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מפיין פון "נטרונא"
קא ּ
מאסיווע הסברה ַ
ַ
פארגאנגענעם ה' אייר
ַ
אין פילע אידישע געגענטער -
זה לעומת זה :קעגן די ציוניסטישע פייערונגען פון  60יאר זינט אויפקום פונעם מדינה הטמאה

ניו יארק – .אין בעפארברייטונג צום
פארגאנגענעם ה' אייר ,וואס איז אויסגעפאלן שב"ק
ּפר' אמור ,האט די בארימטע ארגאניזאציע "נטרונא"
קאמפיין ,אין פילע
ּ
דורכגעפירט א מאסיווע הסברה
אידישע געגענטער אין ניו יארק ,אויפצוקלערן די
אידישע מאסן ,איבער דעם חומר האיסור פונעם עצם
קיום המדינה.
קאמפיין איז געקומען אין די בחינה
ּ
די הסברה
פון זה לעומת זה ,אין צייט וואס די ציונים האבן
געפייערט דעם זעכציגסטן יאר טאג זינט דעם אויפקום
פון די מדינה הטמאה ,און א הייסע ציוניסטישע
אויפגעשפילט געווארן אויף אלע
ּ
ּפאטריאטיזם איז
אפגעענטפערט
אידישע נייעס קוועלער ,האט "נטרונא" ּ
פארשפרייטן גליונות וואס
ּ
דעם ציוניסטישן שקר ,מיט
דערקלערן דעם אמת ,דעם ריינעם דעת תורה בעניני
גלות וגאולה.
*
די הייליגע ארגאניזאציע "נטרונא" איז ווי
פארשפרייטן דעם דעת
ּ
באקאנט געגרינדעט געווארן צו
תורה פון אלע פריערדיגע גדולי ישראל גאונים וצדיקים
זי"ע ,איבער נעמען א גאולה פאר די צייט .במשך
א גאנץ יאר איז "נטרונא" טעטיג מיט גרויסצוגיקע
ּפעולות ,אויף פארשידענע אופנים ,צו מפרסם זיין דעם
אמת.
ספעציעל איז "נטרונא" טעטיג מיט אירע
אבער ּ
ּפעולות ,אין די זמנים ווען ציונות שווימט ארויף אויפן
אויבערפלאך ,און ווערט פארוואנדלט אין א הייסע
טעמע ,ווי למשל אין טאג פון ה' אייר ,אדער צוליב
געוויסע מאורעות הימים אויפן ּפאליטישן פראנט.
בפרט אין היינטיגן יום המר והנמהר ה' אייר,
אפגעצייכנט געווארן זעכציג יאר זינט
ווען עס איז ּ
דער אויפקום פונעם מרידה במלכות שמים רח"ל ,איז
ספעציעל געווארן פארוואנדלט
די טעמע פון ציונות ּ

אין א הייסע אישו ,ווען די ציונים האבן גע'יובל'ט און
געפייערט זייער חגא – האט די הנהלה פון "נטרונא"
פארשטאנען פאר באזונדער וויכטיג ,צו דורכפירן א
פארשפרייטן דעם אמת.
ּ
קאמפיין ,צו
ּ
מאסיווע הסברה
קאמפיין איז געווארן געצילט,
ּ
דער
אויפצוקלערן די אומוויסנדע מאסן דעם דעת תורה

פון פריערדיגע גדולי ישראל ,דורך מפיץ זיין א
שפראך ,וואס
ספעציעלער ליטאטור אויף די ענגלישע ּ
ּ
אראפ ציטאטן פון די גרעסטע רבנים און
ּ
ברענגט
רבי'ס פון די לעצטע דורות ,איבער דעם חומר הענין
פון נעמען א גאולה פאר די צייט.
אפדרוקן די ליטאטור
די הנהלה האט געלאזט ּ
(פארזעצונג אויף זייט )4

"צדקה זעקלעך" וועלן פארשפרייט ווערן
אלס הכנסה פאר "נטרונא"
גדול המעשה יותר מן העושה
אין די איצטיגע טעג וועלן פארשפרייט ווערן די
בארימטע צדקה זעקלעך ,באשטימט אלס הכנסה פאר די
הייליגע ארגאניזאצע "נטרונא" .די עסקנים וועלן מיט די
זעקלעך ארומגיין ביים דאווענען אין די בתי מדרשים ,אין
שטאט אדער אין די קאנטריס ,כדי צו באשטייערן דעם ציבור
פאר די ווייטגרייכנדע פעולות.
דער דאזיגער קאמפיין איז געצילט
צו שטיצן די כסדר'דיגע אקטיוויטעטן,
וועלכע גייען אן טאג נאך טאג און וואך
נאך וואך ,ארום דעם גאנצן יאר קרייז,
אויפצוקלערן מאסן אידן ,און להבדיל
גוים ,איבער די תורה'דיגע שטעלונג
לגבי ציונות .ווי פארשטענדליך,
די פעולות גרייכן צו גאר גרויסע
הוצאות ,וועלכע די הנהלה מאטערט
זיך צו דעקן.
דערפאר האט די הנהלה באשלאסן דורכצופירן דעם
"צדקה זעקלעך" קאמפיין ,וועלכע וועט במשך פונעם יאר
האפנטליך אריינברענגען גרויסע סכומים געלט ,און דערמיט
ערמעגליכן ווייטער אנצוגיין מיט די ארבייט.

שכר מצוה בהאי עלמא איכא
גלייכצייטיג קומט די מצוה אויך באגלייט מיט א ברכה
בעולם הזה ,צו געבענטשט ווערן מיט אלעם גוטן ,ווי דער
רבי זי"ע ברענגט אין ספה"ק דברי יואל (פ' עקב דף כ"ב) וז"ל:

אם האדם מתגבר על מסיתים ומדיחים בעלי בחירה ואינו
מתפתה להם ,רק לוחם כנגדם ,יקבל שכרו משלם בעוה"ז.
עכלה"ק.
לערנען מיר ארויס פון דעם ,אז כאטש
אין אלגעמיין זאגן מיר שכר מצוה בהאי עלמא
ליכא ,אבער אויב מען איז לוחם קעגן מסיתים
ומדיחים ,איז מען זוכה צו שכר אפילו בעוה"ז.
אזוי ארום אז דער ענין פון שטיצן
"נטרונא" – אויסער דעם זכות פון צדקה
וגמילות חסדים וואס קומט באגלייט דערמיט,
וואס שטייט דערויף אז פירותיהם בעולם הזה –
פארמאגט עס א באזונדערע מעלה ,פון מלחמה
האלטן קעגן די מסיתים ומדיחים ,וואס מען איז דערביי אויך
זוכה צו שכר אויף דער וועלט.
שאו ידיכם קודש והרימו תרומה.
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ספר

די

"אפס בלתך גואלנו"

הנהלה פון "נטרונא" גרייט זיך
איבערצודרוקן דעם ספר "אפס
די הנהלה פון "נטרונא" גיט איבער ,אז דער
בלתך גואלנו" ,צוליב דעם גרויסן פארלאנג פון
זכות פון שטיצן "נטרונא" איז גרויס ביז גאר,
וועלכע
יראי השם וחושבי שמו אין ארץ ישראל,
אנווייזנדיג אויף אן אינטרעסאנטע עובדא ,וואס
ווידער
זאל
קוקן ארויס מיט דורשט אז דער ספר
עס פארציילט הרה"ח ר' יוסף הירש הי"ו אז ביי
זיין,
מפיץ
קענען
ערשיינען ,כדי זיי זאלן עס
איינע פון די גאר ערשטע הפגנות וואס רביה"ק
זענען
דרוק
ערשטן
נאכדעם וואס די ספרים פון
האט פאררופען בחוצות ירושלים ,איז ער מיט
חו"ל.
שוין אויסגעגאנגען אין
הרה"ח ר' זלמן ליכטמאן הי"ו געגאנגען אין אלע
ספר
דער
וואס
צייט
לענגערע
עס איז שוין א
בתי מדרשות אין איסד-סייט איינצולאדענען
ערשטן
צום
ערשינען
איז
גואלנו"
"אפס בלתך
דעם ציבור צום פראטעסט ,פארשטייט זיך אז
מאל פון דרוק ,און ביז א קורצע צייט דערויף
מען האט זיי איבעראל מכבד געוועהן במנה
איז עס צעכאפט געווארן דורך פילצאליגע דורשי
יפה און פארשיקט מיט בזיונות ,צוריקומענדיג
ומבקשי האמת .דער ספר אנטהאלט א ליקוט
צו רביה"ק זי"ע האט ער זיך אפגערעדט אז ער
אויף די עניני גלות וגאולה ,פון פריערדיגע
איז א "חיוב" און האט יארצייט נאך איינע פון
געלעגנהייט פאר נדבן לזכות החיים
גדולי ישראל וצדיקי הדורות זי"ע ,וועלכע האבן
די קרובים ,און עס מער נישט בנמצא קיין
אדער לעילוי נשמת קרובים הנעדרים,
המשיח,
קלאר געשטעלט די אמונה אין ביאת
"ברעטעל" ,האט אים רביה"ק זי"ע גענטפערט:
זיך איינהאנדלען זעלטענער זכות;
דערויף.
וויאזוי א איד דארף גלייבן און האפן
דאס וואס די האסט געטוהן פאר כבוד שמו
הגה"צ
פון
בריוו
ווארימער
אויספארקויפט
נאכדעם וואס דער ספר איז
ית' איז דער גרעססטער תיקון וואס די קענסט
רבי שמואל משה קרעמער שליט"א
געווארן ,האט זיך באלד געשאפן א פארלאנג,
ברענגען לע"נ דיינע קרובים.
ראה"כ אור הנעלם ברעסלוב ירושלים עיה"ק
אז מען זאל עס פריש איבערדרוקן .בפרט איז
דאס לערנט אונז ,אז דאס פארשפרייטן
געוואקסן דער פארלאנג אין ארץ ישראל ,וואו
דעם ריינעם דעת תורה ,איז דער גרעסטער
אידן לעבן מיט טאג טעגליך די נסיונות פון א
זכות ,וואס מען קען טון פאר עלטערן בגנזי
פאלשע גאולה ,און זענען דורשטיג צו וויסן די
מרומים און איז א פאסיגע געלעגנהייט פאר
וויכטיגע ענינים וואס זענען נוגע די ריינע אמונה
נדיבי לב ,מנדב צו זיין לעילוי נשמת קרובים
בביאת המשיח.
לזכות אורך ימים ושנים להחיים אתנו עמו"ש,
בג"מ ,אדער
טעלעפאן רופן פון
די הנהלה גיט איבער ,אז זיי באקומען כסדר
הוצאות פונעם דאזיגן הייליגן ספר – וואס ווי
דורך אויסצאלן די
די עסקנים אין ארץ ישראל ,וועלכע בעטן זיך ברחמים ,אז מען זאל שוין
פארשטענדליך ,איז דאס גאר א זעלטענער זכות ,וואס האט ווייניג איר גלייכן,
איבערדרוקן דעם ספר .די דארטיגע ערליכע עסקנים האבן געזעהן דעם ספר,
צו מפיץ זיין די ריינע אמונה אויף אזא מאסשטאבליכן פארנעם.
וועלכע איז אנגעקומען קיין ארה"ק בלויז אין איינצלנע עקזעמפלארן ,און האבן
באלד פארשטאנען וואספארא אוצר דאס איז.
פאראינטרעסירטע נדיבי לב ,וועלכע ווילן
די עסקנים האבן גענומען אין חשבון ,אז דער ספר וועט זיי פיל פארלייכטערן
זוכה זיין אינעם זכות ,זאלן זיך פארבינדן
צו פארשפרייטן דעם ריינעם דעת תורה צווישן דארטיגן ציבור ,אין ליכט פונעם
מיט די הנהלה פון "נטרונא",
קלארן שפראך און רייכער ליקוט וואס עס אינהאלטעט .דערפאר פלאנירן זיי
אז ווען דער ספר וועט ערשיינען פון דרוק ,וועלן זיי עס מפרסם זיין אויף די
אויפן טעלעפאן נומער:
העכסטע טענער ,כדי עס זאל דערגרייכן וואס מער מענטשן ,און וואס ווייטער
אין לאנד.
וכל הקודם זכה.
בפרט איז עס וויכטיג איצט – זאגן די ארץ ישראל'דיגע עסקנים – ווען
אין די גאס שמעקט שוין א גערוך פון בחירות ,ווייל די איצטיגע רעגירונג
גייט פאלן ,און די רשעי המדינה וועלן פאררופן נייע וואלן ,וואס ווי נאטורליך
אין דער זעלבער צייט איז ערשינען א ווארימער בריוו פון הגאון הצדיק רבי
אין אזא צייט ,פאדערט זיך פיל מער הסברה ,אויפצוקלערן די מאסן תושבי
שמואל משה קרעמער שליט"א ,ראש הכולל אור הנעלם דברעסלוב פון ירושלים
ארץ ישראל ,איבער דעם ריינעם דעת תורה פון פריערדיגע גדולי ישראל ,אז
עיה"ק ,וועלכער איז שטארק ממליץ אויף די פעולות פון "נטרונא" בכלל ,און
דאס זיך משתתף זיין אין די בחירות הטמאות איז פארבינדן מיט געוואלדיגע
אויפן ספר "אפס בלתך גואלנו" בפרט .ווי שרייבט צווישן אנדערן ,אז דורך דעם
איסורים.
ספר" :יתרבה האמונה הטהורה בעולם".

"תיקון" גדול

וועט בקרוב
געדרוקט ווערן
אין ארה"ק
אויפן פארלאנג
פון יקירי ירושלים

718-841-7053

הזמן גרמא

אינעם בריוו שרייבט דער ראש הכולל שליט"א איבער די גרויסע קדושה פון
ארץ ישראל ,אז דורך איר קען מען זוכה זיין צו אמונה ,און ווי גרויס איז די עבירה
פון די ציוניסטישע מדינה ,וועלכע נעמט דעם שרביטו של מלך ,דאס הייליגע
לאנד ,וואו מען קען זיך הייבן מיט אמונה ,און טוט דאס איבערדרייען צו א
מרידה אין השי"ת ,און איז ממשיך הערצער פון אידישע קינדער צו כפירה רח"ל.

דעריבער איז א דבר בעתו מה טוב ,איצט איבערצודרוקן דעם ספר ,טאקע
ספעציעל פארן ציבור אין ארץ ישראל ,כדי צו מפיץ זיין דעם ריינעם דעת תורה
פארן ציבור תמימי לב ,וועלכע ווילן וויסן דעם אמת ,אז זיי זאלן זיך עפענען די
אויגן ,צו זעהן וואס עס האבן געהאלטן אלע פריערדיגע גדולי ישראל ,בנוגע
די ענינים.

אין די פאלגנדע שורות ערמוטיגט דער ראש הכולל שליט"א ,אז וואויל איז
דעם וואס וועט זיך האלטן אין די ריינע אמונה ,טאקע אין די איצטיגע שווערע
נסיונות פונעם דור האחרון .און ער פירט אויס דעם בריוו מיט א ווארימע ברכה,
פאר די ארגאניזאציע "נטרונא" און פאר אלע וואס העלפן איר צו ,אז זיי זאלן
געבענטשט ווערן מיט אלע ברכות.

