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 )יא-ח, עמוס ט ('יעקב נא� ה בית כי לא השמיד אשמיד את אפס ההחטאה והשמדתי אתה מעל פני האדמ בממלכה א"ה עיני הנה

 :ינסטערניש פי די	 אליק בלארערא ק
 ריט שעד� יוי� אציאות מאשיינפערליכעב

 :ויס ארייט שמינות הלכות מו�פ
 !צלח תא להיאו

 מחדרי�  ורב  חשכל  תחו�מ,  ושטאנד  צפלט�ארצוויי  א  פי�  אטייע�  שינדער  קידישעא
 אר  יעכציג  זיבער  איט  משראל  ילל  כאטראפ�  באט  הואס  וומגליק  איטערער  בערד,  ימהא
  א י�  אאמת  בי!  זעפונע�  גיד�א,  וייטאגליכער  וו�  איפער  טאג  א  טואס  ווערט  ווריקצ
 ע� דוליב צלעסא, פרט בקדושה הרצינו אי� או� אכלל בועלט וארער גער דיבער אעפארג
 ורד  מיידער  לענע�  זואסה  ו"קב  הנגד  כשבועות  הל  עעברה  הייער  זו�  אמינות  הלכותמ
 .שמרינוי'  האכפאלג� ניטערע בוידערליכע שי דרענגט באס דואסל ו"ח ראומותב

 ואס  ומוחות  הלבול  בו�  אומישעניש  צטארקע  שאס  דער�  הו  צוייטאגלי!  ויז  אסע
 אנכע  מוע�  ועדאנקע�  גומישטע  צענגטר  בכנה  סצב  מווערער  שערד,  יבעראל  אערשטה
 ע�מ?  אקעט�  ריס�  שראבער  איד?,  וע�  טע�  מאל  זע�  דואסו  "ושיות  קיט  מרו�  אי!  זרייע�ד
 ו�  אייטונגע�  צלע  אי  דו�  פעזולטאט  רלס  אומע�  קועלכעו,  כהנה  וכהנהו?  אטעווע�  רוזמ
 וק קלטיש�אפ "ט�ש'לומרכ' מיט� מול� עע�   דיטער�  פועלכע  ומיניה�  לראפאגאנדיסט�פ
 ".וינקלו

 שמש  כיבערצייגט  אבער  אענע�  זקדושה  הבתורתוו'  ד  באמיני�  מינדער  קידישעא
 ו�  פיי  סו�א"  וינקל  ווק  קיג�ד'ורהת  "ו�  פיי  סערפו�  דאלשקייט  פיבער�  אצהריי�ב
 ".טאנדפונקט שאליטיש�פ"

 י  דזַא,  עג  ריי�  אוי%  אפילו  אריינרעד�  ַאישט  ני!  זע�  ק:'ד  באמי
  מ  ַאיז  אואס  ויד א  א
. שראל ילל כעלפ� הענע�ק, זה עי�  אכופרי�  המשלת  מונע�  פקטיוויטעט�  ַאיליטערישעמ
 יי�  קָאב�  הישט  נופ�  אשו�  בענע�  קופרי�  כי  דו�  פעשי�  מי  דז  ַאַארזיכערט  פענע�  זירמ
 צו�  רע�  דעג�  קענע�  זלחמות  מירע  איט  ממדינה  היו�  קַאנצער  גער  דויבַאלדו,  צלחהה
 יי� זובש כעגַאנגע� גענע� זועלכע ועפילי� מי דעווָארענט גָאטה ה" עבינו רשה מויו. ש�ה
 ב�  אער  דוי  וו�א".  צלח  תא  להיאו'    הי  פת  אוברי�  עת�  אמהל:  "ש�  הזירת  גי  דעג�  קר�א
 .צלחה היי� קָאב� הישט נופ� אשו� בע�ק'  הי פעברת הו� שיי� קז ַאָארט דָאגט זזראע

 יט�  מויסקוק�  אאל  זס  עפילו  אז  אאגרייפטב  :'ד  באמי
  מ  ַאיז  אואס  וידא  א
 יזא,  יד�  אאר  פובה  א  טרויס  אומט  קיי  זו�  פז  או�א,  צליח  מענע�  זיי  זז  אכל  שענטשליכ�מ
 רענגט  בו�  אליה�  עמושל  הר  שער  דיז  אועלכער  וט�  שונע�  פיני�  עמיות  א  סלויז  באסד
 .ע" למינות ופירה כו� פע� ני� איד� אריינצוכאפ� אדי כמדומות הצלחות הייערעז

ל " זכמינו חברי די�  או�א'  ק  הורה  תי  די�  אלייבט  גואס  ו:'ד  באמי
  מ  ַאיז  אואס  וידא  א
 ציונית  הדינה  מי  דו�  פזא  –  ויג�  אי  דיט  מעזעה�  גישט  נאס  דואלט  וע�  מפילוא  –  וייסטו
 עברה  הי  דיטע  מ"וכ  בע�  דמצער  וכעיס  מאס  דיז  אקזיסטענ�  עיר  או�  פגע  רעדע  יואסו
 רענגע�  בייז  זא',    דניאו�  ומינות  ופירה  כי  דיטמ,  ה"הקב  ברידה  מי  דיטמ,  עותשבו  הלע
 ורה  תי  דונז  אאגט  זזוי  אויילו,  ארוואספ,  שראל  ילל  כויפ�  אומגליק  ארעסט�  גע�ד
 יי�  קיינמאל  קועט  וכופרי�  ויני�  מור!ד,  עווארענטל  ג"  זכמינו  חונז  אאב�  הזויא,  קדושהה
 י  דלויז  בומט  קשבועות  הל  עעברה  הור!ד,  שראל  ילל  כאר�  פרויסקומע�  אישט  נובהט
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 יי�  זמציל  וומר  שאל  זייבירשטער  אערד  ,ל"ח  ראנחה  וגו�  ירות  צו�  אומגליק�    ארעסטעג
 עדע ימינות הלכות מאס דור!י ד" הומט קואס ו% ארו� חרויס� גע� דו� פפש נידיש אעדעסי
 .גער

 ויג� אי דפענע� עי� זרוי� בע�מ
 כל  שביסל  איט  מענטש  א  מעפונע�  גא!  ני!  זע�  קס  עויאזוי  וינע�טו  שו�  צמש  מיז  אסע

 אל זעשי� מרעקליכע שייערע זו� פז אעול� במינא אוא הי� איאב� הא! נאל זואס ואפ קי�א
, ריי�  אני�  פי�  ארייע�  שאקט�  פלוטיגע  בי  דואס  וינדערצייטא,  יד�  אאר  פיי�  זובה  א  טארג
 אב�  היי  זואס  ויר  רעדער  יויו,  עה�  זישט  נאס  דאל  זע�  מז  אינגאנצ�  אלינד  ביי�  זרוי!  בע�מ
 יל  פא!  נעברענגט  גאר  גאטה,  עמע�  נו  צקמהנ,  אטעווע�  רוצ,  אשיצ�  בוצ,  עטוע�  גא!נ

 .ועלט ואנצע גי דיבער או� אקודש המקו�ב, שראל ילל כויפ� אכנות סרעקליכערעש
 :רייע� שאקט� פלוטיגע ביד

 ישט  נאג  טיי�  איי�  קא!  ני!  זאט  הזה  עי�  איעסקצ  איליטערישע  מו�  פואכ�  ו2  אלד  בא!נ
 ישט  ניז  אכנה  סיד,  שראל  יר�  איי�  קריי�  איסערייע�  שיסיל    מו�  אאקעט�  רי  דויפגעהערטא
  א וי%  אייער  פאס  דויפגעפלאקערט  אאט  הס  עדרבאא,  שהו  א  מיט  מעוואר�  גלענערק
 רוי% אפריצט שר  עו�  ארייע  א  פויסלעש�  אויל  ויינער  אוי  וענוי  גיז  אסע,  ארנע�  פרעקליכ�ש
 ריינגאגאנגע�  אכתחילה  לענע�  זציוני�  הושלי  מואנזיניגע  ויד,  אפט  ניט  מאנקע�  טערוי%ד
 ו  צקמה  נארנ,  כנה  סי  דארמינער�  פו�  אויפטוע�  אפעס  עאל  זאס  דז  אלא�  פו�  שיי�  ק�א
 בער  אאט  הסע"  ארטייע�  פקסטרעמיסטישע  עעכטער  "י  דושטעל�  צופריד�  צו�  אעמע�נ
 ענע�  זייז,  יו�  הל  כע  רקר,  ועג�  וידנס  אאר  פובה  א  טו�א,  צלה  היי�  קיט  מייכות  שיי�  קארג
 יי  זז  אעגליכקייט  מו�  שיי�  קישטא  ניז  אס  עוי  ופורענית  לוכ�  מקו�  א  מי�  אריינגעגאנע�א
 ראבער  אער  דויילו,  עווינס  גוארט  ואס  דיי!  שיטאמאל  ניז  אסע,  לחמה  א  מעווינע�  גאל�ז
 וי%  ארייט  גכתחילה  לא!  דענע�  זייז,  יי  זו�  פויס  ארגעט  הע�  מויפיל  ואליטאמ  נינטערסירטא
 וייטער  וטראשע�  סו�י  א"  הוריק  צרגענע�  היי  זואס  ויוח  רכל  היז  איי  זייב,  ארד  מעלבסטז
 .ל"ח רטאקעס ארעקליכע שיטמ

 דינה  מי  דואס  ויליטער  מעכטיג  מזא  אויו,  לאר  קו�  אליפ  קעהט  זע�  מואס  וליי�  אאסד
 ו�א,  אנקע�ט,  עווער  גארגעשריטענסטע  פי  דיט  מויסגעשטאטעט  אארמאגט  פתציוניה
 ייע�  גייז,  ראבער  ארימיטיווע  פזעלכע  איט  מעב�  גצה  עיי�  קישט  ני!  זענע�ק,  ראפלאנע�ע
 ארנישט  גא!  נאט  הס  עו�  אטאקעס  אעכטיגסטע  מו�  אלחמה  א  מיט  מואכ�  ו2  �  אוי�ש
 וייטער  וייע�  גאקעט�  ריד,  עמפ�  קוריק  צו�  פאמאס  כי  דונטערגעברענגט  או�  אארמינערטפ
 יכטיגער  רער  דיז  אאסד',    הד  ייז  אס  עז  אאווייז  ברעסטער  גער  דא!  דיז  אאסד,  י"  ה�א
 וי%  או�א,  שבועות  הל  עעברה  הי  דוי%  אומט  קואס  וורענית  פרעקליכ�  שונע�  פוצא  יועלפ
 עדער  ידרבאא,  הז  וא  הי  כעלפ�  הישט  ניליטער  מו�  אעווער  געכטיגסטע  מאס  דועט  וע�ד
 .ל"ח רארשטערקער� פאר נאס דועט ושבועות הל עעברה הרישע א פיז אואס וריטש

 דור וור דנות שינוב
 בר  דל  שאמיתו  לואסו  –  ערוי%  דאווייז  בלארער  א  קיז  אלחמה  מיצטיגע  אי  דלויז  בישטנ

 כותל  מונע�  פיסטאריע  הלוטיגע  באנצע  גי  דארנ  –  אווייז�  ביי�  קישט  נכלל  בע�  מרוי!ב
 יזא,  רויס  אאס  דאגט  זַאנד  לייליגע  הָאס  דקוּפירטר  ָא"עוה  בָאב�  היוני�  צי  דטני  זמינותה
 י  דיבער  אדינה  מ  ַאָא!  נישטָא  ניז  אסע.  ברתה  חשל  מרובה  מללתה  קהא  תלא  שו�  י!  לי�א
, לחמות  מזויפיל  ַאו�  פעליט�  גָאב�  הוי�  שָאל  זוָאסו,  ָאר  י60  וי�  קקזיסטירט  עועלכע  וועלטו
 ו�  פבועות  שי  דעג�ק,  ַאנד  לייליגע  הָאס  דקוּפירט  ָאָאט  הועלכע  ולוכהמ"  ידישעא  "י  דיוו
, משיח  היאת  בַאר  פשראל  יר�  איינצונעמע�  אחומה  ביי�  זולה  עישט  נָאלז'מ,  ת"שיה
 כאילות  וצבאות  כשרכ�  בת  אתיר  מני  אאו  לא�ו:  "זהרה  אַארפע  שי  דיט  מַאגלייטב
 ו�  אועלט  וי  דעפיטערט  גאב�  היי  זיט  מצלחות  הו�  אתצלו  הייערע  זלע  או�א.ל"ר"  שדהה
  ז אלאר קויס ארייע� שאכשלעפער נעליגיעזע רלע אי דפעציעלס

 צלח תא ליאה'  די פעברתה
 תייסדות  הי  דינט  זרַאבער  ַאי  דו�  איוני�  צי  דוויש�  צלחמה  מכטע  ַאי  דיצט  אוי�  שיזא'ס

 ישט  נאט  הואס  ולחמות  מייערע  זו�פ  יינע  איי�  קדור!  אישט  ניז  אסע.  ח"ש  תשנת  במדינהה
 שראל ילל כויפ� אורענית פו� אומגליק� איטערע בעברענגטג

 ח"ש תנת ששחרור הלחמתמ
 י  די�  אעוואר�  גומגעברענגט  אפשות  נידישע  אויזנטערר  ט"עוה  ביידער  לא!  דענע�ז;  ח"ש  תשנת  בשחרור  הלחמתמ.  ג.  אי  דו�  פנגעהויב� ָא

 קופה  תיי�  קדור!  אאכנישט  ניז  אא�  דינט  זבערא.  אר�  הנול'  הי  תד�  בקר  "ער  דשלימות  ברפיל�  עוגענדיגט  צאב�  היי  זוע�  ולחמה  מרעקליכעש
 ויזנטער  טוע�  ו—  מדינה  התייסדות  הי  דינט  זפורענית  לוכ�  מקו�  מיכטיגער  א  רא!  דיז  אאס  פזה  עערד,  טאקעס  אעראר  טו�  ארות  ציי�  ק�א
 ערערע  מעקומע�  גָארט  דו�  פוי�  שענע�  ז—  זה  עי�  אַאזצעט  בי!  זָאב�  השראל  יר�  או�  פעווָאר�  גב�ַארטרי  פענע�  זוָאס  וליטי�  פַאלעסטינערּפ

ער��זאל�,��אויסוויינען��פארן��באשעפער��9
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לאז�,��זאל��מיר��קומען��יעדער��שפייען��אין��פנים
איך��זאג�,��"מיר��קומען��יעדער��שפייען��אין��פנים

...�,��זאגט��דאס��דער��איז��אן��אפיקורס'ווער��ס
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 ...ז"נפש�פאר�די�תורה�און�ער�האט�געדינט�ע
�האט� �ער� �וואס� �איד� �א� �קלערן� �קאן� ווי�

