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חרדי'שע אידן זענען ליידער ווידער אינעם צענטער פון התגרות באומות
ַרדאמט אי.יו'.ס רוף צו צוטיילן ירושלים; חברי הכנסת פון אגודה קעגן איינפרירן בוי אין ישובים; צפת רב הראשי
אָ.יו .פא ַ
ראבער ביים קבר פון שמעון הצדיק;
ַרדאמט שליט געשפּ רעכן; פּ רעסע דעקט געשלעגן צווישן חרדים און ַא ַ
פא ַ

פארשפּ רייטן
נטרונא קעמפט און איז ב"ה מצליח צו ַ
ריכטיגע שטעלונג פון ערליכע אידן קעגן מדינה
ביישפילן פון די לעצטע טעג ,ווי
ּ
קעפלעך זענען בלויז עטליכע
די אויבערשטע ּ
מידיא קוועלער ַאלס די גרעסטע
ַ
פארשידענע
ַאזוי חרדי'שע אידן ווערן געדעקט אין ַ
פאר שלום אינעם
איזראעל ,וועלכע זענען ַא שטער ַ
ַ
נאליסטישע קעמפער אין
ציא ַ
נא ָ
ַ
דאס איז גורם ַא שרעקליכער חילול ה' און עלבון התורה – ווייל די
מיטל מזרחָ .
גאנצע וועלט,
דיקאלע ,עקסטרעמיסטישע שריט וועלכע דערצערנט די ַ
רא ַ
ַאלע ַ
געטאן בשם התורה – און ברענגט ַא געפערליכע
ָ
ווערט געזען ווי זיי ווערן ליידער
האס קעגן חרד'ישע אידן אומעטום.
סכנה פון נקמה און ַ

באריכטן ,וועלכע קומען ַארויף מדי יום ביומו ,שטרייכן אונטער
סארט ַ
די ָ
די נויטווענדיקייט פון די פעולות פון נטרונא ,וועלכע ַארבעט בהשכל ובדעת ,און
ריינצואוואשן דעם ערליכן אידענטום פון דעם
ַ
סאך מצליח געווען,
האט שוין ב"ה ַא ַ
ָ
גאס ,און אויסלעשן דעם
באקומען אין די ַ
האט ַ
וואס זי ָ
רשווארצטן אימעזש ָ
ַ
פא
ַ
שאפט קעגן ערליכע אידן.
דאס ַ
וואס ָ
האס ָ
געפערליכן ַ
דאקסישע אידן ווערן
רטא ָ
ביישפילן פון ווי ַאזוי ָא ָ
ּ
פאלגענד זענען בלויז עטליכע
ָ
פארבינדן מיט די עקסטרעמיסטישסטע שיטות:
ליידער ַ

ָא.יו .קעגן אי.יו.

ט-שטאט אין
ָ
הויפ
ּ
געווארן ַאלס אונזער
ָ
פאראייניגט
ַ
".1967

פארמעסט צווישן
בריסל – עס איז ַאן ערנסטער ַ
באוויסט אין קורצן
יוניאןַ ,
דאקס ָ
רטא ָ
יוניאנס ...די ָא ָ
די ָ
קאמף
רויסגעלאזט אין ַא ַ
ָ
האט זיך ַא
ַאלס ָא.יוָ ,OU .
האבן זיי
דינסטאג ָ
ָ
יוניאן .דעם
ָ
איירא ּפ ָאעער
ָ
קעגן די
רדאמען די אי.יו,.
פא ַ
ַארויסגעגעבן ַא סטעיטמענט צו ַ
נאמען
דא ּפטירט ַא סטעיטמענט אין ָ
האט ַא ָ
וועלכע ָ
געשפרעכן
ּ
מיניסטארןָ ,אנצוהייבן
ָ
איירא ּפעער
ָ
פון די
איזראעלישע און
ַ
צו צוטיילן ירושלים צווישן ַאן
ט-שטאט.
ָ
הויפ
ּפ ַאלעסטינער ּ

