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פרייטאג פ' שלח תשע"ה

סופרים קאורט ווארפט אפ
קלאגע אין לאנג – פארצויגענע
'מנחם זיוואטאפסקי' קעיס
אנקעגן אבאמא אדמיניסטראציע
ברענגט אן ענדע צו באמיאונגען פון ציוניסטישע אינטערעסן צו
אינטערמינעווען מאכט פונעם אמעריקאנעם פרעזידענט און זיין
סטעיט דעפארטמענט
יהדות החרדית אין אמעריקע האט גענומען אקטיווע ראלע צו
אפשלאגן שנאת ישראל דורך קאסטבארע "עמיקעס קוריע"
פרעזענטירט צום סופרים געריכט
ווי באריכטעט דא אויף קול
נטרונא אנהויב די וואך האט דאס
העכסטע געריכט אין אמעריקע ,די
סופרים קאורט אין וואשינגטאן ,דעם

מאנטאג ענדגילטיג געאורטיילט
איבער די בארימטע קלאגע וואס
איז אריינגעגעבן געווארן דורך די
'מנחם זיבאטאווסקי' פאמיליע קעגן

די סטעיט דעפארטמענט פון די
פאראייניגטע שטאטן.
דער אורטייל האט מיט א
 6-3ריכטער
מאיאריטעט פון

2

אפגעווארפן
א געזעץ באשטעטיגט
אין קאנגרעס וואס צווינגט די סטעיט
דעפארטמענט צו באצייכענען 'איזראעל' אלס
די געבורט פלאץ פון איינוואוינער וועלכע זענען
געבוירן אין ירושלים ,און געאורטיילט אז קאנגרעס
האט נישט די רעכטן דאס צו פארלאנגען,
אונטערצייכענענדיג אז די אויסערן פאליטיק און
פאליסי באלאנגט אויסשליסליך אין די הענט פון
דעם פרעזידענט און זיין אדמיניסטראציע.
דערמיט איז געשלאסן געווארן א לאנג
פארצויגענע געראנגל וואס האט אנגערירט די
פונדאמענטן פון די אמעריקאנער קאנסטוטוציע
און איז געזען געווארן ווי א פונדאמענטאלע קאמף
צווישן די רעגירונג פליגלען אין וואשינגטאן,
וואס איז דעריבער אויסגענוצט געווארן דורך די
ציוני'סטישע אינטערעסן צו אינטערמינעווען דעם
איינפלוס פונעם פרעזידענט און זיין עקזעיטיווער
פליגל.

פאספארט .אבער אין זיין פאספארט ,וואו ס'שטייט
געווענליך אריינגעשריבן די שטאט און פלאץ וואו
יענער איז געבוירן ,איז אריינגעשריבן בלויז אז ער
איז געבוירן אין די שטאט ירושלים ,נישט "ירושלים
איזראעל" ,עס ווערט בכלל נישט דערמאנט דער
נאמען פונעם לאנד וואו ער איז געבוירן.
דאס איז צוליב דעם וואס אין די ארגינעלע יו-
ען פארטישאן פלאן האט ירושלים געזאלט זיין אן
אינטערנאציאנאלע שטאט אונטער'ן אויפזיכט פון

זענען די אמבאסאדארן פון די וועלט לענדער,
וועלכע זענען געווענליך קווארטירט אין די
גאסט-מדינה'ס הויפט שטאט ,אבער אין דעם פאל
פון די מדינה קווארטירט אין תל אביב.
אויך די אמעריקאנער אמבאסאדע געפינט זיך
אין תל אביב ,ווייל אלע אמעריקאנער פרעזידענטן
ביז היינט האבן אנטזאגט די פארלאנגען
ארויפצופירן זייערע אמבאסאדעס קיין ירושלים,
וויבאלד דאס וועט אויסטערליש אויפברויזן די

די השתלשלות
הענינים פון דעם 'מנחם
זיוואטאפסקי' קעיס:
לתועלת פון די חשוב'ע צוהערער וועלן מיר
צוערשט אין קורצן איבערלויפן די סאמע – שפיץ
דעטאלן פון דעם "מנחם זיוואטאפסקי" קעיס וואס
ציעט זיך שוין א לענגערע צייט פון עטליכע יארן
און האלט געשפאנט די פאליטישע קארידארן
אין וואשיגטאן .א קעיס איז דירעקט געפירט
און ארגאניזירט געווארן דורך די ציוניסטישע
מויל -מאכער און שישקעס ,מיטן איינציגן ציל
צו אונטערמינעווען און אפשוואכן די מאכט
פונעם אמעריקאנעם פרעזידענט און זיין סטעיט
דעפארטמענט ,באגלייט מיט אַן אויסטערלישע
התגרות באומות וואס האט באדראעט צו
ברענגען חלילה א כוואליע פון שנאת ישראל און
אנטיסעמיטיזים אין אמעריקע.
מנחם זיוואטאפסקי ,איז א  13יעריג יונגל וואס
איז געבוירן אין ירושלים און זיינע עלטערן זענען
אמעריקאנער בירגער ,אזוי ארום אז געזעצליך איז
ער אַן אמעריקאנער בירגער מיט אַן אמעריקאנער

פארצייטישע בילד פון אלט שטאט ירושלים
די יו-ען .נאך וואס בן גוריון האט אויפגעשטעלט
מדינת ישראל האט אויסגעבראכן דער קריג מיט
די אראבער ,און ירושלים איז צעטיילט געווארן
אין צווייען .ירדן האט קאנטראלירט אלט-שטאט
און מדינת ישראל האט קאנטראלירט ניי-שטאט
ירושלים.
ביי די זעקס טאגיגע מלחמה האט מדינת
ישראל איינגענומען אלט-שטאט ירושלים מיט'ן
כותל המערבי און אלע אנדערע זאכן דארט ,און
מדינת ישראל האט דערקלערט די פאראייניגטע
ירושלים אלס איר הויפטשטאט .די וועלט האט
אבער קיינמאל נישט אנגענומען אפיציעל די
שטעלונג פון מדינת ישראל ,און ביז'ן היינטיגן טאג,

פאלעסטינער און פירן דערצו אז אמעריקע זאל
מער גארנישט קענען טון צו שטופן פאראויס
די שלום פארהאנדלונגען .פאר אט די זעלבע
אורזאך האט די אמעריקאנער רעגירונג נאכנישט
געטוישט קיינמאל איר פאליסי און דערפאר
שרייבט זי אפיציעל אינעם פאספארט נאר
ירושלים ,און נישט דער נאמען פון קיין שום לאנד.
די ציוני'סטישע פארבינדעטע האבן אבער
באוויזן אז דער אמעריקאנער קאנגרעס ,אונטער
דרוק פון די מאכטפולע ציוני'סטישע לאבי
גרופעס ,האט מיט צען יאר צוריק ,אין 2002
למספרם ,דורכגעפירט א געזעץ אז ס'זאל יא
שטיין מדינת ישראל אין אזעלכע פאספארטן.

באנריכטן
נייעססאוןעי ַי
ןטכיר ַאב ןוא

אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
רן סאוו
געוואעז
געליפטערטעל ןע ָנ
לעצטענסילעג סנעטצ
זענעןעג טרעטפ
וואס ןר ָאוו
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן'פיוא

