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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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בס"ד

אמעריקע'ס סעקרעטרי אוו סטעיט 

פארלאפענעם  דעם  איז  קערי  דשאן 

צו  געווען  געצווינגען  מיטוואך 

אין  וויזיט  געפלאנטע  זיין  קענסלען 

פון  גסיסה  סימני  די  נאך  מזרח  מיטל 

די שלום פארהאנדלונג,  הגם מיטוואך 

צו  פרי  צו  אז  געזאגט  קערי  האט 

פארהאנדלונגען  שלום  די  דערקלערן 

א דורכפאל כאטש עס ווערן נענטער 

פאר  האלט  עס  אז  אנווייזנונגען  אלע 

א טאטאלע צוזאמברוך אין ליכט פון 

מדינת ישראל'ס באשלוס פון סוף וואך 

ארעסטאנען  די  ארויסצולאזן  נישט 

אבאס'  פירער  פאלאסטינער  די  און 

דירעקט  ווענדן  זיך  צו  סטראשונגע 

צו די יו- ען און זוכן דארט אנערקענוג 

פאר אן אייגן לאנד.

זיך  האט  ישראל  מדינת 

זומער  פאריגן  דעם  פארפליכטעט 

פאלעסטינער  ארויסצולאזן 

תפיסות  אירע  פון  ארעסטאנטן 

די  פון  טייל  אלס  פאזעס  פיר  אין 

קאנפידענץ- אויפבוי שריט אויפן וועג 

שבת  דיעל,  שלום  ענדגילטיגן  אן  צו 

געצויגן  צוריק  ישראל  מדינת  האט 

און געזאגט אז זי לאזט קיינעם נישט 

ארויס.

דאס איז געקומען הארט פארן ענדע 

קאמפליצירטע  און  שווערע  די  פון 

א  געהאט  האבן  וועלכע  געשפרעכן 

ביידע  ווען  ביז  פון 9 חדשים,  טערמין 

א  מיט  ארויסקומען  דארפן  זייטן 

פערטיגן דיעל פאר שלום.

איינגעפדימט  האט  קערי  ווען 

ער  האט  יולי,  אין  געשפרעכן  די 

באשטימט א טערמין ביז ענדע מאנאט 

ביידע  ברענגן  צו  למספרם   14 אפריל 

זייטן צו אן אויסגלייך. מען האלט שוין 

איז  עס  און  טערמין,  דעם  ביי  כמעט 

ווייט פון א דיעל. אין לויף פון די  נאך 

צייט האט מען פיל פארהאנדלט. קערי 

איז גגעקומען אפט צו פליען און האט 

אהער  רייזעס  נאכאנאדע  באשטימט 

גענוי   – אבער  אויפהער,  אן  אהין  און 

ווי אין די פארגאנגענע צענדליגער יאר 

ביז יעצט – שטעלט זיך אצינד ארויס 

קנאפע  מיט  אלף,  ביי  האלט  מען  אז 

פארשריטען און שוואכע נחמות אויף 

א דויערהאפטיגען שלום.

פון  הארעוואניע  גאנצע  די 

אמעריקע אין די לעצטע עטליכע יאר 

צעבלאזן  פון  שוועל  ביים  אצינד  איז 

ישראל  מדינת  וואס  נאכדעם  ווערן 

האט זיך געשטעלט און קאטאגאריש 

אפגעזאגט ארויסצולאזן די לעצט 26 

דורכדעם  וואך,  סוף  די  ארעסטאנטן 

פארהאנדלונגס  נייע  א  שאפן  צו  זיך 

ארויסצווינגען  און  אפשטימונג,  צייט 

פון די פאלעסטינער אויטאריטעט צו 

אנערקענען מדינת ישראל'ס רעכט צו 

עקזיסטירן אלס א אידיש לאנד. 

די  שוין  האט  אינצווישן 

שפארבערישע מדינת ישראל רעגירונג 

פאר  פערמיטן  אויסגעשריבן  צוריק 

געגענט  גילה  אינעם  הייזער  נייע   708

אין מזרח ירושלים, וואס וועט העכסט 

פון  פלייץ  א  ברענגען  ווארשיינדליך 

כגלגל  פארדאמונגען  און  רעאקציעס 

החוזר ה' ירחם.

