
נאך עטליכע וואכן פארהעלטנסמעסיגע 

שוידערליכער  א  נאך  האט  שטילקייט 

די  באטראפן  רציחה  גרויזאמע  פון  אקט 

שטחים  אקופירטע  די  אין  איינוואוינער 

דעם זונטאג ווען אין המשך צו די אראבישע 

יונגער  א  זיך  האט  אינטיפאדא  שטעכעריי 

אידישע  א  אין  אריינגעכאפט  אראבער 

עתניאל  ישוב  מתנחלי'שע  די  אין  וואוינונג 

ברוטאל  האט  ער  וואו  חברון  הר  דרום  אין 

געשטאכן צום טויט ל"ע א אידישע מאמע 

ה'  קינדער,  דריי  אירע  פון  אויגן  די  פאר 

ירחם.

איז  הי"ד  ע"ה  מאיר  דפנה  פרוי  די 

וואונדן,  די  פון  אומגעקומען  ליידער 

איבערלאזנדיג א שטוב מיט יונגע יתומים, 

אלס פרישע קרבן פון דעם ביטערן קייט פון 

אראבער,  ברויזנדע  די  דורך  דמים  שפיכות 

חברון  פון  אומגעגנט  די  אין  איבערהויפט 

איינגענומענע  די  פון  טייל  איז  וואס 

שוין  איז  עס  וועלכע  איבער  זידלונגען 

פארגאסן  בלוט  אידיש  אזויפיל  נעבעך 

געווארן.

אומגליק  ביטערן  דעם  טעגנאך  די  אין 

פון  אויסצוגן  געווארן  באריכטעט  איז 

האט  ע"ה  נפטרת  די  וואס  בריוו  א 

צוריק,  צייט  קורצע  א  מיט  געשריבן 

איבער  נעבעך  זיך  באקלאגט  זי  וואו 

אין  הערשט  וואס  פחד  געוואלדיגן  דעם 

א  אין  וואוינט  מען  אז  וואוסנדיג  שטוב, 

מיט  ארומגענומען  געגנט  מתנחלי'שע 

שרעקקען  פון  דארשטיגעמענטשען  בלוט 

ביינאכט.  איינשלאפן  נישט  אפטמאל  מען 

פארוואנדלט  שרעק  דער  איז  ליידער 

אזא  אויף  רעאליטעט  א  אין  געווארן 

ביטערן אופן.

די התנחליות; די אורזאך 
פון דעם מחול הדמים:

דאך  ווייטאגט  הארץ  אידיש  יעדעס 

התגרות  די  מצב,  שרעקליכן  דעם  אויף 

אריין  שטעלט  מתנחלים  די  פון  באומות 

אין א געפאר דעם גאנצן ישוב אין ארה"ק, 

ישראל  כלל  אויףגאנץ  בילד  שלעכט  א  און 

אבער  ה"י,  מושבותיהם  מקומות  בכל 

זייערע  מסכן  נעבעך  איבערהויפטאיזעס 

קינדער,  און  שטובער  פאמיליעס,  אייגענע 

וואס לעבן אין שרעק פונעם ארגסטן, אבער 

רירן זיך נישט אוועק פון די שטחים צוליב 

וואנזיניגע אידעלאגישע צילן פון "שלימות 

הארץ" וואס איז דוחה פיקוח נפש און אלע 

מצות שבתורה.

פארגאסן  דאס  ווען  מיטוואך,  דעם   

בלוט פון די אידישע מאמע איז נאך געווען 

צעווילדעוועטע  גרופע  א  האבן  ווארעם, 

מתנחלים זיך באזעצט אין צוויי געביידעס 

דעם  פון  הארץ  אין  זיך  געפינט  וואס 

איז  עס  חברון.  אין  קווארטל  אראבישן 

אנטשטאנען א בהלה ווען די אויפגעהעצטע 

אראבער האבן זיך ארומגעשלאגן מיט זיי, 

די פאליציי האט איינגעשטילט די מהומות, 

ביז צו די קומענדיגע מאל.

