נאטיצן פון

נטרונא

True Torah Jews

183 wilson Street, PMB 162
Brooklyn NY 11211
Tel: (718) 841-7053
Fax: (718) 504-4513
www.truetorahjews.com

גליון ז' • חודש תשרי תשס"ט לפ"ק • פנימי לחברי ואוהדי "נטרונא" מהנעשה ומהנשמע בתוך מפעלינו הק'

#7

הערליך עלעגאנטער באנקעט לטובת "נטרונא" סוקסעספול
אפגעהאלטן אין סאן-רענטש באנגעלאו קאלאני א' ראה העעל"ט
ּ
פאררופן דורך הרבני הנגיד ר' יעקב יוחנן מענדלאוויטש הי"ו; רייכער פראגראם האלט געשפאנט פארזאמלטע נגידים ובעלי בתים

סאן-רענטש ,מאנטיסעלא – .גאר א הערליך
רייכער און עלעגאנטער באנקעט און מסיבת מריעים ,איז
אפגעהאלטן געווארן ,פארגאנגענעם זונטאג ּפר' ראה
דא ּ
דער מעסעדזש פון "נטרונא" ווערט געהערט
העעל"ט ,געווידמעט לטובת די בארימטע ארגאניזאציע
אויף פארשידענע קוועלער ,במשך פונעם יאר קרייז,
"נטרונא" .דער באנקעט איז פאררופן געווארן דורך
סיי מונדליך און סיי שריפטליך ,ווי צ.ב.ש" :.נטרונא"
הרבני הנגיד ר' יוחנן מענדלאוויטש הי"ו ,איינער פון די
"נטרונא" איז די ארגאניזאציע וואס טוט
וועב-זייטל ,ראדיא טאלק-שוי'ס ,עד'ס אין צייטונגען,
געפראוועט די מסיבה
ארטיגע תושבים ,וועלכער האט ּ
אי-מעיל ,קונטרסים ,ספרים
של מצוה ברוב ּפאר והדר.
און נאך .עס איז שוין א צייט
אין בעפארברייטונג
פון העכער זיבן יאר ,וואס
איז
באנקעט
צום
"נטרונא" גייט אן מיט אירע
געווארן
אויפגעשטעלט
ּפעולות ,ארויסצוזאגן אפען
א גרויסארטיגער טענט,
און קלאר דעם ריינעם און
אויפן ברייטן הויף פון
ריכטיגן דעת תורה .און א
באנגעלאו
סאן-רענטש
אין צייט ווען מיר גייען צום דרוק איז פארעפנטליכט געווארן די נייעס ,אז די ציוניסטישע
דאנק איר כסדר האמערן
קאלאני ,אויף די גראז זענען
רעגירונג האט פאררופן נייע וואלן צום כנסת המינים ,אויף קומענדיגן חודש שבט .די עסקנים
דערמיט ,איז דער מעסעדזש
געווארן
אויסגעשפרייט
ּ
פון "נטרונא" גרייטן זיך צו גרינדן א ספעציעלער "מערכת הסברה שע"י נטרונא" ,געווידמעט
דערהערט געווארן ,ווייט און
אויפצוקלערן די מאסן שומרי תורה ומצוות אין ארה"ק ,איבער דעם הארבן איסור פון השתתפות
טעפיכער ,און ווייסע
ווייסע ּ
ברייט ,איבער פיל גרויסע
צו בחירות הטמאות.
טישן און בענקלעך זענען
שטרעקעס פון דער גארער
ווי די עסקנים געבן איבער ווערן באטראכט פלענער ,צו פארעפנטליכן א "סי-די" ,אויף
אויסגעלייגט געווארן אויפן
וועלט.
וועלכן עס וועט רעקארדירט ווערן לשונות פון די גדולי ישראל אין די פריערדיגע דורות ,וואס
גאנצן שאטער .אזוי אז עס
זיי האבן געזאגט אדער געשריבן ,מיט רייכע לעבעדיגע גראפישע פרעזענטאציעס און בילדער
ווי עס שטעלט זיך
איז אהערגעשטעלט געווארן
באגלייט מיט דאקומענטן בנוגע דעם איסור פון ציונות ,און זיך משתתף זיין אין די בחירות.
ארויס ,זענען דא אסאך
א פולקאמער ּפראכטפולער
אזוי אויך ווערט געפלאנט צו פארטיילן דעם ספר "אפס בלתך גואלנו" אומזיסט אין גאנצן
אויערן וואס זענען גרייט צו
זאל ,וואו צו סערווירן
לאנד .דער ספר וועט בקרוב אי"ה איבערגעדרוקט ווערן ,אין א ספעציעלע אויפלאגע" ,מהדורת
הערן ,און הערן טאקע ,סיי
מאכלים און משקאות,
ארץ ישראל" ,געווידמעט פאר די בני ארץ ישראל ,און עס וועט פארטיילט ווערן אין די טעג פון
אין די גויאישע וועלט ,און סיי
פארן גרויסן ציבור געסט,
בעפאר די בחירות.
להבדיל די אידישע וועלט .זיי
אויף א מלכות'דיגן אופן.
אזוי אויך ווערן געפלאנט גרעסערע אסיפות אין נאנטן צוקונפט ,בנוגע דעם נושא פון
זענען נייגעריג צו וויסן דעם
"מערכת הסברה" .פרטים איבער די בעפארשטייענדע אסיפות וועלן נאכפאלגן אי"ה.
אמת ,וואס די תורה הק' זאגט
עסקנים וואס זענען וויליג ארויסצוהעלפן אין קאמפיין ,צו פארשפרייטן דעם ריינעם דעת
צו די ציוניסטישע סעקטע ,צו
הכנה דרבה צום
תורה אין אזא צייט ווי ערב די בחירות ,זאלן אריינרופן אין אפיס פון "נטרונא"718-841-7053 #3 :
איר אייגן לאנד ,און צו אירע
באנקעט
פרטים יבואו.
ּפראוואקאטארישע מעשים.
די הכנות צום באנקעט זענען
שטאנדפונקט וויל וויסן – ביי
ּ
דער גוי פון זיין
אנגעגאנגען שוין א לענגערע צייט פריער ,ווען הרבני הנגיד
טוט
עס
שטרעבן,
זי"ע'ס
רבי'ן
דעם
ערן
פארקערפ
ּ
סיי וועלכע ערנסטע געשעעניש ארום די מדינה – וואס
ר' יעקב יוחנן מענדלאוויטש הי"ו ,איז געזעצן מיט די
פארווירקליכן זיין הייליגן רצון ,אויסצורופן פאר
איז דער מיינונג פונעם תורה טרייער איד איבער די
עסקנים פון "נטרונא" ,און אויסגעארבייט אלע דעטאלן.
די
פון
עקזיסטענץ
עצם
דאס
אז
וועלט,
גאנצער
דער
ציוניסטישע ווילדע אויפפירונג .בפרט ווען די ציונים
– אין א געמיינזאמע באשלוס איז באשטימט געווארן,
ציוניסטישע מדינה איז קעגן די הייליגע תורה ,עס איז

גייענדיג צום דרוק…

געפראוועט ווערן זונטאג ּפר' ראה
אז דער באנקעט זאל ּ
העעל"ט ,געציילטע טעג בעפאר די יומא דהילולא רבא
פון מרן רביה"ק בעל ויואל משה מסאטמאר זי"ע ,אלס
אויסדרוק פון נאנטער שייכות פון "נטרונא" מיטן רבי'ן
זי"ע.

א העברה אויף די דריי הארבע שבועות ,אז אידן טארן
נישט נעמען א גאולה פאר די צייט.

"מערכת הסברה שע"י נטרונא"
אין בעפארברייטונג צו בחירות הטמאות
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נייער ענגלישער חיבור
איבער די שיטה הקדושה
זאל זיין שוה
וואס ָ
ָ

פאר רוב רובו פון כלל ישראל
ַ
ענגליש וואס טוט מסביר
אויף
דער נייער חיבור עלן דעם אמת'דיגן שיטה
שט
זיין און פעסט אצינד אינמיטן די ארבעט
הקדושה האלט
לפקוח עינים עורות

קלארע
ָ
געוואלדיגע
ַ
די
יסודות איבער ביאת גלות
וגאולה.
פון די ַאנדערע זייט,
יא
ָ
ליידער
האט די סיטרא אחרא
ָ
פארשידענע
מארקעט .די ַ
שטארק ַאריינגעשטעקט אירע נעגל אין די ַ
ַ
אויסלאגעס מיט זיסע
ַ
ציונ'יסטישע חיבורים – אויף הערליכע
מעשה'לעך און צוציענדע
פארפלייצן
באשרייבונגען ַ -
ַ
מארקעט פון ענגליש-
דעם ַ
טריאל,
מא ַ
אידישע ליין ַ
וואס
און אפילו ַאזעלכע ָ
גאנץ היימישע
געהערן צו ַ
קרייזן ווערן איבערגענומען
נאליסטישע
ציא ַ
נא ָ
פון די ַ
און
עגאנדע
רא ּפ ַ
ּפ ָ
השקפות.

יארק – נטרונא ַארבעט און אינוועסטירט איצט כוחות אין
ניו ָ
פיטבארן – ברוחניות
ַ
רא
גאר ּפ ָ
סטבארןָ ,אבער ָ
ַ
קא
ַא נייעם שווערןָ ,
האט ריזיגע מעגליכקייטן בעז"ה מקרב צו זיין
וואס ָ
ראיעקטָ ,
 ּפ ָפילצאליגע נשמות צו די אמונה הטהורה בביאת המשיח והמסתעף.
ָ
דאס ַארויסגעבן ַא ספר אויף ענגליש מבאר צו זיין די אמונה
דאס איז ָ
ָ
בביאת המשיח און די עניינים פון גלות וגאולה ,כדי דער ריזן אידישער
האבן ַא געלעגנהייט צו הערן די
זאל אויך ָ
ציבור וועלכע רעדט ענגליש ָ
ריכטיגע דעת תורה און קונה זיין די עיקרי האמונה.
צוגאב צום ספר הק' ויואל משה – וועלכע
וואס אין ָ
אין די צייט ָ
איז דער שולחן ערוך איבער'ן לעצטן ,שווערן נסיון פונעם דור האחרון
– זענען שוין היינט ערשינען לייכטע ,צוציענדע ליקוטים און חיבורים
וואס זענען נישט
פאר די ָ
אויף די עיקרי האמונה ,כדי אויך צו געבן ַ
געווארן אויף דעם דרך צו קענען לערנען און קונה זיין די
ָ
אויפגעצויגן
אמונה הטהורה .צווישן די ספרים ציילט זיך געוויס דער 'אפס בלתך
האט מקרב געווען
האט ַארויסגעגעבן וועלכע ָ
וואס נטרונא ָ
גואלינו' ָ
באדויערן
פילצאליגע צו די אומגעפעלשטע דעת תורה – איז ָאבער צום ַ
ָ
דא אויף ענגליש ַא חיבור צו עפענען די אויגן פון די
גארנישט ָ
כמעט ָ
מאכן אויס דער איבערוויגנדער
וואס זיי ַ
טראץ ָ
ענגליש-רעדנדע אידןָ ,
רוב פונעם כלל ישראל.
ראצענט אידן איבער די
סטאטיסטיקס צייגן ַאז ּ 70פ ָ
טרוקענע ַ
וואס איז
וועלט רעדן ענגלישָ ,
איבער צוויי דריי-דריטל
פונעם וועלט אידענטום ,און
פארקויפן
ספרים אין ענגליש ַ
מאל ַאזויפיל ווי
צוואנציג ָ
זיך ָ
ענליכע חיבורים אין לשון
הקודש .ד.הַ .אז אין דער
מארקעט ,איז
ווייט-גרעסטער ַ
נישטא די קריטישע חיבורים
ָ
צו מאיר עיניים זיין פון אידישע
קינדער .אין נטרונא'ס ָאפיסעס
שפורט מען די פרעמדקייט
ּ
גאס צו
פון די אויסערליכע ַ
טאג ,ווען
די עניינים יעדן ָ
הסתה מאטריאל ווערט
די דברי
"אומזיסט" ביי די טירן
וואס רופן ַאריין
מ'זעט ווי אידן ָ
פארטיילט
אסאך אידישע געגנטער
פון
שלינגען מיט דורש יעדעס ברעק
רמאציע ,און וואונדערן זיך
אינפא ַ
ָ
קיינמאל נישט געהערט
ָ
נאך
האבן ָ
ווי ס'איז מעגליך ַאז זיי ָ

'נטרונא'
האלט איצט אינמיטן
ַ
ראיעקט
ּפ ָ
ַא
איבערצוטייטשן מאמרי
סטישע ביכל איז ליידער א
דאס ציוני
ער" ביי אלע דזשודייקע
חז"ל ,שטיקלעך פון
"בעסט סעל
רס דורכאויס אמעריקא
סטא
ראשונים ,אחרונים און
לעצטערע גדולים איבער
האנט,
דעם איסור פון ַא גאולה מיט די אייגענע ַ
אונטערצואווארפן גזירת הגלות ,דער איסור חמור
ַ
און דער חיוב זיך
ראיעקט ווערט ָאבער שטארק
פון די שלש שבועות ,וכדו' .דער ּפ ָ
פינאנציעלע שוועריקייטן.
נגזאמט צוליב ַ
רלא ַ
פא ַ
ַ
ענטהאלטן צען חלקים ,און וועט זיין מסודר לויט
ַ
דער ספר וועט
מ'זאל
זאל זיין מער צוציענד און ָ
עניינים ,דבר דבור על אופניו ,עס ָ
וואס מ'זוכט.
לייכט טרעפן די עניינים ָ
נסארן
ספ ַא ָ
פאר נדבנים וועלכע ווילן ּ
עס איז איצט ַא געלעגנהייט ַ
ראיעקט ָאדער ַא טייל דערפון ,און זיין ַא שותף אין די
דעם ּפ ָ
פארבינדן מיט'ן
וואס עס וועט ברענגן ,זיך צו ַ
געוואלדיגע זיכוי הרבים ָ
ַ
דאס קען
וואס ָ
צבאר די זכותים ָ
אומשבא ַ
ַ
ָאפיס דערוועגן .עס איז
האבן
מאסן אידן וועלכע ָ
ברענגן ,דורך רייניגן די השקפות און דעות פון ַ
ַאנדערש נישט קיין צוטריט צו די אמונה הצרופה.
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ּפאליטישע
פארטיילט ביי ָ
ליטעראטור ַ
ַ
נטרונא
צארן קעגן ציונ'יסטישע רייצענישן
בארואיגט ָ
באנקעט ַ
ַ
פארטרעטער פונעם אידענטום
עיּפאק איז נישט די איינציגסטע ַ
זאגט שּפעטערַ :
"וויצע פרעזידענט קאנדידאט ביידען" ָ
שינגטאן – עטליכע ביזנעסלייט
ָ
ווא
ַ
באטייליגן ביי
וועלכע ס'איז אויסגעקומען זיך צו ַ
קראטישע
דעמא ַ
ָ
פאר די
ַא ּפ ָאליטישע דינער ַ
ּפ ַארטיי  -אין ַא צייט ווען העצערייען פון
פילע אידישע ַאקטיוויסטן קעגן די ּפ ַארטיי'ס
נדידאט ַאז ער איז נישט גענוג
ַ
קא
ּפרעזידענט ַ
נגעגאנגען אויף
ַ
איזראעל זענען ָא
ַ
פאר
געטריי ַ
האבן נטרונא מיטגעגעבן
שטא ּפל – ָ
ַ
ַא הויכן
אויפקלערונגס מאטריאל צו איבערצייגן
ַאז די טומלער רעדן נישט בשם כל ישראל,
נאך
פאלגט נישט ָ
און די ערליכע אידענטום ָ
ציונ'יסטישע ַאגענדע.
קאנט גייען ָאן ַא רייע העצערייען
בא ַ
ווי ַ
נדידאט,
ַ
קא
ַ
קראטישן
דעמא ַ
ָ
קעגן דעם
שפ ַאן מיט די
ַאז ער גייט נישט בלינד אין ּ
דיקאלסטע ציונ'יסטשע שטעלונגען :ער
רא ַ
ַ
דאס צוטיילן ירושלים
איז גרייט אויפצוברענגן ָ
פאר שלום; ער איז נישט גרייט
ַאלס ַאן ָא ּפציע ַ
זאגן ַאז ער וועט נוצן מיליטערישע
קלאר צו ָ
ָ
גאר
רלאנגןָ .
פא ַ
מאכט ווען די מדינה וועט עס ַ
ַ
קלאנגען וועלכע רופן ַארויס בייז-
דיקאלע ַ
רא ַ
ַ
בלוט ביי רעכט-דענקנדע מענטשן ,איז ַאז ער ַא
מוסלעמענער א.ד.ג.
ווייטאגָ
קא ּפ
האט פיל ָ
נדידאט ָ
ַ
קא
דער ַ
פארענטפערן און
דארפן שטענדיג ַ
פון זיך ַ
קלאר-שטעלן סטעיטמענטס וועלכע געפעלן
ָ
נישט גענצליך די ציונ'יסטישע אינטערעסן,
וואס דערווייל בייגט ער זיך צו זיי,
טראץ ָ
און ָ
לאזט איבער אים און זיינע
דאס ָ
קלאר ַאז ָ
איז ָ
שיקאנירונגען
ַ
פאר די
געהילפן מיט אויפברויז ַ
וואס
נאכקוקנגען אויף יעדע סטעיטמענט ָ
און ָ
דאס איז די
טאן מיט אידן – ווי גלייך ָ
האט צו ָ
ָ
מעריקאנער סדר היום.
ַ
הויפט טעמע אויפן ַא
ּ
געדארפט ַאנטייל
ַ
האבן
וואס ָ
די אידן ָ
נעמען ביי דעם ּפ ָאליטישן דינער מיט'ן
פארבינדן מיט
נאנט ַ
מא קרייז זענען ָ
בא ַ
ָא ַ
געשפירן דעם
ּ
האבן
בא ַאמטע ,און ָ
ּפ ַארטיי ַ
וואס זיי שטייען אויס
אויפברויז קעגן די צרות ָ
האבן
פון די אידישע ַאקטיוויסטן ,דעריבער ָ
זיי געזוכט אויפצוקלערן ַאז ערליכע אידן
זענען אומאיינשטימיג מיט די ציונ'יסטישע
דערפאר געקומען צו
ַ
רעטאריק .זיי זענען
ָ
רלאנגט הילף דערמיט ,און
פא ַ
נטרונא און ַ
ליטעראטור
ַ
מ'האט זיי צוגעשטעלט ּפ ַאסיגע
ָ
צו צייגן די ריכטיגע שטעלונגען פונעם תורה
אידענטום.