צושטאנד  די  באטראכט  מען  ווען 

צו  מערקווירדיג  איז  מדינה,  די  אין 

אויפפאסן ווי עס לויערט אויף איר די 

עוברים  אתם  "למה  התורה  הבטחת 

די  זינט  תצלח",  לא  והוא  ה'  פי  את 

צווייטע וועלט מלחמה האבן זיך שוין 

און  געגרינדעט  מדינות  צענדליגער 

אן  מכונם  על  אוועקגעשטעלט  זיך 

אבער  קאנפליקטן,  אן  און  מלחמות 

די אומגליקליכע מדינה קען זיך עפעס 

ענדלאזע  די  פון  ארויסזעהן  נישט 

זי  וועלכע  מיט  קאמפן  און  שטרייטן 

איז ארומגענומען פון אלע זייטן, וויפיל 

וויפיל  און  פרובירט  שוין  האט  מען 

מען האט שוין אינוועסטירט איז מען 

נומער  צו  צוריקגעקומען  אלץ  נאך 

עפעס  דערגרייכט  נישט  און  איינס, 

ממשות'דיג. 

עס ווערט פארציילט אין ספר דברי 

חנה פון הרה"ק רבי חנה קאלאשיצער 

זי"ע אז מען האט אמאל גערעדט ביי 

אים אין שטוב איבער די פלענער פון 

ישראל  ארץ  איינצונעמען  ציונים  די 

און הערשן אויף איר, האט דער צדיק 

בעקבתא  אז  זיין  קען  "עס  געזאגט, 

געלונגען  פלאן  זייער  וועט  דמשיחא 

 שלום געשפרעכן אין מיטל מזרח 
זענען אין שאטן פון ענדגילטיגע צוזאמענפאל

פרייטאג ערב שבת קודש פ' טהרה תשע"ד
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וועלן עררייכן א ממשלה דארט, אבער דאס  זיי  און 

איז אמאל קלאר, זיי וועלן קיינמאל קיין מנוחה נישט 

האבן נאר שטענדיגע מלחמות און אומרוען".

ספר  אין  פארציילט  ווערט  דעם  צו  ענדליך 

דוב  מיכאל  רבי  הגה"צ  אז  רמ"ו  דף  חמודות  איש 

וואס  נאכדעם  תקופה  די  אין  האט  ז"ל  ווייסמאנדל 

די יו.ען. האט געגעבן אן אנערקענונג פאר די הקמת 

שמועס  א  געזאגט  ער  האט  תש"ח  בשנת  המדינה 

גרויסן איסור  אן דעם  אויך  געזאגט:  ובתוך הדברים 

מצד  המדינה  הקמת  די  מיט  פארהאן  איז  וואס 

אלס א צייכן ווי ווייט ערנסט דער מצב האלט און 

ווי אנטשלאסן די אמעריקאנער זענען צו פרובירן א 

שלום אין די מיטל מזרח האט אין די לעצטע טעג 

א  איבער  קלאנגן  ערנסטע  ארויסרינען  אנגעהויבן 

מעגליכע באפרייאונג וואס אמעריקע וועט שענקן 

פאר דעם מדינת ישראל שפיאן יונתן פאלארד.

מיט  צוריק  גייט  פאלארד  יונתן  פון  געשיכטע  די 

העכער דרייסיג יאר צוריק ווען פארלארד, וואס איז 

אינטעלידזשענס  אלס  איינגעשטעלט  געווען  דאן 

האט  נעווי,  אמעריקאנער  די  אין  אנאליסט 

אמעריקאנער  פארקויפט  און  לאנד  דאס  פארראטן 

מיליטערישע סודות פאר די איזרעליס ביז מען האט 

ווען  למספרם   1985 יאר  אין  געכאפט  ענדליך  אים 

לעבנסלענגליכע  צו  געווארן  פאראורטיילט  איז  ער 

טורמע.