מיט זייערע סטעימענטס זאגען זיי אז די שטאט
ירושלים וואס מיר האבן פארלוירען דריי טויזענט
שטאט אין
ָ
געווארן 'אונזער'
ָ
יאר צוריק  ,איז צוריק
 1967ירושלים עיר הקודש ,וואס די פסוק רופטאשר בחרתי לי לשום ׁשמי ׁשם" (מלכים
דאס "העיר ׁ
א פרק יא) ,די הייליגע שטאט ירושלים ווי אידן האבן
געגעסן קדשים קלים און מעשר שני....איז די זעלבע
ווי נאצאליסטישע שטאט זשרוסעלום וואס איז צוריק
געקומען דורך מינים ואפיקורסים מיט א מרידה
בהשי"ת ,דאס איז חילול הקודש והמקדש וסילוף
תורתינו הקדושה אויפן העכסטען גראד.

רדאמונג פון די ָא.יו .איז נישט בלויז ַא
פא ַ
די ַ
פארגעשטעלט אונטער ַא
ּפ ָאליטישע .עס ווערט ָ
נאמען "פון
פאררופט זיך אין ָ
רעליגיעזן שלייער ,און ַ
דאווענען ערליך צו ירושלים
מיליאנען אידן וועלכע ַ
ָ
די
זאגט עס" :ירושלים
פאר איר פרידן ".ווייטער ָ
און ַ
פאר
ט-שטאט פון אידן ַ
ָ
הויפ
ּ
איז געווען די אייביגע
שטאט איז צוריק
ָ
גאנצע
יאר ...און די ַ
דריי טויזנט ָ

אין די תפילות זענען מיר מתפלל "ולירושלים
עירך ברחמים תשוב ,ותשכון בתוכה כאשר דיברת"
ירושלים עירך איז מקושר צו ותשכון בתוכה – די
השראת השכינה – "ובנה אותה בקרוב בימינו" קומט
אינאיינעם מיט "וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין"

בנין ירושלים קומט אינאיינעם מיט מלכות בית דוד,
ירושלים פון  1967איז מעיק לשכינתא ,די היינטיגע
בנין ירושלים איז עוקר און מעכב מלכות בית דוד,
יגער ה' בך השטן הבוחר בירושלים.
מיר גלייבען כי באש הצתה ובאש אתה עתיד
לבנותה ,תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור
ודור ולנצח נצחים.
גרופע בשם כל
ּ
רדאמונג פון די
פא ַ
די פרעכע ַ
דאס איז
שאפט ליידער דעם איינדרוק ַאז ָ
ישראלַ ,
די ָאנגענומענע ּפ ָאזיציע פון ערליכע אידן איבער
פאר ַאן
וואס קעמפן ַ
די וועלט ,און ַאז זיי זענען די ָ
אומצוטיילבארע ירושלים.
ַ

פרוש און ליצמאַן קעגן בוי-איינפרירונג
אין חרדי'שע ישוב אין שטחים
האט
וואס ביבי נתניה ָ
ירושלים – אין די צייט ָ
פאר
נאכגעבן ַ
לאזן ברעכן ,און ָ
זיך שוין געמוזט ָ