דער קאנגרעס האט דאן באשטעטיגט א געזעץ
מיטן טיטל "פאליסי פון די פאראייניגטע שטאטן
בנוגע ירושלים" אין וועלכע זיי דירעקטירן דעם
סעקרעטערי אוו סטעיט צו אריבערפירן דעם
אמעריקאנער אמבאסאדע קיין ירושלים און
באשטימען אז עס דארף געגעבן ווערן די אפציע
פאר אמעריקאנער בירגער וואס ווערן געבוירען
אין ירושלים ,זיי זאלן קענען אריינשרייבן אינעם
פאספארט 'איזראעל'.
רעפובליקאנער
דעמאלטדיגער
דער
פרעזידענט בוש האט עס אונטערגעשריבען ,אבער
צוגעלייגט אן "אינטערשריפט קלארשטעלונג"
וואס לויטעט אז קאנגרעס קען נישט באשטימען
פאר'ן פרעזידענט ווען עס קומט צו אויסערן
פאליטיק .זינט דאן גייט אן דער קאנפליקט
צווישן קאנגרעס און דעם סטעיט דעפארטמענט
צי ס'זאל יא אדער נישט שטיין אינעם פאספארט
'מדינת ישראל'.
די זיוואטאפסקי'ס – ליידער פרומע אידן מיט
די חרדי'שע טראגע  -פירן שוין א לאנגיאריגע
פארצויגענע מערכה מיט דעם סטעיט
דעפארטמענט ,און זיי קלאגן אין מערערע געריכט
די אמעריקאנער רעגירונג אז מ'זאל אריינשרייבן
אין זיין פאספארט אז ער איז געבוירן אין "ירושלים,
מדינת ישראל" ,אנשטאט סתם ירושלים ווי עס
שטייט יעצט .די קעיס איז אין לויף פון די לעצטע
צוועלף יאר געגאנגען פון געריכט צו געריכט ביז
עס איז ענדגילטיג אנגעקומען צו די העכסטע
אמעריקאנער געריכט.
די קעיס איז צוערשט אנגעקומען צו די
סופרים קאורט אין יאר  2012למספרם ,מיט
דער פראגע צי אזא פאליטישע טעמע קען בכלל
ארויפגעברענגט ווערן אין קארט ,דער געריכט
האט דאן געאורטיילט  8קעגן  1אז די קלאגע קען
דורכגיין אין סופרים קאורט.
אין יולי  2013למספרם ,האט א פעדעראלע
אפיל געריכט געאורטיילט לטובת די סטעיט
דעפארטמענט ,ווען די דריי ריכטער פאנעל
אין די יו.עס .קאורט אוו אפילס  -דיסטריקט
אוו קאלאמיביע סירקיט האט באשטימט אז
דער פרעזידענט האט די אויסשליסליכע רעכט
צו באשטימען די אמעריקאנער פאזיציע אויף

ירושלים .די זיוואטאפסקי'ס האבן דאן אפעלירט
צו דעם סופרים קאורט וואו אין לויף פון די לעצטע
יארן איז געהערט געווארן ארגומענטן פון ביידע
זייטן ,אין א קעיס וואס האט געצויגן אינטערעסע
איבער'ן גאנצן לאנד און איז נאכגעפאלגט
געווארן דורך מערערע לעגאלע און פאליטישע
עקספערטן.
דער געראנגל וואס איז אונטער'ן טיש
אנגעפירט געווארן דורך די ציוני'סטישע
עלעמענטן ,האט געצילט דער געריכט זאל צווינגען
דעם סטעיט דעפארטמענט צו אנערקענען די
רעכט פון קאנגרעס איבער אויסערן פאליטיק,
עפעס וואס איז בכלל זייער א האקעלע אישו אין
אמעריקאנער פאליטיק.

דער פארזוך צו
אונטערגראבן די
פרעזידענטליכע
מאכט אין נאמען פון
אמעריקאנער אידנטום:
עס איז שוין אינעם עבר ברייט באהאנדלט
געווארן אז אין תוך האנדלט זיך עס דא אין א
יסודות'דיגע געראנגל צווישן די צוויי ארעמעס
אינערהאלב די אמעריקאנער רעגירונג.
אינדערצייט וואס דער עקזעקוטיוו דעפארטמענט
(וועלכע רעכנט אריין דעם פרעזידענט און די
סטעיט דעפארטמענט) ,ווילן נישט אפיציעל
אנערקענען ירושלים אלס הויפשטאט פון
איזראעל ,גענוי ווי אלע אמעריקאנער פרעזידענט
ביז היינט ,האבן די ציונים פארלאנגט מיט די
לעגיסלאטווער פליגל ,די קאנגרעס ,וואס האט
געשטימט יא צו באשטעטיגן ירושלים אלס
הויפשטאט.
די סיבה פארוואס די ציונים בעפארציגען אזוי
שטארק און אפן די קאנגרעס העכער די סטעיט
דעפארטמענט און דעם פרעזידענט ,איז איינפאך
צוליב דעם וואס די קאנגרעס איז אין גרעסטן
טייל אפגעקויפט און אונטער די איינפלוס פון
די ציוניסטישע אינטערעסן ,טייל ברצון און נאך
א גרעסערע טייל בכפי' .צו פארדאנקן די גוט –

פינאנצירטע
אגענטורן און לאביעסטן,
וועלכע האט צו זייער קרעדיט אָן א
שיעור שנאת ישראל און באהאלטענע האס וואס
וואקסט אין די פאראייניגטע שטאטן ,צוליב דעם
וואס זי טוט פעסט מאנעווירן די הונדערטער
סענאטארן און קאנגרעסלייט זאלן בלינדערהייט
שטיצן און זיך שטעלן צו דער זייט פון די מדינה ביי
יעדע געלעגנהייט.
שוין לאנגע יארן וואס די ציונים און זייער
אליאירטע מאכטפולע לאביס אין וואשינגטאן,
אינוועסטירן אומערמידליכע כוחות און געלט
צו באשטימען אז דער לעגיסלאטיווער פליגל
אין וואשיגטאן זאל האבן דאס לעצטע ווארט
צו באשטימען באשלוסן .און אצינד איז זיי
אונטערגעקומען די געלעגנהייט ביים דעם 'מנחם
זיוואטאפסקי' קעיס.
אצינד ווען עס האט זיך געהאנדלט זיך איבער
דעם אפיציעלען סטאטוס פון ירושלים איז 'כאן
מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו' ,די ציונים און
זייערע פארבינדעטע האבן פארארבעט מעשים
אז דאס געריכט זאל באשטעטיגן די מאכט פון
דער קאנגרעס איבער דעם עקזעקיטיווער פליגל,
וואס אויב דאס וואלט חלילה אדורכגעגאנגען
וואלט דאס אפיציעל באדייט אז די פאקטישע
בעלעבאטים אויף אמעריקע וועט זיין די קאנגרעס
געפירט ביי די נאז דורך איזראעל ,און מער נישט
דער אמעריקאנער פרעזידענט און זיין סטעיט
דעפארטמענט.

די "עמיקעס קוריעי"
פרעזענטירט צום סופרים
קאורט דורך דאס יהדות
החרדית אין אמעריקע:
נאטורליך האט דער קעיס באדראעט צו
פארשווארצן דאס פנים פאר ערליכע אידן איבעראל,
אז דוקא חרדי'שע אידן זענען עס די וועלכע שטעלן
זיך ארויס פאר'ן סופרים קאורט צו באקעמפן דעם
אמעריקאנער סטעיט דעפארטמענט און זיך
אננעמען פאר מדינת ישראל .דאס וואלט חלילה
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געהאלפן
פארשטארקן דעם פאלשן
איינדרוק כאילו ערליכע אידן זענען
עצם מעצמיו פון דעם עקזיסטענץ פון מדינת
ישראל .דאס איז בנוסף צו די פחדים'דיגע מציאות
אז דאס אמעריקאנער פאלק באטראכט מיט
בייז  -וואונדער וויאזוי די ציוניסטיש -חרדי'שע
עלעמענטן נעמען דעם גאנצען אמעריקאנער
סיסטעם און באצווינגען איר צו דינען געטריי די
אינטערעסן פון מדינת ישראל .תורה טרייע אידן
האבן זיך נישט געקענט ערלויבן צו אוועקמאכן
דעם פראבלעם מיט א דריי מיט דער האנט און א
גלייכגילטיגע מינע ,צוקוקענדיג די געפערליכע
הפקירות דורך די ציונים כלפי די וואוילזיין פון די
אמעריקאנער אידענטום.
ס'איז קלאר געווען ווי דער טאג ,אז די
איינציגסטע עצה וואס מיר פארמאגן איז די עצת
החכם הזקן – רבינו הקדוש זי"ע  -אז מ'דארף
האבן מסירת נפש מפרסם צו זיין פאר די אוה"ע
אז זיי פארטרעטן נישט כלל ישראל – דאס איז
וויכטיג סיי כלפי די חילול השם און סיי כלפי די
סכנה וואס זיי ברענגען אויף כלל ישראל חלילה,
לקדש שמו יתברך לעיני העמים והשרים.
אט דערפאר האט מוסד הק' נטרונא
זיך בשעתו אריינגעווארפן אין די ריזיגע
אונטערנעמונג צו פרעזענטירן א קאסטבארע
"עמיקעס קוריעי" צום סופרים קאורט ,דורך
דעם אדוואקאט מר .פיליפ פערטיק .דער
דאקומענט איז אריינגעגעבן געווארן אין געריכט
אין סעפטעמבער  2014למספרם און טוט
אהערשטעלן א קראנטן און פעסטן שטאנד,
מיט זאכליכע ערקלערונגען קולעים על השערה
ארום די אידישע התנגדות צום ציונות און אונזער
געבעט אז ציוניסטישע אינטערעסן זאלן נישט
געזען ווערן ווי אונזערע פארטרעטער מיט זייער
קאמף קעגן דעם פרעזידענט און זיין סטעיט
דעפארמענט.
א באזונדערע דגוש איז געשטעלט געווארן
צו קובע זיין א ריכטיגע קו ,נישט צו נעמען
קיין צד אין די היזיגע אמעריקאנער פאליטיק,
נאר ווי דער שטייגער פון אן עמיקעס קוריעי
איז עס באזירט אויף איבערגעבן און צושטעלן

