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אם החרש תחרישי כעת הזאת?

איזראַעלישער פירער און זיינע שטיצער קומען ַארויס חוצפה'דיגע
מעריקאנער פּ רעזידענט; געפערליכע התגרות
ַ
סטעיטמענטס קעגן ַא
גארער וועלט
באומות איז מסכן אידישע קינדער איבער דער ָ

נאליסטישע ַאגענדע;
ציא ַ
נא ָ
פאר זיין כפירה'דיגע ַ
נתניה נוצט השתוקקות צו ירושלים ַ
שאנס" עפ"ל
נאך ַא ַ
באקומען ָ
זאגט "כלל ישראל וועט נישט ַ
ָ
מפיין ָא ּפצושרייען סכנה פון כלל ישראל און שרעקליכער חילול השם
קא ּ
דיא ַ
רא ָ
סטבארע ַ
קא ַ
שפרינגט ַאריין אין ָ
נטרונא ּ
געטראפן אין
ָ
מאל
האט זיך ווידער ַא ָ
שינגטאן – כלל ישראל ָ
ָ
ווא
ַ
פאדערשטע בלעטער פון
צענטער פונעם ַאלוועלטליכן שטורעם און אין די ָ
שטארק ַארויסגעקומען דער
ַ
גאר
מאל ָ
ַאלע צייטונגען ,ווען עס איז ווידער ַא ָ
גענאק ,און ערלויבט נישט
ַ
שינגטאן ביים
ָ
ווא
האלט ַ
איזראעל ַ
ַ
אימעזש ַאז
מא אויספירן זיין ַאגענדע אינעם מיטל מזרח .ליידער ווייזט
בא ַ
ּפרעזידענט ָא ַ
היסטאריע ַאז ַאזעלכע רייבערייען ,רופן ַארויס בייז-בלוט ביי די אומות
ָ
די
איזראעל איז דער מקור פון
ַ
באשטעטיגונג ַאז
העולם ,וועלכע זעען דערין ַא ַ

ראבלעמען אינעם מיטל מזרח ,און עס פירט ַאריין כלל ישראל איבער די
די ּפ ָ
וועלט אין געפערליכע סכנות.
ריינגעשפרינגען
ּ
בארימטער מוסד ‘נטרונא' ַא
כדי לקדם פני הרעה ,איז דער ַ
מפיין ,צו דערקלערן די ריכטיגע שטעלונג פון
קא ּ
דיא ַ
רא ָ
סטבארער ַ
ַ
קא
אין ַא ָ
קופ ַאציע
ערליכע אידן ,וועלכע זענען קעגן די רייצערישע שריט און קעגן די ָא ּ
און עקזיסטענץ פון מדינת ישראל.

ּפ ָאליטישע השתלשלות אין די לעצטע טעג
געשפילט במשך
ּ
האט זיך ָא ּפ
וואס עס ָ
פאלגענד איז ַא קורצן בליק ָ
ָ
דאס ברענגט ,און די
וואס ָ
עטליכע טעג ,און דער געפערליכער חילול השם ָ
נאכברענגן:
דאס קען חלילה ָ
וואס ָ
קאנסקווענצן ָ
ביטערע ָ

קאנפליקט איז ווי ַא
על-פ ַאלעסטינער ָ
איזרא ּ
ַ
מא:
בא ַ
ָא ַ
שאטן אויף'ן מיטל מזרח; רופט צוריקצוגיין צו  '67גרעניצן
ָ
מא ַאריבער צו די
בא ַ
ראק ָא ַ
בא ַ
נערשטאג איז ּפרעזידענט ַ
ָ
דא
פאריגן ָ
ָ
האט
היסטארישע רעדע אין וועלכע ער ָ
ָ
האלטן ַא
דעפ ַארטמענט צו ַ
סטעיט ּ
רא ּפלייגן ַאמעריקע'ס ּפ ַאליסיס אינעם מיטל מזרח ,אין ָאנבליק
געזאלט ַא ָ
ָ
יאן.
רא ָ
ראטעסטן ,אומרוען און רעזשים טוישונגען אינעם ַ
פון די לעצטע ּפ ָ
האט דער ּפרעזידענט ַאדרעסירט
צו לעזן די אישוס אינעם מיטל מזרחָ ,
וואס ברענגט די
ראבלעמען אינעם מיטל מזרחָ ,
דער שורש פון די ּפ ָ
דאס
ראבלעמעןָ .
טעראר איבער די וועלט און פילע ַאנדערע ּפ ָ
ָ
מוסלעמענער