ַאמעריקע דורך דערקלערן ַא בוי איינפרירונג אויף
פאר צען חדשים ,זענען עס ליידער די
די שטחים ַ
פרומסטע חברי הכנסת ,פון אגודה ,וועלכע קעמפן צו
האט
פאראויסגיין מיט בויאונגען .מאיר פרוש ָ
קענען ָ
מיניסטאר
ָ
געטראפן מיט נתני-ה און דעם קריגס
ָ
זיך
זאלן ערלויבן ווייטער צו בויען
אהוד ברק צו דרוקן זיי ָ
ספעציפיש אין חרדי'שע שטעטלעך
אין די ישוביםּ ,
קופירטע געביטן ,און אויך דער גערער חבר
אין די ָא ּ
מ'זאל
ָ
רלאנגט ַאז
פא ַ
האט ַ
ליצמאןָ ,
ַ
יאנקל
הכנסתַ ,
ווייטער ערלויבן צו בויען אין ביתר עילית און אין
מודיעין עילית.
יארק טיימס
פאר ַא צייט צוריק איז געווען אין ניו ָ
ַ
באשרייבונג ,ווי ַאזוי די גרויסע חרדי'שע
ַא לענגערע ַ
האבן
ליטיקאנטן ָ
ַ
וואס די מנהיגים און ּפ ָא
שטעטלעךָ ,
זאלן אפילו
וואס די איינוואוינער ָ
אויפגעשטעלט ָאן ָ
וויסן ַאז זיי זענען אויסער די גרינע ליניע – וועלכע
וואס זי
איזראעל און די געביטן ָ
ַ
טיילט ָא ּפ צווישן
טאגיגע מלחמה – זענען
קופירט אין די זעקס ָ
האט ָא ּ
ָ
פארן שלום.
שטארקער שטער ַ
ַ
ַא
טאקע ַארויס ַאז
איצט שטעלט זיך ליידער ַ
ָאט די שטעטלעך זענען פון די ערשטע וועלכע
נאכגעביקייט וועלכע
דאס ביסל ָ
קענען צוגרונד לייגן ָ
האט קוים ַארויסגעקוועטשט פון
מא ָ
בא ַ
ּפרעזידענט ָא ַ
נתניה ,צו קענען ברענגן די צוויי זייטן צוריק ָאנצוהייבן
געשפרעכן.
ּ
עפעס
ּ
ליצמאן
ַ
באריכטעט ַאז
האט ַ
די 'ידיעות אחרונות' ָ
געטראפן מיט נתניה און ברק צו דרוקן ַאז
ָ
האט זיך
ָ
מ'זאל קענען ווייטער בויען אין די צוויי שטעטלעך,
ָ
דאס איז קריטיש צו קענען
דערקלערנדיג ַאז ָ
רלאנג פונעם חרדי'שן ציבור.
פא ַ
נאכקומען דעם דירות ַ
ָ
געשפרעכן" :איך גלייב ַאז
ּ
נאך די
געזאגט ָ
ָ
האט
ער ָ
וואך".
עס וועט זיין מעגליך צו בויען ביז ַא ָ
געטראפן מיט נתניה און
ָ
האט זיך
אויך פרוש ָ
האט
באריכטעט ַאז ער ָ
האט שוין ַ
ברק ,און ער ָ
גאנצע בוי
אינטערווענירט ביי אים צוריקצוציען די ַ
קופירטע געביטן ,מיט די טענה
איינפרירונג אין די ָא ּ
באטרעפט זייער שווער נייע ּפ ָאר-פעלקער
דאס ַ
ַאז ָ
וואך
האט דורכאויס די ָ
אין די חרדי'שע ישובים .פרוש ָ
באזוכן אין
מיניסטארן אויף ַ
ָ
אויך געברענגט עטליכע
באאיינפלוסן די רעגירונג
זאלן העלפן ַ
ביתר עילית ,זיי ָ
דארט ווייטער קענען בויען.
מ'זאל ָ
צו ערלויבן ָ
געמאלן
נאך ַא נייעס וואו חרדים ווערן ָא ּפ ָ
אין ָ
וואס זוכן צו שטערן די בוי איינפרירונג,
ַאלס די ָ
וואס רופט זיך קונגרס הרבנים
גרופע ָ
ּ
האט ַא
ָ
למען השלום ַארויסגעגעבן ַא פסק קעגן די בוי
לאזונג
איינפרירונג ,נוצנדיג די ַאלטע חב"ד'סקער ָ
גאנץ ארץ ישראל ,און
געפאר ַ
ַ
דאס שטעלט אין
ַאז ָ
מ'דארף קעמפן 'על עסקי קש ותבן '.לויט די
ַ
ַאז
האבן דריי הונדערט רבנים אונטערגעשריבן
גרופע ָ
ּ
וואס זיי רעכענען אויס
אויפן פסק ,און די ליסטע ָ
איז ַא געמיש פון חב"ד'סקער ,מזרח'יסטישע און
מעריקאנער ַאדרעס פון די
ַ
ספרד'ישע רבנים .די ַא
קראונהייטס.
גרופע איז אין ָ
ּ
טאקע זיין
זאלן די חרדי'שע ישובים ַ
אויב ָ
אונטערהאקן די הונקעדיגע בוי
ַ
וואס וועלן
די ָ
אומשטאנד צו ברענגן ַא
ַ
דאס
איינפרירונג ,איז ָ
נעגאטיווע דעקונג אין די וועלט ּפרעסע
ַ
געפערליכע
האבן
וואס ָ
דאקסישע זענען די ָ
רטא ָ
א ָאולטרא ָ
ַ
ַאז די
אפגע'הרג'עט די דערגרייכונג ,און עס וועט חלילה
רשווארצן דעם ָאנזען פון חרדי'שע אידן
ַ
פא
נאכמער ַ
ָ

