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שלום  איינצופעדימען  צוריק  בַאמיאונגען  גרויסע  נָאך   – ירושלים 

ווָאכן  עטליכע  מיט  בַאגעגעניש  ַא  געברענגט  הָאט  ווָאס  געשּפרעכן, 

אין  פירער  ּפַאלעסטינער  דעם  מיט  הכופרים  ראש  דעם  צווישן  צוריק 

און  וועלט  גַאנצע  די  און  ָאבַאמַא  ּפרעזידענט  איצט  שטייט  ווַאשינגטָאן, 

וועלן  זיי  צי  ּפַארטיי,  ש"ס  פרומע  די  פון  בַאשלוס  דעם  הערן  צו  ווַארט 

איז  עס  וועלכע  אין  איינפרירונג,  בוי  די  פון  פַארלענגערונג  ַא  ערלויבן 

דערווייל  ווערן.  פָארגעזעצט  ווייטער  וועלן  געשּפרעכן  שלום  די  צי  געווָאנדן 

בַאריכטן  קעגנגעזעצטע  קומען 

דערפַאר  שטימען  וועלן  זיי  צי 

אויב  אפילו  און  דערקעגן,  ָאדער 

דערפַאר,  שטימען  יָא  וועלן  זיי 

דָאס  ַאז  געשטעלט  קלָאר  ווערט 

תנאים  הַארבע  מיט  קומען  וועט 

פַאקט  דער  בַאגרעניצונגען.  און 

חרד'ישע  די  אויף  הענגט  ַאלעס  ַאז 

ווידער  ליידער  ברענגט  ּפַארטיי, 

פַאר  אימעזש  שווַארצן  ַא  ַאמָאל 

די  זענען  זיי  ַאז  אידן,  פרומע  ַאלע 

זיי  און  עקסטרעמיסטן  גרעסטע 

צום  אויל  גיסן  וועלכע  די  זענען 

מזרח. מיטל  אינעם  פייער 

ַא  גָאר  אויף  צוריקגעקערט  ליידער  זיך  הָאבן  ווָאכן  לעצטע  די  אין 

אידן  פרומע  ַאז  ווידערהוילן  וועלכען  בַאריכטן  נייעס  פַארנעם  שטַארקן 

אויפן  פיגורירן  וועלכע   – נייעסן  די  שלום.  צום  שטער  גרעסטער  דער  זענען 

פָאריגע  קלימַאקס  ַא  צו  געקומען  איז   - נייעסן  מזרח  מיטל  פון  אויבענָאן 

פַאר  חודש  איין  נָאך  געגעבן  הָאט  ליגע  ַארַאבישע  די  ווען  ווָאך,  סוף 

געלעגנהייט  ַא  געבן  צו  געשּפרעכן,  די  איבערצוהַאקן  נישט  ַאבַאס  מַאכמוד 

שטחים. די  אין  איינפרירונגען  בוי  די  בַאנייען  צו  נתניה  פַאר 

נָאכגעביקייט,  ַארויסגעוויזן  שוין  הָאבן  ַארַאבער  די  ווָאס  צייט  די  אין 

בוי  די  אין  פַאלענגערונג  ַא  דורכפירן  נישט  קען  ער  ַאז  געזָאגט  נתניה  הָאט 

גענוג  נישט  ער  הָאט  ּפַארטיי  ש"ס  רעליגיעזע  די  ָאן  וויבַאלד  איינפרירונג, 

דערפַאר.  שטימען 

זענען  עס  וואו  פון  ש"ס,  צו  אויגן  ַאלעמען'ס  געווענדעט  הָאט  דָאס 

מעלדונגען:  קעגנגעזעצטע  געקומען  דערווייל 

זיכערהייט  ַא  און  ש"ס  פון  מיניסטער  הַאוזינג  דער  ַאטיַאס,  אריאל 

זיי  הָאט  יוסף  עובדיה  פירער  זייער  ַאז  געמָאלדן  הָאט  מיטגליד,  קַאבינעט 

בוי  די  אין  פַארלענגערונג  טעג  זעכציג  ַא  קעגן  שטימען  צו  נישט  בַאפוילן 

איז  דָאס  ַאז  פַארשּפרעכט  ַאמעריקע  ַאז  בתנאי  בלויז  ָאבער  איינפרירונגען, 

צו  בַאפוילן  אפילו  הָאט  ער  ַאז  ָאן  געבן  )טייל  ָאּפשטעל  בוי  לעצטער  דער 

זעט  בַאריכטן  קרַאנטע  מער  די  אין  ָאבער  פָארשלַאג,  ַאזַא  פַאר  שטימען 

שטימען(;  פון  ָאּפהַאלטן  זיך  מ'זָאל  ַאז  געזָאגט  בלויז  הָאט  ער  ַאז  אויס 

וועלט אויגן געווָאנדן אויף חרדי'שע דעּפוטַאטן 
 צו ַאנטשיידן אויב שלום געשּפרעכן וועלן

אצינד איבערגעריסן ווערן 
פרומע אידן יוביליאירן ביי ענדע פון בוי איינפרירונג; קעגנזייטיגע מעסעדזשעס און שַארפע תנאים פון ש"ס הַאלט געשּפַאנט 

דיּפלָאמַאטן; גייסטישער פירער ציטירט אין חרדי'שע בלָאג ַאז פרישע בוי איינפרירונג קען פירן צו 'הָאלָאקָאוסט'; פרישע 
געזעץ אויף ַארַאבער צו שווערן געטריישַאפט צו 'אידישע' מדינה שלעּפט מער ַאריין כלל ישראל אין זייערע צרות

