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ספרד’ישע  פרומע  די  הָאט  אדר  חודש  פָאריגן   – ירושלים 
מזרח,  מיטל  אינעם  קריזיס  ערנסטן  ַאן  ָאנגעדרייט  ש”ס  ּפַארטיי 
וויצע  אינמיטן  ירושלים  אין  ּפרָאיעקטן  בוי  פרישע  בַאשטעטיגן  ביים 
אויף  געטייטעלט  הָאט  וועלט  די  דָארט.  בַאזוך  ביידען’ס  ּפרעזידענט 
די  ַאלס   – ַאלגעמיין  אין  אידן  פרומע  און   – ּפַארטיי  רעליגיעזע  די 
און  רַאיָאן,  אינעם  לַאגע  די  פון  ָאנהייצער  גרעסטע  די  זענען  ווָאס 
ָאבער  זיי.  פון  ָאּפגעטרייסעלט  זיך  הָאט  רעגירונג  נתניה  די  אויך 

קיין  געלערנט  נישט  זיך  הָאבן  זיי 
ווַאשינגטָאן  ווען   – ווָאך  די  לעקציע. 
איינפעדימען  צוריק  ביים  הַאלט 
די  הָאט   - געשּפרעכן  שלום  די 
פַאראורזַאכט  ַאמָאל  ווידער  ּפַארטיי 
הָאט  יוסף  עובדיה  ווען  שטורעם,  ַא 
שטַארק-געדעקטן  עפנטליכן  ַאן  אין 
און  מַאזען  ָאבו  פַארשָאלטן  שיעור 

ּפַאלעסטינער. די 

וועכנטליכן  בַאוויסטן  זיין  ביי 
דער  הָאט  שיעור,  שבת  מוצאי 
פון  גערעדט  הראשי  רב  געוועזענער 
ראש  מ’זָאגט  ווָאס  שונאינו  שייתמו 
“ַאבו  צוגעלייגט,  הָאט  און  השנה, 
און  פַאטַאך(  פון  פירער  )דער  מַאזען 
פַארלענדעט  זָאל  רשעים  ַאלע  די 

ַא  זיי  אין  ַאריינשיקן  זָאל  אייבירשטער  דער  וועלט.  די  פון  ווערן 
ישראל.” צוררי  רשעים   – ּפַאלעסטינער  די  אין  און  זיי  אין  מגיפה, 

זָאפָארט פַארשּפרייט געווָארן און אויפגעכַאּפט  ווערטער זענען  די 
שטורעם,  ַא  געווָארן  איז  שעות  געציילטע  נָאך  געברָאטנס.  ווי  געווָארן 
ביבי  און  ּפַאלעסטינער,  די  ַאטַאקירן  צו  מ’העצט  ַאז  בַאדייט  דָאס  ַאז 
דערפון,  ָאּפצוטרייסלען  זיך  וויכטיג  פַאר  געשּפורט  הָאט  ָאפיס  נתניה’ס 

שטעלונג. זייער  ָאּפ  נישט  שּפיגלט  עס  ַאז  זָאגנדיג 

ַאמעריקַאנער סטעיט דעּפַארטמענט הָאט  די  פון  פירשּפרעכער  ַא 
געשּפרעכן  די  מ’בַאנייעט  בעפָאר  ּפונקט  אויסדרוקן,  די  פַארדַאמט 
בעפָאר  טעג  עטליכע  הַאלטנדיג   –
ַארויסגעפָארן  דינסטָאג  איז  נתניה 
ָאנצוהייבן  צוריק  ווַאשינגטָאן  קיין 
זענען  וועלכע  פַארהַאנדלונגען,  די 
דורך  אדר  געווָארן  איבערגעריסן 

ש”ס. 

