
בעזהשי"ת

פאקטן
און קלארשטעלונגן 

דעת תורה האמיתית לויט פראגן און ענטפערס 
ארום דער בלבול און טשטוש הגבולים, וואס 

הערשט צווישען אידן, אינאיינעם מיט 
סימפאטיע פאר די ציונית'טישע צבא הטמאה 

און זייערע ‘גראונד’ אקציעס אין עזה.

ארויסגעגעבן דורך:

מוסד נטרונא
פ' ואחנן - עקב תשע"ד

1 זייט   .................. רעהּו  אל  איש  ה’  יראי  נדברו  אז 

פאקטן און קלארשטעלונגען ........................... זייט 3

15 זייט   ............................. אמרו:   הגדול  רבינו  הזה  דבר 

אז נדברו יראי ה’ איש אל רעהו ויקשב ה’ וישמע, אין א צייט ווען 

עס הערט זיך אין דער אידישער גאס דיבורים פון ‘נבנו עושי רשעה’, אין 

א זמן וואס אידן זענען צוטומלט מיטן ווינט פון דער גאס וואס בלאזט 

אקציעס,  מיליטערישע  ציוניסטישע  די  צו  הערצה  און  סימפאטיע 

און  הצרופה  אמונה  די  מיט  שטארקן  צו  זיך  צייט  דער  איז  יעצט  אט 

גלייכצייטיג מקיים זיין דעם ונקדשתי בתוך בני ישראל און העלפן מסיר 

זיין דעם חרון אף וואס האט זיך ארויפגעגאסן אויפן כלל ישראל בחמה 

שפוכה. ה”י.

מלחמה,  אין  פלאקערט  מזרח   – מיטל  דער  וואס  טעג  אין 

איז אבער די גאנצע אידישע וועלט אריינגעפאלן אין א שטייגנדן 

געפאר וואס ווערט פאראורזאכט אדאנק די ציוניסטישע התגרות 

באומות און רייצערישע שריט. די מלחמה האט ארויפגעברענגט 

זיך  רופט  וואס  וועלט  די  איבער  גוים  מיליאנען  ביי  בלוט   – בייז 

ליידער שווער אפ אויף אידישע קינדער בכל מקומות מושבותיהם.

 

מיר קענען נישט שווייגן, אין א צייט וואס דער אמעריקאנער 

פרעזידענט און זיין שטאב ווערן מיאוס אראפגעריסן און אטאקירט 

שטיין  נישט  קענען  מיר  און  מופקרים.  ציוניסטישע  די  דורך 

גלייכגילטיג, אין א צייט וואס יעדער איד ווערט באשולדיגט אין די 

 צווייטער  #2
טייל
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ציוניסטישע אקטיוועטן און אויטאמאטיש 

פאר  ברעט   - ציל  א  אין  פארוואנדלט 

נקמה רח”ל.

 

אין ליכט פון דעם שרעקליכן קריזיס 

האט מוסד הק’ ‘נטרונא’ פראקלאמירט א 

זיך  געווידמעט  קאמפיין,   – בליץ  ‘ראדיא’ 

צו אפטרייסלען פון די ציוניסטישע שריט 

די  אויף  רעקלאמעס  מאכטפולע  דורך 

אז  וועלט  די  ערקלערן  און  נעצן  ראדיא 

תורה טרייע אידן זענען מקיים דעם ‘דרשו 

את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה’.

 

איר  אויף  גענומען  האט  נטרונא 

די  פון  העלפט  איין  דעקן  צו  קאנטע 

אויף  רייע  די  איז  אצינד  קאסטן,  ריזיגע 

געפיל  און  הארץ  אידיש  א  מיט  אחבנ”י 

צו ארויסהעלפן דעקן די צווייטע העלפט 

און דערמיט נעמען א חלק כחלק אין דעם 

והצלת  שמים  שם  קידוש  אויסטערלישן 

ישראל.

מיט  פאר  זעצט  נטרונא  הק’  מוסד 

און  ה’  קידוש  פון  מערכה  הייליגע  די 

ראדיא  מאכטפולע  די  ישראל,  הצלת 

געליפטערט  ווייטער  ווערן  רעקלאמעס 

טאן  דעם  שטעלן  און  ומלואה  תבל  קבל 

פארן יהדות החרדית קבל תבל ומלואה. 

שריט  יעדע  אז  פארשטענדליך  אבער 

סכומים  אסטראנאמישע  אין  אריין  ציעט 

און מען איז דרינגענד אנגעוויזן אין אידן 

נדיבי לב, אחים לדעה, וואס פארשטייען 

צו  אנרופן  זיך  זאלן  הענין,  נחיצות  דאס 

דעקן די גרויסע הוצאות להסיר חרון אף 

מישראל. 

 מיט בלויז
$250.00 דאללער 
עררייכט דעם זכות 
פון א מינוט אויף 

דער ראדיא, לקדש 
שמו יתברך. 

לייגט עס נישט אפ, 
רופט יעצט אריין
718.873.0756

Across the globe, hundreds of thousands of True Torah Jews 
are pained at the continuous unrest in the Middle East. We grieve 
over the unwarranted bloodshed, the loss of innocent lives, and we 
pray for the prompt return of peace and prosperity to the region.

At the same time, we are concerned that the blurred boundaries 
between Judaism and Zionism has resulted in increased anti-
Semitism, thus jeopardizing the safety of Jews living all over the 
world. 

As Jews, we reserve the right to separate from Zionism and 
defend ourselves from this threat. Our message to the global 
community is clear: The Israeli government are not the spokesmen 
for the Jewish people; their actions and rhetoric never have and 
never will represent Judaism.

We support President Barack Obama as well as his Secretary of 
State John Kerry. We continually pray for his success and wellbeing; 
we admire his efforts for peace all over the world and we are proud 
to be Jewish citizens under his rule.

For more information, go to www.truetorahjews.com. 

דעם  -פון  בערך   - אידיש  אויף  איבערזעצונג  פרייע  א  איז  פאלגענד 
מאכטפולן  ראדיא מעסעזש וואס ווערט געליפטערט פאר מיליאנען גוים 

:WABC אויף די ראדיא נעצן פון  די ריזיגע

ארום די וועלט, הונדערטער טויזנטער תורה טרייע אידן, זענען פארווייטאגט 

איבער די אנגייענדע אומרוען אין מיטל מזרח. מיר באדויערן די אומזיסטיגע בלוט 

פאר  מתפלל  זענען  מיר  און  לעבנס,  אומשולדיגע  פון  פארלוסט  דאס  פארגיסונג, 

דאס באלדיגע צוריקקער פון פרידן און גליק צו דעם ראיאן. 

צו דער זעלבער צייט זענען מיר באזארגט אז די אומקלארע גרעניצען  צווישן 

אידישקייט און ציונית האט פאראורזאכט פארמערטע אנטיסעמיטיזם, שטעלנדיג 

אין א סכנה די זיכערהייט פון אידן וועלכע וואוינען איבער דער גאנצער וועלט.

אלס אידן, רעזערווירן מיר די רעכט זיך צו פארנאנדערשיידן פון ציוניזם, און 

זיך באשיצען פון דעם געפאר.

איזראלישע  די  קלאר:  איז  געמיינדע  אלוועלטליכע  די  צו  מעסעדזש  אונזער 

זייערע  פאלק,  אידישע  דאס  פאר  ווארטזאגער  די  נישט  זענען  רעגירונג 

אקטיוועטעטן און רעטאריק האבן קיינמאל און וועלן קיינמאל נישט פארטרעטן 

אידישקייט.

מיר שטיצן פרעזידענט באראק אבאמא, און זיין סטעיט סעקרעטאר דזשאן 

זיינע  שעצן  מיר  וואוילזיין,  און  סוקסעס  זיין  פאר  מתפלל  כסדר  זענען  מיר  קערי, 

זיין  צו  שטאלץ  זענען  מיר  און  וועלט,  גאנצע  די  איבער  שלום  פאר  באמיאונגען 

אידישע בירגער אונטער זיין הערשאפט.
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די ענדע פונעם גראונד – 
אינוואזיע:

שלאכטן,  פון  לאנג  וואכן  נאך  ענדליך, 

מאנטאג  איינגעשטימט  נתני’  ביבי  האט 

אפשטעל  פייער  צייטווייליגן  א  אויף  צופרי 

האט  ביבי  עזה.  פון  טרופן  די  ארויסגעצויגן  און 

דראמאטיש ’דערקלערט זיג’ אז מען שוין חרוב 

געמאכט אלע טונעלן.

דעם  צו  מסכים  אבער  זענען  אלע  נישט 

אן  פראקלאמירט.  האט  ביבי  וואס  זיג  גרויסן 

דורך  געווארן  דורכגעפירט  איז  וואס  אנקעטע 

רוני רימון פון דער ’רימון כהן’ פירמע אינאיינעם 

פראצענט   28 אז  זאגט  “מדגם«,  מכון  דער  מיט 

חאמאס  אז  האלטן  ישראלים  אויסגעפרעגטע 

א  מלחמה  יעצטיגע  די  ביי  דערגרייכט  האט 

לטובתם,  ווענדפונקט  שטארקע 

וואס  פראצענט   21.1 קעגן 

האט  איזראעל  אז  זאגן 

מצליח  טיילווייז 

דער  צו  געווען. 

צייט  זעלבער 

ווייניג  אזוי  זאגן 

פראצענט   2.7 ווי 

אז די מלחמה איז 

גרויסע  א  געווען 

פאר  סוקסעס 

קעגן  איזראעל 

זאגן  וואס   10.4

אז ס’איז געווען א 

סוקסעס  גרויסע 

כאמאס.  פאר 

טוט  רימון 

די  ערקלערן 

ן  ט א ט ל ו ז ע ר

אנקעטע  די  פון 

צה“ל  ווען  וויבאלד 

זענען  אינוואזיע  גראונד  אינעם  אריין  איז 

וועט  כאמאס  אז  געווען  ערווארטונגען  די 

פייער  א  פאר  בעטן  זיך  און  פיס  די  אויף  קריכן 

פון  ווייט  מען  האלט  דערווייל  שטילשטאנד, 

איז  דאס  מציאות,  סארט  ס אזא  א ו ו

אנטוישט די איזראעלי בירגער.

די  דורך  אנקעטע  צווייטע  א  אין 

די  פון  פראצענט   65 האבן  פירמע  ’דיאלוג’ 

פון  צילן  די  אז  געזאגט  אויסגעפרעגטע  

געווארן  עררייכט  נישט  זענען  אקציע  די 

זענען  טונעלן  פון  געפאר  די  פולשטענדיג, 

נישט עלימינירט געווארן און כאמאס איז נישט 

צושמעטערט געווארן.

נישט  שוין  מדינה  די  האט  רעאליסטיש 

דריק  אויסטערלישן  דעם  ביישטיין  געקענט 

פון די גאנצע וועלט און די שווערע פארלוסטן 

כמעט  אריינגעהויבן  האט  מיליטער  דאס  וואס 

אין  געפונען  זיך  האט  מען  וואס  טאג  יעדן 

יעצטיגע  די  פון  ’נסים’  די  זענען  לדאבונם  עזה, 

מלחמה זענען נאכנישט אנגעקומען געהעריג.

פאקט  פונעם  אפגעזען 

באצאלט  האט  איזראעל  אז 

פון  פרייז  טייערן  א 

סאלדאטן,  געפאלענע 

נישט  בכלל  איז  עס  און 

האט  זי  אז  פארזיכערט 

נישט איבערגעלאזט טונעלן 

און טויזנטער ראקעטן, איז די 

כאמאס פירערשאפט כמעט 

נישט בארירט געווארן.

ווייטער  טוט  כאמאס 

זייערע  עזה,  אויף  הערשן 

אלע  זענען  פירער 

מאכט.  דער  ביי  געבליבן 

האבן  פאלאסטינער  די 

אויסטערלישע  באקומען 

סימפאטיע פון די גאנצע וועלט 

ווארשיינליכקייטן  אלע  לויט  און 

וועלן זיי באקומען א אינטערנציאנאלע 

פון  שפעטער,  אדער  פריער  אנערקענונג 

א  צו  ארגאניזאציע  טעראר  פארהאסטע  א 

מדינת  וואס  צייט  אין  רעגירונג.  לעגיטימער 

ישראל ווערט אראפגעמאלן אלס א מאנסטער 

זיך  כאמאס  האט  קינדער,  אויס  הרג’ט  וועלכע 

וועלט  אראבישע  די  ביי  קרעדיט  א  ערווארבן 

און וועט יעצט ווערן געשטארקט פינאנציעל, 

מאראליש, און פאליטיש.

האט  יעלון  משה  הבטחון  שר  דער 

איז  געפאר  “דער  אז  זאגן  אזויפיל  געקענט 

האבן  מיר  וואס  אבער  פארצווייגטער,  א 

האבן  מיר  אז  איז  אקציע  דעם  פון  דערגרייכט 

יאר  פינף  מיט  חאמאס  די  געטראגן  צוריק 

מען  ווען  נחמה  שוואכע  א  גאנץ  צוריק“.  אויף 

סאלדאטן  וויפיל  בילד,  ברייטן  אויפן  קוקט 

מען האט פארלוירן און וויפיל אנערקענונג און 

ערווארבן  האבן  פאלאסטינער  די  סימפאטיע 

פון דער וועלט און מען קען נישט אנצייגן אויף 

קיין שום ממשות’דיגע זיג.

די גרויסע העצע קעגן 
אידן אלוועלטליך אדאנק 

די באמבאדירונגען אין 
עזה:

ווי נאריש איז די נחמה אז למעשה האט די 

צה“ל אפגעווישט עטליכע טויזנטער אראבער, 

וואס  אידן  צענדליגער  עטליכע  ’בלויז’  קעגן 

זיך  האנדלט  עס  בשעת  אומגעקומען.  זענען 

דאס  פרייז  דער  נישטא  איז  ישראל  נפשות  פון 

גופא,  דאס  אז  אפגערעדט  שוין  באצאלן,  צו 

ארויף  ברענגט  פאלאסטינער,  גע’הרג’טע  די 

קעגן  וועלט  דער  אין  אף  חרון  שרעקליכער  א 

ווי  באטראכט  ווערן  וואס  אידן  און  איזראעל 

מאסן מערדער ל“ע.