געווען  צייט  זיינער  אין  זענען  אמעריקאנער  די 

פון  פארראט  דעם  אויף  אויפגעברויזט  שרעקליך 

פאלארד, דער הויפט לעגאלער ראטגעבער פאר די 

די  קען  איך  אז  וויסן  איר  זאלט  שבועות,  שלש  די 

ציונים דארט, און איך זאג אייך אז ס'וועט קיינמאל 

דארט נישט זיין קיין שלום, ס'וועט זיך ציען שפיכת 

דמים ל"ע אן א עק און א סוף ה' ירחם, און ער האט 

צוגעלייגט, די יו.ען ווייסט נישט  וואספארא פעקל זיי 

האבן זיך איינגעקויפט מיט זייער הכרה אין די מדינה 

און וויפיל זיי וועלן נאך ליידן דערפאר. 

וואס א יאר שפעטער שיילט זיך טאקע ארויס די 

איינפאכע מציאות אז די מדינה קען נישט דערלעבן 

מינוט  לעצטע  די  אין  וועט  אייביג  שלום,  קיין 

אלע  צעשטערט  וואס  פָאנטשער  א  אונטערקומען 

מאל  מערסטנס  אז  אפגעזעהן  שוין  האפענונגען, 

זענען די מופקרים זעלבסט די וואס שטעלן אונטער 

געלעגנהייט  א  ביי  האט  באומען  ספייק  לויער  נעווי 

אין  שפיאן  אנדערער  שום  קיין  אז  געזאגט  אמאל 

אמעריקע'ס היסטאריע האט נישט גע'גנב'ט אזויפיל 

געהיימע סודות, און אזוי הויך קוואליפיצירט, אין אזא 

קורצע צייט. ס'איז געגאנגען אזוי ווייט אז ווען עס איז 

פון באפרייען פאלארד האט  געווען א רעדע  אמאל 

דזשארדש  דירעקטאר  סי.איי.עי.  געוועזענער  דער 

טענעט געסטראשעט אז וועט רעזיגנירן פון זיין אמט 

אויב וועט דאס פאסירן.

פון די אנדערע זייט איז שוין צענדליגער יארן וואס 

ארבעטן  לאביסטן  און  רעגירונגען  ישראל  מדינת  די 

איבן  און  זייטן  אלע  פון  פרעשור  שטאקער  א  אויס 

צו  פרעזידענטן  אמעריקענער  די  אויף  דרוק  אויס 

ביז  איז  וואס  פארשלאג  א  שפיאן.  דעם  באפרייען 

צו  גענומען  נישט  און  געווארן  אפעגעווארפן  היינט 

ווערן אין באטראכט אפילו.

די לעצטע טעג האט מען שוין אבער יא געהערט פון 

אפענע רמזים אז די אמעריקאנער אדימיניסטראציע 

דלי  דורשטיגע   - מלחמה  זייענדיג  פאנטשער  דעם 

גאה.

אידן זענען מתפלל אז די גרויסע צרה זאל זיך שוין 

וואס  מדינה  פינסטערע  די  ישראל,  כלל  פון  אפטון 

האט נאר געברענגט און ברענגט נאכאנאנד שאדן'ס 

זאל שוין אויפגעלעזט  פיין פאר אידן אומעטום  און 

על  יושיענו  לא  אשור  וחסדים,  רחמים  מתוך  ווערן 

וועט נישט קומען פון  סוס לא נרכב, אונזער ישועה 

די אמעריקאנער רעגירונג און נישט פון די יו.ען., מיר 

ותגל  השמים  ישמחו  פון  טאג  גרויסן  אויף  ווארטן 

נכראה  יחלוף, למעקר פלחנא  כליל  והאללים  הארץ 

מארעא קדישא ויצמח פורקני' ויקרב משיחי' במהרה 

בימינו אמן.

איז גרייט אויף א נייעם אנבאט, און וועלן באפרייען 

זיך  זאל  איזראעל  אז  אויסטויש  און  פאלארד 

פארפליכטן זיך צושטעלן און אנהויבן אויספאלגן די 

אמעריקאנער פארלאנגען אויפן וועג צו א שלום.

ווי עס האלט ביים יעצטיגן מאמענט זעהט זיך נישט 

אן קיין ממשיות'דיגע פארשריט אין דעם פארשלאג, 

וואונדער  מיט  געווארן  אנגעצייגט  אבער  איז  וואס 

אנהויב די וואך איז געווען א העסליכער עדעטאריעל 

וואס איז ערשינען אין די אגודה'סטישע המבשר טאג 

צייטונג, וואו עס ווערט שארף אראפגעריסן די הצעה 

פאלארד  באפרייען  צו  שטאטן  פאראייניגטע  די  פון 

כדי דערמיט צו באיינפלוסן די איזרעליס פאר א טויש 

אין פאליסי, אינעם זעלבן גייסט איז ערשינען עטליכע 

ארטיקלן אין די ארטאדאסישע פרא- רעכטע פרעסע 

אויפן  פארהאנדלן  צו  נישט  גערופן  האבן  זיי  וואו 

חשבון פון פאלארד.

