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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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בס"ד

הנה זה עומד אחר כותלינו. בדחילו 
אומעטום  אידן  זיך  גרייטן  ורחימו 
רבא,  דהילולא  יומא  גרויסן  דעם  צו 
רעי'  דעם  פון  יארצייט  34'סטן  דער 
ורוח  חיינו  אור  קדישא,   מהימנא 
בגוים,  נחי'  בצלו  אמרנו  אשר  אפינו 
יגן  הגדול  זכותו  מסאטמאר  רביה"ק 

עלינו ועל כל ישראל אמן.

אדונינו,  איתן  אהבת  לנו  יזכר  עוד 
דער שריד האחרון פון די פריערדיגע 
וטהורה,  גבוה  נשמה  די  אמת,  צדיקי 
ברוב  האט  עליונה  השגחה  די  וואס 
א  אלס  באשטימט   וחסדיו  רחמיו 
דור,  ארים  לעצטן  דעם  פאר  מתנה 
און  ערליכע  א  פארבלייבען  זאל  עס 
איבערפלאנצן  צו  ישראל,  כלל  ריינע 
פונדאסניי די תורה הקדושה, די ריינע 
נאכען  דור,  לעצטן  דעם  פאר  אמונה 
אויפצוהייבן  און  אייראפא.  חורבן 
נשמות ישראל מיט די הייליגע תפלות 
לגיון  א  אויפבויען  צו  און  תורות,  און 
מקבל  קענען  זאל  וואס  מלך,   של 
נהירין,  באנפין  המשיח  מלך  דעם  זיין 
אביו  אל  להשיבו  מידם  אותו  להציל 

שבשמים.

דהילולא  יומא  ארום  זמנים  די  אין 
די  אידן  ביי  ערוועקט  פריש  ווערט 
אויפן  מעלה  זענען  אידן  הלב,  רגשי 
הייליגע  און  לעכטיגע  די  געדאנק 
די  געהאט  געהאט  מיר  ווען  זמנים 
זכי' מיטצולעבן די תקופה פון סוהרה 
איז  קדוש  איש  דער  ווען  במילואה, 
שיינע  די  תמיד,  עלינו  עובר  געווען 
ומושיעו  הדור  מציל  דער  ווען  צייטן 
יעדן  געווען מהודו אויף  האט מאציל 
להון  דטב  בפרטיות.  אונז  פון  איינעם 

לישראל בצלותי ובעותא.

…

דעבד  חייא  מעשי  גדולים  כמה 
מישראל.   תשתכח  שלא  לתורה  לה 
הייליגע  זיינע  מיט  האט  רבי  דער 
תורות,  הארציגע  זיינע  מיט  ספרים, 
תפלות,  נעימות'דיגע  זיינע  מיט  און 
אריינגעברענגט א אייביגע ליכטיקייט 
געווען  מקרב  הערצער,  אידישע  אין 
לבבות ישראל לאביהם שבשמים, און 
אויסגעטרעטן דעם וועג אז אידן זאלן 
קענען זיך פירן באמונה ובקדושה אויך 

אינעם דור פון אחרית הימים.

'לא מאסתים ולא געלתים לכלותם 
וחכמי  רבי  בית  להם  שהעמדתי 
זי"ע,  רבי  הייליגער  דער  הדורות'.  
די  ווָאס  שמיא  מן  וקדיש  עיר  דער 
ער  ַאז  געפירט  הָאט  עליונה  השגחה 
זָאל בַאלייכטן אונזער דור שפל, האט 
כוחות  גרעסטע  זיינע  געווידמעט 
פון  ענין  גרויסן  דעם  אויף  הקדושה 
פון  הכלליות  טומאה  די  באקעמפן 

ציונות אין אלע אירע פארמען.

אין אונזער דור ווען דער טיפסטער 
און שרשיות'דיגער טומאה - וואס איז 
איז  וואס  טומאות  אלע  זיך  אין  כולל 
הקדמוני-  נחש  דער  זינט  געווען  נאר 
הָאט  וואס   – הציונות  טומאת  דער 
מיט  זיין  צו  שולט  כח  דעם  בַאקומען 
ַאזַא גרויזַאמע שטַארקקייט, די כוחות 
צו  רשות  באקומען  האבן  הטומאה 
רשעים  בפרוח  וועלט,  די  איינעמען 
ווי  אויסגעפעלט  הָאט   - עשב,  כמו 
אלקים  איש  ַאזַא  קעגנגעוויכט  ַא 
זיין  מיט  זָאל  ווָאס  זי"ע  רבי  דער  ווי 
הקדושה  כח  אומבַאגרייפליכע 
בַאקעמפן די טומאה, און ווי דער רבי 

הָאט זעלבסט עדות געזָאגט אויף זיך 
דער  אויף  ַארָאּפגעקומען  איז  ער  ַאז 
אמת."  דעם  "אויסצושרייען  וועלט 
תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני 

ישראל.

כת  ביטערע  די  האט  בלוט  וויפיל   
מיט  הדורות,  צדיק  דעם  פון  גענאגט 
הנפש  מיצו  עד  האראוואניע  וויפיל 
האט דער גרויסער שר צבא ה' לוחם 
און  ה'.  מנאצי  די  אקעגן  געוועהן 
באשיינפערליך  טאקע  איז  רבי'ן  ביים 
ַוֲאִני  הנבואה  דברי  די  געווארן  מקוים 
ּוְלַעּמּוד  יָך ַהּיוֹם, ְלִעיר ִמְבָצר  ִהנֵּה ְנַתתִּ
ל-ָהָאֶרץ  ת--ַעל-כָּ ְנחֹשֶׁ ּוְלחֹמוֹת  ְרֶזל  בַּ
ָך  י-ִאתְּ כִּ ָלְך:   ְולֹא-יּוְכלּו  ֵאֶליָך,  ְוִנְלֲחמּו 

ֲאִני ה' להצילך. 