איז��גוט�'איינמאל��געזאגט��שמע��ישראל��אז��ס
,�רן��כלל��ישראל��די��מלוכה��זאל��עקזעסטירןפא

אייביג��איז��מען��אין��א�,��ברוחניות��ובגשמיות
,�קאן��נישט��וויסן��קיינמאל'מ,��סכנה��דורך��זיי

אלע�,��ברויך��נישט��זיי��זאלן��שפילן��א��ראלע'כ
פאליטיקן��איז��מען��דאך��איבערגעגעבן��ביי��זיי�

ביי�!��ביי��רשעים!��ביי��כופרים,��אין��די��הענט
�אכזריים �!� �איך� �אלע�בין� איבערגעגעבן�

אין��די��גאנצע��וועלט��העט��מען��ביי�,��פאליטיקן
די��אומות��געקאנט��בעסער��אויסקומען��ווען�

ווי��קארן��א��יוד�,��ווער��ברויך��זיי,��נישט��זיי
איך�',��קלערן��איך��ברויך��האבן��א��ניאוץ��ה

ן��אידן�'שמד'ברויך��האבן��א��מלוכה��זאלן��אויס
8און��זאלן��גוזר��זיין��גזירות��רעות��אויף��



 
 רשטע  עי  די�א.  דינה  מי  דו�  פרעניצ�  גי  דעב�  נואוינע�  וועלכע  ויד�  אעג�  קטקעסַא-ערָארט
 זה  עי�  אי!  זָאב�ה,  צרי�  מו  צַאלַאנגט  בָאט  הזה  עוע�ו,  מדינה  הקמת  הי  דָא!  נָאר�י

 ועלכעו,  ַאנדע  בערָאריסט�  טעדַאאי�פ-ַאלעסטינער  ּפַארימטעב-רויעריג  טי  דַאניזירטרגָא
 עג�  קטַאקעס  ַאורכגעפירט  דָארט  דָאב�  הו�  אשובי�  ירו�  די  די�  אריינכַאּפ�  ַאי!  זלעג�פ
 ַאלעסטינער  ּפי  דַארטריב�  פָאט  הועלכע  ודינה  מי  דעג�  קקמה  נלסַא,  ל"  ריד�א
 !צלח תא ליאה'  די פעברתה... ויילו. ראלש יר� או� פיינוואוינערא

 ; ז"שי תשנת ביני סיבוש כלחמתמ
, ויסרייד�ס  א'ירער  פדינה  מי  דו�  פיינע  אעווע�  גענע�  זטַאקעס  ַאעדַאאינער  פָאזיגע  דיד

 י�  איני  סדבר  מע�  דקוּפירט  ָאָאב�  היי  זוע�ו,  ז"שי  תשנת  ביני  סיבוש  כלחמת  מי  דייב
 ייערע  זַאר  פַאנַאל  קוע�  סע�  דַאפרייע�  בו  צדיכ,  נגלַאנדע  ו�  ארַאנקריי!  פו�  פליחותש
 ייז.  גיּפט�  עו�  פַאסּפ-זה  עע�  דקוּפירט  ָאעמָאלט  דיוני�  צי  דָאב�  הלייכצייטיג  גו�א.  יפ�ש
 וריק  צי  דקעג�  אצלחה  העוואלדיגע  גייערע  זיט  מרומפייטערט  טו�  אעשאלט  גא�  דאב�ה
 ו�  פורודערט  צו�  אוטומעלט  צעווע�  גיז  אטועל  וידישע  אאנצע  גיד,  ראבער  אעבליבענעג
 י!  זאט  הלעס  או�  פו�  אואכ�  ועציילטע  געדויערט  גישט  נאט  הס  עבערא,  צלחות  הייערעז
 י  דור!  דעווָאר�  געצוואונגע�  גיי  זענע�  זוָאכ�  וטליכע  עָא!נ,  לאז  בייפ�  א  זויסגעלאזטא
 וייטער  ויז  אס  עו�  אַאסּפ-זה  עו�  איני  סדבר  מו�  פוריקצוציע�  צי!  זעגירונג  רמעריקַאנערַא
 ורכגעפירט  דוייטער  וָאב�  הערָאריסט�  טעדַאאינער  פיד,  "דאתמול  כפטירי�מ  "עווע�ג
 יאה'    די  פעברתה...  ויילו,  ארוואספ.  דינה  מי  דעג�  קרד�  יו�  פו�  אזה  עו�  פטַאקעסַא-ערָארט
 !צלח תאל

 ; ז"שכ תשנת בימי� השת שלחמתמ
 לחמתמ.  ג.  אי  דייב,  ּפעטער  שָאר  יע�  ציטמ

 י  דייב,  יוני�  צי  דָאב�ה,  ז"שכ  תשנת  בימי�  השתש
 ו�  ארד�י,  צרי�  מעג�  קצחו�  נרויס�  גייער  זו�  פנדעע
 ינט  זואסו.  ַאסּפ-זה  עע�  דוי!  אקוּפירטָא,  יריעס
 עבראטענע  געליט�  גי  א  צי�  אאר  י40  יי  זאב�  הא�ד
 יליָא�  מ  ַאיט  מַאזעצט  בייענדיגז,  ארט  דו�  פרותצ
 אב�  היי  זו�א,  ליטי�  פַאלעסטינער  ּפעערביטערטד
 י  דאר  פרות  ציפקע  צויסגעטיילט  אאקעט
 זה  עיבוש  כערד.  ַאכט  מקוּפירנדע  ָאיוניסטישעצ
 עבנס  לידישע  אומצאליגע  אּפגעקָאסט  ָאָאטה
 .ל"ר

 י  דו�  פעוואר�  גיז  אואס  וא�  טוק  א  קאר  נאמירל
 יוני�  צי  דוָאסו"  סי�נ  "ו�א"  צלחותה  "רויסעג
 ע�  דייננעמע�  איי�ב,  ז"שכ  תשנת  בַאטעה  גָאב�ה
 קוּפירטע  ָאנדערע  ַאו�  אזה  עו�  ארעג  בערבמ
 ויזנטער    טויפילו,  ערפו�  דע�  מָאט  הוָאסו,  טחי�ש
 ו�א?,  פגעקאסט  אוי�  שאס  דאט  הפשות  נידישעא
 יו�  הד  עע�  דוליב  ציידער  לי!  זיסט  גלוט  בידישא
 .זהה

 י  דאב�  האס  פזה  עע�  דיינעמע�  אאכ�נ
 קיי�  מעווע�ג"  הדרמ  "טַארק  שיוני�  צעעליגיעזר
-זה  עינע�  אייקא  דשראל  יר�  אשוב  יצות  מיי�  זוצ
 עגרינדעט גיי  זָאב�ה.  ייב  לונע�  פויל  מינע�א,  ַאסּפ
 יי  זואוו,  ַאסּפ-זה  עי�  אשובי�  יו�  פתנחלויותה
 י  דו�  פכינות  שי�  אַאזעצט  בי!  זָאב�ה
�ָאר  יָאב�  הועלכעו,  ַאלעסטינער  ּפויפגעברויזטעא 
 ַאקעט�  רריינצושיס�  ַאויפגעהערט  אישט  נַאנגל
 ענע�  זיד�  אענדליגער  צועלכע  וו�פ,  שובי�  יי  די�א
 יד.  ָאר�  יי  דו�  פמש!  בומגעקומע�  אעבע!נ
 י  דַארפ"  עווע�  גפש  נוסרמ  "י!  זָאב�  התנחלי�מ
 ייקא  דַאזעצ�  בו  צי!ז,  אומות  בתגרות  הו�  פבירהע
 וי%  איד�  או�  פעלות  בי  דרויסצואווייז�ַא.  זה  עי�א
 ער  מָא!  נָאט  הָאס  דוָאסו,  לישתי�  פר�א
 ַאלעסטינער  ּפי  דו�  פָאר�  צע�  דויפגערייצטא

און��כנגד��די�,��איז��כנגד��התורה'ון��סא?��ןיוד��9
ווער��קאן��קלערן��אז�,��איז��א��סכנה'שבועות��ס

ווער�,��ברויך��האבן��אזוינס��אויף��דער��וועלט'מ
ווי��קאן��מען��דאס��אפילו�,��זאל��דאס��קלערן

�קלערן �אזא�,� �פאר� �יעבור� �ואל� �יהרג� ממש�
ברויך�'ווי��קען��מען��דאס��קלערן��אז��מ,��מחשבה

�וועלט �די� �אויף� �אזאלעכע� �האבן� �,� די�און�
דערציילט��מיר�,��גאנצע��מלחמה��איז��פאר��דעם

מהאט��עס�,��האט��געזיגט'א��גאנץ��גליק��אז��מ
האט��זיך��נישט��געברויכט�'מ,��נישט��געברויכט

 ...שלאגן
�ניצול�'מ.. �זאלן� �יודען� �זיין� �מתפלל� דארף�

�ווערן �יא,� �דאס� �ח,� �מאבער� �זיך�'לילה� זאל�
ק�"מתוך��שיחת��קודש��של��רביה(��...פרייען��מיט��זיי

דברות'��עיין��ס(מת��ששת��הימים��בביתו��ע��בימי��מלח"זי
��מהדורא��תניניא��באורך��כל��השיחה�נשא��בהעלותך��קודש

 )�לעיניםקילורין
 

ãòøåèð Çàåå Çà äæò é: 
ìéö øòèëò øòã æéà ñ Èàåå? ñ Èàåå 

 ïåô ïè Çàèìåæòø òùéè÷ Çàô éã ïòðòæ
ä èìòåå éã øòáéà íæéèéîòñéèð Çà"é? 

àðåøèð'âð Çàì÷t Èà øò÷ø Çàèù ø Èàâ è Èàä òéö÷ Çàòø ñ 
, שדרות,    אי�  �לע  נייעס  קוועלער  הערט  מע�  איצט  ב�ריכט�  פו�  אשדוד–גל�ב�ל  

ל�נד ,  או�  נ��  מיטל  מזרח  שטעט  וואו  עס  ווער�  ב�מב�דירט  ציל�,  רפיח  גרעני�,  עזה
או� ,  גר�ד  מיסילס  או�  ק�ס�   ר�קעט�  קומע�  צו  פליע�,  טרו��  פיר�  דור�  �קציעס

, דער  מצב  אי�  מיטל  מזרח  איז  זייער  נישט  רואיג.  משפחות  �נטלויפ�  זי�  צו  ב�שיצ�
�בער  דער ,  ומע�  זייער  �קציע  אויפ�  עזה  ��סנ��  וו�ס  די  ציוני   ה�ב�  אונטערגענ

עס  ברענט  אוי�  די  הויט  פ�ר  אחינו  בני .  פייער  פל�קערט  נישט  בלויז  אי�  מיט�  מזרח
. די  �נטיסעמיטיז   וו�ס  ד�ס  ה�ט  צוש�רייט  איז  שרעקלי�.  ישראל  איבער  די  וועלט

 .י"יו  הומי יודע מה יולד , אומעטו  הערט מע� פו� ה�ס� אינצידענט
ה�ט  די  מדינה  הטמאה  �נגעזייעט  אי�  �לע ,  גענוי  ווי  גדולי  ישראל  ה�ב�  געוו�רנט

�בער  ד�ס  מערסטע  קומט  עס  צו   אויסדרוק  אי�  די ,  י�ר�  �  שרעקליכע  �נטיסעמיטיז 
ש�ורט  מע�  עס ,  או�  אי�  �נדערע  אידישע  צענטער�,  אויב  אי�  ניו  י�רק.  איצטיגע  צייט�

, שטיינער  וו�רפערייע�,  שריפות,  זענע�  �נטיסעמיטישע  �ט�קעס,  וי  שט�רקנישט  �ז
או�  אי� ,  �פטע  נייעס�  אי�  די  טעג  אי�  אייר��ע,  ביז  רציחה  ממש,  פיזישע  �נגרייפ�

כשה  אחת  בי�  שבעי  ,  �נדערע  ערטער  וואו  עס  וואוינע�  קלענערע  געמיינדעס  איד�
 .זאבי 

גלי�  הילפס  רופ�  או�  וויי  געשרייע�  פו�  איד�  איבער  די צו  נטרונא  קומע�  �ריי�  טע
וועלכע  זענע�  במש�  די  י�ר�  ב�ק�נט  געוו�ר�  מיט  די  ריינע  השקפה  �ד�נק  די ,  וועלט

או�  באשטעטיגע�  �ז  איצט  זעע�  זיי  איי�  בחוש  �ז  די ,  ס  אויפקלערונגע�'�רג�ניז�ציע
 . כטיג�לע אזהרות קעג� די מדינה הטמאה זענע� רי



 

%מורא  ה�בנדיג  פו�  �ר�,  איד�  ב�ריכט�  �ז  זיי  ציטער�  �רויסצוגיי�  אוי$  די  ג�ס
אי� ,  מענטש�  וועלכע  זענע�  ביז  היינט  געשט�נע�  אי�  די  זייט.  ��לעסטינער  עלעמענט�

בעט� ,  יז 'ה�ט  כמעט  נישט  געהערט  קיי�  אידישע  קול  מחאה  קעג�  ציונ'מדינות  פו�  וואו  מ
�ז  איד�  ה�ב�  נישט  קיי�  חלק  מיט  די ,  בכח'  ז�ל  ל�ז�  הער�  דע   קול  ה'  �ז  מזי�  איצט

�זוי  �רו   ה�פ�  זיי .  או�  שטיצ�  נישט  זייערע  מיליטערישע  �קציעס,  יסטישע  ב�וועגונג'ציונ
 .�ביסל ��צוט�� די שרעקליכע ה�ס וו�ס איז ד� קעג� איד� אי� די ג�ס

 ?וו�ס איז דער ציל
�  נ�מע�  עופרת 'אונטער,  �  וו�ס  מדינת  ישראל  ה�ט  אונטערגענומע�  די  איצטיגע  �קציענ�
 ? וו�ס איז דער ציל, ה�ב� �בזערווירער איבער די וועלט געשטוינט, יצוקה
ט  ווע� 'טעמ'איז  נישט  זייער  נישט  ב�'ס!  ה�ט  געש�ס�  ר�קעטס'דער  אויסרייד  �ז  מ,  י�

ר�קעטס פליע� . �בער ד�ס איז נישט קיי� נייעס! �וואוינטע געגנט�מע� שיסט מיסילס אי� ב
וועט  זי� 'איזר�לישע  פירער  ה�ב�  אי�  די  פ�רג�נגענהייט  שוי�  דערקלערט  �ז  מ,  שוי�  י�ר�

או�  ד�ס  וועט  ווער�  �  טייל  פונע   טעגליכ�  לעב�  אי�  די  דרו  ,  מוז�  צוגעוואוינע�  דערצו
 ?י� איצט געטוישטוו�ס ה�ט ז. געגנט�

ה�ט  די ,  די  עקסטרעמיסטישע  �ר�בער?  וו�ס  וועט  מע�  דע�  דערגרייכ�  פו�  �  קריג
ווער  נ��  ווי  איזר�על  ווייסט  �ז  נ��  יעדע .  קע�  מע�  נישט  אויסוו�רצלע�,  היסט�ריע  געוויז�

וו�ס  טויג ,  �ט.  פו�  די  אויפגעהעצטע  טער�ריסט�,  י"קריג  פ�לגט  נ��  בלוטיגע  �ט�קעס  ה
 ?עס

איזר�על  ה�ט  אי�  די  לעצטע  צוויי  י�ר  שוי�  אונטערגענומע�  דריי  �קציעס  ��צושטעל�  די 
הערבסט (עניי  סתיו  ;  מבצע  גשמי  קי�:  טר�גנדיג  די  נ�מע�  פו�  �לע  סעז�נע�,  ר�קעט�

עס  איז  ד�  � פ�רוו�ס  ע�.  �בער  נ��  �לע   איז  מפטירי�  כדאתמול.  או�  חור$  ח ;  )רעג�
 ? קלער �ז עופרת יצוקה ז�ל אויסל�ז� ע�עס בעסער
די איזר�עלישע מיניסט�ר� ז�ג� ט�קע �ז . דורכאויס  די  אינוו�זיע  פליע�  ווייטער  ר�קעט�

וועט '�בער  קיינער  איז  נישט  �זוי  נ�איוו  צו  גלייב�  �ז  מ,  די  סיטו�ציע  וועט  זי�  מוז�  טויש�
 .ל� די טער�ר ב�נדעסקענע� ��שטע

 �נ��  �זויפיל  י�ר�  זעט  מע�  שוי�  איי�  �ז  צוביסלע�  ד�רפ�  די  איזר�עליס  �ל
ה�ב�  זיי  בשו   אי�  אופ�  נישט  געוו�לט  צול�ז� ,  וו�ס  זיי  פ�רל�נג�  היינט.  צוריקטרעט�

נישט  ל�נג  צוריק וו�ס  ביז  ,  נעמט  �  בייש�יל  די  אינטערנ�צי�נ�לע  ב��ב�כטער.  �מ�ל
מורא  ה�בנדיג  �ז  די ,  ה�ט  איזר�על  עס  נישט  געוו�לט  �ריינל�ז�  פ�ר  קיי�  געלט

ב��ב�כטער  וועל�  זי�  שטעל�  אוי$  די  זייט  פו�  די  ��לעסטינער  או�  עס  וועט  ברענג�  וועלט 
 .איצט איז ד�ס זייער הוי�ט ב�דינג פ�ר � פייער ��שטעל. דרוק קעג� זיי

�ז  די ,  או�  אפילו  נישט  �ז�  גרויסער  בעל  דעת,  עס  איז  שוי�  קל�ר  פ�ר  יעד�  בר  דעת
ה�ט  שוי�  �רובירט  מיט 'מ.  על  פי  דר�  הטבע,  מדינה  ה�ט  נישט  קיי�  געהעריגע  צוקונפט

וועלכע  ה�ב�  ש�עטער  זי� ,  ה�ט  שוי�  �רובירט  מיט  שלו   מיט  געוויסע  פר�קציעס'מ,  בייז�
 . �דער ה�ב� אויסגעש�ר�צט פרישע גרו�עס ווייטער צו קעמפ�, ומע� צו געווערצוריקגענ

. ז�פ�רט  �דער  ש�עטער,  �לע  ביז  איצטיגע  קריג�  ה�ב�  זי�  אויסגעל�זט  מיט  �  דורכפ�ל
ליידט  מע�  נ��  פו�  די ,  ווי  די  זעקס  ט�גיגע  מלחמה,  ה�ט  ע�עס  געווינע�'די  אי�  וועלכע  מ

ד�ס  איז  �מ�ל  קל�ר  �ז  די  איצטיגע  �קציע  ה�ט  נישט  קיי� .    ביז�  היינטיג�  ט�גגעווינס�
עס  וועט  זי�  ענדיג� .  או�  קיינער  גענוי  ווייסט  נישט  וו�ס  זענע�  די  ציל�,  קל�רע  ערקלערונג

. �בער  וו�ס  ווייטער,  עטליכע  אידישע  קרבנות,  מיט  �כט  הונדערט  טויטע  ��לעסטינער
 .י"ה, ל�זע ה�ס קעג� איזר�על או� איד�%דעווע� נ�� � דור מיט � גרעני�וועט ה�'מ

ווערט  אי�  די  איזר�עלישע  או�  �לוועלטליכע  נייעס  קוועלער ,  די  ריכטיגע  סיבה  פו�  קריג
 ." געמבל"�ס�� ב�צייכנט �לס 

 .יד� אעג� קליטי�פ
 רויסגעשטעלט  ַאי!  זָאט  הזה  עיבוש  כערד

 י  דיזב,  דינה  מי  דַאר  פלָאּפָאטע  ק  ַאיי�  זוצ
 וער�  וו  צטור  פעזוכט  גָאב�  הירער  פדינהמ
 חרפות  ביי  זב�אג  ה"שסת  שנת  בו�א.  ערפו�ד
 ו�א.  זה  עו�  פיקצוג  ר  ַאאכ�  מעמוזט  גבבושותו
, שובי�  ישעי'תנחל  מָארטיגע  די�  דויפלעזא
 ָאטל  ה"ה  ציוניסטישע  צי  דו�א
 ס  עָאזנדיגל,  ַאסּפ-זה  עונע�  פרויסגעטרעט�ַא
 י  דיטמ,  ַאלעסטינער  ּפי  דַאר  פפקרה
 לו�  שער  מרענגע�  בועט  וָאס  דז  ַאָאפענונגה
 .ַאנד לו� פייל� טיבריגע אי דַאר פנוחה מו�א

 ו�  פיקצוג  רער  דוי!  אָאט  הבער  ָאערוויילד
 נוחה  מו�  שיי�  קעברענגט  גישט  נכלל  בזהע
 ָאב�  הַאנדע  בַאמַאס  כיד.  דינה  מי  דַארפ
 י  דו�  פזה  עי�  אַאכט  מי  דַארכַאּפ�  פו  צַאוויז�ב
 וָאס  וע�  דָא!  נוי!א.  ַאהערדע  בַאלעסטינערּפ
 י  דָאב�  הזה  עזטַארלָא  פָאטל  ה"ה  ציד
 ישט  נערָאריסט�  טַאלעסטינערּפ
 רו�  די  דוי%  אַאקעט�  ריס�  שו  צויפגעהערטא
 ַארביטערטע  פיד.  שראל  יר�  או�  פשובי�י
 ישט  נוי�  שי!  זַאגענוג�  בליטי�  פַאלעסטינערּפ
 ו  צוריקגיי�  צויל�  וייז,  זה  עַאנד  לייער  זיטמ
 ואו וו�פ, שראל יר�  אי�  ארטער  עואוי�  וייערעז
 קמת  העת  בעווָאר�  גַארטריב�  פענע�  זייז
 י  דונטערברענגע�  איי  זויל�  וערפַארד.  מדינהה
 וי  ולאר  קא!  דעהט  זע�מ.  דינה  מיוניסטישעצ
, ַאנדע  בוצחי�  רנדערע  ַאי  דו�  אַאמַאס  כיד
ל "  רעלה  מל  שפורעניות  הלוחי  שי  דענע�ז
 ארוואס  פלעסא,  ציונית  הדינה  מי  דקעג�ַא
 !צלח תא ליאה'  די פעברתה... ויילו

 ד"של תשנת בכיפורי� הו� ילחמתמ
 י�  אריי�  איוני�  צי  דענע�ד  ז"של  תנת  שי�א
 אט  הועלכע  וכיפורי�  הו�  יעצ�  בלחמהא  מ

 לוט  בידיש  איעור  א  ש�  אארגאס�  פא�ד
 וייטער  ואט  הס  עו�א,  לחמה  מי  דורכאויסד
 י  דונטערדריק�  או  צויפגעטו�  אארנישטג
 יי  זארנ  אט  הס  עדרבאא,  כני�  שראבישעא
 יי�  רריש�  פעגעב�  גיי  זו�  אויפגעברויזט  אערמ
 עראר  טיט  מלאג�  שוריק  צו�  אפצוקעמפ�א
 ישט  ניינמאל  קי!  זאט  הסע,  י"  הטאקעסא
, י"  היד�  אוי%  אטאקעס  אי  דויפגעהערטא
 !צלח תא ליאה'  די פעברתה... ויילו, ארוואספ

 ; ב"שמ תשנתב'  אבנו
 ללחמתמ
 ריש  פני�יו  צי  דענע�ב  ז"שמ  תנת  שי�א

 א� דאב� היי זוי  ובנו�  לי�    אלחמה  א  מי�  אריי�א
 יט  מאומות  בתגרות  הרעקליכע  שעטוע�ג
, וצחי�  רראבישע  אי  דעג�  קציחות  ררויסעג
 ל  עי  פי  דעג�  קעווע�  גא!  נאס  דיז  אעמאלטד
 עראריסטישע  טי  דעווע�  גא�  דיז  אואס  ווא
 י  דעג�  קעקעמפט  געיקר  באב�  הואס  ורופעג
 עפלינדערט  גו�  ארגעטה'ע  גב�א  היי  זיוני�צ
 אש  ריוניסטישער  צערד,  ראבער  אויזנטערט
 א!  נויפגעטו�  אי!  זאטש  ה"מ  יעגי�  במשלהמ



 

לד�ט�  אי�   וועלכע  שיקט  �ריי�  טויזנטער  ס�–איז  די  קריג  ,  לויט  פילע  �בזערווירער
או�  שטעלט  אונטער  מיסיל  פייער  פ�ר  הונדערטער  טויזנטער  איינוואוינער  אי�  די ,  געפ�ר

אהוד  ברק  מיט .    אונטערגענומע�  געוו�ר�  צוליב  די  בעפ�רשטייענדע  וו�ל�–דרו   שטעט  
, אויסער�  מיניסטער  ליבני  ה�ב�  געה�ט  שמ�לע  אויסזיכט�  אי�  די  בעפ�רשטייענדע  וו�ל�

וו�ס  קע� ,  ב�של�ס�  צו  �רוביר�  �  קריג,  מעסיגערע  ��ליטיק�נט�,  דעריבער  ה�ב�  די  צוויי
 . הייב� זייער ���ול�ריעטעט

צוויי  �ר�מינענטע  ידיעות  אחרונות  ק�מענט�ט�ר�  שרייב�  �ז  וו�ס  עס  ה�ט  זי�  איצט 
דע  ליבני  או�  ברק  שטרייכ�  אונטער  �ז ביי...  די  ש�ט�  פו�  די  וו�ל  ק�מ�יי�"איז  ,  געטוישט

איז  נישט  געווע�  קיי�  ש�ור  פו� ,  אי�  �לע  זייערע  ב�טר�כטונגע�,  אי�  �לע  זייערע  שריט
: �בער די �נ�ליסט� פיר� אויס ."די וו�ל� איז זיי אפילו נישט �ריבער זייער מחשבה.  וו�ל�

ענליכע  סענטימענט� ."  ��  �נדער�  איינדרוקקע�  ב�קומע�  ,  איינער  וו�ס  קוקט  פו�  די  זייט"
�ז  ד�ס  איז  עכט  � ,  הערט  מע�  פו�  �נדערע  ��ליטישע  �נ�ליסט�  אי�  אר�  ישראל

וו�לט�  זיי  געווע�  פערטיג ,  אויב  זיי  וו�לט�  נישט  גענומע�  קיי�  שריט.  "��ליטישער  ק�מ$
 .ר�פעס�ר אי� בר איל� יוניווערזיטעט� ��ליטישער �, ז�גט שמואל ס�נדלער" ,��ליטיש

ד�ס  הייסט  �ז  צוליב  אייגענע  וו�ל  ��ליטיק  ה�ב�  די  מופקרי   ב�של�ס�  �נצוהייב�  � 
 . קריג מיט געפערליכע ק�נסקווענצ� או� פ�ט�ליטעט�

די ,  מ  וואס  עס  איז  זייער  סיבה  פו�  די  מלחמה"באמת  איז  פאר  אונז  גאר  א  קליינע  נפק
נאר  פאר  די  קארפע�  קעפ  וואס  וויל� ,  והיא  לא  תצלח'  ער  עקזיסטענ�  איז  העברת  פי  הגאנצ

אנקוקע�  די  זא�  גויאיש  פאליטיש  האב�  מיר  מארי�  געוועה�  מיט  די  באריכטע�  וואס  אפילו 
 .זענע� מודה" יענע חברה"

ע�  ד�  וו�ס עס  זענ.  ווי  �זוי  צו  ענדיג�  די  קריג,  לויט  פילע,  זיי  ה�ב�  איצט  �  קל���טע
פאר , ז�ג�  ג�ר  �ז  די  איזר�עליס  בעט�  זי�  ביי  די  �מעריק�נער  �נצוהייב�  צו דרוק� אוי$ זיי

 וו�ס אגב די וו�� ה�ט דער סענ�ט געשטימט אוי$ � רעז�לוציע וו�ס –�  פייער  ��שטעל 
אי�  וו�שינגט��  זי� וו�ס  געווענלי�  ה�ב�  געזע�  געבער  ,  רופט  פ�ר  �  פייער  ��שטעל

או�  דערקלערט  זייער  בלינדע  שטיצע ,  נישט  געוו�גט  צו  נעמע�  �  שטעלונג  קעג�  איזר�על
  כדי  צו  ה�ב�  �  תירו�  פ�רוו�ס  צו  ענדיג�  די  קריג  ��  קענע�  �נווייז�  וו�ס  עס –פ�ר  איר  

 .ה�ט געברענגט
!ט�ט� או� ק�נסקווענצ� זייער �פע�זענע� �בער די רעזול, אויב דער ציל איז נישט קל�ר

 �ט�קעס אוי� איד� איבער די וועלט
ד�רפ�  נישט  בלויז  די  תושבי  אר�  ישראל  לעב�  אונטער  געפ�ר�  צוליב  די ,  ליידער
נ�ר  איבער  די  ג�נצע  וועלט  הערט  מע�  איצט  פו�  ��  געפערליכ�  פליי�  פו� ,  מופקרי 

 .צוליב די �קציע, נגרייפ��נטיסעמיטיז  או� �נטיסעמיטישע �
, פו�  �נטווער��  ביז  דענמ�רק,  פו�  ג�לדערס  גרי�  ביז  פל�ריד�,  פו�  פר�נקריי�  ביז  תימ�

וו�ס  אי ,  הערט  מע�  פו�  �נטיסעמיטישע  �קציעס  או�  ��  אויפשטייג  פו�  �נטיסעמיטיז 
, יל  פו�  די  געשעעניש�טי,  מיר  וועל�  בלויז  שנעל  �ריבערלויפ�.  אפשר  לפורט   כי  רבי   ה 

די פעולות פו� די . קע� נישט ז�ג� שלו  עלי נפשי'וו�ס איז וויכטיג �ז איד� ז�ל� וויס� �ז מ
או�  עס  איז  זייער  וויכטיג  צו  �רבעט� ,  ציוני   ברענג�  �  געפערליכע  העצע  איבער  די  וועלט

טרייע  איד� %   �ז  תורהאויפ�  אויסגעה�לטענע   וועג  צו  ל�ז�  הער�  פ�ר  די  אומות  העול
 .ה�ב� נישט קיי� שייכות מיט די מדינה או� אירע �וו�נטורעס

 פר�נקריי�
  וועלכע –פו�  די  ל�נד  וואו  עס  וואוינע�  די  גרעסטע  אידישע  געמיינדע  אי�  אייר��ע  

די  גרעסטע  מוסלעמענער )  להבדיל(  או�  –ציילט  זי�  ביי  זיב�  הונדערט  טויזנט  
לויט  די  �רטיגע .  הערט  מע�  ג�ר  ביטערע  ב�ריכט�,  �  אייר��עב�פעלקערונג  אי

 אמבאסטישע  א  ביט  מלחמה  מבנו�  ליד
 אר�  התשקוטו  "יי�  זועט  וצינד  אז  אעלדונגמ
 ".נה שרבעי�א

 ויסגעלאזט  אי!  זאט  הס  עואסו,  ערוויילד
 ור!  דישט  ניזא  סע,  אג�  זישט  ניינע�  קע�  מרוי!ב
 טאקעס  אעראר  טלע  או�א,  ייט  צאנגע  ליי�ק
 עמאלט  דאב�  היי  זדרבאא,  א  דוריק  צענע�ז
 עמאלטד,  עראריסט�  טי  דויפגעהאדעוועטא
 ו  אל  עי  פי  דיט  מלחמה  מעפירט  גאב�  היי  זוע�ו
 טיצע  שטארקע  שאר  געגעב�  גיוני�  צי  דאב�ה
 ואסו"  אמאסכ  "י  דאר  פעלטער  גווערע  שיטמ
 ואוילטעטיגע  ועליגיעזר"  א  ער  מעווע�  גיזא
 י  פי  דונטערצוברעכ�  אדי  כו�א"  רגאניזאציעא
 י  דעהאדעוועט  גו�  אעשטיצט  גיי  זאב�  הו  אלע
 ס  עי!  זאט  הייט  צער  דיטמ"  לענג  שייגענעא
  א עוואר�  גענע�  זאמאס  כי  דו�  איבערגעדרייטא
 וי%  אס�  עיוני�  צי  דו�  ארופע  געראר  טרויסעג
 ורעניות פרעקליכע שי ד�ו פיאושי�ב רי פייערעז
 ויילו?  ארוואספ,  י"ה,  יקטע  ש"וכ  בער  דואסו

 !צלח תא ליאה'  די פעברתה...
 ; ו"שס תשנתב'  בבנו
 ללחמתמ
 י�  אריי�  אוידער  ויי  זענע�  זוריק  צאר  יריי  דיטמ
 עד�  יאב�  היי  זויו,  בנו�  לי�  אריג  קטארקעא  ש

 עכטיגע  א  מאר  פואס  ורקלערט  עאגט
 לס  אוי�  שאט  הע�מ"  ירער  פעראריסט�ט"
 ער  דואס  ובערא,  רעסטירט  או�  איקווידירטל
 ייז,  עדער  יוייסט  וויסגעלאזט  אי!  זאט  הו%ס
 ארליר�  פאכ�  נעי�  וש�  בארט�  דו�  פרויס  אענע�ז
 ועלט  ואנצע  גי  די�א,  י"  הרבנות  קומצאליגעא
 ורכפאל  דרעקליכע  שאס  דפגעקלונגע�  אאטה
 ראריסט�ער טלע אי דו�א, עהאט גאב� היי זואסו
  א לומרשטכ'  א  מיי�  זא!  דאר%  דואס  וירערפ
 אס  דעטוישט  גארנישט  גאטה,  צלה  הטארקעש
 זירת  גי  דיז  אאס  דויילו,  ציאות  מרעקליכעש
 !צלח תא ליאה'  די פעברתה... זת א"בויה

 ו"שס תשנתב'  אזה עלחמהמ
 וע�  וייט  צעלבער  זער  די�ו  א"שס  תשנת  בא�ד

 רויס�  גע�  דעליט�  געמָאלט  דָאט  הדינה  מיד
 יי  זענע�ז,  לחמה  מבנו�  לווייטע  צי  דו�  פורכפַאלד
 ער  דיטמ,  זה  עקוּפיר�  ָאריי�  ַאוידערַאמָאל  ווי!א
 ָאלדַאט  סעפַאנגענע�  א  גרעפ�  טו  צָאפענונגה
 ַאקעט�  רי  דואו  וו�  פַאזעס  בי  דיקווידיר�  לו  צו�א
 ַא�  דָאב�  הייז.  רויסגעשָאס�  ַאוער�ו
 ונדעטער  הרעסטירט  ַאו�  אומגעברענגטא
 ערירט  גישט  נאט  הס  עבערא,  ַאמַאסניקעסכ
 ייערער  זוי  וענויג,  ציאות  מאס  דאר  היי�ק
 עליט�  גוי!  איי  זאב�ה,  בנו�  לי�  אורכפאל�ד
 ש�  ברויס  ַאענע�  זיי  זואו  וו�פ,  זה  עי�  אורכפַאל�ד
 ע�  דעפינע�  גו  צַאוויז�  בישט  נָאב�  הייז.  עי�ו
 ישט  נוי!  א�ָאב  היי  זו�א,  ָאלדַאט  סעפַאנגענע�ג
 ו�  פיסערייע�  שַאקעט�  רי  דּפצושטעל�  ָאַאוויז�ב
 .זהע

 עגלי!  טָאג  טמעט  כענע�  זַא�  דינטז
, רעניצ�  גי  דיי  בויסטויש�  אייער  פָארגעקומע�פ



 

ה�ב�  זיי  ביז  דע   מיטוו�� ,'  נ�צי�נ�לע  ביור�  פ�ר  וו�כז�מקייט  קעג�  �נטיסעמיטיז '
 . ב�קומע� איבער הונדערט ב�ריכט� פו� �נטיסעמיטישע פעלער

שע  או�  להבדיל  מוסלעמענער דער  אינער�  מיניסטער  ה�ט  גערופ�  �  זיצונג  פו�  אידי
אי�  וועלכע  ער  ה�ט  זיי  גערופ�  צו  פ�רזיכער�  �ז ,  אינאיינע   מיט  ��ליציי  שעפ�,  פירער

�בער  מע�  הערט .  דער  מיטל  מזרח  ק�נפליקט  ווערט  נישט  טר�נספערירט  צו  זיי�  אי�  ל�נד
 : אינצידענט� זענע�טייל פו� די ערנסטע. ליידער י� פו� � הויכע צ�ל געפערליכע פעלער
  �  אידישער  ד�קט�ר  פונע   �לזשירער �אידישער  ד�קט�ר  דערמ�רדעט  

, איז  דערש�ס�  געוו�ר�  במש�  דע   סו$  וו��  אי�  זיי�  �פיס,  דעסייר  �מסעלע�,  ��שט� 
ט וואו  מע�  ה�ט  אי   געפונע�  מיט  �  קויל  אי� ק�� נ�� � ט�ג וו�ס מע� ה�ט נישט געהער

ה�ט  ער  מיטוו��  נעבע� ,  נ�כ�  זי�  ר�נגלע�  פ�ר�  לעב�  במש�  עטליכע  טעג.  פו�  אי 
מע�  פ�רדעכטיגט  �ז  די  �ט�קע  איז  געווע�  פ�רבינד�  מיט�  מצב .  אויסגעהויכט  די  נשמה

 . אי� אר� ישראל
  די  שיסעריי  ה�ט  נ�כגעפ�לגט  נ��  וו�ס  סו$  וו�� ��ר�טעסט�  או�  ר�י�ט�  

או�  אויט�ס ,  ��לעסטינער  דעמ�נסטר�ציעס  אי�  ��ריז  �רויס  פו�  ק�נטר�ל%ענע�  �ר�ז
איז  דערשר�ק�  �ז  די  אויפרייצונג ,  די  אידישע  געמיינדע.  זענע�  אונטערגעצינד�  געוו�ר�

דיגע  פליי�  פו� 'פו�  די  גרויסע  �ר�בישע  ב�פעלקערונג  וועט  חלילה  ברענג�  �  מסוכ�
 . ט�ט�געוו�לד

  �  פופצ�  יעריגע  אידישע  מיידל  איז  געוו�ר�  צושל�ג� –אידיש  מיידל  צושל�ג�  
די  שלעגער .  דור�  �  ב�נדע  פו�  צע�  יוגענטליכע  נ�כ�  פ�רל�ז�  איר  שולע  דע   מ�נט�ג

��ליציי  ה�ב� .  ה�ב�  איר  געז�גט  �ז  זיי  נעמע�  נקמה  פ�ר  די  ��לעסטינער  אי�  עזה
$  אידישע  ד�� "פירער  פו�  די  קרי,  ריטש�רד  �רעסקיער.  ט  עטליכע  יוגענטליכע�רעסטיר

ב�ריכט�  מענטש�  מער  או� ,  איבער�ל  אי�  פר�נקריי�:  "ה�ט  געז�גט,  גרו�ע  אי�  ל�נד
 ."מער �נטיסעמיטישע �ט�קעס

  וו�נד�ל�  ה�ב�  �ריינגעפירט  �–ק�ר  פייער  ב�מבע  �ריינגעפירט  אי�  שול  
אינע   דרו   טייל ,  ק�ר  מיט  �  ברענעדיגע  פייער  ב�מבע  דערי�  אי�  �  שול  אי�  ט�ל�וסע

�או�  דערנ��  עס ,  זיי  ה�ב�  קוד   �נגעצינד�  די  ברע�  ב�מבע  אי�  איי�  ק�ר.  פו�  פר�נקריי
ה  קיינע   נישט "עס  ה�ט  ב.  �רובירט  �ריינצופיר�  דור�  עס  שטו��  מיט  �  צווייטע  אויט�

דער  רב  או�  �רו   צוועל$  קינדער  וועלכע  ה�ב�  ד�רט  געלערנט  ווע�  דער .  עשעדיגטג
די  פייער  איז  אוי� .  זענע�  ב�צייטנס  �רויס  פו�  די  געביידע,  אינצידענט  ה�ט  ��סירט
 . או� עס ה�ט בלויז עטוו�ס פ�רשוו�רצט די טיר פו� די שול, צייטלי� פ�רל�ש� געוו�ר�

 ענגל�נד
  וועלכע  גיט  זי�  ��  צו –ה�ט  די  ק�מיוניטי  סעקיוריטי  טר�סט  ,  �  ל�נד��אי

  ב�ריכטעט  �ז  אי�  דע   וו��  זינט  דע   �נהייב  פו�  די %ב��ב�כטע�  �נטיסעמיטיז   
�רוי$ ,    �נטיסעמיטישע  אינצידענט�20%25איזר�עלישע  אינוו�זיע  ה�ב�  זיי  רעק�רדירט  

טייל  פעלער  ה�ב� .  אי�  די  חגאות  סעז��,  עווענלי�  אי�  �ז�  צייט  אינצידענט  ג2%3פו�  
או� אי� , ווי אי� סטעמפ�רד היל או� ג�לדערס גרי�, ��סירט  ה�רט ביי די היימישע געגנט�

 .מ�נטשעסטער
  אי�  די  אידישע –�ר�טעסטירער  זייע�  ��  שרעק  אי�  ג�לדערס  גרי�  

פופצ�  ��לעסטינער %יג�  מיטוו��  �  ב�נדע  פו�  צע�ה�ט  פ�ר,  ג�לדערס  גרי�  געגנט
זיי  ה�ב� .  שרייענדיג  אוי$  דורכגייער,  או�  �נגעזייעט  שרעק,  דורכמ�רשירט  די  הוי�ט  ג�ס

זיי  ה�ב�  אוי�  געוו�לט .  אוי�  �ט�קירט  ביזנעסער  או�  �נגעגריפ�  איי�  דרייווער  אי�  �  ק�ר
ה�ט  זיי  ב�וויז�  צו '�בער  מ,  ו�  אידישע  ביזנעסערע  געשעפט�  א'�ריינגיי�  אי�  כשר

 .פ�רטרייב�
  דער  אינצידענט  ה�ט �רייצנדע  אויפשריפט�  אי�  אידישע  ערטער  

 וע�  ולקלס  ולעג  לדינה  מי  דעמַאכט  גָאט  הוָאסו
 ַאנצ�  גייער  זיט  מז  ַארויסגעשטעלט  ַאי!  זָאט  הסע
 ייערע  זַאשיצ�  בישט  ניי  זענע�ק"  די  יעוצ�  וחיכ"
 ַאנדעסב-ערָאר  טַאלעסטינער  ּפיד.  שובי�  ירו�ד
 ער  מו�  אער  מל�  ַאהערצושטעל�  ַאַאוויז�  בָאב�ה
 ו�  אַאקעט�  רעפַארפולע  גו�  אָארגעשריטענעפ
 י�  אנגעקומע�  ָאוי�  שענע�  זועלכע  ויסלסמ
 יזב,  שראל  יר�  ארו�  דו�  פשובי�  יוייטערעו
 ע�  קויאזויו,  בע  שאר  בפילו  או�  אתיבותנ,  שקלו�א
 !צלח תא ליאה'  די פעברתה... וייל וארנ? יי� זאסד

 . שנית הזה עלחמת מי דיז איצטא
 לחמה  מכטע  אי  די�  אריי�  אענע�  זיי  זוע�  וצינדא

