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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.

ּפאַלאַסטינער פאָרשלאג צום יו -ען
זיכערהייט קאָנסול פארשאַרפט
סענטימענטן קעגן אידן אין אייראפע
האַסן אינצידענטן אויף אידן אין בעלגיע ווערט באצייכנט אלס רעזולטאט פון ציוניסטישע התגרות –
ביבי נתני' זעצט פאָר מיט שפאַרבערישע רעטאָריק אין א פארזוך צו געווינען חרדי'שע וויילער – נטרונא
וועט אגיטירן אינאיינעם מיט עסקנים חשובים אין דער שטאָט אַנטווערפן להסיר חרון אף מישראל

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)

די אויסערן פאליטיק פון איזראעל
שטייט אצינד אין קריטישע טעג נאך
א שווערע וואך וואס איז פאראיבער
אויף אירע אינטערעסען .אנגעהויבן
אין זשענווע שווייץ וואו מען גרייט זיך
צו אויספארשן אויב איזראעל האט
אפגעהיטן די בארימטע זשענעווע
אינטערנאצינאלע געזעצן וועלכע
זענען באשטימט און אקצעפטירט
געווארן דורך אלע ציוויליזירטע
לענדער ,צו דער זעלבער צייט
האט דער אייראפעישער געריכט
באטראכט
לוקסמבורג
אין
אראפצונעמען חאמאס פון די ליסטע
פון טעראר גרופעס.
אבער ארגער פון אלעם איז
דער יו -ען רעזוליציע וואס שפאנט
פאראויס און ווערט געשטיצט דורך א
מערהייט פון אייראפעאישע לענדער,
א רעזולוציע וואס זאל באשטעטיגן
א פאלאסטינער שטאט זייט ביי זייט
מיט די מדינה ,באזירט אויף די '67
גרעניצן.
די רעגירונג פון ירדן ,אין
שליחות פון די פאלאסטינער האט

פארגעשלאגן די פארלאנג צו די
זיכערהייט קאנסיל פון די יו -ען,
וואס רופט צו אנערקענען די רעכטן
פון די פאלאסטינער פאר אן אייגענע
שטאט באזירט אויף די בעפאר
תשכ"ז ליניעס ,אן אפשטימונג וואס
ווארפט אריין די מדינה אין א שווערע
פארלעגנהייט זיך טרעפנדיג אין א
טעמפן ווינקל.
דער פארשלאג רופט צו א
”ברייטע און גערעכטע אפמאך אין
די קומענדיגע צוועלף חדשים און
א צוביסליכווייזע ריקצוג פון די
איזראעלי זיכערהייט קרעפטן וואס
זאל זיך ענדיגן שפעטסנטס אין
יאר  2017למספרם" .עס זענען נאך
פארהאן מיינוגנס פארשידענהייטן
איבער די פונקטליכע נוסח פון
די אפשטימונג ,צווישן זיי א מער
מילדער נוסח וואס פראנקרייך
האט פארגעשלאגן ,אבער הצד
השוה שבהם אז דאס וועט זיין
נישט גינסטיגע נייעס פאר איזראעל
און אן אפיציעלער רוף פון דער
וועלט צו אויפגעבן די התנחליות
און ערמעגליכן א פארמאלע

פאלאסטינער שטאט.
וואך
פארגאנגענע
בלויז
איז צום ערשטן מאל אין דער
היסטאריע אפגעשטימט געווארן
מיט א ריזיגע מערהייט אין דעם
אייראפישען פארלאמענט אין בריסל
א רעזאלוציע וואס טוט אנערקענען
די רעכטן פון די פאלאסטינער פאר
א זעלבסשטענדיגע שטאט לויט
די גרעניצן פון בעפאר תשכ"ז און
טוט גלייכצייטיג פארדאמען די
התנחליות .די רעזאלוציע האט
געהאט די צושטימונג פון דעפיטאטן
פון ענגלאנד ,פארטיגאל ,פראנקרייך
און נאך צענדליגער לענדער וועלכע
האבן מיט אן איבערוויגענדען
רוב געשטימט אין שטיצע פון די
פאלאסטינער.
בעצם איז די אפשטימונג אין
אייראפאישן פארלאמענט בלויז
א סימבאלישער ,זינט עס קען
למעשה נישט בונדן די לענדער
מיט ממשיות'דיגע שריט ,אבער עס
איז פארט געווען א זייער שטארקע
קלאפ פאר די מדינה ,וואס האט
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באינריכטן
נייעסאאוןסע ַי
ןטכיר ַאב ןו

