
נאך א וואך איז פאראיבער אין ארץ ישראל, 

טעראר  פון  וואך  א  נאך  ליידער  באדייט  וואס 

ליידער  אויך  אבער  ל"ע,  קרבן  אידישער  א  און 

נאך א וואך פון התגרות באומות דורך די מדינה 

די  פון  ברען  אין  נישט  פארגעסן  וואס  פירער 

און  בענזין  גיסן  צו  ווייטער  מאורעות  ביטערע 

אויל אויפ'ן פייער פון שנאה און רציחה.

דראמאטיש  מדינה  די  האט  דינסטאג  דעם 

ריזיגע  א  באשטעטיגט  האט  זי  אז  געמאלדן 

בוי פראיעקט צו אנהויבן בויען א גרויס שטיקל 

ברעגנעבן  מערב  אקופירטע  די  און  לאנד 

פארהאן  שוין  זענען  עס  וואו  שטח  א  ירדן, 

געבויעט  זידלונגען  מתנחלי'שע  פארשידענע 

פארלאנגען  פאלאסטינער  די  וואס  לאנד  אויף 

פאר זייער צוקונפטיגע שטאט.

אין א מעלדונג צו די רויטער נייעס אגענטור 

איזראעלי  דעם  אינערהאלב  אפיס  אן  האט 

פאליטישע  די  אז   באשטעטיגט  הבטחון'  'שר 

איז  טעריטאריע  די  איבערנעמען  צו  אפמאך 

גייט  שטח  "דער  געווארן  באשטעטיגט  שוין 

ווערן  פון  פאזעס  לעצטע  די  אין  אריין  יעצט 

דערקלערט אלץ טייל פון די מדינה".

מיטלן צו איינצוימען לאנד פון א 
צוקונפטיגע פאלאסטינער שטַאט:

געפונט  שטח  קאנטערווערסיאנאלער  דער 

C",וואס  "איריע  דעםאזויגערופענע  אין  זיך 

מערב  דעם  פון  פראצענט  זעכציג  אנטהאלט 

די  דורך  געווארן  איינגענומען  איז  און  ברעג 

בשנת  מלחמה  זעקסטאגיגע  די  ביי  מדינה 

ערלויבט  נישט  ווערט  געגנט  יענע  ביי  תשכ"ז. 

דעוועלאמפענט,  פאלאסטינער  שום  קיין 
נאכאנאנד  ווערן  דערפון  שטיקער  ריזיגע  און 
אדער  ארבעט  בוי  איזראעלי  פאר  אנעקסירט 

פאר מתנחלים. 

וואס  אראבער  פון  ליידיג  איז  שטח  דער 
ערהאלטן נישט קיין פערמיטן דארט צו בויען, 
לעגאליזירט  כסדר  ווערן  עס  וואס  צייט  די  אין 
זעלבע  די  אויף  סעטלמענטס  מתנחלי'שע 
געגנט. וואס קומט אין א צייט וואס די מתנחלים 
געהויבן  זיך  האט  ברעג  מערב  אין  פאפולאציע 
מיט צענדליגער טויזנטער אין בלויז די לעצטע 

פינף יאר.

פון   שטח  איבער  עס  זיך  האנדלט  אצינד 
380 אקער לאנד אין די ירדן אומגעגענט נאנט 
צו יריחו. עס זענען שוין טאקע פארהאן פילע 
מתנחלים געביטן וועלכע האבן זיך דארט קובע 
פאלאסטינער  די  פון  וחמתם  אפם  על  געווען 
צו  דאס  מדינה  די  זיך  רישט  אצינד  אבער 
לעגאל באשטעטיגן וואס וועט זיין די גרעסטע 
דעם  זינט  ברעג  מערב  די  אין  אנעקסירונג 

פארלאפענעם אוגוסט 14' למספרם.

שטורעם  א  ארויסגערופן  האט  מעלדונג  די 
איבער  נאר  פאלאסטינער,  די  ביי  בלויז  נישט 
וואס  דעם  צוליב  איז  דאס  וועלט.  גאנצע  די 
טרוים  דעם  צעווארפן  פלענער  אזעלכע 
א  אויפשטעלן  צו  פאלאסטינער  די  פון 
ברעג,  מערב  די  אין  שטאט  זעלבסשטענדיגע 
עזה און מזרח ירושלים, ערטער וואס איזראעל 

האט אקופירט ביי די זעקס טאגיקע מלחמה. 

