
True Torah Jews Inc.
183 Wilson St. #162
Brooklyn NY 11211

P h o n e :
718.841.7053

F a x :
718.504.4513

E m a i l :
info@truetorahjews.org

 בַאריכטן • ָאּפהַאנדלונגען
ַאנַאליזן • שיעורים • דרשות 

נייעס און בַאריכטן
וואס זענען לעצטענס געליפטערט געווָארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם

PAGE

718.873.0055

מעמבערשיּפ
א נ ו ר ט נ ט  י מ

$360
לשנה

 רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט 

זצוקללה"ה
אלף  אפילו  לקבץ  אפשר  לדעתי   ...
שירצו  הכשרים  ישראל  מבני  אנשים 
כח  יהיה  וזה  זו...  למסגרת  להשתייך 

גדול בע"ה....
אנשים  של  מאוחד  קיבוץ  לנו  אין  אם 
מבטלים  אז  בחבורתינו,  הרשומים 
ואומרים,  פעולותינו,  כל  ואת  אותנו 
וגם באמעריקא אף שמדינה   ? מי הם 
מקום  מכל  באוכלוסין,  היא  מרובה  זו 
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה 
חשובה, ואפשר לקבץ אנשים גם משאר 

מדינות, מחוץ לגבולות ארצה"ב.
כסף  נחוץ  לעשות  שרוצים  פעולה  לכל 
לעשות  אפשר  אינו  מעות  ובלעדי  לדבר, 
כלום, ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה... ואין 
בדעתי ח"ו להטיל עול של סכום גדול על 
יחידים, אלא חושב אני שכל יחיד יתן בסך 
הכל רק 10דולר לשנה, בתור דמי חבר, ומזה 
יתקבץ לערך סכום של 10,000 דולר לשנה,  

ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
)מספר בוצינא קדישא(

 קול
נטרונא

געהערט  ווערן  ווָאס  ַאּפדעטיס  וועכענטליכע  די  פון  ַארָאּפגענומען  ווערן  באריכטן  די 
רעדַאקטירט  שטייגערליך,  דעריבער,  איז  און  ליניע,  טעלעפָאן  נטרונא"  "קול  אויפ'ן 
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ. די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט 

דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג, ככתבו וכלשונו.
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דאנערשטאג פ' קרח תשע"ג

בס"ד

עודך מסתולל בעמי 

די אומאויפהערליכע רדיפות קעגן 
הקדושה  ארצינו  אין  אידן  ערליכע 
רגע.  קיין  פאר  אפ  נישט  זיך  שטעלט 
גזירות  פרישע  מען  הערט  טאג  יעדן 
קעגן  ארויס  קומען  וואס  רדיפות  און 
ריכטונגען.  אלע  פון  אידן  ערליכע 
האט  שטן  דער  אז  בחוש  מ'זעט 
פון  וואפן  זיינע  אלע  ארויסגענומען 
ארסענאל און די ציוני'סטישע מדינה 
מיטלען  מעגליכע  אירע  אלע  נוצט 
ארויסצוטרעטן קעגן די תורה הק' און 

שומרי תורה ומצוות.

הויפט  דער  האט  מאנטאג  דעם 
גאנץ,  בעני  צה"ל,  אין  גענעראל 
מדינה  די  וואס  צוליב  אז  געמאלדן 
דעם  רעדוצירט  דראסטיש  האט 
מיליטערישן בודזשעט, נאכדעם וואס 
דער נייער שר האוצר יאיר לפיד האט 
געמוזט שטארק איינציען דעם פאסיק 
בודזשעט  דעם  באלאנסירן  צו  כדי 
אין  קאנטראל,  פון  ארויס  איז  וואס 
איבערגעטריבענע  צוליב  טייל  גרויסן 
דעריבער  שפענדונג,  מיליטערישע 
מוזן  וועט  ער  אז  געזאגט  גאנץ  האט 
ווייטגרייכנדע שריט  רייע  דורכפירן א 
צו שניידן דעם בודזשעט, און צווישן 
ער  אז  געמאלדן  ער  האט  אנדערן 
וועט נישט אריינרופן די רעזערוויסטן, 
אין  מילואים'ניקעס,  רופן  זיי  וואס 
קומענדיגן יאר פון 014' למספרם, ווייל 
ס'וועט אפקאסטן צופיל געלט פאר'ן 

מיליטער.

