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לראש... צריה  היה 

בַאווייזן  ציונים  די  וועלן 
בָאדען דעם  אונטערצוצינדן 

ישוב אידישן  לעצטן   אינעם 
חלילה? טערקיי  אין 

א בליק
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איבער דאס 
ארטאדאקסטישע 
ציוניזם

נטרונא'ס העפטיגע ּפובליק רילעישָאנס 
 קַאמּפיין אין לעצטערע וואכן העכערט

פיר-פַאכיג אינטערעסע צום פָארום
 ווָאס שליסט ַאריין פָארשטעלונג ביי ּפרָאטעסטן קעגן גזירת און רדיפת הדת אין ארץ ישראל - דרינגט

ַאריין אין ּפרעסע און צווישן ַאלגעמיינע מענטשן ַאז כלל ישראל ווערט נישט פַארטרעטן דורך ציונים

מפיין
א

ק
ס'פולע 

סע
סוק

און ראדיא קאמפיין: וואשינגטאן פאוסט  די  ויהי ממחרת.... נאך 

קאלומניסטן און  שרייבער  צייטונג  ענגלישע  ּפרעסטיזשפולע 
נטרונא... מיט  קָאנטַאקט  אין  אלץ  נָאך 

נאטיצן פון

בי  לַאַ ציוניסט'ישע 
נישט  פַארטרעט 

אידן! ַאמעריקַאנער 

נטרונא

איבעראשונג: גייענדיג צום דרוק

רוב ָארטָאדָאקסישע אידן בעפָאר
די קריג הָאבן ָאּפגעווָארפן ציוני'זם

 ערשטער מָאל ווָאס אמת ווערט ַאזוי שטַארק בַאריכטעט; פָאלגט נָאך
‘נטרונא' רעקלַאמע אין ווַאשינגטָאן ּפָאוסט און פַארבינדונגען מיט'ן שרייבער
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אינטערוויוא...

דוֹל  ְך ָראּו אוֹר ָגּ חֶֹשׁ ָהָעם ַההְֹֹלִכים ַבּ
ֶאֶרץ ַצְלָמֶות אוֹר ָנַגּה ֲעֵליֶהם ֵבי ְבּ יְֹשׁ
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פאלגט נאך אין קומענדיגן נומער גאר א אינטרעסאנטע אינטערוויא מיט איינעם 
פון די געוועזענע 'מתנחלים' - וועלכער האט גאר אסאך איבערצוגעבן קומענדיג 

פונעם לייבן גרוב - און איז היינט ב"ה פון די גרויסע עסקנים פון נטרונא...

 לייענט איבער די אנגייענדע מערכת ישראל אקעגן די מדינה בנוגע
די גזירת חיטוטי שכבי אינעם קומענדיגן אויסגאבע דעם זומער אי"ה

ליינט אין דעם דאזיגן אויסגאבע ווי פאלגענד:
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בַאקַאנט...  זייער  מהלך  דער  שמעקט  ליידער   – איסטַאמבול 
ַאנטיסעמיטיזם  מדינה,  ַא  מיט  געפעכט  ַא  ָאן  הייבט  ישראל  מדינת 
פלַאמט אויף, די ָארטיגע אידן ּפרובירן זיך ָאּפצוטרייסלען פון איזרַאעל, 
איזרַאעל אינטערווענירט און שטעלט זיך ַאהער ווי זייערע אפטרופסים, 
הָאב- זייער  איבער  לָאזן  אידן  די  ַאז  זיכער  זיי  מַאכן  ענדע  די  אין  און 
ווָאס  עולים  נייע  ווערן  צו  ווַאנדער-שטעקן  דעם  נעמען  און  און-גוטס 

ַאבסָארבירן. העלפט  לבם  בטוב  ישראל  מדינת 

גרויסער  ַא  געווָארן  פַארגָאסן  שוין  ליידער  זענען  אינדערצווישן 
ווָאס  געשיכטע  זעלבע  די  ָאט  פון  סימנים  קרבנות.  אידישע  מספר 
נָאך  מ'הָאט געזען קעגן די אידן אין אירַאק, עגיּפטן, מָארָאקָא, און אין 
הָאט  וועלכע  טערקיי,  אין  זען  צו  ָאן  איצט  מען  הייבט  מדינות,  רייע  ַא 