צארן פון די אומות קעגן ערליכע
און ַארויסרופן די ָ
אידן.

באזאָרגט וועגן אויסברוך פון
וועלט ַ
געשלעגן ביים קבר פון שמעון הצדיק
אין די וועלט ּפרעסע – ַאריינגערעכנט אין
שינגטאן
ָ
ווא
יארק טיימסַ ,
באריכטן אין די ניו ָ
לענגערע ַ
וואך ערשינען בילדער
פאריגע ָ
נאך – זענען ָ
ּפ ָאוסט און ָ
ראבער
שלאגן זיך מיט ַא ַ
ָ
פון אידן מיט בערד וועלכע
נאכן געווינען ַא הויז סכסוך ביים קבר פון שמעון
ָ
געווארן ַאלס דער
ָ
באצייכנט
הצדיק .דער סכסוך איז ַ
פאס,
פינק וועלכע קענען אונטערצינדן די ּפולווער ַ
האבן
דמיניסטראציע ָ
ַ
מא ַא
בא ַ
און די יו.ען .און די ָא ַ
אויפפלאמען
ַ
דאס קען
זארגט ַאז ָ
בא ָ
זיך דערקלערט ַ
סיטואציע.
ַ
האקעלע
די ַ
דער סכסוך איז ַארום עטליכע הייזער נעבן
רא
דזשא ַ
ַ
דעם קבר פון שמעון הצדיק ,אין די שייק
דיסטריקט ,פון וואו ּפ ַאלעסטינער זענען לעצטנס
האבן געווינען
וואס מתנחלים ָ
נאך ָ
געווארןָ ,
ָ
פארטריבן
ַ
פארמעסטן ַאז דער שטח דערפון געהערט
געריכטליכע ַ
פאר זיי .די ּפ ַאלעסטינער גלייבן ַאז די ַאנעקסירונג
ַ
לאן צו
פון די הייזער ,איז ַא טייל פון ַא ברייטערן ּפ ַ
פארטרייבן די ּפ ַאלעסטינער אויך פון מזרח ירושלים.
ַ
אויסגעבראכן געשלעגן,
ָ
דינסטאג זענען
ָ
פאריגן
ָ
האבן איבערגענומען די הייזער
וואס מתנחלים ָ
נאך ָ
ָ
פון וואו ַא ּפ ַאלעסטינער משפחה ,מיט ַא  87יעריגע
האט
געווארן .די וועלט ּפרעסע ָ
ָ
פארטריבן
טאטע איז ַ
ַ
רשפרייט בילדער ווי אידן מיט ַא פרומע צורה
פא ּ
ַ
ראבער.
שלאגן זיך מיט די ַא ַ
ָ
רעאגירט צו די געשעענישן
ַ
האט
די יו.עןָ .
רמיידבארע רייבערייען ,עס
ַ
"אומפא
ַ
שאפט
ַאז עס ַ
טראגישע
ַ
האט ָאפט
גראבט אונטער צוטרוי ,עס ָ
ָ
דאס צוריק
מאכט ָ
קאנסקווענצן ,און עס ַ
מענטשליכע ָ
רהאנדלונגען און עררייכן ַא צוויי-
פא ַ
ָאנהייבן די ַ
שטאט לעזונג שווערער ".אויך די ווייסע הויז ,וועלכע
ַ
איינגעהאלטענער מיט איר קריטיק,
ַ
איז געווענליך
געזאגט ַאז זי איז קעגן
ָ
האט אין ַא סטעיטמענט
ָ
עוואקואירונגען און
ַ
"דער ווייטערדיגער מהלך פון
צואווארפונג פון ּפ ַאלעסטינער היימען ...אין ַא צייט
ַ
רהאנדלונגען,
פא ַ
ווען מיר ַארבעטן צוריק ָאנצוהייבן ַ
באמיאונגען
פאר אונזערע ַ
מאכן די שריט שווערער ַ
ַ
מצליח צו זיין".
טאנט ווערן ַאז די
בא ָ
דא אויך ַ
דארף ָ
עס ַ
ווארפערייען
האבן שוין געפירט צו שטיינער ַ
רייבערייען ָ
באזוכער ביים קבר פון שמעון הצדיק ,און
קעגן ַ
די דערקייקלונגען שטעלן ליידער אין ַא סכנה די
וואס קומען פוקד זיין דעם ציון פון שמעון
פילצאליגע ָ
ָ
האלט ָאבער נישט ָא ּפ די בריונים פון
דאס ַ
הצדיקָ .
פאר זייערע ווילדע שטיק ,און שטעלן
נוצן דעם ָארט ַ
אין ַא סכנה ַאזויפיל אידן צוליב זייער רייצונגען ה"י.