"קול נטרונא" סיסטעם
אויפ'ןסאוו
געוואלרןןענעז
געליפטערטעטצ ָע
לעצטענסרעטפילעג סנ
זענעןןר ָאוועג ט
וואס'פיוא
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן

געגעבן
מאמענטום
גרויס
פאר די פאלאסטינער פריוון צו
באקומען אינטערנאצינאלע אנערקענונג ,אין
בעפארברייטונג צו די פארשלאג צום די יו -ען
זיכערהייט קאנסיל וואס טומלט אין די יעצטיגע
טעג.
אויך אמעריקע איז אין א שטארקע
פארלעגענהייט ,ווייל דאסמאל ,אויב די רעזולציע
וועט טאקע באשטעטיגט ווערן אינעם זיכערהייט
קאנסיל פון דער יו -ען ,וועט די פאראייניגטע
שטאטן זיך טרעפן גענצליך איזאלירט און אליינס
אויף די זייט פון איזראעל .א לאנד וואס הערט
נישט אויף ווארפן שטיינער אין איר ריכטונג.
סעקרעטערי אוו סטעיט דשאן קערי פרובירט
מיט אלע מעגליכקייטן צוריקצוהאלטן אזא
פארשלאג פון ארויפגעברענגט ווערן ,צווישן
אנדערע האט ער זיך פארגאנגענע וואך געטראפן
מיט נתני' און שפעטער מיט פארשטייער
פון די פאלאסטינער .ער לייגט דריק אויף די
אייראפעאישע לענדער זיי זאלן כאטש ווארטן מיט
די אפשטימונג ביז נאך די בחירות אין די מדינה,
אין פארשידענע קוועלער האבן אויסגעטוישט
סטעיטמענטס אויב אמעריקע וועט יא אדער
נישט וועטאארין אזא סארט פארשלאג אין די יו-
ען.

נתני' אדרעסירט די סוטאציע;
באשולדיגט אייראפעישע
לענדער:
דער אויסגעשפראכענער ביבי נתני' האט
ווי זיין שטייגער פרעך רעאגירט צו דעם פריוו
פון די פאלאסטינער צו עררייכן אנערקענונג
אין אייראפע .ביי א חנוכה צערעמאניע מיטוואך
אווענט האט ער באשולדיגט אלע אייראפאישע
לענדער אלס "נאאיוו" און "צבועים" .ביי די פרעסע
קאנפרענץ וואו עס האבן אנטייל גענומען מערערע
אויסערליכע נייעס אגענטורן און רעפארטער פון
איבער די גאנצע וועלט האט ער געטאדלט די
אייראפישע פירער זאגנדיג:
"דאס אלעס זענען ביישפילן פון די

נאאיוועטעט און צביעות פון אייראפע ,צופיל
מענטשן אין אייראפע רופן צו איזראעל אז זי זאל
מאכן ויתורים וואס וועלן שטעלן אין געפאר די
זיכערהייט פון איזראעל.
היינט אין זשענעווע האט מען זיך
קאנצעטרירט צו אויספארשן איזראעל אויף
מלחמה פארברעכנס פון די לעצטע צוק איתן
מלחמה ,וואס פארא צביעות איז דאס ,וואספארא
פארדרייען די רעאליטעט קומט דא פאר ,און איך
פרעג :וואו איז די פונדעמענטאלע אייראפאישע
יושר ?
מיט זיינע ווילדע רייד האט דער ראש הכופרים
אייגנטליך געשאסן צוויי פויגל מיט איין שאס.
צום אלעם ערשט האט ער זיך מתגרה געווען
מיט צענדליגער לענדער אויפאמאל און דערמיט
אויפגערייצט הונדערטער טויזנטער אייראפאישע
גוים קעגן אידן ,דאס איז דאך זיין אלטע מיסיע,
צו ערוועקן בייז בלוט אויף אידן בכל מקומות
מושבותיהם וואס דינט גוט די ציוניסטישע
אידעלאגיע אז אנטיסעמיטיזים מיט ציוניזים
זענען בעסטע גוטע פריינט.
דאס צווייטע ,האט ביבי באוויזן צו אנשטעלן
א פנים ווי א העלד וואס פארכט זיך נישט צו רעדן
ברייט קעגן מעכטיגע לענדער ,ער האפט אז דאס
וועט אים העלפן ביי די קומענדיגע בחירות וועלכע
זענען אויפ'ן וועג און אים געבן דעם אימעזש ביים
פאלק ,און מער אזוי ביים רעכטן לאגער ,אלס אן
עקסטרעמיסט וואס קימערט זיך נישט מיט די
וועלט און ווייזט גבורות אויפ'ן חשבון פון אידישע
קינדער בארצות פזוריהם.