פרומע  זעלבע  די  אז  איז  אינטערסאנט  ווי 

גענויגטע  רעכט-  היימישע  ליידער  און  צייטונגען 

ראדיקאל- רעליגיעזע צייטונגען טומלען קעגן באפרייען פאלארד 
אין אויסטויש פאר די אמעריקאנער פארלאנגן
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פאליטיקאנטן וועלכע פלעגן זיך לאזן הערן צו יעדע 

געלעגנהייט מיט ווילדע ארטיקלן און סטעיטמענטס 

זיי  הלמאי  פרעזידענטן  אירע  און  אמעריקע  קעגן 

לאזן נישט ארויס פאלארד אויף די פריי, האבן אצינד 

געמאכט א שארפן דריי.

ווען  געטומעלט  לעצטנס  האבן  וואס  זעלבע  די 

באפרייען  זאל  איזראעל  געדריקט  האט  אמעריקע 

פאלאסטינער טעראריסטן אז צוערשט זאל אמעריקע 

איז  וועלט  אידישע  די  וואס  צייט  דער  אין 

הגיוס  גזירת  שרעקליכן  דעם  איבער  געשפאנט 

וועלכע איז אינפארסירט געווארן דורך דער מלכות 

המינות לקעקע ביצתן של ישראל, גייט ליידער אויך 

פאראויס א צווייטע גזירה איומה, פון וואס מען רעדט 

לימודי  די  פון  גזירה  די  ווייניגער,  פיל  צום באדויערן 

ליב"ה וואס וועט ארויפגעצווינגען ווערן אויף רבבות 

 – ענד  מיט'ן  באה"ק  הישיבות  תלמידי  קדשים  צאן 

ציל פון להשכיחם תורתיך ולהעבירם מחוקי רצוניך.

דעם היינטיגן דאנערשטאג  האט דער צר החינוך 

איז  וואס  פלענער  זיינע  פארעפענטליכט  פירון 

אויסגעארבעט געווארן אונטער די איינפלוס פונעם 

וואס  לפיד,  יאיר  האוצר  שר  בארימטן  טרויעריג 

וויזיעס פארן נאנטן צוקונפט צו  זיינע  שטעלט פאר 

חינוך  חרד'ישע  'פעלערהאפטיגע'  די  "רעפארמירן" 

די  פאר  עדיוקעישן  נויטיגע  די  נישט  גיט  וועלכע 

קינדער עפ"ל.

לויט די רויע נייע פלענער וועט די רעגירונג, וועלכע 

בוזשעט  אומגעהויערן  א  מיט  אגב  זיך  מוטשט 

אינוועסטירן  עקאנאמיע,  אפגעשוואכטע  א  און 

פופציג  און  הונדערט  פון  סומע  אסטראנמישע  די 

אבער  ארעסטאנטן,  באפרייען  אויך  קען  זי  אז  ווייזן 

פרובירט  אמעריקע  און  מעשה  לידי  קומט  עס  ווען 

זיך צוצושטעלן דאן דרייט מען אויס דעם דאשיק און 

מען קעמפט קעגן יעדע מינדסטע וויתר, ונהפוך הוא 

די גאנצע אהבת ישראל און רחמנות וואס זיי שרייען 

 שוין צענדליגע יארן, איז פארשוואונדען געווארן ווי א 

דא  בלויז  איז  עס  יער,  ולא  דובים  לא  ווינט,  בייזער 

אהבת מדינת ישראל ותו לא מידי.

די גאנצע סיטואציע רופט זיך ליידער זייער נישט 

גוט אפ איבער די וועלט, וואו עס ווערט פארשטאנען 

צו  קאמפיין  מאסיווער  א  אנפירן  צו  דאלער  מיליאן 

באאיינפלוסן די חרדישע מוסדות זאלן אננעמען די 

לערן- פראגראם פון די ממשלה, דער תכנית הליבה 

הידוע לשמצה.