די איזראעלי רעגירונג וואס וויל אבער נישט 
פאלאסטינער  די  פאר  שטח  אזויפיל  נאכגעבן 

אין  וואוינען  אצינד  אז  דערזעהן  זיך  האט 
טויזנט  הונדערט  עטליכע  ירושלים  מזרח 
טויזנט   350 מיט   ארומגענומען  מתנחלים 
 2.7 ארום  און  פאלאסטינער  אויפגעהעצטע 
ברעג.  מערב  די  אין  פאלאסטינער  מיליאן 
איזראעל  פרובירט  צוימען  צו  דאס  כדאי  און 
אויפבויען  און  לאנד  מער  וואס  אנעקסירן  צו 
ביי  און  ירושלים  ארום  שטחים  אין  התנחליות 
די גרעניצן א שטייגער ווי נעבן ירדן. זיי באנוצן 
טויזנטער  הונדערטער  די  מיט  דערמיט  זיך 
וועלכע  פאמיליעס  זייערע  און  מתנחלים 
ערפילן  צו  פלייש  קאנאנען  ווי  ליידער  דינען 
פארשטענדליך  מדינה.  די  פון  וואונטש  דעם 
רעגט דאס שרעקליך אויף די אראבער וועלכע 
האלטן אז מען בארויבט זיי סיסטעמאטיש פון 
לאנד וועלכע באלאנגט פאר זייער צוקונפטיגע 

שטאט.

עקסטרעמע מתנחלים וועלן צוריק 
ערלויבט ווערן צו הייזער אין חברון:

ראש  דער  האט  צייט  זעלבע  דער  צו 
זיין  געמאלדן  עפענטליך  נתני'  ביבי  הממשלה 
זיך  האבן  וועלכע  מתנחלים  די  פאר  שטיצע 
געפינען  וואס  הייזער  צוויי  אין  אריינגעכאפט 
זיך אין א געדיכט – באוואוינטע פאלאסטינער 
געגנט אין חברון. ווי שוין ערווענט פארגאנגענע 
וואך האבן די עקסטרימיסטן אנגעזייט א טומל 
זיי  האט  פאליציי  איזראעלי  די  ביז  חברון,  אין 

פארטריבן פון דארט.

ביבי איז דערפאר געקומען אונטער קריטיק 
פון דעם מזרחי'סטישן שר החינוך נפתלי באנעט 
די  פון  ביידע  שקד  אולת  הבטחון  שר  דער  און 
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הבית היהודי פארטיי וועלכע האבן אים גערופן 
מיניסטערן  פון  קאאליציע  א  אויפשטעלן  צו 
פאר  אננעמען  זיך  און  מתנחלים,  די  לטובת 
איז  עס  ווי  באדערפענישן,  און  רעכטן  זייערע 

אפגעמאכט געווארן אין קאאליציע אפמאכן.

געאיילט  טאקע  זיך  האט  נתני' 
קלארצושטעלן די וואך ביי א קאבינעט זיצונג 
ארויסגעשטעלט  נאר  זענען  מתנחלים  די  אז 
לעגאלע  צוליב  צייטווייליג,  אויף  געווארן 
"די  אז  פארשפרעכט  ער  אבער  פראבלעמען, 
איבערהויפט  מתנחלים,  די  רעגירונגשטיצט 
זענען  זיי  ווען  יעצט,  ווי  טעג  אזעלכע  אין 

אונטער טעראר אטאקעס".

אפקויף  די  וואס  מינוט  די  אין  אז  זאגט  ער 
פראצעדור איז אויטאריזירט וועלן מיר ערלויבן 
די  חברון,  אין  הייזער  צוויי  די  וואוינעןאין  צו 
וועלכע זענען אוועקאירט געווארן וועלן צוריק 
איינמאל  באזעצן  צו  זיך  דארט  ערלויבט  ווערן 
האט  און  פערמיטן.  ריכטיגע  די  ערהאלטן  זיי 
דעם  מיט  אנהויבן  וועלן  מיר  אז  צוגעלייגט 
טון  דאס  וועלן  מיר  און  היינט  נאך  איבערזיכט 

שנעל און געשיקט.