זינלאזע  די  ווייניג  גאנץ  העלפט  עס 

רעטאריק - אז אויך סיריע, און אויך די אייסיס 

טעראר גרופע, און אויך לבנון, הרג’נען ציווילע 

איז  דאן  תירוץ  דער  דאס  איז  אויב  מענטשן. 

איזראעלי  די  ווערט  אויב  שרעקליך,  מצב  דער 

דורשטיגע  בלוט  די  מיט  פארגליכן  רעגירונג 

כלל  שטייט  דאן  אייסיס  פון  טעראריסטן 

ישראל אין זייער א שווערע לאגע ה’ ירחם. 

עס  וויל  איזרעאל  אז  נניח  און  מעגליך 

טעראריסטן  עזה  די  אבער  פארמיידן,  טאקע 

דעת  דעם  ערוועקן  צו  וויאזוי  גוט  זייער  ווייסן 

ווערט  גוי  רעכטדענקעדיגער  יעדער  הקהל, 

פון  אויפגעשוידערט 

 65
פראצענט פון 

די אויסגעפרעגטע  
האבן געזאגט אז 

די צילן פון די אקציע 
זענען נישט עררייכט געווארן 

פולשטענדיג, די געפאר 
פון טונעלן זענען נישט 
עלימינירט געווארן און 

כאמאס איז נישט 
צושמעטערט 

געווארן.
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און  קינדער  ערמארדעטע  ווייזן  וואס  בילדער 

אייסיס  צי  אפגעזען  מענטשן,  אומשולדיגע 

ברענגט  דאס  און  אויך,  עס  טוט  אסאד  אדער 

אידן  אויף  אויפברויז  געפערליכע  א  ליידער 

רח“ל.

חלק   – אין  שרייבט  סמ“ג  הייליגער  דער 

מצות עשה – מצוה ע“ד:

פאר  גע’דרש’נט  שוין  האב  איך 

פארוואגלט  זענען  וועלכע  אידן  די 

געווארן קיין שפאניע און צו 

אדום  גלות 

אצינד  אז 

דער  ווען 

אזוי  איז  גלות 

פארלענגערט 

ן  ר א ו ו ע ג

אידן  ברויכן 

אפשיידן  זיך 

הבלי  די  פון 

העולם און זיך 

אין  אנכאפן 

דעם חותם פון 

וואס  השי”ת 

איז “אמת” און 

ליגנט  נישט 

נישט  זאגן 

און  אידן  פאר 

גוים,  פאר  נישט 

נישט  זיי  און 

אויף  פאר’נער’ן 

קיין פאל, ווי עס שטייט 

יעשו  לא  ישראל  שארית  יג(  ג,  )צפני’ 

בפיהם  ימצא  ולא  כזב  ידברו  ולא  עולה 

אזוי  זיך  מען  וועט  אויב  תרמית.  לשון 

קומען  אונז  וועט  השי”ת  ווען  דאן  פירן 

אויסלייזן וועלן די גוים זאגן אז בדין עשה 

ווייל אידן זענען דאך אנשי אמת ותורת 

זיך  מיר  וועלן  אויב  אבער  בפיהם,  אמת 

פירן מיט פאפערייען צו די גוים, זאגן זיי, 

קוקט וואס השי”ת האט געטון ער האט 

און  גנבים  פון  פאלק  א  אויסגעוועלט 

ברענגט רמאים,  סמ”ג  דער  און 

פארשידענע  חז”ל  פון  ראיות  מערערע 

מעשיות פון אבדת הגוי וואס מען האט 

צוריקגעגעבן מפני קידוש השם. עכל”ק 

פון סמ”ג. 

אז  קלאר  איז  סמ“ג  פון  ווערטער  די  פון 

וכמה  כמה  אחת  על  איז  מצב  יעצטיגער  דער 

קוקן  גוים  ווען  ה’  חילול  אומבאגרייפליכער  א 

גנב’ענען  וואס  אקיופייער  אלס  אידן  ָאן 

קרקעות,  און  שטחים,   לאנד, 

באנוצן  וואס  מערדער  און 

און  מאכט  מיט  זיך 

מדינה  די  צי  רציחות. 

פאליטישע   א  האט 

טענה  גערעכטע 

נישט  איז  נישט  אדער 

נפקא  גרויסע  קיין 

קימערט  גוי  דער  מינא, 

צו  ווייניג  גאנץ  אויך  זיך 

חילוק  דעם  פארשטיין 

אין  אידיאנער  די  פון 

האבן  וואס  אמעריקע 

אויף  אויפגעגעבן  יא 

די  צו  טעריטאריע,  זייער 

ארץ  אין  פאלאסטינער 

נישט  זענען  וואס  ישראל 

זייער  אויפצוגעבן  מסכים 

דאס  שטחים.  זייערע  און  לאנד 

פארן  אומראלעווענט  אלעס  איז 

שרעקליכע  די  מיט  זיך  באקענט  וואס  גוי 

פאלאסטינער  די  וואס  פאקטען,  און  בילדער 

אומות  די  אויף  העצט  וואס  פארשפרייטען 

קיין  נישט  ברענגט  און  איזראעל  קעגן  העולם 

גוטס פאר אידן בכל מקומות מושבותיהם.

מלחמה באיסור והפקרת 
דם ישראל:

פון ריכטיגען אידישן קוק – ווינקל איז די 

ישראל  דם  הפקרת  א  געווען  מלחמה  גאנצע 

באופן מבהיל דורך די מופקרים וואס זיצן אין 

האבן  וועלכע  המינות  מלכות  די  פון  שפיץ 

יעדן  און  ישוב  גאנצן  דעם  אריינגעשלעפט 

איד איבער דער וועלט אין א באשיינפעליכע 

געפאר פאר זייער תאות הנצחון ושררה.

די ענינים פון מלחמה און די מיליטערישע 

אקציעס פון די מדינה ווערן ברייט מבואר אין 

 – מד  סימן  התמורה  ועל  הגאולה  על  ספה“ק 

נישט  איז  עס  הק’  תורתינו  דת  פי  על  אז  מח, 

פארהאן אזא באגריף צו שיקן אידן גע’הרג’ט 

צו ווערן במלחמה באזירט אויף רעכטע אדער 

לינקע שיטות. 

געמעגט  האבן  אידן  ווען  הבית,  בזמן 

א  זיין  געדארפט  אויך  האט  מלחמות,  פירן 

בית דין של ע“א וואס זאל מחליט זיין צי מען 

מעג אצינד ארויסגיין אין מלחמה אין מפקיר 

בדיני  שאלה  געהעריגע  א  איז  דאס  אידן.  זיין 

לשכת  אין  דין  בית  דער  נאר  וואס  נפשות 

הגזית האט געקענט מכריע זיין.

ושני,  ראשון  בית  חורבן  ביים  נאכמער   

שטאט  די  באלאגערט  האבן  גוים  די  ווען 

האט  עס  קוועלער,  די  פארשטאפט  און 

געהערשט א הונגער און א מגיפה אין שטאט. 

ס’איז  אז  געזען  האט  זכאי  בן  יוחנן  רבי  אבער 

מיט  איבערבעטן  זיך  פון  מציאות  א  פארהאן 

רוימער  די  צו  ארויסגעגאנגען  ער  איז  שלום 

מהרש“א  דער  ווי  אונטערגעגעבן.  זיך  און 

וואלטן  אידן  ווען  אז  קי“ח  פסחים  אין  זאגט 

און  נבוכדנצר  מיט  געהאלטן  מלחמה  נישט 

געווארן,  פארטריבן  נישט  מען  וואלט  טיטוס 

זייער  אונטער  בשלום  לעבן  געקענט  נאר 

זמן  די  געוועהן  שוין  איז  עס  הערשאפט, 

וואס מ’האט זיך געדארפט מכניע זיין פאר די 

איז  וואס  התורה  צו  דער  איז  דאס  און  אומות, 

חס אויף יעדעס טראפ אידיש בלוט.

הקיצור: ווען עס איז דא א לינקער מהלך 

מלחמה  פון  מהלך  רעכטע  א  און  שלום  פון 

ארויסצושיקען  מחליט  דער  געשלעג,  און 

אידען אויפן פראנט , קען נאר זיין די סנהדרין 

דין  א  מען  האט  זה  וזולת  הגזית,  לשכת  אין 

אז  פארשטענדליך,  ווי  און  רח“ל.  רוצח  א  ווי 

תורה  ע“פ  מעג  מען  ווען  בזמן  זיך  רעדט  דא 

די  מיט  האלטען  מלחמה 

פון 
ריכטיגען 
אידישן קוק 
– ווינקל איז די 

גאנצע מלחמה געווען 
א הפקרת דם ישראל 
באופן מבהיל דורך די 

מופקרים וואס זיצן 
אין שפיץ פון די 

מלכות המינות
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ק“ו בן בנו של ק“ו,  ביי אונזער פאל   - אומות. 

ולידתו  הורתו  איז  מדינה  גאנצע  די  וואס    -

תורתינו  בעיקרי  וכפירה  חמורים  באיסורים 

הקדושה, טאר איר עקסזיטענץ נישט קומען 

שיקול  דעם  מאכט  מען  ווען  באטראכט  אין 

אויפן  אידען  ארויסצושיקען  הדעת 

פראנט להריגה רח“ל.

 , ם ו א ר ע ד י ו ו
מדינה  די  ווען 
ט  ס י ל ש א ב
ווער  מלחמה, 
מכריעים   די  זענען 
פארגיסן  צו 
 ? בלוט  אידיש 
וועמען  אויף 
מען  פארלאזט 
זאגט  ווער   ? זיך 
קען  מען  ווען  אז 
און  בשלום  גיין 
ן  ע ג נ ו ל ד נ א ה ר א פ
אין  גיין  מען  מעג 
ווער  מלחמה? 

צו  כדאי  אז  זאגט 
צוברעכן די שלום פון 
פאטאח,  און  כאמאס 

אידן  שיקען  מען  מען 
בעסטן  אין  רח”ל?  להריגה 

כופרים  די  פון  הדעת  שיקול  דער   ליגט  פאל 

פון  שפיץ  אין  שטייען  וועלכע  ומופקרים 

זייערע  פאר  האבן  און  המדינה  הנהגת  די 

אינטערסען  אייגענע  שמאלע  בלויז  אויגן 

אמאל  איז  דאס  און  וכבוד.  תאוה  קנאה  פון 

מהלכים  רעכטע  עקסטרעם  זייער  אז  זיכער 

לינקייט,  ווייל  זיין,  מנצח  מוז  פאליטיק  אין 

שלום, זיך מפשר זיין, איז דאך יהרג ואל יעבור. 

און  אנאליזן  פאליטישע  פון  סמך  דעם  אויף 

טויזנטער  ארויס  מען  שיקט  אפשאצונגען 

א  אין  אידן  איין  שטעלט  מען  און  קעמפן  צו 

געפאר?! די אלע רעגעליעזע צייטונגען וואס 

די  פאר  דערלאנגען  און  מלחמה  פאר  העצען 

שונאים האבן א חלק אין די רציחה, ואוי להם 

ואוי לנשמתם. 

וואס  חשבונות  זינלאזע  אזעלכע 

ווערט  ישראל   דם  שפך  צו  געפירט  האבן 

שטאלץ  מיט  פארטיידיגט  און  נאכגעזאגט 

אויב  און  ומצות,  תורה  שומרי  אידן  דורך 

איינער פרובירט מערער צו זיין דערויף ווערט 

שונא  אלס  פארשריגן  באלד  ער 

פארעך  דער  נאר  ישראל. 

ביבי נתני’ און זיין ענגע 

דאס  האבן  קאבינעט 

באשליסן  צו  רעכט 

פון  עתיד  דעם 

זענען  ווער  אידן, 

מיר אריינצורעדן ?.. 

ברור  ס’איז 
איז  אויב  אז  כשמש 
וואס  סברות  דא 
מען  אז  נוטה  זענען 
קען יא פרובירן דעם 
שלום,  פון  מהלך 
יא  קען  מען  און 
מלחמה  אויסמיידן 
פארהאנדלען  דורך 
אדער אנדערע וועגן, 
איז דאס ערקלערן מלחמה 
און  ממש  רציחה  פון  שריט  א 
נישט  האט  וואס  ישראל  דם  הפקרת 
שרייבט  רבי  דער  ווי  בעולם.  היתר  קיין 
בלש”ק: די כי אחת ברור הוא לכל בר דעת 
אין  לבד  סברות  סמך  שעל  הישר  ושכל 
להפקיר  הק’  תורתינו  דעת  פי  על  היתר 
ואף  ח”ו  ולסכנה  להריגה  ישראל  נפשות 

שכל האנושי הפשוט מתנגד לזה.

