
 דיּפלָאמַאטישע רוגזה צווישן ַאמעריקע און איזרַאעל גרייכט
ערגסטן שטַאּפל אין יָארן, צוליב בַאליידיגונג צום וויצע ּפרעזידענט
 גָאר ערנסטער קריזיס פַאראורזַאכט דורך ָארטָאדָאקסישן אידן, פַאר ָארטָאדָאקסישע אידן, און ווערט געשטיצט דורך ָארטָאדָאקסישע גרוּפעס,

אין נָאמען פון אידישקייט; איבערבויאונג פון חורבת ר’ יהודה החסיד און לענדמַארקינג פון מערת המכפילה רייצט אויף ַארַאבישע וועלט

אידענטום צום ערליכן  געבינדן  ַאזוי שטַארק  איז  ווָאס  באומות   ּפרעצעדענטלָאזע התגרות 
וועלט די  איבער  אידן  פַאר ערליכע  און סכנה  ה’  חילול  געפערליכער  ברענגט 

די טעג אין  קַאמּפיין  מידיַא  מַאסיווע  אונטער  נעמט   נטרונא 
ישראל כלל  אויף  איינדרוק  נעגַאטיוון  ָאּפצושלָאגן 

מאמענטאלע 
 נייעס 
פון  נטרונא

פרשת ויקרא תש"ע לפ"ק
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ווָאס  יָארן  לַאנגע  שוין  איז  עס   – ווַאשינגטָאן 
צווישן  לַאגע  ָאנגעצויגענע  ַאזַא  נישט  מ’געדענקט 
גייט  ווָאס  דָאס  ווי  ישראל,  מדינת  אין  ווַאשינגטָאן 
לענדער,  צוויי  די  צווישן  בַאציאונגען  די  ָאן.  איצט 
 – גענוצט  ווערן  ווָאס  אויסטוישן  ווערטער  די  און 
ערגער  זיין  דָאס  קען  הדיּפלָאמַאטיע  כללי  אין  ווָאס 
ּפרעצדענטלָאזע  דערגרייכט  הָאבן   – ווָאפנס  ווי 
אויפפירונגען  אומ’אחריות’דיגע  צוליב  שטַאּפלען, 
דער  איצט  איז  איבערהויּפט  ישראל.  מדינת  פון 
אידן,  ערליכע  פַאר  שעדליך  און  מסוכן  זייער  מצב 
מקור  דער  איצט  זענען  אידישקייט  און  אידן  וויבַאלד 
פַאקט  דער  און  קריזיס,  גַאנצן  פונעם  סיבות  די  און 
ַארויסגעברענגט  און  צוּפויקט  שטַארק  גָאר  ווערט 
בַאטרָאפענע  די  דורך  און  מידיַא  וועלט  די  דורך 
ּפרעזידענט  דורך  ַאריינגערעכנט  פירער,  מלוכה 

ַאליין. ָאבַאמַא 

איז  וועלכער   – קריזיס  איצטיגער  דער 
מיניסטער  אינערן  חרדי’שער  דער  ווען  ענטשטַאנען 
די  ַאריין  פנים  אין  געשּפיגן  הָאבן  ישי  אלי 
דיּפלָאמַאטישע  טיפע  ַא  מיט  רעגירונג  ַאמעריקַאנער 
ביים  ביידען  ּפרעזידענט  וויצע  קעגן  בַאליידיגונג 
פון  לעצטער  דער  איז   – לַאנד  זייער  אין  בַאזוכן 

זענען  וועלכע  מזרח,  מיטל  אין  שטרייטן  עטליכע 
פַאס,  ּפולווער  דעם  אויפצורייסן  אומשטַאנד  חלילה 
צענטרַאלע,  ַא  אידן  פרומע  שּפילן  זיי  פון  ַאלע  און 
די  צווישן  רָאלע.  אויסשליסליכע  נישט  אויב 
שַארף  זענען  ווָאס  קָאנפליקטן  לעצטע  ַאנדערע 
ווערן  זיי  און  וועלט,  די  אין  געווָארן  ַארָאּפגעריסן 
אונטערצוצינדן  שוועבעלעך  מעגליכע  ַאלס  געזען 
שטַארק  די  איז  רַאיָאן,  ּפרָאבלעמַאטישן  דעם 
יהודה  ר’  חורבת  די  פון  איבערבויאונג  ּפובליצירטע 
נעבן  רייבערייען  ירושלים,  שטָאט  ַאלט  אין  החסיד 
הָאבן  אידן  פרומע  וואו  הצדיק  שמעון  פון  קבר  דעם 
צו  ּפלענער  די  און  ַארַאבער,  פון  הייזער  צוגענומען 
ַאלס  רחל  קבר  און  המכפילה  מערת  די  בַאצייכענען 

לענדמַארקס.  איזרַאעלישע 

הָאט  וועלכע  אינטיפַאדַא,  לעצטער  דער 
יָארן,  גענומען  הָאט  ווָאס  ציקל   טערָאר  ַא  ָאנגעהויבן 
און  נפשות,  אידישע  ַאסַאך  גָאר  געקָאסט  הָאט  עס 
שרעק  און  אומרואיגקייט  ַאן  ַאריינגעברענגט  הָאט 
ָאנגעהויבן  אויך  זיך  הָאט  איינוואוינער,  ַאלע  ביי 
הבית.  הר  דעם  און  שטָאט  ַאלט  מיט  טשעּפען  פון 
טוישן  צו  די לעצטע שריט  ַאז  ווָארענען  ָאבזערווירער 
ַאלט  און  הקדושים  מקומות  פון  שטַאטוס  דעם 

אויפצורייסן  פונקען  לעצטע  די  זיין  קענען  שטָאט 
אונטער’ן  ַאלעס  דָאס  גייט  ליידער  און  פַאס.  דעם 
אידן  פרומע  וואו  ערטער  הייליגע  רעליגיע,  פון  נָאמען 
בערד  מיט  אידן  כסדר  מ’זעט  און  צוקומען,  ווילן 

