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באחד באדר משמיעין על השקלים:

"נטרונא" מעמבערשיפ קאמפיין ווערט פארשטארקט
אין די איצטיגע חדשים פון מחיית עמלק
ציבור שליסט זיך אן אלס דמי חבר מיט  $360יערליך
ניו יארק – .אין די איצטיגע טעג פון
אנהויב חודש אדר א' ,דער ערשטער פון די
חדשים אדר ,וואס איז א זמן פון מחיית עמלק,
איז "נטרונא" טעטיג צו פארשטארקן דעם
"מעמבערשיפ" קאמפיין ,אז שלומי אמוני ישראל
זאלן זיך אנשליסן אלס מעמבערס אין די הייליגע
ארגאניזאציע ,און דערמיט נעמען א חלק אין
אירע ווייטגרייכנדע אויפטוען.
עס איז שוין א צייט פון עטליכע חדשים,
זינט עס איז פארגעקומען דער גרויסארטיגער
כינוס כללי פון "נטרונא" ,פארגאנגענעם ערב
חנוכה העעל"ט ,ווען טויזנטער אידן האבן
זיך פארזאמלט ,כדי איבערצו'חזר'ן תורתו של
רביה"ק בעל ויואל משה זי"ע ,און מחזק זיין
די פעולות פון "נטרונא" ,צו מפרסם זיין דעם
ריינעם דעת תורה.
דעמאלט ,ביים גרויסארטיגן כינוס ,זענען
געהערט געווארן דרשות און אויפטריטן,
וועלכע האבן ערקלערט דעם חובת השעה ,פון
פארשפרייטן דעם אמת ,אויף פארשידענע אופנים
פון די היינטיגע נייעס קוועלער .די רבנים האבן
ארויסגעברענגט די חשיבות פון אויפקלערן פאר
די וועלט ,בקול גדול ולא יסף – וואס איז דער
ריכטיגער שטעלונג פונעם תורה איד ,אזוי אז
עס זאל גרייכן איבעראל ,און זאל ביי אלעמען
דערהערט ווערן ,סיי ביי אידן און סיי להבדיל
ביי אומות העולם.
אט ביי יענעם כינוס איז פראקלאמירט
געווארן א "מעמבערשיפ" קאמפיין ,געווידמעט
אויפצופאדערן ערליכע אידן ,צו מקיים זיין דעם
פסוק "חבר אני לכל אשר יראוך" ,און האבן

א חלק אין פארשפרייטן דעם אמת ,דורך זיך
אנשליסן אלס מיטגלידער אין "נטרונא".
די עסקנים האבן דאן ארויסגעשטעלט א
פרייז פון דמי חבר – צו ווערן א שותף אין די
פעולות אלס מיטגלידער ,די סומע פון  $360א
יאר .גלייכצייטיג איז אויך געמאלדן געווארן ,אז
שוואכערע פארדינער ,וועלכע קענען זיך נישט
ערלויבן דעם העכערן פרייז ,וועלן אנגענומען
ווערן אלס מעמבערס ,פאר בלויז  $120א יאר.
אבער אין ליכט פונעם ריזן פארזאמלטן
ציבור ,האבן די עסקנים דאן בשעת מעשה
נישט געקענט גרייכן צום גאנצן עולם ,צו
אויפפאדערן יעדן באזונדער איבער דעם ענין
פון דמי חבר .דערפאר האט "נטרונא" איצט
פארשטארקט דעם קאמפיין ,ווידעראמאל
אויפצופאדערן שלומי אמוני ישראל ,זיך

אנצושליסן אלס מיטגלידער אין די ארגאניזאציע.
דער פארשטארקטער קאמפיין קומט איצט,
אנהויב חודש אדר א' ,אלס א דבר בעתו מה טוב,
ווייל דערמיט וועלן די נייע מיטגלידער מקיים
זיין דעם "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור
ודור" ,אז אין די טעג פון חודש אדר ,ווען המן
הרשע האט געהאט זיין מפלה ,זאל אויפגעפרישט
ווערן דער ענין פון מלחמה לד' בעמלק ,די
מלחמה לש"ש קעגן די כחות הטומאה ,דורך
פארשפרייטן דעם ריינעם דעת תורה.
די עסקנים פון "נטרונא" וועלן אין די
פאלגנדע טעג ארומגיין אין די בתי מדרשים,
צווישן שלומי אמוני ישראל ,כדי אויפצוטרייבן
נייע מעמבערס ,וועלכע וועלן איינצאלן די דמי
חבר ,און דערמיט מקיים זיין דעם "חבר אני לכל
אשר יראוך".

ערשטע "טויזנט" מעמבערס וועלן ערפילן
רצון צדיק מרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע
אין צוזאמענהאנג מיטן פארשטארקטן
מעמבערשיפ קאמפיין ,ווי געמאלדן אויף אן
אנדערן ארט אין היינטיגן נומער ,צייגט אן
"נטרונא" אז די ערשטע "טויזנט" מעמבערס,
וועלכע וועלן זיך אנשליסן אלס מעמבער אין
די ארגאניזאציע ,וועלן דערמיט מקיים זיין
דעם רצון צדיק ,מרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע,
וועלכער האט בשעתו אויפגעפאדערט צו גרינדן
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אזא קערפערשאפט ,וואס זאל אנטהאלטן כאטש
טויזנט מעמבערס.
*
די עסקנים פון "נטרונא" צייגן אן ,אז מרן
רביה"ק זי"ע האט נאך בשעתו ,אין יאר תשט"ו,
מייסד געווען אזא שטייגער ארגאניזאציע,
אונטערן נאמען "איחוד עולמי למען חיזוק הדת",
(פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט)

Design by: C &G TYPOGRAPHIC / 718-935-1945

"פרשה פערל'ס" באנייט וועכנטליך מיט דברי תורה
בעניני אמונות ודיעות אויף די פרשת השבוע
סיי אויף לשון הקודש און סיי אויף ענגליש; צושיקט פאר צענדליגער טויזנטער אדרעסן
מיטן אנהויב פון היינטיגן יאר תשס"ח
לפ"ק האט זיך ווידער באנייט די סעריע פון
"פרשה פערלס" פון "נטרונא" ,ביי וועלכן עס
ווערן פארשפרייט דברי תורה פון גדולי ישראל
פון פריערדיגן דור זצ"ל ,געשטעלט אויף די
וואכעדיגע פרשה ,וועלכע רעדן ארום בעניני
אמונות ודיעות.
די פרשה פערלס ווערן איצט פארשפרייט
סיי אויף לשון הקודש ,און סיי אויף ענגליש ,און
ווערן צושיקט פאר צענדליגער טויזנטער אדרעסן.
ווי באקאנט ,האט "נטרונא" ,אין יאר
תשס"ו ,פארשפרייט די וועכנטליכע פרשה
פערלס ,ביי וועלכן זי האט מעתיק געווען
שיינע און ווארימע דברי תורה ,בעניני אמונות
ודיעות .די דברי תורה זענען געווען מלוקט פון
פארשידענע מקורות ,פון ספרי גדולי וצדיקי
הדור הקודם זצ"ל ,אויף די וואכעדיגע סדרה.
אט די אלע תורה געדאנקען האבן פארמאגט איין
פאראלעל ליניע ,אז זיי פאדערן אויף דאס מען
טאר נישט נעמען א גאולה פאר די צייט ,און מען
טאר זיך נישט מתחבר זיין לרשעים ,וכדומה.
די דברי תורה זענען דעמאלט פארשפרייט
געווארן אויף די ענגלישע שפראך ,געשריבן
פערפעקט און מייסטערהאפט ,וואס האט שטארק
אויסגענומען ביי אלעמען .נאכן פארענדיגן א
יאר קרייז ,האט "נטרונא" צוזאמגעקליבן אלע
דברי תורה ,און עס איינגעבינדן אין א ספר,
אונטערן נאמען “In The Footsteps Of The
 .”Flockדער ספר איז פובליצירט געווארן אין
אלע אידישע ספרים און "זשודעיקא" געשעפטן,
און איז באגריסט געווארן אלס א געלונגענע
ווערק ביז גאר.
איצט האט "נטרונא" באנייט די פרשה
פערלס ,ווען זי פובליצירט יעדע וואך
פרישע דברי תורה ,מלוקט פון נייע מקורות,
איבערגעטייטשט אויף די ענגלישע שפראך,
און פארשפרייט אויף אי-מעיל .אין צוגאב צו
די ענגלישע דברי תורה ,האט "נטרונא" אויך
היי יאר ארויסגעשטעלט דברי תורה אויף לשון
הקודש ,פון פריערדיגע גדולים זצ"ל ,וועלכע
חזר'ן איבער דאס זעלבע ,די ריינע דעת תורה
בעניני אמונות ודיעות.
עס דארף באמערקט ווערן ,אז די פרשה
פערלס יעדע וואך שטעלן מיט זיך פאר גאר א
געוואלדיגער אויפטוה .ווייל די פרשה פערלס
ווערן צושפרייט פאר צענדליגער טויזנטער

אדרעסן – ווי דערמאנט ,און א טייל פון די וואס
באקומען עס ,דרוקן עס דערנאך ארויס פון
קאמפיוטער ,מאכן מערערע קאפיעס דערפון ,און
לייגן עס דערנאך ארויס אין עפנטליכע פלעצער.
דער פארדינסט דערפון איז עד אין לשער,
ווייל פילצאליגע אידן ,איבער גאנץ אמעריקע,
וועלכע האבן נישט קיין אהנונג איבער דער
ריינער דעת תורה ,און ווייסן נאר וואס די ציונים
קארמען זיי יארן לאנג נאכאנאנד ,ווערן מיטאמאל
געוואויר אז עס איז דא אן אנדערע מיינונג ,עס
איז דא א שטעלונג פון ערליכע אידן ,עס איז
פאראן די אויסגעהאלטענע שיטה פון תורה
אידנטום ,אז א גאולה פאר די צייט איז פארבאטן.
אזוי ארום אז פון די "פשוט'ע" פרשה
פערלס ,ווערן מיטאמאל געעפנט די אויגן פון
טויזנטער טויזנטער אידן ,וועלכע ווערן פלוצים

געוואויר אז ערליכע גדולי ישראל זענען געווען
קעגן ציונות ,און האבן אין זייערע דברי תורה
כסדר דערמאנט ,אז דאס איז גאר א הארבער איסור.
אזוי ארום אז די פרשה פערלס גרייכן גאר
ווייט ,און אויך גאר טיף ,ווייל זיי דרינגען אריין
טיף אין אידישע הערצער ,און לאזן איבער גאר א
שטארקן רושם.
ומכאן הקריאה יוצאת ,אז די וואס באקומען
די פרשה פערלס ,אויב קענען זיי דאס מפרסם זיין
אין זייער :ביהמ"ד ,ביזנעס ,צווישן שכנים ,און
צווישן באקאנטע – אז די וואס ווייסן נישט זאלן
זיך עפענען די אויגן מיט די דברי תורה קילורין
לעינים ,זאלן זיי עס טאקע פארעפנטליכן ,כדי עס
זאל נתרבה ווערן כבוד שמו ית' בעולם.
וילמדו תועים בינה.

