
 נייע בין לַאדן טעיּפ זָאגט ַאז ַאמעריקע
וועט ליידן צוליב’ן שטיצן איזרַאעל

מאמענטאלע 
 נייעס 
פון  נטרונא

פרשת יתרו תש"ע לפ"ק

True Torah Jews • 183 Wilson Street, suite 162 • Brooklyn NY 11211 • Tel: (718) 841-7053 • Fax: (718) 504-4513

#7

רעקָארדירטע  קורצע  נייע  ַא  אין   – דובאי 
נעמט  לַאדן  בין  ָאסַאמַא  וועלכע  אין  מעסעדזש, 
דורכגעפַאלענע  די  פַאר  פַארַאנטווָארטליכקייט 
פליגער  עירליין  נָארטוועסט  ַא  אויפצורייסן  ּפרואוו 
ער  זָאגט  הויזן,  אין  פַארשטעקט  בָאמבע  ַא  דורך 
פַאר’ן  ַאמעריקע  קעגן  מעסעדזש  ַא  איז  דָאס  ַאז 
צו  דארט  לייגט  ער  ּפַאלעסטינער.  די  מיט  טשעּפען 
אויך  זענען  ַאטַאקעס  צענטער  טרעיד  ווָארלד  די 
ָאּפלָאזן  זיך  זָאל  ַאמעריקע  ַאז  מעסעדזשעס  געווען 

איזרַאעל.  פון 

די טעיּפ גיט שטָאף פַאר די ווָאס טענה’ן ַאז ַאלע 

איז  טערָאריסטן,  די  פון  ליידט  ַאמעריקע  ווָאס  צרות 

קָאנפליקט.  ּפַאלעסטינער  און  איזרַאעלישע  די  צוליב 

נישט  פַארשטייען  וועלכע  גוים  די  אויף  רעגט  דאס 

פון  ווייטאג  קאפ  די  זיך  זוכט  אמעריקע  פַארווָאס 

די  פון  ליידן  דַארפן  זיי  וואס  צוליב  איזראעל,  העלפן 

ראדיקאלע טעראריסטן.

ארכי  דער  הָאט  ַאמָאל  ַאז  מערקווידיג  איז  עס 

טעראריסט און מאסן מערדער בין לַאדן זיך נישט צופיל 

זייענדיג  ָאבער  ּפַאלעסטינער,  די  מיט  אידענטיפיצירט 

איזָאלירט און זוכנדיג סימפאטיע, הָאט ער ווייזט אויס 

ּפַאלעסטינער  איזרַאעלישע  די  נוצן  מיט  ַאז  איינגעזען 

זיין  ביי  סימּפַאטיע  מער  טרעפן  ער  וועט  קָאנפליקט 

טעמע  ַא  אויף  ַארויפטרעטן  אויך  וועט  ער  און  פָאלק, 

ווָאס רעגט שוין אויף גענוג ַאמעריקַאנער.

אלס  אדרעסירט  ער  וואס  מעסעדזש,  זיין  אין 

געזָאגט: לַאדן  בין  הָאט  ָאבַאמַא,”  צו  ָאסַאמַא  “פון 

איבערגעגעבן  זענען  וועלכע  מעסעדזשעס  “די 
געווָארן דורך די פליגער פון דעם העלד אומַאר פַארוק 
ּפרובירט אויפצורייסן  )וועלכער הָאט  ַאבדולמוטַאלַאב 
פריערדיגע  אונטערצושטרייכן  איז  בָאמבע(,  די 
געווָארן  ַאריבערגעפירט  זענען  וועלכע  מעסעדזשעס 
סעּפטעמבער.  עלפטע  די  פון  העלדן  די  דורך  אייך  צו 
חלומ’ען  נישט  זָאל  ַאמעריקע  ַאז  איז,  מעסעדזש  די 
ַאלס  עס  געניסן  מיר  ווען  ביז  זיכערהייט,  פון 

ּפַאלעסטינע.” אין  רעַאליטעט 

)ַאמעריקע(  ענק  ַאז  יושר  קיין  נישט  איז  “עס 
אונזערע  ווָאס  צייט  די  אין  לעבן,  גוט  ַא  געניסן 
לעבנס- ערגסטע  די  ליידן  עזה  אין  ברידער 
אונזערע  וועלן  ווילן,  גָא-ט’ס  דערפַאר,  סטַאנדַארט. 