האט  ישראל  דם  הפקרת  ענליכע  אן 

המינים  כנסת  חבר  דער  דורכגעפירט 

די  פון  באנעט  נפתלי  קאפעלע,  מיט'ן 

איז  וואס  פארטיי,  מזרחי  היהודי"  "הבית 

אריבערגעקומען אינעם זעלבן דערפל וואו 

ערפענען  צו  פארגעקומען,  איז  רציחה  די 

קינדערגארטן  נייע  א  פאמפע  גרויס  מיט 

מתנחלים,  פון  קינדער  די  פאר  אפטיילונג 

א שריט וואס דארף דינען ווי א קאנטער – 

אבער  טעראר,  אראבישע  די  צו  רעאקציע 

געמיטער  די  אויף  נאכמער  למעשה  העצט 

אינעם ראיאן.

ציון היא אין דורש לה
מכלל דבעי' דרישה:

ווען  בילד  קאמיש  טראגי-  א  ס'איז 

קול נטרונא
פרשת בשלח תשע"ו

בס"ד

גרויזאמע שטעכעריי אין מתנחלי'שע ישוב 
עתניאל טרייסלט אויף אידישע הערצער

>> פאדערט א התבוננות הנפש איבער אונזער פליכט אפצושטעלן דעם טירוף פון געפארפולע התנחליות
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פון  רעאקציע  די  אויף  אום  זיך  קוקט  מען 

פראנקרייך  אין  ווען  וועלט.  אידישע  די 

אדער אנדערע לענדער ווערן אידן עטוואס 

געטשעפעט אדער נאכגעשריגן שפרינגען 

פארזארגער"  "אידן  אלע  די  ארויס  באלד 

ארטיגע  די  אז  עצות  אומגעבעטענע  מיט 

אוועקציען  זיך  און  אנטלויפן  זאלן  אידן 

בארצות  איד  א  אימער  וואו  לאנד.  פון 

מיט  פראבלעמען  וועלכע  סיי  האט  הגולה 

גוטהארציגע  די  שוין  זיך  שאפן  שכינים  די 

בעלנים וואס רעקאמענדירן זיי א גירוש צו 

עולה זיין קיין ארץ ישראל.

המוכן  מקום  דעם  לגבי  דייקא  אבער 

וואס  געביטן,  מתנחלי'שע  די  לפרעניות, 

אידן  פאר  געברענגט  צער  אזויפיל  האבן 

שא  איז  געקאסט,  נפשות  אזויפיל  און 

שטיל. קיינער שטעלט זיך נישט אויף זאגן 

אז  פארשטענדליכע  זעלבסט  דאס  הויעך 

אייך  זעהט  סכנה,  מקום  א  ס'איז  "אידן, 

נישט  זיך  רופט  קיינער  דארט".  פון  ארויס 

אן מיט א געבעט און א וויי געשריי פאר די 

מתנחלים, זיי זאלן רחמנות האבן אויף זיך 

אליין און אויף די אייגענע משפחות, און זיך 

אוועקציען בלויז מיט עטליכע מייל, כאטש 

מען  שטחים.  געפארפולע  די  פון  ארויס 

אויפשפילן  קען  מען  ווען  נאר  אן  זיך  רופט 

יעדע מינדערוויכטיגע אינצידענט בארצות 

פאר  נוצן  עפעס  ברענגען  קען  וואס  הגולה 

די מדינה.

יסופר  כי  יאומן  לא  באמת  איז  עס 

ובעלי  רבנים  אזויפיל  פארהאן  ס'איז  ווען 

השפעה וואס קענען ווען האבן אן איינפלוס 

דרך  מורי  זייערע  און  מתנחלים  די  אויף 

זיך  קימערן  און  רואיג  שלאפן  אלע  אבער 

ווייניג אויף דעם שפיכות דם ישראל. המה 

און  במנוחה  זיצט  מען  למנוחות,  הלכו 

מתנחלים  די  מחזק  גאר  מען  צומאלגייט 

עזבו  ואותם  געפאנצערטעבאסעס,  מיט 

מבוהל'דיגע  די  לאזט  מען  און  לאנחות. 

זייערע  פון  קאנסקעווענצן  די  אידןליידן 

אמונות טפילות נעבעך, הוי רועי ישראל. 