 עהט  זע�  מו�א,  קופה  תורצע  קזא  אי�  אייערעז
 י  דפצושטעל�  אארנישט  געלפט  האס  דוי  וחושב
 ו�א  רעסער  גאר  נוערט  וס  עדרבאא?  כנהס
 ואס  ויינער  אז  איי�  זישט  נא!  דע�ק,  טערקערש
 זא,  גע  ריי�  איינרעד�  אי!  זאל  זקדקדו  בח  א  מאטה
 ע�  מוייל  ולויזב,  וי%  אפעס  עוע�  טייז,  אטעווע�  רייז
 ו�  אאמבאדירט  בא  דאב�  היי  זוי  וייעס  נערטה
 ערארריסט�  טזויפיל  אעהרגעטג,  טאקירט  אארטד
 לאר  קוייס�  וליי�  אייז',  כוו'  כו  וירער  פזויפיל  או�א
 ייע�  גיי  זואס  וזה  עי�  איפער  טריט  טעד�  ייטמ
, רות  צעברענטע  גויסשטיי�  אועל�  ויי  זזא,  ריי�א
�  אוייטער  וליע�  פאקעט�ר,  אלדאט�  סרגעט  הע�מ 
 ס  עו�א,  אר�  צי�  ארענט  בועלט  ויד,  ויפהערא
 י!  זאל�  זואס  ויד�  אעפונע�  גי!  זא!  נענע�ק
" צלחהה  "ועלכעו  ייס  יט  מרייע�  פו�  איינרעד�א
 ויילו.  ע"  לליק�  גזעלכע  או  צויי  או�  ו!א,  ייערעז

 !צלח תא ליאה'  די פעברתה...
 ראבלע� פונע� פורש שער דיז אואסו
 לע  ַאי  דו�פ"  לענה  ואש  רורה  פורשש  "ערד

 י!  זיסט  גיר  אוליבצ,  דינה  מידישע  אי  דיז  ארותצ
 מלא!  ליאמר  שי  מאי�ו,  לוט  בידיש  אסדרכ
 ונז  אָאב�ה)  א"י  קתובותכ(ל  "ז  חויו.  ר%  המשחיתה
 דינה  מ  ַאעמע�  ני!  זועל�  ויד�  אויב  אז  ַאעווָארענטג
. לוט  בידיש  אּפקָאסט�  ָאס  עועטו,  ייט  צי  דַארפ
 ישט  נועטו'  מויב  אז  ַאעוווָארענט  גָאטת  ה"שיה
 שרכ�  בת  אתיר  מרניה",  בועות  שי  דיינהַאלט�א
 ב�ָא  המת  אדיקיצ.  ל"ר"  שדה  הכאילות  וצבאותכ
 ויב  אזַא,  מדינה  הקמת  הי  דַאר  פעווָארענט  גָא!נ
 ועטו,  דינה  מ  ַאוער�  ועגרינדעט  גווענטועל  עועטו
 כנה  סקו�  מרגסטע  עָאס  דיד�  אַאר  פיי�  זָארטד
 ויבא).  ל"צ  זבעלזאד  מ"הריק  מ"רהה.  (בנפש  וגו%ב
 ָארט  דיי  זועל�  ושראל  יר�  אי�  אדינה  מ  ַאיי�  זועטו
ק "רהה.  (נוחה  מיי�  קָאב�  הישט  ניינמָאלק
 ).ל"צ זקָאלָאשי�מ

 ?ורהי ת"פ עוע� טעברויכט גע� מואלט וואסו
 י  דואסו,    ורה  תעת  א  דנפרעג�  אאל  זע�  מוע�ו
 אב�ל  ה"  זכמינו  חי  דואסו,  אגט  זקדושה  הורהת
 לע  אי�  אמתיי�  אדיקי�  צלע  אואס  וו�א,  עזאגטג
 ער  דעווע�  גלאר  קואלטו,  עזאגט  גאב�  הורותד
 אנצע  גי  דויפלעז�  אליי!  גרוי!ב  ע�  מזא,  נטפערע
, פש  נסירות  מאב�  הע�  דוי%  ארוי!  בע�מ,  דינהמ
 באר  מאס  דיזע  א"י  זסאטמארק  מ"ביה  רר�  מויו



 

דזשיה�ד "נ�כגעפ�לגט  וו�ס  אי�  די  פריערדיגע  טעג  אי�  וו��  ה�ט  מע�  געטר�פ�  
אויפשריפט� " ,לעסטינעדזשיה�ד  די  איינציגסטע  לעזונג פ�ר ��"או�  "  ,פ�ר  איזר�על

צוויש�  די  וו�נד�ליזירטע .  ג�לדערס  גרי�  או�  מ�נטשעסטער,  אי�  סטעמפ�רד  היל
  ב�ס  סט��ס  או�  געביידעס  אי�  די  קלע�ט��  ק�מ��  או� 25ערטער  איז  געווע�  

%אוי�  ה�ט  מע�  געפונע�  די  ל�זונגע�  ביי   �ריינג�נג  צו  די  פינטשלי.  אומגעגנט
עס  זענע�  אוי�  �ריינגעקומע�  דר�אונג  מעסעדזשעס  צו  די  ענגלישע .  שולקינל�ס  

 . ב�ורד �וו דע�יוטיס
  אינמיט�  די  וו��  איז  ב�ריכטעט  געוו�ר�  �ז –�רואוו  אונטערצוצינד�  שול  

��ליציי .  וו�נד�ל�  ה�ב�  �רובירט  אונטערצוצינד�  �  שול  אי�  דרו   מערב  ל�נד��
ה�ט  �רובירט  אויפצושיס�  �  פענסטער  פו�  די  שול  אי�  די '�  �ז  מה�ב�  געמ�לד

איז  זיי  נישט  געלונגע�  צוליב  די  ס�עציעלע  ב�שיצטע '�בער  ס,  בר�נדעסבורי  ג�ס
זיי  ה�ב�  דערנ��  �רובירט  צו  גיס�  נ�פט  או� .  פענסטערס  וו�ס  די  געביידע  ה�ט
�ט  בלויז  פ�ראורז�כט  אויסערליכע �בער  עס  ה,  אונטערצינד�  די  פ�דערשטע  טיר

 .ש�דנס
ענגלישע   –איסל�מישע  זייטלע�  רעכענע�  אויס  אידישע  ציל�  

 �אויט�ריטעט�  ה�ב�  אויסגעדרוקט  ז�רג  נ��  וו�ס  אוי$  איסל�מישע  וועב  זייטלע
אי�  איינע  פו� .  ה�ב�  �נגעהויב�  צו  ערשיינע�  ליסטעס  פו�  וויכטיגע  איד�  אי�  ענגל�נד

ה�ב�  מיר  �  ליסטע  פו�  הוי�ט  איד�  וועלכע  מיר  קענע� "י  זייטלע�  איז  געשט�נע�  ד
ה�ט ,  זייטל  וועלכע  ה�ט  שוי�  ��  עקסטרעמיסטישע  היסט�ריע%איי�  וועב"  ?ציל�

די .  געה�ט  �  לינק  צו  �  ליסטע  פו�  די  הונדערט  �ר�מינענסטע  איד�  אי�  ל�נד
צו  זיי� "ט  געז�גט  �ז  זיי  ר�ט�  וויכטיגע  איד�  ק�מיוניטי  סעקיוריטי  טר�סט  ה�
 ." וו�כז�  וועג� מעגליכע געפ�ר�

 בעלגיע
  וו�ס –�ריינגערעכנט  די  היימישע  איד�  געגנט  אי�  �נטווער��  ,  איד�  אי�  בעלגיע

%נעב�  זיי  וואוינט  �  גרויסע  מוסלעמענער  ב�פעלקערונג  פו�  �רו   פערציג  טויזנט  
, איד� היט� זי� שט�רק וואו זיי גייע�.  פו� � רייע �נפ�ל� או� דר�אונגע�ה�ב� געליט�

ה�ט "  ,ז�כ�  ווער�  �נגעהיצט  ד�  אי�  בעלגיע.  "ווערט  ב�ריכטעט,  ס�עציעל  ביינ�כט
 .געז�גט איי� �קטיוויסט

�ר�טעסטירער  אי�  �נטווער��  ל�ז�  זי�  צו  אידישע  געמיינדע  או� 
פ�ריג� ,    ��  �ר�בישע  דעמ�נסטר�ציע  אי�  �נטווער��–ט�  שעדיג�  געשעפ

�או�  די  ��ליציי  ה�ט ,  איז  שנעל  פ�רוו�נדעלט  געוו�ר�  אי�  ר�י�ט�,  מיטוו�
�ריינגערופ� ס�עציעלע כוחות ��צושטעל� די ר�י�טיער ווע� זיי ה�ב� זי� �נגעהויב� 

דורכאויס  די  �ר�טעסט  ה�ב� .    אידישע  געגנטס'ל�ז�  צו  די  ריכטונג  פו�  די  שט�ט
די  ��ליציי .  ב�טייליגטע  אויסגעש�ס�  פענסטערס  פו�  ק�רס  או�  �ט�קירט  ב�סעס

  דעמ�נסטר�ט�  ה�ב�  זי�  גענומע�  גיי� 200ווע�  ,  ה�ב�  ��געשטעלט  דע   �ר�טעסט
טומער  צו  צוש��ר� ��ליציי  ה�ב�  גערופ�  געשעפט  אייגענ.  צו  די  אידישע  געגנט

צו  פ�רמייד� ,  זייערע  ערטער  איידער  די  דעמ�נסטר�ציע  קומע�  ��  צו  זייערע  ג�ס�
 . ש�דנס

אוי�  שבת  איז  פ�רגעקומע�  �  �ר�טעסט  אי�  וועלכע  ב�טייליגטע  ה�ב�  געש�ריצט 
��ליציי  ה�ב�  �רעסטירט  פופציג .  ה�ס�  ל�זונגע�  אוי$  אידישע  געשעפט�

טויט "לויט ב�ריכט� ה�ט מע� געשריג� ביי די אומגעזעצליכע �ר�טעסט . י�טירערר�
 .או� טייל ה�ב� געטר�ג� וו�פ�, ל"ר" ,צו די איד�

  �  מ�לט�וו  פל�ש –מ�לט�וו  פלעשל  שעדיגט  ליבער�לע  סינ�ג�גע  
ראורז�כנדיג פ�,  איז  געש�ס�  געוו�ר�  אוי$  �  ליבער�לע  סינג�ג�גע  אי�  בריסל

, טבעה  ר!י  ד"פ  עפילו  אבערא,  שה  מיואלו'  ק  הספרוב
 אס  דואלטו  דינה  מי  די  דוי%  אוע�  ועז�  ליוני�  צי  דוע�ו
 יי�  קאר  פאד�  שיי�  ק�א,  אס  שיי�  ק�  איי�  זעקענטג
 עזשי�  ראמיניסטישער  קער  דוי  וענויג,  פש  נידישא
 סע,  אס  שיי�  ק�  אלאז  בייפ�  א  זוי  וופאל�  צי!  זיזא
 י  דו�  פויפזיכט  אונטער�  ארונטערגיי�  אעקענט  גועלטו
 ור!  דדערא,  מעריקע  או�  אנגלאנד  עוי  וענדער  לערבמ
 .שלוהו' לו שעווע� גואלט וס עו�א, �ע-ו ייד

 ? צינד אוע� טיר מענע� קואסו
 ו�  פראבלע�  פרעקליכער  א  שיז  אס  עויבאלדו

 אטע  ה"י  זסאטמארק  מ"ביה  רויו,  עקברא  ויבוראז
 וצחי�  ריוניטסישע  צי  דטייע�  שייט  זיי�  או�  פעזאגטג
, בנפש  וגו%  בכנה  א  סי�  איד�  אי  דריי�  אטעל�  שואסו
 וצחי�  רראבישע  אי  דענע�  זייט  זנדערע  אי  דו�  פו�א
 ו� פוצא יועל א פוי! איז אאסו וגו%  בכנה  א  סיז  אואסו
 י�  אי!  זעפינע�  גיד�א,  אומות  ברידה  מיוניסטישע  ציד

 תוני�  נענע�י  ז"חב  אוע�  וכנה  סצב  מרעקליכ�א  ש
י "חב  אבפרט  וושבות�  מקומות  מכלב'  בשבי  וצרהב
 יינמאל  ארקלער�  עלויז  ביר  מענע�ק,  קודש  הר�  אריד
 בלנו  קאשר  כתורה  הר!  דויט�ל  –  אכאמאל  נו�א
 רייער  טורה  תער  דזא  –'  ק  הרבותינו  ותינואבומ
 יט�  מייכות  שינדעסטע  מאס  דישט  נאט  הידענטו�א
 ע�  דעג�  קו�  אורה  תי  דעג�  קיז  אואסו,  מינות  הלכותמ
 ייער  זי�  אנחלה  ולק  חיי�  קישט  נאב�  היד�א',    דצו�ר
 י  דוי%  אוייטאג�  ויד�  ארייע  טורהת,  אומות  בתגרותה
 י!  זעפונע�  גנדערי  קידישע  אואס  וכנה  סרעקליכעש
 ויל�  ויד�  ארייע  טורהת,  ציוני�  האשמת  ביבעראלא
 ל  עיש  אעול�  הומות  אי  דונטער  אהכנעה  בעב�ל
 י  דוי  ואנד  ליי�  זי�  אעדערי,  גלו  דל  עאיש  וחנהומ
 ארט�  דו�א,  הינגעפירט  אי�  אאט  הליונה  עשגחהה
 אר�  טיד�  ארייע  טורהת,  ת"שי  השועת  יוי%  אוארט�ו
 י  דיט  מארבינד�פ  –  אל  פו�  שיי�  קוי%  א-  וער�  וישטנ

 ער  דואס  ואומות  בתגרות  הו�  פעשי�  מרעקליכעש
 תו  ואג�  זיר  מענע�  קאס  דארנ,  וע�  טכופרי�  המשלתמ
 .ידי מאל

 נחנו אדולה גצרה בי כתחינתינו מתעל  תלא
 ידישע  אאר  פארבליב�  פיז  אואס  וצה  עעכטע  ריד

 וי%  אאורייתא  דיוב  א  חיז  אואסו,  וע�  טו  צינדערק
 שר  איעקב  לרה  צת  ערעקליכע  שזא  אי�  איד  אעד�י
 יט  מיי�  זו  צולמות  ערעיש  מיזא,  הייתה  נא  למוהוכ
 בידו'    דיד  בא  נפלהנ,  ע"וכ  בו�  צתחנוני�  ופלותת
 אס  דלעגטע  פ"יק  ז"ביה  רר�  מוי  ופולה  אל  אד�א
 ָאל  זרת  ע"שי  האר  פויסוויינע�  אי!  זרויכ�  בירמ,  �'זרח
 רע.  חלתו  נעל  ורצו  אעל  ומו  על  עיי�  זרח�  מוי�  שי!ז
 דינה  מיד.  שראל  ילל  כו�  פרה  צי  דּפטָא�  ָאוי�  שָאלז
 -, חסדי�  וחמי�  רתו!  מוער�  ותבטל  ניכער  גוָאס  וָאלז
, ארעא  דעפרא  כוער�  ומבוטל  וטל  ביכער  זועט  וואסו
 ָאד�  שיי�  ק�  ָאיי�  זאל  זז  אז  איי�  זתפלל  מרוי!  בע�מ
 ַארפ�  דגע  טי  די�א.  ישראל  מפש  נו�  שיי�  קַארפ
 י  דוי%  אבתחנוני�  ותפלה  ביי�  זרבה  מינדער  קידישעא
 בכלו,  ק"רה  אושביי  י"חב  או�  פצלה  היגעד'מתא
 כל  מוער�  ויצל  נָאל�  זיר  מזַא,  ושבותיה�  מקומותמ
 שועה  יי  דו  ציי�  זוכה  זוי�  שָאל�  זירמ,  צוקה  ורהצ
 חסדי�  וחמי�  רתו!  מדקנו  צשיח  מביאתב,  מיתיתא
 .מ� אימינו במהרהב