געשלעגן.  די  פון  בילדער  די  אויף 

וועלט  די  איבער  מיינונג  דעם  בַאפעסטיגט  דָאס 
ַאז פרומע אידן זענען דער גרעסטער שטער צו שלום 
רַאדיקַאלסטע  די  זענען  זיי  און  מזרח,  מיטל  און 

געמיטער. די  ָאן  הייצן  וועלכע  ציונים 

דעם  ָאּפצושלָאגן  כסדר  ַארבעט  וועלכע  נטרונא, 
כלל  פַאר  פַאראורזַאכן  ציונים  ווָאס  אימעזש  שלעכטן 
אידן  ערליכע  ַאז  וועלט  די  פַאר  צייגן  צו  און  ישראל, 
זענען  און  עלעמענטן  עקסטרעמע  קיין  נישט  זענען 
די  פון  שריט  קריגערישע  ווילדע  די  קעגן  שַארף 
ציונים, ּפלַאנט די טעג ַא מַאסיווע ּפובליק רילעישָאנס 
ווָאס  באומות  התגרות  דעם  ָאּפצושלָאגן  קַאמּפיין 
כדי  אידן.  חרד’ישע  פון  קָאנטע  אויף’ן  בעיקר  גייט 
אויס  פעלט  ַאפעקטן,  נויטיגע  די  דערגרייכן  זָאל  עס 
לדעה  אחים  ישראל  בני  אחינו  פון  הילף  פינַאנציעלע 
דערפָאלגרייכן  ַא  פון  הוצאות  הויכע  די  דעקן  צו 

קַאמּפיין. פַארשּפרייטן  גענוג 



יָארן,  אין  ערגסטע  דָאס  איז  ווָאס  קריזיס,  דער 

דורך  געווָארן  פַאראורזַאכט  מָאל  דָאס  געזָאגט  ווי  איז 

שטַארק  זייער  ווערט  דָאס  און  מיניסטער.  רעליגיעזן  ַא 

יעדער  און  ּפרעסע,  וועלט  די  אין  ַארויסגעברענגט 

נתניה  ביבי  ַאריינגערעכנט  שולד,  די  אים  אויף  ווַארפט 

און ּפרעזידענט ָאבַאמַא.

זיי  ַאז  איינגעזען  הָאט  וועלכע  רעגירונג,  נתניה  די 

ַאז  וקים  חי  שרייען  שטריקל,  דעם  איבערגעצויגן  הָאבן 

הָאט  ַאלעס  און  דערפון  געוויסט  גָארנישט  הָאבן  זיי 

ַאן איזרַאלישער בַאַאמטער  ישי געטָאן על דעת עצמו. 

אין ווַאשינגטָאן איז געווָארן ציטירט אין די ּפרעסע ַאז: 

פונעם  מעלדונג  די  פון  איבעררַאשט  געווען  איז  נתניה 

אינערן מיניסטער. די נתניה רעגירונג הָאט גָאר געלָאזט 

ַאזַא  טָאן  פַאר’ן  ישי  פָארגעהַאלטן  הָאבן  זיי  ַאז  הערן 

זיי. ָאן עס פריער איבערשמועסן מיט  זַאך 

מיטווָאך,  דעם  הָאט  ָאבַאמַא  ּפרעזידענט  אויך 

אויף  געטייטעלט  ניוס,  פַאקס  מיט  אינטערוויו  ַאן  אין 

אינערן  איזרַאעלישער  דער  ווָאס  זַאכן  “די  ישי’ן: 

מיניסטער )ישי( הָאט געטָאן, הָאבן נישט געהָאלפן צום 

ּפרָאצעדור...”

ַא  אין  הָאט  צייטונג  ‘הארץ’  איזרַאעלישע  די 

לענגערן ַארטיקל ָאנגעוויזן ַאז אין די ַאלע לעצטע מיטל 

איזרַאעל  צווישן  שּפַארונגען  און  קָאנפליקטן  מזרח 

קָאָאליציע  נתניהו’ס  די  שולדיג  איז  ַאמעריקע,  און 

ּפַארטנערן דער שּפרַאבערישער אביגדור ליבערמַאן, פון 

אולטרַא- דער  און  ּפַארטיי,  רוסישע  ביתינו  ישראל  די 

ָארטָאדָאקסישער ש”ס מיניסטער.

“עקסטרעמער  ַאן  ַאלס  ישי  בַאצייכענען  זיי 

רעכטער...” זיי שרייבן דָארט ַאז ישי “זיצט אויף ַא פַאס 

דינַאמיט,” ָאבער הָאט זיך פַארשטָאּפט די אויערן צו די 

זיינע שריט. מעגליכע קָאנסקווענצן פון 

פונעם  פַאראורזַאכער  דער  ווָאס  בלויז  נישט 

וועלט ּפרעסע שטרייכט  נָאר די  ַא פרומער,  קריזיס איז 

אויך אונטער ַאז ַאלעס איז געטָאן געווָארן פַאר פרומע 

אידן. 

הָאט  קריזיס  דיּפלָאמַאטישער  לעצטער  דער 

ביידען  דזשָאו  ּפרעזידענט  וויצע  ווען  אויסגעברָאכן 

ביי  אפילו  שבעולם,  בנוהג  איזרַאעל.  אין  בַאזוכט  הָאט 

בַאציאונגען,  בעסטע  די  נישט  הָאבן  וועלכע  לענדער 

בַאזוכן  קומט  דיּפלָאמַאט  הויכרַאנגיגער  ַאזַא  ווען  ַאז 

דעם  דורכאויס  און  העפליך,  ַאהער  זיך  מען  שטעלט 

בַאזוך בַאהַאלט מען די דיפערענצן.