איזראעליס
ַ
קאנפליקט צווישן
געזאגט – "דער ָ
ָ
האט דער ּפרעזידענט
איז – ָ
יאן ".אויסער
רא ָ
שאטן איבער'ן ַ
האט ַארויפגעצויגן ַא ָ
וואס ָ
ראבער ָ
און ַא ַ
פאר די
איזראעלישע בירגער ,און ַ
ַ
האס קעגן
טעראר און ַ
ָ
דאס ברענגט
וואס ָ
ָ
האט דער ּפרעזידענט ָאנגעוויזן
ּפ ַאלעסטינער ברענגט עס אונטערדרוקונגָ ,
קראטיע אינעם
דעמא ַ
ָ
מענארבעט ,זיכערהייט און
צוזא ַ
ַ
דאס שטערט
ַאז ָ
יאן.
רא ָ
גאנצן מיטל מזרח ַ
ַ
רלאנגן צו די
פא ַ
האט ער ַארויסגעלייגט ַא רייע ַ
דאס צו דערגרייכןָ ,
ָ
ּפ ַאלעסטינער – ַאריינגערעכנט ַאז סיי וועלכע מדינה זיי גרינדען מוז בלייבן
האט ַארויסגערעדט קעגן ַאליין גיין צו די יו.ען .צו
דעמיליטעראזירט ,און ָ
ַ
האט ער אויך גערופן ַאז
שטאט .ווייטערָ ,
ַ
דערקלערן ַא ּפ ַאלעסטינער
באזירט אויף די 1967
זאל זיין ַ
איזראעל און ּפ ַאלעסטינע ָ
ַ
"די גרעניצן פון
דאס
(לאנד) אויסטוישןָ "...
געמאכטע ַ
ַ
געמיינזאם ָא ּפ
ַ
(תשכ"ז) ליניעס ,מיט
בעפאר
ָ
זאל'ן געשטעלט ווערן וואו זיי זענען געווען
הייסטַ ,אז די גרעניצן ָ
קופירט די שטחים ,עזה
האט ָא ּ
איזראעל ָ
ַ
טאגיגע מלחמה ,ווען
די זעקס ָ

לט-שטאט ירושלים .ביידע זייטן
ָ
און דעם מערב ברעגַ ,אריינגערעכנט ַא
איזראעל קען
ַ
דאס הייסט
לאנדָ ,
קענען איינשטימען איינצוטוישן שטיקער ַ
טעריטאריעס ַאריין פון די  '67ליניעס ,כדי זיי
ָ
פאר די ּפ ַאלעסטינער
געבן ַ
קופירטע
וואס זענען אויפגעבויעט אויף די ָא ּ
נהאלטן שטחים ָ
זאלן קענען ָא ַ
ָ
געזאגט.
ָ
האט דער ּפרעזידענט
געביטןָ ,

מא
בא ַ
רעאקציע און העצערייען קעגן ָא ַ
חוצפה'דיגע ַ
פאר ביידע
פאדערונגען ַ
האט דער ּפרעזידענט ַארויסגעלייגט ָ
געזאגט ָ
ווי ָ
האט
פאר די ּפ ַאלעסטינער .פון זייער זייט ָ
פאדערונגען ַ
נאכמער ָ
זייטן ,און ָ
האבן געוויסט ַאז די
שיינפערליך ווייל זיי ָ
ּ
בא
גארנישט געהערט – ַ
מען ָאבער ָ
געוואלט
ָ
האבן ליבערשט
ווארפן די ּפלענער ,און ָ
איזראעליס וועלן ממילא ָא ּפ ַ
ַ
טאן די שמוציגע ַארבעט - ...בעת דער רוף צוריקצוגיין צו די תשכ"ז
זאלן ָ
זיי ָ
האט ַארויסגערופן ַא פלייץ פון קריטיק פון ציונ'יסטישע אינטערעסן,
ליניעס ָ
קופירטע געביטן.
וועלכע זענען נישט גרייט אויפצוגעבן אויף די ָא ּ
האט
זאץ ָ
האט ַאליין זיך געוואונדערט ַאז דוקא דער ַ
מא ָ
בא ַ
ּפרעזידענט ָא ַ
אויפמערקזאמקייט צו רעדע".
ַ
(לייאן'ס שעיר) פון
ָ
געצויגן "דעם חלק ארי
געהאט
ַ
דערנאך
ָ
טאג
האט ַא ָ
ּפרעמיער מיניסטער נתניה ,וועלכער ָ
האט ַארויסגעלייגט ַא סטעיטמענט
מאָ ,
בא ַ
באגעגעניש מיט ָא ַ
באשטימט ַא ַ
ַ
איזראעל'ס
ַ
שטאט "קען נישט קומען אויף
ַ
ַאז די גרינדונג פון ַא ּפ ַאלעסטינער
לאזן
פארפליכטן צו ָ
זאל זיך ַ
מא ָ
בא ַ
רלאנגט ַאז ָא ַ
פא ַ
האט ַ
חשבון ",און ָ
בלאקס ,און נישט צו
על-באזעצטע ישובים ָ
ַ
איזרא
ַ
האלטן גרויסע
איזראעל ַ
ַ
רטיידיגבאר.
ַ
אומפא
ַ
דארפן זיך צוריקקערן צו די כ"ז גרעניצן ,וועלכע זענען
ַ
רהאנקערונג ּפונקטן אין
פא ַ
האט נתניה אויפגעברענגט ַאנדערע ַ
ווייטערָ ,
פראגע צי די פילע ּפ ַאלעסטינער פליטים וועלכע
רהאנדלונגען ,ווי די ַ
פא ַ
די ַ
געווארן פון ארץ ישראל וועלן זיך קענען ַאהין צוריקקערן.
ָ
פארטריבן
זענען ַ
איזראעל,
ַ
באזעצט ווערן אויסער
געזאגט ַאז אויב זיי וועלן נישט ַ
האט ָ
נתניה ָ
קאנפליקט.
וועט מען נישט קענען ענדיגן דעם ָ
איזראעל איז
ַ
קלאר געשטעלט ַאז
פארט ָ
זא ָ
האט ָ
נטווארטָ ,
ָאט דער ַא ָ
רהאנדלונגען ,און
פא ַ
רפעדירן די מעגליכקייטן פון נייע שלום ַ
טא ּ
אויסען צו ָ
דאס
געשפרעכןָ .
ּ
שאנס ָאנצוהייבן קיין
איז נישט גרייט אפילו צו געבן קיין ַ
פארביסן און זענען
איזראעליס זענען ַ
ַ
פאר די אומות העולם ַאז די
ווידערהוילט ַ
הויפט שטער צום וועלט שלום.
ַא ּ
האלטן
שטאףַ ,אז אידן ַ
ָ
פאר ַאנטיסעמיטן
נאך געפעלט ַ
האט ָ
און אויב ָ
איזראעל'ס,
ַ
דארפן דינען
מעריקאנער ּפרעזידענט געהיידזשעקט צו ַ
ַ
דעם ַא
האבן
מעריקאנער אינטערעסןָ ,
ַ
פאר די ַא
וואס עס לוינט זיך ַ
טאן ָ
נשטאט ָ
ָ
ַא
האבן איצט
מעריקאנער אידישע פיגורן ָ
ַ
וואס ַא
באווייזן פון דעם ָ
זיי גענוג ַ
געדראעט ַאז זיי וועלן אים
ָ
רא ּפצורייסן דעם ּפרעזידענט ,און
ָאנגעהויבן ַא ָ
מער נישט שטיצן.
האט מיט זיין רעדע
מא ָ
בא ַ
געמאלדן ַאז ָא ַ
ָ
האבן
באריכטן ָ
פילע נייעס ַ
מעיאר
ָ
מאליגע הייסע שטיצערַ ,א שטייגער ווי דער געוועזענער
פארלוירן ַא ָ
ַ
מארטימער
פאר דעם"; ָ
רדאם אים ַ
פא ַ
געזאגט" :איך ַ
האט ָ
קאטש וועלכער ָ
עד ַ
מא אין ,'08
בא ַ
האט געשטיצט ָא ַ
ביליאנער וועלכער ָ
ָ
זוקערמאןַ ,א אידישער
ַ
מא אידישע שטיצער זענען אויפגערעגט.
בא ַ
געזאגט ַאז געוועזענע ָא ַ
ָ
האט
ָ
פאר
באקומען ווייניגער ּפ ָאליטישע שטיצע ,ווייניגער ַאקטיוויסטן ַ
"ער וועט ַ