ַאנטוויקלונגען צו  נָאך דעם מצב און רעַאגירט   נטרונא פָאלגט 
ה' און הַאס קעגן פרומע אידן ָאּפצושלָאגן שרעקליכן חילול 

ַאז  מערקווידיג  איז  ...עס 
הכנסת  חבר  ַארַאבישער  ַאן 
געווָארן  ציטירט  איז  זועבי  חנין 
געזעץ  דָאס  ַאז  סי.ען.ען.  אין 
בלויז  נישט  "דיסקרימינירט 
אידן.  נישט  און  אידן  צווישן 
צווישן  אויך  דיסקרימינירט  עס 
נישט- און  אידן  ציונ'יסטישע 

וועלכע  אידן,"  ציונ'יסטישע 
די  בַאצייכענען  קעגן  זענען 

ַא אידישע... מדינה ַאלס 



ּפַארטיי,  די  פון  פירער  און  מיניסטער  אינערן  דער  ישי,  אלי  ווידער 

ש"ס  ַאז  קלָאר  שטעלט  יוסף  "הרב  ַאז  סטעיטמענט  ַא  ַארויסגעגעבן  הָאט 

און  חדשים,  צוויי  פַאר  אפילו  איינפרירונג,  וועלכע  סיי  קענגשטעלן  זיך  וועט 

אויפצופירן." ַאזוי  זיך  געווָארן  ָאנגעוויזן  זענען  מיניסטָארן  ש"ס  איבריגע  די 

דערווייל  איז  הלכה  פסק  גערופענע  ַאזוי  די  ווָאס  צייט  די  אין 

קלָאר:  ליידער  זַאך  איין  ָאבער  איז  סתירה,  שווערע  די  צוליב  אומקלָאר, 

נייעס  די  נָאך  פָאלגט  עס  ווער  סיי  און  קרייזן  דיּפלָאמַאטישע  ַאלע  אין 

אין  געשּפרעכן  שלום  די  שטעלן  ווָאס  די  זענען  אידן  פרומע  די  ַאז  זעט 

פינסטערן  ַא  אין  ישראל  כלל  גַאנצן  דעם  ליידער  שטעלט  דָאס  ריזיקע. 

ישורנה?! מי  ותוצאותיה  ליכט, 

נייעם  ַא  מיט  ַארויסגעקומען  מָאנטָאג  איז  נתניה  ּפרעמיער  ווען 

די  ַאז  בַאדינג  מיט'ן  איינפרירונג  בוי  די  פַארלענגערן  צו  פָארשלַאג, 

נַאציָאנַאלער  "דער  איז  ישראל  מדינת  ַאז  ַאנערקענען  ּפַאלעסטינער 

ּפרעס  ַאסָאשיעיטעד  די  הָאט  מענטשן,"  אידישע  די  פון  היימלַאנד 

רעליגיעזע  די  פון  דרוק  אונטער  זייענדיג  טָאן,  עס  מוז  נתניה  ַאז  ָאנגעוויזן 

ּפַארטייען.

בוי איינפרירונגען  פון  ביים אויסלויף  יובעליאירן  פרומע 
זיך אויף תורה און פַאררופן 

בַאדויערן  צום  ווערן  פרומע  די  ווָאס  ווָאכן  עטליכע  נָאך  פָאלגט  דָאס 

הענגן  אפיקורסים  פרייע  אויך  און  עקסטרעמיסטן,  הויּפט  די  ַאלס  געזען 

ה"י. הקדושה,  תורה  די  אויף  נַאציָאנַאליזם  זייער  ָאן 

צו  רעכטן  געבורט  )תנ"ך('  'ביבלישע  ָאן  געבן  סעטלערס  "אידישע 

די  ווען  המועד,  חול  זונטָאג  קעּפל  'רָאיטערס'  ַא  געליינט  זיך  הָאט  לַאנד," 

די  פון  ַארטיקל  גַאנצער  דער  אויסגעלָאפן.  איז  איינפרירונג  בוי  ָאריגינעלע 

'יצהר'  ַא  פון  רייד  די  אויף  בַאזירט  איז  ַאגענטור  נייעס  אינטערנַאציָאנַאלע 

אידן  ַאז  זָאגט  וועלכער  איד,  רעליגיעזער  ַא  בנימין,  אברהם  פירשּפרעכער, 

לעגַאלער  אונזער  איז  תנ"ך  דער  אידן...  צו  געהערט  ישראל  "ארץ  ַאז  גלייבן 

דָאקומענט." 

בַאמערקט  אויך  איז  ווָאס  פַאקט  ַא   – ָאנגעוויזן  אויך  דָארט  ווערט  עס 

ַאז   - טעג  לעצטע  די  אין  צייטונגען  גרעסטע  די  פון  רייע  ַא  אין  געווָארן 

ושומרון,  יהודא  ַאלס  שטחים  די  בַאצייכענען  מתנחלים  פַארווָאס  סיבה  די 

נָאמען  תנ"ך  אור-ַאלטן  דעם  נוצן  דורך'ן  ווייל  איז  ברעג,  מערב  ַאנשטָאט 

 – עפ"ל   – טענות  תורה'דיגע  זייערע  זיי  דערמַאנען  רַאיָאן  דעם  פַאר 

זיי. קומען  שטחים  די  פַארווָאס 

 – ַאמעריקע  אין  צייטונג  טָאג  גרעסטע  די   – טודעי  יו.עס.עי.  די 

צורודערן  "ישובים  קעּפל,  אונטער'ן  ַארטיקל  לענגערן  ַא  אין  ָאן  אויך  ווייזט 