וואס  קאך-לעפלעך  היימישע  אלע  די 

רשעים  זיין  מצדיק  צו  פארנומען  אזוי  זענען 

מלחמות  אומבארעכטיגטע  זייערע  מיט 

די  פארטיידיגן  צו  אזוי  זיך  קאכען  און 

זאלן  הטמאה,  מדינה  די  פון  עריצים  מושלים 

אריינקלערן צי איז בכלל א פראגע אז ביבי און 

האבן  ממשלה  די  פון  שפיץ  אין  פריינט  זיינע 

אפילו אוועקגעגעבן א רגע מחשבה אויף דעם 

אידען  שאטען  קענען  מלחמה  זיין  אז  זארג 

אין חוץ לארץ און אויפהעצן אנטיסעמיטיזם 

האבן  יחפצנו’קעס  קרבות  די    ? אלוועלטליך 

אויף  אויגען  די  מיט  בלינק  א  געגעבן  דען 

אידיש ליידען בכל מקומות מושבותיהם וואס 

ספק  קיין  נישט  ס’איז   ? נאכפאלגען  וועט 

באטראכט  אין  בכלל  קומט   עס  אז  בעולם 

זיי  איידער  חשבון  אין  וואוילזיין  אונזער 

עפעס  אויב  פארקערט  מלחמה,  א  באשליסן 

ברענגט דאס זיי בלויז רויח און נוצן. טָא וואס 

די  אין  רשעים?  די  פאר  נפש  מסירת  די  איז 

כמוך,  לרעך  ואהבת  נאר  מיר  געפינען  תוה“ק 

ווי  אבער די רשעי ישראל האט מען ליב מער 

אויפשטייג  אן  ברענגט  דאס  ווען  אויך  כמוך, 

דאס  מען  פארענטפערט  ישראל  שנאת  פון 

בלינדערהייט אן דעם וואס די מנהיגי המדינה 

זאלן טון סיי וועלכע טובה פאר אידן.

איבערקלערן,  גוט  זיך  לאמיר 
דעם   צו  שייכות  א  מעגליך  דאס  האט 
נישט  דאס  איז   ? דמשכי’  מינות  שאני 
פארן  נאציאנאליזים  בלויזע  פון  געפילן 
צו  געפילן  די  אזוי  טרייבט  וואס  ציונות 
סימפאטירן מיט יעדע סטעיטמענט און 
געטון  אדער  געזאגט  ווערט  וואס  שריט 

דורך ביבי און זיין ענגע קאבינעט?

אהבת  מחמת  וואס  די  זענען  נאאיוו  ווי   

ווערט  וואס  הגה  יעדע  זיי  גלייבן  המדינה 

פארשפרייט דורך די ראדיקאל – פרא – מלחמה 

א  בארעכטיגן  צו  פירערשאפט  ציוניסטישע 

מיליטערישער קאנפליקט שלא כדין. ליידער 

אויך בתוכינו וואס קאכן זיך אין די עקסטרעם 

אדאנק  סימפאטירן  און  רעטאריק  רעכטע 

דעם מיט די ציוניסטישע מלחמה וואס איז א 

הפקרת דם ישראל באופן מבהיל.

התמורה  ועל  הגאולה  על  ספה“ק  אין 

זי“ע  מסאטמאר  רביה“ק  שרייבט  מ“ו,  סימן 

זייערע  איבער  לעינים  קילורין  דיבורים 

ברוה“ק,  שנאמרו  רייד  הייליגע  מלחמות, 

אונזער  פאר  גענוי  געשריבן  אויס  זעט  וואס 

ארצה,  דבריו  מכל  נפל  ולא  מצב  היינטיגער 

וזל“ק:

להטעות  הם  מלומדים  אכן 

הציבור  ל דעת  כ ב

איז 
דאס נישט 

געפילן פון בלויזע 
נאציאנאליזים פארן 

ציונות וואס טרייבט אזוי 
די געפילן צו סימפאטירן 
מיט יעדע סטעיטמענט 

און שריט וואס ווערט 
געזאגט אדער געטון 

דורך ביבי און זיין 
ענגע קאבינעט?
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העצומה  ההשפעה  ידי  על  כולו  העולם 

העתים,  מכתבי  כל  על  מעט  להם  שיש 

ובכח  והגידו,  הודו  עצמם  הם  כאשר 

להצדיק  העולם  עיני  מסמין  הם  זה 

בצמא  שותים  והעולם  מעשיהם  כל 

להם  נענין  וגל  גל  כל  ועל  דבריהם,  את 

להם  ועינים  להם,  ומסכימים  בראשם 

ולא יראו האמת.

דעת  את  להטעות  בידם  עולה  וכך 

ואופן  מבוא  שום  הי’  לא  כאילו  הקהל 

אחר כי אם לצאת למלחמה, אבל שקר 

כל  לנסות  מחוייבים  היו  כי  פיהם,  ענה 

והדרכים למנוע מבוא בדמים.  האופנים 

העולם  אומות  שאר  עושים  וככה 

עם  וסכסוכים  מריבות  להם  שיש  אף 

אין  מקום  מכל  שכניהם  הממלכות 

נחפזים כ”כ לצאת למלחמה. לא כן אלו 

ותאות  יחפצו  קרבות  אשר  המופקרים 

על  אותם  מעבירה  ושלטונם  נצחונם 

ישראל.  של  דמם  מפקירים  והם  דעתם, 

במכתבי  בושו  ולא  הודו  עצמם  והם 

מאותה  שכתוצאה  שלהם  העתים 

בני  אחינו  מצב  הרבה  הורע  המלחמה 

ישראל בארצות שונות, וברור שהם גרמו 

לכל זה ע”י החפזם במלחמה.

דער גרויסער ווייטאג 
אויף אידישע לעבנס:

די מלחמה האט ליידער אפגעקאסט ביז 

וואלט  מען  וואס  נפשות  אידישע   67 היינט 

פאליטישע  וואלטן  אויב  פארמיידן  געקענט 

ראלע  הויפט  קיין  געשפילט  נישט  חשבונות 

באדויערן  צום  אבער  הממשלה.  ראשי  די  ביי 

הערט זיך אפילו ביי היימישע אידן די שפראך 

’דאס  און  קרבנות’  קאסט  מלחמה  ’יעדע  אז 

איז די פרייז פון דעפענס’ רח“ל.

זיין  מקריב  פון  מהלך  גוי’אישער  דער 

ווען  גוט  אפשר  איז  מלחמה  א  ביי  מענטשן 

זיך  האנדלט  עס 

וועלכע  העולם  אומות  די  פון  לענדער  די  ביי 

פונעם  חלק  א  ווי  סאלדאט  יעדן  אויף  קוקן 

אויס  צופיל  נישט  מאכט  וואס  פאזל  גרויסן 

אידישע  ביי  נאציאן.   דעם  פון  טובה  די  פאר 

איד  יעדער  אבער  דאך  איז  קינדער 

אחת  נפש  א  שטארבט  וואס 

ווי  מישראל, 

זיך  דריקט  עס 

רביה“ק  אויס 

זי“ע  מסאטמאר 

הקדמה  די  אין 

ספה“ק  צום 

ועה“ת  עה“ג 

הכי  בלש“ק: 

עפ“י  היתר  יש 

להפקיר  התורה 

אבדון  ולגרום 

ישראל,  נפשות 

לפני  ויקר  וחביב 

נפש  כל  השי“ת 

וכל  מישראל, 

העולם  חפצי 

לא ישוו בה. 

ווערט  עס 

אינעם  פארציילט 

ספר דרכי חיים, וואס עס 

האט פארשריבן הרה“ח רבי רפאל צינעטבוים 

חיים  דברי  בעל  הרה“ק  פון  גבאי  דער  ז“ל 

מצאנז זי“ע. 

הייליגן  צום  איד  א  געקומען  איז  אמאל 

רבי  גבאי  דער  קוויטל,  א  מיט  חיים,  דברי 

וואו  קוויטל  דעם  פארגעליינט  האט  רפאל  

איד’ס  דעם  אז  צרה,  זיין  געשטאנען  איז  עס 

און  געווארן,  דער’הרג’ט  ל“ע  איז  שוועגערין 

מען האט אים מעליל געווען אויף אים אז ער 

מען  וויל  אצינד  און  דערפון,  געוויסט  האט 

אין  אריינזעצען  און  געריכט  אין  קלאגן  אים 

תפיסה, בעט ער דעם צאנזער רב זאל מתפלל 

פון  פריי  ארויסגיין  זאל  ער  אז  אים  פאר  זיין 

אלע קלאגעס.

אז  געבעטען  חיים  דברי  דער  האט 

דערציילן  אים  זאל  זעלבסט  מענטש  דער 

אנגעהויבן  טאקע  האט  איד  דער  מעשה.  די 

גע’הרג’ט  איז  שוועגערין  זיין  אז  דערציילן 

געווארן און אצינד איז מען אים פאלש חושש 

מען  און  דערפון  געוויסט  האט  ער  אז 

וויל  פאר’משפט’ן,  אים  וויל 

זאל  רבי’ן  דעם  בעטן  איך 

זיינע  ביי  האבן  אונזין  מיך 

תפלות.

הייליגער  דער 

זיך  האט  רב  צאנזער 

ער  געזאגט:  און  צופלאמט 

מעשה  א  מיר  דערציילט 

א  גע’הרג’ט  האט  מען  אז 

משפט  א  האט  ער  און  פרוי, 

אביסל  זיך  ער  זאל  נעבעך. 

האט  מען  אז  זיין  מצער 

אחת  נפש  א  געהרג’ט 

אים  איז  דאס  מישראל, 

זיין  נאר  מצער,  נישט  בכלל 

תפיסה באדערט אים.

די  אויס  פירט  רפאל  רבי 

מעשה אויף אידיש: ’ווער עס איז ביי 

דעם געשטאנען, האט געזען ווי דעם הרב 

הקדוש ז“ל האט בארירט א יודיש נפש.’ 

נישט  האט  חיים  דברי  הייליגער  דער 

געקענט צוקוקן ווי א איד רעדט גלייכגילטיג 

וואס  מישראל  נפש  א  פון  תומו  לפי  מסיח 

געמאלד  קען  ווי  געווארן.  אומגעברענגט  איז 

אזא  מיט  רעדן  זאלן  אידן  היימישע  אז  זיין 

גלייכגילטיגקייט איבער דעם ישראל הנשפך 

וואס  מופקרים  די  מיט  סימפאטירן  כמים, 

קימערן זיך גאנץ ווייניג מיט אידיש בלוט און 

נאך הנאה האבן פון זייערע אקציעס ?

פאר  ארויסגערינען  איז  וואך  די  בלויז 

דורך  געווארן  באריכטעט  איז  און  פרעסע  די 

די  נאך  באלד  אז  אגענטור,  נייעס    WFB די  

פארכאפונג פון דעם איזראעלישן סאלדאטן  

מיליטאטנטן  כאמאס  דורך  גאלדין  הדר 

א.ג.  די  פארארדענט  צה“ל  די  האט  עזה,  אין 

דירעקטיוו,  ’העניבעל’ 

ווי 
קען זיין אז 

היימישע אידן 
זאלן רעדן מיט אזא 

גלייכגילטיגקייט איבער 
דעם ישראל הנשפך כמים, 

סימפאטירן מיט די מופקרים 
וואס קימערן זיך גאנץ 
ווייניג מיט אידיש בלוט 

און נאך הנאה האבן פון 
זייערע אקציעס 

?
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עם  נפשי  תמות  פון  בחינה  א  באדייט  וואס 

פלשתים, דער’הרג’ענען דעם פארכאפטן כדי 

דערויף,  רייטן  קענען  נישט  זאל  כאמאס  די 

ס’איז  אז  אבער  איז  פראבלעם  דער 

תמות  נאר  נפשי  תמות  נישט 

נפשך...

ריזיגע  א 

קאמפס  פון  פלאטע 

ן  ע נ א ל פ א ר ע

האבן  טאנקן  און 

מיט  געהאמערט 

ארטילערי  שווערע 

ארום  וואפן  און  

געגענט  גאנצע  די 

פארכאפונג  די  וואו 

פארגעקומען,  איז 

ציל  דירעקטן  מיטן 

אומברענגען  צו 

ער  סאלדאט,  דעם 

בלייבן  נישט  זאל 

א  אלס  לעבעדיגער  א 

משכון ביי די כאמאס.

אויס:  פירט  באריכט  די 

גאלדין  הדר  אז  מעגליך  ס’איז 

געווארן  פארוואונדעט  שווער  טאקע  איז 

ער  איז  אומגעברענגט  אבער  חאמאס,  פון 

געווארן דורך מדינת ישראל פייער.

לעצטיגער  און  שרעקליכער  א  איז  דאס 

ביישפיל ווי ווייט ביליג אידישע בלוט איז אין 

די אויגן פון די מופקרים, וועלכע זענען גרייט 

אייגענע  אן  זייער’ס  ערמארדען  צו  געווען 

און  אינטערעסן  פאליטישע  פאר  סאלדאט, 

תאות נצחון.

תשעה  ערב  דעם  מען  האט  לב  לדאבון 

פאל  שוידערליכער  א  מיטגעהאלטן  באב 

וואס האט אויפגעטרייסלט אידישע הערצער 

אומעטום ווען א נפש יקר וצדיק איז טראגיש 

ערמארדעט געווארן דורך אן אויפגעהעצטער 

טייערער  דער  ירושלים.  בחוצות  שפל  רוצח 

וואלעס  אברהם  רבי  הקדוש  אינגערמאן 

איז  ירושלים  מיקירי  גרויזאם הי“ד 

טראקטאר  א  דורך  געווארן  איבערגעפאלן 

טעראריסט  אראבישער  אן  דורך  געפירט 

אומגעקומען  נעבעך  איז  און 

פון  שטוב  א  איבערלאזנדיג 

פינף יתומים ה’ ירחם. עד 

אנה בכי’ בציון ומספד 

בירושלים.

ט  ע מ

דוחה  האור  מן 

החושך,  מן  הרבה 

גאנצער  דער  אין 

וועלט  אידישער 

אפגעקלינגען  האט 

דיבורי  הארציגע  די 

איז  וואס  אמונה 

געווארן  געהערט 

הארצרייסנדע  די  ביי 

קרובי  די  וואו  לוי’, 

האבן  המשפחה 

את  געווען  מצדיק 

און  אמונה  מיט  הדין 

זעלבער  דער  צו  און  תמימות 

צייט זיך אפגעטרייסלט פון די עושי 

ליידער  האט  וואס  המינות  מלכות  די  רשעה, 

על  שלא  מלחמות  זייערע  מיט  געווען  גורם 

מספידים  די  מצב.  שרעקליכער  אזא  תורה  פי 

האבן מכריז ומודיע געווען קבל תבל ומלואה 

יעדער  וואס  כופרים  די  דנזיקין,  גרמא  דין  אז 

חמור  באיסור  איז  מלחמות  זייערע  פון  טריט 

היושב  עם  אויפן  ארויפגעצווינגען  האבן 

קאסט  וואס  קריזיס  שרעקליכן  דעם  בציון 

גורם  האט  און  בלוט,  אידיש  אזויפיל  נעבעך 

דערהויבענעם  דעם  פון  רציחה  די  צו  געווען 

אינגערמאן ל“ע. 