האט מען געהערט פון פילע ַאנדערע אידישע
מפיין"; און ענליכעס ָ
קא ּ
זיין ַ
מויל-מאכער.
ַ

רלאנג
פא ַ
ווארפט ָא ּפ ַ
מא ַ
בא ַ
באגעגעניש מיט ָא ַ
נתניה אין ַ
נאך ַא
פרייטאג ,ווען ָ
ָ
נטווארט איז געקומען
דער חוצפה'דיגסטער ַא ָ
נאך זיצנדיג אינאיינעם -
האבן ביידע – ָ
מא ָ
בא ַ
מיטינג מיט ּפרעזידענט ָא ַ
האט ּפרובירט
מא ָ
בא ַ
פאר די ּפרעסעּ .פרעזידענט ָא ַ
געגעבן סטעיטמענטס ַ
טרא ּפנס ,און נישט ָאנרירן די חילוקי דעות ,בעת נתניה
צו גיין צווישן די ָ
מא'ן אין פנים
בא ַ
דעטאלן און צוריקגעשמיסן ָא ַ
ַ
ריינגעלאזט אין
ָ
יא ַא
האט זיך ָ
ָ
רלאנגן.
פא ַ
ווארפנדיג זיינע ַ
ַארייןָ ,א ּפ ַ
באזירט אויף
"א שלום ַ
לאזונגען זענען געוועןַ :
צווישן נתניה'ס ָ
קראכן אויף די פעלזן שטיינער פונעם מיטל מזרח
אילוזיעס וועט עווענטועל ַ
רעאליטעט"; "עס קען נישט צוריקגיין צו די  '67ליניעס ,ווייל די ליניעס זענען
ַ
ווילאנג די ּפ ַאלעסטינער גייען מיט
ַ
געזאגט ַאז
ָ
האט
רטיידיגבאר"; ער ָ
ַ
אומפא
ַ
מ'דארף
רלאנגט ַאז ַ
פא ַ
האט אויך ַ
רהאנדלען; און ער ָ
פא ַ
מאס קען מען נישט ַ
כא ַ
ַ
האט שוין
נעמען אין חשבון ענדערונגען אויף דער ערד ,נעמליך ַאז מען ָ
בלאקס ַארויס פון די גרינע ליניע.
אויפגעבויעט ריזיגע ישובים ָ
מיליאנען
ָ
פאר
קא ּפ ַ
האט ַארויפגעשיקט דעם בלוט אין ָ
די רייד פון נתניה ָ
האבן געזען ווי זייער ּפרעזידענט פירט זיך אויף מיט
מעריקאנער ,וועלכע ָ
ַ
ַא
פארגלעטן די דיפערענצן ,ווי "חילוקי דעות
זיידענע הענטשוך און ּפרובירט צו ַ
גאנצע וועלט
איזראעלי פירט זיך אויף ווי די ַ
ַ
צווישן פריינט" ,בעת דער פרעכער
יא
טאן ,און לייגט דוקא ָ
וואס צו ָ
איז אים שולדיג און ער קען יעדן איינטיילן ָ
ַארויס זיינע דיפערענצן ,בעת'ן זיצן אינאיינעם מיט'ן ּפרעזידענט.