די "עמיקעס קוריעי" וואס איז פרעזענטירט צום סופרים קאורט

באנריכטן
נייעססאוןעי ַי
ןטכיר ַאב ןוא

אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
רן סאוו
געוואעז
געליפטערטעל ןע ָנ
לעצטענסילעג סנעטצ
זענעןעג טרעטפ
וואס ןר ָאוו
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן'פיוא

מער אינפארמאציע אויף די טעמע וואס ווערט
דעבאטירט אין געריכט .דער דאקומענט האט
געברענגט צו די ריכטער נאך אן אספעקט אויף
די קעיס און שטעלט פאר די שאלה פון אַן אנדערן
פרעספעקטיוו ,על פי דרכי התורה והמסורה ,אויף
אן אויסטערלישן מסודר'דיגן און קלארן פארמאט.
הויפטזעכליך האט דער "עמיקעס קוריא"
זיך באצויגן צו די פאלגענדע דריי פונקטן וואס
זענען באגלייט געווארן מיט פראפעסיאנאלע און
באלערנדע ערקלערונגען )1 .ציונות זאל נישט
געזען ווערן אין קיין פאל ווי די פארשפרעכער
פון טראדיציאנאל  -ארטאדאקסישע אידן)2 .
דאס איז ספעציפיש וויכטיג אין פאל ווען די
ציוניסטישע אגיטירער ,און די וואס שטיצן די
מתנחלי'שע באוועגונג ,וועלן אויסנוצן אזא פסק
פאר זייערע אינטערעסן .די אנערקענונג אז
ירושלים באלאנגט פאר מדינת ישראל איז פאר זיי
א וויכטיגע טריט פאראויס מיט דעם ציל צו זיך
אויסשפרייטן די ציוניסטישע התנחליות .און )3
די אויסערן פאליטיק פון די פאראייניגטע שטאטן
ברויך זיך קאנצעטרירן אין די אינטערעסן פון די
פאראייניגטע שטאטן ,אידן דארפן נישט זוכן צו
באאיינפלוסן די אמעריקאנער אויסערן פאליסיס
און עס צופאסן צו סיי  -וועלכע דרויסנדיגע
אגענדעס.
ברוך שמסר עולמו לשומרים .ביי דער
געלעגנהייט ווען מען שטייט אין א זמן ווען מען
שנייד ב"ה די געבענטשטע פירות פון די שווערע
האראוואניע ,איז זיכער א זמן גרמא צו דערמאנען
לשבח ולתהלה די אלע געטרייע עסקנים ועוסקים
באמונה וועלכע האבן געהאלפן בפעולה עזר
ותושי' און זיך אריינגעווארפן אין דעם הייליגן
פראיעקט צושטאנד צו ברענגען דעם קידוש ה'
און ערמעגליכן דעם פרסום האמונה לפני העמים
והשרים ,עס איז אן קיין צווייפל אז נאר אדאנק
זייער ענערגישע ארבעט האט מען דערגרייכט
אזוי ווייט.
בחסדי השי"ת האט די קאסטבארע און
שווערע ארבעט געשלאגן טיפע ווארצלן ,ווען
אין די זעלבע צייט וואס דער קעיס איז ברייט
אויסגעשמועסט געווארן דורך די פרעסע ,און
אויספירליך באריכטעט געווארן איבעראל,
איז געווען מערקווירדיג ווי אומצאליגע נייעס

אגענטורן האבן גלייכצייטיג באריכטעט איבער
דעם צד פון 'תורה טרייע אידן' .אזעלכע מידיא
נעצן ווי די עי .פי ,.יאהו ,און עי.בי .סי .און נאך
הונדערטער לאקאלע און נאציאנאלע צייטונגען
און זייטלעך פון איבער גאנץ אמעריקע ,האבן
פראמינענט געדעקט און ציטירט פון דעם
'עמיקעס' דייטליכע ווערטער וואס האט קלאר
געמאכט פאר די וועלט דעם ריינעם אמת איבער
אידישקייט און ציונות ,אונזער התנגדות צו זייער
שלטון און אונזער קאמף מיט די אידיאלאגיע וואס
איז נגד התורה ונגד גזירת הגלות .אלע האבן זיי
אנגעצייכנט אז די גרופע ארטאדאקסישע אידן
שטיצן די אמעריקאנער אדמיניסטראציע און
זענען קעגן די התגרות וואס דער קעיס שטעלט
מיט זיך פאר.

דער באשלוס די וואך
מאנטאג לטובת דעם
פרעזידענט:
נאך לאנגע מאנאטן פון ארגומענטן און
קעגנזייטיגע טענות איז דעם מאנטאג ,ערשינען
דער לאנג ערווארטעטער און ענדגילטיגער
פסק וואס גיט די פולשטענדיגע רעכטן פאר'ן
פרעזידענט צו באשטימען אזעלכע סארט
אויסערן פאליטיק אנגעלעגנהייט און ווארפט אפ
די קלאגע אז די סטעיט דעפארטמענט זאל זיין
געצווינגען צו שרייבן איזראעל אויף פאספארטן
פון ירושלים.
די זעקס ריכטער ,דערונטער דריי אידישע
און צוויי קאנסערוואטיווען ,האבן אנגעוויזן אז די
סארט באשלוסן זענען אזעלכע וואס באלאנגען
אויסשליסליך צום פרעזידענט און דער קאנגרעס
קען נישט באשטימען די סטאטוס פון ירושלים
אינעם אמעריקאנעם געזעץ.

ריכטער קענעדיג
דערמאנט איינפלוס
פון די "עמיקעס" אויפן
ענדגילטיגן באשלוס:
ס'איז מערקווירדיג צו ציטירן די ווערטער

וואס
עס שרייבט דער
ריכטער קענעדי אין זיינע אורזאכן
פאר'ן אורטייל" -די בריוו פון ביידע זייטן און
פריינט וואס איז געווען א שטארקע הילף
פאר'ן קאורט ,האט געגעבן א מער קאמפלעטע
איבערזיכט אויף די רעלעוואנטע היסטאריע".

