
מאיום'דיגע  די  פון  מבהילות  שמועות  די 
די  אויף  אפ  זיך  שפילן  וועלכע  געשעענישן 
לעצטע  די  דורכאויס  ישראל  ארץ  פון  גאסן 
עטליכע וואכן, לאזט צום באדויערן נישט נאך 
מיט  וועלט  די  דורך  נאכגעפאלגט  ווערט  און 
שרעק. פרישע פריוון פון שטעכערייען קומען 
און  פארנעם  טעגליכן  טאג  א  כמעט  אויף  פאר 
דער גאנצער ישוב איז איינגעהילט אין א פחד, 
מען שרעקט זיך פונעם אייגענעם שאטן אויף 

די גאסן און קיינער ווייסט נישט מה יולד יום.

דער  אז  צווייפל  קיין  איז  ערווענט  שוין  ווי 
זעצט  וואס  אינטיפאדא  דריטער  גרויזאמער 
די  צו  רעאקציע  אין  ארה"ק,  ברחבי  פאר 
נעמט  וואס  הבית,  הר  אויפן  עלי'  געפארפולע 
אן  רייצט  און  כלים  די  פון  אראבער  די  ארויס 

זייער רציחה אויף די העכסטע אקטאוועס.

מי נתן למשיסה יעקב:
ביטערן  דעם  אט  באשטעטיגן  צו  כדי 
אייניגע  איבערצולויפן  אקטועל  איז  מציאות 
דעם  נוגע  איז  וואס  פאקטארן  און  נומערן 
סטאטוס פון די הר הבית אין די לעצטע עטליכע 
יאר, זינט עס האט זיך אנגעהויבן די אפיציעלע 
אגיטאציעס ארויפצוגיין אהין און דערצערענען 

די אראבער.

ערשטע  די  האבן  זיך  געדענקט  עס  ווי 
דריטן  א.ג.  יעצטיגן  דעם  פון  צייכענעס 
אינטעפאדע אויסגעבראכן כמעט א יאר צוריק 
צוליב מהומות אויפן הר הבית. אין שאטן פון די 

אומרוען האט אום אוקטאבער 30 14' למספרם, 
די מדינה פארמאכט די מעטשעט פאר פיר און 
צום  פאלעסטינער,  אלע  פאר  שעה  צוואנציג 

ערשטן מאל זינט די זעקס טאגיקע מלחמה.

איזראעלי  די  אין  באריכט  דעמאלטדיגע  א 
דאס  אז  אנצוצייגן  געוואוסט  האט  'הארץ' 
רעכטע  פון  פארלאנג  אויפן  געקומען  איז 
זיי "ביז  שרייבן  אנדערע  צווישן  געזעצגעבער. 
טוישן  איז יעדע רעדע פון  עטליכע יאר צוריק 
די סטאטוס קווא אויפן הר הבית געווען א זאך 
פונעם  אינדרויסן  עקסטרעמיסטן  נאר  וואס 
דאס  דערמיט,  פארנומען  זיך  האבן  רעגירונג 
די  מיט  טאגס  צו  היינט  אזוי  נישט  מער  איז 
ישראל  מדינת  די  פון  רעכטס  צו  איבערדריי 
נאכפאלגנדיג  און  קאאליציע,  רעאגירנדע 

פארמערטע רעטאריק איבער צוריק אויפבויען 

די בית המקדש".

'הארץ' ווייזט אן אז מירי רגב פון ליכוד האט 

ווייניגער  נישט  אפגעהאלטן  יאר  פארגאנגענע 

כנסת  איזראעלי  די  אין  פארהערן  פופצן  ווי 

איזראעליס  פון  באזוכן  די  פארמערן  איבער 

פירנדע  די  ליכוד  פון  ֶרֶגב  הבית.  הר  אויפן 

די  טאגס  צו  היינט  איז  כנסת  אין  פארטיי 

קולטור מיניסטער.

עקסטרעמיסטן  די  פון  פארלאנגען  "די 

ערלויבן  צו  געזעץ  דאס  טוישן  פון  איז 

רופן  ביז  דאווענען,  צו  באזוכער  אידישע 

צעשטערן  און  המקדש  בית  די  אויפצובויען 

בארג."  אויפן  מעטשעט  מוסלעמענער  די 

זארג און אנגסט דורכאויס ארץ ישראל 
פון אנגייענדע  שטעכערייען און טעראר  

מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה:

ביד"ץ "העדה החרדית" אפעלירט
אין מכתב מיוחד צו 'נטרונא': 

"אסור לנו להחריש כעת, ביותר צריך עתה לזרז 
ולפרסם הדבר, אולי בגין כך ימנעו שפיכות דמים!"

נטרונא פראקלאמירט "בליץ קאמפיין"
פאר ריזיגע פעולות הפרסום להצלת ישראל:

אין די נָאנטע טעג וועט נטרונא לאזן לויפן קאסטבארע

צייטונג רעקלַאמעס 
אין דער גרעסטער צייטונג לענגאויס דעם מזרח – ירושלים ראיאן
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"ארגאניזאציעס וואס פארלאנגען צו צעווארפן 

געשטיצט  ווערן  געבעטהויז  מוסלעמענער  די 

ירושלים  די  און  מיניסטעריומס  רעגירונג  דורך 

מוניציפאליטעט." שרייבט דער באריכט.

דער פירער פון הבית היהודי, נפתלי בענעט, 

צו  אידן  ערלויבן  צו  פארגעשלאגן  אויך  האט 

האבן   '14 מאי  אין  און  ארט.  אויפן  דאווענען 

מיניסטארן  עבודה  און  ליכוד  פון  גרופע  א 

פארלאנגט צו טוישן די סטאטוס קווא דאס צו 

ערלויבן.

די  באשטעטיגט  בלויז  האט  אלעס  דאס 

זארג פון די פאלאסטינער אז די מדינה פלאנט 

צו טוישן די סטאטוס קווא אויפן בארג, אבער 

דעם  מיט  געווען  קענטיג  דאס  איז  מער  נאך 

פאקט אז אין די לעצטע פינף יאר איז געשטיגן 

די  יערליך  פראצענט  הונדערט  כמעט  מיט 

א  פון  הבית.  הר  צום  איזראעליס  פון  באזוכן 

טויזנט   11 קנאפע  א  צו   '09 אין   5,500 בערך 

פאליציי  אפיציעלע  לויט   '14 אין  באזוכער 

ביז  פון 13'  יאר,  איין  בלויז  אין  סטאטיסטיקס. 

געשפרינגען  ציפער  די  איז  יאר,  פארגאנגענע 

מיט 28% איבער א יאר פריער.

די  איבער  סטעיטמענט  א  אין 

אויבנדערמאנטע ציפערן האט די פארשטייער 

און  טרענד  די  באגריסט  המקדש'  'מכון  פון 

אן  דעמאנסטרירן  ציפערן  "די  אז  געזאגט 

און  איזראעליס,  אידישע  צווישן  ערוואכונג 

אונזערע  צו  בלויז  נישט  פארבינדונג  נייער  א 

הייליגסטע ערטער נאר אויך צו זייער צוקונפט".

האט  וואס  ארגאניזאציע  די  שוה,  עמק 

נושא  דעם  איבער  באריכט  א  פארעפנטליכט 

אז  זארג  פאלאסטינער  די  אז  אויס  פירט 

ווערט  הבית  הר  די  אויף  קווא  סטאטוס  די 

איסטאנצן  ישראל  מדינת  די  דורך  געטוישט 

ווער אונטערגעשטיצט דורך די פאליציי נישט 

האבן  איזראעליס  וויפיל  ציפערן  די  מיט  בלויז 

יארן  פארגאנגענע  די  אין  הבית  הר  די  באזוכט 

נאר אויך פון די צווייטע זייט פון סטאטיסטיקס 

פאר  באגרעניצונגען  פאליציי  איזראעל  איבער 

פאלעסטינער צוטריט צו אל אקצא מעטשעט.

לויט די אפיציעלע ציפערן פון די איזראעלי 

איינצוימען  פון  פעלער  די  זענען  פאליציי 

מעטשעט  זייער  צו  צוטריט  פאלעסטינער 

דריי  כמעט  געשטיגן  איז  הבית  הר  אויפן 

 '13 פון  פאכיג  פינף  און   '13 צו   '12 פון  פאכיג 

פאכיגע  פערצן  קנאפע  א  מיינט  דאס   '14 צו 

פאלעסטינער  פאר  איינצוימונגען  פון  וואוקס 

וואס  בעת  מעטשעט.  זייער  אין  פרעפלען  צו 

אזעלכע  דריי  בלויז  געווען  זענען   '12 אין 

פארבאטן אויף פאלעסטינער, איז דער ציפער 
ביי 41  למספרם  יאר  פארגאנגענע  געשטאנען 

אזעלכע איינצוימונגען!

זענען  זייט,  איזרעלי  די  אויף  דאקעגן 
פון  באזוכן  די  פארגעקומען  צוריק  יאר  דריי 
צוויי  יעדע  איינמאל  אומגעפער  איזראעליס 
איינמאל  בערך  צו  געוואקסן  איז  דאס  וואכן, 
יעדע  איינמאל  צו  און   '13 אין  טעג  פיר  יעדע 

צוויי דריי טעג פארגאנגענע יאר.

אפיס  ען  יו  די  פון  באריכט  לעצטיגע  א 
הומאניטארישע  פון  קאארדינאציע  פאר 
אין  וויאזוי  דאקומענטירט   (OCHA) אפערעס 
אומרוען  לעצטע  די  פאר  גלייך  וואכן  דריי  די 
פארבאטן  מדינה  די  האט  אויסגעבראכן  זענען 
עלטער  יעדן  אין  פרויען  פאלעסטינער  אלע 
די  צו  צוטריט  פופציג  די  אונטער  מענער  און 

 קול נטרונא
וועכענטליכע רייכע 

אפדעיטס, וועלטליכע 
נייעס בהשקפת ברורה, 

באריכטן פון די אנגייענדיגע 
נטרונא פעולות

718.873.0055

 ספעציעלער
קאמפיין נומער

וואו אונזערע עסקנים 
שטייען גרייט 

אפצונעמען אייער 
ברייטהארציגע נדבה 
צו יעדע געלעגנהייט

718.873.0756

צו באקומען קול נטרונא 
דורך בליץ פאוסט

שיקט אייער

אנפראגע צו:

info@truetorahjews.org

אקטועלע נומבערס
פון נטרונא

צענטראלע נומער:

718.841.7053
פאקס נומבער:

718.504.4513

 בריווען און נדבות:

True Torah Jews
183 Wilson St.

