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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.
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נאך  26בליטיגע טעראריסטן וועלן באפרייט ווערן
חרדישע פארטייען לאזן זיך  -ווי אלעמאל  -הערן מיט האסטיגע סטעיטמענטס
אונטער גרויס דריק פון די
אינטערנאציאנעלע געמיינדע האט
די מדינת ישראל רעגירונג די וואך
דינסטאג באוויליגט צו באפרייען
נאך  26פארכאפטע טעראריסטן,
אין אן אויסטויש דשעסט פאר די
פאלאסטינער באהערדע אלס א
חלק פונעם שלום פראצעס וואס
איז אין אירע ערשטע שטאפלן.
לויט דעם פלאן וואס איז שוין
אויסגעארבעט געווארן מיט א צייט
צוריק וועט מדינת ישראל באפרייען
 104פאלאסטינער טעראריסטן
אויפן פארלאנג פון די פאלאסטינער
אטאריטעטען וואס האבן עס
געשטעלט פאר א ערשטע תנאי
אז שלום געשפרעכן זאלן קענען
אריינגיין אין קראפט .די יעצטיגע
באפרייאונג איז געווען די צווייטע
אין די רונדע און עס וועלן נאכפאלגן
אין גיכן נאך צוויי אזעלכע שריט
פון ארויסלאזן אראבישע רוצחים,
מ'קען זיכער זיין אז די רעכטע
שפארבערישע נתני' רעגירונג איז
נישט שטארק ענטוזיאסטיש צו
דעם שריט ,סיי האבן נאר נישט קיין
ברירה צוליב דעם וואס איז דעם ענין
איז תלוי די ווייטערדיגע פארשריט
פאר שלום וואס ווערט געשטיפט
דורך די גאנצע וועלט.
מערערע גרופעס און פראקציעס
אינערהאלב די מדינה זענען

אויפבגעברויזט ביז גאר אויף די
באנעמונג צו די טעראריסטן ,אבער
דאס מערסטע פון אלעם שיילט זיך
ארויס די אזוי גערופענע חרדישע
ווארטזאגער ,נציגים און צייטונגען
וואס קענען נישט צו זיך קומען פון
דעם שוידערליכן פארראט וואס
ביבי איז באגאנגען לויט זיי קעגן די
אינטערעסן פון די מדינה.

דאן "יקבלו" און
וועלן געבן" ,יתנו" ַ
דאן "לא יקבלו"
אויב "לא יתנו" ַ
און דערווייל געבן די אראבער
דערווייל גארנישט ,און באקומען
און באקומען ,די מדינת ישראל
רעגירונג גיט זיי אלעס נאך ,זיי זענען
מקבל אבער נישט קיין נותנים .עד
כאן איז די ציטאטען פון חרדישע
איזראלישע צייטונגען.

ס'איז א מזל אז די חרדישע
פארטייען זענען ב"ה נישט ביי די
מאכט יעצט ,זיי זיצן פארוואגלט אין
די אפיזיציע בענק און זייער שטומע
ווערט נישט אזוי שטארק געהערט
און גערעכנט ביי די אלגעמיינע מידיא
קוועלער ,אזוי ווערט פארמיטן א
היפש ביסל חילול השם וואס פלעגט
ארויסקומען אין די פעטע יארן ווען
אזעלכע פארשוינען ווי אלי ישי
און משה גפני זענען געווען בראש
השלחן און זיך געלאזט הערן מיט
ווילדע סטעיטמענטס .די איינציגע
פלאץ וואס איז פארבליבן אינטער
די שליטה פון די פרומע חברי הכנסת
זענען זייערע צייטונגען וואו זיי קענען
אויסגעבן זייער גאנצע ווייטאג און
פאטראיאטיזם צו די מדינה.

ווי עס שיינט איז דער עכטער
ווייטאג נאך אסאך טיפער אונטער
זייער באוואוסטנזיין ,אז די חרדים
געבן און געבן ,די חרדישע פארטייען
זענען די מערסטע מיליטאנטישע
ציונים ,זייענדיג פויפליסכער פונעם
פויפסט מיט א בלינדע אהבה
צום ציונות און די מדינה אבער
דערווייל באקומען זיי ווייניגער און
ווייניגער ,די גרויסע מוציא'ס וואס
זיי פלעגן ערהאלטן ווערן מיט יעדן
פארבייגענדן טאג איינגעשרינקן ,פון
קאאליציע זענען זיי ארויסגעווארפן
און קיינער רעכנט זיך נישט מיט
זיי ,ווי חז"ל זאגן אונז שוין פני הדור
כפני הכלב ,זיי באקומען ביינער צו
עסן און לויפן פאראויס פאר'ן בעל
הבית מיט א געטריישאפט ,זיי זענען
אזעלכע גרויסע נותנים אבער ווערן
אלס קלענער מקבלים ,דאס איז דער
אמת'ער ווייטאג וואס טוט זיי וויי,
היש מכאוב כמכאובם.

