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נטרונא גרייט זיך אונטערצונעמען ברייטע אויפקלערונג
ראפּ צונעמען די האַס קעגן וועלט אידענטום
קאמפּ יין ַא ָ
ַ
הארץ,
דורכאויס די לעצטע ימים טובים טעג זענען געווען עטליכע אַנטוויקלונגען ,וועלכע דאַרפן אויפציטערן יעדן אידיש ַ
לאביס אין ַאמעריקע,
וועגן די שנאת ישראל וואָס די ציונים למיניהם – פון די מתנחלים און די צה"ל ,ציונ'יסטישע ַ
ביז די ראש הכופרים זעלבסט – רייצן ָאן איבער די וועלט .פאָלגענד זענען עטליכע שוידערליכע נייעסן.
שינגטאן ברויזט אויף העצערייען
ָ
ווא
ַ
מא
בא ַ
קעגן ָא ַ
האט ַאן
שינגטאן – אין ַאנדערע נייעסָ ,
ָ
ווא
ַ
נאנט מיט
נגרעסמאן וועלכער איז ָ
ַ
קא
מעריקאנער ָ
ַ
ַא
פאר
דמיניסטראציע איבערגעגעבן ַ
ַ
מא ַא
בא ַ
די ָא ַ
שינגטאן ַאז
ָ
ווא
דעלעגאציע אין ַ
ַ
איזראעלישע
ַ
ַאן
דמיניסטראציע ברויזט צוליב
ַ
מעריקאנער ַא
ַ
די ַא
מא.
בא ַ
איזראעל'ס העצערייען קעגן ּפרעזידענט ָא ַ
ַ
לויט יענעם ,ווערט דער ראש הממשלה נתניה
באשולדיגט ,אז ער פארמישט אין
ּפערזענליך ַ
די העצערייען ,און איז שטארק טעטיג

אראפצוברענגען
פונעם פרעזידענט.

די

פאפוליריטעט

באריכטעט ַאז ַאן
די דזשערוסעלעם ּפ ָאוסט ַ
געזאגט ַאז ער
ָ
האט
בא ַאמטער ָ
איזראעלישער ַ
ַ
צארן
שטא ּפל פון ָ
ַ
געווארן "דערשטוינט פון די
ָ
איז
צומאלן
פארזוכן ָא ּפ ָ
שינגטאן) צוליב ַ
ָ
ווא
דארט (אין ַ
ָ
מעריקאנער עפנטליכקייט ַאלס
ַ
פאר די ַא
מא ַ
בא ַ
ָא ַ
האט צוגעלייגט ַאז,
איזראעל .יענער ָ
ַ
ַא שונא פון

שפילן
דא מענטשן וועלכע ּ
"עס זענען ָ
מיט פייער דורך שעדיגן אונזערע
פאראייניגטע
ַ
באציאונגען מיט די
ַ
שטאטן".
ַ
זאגט ַאז
מאט ָ
לא ַ
דיפ ָ
ּ
איזראעלישער
ַ
דער
צארן איז ווייל ציונ'יסטישע
די סיבה פון די ָ
פאר זיינע
רא ּפ דעם ּפרעזידענט ַ
אינטערעסן רייסן ַא ָ
קופירטע
פארזוכן איינצופרירן די ישובים אין ָא ּ
ַ

פאר זיין ַארבעט צוריק ָאנצוהייבן די
געביטן ,און ַ
ראצעדור.
שלום ּפ ָ
דא קומט ליידער ווידער צום אויסדרוק זייער
ָ
צוגאנג ,וועלכע שעדיגט די אידן איבער
ַ
הפקר'דיג
די גאנצע וועלט ,און בפרט די אמעריקאנער
אידן ,עס איז באקאנט זייער פאלאסי אז אויב די
ציוניסטישער איידיאלעגיע ארבעט זיך נישט אויס,
וועלען זיי מיט נעמען גאנץ כלל ישראל אין תהום
גרעניצלאזע גאוה פירט זיי אפילו צו
ָ
אריין ,זייער
מאכטפולסטן מענטש אין וועמען
טשעפען מיט ַ
ּ
מעריקאנער ּפרעזידענט,
ַ
זיי זענען ָאנגעוויזן ,דער ַא
"א
און ווי איינער פון זיי ַאליין איז מודה איז עס ַ
האלטן זיך נישט
שפיל מיט פייערָ ".אבער זיי ַ
ּ
פלאמען,
ַ
צוריק ווייטער צו גיסן אויל צו די
וועלכע קען חלילה ַאריינברענגן ַא געפערליכע
שנאת ישראל אינעם ּפרעזידענט ,און ַאלע זיינע
פאלק בכלל,
מעריקאנער ָ
ַ
שטיצער און דער ַא
קאנסקווענצן קענען חלילה זיין זייער
וואס די ָ
ָ
ביטער.

