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"פרעס רעליעס" ַאז תורה אידענטום שטייען ַאוועק
נטרונא ּ
קלאנג
שטארקער ָא ּפ ַ
האט ַ
פון ציונ'יסטישע ּפ ָאליטיק ָ
איזראעל  -וואו די לעצטע
ַ
ברוקלין – אין ליכט פון די ַאנטוויקלונגען אין
וואס שליסט ַאריין די
בלאקָ ,
שטארקן רעכטן ָ
ַ
האבן ַאריינגעברענגט ַא
בחירות ָ
זאל איבערנעמען
ערווארטעט ַאז די ליכוד ָ
ַ
רעליגיעזע ּפ ַארטייען ,און עס איז
ניזאציע 'נטרונא' ּפובליצירט ַא ּפרעס
רגא ַ
בארימטע ָא ַ
האט די ַ
הערשאפט – ָ
ַ
די
רעליעס וועלכע צילט צו מינימיזירן דעם איינדרוק אין די וועלט ַאז די רעליגיעזע
וואס ברענגן ַאריין ַא שטייפערע ּפ ָאליטיק אין מיטל מזרח .די מעלדונג
אידן זענען ָ
געהאלפן ָא ּפשטעלן
ָ
האט
געווארן ,און ָ
ָ
שטארק געדעקט
ַ
צו די ּפרעסע איז ב"ה
שוואכער די אויסזיכטן
מאכן ַ
וואס ַ
דעם אימעזש אויף פרומע אידן ַאז זיי זענען די ָ
יאן.
רא ָ
פאר שלום אינעם ַ
ַ
איזראעל  -אין ַא צייט ווען די וועלט
ַ
אויסגאנג פון די בחירות אין
ַ
דער
מא
בא ַ
פארזוכן פון די פרישע ָא ַ
באנייטע שלום ַ
האפענונגען אויף ַ
האט געלייגט ָ
ָ
וואס שעדיגט די
זא ָ
געווארן ַאלס ַא ַ
ָ
שטארק געדעקט
ַ
דמיניסטראציע – איז
ַ
ַא
אויסזיכטן צו ברענגן פרידן אינעם מיטל
מזרח .אין די ַאלוועלטליכע ּפרעסע איז אויך
פאקט ַאז ַא
געווארן דער ַ
ָ
שטארק געדעקט
ַ
ליכוד רעגירונג וועט געבילדעט ווערן מיט
שפ ַארבערישע רעליגיעזע
די הילף פון די ּ
מאל
האט ליידער ווידער ַא ָ
דאס ָ
ּפ ַארטייעןָ .
געמאלן חרדי'שע אידן ַאלס עקסטרעמע
ָא ּפ ָ
ראבלעמען
ציונים וועלכע ביישטייערן צו די ּפ ָ
יאן.
רא ָ
אינעם ַ
דער אימעזש שטעלט ַאריין חרד'ישע
צארן קעגן
אידן אין ַא סכנה צו ליידן פון די ָ
וואס
צוגאב צו דעם חילול השם ָ
זיי ,חלילה ,אין ָ
עס איז גורם ַאז די עקסטרעמע ציונ'יסטישע
אידעלאגיעס קומען חלילה פון די תורה הק'.
ָ
קעפל
ּ
אין ַא סטעיטמענט ,אונטערן
פארטרעטן נישט תורה
"רעליגיעזע ּפ ַארטייען ַ
באזירטע אידישקייט ",שטעלט 'נטרונא'
טרייע ַ
קלאר ַאז תורה טרייע אידן זוכן פרידן .עס
ָ
שטרייכט אונטער ַאז אידן זענען ַאלץ געווען
געטריי בירגער צו זייערע לענדער ,און דער
פאר שלום
באפוילן מתפלל צו זיין ַ
האט ַ
נביא ָ

טעגאריש קעגן ציונ'יזם ,ווען
קא ָ
העיר .עס ווייזט ָאן ַאז ערליכן אידן זענען געווען ַ
דער רעיון איז אויפגעקומען ,און ציונ'יזם מיט תורה זענען צוויי קעגנגעזעצטע
צוזאמענגעשטעלט ווערן.
באגריפן וועלכע קענען נישט ַ
ַ
דא רעליגיעזע ּפ ַארטייען ,שטעלט די סטעיטמענט
וואס עס זענען ָ
טראץ ָ
ָ
פארטרעטן נישט ערליכע אידן
שפיגלען נישט ָא ּפ די מיינונג און ַ
קלאר ַאז זיי ּ
ָ
באטייליגונג פון ערליכע אידן
וואל ַ
פאקטיש ,איז די ַ
וועלכע גייען על פי תורהַ .
קעגנזאץ צו די תורה.
ַ
וואס די אידן זעען איין ַאז ציונ'יזם איז אין
נאך ָ
געפאלןָ ,
ַ
רילעישאנס מומחים
ָ
געווארןּ .פובליק
ָ
צוכא ּפט
די סטעיטמענט איז ב"ה זייער ַ
געווארן אין ַא רייע
ָ
פארוואונדערונג ַאז עס איז ּפובליצירט
האבן אויסגעדרוקט ַ
ָ
טראץ
יאהוָ ,
פארבס און ַ
ראיטערסָ ,
נייעס זייטלעךַ ,אריינגערעכנט אין סי.ען.בי.סיָ ,.
לאנגע ּפרעס רעליעסעס – די סטעיטמענט
וואס געווענליך נעמען זיי נישט ָאן קיין ַ
ָ
גראפן אין ַא
רא ַ
גראפן ,קעגן די געווענליכע דריי פיר ּפ ַא ַ
רא ַ
ענטהאלט  14גרויסע ּפ ַא ַ
ַ
דאס צייגט ַאז די טעמע
געווענליכע רעליעסָ .
דאנק
האט ַארויסגערופן אינטערעסע ,און ַא ַ
ָ
קלארן וועג ווי ַאזוי איז עס
קוואנטן ָ
עלא ַ
דעם ָ
שטארקן
ַ
געהאט ַא
ַ
האט עס ב"ה
געשריבן ָ
אויפגעכא ּפט
ַ
שטארק
ַ
איינפלוס און איז
געווארן.
ָ
געווארן
ָ
די ּפרעס רעליעס איז געדעקט
מיליאנען מענטשן קוקן
ָ
אויף פילע סייטס וואו
געהאט די מעגליכקייט
ַ
האט ב"ה
טעגליך ,און ָ
מאסן גויים ,צו
פאר ַ
צו עפענען די אויגן ַ
האבן ַא בעסערן בליק אויף ערליכע אידן און
ָ
וואס
רא ּפנעמען דעם געפערליכן חילול השם ָ
ַא ָ
קומט ַארויס פון די נייעס דעקונגען ַארום די
רעליגיעזע ּפ ַארטייען וועלכע וועלן זיין ַא טייל
פון ַא רעכטע רעגירונג.
פון נטרונא ווערט ָאנגעוויזן ַאז די ּפרעס
רעליעס ,און ַאלע כסדר'דיגע פעולות צו
רשפרייטן די ריכטיגע שטעלונג פון ערליכע
פא ּ
ַ
פארזיכטיגן ,אויסגערעכנטן ,און
אידן  -אויף ַא ָ
האבן די ריכטיגע
זאל ָ
פעסיענאלן וועג עס ָ
ַ
רא
ּפ ָ
השפעה – ציעט ַאריין אין שווערע געלטער.
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"פולער טעקסט פון די "פרעס רעליס
Israeli “Religious” Parties Do Not
Represent True Torah-Based Judaism

