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רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט
זצוקללה"ה
 ...לדעתי אפשר לקבץ אפילו אלף
אנשים מבני ישראל הכשרים שירצו
להשתייך למסגרת זו ...וזה יהיה כח
גדול בע"ה....
אם אין לנו קיבוץ מאוחד של אנשים
הרשומים בחבורתינו ,אז מבטלים
אותנו ואת כל פעולותינו ,ואומרים,
מי הם ? וגם באמעריקא אף שמדינה
זו מרובה היא באוכלוסין ,מכל מקום
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה
חשובה ,ואפשר לקבץ אנשים גם משאר
מדינות ,מחוץ לגבולות ארצה"ב.

לכל פעולה שרוצים לעשות נחוץ כסף
לדבר ,ובלעדי מעות אינו אפשר לעשות
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  10,000דולר לשנה,
ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
(מספר בוצינא קדישא)

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

שפארבערישע עלעמענטן פון רעגיליעזן לאגער
מוטיגן ביבי נתני' פארצוזעצן מיט התגרות באומות
אמעריקאנער
דער
סעקרעטערי אוו סטעיט דשאן
קערי האט דעם מיטוואך
נאכאמאל געלאנדעט אינעם
מיטל מזרח ראיאן פאר א רונדע
געשפרעכן אין מיטל מזרח
וואו ער וועט ווייטער לייגן
שטייגנדע דריק אויף ביידע
צדדים זיך אויסצוגלייכן מיט א
פערמענאנטע שלום דיעל.
די דריק אויף איזראעיל
ווערט בלויז שטייפער און
פארשטערקערט ווען פערצן
פון די אכט און צוואנציג
לענדער וועלכע זענען אקטיווע
מיטגלידער אין די אייראפישע
פאראיין אריינגערעכנט אויך
פראנרייך און ענגלאנד האבן
אויסגעדריקט זייער גרייטקייט
זיך אנצושליסן מיט ספעציעלע
סאנקציעס אויף מדינת ישראל
און ביאקטירן די פראדוקטן
וועלכע ווערן ערצייגט אין די
מתנחל'ישע געביטן אין פאל די
שלום געשפרעכן פאלן אדורך.
אזא ביאקאט טוט שטארק
באזארגן די איזראעלישע
באדייט
און
אינטערעסן
רעדוקציע
ערנסטע
אן
פאר די עקאנאמיע און א

באשיינפערליכער געפאר פאר די
מתנחל'ישע פראדוקציע.
ווידעראמאל שטעלט זיך
אבער ארויס אז די דייקא די
פרומע זענען די וואס גיסן צו
אויל אויפן פייער און פרובירן
אלעס אין זייערע מעגליכקייטן
צו שטערן סיי וועלכע שלום
פארהאנדלינגן.
אין די צייט וואס מען הערט
פון אלע זייטן אין מדינת ישראל
אז ביבי נתני' איז געגאנגען צו ווייט
און מוז זיך עטוואס אראפזעצן
פון זיינע ווילדע התגרות קעגן
אמעריקע און אנדערע מערב
וועלט לענדער .א שטייגער ווי
דער לינקער שונא הדת יאיר
לפיד האט גערופן ביבי נתני' צו
מיניזירן די פלאמען און אביסל
אראפנידערן פון זיין שארפע
רעטאריק קעגן אמעריקע ,לפיד
האט אויפגעפאדערט דעם ראש
הממשלה אז זיין יעצטיגע מהלך
איז שעדליך און ברענגט נישט
קיין ניצן פאר איזראעל.
אבער אין די זעלבע צייט
זענען עס די פרומע וואס
קאמפיינען און טומלען אז נתני'
איז גאר צו ווייעך און נאכגעביג