ארויסגערופן  האט  מעלדונג  זיין 
מערערע  פון  ווייגעשריי  שטארקע  א 

רעכטע  די  פון  ספעציעל  זייטן, 
אין  אז  פארפירן  וועלכע  עלעמענטן 
אזא האקעלע צייט, ווען יעדע ליַאדע 
העפטיגע  א  אויסברעכן  קען  מינוט 
פרעזידענט  סיריע'ס  מיט  מלחמה 
שותפים  זיינע  אדער  אסאד  באשאר 
עס  ווען  און  לבנון,  אין  חיזבאללא  די 
מיט  איראן  פון  געפאר  דער  דראעט 
נאך  און  פראגראם  נוקלעארן  איר 
וועלכע  פראבלעמען  אומצאליגע 
זיכערהייט,  מדינה'ס  די  באדראען 
אויף אזוי ווייט אז נישט קיין צווייטער 
וואך  פאריגע  האט  נתניהו  ביבי  ווי 
מדינת ישראל איז די  אז  דערקלערט 
מערסט באדראעטע לאנד אויף דער 
וועלט, אין אזא צייט איז נישט די צייט 

צו שניידן געלטער.

קריטיקירער  די  פארפירן  יעצט 
זענען  רעגירונג  די  און  גאנץ  אז 
די  שניידן  מיט'ן  אומ'אחריות'דיג 
מיליטער צייט פון די רעזערוויסטן און 
זייערע טרענירונגען. טייל פון זיי גייען 
מדינת  אז  ווארענען  און  ווייט  אזוי 
ישראל קען זיך נאכאמאל טרעפן אין 
א מצב ווי ביי די טרויעריג-בארימטע 
יום כיפור מלחמה אין תשל"ד, ווען די 
פון  שוועל  צום  געקומען  איז  מדינה 
איינגענומען  ווערן  און  אונטערגאנג 
דורך די אראבישע לענדער. אויך ווייזן 
מלחמה  לבנון  צווייטע  די  אויף  אן  זיי 
אין  מאנגל  דער  ווען  תשס"ו,  אין 
צה"ל'ס טרענירונג און מלחמה געצייג 
איר  אין  ארויסגעשטעלט  זיך  האט 

פולער שארפקייט.

נישט  זענען  זייט  אונזער  פון  מיר 
אויסן דא צו ווערן אריינגעשלעפט אין 

נישט  איז  דאס  און  פאלעמיק,  דעם 
וואס  נוגע.  יעצט  איז  וואס  נקודה  די 
ארויסצונעמען  וויכטיג  גאר  יא  איז 
אין  אז  פאקט  דער  איז  נייעס,  די  פון 
זיך  פלאגן  זיי  וואס  צייט  זעלבע  די 
אזוי מיט'ן מיליטערישן בודזשעט און 
זיך  זיי  שעמען  זייטן,  אלע  אין  שניידן 
פארפירן  צו  אזוי  פונקט  נישט  אבער 
אין  אריינגיין  אויך  מוזן  חרדים  די  אז 
אז  תירוץ  מיט'ן  כלומר'שט  מיליטער, 
אין  חרדים  די  האבן  וויכטיג  מוזן  זיי 
מיליטער צו קעמפן קעגן די אראבער, 
זייערע  לויט  וואס אפילו  אינדערצייט 
אייגענע דמיונות אז זיי וועלן באווייזן 
אין  חרדים  די  אריינצושלעפן  חלילה 
אז  מודה  אבער  זיי  זענען  מיליטער, 
צענדליגער  אפקאסטן  זיי  וועט  דאס 
איבריגע  און  שקלים  ביליאנען 
פאר  באצאלן  קענען  צו  אויסגאבן 
חרדי'שע  די  פון  אויסהאלטונג  די 

מיליטערישע איינהייטן.

זיי זענען זיך גרייט ממש אויסצוטון 
דעם העמד, אוועקגעבן דאס ביסן פון 
חרדים  די  אריינצונעמען  אבי  מויל, 
אין מיליטער... ולבן ביקש לעקור את 

הכל....