ערשטע "טויזנט" מעמבערס וועלן ערפילן
רצון צדיק מרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע
(פארזעצונג פון פריערדיגע זייט)

מיטן אויסשליסליכן ציל ,אז די קערפערשאפט
זאל פאראייניגן אלע ערליכע אידן אונטער איין
דאך ,און צוזאמען ,מיט א פאראייניגטן כח ,זיך
ארויסשטעלן פאר דער וועלט ,אלס קעמפער
קעגן ציונות.
אין יאר תשי"ז האט רביה"ק זי"ע
פאררופן אן אסיפה ,בנוגע די אויבנדערמאנטע
ארגאניזאציע ,און האט דאן אויפגעטרעטן מיט
דברות קודש ,דברים חוצבים להבות אש ,אין
וועלכן ער האט ערקלערט די וויכטיגקייט פון
אזא קערפערשאפט .דער רבי האט מסביר געווען
אז די ארגאניזאציע וועט שטיין על משמר הדת,
זיך זעלבסט מחזק צו זיין בעניני אמונות ודיעות,
און שטיין אויפן פראנט צו יעדע צייט מיט
מחאות קעגן די ציונים.
האט דער רבי דאן געזאגט" :מען וועט
זוכן פון יעדע קהילה די אידן וואס ווילן זיך
אנגעהערן דערצו ,ביז מען וועט צוזאמשטעלן אן
ערך פון טויזנט מעמבערס ,אזוי ארום וועט דאס
האבן א געוואלדיגן כח!"
בנוגע די אויפהאלטונג פון די ארגאניזאציע

– וואס אירע פעולות וועלן גרייכן צו גרויסע
הוצאות ,האט דער רבי מציע געווען ,צו שאפן
א מעמבערשיפ ,אז די אידן וואס האבן א
שייכות צו די ארגאניזאציע ,זאלן זיך אנשליסן
אלס מעמבערס ,און איינצאלן די פרייז פון
מיטגלידערשאפט.
אט די הוראה פון רבי'ן זי"ע איז א
ציווי לדורות ,אז שלומי אמוני ישראל זאלן
זיך פאראייניגן אין א קערפערשאפט ,וואס
פירט מלחמה קעגן ציונות .און ווי דער רבי
האט געפאדערט ,זאלן זיך אנשליסן אין די
ארגאניזאציע כאטש טויזנט מעמבערס ,און די
אקטיוויטעטן זאלן זיך דעקן פון מעמבערשיפ.
אלזא ,איצט ווען עס פרישט זיך אויף דער
אלטער קאמפיין פון מעמבערשיפ ,אזוי ווי דער
רבי זי"ע האט דעמאלט געוואלט ,איז צייט צו
אויפפאדערן שלומי אמוני ישראל ,זיך אנצושליסן
אלס מעמבערס ,און זיך ציילן פון די וואס וועלן
האבן די זכי' צו זיין פון די ערשטע "טויזנט"
מעמבערס ,כמפורש יוצא מפי כהן גדול ,מרן
רביה"ק זי"ע ,בימים ההם.
רצון צדיק.

שליסט אייך אן אלס א "מעמבער" אין די הייליגע ארגאניזאציע!
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עדיטאריעל

דער "כינוס הכללי"...
אצינד וואס ווייטער?

יעדן חודש! יא ,איר לייענט גוט 100,000 ,באזוכער
א חודש!!!
און די באזוכער ,אידן און להבדיל גוים ,לייענען
און ווערן אויפגעקלערט .זיי עפענען זיך די אויגן און
זעען דעם אמת.

אבער ווי גרויס איז די שמחה ביי "נטרונא",
ווען אידן שומרי תורה ומצוות ווערן נתקרב צו די
אמת'ע דעת תורה ,און הויבן אן טראכטן און דענקען
אזוי ווי די תורה פארלאנגט – אין די האקעלע ענינים
פון גלות וגאולה ,א דאנק איר פרסום.

ע

ס קלינגען נאך אין די אויערן די דרשות התעוררות ,און אינטרעסאנטע
אויפטריטן ,וואס טויזנטער אידן האבן געהערט ,ביים גרויסארטיגן "כינוס
הכללי" פון "נטרונא" ,פארגאנגענעם ערב חנוכה העעל"ט ,אין די פראכטפולע
זאלן פון קאנטינענטאל אין וויליאמסבורג.

*

ג

אר מערקווירדיג איז א געוויסע קליין בריוול ,וואס איז געווארן צוגעשיקט
צו די שפאלטן פון "נטרונא" ,ממש פאר'ן גיין צום דרוק מיט די אויסגאבע,
וואס איז גאר א שטארקע עדות'שאפט אויף די דערגרייכונגען פון דער
ארגאניזאציע ,אט ווי פאלגנד:

די טרעפליכע ווערטער און רייכע געדאנקען ,וואס זענען דאן געהערט
געווארן ,אין באצוג פון נישט נעמען א גאולה פאר די צייט ,און די האפענונג
צו ביאת המשיח ,זענען נאך נישט פארגעסן געווארן ,און טוליען נאך אין
הארצן.

To whom it may concern:
I am totally blown away by what I have learned from your
website. As an observant ba'al teshuva attorney, I check facts
carefully, and sure enough, the gadolim of Israel were/are against
having a Jewish state since the Torah very specifically prescribes
otherwise. I am totally shocked that the Jewish masses are so
zombified into thinking that Zionism is kosher - especially at the
ones that proclaim to be observant. The state of Israel truly is the
golden calf of our age. Thank you for waking me up. I had no idea.
(---), LA, CA

דער כינוס הכללי פון "נטרונא" האט זיך ארויסגעשטעלט אלס א
ריכטיגער כינוס לשם שמים .עס איז געווען א כינוס וואס האט פאראייניגט
טויזנטער שלומי אמוני ישראל ,פון אלע קרייזן און אלע קהילות ,וועלכע זענען
זיך צונויפגעקומען פאר איין ציל ,צו איבער'חזר'ן משנתו הבהירה פון מרן
רביה"ק זי"ע ,און ווייטער אנהאלטן דער מלחמה לד' בעמלק מדור דור.
דער כינוס הכללי פון "נטרונא" ,וואס איז אפגעראכטן געווארן צום ערשטן
מאל אין זיבן יאר ,איז פונקט אויסגעפאלן אום ערב חנוכה .אזא צוזאמענטרעף
פון "נטרונא" מיט יו"ט חנוכה ,קען באצייכנט ווערן אלס דבר בעתו מה טוב.
פארוואס? – ווייל אזוי ווי די ציונים האבן זיך ארויפגעכאפט אויפן ענין פון
גאולתן של ישראל ,און דאס פארוואנדלט אין א פאלשע גאולה ,אט אזוי האבן
זיי זיך ארויפגעכאפט אויפן הייליגן יו"ט חנוכה ,און עס איינגעשפאנט אין זייער
פארפירערישע פראפאגאנדע.

איבערזעצונג אויף אידיש:
איך בין אינגאנצן געפלעפט פון וואס איך האב געלערנט פון אייער
וועב זייטל .אלס אן ערליכער בעל תשובה ,א לאיער ,באטראכט איך פאקטן
פארזיכטיג ,און גענוג זיכער .די גדולי ישראל זענען געווען\זענען קעגן האבן
א אידישע מדינה ,זינט די תורה האט זייער קלאר באפוילן דעם אנדערן וועג.
איך בין אינגאנצן שאקירט אז די אידישע מאסן זענען אזוי איינגעטונקען אין
טראכטן אז ציוניזם איז כשר – ספעציעל אזעלכע וואס פראקלאמירן זיך אלס
ערליכע אידן.

ווי באקאנט האבן די ציונים אויסגעריסן יעדע שייכות צו אידישקייט,
אריינגערעכנט די הייליגע ימים טובים .אויסער איין יו"ט וואס זיי האבן יא
באשלאסן צו פייערן ,איז דער יו"ט חנוכה .די סיבה דערפאר איז ,ווייל זיי האבן
געפינען דערין אן אויסרייד פאר זייער מרידה באומות ,אנווייזנדיג אז להבדיל
אלף אלפי הבדלות די הייליגע חשמונאים האבן אויך מלחמה געהאלטן קעגן די
יונים .רח"ל מהאי דעתא.

מדינת ישראל איז באמת דער עגל הזהב פון אונזער תקופה .א דאנק
אייך פארן מיך אויפוועקן .איך האב נישט געהאט קיין אהנונג דערוועגן.

אט מיט אזעלכע אפיקורסישע שקרים וכזבים פיטערן זיי די מאסן,
מיליאנען אידישע קינדער איבער דער גארער וועלט ,וועלכע לייענען און הערן
זייערע פוסטע הבלים ,שוין אזא לאנגע תקופה ,ווי זינט די אנטשטייאונג פון
ציוניזם .אין אזא צייט פרעגט זיך די פראגע :ווער זאל קומען זיך אקעגנשטעלן
די ציוניסטישע פראפאגאנדע מאשין? ווער זאל קומען אויפווייזן אז אלע זייערע
רייד זענען פאלש און פארפירעריש?

(( ,)---לאס אנדזשעלעס ,קאליפארניע)

א
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בער ווי פארשטענדליך ,דאס אויפהאלטן דער ארגאניזאציע גרייכט צו
געוואלדיגע הוצאות ,און עס פאדערט זיך א סעד לתומכם ,די שטיצע
פונעם אלגעמיינעם ציבור שלומי אמוני ישראל ,צו קענען אנגיין מיט די
ווייטגרייכנדע פעולות.

"נטרונא"!
יא ,עס איז דא אן ענטפער פאר זייער פראפאגאנדע" :נטרונא"!
"נטרונא" איז די ארגאניזאציע וואס ענטפערט אפ אלע זייערע שקרים,
און פארשרייט אלע זייערע הבלים ,במשך די פארגאנגענע זיבן יאר" .נטרונא"
שטייט אויפן פראנט ,סיי אויף איר בארימטע וועב-זייטל ,סיי דורך מידיא
אנאנסן ,און סיי דורך ספרים און קונטרסים ,און רופט אויס פאר דער גאנצער
וועלט ,דעם אמת'ן תורה שטעלונג בנוגע ציונות.

דערפאר האט "נטרונא" פראקלאמירט א "מעמבערשיפ" קאמפיין – וואס
איז צום ערשטן מאל פארעפנטליכט געווארן ביים "כינוס כללי" ,ביי וועלכן
שלומי אמוני ישראל ווערן אויפגעפאדערט ,זיך איינצושרייבן אלס מעמבער אין
"נטרונא" ,כדי צו ערמעגליכן דאס ממשיך זיין ווייטער ,צו פארשפרייטן דעם
ריינעם דעת תורה.

"נטרונא" חזר'ט כסדר איבער ,אז זינט אידן זענען פארטריבן געווארן
אין גלות ,טארן מיר נישט מורד זיין אין די פעלקער ,און מיר טארן נישט האבן
קיין אייגענעם לאנד .אזוי ארום טארן מיר נישט פירן קיין מלחמות מיט די
אראבער ,און מיר טארן נישט האבן קיין קאנטראל אויף קיין שום טעריטאריע,
ביז ביאת משיח צדקנו בב"א.

ווי די עסקנים ווייזן אן ,איז דאס געווען רצון קדשו פון מרן רביה"ק זי"ע,
אז ערליכע אידן זאלן זיין אנגעשלאסן אלס מעמבערס אין אזא געמיינזאמע
ארגאניזאציע ,וואס זאל לוחם זיין קעגן ציונות .זעה מער פרטים דערוועגן אין
קאלום פון נייעס.
אין די איצטיגע טעג גייט ווייטער אן דער קאמפיין ,און עס ווערן
געפלאנט עטליכע מסיבות אין צוקונפט – .ווי די עסקנים ערווארטן ,וועט דער
ציבור זיך ווארים אנרופן צו העלפן די הייליגע ארגאניזאציע ,און דערמיט
ערפילן רצון קדשו פון רבי'ן זי"ע.

דער רוף פון "נטרונא" איז געווענדעט סיי צו די גויאישע וועלט ,און סיי
להבדיל צו די אידישע וועלט – .צו די גוים ,אזוי ווי מרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע
האט אלעמאל געזאגט ,אז די וועלט זאל וויסן אז די ציונים פארטרעטן נישט
כלל ישראל; צו די אידן ,אזוי ווי מרן רביה"ק זי"ע שרייבט אין הקדמה פון
ספה"ק ויואל משה (דף י"א) :ואם יעלה בידי שאזכה להוציא מהמבוכה הרעה
הזאת אף אחד מישראל הכל כדאי ,עכלה"ק.

און אט דאס איז דער ענטפער פאר אונזער טיטל "דער כינוס כללי ,און
וואס ווייטער"? – "נטרונא" שטרעבט צו גיין ווייטער ,דורך פארברייטערן דעם
קרייז פון מעמבערס ,און פארגרעסערן דעם רוף צו דער וועלט ,איבער דער
אמת'ער דעת תורה :אז עס איז נישט ערלויבט פאר אידן צו נעמען א גאולה
פאר די צייט!.