PMB 162

Brooklyn NY 11211

www.truetorahjews.com
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שטונדן  צופרי  די  אין  קאמפאונ"ד  אקצא  אל 

עקסטרעמיסטן  רעכטע  ערמעגליכן  צו  כדאי 

דריי  דורכאויס  הבית  הר  אויפן  ארויפצוגיין 

פארבאטן  גלייכצייטיג  האט  מדינה  די  וואכן. 

גרופעס  פאלעסטינער  צוויי  ארויפצוגיין 

אידישע  פארמערטע  די  פראטעסטירן  וואס 

אנוועזנהייט אויף די בארג.

פארבינדונג  דירעקטע  א  פארהאן  "ס'איז 

באגרעניצונגען  פארמערטע  די  צווישן 

אקצא  אל  צום  צוטריט  פאלעסטינער  אויף 

און  יאר  צוויי  פארלאפענע  די  אין  מעטשעט 

עקסטרעמיסטישע  פון  פארזוכן  פארמערטע 

קווא  סטאטוס  דעם  טוישן  צו  ארגאניזאציעס 

השוה'  'עמק  די  אויס  פירט  בארג",  אויפן 

באריכט.

א  אריעלי,  שאול  זאגט  זעלבע  דאס 

געוועזענע מדינת ישראל פארהאנדלער, אז עס 

טוישונגען  באדייטענדע  פארגעקומען  זענען 

אין באגרעניצן צוטריט פאר פאלעסטינער אין 

פאראלעל צו די וואוקס פון אידישע באזוכער.

אויך  זענען  באזוכער  איזראעלי  די  צווישן 

דא אידישע כנסת מיט גלידער און מיניסטארן, 

און  פייגלין  משה  מ''פ,  ליכוד  דאן  זיי,  צווישן 

אריעל,  אורי  מיניסטער  האוזינג  יעצטיגע 

הבית  הר  אויפן  אינטערוויוס  לייוו  געבן  וואס 

פארלאנגען  זיי  וואו  מידיע  איזראעלי  די  צו 

דאווענען  צו  באזוכער  אידישע  די  ערלויבן  צו 

אפיציעל  זענען  וואס  זאכן  הבית,  הר  די  אויף 

אבער  מדינה  די  פון  געזעץ  די  לויט  פארבאטן 

פון  אנוועזנהייט  די  אין  היינט  פארלעצט  ווערן 

די איזראעלי פאליציי. 

בארימט  טרויעריג  זיך  האט  באזונדער 

הכנסת  חבר  מזרחי'סטישער  דער  געמאכט 

וואס  פארטיי  היהודי  הבית  די  פון  אריאל  אורי 

ארויפשפאצירן  דעמאנסטראטיוו  כסדר  טוט 

אין  טומל  א  מיט  כרת  באיסור  הבית  הר  אויפ'ן 

האוזינג  אלץ  ער  האט  אין 13'  שוין   מידיא.  די 

מיניסטער גערופן אויפצובויען די בית המקדש, 

עטליכע  איבערגעחזרט  האט  ער  וואס  זאך  א 

פארשטענדליך  צארנט  וואס  דאן.  זינט  מאל 

אויף די אראבער עד חרמה.

הכופרים  ראש  דער  אפילו  ווען  אצינד  אויך 

און אנדערע רעגירונג פירער האבן זיך געמוזט 

התגרות  די  אפשטעלן  אפיציעל  און  ברעכן 

געהערט  מען  האט  הבית  הר  דעם  בנוגע 

אויסערן  דעפיוטי  די  כאטאוועלי,  ציפי  פון 

אינטערוויו  אן  אין  איזראעל,  פון  מיניסטער 

המינים  כנסת  די  פון  טעלעוויזיע  די  אויף 

פארגאנגענע מאנטאג אז "די הר הבית איז די 

די  הערשאפט,  ישראל  מדינת  די  פון  צענטער 

איז  טרוים  מיין  שטאט,  הויפט  ישראל  מדינת 

איבער  פלאטערן  זאל  פאן  איזראעלי  די  אז 

די  וואס  כאטש  קומט  דאס  הבית".  הר  דעם 

איינצושטילן  זוכן  אינסטאנצן  ישראל  מדינת 

אקצא  אל  די  איבער  אויפברויז  לעצטיגן  דעם 

מעטשעט.

כאטאוועלי, פון די רעאגירנדע ליכוד פארטיי 

פארלאמענט,  כנסת  ציוניסטישן  דעם  אין 

א  פון  קעגנער  אויסגעשפראכענע  אן  איז 

פון  שטיצע  אין  איז  און  שטַאט  פאלעסטינער 

און  מדינה  די  צו  ברעג  מערב  די  אנעקסירן 

פובליצירטע  ברייט  אפ  רעגלמעסיג  האלט 

באזוכן אויפן הר הבית אינאיינעם מיט אנדערע 

רעכטע געזעצגעבער.

זענען  באמערקונגען  האטאוועליס 

כנסת  פרייע  דורך  אפילו  געווארן  קריטיקירט 

זאל  זי  אז  פארלאנגט  האט  וואס  מיטגלידער 

די  אין  אמט  איר  פון  ווערן  אפגעזאגט  תיכף 

אויסערן מיניסטעריום.

ביז  אנגעצויגן  גענוג  נישט  איז  "אויב   

דעפיוטי  עקסטרעמיסטישע  די  טוט  יעצט, 

אירע  איבער'חזר'ן  איבער  כסדר  מיניסטער 

פראוואצידירנדע רופן איבער דעם הר הבית, און 

פלאמט פריש אויף די מצב אין די מיטל מזרח".

די  אויף  איבערבליק  קורצע  א  איז  דאס 

מטעם  שריט  געפארפולע  נאכאנאנדיגע 

די  דורך  געמוטיגט  און  גרופעס,  ראדיקאלע 

העכסטע מדינה פירער,  וואס האט געברענגט 

פלאנטער,  קאטאסטראפאלן  יעצטיגן  דעם 

אידישע  אומשולדיגע  פון  חשבון  אויפ'ן 

וואס  אה"ק  יושבי  ישראל  בני  אחינו  קינדער, 

חרון  דעם  פון  אהינצוטאן  וואו  נישט  זיך  ווייסן 

פון  קעפ  זייערע  העכער  שוועבט  וועלכע  אף 

הייליגע  די  פאלעסטינער.  אויפגערייצטע  די 

זיך  טאר  ה'  וקידוש  ישראל  הצלת  פון  ארבעט 
נישט אפשטעלן חלילה און מוז גיין פאראויס, 
פיטערט  ציונות  רעליגיעזע  וואס  זמן  א  אין 

סכנת ישראל אויף הויכע שטאפלן.

ס'איז נישט בלויז דער הר הבית:
פראוואקאצירנדע  אין צוגאב צו די לעצטע 
די  איז  דאס  וואס  הבית  הר  אויפן  באזוכן 
שוועבל וואס האט אונטערגעצינדן די לעצטע 
אז  פארשטיין  צו  וויכטיג  אבער  איז  אומרוען, 
וואס  אורזאכן  רייע  א  נאך  פארהאן  זענען  עס 
זענען ליידער גורם דעם יעצטיגן חמה שפוכה 

פון די פאלאסטינער אין יענעם ראיאן.

קלאר  טאקע  צוערשט  זאל 
טענה  שום  קיין  אז  ווערן  אויסגעשמועסט 
און  טעראר  קיין  מצדיק  נישט  קען  שבעולם 
שפיכות דמים, און גארנישט אויף דער וועלט 
אומשולדיגע  אטאקירן  צו  סיבה  קיין  איז 
אידן  וברחובות,  בחוצות  קינדער  אידישע 
דארפן בעטן אז נפלה נא ביד ה' וביד אדם אל 
ווערן  נעקר  זאל  המינות  מלכות  די  אפולה, 
אידישע  פאר  ונזק  צער  שום  בלי  העולם  מן 
פאלגענדע  די  וחסדים.   רחמים  מתוך  אידן 
למעשה  נוגע  פארט  אבער  איז  אפהאנדלונג 
דאס  ארויסהאבן  צו  יגונה,  לא  ההכרח  בגדר 
גורם  זענען  אורזאכן  וועלכע  און  וויאזוי  בילד 
די טיפע אויפברויז און כעס ביי פאלעסטינער 
און  באטראכט  פרעסע  וועלט  די  וויאזוי  און 
באריכטעט די סוטאציע, דער חילול השם איום 
ונורא וואס זיי מאכן אויסזעהן דעם עם סגולה, 
צוגיינערס,  באנדע  א  פאר  הנבחר,  עם  דער 
אפגעזען ווי ריכטיג און קראנט זייערע טענות 
אויפגאבע  די  איז  וואס  דערגיין  און  זענען, 
זיך  ומלואה  עולם  קבל  החרדית  יהדות  פון 
אפטרייסלען פון די מעשה התגרות פאר יעדע 
פרייז, צו ראטעווען אונזערע אידישע ברידער 
הקודש.  ארץ  יושבי  ובפרט  ואתר  אתר  בכל 
נאר  איז  אפהאנדלונג  דער  אז  פארשטענדליך 
בלייבט  און  שמועס  היימישער  א  בתוכינו, 
גייט  נטרונא  אז  מאליו  ומובן  אונז,  צווישען 
נישט מיט דעם ארויס צו די גאס,  ודי לחכימא. 

מען  זעט  אינטיפאדע  יעצטיגן  דעם  ביי 
געווען  נישט  איז  וואס  פרעצעדענט  נייע  א 
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די  פון  מערסטנס  אז  היינט,  ביז  ווייט  אזוי 

איינוואוינער  און  בירגער  זענען  טעראריסטן 

די  אין  מדינה.  די  אין  לעבן  און  וואוינען  וואס 

פארגאנגענהייט זענען די רוצחים געקומען פון 

די פארשידענע פלטים לאגערן און פון די עזה 

געגענטער וואו זיי ווערן אויפגעהאדעוועט אין 

מדינה,  די  צו  האס  א  מיט  ארימקייט  און  נויט 

זיי זענען גרייט געווען צו באגיין זעלבסטמארד, 

וואס  צופיל  געהאט  נישט  סייווי  האבן  זיי  ווייל 

פון  רעדע  די  איז  אצינד  אבער  פארלירן...  צו 

אין  רואיג  לעבן  וועלכע  אראבער  יוגנטליכע 

און  ארבעטן  זיי  מדינה,  די  פון  גרעניצן  די 

איז:  פראגע  גרויסע  די  און  געלט,  פארדינען 

אזא  צו  קומען  געקענט  עס  האט  וויאזוי 

אריינפאלן  זאלן  פאלאסטינער  אז  צושטאנד 

מענטשן  דערשטעכן  צו  כעס  סארט  אזא  אין 

דורכדעם  וועלן  זיי  אז  ווייסן  זיי  בשעת  ה"י, 

זעלבסט אומגעברענגט ווערן. הלא דבר הוא.