"The briefs of the parties
and amici, which have been
of considerable assistance
to the Court, give a more
complete account of the
"relevant history
עס איז א בשורה טובה ומרנינה אז ריכטער
קענעדי באציעט זיך הויפטזעכליך צו די
דאקומענטן און "עמיקעס קוריעס" וועלכע
זענען פרעזענטירט געווארן צום סופרים קאורט
דורכאויס די צייט פונעם געריכט ,און געווארפן –
לויט אים – א ליכט אויף די דעטאלירטע היסטאריע
פון דעם געראנגל ארום ירושלים .ער שרייבט
כמעט בפירוש ארויס אז די דאקומענטן צוגעשיקט
דורך תורה טרייע אידן האבן אים געגעבן א ברייטן
בליק אויף די טעמע און בייגעשטייערט צו דעם
באשלוס אינעם קעיס
דאס שטרייכט בלויז ווידעראמאל אונטער
דעם געוואלדיגן נחיצות ,תועלת און סייעתא
דשמיא ,וואס דאס יהדות החרדית האט ב"ה
באוויזן צו עררייכן אדאנק דעם קאסטבארן אבער
העכסט  -עפעקטיווען "עמיקעס קוריע" וואס
איז פרעזענטירט געווארן פארנט פון די ריכטער
פארגאנגענע יאר .דאס איז  -לויט די עדות פונעם
שופט  -גוט שטודירט געווארן און געברענגט
די געוואונטשענע רעזולטאטן ווען זיי האבן זיך
באקאנט מיט די פאקטן און היסטאריע פון דעם
קאמף ארום ירושלים מדור דור.
עס איז באזונדער אנגעוויזן געווארן אויף א
מערקווירדיגע פאקטאר אז אלע דריי אידישע
ריכטער אינעם סופרים קאורט האבן דאסמאל זיך
ארויסגעשטעלט קעגן די אינטערעסן פון מדינת
ישראל און באשטימט די רעכטן פונעם פרעזידענט
אין אזא פאל .דאס איז געוויס צו פארדאנקן די
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שטיצע
פון אידישע גרופעס
אין אמעריקע ,ווי אין די איצטיגע פאל
נטרונא ,וואס האבן געמוטיגט דעם געריכט צו
באשליסן דעם אורטייל לויט די אינטערעסן פון די
אמעריקאנער פאליסיס און נישט פאלן צום דריק
פון ציוני'סטישע גרופעס.
די ציוני'סטישע אקטעוויסטן האבן געהאפט
די גאנצע צייט אז די דריי אידישע ריכטער,
גינזבערג ,קאגאן ,ברויער ,וועלן זיך צושטעלן
צו די קאנסערוואטיווען און אזוי ארום וועלן זיי
ארויסבאקומען א זיג אויף זייער זייט .נאכמער,
דאס מציאות איז געווען אז פארגאנגענע מאל ווען
די קעיס איז אויפגעברענגט געווארן אין סופרים
געריכט מיט די פראגע צי עס קען ענטשידן
ווערן דורכ'ן געריכט ,האבן אלע אידישע ריכטער
געשטימט לטובת דעם קעיס .דאס ברענגט די
מסקנה אז זאכן האבן זיך געטוישט זינט אזעלכע
אידישע גרופעס אין אמעריקע ווי נטרונא האבן
אויך אריינגעשיקט זייערע שטעלונגען און
ערקלערט אז אזא קעיס קען גאר מער שאדן
מאכן פאר אידן ווי ברענגען נוצן ,דאס איז
ווארשיינליך געווען אן ערנסטע אורזאך אין דעם
אויסקום ,ווען אלע דריי אידישע ריכטער האבן זיך
ארויסגעשטעלט דערקעגן.
אין אלגעמיין שיקט דער פאקטאר אן
אויסטערלישן מעסעזש צו דאס אמעריקאנער
פאלק אז אידישקייט מיט ציונות איז אייגנטליך
צוויי באזונדערע זאכן וואס האבן קיין שום
פארבינדונג ,אזש אז די אידישע ריכטער זענען גאר
געווען וועלכע האבן באשטימט די מאריאטעט פון
דעם אורטייל.

די תוצאות פונעם
געוואונטשענעם
אורטייל:
די קעיס האט זיך ב"ה געענדיגט מיט א זיג
פאר'ן אמעריקאנעם אידנטום .דאס טומאת
הציונות האט פאקטיש אריינגעהויבן א פאטאלער
קלאפ ,דאסמאל פון די סאמע העכסטע פענסטער
אין די פאראייניגטע שטאטן ,דער אורטייל איז

א פערזענליכע פראסק אין פרצוף פון דעם ראש
הכופרים וואס מאכט זיכער צו איבערקייען צו
יעדע געלעגנהייט אז ירושלים איז די 'קעפיטאל'
פון איזראעל ,און איז א טויט – קלאפ פאר די
ציוני'סטישע אקטיוועטעטן במשך צענדליגער
יארן צו באקומען אנערקענונג אין די וועלט אויף
זייער כיבוש אין ירושלים.
פון דער אנדערער זייט איז דער היינטיגער
טאג א ווירקליכער יום שמחה פאר שלומי אמוני
ישראל ,און פאר'ן גאנצן יהדות החרדית אין
אמעריקע .ס'איז איבעריג זיך משער צו זיין אויב
חלילה עס וואלט ערשינען א פארקערטע פסק,
וואס פארא איינדריק עס וואלט געמאכט דאס
מציאות אז אידן האבן צובראכן דעם כח און
איינפלוס פונעם פרעזידענט ,בחסדי השי"ת איז
אבער ארויסגעקומען דער היפוך ווען עס איז
מפורסם געווארן פאר די גאנצע וועלט די אידישע
שטעלונג קעגן ציונות דורך דעם "עמיקעס
קוריע" .ס'איז א געוואלדיגע טובה וחסד ה' אויף
אידן אין אמעריקע וואס זענען אפגעשוינט
געווארן פון א פלייץ פון שנאת ישראל חלילה
וואס אזא קעיס וואלט געקענט גורם זיין ה"י .און
אדרבה ,דער קידוש ה' און קלאפ פאר די טומאה
איז ב"ה געוואלדיג .עס לאזט זיך נישט גלייבן ווי
ווייט מען איז אנגעקומען מיט סייעתא דשמיא,
צו אנקלאפן די העכסטע פענסטער אינערהאלב
די אמעריקאנער רעגירונג און דערקלערן קריג
מיט די טומאת הציונות פנים אל פנים ,מיט אן
אויסטערלישן פרסום לעיני העמים והשרים.
אין לויף פון די וואך האבן פארשידענע א.ג.
"אידישע" גרופעס לענגאויס אמעריקע ,זיך
פארשטענדליך געלאזט הערן מיט העצערישע
קאמענטארן צו פארדאמען דעם אורטייל .אבער
גלייכצייטיג איז אין די פרעסע אויך אנגעוויזן אויף
סטעיטמענטס פון נטרונא ווארטזאגער וואס האבן
באטאנט אז "דאס איז א געוואלדיגע טאג פאר
אמעריקאנער אידן און פאר אלע אמעריקאנער ,די
סופרים קאורט האט אפגעהאלטן פון די גרופעס
מיט אייגענע אינטערעסן פון נוצן זייער איינפלוס
צו אונטערמינעווען דעם פרעזידענד'ס אויסערן
פאליסי".
די מידיא האט באריכטעט אז די גרופע
וואס רעפרעזענטירט א מיינונג וואס איז

ברייט אנגעונומען ביי די צענדליגער טויזנטער
נאכפאלגער פונעם סאטמארער רבי רבי יואל
טייטלבוים זצ"ל ,האט גענומען קרעדיט פארן
אינפארמירן די סופרים קאורט מיט די פאקט
פרעזענטירט אין זייער "עמיקעס קוריע בריעף"
אז "נישט אלע אידן ווילן ירושלים זאל זיין א חלק
פון איזראעל ,און דער קוק ווינקל האט א לאנגע
היסטאריע אין די רעליגיעזע אידישע געמיינדע
אין ירושלים זעלבסט".
"אונזער דאקומענט האט געמאכט די וויכטיגע
פונקט אז עס וועט בלויז זיין געפארפול פאר די
אימעזש פון דאס אמעריקאנער אידנטום ווען זיי
ווערן געזען מיט א פריוו צו צווינגען אמעריקע'ס
הענט אין א קריטישע אונטערנאציאנאלע
געפעכט .אידן זענען באפוילן געווארן אין תנ"ך צו
זוכן די וואוילזיין פון די לענדער וואו זיי וואוינען"
זאגט דער סטעיטמענט פון תורה טרייע אידן.
די היסטארישע ערשיינונג פון דעם סופרים
קאורט באשלוס איבער ירושלים וועט געוויס
געדענקט און פארשריבען ווערן מיט גאלדענע
אותיות אין די דברי הימים פונעם יהדות החרדית
אין אמעריקע ,און שטעלט מיט זיך פאר א
רייכער קאפיטל אין דעם העראאישן קאמף פון
תורה טרייע אידן קעגן די טומאת הציונות ,ווען
די אידישע התנגדות צום ציונות איז געקומען
צום אויסדריק לעיני העמים והשרים אויף אזא
פרעצעדענטלאזן און באדייטפולן פארנעם ,ברוך
המקדש שמו ברבים !