רעאקציע איז געווען אויסערגעווענליך
די ַ
מא געהילפן
בא ַ
באריכטן ַאז די ָא ַ
ּפ ָאזיטיוו .זיי ַ
רעאגירט צו די
ַ
האבן זייער פריינטליך
ָ
רמאציע און צו הערן ַאז נישט ַאלע אידן
אינפא ַ
ָ
פארלוימדונגען
שטייען אונטער די העצערישע ַ
איבערהויפט זענען זיי געווען צופרידן
ּ
קעגן זיי.
דאקסישע אידן זענען נישט
רטא ָ
צו הערן ַאז ָא ָ
פארקערט ,די
קיין בלינדע ציונים – ּפונקט ַ
גאר
חרדי'שע אידענטום איז קעגן ציונ'יזם .טייל ָ
ראכן
רשפ ָ
פא ּ
האבן ַ
מפיין ָ
קא ּ
הויכע געהילפן צום ַ
מיטארבעטער
ַ
פאר זייערע
עס איבערצוגעבן ַ
מפיין מיטגלידער.
קא ּ
און די העכסטע ַ

א גריס פון אמסטערדאם
איבער די פרשה פערלס

ב''ה

כל שבוע מתקבל
כאן ביאור הפרשה וגם ראינו את
הכתבות באיטרנט שנ
כתבו
ב
שפה
יפה
נ
עימה וברורה
ומעוררת את הלב לשוב
ו
לקים
ו
ללכת
ו
לנהוג בדרכי שלום
ונועם עם כל שכינינו
ובמ
יוחד
בניו
של אברהם אבינו כפי
שנילמד מתורתינו הקדושה
הפעולות פעולות
חשובות ונחוצות ומצילות נפשות
באם אוכל לסיע בדבר
מה
אנא
הוד
יעוני
.
אפשר לכתוב
גם על ר' אלברט ע
נתבי
ז'ל
שה
תנגד
לציונות וחי בירושלים
בזמנם של הרב זו
נפלד זצ'ל ור' יעקב דה הן ה'יד
יש להמשיך
ולה
סביר
ולה
פריד
בין
רעיון
ציוני פסול
להליכה בדרך תורה וקידוש
ה' דרך יהדות כשרה ומבורכת,
כן
תהי דרכם של כל ההולכים בה
ממני אחיכם

יוסף ענתבי סט

גאר מערקווידיג ַאז
עס איז געווען ָ
פארטיילונג פון די 'נטרונא'
נאך די ַ
עטליכע טעג ָ
באנקעט,
רמאציע ביי דעם ּפ ָאליטישן ַ
אינפא ַ
ָ
מא'ס
בא ַ
דזשאו ביידעןָ ,א ַ
ָ
טאר
סענא ָ
ַ
האט
ָ
געזאגט אין ַא שמועס מיט
ָ
מיטלויפער,
רעפ ָארטערס איבער די ציונ'יסטישע
אידישע ּ
גאנצע
פאר די ַ
"עיפ ַאק רעדט נישט ַ
ּ
לאביַ ,אז
ַ
דא
מעריקאנער אידישע געמיינדע .עס זענען ָ
ַ
ַא
ניזאציעס וועלכע זענען ַאזוי
רגא ַ
נאך ַאנדערע ָא ַ
ָ
עיפ ַאק)".
שטארק און ָאנגייענד (ווי ּ
ַ
אין ַאלגעמיין איז די סטעיטמענט
שאק ,און מ'געדענקט נישט
געקומען ווי ַא ָ
האט זיך
ליטיקאנט ָ
ַ
הויכראנגיגער ּפ ָא
ַ
זא
ווען ַא ַ
מאכטפולע
געוואגט ַאזוי ַארויסצורעדן קעגן די ַ
ַ
לאבי.
ציונ'יסטישע ַ
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וואס די
נאך ָ
קומענדיג עטליכע טעג ָ
מפיין געהילפן זענען געווען ביי די
קא ּ
העכסטע ַ
באקענט
האבן זיך ַ
באנקעט וואו זיי ָ
ּפ ָאליטישע ַ
מיט נטרונא אין די שטעלונג פון ריזיגע קרייזן
פון ערליכע אידן וועלכע זענען קעגן די מדינה,
רעאגירט דערצו ,איז
גאר ּפ ָאזיטיוו ַ
האבן ָ
און ָ
ווארשיינליך ַאז זייער איבערגעבן
העכסט ַ
מפיין
קא ּ
שפעטערע ַ
רמאציע ביי ּ
אינפא ַ
ָ
די
זא
ראלע אין ַא ַ
געשפילט ַא ָ
ּ
האט
מיטינגען ָ
הילכיגע סטעיטמענט פונעם וויצע ּפרעזידענט
נדידאט ַאז די שטרעקסטע תרפ"ט
ַ
קא
ַ
פארטרעט נישט דעם כלל ישראל.
ניזאציע ַ
רגא ַ
ָא ַ
האט כמה פעמים
רבינו הקוה"ט זי"ע ָ
מרעיש עולמות געווען ַאז די ציונ'יסטישע
גרופעס זענען זיך מתגרה באומות אויף ַא
ּ
שרעקליכן אופן מיט זייערע רייצערייען ,און
פאר די אומות העולם ַאז זיי
מ'דארף מודיע זיין ַ
ַ
רעפרעזענטירן נישט דעם אידענטום .איצט,
ּ
זא הילכיגן,
באוויזן צו ברענגן ַא ַ
האט ב"ה נטרונא ַ
ָ
בא ַאמטען
זא הויכן ַ
קלארן סטעיטמענט פון ַא ַ
ָ
דאס צו דערקלערןַ ,אז זיי זענען נישט אונזערע
ָ
שטארק העלפן
ַ
וואס קען ב"ה
פארטרעטערָ ,
ַ
גאס
פארבעסערן דעם קוק פונעם גוי'אישן ַ
צו ַ
זאלן איינזען ַאז נישט ַאלע זענען
אויף אידן ,און ָ
ַאזעלכע ווילדע העצער און שטעלן די מדינה'ס
נאלע אינטערעסן
ציא ַ
נא ָ
בעפאר די ַ
ָ
אינטערעסן
לאנד.
פון זייער ַ
וואס
ביישפיל ָ
ּ
שטארקער
ַ
דאס איז ַא
ָ
אויפטאן דורך ָאנווענדן כסדר'דיגע
ָ
מ'קען ַאלס
פעולות ,און טייל דערפון גרייכן צו די העכסטע
מאסיווע השפעהַ .אזוי
האבן ַא ַ
פענסטער און ָ
פארשידענע ַאקטיוויטעטן
גייען ָאן שטענדיג ַ
דורך נטרונא ,און מ'קומט ַאלץ אויף מיט נייע
פארשידענע ערטער
מיטלען צו דערגרייכן אין ַ
אינסטאנצן און מ'זעט ב"ה
ַ
און צו די העכסטע
נקנגאנג .רוב
ַ
געדא
ַ
ערפאלגן אין טוישן זייער
ָ
דערפון קען מען נישט און מען קומט נישט
מאל ַאז די
דאס ָ
באריכטן – ָאבער ָ
ָאן זיי צו ַ
האט געצויגן ברייטע נייעס
סטעיטמענט ָ
שטארק
גאר ַ
האט זיך ַארויסגעשטעלט ָ
דעקונגָ ,
דאנק די
געוואלדיגע איינפלוס ב"הַ ,א ַ
ַ
די
וואס מ'לייגט
לאנירונגען ָ
שווערע כוחות און ּפ ַ
געוואדליגע סייעתא
ַ
ַאריין ,אינאיינעם די
דערפאלגן
ָ
וואס מ'זעט ב"ה אין די
דשמיא ָ
אויפצוקלערן די אומות העולם ַאז תורה-טרייע
אידן שטיצן נישט די מדינה.

פון צווישן די שפאלטן…
קורצע נייעסן אינערהאלב "נטרונא"
 18,000קוקן טעגליך
נטרונא וועב-זייטל
סיליקאָן וועלי  -אַן איבערזיכט אינעם
לעצטן חודש איבער דעם פאַרקער וואָס עס
איז ד ָא צום נטרונא וועב-זייטל ,צייגט אַז די
וועב-זייטל ווערט ב"ה אַלס מער פאַרשּפרייט,
און היינט-צו-טאָגס גרייכן די צאָל טעגליכע
באַזוכער צו די ריזיגע צאָל פון אַכצן טויזנט
מענטשן.
עס איז שוין לאַנג באַוויסט דער פאַקט
אַז ווען מ'קלאַּפט אַריין ביי גוגעל
אָדער אַנדערע אינטערנעט זוך
סיסטעמס דאָס וואָרט "דזשוס",
קומט נטרונא אַרויס אויפן ערשטן
בלאַט ,זייענדיג בלויז איינע פון
צוויי וועב-זייטלעך געווידמעט
אויף אידישע טעמעס דאָרט
אַרויפצוקומען .דאָס איז טראָץ וואָס
ס'זענען פאַראַן צענדליגער טויזנטער
וועב-זייטלעך וועלכע באַהאַנדלען
אידישע טעמעס ,און טייל פון
זיי זענען פון מעכטיגע אידישע
אָרגאָניזאַציעס מיט מיליאָנען
אָנהענגער.
דער פאַקט אַז נטרונא קומט
אַרויס בעפאָר זיי ,שטרייכט אונטער
די געוואַלדיגע ּפאָּפולאַריעטעט פון
די זייטל און שווערער טעגליכער
פאַרקער אַהין – וואָס אויף די
פאַקטן קוקן די פירמע'ס און לויט דעם
באַשלוסן זיי וועלכע זייטל זאָל אַרויסקומען
פריער ווען מ'זוכט די קאַטעגאָריע.
לעצטנס האָט מען ערהאַלטן מער
סאַטיסטיקס ווי אויפגעכאַּפט די זייטל איז.
אין די טעכנאָלאָגישע צענטערן – וועלכע
זענען הויּפט-קוואַרטירט אין סיליקאָן וועלי -
זענען היינט ד ָא פאַרשידענע רעיטינג פירמעס
וועלכע קוקן נאָך וויפיל מענטשן גייען צו
ַא סּפעציפישן אַדרעס ,און ווי לאַנג מ'קוקט
אַרום אויף די זייטל ,וואָס צייגט ווי שטאַרק
עס איז די אינטערעסע דערין און וואָס פאַר
אַן איינפלוס עס האָט אויף די ליינער.
ַא לעצטע אַז ַא איבערזיכט פון ַא
גרויסע טעכנאָלאָגיע רעיטינג פירמע האָט
געוויזן אַז נטרונא האָט די קאָלסאַלע צאָל
פון  18000באַזוכער ַא טאָג ,פון אַלע עקן
פון דער וועלט ,און ַא גרויסער טייל דערפון
זענען נישט בלויז באַזוכער נאָר האַלטן זיך

אויף אין די זייטל ַא לענגערע צייט – וואָס
באַדייט אַז זיי ליינען ערנסט און פאַרטיפן זיך
פון די אינפאָרמאַציע.
דאָס צייגט ב"ה אַז די אַרבעט פון
צושטעלן די פילצאָליגע בלעטער פון
באַלערנדע און דאָקומענטן-אונטערגעשטיצטע
אַרטיקלען און אויפקלערונגען האָט ב"ה די
געוואונטשענע ווירקונג .אין נטרונא'ס אָפיס
איבערצייגט מען זיך עס טעגליך ,פון פילע
עלעקטעראָנישע און ּפאַּפירענע בריוון וואָס
מ'ערהאַלט פון גויים ,וועלכע שילדערן ווי

אַזוי די זייטל האָט געענדערט זייער בליק אויף
אידן ,און עס האָט געצייגט וואָס עס איז די
ריכטיגע תורה'דיגע שטעלונג .פילע דערציילן
אַז דאָס האָט אַוועקגענומען זייער פיינטשאַפט
קעגן אידן .דאָס ברענגט אויך ב"ה ַא קידוש
השם ,אַז מענטשן זאָגן כמה נאים מעשיהם,
אַנשטאָט וואָס זיי האָבן אָנגעקוקט די אידן
אַלס קריגעריש פאָלק וועלכע פאַראורזאַכט
די וועלט'ס ּפראָבלעמען .אַנשטאָט זעען זיי
איין אַז דרכיה דרכי נועם.
דאָס זעלבע ערהאַלט מען פילע
קאָמענטאַרן ,אָנפראַגעס און מעסעדזשעס
פון אחינו בני ישרא-ל וועלכע הערן איצט
נייע יסודות וואָס מ'האָט ביז היינט ליידער
פאַרהוילן פון זיי ,און זיי זענען אינטרעסירט
צו וויסן מער און עכט צו דערגיין דעם אמת.
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אַנשטאָט וואָס אַמאָל האָט מען
ערהאַלטן מערסטנס העסליכע רעאַקציעס,
און מענטשן האָבן נישט געוואָלט הערן ,זעט
מען איצט דעם וילמדו תועים בינה ,אַז פילע
פרעגן מיט אַן ערנסטקייט און פאַרלאַנגן
ווייטערדיגע הסברים .זיי בעטן זיך ילמדינו
רבינוּ ,פרובירנדיג צו פאַרשטיין ווי אַזוי דאָס
שטימט מיט געשטיקלטע און פאַלסיפיצירטע
מאמרים מיט וואָס אַנדערע שווענקן זייערע
מוחות .דער סייט האָט ב"ה געברענגט ַא
רעוואָלוצירנדע צמאון ביי אידן צו הערן
דעם ריכטיגן דבר ה' ,און מ'האָפט
אויף ווייטערדיגע סייעתא דשמיא
צו קענען פאַרשּפרייטן די אמונה
צווישן אידישע קינדער.

