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רשווארצט
פא ַ
מא ַ
בא ַ
העצערייען און ָאפּ שפּ עטונגען פון פּ רעזידענט ָא ַ
און שטעלט אַריין ערליכע אידענטום אין גרויסע סכנה ה"י
נטרונא שיקט ָאפענער בריוו צום פּ רעזידענט אַז ערליכע אידן זענען קעגן די העצערייען;
לא ַיאלע בירגער
דעמאנסטרירט אַז ערליכע אידן זענען ָ
פארשפּ רייטונג ָ
'הנותן תשועה' ַ

גרופעס אין ארץ ישראל
יארק – די עקסטרעמע ּ
ניו ָ
שטארק ַארויפגעצויגן די
ַ
גאר
וואכן ָ
האבן אין די לעצטע ָ
ָ
מא,
בא ַ
טענער פון זייערע העצערייען קעגן ּפרעזידענט ָא ַ
וואס ווערט ליידער געדעקט אין די וועלט ּפרעסע ַאז
ָ
אולטרא-
ַ
עס ווערט דורכגעפירט דורך 'חרדים' און
רשווארצט ליידער דעם פנים פון
ַ
פא
דאס ַ
דאקסןָ .
רטא ָ
ָא ָ
ערליכע אידןַ ,אז זיי זענען די עקסטרעמסטע צרה-לייט
ראבלעמען ,און
וועלכע זענען שולדיג אין די מיטל מזרח ּפ ָ
עס שטעלט ַאריין ערליכע אידן איבער די וועלט אין ַא
געפערליכע סכנה פון נקמות חלילה.

וואס
צושלאגן דעם שלעכטן אימעזש ָ
ָ
ָא ּפ
וואך
פאריגע ָ
האט נטרונא ָ
באקומעןָ ,
ערליכע אידן ַ
רשפרייט ַא הערליך געדרוקטע 'הנותן תשועה'
פא ּ
ַ
באגלייט מיט ַאן
טאוועלַ ,
פאר ַא ָ
אויסגעשטעלט ַ
איבערטייטשונג אין ענגליש .עס קומט אויך מיט ַא
רוף צו ערליכע אידן איבער די וועלט מתפלל צו זיין
מעריקאנער רעגירונג
ַ
פאר די ַא
בשלומה של מלכותַ ,
שפיץ פון
מא וועלכער שטייט אין ּ
בא ַ
און ּפרעזידענט ָא ַ
די מלכות של חסד.
געווארן,
ָ
שטארק ּפובליצירט
ַ
גאר
דער רוף איז ב"ה ָ
אינסטאנצן,
ַ
און איז ָאנגעקומען צו די סאמע העכסטע
שטארקן קידוש השם ,צייגנדיג ַאז
ַ
האט געברענגט ַא
און ָ
יאלע בירגער און זענען מכיר טובה
לא ַ
ערליכע אידן זענען ָ
האבן נישט קיין שייכות
פאר זייער מלכות של חסד ,און ָ
ַ
מיט די ַאלע ווילדע פראות'דיגע העצערייען.
וואכן
האט דער ּפרעזידענט מיט צוויי ָ
באוויסט ָ
ווי ַ
האלטנדיג ַא
עגיפטןַ ,
ּ
באזוך אין
געשטאט ַא ַ
ַ
צוריק ָא ּפ
פארבעסערן
האפט צו ַ
וויכטיגע רעדע דורך וועלכע ער ָ
שטאטן אין די
ַ
פאראייניגטע
דעם אימעזש פון די ַ
ראבישע וועלט.
ַא ַ
פארברייטונג צו די רעדע – וועלכע איז געזען
אין ָ
געווארן אין מדינת ישראל ַאלס צייכן ַאז דער ּפרעזידענט
ָ
ראבישע וועלט אויפן חשבון
נטשאפט מיט די ַא ַ
ַ
נא
זוכט ָ
וואס וועט ענדיגן די ביז איצטיגע בלינדע
איזראעלָ ,
ַ
פון
איזראעל – און אין
ַ
פריינטשאפט פון ַאמעריקע צו
ַ
שינגטאן'ס רוף גענצליך ָא ּפצושטעלן
ָ
ווא
ָאנבליק פון ַ