זרח בחושך אור לישרים, די אזוי ריכטיגע 

ריכטיגע  אזוי  די  אין  געזאגט  ווערטער 

א  ארויסגערופן  פארשטענדליך  האט  צייט 

גאס  ציוניסטישע  ברייטע  די  אין  שטורעם 

אראפשלינגען  געקענט  נישט  האבן  וואס 

של  טל  א  ווי  געווען  איז  אבער  פאטש,  אזא 

וואס  מאמינים  בני  מאמינים  אידן  פאר  תחי’ 

קלאמערן זיך נאך צו די ריינע אמונה הצרופה. 

זכות  גרויסער  דער  אז  ספק  קיין  נישט  ס’איז 

דעם  באגלייטן  וועט  האמונה  פרסום  פון 

חשוב’ן נפטר ז“ל, בנוסף צו אלע זיינע מעשים 

לצריו  ישוב  ונקם  צדקו,  לפניו  והלך  טובים, 

וכפר אדמתו עמו.

 חרדי’שע אידן ווערן 
געזען אלס שטיצער פון 

מלחמה ל”ע:

פיינפול  און  ווייטאגליך  מערסטע  דאס 

איז דער שרעקליכער מציאות וואס מיר האבן 

איז  וואס  מלחמה  יעצטיגע  די  ביי  דערלעבט 

נתלבש געווארן אין א פרומע חרדיש’ע צורה 

לדאבון לב.

היסטאריע  די  אין  בעפאר  קיינמאל 

און  מלחמות  זייערע  זענען  מדינה  די  פון 

באקליידעט  נישט  אקציעס  מיליטערישע 

און  היימישקייט  אזויפיל  מיט  געווארן 

די  דייקא  אבער  שאנדע  א  ס’איז  פרומקייט. 

צו  צוגעכאפט  זיך  האבן  קרייזן  רעליגיעזע 

באקומען  צו  זיכער  מאכן  און  מלחמה  דער 

אדער  באריכט  יעדע  אין  אן   – אויבן  דעם 

דעקונג פונעם פראנט.

די צה“ל פראפעגאנדיסן פארעפענטליכן 

נאכאנאנדיגע  פרעסע  וועלט’ס  די  פאר 

בילדער ווי חיילים זענען ארומגעוויקלט מיט 

טליתים אדער תפילין, דאס דינט זייער ציל צו 

אומעטום  אידן  ביי  סימפאטיע  א  אויפוועקן 

זיי  אז  וועלט  די  פאר  ווייזן  איבערהויפט  און 

זענען די ריכטיגע אידן וועמען עס קומט דאס 

לאנד. 

שאדן  הויפט  די  ווערט  באדויערן  צום 

חרדי’שע  אומצאליגע  ומבכם.  מכם  געטון 

פראנט  די  צו  פארן  צו  געקומען  זענען  אידן 

עזה,  פון  גרעניץ  ביים  מלחמה  די  פון  ליניעס 

וואו זיי שטעלן זיך איין דאס לעבן אין א מקום 

סכנה, כדי מחזק צו זיין די חיילי צה“ל איידער 

זיי גייען אריבער דעם גרעניץ. מען פארטיילט 

און  ציקערלעך  און  ציגארעטלעך  דארט  זיי 

זיך  טוישט  מען 

א 
ריזיגע 

פלאטע האט 
געהאמערט מיט 

שווערע ארטילערי און  
וואפן... מיטן דירעקטן 

ציל צו אומברענגען 
דעם סאלדאט, ער 
זאל נישט בלייבן א 

לעבעדיגער... 



8

 און  פַאקטן
קלארשטעלונגן

פראגן און ענטפערס ארום דער בלבול און טשטוש הגבולים

#2 

זיין.  צו  מזכיר  זיי  חיילים  די  פון  נעמען  אויס 

בילדער  ארומגעשיקט  איבעראל  ווערט  עס 

די  מיט  ברידערליך  טאנצן  אידן  חרדי’שע  ווי 

שמייכלן  בילד  צום  זיך  שטעלן  און  חיילים 

בילדער  סארט  אזעלכע  אינאיינעם. 

פארשטענדליך  שעדיגן 

דעם  אומגעהויער 

ערליכן  יעדן  פון  אימעזש 

ווער  שם,   הוא  באשר  איד 

קען דען אפשאצן וואס די 

מיליאנען אראבער שפורן 

אויף  נקמה  שווערן  און 

אזעלכע סצענעס רח“ל.

און  אדמורי“ם   טייל 

געמאכט  האבן  מנהיגים 

זייער וועג צום גרעניץ וואו 

סאלדאטן  די  שיקן  זיי 

סכנת  ספק  א  אויף 

איבער  לאזן  און  נפשות, 

הקודש  ברכת  ווארימע  זייער 

איידער זיי גייען אהיים רואיג 

ווילאנג  געלעגער.  זייער  אין 

דער מחוזק ווערט גע’הרג’ט און דער 

מחזק זיצט ביי זיך אין שטוב איז דאך טאקע א 

נישט  און  געלעגנהייט  די  פארפאסן  צו  שאד 

מען  וועט  דאן  אבער  בילדער.  עטליכע  כאפן 

זיך וואונדערן ווען די משנאי ה’ וועלן אין דער 

קרייזן  רעליגיעזע  די  פארווארפן  צוקונפט 

צה“ל  דער  איז  אויב  הגיוס,  גזירת  דעם  איבער 

טאקע יא אזוי הייליג און חשוב, אויב זענען די 

מלחמות טאקע אזוי רעספעקטירט ביי אייך, 

ביליגע  אלע  די   ? יענער  נאר  פארוואס  דאן 

ווארשיינליך  גאנץ  וועט  חיזוקים  און  חנופות 

גוט  און  ראנג  בוים  א  ווי  קלאפן  צוריק 

אויסגענוצט ווערן דורך  די לינקע עוקרי תורה 

ה’ ירחם.

די  האט  צייטונג  ’מעריב’  פרייער  דער 

די  אויף  אפהאנדלונג  ברייטע  א  געהאט  וואך 

חרדים  ’די  קעפל:  אונטערן  ערשיינונג.  נייע 

זיך  צום טוען  באהעפטן  צוריק 

צה“ל’ ציטירט דער ’מעריב’ פון די רעליגיעזע 

פאר  זיין  צו  מתפלל  רופן  וועלכע  צייטונגען 

מען  צה“ל,  די  פון  הצלחה  די 

שעות  ארגאניזירט 

בלעטער  און  רצופות 

פאר  גמרא 

ע  ג י ד ’ ת ו י ט ר פ

ן  ע מ ע נ

חיילי  פון 

זיי  און  צה“ל, 

וויאזוי  ערווענען 

חרדישע  די  אין 

ווערט  גאס 

ן  ע מ ו נ ע ג מ א ז ו צ

ג  ר א ו ו נ ס ע

חרדישע  וואס 

ארגאניזאציעס 

די  צו  טראגן 

אויפן  סאלדאטן 

פראנט אלס הכרת 

זייער  פאר  הטוב 

שוץ וואס זיי שטעלן צו.

א  ליידער  איז  דאס 

שרעקליכער חילול השם וואס איז נאך 

קיינמאל נישט געווען, און שטעלט חרדי’שע 

אלס  סיטואציע,  שווערע  א  זייער  אין  אידן 

התגרות  און  מלחמה  פון  פלאטפארמע  דער 

און דער ציל – ברעט פון יעדן אויפגעהעצטן 

גוי, ה’ ירחם.

פאקט  דעם  פון  מער  מען  ברויך  וואס 

אונטערנאציאנאלע  גרויסע  די  ווען  אז 

לייגן  געוואלט  האט   BBC אגענטור  נייעס 

זיי  האבן  מלחמה,  די  פון  בילד  פאסיגער  א 

חסידישע  א  וויאזוי  בילד  גרויס  א  געלייגט 

פון  זייט  די  צו  שפאקטיוו  א  מיט  קוקט  בחור 

וויאזוי  אינטערדגרינד  אינעם  זעהט  און  עזה 

בילד  דער  אט  פלאקערן,  עזה  אין  בנינים 

חרדישע  א  פאסיג,  גאר  געווען  זיי  פאר  איז 

מיט  קוועלט  קטן  טלית  וואלענע  מיט  בחור 

פול  איז  פרעסע  די  און  ברענט.  עזה  ווי  הנאה 

שעדיגט  וואס  בילדער  סארט  אזעלכע  מיט 

ערליכן  יעדן  פון  אימעזש  דעם  שרעקליך 

אפשאצן  דען  קען  ווער  שם,  הוא  באשר  איד 

וואס די מיליאנען אראבער שפורן און שווערן 

נקמה אויף אזעלכע סצענעס רח“ל.

טעראר  כאמאס  די  ווען  אויך 

ארומגעשיקט  האט  כאמאס  ארגענעזאציע 

אקעגען  פרעזענטאציע  פראפעגאנדע  א 

מיט  געווען  פיל  עס  איז  צה“ל  חיילי  די 

באקליידעט  סאלדאטען  צה“ל  פון  בילדער 

דאנק  א   – ציצית.  און  טליתים,  תפילין,  מיט 

פרומע  די  פון  הנהגה  הפקירות’דיגע  די 

רוצחים  טעראריסטישע  די  האבן  פארטייען, 

שונא  גרעסטער  זייער  אז  בילד  א  באקומען 

איז דער רעליגיעזער איד ה“י.

איז  געווען  גענוג  נישט  דאס  איז  אויב 

מאנטאג אינדערפרי, נאכדעם וואס די מדינת 

צעווערטלט  זיך  האבן  באאמטע  ישראל 

זוכט  וואס  רעגירונג  אמעריקאנער  די  מיט 

פייער,  סיס-  א  איבער  פארהאנדלן  צו 

חרדי’שן  פונעם  נייעס  פרישע  געקומען 

איז  ברק  בני  אין  אדמו“ר  געוויסער  א  לאגער. 

ווערטער  זינלאזע  מיט  ארויסגעשפרינגען 

דעם  קעגן  פערזענליך  התגרות  און  האס  פון 

ליידער  איז  וואס  פרעזידענט  אמעריקאנעם 

ברייט פארשפרייט געווארן איבער די וועלט.

האט  ווערטער  פערל  אנדערע  צווישן 

וואס  צוויידייטיג  ערקלערט  אדמו“ר  דער 

אמעריקאנער  דער  אז  בקבלה  האט  ער 

הינט,  שווארצער  א  איז  אבאמא  פרעזידענט 

און איז נאך פיל ערגער פון דעם צורר היהודים 

היטלער שר“י.

אפיציעלע  אן  האט  טאג  יענעם  בלויז 

אפגעלייקנט  צה“ל  די  פון  ווארטזאגער 

איז  וואס  מעשה’לע  פאבריצירטע  די 

דורך  עקסטאז  מיט  געווארן  אויפגענומען 

געשטויגענע  נישט  א  איבער  אלט  און  יונג 

די  דורך  השנה  ראש  קומענדיגן  אטאקע 

נאך  אזוי  לעכצט  וואס  ציבור  דער  טונעלן... 

לעגענדע  די  האט  נפלאות  און  נסים  עפעס 

געקויפט פאר גוט געלט אבער צום באדויערן 

האט זיך עס ארויסגעשטעלט צו זיין א דמיון 

 , א ו אנדערע ש אלע  ווי  גענוי 

ווילאנג 
דער מחוזק 

ווערט גע’הרג’ט 
און דער מחזק זיצט 

ביי זיך אין שטוב איז 
דאך טאקע א שאד 

צו פארפאסן די 
געלעגנהייט און 

נישט כאפן עטליכע 
בילדער. 
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אידישע  די  באגלייט  וואס  איינרעדענישן 

די  וואס  מלחמה  די  צו  באצוג  אין  וועלט 

הפקרים האבן אונטערגענומען.

נישט  האט  דאס  אבער 

ן  ט ל א ה ע ג פ א

אדמו“ר  דעם 

ן  ’ ר ז ח ’ ו צ ר ע ב י א

געשיכטעלע  די 

פאטאס  מיט 

איינמאל  און 

נאכאמאל  און 

וואס  באטאנען 

רשע  פארא 

דער  רוצח  און 

ר  ע נ א ק י ר ע מ א

איז  פרעזידענט 

קניען  נישט  פארן 

צו די פיס פון ביבי. 

ע  ש י ד י א

די  אין  קינדער 

ע  ט ג י נ י י א ר א פ

מיט  פרעגן  שטאטן 

חזית  מאי  וואונדער, 

דההוא  דמא  דלמא  טפי  סומק  דידך  דדמא 

רעכט  דאס  איר  נעמט  וואו  טפי.  סומק  גברא 

צו מפקיר זיין אונזער בלוט און זיך רייצן מיטן 

פרעזידענט  א  וואוינארט,  אונזער  פון  פירער 

וואס האט מיליאנען שטיצער און פארערער 

אבער  ישראל  ארץ  אין  טאקע  זיצט  איר   ?

אויפרעגן  צו  רשות  נאכנישט  אייך  גיט  דאס 

אידישע  זייערע  קעגן  גוים  אמריקאנער  די 

שכינים. אויב אמאל האבן מיר זיך געפארכטן 

ראשי  פרייע  דורך  באומות  התגרות  פון 

הממשלה ברויכן מיר אצינד דורכגיין א פרישן 

תורה  שומרי  דורך  רייד  העצערישע  פון  פחד 

קומט  פארוואס   ? זאקן  און  שיך  מיט  ומצות 

אונז דאס ?