רב הראשי :שליט געשפּ רעכן
זענען קעגן הלכה
צפת  -דער רב הראשי פון צפת ,שמואל אליהו,
פאר ַא מתנחל'ישע
געזאגט ַ
ָ
וואך
פאריגע ָ
האט ָ
ָ
באפרייען דעם
געשפרעכן צו ַ
ּ
סטאנציע ַאז די
ַ
נייעס
לדאט גלעד שליט אין אויסטויש
סא ַ
געפאנגענעם ָ
ַ
טעראריסטן,
ָ
באפרייאונג פון כמעט טויזנט
פאר די ַ
ַ
איז קעגן די תורה .אליהו – ַא זון פונעם געוועזענעם

גאנצע מדינה ,מרדכי
פאר די ַ
ספרדי'שער רב הראשי ַ
זאגט ַאז די הלכה לויטעט ַאז 'אין פודין
אליהו – ָ
פאר
את השבויין יותר מכדי דמיהן' ,און די ּפרייז ַ
מ'זאל
זאגט ער ַאז ָ
נשטאטָ ,
ָ
שליט איז זייער טייערַ .א
וואסער און עלעקטריק פון עזה ,ביז שליט
האקן די ַ
ָא ּפ ַ
קומט ַאהיים.
פארשטייט נישט
געזאגט ַאז ער ַ
ָ
האט
אליהו ָ
ווי ַאזוי חרדי'שע און שומרי שבת חברי הכנסת,
מאך ,און
זא ָא ּפ ַ
מיניסטארן און רבנים קענען שטיצן ַא ַ
ָ
פאר ַא ראש הממשלה וועלכער
ער קען נישט שטימען ַ
איגנארירט די תורה.
ָ
ווי אויך די א.ג .סנהדרין האבן זיך געלאזט הערן
אז אויב די שליט אויסטויש פאלט דורך ,זאל מען
אויסשחט'ן די טויזענט פאלאסטינער.....
די סטעיטמענטס האט בכלל נישט קיין האפט
און ציל ,נאר צו ברענגען חלילה אויפן שומרי תורה א
חרון אף ,די געשיכטע צייגט איבער און איבער ַאז
ערליכע אידן ,בשם התורה ,זענען די עקסטרעמסטע
שטופן ַאז
ּ
רלאנגן און
פא ַ
רהאנדלונגען און ַ
פא ַ
קעגן ַ
זאל נוצן די שטייפסטע שריט קעגן אוה"ע.
איזראעל ָ
ַ