ראטעוועט די צענדליגער 
טויזנטער אמעריקאנער "עולים":

החושך.  מן  הרבה  דוחה  האור  מן  מעט 

אויך מיר דא אין אמעריקע קענען אויפטון 

צו  איינפאך  הינזיכט.  דעם  אין  געוואלד  א 

ראטעווען אידן ממות לחיים און אפהאלטן 

זיך  פון  אידן  אמעריקאנער  אומוויסנדע 

מתנחלים  געפארפולע  די  אין  אנשליסן 

באוועגונג.

יעדעס יאר קומען צו אזויפיל ווי טויזנט 

פון  אימיגראנטן  זענען  וועלכע  מתנחלים 

אמעריקע.  פון  טייל  גרויס  א  לארץ,  חוץ 

פאקטיש איז דער וואוקס פון די מתנחלים 

דריי פאכיג ווי דער וואוקס פון די אלגעמיינע 

באפעלקערונג אין די מדינה, צוליב די מאסן 

עולים וואס שליסן זיך אן אלס "סעטלערס" 

אין מקומות מסוכנים.

טיימס  יארק  ניו  פונעם  שטודיע  א  לויט 

צו  נאנט  פארהאן  צוטאגס  היינט  זענען 

זענען  וועלכע  מתנחלים  טויזנט  זעכציג 

גוטן  א  קענען  און  אמעריקע  אין  געבוירן 

מירקענעןדערגרייכןאון  וועמען  ענגליש, 

פארצווייגטעקאמפיין  א  דורך  זיין  מתכווח 

אויף די סאציאלע מידיא פלאטפארמען און 

פאסיגע ווידיאו רעקארדירונגען.

באזעצן  וואס  מתנחלים  פון  נומערן  די 

מיט  ליידער  שטייגט  שטחים  די  אין  זיך 

 500,000 פון  שנעלקייט,  אומגעהויערע  אן 

אין  געביטן  די  אין  געוואוינט  האבן  וואס 

יאר  דריי  מיט  עס  איז  למספרם,   '10 יאר 

דראסטיש  למספרם   '14 אין  דערויף, 

געשטיגן צו 750,000! וואס ווי ערווענט איז 

אמעריקאנער  פון  פראצענט  ערנסטער  אן 

גרעסטע  די  טוען  זיי  אז  מיינען  וואס  אידן 

מצוה ווען מען פארט ארויף זיך באזעצן אין 

די מקומות המסוכנים.

דער עבר האט מוכיח געווען אז אויף אט 

די אלע אידן קען מען האבן א געוואלדיגע 

מיטלען.  ריכטיגע  די  מיט  לטובה  השפעה 

משקיע  ווירקליך  איז  נטרונא  הק'  מוסד 

די  דערגרייכן  צו  כח  און  געלט  אסאך  יעצט 

אומצאליגע  פון  הערצער  און  אינטערעסע 

און  אמעריקע  אין  אידן  רעדנדע  ענגליש 

איבער די גאנצע וועלט, אריינגערעכנט אין 

ארץ ישראל.

טעכנעלאגיע  סאפיסטיקירטע  די 

אומגעהויערע  מאכן  צו  ב"ה  ערמעגליכט 

דורך  געביט,  דעם  אין  פארשריט 

בשפה  מעסעזשעס  פאסיגע  פארשפרייטן 

ביי  הלב  על  מתקבל  איז  וואס  ברורה 

דערהערן  וואס  קינדער  אידישע  טויזנטער 

די  און  בכלל  מדינה  די  אז  תורה  דעת  דעם 

התגרות באומות פון די מתנחלים בפרט איז 

א  הגמור  היפוך  דער  נאר  מצוה  קיין  נישט 

הארבער איסור נגד התורה.

קעסיל  אויף  ווייטער  ארבעט  נטרונא 

די  אט  מיט  פאראויסגיין  צו  כלים  און 

די  אויף  גליונות  פובליצירן  פעולות,  אלע 

ווידיאו  ארומשיקן  שפראך,  ענגלישע 

אנפראגעס  ענטפערן  און  רעקארדירונגען, 

ב"ה  שוין  האט  וואס  פעולות  פילע.  פון 

און  אידן  אסאך  פאר  געווען  עינים  מאיר 

דעם  צוליב  פארשטערקערט  אצינד  ווערן 

ברענענדיגן מצב העגום בארה"ק.