געשּפרעכן",  שלום  מזרח  מיטל  ענגליש(  אין  ָאנסעטל',  )'סעטלמענטס 

אידן  "רעליגיעזע  זענען  שטחים  די  צו  געצויגן  זיך  הָאבן  ווָאס  רוב  ַאז 

מענטשן  אידישע  די  פַאר  רעכט  הימלישער  ַאלס  געזען  עס  הָאבן  ווָאס 

פַארצייטישע  די  פון  טייל  געווען  ַאמָאל  איז  ווָאס  לַאנד  אין  וואוינען  צו 

ַאברהם."  ּפַאטריַאך  צום  גערעדט  הָאט  השי"ת  וואו  איזרַאעל, 

ליכוד'ס  כ"ץ,  ישראל  אויך  נָאר  רעליגיעזע,  די  בלויז  נישט  און 

תורה,  די  קנַאּפ  גַאנץ  געדענקט  וועלכער  מיניסטער  טרַאנסּפָארטַאציע 

בוי  די  צו  ענדע  די  געפייערט  הָאבן  ווָאס  טויזנטער  פַאר  געזָאגט  הָאט 

היימלַאנד  אידישער  היסטָארישער  דער  איז  ישראל  ארץ  ַאז  איינפרירונג, 

זיין. מוותר  גָארנישט  מ'קען  ווָאס  אויף 

צערעמָאניעס  זייערע  ביי  ַאז  ָאנגעוויזן  הָאבן  בַאריכטן  ַאלוועלטליכע 

שופרות,  מיט  געבלָאזן  מתנחלים  הָאבן  איינפרירונגען,  בוי  די  פון  ענדע  אין 

אינסטרומענט  רעליגיעזער  "ַא  איז  דָאס  ַאז  ערקלערן  בַאריכטן  די  און 

קיין  נישט  בכלל  הָאט  היּפָאקריטיזם  הָארען."  ווידער'ס  ַא  מיט  געמַאכט 

בעני  פירער,  מתנחלים  די  פון  איינער  ַאז  ווייט  ַאזוי  חברה,  די  ביי  שיעור 

שלום  די  ַאז  ּפרעסע  וועלט  די  פַאר  אויסגעדרוקט  גָאר  זיך  הָאט  קצובר, 

ווָאס  פַארשטיי  גיי  שקר."  משיח  ַא  בלויז  "גָארנישט,  ַא  זענען  געשּפרעכן 

פון  ָאּפהַאלטן  זיך  ביים  שקר  משיח  ַא  ַאריין  קומט  ווי  און   – מיינט  ער 

די  אין  ַאריין  עס  ּפַאסט  וועלט  די  אין  ָאבער   - לַאנד  מער  איבערנעמען 

שלום  די  קעגן  בַאגריפן  רעליגיעזע  מ'נוצט  ַאז  געשיכטע,  ַאלגעמיינע 

געשּפרעכן.

געביטן  ָאקוּפירטע  די  אין  ישובים  די  ַאז  ווערן  בַאטָאנט  דַארף  עס 

גוים  אויף  העצט  עס  נָאר  ַארַאבער,  די  פַאר  טעמע  ַא  בלויז  נישט  זענען 

אין  טערָאר  ָאּפצושטעלן  שליסל  ַאלס  זיי  זעען  וועלכע  וועלט  די  איבער 

וועלט.  די 

ַאן   – קלינטָאן  ביל  ּפרעזידענט  געוועזענער  דער  הָאט  ווָאך  פָאריגע 

און  איזרַאלישן  דעם  לעזן  ַאז  געזָאגט   – ּפרָא-ציונ'יסט  אייפערדיגער 

דרַאנג  דעם  פון  העלפט  "ַאוועקנעמען  וועט  קָאנפליקט  ּפַאלעסטינער 

אין  נָאר  רַאיָאן,  אינעם  בלויז  נישט   – וועלט  גַאנצע  די  אין  טערָאר  פַאר 

עגיּפטישן  פונעם  ווערטער  די  זענען  שרעקוועדיג  גָאר  וועלט."  גַאנצע  די 

פירער,  ַארַאבישע  די  פון  מעסיגסטע  די  פון  מובַארַאק,  כָאסני  ּפרעזידענט 

"וועלן  דורך  פַאלן  געשּפרעכן  שלום  די  אויב  ַאז  געווָארנט  הָאט  וועלכער 

איבערָאל  און  מזרח  מיטל  אינעם  אויפרייסן  טערָאריזם  און  געווַאלדטַאטן 

וועלט." די  איבער 

געשטוּפט  ווערן  וועלכע  סעטלמענטס,  די  ווי  וועלט  די  זעט  ליידער 

מעגליכקייטן  שלום  די  פַארווָאס  סיבה  די  זענען  אידן,  פרומע  דורך 

די  ַאז  איינדרוק  פַאלשן  דעם  ָאּפטָאן  מוזן  אידן  מיר  איבערגעריסן.  ווערן 

ישראל. כלל  גַאנץ  פון  וויל  די  ָאּפ  שּפיגלען  שטעלונגען  עקסטרעמע 

חרדי'שע געגנטן אין צענטער פונעם סכסוך
די  פון  שּפיץ  אין  פיגורירן  ספרדים  און  מזרח'יסטן  בלויז  נישט 

מודיעין   – געגנטן  חרדי'שע  ריזיגע  צוויי  זענען  פַאקטיש  נָאר  דעבַאטע, 

זענען  וועלכע  דירות  מיט  ליסטע  די  פון  שּפיץ  אין   – עילית  ביתר  און  עילית 