שהן  דיין  לא  לצדיקים  אשריהם 
ולבני  לבניהם  שמזכין  אלא  זוכין 
דעם  הדורות,  כל  סוף  עד  בניהם 
נצחיות.  ַא  ָאבער  איז  זַאך  רבינ'ס 
טלויעט  זקן  אותו  של  ובזכותו  בכחו 
מיט  ווייטער  תוקד'  תמיד  'אש  דער 
רבינ'ס  דעם  שיינקייט.  פולסטע  איר 
מיט  הָארָאווַאניע  רבינ'ס  דעם  ענין, 
לה'  מלחמה  די  בלוט-און-טרערן, 
פָארגעזעצט,  ווייטער  ווערט  בעמלק 
און מוסד הק' 'נטרונא' הָאט בעז"ה די 
זיין רצון צדיק,  זכי' געהַאט ממלא צו 
לחייים  צדיק  פעולות  די  זיין  ממשיך 
דַאך-ָארגַאניזַאציע  ַא  ווי  דינען  און 
למען  חובקות  פעולות  פילע  די  פַאר 

כבוד שמו יתברך.

"כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת" 
טייטשן די ספרים הק' ַאז ַאלעס ווָאס 
וועלט  דער  אויף  דָא  טוט  צדיק  דער 
ווייטער  דָאס  ער  איז  חיותו,  בחיים 

אידן איבער די גארער וועלט גרייטן מיט א רגש 
קודש צו 34'טער יארצייט פון רבן ומאורן של כל בני 

הגולה, רבינו הקוה"ט מ'סאטמאר זי"ע ועכי"א

פרייטאג פ' ראה - כ"ו אב תשע"ג
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"כך  הבא.  עולם  לחיי  הסתלקות  די  נָאך  ממשיך 
מעשהו בשבת" אויפ'ן עולם העליון איז ווייטער דָא ַא 
נצחיות'דיגע המשכה צום עבודת הצדיק בעולם הזה.

דער  איז  חיותו  בחיים  ומשמש  עמד  כאן  מה 
של  ואבוהון  לבן  דער  געווען  זי"ע  רבי  הייליגער 
ישראל, יעדע צער פון א איד יעדע דאגה פון א איד 
גאנץ  זיין  און  ווייטאג,  פערזענדליכע  זיין  געווען  איז 
ישראל.  של  בצרכיהם  זיין  צו  עוסק  געווען  איז  ענין 
רבי  דער  וואס  מלחמה  שווערע  די  מיט  אינאיינעם 
כוחות  די  מיט  זיין  צו  לוחם  גענומען  זיך  אויף  האט 
כל  רבי  דער  האט  צייט  זעלבע  די  צו  און  הטומאה, 
תורות  און  תפלות  לעכטיגע  די  מיט  חי'  אשר  ימיו 
בשמי  אידן  אויף  זיין  צו  ממליץ  הימלען  געשפאלטן 
מעל ווי א איבערגעגעבענער פאסטוך פאר עדת צאן 

מרעיתו.

יעצט ווען בלויז עטליכע טעג טיילט אונז אפ פונעם 
גרויסן יארצייט טָאג ווען אידן גרייטן זיך פוקד צו זיין 
דעם ציון הק' בדבר ישועה ורחמים, איז בלי שום ספק 
וועט  רבי  הייליגער  דער  ומשמש,  עומד  שם  אף  אז 
ווייטער זיין א גוטער בעטער פאר אידן, ס'איז זיכער 
ָאן קיין צווייפל אז דורך נעמען א טייל אין דעם רבי'נס 
נקודה, די הייליגע מלחמה אויף וואס ער האט מקריב 
תפלות  די  אין  נכלל  מען  ווערט  ודמו,  חלבו  געווען 
פון דעם צדיק, די אידן וואס העלפן ווייטער ממשיך 
ווילן און  זיין דעם רבין'ס אש קודש, דעם רבין'ס  צו 
און  געמאנט  שטענדיג  האט  ער  וואס  שטרעבונג 
געפאדערט להסיר חרון אף ה' מישראל, און מקדש 
זיין שמו יתברך בתחתונים, קענען זוכה זיין צו האבן 
א שייכות מיט'ן רבי'ן און פועל'ן אלעס גוטס ביומא 
דהילולא. און ווער וויל דען נישט זוכה זיין צו מקבל 
אין  וואס צדיקים באקומען  פון דעם כח הנפלא  זיין 
זייער יומא דהילולא משפיע צו זיין פאר אידן ברכות 

מלחמת וישועות עד בלי די. רבינ'ס  דער  אז  מאכען  זיכער  לאמיר 
די  אקעגן  קודש 
מנאצי  זענען  וואס 
ה' זאל ווייטער נמשך 
הייליגע  דער  ווערן, 
מלחמה זאל האבן א 
ווייטער,  אויף  קיום 
תורות  פייערדיגע  די 
און דרשות זאל ווערן 
פארגעזעצט  ווייטער 
ותפארת,  לשם 
היינט  אייך  שליסט 
מעמבער  אלס  אן 

פון נטרונא פאר 360$  א יאר, אין דעם גרויסארטיגן 
אלף המגן קאמפיין לעילו ולזכר נשמתו הקדושה פון 
ציון מיט א רואיגן געמיט  גייט ארויף צום  רבי'ן, און 
און  אייעריגע,  דאס  געטון  האט  איר  אז  וויסענדיג 
וועט אייך נישט  יפן ברחמים דער רבי  ממקומו הוא 
שולדיג בלייבן  און מגנזי מרומים משפיע זיין אוצרות 
מיט ברכות ישועות ורפואות, בני חיי ומזוני, ותשלים 
ולחיין  לטב  ישראל  עמך  דכל  ולבא  דלבאי  משאלין 

ולשלם, 

 לייגט עס נישט אפ, רופט יעצט 
 דעם ספעציעלן אלף המגן ליניע 

אויף 718.873.07

ווי לאנג די טמאים אין די ציוני'סטישע מדינה גייען 
אן מיט זייערע בייזוויליגע פלענער ארויפצואצווינגען 
חרדי'שע  אלע  אויף  הגיוס  גזירת  שרעקליכן  דעם 
צו  עוקר  ציל  קלארן  מיט'ן  הק',  ארצינו  אין  בחורים 
דורך  פון אלע ערליכע אידן  ה' חלילה  זיין דעם שם 
רוח  דעם  און  ואפיקורסות  מינות  מיט  פיטערן  זיי 
תועבה וואס הערשט אינעם טמא'נעם צה"ל, איז די 
וואך אנגעקומען פרישע שאקירנדע נייעס, דאסמאל 
דעקט  וואס  נשים,  גיוס  גזירת  די  פון  ריכטינג  אין 
אויף זייער קלאר די פינסטערע פלענער פון די עוכרי 

ישראל.