די אויסברייטערונג פון די מתנחל'ישע זידלונגען ,זענען
קאטן אין ארץ ישראל אין וועלכע
לא ַ
געווארן ּפ ָ
ָ
געהאנגען
ָ
פיא,
קא ַ
ראבישע ַ
מא ווערט געזען אין ַאן ַא ַ
בא ַ
ּפרעזידענט ָא ַ
באצייכנט  -אויף ענגליש און היברעאיש -
און ער ווערט ַ
האסער.
ַאלס ַאנטיסעמיט און אידן ַ
גאסן זענען
קאטן אויף די ַ
לא ַ
די בילדער פון די ּפ ָ
מידיא ,און אין
ַ
געווארן אין די וועלט
ָ
שטארק געדעקט
ַ
האט מען עס געזען אינאיינעם מיט
סאך ערטער ָ
זייער ַא ַ
קאטן זענען אויך
לא ַ
לאנגע פיאות .די ּפ ָ
חרד'ישע אידן מיט ַ
געווארן דורך עקסטרעמיסטן אין ַאמעריקע,
ָ
רשפרייט
פא ּ
ַ
פארומסַ ,ארויסרופנדיג ַא שרעקליכן
פארשידענע ָ
דורך ַ
חילול השם.
האבן אויך שטיצע
דעקלעראציעס ָ
ַ
די מסוכן'דיגע
פון ָאפיציעלע מענטשן ,און איז נישט בלויז די ַארבעט
יונגאטשען .אין די נייעס איז געווען געדעקט
ַ
פון ווילדע
מא'ס
בא ַ
באצייכנט ָא ַ
האט ַ
קאצעלעָ ,
ַאז ַא חבר הכנסת ַ
רופונגען ָא ּפצושטעלן די אויסברייטערונג פון זידלונגען
מא אין
בא ַ
באשולדיגט ָא ַ
האט ַ
"אנטיסעמיטיזם ".ער ָ
ַאלס ַ
וואס שטייען
יארן ,מיט אידן ָ
מיטל-אלטע ָ
ַ
"צוריקברענגן די
איינפאך ווייל זיי זענען אידן".
ַ
דיסקרימינאציע
ַ
אויס
מעריקאנער
ַ
דערפאר גערופן ַא
ַ
האט
דער חבר הכנסת ָ
פאלק און די תנ"ך
פארן "תנ"ך ָ
אויפצושטיין אין קעמפן ַ
לאנד".
ַ
באריכטעט ַאז ַא
אין די ּפרעסע איז אויך געווען ַ
האט גערופן
געוויסער מזרחי'סטשער רב ,שלמה אבינרָ ,
מא ַאזוי
בא ַ
האנדלען מיט ָא ַ
דעם ראש הממשלה נתניה צו ַ
זאל מקיים זיין דעם לא יכרע
ווי מרדכי מיט המן ,ד.ה .ער ָ
ולא ישתחוה.

צוזאמענשטעלן די מרידה במלכות שמים און
ַ
התגרות באומות מיט מרדכי הצדיק'ס מסירת נפש זיך
נישט צו בוקן צו עבודה זרה ,איז ַא הימל שרייענדער
וואס איז אונז זעלבסט-
דאס ָ
ַאבסורדָ ,אבער ָ
אומפארשטענדליך
ַ
פארשטענדליך ,איז ליידער
ַ
גאס .זיי נעמען ַארויס פון
צו די ַאלגעמיינע ַ

זא נייעס ַאז די רעליגיעזע שטערן די
ַא ַ
מאטיוון,
רהאנדלונגען ,צוליב רעליגיעזע ָ
פא ַ
ַ