Brooklyn, New York, 18 Feb 2009

As traditional Jews observe the political maneuvers of Israel’s purported “religious” Right-wing parties in recent
elections, there is growing concern that these groups are gravely misleading the international community in its perception
of Judaism and the Torah. Claiming to represent Judaism, these “religious” parties manipulate the Torah’s values to
suit their own political goals, giving the uninformed individual the impression that the Torah is politically extreme and
against peace.
The uncontestable truth is that the Torah strongly advocates for peace. The Torah absolutely forbids Jews from
waging war against non-Jews; in fact, Jews were avowed by God not to revolt against any nation or people. The Jewish
set of laws commands that Jews be law-abiding citizens in whichever country they choose to take up residence. And
for close to two thousand years – ever since the destruction of the holy Temple in Jerusalem – this has been a basic
principle for all observant Jews.
Millennia ago, Jews were instructed by the biblical prophet Jeremiah to "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." (29:7). Indeed, observant
Jews have abided by this fundamental teaching for thousands of years.
In blatant contrast, Zionist ideology is directly opposed to the Torah. Zionism was deviously designed by its founders,
to replace the Torah and its holy, God-given commandments with nationalistic, power-driven ideals that are devoid of
holiness, godliness, or spirituality. Zionism and the Israeli state have consistently endeavored, via persuasion and
coercion, to replace the Divine and Torah-inspired understanding of our people with one of armed materialism.
Zionism from its inception by Tendor Hertzel, was considered repulsive and repugnant by every God-fearing Jew.
Respected Jewish authorities everywhere consistently warned their constituents against associating with the Zionist
movement in any manner. It was clear to every observant Jew that the Zionist movement was merely a devilish sect
designed to steer Jews away from the Torah, no different than similar sects that had reared their ugly heads for brief
periods of time throughout Jewish history.
Tragically, with the passing of time the Zionist movement succeeded in ensnaring certain religious Rabbis into their
trap. Perhaps these individuals were shortsighted and did not comprehend the true motives of the Zionist founders, or
maybe they were motivated by the perceived rewards of ultimate power, wealth, or fame. In any event, as they spiraled
downward into and under the Zionist quicksand, a brand-new and strange concept was formed: the “Nationalistic
Religious Movement.”

These Rabbis – better yet, these “politicians”– convinced the uninformed Jewish masses to support
and join this new-fangled movement. “To combine the greatest of contradictions – the Jewish faith
and the holy Torah with nationalistic ideals that are devoid of holiness and designed to replace the
Torah – is the epitome of hypocrisy and confusion. Imagine if a Jew would make sure that his pork
[forbidden meat] was slaughtered, and koshered - this is Religious Nationalism,” said Rabbi Hersh
Lowenthal.
These politicians are exploiting the Torah for the sake of nationalism. For example, they continually misinterpret
Biblical verses to “prove” that the Torah forbids the relinquishing of territory. How deceitful to use verses that apply
to the times of the holy Temple to our current age, when Jews are in exile by decree of God, and are in fact avowed
by God not to create a Jewish government with a Jewish identity prior to the Divine Redemption. How devious – in
particular – to apply Biblical verses to a secular country whose leaders are non-believers and outspoken enemies of
the true Jewish faith.
Our message to these rabbi-politicians is, to quote the Bible: “How much longer will you be positioned on two
doorsteps? If you believe in God, follow Him. If you believe in the idol, follow it” (I Kings 18:21). If you wish to follow
God and His holy Torah, then follow Him! And if your goal is to pursue hollow, secular, nationalistic values – pursue
them. Don’t attempt to combine these inherently contradicting ideals and, as a result, confuse the public with blatant
lies and falsities.
True Torah Jews (a.k.a. Natruna) is investing tremendous effort to expose the falsehoods of this new movement to
the Jewish community at large. With God’s help, the results are positive and reassuring as the truth is welcomed by
Jews all over the world. In a massive explanatory campaign in Israel, we implored the public not to heed the politicians’
campaigns; instead, we asked voters to boycott the elections and thereby demonstrate their staunch separation from
any form of Zionism.
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The results of this campaign were overwhelming and far exceeded the organizers’ expectations. One would expect
that with the recent increase in eligible voters, there would be a far greater turnout of religious voters than in the past;
with this reasoning, the acquisition of more seats in Parliament for religious politicians was taken for granted. Instead,
the final tallies showed that the national religious parties had in fact lost several seats.
Obviously, the religious community is now more open-minded as more and more individuals begin to perceive
the insincerity of the politicians: this is “politics as usual” and has absolutely no association with either the Torah or
Judaism. The hope is that before long every single Torah-observant Jew will abandon this movement and the entire
world will clearly understand that:

The Government Of Israel Is Not Associated With Either Jews Or Judaism;
It’s A Zionist State Not A Jewish State
In conclusion, Torah True Jews would like to make it perfectly clear that the “nationaltic religious parties” of
Israel do not represent traditional Torah-based Judaism. The true Torah position can be heard and accepted only
from honest rabbinical authorities who are bound only to the Torah and harbor absolutely no ulterior motives. Every
single such authority is completely opposed to the concept of Zionism in any form or shade, from the moment it was
conceived until the present date.
We hope this clarifies the difference between Torah based Judaism and the nationalistic so-called Judaism.
We pray that Jews everywhere will come to understand that ultimate salvation does not originate from the acts of
humans, and will trust in the Divine Redemption which will bring peace for the entire world. May we merit that great
day soon, Amen.
Additional information on the secular "religion" of Zionism and the Jews opposed to it can be found at www.
truetorahjews.org.
ABOUT TRUE TORAH JEWS

True Torah Jews is dedicated to informing the world and, in particular, the American public and politicians that
not all Jews support the ideology of the Zionist state called "Israel" which is diametrically opposite to the teachings
of traditional Judaism. We are concerned that the widespread misconception that all Jews support the Zionist state
and its actions is endangering Jews worldwide.

גזירת הכליה היה על שחשבו שיטת הכפירה שהגאולה תהיה ע"י השתדלות עצמי
 אף,ע"י דאקטאר הערצל ומאקס נרדוי וסייעתם
גם על הכשרים שנהנו מזה והאמינו שהגאולה
יבוא ע"י אנשים כאלו שאוכלים מאכלות
 ובאמת הגואל יבוא מישועת ד' ולא ע"י,אסורות
.דרך הטבע כלל
והראי' שגם אח"כ אחר נס אסתר למה
לא בקשו מרדכי ואסתר כלל שאחשורוש
יצוה שילכו לארץ ישראל אחרי שנעשו אח"כ
מקורבים למלכות באופן נפלא מאוד וכן דניאל
וחנני' מישאל ועזרי' לא בקשו כלל ע"ז ובוודאי
 אך באמת ידעו.הי' דבריהם נשמעים למלכות
שהגאולה נצרכת לבוא ע"י ישועת ד' ולא ע"י
השתדלות אנושי כלל וגם בתחלה מבואר העיר
ד' את רוח כורש שהיתה רק הערת ד' ולא
 ולכן קטרג השטן.ע"י השתדלות אנושי כלל
שמפרידין לבם ואמונתם מהקב"ה שדבר זה תלוי
.באמונה וד"ת
)(שערי ציון דרוש ד' לפ' זכור

ראשונה במלכות שיאכלו עמהם וישתו עמהם
וירקדו עמהם ועי"ז ישיגו הגאולה עפ"י דרך
 ואדרבה צעקו ככרוכי' על מרדכי וסייעתו,הטבע
ואמרו שהמה רודפים הכלל וכמו שאומרים
הציונים עתה ואף שיאכלו מאכלות אסורות מ"מ
.בשביל פקוח נפש הכל מותר
ומעתה ניחא מה שמבואר הלשון בגמרא
מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע ואינו מבואר
 דבאמת בשושן היו הרבה,מפני שאכלו מסעודתו
מאוד יותר משמנה עשר אלפים וחמש מאות
 ונשארו הרבה שלא אכלו,שהלכו לבית המשתה
 וכן מבואר הלשון,מאכלות אסורות ולא נתקלקלו
שמנה עשר אלף וחמש מאות הלכו לבית המשתה
משמע שנשארו הרבה שלא הלכו ושמעו לדברי
 שגם המה היו,מרדכי וסייעתו אבל מ"מ נהנו מזה
בטעות הזה שאותן האנשים שהלכו יעשו טובה
גדולה ויפעלו ששרי המלוכה יבקשו מן המלך
 וכמו.שימלא דברי כורש שילכו אחב"י לארצם
הציונים הכשרים היו בטעות הזה שיבוא ישועה

הגאון ר' בנציון שטערנפעלד זצ"ל
*אב"ד בילסק יע"א
ועוד קשה הלשון בגמרא מפני שנהנו
 דה"ל, הלשון מפני שנהנו מאוד תימה,מסעודתו
.לומר מפני שאכלו מסעודתו
 ולבאר הדבר נלע"ד דהנה ידוע שכורש...
המלך הכריז בכל מלכותו מי בכל עם ד' ויעל
ואח"כ חזר בו ע"י צוררי ישראל שהשטינו על
 ומבואר במדרש שכורש חזר בו ואמר,ישראל
.מאן דעבר פרת עבר ומאן דלא עבר לא יעבור
גם במלכות אחשורוש כתבו שטנה והנה הי' דעת
 ולא,העם בשושן דהגאולה יהי' ע"י דרך הטבע
כדעת מרדכי וסייעתו שהגאולה יהי' עפ"י ישועת
. ורק עפ"י דרך הטבע יהי' וכדעת הציונים דכעת,'ד
ולזה כאשר אחשורוש הזמין להם בסעודה
שמחו מאוד ואמרו זה טובה גדולה שיהי' להם
הכרות והתקרבות עם שרי מלוכה היושבים
* החפץ חיים ביקש ממנו הסכמה על ספר משנה ברורה
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א פרייע איבערזעצונג פון די פרעיס רעליס אויף אידיש:

איזראעלישע "רעליגיעזע" פארטייען פארטרעטן
נישט אמת'ע תורה-באזירטע אידישקייט
בשעת טראדיציאנאלע אידן אבזערווירן
די פאליטישע מאנעוורעס פון מדינת ישראל'ס
"רעליגיעזע" רעכטע-פליגן פארטייען אין די
לעצטערע וואלן ,וואקסט די זארג אז די גרופעס
פארפירן די אינטערנאציאנאלע געמיינדע'ס
בליק אויף תורה און אידישקייט .באהויפטנדיג
אז זיי פארטרעטן אידישקייט ,מאניפולירן די
"רעליגיעזע" פארטייען די תורה'ס ווערדן לויט
זייערע אייגענע פאליטישע צילן ,שאפנדיג דעם
איינדרוק ביי אומוויסנדע מענטשן ,אז די תורה
איז פאליטיש עקסטרעם און קעגן שלום.
דער ריינער אמת איז ,אז די תורה שטיצט
זייער שטארק שלום .די תורה פארבאט אידן
צו פירן מלחמות קעגן די גויים; נאכמער  -אידן
זענען באשוואוירן געווארן פון באשעפער נישט
צו רעוואלטירן קעגן סיי וועלכע פאלק אדער
לאנד .די אידישע געזעצן פארלאנגען אז אידן
זאלן זיין געזעץ-היטנדע בירגער אין יעדן לאנד
וואו זיי באזעצן זיך .און נאנט צו צוויי טויזענט
יאר  -זינט דעם חורבן בית המקדש אין ירושלים
 איז דאס געווען א יסודות'דיגע פרינציפ פואראלע אידן ,שומרי תורה ומצוות.
הונדערטער יארן צוריק זענען אידן
באפוילן געווארן דורכ'ן נביא ירמי' צו "פארשן
דעם שלום פון די שטאט צו וועלכע איך האב
אייך פארטריבן און מתפלל זיין צום באשעפער
פאר די שטאט ,ווייל דורך איר שלום וועט איר
אויך האבן שלום" (כ"ט ,ז') ערליכע אידן האבן
זיך טאקע געפירט לויט די פונדאמענטאלע
לערע טויזנטער יארן.
אין שארפן קאנטראסט איז די
ציוניסטישע אידעאלאגיע וואס איז דירעקט
קעגן די תורה .ציונית איז בייזוויליג געשאפן
געווארן דורך אירע גרינדער צו ערזעצן די תורה
און אירע הייליגע געטליך-געגעבענע מצוות
מיט נאציאנאליסטישע מאכט-געטריבענע
אידעאלן וועלכע זענען ליידיג פון קדושה,
געטליכקייט און רוחניות .ציונות און מדינת
ישראל האבן כסדר פרובירט ,דורך איינפלוס
און צוואנג ,צו ערזעצן די הימלישע און תורה-
אינספירירטע פארשטאנד פון אונזער פאלק
מיט באוופענטע מאטריאליזם.
ווען טעאדער הערצל ימ"ש האט
געגרינדעט ציונות איז עס אפגעווארפן געווארן
דורך יעדן ג-טספארכטיגן איד .אנגענומענע

