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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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כנסת המינים עפענט זיך צוריק מיט שענדליכער
"גזירת הגיוס" אויפן הויפט טיש
נאך א לענגערע וואקאציע
איבעררייס האט זיך דעם מאנטאג
אפיציעל נאכאמאל געפענט דער
גרעסטער בית המינים אין די וועלט,
דער כנסת המינים פארלאמענט
פון מדינת ישראל איז זיך צוזאמען
געקומען אנצוהויבן דעם היי יעריגן
ווינטער סעסיע.
ס'איז מתאמרי משמי' פונעם
לעצטן בריסקער רב ז"ל וואס האט
געזאגט אז אין די צייט ווען דער
כנסת גייט וואקאציע קען ער אנגיין
מיטן לעבן רואיגער ,דעמאלטס
קענען די עוקרי תורה עכ"פ נישט
גוזר זיין קיין פרישע גזירות ,אין
דער מינוט וואס די הונדערט און
צוואנציג נציגים קומען אבער צוריק
צו דער ארבעט – ,וואס אגב צווישן
זיי ליידער אויך א שיינער מספר
חרדישע חברי הכנסת וואס זענען
עובר יעדע רגע באיסורי יהרג ואל
יעבור  -איז מען אנגעוויזן יעדע
מינוט אויף רחמי שמים פון די
מזימות רשע וואס ווערן דארט
באשלאסן השכם והערב.
ווי פאראויס געשאצט איז דער
ברענעדיגער טעמע וואס ליגט
אויפן סדר היום אין די ממשלה
דער ענין פון לכו ונכחידם מגוי ולא

יזכר שם ישראל עוד ,די גרעסטע
קאנצעטראציע פון די פירער פון
אלע קאאליציע פארטייען איז
איבער דעם גזירת הגיוס וועלכע
האלט אין אירע ערנסטע שטאפלן,
ירחם ה'.
מיט א נענטערן בליק קוקט
אויס ווי צווישן די פארטייען
אינעם ציוניסטישן קאבינעט קומט
פאר א פארמעסט ווער עס וועט
קענען פארשלאגן ערגערע און
שארפערער גזירות אויף חרד'ישע
אידן ,אלע פארטיי פירער האבן
זיך געאיילט צו ערקלערן אז דער
חרדים  -פראגע וועט דורך זיי
געלייזט ווערן אמבעסטן ,דער ראש
הכופרים ביבי ,דער געוועזענער ידיד
פאר די פרומע וועמען די רעליגיעזע
צייטונגען האבן באטיטלט "ביבי
טוב ליהודים" ,האט קלאר געמאכט
אז דער חוק הגיוס וועט גיין
פאראויס און וועט דורכגעפירט
ווערן ,דער כיטערער ביבי האט
נישט פארגעסן צוצולייגן אז ער
וועט פרובירן עס צו באשטעטיגן ָאן
דעם וואס עס זאל שאפן א ריס אין
די מדינת ישראל באפעלקערונג,
א סטעיטמענט וואס דארף צו
באדייטן א איינלאדונג פאר די
פרומע פארטייען זיי זאלן זיך