פסק  מקיים  ערשטע  די  זיין  זיי  וועלן  זיי  און  בויען,  צום  בַאשטעטיגט  שוין 

ּפרָא- אייפערדיגער  ַאן   – קלינטָאן  ביל  ּפרעזידענט  געוועזענער  דער  הָאט  ווָאך  ...פָאריגע 
"ַאוועקנעמען  וועט  קָאנפליקט  ּפַאלעסטינער  און  איזרַאלישן  דעם  לעזן  ַאז  געזָאגט   – ציונ'יסט 
אין  נָאר  רַאיָאן,  אינעם  בלויז  נישט   – וועלט  גַאנצע  די  אין  טערָאר  פַאר  דרַאנג  דעם  פון  העלפט 
כָאסני  ּפרעזידענט  עגיּפטישן  פונעם  ווערטער  די  זענען  שרעקוועדיג  גָאר  וועלט."  גַאנצע  די 
שלום  די  אויב  ַאז  געווָארנט  הָאט  וועלכער  פירער,  ַארַאבישע  די  פון  מעסיגסטע  די  פון  מובַארַאק, 
און  מזרח  מיטל  אינעם  אויפרייסן  טערָאריזם  און  געווַאלדטַאטן  "וועלן  דורך  פַאלן  געשּפרעכן 

וועלט."... די  איבער  איבערָאל 



דָאס  שטחים.  די  אויף  בויען  צו  מעגליכקייט  ַא  פון  בענעפיטירן  און  זיין  צו 

צושטעלן  וועלן  ווָאס  די  זיין  קענען  ישובים,  חרד'ישע  בלויז  די  ַאז  הייסט 

חלילה. פַאס  ּפולווער  צום  שוועבל  דעם 

חרד'ישע  ַאז  ווייטָאג  דעם  ווערן  ַארויסגעברענגט  טַאקע  דַארף  דָא 

לעצטע  די  אין  הָאבן  פירער,  זייערע  מיט  שוויצערס,  און  הכנסת  חברי 

זָאלן  געביטן  ָאקוּפירטע  די  אין  געגנטן  ַאז  געלָאזט  יָארן  צענדליגער 

רוב  ווָאס  ישובים,  חרדי'שע  ריזיגע  ַאזעלכע  אין  ווערן  פַארווַאנדעלט 

זיין  מ'שיקט  ַאז  ָאנהייב  בַאגריפן  נישט  אפילו  ָאנהייב  הָאבן  איינוואוינער 

און  ווינט  נָאכ'ן  ליידער  שוין  מען  גייט  היינט  און  געביטן,  ָאקוּפירטע  די  אין 

נישט  שוין  זיך  בַאזינען  קהלות  דָארטיגע  און  שוועריקייטן  דירות  די  צוליב 

דָאס  שוואונג.  נָאכן  גייען  נָאר  ַאריין  טרעטן  זיי  ווָאס  און  איינוואוינער  די  

דעם  און  איינוואוינער  די  ָאבער  שטעלט  צענטערן  חרדי'שע  בַאזעצן  דָארט 

סכנה. געפערליכע  ַא  אין  ישראל  כלל 

ַא  געווען  איז  ווָאס  שמש,  בית  צו  קָאנטרַאסט  שַארפן  אין  דָאס 

הערליכע  ַאלס  אויסגעשטיגן  איז  וועלכע  עסקנים,  קנאי'שע  פון  ּפרָאיעקט 

זוכן  ַאנשטָאט  געביטן.  ָאקוּפירטע  די  פון  אינדרויסן  פעסטונג  חרדי'שע 

ארץ  אין  געגנטן  ּפוסטע  גענוג  פַארַאן  זענען  עס  ווָאס  ערטער,  ַאזעלכע 

ַאריינגעשּפילט אין די הענט פון עקסטרעמע  ישראל, הָאבן די מלחכי פינכא 

קענען  וועלכע  הדת  שונאי  פון  און  רעגירונגען, 

די  אין  אידן  פרומע  די  פַארשיקן  צו  בַאשטיין 

פירן  ַאהין  געלָאזט  הָאבן  און  ערטער,  ערגסטע 

ַאלס  ווָאס  משפחות  טויזנטער  צענדליגער 

זיי  קענען  פַארהַאנדלונגען  די  פון  רעזולטַאט 

איינוואוינער  די  ווי  ַאזוי  היימען  זייערע  פַאלירן 

נָאנט  לייבן-גרוב,  ַא  אין  זיך  געפונען  זיי  עזה;  אין 

זיך  קען  מצב  דער  וואו  געגנטן,  ַארַאבישע  צו 

פַאר  צייגט  דָאס  און  ה"י;  דערקייקלען  חלילה 

אידן  אולטרַא-רעליגיעזע  די  ַאז  וועלט  גַאנצע  די 

ָאקוּפירטע  די  ָאנצוהַאלטן  קעמפן  ווָאס  די  זענען 

געביטן.