אידישע אויטאריטעטן פון איבעראל האבן
כסדר געווארענט זייערע קהלות און חסידים
קעגן האבן שייכות מיט די ציוניסטישע
באוועגונג אויף סיי וועלכן אופן .ס'איז געווען
קלאר פאר יעדן שומר תורה ומצוות אז די
ציוניסטישע באוועגונג איז א סעקטע וואס
האט אפגענויגט פון אידישן דרך און איז
געמאכט געווארן אפצופירן אידן פון די תורה,
נישט אנדערש פון די אנדערע אפיקורסישע
סעקטעס וועלכע האבן עקזיסטירט פאר
קורצע תוקפות דורכאויס די אידישע
היסטאריע.
מיט די צייט איז טראגיש געלונגען פאר
די ציוניסטישע באוועגונג צו פאנגען געוויסע
רעליגיעזע רבנים אין זייער נעץ .מעגליך אז
די יחידים זענען געווען קורצזיכטיג און האבן
נישט באגריפן די ריכטיגע מאטיוון פון די
ציוניסטישע גרינדערס ,אדער אפשר זענען זיי
באאיינפלוסט געווארן דורך די באלונוינונגען
פון מאכט ,עשירות אדער כבוד .יעדנפאלס,
האט זיך ,בשעת זיי זענען געזינקען אלץ
נידריגער און אונטער די ציוניסטישע בלאטע,
געפארעמט א נייער מאדנער באגריף .די
"נאציאנאליסטישע רעליגיעזע באוועגונג".
די רבנים  -בעסער געזאגט ,די
פאליטיקאנטן  -האבן איבערצייגט די
אומוויסנדע אידישע מאסן צו שטיצן און
אנטיילנעמען אין די נייע ,מאדערנע באוועגונג.
"צו פאראייניגן די גרעסטע סתירות -
די אידישע אמונה און די הייליגע תורה מיט
נאציאנאליסטישע אידעאלן וועלכע זענען
ליידיג פון קדושה און זענען געמאכט געווארן
צו ערזעצן די תורה  -איז דער שפיץ פון
היפאקריזם און צומישעניש .שטעל זיך פאר
אז א איד וויל עסן דבר אחר (פארבאטענע
פלייש) אבער קודם וויל ער מאכן זיכער אז
ס'איזגעשאכטן און גע'כשר'ט  -דאס הייסט
רעליגיעזע נאציאנאליזם" האט הרב הערש
לעווענטאהל געזאגט.
די פאליטיקאנטן נוצן אויס די תורה
פאר'ן צוועק פון נאציאנאליזם .צום ביישפיל:
זיי טייטשן כסדר אויס פסוקים פון חומש צו
"איבערווייזן" אז די תורה אסר'ט אויפצוגעבן
באדן פון ארץ ישראל .ווי פארפירעריש איז,
צו נוצן פסוקים ,וועלכע גייען ארויף אויף די
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צייטן פון בית המקדש ,פאר אונזער יעצטיגע
תקופה ווען אידן זענען אין גלות דורך די גזירה
פון באשעפער און זענען פאקטיש באשוואוירן
געווארן דורכ'ן באשעפער נישט צו שאפן א
אידישע רעגירונג מיט א אידישע אידענטיטעט
פאר די הימלישע גאולה .ווי בייזוויליג איז,
צוצושטעלן פסוקים פון חומש צו א סעקולערע
מדינה וועמענ'ס פירער זענען אפיקורסים און
אויסגעשפראכענע שונאים פון די אמת'דע
אידישע אמונה.
אונזער מעסעדש צו די רבנים -
פאליטיקאנטן איז ,מיטן לשון פון נ"ך" :ווילאנג
וועט איר שטיין אויף צוויי שוועלן? אויב איר
גלייבט אין באשעפער ,גייט נאך אים .אויב
איר גלייבט אין די עבודה זרה ,גייט עס נאך!
(מלכים י"ח כ"א) אויב איר ווילט נאכגיין
דעם באשעפער און זיין הייליגע תורה ,גייט
נאך אים! און אויב אייער ציל איז נאכצוגיין
הוילע ,סעקולערע נאציאניאליסטישע
ווערדן  -דעמאלטס גייט עס נאך .פרובירט
נישט צאמצושטעלן די צוויי קעגנגעזעצטע
אידעאלן און אזוי ארום צומישן די מאסן מיט
אפענע ליגנס און פאלשקייטן.
אמת'ע תורה'דיגע אידן (אונטער'ן
נאמען-נטרונא) לייגט אריין געוואלדיגע
כוחות אויפצודעקן די פאלשקייטן פון די נייע
באוועגונג פאר די ברייטע אידישע געמיינדע.
מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען די רעזולטאטן
פאזיטיוו און בארואיגענד ,און דער אמת
ווערט באגריסט דורך אידן איבער דער גארער
וועלט .אין א מאסיווע ערקלערונג קאמפיין
אין מדינת ישראל האבן מיר אפעלירט צו די
מאסן זיך נישט צו רעכענען מיט די פאליטישע
קאמפיינען; אנשטאט דעם האבן מיר געבעטן
די וויילער צו באיקאטירן די וואלן און אזוי ארום
דעמאנסטרירן זייערע פעסטע אפזונדערונג
פון סיי וועלכע פארעם פון ציונות.
די רעזולטאטן פון דעם קאמפיין
זענען איבערוועלטיגענד און ווייט העכער
די ערווארטונגען פון די ארגאניזירערס.
מ'וואלט געקענט מיינען אז מיט די לעצטערע
פארמערונג פון בארעכטיגע וויילער וואלט
געווען סאך א גרעסערער עולם פון רעליגיעזע
וויילער ווי אין די פארגאנגענהייט; לויט די
סברא האט מען אנגענומען כמעט ווי זיכער

אז די רעליגיעזע פאליטיקאנטן
וועלן עררייכן מער בענקלעך ,אבער
די ענדגילטיגע ציילונגען האבן גאר
געוויזן אז די נאציאנאלע רעליגיעזע
פארטייען האבן פאקטיש פארלוירן
עטליכע זיצן.

די פאלגענעדיגע שטיקל איז וואס דער "זשורעסעלעם פאוסט"
האט רעאגירט תיכף נאך די פרעיס רעליס ,אין א לענגערן ארטיקעל,
אונטערען קעפלTradition Today: Who is a Zionist? :
פירען זיי אויס ווייטאגליך;

די רעליגיעזע געמיינדע איז יעצט
באשיינפערליך מער אפן מקבל צו זיין,
בשעת מער און מער מענטשן פאנגען
אן צו אנערקענען די פאלשקייט פון
די פאליטיקאנטן; ס'איז פאליטיק ווי
געווענדליך; און האט בכלל נישט קיין
שייכות מיט תורה אדער אידישקייט.
די האפענונג איז אז ס'וועט נישט
דויערן לאנג ביז יעדער איינציגער
שומר תורה ומצוות וועט אפלאזן די
באוועגונג און די גאנצע וועלט וועט
קלאר פארשטיין אז:

We hear a great deal these days about post-Zionism. Believing in making peace with
our neighbors, establishing a Palestinian state or making territorial compromises
or even criticizing specific actions of Israel does not necessarily make one a postZionist. But denying the Jewish character of Israel does.
That Zionism is under attack by anti-Semites throughout the world is so obvious as
to need no documentation here. Unfortunately, some of those attacking Zionism are
Jews. It is therefore all the more important that Zionism be strengthened within the
Jewish community in the Diaspora and also within the Jewish community in Israel.
To my mind the best way to do this is to see Zionism not as jingoistic nationalism,
but as an integral part of Judaism as Schechter defined it - the attempt to realize the
great truths and ideals of Judaism within the confines of the Jewish community in
the only country where Jews are a majority and therefore in control of their own
society and their own destiny. To put it simply, we deny that Zionism is racism. We

די רעגירונג פון מדינת ישראל
האט נישט קיין שייכות מיט אידן
אדער מיט אידישקייט.
ס'איז א ציוניסטישע מדינה,
נישט קיין אידישע מדינה.
צום שלוס וויל אמת'ע תורה'דיגע
אידן קלאר מאכן אז די "רעליגיעזע
פארטייען" וועלכע זענען א חלק פון
די מדינת ישראל רעגירונג פארטרעטן
נישט טראדיציאנאלע תורה-באזירטע
אידישקייט די אמת'ע תורה'דיגע
שטעלונג קען נאר געהערט און
אנגענומען ווערן דורך אויפריכטיגע
רבנישע אויטאריטעטן וועלכע
זענען געבונדן נאר צו די תורה און
האבן נישט קיין שום נגיעות .יעדער
איינציגער פון די אויטאריטעטן איז
גענצליך קעגן דעם באגריף פון ציונות
אין סיי וועלכן פארעם ,פון די מינוט
וואס ס'איז געשאפן געווארן ביז צום
היינטיגן טאג.

affirm that Zionism is Judaism.