ענק  ווילַאנג  ווערן  פָארגעזעצט  ענק  קעגן  ַאטַאקעס 
איזרַאעל.” פַאר  שטיצע  ענקער  ָאן  הַאלטן 

שּפיָאנַאזש בַאַאמטע זענען בַאזָארגט און ּפרובירן 

וועלכע   - גרוּפע  ַאל-קאידַא  תימן’ער  די  צי  דערגיין  צו 

אויפרייסן  ּפרובירן  צו  ַאבדולמוטַאלַאב  געשיקט  הָאבן 

הָאט   – בָאמבע  פַארשטעקטע  די  מיט  פליגער  די 

דורכפירן  ּפרובירן  צו  מיטגלידער  נָאך  ַארויסגעשיקט 

ַאנַאליז  טערָאר  שּפיָאנַאזש’ס  בריטישע  די  ַאטַאקעס. 

איצט  איז  עס  טעיּפ  די  נָאך  געזָאגט  הָאט  צענטער 

ַאן  וועט קומען  ַאז עס  ווַארשיינליכקייט’  ‘הויכע  ַא  דָא 

ַאטַאקע אויף ענגלַאנד.

זוכן  לַאדן  בין  פון  מעסעדזשעס  סָארט  די 

פַארווָאס  שולדיג  איז  איזרַאעל  ַאז  אונטערצושטרייכן 

די  ַאז  וויל  ער  און  ַאמעריקע,  ַאטַאקירן  צו  זוכט  ער 

פַארווָאס  גערעגט  ווערן  זָאל  פָאלק  ַאמעריקַאנער 

איזרַאעל.  פַאר  ָאן  ַאזוי  זיך  נעמט  רעגירונג  זייער 

אויף  צָארן  געפערליכע  ַא  ברענגט  דָאס  ַאז  נַאטורליך 

אידן, וועמען די ַאלגעמיינע בירגער זעען ַאלס די ווָאס 

אין  איזרַאעל  צו  צושטיין  צו  ווַאשינגטָאן  אויף  דרוקן 

זייערע קָאנפליקטן. ַאלע 

אונטערצינדונג    אין מעטשעט  פַארדַאכטן  אויף  ַארעסטירט  רב     מתנחלי’שער 
רַאדיקַאלן ווילדע  ַאלס  ציבור  חרד’ישן  פון  אימעזש  דעם  פַארשווַארצט 

פַארהַאלטן  הָאבן  ּפָאליציי  – איזרַאעלישע  יצהר 
חי  יוסף  עוד  די  אין  רב  ַא  שַאּפירַא,  יצחק  הרב 
אין  פַארדַאכטן  אויף  ישוב,  יצהר  די  אין  ישיבה 

פון  אונטערצינדונג  לעצטע  די  מיט  פַארבינדונג 
ַארעסטירט  איז  רב  ַא  ַאז  נייעס,  די  מעטשעט.  ַא 
ַאקט, איז  ווַאנדַאליסטישן העסליכן  געווָארן אין דעם 

וועלט,  די  איבער  געווָארן  געדעקט  שטַארק  ליידער 
העולם  אומות  ביי  איינדרוק  דעם  פַארשטערקערנדיג 
די  אונטער  שטייען  ווָאס  די  זענען  אידן  פרומע  ַאז 



די  קעגן  שטעלונגען  שטייפסטע  און  שריט  ווילדסטע 
ַארַאבער. 

צען  ַארעסטירט  פריער  שוין  הָאבן  ּפָאליציי 
איז  וועלכע  ישיבה,  חי  יוסף  עוד  די  אין  בחורים 
אין  הצדיק  יוסף  קבר  אויפן  געשטאנען  אמאל 
בלוט  צו  געברענגט  שוין  האבן  זיי  און   - שכם 
אוואנטוריסטישע  זייערע  צוליב  פארגיסונגען 
ס’איז  ווען  אפילו  ציון  ביים  געפונען  צו  זיך  שטיקעס 
אויספָארשונגען,  פַאר   - נפשות  סכנת  קלאר  געווען 
די  דורכגעפירט  האבן  זיי  אז  פארדאכטן  די  אויף 
מ’הָאט  וועלכע  סלָאגַאנען  און  אונטערצינדונג 

מעטשעט.  די  אויף  אויפגעפירקעלט 

איז  שַאּפירַא  ראביי  דער  ַאז  איצט  זָאגן  זיי 

ּפרואוו  די  אין  פַארמישונג  ַא  אין  פַארדעכטיגט  “אויך 
מעטשעט.” די  אונטערצוצינדן 