שנאת ישראל שטארקט 
זיך אויף געפארפולע 

שטאפלן אומעטום:

שפראצט  וועלט  די  איבער  איבעראל 

שוידערליכע שנאה און אנטיסעמיטיזם וואס 

אומגלויבליך  ארויפגעטריבן  ווערט 

יעצטיגער  דער  זינט 

זיך  האט  קאנפליקט 

שונאי  אלע  אנגעהויבן, 

די  זיך  הייבן  ישראל 

טרעפן  זיי  ווען  קעפ 

וועלט  האלבע  א 

אויף  אויפגעהייטערט 

מי  ותוצאותיו  זייט,  זייער 

ישורינה.

איז  באריכטן  לויט 

געוואקסן  אייראפע  אין 

ע  ש י ט י מ ע ס י ט נ א

און  אינצידענטן 

פופציג  א  מיט  אטאקעס 

אויפשטייג  פראצענט 

לעצטן  אינעם  בלויז 

פלאש  זעלבסט.  מאנאט 

שולן,  וואנדאליזירטע  באמבעס, 

אויפשריפטן  ראסיסטישע  און 

דעם  פון  טייל  א  בלויז  זענען  אידן,  קעגן 

אידן  פלאגט  וואס  כוואליע  אנטיסעמיטישן 

מזרח  מיטל  דער  זינט  אייראפע  גאנץ  איבער 

עטליכע  מיט  אויסגעבראכן  האט  קריזיס 

וואכן צוריק.

פראנקרייך,  ווי  לענדער  אזעלכע  אין 

דייטשלאנד  און  ענגלאנד  שפאניע, 

אויף  ישראל  שנאת  פון  פייער  א  פלאקערט 

הערט  עס  פארנעם,  העסליכן  שטארק  א 

אידן  אין  נקמה  פאר  רופן  עפענטליך  זיך 

ווערן  שולן  און  געשעפטן  אידישע  און  ח“ו 

געשעפט  א  פארשוועכט.  און  וואנדעליזירט 

שילד  א  ארויסגעשטעלט  האט  פאריז  אין 

הינט  אריינצוקומען-  פארבאטען  “אידן 

די  אין  און  אריינצוקומען“..  ערלויבט  זענען 

גאסן פון בערלין האט זיך געהערט די זעלבע 

יאר  זיבעציג  מיט  ווי  לאזונגען  שרעקליכע 

צוריק להשמיד ולהרוג חלילה.

ארגאניזאציע  אן  גרופע,  טי.  עס.  סי.  די 

אין  אנטיסעמיטיזים  באקעמפט  וועלכע 

ענגלאנד, האט באריכטעט אריבער הונדערט 

לעצטן  אינעם  אידן  קעגן  פארברעכנס  האסן 

אין  ווי  דאפלט  פונקט  איז  וואס  חודש, 

אנדערע צייטן. מערסטנס פון די אינצידענטן 

אנגייענדען  דעם  מיט  פארבינדונג  אין  זענען 

האט  באריכט  דעם  לויט  עזה.  אין  קאנפליקט 

ענגלאנד נישט געזען אזא גרויסע אויפשטייג 

פון אנטיסעמיטיזים זינט יאר 2009 למספרם, 

ווען מדינת ישראל האט אויך אינוואדירט און 

אטאקירט עזה. 

באריכט  א  ווען  פחד  א  כאפט  עס 

’גארדיען’  ענגלישער  דער  דורך  פובליצירט 

וועלכע  ’אנטיסעמיטיזם  קעפל  אונטערן 

אצינד  איז  אייראפע  דורכאויס  וואקסט 

נאציס’  די  זינט  צייט  ערגסטע  איר  אין 

אז  זאגן  ’עקספערטן  אז  אנצייכענען  טוט 

 – איזראעל  די  אדאנק  זענען  אטאקעס  די 

פארברעכן  האסן  קאנפליקט,  פאלאסטינער 

וואס זייען ָאן שרעק אין אידישע געמיינדעס’. 

פרשת  שב“ק  פארלאפענעם  דעם 

פלארידע  מיאמי,  אין  איז  ואתחנן 

א  ווען  פאל  שוידערליכער  א  פארגעקומען 

געווארן  דערשאסן  פאטאל  איז  רב  אידישער 

א  דורך  אומגעקומען  דערנאך  ליידער  און 

קלאר  נאכנישט  איז  עס  רוצח.  דארטיגער 

אבער  מארד,  ביטערן  דעם  פון  מאטיווען  די 

די  געווארן  אויסגעשלאסן  נישט  איז  עס 

א  נאך  געווען  ליידער  ס’איז  אז  מעגליכקייט 

תוצאה אין רעזולטאט פון די אויפברויז קעגן 

אידן אדאנק די עזה מלחמה. 

ברוקלינער  היימישע  די  אין  אויך 

צענדליגער  וואוינען  עס  וואו  געגענטער 

טויזנטער חרדי’שע אידן האט מען שוין אויך 

זענען  אידן  וואו  אינצידענטן  פון  געהערט 

צולאזטע  דורך  ווילד-נאכגעשריגן  געווארן 

גויים וואס האבן אויסגעזעהן צו זיין אראבער, 

צענטערן  היימישע  אלע  כמעט  אין  אז  אזוי 

ביי  זארג  א  שוין  הערשט  וועלט  די  איבער 

אויף  אליינס  זיך  דרייט  מען  ווען  מענטשן 

ציטערט  מען  גאס,  ע די  כ ל ע ו ו

אידישע 
קינדער אין 

די פאראייניגטע 
שטאטן פרעגן מיט 

וואונדער, מאי חזית 
דדמא דידך סומק 

טפי דלמא דמא 
דההוא גברא 

סומק טפי.
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און  דורכפארן  וועט  פארשוין  צוהיצטער 

אויסגיסן זיין כעס ח“ו.

ציל  דער  טאקע  דאס  איז  אייגנטליך 

גאנצן  דעם  אריינצושלעפן  רשעים,  די  פון 

די  זענען  זיי  וואו  שיף  דעם  אין  ישראל  כלל 

קאפיטאן, און שלאגן קאפיטאל אויף שנאת 

ישראל אלוועלטליך.

האט  בשלימות  ציל  דעם  עררייכן  צו 

וואך  די  נתני’  ביבי  הממשלה  ראש  דער 

פאר  בריוו  אפיציעלע  אן  ארויסגעשיקט 

וואו  וועלט  דער  איבער  געמיינדעס  אידישע 

צו  שטיצע  זייער  פאר  ’באדאנקן’  זיך  טוט  ער 

בריוו  אזא  צייט.  שווערע  אזא  אין  איזראעל 

זיך  נאר  באדייט  אנדערע  קיין  נישט  האט 

און  פארטרעטער  דער  אלס  אהערצושטעלן 

און  פאלק,  אידישע  דאס  פון  רעפערזענטאט 

אזוי ארום אויפטרייבן נאכמער שנאת ישראל.

פון  צושטאנד  דער  ווי  איראניש  ס’איז 

אנשטאט  אז  דערקייקלט,  זיך  האט  מדינה  די 

עס זאל דינען דעם ציל פון אירע גרונדער, צו 

זיין א באזע וואס טוט באשיצן און דעפענטן 

פונקט  גאר  איז  גלות,  אין  קינדער  אידישע 

וועלט  גאנצע  די  איבער  אידן  פארקערט, 

ביבי  מדינה,  די  העלפן  און  באשיצן  דארפן 

באדאנקט זיך פאר אידן אין אנדערע לענדער 

וואס העלפן ארויס פראטעקטן די מדינה און 

זינלאזע  זיינע  פאר  רח“ל  בלוט  זייער  געבן 

מלחמות. 

ס’איז אצינד באמת א שרעקליכער שעת 

חירום וואס באדראעט אידן אומעטום און עס 

איז אונזער  חובת השעה צו טון וואס מעגליך 

איז  וואס  אף  חרון  דעם  אראפנעמען  און 

קינדער  אידישע  אויף  געווארן  אויסגעגאסן 

באשמת הציונים.

דער פאליטישער ריס 
מיט די פאראייניגטע 

שטאטן: 

מזרח   – מיטל  אין  מלחמה  די  האט  אויב 

עגמת  און  וויי  קאפ  גענוג  געברענגט  נישט 

דערמיט  איז  אומעטום,  אידן  פאר  נפש 

די  ווען  פאנטשער  פרישער  א  צוגעקומען 

פארפעלט  נישט  האבן  פירער  ישראל  מדינת 

די  מיט  צואמפערן  זיך  צו  געלעגנהייט  די 

אדמיניסטראציע,  אבאמא  אמעריקאנער 

אן  אין  געווארן  פארוואנדלט  איז  וואס 

אמעריקע  וואו  געפעכט  ערנסטע 

דערקלערט  זיך  האט 

נתני’  די  פון  באליידיגט 

באהאנדלונג. 

י  ד

ע  ש י ר א ג ל ו א ו ו

דורך  התגרות 

ציוניסטישע  די 

די  קעגן  פירער 

ר  ע נ א ק י ר ע מ א

ע  י צ א ר ט ס י נ י מ ד א

נאך  מיט  ארויף  איז 

דער  ווען  שטאפל  א 

אבאמא  פרעזידענט 

סעקרעטערי  זיין  און 

קערי  סטעיט  אוו 

עפענטליך  ווערן 

דורך  אראפגעריסן 

ישראל  מדינת  די 

דער  און  פאליטיקאנטן 

מער  און  מער  ווערט  ריס 

פארברייטערט.

די  וואס  צייט  דער  פון  לויף  אין 

פאראייניגטע שטאטן, און הויפטזעכליך אזוי 

האבן  קערי  סטעיט  אוו  סעקרעטערי  דער 

פייער  עטליכע  פאראויסצושטופן  פרובירט 

קריגערישע  צוויי  די  צווישן  שטילשטאנדן 

קעגנזייטיגע  פארגעקומען  איז  צדדים, 

און  ישראל  מדינת  צווישן  באשולדיגונגען 

מיניסטארן  עטליכע  האט   ביבי  וואשיגטאן. 

הערן  געלאזט  זיך  האבן  ישראל  מדינת  אין 

פאר די פרעסע מיט רעטאריק אז קערי ’גיט א 

מתנה פאר טעראריסטן’.

אין  איז  וואשיגטאן  אין  רעגירונג  די  פון 

געווארן  געהערט  טעג  נאכפאלגענדע  די 

די  מדינה.  די  פון  פירער  די  אנטקעגן  קריטיק 

ווארטזאגערין פון דער סטעיט דעפארטמענט 

זאגנדיג:  רעאגירט,  האט  וואשיגטאן  אין 

פרעזידענט  פון  אדמיניסטראציע  דער  “אין 

סופרייזט  מען  איז  אבאמא 

די  פון  אנטוישט  און 

פון  ווערטער  שארפע 

מדינת ישראל אקעגן 

אזוי  נישט  קערי. 

פירט מען זיך אויף 

פארטנערס  צו 

 - נאנט  און 

פארבינדעטע“.

אנדערע  אין 

נייעס האט א סטעיט 

ט  נ ע מ ט ר א פ ע ד

ר  ע ג א ז ט ר א ו ו

אז  דערציילט 

טעלעפאון  דער 

קערי  דשאן  צווישן 

איז  נתני’  ביבי  און 

געווארן  אפגעהאקט 

’קאמיוניקאציע  צוליב 

פראבלעמען’ און זינט דאמאלטס 

האבן די צוויי נאכנישט גערעדט.

דשען  קערי,  פאר  ווארטזאגער  דער 

רעפארטערס  פאר  געזאגט  האט  פסעקי, 

אז  דינסטאג  פאריגן  דעם  וואשיגטאן  אין 

און  קערי  דשאן  צווישן  טעלעפאון  דער 

געווארן  אפגעהאקט  פלוצים  איז  נתני’  ביבי 

צוליב ’קאמיוניקאציע פראבלעמען’ און זינט 

דאמאלטס האבן די צוויי נאכנישט גערעדט.

באריכטעט  אויך  איז  וואך  פארגאנגענע 

געווארן אז נתני’ האט שארף געטאדלט דעם 

אמבאסאדער פון די פאראייניגטע שטאטן דן 

שפירא, זאגנדיג אז וואשיגטאן זאל אים מער 

פאליסיס  זיינע  איבער  קאפ  א  דרייען  נישט 

איין  חאמאס.  צו  באצוג  אין 

דער 
פרעזידענט 

אבאמא און זיין 
סעקרעטערי 

אוו סטעיט קערי 
ווערן עפענטליך 

אראפגעריסן דורך 
די מדינת ישראל 
פאליטיקאנטן און 

דער ריס ווערט 
מער און מער.
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אמבאסאדער  אמעריקאנער  געוועזענער 

ער  אז  געזאגט  דערויף  האט  קורצער  דניאל 

צווישן  באציאונגען  די  וויאזוי  נישט  ווייסט 

אמעריקע און מדינת ישראל וועלן זיך קענען 

פארבעסערן ווילאנג אבאמא איז פרעזידענט 

פרעמיער.  איז  ביבי  און  אמעריקע  אין 

פיטערן  רעטאריק  ענליכע  און  אזעלכע 

צווישן  דא  איז  וואס  דעות  חילוקי  טיפע  די 

ברענגט  און  ישראל   מדינת  און  וואשיגטאן 

איינדריק  בעסטן  דעם  נישט  פארשטענדליך 

אויף אמעריקאנער אידן.

צו  אינטערסאנט  גראדע  ס’איז 

אבאמא  וואס  דעם  טראץ  אז  באצייכענען 

ישראל  מדינת  דורך  פארשריגן  כסדר  ווערט 

אדער  איזראעל   – אנטי  אלס  פאליטישנס 

פרעזידענט  דער  האט  אנטיסעמיט.  אלס 

הילף  מערסטע  דאס  צוגעשטעלט  פאקטיש 

יאר  פערציג  לעצטע  די  אין  איזראעל  פאר 

ניקסאן  פרעזידענט  פון  צייטן  די  זינט  צוריק 

און  הילף  דרינגענדע  געשיקט  האט  וואס 

פון  מיליטער  ציוניסטישע  די  געראטעוועט 

גענצליך פאלן ביי די יום כיפור מלחמה. 