און דער רוף ווערט ב"ה דערהערט ,סיי צווישן די גוים ,און סיי להבדיל
צווישן די אידן .וואס דארפן מיר מער פון דעם ,אז "נטרונא" ,אדער ווי עס
רופט זיך אין ענגליש "טרו תורה דזשוס" ,פארמאגט ארום  100,000באזוכער

אין ישראל נגאלין אלא בזכות נטרונא.
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שליח פון "נטרונא" וועט מתפלל זיין
ביים ציון הק' פון מרן רביה"ק זי"ע
פאר אלע מעמבערס יעדן ערב ר"ח
די אנפירערשאפט פון "נטרונא" האט אין
ליכט פונעם "מעמבערשיפ" קאמפיין ערקלערט,
אז אלע מיטגלידער אין די ארגאניזאציע ,וועלן
האבן די פריווילעגיע ,אז א ספעציעלער שליח
פון "נטרונא" ,וועט זיך משתטח זיין ביים ציון
המצוינת פון מרן רביה"ק זי"ע ,און מתפלל זיין
פאר זייערטוועגן ,און פאר זייערע נאנטע ,יעדן
ערב ר"ח.
ווי באקאנט ,איז דער ציון פון מרן רביה"ק
זי"ע ,אין די פארגאנגענע קרוב צו דרייסיג יאר
– זינט הסתלקותו לחיי עוה"ב ,פארוואנדלט
געווארן אין א צוציאונגס ארט ,וואו צענדליגער
טויזנטער אידן קומען צו פארן במשך פון יאר,
זיך משתטח זיין און אויסבעטן אלעס גוטס.
פון אלע עקן ניו יארק ,און אפילו פון
ווייטערע מקומות ,ביי סיי וועלכע געלעגנהייט,
סיי אין צייט פון א שמחה ,און סיי אין אן עת צרה
ח"ו ,שטראמט מען צום בארימטן אדרעס ,צום
רבי'נס ציון אין קרית יואל .דארט איז מען זיך
שופך שיח און מען גיסט זיך אויס דאס הארץ,
אז דער צדיק וקדוש זאל זיין א מליץ יושר בגנזי
מרומים ,אזוי ווי חכז"ל זאגן ,מה כאן עומד
ומשמש אף שם עומד ומשמש.

דאס זעלבע ,ווען מען טוט דעם רצון
פון השי"ת ,אזוי ווי דער רבי זי"ע האט אונז
געלערנט ,אז מען רופט אויס דעם אמת'ן דעת
תורה פאר דער וועלט – אדער אז מען העלפט צו
דערצו מיט א באדייטנדע שטיצע ,איז פאראן א
מקום וואו די ברכה זאל חל זיין ,אז דער רבי זי"ע
זאל זיין א מליץ יושר בגנזי מרומים ,און זאל
קענען דארט אויס'פועל'ן ישועות און רפואות.

האבן זיך איינגעשריבן מיט זייערע נעמען און
מוטערס נעמען ,און פאר זיי מתפלל געווען צו
געהאלפן ווערן מיט אלעם גוטן.
אין אזא צייט חזר'ט זיך איבער דער פסוק,
וואס שטייט ביי די פרשה פון וידוי מעשרות,
"עשיתי ככל אשר צויתני השקיפה ממעון
קדשך…" ,אז אין צייט ווען מען טוט דעם רצון
פון השי"ת ,איז פאראן א מקום וואו די ברכה זאל
חל זיין.

פארגאנגענעם ערב ר"ח אדר א' ,איז דער
שליח צום ערשטן מאל ארויפגעגאנגען צום ציון,
וואו ער האט דערמאנט אלע מעמבערס ,וואס
בעזרת השי"ת

געלעגנהייט פאר נדיבי "פרנס היום" –  $180צו שיקן שליח צום ציון הק' בכל עת מצוא
אין צוזאמענהאנג מיטן "מעמבערשיפ"
קאמפיין ,טוט די ארגאניזאציע "נטרונא"
פארשטעלן אן אויסוואל פון זכותים ,וואס נדיבי
עם קענען זיך איינהאנדלען ,אין שטיצע פאר
אירע פעולות .גלייכצייטיג מעלדן די עסקנים ,אז
די נדיבים פון "פרנס היום" –  ,180$וועלן האבן
די געלעגנהייט צו שיקן א שליח צום ציון הק',
פון מרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע ,בכל עת מצוא,
אין צייט פון א שמחה ,אדער אין אן עת צרה
רח"ל ,צו פועל'ן ישועות און רפואות.
*
די הייליגע ארבייט פון "נטרונא" איז
ווי באקאנט א קאסטבארע אונטערנעמונג,
וואס גרייכט צו גאר גרויסע הוצאות ,פון
אסטראנאמישע סומעס געלט ,וואס פאלט אויף די
פלייצעס פון די העראאישע עסקנים.
די פעולות נעמען ארום :וועב זייטל,
דערקלערונגען אויף די מידיא קוועלער,
ארויסגעבן ספרים ,פרשה פערלס יעדע וואך,

דמי חבר

DQUQPHOLY

LDOK[CZ4[U

בע"ה נעם איך מיך אונטער צו ווערן א מעמבער אין די הייליגע ארגאניזאציע "נטרונא" כפי אוות נפשו הטהורה פון מרן
רבינו הקוה"ט זי"ע צו שטעלן דערמיט א פעסטן פינאנציעלן יסוד חזק פארן קיום פון די הייליגע מלחמה לה' בעמלק.

השקיפה ממעון קדשיך
דערביי וועל איך האבן די זכי' אז מיין נאמען זאל דערמאנט ווערן לטובה,

קדשו של מרן רבינו

הקוה"ט זצוקללה"ה

MLL]\GO HY[L\ PL[\N
רצון
FUPL\SCGQNPH\ G OC[\L LSDQ PL\SC VOC HOLWC
XDZO
 LD]NO\PLQLGL[D [O[\WC\[FQG]LDONQ LNKH\WCH [\WC L]UFO
FDL]LC[RGGUD
GRHD\JGHHI ][ETQ
\OHFEJNGLGLGIH
O
PL[DJM[UOPC
LCVOCM[UOHYDZ]L
LNPLSHLYGOPGOGLG
\
PLOKDQICHSL][HD
COGOLJ]Q\PLSHLY
JDPLQH\[GPL\SCO
G
CLGGDH[QHIGSLFQ
\FJHCQXHDLZHSOR
\VCCZL[UQCDPEH
LCPC]CILFUODH
PL\SCXDZO[\WCH
GDH\JG[HDJN]D "PGLQPL[QHCHHSL]HOHUWON]C
HHS]HC
[\JS\LCVOCO\G
HDJPHZQONQRLTON
]L[DG]HY[C]HOHD
HCD
]H\UO[\WC\LC
\EOXHJQ]HSLFQ[C
]HUQLFUODH[DFO
QPE
PFLJLOUOHFEPHNT
VTNXHJS]H\UOPLY
]O\OHUOLKGOHJL
\H[\GOHUWONO]LS
GIQH[DJLQF[H]D
[UFDRLCHGLHYQGKH
GS\O[OHFZ[O
WGRLCHSLSHDCFOHPH
\NGMTDR]LFLJLON
ON
GD[GOHUWOFTD
\LSCD
[\WCGINPHNTDHG
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C\LFZCSLYHD[WTQ
PHNTM[UOXDZ]L

יעדן ערב ר"ח ביים ציון הק' פון מרן רבינו זצ"ל
לברכה והצלחה בכ"ע ,בני חיי ומזוני רויחי ,ולהוושע בדבר ישועה ורחמים
כל ההולך בדרכי אבות אבינו רועינו זצוק''ל ,מזכירין לו זכותו הגדול ,ויושר יליצו בעדינו אכי''ר.
השם

_____________________________________

וב"ב _____________________________________
ווען איר קויפט דעם "זכות פרנס היום" שיקן מיר ארויף  -לויט אייער פארלאנג  -א שליח צום ציון הק' אין דעם טאג וואס איר ווילט
מזכיר צו זיין אייער פרטיות'דיגע בקשה ,ואמירת תהלים ,והדלקת נר נשמה וכו' ,פאר מער פרטים רופט718-841-7053 :
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עשיתי ככל אשר ציוויתנו
OYIHSLD[LQ

הוא ימליץ טוב בעדינו.

"נטרונא" שטעלט פאר אן אויסוואל פון
זכותים צו פארקויפן פאר נדיבי עם

 

איצט האט "נטרונא" איינגעשטעלט א סדר,
אז אלע מעמבערס אין די ארגאניזאציע וועלן
האבן די געלעגנהייט ,אז א שליח וועט ארויפגיין
יעדן ערב ר"ח אויפן ציון הק' ,און מתפלל זיין
פאר זיי און פאר זייערע משפחות ,להפקד בדבר
ישועה ורחמים .די מעמבערס וואס צאלן איין
דמי חבר ,וועלן קענען פארשרייבן א קוויטל מיט
זייערע נעמען ,און די נעמען פון זייערע פאמיליע
מיטגלידער ,וואס וועט אויפגעלייענט ווערן ביים
ציון הק' ,מדי חודש בחדשו ,אין טאג פון ערב
ר"ח.

ומכאן הקריאה יוצאת ,אז די אידן וואס
ווילן געניסן פון די פריווילעגיע ,זאלן זיך
איינשרייבן אלס מעמבער ,אויסצאלן די דמי
חבר פון  ,360$און איבערלאזן א קוויטל מיט די
נעמען און מוטערס נעמען ,און יעדן ערב ר"ח
וועט דער קוויטל אויפגעלייענט ווערן ,ביים
ציון פון מרן רביה"ק והטהור זי"ע ,אויסצובעטן
אלעס גוטס.

אנפירן א קארעספאדענץ פון שאלות ותשובות,
און נאך .וואס די אלע אויפטוען גרייכן גאר ווייט,
און פארשפרייטן דעם אמת'ן דעת תורה ,אויף א
מאסשטאבליכן פארנעם – אבער אין דער זעלבער
צייט ,רעכענען זיי זיך צונויף צו אויסגאבן פון
פאנטאסטישע סומעס געלט.
דערפאר האט "נטרונא" אין די
פארגאנגענע חדשים אויסגערופן ,א גרויסארטיגע
"מעמבערשיפ" קאמפיין ,ביי וועלכן זי האט
אפעלירט צו די פילצאליגע שלומי אמוני ישראל,
צו איינשרייבן זיך אלס מעמבער ,און איינצאלן
דמי חבר ,וואס זאל דינען אלס הכנסה פאר דער
ארגאניזאציע.
אין צוזאמענהאנג מיט דער "מעמבערשיפ"
קאמפיין ,האט "נטרונא" אויך ארויסגעשטעלט
אן אויסוואל פון זכותים ,וואס נדיבי לב קענען
זיך איינהאנדלען ,אלס שטיצע פאר "נטרונא",
אט ווי פאלגנד:
זכות "עמוד האמונה הצרופה" – ;5,000$
זכות "ידיו אמונה" –  ;1,800$זכות "מקדש שם
שמים" –  ;1,000$זכות "חלק כחלק" – ;500$
זכות "פרנס היום" – .180$
די ארגאניזאציע קוקט שטארק ארויס אויפן
הילף פון שלומי אמוני ישראל אחים לדיעה,
אז זיי זאלן זיך אנרופן ביד רחבה ורוח נדיבה,
איינצוהאנדלען די אויבנדערמאנטע זכותים –
אויסער דעם מעמבערשיפ אפצאל ,און דערמיט
האבן א טייל אין די הייליגע פעולות ,פון
פארשפרייטן דעם אמת'ן דעת תורה.
*
(פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט)

