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ערב שב"ק פ' תולדות  -כ"ח חשון תשע"ד

די באריכטן ווערן ַארָאּפגענומען פון די וועכענטליכע ַאּפדעטיס ווָאס ווערן געהערט
אויפ'ן "קול נטרונא" טעלעפָאן ליניע ,און איז דעריבער ,שטייגערליך ,רעדַאקטירט
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ .די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט
דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג ,ככתבו וכלשונו.
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רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט
זצוקללה"ה
 ...לדעתי אפשר לקבץ אפילו אלף
אנשים מבני ישראל הכשרים שירצו
להשתייך למסגרת זו ...וזה יהיה כח
גדול בע"ה....
אם אין לנו קיבוץ מאוחד של אנשים
הרשומים בחבורתינו ,אז מבטלים
אותנו ואת כל פעולותינו ,ואומרים,
מי הם ? וגם באמעריקא אף שמדינה
זו מרובה היא באוכלוסין ,מכל מקום
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה
חשובה ,ואפשר לקבץ אנשים גם משאר
מדינות ,מחוץ לגבולות ארצה"ב.

לכל פעולה שרוצים לעשות נחוץ כסף
לדבר ,ובלעדי מעות אינו אפשר לעשות
כלום ,ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה ...ואין
בדעתי ח"ו להטיל עול של סכום גדול על
יחידים ,אלא חושב אני שכל יחיד יתן בסך
הכל רק 10דולר לשנה ,בתור דמי חבר ,ומזה
יתקבץ לערך סכום של  10,000דולר לשנה,
ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
(מספר בוצינא קדישא)

חומת בת ציון
הורידו כנחל
דמעה:
הארץ
דאס
און
בלוטיגט
פארפעלט א קלאפ,
ווען וואך איין
וואך אויס דארף
דערמאנען
מען
ביטערע רציחות און
הארצרייסנדע שמועות מבהילות
וועלכע קומען פון דאס הייליג
לאנד .אנגעהויבן מיט א רייע
בלוטיגע קאר טעראר אטאקעס און
שטעכערייען וואס האבן פארמירט
אן אומאפיציעלען אינטיפאדע,
און נאכגעפאלגט די וואך מיט די
אומגלויבליכע שחיטה האיומה ,על
עם ה’ ועל בית ה’ כי נפלו בחרב ,ווען
דאס לעבן פון פיר אידישע קינדער
איז ברוטאל פארשניטן געווארן
בידי זדים ומרצחים אינמיטן
דאווענען תפלת שחרית ,מעוטף
בטלית ותפילין ,אין די שול פון
קהלת בני תורה אין די חרדי’שע הר
נוף געגענט פון ירושלים עיה”ק.

אידישע
הערצער
ז ע נ ע ן
פארקלעמט ,מאנה להנחם ,די
ביטערע סצענעס וואס האט
זיך אפגעשפילט די וואך האט
דערמאנט די קינות לתשעה באב,
וואס איז פארפאסט געווארן אויף
די קדושים דורכאויס דעם לאנגן
גלות ,ודמוע תדמע עיני ואלכה לי
שדה בוכים ואבכה עמי מרי לבב
הנבוכים ,בספריהם נכרכים ולטבח
נמשכים ,אדמו עצם מפנינים
ספירים ונופכים ,כמו טיט חוצות
נדשים ונשלחים.
די שרעקליכע פרעניות וואס איז
אויסגעגאסן אויפ’ן ישוב אין ארה”ק
האט ליידער נישט מבחין געווען בין
רע לטוב ,די ערמארדעטע טייערע
אידן הי”ד זענען אלע געווען אנשים
חשובים ,בני תורה ובני עלי’ ,וואס
האבן צוריקגעגעבן זייער לויטערע
נשמה צום מחזיר נשמות אויף
אזא שרעקליכן און בארבארישן

אופן ,וואס
ש ט ע ל ט
דעם
אפ
מענטשליכן מח
און פארטעמט אלע געפילן ,סִפד ִי
עַל עֵד ָתי אשר נתנה לשמה ,אריד
בשיחי ואהימה.
אידן איבער די גאנצע וועלט
האבן אויפגעטרייסלט הערנדיג אז
די נטבחים ונאנחים זענען געליגן
מעוטף בטליתיהם ותפליהם ,ווען
מען האט ליידער בייגעוואוינט אין
אונזער דור דעם פשוט’ן אפטייטש
פון די טרויעריגע קינות ,נשחטו
בחלפות וסכינים ,מְנ ִּתָחוֹת ּבַחֶרב
וכִדֹינ ִום ,זכרו זאת קהל עדת נבונים,
ואל תחשו מהרבות קינים ,והספידו
על חסידים והגונים ,לזכר זאת
נפשי עגומה ,וקול נהי ארימה.
אידישע קינדער בעטן אין
אזא צייט ,הבט משמים וראה
כי נחשבנו כצאן לטבח יובל,
עס זאל שוין נעמען אן עק צו
דעם ביטערן שפיכת דם ישראל,
זאל דאס שוין זיין דאס לעצטע
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האבן געברענגט דעם גרויסן אומגליק אויף א
דירעקטן אופן.
טראגעדיע אינעם גרויסן אריכות הגלות ,השי”ת
זאל טרייסטן די ערשיטערטע אלמנות ויתומים,
און מנחם זיין דעם צובראכענעם כלל ישראל,
אמץ ברכים כושלות חלק יעקב ומשיע בעת צרה,
לצדק ימלך מלך ,יאמר שלמו ימי אבלך ,לאורו
נסע ונלך.

א נייע פינסטערע עפאכע פון ‘מלחמת דת’:
עס איז אנגעוויזן געווארן אויף א שרעקעדיגן און
דערציטערנדן פאקטאר ,אז אין לויף פון די העכער
זיבעציג יאר זינט דער ישוב אין ארץ ישראל איז
ליידער פארוויקלט אין א שטענדיגע מצב מלחמה
האט נאך קיינמאל נישט פאסירט אזא פאל אז עס
זאל אפגעראכטן ווערן אזא שוידערליכע בלוט
– באד אין א חרדי’שן בית המדרש און א פרומע
געגענט .דאס איז א פרעצעדענט וואס איז יעצט
צום ערשטן מאל געבראכן געווארן ה’ ירחם ,און
וואס צייגט אן אז די רוצחים קוקן אן דעם קאמף ווי
א ‘מלחמת דת’ ,א רעליגיעזע מלחמה ,וואס ברענגט
זיי צו באגיין אזעלכע שוידערליכע אכזריות שאין
הפה יכול לאמר והלב לחשוב.
אין איינקלאנג דערמיט איז אויך צושפרייט
געווארן גרויליכע פראפעגאנדע צעטעלעך פון די
אראבישע מערדער ,וועלכע רופן צו אומברענגן
אידן ה’ ישמרנו ,און צייגן דערביי א בילד ווי א רוצח
שטייט איבער א פרומען איד געקליידעט מיט
דעם חרדי’שן לבוש .דער מעסעזש פון די לעצטע
מאורעות איז קלאר ,דער חרדי’שער איד איז
לדאגתנו ולחרדתינו פארוואנדלט געווארן אין דער
ציל -ברעט פון די שפילי אנוש .שומר ישראל שמור
שארית ישראל.
ס’איז ליידער נישט קיין סוד ,ס’איז אייגנטליך
גלוי ומפורש וואס זענען די אורזאכן וועלכע האבן
געפירט אז דער קריזיס אין ארץ ישראל זאל זיך
דערקייקלען אויף אזא שטאפל ,אז די טעראריסטן
זאלן זיך אויפפירן מיט אזויפיל רציחה און אכזריות
ערגער ווי די חיותו יער .אלע ווייסן ווער עס האט
אויפגערייצט די כלבין דחצופין און וועלכע פעולות