זיין  פון  לויף  אין  האט  אבאמא 

איזראעלי  די  אין  אריינגעפלאסן  קאדענץ 

שווערע  קרעפטן  שוץ  און  מיליטערישע 

זיינע  ווי  מער  פיל  דאלערן,  מיליאנען 

די  האט  וואך  פארגאנגע  בלויז  פארגייער. 

אמעריקאנער רעגירונג באשטעטיגט נאך 225 

יעצטיגע  ביז  די  צו  צוגאב  אין  דאלער  מיליאן 

מיליאנען וואס זענען שוין געשאנקן געווארן 

פון אמעריקאנער שטייער - צאלער  געלטער 

צו באשיצן מדינת ישראל. דאס זעלבע האט די 

אבאמא אדמיניסטראציע אין שפיץ פון דעם 

אינוועסטירט  שוין  סטעיט  אוו  סעקרעטערי 

יארן פון האראוואניע און ארבעט צו ברענגען 

און  מזרח  מיטל  אינעם  אויסגלייך  שטיקל  א 

בארואיגן די געמיטער פון די פאלאסטינער.

נישט  וויל  אבאמא  היות  אבער 

רעכטע   – ראדיקאל  די  מיט  מיטשפרינגען 

אנשויאונגען פון די איזראעלי פירער און ער 

ווי  גענוי  שלום,  דורך  ארויס  וועג  דעם  זוכט 

וועלט,  דער  אין  איבעראל  איז  פאליסי  זיין 

געווארן  פארוואנדלט  אויטאמאטיש  ער  איז 

ווערט  און  אנטיסעמיט  שרעקליכער  א  אין 

ציוניסטישע   – פרא  די  דורך  אראפגעריסן 

לאגער אויף א מיאוס’ן אומדערהערטן אופן.

געווארן  אנגעוויזן  איז  אלגעמיין  אין 

סימפאטיע  די  איז  וועלט  גאנצע  די  אין  אז 

אין  געווארן.  שוואכער  ישראל  מדינת  צו 

לענדער   23 פון  בירגער  האבן  אנקעטע  אן 

גוטער  א  ברענגט  איזראעל  צי  געענטפערט 

אדער שלעכטער איינפלוס אויף די וועלט. 26 

פראצענט מער מענטשן האבן געהאלטן אז 

ברענגט  און  נישט  טויג  איזראעל 

שלעכטער  א 

אויף  איינפלוס 

די  אין  וועלט.  דער 

שטייט  אנקעטע 

בלויז  איזראעל 

דריי  די  נאך  פיר 

לענדער  ערגסטע 

וועלט,  דער  אויף 

קארעא,  צפון 

און  פאקיסטן 

איראן.

אין  אפילו 

די  וואו  אמעריקע, 

יארן  אלע  איז  גאס 

שטארק  געווען 

צו  סימפאטיש 

אויך  איז  איזראעל, 

יארן  לעצטע  די  אין 

אויף  געפילן  די  געשטיגן 

איזראעלי  די  צי  פראגע  די 

איז  פאלאסטינער  די  קעגן  אקטיוועטעטן 

אויסגעפרעגטע  פראצענט   39 בארעכטיגט. 

זיך  באגייט  איזראעל  אז  זאגן  אמעריקאנער 

דאס  פאלאסטינער,  די  מיט  ריכטיג  נישט 

יאר  צען  מיט  ווי  העכער  פראצענט  פינף  איז 

צוריק. 

צווישן  אמעריקאנער  יונגערע  די  ביי 

איזראעל  פאר  שטיצע  די  איז   29 און   18

פון  פערטל  א  בלויז  מיט  געפאלן  נאכמער 

אויסגעפרעגטע וואס שטיצן איזראעל. דאס 

מדינה  די  פאר  נייעס  אומגינסטיגע  זייער  איז 

אויך  בלאזן  וואס  ווינטן  נייע  אויף  ווייזט  און 

אין אמעריקע פון אויפברויז קעגן איר.

ס’איז איבריג צו ערקלערן וואס עס טוט 

באדייטן אזא סארט פרישע פאליטישע קריג 

צייט  דער  אין  יעצט  דייקא  אמעריקע,  מיט 

וואס די מדינה ווערט אזוי אראפגעקוקט און 

שטעלט  דאס  וועלט.  דער  איבער  פארדאמט 

אמעריקאנער  דאס  אריין  אויך  ליידער 

דעם  אין  כרחם  בעל  אידנטום 

מדינה  די  וואס  געמויזעכטס 

מיט  אנגעדרייט  האט 

און  רייצערישע  אירע 

התגרות  זינלאזע 

גרעסטן  דעם  מיט 

וועלטס מאכט.

ווערט  ליידער 

אויף  אויפברויז  דער 

מערסטנס  אין  איזראעל 

צוגעבינדן  באלד  פעלער 

אידישע  דאס  צו  אויך 

אלגעמיין.  אין  פאלק 

קריטיש  אצינד  ס’איז 

אין  אידן  פאר  וויכטיג 

לאזן  צו  זיך  אמעריקע 

פארפענטליכן  און  הערן 

ציען  נישט  זאל  מען  אז 

פון  פעדימער  קיין  חלילה 

צו  אקציעס  איזראעלישע  די 

אידישע קינדער היזיגע איינוואוינער.  

נטרונא אויף די פראנט 
ליניעס פון די מלחמת 

הקודש:

עסקנים  געטרייע  די  באוואויגן  האט  דאס 

אריינצוטאנצן אין דעם עמערדזשענסי ראדיא 

יעצטיגע  די  אין  ווערט  וואס  קאמפיין  בליץ 

די  אויף  געליפטערט  ראדיא טעג  ריזיגע 

ביי 
די יונגערע 

אמעריקאנער 
 צווישן 18 און 29 

 איז די שטיצע פאר 
איזראעל נאכמער 
געפאלן מיט בלויז 

א פערטל פון 
 אויסגעפרעגטע 

וואס שטיצן 
איזראעל. 
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הונדערטער  דורך  אויסגעהערט  און  קוועלער 

טויזנטער אמעריקאנער גוים.

אויספרובירטער  דער  האט  באקאנט  ווי 

ראדיא  מאכטפולע  לופטערן  לאזן  פון  וועג 

גוטע  געוויזן  מאל  מערערע  שוין  מעסעדשעס 

געוואונטשטענע  געברענגט  און  נאכפאלגן 

השעה  חובת  דער  אצינד  איז  און  רעזולטאטן, 

אבינו  עצת  דעם  אויספאלגן  צו  נאכאמאל 

אז  העולם  אומות  די  פאר  זיין  מפרסם  צו  הזקן, 

כלל  פונעם  פארטרעטער  די  נישט  זענען  זיי 

ליילעך  נאסן  דעם  אראפנעמען  און  ישראל 

וואס זייערע מיליטערישע שריט ווארפט ארויף 

אויף אידישע קינדער בכל מקומות גלותם.  

די ראדיא מעסעדזשעס ווערן געליפטערט  

אין  נעצן  מידיא  פראמינענטסע  די  איבער 

מעסעזש  קורצן  דעם  אין  טוען  און  לאנד, 

פון  סטעיטמענט  ריכטיגן  דעם  איבערגעבן 

תורה טרייע אידן אין אזא דעליקאטע צייט. עס 

איז אריינגעלייגט געווארן אסאך קאפ  און מח 

מעסעזש  קלאסישן  א  אהערצושטעלן  וויאזוי 

די  אז  והמסורה  תורה  פי  על  אויסגעהאלטן 

ציל  דעם  דינען  זאלן  רעקלאמעס  קאסטבארע 

דעם  זיין  מסיר  און  יתברך  שמו  זיין  צו  מקדש 

מעסעזשעס  די  קינדער,  אידישע  פון  צארן 

החרדית  היהדות  דבר  דעם  ארויסברענגן  זאלן 

א  מיט  און  ובדעת,  בהשכל  קלאר  און  קלאסיש 

ווי מיר האבן מקובל  שפה ברורה ונעימה, גענוי 

פון איתן אדונינו רביה“ק מסאטמאר זי“ע. 

די  פון  אפקלאנג  גרויסער  דער 
מאכטפולע ‘ראדיא’ מעסעזשעס: 

אויסגעפעלט,  האט  אינטערווענץ  אסאך 

נישט  צוערשט  האט  ראדיא  די  וואס  נאכדעם 

וועט  וואס  רעקלאמע  די  אננעמען  געוואלט 

ציוניסטישע  היזיגע  די  פאר  געפעלן  נישט 

בידנו  ה’  חפץ  ה’  ברוך  אבער  אקטיוועטיסטן, 

אויסצוקומען  זיך  געלונגען  ס’איז  הצליח, 

מעסעזשעס  די  אז  ערלעדיגן  און  זיי  מיט 

די  פאר  ווערן  געליפטערט  געהעריג  יא  זאלן 

קאסטבארע פרייזן.

אנגעהויבן  טאקע  האבן  מעסעזשעס  די 

ערש“ק  פרייטאג  פארגאנגענעם  לויפן 

פון  לויף  אין  פאר  זעצט  און  חזון 

עטליכע  נאכפאלגענדע  די 

גרויס  מיט  וואכען 

פאמפע, אדאנק די 

אידן נדיבי לב וואס 

צו  אן  זיך  שליסען 

מינוטן  אפקויפן 

הייליגע  די  אז 

הצלת  פון  ארבעט 

קידוש  און  ישראל 

קענען  זאל  ה’ 

פאראויסגיין.

ד  נ ע ג ל א פ

פרייע  א  איז 

ג  נ ו צ ע ז ר ע ב י א

 - אידיש  אויף 

דעם  -פון  בערך 

ראדיא  מאכטפולן  

מעסעזש וואס ווערט 

פאר  געליפטערט 

די  אויף  גוים  מיליאנען 

:WABC ראדיא נעצן פון  די ריזיגע

הונדערטער  וועלט,  די  ארום 

זענען  אידן,  טרייע  תורה  טויזנטער 

אנגייענדע  די  איבער  פארווייטאגט 

אומרוען אין מיטל מזרח. מיר באדויערן 

דאס  פארגיסונג,  בלוט  אומזיסטיגע  די 

און  לעבנס,  אומשולדיגע  פון  פארלוסט 

באלדיגע  דאס  פאר  מתפלל  זענען  מיר 

דעם  צו  גליק  און  פרידן  פון  צוריקקער 

ראיאן. 

זענען  צייט  זעלבער  דער  צו 

אומקלארע  די  אז  באזארגט  מיר 

און  אידישקייט  צווישן  גרעניצען  

פארמערטע  פאראורזאכט  האט  ציונית 

אנטיסעמיטיזם, שטעלנדיג אין א סכנה 

וואוינען  וועלכע  אידן  פון  זיכערהייט  די 

איבער דער גאנצער וועלט.

די  מיר  רעזערווירן  אידן,  אלס 

רעכט זיך צו פארנאנדערשיידן פון 

פון  באשיצען  זיך  און  ציוניזם, 

דעם געפאר.

מעסעדזש  אונזער 

אלוועלטליכע  די  צו 

איז  געמיינדע 

איזראלישע  די  קלאר: 

די  נישט  זענען  רעגירונג 

דאס  פאר  ווארטזאגער 

זייערע  פאלק,  אידישע 

און  אקטיוועטעטן 

קיינמאל  האבן  רעטאריק 

נישט  קיינמאל  וועלן  און 

פארטרעטן אידישקייט.

שטיצן  מיר 

באראק  פרעזידענט 

סטעיט  זיין  און  אבאמא, 

קערי,  דזשאן  סעקרעטאר 

מיר זענען כסדר מתפלל פאר זיין 

שעצן  מיר  וואוילזיין,  און  סוקסעס 

די  זיינע באמיאונגען פאר שלום איבער 

שטאלץ  זענען  מיר  און  וועלט,  גאנצע 

זיין  אונטער  בירגער  אידישע  זיין  צו 

הערשאפט.

די ראדיא מעסעזשעס האבן נאכגעפאלגט 

בארימטע  די  ווען  ה’  קידוש  מאכטפולע  א  מיט 

ווערט  וועלכע  שאו’  ראדיא  קובי  און  ’קוריס 

האבן  טויזנטער,  צענדליגער  דורך  געהערט 

דעם  שעה  האלבע  א  אוועקצוגעבן  באשלאסן 

די  אויסשמועסן  און  פרייטאג  פארגאנגענעם 

מעסעזש און לאגיק פון תורה טרייע אידן. 

ארויפגעברענגט  איז  שאו,  דעם  בשעת 

פון  חלקים  ריזיגע  אז  פאקט  דער  געווארן 

תורה  שומרי  אידן  איבערהויפט  ישראל,  כלל 

איבערהויפט  זיך  אידענטעפיצירן  ומצות 

די ראדיא 
מעסעדזשעס 

ווערן געליפטערט  
איבער די 

פראמינענטסע מידיא 
נעצן אין לאנד, און טוען 

אין דעם קורצן מעסעזש 
איבערגעבן דעם ריכטיגן 

סטעיטמענט פון תורה 
טרייע אידן אין אזא 

דעליקאטע 
צייט.
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און  פאליטיק  זייערע  און  מדינה  די  מיט  נישט 

אויסגעשמועסט  צייט  לענגערע  א  איז  עס 

געווארן אז אידישקייט איז אמונה  - ווידעראום 

וואס  באוועגונג  פאליטישער  א  איז  ציונית 

און  לאנד,  א  אין  געווארן  פארקערפערט  איז 

צום  איינס  שייכות  קיין  נישט  בכלל  האבן   זיי 

די  אויף  געהערט  קלאר  זיך  האט  עס  צווייטען. 

ראדיא סטאנציע אז מ’קען זיין א תורה געטרייע 

איד, און אפהיטען תרי“ג מצוות און בכלל נישט 

זיין קיין שטיצער פון די סטעיט אוו איזראעיל. 