יעלון זאגט פאר ישיבה
בחורים; די אבאמא
אדמיניסטראציע וועט זיך
ענדיגן:
אויך זיין שר הבטחון משה יעלון ,האט אין אן
אויפטריט פאר ישיבה בחורים אין ישיבת מקור
חיים אין גוש עציון ,ארומגערעדט מיט אייפער ווי
שטארק ער האפט צו פארברייטערן די התנחליות
אויפבוי אין מזרח ירושלים און אין אנדערע
שטחים .יעלון זאגט אז דער איינציגער שטער

דערוויייל איז די אמעריקאנער אדמיניסטראציע
וואס ערלויבט דאס נישט און לייגט אונטער
פיסלעך צו זיינע פלענער.
יעלון האט דערביי געזאגט "די אדמינסטראציע
וועט נישט אנהאלטן פאר אייביג" .ארויסזאגנדיג
זייער קלאר ברחל בתך הקטנה זיין האפענונג און
די טרייסט פון ביבי נתני' וואס ווארטן שוין קוים
אויפן טאג ווען פרעזידענט אבאמא וועט ארויסגיין
פון אפיס און די סעטלעמנטעס וועלן זיך קענען
אויסשפרייטן ווייטער און ברייטער ווי ביז יעצט.
ס'איז טראגי -קאמיש צו באמערקן דעם
אינטערסאנטן פאראדאקס ,ווען פון איין
זייט שטייט דער שר הבטחון און דריקט
אויס זיין ווינטש און האפענונג אז די אבאמא
אדמיניסטראציע זאל שוין גיין כדי מען זאל קענען
בויען נאך און נאך התנחליות און דערמיט רואונירן
סיי וועלכע שלום געשפרעכן פאר א צוויי שטאַט
לעזונג אין דער צוקונפט .אבער פון דער צווייטער
זייט טרעפט זיך דער פרעימיער מיניסטער ביבי
נתני' מיט'ן אמעריקאנעם סעקרעטערי אוו
סטעיט דשאן קערי און פארלאנגט פון די זעלבע
אדמינסטראציע אז זיי זאלן אים העלפן צו
אפשטעלן די פאלאסטינער פארלאנגען קעגן די
אקופאציע ,מיט די טענה אז אזא איין – זייטיגער
מהלך וועט נישט ברענגן קיין שלום אינעם ראיאן,
די פאלאסטינער דארפן זיין גרייט צו פארהאנדלן
ווי מענטשן צום טיש .נישטא ווער ס'זאל לאכן.
טייל קאמענטירער אין די פרעסע האבן זיך
אפן געוואונדערט פארוואס די פאראייניגטע
שטאטן זעצט פאר צופרידנצושטעלן נתני' ,דער
פרעימיער מיניסטער וואס האט געטון אלעס
וואס נאר מעגליך צו רואנירן די באציאונגען מיט
אמעריקע ,פארוואס טוט אמעריקע זיך שטעלן צו
דער זייט פון איזראעל אין די יו -ען טראץ וואס
עס קאסט איר א זייער טייערע פרייז  .ס'איז נאך
מער אינטערסאנט וויאזוי איזראעל טרויעט זיך
צו אטאקירן דעם פאלאסטינער פארשלאג אין
צייט וואס זי טוט אלעס אין איר מעגליכקייט
צו ארויסנעמען די פאלאסטינער אויטאריטעט
פון די כלים ,בויען פרישע סעטעלמענטס אויף
שטחים ,און זיי נישט איבערלאזן מיט קיין אנדערע
אולטערנאטיווע .דאס הייסט אז די אפיציעלע
ליניע וואס איזראעל האט אנגענומען ארבעט