קאמיטע
באריכט פון יו.עןָ .
שארפער ַ
ַ
פארברעכנס
איזראעל'ס קריג ַ
ַ
קעגן
אין עזה
נאלע
ציא ַ
אינטערנא ָ
ַ
גענעווא – אויף די
ַ
באריכט דורך
ַארענדע ,איז לעצטנס ערשינען ַא ַ
ַא פיר מיטגלידער ּפ ַאנעל ,וועלכע איז געשטעלט

אויסצופארשן די קריג
ָ
געווארן דורך די יו.ען.
ָ
באשולדיגונגען אין די לעצטע עזה
פארברעכנס ַ
ַ
באריכט ,שרייבט
קאנפליקט .אין דעם  575בלעטער ַ
ָ
באגיין
פארן ַ
איזראעל ַ
ַ
שארף קעג
גרופע זייער ַ
ּ
די
פארברעכנס קעגן די מענטשהייט אין די קריג.
ַ
נאמען פון
באריכט' ,אויפן ָ
לדסטאון ַ
ָ
'גא
די ָ
ריטשארד
ַ
ַא אידישן יוריסט פון דרום ַאפריקע
קאמיטע ,איז
האט געפירט די ָ
גאלדשטיין ,וועלכער ָ
ָ
וואך דורך
דעבאטירט דעם סוף ָ
ַ
באשטימט צו ווערן
ַ
גענעווא.
ַ
קאונסיל אין
די יו.ען .מענטשן רעכטן ָ
איזראעל און די
ַ
באריכט קריטיקירט
דער ַ
משארפסטן קעגן
ּפ ַאלעסטינערָ ,אבער איז ַא ַ
באפעלן זעלנער
פאר ַ
פארברעכנסַ ,
איזראעל'ס קריג ַ
ַ
האט
קאמיטע ָ
צו שיסן ציווילע ָאן קיין חשבון .די ָ
פארברעכנס פון ביידע זייטן
רעקאמענדירט ַאז די ַ
ָ
פאר
קאונסילַ ,
זאלן געשיקט ווערן צו די סעקיוריטי ַ
ָ
בעפאר די
ָ
ראצעסן
אויספארשונגען און מעגליכע ּפ ָ
ָ
וואס ס'איז
טראץ ָ
האג געריכטָ .
נאלע ַ
ציא ַ
אינטערנא ָ
ַ
פאקטיש
קלאגעס וועלן ַ
ַ
אומווארשיינליך ַאז די
ַ
ראצעס ,זענען ָאבער די געפינסן ַא
פירן צו ַא ּפ ָ
איזראעל ,און
ַ
באשולדיגונג ַאקט קעגן
שטארקער ַ
ַ
פאר זיך אומגיין
שטעלט איר אין ַא פינסטערן ליכט ַ
ברוטאל קעגן די ּפ ַאלעסטינער.
ַ
דאס גיט ווייטער צו צום פינסטערן אימעזש
ָ
וואס די ציונים ברענגן אויף אידן איבער די וועלט,
ָ
פאר די
נטווארטליך ַ
רא ָ
פא ַ
געהאלטן ַ
ַ
ווייל זיי ווערן
ציונ'יסטישע פעולות.

