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קריטישע "להודיע ולהציל קאמפיין" לאזט לויפן
קאסטבארע רעקלאמעס אין מזרח ירושלים פרעסע
למען הצלת ישראל :בליץ-קאמפיין ווערט פארברייטערט אין שאטן פון פארמערטע געוואלדאטן און רציחות ל"ע
מיט א שבח והודאה לקל גומר עלינו,
איז אונז א זכי' צו מבשר זיין פאר אידן
אחים לדעה אז נאך אסאך מכשולות און
מניעות ,און אומגעהויערע פינאנציעלע
און טעכנישע שוועריגקייטן ,איז דער
קאסטבארער רעקלאמע קאמפיין אין די
מזרח – ירושלים געלאזט געווארן אין גאנג
בעוז ותעצומות .בחסדי השי"ת האלט
מען שוין דא אז דער הצלת נפשות'דיגער
אונטערנעמונג פראגרעסירט ,דער
פולערשטענדיגער קאמפיין אין די
צייטונגען און אין די סאציאלע מידיא
פלאטפארמען פון די מזרח – ירושלים
פרעסע וועט אריינגיין אין א ערענסטע
פאזע ,שוין פון אנפאנג פון די קומענדיגע
וואך בעז"ה ,אלס א רעאקציע צו די
ביטערע טעראר וואס האט די וואך
געבוזשעוועט אין ארה"ק.
די יעצטיגע רעקלאמעס קומען אין
א צייט וואס דער בלוט באד אין ארה"ק
קומט נישט צו אן ענדע ,אויך נאכדעם
וואס די ציוני'סטישע ממשלה טוט אלעס
אין זייער מעגליכקייט צו רעאגירן מיט
א שטייפע האנט און צוריק דערלאנגען
פאר די טעראריסטן ,מען דערשיסט זיי
אויפן ארט און צעווארפט זייערע הייזער,
העלפט דאס נאר צו פארגרעסערן דעם
שדים טאנץ פון ענדלאזע נקמה אקציעס,

און אומשולדיגע אידישע קינדער פאלן
קרבנות ה"י.

זיך אפצושאקלען באצייטנס פון דעם
קאנפליקט.

אויך דעם היינטיגן דאנערשטאג איז
געווען א בלוטיגער טאג אין ארה"ק,
נאכמיטאג האט א טעראריסט פאטאל
געשטאכן צוויי חרדי'שע אידן וועלכע
זענען געגאנגען דאווענען מנחה אין
בית המדרש הי"ד ,אויך אין גוש עציון
האט א טעראריסט געשאסן און ליידער
אומגעברענגט קרבנות און פארוואונדעט
נאך פילע .וואס האט געברענגט צו א סך
הכל פון פינף אידישע קרבנות אין דעם
זעלבן טאג.

די פיקטיווע "קאמאנדא
אקציע" און איר ביטערן פרייז:

מען האט פון די היינטיגע רציחות געזען
א פחדים'דיגע ערשיינונג ,אז אין א שטאט
ווי תל -אביב ווי עס וואוינען און דרייען זיך
צענדליגער טויזנטער פרייע אידן ,האט
דער טעראריסט דירעקט אויסגעקליבן א
מקום ווי פרומע אידן קומען דאווענען ,פון
די גאנצע שטאט און אירע הונדערטער
קאפע הייזער און קלאב צענטערן האט
דער רוצח געזוכט דייקא דעם חרדי'שן
איד .דאס איז א ווייטאגליכע פאקטאר
וואס ווייזט ווי ווייט חרדי'שע אידן זענען
א ציל ברעט צוליב די מעשי התגרות אין
אונזער נאמען ,און עס שטרייכט אונטער
דעם דאפלטן חיוב אויף אונז פרומע אידן