אם במחתרת ימצא הגנב
דער אויסקום פונעם קעיס איז ב"ה א
פערזענליכע סייעתא דשמיא פאר'ן מוסד הק'
נטרונא וואס האט פון די ערשטע מינוט זיך
אריינגעווארפן בעובי הקורה און במשך דעם
לאנגן וועג אינוועסטירט ממון ודמים אין דעם
פרסום האמת והאמונה אין יעדן אספעקט פון דעם
געריכטליכן געפעכט וואס קומט אצינד צו איר
פאזיטיווע ענדע ברוב חסדי השי"ת.
עס איז שוין געווען מיט פיר יאר צוריק ,ווען די
ערשטע קערענדליך פון די קלאגע איז איינגעזייט
געווארן אונטער אן אומשולדיגע שלייער פון די
זיוואטעוואסקי פאמיליע .דעמאלט האט מען
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EGAP

באנריכטן
נייעססאוןעי ַי
ןטכיר ַאב ןוא

אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
רן סאוו
געוואעז
געליפטערטעל ןע ָנ
לעצטענסילעג סנעטצ
זענעןעג טרעטפ
וואס ןר ָאוו
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן'פיוא

.שכרם כפול משמים

נאכנישט באגריפן ווי ווייטגרייכנד און וויכטיג די
אנטוויקלונגען וועלן זיין פאר די באציאונגען אין
 וואס פארא אינטערעסע עס,אידן מיט אמעריקע
 און ווי,וועט למעשה ציען איבער'ן גאנצן לאנד
 נאך די,שטייענדיג ביי אזא שטאפל
שטארק די ציונים וועלן עס פאראויסשטופן מיט
אלע קרעפטן צו צעברעכן דעם פרעזידענטליכן אויסטערלישע סייעתא דשמיא און הצלחה וואס
 זיצט מען ווייטער, אבער נטרונא איז שוין פון מ'האט בעזר השם מיטגעלעבט.מאכט אין אמריקע
דעמאלט אגיטירט מיט אלערליי דרכי השתדלנות נישט מיט פארלייגטע הענט און מען ארבעט
 פארצוזעצן,און מעורר געווען דעם דעת הקהל צווישן היימישע פיבערהאפטיג אויף קעסל און כלים
 די,אידן אז דא שטייט פאר אונז א באשיינפערליכע דעם פרסום קידוש שם שמים אויף ווייטער
געפאר פון שרעקליכע התגרות באומות אין נטרונא שטאב זענען אין העפטיגע קארעספעדאנץ
עס מיט מידיא פארשטייער נייעס אגענטורן
.אונזער נאמען
 און נטרונא טוט בהשכל ובדעת,אלוועלטליך
ווי עס געדענקט זיך איז אלס ערשטע שריט
איינמאל און ווידעראמאל שטעלן דעם ריכטיגן
איז דאן פארפענטליכט געווארן נומערן און
 ארויסברענגן אויפן אויסגעהאלטענעם דרך,טאן
אימעילס פון פארשידענע וויכטיגע אפישלס אין
המסורה אונזער התנגדות און קאמף מיט די טומאת
 אידן האבן טאקע גענומען די מיה,וואשינגטאן
.הציונות
און גערופן צו לאזן וויסן די תורה'דיגע שטעלונג
 דאס האט.איבער ירושלים
נאכגעפאלגט מיט יארן לאנגע
אקטיוועטעטן און שתדלנות
 וואס האט,אין מערערע געביטן
למען ירושלים לא נשקוט
 

דערגרייכט צום קלימאקס מיט


 
"דעם קאסטבארן "עמיקעס קוריע
             


וואס איז ווירקליך געווען דער



         
מכה בפטיש וואס האט צעבראכן
           

           

דעם ציוני'סטישן אויסשליסליכן

        


בעלות אויפן אמעריקאנעם
            



אידנטום און האט ב"ה געברענגט
           
            

          
.אזעלכע גינסטיגע רעזולטאטן
           



 די אלע,אשריכם ישראל
           


אידן וואס האבן במשך די גאנצע



צייט ארויסגעהאלפן און זיך
        
לא עת לחשות
 




בייגעשטייערט בעזר ומעש פאר





!נחשה
לא
ירושלים
קדושת
למען
נשקוט
לא
ירושלים
למען
לחשות
עת
לא
די אלע פעולות חובקות זרועות
 
            


 די אלע תומכים ומסייעים,עולם
          
ה' ולמען עמו ישראל
למען
            
 
וואס האבן זיך צוגעשטעלט לבא

             

לעזרת ה' בגבורים דורכאויס די

                

            
גאנצע צייט מיט די פארשידענע


 האבן זיכער א,דרכי המלחמה
חלק כחלק אין דעם גרויסן קידוש
ה' און הצלת ישראל וואס די
אקטיוועטעטן האבן גורם געווען
ערשטע מודעות עטליכע יאר צוריק וואס איז מעורר דעם דעת הקהל צו שטיין על המשמר
' וישלם ה,במשרים ובעקיפין

במשך
די וואך איז מען פאקטיש
געזיצן אויף לענגערע מיטונגען מיט
,פארשידענע מידיא פיגורן און רעפארטער
וואס זענען גרייט פאר די ריכטיגע פרייז צו
מיטארבעטן מיט'ן יהדות החרדית און דעקן
אונזערע שטעלונגען איבער די ענינים העומדים על
 דאס זעלבע איז מען פארבינדן מיט א רייע,הפרק
מומחים און פראפעסיאנאלן פון עטליכע אספעקטן
'צו פארזיכערן אז דער קאסטבארער 'עמיעקס
 פארבלייבט טאקע א פערמענאנטע,דאקומענט
אינוועסטמענט און וועט געדענקט ווערן פאר
לאנגע יארן אלס א קראנטע דאקומענטאציע אין די
ארכיוון פון איינע פון די בארימטע סופרים קאורט
.קעיסעס
די הייליגע פראיעקטן רוקן זיך פאראויס פון
 אבער די גרעסטע,אלע זייטן מיט אימפעט און פלייס

! הבו גודל למקדשי השם

... בטרם
'תנו כבוד לה
 


Senator Charles Schumer
313 Hart Senate Office
Building
Washington, DC 20510
Phone: (202) 224-6542
Fax: (202) 228-3027

Senator Kirsten
Gellibrand
780 Third Ave. Ste. 2601
New York, NY 10017
Phone: (212) 688-6262
Fax: (212) 688-7444

Congressmen Ed Towns
186 Joralemon Street, Ste.
1102
Brooklyn, NY 11201
Phone: (718) 855-8018
Fax: (718) 858-4542

Congresswomen Nydia
Velázquez
266 Broadway, Suite 201
Brooklyn, NY 11211
Phone: (718) 599-3658
Fax: (202) 226-0327

E-Mail: Jewish Response Blog. "Brooklyn Congressmen pushes Zionist agenda"

Senator Charles Schumer
313 Hart Senate Office
Building
Washington, DC 20510
Phone: (202) 224-6542
Fax: (202) 228-3027

Senator Kirsten
Gellibrand
780 Third Ave. Ste. 2601
New York, NY 10017
Phone: (212) 688-6262
Fax: (212) 688-7444

Congressmen Ed Towns
186 Joralemon Street, Ste.
1102
Brooklyn, NY 11201
Phone: (718) 855-8018
Fax: (718) 858-4542

Congresswomen Nydia
Velázquez
266 Broadway, Suite 201
Brooklyn, NY 11211
Phone: (718) 599-3658
Fax: (202) 226-0327

Or Email: http://www.jewishresponse.com/blog/client/index.cfm/2011/4/11/An-Outcry-to-the-United-States-Supreme-Court
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מניעה
וואס שטייט פאר די
עוסקים במלאכת הקודש איז ליידער
דער מניעת ממון .מען איז איבערגעשטרענגט עד
למעלה ראש פון די ביז יעצטיגע הימל -גרייכנדע
הוצאות אדירות ,אבער מען מוז פאראויסגיין
מיט די ווייטערדיגע אקטיוועטן ,כדי נישט צו

פארפאסן דעם שעת הכושר ,און נטרונא מוטשעט
זיך מיט די דאגה ,וויאזוי וועט דאס אלעס געדעקט
ווערן .
די מערכה איז אין פולן ברען אויף עטליכע
פראנטן ,און מען נויטיגט מען זיך יעצט קריטיש
אין ריזיגע סומעס מען זאל קענען ממשיך זיין
דעם היסטארישן קידוש השם .נטרונא ווענדט זיך

דערמיט צו אחים לדעה ,אידן וואס פארשטייען
דעם גרויסן זכות פון די הייליגע פעולות .הבו גודל
למקדשי ה' .מען בעט אידן זאלן זיך אנרופן מיט
ברייטהארציגע נדבות הלב ,צו דעקן די גרויסע
קאסטן אין די לעגאלע מערכה למען כבוד שמו
יתברך.
ברוך שהחיינו וקיימנו לזמן הזה !