וועב-זייטל'ס
די
פאָּפולאַריעטעט האָט נישט
ּפאַסירט נאַטורליך און איבער
נאַכט – עס ליגט דערין קאָּפ,
מח און דמים תרתי משמע,
סיי אויפצופרישן כסדר
די וועב-סייט מיט פרישע,
און
קלאָר
באַלערנדע,
ּפר ָא פעסיענ ַא ל-געשריבענע
אויפקלערונגען
אַרטיקלען,
א.ד.ג .דאָס אַלעס ציעט די
ליינער און מאַכט די סייט
מער פאַרשּפרייט און מער
מענטשן זאָלן עס באַמערקן,
אינאיינעם מיט ַא רייע טעכניקן אין
וואָס מ'אינוועסטירט צו פאַרזיכערן אַז
די סייט ווערט שטאַרק געזען ,און עס
קומט אַרויף פרי ווען מען זוכט אידישע
טעמעס.
מיטן אַרבעטן אויף די ריכטיגע
מעטאָדן ,איז מען ב"ה זוכה שטאַרק צו
פאַרשּפרייטן דעם דבר ה' און עפענען די
אויגן פון טויזנטער תמימות'דיגע אידן ,בעת
אין די זעלבע צייט ווייזן פאַר מאַסן פון
אומות העולם אַז נישט אַלע אידן האַלטן
מיט דעם שרעקליכן התגרות באומות וואָס
די ציונים דרייען אָן .זעלבסט-פאַרשטענדליך
אַז דאָס אַלעס קאָסט אָּפ ממון ודמים ,און
עס ווערט נאָר ערמעגליכט דורך די חשוב'ע
תומכים וועלכע געבן פינאַנציעלע שטיצע און
העלפן אַרויס בגוף אין די עבודת הקודש.
***
(פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט)

פון צווישן די שפאלטן…
קורצע נייעסן אינערהאלב "נטרונא"
(פארזעצונג פון פריערדיגער זייט)

נאנסן פון
ביל-באורד ַא ָ
ָ
נאנימען נדבן הילכט ָא ּפ
ַא ָ
ברוקלין קווינס עקסּפרעסוועי – דער
איינפאַל פון ַא נדבן הרוצה בעילום
שמו אַרויסצושטעלן צוויי ביל-באָורד
רעקלאַמעס וואָס מ'זאָל זען פון די די בי.קיו.
אי .צו דערקלערן די תורה'דיגע התנגדות
צו די מדינה הטמאה ,האָט ב"ה זיך
אַרויסגעשטעלט אַלס געניאַלער געדאַנק.
די סיין האָט אָּפגעהילכט
ווייט אַוועק ,ברענגנדיג
שטורעמישע דיסקוסיעס
פאַרשידענע
אין
עלעקטעראָנישע פאָרומס
טעמע,
די
איבער
און עס האָט אויך
געוויסע
אַרויסגענומען
פון די כלים ,אַזוי ווייט
אַז עטליכע ּפערשוינען
אַרויפגעקראָכן
זענען
און אַראָּפגעפליקט דעם
אַנאָנס.
דער חשוב'ער נדבן
האָט זיך געלאָזט קאָסטן
די גרויסע סומעס וואָס
די רעקלאַמעס קאָסטן ,צו
נעמען שריט אָּפצושלאָגן
די התגרות באומות ,און
די נעגאַטיווע איינדרוקן
קעגן אידן אַז זיי זענען
מער לאָיאַל צו איזראַעל'ס
אינטערעסן ווי צו זייער
לאַנד ,וואָס קומט איצט
אַרויס אין צוזאַמענהאַנג מיטן ּפרעזידענטליכן
וואַל-סעזאָן אין די פאַראייניגטע שטאַטן.
ווי געווענליך ,איז אין די איצטיגע
נאַציאָנאַלע קאַמּפיין די מדינה און די
אַמעריקאַנער סטראַטעגיע אין מיטל מזרח
ווידער אַמאָל ַא היציגע טעמע .עס גייען
אַרום קלאַנגען קעגן אָבאַמ ַא אַז ער איז ַא
מוסלעמענער .אויך ּפרובירן די קאַנדידאַטן
צו געפעלן די אידישע וויילער צו צייגן
שּפאַרבערישקייט ,און יעדעס וואָרט וואָס
זיי זאָגן וועגן דעם איזראַעלּ-פאַלעסטינער
קאָנפליקט ווערט גלייך דעבאַטירט און
אַנאַליזירט ווי גלייך דאָס איז די הויּפט טעמע
פאַר דעם אַמעריקאַנער פאָלק.

דאָס רופט אַרויס אויפברויז ביי די
אַלגעמיינע באַפעלקערונג אַז די אַמעריקאַנער
וואַלן דאַרפן זיך דרייען אַרום ציונ'יסטישע
אישוס ,און עס פאַרשטערקערט די טענה
אַז אידן זענען נישט גענוג ּפאַטריאָטיש,
נאָר די אינטערעסן פון די מדינה שּפילט
ביי זיי די זעלבע אָדער גרעסערע
ראָלע ווי די נאַציאָנאַלע אינטערעסן
אין זייערע לענדער .דער אַרגומענט
פיטערט געפערליכע אַנטיסעמיטיזם ה"י.
נטרונא אַרבעט אויף פאַרשידענע

אופנים איבערצוצייגן די ברייטע מאַסן אַז
אידן זענען י ָא געטריי זייער לאַנד ,און זענען
נישט פאַרטאָן אין די ציונ'יסטישע ּפאָליטיקס,
מיט גרויס דערפאָלג ,אָבער ווי פאַרשטענדליך
איז נאָך ד ָא פיל מער צו וועלכע דער
קול קען און דאַרף אָנקומען .ברם יזכר
לטובה דער חשוב'ער נדבן ,וועלכער האָט
באַשלאָסן אַרויסצושטעלן די ריזיגע ביל-
באָורד רעקלאַמעס וואָס ווערט געזען דורך
די צענדליגער טויזנטער דורכפאָרער טעגליך.
איינע פון די סיינס איז געווען נעבן די
בראָדוועי עוועניו אָווערּפעס ,וועלכע מ'האָט
געזען פאָרנדיג קיין מאַנהעטן .עס האָט זיך
געליינט ווי פאָלגענד:
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ַא

רעליגיע,

"אידישקייט איז
געפירט דורך די תורה!"
ַא ּפאָליטישע
"ציונ'יזם איז
באַוועגונג ,וועלכע איז פאַרבאָטן דורך
די תורה!"
און
פירער
"ציונ'יסטישע
סימּפאַטיזירער פאַרטרעטן נישט דעם
אידענטום".
די שילד האָט אויך געהאַט די נטרונא
וועב-זייטל אַדרעס ,וואו מ'קען זען מער
אינפאָרמאַציע.
ווי געזאָגט האָט
די רעקלאַמע געהאַט ַא
הילכיגן אָּפקלאַנג ,ביי
גויים און להבדיל אידן.
איבערהויּפט האָבן עס
געזען גאָר אַסאַך אידן פוןן
פאַרשידענע געגנטן ,ווייל
עס איז אַרויסגעשטעלט
געוואָרן אין די זומער
וואָכן ווען מאַסן פאָרן
אַרויס צו די מאַונטענס
און פילע פון זיי נוצן די
בי.קיו.אי .דער גערודער
פאַרשטענדליך
האָט
אַרויסגערופן
אויך
בייז-בלוט ביי הייסע
ציונ'יסטן ,וועלכע איז
אָּפגעשּפיגלט געוואָרן אין
העסליכע בריוון וואָס איז
אַריינגעקומען צו נטרונא.
איז
פאָלגענד
אויסצוגן פון איין בריוו
וואָס מ'האָט ערהאַלטן
פון ַא געוויסע וויקטאָריע:
"איך בין געווען זייער פאַר'צרה'ט צו זען
אייער ביל-באָורד ווען איך האָב געדרייווט
אויפן בי.קיו.אי .היינט .איך בין טרויעריג צו
זאָגן אַז אייער מעסעדזש איז אַן עכטער
חילול השם ,ווען עס ווייזט ַא איד קעגן איד.
זענט איר אַזוי איגנאָראַט אָדער פאַרפירט?
ווען היטלער און יעדער בעפאָר אים
האָט גע'הרג'ט אידן ,איז נישט געווען קיין
"ציונ'יסטיש לאַנד ".איך מיין אַז איר זענט
שולדיג אַלע אייערע אידן אַן אַנטשולדיגונג
און איך וועל זיכער איגנאָרירן די קאָנווערטן
וואָס איך באַקום אין די צוקונפט פון אייערע
ישיבות פאַר ביישטייערונגען".
(פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט)

פון צווישן די שפאלטן…
קורצע נייעסן אינערהאלב "נטרונא"
(פארזעצונג פון פריערדיגער זייט)

דאָס איז שּפראַך וואָס מ'האָט שוין
לאַנג נישט געהערט! די אַמאָליגע לאָזונגען
קעגן ערליכע אידן וועגן חילול השם אַז
מ'צייגט אַז אידן קריגן זיך ,און דראָאונגען אַז
מ'וועט נישט שטיצן די מוסדות ...די פרישע
שימפערייען ,צייגן ב"ה ווי ווירקזאַם די
רעקלאַמעס זענען.
דער אויפברויז האָט זיך אָבער נישט
געענדיגט אין ווערטער ,נאָר איז אויך
געגאַנגען פיזיש  -עטליכע מה יעשה'ניקעס
זענען צוויי מאָל אַרויפגעקראָכן אַראָּפצורייסן
דעם שילד .ביי זייער ערשטע ּפרואוו האָבן
זיי בלויז באַוויז אַראָּפצורייסן ַא האַלבע
רעקלאַמע – במשך עטליכע טעג איז
געבליבן בלויז ַא האַלבע שילד ,וואָס האָט
געדינט אַלס באַווייז אויף איר ווירקזאַמקייט
אַז מ'האָט געשּפורט פאַר וויכטיג עס צו
וואַנדאַליזירן און באַזייטיגן – דערנאָך האָבן
די חברה נאָכאַמאָל אונטערגענומען אַן
אַקציע ,און ענדליך אראפגענומען דעם ביל-
באָורד.
די שטאַרקע אָנווענדונגען און ריזיקעס
וואָס די קעגנער האָבן גענומען צו באַזייטיגן
די סיין ,האָט דאָס מערסטע דעמאָנסטרירט
ווי שטאַרק זיי האָבן געזען די דראָאונג פון
די רעקלאַמע פאַר זייער אַגענדע.
***

כפראגע פון מערערע
נא ַ
ָ
פאר נטרונא
סטעיטס ַ
דרשנים; געלעגנהייט צו
נסארן די שיעורים
ספ ַא ָ
ּ
פאַראייניגטע שטאַטן  -לא רעב
ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע
דבר ה'  ,ווערט אין די טעג
מקויים אין פאַרשידענע סטעיטס
איבער'ן לאַנד .ס'לאָזט זיך
נישט גלייבן ווי פון פאַרשידענע
פאַרשטוּפטע ווינקלען אין די
סטעיט קומען אַריין פאַרלאַנגן
צו נטרונא ,צו שיקן דרשנים צו
שולן אויפצוקלערן אידן איבער
דעם דעת תורה איבער די מדינה
און ציונ'יזם ,און צו הערן וואָס
גדולי ישראל האָבן געזאָגט
וועגן די ממשלת הכופרים.

כדי נאָכצוקומען דעם פאַרלאַנג ,האָט
נטרונא אונטערגענומען ַא שיעור ּפראָגראַם,
אונטער וועלכע סּפעציעלע בעלי דרשנים
וועלכע זענען אויסגעקאָכט אין די השקפה
און האָבן דעם עלאָקוואַנטן שּפראַך עס
אַראָּפצוגעבן כדי ס'זאָל זיין מתקבל על הלב,
וועלן געשיקט ווערן צו בתי מדרשים און
ישיבות צו געבן די שיעורים .אָט די לעקציעס,
וועלכע וועלן איבערגעבן די מאמרי חז"ל און
עיקרי האמונה ,אינאיינעם מיט די הוראה
און פסקים פון גדולי ישראל ,וועלן אי"ה ַא
געוואַלד העלפן צוריקצוקערן לפקח עורים
צו האָבן די ריכטיגע אמונה בביאת המשיח
און חלילה נישט נאָכגעשלעּפט צו ווערן נאָך
די דעות כוזבות.
דער ערשטער שיעור וועט צוגעשטעלט
ווערן אין די סאַסערעגנער בית המדרש אין
פלעטבוש ,אויפן פאַרלאַנג פון ַא מתפלל
וועמען עס שטערט אַז ַא מיטגליד אין די
שול פאַרשּפרייט ציונ'יסטישע ּפראָּפעגאַנדע.
ער וויל אַז דער ציבור זאָל הערן די ריכטיגע
השקפה און זיי זאָלן נישט פאַרשוועמט ווערן
פון די ציונ'יסטישע מח שווענקונגען .דער
שיעור האָט שוין ַא סּפאַנסאָר ,וועלכער האָט
ב"ה די זכי-ה צו העלפן פאַרשּפרייטן דעם
דעת הטהורה צווישן אידן ,און אַריינברענגן
אידן אל חיק האמונה הטהורה.
אַנדערע שולן פון וואו מ'האָט באַקומען
אָנפראַגעס וועגן שיעורים ,זענען אויך פון
פלעטבוש ,אָּפער-וועסט סייד ,און אַפילו פון
ריטשמאָנד ווירדזשיניאַ .וויבאַלד מ'האַלט
נאָך אינמיטן אַראַנזשירן די שיעורים ,איז
שווער צו שרייבן גענויע איינצעלהייטן.
אידן וואָס ווילן האָבן ַא שותפות און
פאַרשּפרייטן דעם אור האמונה פאַר אידן
וואָס קלאַמערן זיך צו הערן די ריכטיגע
השקפה ,קענען זיך פאַרבינדן מיט נטרונא.