וויאזוי  וואך  פאריגע  געמאלדן  שוין  האבן  מיר 
ס'איז ליידער נהפך לאבל מחולינו, און דוקא אינעם 
קובע  האבן  חז"ל  וואס  באב,  עשר  חמשה  פון  טאג 
ווייטער  און  טאג  יענעם  פון  מ'דארף  אז  געווען 
טאג  א  און  התורה,  וחיזוק  לימוד  אין  פארשטארקן 
המעשים  ותיקון  בתשובה  שוין  זיך  גרייטן  אידן  ווען 
צו די הייליגע טעג הבאים לקראתינו, האט די עומק 
הטומאה אויסגעקליבן דעם טאג צו גוזר זיין איינע פון 
די גרעסטע גזירות אין עקירת התורה והריסת הדת 
דורכאויס  אימער  ווען  פארגעקומען  נאר  איז  וואס 

דעם לאנגן ביטערן גלות.

…

ווען  ליצנות  דעם  איבער  באקאנט  שוין  איז  עס 
צום  צוגעקייטלט  זיך  האט  כנסת  חבר  חרדישער  א 
מיקראפאן אינעם כנסת, וואס האט מער ווי אלעמען 
ווען  אפילו  אז  פאקט  טרויעריגן  דעם  סימבאליזירט 

די פרייע ציוני'סטן כאפן אן די חרדים ביי די אויערן 
זיי וועלן  זיי ארויס, שרייען די חרדים אז  און ווארפן 
זיך נישט לאזן פארטרייבן פונעם טמא'נעם כנסת נאר 
און תאות  די שוחד  צו  קייטן  צובינדן מיט  זיך  וועלן 
הממון והשררה צו וואס זיי האבן זיך אזוי צוגעוואוינט 

אין די לעצטע צענדליגער יארן.

נישט  זיך  האט  הכנסת  חבר  זעלבער  דער  און 
ווען א פרייע טאג-צייטונג  געשעמט א טאג דערויף 
און  אינטערוויו  אן  אים  מיט  אפגעהאלטן  האט 
קייטן- דעם  איבער  קאטאוועס  אים  פון  געטריבן 

ומבוזה  בזוי  ארויסקומען  נאכ'ן  אפילו  וואס  שפיל, 
אין די אויגן פון די רשעים האט ער אבער דערקלערט 
ארויסקומען  נישט  וועט  החרדית  יהדות  דאס  אז 
וואס  הכופרים.  שלטון  דעם  קעגן  רעוואלטירן 
די  נאך  אפילו  אז  עס  מיינט  ווערטער  אנדערע  אין 
די  אין  חברים  זיינע  און  ער  וועט  גזירה  שרעקליכע 
יהדות התורה פארטיי נאך אלץ אנערקענען אז דער 
זאגען,  סליחות  די  מיט  צירקוס  די  הציוני.  שלטון 
געמאכט  איז  בלאזען  שופר  די  מיט  רייסען,  קריעה 
זאל  עס  אלבום,  בילדער  פאמיליע  א  פאר  געווארן 

פאראייביגט ווערן די מאדנע סצענעס.

פרומע  די  ווערן  להלכה  אז  להאמר  ניתן  והאמת 
חברי הכנסת אויכעט פארעכענט פאר די מחוקקים 
קלאר  ווערט  ווערט  עס  ווי  גיוס,  פון  געזעץ  די  פון 
מבואר אין ספה"ק ויואל משה סימן פ"ז אז לויט ווי 
עס  איז  אזוי  און  לויטעט,  מדינה  די  אין  געזעץ  דער 
דער  פון  גרינדונג  די  מיט  געווארן  אוועקגעשטעלט 
 120 כנסת  דעם  אינערהאלב  זיין  מוז  המינים,  כנסת 

הללו ראו ולא לקחו מוסר

חרדי'שע פארטייען זענען למעשה אקטיווער טייל 
אינעם שרעקליכען "גיוס געזעץ"
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ווערט  געזעץ  א  בשעת  דעפוטאטן  אנגעשלאסענע 
באשטימט, און אויב פעלט זָאגַאר איינס פון די 120 
קיין  און  געזעץ,  שום  קיין  דורכפירן  נישט  מען  קען 

שום אפשטימונג קען נישט אריבערגיין.

געוויסע  א  אז  זיין  שטענדיג  קענען  געוויס   
פראצענט פון די חברי הכנסת זאלן נישט מסכים צו 
דעם פארגעשלאגענער געזעץ און זיי שטימען אפילו 
דערקעגן, אבער אויב די מערהייט איז יא פאר דער 
צוליב דעם  דורכגיין,  עס  וועט  געזעץ  ספעציפישער 
זענען אנגעשלאסן אין  120 חברי הכנסת  וואס אלע 
די רעגירונג, און הגם טייל זענען נישט מסכים איז עס 
נישט צופיל משנה לגבי דער תוקף פונעם כנסת אז זיי 

זאלן קענען דורכפירן געזעצן.

דער  אויבערפלאך  צום  ארויף  ברענגט  דאס 
ביטערער אמת אז די חרדישע נציגים וואס זיצן אינעם 
כנסת המינים אפגעזען צו אין די קאאליציע אדער אין 
דעם גלות פון די אפיזיציע, כל זמן זיי זענען א חלק 
זיי די שרעקליכער  פון די 120 חברי הכנסת טראגען 
אחריות פון אלע געזעצן - דערונטער אויך דער גאנץ 
מיט  ישראל  בני  זיין  צו  מטמא  געזעץ  לעצטיגער 
מיט  פלייצעס,  זייערע  אויף  איז   – דרעפט  צוואנג- 
זייער עצם השתתפות אין דעם בית מחוקקים האט 

דער חוק השמד געקענט דורכגיין אנע אפהאלט.  