מדן ועד באר שבע
די הנהלה גרייט זיך טאקע ארויסצוקומען מיט טויזנטער עקזעמפלארן פונעם
ספר ,כדי עס צו קענען פארשפרייטן מדן ועד באר שבע ,פון איין עק לאנד צום
אנדערן .און ווי די ארץ ישראל'דיגע עסקנים געבן איבער ,וועט עס שאפן א
רוחניות'דיגע מהפיכה אין לאנד.

אפס בלתך גואלנו.
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פון צווישן די שפאלטן…
קורצע נייעסן אינערהאלב "נטרונא"
כשולחן הערוך ו'מסודר'
כדי צו פאַרלייכטערן פאַר די טויזנטער
אידישע באַזוכער אויף נטרונא'ס וועב
זייטלעך צו טרעפן שמועסן און עובדות
איבער די עניינים וואָס זיי זוכן ,זיי צו געבן
דעם ריכטיגן דעת תורה איבער די עיקרי
האמונה ,האָט נטרונא צוגעלייגט קעּפלעך צו
יעדן פון די פילע פרשהּ-פערלס בלעטלעך
אויף זייער וועב-זייטל .אָט די טעכנישע
פאַרבעסערונג פון געהעריג מסדר זיין די
עניינים ,וואָס האָט פאַרלאַנגט אַסאַך אַרבעט
צו באַ'טיטול'ען דעם תוכן פון יעדן בלעטל
אין ַא קורצן קעּפל ,וועט אי"ה גאָר שטאַרק
העלפן צו פאַרשּפרייטן די אמונה הצרופה
צווישן פילע תמימות'דיגע אידן וועלכע זענען
צמאים לדבר ה'.
די פרשהּ-פערלס זענען ווי באַוויסט
צעטלעך אויף ענגליש וועלכע ווערן
פאַרשּפרייט און פילע בתי מדרשים און עס
ווערט צושיקט צו טויזנטער אָבאָנענטן ביי
נטרונא .עס ענטהאַלט יעדע וואָך עניינים
און מעשיות וועלכע האָבן ַא שייכות מיט
די פרשה ,און געבן דעם ריכטיגן דעת תורה
הצרופה איבער ענייני גלות און גאולה,
ברענגנדיג פון גדולי ישראל מדור הקדום פון
אַלע קרייזן .דאָס דינט אַלס קאָנטער-געוויכט
צו די עמערס ּפראָּפעגאַנדע פון כפירה
ומינות ,און גילוי פנים בתורה שלא כהלכה
וואָס ווערט פאַרשּפרייט וואָך-איין-וואָך-
אויס ,און אפילו טאָג-איין-טאָג-אויס דורך
די צייטונגען און תורה בלעטלעך וועלכע
שטייען צו די דיסּפאָזיציע פון די רעליגיעז-
ציונ'יסטישע ּפראָּפעגאַנדע אַּפאַראַטן.
נטרונא האָט שּפעטער אַרויפגעשטעלט
די אַרכיוון פון די בלעטלעך אויפן וועב-
זייטל ,נאָך פאַרלאַנגן פון אידן ,פילע פון
זיי איינוואוינער אין די סטעיטס ,וועלכע
האָבן הנאה געהאַט פון שיינע עניינים און
די בלעטלעך וואָס זיי האָבן באַמערקט אין
שול .זיי האָבן געוואָלט קענען צוריקמישן
און נאָכאַמאָל איבערקוקן פאַרשידענע
סיפורים און טייטשן וואָס זיי האָבן געזען
– צומאָל עס איבערצופרישן פאַר זיך
אָדער איבערזאָגן פאַר אַנדערע כדי זיי
איבערצוצייגן דעם ריכטיגן דעת תורה פון
די גדולי ישראל.
ביזן שרייבן די שורות איז שוין ד ָא 92
גליונות אויפן וועב זייטל ,וועלכע איז ַא שלל פון
באַלערנדע געדאַנקן און עניינים אַריינצוּפרעגלען
און פאַרשּפרייטן די ריכטיגע אמונה.

לעצטנס האָט נטרונא אונטערגענומען די
אַרבעט פון איבערגיין די אַלע בלעטלעך און
סומירן זייער אינהאַלט אין ַא קורצן קעּפל.
דער קורצער אינהאַלט האָט פאַרוואַנדעלט
די גליונות כשולחן הערוך ו'מסודר' צו קענען
לייכט טרעפן דעם עניין וואָס מ'זוכט אין די
יסודות הדת .דאָס וועט אי"ה גאָר שטאַרק
אַרויסהעלפן אידן וואָס זוכן צו טרעפן דעם
דבר ה' ,און עס פאַרשּפרייטן פאַר אַנדערע.
***

נטרונא אי.מעיל ליידט פון העקערס
וואס צווינגט צו טוישן אי .מעיל סיסטעם
ָ
לעצטנס האָבן קאָמּפיוטער 'העקערס'
אויפגעבראָכן נטרונא'ס אי .מעיל סערווער
אַדרעס ,און עס גענוצט צו פאַרשּפרייטן מאַסן
פון 'סּפעם' (אַזוי ווערן גערופן אומגעבעטענע
אי .מעילס וועלכע ווערן פאַרשּפרייט אין
די מאַסן ,געווענליך אַלס אַדווערטייזמענטס
א.ד.ג .).דאָס האָט געצווינגען נטרונא צו
טוישן די סיסטעם ווי אַזוי זי שיקט אַרויס
די וועכנטליכע אי.מעילס צו די טויזנטער
אָבאָנענטן.
ווי באַוויסט קומען שוין היינט רוב
אי .מעיל סיסטעמס און קאָמּפיוטערס מיט
באַוואָרענונגען נישט דורכצולאָזן סּפעם.
די סיסטעמס אידענטפיצירן די סערווער
אַדרעסן וועלכע ווערן גענוצט צו שיקן די
אומגעוואונטשענע סּפעם ,און זיי בלאָקירן די
אי .מעילס וואָס קומען פון דאָרט .צוליב די
אויפברעכונג פון זייער סיסטעם און עס נוצן
פאַר סּפעם ,זענען נטרונא'ס אימעילס אויך
בלאָקירט געוואָרן און נישט אָנגעקומען צו
מערסטנס אָבאָנענטן.
דאָס האָט געברענגט נטרונא שנעל
צו טוישן די סיסטעם ,צו קענען ווייטער
פאַרשּפרייטן דעם דבר ה' אויף וואָס פילע
קוקן אַרויס יעדע וואָך .איצט ווערן אַלע
אי.מעילס געשיקט ַא ּפריוואַטע פירמע.
ס'איז נישט קלאָר צי די העקערס האָבן
דירעקט געצילט קעגן נטרונא ,צו שטערן די
עבודת הקודש און נקמה צו נעמען אין דעם
וואָס זיי האָבן געעפנט די אויגן פון פילע
אַמעריקאַנער אידן קעגן די מדינה הטמאה.
ס'איז אויך מעגליך אַז נטרונא האָט געליטן
פון די העקערס וועלכע האָבן געוואָלט קענען
פאַרשּפרייטן זייערע סּפעמס צו די ריזיגע
ליסטע פון די נטרונא אָבאָנענטן איבער'ן
לאַנד ,אָדער האָבן זיי צופעליג באַוויזן
אויפצוברעכן די סייט.
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שואל כענין ומשיב כהלכה
ַא מיטל בעסער צו
און נאָך
פאַרשּפרייטן דעם ריכטיגן דעת תורה איבער
די ריכטיגע אמונה בביאת המשיח און מאידך
גיסא דעם איסור פון נעמען ַא גאולה פאַר
די צייט ,האָט נטרונא מסדר געווען אויפן
וועב-זייטל אַלע אינטרעסאַנטע שאלות
ותשובות וואָס זענען אָנגעפרעגט געוואָרן און
געענטפערט געוואָרן דורך נטרונאָ ,כדי צו
עפענען די אויגן און אויפקלערן דעם ריכטיגן
דעת תורה אויך פאַר אַנדערע אידן וואָס
זענען נישט אויפגעוואַקסן מיט די ריכטיגע
יסודות אין עיקרי הדת ואמונה.
ווי באַוויסט האַלט נטרונא אויף ַא באזע
פון בני תורה וועלכער איז אויסגעקאָכט אין
די עניינים ,און באַזיצען ַא רייכן ענגלישן
שּפראַך ,וועלכער שטייט גרייט צו נעמען
פראַגעס בנוגע די אמונה בביאת המשיח,
איסור דחיקת הקץ והמסתעף ,און רעאַגירט
דערויף מיט טרעפליכע און קלאָרע תשובות.
אָט די שריפטליכע אויסטוישן האָט שוין
ב"ה גאָר אַסאַך געהאָלפן באַלייכטן אידישע
אויגן ,און מענטשן וועלכע האָבן אין אָנהייב
געשיקט בייסיגע און קריטיקירנדע פראַגעס
זענען אָפט אין די ענדע איבערצייגט געוואָרן
און איבערגעדרייט געוואָרן מן הקצה אל
הקצה.
איצט האָט מען ב"ה גוט מסדר געווען
און אויסגעשטעלט אין קאַטעגאָריעס די אַלע
עניינים וואָס זענען שוין דורכגעשמועסט
געוואָרן ,כדי עס צו מאַכן צוגענגליך אויך
פאַר אַנדערע .יעדע שאלה און טעמע האָט
באַקומען ַא קעּפל ,כדי אַנדערע אידן וואָס
עס דרוקט ענליכע טעמעס ,אָדער ווילן מער
ביאור אויף ענליכע עניינים ,זאָלן קענען
אַריינגיין דערין און דורכליינען דעם גאַנצן
בריוו און תשובה וואָס מען האָט געענטפערט
פאַר אַן ענליכן שואל.
דאָס וועט אי"ה קענען עפענען נאָך
פילע אויגן און זיי מקרב זיין צו די אמונה
שלימה בביאת המשיח.
***

צמאים לדבר ה' פון די וועסט-סייד
קאנעטיקוט
און ָ
דער ספר "אין פוד-סטעּפס אָוו די
פלאַקס(",דער ענגלישער איבערטייטש פון
בעקבי הצאן) ,וועלכע איז איבערגעאַרבעט
און איבערגעדרוקט געוואָרן פון די
וועכנטליכע 'פרשה ּפערלס' ,האָט זיך ב"ה

פון צווישן די שפאלטן…
קורצע נייעסן אינערהאלב "נטרונא"
אַרויסגעשטעלט אַלס געוואַלדיגער סוקסעס
צו אַריינשיינען אמונה אין אידישע הערצער.
דער ליקוט פון סיפורים פון די גדולים
פונעם פריערדיגן דור  -כ"ק מרן אדמו"ר
מסאטמאַר זי"ע ,און אַנדערע גדולים ,ווי
דער רש"ב זצ"ל ,דער חפץ חיים זצ"ל,
בריסקער זצ"ל ,הרה"ג ר' אלחנן וואַסערמאַן
זצ"ל ,און נאָך – האָט זיך אַרויסגעשטעלט
אַלס געוואַלדיגער מיטל צו עפענען די אויגן
פאַר די אידן וועלכע האָבן קיינמאָל נישט
געהערט עּפעס אַנדערש ווי די ציונ'יסטישע
ּפראָּפעגאַנדע .די פילע מעשיות ,מיט קראַנטע
מקורות ,עפנט פאַר זיי ַא נייע וועלט און עס
עפנט זייערע אויגן איינצוזען אין די איסורים
חמורים פון די טומאה הציונית.
נטרונא אַרבעט ווייטער וואָס מער
צו פאַרשּפרייטן די ספרים ,סּפעציעל אין
די מאָדערן-אָרטאָדאָקסישע שולן ,ווי
יאָנג איזראַעלס ,וואו רוב אידן האָבן נאָך
נעבעך נישט געהערט פון די אַלע עניינים.
גלייכצייטיג ווערט די שמועה פון די ספרים
פאַרשּפרייט צווישן די אידן פון מויל-צו-
אויער ,ווען אידן דערציילן פאַר זייער
באַקאַנטע וועגן דעם אינטרעסאַנטן ספר .עס
קומען אַריין פאַרלאַנגן פון פאַרשידענע שולן
איבער די פאַראייניגטע שטאַטן צו באַקומען
דעם ספר .צווישן די וואָס האָבן עס לעצטנס
פאַרלאַנגט איז די שול רמת תורה אין
וועסט-סייד מאַנהעטן ,און אויך ַא שול אין
ניו העיווען קאָנעטיקוט.
די אידן – מדן ועד באר שבע  -זענען
אין ַא בחינה פון לא רעב ללחם ,ולא צמא
למים ,כי אים לשמוע את דבר ה' .זיי ווילן
הערן דעם ריכטיגן דעת תורה ,וואָס ביז
נטרונא האָט זיי קיינער עס נישט מגלה
געווען.