ַאדמיניסטרַאציע  ָאבַאמַא  די  הָאט  בַאוויסט,  ווי 

ערלעדיגט  ָאפיציעל  צוריק  חדשים  עטליכע  מיט  הָאט 

די  אין  בויאונגען  ַאלע  ָאּפצושטעלן  איזרַאעל  ביי 

ַאריין  אויך  עס  שליסט  זיי  לויט  און  געביטן,  ָאקוּפירטע 

בַאדינג  קריטישער  ַאלס  דָאס  זעען  זיי  ירושלים.  מזרח 

צו  זייטן  צוויי  די  צוזַאמענברענגן  צוריק  קענען  צו 

ביז  כָאטש  ַאז  ערווַארטעט  געווען  איז  עס  געשּפרעכן. 

ביידען פַארלָאזט דעם רַאיָאן זָאלן די איזרַאעליס נישט 

צו  זיך  הַאלטן  זיי  ַאז  צייגן  און  ּפרָאבלעמען,  קיין  מַאכן 

די פַארשּפרעכונג.

 - כללים  דיּפלָאמַאטישע  ַאלע  קעגן  ָאבער 

נותן  איז  שטַאטן  פַאראייניגטע  די  ווָאס  טרָאץ  און 

די  אויף  זיי  פַאר  קעמפט  און  ופשתם,  צמרם  לחמם 

ַאלוועלטליכע ַארענע - הָאט אינערן מיניסטער אלי ישי, 

ּפַארטיי,  ש”ס  פרומע  די  פון  הכנסת  חבר  פירנדער  דער 

וויזיט  ביידען’ס  אינמיטן  דעקלערַאציע  ַא  ַארויסגעגעבן 

ַא  שלמה,  רמת  אין  דירות  נייע   1,600 בויען  מ’וועט  ַאז 

חרדי’שע געגנט אין מזרח ירושלים. 

פנים  אין  שּפיי  מיאוס’ער  ַא  געווען  איז  דָאס 

זָאפָארט  הָאט  ביידען  ַאדמיניסטרַאציע.  ָאבַאמַא  די 

פַארדַאמט די דעקלערַאציע, און סּפעציעל די צייט ווען 

זיך  עס איז געמָאלדן געווָארן. פריער אין טָאג הָאט ער 

איינפרירן  וועט  איזרַאעל  ַאז  ָאּפטימיסטיש  דערקלערט 

ַאזוי  זידלונגען, און דָא הָאט מען אים  די בויאונג אין די 

ָאּפגעּפַאטשט. מיאוס צונַאר געלייגט און 

אין ווַאשינגטָאן איז מען געווָארן טיף בַאליידיגט פון 

דעם שריט - ווָאס מ’זעט ַאלס סּפעציעל אויסגערעכנט 

אויס  זיך  פייפט  מען  ַאז  ַאמעריקַאנער  די  פַאר  צייגן  צו 

שַארף  עס  איז  ּפרעסע  וועלט  די  אין  און   – זיי  אויף 

ַא  ענטשטַאנען  איז  דַאן  זינט  געווָארן.  ַארָאּפגעריסן 

ווַאשינגטָאן  און  לענדער,  צוויי  די  צווישן  רוגזה  טיפע 

הָאט ָאּפגערופן ַא בַאזוך פון דזשָארדזש מיטשעל, דער 

סּפעציעלער מיטל מזרח שליח צום רַאיָאן. 

ַאן  אין  הָאט  קלינטָאן  מיניסטָארשע  אויסערן 

“בַאליידיגענד.”  ַאלס  שריט  דעם  בַאצייכנט  אינטערוויו 

דער  רַאטגעבער,  נָאנטסטער  ּפרעזידענט’ס  דעם  אויך 

דָאס  ַאז  געזָאגט  הָאט  ַאקסעלרַאד,  דעוויד  אידישער 

איז ַא בַאליידיגונג און ָאנגרייף, און ער הָאט געזָאגט ַאז 

דָאס זעט אויס “אויסגערעכנט.”

פון  מוסטער  שטַארקער  ַא  איז  דעקלערַאציע  די 

אומאויסגערעכנטקייט,  און  שטָאלצקייט  איזרַאעל’ס 

פַארדינסטן.  קיין  גָארנישט  זיי  ברענגט  דָאס  ווען  אפילו 

ּפַאסירן  געקענט  ווָאלט  דעקלערַאציע  זעלבע  די 

וועלט  ַא  פַארמיטן  ס’ווָאלט  און  שּפעטער,  טעג  ַאּפָאר 

ווערט  ַאלעס  ַאז  וויי  טוט  ַאממערסטן  ָאבער  שטורעם. 

צוגעשריבן צום קָאנטע פון די פרומע אידן.

יָארק  ניו  בַארימטער  ַא  פריעדמַאן,  על.  טָאמַאס 

איזרַאעל,  אין  געבוירן  איז  וועלכער  קָאלומניסט  טיימס 

לייט-ַארטיקל  שַארפן  ַא  מיט  ַארויסגעקומען  איז 

אינעם  ירושלים.”  אין  שכור  “דרייוון  קעּפל:  אונטער’ן 

פַאר  ביידען  ּפרעזידענט  וויצע  ער  קריטיקירט  ַארטיקל 

דעקלערַאציע.  ישי’ס  נָאך  בַאזוך  זיין  איבעררייסן  נישט 

פַאר  דערקלערן  געדַארפט  הָאט  ביידען  ַאז  טענה’ט  ער 

איזרַאעל: “ענק דרייוון שכור. ענק מיינען ַאז ענק קענען 

פַארבינדעטער  עכטער  איינציגסטער  ענקער  בַאליידיגן 

וועלט...” אין די 

הָאט  מיטשעל  ַאז  אויך  בַאריכטעט  פריעדמַאן 

געהַאט אויסגעַארבעט ַאן ָאּפמַאך מיט די איזרַאעלישע 

קיין  ָאן  זיין  עס  וועט  מ’בויעט,  אפילו  ַאז  רעגירונג 

דעקלערַאציעס בַאגלייט. גיי פרעג ישי’ן ווָאס עס ווָאלט 

ּפַאסירט ווען די געגנט ווערט ווען אויסגעברייטערט ָאן 

קיין סטעיטמענטס?