נתניהו בינדט צו זיינע ּפ ַאליסיס צו השתוקקות פון אידן
פאר טויזנטער ָיארן צו ארץ ישראל
ַ
וואס פירט ַאריין
צוגאב צו די פרעכע חוצפה און התגרות באומותָ ,
אין ָ
אידן איבער די וועלט אין ַא געפערליכע סכנה און רופט ַארויס ַא געפערליכער
וויבאלד נתניה
ַ
נאך גרעסער די סכנה אויף ערליכע אידן,
חילול השם ,איז ָ
הארטנעקיגע שטעלונגען אין
נטווארט און ַ
האט איינגעהילט זיין פרעכער ַא ָ
ָ
האבן צו ארץ ישראל.
וואס אידן ָ
ַא שלייער פון רעליגיע און די השתוקקות ָ
פאלגענד זענען טייל פון זיינע אויסדרוקן:
ָ
מא)
בא ַ
(פרעזידענט ָא ַ
פארצייטישער עם ישראל .ווי דו ּ
"דאס איז דער ַ
ָ
דורכגעמאכט
ַ
האבן
יאר .מיר ָ
פאר כמעט פיר טויזנט ָ
דא ַ
ווייסט ,זענען מיר שוין ָ
דורכגעגאנגען
ַ
לאגענישן און ליידן ווי קיין שום ַאנדערע מענטשן .מיר זענען
ּפ ָ
מיליאנעןָ .אבער איך קען
ָ
מארדן פון
גראמען ,שחיטות און די ָ
גרושים און ּפ ָא ָ
קיינמאל נישט
ָ
האבן מיר
זאגן ַאז אפילו אין טיפענישן פון תהום פון טויטָ ,
ָ
פארלוירן אונזער חלום
קיינמאל נישט ַ
ָ
האבן
האפענונג ,און מיר ָ
פארלוירן ָ
ַ
היימלאנד,
ַ
פארצייטישן
לאנד אין אונזער ַ
צוריקצוגרינדן ַא זעלבסט-שטענדיג ַ
ארץ ישראל".
קאמף און עקשנות
צוזאמענצושטעלן דעם ציונ'יסטישן ַ
פארזוך ַ
מיט זיין ַ
נצוהאלטן די שטחים ,מיט'ן טרוים פון אידישע קינדער צוריקצוגיין אויף
ַ
ָא
ווארפט
ארץ ישראל ווען מ'וועט שוין זוכה זיין צום בשובך לציון ברחמיםַ ,

מעריקאנער,
ַ
מיליאנען ַא
ָ
פאר
קא ּפ ַ
האט ַארויפגעשיקט דעם בלוט אין ָ
...די רייד פון נתניה ָ
האבן געזען ווי זייער ּפרעזידענט פירט זיך אויף מיט זיידענע הענטשוך און ּפרובירט צו
וועלכע ָ
איזראעלי פירט
ַ
פארגלעטן די דיפערענצן ,ווי "חילוקי דעות צווישן פריינט" ,בעת דער פרעכער
ַ
טאן ,און לייגט
וואס צו ָ
גאנצע וועלט איז אים שולדיג און ער קען יעדן איינטיילן ָ
זיך אויף ווי די ַ
יא ַארויס זיינע דיפערענצן ,בעת'ן זיצן אינאיינעם מיט'ן ּפרעזידענט...
דוקא ָ
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נאסן ליילעך אויף ַאלע ערליכע אידן ,ווי גלייך זיי זענען
נתניה ַארויף אויף ַא ַ
איזראעל'ס
ַ
עקספ ַאניסטישע ּפ ַאליסיס ,און ווי גלייך
ּ
אין שטיצע פון זיינע
עקזיסטענץ איז בשם התורה.

פאררופן אויף
בלאף פון די ציונים'ס זיך ַ
האט אפנים איינגעזען דעם ָ
מא ָ
בא ַ
ָא ַ
דאס איז געווען ַא טובה
כלל ישראל'ס שטרעבונג און קשר צו ארץ ישראל ,און ָ
קאמף פון די ציונים.
געווארן צום ַ
ָ
ַאז ערליכע אידן זענען נישט ַאזוי צוגעבינדן

האט דער זעלבער נתניה
דערנאך ָ
ָ
גי-איראניש ַאז ַא מינוט
ָ
טרא
עס איז ַ
קלאר געצייגט ַאז זיי זענען כופרים
געלאזט הערן דברי בלע וכפירה ,און ָ
ָ
וואס אידן אין די טויזנטער
בעיקר און כופרים אין ביאת משיח צדקינו צו ָ
געגארט.
ַ
געהאפט און
ָ
האבן געבעטן,
יארן ָ
ָ