פאריגע וואך דאנערשטאג האט
מען געהערט אז איזראעלי קרעפטן
זיך אראפגעלאזט אין דעם "על–
אהאלי" שפיטאל אין חברון ,די קרעפטן
זענען אריינגעקומען אין שפיטאל
קאמפלאזשירט ווי אן אראבישע
פאמיליע ,און הערשט אריינקומענדיג
אינעם בילדונג האבן זיי ארויסגענומען
דאס געווער .דארט האבן זיי ארעסטירט
א טעראריסט און דערשאסן אויף טויט א
צווייטן ציווילער פאלאסטינער וואס איז
צופעליג אריינגעקומען אין שטוב און איז
באלד אראפגעשאסן געווארן מיט פינף
קוילן.
ס'נעבעך א בושה וויאזוי אידן זענען
געווארן באגייסטערט און איבערגענומען
פון די געוואלדיגע "קאמאנדע אקציע",
מען האט געקוקט די בילדער און גערעדט
מיט התפעלות פון די וואונדערליכע
קאמאנדאס וואס האבן באוויזן אזא
סארט חכמה נפלאה צו אריינשפאצירן
אין שפיטאל מיט פארשטעלטע קליידער.
וכאן הבן שואל פארוואס האט די אקציע

באקומען די כינו השם "קאמאנדע
אקציע"? די איזראעלי קרעפטן האבן דאך
פונקט אזוי זיך געקענט אריינשפאצירען
אפענערהייט אין דעם שפיטאל ,די
פאליציי זענען געווען אנגעלאדנט מיט
הייס – געווער אין די צייט וואס דער
שפיטאל שטאב איז בכלל נישט געווען
גרייט פאר א קאמף .נאר דא קומט
די אריין די געוואלדיגער המצאה פון
איינקויפן אין געשעפט עטליכע פאלשע
בערד און אנדערע פארשטעלעכץ ,יעצט
בכגון דא וועט מען שטורעמט אריין
פארשטעלטערהייט אין שפיטאל האט
דאס דאן א ַחלות פון א "קאמאנדע
אקציע" וואס דעמאלס מוז מען מורא'דיג
נתפעל ווערן.
קאמיקער האבן צוגעלייגט אז וואלטן
ווען די פאליציי אויך געקויפט אין געשעפט
פליגלען וואלטן זיי פארוואנדלט געווארן
אין מלאכי חבלה ,אויב ווערט מען מיט
קאסטיומס' טיטולירט און
עטליכע 'פורים ַ
באזינגען אלץ 'קאמאנדעס' איז דאס ווייט
פון א ווערטל.
די אקציע האט אבער געקאסט אן
אומגעהויערן ביטערן פרייז ,מיט ווייניגער
ווי פיר און צוואנציג שעה דערויף ,דעם
קומענדיגן אינדערפרי ,האט א רוצח
געשאסן און ליידער אומגעברענגט א
טאטע וועלכער איז געווען אויפ'ן וועג
צו א שבת באווארפן פון זיין טאכטער,
דער פאטער איז נעבעך אומגעקומען
אינאיינעם מיט זיין זון פארנדיג נעבן
חברון.
דאס פארגאסענע בלוט פון די
קרבנות איז אן קיין צווייפל געקומען אין
רעזולטאט פון די 'געלונגענע קאמאנדע
אקציע' א טאג בעפאר ,די אקציע וואס
האט אומגעברענגט א פאלאסטינער וואס
איז נישט געווען פארמישט מיט טעראר
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האט געפערליך אויפגעברויזט די אראבער
און געברענגט די ביטערע רציחה אלץ א
נקמה.
אזעלכע אינצידענטן זענען אייגנטליך א
רוטין אין די מדינה ,שוין די לעצטע פופציג
יאר זענען די ציונים פארנומען "צייגן" אז
מען וועט זיך נישט ברעכן פאר טעראר.
מען ארעסטירט און שיסט טעראריסטן,
מען טרעפט און מען צילט ,מען כאפט און
מען ווישט אפ די הייזער און געגנטער,
אבער דערווייל מפטירין כדאתמול .דער
פאקט האט באוויזן אז "הוי אשור שבט
אפי" ,די טעראריסטן וואקסן און פארמערן
זיך נאך יעדע אזא סארט אקציע ,מיט
נאכמער האס און רציחה ,די פרעניות וואס
די מרידה באומות האט געברענגט איז אזא
סארט 'בגוי נבל אכעיסם' ,זיי שלאגן זיך
מיט אזעלכע סארט בריאים וואס שרעקן
זיך נישט פאר קיין דורכפאל אדער טויט
פעלער ,און קומען צוריק איינמאל און
נאכאמאל .גענוי ווי דער גרויסער צפרדע
וואס מען שמייסט אריין און עס שפראצט
ווידער ארויס פרישע טויזנטער צפרדעים
וועלכע גייען אריין בכה ובעמיך ובתנוריך.
אידיש בלוט ווערט ווייטער פארגאסן
בראש כל חוצות ,ואין מי שיאמר למלאך
המשחית הרף.
איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את
זאת ,ווי קען זיך א אידישע קינד פרייען
מיט אזעלכע אקציעס און נצחונות וואס
ברענגען נעבעך דאס פארקערטע פון
הצלת ישראל .אפגערעדט פון די מינות
וואס ליגט אין אזעלכע מחשבות פון
סימפאטיע פאר די רשעים ,איז עס דאך
איינפאכע טירוף און טפשות וואס איז
שולט אויף די מוחות און לאזט נישט זיך
לערנען פון די נישט -ווייטע היסטאריע,
דער שטות ווערט איבערגע'חזר'ט יעדעס
מאל מיט א נייע פרישקייט אויך דורך
היימישע אידן וואס ווערן נשפע פון דער