עטליכע מסיבות געפלאנט לטובת
"נטרונא" אין נאנטן צוקונפט
ערשטע מסיבה בבית הרה"ח ר' ישכר בעריש בראנער הי"ו
קומענדיגן דאנערשטאג פ' תשא  -שושן פורים קטן הבעל"ט
די עסקנים פון "נטרונא" מעלדן ,אז
לויט די פלענער וועלן אינעם נאנטן צוקונפט
פארקומען עטליכע נאבעלע מסיבות ,געווידמעט
לטובת די פעולות פון דער ארגאניזאציע .די
ערשטע אין די רייע מסיבות ,וועט פארקומען
אין הויז פון ידידינו היקר הרה"ח ר' ישכר בעריש
בראנער הי"ו ,אויפן אדרעס 123 :סאוט  8סטריט
(קארנער בעדפארד עוועניו)  ,A-#1קומענדיגן
דאנערשטאג פ' תשא-שושן פורים קטן הבעל"ט.
די מסיבות וועלן זיין געווידמעט פאר
געוויסע קלענערע געגנטער פון וויליאמסבורג,
וואו די עסקנים וועלן האבן מער צייט און
מעגליכקייט ,צו צוקומען צו יעדן איינעם
באזונדער ,כדי צו אפעלירן לטובת "נטרונא",
אז שלומי אמוני ישראל זאלן זיך אנשליסן אלס
מעמבערס ,און דערמיט ארויסהעלפן די הייליגע
פעולות.
"נטרונא" האט אין עבר שוין געפראוועט
אזעלכע מסיבות אין וויליאמסבורג ,אויף
א קלענערן פארנעם ,ווען די עסקנים האבן
צונויפגענומען א גרופע שלומי אמוני ישראל ,און
אויפגעטרעטן פאר זיי מיט דרשות ,אפעלירנדיג
לטובת דער ארגאניזאציע.
אין די פארגאנגענהייט זענען פארגעקומען
מסיבות ,אין די הייזער פון ידידינו היקרים:
הרה"ח ר' הערש מיילעך געווירץ הי"ו ,הרה"ח
ר' לוי יצחק ליימזידער הי"ו ,און הרה"ח ר' מאיר
ברוך קאהן הי"ו .אט די דאזיגע מסיבות האבן
געהאט א מעלה ,אז זייענדיג אין אן ענגע קרייז,
האבן די עסקנים געקענט בעסער גרייכן יעדן
באזונדער ,און אויפפאדערן גרעסערע סכומים.
דאס זעלבע וועט "נטרונא" איצט
איבער'חזר'ן ,אין הינזיכט פון "מעמבערשיפ"
קאמפיין ,צו פראווען קלענערע מסיבות ,כדי
אויפפאדערן דעם ציבור ,זיך איינצושרייבן אלס
מעמבערס .די ערשטע פון די רייע מסיבות ,וועט
פארקומען ,ווי דערמאנט ,אין הויז פון הרה"ח
ר' ישכר בעריש בראנער הי"ו ,און וועט זיין
געווענדעט צו די שלומי אמוני ישראל אין סאוט
סייד געגענט ,אין וויליאמסבורג.
די סאוט סייד געגענט נעמט ארום די
מתפללים פון :ביהמ"ד סאטמאר – סאוט אכט,
ביהמ"ד סטראזשניץ ,ביהמ"ד קערעסטיר ,און
נאך .אט די אלע סאוט סייד איינוואוינער וועלן
איינגעלאדנט ווערן צו די מסיבה ,בבית ר' ישכר
בעריש בראנער הי"ו ,וואו זיי וועלן זיך נענטער
באקענען מיט די פעולות פון "נטרונא".
די מסיבה וועט קומען באגלייט מיט
געשמאקע מאכלים ,און א רייכע פראגראם.
דורכאויס די מסיבה וועלן געהערט ווערן

אינטרעסאנטע דרשות און אויפטריטן ,וועלכע
וועלן פארשטעלן פארן פארזאמלטן עולם ,די
געוואלדיגע אויפטוען פון "נטרונא".

די מסיבה פארשפרעכט צו זיין געהויבן ביז
גאר ,ווען א חשוב'ע צאל שלומי אמוני ישראל
וועלן זיך צונויפקומען ,און אין צוגאב צום
שטיצן די פעולות פון "נטרונא" ,אויך זיך אליין
מחזק זיין ,זיך צו האלטן מיט די ריינע השקפה,
בעניני אמונות ודיעות ,אזוי ווי מרן רביה"ק זי"ע
האט אונז געלערנט.
אין פארזעצונג צו דער מסיבה ,וועלן
פארקומען נאך עטליכע מסיבות ,וואס די פלענער
ווערן נאך אויסגעארבייט.
מחבורה לחבורה.

"נטרונא" שטעלט פאר אן אויסוואל פון
זכותים צו פארקויפן פאר נדיבי עם
געלעגנהייט פאר נדיבי "פרנס היום" –  $180צו שיקן שליח צום ציון הק' בכל עת מצוא
(פארזעצונג פון פריערדיגע זייט)

ווי אויבנדערמאנט ,אין צוזאמענהאנג
מיטן אויסוואל פון זכותים ,האט "נטרונא"
פארגעשטעלט א גינסטיגע געלעגנהייט פאר
די נדיבי לב וועלכע רופן זיך אן מיט די סומע
פון  ,180$וויפיל עס באטרעפט א פרנס היום –
אויסער די דמי חבר אפצאל ,אז בכל עת מצוא,
אין צייט פון א שמחה ,שליסן א געשעפט ,אדער
אן עת צרה רח"ל ,זאל א שליח נאמן ארויפגיין
צום ציון המצוינת פון מרן רביה"ק מסאטמאר
זי"ע ,צו מתפלל זיין און מעורר רחמים זיין.
די דאזיגע שליחות וועט גוט צונוץ
קומען פאר פילצאליגע שלומי אמוני ישראל,
אין פארשידענע זמנים ,ווען עס שפירט זיך
א דראנג צו פארן צום ציון הק' זיך אויסגיסן
דאס הארץ ,און נישט אלעמאל איז מעגליך עס
דורכצופירן צוליב דעם ווייטן מרחק ,בפרט אין
צייט פון א שמחה ,ווען מען איז שטארק טרוד,
אדער אין אנדערע זמנים ווען מען וויל פארן,
און עס מאכן זיך טירדות ,אזוי אז דעמאלט
איז ספעציעל שווער זיך אראפצו'גנב'ענען די
עטליכע שטונדן.
דערפאר האט "נטרונא" איצט פארגעשלאגן
דעם נייעם שליחות ,אז די אידן וואס שליסן

זיך אן אלס נדיבי "פרנס היום" ,וועלן האבן די
פריווילעגיע ,אז אין סיי וועלכע עת מצוא ,וועט
"נטרונא" אריבערשיקן זייער שליח צו מתפלל
זיין פאר זייערטוועגן ביים ציון הק' .די נדיבים
וועלן נאר דארפן אריינרופן צום אפיס פון
"נטרונא" ,און די עסקנים וועלן באלד דערויף
אריבערשיקן א שליח ,וואס זאל מתפלל זיין פאר
זיי ביים ציון.
ווי די עסקנים געבן איבער ,ווערט
ערווארטעט אז דער נייער איינפיר זאל
אויפגענומען ווערן ביים ברייטן ציבור
שלומי אמוני ישראל אין ניו יארק ,מיט גרויס
צופרידנהייט .ווייל די דאזיגע דינסט איז די
ערשטע פון איר סארט ,וואס ווערט צוגעשטעלט
פארן עולם ,אז עס זאל ווערן ארויסגעשיקט
א שליח צום רבי'נס ציון ,סיי ווען און ביי סיי
וועלכע געלעגנהייט.
עס איז צו ערווארטן אז דער ציבור וועט זיך
ווארים אנרופן צום דאזיגן קאמפיין ,ביי וועלכן
זיי וועלן זוכה זיין ,אויסער דאס עצם שטיצן אזא
הייליגע ארגאניזאציע ,אלס "פרנס היום" ,אויך
צו האבן די פריווילעגיע פון השתטחות על ציון
מרן רביה"ק זי"ע ,ביי יעדע געלעגנהייט.
כתבנו בספר זכיות.

חבר אנו לכל אשר יראוך • מעמבערשיפ אפליקאציע
כפקודת ורצון קדשו פון מרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע נעם איך אויף מיר
זיך אנצושליסן אלס א "מעמבער" אין די הייליגע ארגאניזאציע "נטרונא".
איך בין מנדב די סומע פון:

  
  
 
 
 
 
 

ביטע אויספילן דא אייערע אינפארמאציע
Name

דורך איינע פון די פאלגענדע אופנים:

זכות "עמוד האמונה הצרופה"
זכות "ידיו אמונה"
זכות "מקדש שם שמים"
זכות "חלק כחלק"
"דמי חבר" לבעלי היכולת
זכותפרנס היום"
דמי חבר" לאברכי הכולל

בייגעלייגט איז דער סכום
פון ____________ 
קרעדיט קארד גאנצע סכום

Address
State

Zip Code
Cell

City
Phone

קרעדיט קארד חודש'ליך
בילן חודש'ליך דעם סכום
פון ____________ 

_______ Amount to charge per month $__________ Date

Credit Card Info.

צו באקומען חומר פון "נטרונא" ביי אייך אין אפיס אויף "בליץ פאסט" שרייבט אייער אדרעס
x

Signature

5SVF5PSBI+FXTt8JMTPO4USFFU TVJUFt#SPPLMZO/:t5FM  t'BY  tXXXUSVFUPSBIKFXTDPN
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Exp.

ראדיא מעסעדזש פון "נטרונא" אין
צוזאמענהאנג מיט'ן ברייט געדעקטן
"אנאפאליס קאנפערענץ" שאפט
מורא'דיגן אפקלאנג איבער גארער וועלט
זה לעומת זה :אין צייט פון שרעקליכע "התגרות באומות" דורך אגודת ישראל

