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זאגט ַאז ַאמעריקע
טעיפ ָ
לאדן ּ
נייע בין ַ
איזראעל
וועט ליידן צוליב’ן שטיצן ַ
רעקארדירטע
ָ
דובאי – אין ַא נייע קורצע
לאדן נעמט
מא בין ַ
סא ַ
מעסעדזש ,אין וועלכע ָא ַ
דורכגעפאלענע
ַ
פאר די
ַ
נטווארטליכקייט
רא ָ
פא ַ
ַ
נארטוועסט עירליין פליגער
ּפרואוו אויפצורייסן ַא ָ
זאגט ער
פארשטעקט אין הויזןָ ,
באמבע ַ
דורך ַא ָ
פאר’ן
דאס איז ַא מעסעדזש קעגן ַאמעריקע ַ
ַאז ָ
טשעפען מיט די ּפ ַאלעסטינער .ער לייגט דארט צו
ּ
טאקעס זענען אויך
ווארלד טרעיד צענטער ַא ַ
די ָ
לאזן
זאל זיך ָא ּפ ָ
געווען מעסעדזשעס ַאז ַאמעריקע ָ
איזראעל.
ַ
פון
וואס טענה’ן ַאז ַאלע
פאר די ָ
שטאף ַ
טעיפ גיט ָ
ּ
די
טעראריסטן ,איז
ָ
וואס ַאמעריקע ליידט פון די
צרות ָ
קאנפליקט.
איזראעלישע און ּפ ַאלעסטינער ָ
ַ
צוליב די
פארשטייען נישט
דאס רעגט אויף די גוים וועלכע ַ
רוואס אמעריקע זוכט זיך די קאפ ווייטאג פון
פא ָ
ַ
דארפן ליידן פון די
העלפן איזראעל ,צוליב וואס זיי ַ
ראדיקאלע טעראריסטן.
האט דער ארכי
מאל ָ
עס איז מערקווידיג ַאז ַא ָ
לאדן זיך נישט צופיל
טעראריסט און מאסן מערדער בין ַ
אידענטיפיצירט מיט די ּפ ַאלעסטינערָ ,אבער זייענדיג

האט ער ווייזט אויס
איזאלירט און זוכנדיג סימפאטיעָ ,
ָ
איזראעלישע ּפ ַאלעסטינער
ַ
איינגעזען ַאז מיט נוצן די
סימפ ַאטיע ביי זיין
ּ
קאנפליקט וועט ער טרעפן מער
ָ
פאלק ,און ער וועט אויך ַארויפטרעטן אויף ַא טעמע
ָ
מעריקאנער.
ַ
וואס רעגט שוין אויף גענוג ַא
ָ
אין זיין מעסעדזש ,וואס ער אדרעסירט אלס
געזאגט:
לאדן ָ
האט בין ַ
מאָ ”,
בא ַ
מא צו ָא ַ
סא ַ
“פון ָא ַ
“די מעסעדזשעס וועלכע זענען איבערגעגעבן
פארוק
אומאר ַ
ַ
געווארן דורך די פליגער פון דעם העלד
ָ
האט ּפרובירט אויפצורייסן
לאב (וועלכער ָ
בדולמוטא ַ
ַ
ַא
באמבע) ,איז אונטערצושטרייכן פריערדיגע
די ָ
געווארן
ָ
מעסעדזשעס וועלכע זענען ַאריבערגעפירט
סעפטעמבער.
צו אייך דורך די העלדן פון די עלפטע ּ
זאל נישט חלומ’ען
די מעסעדזש איזַ ,אז ַאמעריקע ָ
פון זיכערהייט ,ביז ווען מיר געניסן עס ַאלס
רעאליטעט אין ּפ ַאלעסטינע”.
ַ
(אמעריקע)
“עס איז נישט קיין יושר ַאז ענק ַ
וואס אונזערע
געניסן ַא גוט לעבן ,אין די צייט ָ
ברידער אין עזה ליידן די ערגסטע לעבנס-
גא-ט’ס ווילן ,וועלן אונזערע
דערפארָ ,
ַ
נדארט.
סטא ַ
ַ