אויסמעקן .כדי קלאָר צו שטעלן וואָס נטרונא
איז ,אַז עס זאָל זיין דברים וואָס קענען
עושה רושם זיין ביי אַלגעמיינע אידן א.ד.ג,.
האָט נטרונא צוגעשטעלט ַא לאַנגן אַרטיקל,
מיט דאָקומענטן און פאַקטן ,איבערצוצייגן
וואָס עס איז זייער ציל ,דער פאַרנעם פון
די אַקטיוויטעטן און די ברייטע שטיצע פון
וואָס מען געניסט ב"ה .דערווייל האָט די
פאַרוואַלטונג פון וויקעּפידי ַא אָּפגעמעקט
דעם גאַנצן אַרטיקל ,נאָך קעגנערשאַפט פון
ּפראָ-ציונים וואָס עס האָט זיי געשטערט אַז
נטרונא ווערט אַזוי נתפרסם ,און האָט זיך
אַנשטאָט באַגענוגענט מיטן אַריינשטעלן פיר
שורות וועגן 'נטרונא' אַלס טייל פון ַא לאַנגן,
כלליות'דיגן אַרטיקל וועגן אַנטי-ציוניזם.
די פיר שורות ליינען זיך" :טרו תורה
דזשוס קעגן ציוניזים איז ַא רעליגיעז-
ּפאָליטישע באַוועגונג און נישט-פאַרּ-פראָפיט
אָרגאַניזאַציע וועלכע איז געגרינדעט געוואָרן
אין  2001אין ברוקלין ,ניו יאָרק ,דורך
עטליכע מיטגלידער אין די סאַטמאַרער
חסיד'ישע סעקטע .די אָרגאַניזאַציע גייט אָן
דורך מידי ַא פאַרשּפרייטונג (אַריינגערעכענט
רעקלאַמעס און ראַדיאַ ,אַזוי ווי די
ּפובליקאַציע פון ביכער אפס בלתך גואלינו
אין לשון הקודש און די פוט-סטעּפס אָוו די
פלאַקס אין ענגליש) און עס האַלט אָן אַן
אַקטיוון וועב-זייטל".
נטרונא איז אַנטוישט אַז דער לאַנגער
אַרטיקל ,מיט ַא מער אויספירליכער באַריכט
איבער די אַקטיוויטעטן און צילן פון די
אָרגאַניזאַציע ,איז אויסגעמעקט געוואָרן,
און ווענדט נאָך אָן מיטלען אַז עס זאָל
צוריקגעשטעלט ווערן .דערווייל זענען די
עטליכע שורות אויך עּפעס ווערט און עס
וועלן געוויס זיין ליינער וואָס דורך זיך
אָנשטויסן דערין וועלן זיי דערגרייכן צו
נטרונא און אירע ספרים.
***

אינעם פאַרזוך צו דערגרייכן צו וואָס
מער מענטשן ,אַרבעט נטרונא צו ווערן
געהעריג געדעקט אויף 'וויקיּפידיאַ' ,דאָס
איז אַן אינטערנעט ענציקלאָּפעדיאַ ,וועלכע
באַשרייבט אַלע ערליי טעמעס און איז פון די
ערשטע ערטער צו וואו מענטשן קערן זיך צו
ליינען וועגן ַא זאַך אָדער אַן אָרגאַניזאַציע.
ביז איצט איז אין די ענציקלאָּפעדי ַא
געווען בלויז דריי שורות באַשריבן וועגן
נטרונא ,אָבער אויך דאָס האָבן זיי געוואָלט

ושמעו הולך בכל המדינות' :נטרונא
במערכות ישראל' אין ארץ ישראל

***

אויפגעכא ּפטסטע
ַ
נטרונא אין די
ענציקלא ּפעדיע
ָ

אין די צייט וואָס 'נטרונא' האָט זיך
אָריגינעל געגרינדעט אויף ענגליש ,מיט
ַא דאָּפלטן ציל ,צו עפענען די אויגן פאַר
אַמעריקאַנער אידן איבער די דעת תורה
האמיתי ,און להראות העמים והשרים
אַז אידישע קינדער זענען גלות אידן ,און
געטרייע בירגער ,און זענען קעגן די התגרות
באומות פון די מדינה – האָט מען אָבער
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לעצטנס אויך אָנגעהויבן צו פאַרשּפרייטן די
אמונה הצרופה אין ארץ ישראל ,ווי בעפאָר
די בחירות הטמאות ווען עס איז פאַרשּפרייט
געוואָרן ציענדע ליטעראַטור דורכאויס ארץ
ישראל ,להאיר עיניים ולפקח עוורים .אין
די פאַרזוכן צו ווערן מער נתפרסם אין ארץ
ישראל ,איז מען ב"ה אַרויסגעהאָלפן געוואָרן
דורך די גבורי כח אין ארצינו הקדושה ,ווען
די אָרגאַניזאַציע איז געדעקט געוואָרן לשבח
אין דעם גליון פון די עדה החרדית' ,העדה'.
אונטער'ן קעּפל "נטרונא במערכות
ישראל" ,שילדערט די העדה די פילע
אַקטיוויטעטן פון נטרונא .עס דערציילט אַז
דער מוסד איז אייגענטליך די נאָכפאָלגער פון
די איחוד העולמי וואָס רבינו הקוה"ט האָט
געגרינדעט אין תשט"ו ,ווען כלל ישראל האָט
געפירט שטורעמישע מערכות קעגן די מדינה
וואָס איז אויפגעקאָכט געוואָרן נאָכן בלוטיגן
מאָרד פונעם ירושלים'ער קדוש ר' פנחס
סעגעלאָוו זצ"ל ,וועלכער איז אומגעברענגט
געוואָרן על קידוש השם ביי ַא מחאה למען
קדושת השבת.
דער אַרטיקל דערמאַנט דאָרט די
פאַרשידענע אויסגאַבעס וואָס נטרונא גיט
אַרויס אויף לשון הקודש ,ווי דער חיבור
אפס בלתך גואלינו ,וואָס איז ַא געוואַלדיגער
ליקוט איבער די עניינים פון גלות און ביאת
המשיח; אויף אידישַ ,א שטייגער ווי דער לא
בחיל אויסגאַבע וואָס דערמאַנט און ברענגט
אַריין אין אידן ַא התעוררות צו די עניינים פון
אמונה בביאת המשיח; און בעיקר די פעולות
אויף ענגליש פאַר אידן אומעטום וואָס ווערט
כסדר פאַרשּפרייט .ווי אויך הייבט עס אַרויס
דעם שטאַרקן פירסום בין האומות ,אויף אַן
אויסגערעכנטן און פאַראַנטוואָרטליכן וועג,
כפי אשר הורונו רבותינו.
דער אַרטיקל וואָס איז ערשינען נאָך
ה' אייר ,האָט בעיקר דערמאַנט לשבח דעם
אַנומעלטן קאַמּפיין ה' אייר צו פאַרשּפרייטן
דורכאויס אַמעריקע גאָר ציענדע ליטעראַטור
וועלכע האָט געברענגט פון אַלע גדולים
מדור הקדום זייער התנגדות קעגן די מדינה
הטמאה .דאָס האָט געהאָלפן צו ברענגן
פילע אומוויסנדע אידן איינצוזען אַז מ'טאָר
זיך נישט מיטפרייען ביום אידם ,און האָט זיי
געראַטעוועט פון מינות וכפירה ר"ל.

רדאמונג קעגן רבנים
פא ַ
נטרונא ַ
היסטאריע
ָ
רא ּפצוגיין אין
דראען בוש ַא ָ
וועלכע ָ
ווי נבוכדנאצר און טיטוס הילכט ָא ּפ איבער דאס לאנד
לאזט זיך נישט גלייבן די
שינגטאן – עס ָ
ָ
ווא
ַ
חוצפה און הפקרות פון די עקסטרעמע מתנחל'ישע,
מזרח'יסטישע און חב"ד'סקער ַאזוי-גערופענע רבנים,
מעריקאנער ּפרעזידענט ַאז
ַ
דראען דעם ַא
צו קענען ָ
היסטאריע אינאיינעם
ָ
רא ּפגיין אין די
ער וועט ַא ָ
וואגט זיך צו
מיט נבוכדנאצר און טיטוס ,ווייל ער ַ
מאך.
איזראעל איינצוגיין אויף ַא שלום ָא ּפ ַ
ַ
דרוקן
וואס רופט
ָאט דער שרעקליכער התגרות באומות ָ -
ַארויס בייז-בלוט ביי יעדן רעכט-דענקנדן מענטש
געשלאגן
ָ
וואס זעט עס – איז ב"ה טיילווייז ָא ּפ
ָ
געווארן דורך ַא ּפרעס רעליס
ָ
געווארן און רעדוצירט
ָ
רשפרייט איבער
פא ּ
שטארק ַ
ַ
האט
וואס נטרונא ָ
ָ
וואס דעקט אויף זייער ריכטיגן פרצוף,
די וועלטָ ,
טראגן דעם
ַאז די שרייבער זענען נישט ראוי צו ָ
מאל קיין געהעריג
נישט-א ָ
ַ
טיטול רבנים ,און זענען
ראקטיצירנדע אידן.
ּפ ַ
ראבייס
די בריוו פון די עקסטרעמיסטישע ַ
דרוקמאן פון די מזרח'יסטישע
ַ
– דוב ליאור ,דוד
קרייזן ,יעקב יוסף און שמואל אליה-ו ,קינדער פון
צוויי געוועזענע ספרד'ישע רבנים ראשיים ,און
געווארן
ָ
לפי ,פון חב"ד – איז געשיקט
ווא ּ
שלום דוב ָ
מענהאנג מיט זיין
ַ
צוזא
ַ
צו ּפרעזידענט בוש אין
יאר-
איזראעל צו איר זעכציגסטע ָ
ַ
באזוך אין
לעצטן ַ
טאג פייערונג .עס גיט ָאן צו רעדן בשם כלל ישראל,
ָ
עם ישראל ,די תורה און חלילה כביכול ַאליין .עס
פאדערט דעם ּפרעזידענט "אויפצוהערן דרוקן די
ָ
ראבער".
לאנד צו ַא ַ
רעגירונג איבערצוגעבן ַ
פאר דעם בריוו מיט ַאן
ראבייס זעצן ָ
די ַ
דראאונג" :געערטער ּפרעזידענט ,דו
ָ
ערנסטע
היסטאריע
ָ
טארסט נישט געדענקט ווערן אין די
ָ
האבן חרוב
ווי נבוכדנאצר און טיטוס וועלכע ָ
געמאכט ירושלים ".ווייטער זענען זיי ממשיך זייערע
ַ
דראאונגַ ,אז ַאמעריקע וועט
פרעכע רייד ,מיט ַא ָ
שטראפט ווערן" :דו (בוש) מוזט זיכער געדענקן
ָ
בא
ַ
ראורזאכן
ַ
פא
ַאז ַאמעריקע בענעפיטירט נישט פון ַ
שאדנס ,ה"י ,צו די אידישע מענטשן און זייער
ָ
לאנד".
ַ
מיט די בריוו – וועלכע ווערט ליידער
איבערגעלופטערט אין די וועלט ַאלס די שטעלונג
דיקאלע
רא ַ
האבן די ַ
ראבייס" ָ -
דאקסישע ַ
רטא ָ
"א ָ
פון ָ
מויל-מאכער דערגרייכט פרישע נידריגע שטופעס
ַ
אין די אומדערהערטע פרעכע חוצפה קעגן די אומות
וואגן זיך ַאזוי צו
העולם .עס איז אומגלויבליך ַאז זיי ַ
שרייבן צו ַא ּפרעזידענט וועלכער ווערט געזען ַאלס
איזראעלישע אינטערעסן.
ַ
בלינד-געטריי צו די
נאלע
ציא ַ
אינטערנא ָ
ַ
מעריקאנער און
ַ
מאסן ַא
די ַ
האבן געוויס געזען
דאס געליינטָ ,
האבן ָ
גויים וועלכע ָ
נאך ַא שריט פון אומדערהערטע חוצפה און
דערין ָ
גאנצע וועלט איז זיי
איינרעדענישן פון די אידן ַאז די ַ

זא איינער ווי ּפרעזידענט
שולדיג ַאלעס ,און אפילו ַא ַ
סימפ ַאטיש
ּ
בוש וועלכער איז העכסט איין-זייטיג און
פאראורטיילט ַאלס
צו די מדינה ,ווערט אויך ַ
געדראעט מיט די ערגסטע
ָ
נבוכדנאצר ,טיטוס און
שטאטן.
פאראייניגטע ַ
שטראפן קעגן די ַ
ָ
די סטעיטמענט צו בושַ ,אז ער געדענקט
פארדינט נישט
שטאטן ַ
ַ
פאראייניגטע
געוויס ַאז די ַ
באציעט זיך צו ַאן ַאלטע
טשעפען די מדינהַ ,
ּ
פון
טרינא איז
ַ
קא
האריקעין ַ
לאזונג פון די חברה ַאז ָ
ָ
פאר ַאמעריקע'ס שטיצן די
שטראף ַ
ָ
געקומען ַאלס
התנתקות פון עזה.
געלאזט
ָ
האבן
ראבייס ָ
אין זיינער-צייט ,ווען די ַ
זינלאזע נבואות אויף
ָ
נקהאפטיגע,
קרא ַ
הערן זייער ַ
כוואליעס ,ווען די
דיא ַ
רא ָ
מעריקאנער ַאלגעמיינע ַ
ַ
ַא
נאך געווען
טרינא זענען ָ
ַ
קא
האריקעין ַ
וואונדן פון ָ
שארפע
האט עס ַארויסגערופן ַאנטריסטונג און ַ
רויָ ,
העצערייען ַאז די אידן זענען כפויי טובה און גיסן
שטאטן -
ַ
פאראייניגטע
זאלץ אויף די וואונדן פון די ַ
ַ
וואס איז די הייסטע שטיצער פון די מדינה,
לאנד ָ
ַא ַ
וואס קומט כסדר
פארטיידיגנדיג איר פון די קריטיק ָ
ַ
איזראעל
ַ
נאלע געמיינדע ,און
ציא ַ
אינטערנא ָ
ַ
פון די
רדאנקן זייער עקזיסטענץ.
פא ַ
האט איר צו ַ
ָ
צארן איז געווען אומגעהויער גרויס
דער ָ
האט געליטן די שווערע
וואס ַאמעריקע ָ
נאך ָ
ַאז ָ
טרינא ,זענען די
ַ
קא
האריקעין ַ
טעסטראפע פון ָ
ָ
קא
ַ
ראבייס גרייט צו טייטלען מיט די פינגער ַאז עס
ַ
נאכנישט
פאר ַאמעריקע ,ווייל מ'גייט ָ
קומט זיך ַ
דיקאלסטע
רא ַ
ראצענט אין ליניע מיט די ַ
טויזנט ּפ ָ
איזראעלישע ּפ ָאליטישע
ַ
פראקציע פון די
ַ
שטרעמונגען.
זינלאזע
ָ
באציען זיי זיך ווידער צו די
איצטַ ,
רוואס די
פא ָ
סטעיטמענטס ,לויט וועלכע זיי ווייסן ַ
שטראפט ,און זיי
ָ
בא
שטאטן ווערט ַ
ַ
פאראייניגטע
ַ
איזראעל זיך צו
ַ
פאר רופן
שטעלן ּפרעזידענט בוש – ַ
רהאנדלען מיט די ּפ ַאלעסטינער  -אין איין
פא ַ
זעצן ַ
וואס
טעגאריע מיט די גרעסטע שונאי ישראל ָ
קא ָ
ַ
געמאכט אונזער בית מקדש און זענען
ַ
האבן חרוב
ָ
מאסן אידן.
מארד פון ַ
געווען שולדיג אין די ָ
ס'לאזט זיך נישט ַארויסברענגן די הפקרות און
ָ
זינלאזיקייט פון ַאזעלכע סטעיטמענטסַ .אממערסטן
ָ
דאס ווערט איבערגעלופטערט אין
טוט וויי ַאז ָ
"ראבייס" צום
די וועלט ּפרעסע ַאלס בריוו פון ַ
דאס
ס'שאפט זיך דעם איינדרוק ַאז ָ
ַ
ּפרעזידענט ,און
שפיגלט ָא ּפ די מיינונג פונעם ַאלגעמיינעם רעליגיעזן
ּ
אידענטום.
אין ַא צייט ווען די שרעקליכע העצערייען איז
דיקאלן ווייסן שוין
רא ַ
ַאריבער ַאלע גבולים ,און די ַ
נישט פון קיין שום רויטע ליניעס ,רייצנדיג מיט די
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ערגסטע לשונות מיט מעכטיגסטע מדינות און דעם
ערזאן אין די וועלטּ ,פרעזידענט
מאכטפולסטן ּפ ָ
ַ
קאנסקעווענצן און
בושָ ,אן זיך רעכענען מיט די ָ
האט מען ב"ה
וואס עס ברענגט – ָ
ַאנטיסעמיטיזם ָ
ראט
ענטשטאנען ַאן ַא ּפ ַא ַ
ַ
זוכה געווען ַאז ס'איז
שלאגט ָא ּפ זייערע התגרות באומות.
וועלכע ָ
ברוך שמסר עולמו לשומרים .די נטרונא
דאנק די הילף פונעם ציבור וועלכע
ניזאציע – ַא ַ
רגא ַ
ָא ַ
האט ב"ה ַארויסגעשיקט
שטיצט זייערע פעולות ָ -
געווארן
ָ
צוכא ּפט
שטארק ַ
ַ
וואס איז
ַא ּפרעס רעליס ָ
געווארן איבער די וועלט ,און עס
ָ
און אויפגענומען
'ראבייס'
קלאר געשטעלט ַאז די "ציונ'יסטישע ַ
האט ָ
ָ
פאלסיפיצירן די תורה".
ַ
קלאר ַאז די דעת תורה
די מעלדונג שטעלט ָ
וואס די ַאזוי גערופענע
קעגנזאץ צו ָ
ַ
איז ּפונקט אין
ראביי ווילן עס ַאהער שטעלן .די תורה הקדושה
ַ
האט אונז געלערנט ַאז די גאולה שלמה וועלן מיר זיך
ָ
נישט ַאליין נעמען ,און מיר זענען אין גלות ַאלס גזרה
"זאל
מן השמים .די סטעיטמענט רופט די וועלט זי ָ
ראבייס,
וואס רופן זיך ַ
רנארט" פון די ָ
פא ַ
נישט ווערן ַ
ליטיקאנטן
ַ
דיקאלע ּפ ָא
"רא ַ
איינפאכע ַ
ַ
ווייל זיי זענען
פאראויסרוקן זייער
מיליטאנטן וועלכע ווילן ָ
ַ
און
וואס זיי פעלשן די הייליגע תורה און
ַאגענדע ,צוליב ָ
איבעראל".
ָ
געפאר אידן
ַ
שטעלן אין
די סטעיטמענט שטרייכט אונטער ַאז ערליכע
רעספעקט
ּ
האבן מקובל מדור דור צו רעדן מיט
אידן ָ
וואס איז ּפונקט
צו ַאלגעמיינע רעגירונג פירערָ ,
ראבייס רעדן און שרייבן.
פארקערט ווי די ַ
ַ
שטארקן
ַ
געהאט ַא
ַ
האט ב"ה
רדאמונג ָ
פא ַ
די ַ
שוואכן דעם איינפלוס פון
קלאנג ,סיי דורך ָא ּפ ַ
ָא ּפ ַ
וואס
ראבייס ָ
דעם בריוו פון די עקסטרעמיסטישע ַ
איז זינט די ּפרעס רעליעס שוין ווייניגער געדעקט
האט איינגעזען ַאז זיי
וואס די ּפרעסע ָ
נאך ָ
געווארןָ ,
ָ
שפלינטער
רעדן בשם עצמם ,און זענען עטליכע ּ
רבנים וועלכע ווערן נישט גענומען ערנסט .פון די
שטארק
ַ
ַאנדערע זייט איז די נטרונא'ס מעלדונג
געווארן ,אונטערשטרייכנדיג דעם
ָ
רשפרייט
פא ּ
ַ
ערליכן אידענטום'ס ריכטיגע שטעלונג קעגן די
באציאונגען צו
רעספעקטפולע ַ
ּ
מדינה ,און זייערע
די אומות העולם.
ס'האט זיך ווידער ַארויסגעשטעלט די
ָ
געוואלדיגע סייעתא דשמיא פון די עסקנים ,וואו
ַ
שיינפערליך ַאז מעט מן האור דוחה הרבה
ּ
בא
מ'זעט ַ
מן החושך ,און זייערע מעלדונגען גרייכט זייער ווייט.
פאר כבוד שמים
וואס מ'טוט ַ
ויה"ר ַאז אינעם זכות ָ
און צו דערקלערן די ריכטיגע אמונה בביאת המשיח,
זאלן מיר שוין זוכה מקבל זיין פני משיח צדקנו,
ָ
בב"א.