צו  פלאץ  אין  דא  איז  אגב, 
דערמאנען אז דער זעלבער גענעראל 
צוריק  לאנג  נישט  האט  גאנץ  בעני 
האט  ער  וואו  אינטערוויו  אן  געגעבן 
זיין מיינונג אז מ'דארף  געלאזט הערן 
אריינצונעמען  זען  וויכטיג  טאקע 
דערביי  און  מיליטער,  אין  חרדים  די 
 – חרדי  נחל  דעם  אויסגעלויבט 
היינט  שוין  ס'איז  וואס  אינדערצייט 
אז  יעדן  פאר  אפן  און  קלאר  זייער 

 מוסד הק' נטרונא בעובי הקורה אין די הכנות 
צום ריזיגן מעמד קידוש שם שמים קומענדיגן 

זונטאג חוקת אין פעדעראל סקווער פלאזא
עודך מסתולל בעמי; אומאויפהערליכע רדיפות און פריוון אריינצושלעפן חרדי'שע בחורים אין מיליטער - 

אומאויפהערליך וויכטיגע אנטוויקלונגען שפילן זיך אפ אויפ'ן זיכערהייטס פראנט 
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א נ ו ר ט נ ט  י מ

$360
לשנה

 רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט 

זצוקללה"ה
אלף  אפילו  לקבץ  אפשר  לדעתי   ...
שירצו  הכשרים  ישראל  מבני  אנשים 
כח  יהיה  וזה  זו...  למסגרת  להשתייך 

גדול בע"ה....
אנשים  של  מאוחד  קיבוץ  לנו  אין  אם 
מבטלים  אז  בחבורתינו,  הרשומים 
ואומרים,  פעולותינו,  כל  ואת  אותנו 
וגם באמעריקא אף שמדינה   ? מי הם 
מקום  מכל  באוכלוסין,  היא  מרובה  זו 
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה 
חשובה, ואפשר לקבץ אנשים גם משאר 

מדינות, מחוץ לגבולות ארצה"ב.
כסף  נחוץ  לעשות  שרוצים  פעולה  לכל 
לעשות  אפשר  אינו  מעות  ובלעדי  לדבר, 
כלום, ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה... ואין 
בדעתי ח"ו להטיל עול של סכום גדול על 
יחידים, אלא חושב אני שכל יחיד יתן בסך 
הכל רק 10דולר לשנה, בתור דמי חבר, ומזה 
יתקבץ לערך סכום של 10,000 דולר לשנה,  

ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
)מספר בוצינא קדישא(

 קול
נטרונא

געהערט  ווערן  ווָאס  ַאּפדעטיס  וועכענטליכע  די  פון  ַארָאּפגענומען  ווערן  באריכטן  די 
רעדַאקטירט  שטייגערליך,  דעריבער,  איז  און  ליניע,  טעלעפָאן  נטרונא"  "קול  אויפ'ן 
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ. די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט 

דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג, ככתבו וכלשונו.
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כמעט  זיך  געפינען  חרדי  נחל  אינעם 
די  אין  אבער   – חרדים,  קיין  נישט 
גערעדט  האט  ער  וואס  צייט  זעלבע 
חרדים  די  פון  וויכטיגקייט  די  איבער 
זיך צו באטייליגן אינעם מיליטער, דער 
אזוי גערופענער שוויון בנטל, האט ער 
ארויסגעכאפט  אפן  זייער  זיך  אבער 
זיין  נישט  וועט  צה"ל  דער  אז 
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האלטן  צו  חרדים  די  פון  פארלאנגען 
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מיליטערישע איינהייטן.

קלאר  ער  האט  דערמיט 
פרצוף,  אפענעם  דעם  ארויסגעוויזן 
אפילו פאר די געציילטע וועלכע זענען 
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אויסצורייסן  בלויז  צילט  און  בנטל, 
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ערליכע אידן.

יא  וואלטן  זיי  אויב  אז  נישט 
נאכגעקומען די חרדי'שע פארלאנגען 
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אייניג מיט אלע פרייע, הי' לא תהי'.
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יעבור רח"ל.

 הכונו למערכה אדירה - 
הבו יד למקדשי השם 

 אויפ'ן זיכערהייטס פראנט 
שפילן זיך אויך אפ 
אומאויפהערליך וויכטיגע 
אנטוויקלונגען.
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אויף מדינת ישראל.
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וועט נאך אלץ בלייבן ביי דער מאכט, 
אנטוויקלונג  יעדע  ביי  ווי  אבער 
אינעם מיטל מזרח וועלן די דארטיגע 
דירעקטן  א  האבן  אנטוויקלונגען 
אידן  מיליאנען  די  אויף  אפעקט 
וועלכע זענען אריינגעפאלן אונטער די 

נעגל פונעם ציוני'סטישן רעזשים.