פארשידענע  אנצוגעבן  ווייסן  אנאליסטן 

אויסער  מצב.  געשאפענעם  דעם  צו  אורזאכן 

איז  הבית  להר  עלי'  פון  התגרות  פעולות  די 

דא נאך פאקטארן וואס זענען גורם דעם כעס 

ציפערן  שטייגענדע  די  סיי  אראבער.  די  פון 

געגנטער  אראבישע  די  אין  מתנחלים  פון 

טעגליכע  טאג  די  סיי  ירושלים,  מזרח  אין 

דערנידערונג  און  אומבאקוועמליכקייטן 

די  אונטער  ליידן  פאלעסטינער  די  וואס 

און  ברעג,  מערב  די  אין  הערשאפט  מדינה 

זיי  וואס  רדיפות  פיזישע  ענדלאזע  די  סיי 

ליידער  אפילו  אויסגעטיילט  באקומען  ווערן 

מיליטאנטישע  פון  געגנטער  היימישע  אין 

רעליגיעזע אידן.

די זיכערהייטס צוים
זיכערהייטס  די  מיט  באקאנט  איז  יעדער 

מערב  די  און  ישראל  מדינת  צווישן  צוים 

אין  אבער  זיכערהייט.  צוליב  אפיציעל  ברעג, 

א  נישט  צוים  זיכערהייטס  די  איז  רעאליטעט 

צוים וואס לויפט אויפן גרעניץ צווישן די מערב 

מיטן  ליניע)  גרינע  (די  ישראל  מדינת  און  ברעג 

זיך  ווילן  וואס  פאלעסטינער  אפצושטעלן  ציל 

טעראר.  פאר  ישראל  מדינת  אין  אריינכאפן 

לויפט  צוים  די  פון  פראצענט  צוואנציג  בלויז 

פראצענט  אכציג  איבעריגע  די  גרעניץ  די  אויף 

שטעט  פאלעסטינער  די  צווישן  זיך  שלענגלט 

אין די מערב ברעג גופא.

(בית  שטעט  פאלעסטינער  גרויסע  רוב 

קאלקיליא  חברון,  שכם,  ראמאלא,  חברון,  לחם, 

זענען  יריחו)  און  דזשענין,  סַאלפיט,  טּובַטס,  טּולקַארם, 

די  דורך  צווייטן  פונעם  איינער  אפגעטיילט 

צענדליגער  צו  בנוסף  צוים,  'זיכערהייטס' 

פערמענאנטע  הונדערטער  און  טשעקפוינטס 

ראודבלאקס, צעמענטענע און ערדענע מויערן 

און דאס גלייכן. פונקט ווי די גרעניץ צוים וואס 

וואס  בשעת  זיכערהייט  פאר  אפיציעל  איז 

אויף  לויפט  פראצענט  צוואנציג  בערך  בלויז 

די גרעניץ, דאס זעלבע מיט די טשעקפוינטס, 

זענען  טשעקפוינטס  די  פון  האלב  איבער 

זעלבסט  ברעג  מערב  די  אין  שטעט  די  צווישן 

און ווייניגער ווי האלב צווישן מדינת ישראל און 

די מערב ברעג. 

קנאפע  א  בלויז  איז  ליניע  גרינע  די  כאטש 

זיכערהייטס  די  לויפט  מייל  הונדערט  צוויי 

און  מייל   450 כמעט  פון  לענג  א  אויך  צוים 

די  גרעניץ.  די  אויף  דערפון  מייל  ניינציג  בלויז 

טייל וואס לויפט ארום מזרח ירושלים, צווישן 

ירושלים  די  פון  געגנטער  פאלעסטינער  די 

מוניציפאליטעט און די פאלעסטינער געגנטער 

דיס,  אבו  לחם,  בית  ווי  דיסטענס)  (וואקינג  ארום 

די  פון  נאר 3  לויפט  נאך,  און  אנאטא  אזאריא, 

גרינע  די  אויף  צוים  מייל  צען  הונדערט  בערך 

ליניע וואס וועט אנערקענט אונטערנאציאנאל 

אלס די גרעניץ פון א צוקונפטיגע פאלעסטינער 

טויזנט  זיבעציג  איבער  און  שטַאט, 

ירושלים  מזרח  פון  איינוואוינער  פאלעסטינער 

זענען אפגעשניטן פון די שטַאט. 

אלימות  מעשה  פָאר  קומט  דעם  אויסער 

אראבישע  דארטיגע  די  אקעגן  והערב  השכם 

איינוואוינער, און עס איז דא א סיסטעמאטישע 

מהלך ווי אזוי מ'פארטרייבט זיי פון זייער נחלות 

און גיטער, און מען מאכט זיי אומבאקוועם אז 

דאס  דוגמא  קליינער  א  פיס,  הייבען  זאלן  זיי 

עס  ביימער,  איילבירטען  זייערע  אויסרייסען 

גייט אזוי ווייט אז צווישן די תש"ס און תשס"ה 

און  פינף  הונדערט  פיר  איבער  זענען  יארן 

זעכציג טויזנט איילבירטן ביימער וואס געהערן 

צו פאלעסטינער פאמיליעס אין די אקופירטע 

געביטן, פארברענט אדער אויסגעריסן געווארן 

איבער  נאך  און  מיליטער  ציוניסטישע  די  דורך 

פאר  אומדערגרייכבאר  זענען  מיליאן  א 

פאלעסטינער פארמערס צוליב די זיכערהייטס 

צוים.

טשעקפוינטס:
וואס  שוועריגקייט  די  פארשטיין  צו 

די  פאר  גורם  זענען  טשעקפוינטס  די 

פאלעסטינער איז גענוג אנצואווייזן אז די בערך 

פערמיטן  מיט  פאלעסטינער  טויזנט  דרייסיג 

אין  שטייען  ישראל  מדינת  אין  ארבעטן  וואס 

ווי  פרי  אזוי  שוין  טשעקפוינטס  די  ביי  ליניעס 

אריינגיין  קענען  צו  פארטאגס!  אזייגער  צוויי 

אין מדינת ישראל צו זייער ארבעט פלאץ.

שוין אפגערעדט פון די פארשעמונגען וואס 

קינדער  און  פרויען  מענער  פאלעסטינער  די 

האבן צו ליידן פון די טשעקפוינטס, ספעציפיש 

ווען אינגע פאלעסטינער קינדער דארפן צוקוקן 

רעגלמעסיג ווי סאלדאטן ביי די טשעקפוינטס 

מיט  עלטערן  זייערע  פייניגן  און  פארשעמען 

די  וואס  שנאה  טיפע  די  הנאה,  קענטיגע  א 

דערנידערונג פלאנצט איין אין די פאלאסטינער 

קינדער ברענגט ליידער ביטערע פאלגן.

בנוגע דעם אנגייענדען כיבוש, צייגען אן די 

ציפערן פון איזראעלי אינסטאנצן אז צווישן 06' 

און 09' למספרם האט די מדינה אוועקגענומען 

פארם-לאנד.  די  פון  פראצענט  דרייסיג  נאך 

פון  ציפער  דער  איז  יאר  דריי  זעלבע  די  אין 

צו  פארמערס  פאלעסטינער  פאר  פערמיטס 

באארבעטן זייער לאנד אויף די צווייטע זייט פון 

די מויער געפאלן מיט איבער אכציג פראצענט, 

פון 10,037 אראפ צו בלויז 1,640.

צום  אנצוקומען  שוועריגקייט  די  צוליב 

צווייטן זייט צוים האבן טויזנטער פאלעסטינער 

פאמיליעס געמוזט אויפגעגעבן צו באארבעטן 

זייער לאנד צום פלאנצן און דורכדעם פארלוירן 

זייער איינציגסטע קוואל פון פרנסה. וואס רופט 

זיך אפ אין פארום פון טעראר און אומרוען.



קול נטרונא
ערש"ק פר' וירא תשע"ו

| 5ללל

געוואלדטאטן דורך 
ראדיקאלע מתנחלים:

אין די אקופירטע שטחים זענען צוגעקומען 
אסלא  די  זינט  מתנחלים   400,000 ווי  אזויפיל 
רייבעריי  כסדר'דיגע  א  ברענגט  דאס  אפמאכן, 
מתנחלים  עקסטרעמע  וואו  שטחים  אלע  אין 
אטאקעס  גרעסערע  און  קלענערע  דורך  פירן 

קעגן פאלאסטינער נכסים און פעלדער.

דורך  יאר  די  ארויסגעקומען  באריכט  א 
ציפער  יערליכע  די  אז  צייגט  אפיס  יו.ען.  א 
פאלעסטינער  אויף  אטאקעס  און  איבערפאלן 
פיר- כמעט  געשטיגן  איז  ברעג  מערב  די  אין 
 2,100 מיט   ,2014 און   2006 צווישן  פאכיג 

דאקומענטירטע איבערפעלער.

די  אין  קרעפטן  פאליציי  פאלעסטינער  די 
אפמאך  אסלאו  די  צוליב  זענען  ברעג  מערב 
מתנחלים  די  צו  רעאגירן  פון  פארבאטן 
אזאך  פאלעסטינער,  קעגן  געוואלדטאטן 
וואס פארמינערט זייער באגלויבטקייט צווישן 
לויט  וואס  בעת  זעלבסט.  פאלעסטינער  די 
פראצענט  צען  ווי  ווייניגער  איז  באריכט  די 
פאליצייאישע  איזראעלי  די  צו  באקלאגענישן 
אן  מיט  געווארן  נאכגעפאלגט  אינסטאנצן 

אויספארשונג און אפיציעלע אנקלאגע.

דין  יש  דורך  באריכט  א  לויט  ווידעראום 
וואס פאלגט נאך די טעמע זענען איבער 97% 
צווישן  קלאגעס  פאלעסטינער  פון  פראצענט 
שאדנס  און  איבערפאלן  איבער   2005-2013
דורך  ביימער  איילבירטן  אדער  פעלדער  די  אין 
אטאקעס פון מתנחלים נישט אויסגעפארשט 

געווארן דורך די מדינת ישראל אינסטאנצן.