דיא אינטערוויו
רא ָ
ַ
פונאדערשיידט צווישן
ַ
פאר די
אידן און ציונ'יסטן ַ
אומות
נטרונא'ס
אַדאַנק
טעקסאַס
פאַרשּפרייטונג פון די תורה'דיגע התנגדות
צו ציונות אויך צווישן נישט-אידן ,האָט
מען באַקומען אָנפראַגעס פון מידי ַא נעצן
אַרויפצושטעלן מענטשן אויף זייער ּפראָגראַם
צו אינפאָרמירן די מאַסן צוהערער אַז עס
זענען ד ָא אידן וואָס זענען קעגן די מדינה.
אינמיטן זומער איז הרב ירמי' כהן ,דער
חשוב'ער נטרונא מיטאַרבעטער ,ערשינען
אויף איין אַז ַא ּפראָגראַם ,האָבנדיג אַן
אינטערוויו מיט דעוויד עווינג ,אויף א ראַדי ַא
פראגראם .די ּפראָגראַם ווערט מערסטנס
געהערט דורך קריסטן אין דרום שטאַטן ,אַזוי
ווי טעקסאַס.
די אינטערוויו האָט זיך קאָצענטרירט
אויף די טעמע צו אידן אין אַמעריקע
שטייען אונטער אַלעם וואָס די מדינה טוט.
דער אינטערוויוער האָט אַנערקענט אַז אין
אַלגעמיין האַלט מען אַלע אידן שולדיג
אויף וואָס איזראַעל טוט ,ווייל מ'מיינט אַז
אַלע אידן שטיצן איר .הרב כהן האָט אָבער
אויפגעקלערט וויפיל אידן זענען קעגן די
מדינה.
סּפעציעל ,האָט הרב כהן פאַרדאַמט
די מאַכטפולע ציונ'יסטישע אָרגאַניזאַציעס
וועלכע זיּפן דורך יעדן קאַנדידאַט זיכער
מאַכן אַז ער איז דער הייסטער ציונ'יסט,
און זיי רעדן איין אַז אַנדערש פאַרלירט מען
אַלע אידישע שטימען .כהן האָט פאַרדאַמט
די גרוּפעס וועלכע הייצן אַזוי אויף
אַנטיסעמיטיזם ,און פאַרשטערקערן
די פאַרדאַכטן אַז אידן זענען נישט
גענוג געטריי זייער לאַנד.
האָט
עווינג
מר.
אַרויסגעברענגט אַז זייער אַסאַך
קריסטן קוקן אַרויס צו הערן
מער איבער די טעמע ,ווייל
רוב ּפרעּפלער אין די קירכעס
שטעלן צוזאַם אידן און ציונים,
און די קירכע פירערשאַפט זענען
לעצטנס געוואָרן זייער נאָנט מיט
די ציונ'יסטישע אַגענדע .ווי באַוויסט
(פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט)
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פון צווישן די שפאלטן…
קורצע נייעסן אינערהאלב "נטרונא"
(פארזעצונג פון פריערדיגער זייט)

איז אַנטיסעמיטיזם זייער שטאַרק אין די
דרום שטאַטן ,און די אויפקלערונגען צווישן
זיי קעגן די פאַלשע אויפּפאַסונגען איז זייער
וויכטיג צו רעדוצירן שנאת ישראל.
די אינטערוויו האָט געוויס געהאָלפן
עפענען די אויגן פון מאַסן קריסטן,
וועלכע האָבן געמיינט אַז אַלע אידן
זענען אויטאָמאַטיש ציונים .און דאָס
וועט האָפענטליך העלפן אָּפשוואַכן זייער
פיינטשאַפט צו אידן ,וואָס ַא גרויסער
טייל דערפון איז ווייל זיי האַלטן אַז אידן
צווינגען אַמעריקע זיך צו צושטעלן די מדינה
אפילו ווען ס'איז קעגן אירע נאַציאָנאַלע
אינטערעסן.

מהפכה צווישן
לאס
אידישע קרייזן אין ָ
ַאנדזשעלעס צוליב נטרונא
לאָס אַנדזשעלעס  -במשך'ן זומער איז
ענטשטאַנען אַן ערנסטע מהפכה אין לאָס
אַנדזשעלעס וואָס אַן אַדוואָקאַטַ ,א בעל
תשובה ,האָט אָנגעדרייט נאָכן זיך באַקענען
מיטן אמת'ען תורה שטעלונג כלפי די
מדינה אַדאַנק די הילף פון נטרונא .אין די
ענדע האָט דער אָנגעזעענסטער רב אין די
דאָרטיגע קרייזן אַנערקענט אַז זייער שייכות
מיט ציונ'יזם איז נאָר ַא בדיעבד ,און עס וועט
מעגליך ברענגן צו דראַמאַטישע ענדערונגען
אין די געגנט'ס פיליאַלע פון די באַוויסטע
"אש (התורה)" בעל תשובה ּפראָגראַם,
וועלכע טראַכט איצט איבער די שטאַרקע
אַריינפלעכטונג פון ציונ'יזם און ישוב ארץ
ישראל אין זייער סיסטעם.

דער עּפיזאָד צייגט איבער די
געוואַלדיגע פירות וואָס דאָס איבערצייגן
איין מענטש קען ברענגן ,צו ענדערן ַא ריזן
ציבור .נאָכן אויפברענגן זיין צומישעניש פאַר
נטרונא איבער די עניינים ,האָט דער איד
– ַא שטאַרק געלערנטער און אָנגעזעענער
מאַן מיט שטאַרקע פאַרבינדונגען – באַקומען
אינפאָרמאַציע און באַלערנדע בריוון פון
נטרונא איבער די שלש שבועות ,און די
מקורות אַז אַלע גדולים במשך הדורות האָבן
געזען אַז ַא סאָרט מדינה פאַר די צייט אַלס
קלאָר אסור און קאַטעסטראָפאַל.
ער איז דערנאָך אַרום זיך טענה'ן מיט
ַא רייע רבנים ,פון די מאָדערנע און ישיבי'שע
קרייזן אין שטאָט ,איבער די השקפה כלפי די
מדינה .ער האָט זיך געווינדערט אַז זיין רב
האָט בכלל נישט געהאַט קיין אַנונג פון די
שלש שבועות ,אָבער אַנדערע ,אַריינגערעכנט
דער מערסט אָנגעזעענע רב אין שטאָט,
האָבן מודה געווען אַז די מדינה איז קעגן די
שבועות .זיי האָבן אָבער גע'טענה'ט מדינה
שאני ,אַז וויבאַלד ס'שטייט שוין דאַרף מען
ראַטעווען די אידן וואָס וואוינען שוין דאָרט.
נטרונא האָט אים בטוב טעם ודעת שּפעטער
אויפגעקלערט פאַרוואָס דער ענטפער איז
פאַלש.
אין די פאָלגנדע קאָרעסּפענדענצן ,וועט
איר זען די נטרונא אויסטוישן מיט דעם איד,
ווי ער באַריכטעט אַז די פירער פון די 'אש'
ּפראָגראַם אין לאָס אַנדזשעלעס  -וועלכע פירט
אירע מיטגלידער קיין ירושלים אויף ַא שטיק
צייט צו לערנען אידישקייט געמישט ליידער
מיט ציונ'יזם – זענען געוואָרן איבערראַשט
צו הערן אַז ציונ'יזם איז נאָר ַא בדיעבד .דער
תירוץ פון די רבנים האָט זיי נישט גענצליך

באַפרידיגט ,האַלטנדיג אַז אויב עס איז ַא
בדיעבד מוז עס נישט שּפילן אַז ַא צענטראַלע
ראָלע אין זייערע לימודים מיט בעלי תשובה,
און זיי האָבן איצט באַראַטונגען אויב זיי זאָלן
טוישן זייער ּפראָגראַם.
דער איד פירט ווייטער דעם וויכוח,
איבערצוצייגן אַז די היתרים וואָס די רבנים
האָבן ערקלערט זענען נישט ריכטיג .ער האָט
איצט אַרומגעשיקט ַא שיינע באַשרייבונג
איבער די שלש שבועות ,און מקורות פון
פריערדיגע אַז עס איז ביהרג ואל יעבור ,און
ַא לאַנגע ליסטע פון אַלע רבנים און פוסקים
וועלכע האָבן אַזוי געהאַלטן .אויך האָט ער
געברענגט היסטאָרישע מקורות איבער דאָס
שטערן הצלה פעולות במשך די מלחמה,
וועלכע וואָלט געקענט ראַטעווען מאַסן אידן.
און דאָס האַלט נאָך אינמיטן מאַכן ַא מהפכה
אינערהאַלב די דאָרטיגע אידישע געמיינדע.

געשּפרעכן
טעלעפאָנישע
אין
מיט נטרונא ,האָט אויך דער איד
אַרויסגעברענגט אַז עס מאַנגלט אַן חיבור
אין ענגליש וועלכע זאָל האָבן מאמרים
און שטיקלעך פונעם ויואל משה און ַא
בירור איבער די ריכטיגע השקפה ,כדי צו
עפענען די אויגן פון די אומוויסנדע .ער
זאָגט אַז די שאָקירנע אומוויסנקייט אין
זיין געגנט ,און מאידך גיסא ווען מ'זעט ווי
אַזוי אַביסל אינפאָרמאַציע האָט געהאָלפן
אַוועקנעמען די בלינדקייט פון פילע אידן,
שטרייכט אונטער די וויכטיקייט פון אַז ַא
חיבור וועלכע זאָלן פאַרשּפרייט ווערן
אומעטום צווישן אידן וועלכע ווייסן
נעבעך נישט פון די עיקרי האמונה אין
ביאת המשיח[ .זעה אויף זייט ]2

ליינט אויסצוגן פון די בריוו אויסטוישן צווישן נטרונא און דעם איד ,וואָס איז בלויז איינע פון די פילע ביישּפילן איבער
די כסדר'דיגע בריוו אויסטוישן וואָס מ'האָט טעגליך ,וועלכע צייגן ווי אַזוי דער מעט מן האור איז דוחה הרבה מן החושך ,וואָס
צומאָל עפנט די אויגן פון ַא גאַנצע געגנט צו הערן די ריכטיגע אמונה און נישט זיין אזוי פאַרקעלבערט פאַר ציונ'יזם:
Hi Rabbi, my name is …………. I'm not sure if you
remember me, but I've posted our e-mail exchange below
as a reminder. We corresponded approximately six weeks
ago. At any rate, the central response I've received from
the leaders of the Los Angeles Torah community over
the last several weeks concerning the applicability of the
Three Oaths is that, even if the Three Oaths were never
annulled, there are millions of Jews living in the State

today, and therefore we must use all efforts, military or
otherwise, to protect them from harm. I've received this
response from both modern orthodox and prominent
yeshivish kollel Rabbis. Do you agree or not agree with
!this sentiment? If not, why? Thanks
Bryan
Dear Bryan,
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First of all, you have done a great thing by going
around to different rabbis and confronting them with these
questions. You have forced them to think and you are
helping to bring the serious problems of Zionism into the
open. If the rabbis see that enough people are bothered by
these questions and want honest answers, they will begin
speaking publicly on them, and the newspapers will begin
writing about them.

What about the Kosel? And what about the settlements,
including Kiryat Sefer, Beitar, Har Chomah, Pisgat Zeev,
Maaleh Adumim and so on – aren't they the focal point
of the dispute with the Palestinians right now? And many
of the settlers are Western-born Orthodox Jews.
Secondly, even if someone is doing an sin "anyway",
Jewish sensitivity has always dictated that a Jew not be
hypocritical and make use of the sin. In certain cases such
as Shabbos, Chazal codified this into law: if a Jew turns
on a light on Shabbos, no Jew is allowed to use the light.
Even if a Jew does work on Shabbos to save a life, a healthy
person is not allowed to benefit from that work (Chullin
15b). The reason given is "lest he come to add more for
him". In other words, Chazal knew that the excuse of
"he's doing it anyway" is prone to be misused and the
boundaries of what "anyway" means can be blurred.
Now to address the argument itself. The argument
of danger to life is predicated on the fact that all sins in
the Torah are permitted to save a life, except for idolatry,
immorality and murder. But there are two authorities (prior
to the era of Zionism) who say that the Three Oaths also
supercede life: the Maharal (Netzach Yisroel) and Rabbi
Avraham Loewenstamm of Emden (Tzeror Hachaim). I'm
not aware of anyone who explicitly disagrees with them.
Here is the source material…
Even if there is an opinion that the Three Oaths are
permitted to save a life, today's state is not saving any
lives. On the contrary, it is costing us lives, and the end
result could be, G-d forbid, tragic. The only way to save
lives is to accept the guidelines of the Torah for exile. We
cannot say that we are smarter than G-d. G-d knew what
was best for us when he prescribed the exile.
In other words, if anyone disagrees with the Maharal
mentioned above, it's because they see the Oaths not as a
strict law to be kept even to the point of martyrdom, but
as a guideline G-d gave us for our own self-preservation.
To say, "I will violate the oaths in order to save Jewish
lives" is absurd.
Hersh Lowenthal (Natrina writer)

"Even if the Three Oaths were never annulled,
there are millions of Jews living in the State today, and
therefore we must use all efforts, military or otherwise,
to protect them from harm." The first thing to say about
this argument is that it's dishonest. If they really believed
in this argument, then at the same time as they support
the IDF, they would be working hard to get Jews out of
the State as fast as possible. Because even when a sin is
permitted because of danger to life, it's always better to
find a way to avoid it. The rabbis would tell everyone with
a foreign passport to return to their home country. They
would set to work right away with all the lobbying power
they have in Washington to get America to let in more
Israeli Jews. They would set up networks to find them
all jobs and housing. There are already some countries
such as Germany and Russia that are actively trying to
get Israeli Jews to come to them. These rabbis would be
focusing on building the Jewish communities in those
countries and encouraging Jews to go there.
But no one is working on any of the above. In fact,
the very same rabbis who told you that answer are sending
their sons and daughters to study in Israeli institutions.
Many of the children stay on and make "aliyah". Would a
rabbi send his children to a place where no kosher food
is available and they would have to eat treif because of
danger to life?
And to those who say, "Well, they're doing it anyway.
My being there doesn't add to it." First of all, they
definitely do add to it. Do you know how many Orthodox
Jews go to Hebron on Rosh Chodesh Elul? Do you know
how many troops the army has to deploy to protect them?

,' וואוינען אין ארץ ישראל וכו,דא איז געווען א לענגערע שאלה ותשובה איבער נעמען געלט פין ציונים
 ליינט ווייטער מיט אינטערעסע,מיר ברענגען עס נישט אראפ צוליב אריכות
Dear Hersh Lowenthal,

Interestingly, the CEO of Aish Los Angeles is a
good friend of mine, and when I became frum four
years ago, I probably spent more time at his home for
Shabbos meals than anyone else's. The following is totally
confidential…..

Wow. Ok. I understand what you're saying, and I will
take that advice and information to heart. With regard to
Aish have you ever considered posting rebuttals on their
website? You can do that at the end of the article. They
have a ton of traffic, and their articles go unopposed.

In a nice way, I told him beforehand that I would not
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ask the question because I did not believe it was kosher to
have a Jewish state, based on research that I had conducted.
He was flabbergasted, and despite the fact that he grew
up frum and is a Rabbi, he had never even heard of the
Three Oaths. I then sent him the e-mail that I've pasted
below. After reading the e-mail, he showed it to the
executive director of Aish, who then took it the preeminent
Rabbi in the Los Angeles community, as recognized by
almost all L.A. shuls. He was the one that stated that while
the content of the e-mail below was correct, because
millions of Jews now live in the land, we have an obligation
to support and encourage the State's efforts to protect those
Jews.

and are meeting with this Rabbi again to determine
whether Aish needs to rethink their hashkafa with regard
to Israel. To be honest, other than my Rav (not an Aish
Rabbi), it seems that practically every L.A. Rabbi - whether
charedi or modern - is pro-State. On Shabbos, for example,
I am the only one in shul that sits down when everyone
stands for the prayer for the State of Israel. Unbelievable.
How can it possibly be that everyone is so in the
dark? Considering all of the L.A.'s Rabbi's combined
Torah knowledge, how can it possibly be that their
learning is totally non-existent with regard to this issue? It
completely blows me away. Thanks again for all the great
info. Rabbi.