הָאבן  זיי  ווָאס  קריזיס  דעם  איינזען  נָאכ’ן  אפילו 

הָאבן  פַארגלעטן,  צו  עס  ּפרובירן  און  ָאנגעווירטשַאפט, 

אומדיּפלָאמַאטישע  פרישע  געטָאן  איזרַאעליס  די 

 – היינט  ריס.  דעם  פַארשטערקערן  וועלכע  שריט 

ַאז  בַאריכטעט  געווָארן  איז   – צו  פרשת  דָאנערשטָאג 

ַאז  בַאליידיגט  איז  קלינטָאן  מיניסטָארשע  אויסערן 

הָאט  קלינטָאן  צוריק.  נישט  איר  טעלעפָאנירט  נתניה 

פָאריגע ווָאך פַארלַאנגט פון נתניה צו הערן ַאן ענטפער 

וועגן די בוי ּפלענער, און די סטעיט דעּפַארטמענט הָאט 

בעפָאר  מיטווָאך,  דעם  רוף  טעלעפָאן  ַא  ערווַארטעט 

ַא רייזע קיין מָאסקווע. קלינטָאן הָאט אונטערגענומען 

וויצע ּפרעזידענט ביידען הָאט אפילו טעלעפָאנירט 

רוף,  טעלעפָאן  דעם  מַאכן  צו  שטוּפן   צו  אים  נתניה 

ערשט  געטָאן.  נישט  עס  הָאט  גאה  דל  דער  ָאבער 

געווָארן  געדעקט  איז  ּפרעסע  וועלט  די  אין  ווָאס  נָאך 

נתניה  הָאט  איזרַאעליס,  די  פון  בַאליידיגונג  פרישע  די 

נָאך  קלינטָאן.  מיט  פַארבינדן  זיך  ָאווענט  דָאנערשטָאג 

זיבן מָאל אים זָאגן, כַאּפט כָאטש נתניה אויפן וואונק צו 

ּפרובירן צו פַארגלעטן די ריסן ווָאס זענען ענטשטַאנען, 

ָאבער דער פרומער ישי כַאּפט דָאס אויך נישט.

מיניסטער רעליגיעזן  פונעם  פנים  אין  שּפיי  דער 

פרומע די  אויף  טייטעלט  ַאלעס 



פָאלגענד  ישי.  אויף  טייטעלט  טיימס  יָארק  ניו  די 

ווערט  וועלכער  פריעדמַאן,  שרייבט  עס  ווָאס  איז 

ּפָאליטיק  אויסערן  ָאנגעזעענסטער  ַאלס  פַאררעכנט 

טייל  ַא  זיין  צו  אויס  זעט  שריט  “דער  קָאמענטירער: 

רעכט  נתניה’ס  פון  צוויי  צווישן  קָאנקורענץ  ַא  פון 

ּפַארטיי  ש”ס  רעליגיעזע  די  פון  מיניסטָארן  ספרד’ישע 

טשַאמּפיָאן  גרעסערער  דער  זיין  קען  עס  ווער  איבער 

פון בויען הייזער פַאר ספרד’ישע ָארטָאדָאקסישע אידן 

אין מזרח ירושלים. עס איז ַא מעסטער וויפיל איזרַאעל 

שטיצע  אונזער  נעמט 

פַארזיכערט,  ווי 

ָאּפגעהַאקט  ווי  און 

איזרַאעלישער  דער 

לַאגער  רעכטער 

ַאמעריקע’ס  פון  איז 

ע  ש י ג ע ט ַא ר ט ס

געברויכן.”

דעם  לויט 

ביידען  הָאט  שרייבער 

די  פָארגעהַאלטן 

דערמיט  שטערן  זיי  ווָאס  בלויז  נישט  ַאז  איזרַאעליס, 

דערמיט  נָאר  פרידן,  פַאר  שַאנסן  אייגענע  זייערע 

גרָאבט  “עס  אינטערעסן:  ַאמעריקַאנער  די  זיי  שעדיגן 

וועלכע  טרוּפן  אונזערע  פון  זיכערהייט  די  אונטער 

עס  ּפַאקיסטַאן.  און  ַאפגַאניסטַאן  אירַאק,  אין  קעמפן 

שטעלט אונז אין געפַאר און עס שטעלט אין סכנה דעם 

רעגיָאנעלן פרידן.”

דָאס איז בלויז איינע פון די ביישּפילן ווי עס ווערט 

הָאט  דעקלערַאציע  די  ַאז  פַאקט  דער  ַארויסגעברענגט 

וואו  געגנט  ַא  פַאר  מיניסטער,  רעליגיעזער  ַא  געמַאכט 

ַאז  וועלט  וואוינען פרומע אידן. דָאס צייגט פַאר די  עס 

די ַאלע ּפרָאבלעמען קומען פון פרומע אידן, און זיי זענען 

ביידען  ווי  ווָאס   - לַאגע  פַארערגערטע  די  אין  שולדיג 

ַאמעריקַאנער  געפַאר  אין  עס  שטעלט  ָאנגעוויזן  הָאט 

אינטערעסן און טרוּפן אינעם רַאיָאן. נַאטורליך ַאז דָאס 

זייער שטַארק ַאלגעמיינע ַאמעריקַאנער. דערצערנט 

געדרוקט,  זיך  שּפורט  נתניה  ווָאס  צייט  די  אין 

ַאנטשולדיגן  צו  טעלעפָאנירט  אפילו  שוין  זיך  הָאט  און 

ָאנגעהויבן  ּפַארטיי  ש”ס  די  הָאט  געשעענישן,  די  אויף 

אין  ָאבַאמַא,  ּפרעזידענט  קעגן  העצעריי  געפערליכע  ַא 

ַא ַאנטיסעמיט. ַאז ער איז  זיי שרייבן  וועלכע 

נתניה  ווָאס  קריזיס  פרישער  ַא  נָאך  פָאלגט  דָאס 

מיטווָאך  הָאט  שווָאגער  זיין  ווען  אויסגעשטַאנען,  איז 

ָאבַאמַא  ּפרעזידענט  ַאז  אינטערוויו  ַאן  אין  דערקלערט 

איז ַאן “ַאנטיסעמיט.” הגאי בן ארצי הָאט געזָאגט פַאר 
“ַאנטיסעמיטישער  ַאן  ַאז  רַאדיָא  ַארמיי  ָארטיגע  די 
מיר  און  ַאמעריקע”  איבערגענומען  הָאט  ּפרעזידענט 