בס"ד

טייערע ברידער אחים לדעה:
וועלן מיר קענען ענטפערן די ערשטע שאלה ביי דעם

'דינא קדמאה'
ראש השנה הבעל"ט ?!
וואס ווארט אונז אפ דעם קומענדיגן

פאקטן און דעטאלן
ארום די 'זיוואטאפסקי' קעיס ,און דער היסטארישער 'פריינט פון געריכט' דאקומענט
וואס ווערט פרעזענטירט צום סופרים קאורט אין וואשיגטאן דורך מוסד הק' נטרונא.
די מאטיווען פון די ציונים אונטער די קלאגע; איז דירעקט געצילט צו אינטערמינעווען דעם כח פון
דעם פרעזידענט און זיין סטעיט דעפארטמענט ,דאס ברענגט ארויף די טענה פון 'דויעל-לויעלטי' אז
אידן זענען נישט קיין געטרייע בירגער פארן לאנד וואו זיי וואוינען ,אשר תוצאותיו מי ישורנה ,ה"י
.1

לאמיר געדענקן די פארכטיגע רייד פון

זוהר הק'

)במדבר רלא:(.

'ויהי היום ראש השנה הוה ,ויבאו בני
האלקים להתיצב על ה' ,דינא קדמאה
דכלא ביה מאן הוא דלא יוקיר לשמא
דקודשא בריך הוא ,אוף הכי מאן הוא דלא
חייש על יקרא דשמא קדישא דלא יתחלל
בארעא'.
אין דעם יום הדין ראש השנה הבעל"ט
איז דער ערשטער משפט ,אויב מיר האבן
זיך גענוג אנגענומען און געקימערט
אויפן כבוד פון רבוש"ע וואס ווערט
פארשוועכט.

רופט אריין אין צענטראלן אפיס פון

.2

כשיש דין למטה אין דין למעלה:
אצינד ווען עס איז פארהאן די געלעגנהייט מקדש צו זיין דעם שם שמים פארן

העכסטן סופרים  -געריכט דא אין אמעריקע,
וועט דער גרויסער זכות געוויס אייך באגלייטן ווען מיר וועלן זיך אלע שטעלן
צום גרויסן משפט ,וכל בני עולם עוברים לפניך כבני מרון.

אונזער שטיצע און הילף פארן כבוד שמו יתברך ,אט דאס וועט זיין
אונזער גאראנטי און אונזער פארזיכערונג ,להוציא כאור משפטינו אין
די הייליגע טעג הבאים לקראתינו.

און שליסט אייך אן

.3

.4

ווי באקאנט האט די וועלט ,דערונטער אויך די פאראייניגטע
שטאטן ,קיינמאל נישט אנערקענט ירושלים אלס א טייל פון
איזראעל ,און די אקופאציע איז קעגן די אפיציעלע שטעלונג
פון די יו.ען .און טאקע דערפאר האט קיין שום פרעזידענט נאך
נישט געריקט די אמבאסאדאר קיין ירושלים ,די פאליסי פון דער
אמעריקאנער רעגירונג איז דעריבער צו שרייבן אין די פאספארטן
בלויז 'ירושלים'ָ ,אן אנגעבן ַא נאמען פון סיי וועלכע לאנד.
דער אמעריקאנער קאנגרעס ,אונטער דרוק פון די מאכטפולע
ציוני'סטישע לאבי גרופע עיפא"ק ,האט מיט  10יאר צוריק
דורכגעפירט א געזעץ אז ירושלים באלאנגט פאר מדינת ישראל.
זינט דאן פירן די זיוואטאפסקי'ס א פארצויגענע מערכה מיט דער
סטעיט דעפארטמענט ,זיי קלאגן אין געריכט די אמעריקאנער
רעגירונג אז מ'זאל אריינשרייבן אין זייער זוהן מנחם זיוואטאפסקי
פאספארט אז ער איז געבוירן אין "ירושלים ,מדינת ישראל".
דער געראנגל ווערט אונטער'ן טיש אנגעפירט דורך ציוניסטישע
אקטיוויסטן און עיפא"ק ,אז דער העכסטער געריכט זאל
צווינגען דעם סטעיט דעפארטמענט צו אנערקענען די רעכט פון
קאנגרעס איבער אויסערן פאליטיק .דאס איז דירעקט געצילט
צו אינטערמינעווען דעם כח פון דעם פרעזידענט און זיין סטעיט
דעפארטמענט ,וואס זענען נישט אזוי לאיאל צו 'איזראעל'.
ליידער טוט דער קעיס פארשווארצן דאס פנים פאר ערליכע אידן
איבעראל ,צייגנדיג אז דוקא חסיד'ישע אידן זענען די וועלכע שטעלן
זיך ארויס פאר'ן סופרים קאורט צו באקעמפן דעם אמעריקאנער
סטעיט דעפארטמענט און זיך אננעמען פאר מדינת ישראל .דאס
טוט חלילה באשטעטיגען דעם אלטן בלבול וואס פלעגט באנוצט
ווערן דורך שונאי ישראל אין אלע דורות ,די טענה פון 'דויעל-

נטרונא אויף נומער מיט דעם סכום פון

 360 718-873-0756דאלער

און מעוטי יכולת לכה"פ  50דאלער

צו דעקן די גרויסע קאסטן

אין די לעגאלע מערכה להסיר חרון אף מישראל

לויעלטי' אז אידן זענען נישט קיין געטרייע בירגער פארן לאנד וואו
זיי וואוינען ,א בלבול וואס האט שוין ליידער געקאסט אסאך אידיש
בלוט במשך הדורות .תסמר שערות אנוש ווי גרויס ס'איז די סכנה
פון אזעלכע אקטיוועטעטן לעיני כל הגוים.
 .5ס'איז קלאר אז מיר קענען און טארן נישט פארשווייגן די לעצטיגע
אויפשטייג פון התגרות באומות אינערהאלב די העכסטע
פענסטערס אין דער אמעריקאנער רעגירונג ,עס מוז עפעס
דראסטיש געטון ווערן צו אויפשאקלען די אמעריקאנער גאס
להסיר חרון אף מישראל.
 .6מוסד הק' נטרונא וועט דעריבער פרעזענטירן צום העכסטן געריכט
ַאן 'עימיקעס קוריעי" ,א "פריינט פון געריכט" דאקומענט ,וואס
וועט צום ערשטן מאל אין דער היסטאריע דערקלערן קריג מיט די
טומאת הציונות פנים אל פנים ,מיט ַאן אויסטערלישן פרסום לעיני
העמים והשרים וואס וועט זיין א הילכיגער קידוש ה' אשר כמוה
לא נהייתה .און וועט בעז"ה דראסטיש טוישן דאס גאנצע בילד
וויאזוי די אלגעמיינע אמעריקאנער באפעלקערונג זאל באטראכטן
תורה – טרייע אידן און אונזער קעגנערשאפט צו די ציוניסטישע
לאביאסטן און גרופעס.
 .7די קאסטן פון אזא אונטערנעמונג און אלע זייטיגע איינצלהייטן
וועט גרייכן די אסטראנאמישע סומע פון אריבער פופציג טויזנט
דאלער .נטרונא איז אריינגעשפרינגען אין דעם פראיעקט מיט די
האפענונג און ערווארטונג אז אידן זאלן זיך אנשליסן ברוח נדיבה
וביד רחבה צו העלפן אז דער קידוש ה' זאל קענען ערמעגליכט
ווערן בעז"ה.

מיר קענען נישט שטיין גלייכגילטיג ווען ס'איז די רעדע פון הצלת נפשות ממש.

די תוה"ק זאגט לא תעמוד על דם רעך
און ק"ו בן בנו של ק"ו ווען עס רעדט זיך פון אייגן בלוט ה"י.

א הארציגער רוף צו
אחים לדעה; הרימו
את תרומת הקודש !

רופט אריין אין צענטראלן אפיס פון נטרונא אויף נומער

718-873-0756

ס'איז יעצט אונזער געלעגנהייט ,אונזער פליכט ,אונזער אחריות,
מיר קענען עס נישט ארויסלאזן פון די הענט ,הרימו את תרומת ה'!