The Aish Rabbis were nevertheless troubled by the
fact that this Rabbi found the content of the e-mail correct,

Br…….

פאלגענד איז א תוכן פון דער בריוו וואס דער חתן דנן האט ארומגעשיקט צו אלע רבנים
Dear Rabbi,
After our conversation, I want to briefly set forth
where I'm coming from on the State of Israel.
As you may know, King Solomon in Song of Songs
adjured the "daughters of Jerusalem" three times "not to
arouse or bestir the love until it is ready. " The Talmud in
Tractate Kesubos 111a explains this language and states
that we have been foresworn, by three oaths, which provide
that until Moshiach arrives: (1) the children of Israel shall
never seek to reestablish their nation by themselves; (2) the
children of Israel never be disloyal to the nations which
have given them shelter; (3) that the nations shall not
oppress them excessively.
 	 The Maharal of Prague explained that the
prohibition of violating the Three Oaths applies even if the
other nations force the Jewish people to do so (i.e. if the
nations violate their own oath not to be overly harsh to
the Jewish people in exile). He wrote in his sefer Netzach
Yisroel (Chapter 24) that these Three Oaths may not be
modified so as to affect the decree of Exile, and "even if the
nations wanted to kill the Jews with terrible torture, the
Jews are forbidden to change the applicability of the Oaths.
This is relevant to every one of these oaths and must be
understood." Therefore, not only is it forbidden to leave the
exile even with the permission of the nations, but even if
they force the Jewish people to do so under pain of death,
it is forbidden to violate the Three Oaths in the same way it
is required to give up one's life rather than accept another
religion. This sentiment is echoed by scores of our sages
throughout the generations (see the list below).
 	 For instance, Rabbi Samson Raphael Hirsch says

in his commentary to the siddur that "we are forbidden
to strive for the reunion or possession of the land by any
but spiritual means. Our Sages say G-d imposed three
vows when he sent Israel into the wilderness: (1) that the
children of Israel shall never seek to reestablish their nation
by themselves; (2) that they never be disloyal to the nations
which have given them shelter; (3) that these nations shall
not oppress them excessively (Kesubos 111a)." Similarly, at
the third convention of the rabbinical leaders of Agudath
Israel, Rabbi Aharon Kotler specifically rejected any
proposal for a "Jewish State" on either side of the Jordan
River, even if it were established as a religious state, because
such a regime would violate the Three Oaths.
At the outset of the Jewish exile to Babylonia, the
Prophet Jeremiah, in chapter 29 of his book, proclaimed
G-d's message to all the exiled… Verse seven reads, "Seek
out the welfare of the city to which I have exiled you and
pray for it to the Almighty, for through its welfare will
you have welfare." Our sages teach us that this has been
one of the cornerstones of Jewish "foreign policy" as to
how to behave in the nations during our exiles. We're not
supposed to force own redemption by creating a State in
the Holy Land.
It is important to remember that this is a position
shared by the Gadolim. From Rav Eliashiv and Rav
Avrohom Karelitz (Chazon Ish) to Rav Judah Bezalel
(Maharal of Prague) and Rabbi Chaim Soloveichik, the
Torah leaders of each generation have reaffirmed that
validity and applicability of the Three Oaths.
The following is a list of Torah scholars I have
compiled that hold that having a Jewish state is not kosher
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any circumstances because of the applicability of the Three
Oaths.

this offer (after the gas chambers had already taken a toll
of millions).

If it is not troubling enough that the existence of a
Jewish State itself violates Torah law, it is equally troubling
– if not more so – that so many Jewish souls perished in
the Holocaust to justify the aims of the secular Zionists.
Here are just a few examples, which I encourage you to
research:

5. The British government granted visas to 300 rabbis
and their families to the Colony of Mauritius, with passage
for the evacuees through Turkey. The "Jewish Agency"
leaders sabotaged this plan with the observation that the
plan was disloyal to Palestine, and the 300 rabbis and their
families should be gassed.

1. President Roosevelt convened the Evian conference
July 6-15 1938, to deal with the Jewish refugee problem.
The Jewish Agency delegation headed by Golda Meir
ignored a German offer to allow Jews to emigrate to other
countries for $250 a head, and the Zionists made no effort
to influence the United States and the 32 other countries
attending the conference to allow immigration of German
and Austrian Jews.

6. On December 17, 1942 both houses of the British
Parliament declared its readiness to find temporary refuge
for endagered persons. The British Parliament proposed to
evacuate 500,000 Jews from Europe, and resettle them in
British colonies, as a part of diplomatic negotiations with
Germany. This motion received within two weeks a total
of 277 Parliamentary signatures. On Jan. 27, when the next
steps were being pursued by over 100 M.P.'s and Lords, a
spokesman for the Zionists announced that the Jews would
oppose the motion because Palestine was ommitted.

2. On Feb 1, 1940 Henry Montor executive vicePresident of the United Jewish Appeal refused to intervene
for a shipload of Jewish refugees stranded on the Danube
river, stating that "Palestine cannot be flooded with... old
people or with undesirables."

7. On Feb. 16, 1943 Romania offered 70,000 Jewish
refugees of the Trans-Dniestria to leave at the cost of $50
each. This was publicized in the New York papers. Yitzhak
Greenbaum, Chairman of the Rescue Committee of the
Jewish Agency, addressing the Zionist Executive Council in
Tel Aviv Feb. 18 1943 said, "when they asked me, "couldn't
you give money out of the United Jewish Appeal funds for
the rescue of Jews in Europe, I said NO! and I say again,
NO!...one should resist this wave which pushes the Zionist
activities to secondary importance." On Feb. 24, 1943
Stephen Wise, President of the American Jewish Congress
and leader of the American Zionists issued a public refusal
to this offer and declared no collection of funds would
seem justified.

3. In 1941 and again in 1942, the German Gestapo
offered all European Jews transit to Spain, if they would
relinquish all their property in Germany and Occupied
France; on condition that: (1) none of the deportees
travel from Spain to Palestine; and (2) all the deportees
be transported from Spain to the USA or British colonies,
and there to remain; with entry visas to be arranged by
the Jews living there; and (3) $1000.00 ransom for each
family to be furnished by the Agency, payable upon the
arrival of the family at the Spanish border at the rate of
1000 families daily. The Zionist leaders in Switzerland and
Turkey received this offer with the clear understanding
that the exclusion of Palestine as a destination for the
deportees was based on an agreement between the Gestapo
and the Mufti. The answer of the Zionist leaders was
negative, with the following comments: (1) only Palestine
would be considered as a destination for the deportees;
(2) the European Jews must accede to suffering and death
greater in measure than the other nations, in order that the
victorious allies agree to a "Jewish State" at the end of the
war; and (3) no ransom will be paid. This response to the
Gestapo's offer was made with the full knowledge that the
alternative to this offer was the gas chamber.

8. In 1944, the Emergency Committee to Save the
Jewish People called upon the American government to
establish a War Refugee Board. Stephen Wise testifying
before a special committee of Congress objected to this
proposal. During the course of the negotiations mentioned
above, Chaim Weizman, the first "Jewish statesman" stated:
"The most valuable part of the Jewish nation is already in
Palestine, and those Jews living outside Palestine are not
too important". Weizman's cohort, Greenbaum, amplified
this statement with the observation "One cow in Palestine
is worth more than all the Jews in Europe".
Thanks for taking the time to read through this. I
look forward to speaking with you about this topic soon,
and I encourage you to conduct independent research as
I have.

4. In 1944, at the time of the Hungarian deportations,
a similar offer was made, whereby all Hungarian Jewry
could be saved. The same Zionist hierarchy again refused

Bryan
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הוספות
והערות
על ספר

אפס בלתך גואלינו
הרב חנני' יו"ט ליפא קליין
מחברי ורבני הכולל משכנות לאביר יעקב

ע"י התורה הננו עם ולשון,
ולא ע"י ישיבת הארץ
בסכת תשבו שבעת ימים וגו' למען ידעו
דורותיכם כי בסוכה הושבתי את בנ"י בהוציאו
מא"מ .בגמ' מס' סוכה (דף י"א) יש מחלוקת לזכר
איזה סוכות שהושיבן בהוציאם ממצרים אנו
עושים זכר ,חד מד"א סבר זכר לענני כבוד וחד
מד"א סבר סוכות ממש .וצל"ע למ"ד בסוכות
הושבתי את בנ"י היינו סוכות ממש צריכין להבין
למה צריך לעשות זכר לזה ,וי"ל כי יש בזה רעיון
וזכר נחוץ ,כי בעת אסיפת גורן ויקב והאדמה
חלקה לנו מנתה ,דוקא בעת הזאת רצה הקב"ה
שלא נשכח על מה אומתינו נבנה ,ובל נחשוב
כי ככל הגוים בית ישראל אשר היסוד והאבדען
שלה היא ישיבת הארץ ,ע"כ צוה לנו בעת
אסיפה לעשות סוכות למען נזכור כי בצאתינו
ממצרים והיינו לעם ,רק בסוכות הושיבנו ה' ולא
בארץ ואעפי"כ קרא לנו שם עם ולאום ,כי רק
ע"י התורה הננו עם ולשון.
(הקדמה לסגפר זיו השמש הגהות וביאורים על פמ"ג יו"ד)

R
הרב ט .גראססמאן
בארא פארק

מכ"ק מרן אדמו"ר
מוהרב"צ זצוק"ל הי"ד
בהיות כ"ק אדמו"ר (שליט"א) [זצוק"ל
הי,ד] בקרעניץ ,בשנה העברה ,ונהרו אליו אלפי
ישראל ליהנות מאורו ומנועם זיו כבודו ,בתוך
הבאים ,באו חיים שאול"ה אחד מן החכמים
יודעי העתי"ם ,ונגש אליו בבקשה אשר כ"ק
אדמו"ר הרה"ק שליט"א יחוה דעת ,אודות מצב
העולמי בכלל ופרט ,מצב אחב"י די באתרא
הדין ,ודי בכל אתר ואתר ,ולשקול בפלס רוחב
בינתו ולהביע דעתו ,אודות אחינו די בארעא
דישראל ,אשר רצונם להיות שם לגוי ולממלכה,
ככל גויי הארץ ,וכלבם כן פיהם ,שאומרים אשר
זה דרך ישר לפני איש לילך בדרך אתם ,ולהיות

בסעדם ותומכי נפשם ,וזה אתחלתא דישועה,
ועי"ז יצמיח צמח צדיק לעדתנו.
ויהי כשמוע רבינו הקדוש דברי האיש הזה,
אמר לו הסכת ושמע אשכילך לאורך השקפתינו
בזה הענין בכלל ובפרט .ע"ד ששאלת ממני
לחוות דעתי ע"ד אחינו בני ישראל הנותנים
בצרה ושבי' במצור ובמצוק רח"ל ,מה אומר ומה
אדבר ,מרוב צערי דברי לעו ,על שבר בת עמינו,
המקום ירחם במהרה ויוציאנו מאפילה לאור גדול
ומשיעבוד לגאולה ,וע"ז כלות עינינו ומיחלות כל
היום וכל הלילה ,בגלות המר הזה ,מתי קול התור
ישמע בארצי ,על יד איש בן פרצי ,ונשמחה
ונגילה.
אמנם בדבר ששאלת אותי ,אם דעתי
נוטה ,לכת הקטני דעת הפחותים הסוברים,
כי קרבה ישועתנו בזה שנעבוד עבודת אדמה,
בארץ לא זרועה ארצינו השממה ,או בזה שנלך
בכח גדול במלחמה וביד חזקה ,ליקח את כל
ארצם מיד ,להקים שם להיות לגוי גדול עצום
ורב ,לא מחכמה שאלת ע"ז ,ולא דזו הדרך
ישכון אור ,והמה תעו במדבר בישמן דרך
עיר מושב לא מצאו ,וישועתנו היא נעלמה,
מאת ד' היתה זאת היא נפלאת בעינינו ,ואין
אתנו יודע עד מה ,באיזה אופן תבא הישועה,
והנסיון מעיד ע"ז ,כבר הי' לעולמים ,בגלות
מצרים ,ויהי כאשר נטה ד' עלינו חסד ויוציאנו
משם ,אז בצאת ישראל ממצרים ,היותנונים
בצרה ובשבי' אשר אין למעלה הימנו ,כי אין
דרך לנטות ימין ושמאל ,לחזור אי אפשר ,כי
וירדפו מצרים אחריהם ,ומלפניהם בודאי אי
אפשר ,כי זה הים גדול ורחב ידים ,ולצדדין
ג"כ לא יכלו לילך בארץ צי' ועיף ושם נחש
שרף ועקרב ,וממש סגר עליהם המדבר ,עד
אשר אמרו כולנו אבדנו ,כי בכל זאת האמינו
בנפלאותיו אשר עשה ,וידעו כי גדלו גבורותיו
של הבוית"ש המנהג עולמו בחסד ,שהרי הם
היו דור דעה ,וישימו באלקים כסלם ,שבודאי
יחיש ישועתם מתוך צרה מצוא רוחה .והיו
מהם אשר בלבם דימו שהישועה תחי' ,שיתהפך
לבבם של המצריים ,ולא יוכלו להצר לישראל,
ומהם אשר סברו שבזה יהי' לנו ישועה ונס,
שנלך במדבר ,ולא יזיקו לנו הנחשים ועקרבים,
אלה וכאלה רבות מחשבות בלב איש ,אבל ועת
ד' היא תקום ,בישועה גדולה שלא עפ"י דרך
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הטבע ,מה שלא עלה על לב שום אחד מהם
אופן כזה ,מהמצמיח ישועות ,אשר בני ישראל
יעברו ביבשה בתוך הים ,כי מי גבר אשר יעלה
על לבו לחשוב מחשבות כאלה ,והשי"ת ברוב
רחמיו אמר ,יען חשבתם אופן ומבוא לישועה,
בזאת תדעו ,כי בשובה ונחת תוושעון באופן
ומקום אשר לא יעלה על לב לעולם ,ובקע
ים ויעבירם ויצב מים כמו נד .וגם היום
יוושעו מפיך שוכן מרומים על דרך זה ,אף
כי רבים מתחכמים ומחשבים קיצים לאמר
מתי תנחמנו ,אבל המה לא ידעו ולא יבינו
אל פעולת ד' ,כי ישלח עזרו מקודש ,באופן
הנעלם והנסתר ,וכבוד ד' הסתר דבר ,והישועה
תבא שלא עפ"י דרך הטבע ,אשר אין איש
שם על לב כלל .ומקרא מסייע ,כימי צאתך
מארץ מצרים אראנו נפלאות ,שנפלאות יהיו
עד"ז ,כמו שהי' בגלות מצרים ,היפך ממש
שדימו בנפשם ,כן יוסיף ד' להפליא עמנו,
ישועות ונפלאות ,אשר אין לנו שכל לכוון אל
המטרה .ועתה בין תבין את אשר לפניך ,כמה
רעות במגורם בקרבם ,אותם הרוצים להתחכם,
ועושים פעולות והשתדלות לקרב קץ הישועה,
ויכל בהבל ימיהם ושנותם בבהלה ,ואחנו בשם
ד"א נזכיר ,לקרוא בשמו ולעבדו שכם אחד,
כי שומע אל אביונים ד' ואת אסיריו לא בזה,
ויוציאנו למרחב יחלצנו כי חפצנו בו.
(קובץ כרם שלמה מנחם אב תשמ"ב)