ּפי.דזשעי.  פירשּפרעכער,  דער 
זיך  מעלדונג  ַא  אין  הָאט  קרַאולי, 
בַאצויגן צום “רַאביי’ס סטעיטמענט,” 
זענען  אויסדרוקן  “די  ַאז  זָאגנדיג 
ָאבער  בַאליידיגענד,  טיף  בלויז  נישט 
שעדיגט  דָאס  ווי  ַאזוי  רייצונגען 
רוקן  מיר  ווען  שלום.  פון  ציל  דעם 
די  ָאנצוהייבן  צוריק  פָאראויס  זיך 
וויכטיג  איז  פַארהַאנדלונגען,  שלום 
אויף  מענטשן  פון  שריט  די  ַאז 
און  בַאמיאונגען,  אונזערע  פָאראויסברענגט  העלפן  זָאלן  זייטן  ביידע 

אונטערמינעווען.” נישט  עס 

שבת  מוצאי  וועכנטליכן  בַאוויסטן  זיין  ...ביי 
הראשי  רב  געוועזענער  דער  הָאט  שיעור, 
מ’זָאגט  ווָאס  שונאינו  שייתמו  פון  גערעדט 
מַאזען  “ַאבו  צוגעלייגט,  הָאט  און  השנה,  ראש 
רשעים  ַאלע  די  און  פַאטַאך(  פון  פירער  )דער 

דער  וועלט.  די  פון  ווערן  פַארלענדעט  זָאל 
ַא  זיי  אין  ַאריינשיקן  זָאל  אייבירשטער 
 – ּפַאלעסטינער  די  אין  און  זיי  אין  מגיפה, 

ישראל...” צוררי  רשעים 

וועלן די פרומע ווידער ַאמָאל זיין די ווָאס וועלן טָארּפעדירן די פַארהַאנדלונגען?

 ש”ס פירער פַאראורזַאכט שרעקליכע התגרות באומות
 מיט ווילדע, נַארישע רייד, ער שטעלט זיך אויך

ַארויס קעגן בַאנייאונג פון בוי איינפרירונג
נטרונא ווייזט אויף ַאז עס שּפיגעלט נישט ָאּפ די דעת תורה פון ספרד’ישע גדולים



יוסף’ס  פַארדַאמט  הָאבן  גרוּפעס  אידישע  ַאמעריקַאנער  אויך 
רייצעריש,”  און  “בַאליידיגענד  ַאלס  בַאצייכנט  עס  האבן  זיי  אויסדרוקן. 
געפַארפולע  מעגליכע  “ַא  צו  ביישטייערט  דָאס  ַאז  צוגעלייגט  הָאט  און 

פיינטשַאפט.” און  אומטָאלערַאנץ  פון  ַאטמָאספערע 

טרייבן  צו  געלעגנהייט  די  אויסגענוצט  הָאבן  ּפַאלעסטינער  די 
און  לויזן  זיין  מיט  בַאוויסט  איז  וועלכער  יוסף’ן,  פון  שּפַאס 
אין  “אפילו  נייעס.  ָאפט  מַאכט  וועלכע  שּפרַאך  אומאויסגערעכנטן 
צו  אויפמערקזַאמקייט  שענקן  אויפגעהערט  שוין  זיי  הָאבן  איזרַאעל 
דער  הָאט  דָאך  קווַאל.  ּפַאלעסטינער  ַא  געזָאגט  הָאט  נַאר,”  דעם 
צו  אויסגענוצט  עס  ווַאשינגטָאן  צו  ַאמבַאסַאדָאר  ּפַאלעסטינער 

“ַא  ַאז  בַאקלָאגן  זיך  און  פַארדַאמען 
גרויסע  ַא  פון  פירער  רעליגיעזער 
זָאגט  קָאָאליציע...  די  אין  ּפַארטיי 
ַאז  חסידים  טויזנטער  פַאר  פַאקטיש 