דער יו.ען. סעקרעטאר באשולדיגט 
מתנחלים אין שטער פאר שלום:

געשעענישן  לעצטיגע  די  פון  ליכט  אין 
גענעראל  סעקריורעטי  יו.ען.  דער  האט 
דינסטאג  דעם  באשולדיגט  מאן   קי-  באן 
אלס  אקטעוויסטן  מתנחלים  איזראעלי  די 
די  הייבט  וואס  שריט"  "פראוועקטיווע 
צוגעבינדקייט  איזראעל'ס  איבער  פראגעס 
מיט  זייט  ביי  זייט  לעזונג  שטאט-  צוויי  א  צו 
די  איבער  פון  שטייגענדעפאלאסטינעריאוש 

קרוב צו פופציג יאר פון אקופאציע.

באן – קי- מאן האט געזאגט ער איז געווארן 
איזראעלי  די  אז  באריכטן  בארירט"פון  "טיף 
גאווערמענט האט באשטעטיגט פלענער פאר 
"אומלעגאלע  אין  הייזער  נייע   150 פון  מער 

סעטלמענטס אין די אקופירטע מערב ברעג".

סעקיורעטי  נעישאנס  "יוניידעט  די  ביי 
מזרח  מיטל  די  איבער  מיטינג  קאנסיל" 
געזאגט  מאן   – קי  באן  האט  אנגעלעגנהייטן 

צו  געצילט  זענען  אקטן  פראוואקאטיווע  "די 

פאפולאציעס,  מתנחלים  פון  וואוקס  די  הייבן 

אונטערמינעווען  און  טענער  העכערע  ברענגן 

סיי וועלכע אויסזיכטן פאר א פאליטישע וועג 

פאראויס.

אקטיוויטעטן  אזעלכע  פארזעצן  "דאס 

פאלק  פאלאסטינער  די  צו  פארשעמונג  א  איז 

דאס  געמיינדע,  אינטערנאציאנאלע  די  און 

איבער  פראגעס  פונדאמענטאלע  הייבן  טוט 

איזראעל'ס צוזאג צו א צוויי – שטאט לעזונג. 

אין צייט וואס עס וואקסט די אנטוישונג צווישן 

פאלאסטינער."

"פאלאסטינער  אז  זאגט  -מאן  קי  באן 

א  פון  וואג  די  אונטער  וואקסט  אויפברויז 

שלום  א  פון  אפשטעל  די  און  אקופאציע  יובל 

די  אין  גראונד  די  אויף  פאקטן  פראצעדור.די 

אקופירטע מערב ברעג טוט כסדר איינשרימפן 

פאלאסטינע  א  פון  שטאנדהאפטיקייט  די 

דעם  פון  מעגליכקייט  די  און  שטאט 

פאלאסטינער פאלק צו לעבן אין רעספעקט".

אמעריקאנער ווארטזאגער באדויערן 
איינשטימונג וואוקס פון התנחליות:

איז  מאן  קי-  באן  פון  ווערטער  די 

נאכדעם  וואך  א  געקומען  אייגנטליך 

צו  אמעריקע  פון  אמבאסאדער  דער  וואס 

עפענטליך  האט  האט  שפירא  דניאל  איזראעל 

לגבי  איזראעל  פון  פאליסי  קריטיקירטדי 

התנחליות, און אין דער זעלבער צייט וואס דער 

צו  שטאטן  פאראייניגטע  די  פון  אמבאסאדער 

געזאגט  האט  פאוער,  סעמענטע  יו.ען,  דער  

פארדאמען  שארף  טוט  וואשינגטאן  אז 

אנדערע  און  אקטיוועטעטן,  התנחליות  די 

האבן  ווארטזאגער  דעפארטמענט  סטעיט 

איזראעל  וואס  שריט  די  געטאדלט  שארף 

די  פארברייטערן  צו  אונטערגענומען  האט 

איז  דאס  אז  זאגנדיג  פראגראם  סעטלמענט 

און  לעזונג,  שטאט   – צוויי  די  צו  סתירה  א 

איבער  פראגעס  לעגיטימע  אויף  ברענגט  עס 

איזראעל'ס לאנג טערמיניגע כונות.