לויט די חוקי התורה און להבדיל אין קץ לויט די 
רעגולאציעס אינעם כנסת המינים דא איז פאקטיש 
נישט דא קיין גרויסע נפקא מינה צווישן די נציגים פון 
יש עתיד און הבית היהודי וואס זענען געווען אפענע 
שמחים לאיד און צווישן די נציגים פון יהדות התורה 
און  העמדער  זייערע  געריסן  האבן  וואס  ש"ס,  און 
זיי  ווילאנג  געזאגט סליחות, חלום פרעה אחד הוא, 
זענען א אקטיווער טייל פון די 120 מיטגלידער נעמען 
וואס  אפשטימונג  יעדן  אויף  אחריות  פילן  דעם  זיי 
גייט ארויס פון צווישן די ווענט פון דעם בית המינים, 
והקולר תלוי בצווארם. דער רבי זי"ע דריקט זיך דארט 
אויס מיטן לשון, 'והוי כל אחד ואחד שותף גמור בכל 
שאיננו  בשעה  אף  כלה,  ועד  מהחל  מעשיהם  פרטי 
שם, כי כולם היו באותו המספר שמבלעדו אי אפשר 
לשום חוק מחוקי הממשלה, ואין נפקא מינה בין אחד 

לחבירו.' עכל"ק.

זענען  ווייטאג  גרויסן  צום  אז  זיך  פארשטייט 
און  געזעץ  שרעקליכן  דעם  אין  בעול  נושא  אויך 
אלע אנדערע חוקי רשע, די אומוויסענדע חרדישע 
במרמה  געווארן  אריינגענארט  זענען  וואס  מאסן 

אריינצולייגן  הטמאות  בחירות  פארלאפענע  די  ביי 
דערמיט  און  בודקעס  שטום  די  אין  צעטעלע  דאס 
בית  חברי  חרדישע  די  כוחם  באי  זייערע  אריינוועלן 

הכנסת, וואס זיצן דארט בשלוחתם און בכוחם. 

…

הודאת בעל דין כמאה עדים דמי

חבר  דער  עלי',  מעיד  שנתחומה  עיסה  עלובה 
הערן  געלאזט  זיך  וואך  די  האט  ליצמאן  הכנסת 
אטאקירט  האט  ער  ווי  ארויסטריט  שארפע  א  מיט 
האט  וואס  פארטיי  היהודי  הבית  מזרחס'יטישע  די 
לפיד  נתני'-  די  מיט  צוגעשטעלט  עפענטליך  זיך 
רעגירונג און געשטימט פאר דעם געזעץ וואס זיכט 

אויסצורייסן אידישקייט אין ארץ ישראל.

ליצמאן  אז  איז  אינטערסאנט  געווען  איז  וואס   
דייטליך באטאנט אז  זייער  ווערטער  זיינע  האט אין 
ליגט  ממשלה  די  פון  פעולות  די  אויף  אחריות  דער 
אויף יעדן יחיד פון די וויילער  ואס טוען אריינוועלען 

די פארטייען אין די רעגירונג. 

דירעקטע   א  אין  רייד  זיינע  ציטירן  מיר 
איבערזעצונג:

וואס איז א שותף צו די ממשלת השמד  "יעדער 
נישט  דעם,  אויף  הדין  את  ליתן  עתיד  איז  והשנאה 
בלויז די פירער פון די פארטייען ליכוד – ביתנו, בנט 
וואס  און לפיד, נאר אויך און זאגאר בעיקר די אלע 
האבן געוועלט פאר די הבית היהודי פארטיי, יעדער 
פארטיי  די  פאר  געוועלט  און  געשטיצט  האט  וואס 
וואס האט זיך צוזאמגעשטעלט מיט די לינקע שונאי 
הדת, טראגט א פילע אחריות אויף די אלע פריווען 
צו צושעטערן די תורה דורך די ממשלת הזדון וואס 

אפעקטירט אזוי שווער לומדי תורה."

באשטעטיגט  בלויז  דערמיט  האט  ליצמאן 
סדר  דער  איבער  הדברים  מציאות  איינפאכע  דער 
און  רעגירונג,  א  אויפשטעלן  און  בחירות  די  פון 
ארויסגעברענגט אמבעסטן דעם געוואלדיגן אחריות 
באשליסן  אלע  איבער  וויילער  אויפן  ליגט  וואס 
וואס  זאכן  רעגירונג,  די  פון  ארויס  קומט  וואס 
א  מיט  קוקט  וואס  יעדן  פאר  פארשטענדליך  זענען 
אביעקטיווער בליק, אבער וואס ווערן פארווישט און 
די בחירות סעזאן און מען  ווען עס קומט  פארגעסן 
ברויך אויפהעצן די מאסן ארויסצוקומען שטימען אין 

די בחירות הטמאות.

…

גזירת גיוס נשים

פון  באריכטן  פרישע  געקומען  איז  זונטאג  דעם 
אין  וואס האט פריש געפאטשט  די מדינה הטמאה 
פנים אפילו פאר די גרעסטע סקעפטיקער, די לעצט 
פארבליבענע מלחכי פינכא וועלכע פרובירן זיך נאך 
א  ארויסצורוקן  געלונגען  זיי  ס'וועט  אז  טרייסטן  צו 

ישועה אויף עפעס א וועג דורכ'ן שלטון הכופרים.

פארגעקומען  וואך  יעדע  ווי  איז  זונטאג  וואך  די 
דער קאבינעט זיצונג פון די נתניהו רעגירונג, וואו עס 
ברענענדיגע  רייע  א  געווארן  אויפגעברענגט  זענען 
טעמעס וועלכע דאמינירן דעם סדר היום אין מדינת 
ישראל, אריינגערעכנט די שלום געשפרעכן און דאס 
באפרייען בלוטיגע טעראריסטן פון די מדינת ישראל 
נישט  אויך אודאי  טורמעס, האט מען דארט אבער 
עיקר  דער  באמת  איז  וואס  טעמע  די  פון  פארגעסן 
ציל פונעם גרינדן די מדינה –עקירת התורה והמצוות, 
וועלכע קאנצענטרירט זיך מאמענטאל אין די גזירה 

פון גיוס.