דער פרעס רעליס:

ציוניסטישע
"ראבייס"
פעלשעווען
די תורה
ברוקלין ניו יארק ,מאי 15
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Zionist “Rabbis” Falsify Torah
דער
פרעס רעליס
איבערזעצונג
אין אידיש

די אידישע רעליגיע לערנט אונז אז אידן זענען אין גלות
צוליב א הימלישע גזירה און קענען אויסגעלייזט ווערן פון גלות נאר
דורך א הימלישע גאולה .יעדע מענטשליכע פעולה צו ענדערן די
מציאות וועט זיך ענדיגן מיט א דורכפאל און בלוט פארגיסונג .די
היסטאריע האט קלאר אויפגעוויזן דעם פאקט.
דורך שטיצן א פאליטישע און מיליטערישע ענדע צום אידישן
גלות פארלייקנט ציונות דעם מהות פון אונזער גלות עקזיסטענץ.
די רעליגיעזע ציונים האבן גענומען די תורה ,א ספר פון הימלישע
געזעצן וואס לערנט גערעכטיגקייט ,שלום און ערליכקייט און
פארוואנדעלט אין א כלי פאר זייערע פאליטישע צילן ,א מקור
פאר זייער פאדערונגען צו א שטיק לאנד .די פאדערונגען זענען
געקומען אין זייער פרישסטן פארעם ווען די ציוניסטישע פעלשעריי
איז ,צו אונזער באדויער ,געברענגט געווארן צו די וועלט'ס
אויפמערקזאמקייט דורך די מידיא.
אין צוזאמענהאנג מיט פרעזידענט בוש'ס באזוך קיין מדינת
ישראל ,האבן עטליכע ראבייס פון די עקסטרעמע ציוניסטישע
מתנחלים גרופעס ,געשריבן א בריוו צום פרעזידענט ,אין וועלכע זיי
בעטן אים אויפצוהערן "לייגן דרוק אויף די איזראעלי פירערשאפט"
אויפצוגעבן שטחים צו די פאלעסטינער אויטאריטעטן.
א חלק פון בריוו האט זיך געליינט ווי פאלגנד:

The Jewish religion teaches that Jews are in exile by Divine Decree and may emerge
from exile solely via Divine redemption. All human efforts to alter a metaphysical reality are
doomed to end in failure and bloodshed. History has clearly borne out this teaching.
Zionism, by advocating a political and military end to the Jewish exile, denies the very
essence of our Diaspora existence. The religious Zionists have taken the Torah, a book of
Divine law which teaches justice, peace and piety, and transformed it into a vehicle for
their political goals, a source for their claims to a piece of land. These claims took their
latest form this week, when, to our sorrow, the Zionist falsification was brought to the world’s
eyes by the media.
In conjunction with President Bush's visit to the State of Israel, several rabbis of the
extremist Zionist settler community penned a letter to the President, asking him to stop
"putting pressure on the Israeli leadership" to make land concessions to the Palestinian
Authority.

The letter read in part:

“In the name of the people of Israel, the Land of Israel, the Torah of Israel and
the G-d of Israel, we demand that his honor the president cease the pressure
on the State to hand lands to the Arabs… Honorable President, you must not be
remembered in history as Nebuchadnezzar and Titus who destroyed Jerusalem.
You must surely remember that American does not benefit from causing damage,
Heaven forbid, to the Jewish people and its land. If you help the wholeness of our
”holy land, we promise you and your country endless blessings.
Signed: Rabbis Dov Lior, David Druckman, Yaakov Yosef, Shmuel Eliyahu and Shalom Dov

Wolpe.

Jews Against Zionism condemns this latest act of chutzpah and ingratitude. The writers of
this letter call themselves rabbis and speak in the name of the Jewish religion, but the world
must not allow itself to be fooled. They are radical politicians and militants advancing
their own agenda, for which they are distorting the Holy Torah and jeopardizing Jews
everywhere.
"It is a pity that these men wear yarmulkes and black hats, for it not Judaism that drives
them but a foreign ideology," said Rabbi Hersh Lowenthal. "They claim to represent the
Torah of Israel and the G-d of Israel, but actually their ideology is to flaunt G-d's decree of
"exile and take over the Holy Land at a time when the Torah forbids us to have it.
For these extremists, the age-old Jewish tradition of speaking respectfully to gentile
leaders is gone, to be replaced by a new standard of belligerent claims and dark threats.
According to them, America has been punished in the past and may be punished again
for not complying with the wishes of a small group of ultra-Zionist fanatics.

"אין נאמען פון די מענטשן פון מדינת ישראל ,דאס לאנד
פון די אידן ,די תורה פון די אידן און דעם באשעפער פון די
אידן ,פארלאנגען מיר אז דער הויכגעשעצטער פרעזידענט זאל
אויפהערן דעם דרוק אויף די מדינה איבערצוגעבן שטחים פאר
די אראבער ...געשעצטער פרעזידענט ,איר טארט נישט געדענקט
ABOUT TRUE TORAH JEWS
ווערן אין די היסטאריע ווי נבוכדנצר און טיטוס וועלכע האבן
True Torah Jews is dedicated to informing the world and in particular the American public
"and politicians that all Jews do not support the ideology of the Zionist state called "Israel
פארניכטעט ירושלים ,איר מוזט זיכער געדענקען אז אמעריקע
which is diametrically opposite to the teachings of traditional Judaism. We are concerned
פארדינט נישט פון חלילה שעדיגן די אידן אדער זייער לאנד .אויב
that the widespread misconception that all Jews support the Zionist state and its actions
endangers Jews worldwide.
איר העלפט צו די גאנצקייט פון אונזער לאנד ,זאגן מיר צו פאר
אייך און אייער לאנד ענדלאזע ברכות".
אונטערגעשריבן :ראביי דוב ליאור ,דוד דרוקמאן ,יעקב יוסף ,שמואל אליהו און רעספעקט צו גוי'אישע פירער .ס'איז ערזעצט געווארן דורך א נייע סטאנדארט פון ווילדע
פאדערונגען און טונקעלע סטראשונגען .לויט זיי איז אמעריקע באשטראפט געווארן
שלום דוב וואלפא.
We look forward to the Messianic Era, when Jerusalem will be “a house of prayer for all
)nations” (Isaiah 56:7
Additional information concerning the position of True Torah Jews may be found at www.
truetorahjews.org.

אין די פארגאנגענהייט און וועט מעגליך נאכאמאל באשטראפט געווארן פאר'ן נישט
נאכקומען די וואונטשן פון א קליינע גרופע פון אולטרע-ציוניסטישע פאנאטיקער.

'אידן קעגן ציונות' פארדאמט די לעצטע מעשה פון חוצפה און אומדאנקבארקייט.
די שרייבער פון דעם בריוו רופן זיך ראבייס אין רעדן אין נאמען פון די אידישע רעליגיע,
אבער די וועלט טאר זיך נישט לאזן נארן .זיי זענען ראדיקאלע פאליטיקאנטן און
מיליטאנטן וועלכע מיינען זייער אייגענע אינטערעסן און דערפאר פארדרייען זיי די
הייליגע תורה און שטעלן אין געפאר אידן איבעראל.

מיר האפן אויף משיח'ס צייטן ווען ירושלים וועט זיין א "בית תפלה לכל העמים" – א
הויז פון געבעט פאר אלע פעלקער( .ישעי' נו :ז)
נאך אינפארמאציע וועגן די פאזיציע פון תורה טרייע אידן קען מען טרעפן אויף
אונזער וועבסייט.

"ס'איז א שאד אז די לייט טראגן יארמולקעס און שווארצע היטן ווייל נישט דאס
אידישקייט שטופט זיי נאר א פרעמדע אידעאלאגיע ",האט הרב הערש לעווענטאהל
געזאגט" .זיי זאגן אז זיי פארטרעטן די תורה פון די אידן און דעם באשעפער פון די אידן,
אבער פאקטיש איז זייער אידעאלאגיע צו פאראדירן מיט די גזירת הגלות פון רבש"ע און
איבערנעמען דאס הייליג לאנד אין א זמן ווען די תורה פארבאט עס.

וועגן תורה טרייע אידן
תורה טרייע אידן איז געטריי צום ציל פון אינפארמירן די וועלט און איבערהויפט די
אמעריקאנער באפעלקערונג און פאליטיקאנטן ,אז אלע אידן שטיצן נישט די אידעאלאגיע פון די
ציוניסטישע מדינה וואס רופט זיך "איזראעל" ,וואס איז אין שארפן קאנטראסט צו די לערעס פון
טראדיציאנאלע אידישקייט .מיר זענען באזארגט אז דער ברייטפארשפרייטער טעות אז אלע אידן
שטיצן די ציוניסטישע מדינה און זייערע מעשים ,שטעלט אין געפאר אידן איבער די וועלט.

ביי די עקסטרעמיסטן עקזיסטירט נישט די אור-אלטע טראדיציע פון רעדן מיט
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יבואו הם
ויעידו
על עצמן...

שלש שבועות

במשנת רע-בני תנועת המזרחי

כבר

דוד חזן זצ"ל ,לא בחיל ולא בכח יגבר איש חס ושלום להמרות באומות העולם ומלכי חסד אשר

נתברר אצל כל מבקשי אמת ,שאגודת ישראל דהיום אין לה
שום דמיון לאגודת ישראל משנים קדמניות שנטלו חלק בה,
החפץ חיים זצ"ל ,ר' אלחנן וואסערמאן זצ"ל ,הם הלכו מדחי אל דחי וקשרו
נימא בנימא ,מהתנגדות לציונות עד להתקשר עמה בקשר של קיימא,
אבל זאת אינו ידוע שאף תנועת המזרחי בתחלת דרכה לא נחתה להכא,
והעומדים בראשה לא יכלו לכחש מסורת ישראל האמיתית לגמרי ,שהיה
כ"כ מקובל כדברים פשוטים בישראל.

עטרונו ברחמים גדולים ,או חלילה לעלות בחומות ללחום את מושל כי אם לפלא נדר או בנדבה
הרצון והשלמות הלב להשלים רצון הבורא האל ית' באתערותא דלתתא במה שבידנו לעשות

בעזר אלקים בסיוע מלכי החסד ורצונם הטוב והגמור].
וזה לשון יעקב יצחק ריינעס (אור חדש על ציון עמוד  ,)240הדברים האלה
נותנים מקום להתפלא על כל עקרו של חנֻכה  ...הלא בהשקפה הראשונה
נראה כי אין שום מקום ללמוד מזה איזה למוד לדורות ,כי הלא שם נעשו כל
הנסים אחרי שהתעוררו בעצמם ללחום מלחמת ה' ,ואם כן הלמוד לדורות
יכול להיות רק שנדע ,כי אם ננסה גם אנחנו עתה לעשות כמעשה אבותינו
אז ,נריע אף נצריח גם אנחנו ועל אויבינו נתגבר ,והלא מלמוד כזה אין לנו
שום תועלת ,כי מעשים כאלה הלא אסורים לנו ,כי השבע השביע אותנו
הקב"ה לבלי לדחק את הקץ בחזקה  ...יש ללמוד מהמאורע הזה  ...להשתדל
להרים קרן ישראל ולהושיבו על אדמתו אשר זו היא כבודו וכבוד דתו ,וזה
יכול להיות גם עתה על ידי אופנים כשרים והמותרים גם עתה .עד כאן.