צו  צוריקגעשאסן  באלד  האט  נתני'  ביבי 

טוט  דאס  אז  זאגנדיג  באן  פון  קאמענטארן  די 

בלויז"שטארקן טעראריזים". ביבי זאגט אז "די 

פאלאסטינער ווילן נישט בויען קיין שטַאט, זיי 

ווילן בלויז  צעשטערן א שטַאט, די יו.ען האט 

נאטורליכקייט  איר  פארלוירן  צוריק  לאנג  שוין 

די  אז  צו  לייגט  ער  קראפט."  מאראל  איר  און 

הארגענען  "ווילן  טעראריסטן  פאלאסטינער 

דאס   זאגן  זיי  און  זענען,  זיי  אימער  וואו  אידן 

ארויס הויעך".

גענעראל  דעם  פאר  ווארטזאגער  א 

רעאקציע  אין  האט  יו.ען.  די  פון  סעקרעטאר 

אז  קלארגעשטעלט  ווערטער  ביבי'ס  צו 

שטעכעריי,  פארדאמען  אלע  טוען  געוויס 

דורך  שיסערייען  און  אטאקעס  געוואלטאטן 

גארנישט  ציווילע,  צילן  וועלכע  פאלאסטינער 

בארעכטיגט נישט קיין טעראר. עס איז אבער 

נישט גענוג צו שטעלן זיכערהייט רעגולאציעס 

מען  אפגעשטעלט,  ווערן  זאל  טעראר  די  אז 

מוז אדרעסירן די שורש פונעם פראבלעם, כדי 

צו עררייכן א פאליטישע לעזונג.

פון  יאר  פופציג  באלד  נאך  אז  זאגט  ער 

אוסלאו  די  יארןנאך  לאנגע  אקופאציע,און 

און   – פאלאסטינער  די  טוען  אפמאכן, 

פארלירן   – חברה  יונגע  זייערע  איבערהויפט 

די  און  פאלאסטינער  איזראעליס,  האפענונג. 

ליינען  דארף  געמיינדע  אונטערנאצאינאלע 

קווא  סטאטוס  די  וואנט:  די  אויף  שריפט  די 

די  אונטערמינעוועט  עס  אויס,  נישט  האלט 

זיכערהייט פון איזראעליס און די צוקונפט פון 

די פאלאסטינער.

למה אתם עוברים את פי ה' 
והיא לא תצלח:

סימבאליזירן  קימא   – באן  פון  ווערטער  די 

שוא  עיר  ישמור  לא  ה'  "אם  דעם  אמבעסטן 

שקד שומר", מען האלט שוין אריבער פופציג 

יאר זינט די די גרונדונג פון די מדינה, אין יענע 

תקופה נאך די צווייטע וועלט מלחמה האבן זיך 

צענדליגער  אוועקגעשטעלט  און  געגרונדעט 

די  איבער  לענדער  קלענערע  און  גרעסערע 

וועלט, טייל פון זיי האבן געהאט פארשידענע 

אלע  זיך  האבן  הימים  במשך  אבער  מלחמות 

געווארן  און  געווען  מסדר  ווייניגער  מער 
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מקום  איינציגע  די  וועלט.  די  דורך  אנערקענט 

וואו ס'איז פארבליבן א שלאכט באדן במשך די 

לעצטע צענדליגער יארן איז די מלכות המינות 

די  קעגן  געווארן  אויפגעשטעלט  איז  וואס 

אויס  זיי  שטייען  הזה  היום  עד  הקב"ה,  גזירת 

מען  און  זייטן  אלע  פון  קאנפליקטן  טעגליכע 

זעט נישט קיין ענדע, די וועלט וויל איר נישט 

וועלטמאכטן  גרעסטע  די  און  אנערקענען 

פארדאמען די אקופאציע און די אקטיוועטעטן 

פון די מדינה. 

בשעתו  איז  וואס  יו.ען.  די  אויך  נאכמער, 

מדינה  די  פאר  סימפאטיש  מער  געווען 

סטעיטמענטס  מיט  ארויס  כסדר  זיך  שטעלט 

באן  פון  ווערטער  לעצטיגע  די  ווי  שטייגער  א 

אקופאציע".  יעריגע  "פופציג  די  איבער  קימא 

ס'איז באמת אומגלויבליך ווען מען באטראכט 

נישט  קען  מדינה  די  אז  אלקים  אצבע  דעם 

געהעריגע  א  אדער  שלום  קיין  פון  געניסן 

האבן  הקודמים  צדיקים  ווי  אזוי  אנערקענונג, 

גענוי פארגעזאגט אז די מרידה במלכות שמים 

וועט  הגלות  גזירת  דעם  קעגן  בעיטה  די  און 

קיינמאל נישט האבן קיין הצלחה, און עס וועט 

קיינמאל קיין שלום דארט נישט זיין.