רוח המינות וואס איז שולט אין דער גאס
אין אזא צייט.
לו חכמה ישכילו זאת ,אידן דארפן זיך
בארעכענען אז אפילו בגשמיות זעה שוין
היינט אפילו בלינדער אז דער דרך התורה
פון הכנעה בגלות איז די איינציגע הצלה און
לעזונג אין דעם מחול הדמים וואס ענדיגט
זיך נישט אין ארה"ק .ווען אידישע קינדער
וואלטן געפאלגט דעם אמת'ן דעת תורה
זיך מכניע צו זיין פאר די אומות העולם און
נישט אויפרייצן זייער כעס און צארן וואלט
פארשפארט.
מען דאך אזויפיל רציחה
ָ
מי יגלה עפר מעיניהם פון די רועי ישראל
הנאמנים ,הגרי"ח זאנענפעלד זי"ע,
הגה"ק בעל מנחת אלעזר ממונקאטש
זי"ע ,רביה"ק מסאטמאר זי"ע און אלע
אנדערע גדולי ישראל וועלכע האבן
געגעבן דעם עצה עמוקה פון מפרסם זיין
פאר די אומות העולם אז מיר זוכן נישט
קיין קאנפליקט מיט זיי און מיר זאלן נישט
געזען ווערן ווי זייערע פיינט ,ווי גערעכט
זענען געווען די צדיקי אמת וועלכע
האבן פאראויסגעזאגט דעם גאנצן מצב
וואס מיר לעבן יעצט מיר און האבן אונז
גלייכצייטיג מדריך געווען דעם ריכטיגן
מהלך וויאזוי מיר זאלן פארמיידן דעם
געפאר און אפשטעלן דעם שפיכות דמים.

רחמנים בני רחמנים מען
נויטיגט זיך נאך אין שווערע
געלטער להצלת ישראל:
מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך,
בחסדי השי"ת האט דאס יהדות החרדית
הנאמנה זוכה געווען טאקע יעצט אנצוהויבן
מיט דעם פארצווייגטן קאמפיין וועלכע
ווערט געקרוינט מיט אויסטערלישע
ערפאלג און סייעתא דשמיא ,לידע
ולהודיע פאר די גאנצע וועלט ,און בעיקר
פאר די אומה היושבת שם ,אז תורה –
טרייע אידן טרייסלן זיך אפ פון די מעשי

התגרות וואס די ציונים פראקטיצירן אין
אונזער נאמען ,פארקערט ,מיר זוכן שלום
און פרידן ווי דער באפעל פון די תורה הק'.
עד הנה עזרונו רחמיך ,אז מען האט
זוכה געווען בזכות פונעם ציבור הק' ,זכות
אבותם מסייעתם ,צו מעורר זיין דעם דעת
הקהל און דורכפירן אזא היסטארישע
און ערשטמאליגע אונטערנעמונג וואס
וועט בעז"ה זיין עפעקטיוו להסיר חרון
אף מישראל ולקדש שמו יתברך .דייקא
אין א זמן ווען החושך כסה הארץ און די
רעליגיעזע ראדיקאלן טוען פארשווארצן
דאס פנים פון אידן ,לויפן די רעקלאמעס
וועלכע זענען אויסגעשטעלט געווארן
בהשכל ובדעת און איז דער קול השופר פון
יהדות החרדית הנאמנה וואס טוט משמיע
זיין דעם תורה'דיגן בליק פאר מיליאנען
גוים אין מיטל מזרח אז "דרכיה דרכי נועם