דאס איצט געטוישט ,פילייכט ווייל דער
האט זיך ָ
באדויערן ָ
צום ַ
פאר די ציונים.
צואווארפן ַא ביינדל ַ
ַ
געוואלט
ָ
האט דערמיט
ּפרעזידענט ָ

מאכן
געזאגט ַאז ער וויל זיכער ַ
ָ
האט ער
אין שלוס פון זיינע ווערטער ָ
איזראעל'ס זיכערהייט און נישט שטעלן אין
ַ
פארזיכערן
ַאז דער שלום וועט ַ
פאר גרייזן.
לאץ ַ
סאך ּפ ַ
האבן נישט קיין ַ
געפאר איר עקזיסטענץ ,ווייל "מיר ָ
ַ
נאך ַא
פאר אידן ָ
היסטאריע וועט נישט געבן ַ
ָ
און ווייל ,מרּ .פרעזידענט,
שאנס" – עפ"ל.
ַ
האט
קאלירןָ ,
קלאר ַארויסגעצייגט זיינע כופר'ישע ָ
האט ָ
וואס ער ָ
טראץ ָ
ָ
באציען צום
אומפארשעמטערהייט זיך צו ַ
ַ
געהאלטן פון
דאס אים נישט ָא ּפ ַ
ָ
דאס איז ליידער גורם ַא געפערליכע
יארןָ .
צפיה לישועה פון אידן אין ַאלע ָ
חילול השם ,ווי גלייך די ַאלע חוצפה'דיגע שטיק זענען בשם התורה און צוליב
מאלן ווי
די תורה ,און שטעלן ערליכע אידן אין ַא גרעסערע סכנה ,דורך ָא ּפ ָ
האלט צו שלום און זענען דער מקור פון די
גלייך זיי זענען דער גרעסטער ָא ּפ ַ
ראבלעמען.
וועלט'ס ּפ ָ
טאנט ווערן ַאז
בא ָ
ַ
דארף
ַ
עס
מאל
דאס ָ
האט ָ
די התגרות באומות ָ
דערגרייכט צו ַאזעלכע געפערליכע
באריכטעט
שטופעסַ ,אז עס איז געווען ַ
אפילו ַא גרויסער מנהיג פון די אגודה
סמאל ַארויסגערעדט דערקעגן.
דא ָ
האט ָ
ָ
האט עס שוין אויך
פאקט ַאז יענער ָ
דער ַ
געזען ַאלס התגרות ,שטרייכט אונטער
סמאל איז די חוצפה ַאריבער ַאלע
דא ָ
ַאז ָ
גבולים פון ביז היינט.

האט
וואס ער ָ
טראץ ָ
געווארן ַאז ָ
ָ
[אין די ּפרעסע איז ָאבער ָאנגעדייט
פאר יעדן ,און עס זענען
נאכנישט גענוג געווען ַ
דאס ָ
זיי גע'חנפה'ט ,איז ָ
דאס
פארשעמען דעם ּפרעזידענטָ .
מאל צווישנרופן צו ַ
נאך געווען עטליכע ָ
ָ
וואסערע כפויי טובה זיי זענען ,און רעגן
מאל אונטער ָ
שטרייכט ווידער ַא ָ
איזראעלישע
ַ
איזראעליס און
ַ
מעריקאנער וועלכע זעען ווי ווייט די
ַ
אויף ַא
מעריקאנער רעגירונג איז זיי ַאלעס שולדיג ,און ַא
ַ
האלטן די ַא
אינטערעסן ַ
פארשריגן].
קליינער ָא ּפנויג פון זייערע ָאנשויאונגען ווערט שוין ַ

אם החרש תחרישי כעת הזאת?
איזראעל,
ַ
קלאר ווי ַאזוי
ָ
נאך די נייעס ,זעט
ס'פאלגט ַאביסל ָ
ָ
ווער
מעריקאנער
ַ
מא ,רופט ַארויס בייז-בלוט ביים ַא
בא ַ
און זייער חוצפה קעגן ָא ַ
דאס שטעלט ַאריין אידן
קלאר ַאז ָ
פאלק און איבער די וועלט .ליידער ,איז ָ
ָ
אומעטום איבער די וועלט אין ַא
געפערליכע סכנה ,צוליב זייערע
התגרות באומות.