והנה בדרך כלל בזמנינו ,כל האומר "שלש שבועות" ,בידוע שאינו
אלא מאנשי סאטמאר .יתכן שכך הוא המצב היום ,אבל לא כן היה המצב
לפני המהפכה הציונית .כידוע ,קדמה לתנועה הציונית החילונית תנועות
"חובבי ציון" ,שהיו בהם גם שומרי תורה ומצוות ,ורבים שרצו רק לחונן
את עפר ארץ ישראל ולקיים את המצוות התלויות בארץ ,והרבה מגדולי
הדור נתלהבו לרעיון זה .אך כאשר נטפלה לזה התנועה הציונית אשר פנתה
עורף לתורת ארץ ישראל ולמצוותיה ,ורצו רק שלטון וממלכה ,וביחוד אחר
שהתחילו להעלות אלפים צעירים וצעירות והסיתו והדיחו אותם מן התורה
ומן המצוות ועשאום כגויים גמורים וכגרועים שבהם בעוה"ר ,נתרחקו רובי
הגדולים מן הרעיון הזה כליל ,והמפורסם שבהם היה הגאון נצי"ב זצ"ל
כידוע.

ובספר הערכים (עמודים  )299-298כתב בזה הלשון ,הוראת מלת "כבוש"
הונחה בראשונה על כבוש באונס ,כשהנכבש אינו רוצה להכנע תחת יד
הכובש והמנצח ,או אינו פותח שערי ארצו אלא לאחר מלחמת תנופה .אולם
באמת אפשר להשתמש במלה זו גם במקום שהכבוש הוא מדעת הנכבש
ורצונו ,כי ענין כבוש הונח על שינוי רשות  ...ואמנם יש להתפלא מה כבוש
יש במקח? אולם הענין יתבאר על פי דברי הרמב"ן ,מצוה ד' שנצטוו לרשת
הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה
ביד זולתנו מן האומות או לשממה והוא אמרו והורשתם את הארץ וישבתם
בה [ספר המצוות להרמב"ן עיין שם כל דבריו] .וידוע שיש מחלוקת בענין זה וכל
גדולי הראשונים והאחרונים פסקו כהרמב"ן .ובאמת יש להבין ,מה שייך
לאמר מצוה עלינו לגרש את ממלכת ישמעאל ,והרי מושבעים אנו ועומדים
שלא לעלות בחומה (כתובות קיא ,ע"א) [ולדעת הרמב"ן מצות כבוש נוהגת גם בגלות,
כשהארץ איננה ברשות ישראל] .אולם כונת הרמב"ן היא על כבוש על ידי מקח,
שמצוה היא לקנות אדמה בארץ ישראל ולעמוד שם על הקרקע ,כי הכבוש
אינו דוקא במלחמה.

וההבדל שבין הרבנים הראשונים של תנועות חובבי ציון לבין הציונים
שאחריהם הוא ,שתנועות חובבי ציון רצו רק ליישב את ארץ ישראל ,ואילו
הציונים רצו ליישב את ארץ ישראל ולהפכה למדינת היהודים ,בלי תורה
ומצוות ,ולשלוט עליה שליטה גמורה בלי שעבוד מלכיות ,אשר על מעשים
כאלה מושבעים אנחנו שלא לעשות כן ,אבל הציונים מה להם ולשבועות?
אבל נראה שהתנועות אשר קדמו לציונות ולמזרחי ,קיבלו עליהם את
השבועות כהלכה קבועה ,וכל מה שאמרו לא אמרו כלום נגד השבועות.
ואף על פי שאין אנחנו צריכים להם ולדבריהם ,לפי שכבר הורה בזה
זקן כ"ק רבינו זצ"ל בספריו המיוסדים על דברי קדמונינו נ"ע ,ופרט לכמה
מזייפים ,מיני"ם ממיני"ם שונים ,לא היה איש אשר סתר את דבריו ,לא כולם
לא רובם ולא מקצתם ,וכל מה שאמרו היה כחוק בלי טעם ,כאילו ניתנו מפי
משה מפי הגבורה ואין לך רשות להרהר אחריה ,ורבינו פירש את טעמיו
ונימוקיו והם לא פירשו את טעמם ומה לי ולהם .אבל נביא את דבריהם רק
כדי להראות לאלה האומרים שזה תלוי במחלוקת ,שגם שמייסדי התנועה
לא התירו כמעשי התנועה הציונית כלל ועיקר.

אלה הם דברי שני הרבנים מראשי תנועת חובבי ציון ,והרב ריינעס
נעשה לאחר זמן מראשי התנועה המזרחי ,אבל גם הם לא העלו על דעתם
ליישב את ארץ ישראל בכח הזרוע ,ולא לפרוק עול המלכיות ולהיות בני
חורין משעבוד מלכיות קודם ביאת המלך המשיח.
אבל גם לאופנים "כשרים" אלה לא הסכימו גדולי ישראל (עי' ויואל
משה מאמר ישוב א"י סי' ק"ח) ,ובעינם הפקוחה ראו את התוצאות אשר תצאנה
ממעשים כאלה ,לפי שאף התנועות האלו הסכימו ליישב את ארץ ישראל
עם עובדי אדמה פשוטים ,אנשים אשר אין תורתם אומנותם ,והבינו אשר
אלה יביאו אחריהם גם פורקי עול ,אלה הבורחים ממרכזי התורה אשר היו
בארצות אייראפע ,ובסופו של דבר יבנו את ארץ ישראל לפי טעמם ורוחם,
לא בנין של קדושה וטהרה ,לא בנין כזה אשר אנחנו מייחלים אליו ואשר
אנחנו מתפללים עליו "ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם" ,וכמו שאכן
אירע ,ועוד יותר מזה ,אשר הציונות הקימה מדינה בגבולות ארץ הקודש,
בנו אותה לפי רוחם ,לא לפי "בונה ירושלים השם נדחי ישראל יכנס" ,ולא
לפי "באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה" ,רק כבנין שאר ערים בעולם ,תל
אביב חיפה ירושלים כניו יארק לאנדאן פאריז בערלין אמסטערדאם ,וכמובן
עם כל הטומאה והזומה שיש בכל אחת ואחת מאלה ,ועל אלה אני בוכיה.

ונעתיק את דברי שנים מהם.
זה לשון ר' צבי הירש קאלישער במכתב (כל כתבי ,עמוד ר"ד) ,ואשר בשנים
קדמוניות במהמורות נפלו המה היו מהמעפילים לעלות בחזקה וכמעט עברו
על השבועה אם תתעוררו ,וכבר כתבתי בספרי מזה שלא כאלה חברת ישוב
ארץ ישראל.
וכתב עוד (דרישת ציון ,מאמר קדישין דף ל"ה ע"ב) ואמנם על דברת שבועת
אלקים האמור אשר עליה יסוגו אחור מלהקשיב לדברי הנביא (ישעיה סב) אל
תתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים ירושלים תהלה בארץ על זה אשיב אמרי
לך בשתי דרכים ,האחד כי אזהרת מה תעירו ומה תעוררו הוא רק לבל נעלה
ביד חזקה לחומות ירושלים כמפורש בש"ס שם שלא יעלו כחומות ופירש
רש"י בחזקה וגם שלא ימרדו באומות ,רק נצפה על חסד ה' שישים עין
חמלתו עלינו ,ברצות ה' כושר פועל ידינו ,ולא השביענו רק שלא נהיה מן
המעפילים לעלות ההרה בחזקה אבל לרצות אבניה ולפעול ארץ נושבת מה
טוב ומה נעים אין לך מצוה גדולה מזו כאשר בררתי בארוכה.

ואין ביד המזרחי של ימינו לומר ,על דעת רעבנינו אנו עושים ,שכן
הבאנו כאן מדבריהם ,שהחזיקו את השבועות להלכה קבועה ,ואסור
לישראל ללחום ,לכבוש ,ולא לפרוק עול שעבוד מלכיות ,שהוא דחיקת
הקץ בחזקה.

[ונציין ,שאף המסכימים לספר דרישת ציון לא חשבו שיש בשיטתו משום העברה על
השבועות ,להיפך ,הם הזהירו שלא לעבור על השבועות ,וזה לשון המסכים הראשון לציון ר' חיים
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בס"ד
לכבוד מערכת נטרונא.
אחדשה"ט באה"ר  -אלס "אל תמנע
טוב מבעליו" שפיר איך א פליכט צו נעמען די
פעדער אין האנט און מיטטיילן מיט אייך די
פאלגענדע עפיזאד.
פארגאנגענעם חודש אייר איז
מיר אויסגעקומען צו זיין אין א געוויסן
עלקטראניק געשעפט אויף די דרייצענטע עוו.
דא אין בארא פארק ,איז דארט פונקט געווען
א סעילסמאן א פארגעשריטענער ביזנעסמאן
וואס האט פארהאנדעלט געשעפטסליך מיט
דעם אייגענטומער פונעם געשעפט.
צום סוף פון זייער שמועס האבן זיי
זיך העפליך געזעגענט ,און דער סעילסמאן
נעמט ארויס פון זיין טאשקע א בילד פון
זיין רבי ,וועלכע איז פון א דינאסטיע וואס
זייערע פריערדיגע רבי'ס ,זענען געווען פון די
גרויסע לוחמים קעגן דעם רעיון הציוני און
זייערע פארשידענע פארטייען ,אבער ברבות

בעזרת בוכ"ע ,א' שלח תשס"ח י"ב
סיון.
לכבוד ידי"נ וידנכ"ח כהן שדעתו יפ"ה,
עוסק במלאכת שמים ,לפרסם דעת רבותינו
מאוה"ג נ"ע ,בקבלת עול הגליות ,ובצפי'
לגאולה ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו ,וכו' וכו'
כש"ת מוה"ר משה דוד הכהן כ"ץ ני"ו אב"י
בוומב"ג יצ"ו.
אחרי דרך מבא השלו' וכו'.
א) הספר אפס בלתך גואלנו הוא ליקוט
נפלא לחזק אמונתינו אמונת אומן בישועת
ה' כהרף עין בבגצבב"א ,ומי יתן ואחינו בני
ישרא' ישימו לב לשורש ועיקר גדול זה ,ולא
יעשו פעולות לקבוע א"ע בגלות ולעקור
רח"ל מהדור שורש ועיקר גדול ,שבכל יום
אחכה לו שיבא וכו'.
ב) נתעוררתי מיראי ה' ,שבכל הספר
אינו נזכר אחד מראשי הלוחמים נגד טומאת
הציונות ,ה"ה מו"ר דו"ז דורש טוב לעמו בקול

מכתבים
למערכת

הימים איז די זעלביגע דינאסטיע געווארן פון
די גרעסטע רעליגיעזע ציונים.
זאגט אים דער געשעפט אייגענטומער
מסיח לפי תומו ,אז ער האט ממש איצט

חוצב להבות אש ,אוהבן של ישרא' ומדברנן
הגה"צ מקראסנא זי"ע בע"מ שו"ת כונת הלב
וכו' ,שהוא היה אחד מיחידי סגולה מגדולי
ישרא' כאן באמעריקא ,שעמד בחולשת
גופו ,בחזית המלחמה ,ובאש קודש גדר גדר
ועמד בפרץ ,לשמור גחלת אש קודש מסורת
רבותינו נ"ע במסי"נ ממש ,והדבר מפורסם,
ואיך נהי' דבר כזה להעלים עין מגדול ישראל,
כמוהו גאון ההוראה ממחנינו וכו' זי"ע.
ג) והיה מרגלא בפומי' מה ששמע
מחותנו הגה"ק משימלוי זי"ע הי"ד כשהובילו
אותם להריגה רח"ל ,היה צועק ובוכה שרק
הרשעים הציונים גרמו כ"ז" ,נאר דיא רשעים
דיא ציונים האבן אונז היער געברענגט",
והגזירה הי' יען שלא מחינו די נגדם וכו' ,ועי'
מש"כ מודו"ז בהקדמה לשו"ת כונת הלב אות
ה' ,ושם בד"ה ולפלא וכו' ,להבת שלהבת אש
קודש יוצא מלב טהר גברא רבא ,וד"ל.
ד) עוד ראיתי לעורר בתיבת "מפעל",
נובע מלשונם הטמא עיוורית וכו'.
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ערהאלטן א אי-מעיל מיט א בילד פון די
פריערדיגע רבי'ס פון די דינאסטיע און
אויסצוגן פון זייערע רייד ,געווען איז דאס
די ה' אייר לופלעט! וואס האבן ערהאלטן
א ליקוט פון גדולי דור הקודם וואס זייער
דעת תורה איז געווען איבער די רעיון הציוני
והמסתעף.
ווי נאר דער סעילסמאן האט
דאס געזעהן איז אים דאס געווען זייער
איבעראשט ,און מיט ערשטוינונג געליינט די
אמת'דיגע דעת תורה פון זיינע הייליגע רבי'ס,
ער האט געבעטן דעם אייגענטומער דאס
ארויס צו פרינטען פאר אים און האט דאס
אריינגעלייגט אין זיין טאשקע.
מיטהאלטנדיג דעם עפיזאד האב איך
געשפירט א פליכט דאס צו שיקן פאר אייך
 -וישמעו רחוקים ויבואו!

י.ז.
בארא פארק
–•–

ה) [הוספה] וידוע שמו"ר דו"ז
מקראסנא זצ"ל ,היה מראשי המעוררים את
מו"ר מאוה"ג מסאקמער זי"ע ,שיכתוב בירור
על איסור בחירת "בממשלת המרשעת" (כן
כינה מודו"ז את המדינה שלהם) .ודכירנא
עוד קיץ תשכ"ז ,איך שמח כשהביאו לו
דפים מודפסים מקונ' עה"ג ועה"ת ,וגם היה
מהיחידים שעמד לימין מו"ר מסאקמער
זצ"ל ,למנוע מלילך להתפלל אצל כותל
המערבי וכו' ,בגופו השבור מלא יסורים ,לחם
מלחמות ה' בגבורים ,ואשר קנא לאלהיו מרוב
אהבת ישרא' שבער בקרבו ירושה מאבוה"ק
משוש דור ודור זי"ע.
ואסתגר בזה בברכת הדיוט ,חפץ ה'
יצליח בידכם להגדיל תורה ולהאדירה ,קנאת
ה' צבאות תעשה זאת ,בלי שום שעבוד
צדדי ,רק לעשות רצון אבינו שבשמים ,הוא
לבדו אפס זולתו.
כו"ח יום הנ"ל לישועת ה' מחכה

יצחק בן ברכה
ואני אמרתי בחפז"י כל האדם כות"ב

אֶמֶת ְקנ ֵה וְאַל ּתִמְּכֹור חָכְמָה מּוסָר ּובִינ ָה
(משלי כג)

א יוגענטליכע פון איינס פון די אמעריקאנער שטאטן ,וועלכער איז מיט עטליכע יאר צוריק נתקרב געווארן צום ריינעם
דעת תורה דורך "נטרונא" ,האט אין די נאכפאלגנדע צייט אסאך געלערנט איבער דער נושא ,ביזן זיך נעמען די מיה אפצושרייבן
גאר א שיינעם ביאור אויף די ברכה פון יעקב אבינו פאר שבט דן ,אז דאס איז מרמז אויף די שלש שבועות ,אז מען טאר נישט
אליין נעמען א גאולה ,ווי איר לייענט ווייטער.
ללמדך ,עד היכן הדברים מגיעים ,ווי ווייט איין אידיש נפש קען זיך ערהייבן ,מיט אזא שטארקע ידיעה ,און דערצו אויך
מיט אזא פעסטע אמונה – ווי עס שיינט ארויס פונעם בריוו – נאכן דערגרייכן דעם פינטעלע אמת!

