתן .און די מפרשים אויפן פלאץ
זענען מסביר אז אלע פעולות וואס זענען
מצליח פאר אידנ'ס וועגן זענען בלויז אין
זכות אבותן של ציבור וצדקתן העומדת
לעד ,דאס איז וואס גיט די סייעתא
דשמיא ולא מצד טוב השתדלותם של
העוסקים.
די הצלחה איז געוויס נאר דער כח און
זכות פון אידן וואס שטרענגען זיך אן און
העלפן ארויס מיט אלע מעגליכקייטן ,און
די זכות אבות פון קמאי דמסרי' נפשי' על
קידוש ה' ,שזכות אבותם מסייעתן .מיר
זענען אבער ווייטער תלוי ועומד אויף די
הילף פון אידן וואס שפירן אן אחריות
פארן כבוד שמים און ווילן האבן א חלק
אין דעם פרסום האמונה ,רופט אייך אן
ווארעם יעצט ווען מען דארף האבן אייער
שטיצע און אייער זכות.
טייערע אידן ,איר מוזט האבען א
חלק אין די היסטארישע געשעעניש,
איר קענט זיך נישט ערלויבען אז נמנו
חביריו לדבר מצוה רבה כזו והוא לא נמנה
עמהם .רופט יעצט אריין דעם ספעציעלן
קאמפיין נומער:
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הבהרה וקריאה לשלום
לשכינינו הפלסטינים ,שלום עליכם!
מאז קום המדינה הציונית ,הולך ונוצר הרושם,
כי קיים קשר בין הרעיון הלאומי הציוני לבין העם
היהודי .לכן כממשיכי מסורת העם היהודי בלא שינוי,
מצאנו לנכון להושיט לכם פרישת שלום ולהבהיר את
הנקודות דלהלן:
א .אנו יהודים הנאמנים לתורה ,נצטווינו כאחד
מיסודי היהדות ,להיות נאמנים למלכויות שאנו
חוסים בצלם ולחיות בשלום עם שכינינו בכל ארצות
פזורינו .התורה מדריכה אותנו לשלום כמו שכתוב:
"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" ,ואכן כן נהג
העם היהודי במשך קרוב לאלפיים שנות גלותינו ,בכל
המדינות בה הם גרו.
ב .אי לזאת היחסים בין העם הערבי ליהודי היו
מאז ומתמיד יחסי שלום ואחווה ,וידידות שרתה
תמיד בין שניהם .תוכיח העובדה שכמעט בכל מדינות
ערב גרו מאות בשנים ,מאות אלפי יהודים ,תוך כבוד
והערכה הדדית .גם היהודים שהמשיכו לדור בארץ
ישראל במשך כל הדורות חיו באחוה וריעות עם
הפלשתינים תושבי הארץ ,עסקו יחדיו במסחר ,עזרו
זה לזה ,ואפילו השתתפו בשמחות השכנים.

הקדושה ,בה גרו יהודים וערבים באחוה ובשלום ,עד
כדי שנהגנו לשמור התינוקות אחד לשני ,הפכה לשדה
מוקשים של שנאה וסכסוכים.
ו .היהדות החרדית הכריזה וממשיכה להכריז
בתמידות ,שהציונים אינם מייצגי העם היהודי ,והשם
"ישראל" שהם משתמשים בו ,מזוייף הוא .לכן אין
לדיבוריהם ,הצהרותיהם ופעולותיהם ,שום קשר
ושייכות לעם היהודי ,ואין אנו מוכנים לשלם את
השטרות שאינם שלנו .ברם למגינת לב אין לנו כמעט
דרך ופתח להשמיע קולינו שמשתתק ונחנק ע"י
התנועה הציונית.
ז .היות ולאחרונה קמה סערה סביב שאלת הר
הבית ,הננו להבהיר :א( מעת שחרב בית מקדשנו
אסור לנו מפני עקרונות דתיים לדרוך כף רגל על כל
שטח הר הבית ,הסטטוס קוו של היהדות במשך
אלפיים שנה האחרונים היה לאסור בתכלית את
העליה להר הבית .האיסור הזה חזר ונשנה השנה ע"י
כל הרבנים ובתי הדינים של היהדות האמיתית בלא
יוצא מן הכלל .ב( במיוחד כעת שהעליה להר הבית
גורמת לסכסוכים ומריבות ,אסור לנו הדבר מפני ציווי
תורה נוסף ,שמדריכינו שלא להגרר לשנאה ולהתנהג
תמיד בנעימות ושלוה.