האט
וואס עס איז געווען ַא וויקענדָ ,
...טראץ ָ
ָ
באוויזן שוין ַאהערצושטעלן ַא העכסט
מען ב"ה ַ
קוואנטן מעסעדזש,
עלא ַ
קאנדענסירטן און ָ
קלארןָ ,
ָ
דיא
רא ָ
וואס ווערט אין די טעג געלופטערט אויף די ַ
ָ
כוואליעס...
ַ

קלאר
האט ָ
רבינו הקוה"ט זי"ע ָ
מ'דארף זיך מוסר נפש
ַ
געזאגט ַאז
ָ
קלאר צו שטעלן ַאז די ציונים
ָ
זיין
רעדן נישט בשם כל ישראל ,כדי
רא ּפצונעמען די סכנה אין וועלכע
ַא ָ
זיי פירן ַאריין כלל ישראל .עס איז
נטווארט צו נתניה'ס
האט עס ַאן ַא ָ
ווי אויך ָ
קלאר ַאז איצט – מער ווי אייביג
ָ
וואס מ'קען
– איז נישט קיין צייט ָ
וואס אידן
דאס אויף ָ
לאזונגען ַאז מדינת ישראל איז ָ
ָ
לאזן די ציונים ָאנהייצן
שווייגן און ָ
יארן...
פאר טויזנטער ָ
האבן געבענקט ַ
ָ
וואס תוצאותיה מי
שנאת ישראלָ ,
צוגאב ,זענען מיר
ָ
ישורנה ה"י .אין
צושלאגן דעם חילול השם
ָ
מחוייב ָא ּפ
וואס עס זעט אויס ווי די תורה הקדושה
וואס קומט ַארויס פון דעם ָ
שמים ָ
קאנפערענץ
מא אויפגעטרעטן ביי די יערליכע ָ
בא ַ
זונטאג איז ּפרעזידענט ָא ַ
ָ
שפ ַארבערישע שריט.
איז די סיבה צו די ּ
האט ער
דארט ָ
שינגטאןָ .
ָ
ווא
לאבי אין ַ
מאכטפולע ציונ'יסטישע ָ
עיפ ַא"ק ,די ַ
פון ּ
וואס נישט ָא ּפגעטרעטן – פון זיינע שטעלונגען אין
טראץ ָ
ַאביסל ָא ּפגעווייכט – ָ
באצייכנט די נייע ּפ ַאלעסטינער רעגירונג,
האט ַ
נערשטאגיגע רעדע .ער ָ
ָ
דא
די ָ
מאסַ ,אלס "געפערליכער שטער צו שלום".
כא ַ
אינאיינעם מיט ַ

רוואסערט שטעלונג
פא ַ
מא ַ
בא ַ
ָא ַ
קאנפערענץ
ָ
עיפ ַא"ק
ּ
ביי

לאזן הערן דעם
נטרונא וועט ָ
קול ה' בכח קבל תבל ומלואה

פאקטיש נישט געווען קיין ערנסטע
וואס עס זענען נישט ַ
טראץ ָ
ָ
מא ָאבער
בא ַ
האט ָאבער ָא ַ
נערשטאגָ ,
ָ
דא
ענדערונגען אין זיין שטעלונג פון ָ
האט געגעבן ַא
רא-ציונ'יסטישע וויזיעס ,און עס ָ
מער ַארויסגעהויבן ּפ ָ
האט
מא ָ
בא ַ
פאר די ציונ'יסטישע דל-גאים ַאהערצושטעלן ווי ָא ַ
געלעגנהייט ַ
אומשטאנד מער ָאנצורייצן די
ַ
נאך
דאס איז ָ
פאר זייָ .
זיך אונטערגעגעבן ַ
האלטן
מעריקאנער און ַאנדערע קעגן אידן ,זעענדיג ווי זיי ַ
ַ
געמיטער פון ַא
האבן אים געצווינגען ָא ּפצוטרעטן פון
גארגעל און ָ
דעם ּפרעזידענט ביים ָ
זיינע מיטל מזרח ּפ ַאליסיס.

האבן געבענקט זיך צוריקצוקערן
מא :אידן ָ
בא ַ
ָא ַ
היימלאנד
ַ
לט-פארצייטישע
צו זייער ַא ַ
וואס אידן
באצויגן צו דעם ָ
מא זיך אויך ַ
בא ַ
האט ָא ַ
עיפ ַא"ק רעדע ָ
אין זיין ּ
היימלאנד ".ביז
ַ
פארצייטישער
"האבן זיך געבענקט זיך צוריקצוקערן צו זייער ַ
ָ
מא "נישט געצויגן קיין
בא ַ
האט ָא ַ
זאגט די ‘דזשערוסעלעם ּפ ָאוסט' – ָ
היינט – ָ
יאןּ ".פרעזידענט
רא ָ
פארבינדונג צום ַ
לאנגע ַ
פארבינדונג צו אידן'ס ַ
קלארע ַ
ָ