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ווי פאלגענד :מען בויעט רעגלסמעסיג אין די
שטחים ,מען צערייבט זיך מיט די פאראייניגטע
שטאטן ,אבער מען רופט איר באלד צוהילף ווען די
פאלאסטינער נעמען א פאליטישע ריכטונג אין די
אינטערנאציאנאלע ארענע.
דאס ארגסטע פון אלעמען איז אז די פרעכע
רייד האט יעלון געזאגט פארנט פון רעליעזע
בחורים אין א ישיבה ,וואס ווערט געזען ווי א
פארזוך פון די רעכטע ליכוד פארטיי וואו ער
באלאנגט ,אין שפיץ פון ביבי נתני' ,זיך צו חנ'דלן
און געפעלן פאר די חרדים דורך נוצן רעטארישע
סטעיטמענטס פון רעכטע עקסטרעמע ציונות,
אזוי ארום צו ערהאלטן זייער צושטימונג פאר א
קאאליציע צוזאמענארבעט אין די קומענדיגע
רעגירונג וואס ער האפט אויפצושטעלן.
דאס ברענגט צום אויבערפלאך די שרעקליכע
מציאות וואס די וועלט זעט אז אויב וויל מען
כאפן די חרדי'שע וויילער ברויך מען זיך באנוצן
מיט ווילדע אויפטריטן און התגרות ,און נאך
אין א ישיבה פאר בחורים וואס זענען דוגל
בשם התורה .ליידער האט דער גייסט פון די
ציוניסטישע אמביציעס וואס ווערן געליפטערט
דורך די חרדי'שע פארטייען און זייערע צייטונגען
דערגרייכט פרישע קלימאקסן און כדי אפצוקויפן
דעם רעליגיעזן איד ברויך מען זייך עקסטרעם
מיליטאנטיש געשטימט.
א לעצטיגע אנקעטע ווייזט ליידער איבער אט
דער געפארפולער מציאות שווארץ אויף ווייס .אן
אנקעטע דורכגעפירט דורך די פירמע TRAפאר
די טשענעל  10נייעס אגענטור ווייזט אז צווישן די
פרייע וויילער באקומט ביבי נתני'  24פראצענט
פון די שטימען אויב וואלט ער געלאפן פאר ראש
הממשלה ,אבער צווישן די וואס פאררופן זיך
חרדים -דתיים באקומט ער א ריזיגע מערהייט פון
 74פראצענט שטימען קעגן איינצלנע נומערן פאר
זיינע קעגנער.
דאס איז טראץ דעם וואס ביבי האט אין זיין
לעצטן קאדענץ ארויסגעוויזן אן אפענע שנאה
צו ערליכע אידן ,מיט די שרעקליכע גזירות על
הדת וואס ער האט גוזר געווען אינאיינעם מיט
זיינע געוועזענע קאלעגען פון יש עתיד און הבית
היהודי ,אבער ווי די אנקעטע צייגט האט ער

נאכנישט פארלוירן זיין שעצע ביי די רעליגיעזע.
זיינע מעשי בגידה זענען טאקע פארשריגן געווארן
אבער זעהט אויס אז מען איז אים אלעס מוחל פאר
זיין גרעסטע הישג ,זיינע ווילדע התגרות באומות
השכם והערב.

יו -ען.
מען האפט און קוקט
ארויס אויף גוטע באלדיגע רעזולטאטן
וואס וועלן בעז"ה פארמינערן סכנת פון אידן ווי
דער ציווי התורה לא תעמוד על דם רעך.