ביבי פרובירט אויסנוצן 
סוטאציע אויף שנאת ישראל:

עמיצער  ווי  אויף  זיך  פירט  ווידעראום  ביבי 

וואס דרייט זיך ארום ברבים מיט א פארשמירט 

פנים און ווערט געפערליך באליידיגט און ברוגז 

פארשמירט.  איז  ער  אז  אים  זאגט  מען  אויב 

ביבי טראגט זיך מיט שטארקע תרעומות אויף 

דערציילט  האט  איר  היתכן  פירער  וועלט  די 

מאכט  עס  פארשמירט.  בין  איך  אז  יעדן  פאר 

במילא,  עס  דאך  זעהט  יעדער  אז  אויס  נישט 

שולדיג בלייבט דער וואס האט געזאגט הויעך 

וואס אלע טראכטן.

דער יו.ען. סעקרעטאר האט בסך הכל מגלה 

געווען א זאך וואס איז שוין געווען א דבר גלוי 

אמעריקאנער  דער  אויך  וואס  און  כל,  לעין 

מיט  באשטעטיגט  האט  אמבאסאדער 

טענות  האט  ביבי  אבער  בעפאר.  טעג  עטליכע 

בעת  טעראר.  בויען  ווערטער  אזעלכע  אז 

נישט  זענען  טעראר  פאר  גורם  גרעסטע  די 

נאר  יענעם  און  דעם  פון  סטעיטמענטס  די 

און  נאך  אקופירן  פון  שריט  פאקטישע  די 

פאלאסטינער  די  אין  אריין  טיף  שטחים  נאך 

אויפ'ן  טעראר  ברענגט  וואס  איז  דאס  געביטן, 

גאנצן ישוב. 

אלע וועלט פירער ערקלערן אומצוויידייטיג 

פראבלעם  פונעם  שורש  צענטראלער  דער  אז 

די  איז  דמים  שפיכת  אזויפיל  ברענגט  וואס 

מתנחליש'ע  די  און  אקופאציע  אנגייענדע 

אנשטאט  פארברייטערט.  ווערן  וואס  געביטן 

פארקירעווען  דעםביטערןפאקט,  זיין  מכיר 

ריכטונגען,פון   זייטיגע  צו  פאליטיק  דעם  זיי 

אויב  פאליטישן  יעדן  פון  בלשונם  מדייק 

אים  תנועה  אדער  הגה  א  עסקעןגענוצטווערן 

צו באשולדיגן מיט "שטארקן די טעראריסטן", 

דעם  פארדרייען  צו  פארזיכערט  ער  האט  אזוי 

זאכליכע  די  אויף  ענטפערן  נישט  און  שמועס 

באמערקונגען פון וועלט פירער.

כלל  אויף  רודף  דער  מאכט  באזונדער 

ישראל זיכער צו באהויפטן אז ס'איז נישט קיין 

קאמף מיט די אקופאציע, ס'איז א קאמף קעגן 

אידן  אלע  אריינצושלעפן  אזוי  פאלק,  אידישן 

אין דעם געמויזעכטס און מאכן יעדן איד אלץ 

א ציל ברעט פאר זיינע מעשי התגרות ה"י.

מיט  ווייניג  גאנץ  זיך  קימערט  נתני'  ביבי 

בדם  "רק  דער  בלוט,  אידיש  און  טעראר 

המולה,  מובן  במלוא  אן  גייט  ארץ"  לנו  תהי' 

טויזנטער  מפקיר  כסדר  איז  מדינה  די  אדרבה, 

מתנחלים כצבאות וכאילות השדה הם ונשיהם 

וטפיהם, מען גיט זיי ספעציעלע פרעוויליגיעס, 

נאך  באזעצן  צו  חיזוק  און  געזעצן  לייכטערע 

זידלונגען, וואס שטעלט זיי אין א טאג טעגליכן 

סכנה בטוחה, און איז גלייכצייטיג מבאיש ריח 

וועלט.  גאנצע  די  איבער  אידן  אויף  בליק  דעם 

איז  און  וואונדן  די  אויף  זאלץ  נאך  גיסט  ביבי 

זיין  נישט  דארף  טעראר  די  אז  ומודיע  מכריז 

צילן  דארף  עס  איזראעל  קעגן  בלויז  געצילט 

אריינעמען  צו  ציל  דעם  מיט  איד,  יעדן  חלילה 

דאס גאנצע אידישע פאלק אין זיין זונקעדיגע 

שיף ח"ו.