זענען  געביטן,  מַאטריַאלע  פשוט'ע  אויף  אפילו  ַאז  ווידערהוילט  דָאס 

אויך  המינות  מלכות  די  פון  נָאכשלעּפער  פרומע  די  פון  דערגרייכונגען  די 

בַאוויזן  הָאבן  עסקנים  חרד'ישע  ווָאס  צייט  די  אין  שלימה.  טובתם  אין 

דירות  טויזנטער  צענדליגער  און  טויזנטער  פַאר  וועג  דעם  אויסצוטרעטן 

פרומע  ַאריינגעשטעלט  זיי  הָאבן  געגנטן,  געהעריגע  אין  אידן  חרדי'שע  פַאר 

ּפָאטענציעלע  ווערטער  ַאנדערע  אין   – זָאנע  בָאפער  ַאלס  ּפָאר-פעלקער 

איבריגע  די  אין  ּפַאלעסטינער  די  צווישן  ָאּפצושיידן   – ה"י  פלייש  קַאנָאנען 

בַאפעלקערונגען. איזרַאלישע 

בוי איינפרירונגען די  חרד'ישע מנהיגים ציטירט קעגן 
ווָאס  איבער  ווייטָאג  דער  ווערן  ַארויסגעברענגט  אויך  דַארף  דָא 

פירער  סַאמע  די  פון  איינעם  פון  ציטירט  הָאבן  זייטלעך  נייעס  חרדי'שע 

בוי  די  בַאנייע  ַאז  געזָאגט  הָאבן  זָאל  ער  ַאז  קרייזן  ליטווישע  די  פון 

הָאלָאקָאוסט.  צווייטע  צו  פיר  קענען  איינפרירונגען 

ָאבער  געזָאגט,  טַאקע  עס  הָאט  יענער  ַאז  גלייבן  נישט  זיך  לָאזט  עס 

בַאריכטן,  ַאזעלכע  פַארשּפרייטן  זייטלעך  נייעס  חרדי'שע  ַאז  פַאקט  דער 

צייגט  עס  און  ַאנטריסטענד,  איז  רבנים,  היימישערע  פיל  פון  נָאך  אפילו 

די  פון  פַארפָארט  ציבור  חרדי'שער  ַאלגעמיינער  דער  ווייט  ווי  ליידער 

אפילו  קלָאר  געווען  צוריק  לַאנג  נישט  ביז  איז  ווָאס  תורה  דעת  ריכטיגע 

קרייזן.  זייערע  ביי 

ציו'ניסטישע  די  דורך  אויפגעכַאּפט  ווערן  סטעיטמענטס  סָארט  די 

דערנָאך  מַאכן  און  ענגליש,  אויף  אויך  פיגורירן  וועלכע  צייטונגען, 

דעם  בַאפעסטיגנדיג  ּפרעסע,  ַאלוועלטליכע  די  צו  וועג  זייער  לייכט 

ַאלע  זיי  גלייך  ווי  קרייזן,  פרומסטע  די  אויף  איינדרוק  עקסטרעמיסטשן 

ווָאס  איינער  קיין  נישטָא  כמעט  איז  ליידער  שטחים.  די  ָאנהַאלטן  ווילן 

דירעקט  שַאפן,  עקסטרעמיסטן  פרומע  די  ווָאס  בלבול  דעם  ָאּפשלָאגן  זָאל 

צו  מיטלען  רייע  ַא  ָאן  ווענדט  וועלכע  'נטרונא'  אויסער  אומדירעקט,  און 

אידענטום  ערליכן  דעם  פון  שטעלונג  די  ַאז  ּפרעסע  די  אין  פַארשּפרייטן 

ַארָאּפלייגן. עס  ווילן  די  ווי  פַארקערט  ּפונקט  איז 

'אידיש' ווערט  פרישע צרה: מדינה 
נתניה  די  הָאט  ּפרָאבלעמען,  ַאלטע  די  געווען  גענוג  נישט  איז  אויב 

בייז-בלוט  ַארויס  רופט  ווָאס  געזעץ  פרישע  ַא  דורכגעפירט  איצט  קַאבינעט 

דערקלערן  זָאל  בירגער  נייער  יעדער  ַאז  פַארלַאנגט  עס  וועלט.  די  איבער 

איזרַאעל.  פון  לַאנג  דעמָאקרַאטישע"  און  אידיש  "די  פַאר  געטריישַאפט 

צו  גרייט  איז  ער  ַאז  הערן  געלָאזט  זיך  מָאנטָאג  נתניה  הָאט  זעלבע,  דָאס 

ַאנערקענען  ַארַאבער  די  ַאז  בַאדינג  מיט'ן  איינפרירונג,  בוי  די  פַארלענגערן 