בשל מי הרעה הזאת:
עס האט פארציילט הגה”צ דער פאיער רב ז”ל
וואס ער האט געהערט פון זיין זיידן הגה”צ רבי
יהושע העשל לאנדא ,וויטקא רב ז”ל ,וועלכער
איז געווען אין שטוב פון הרה”ק מציעשנוב זי”ע
ווען דער צדיק האט זיך ארומגעדרייט פארקאכט
און געזאגט :עס וועט קומען א צייט ווען אידיש
בלוט וועט זיך גיסן ווי וואסער ,דער עולם וועט
זיך ארומדרייען מיט די צייטונגען אין דער האנט,
און עס וועט קיינעם נישט איינפאלן אז דאס איז
באשמת הציונים.
און אונזער יעצטיגע מצב אבער איז דער גורם
אזוי בולט און אזוי קלאר אז אויך אין די אלגעמיינע
גאס האט מען געהערט שארפע ווערטער ווער עס
נעמט דעם קרעדיט פאר דעם בלוט באד.
דער שעף פון די ש.ב .זיכערהייט אגענטור ,יורם
כהן ,וואס איז דער העכסטער באאמטער אין די
רעגירונג לגבי די טעראר אנגעלעגנהייטן ,האט דעם
דינסטאג ,נאך די שוידערליכע אטאקע אין הר נוף,
אויפגעטרעטן פאר די אויסערן אנגעלעגנהייטן
און זיכערהייט קאמיטע פון די כנסת המינים .אויף
די אנפראגע האט ער דייטליך געזאגט אז די סיבה
פון די פרישע טעראר אינצידענטן אין ארץ ישראל,
זענען געווען די באזוכן פון ראדיקאלע גרופעס
אויפן הר הבית ,און די אגיטאציעס וועלכע האבן זיך
לעצטנס פארמערט צו קעמפן דערפאר ,וואס האט
אויך געפירט אז דער הר הבית אקטעוויסט יודא
גליק איז געשאסן און געשעדיגט געווארן דורך אן
אראבישן טעראריסט.
דער הויפט שפיאן אפיציר פון איזראעל האט
אויך באשולדיגט אז דער מארד פון דעם אראבישער
יוגנטליכער דעם זומער האט אנגעצינדן די פרישע
כוואליע פון טעראריזים .ער האט באטאנט אז די
רעליגיעזע כאראקטער וואס דער קאנפליקט האט
אנגענומען איז זייער געפארפול און קען אויפרייסן
זייער ביטער.

דאס זענען ווערטער וואס זענען געהערט
געווארן נישט פון קנאי’שן לאגער ,נאר זאגאר
פונעם העכסטן זיכערהייט שעף אין איזראעל ,יבאו
הם ויעדו על עצמם .אבער אויך פון ציוניסטיש-
חרדי’שע עלעמענטן האט מען געהערט ענליכע
ווערטער.
יצחק יוסף ,דער זון פונעם פארשטארבענעם
ש”ס פירער ,און יעצטיגער ראשון לציון ,האט
גערעדט ביי די טראגישע לוי’ פון הב’ שלום אהרן
בעדני הי”ד וואס איז אומגעקומען פון א קאר
אטאקע פארגאנגענע וואך ,און האט געזאגט
צווישן אנדערע ווי פאלגענד“ :דא איז דאס ארט
צו אפשטעלן די הסתה פון די מענטשן וואס גייען
ארויף אויפן הר הבית ,פון דא זאל ארויסגיין דער
רוף אז ס’איז אסור פאר א איד ארויפצוגיין אויפן
הר הבית ,און נישט אויפרייצן די אראבער ,זיי
לייגן צו אויל צום פייער .זאל ארויסגיין דער רוף
אפצושטעלן די זאך און דערמיט אפשטעלן דאס
בלוט פארגיסונג פון אידישן פאלק”.

די מתנחלים און זייער רדיפה אויפ’ן כלל
ישראל:
די חרדי’ש – ציוניסטישע קרייזן זענען שוין מסכים
צו רעדן פון דעם פארברעכן וואס די הר – הבית
אקטיוויסטן טוען אפ פארן גאנצן ציבור אין ארץ
ישראל ,אבער האלטן זיך נאך צוריק צו באצייכענען
דעם שורש פורה ראש ולענה ,די פרישע זידלונגען,
און רייצערישע פראקלעמאציעס וועלכע זעצן פאר
השכם והערב אויף נייע דירות און געגענטער וואס
איזראעל מעלדט אז זי וועט אויפבויען על אפם ועל
חמתם פון די צורייצטע אראבער.
אין די לעצטע עטליכע וואכן זינט די אומרוען
זענען אין קראפט ,האבן די מופקרים וואס שטייען
אין שפיץ פון די ממשלה נישט פארפעלט א
געלעגנהייט ארויסצונעמען די אראבער פון די כלים,
מען האט כסדר געהערט פון פרישע התנחליות
וואס זענען באשטעטיגט געווארן און אלעס איז
געקומען באגלייט מיט רעש’דיגע מעלדונגען
און סטעיטמענס פארנט פון די פרעסע אן דאס
מינדסטע אחריות און געפיל צו אידיש בלוט.
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הערשט אין ארץ ישראל ה’ ירחם.
דער מציאות באווייזט היינט קלאר אז אדאנק די
התנחלויות און די אקופאציע פון די פאלעסטינער
געביטן אין די הענט פון מדינת ישראל ,וואקסט פון
טאג צו טאג די שרעקליכע שנאה צו יעדן איד באשר
הוא ,איבער דער גארער וועלט .די ‘סעטלמענטס’
זענען היינט וועלט בארימט ביי יעדן פאליטישן
פיגור און וועלט פירער אלס גרעסטער שטער און
צוריקהאלט פון סיי וועלכן שלום – פלאן עס ווערט
ארויפגעברענגט .און דאס איז שוין אפגערעדט פון
די עקסטרעם-ווילדע מתנחלים ,וועלכע פירן דורך
די געמיינע און אויפרייצערישע “תג מחיר” אקציעס
קעגן אראבישע פארמעגנס און זייערע מעטשעטן,
וואס איז היינט דער גרעסטער פייער פון התגרות
באומות וואס איז נאר שייך.
ידכם דמים מלאו ,ביבי נתני’ מיט זיינע
פארבינדעטע פריינט ,וואס האבן געטון אלעס אין
זייער מעגליכקייט צו אויפרעגן די אראבער מיט
זייערע רייצערישע פעולות און אקטיוועטעטן,
האבן געגעבן דעם שווערד פאר די רוצחים ביודעים
ומתכונים.
די מבוהל’דיגע התגרות פון די ראשי המדינה
אין די לעצטע עטליכע וואכן ,האט נישט קיין
שום מענטשליכע הסבר ,ס’איז נישט מעגליך צו
ערקלערן מיט’ן פשוט’ן שכל וויאזוי די רשעים
זענען גרייט צו מקריב זיין אידישע קינדער אויפ’ן
מזבח פון זייער גאוה און פיסטע כבוד.
די מדינה איז אין אלגעמיין א מרידה במלכות
שמים באופן מבהיל ,יעדע רגע וואס אידן האלטן אָן
א זעלבסשטענדיגער שלטון פארן אנקום פון משיח
צדקינו איז דאס א כפירה נוראה וואס איז פארבינדן
מיט אומצאליגע שרעקליכע איסורים פון יהרג ואל
יעבור ה’ ירחם .אבער די מתנחלי’שע געגנטער און
די רייצערישע אקטיוועטעטן דורך די מופקרים
זענען א שבר על שבר ,אן אבן נגף לבית ישראל,
און זענען פארוואנדלט געווארן אין א קוואל פון
בלוטיגע טעראר און פיין וואס לאזט נישט נאך און
האבן בלויז אצינד אנגעזייט דעם ביטערן מצב וואס

