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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

מיט גרויס שפאנונג און ערווארטונג 
אידן  הונדערטער  פילע  זיך  גרייטן 
ארויסצוקומען  אייראפע  רחבי  מכל 
בעלגישן  פונעם  עיר  של  לרחובה 
ארויסגעבן  און  "בריסל",  הויפשטאט 
דעם קול מחאה וזעקה אין ליכט פונעם 
שרעקליכן "גזירת הגיוס" וואס די רשעי 

ישראל ווילן ליידער גוזר זיין.

פון  מקובל  שוין  האט  ישראל  כלל 
חכמינו זכרונם לברכה אז אין א צייט פון 
זיין  גוזר  ליידער  וויל  מען  ווען  גזירה,  א 
גזירות על הדת, איז די איינציגסטע עצה 

"צאו והפגינו".

אין מס' ראש השנה דף י"ט ווערט 
געברענגט אז איינמאל האט די מלכות 
אידן,  אויף  גזירות  געווען  גוזר  הרשעה 
געווען  איז  גזירות  די  פון  איינס  און 
יהודה  "שלא יעסקו בתורה", "מה עשו 
געגאנגען  זענען  זיי  וחביריו"?  שמוע  בן 
האט  מטרוניתא,  א  פון  עצה  אן  נעמען 
בלילה",  והפגינו  "בואו  געזאגט  זיי  זי 
וברחובות  בשווקים  "צעקו  רש"י  זאגט 
עליכם",  וירחמו  השרים  שישמעו  כדי 
און אזוי האבן זיי טאקע געטון, זאגנדיג 
ולשון  אומה  מכל  נשתנינו  "מה  דערביי 

שאתם גוזרים עלינו גזירות קשות?".

מטות- פ'  מאנטאג  קומענדיגן 
אייראפע  יהדות  דאס  וואס  מסעי 
והשרים,  העמים  לעיני  אויסשרייען 
ראשי  אלע  די  פון  אויגן  די  פאר 
פארשטייער  האבן  וועלכע  המדינות 
אייראפעאישן  פאראייניגטן  אינעם 
פאראיין, די "אי.יו". – מה נשתנו אחינו 
זיי  וואס  ארה"ק  תושבי  ישראל  בני 
נשתנו  מה  גע'רודפ'ט?!  אזוי  ווערן 
אחינו בני ישראל אין ארצינו הק' וואס 
תורה  היטן  צו  ערלויבט  נישט  ווערן 
בארצות  אידן  אונז  ווי  אזוי  ומצות 

הגולה?!

גרויסער  דער  אז  האפן  צום  איז  עס 
השם,  קידוש  מעמד  דער  און  מחאה, 
ווייטגרייכנדע  די  האבן  בעז"ה  וועט 

נאכפאלגן.
…

נטרונא  איז  צייט  זעלבע  די  אין 
איינגעשפאנט אויף טריט און שריט אין 
אלע זאכן וואס זענען נוגע צום הצלחה 
פונעם  אפקלאנג  ערווארטעטן  און 

פראטעסט.

נטרונא  הק'  מוסד  פון  אפיס  דער 
אקטיוויטעטן  מיט  טעג  די  פיבערט 
די  פון  ערפארונג  איר  נוצט  און 
פארגענגענהייט, צו שטיין צו די רעכטע 
עסקנים  נטרונא  די לאקאלע  פון  האנט 
אין אייראפע, סיי ביים אויסארבעטן די 
פאר  רעליעס"  "פרעסע  וויכטיגע  גאר 
עצרת  געפלאנטע  די  איבער  מידיא  די 
די  אהערשטעלן  מיט'ן  אויך  ווי  מחאה, 

פאסיגע פלאקאטן און שילדן.

פון  די הויפקוואטיר  פון  ווי אויך איז 
אפיציעלער  דער  ארויסשיקט  נטרונא 
בקשה  פאר די "אי.יו." אויפצונעמען א 
אנגעלעגנהייטן  די  איבער  דעלעגאציע 
אנטווארט  די  און  פראטעסט,  פונעם 
פענסטער  העכסטע  סאמע  די  פון 
פונעם "אי.יו." איז געווען אדרעסירט צו 

נטרונא.

א  אראפ  אויך  שיקט  נטרונא 
מחאה,  עצרת  צום  שליח  ספעציעלן 
וועלכער  שליט"א,  שפירא  יעקב  הרב 
ענגלישע  די  אויף  אויפטרעטן  וועט 
"ספאוקסמאן"  דער  זיין  און  שפראך, 
בראש  זיין  וועט  און  פרעסע,  די  פאר 
"אי.יו.",  די  צו  דעלעגאציע  די  פון 
זיין איבער די שווערע  קלאר מסביר צו 

סיטואציע אין וועלכע אחינו בני ישראל 
תושבי ארה"ק געפונען זיך.