געוואלדיגן חילול השם און שנאה
ַ
דאס ברענגט ַא
און ָ
קען פרומע אידן ל"ע.
מאדנע ַאז אין די זעלבע נייעס ווערט
אגב ,איז ָ
האט איצט גערופן
ראבינער ָ
באריכטעט ַאז דער זעלבער ַ
ַ
פינאציעלע הילף פון
ַ
זאל נישט נעמען קיין
איזראעל ָ
ַ
ַאז
זאגנדיג ַאז אין די גמרא שטייט ַאז ווער עס
ַאמעריקעָ ,
נעמט צדקה פון ַא גוי איז עס כאילו חירוף וגידוף ...זיי
וואס געלט נעמען
מאל ָ
דא ַא ָ
פארשטייען אויך ַאז ס'איז ָ
ַ
איז ַאן עבירהָ ,אבער נישט פון די מלכות המינות
עס איז איראניש אז לשיטת המזרחי רעדט די גמרא
נאר פון אזא גוי וועלכער איז נישט איינשטימיג מיט די
מתנחלי'שע עקסטרעמיזם.
האט
איזראעלישע נייעסָ ,
ַ
און אויב איז נישט גענוג די
קאשע
ריינשפרינגען און מישן די ַ
ּ
די ָא.יו .אויך געמוזט ַא
נאלע געשעענישן .אין ַא בריוו צו
ציא ַ
אינטערנא ָ
ַ
אין די
מא שרייבן זיי ַאז זיי זענען "טיף געשטערט" פון זיין
בא ַ
ָא ַ
איזראעל'ס ּפ ַאליסיס איבער ישובים.
ַ
צוגאנג צו
ַ

באקומען אויך דעם
ליינער אין די וועלט ּפרעסע ַ
איינדרוק ַאז פרומע אידן זענען אפילו עקסטרעמער
איזראעלישן ראש הכופרים נתניה.
ַ
הארטן
ווי דעם ַ
באריכטעט ַאז ווען נתניה
ביישפיל ,איז געווען ַ
ּ
וואך ,צום
די ָ
געווארן ַאלס
ָ
וואס איז געזען
הויפט רעדעָ ,
געהאלטן ַא ּ
ַ
האט
ָ
"א קליינע
האבן ַ
קאיראָ ,
ָ
מא'ס רעדע אין
בא ַ
ענטפער צו ָא ַ
נגעהאט
ַ
האבן ָא
ראטעסטירער וועלכע ָ
גרופע פון חרדי'שע ּפ ָ
ּ
דעמאנסטרירט" אינדרויסן .די
ָ
(לאטעס)
געלע שטערנס ַ
קאטן,
לא ַ
פיא ּפ ָ
קא ַ
מא ַ
בא ַ
געטראגן די ָא ַ
ָ
האט אויך
גרופע ָ
ּ
אונטערגעשטראכן
ָ
ספעציעל
געהאט ּ
ַ
האבן אויך
וועלכע ָ
נאמען ,כוסעין.
דעם ּפרעזידענט'ס מיטלסטע ָ
ביישפילן ווי ַאזוי ערליכע
ּ
דאס זענען בלויז עטליכע
ָ
וואס שטערן סיי וועלכע
געמאלן ַאלס די ָ
אידן ווערן ָא ּפ ָ
שלום אויסזיכטן אינעם מיטל מזרח ,און זיי ַארבעטן צו
הארטע ליניע פון די איצטיגע
רהארטעווען די ַאזוי אויך ַ
פא ַ
ַ
איזראעלישע רעגירונג.
ַ
וואס איז
באקעמפן דעם שלעכטן איינדרוק ָ -
צו ַ
דיקאלן
רא ַ
גורם ַא שרעקליכער חילול השם ,ווען די ַאלע ַ
זאגט כמה
פאררופן זיך בשם התורה ,און די וועלט ָ
ַ

פאר כלל ישראל צוליב
מגונים מעשיהם ,און איז ַא סכנה ַ
וואס עס ברענגט קעגן ערליכע
האס און אויפברויז ָ
די ַ
וואס מען קוקט אן אידען ווי
צארן ָ
איבערהויפט די ָ
ּ
אידן,
פאררעטער ,אז זיי זענען גרייט מבזה צוזיין זייער אייגענעם
פרעזידענט צוליב די אינטערעססען פון א פרעמד לאנד
מא
בא ַ
האט נטרונא געשיקט ַאן בריוו צו ּפרעזידענט ָא ַ
– ָ
רעספעקט פון ערליכע אידן צו
ּ
אליין אים צו דערקלערן די
אים.