פון  המשפטי  יועץ  דער  אנגעקומען  דארט  איז 
מדינת  פון  זשענעראל  אטוירני  דער  ממשלה,  די 
וואס  קרעמפן  בויך  זיינע  פארגעלייגט  און  ישראל, 
די  פון  ענין  אינעם  רעגירונג  די  פון  פארלאנגט  ער 
גזירות הגיוס. נאטורליך האט די רעגירונג נאכגעגעבן 
אלעמאל  ווי  האט  ער  וואס  קאפריזן,  זיינע  אלע 
אונטערגעבעט מיט'ן תירוץ פון געזעץ און דעם כח פון 
בג"ץ, צווישן אנדערן האט ער אבער אויפגעברענגט 
עפעס וואס האט נישט קיין שום שייכות מיט גיוס בני 
גזירה  אור-אלטע  שענדליכע  די  מיט  נאר  הישיבות, 

פון גיוס בנות רח"ל.

אונזערע  פאר  דערמאנען  צו  איבעריג  ס'איז 
זיך  וואס האט  די שווערע מערכה  צוהערער איבער 
אפגעשפילט פונקט זעכציג יאר צוריק איבער די גזירה 
וואס בן גוריון ימ"ש האט דאן געוואלט ארויפצווינגען 
צו נעמען אידישע מיידלעך מיט צוואנג אין מיליטער, 
הי' לא תהי'. בשעתו האט דאס גאנצע יהדות החרדית 
זיך פאראייניגט אין א פעלזן פעסטן קאמף גרייט אויף 
מסירות נפש קעגן די גזירה, וואס אלע גדולי ישראל 
האבן גע'פסק'עט אז דאס איז ביהרג ואל יעבור. און 
ווי אלעמאל ווען דער יהדות החרדית איז פאראייניגט 
אין קאמף האט דער צד הטומאה זיך דערשראקן און 

אריינגערוקט די גזירה אין שופלאד.

צייט אפירגעברענגט  די לעצטע  אין  עס איז שוין 
געווארן די טענה אז אויב זאל זיי חלילה זיך איינגעבן 
הישיבות,  בני  גיוס  פון  גזירה  די  דורכצוברעכן 
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אונטערנעמונג  פרישע  א  צו  פירן  באלד  דאס  וועט 
אויפ'ן  בנות  גיוס  פון  גזירה  די  אויך  ארויפצוצווינגען 
חרדי'שן ציבור, אבער די מער אויפגעקלערטע האבן 

עס אוועקגעמאכט אלס בלויזע קאנספיראציעס.

המשפטי  יועץ  דער  אבער  איז  זונטאג  דעם 
וויינשטיין געקומען און פארלאנגט פון די רעגירונג אז 
דורכצוברעכן  ארבעטן  פלייסיגער  נעמען  זיך  זאל  זי 
אויך די חומה פון גיוס בנות, ספעציעל ביי די מזרחי 
קרייזן, וואו ס'איז אויך פאראן א ריזיגע צאל מיידלעך 
וויבאלד אויך טייל  נישט אין מיליטער  גייען  וועלכע 
פון זייערע מזרחי רבנים האבן גע'פסק'עט אז ס'איז 
ביהרג ואל יעבור. און יעצט פארלאנגט וויינשטיין אז 
די רעגירונג זאל זיך נעמען פלייסיג אגיטירן צווישן די 
מזרחי מיידלעך אז זיי זאלן אנפייפן זייערע אייגענע 

רבנים און זיך יא אנשליסן אינעם מיליטער.

דער  זיצט  קאבינעט  זעלבע  די  אין  און 
דורכגיין  זאך  די  לאזט  און  בענעט  מזרחי'סטישער 
ווי נישט אים מיינט מען. ווי לאנג מ'רירט  בשתיקה, 
קאפ  אויפ'ן  קאפעלע  יַאסטער  פִּ קליין  זיין  צו  נישט 
זאל די מדינה דורכפירן וועלכע געזעצן און באשלוסן 

זי וויל.

דער  וואס  אן  צופיל  נישט  אונז  גייט  באמת 
מזרחי'סטישער בענעט טוט, אבער ס'דארף יא דינען 
אלס געזונטע לעקציע, הללו ראו ולא לקחו מוסר, אז 
די חרדי'שע חברי כנסת וועלכע ליארעמען דאסמאל 
קעגן בענעט פאר זיין בלייבן צוגעקלעבט צום בענקל 
גזירות  וויסטע  די  קעגן  ארויסשטעלן  נישט  זיך  און 
און  שפיגל  גרויסן  א  נעמען  זאלן  ממשלה,  'זיין'  פון 
טיף אריינקוקן דערין צו טרעפן אז זיי טוען אקוראט 
די זעלבע זאך, און נאך אסאך ערגער. בענעט האט 
שיסל  ביים  יעצט  זיצט  ער  אז  תירוץ  א  כאטשיק 
גאנצע  זיין  און  נשמה  די  זיך  פארקויפט  ער  אז  און 
ווי  לינדזן,  טאפ  א  פאר  אידעאלאגיע  מכלומר'שטע 
דער פעטער עשו האט שוין אויסגעלערנט. אבער זיי 
מחוץ  פארשטויסענע  און  פארווארפענע  יעצט  זיצן 
למחנה, ווי מצורעים, קיינער מאכט זיך נישט צו טון 
רייסן  קענען  זיי  געוויינען.  און  געשרייען  זייערע  פון 
קריעה הונדערט מאל א טאג און דער כנסת וועט נאך 
רעקלעך,  צעריסענע  הונדערט  אלע  באצאלן  גערן 

אבי זיי זאלן בלייבן דארט זיצן עמנו בתוכינו.