ג .לפני כמאה שנים נולד לדאבונינו הרעיון הציוני,
במטרה ומחשבה זדונית להפוך את היהדות הישנה
והנאמנה של תורה ואמונה ,לתרבות חדשה של
לאומיות והתקוממות המנוגדת לתורת העם היהודי.
ואכן מיד עם הווסדה של התנועה הציונית יצאו המוני
ישראל ,ומנהיגיהם ורבניהם בראשם ,במערכה כבידה
נגדם והתנגדו לרעיונם בכל תוקף.

ח .היהדות החרדית השתדלה רבות בתקופה
האחרונה בפעולות נמרצות למנוע את העולים להר
הבית ,ואכן הצלחנו למנוע זאת במדה גדושה ,והרבה
אנשים שבקרו שם בעבר הפסיקו את מנהגם זה.
תקותינו לעמוד גם הלאה על המשמר למנוע עליה
להר ככל האפשר.

ד .הציונות ברוב עזותה עוד הוסיף חטא על פשע
לגנוב את הזהות היהדות האותנטית ,ומפגינים בכל
עת שהם הם המייצגים האמיתיים של העם היהודי,
בעוד שזה עוול גדול וההיפוך הוא הנכון .היהדות
היא דת הנשלטת על ידי התורה ,לעומת הציונות
שהינה תנועה פוליטית המתנגדת לתורה .מנהיגים
ו/או תומכי הציונים אינם מייצגים בשום מקרה את
היהדות ו/או את העם היהודי.

ט .אנו מושיטים ידינו לכם לשלום ,והננו חוזרים
ומבהירים ,כי רצוננו לחיות באחוה וריעות עם שכנינו
הערבים והפלשתינים כבשנים קדמוניות .תפלתינו
לה' שנשיג שלום מתוך הבנה משני הצדדים ולא תוך
שפיכות דמים משום צד ,לא הפלסתיני ולא היהודי.
כל פגיעה בבן אנוש הוא צער לה' .כל בן אדם הוא יציר
כפיו של הקב"ה והתורה מחייבת להתנהג עמו בכבוד,
לא משנה מאיזה גזע ,מין ,או רקע.

ה .התנועה הציונית היא האסון הגדול ביותר
שהגיע להעם היהודי מאז היותינו לאומה .אנחנו
היהודים סבלנו ביותר מהם בהיות שמשתמשים בנו
לקדם את מטרותיהם .כמה קבוצות של הציונים
אף התרשלו מלעזור לעם היהודי במשך השואה,
תוך תקוה שלבסוף זה יביא להם מדינה .הערבוביה
שאנו רואים היום לדאבונינו בין המושגים "יהדות"
ו"ציונות" ,גרמה לכך שיהודים רבים שגרו בכבוד
בארצות הערביים ,אבדו רכושם ושלומם ,וגם הארץ

מצפים אנו לימים שכל העולם יכיר במלכות
הבורא .הסכסוך הוא לא לנצח .כאשר האבק ישקע
ישרור השלום ,ואז מי שסייע לשלום ולאחוה יקבל
שכר מהקב"ה .ולא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא
השלום.