די חרדישע צייטונגען וויינען
אונטערן קעפל " לא יתנו – יקבלו?"
זייער ווייטאג איז אז ביבי האט
צוגעזאגט אז אויב די אראבער
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עדיטאריעל:
צוטיילען ירושלים אדער
השבעתי אתכם בנות ירושלים ?
....
רביה"ק מסאטמאר זי"ע שרייבט אין ספה"ק
ויואל משה (מאמר שלש שבועות סי קי"ז)
"כי אף שרוצים שיהי' ביניהם מפלגות דתיות
להכשיר אותם בעיני העולם ,אבל אינם רוצים
שיהיו מפלגות חזקות בתוך הכנסת ,כי לצורך
ההכשר די להם אף אם הם חלשים בתכלית
החולשה" ,הגם די ציונים ווילן וויכטיג האבן
פרומע פארטייען אינעם כנסת ,כדי ס'זאל זיי
דינען אלס א כשר חזיר פיסל פאר די וועלט,
אבער זיי ווילן אודאי נישט אז די פרומע זאלן זיין
שטארקע פארטייען ,ווייל פאר דעם געברויך פון
א הכשר פאר די וועלט איז זיי גענוג אז די פרומע
זאלן זיין אפגעשוואכטע פארטייען בתכלית,
עס איז אומגלויבליך ווי ווייט די ווערטער ווערן
נתאמת אז אפילו משניידט פון זיי שטיקער,
זענען זיי די הכשר פאר די וועלט וואס לויפן נאך
מער און נאך שטארקער פאראויס עד בלי גבול.
בלויז פאריגע וואך האט חבר הכנסת ליצמאן
פון די יהדות התורה פראקציע אריינגעטראגן
א נייע געזעץ אינעם כנסת המינים ,דער נייער
פאר אז מען נישט קענען צוטיילן
געזעץ שלאגט ָ
ירושלים נאר מיט רשות פון א מערהייט פון
אכציג חברי הכנסת ,דאס איז דער דאגה פון
דער שלוחא דרבנן וואס איז אריינגעשיקט
געווארן דורך די חרד'ישע וויילער צו 'קעמפן פון
אינעווייניג'.
דערמיט וויל ער פארמיידן אז די ראשי
הממשלה וואס שטייען אויס דריק פון אמעריקע
אדער אנדערע מערב וועלט לענדער אויפצוגעבן
אויף טיילן פון ירושלים אז זיי זאלן נישט קענען

דער פאליטישער קאמף
צווישן די פארטייען אין
אירע לימודים.
דאס דורכפירן נאר מיט די צושטימונג פון
אזא גרויסע מערהייט חברי הכנסת ,ער
וויל פארלויפן דעם וועג אז עס זאל קיין
געהעריגע שלום פלאן נישט קענען
געשען ,און ירושלים זאל פארבלייבן
גענצליך אונטער די ציוניסטישע הערשאפט.
אין איין ווארט :ווען עס קומט אונטער א פעט
שטיקעל התגרות ניצט נאך אלץ דער פריץ דעם
מאשקע זאל דאס טוהן ,און דער מאשקע טוט
דאס גערן בתשואת חן ,און קימערט זיך גאנץ
ווייניג פון די נאסע לאלעך דאס איז גורם אויף
חרדישע אידן אז זיי זענען דער הויפט שטער
פון שלום ,און ווער רעדט נאך פון די איסורים
חמורים פון דחיקת הקץ.
לרגל זיין נייע געזעץ פארשלאג האט חבר
הכנסת ליצמאן אויפגעטרעטן פאר די איזרעלי
מידיא און שטאלצערהייט דערקלערט :איך בין
פרייליך צו מיין זכות אפצוהיטן און צו באשיצן
אויף ירושלים .דער יעצטיגער געזעץ קומט צו
פארזיכערן און אפהיטן אויף די פאראייניגטע
ירושלים ,אונזער מעסעדש איז קלאר ,ירושלים
די הויפט שטאט פון מדינת ישראל איז אינדרויסן
פון יעדע צוקונפטיגע משא ומתן פאר שלום".
עס איז געווען שטענדיג מרגלי' בפומי'
פון רביה"ק מסאטמאר זי"ע דאס וואס דער
הייליגער ב"ח זאגט אויף די ברכה פון ולירושלים
עירך ברחמים תשוב וואס ענדיגט זיך מיט וכסא
דוד עבדיך מהרה לתוכה תכין וואס איז לכאורה