וועלן נישט אויפגעבן.”  ַאז “מיר  ווייזן  דַארפן 

דער שווָאגער – ווייזט אויס ַא שטיקל רעליגיעזער, 

ָאדער נוצט ער רעליגיעזע רעטָאריק - הָאט געזָאגט ַאז 

און  שטָאט,  הויפט  אידן’ס  די  געווען  ַאלץ  איז  ירושלים 

“מיר וועלן נישט אויפגעבן אפילו קיין מילימעטער.” ער 

הָאט צוגעלייגט ַאז ָאבַאמַא הָאט פיינט די מענטשן פון 

יָאר איז ָאבַאמַא געזעצן  ווייל “פַאר צווָאנציג  איזרַאעל, 

ַאנטי- ַאנטיסעמיטיש,  איז  וועלכער  רייט,  גלח  מיט 

איזרַאעל און ַאנטי-אידיש.” בן ארצי הָאט אויך געזָאגט 

ָאנשויאונגען.  ָאבַאמַא’ס  גוט  גַאנץ  ווייסט  נתניה  ַאז 

צו  נישט  זיך  אונז,  פַאר  צייט  ּפרָאבע  ַא  איז  “דָאס 

נישט  וועט  ַאנטיסעמיטיזם  ַאז  זָאגן  און  אים,  צו  בייגן 

געווינען.”

ה  י נ ת נ

זיך  הָאט 

ַאנטשולדיגט, 

זיך  און 

ָאּפגעטרייסעלט 

ווערטער.  פון די 

טָאג  ַא  ָאבער 

איז  דערויף 

ָאפיציעלע  די 

צייטונג,  ש”ס 

ליום’  ‘יום 

פַארלוימדונגען  ערגערע  פיל  מיט  ַארויסגעקומען 

ּפַאלעסטינער  “די  צו  אים  צוגלייכנדיג  ָאבַאמַא,  קעגן 

ווַארפער”. יוגענטליכע שטיינער 

די  פון  רעדַאקטָאר  דער  שרייבט  ַארטיקל,  אינעם 

ּפרָאדוקט  “ַא  איז  ָאבַאמַא  ַאז  צייטונג,  ש”ס  ָאפיציעלע 

רַאדיקַאלן  דעם  דורך  געווָארן  בַאשַאפן  איז  וועלכע 

ַא  איז  ָאבַאמַא  ַאז  ער  שרייבט  ווייטער  איסלַאם.” 

ָאבַאמַא’ס  פון  שּפַאס  אויך  טרייבט  ער  מוסלעמענער. 

אין  פָאלק  “דער  ַאז  און  ּפָאּפולַאריטעט,  פַאלנדע 

זיך על חטא” פַאר אים ערוועלן. ַאמעריקע קלַאּפט 

געווָארן איבערגעדרוקט  ווָאס איז  ַארטיקל –  דער 

ווערט  עס  און  ּפרעסע,  פרייע  די  דורך  צושמירט  און 

ווערן  וועט   – ענגליש  אויף  איבערגעטייטשט  אויך 

ווייטער  חלילה  וועט  און  וועלט,  די  איבער  פַארשּפרייט 

אידן,  פרומע  קעגן  שנאה  פון  פייער  צום  אויל  גיסן  צו 

און ווייטער ָאּפמָאלן דעם בילד ַאז זיי זענען שולדיג אין 

ּפרָאבלעמען פונעם מיטל מזרח. די 

ַאמעריקַאנער  פרומע 
הַאלטן  ָארגַאניזַאציעס 

ַאמעריקע פָאר 
ווָאס מ’הָאט  ּפרָאבלעמען  אויב איז נישט גענוג די 

ָארטָאדָאקסישע  די  נָאך  קומען  איזרַאעל,  פון 

ָארגַאניזַאציעס פון ַאמעריקע און לייגן צו אויל צום 
די  בַאשולדיגן  צו  חוצפה  די  הָאבן  נָאך  דורך  פייער, 

ּפרָאבלעמען. ָאבַאַאמַא ַאדמיניסטרַאציע אין די 

ווערט  וועלכע  יוניָאן,  ָארטָאדָאקס   – ָא.יו.  די 
ָארטָאדָאקסישן  פונעם  פַארטרעטער  ַאלס  געזען 

סטעיטמענט  ַא  ַארויסגעלייגט  הָאט   – אידענטום 
ַאדמיניסטרַאציע  ָאבַאמַא  די  בעט  זי  וועלכע  אין 
ַאנשטָאט  ָאנגעצויגנקייטן.”  די  “צוריקצודרייען 
פַאר  איזרַאעל  אין  פַארבינדעטע  זייערע  פָארהַאלטן 
די  ווי  פַארקערט  און  אוממענטשליך  אויפפירן  זיך 
ָאבַאמַא  די  זיי  בַאשולדיגן  הדיּפלָאמַאטיע,  כללי 
“הָאבן  סטעיטעמנטס  זייערע  ַאז  ַאדמיניסטרַאציע 
צוויי  די  צוווישן  ָאנגעצויגנקייטן  די  דערקייקעלט 
מוז  ַאדמיניסטרַאציע  ָאבַאמַא  די  ווָאס  רעגירונגען, 

צוריקקייקלען.” 