היימלַאנד. אידישער  דער  ַאלס  איזרַאלע 

די  מיט  קַאבינעט  די  אין  דורך  איז  וועלכע   – געזעץ  לָאיַאליטעט  די 

ַאז  גע'טענה'ט  הָאט  וועלכער  מיניסטער  ש"ס  דער  ישי,  אלי  פון  שטיצע 

און  בירגערשַאפט  די  צונעמען  מ'דַארף  און  שַארף,  גענוג  נישט  איז  עס 

חברי  ַארַאבישע  זיינע  פון  עטליכע  ווי  בירגער,  אומלָאיַאלע  פַארטרייבן 

דערקלערט  זיך  ער  הָאט  דערמיט  )און  הכנסת 

די  פַאר  געטריי  העכסט  און  לָאיַאל  ַאלס 

געווָארן  פַארדַאמט  איז   – ה"י(  המינות  מלכות 

מַאכן  פַאר  רַאסיסטיש  ַאלס  וועלט  די  איבער 

די  אויסשליסן  דירעקט  און  אומבַאקוועם 

בירגער.  ַארַאבישע 

פַארַאן  איז  וועלט  די  איבער  אידן  פַאר 

זָארג,  פַארקערטער  און  שטערקערער  פיל  ַא 

ַאלע  ַאריין  שליסט  געזעץ  דער  ווָאס  דעם  מיט 

רעּפרעזענטירט  מדינה  די  ווָאס  די  ַאלס  אידן, 

העכערט  ַארום  ַאזוי  לַאנד.  זייער  איז  דָאס  און 

עס  ווָאס  פַארַאנטווָארטליכקייט  די  ליידער  עס 

התגרות  זייערע  פַאר  וועלט  די  איבער  אידן  ַאלע  אויף  ָאנגעלייגט  ווערט 

ישראל. כלל  גַאנצן  אויפן  סכנה  די  ליידער  העכערט  עס  און  באומת, 

איז  זועבי  חנין  הכנסת  חבר  ַארַאבישער  ַאן  ַאז  מערקווידיג  איז  עס 

בלויז  נישט  "דיסקרימינירט  געזעץ  דָאס  ַאז  סי.ען.ען.  אין  געווָארן  ציטירט 

ציונ'יסטישע  צווישן  אויך  דיסקרימינירט  עס  אידן.  נישט  און  אידן  צווישן 

די  בַאצייכענען  קעגן  זענען  וועלכע  אידן,"  נישט-ציונ'יסטישע  און  אידן 

אידישע. ַא  ַאלס  מדינה 

דער  ַאז  געזָאגט  ַאמָאל  הָאט  רב  בריסקער  דער  ַאז  בַאוויסט  איז  עס 

הָאבן  זיי  ַאז  איז  ישראל  כלל  אויף  געברענגט  הָאט  ציונות  ווָאס  סכנה  עיקר 

וועט  עס  ווען  און  זיי,  מיט  שיף  איין  אין  ישראל  כלל  גַאנץ  ַאריינגעצויגן 

הציונים  רשעי  די  און  דערפון.  ליידן  אומעטום  אידן  חלילה  וועלן  זינקען, 

די  ביי  אכזריות'דיג  געווָארנט  הָאט  דיין  משה  בַאהַאלטן.  נישט  עס  הָאבן 

ַארויסדרייען  נישט  זיך  וועלן  וועלט  די  איבער  אידן  ַאז  מלחמה  כיפור  יום 

חלילה.  ווערן  מיטגעשלעּפט  וועלן  נָאר  דורך,  פַאלט  מדינה  די  אויב 

ישראל  כלל  ווערט  'אידישע',  ַא  איז  מדינה  די  ַאז  דעקלַארירן  מיט 

סכנה  די  ווַאקסט  עס  און  דערמיט,  אידענטיפיצירט  און  צוגעבינדן  מער 

זייערע  פון  קָאנסקווענצן  די  ליידן  ביטער  חלילה  זָאלן  איבערָאל  אידן  ַאז 

שריט. רייצערישע  און  ַאווַאנטוריסטישע  ווילדע, 

לא עת לחשות
סיי  אידן,  ערליכע  ַאז  וויכטיג  קריטיש  איז  צייטן  איצטיגע  די  אין  אין 

ָאּפטרייסלען  עפנטליך  זיך  זָאלן  וועלט,  די  איבער  סיי  און  ישראל  ארץ  אין 

הייצן  וועלכע  שריט  בריונ'ישע  ווילדע  די  קעגן  איז  ישראל  כלל  ַאז  צייגן  און 

מָאנטָאג  איז  נתניה  ּפרעמיער  ווען 
צו  פָארשלַאג,  נייעם  ַא  מיט  ַארויסגעקומען 
בַאדינג  מיט'ן  איינפרירונג  בוי  די  פַארלענגערן 
מדינת  ַאז  ַאנערקענען  ּפַאלעסטינער  די  ַאז 
פון  היימלַאנד  נַאציָאנַאלער  "דער  איז  ישראל 
ַאסָאשיעיטעד  די  הָאט  מענטשן,"  אידישע  די 
זייענדיג  ַאז נתניה מוז עס טָאן,  ָאנגעוויזן  ּפרעס 

ּפַארטייען. אונטער דרוק פון די רעליגיעזע 



פון  ה'  חילול  דעם  ָאּפצואווַארפן  מחוייב  זענען  מיר  וועלט.  גַאנצע  די  אויף 

ַאנדערע  און  ש"ס  מתנחלים,  די  חיים,  אלקים  דברי  מסלפי  רעליגיעזע  די 

זענען  אידן  רעליגיעזע  ַאלע  ַאז  איינדרוק  געפערליכן  דעם  שַאפן  וועלכע 

ּפרייז. יעדן  פַאר  שטחים  די  ָאנהַאלטן  פַאר'ן 

ַא  ַארויסגעלייגט  'נטרונא'  הָאט  טוב,  יום  בעפָאר  בַאריכטעט  שוין  ווי 

ָאּפצושלָאגן  איינפרירונג,  בוי  די  פון  אויסלויף  בעפָאר'ן  ווָאך  ַא  מעלדונג 

מָארטָאריום  די  פַארלענגערן  קעגן  זענען  אידן  רעליגיעזע  ַאז  נייעסן  די 

עס  ווען  ווָאכן,  איצטיגע  די  אין  שלום.  דעם  שטערן  ווָאס  די  זענען  און 

בַאריכטן  פרישע  ַאלץ  מ'הערט  און  ַאנטוויקלונגען,  כסדר'דיגע  קומען 

שלום  די  קעגן  אידן  רעליגיעזע  פון  רָאלע  די  ָאדער  סטעיטמענטס  וועגן 

נטורנא  ַארבעט  ַארַאבער,  די  מיט  שלָאגן  זיך  פַאר  און  ּפרָאצעדור 

ָאּפ  נישט  שּפיגעלט  דָאס  ַאז  שטעלן  קלָאר  און  בַאריכטן,  די  ָאּפצוענטפערן 

אמוני  שלומי  פון  מיינונג  די  קעגן  איז  עס  און  תורה  דעת  ריכטיגן  דעם 

ישראל.