און  איינמאל  זיך  שטעלט  צייט  זעלבע  די  אין 
אז  מציאות  טרויעריגער  דער  ארויס  נאכאמאל 

פון  גופים  די  זיין  מגייס  ווילן  הדת  שונאי  פרייע  די 
די  אבער  הציונות,  טומאת  די  צו  קינדער  אידישע 
און  הכנסת  חברי  פון  כנופי'  די  פרעסע,  רעגליגעזע 
פון  נשמות  די  זיין  צו  מגייס  זענען  שרייבער  צייטונג 
אידן,  פון  מוחות  און  הערצער  די  קינדער,  אידישע 
רעגיליגעזע  די  פון  קאמף  דער  אריין,  ציונות  אינעם 
נציגים אינעם כנסת המינים און אין זייערע בלעטער 
איז נישט קיין קאמף קעגן דאס ציונות, דאס איז א 

קאמף אינאיינעם מיטן ציונות.

דער עומק הטומאה פון ציונות האט געמאכט א 
שינוי מהות אינעם כלל ישראל, ציונות וויל  מהפך זיין 
דעם עם ה' דער ממלכת כהנים וגוי קדוש וואס איז 'כל 
מקרינו כולם נסים אין בהם טבע' צו א פאלק צווישן 
 - עקאנאמיע.  און  מיליטער  לאנד,  א  מיט  פעלקער 
די  שקי,  במלכות  עולם  לתקן  אידן  פון  האפענונג  די 
כלל  וואס  אויף  הבריאה  תיקון  און  העתידה  גאולה 
א  מיט  פארטוישט  זיי  האבן   - ארויס  קוקט  ישראל 
א  פירן  און  שטחים  אויף  הערשן  פון  שקר  גאולת 

פאליטיק. 

אבער די בלעטער זענען פארנומען אז די תורה פון 
די ישיבות און כוללים, דאס איז דער גאראנטי פאר 
אויך  קעמפן  והכוללים  הישיבות  בני  די  מדינה,  די 
אויפן פראנט פאר די מדינה, זיי פירן נאר דעם פראנט 
פון די אנדערע זייט, פון די גמרות און די ספרים, די 
גרעסטע התכחשות צו די יסודות און עקרי האמונה 
גייט אריין אין אידישע הערצער נישט דורך די פרייע 
השטן  שלוחי  רעגיליעזע  די  דורך  נאר  מושלים, 
וואס זענען מטמא דעם לעצטן שארית ישראל מיט 
זייערע דברי הבל וכפירה וואס ווערט איבערגעחזרט 
אומאויפהערליך אויפן פאדיעם אינעם כנסת המינים 
און אין די ארטיקלען אין די צייטונגען. ס'איז א זמן 
זאל  רבוש"ע  דער  אז  זיין  מתפלל  דארף  מען  וואס 
ראטעווען אידן פון די גזירות און ראטעווען אידן אויך 

פון די מצילי הגזירות און די הצלות זייערע.

אויפגעברענגט  איז  מיטינג  קאבינעט  זעלבן  ביים 
געווארן אן אנדערע טעמע וואס איז נוגע די קריטישע 
שלום פארהאנדלונגען צווישן מדינת ישראל און די 

פאלעסטינער.

איבער  געווארן  ארומגערעדט  שוין  איז  אסאך 
ווערן.  וועט נאך ארומגערעדט  די טעמע און אסאך 
וועט  עס  לאנג  ווי  אז  ווייסן  ישראל  אמוני  שלומי 
לאנד  הייליג  אינעם  מדינה  טמא'נע  די  עקזיסטירן 
אין  זיין.  נישט  דארט  שלום  קיין  וועט  ישראל  ארץ 
איז  ציוני'סטן  די  פאר  און  לרשעים,  ה'  אמר  שלום 
געזאגט געווארן דער סאמע היפוך פון די ברכה פון 
ונתתי שלום בארץ. מיר קענען בלויז מתפלל זיין אז 
פאר  שאדן  ברענגען  נישט  זאל  המדינה  ביטול  דער 

קיין שום אידיש נפש ברוחניות ובגשמיות. 

פון די אנדערע זייט ווערט דער גאנצער פראצעס 
א  מיט  באגלייט  פארהאנדלונגען  שלום  די  מיט 
שרעקליכע חוצפה און התגרות באומות באופן נורא 
ואיום רח"ל מצד די די אגוד'יסטישע גאס. אויף אזוי 
ווייט אז אפילו אין די איצטיגע מאמענטן וואס ס'איז 
חרב חדה מונחת על צוארם, ווען מאיר פרוש קייטלט 
קריעה  רייסט  גפני  משה  און  מיקראפאן  צום  צו  זיך 
מדינה  די  ווערט  וכהנה,  שופר  בלאזן  אנדערע  און 
מדינה,  'אונזער'  ווי  זיי  דורך  באטראכט  אלץ  נאך 
פויבסט. כמעט  פון  פויבסטליכער  נאך  זענען  זיי  און 
מיט  פארפלייצט  איז  מידיא  חרדי'שע  גאנצע  די 

שפארבערישע-רעכטע ארטיקלען וואו איינער זוכט 
איבערצושטייגן דעם צווייטן מיט וואס מער העצעריי 

און אנטי-שלום ארטיקלען.

פאר  איינמאל  שוין  זיך  זאלן  זיי  אז  והיה  יתן  מי 
אלעמאל עפענען די אויגן און כופר זיין אין די עבודה 
נישטא  כמעט  שוין  איז  היינט  וואס  הציונית,  זרה 
דער נסיון פון אלהי כסף ואלהי זהב פאר קיין ערליכן 
פארבליבן  נאר  שוין  ס'איז  און  ומצוות,  תורה  שומר 
איינרעדעניש  די  ואבן,  עץ  גילולי  פון  זרה  עבודה  די 
די  אנהאלטן  דורך  אז  כאילו  ידי,  ועוצם  כחי  פונעם 
אדער  ציוני'סטן,  די  פון  שליטה  די  אונטער  שטחים 
דורך האלטן אפאר אראבער אין תפיסה, דאס וועט 
די  חזר'ן  דארפען  זיי  בייזען,  אלעם  פון  אפהיטען  זיי 
פשוטע אמונה פון גדול הרועה המצילן, לא מאסתים 
מקיים  מ'איז  ווען  נאר  איז  דאס  וואס  געלתים,  ולא 

דעם גזירת הגלות.