R
הרב ישעי' ווייס
מגיד מישרים בעיר וויליאמסבורג יע"א

מנועים אנו שלא לכבוש ארץ
ישראל שכך השבענו הקב"ה
המגיד מקאזניץ ישב פעם על אם הדרך
ועיין בפסה"ק ראשית חכמה ,ובתוך כך עבר
שם אחד משרי הצבא וראה את המגיד מעיין
בעמקות ,ונגיש אליו לראות על דבר הספר
שמתעמק בו כל כך ,וביקש ממנו שילמד אותו
קצת בהספר והסכים לכך ,והלה נתפעל מאוד
מעומק הענינים ורוחב השגתם ,ואמר להמגיד:
אני רואה שכל העולם שייך לכם ,והרי הקב"ה
נתן לכם את ארץ ישראל ואם תרצה הריני
יכול ליתן לכם מחנה חייל לעלות לכבוש את
הארץ ,ואמר לו המגיד מנועים אנו מזאת שכן
כבר השביענו הקב"ה שלא נעלה בחומה .וסיים
הרה"ק :א מעסער האב איך איהם געוואלט
אריין שטעכן ,אויף דעם ווארטן מיר אכצן
הונדערט יאר אז די גויים זאל אונז געבן ארץ
ישראל?! [בחרב הייתי דוקרו ,האם על זה ציפינו
שמונה עשרה מאות שנים כדי שהגוים יתנו לנו
את ארץ ישראל?!].
(מאמר מרדכי  -סלונים  -חלק הספורים דף קצ"ג)

R
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מאמר חסידות נפלא
בפנימיות קדושת הסוכה
שהוא ההיפוך מלכות הזדון

הרב יצחק אהרן פאגעל ,מאנסי  -הרב יואל ב"ר יחזקאל גרינפעלד ,לאנדאן

בעשי"ת אומרים המלך הקדוש והמלך המשפט – ואי'
בספה"ק דעבודתינו בימי תשרי לחדש מלכות שמים בעולם –
שזה תכלית עבודת בני ישראל – עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו
– וע"כ עוסקים בתיקוני תשובה דכל חטא הוא פריקת עול
מלכות שמים – וע"י התשובה נתגלה מלכות שמים בעולם
– וכשזכו לשמוע מהכה"ג השם המפורש וענו ואמרו בשכל"ו
בזה זכו לבנין המלכות בשלימות.
וכ"ז אף בחטאים פרטיים וכש"כ חטא כללי בטומאת
הציונית מלכות המינות לעומת מלכות שמים – והם מתנגדים
למלכות בית דוד שהיא מרכבה למדת המלכות כדכתיב וישם
שלמה על כסא ה' וכל ענין מלכות זו סותר הצפי' למלכות
בית דוד ופוגמים במדת המלכות וגם במה שמטמאין אר"י
המקודש בעשר קדושות פוגמין במדת מלכות דמדת המלכות
נקרא ארץ עליונה כדאיתא בספה"ק – וגם לשונם מכוון כנגד
לשה"ק שהוא בחי' מלכות כדאי' בזוהר מלכות פה –
ובאמת עיקר טומאתם היא טומאת עמלק כנודע מהח"ח
זי"ע – ועמלק מתנגד למלכות שמים וכמש"א חכז"ל אין השם
שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק.
והנה אמרו חכז"ל לא גלו ישראל עד שמאסו בג' במלכות
שמים ,ובמלכות בית דוד ,ובביהמ"ק וכולהו איתנייהו ביה
וכמשנת"ל – דהם פוגעים במלכות שמים ובמלכות בי"ד
ובביהמ"ק כמש"א דפשטו ידיהם בזבול –
ואמרו ז"ל ואין עתידים לגאול עד שיבקשו כל הג' –
ואופן התיקון לצפות למלכות בית דוד – ועוד ענין יש בזה
– דבתרגום שה"ש מביא דמלך המשיח מבקש שלא יעברו
על השבועות – נמצא דאפשר לקיים צווי המלכות במה
שלא לדחוק את הקץ –ולסייע לתיקון ביהמ"ק וכ"ש הקדוש
מראפשיץ זי"ע ובנה וכו' והד' עתיקין – ועיקר תיקון ביהמ"ק
ע"י האמונה דידיעת הפכיים שוה -וכמו שנחרב ביהמ"ק ע"י
מינות כנ"ל שפשטו ידיהם בזבול  -רק נבנה ביהמ"ק ע"י
אמונה אמיתיות – וכן מלכות שמים מקיימים בפרישה מע"ז
זו שהיא עוקרת מלכות שמים בעולם – נמצא דכל הגאולה
תלוי בענין זו.
ואיתא בספה"ק דמשם המפורש היוצא מהכה"ג ביוהכ"פ
נמשך קדושת הסוכה דש"ש חל על הסוכה -וענין הסוכה רומז

לגלות כנודע מנוסח התפילה (ובזכות דאתי וכו) וגם לבטחון
בה' כמבי' בספה"ק –
וי"ל נקודה בזה – דהק' הטור למה לא תקנו סוכות בפסח
– דאיתא בכתבי אריז"ל דדור המבול ודור הפלגה הם דור
יוצאי מצרים ונתקנו ע"י עבודת בנ"י – והנה דור המבול פגמו
בתאוה – ודור הפלגה במינות – וי"ל דביציא"מ נתקנו ב'
אלו – ובפסח עוסקים במצה שהיא לזכך החומר נגד בלי
התאוה .וסוכה היא לתקן טומאת המינות וממשיך אמונה בה'
– והוא כנגד דור הפלגה שרצו ללחום נגד השי"ת בטומאת
כוחי ועוצם ידי כנודע -
וענין הסוכה לשבת בדירת עראי לבטוח רק בה' ולכן
הסוכה יש לה קדושת אר"י וכדאיתא מהה"ק מבעלזא זי"ע
ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון – דסוכה יש לה קדושת ציון
– וז"ד על קבלת עול הגלות וכמשנת' לעיל דסוכה רומז לגלות
ולבטוח בה' ודוקא עי"ז זוכין לקדושת אר"י –
וי"ל בדרך אפשרי דלכן סוכה גבוה מכ' אמה פסולה –
דצ"ל הפך דור הפלגה ד"נעשה לנו מגדול וראשו בשמים"
ונעשה לנו "שם" והיא היפך שם שמים שחל על הסוכה – וגם
דור הפלגה קלקלו בלשה"ק כמובא בספה"ק ויוא"מ מאמר
לשה"ק באריכות.
וקדושת הסוכה שחל ש"ש על הסוכה היא הנשפעת
מיוה"כ שזכו לקדושת השם ומכח זה חל ש"ש על הסוכה
היפך הנעשה לנו שם מדור הפלגה רח"ל ועי"ז זוכים לשמך
הגדול והקדוש עלינו קראת -
וי"ל עוד בזה – דאיתא בטור דסוכה נגד יעקב ויעקב
נסע סכותה ומבואר דהי' אחר מלחמתו עם הס"מ – שרו
של עשיו – ועשיו הסיתו לפרוק עול הגלות כדאיתא בעקידה
נסעה ואלכה לנגדך – ואחר שעמד בנסיון ואמר ודפקום יום
אחד ומתו כל הצאן זכה לקדושת הסוכה.
וכל האזרח בישראל ישבובסוכה דהיא סימן לזרע אמת
ולא ח"ו תערובות ע"ר רח"ל – ואזי זוכים לחג האסיף אחדות
אמיתי נגד דור "הפלגה" שנתפרדו מאחדותו ית' – ודוקא
ע"י פירוד מהע"ר זוכים לאחדות האמיתי (כנודע מד' הזוה"ק
עה"פ ויקהל משה) ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך
בלשש שלם – בהגלות נגלות אורו ית' בב"א.
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הערליך עלעגאנטער באנקעט לטובת "נטרונא"
סאן-רענטש באנגעלאו קאלאני א' ראה העעל"ט
(פארזעצונג פון די ערשטע זייט)

רייצן זיך אויף אן אופן וואס טוט אויך אויפברויזן
ספעציעל
די אלגעמיינע פעלקער ,איז דער גוי ּ
אינטרעסירט צו וויסן ,אויב די הפקר'דיגע ווירטשאפט
איז אין איינקלאנג מיט די אידישע תורה.
להבדיל דער איד וויל אויך וויסן – ביי א ּפאסיגע
געלעגנהייט ,ווען דער מצב איז נישט אזוי פויגלדיג מיט
דער מדינה – וואס איז דער אמת'ער דעת תורה פון
ערליכע רבנים איבער ציונות.
ראפאגאנדע,
זיי הערן כסדר די ציוניסטישע ּפ ּ
וואס איז פול מיט שקר און בלאף ,הפקרות און
חוצפה ,ווי זי קארמעט די מאסן אט דאס וואס די
ּ
ציונים ווילן מען זאל הערן .אבער אין אן ערנסטע
מינוט ,ווען דער מענטש שטעלט זיך אפ א וויילע ,און
וויל אמאל טראכטן גראד ,שכל'דיג און לאגיש ,וויסן
וואס דער אמת איז ,און פארשטיין דעם פארוויקלטן
נושא ,לויטן ריינעם דעת תורה.
והא ראי' ,ווי שטארק די אינטרעסע איז ,נעמט א
באווייז פונעם אומגעהויערן צאל באזוכער אויפן וועב-
זייטל ,און דאס איז אויסער די לייענער און צוהערער
אויף די אנדערע קוועלער ,וועלכע גרייכן אויך צו שיינע
נומערן .אט דאס איז דער בעסטער באווייז.
די אלע געוואונטשענע ּפעולות ,וואס גייען אן
שוין העכער זיבן יאר ,ציען אריין אין אסטראנאמישע
סומעס געלט ,וואס די הנהלה פון "נטרונא" מאטערט
זיך צו דעקן .דערפאר האט זיך אונטערגענומען
דער נדיב ואיש המעש ,הרבני הנגיד ר' יעקב יוחנן
מענדלאוויטש הי"ו ,צו דורכפירן א הערליכן באנקעט,
וועלכע זאל פינאנצירן די הייליגע ארבייט.
אין הכנה צום באנקעט האט ר' יעקב יוחנן
אריסטאקראטישע
ספעציעל
ּ
ארויסגעשיקט
איינלאדונגען ,פאר אלע זיינע פריינט ,חשוב'ע נגידים
און בעלי בתים ,האנט דעליווערט פאר יעדן אהיים ,אין
וועלכן ר' יעקב יוחנן רופט זיי צו קומען אנטייל נעמען
ביי דער מסיבה של מצוה .צוזאמען מיטן איינלאדונג
איז אויך געקומען א קליינע געשאנק ,עטליכע
פארפאקטע מאכליםּ ,פאסיג פאר א מילכיגע שלש
ּ
סעודות ,לכבוד שב"ק.
אין צוגאב איז אויך ארויסגעשיקט געווארן
אויף ּפאסט ,עטליכע טעג בעפאר דעם באנקעט,
ספעציעלער בראשור ,אין וועלכן עס איז קלאר
א ּ
אראפגעשטעלט געווארן ,די הייליגע ארבייט פון
ּ
"נטרונא" ,פארוואס און וויאזוי זי איז געגרינדעט
געווארן ,און וואס אלס עס זענען אירע ּפעולות.

דער הערליך עלעגאנטער באנקעט
צו די באשטימטע צייט ,זונטאג ּפר' ראה
העעל"ט ,אין די נאכמיטאג שטונדן ,האט זיך אנגעזעהן
א פארקער אין סאן-רענטש באנגעלאו קאלאני .דער
ּפראכטפולער טענט איז געשטאנען בהדרו ,און
אינעווייניג זענען די סארווער געווען פארנומען צו
דעקן די טישן ,מיט געשמאקע מאכלים און פיינע
געטראנקען ,ווי עס ּפאסט זיך פאר א מלכות'דיגן

זעלבע איז זיין שטרעבן אויך היינט בעולם העליון ,אז
נתפרסם ווערן אויף דער וועלט .און אט
דער אמת זאל ּ
דאס טוט "נטרונא".
איז אז מען העלפט ארויס די הייליגע ארבייט
פון "נטרונא" ,מען שטיצט אירע ווייטגרייכנדע ּפעולות,
האט מען א נאנטן שייכות צום רבי'ן זי"ע ,און אט אזוי
קען מען ארויפגיין צום ציון הק' ,ביומא דהילולא.
דאן האט ר' אורי פארציילט אן עובדא פון רבי'ן
זי"ע ,וואס האט ּפאסירט מיט זיין זיידן הרה"צ רבי
דוד'ל הלברשטאם זצ"ל פון קרשאנוב (פאטער פון
יבלחט"א כ"ק אדמו"ר מקיוויאשד שליט"א) ,אמאל
ביי א שמחת שבע ברכות וואו דער רבי זי"ע איז
געקומען באשיינען ,און אויך הרה"צ רבי דוד'ל זצ"ל
איז דארט אנוועזנד געווען.
עס איז דעמאלט געווען ּפונקט א שווערע צייט,
מען האט געהאלטן נאך איינס פון די ציוניסטישע