יהודים הנאמנים לתורה
לפרטים נוספים על התנגדות היהודים לציונות:
www.truetorahjews.com

דעקלעראציע און רוף צו שלום
צו די פאלעסטינער שכנים – פרידן צו אייך!
זינט דער אויפקום פון די ציוניסטישע מדינה ,שאפט זיך דער איינדרוק אז
ס'איז דא א פארבינדונג צווישן דעם נאציאנאליסטישן ציוניסטישן געדאנק און
דאס אידיש פאלק .דערפאר האבן מיר ,אלס די פארזעצער פון די מסורה פון
אידישן פאלק אן ענדערונגען ,געפינען פאר ריכטיג ,אויסצושטרעקן צו אייך א גרוס
פון שלום און קלארשטעלן די פאלגענדע פונקטן:
א .מיר ,תורה טרייע אידן ,זענען באפוילן געווארן אלס איינע פון די עיקרים פון
אידישקייט ,צו זיין געטריי צו די הערשאפטן אונטער וועלכע מיר שיצן זיך ,און
צו לעבן בשלום מיט אונזערע שכנים אין אלע לענדער וואו מיר זענען צושפרייט.
די תורה לערנט אונז צו זיין בשלום ווי ס'שטייט" :דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה
שלום" – אירע וועגן זענען אנגענעמע וועגן ,און אלע אירע שטעגן זענען שלום.
אזוי האט זיך טאקע דאס אידישע פאלק געפירט דורכאויס די נאנט צו צוויי טויזנט
יאר פון אונזער גלות ,אין אלע לענדער וואו זיי האבן געוואוינט.
ב .דערפאר זענען די באציאונגען צווישן אראבישן פאלק צום אידישן פון
שטענדיג אן געווען באציאונגען פון שלום און ברידערליכקייט ,און ס'האט אייביג
געהערשט פריינטשאפט צווישן ביידע .זאל אויפווייזן דער פאקט אז אין כמעט
אלע אראבישע לענדער האבן הונדערטער יארן געוואוינט הונדערטער טויזנטער
אידן מיט קעגנזייטיגע כבוד און שעצונג .אויך די אידן וואס האבן ווייטער געוואוינט
אין ארץ ישראל דורכאויס אלע דורות ,האבן געלעבט מיט ברידערליכקייט און
פריינטשאפט מיט די פאלעסטינער איינוואוינער פונעם לאנד ,האבן זיך צוזאמען
באשעפטיגט אין האנדל ,זיך געהאלפן איינער דעם אנדערן ,און זיך אפילו
באטייליגט ביי די שמחות פון די שכנים.
ג .מיט ארום הונדערט יאר צוריק איז ליידער געשאפן געווארן דער ציוניסטישער
געדאנק ,מיט'ן ציל און בייזוויליגער געדאנק צו פארוואנדלען די אויטענטישע און
אריגינעלע אידישקייט פון תורה און אמונה ,צו א נייע קולטור פון נאציאנאליזם
און אויפשטאנד ,אין קעגנזאץ צו די תורה פון אידישן פאלק .און טאקע באלד מיט
די גרינדונג פון די ציוניסטישע באוועגונג ,זענען מאסן אידן אין שפיץ פון זייערע
פירער און רבנים ארויס אין א שווערע מערכה קעגן זיי ,און זיך קעגנגעשטעלט
זייער געדאנק מיט'ן גאנצן שטארקייט.
ד .דאס ציונות מיט איר גרויס חוצפה ,האט מוסיף געווען חטא על פשע צו
בא'גנב'ענען די אויטענטישע אידישע אידענטיטעט ,און טוען דערקלערן צו יעדע
צייט אז זיי זענען די אמת'ע פארטרעטער פונעם אידישן פאלק ,אין די צייט וואס
דאס איז א היסטארישע פארברעך ,און דאס פארקערטע איז ריכטיג .אידישקייט
איז א רעליגיע וואס איז באהערשט דורך די תורה ,אין קעגנזאץ צו ציונות וואס
איז א פאליטישע באוועגונג וואס שטעלט זיך קעגן די תורה .פירער און/אדער
שטיצער פון ציונים פארטרעטן נישט אין קיין פאל אידישקייט און/אדער דעם
אידישן פאלק.
ה .די ציוניסטישע באוועגונג איז די טראגישסטע אומגליק וואס האט פאסירט
צום אידישן פאלק זינט מיר זענען געווארן א פאלק .מיר אידן האבן געליטן פון זיי
דאס מערסטע ווייל זיי באנוצן זיך מיט אונז ווי קאנאנען פלייש פאראויס צו שטופן
זייערע צילן .פארשידענע ציוניסטישע גרופעס און ארגאניזאציעס האבן זאגאר
נאכגעלאזט פון העלפן דאס אידישע פאלק דורכאויס דעם האלאקאוסט ,מיט
די האפענונג אז צום סוף וועט דאס זיי ברענגען די מדינה .די צומישונג וואס איז
ליידער געווארן צווישן די באגריפן "אידישקייט" און "ציונות" ,האט צוגעברענגט
אז פיל אידן וואס האבן געוואוינט מיט כבוד אין אראבישע לענדער ,האבן פארלוירן