ראש  דער  באריכטעט  ווי  איז  למעשה 
צום  אוועקצוזעצן  זיך  איינגעגאנגען  ביבי  הממשלה 
פארהאנדלונגס טישל מיט די פאלאסטינער שכינים, 
אונטער גרויס דריק פונעם אמעריקאנער סעקרעטרי 
אוו סטעיט, דשאון קערי. דאס איז א גרויסע דורכבורך 
וואס די וועלט האט שטארק באגריסט אז א דאנק די 
אבאמא אדעמיניסטראציע וועלן אצינד צום ערשטן 
מאל אין די לעצטע פינף יאר באנייט ווערן די שלום 

געשפרעכן אין דעם מיטל מזרח ראיאן.

אגודה קרייזן גייען אן מיט התגרות באומות, קעגן 
די ווייטערדיגע "שלום געשפרעכן"
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פאלאסטינער  די  וואס  תנאי  ערשטער  דער  אלס 
קאבינעט  כנסת  דער  האט  פארלאנגט  האבן 
ישראל  מדינת  אז  אפשטימונג  א  דורכגעפירט 
פון  צאל  דער  תפיסות  אירע  פון  באפרייען  וועט 
די  פון  משך  אין  ארעסטאנטען,  פאלאסטינער   104

קומענדיגע ניין יאר.

אונז  האט  שליט"א  חכם  תלמוד  חשובער  א 
רעיון  אינטערסאנטער  א  אנגעמערקט  דערוועגן 
ווערט געברענגט במשנתו של רבינו, דער רבי  וואס 
תשכ"ז  בשנת  תורה  שלח  פייערדיגע  די  ביי  האט 
ווי  אויס  קוקט  וואס  הזוהר  מאמרי  צוויי  געברענגט 
ישראל  רשעי  די  אז  איז  הזוהר  לשון  איין  סתירות, 
וועלן זיך אנשליסן אין שפיץ פון דעם גוג ומגוג ארמיי 
צו קעמפן קעגן דעם מלך המשיח, און אויף א אנדער 
וועלן  ישמעאלים  די  אז  הק'  זוהר  דער  זאגט  פלאץ 
שטיין בראש פון די מיליטער פון גוג ומגוג, און דער 

רבי האט דעמאלטס פארענטפערט בזה"ל

"קומט אויס, לויט די צוויי זוהר'ס, וואס ס'שטייט 
זיי די רשעי ישראל וועלן  גיין און  אז ישמעאל וועט 
גיין, אז דעמאלטץ וועלן זיי מאכן שלום, זעהט אויס 
געשלאגן  זיך  האבן  זיי  ומואב,  מדין  ביי  ווי  אזוי  אז 
געמאכט  זיי  האבן  ישראל  של  שנאתן  ומפני  אייביג 
מיט  שלום  מאכן  זיי  וועלן  מיר בקרב  מ'האף  שלום, 
לוחם  גיין  דאך  זיי  וועלן  ביידע  ווארן  אראבער,  די 
אין  מבואר  אזוי  ס'דאך  המשיח,  מלך  אקעגן  זיין 
דער  מיר  האף  שלום,  מאכן  דאך  זיי  מוזן  נו  זוה"ק, 
און  קומען  וועט  משיח  העלפן  וועט  אויבערשטער 
ס'וועט זיין מלחמת גוג ומגוג, דעמאלטץ וועט ווערן 
ווי מדין און מואב  זיי, אזוי  א גרויסער שלום צווישן 
וואס  גיין בקרוב, און  זיי  וועלן  אקעגן אידן צוזאמען 
דער סוף וועט זיין שטייט דאך יושב בשמים ישחק, 

דאס וועט זיין פון דעם אלעמען. " עכל"ק.

דער  ווען  תקופה  א  מיט  האלטן  מיר  ווען  יעצט 
זייער  פאר  גענומען  האט  הרשע  שלטון  גאנצער 
ציל מעביר צו זיין על הדת דעם יהדות החרדית און 
אנדערע  די  פון  און  מיליטער,  די  אין  זיין  מטמא  זיי 
מיט  פלענער  שלום  פרישע  וועבן  אן  זיך  הויבן  זייט 
נאנט  איז  עס  אז  האפן  טאקע  לאמיר  אראבער,  די 
דער טאג, ווען די צוויי וועלן זיך פאראייניגען בשלום 
ושלוה אין גוג ומגוג'ס מיליטער, און דעמאלטס וועלן 
כי תעביר  ישחק.  יושב שמים  צו דעם  זיין  זוכה  מיר 

ממשלת זדון מן הארץ.

…

א  וואך  פאריגע  האט  נייעס  אנדערע  אין 
אז  געאורטיילט  אפיעלס  אף  קאורט  פעדעראלער 
אנערקענען  נישט  מוז  רעגירונג  אמעריקאנער  די 

ירושלים אלס די הויפטשטאט פון מדינת ישראל.

די קעיס פונעם צען יאריגן מנחם זיוואטאפסקי איז 
שוין עטליכע מאל באריכטעט געווארן דורך נטרונא. 
אמעריקאנער  צו  ירושלים  אין  געבוירן  איז  מנחם 
אמעריקאנער  אן  ער  איז  געזעצליך  און  עלטערן, 
אבער  פאספארט.  אמעריקאנער  אן  מיט  בירגער 
געווענליך  ס'שטייט  וואו  פאספארט,  זיין  אין 
איז  יענער  וואו  פלאץ  און  שטאט  די  אריינגעשריבן 
געבוירן, איז אריינגעשריבן בלויז אז ער איז געבוירן 
איזראעל",  "ירושלים  נישט  ירושלים,  שטאט  די  אין 
עס ווערט בכלל נישט דערמאנט דער נאמען פונעם 

לאנד וואו ער איז געבוירן.