באנקעט ,און דער עולם האט אנגעהויבן שטראמען
צום באנקעט.
עס האבן זיך אנגעזעהן געסט פון די ארומיגע
אלפיינס ,פילבאבס ,סאן-שיין,
קאנטריס און ישוביםּ :
הויפטזעכליך האבן זיך
ּ
ליפקאוויץ ,און נאך .אבער
ּ
אנגעזעהן די נאנטע שכנים ,די איינוואוינער פון סאן-
רענטש זעלבסט ,וועלכע זענען אלע געקומען כאיש
אחד בלב אחד ,צו מחזק זיין די הייליגע ּפעולות פון
"נטרונא".
צווישן די געסט האבן זיך אויך אנגעזעהן די חברי
הנהלה פון "נטרונא" ,הרה"ח ר' יושע כ"ץ הי"ו ,הרה"ח
ר' דוד ענגעל הי"ו ,הרה"ח ר'
בנציון שווארטץ הי"ו ,הרה"ח
ר' שלמה ברוך וויטריאל
...אזוי ווי דער רבי זי"ע האט געהערט די
הי"ו ,און נאך ,וועלכע
זענען ווערטער ,האט ער ממש אויפגעלעבט ,און האט
ספעציעל געקומען צו פארן
ּ
אנטייל נעמען ביים באנקעט .עטליכע מאל איבערגע'חזר'ט דעם ווארט" :די
דער עולם האט זיך גרעסטע ווייטאג פונעם רשע איז ,אז עס איז
געזעצט צו די טישן ,און טועם נאך דא א בוטח בד'"… – מען האט געזעהן בחוש,
געווען פונעם גרייטן ,אין
צייט אז די ווארט האט אים מחי' געווען.
ווען די חברה "משוררים"
באגלייט דעם באנקעט ,מיט
אט דאס איז די ארבייט פון "נטרונא"...
זייער אנגענעמע געזאנג .אין
געשפירט א
ּ
טענט האט זיך
היימישע און ברידערליכע
אטמאספערע ,און די שטימונג איז געווען געהויבן ביז
מלחמות ,וואס האט געשאפן א בלבול המוחות צווישן
גאר.
פרומע אידן .דער רבי זי"ע האט דאן ווי זיין שטייגער
אויסגעשריגן דעם אמת קבל עם ועולם ,און די חיצים
אויפטריט פון הרב ר' אורי הלברשטאם
פארשפעטיגט צו קומען ,פון
ּ
ובליסטראות האבן נישט
הי"ו
די ציונים וגירוריהם.
מיט גרויס אינטרעסע האט דער ציבור זיך
אלענפאלס ,דער רבי זי"ע איז דעמאלט געווען
צוגעהערט צום אויפטריט פונעם בארימטן ּפה שטארק פארקאכט ,און ווען הרה"צ רבי דוד'ל זצ"ל
ּ
סיפורי צדיקים האט ער
מפיק מרגליות און משמח א' ואנשים ,הרב ר' אורי האט אים פארציילט עטליכע ּ
הלברשטאם הי"ו ,וועלכער האט מיט טרעפליכע רייד נישט רעאגירט ,נאר איז געבליבן פארזינקען אין זיינע
באגריסט אלע פארזאמלטע.
מחשבות.
ווערטער
זיינע
אנגעהויבן
הרב ר' אורי האט
בתוך הדברים האט רבי דוד'ל פארציילט אז
מיט עטליכע מילי דבדיחותא ,און דערנאך איז ער הרה"ק רבי משה'לע פון קאזשניץ זי"ע איז אמאל
אריבער צום ציל פונעם באנקעט .ער האט אנגעוויזן ארויסגעגאנגען מחדש זיין די לבנה ,האט מען אים
אז שטייענדיג איצט עטליכע טעג בעפאר די יומא נאכגעווארפן שטיינער .האט דער צדיק זיך אנגערופן:
דהילולא פון מרן רביה"ק זי"ע ,איז א דבר בעתו צו דער ּפסוק זאגט "רבים מכאובים לרשע והבוטח בד' חסד
ּ
אנקניפן א שייכות מיטן רבי'ן .פרעגט זיך די פראגע ,יסובבנו"ּ ,פשוט ּפשט ,דער רשע האט אסאך ווייטאגן,
וויאזוי האט מען א שייכות מיטן רבי'ן?
אבער דער בוטח בד' איז ארומגענומען מיט חסד.
האט ער נאכגעזאגט א ווארט פון הייליגן
שטעלט זיך די קשיא ,אויב אזוי פארוואס איז
תפארת שלמה זי"ע ,אויפן מאמר חכמינו ז"ל כמעשהו דא אן אתנחתא אויפן ווארט בד' ,כאילו עס טיילט
בחול כך מעשהו בשבת ,אז דאס איז א רמז אויפן
אפ פון חסד יסובבנו ,און דער והבוטח גייט ארויף
ּ
צדיק וואס גייט ארויף בעולם העליון ,אז אזוי ווי ער צוזאמען מיט רבים מכאובים לרשע ,וואס איז דער
האט זיך געפירט אויפן עולם התחתון ,וואס איז אין די ּפשט דערפון?
בחינה פון חול ,כך מעשהו בשבת ,אזוי איז אויך זיין
האט דער רבי ר' משה'לע פון קאזשניץ זי"ע
עבודת הקודש אויף יענע וועלט.
געזאגטּ :פשט איז אנדערש ,רבים מכאובים לרשע
האט ר' אורי געזאגט ,דער רבי זי"ע האט בחיים והבוטח בד' ,דער רשע האט אסאך ווייטאגן ,און די
ּ
חיותו אויף דער וועלט געארבייט צו
פארשפרייטן דעם גרעסטע ווייטאג איז אז עס איז נאך דא א בוטח בד',
אמת'ן דעת תורה ,אז ציונות איז קעגן די תורה ,און דאס טוט אים דאס מערסטע וויי.
אז די ציונים פארטרעטן נישט כלל ישראל ,אט דאס
(פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט)
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הערליך עלעגאנטער באנקעט לטובת "נטרונא"
סאן-רענטש באנגעלאו קאלאני א' ראה העעל"ט
(פארזעצונג פון די פריערדיגע זייט)
אפשר וואלט ער זיך אונטערגענומען אזא זאך.
ווערטער,
די
געהערט
אזוי ווי דער רבי זי"ע האט
האב איך געזאגט – פארציילט ר' געציל – אז
האט ער ממש אויפגעלעבט ,און האט עטליכע מאל יא ,ר' יעקב יוחנן איז דער ריכטיגער ּפערזאן דערפאר.
עקספיריענס האט מיר געוויזן,
ּ
איבערגע'חזר'ט דעם ווארט" :די גרעסטע ווייטאג פארוואס? ווייל מיין
פונעם רשע איז ,אז עס איז נאך דא א בוטח בד'"… – גייענדיג נאך געלט צווישן מענטשן פאר "נטרונא",
מען האט געזעהן בחוש ,אז די ווארט האט אים מחי' אז א נדיב וואס איז א תלמיד חכם ,ער פארשטייט
געווען.
לערנען ,דער וועט פארשטיין די וויכטיגקייט פון
ר'
האט
–
"נטרונא"
פון
ארבייט
די
איז
דאס
אט
"נטרונא" ,דאקעגן א בעל הבית וואס איז נישט אזוי
אורי געזאגט – צו מודיע זיין פאר די גאנצע וועלט ,אז עוסק בתורה ,דער קען אמאל צווייפלען דערין.
עס איז דא א בוטח בד' ,עס איז נאך דא ערליכע אידן
אבער ר' יעקב יוחנן איז נישט בלויז א רחים
וואס האלטן זיך צום וועג פון די תורה הק'.
ומוקיר רבנן ,נאר ער איז איהו גופי' צורבא מרבנן.
דאס קען יעדער איינער
זעהן ,ווען מען קומט אריין
א שבת נאכמיטאג אין
"...נטרונא" איז די ארגאניזאציע וואס טוט נייטרא ביהמ"ד ,ווי ר' יעקב
פארקערפערן דעם רבי'ן זי"ע'ס שטרעבן ,עס טוט יוחנן זיצט און לערנט מיט
ּ
זיין חבר ר' יצחק שיף,
פארווירקליכן זיין הייליגן רצון ,אויסצורופן פאר שעות נאכאנאנד .ממילא
דער גאנצער וועלט ,אז דאס עצם עקזיסטענץ פון פארשטייט ער זיכער די
וויכטיגקייט פון "נטרונא",
די ציוניסטישע מדינה איז קעגן די הייליגע תורה,
און האט זיכער א געפיל
עס איז א העברה אויף די דריי הארבע שבועות ,אז דערפאר.
און איצט זעהט
אידן טארן נישט נעמען א גאולה פאר די צייט...
איר דאך אלע ,אז איך בין
געווען גערעכט… – מיט
די ווערטער האט ר' געציל
ר' אורי האט אנגעוויזן ,אז "נטרונא" איז היינט א ווארים אנגעוואונטשן ברכות לרוב ,פארן בעל אכסניא
ּ
שטארק
רעספעקטירטע ארגאניזאציע אין די גויאישע ר' יעקב יוחנן הי"ו.
וועלט ,ווייל די גוים זעען דערין אן ערליכע אויפפירונג
פון אידישע קינדער ,אן קיין מלחמות און געפעכטן,
הרה"ח ר' מאיר ברוך קאהן הי"ו
נאר אן איידעלע און באשיידענע התנהגות ,אזוי ווי די
ערשיינט מיט חזנות און ווארימע
תורה הק' פארלאנגט .אט דאס איז גורם א קידוש שם
ווערטער
שמים ,אז די גוים זאלן צייגן אויף ערליכע אידן ,אז זיי
דאן האט אויפגעטרעטן מיט ּפרקי חזנות ,דער
זענען די ריכטיגע עם חכם ונבון ,וועלכע רייצן זיך נישט
בארימטער חזן הרה"ח ר' מאיר ברוך קאהן הי"ו –
מיט די אומות העולם.
ספעציעל געקומען צו פארן פון ניו יארק,
וועלכער איז ּ
כדי מהנה זיין דעם עולם ביים באנקעט מיט זיין קול
זופניק הי"ו
אויפטריט פון הרה"ח ר' געציל ּ
ערב ונעים.
במשך די לענגערע שטונדן פונעם רייכן באנקעט
ר' מאיר ברוך האט מיט זיין זיסע שטימע
קאפעליע פון "חברה משוררים" פארגעזעצט,
האט די ּ
מיטן פארשטעלן הערליכע און מייסטערהאפטע נגינה ,אויסגעזינגען עטליכע חזנות שטיקלעך ,מייסטערהאפט
קלאסישע געזאנג ,וואס האט אונטערגעהאלטן די און געשמאק ,באגלייט מיט ווארימקייט און געפיל,
וועלכע האבן ערוועקט די טיפסטע סטרונעס אין
פארזאמלטע.
הארץ.
דורכאויס די מסיבה האט אויך אויפגעטרעטן
צווישן זיי האט ר' מאיר ברוך אויך געזינגען
איינער פון די חשוב'ע עסקנים פאר "נטרונא" ,הרה"ח
זופניק הי"ו ,וועלכער איז דערצו אויך א א שטיקל פונעם ראש השנה'דיגן דאווענען" :ועל כן
ר' געציל ּ
נאנטער פריינד מיט ר' יעקב יוחנן ,און זיך באדאנקט נקוה" ,כדי אויסצודרוקן דעם ציל פונעם באנקעט ,צו
שטיצן די הייליגע ארבייט פון אויסרופן די ריינע אמונה
פארן חשוב'ן בעל אכסניא ,זאגנדיג אט ווי פאלגנד:
בביאת המשיח ,ווען עס וועט נתקיים ווערן להעביר
ר'
מורי ורבותי ,איך וויל דא באדאנקען
גלולים מן הארץ ,להפנות אליך כל רשעי ארץ ,יכירו
הערליכן
יעקב יוחנן ,פארן אהערשטעלן דעם
וידעו כל יושבי תבל ,ויקבלו כולם את עול מלכותך.
באנקעט לטובת "נטרונא" .אין אמת'ן ,ווען
עס איז מערקווירדיג ביז גאר ,ר' מאיר ברוך האט
מען האט אין אנהויב גערעדט וועגן ּפראווען א
זיך גענומען די טירחא ,און צווישן איין חזנות שטיקל
באנקעט פאר "נטרונא" ,האט איימיצער פון די
און אנדערן ,האט ער געזאגט עטליכע ווערטער אין
עסקנים דערמאנט ר' יעקב יוחנן'ס נאמען ,אז
שבח פון "נטרונא" .ר' מאיר ברוך איז נאנט פארבינדן
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מיט "נטרונא" ,וויסנדיג איר וויכטיגקייט און חשיבות,
געפראוועט א
אזוי אז ער אליין האט שוין אמאל ּ
באנקעט ביי זיך אין שטוב לטובת "נטרונא".
ר' מאיר ברוך האט אנגעהויבן מיט א מליצה
פונעם לשון הגמרא (שבת ק"ו) :גמרא גמור זמורתא
תהא ,אנווייזנדיג אז אזוי ווי ער האט געזינגען פארן
עולם ,ערלויבט ער זיך אויך צו זאגן א ּפאר ווערטער
פארן עולם.
האט ער נאכגעזאגט א מימרא פון הרה"ק
מלעכוויטש זי"ע :אמאל אז איינער האט זיך געהאלטן
גרויס איז ער געווען א בעל גאוה ,ווייל עס איז נאך
געווען א נסיון ,דאקעגן היינט ווען איינער גרויסט זיך
איז ער סתם א חסר דיעה ,ווייל ער האט נישט מיט
וואס…
האט ר' מאיר ברוך געזאגט דאס זעלבע איז
אויך אין הינזיכט פון ציונות ,אמאל ווען איינער איז
געווען אנגעשטעקט פון ציונות איז עס נאך געווען א
לפנים כאטש אויסגעזעהן
נסיון ,ווייל דער מצב האט ּ
גוט ,דאקעגן היינט ווען דער מצב איז שוין כלל נישט
פויגלדיג ,איז ווען איינער איז אנגעשטעקט מיט ציונות,
איז ער סתם א חסר דיעה…
דאן האט ר' מאיר ברוך ארומגערעדט בשבחו
פון "נטרונא" ,ווי ווייטגרייכנד אירע ּפעולות זענען.

באנקעט געקרוינט מיט געוואלדיגער
סוקסעס
דורכאויס דעם באנקעט האט דער ציבור זיך
אנגערופן מיט גאר שיינע סכומים ,גרויסע סומעס
געלט ,וואס האט שטארק מחזק געווען די עסקנים אין
זייער הייליגע ארבייט.
ספעציעל האט די הנהלה ארויסגעקוקט אויף
ּ
דעם באנקעט ,כדי צו קענען מאכן פארשריט אין די
אונטערנעמונגען וואס שטייען אויפן סדר היום ,די
פאלגנדע ספרים וואס "נטרונא" ּפלאנט ארויסצוגעבן:
ספר "אפס בלתך גואלנו" ,מהדורת ארץ
ישראל – איבערדרוקן דעם בארימטן ספר "אפס
בלתך גואלנו" ,וואס שטעלט קלאר דעם ריכטיגן דעת
תורה ,בעניני גלות וגאולה .די נייע מהדורה וועט זיין
געווידמעט פאר בני ארץ ישראל ,כדי עס צו קענען
פארטיילן אומזיסט איבערן גאנצן לאנד.
"דעם רבי'נס שיטה" ,אויף ענגליש – ארויסגעבן
ספעציפיש מבאר
א נייעם ספר אויף ענגליש ,וואס זאל ּ
זיין דעם רבי'נס שיטה ,כדי יעדער ענגליש רעדנדער
איד זאל עס קענען לערנען און פארשטיין ,אויף א
לייכטן אופן.
"מקאטאוויץ עד ה' אייר" ,אויף ענגליש –
איבערזעצן דעם ספר "מקאטאוויץ עד ה' אייר" ,וואס
איז ערשינען אויף לשון הקודש ,וועלכע שילדערט
דאס דערקייקלען זיך פון געוויסע קרייזן ,וועלכע זענען
נתקרב געווארן צו ציונות .אט דעם דאזיגן ספר וויל
"נטרונא" איבערדרוקן אויף ענגליש ,כדי די ברייטע
מאסן זאלן אויך קענען וויסן דעם אמת.
"פרשה ּפערלס" – די ּפרשה ּפערלס וואס
ּ
ערשיינט יעדע וואך ,אז זיי זאלן ווייטער קענען
פארשפרייט ווערן
ּ
אנגיין ,מדי שבת בשבתו ,און אויך
איבעראל.
און ווי דערמאנט ,האט דער באנקעט געגעבן
(פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט)

הערליך עלעגאנטער באנקעט לטובת "נטרונא"
סאן-רענטש באנגעלאו קאלאני א' ראה העעל"ט
(פארזעצונג פון די פריערדיגע זייט)

שטופ אויף פאראויס ,בנוגע
ּ
שטארק חיזוק און א
די אלע אונטערנעמונגען ,א דאנק דעם געוואלדיגן
סוקסעס.
פאר די אלע וואס האבן זיך בייגעשטייערט מיט
א שיינע סומע ,האט "נטרונא" ּפרעזענטירט א מתן
שכרו בצדו ,די צוויי ספרים פון "נטרונא" :ספר "אפס
סטעפס
ּ
בלתך גואלנו" אויף לשון הקודש ,און "די פוט
אף די פלאק" אויף ענגליש ,ווען אויף יעדן ספר איז
געווארן פארצייכנט אז דאס האט דער נדיב ערהאלטן
ביים רייכן באנקעט ,וואס ר' יעקב יוחנן מענדלאוויטש
געפראוועט לטובת "נטרונא".
הי"ו האט ּ
ביים ענדע פונעם באנקעט ,האט דער ציבור
זיך צוגעזעצט בשבת אחים ודיבוק חברים ,און אין א
געמיינזאמע שמועס געהערט פון הרה"ח ר' יושע כ"ץ
הי"וּ ,פערזענליך די אנגייענדע ּפעולות ,און געוואלדיגע
אויפטוען ,פון "נטרונא" .די פארזאמלטע האבן מיט
גרויס אינטרעסע זיך צוגעהערט צו זיינע רייד ,נישט
גלויבנדיג זיך ווי ווייט דער כח פון "נטרונא" גרייכט.
ווען דער באנקעט איז געקומען צום ענדע ,האט
דער עולם זיך נישט געקענט שיידן פונעם געהויבענעם
אטמאספערע ,און האט זיך שווער אוועקגעריסן פון
ארט .ארויסגייענדיג האבן די פארזאמלטע זיך ווארים
געזעגנט פונעם בעל אכסניא ,ר' יעקב יוחנן ,און אים
געוואונטשן פיל ברכה והצלחה.
באלד דערויף איז דער באנקעט פארוואנדלט
געשפרעך פון טאג ,ווען אלע רעדן פון
ּ
געווארן אין
די שיינע און רייכע מסיבה ,וואס ר' יעקב יוחנן האט
געפראוועט פאר "נטרונא".
ּ

ווי אויך איז ארויסגעברענגט געווארן א וויכטיגע
נקודה לשבחו פון ר' יעקב יוחנן ,אז כאטש פאר
אנדערע צוועקן ,ווי הכנסת כלה און ביקור חולים,
זענען פאראן אסאך וואס זענען ווארים דערפאר,
דאקעגן ווען עס האנדלט זיך פון אזא ארגאניזאציע ווי
"נטרונא" ,פארשטייט נישט יעדער איר חשיבות ,נאר
א יודע ספר ,א בעל השגה ,וואס איז עוסק אין רבי'נס
ספרים – .און דאס האט זיך איצט ארויסגעשטעלט,
אז ר' יעקב יוחנן האט די ריכטיגע השגה דערפאר.
אשרי לו ואשרי חלקו.
צום סוקסעס פונעם באנקעט קען אויך צוגערעכנט
ווערן ,די נדבות וואס זענען נאכגעקומען פון נדיבים,
וואס האבן נישט געקענט מחמת איזה סיבה ערשיינען.
ר' יעקב יוחנן האט נאכן באנקעט ארויסגעשיקט
ספעציעלע בריוון פאר די געלאדנטע געסט וואס
ּ
זענען נישט געווען ,און זיי געבעטן זיך אנצושליסן
אינעם דבר מצוה .ישראל קדושים נתבעים ונותנים,
אויך זיי האבן זיך אנגערופן שיין לטובת "נטרונא".