כ"ז אדר ב' התשס"ח לפ"ג

שבט דן
כתוב בספר תהלים (קי"ט ,קה) :נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי,
פירש המצודת דוד זצוק"ל" :כמו הנר מציל הוא בחשכת הלילה
מכל מכשול לבל תגוף הרגל כן דברך מציל אותי מכל מכשול
עבירה".
די הייליגע תורה מחזקת ומיעצת אותנו בכל עת ורגע בחיינו,
הכל נמצא בה ,ובכל מצב יכולים למצוא הדרכה ועצה בתורה" .כי
הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה!" (תפלת מעריב) .כל
פסוק ,כל תיבה ,אפילו כל אות שבתורה ,מלא בלימודים יקרים
ויסודות טהורות ,חיזוק והדרכה לכל הדורות.
ועתה ,בעוה"ר ,הרי אנו בגלות מר וקשה ,אבל צריכים להתחזק
ולהתאמץ בדברי התורה הקדושה .התורה נותנת לנו הדרכה ברורה
איך להתנהג בתורה .אחד מהמקומות הללו נמצא בברכה שבירך
יעקב אבינו ע"ה את בנו דן ע"ה ,בסוף הברכה שנתן לדן אמר
יעקב (בראשית מ"ט ,יח) "לישועתך קויתי ד'!" יש הרבה פירושים על
הפסוק הזה ,מה היתה כוונת יעקב כאשר הוא אמר – או התפלל
– כך? ועוד ,למה הוא אמר הפסוק הזה דוקא אצל דן? הרי בפסוק
הזה יש הרבה הדרכה לנו בדור האחרון הזה ,וצריכים להתבונן
עליו כדי להשיג אפילו טיפה אחת של יסודותיו החשובות.
בשיעור של חומש ,הרי למדנו הפירוש של העמק דבר ,על
פסוק בספר דברים (כ"ה ,יז) ,הנצי"ב זצוק"ל הזכיר את שלשה
העבירות שהן יהרג ואל יעבור ואלו הן :עבודה זרה ,גילוי עריות,
ושפיכות דמים .כתב הנצי"ב "שהאדם החוטא בא לחטוא בא'
מג' אופנים ,או מהעדר האמונה בד' ובתורתו ,או מצד התגברות
התאוה ,או מצד התגברות הכעס וכדומה ,במדות שנוגע בין אדם
לחבירו .והנה הראש שבהעדר אמונה הוא ע"ז ,והראש בתאוה הוא
ג"ע ,והראש שבמדות רעות הוא שפיכות דמים ,וכל עוונות באים
בא' מג' אופנים הללו" ,אז ,לכל עבירה ר"ל יש שורש באחד מהג'
עבירות חמורות .עכד"ק.
הנה בתולדות שבט דן מצינו לא רק אבק עבודה זרה
ועבירות הבאים משורש ע"ז ,אלא מצינו עבודה זרה ממש .הרי
כבר בימי משה רבינו ע"ה שבט דן עסקו בע"ז ,כמו שכתב הפירוש
יונתן זצוק"ל (במדבר כ"ב ,מא) שאי אפשר לבלעם "לשלוט עינו הרע
בהם [בישראל] שענני הכבוד הקיפום ,אך אחר כשנמצא עבודה
זרה בשבט דן נסתלק הענן… וכמו שיסד הפייטן בפרשת זכור 'כי
הענן מטם פלט' רוצה לומר כדפירש"י משום שהי' פסל מיכה
עמהם פלט אותם הענן היו חוץ למחנה" .ואע"פ שנסתלק הענן
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בעבור הע"ז ,הם הקימו פסל מיכה – הע"ז שהי' עמהם בימי
משה לפי הדעה שהביא הפי' יונתן – באר"י בדור השופטים כמו
שכתוב (שופטים י"ח ,ל-לא) "ויקימו להם בני דן את הפסל… את פסל
מיכה".
ועוד ,גם בספר מלכים א' יש שייכות בין דן לע"ז.
ירבעם בן נבט עשה "שני עגלי זהב" (מלכים א' י"ב ,כח) והוא
שם אחד מהם בדן (פסוק כט) .ועוד כתוב שם (פסוק ל) "ויהי הדבר
הזה לחטאת וילכו העם לפני האחד עד דן" .וכתב המצודת דוד
(שם) "(עם) [אם] כי מתחלה לא היתה הכוונה לשם עבודת כוכבים
ומזלות ,אולם בהאריך הזמן חטאו בהם ועשאום לעבודת כוכבים
ומזלות ממש".
כתוב בספר צאינה וראינה ,שנכתב ע"י הרה"ג ר' יעקב
אשכנזי זצוק"ל (על פרשת תצוה) ,שבהחושן משפט השם של דן
הי' חקוק על אבן שנקרא "לשם" ,כי באבן הזה יש "כדמות פני
אדם הפוכות" (לשון המעם לועז שמות כ"ח ,יט) ,וזה רמז לעזיבת ד'
שעשה דן כדי לעבוד ע"ז .ועוד כתוב בספר צאינה וראינה (על
פרשת במדבר) ,שבמחנה ישראל שבט דן צריך לחנות בצפון ,כי הם
עשו ע"ז עם פסל מיכה ,ובני דן עבדו את העגל הזהב שהקים
ירבעם בן נבט בעיר דן ,על יד הע"ז הם הביאו חשך ,ולכן היו
צריכים לחנות בצפון ,כי שם אין אור השמש .הצפון נקרא כך כי
השמש צפון ממנו.
יעקב אבינו ע"ה ידע ברוח הקודש שבעתיד שבט דן יכשל
בע"ז ,והי' לו כוונה חשובה באמירת "לישועתך קויתי ד'" אצל
ברכתו לדן .כדי להסביר ווייטער צריכים לעיין באחד מעניני
גלות.
הספר אפס בלתך גואלנו שנערך ע"י הרה"ג ר' משה דוד
הכהן כ"ץ שליט"א (דף קט"ז-קי"ז) ,הביא את דברי הגמ' כתובות
(קי"א ע"א) "ורבי זירא ,ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא,
דאמר ג' שבועות הללו למה ,אחת שלא יעלו ישראל בחומה,
ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות
העולם ,ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא
ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי… ורבי זירא ,מיבעי ליה לכדרבי
לוי ,דאמר שש שבועות הללו למה ,תלתא הני דאמרן ,אינך שלא
יגלו את הקץ ,ושלא ירחקו את הקץ ,ושלא יגלו הסוד לעובדי
כוכבים .בצבאות או באילות השדה (שה"ש ב') ,אמר רבי אלעזר
אמר להם הקב"ה לישראל אם אתם מקיימין את השבועה מוטב,
ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה".
והספר הנ"ל הביא מדרש שיר השירים רבה (פרשה ב) שכתב,
ורבנן אמרי השביען בדורו של שמד ,בצבאות שעשו צביוני בעולם

אֶמֶת ְקנ ֵה וְאַל ּתִמְּכֹור חָכְמָה מּוסָר ּובִינ ָה
(משלי כג)
כי הרי אפיקורסות וחילול השבועות לא רק באים משורש של
עבודה זרה וחסרון באמונה ,כי לפי הרדב"ז והאדמו"ר מסאטמאר
הם ממש חשובים כעבודה זרה ,ולכן הם יהרג ואל יעבור ,אז
החטא של שבט דן וחטא חילול השבועות וחטא אפיקורסות באים
מאותו מקור.

ושעשיתי צביוני בהן ,או באילות השדה ששופכין דמן על קדושת
שמי כדם הצבי ודם האיל ע"כ (עי' ספר אפס בלתך דף קי"ח).
והנה בספר הנ"ל וגם בספר בעקבי הצאן (In The Footsteps
 )Of The Flockשנכתב ע"י הרה"ג ר' ירמי' קאהן שליט"א ,הביאו
את דברי המהר"ל זצוק"ל מספרו נצח ישראל (פרק כ"ד) שכתב,
"ועוד פירוש 'בדורו של שמד' רוצה לומר אף אם יהיו רוצים
להמית אותם בעינוי קשה ,לא יהיו יוצאים ולא יהיו משנים בזה…"
עכ"ל( .ועי' בספר אפס בלתך גואלנו
דף קי"ט).

ועוד הנה אבנו של דן בחושן גם מלמדת אותנו יסוד יקר
שמאוד נוגע להשקפתנו והנהגתנו בגלות .בספר מעם לועז (על
שמות כ"ח ,יט) כתוב "ושמו של דן הי' חקוק על הלשם והיא אבן
יקרה ששמה
'טופאשיו' ,ובה
יש כדמות פני
אדם הפוכות…
ועוד רמז יש,
שבשעת מלחמה
אל יסמוך אדם
על גבורתו אלא
מבטחו
ישים
שהוא
בהשי"ת
יעזרו ,ומפני הטעם
הזה הי' חקוק שמו
באבן הזאת ששמה
לשם ,שאפשר גם
לקרוא אותה ַלשם,
היינו שיהי' לו בטחון
בהשי"ת שיעזרו .וכן
תראו שבדן נאמר שכל
דבורו הוא לישועתך
קויתי ד'".

ובספר בעקבי הצאן
הביא את דברי מורינו ורבינו
הרה"ג רבי יואל מסאטמאר
זצוק"ל (שכתב בספרו הק'
ויואל משה מאמר א' סי' ל"ב
וסי' ע"ו) ,שהקשה האדמו"ר

מסאטמאר זצוק"ל ,הלא
יש לנו רק ג' עבירות
שהן יהרג ואל יעבור?
למה צריכים למות
מלעבור על השבועות?
ומתרץ האדמו"ר
מסאטמאר :חילול
השבועות הוא חשוב
כי
כאפיקורסות,
כאשר בנ"י ח"ו
מורדים ופועלים
נגד אוה"ע או
את
דוחקים
הקץ ,הרי זה
הם
כאילו
ח"ו אומרים
שהקב"ה אינו
שליט בכל
העולמות.
בדרך כלל
ולא
–
בעניני
גלות וגאולה
– יכולים לעשות השתדלות ,אבל אצל
עניני גלות וגאולה אסור לעשות השתדלות (רק יכולים לעסוק בתורה
ובמצוות ובתשובה) .על כן ,מי שח"ו עובר על השבועות הרי הוא כופר
שהקב"ה תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם .וכתב הרדב"ז
זצוק"ל (ד ,צב) שאפיקורסות הוא כמו ע"ז ,ולכן גם היא יהרג ואל
יעבור (עיין בספר בעקבי הצאן שהביא את כל הדברים האלה דף .)99

צריכים לדעת שהכל
רק בידי שמים ,ו"אין לנו
על מי להשען אלא על
אבינו שבשמים" ממש.
הנה ,כמו שכתבנו בעהי"ת
לעיל ,אסור לנו לעשות
שום השתדלות בעניני גלות
ודחיקת הקץ ,א"כ אין אנו
עוסקים במלחמה ,אעפי"כ
היסוד שצריכים לבטוח
בהקב"ה שהוא יעזרנו (כמו
המעם לועז) ,מאוד נוגע גם לנו
שכתב
בגלות .כתב האלשיך הק' זצוק"ל ש"זכות האמונה היא העומדת
ליגאל כאשר הי' במצרים" (רוממות קל תהלים ב' ,ודברים מועתקים בספר
אפס בלתך גואלנו דף ס"א) ,אין לנו כלי זיין ממש בעת הגלות ,אבל
יש לנו כלי זיין אחרים והם מיוחדים מאד .עוד כתב האלשיך הק'
"זאת עשו ויהיה לכם נשק וכלי זיין כנגד המלכיות להנצל מידם,

ועכשיו מקושר שפיר דברי הנצי"ב שהבאנו לעיל עם ענינינו,
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וישמעו רחוקים ויבואו:

אויסצוגן פון בריוו
אריינגעשיקט צו "נטרונא"
רומט נטרונא'ס
ביזנעס קארד'ס
גאר אן אינטרעסאנטער
בריוו איז אנגעקומען צום אפיס
פון "נטרונא" ,ווי א איד האט
זיך אויסגעדרוקט זיין טיפע
דאנקבארקייט פאר נטרונא וואס
דורך דעם וואס ער האט ביי א
געלעגנהייט באקומען דעם "נטרונא
ביזנעס קארטל" האט ער זיך
פשוט געראטעוועט פון די שפיזיגע

שארפע אנגרייפנדיגע ווערטער
אטאקע פון א ווילדן מיטל מזרח
אראבער ביי איינע פון די גאז
סטאנציעס אין ניו דזשוירסי.

פשוט ווילד געווארן ,און האט
אנגעהויבן צו שרייען" :איר הרג'ט
מיין פאלק ,פארוואס טוט איר
דאס צו אונז?".

זיך
האט
איד
דער
אפגעשטעלט דארט קויפן גאז
אינמיטן די שטילקייט פון די
נאכט ,ווען דערביי איז געווען
נאך א קאר ,אן אראבער וועלכער
האט אויך געקויפט גאז דארטן,
דערזעענדיג דעם איד איז ער

ווען ער האט זיך פרובירט
אפצושאקלען אז ער האט
גארנישט מיט די ציונים ,האט דער
גוי צוריקגעענטפערט ,מיר זעען די
פרומע אידן אין די מידיא פארפירן
דאס מערסעט אקעגן צוריקגעבן
אונזערע אקופירטע שטחים.

דאן האט זיך דער איד
דערמאנט אז ער האט אין זיין טאש
א "נטרונא ביזנעס קארטל" האט
ער דאס שנעל ארויסגענומען און
געוויזן פאר דעם אראבער ,זאגנדיג:
"נעם דאס ,באזוך דעם וועב סייט,
וועסטו זען אז די פרומע אידן
האבן גארנישט אקעגן דיר".
ווי נאר דער גוי האט דאס
געזעהן האט ער זיך באלד געבראכן
און אים איבערגעבעטן" :אמסארי,
איטס די פוירסט טיים איי הער
דיס ,איי דוינט בעליוו דיס,
אמסארעי ,טענקיו ,איי וויל וויזט
דיס סייט"...
יא ,א "נטרונא
קארטל" איז א שמירה...