האבן
וואך ,ווען די נייעסן ָ
פאריגן סוף ָ
ברוך שמסר עולמו לשומרים – זינט ָ
האט נטרונא ָאנגעהויבן צו ַארבעטן מיט ּפובליק
זיך ָאנגעהויבן צו ַאנטוויקלעןָ ,
צושלאגן דעם
ָ
מפייןָ ,א ּפ
קא ּ
באלדיגן-צייטליכן ַ
רילעישאנס מומחים אויף ַא ַ
ָ
איזראעל'ס שריט.
ַ
אימעזש ַאז ערליכע אידן שטיצן נתניה'ס און
באוויזן שוין
האט מען ב"ה ַ
וואס עס איז געווען ַא וויקענדָ ,
טראץ ָ
ָ
קוואנטן מעסעדזש,
עלא ַ
קאנדענסירטן און ָ
קלארןָ ,
ַאהערצושטעלן ַא העכסט ָ
כוואליעס .די מעסעדזש
דיא ַ
רא ָ
וואס ווערט אין די טעג געלופטערט אויף די ַ
ָ
געווארן ַארויסצוברענגן די ריכטיגע ּפונקטן
ָ
אויסגעארבעט
ַ
ספעציעל
איז ּ
סאפיסטיקירטן ,קורצן וועגַ ,אריינצודרינגען בעז"ה אין די
אויף ַא העכסט ָ
לאזונגען ַאז
נטווארט צו נתניה'ס ָ
האט עס ַאן ַא ָ
מיליאנען צוהערער .ווי אויך ָ
ָ
יארן.
פאר טויזנטער ָ
האבן געבענקט ַ
וואס אידן ָ
דאס אויף ָ
מדינת ישראל איז ָ
פאלגענד זענען עטליכע אויסצוגן:
ָ
באפעל פון
געווארן אין גלות ,לויט ַא ַ
ָ
"פון זינט די אידן זענען געשיקט
קיינמאל נישט געזוכט אויפצושטעלן ַא
ָ
האבן די אידישע מענטשן
אויבעןָ ,
לאנד ָאדער ערגעץ ַאנדערש.
הערשאפט אינעם הייליגן ַ
ַ
זעלבסטשטענדיגע

פארצווייגטן
באווייזן דורכצופירן דעם ַ
נאר ַאזוי וועט מען ַ
אויף כלל ישראלָ .
וואס ציעט ַאריין אין שווערע רבבות.
מפייןָ ,
קא ּ
ַ
פאר למען כבוד שמו
וואס אידן וועלן זיך ָאנשטרענגן ַ
ויה"ר ַאז אין זכות ָ
צוטאן סכנות פון אידישע קינדער איבער די וועלט,
יתברך המחולל ,און ָא ּפ ָ
וואס
זאלן מיר שוין זוכה זיין צום ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים ,אויף ָ
ָ
יארן ,בהתגלות כבוד
פאר טויזנטער ָ
אידן בענקן זיך און בעטן שוין דערויף ַ
שמים עלינו בב"א.