פארן אמעריקאנער פרעזידענט
אבאמא .דער רעגיליעזער
טאג בלאט "המבשר" איז
דעם דינסטאג ערשינען מיט א
בייסיגע עדעטאריעל וואס רופט
נתני' זיך נישט צו ברעכן צו די
אמעריקאנער פארלאנגן "על
נתני' לגלות נחישות ולא ליכנע
ללחץ אמריקאי".
דאס פנים פלאמט פאר בושה
און די זארג איז זייער גרויס אז
ווידעראמאל שטעלן זיך די
שומרי תורה ומצות ארויס בראש
המערכה צו אנצינדן דעם פייער
פון התגרות באומות און סכנת
ישראל .די מערסט – רייצערישע
סטעיטמענטס קומען דוקא
פון דעם פרומען און רעכטן
לאגער אינערהאלב די מדינה ,א
פאקטאר וואס שטרייכט אונטער
די קריטישע וויכטיגקייט אז
תורה טרייע אידן זאל זה לעומת
זה האבן א קביעות'דיגע באזע צו
אראפנעמען דעם נאסן ליילעך
וואס ווערט ארויפגעלייגט
אויף שומרי תורה ומצות דורך
די דאזיגע אומאחריות'דיגע
פארשוינען.
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דעבאטע ארויפגעברענגט אין כנסת המינים
צו ערלויבן איינטריט אויפן הר הבית
האפענונג אז פראוועקאציעס זאלן חלילה נישט שאטן פאר ערליכע קינדער
אין א פרישער זינדלאזער אקט פון התגרות
באומות מיט א חרדי'שע צורה ,וועלכע קען
חלילה באדראען אידן בכל קצוי תבל ,האבן
די עקסטרעמע רעכטע מתנחלישע גרופעס
באוויזן אויפצוברענגן אין כנסת המינים א
דעבאטע איבער ערלויבן אידן ארויפצוגיין
אויפן הר הבית בטומאה ,א זאך וואס רופט
ארויס אויפרעגעניש און בייז בלוט ביי די
מוסלעמענער גלויביגע אלוועלטליך.
אלי בן דהן א רעגיליעזער חבר הכנסת מיט
א גרויסע ווייסע בארד וואס דינט אויך אלס
סגן שר הדתות האט פארגעשלאגן דעם פלאן,
און וויל פאראויסשטיפן א ערלויבעניש צו
געבן יעדן טאג א באשטימטע צייט פאר אידן
ארויפצוקומען אויפן הר הבית צו קענען דארט
מתפלל זיין.
דער בן דהן האט ערקלערט אז " דער כותל
המערבי איז אונז נישט גענוג ,מיר ווילן גיין
אויך צו דאס ריכטיגע זאך" און האט באצייכנט
אז טראץ דעם וואס אפילו די ראבינאט האט
גע'אסר'ט ארויפצוגיין אויפן הר הבית אלס
דער איסור כרת וואס איז דא דערין ,טוישט
דאס נישט זיין פלאן" ,די רבנות הראשות וועט
מוזן משלים זיין מיט די מציאות".
אנדערע חברי הכנסת ,בעיקר די מיט די
געשטריקטע קאפעלעך פון די מזרחי'סטישע
הבית היהודי ,האבן זיך באלד צוגעכאפט צו
צו די נייע פלענער .אורי אריאל שר הבינוי
והשיכון און דער פארזיצער פון די מתנחלישע
'מועצת יש"ע' האט געזאגט :דער הר הבית

איז אונזער און עס קען נישט איינגיין אויף קיין
שום פשרות ,עס מוז זיין אפן פאר יעדן איד אין
יעדע צייט.
אבער די רעדע דערוועגן האט באלד
געצויגן פארדאמונגען און סטראשונגען פון די
אראבישע גרופעס למינהם .דער וואשיגטאן
פאוסט איז ערשינען מיט די נייעס אונטערן
קעפל "אידישע אקטעוויסטן ווילן דאווענען
אין ירושלים'ס הר הבית ,ערוועקן אלארם אין
די מוסלעמענישע וועלט".
דער וואקף ,די איסלאמישע גרופע וואס
אפערירט אויפן הר הבית האט ארויסגעטרעטן
זאגנדיג אז אזעלכע שריט וועט אויפרויזן
אראבער נישט נאר אין ירושלים נאר איבער
די גאנצע וועלט ,אנדערע אראבישע קוועלער
האבן געסטראשעט אז אויב וועט דאס פאסירן
איז א דריטע אינטעפאדע אויפן וועג רח"ל.
ווי באקאנט איז אין יאר תש"ס נאך
דורכגעפאלענע שלום געשפרעכן וואס
איז דאן אנגעפירט געווארן דורך דעם
אמעריקאנער פרעזידענט ביל קלינטאן.
איז אריק שרון דער שפעטערדיגער ראש
הממשלה ,ארויפגעגאנגען מיט גרויס פאמפע
אין באגלייטונג פון טויזנט סאלדאטן אויפן
הר הבית ,א געשעעניש וואס האט לויט אלע
מיינונג פאראוזאכט די צווייטע אינטעפאדע,
און אפגעקאסט טייכן אידיש בלוט אויפן
מזבח פון די עבודה זרה הציונות.
יעצט ווארענען די אראבער אז אויב