ווילאנג ענק
ַ
פארגעזעצט ווערן
טאקעס קעגן ענק ָ
ַא ַ
איזראעל”.
ַ
פאר
האלטן ָאן ענקער שטיצע ַ
ַ
זארגט און ּפרובירן
בא ָ
בא ַאמטע זענען ַ
נאזש ַ
יא ַ
שפ ָ
ּ
גרופע  -וועלכע
ל-קאידא ּ
ַ
צו דערגיין צי די תימן’ער ַא
לאב צו ּפרובירן אויפרייסן
בדולמוטא ַ
ַ
האבן געשיקט ַא
ָ
האט
באמבע – ָ
פארשטעקטע ָ
די פליגער מיט די ַ
נאך מיטגלידער צו ּפרובירן דורכפירן
ַארויסגעשיקט ָ
נאליז
טעראר ַא ַ
ָ
נאזש’ס
יא ַ
שפ ָ
טאקעס .די בריטישע ּ
ַא ַ
טעיפ עס איז איצט
ּ
נאך די
געזאגט ָ
ָ
האט
צענטער ָ
ווארשיינליכקייט’ ַאז עס וועט קומען ַאן
דא ַא ‘הויכע ַ
ָ
ענגלאנד.
ַ
טאקע אויף
ַא ַ
לאדן זוכן
סארט מעסעדזשעס פון בין ַ
די ָ
רוואס
פא ָ
איזראעל איז שולדיג ַ
ַ
אונטערצושטרייכן ַאז
טאקירן ַאמעריקע ,און ער וויל ַאז די
ער זוכט צו ַא ַ
רוואס
פא ָ
זאל ווערן גערעגט ַ
פאלק ָ
מעריקאנער ָ
ַ
ַא
איזראעל.
ַ
פאר
זייער רעגירונג נעמט זיך ַאזוי ָאן ַ
צארן אויף
דאס ברענגט ַא געפערליכע ָ
נאטורליך ַאז ָ
ַ
וואס
אידן ,וועמען די ַאלגעמיינע בירגער זעען ַאלס די ָ
איזראעל אין
ַ
שינגטאן צו צושטיין צו
ָ
ווא
דרוקן אויף ַ
קאנפליקטן.
ַאלע זייערע ָ

רדאכטן אין מעטשעט אונטערצינדונג
פא ַ
מתנחלי’שער רב ַארעסטירט אויף ַ
דיקאלן
רא ַ
רשווארצט דעם אימעזש פון חרד’ישן ציבור ַאלס ווילדע ַ
פא ַ
ַ

רהאלטן
פא ַ
האבן ַ
איזראעלישע ּפ ָאליציי ָ
ַ
יצהר –
יראַ ,א רב אין די עוד יוסף חי
שא ּפ ַ
הרב יצחק ַ
רדאכטן אין
פא ַ
ישיבה אין די יצהר ישוב ,אויף ַ

פארבינדונג מיט די לעצטע אונטערצינדונג פון
ַ
ַא מעטשעט .די נייעסַ ,אז ַא רב איז ַארעסטירט
נדאליסטישן העסליכן ַאקט ,איז
ווא ַ
געווארן אין דעם ַ
ָ

געווארן איבער די וועלט,
ָ
שטארק געדעקט
ַ
ליידער
פארשטערקערנדיג דעם איינדרוק ביי אומות העולם
ַ
וואס שטייען אונטער די
ַאז פרומע אידן זענען די ָ

ווילדסטע שריט און שטייפסטע שטעלונגען קעגן די
ראבער.
ַא ַ

פארמישונג אין די ּפרואוו
פארדעכטיגט אין ַא ַ
“אויך ַ
אונטערצוצינדן די מעטשעט”.

האבן שוין פריער ַארעסטירט צען
ּפ ָאליציי ָ
בחורים אין די עוד יוסף חי ישיבה ,וועלכע איז
אמאל געשטאנען אויפן קבר יוסף הצדיק אין
שכם  -און זיי האבן שוין געברענגט צו בלוט
פארגיסונגען צוליב זייערע אוואנטוריסטישע
שטיקעס זיך צו געפונען ביים ציון אפילו ווען ס’איז
אויספארשונגען,
ָ
פאר
געווען קלאר סכנת נפשות ַ -
אויף די פארדאכטן אז זיי האבן דורכגעפירט די
מ’האט
ָ
גאנען וועלכע
סלא ַ
ָ
אונטערצינדונג און
אויפגעפירקעלט אויף די מעטשעט.