ביזנעס

אֶמֶת ְקנ ֵה וְאַל ּתִמְּכֹור חָכְמָה מּוסָר ּובִינ ָה
(משלי כג)
והוא טוהר לב לבלתי הרהר על אריכות הגלות או על דוחקו ,כי
זכות האמונה והסבלנות עומדת לעד ,כי הקץ ביסורין מכעיס את
קונו המיסרנו כאב את בן ירצה" ע"כ (שם).
על כן אע"פ שאין לנו מלחמה וכלי זיין ממש ,מכל מקום
צריכים אנו לבטוח בהקב"ה ולהאמין שהוא לבדו יגאל אותנו,
ואסור לנו לפנות לגבורתינו ולמלחמה.
בתחלת ספר אפס בלתך גואלנו הביא דברי אדמו"ר
מסאטמאר זצוק"ל "אפס בלתך גואלנו שכל ענין הגאולה הוא
נמנע בהחלט ,ואי אפשר בשום אופן להיות בלתך ,דכולו יהי' אך
ע"י הבוי"ת לבדו ,ואך בדבר אחד יש בידינו לסייע להתקרבות
הגאולה ע"י תורה ומצוות ,מעש"ט ותשובה שלימה אמיתית" (דברי
יואל לחג הסוכות דף שכ"ד ,וע"ע ח"ב דף ת"ב ,ח"ג דף רנ"ה ,ודבריו מועתקים

בתחלת ספר אפס בלתך גואלנו) .על כן צריכים להכיר שרק הקב"ה
לבדו יגאל אותנו וצריכים לקוות לישועתו .ובזה אמר יעקב אבינו
ע"ה "לישועתך קויתי ד'!"
והנה למדנו את פירוש של תרגום יונתן בן עוזיאל זצוק"ל
על הפסוק הזה ,והוא כתב איני מצפה לישועתו של גדעון ושמשון
כי הם רק "פורקן דשעתא" ,אלא אני מקוה ומצפה ישועת ד' כי
ישועתו היא לעולם – "דפורקנך פורקן עלמין" (תרגום יונתן בן עוזיאל
בראשית מ"ט ,יח) ,אז בברכתו יעקב מלמד אותנו שצריכים לקוות
רק לישועת ד' ,כי היא ישועה של אמת והיא ישועה לעולם .והנה
הקיווי בהקב"ה מאוד חשוב עד כדי כך שכתב הילקוט שמעוני
ש"אין ביד ישראל אלא הקווי ,כדאי הן להגאולה בשכר הקווי"
(ילקוט שמעוני על תהלים רמז תשל"ו ,ומועתק בספר אפס בלתך גואלנו דף
כ"ו).

ועתה ,אולי אפשר לומר סיבה בדרך עניני הגאולה לאמירת
לישועתך קויתי ד' דוקא אצל הברכה שנתן יעקב לדן ,הנה ידע
יעקב ברוח הקודש שיהי' בבני דן את הפגם של עבודה זרה ,ועוד
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הוא ידע הפגם הזה לא יהי' רק בדורות הקדמונים ,אלא הוא קיים
אפילו בדורינו ,הדור האחרון הזה ,הוא ידע שהפגם יבוא בדורינו
בדמות אפיקורסות והרצון לעבור על השבועות ,לכן יעקב הזהיר
אותנו דוקא בברכתו לבנו דן ,לישועתך קויתי ד'! אל תפנו אל
האלילים ,רק צריך לקוות ולצפות לישועת ד' לבד! אל תעבור על
השבועות! אל תתיאש בגלות אלא תעמוד בכח וגבורה באמונה
ותקוה שהקב"ה יגאל אותנו ויפדה אותנו.
אנו מתפללים בשמונה עשרה בחול "כי לישועתך קוינו כל
היום" אנו מתפללים ומקוים רק לישועתך – ישועת הקב"ה לבד!
בספר נפשי חולת אהבתך (שנערך ע"י הרה"ג רבי חיים בן הרה"ג רבי
שלו' אליעזר הערבסט שליט"א) הביא את דברי הבית תפלה ,שכתב
"הצער היותר גדול שיש להצטער הוא על הצער השמים כי צרה
שמה ,היות מלך מלכי המלכים קודשא בריך הוא ושכינתי' בגלות
אסור בבית האסורים ,כמבואר בזוהר ובתיקונים ,היא רעה גדולה
אצלנו מכל רעות שבעולם ,ועל אלה ישים מגמתו מעומקא דלבא
באומרו כי לישועתך קוינו כל היום" (בית תפלה שלם עמוד כ"ד ,נפשי
חולת אהבתך דף ד"ש) .צריכים לקוות לישועת הקב"ה למען כבוד
שמים ,אז אנו מתפללים לישועתך – שיהי' ישועה כביכול להקב"ה
ואז יהי' סוף צער השכינה.
והנה כתב הרה"ג ר' אורי במוה"ר יעקב יצחק ווייסבלום
שליט"א ש"לשון 'תקוה' נאמר על מצב שאדם יודע שאינו יכול
לבטוח כלל על זכות מעשיו ,אך בכל זאת מקוה הוא לד' שיושיעו,
ובזכות אותה תקוה שאנו מקוים – אנו מתחננים" (ספר הארת תפלה
דף רי"א).
הקב"ה יעזור לנו ,הדור של עיקבתא דמשיחא ,שנוכל להבין
ולהשכיל את ההדרכה והמוסר בפסוק הזה – ובכל אותיות התורה
הק' – ויזכנו לקוות ולצפות לישועתו באמת ,ויזכנו לראות בעינינו
את ישועת הקב"ה וגאולה שלימה ,במהרה בימינו אמן!

די פאמפלעטן אויף ה' אייר,
האבן אינהאלטעט קורצע אויסצוגן
פון די גרעסטע גדולי ישראל אין
פריערדיגן דור ,וואס זיי האבן
געזאגט אדער געשריבן בנוגע דער
קליפה פון ציונות (זעה מער דערוועגן

וישמעו רחוקים ויבואו:

אויסצוגן פון בריוו
אריינגעשיקט צו "נטרונא"
אין די פארגאנגענע וואכן
האט "נטרונא" ערהאלטן גאר
אינטרעסאנטע בריוון ,וועלכע
האבן שטארק ערמוטיגט די
מיטארבייטער פון "נטרונא",
זעענדיג ווי דער דבר המלך ודתו
גרייכט איבער ווייטע מקומות פון
דער וועלט.

טייל פון די בריוו שרייבער
דרוקן זיך אויס מיט שטוינונג ,אז
זיי האבן ביז היינט נישט געוואוסט
דעם ריינעם דעת תורה פון גדולי
ישראל ,אז מען טאר נישט נעמען
א גאולה פאר ביאת המשיח ,און
אז די ציוניסטישע מדינה איז א
צרה אויף כלל ישראל.

איין בריוו איז געקומען פון
תפיסה ,אין וועלכן אן ארעסטירטער
איד שרייבט ,אז ער האט ערהאלטן
די ליטעראטור פון "נטרונא" .א
צווייטער בריוו איז געקומען פון
די ציוניסטישע שטאט אנטווערפן,
אין וועלכן א איד באדאנקט זיך
פאר די ליטעראטור פון "נטרונא"
אויף ה' אייר .און א דריטער
בריוו איז געקומען פון איינס פון
די אמעריקאנער שטאטן ,אין
וועלכן א יוגענטליכער שרייבט אן
ערקלערונג אויף די ברכה פון יעקב
אבינו פאר זיין זון דן ,אז דאס איז
מרמז אויפן איסור נישט צו נעמען
א גאולה פאר די צייט.

אזעלכע בריוו גיבן חיזוק
פאר די עסקנים פון "נטרונא",
ווייטער אנצוגיין מיט די
הייליגע ארבייט ,זעענדיג אז
עס איז פאראן א גרויסער
ציבור אידן ,אפילו אין ווייטע
מקומות ,וועלכע ווילן וויסן
דעם אמת ,און ווען איימיצער
קומט זיי עס ערקלערן ,זענען
זיי וויליג מקבל צו זיין.

–•–
ווי באקאנט קומט פאר א
כסדר'דיגע קארעספאנדענץ צווישן
אידן אין ווייט פארשטופטע מקומות
און דער אפיס פון "נטרונא" ,בנוגע
די ריינע דעת תורה בעניני גלות
וגאולה .די בריוו שרייבער זענען
אידן וואס האבן געזעהן די וועב-
זייטל פון "נטרונא" ,געלייענט די
פרשה-פערלס ,געהערט די ראדיא
"טאלק-שוי'ס" ,אדער געהערט פון
"נטרונא" אויף אנדערע אופנים ,ביי
וועלכן זיי האבן זיך ערקונדיגט א
ידיעה איבער דעם הארבן איסור
פון ציונות.
עס איז א פארגעניגן פאר
ערליכע אידן בכלל ,און פאר
"נטרונא" בפרט ,צו זעהן אז די
הייליגע ארבייט ברענגט פירות,
ווי עס שטעלט זיך ארויס פון די
בריוון ,אין וועלכן די ווייט פרעמדע
אידן באדאנקען זיך ,אז זיי האבן
זוכה געווען צו גרייכן די ליכטיגקייט
פונעם אמת.

אט אזוי וואקסט דער קרייז
פון "תורה טרייע אידן" ,פון דורשי
ומבקשי האמת ,וועלכע לאזן זיך
נישט פארפירן פון די ציוניסטישע
פראפאגאנדע ,נאר ווארטן און
האפן אויף די ריכטיגע גאולה
שלימה ,אן קיין שייכות מיט די
פאלשע גאולות.
אלזא לאמיר אייך מיטטיילן
אביסל מער ,איבער די דערמאנטע
דריי בריוון ,וואס יעדע איינע פאר
זיך איז באזונדער אינטרעסאנט.
–•–

א גרוס אייך פון תפיסה
אין א בריוו געשריבן
פארגאנגענעם מוצאי שב"ק פ'
אמור ,שרייבט אן ארעסטירטער
איד ,אין איינס פון די ניו יארק
סטעיט תפיסות ,אז ער האט
ערשט געלייענט די "פרשה פערלס"
פון פ' אמור ,וואו עס איז געווארן
ציטירט די גמרא אין מס' סנהדרין
(צ"ג ע"ב) ,די מעשה פון בן כוזיבא,
און דער הסבר דערויף פון מרן
רביה"ק מהר"י מסאטמאר זי"ע.
און ווי ער שרייבט ,איז ער געווארן
שטארק איבערגענומען דערפון.
ער פירט אויס דעם בריוו
מיט א בקשה צו "נטרונא" ,אז ער
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וויל זייער קענען דעם סאטמארער
רבי'ן( ,...הלואי שנזכה לראותו עוד
בחיים) און מען זאל אים שיקן
נאך ליטעראטור איבער די שיטה
הקדושה.
–•–

א גרוס פון אנטווערפן
אין א בריוו דאטירט אור
ליום ב' לסדר בהר ,הויבט אן דער
שרייבער מיט די ווערטער" :א גרוס
פון אנטווערפן" ,און באדאנקט זיך
אויף די געלע פאמפלעטן ,וואס
"נטרונא" האט פארשפרייט ,אין
בעפארברייטונג צום יום המר
והנמהר ה' אייר.
דער דאזיגער בריוו איז
געשריבן
גראדע
דורך א היימישן איד,
וועלכער האט פריער
אויך געוואוסט דעם
ריינעם דעת תורה,
פונדעסטוועגן
קוועלט ער אן
פון די ארבייט
"נטרונא",
פון
וועלכע איז מחזק
די ערליכע אידן
אין זיין שטאט
אנטווערפן – וואס
איז באקאנט אלס
א ציוניסטישע
מיטן
שטאט,
פארשפרייטן
ד א ר ט
ליטעראטור קעגן
ציונות.

אין די נייעס אויף אן אנדערן ארט אין
היינטיגן נומער).

אינעם בריוו דרוקט זיך אויס
דער שרייבער מיט צופרידנהייט,
אז די גליונות זענען אנגעקומען
אויך צו זיי אין שטאט ,און זענען
פארשפרייט געווארן אין אלע
לאקאלע בתי מדרשים ,און אין די
גראסעריס .דער שרייבער צייגט
אן אז די פאמפלעטן זענען געווען
צו באקומען האנט ביי האנט נעבן
די ציוניסטישע צייטונגען ,אזוי
אז יעדער וואס האט געקויפט א
צייטונג ,האט זיך באגעגנט ברצון
אדער באונס ,מיט א גליון פון
"נטרונא".
דער שרייבער פירט אויס
אז דער ערליכער ציבור אין
אנטווערפן קוקט ארויס אויף נאך
אקטיוויטעטן במשך פונעם יאר ,צו
חזר'ן דעם ריינעם דעת תורה בנוגע
דחיקת הקץ והעברה על השבועות.
אזוי אויך גיט ער איבער דעם
פארלאנג פונעם עולם צו פאררופן
א גרויסע אסיפה ,ביי וועלכן עס
זאלן אויפטרעטן גדולי הרבנים
שליט"א ,וועלכע זאלן ארומרעדן
איבער די ענינים.
–•–

הוספות
והערות
על ספר

אפס בלתך גואלינו
רב ור"מ וואודרידזש

שי"ט פ"ה) בחינת נשמת מרדכי מהארת יסוד
דאבא ,והנה ידעת מה שכתוב בזוהר
לאל עליון גואלם
ר ):בהגיע להתפלל לתהלות ֵ
צריכין למיקם קדם מלכא עילאה ,היינו יסוד
אבא המתגלה ,הנה מרדכי שהיה נשמתו
מהתנוצצות הקדושה צריכין לקום מפניו ,והנה
המן הרשע היה הניגוד ,חלילה לקום מפניו,
הבן הדבר ,ועוד יתבאר אי"ה( .בני יששכר מאמרי
חודש אדר ,מאמר ו' ,מגילה נקראת ,אות ג).

(זח"ב

ניו יארק יצ"ו

רבי שאול בראך
השבעתי אתכם בנות ירושלים וגו' אם
תעירו וגו' צ"ב מה זה שהשביע את בנות
ירושלים דייקא ,וי"ל דחכז"ל קבלו (ילקוט
שמעוני שם) בפירוש פסוק זה שהשביע
אותם שלא ידחקו את הקץ ,ושמעתי ממרן
הגאוה"ק מהר"ם שיק זצ"ל בשם החתם
סופר שזה הי' דעת הכת שלאחר חורבן
שרצו לגזור שלא ישאו נשים שרצו לדחוק
את הקץ ,דכבר נשבע הקב"ה שלא יכלה זרע
של אברהם אבינו ,ואם ימנעו מלישא נשים
ולהוליד בנים אז במשך שנים מועטים יהי'
מוכרח הקב"ה לגאל אותם שלא יכלה זרעו
של אברהם אבינו .ולפי"ז י"ל שעיקר השבועה
הוא לנשים ,דהאנשים מצווים על פו"ר,
וא"א להם למנוע מלישא נשים ,אבל נשים
שאינן מצווין על פו"ר ,בעיניהם יקל לעשות
כן שלא להנשא לאנשים ויכריחו לדחוק את
הקץ ,ולזה השבוע בנות ירשלים דייקא שלא
יגרמו לדחוק את הקץ( :טוב דבריך ,שיר השירים
אות רס"ג).
עי' כעי"ז בחת"ס הפטרת תבא .ועי' ס'
דבר"י למו"ר ז"ל פ' אחרי עמוד כ"ד ד"ה ועל
פי וד"ל (כ"ד ניסן תשס"ה).