די ראדיא מעסעדזש פון "נטרונא" ,וואס איז נתפרסם געווארן מיט
עטליכע וואכן צוריק ,אויף איינס פון די פאפולערסטע ראדיא קוועלער אין
אמעריקע ,האט געשאפן א מורא'דיגן אפקלאנג איבער דער גארער וועלט .עס
האט קלאר ארויסגעברענגט דעם אמת'ן דעת תורה פון ערליכע אידן ,אז אידן
טארן נישט האבן קיין אייגענע לאנד ,נאר דארפן זיצן אין גלות ,פרידליך מיט די
לענדער וואו זיי וואוינען ,ביז ביאת משיח צדקינו.
*
מיט עטליכע וואכן צוריק ,בעת עס איז פארגעקומען די בארימטע
אנאפאליס קאנפערענץ ,ביי וועלכן די צדדים פון מיטל מזרח קריזיס זענען זיך
צונויפגעקומען ,פארהאנדלען איבער א שלו' ,אז מדינת ישראל זאל מותר זיין
אויף האלב ירושלים – האבן די ציוניסטישע ארגאניזאציעס אויפגעהויבן א
געשריי ,אז מען טאר נישט לאזן ירושלים אריינפאלן אין גויאישע הענט ,רח"ל
מהאי דעתא.
גאר שטארק האט זיך ארויסגעשטעלט די אגודת ישראל פארטיי ,ווען
זי האט דערקלערט אפען פאר די גאנצע וועלט איר קעגנערשאפט צום שלו'
פלאן ,פון צעטיילן ירושלים.
דאס איז געווען מיט עטליכע וואכן צוריק ,ביי די יערליכע קאנווענשאן פון
אגודת ישראל ,ווען אלע מיטגלידער פון דער פארטיי זענען זיך צונויפגעקומען,
און מען האט ארויפגעברענגט אויפן טיש ,די טעמע פון צעטיילן ירושלים .האט
דאן די פארטיי אן קיין מורא און ציטער קלאר געזאגט ,אז זי איז דערקעגן ,ווייל
"ירושלים מוז בלייבן אין אידישע הענט"!
אין ענדע פון די קאנווענשאן האט די פארטיי געשאפן א רעזאלוציע,
וואס זי האט נאכדעם אויפגעשפילט אויף די העכסטע טענער ,אין וועלכן זי
חזר'ט איבער איר אויפרייצנדע שטעלונג ,קעגן צעטיילן ירושלים ,און ערקלערט
דארט דרייסט ,אז זי וועט טון וואס נאר מעגליך ,אז אזא שלו' פלאן זאל נישט
צושטאנד קומען.
ווי פארשטענדליך ,אז די שארפע שטעלונג האט ארויסגערופן אויפברויז
ביי די גאנצע וועלט .די וועלטליכע רעגירונגען ,וועלכע קוקן ארויס ענדליך צו
זעהן א שלו' אפמאך צווישן די קריגערישע צדדים אין מיטל מזרח ,ערווארטן
נישט מען זאל לייגן שטיינער אין וועג .בפרט איז דאס א פייל אין די אויגן פון
די בוש אדמיניסטראציע ,וועלכע האט א שטארקע אינטרעסע אין די שלו'
פארהאנדלונגען ,און דא ווילן די "פרומע" אידן עס צושטערן פאר יעדן פרייז.
עס איז איבעריג צו ערקלערן ,וואספארא חילול השם דאס האט
פאראורזאכט ,ממש איום ונורא ,און וואספארא התגרות באומות דאס האט
געשאפן ,שרעקליך ,ווייל די גוים טייטלען אויף די פרומע אידן ,וואס קומען אין
נאמען פון די תורה ,אז זיי זענען די וואס ווילן זיך קריגן ,און לאזן נישט נענטער
קומען צו א שלו' ,רח"ל.
אפגערעדט פון דעם אז אזא שטעלונג איז ציונות אויפן העכסטן גראד,
א ריכטיגער עקירת גזירת הגלות רח"ל – .ווייל דער גזירת הגלות זאגט ,אז
מיר אידן זענען פארטריבן געווארן אין גלות ,ארץ ישראל איז געפאלן אונטער
גויאישע קאנטראל ,און אזוי דארף עס צו בלייבן ,אז אידן זאלן נישט האבן קיין
הערשאפט אויפן הייליג לאנד ,און אויף קיין שום לאנד ,ביז ביאת משיח צדקנו.
און דא קומען אידן מיט בערד און פיאות ,מיט א רבני'שע צורה ,און
זאגן גאר דאס פארקערטע ,אן קיין שום בושה ,רחמנא ליצלן – .אנה נוליך את
חרפתנו!

אלזא ,אין דער זעלבער צייט ,ווען אגודת ישראל איז ארויסגעקומען מיט
איר העסליכע רעזאלוציע ,האט "נטרונא" געפינען פאר וויכטיג ,צו אפשרייען
דעם רוע גזר דין ,און ארויסקומען מיט אן אפענע דערקלערונג איבער די אמת'ע
דעת תורה ,צו וועלכן עס קלאמערן זיך תורה טרייע אידן ,אז אידן טארן נישט
האבן קיין קאנטראל אויף ארץ ישראל ,ביז ביאת משיח צדקנו.
דערפאר האט "נטרונא" דעמאלט פארפאסט א מעסעדזש אויף די
ענגלישע שפראך ,ווי איר לייענט ווייטער ,און עס אין יענע טעג מפרסם געווען
אויף איינס פון די פאפולערסטע טשענעלס פון די ראדיא אין אמעריקע ,דוקא
אין א צייט פון פריים טיים ,ד.מ .ווען מענטשן הערן זיך מער צו צו די ראדיא –
כדי עס זאל דינען זה לעומת זה ,אפצוענטפערן די אגודיסטישע רעזאלוציע.
עס דארף באמערקט ווערן ,אז דער דאזיגער פרסום האט אפגעקאסט
א פאנטאסטישע סומע געלט ,ווייל אויסער דעם וואס עס איז געווען אויף א
טייערע טשענעל ,און אין פריים טיים – וואס איז טייערער ווי געווענליך ,איז
אויך דער היינטיגער ווינטער א שטארקער וואל סעזאן ,ווען די מידיא איז
פארנומען מער ווי געווענליך מיט אנאנסמענטס ,ממילא קאסטן זיי פיל טייערער.
פונדעסטוועגן האט "נטרונא" נישט געקוקט אויף די הויכקייט פון פרייז,
נאר האט עס מפרסם געווען אויפן בעסטן און שטארקסטן אופן ,כדי עס זאל
גרייכן וואס מער צוהערער.
אט איז דער טעקסט פונעם מעסעדזש:
This message is brought to you by True Torah Jews, an
international organization of hundreds of thousands of Jews who
are true to Torah and Judaism.
In response to the controversy around the question of Israeli
territorial concessions at the Annapolis Conference, they wish to
clarify the true Torah view on this matter.
Ever since Jews were sent into exile by Heavenly decree,
Jews were forbidden to have a state of their own. Instead,
they were commanded to patiently wait for the day of the
redemption, when there will be peace among all men in a
redeemed and sanctified world.
Certain Jewish groups may bring quotes from the Bible
to support their argument that the Land of Israel must remain
completely under Jewish control. But in truth, these quotes refer
only to ancient times, not to our current era of exile.
The Torah commands Jews to be loyal citizens of their native
countries. This organization strongly supports the United States
government, headed by the honorable President George W. Bush
and his dedicated administration, and continually prays for its
success and well being.
True Torah Jews is supported by leading Orthodox Rabbis
and hundreds of thousands of Torah observant Jews. To find
out more about the Torah opinion on the Middle Eastern crisis,
(פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט)
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פון צווישן די שפאלטן…
קורצע נייעסן אינערהאלב "נטרונא"
די אויפרייצנדע סטעיטמענט
פונעם רב הראשי
דער רב הראשי פון די ציוניסטישע
מדינה ,יונה מעצגער ,האט פארעפנטליכט א
סטעיטמענט ,אין וועלכן ער שלאגט פאר אז
אלע אראבער פון עזה זאלן אויסוואנדערן
קיין מדבר סיני ,און די מערב וועלט לענדער,
אמעריקע ,ענגלאנד און אנדערע מדינות ,זאלן
דארט אויפשטעלן פאר זיי אן אייגענע מדינה.
ווי פארשטענדליך ,אז אזא סטעיטמענט
האט ארויסגערופן בייז בלוט ,נישט בלויז
ביי די אראבישע וועלט ,נאר אויך ביי אלע
וועלטס לענדער .וועלכע קוקן ארויס אויף א
שלו' אפמאך ,אז די ציוניסטישע מדינה זאל
זיך אויסגלייכן מיט די אראבער ,אין ארץ
ישראל'דיגע טעריטאריע זעלבסט.
"נטרונא" האט שארף אפגעענטפערט
דעם סטעיטמענט ,ערקלערנדיג אז דאס איז
אן אפענע התגרות באומות ,דורך איינעם וואס
רופט זיך מכלומר'שט א "ראביי" ,און האט
גלייכצייטיג אויך אויפגעוויזן ווי לעכערליך די
פארשלאג איז .אויפן וועב זייטל האט "נטרונא"
געפרעגט ,ווי ערלויבט מען זיך צו רעדן אזעלכע
נארישקייטן ,אין די עפנטליכקייט פאר די גאנצע
וועלט.
"צי ווייסט דען נישט דער "ראביי" אז די
פאלעסטינער פראבלעם איז נישט ווייל זיי האבן
נישט וואו צו גיין ,נאר ווייל זיי האבן נישט דאס
לאנד פאלעסטינע ,וואס זיי האלטן פאר זייער
היים-לאנד? צי ווייסט ער דען נישט אז מצרים
וויל נישט הערשן איבער די אראבער אין עזה
זעלבסט ,און אודאי וויל ער נישט אז זיי זאלן
זיך אריבערציען אין זיין אייגענע סיני? און צי
ווייסט ער דען נישט אז אראבער אין עזה לעבן
אויף פארם-ארבעט ,וואס איז נאר מעגליך אין
די גוטע און פעטע לאנד פון עזה ,און נישט אין
אזא לאנד ווי מדבר סיני"? די דיבורים זענען

בלויז אויפצורייצען די געמיטער ,תוצאותיו מי
ישורנה.
***

די טעמע פון די וואלן :ציונות?
אגודת ישראל ד'אמעריקא האט
פארארדענט אלע זייערע רבנים ,צו האלטן
א דרשה לכבוד די וואלן ,אז יעדער איד זאל
ארויסגיין שטימען אין די "פריימערי" וואלן,
וואס איז פארגעקומען פארגאנגענעם דינסטאג
פ' תרומה ,דער "סופער-טוסדעי" ,און אויסוועלן
זייער אנגעגעבענעם קאנדידאט.
זיי האבן געזאגט אז די וואלן זענען
קריטיש וויכטיג ,ווייל אמעריקע איז דער
איינציגער פריינד פון די ציוניסטישע מדינה,
איר צו ראטעווען פון די "שבעים זאבים".
דערפאר דארף מען וועלן פאר א קאנדידאט
וואס איז סימפאטיש צו די מדינה ,און ווי
פארשטענדליך ,סימפאטיש צו זייער אולטרא
ציוניסטישע שטעלונג לגבי די אראבער.
"נטרונא" האט דערויף רעאגירט
ערקלערנדיג ,אז שטימען אין די אמעריקאנער
וואלן איז טאקע אן ענין פון כבוד המלכות און
דרשו את שלום העיר ,און אידן דארפן טאקע
ארויסגיין שטימען פאר א קאנדידאט וואס
איז גענויגט לטובת די אידישע אמעריקאנער
בירגער.
דאקעגן ,אגודה מיט איר ארויסטריט
לגבי די וואלן ,פאראורזאכט א חילול השם,
זאגנדיג קלאר פאר דער וועלט ,אז פרומע אידן
זענען נישט געטריי פאר אמעריקע ,נאר פאר אן
אנדערע לאנד ,די ציוניסטישע מדינה .ווייל ביי
די וואלן נעמען זיי נישט אין חשבון די אינטרעסן
פון אמעריקע ,אדער פון אירע בירגער ,נאר די
טעמע איז ,ווער עס איז סימפאטיש פאר די
ציוניסטישע מדינה .און דערפאר רופן זיי צו
שטימען נאר פאר דעם קאנדידאט וואס איז
דער שטארקסטע שטיצער פון ציונות ,און

בפרט פון רעכטע אולטרא רעליגיעזע ציונות.
***

נייע דירות אין ירושלים ,וואו?
אורי לופליאנסקי ,דער אזוי גערופענער
"פרומער" מעיאר פון ירושלים ,האט געמאלדן,
אז זיין אדמיניסטראציע וועט בויען 40,000
נייע דירות אין ירושלים ,אין די קומענדיגע
 10יאר .א חלק פון זיי אין מזרח ירושלים ,ווי
למשל :גילו ,פסגת זאב ,הר חומה ,נוה יעקב
און רמות – די געגנטער וואס די אראבער ווילן
אפטיילן פון ירושלים ,און דערקלערן אלס
הויפשטאט פון זייער לאנד.
לופליאנסקי האט דערמיט ארויסגעוויזן
זיין שטעלונג קעגן די שלו' פלענער ,און
דערמיט געשאפן א רושם אז פרומע אידן
זענען קעגן צעטיילן ירושלים" .נטרונא" האט
אין א דערקלערונג פראטעסטירט קעגן די
התגרות באומות.
***

"אין פוט סטעפס אף די פלאק"
פארשפרייט אין שוהלן
די "יאנג איזראעל" שוהלן האבן
אפגעהאלטן פארגאנגענעם שב"ק פרשת
בא ,אלס א ספעציעלער שבת ,צו רעדן
וועגן ירושלים .דער ציל דערפון איז געווען,
אז פרומע אידן זאלן פארשטיין אז ירושלים
טאר נישט צעטיילט ווערן ,נאר מוז פארבלייבן
אונטער די ציונים.
"נטרונא" האט רעאגירט דערקעגן אויפן
וועב-זייטל ,און האט אויך אונטערגענומען א
קאמפיין ,צו פארשפרייטן דעם ספר "אין פוט
סטעפס אף די פלאק" ,אויף דער ענגלישער
שפראך ,אין אלע יאנג איזראעל ,אגודה ,און
אנדערע שוהלן פון מאדערנעם קרייז ,אין
ברוקלין ,כדי צו ערקלערן פאר די אידישע
מאסן די אמת'ע תורה'דיגע שטעלונג.