אין חברון וואו בערך 5-6 הונדערט אידישע 
פאלעסטינער  א  צווישן  וואוינען  איינוואוינער 
טוט   ,175,000 פון  שטאט  אין  באפעלקערונג 
די 'בצלם' ארגאניזאציע דאקומענטירן פיזישע 
וויילענס קעגן די אראבישע איינוואוינער אויף 
באהאנדלונג  ווילדע  און  פארנעם  טעגליכע  א 

פון די איזראעלי גרעניץ פאליציי .

די  אין  קאמאנדיר  הויעכע  א  אלָאן  ניצאן 
פון  געוואלדטאטן  אז  זאגט  ארמיי  איזראעלי 
פאלעסטינער  צו  גורם  א  זענען  מתנחלים 
דיוויזיע  געוועזענע  א  ניצאן,  טעראר. 

עדות  האט  ברעג  מערב  די  אין  קאמאנדיר 

רעכטע  אנטקעגן  בג"ץ  אין  עדות  אן  געזאגט 

עקסטרעמיסטן.

טעראר  מאטיווירט  וואס  דאס  פון  "טייל 

מערב  די  אין  פאלעסטינער  פון  אטאקעס 

רעכטע  פון  געוואלדטאטן  איז  ברעג 

ער  האט  דאס  מתנחלים"  עקסטרעמיסטישע 

געזאגט ביי א פארהער אפגעהאלטן איבער די 

העצע אויף א מתנחלישע וועבזייטל.

התגרות אין די היימישע 
געגנטער:

זינלאזע  די  גענוג  נישט  איז  אויב 

ליידער  איז  מתנחלים,  די  פון  אקטיוועטעטן 

חרדי'שע  היימישע  אין  אויך  אז  מציאות  דער 

אן  הערשט  ארה"ק  דורכאויס  געגנטער 

באצוג  אין  אויפפירונג  אומפארשטענדליכע 

שכינים.  און  ארבייטער  פאלעסטינער  די  צו 

נטרונא'  'קול  אויף  דא  איז  וואך  פאריגע 

אינפארמאטיווע  אן  געווארן  אפגעהאלטן 

וואס  איד  ישראל  ארץ  אן  מיט  אינטערוויא 

וויאזוי  לאגע,  דעם  איבער  עטוואס  פארציילט 

די  אדאנק  אויפגערייצט  ווערן  אראבער  די 

טעגליכן  טאג  אין  זיי  קעגן  באנעמונג  ווילדע 

לעבן.

ווערן  ארבעטער  פאלעסטינער  ציווילע 

אטאקירט  פיזיש  און  באזידלט,  נאכגעשריגן, 

דרייען  וועלכע  עלעמענטן  פארשידענע  דורך 

געגענטער  היימיש'סטע  סאמע  די  אין  זיך 

זיך  הערט  ליידער  א.א.וו.,  שערים  מאה  ווי 

אזעלכע  קעגן  מחאה  קול  דער  גענוג  נישט 

די  און  מעשים,  אומפאראנטווארטליכע 

אלעס  אז  בליק  דעם  באקומען  אראבער 

חרדי'שן  פונעם  הסכמה  די  מיט  געטון  ווערט 

רציחה  די  אין  אריין  זיי  ברענגט  דאס  ציבור, 

גייסט רח"ל, ווי מען זעט ליידער אז א גרויסע 

אטאקעס  און  איבערפעלער  די  פון  פראצענט 

חרדי'שע  קעגן  געווארן  אויסגעפירט  זענען 

אידן ה"י.

פון  ליסטע  קורצע  א  פאלגענד  בייגעלייגט  איז  טעראר  מתנחלי'שע  פון  ביישפיל  אלס 
ווי  לויט  וואכן,  פינף  לעצטע  די  אין  ביימער  און  פעלדער  פאלעסטינער  אויף  אטאקעס 
די  ביי  בלוט  דאס  אויף  קאכן  וועלכע  ציפערן  פרעסע,  די  אין  געווארן  באריכטעט  איז  עס 

פאלאסטינער באפעלקערונג וואס אויף די תוצאות זענען מיר ליידער עדות:

אל- 'דיר  דארף  צו  געהערט  וואס  לאנד  אויף  ביימער  איילבירטן  סעפטעמבער 11; 500 

כאטאב' אונטערגעצונדן און אפגעברענט.

סעפטעמבער 15; בערך 20 ביימער פון די דערפל קאפר לאקיף אפגעהאקט געווארן.

סעפטעמבער 17; 20 ביימער פון קאפר לאקיף אפגעהאקט געווארן.

סעפ. 20; בערך דרייסיג ביימער פון קאפר קאדום אפגעברענט.

איין טאג שפעטער נאך 70 ביימער אפגעהאקט אויפן זעלבן ארט.

אקטאבער 2; עטליכע ביימער פון די ראבא'י פאמיליע געשעדיקט. בערך דרייסיג ביימער 

פון די דזשיט דערפל פארניכטעט.

אקט. 3;  50 ביימער אפגעהאקט.

אקט. 5; 130 ביימער פארניכטעט. 15 ביימער אפגעהאקט.

אקט. 7, 60 ביימער געשעדיקט. 10 ביימער אפגעהאקט. 35 ביימער אפגעהאקט און א 

פערטל פון די שניט באגנב'ט.

אקט. 8; בערך 400 ביימער אפגעברענט.

אקט. 13-14; ביימער געשעדיקט.

איילבירט  ביים  פאמיליע  פאלעסטינער  א  איבער  פאלן  מתנחלים  עטליכע   ;20 אקט. 

שניט, 71 יעריגער מאן און 18 יעריגער מיידל געשעדיגט.
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ביד"ץ עדה החרדית ווענדט זיך צו 'נטרונא'
דער יעצטיגער מצב אין ארה"ק האט מער ווי אלעמאל ערוועקט אט 
דעם ביטערן מציאות אז די אראבער אינעם מיטל מזרח ראיאן באקומען 
דעם בילד כאילו דאס גאנצע חרדי'שע אידנטום איז אין קאנפליקט מיט 
סיי  און  הבית,  להר  עולים  די  דורך  סיי  התגרות  מעשי  אנגייענדע  די  זיי. 
דורך די עקסטרעמיסטן וועלכע מאכן זיי שווער דאס לעבן, ווערט געטון 
מי  ואין  דייקא.  החרדית  יהדות  דאס  בשם  עלמענטן  רעליגיעזע  דורך 

שיאמר למשחית הרף.

החרדית  עדה  די  פון  ביד"ץ  דער  איז  צוריק  וואכן  אייניגע  מיט  שוין 
די  פארשרייען  צו  קודש  קריאת  א  מיט  ערשינען  עיה"ק  ירושלים  אין 

ישראל  כלל  אויף  רדיפה  מעשי 
דער  באומות.  מתגרים  די  דורך 
זענען  זיי  אז  אויס  פירט  דין  בית 
ולעיני  הארץ  גויי  די  פאר  מודיע 
כל העמים והשרים די הכרזה פון 
זצוק"ל  זאננעפעלד  הגרי"ח  מרן 
זיע"א מרא דארעא קדישא, וואס 
דייטליכע  קלארע  געשריבן  האט 
פאלק  אראבישן  צום  ווערטער 
בלוטיגע  די  ביי  תרפ"ט  בשנת 
נישט  ווילן  אידן  אז  אומרוען 
צונעמען מקומות וואס איז נישט 
זייער, און צורירן אין די רעכטן פון 
די אראבער אויף די ערטער וואס 
איז  געוויס  בכבוד,  האלטן  זיי 
גרונט  שום  קיין  פארהאן  נישט 
ווילן  אידן  אז  שמועה  דער  צו 
באהערשן דעם הר הבית. אדרבה 
המקדש  בית  חורבן  דעם  זינט 
איז אסור פאר אידן צו שטעלן א 

טריט אויפן גאנצן שטח. 

די  אין  איז  בי"ד  פון  כרוז  דער 
טאקע  וואכן  עטליכע  לעצטע 
דורך  געווארן  איבערגעטייטשט 

און  נעצן,  מידיא  סאציאלע  די  אויף  געווארן  ארומגעשיקט  און  'נטרונא' 
פאר עטליכע קוועלער מיט פארבינדונגען אין די פאלאסטינער געמיינדע, 

וואס האט ב"ה געהאט א גונסטיגע אפקלאנג.

שטייענדיג שוין עטליכע וואכן וואס די שעת סכנה לאזט נישט נאך 
א  מיטוואך  וואך  די  געשיקט  החרדית'  'עדה  די  פון  ביד"ץ  דער  האט 
ווענדונג  א  מיט  נטרונא  פון  עסקנים  די  צו  בקשה  קריאת  פערזענליכע 

איבער דעם קריטישן געברויך וואס עס שפירט זיך בעיר ה' שמה מפרסם 

צו זיין דעם דעת תורה פאר די ארטיגע גוי הארץ, און א געבעט אז נטרונא 

זאל עוסק זיין אין דעם ענין וואס איז הצלת נפשות ממש.

דער בי"ד שרייבט שטארקע ווערטער "בענין החשוב אשר עוסקים 

אשר  הנאמנה,  החרדית  היהדות  דבר  ועולם  עם  קבל  בפרסום  בה, 

העולם  באומות  להתגרות  לבלי  ומצווה  תורה  שומרי  כיהודים  חובתינו 

ולבלי לקחת שלטון וממשלה בטרם עת גאולה".

ווייטער בעט בית דין אז עס איז פארהאן א קריטישע צורך מפרסם צו 

אידן  חרדי'שע  אז  אומעטום  זיין 

אינטערעסע  קיין  נישט  האבן 

הבית.  הר  אויפן  ארויפצוגיין 

ווען  שווייגן  נישט  טארן  מיר 

לבוש  חרדי'שן  א  מיט  מענטשן 

וואס שטעלן זיך אהער ווי שומרי 

אויפן  ארויף  גייען  ומצות  תורה 

אז  בנזקין  גרמא  ודין  הבית,  הר 

בטעות  קלערן  העולם  אומות  די 

זענען  ומצות  תורה  שומרי  אז 

ביותר  "וע"כ  דערין.  שולדיג 

צריך עתה לזרז ולפרסם הדבר... 

שפיכות  ימנעו  כך  בגין  ואולי 

הגדול  לצערנו  אשר  דמים 

ותחזור  יתן  מי  לאחרונה  נתרבו 

השלווה אל עיר וארה״ק והיה זה 

שכרכם".