זייער פארמעגן און פרידן ,און אויך דאס הייליגע לאנד ,וואו אידן און אראבער האבן
געוואוינט מיט ברידערליכקייט און שלום ,אזוי ווייט אז מען האט געבעיביסיט
איינער פאר'ן צווייטן ,איז געווארן א מינע פעלד פון פיינטשאפט און קריגערייען.
ו .דאס חרדישע אידנטום האט דערקלערט און דערקלערט ווייטער שטענדיג,
אז די ציונים זענען נישט די פארטרעטער פונעם אידישן פאלק ,און דער נאמען
"ישראל" מיט וואס זיי באנוצן זיך ,איז געפעלשט .דערפאר האבן נישט זייערע
ווערטער ,זייערע דערקלערונגען און זייערע מעשים ,קיין שום פארבינדונג און
שייכות צום אידישן פאלק ,און מיר זענען נישט גרייט צו באצאלן די וועקסלען
וואס זענען נישט אונזערע .אבער ליידער האבן מיר כמעט נישט קיין וועג און
פלאטפארמע צו לאזן הערן אונזער שטימע וואס ווערט פארשוויגן און דערשטיקט
דורך די ציוניסטישע באוועגונג.
ז .וויבאלד לעצטנס איז אנטשטאנען א שטורעם ארום די פראגע פון הר הבית,
ווילן מיר קלארשטעלן :א( זינט אונזער בית המקדש איז חרוב געווארן ,איז אונז
פארבאטן צוליב רעליגיעזע פרינציפן צו טרעטן אויפ'ן גאנצן שטח פונעם הר
הבית .דער סטאטוס קווא פון אידישקייט דורכאויס די לעצטע צוויי טויזנט יאר
איז געווען גענצליך צו פארבאטן דאס ארויפגיין צום הר הבית .דער פארבאט
איז איבערגע'חזר'ט געווארן דאס יאר דורך אלע רבנים און בתי דינים פון די
אוינטענטישע אידישקייט אן אויסנאם .ב( איבערהויפט יעצט ווען דאס ארויפגיין
צום הר הבית ברענגט צו קריגערייען ,איז דאס פאר אונז פארבאטן צוליב נאך א
געבאט פון די תורה ,וואס ווייזט אונז אן נישט צו ברענגען פיינטשאפט ,און זיך
שטענדיג פירן מיט אנגענעמקייט און רואיגקייט.
ח .דאס חרדישע אידנטום האט זיך אסאך אנגעשטרענגט אין די לעצטע תקופה
מיט פלייסיגע טעטיגקייטן אפצוהאלטן די וואס גייען ארויף צום הר הבית ,און עס
איז טאקע געלונגען דאס אפצוהאלטן אין א גרויסע מאס .פיל מענטשן וואס האבן
דארט באזוכט אין די פארגאנגענהייט ,האבן אויפגעהערט מיט די פירונג .אונזער
האפענונג איז צו שטיין אויך ווייטער אויף די וואך צו פארמיידן דאס ארויפגיין צום
בארג מיט אלע אונזערע מעגליכקייטן.
ט .מיר שטרעקן אויס אונזערע הענט צו אייך צו פרידן ,און מיר טוען ווידער
דערקלערן אז מיר ווילן לעבן מיט ברידערליכקייט און פריינטשאפט מיט אונזערע
אראבישע שכנים און די פאלעסטינער ווי אין די פריעדיגע יארן .אונזער געבעט צו
השי"ת איז אז מיר זאלן דערגרייכן שלום מיט קעגנזייטיגע פארשטענדעניש און
נישט דורך מענטשליכע פארלוסטן פון קיין שום זייט ,נישט די פאלעסטינער און
נישט די אידישע .יעדע מענטשליכע פארלוסט איז א צער פאר השי"ת .יעדער
מענטש אויף דער וועלט איז א באשעפעניש פון השי"ת ,און די תורה פארפליכטעט
אונז זיך צו פירן מיט אים מיט כבוד ,נישט קיין חילוק פון וועלכע אפשטאם ,סארט,
אדער הונטערגרונד.
מיר האפן צו די טעג וואס די גאנצע וועלט וועט אנערקענען אין די קעניגרייך
פון באשעפער .די קריגעריי איז נישט אויף אייביג .ווען דער געראנגל וועט
אונטערגיין ,וועט הערשן דער שלום ,און דאן ווער עס האט געהאלפן צו שלום און
ברידערליכקייט ,וועט באצאלט ווערן דורך השי"ת .השי"ת האט נישט געפינען א
כלי וואס ענטהאלט ברכה ,נאר דער שלום.