אוועקזעצן אויסהאמערן פשרות
אויפן חשבון פון בחורי ישראל.
יאיר לפיד דער פינאנץ מיניסטער
האט אויך געזאגט דייטליכע רייד,
ער וועט ארויף ברענגן די צווייטער
און דריטע אפשטימונג צום כנסת
גאנץ בקרוב ,און זיין ציל איז אז ביז
דריי יאר זאלן זיבעציג פראצענט
פון תלמידי הישיבות אנהויבן די
מיליטער דינסט .הי' לא תהי'.
א שטיקל געפעכט האט גראדע
אויסגעבראכן צווישן די פארטייען
איבער דעם פאסיגן מיטל וואס זאל
זיין דער מכה בפטיש אריינצושלעפן
די חרדים אין מיליטער .געוויסע
פארטייען האבן פארגעשלאגן
אז מען זאל ארויף לייגן שווערע
עקענאמישע שטראפן אויף די אלע
ישיבות און די בחורים וואס וועלן
זיך נישט צושטעלן צו דעם נייער
געזעץ ,זיי טענה'ן אז דער מהלך
וועט אמבעסטן העלפן צו ברעכן
דעם גייסט פון חרדישע בחורים און
אינגעלייט זיי אריינצושלעפן אין
מיליטער ,יאיר לפיד אבער האלט
זיך ביי זיינעם אז די שטראפן דארפן
דייקא זיין קרימענאלע סאנקציעס,
ווי איינזעצן אין תפיסות און הארב
באשטראפן .ער האט נישט קיין
פארזעצונג אויף זייט 4
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עדיטאריעל:
פאריגע וואך איז פארגעקומען א מאסען לווי',
ווען רבבות ספרדישע אידן האבן מלווה געוועהן
זייער מנהיג ,אונז וויל מיר נישט דא אריינגיין אין
דעם "גברא" נאר מער שמוסען איבער די "חפצא",
די העפיגע דעבאטעס וואס איז נאך געקומען ,די
מיינוגען פון דור החדש איבער די באגריף פון גדולי
ישראל בכלליות.
אין דעם לעצטן ארים דור פון עקבתא דמשיחא,
ווען מיר לעבן מיט די פארווירקליכונג פון די תוכחה
"הננו יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא,
הוי אומר הפלאה זו תורה" ,אין א תקופה ווען
עס ווערט נתקיים במילואה די פארכטיגע דברי
הנבואה "ישוטטו לבקש דבר ה' ולא ימצאו" .איז
זייער וויכטיג און ראטזאם איבערצו'חזר'ן צווישן
אידן מבקשי אמת די וויכטיגע סוגיא פון גדולי
ומנהיגי ישראל .זאכן וועלכע זענען פון אייביג אן
געווען דברים פשוטים ביי אידן אבער זענען נשתכח
געווארן ,א דאנק דער גרויסער יתמות און חשכות
וואס מיר האבן דערלעבט אינאיינעם מיט די מח
שווענקעריי פון קורצקעפיגע צייטונג שרייבערלעך
און אינטערנעט זייטלעך וואס ליפערן נאכאנאנד
זייערע זויער שטאף ביז עס גייט צוביסליך אריין אין
אידישע הערצער און מוחות.
מיר האבן דערלעבט די עפאכע וואו פאר אונזערע
אויגן זענען מיר עדות צו די תוכחות הנבואה
הנאמרים באמת וצדק" ,ואבדה חכמת חכמיו ובינת
נבוניו תסתתר ",די אמת'ע גדולי ישראל מוסדי דור
ודור ,די ריכטיגע יודעי שמך ולומדי תורתיך לשמה
וואס האבן מעניק געווען חמה מיט זייער גרויסקייט
און קדושה זענען מער נישטא ,די מאורות הגדולים
שברא אלוקינו ,ס'איז פון אונז צוגענומען געווארן
דער באגריף פון די גאוני ישראל לדורותיהם
וואס האבן אינאיינעם מיט זייער גדלות בתורה
פארקערפערט א שלימות פון זיכוך המדות ,טהרת

א בליק איבער די באדייט
פון גדולי ישראל
הנפש און ריינע עבודה במס"נ בלתי לה' לבדו ,אויף
געוואלדיג הויכע מדריגות וואס מיר האבן נישט
דאס מינדסטע השגה דערינען.
אט דאס האט גורם געווען דער נייער
שפראך אז דער דגוש אויף גדולי ישראל ווערט
געלייגט דייקא אויף זיינע תורה קענטעניסן ותו לא
מידי ,ביי דעם הויבט זיך עס אן און ביי דעם ענדיגט
זיך עס .עס ווערט פארגעסן די פשוטע אלף בית
און איינפאכע הבנה פון אמאליגע אידן ,אז דער
גרויסקייט פון א מענטש איז נישט תלוי נאר אין זיין
פנימיות און יחוד המעשה לאלוקים.
א איד וואס האט מצליח געווען אין לערנען ,מיט
אסאך ידיעות התורה ,און אפילו תשובות ספרים,
ווערט נאך נישט קיין גדול בישראל - ,דאס איז אן
ענין אחר לגמרי  ,-א גדול בישראל האט צוטאן מיט
אמת און ריינקייט אין הארץ און דאן ווערט נשפע
משמי מעל פאר די לומדי תורה בטהרה מכוון צו
זיין לאמיתה של תורה ,דער קו וואס האט תמיד
מכריע געווען ביי אידן איז געווען דער בר הלבב און
זך המצפון פון די גאוני וגדולי ישראל ,ווי דער חובות
הלבבות ברענגט אין די הקדמה ,וחכם אחר אמר:
למדתי לברר מעשי חמש ועשרים שנה ,א חכם
האט געזאגט :פינף און צוואנציג יאר האב איך מיר
געלערנט צו מברר זיין זיינע מעשים ,עס זאל זיין
בלתי לה' לבדו .מיט האראוואניע און זיך מפקיר
למען ה' ותורתו הק' ,אן קיין זייטיגע חשבונות און
ארומיגע נגיעות .איז מען זוכה געווען צו די סייעתא
דשמיא אין זייער לימוד התורה און בירור הלכה.
די תשובות נודע ביהודה וועלכע זענען נתפשט