פון  הנהלה  וועד  די  מטעם 

מען  האט  החרדית  עדה  די 

פארבינדן  זיך  פערזענליך  אויך 

פון  אפיס  מיט'ן  טעלעפאניש 

עסקנים  די  מוטיגן  צו  'נטרונא' 

אמשנעלסטן  ווי  זאל  מען  אז 

וועט  וואס  תורה,  דעת  פרסום  פון  פראיעקט  ברייטע  א  מיט  אנהויבן 

האפענטליך בארואיגן די געמיטער און אפילו במקצת אפשטעלן די בלוט 

פארגיסונג בעז"ה. אויפ'ן זעלבן שטייגער ווי עס האט בשעתו געטון דער 

זיך  האט  ער  ווען  זי"ע,  זאנענפעלד  חיים  יוסף  רבי  מרן  רב  ירושלים'ער 

געוואנדן מיט א רוף פאר שלום צו די אראבישע באפעלקערונג אין ארץ 

ישראל.
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מאכטפולע רעקלאמעס וועלן געלופטערט 
ווערן אין פאפולערסטע גויאישע צייטונג

לענגאויס  מזרח-ירושלים
האט  נטרונא  שמור.  מלך  פי  אני 
דעם  אין  אריינגעווארפן  ווירקליך  זיך 
געשאפן  האט  מען  אונטערנעמונג, 
לאנגע  במשך  און  קאנטאקאטן  נויטיגע 
מיט  פארבינדונג  אין  געשטאנען  שעות 
איינפלוסרייכע אגענטורן דן צו זיין וואס עס 
דארף זיין די ריכטיגע דרכי הפעולה אין אזא 

שעת חירום. 

חפץ ה' בידנו הצליח און א א גראנדיעזער 
גאנג,  אין  געווארן  געלאזט  איז  פראיעקט 
קאסטבארע  אהערשטעלן  וועט  מען 
וועלן  וועלכע  רעקלאמעס  פלעש   – פול 
פון  געגנטער  די  אין  ווערן  געלופטערט 
אידישע  די  מיט  ארום  און  מזרח-ירושלים 
טעמעס,  אקטועלע  אלע  איבער  שטעלונג 
מתנחלי'שע  די  ירושלים,  הבית,  הר  דער 
פארגיסונגען  בלוט  שווערע  די  און  געביטן, 

אין ארץ ישראל. 

ס'איז די רעדע פון אריינשטעלן פאסיגע 
"על–קוואדס"  בארימטן  דעם  אין  עד'ס 
צייטשריפט וואס זאל לויפן נאכאנאנד פאר 
און  איבעררייס,  אן  וואכן  קומענדיגע  די 
דאס  העולם  אומות  די  פאר  הערן  צו  געבן 
בעקבי  לך  צאו  החרדית.  יהדות  פון  ווארט 
די  פון  ברורה  הוראה  די  ווי  גענוי  הצאן, 
גדולי ישראל זי"ע וועלכע האבן אזוי געטון 

למעשה להסיר חרון אף מישראל.

רעספעקטירטע  א  איז  "על–קוואדס" 
מזרח  אין  באזירט  צייטונג  טעגליכער 
פאפולערע  העכסט  א  ס'איז  ירושלים. 

צירקלירט  וואס  צייטונג 
די  אין  לענגסטע  די  שוין 
פאלעסטינער  ארטיגע 
טעריטאריעס, זינט יאר 51' 

טעגליך  טאג  געליינט  ווערט  עס  למספרם. 
פאלאסטינער  טויזנטער  צענדליגער  דורך 

במשך די לעצטע אריבער זעכציג יאר.

היסטָארישע  א  ווירקליך  איז  דאס 
די  אין  מאל  ערשטע  צום  דורכברוך, 
גרייט  זאלן  צייטונגען  די  אז  געשיכטע, 
פון  מטבע  די  פון  זייט  אונזער  דעקן  צו  זיין 
מאל  ערשטן  צום  וועט  עס  בגלות.  הכנעה 
געליפטערט ווערן א רייע פראפעסיאנאלע 
בעתו  ארט,  פאסיגן  דעם  אין  רעקלאמעס 
ובזמנו ובמקומו הראוי. יעצט ווען די גאנצע 

מיט  אויף  איז  וועלט  אראבישע 
די נייעס פון ירושלים, ווען אלע 
אויגן און אויערן זענען געוואנדן 
נייעס  שטיקל  יעדע  הערן  צו 
טעמעס  די  אט  נוגע  איז  וואס 
קאסטבארע  אזא  וועט 
געליינט  און  געזען  רעקלאמע 
מאסן  אומצאליגע  דורך  ווערן 
שם  דעם  זיין  מקדש  און 
שמים אויף אן אומגלויבליכן 
פאראייביגן  וועט  עס  אופן. 
פאר  פארשפרייטן  און 
הונדערטער  פון  אויגן  די 
דעם  אראבער  טויזנטער 
פון  מעסעזש  ריכטיגן 
די  איבער  החרדית  יהדות 
הזמן  מאורעות  יעצטיגע 
דעם  באאומרואיגט  וואס 

ראיאן.

ווערט  פעולה  קאסטבארע  די 
ברענענדיגן  דעם  צוליב  אונטערגענומען 
חירום,  שעת  גרויסן  דעם  הקשה,  מצב 
פערזענליכע  די  אויף  ליעקב,  הוא  צרה  עת 
העדה  צדק  דין  בית  פונעם  פארלאנג 
החרדית און לויט די פסק הלכה פון רביה"ק 
געווען  מחייב  האט  וואס  זי"ע  מסאטמאר 
פעולות  די  אט  טון  צו  נפש  מסירת  מיט 
די  נישט  זענען  ציונים  די  אז  זיין  מפרסם 
שומרי  אידן  ישראל  כלל  פון  פארטרעטער 

תורה האבן מיט זיי קיין שייכות.

נטרונא |לללקולל

מיט  יף 
ען אלע 
עוואנדן
נייעס 
עמעס
בארע 
ליינט 
מאסן
שם 
ליכן
ביגן 
פאר 
טער
עם 
פון
די 
מן 
ם

פאפולערע  כסט 
 
י 
ר 
'5

ראיאן.
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דרינגענדע "בלי� קאמפיי�" יפה שעה אחת קוד�

"       

100$
  

$500
     

718.873.0756 .     
:  '  '    

ובהר ציו� תהי' פליטה
 "  "     , "        
       , "  

          

        

  
 –       

אויפ'� זעלב� מהל� וויאזוי הגרי"ח זאנענפעלד זצ"ל האט געטו� בשעתו ביי די ביטערע 

"תרפ"ט פאגראמע�", מיט עפענטליכע קלארשטעלונגע� צו די אוה"ע אז ערליכע איד� 

וויל� נישט קעמפ� או� וויל� לעב� לעב� בשלו�. 

"

           '
75,000$      

צאי
ל�

בעקבי 
הצא�

לויט די איצטיגע פלענער האפט מען אז די 
קביעות'דיגן  א  אויף  לויפן  וועלן  רעקלאמעס 
אונטערנעמונג,  קאסטבארע  א  פארנעם, 
תועפות  הון  א  אין  אריינציען  דארף  וואס 
זיך  דארף  מען  דאללער.   75,000 אריבער  פון 
רבינו  הזה  דבר  ווייל  זהב  עפרות  קאסטן  לאזן 
פון  מקובל  מיר  האבן  חיוב  דער  אמרו,  הגדול 
די  אראפנעמען  צו  זי"ע,  מסאטמאר  רביה"ק 

סכנה פון כלל ישראל. אט דער 
פון  אויגן  די  פאר  ליגט  מטרה 
דאס  און  עסקנים  געטרייע  די 
עררייכט  פולשטענדיג  וועט 
קומענדיגע  די  דורך  ווערן 
מזרח  אין  רעקלאמעס 

ירושלים.

לפומא  אז  פארשטענדליך 
דעבידתא, לויט די פינאנציעלע 
מעגליכקייטען וועט מען קענען 
מער און לענגער מפרסם זיין די 
ורוח  ישראל  הצלת  פון  כרוזים 
אלעס  ליהודים.  יעמוד  והצלה 
איז תלוי ועומד אין די הילף פון 
געפיל  א  מיט  קינדער  אידישע 
אין  ברידער  אונזערע  פאר 
ארה"ק און א הרגש פאר'ן כבוד 
געלט  וויפיל  המחולל.  שמים 
עס וועט זיין אזויפיל מער וועט 

מען קענען מפרסם זיין. 

אינוועסטירט  שוין  איז  עס 
די  אין  געלט  אסאך  געווארן 
רעזערוואציעס  יעצטיגע  ביז 
צו  צוגרייטונגען  ערשטע  און 
די  צייטונג  די  מיט  אראנזשירן 
די  אהערשטעלן  צו  פרטים, 
גראפיקן  עס  און  רעקלאמעס 
למען  אופן  ריכטיגן  דעם  אויף 

דער  אבער  ידינו.  על  שמים  שם  יתקדש 
פאר  אצינד  שטייט  שוועריקייט  גרעסטער 
די  אין  ווערן  אראפגעלייגט  ברויך  עס  אונז. 
אריבער  סכום  א  וואכן  געציילטע  קומענדיגע 

דעם  ערמעגליכן  צו  דאלער  זיבעציג  און  פינף 

גרויסע  די  דורכפירן  און  ה'  קידוש  געוואלדיגן 

פעולה וואס וועט פרעזענטירן א מאכטפולער 

קידוש ה'. 

ונחיצות  הכרח  אויסטערלישן  דעם  צוליב 

הענין טוט מוסד הק' נטרונא פראקלאמירן א 

דרינגענדער "בליץ קאמפיין" צו אויפטרייבן די 

ריזיגע געלטער צווישן אחים לדעה. הזמן קצר 

וואס  פריער  טאג  יעדן  מיט  מרובה.  והמלאכה 

דא  איז  פארשפרייט  ווערן  רעקלאמעס  די 

זאל  שפוכה  חמה  דער  אז  שאנסן  גרעסערע 

וועלן  מיר  אויב  יודע  מי  און  נאכלאזן,  בעז"ה 

נישט דארפן אפגעבן א דין וחשבון אויף יעדן 

הצלת  די  אין  ארום  שלעפט  מען  וואס  טאג 

ישראל צוליב מאנגל אין געלט.

ויטול,  יבא  השם  את  ליטול  שרוצה  מי  כל 

די  פאר  נשגב  ענין  דעם  אין  חלק  א  נעמט 

דאלער.  הונדערט  פון  סכום  מינימאלע 

מן  לו  מוסיפין  המוסיף  וכל 

ישראל  בני  אחינו  השמים. 