אין די אידישע וועלט ,ווי מען האט צוריקגעהערט פון אידן פון פרעמדע
קרייזן ,פון פארשידענע געגנטער ,וועלכע האבן זיך אויסגעדרוקט פאזיטיוו,
אדער נעגאטיוו ,איבער דעם מעסעדזש.
נאך מער האט זיך געשפירט דער אפקלאנג ,אויף די שפאלטן פונעם
וועב זייטל ,וואו עס האט זיך אין יענע טעג שטארק פארמערט דער צאל
באזוכער ,שטייגנדיג מיט הויכע ציפערן ,צוליב דעם וואס אידן איבער גאנץ
אמעריקע ,און אויך פון אויסלאנד ,האבן אריינגערופן ,ווילנדיג וויסן מער
פרטים איבער די שטעלונג פון .True Torah Jews
עס איז קיין צווייפל ,אז דער דאזיגער מעסעדזש ,האט זוכה געווען צו
מקדש זיין שם שמים אויף א מורא'דיגן פארנעם .ואשרי הזוכה ,ווער עס
האט צוגעהאלפן דערצו ,מיטן מנדב זיין די הויכע קאסטן.
אשיבה חורפי דבר.

ראדיא מעסעדזש פון "נטרונא" אין
צוזאמענהאנג מיט'ן ברייט געדעקטן
"אנאפאליס קאנפערענץ" שאפט
מורא'דיגן אפקלאנג איבער גארער וועלט
זה לעומת זה :אין צייט פון שרעקליכע "התגרות באומות" דורך אגודת ישראל

(פארזעצונג פון פריערדיגע זייט)

visit www.TrueTorahJews.com. That’s www.TrueTorahJews.
com, www.TrueTorahJews.com.

ווי אויבנדערמאנט ,האט דער פרסום געשאפן א שטארקע אפקלאנג
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לכבוד המערכת נטרונא
אחרי רואי היום את הספר הנכבד ליקוט
הפלא ופלא "ספר אפס בלתך גואלינו" חשבתי
אולי כדאי ליתן לכם מכתב זה שיצא לאור
ע"י אוצרות ירושלים ח"ז שנת תשס"ה (והוא
קובץ שע"י אנשי ירושלים ע"ד חינוך הישן).

שלמה זלמן בלייער

מכתבים
למערכת

לאנדאן

מכתב נפלא מהגה"צ
רבי יוסף זונדל סלנט זצוק"ל
ב"ה ח"י אדר ירושלם תובב"א.
לידידי ויד"נ הרב הגאון ציס"ע הנודע
בכל קצוי ארץ מוה"ר אליהו גוטמאכער דק"ק
גריידיטץ ,שלום וברכה מאלקי ציון ויהודה.
ההכרח יאלצני להשיב להדרתו באריכות
בראותנו כי בצרה גדולה אנחנו ח"ו ,הן מלפנים
כתבתי לידידנו ר"צ שאנחנו בארה"ק מתנגדים
מעומק לבנו לשיטתו ולדעותיו ,ומפי קדשו של
אדמו"ר בעל נפש החיים ז"ל שמעתי נוראות
בשם מרן החסיד ר' אליהו ז"ל בענין השבועות
המפורטות בכתובות קי"א ,ואין פה המקום
לאריכות.
ומה שר"צ התעקש ותלה עצמו באילן
גדול הרמב"ן ז"ל שהישיבה בא"י חוב דאורייתא,
ועיקם ושינה והקציר והרחיב הלשון בענין ,ולפי
מסקנותיו כל ישראל עוברים ח"ו בעשה וגם
כל המפרשים והפוסקים מכמה דורות עוברים
הם ח"ו על עבירה זו והם בכלל עובדי ע"ז
ושאין להם אלוק' ח"ו ,אבל על זה אין אנחנו
רוצים להתווכח עמו ,ואם היה מעורר רק
לקנות שדות וכרמים ולהושיב עליהם אחינו
המעונים והמדוכאים ,לא התערבנו למרות
הרבה פקפוקים.
אפס הוא כתב דברים אשר לא כדת,
והלא כה דבריו "אל יאמינו כי פתאום ירד ד'
משמים ארץ לאמר לעמו צאו או ישלח משיחו
לתקוע בשופר גדול על נדחי ישראל ויקבצם
ירושלימה ויעשה לה חומות ומקדש ממרומים
תרד כאשר הבטיחו ע"י עבדיו הנביאים" ,וכפל
הדברים כמה פעמים.
ואל מי מקדושים נפנה להוציא מחשבות
זרות כאלה מלבו ,ואם המשכילים והרבנים
מעולם היו שונאים זא"ז ,בענין זה רוצה להיות
בדעה אחת עם המשכילים ,צער גדול בלבנו
שר"צ שכח השלש שבועות שלא יגלו את הקץ
ושלא ידחקו את הקץ שלא ירבו תחנונים על
כך יותר מדאי ,ושלא יגלו את הסוד טעמי
התורה בדבר הקץ.
ומה שהר"צ כותב בתמימותו כאשר יהיה
רשות מהמלכויות חובה על כולנו לילך ,הדאיב
והכאיב אותנו עד מאד וידע כבוד הדרתו
שאנחנו רואים בדבריו אלה מרד ומעל ברבונו
של עולם ית"ש ובמושל המדינה ,ואציג בזה
דברי אוה"ח הקדוש פ' בהר שהיסורין והגלות

הם תיקון האומה להכשירה ,ולא נכון שהביא
דברי אוה"ח אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים
ח"ו ,קץ הגלות ישנו ,וכבוד הדרתו בודאי יודע
דברי האלשיך הקדוש שבכל פעם שיעלה על
הלב אריכות הגלות לזכור שכל זה בחסד ד'
לתקון הפגמים.
ותשקלו בדעתכם בנחת ובסבלנו ובאהבת
ישראל מה היה אם המלכים והשרים יתנו
רשות לישראל לשוב אל ארצם והוד מלכנו
השולטאן אשר בצלו אנחנו חיים בארה"ק
בעזה"י לא יסכים ,ואפילו אם בחסדו יסכים
ונדחי ישראל יבואו יחד לציון ברננה ופשתגן
הכתב מהמלכיות בידם ,ואחר איזה דורות
יקומו מלכים ושרים חדשים ואתם ידעתם כי
לב מלכים ושרים ביד ה' ,והללו יהיו מערערים
על פשתגן הכתב ,ויאמרו כי חספא בעלמא
הוא ,ואנחנו מאמינים כי ירמיה הנביא לא
לחנם אמר בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי
אותם ,והתוס' מפרשים אע"ג דהאי קרא בגלות
ראשון כתיב יש לומר דבגלות שני נמי קפיד
קרא וארצות הגולה הם בבחינת בבל.
אנחנו נזהרנו מרבותינו גול על ד' דרכך
ובטח עליו ,ומי שבוטח בד' ובזולתו אין בטחונו
שלם ,כי הקב"ה אומר ומושיע אין זולתו ,ואדם
החזק בבטחונו בחי העולמים לא יחשוב אף
רגע שהגאולה תבוא בשכל האנושי כמו שחושב
ר"צ ,ובשכל האנושי עלינו להיות בגלות ,ואין
לנו זכות על הארץ ואני אמרתי אגלה לאזניכם
למה לא שמתם לבכם פן דורות אחריכם יבואו
פרועים מאמונה רח"ל לידי שליטה ח"ו באה"ק
ויחללו אדמתה ויגרמו חורבן שלישי וגלות
חדש ח"ו.
ולאו מוחא דין סביל לכל החקירות
הפילוסופיות של ר"צ בסניגורון על דעותיו,
וכבוד הדרתו ידע בעצמו שהמאמרים שהביא
ר"צ אי אפשר להעמידן על פשוטן ממש
וכאסמכתא בעלמא הם ,והראיה מכורש אינה
ראיה כלל כי אז הנבואה היתה מפי ירמיה ,וכל
ימי מלכות פרס נשתעבדו לכורש ואחשורוש
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ודריוש האחרון ואפילו אז ישראל נמשלו
לעבד החבוש במאסר ,ולא הגיעו למדריגתם
ומעלתם במלכיות ,ובסוף בא הגלות והחורבן
בעוה"ר ,ואמנם בכחו של ר"צ להלהיב לבבות
אחינו התמימים ולעורר תקוותם ,אפס בישוב
הדעת עלינו לשאול את עצמינו מה היתה
כוונת רבותינו באמרם צדקה עשה הקב"ה עם
ישראל שפזרן לבין האומות ,ולכאורה יפלא,
מה השמיענו חז"ל בזה ,אבל דברי הכומר לר"י
הנשיא המקום ב"ה פיזר אתכם בכמה מאות
מקומות ,ואמרנו אם נהרוג אותם שבא"י
שבצפון ושבדרום מי יהרוג אותם וכו' ,ויראה
נא כבוד הדרתו הדברים הנשגבים בתנא דבי
אליהו פרק עשירי ובגמ' פסחים פ"ז ע"ב ,ומי
הוא פתי אשר בחשכה יהלוך בלי לחשוב ,והיה
כי תקראנה מלחמה והפעם בהכרח לדבר בשכל
אנושי ,אנה ננוס לעזרה ואל מי נפנה להצלה,
וירמיה קרא מנהמות לבו קראתי למאהבי
המה רמוני ,ועל האגדה כשתתאספו ותקבצו
אותה שעה אתם נגאלים ,יש להשיב שהכוונה
כשנתאסף ונתקבץ לעבוד שכם אחד ונשוב אל
ד' אלקינו בלבב שלם יצמח קרן ישועה והגאולה
תבוא בלי עזרת אדם ובלי רצי כסף כהבטחת
הנביא חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו .חלילה
חלילה להתחרות עם ד' בעסקיו ,כי ידיו
תרפינה ויזיק ויפסיד לכלל ישראל ,וקרוב לודאי
שיגרום כליה על שונאיהם של ישראל ,ונשבר
לבי בקרבי בחשבי מזה ,ור"צ שכח הסיבות
שגרמו לשני החורבנות והגליות.
ובידענו מגודל הכיסוף וההשתוקקות
שבוער בלבכם לארה"ק ,אנחנו מתפלאים
שעדיין אתם בחו"ל ואינכם מקיימים המצוה
שאתם מטילים לחובה על כלל ישראל ,בואו
נא ידידי ה' הנה ותבינו דברי אוה"ח הקדוש
בפרשת בהר גאולה תנו לארץ ,גם תשמעו
באזניכם כי הרבנים האשכנזים והספרדים גם
יחד זועקים חמס והם שאינם מכירים את תומת
לבבכם חושבים כי מינות נזרקה בכם ח"ו ,והכל
מודים שהדמיון שהסיב ר"צ בישראל יהיה ח"ו
לפוקה ולמכשול הן ברוחניות והן בגשמיות הן
בא"י והן בחו"ל.
כבוד הדרתו יודע שגם הגאון מפאזען
ר' עקיבא לא מצא קורת רוח מכל המעשה
ושהגאון ר' ישראל מדאנציג השתדל אצל
ר' צבי גם הוא לעורר אותו שאין שום יסוד
לפלפולו ,ובכל זאת עשה ר"צ זר מעשהו
ברוח שקט ומנוחת הלב ושכח האזהרה ואל
בינתך אל תשען ואל תבטחו בנדיבים ,ודברי
מהרש"א לב"ב צ"א על הפסוק אל יתהלל חכם
בחכמתו כלום הם בעיניו ,ודבריו הקדושים
סתרי חכמה הם ,ואבאר דברי אוה"ח הקדוש
שכוונתו שהגאולה תהיה בהעיר ד' לבות בני
האדם ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ
גולים מעל שולחן אביכם ,ולמה לא תטיבו את
דרכיכם ,ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני
הארץ גדולי ישראל ,ומהם יבקש ד' עלבון הבית
(פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט)