מען זעט דערפון באשיינפערליך ווי ווייט די אפיקורסים טוהן דורך בעיון אונזערע
מאמרים ,און זה לעומת זה ווילן זיי מיט אלע כוחות צוזאמשטעלן ציונית מיט אידישקייט,
ווייל דאס אפטיילען די צוויי איז פאר זיי ממש א טויט קלאפ!
זיי ווייטאגען אז אידן אטאקירען ציונית ,און פאדערען אויף אז מען דארף
אריינצוברענגען ציונית אין אידן אין די גלות לענדער ווי אויך אין ארץ ישראל.
טייערע אידן ,פון איין זייט קוק מיר צו מיט א קורת רוח אז אונזער ארבעט שלאגט
ווארצלען ,מ'זעהט ב"ה פירות ,עס איז א ערענסטע פראבלעם פאר די ציונים .פון די
אנדערע זייט דארפן מיר אבער וויסן אז "אתה ישן והוא ער לך" ,די חברה שלאפן נישט,
און ווי זיי זאגען אליין [הודאת בעל דין] אז מ'גייט זיך פארלייגען אריינצוברענגען אינעם
ציבור רעגיליעזע ציונית!
נטרונא איז עומד על המשמר דאס זאל נישט צושטאנד קומען!
מען זעט קלאר ווי זייער ארבעט ווערט ליידער אויסגעפירט סיי מיט ליטאטור ווי
אויך ביכער המליאים מינות וכפירה ,חדשים לבקרים זעט מען אויף די פאליצעס פון
די "דזודעקא סטארס" זייערע אויסגאבעס ,און סיי פון די אויסשפרייטונג פון זייער
טריפה'נע ארגענעזאציע "נפש בנפש" אין די געגענטער פון שומרי תורה .ציונית ווערט
טאקע שוואכער ביי די פרייע ,אבער שטארקער ביי די פרומע.
דעריבער החלש אמר גבור אני!
מיר האפן אז דער ציבור וועט אונז אקעגן קומען מיט הילף בגופו ובממנו און בשם
השם נעשה ונצליח אכי"ר.

מיר האפן אז דאס מאכט
קלאר דעם אונטערשייד צווישן
תורה באזירטע אידישקייט און די
נאציאנאליסטישע אזוי-גערופענע
אידישקייט .מיר זענען מתפלל אז אידן
איבעראל זאלן פארשטיין אז די ענדגליטיגע
גאולה נעמט זיך נישט דורך מענטשליכע
מעשים און וועלן גלייבן אין די הימלישע
אויסלייזונג וועלכע וועט ברענגען שלום פאר
די גאנצע וועלט .הלואי זאלן מיר בקרוב זוכה
זיין צו דעם גרויסן טאג ,אמן.
נאך אינפארמאציע וועגן די סעקולערע

"רעליגעזע" פון ציונות און די אידן וועלכע
זענען דערקעגן קען מען טרעפן ביי
www.truetorahjews.org

וועגן אמת'ע תורה'דיגע אידן
"אמת'ע תורה'דיגע אידן" איז געווידמעט
צו אינפארמירן די וועלט און בפרט דעם
אמעריקאנער פאבליק און פאליטיקאנטן אז
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נישט אלע אידן שטיצן די אידעאליאגיע פון די
ציוניסטישע מדינה וואס רופט זיך "איזראעל",
און איז אין שארפן קעגנזאץ צו די לערערס פון
טראדיציאנאלע אידישקייט.
מיר זענען באזארגט אז דער ברייט
פארשפרייטער טעות אז אלע אידן שטיצן די
ציוניסטישע מדינה און אירע מעשים שטעלט
אין געפאר אידן איבער די וועלט.

הד עצום להצהרת 'נטרונא' לאור הבחירות האסורות
בתוך הזמן הקצר התפרסמה מאד ההצהרה לאחר
שהועלתה ע"י רשתות התקשורת והחדשות הבינלאומיות
 שהביאו אותה לעיני, פורבס ויאהו, רויטרס,סי.בי.ען.כמו סי
מיליוני קוראים ועוד מאות עיתונים ומדורים בעלי תפוצה
.ענקיות
ניתן לומר שבין אלפי המאמרים נוטפי חילול שם שמים
 זוהי המהלומה,המתפרסמים בזה אחר זה בעמודי החדשות
היחידה שכנגד; שהטומאה והשקר לא יהיו השולטים
.בשליטה גמורה
,והיה זה חידוש גם בעיני מומחים בפרסום ודעת קהל
,שהצהרה ארוכה ומפורטת כל כך תקבל תהודה גדולה כ"כ
עד שהם הגיעו למסקנה שהיות ומדברים בדברים של טעם
 זהו סוד התהודה וההד העולמי שקיבלה,ובמשמעות עמוקה
:ההצהרה בעזהשי"ת
     