יהדות אייראפע צאו והפגינו!

בכל  אידן  אויף  חיוב  א  ליגט  עס 
מקומות מושבותיהם מתפלל צו זיין אז 
א  מחאה  די  פון  ארויסקומען  זאל  עס 

כבוד שמים. 

עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו

נייעס פון ארה"ק

פנחס  מאנטאג  פארגאנגענעם  דעם 
ווילדער  א  אפגעשפילט  זיך  האט 
פון  המינים  כנסת  אינעם  ספעקטַאקל 
האט  כנסת  דער  ווען  ישראל,  מדינת 
בודזשעט  דעם  אפגעשטימט  ענדליך 
אזוי  אלע  די  און  יאר,  קומענדיגן  פאר 
נתניהו  און  לפיד  פון  גזירות  גערופענע 
אינעם  געווארן  אריינגעשטעלט  זענען 
טיפע  די  אריינגערעכנט  בודזשעט, 
וואס  הילדים,  קצבאות  די  אין  שניטן 
האלב,  ווי  ווייניגער  צו  געשניטן  ווערט 
און איז ספעציעל געצילט אריינצושניידן 
אין די טאשן פון די חרדים און להבדיל 
די אראבער, ווי אויך שניידט עס אסאך 
אנדערע  און  מוסדות  חרדי'שע  די  פון 
צוועקן וואס קענען נאר אויסגעטייטשט 
פון חרדים  זיי האבן א שמעק  ווערן אז 

אין זיך.

בודזשעט  דעם  וועגן  נייעס  עצם  די 
נייעס.  גרויסע  אזא  נישט  בכלל  איז 
און  באקאנט  געווען  לאנג  שוין  איז  עס 
בודזשעט  סארט  דער  אז  ערווארטעט 
זאל דורכגעפירט ווערן, און די חרדי'שע 
באזארגט  לאנג  שוין  זענען  כנסת  חברי 
פאליטישן  אייגענעם  זייער  איבער 
א  געכאפט  ב"ה  האט  וואס  צוקונפט 

 פילע טויזענטער אידן מכל רחבי אייראפע 
גרייטן זיך ארויסצוקומען לרחובה של עיר פונעם בעלגישן 

הויפשטאט "בריסל", קומענדיגן מאנטאג

דאנערשטאג פ' פנחס תשע"ג
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פאטאלן קלאפ אין די לעצטע בחירות, ווען זייער גאנצע 
ראטעווען  כנסת  אין  גיין  מ'דארף  אז  אידעאלאגיע 
פונעם  וואנט  הארטע  די  אין  אנגעשטויסן  זיך  האט 
רעאליטעט, וואס האט אויפגעוועקט אסאך אידן פונעם 
די חרדי'שע פאליטיקאנטן  וואס  לאנגיאריגן דמיון אין 

האבן זיי אריינגעלייגט.

איבער  אלארמען  שרעקעדיגע  די  וואס  טראץ 
ריזיגע  א  אריינצושלעפן  באוויזן  ליידער  האבן  גיוס 
הטמאות,  בחירות  די  אין  שטימען  צו  אחבנ"י  צאל 
שטארק  פארטייען  חרדי'שע  די  האבן  לדאבונינו  און 
אנגעצויגן אין די בחירות -איז די מציאות פארקערט 
נאר  נישט  און  הסתה-  און  הבטחות  זייערע  פון 
זיך  רוקט  וואס  עפעס  גיוס  פון  גזירה  ביטערע  די  איז 
די  נאר  פאקט,  א  ווערן  צו  נאנטער  און  נאנטער  אלס 
געווארן  באהאגלט  נאך  זענען  פארטייען  חרדי'שע 
מיט א גאנצע רייע פון גזירות און רדיפות, וואס וועט 
זיך ביטער אפרופן אויף יעדן איינציגן חרדי'שן איד אין 
פארדאנקען  צו  איז  אלעס  דאס  און  הקדושה,  ארצינו 
כנסת,  אין  זיצן  חרדי'שע  דאס  אז  פאקט  דעם  דוקא 
דער "וחד בחד כי סביך ועביד קרבותא", די שטענדיגע 
געשלעגן אינעם כנסת המינים פון מי בראש, די פרייע 
צי די פרומע, האט געגעבן געוואלדיגע ברענשטאף פאר 
און  גזירות,  ביטערע  די  ארויסצוגעבען  הדת  שונאי  די 
יעצט, ווען די פרייע זענען ביי די מאכט ווילן זיי צוריק 
דערלאנגען  פאר זייערע קאנקורירנדע פרומע פארטייען 
מנה אחת אפיים, זיי אראפצוזעצן, אין די בחינה כשזה 

קם זה נופל.