נישט
מעין הפתיחה .אויף דעם טייטשט דער ב"ח
אז ס'איז דייקא יא מעין הפתיחה ,אידן ווארטן
טאקע בכליון עינים אויף דעם 'ולירושלים עירך
ברחמים תשוב' ,אבער דאס איז נאר ווען דאס
גייט צוזאמען מיט דעם 'וכסא דוד עבדיך מהרה
לתוכה תכין' ,מיר ווארטן און בעטן אויף ירושלים
עיר הקודש אבער נאר אזא ירושלים וואס וועט
אונז געגעבן ווערן דורך דעם רבוש"ע אליינס
מיט די גרויסע גאולה פון דעם בן דוד עבדיך יבוא
ויגאלינו.
הושענא רבה שנת תש"י האט דער רבי מיט
דעם געטייטשט הושענה חנה דוד ,מיר בעטן
אויף ירושלים עירך וואס איז אינאיינעם מיט
דעם חנה דוד ,מיט ווארטן אויף די הייליגע
ירושלים אויף דעם ותמלוך אתה ה' אלקינו על
ישראל עמך ועל ירושלים עירך.
די מדרש בראשית רבה פרשה נ"ו זאגט
ווער עס האט געגעבן דעם נאמען ירושלים ,די
נאמען קומט פונעם רבוש"ע אליינס" ,אברהם
קרא אותו יראה ,שם קרא אותו שלם ,אמר
הקב"ה הריני קורא אותו ירושלים כמו שקראו
שניהם יראה-שלם ירושלים .השי"ת האט נישט
געוואלט צוטיילען ירושלים ,נאר דייקא גערופען
מיט ביידע בחינות יראה מיט שלם ,דאס איז
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ס) והלכו גוים לאורך ומי הוא אורה של ירושלים
הקב"ה דכתיב והיה לך ה' לאור עולם ,אט די
ירושלים עיה"ק די אור פון די וועלט קען בלייבן
מיט איר קדושה נאר אונטער די שליטה פונעם
רבוש"ע ומי הוא אורה של ירושלים הקב"ה,
דאס איז דער תקוה און נחמה פון אידן ,און אט
די געהויבענע מושגים ווערן פארוואנדלט אין א
מלחמת נצחון אז ירושלים זאל דוקא פארבלייבן
אונטער די שליטה פון די ציונים איך שונאי כל
טהרה שכנו בציון.
ליצמאן פריידט זיך און שטאלצירט אז ער
היט ירושלים און איז אין די זעלבע צייט בוגד

אין דעם "השבעתי אתכם בנות ירושלים" ,אין די
שלש שבועות החמורות וואס דער אויבערשטער
האט משביע געווען כנסת ישראל ,אם תעירו
ואם תעוררו את האהבה .יבשו כל עובדי פסל
המתהללים באללים ,ערליכע אידן ווארטן און
קוקן ארויס צו דעם מתי תמלוך בציון בקרוב
בימנו לעולם ועד תשכון ,אידן כאפן נישט
התפעלות פון אלע פיסטע רעטארישע רייד פון
די מלכחי פינחא פון די מלכות הרשעה און קוקן
ארויס אויף דעם טאג פון יראו עינינו וישמח
לבנו בישועתך באמת ,באמור לציון מלך אלקיך
במהרה בימנו אמן.

די כנסת המינים די סימבאל פון מדינת ישראל

'שאקט' אויף אויף די ווילדע רעאקציע פון די
ַ
איזרעליס וואס האבן אויפגעבלאזן א לופטיגן
באלאן פון גארנישט.