דא
אינטיפא ַ
ַ
סכנה פון דריטע
ה"י צוליב מתנחלי'שע הר הבית
קאציעס
ווא ַ
רא ָ
ּפ ָ
רויפגאנג
ַ
וואס דער ַא
נאך ָ
יאר ָ
ירושלים – ניין ָ
קאצא מעטשעט ,איז
ַ
ל-א
אויפן הר הבית ,ביי די ַא ַ
דא
אינטיפא ַ
ַ
געווען דער פונק ָאנצוצינדן ַא בלוטיגע
געקאסט הונדערטער אידישע
ָ
האט
ָ
וועלכע
מאל
כא ָ
נא ַ
וואצירער ָ
רא ָ
האבן מתנחל'ישע ּפ ָ
קרבנותָ ,
וואלטן חלילה
צוגעשטעלט ענליכע פונקען וועלכע ָ
נאך חלילה  -אויפרייסן
געקענט – און קענען ָ
קא ּפ שטעלן
האר פון ָ
דעם ּפולווער ּפ ַאס ה"י .די ָ
רגאסענע בלוט פון
פא ָ
נאך די טייכן ַ
זיך אויף ַאז ָ
מארש ,זענען די מופקרים
די פריערדיגע הר הבית ַ
מאל גרייט ַאריינצופירן דעם כלל ישראל אין
כא ָ
נא ַ
ָ
זא שרעקליכע צרה ,חלילה.
ַא ַ
האבן זיך
דורכאויס דעם יום טוב סוכות ָ
ראבער ַאז די
קלאנגען צווישן די ַא ַ
ַארומגעדרייט ַ
רכא ּפן די הר הבית ,וואו
פא ַ
מתנחלים גרייטן זיך צו ַ
האבן
האבן זייער מעטשעט .די ּפ ַאלעסטינער ָ
זיי ָ
פאררופן ַאן ַאלגעמיינע סטרייק ,אויף
דערפאר ַ
ַ
ווארפן אידן ביים
בא ָ
מ'האט אויך ַ
ָ
פרייטאג ,און
ָ
כותל מיט שטיינער.
האבן
קלעריקאלן ָ
ַ
גרופעס און
ּ
ּפ ַאלעסטינער
קצא
ל-א ַ
באשיצן ַא ַ
כפאלגער צו ַ
נא ָ
גערופן זייערע ָ
האט געוויזן
היסטאריע ָ
ָ
קערפער ,און די
ּ
מיט זייער
קצא איז ַא טעמע וועלכע קען פירן צו ַא
ל-א ַ
ַאז די ַא ַ
האט
יאר צוריק ָ
ברוטאלן קייט פון רציחות .מיט ניין ָ
ַ
יארן
האט גענומען ָ
דא ,וועלכע ָ
אינטיפא ַ
ַ
די לעצטע
רויפגאנג צום
ַ
פארלעשן ,זיך ָאנגעהויבן מיט ַאן ַא
צו ַ
הר הבית דורך אריק שרון וועלכער איז געווען אין
גרופע ,און עס איז
שפיץ פון ַאן עקסטרעמיסטישע ּ
ּ
מ'גראבט אונטער'ן הר
ָ
קלאנגען ַאז
נאך ַ
געקומען ָ
בארירונג
סארט ַ
זא ָ
האט ַא ַ
הבית; און אויך אין תשנ"ו ָ
לדטאטן.
ַ
געווא
ַ
ָאנגעהויבן ַא געפערליכער קייט פון
צוליב די שרעק ַאז עס וועלן ווידער אויסברעכן
איזראעלישע ּפ ָאליציי
ַ
האבן די
גאר ווילדע אומרועןָ ,
ָ
ראבער צו קומען צום כותל
פאר אינגע ַא ַ
רבאטן ַ
פא ָ
ַ
פארמיידן
פרייטאג ,צו ַ
ָ
טאג,
אין זייער געבעט ָ
געהאנגען די
ָ
האט
מהומות .אין די זעלבע צייט ָ
פראגע אין די לופט ,צי עס קומט חלילה ַא פרישער
ַ
וואס קען ָאנהייבן ַא פרישער קייט פון
אויפרייס ָ
טאקעס.
טעראר ַא ַ
ָ
געפערליכע
וואס יעדער
טראץ די ָאנגעצויגנקייט ,און ָ
ָ
האט געציטערט צי עס הייבט זיך נישט ָאן
ָ
ַא פרישע סעריע פון דערקייקלונגען מיט די
האבן די מתנחלים ,אונטער'ן פרומען
ּפ ַאלעסטינערָ ,
נטשאפט צום מקום המקדש
ַ
נא
שלייער פון זייער ָ
וואס זיי זענען
איגנארירנדיג די איסורי כריתות ָ
ָ
–
לאץ – גערופן
עובר ביים ַארויפגיין אויפן הייליג ּפ ַ
ריינצובאקומען אינעם
ַ
יא זיך ַא
זייערע מיטגלידער ָ
הר הבית ,אויף די ערטער וועלכע איז אונטער
נטראל.
קא ָ
ראבישע ָ
ַא ַ
אגב ,אפילו הרב אלישיב ,וועלכע קען נישט
וואך
האט די ָ
פארדעכטיגט ווערן מיט קנאותָ ,
ַ
ַארויסגערעדט קעגן ַארויפגיין אויף דעם ָארט,