אנטווערפן ליידט פון
מודעה נחוצה פאר אלע
ציוניסטישע התגרות; פעולות מעמבער'ס ושותפים:
ווערן אונטערגענומען:
ווי באקאנט אפערירט מוסד הק' נטרונא
צו מוסד הק' נטרונא האבן זיך אין די לעצטע
טעג פארבינדן חשוב'ע רבנים ומורי הוראה פון
אייראפע ,איבערהויפט פון דער חרדי'שער שטאט
אנטווערפן .ווי די דארטיגע אידן פארציילן זענען
זיי עדות צו א כוואליע פון שנאת ישראל וואס
ווערט דירעקט נגרם אדאנק די ציוניסטישע
התגרות און קען זייער גרינג פארמיטן ווערן
אויב עס וועט דערהערט ווערן דער קול היהדות
החרדית.
אין אנטווערפן זענען אין די פארלאפענע
תקופה פארגעקומען עטליכע אינצידענטן פון
אנטיסעמיטיזים וואס ווערט צוגעשריבן צו
די יו -ען רעזאולוציע און דער גערידער וואס
דאס באקומט יעצט אין אייראפע .אנטווערפן
איז ליידער א שטארק – ציוניסטיש – גענויגטע
שטאט ,וואס ברענגט אז שנאת ישראל זאל זיך
פארמערן דארט ה' ירחם .ווי די רבנים ועסקנים
גיבן אונז איבער איז אייביג געווען א פרידליכע
צוזאמענלעבן מיט די שכינים ,און אויך יעצט
זענען די גוים בלויז אנגעהעצט פון די גערידער
וואס הערשט אין אייראפע בנוגע די לעצטיגע
אנטוויקלונגען ,מען קען די אויפברויז בארואיגן
מיט א קלייניגקייט ,עס פעלט זיך נאר אויס אז זיי
זאלן גוט פארשטיין דעם אמת איבער אידישקייט
און ציונות.
בעזר ה' האט מען זיך אריינגעווארפן אין די
פעולות ,דארטיגע עסקנים וועלן אצינד ארבעטן
האנט ביי האנט מיט נטרונא צו מינוזירן דעם
חילול ה' און קלארשטעלן פאר די אויפגעברויזטע
גויי הארץ אז תורה טרייע אידן האבן נישט קיין
שייכות מיט דעם קאנפליקט אין מיטל מזרח
און אלס אזוי זאלן מיר נישט גענומען ווערן
פאראנטווארטליך פאר דעם גאנצן טומל אין דער

מיט דעם וויכטיגן מעמבערשיפ קאמפיין ,ווי
אידן שליסן זיך אן מיט די עבודת הקודש אויף א
יערליכן באזיס ,ווי עס איז געווען דער רצון פון
רביה"ק מסאטמאר זי"ע אז עס זאל זיין טויזנט
מעמבער'ס וואס זאלן באצאלן די פעולות לקדש
שם שמים .אין די ראמען פון דעם מפעל דמי חבר
איז נקבע געווארן אז יעדן ערב ראש חודש ,אין
דעם מסוגל'דיגן עת קיבול תפלות ,גייט אראפ
א ספעציעלער שליח מיוחד ת"ח וירא אלקים
מטעם נטרונא ,זיך צו משטתח זיין אויפן ציון הק'
פון רביה"ק מסאטמאר זי"ע ,וואו ער איז מזכיר
באזונדער אלע נעמען פון די אנגעשלאסענע
מעמבער ,אויסצובעטן פאר זיי לטב ולחיין ולשלם.
ב"ה אז אידן זענען ישועות וברכות בכוחו
ובזכותו של אותו צדיק זי"ע ,פון די תפלות וואס
ווערן געזאגט מיט א געוואלדיגע ערנסטקייט
לזכות פון די תומכים ומסייעים .ס'איז טאקע
העכסט  -אינטערסאנט צו באמערקן אז אין די
לעצטע תקופה האט מען אין די אפיסעס פון
נטרונא געהערט פון עטליכע פעלער ווען אידן
האבן באצאלט די יערליכע מעמבערשיפ און זיך
אריינגעשריבן אין די הזכרה ליסטע וואס ווערט
דערמאנט אויפ'ן ציון הק' יעדן ערב ראש חודש,
און עס האט נישט לאנג געדויערט ביז זיי זענען
אויפגעראכטן געוואררן מיט פאסיגע שידוכים
למזל טוב ביי זיי אין שטוב .דורך איינע פון אט
די אידן איז אנגעוויזן געווארן אז מעגליך האט
די אינטערסאנטע ערשיינונג פון ישועות לגבי
שידוכים א שייכות מיט דעם ענין פון נטרונא און
גלות וגאולה ,ווי חכמינו ז"ל זאגן אויף שמחת
חתן וכלה אז דאס איז כאילו בנה אחת מחורבות
ירושלים ,און אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות
שבגוף.
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באינריכטן
נייעסאאוןסע ַי
ןטכיר ַאב ןו