דורכאויס  שריט  איזרַאעל’ס  ַאז  שרייבט  גרוּפע  די 
די  נישט  בַארעכטיגט  וויזיט,  ביידען  דעם  נָאך  און 
ַאדמיניסטרַאציע’ס פילע עפנטליכע סטעיטמענטס. עס 
גלייבט זיך נישט ַאז ַאנשטָאט ּפרובירן צו פַארענטפערן, 
צו  גָאר  ווי  חוצפה,  ַאזַא  נָאך  זיי  הָאבן  ַאנטשולדיגן, 
ָאן קיין איין  ווַאשינגטָאן,  ווַארפן דעם גַאנצן שולד אויף 
ווָארט קעגן די ווילדע אויפפפירונגען פון די איזרַאעליס.

געקומען  איז  סטעיטמענט  שַארפערע  ַא  נָאך 
גרוּפע,  ָארטָאדָאקסישע  ַאן  אויך  איזרַאעל,  יָאנג  פון 
ביידען  ּפרעזידענט  גָאר  פַארדַאמען  זיי  וועלכע  און 
ַא  קען  ַאזוי  “ווי  פנים.  אין  שּפייען  לָאזן  נישט  זיך  פַאר 
מוטיגן  שטַאטן  פַאראייניגטע  די  פון  ּפרעזידענט  וויצע 
בויען  צו  אידן  פַאר  רעכטן  די  בַאגרעניצן  צו  ּפַאליסי  ַא 
ווייטער קריטיקירן זיי אים זעלטן  הייזער אין ירושלים?” 
אידן  “ערלויבן  איזרַאעל’ס  קעגן  ַאריינרעדן  פַאר  שַארף 
הויּפט- לַאנד’ס  זייער  ירושלים,  אין  הייזער  בויען  צו 

שטָאט.”

דער  ַאז  וועלט  די  פַאר  צייגט  ַאלעס  דָאס 
שטיצט  אידענטום  ָארטָאדָאקסישער  ַאלוועלטליכער 
איר  מיט  אויסגעשּפרָאכן  איז  און  ליניע,  הַארטסטע  די 
טרָאץ  שריט,  טובה’דיגע  כפוי  איזרַאעל’ס  צו  שטיצע 
די  ווָאס  הילף  מיליטערישע  און  געלטער  ַאלע  די 
טרָאץ  און  איזרַאעל,  קיין  שיקט  שטַאטן  פַאראייניגטע 
די  מיט  איין  זיך  רייסט  שטַאטן  פַאראייניגטע  די  ווָאס 
גַאנצע וועלט צוליב איר בלינדע שטיצע פַאר איזרַאעל. 
קדושת  פון  נָאמען  אין  געטָאן  ווערט  ַאלעס  דָאס 
ירושלים, און ַאז זי איז די שטָאט פונעם אידישן פָאלק.

אולטרַא ָארטָאדָאקסן אין 
ַא רייע שטרייטן צענטער פון 

אין די לעצטע חדשים זענען די מקומות הקדושים 
וועלכע  סיבות  הויּפט  די  געווָארן  אידן  רעליגיעזע  און 
און  איזרַאליס  די  צווישן  קָאנפליקט  דעם  פַארשַארפן 
ווען  ַאמָאל  נָאך  נישט  זיך  געדענקט  עס   – ַארַאבער  די 
זָאלן  שלום  צום  שטערונגען  און  ּפרָאבלעמען  ַאזויפיל 
אידן.  פרומע  און  ערטער  רעליגיעזע  ַארום  דרייען  זיך 
דָאס גיט ווידער ַאמָאל ַא שטַארקע רעליגיעזע צורה צו 
ווערן  אידן  תורה-טרייע  און  רייבערייען,  מזרח  מיטל  די 

ּפרָאבלעמען. ווָאס זענען שולדיג אין די  געזען ַאלס די 

ַא  ָאן  גייט  עס  ווָאס  צייט  שטיק  ַא  שוין  איז  עס 
ַארַאבישער  ַאן  געגנט,  דזשַארַא  שייך  די  אין  שטרייט 
דער  זיך  געפונט  עס  וואו  ירושלים  מזרח  אין  קווַארטל 

זייער  שמעקן  געשעענישן,  ַאלע  ...די 
צווייטע  די  איידער  טעג  די  צו  ענליך 
אין  און  אויסגעברָאכן,  הָאט  אינטיפיַאדַא 
ערגער,  נָאך  איצט  עס  איז  זין  געוויסן  ַא 
איצט  זענען  ַאמעריקַאנער  די  וויבַאלד 
געווען  נישט  שוין  זענען  זיי  ווי  בַאליידיגט 

יָארן... לַאנגע 



געקעמפט  הָאבן  אידן  געוויסע  הצדיק.  שמעון  פון  קבר 
פַאר די אייגענטומערשַאפט פון ַא הויז דָארט, און הָאבן 
ַארויסצואווַארפן  געריכטן  איזרַאעלישע  די  אין  געווינען 

די ַארַאבישע משפחה און איבערנעמען דעם הויז. 

ביי  געשלעגן  אויס  דַאן ברעכן כסדר  זינט 
אויסגעברָאכן  אויך  איז  פורים  דעם  הויז.  דעם 
זענען  ַארַאבער  עטליכע  ווָאס  פון  געשלעגן, 
קען  שטרייט  דער  געווָארן.  פַארוואונדעט 
גָאר  מיט  אויסלָאזן  חלילה  טָאג  איין  נָאך  זיך 
סכנה  ַא  ברענגן  עס  קען  אויך  פָאלגן.  ביטערע 
זיין  מתפלל  דָארט  קומען  ווָאס  ַאלע  די  פַאר 

ביים ציון. 