ּפַאלעסטינער.” ָאנגרייפן  מ’מעג 

ש”ס  די  ווָאס  גענוג  נישט 
נישט  איז  פירער  איר  און  ּפַארטיי 
רייד,  נַארישע  די  פון  צוריקגעטרעטן 
דינסטָאג  גָאר  יוסף  עובדיה  הָאט 
זָאגן  מיט  פייער,  צום  אויל  צוגעגָאסן 
ָאנצוהייבן  ערלויבן  צוריק  מ’מוז  ַאז 
געביטן,  ָאקוּפירטע  די  אין  בויען 
איינפרירונג  חדשים’דיגע  צען  די  נָאך 
איינגעשטעלט  הָאט  נתניה  ווָאס 
די  ווַאשינגטָאן.  פון  דרוק  אונטער 
בוי מָארטָאריום לויפט אויס אינמיטן 
זיין  ַאז  זָאגט  ישי  אלי  און  סוכות, 
טָאר  דָאס  ַאז  בַאפוילן  הָאט  מנהיג 
מוז  מען  נָאר  ווערן  בַאנייעט  נישט 

ירושלים.  גַאנץ  אין  איבערהויּפט  איבערָאל,  בויען  לָאזן 

די  ָאּפהַאקן  זיכער  גַאנץ  עס  וועט  ּפַאסירן,  טַאקע  זָאל  דָאס  אויב 
חלילה  וועט  דָאס  ָאנהייבן.  בכלל  זיך  וועלן  זיי  אויב  געשּפרעכן,  שלום 
אידן  פרומע  די  ַאז  בַאשולדיגונגען  די  פַארשטערקערן  און  ווידערהוילן 
ווָאס  די  זענען  זיי  און  שלום,  פַאר  שטערונגען  גרעסטע  די  זענען 
שַאנס  ַא  טיש  אויפן  ַארויף  נישט  אפילו  קומט  עס  ַאז  זיכער  מַאכן 

שלום. פַאר 

דעּפַארטמענט  סטעיט  די  רעגירונג,  נתניה  די  ווָאס  צייט  די  אין 
רייצערישע  די  פַארדַאמען  און  ָאּפ  זיך  טרייסלען  גרוּפעס,  אידישע  און 
פַארדַאמונגען  קיין  נישט  ליידער  מען  הערט  אויסדרוקן,  און  שריט 
פַארדָאּפעלט  דָאס  רעדט.  ער  נָאמען  וועמען’ס  אין  אידן,  פרומע  פון 

ברענגט  עס  און  אידן,  פרומע  פון  דעה  די  איז  דָאס  ַאז  איינדרוק  דעם 
די  ַאלס  געזען  ווערן  וועלכע  אידן  פרומע  אויף  סכנה  שרעקליכע  ַא 

ליידט. וועלט  גַאנצע  די  ווָאס  פון  ּפרָאבלעמען  די  פון  ָאנדרייער 

לענגערע  ַא  פַארשּפרייט  איצט  ‘נטרונא’  הָאט  דעריבער, 
פַארבָאטן  זענען  און  שכנים  די  מיט  פרידן  זוכן  אידן  ַאז  אויפקלערונג, 
בַאזידלען  צו  פַארבָאטן  אפילו  זענען  זיי  און  שריט,  ווילדע  נעמען  קעגן 
שונאים  ריכטיגע  די  ַאז  ָאן  ווייזט  אויפקלערונג  די  שכנים.  אונזערע 
פונעם ספרד’ישן אידענטום, זענען די ציונים, וועלכע הָאבן ברוטַאל און 
זָאלן  אידן  די  ַאז  געברענגט  מיטלען  אונטערערדישע  ערגסטע  די  מיט 
צווַאנגס  מיט  זיי  זענען  דערנָאך  און  לענדער,  זייערע  פון  ַאנטלויפן  מוזן 
אין  געווָארן  גע’שמד’ט  מיטלען 
איזרַאעל, און נישט קיין וואונדער ַאז 
ַאזעלכע  הערן  ליידער  היינט  מ’קען 
זיי. ביי  מנהיג  ַא  פון  ווערטער 