נטרונא אקטיוועטעטן
להאיר לארץ ולדרים:

פאר  זעצן  מופקרים  די  וואס  צייט  א  אין 
הסתה  פון  ארבעט  פאררעטערישע  זייער  מיט 
להתגרות און שנאת ישראל, איז מען עוסק אין 
צו  חשיכה,  בתוך  להאיר  נטרונא  פון  ביוראן  די 
מפרסם זיין אז דער אמת איז פונקט קאפויער, 
ישראל  ארץ  אין  און  וועלט  די  איבער  אידן 
פארבינדן  נישט  איבערהויפט  זענען  גופא 
מיט די אקופאציע, און די שריט פון די מדינה 

פארטרעט נישט דאס אידישע פאלק.

אין  גריסן  ערהאלטן  ב"ה  מען  האט  וואך  די 
די נטרונא אפיסעס דאהי אין ניו יארק פון אידן 
פארבינדן  זיך  האבן  וואס  ישראל,  ארץ  תושבי 
וואס  פרסומים  גרויסע  די  אויף  באדאנקן  צו 
שכיני  דארטיגע  די  ביי  דורכגעפירט  האט  מען 
אינעם  רעקלאמעס  טייערע  די  בפרט  הארץ, 
ישראל'דיגע  ארץ  די  נעטווארק.  קודס"  "על – 
השי"ת  חסדי  ברוב  אז  אן  אונז  מערקן  אידן 
זינט  וואכן  עטליכע  פארלאפן  שוין  זענען 
פאקטיש  איז  דאן  זינט  און  רעקלאמעס  יענע 
היימישע  די  אינערהאלב  רואיגער  געווארן 
מען  דארף  אודאי  אז  באטאנען  זיי  געגענטער. 
לעת  אבער  שריט  און  טריט  אויף  שמים  רחמי 
עתה איז זייער קענטיג ווי די ארומיגע שכינים 
פון  רוף  דעם  נאך  וואכן  יעצטיגע  די  אין  האבן 
און  שנאה  די  נאכגעלאזט  אידן  טרייע  תורה 
מען הערט ב"ה נישט פון קיין ערנסטע טעראר 
ה'  יתן  כה  צענטערן.  חרדי'שע  די  אין  געפארן 

וכה יוסיף בכל פינות העולם.

צוליב דעם זעלביגן חיוב פון "לא תעמוד על 
דם רעך" האט נטרונא זיך אויך אריינגעווארפן 
אין די עבודת הקודש פון ברענגען א ליכטיגקייט 
הערצער,  אידישע  אין  דעת  און  אמונה  פון 
תמימי  אומוויסנדע  די  אויך  דערגרייכן  דורך 
געמיינדעס  מתנחלי'שע  די  אינערהאלב  לב 
ווארט  אידיש  א  הערן  צו  אפן  זענען  וועלכע 
מבאר  ווערן  געראטעוועט  בעז"ה  קענען  און 
שחת דורך הערן קלארע דברי אמונה נאמרים 

בהשכל ובדעת.

נאך  נעבעך  איז  וואך  די  וואס  נאכדעם 
געווארן  אומגעברענגט  פרוי  אידישע  א 
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נטרונא  האט  אטאקע  שטעכעריי  א  פון 
פארעפנטליכט א רוף אויף די ענגלישע שפראך 
די  אויף  געווארן  פארשפרייט  ברייט  איז  וואס 

סאציאלע מידיא פלאטפארמעס.

דער מעסעזש הייבט זיך אן מיט די ווערטער 
און  געמיינדעס"  מתנחלים  די  צו  געבעט  "א 

שרייבט ווי פאלגענד:

טראגעדיע  א  האט  ווידעראמאל 
און  געמיינדעס,  אייערע  פון  איינע  באפאלן 
אידן  פון  הערצער  די  זענען  ווידעראמאל 

איבער די וועלט צעבראכן געווארן.

איז נישט אצינד די צייט צו איבערטראכטן 
ארומגענומען  לעבט  איר   ? פראיעקט  דעם 
נאמען  די  אין  דאס  טוט  איר  און  געפאר  מיט 

פון ישוב ארץ ישראל. 