פארברענען ַא רעליגיעזע
זאגן ַאז ַ
איבריג צו ָ
פאררעכנט אין די אויגן פון די וועלט –
ָארט ווערט ַ
ּפונקט ווי להבדיל אונטערצוצינדן ַא שול – ַאלס זייער
נאך ערגער איז ווען
הארבער און פיינטליכער ַאקטָ .
ַ
פאררופט
וואס ַ
געווארן דורך איינעם ָ
ָ
געטאן
ָ
דאס איז
ָ
דאן
וואס ַ
זיך אנגעבליך ַאלס גייסטליכער און פירערָ ,
שאפט דעם איינדרוק ַאז
איז עס ָאפיציעלער און עס ַ
דאס איז חלילה בשם התורה און דאס איז דער ווילן
ָ
פון פרומע אידן.

ירא איז
שא ּפ ַ
זאגן איצט ַאז דער ראביי ַ
זיי ָ

יאר ַארויסגעגעבן ַאן ַאזוי
רא ָ
פא ַ
האט ַ
ירא ָ
שא ּפ ַ
ַ
האנדעלט
בא ַ
האט אויך ַ
גערופענעם ‘ספר’ ,וועלכע ָ

בארעכטיגט צו הרג’ען ציווילע
פעלער ווען מען איז ַ
גוים און אידן ,שרייבנדיג ַאז מען מעג אפילו הרג’ען
אויפוואקסן
ַ
קינדער אויב מ’גלייבט ַאז ווען זיי וועלן
פארברעכנס ווי זייערע
באגיין די זעלבע ַ
וועלן זיי ַ
שיינפערליכע
בא ּ
דאס איז געווען ַא ַ
עלטערןָ .
ראבער ,אין
מארדן ַא ַ
לעגיטימאציע און רוף צו ָ
ַ
געוויסע פעלער ,און ַאלעס אונטער ַאן ַאזוי גערופענע
תורה’דיגע שלייער ,ברענגנדיג ַא געפערליכער חילול
רדאכטן קעגן פרומע אידן
פא ַ
השם ,און ארויפציענדיג ַ
טעראריסטן .דאס העלפט
ָ
ַאז זיי זענען ּפ ָאטענציעלע
ליידער גיסן אויל צום פייער פון שנאת ישראל,
צארן אין די וועלט קעגן
ברענגנדיג ַא געפערליכע ָ
ערליכע אידן.

באקעמפן דעם ‘נייעם עמלק’
מ’דארף ַ
נתניה ָזאגט אין אוישוויץ ַאז ַ
ציעט ארויף תורה’דיגע שלייער אויף זיין ראדיקאלע שטעלונגען

צערעמאניע
ָ
אוישוויץ – אויפטרעטנדיג ביי ַא
באפרייאונג פון
ר-טאג פון די ַ
יא ָ
אינעם ’65סטן ָ
האט פרעמיער מיניסטער נתניהו געצויגן
אוישוויץָ ,
באצייכט
האט ַ
פארגלייכן פון היטלער ,וועמען ער ָ
ַ
כמעדינעדזשאד,
ַ
“נאצי עמלק ”,צו ַא
ַאלס דער ַ
וועמען ער רופט ָאן דעם “נייעם עמלק ”.אין די
מא
בא ַ
וועלט ווערט עס אויסגעטייטשט ַאז ָא ַ
איראן ווי ַא רעליגיעזער
ַ
זעט אין זיין קריג מיט
מא’ס
בא ַ
קאמף ,און עס ווערט ָאנגענומען ַאז ָא ַ
ַ
שטייפע ּפ ַאליסיס ,וועלכע הייצן ָאן די געמיטער
גאר לויט די תורה ,חלילה,
אינעם מיטל מזרח ,איז ָ
האס צו
שאפנדיג ַא געפערליכן חילול השם און ַ
ַ
ערליכע אידן.
נאצי עמלק
וואס דער ַ
“מיר וועלן ַאלץ געדענקן ָ
פארגעסן צו
געטאן צו אונז ,און מיר וועלן נישט ַ
ָ
האט
ָ
פאר דעם נייעם עמלק ,וועלכער ערשיינט
זיין גרייט ַ
מאל
כא ָ
נא ַ
דראעט ָ
היסטאריע ַארענע און ער ָ
ָ
אויף די
דאס נישט נעמען
פארניכטן די אידן .מיר וועלן ָ
צו ַ
דאס זענען ליידיגע סטעיטמענטס.
לייכט און גלייבן ַאז ָ
דראאונגען און
מיר וועלן נישט זיין רואיג ַאזוי ווי די ָ
קאוסט זענען בלויז הוילע
לא ָ
הא ָ
די לייקענונגען פון די ָ
פארגעסן און
קיינמאל נישט ַ
ָ
ווערטער .מיר וועלן
וואך”.
אייביג געדענקן צו שטיין ַ