דער ראש הכופרים ווייסט גאנץ גוט ,אז דא איז
נישט פארהאן קיין שום וועג דאס אפצושטעלן,
עס האנדלט זיך פון רוצחים שפילים וואס ארבעטן
על דעת עצמם ,באשולדיגן אבאס וועט גארנישט
העלפן ווייל די טעראריסטן פראדוצירן די אטאקעס
אויף זייער אייגענע האנט אן באפעלן פון אויבן,
וואס באדייט אז יעדער אויפגערעגטער אראבער
קען פארוואנדלט ווערן אין א רוצח פון איין מינוט
אויף דער אנדערער .די איינציגע וועג בדרך הטבע
דאס אפצושטעלן איז דורך פרובירן זיי צו בארואיגן,
דורך איינשטילן די געמיטער און נידערן די היץ,
אבער דער ציוני’סטישע בריונים טוען גענוי דאס
פארקערטע.
ביבי נתני’ קימערט גאנץ ווייניג דאס פארגאסענע
בלוט ,פארקערט גאר ,דאס שפילט אריין אין
זיינע הענט צו באשולדיגן מוחמאד אבאס אין
טעראר ,און אזוי קען ער זיך אפטרייסלן פון די
שלום פארהאנדלונגען גרינגערהייט .אפילו פרייע
קאמענטירער האבן באצייכנט אז ביבי איז שוין
ווייטער פארנומען צו באשולדיגן די גאנצע וועלט
און טייטלן מיט די פינגער אויף מוכאמאד אבאס.
מענטשן וואונדערן זיך אפן ,וואס פונקטליך וויל
ער עררייכן מיט די סארט רעטאריק ? וויל ער
טאקע בארואיגן די סיטואציע אדער פשוט
אויסנוצן די טראגעדיע צום מאקסימום דורך
דעמאלעזירן דעם מענטשן וואס דארף זיין
איזרעל’ס פארטנער פאר שלום.
זיין ציל איז געווען און איז
פארבליבן ,צו פארשארפערן
דעם ריס מיט די פאלאסטינער
יעדע
צעשטערן
און
מעגליכקייט אויף א צוקונפטיגע
אויסגלייך .אויך אויב זיינע ווילדע
שריט קאסט אפ טייכן אידיש
בלוט ,וועט ער ווייטער באשולדיגן
די גאנצע וועלט ,די מידיא ,אבאס,
די יו -ען ,אבאמא ,יעדער נאר נישט
איך.

הגה”ק ממונקאטש זצ”ל נאך די תרפ”ט
פאגראמען – מפרסם זיין אין דער ראדיא:
מיר האבן פארגאנגענע וואך שוין דערמאנט
די בלוטיגע מאורעות תרפ”ט וואס איז צושטאנד
געקומען אדאנק די התגרות פון די ציונים איבער
דעם כותל המערבי און דער הר הבית .ליידער האט
זיך די וואך ארויסגעשטעלט אז דער צושטעל איז
געווען טראגיש – פאסיג ,ווען אויך דאס מאל האבן
די מסוכנ’דיגע שריט אפגעקאסט אזא טרויעריגן
פרייז פון דם ישראל
הנשפך.
מיר האבן אויך
די
דערמאנט
רעאקציע פון די
גדולי ישראל זי”ע,
און דער קריאת
הקודש פונעם
דארעא
מרא
דישראל הגרי”ח
זאננעפעלד
זצ”ל וואס האט
פארעפנטליכט
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א בריוו צו די אראבישע שכינים אונטער’ן קעפל,
דברי שלום ואמת ,וואו ער רופט פאר שלום ,אויך
אין שאטן פון די בלוטיגע רציחות .און ער דריקט
אויס זיין האפענונג און געבעט אז די אראבער זאלן
אנערקענען אז אידן זענען נישט קיין קעמפער און
זוכן נישט צו ערוועקן מלחמות מיט זיי.
איז אינטערסאנט צו דערמאנען א הוראה
לדורות וואס עס שרייבט הגה”ק בעל מנחת אלעזר
ממונקאטש זצ”ל איבער יענע תקופה ,וואס איז א
לימוד אויך פאר אונז וואס איז דער חובת השעה אין
אזא זמן פון פרעניות.
דער מונקאטשער רב דערציילט( ,בקונטרס
תיקון עולם סי’ פ”ה אות ז’ ,וע”ע שו”ת מנח”א ח”ה
סי’ ל”ו) ,אז ער האט דאן פארגעשלאגן א פלאן אז
דאס ערליכער אידנטום זאל מכריז ומודיע זיין אויף
די ראדיא אז מיר זענען נישט פאראינטערסירט זיך
צו קריגן מיט די אראבער ,מיר זענען מותר אויף די
באלפור דעקלעראציע און זוכן נאר שלום.
אויך די ציוניסטישע שישקעס אין לאנדאן האבן
אים מודה געווען אז אזא זאך וועט בארואיגן דעם
צארן פון די אראבער און ראטעווען אידישע נפשות,
אבער זיי האבן נישט געוואלט צולאזן אז דאס
זאל פאסירן .ונתגלה קלונם גם אז ועד עתה כי
רק לגרמייהו הוא דעבדי לכבודם וממונם ונצחונם
רועי אליל מסיתי כל ישראל אוי לנו שכך עלתה לנו
בימינו.
דער מונקאטשער רב דערציילט אז אנדערע
גדולים האבן אים אפגערעדט ,זאגנדיג אז די פרומע
אידן זענען א קליינע פראצענט ,אבער ער האט
געענטפערט מיט’ן פסוק חלקי ה’ אמרה נפשי,
אז אונזער חלק האט א גרויסן כח און מיר קענען
ראטעווען אידישע קינדער ,ווען אלע וועלן זען אז
די התגרות קומט בלויז פון די כופרים און די פרייע
ציונים.
ער איז זיך מתאונן אז די אגודת ישראל האט
נישט געוואלט פאלגן זיין עצה ,זיי האבן יוצא געווען