רעליגיעזע  ַא  פַארברענען  ַאז  זָאגן  צו  איבריג 
 – וועלט  די  פון  אויגן  די  אין  פַאררעכנט  ווערט  ָארט 
ּפונקט ווי להבדיל אונטערצוצינדן ַא שול – ַאלס זייער 
ווען  איז  ערגער  נָאך  ַאקט.  פיינטליכער  און  הַארבער 
ווָאס פַאררופט  געווָארן דורך איינעם  געטָאן  דָאס איז 
דַאן  ווָאס  פירער,  און  גייסטליכער  ַאלס  אנגעבליך  זיך 
ַאז  איינדרוק  דעם  שַאפט  עס  און  ָאפיציעלער  עס  איז 
ווילן  דער  איז  דאס  און  התורה  בשם  חלילה  איז  דָאס 

פון פרומע אידן.

ַאזוי  ַאן  ַארויסגעגעבן  פַארַאיָאר  הָאט  שַאּפירַא 

בַאהַאנדעלט  אויך  הָאט  וועלכע  ‘ספר’,  גערופענעם 

ציווילע  הרג’ען  צו  בַארעכטיגט  איז  מען  ווען  פעלער 

הרג’ען  אפילו  מעג  מען  ַאז  שרייבנדיג  אידן,  און  גוים 

אויפווַאקסן  וועלן  זיי  ווען  ַאז  מ’גלייבט  אויב  קינדער 

זייערע  ווי  פַארברעכנס  זעלבע  די  בַאגיין  זיי  וועלן 

בַאשיינּפערליכע  ַא  געווען  איז  דָאס  עלטערן. 

אין  ַארַאבער,  מָארדן  צו  רוף  און  לעגיטימַאציע 

ַאן ַאזוי גערופענע  געוויסע פעלער, און ַאלעס אונטער 

חילול  געפערליכער  ַא  ברענגנדיג  שלייער,  תורה’דיגע 

השם, און ארויפציענדיג פַארדַאכטן קעגן פרומע אידן 

העלפט  דאס  טערָאריסטן.  ּפָאטענציעלע  זענען  זיי  ַאז 

ישראל,  שנאת  פון  פייער  צום  אויל  גיסן  ליידער 

קעגן  וועלט  די  אין  צָארן  געפערליכע  ַא  ברענגנדיג 

ערליכע אידן.

צערעמָאניע  ַא  ביי  אויפטרעטנדיג   – אוישוויץ 
פון  בַאפרייאונג  די  פון  יָאר-טָאג  65’סטן  אינעם 
געצויגן  נתניהו  מיניסטער  פרעמיער  הָאט  אוישוויץ, 
בַאצייכט  הָאט  ער  וועמען  היטלער,  פון  פַארגלייכן 
ַאכמעדינעדזשַאד,  צו  עמלק,”  “נַאצי  דער  ַאלס 
די  אין  עמלק.”  “נייעם  דעם  ָאן  רופט  ער  וועמען 
ָאבַאמַא  ַאז  אויסגעטייטשט  עס  ווערט  וועלט 
רעליגיעזער  ַא  ווי  אירַאן  מיט  קריג  זיין  אין  זעט 
ָאבַאמַא’ס  ַאז  ָאנגענומען  ווערט  עס  און  קַאמף, 
געמיטער  די  ָאן  הייצן  וועלכע  ּפַאליסיס,  שטייפע 
חלילה,  תורה,  די  לויט  גָאר  איז  מזרח,  מיטל  אינעם 
צו  הַאס  און  השם  חילול  געפערליכן  ַא  שַאפנדיג 

אידן. ערליכע 

עמלק  נַאצי  דער  ווָאס  געדענקן  ַאלץ  וועלן  “מיר 
הָאט געטָאן צו אונז, און מיר וועלן נישט פַארגעסן צו 
ערשיינט  וועלכער  עמלק,  נייעם  דעם  פַאר  גרייט  זיין 
נָאכַאמָאל  דרָאעט  ער  און  ַארענע  היסטָאריע  די  אויף 
נעמען  נישט  דָאס  וועלן  מיר  אידן.  די  פַארניכטן  צו 
לייכט און גלייבן ַאז דָאס זענען ליידיגע סטעיטמענטס. 
און  דרָאאונגען  די  ווי  ַאזוי  רואיג  זיין  נישט  וועלן  מיר 
זענען בלויז הוילע  די הָאלָאקָאוסט  פון  לייקענונגען  די 
און  פַארגעסן  נישט  קיינמָאל  וועלן  מיר  ווערטער. 