וועט געגעבן ווערן צייט און פלאץ פאר
אידן אויפן הר הבית קען דאס גורם זיין נאך
אן אזוי גערופענער דשיהאד קאמף דורך
מוסלעמענער אלוועלטליך מיט קאנסקווענצן
וואס קיינער וויל נישט קלערן.
די מתנחלישע גרופעס גייען אבער
פאראויס מיט זייערע געפארפולע שריט.
אין א אפיצעלע מעסעדזש צוטירט אינעם
וואשיגטאן פאוסט זאגן זיי :דאס איז אונזער
פליכט אלס אידן ,אהערצוקומען אויפן הר
הבית און דא דאווענען.
השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו ,אויסער
דעם וואס דאס ארויפגיין בזמן הזה אויפן הר
הבית בטומאה איז פארבינדן מיטן הארבן
איסור כרת ,טוען די יעצטיגע עקסטרעמע
שריט שטעלן אין א באשיינפערליכע סכנה
אידן בכל רחבי תבל.
רביה"ק מסאטמאר שרייבט ספה"ק על
הגאולה ועל התמורה סימן ק' ,וואס ער האט
געהערט אין זיין יוגנט פון די חשובי הדור
וואס האבן נאך געדענקט די השתלשלות
פונעם טיילונג אין אונגארען ,אז נזרקה אז מפי
החבורה א טייטש אויף דעם קאפיטל "מזמור
לאסף ,אלקים באו גוים בנחלתיך " און ווי די
גמרא פרעגט "מזמור לאסף ? קינה לאסף
מיבעיא לי'" ,האבן זיי דאן געענטפערט אז דער
מזמור איז ווייל ס'איז באו גוים בנחלתיך ,ס'איז
נאר גוים וואס האבן זיך משתלט געווען אויפן
בית המקדש ,ווייל אויב וואלט עס געווען אידן
וואלט געווען סאך שווערער און ביטערער.
דער רבי שרייבט דארט אז דאס זעלבע קען
מען זאגן לגבי דעם כיבוש פון די ציונים אויפן
מקום המקדש .ס'איז אודאי א געוואלדיגער
ווייטאג עד אין לשער אז דאס הייליגע פלאץ
איז איבערגעגעבן פאר די גוים ,אבער ס'איז
פארט דא א שטיקל נחמה אז די אלע עבירות
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נטרונא פארשפרייט דייטליכער מעסעדזש
אפצושלאגן ציוניסטישע פראפעגאנדע אין
די חנוכה טעג
שטייענדיג אין די ימי האורה פון חנוכה
ווען אידישע קינדער פרייען זיך מיט די נסים
ונפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן
הזה ,טעג ווען עס ווערן נשפע פאר אידן די
גרויסע חסדים און אורות ולעמך ישראל עשית
תשועה גדולה ופרקן.
איז צו די זעלבע צייט מוסד הק' נטרונא
מקיים דעם "ולך עשית שם גדול וקדוש
בעולמך" ,איבערהויפט אין די חנוכה טעג וואס
ווערט אויסגעניצט דורך די ציונים פאר זייערע
טמא'נע צילן.
וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב,
ס'איז באקאנט דאס ווארט פון הגאון רבי
חיים בריסקער זצ"ל "אסאך קליפות זענען
געווען אויף דער וועלט ,ציונות האט געצילט
אין פינטל אריין" .און טאקע דערפאר האט די
קליפה הציונות שטענדיג געזיכט צו רייטן אויף
דאס הייליגסטע וואס כלל ישראל פארמאגט,
עוקר צו זיין די קדושה פון אידן און זיי מאכן
ככל הגוים .די ציונים האבן געצילט צו נעמען

די הייליגסטע מושגים ביים כלל ישראל ווי
ארץ ישראל ,לשון הקודש ,כנסת ישראל ,און
עס פארוואנדלט אלס א טייל פון זייער כפירה
אפאראט.
דאס זעלבע האבן זיי זיך ארויפגעכאפט
אויף דעם נס חנוכה ,ווען אידן האבן זוכה
געווען צו דעם מסרת גבורים ביד חלשים,
טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים ,און
די הייליגע חשמונאים כהניך הקדושים האבן
בדרך נס געהאט א נצחון אויף די יונים וואס
האבן געוואלט להשכיחם תורתיך ,פרובירט
די היינטיגע קליפה פון ציונות זיך צו באנוצן
דערמיט כדי מצדיק צו זיין זייערע מלחמות
כנגד התורה וואס יעדער טריט זייערע איז
ביהרג ואל יעבור און א כפירה בגזירת הגלות
פיטאל
קא ַ
און הנהגת הקב"ה .די ציונים שלאגן ַ
אויף די הייליגע מכבי"ם לבית חשמונאי ,און
פארריפן זיך דערויף ווי זיי וועלט געווען דער
המשך צו יענע עפאכע.
נטרונא האט דעריבער געזען פאר וויכטיג

צו פארעפענטליכן א ברייט  -פובליצירטער
ארטיקל אויף די ענגלישע שפראך וואס קלערט
אויף בשפה ברורה די ריכטיגע און אמת'ע
תורה'דיגע שטעלונג אין באצוג צו מלחמות
פון אידן בזמן הזה אין גלות ,און ברענגט
ווידער צום אויבערפלאך אז די אידישע תורה
פארבאט אונז צו טון אייגענע שריט מיט די
מענטשליכע כוחות זיך צו באפרייען פון גלות.