,החרדיים דווקא הם הם הגורמים והמפריעים למהלכי שלום
,דבר המביא ה"י את כל שומרי התורה כמטרה לחץ רח"ל
ובפרט כאשר עתה מסתכלים בעין רעה ביותר נגד המחנה
 לפי המהלך של,הלאומי והקיצוני בעיר הבירה וואשינגטאן
,הנשיא החדש שאינו דוגל בהתנהלות קשוחה מול הערבים
.וההתגרות באומות גדולה פי כמה וכמה ה"י
'נטרונא' בהווכחה בחומרת המצב השקיעה בימים אלה
 להסביר,עבודה מאומצת לצאת ב"הצהרה" גלויה לכל העמים
;ולהבהיר קבל עולם ומלואה את דעת התורה האמיתית
בגלל רגישות הענין השקיעה 'נטרונא' עבודה רבה בניסוח
 שלא זוהי דרכה, כיצד ומה להסביר באזני העולם,ההצהרה
 וכי העם הנבחר מעוניין בשלום כולל בין כל העמים,של תורה
 המילים עברו בי"ג נפה שתצא.וכי כך נצטווינו מאת השי"ת
' וכל זה בכדי להוריד מחילול שמו ית,מהם הכוונה הנכונה
.ולהנמיך את להבות האנטישמיות הגואה ה"י

- לאור ההתפתחויות באר"י ותוצאות הבחירות הטמאות
אשר הגם כי המפלגות החרדיות אבדו מכוחם בגלל ההכרה
של המון העם כי תחת ההישגים והפעולות המכונות 'לשם
 אבל הבוחרים. כבוד ושררה, כל מגמתם אך לכסף,'שמים
ברע במיעוטו הביאו בעווה"ר חילול שם שמים נורא
, שהמפלגות החרדיות הם לאומיות,שמהדהד בכל העולם
 וכי הם,ושהם מתנגדים בקיצוניות נגד הדיונים עם הערבים
אלה שגרמו לקריסת הממשלה הקודמת ולהקדמת בחירות
 ועתה הם עומדים לצידו של המחנה הימני וראשה,חדשות
 כאשר בכל טורי החדשות והפרשנות ברחבי,יו"ר הליכוד
,העולם מתוארים המפלגות החרדיות כמעצבי רוח הממשלה
.וכלשון המאזנים והמפתחות להרכבת הקואליציה
חילול שם שמים הגדול והסכנה שהם גורמים הוא
 מפני שבעיני העולם מצטיירת התמונה כאילו,איום ונורא
 וכי היהודים,התורה היא הסיבה למלחמות ולמהומות ה"י

מפלגות 'חרדיות' בישראל אינן מייצגות את היהדות המבוססת על התורה האמיתית
         
         
       
            
        
     
          
           
 
          
          
      
          
       
       
      
           
           
           
  

     
  
       
       
          
          
         
          
          
           
       
-  סיום... ניתן למצוא אצל, ואודות היהודים המתנגדים לה,מידע נוסף אודות הציונות ותומכיה
:"אודות "יהודי תורה אמיתיים
"יהודי תורה אמיתיים" לקחו למטרה להודיע בעולם ובפרט לאומה האמריקאית
 שלא כל היהודים תומכים באידיאולוגיה של המדינה הציונית הנקראת,ולפוליטיקאים
 אנו מודאגים על כך שהטעות. והיא בניגוד מוחלט לערכי המסורת היהודית,""ישראל
 מעמידה בסכנה,הנפוצה והמושרשת שכל היהודים תומכים במדינה הציונית ומעשיה
.יהודים בכל העולם
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פרשת תרומה תשס״ט

בטאון העדה החרדית

הפרעס רעליס נתפרסם ברחבי ארה"ק על ידי גליון העדה אחרי הבחירות הטמאות
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מפי גדולי ישראל נבג"מ
אודות חיוב הפרסום לאומה"ע נגד הציונות ותעלוליהם
הגה"ק המהרש"ב זי"ע

שאח"ז ,ועי"ז שזמר החזן מלא רחמים לנשמת ההרוגים (על ידיהם) בזה יצאו
י"ח ועשו נחת רוח וחסד של אמת להחיים והמתים ,ודי בזה.

א .ראשית דבר לסדר ולקרוא מחאה נגד מעשה הצעירים ולהביע רגשי
עבודתינו הנאמנה למלכינו יר"ה וכו'
והנני מציע בזה ,אשר בהמחאה תהי' מבואר מפורש אשר סיבת משובת
הצעירים הוא משתי סיבות ,האחת ,מפני התרחקם מתוה"ק באופן נורא
ומבהיל .והשנית ,מפני הציונית שהתעוררה והתגברה רגש הלאומי בלב ההמון
בכלל והצעירים בפרט ,והיא המביאה אותם לצאת מסדרי ההגדרה ,ורוח אחרת
נהייתה בהם .ואנחנו הננו מנגדים בכל תוקף ועוז אל הציונית מצד הדת מצד
שלום המדינה .ובאסיפתנו זאת נשתדל למצוא דרכים לקרב גם את צעירי אחינו
אל תוה"ק אשר תקוותינו תאמצינו שהממשלה יר"ה אשר בחסדה נתנה לנו
רשיון על האסיפה הזאת תחזק ידינו בהדרכים אשר נמצא אל הרעיון הנשגב
הזה ותתן לנו יכולת להשיג מטרותינו האדיר.
ובשם ד' ובשם תוה"ק קדושה הננו מזהירים את אחינו כל אשר נגע יראת
ד' בלבבו להבדל מהרעיון הציוני לגמרי ולהזהר מחברתם.
ב .לסדר קול קורא אל הצעירים על משובת נפשם (הדימיקראטיעס) להוכיחם
ע"ז מצד תוה"ק ,ואשר בזה המה מביאים רוגז על כל אחינו יושבי מדינתנו
וכו' יע"ש.