יעצט, ווען די חרדיש'ע פארטייען עסן די פרוכט פון 
זייער ארבעט, זיצן זיי פארלוירענע דארט אינעם כנסת 
שונאים,  ערגסטע  זייערע  מיט  ארומגענומען  המינים, 
און זיי זעען נישט קיין וועג ארויס פון דעם געמויזעכץ. 
מיטל:  אידישן  אור-אלטן  צום  גענומען  זיך  זיי  האבן 

פראטעסטירן.

דער  און  גפני  משה  הכנסת  חבר  ליטווישער  דער 
האבן  אייכלער  ישראל  הכנסת  חבר  חסידישער 
פאדיום  כנסת  פונעם  געליארעמט  און  פארפירט 
באגאנגען  ווערט  וואס  עוולה  שרעקליכע  די  איבער 
קעגן חרדים. גפני האט באשולדיגט אז לפיד'ס פארטיי 
און  דיקטאטורשאפט,  א  ווי  געפירט  ווערט  עתיד  יש 
צווישן  גלות  אין  זענען  זיי  אז  געשריגן  האט  אייכלער 
זיין  צו  גאנצער ציל איז בלויז עוקר  זייער  אידן. און אז 
די תורה הק'. די ווערטער דארף ווען געזאגט ווערן אויף 
אן אנדער פלאץ, נישט אין כנסת המינים, משנה מקום 

משנה מזל...

צו  געווען  אבער  איז  מערקווירדיג  מערסטע  דאס 
הערן פון דעם אלט-נייעם חבר הכנסת און אלט-נייעם 
ווי  גענוי  דרעי.  אריה  פארטיי,  ש"ס  די  פון  ראש  יושב 
אויך  ער  האט  כנסת  חברי  חרדי'שע  אנדערע  אלע 
פארפירט קעגן דעם געזעץ, אבער ער האט צוגעלייגט 
נישט  וועט  ישראל  מדינת  אויב  אז  סטראשונקע,  א 
צום  ווענדן  זיך  ער  וועט  בודזשעט  דעם  טוישן 
דארט  און  הַאג,  אין  געריכט  אינטערנאציאנאלן 
די  קעגן  דיסקרימינירט  זי  אז  ישראל  מדינת  אנקלאגן 

חרדים.

ווייל  אינטערעסאנט,  העכסט  איז  ווארענונג  די 
צו  זיך  נייער.  קיין  נישט  פארשלאג  דער  איז  גראדע 
הרשע,  שלטון  די  אקעגן  שרייען  און  גוי  צו  ווענדן 
עמו  קדושיו  וכל  מסאטמאר  הק'  רבינו  שוין  האט 
מאל  יעדעס  און  יארן,  צענדליגע  פאר  איינגעפירט 
געווארן,  אויפגעברענגט  איז  פארשלאג  דער  וואס 
געווארן  ארונטערגעריסן  שארף  שרעקליך  עס  איז 
האבן  זיי  קרייזן.  ציוני'סטישע  חרדי'שע  די  דורך 
כמו  דאס  אנקלאגן  גיין  נישט  מ'טאר  אז  געטענה'ט 
'אידיש' לאנד ביים גוי, און אז עס האט א דין פון מסירה. 
און חילול השם און דאס גלייכן, א רינגעלע אינעם קייט 

פון זייער גילוי פנים בתורה שלא כהלכה.

כינוס  די  ביי  בשעתו  זיך  האט  מסאטמאר  רביה"ק 
הכללי געמוזט אוועקשטעלן און טענה'נען אז דאס איז 
אזוי  גמור,  חיוב  א  פארקערט  נאר  מסירות  קיין  נישט 
האט געטאן ר' יוחנן בן זכאי, ווען ער האט זיך געוואנדן 
צו די רומיים אקעגן די בריוניים, און גאנץ לעצטנס ביי די 
טיילונג אין אונגארן האבן זיך געוואנדן די גדולי ישראל 
די  און  החרדית  עדה  די  אויך  ווי  און  רעגירונג,  די  צו 
דעמאלטדיגע אגודה האבן זיך געוואנדן צו די בריטישע 

רעגירונג צוליב די ציוניסטישע רדיפות. 

פלוצלינג, ווען מען רירט זיי אין די קעשענע, איז 
אדרבא, זאלן זיי נעמען א שפיגל  שוין אלעס מותר?! 
און דארט אריינקוקן: איז זייער פנים נישט פלאמעדיג 

רויט פון די שרעקליכע היפאקריטסווע? 