ָאפט  איז  חדשים  לעצטע  די  דורכאויס 
די  פון  בילדער  ּפרעסע  די  אין  ערשינען 
ַארטיקל  לַאנגער  ַא  ַאריינגערעכנט  געשלעגן, 

אין ניו יָארק טיימס וועלכע הָאט עס בַאצייכנט ַאלס די 
מזרח.  מיטל  דעם  אויפרייסן  קען  ווָאס  זַאך  קומענדיגע 
לַאנגע  קַאּפלעך,  מיט  אידן  דָארט  מען  זעט  איבערָאל 
בערד, און עס ווערט אונטערגעשטרָאכן ַאז דָאס זענען 

אולטרַא-ָארטָאדָאקסן.

און  וועלט  ַארַאבישע  די  איז  חודש  פָאריגן 
זייער אויפגעברויזט  ַאלוועלטליכע קערּפערשַאפט אויך 
וועלן  זיי  ַאז  דערקלערט  הָאט  איזרַאעל  ווען  געווָארן 
און  רחל,  קבר  און  המכפילה  מערת  די  איבערפרישן 
די  לענדמַארק.  איזרַאעלישע  ַאלס  דערקלערן  עס 
עס  הָאבן  לענדער  מוסלעמענער  און  ּפַאלעסטינער 

דעם  פַארשטערקערן  צו  מיטל  ַא  ווי  אויסגעטייטשט 
די  ווָאס  ערטער,  די  אויף  קָאנטרָאל  איזרַאעלישן 

ַארַאבער פַארהייליגן אויך.

די  דורך  געווָארן  פַארדַאמט  זענען  ּפלענער  די 

און  ּפרָאווָאקַאציע,  ַאלס  לענדער  ַארַאבישע  ַארומיגע 
הָאט  ַאבַאס  מַאכמוד  טשערמַאן  ּפַאלעסטינער  דער 
שמייליגע  ַא  פַאראורזַאכן  וועט  דָאס  ַאז  געדרָאעט 
אינטערנַאציָאנַאלע  ַאנדערע  און  יו.ען.  די  אויך  קריג. 
איזרַאעל  געווָארענט  און  גערופן  הָאבן  קערּפערשַאפטן 
קענען  וועלכע  ּפלענער,  לענדמַארקינג  די  צוריקצוציען 

ברענגן געווַאלדטַאטן.

ערטער,  די  ביי  געזען  ווערן  און  קעמפן  ווָאס  די 
מיט  אידן  מערסטנס  זעלבסט-פַארשטענדליך  זענען 
אידן  רעליגיעזע  ַאז  פַאקט  דער  טרַאכט.  פרומען  ַא 
צווישן  שטרייטן  און  ּפרָאבלעמען  נייע  ַאלע  דָאמינירן 

ַא  זייער  ברענגט  וועלט,  ַארַאבישע  די  און  איזרַאעל 
אידענטום. ערליכן  אויפן  אימעזש  נעגַאטיוון 

ווָאך  די  איזרַאעל  הָאט  פַאל,  דריטל  ַא  אין 
איבערגעבויטע  די  פַאר  הבית  חנוכת  ַא  ָאּפגעהַאלטן 
יהודה  ר’  חורבת  די  פון  ָארט  אויפן  געביידע 
די  פון  בַאנייאונג  פייערליכע  די  שול.  החסיד 
געזען  ווידער  מען  הָאט  דערביי  ווָאס  געביידע- 
ווידער  הָאט   - אידן  פרומע  בילדער  די  אויף 
עס  וויבַאלד  נערוו,  הַאקעלן  ַא  ָאנגערירט  ַאמָאל 
ווען  צייט  ַא  אין  שטָאט,  ַאלט  אין  זיך  געפונט 
נייע  מעלדן  איזרַאעל’ס  מיט  שטורעמט  וועלט  די 

ירושלים. מזרח  אין  בוי-ּפלענער 

גַאס  ַארַאבישע  און  ּפַאלעסטינער  די  אין 
ַאלע  די  ַאז  קלַאנגען  קורסירן  ָאנגעהויבן  הָאבן 
הקדושים,  מקומות  די  אין  ַאקטיוויטעטן  בַאנייטע 
הר  די  צונעמען  צו  אויך  ּפלַאן  ַא  פון  טייל  ַא  זענען 
ַאל- די  פון  ָארט  דער  איז  דערפון  טייל  ַא  ווָאס  הבית, 
ַאז  רופן  צו  געברענגט  הָאט  דָאס  מעטשעט.  ַאקצַא 
הבית,  הר  דעם  פַארטיידיגן  קומען  זָאלן  מוסלעמענער 
ווַארפערייען  שטיינער  צו  געפירט  אויך  הָאט  עס  און 

שטָאט.  די  ַארום 

צו  ָאנגעהויבן  ירדן  פון  ַאבדולַא  קעניג  הָאט  אויך 
ירושלים,  שטָאט  ַאלט  בַאקומען  צו  צוריק  פַארלַאנגן 
די  איידער  רעגירונג  זיין  צו  געהערט  הָאט  וועלכע 
פַארדַאכטן  די  צוליב  ישראל,  מדינת  פון  ַאנטשטייאונג 

הבית. הר  דעם  פַארכַאּפן  וויל  איזרַאעל  ַאז 

ענליך  זייער  שמעקן  געשעענישן,  ַאלע  די 

הָאט  אינטיפיַאדַא  צווייטע  די  איידער  טעג  די  צו 

איצט  עס  איז  זין  געוויסן  ַא  אין  און  אויסגעברָאכן, 

איצט  זענען  ַאמעריקַאנער  די  וויבַאלד  ערגער,  נָאך 

יָארן.  לַאנגע  געווען  נישט  שוין  זענען  זיי  ווי  בַאליידיגט 

ּפָאליטיש.  ווי  ּפערזענליך,  מער  פיל  עס  איז  מָאל  דָאס 

שטרייט,  ַא  געהַאט  מ’הָאט  ווען  אפילו  היינט,  ביז 

די  ווען  ָאבער  זַאכן,  ּפַאליסי  צוליב  געווען  עס  איז 

ַארויס  מ’צייגט  און  ּפערזענליך  ווערן  בַאליידיגונגען 

מער  פיל  עס  גייט  גרינגשעצונגען,  דיּפלָאמַאטישע 

ַאריין אין די ביינער.