מיט דעם חזן וואס האט געזינגען א קל מלא רחמן
ביי די כנסי’ פון דער אגודה לנשמת ההרוגים ,און
שרייבט בצחוק מכאיב“ :בזה יצאו ידי חובותם ועשו
נחת רוח וחסד של אמת להחיים והמתים ,ודי בזה»

וזל”ק בשו”ת מנח”א ח”ה סי’ ל”ו:
בעת השחיטה ל״ע לאחנ״י בחברון ובירושלים
נתתי אז אנטרא״ג ופלא״ן להשקיט השפיכות דמים
על אתר ליסע אז באותו יום לפראג ולוויען לראשי
צירי הממשלה האנגלית לפעול מיד בממשלתם בלו־
נדון ע״י הראדיא הצלה מיד על אתר ואופן שיחזרו
אלו ההפלגות מזכות הבעל פעור שלהם אשר הוא
ממילא בלי תכלית רק להעלות חימה וקנאה מן הע־
רביים וכיוצא צרות צרורות ר׳׳ל ולא רצו שום א׳
מהם ממנהיגי המפלגות הנ׳׳ל שהי׳ שם ,אם כי הודו
שהוא רעיון נשגב ,והי׳ דרך להציל נפשות על אתר.
ונתגלה קלונם גם אז ועד עתה כי רק לגרמייהו הוא
דעבדי לכבודם וממונם ונצחונם רועי אליל מסיתי כל
ישראל אוי לנו שכך עלתה לנו בימינו.

וזל”ק בתיקון עולם סי’ פ”ה אות ז’:
וגם אני שלחתי אליו רבנים גדולים ובע”ב חשו־
בים .והי’ אז אנטראג מאתי אשר עשה רושם גדול
גם אצל הכופרים הציונים .שהיו שם בעת חימום
השחיטה והריגות בנ”ל ר”ל באה”ק שיסעו מחשו־
בים הגדולים לוויען וגם לפראג להבאטשאפט של
אנגלי’ לעשות על אתר באמצעות ממשלת לונדון ע”י
הראדיא קץ מרצונם) מההריגות בירושלים ואה”ק
(בשטאטאריום) ע”י שנניח מאחב”י הציונים ומזר־
חים ואגודיים זכות הבעל פעור לגמרי [שהוא בלא”ה
דברים בטלים ומבוטלים].

ודברו אמת וקיים לעד .יעצט ווען עס פלאקערט
דער פייער פון אן אינטיפאדע ביי די אראבער וועלכע
זענען אויפגעברויזט אז אידן טשעפענען מיט’ן הר
הבית און פארלאנגען נאך שטחים ,ליגט אויף אונז
דער עצה פון דעם צדיק ,מפרסם צו זיין פאר די
גוים אז מיר אידן זענען דערקעגן ,מיר טארן נישט
ארויף גיין אויפן הר הבית ,מיר ווילען נישט פרישע
זידלונגען אין מזרח ירושלים ,מיר דארפען נישט
דעם גאנצן שלטון ,דאס איז די איינציגסטע וועג
פאר הצלת ישראל און דאס איז דער איינציגער וועג
וויאזוי מיר קענען זאגן מיט א ריין געמיט דעם ידינו
לא שפכו את הדם הזה ,אויך על פי פשטות.
אזוי האט פארלאנגט רבי יוסף חיים זאננענפעלד
זצ”ל ביי די בליטיגע מאורעות אין זיינע צייטן ,אזוי
שרייבט דער מונקאטשער רב זצ”ל אז דאס איז דער
עצה היעוצה צו ראטעווען אידן ,און אזוי האט אונז
מחייב געווען רביה”ק מסאטמאר זי”ע צו מפרסם זיין
אז זיי זענען נישט די פארטרעטער פון כלל ישראל
און געזאגט אז דאס איז הצלת ישראל כפשוטו.
עלינו נפל חובת השעה ,מיר מוזן מיט אלע
מעגליכקייטען מפרסם צו זיין דער דבר השם ,אין
א צייט וואס אידישע קינדער ,אנשים נשים וטף אין
ארה”ק ,לעבן אין א באשיינפערליכע פחד ואימה און
ווארטען אויף די פרסומים וואס זאלן אפהילכן איבער
דער וועלט אז חרדי'שע אידן זענען דירעקט נישט
פארנטווארטליך אויף די מעשי הפקרות וואס ווערט
אפגעטון אין אונזער נאמען.

דער ריכטיגער דרך הגלות אין אזא צייט:
ענליך צו דעם ווי דער מנחת אלעזר שרייבט
בימיו אז די ציונים האבן אים מודה געווען אז אזא
פרסום וועט זיין די ריכטיגע זאך מציל צו זיין אידן,
האט מען אויך אצינד געהערט פונעם ציוניסטישן
שר הבטחון ,דער ראשון לציון ,און אנדערע
היזיגע אמעריקאנער – ציוניסטישע רבנים וואס
פארשטייען אז מען דארף זיך אפטרייסלען פון די