ווַאך.” אייביג געדענקן צו שטיין 

יעדן  פַאר  קלָאר  שוין  איז  היינט  ווָאס  טרָאץ 
סּפרַאווען  נישט  אפילו  זיך  קען  איזרַאעל  ַאז  איינעם 
טערָאר  פון  פליען  צו  קומען  וועלכע  רַאקעטס  מיט 
ַאלטע  די  איבער  נתניהו  נָאך  חזר’ט  דָאך  גרוּפעס, 
דעם  באשיצן  קענען  זיי  גלייך  ווי  לָאזונג  ציונ’יסטישע 
כלל ישראל קעגן מעכטיגע לענדער און וועלט מאכטן, 
און ווי גלייך זיי קענען שטיין אויף דער ווַאך קעגן ַאזַא 
אין  הָאט  ּפַארעך  שטָאלצער  דער  היטלער.  ווי  געפַאר 
ציונ’יסטישע  ַאלטע  די  איבערגעקייעט  ווערטער  די 
קריג,  וועלט  די  פַארגעסן  נישט  וועלן  זיי  אז  לָאזונג, 
נישט  מער  זיך  זָאל  עס  ַאז  מאכן  זיכער  וועלן  זיי  און 

איבערשּפילן.

זיי  ַאז  יעדער איינער  ווייסט שוין  צו טָאגס  היינט 
די  אין  ישראל  שנאת  פון  ָאנזייער  גרעסטע  די  זענען 
וועלט, און ַאנשטָאט בַאשיצן אידן, איז איזרַאעל דער 

צו  אויסגעשטעלט  מערסטע  די  זענען  אידן  וואו  ָארט 
זיי  עקסּפָארטירן  דעם  אויסער  און  טערָאר,  פון  ליידן 
דל  דער  ָאבער  איבערָאל.  אידן  פַאר  ישראל  שנאת 

ווַאך... וועלן שטיין  זיי  ַאז  נָאך  זָאגט  גאה 

פַארגלייכן  מיט’ן  דעם,  אויסער  ָאבער 
ַאכמעדינעדזשַאד צו עמלק, זוכט נתניהו צו זיין ַא נבל 
בשם התורה. ער גיט דעם ָאנשטעל ווי גלייך די שנאה 
נוצן  צו  אים  טרייבט  עס  ווָאס  איז  עמלק  צו  אידן  פון 
די  פַארשלייערן  דָאס  אירַאן.  קעגן  רעטָאריק  שַארפע 
אויסזען  מַאכט  תורה,  די  פון  נָאמען  אין  רייבערייען 
בעיקר  ווערן  און  נָאמען  אין  זענען  שריט  ַאלע  די  ווי 

געטריבן פון תורה-טרייע אידן, ה”י.

טַאקע  איז  צוריק  יָאר  הַאלב  ַא  איבער  מיט 
יָארק  ניו  אין  לייט-ַארטיקל  לענגערע  ַא  געווען 
נתניהו’ס  ַאז  געווָארן  ָאנגעוויזן  איז  עס  וואו  טיימס, 
קעגן  שטעלונג  זיין  דערקלערט  הָאט  רַאטגעבער 

עמלק.” “טרַאכט  ווערטער:  צוויי  מיט  אירַאן, 

עוכרי  ַאלע  ַאז  ָאנגעוויזן  דָארט  הָאט  טיימס  די 
אויב  און  עמלק,  ווי  אידן  ביי  בַאטרַאכט  ווערן  ישראל 
עמלק,  ַאלס  ַאכמעדינעדזשַאד  אין  זעט  נתניה-ו 
צו  אים  היסטָאריע  אידישע  די  לויט  מחוייב  ער  איז 
נישט  הָאט  וועלכער  מומר  דער  גלייך  ווי  בַאקעמפן. 
ּפרָאבלעם  ַא  עּפעס  הָאט  תורה,  די  מיט  גָארנישט 
צו  גוט  אים  דינט  וועלט  די  פַאר  ָאבער  עמלק.  מיט 
קיין  נישט  הָאט  ער  ַאז  זָאגן  צו  אויסדרוק  דעם  נוצן 
תורה  די  וויבאלד  אירַאן,  בַאקעמפן  צו  נָאר  ברירה 
די  אז  ווידער  דאס  ברענגט  ליידער  אזוי.  הייסט 
די  אויף  גיין  מערסטנס  זאלן  שריט  ראדיקאלע  אלע 
ערשטע  די  זענען  וועלכע  אידן,  ערליכע  פון  קאנטע 
די  אין  שולדיגע  די  אלס  מ’טייטעלט  וועמען  אויף 
ערשטע  די  זיי  וועלן  און  קאנפליקטן,  כסדר’דיגע 
אויס  חלילה  ברעכט  עס  אויב  ווערן  צו  אראפגעריסן 

א מלחמה, ה”י.