(פארזעצונג פון פריערדיגע זייט)

העלוב כי נתקלקלו הדורות וחכם יתקרי חכם
במילי דעלמא ולא חכם בתורה וביראה.
ובהיות שר"צ לא השיב לי על מכתבי
האחרון ,וגם למכתבים של תלמידי היקר הגאון
החכם ובר לבב אשר בו אתפאר ר' ישראל נ"י
[א"ה :הג"ר ישראל סאלאנטער זי"ע] ,אני מוצא
עוז בנפשי לבא לפני כבוד הדרתו שישתדל בכל
תעצומות אצל ר' צבי שאל יחפש עצות להביא
הגאולה ,כי עי"ז ירחק וידחק הגאולה ,ויחזיק
באזהרת חז"ל לך עמי בא בחדריך וכו' ,ודרשו
בא וראה שהקב"ה אוהב לישראל ,והזהיר אותם
שישמרו את נפשם כדי שלא יבואו לידי סכנה,
ולזה כיון החכם באמרו אשרי אדם מפחד
תמיד ,ורש"י גיטין מפרש דואג לראות את
הנולד שלא תארע תקלה בכך אם אעשה זאת,
וחיל אחזתני על דברי ר"צ שהאזהרה היא רק
לבל נעלה ביד חזקה לחומות ירושלם ,ובאמת
כתב רש"י שאסור לעלות יחד ביד חזקה ,גם
הכרכור שלו בדברי הלל בסנהדרין דף צ"ט ע"א
אין משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה,
הדאיב לבו ,ודחה דברי רש"י ,אלא הקב"ה
ימלוך בעצמו ויגאלם לבדו ,ועיין תוס' כתובות
ע"ח ע"א ד"ה האשה ,ואע"פ דהשתא אין
ראי' משם לפירוש הקונטרס מ"מ רש"י יכול
לפרש כן בלא ראיה ,ואין להקשות לפירושו,
גם הירושלמי ברכות פ"ד ה"ג ותענית פ"ב ה"ב
כי באש החרבת ובאש אתה עתיד לבנותה לא
ניחא ליה כלל לר"צ ,והוא בא בדיוקים לעקרם
ולהחריבם.
והוא כמכחיש בדברי רש"י על הפסוק
מקדש ד' כוננו ידיך שהמקדש יבנה בזמן שד'
ימלוך לעולם ועד לעת"ל ,שכל המלוכה שלו,
והוא מהמכילתא בשלח ובדברי רש"י בסוכה
מ"א ע"א ,שהמקדש העתיד שאנו מצפין בנוי
ומשוכלל יגלה ויבוא מן השמים ,וכן כתבו גם
התוס' שם ובשבועות טו ,:ביהמ"ק דלעתיד
שהוא עשוי מאליו בידי שמים כדכתיב מקדש
ד' כוננו ידיך ,וכן מפרש במדרש תנחומא ואנחנו
נוכל להבין מדברי רש"י אלה כי כתב זאת נגד
מי שחפץ לילך במצעד עקום ולומר שיבואו
אל הארץ ויבנו ביהמ"ק ,ורש"י הקדוש ובעלי
התוס' היו חכמים יותר מאתנו ,וידעו הליכות
עולם ,גם היו יותר קרובים לימי החורבן,
וידעו הסיבות שגלינו מארצנו ,לכן גלו צפונות
לא ידען עין ולא שזפתם עין ,כאילו אומרים
מה נזעקתם בחזיז קולות לדבר רחוק כזה
והלא הבנין שאנו מצפין יבא בנוי מן השמים,
ומדבריהם יש לראות בעליל שכל הפעולה של
ר' צבי היא בלי דעת ובלי תבונה ולמורת רוח
רבותינו הקדושים שראו בגאולה עפ"י הטבע
וע"י בני אדם סכנה להאומה וירושלם עיה"ק
ולכל ארה"ק ,והרשב"א בסוכה שם מסכים
לרש"י וגם הוא ידע דבר הלכה ,ואין ספק שגם
נפשם כלתה ונכספה לגאולה ,ומהר"ל מפראג
בגבורות ה' כתב שהגאולה קנו ע"י נסים
ונפלאות ולא בטבע עיי"ש.

מכתבים
למערכת

ובהיות שר"צ מדבר מהרוזנים ראטשילד,
מונטפיורי ,קרעמיע ,אלברט קאהן ,כמושלי
ארץ שלהם שבט מושלים וכו' ,יש לי רשות
להודיע להדרתו שהשרים האלה מסורים
אמנם בלב ונפש לאחינו ומוכנים להוזיל זהב
מכיסם להושיב אחינו הנתונים בצרה הסובלים
רעב בארץ אבות ,אך הם בכעס גדול שר"צ
הזכיר שמם בהפלגות כנ"ל ,ושהוא מדבר בלי
הרף מגאולת ישראל ומשיבת ישראל לארצו
וממלכות ישראל.
וקבלתי מתלמידי הגאון החכם ר' ישראל
הנ"ל מכתבים בהם אמר יאמר שהשרים
והטפסרים ראטשילד וקרעמיע אמרו להחכם
אלברט קאהן שרצ"ה קנאה מעורר עליהם,
ולמה לא נשאלו אם הם מסכימים לפעולתו של
ר' צבי ואם גם הם חושבים שפעולה זו תהיה
לברכה לנו ולצאצאינו ואם הם מרוצים לעזוב
ארצות מושבותיהם או להשאר בדד וגלמוד
בגולה ,ה' קאהן אמר בפירוש כי טוב שבתם
בצרפת עד יתקע בשופר גדול ,והם אינם
רוצים לדחוק את הקץ ,ומסר לתלמידי דברים
ששמעם מהגאון ר' אלעזר הורוויץ נ"י אב"ד
מוויען בשם מרנא החתם סופר ז"ל שאמר גם
לבי יכסוף לגאולה פורקן ופדות ,אפס חלילה
לעשות פסיעות ותחבולות .והגאון מוויען כתב
גם לכאן שבאיזה קונטרסים מצוררי ישראל
נשאו ראש וחרקו שן ,והביאו כמה דברים
של ר"צ ,כפי שהודיע להם מומר בוגד ,והם
כתבו שהיהודים גדלו והצליחו ע"י הרמאות
שלהם ,גם מהשר מונטפיורי באה ידיעה בענין
זה בתרעומת על ר"צ ולמה יעשה רוב עשרם
לשיחה בפי העמים ,ומזכירו מעורר על הסכנה
הגדולה אם ידברו ממלכות ישראל.
ועוד דברים על לוח לבי ,אם פעולתו
של ר"צ תצליח ,היצה"ר יבנה הר גבוה ויקרא
לאחינו בארץ ראו יד ה' קצרה מלהושיע לכם
וכל הנביאים והחכמים שאמרו כי משיח בן
דוד יבוא ויגאל אתכם ,הולכי רוח היו ושקר
כזבו ח"ו ,ואחב"י יסירו לבם מעם ד' ותוה"ק,
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ויטבעו ח"ו בים הכפירה ,והאם בזה חפץ ד'
אשר בשמו ר"צ מדבר ,ואיך הוא קורא בשמו
ית' ויתעלה.
דעתי ודעת חכמי ורבני ירושלם ,שעל
ר"צ לפרסם ברבים שמבטל את דעותיו
עד כמה שיש להם נגיעה בגאולה ובהקרבת
קרבנות ,ושהוא מבקש לכל איש שהקונטרסים
בידו לבערם לא יראו ולא ימצאו בבית איש
מישראל ,כדי שלא יהיה מכשול לדורות ובכיה
לדורות ח"ו.
תנו אל לבכם כל אשר דברתי אליכם,
הזהרו שמא ישתו אנשים הבאים אחריכם
דעות כאלה ויבלבלו אותם עוד יותר ח"ו ,אין
אנחנו חפצים בכרכורים בדברי רבותינו בענין
הגאולה אנחנו דרך המלך נלך ,והקב"ה יחוס
וירחם עלינו בב"א.
ויש גם להתיישב היטב אם נבוא ברוב
עם ,הסכנה שהיושבים לא מאמונתנו יתנגדו לנו
להאחז בארץ וחלילה ונוספו גם הם על שונאינו
בעולם ,והם יאמרו כי הארץ היא נחלתם.
ונצטערנו על דברי ר"צ בשם הזוה"ק,
כי עלה השחר בזה שניתן לנו חופש ושיש
לנו שרים גדולים רוזנים ופרתמים אשר
מימות החורבן לא נמצאו כאלו ,ויש הפרזה
גדולה בדבריו ,ובהיות שהוא מזכיר את הספר
"משמיע ישועה" מהשר וגדול ליהודים ר' יצחק
אברבנאל שע"י הגוים עצמם יהי' הנס ,יש
להשתומם שהוא עצמו לא התחיל בפעולה זו,
והוא כתב הדברים לשם דרוש בעלמא ,דהרי
גם כתב שהגואל צדק יבוא להסיר המעשקות
הרעות והשנאות ולעשות שלום בעולם ,והוא
דורש גם בהפסוקים בזכריה והיה ביום ההוא
יבושו הנביאים איש מחזיונו ,ולא ילבשו אדרת
שער למען כחש ,ואמר אליו מה המכות האלה
בין ידיך ,ואמר אשר הוכיתי בית מאהבי ,ומביא
דברי הרשב"א בחידושיו למגילה שלא תהיה
הגאולה שלמה עד זמן המשיח והוא יקבץ הכל,
וח"ו לחשוב שנכבש ויירש את הארץ במנהגו
של עולם ודרך הטבע.
ואמסור גם פרפרת מאוה"ח הק' פר'
בלק ,אם תהיה הגאולה באמצעות זכות ישראל
יהיה הדבר מופלא במעלה ויתגלה הגואל מן
השמים ,משא"כ כשתהיה הגאולה מצד הקץ,
ואין ישראל ראוים לה ,הגואל יבוא עני ורוכב
על החמור ,ובמס' תענית ה' ע"א אמר ר"י,
אמר הקב"ה לא אבוא בירושלם של מעלה עד
שאבוא לירושלם של מטה.
אני ועמי כל חכמי ורבני ירושלם עיה"ק
נשיש ונשמח לקבל מכבוד הדרתו מענה תקועה
במקום נאמן ותרגיעו את נפשינו הדואבות
חזקו ואמצו לבבכם להודות בהאמת ,ובזכות
זה ד' ישיב לנו ששון ישענו.
ואני מסיים בדברי טוב ,יה"ר מלפניך ד'
אלקינו שתראנו בבנינה של ירושלם בב"א.

יוסף זונדל מסאלאנט
בעיה"ק ירושלם תובב"א

"נטרונא" פלאנירט פארברייטערן פעולות
דורך זיך אריבערציען אין א נייעם אפיס
נדבן ווערט געזוכט צו דעקן הוצאות
גרויסצוגיקער אפיס ,וועלכע זאל קענען אקאמאדירן די אלע פעולות
פון דער ארגאניזאציע ,און אויך האבן די מעגליכקייט צו מרחיב זיין
די גבולי הקדושה.
אלזא ,די עסקנים זוכן איצט א פאסיג מקום רחב ידים ,וואס
זאל קלעקן פארן אפיס פון "נטרונא" מיט אלע אירע פעולות .אין
דער זעלבער צייט קוקן זיי אויך ארויס אז עס זאל זיך אפגעפינען א
חשוב'ער נדבן ,וועלכער זאל זיך אונטערנעמען צו דעקן די פולע רענט
פונעם נייעם אפיס ,אדער בלויז א חלק דערפון ,אדער די הוצאות פון
איינרישן און אריינמופן אינעם אפיס.
די נדבה וועט ווי פארשטענדליך ,פארצייכנט ווערן לעילוי
נשמת ,אדער לזכרון טוב ,לויטן פארלאנג פונעם נדיב.
ערנסט פאראינטרעסירטע ,וועלכע ווילן זיך איינהאנדלען די
מצוה רבה ,זאלן ביטע אריינרופן אויפן נומער.718-841-7053 :
הרחבת גבולי הקדושה.