שרעקליכע העצע וואס די ראדיקאלן ברענגן אויף
יעדן איד.
ווי טראגי -איראניש איז אבער אז אינאיינעם
מיט די ביטערע טראגעדיע איז ביי געוויסע מה
יפית’ניקעס ברייטע מצומצמים ,אראפגעקומען
אזא סארט ‘הוראה’ אז יעצט איז נישט ערלויבט
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צו רעדן ,מען טאר נישט משמיע זיין דעם דעת
תורה ,וויבאלד ס’איז א ‘שעת מלחמה’ .דוקא אין
חרדי’שע געגנטער הערט מען סברות של הבל דורך
היימישע מענטשן ,אז אצינד איז נישט די צייט,
מען דארף ווארטן ,און מען דארף היטן די ווערטער
ס’זאל חלילה נישט אנקומען צו די אראבער אז אידן
זענען קעגן די התגרות און הפקרות ,ווייל דאס גיט
לעגיטימאציע פאר די אראבער.
רבי יוחנן בן זכאי וואס האט זיך מכניע געווען
פאר די רוימישע רוצחים בשעת מלחמה האט ווייזט
אויס נישט געהאנדלט אזוי אחריות’דיג ,ווי אויך די
רבני ירושלים וואס האבן זיך אונטערגעגעבן פאר’ן
ירדן’ער מיליטער ביי די מלחמה אין אלט-שטאט
האבן נישט ריכטיג געטון ,און הגרי”ח זאנענפעלד
זצ”ל וועלכע האט גערופן פאר שלום נאך די
בלוטיגע רציחות האט ווען אויך געדארפט ווארטן
אביסל!?...
דאס הייסט אז די מתנחלים און דער פרעכער
ביבי קענען רעדן ככל העולה על רוחם אויפ’ן חשבון
פון כלל ישראל ,מפקיר זיין דם ישראל ,און אנשמירן
דעם גאנצן אידישן פאלק מיט א נאסן ליילעך .אבער
קיין שום איד טאר זיך נישט פון דעם ארויסדרייען,
ווייל מען גיט דערמיט לעגיטימאציע פאר רוצחים...
רעדן מעג נאר דער ראש הכופרים ,און בלויז די
מתנחלים מעגן זיך לאזן הערן ,אבער שלומי אמוני
ישראל דארפן רואיג ווארטן ,ס’איז א הייקעלע
צייט און מען טאר נישט זאגן די אראבישע
רוצחים ,אז מיר זענען קעגן די עליה להר הבית,
און אקעגן די זידלונגען ,ווייל מפרסם זיין דעם
תורה›דיגן שטעלונג איז נאר ערלויבט ווען עס
איז נישט אקטועל ,ווען די רציחות זענען שוין
חלילה אפגעטון געווארן אדאנק די התגרות בשם
חרדי'שע אידן.
די גרויסע פראגע איז נאר ,ווען אין די לעצטע
 66יאר איז אייגנטליך נישט געווען קיין רציחות
דורך די אראבישע טעראריסטן ? די מדינה האט

נאכנישט דערלעבט קיין טאג פון רואיגקייט זינט
איר עקזיסטענץ .קלענערע און גרעסערע טעראר
אטאקעס ברענגען נעבעך אום אידישע קינדער ,און
שפיכת דם ישראל איז ליידער די מערסט -אפטע
ערשיינונג אין דעם לאנד וואס איז געגרינדעט
געווארן מיט אַן אפענע רעוואלט אין דעם
גזירת הגלות.
דער מצב אין מיטל מזרח שטעלט פאר די
פארווירקליכונג פון די נבואה ,למה אתם עוברים
את פי ה’ והוא לא תצלח ,די געגנט איז פארוויקלט
אין ענדלאזע שלאכטן און די מדינה דארף זיך
ספראווען מיט די חיותו טרף וועלכע רינגלען איר
ארום פון אלע זייטן ואין רגע בלי פגע .אויב איז
טאקע פארהאן אזא גרויסער איסור צו משמיע זיין
דעם דעת תורה אין צייט פון רציחות אין לאנד ,דאן
איז בדרך הטבע נישטא קיין מציאות ווען מען מעג
יא רעדן...
ביי די באקאנטע דברות קודש וועלכע איז
געזאגט געווארן אין דער תקופה פון דער
וואשיגטאן פראטעסט בשנת תשי”ח לפ”ק ,האט
רביה”ק מסאטמאר זי”ע ארומגערעדט איבער די
פארווארפן וואס מען האט דאן געשליידערט אין
ריכטונג פון ‘סאטמאר’ אז זיי זענען מוסרים און
בוגדים ,ווייל זיי געבן א לעגיטימאציע פאר רוצחים.
דער רבי האט זיך באצויגן צו די געשיכטע פון
רבי יוחנן בן זכאי וואס האט דערקלערט פאר די
רוימער אז די חכמי ישראל ווילן נישט מלחמה און
זוכן הכנעה בגלות ,וזל”ק.
“ביי רבי יוחנן בן זכאי מיט די בריונים ,ער האט
געשריגן אז מען זאל שלום מאכן און זיי האבן געוואלט
לוחם זיין ,און מיטן דרך הטבע זענען זיי גאר גערעכט
געווען ,די בריונים זענען נישט געווען קיין פושעים,
מיט אנדערע עבירות ,זיי זענען געווען שומרי תורה
ומצות ,זיי האבן געזען אז מען דארף זיך שלאגן און
מיטן דרך הטבע זענען זיי גערעכט געווען ,נאר די
חכמים האבן געזען ,ווי מבואר אין די גמרא נזיר ,אז
זיי האבן געוואוסט אז דעס ביהמ”ק וועט חרוב ווערן,
ווייל זיי האבן נישט געפאלגט די חכמים זענען זיי

געווען בריונים ,און רבי יוחנן בן זכאי האט זיך געלאזט
פירן מיט דער געוואלד צום גוי און ער האט געזאגט די
בריונים לאזן אונז נישט שלום מאכן מיט די מלוכה,
ער האט זיי איינגע’מסר’ט ,דאס האט געטון רבי
יוחנן בן זכאי.
אוי לאזנים שכך שומעות ,איך האב אליין געזען
פון דעם גרעסטן פראפעסער פון די ציונים ,דאס
שרייבט ער ל”ע אז ריב”ז איז געווען א פאררעטער
ביים בית שני ,זיי זאגן אזוי ,נאר וואס דען ס’איז
שוין אזויפיל יאר איינגעפרעגט ביים יודישן עולם
ווער רבי יוחנן בן זכאי איז געווען ,איבערדעם זאגן
דאס נישט ,די רעליגיעזע זאגן דאס נישט נאך אויף
רבי יוחנן בן זכאי’ן ,אבער אויף אלע צדיקים זאגן די
רעליגיעזע אויך ,דאס זאגן זיי יא ,ווייל ס’איז נאכנישט
געשטאנען אזויפיל יארן ווי אויף רבי יוחנן בן זכאי”.
עכל”ק פון רבי’ן זי”ע בשנת תשי”ח.
מדבריו הק’ למדנו אז די פאסיגסטע געלעגנהייט
ווען רבי יוחנן בן זכאי האט געשפירט אלס א
חובת השעה צו מכריז זיין פאר די אומות אז די
בריונים פארטרעטן נישט דעם כלל ישראל ,איז
פארגעקומען אין סאמע ברען פון דעם ביטערסטע
רציחות וואס כלל ישראל האט מיטגעלעבט.
די רוימישע ליגיאנען האבן באלאגערט די
הייליגע שטאט ,דער צושטאנד אין ירושלים איז
געווען קאטאסטראפאל ,בלויז אייניגע טעג איידער
דעם שרעקליכן חורבן הבית ,אבער דער גרויסער
רבי יוחנן בן זכאי האט געוויסט אז דייקא יעצט
איז די צייט ,צו ראטעווען דעם עתיד פון כלל
ישראל ,צו עררייכן יבנה וחכמי’ ,נישט געקוקט
אויף גארנישט און אויסגערופן צו די רוימישע
הערשער ,מיר ווילן לעבן בהכנעה ,אויך אין דעם
גרויסן שעת מלחמה.
ווייל דאס איז דער צו השעה ,דאס איז דער
חוב וואס די תורה הק’ האט ארויפגעלייגט אויף
אונז אידישע קינדער בשנות גלותינו ,און דאס איז
איבערהויפט נישט געוואנדן אין אומשטענדן אדער
צייטן ,זאת התורה לא תהא מוחלפת.