דערמאנט
ַ
האט אויך
צוליב די חיובי כריתות ,און ָ
דאך
ָ
וואס קען ברענגן.
די געפערליכע סכנות ָ
זענען די מתנחלים עקסטרעמיסטען גרייט
ַאריינצופירן די אידן אין ַא סכנה.
די אומרוען צוליב'ן הר הבית גיסט זיך
ַאריבער אויך אין ַאנדערע לענדער .דער ירדן'ער
האט מורא ַאז
געזאגט ַאז ער ָ
ָ
האט
ּפרעזידענט ָ
לאנד,
דאס וועט ברענגן אומרוען ביי אים אין ַ
ָ
פארגעקומען נישט ווייניגער
וואו עס זענען שוין ָ
ראטעסטן צוליב דעם ,און עס גיט
ווי ּ 600פ ָ
דיקאלן אויפצוהעצן די געמיטער
רא ַ
פאר ַ
שטאף ַ
ָ
זעלבסט-פארשטענדליך ַאז דער
ַ
צו עקסטרעמיזם.
פייער קען זיך חלילה אויך דערקייקלען צו מערב
באפעלקערונגַ ,אזוי
ראבישע ַ
לענדער מיט גרויסע ַא ַ
דארט געליטן פון ַא רייע ַאנטיסעמיטישע
מ'האט ָ
ָ
ווי
קאנפליקט.
אינצידענטן דורכאויס די לעצטע עזה ָ
פארגליווערטַ ,אז זיי
ַ
די בלוט ווערט
זענען גרייט ַאריינצופירן דעם כלל ישראל אין
פרישע סכנות – ַאריינגערעכנט די אידן פון
דא און די
אינטיפא ַ
ַ
וואס די צווייטע
חוץ לארץָ ,
האט אויך געפירט
רא ּפדרוקונגען ָ
כפאלגנדע ַא ָ
נא ָ
ָ
צו ַאן ַאנטיסעמיטיזם אויפשטייג איבער די וועלט
אידעלאגיע.
ָ
דיקאלע
רא ַ
– דורכצופירן זייער ַ
איבערהויפט שטעלן זיין אין ַא פינסטערן ליכט
ּ
וויבאלד זייער ַארויפגיין
ַ
דעם פרומען אידענטום,
קלאמירט אונטער ַא
רא ַ
צום הר הבית ווערט ּפ ָ
באריכטן זענען
פרומען שלייער ,און לויט זייערע ַ
פאריגע
האט ָ
גרופע ָ
ּ
אויך געווען חסידים ,ווען ַא
באוויזן ַארויפצוגיין צום הר הבית.
וואך ַ
ָ

לא עת לחשות
די ַאלע רשעות'דיגע און רייצערישע שריט,
האבן געשריבן ּפ ַאסירן
נאך פיל מער ווי מיר ָ
און ָ
טעגליך ,גיסן אויל צום פייער פון שנאת ישראל.
האט ביי די כינוס הכללי פון
רבינו הקוה"ט זי"ע ָ
געזאגט פייערדיגע דיבורים,
ָ
התאחדות הרבנים
הארעווען זיי אין ַאמעריקע
"מ'זאל גוט קוקן ָ
ָ
ַאז
נצוארבעטן אנטיסעמיטיזםַ ,אזוי ווי זיי
אויך ָא ַ
האט זיך
יורא ּפ ".דער רבי ָ
געהארעוועט אין ָ
ָ
האבן
ָ
"מ'דארף גרויס רחמים
ַ
דערביי אויסגעדרוקט ַאז
זאלן עס חלילה נישט דערגרייכן".
ַאז זיי ָ
דאן געגעבן ַא
האט ַ
רבינו הקוה"ט זי"ע ָ
דאס איז "לא תעמוד על
בפירוש'ע הוראהַ ,אז ָ

דם רעיך! און מען שווייגט?! ...איינס פון
די גרעסטע מצוות העט געווען ,מיטן
מ'זאל קענען
ָ
גרעסטן מסירת נפש,
פאר די אומות ַאז זיי זענען
מודיע זיין ַ
פארטרעטערס פון כלל ישראל.
נישט די ַ
האבן מיט זיי נישט
יודען שומרי תורה ָ
פאר דעם צו
קיין שייכות .מסירת נפש ַ
געדארפט וכו'".
ַ
האבן העט מען
ָ
אין די איצטיגע צייט ,ווען עס קומט זייער