הזורעים בדמע"ה ברנה יקצורו  -די מודעות אין די בתי מדרשים וואס זענען ערשינען פאר די "דינא קדמאה קאמפיין"

באנריכטן
נייעססאוןעי ַי
ןטכיר ַאב ןוא

אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
רן סאוו
געוואעז
געליפטערטעל ןע ָנ
לעצטענסילעג סנעטצ
זענעןעג טרעטפ
וואס ןר ָאוו
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן'פיוא

יגער בך השטן הבוחר בירושלים:

דער טעלעגראם פון הגאון מהרי"ץ
דושינסקיא זצוק"ל צו די יו.ען.
די פארלאפענע מערכת אש קודש דורך דאס
יהדות החרדית אין אמעריקע קעגן די ציוני'סטישע
פריוון צו עררייכן אנערקענונג אויף ירושלים
עיה"ק ,איז אייגנטליך געווען א גלייכער המשך צו
דעם העראישער קאמף וואס עס האבן געפירט
די גדולי וגאוני ירושלים זיע"א ,צו ראטעווען
ירושלים ,אנגעהויבן פון די סאמע – ערשטע מינוט
וואס די טומאת הציונות האט זיך געזוכט משתלט
צו זיין אויף די הייליגע שטאט.
מאז ומעולם האט די טומאה אלץ געוואלט
האבן אן אחוזה אין ירושלים עיה"ק ,משוש כל
הארץ ,ווי רביה"ק מסאטמאר זי"ע ברענגט א צאל
מיט ראיות ברורות אין ספה"ק על הגאולה ועל
התמורה סימן ק"ג פון זוה"ק ,פון רמ"ע מפאנו ,פון
אר"י הק' און נאך ספרים הק' ,וועלכע דערמאנען
אלע די נקודה אז די ס"א און דער שטן הבוחר
בירושלים פארלייגט אלע כוחות צו שולט זיין אויף
ירושלים עיה"ק.
און אזוי האט טאקע פאסירט פון ווען די קליפת
הציונות האט זיך געהויבן דעם קאפ ,האבן זיי פון די
ערשטע מינוט געשטרעבט צו דערקלערן בעלות
אויף ירושלים .אט די הייליגע מלחמה איז געפירט
געווארן בדם לבבם פון מרנן רבותינו שבירושלים
מצוקי ארץ זיע"א ,מיט דעם זארג און חשש אז די
הייליגע שטאט ירושלים זאל נישט פארשוועכט
ווערן אונטער די ממשלה פונעם ערב רב ,און דער
שם שמים זאל נישט נתחלל ווערן נאך מער ווען די
עוקרי תורה זאלן זיך פאררופן מיט ירושלים עיה"ק
אונטער זייער אייגנטום.
שוין אין יאר תרפ"ד לפ"ק האט דער מרא

דארעא דישראל הגאון רבי יוסף חיים זאנענפעלד
זצוק"ל ,אינאיינעם מיט אן עהרנפולע דעלעגאציע
פונעם יהדות החרדית אין שפיץ פון דעם
לעגענדארן דר .ישראל יעקב דעהאן ז"ל הי"ד ,זיך
געטראפן מיט דעם מאכטפולן קעניג חוסיין פון
חאגאז' ,באקאנט אלס "שעריף חוסעין" ,וועלכער
האט פאר א שטיק צייט געדינט אלס קעניג פון

סאודי אראביע ,און זיינע קינדער זענען געווארן
אויפגענומען דורך די ענגלענדער אלס קעניגן ,זיין
זון פייסעל אלס קעניג פון איראק ,און עבדוללא
אלס קעניג פון ירדן.
די ירושלים'ער דעלעגאציע איז אריבערגעפארן
צום קעניג וואס האט זיך דאן געפינען אין עבר
הירדן און קלארגעשטעלט אז דאס יהדות החרדית

הגאון מהרי"ץ דושינסקיא אנקומענדיג צו די יו .ען.
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פאראינטערעסירט
אפטרופסוס פון די ציוני'סטישע פירערשאפט
אין קיין שום חלק פון הייליגן לאנד .אין יענער
תקופה ווען מען האט אנגעפרעגט רבי רי"ח
זאנענפעלד זצוק"ל וויאזוי ער איז מסכים אז דאס
הייליג לאנד זאל פארבלייבן אונטער א גוי'אישע
הערשאפט האט דער גאון געזאגט בלש"ק :אויך
אונטער חוסיין'ס שלטון ווערט די קדושה פון
ירושלים ניקס בטל( ...מרא דארעא דישראל ח"א
דף ק"נ).
יארן שפעטער ,אין חודש תמוז שנת תש"ז,
אינמיטן ברען פון די ציוני'סטישע באמיאונגען
פאר א מדינה ,האט די יו.ען .געשיקט א
ספעציעלע קאמיטע קיין ירושלים ,באקאנט
אלס די ( UNSCOPיוניידעט נעישאנס ספעשל
קאמיטע אוו פאלאסטינא) ,וואס זאל זיך אומקוקן
און הערן פון די דארטיגע איינוואוינער איבער די
צוקונפטיגע אידישע מדינה.
אויך די ירושלים'ער רבנים ,מרנן הגאון
רבי הגאון רבי יוסף צבי דושינסקיא זיע"א און
הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס זיע"א זענען דאן
ערשינען פאר די קאמיטע ,אין טאג פון כ"ח תמוז
תש"ז ,וואו זיי האבן אויפגעטרעטן און דערנאך
איבערגעגעבן א מעמעראנדעם אויף ענגליש,
וואו די גדולי ישראל ערקלערן צווישן אנדערע
"די זעלבסט פארטרעטער פונעם אידישן פאלק,
אנערקענען נישט די אויטאריטעט פון די תורה
אין די טעמעס פונעם אידישן פאלק ...עס איז
אויך קעגן די ווילן פון השי"ת צו מאכן א אידישע
מדינה ...מיר ווילן נאכאמאל קלארשטעלן אונזער
בפירוש'ע קעגנערשאפט צו א אידישע מדינה אין
סיי וועלכע ארט פון פאלאסטינע...
מיט אייניגע חדשים דערויף ,חודש כסלו
תש"ח ,ווען די יו.ען .האט שוין פאקטיש
פארהאנדלט איבער די לעצטע דעטאלן פון די
הקמת המדינה האט מרן הגרי"ץ דושינסקיא
זיע"א געשיקט א ספעציעלע "קעיבל" פאר דעם
יו.ען .גענעראל סעקרעטאר ,וואו ער בעט זיך אז
לכה"פ זאל די הייליגע שטאט ירושלים פארבלייבן
אונטער אן אונטערנאציאנאלע הערשאפט ,און
נישט זיין אונטער די ציוני'סטישע מדינה.

די קעיבל ליינט זיך ווי פאלגענד:
צו דעם סעקרעטאר פון די יוניידעט נעישנס

אין לייק – סייקס.
די געמיינדע פון יהדות החרדית אין ירושלים,

די טעלעגראם מעלדט די בקשה פון הגרי"ץ דושינסקיא ז"ל איבער ירושלים

באנריכטן
נייעססאוןעי ַי
ןטכיר ַאב ןוא

אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
רן סאוו
געוואעז
געליפטערטעל ןע ָנ
לעצטענסילעג סנעטצ
זענעןעג טרעטפ
וואס ןר ָאוו
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן'פיוא

וועלכע פארטרעט  60טויזנט נפשות ,טוט זיך
קעגנשטעלן צו דעם פארשלאג אז ירושלים
זאל זיין א טייל פון די אידישע מדינה ,און אירע
איינוואוינער זאלן אויטאמאטיש פארוואנדלט
ווערן אין בירגער פון די מדינה.
אונער געמיינדע פאדערט אז ירושלים
זאל זיין אן אונטערנאציאנאלע געגנט
אונטער אן אייגענע אויטאנאמיע ,און אירע
איינוואוינער זאלן זיין פרייע בירגער אין דעם

אונטערנאציאנאלן געגנט פון ירושלים.
מיר בעטן אז עס זאל נישט באשטומט ווערן
קיין שום באשלוס איידער עס קומט אן אונזער
מעמארענדאם וואס איז ארויסגעשיקט געווארן
אין דער פאסט.
הרב הראשי י.צ .דושינסקיא
אין נאמען פון די עדה האשכנזית ירושלים ,ה'
כסלו תש"ח – נאוועמבער 1947 18