ישראל  מדינת  איז  אויבנאויף 
ווייל  פראטעסטן,  די  פון  צופרידן 
גענויגט  איסלאמיש  איז  עדראגען 

א  אויף  טערקיי  געפירט  האט  און 
מערב  די  מיט  אפהאקן  פון  וועג 
די  צו  דערנענטערן  זיך  און  וועלט 
איסלאמישע וועלט, ספעציעל איראן 
ברודערשאפט  מוסולמענער  די  און 
נישט  ביז  עגיפטן.  אין  איסלאמיסטן 
ישראל  מדינת  האט  צוריק  לאנג 
די  אפגעהאקט  גענצליך  געהאט 
מיט  באציאונגען  דיפלאמאטישע 
וואס  לעצטנס  אויך  און  טערקיי, 
געארבעט  שווער  האט  אבאמא 
די  צווישן  שלום  א  אויסצוהאמערן 
צוויי לענדער איז עס נאך געבליבן גאר 

ווייט פון ווארימע באציאונגען.

אין  רעאקציע  איבערוויגנדע  די 
אויך  אריינגערעכנט  ישראל,  מדינת 
ציוניסטיש- חרדי'שע  די  אין  ליידער 

געווען  טאקע  איז  פרעסע,  גענויגטע 
פרייד. פון די שמחים לאיד, א שמחה 
מדינת  פון  שוואכקייט  די  אויף 
פאקטיש  אבער  פיינט.  ישראל'ס 
זייער שנעל ארויסשטעלן אז  זיך  קען 
דערלייגן  אסאך  וועט  ישראל  מדינת 

פון די דאזיגע פראטעסטן.

זארג  מיט  טאקע  קוקט  אמעריקע 
אנטוויקלונגען.  דארטיגע  די  אויף 
אין  שותף  וויכטיגער  א  איז  טערקיי 
סיי וועלכע קאאליציע וואס די מערב 
אסאד.  קעגן  אויפשטעלן  וויל  וועלט 
אויף  ארויס  אפן  זייער  איז  עדראגען 
רעבעלן,  סוני  סיריער  די  פון  זייט  די 
אפילו  ס'האט  אז  ווייט  אזוי  אויף 
אירע  אפצוקילן  טערקיי  געברענגט 
באציאונגען מיט די שיאיטישע איראן 
סיריע.  אין  אסאד  שטיצט  וועלכע 
זענען  פליטים  טויזנטער  הונדערטער 
די  אריבער  סיריע  פון  אנטלאפן  שוין 
עדראגען  און  טערקיי,  קיין  גרעניץ 
ארבעט שוין לאנג זייער שווער אז די 
אראבישע ליגע און ווי אויך די מערב 
וועלט זאל העלפן די סיריער רעבעלן 

צו באזיגן דעם סיריער דיקטאטור.

זיינע  האט  עדראגען  ווען  יעצט 
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$360
לשנה

 רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט 

זצוקללה"ה
אלף  אפילו  לקבץ  אפשר  לדעתי   ...
שירצו  הכשרים  ישראל  מבני  אנשים 
כח  יהיה  וזה  זו...  למסגרת  להשתייך 

גדול בע"ה....
אנשים  של  מאוחד  קיבוץ  לנו  אין  אם 
מבטלים  אז  בחבורתינו,  הרשומים 
ואומרים,  פעולותינו,  כל  ואת  אותנו 
וגם באמעריקא אף שמדינה   ? מי הם 
מקום  מכל  באוכלוסין,  היא  מרובה  זו 
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה 
חשובה, ואפשר לקבץ אנשים גם משאר 

מדינות, מחוץ לגבולות ארצה"ב.
כסף  נחוץ  לעשות  שרוצים  פעולה  לכל 
לעשות  אפשר  אינו  מעות  ובלעדי  לדבר, 
כלום, ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה... ואין 
בדעתי ח"ו להטיל עול של סכום גדול על 
יחידים, אלא חושב אני שכל יחיד יתן בסך 
הכל רק 10דולר לשנה, בתור דמי חבר, ומזה 
יתקבץ לערך סכום של 10,000 דולר לשנה,  

ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
)מספר בוצינא קדישא(

 קול
נטרונא

געהערט  ווערן  ווָאס  ַאּפדעטיס  וועכענטליכע  די  פון  ַארָאּפגענומען  ווערן  באריכטן  די 
רעדַאקטירט  שטייגערליך,  דעריבער,  איז  און  ליניע,  טעלעפָאן  נטרונא"  "קול  אויפ'ן 
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ. די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט 

דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג, ככתבו וכלשונו.
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דאנערשטאג פ' קרח תשע"ג

זיך  ער  וועט  פראבלעמען  אייגענע 
מיט  אפגעבן  געהעריג  קענען  נישט 
צייט  א  אין  פונקט  דאס  און  אסאד. 
אנגעהויבן  האט  חיזבאללא  די  וואס 
סיריער  די  קעגן  קעמפן  עפנטליך 
רעבעלן, און טראץ וואס אסאד האט 
בלויז  אויף  קאנטראל  דערווייל  נאך 
אנגעהויבן  ער  האט  סיריע,  פון   %40
קעגן  פארשריט  שטארקער  באווייזן 
ס'איז  אז  ווייט  אזוי  אויף  רעבעלן,  די 
די  איבער  שפעקולירט  עס  ווער  דא 
די  אין  זאל  אסאד  אז  מעגליכקייט 
אין  זיגער  דער  ארויסגיין  יא  ענדע 
די  פון  הילף  די  אדאנק  מלחמה,  די 

חיזבאללא.

אנטוויקלען  זאכן  וויאזוי  לויט 
מורא  ערנסט  מען  דארף  יעצט,  זיך 
א  עפענען  זאל  אסאד  אז  האבן 
מדינת  קעגן  פראנט  מיליטערישן 
און  גוט  שטייט  ער  אויב  סיי  ישראל, 
ביז  שלעכט.  שטייט  ער  אויב  אפילו 
היינט איז א שטארקער פאקטאר אין 
אסאד'ס חשבונות געווען די שטייפע 
זיין  צו  טערקיי  פון  קעגנערשאפט 
רעזשים, עפעס וואס מוז אים האלטן 
א  פון  דראאונג  א  איבער  באזארגט 
פראנט אין צפון סיריע קעגן טערקיי, 
נישט  זיך  אופן  בשום  וועט  ער  וואס 
די  סיי מיט  קענען שלאגן אויפאמאל 
און  ישראל,  מדינת  מיט  סיי  רעבעלן, 

סיי מיט טערקיי.

אבער אז עדראגען האט פארלוירן 
אויב  אפילו  מאכט,  זיין  פון  היפש 
דאס  קען  בענקל,  אויפ'ן  בלייבט  ער 
אז  טראכטן  אסאד  מאכן  מעגליך 
פון  האבן  מורא  נישט  מער  דארף  ער 
עפענען  דעריבער  קען  און  טערקיי 
גולן  די  ביי  א פראנט אין דרום סיריע 
האלט  ער  וואס  מלחמה  א  הויכן. 
אויפבויען  העלפן  אים  ס'וועט  אז 
סימפאטיע ביי זיך אין לאנד צוליב זיין 

קעמפן מיט דעם ציוני'סטישן שונא.

דער  האט  גלייכצייטיג 
אוו  סעקרעטערי  אמעריקאנער 
סטעיט זשאן קערי די וואך געהאלטן 
א  פון  פארנט  רעדע  ערשטע  זיין 
ציוני'סטישע גרופע זייט ער איז אריין 
דערקלערט  האט  ער  און  אמט,  אין 
ארבעט  ער  פארוואס  סיבה  די  אז 
שלום  די  אויף  אימערמידליך  אזוי 
פארהאנדלונגען מיט די פאלעסטינער 
מאמענטאלע  די  וויבאלד  איז 
רואיגקייט אין עזה, און אפילו אינעם 
מערב ברעג, איז בלויז א צייטווייליגע 
אנהאלטן.  אלעמאל  נישט  וועט  און 
נישט  האלט  ישראל  מדינת  אויב  און 
קומט  און  געשפרעכן  שלום  קיין  אפ 
פאלעסטינער  די  מיט  דורך  נישט  זיך 
דראעט אן ערנסטער  וואס שנעלער, 
אויסברעכן  וועט  עס  אז  געפאר 
קען  וואס  אינטיפאדא,  דריטע  א 
מיט  ראיאן  גאנצן  דעם  אריינשלעפן 
פאלעסטינער  די  דרום,  אין  חאמאס 
צפון- אין  סיריע  מזרח,  אין  זשיהאד 

מזרח, און די חיזבאללא פון לבנון אין 
אונטערצינדן  וועט  וואס  עפעס  צפון. 
מיט  מזרח  מיטל  גאנצן  דעם 
אומפאראויסגעזעענע קאנסעקווענצן 

פאר די איזראעליס.