די הייליגע ארגאניזאציע "נטרונא" וועבט איצט פלענער צו
אריבערציען זיך אין א נייעם אפיס אין וויליאמסבורג ,וואו די פעולות
וועלן בעזהשי"ת פארברייטערט ווערן .די עסקנים שטעלן ארויס א
גינסטיגע געלעגנהייט פאר נדיבי עם ,זיך איינצוהאנדלען דעם זכות
פונעם נייעם אפיס ,דורך אויסצאלן די פולע רענט ,אדער בלויז א חלק,
אדער די הוצאות פון איינרישן און זיך אריבערציען.
"נטרונא" פארמאגט היינט צוויי אפיסעס ,וואו עס קומען פאר
אירע אקטיוויטעטן ,איינס אין וויליאמסבורג ,און איינס אין פלעטבוש.
די וויליאמסבורגער אפיס איז די הויפט באזע ,וואו עס זיצט די
פארוואלטונג און פירט אן אלע פעולות ,און די פלעטבוש אפיס איז
די צווייטע באזע ,וואס איז באשטימט פארן שרייבער און דענקער פון
"נטרונא" ,אויף די ענגלישע שפראך ,הרה"ג רבי ירמי' קאהן שליט"א.
אבער די ענגשאפט פונעם אפיס אין וויליאמסבורג איז גרויס,
אזוי ארום אז עס פאדערט זיך שטארק צו אריבערציען אין א ניי און

כבוד עורכי ספר הנפלא
'אפס בלתך גואלינו'
שלום וברכה.
הנני בזה להעביר אליכם קטע נפלאה
מדרשת הגה"צ ר' אברהם שאג זצ"ל אבדק"ק
קאבערסאדארף בעל מח"ס 'אהל אברהם
– דרשת הרא"ש' ,אשר עיניו הבדולחים חזו
למרחוק ,והבחין בהסכנה האיומה הנשקפת על
כלל ישראל ,על ידי כת הציונים שברבות הזמן
כבשו את ארץ הקודש וחיללוהו ,ובדרשתו לפני
קהל עדתו קודם תקיעת שופר דשנת תר"ל,
לפני קל"ח שנה!! כבר התריע על מזימותיהם
הרעים.
הגה"צ ר' אברהם שאג זצ"ל היה חד
מגדולי תלמידי מרן החתם סופר זצ"ל ,ובהיותו
יתום מימי נעוריו זכה להתגדל על ברכיו ושתה
מבאר תורתו לרוויה ,והיה לו לתלמיד נאמן
ומובהק.
הוא נמנה על גדולי גאוני דורו ,ניהג
את עדת ישראל קרוב ליובל שנים ,ביושבו
משנת תקפ"ז עד שנת תרי"ב ,על כס הרבנות
דק"ק שאטעלסדארף במדינת אונגארין ,משם
הופיע אורו והדרו בק"ק קויבערסדארף,
אחת משבע קהילות במדינת עסטרייך ,וישב
בקרבה עד שנת תרל"ג ,שעלה אז להתיישב
בעיה"ק ירושלים תובב"א (ביחד עם תלמידו
הנאמן הגה"צ ר' יוסף חיים זאנענפעלד זצ"ל,
מי שהיה לימים קברניטה של יהדות החרדית
בארץ הקודש) וזרחה שם אור תורתו וקדושתו
עד עת פטירתו ביום כ"ט אדר תרל"ו.

מכתבים
למערכת

הוא היה נערץ ונקדש בדורו – דור דעה,
כגאון עצום וצדיק נשגב ,כמו שספד עליו
הגה"צ ר' זלמן שפיצער זצ"ל אבדק"ק וויען:
"...והיה ממש ספר תורה ,כי היה בקי בש"ס
בבלי וירושלמי וכל הפוסקים שגורים בפיו,
והיה כמעט חד בדרא בתורה ,וד' ברך את
אברהם בכל."...
וכן כתב אודותיו הגה"צ ר' חיים הירש
מאנהיימער זצ"ל אבדק"ק אונגוואר..." :אשר
ידעתי מנעוריו נתגדל בקדושה וטהרה ,וכמעט
לא הניח כמותו בחוץ לארץ גדול ממנו בתורה
וצדקתו ופרושתו."...
וזאת אשר כתב בכי"ק בספרו 'דרשת

הרא"ש' (ח"א ,דרוש נב ,עמ' קיב-קיג) בדרשה
לפני תקיעת שופר דשנת תר"ל ,וזלה"ק:
"...וזאת יפלא ,כי כל איש עקלקלות
יבחר דרך לעצמו ,ומסית ומדיח כי זה
דרך הישר ,והעם ילכו אחריו כסומים,
והדור כולו זכאי ,וכמה וכמה כתות
בתוך ישראל ,עד ששלחו ידם להביא
הגאולה ,ובטחו ברוב חילם להשתדל
מחורי הארץ למסור לנו את ארץ ישראל
לשבות בה.
עם ה' אל תשימו לב בכל דברים
האלה ,הביטו אם הם מתלמידי חכמים
וצדיקים הראויים במעשיהם לשמוע
להם ,גם התבוננו אם לא יכחישו דברי
נביאים ודברי קבלת חז"ל ,הכזה ח"ו
יהיה תכלית המיועד לנו ,הן באלקים
נעשה חיל ולא בכח אדם ,וכבר אמר
החסיד בעל חובת הלבבות כי אין לנו
בחירה רק ביראת ה' ,וזולת זה הבטחון
בבורא ב"ה ,ובפרט בכלל ישראל,
ובפרט בגאולה הנצחית ,והביטו אל
צור חוצבתם (ישעי' נא ,א) ,והן קרבת
הגאולה  -היום אם בקולו תשמעו,"...
עכלה"ק.
הדברים נוראים ,ומדבריו המעטתים
נוכל לחזות השקפתו הטהורה של חד מוותיקי
תלמידי מרן החתם סופר זצ"ל.
בכל חותמי ברכה

צבי הירש שווארץ

מבקשים אנו בזה סליחה מאלו ששלחו מכתבים למערכת שלא הגיעו לבית הדפוס בגליון הזה ,ואי"ה בגליונות הבאים נפרסמם בס"ד.
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וישמעו רחוקים ויבואו:

אויסצוגן פון בריוו
אריינגעשיקט צו "נטרונא"
איבערגעזעצט פון די ענגלישע
שפראך:
"… אין דאזיגן בריוו ,האב איך
אריינגעלייגט מיין נדבה פון  ,$120איך
וויל זייער זיין א "נטרונא" מעמבער,
אבער ליידער אין געהיים .די דאזיגע
נדבה איז  $10פאר יעדן חודש ($120
פער יאר) .איך וויל זייער ,אויב
איז מעגליך ,דעם בוך “In The
 , ”Footsteps Of The Flockכאטש
איך האב אפגעדרוקט אלע '2006ס
פרשה פערלס ,פון די ענגלישע וועב
זייטל – .ווי דערמאנט ,אויב איז
מעגליך.
השי"ת זאל אייך בענטשן,
און די געבענטשטע ארגאניזאציע
"נטרונא" ,איר זאלט אייך קיינמאל
קיינמאל נישט פארכטן! טוט
פארזעצן צו פארהייליגן דעם נאמען
פון השי"ת אין די עפנטליכקייט אין
גלות ( ,)USAאון אזוי אויך צווישן
די אידן .די רשעות'דיגע ציונים האבן
פיינט אנטי ציונים ,וועגן דעם ליידער
האב איך מורא ארויסצואווייזן מיין
קעגנערשאפט צו ציונות און צו
איר רשעות'דיגע רעזשים .זאל עס
בטל ווערן שנעל אין אונזערע טעג
אמן…
…איך שיק דעם בריוו מיט א
נדבה ,אבער אן מיין היים אדרעס,
צוליב א מעגליכע שרעק .דערפאר איז
דאס (אין דעם פאל) א סוד .אבער
איר קענט פארעפנטליכן אין אייער
וועב זייטל ,נאר אויב איר ווילט ,מיין
בריוו פון שטיצע .יישר כח!…
(…)

*
"…אזוי ווי די מערהייט פון
ארטאדאקסישע אידן ,שטעל איך מיך
צו צום דאזיגן געדאנק ,אז ציוניזם
איז א געפערליכע קעגנערשאפט
צו די אידישע גלויבן .איך בין
צוגעצויגן געווארן צו לערנען אז די
ציוניסטישע באוועגונג איז קעגן תורה
און אידישקייט .כאטש די ציונים
זענען גוט באהאווענט און גלייבן
באמת ,אז זיי טוען אראפווארפן פון
זיך דעם רצון פון השי"ת ,דאך טוען
זיי פארזעצן .די מקורות וואס איר

האט פארגעשטעלט אויפן וועב זייטל
(ציטאטן פון זוהר ,מדרש ,גמרא ,ווי
אויך די אויפרופן פון די גדולי תורה)
טוען דעמאנסטרירן די פאלשקייט פון
די דאזיגע פאזיציע .דער אמת מוז
פארשפרייט ווערן ,כדי צו פארמיידן
ווייטערדיגע חורבנות פון אידישע
לעבנס און פארמעגנס .איך בין זיכער
אז וואס מער מענטשן וועלן לערנען
דעם אמת ,וועט השי"ת רחמנות
האבן אויף אונז ,און אונז אויסלייזן
מיט די אייביגע גאולה…"
(… פילאדעלפיע ,פענסילוועניע)

*
"…מיין רבי שליט"א – וואס
איז א גרויסער שטיצער פון אייער
ארגאניזאציע און איך גלייב אז איר
קענט אים – האט מיר רעקאמענדירט
צו קויפן ענקערע לעצטע ספרים:
“In The Footsteps Of The
 ,”Flockאון ער האט אויך דערמאנט
איינס וואס איז אויף לשון הקודש,
אבער איך קען נישט יעצט אויפן
מינוט זיך דערמאנען דעם נאמען.
איך בין אינטרעסירט אויסצוגעפינען
וויפיל עס וועט קאסטן ,און עס
באשטעלן…
…פיל דאנק אייך .אייער
ארגאניזאציע איז באמת געווען א
שטארקע מקור פון חיזוק פאר מיר.
תזכו למצוות!…
(… קליוולאנד הייטס ,אהייא)

*
טייערע "נטרונא" ,איך וויל
קויפן פון אייך אייער ספר "אפס
בלתך גואלינו" וועלכע איז לויט אייער
וועב זייטל  ,$17איך שיק אייך ,$20
רעשט איז נישט וויכטיג.
הייליגע
א
זענט
איר
ארגאניזאציע ,זאל השי"ת בענטשן
אייך און אייערע הייליגע אקטיוויטעטן
אקעגן ציונות .גיט נישט אויף ,נאר
האלט אן!!! אפילו איך האב ליידער
אויך געשטיצט ציונות ,אבער היינט
ווייס איך דעם אמת .א דאנק פאר
השי"ת ,יישר כח און זייט געזונט.
(… אשדוד ,ארץ ישראל)
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קול קורא אליך

!שמך בל יפקד בין הנמנים לדבר מצוה

כאן
להרשם
גדול יכולין
!העושה
מן
יותר
המעשה
ולשלם דמי מעמבער שיפ
ומכאן הקריאה יוצאת! לכל מבקשי ודורשי ה' אשר המה מוכנים לקבץ על הגבאו"ת
מדרשינוהרבים להיות נמנה לדבר מצוה במפעל הק' הזה
 לזכות את,שכונתם
בביהמ"ד שבבתי
בבית
פה
718-841-7053 Ext. #1 . נא לפנות על מספר הטעל,)שיפ-להצטרף בדמי חבר (מעמבער
אצל
. וזכות רביה"ק זי"ע בוודאי יעמוד להם לכל מילי דמיטב,שכרם מן השמים
וגדול
.'אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב בספר זכרון לפניו וגו

"הנהלת "נטרונא
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