קאסטבארע  די  אין  חלק  א  האבן  דורך 

דאפלטע  די  לב  נדיבי  אלע  האבן  פעולות 

ברוחניות  אידן  ראטעווען  צו  נשגבה  זכי' 

אידן  פון  טובם  רב  מה  בגשמיות.  אויך  און 

ארויסלאזן  נישט  וועלן  וואס  מדע  מביני 

גרויסן  דעם  צוהעלפן  און  געלעגנהייט  די 

דעת  ופרסום  ישראל  הצלת  פון  אפאראט 

תורה האמיתיות, שכרם הרבה מאוד על פי 

פעלם.
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"פָארווערטס" ד האלב-פארגעסענער  ער 
ארויסגעגעבן  טעג  די  אין  האט  צייטונג 
מערקווירדיגע  א  ארכיוון  "ייווא"  אלטע  פון 
מיט  געווארן  אפגעהאלטן  איז  וואס  אינטערוויא 
געוויסער  א  צווישן  צוריק  יאר  פערציג  ארום 
מרשעת  די  מיט  בן־יׂשראל  שלמה  זשורנַאליסט 
מדינה  די  פון  הממשלה  ראש  די  מאיער,  גאלדא 

בימים ההם. 

פאר  געווארן  אפגעהאלטן  איז  שמועס  דער 
אויבנדערמאנטן  דעם  פון  רַאדיָא־ּפרָאגרַאם  די 
גאלדא  אידיש.  פליסיגן  א  זשורנאליסטאויף 
מאיער איז אויפגעוואקסן אין א פרומע אידישע 
אן  באקומען  און  אוקריינא  קיעוו  אין  שטוב 
פארראטן  שפעטער  האט  זי  וואס  חינוך  ערליכן 
און בועט געווען ל"ע, און האט דעריבער געקענט 
וואס  מיט  אידיש  היימישן  כמעט-פערפעקטן  א 

זי באנוצט זיך אין דעם אינטערוויא.

א צארן אויף די בחורים
פון וויליאמסבורג...

מינוטיגן  דעם 26  פון  אינטערסאנט  איז  וואס 
פראז  איין  בעיקר  איז  מרשעת  די  מיט  שמועס 
וואס באציעט זיך צו די דעמאלטיגע טומל ארום 
די  וואס  לאומי  שירות  בנות –  גיוס  פון  גזירה  די 
ממשלה האט געוואלט ארויפצווינגען אויף בנות 
ישראל און אזוי אויך די גזירה פון ניתוחי המתים 
אידישע  די  הפרק.  על  עומד  געווען  איז  וואס 
גזירות  די  איבער  געשטורעמט  דאן  האט  וועלט 
זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק  האט  יארק  ניו  אין  און 
בשעת  דעמאנסטראציע  מאסן  א  פאררופן 
צו  צוגאסט,  געווען  דא  איז  מאיער  גאלדא 
גזירות  אירע  און  המינות  מלכות  די  פארשרייען 

קבל תבל ומלואה.

ראש  די  זיך  באציעט  אינטערוויו  דעם  אין 
די  צו  שוים  און  אויפברויז  מיט  הממשלה 
אפגעווארט  איר  האבן  וואס  דעמאנסטראציעס 

אז  אינטערסאנט  איז  נאכמער  יארק,  ניו  אין 
די  וואו  פון  געוואוסט  בפירוש  זאגאר  האט  זי 
די  ציטירן  מיר  אנגעפירט.  ווערן  פראטעסטן 
הָאב  איך  ווָאס  געשריי,  ווערטער:  "דעם  גענויע 
נָאר  ניט  איז  ניו־יָארק,  אין  געזען  ַאליין  איצט 
ַאפילו ַא חילול־מדינת־יׂשראל, דָאס איז ַא חילול־

השם. (עפ"ל) ווען מען שטייט ַאזוי אין די גַאסן אין 
ניו־יָארק און מען ווַארפט ַאזעלכע שקרים קעגן 
יׂשראל. און דָאס טוען בחורים און מיידלעך, ווָאס 
דער  אויף  וויליַאמסבורג.  אין  רואיג  גַאנץ  זיצן 
זיי  שטעלן  לעבן  דָאס  נישט.  זיי  גייען  מלחמה 

נישט איין, און זיי שרייען קעגן מדינת־יׂשראל".