תורה טרייע אידן
פאר מער אינפארמאציע איבער די קעגנערשאפט פון אידן צו ציונות:
Truetorahjews.com
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Declaration and Call for Peace
To our Palestinian Neighbors – Peace be upon you
With the founding of the State of Israel came the widespread
misconception that there is a connection between nationalistic
Zionism and the Jewish People. As the torch-bearers of
uncompromised Jewish heritage and tradition, we find it
opportune to reach out to you and clarify the following matters.

Unfortunately, the confusion between “Judaism” and
“Zionism” resulted in the loss of lives and livelihoods of
so many Jews who had prospered in Arabic countries for
generations. And the Holy Land, where Jews and Arabs
had lived so peacefully that they would babysit each others’
children, has turned into a minefield of hatred and conflict.

A. As one of the foundations of Judaism, Jews are obliged to

F. Orthodox Jewry has declared, and continues to declare,

The Torah teaches us to live peacefully, “The ways of
the Torah are pleasant and all its paths [call for] peace.”
Accordingly, for close to two thousand years, Jews have
lived this way in every country in the Diaspora.

G. Recently, the Temple Mount issue has created quite a storm.

be loyal to the governments under which they find shelter,
and to live peacefully with their neighbors in every country
where they may be dispersed.

B. Therefore, the relationship between the Arab and Jewish

nations has always been one of peace and fraternity;
friendship reigned between both nations at all times. In
fact, for hundreds of years, hundreds of thousands of Jews
lived in almost every Arab country with mutual respect and
honor.
Even the Jews who continued to reside in the Holy Land
for generations lived with friendship and brotherliness with
the Palestinians. They engaged in business together, they
helped each other, and they even attended each other’s
celebrations.

C. About one hundred years ago, the idea of Zionism was

tragically conceived. Its malicious intent: to turn authentic
Torah Judaism into a new-fangled culture of nationalism
and rebellion, directly contradicting the Torah. Immediately
upon its founding, Jewish leaders and rabbis protested
forcefully against its ideas.

D. With incredible chutzpah, Zionists added insult to injury

by effectively “stealing” the identity of the Jewish People.
They continually declared themselves as representatives of
the Jewish Nation, when the opposite is true. Judaism is
a religion which is guided by the Torah, as opposed
to Zionism which is a political movement that
contradicts the Torah.