וכל נתיבותיה שלום".
פארשטענדליך אז אויף די רעקלאמעס,
סיי אין די צייטונגען און אויך אויף די
סאציאלע מידיא ,ווערט אנגעוויזן אויף
דעם וועב-זייטל פון תורה טרייע אידן,
וואס גייט אגב דורך א פולשטענדיגע
רענאוואציע און אויפפרישונג ,דארט איז
א פאסיגע פלאטפארמע וואו עס ווערט
געגעבן די געלעגנהייט צו פארשטיין
גרינטליכער און ברייטער די אידעלאגישע
התנגדות פון אידישקייט צום ציונות,
ערקלערט אויף אן אויסגעהאלטענעם
און ריינעם וועג אז אויך דער גוי זאל גרינג
אידענטיפיצירן אז די ציונים זענען נישט
די פארטרעטער פון כלל ישראל.
ובקשה על העתיד .ס'איז יעצט דער
זמן גרמא ווייטער צו שמידן די אייזן
ווילאנג עס איז ווארעם .די מזרח ירושלים
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העלפט ארויס מיט די אנגייענדע
מערכה און נעמט א חלק אין דעם "להציל
ולמנוע" בליץ  -קאמפיין רופט אריין אויף
דעם ספעציעלן קאמפיין נומער:

718.873.0756
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פרעסע און דער אלגעמיינער גוי קוקט
ארויס צו הערן וואס ארטאדאקסישע אידן
האבן צו זאגן איבער די ענינים העומדים
על הפרק ,ליידער הערן זיי אבער צופיל
דאס פארקערטע פון די עצת התורה .לא
עת לחשות ,מיר טארן נישט שווייגן נאר
פארזעצן מיט די גרויסע פעולות למען
כבודן של ישראל ולמען כבוד שמו יתברך.
מיר דארפן דאך טון כל מה שביכלתינו
אפילו פאר א ספק פיקוח נפש ,ובפרט ביי
אזא דבר נשגב וואס קען בעז"ה נידערן די
טענער און ראטעווען אידישע לעבנס.
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אידישע בירגער זענען ב"ה נישט קיין ציל ברעט ביי די
שוידערליכע טעראר אטאקעס אין פראנקרייך
די וועלט האט געכאפט א טרייסל
די וואך פרייטאג אווענט ווען אין פאריז,
פראנקרייך איז פארגעקומען עטליכע
קאארדענירטע טעראר אטאקעס אין
זעקס באזונדערע לאקאציעס ,וועלכע
האבן אפגעקאסט דאס לעבן פון
אמווייניגסטנס  129מענטשן און נאך
הונדערטער פארוואונדעטע.
די שוידערליכע אטאקעס זענען
דורכגעפירט געווארן דורך גרופעס
פון טעראריסטן אפילירט מיט די
ברוטאלע "אייסיס" טעראר גרופע
וואס האבן געצילט אויף קאפע הייזער
און רעסטעראנטען ,די צענטראלע
אטאקע איז פארגעקומען פרייטאג
צונאכטס אין א ריזיגע פארזאמלונג
זאל וואו עטליכע טעראריסטן האבן
זיך אריינגעריסן און אנגעזייט טויט און
חורבן אומברענגענדיג אריבער הונדערט
משכונות .פארשטענדליך אז די וועלט
האט רעאגירט מיט שאק און שוידער צו
דעם גרויזאמען בלוט-באד ,און פון אלע
לענדער האט מען געהערט סימפאטיע
וואונטשן.
בחסדי השי"ת איז כמעט נישט געווען
צווישן די הרוגים קיין אידישע קינדער,
הויפטזעכליך צוליב דעם פאקטאר אז
די טעראר אקציעס זענען פארגעקומען
שב"ק ,ווען אידן דרייען זיך נישט אין די
אלגעמיינע ערטער .אבער אבזערווירער
האבן אנגעמערקט אז די גרעסטע
פארלירער פון דעם פאקט איז דייקא
געווען די ציוני'סטישע פירערשאפט,
וואס זוכט דאך ביי יעדע געלעגנהייט זיך
ארויפצוכאפן אויפ'ן וואגן און אויסנוצן
די וועלט'ס טראגעדיעס צו אפשרעקן
אידן בארצות פזוריהם און צייגן וואס
|4
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פארא 'מקום מקלט' די מדינה איז פאר
אלע.
ס'איז באמת א געוואלדיגע סייעתא
דשמיא און א חסד ה' אז דערווייל
הערשט איבער די גאנצע אידישע וועלט
א פארהעלטנסמעסיגע רואיגקייט,
טראץ די אנגעצויגענע לאגע אין מיטל-
מזרח .יעצט ביי די פאריזער טעראר
אטאקעס איז עס געווען זייער בולט אז
הגם די אטאקעס זענען געווען פונקטליך
אויסגערעכנט מיט אלע דעטאלן דורך די
אייסיס באנדע ,זענען אידישע צענטערן
בכלל נישט געצילט געווארן דורך די
גאנצע צייט .אזא געשעעניש צייגט
דאס קריטישע וויכטיגקייט פון טון בכל
היכולת צו מודיע זיין פאר די וועלט דעם
חילוק פון אידן מיט ציונות .די סארט
פרסומים זענען בלי ספק א זיכערע
הצלת ישראל ,און דער זכות דערפון איז
אומשאצבאר.
די ציוני'סטישע פירער און פרעסע
האבן געמוזט אראפשלונגען דעם
פאקטאר אז ס'איז ב"ה נישט געווען קיין
אידישע פאטאליטעטן ,און נאכמער אז
אידן זענען בכלל נישט געצילט געווארן
דורך די גאנצע צייט .ס'איז נאר געווען
טראגי -קאמיש ווי די איזראעלישע
פרעסע האט אפירגעקראצט א ידיעה
אז דער צענטראלער זאל וואו די הויפט
אטאקע איז פארגעקומען האט מיט
עטליכע יאר צוריק באלאנגט פאר
א אידישער אייגנטומער ,דאס האט
געזאלט דינען ווי א סארט נחמה פורתא
אז כולי האי ואולי האבן די טעראריסטן
יא אינזין אידן ,וואס איז כמובן א חוכא
וטלולא.