באריכטן
נייעס און ַ
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נטרונא שפרינגט אריין אין מולטי – מעכטיגע פראיעקט:
שליחיתיה דקמאי עבדינן; די גרויסע פעולות:
בצוק העתים ,אין די יעצטיגע שווערע זמנים איז
מוסד הק’ נטרונא פארטון על למעלה מראש אין די
הייליגע ארבעט פון הצלת ישראל און קידוש שם
שמים.
בין ישראל לעמים איז פארשפרייט געווארן דורך
נטרונא ,א שטארק אינהאלט-סרייכער ארטיקל
וואס בארירט די לעצטיגע ביטערע געשעענישן
אין ארץ ישראל ,און שטעלט קלאר דעם דעת
תורה הברורה ,דער ארטיקל ווייזט אן אויף דעם
קריאת קודש פונעם בית דין העדה החרדית וועלכע
פארדאמט די מתגרים באומות וועלכע העצן
ארויפצוגיין אויפן הר הבית און באשטעטיגן נייע
זידלונגען.
מען האט שוין ב”ה אויך אנגעהויבן צו
דיסטריביוטן די אזוי ערווארטעטע ‘לפרסם’
קארטלעך ,פאר אידן די בכל אתר ואתר וועלכע
זוכן צו האבן שטענדיג ביי זיך אין באזיץ א צייגעניש
בכל עת מצוא איבער דעם עקזיסטענץ פון תורה
טרייע אידן .איבערהויפט אידן וועלכע פארן און
כסדר אין ערטער וואו עס
ק ו מ ע ן
זענען פארהאן
גרעסערע

מוסלעמענער אנוועזנהייט ,וואס אזא קארטל
עפענט אפט פארמאכטע הערצער און איז א
געואלדיגער קידוש שם שמים והצלת ישראל.
באזונדער איז אין די אפיסעס פון נטרונא
אנגעקומען פארלאנגען פון ארצינו הק’ ,מערערע
אידן שלומי אמוני ישראל האבן גערופן צו
באשטעלן די ספעציעלע קארטלעך פון תורה
טרייע אידן אויך אויף די אראבישע שפראך ,ווי
די דארטיגע אידן זאגן ,קען אזא קארטל זיין א
פשוט’ער לעבנסרעטער בעזרת ה’ .דארט במקום
הקרב אל החלל וואו די שנאה ברענט באופן מבהיל
איז קריטיש וויכטיג צו פארשפרייטן דעם ריכטיגן
מעסעזש פון אידישקייט און דרך הגלות .אידן וואס
ווילן האבן א חלק אין דעם גרויסן פרסום קענען זיך
פארבינדן מיט נטרונא ,והי’ חלקם בין מזכי הרבים.
אבער דער גולת הכותרת פון די בעפארשטייענדע
פעולות חובקות זרועות עולם איז דער גראנדיעזער
פראיעקט וואס איז יעצט געלאזט געווארן אין
גאנג ,אין ליכט פון די שווערע בלוט פארגיסונגען
אין ארץ ישראל .דאס וועט זיין א קאסטבארער
ווידיא פרעזענטאציע וואס וועט פארגעשטעלט
און געלופטערט ווערן קבל תבל ומלואה מיט די
אידישע שטעלונג איבער אלע אקטועלע טעמעס,
דער הר הבית ,ירושלים ,די מתנחלי’שע געביטן ,און
בעצם א אידישע מדינה בעפאר ביאת המשיח.
דאס איז א היסטארישע פראיעקט וואס
ווערט אונטערגענומען מכח ההכרח ,צוליב דעם
ברענענדיגן מצב הקשה ,נטרונא איז טאקע
פאר’חובות’ט פון די פריערדיגע גרויסע פעולות,
בפרט פון די קאסטן פון דער וויכטיגער ‘עמיקעס
קוריע’ צום סופרים קארט ,אבער
מען איז

אריינגעשפרינגען אין דעם יעצטיגן קאסטבארן
אונטערנעמונג ,וואס וועט אריינציען אין א הון
תועפות פון העכער  25,000דאללער ,באגרייפנדיג
דעם אויסטערלישן חובת השעה אין אזא צייט און
נאכן בייגעוואוינען דעם מאכטפולן קידוש ה’ וואס
מען האט שוין באוויזן אינעם עבר מיט אזא סארט
השקעה.
מיט עטוואס מער ווי א יאר צוריק איז עס
געווען ,ווען אין די ראמען פון די מערכה קעגן דעם
ביטערן גזירת הגיוס ,האט נטרונא פארעפנטליכט
א רייך אהערגעשטעלטע פרעזענטאציע וואס
איז געלופטערט ווערן איבער די סאציאלע מידיא
נעצן ,א פראיעקט וואס איז מייסטערהאפטיג
אהערגעשטעלט געווערן אלס די פאסיגסטע
מיטל פון פרסום לויט די היינטיגע וועג פון פובליק
רילעישן אין די גוי’אישע גאס.
נטרונא האט דאן אויסגעבארגט גרויס געלד ,כדי
צו פארענדיגן אמשנעלסטן די פראדוקציע פון דעם
קאסטבארן פילם און עס טאקע פובליצירט איבער
די סאציעלע מידיא כוואליעס ,מיט א אויסטערלישן
פרסום לעיני העמים והשרם.
ברוך השם אז די קאסטבארע ארבעט האט תיכף
געשלאגן טיפע ווארצלען ,די רייכע פרעזענטאציע
ציעט די אינטערעסע פון ריזיגע מאסן פון איבער די
גאנצע וועלט ,אידן ווי גוים צוגלייך ,עד היום הזה ,און
ווערט געזען און איבערגעקוקט אומצאליגע מאל
דורך די גויי הארצות ,און פארווייטערטע אידישע
קינדער וואס דערהערן צום ערשטן מאל אין זייער
לעבן דער בליק פון די תורה אויף א אידישע מדינה
איידער ביאת המשיח ,און באקענען זיך פון דער
נאנט מיט דעם קאמף פון יהדות החרדית קעגן דעם
גזירת הגיוס אין ארצינו הקדושה.
אין די פארלאפענע צייט זינט נטרונא האט
פארעפענטליכט דעם פרעזענטאציע וואקסט
אומאויפהערליך דער צאל פון באזוכער און מענטשן
וואס האבן דאס אויסגעטשטעקט דורכגעקוקט און
זיך באקענט מיט תורה טרייע אידן.
אין פאקט האלט עס היינט צוטאגס ביי דעם
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אומגלויבליכער מספר פון אריבער  172,000באזוכער
פון איבער די וועלט האבן שוין דערווייל עספייעט צו
זען און לערנען דעם ווידיא .דער גרעסטער טייל פון
זיי האבן זיך דערמיט צום ערשטן מאל באגעגענט
פנים אל פנים מיט א גלייכע און קלארע הסבר
איבער אידישקייט און ציונות ,אראפגעלייגט בטוב
טעם ודעת אויף די ענגלישע שפראך ,דורך דעם
שליח מיוחד מטעם נטרונא הרב יעקב שפירא
שליט”א ,באגלייט מיט א רייכע פרעזענטאציע
פארשטעלונג פון די ריזיגע מאסן הפגנות אין ניו
יארק און אין בריסל זומער תשע”ג העעל”ט .אויף
אן אייגנארטיגער מהלך שטעלט עס פאר געשמאק
און ציענד די יסודות פון די אידישע התנגדות צו די
ציוניסטישע מדינה און איר מיליטער ,און שמועסט
אויס די ענינים בהשכל ובדעת אזוי אז אפילו דער
גוי אדער אפגעפרעמטער איד זאל עס ארויסהאבן
און פארשטיין קליפ און קלאר.
צוליב דעם גרויסן פארלאנג איז דער ווידיא
אויך לעצטנס איבערגעטייטשט אויף אונגאריש,
א פרעזענטאציע וואס האט געצויגן נאך אריבער
זיבעצן טויזנט באזוכער ,ווען מען רעכנט צו די
פילצאליגע וועבזייטלעך וואס האבן ארויפגעלייגט
דעם ווידיא ,און די סאציאלע גרופעס וועלכע
שיקן דאס ארום ,גרייכט מען אמווייניגטסן צו דעם
אומגלויבליכן ציפער פון א פערטל מיליאן מענטשן
וועלכע האבן עספייעט צו קענען לערנען נטרונא
און די דעת תורה הבהירה מיט א פרסום אדיר וחזק
אשר כמוה לא נהיתה בדברי ימי המלחמה לה’
בעמלק.
דער ווידיא דינט דער ציל ,וואס רביה”ק
מסטאמאר זי”ע האט פון אונז געפאדערט אז מיט
מסירות נפש העט מען געברויכט מפרסם זיין אז
זיי זענען נישט די פארטרעטער פונעם כלל ישראל,
און אראפנעמען דעם גרויסן חרון אף פון די צארנדע
פעלקער קעגן די תעלולי הציונים.
ס’איז באקאנט די ווערטער פון רביה”ק
מסאטמאר זי”ע וואס איז אפגעשריבן אויף די