לא עת לחשות
טאר
דער חרדי'שער אידענטום קען נישט און ָ
געטאן
נישט שטיין גלייכגילטיג ,ווען עס ווערט ָא ּפ ָ
נאמען און בשם
ַאזויפיל התגרות באומות'ן אין זייער ָ
רעאגירן און מפרסם זיין
התורה' .נטרונא' ַארבעט צו ַ
די ריכטיגע התנגדות פון ערליכע אידן צו מדינה ,און
אונזער שטרעבונג צו לעבן פרידליך צווישן די אומות
מ'האט שוין
ָ
נאך אין גלות.
ווילאנג מיר זענען ָ
ַ
העולם
וואס
צושלאגן די שנאה ָ
ָ
געוואלד מצליח געווען ָא ּפ
ַ
ַא
די מתנחלים ,און די רעליגיעזע ציונ'יסטן זייען ָאן
נאך ווייט פון גענוג.
דאס איז ָ
איבער די וועלטָ ,אבער ָ
נאכט מטכס עצה
טאג און ַ
די עסקנים ַארבעטן ָאן ָ
סטראטעגיעס ווי
ַ
צו זיין און אויפצוקומען מיט פרישע
האבן נישט קיין
ַאזוי מפרסם צו זיין ַאז ערליכע אידן ָ
דיקאלע שריט,
רא ַ
שייכות און זענען קעגן ָאט די ַאלע ַ
און אז די ציונים מיט זייערע רעגעליעזע נאכשלעפערס
רעפענזיטערן נישט כלל ישראל ,און קוקן ַארויס אויף
פינאנציעלע און ַאנדערע שטיצע פונעם ציבור צו
ַ
די
ראיעקטן.
סטבארע ּפ ָ
ַ
קא
קענען דורכפירן די ָ
וואך
פאריגע ָ
אגב ,אין ַא ּפ ָאזיטיווע נייעס ,איז ָ
נווענשאן פון אגודת
ָ
קא
פארגעקומען די יערליכע ָ
ָ
ישראל אין ַאמעריקע ,וועלכע ציעט גרויס דעקונג און
צייגט געווענליך אויך וועלכע אישוס זענען אין די
רטדאקסישע אידן.
ָ
מעריקאנער ָא
ַ
אינטערעסע פון ַא
מאל איז שלימות הארץ און ירושלים
די פריערדיגע ָ
האט
הויפט טעמע אויף די ַאגענדע .נטרונא ָ
געווען ַא ּ
פארשידענע פעולות ,שטילערהייט
רארבעט ַ
פא ַ
דאן ַ
ַ
דערמאנען דעם קרייז ווי
ַ
און אויך ָאפענערהייט ,צו
רקראכן פון די ריכטיגע שטעלונג
פא ָ
ווייט זיי זענען ַ
האט מען ב"ה
היי-יאר ָ
ָ
פון זייערע אייגענע גדולים.
גארנישט געהערט פון די טעמעס ,און די
כמעט ָ
קאנצענטרירט
נווענשאן איז מערסטנס ָ
ָ
קא
גאנצע ָ
ַ
מעריקאנער טעמעס.
ַ
קאלע ַא
לא ַ
געווען אויף ָ

וואס אידן וועלן זיך
ויה"ר ַאז אין די זכות ָ
זאלן מיר שוין
ָאנשטרענגן למען כבוד שמו יתברךָ ,
זוכה זיין צום ריכטיגן יתגדל ויתקדש שמי' רבה
בביאת משיח צדקינו בב"א.