(תיקון עולם מכתב מבעל מנחת אלעזר זצוק"ל זי"ע
סי' פ"ה אות ז' ,וע"ע שו"ת מנח"א ח"ה סי' ל"ו)

הגה"צ רבי עמרם בלוי זצ"ל
אין תרופה למצב שאליו הגענו בעוה"ר ,ואם עצה להנצל מידי מסיתים
ומדיחים אלה ומהשתלטותם האכזרית ,כי אם על ידי שנתאמץ בכל כוחותינו
לעשות כל פעולות שתדרש ,ולמלאות אחר כל תנאי' באיזה צורה ואופן שיהי'
עד אשר יברר בירור גמור ומוחלט גלוי כל העולם שאין לנו שום שייכות משום
ענין עמהם ... ,ואנו מהם יותר מאשר שני בני דת שונים.
(תורת ר' עמרם משכנוה"ר)

אדמו"ר רבי מאטיל סלאנימער זצ"ל
ולא תביאך טיב חסדך וסבלונותך לשכח מעשי הרשעים אלו אשר כבר
פעלו לרעה כ"כ .וזהו שהזהירה תורה למחות זכר עמלק ,ולא לשכוח מעשי
עמלק ,ואין לך מעשי עמלק גדול מזה ,קהלה המורדת במלכות שמים ומסיתה
ומשתדלת לכבוש גם בדיני המלכות ,ומה יש להם עוד לעשות ,ע"כ לא בשב
ואל תעשה אני מזהירכם ,כי אם בקום ועשה ,בכל מיני התחכמות שבעולם
פשוט כמו שקמו עליכם שונאים בחרב ,ולפרסם בהממשלה שאינם באי כח
היהודים.

(אגרות מהרש"ב רכ"ב)

הגה"ק משימלויא זצ"ל
על כן חלילה לנו להחזיק בדעת הכופרים הציונים הרוצים ליקח את ארץ
הקודש ביד חזקה ולמרוד במלכות ,כי מרה יהי' להם באחרונה ,והם שונאים
את התורה והיא כקוץ בעיניהם ,וח"ו להחזיק אותם בשקלים וכיוצא בו כי הם
אינם יהודים ,כי בלא תורה אינו גוי ולא ישראל ,ואין להם רשות לדבר בשמם של
ישראל ,מי שם אותם שלוחים לזה ,ודינם מבואר בגמ' הנ"ל אני מתיר את בשרם,
ואין לנו חלק ונחלה עמהם.

(מאמר מרדכי)

רבינו הקוה"ט זצ"ל
ויש לי הרבה ראיות ומקורות להביא על זה ,מצוה על כל יחיד ורבים
להפגין ולהתריע באיזה אופן שיכול ולעשות כל מה שביכלתו ,למען כבוד
השי"ת המחולל על ידיהם ,ויש להגיב בכל עת ובכל שעה ובכל מקום

(לחם שלמה ,דרשות ,דרשה ק"כ)

(אסיפת התאחדות הרבנים תשי"ח)

הגה"ק ממונקאטש זצ"ל

וא"כ הוא חיוב עצום להודיע אף להאומות שעדיין יש תורה בישראל
ויש שומרי תורה ומצות בישראל שזועקים נגד הפרת הדת ,בכל לב ונפש.

וכאשר פתרו לנו רבותינו זי"ע באם ילכו קודם הזמן ביאג"צ
לאה"קלעבודת האדמה כנ"ל אז יהי' חרון אף ר"ל וגלות וצרות צרורות,
כאשר כן הי' בעוה"ר  -באה"ק שם .וגם אני שלחתי אליו רבנים גדולים ובע"ב
חשובים .והי' אז אנטראג מאתי אשר עשה רושם גדול גם אצל הכופרים הציונים
שהיו שם בעת חימום השחיטה והריגות בנ"ל ר"ל באה"ק שיסעו מחשובים
הגדולים לוויען וגם לפראג להבאטשאפט של אנגלי' לעשות על אתר באמצעות
ממשלת לונדון ע"י הראדיא קץ (מרצונם) מההריגות בירושלים ואה"ק
(בשטאטאריום) ע"י שנניח מאחב"י הציונים ומזרחים ואגודיים זכות הבעל
פעור לגמרי [שהוא בלא"ה דברים בטלים ומבוטלים] וגם בעת צרה כזאת אמר
הה"צ מגור (בענותנונתו) שהאגודיים יש להם רק מעט שמה ,ועניתיו אעפי"כ
דוד מלכנו אמר חלקי ה' אמרה נפשי ונניח חלקנו מצד היראים וחרדים ויראו
הכל כי החסרון וההרידות רק על ידי עקשנות ונגיעת הכופרים הגאים ציונים
ומזרחים ,וכ"ז לא הועיל והוא עשה שלו בהכנסיה אז בוויען מיד בשבוע

(ויא"מ עמוד קכ"ו)

 ...תוכן הדברים איז ,דעס געפאר פונעם כלל ישראל איז ווייל מ'זאגט
אז די וואס זענען נישט קיין שומרי תורה און די וואס זענען כופרים דיא זענען
די מנהיגי ישראל ,די אומות ווערן פארפירט דורך זיי און באקומען דעם שנאת
ישראל ,איינס פון די גרעסטע מצות העט געווען ,מיטן גרעסטן מסירת נפש
"מ'זאל קאנען מודיע זיין פאר די אומות אז זיי זענען נישט די פארטרעטערס
פון כלל ישראל ,יודען שומרי תורה האבן מיט זיי קיין שייכות" מסירת נפש
פאר דעם צו האבן העט מען געדארפט ,נאר בעוה"ר מ'האט דאך מורא פאר'ן
דור ,טאמער זאגט דאס איינער זענען דאך די ערליכע מנהיגים לוחם דערקעגן
מיט תירוצים שונים .עכ"ל.
(כינוס הכללי אסרו חג שבועות תשכ"א)
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מיטצוהאלטען דא"ח פון רביה"ק זי"ע; שיעור בספה"ק ויואל משה;
דרשות פון באנקעטן; אינטרעסאנטע נייעס און באריכטען;
איבער נטרונא'ס אנגייענדיגע פעולות חובקות זרועות עולם
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