צעטלעך אין די תקופה וואס דער דאקטער האט
אים נישט ערלויבט צו רעדן ,און איז שפעטער
געדריקט געווארן אין ספר אגרות מהרי”ט ,דער
רבי שרייבט דארט לגבי דעם ענין פון מפרסם זיין
פאר די אומות העולם די מחאות און וויי געשריי
פון ערליכע אידן ‘צריך בכל פעם לעשות דרך
חדש וכו’ ...דער שר צבא ה’ האט שוין בימים ההם
באשטימט אז דער מלחמה ברויך געפירט ווערן אין
א בחינה פון זה לעומת זה און לויט דעם געברויך
און צורך פון די צייט ,ווי יעדער פארשטייט איז דאס
ארומשיקן א ווידיא מעסעדזש איבער די וועלט
היינט צוטאגס דער בעסטער און ווירקזאמסטער
וועג פון פירסום.

אחינו בני ישראל בואו לעזרת ה’ בגבורים:
שטייענדיג אין דעם גרויסן שעת חירום ,עת
צרה הוא ליעקב ,נעמט דאס יהדות החרדית אויף
די בשורה מרנינה פון די נטרונא הויפטקווארטירן
אז עס ווערט ווידערמאל געליפטערט ווערן אזא
סארט פראפעסיאנאלע ווידיא פרעזענטאציע,
בעתו ובזמנו ,יעצט ווען די גאנצע וועלט איז אויף
מיט די נייעס פון ירושלים ,ווען אלע אויגן און
אויערן זענען געוואנדן צו הערן יעדע שטיקל נייעס
וואס איז נוגע אט די טעמעס וועט אזא קאסטבארע
ווידיא געוויס פארשפרייט ווערן אויף א גלאבאלן
פארנעם און מקדש זיין דעם שם שמים אויף א
אומגלויבליכן אופן.
מוסד הק’ נטרונא האט זיך שוין פאקטיש
אריינגעווארפן אין דעם פרישער מולטי פראיעקט,
וועלכע וועט פאראייביגן און פארשפרייטן פאר די
אויגן פון די עמי הארץ ,און איבער אלע וועלטס
מידיא נעצן ,א דראמאטישער ווידיא פרעזענטאציע
מיט לעבעדיגע רעקארדירונגען און פאסיגע
מעסעדזשעס איבער די יעצטיגע מאורעות הזמן
וואס באאומרואיגט די גאנצע וועלט.
אין א צייט וואס מיר מוזן
ד י
לאזן הערן

אלגעמיינע גוי’אישע גאס די אידישע מיינונג בעניני
השעה ,וועט מען זיך לאזן קאסטן עפרות זהב
ווייל דבר הזה רבינו הגדול אמרו ,דער חיוב וואס
מיר האבן מקובל פון רביה”ק מסאטמאר זי”ע ,צו
אראפנעמען די סכנה פון כלל ישראל .אט דער
מטרה ליגט פאר די אויגן פון די געטרייע נטרונא
עסקנים און דאס וועט פולשטענדיג עררייכט
ווערן דורך די פרעזענטאציע וואס איז יעצט אין די
ערשטע פאזעס.
ס’איז די רעדע פון א גאר – קאסטבארע ווידיא
וואס וועט פארשטעלן פראפעסיאנאל און
אינטערסאנט אן איבערבליק אויף די היסטאריע און
אידעלאגיע פון אידישע התנגדות צום ציונות און
דער דעת תורה אין אזא צייט .אזא פרעזענטאציע
ברויך אויסגעארבעט ווערן פאר טייער געלד
אינעם סטודיא מיט די פארגעשריטענסטע
סטאנדארטן פון די היינטיגע טעכנעלאגיע .אבער
ווי ס’פארשטייט יעדער איז אזא אונטערנעמונג
ווערט יעדע פרוטה ,זינט דער גאנצער מהלך פון
אדווערטייזן און פרסום האט זיך אין די לעצטע
יארן דראסטיש געטוישט אויף דעם אופן ,און דאס
איז היינט דער ווירקזאמסטער מיטל צו גרייכן די
מיליאנען גוים אלוועלטליך.
עס איז שוין אינוועסטירט געווארן א הון תועפות
אין די ביז יעצטיגע רעזערוואציעס און ערשטע
צוגרייטונגען צו אראנזשירן דעם גרויסארטיגן
א ל ע
פראיעקט מיט
פולזייטיגע
דעטאלן
למען
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שונאי ישראל קריצן מיט די ציין:
יתקדש שם שמים על ידנו .ס’איז אבער עלי’ וקוץ
בה ,נטרונא ברויך אראפלייגן אין די קומענדיגע
געציילטע וואכן אריבער פינף און צוואנציג דאלער
צו ערמעגליכן דעם גרויסן קידוש ה’ און דורכפירן די
גרויסע פעולה וואס וועט פארבלייבן א מאכטפולער
קידוש ה’.
כל מי שרוצה ליטול את השם יבא ויטול ,אחינו
בני ישראל אחים לדעה ס’איז נישט קיין צייט פון
שפעקולירן און איבער טראכטן ,אין א צייט וואס
די רשעים פארלייגן אלע קרעפטן צו מסכן זיין
דעם כלל ישראל ,אין א צייט וואס די מופקרים
זענען עוסק אין התגרות באומות השכם והערב און
מען זעט נעבעך די ביטערע נאכפאלגן ,קענען מיר
נישט זיצן אין דער זייט און אפלייגן די קריטישע כלי
המלחמה אפילו אויף אן איבריגע מינוט.