נישט  ס'איז  לדעה  אחים 

און  שפעקולירן  פון  צייט  קיין 

צייט  א  אין  טראכטן,  איבער 

וואס די רעליגיעזע עלעמענטן 

יעשו  לא  אשר  מעשים  טוען 

צייט  א  אין  ישראל,  כל  בשם 

וואס די מופקרים זענען עוסק 

השכם  באומות  התגרות  אין 

נעבעך  זעט  מען  און  והערב 

קענען  נאכפאלגן,  ביטערע  די 

זייט  דער  אין  זיצן  נישט  מיר 

קריטישע  די  אפלייגן  און 

אן  אויף  אפילו  המלחמה  כלי 

איבריגע מינוט.

ב"ה  זיך  ס'האט  אז 

מעגליכקייט  אזא  געמאכט 

א  מיט  ארויסצוקומען 

קעגן  דעפענסיווע  מעכטיגע 

דער מלכות הרשעה און זייער 

לאמיר  התגרות  טירוף'דיגע 

אזא  פארשפילן.  נישט  עס 

סארט מודעה אין די דארטיגע 

בעז"ה  וועט  צייטונגען 

טויזנטער  די  ביי  אפהילכען 

און  אראבער  אויפגעהעצטע 

קינדער  אידישע  פון  אף  חרון  דעם  זיין  מסיר 

במדה גדושה, ס'פעלט זיך אבער אויס די הילף 

קענען  זאל  דאס  אז  ברידער  טייערע  אייך  פון 

צושטאנד קומען.
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בינו שנות דור ודור:

שליחותיה דקמאי עבדינ�
היסטאריע חזר'ט זיך איבער ווען מיר לעבן 

ביטערע  די  פון  איבערשפיל  אן  מיט  היינט 

אידישע  די  אין  איינגעקריצט  איז  וואס  פרשה 

היסטאריע מיט בלוט און טרערן, די שרעקליכע 

תרפ"ט,  בשנת  המערבי  כותל  ביים  מהומות 

קרבנות  צענדליגער  אפגעקאסט  האט  וואס 

הי"ד און אויפגעטרייסלט די אידישע וועלט.

בית  שריד  המערבי  כותל  דער 

אויסגענוצט  דאן  אויך  איז  מקדשינו 

באנדעס  ציוניסטישע  דורך  געווארן 

האבן  וועלכע  ישראל  ארץ  אין 

מארשן  עפענטליכע  אפגעהאלטן 

צו  כותל,  ביים  דעמאנסטראציעס  און 

שטאלץ  נאציאנאלע  זייער  ארויסווייזן 

און טראציגקייט קעגן די אראבער.

פונקט ווי היינט האבן זיי ארגאניזירט 

א גרופע "ועד ציבורי להגנת הכותל" וואס 

און  כותל  דעם  "אפהיטן"  געזאלט  האט 

ערלויבן אז די תפלות זאלן קענען דארט 

פארשטענדליך  אומגעשטערט,  אנגיין 

פאר  איז  תהלים  און  תפלות  נישט  אז 

געהאט  האבן  זיי  געקימערט,  ציונים  די 

גאר אנדערע כונות, צו ווייזן די אראבער 

מאכט און צייגן ווער ס'איז בעה"ב אויפן 

איבער  זיך  חזר'ט  היסטאריע  כותל. 

די  ווען  שפעטער  יאר  אכציג  מיט  היינט 

עלי'  פאר  העצן  ראדיקאלן  ציוניסטישע 

להר הבית, נישט צוליב תפלות און קדושה, נאר 

פאר נאציאנאליזם און התגרות.

און  דישראל  דארעא  מרא  דער 

רבי  הגה"ק  רב  ירושלים'ער  דעמאלטסדיגער 

יוסף חיים זאנענפעלד זצוק"ל האט במשך די 

גאנצע צייט געטון אלעס אין זיין מעגליכקייט 

זינלאזע  די  עטוואס  כאטש  אפשטעלן  צו 

זעלבסט  ער  איז  געלעגנהייט  א  ביי  התגרות, 

אין  ההגנה  מפקד  דעם  צו  אראפגעגאנגען 

טרערן  מיט  אים  צו  געבעטן  זיך  און  ירושלים, 

אפצושטעלן  פרובירן  זאל  ער  אז  אויגן  די  אין 

זיין  אראבער,  די  מיט  רייצן  צו  זיך  יונגען  זיינע 

הייליג הארץ האט זיך געפארכטן וואס אזעלכע 

שריט קענען ברענגען.

יענע  אין  האט  ז"ל  חיים  יוסף  רבי  הגאון 

דעם  אין  אראבער  די  צו  געוואנדן  זיך  תקופה 

ואמת"  שלום  "דברי  בריוו  אויבנדערמאנטן 

צו  נישט  זוכן  אידן  ערליכע  אז  קלארצושטעלן 

מיר  אז  אזוי  זיכער  און  לאנד  דאס  באהערשן 

פרובירן נישט צו באהערשן דעם הר הבית. 

מיט  פארגעזעצט  אבער  האבן  ציונים  די 
די  געברענגט  האט  וואס  התגרות  זייער 
צענדליגער  ווען  אב  בחודש  פרעניות  ביטערע 
אין  געווארן  ערמארדעט  גרויזאם  זענען  אידן 

חברון און אנדערע געגענטער.

אבער אפילו נאך די בלוטיגע אומרוען,  
האט רבי יוסף חיים ז"ל פארעפענטליכט 
נאך א בריוו וואו ער רופט פאר שלום און 
שטעלט קלאר אז אידן זוכן נישט חלילה 
שכינים.  די  מיט  קאמפן  און  מלחמות 
און  האפענונג  זיין  אויס  דריקט  ער  וואו 
געבעט אז די אראבער זאלן אנערקענען 
און  קעמפער  קיין  נישט  זענען  אידן  אז 
זוכן נישט צו ערוועקן מלחמות מיט זיי. 
וואו ער שרייבט צווישן אנדערע: "ראשי 
הראשונים  יהיו  באה"ק  ישראל  עם 
וראשי  מנהיגי  ולב  לשלום,  יקראו  אשר 
להשיב  לקראתם  יתעורר  הערבי  העם 

שלום".

אויך שפעטער, אין יאר תרצ"א, האט 
הגרי"ח ז"ל געשיקט אן אפיציעלן בריוו 
אין  קאנגרעס  "מוסלעמענער  די  פאר 
פון  לעדערהעט  די  אונטער  ירושלים" 
ער  ירושלים.  אין  ישראל"  "אגודת  די 
שטעלט  און  בכבוד  אן  זיי  וואונטשט 
נישט  האבן  אידן  אז  קלאר  ווידער 
פון  זכות  דער  זיין  תובע  צו  אינטערעסע  קיין 
זייערע מקומות. "הננו דוחים בהחלט כל חשד 
המיחס לנו רצון של תביעת זכויות על המקום 
המקודש לכם הנקרא בשם "מסגד אל עקצא" 

ושאר המקומות הנמצאים בשטח הר הבית".

פאליטיק  ביטערע  די  אט  וואס  צייט  א  אין 
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גרויסן  דעם  צו  דערפירט  דאן  האט  וואס 
פארגעזעצט  ווייטער  ווערט  טראגעדיע 
ווי  מהלך  שרעקליכן  זעלבן  אויפן  אקוראט 
בני  מאמינים  אידן  אויף  פליכט  א  ליגט  דאן, 
ווי  פונקט  און  הצאן  בעקבות  גיין  צו  מאמינים 
דעקלעראציע  אונזער  מיט  ארויסקומען  דאן 
אז דאס אלעס ווערט געטון אן אונזער ווילן און 

נישט אויף אונזער אחריות.

דא  געווארן  ערווענט  אמאל  שוין  איז  עס 
אויף 'קול נטרונא', אז פון יענע תקופה איז אויך 
שרייבט  עס  וואס  לדורות  הוראה  א  פארבליבן 
זצ"ל  ממונקאטש  אלעזר  מנחת  בעל  הגה"ק 
(בקונטרס תיקון עולם סי' פ"ה אות ז', וע"ע שו"ת מנח"א 

א  פארגעשלאגן  דאן  האט  ער  אז  ל"ו),  סי'  ח"ה 

מכריז  זאל  אידנטום  ערליכער  דאס  אז  פלאן 
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. 

ודברם אמת וקיים לעד
פון  פייער  דער  פלאקערט  עס  ווען  יעצט 
זענען  וועלכע  אראבער  די  ביי  אינטיפאדע  אן 
הר  מיט'ן  טשעפענען  אידן  אז  אויפגעברויזט 
אויף  ליגט  שטחים,  נאך  פארלאנגען  און  הבית 
זיין  צו  מפרסם  צדיקים,  די  פון  עצה  דער  אונז 
זענען  אידן  מיר  אז  אויפגעברויזטע  די  פאר 
אויפן  גיין  ארויף  נישט  טארן  מיר  דערקעגן, 
זידלונגען  פרישע  נישט  ווילען  מיר  הבית,  הר 
דעם  נישט  דארפען  מיר  ירושלים,  מזרח  אין 
וועג  איינציגסטע  די  איז  דאס  שלטון,  גאנצן 
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.

חיים  יוסף  רבי  פארלאנגט  האט  אזוי 
זאננענפעלד זצ"ל ביי די בלוטיגע מאורעות אין 
מונקאטשער  דער  שרייבט  אזוי  צייטן,  זיינע 
צו  היעוצה  עצה  דער  איז  דאס  אז  זצ"ל  רב 
מחייב  אונז  האט  אזוי  און  אידן,  ראטעווען 
געווען רביה"ק מסאטמאר זי"ע צו מפרסם זיין 
כלל  פון  פארטרעטער  די  נישט  זענען  זיי  אז 

ישראל און געזאגט אז דאס איז הצלת ישראל 
כפשוטו. 

אלע  מיט  מוזן  מיר  השעה,  חובת  נפל  עלינו 
השם,  דבר  דער  זיין  צו  מפרסם  מעגליכקייטען 
אין א צייט וואס אידישע קינדער, אנשים נשים 
באשיינפערליכע  א  אין  לעבן  ארה"ק,  אין  וטף 
פחד ואימה און ווארטען אויף די פרסומים וואס 
חרדי'שע  אז  וועלט  דער  איבער  אפהילכן  זאלן 
פארנטווארטליך  נישט  דירעקט  זענען  אידן 
אפגעטון  ווערט  וואס  הפקרות  מעשי  די  אויף 

אין אונזער נאמען.