שאו  ראדיא  בארימטע  אזא  אז  דאס 

איבער  רעדן  צו  צייט  אזויפיל  ווידמען  זאל 

צום  אידן  טרייע  תורה  פון  שטעלונג  די 

געוואלדיגער  א  געווען  איז  קריזיס  יעצטיגן 

אידענטום,  אמעריקאנער  פאר  איבערראשונג 

און האט ווידערמאל געוויזן אז ווען מען מיינט 

מען  און  דשמיא  סייעתא  דא  איז  דאן  ערנסט 

זעהט א ברכה אין די הייליגע ארבעט לקדש שם 

שמים.

לענגערע אויפקלערונג 
פון נטרונא פארמיידט 

שנאת ישראל:

פארעפנטליכט  נטרונא  האט  באזונדער 

 – וועב  אויפן  דעקלעראציע  דעטאלירטן  א 

פון  אויפשטייג  די  צו  זיך  באציעט  וואס  זייטל 

אדאנק  וועלט  דער  איבער  אנטיסעמיטיזם 

דער  גאר  איז  דאס  אז  באטאנט  און  מדינה,  די 

איבער  אידן  ווייט  ווי  און  ציונות,  פון  וואונטש 

דער וועלט זענען נישט פאראנטווארטליך פאר 

זיך  ליינט  ארטיקל  דער  שריט.  ציוניסטישע  די 

ווי פאלגענד:

פאררופן  זיך  ארגינעל  האט  ציונות 

אידישע  די  פון  ‘לעזונג  דער  אלס 

ווי  מער  מיר,  זען  היינט  פראבלעם’ 

איז  עס  לעזונג  פארא  וואס  אלעמאל, 

צוטאגס  היינט  איז  ציונות  געווען. 

פון  אורזאך  צענטראלער  דער  געווארן 

אנטיסעמיטיזם איבער דער וועלט.

צווישן  אומקלאר  זייענדיג 

 – אנטי  זענען  ציונות,  און  אידישקייט 

שנעל  דעמאנסטראציעס  איזראעל 

 – אנטי  אין  געווארן  פארוואנדלט 

מיט  דעמאנסטראציעס,  אידישקייט 

שעדליכע אטאקעס אויף ריין- אידישע 

צילן ווי שולן און כשר’ע געשעפטן.

זיך  רופן  זיי  וואס  דורכדעם 

‘איזראעל’ און ‘דאס אידישע לאנד’ טוען 

די ציונים מוטיגן אט דעם צעמישעניש, 

און זיי טוען טאקע געניסן פון די בעניפיטן 

אדאנק די הונדערטער נייע אימיגראנטן. 

אינצידענטן  דאזיגע  די  אויף  רייטן  זיי 

זייער  אז  לעקציע  דעם  באשטעטיגן  צו 

פַאליסי’  ‘אינשורענס  דער  איז  לאנד 

צו  פלאץ  א  אידנטום,  וועלט  דאס  פאר 

ברעכט  אנטיסעמיטיזם  ווען  אנטלויפן 

אויס. 

‘חוזה  ציוניסטישער  דער 

געווען  איז  הערצל  טעאדער  המדינה’ 

אז  אויפפאסן  צו  ערשטער  דער 

פאר  בענפיטירן  וועט  אנטיסעמיטיזים 

ציונות, ווי ער שרייבט “די אנטיסעמיטן 

פריינט,  בעסטע  אונזערע  זיין  וועלן 

אונזערע  לענדער  אנטיסעמיטישע  די 

וועלן  אנטיסעמיטן  פארבינדעטע”. 

שטיפן אידן צו זיך אוועקציען פון זייערע 

זייער  צו  וואוינען  גיין  און  וואוין ערטער 

לאנד.

אקעגן  אצינד  צילן  וואס  אלע  די 

בלויז  טוען  וועלט,  די  ארום  אידן 

פון  ציל  דעם  עררייכן  ארויסהעלפן 

נעמט  מדינה  ציוניסטישע  די  הערצל, 

אימיגראנטן  אידישע  דאזיגע  די  אויף 

באזעצט  און  ארעמעס  אפענע  מיט 

ווערן  זיי  וואו  ברעג.  מערב  די  אין  זיי 

דעם  פון  טייל  א  אלס  פארוואנדלט 

קאמף קעגן די פאלאסטינער.

אין קאנטראסט, טוט אונז די תורה 

ביז  גלות  אין  בשלום  לעבן  צו  לערנען 

משיח קומט. מיר זענען לאיאלע בירגער 

אין אונזערע היימ- לענדער, ווי דער נביא 

ירמיהו זאגט אונז: דרשו את שלום העיר 

והתפללו  שמה,  אתכם  הגליתי  אשר 

בעדה, כי בשלומה יהי’ לכם שלום.

מאכן  קלאר  מיר  טוען  דערפאר, 

אז  אומעטום,  שכינים  אונזערע  צו 

נישט  ציונים,  זענען  אידן  אלע  נישט 

אוו  סטעיט  די  שטיצן  טוען  אידן  אלע 

איזראעל און נישט אלע אידן שטיצן די 

ווי  איזראעלי אפאראציעס, א שטייגער 

די יעצטיגע.

מיטל  אינעם  פרידן  זיין  שוין  זאל 

וועלט,  גאנצער  דער  איבער  אין  מזרח 

מוסלעמענער  און  אידן  שוין  זאלן  און 

וואוינען צוזאמען אין הארמאניע אזויווי 

אין דער פארגאנגענהייט.

ובדעת  בהשכל  ארטיקל  קלאסישער  דער 

און  געווארן  פארשפרייט  ברייט  ב“ה  איז 

האט  דאס  טויזנטער,  דורך  געווארן  געליינט 

מעסעזשעדס  מערערע  די  אויף  אנגעזען  זיך 

גרופעס פון אומצאליגע גוי הארצות וואס האבן 

צופרידנהייט,  מיט  ארטיקל  דעם  צו  געלינקט 

געטוישט  זיי  האט  דאס  אז  אנגעמערקט  און 

צווישן  חילוק  דעם  פארשטיין  צו  בליק  זייער 

זיי  האבן  נאכמער  און  ציונות.  און  אידישקייט 

פארשטאנען אז מיטן שעדיגען אידן אומעטום, 

העלפט מען גאר צו דעם רעיון הציוני. 

פארן  אטאקע  אונטער  נטרונא   
משמיע זיין דעם דבר ה’:

די  וואס  פרסום  אויסטערלישער  דער 

האט  געברענגט  ב“ה  האט  נטרונא  פון  פעולות 

ציוניסטישע  די  ביי  בלוט   – בייז  ארויסגערופן 

אויף  וגידופים  חירופים  ערוועקט  און  פרעסע, 

א פארנעם וואס געדענקט זיך שוין לאנג נישט.

דער כמעט – פארגעסענער ’פארווערטס’ 

יארן  רעקארד  מיאוס’ן  איר  אויף  האט  וועלכע 

איד  ערליכן  יעדן  קעגן  העצע  און  האס  לאנגע  

מיט  ערשינען  איז  בפרט  סאטמאר  און  בכלל 

קעגן  געצילט  דירעקט  ארטיקל  העסליכן  א 

נטרונא:  קעפל:  אונטערן  נטרונא  הק’   מוסד 

פאררעטער אדער קליינע מוחות?
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דער ארטיקל הייבט זיך אן מיט קענטליכע 

אנערקענונג  פראמינענטע  די  אויף  ווייטאג 

די  אדאנק  ערהאלטן  האט  נטרונא  וואס 

טעג  לעצטע  די  אין  פרסומים:  מאכטפולע 

נַײעס- די  איבער  הערן  געקענט  מען  הָאט 

ֿפון  דמעסעדזש‟  ַא  רַאדיָא  דעם  אויף  קַאנַאלן 

זיך  הָאט  ווָאס   , דנטרונא‟־ָארגַאניזַאציע  דער 

געהערט בערך ַאזוי: דמדינת־יׂשראל געֿפינט זיך 

אינמיטן ַאן ָאּפערַאציע קעגן די ּפַאלעסטינער, 

גַאנצער  דער  איבער  יִידן  די  לייגט  דָאס  און 

וועלט ַארַײן אין ַא סּכנה. דערֿפַאר איז וויכטיק, 

ווערן  דַארף  ציוניזם   — וויסן  זָאל  וועלט  די  ַאז 

מדינת־יׂשראל  יִידישקייט.  ֿפון  ָאּפגעטיילט 

נָאמען  אין  רעדן  צו  רעכט  דָאס  נישט  הָאט 

מיר  וויבַאלד  יִידנטום  ַאלוועלטלעכן  דעם  ֿפון 

אונדזערע  נישט  זענען  זיי  ַאז  ָאֿפן,  דערקלערן 

זענען  ציוניסטן,  די  ֿפון  להיּפוך  ֿפַארטרעטער. 

ָאבַאמַא  ּפרעזידענט  ֿפַארן  געטרַײ  דווקא  מיר 

זענען  מיר  און  קערי,  דזשָאן  שליח  זיין  און 

געטרַײ צו דער ַאמעריקַאנער רעגירונג.…‟

שרייבער’ל  דעם  האט  ווערטער  די  אט 

ארויסגענומען פון גלייכגעוויכט, פון זיין פענע 

רינט גיפט און האס וואס פירט אונז צוריק מיט 

 – גענוי  די  ווען  צוריק  יאר  פופציג   – פערציג 

זעלבע ווערטער זענען געשריבן געווארן אויף 

די דרכי המלחמה והמחאה בהלו נרו עלי ראשינו 

פון רביה“ק מסאטמאר זי“ע. 

צווישן אנדערע באדויערט ער אז: “נטרונא 

פאלק  אידישן  אויפ’ן  סכנה  פיזישע  א  ברענגט 

 « ישראל...  שונאי  די  פאר  האנט  א  גיט  און 

פון  סטעיטמענטס  עגאאיסטישע  »די  אז  און 

אנטיסעמיטן  די  אז  הכל  בסך  האפט  נטרונא 

געסעלעך«  חרדישע  פאר  די  אויסמיידן  זאלן 

און נאך אזעלכע פערל רייד וואס איז אנגעפולט 

צו  האס  און  כופרים  די  צו  ליבשאפט  מיט 

ערליכע אידן בארצות גלותם.

נאך  ווי  זען  צו  קאמיש   – טראגי  ס’איז 

אזויפיל יארן ווערט נאך אלס איבערגעניצט די 

זעלבע אלטע רעטאריק, און אויסגעדראשענע 

ישראל’  ’שונא  ’פאררעטערס’  פון  טענות 

דער  קעפ’.  ’דום-  און 

אלטע  די  אפגעשטויבט  האט  ’פארווערטס’ 

גענוצט  איז  וואס  הבאי  ודברי  גנאי  של  לשונות 

רביה“ק  ישראל  של  רבן  דעם  קעגן  געווארן 

מסאטמאר בימיו, און זעצט פאר איר טראדיציע 

הייליגע  די  אויף  שופכין  של  קיתונות  גיסן  צו 

ארגאניזאציע וועלכע זעצט פאר דעם מלחמת 

הקודש בגאון ועוז.

דער וויי – געשריי פון די ציוניסטישע גאס 

פארווערטס,  ביים  שטעקן  געבליבן  נישט  איז 

זיך  האבן  זייטלעך  און  בלאגס  אנדערע  אויך 

ארויסגעלאזט אין אן אטאקע קעגן די מלאכת 

הקודש וואס האט ב“ה געהאט אזא מאכטפולען 

פרסום, באקאנטע יונגען און אנדערע שמוציגע 

אויף  קלאגן  פארנומען  אלע  זענען  זייטלעך 

עבודה  ציוניסטישע  די  וואס  בראך  גרויסן  דעם 

זרה האט אריינגעכאפט און רופן צו אפשטעלן 

זיין  מפרסם  טוט  וואס  ’טירוף’  סאטמארן  דעם 

אזא  אויף  אמת  ריינעם  דעם  וועלט  די  פאר 

קלאסישן און פארשטענדליכן פארנעם.

’פאררעטער’  טערמין  דער  איז  אייגנטליך 

פונעם  זיך  הערט  וואס  ווארט   – שלאג  א  שוין 

ערשטן  פונעם  אנגעהויבן  לאגער  ציוניסטישן 

אין  זיי  מיט  נישט  גייט  וואס  יעדן  קעגן  טאג, 

וועלכע  קודש  דברות  באקאנטע  די  ביי  שפאן, 

דער  פון  תקופה  דער  אין  געווארן  געזאגט  איז 

לפ“ק  תשי“ח  בשנת  פראטעסט  וואשיגטאן 

ארומגערעדט  זי“ע  מסאטמאר  רביה“ק  האט 

דאן  האט  מען  וואס  פארווארפן  די  איבער 

געשליידערט אין ריכטונג פון ’סאטמאר’ אז זיי 

זענען מוסרים און בוגדים. 

דער רבי האט זיך באצויגן צו די געשיכטע 

דערקלערט  האט  וואס  זכאי  בן  יוחנן  רבי  פון 

נישט  ווילן  ישראל  חכמי  די  אז  רוימער  די  פאר 

מלחמה און זוכן הכנעה בגלות, וזל“ק.

 “ביי רבי יוחנן בן זכאי מיט די בריונים, ער 

זיי  און  מאכן  שלום  זאל  מען  אז  געשריגן  האט 

הטבע  דרך  מיטן  און  זיין,  לוחם  געוואלט  האבן 

בריונים  די  געווען,  גערעכט  גאר  זיי  זענען 

זענען נישט געווען קיין פושעים, מיט אנדערע 

עבירות, זיי זענען געווען שומרי תורה ומצות, זיי 

האבן געזען אז מען דארף זיך שלאגן און מיטן 

די  נאר  געווען,  גערעכט  זיי  זענען  הטבע  דרך 

חכמים האבן געזען, ווי מבואר אין די גמרא נזיר, 

וועט  ביהמ“ק  דעס  אז  געוואוסט  האבן  זיי  אז 

די  געפאלגט  נישט  האבן  זיי  ווייל  ווערן,  חרוב 

יוחנן  רבי  און  בריונים,  געווען  זיי  זענען  חכמים 

בן זכאי האט זיך געלאזט פירן מיט דער געוואלד 

לאזן  בריונים  די  געזאגט  האט  ער  און  גוי  צום 

אונז נישט שלום מאכן מיט די מלוכה, ער האט 

זיי איינגע’מסר’ט, דאס האט געטון רבי יוחנן בן 

זכאי.