פאלגענט איז א פרייער איבערזעצונג
פון דעם געלונגענעם ארטיקל וואס איז
פארשפרייט געווארן דורך נטרונא יעצט
אין די חנוכה טעג.

די ליכטיגקייט פון די חנוכה
ליכט ,און זייער לימוד.
די וואך טוען אידן פייערן דעם יום טוב
חנוכה ,צו געדענקן און דערמאנען די חסדים
וואס השי"ת האט געטון מיט אונז און די
שווערע צייטן.
דורכאויס די יארן פונעם צווייטן ביהמ"ק
האבן די אידן באזיגט זייער פיינט ,וואס
האבן פרובירט זיי צו צווינגן און פארבאטן
דאס לערנען תורה און מקיים זיין די מצות
ה' ,מיט די הילף פון השי"ת האבן די ערליכע
אידן געווינען ,און זענען ערמעגליכט געווארן
צו פארזעצן היטן די תורה און מצות.
דערנאך ,ווען די כהנים זענען אריינגעקומען

<<<
וואס די גוים טוען דארט אפ איז נישט קיין
קטרוג אויף אידן ,נאר אדרבה א לימוד זכות
און התעוררות רחמים אויף כלל ישראל און א
התקרבות הגאולה.
אבער צום באדויערן ווען די טומאות און
עבירות זענען אידישע עבירות איז דאך עס א

געוואלדיגע חרון אף ל"ע .ביז דעם כיבוש פון
תשכ"ז ווילאנג די ציונים האבן אנגעפילט דאס
הייליג לאנד מיט מינות וכפירה ,עבודה זרה
און שמד איז נאך געווען א שטיקל נחמה אז
עכ"פ דער מקום המקדש פארמאגן זיי נישט,
אבל בעוה"ר עכשיו כאשר נמסר גם זה בידם
אין לנו במה להתנחם עוד ,גדול כים שברינו מי
ירפא לנו ,עד ישקיף וירא ה' מן השמים ויראה

בעניינו ושפלותינו המר והנמהר ,עכל"ק.
אידן מוזען טוהן וואס ס'איז ביכלתינו,
כאטשיג מוחה זיין אקעגן די שועלים הלכו בו
מחבלי כרם ה' ,און מיט דעם מסיר זיין חרון אף
מישראל.

ָאה.
ֹׁשע נָאַ .הר ַה ּמו ִֹר ּיָה .ו ְַהר יֵר ֶ
הו ַ

באריכטן
נייעס און ַ
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געווארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
ָ
וואס זענען לעצטענס געליפטערט

אין ביהמ"ק צו צינדן די מנורה ,האבן זיי זיך
דערזען אז אלע אויל זענען טמא געווארן דורך
די פיינט .זיי האבן געפינען בלויז איין קליינע
קריגעלע פון אויל פארמאכט מיטן חותם
פון דער כהן גדול ,גענוג צו צינדן בלויז פאר
איין טאג .א נס האט אבער פאסירט און זיי
האבן געצינדן מיט דעם אויל פאר אכט טאג,
ווילאנג זיי האבן געקענט פראדעצירן פרישע
אויל.
ווען די חכמים פון יענע צייט האבן קובע

געווען דעם נס חנוכה האבן זיי געהייסן צינדן
ליכט אין א מנורה ,וואס דערמאנט בלויז פון
דעם צווייטן גרויסן נס .מיר דערמאנען טאקע
דעם נס המלחמה אין די תפלות היום אבער
דער הויפט געוויכט וואס חכמינו ז"ל האבן
געלייגט איז געווען צו דערמאנען דעם נס פון
די אויל אין ביהמ"ק.
די סיבה דערצו איז מבואר אין די הייליגע
ספרים .די חכמים האבן פאראויס געזען אז
דער בית המקדש וועט אין די ענדע ליידער
חרוב ווערן און אידן וועלן פארטריבן
ווערן אין גלות .דורכאויס דעם גלות זענען