(ציטירט
אין גליון אום אני חומה
תש"ט ,קונטרס ל"ח-לט)
אייגנטליך איז טאקע אזוי געווען ,ווען די יו.ען.
האט טאקע קיינמאל נישט באשטעטיגט ירושלים
אלס די אייגנטום פון די ציונים ,און באשטימט
אז די שטאט זאל געפירט ווערן אונטער אן
אונטערנאציאנאלע "טראסטישיפ"( .א פאקטאר
וואס ווערט ,אגב ,אויך דערמאנט אין ספה"ק
ויואל משה סימן צ"ח אלס הוכחה אויף די טענה
אז די מדינה איז געווען ברשות האומות) .אבער
די ציוני'סטישע פירער האבן זיך קנאפ גערעכנט
מיט דעם באשלוס און אנגעשלאסן ירושלים אין
זייער נייע לאנד ,וואס די וועלט האט נאכנישט
אראפגעשלינגען ביז'ן היינטיגן טאג ,ווי קענטיג
אין דעם נארוואס ערשינענעם אורטייל דורך
דעם העכסטן אמעריקאנעם געריכט אין באצוג צו
ירושלים.
אט דער העכסט  -היסטארישער דאקומענט
פון די יו.ען ארכיוון ,איז אפירגעזוכט און אפגעפונען
געווארן און איז ווירקליך געווען צווישן די אנדערע
שטארק – איבערצייגנדע דאקומענטן און באווייזן
וועלכע זענען פרעזענטירט געווארן אינאיינעם
מיט'ן "עמיקעס קוריע" פאר דער אמעריקאנער
סופרים קאורט ביי דעם יעצטיגן "זיוואטאווסקי
קעיס" ,און האט געצייגט קליפ און קלאר די
אמת'ע שטעלונג פון די גדולי ירושלים מאז ימי
התייסדות המדינה.

מלחמה לה' בעמלק מדור דור !

"ישראל היום" רופט אמעריקאנער אידנטום צו עפענטליך באקעמפן
פרעזידענט אבאמא אויף זיינע מיטל מזרח פאליסיס
א זייער העסליכע ענגלישע ארטיקל קעגן
פרעזידענט אבאמא איז היינט ערשינען אין דעם
טעגליכן "ישראל היום" צייטונג ,א פובליקאציע
וואס ווערט פובליצירט דורך די נאנטע צו ביבי
נתני' און פינאצירט דורך זיין גוטן פריינט דער
ביליאנער שעדלאן עדלסאן .די צייטונג ווערט

געזען ווי דער אפיציעלער פלאטפארמע פאר דעם
ראש הכופרים וואס שטייט אונטער יעדע שורה
וואס ווערט דארט געשריבן.
דער אפ – עד בייזערט זיך אויף אמעריקאנער
אידן הלמאי זיי פירן נישט קיין עפענטליכע
קריג מיט פרעזידענט אבאמא אויף זיין עולה פון

נישט מיטגיין אין שפאן מיט די ראדיקאלע ביבי
– עדלסאן דאקטערין ,און העצט עפענטליך אידן
אין אמעריקע זיך ארויסצושטעלן קעגן זייער
פרעזידענט כדי זיך אנצונעמען פאר ביבי נתני'.
אין גרעסטן טייל גייט דער שרייבער ארויס
פון גלייכגעוויכט פון דעם פאקטאר אז דאס

11
EGAP

12

אמעריקאנער
אידנטום קויפט נישט גענוג
גוט אפ די ציוניסטישע רעטאריק אז
פרעזידענט אבאמא איז א וויסטער אנטיסעמיט
און אידן – פיינט .אידישע געמיינדעס אין
אמעריקע לעבן זייער רואיג מיט'ן פרעזידענט
און שפירן נישט פאר וויכטיג זיך צו מישן אין
אויסערן פאליטיק אנגעלעגנהייטן פון מיטל
מזרח .ער שרייבט צווישן אנדערע" :ס'איז
העכסט צייט צו אפשטעלן דאס פארענטפערן
אמעריקאנער אידישע פירער און זייער דורכפאל
צו רעאגירן צו דעם אמעריקאנעם פרעזידענט
באראק אבאמא'ס לעצטיגע אומפארשעמטע
באמיאונגען צו איבערדרייען די אידישע געמיינדע
אקעגן איזראעל .אצינד האט ער איינגעשטעלט
א קינצליכע אפענסיווע ,דורך אויסדריקן שעצונג
צו אידן אלס א שלייער צו איינשטעלן דאפלטע
סטאנדארטן איבער איזראעל".
עס איז קענטיג אז פאר די ביבי פריינט
אינעם "ישראל היום" קרענגט זייער די לעצטיגע
אויפטריטן און סטעיטמענטס פונעם פרעזידענט
לטובת אידן .צום ביישפיל דער אויסדריק פון
דעם ראטגעבער צו אבאמא ,דעוויד אקסלערס,
וואס האט לעצטנס געזאגט אז דער יעצטיגער
פרעזידענט איז "די נאנטסטע זאך צו א איד,
וואס האט אמאל געדינט ווי אן אמעריקאנער
פרעזידענט" .און דאס זעלבע א לעצטיגע
אויפטריט דורך פרעזידענט אבאמא אין די עדת

ישראל שול וואו ער האט זייער ווארים גערעדט
איבער אידן.
איבערהויפט לויפט דורך צווישן די שורות פון
דעם גאנצן אָפ – עד די אלטע ציוני'סטישע דאגמע
אז אידן איבער די גאנצע וועלט טוען עקזיסטירן
בלויז צו באשיצן איזראעל ,אצינד שפירן זיי ווי
דאס אידישע מערהייט אין אמעריקע פאלט זיי
ארויס פון אונטער די הענט .און אידן אין אמעריקע
פאראינטערסירט גאנץ ווייניג די אינטערעסן פון
ביבי נתני'.
דער "ישראל היום" שרייבט צום ביישפיל
אז "די מערסט באאומרואיגנדע אספעקט פון די
אנטוויקלונגען איז דאס ,אז חוץ די ציוניסטישע
ארגאניזאציעס אין אמעריקע ,איז אבער
פארהאן א טאטאלע מאנגל אין רעאקציע פון די
אמעריקאנער אידישע פירערשאפט .אבאמא
באטראכט די שטיצע פון די אידישע געמיינדעס
אין אמעריקע צו אים און אנערקענט אז אז ער
ווייסט בעסער ווי די איזראעליס וואס עס איז גוט
פאר אידן".
און דאן שרייבט ער קלארע ווערטער וואס
לאזן נישט איבער קיין ספק אין די כונה" :די ראלע
פון אידישע פירערשאפט איז צו רעפרעזענטירן
די אידישע קאמיונעטי וואס איז פארפליכטעט צו
די איבערלעבעניש און זיכערהייט פון די סטעיט
אוו איזראעל ,צום באדויערן אבער זענען אסאך
אמעריקאנער אידן געווארן אזוי אקולטירט אז
זיי פארשטייען נישט ווי שטארק איזראעל איז

צוגעבינדן צו זייער אידישע אידענטיטעט".
אין אנדערע ווערטער ,איז די אפטייטש פון
אידישקייט – זיין פארפליכטעט צו די מדינה ,און
צו דעם גרויסן ווייטאג פון די ביבי אליאירטע ציען
זיך לעצטענס צוריק פון זיך מוסר נפש פאר די
מדינה און פירן נישט קיין קאמף מיט'ן פרעזידענט
דערוועגן .דער "ישראל היום" רופט אויף אידישע
געמיינדע פירער אין אמעריקע צו פארדאמען און
קאנפראנטירן זייער אייגענעם פרעזידענט פאר די
פאליסיס פון איזראעל.
דאס קומט הויפטזעכליך נאך דעם
פארלאפענעם געריכטליכן אורטייל וואס האט
ב"ה זייער קלאר קובע געווען דעם ריכטיגן בילד
פון אמעריקאנעם אידנטום כלפי די מדינה ,די
אידישע התנגדות אינעם "עמיקעס קוריע" האט
נאכגעפאלגט מיט די אויסגאנג דורך דריי אידישע
ריכטער לטובת די סטעיט דעפארטמענט ,דער
טאָן וואס נטרונא שטעלט פאָר אז איזראעל
פארטרעט נישט אמעריקאנער אידענטום ברעכט
אדורך ,מען פאנגט אן צושניידען פירות פון יארן
לאנג הארעוואניע און בעז"ה פאנגט אן דער
מעסעדזש צו שלאגען ערענסטע וואורצלען ,אט
דאס האט אריינגעווארפן די מדינה פירער אין א
פאניק און אצינד זוכן זיי אנצוזייען האס און העצע
אין אמעריקע דורך אידן קעגן דעם פרעזידענט,
כדרכם כסל צו פארשפרייטן שנאת ישראל און
קריגערייען צווישן אידן אין די רעגירונג בכל קצוי
תבל,

עצו עצה ותפר דברו דבר ולא יקום כי עמנו קל
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