ָארט וואו אידן זענען די מערסטע אויסגעשטעלט צו
עקספ ָארטירן זיי
ּ
טעראר ,און אויסער דעם
ָ
ליידן פון
איבעראלָ .אבער דער דל
ָ
פאר אידן
שנאת ישראל ַ
וואך...
נאך ַאז זיי וועלן שטיין ַ
זאגט ָ
גאה ָ
פארגלייכן
ַ
ָאבער אויסער דעם ,מיט’ן
כמעדינעדזשאד צו עמלק ,זוכט נתניהו צו זיין ַא נבל
ַ
ַא
בשם התורה .ער גיט דעם ָאנשטעל ווי גלייך די שנאה
וואס עס טרייבט אים צו נוצן
פון אידן צו עמלק איז ָ
פארשלייערן די
דאס ַ
איראןָ .
ַ
רעטאריק קעגן
ָ
שארפע
ַ
מאכט אויסזען
נאמען פון די תורהַ ,
רייבערייען אין ָ
נאמען און ווערן בעיקר
ווי די ַאלע שריט זענען אין ָ
געטריבן פון תורה-טרייע אידן ,ה”י.
טאקע
יאר צוריק איז ַ
האלב ָ
מיט איבער ַא ַ
יארק
לייט-ארטיקל אין ניו ָ
ַ
געווען ַא לענגערע
געווארן ַאז נתניהו’ס
ָ
טיימס ,וואו עס איז ָאנגעוויזן
האט דערקלערט זיין שטעלונג קעגן
ראטגעבער ָ
ַ
“טראכט עמלק”.
ַ
איראן ,מיט צוויי ווערטער:
ַ
דארט ָאנגעוויזן ַאז ַאלע עוכרי
האט ָ
די טיימס ָ
טראכט ביי אידן ווי עמלק ,און אויב
בא ַ
ישראל ווערן ַ
כמעדינעדזשאד ַאלס עמלק,
ַ
נתניה-ו זעט אין ַא
היסטאריע אים צו
ָ
איז ער מחוייב לויט די אידישע
האט נישט
באקעמפן .ווי גלייך דער מומר וועלכער ָ
ַ
ראבלעם
עפעס ַא ּפ ָ
האט ּ
גארנישט מיט די תורהָ ,
ָ
פאר די וועלט דינט אים גוט צו
מיט עמלקָ .אבער ַ
האט נישט קיין
זאגן ַאז ער ָ
נוצן דעם אויסדרוק צו ָ
איראן ,וויבאלד די תורה
ַ
באקעמפן
נאר צו ַ
ברירה ָ
הייסט אזוי .ליידער ברענגט דאס ווידער אז די
אלע ראדיקאלע שריט זאלן מערסטנס גיין אויף די
קאנטע פון ערליכע אידן ,וועלכע זענען די ערשטע
אויף וועמען מ’טייטעלט אלס די שולדיגע אין די
כסדר’דיגע קאנפליקטן ,און וועלן זיי די ערשטע
אראפגעריסן צו ווערן אויב עס ברעכט חלילה אויס
א מלחמה ,ה”י.

פאר יעדן
קלאר ַ
וואס היינט איז שוין ָ
טראץ ָ
ָ
ראווען
ספ ַ
איזראעל קען זיך אפילו נישט ּ
ַ
איינעם ַאז
טעראר
ָ
ראקעטס וועלכע קומען צו פליען פון
מיט ַ
נאך נתניהו איבער די ַאלטע
דאך חזר’ט ָ
גרופעסָ ,
ּ
לאזונג ווי גלייך זיי קענען באשיצן דעם
ציונ’יסטישע ָ
כלל ישראל קעגן מעכטיגע לענדער און וועלט מאכטן,
זא
וואך קעגן ַא ַ
און ווי גלייך זיי קענען שטיין אויף דער ַ
האט אין
שטאלצער ּפ ַארעך ָ
ָ
געפאר ווי היטלער .דער
ַ
די ווערטער איבערגעקייעט די ַאלטע ציונ’יסטישע
פארגעסן די וועלט קריג,
לאזונג ,אז זיי וועלן נישט ַ
ָ
זאל זיך מער נישט
און זיי וועלן זיכער מאכן ַאז עס ָ
איבערשפילן.
ּ