ווי שטענדיג האט ביבי נתני'
ווייטער פרובירט דאס מערסטע אין
זיין מעגליכקייט צו אויפרייצן די
טעראריסטישע באנדעס ,אין זיינע
רעדעס נאך די אטאקעס האט ער
גערעדט וואולגאריש מיט רייצערישע
סטעיטמענטס וואס רייצט אויף
מיליאנען אראבער ,ווי צו זאגן פאר די
גרופעס" :ס'איז פארהאן אידן אויף דער
וועלט ,מ'דארף דאס אינזין האבן" .ה"י.
פון די אנדערע זייט האט דוב
ליאור ,א טרויעריג בארימטער
מתנחלים ראביי ,געמאכט העדליינס
אין די אלוועלטליכע פרעסע מיט
דעקלעראציעס
אומ'אחריות'דיגע
אז די אייראפעאישע גוים פארדינען
זיך אזעלכע פאסירונגען צוליב זייער
חלק אין די האלאקאוסט .אזעלכע
העסליכע ווערטער טוט ליידער נאך
מער פארשמירן דאס אויסזען פון
פרומע אידן ,עס איז איז מחלל דעם
שם השם און דעם כבוד פון די תורה
הק' ,און דארף פארשריגן ווערן דורך
ערליכע אידן.
זה לעומת זה ,טאר דאס יהדות
החרדית נישט ריען פאר אן איבריגע
מינוט ,ווען די וועלט טרייסלט זיך מיט
אזעלכע אומגעווענליכע געשעענישן
איז וויכטיגער ווי אלעמאל צו מודיע
זיין איינמאל און נאכאמאל אז אידן
זאלן נישט געזען ווערן ווי קיין שום
צד אין די מיטל מזרח קאנפליקטן .און
אודאי דארפן מיר מתפלל זיין צום שומר
ישראל זאל היטן אויף אידישע קינדער
אין ארץ ישראל און איבער די גאנצע
וועלט מכל צרה ועקתין בישין.