דער ריכטיגער משמעת פון א פאראייניגטע
ירושלים .די היינטיגע רעגעליעזע אפיקורסים
ווילען נישט צוטיילען ירושלים ,אויף א פארקעטן
פארנעם ,נאר מאחד זיין אונטער די ממשלת
הרשעה ,וואס איז מורד יעדע רגע אקעגן דעם
מלך ישראל וגואלו ,דאס איז ריכטיג צוטיילט
ירושלים פון איר קדושה.
די אמת'ע ירושלים אויף וואס חז"ל אין
בראשית רבה פרשה נ"ט זאגן די געוואלדיגע
לשונות ירושלים אורו של עולם שנאמר (ישעיה

דער יושב ראש פון כנסת יולי אדלסטיין האט
דראמאטיש דערקלערט די וואך מיטוואך א
פאליטישן קאמף מיטן פראנצויזישן פרעמיער
מיניסטער ,זאגנדיג אז ער איז נישט וועלקאם
אינעם כנסת ביי זיין באזוך אין מדינת ישראל.
לויט די קלאנגן וואס די איזרעליס האבן
פארשפרייט האט דער פראנצויזישער פירער
פראנקיס האלענדע באשלאסן צו זאגן א
רעדע נאר פאר יונעווערסעטי סטודענטן און
נישט אין די כנסת געביידע אין לויף פון זיין
באזוך וואס וועט אפגעהאלטן ווערן אין מדינת
ישראל אין דריי וואכן ארום.
אויף דעם ארויף איז באלד געקומען דער
ווילדער ענטפער פון עדלסטיין דער יושב
ראש פונעם כנסת מיט א שארפע אטאקע
קעגן דעם פראנצויזישן פירער באגלייט מיט
א קלארע מעלדונג אז אלס נקמה וועט דער

פראנצויזישער אמבאסאדער אין מדינת
ישראל נישט אריינגעלאזט ווערן אינעם כנסת
געביידע ביי קיין שום אפיציעלער פארזאמלונג,
אזוי אויך סיי וועלכע אפיציעלע פראנצויזישע
דעלעגאטן וועלן נישט קענען אנטייל נעמען
אין די צערעמאניעס וואס ווערן דארט
אפגעהאלטן ,דער געוועזענער יו"ר הכנסת
משה רובלין האט זיך אין א סטעיטמענט
אויסגעדריקט "די כנסת איז די שטאלץ פון
מדינת ישראל ,און די שריט פונעם פראנצויזישן
פרעמיער נישט אויפצוטרעטן דארט איז נישט
אויסגעהאלטן".
א ווארטזאגער פון די פראנצויזישע
אמבאסאדע האט אבער אפגעלייקנט אלע
באריכטן זאגנדיג אז לא דובים ולא יער ,עס איז
נאך בכלל נישט באשטימט קיין שום פונקטליכע
פלענער וואו דער פרעמיער מיניסטער זאל
רעדן ,און זיי זענען העכסט איבערראשט און

ניכטערע אבזערווירער ציען דעם פאדעם
צווישן דער יעצטיגער איבערפאל אויף די
פראנצויזען ,וואס איז אויפאמאל געמאכט
געווארן דורך די איזרעליס מיט א לעצטיגע
באריכט איבער געפאלענע אנטיסעמעטיזים.
דער שטודיע איז געמאלדן געווארן אויך דא
אויף קול נטרונא מיט עטליכע וואכן צוריק
וואס זאגט אז טראץ די שווארצע בילד וואס
ציוניסטישע אינטערעסן פרובירן שוין יארן
אראפצומאלן פראנקרייך אלס א לאנד מיט
אסאך שנאת ישראל און העסליכע אטאקעס
קעגן אידן ,שטעלט זיך אבער ארויס אז די
ווארהייט איז אינגאנצן אנדערש ,און פאקט
איז גאר אנטיסעמיטיזים און שנאת ישראל
אינערהאלב פראנקרייך דראסטיש געפאלן.
עס איז בולט אז די ציונים וואס רייטן
מאז ומתמיד אויף שנאת ישראל און
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באריכטן
נייעס און ַ