אליין  האב  איך  שומעות,  שכך  לאזנים  אוי 

די  פון  פראפעסער  גרעסטן  דעם  פון  געזען 

איז  ריב“ז  אז  ל“ע  ער  שרייבט  דאס  ציונים, 

זאגן  זיי  שני,  בית  ביים  פאררעטער  א  געווען 

יאר  אזויפיל  שוין  ס’איז  דען  וואס  נאר  אזוי, 

איינגעפרעגט ביים יודישן עולם ווער רבי יוחנן 

בן זכאי איז געווען, איבערדעם זאגן דאס נישט, 

רבי  אויף  נאך  נישט  דאס  זאגן  רעליגיעזע  די 

זאגן  צדיקים  אלע  אויף  אבער  זכאי’ן,  בן  יוחנן 

די רעליגיעזע אויך, דאס זאגן זיי יא, ווייל ס’איז 

נאכנישט געשטאנען אזויפיל יארן ווי אויף רבי 

יוחנן בן זכאי“.

סארט  אזעלכע  אז  פארשטענדליך 

מעדאל  גאלדענער  א  בלויז  זענען  אטאקעס 

ס’איז  הקודש,  במלאכת  עוסקים  די  פאר 

’נטרונא’  פאר  זכות  און  כבוד  גרעסטער  דער 

די  פון  פיילן  גיפטיגע  די  אריינצוכאפן 

מיט  שרייבער  אינטערנעט  אנגעפיקעוועטע 

די  אויס  נישט  האלטן  וואס  כוזובות  דעות 

ב“ה.  זעט  מען  וואס  הצלחה  אויסטערלישע 

הייליגער  באקאנטער  דער  מקובל  איז  עס  ווי 

ווארט פון הרה“ק מציעשנוב זי“ע אז אין א טאג 

איז  אים  אויף  נישט  שימפן  צייטונגען  די  ווען 

וועט  ארבעט  הייליגע  די  בתשובה.  מהרהר  ער 

חמתם,  ועל  אפם  על  פארזעצן  ווייטער  בעז“ה 

די  ווערן  געטון  ווייטער  בעז“ה  וועט  עס  און 

שמו  ולקדש  ישראל  להצלת  פעולות  ריכטיגע 

וועג  אויסגעטרעטענעם  דעם  לויט  יתברך 

וואס מיר האבן מקובל פון די פריערדיגע צדיקי 

זיך  האבן  וואס  ישראל  אוהבי  ריכטיגע  די  אמת, 

געזארגט פאר אידישע קינדער און געבלוטיגט 

פארן כבוד שמים המחולל. 
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לשון  וכל  יוצלח  לא  עליך  יוצר  כלי  כל 

תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי ה’ 

וצקתם מאתי נאום ה’.

אבער דאס פאדערט יא התבוננות פון אונז 

טוט  אויב  תחכמינו,  מאויבי  פון  בחינה  א   אין 

ציוניסטישע  די  פאר  טאן  באנג  שטארק  אזוי 

פאר  צייכן  א  זיין  צו  דאס  דארף  ווארטזאגער 

ווייטער  איז  עס  הייליג  און  וויכטיג  ווי  אונז 

לעיני  והאמונה  האמת  קול  דעם  אנצוהאלטן 

העמים והשרים.

דבר הזה רבינו הגדול 
אמרו:

אין  השעה  חובת  אונזער  איז   דאס 
תקופה,  ברענענדיגע  יעצטיגע  די 
רביה”ק   אמרו  הגדול  רבינו  הזה  דבר 
מערערע  ביי  האט  זי”ע  מסאטמאר 
אנשי  פאר  ערווענט  געלעגנהייט 
איבער  וחסידיו  תלמידיו  שלומיו 
אזא  און  אחריות  און  פליכט  אונזער 
אף  חרון  דעם  זיין  צו  מסיר  צייט 
מפרסם  און  קינדער  אידישע  פון 
זענען  אידן  אז  וועלט  די  פאר  זיין 
די  אויף  פאראנטווארטליך  נישט 
קיין  אין  אקטיוועטען  ציוניסטישע 
אראפצונעמען  ארום  אזוי  פאל,  שום 
ברענגען  זיי  וואס  ישראל  שנאת  דעם 

אויף אידן.

שנת  נשא  א’  ביום  קודש  דברות  די  ביי 

התאחדות  דער  פון  כללי  כינוס  ביים  תשכ“א 

הרבנים האט דער רבי געזאגט:

היינט  מעשים  זייערע  מיט  זיי  ל”ע 

קול  יודען’  מאראקאער  ‘די  אויכעט 

בריעף  ס’קומט  צועקים!  אחינו  דמי 

געקאנט  זיי  ס’האט  בריעף  רייסענדיגע 

של  מלכות  א  דארט  ס’איז  גוט,  זיין 

אהן  ארבעטן  ציונים(  )די  זיי  און  חסד, 

אריין  זיי  ברענגען  און  “רעוועליציאנען” 

ס’שטייט  און  סכנה,  גרעסטע  די  אין 

רעך!  דם  על  תעמוד  ן לא  ו א

הארעווען  קוקן  גוט  מ’זאל  מ’שווייגט! 

אהנצוארבעטן  אויך  אמעריקע  אין  זיי 

האבן  זיי  ווי  אזוי  “אנטיסעמיטיזעם” 

גרויס  מ’דארף  יוראפ  אין  געהארוועט 

רחמים אז זיי זאלן עס נישט חלילה 

עזות  מיט  ווארן  דערגרייכן, 

מלשינות  און 

חלילה  מען  קען 

דורכזעצן,  אלעס 

קוקן  גוט  מ’זאל 

זעהן,  מען  עט 

נישט  וויל  איך 

קיין  שמועסן 

סאך פאליטיק.

תוכן   ...

הדברים איז, דעס 

פונעם  געפאר 

איז  ישראל  כלל 

אז  מ’זאגט  ווייל 

זענען  וואס  די 

קיין  נישט 

תורה  שומרי 

זענען  וואס  די  און 

די  זענען  די  כופרים 

די  ישראל,  מנהיגי 

פארפירט  ווערן  אומות 

שנאת  דעם  באקומען  און  זיי  דורך 

מצות  גרעסטע  די  פון  איינס  ישראל, 

העט געווען, מיטן גרעסטן מסירת נפש 

“מ’זאל קאנען מודיע זיין פאר די אומות 

אז זיי זענען נישט די פארטרעטערס פון 

האבן  תורה  שומרי  יודען  ישראל,  כלל 

פאר  נפש  מסירת  שייכות,  קיין  זיי  מיט 

דעם צו האבן העט מען געדארפט, נאר 

דור,  פאר’ן  מורא  דאך  מ’האט  בעוה”ר 

דאך  זענען  איינער  דאס  זאגט  טאמער 

די ערליכע מנהיגים לוחם דערקעגן מיט 

תירוצים שונים.

בספה“ק  רבי  דער  שרייבט  זעלבע  דאס 

בסוף  המאמר  בתוך  התמורה,  ועל  הגאולה  על 

הספר:

“ועלינו לגלות דעתנו בפרסום ובגלוי 

כי כל יהודי חרד עם קל ומאמין בהבוי”ת, 

ובמדינתם,ועצם  בממשלתם  חפץ  אינו 

הקדושה  לתורתינו  מתנגדת  קיומם 

ומרידה במלכות שמים, כמבואר אצלינו 

משה,  ויואל  בספרי  באריכות 

לכלל  נגף  אבן  והוא 

ישראל.”

ביי דער אסיפה 

התאחדות  דער  פון 

בשנת  הרבנים 

האט  לפ“ק  תשי“ח 

ארומגערעדט  רבי  דער 

פונעם חובת מחאה און 

געזאגט בתוך דבריו:

איינס  דאס  איז 

חוב,  גרעסטען  פונעם 

כנגדם(,  )למחות 

איז  אויסערדעם 

עפעס  דא  נישט 

אנדערשט... דאס  איז 

מיטל  איינציגע  דער 

איז מ’זאל גיין צום גוי, און 

נישט  וויי,  זיי  מ’זעהט ס’טוהט 

פאר גארנישט.

אויסער אלעמען העט עס געוועהן 

א געוואלדיגע זאך אז די אומות העולם 

זאלן וויסען אז זיי פארטרעטן נישט דעם 

זענען  תורה  שומרי  יודען  ישראל,  כלל 

אנדערשט ... אין דעם איז נישט דא קיין 

מקום להסתפק. עכל”ק.

הבו גודל למקדשי ה’: 

טייל  א  נעמט  לדעה.  אחים  אידן  טייערע 

לכה“פ  אפ  קויפט  און  זכותים  גרויסע  די  אין 

איין מינוט אין די ראדיא. נטרונא האט גענומען 

די  פון  העלפט  איין  דעקן  צו  קאנטע  איר  אויף 

ריזיגע קאסטן, אצינד איז די רייע אויף אחבנ“י 

מיט א אידיש הארץ און געפיל צו ארויסהעלפן 

נעמען  דערמיט  און  העלפט  צווייטע  די  דעקן 

דעם  אין  כחלק  חלק  אויסטערלישן א 

מ’זאל גוט 
קוקן הארעווען 
זיי אין אמעריקע 
אויך אהנצוארבעטן 

“אנטיסעמיטיזעם” אזוי 
ווי זיי האבן געהארוועט 
אין יוראפ מ’דארף גרויס 

רחמים אז זיי זאלן 
עס נישט חלילה 

דערגרייכן,
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קידוש שם שמים והצלת ישראל.

נישט  עס  קענען  מיר   ! צייט  די  איז  יעצט 

ספאנסערט  מינוט.  איבריגע  אן  מיט  אפלייגן 

מיט  אריינרופן  דורך   250$ בלויז  פאר  מינוט  א 

אויף  נומער  ספעציעלן  צום  הלב  נדבת  אייער 

718.873.0756:

שב דנחמתא: 

נאך די דריי וואכן פון אבילות אויפן חרבן איז כלל 

ישראל אריין געטרעטן אין די עפאכע פון די שב 

דנחמתא, ס’איז א צייט ווען כנסת  ישראל די עני’ 

סוערה לא נוחמה טרייסטן זיך און דערהערן און 

חזר’ן די הארציגע דברי נחמה ווערטער מפי השם 

נביאים.  הייליגע  די  פון  וצדק  באמת  הנאמרים 

הבטחות  נצחיות’דיגע  די  זיך  דערמאנען  אידן 

וואס מיר זענען צוגעזאגט געווארן קומי אורי כי 

בא אורך וכבוד ה’ עליך זרח כי ה’ יהי’ לך לאור 

עולם ושלמו ימי אבלך.

עס ווערט פארציילט אויף הגאון דער בריסקער 

רב ז”ל אז בשעת’ן ליינען די הפטרה פון שבת נחמו 

האט פון זיינע אויגן געפלאסן א טייך מיט טרערן 

ערקלערנדיג דערביי אז אין אלע דורות איז דער 

תקוה און נחמה פון אידן געווען די דברי הנבואה 

פון נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם, אנכי אנכי הוא 

וואס  די אנדערע פסוקי הנבואה  און  מנחכמכם, 

אידישע  אין  גייסט  חיזוק  א  אריינגעבלאזן  האבן 

הערצער, זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל.

היינטיגן דור  ביז צו דעם  געווען  דאס איז אלעס 

נייער  א  אוועקגעשטעלט  האבן  ציונים  די  ווען 

אידן,  פאר  לעזונג  דער  זיין  זאל  דאס  אז  גאולה, 

אז אידן זאלן זיך נעמען דעם גורל אין די אייגענע 

ה’,  ישועת  די  אויף  אויסווארטן  נישט  און  האנט, 

די הייליגע פסוקים וואס מיר ליינען אין די וואכן 

איז בלאזט דעריבער אריין א חיזוק פאר אידישע 

קינדער אויסצווארטן די שיינע זמנים אויף וועלכן 

מיר זענען מובטח געווארן מפי ה‹, יבש חציר נבל 

ציץ ודבר אלקינו יקום לעולם.

עמי  נחמו  נחמו  פסוק  אויפן  זאגט  מדרש  דער 

אמרו  אמר,  פפא  בר  חנינא  ‘רב  אלקיכם  יאמר 

ישראל לישעיהו, ישעי’ רבינו תאמר שלא באתה 

לנחם אלא לאותו הדור שחרב בית המקדש בימיו, 

אמר להון לכל הדורות באתי לנחם, אמר אלקיכם 

לשון  אלקיכם  יאמר  אלא  הוה,  לשון  כתיב  אין 

עתיד גם כן’ די נחמה איז פאר יעדן דור בפרטיות 

און נשמות ישראל דערהערן טאקע אין די זמנים 

אליינס,  אויבערשטן  פונעם  ווערטער  טרייסט  די 

איבער דעם תיקון העולם און די גאולה העתידה 

אין  אידישע הערצער  אין  נחמה  א  אריין  שיינען 

יעדן דור,לכל הדורות באתי לנחם, יאמר אלקיכם 

לשון עתיד.

ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך, האבן 

שרעקליכער  דער  ווערט  אויב  געזאגט  צדיקים 

לאנגער אומדעטרעגליכער גלות אנגערופן ברגע 

דער  אויסקוקען  שוין  וועט  וויאזוי  עזבתיך  קטן 

ברחמים גדולים אקבצך, במהרה בימינו.