די  אז  מודה  קלאר  איז  הכופרים  ראש  די 
פרומע  די  פון  מחאה  פעולות  די  און  פראטעסטן 
די  איבער  אפקלאנג  געוואלדיגן  א  האט  אידן 
וועלט, אין אירע ווערטער: "ס׳איז ַאבסורד, ווָאס 
אידן, ווָאס היטן ָאּפ ַאלע מצות און זיצן דָארט אין 
קעגן  ּפרָאּפָאגַאנדע  ַא  דורך  פירן  און  ַאמעריקע, 
יׂשראל, ווָאס אין געוויסע פעלערקענען אונזערע 

ׂשונאים נישט קָאנקורירן מיט זיי".

כמה גדולים דברי חכמים
איבער די ריכטיגע דרכי מלחמה:

ראש  די  פון  דין  בעל  הודאת  די  אט 
די  אויף  צארן  איר  אויס  גיסט  וואס  הממשלה 
די  פארשרייען  וועלכע  בחורים  וויליאמסבורגער 
מדינה אין די גאסן, איז נאך א הוכחה ניצחות אויף 
זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק  פון  דרכו  צדקת  דעם 
אוועקגעשטעלט  האט  מנביא  עדיף  כחכם  וואס 
השלטון  גזירות  די  קעגן  מלחמה  תכסוסי  די 
קבל  ופרסום  מחאה  פון  אופן  דעם  אויף  דייקא 

עולם ומלואו.

אין די לעצטע תקופה, אין ליכט פון דעם גזירת 
הגיוס וואס שוועבט אין ארה"ק, הערט מען אפט 
זינגען זמירות פון פארשידענע ווארטזאגער און 
ווי  פארטייען,  רעליגיעזע  די  פון  געבער  מיינונג 

מלחמה  דרכי  סארט  צוויי  געווען  ס'איז  כאילו 
די  באקעמפן  אין  געהאנדלט  זיך  האט  עס  ווען 
טאקע  איז  עס  המינות.  מלכות  פונעם  גזירות 
צו  זיך  רב  סאטמארער  פונעם  מהלך  דער  געווען 
און  רשעים,  די  פאר  זיין  מותר  נישט  און  שלאגן 
מיט  וברחובות  בחוצות  הגולה  בארצות  שרייען 
האבן  גדולים  אנדערע  אבער  אדירים,  פירסומים 
געהאלטן אז עס איז ליבערשט צו פארהאנדלען 
מיט דרכי נועם, זיך נישט אמפערן מיט די רודפי 
מדינה  די  פארשעמען  נישט  געוויס  און  הדת, 

דורך פראטעסטן אד"ג.

סארט  די  אז  פאקט  דעם  פון  אפגעזען 
רעטאריק איז א פרעכער שקר וואס איז הוכחש 
ממציאות. ווען עס האט זיך געהאנדלט איבער די 
גזירת גיוס בנות בשנת תשי"ד האבן אלע גדולים 
מיט'ן  ארויסגעשטעלט  זיך  קרייזן  אלע  פון 
שום  קיין  דערלאזן  צו  נישט  שארפקייט  גאנצן 
בעידודו  ממשלה.  די  פאר  וויתור  אדער  פשרה 
פונעם גאון דער בעל חזון איש ז"ל איז פאררופן 
שפיץ  אין  דעמאנסטראציע  גאסן  א  געווארן 
ארץ  רבני  אנדערע  און  ז"ל  רב  בריסקער  פונעם 
געווען  זענען  ישראל  גדולי  אמת'ע  אלע  ישראל. 
גזירות  חלילה  דראעט  עס  ווען  אז  איינשטימונג 
פון די מלכות המינות ברויך דאס יהדות החרדית 
בכל  באקעמפן  דאס  און  דערקעגן  שטורעמען 

עוז.