ַאז  ָאנגעוויזן  דָארט  ווערט  עס 
פריערדיגן  פון  גדולים  ספרד’ישע  די 
און  ציונים  די  קעגן  געווען  זענען  דור 
גדולים  גרעסטע  זייערע  מדינה.  די 
זיך  הוראה  ַא  ַארויסגעגעבן  הָאבן 
ציונ’יסטישע  די  פון  ַארויסצושרייבן 
רעגירונג  מַאנדַאט  די  ווען  בַאוועגונג, 
ַאלס  אידן  יעדן  בַאטרַאכט  הָאט 
סיידן  ָאנהענגער,  ציוני’סטישער 
די  פון  ָאּפגעזָאגט  זיך  מ’הָאט 
רייע  ַא  נָאך  ברענגט  עס  בַאוועגונג. 
גדולים  ספרד’ישע  די  ווען  פעלער 
די  ָאּפצושטעלן  געַארבעט  הָאבן 
בלוט פַארגיסונגען, און הָאבן געזוכט 
זיי  ווָאס  צוליב  שכנים,  די  מיט  פרידן 

ציונים. די  פון  געליטן  ביטער  הָאבן 

גרויסן  ַא  פון  ַארויסצורייסן  בַאוויזן  ציונים  די  ָאבער  הָאבן  ליידער, 
ַאליין  זענען  זיי  און  עבר,  גלָאר-רייכן  זייער  ספרדים  די  פון  טייל 
פון  שטעלונג  ריכטיגע  די  ָאבער  רעזשים.  ציונ’יסטישע  די  פון  קרבנות 
עובדיה  צו  קעגנזַאץ  אין  און  ציונית,  קעגן  איז  אידן  ספרד’ישע  ערליכע 

נטרונא. ָאן  ווייזט  שריט,  און  אויסדרוקן  יוסף’ס 

דברים  די  דאס  ווייל  ַאפעקט  שטַארקן  ַא  הָאט  אויפקלערונג  די 
נָאכמער  עס  נטרונא  ַארבעט  טעג  די  אין  און  הפרק,  על  העומדים 
מיטגלידער,  מידיַא  און  פירער  רעגירונג  צווישן  פַארשּפרייטן  צו 
אין  באומות  התגרות  און  ה’  חילול  געווַאלדיגן  דעם  ָאּפצושלָאגן 

ונצליח! נעשה  ה’  ובשם  אידן.  ערליכע  פון  נָאמען 

די  פון  צוריקגעטרעטן  נישט  איז  פירער  איר  און  ּפַארטיי  ש”ס  די  ווָאס  גענוג  ...נישט 
נַארישע רייד, הָאט עובדיה יוסף גָאר דינסטָאג צוגעגָאסן אויל צום פייער, מיט זָאגן ַאז מ’מוז 
צוריק ערלויבן ָאנצוהייבן בויען אין די ָאקוּפירטע געביטן, נָאך די צען חדשים’דיגע איינפרירונג 
לויפט  מָארטָאריום  בוי  די  ווַאשינגטָאן.  פון  דרוק  אונטער  איינגעשטעלט  הָאט  נתניה  ווָאס 
נישט  טָאר  דָאס  ַאז  בַאפוילן  הָאט  מנהיג  זיין  ַאז  זָאגט  ישי  אלי  און  סוכות,  אינמיטן  אויס 

ירושלים...  גַאנץ  אין  איבערהויּפט  איבערָאל,  בויען  לָאזן  מוז  מען  נָאר  ווערן  בַאנייעט 

די  רעגירונג,  נתניה  די  ווָאס  צייט  די  ...אין 
גרוּפעס,  אידישע  און  דעּפַארטמענט  סטעיט 
רייצערישע  די  פַארדַאמען  און  ָאּפ  זיך  טרייסלען 
נישט  ליידער  מען  הערט  אויסדרוקן,  און  שריט 
וועמען'ס  אין  אידן,  פרומע  פון  פַארדַאמונגען  קיין 
דעם  פַארדָאּפעלט  דָאס  רעדט.  ער  נָאמען 
פרומע  פון  דעה  די  איז  דָאס  ַאז  איינדרוק 
סכנה  שרעקליכע  ַא  ברענגט  עס  און  אידן, 
ַאלס  געזען  ווערן  וועלכע  אידן  פרומע  אויף 
די  ווָאס  פון  ּפרָאבלעמען  די  פון  ָאנדרייער  די 

ליידט... וועלט  גַאנצע 