זשורנַאליסטן  בַארימטע  פילצָאליגע  און  רעזולטַאטן,  מ'זעט  ַאז  ב"ה 

אידן  פרומע  ַאלע  ָאּפצופַארבן  אויפגעהערט  הָאבן  קָאמענטַאטָארן  און 

בכלליות  'אולטרַא-רעליגיעזע'  ַאז  מעלדן  ַאנשטָאט  בערשטל.  זעלבן  מיט'ן 

ווי  גרוּפעס,  די  סּפעציפיש  מער  זייער  בַאריכטן  עקסטרעמיסטן,  די  זענען 

פַאל  איצטיגן  אין   – ּפַארטיי  רעליגיעזע  סּפעציפישע  די  ָאדער  מתנחלים, 

געווַאלד  ַא  דָא  נָאך  ָאבער  איז  עס  ּפרָאצעדור.  די  שטערן  וועלכע   – ש"ס 

רבינו  ווָאס  תורה,  דעת  ריכטיגן  דעם  פַארשּפרייטן  צו  געהעריג  טָאן  צו 

זיין  נפש  מוסר  געדַארפט  זיך  מ'העט  ַאז  געזָאגט  הָאט  זי"ע  הקוה"ט 

ָאן. ברענגן  ציונים  די  ווָאס  ישראל  כלל  פון  סכנה  די  ַארָאּפצונעמען  דערויף, 

אויך  ווי  פעולות,  די  פַארשטערקערן  צו  כסדר  מען  ַארבעט  נטרונא  אין 

קלָאר  גַאס  ברייטערע  די  פַאר  קַאמּפיין  פַארצווייגטע  ַא  אויף  מען  ַארבעט 

קעגן  זענען  און  מזרח  מיטל  אינעם  פרידן  ווילן  אידן  ערליכע  ַאז  שטעלן  צו 

ביאת  בעפָאר  מדינה  אייגענע  ַאן  קעגן  בכלל  און  שריט,  רייצערישע  ַאלע  די 

המשיח. 

אויף  מעסעדזשעס,  רַאדיָא  לויפן  לָאזן  צו  'נטרונא'  ַארבעט  טעג  די  אין 

כלל  דערקלערן  צו  און  פַארדַאמען  צו  נעטווָארקס,  מידיַא  גרעסטע  די 

צו  פַארזוכן  רעגירונג'ס  נתניה  די  צו  קעגנערשַאפט  און  ַאנטריסטונג  ישראל 

היימלַאנד.  אידישער  דער  ַאלס  מדינה  די  ַאנערקענען  צו  און  ּפרָאקלַאמירן 

איז  קומען,  צושטַאנד  קענען  זָאל  דָאס  ַאז  פַארשטענדליך  זעלבסט 

ותלמידי  תלמידי   - ציבור  ברייטן  פונעם  שטיצע  די  אויף  ָאנגעוויזן  מען 

מתריע  הָאבן  וועלכע  גדולים  ַאנדערע  די  און  זי"ע  הקוה"ט  רבינו  ותלמידי 

צו   – בחוש  היינט  מ'זעט  ווָאס  הטמאה  מדינה  פון  סכנות  די  קעגן  געווען 

און  געביט,  דעם  אויף  מומחים  די  פַאר  הוצאות  ָאנגייענדע  די  דעקן  קענען 

א.ד.ג. רעקלַאמעס  פַאר  הוצאות  ריזיגע  די 

שמים  כבוד  להתגלות  ונזכה  ידינו,  על  שמים  שם  שיתקדש  ויה"ר 

בב"א. צדקינו  משיח  בביאת  וישראל  התורה  קרן  ולהתרוממות 

אין  ַארטיקל  ַאן  צוגעוויזן  אונז  מ'הָאט 

וועלכע  אויסגַאבע  ציונ'יסטישע  רעליגיעז  ַא 

אויסגעלַאסענקייט  געפערליכע  די  בַאהַאנדעלט 

ביים  "צניעות  קעּפל:  אונטער'ן  כותל,  ביים 

אונז  הָאט  עס  ווַאנט!"  צום  רעד  כותל? 
נישט  טעמים  די  פון  איז  דָאס  ַאז  דערמַאנט 

הקוה"ט  רבינו  ווָאס  ּפלעצער  די  צו  גיין  צו 

הכרת  ַא  הָאבן  פון  טעם  נָאכ'ן   – ברענגט  זי"ע 

מען  זעט  ליידער  און   – מינים  די  פַאר  הטוב 

פון  כמה  פי  געווָארן  ערגער  איז  מצב  דער  ַאז 

הָאט  זי"ע  הקוה"ט  רבינו  ווי  ַאזוי  צייטן,  יענע 

געווָארנט. אפילו די אגוד'יסטישע קרייזן הַאלטן 

ליידער  ָאבער  אומדערטרעגליך,  ַאלס  אויך  עס 

ריכטיגע מסקנות. די  ציען  נָאכנישט  זיי  קענען 

על  אין  שרייבט  זי"ע  הקוה"ט  רבינו 

מקומות  ָאקוּפירטע  די  אויף  צ"ב,  אות  הגאולה, 

ידיהם  על  נעשו  "בעוה"ר  ַאז  הקדושים, 

לפריצות  כנופיא  למקום  ההם  מקומות 
זיך  איז  רבי  דער  ונשים."  אנשים  בתערובות 
חילול  שבת,  חילול  דעם  אויף  מתמרמר  דָארט 

גיין אויפן מקום  פון  שם שמים, איסורי כריתות 

דער  שרייבט  סימן  קומענדיגן  דעם  המקדש. 