נאכגעבן  יא  מען  וועט  אויב  אויך  אבער 
מחאה  פון  דרך  דער  אז  פינחא  מלחכי  די  פאר 
סאטמארער  פאר'ן  נאר  באלאנגטאויסשליסליך 
די  להבדיל  מיט  שמועס  אזא  אצינד  קומט  רב, 
כמה  קלאר  און  קליפ  צייגט  און  הממשלה  ראש 
דא  פראטעסטן  די  ווייט  ווי  חכמים.  דברי  גדולים 
מדינה  די  פאר  געשטערט  האבן  יארק  ניו  אין 
פירער. אזש זי באדויערט עס אין אן עפענטליכן 
אנדייטונג  אן  אויך  אגב  איז  דאס  אינטערוויא. 
אויף די וואונדער וואס מאנכע האבן צומאל אויב 
ווען  השפעה  א  האבן  פירסומים  און  מחאות  די 
דורכגעפירט  ווערט  דאס  אז  גוט  ווייסן  ציונים  די 
שטעלט  יארק.  ניו  אין  אידן  קנאי'שע  די  דורך 
אז  געוואוסט  האט  זי  ווען  אויך  אז  ארויס  זיך 
חרדי'שע  די  פון  פראטעסטירער  זענען  דאס 
וויי  שטארק  עס  האט  וויליאמסבורג  פעסטונג 
געטון די מדינה פירער און געשיקט דעם ריכטיגן 

מעסעזש להעביר את רוע הגזירה.

הודאת  די  ארצה,  הק'  דבריו  מכל  נפל  לא 
בעל דין באשטעטיגט די ווערטער וואס רביה"ק 
דאס  לגבי  משה  ויואל  ספה"ק  אין  שרייבט  זי"ע 

אן אינטערוויא
מיט די געוועזענע ראש הכופרים

דערציילט פון הונטער די קוליסן
איבער די איינפלוס 
פון פעולות מחאה קבל 
תבל ומלואה
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וברחובות:  בחוצות  ופרסום  מחאה  פון  נחיצות 
כשיש צעקה ומחאה בחוץ נגד זה עד ששומעין 
תורה  שומרי  בישראל  יש  שעדיין  האומות  גם 
ומוכנים  הק'  התורה  על  נפשם  שנותנים  ומצות 
ללחום עבור כבוד ה' ותורתו הק', זה להם לבושה 
וכו', שכואב להם זה מחמת קצת בושה או אפשר 
גם חשש היזק ממון וכו', ואין ספק שיש לחשוב 
במחאות  תועלת  קצת  אולי  שיהי'  אפשרות 
כ"כ  מלהרבות  לפעמים  עכ"פ  שימנעו  כאלה, 

בגזירות של הפרת הדת.

דער היסטארישער מאסן דעמאנסטראציע 
ערב חנוכה שנת תשל"ב לפ"ק:

ארום  פרטים  היסטארישע  די  ארומנעמען  צו 
צו  כדאי  איז  אינטערוויא  אויבנדערמאנטן  דעם  
שנת  ווינטער  תקופה,  יענע  אין  אז  דערמאנען 
ארצה"ק  אין  געטומלט  זיך  האט  לפ"ק,  תשל"ב 
מיט די גזירה פון גיוס בנות – שירות לאומי וואס 
אויף  ארויפצווינגען  געוואלט  האבן  רשעים  די 

אידישע טעכטער.

איז  כסלו  חודש  ענדע  צייט,  יענע  אין  פונקט 
אמעריקע,  אין  דא  געווען  הממשלה  ראש  די 
גרעסערע  א  פאר  אויפגעטרעטן  האט   זי  וואו 
פארזאמלונג פון אמעריקאנער אידישע שטיצער 

אין דעם "אמריקאנאהאטעל" אין מאנהעטן.

בערוב  זייענדיג  זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק 
אריזאנא,  טוסאן  אין  געוויילט  דאן  האט  ימיו 
אבער האט בשארית כוחותיו געפירט די הייליגע 
דעמאנסטראציע  מאסן  א  פאררופן  און  מערכה 
פארנט פון דעם האטעל, אין די זעלבע צייט וואס 
די ראש הממשלה וועט דארט האלטן איר רעדע 

פאר די "באנד דרייוו" פון די מדינה.