די  וואס  דעם  אין  אריינגייענדיג  נישט 
ישראל  ארץ  ישוב  פון  מצוה  די  צו  שאלה 
איזגילטיגהיינט, דאסאיז א מחלוקת הפוסקים, 
איז אבער בכלל פארהאן א ראשון וואס האלט 
אז די די מצוה פארלאנגט צו אויפגעבן אדער 
רעזיקירן אייער לעבן ? ניין! קענט איר נישט 
מקיים זיין די מצוה דורך וואוינען אינעווייניג 
פון די גרינע ליניע ? געוויס קענט איר! ווי מיר 
איינציגע  די  חמורות  ג'  די  זענען  ווייסן,  אלע 
זיין  אויפגעבן  צו  מחיוב  איז  איד  א  ווען  צייט 
לעבן פאר א מצוה. וחי בהם! לעבט! מיר בעטן 

אייך, לעבט פארזיכערט, לעבט אין פרידן. 

אייערע  מיט  לערנט  און  פרעדיגט  איר 
איז  וועמען  פאר  כלל",  לפחד  "לא  קינדער 
דאס ארגינעל געזאגט און וואס איז די באדייט 
דערפון ? טוט דאס באדייטן אז מען זאל נישט 
מארדן  וואס  טעראריסטן  פון  באזארגט  זיין 
זייט  ניין,   ? שטובער  אייגענע  אייערע  אין 
אייערע  אז  דערשראקן  זייט  דערשראקן! 
ווי  געפאר  מער  אויס  חלילה  שטייען  קינדער 
לערנט  איר  אז  דערשראקן  זייט  ברויכן,  זיי 
צו  און  סכנה  און  שנאה  צו  קינדער  אייערע 
נישט  פון  באזארגט  זייט  געוואלטאטן,  האלזן 

מקיים זיין דעם וחי בהם.

מעסעזש  לענגערע,  עטוואס  צווייטע,  א 
דעת  ריכטיגן  דעם  באריכות  מער  ערקלערט 
ווען  חברון,  אין  געשעענישן  די  נאך  תורה, 
און  הייזער  צוויי  אקופירט  האבן  מתנחלים 

און  ארטיגעפאלאסטינער.  די  אויפגעברויזט 

האבן  תבל  קצווי  בכל  אידן  אז  מאכטזיכער 

נישט קיין שייכות מיט דעם.

דער מעסעזש ליינט זיך:

די  פון  בילדער  די  אויף  קוקט  איר  אויב 
אין  הייזער  די  איבער  נעמען  וואס  מתנחלים 
קוקן  וואס  אזעלכע  זען  איר  ווערט  חברון 
קענען  בילדער  די  אידן.  רעליגיעזע  ווי  אויס 
גורם זיין א שטארקע צעמישעניש. איר קענט 
אין  אידן  אלע  טאקע  זענען  וואונדערן  אייך 
די  אין  סעטלמענטס  די  הייבן  פון  שטיצע 
נישט  קען  גארנישט   ? איזראעל  אוו  סטעיט 
בארגן  צו  אמת.  די  פון  דאס  ווי  ווייט  אזוי  זיין 
ז"ל  הירש  רפאל  שמשון  הרב  פון  ציטאט  א 
צו  באוועגונג  די  אויף  דעסקריבציע  זיין  אין 
יארן:  תר"נ  די  אין  פאלאסטינע  קאנאליזירן 
איז  מצוה  גרויסע  א  ווי  באטראכטן  זיי  "וואס 
עבירה  קליינע  קיין  נישט  אויגן  מיינע  אין 

(שמש מרפא 215).

א  פאר  זינד  דעם  באטראכטן  לאמיר   
מאמענט.

יאר  טויזנט  צוויי  ארום  אז  גלייבן  מיר 
דאס  פון  פארשיקט  השי"ת  אונז  האט  צוריק 
פארבאטן  איז  אן  דאן  פון  און  לאנד  הייליג 
איבער'ן  הערשאפט  האבן  צו  אונז  פאר 
צו  געווארן  פארבאטן  אויך  זענען  מיר  לאנד. 
מיט  קריגן  זיך  אדער  אויפשטאנד  אן  מאכן 
זיין  דארפן  אידן  וועלט.  די  פון  פעלקער  די 
סיי  פון  בירגער  אונטערטעניגע  און  געטריי 
דעם  דורכאויס  זיך  געפינען  זיי  לאנד  וועלכע 
גלות. פאר טויזנטער יארן האבן אידן געלעבט 
מזרח,  מיטל  די  ארום  איבעראל  בשלום 
אריינגערעכנט אין פאלאסטינע, זייט ביי זייט 
צום  אבער  שכינים.  מוסלעמענער  די  מיט 
ציוניזים,  פון  ענטשטייאונג  די  נאך  ווייטאג, 
זיך  מזרח  מיטל  די  פון  סוטאציע  די  האט 

דראמאטיש געטוישט.