אבער דער עיקר אין מדינת ישראל 
איז מען פארנומען מיט די חרדים......

מוסד הקדוש נטרונא איז בעובי 
הקורה אין די פיבערהאפטיגע 
לעצט מינוטיגע הכנות צום ריזיגן 
מעמד קידוש שם שמים וואס 
וועט פארקומען קומענדיגן 

גיגאנטישע  די  אין  חוקת,  זונטאג 
ַוְיִהי  סקווער,  פלאזא  פעדעראל 
י ָעם ַיַחד  ף ָראשֵׁ ִהְתַאסֵּ רּון ֶמֶלְך בְּ ִבישֻׁ
טויזנטער  צענדליגער  ָרֵאל,  ִישְׂ ְבֵטי  שִׁ
אידן פון אלע שיכטן און קרייזן וועלן 
אויסשרייען  און  צוזאמנעמען,  זיך 
דעם ביטערן וויי געשריי פונעם יהדות 
המינות  מלכות  די  אקעגן  החרדית 

גיוס,  גזירות  פון  רשע  מזימות  די  און 
מיט  סאלידאריטעט  אויסדריקן  און 
אחינו בני ישראל אין ארצינו הקדושה 
ונאנקים  נאנחים  זענען  וועלכע 
אונטער דעם שווערן און ביטערן עול 
גזירות מצד  די אומאויפהערליכע  פון 
די  פון  שפיץ  אין  הציונים,  רשעי  די 

שוידערליכע גזירה פון גיוס.

די רשעים האבן קודם אנגעפאנגען 
מיט'ן דערקלערן אז זיי האקן נאר אפ 
די פינאנציעלע שטיצע זייערע - אבער 
למעשה איז דאס נישט גענוג געווען. 
זיי שטייען יעצט אין די לעצטע פאזעס 
פון ארויסגעבן די גזירה איומה, אויפ'ן 
טרויעריג- די  פון  פארמאט  זעלבן 

קַאנטָאניסטן  די  פון  גזירה  בארימטע 
רשע  בארימטן  היסטאריש  פונעם 
ימח  ערשטער  דער  ניקאליי  צאר 
זיי  אז  דערקלערן  זיי  און  וזכרו,  שמו 
גייען ארויסרייסן יונגע בחורים פונעם 
אפרייסן  עלטערן,  זייערע  פון  שויס 
הק',  תורה  די  פון  החיים  עץ  פונעם 
און זיי אריינצווינגען אינעם שמעלץ 
וואו  ואפיקורסות,  מינות  פון  טאפ 
שורש  מיט'ן  אויסגעריסן  ווערט  עס 
אמונה  די  און  שבקדושה  דבר  יעדע 
אויף  זיין  עובר  בפועל  און  אין השי"ת 
די שלש שבועות אויף יעדן טריט און 

שריט.

זיך  זיי  אויב אויבנאויף פרובירן  און 
צו באהאלטן אונטער'ן שלייער פון די 
אזוי גערופענע "שיוויון בנטל", כאילו 
די  אז  נאר  איז  ציל  איינציגער  זייער 
באשיצן  העלפן  זאלן  אידן  חרדי'שע 
איז  דאס  אפילו  וואס   - לאנד  זייער 
אויך עפעס וואס האט מיט חרדי'שע 
לא מדובשך  שייכות,  קיין  האבן  אידן 
זיי  זאגן  אידן  ערליכע  מעוקצך,  ולא 
בפה מלא אז מיר זענען מוחל טובות, 
כ'דארף נישט דיין מדינה און כ'דארף 
עס  אבער   - מיליטער  דיין  נישט 
נאכאמאל  כסדר  ארויס  זיך  שטעלט 
זיך  קענען  זיי  וויאזוי  נאכאמאל  און 
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 רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט 

זצוקללה"ה
אלף  אפילו  לקבץ  אפשר  לדעתי   ...
שירצו  הכשרים  ישראל  מבני  אנשים 
כח  יהיה  וזה  זו...  למסגרת  להשתייך 

גדול בע"ה....
אנשים  של  מאוחד  קיבוץ  לנו  אין  אם 
מבטלים  אז  בחבורתינו,  הרשומים 
ואומרים,  פעולותינו,  כל  ואת  אותנו 
וגם באמעריקא אף שמדינה   ? מי הם 
מקום  מכל  באוכלוסין,  היא  מרובה  זו 
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה 
חשובה, ואפשר לקבץ אנשים גם משאר 