האט  מחאות   די  וואס  אינדערצייט  חמור.  והיותר 
שווארץ  דאס  אן  רירן  וואס  זאכן  אין  געהאנדלט  זיך 
אפל פון אויג ביים יהדות החרדית, די מערערע גזירות 
קעגן די תורה הק' וואס די ציוני'סטישע רשעים האבן 
זיי  אז  זיי  סטראשענען  יארן,  די  במשך  ארויסגעגעבן 

וועלן זיך ווענדן צו די אומות איבער געלט שניטן!

שוין אפגעזען פון די לעכערליכקייט אפילו צו זאגן 
אז דער אינטערנאציאנאלער געריכט וועט זיין גרייט זיך 
א  פון  אנגעלעגנהייטן  אינערליכע  די  אין  אריינצומישן 

בודזשעט קאמף אין א פרעמד לאנד.

על  ויעידו  הם  יבואו  אינעם  פשט  א  נאך  איז  דאס 
עצמן.

קוקט  געמיינדע  אינטערנאציאנאלע  די  לאנג  ווי 
אין  אנטוויקלונגען  דראמאטישע  די  אויף  געשפאנט 
מיט  גרעניצן  די  אויף  אויך  אויג  אן  האלט  און  סיריע, 
האלט  עס  אז  צייכן  וועלכן  סיי  זען  צו  ישראל  מדינת 
לענדער,  צוויי  די  צווישן  מלחמה  א  אויסברעכן  ביים 
ווארטזאגער  צה"ל  אפיציעלער  אן  וואס  נאך  דערצו 
האט נעכטן באשולדיגט סיריע אז זי שטייט אונטער די 
ראקעטן אטאקעס וואס די ראדיקאלע זשיהאד אין עזה 
האבן געשאסן אויף מדינת ישראל, איז אינטערעסאנט 
אנצוצייגן די ביטערע קאנסעקווענצן פון די ציוניסטישע 
ארצינו  אין  אחבנ"י  פאר  נאר  נישט   - האט   - התגרות, 
פון  ליניע  פייער  די  אין  ממש  זענען  וועלכע  הקדושה 
איד  יעדן  פאר  אויך  נאר  טעראריסטן,  אראבישע  די 

איבער דער גארער וועלט.

א  געווארן  אפגעהאלטן  איז  צוריק  לאנג  נישט 
געגעבן  זיך  האט  וועלכע  ירושלים,  אין  קאנפערענץ 
"אינטערנאציאנאלער  נאמען  קלינגענדיגן  דעם 
פארום צו באקעמפן אנטיסעמיטיזם". דארט האבן 
פָארשטייער  עטליכע  אויפגעטרעטן  אנדערן  צווישן 
פון אידן ארום די וועלט וועלכע האבן אראפגעמאלן א 

שרעקליכן בילד וואס האט שאקירט די פארזאמלטע.

און  אויפגעשטעלט  זיך  האט  שוועדן  פון  פרוי  א 
גאס  די  אין  ארויסצוגיין  ציטערן  אידן  אז  דערציילט 
ישראל;  מדינת  איבער  נייעס  א  דא  ס'איז  אימער  ווען 
זיי  אויב  אז  דערציילט  האבן  ענגלאנד  פון  סטודענטן 
זיי  ווערן  אוניווערזיטעט  אין  קאפלעך  מיט  גייען 
באפאלן אלס ציונים; אן אמעריקאנער האט דערציילט 
באיקאטירן  צו  אקטיוויסטן  פון  באמיאונגען  איבער 
מיט  סופערמארקעטס  כשר'ע  אין  פראדוקטן 
אקופירטע  די  אין  פירמעס  פון  ס'קומט  אז  טענה  די 
שטחים; אן אנדערע אמעריקאנער, א פראפעסאר אין 
אין  אוניווערזיטעטן  פרעסטיזשפולסטע  די  פון  איינע 
דערציילט  אויגן  די  אין  טרערן  מיט  האט  אמעריקע, 
ספרעי- מיט  אנגעשפריצט  טרעפן  אפט  מ'קען  וויאזוי 

פעינט די ווערטער "איד" אדער "ציוני" אינאיינעם מיט 
נאצי האקנקרייצן אויף די דארמיטארי טירן פון אידישע 

סטודענטן און פראפעסארן.

זיי  מ'רודפ'ט  וויאזוי  זיך  באקלאגן  איבעראל  אידן 
מדינת  פון  אקטיוויטעטן  געמיינע  די  צוליב  שרעקליך 

ישראל און אירע היציגע פירער/פארפירער.

עד מתי יהיה זה לנו למוקש?!