"קול נטרונא" סיסטעם
אויפ'ןסאוו
געוואלרןןענעז
געליפטערטעטצ ָע
לעצטענסרעטפילעג סנ
זענעןןר ָאוועג ט
וואס'פיוא
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן

אבער
אזוי ווי עס איז לעצטנס
ב"ה נתרבה געווארן די נעמען פון
הזכרות און אנגעשלאסענע מעמבער'ס ,טוט מוסד
נטרונא מודיע זיין אז מיר וועלן זיין געצווינגען
אראפצונעמען פון די ליסטע אלע נישט – אקטיווע
מעמבער'ס וועלכע זענען נישט אויסגעצאלט מיט
מעמבערשיפ .אידן וואס ווילן ווייטער פארבלייבן
דערמאנט ווערן מדי חודש בחדשו אויפ'ן ציון
הק' זאלן זיכער מאכן אז זיי זענען אויסגעצאלטע
מעמבער'ס כדי נישט ארויסצופאלן פון די ליסטע.
צו דער זעלבער צייט איז ב"ה פארהאן א
גרעסערע אויפוואכונג צווישן די בחורי חמד אין די
ישיבות הקדושות הדבקים הדבקים באור תורתו
של מרן רביה"ק זי"ע ,וואס שליסן זיך אן אין דעם
ספעציעלן מפעל "פרחי כהונה" און האבן דערמיט
א חלק כחלק אין דעם מלחמה לה' בעמלק.
פרחי כהונה שטעלט פאר באזונדערע אפציעס
פאר אלע וואס ווילן זיך אנשליסן אין די הייליגע
פעולות לטובה וואס ווערט געטון דורך מוסד הק'
נטרונא לקדש שם שמים .אדער דורך ארומגיין
מיט א צדקה זעקל ביים דאווענען צו קלייבן
נדבות מדי יום ביומו למען כבוד שמו יתברך ,אדער
דורך זיך אנשליסן אלס "נטרונא מעמבער" פאר
די ספעציעלע בחורים פרייז;  50דאללער לשנה,
און ערהאלטן דעם מעמבערשיפ קארטל לאות
ולמופת אז איר זענט פון דעם לגיון של מלך אין
דעם מלחמה לה' בעמלק.
יעצט ביים גמר פון די ימי האורה ימי החנוכה
איז טאקע די בעסטע געלעגנהייט פאר די טייערע
בחורים צו ווערן א טייל פון דעם לגיון של מלך
מפעל "פרחי כהונה" ,צו קונה זיין די זכותים נצחיים
פון קידוש ה' און דערמאנט ווערן ביים הייליגן ציון
תמידים כסדרן .ויושר יליצו בעדינו חיות אש.

די מנורה א דערמאנונג און
צייכן אז :לא בחיל ולא בכח כי
אם ברוחי אמר ה' צבקות
שטייענדיג אין די ימי האורה פון חנוכה ווען
אידישע קינדער פרייען זיך מיט די נסים ונפלאות

שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ,טעג ווען
עס ווערן נשפע פאר אידן די גרויסע חסדים און
אורות ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופרקן.
איז צו די זעלבע צייט מוסד הק' נטרונא מקיים דעם
"ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך" ,איבערהויפט
אין די חנוכה טעג וואס ווערט אויסגענוצט דורך די
ציונים פאר זייערע טמא'נע צילן.
פונקט ווי די קליפה הציונות האט שטענדיג
געזוכט צו רייטן אויף דאס הייליגסטע וואס כלל
ישראל פארמאגט ,עוקר צו זיין די קדושה פון אידן
און זיי מאכן ככל הגוים .די ציונים האבן געצילט
צו נעמען די הייליגסטע מושגים ביים כלל ישראל
ווי ארץ ישראל ,לשון הקודש ,כנסת ישראל ,און
עס פארוואנדלט אלס א טייל פון זייער כפירה
אפאראט.
דאס זעלבע האבן זיי זיך ארויפגעכאפט אויף
דעם נס חנוכה ,ווען אידן האבן זוכה געווען צו דעם
מסרת גבורים ביד חלשים ,טמאים ביד טהורים
ורשעים ביד צדיקים ,און די הייליגע חשמונאים
משרתי קל האבן בדרך נס געהאט א נצחון אויף
די יונים וואס האבן געוואלט להשכיחם תורתיך,
פרובירט די היינטיגע קליפה פון ציונות זיך צו
באנוצן דערמיט כדי מצדיק צו זיין זייערע מלחמות
כנגד התורה וואס יעדער טריט זייערע איז ביהרג
ואל יעבור און א כפירה בגזירת הגלות און הנהגת
הקב"ה .די ציונים שלאגן קאפיטאל אויף די הייליגע
מכבי"ם לבית חשמונאי ,און פאררופן זיך דערויף
ווי זיי וועלט געווען דער המשך צו יענע עפאכע.
די ציונים האבן מאז ומקדם מטמא געווען
דעם יום טוב פון חנוכה ,און פארוואנדלט דעם
גרויסן נצחון פון די כהניך הקדושים ,אלס א ענין
פון כחי ועוצם ידי און א סימבאל פאר זייער מרידה
במלכות שמים בכח הזרוע .אלס איינע פון די
ציוניסטישע סימבאלן האבן זיי גאר גענומען א
מנורה ,די זעלבע מנורה וואס סימבאליזירט דער
היפך הגמור פון זייער אנשויאונגען .עד היום הזה
נוצן די היינטיגע ראשי הכופרים דעם נס חנוכה צו
ארויסהייבן זייער טמא'נע אידעלאגיע.
מיר געפונען אז ווען חכמינו ז"ל האבן קובע
געווען דעם נס חנוכה האבן זיי עס קובע געווען
דייקא אויפן נס המנורה .מיר דערמאנען טאקע
דעם נס המלחמה אין די תפלות היום אבער דער