פראיעקט  קאסטבארען  פונעם  ראמען  די  אין 

מפקחים  נייע  צענדליגער  ווערן  אויפגענומען  וועלן 

די  אין  אומקוקן  זיך  וועלן  וואס  )אינספעקטארס( 

אויס  פאלגט  עס  ווער  ישיבות,  און  תורה'ס  תלמוד 

דעם געזעץ און קומט נאך די ליב"ה פארלאנגען, דער 

טרענירונג  סעקולארע  די  געבן  אויך  וועט  קאמפיין 

אויסצולערנען פרייע עדיוקעשין פאר 6000 מלמדים 

לאנד.  גאנץ  דאס  איבער  תורה'ס  תלמוד  אין 

אנגעהויבן שוין אזוי פרי ווי דעם קומענדיגן לערן יאר 

2015 למספרם רישט זיך שוין דער משרד החינוך צו 

בלויז  לימודים,  נייע  די  טרענירן פאר 1,075 מלמדים 

ווייל מכלומר'שט - האנדלט זיך דאך פון 'אומוויסנדע' 

אלע  די  מיט  אומבאקאנט  זענען  וועלכע  מלמדים 

כפירה'דיגע לימודים.

 באזונדער וועט לויטן פלאן אויפגעשטעלט ווארן 

צענטערן אין די חרד'ישע געגנטער וועלכע זאלן דינען 

דארט  זאל  מען  קטנות,  ישיבות  די  צו  ערזאץ  אלס 

אין  גענומען  ערנסט  נישט  האט  איזראעל  אז 

באטראכט די שלום געשפרעכן און זיי געלאזט פאלן 

ביי די ערשטע געלעגנהייט וואס איז אונטערגעקומען, 

אור-  די  אויבערפלאך  צום  ארויף  קומט  נאכאמאל 

מוטבע  איז  וואס  יחפצו'  'קרבות  פון  מדה  אלטע 

דארף  מען  הווסדה,  מיום  ציונות  מיטן  איינאיינעם 

אין  קריזיס  יעצטיגער  דער  אז  שמים  רחמי  אסאך 

אחב"י  פאר  שאטן  נישט  חלילה  זאל  מזרח  מיטל 

תושבי ארה"ק בפרט און פאר אידישע קינדער איבער 

די וועלט בכלל, ירחם המרחם.

לערנען א חלק טאג תורה און די איבריגע חלק טאג 

וויסנשאפט אונטערן אויפזיכט פונעם שר החינוך.

צייטונג  טאג  גרויסן  דעם  אין  באריכט  א  לויט 

אנטוויקלונגען  פרישע  די  איז  היום"  "ישראל 

צווישן  שריט  געמיינזאמע  א  אין  אויסגעארבעט 

שי  און  האוצר  שר  דער  לפיד  יאיר  הדת  שונאי  די 

וואס  נאכדעם  קומט  דאס  החינוך,  שר  דער  פירון 

די  פאר  געבראכן  זיך  האבן  התורה  מוסדות  אכצן 

געלטער און איינגעפירט די לימודי ליב"ה פאר זייערע 

תלמידים ותלמידות ה' ירחם.

בפה רך ובעבודה קשה, די גזירות על הדת אין ארץ 

ישראל תחת שלטון מלכות המינות זענען זיך מתגבר 

דעם  באדראען  צו  פאר  זעצן  און  לבקרים  חדשים 

הקדושה,  ארצינו  אין  אידישקייט  ערליכע  פון  עתיד 

זו חטאת וזו פרי' פון די אם לכל עון ולכל חטאת די 

אידן שומרי  וואס  אין  גיהנום  פינסטערע מדינה של 

תורה ומצות האבן צום באדויערן דער א חלק כחלק, 

אויגן  די  עפענען  שוין  זיך  זאלן  אידן  אז  והי'  יתן  מי 

וילמדו תועים בינה זיך אפצוטרייסלען פון די מלכות 

הזלה און אלע אירע גליקן. וילמדו תועים בינה.

 שר החינוך פלאנירט צו אינפארסירן לימודי ליב"ה 
אין קלענערע אבער אגרעסיווע שטאפלן