איידער דעם עצרת איז בפקודתו פון רביה"ק 
יארק  ניו  אינעם  געווארן  אריינגעשטעלט  זי"ע 
טיימס דעצעמבער 3 71' למספרם א פולזייטיגע 
עד מיט א קלארשטעלונג דורך די "אלוועלטליכע 
דער  ערשינען  איז  עס  וואו  קהלות"  חרדי'שע 

דעת תורה האמיתיות בנוגע די מדינה.

תשל"ב  שנת  חנוכה  ערב  פון  טאג  דער 
ווען  טאג  היסטארישער  א  געווען  טאקע  איז 
וטף,  נשים  אנשים  אידן,  טויזנטער  צענדליגער 
זענען ארויסגעגאנגען לרחובה של עיר מוחה זיין 
קעגן די מרשעת און אויסשרייען דעם התנגדות 

פון אידן צו די מלכות המינות און אירע גזירות.

איז  עס  וואס  דעם  טראץ  אגב,  בדרך 
האט  פראטעסט  דער  און  חנוכה  ערב  געווען 
ליכט  חנוכה  פון  זמן  נאכ'ן  ביז  פארצויגן  זיך 

חברי  די  און  זי"ע  רביה"ק  דעמאלט  האט  צינדן, 
אויף  חיוב  א  ס'ליגט  אז  גע'פסק'נט  התאחה"ר 
יעדן איד ארויסצוגיין לרחובה של עיר מוחה זיין 
מען  און  ארה"ק  אין  המינות  ממשלת  די  קעגן 
זאל מקבל זיין דעם גרויסן יום טוב חנוכה מיט די 
אויב  אויך  שמים,  שם  קידוש  פון  הכנה  ריכטיגע 
די  צו  שפעטער  עטוואס  אהיימקומען  וועט  מען 

הדלקת הנרות.

 וכך הוה, ס'איז דעמאלט געווען איינע פון די 
היסטאריע  די  אין  דעמאנסטראציעס  גרעסטע 
געדוכטע  מיט  בעמלק,  לה'  מלחמה  די  פון 
פארשריגן  האבן  וועלכע  גאסן  איבערגעפולטע 
די מרשעת. אויף אזוי ווייט אז אויפן וועג ארויס 
פון די האטעל געביידע האט איר סוויטע געמוזט 
זיי  וואס  נאכדעם  טירל  זייטיגע  א  פון  ארויסגיין 
האבן זיך ממש געפארכטן פון דעם דינערדיגן וויי 

געשריי קעגן איר.

פון  זכרונות  קדישא"  "בוצינא  ביכל  דאס  אין 
דקהל  ראה"ק  ע"ה  דייטש  סענדער  ר'  הרה"ח 
וויאזוי  פארציילט  באריכות  ווערט  לב,   יטב 
פראטעסט,  דעם  איידער  מינוט  לעצטע  די  אין 
המינים  הכנסת  חבר  חרדי'שער  דער  האט 
מאיער  מיט  מיטגעקומען  איז  וואס  לארענץ, 
איבערצורעדן  געווען  מצליח  אמעריקע,   קיין 
רבנים  און  ישיבות  ראשי  אמעריקאנער  עטליכע 
צו טון פעולות לביטול הגזירה נאר "בדרכי נועם" 
און זיך נישט באטייליגן ביי די דעמאנסטראציע. 
זאגאר  מען  האט  מדרשים  בתי  געוויסע  אין 
אויסגערופן בשם די מועצת גדולי התורה אז מען 

זאל זיך נישט משתתף זיין ביי די מחאה.

ארלעדיגט  לאראנץ  האט  אויסטויש  אלס 
א  וואו  הממשלה  ראש  די  ביי  אוידינעץ  אן 
זענען  רבנים  אגודה  עטליכע  פון  דעלעגאציע 
אריבערגעקומען  חנוכה  ערב  טאג  זעלבן  אינעם 
די  זיין  מבטל  זאל  זי  אז  שיינעם',  מיט  'בעטן 
די  מיט  אויפהערן  און  לאומי,  שירות  פון  גזירה 

רדיפת הדת אין ארה"ק.