Leaders and/or supporters of Zionism do not
represent Judaism and/or the Jewish People under
any circumstance.

E. Zionism is the greatest tragedy that has struck the Jewish
People. We have suffered most from Zionism because it
exploits innocent Jews as cannon-fodder to advance its
agendas. Zionist groups and organizations even neglected
to rescue Jews during the Holocaust in their hopes of
promoting the country’s independence through increased
Jewish holocaust fatalities.

that Zionists do not represent the Jewish People. Therefore,
the statements of Zionist leaders and spokespeople, their
declarations, and their actions do not have any connection
to the Jewish People. Unfortunately, we hardly have a
platform from which to voice the truth, as it is strangled and
silenced by the Zionist leadership.
We wish to clarify as follows:

a. Since the destruction of the Temple, Jews have been
forbidden to set foot on the Temple Mount. The status
quo of Judaism for the past two thousand years has
been to completely prohibit ascending the Temple
Mount. This prohibition was reiterated this year by every
authentic Jewish Rabbi and Rabbinical Court without
exception.
b. Specifically in these times, when ascending the Temple
Mount results in conflict, we are forbidden from setting foot
on the Temple Mount per another commandment of the
Torah, which obliges us to behave in pleasant, peaceful
ways.

H. Orthodox Jews have recently exerted much effort in holding

back individuals who planned to ascend the Temple Mount.
To a great extent, they were successful, and many Jews
who visited the Temple Mount in the past have ceased this
practice. The hope is to continue keeping people away
from the Temple Mount as much as possible.

I. We stretch our hands out to you in peace, and we once

again declare that we wish to live with friendship and
fraternity with our Arabic neighbors and the Palestinians
as we did in the past. We pray to G-d that we may reach
a peaceful agreement with mutual understanding, without
any loss of human lives – neither Palestinian or Jewish –
at all. Every human casualty is a tragedy. Every human
being was created by G-d, and the Torah commands us to
treat him or her with respect, without regard to his or her
nationality, type, or background.
We hope and pray for the day when the entire world will
recognize G-d’s Kingdom. This conflict will end. When the
dust settles, peace will reign. At that time, whoever had
promoted peace and friendship will be rewarded by G-d.
“G-d has not found another vessel for blessing but peace.”

True Torah Jews
For more information about Jews opposing Zionism:

truetorahjews.com
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להאיר מתו החוש:

הסברה פאר אמעריקאנער איד
אוי דער ראדיא
אלס א טייל פון דעם יעצטיגן קאמפיין
אין די פרעסע האט א פארשטייער פון
'נטרונא' הרב יעקב שפירא שליט"א
אויפגעטרעטן דעם פארלאפענעם
מוצש"ק אויף א בארימטן ראדיא שאו
וואס ווערט געהערט דורך טויזנטער
אמעריקאנער אידן ,וואו ער האט זיך
באצויגן צו דעם יעצטיגן קריזיס אין ארץ
ישראל און ערקלערט דעם אמת'ן דעת
תורה וויאזוי אידן דארפן רעאגירן אין אזא
פאל ,לויט היסטארישע פאקטן און דער
הוראה פון די פריערדיגע גדולי ישראל
זי"ע.
הרב שפירא איז געפרעגט געווארן
בייסיגע פראגן אבער האט אלעס
אפגענטפערט בטוב טעם ודעת און זייער
קלאר מסביר געווען דעם תורה'דיגן בליק
בהסברה ישרה .דער ראדיא אויפטריט איז
געווען א דבר בעתו יעצט ווען דאס ציונות
ברענט אויף די העכסטע שטאפלן צווישן
אידן אין אמעריקע ,און האט געצילט
עטוואס צו אפשטילן די געמיטער און
עפענען די אויגן פאר אידישע קינדער
איבער די ענינים העומדים על הפרק.
במוצאי יום מנוחה איז ב"ה געלופטערט
געווארן פאר טויזנטער אידן דעם דעת
תורה האמיתיות ,וואס א שטארקע
השפעה לפקוח עינים עורות ולהאיר
מתוך חשיכה .איבערהויפט פאר אזעלכע
אידן פון געגענטער וואו דאס ציונות איז
שטארק איינגעגעסן און פון וואו עס פארן