געווארן
בכל תפוצות ישראל אז הלכה כמותו ,איז
נישט צוליב די חריפות מיט וועלכע ס'איז געשריבן
געווארן  ,נאר ווייל די גאון אלקי דער נודע ביהודה
האט עס געשריבען .די תשובות חתם סופר איז מאיר
עינים ולבן של ישראל נישט צוליב די מבהיל'דיגע
גדלות בתורה דערינען ,נאר ווייל דער הייליגער חתם
סופר האט אזוי גע'פסק'נט .די תשובות דברי חיים
איז נישט די נקודה דער געוואלדיגער שליטה בכל
מכמיני התורה אין די תשובות ,נאר ווייל מלאכים
און שרפים האבן געציטערט פארן הייליגן רב .אזוי
האט כלל ישראל במשך אלע דורות געקוקט אויף
די גדולי ישראל אשר מפיהם אנו חיים און אזוי איז
נמשך געווארן תורת אמת מדור לדור ביז משה קבל
תורה מסיני.
אין אמת'ן זענען די אויבנדערמאנטע רייד
מפורש'ע דברי חז"ל אויף מערערע פלעצער ,וואו
עס ווערט געזען איינמאל און נאכאמאל די נקודה
האמיתיות אז אלעס דרייט זיך ארום יראת ה' הוא
אוצרו און די עזר עליון פון הימל פאר די מרביצי
תורה בטהרה.
די גמרא דערציילט אין מסכת סנהדרין דף כ"ו
ע"א.
אין די תקופה פון חזקי' המלך איז געווען אין
ירושלים נאך א גדול בתורה 'שבנא' ,חזקי' האט
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גע'דרש'נט פאר עלף טויזנט תלמידים און שבנא
האט גע'דרש'נט פאר צוועלף טויזנט תלמידים.
נאך מער ,די גמרא אין גיטין דף נ"ט דריקט זיך גאר
אויס אז שבנא איז נאך גרעסער געווען אין תורה פון
חזקי' המלך.
ווען סנחריב האט באלאגערט ירושלים ,האט
שבנא ארויסגעשיקט א צעטל "שבנא וסייעתו
השלימו חזקי' וסייעתו לא השלימו" ,דער גרויסער
מרביץ תורה שבנא האט אינאיינעם מיט זיין גרופע
זיך אונטערגעגעבן פאר סנחריב .דערציילט די גמרא
"הוה קא מסתפי חזקי' אמר דילמא ח"ו נטיה דעתיה
דקודשא בריך הוא בתר רובא" ,דער צדיק חזקי'
המלך האט זיך געפארכט אז הקב"ה וועט מיטגיין
מיט די דעת תורה פון שבנא ביז דער נביא ישעי'
האט אים בארואיגט און געזאגט מפי ה' "לא תאמרון
קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר .קשר רשעים
הוא וקשר רשעים אינו מן המנין".
רביה"ק מסאטמאר זי"ע אין ספה"ק ויואל משה
סימן קנ"ו ברענגט פון מהרש"א אויפן ארט אז טראץ
דעם וואס שבנא איז געווען דער גרעסטער גדול
בדורו אין הרבצת תורה און גדלות התורה .אבער
וויבאלד ער האט זיך אנגעשלאסן אינאיינעם מיט
סנחריב וואס האט מחרף געווען מערכות אלקים
חיים ,און הגם עס איז נאר געווען א טעות מצד שבנא
האט ער אבער פארלוירן די השראת השכינה ,קשר
רשעים אינו מן המנין איז טייטש אז דער רבוש"ע
איז מער נישט געווען מן המנין ,און האט זיך מער
נישט מצרף געווען מיט זיי .און אז ס'איז נישטא
דער השראת השכינה איז די הלכה נישט וואו אים.
טראץ זיין געוואלדיגער גדלות אויף אזוי ווייט אז
חזקי' האט מורא געהאט אז דילמא חס ושלום נטיה
דעתיה דקודשא בריך הוא ,און טראץ זיין הרבצת
התורה פאר טויזענטער תלמידים ווערן זיינע הלכות
ניטאמאל גערעכנט.