סוטאציע,  יעצטיגע  די  אויף  בליק  א  מיט 
געפערליכע  א  התנחליות  די  פארמערן  איז 
האבן  מיר  ווי  און  אגרעסיע,  פון  אקט 
צו  נישט  אונז  באפעלט  תורה  די  ערווענט, 
פון  פעלקער  וועלטס  די  קעגן  רעוואלטירן 
די וועלט. די פאקט איז אז די וועלט בכלליות 
און  סעטלמענטס  די  קעגנשטעלן  זיך  טוט 

דעוועלפמענט  און  גרונדונג  די  באטראכטן 
פון  פארלעצונג  א   אלס  התנחליות  די  פון 
איז  דערפאר  געזעץ.  אינטערנאציאנעלע 
פארמערן אט די סעטעלמענט אן עבירה לויט 
די אידישע הלכה, עס איז נישט קיין קלענערע 
זינד ווי סיי וועלכע אלע אנדערע עבירות אין 

די תורה.

אן  נאך  פארהאן  איז  דערצו  בנוסף 
אספעקט צו דעם. ס'איז באקאנט אז לעצטנס 
אטאקע  טעראריסטישע  א  פארגעקומען  איז 
אין די מערב ברעג התנחליות, וואו א אידישע 
מאמע איז אומגעברענגט געווארן פארנט פון 
האט  טראגעדיע  די  קינדער,  אייגענע  אירע 
די  ארום  אידן  פון  הערצער  די  צעטרייסלט 
נישט  וויל  עלטערן  וועלכע  וועלט.  גאנצע 
זיכערסטע  די  מיט  קינד   זייער  באשיצן 
תורה  די   ? שייך  איז  וואס  אטמאפסערע 
פארלאנגט פאקטיש פון אונז צו היטן אונזער 
לעבן מיט דאס מערסטע אויפמערקזאמקייט. 
מיט  לייכטזינגיג  זיין  צו  פארבאטן  זענען  מיר 
אז  זאגן  צו  איבריג  איז  עס  לעבן.  אונזער 
שום  קיין  פארהאן  נישט  אבסעלוט  ס'איז 
טעראר  אדער  מערדער  פאר  גערעכטיגקייט 
ה' ירחם. אבער פארוואס זיך אריינשטעלן אין 
א געפארפולע וועג ? וויפיל מאמעס, טאטעס 
און קינדער דארפן חלילה שטארבן פאר דעם 

ווערטלאזע ציל?

און צו מאכן א סך הכל:  די תורה פארבאט 
צוויי  פאר  מתנחלים  די  פון  אקטיוועטעטן  די 
זיין  צו  פאררעכנט  איז  דאס  ווייל   (1 סיבות. 
די  פון  פעלקער  די  קעגן  קאמף  א  און  קריג  א 
אידישע  אריינלייגן  טוט  עס   (2 און  וועלט 

לעבן'ס אין אן אומזינסטע געפאר.

זענען  לעינים  קילורין  דיבורים  די 
עטליכע  לעצטע  די  אין  געווארן  פארשפרייט 
טעג מיט א שטארקן דגוש עס זאל דערגרייכן 
די אויערן פון ענגליש – רעדנדע אידן, דא אין 
גלייבן  וואס  ישראל,  ארץ  אין  און  אמעריקע 
פון  טפילות  אמונות  פאלשע  די  אין  נאאיוו 
אזעלכע  דרך.  מורי  זייערע  און  מתנחלים  די 
מעסעזשעס גיט זיי כאטש די געלעגנהייט צו 
איז  לעבן  דאס  זיין  מפקיר  זייער  אז  דערהערן 
פון  שיין  א  ווארפט  עס  און  מצוה,  א  פון  ווייט 
ליכטיקייט אין דעם גרויסן חשכות להאיר עיני 

ישראל מבקשי אמת.
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