הויפט דגוש וואס חכמינו ז"ל האבן געלייגט איז
געווען צו דערמאנען דעם נס פון די אויל אין
ביהמ"ק.
דאס ענין איז מבואר מיט א בהירות ואריכות
אין מערערע תורות פון רביה"ק מסאטמאר זי"ע
אז די חכמים האבן פאראויס געזען אז דער בית
המקדש וועט אין די ענדע ליידער חרוב ווערן און
אידן וועלן פארטריבן ווערן אין גלות .דורכאויס
דעם גלות זענען אידן נשבע ועומד מפי הגבורה
נישט צו פירן מלחמות ,און ווארטן בהכנעה תחת
עול האומות ביז השי"ת וועט אונז אויסלייזן בכחו
הגדול ,אפס בלתך גואלינו בדרך נס ופלא.
חכמינו ז"ל האבן זיך געזארגט אז אויב עס וועט
געלייגט ווערן צופיל דגוש אויף דעם נס המלחמה,
וועלן אידן אין גלות מעגליך נעמען אין באטראכט
די געדאנקן פון מלחמה זיך אליינס צו באפרייען
פון גלות .דערפאר האבן האבן זיי קובע געווען די
מצוה פון צינדן א מנורה אין יעדע אידישע היים,
צו פארשפרייטן דעם נס פון די מנורה אין בית
המקדש.
נאכמער ,מען האט קובע געווען די מנורה
זעלבסט אלס א דערמאנונג פאר אידן אז די
אויסלייזונג פון גלות נאר פון רבוש"ע אויף א
הימלישן וועג ,און דייקא נישט מיט מענטשליכע
אנשטרענגונג .ווי די הייליגע דברי נבואה וואס מיר
זאגן אין די הפטורה פון פון שבת חנוכה ,אין ספר
זכריה פרק ד" :וַיּאמֶר אֵל ַי מָה א ַּתָה ראֶה וָיאמַר
ראש ָּה וׁ ְִשבְעָה
רָאִיתִי וְה ִנּ ֵה מְנוֹר ַת זָה ָב ּכ ֻּל ָּה ו ְג ֻּל ָּה עַל ׁ
נ ֵרתֶיה ָ עָל ֶיה ָ " און באלד דערויף איז געקומען דער
דבר ה' בנבואה פאר זרובבל " זה דבר ה' אל זרבבל
לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה'
צבקות מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור
והוציא את האבן הראשה תשואות חן חן לה".
די מנורה איז אונזער צייכן אז די גאולה
העתידה און די ישועתן של ישראל וועט נישט
זיין בחיל אדער בכח ,נאר טאקע בלויז כי אם
ברוחי ,מיט די הימלישע הנהגה פון השי"ת ,ווען די
ריכטיגע צייט וועט קומען.
עס שטייט אין ספה"ק בני יששכר מאמר
ב' סימן מ' בלש"ק :בזה תבין גם כן שם בנבואת
זכריה ,הראה השם יתברך לנביא ענין הנס שיהיה
במנורה ,שיהיה ב' זיתים עליה מוצקים לתוכה שמן
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מן השמים ,להורות מעשה הנסים שיהיה במנורה
שתהיה דולקת בנס ,וממנה תהיה הוראה ובשורה
למלכות בית דוד (זרובבל בן יכניה המלך) לא בחיל
ולא בכח כי אם ברוחי (שכל הנס הזה הוא חינוך
והוראה לגאולה האחרונה שיהיה לעתיד ב"ב
במלוך מלך לדוד).
על כן היה על מגינו של דוד צורת מנורה ,ואמר
הנביא ,כמו שהמנורה הזו דולקת מבלי תת שמן
בכח האדם ,כן דבר י"י אל זרובבל לא בחיל ולא
בכח כי אם ברוחי אמר י"י צבאות ,שזה יהיה כאשר
תהיה הגאולה על ידי הוי"ה צבאות.
ענליך ווערט געברענגט אין ספר בית אברהם
בשם דעם הייליגן בארדיטשעווער בעל קדושת

לוי אז דערפאר האט מען געמאכט דעם זכר נאר
אויפ'ן נס חנוכה און נישט אויף די נצחון המלחמה,
ווייל דער נצחון המלחמה איז דאך געווען אויף
אן אופן פון טבע ,חששו חז"ל שמא חס ושלום
בעקבתא דמשיחא ימצאו מקום לטעות שהי' על
פי דרך הטבע ,וזהו העיקר מה שאיש יהודי צריך
להשריש בלבו שהכל מאתו ה' ,והוא הנותן לך כח
לעשות חיל.
אין די יעצטיגע ימי האורה וועלן אידן
ארויסהעלפן די הייליגע פעולות וואס זענען מפרסם
ומודיע קבל תבל ומלואה דעם לא בחיל ולא בכח
כי אם ברוחי ,עס איז א זמן גרמא מקיים צו זיין און
מחזק זיין דעם גרויסן ולך עשית שם גדול וקדוש

בעולמך
וואס זעצט פאר
דורך מוסד הק' נטרונא מיט אזויפיל
געטריישאפט און ערליכקייט דורכאויס דעם
גאנצן יאר.
דער זכות פון נעמען א חלק אין דעם קידוש
שם שמים ,אין דעם גרויסן יום טוב וואס איז אן
הכנה צו די גאולה העתידה ,שם אצמיח קרן לדוד
ערכתי נר למשיחי ,וועט זיכער נתעורר ווערן דער
זכות פון אין ישראל נגאלין אלא בזכות נטרונא ,כי
בשם קדשיך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד.
שמחה לארצך וששון לעריך וצמיחת קרן לדוד
עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימנו.
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