יערליך ארויף פילע אומוויסנדע אידישע
קינדער צו מאכן "עלי'" און באזעצן די
אקופירטע שטחים על אפם וחמתם פון די
צערייצטע אראבער.
דאס איז אייגנטליך געווען דער יסוד
היסודות אויף וועלכע רביה"ק זי"ע האט
זיך מוסר נפש געווען ,מציל צו זיין אידן
מען זאל נישט אריינפאלן אין אפיקורסות
רח"ל ,דאס איז געשטאנען בראש וראשון
אין זיין עבודה הקשה שבמקדש צו
ארויסראטעווען אידן שומרי תורה ומצוות
פון הרהורי כפירה ומינות ,און די געפילן פון
קורת רוח מיט די הצלחה פון די ממשלת
הכפירה.
עס האט געבלוטיגט דאס הייליג הארץ
פון רביה"ק אויף די אלע טמא'נע רעיונות
וועלכע זענען נתפשט געווארן ביי דעם
גרעסערן רוב אידן שומרי תורה ומצוות
בימים ההם  -און ליידער אויך בזמן הזה -
און ס'איז אים געגאנגען עד עומק דכדוכו
של נפש ,צו קענען זיין א מציל נפש אחת
מישראל ,דעם גאנצן ספר הקדוש ויואל
משה אויף וועלכע ער האט מקדיש געווען
אזויפיל טויזנטער שעה'ן במסינ"פ ודמים
תרתי משמע האט ער געטאן נאר מיט
איין תכלית ווייל אפשר וועטאמאל קומען
א זמן וואס איין איד וועט ווערן באלאכטן
דערפון ,און פאר איין אידיש קינד וואס
זאל ניצול ווען פון מחשבת מינות איז
אים דאס אלעס כדי געווען ,ווי דערמאנט
במפורש בהקדמת ספרו הק'.

פארט איז אנגעוויזן געווארן אז צוליב
דעם וואס מען איז געווען אנגעשטרענגט
מיט די גרויסע אויסגאבן פון אלע אנדערע
פעולות נמרצות האט מען זיך איינפאך
נישט געקענט ערלויבן ארויסצודינגן דעם
גאנצן טשענעל ,אויפ'ן שטייגער ווי מען
האט געטון מיט א געוואלדיגע הצלחה
מיט עטליכע וואכן צוריק ווי באריכטעט
דאן אויף קול נטרונא .און דער פאקטאר
האט זיך גוט אנגעזען אויף דעם גאנצן
צוגאנג פונעם שמועס .די בעלי בתים
פונעם ראדיא טשענעל וועלכע זענען
ווייט נישט קיין אנהענגער פון סאטמאר
און קנאות האבן זייער שווער געמאכט
במשך די גאנצע צייט ,אפטמאל נישט
געלאזט אויסרעדן און שטילער געמאכט,
צו פארמינערן די השפעה פון די דיבורים
קילורים לעינים.
געוויס איז עס למעשה ב"ה געווען
א קידוש שם שמים און א פרסום
האמונה ,ס'האט זיך נאר ווידעראמאל
קלארגעשטעלט אז מען באקומט מען
באקומט אזויפיל וויפיל מען באצאלט ,און
מען האפט אויפ'ן עתיד צו פארזעצן ביתר
שאת וביתר עוז מיט די וויכטיגע פרסומים
להאיר עיני ישראל ,פארשטענדליך אז
אויב וועט זיין די הילף און שטיצע פון
אחים לדעה נדיבים בעם וועט מען קענען
אויפטון אויף א פיל מער עפעקטיווע מהלך
בעז"ה.

קול נטרונא
ל
ערש"ק פר' וירא תשע"ו
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