רייבערייען  די  ּפַאסירן  געזָאגט  ווי  ליידער, 

די  קעגן  באומות  התגרות  און  ַארַאבער,  די  מיט 

יהדות  פונעם  קָאנטע  די  אויף  רעגירונג,  ַאמעריקַאנער 

פנים  שווַארץ  ַא  זייער  ברענגט  עס  און  החרדית, 

ַאלעס  דָאס  ַאז  ה’  חילול  ַא  און  אידן,  ערליכע  אויף 

די  ישורנה.  מי  ותוצאותיו  התורה.  בשם  חלילה  איז 

אידן,  פרומע  אויף  ברענגט  עס  ווָאס  הַאס  שרעקליכע 

ַא  איז  בַאקומט,  איד  יעדער  ווָאס  בילד  נעגַאטיוון  און 

גָאר  ברענגן  קען  און  ה’,  חילול  געווַאלדיגער  ַא  גורם 

ווייטָאגליכע פָאלגען חלילה. 

שוין  מ’הָאט  ווָאס  צייט,  ָאנגעצויגענע  ַאזַא  אין 

מיר  ַאז  כשמש  ברור  איז  יָארן,  לַאנגע  געזען  נישט 

נעמען  מוז  מען  און  שביכלתינו  מה  כל  ָאנווענדן  מוזן 

הָאט  זי”ע  הקוה”ט  רבינו  ווי   – שריט  דרַאסטישע 

זיין  נפש  מוסר  געדַארפט  זיך  מ’ווָאלט  ַא  געזָאגט 

די  והשרים  אומות  די  פַאר  הערן  לָאזן  צו   – דערויף 

זיך  און  אידן,  תורה-טרייע  פון  שטעלונג  ריכטיגע 

און  מעשים  שענדליכע  ַאלע  די  פון  ָאּפטרייסלען 

ווערט געטָאן בשם ערליכע אידן. ווָאס  רייצונגן 

טעג  די  אין  טַאקע  ּפלַאנט  נטרונא 
איז  ווָאס   – קַאמּפיין  פַארצווייגטער  ַא 
בַאגלייט   – קָאסטבַאר  זייער  פַארשטענדליך 
און  ַאנָאנסן,  רַאדיָא  רעליעסעס,  ּפרעס  מיט 
מודיע  רעקלַאמעס,  צייטונג  אויך  מעגליך 
ַאלע  די  קעגן  זענען  אידן  ערליכע  ַאז  זיין  צו 
די  נישט  רעּפרעזענטירט  דָאס  און  רייצונגען, 
ערליכע  פון  רצון  און  תורה  די  פון  שטעלונג 

אידן.

קענען  זי”ע,  הק’  רבינו  תלמידי  אידן,  ערליכע 

זמן,  שווערן  ַאזַא  אין  זייט  ַא  אין  שטיין  נישט  געוויס 

זָאלן  אונטערנעמונג  די  ַאז  ַארויסהעלפן  וועלן  און 

זיך  ווַארפן  עסקנים  די  ווערן.  דורכגעפירט  קענען 

ציבור  דער  ַאז  וויסנדיג  ַארבעט,  שווערע  די  אין  ַאריין 

קַאמּפיין,  די  דורכפירן  קענען  צו  ַארויסהעלפן  וועט 

שטיצע  פינַאנציעלע  די  לויט  געווָאנדן  איז  ַאלעס  ווָאס 
ווי  און  דערפַאר.  ווערן  צוגעשטעלט  וועט  ווָאס 
געוויס  וועט עס  זיין,  וועט  פַארצווייגטער דער קַאמּפיין 
אומות  די  אויפצוקלערן  השפעה,  גרעסערע  ַא  הָאבן 
רעגירונג  העכסטע  די  צו  דערגרייכן  צו  און  העולם 
ָאט  ַאז  מעסעדזש  מיט’ן  ווַאשינגטָאן  אין  שטַאּפלען 
פון  ווילן  דעם  נישט  רעּפרעזענטירן  רייצונגען  ַאלע  די 

תורה-טרייע אידן.

ווילן האבן  די אידן מבקשי אמת ואמונה וואס 
א חלק אין אזא מצוה רבה ונשגבה, פון מסיר 

זיין חרון אף מישראל, קענען איבער געבן 
נדבת לבם הטוב פאר די חברי הנהלה ועסקני 

נטרונא, אדער ביטע רופן:

718 841 7053 ext #1

יסוד  דער  איז  ווָאס  פסח,  בעפָאר  פון  טעג  די  אין 

הבאה  לשנה  מתפלל  זענען  מיר  און  אמונה  די  פון 

ַאלע  די  טרָאץ   – צייט  ּפַאסיגע  די  איז  בירושלים, 

און  ה’,  חילול  דעם  ָאּפצושרייען   – הוצאות  און  טירדות 

נפשינו,  ופדות  גאולתינו  זיין  מקרב  העלפן  ַארום  ַאזוי 

אכי”ר.

שווייגן נישט  מיר טארן   - לחשות  עת  לא 

ּפערזענליך,  מער  פיל  עס  איז  מָאל  ...דָאס 
מ’הָאט  ווען  אפילו  היינט,  ביז  ּפָאליטיש.  ווי 
צוליב  געווען  עס  איז  שטרייט,  ַא  געהַאט 
ווערן  בַאליידיגונגען  די  ווען  ָאבער  זַאכן,  ּפַאליסי 
דיּפלָאמַאטישע  ַארויס  מ’צייגט  און  ּפערזענליך 
די  אין  ַאריין  מער  פיל  עס  גייט  גרינגשעצונגען, 

ביינער...
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