דער ריכטיגער
דרך הגלות אין אזא צייט

געלעגנהייט  דער  ביי  טאקע  זאל 
קלארגעשטעלט ווערן אז די רעקלאמעס זענען 
גייען  מיר  ובדעת,  בהשכל  געווארן  געשריבן 

נישט 'מיט' די פאלעסטינער נאר 'צו' זיי. אויפ'ן 
דאן  האבן  זי"ע  ישראל  גדולי  די  ווי  דרך  זעלבן 
ויואל  בספה"ק  מבאר  איז  זי"ע  רביה"ק  געטון. 
ימרדו  שלא  פון  הנורא  איסור  דער  אז  משה 
היושבת  אומה  די  אויף  גילטיג  איז  באומות 
שם, געוויס איז דער חיוב פון הכנעה בגלות און 
היושבת  אומה  די  אויף  בעיקר  טאקע  פרסום 
שם וואס איז אזוי אויפגעברויזט אויף חרדי'שע 

אידן.

כבושה  דרך  דער  אייגנטליך  איז  דאס 
געטון.  האבן  דורות  אלע  אין  אידן  וואס  בגולה 
אנגעהויבן פון רבי יוחנן בן זכאי וואס האט זיך 
מכניע געווען פאר די רוימישע רוצחים בשעת 
זיך  האבן  וואס  ירושלים  רבני  די  ביז  מלחמה, 
די  ביי  מיליטער  ירדן'ער  פאר'ן  אונטערגעגעבן 

מלחמה אין אלט-שטאט.

˜ו„ם  ילכו  ב‡ם  זי"ע  רבו˙ינו  לנו  פ˙רו  "וכ‡˘ר 
‡ז  כנ"ל  ה‡„מה  לעבו„˙  ל‡ה"˜  בי‡‚"ˆ  הזמן 
יהי' חרון ‡ף ר"ל ו‚לו˙ וˆרו˙ ˆרורו˙, יו˙ר כן הי' 
וב‡ו˙ו  חלליהם,  על  לבי  לבי   - ב‡ה"˜  בעוה"ר, 
מהה"ˆ  ˘לוחים  וב‡ו  במ‡ריענב‡„  היי˙י  הזמן 
רבנים  ‡ליו  ˘לח˙י  ‡ני  ו‚ם  ˘ם,  ‚"כ  ˘הי'  מ‚ור 
 - מ‡˙י  ‡נטר‡‚  ‡ז  והי'  ח˘ובים,  ובע"ב  ‚„ולים 
הˆיונים   הכופרים  רו˘ם ‚„ול ‚ם ‡ˆל  ע˘ה  ‡˘ר 
בנ"י  והרי‚ו˙  ה˘חיטה  חימום  בע˙  ˘ם  ˘היו   -
יסעו מח˘ובים ה‚„ולים לוויען ו‚ם  ר"ל ב‡ה"˜,̆ 
לפר‡‚ להב‡ט˘‡פט [עמב‡סי - המע˙י˜] ˘ל ‡נ‚לי' לע˘ו˙ על ‡˙ר (ב‡מˆעו˙ 
ממ˘ל˙ לונ„ון ע"י הר‡„י‡) ˜ı מההרי‚ו˙ בירו˘לים ו‡ה"˜, (ב˘ט‡ט‡ריום) ע"י 
˘נניח מ‡חב"י הˆיונים ומזרחים ו‡‚ו„יים זכו˙ הבעל-פעו"ר ל‚מרי, ˘הו‡ בל‡"ה 
ה‡‚ו„יים  רה כז‡˙ ‡מר הה"ˆ מ‚ור (בענו˙נו˙ו)̆  „ברים בטלים ומבוטלים, ו‚ם בע˙̂ 
י˘ להם ר˜ מעט ˘מה, ועני˙יו, ‡עפי"כ „ו„ מלכנו ‡מר חל˜י ה' ‡מרה נפ˘י, ונניח 
ע˜˘נו˙  י„י  על  ר˜  וההרי‚ו˙  החסרון  כי  הכל  ויר‡ו  וחר„ים,  היר‡ים  מˆ„  חל˜נו 
בהכנסיה  ˘לו  ע˘ה  והו‡  הועיל,  ל‡  וכ"ז  ומזרחים,  ה‚‡ים ˆיונים  הכופרים  ונ‚יע˙ 
‡ז בוויען מי„ ב˘בוע ˘‡ח"ז, ועי"ז ˘זמר החזן מל‡ רחמים לנ˘מ˙ ההרו‚ים (על 

י„יהם) בזה יˆ‡ו י"ח וע˘ו נח˙ רוח וחס„ ˘ל ‡מ˙ להחיים והמ˙ים... ו„י בזה.

('תיקון עולם', עמ' קמ"ז)

די הצעה פון הגה"ק בעל מנחת אלעזר 
ממונקאטש זצ"ל, בעת פרעות תרפ"ט
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וועלכע  קודש  דברות  באקאנטע  די  ביי 

דער  פון  תקופה  דער  אין  געווארן  געזאגט  איז 

לפ"ק  תשי"ח  בשנת  פראטעסט  וואשיגטאן 

ארומגערעדט  זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק  האט 

דאן  האט  מען  וואס  פארווארפן  די  איבער 

אז  'סאטמאר'  פון  ריכטונג  אין  געשליידערט 

זיי זענען מוסרים און בוגדים, און דאס ממחיש 

זכאי  בן  יוחנן  רבי  פון  געשיכטע  די  צו  געווען 

די  אז  רוימער  די  פאר  דערקלערט  האט  וואס 

חכמי ישראל ווילן נישט מלחמה און זוכן הכנעה 

בגלות.

פאסיגסטע  די  אז  למדנו  הק'  מדבריו 

האט  זכאי  בן  יוחנן  רבי  ווען  געלעגנהייט 

זיין  מכריז  צו  השעה  חובת  א  אלס  געשפירט 

פאר די אומות אז די בריונים פארטרעטן נישט 

דעם כלל ישראל, איז פארגעקומען אין סאמע 

כלל  וואס  רציחות  ביטערסטע  דעם  פון  ברען 

דער  איז  דאס  ווייל  מיטגעלעבט.  האט  ישראל 

צו השעה, דאס איז דער חוב וואס די תורה הק' 

האט ארויפגעלייגט אויף אונז אידישע קינדער 

איבערהויפט  איז  דאס  און  גלותינו,  בשנות 

צייטן,  אדער  אומשטענדן  אין  געוואנדן  נישט 

זאת התורה לא תהא מוחלפת.

בצוק העתים, אין די יעצטיגע שווערע זמנים 

איז דאס אונזער איינציגע עצה, ווי עס שרייבט 

ז"ל  ווייסמאנדל  בער  מיכאל  רבי  הצדיק  הגאון 

אין זיין ספר מן המצר (דף י"א) "למודים היו בני 

ראש  להרכין  גלות,  מדורות  הנכנעים  ישראל 

וכבודם,  ממונם  להם  ולהשליך  וגל,  גל  כל  על 

חדש  דור  שקם  עד  החיים,   על  לשמור  למען 

הזה  הדרך  על  בזיון  של  חותם  וחתם  בישראל, 

והנבחן  הנאמן  שתדלנות,  של  הדרך   - הישן 

החופש,  בארצות  ומנהיגיו  ישראל  וממוני   –

הזה  הדרך  על  וקלס  לעג  מיני  בכל  הם  שחקו 

הישן, בשעה שנצטרכו לו ישראל במדה שלא 

שלא  בשעה  גלותם,  דורות  בכל  אליו  נצטרכו 

היתה כאן רק ברירה אחת, לנסות את זה הדרך, 

או לילך את הדרך אשר הלכו ישראל, את הדרך 

למשרפות המות".

קוקט  ארה"ק  אין  החרדית  יהדות  דאס 

פון  שטיצע  מינימאלע  אייער  אויף  ארויס 

וכל  הקודש,  עבודת  די  פאר  דאלער  הונדערט 

קריטיש  אנגעוויזן  איז  מען  מוסיפין.  המוסיף 

וויכטיג אויף נדיבים בעם און עסקנים חשובים 

בעוד  קומען  צושטאנד  קענען  זאל  זאך  די  אז 

דער  שפעט.  צו  חלילה  ס'איז  איידער  מועד, 

זכות פון דעם געוואלדיגן הצלת ישראל קען זיין 

אייער'ס.

שליסט  און  מעוד  בעוד  נטרונא  אריין  רופט 

אייער  מיט  קאמפיין  בליץ  דעם  אין  אן  אייך 

ברייטהארציגע נדבה אויף נומער:

718.873.0756

במשך  אנטשטאנען  איז  קאנטערווערסיע  א 

ראש  דער  וואס  נאכדעם  וואך  פארגאנגענע  די 

אן  פאלן  געלאזט  האט  נתני'  ביבי  הכופרים 

רעדע.  א  זיינס  אין  סטעיטמענט  אבסודראלן 

נישט  האט  ימ"ש  היטלער  אז  געזאגט  האט  ער 

פארטרייבן,  זיי  נאר  אידן  אומברענגען  געוואלט 

אבער דער אראבישער מופטי פון ירושלים חמין 

אל חוסייני , האט אים באאיינפלוסט צו דורכפירן 

קאמערן  גאז  דורך  רציחות  סיסטעמאטישע  די 

ה"י.

א  ארויסגערופן  באלד  האבן  ווערטער  די 

און  גאס  אידישע  ברייטע  די  איבער  שטורעם 

געזען געווארן ווי א ביליגע מיטל צו איבערשרייבן 

היסטאריע פון דעם ביטערן חורבן פאר אייגענע 

אמת'ע  איבערטרייבן  און  אגענדעס.  פאליטישע 

די  אויף  תביעה  א  בעצם  איז  וואס  פאקטן 

ציוני'סטישע פירער זעלבסט.

און  מדה  מארץ  ארוכה  נושא  די  איז  באמת 

עס  וואס  אויף  טעמע  דעבאטירטע  ברייט  א  איז 

איז שוין געשריבן געווארן אומצאליגע ארטיקלן 

און ביכער אויף אלע צדדים. די פארברעכערישע 

דייטש  דעם  אויפרייצן  אין  מופטי  פונעם  ראלע 

פון  המצר  מן  ספר  אין  דערמאנט  אויך  ווערט 

הגה"צ רחמ"ד ווייסמאנדל זצ"ל פרק א', און איז 

דא  געווארן  אויסגעשמועסט  דעטאלירט  שוין 

אויף קול נטרונא פאר ארום צוויי יאר צוריק, ערב 

פסח תשע"ד.

דאס איז אבער אמאל זיכער פון היסטארישע 

פאקטן אז דער מופטי האט זיך טאקע געטראפן 

מיט היטלער און אים היבש געמוטיגט אין זיינע 

געוואלט  האט  ער  ווייל  פלענער,  פינסטערע 

פון  עולים  ציוני'סטישע  פון  פלייץ  די  אפשטעלן 

ביבי  האט  פארט  ישראל.  ארץ  קיין  אייראפע 

סטעיטמענט  זיין  מיט  איבערגעטריבן  שטארק 

כאילו היטלער האט נישט געוואלט אומברענגען 

פונעם  עצה  די  געפאלגט  בלויז  האט  און  אידן 

מופטי ימ"ש. 