 

ד�ס  זעלבע  איז  �  שול .  ש�דנס,  �בער  נישט  קיי�  פיזישע,  פינ�ציעלע
צוויי  מ�ל  אי�  איי�  ט�ג ,  דרייסיג  מייל  פו�  בריסל,  אי�  טש�רלערוי

 .� וועלכע ה�ב� אויסגעקר�כט שויב,ב�ש�ס� געוו�ר� מיט שטיינער
–ד  משפחה  "פ�רזו�  אונטערצוצינד�  הויז  פו�  חב

%ת  קודש  ה�ט  מע�  �רובירט  �ריינצושטו��  שמ�טעס  מיט  ברע�שב
צו  .  ד  משפחה  אי�  �נטווער��"שט�$  אי�  די  ��סט  קעסטל  פו�  �  חב

ווע� איינער פו� די הויז ,  מזל  איז  די  פייער  ב�צייטנס  געכ��ט  געוו�ר�
ה�ט  �נטדעקט  די 'או�  מ,  ה�ט  געשמעקט  רוי�  אינמיט�  די  נ�כט

��ליציי  או�  פייער  לעשער  ה�ב� .  ויליגע  אונטערצינדונג  �רואוובייזו
או�  די  הויז  ה�ט  געליט�  בלויז  מילדע ,  שנעל  פ�רל�ש�  ד�ס  פייער

ד  רב  ה�ט  מע�  צובר�כ�  די "ביי  �  צווייט�  חב.  רוי�  ש�דנס
 .דרויסנדיגע מנורה אויסשטעלונג

–  �נטווער�ענער  איד�  ערה�לט�  טויט  דר�אונגע�
אי�  איי� .  ל"איד�  אי�  �נטווער��  ה�ב�  ב�קומע�  טויט  דר�אונגע�  ר

אי�  ווייס ,  ענק  זענע�  נישט  זיכער.  "פ�ל  ה�ט  דער  דר�ער  געשריב�
דער  וו�ס  ה�ט  ב�קומע�  די ."  קינד  ביי  קינד,  וואו  ענק  צו  טרעפ�

ליכע 'דער  �רויסגעבער  פו�  �  חודש,  מייקעל  פריילי�,  דר�אונג
ה�ט  זי�  צוז�מענגעשטעלט  מיט  �  מוסלעמענער מיטגליד ,  סג�בעאוי

אי�  די  פלעמישע  ליבער�לע  ��רטיי  צו  רופ�  צוריקצושטעל�  פריד� 
 .או� רואיגקייט אי� די שט�ט

 איבער די וועלט
וועלכע  ה�ב�  זייער  קליינע ,  אוי�  אי�  �נדערע  אייר��עער  שטעט

ה�ב�  ��סירט  �נטיסעמיטישע ,  אומ�נזעב�רע  אידישע  געמיינדעס
 .�ט�קעס

 ס� אי� דענמ�רק ש��ינג צענטעראיזר�עליס געש�
�רבעטער  אי�  �  ש��ינג  מ�ל  אי�  צענטר�ל ,  צוויי  איזר�עליס

 יעריג� 27דור�  �  ,  זענע�  פ�ריג�  מיטוו��  געש�ס�  געוו�ר�,  דענמ�רק
�  לבנו�  צו  ��לעסטינער דענישער  בירגער  וועלכער  איז  געבויר�  אי

אי� , זענע� געווע� �רבעטער אי� � געשעפט, די דערש�סענע. עלטער�
או�  � ,  איינער  איז  געש�ס�  געוו�ר�  אי�  �רע .  די  צוו�נציגער  י�ר�
 . זיי זענע� ��געקומע� מיט לייכטע וואונד�. צווייטער אי� פיס
�לגעמיינע  דענישע  שולעס ה�ב�  די  פירער  פו�  די  ,  נ��  די  �ט�קע

, גערופ�  אידישע  עלטער�  נישט  איינצושרייב�  אי�  די  �ובליק  שולעס
אי� .  ווייל  זיי  קענע�  �ט�קירט  ווער�  דור�  מוסלעמענער  סטודענט�

ה�ב�  אידישע  פירער  געז�גט  �ז  �רטיגע  איד�  שיק�  ממילא ,  רע�קציע
  ציטערט  מע�  די �בער  אוי�  ד�רט,  די  קינדער  אי�  אידישע  שולעס

אי�  ק��ענה�נגע�  איז  די .  קינדער  ז�ל�  חלילה  נישט  ווער�  קיי�  ציל�
צו  פ�רמייד� ,  אידישע  שולע  �רומגענומע�  מיט  שטעכל  דר�ט  צוימע�

 .ל"ר, �ט�קעס
 � אוי� אידיש� צענטער אי� שוועד��נגריי

אידישע ה�ט  איינער  �ט�קירט  �  ,  דרו   שוועד�,  אי�  העלסינגב�רג
ער  ה�ט  צובר�כ�  �  פענסטער  או�  געוו�רפ�  � .  קהלה  מ�נט�ג  נ�כט

�ד�ס  איז  געקומע�  �  ט�ג  נ��  וו�ס  אי�  די  הוי�ט .  ברענעדיגע  ז�
ה�ט  מע�  געפונע�  אויפגעשריב�  אוי$  די ,  שט�קה�ל ,  שט�ט

איר  ה�ט  צובר�כ�  דע   פייער,  מערדער",  איזר�עלישע  �מב�ס�דע
�בער  ליידער  ווערט  דער  שולד  אוי�  געלייגט  אוי$ ."  ��שטעל

 .�לגעמיינע איד�
�, או�  בכלל  איבער  אייר��ע,  אוי�  אי�  דייטשל�נד  או�  שוויי

�ז  עס  זענע�  שט�רק  געשטיג�  די  צ�ל ,  ב�ריכט�  נייעס  קוועלער
 .ל"ר, דר�אונגע� אוי$ איד�

 "ד� צו די ג�זאי: "ה�לענדישע לינקע ��ליטיק�נט�
געפירט  דור� ,  ה�ל�נד,  ביי  �  ר�לי  אי�  �מסטערד� 

ה�ב�  די ,  ��רל�מענט�ר�  אי�  די  �רטיגע  ס�צי�ליסטישע  ��רטיי
או�  �נדערע  העסליכע "  ,איד�  צו  די  ג�ז"פ�רז�מעלטע  געשריג�  

  מע� ה�ט,  די  וו��,  ביי  דעמ�נסטר�ציעס  אי�  פל�ריד�.  אויסשרייע�
ביז .  י"ה"  ,איד�  צו  די  אויווענס"ווי  ,  אוי�  געשריג�  ענליכע  ל�זונגע�

, היינט  פלעגט  מע�  כמעט  נישט  הער�  קיי�  ה�ל�ק�וסט  רעפערענצ�
נוצט '�ז מ, יסטישע �קציעס ברענג� �ז� ה�ס קעג� איד�'�בער די ציונ

 .שוי� אוי� נ�צישע ל�זונגע�
 אוסטר�ליע, איד פ�רוואונדעט אי� סידני

אוסטר�ליע  איז  �  אידישער  מענטש  �ט�קירט ,  אי�  די  ווייטע  סידני
 יעריגער ה�ט געליט� 47דער . געוו�ר� דורכאויס � ��לעסטינער ר�לי

, ווע�  דריי  �ר�טעסטירער  זענע�  אי   ב�פ�ל�,  �  פ�ררוקטע  �לייצע
. ער�ציע  עס  צו  פ�ררעכט�או�  ער  וועט  מעגלי�  ד�רפ�  דורכגיי�  ��  ��

אוי�  איז  די  וו��  �  טעמ�ל  אי�  מעלב�ור�  �נגעפירקעלט  געוו�ר�  מיט 
 .�נטיסעמיטישע ל�זונגע�
 או� רעדט פו� אידענטיפיציר�' רוי# יוני�נס

 ב�יק�טיר� אידישע געשעפט�
�  יוני��  אי�  רוי   ה�ט  אויפגענומע�  �  פ�רשל�ג  צו 

ס 'אידישע  געשעפט�  אי�  איט�ליע"    או�  ב�יק�טיר�אידענטיפיציר�"
 . �לס רע�קציע צו די איזר�עלישע �קציעס אי� עזה, שט�ט%הוי�ט

ק�מענט�ט�ר�  ז�ג�  �ז  עס  דערמ�נט  פו�  די  פ�שיסטישע  מוסיל�ני 
וועלכע  ה�ט  בלויז  ערלויבט  אי�  די  שט�ט  �רי�נער ,  רעזשי 

פ�ר :  "ס  רע�קציע  איז  געווע�'��מטערדע   יוני��  ב.  געשעפט�
פופציג  י�ר  ה�ב�  מיר  זי�  געז�רגט  פ�ר  די  איד�  וועג�  וו�ס  זיי  ה�ב� 

�בער  איצט  איז  די  צייט  צו  זיי�  ב�ז�רגט ,  געליט�  אי�  די  וועלט  קריג
נ��  וו�ס ."  וועלכע  זענע�  די  איד�  פו�  היינט,  פ�ר  די  ��לעסטינער

ה�ט  ער  עס ,  ס  ה�ב�  געצויג�  ש�רפע  פ�רד�מונגע�זיינע  סטעיטמענט
 .��געלייקנט

וועלכע  פ�רטרעט  �כט  טויזנט  געשעפט ,  דער  פירער  פו�  די  יוני��
ה�ט  געז�גט  �ז  זיינע  שטיצער  שטעל�  צוז�מע�  � ,  איינגעשטעלטע

ער ה�ט געז�גט �ז ער שטיצט ענדערש . ליסטע פו� אידישע געשעפט�
, �רייט�  �  ליסטע  פו�  ג�ס�  וואו  רוב  געשעפט�  זענע�  אידישצו  פ�רש

ב��מטע .  כדי  מענטש�  ז�ל�  אויסמייד�  פו�  איינקויפ�  אי�  די  ג�ס�
 ."שדרה סקרוכענד"ה�ב� געז�גט �ז דער פ�רשל�ג איז 

 ער איד�'שרעקליכע סכנה אוי� תימ�
 ��לעסטינער �ר�טעסט�� �ר�נ��

שט  �רויסל�ז�  פו�  דערמ�נע�  אונזערע  ברודער  אי� קע�  אוי�  ני'מ

 



 

 

טר��  וו�ס  איידער  די  אינוו�זיע  זענע� זיי שוי� געווע� אי� .  תימ�,  רייד�
איז , �  סכנה  או�  עס  איז  שוי�  ד�רט  פ�רגעקומע�  �  שוידערליכע  רציחה

  די געפ�ר אוי$ די איבריגע איד� פילפ�כיג געשטיג� נ�� וו�ס די ציוני
 . ה�ב� אונטערגענומע� די �קציע אי� עזה

יסטישע 'יעריגע  ציונ%ביי  זיי  ווערט  ליידער  �ר�קטיצירט  די  ל�נג
פו�  מ�כ�  ברענע�  דע   ב�ד�  אונטער  די  גלות איד� כדי זיי ז�ל� ,  ��ליסי

זיי  מוז�  עוקר  זיי�  פו�  מקומות .  מוז�  �רויפקומע�  קיי�  איזר�על
די  עסקני   �רבעט� ,  זענע�  שוי�  טויזנטער  י�ר�מושבותיה   וואו  זיי  

אבער  אז  זיי  ז�ל�  קענע�  קומע�  צו  די  פ�ראייניגטע  שט�ט�  �נשט�ט 
 .מוז� גיי� אוי$ איזר�על

דע   זונט�ג  איז  פ�רגעקומע�  אי�  זייער  געגנט  אי�  רייד�  �ר�טעסט� 
ב� או�  ב�טייליגטע  ה�,  קעג�  די  איזר�עלישע  �קציעס  אי�  עזה

, איי�  אידישער  איינוואוינער.  געוו�רפ�  שטיינער  אוי$  אידישע  ציל�
או�  ער  איז ,  איז  געוו�ר�  פ�רוואונדעט  או�  צובלוטיגט,  ז�ה�ר  ק�פרי

נ��  עטליכע  זענע� .  געווע�  �נגעוויז�  אי�  ש�יט�ל  ב�ה�נדלונגע�
 קינדער ה�ב� עס זענע� אוי� געווע� ב�ריכט� �ז. פ�רוואונדעט געוו�ר�
די  איד�  זענע�  איצט  גענומע�  געוו�ר�  אונטער .  געליט�  דר�אונגע�

� .י"ה, כדי צו פ�רמייד� נ�� רציחות, רעגירונג שו
 פ�ראייניגטע שט�ט�

אוי�  אי�  די  ג�לדענע  �מעריקע  ה�ט  מע�  געהערט  פו�  �  רייע 
, �  �לגעמיי�או�  דר�אונגע�  קעג�  איד�  אי,  וו�נד�ליסטישע  �ט�קעס

או� ,  ה  נ�כנישט  דערגרייכט  צו  קיי�  פיזישע  �נגרייפ�"ד�הי  ה�ט  עס  ב
�בער  די ,  דער  אייבירשטער  ז�ל  ווייטער  ה�לט�  די  רעכטע  ה�נט

�  גרו�ע  וועלכע  ק��רדינירט  זיכערהייט ,  סעקיור  ק�מיוניטי  נעטוו�רק
 נ�� סע�טעמבער  וועלכע איז ענטשט�נע�%פו� אידישע אינסטיטוציעס 

  ה�ט  גערופ�  אידישע  צענטער�  איבערצוקוק�  זייערע  זיכערהייט –  11
 .�ר�צעדור� אי� ליכט פו� די קריג אי� מיטל מזרח

  איז %סייד  געגנט  %  אי�  די  בעסערע  נ�רט–אי�  שיק�ג�  
דורכגעפירט  געוו�ר�  �  מ�לט�וו  פל�ש  �ט�קע  אוי$  די  רעפ�ר  

עס  ה�ט .  פ�ריג�  מ�נט�ג  טי$  אי�  דער  נ�כט,  שלו רעפ�ר   טעמ�ל  
�בער  קיינער  איז  נישט  געשעדיגט ,  פ�ראורז�כט  �  קליינער  פיייער

 .געוו�ר� אי� די �ט�קע
איז  די ,  צוויש�  די  וו�ס  ה�ב�  געליט�  פו�  העסליכע  אויסדרוק�

�  אויס זיי  דרוק.  דזש�רדזשיע,  ל�ק�לע  אידישע  געמיינדע  אי�  דעלט��
ז�רג  �ז  די  געוו�לדט�ט�  אי�  מיטל  מזרח  ש�פ�  אומרוע�  ביי  זייער 

נ��  וו�ס  זיי  ה�ב�  געפונע�  ה�ס�  מעסעדזשעס ,  שטעטל
. מיט  �  ה�קנקריי�  אוי$  �  מג�  דוד,  �רויפגעה�נגע�  אוי$  זייער  טעמ�ל

  אוי� .או�  צוויי  טויזנט  מוסלעמענער,    איד�1,500אי�  די  געגנט  וואוינע�  
אי�  טענעסי  זענע�  צוויי  שול�  געשעדיגט  געוו�ר�  פו�  שטיינער 

 .וו�רפעריי
ה  נישט "אי�  די  אידישע  צענטער�  אי�  ניו  י�רק  ה�ט  מע�  נ��  ב,  בעת

ד�ר$  מע�  �בער  גרויס  רחמי ,  געהערט  פו�  קיי�  ערנסטע  אינצידענט�
  זענע�  ד� עס.  שמי   �ז  די  ה�ס  ז�ל  חלילה  נישט  ברענג�  קיי�  �קט�

ס�עציעל  אי�  ברוקלי� ,  גרויסע  �ר�בישע  געמיינדעס  אי�  ניו  י�רק

, וועלכע  גרעניצ�  זי�  מיט  אידיש�  ישוב  אי�  ב�ר�  ��רק  או�  פלעטבוש
או�  אי�  די  פ�רג�נגענהייט  ה�ט  מע�  שוי�  געליט�  פו�  די  �נגעהעצטע 

 . י"ה, געמיטער
�לס  זיכערהייט ,  �  �רו   די  שולאיצט  זעט  מע�  ��  מער  ��ליציי  וו�

או�  די  ��ליציי  ה�ט  אוי�  גערופ�  איד�  צו  זיי�  מער  וו�כז�  ,  מ�סנ� 
די  מוסלמענער  געמיטער  זענע�  איצט .  או�  ב�ריכט�  פ�רד�כט�
' ניק'כ�%�רט�ד�קסישער'או�  דער  �רטיגער  ,  געפערלי�  אויפגעהייצט

גיסט  ליידער ,  רויסטריט�  או�  ר�ליסמיט  זיינע  ווילדע  �,  �סעמבלימ��
 .צו אויל צו  פייער

  ליידער  הערט  מע�  פו�  די –י  "די  בייזוויליגע  �לענער  ה
טער�ריסט�  ווי  זיי  ז�ג�  קל�ר  �ז  זיי  וועל�  ציל�  קעג�  איד�  איבער  די 

וועלכע  זיי  זעע�  �לס  פ�ר�נטוו�רטלי�  פ�ר  די ,  ג�רער  וועלט
  כ��ט  �  שוידער  צו  ליינע�  די  ווערטער עס.  איזר�עלישע  מעשי 

וועלכער  ה�ט  געז�גט ,  �  כ�מ�ס  ��ליטישער  פירער,  מ�המוד  ז�ה�ר
ה�ב�  לעגיטימיזירט  די  מערדעריי  פו� "אי�  ��  אינטערוויו  �ז  די  ציוני   

ע�  די  קינדער  פו� 'דור�  הרג,  )י"ה(זייערע  אייגענע  קינדער  
ע�  פו�  זייערע '  לעגיטימיזירט  ד�ס  הרגזיי  ה�ב�...  ��לעסטינער

 ."ע� אונזערע מענטש�'דור� הרג, מענטש� איבער�ל אי� די וועלט
איד�  איבער  די  וועלט  ד�רפ�  איצט  ��  אויסערגעווענליכע  שמירה  �ז 

יסטישע '  וועלכע  זענע�  �  רעזולט�ט  פו�  די  ציונ%די  מזימות  רשע  
מיט  � ,  ע  וועלט  אי�  �  סכנה�קציעס  וועלכע  שטעל�  �ריי�  די  אידיש

או�  ווי .    ז�ל�  חלילה  נישט  אויסגעפירט  ווער�%דיגע  הפקרות  'רשעות
 . י"זענע� ערליכע איד� ס�עציעלע ציל� ה, שטענדיג

עס  קומט  איצט  נייעס  �ז  אי�  אר�  ישראל  ה�ב�  זיכערהייט  לייט 
�מ�ס נ��  אינפ�רמ�ציע  �ז  כ,  ב�זוכט  די  תלמידי  תורה  או�  ישיבות

%עס איז טר�גי. י"ה, �ל�נירט �ט�קעס אוי$ רעליגיעזע אינסטיטוציעס
קומע� איצט , וועלכע ה�ב� �נגעצינד� דע  פייער, ק�מיש �ז די צינדער

זיי  ז�ג�  �ז  כ�מ�ס  זוכ� .  מודיע  זיי�  צו  וואו  דער  פייער  איז  געריכטעט
וויב�לד  אי�  עזה ,  איצט  ס�עציעל  צו  ציל�  קעג�  רעליגיעזע  צענטער�
דער  דערמ�נטער .  ה�ט  מע�  געצילט  קעג�  זייערע  מעטשעט�

זיי  ה�ב�  לעג�ליזירט ",  וו�רטז�גער  פו�  כ�מ�ס  ה�ט  אוי�  געז�גט
ווע� זיי ה�ב� �נגעגריפ� אונזערע , פ�ר אונז �ר��צוקנ�ק� זייערע שול�

�צוקנ�ק�  זייערע זיי  ה�ב�  לעג�ליזירט  פ�ר  אונז  �ר�.  מעטשעט�
 .י"ה" ,ווע� זיי ה�ב� געקנ�קט אונזערע שולעס, שולעס

 אינדיע, רעליגיעזע ציל� אי� מומבאי
ה�ב�  מיר  נ�רוו�ס  געזע�  �ז  טער�ר  גרו�עס  פ�רלייג�  זי� ,  ליידער

וועלכע  ה�ט  אונז ,  אי�  די  �ט�קע  אי�  מומבאי,  אוי$  רעליגיעזע  ציל�
איצט  שטעלט  זי�  ג�ר  �רויס  �ז  פו�  �לע .    �היי געטר�פ�  ג�ר  נ�נט

ה�ט  די  ��קיסט�נער  טער�ר  גרו�ע  ד�ס  מערסטע ,  זייערע  ציל�
ד�ס  איז  זיי  געווע�  וויכטיגער  ווי  די .  ד  הויז"געצילט  קעג�  דע   חב

 . ט�זש מ�ה�ל ה�טעל או� די הונדערטער קרבנות ערגע� �נדערש
  דער  לעב�  געבליבענער  טער�ריסט  ה�ט  זיי אויספ�רשער  ז�ג�  �ז

געז�גט  �ז  דורכאויס  די  מושטירונגע�  או�  ביי   זי�  ל�ז�  צו  זייערע 
ד  הויז  �ט�קע "ה�ב�  די  טער�ר  פירער  זיי  �נגעז�גט  �ז  די  חב,  ציל�



 

 

או�  ד�ס  מוז  דורכגעפירט  ווער� ,  ט�ר  אוי$  קיי�  פ�ל  נישט  דורכפ�ל�
 . אפילו אויב די �נדערע �לענער פ�ל� דור�פ�ר יעד� �רייז 

די  זעקס  טייערע  קרבנות  זענע�  געווע�  �  רעזולט�ט  פו�  די  שנאה 
או�  ד�ס  מערסטע  קעג� ,  יז   ה�ט  �נגעזייעט  קעג�  איד�'וו�ס  ציונ

או�  מיר  ד�רפ�  מתפלל  זיי�  או�  ט��  אונזער  השתדלות ,  רעליגיעזע  איד�
מיר . יסטישע מדינה'די לעצטע קרבנות פו� די ציונ�ז ד�ס ז�ל שוי� זיי� 
ווע� , או� עובר זיי� אוי$ לא תעמוד על ד  רעי�, קענע� נישט זיצ� רואיג

די ציוני  זייע� �� העצערייע� או� � שרעקליכע פייער קעג� איד� איבער 
 .די וועלט

ו� געשרייע� פ�נטה�לט וויינטרונא א
 �איד� איבער דער ג�רער וועלט

 ק אויפגעכ��טע סטעיטמענטיט �רויס שט�רג
 ווערט פ�רש�רייט� תורה שטעלונג וועג�
 � �ר�מינענטסטע מידי� קוועלעראי�

 נייעס סט�נציעס ווענד� זי� פ�ר אינטערוויוס
געשרייע�  פו�  איד�  איבער  די %צו  נטרונא  זענע�  �ריינגעקומע�  וויי

ל  קל�ר  שטעל�  פ�ר  די  אומות ז�'וועלכע  ה�ב�  פ�רל�נגט  מ,  וועלט
העול   �ז  ערליכע  איד�  ה�ב�  נישט  קיי�  שו   שייכות  מיט  די  מדינה  או� 

�זוי  �רו   קע�  מע�  ה�פ�  �ר��צונעמע�  דע   חרו�  א$ .  אירע  �קציעס
 .פו� די וועלט אידענטו 

או�  ווי  דער  שטייגער  איז  שטענדיג  קל�ר ,  נ��  די  פילע  פ�רל�נג�
ע   דעת  פו�  די  וועלט  אידענטו   לויט  אויסגעטרעטענע  צושטעל�  ד

איז ,  ע"כפי  אשר  הורו  לנו  אבינו  רועינו  דער  רבי  זי,  שטייגער
, די  מעלדונג.  �רויסגעגעב�  געוו�ר�  �  סטעיטמענט  צו  די  �רעסע

שטעלט  קל�ר  אי�  �� ,  ג  נפי�"וועלכע  איז  דורכגעזייעט  געוו�ר�  בי
  �ורה  ��זיציע  אוי$  די  איצטיגע  ק�נפליקט די  ת"על�קוו�נטע  ש�ר�

�ז  מיר  וו�רט�  אוי$  די ,  עס  ערקלערט  אי�  קל�רע  ווערטער."  אי�  עזה
איד�  זענע� .  "יז   איז  פ�רקערט  ווי  אידישקייט'או�  ציונ,  גאולה  שלימה

בלויז  ק�נ�נע�  פלייש  אי�  וועלכע  איזר�על  נויטיגט  זי�  צו  עררייכ� 
 ." זייער �גענדע

ה�ט  די  ל�נד  פו�  איזר�על  נישט  קיי�  פ�רבינדונג ,  שיינ�ערלי�ב�"
תורה  איד�  ה�ב�  נישט  טייל ,  נ�כמער.  מיט  איד�  �דער  אידישקייט

או�  פ�ר  צענדליגער  י�ר  ה�ב� ,  גענומע�  אי�  די  גרינדונג  פו�  די  ל�נד
פ�רבינדונג  פו�  די %מיר  געמ�לד�  אונזער  אומצופרידנהייט  או�  אומ

 .לויטעט איי� ��ר�גר�$" ,נד פו� איזר�על אי� יעדע געלעגנהייטל�
  וועלכע  איז  שט�רק  איבערגעש�ילט –ווייטער  שטעלט  עס  פר�גע  
וו�לט�  די  איד�  געה�לט�  געוו�ר� :  "געוו�ר�  אי�  פ�רשידענע  ערטער

פ�ר�נטוו�רטלי�  אי�  �  ק�נפליקט  צוויש�  צפו�  ק�רע�  או�  דרו  
דע   זעלב�  וועג�  ז�ל�  איד�  נישט  געה�לט� !  קל�ר  נישט?  רע�ק�

ס  ק�נפליקט  מיט  זייערע 'ווער�  פ�ר�נטוו�רטלי�  פ�ר  די  ציוניסט�
די  ל�נד  פו�  איזר�על  ה�ט  �זויפיל  צו  ט��  מיט  איד�  או� .  שכני 

 ."ווי עס ה�ט ניו זעל�נד או� זימב�וויע, אידישקייט
ס גרעסטע נייעס 'געדעקט געוו�ר� דור� די וועלטדי סטעיטמענט איז 

', י�הו,  'די  גרעסטע  אינטערנעט  נייעס  קוו�ל,  ווי  ר�יטערס,  �גענטור�

או� '  פ�רבס'�ריינגערעכנט  ,  או�  הונדערטער  צייטונגע�  או�  זשורנ�ל�
וועלכע  ווער�  געליינט  דור� ,  נ��  פילע  �ר�מינענטע  זשורנ�ל�

 .ר מענטש�הונדערטער טויזנטע
�ז  זיי  ה�ב� ,  עס  קומע�  �ריי�  ב�ריכט�  פו�  איד�  אי�  אויסל�נד

, נ�כגעהערט פו� �ר�בישע ביזנעס פ�רבינדעטע איבער די סטעיטמענט
�נדערע  איד� .  או�  עס  ה�ט  געטוישט  זייער  אויסקוק  אוי$  ערליכע  איד�

לד צו ב�רואיג� או� עס העלפט זיי � געוו�, צייג� עס פ�ר זייערע שכני 
 .חלילה, געמיטער או� פ�רמייד� רייבערייע�

זינט  די  פ�רש�רייטונג  פו�  די  �רעס  רעליעס  קומע�  אוי�  �ריי�  צו 
, ווענדונגע�  פו�  ריזיגע  נייעס  �גענטור�  או�  מידי�  �ר�גר�מע�'  נטרונא'

ער� מער זיי וויל� ה. וועלכע וויל� אינטערוויאיר� די �רג�ניז�ציע פירער
דיגע  שטעלונג  או�  איד�  וועלכע  ה�לט�  זי�  געטריי 'וועג�  די  תורה

 . דערצו
אוי$  �זעלכע '  נטרונא'ערשיינט  �בער  נישט  ,  ווי  שטענדיג

קומט נ�� פ�רשידענע ב�דינגע� וו�ס עס וועט '�ר�גר�מע� נ�ר אויב מ
ו  פ�רזיכער�  �ז צ,  או�  ווי  �זוי  די  פר�געס  וועל�  גיי�,  דיסקוסירט  ווער�

וו�ס  קע�  �ל�  ��סיר�  אי� ,  עס  קומט  נישט  �רויס  קיי�  חילול  הש 
. �זעלכע  ה�קעלע  אויפטריט�  וואו  די  נייעס  קוועלער  זוכ�  סענז�ציעס

ת  מ�כ� "ה�נדעלט  איצט  מיט  עטליכע  �גענטור�  וו�ס  וועט  בעזהשי'מ
 או� ווע� עס %די וועלט �  מהפכה  ווי  �זוי  ערליכע  איד�  ווער�  געזע�  אי� 

 .ה ב�ריכטעט ווער� פ�ר� ציבור"וועט צושט�נד קומע� וועט עס אי
 אידענטיפיק�ציע ק�רטלע�

וו�ס  איז  אויפגעברענגט  געוו�ר�  דור�  נטרונא ,  נ��  �  געד�נק
�ה "ווערט  איצט  ב,  מעמבערס  וואס  פאר�  אסא�  ארו   געשעפטלי

  אידענטיפיק�ציע  ק�רטלע�  �ז  זיי ד�ס  איז  צו  צושטעל�.  דורכגעפירט
. זענע� מעמבערס אי� נטרונא או� ה�ב� ג�רנישט מיט די מדינה הציונית

או�  בפרט  די  וואס  טוע�  ביזנעס ,  איד�  וואס  פליע�  אסא�  קיי�  אויסלאנד
כדי  צו  צייג�  �ז ,  ה�ב�  ��עלירט  פ�ר  �ז�  סערטיפיק�ט,  מיט  �ר�בער

די ,  או�  נישט  אחראי   פאר  זייערע  מעשי ,  ציוני זיי  זענע�  נישט  קיי�  
ה  געה�לפ�  פילע  �ר��נעמע�  די "ביזנעס  ק�רטל  פו�  נטרונא  ה�ט  ב

�או�  פיל  מער  קע�  מע� ,  צ�ר�  פו�  �ר�בער  או�  �נדערע  גויי   קעג�  זי
   .ה מיט די אידענטיפיק�ציע ק�רטלע�"דאס ערווארטע� בעז

י�  אר�  ישראל  זאל�  ניצל  מכל  צרה מיר  זענע�  מתפלל  אז  איד�  א
די ,  סיי  פו�  די  אלה  ברצחנימו  או�  סיי  פו�  די  אלה  בנצחנימו,  וצוקה

עס ,  רוצחי   או�  די  מחטיאי   זאל�  נישט  האב�  קיי�  שליטה  אוי$  איד�
  בממלכה  החטאה 'הדני  %הנה  עיני  אזאל  נתקיי   ווער�  די  פסוק  

מיד  את  בית והשמדתי  אתה  מעל  פני  האדמה  אפס  כי  לא  השמיד  אש
 .'היעקב נא  

דער  אייבירשטער  ז�ל  העלפ�  �ז  די  �לע  פעולות  ז�ל  ברענג�  די 
�ר��צונעמע�  די  סכנות  או�  שנאה  פו�  איד�  בכל ,  געוואונטשענע  ציל�
או�  ענדיג�  דע   חילול  הש   �ז  איד�  שטייע� ,  מקומות  מושבותיה 

  �קציעס  פו� אונטער  די  שרעקליכע  מרידה  באומות  או�  וואולג�רישע
ביז  מיר  וועל�  שוי�  זוכה  זיי�  צו  די  גאולה ,  וו�ס  די  ג�נצע  וועלט  ליידט

 .א"שלימה בב
 



 

 

    איבער די גארער וועלט� נטרונא�פו� � רעליעס�פרעס�פאפולערע די 
ווידער  ארויסגעשיקט "  נטרונא"האט  ,  י"ווע�  עס  איז  ווידער  אויפגעפלאקערט  געוואר�  א  שרעקליכער  התגרות  באומות  ה,  אי�  די  יעצטיגע  שווערע  טעג

או�  איז ,  ה  ווידער  געהאט  א�  אויסטערלישער  אפקלאנג  איבעראל"וועלכע  האט  ב,  צו  אומצאליגע  אדרעס�"  רעליעס-פרעס"א  גאר  אינהאלטסרייכע  
יז  א  פרייע  איבערזעצונג  אי�  אידיש דאס  פאלגענדע  א .זייטלע�-ס  ערטער  או�  בארימטע  וועב'געמאלד�  געוואר�  אי�  א  שיעור  מידיא  פארעפענטליכונג

 � .וועלכע איז ארויסגעשיקט געוואר�" רעליעס-פרעס"וועלכע איז איבערגעשריב� געוואר� לתועלת פונע� היימיש� ציבור פו� דע

 דיגע שטאנדפונקט וועג� דע  יעצטיג� קאנפליקט אי� עזה'דער תורה
ווידערמאל��ליינען��מיר��שוידערליכע�
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 .רוחניות

גאטספארכטיגע��אידן��גלויבן��אז��די�
�אידישען� �פון� �גאולה� ענדגילטיגע�
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און��אז��בשעת��די��גאולה�,��ת"פון��השי
וועט��הערשן��שלום��איבער��די��גאנצע�

�וועלט �.� �סארט�סיי� �אנדערע� וועלכע�
גאולה��איז��נישט��מער��ווי��א��זינדיגע�

�פארלעצונג �דעם�,� �דורך� פארבאטן�
 .באשעפער�און�זיין�הייליגע�תורה

דארף��נישט��מער��באווייזן��צו��דעם�'מ
ווי��דער��פאקט��אז��הונדערטער��יארן�
�אין� �בשלום� �געלעבט� �אידן� האבן�

The Torah Position on the Current Conflict in Gaza 
Once again, we find ourselves reading horrifying headlines regarding the 

unrest in the Middle East. In one long chain of tragedies and civilian 
bloodshed, residential neighborhoods have been transformed into war zones, 
the daily lives of civilians distorted by ever-present shadows of terror and 
fright. 

Our readers have long been familiar with the Torah position; let us re-
announce it boldly and clearly: The Zionist ideology is antithetical to the 
Torah. 

 Zionism was deviously designed to replace the Torah and its holy, God-
given commandments with nationalistic, power-driven ideals that are devoid 
of holiness, godliness, or spirituality. 

God-fearing Jews believe that the ultimate Redemption of the Jewish 
Nation will come about only through the Hands of God, and that at the time 
of the Redemption, peace will reign in the entire world. Any other type of 
forced “redemption” is but a sinful transgression, condemned by God and 
His Holy Torah.  

What more proof does one need than the fact that for centuries, Jews have 
lived peacefully in Arabic countries, enjoying the respect and friendship of 
their neighbors? The tragedy of Zionism changed all of that. The painful 
truth is that in the eyes of the Zionist government, Jews are merely the 
cannon-fodder needed for the State of Israel to achieve its agenda. 

Obviously, the State of Israel has absolutely no connection with either 
Jews or Judaism. Furthermore, Torah-true Jews did not participate in the 
founding of the State, and for decades, we have announced our disapproval 
and disassociation from the State of Israel at every opportunity.  

The following explanation clarifies this issue beautifully: "Would the Jews 
be held responsible in a conflict between North Korea and South Korea?  
Obviously not! In the same way, Jews should not be held responsible for the 
Zionists’ conflicts with their neighbors. The State of Israel has as much to do 
with Jews and Judaism as does New Zealand or Zimbabwe," says Rabbi 
Hersh Lewinthal. 

May it be clear to every nation, to every person in the entire world: JEWS 
ARE NOT ZIONISTS!  

The Zionists are neither our representatives nor our spokesmen. They have 
absolutely no right to speak in the name of world Jewry. It is a terrible 
mistake to confuse Jews with Zionism, or to blame Jews for Zionist actions. 
We truly wish to live in peace with every nation in the world. We pray for 
our Jewish brethren as well as for the non-Jews in the Middle East, that they 
may be saved from danger and peril.  

And most of all, we await that great day when G-d's glory will be revealed 
in the entire world, and there will be peace for all of humanity. Amen. 



 

 

�לענדער �אראבישע� �פון�,� געניסנדיג�
��זייערע�רעספעקט��און��פריינשאפט��פון

די��טראגעדיע��פון��ציונית��האט�.��שכנים
�געטוישט �אלעס� �ווייטאגליכער�.� דער�

�איז �די�,��אמת� �פון� �די��אויגן� אז��אין�
ציניסטישע��רעגירונג��זענען��אידן��נישט�

�קאנאנען �ווי� �איז�-מער� �וואס� פלייש�
נויטיג��פאר��מדינת��ישראל��צו��עררייכען�

 .אירע�צילן
�אז�'ס �זעלבסטפארשטענדליך� איז�

האט��נישט��קיין��שום�מדינת��ישראל��
.�שייכות��מיט��אידן��אדער��אידישקייט

דיגע��אידן��האבן��נישט�'ע��תורה'אמת
אנטייל��גענומען��אין��די��גרינדונג��פון��די�

�מדינה �יארן�,� �צענדליגער� �שוין� און�
�אונזער� �שוין� �מיר� מעלדן�
�און� אומאיינשטימיגקייט�
אפגעזונדערטקייט��פון��מדינת��ישראל�

 .ביי�יעדע�געלעגנהייט
�פאלגנ �ערקלערט�דער� �משל� דער�

 :זייער�שיין�דעם�ענין
�געווען�" �אידן� �די� וואלטן�

�קאנפליקט� �א� �ביי� פאראנטווארטליך�
�צפון� �און� �קארעא� �דרום� צווישן�

 !�זיכער�נישט?�קארעא
ן��זעלבען��אופן��דארף��מען��נישט�'אויפ

�אידן��פאראנטווארטליך��פאר� האלטן�
�מיט� �ציונים� �די� �צווישן� קאנפליקטן�

�זייערע��שכנים �ישראל.� ��האט�מדינת�
פונקט��אזויפיל��צו��טאן��מיט��אידן��און�
�אדער� �זילאנד� �ניו� �ווי� אידישקייט�

� �"זימבאבווע� �הערש�,� �הרב� זאגט�
זאל��זיין��קלאר��פאר��יעדע�.לעווענטאהל

�מדינה �די�פאר,� �אין� �מענטש� �יעדן� �
 !טעריונים�זענען�נישט�אונזערע�פארטרעצ!�אידן�זענען�נישט�ציונים�:גאנצע�וועלט

איז��א��שרעקליכער��טעות��צו��פארטוישן�'ס.��ום��רעכט��צו��רעדן��אין��נאמען��פון��וועלט��אידנטוםזיי��האבן��נישט��קיין��ש
מיר��ווילן��באמת��לעבן��בשלום��מיט��יעדע�.��אידן��מיט��ציונית��אדער��צו��באשולדיגן��אידן��פאר��די��ציוניסטישע��מעשים

אידן��אין��מיטל�-די��נישטאון��אויך��פאר��,��מיר��זענען��מתפלל��פאר��אונזערע��אידישע��ברידער.��פאלק��אויף��דער��וועלט
 .מזרח�אז�זיי�זאלן�באשירעמט�ווערן�פון�געפאר�און�סכנה

ס��כבוד��וועט��אנטפלעקט��ווערן��אין��די�'ן��גרויסען��טאג��ווען��דעם��באשעפער'און��איבער��אלעם��ווארטן��מיר��אויפ
 .�אמן,יין�שלום�פאר�די�גאנצע�מענטשהייטוועט�ז'גאנצע�וועלט�און�ס

*��*��* 
True Torah Jew    183 Wilson Street P.M.B. 16    Brooklyn, N. Y. 11211 (718) 841-7053 / Fax (718) 504-4513 

ק �מתורג	  ללשה�  נטרונא�י  �  עשנתפרס	�  פרעס  רעליעס�ה
 ק�לתועלת תושבי ארה

 עמדת התורה לגבי הקונפליקט הנוכחי בעזה
פע�  נוספת  אנו  מוצאי�  את  עצמנו  קוראי�  כותרות  עיתוני�  מחרידות  המתייחסות  לאי 

 . השקט במזרח התיכו	
הרג  של  אזרחי�  חפי�  מפשע  וצללי ,  שורה  ארוכה  של  טרגדיות  אנושיות  ושפיכות  דמי�

 . רור והפחד המאפילי� על שגרת חיי� של אזרחי� פשוטי�הט
האידיאולוגיה :  קוראינו  מכירי�  את  עמדת  התורה  א�  אנו  מבקשי�  לחדד  ולהדגיש  אותה

 !הציונית היא סתירה מוחלטת לתורתינו הקדושה
הציונית  עוצבה  בזדוניות  על  מנת  להחלי�  את  התורה  ואת  מצוותיה  הקדושות  שניתנו  על 

 . אלוקות או רוחניות, יאלי� לאומני� וכוחניי� אשר ריקי� מקדושהידי האל באיד
יהודי�  יראי  שמיי�  מאמיני�  שהגאולה  של  האומה  היהודית  תבוא  א�  ורק  מידי  האל 

כל  סוג  אחר  של  גאולה  כפויה  היא  חטא  ואסורה  על  ידי .  ובזמ	  הגאולה  השלו�  ישלוט  בעול�
 . אלוקי� ותורתו הקדושה
זקוקי�  כאשר  במש�  מאות  יהודי�  חיו  בשלו�  במדינות  ערביות  וזכו לאיזו  עוד  הוכחה  אנו  

האמת  הכואבת  היא .  טרגדית  הציונות  שינתה  את  כל  זה?  ליחס  של  כבוד  וידידות  משכניה�
היהודי�  ה�  בשר  תותחי�  שבעזרתו  המדינה  הציונית  תשיג  את ,  שבעיני  הממשלה  הציונית  

 . מטרותיה
יהודי�  נאמני ",  יותר  מכ�.  יהודי�  או  יהדותלמדינת  ישראל  אי	  שו�  קשר  ל,  כמוב	
לא  לקחו  חלק  בייסוד  המדינה  ובמש�  עשורי�  הכרזנו  על  אי  הסכמתנו  ע�  כ�  ואי "  התורה

 . הזיקה שלנו למדינת ישראל בכל הזדמנות
הא�  נית	  להאשי�  את  היהודי�  בקונפליקט  בי	  צפו	 :  "ההסבר  הבא  מציג  את  הנושא  יפה

באותו  אופ	  יהודי�  אינ�  צריכי�  להיות  אחראי�  לסכסו�  של !  מוב	  שלא?  ודרו�  קוריאה
כ� " ,זילאנד או זימבאבווה-מדינת ישראל קשורה ליהדות בדיוק כמו ניו. הציוני� ע� שכניה�

 . מסביר הרבי הרש לווינטל
 !יהודי� אינ� ציוני�: שיהיה ברור לכל אומה ולכל אד� בכל העול�

זו  טעות .    לה�  שו�  הצדקה  לדבר  בש�  יהדות  העול�אי	.  הציוני�  אינ�  נציגנו  או  דוברינו
אנו .  איומה  לבלבל  את  היהודי�  ע�  ציונות  או  להאשי�  את  היהודי�  במעשי  הציוני�

אנו  מתפללי�  עבור  אחינו  היהודי�  וג�  עבור .  מעונייני�  לחיות  בשלו�  ע�  כל  אומות  העול�
 . הלא יהודי� במזרח התיכו	 שיינצלו מכל הסכנות

נו  ממתיני�  לאותו  יו�  גדול  שבו  תהילת  אלוקי�  תתגלה  בכל  העול� ויותר  מהכל  א
 . אמ	. והשלו� יבוא על כל האנושות

 