דער רבי צייכנט צו די גמרא וואס זאגט אויף דוד
המלך "וה' עמו שהלכה כמותו" ,עס איז אנגעוואנדן
איינס אין אנדערן אויב איז ה' עמו דאן איז הלכה
כמותו אבער אויב חלילה פארקערט דאן ניצט נישט
קיין גדלות און ידיעות.
און אז מען דערמאנט די רייד פון חז"ל לגבי דוד
המלך איז כדאי זיך מתבונן צו זיין אין לשון חכמינו
ז"ל וואס זאגן דאס אין מסכת סנהדרין דף צ"ג ע"ב
לגבי דוד און יהונתן ,אז די מעלה פון וה' עמו שהלכה
כמותו בכל מקום האט נאר געהאט דוד המלך,
כאטש יהונתן האט פארמאגט אלע אנדערע מעלות
פונקט ווי דוד ,ווי די גמרא רעכנט דארט אויס פילע
מורא'דיגע מעלות וואו דוד און יהונתן זענען געווען
גלייך שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה,
שמבין דבר מתוך דבר ,שמראה פנים כהלכה ,און
האט נאך געקענט אזוי פיל לערנען ווי דוד .אבער
דער ענין פון הלכה כמותו איז א מדריגה נשגבה פאר
זיך וואס האט נישט מיט גדלות בתורה נאר מיט
גרויסקייט בקדושה ובדביקות און מציאת חן בעיני
אלוקים.
דאס זעלבע געפינען מיר אויף אן מורא'דיגע
גמרא ,אין מסכת סנהדרין דף ק"ו ע"ב ,וואו די גמרא
רעדט פון די מבהיל'דיגע גדלות בתורה פון דואג
האדומי ,פרעגט דארטן דער הייליגער אמורא רבא
"רבותא למבעי בעיי" ,אויף וואס רש"י איז מסביר
"רבותא למבעא בעיי  -וללמוד תורה רחמנא לבא
בעי" .דאס הייסט איז דען א רבותא צו קענען גוט
לערנען תורה ? דער עיקר איז דאך רחמנא ליבא
בעי .דאס מיינט רבא וואונדערט זיך פארוואס די
גמרא ברענגט די געוואלדיגע גדלות בתורה פון דואג
האדומי אויב עס פעלט דאס הארץ איז דאך דאס
אינגאנצען נישט אינטערסאנט.
און די גמרא איז ממשיך מיט ברענגן פארשידענע
סיפורים פון וואס האבן ווייניגער געלערנט און דאך
זענען זיי געוועהן גרעסער ,די גמרא דערציילט דארט

עטליכע ענינים וואס שטעלן קלאר דעם יסוד אז
אלעס איז תלוי איז די ריכטיגע מסירות נפש פאר
השי"ת.
ווייטער זאגט די גמרא אז דואג האט נישט זוכה
געווען צו פסקנען ריכטיג הלכות ,און טראץ זיין
גרויסקייט אין תורה איז די הלכה נישט ווי אים
געווען ,לא הוה סלקי לי' שמעתתי' אליבא דהלכתא.
צוליב סוד ה' ליריאיו .די סארט גרויסע ענינים פון
הנהגת הכלל און פסיקת הלכות איז פארבינדען מיט
סייעתא דשמיא ,הכנעה און ביטול מוחלט צום רצון
השם און צו די השראת השכינה וואס קומט מיט
דערמיט.
בדומה לזה געפינען מיר אויך אין מסכת בבא
בתרא דף י"ב עא ,אמר רבי אבדימי דמן חיפה מיום
שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה
לחכמים אע"פ שניטלה מן הנביאים מן החכמים לא
ניטלה אמר אמימר וחכם עדיף מנביא ,דער זכות צו
קענען מכוון זיין מיט די ריכטיגע הלכה איז אן ענין פון
רוח הקודש ,אן ענין פון לבב חכמה ,און איז בהחלט
נישט איבערגעגעבן פאר יעדן ידען בתורה .די ידיעות
התורה פון די גדולי ישראל זענען געוועהן שלא כדרך
הטבע ,זיי האבן באקומען די תורה במתנה ,ותורתן
מתברכת ומשתמרת.
היוצא לנו מכל הנ"ל ,ס'איז וויכטיג צו וויסן און
האלטן פאר די אויגן דער אמת'ער בליק וואס מיר
דארפן האבן אויף גדולי ישראל ,נישט מיטגעשלעפט
ווערן פון דער אויר העולם וואס כאפט התפעלות פון
חיצוניות ,און ממשיך זיין פאר אונז און אונזערע
קינדער דעם ריינעם מסורת אבות און דעת האמת
וואס מיר האבן זוכה געווען מקבל געווען פון די גדולי
ישראל האמיתים אשר מפיהם אנו חיים ,וואס האבן
מקריב געווען חלבם ודמם פאר די קדושת התורה
און דעם רצון הבורא ,ברוך שבחר בהם ובמשנתם.