דער בריוו – וועלכע איז געשריבן זייער
האט ב"ה דערגרייכט
געמאסטן – ָ
ָ
אויסגערעכנט און
געהאלפן
ָ
שטארק
ַ
האט
צו די העכסטע פענסטער ,און ָ
ַארויסברענגן דעם מעסעדזש ַאז ערליכע אידן זענען
נאר
פארבינדן מיט די וויסטע העצערייעןָ ,
נישט ַ
רעספעקטירן זייערע רעגירונג פירער.
ּ

דער בריוו רופט אויך דעם ּפרעזידענט
באציען צו די מדינה ַאלס
זיך נישט צו ַ
נאר ַאלס ַא "ציונ'יסטישע
לאנדָ ",
"אידישע ַ
געפארן
ַ
לאנדַ ",ארויסברענגנדיג ַאז ערליכע אידן ליידן
ַ
געמאכט צווישן אידן
ַ
וואס ווערט
צוזאמענשטעל ָ
צוליב דעם ַ
און – להבדיל – ציונים .דער בריוו שטרייכט אויך אונטער ַאז
גאנט
רא ַ
דעקלעראציעס פון ציונ'יסטן זענען ַא ָ
ַ
די ַאלע ווילדע
איגנארירט ווערן ,און עס ענדיגט זיך ַאז "מיר
ָ
דארפן
און ַ
פאר ַאלע
פאר פרידן ַ
שטייען צו דיין זייט אין דיין בענקעניש ַ
מענטשן אינעם מיטל מזרח"...

וואך
פאריגע ָ
אינטרעסאנט ַאז ָ
ַ
אגב ,איז זייער
מא'ס געוועזענער גלח דזשערעמיי רייט זיך
בא ַ
האט ָא ַ
ָ
צוזאמענשטעלן אידן מיט ציונים.
פארן ַ
ַאנטשולדיגט ַ
נאך
האט זיך געמוזט ָא ּפטרייסלן ָ
מא ָ
בא ַ
רייט – פון וועמען ָא ַ
וואס דעם גלח'ס העסליכע רעדעס זענען ַארויסגעקומען –
ָ
לאזן אים נישט צו ,צו
געזאגט ַאז "די אידן" ָ
ָ
מיטוואך
ָ
האט
ָ
פאר
האט ער זיך ַאנטשולדיגט ַ
טאג דערויף ָ
מאָ ,אבער ַא ָ
בא ַ
ָא ַ
זיך שלעכט אויסדרוקן" .איך רעד נישט וועגן ַאלע אידןַ ,אלע
מענטשן פון די אידישע גלויבן ,איך רעד וועגן ציונ'יסטן ".ער
מאכטפולע
ביישפיל אויף די ּפ ָאליטיש ַ
ּ
האט ָאנגעוויזן ַאלס
ָ
לאבי.
ציונ'יסטישע ַ

עס איז זייער מערקווידיג ַאז זיין
צוריקציאונג איז געקומען אין די זעלבע
רשפרייט דעם
פא ּ
האט ַ
וואך ווען נטרונא ָ
ָ
בריוו צום ּפרעזידענטַ ,ארויסברענגנדיג דעם
צווישנשייד צווישן אידן און ציונים ,און אין זיינע
ווערטער האט ער נאכגעזאגט ווי ממש ווארט ביי
האט
ווארט פון נטרונא'ס ארכיווען ,די נייעס מיט רייט ָ
שטארק
ַ
גאר
האט ָ
מאסיווע דעקונג ,און ָ
באקומען ַ
ַ
ַארויסגעברענגט ַאז נישט ַאלע אידן זענען ציונים( .עס
איז כדאי צו אנמערקען אז אפילו נניח דער גלח דזשערעמיי
רייט איז א פאלנער שונא ישראל סתם אזוי ,איז אויך א
געווינס אז ער דרייט זיך ,זאגענדיג אז ער האט נישט געמיינט
אידן ,דאס איז קלאר ממעט דעם געפאר).

ערהאלטן
ַ
האט 'נטרונא' אויך
אין ַאנדערע נייעסָ ,
ובליקאנער
ַ
רעפ
ווענדונגען פון ַא וויכטיגן פיגור אין די ּ
האט אויסגעדרוקט
קאמיטע ,וועלכער ָ
עקזוקעטיווע ָ
שטארקע אינטרעסע צו העלפן נטרונא'ס מעסעדזש
נאכן זען דעם בריוו.
זאל פארשפרייט ווערן ָ
רילעישאנס
ָ
די עסקנים פון נטרונא זיצן מיט ּפובליק
נאך מיטלען שטערקער
סטראטעגיסטן ַארבעטנדיג אויף ָ
ַ
רשפרייטן די שטעלונג פון ערליכע אידן ,און
פא ּ
צו ַ
נטווארטליכע
רא ָ
אומפא ַ
ַ
וואס די
צושלאגן די חילול השם ָ
ָ
ָא ּפ
עקסטרעמיסטן זייען ָאן בשם התורה ל"ע.
ובשם ה' נעשה ונצליח ,לקדש שם שמים.