מדינות, מחוץ לגבולות ארצה"ב.
כסף  נחוץ  לעשות  שרוצים  פעולה  לכל 
לעשות  אפשר  אינו  מעות  ובלעדי  לדבר, 
כלום, ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה... ואין 
בדעתי ח"ו להטיל עול של סכום גדול על 
יחידים, אלא חושב אני שכל יחיד יתן בסך 
הכל רק 10דולר לשנה, בתור דמי חבר, ומזה 
יתקבץ לערך סכום של 10,000 דולר לשנה,  

ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
)מספר בוצינא קדישא(

 קול
נטרונא

געהערט  ווערן  ווָאס  ַאּפדעטיס  וועכענטליכע  די  פון  ַארָאּפגענומען  ווערן  באריכטן  די 
רעדַאקטירט  שטייגערליך,  דעריבער,  איז  און  ליניע,  טעלעפָאן  נטרונא"  "קול  אויפ'ן 
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ. די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט 

דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג, ככתבו וכלשונו.
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דאנערשטאג פ' קרח תשע"ג

און  קלאר  זאגן  און  איינהאלטן  נישט 
גיוס  אפן אז דער גאנצער ציל פונעם 
בני הישיבות, און דער גאנצער ציל פון 
אריינשלעפן יעדן 18 יאריגן איזראעלי 
אין מיליטער, איז דערפאר אז זיי זאלן 
און  חינוך  דעם  קאנטראלירן  קענען 
מיט  שפאן  אין  גיין  צו  יעדן  צווינגען 
אויסצורייסן  צילן,  געמיינע  זייערע 

דעם שם ה' ותורתו הק'.

איז  דאנערשטאג  היינטיגן  ממש 
אז  נייעסל  קליין  א  געווארן  באקאנט 
דאס מיליטער האט פארבאטן פאר'ן 
מיליטערישן "רבנות" צו פארשפרייטן 
א קונטרס וואס זיי האבן ארויסגעגעבן 
עפעס  סאלדאטן,  רעליגיעזע  די  פאר 
מזוזה,  הל'  פון  בכלל  זיך  רעדט  וואס 
פירערשאפט  מיליטערישע  די  אבער 
האט געהייסן מ'זאל עס אראפנעמען 
דא  איז  עס  וויבאלד  שעלפס,  די  פון 
דארט ווערטער וואס באגרעניצן דאס 
וואס די רשעים רופן "פרויען רעכטן", 
ווי אויך איז דארט געשטאנען אז אידן 
דערפאר  און  גויים,  ווי  העכער  זענען 
מיט  פארבאטן,  צה"ל  דער  עס  האט 
מיליטערישע  די  היתכן  אז  טענה  די 
רבנות וואגט זיך צו שרייבן אז די הלכה 
פארלאנגט אפצושיידן צווישן מענער 
און פרויען, און צווישן גוים מיט אידן? 
אזא  נישט  עקזיסטירט  צה"ל  אין 
זאך! דא האט יעדער אייניגע רעכטן! 
פארשטייט זיך אויסער אויב מ'איז א 
חרדי'שער איד... אבער דאס איז שוין 

א באזונדערע מעשה.

די  אריין  יעצט  לייגט  נטרונא 
מאקסימום כוחות אז עס זאל בעז"ה 
מעסעדזש  ריכטיגע  די  ארויסקומען 
בכלל  און  גיוס,  בנוגע  גאס  די  פאר 
איז  וואס  הרשעה  מלכות  די  אקעגן 
נישט  יעצט  איז  עס  בארה"ק,  שולט 
באריכטען  קיין  צו  צייט  סאך  קיין 
ווייל די גאנצער נטרונא אפאראט איז 
אבער  פירסום,  פארן  איינגעשפאנט 

אויף שפיץ גאפל, קצת להודיעתא:

א  ארויסגעשיקט  האט  נטרונא 
רעליעס"  "פרעסע  געלונגענער  גאר 
אויפגעכאפט  ומיד  תיכף  איז  וואס 
מידיא  גרעסטע  די  ביי  געווארן 
אינסטאנצן ווי רויטערס, וואל סטריט 
האט  נטרונא  וכדומה,  דזשורנאל 
ראדיא  אומצאליגע  אפגעקויפט  אויך 
קומענדיגע  די  פאר  רעקלאמעס 
ביז  פרייטאג  גאנץ  טעג,  עטליכע 
און  הנרות,  הדלקת  זמן  פארן  הארט 
און  פראטעסט,  ביז'ן  זונטאג  גאנץ 