*

עטליכע  בלויז  זענען  געשענישן  דערמַאנטע  די 
זענען  שּפַאלטענס,  נייעס  די  אין  ַאזוי  ווי  ביישּפילן 
וועלכע  בַאריכטן  ּפרָאמינענטע  פַארַאן  טעגליך  כמעט 

די  ביי  איינדרוק  דעם  פַארשטערקערן  און  שַאפן 
ַאז:  אומות העולם 

רַאדיקַאלסטע 	  די  זענען  אידן  פרומע  די 
ַאזוי  גייענדיג  ַארַאבער,  די  פון  בַאקעמפער 
נוצן  אין  פַארמישט  זיין  קען  רַאביי  ַא  ַאז  ווייט 

ַארַאבער; קעגן  טערָאר  און  געווַאלדטַאטן 

איזרַאעלישע 	  די  פון  ליניעס  שטייפע  די 
נאמען  אין  אלס  פארגעשטעלט  ווערן  רעגירונג, 
די  פַארשווַארצט  דָאס  הקדושה.  תורה  די  פון 
חלילה  טרייבט  ווָאס  די  ַאלס  הקדושה,  תורה 
שטעלט  עס  און  מלחמות,  און  רַאדיקַאליזם  צו 

אידן. ערליכע  געפַאר  אין 

אין 	  שולדיג  איז  קָאנפליקט  מזרח  מיטל  דער 
שטייט  ַאמעריקע  ווָאס  געפַארן  טערָאר  די 
און  צָארן  די  ַארויס  רופט  דָאס  ווייל  אויס, 

ַאל-קאידַא. פון  נקמה  די  ברענגט 

וועלכע  איינציגסטע  די  איז  בַאוויסט,  ווי  נטרונא, 
דעת  דעם  טוישן  צו  נַאכט  און  טָאג  פַארנומען  איז 
הקהל, און איז ב”ה שטַארק מצליח צו עפענען די אויגן 
אויפקלערונגען,  אירע  מיט  זיך  בַאקענען  ווָאס  די  פון 
נייעס  די  אין  פַארשּפרייטונגען  און  ליטערַאטור 
שייכות  קיין  נישט  הָאבן  אידן  ערליכע  ַאז  קוועלער, 
זייערע  מיט  פרידליך  לעבן  צו  זוכן  און  מדינה,  די  מיט 

וועלט’ס פעלקער. רעגירונג און מיט די 

ָאבער ווי ווייט מ’קען ָאנקומען, איז פַארשטענדליך 
געווָאנדן אין וויפיל הילף און שטיצע מ’הָאט צו קענען 
צו  מער  ווָאס  מיטלען  ַאפעקטיווע  אונטערנעמען 
אידן,  ערליכע  פון  שטעלונג  ריכטיגע  די  פַארשּפרייטן 
זָאל  עס  ַאז  אויסגערעכנטערהייט  און  ובדעת,  בהשכל 
שמים  שם  ושיהא  צילן,  ריכטיגע  די  דערגרייכן  טַאקע 

ידינו. מתאהב על 

זיך  זָאל  ציבור  דער  ַאז  הָאפן  צום  איז  עס 
ָאנשטרענגן מחזק צו זיין די פעולות, כדי מ’זָאל קענען 
ישראל,  כלל  פון  סכנה  און  ה’  חילול  דעם  ָאּפשלָאגן 
זָאל  שמים,  כבוד  זיין  צו  מרבה  זוכן  אידן  ווָאס  ובזכות 
זיין  שוין  זָאל  עס  ַאז  מדה  כנגד  מדה  ברענגן  שוין  עס 

יתגדל ויתקדש שמי’ רבה, בב”א. 

‘נייעם עמלק’     דעם  בַאקעמפן  מ’דַארף  ַאז  אוישוויץ  אין  זָאגט  נתניה      
ראדיקאלע שטעלונגען זיין  אויף  תורה’דיגע שלייער  ארויף  ציעט 