געטראגן  טאקע  האט  זיצונג  נועם"  "דרכי  די 
די  פאר  געענטפערט  האט  מאיער  פנים,  אזא 
אגודה דעלעגאציע אז זיי זענען נישט באהאוונט 
אויף  פארגעהאלטן  גאר  זיי  און  מצב  דעם  מיט 
דעם טומל וואס די חרדים מאכן. אומזינסט האבן 
אויסגעפאלגט  און  געווען  מטריח  רבנים  די  זיך 
ארגער  בלויז  האט  וואס  לארענץ  פון  ראט  די 

געמאכט די סוטואציע. 

אצינד מיט די פריש אנדעקטע רעקארדירונג 
שפירט  מרשעת  די  ווי  קענטיג  טאקע  איז 

פון  רמז  א  דערמאנען  צו  וויכטיג  פאר  ניטאמאל 
ביי  רבנים  חשוב'ע  אזעלכע  דורך  אוידענץ  די 
נישט  האט  דאס  אז  הפנים  גזירה,  די  בנוגע  איר 
געמאכט קיין ערנסטן רושם, בעת וואס די גאסן 
האט  אינגלעך  וויליאמסבורגער  פון  פראטעסטן 
זי גוט געדענקט און איז דערפון גוט פארשעמט 

געווארן לעיני העמים והשרים.

ראש  געוועזענע  די  פון  ווערטער  די  זאל 
איינציגע  דאס  אז  עדות  אן  ווי  דינען  הממשלה 
נישט  איז  רשעים  די  פאר  באדערט  וואס  מיטל 
פון  מלחמה  זיצונגעןאון  און  אינטערווענץ  דורך 
גאסןבפרט  די  אין  שרייט  מען  דערינען,נארווען 
פולשטענדיגע  א  מכריז  איז  מען  און  חו"ל,  אין 
שייכות  מינדסטע  דאס  האבן  צו  נישט  מלחמה 

אדער נגיעה מיט זייער מלכות המינות. 

צו  וויכטיג  קריטיש  איז  דעמאלט  ווי  פונקט 
חלילה  נישט  התורה  דרך  אמת'ן  דעם  געדענקן 
שותפות'דיגע  און  זיצונגען  אויף  זיין  צו  מסכים 
און  מדינה  די  ביאקאטירן  גענצליך  נאר  פשרות, 
דאס  ורחובות,  בחוצות  אויך  קאמף  א  אויסרופן 
דרך  איינציגע  די  איז  דאס  און  בנפשם  זיי  גייט 

הצלה ווען עס קומט אונטער גזירות רשע.

פאלשע אפוטרופסות
אויפ'ן אידישן פאלק:

אויבנדערמאנטן  דעם  אין  אגב,  בדרך 
אויך  הכופרים  ראש  די  האט  אינטערוויא 
ֿפון  רָאלע  דער  וועגן  מיינונג  איר  איבערגעגעבן 
זאגנדיג  וועלט,  אדישער  דער  איבער  מדינה  די 
אז "איך גלייב, ַאז מדינת־יׂשראל מוז זיך זען, ַאז 
זי איז פַארַאנטווָארטלעך צו ַא גרויסן מַאשטַאב 
ֿפַאר  וועלט,  דער  אויף  אידן  די  פון  קיום  פַארן 
זייער קולטורעלן קיום, זייער צוגעבונדנקייט צום 
אידישן ֿפָאלק, ניט נָאר צו דער אידישער מדינה". 

עפ"ל.

מערקווירדיג ווי מיר זען דעם טיפישן ביישפיל 
פון די ציוני'סטישע דאקטערינע וואס זעצט פאר 
און  משכון  א  פאר  נעמען  צו  טאג,  היינטיגן  ביזן 
פונעם  פארזארגער  ווי  דערקלערן  זעלבסט  זיך 
אידן  פון  קיום  דעם  כאילו  פאלק,  אידישן  גאנצן 
ראשי  די  כאילו  און  מדינה  דער  אין  תלוי  איז 
די  פאר  פאראנטווארטליך  זענען  הממשלה 
עקזיסטענץ פון אידישן פאלק בארצות פזוריהם 
ה"י. א טראדיציע וואס ווערט ערליך נמשך אויך 
הממשלהביבי  ראש  דעם  דורך  צוטאגס  היינט 
די  פאר  ממשיך  געטרייער  א  וואסאיז  נתני', 
גרעסטן  מיט'ן  ציונות  פון  היסטאריע  בלוטיגע 

הידור. ירחם ה'.
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