לעשות  שיתכוננו  מה  יודע  "ומי  זי"ע  רבי 

עוד פרצות ונבלות במקום המקדש, והם לא 
הבושה  מחמת  דבר  משום  יחדלו  ולא  ימנעו 

או מחמת היראה וכו'." 

דער רבי זי"ע וואונדערט זיך דָארט ווי ַאזוי 

פילצָאליגע  די  קעגן  טָאן,  צו  דָאס  זיך  ווַאגן  זיי 

ָאבער  זיין,  מתפלל  ַאהין  קומען  ווָאס  פרומע 

ווערן  פרומע  די  ַאז  ווייסן  זיי  ַאז  אויס  פירט 

ציונים  די  זיי  וויבַאלד  בלינד,  און  פַארבלענדעט 

ַאזַא מקום קדוש. געגעבן  זיי  הָאבן 

ַאלעס  דָאס  ַאז  ַארויס  זיך  ליידער שטעלט 

הָאט  מען  ווי  מער  פיל  געווָארן  מקויים  איז 

ַאגוד'יסטישער  דער  פָארשטעלן.  געקענט  זיך 

יעדעס  פַארווָאס  זיך  וואונדערט  ַאליין  ָארגַאן 

אפילו  און  וועלט,  די  איבער  ּפלַאץ  רעליגיעז 

קען  מדינה,  די  אין  הנשיא  בית  סעקולערע  די 

געוויסע  נָאכצוקומען  בַאזוכער  פון  פַארלַאנגן 

ַאן  עּפעס  "פַאר  ָאבער  סטַאנדַארטן,  צניעות 

ַאן  כותל  דער  איז  סיבה  אומפַארשטענדליכע 

ביי  ַאז  זיי  שרייבן  ַארטיקל  אינעם  אויסנַאם." 

ּפָאליציי  פרייער  דער  אפילו  הָאט  מיטינגען 

אויף דעם פַאקט. געוואונדערט  זיך  פירער 

ַארויס,  ברענגט  שרייבער  דער 

מ'הָאט  ווָאס  טיכלעך  ַאז  ַאנדערע,  צווישן 

רוב  ליידער  קומען  כותל,  ביים  ַארָאּפגעשטעלט 

קָאנטרָאלירט  ווערט  וועלכע  הבית,  הר  צום  ָאן 

קיינער  זיך  ווַאגט  דָארט  און  ַארַאבער,  דורך 

איז  )ַאריינגיין  טיכל  קיין  ָאן  ַאריינגיין  נישט 

ל"ע(.  כריתות  איסורי  מיט  פַארבינדן  בַאזונדער 

דורכצוגיין  ס'איז  שווער  ווי  שילדערט  יענער 

סּפעציעל  פַארברענגן,  פריצות'דיגע  ַאלע  די 

געווָארן  ס'איז  ווען  דָאנערשטָאג  און  מָאנטָאג 

דָארט  משפחות  פרייעסטע  די  ביי  איינגעפירט 

בַאטייליגטע  ַאלע  און  מצוות,  בר  ָאּפצוהַאלטן 

ָאנגעטָאן. געמיין  קומען 

רייע  ַא  בַאהַאנדעלט  אויסגַאבע  די 

די  פַארבעסערן  צו  פַארזוכן  און  פָארשלַאגן 

איינע  קיין  זיך  הָאט  היינט  ביז  ווָאס  צניעות, 

ַאז  אויך  דערמַאנט  עס  אויסגעַארבעט.  נישט 

געוויסע ראשי ישיבות הָאבן שוין גע'אסר'ט פַאר 

די תלמידים צו גיין צום כותל צוליב די פריצות, 

פַארווָאס  פרַאגע  די  זיך  שטעלט  עס  ָאבער 

ישיבה  ראשי  די  און  בתים  בעלי  אינגעלייט, 

זעלבסט מעגן יָאר ַאהינגיין – זענען זיי אימיוניזירט 

קעגן פריצות? איין זַאך ווָאס פַאלט זיי נָאכנישט 

און  דורכגיין  דורך  כותל  צום  קומען  ַאז  ביי, 

צוזען די שרעקליכע פריצות, אויף דעם פרעגט 

חצרי.   רמוס  בידכם  זאת  ביקש  מי  נביא  דער 

ליידער זעט מען בחוש ווָאס רבינו הקוה"ט 

און  פַארבלענדעט  ווערן  חרדים  די  ַאז  שרייבט 

דורך  ופריצים  מינים  די  פַאר  חיזוק  גָאר  געבן 

זיך  זָאלן  זיי  ַאז  יתן  מי  בַאזוכער.  צָאל  די  הייבן 

שוין גענצליך עפענען די אויגן איבער'ן אומגליק 

זיי  ווָאס  וזוהמא  טומאה  די  און  מדינה,  די  פון 

ה"י. ּפלעצער  די ערנסטע  אויף  ברענגן 

כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ!

ר"ל כנופיא לפריצות  מקום 

לע"נ הרה"ח ר' יוסף מרדכי ב"ר מתתי' הכהן קאהן ז"ל - משב"ק מרן רבינו קוה"ק מסאטמאר זי"ע - נפ' ג' חשון תש"ע לפ"ק