באריכטן
נייעס און ַ
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געווארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
ָ
וואס זענען לעצטענס געליפטערט
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אצינד ווען אין די שטעט איבער ארץ ישראל טוט זיך ווי
באקאנט אן איבערקערניש אין בעפארברייטונג צו די בחירות
העירי' וועלכע וועלן דארט פארקומען די וואך ,איז ערהאלטן
געווארן צו די נטרונא אפיסעס א אינטערסאנט בריוול פון א
ליטווישער כולל אינגערמאן ,א תושב אין די שטאט צפת.
דער אינגערמאן שטעלט זיך פאר אלס כולל אינגערמאן וואס
איז געבוירן אין ירושלים עיה"ק ,וואוינט היינט אין צפת ,און לערנט
דארט אין א חשובער כולל ,יעצט ווען די נושא פון בחירות העירי'
איז עומד על הפרק איז נתעורר געווארן אין יענעם כולל הייסע
געפעכטן איבער די איסור פון בחירות בכלליות ,איבערהויפט
איבער דעם הארבן איסור פון די בחירות הטמאות צו דער כנסת
המינים.
דער אינגערמאן האט געזען און געלערנט די נטרונא הסברה
ליטעראטור און איז געווארן איבערגענומען ביז גאר ,ער שרייבט אז
ער האלט אפ שטורמישע וויכיחים מיט די תלמידי חכמים אינעם

פארזעצונג פון זייט 1

געדולט אויסצווארטן אז דער בפה רך זאל
ארבעטן נאר וויל שוין תיכף מקיים זיין דעם
גערן די צייט.
צע ֶ
בפרך ָאן ֶ
אזוי צו אזוי ,איז יעצט די צייט רייף ,דער
געזעץ איז נאך למעשה נישט דורך פולשטענדיג,
און די פעולות נשגבות למען כבוד שמו יתברך
קענען נאך א געוואלד אויפטון און ראטעווען.
די פולע קאסטבארע אקטיוועטען וואס זענען

א פ י ס
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כולל ,וואו ער ווייזט אויף שווארץ אויף ווייס דער פשוטער דעת
תורה ,וואס אסר'ט בכל התוקף צו שטימען צום כנסת המינים.
אצינד וויל ער גיין רעדן מיט זיין ראש הכולל א תלמיד חכם
מפורסם ,און ער בעט פון נטרונא מיר זאלן אים צוהעלפן מיט
פארשידענע שאלות וואס ער ווערט געפרעגט .פארשטייט זיך אז
די נטרונא שטאב האט באלד זיך פארבינדן מיט אים און קלאר
געמאכט די וויכטיגע יסודות הדת.
אינעם סוף פון זיין בריוו ברענגט ער ארויס זיין שעצונג
און התפעלות פון די עבודת הקודש ,ער שרייבט ער איז פשוט
מקנא די געוואלדיגע הפצת האמת וואס גייט ארויס פון נטרונא,
ער פרעגט מיט וואס ער קען בייהילפיג זיין מיט די ווייטערדיגע
ארבעט .און שלאגט פאר צו פארשפרייטן ווייטער די קונטרסים
און ספרים פון נטרונא קעגן די מדינה בכלל און איבער דעם איסור
הבחירות בפרט.

געטון געווארן אין דעם פעלד פון פרסום האבן
ב"ה געהאט א אויסטערלישער השפעה איבער
די ברייטע גאס ,דער בעסטער סימן דערויף איז
די בייזע גריסן וואס נטרונא הערט ב"ה צוריק
דורך אלע זייטן פון אנגעווייטאגטע ציוניסטישע
סימפאטיקער .די בריוון און מעסעדזשעס וואס
נטרונא ערהאלט כסדר גיסן אויס זייער צארן
אויף די מעלדונגען וואס זענען פארעפנליכט
געווארן לעיני העמים והשרים אז ביבי נתני'
און מדינת ישראל זענען איבערהויפט נישט די

פארטרעטער פון כלל ישראל ,און מיר זענען זיך
מתנגד צו שיקן אונזערע קינדער צו זייער צבא
הטמאה.
מיט דעם געוואלדיגן חיזוק פון דאס ביז
יעצטיגע ,ברויכן מיר גיין מיט א שטאפל ווייטער,
די עבודת הקודש ווערט פארגעזעצט בפרט
יעצט אין די קריטישע תקופה ווען דער כנסת
המינים איז דן איבער דעם געזעץ ,ובשם השם
נעשה ונצליח.