"נטרונא" דרוקט אויס דאנק
די הנהלה פון "נטרונא" דרוקט אויס א דאנק פאר
אלע עסקנים ,וואס זענען געווען אינסטרומענטאל אין
ארגאניזירן דעם באנקעט ,און אויך ביים אויפפאדערן
דעם ציבור זיך אנצורופן מיט שיינע סכומים.
עס ווערט אויסגעדרוקט א דאנק פאר :הרה"ח
ר' שלמה ברוך וויטריאל הי"ו – חבר הנהלה ,וועלכער
איז בייהילפיג געווען אין אויפטרייבן די גרויסע סכומים;
מו"ה ר' חיים ירמי' גראס הי"ו – אן איינוואוינער
אין סאן-רענטש ,וועלכער האט שטארק געהאלפן

שיובן מכל מלה המצות
כפשטה .וגם מורה בעניין
הרמוז בה למה הייתה כוונת
המצוה .לכן אענה ואומר
אף אני טעם מצוה זאת.

הוספות
והערות
על ספר

צריך אתה לדעת כי
הסוכה רמוזה לשכר עוה"ב
כמשרז"ל אמרו במדרש כי
עשו הרשע רצה לאכול
הנאת זה העולם ויעקב
לא רצה בהנאת זה העולם
אלא לעוה"ב כמשרז"ל על פסוק אם לא
כי צורם מכרם .כי אברהם בירר לו שעבוד
מלכיות ולכן אמר לו נסעה ונלכה ואלכה
כנגדך .כלומר שיחלקו בשוה זה העולם
ויעקב לא רצה ואמר אדוני יודע כי הילדים
רכים .כלומר אדוני יודע כי האוכל הנאת זה
העולם סופו יורש גיהנם והילדים רכים ואינם
יכולין לסבול אש הקשה של גיהנם .ודפקום
יום אחד בדינה של גיהנם ימותו כולם .לכן

אפס בלתך גואלינו
(פארזעצונג פון זייט )11

הרב ישראל טויב
וויליאמסבורג

ואני אתנהלה לאטי לסבול
עול הגליות ועול מלכיות
כדי ליירש עוה"ב
ובהיות כי ע' פנים לתורה ויודע כל
תעלומות חכמה העלימם ונתנן כתובים בלשון

15

ליפא קליין הי"ו און
ארגאניזירן דעם באנקעט; הרב ר' ּ
הפועל
הרב ר' ישכר יודא סאמעט הי"ו – חברי ועד ּ
"נטרונא"; הרה"ג רבי שלמה ניסן דאמב שליט"א – ר"מ
ישיבת קראסנא; הרב ר' יצחק שלו' באכנער הי"ו –
ראש חבורת עיון כולל "שערי לימוד"; און מו"ה ר' יואל
זופניק הי"ו ,מחברי ורבני הכולל נייטרא וועלכע
ישראל ּ
האבן אלע צוגעהאלפן צום געלונגענעם באנקעט.
א באזונדערער דאנק ווערט אויסגעדרוקט פארן
בעל אכסניא ,הרבני הנגיד ר' יעקב יוחנן מענדלאוויטש
הי"ו ,וועלכער האט אנגעפירט און אראנזשירט דעם
הערליכן באנקעט ,וואס האט זיך ארויסגעשטעלט
אלס א געוואלדיגער סוקסעס .די הצלחה דערפון איז
געקומען פון צוויי ריכטונגען ,איינס איז די געוואלדיגע
הכנסה אויפן ארט ,און דאס צווייטע איז דער ּפרסום
וואס איז געקומען נאכן באנקעט ,וואס קען העלפן
פאר א הכנסה אין צוקונפט.
עס איז קיין צווייפל ,אז אין די היסטאריע
פון מסיבות און באנקעטן לטובת "נטרונא" וועט
פארשריבן ווערן מיט גאלדענע אותיות ,דער רייכער
און עלעגאנטער באנקעט פון א' ראה שנת תשס"ח
געפראוועט געווארן דורך הרבני
לפ"ק ,וואס איז ּ
הנגיד ר' יעקב יוחנן מענדלאוויטש הי"ו ,אין סאן-
רענטש באנגעלאו קאלאני ,עס איז באמת געווען א
געוואלדיגער סוקסעס אויפן הוה און אויפן עתיד בס"ד.

עסקנים געזוכט
קרית יואל ,מאנסי והגלילות
מיר זוכן עסקנים וואס זענען וויליג צו
גיין פאנדרעיזן פאר אונזער הייליגע
ארגאניזאציע "נטרונא"
ביטע רופט718—841—7053 #2 :
מתן שכרו בצדו והקרן קיימת לו לעולם הבא

יעבור אדוני לפני עבדו ואכול בשמחה הנאות
זה העולם .ואני אתנהלה לאטי סובל עול
גלות ועול מלכות כדי לירש עוה"ב .ובפסוק
זה רמז לו כל הגליות יעבור אדוני לפני עבדו
בגלות מצרים .ואני אתנהלה לאטי בגלות
בבל .לרגל המלאכה אשר לפני בגלות מדי.
ולרגל הילדים זה גלות יון .עד אשר אבא
אל אדוני שעירה זה גלות אדום .ואז אמר
אציגה נא עמך וגו' ולא רצה לקבל שילך לא
הוא ולא עמו .וישב עשו לדרכו שעירה מדת
סמאל זה דרכו כסל למו .ויעקב נסע סכות'
בחר לו עוה"ב אשר היא הסוכה אשר עתיד
לעשות הקב"ה לצדיקים כדאיתא בפ"ק דע"ז
וכענין שנאמר וברא ה' על כל מכון על הר
ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן וגומר וסוכה
תהיה לצל וגומר ודרשו פסוק זה בפ' המוכר
את הספינה אמר רבה בר בר חנה אמר ר'
יוחנן עתיד הקב"ה לעשות לכל צדיק ז' חופות
בג"ע שנאמר וברא ה' וגו'.
(מטה משה חלק חמישי עניני סוכות)

נטרונא רופט:
נאמישען קריזיס
עקא ָ
צוליב דעם שווערן ָ

מעמבער'ס זאלן זיך אנשליסן אינעם
צאלונגען
מעמבערשיפ ָ
ּ
מאטישן
אויטא ַ
ָ
וועט פיל פארלייכטערן דעם פינאנציעלן עול וואס ליגט אצינד אויף די הנהלה
אויסצוצאלן
ָ
זאל זען ַאליין
דערפאר איז וויכטיג ַאז דער ציבור ָ
ַ
געוואלדיגע פעולות .מ'קען
ַ
האבן ַא טייל אין די
דעם התחייבות ,צו ָ
זאל
וואס עס ָ
קארד פון ָ
מאל ַאריינגעבן ַא קרעדיט ַ
טאן דורך איין ָ
עס ָ
זאל מען איצט ַאריינשיקן אינעם
רא ּפגיין די דיוסָ ,אדער ָ
חודש'ליך ַא ָ
מאל מ'קען ,אויב
קאנווערט ,וויפיל חדשים אויף ַא ָ
בייגעלייגטן ָ
יאר ,כדי זיך צו קויפן אין די
גאנץ ָ
פאראויס אויף ַא ַ
מעגליך ָ
געוואלדיגע זכותים פון מקרב זיין
ַ
ימי הרחמים והרצון די
אידן לחיק אביהם שבשמים.

וואס
ניי-יאר ,איז נטרונא מעורר די ַאלע ָ
ָ
וויליאמסבורג  -צום
ַ
זאלן ַאריינגעבן קרעדיט
האבן זיך איינגעשריבן ַאלס מעמבערס ,זיי ָ
ָ
מעמבערשיפ
ּ
רא ּפגיין די
זאל חודש'ליך ַא ָ
קארטלעך דורך וועלכע עס ָ
ַ
זאלן זיי על כל פנים ַאריינשיקן וויפיל
ּפרייזָ ,אדער ָ
נאר מעגליך אין די
מאל עס איז ָ
חדשים אויף ַא ָ
זאגט ַאז
קאנווערט .דער ָאפיס ָ
בייגעלייגטע ָ
איינצומאנען די געלט
ָ
ס'איז אוממעגליך
חודש'ליך ,דעריבער איז וויכטיג ַאז די
האבן ַא טייל אין די עבודת
וואס ווילן ָ
ָ
אויסצאלן דורך
ָ
זאלן עס
הקודש ָ
דערמאנטע ָא ּפציעס.
ַ
די

ביטע רופט אריין אין אפיס פון נטרונא 718-841-7053
דרוקט עקסטענשאן  5#פאר דאנעישאן ,וואו איר קענט
איבערגעבן אייער קרעדיט קארד נומבער  -אדער שיקט דאס
אריינשיקן מיטן בייגעלייגטן קאנווערט ,מיטן סכום וויפיל מען
זאל אראפרעכענען חודש'ליך אלס "דמי חבר" פאר די הייליגע
ארגאניזאציע - .אין ישראל נגאלין אלא בזכות נטרונא.

האט במשך'ן
באוואוסטָ ,
ווי ַ
קלאמירט ַא
רא ַ
יאר נטרונא ּפ ָ
ָ
מפיין ,כדי
קא ּ
מעמבערשיפ ַ
ּ
וואס ווילן ווערן ַא שותף
די ָ
זאלן זיך קענען ָאנשליסן
אין די פעולות ָ
אין ווערן ַא ָאפיציעלער מעמבער – ָאדער שעיר-
געוואלדיגע
ַ
באדייט ַאז ַאלע
וואס ַ
ניזאציעָ ,
רגא ַ
האולדער – אין די ָא ַ
ָ
זכותים פון זיכוי הרבים און משיב זיין אידן לחיק אביהם שבשמים
קאנטע.
גייט אויף זייער ָ
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הצטרף!

חבר אני
לכל אשר יראוך

רצון קדשו של
לעשותהקוה"ט זצוקללה"ה
מרן רבינו

OC[\LLSDQPL\SC
\[VOCHOLWCXDZO
WCL]UFOZOIH
HI][ETQOMLL]\GO
HY[L\PL[\NG
GQNPH\[O[\WC
\[FQG]LDONQL
\NKH
GUDOHFEJNGLGL
GIH\LCVOCM[UO WCHGRHD\JGH
HYDZ]L\FUPL\SC
\GLGCOGOLJ]Q
PLSHLYGLD]NO\PLQ
LGL[D
PL[DJM[UOP FDL]LC[RG
CLNPLSHLYGOPGO
\PLQH\[GPL\SCO
FJHCQXHDLZHSO
RLCPC]CILFUOD
LQPL[QHCH HSL]H
OHUWON]CH HS]HC
H
[]PLOKDQICHSL
HDJD
ONQ RLTONHCD CLG
"PG
\GDH[Q HI GSLFQ
VC CZL[UQCD PEH
\GDH\JG[HDJN]D
JS\LCVOCO\G[HD
]HY[C]HOHDEOXH
JPHZQ
JQ]HSLFQ[C\Q
\[PEPL\SCXDZO
WCH
LFUODH[DFOVTN
]L[DG
XHJS
\GLHYQGKH[WGRLC ]H\UO PLYH[\GOHUWONO]LS
]HSLSHDCFOHPHON
H\UO[\WCLC]HU
GQHFNHPFLJLOU
Q
OHFEPHNTO\OHUO
LKGOHJL]UFDRLC
[GS\O [OHF  Z
H
ONG MTD R]L FLJL
[OHFO\P
ON\ LSC D\HJ COC
HNTM[UOXDZ]LGI
QH[DJLQF[H
]D
GD[GOHUWOFTD
[\WCGINPHNTDH
GS\O
KL[GQ]H[ECD

כפקודת ורצון קדשו פון מרן רביה"ק זי"ע רופן מיר צו אלפי שלומי אמוני ישראל
זיך אנצושליסן אלס מעמבער'ס אין די הייליגע ארגאניזאציע "נטרונא"
און דערמיט שטעלן א פעסטן מאראלישן און פינאנציעלן יסוד חזק
פארן קיום פון די הייליגע מלחמה ד' בעמלק דבר השוה לכל נפש

דמי חבר לשנה
$120

$360
לבעלי היכולת
$5,000

לאברכי הכולל
$1,800

זכות ידיו אמונה

עמוד האמונה הצרופה

$500

TWFSZLNMH]Q

C G TYPOGRAPHIC / 718-935-1945

געוואלדיג ,און פילע
ַ
דער ָא ּפרוף צו די סיסטעם איז געווען
האבן אויסגענוצט די זכי-ה זיך צו קענען רעגיסטרירן ַאלס
אידן ָ
מ'זאל
מעמבערס .דער ָאפיס מעלדט ָאבער ַאז עס איז אוממעגליך ָ
מאנען און
איינמאנען די דמי חבר ,ווייל די ַארבעט פון ָ
ָ
חודש'ליך
וואס
צאלט זיך נישט אויס פון די נידריגע ּפרייז ָ
האלטן חשבון ָ
ַ
וואס
דאס געלט ָ
שאד אויסצוברענען ָ
מ'רעכנט ,און בכלל איז ַא ָ
דמיניסטראטיווע
ַ
פאר זיכוי הרבים ,כדי צו דעקן די ַא
דער ציבור גיט ַ
מעמבערשיפ.
ּ
איינמאנען די
ָ
קאסטן פון
ָ

בס"ד

זכות חלק כחלק

$1,000

זכות מקדש שם שמים

סכום מיוחד

_________$

True Torah Jews

  183 Wilson Street, suite 162 t#SPPLMZO/:t5FM  t'BY

True Torah Jews
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Brooklyn NY 11211