*

טאגס ווייסט שוין יעדער איינער ַאז זיי
היינט צו ָ
זענען די גרעסטע ָאנזייער פון שנאת ישראל אין די
איזראעל דער
ַ
באשיצן אידן ,איז
נשטאט ַ
ָ
וועלט ,און ַא

דערמאנטע געשענישן זענען בלויז עטליכע
ַ
די
שפ ַאלטענס ,זענען
ביישפילן ווי ַאזוי אין די נייעס ּ
ּ
באריכטן וועלכע
ראמינענטע ַ
ראן ּפ ָ
פא ַ
כמעט טעגליך ַ

פארשטערקערן דעם איינדרוק ביי די
שאפן און ַ
ַ
אומות העולם ַאז:
דיקאלסטע
רא ַ
•די פרומע אידן זענען די ַ
ראבער ,גייענדיג ַאזוי
באקעמפער פון די ַא ַ
ַ
פארמישט אין נוצן
ראביי קען זיין ַ
ווייט ַאז ַא ַ
ראבער;
טעראר קעגן ַא ַ
ָ
לדטאטן און
געווא ַ
ַ
איזראעלישע
ַ
•די שטייפע ליניעס פון די
רעגירונג ,ווערן פארגעשטעלט אלס אין נאמען
רשווארצט די
ַ
פא
דאס ַ
פון די תורה הקדושהָ .
וואס טרייבט חלילה
תורה הקדושהַ ,אלס די ָ
דיקאליזם און מלחמות ,און עס שטעלט
רא ַ
צו ַ
געפאר ערליכע אידן.
ַ
אין
קאנפליקט איז שולדיג אין
•דער מיטל מזרח ָ
וואס ַאמעריקע שטייט
געפארן ָ
ַ
טעראר
ָ
די
צארן און
דאס רופט ַארויס די ָ
אויס ,ווייל ָ
ל-קאידא.
ַ
ברענגט די נקמה פון ַא
באוויסט ,איז די איינציגסטע וועלכע
נטרונא ,ווי ַ
נאכט צו טוישן דעם דעת
טאג און ַ
פארנומען ָ
איז ַ
שטארק מצליח צו עפענען די אויגן
הקהל ,און איז ב”ה ַ
באקענען זיך מיט אירע אויפקלערונגען,
וואס ַ
פון די ָ
רשפרייטונגען אין די נייעס
פא ּ
ליטעראטור און ַ
ַ
האבן נישט קיין שייכות
קוועלערַ ,אז ערליכע אידן ָ
מיט די מדינה ,און זוכן צו לעבן פרידליך מיט זייערע
רעגירונג און מיט די וועלט’ס פעלקער.
פארשטענדליך
ָאבער ווי ווייט מ’קען ָאנקומען ,איז ַ
מ’האט צו קענען
ָ
געוואנדן אין וויפיל הילף און שטיצע
ָ
וואס מער צו
אונטערנעמען ַאפעקטיווע מיטלען ָ
רשפרייטן די ריכטיגע שטעלונג פון ערליכע אידן,
פא ּ
ַ
זאל
בהשכל ובדעת ,און אויסגערעכנטערהייט ַאז עס ָ
טאקע דערגרייכן די ריכטיגע צילן ,ושיהא שם שמים
ַ
מתאהב על ידינו.
זאל זיך
האפן ַאז דער ציבור ָ
עס איז צום ָ
מ’זאל קענען
ָאנשטרענגן מחזק צו זיין די פעולות ,כדי ָ
שלאגן דעם חילול ה’ און סכנה פון כלל ישראל,
ָא ּפ ָ
זאל
וואס אידן זוכן מרבה צו זיין כבוד שמיםָ ,
ובזכות ָ
זאל שוין זיין
עס שוין ברענגן מדה כנגד מדה ַאז עס ָ
יתגדל ויתקדש שמי’ רבה ,בב”א.