את אשר יגורנו בא
מיט שאק און ציטער נעמען אידן אויף די שמועות מבהילות פון אתרא קדישא מירון
מקום מנוחת התנא האלקי רשב"י .איבער די פינסטערע הפקעה וואס איז אויסגעפירט
געווארן אויף דעם הייליגן ארט דורך די שונאי כל טהרה ,אן הפקעה צו די רשות פון די
מלכות המינות וואס איז דעם מיטוואך פאקטיש אריין אין קראפט און באדראעט דעם
עתיד קדושת המקום הי' לא תהי'.
דער שר האוצר דער טרויעריג בארימטער שונא הדת יאיר לפיד האט די וואך
מיטאוואך ענדגילטיג אונטערגעשריבן דעם אפיציעלן דעקרעט וואס טוט ארויסציען
און אוועקנעמען דעם זכות פון די ביז יעצטיגע הקדשות וועלכע שטייען שוין אין
שפיץ און פירן שוין דאס פלאץ פאר הונדערטער יארן ,אסאך פאר די גאנצע התייסדות
המדינה.
אונטערן שלייער פון מתקן זיין און מסדר זיין דאס פלאץ פלאנירט די מדינת ישראל
רעגירונג מיט ערנסטע שריט צו פארוואנדלן דעם מקום קדוש פאר א מערת פרוצים,
און מהפך זיין הקערה על פי' חלילה פאר א נאציאנעלער צענטער פון טומאה און זוהמה
מארבע כנפות הארץ ,הי' לא תהי'.
אידישע קינדער זענען מתפלל אז ממקומו הוא יפן ברחמים ,רבי שמעון בר יוחאי
זאל זיך מיען למען מקום מנוחת קדשו ,און די בייזע פלענער זאל צושטערט ווערן,
זממם בל תפק ,און ס'זאל מקוים ווערן דער קולו זימר עריצים והכרית את הקוצים

אדונינו בר יוחאי.

אידן פארבאטן צו פירן מלחמות ,זיי זענען
אנגעזאגט געווארן צו ווארטן פרידליך ביז
השי"ת וועט ברענגן דעם גלות צו אן ענדע
בדרך נס ופלא .די חכמים האבן דעריבער זיך
געפארכטן אז אויב עס וועט געלייגט ווערן
צופיל דגוש אויף די נס המלחמה ,וועלן אידן
אין גלות מעגליך נעמען אין באטראכט די
געדאנקן פון מלחמה זיך אליינס צו באפרייען
פון גלות .דערפאר האבן האבן זיי קובע געווען
די מצוה פון צינדן א מנורה אין יעדע אידישע
היים ,צו פארשפרייטן דעם נס פון די מנורה
אין בית המקדש.
נאכמער ,די חכמים ז"ל האבן קובע געווען די
מנורה זעלבסט אלס א דערמאנונג פאר אידן
אז די אויסלייזונג פון גלות נאר פון רבוש"ע
אויף א הימלישן וועג ,און דייקא נישט מיט
מענטשליכע אנשטרענגונג .די מקור פון דעם
איז אין ספר זכרי' וואס מיר ליינען טאקע
אין שבת חנוכה ,ווי דער נביא זאגט אין ספר
זכריה פרק ד " :וַיּאמֶר ֵאלַי מָה ַאּתָה ראֶה
וָיאמַר רָאִיתִי וְִהנֵּה מְנוֹרַת זָהָב ּכֻּלָּה וְגֻּלָּה עַל
ְשבְעָה נֵרתֶיָה עָלֶיָה " און באלד דערויף
ראשּה וִׁ
ָׁ
איז געקומען דער דבר ה' בנבואה פאר זרובבל
" זה דבר ה' אל זרבבל לאמר לא בחיל ולא
בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבקות" .די מנורה
איז אונזער צייכן אז די גאולה העתידה און
די ישועתן של ישראל וועט נישט זיין בחיל
אדער בכח ,נאר טאקע בלויז כי אם ברוחי,
מיט די הימלישע הנהגה פון השי"ת ,ווען די
ריכטיגע צייט וועט קומען.
ווי ביטער -איראניש איז עס ,אויב אזוי ,אז
די ציונים טוען איגנארירן די ליכטיגקייט
פון די חנוכה ליכט און זייער טיפער לימוד,
און האבן פארוואנדלט חנוכה אין א פייערונג
איבער די נצחון פון די מכבי"ם .אלס איינע
פון די ציוניסטישע סימבאלן האבן זיי גאר
גענומען א מנורה ,די זעלבע מנורה וואס
סימבאלעזירט דער היפך הגמור פון זייער
אנשויאינגן!