געווארן,
ָ
באשוואוירן
געווארטַ ,אזוי ווי זיי זענען ַ
ַ
האבן אידן געדולדיג
נשטאטָ ,
ָ
ַא
טאג פון די גאולה ,ווען עס וועט זיין פרידן צווישן ַאלע מענטשן".
אויף'ן ָ
אידעלאגיע איז יסודות'דיג קעגן די תורה :עס לייקענט
ָ
"די ציונ'יסטישע
סאמע אידישע אמונה אין גאולה מן השמים ,און עס ערזעצט תורה מיט
ָא ּפ די ַ
באזירט
לאץ ,און איז ַ
גרייז-פ ַ
ּ
האלט ציוני'זם ַא גרויסן
דערפאר ַ
ַ
נאליזם.
ציא ַ
נא ָ
ַ
געקראכט אויף די פעלזן
ַ
האט שוין
רוואס עס ָ
פא ָ
דאס איז ַ
אויף אילוזיעס; ָ
רעאליטעט".
שטיינער פונעם מיטל מזרח ַ
מערקט אויף ,די לעצטע צוויי
לאזונגען ,און
פראזעס נעמען נתניה'ס ָ
ַ
טייערע אידן אחים ל ד עה! ל א ע ת ל ח ש ות !
פאלש און לעכערליך זיי זענען.
צייגן ווי ַ
זאגט די מעסעדזש:
ווייטער ָ
מעריקאנער אידן ,בעטן
ַ
"אלס ַא
ַ
פאר די וואוילזיין און הצלחה
מיר ַ
פאראייניגטע
פון די רעגירונג פון די ַ
שטאטן פון ַאמעריקע ,געפירט דורך'ן
ַ
מא.
בא ַ
ראק ָא ַ
בא ַ
געערטן ּפרעזידענט ַ
איזראעלישע רעגירונג קען נישט –
ַ
די
זאל נישט – זיך ַאהערשטעלן צו
און ָ
נאָכדעם וואָס דער אַמעריקאַנער ּפרעזידענט האָט די פאַרגאַנגענע וואָך עפענטליך דערקלערט
פארטרעטן די ַאלוועלטליכע אידענטום,
ַ
די שטעלונג פון די פאַראייניגטע שטאַטן אַז עס דאַרף אַוועקגעשטעלט ווערן אַ ּפאַלעסטינער
לאנד נישט
זאל די ציונ'יסטישע ַ
אויך ָ
שטאָט ,באַזירט אויף די גרעניצן בעפאָר די תשכ"ז מלחמה ,איז געלאָזט געוואָרן אין גאַנג אַ
ווערן אידענטיפיצירט ַאלס אידיש
ווילדע און געפאַרפולע קאַמּפיין דירעקט קעגן דעם אַמעריקאַנעם ּפרעזידענט ,אָנגעפירט דורך
לאנד".
ַ
די העכסט-ראַנגיגע ציוני'סטישע מויל-מאַכער אין אַמעריקע ,אויף גאָר אַ העסליכען פאַרנעם.
פארטושען די גרעניצן
"דאס ַ
ָ
ביבי נתני' ,דער ראש הכופרים ,האָט דעם פאַרלאָפענעם פרייטאָג זייענדיג אין וואַשינגטאָן
צווישן אידישקייט און ציונ'יזם ,שטעלט
פרעכערהייט אַטאַקירט דעם ּפרעזידענט אין פנים אריין .אַנדערע רייצערישע סטעיטמענטס
געפאר די זיכערהייט פון אידן
ַ
אין
איז געהערט געוואָרן אויך פון נאָך ציוני'סטישע שישקעס .דער אַמעריקאַנער גאַס שטורעמט
איבעראל אין די וועלט,
ָ
וואס וואוינען
ָ
אויף די חוצפה און אָראָגאַנץ פון די הדיוטים קופצים .פון איין עק וועלט צו דער אַנדערער
ַאריינגערעכנט אונזערע געשוויסטער
הילעכט ליידער אָּפ די שרעקליכע ציוני'סטישע רייצונגען מיט דער גרעסטער וועלטמאַכט .די
לאנד".
אינעם הייליגן ַ
גאַנצע וועלט קוקט אַצינד נאָך וואָס ס'וועט זיך אויסקאָכן אינעם פרישן קאָנפליקט צווישן
אין די לעצטע טעג איז מען
וואַשינגטאָן און איזראַעל .דער חילול ה' און סכנת ישראל האָט איצט דערגרייכט אַ קלימאַקס!
געזעצן שעות אויף שעות ,מיט
עקספערטן ,און בעלי השקפה וועלכע
ּ
האבן מקבל געווען פון רבינו הקוה"ט
ָ
ּפצושלאגן
ָ
דראסטישע שריט ָא
פארטיגע ַ
זא ָ
פאדערט זיך דורכצופירן ָ
זא קריטישע צייט ָ
>>>> אין ַא ַ
מודיע
זוי
א
ַ
ווי
וועגן
ריכטיגע
די
זי"ע
טארן נישט שווייגן קיין איין איבריגע מינוט.
דעם גרויסן חילול ה' .מיר קענען נישט און ָ
פאר די אומות העולם אונזער
צו זיין ַ
וואס גיכער!
גאס ָ
דער אמת'ער תורה שטעלונג מוז דערהערט ווערן אין די ברייטע ַ
ספעציעלער
וואס עס איז ַא ּ
שטעלונגָ ,
ראמען
קונץ עס ַארויסצוברענגן אין די ַ
דיא מעסעדזש .מען
רא ָ
פון ַא קורצע ַ
איבערגעגאנגען,
ַ
מאל
פילצאליגע ָ
ָ
איז
צוגעפיצט די
ּ
אויסגעבעסערט ,און
פארזיכערן ַאז
ַ
מעסעדזשעס צו
די מעסעדזשעס זענען ַאמבעסטן
אויסגעשטעלט צו דינען זייער ציל.
קאנגרעס הויז .זה לעומת זה,
וואס דער ראש הכופרים וועט אויפטרעטן אינעם ָ
די מעסעדשעס וועלן לויפן בו בעת ָ
יאלע
לא ַ
פאר די וועלט עפנטליכקייט ַאז תורה-טרייע אידן זענען ָ
קלארגעשטעלט ווערן ַ
וועט אין דער זעלבער צייט ָ
דארפן די מעסעדזשעס
אין די טעג ַ
פאלק
לאנד אין וואו זיי וואוינען ,און די ציוני'סטישע דלי גאה רעּפרעזענטירן נישט דעם אידישן ָ
פאר'ן ַ
בירגער ַ
דיא
רא ָ
ָאנהייבן צו לויפן אויף די ַ
סטבארער
ַ
קא
גאר ָ
כוואליעס ,אין ַא ָ
ַ
ר,
בעפא
ָ
ווען
סיי
ווי
מער
יין,
מפ
ּ
קא
ַ
>>>> צו ערמעגליכן די אַנאָנסן מוז געשאַפן ווערן אין די קומענדיגע  48שעה
צושלאגן דעם אומגעהויערן
ָ
ָא ּפ
דער פאַנטאַסטישער געלט-סומע פון 25 :טויזענט דאָלער
התגרות באומות און חילול השם.
נטרונא קוקט ַארויס אויף די
>>> יש קונה עולמו בשעה אחת! קויפט אייך אַ זכות פון
ווארימע שטיצע פונעם ברייטן ציבור
ַ
איין מינוט אין אַ ראַדיאָ-רעקלאַמע פאַר  550דאָלער!
תלמידיו ותלמידי תלמידיו פון רבינו
באגרייפן די
הקוה"ט זי"ע ,וועלכע ַ
רופט איצט די אָפיסעס פון 'נטרונא' בייצושטייערן
שלאגן דעם חילול
וויכטיקייט פון ָא ּפ ָ
>>> <<< 347.450.0717
וואס די ציונים ברענגן
ה' און סכנה ָ

ס'ברענט אַ פייער

פון חילול ה' און התגרות באומות

סטבארע
ַ
קא
לאזן לופטערן ָ
'נטרונא' גרייט זיך פריש צו ָ
דיא
רא ָ
רעקלאמעס אויף די גרעסטע ַ
ַ
ּפרעסטיזשפולע
נאנטע טעג בעז"ה
גאנץ ָ
נעצן איבער דער וועלט אין די ַ
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