R
חיים אלעזר (ברא"ד) עסטרייכער
ברוקלין נ"י יצ"ו

בני יששכר
ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה (אסתר ג
ב) והוא לכאורה לתימא ,האיך הכניס את
עצמו בסכנה כיון שהיה המן קרוב למלכות,
וכתיב (שה"ש ב ו) השבעתי אתכם בנות
ירושלים וכו' ,והנראה ,דהנה ידוע (פרע"ח

וכל עבדי המלך אשר בשער המלך
כורעים ומשתחוים להמן וכו' ומרדכי לא יכרע
ולא ישתחוה ,ויאמרו וכו' למרדכי מדוע וכו',
ויהי כאמרם אליו יום ויום ולא שמע אליהם
ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי
הגיד להם אשר הוא יהודי (אסתר ג ב-ד) ,הנה
יתפלא כל משכיל בהבנת המקראי קודש
הללו ,א' הוא לפלא למה לא השתחוה מרדכי
להמן שהיה קרוב למלכות ופקודת המלך היה
שישתחוו לו ,והאיך הכניס את עצמו ואת
ישראל בסכנה גדולה ,ב' אינו מובן הלשון
לא יכרע ולא ישתחוה ,דמשמע לעתיד ,ג'
ויאמרו עבדי המלך וכו' מדוע אתה עובר וכו'
הוה ליה למימר מדוע תעבור וכו' ,ובאומרם
מדוע אתה עובר וכו' משמע כאילו שולל את
האחרים ,דעל האחרים אין קפידא אם יעברו
רק הקפידא מדוע את"ה עובר וכו' ,ד' הנה לא
נאמר שום תשובה שהשיב מרדכי ,ואחר כך
נאמר ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי
כי הגיד להם אשר הוא יהודי ,הנה נראה
שהשיב להם איזה תשובה ,ה' היעמדו דברי
מרדכי מאי עמידה שייכת בדברים ,ו' כי הגיד
להם אשר הוא יהודי ,מהו התשובה שיעבור
על דברי המלך בעבור שהוא יהודי ,אדרבא
כתיב (שה"ש ב ו) השבעתי אתכם בנות
ירשולים ,וכתיב (קהלת ח ב) אני (דברת)
פי מלך שמור ,וחלילה להכניס את עצמו
בסכנה ,ונראה לי לבאר על פי מה שכתבתי
כבר (סימן ג) על פי דברי הזהר (ח"ב ר ):שאמר
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שם ,כד מטא (אדם המתפלל) לתהלות לאל עליון
צריכין למיקם קדם מלכא עלאה היינו יסוד
אבא ,והעיין בכוונת האריז"ל (פרע"ח ש"ז פכ"ט)
אל עליון גואלם מן החיצונים ,עיין שם ,הרי
לך שמתגלה הארה זו בורחים ומתבטלים כל
החיצונים ,ועיין עוד בדברי האריז"ל (שם שי"ט
פ"ה) אשר נשמת מרדכי היתה מן בחינת הארה
הלזו מיר"א דכי"א יסוד דאבא ,והנה להיות מן
האור הזה בורחים כל החיצונים ,תתבונן היטב
אשר חלילה היה לו למרדכי להכניע את עצמו
ולעמוד ולהשתחוות לחיצון הלזה דאז היה
ח"ו וכו' ,הבן היטב ,הנך רואה שצריכין לעמוד
כשמגיע לתהלות לאל עליון ,הנה מרדכי אשר
נשמתו היתה מן שורש הארה הנסתרת הלזו
בודאי צריכין לעמוד מפניו וחלילה להפוך וכו',
הבן הדבר( .בני יששכר מאמרי חודש אדר ,מאמר ו',
מגילה נקראת ,אות ו).

R
בן איש חי
ועוד נ"ל טעם אחר למה שאומרים
הפטרה זאת של "היתה עלי" בחודש ניסן,
אע"ג כי מפורש בדברי רז"ל שתחיית המתים
שנזכרה בהפטרה זו ,המדברת במתים שהחיה
יחזקאל הע"ה ,היא היתה בחודש תשרי ,וא"כ
ראוי שנאמר הפטרה זו בתשרי ולמה אומרים
אותה בניסן? אך יובן הטעם כי אמרו רז"ל
שהמתים האלה שהחיה יחזקאל הע"ה ,הם
היו שבט אפרים אשר דחקו את הקץ ומיהרו
לצאת ממצרים קודם הזמן ונהרגו .ולכן היות
ואנחנו מקוין על הגאולה העתידה להיות
בב"א בחודש ניסן יותר משאר חדשים ,כמ"ש
רז"ל :בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל ,לכך
אומרים בניסן הפטרה זו ללמד לישראל
שלא ידחקו את הקץ ,וכמ"ש" :אל תעירו
ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ" .וכבר
ידוע כמה וכמה טרחו לעשות עניני תיקון
לדחוק את השעה להביא הגאולה ,ולא עלתה
בידם .גם שמענו מספרים מעשה נורא מה
שרצה לעשות רבינו הרש"ש ז"ל בענין
המצה לצורך אכילת ליל פסח ,שבזה היה
ראוי לקרב יום הגאולה וג"כ לא עלתה בידו,
כי עדיין לא היה זמן הרצון מאת השי"ת על
זאת( .ספר ידי חיים ,הלכות תפלת חול המועד פסח,
סעיף ט).
ובאופן אחר נ"ל בס"ד הטעם ,דאין
אנחנו זוכרים בכל יום אלא רק נסים של
יצ"מ ,ואין זוכרים נס של הפורים שהיה רב
ועצום ,שיצאו בו ישראל ממות לחיים ,והוא
(פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט)

מאַ סיווע הסברה קאַ מפּ יין פון "נטרונא"
אין פילע אידישע געגענטער  -פארגאַ נגענעם ה' אייר
(פארזעצונג פון ערשטע זייט)

מיט א רייכן אינהאלט ,וואס זאל דינען אלס א הסברה
פאר די אומוויסנדע מאסן .דער נאמען פונעם גליון
רעדט פאר זיך זעלבסט ,אט ווי פאלגנד" :אין היינטיגן
ציוניסטישן יום העצמאות לאמיר זיך נעמען א קורצע
וויילע צו פרעגן :וואס האבן די גרעסטע גדולי התורה און
חסידישע רבי'ס געזאגט לגבי די ציוניסטישע לאנד?"
דאן פאלגן נאך פיר זייטלעך פונעם גליון ,מיט
קורצע זאצן און ציטאטן פון וועלט בארימטע גדולי
ישראל ,די גרעסטע גאונים און צדיקים אין די פריערדיגע
דורות ,אט ווי פאלגנד :דער בן איש חי ,רבי שמשון
רפאל הירש ,רבי יושע לייב דיסקין ,דער חפץ חיים ,רבי
חיים בריסקער ,דער מהרש"ב פון ליובאוויטש ,דער אור
שמח ,רבי יוסף חיים זאנענפעלד ,דער מנחת אלעזר ,רבי
אלחנן וואסערמאן ,דער מהריי"ץ פון ליובאוויטש ,דער
באבוב'ער רב רבי בן ציון ,דער חזון איש ,דער בריסקער
רב רבי יצחק זאב ,דער סאטמארער רבי מהר"י ט"ב,
רבי אהרן קאטלער ,און רבי אביגדור מיללער ,זכותם
יגן עלינו – וואס זיי האבן זיך אויסגעדרוקט איבער דעם
הארבן איסור פון נעמען א גאולה פאר ביאת המשיח.
די ליטאטור איז געשריבן געווארן אין א לייכטע
שפראך ,און דאך מיט א רייכן סטיל ,אויף אן אופן
ּ
וואס איז שוה לכל נפש .אויך איז עס אויסגעשטעלט
אפגעדרוקט
געווארן אויף א הערליכן פארמאט ,און ּ
אפיר .אזוי ארום אז עס איז צוציענד
אויף א שיינעם ּפ ּ
פארן אויג ,אינטרעסאנט פארן מח ,און איבערצייגנד
פארן הארץ .ווי פארשטענדליך ,אז אין אזא פאל דינט
עס גיכער דעם צוועק ,צו געפינען אן אפענעם וועג צו
אידישע הערצער ,זיך צו עפענען די אויגן און פארשטיין
דעם אמת.

הוספות
והערות
על ספר

פארשפרייט געווארן אין פילע
ּ
דער גליון איז
אידישע געגנטער ווי צ.ב.ש :.בארא ּפארק ,פלעטבוש,
לארענס ,פייוו טאונס ,קווינס ,מאנהעטן ,ישיבה
שפיטעלער,
יוניווערסיטי ,מאנסי ,אין ניו יארקער ּ
לעיקוואוד ניו זשורסי ,און אפילו אין ווייטן קליוולאנד
אנטווערפן פון
ּ
פון אהייא ,אדער איבער'ן ים ,אין ווייטן
בעלגיע ,און נאך.
ווען דער גליון האט דערגרייכט די הענט פון אידן,
וואס זענען פאראינטרעסירט צו הערן אמת'ע רייד און
גרייט אנצונעמען קלארע פאקטן – כאטש זיי זענען אין
ראפאגאנדע מאשין – האט
קעגנזאץ צום ציוניסטישן ּפ ּ
התפעלות און איבערראשונג.
געכאפט א ּ
ּ
זיי
די אידן זענען געווארן איבערראשט צו לייענען
און זעהן דעם ריינעם דעת תורה ,א זאך וואס זיי האבן
התפעלות
ביז היינט נישט געוואוסט .זיי האבן מיט ּ
געזאגט" :עס איז דאס ערשטע מאל וואס מיר הערן
דעם אמת'ן דעת תורה איבער דעם איסור פון עצם קיום
המדינה ,א זאך וואס מיר האבן ביז היינט קיינמאל נישט
געהערט!"
די דאזיגע אויפפאסונג קומט אין ליכט פון דעם,
וואס אפילו זיי האבן שוין אמאל געהערט איבער די
גזירות הדת פון די ציוניסטישע ממשלה ,און אז ערליכע
אפצושרייען די גזירות ,האבן זיי
אידן פירן א קאמף ּ
אבער נישט געהערט איבער דעם חומר האיסור פון
עצם נעמען א גאולה פאר די צייט.
ווי פארשטענדליך ,אז נישט ביי אלעמען האט
עס געברענגט אזא ּפאזיטיווע רעאקציע .אדרבה
קאמפיין,
ּ
געוויסע זענען געווארן ברוגז אויף די הסברה
וועלכע איז נישט אין איינקלאנג מיט די ציוניסטישע
ראפגאנדע.
ּפ ּ

גאולה העתידה תהיה כמו
גאולה של יצ"מ שהיתה
בהסח הדעת ,וישראל לא
דחקו את השעה ולא עשו
שום השתדלות ליציאתם
ממצרים ,והיו עוסקים
בעבדות ועינוי ,עד ששלח
השי"ת את משה בחירו
להוציאם ,ויאמן העם כי
פקד ה' את עמו ,ולכן אנחנו
זוכרים יצ"מ בכל יום ,ללמד
שגאולה העתידה תהיה
כזאת ,ולא יהיו ישראל דוחקין את השעה,
לעשות דברים בשביל הגאולה בידים ,אלא
הכל נעשה מאליו מעשה שמים ,משא"כ
בענין נס הפורים מצינו דמרדכי הע"ה דחק
את השעה מאד ,שהכריח את אסתר שתבא
אל המלך אשר לא כדת ,ותסכן עצמה בסכנה

אפס בלתך גואלינו
כי בגאולה העתידה כתיב השבעתי אתכם
אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד
שתחפץ ,כי יש שבועה שלא נדחוק את
השעה לעשות השתדלות בעבור הגאולה
וביאת המשיח ,ולכן ארז"ל אין המשיח בא
אלא בהסח הדעת ,ולכן אמר הכתוב כימי
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ,כלומר
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אבער אין אסאך פעלער האבן זיך כאטש
מתפללים אין די שוהלן ,ווען
געשאפן ויכוחים צווישן ּ
איינער טענה'ט אהער און דער אנדערער ענטפערט
צוריק ,וואס האט אזויפיל אויפגעטון אז דער אמת איז
אויך עטוואס דערהערט געווארן .און אין כלל פון מעט
אור דוחה הרבה מן החושך איז צו ערווארטן ,אז סוף
סוף וועלן די וואס זענען זיך נאך היינט מתוכח ,אויך
דערגרייכן דעם ריינעם אמת ביז א קורצע צייט ,און
זיך איבערצייגן איבער דעם חומר האיסור פונעם רעיון
הציונות ,וילמדו תועים בינה.
ספעציעלער
אין דער זעלבער צייט וואס דער ּ
פארשפרייט געווארן ,האט "נטרונא"
ּ
ליטאטור איז
זיך אויך אונטערגענומען צו מפיץ זיין דעם ספר אויף
סטעפס אף די פלאקס" ,וועלכע
ּ
ענגליש "אין פוט
אנטהאלט שיינע דברי תורה אויף די וואכעדיגע סדרות,
וואס רעדן גלייכצייטיג אויך ארום איבער די הארבע
איסורים פון נעמען א גאולה פאר די צייט.
"נטרונא" האט ארויסגעשיקט צענדליגער
עקזעמפלארן ,אין פארשידענע שוהלן פון אידישע
ּ
געגנטער ,וואו עס דאווענען אידן וואס זענען נאך
אומוויסנד אין דאזיגן נושא ,כדי זיי זאלן זיך אויך
דערגרונטעווען צום ריינעם דעת תורה בעניני גלות
וגאולה.
קאמפיין פון
ּ
ווי פארשטענדליך ,דער הסברה
פארשפרייטן די גליונות און ספרים ,האט דערגרייכט
ּ
צו הוצאות פון פאנטאסטישע סכומים געלט .דערפאר
זענען די עסקנים פון "נטרונא" געווען טעטיג ,במשך
די טעג פון בעפאר ה' אייר ,ארומצוגיין אין די בתי
אפעלירן צום ציבור
מדרשים פון וויליאמסבורג ,כדי צו ּ
ארויסצוהעלפן די הייליגע ארבייט.
ישראל קדושים הם נתבעים ונותנים ,די
וויליאמסבורגער אידן האבן זיך אנגערופן ביד רחבה
ורוח נדיבה ,און די הנהלה איז זיי שטארק דאנקבאר
דערפאר ,ווייל א דאנק זייערע ביישטייערונגען
איז ערמעגליכט געווארן דער איצטיגער הסברה
קאמפיין.
ּ
וילמדו תועים בינה.

גדולה ,אע"פ שהיה עדיין זמן גדול ליום
הגזרה ,וכל מה שעשתה התנצלות להמתין
עוד מעט ימים עד שיקראנה המלך לא הועיל,
אלא דחק השעה ודבר עמה קשות שתהיה
מוכרחת ליכנס אותו היום אצל המלך בלא
רשות ,אך תהילות לאל שלא יצא קלקול
מדבר זה שדחק את השעה ,אלא הצליחה
בכניסתה אצל המלך ,ועשה לה השי"ת כמה
נסים והשיגה המבוקש שלה ,וא"כ בזכור
ישראל ענין זה אפשר ממנו ילמדו גם כן
לענין הגאולה העתידה ,לדחוק את השעה
ולעשות המצאות להביא את המשיח בכח
הזרוע ,כאשר עשה ה"ר יוסף דילה ריינא
ואחרים ,וכן לא יעשה באמת ,לכך אין
עושים זכרון ענין זה של הפורים ,כדי ללמד
שאין לעשות כאשר נעשה בנס זה בעבור
הגאולה העתידה וביאת המשיח( .בן איש חיל,
דרוש ד' לפרשת זכור).
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