בבחינת אמור מעט ועשה הרבה טוט 
אז  כוחות  נטרונא פארארבעטן  יעצט 
ראדיא  אין  ווערן  געדעקט  זאל  עס 
נייעס  א  ווי  אינסטאנצן  מידיא  און 
שאוס",  "טאולק  אלע  די  אינמיטן 
נטרונא  יצליח.  בידינו  השם  וחפץ 
זיין בעז"ה אויפן פלאץ ביי  וועט אויך 
צו  זונטאג  קאנפערענץ  פרעסע  די 
קענען ענטפערן די פילע פראגן פון די 
לפניכם  שקראתי  מה  ויותר  פרעסע,  

כתוב כאן.   

רבינו  פון  ווערטער  די  אראפצוברענגן  כדאי  עס 
פרשת  סעודות  שלש  המחאה,  חיוב  בנוגע  הקדוש 
בשלח תשט"ז זאגט ער אויך מיט גרויס ווייטאג "אפשר 
מסיר  מען  וועט  מחאה  שטיקל  א  טוהן  וועט  מען  אז 
זיין דעם חרון אף" אז אידיש בלוט זאל נישט זיין אזוי 
פון  און  אינווייניגסטע  די  פון  שונאים,  אלע  פון  הפקר 
די  זיין קעגן  זאל מוחה  אז מען  אויסענווייניגסטע...  די 

וועלכע טוהען געגן דעם רצון הבורא".

אין ספק  אין א בריוו שרייבט ער א ברכת השנה צו דער עדה החרדית, 
כי המחאה העולמית קידשה ברבים את השם הגדול והנורא וכו' והיהדות 
הדינים  את  המתיק  זה  שמים  שם  קידוש  ק-ל,  עם  רד  לבה  עוד  החרדית 

והסיר חרון אף במדה גדולה.

 די  רבינו יונה שרייבט אין שערי תשובה, שער א' אות מ"ז, והנה כאשר 
האדם משתדל לתמוך ביד האמת, ויעזור אחריה ויתעורר בדבריה, והופיע 
השקר  וכתות  ראשם,  ונשא  האמת  אנשי  ידי  ויחזק  עמו,  בני  לעיני  אורו 
ישפילם יגיעם עד עפר, הנה אלה דרכי קדוש ה' והוד והדר לאמונתו ועבודתו 

בעולם –

ה  ל משֶׁ ָרֵאל וגו', )שמות יז( ְוִכי ָיָדיו שֶׁ ה ָידוֹ ְוָגַבר ִישְׂ ר ָיִרים משֶׁ ֲאשֶׁ והיה כַּ
ָרֵאל  ִישְׂ ָהיּו  שֶׁ ְזַמן  ל  כָּ ָלְך,  לוַֹמר  א  ֶאלָּ ִמְלָחָמה.  ׁשוְֹברוֹת  אוֹ  ִמְלָחָמה  עוֹשׂוֹת 
ִרים.  בְּ ַמִים ָהיּו ִמְתגַּ שָּׁ בַּ ם ַלֲאִביֶהם שֶׁ ִדין ֶאת ִלבָּ ְעבְּ י ַמְעָלה ּוְמשַׁ ַלפֵּ ִלים כְּ כְּ ִמְסתַּ

בעיקר דארף מען מעורר זיין רחמי שמים מיט די מחאה, אז דער טומאה 
וואס איז שולט בעולם 65 יאר בפרוח רשעים כמו עשב וואס יעדער רגע פון 
איר עקסיזטענץ איז עס מכעיס דעם בורא עולם, זאל בטל ווערן בלי שום 

צער ונזק ליהודי, און עס זאל ארויסקומען פון די מחאה א כבוד שמים.

יהדות החרדית אין אמעריקע דערקלערט קריג קעגן  על כל פנים. דאס 
די ציוני'סטישע רשעים, און קומענדיגן זונטאג וועלן אלפים ורבבות ערליכע 
אידן אויסרופן פאר די גאנצע וועלט אז בשלטון הכופרים אין אנו מכירים 

ובחוקותיהם אין אנו מתחשבים.

הבו יד למקדשי השם  

מילין 
לצד 
עילאה 
ימלל