בולט ַארויס די ציונ'יסטישע שריט פון ָאנרייצן
שנאת ישראל און זייער נוצן אידן איבער די
נאנען פלייש ר"ל ,היל"ת,
קא ָ
וועלט ַאלס זייער ַ
צו קענען ָאנקומען צו זייערע עקסטרעמיסטישע
ַאגענדעס ,איז די צייט אויסצופירן די הוראה און
איבערהויפט
ּ
שאקלען פון זייערע פעולות.
זיך ָא ּפ ָ
באקעמפן די רייצונגען פון די מתנחלים
דארף מען ַ
ַ
וואס גייען אויפן חשבון פון יהדות
קא ּפלעךָ ,
מיט ַ
פארשטערקערט דעם איינדרוק ַאז
החרדית ,און ַ
וואס זענען שולדיג אין די ַאלע
פרומע אידן זענען די ָ
דיקאלע שטעלונגען.
רא ַ
ראבלעמען צוליב זייער ַ
ּפ ָ

יארן
האט אין די לעצטע ָ
נטרונא ,וועלכע ָ
דעפאלגרייכע
ָ
אונטערגענומען ַא רייע העכסט
מפיינס צו דערקלערן קבל תבל ומלואה ַאז
קא ּ
ַ
ערליכע אידן זענען קעגן די עקסטרעמיסטישע
דאס איז היפוך פונעם
און ציונ'יסטישע שריט ,און ָ
מפיין
קא ּ
לאנט איצט ַא העפטיגע ַ
דרך התורהּ ,פ ַ
זא
צושלאגן די לעצטע התגרות באומותַ .א ַ
ָ
ָא ּפ
פאר
קאסטן ריזיגע סכומים ַ
דארף ָא ּפ ָ
מפיין ַ
קא ּ
ַ
רעקלאמעס
ַ
פעסיענאלן,
ַ
רא
רילעישאנס ּפ ָ
ָ
ּפובליק
האבן דעם ריכטיגן ַאפעקט,
זאל ָ
נאך ,כדי עס ָ
און ָ
געוואנדן לויט די
ָ
סאך
און די הצלחה איז ַא ַ
פינאנציעלע מעגליכקייטן עס דורכצופירן.
ַ
ערווארטן ַאז דער ברייטער ציבור
ַ
עס איז צו
אויספאלגן די הוראה פון רבינו הקוה"ט זי"ע,
ָ
זאל
ָ
האט געשריגן "לא תעמוד על דם רעיך",
וועלכער ָ
האט ַארויסגעשריגן די
הארץ ָ
און פון זיין הייליג ַ
ווייטאג און ווינדער ַאז "מען שווייגט?!" אין די
ָ
וואס די סכנה ברענט .איצט איז ַא צייט
צייט ָ

טאר נישט שווייגן און נישט
וואס מען ָ
ָ
האפן ַאז ערליכע
רוען ,און עס איז צום ָ
אידן וועלן איינזען דעם חובת השעה
זאל
מפיין ָ
קא ּ
און ערמעגליכן ַאז די ַ
דורכגעפירט ווערן אויפן שטערקסטן
פארנעם ,מודיע צו זיין ַאז די ציונים "זענען
ַ
פארטרעטער פון כלל ישראל ,און אידן
נישט די ַ
האבן מיט זיי נישט קיין שייכות".
שומרי תורה ָ

די נומבער זיך צו פארשטענדיגען
מיט נטרונא איז:

718-841-7053 #1
אדער דורך פאקס:

718-504-4513
בזכות פון זיך ָאנשטרענגן למען כבוד שמו
פארשוועכט און
יתברך ותורתו  -וועלכע ווערט ַ
מסולף דורך די רעגעליעזע אפיקורסים בשם התורה,
און דורך די ציונים וועלכע שטעלן זיך ַאהער ַאלס די
זאלן מיר שוין זוכה
פארטרעטער פון כלל ישראל – ָ
ַ
וואס וועט
זיין צום מלוך על כל העולם כולו בכבודיךָ ,
וואס עס וועט זיין כי תעביר ממשלת
נאך ָ
ּפ ַאסירן ָ
זדון מן הארץ ,בביאת משיח צדקינו בב"א.