די פאלעמיק אויף די ברייטע גאס ארום דעם 

ארויפגעברענגט  ווידער  האט  געשיכטע  שטיקל 

וואס  פאקטארן  אונטערליגנדע  ווייטאגליכע  די 

מיט  קאלאבערירן  צו  מופטי  דעם  געפירט  האט 

די  איז  דאס  דייטשלאנד.  פון  אשמדאי  דעם 

נטרונא רעאגירט צו ווערטער פון ראש הכופרים איבער די ראלע 
פונעם מופטי און די אחריות פון ציונים אינעם האלאקאוסט
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ציוני'סטישע שריט פון מאסן עליות און התגרות 
באומות אין יענע יארן על אדמת ארה"ק.

זיין האס איז געקומען פון די ברייטע אידישע 
פאלאסטינע  אין  באזעצונג  און  קאנאליזים 
דורך  פארמערן  אנגעהויבן  זיך  האט  וואס 
האט  דאס  אקטיוויסטן,  ציוני'סטישע  די 
נאכגעפאלגט מיט א רייע אומרוען בארימט אלס 
פאגראמען"  תרפ"ט  "די  פאגראמען",  "תר"פ  די 
תר"צ  די  אין  אויפשטאנד"  "גרויסער  דער  און 
אינטערעסן  ציוני'סטישע  די  האבן  ליידער  יארן. 
אויפרייצן  צו  געלעגנהייט  קיין  פארפעלט  נישט 
ווי  שטייגער  א  הארץ,  יושבי  אראבישע  די 
בשנת  המערבי  כותל  ביים  געשעענישן  די 
דער  געווען  טאקע  איז  מופטי  דער  וואו  תרפ"ט, 
צענטראלער פיגור וועלכער האט געהעצט קעגן 
געזוכט  פרייז  יעדן  פאר  האבן  וואס  ציונים  די 
די  אויפרעגן  און  כותל  אויפ'ן  בעלות  ווייזן  צו 

אראבער.

 דער רשע איז געווארן געפערליך אנגעהיצט 
א  גרינדן  ווילן  אידן  די  אז  שפירנדיג  און  זעהנדיג 
אויפשטעלן  דארט  און  פאלאסטינע  אין  לאנד 
אים  האט  דאס  רעגירונג,  זעלבסשטענדיגע  א 
געטריבן צו טון שריט דערקעגן און זיך פארבינדן 
זיינע  אין  מוטיגן  צו  אים  ימ"ש  היטלער  מיט 
אפצושטעלן  דאס  געוואלט  האט  ער  רציחות. 
און  אייראפע,  פון  ארויס  וועגן  אלע  בלאקירן  און 
פון  ארויס  טירן  לעצטע  די  צוגעהאקט  דעריבער 

די ברענענדיגע הויז.

געטומלט  זיך  האט  עס  וואס  צייט  די  אין 
הכופרים  ראש  פונעם  סטעיטמענט  דעם  איבער 
'אפ  פאסיגע  א  ארויסגעשטעלט  נטרונא  האט 
פון  היסטאריע  שטיקל  די  בארירט  וואס  עד'   –
מיט  ערקלערט  און  שטאנדפונקט  ריכטיגן  א 
די  פון  פנים'דיגקייט   – צוויי  דאס  קלארקייט  א 

ציוני'סטישע הרצחת וגם ירשת אידעלאגיע.

מען  אויב  אויך  אז  שרייבט  ארטיקל  דער 
נעמט ערנסט אין באטראכט אז דער מופטי האט 
געהאט א ראלע אין דער אומקום פון אידן, מוזן 
און  פאראויס  שריט  א  ארגומענט  די  נעמען  מיר 
פאראנטווארטליך  געווען  איז  ווער  פרעגן:  זיך 
מופטי  דעם  פארוואנדלען  צו  פלאץ  ערשטן  אין 
אין אן אנטיסעמיט. הגאון רבי יצחק הוטנער ז"ל 

גרויסע  די  ביז  אז  קלאר  "ס'איז  דערויף  שרייבט 
אידישע  א  פון  גרינדונג  א  פאר  דרוק  פובליק 
שום  קיין  געהאט  נישט  מופטי  דער  האט  לאנד, 
אינטערעסע אין די אידן פון ווארשע,  בודאפעסט 
זענען  אייראפע  פון  אידן  די  זינט  ווילנא.   אדער 
צוליב  מופטי  פאר'ן  געפאר  א  געווארן  אבער 
איז  לאנד,  הייליג  דאס  צו  שטראם  מאסן  זייער 
גלגול  דער  געווארן  רעזולטאט  אין  מופטי  דער 
געווען  נאך  איז  צוריק  יארן  המות.  מלאך  פונעם 
גרינג צו געפינען אלטע איינוואוינער פון ירושלים 
באציאונגען  רואיגע  די  געדענקט  האבן  וואס 
יארן  די  אין  מופטי  מיט'ן  געהאט  האבן  זיי  וואס 
פון  ענטשטייאונג  בעפארשטייענדע  די  בעפאר 
פון  פון  ריאליטי  די  איינמאל  שטאט.  אידישע  די 
מדינת ישראל איז געווען פאר זיינע אויגן, האט 
צו  באמיאונגען  קיין  געשוינט  נישט  מופטי  דער 
אידן  וויפיל  הארגענען  צו  היטלער  באאיינפלוסן 
די  טערמין.  צייט  קורצע  די  און  מעגליך  ס'איז 
שעמפולע עפיזאד, ווען די גרינדער און ערשטע 
א  געווען  קלאר  זענען  סטעיט  די  פון  פירער 
איז  אידן,  פילע  פון  אומקום  די  אין  פאקטאר 
קאמפלעט דערשטיקט און אפגעמעקט געווארן 

פון די רעקארד.

ביז אהער פון רבי יצחק הוטנער ז"ל.

ווערטער  ענליכע  אויך  ציטירט  ארטיקל  דער 
פראמינענטער  א  להבדיל  שרייבט  עס  וואס 
דעם  אין  מייקעס,  דעוויד  זשורנאליסט 
געקומען  איז  וואו  "פון  מאגאזין.  "טאבלעט" 
אידן?  צו  על-חוסייני  פון  האס  ברענענדיגע  די 
אין  באזעצונג  אידישע  די  פון  צווייפל  קיין  אן 

פאלאסטינע. 

אלזא אויב איר פאלגט נאך אט דעם לאגיק אז 
דער מופטי איז שולדיג אין אלעם דעמאלט איז 
ציוניזם פאראנטווארטליך פאר די האלאקאוסט. 
קיין ציוניסטישע קאלענעזאציע אין פאלאסטינע 
וואס  אנטיסעמיטיזם,  אראבישע  קיין   - באדייט 

מיינט קיין ענדגילטיגע אידן לעזונג." 

דער "אפ–עד" פון "טרו טארע דזשוס" לאזט 
אנאליז  אויספירליכער  אן  אין  אריין  דאן  זיך 
דאקומענטן  און  בילדער  אויטענטישע  מיט 
ראשי  די  וואס  ראלע  שרעקליכע  די  איבער 
ראש  יעצטיגן  פונעם  פארגייער  די   – הציונים 

הכופרים – האבן געשפילט אין דעם ענדגילטיגן 

באשלוס פון היטלער ימ"ש צו אומברענגען דאס 

אייראפעאישע אידנטום, אדאנק זייער וואנזיניגן 

ביאקאט וואס זיי האבן דערקלערט קעגן היטלער 

אין נאמען פון דעם אלוועלטליכן אידנטום.

גענוי ווי היינט, האבן די ציונים געטומלט און 

בשם  באומות  התגרות  מיט  גערודער  געמאכט 

דעם גאנצן כלל ישראל, און ווען דער רשע האט 

געהערט אז די ציוני'סטן האבן געמאלדן אויף די 

ראדיא אז זיי דערקלערן קריג קעגן דעם נאצישן 

צו  רופן  און  פאלק,  אידישן  דאס  בשם  רעזשים 

אן אלוועלטליכן באיקאט קעגן נאצי פראדוקטן, 

האט דאס אים אריינגעווארפן אין א  מאניאקישן 

און  ערד  דער  אויף  אראפגעווארפן  זיך  כעס, 

געביסן די קארפעט אין א טירוף, דעמאלט האט 

ער געשוואוירן אז ער וועט ענטפערן פאר "דאס 

אלוועלטליכע אידנטום", וואס ער האט שפעטער 

זייער ביטער מקיים פסק געווען.

ישראל  כלל  אויף  רודף  היינטיגער  דער  ווען 

אויפגעהעצט  האבן  וואס  די  געדענקן  צו  רופט 

טאקע  וועלן  מיר  האלאקאוסט  ביטערן  דעם 

עס  וואס  פלעק   – שאנד  אייביגן  דעם  געדענקן 

האט  וואס  הנהגה  ציוני'סטישע  די  אויף  ליגט 

לפני  אחינו  גוע  דעם  צו  צוגעהאלפן  דירעקט 

 – ציונים  די  פון  פעולות  אומגליקליכע  די  ה'. 

ישראל  כלל  אויף  ברענגען  היינט -   ווי  דעמאלט 

שרייבט  עס  ווי  ירחם,  ה'  שמד  און  אומגליק  אן 

רביה"ק מסאטמאר זי"ע בספרו הק' ויואל משה 

דמים  ידיהם  דמים  בשפיכות  "גם  קי"ב:  סימן 

מלאו, והן המה הסיבה להשבר הנורא של הריגת 

ששת מליונים מישראל".

ישמע חכם ויוסיף לקח, צו פארשטיין פונעם 

עבר, אויפן עתיד, וואס פארא סכנה ציונות האט 

געברענגט און ברענגט עד היום פאר כלל ישראל. 

תצדקי  בכל  אפשאקלן  זיך  יקנה  תחבולות  ונבון 

און  אוואנטורעס,  ציוני'סטישע  די  פון  שבעולם 

קלארשטעלן פאר די אויפגערייצטע גוים אז מיר 

מעשי  די  פאר  אחריות  קיין  נישט  טאקע  טראגן 

הציונים. איזה חכם הרואה את הנולד ווי די ספה"ק 

עס  וואס  כבר,  הנולד  זעט  חכם  דער  אז  טייטשן 

און  פארגאנגענהייט,  די  אין  פאסירט  שוין  האט 

פון דעם לערנען א לימוד אויפ'ן עתיד.
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