יו-ען  ארגינעלע  די  אין  אז  באקאנט  ס'איז 
אן  זיין  געזאלט  ירושלים  האט  פלאן  פארטישאן 
פון  אויפזיכט  אונטער'ן  שטאט  אינטערנאציאנאלע 
אויפגעשטעלט  האט  גוריון  בן  וואס  נאך  יו-ען.  די 
מיט  קריג  דער  אויסגעבראכן  האט  ישראל  מדינת 
געווארן  צעטיילט  איז  ירושלים  און  אראבער,  די 
אלט-שטאט  קאנטראלירן  האט  ירדן  צווייען.  אין 
ניי-שטאט  קאנטראלירט  האט  ישראל  מדינת  און 

ירושלים.

ביי די זעקס טאגיגע מלחמה האט מדינת ישראל 
כותל  מיט'ן  ירושלים  אלט-שטאט  איינגענומען 
מדינת  און  דארט,  זאכן  אנדערע  אלע  און  המערבי 
ירושלים  פאראייניגטע  די  דערקלערט  האט  ישראל 
אלס איר הויפטשטאט אנשטאט תל אביב. די וועלט 
אפיציעל  אנגענומען  נישט  קיינמאל  אבער  האט 
אלע  כמעט  און  ישראל,  מדינת  פון  שטעלונג  די 

אמבאסאדעס געפינען זיך נאך היינט אין תל אביב.

אויך די אמעריקאנער אמבאסאדע געפינט זיך אין 
ביז  פרעזידענטן  אמעריקאנער  אלע  ווייל  אביב,  תל 
ארויפצופירן  פארלאנגען  די  אנטזאגט  האבן  היינט 
דאס  וויבאלד  ירושלים,  קיין  אמבאסאדעס  זייערע 
און  פאלעסטינער  די  אויפברויזן  אויסטערליש  וועט 
פירן דערצו אז אמעריקע זאל מער גארנישט קענען 

טון צו שטופן פאראויס די שלום פארהאנדלונגען.

האט  באומות  מתגרים  ציוני'סטישע  די  פאר 
וואס  נאך  און  אינטערעסירט,  נישט  אבער  דאס 
קאנגרעס האט באשטעטיגט אז ירושלים איז מדינת 
זיוואטאפסקי  די  האבן  הויפטשטאט,  ישראל'ס 
אז  געריכט  אין  רעגירונג  די  אנגעקלאגט  עלטערן 
ווערטער  די  פאספארט  אינעם  אריינשרייבן  מוז  זי 

"זשערוסאלעם איזראעל".

געאורטיילט אז דער  היינט  ביז  געריכטן האבן  די 
אייגענע  זיין  פירן  צו  רעכט  די  האט  פרעזידענט 
ווערן  נישט  דארף  און  אגענדע,  פאליטיק  אויסערן 
דיקטירט דורך די זיוואטאפסקי'ס און די ציוני'סטישע 
דער  אויך  האט  יעצט  אמעריקע.  אין  אינטערעסן 
פעדעראלער קאורט אוו אפיעלס אזוי געאורטיילט. 
אבער די זיוואטאפסקי'ס זענען אנטשלאסן צו נעמען 
ספק  בלי  וועט  וואס  קאורט,  סופרים  ביז'ן  קעיס  די 
אנטי- אזוי-אויך-וואקסנדע  די  אויפרייצן  נאכמער 

גאנצן  אין  געפילן  אנטיסעמיטישע  און  איזראעלי 
לאנד.

וואס  ווידער לחרפתינו דער פאקט אז די  דא איז 
פון  רעכטן  די  לטובת  קעמפן  ארויס  זיך  שטעלן 
טראץ  אידן,  ארטאדאקסישע  זענען  ישראל  מדינת 
אמעריקאנער   50,000 העכער  פאראן  ס'זענען  וואס 
בירגער וועלכע זענען געבוירן אין ירושלים און האבן 
זיין  געמוזט  אבער  עס  האט  דילעמא,  זעלבע  די 
ארטאדאקסישע עלטערן וועלכע זאלן גיין באקעמפן 
אין  געריכט,  אין  פרעזידענט  אמעריקאנער  דעם 

נאמען פון די טמא'נע ציוני'סטישע מדינה.

ס'איז נאר אינטערעסאנט צו וויסן אויב דער מנחם 
מדינת  צי  בירגער,  איזראעלי  אלס  געבוירן  וואלט 
אין  אריינגעשליידערט  נישט  אים  וואלט  ישראל 
טורמע ווען ער ווערט 18 יאר אויב למשל ער וועט זיך 

אפזאגן פון דינען אין צה"ל...

און עס איז טאקע כדאי צו באמערקן אז מוסד הק' 
נטרונא האט אין לויף פון די לעצטע עטליכע יאר זינט 
דער קעיס איז ארויסגעגאנגען אין די עפענטליכקייט, 
רילעישאנס  פובליק  כוחות און  אריינגעלייגט אסאך 
די  הערן  לאזן  צו  פראנטן  אלע  אויף  כוחות 
איבער  שטעלונג  תורה  די  מידיא,  אמעריקאנער 
דעם גאנצן סומוטאכע. מערערע מאל דורכאויס די 
געווארן  געלופטערט  זענען  סעסיעס  געריכטליכע 
מעלדונגען  פובליצירטע  ברייט  און  רעליסעס  פרעס 
אפצו ווארפען דעם איינדריק וואס האט זיך ליידער 
גאנצער  דער  אז  גאס  גוי'אישע  די  אין  געשאפן 
פאראינטערסירט  איז  אידנטום  אמעריקאנער 
דערמיט  האט  נטרונא  טומל,  זינדלאזן  דעם  אין 
וואס  קדוש  חוב  דעם  געווען  ממלא  ווידעראמאל 
און  געפאדערט  האט  זי"ע  מסטאמאר  רביה"ק 
העולם  אומות  די  פאר  זיין  צו  מפרסם  געשטרעבט 
פונעם  פארטרעטער  די  נישט  זענען  ציונים  די  אז 
כלל ישראל, און ברוך השם חפץ ה' בידינו הצליח, די 
אקטיווע ארבעט האט טאקע א געוואלד אויפגעטון 
געווינטשענע  די  געברענגט  און  געביט,  דעם  אין 

רעזולטאטן. 