א אפענער בריוו

צו פרעזידענט אבאמא
א אפענער בריוו צום פרעזידענט פון די פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקא
לכבוד דעם חשוב'ן פרעזידענט אבאמא:
די תקופה צווישן מעמאריעל טאג און דער פערטער פון יולי איז א צייט פון
באדייט אין התבוננות פאר אלע אמעריקאנער .אין דעם גייסט ,דריקן מיר אויס
אונזער דאנקבארקייט פאר דיין טיפע זארג פאר די ליידן פון די מענטשן פון מיטל
מזרח.
פרעזידענט אבאמא ,דו האסט קענטיג געהאט די פריווילעגיע זוכה צו זיין צו
סייעתא דשמיא דורך די האנט פון אויבערשטן ,מיט פארשטאנד און קלארקייט
האסטו געווינען די הערצער פון יחידים איבער די גאנצע וועלט .דורך איבערגעבן
די אמעריקאנער אידעלאגיע האסטו פארוואנדעלט געוועזענע פיינט צו פריינט פון
די פאראייניגטע שטאטן.
דער זעלבער צוגאנג פון אפענקייט און קלארקייט וואלט געווען געוואלדיג
נוצליך פאר דיינע אידישע בירגער אויב די ריכטיגע אידישע פיליזאפיע – די יעניגע
וועלכע אקצעפטירט נישט ציונית – וואלט פובליצירט און אנגענומען געווארן,
וואלטן די אלוועלטליכע סכנות וועלכע זענען געשאפן געווארן דורך די ציונים,
איינפאך פארשוואונדן געווארן .ווען די וועלט וועט אנערקענען דעם חילוק צווישן
ציונות און אידישקייט וועלן דיינע אידישע בירגער זיין פונקט אזוי פארזיכערט אין
זייערע היימען ,שולעס ,און ביזנעסער ווי דיינע איבריגע אמעריקאנער בירגער.
דערפאר איז העכסט דרינגענד אז מדינת ישראל זאל נישט באטראכט אדער
אנגערופן ווערן "די אידישע מדינה" ,נאר ענדערש די "ציוניסטישע מדינה" ,דורך
אפשיידן אור אלטע אידישקייט פון ניי מאדערנע ציונית קענען מיר האפן אויף שלום
און רואיגקייט ,יעצט און אויף אייביג.
מר .פרעזידענט ,דו האסט געהאט א לענגערע פאזיטיווע פארבינדונג מיט דיינע
אידישע אונטערטאנען ,פון די צייט וואס דו האסט געדינט אלץ געערטער סענעטאר
פון אילינוי ,ביז דיין אויסוואל פון עטליכע פעאיגע אידן צו דיין פרעזידענטליכן
קאבינעט ,איז געווען א געמיינזאמע רעספעקט צווישן דיר און אמעריקאנער אידן.
אלץ פארטרעטער פון טויזענטער טראדיצינאלע אמעריקאנער אידן וואלטן
מיר רעקאמענדירט אז דו זאלסט איגנארירן די שטאלצע אומ'אחריות'דיגע
דעקלעראציעס פון געוויסע ציוניסטן .ביטע געדענק אז זינט די גרינדונג פון מדינת
ישראל האבן ציוניסטישע פירער אייביג געהאלטן אז זייער אגענדע קומט פאר די
זיכערקייט און וואוילזיין פון אומשולדיגע אידן.
מיר שטייען ביי דיין זייט און דיין שטרעבן פאר שלום פאר אלע מענטשן אין
מיטל מזרח זאל דער דערבארעמדיגער באשעפער געבן אז מיר זאלן נאך זען די
טעג פון די נבואה פון נביא ישעי' ,ווען די מענטשהייט "וועט מער נישט פירן קיין
מלחמות".
מיט אויפריכטיגקייט

די חתימה פון אמת'ע תורה אידן