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

אנטיסעמעטיזם אלס זייער פלאטפארמע,
און בענפעטירן דערפון גרויסע רוחים ,וואלטן
זייער געוואלט אז פראנקרייך ,וואס פארמאגט
א ריזיגע אידישע פופולאציע ,זאל טאקע יא
זיין שנאת ישראל ,אזוי וועט מען קענען מאכן
גרויסע עליות און אזוי וועט מען קענען ווייטער
פראפעגאנדירן אז איזרעאל איז די איינציגע
לאנד וואס שיצט אידן עפ"ל .יעצט ווען ס'איז
זיי אונטערגעקומען די געלעגנהייט צו טשעפן
מיט דעם מאכטפולען פראנצויזישן פירער
האבן זיי עס דעריבער געכאפט מיט ביידע
הענט ה' ירחם.
דרך אגב ,קען מען פון די געשיכטעלע
נאכאמאל זען ,וואס איז דאס דער כנסת
המינים ,און ווי ווייט עיניו שפיר חזו פון דעם
רבן של ישראל רביה"ק מסאטמאר זי"ע.
די מדינת ישראל'ס העכסטע שישקעס
זענען געווערן אזוי באליידיגט אויב עס האט
זיך זיי געדיכט אז מען האט געטשעפעט
דעם כבוד פונעם כנסת ,און ווי רובלין האט
עס דאס בעסטע ארויסגעברענגט "די כנסת

איז די שטאלץ פון מדינת ישראל" ,זיי די
ראשי הממשלה ווייסן זייער גוט אז דער בית
מחוקקים וואס פארמירט אלע געזעצן אין
לאנד ,און פירט אייגנטליך די מדינה ,דאס איז
דער עצם קיום פון די מדינה און זייער שטאלץ,
און דערפאר ווערן זיי אזוי האקל ווען מען
וואגט זיך דאס צו בארירן.
די כנסת איז די מדינה און די מדינה איז די
כנסת ,און גערעכט זענען געווען די אמת'ע
גדולי ישראל האמיתיים זי"ע וואס האבן מיט
זייער חכמה אלקיות פארשטאנען די פשוט'ע
מציאות הדברים וואס איז ליידער אזוי נתכסה
געווארן אין אונזער דור מיט די התגברות פון די
קליפה הנוראה פאר ביאת המשיח ,די חרדישע
פארטייען מיט זייערע חברי הכנסת ,זענען
איינס מיטן כנסת ,מיט די מדינה ,מיטן מרידה
במלכות שמים רח"ל.
עס ווערט פארציילט א מעשה פון אז ר'
שמעון שוואב ז"ל האט זיך געטראפן מיטן חפץ
חיים זצ"ל לעת זקנותו ,האט אים די חפץ חיים
א פרעג געטאן ,פארוואס בין איך א כהן און
נישט די? ,אזוי האט ער אים געפרעגט עטליכע
מאל ,ר' שמעון האט נישט פארשטאנען זיין

כוונה מיט די קשיא ,האט ער אים גענטפערט
בפשטות ווייל זיינע טאטע איז נישט געוועהן
קיין כהן...האט אים די חפץ חיים געזאגט איך
וועל דיר זאגן די סיבה ,ווייל פאר אפאר טויזנט
יאר צוריק האבן אידן געמאכט א עגל און
משה רבינו האט אויסגערופן בשער המחנה
מי לה' אלי....און ווייל מיין זיידע איז דעמאלס
געלאפען צו דעם כרוז ,און נישט אנדערע
זיידעס ,האט ער זוכה געוועהן פאר זיך און
פאר אלע זיינע דורות שפעטער...די זעלבע
זאך האט די חפץ חיים אויסגעפירט אין יעדן
דור און זמן איז דא א כרוז פון ...מי לה' אלי ....
און ווער עס לויפט און שטעלט זיך צו ,און זוכה
פאר זיך און אלע זיינע דורות.
טייערע אידן לאמיר זיך צושטעלן צום כרוז
פון מי לה' אלי ...און זיך מתנזר זיין פון די קליפה
הנוראה ,די טומאת הציונית מיט אלע אירע
לבושים .פרייע ציונית אדער פרום ציונית -
אלעס איז מטמא במגע במשא בהיסט ובאהל.
נאר אויסווארטען מיט געדולט צו הבטחת
ּש ִַלם
ׁ
יעי ַּבת יְרו ָ
הקב"הִּ ,ג ִילי ְמאֹד ַּבת ִצ ּיוֹן ָה ִר ִ
ֹׁשע הוּא ָענִי ְור ֵֹכב
ִה ּנֵה ַמ ְל ֵּכ ְך יָבוֹא ָל ְך ַצ ִּדיק וְנו ָ
ַעל ֲחמוֹר אכי"ר.