יא ,ס’איז דא די מעגליכקייט
ארויסצוקימען מיט א מעכטיגע
דעפענסיווע קעגן דער מלכות הרשעה
און זייערע גזירות ,אזא קלאסישע און
גוט אהערגעשטעלטע פרעזענטאציע
וועט בעז”ה אפהילכן מסוף העולם ועד
סופו און מסיר זיין דעם חרון אף פון
אידישע קינדער במדה גדושה ,ס’פעלט
זיך אבער אויס די הילף פון עסקנים
חשובים און נדיבים בעם אז די זאך זאל
קענען צושטאנד קומען בעוד מועד,
איידער ס’איז חלילה צו שפעט.
דער זכות פון דעם גלאבאלן קידוש
השם קען זיין אייער’ס ,אידן וועלכע
שפירן אז זיי קענען בייהילפיג זיין מיט
סיי וועלכע עסקנות פאר דעם דבר
גדול זאלן זיך ביטע פארשטענדיגן מיט
נטרונא בעוד מעוד אויף נומער

718.873.0756

אין באציאונג צו דעם מורא’דיגן פרסום
פון די ווידיא פרעזענטאציע אינעם עבר איז
פאסיג צו אנווייזן א ריכטיגער ביישפיל ווי ווייט
און וויכטיג עס זענען די פרסומים להסר חרון
אף מישראל ,און ווי אומזיניג עס איז די טענה
פון מסירה און לעגיטימאציע .מיר האבן שוין
ערווענט ביי א געלעגנהייט דעם ארטיקל וואס
עס האט געשריבן דער באקאנטער ראסיסט
דעוויד דאוק ,וואס טוט כסדר פארשפרייטן
וויסטע העצעס קעגן אידן אין פארום פון
רעדעס און ארטיקלן.

מאויבי תחכמינו...אט די ווערטער לערנען
אונז א גרויסע לעקציע און לייגט ארויף אן
אויסטערלישע אחריות .מען זעט קלאר פון
דעם העסליכן שריפט אז דער שונא ישראל
שמעקט גאנץ ווייניג ווען אידן שאקלען זיך אפ
פון די שריט וואס ווערט געטון דורך איזראעל.
די אנטיסעמיטן ווילן מיט אלע כוחות אז
איזרעאל זאל דייקא יא פארטרעטן אידן און
אלס אזוי זאלן זיי קענען באשולדיגן יעדן איד
אין די צרות וואס די מדינה ברענגט מיט זיך און
אויפהעצן די וועלט קעגן אידן.

דאוק האט דעם זומער פארעפנטליכט אן
ארטיקל ווי ער פרובירט מיט אלע קרעפטן צו
אפווארפן די טענה פון נטרונא אז איזראעל
זענען נישט די פארטרעטער פון ערליכע אידן,
ער באציעט זיך בעיקר צו די בארימטע ווידיא
פרעזענטאציע פון נטרונא אין באצוג צו די
גזירת הגיוס וואס איז געליפטערט געווארן אין
די סאציאלע מידיא און געזען געווארן דורך
איבער הונדערט און זיבעציג טויזענט באזוכער.
און איז מסביר אז באמת זענען אידן איבער די
וועלט יא צופרידן פון איזראעל און דעריבער
דארפן זייערע מעשים יא צוגעשריבן ווערן צו
יעדן אינדעווידואלער איד.

דער ארטיקל איז די בעסטע ענטפער קעגן
די זינלאזע טענה ,אז דאס מפרסם זיין דעם
מציאות אז ס’זענען פארהאן אידן וואס זענען
קעגן ציונות שפילט אריין אין די הענט פון
שונאי ישראל ,דאס איז אבער דער היפוך האמת
ווי מיר זעהן אין די ווערטער פון דעם דאוק
וואס זעהט אין נטרונא א שטער פאר זיינע
אנטיסעמיטישע אמביציעס.

דער רשע שרייבט אין זיין שמוציגן ארטיקל,
די פאלגענדע ווערטער:
“איך ווייס אז אסאך מענטשן וועלכע זענען
קעגן מדינת ישראל האבן ליב צו אנווייזן אויף די
אידישע רעליגיעזע אפאזיציע צו מדינת ישראל,
כדי צו צייגן אז זיי זענען נישט אנטיסעמיטיש,
מיט’ן זאגן אז רעליגיעזע אידן זענען פיין,
אידן אין אלגעמיין זענען וואונדערליך ,און
די מדינה ווערט געפירט בלויז דורך פרייע
ראדיקאלן ”.דאן פרובירט ער צו אפווארפן
די טענה און ערקלערן אז מען ברויך יא
פיינט האבן אידן ,ווייל זיי זענען יא איזראעל
סימפאטיקער.

ס’איז א דבר ברור אז די בעסטע מיטל צו
פארמינערן שנאת ישראל איבער די וועלט
און אפהאלטן רציחה חלילה קעגן אידישע
קינדער איז בלויז דער עצת אבינו הזקן ,רביה”ק
מסאטמאר זי”ע ,וואס האט פארלאנגט און
געבעטן אז מיר זאלן מפרסם זיין פאר די אומות
העולם אז זיי זענען נישט די פארטרעטער פון
כלל ישראל.
ווי מיר זעהן אין דעם פאל טוען אט
די דעקלעראציעס פון תורה טרייע אידן
ארויסנעמען די געווער פון די הענט פון
אויפגערייצטע גוים ,און עס קלארט אויס פאר
אלע אנגעהעצטע מוסלעמענער און סתם גוים
וואס ברויזן קעגן די ציוניסטישע מלחמה אקטן,
אז זייער כעס האט נישט קיין פארבינדונג מיט
אידן אין אלגעמיין ,און זייערע אידישע שכינים
זענען איבערהויפט נישט אחראי אויף די
פאליטיק פון איזרעאל.