מזרח. מיטל  אינעם  ישוב  אידישן  גרויסן  לעצטן  דעם 

אין טערקיי וואוינען נָאך היינט ביז 
זענען  שולן  זייערע  ווָאס  אידן,   26,000
געווען  שוין  פַארגַאנגענהייט  די  אין 
וועלכע  טערָאר,  איסלַאמישן  צום  צילן 
נָאך  קרבנות.  אידישע  געקָאסט  הָאט 
מַאווי  די  אויף  געפעכט  ווילדן  דעם 
ווָאכן  עטליכע  מיט  שיף  מַארמַארַא 
זיין  צו  ּפרובירט  אידן  די  הָאבן  צוריק, 
זיי  הָאבן  בַאריכטן  ּפרעסע  לויט  שטיל, 
זייערע היימען, און  זיך פַארשלָאסן אין 
ּפרָאפיל.  נידריגן  ַא  ָאנצוהַאלטן  געזוכט 

טערקיי,  פון  הראשי  רב  דער 
ַארויסגעקומען  איז  חליבה,  יצחק 
איזרַאעל'ס  קעגן  פַארדַאמונג  ַא  מיט 
די  אויך  און  פלָאטילַא,  אין  ַאקציעס 
ַארויסגעבן  הָאט  געמיינדע  אידישע 
דער  איזרַאעל.  קעגן  פַארדַאמונג  ַא 

"איז  אידן  קעגן  הַאס  ַאז  געשטעלט  קלָאר  הָאט  מיניסטער  ּפרעמיער 
שולדיג  גָארנישט  זענען  אידן  די  ַאז  שטעלנדיג  קלָאר  אומָאננעמבַאר," 
אויף די ציונ'יסטישע שריט. טערקיי'ס אינערן מיניסטער הָאט געמָאלדן 

איסטַאמבול. אין  ערטער  אידישע  ביי  שוץ  פַארמערטע 

מַאקסימום  די  ַארויסגעוויזן  הָאט  רעגירונג  טערקישע  די 
צו  קלָאר  געַארבעט  און  בירגער,  אידישע  אירע  צו  סענסיטיוויטעט 
מיט  פַארבינדן  ָאדער  פַארַאנטווָארטליך  נישט  זענען  זיי  ַאז  שטעלן 
ליידער  זיך  רעכנט  ישראל  מדינת  דוקא  ָאבער  פעולות.  איזרַאעל'ס 
נישט איבער די קָאנסקווענצן פון אירע ַאקציעס צו לָאקַאלע אידן, נָאר 
פרישע  ָאנדרייען  קענען  צו  צילן  און  הענט  די  זיך  רייבן  זיי  פַארקערט, 

עליות. מַאסן 

גערעדט  שוין  טייל  הָאבן  פריש,  געווען  נָאך  איז  שרעק  די  ווען 
פון  כווַאליעס  געווען  ַאלץ  איז  "עס  כווַאליעס.  עליה  ערווַארטע  די  וועגן 

פרץ,  איל  געזָאגט  הָאט  מלחמות,"  איזרַאעל'ס  נָאך  טערקיי  פון  עלי-ה 
אין  געמיינדע  טערקישע  די  פון  טשערמַאן  ַארקַאדַאש,  פון  טשערמַאן 
פָאראויסגעזָאגט  הָאט  ער  ּפָאוסט.  דזשערוסעלעם  די  פַאר  איזרַאעל, 

עליה. מַאסן  בַאלדיגע  ַא  ערווַארטעט  איז  איצט  אויך  ַאז 

זענען  זיי  אומזיכער,  איז  צוקונפט  זייער  שַאנטַאזשירט,  ווערן  "זיי 
וועלכער  מַאכער  מויל  צווייטער  ַא  רייסמַאן,  ַארנָאלד  זָאגט  אומזיכער," 
נישט  זיכער  ווָאלט  "איך  אידן.  טערקיי'ס  אויך  בוך  ַא  פַארּפַאסט  הָאט 

וועג." דעם  וואוינען  געווָאלט 

וועלכער  יום,  יולד  מה  פון  שרעק  אין  נעבעך  לעבן  אידן  די 
ריכטיגע  די  טרעפן  ַאזוי  ָאדער סתם  בַאשטרָאפן,  זיי  וועט  רַאדיקַאלער 
איזרַאעלישע  די  צוליב  זיי  אויף  ישראל  שנאת  זיין  אויסצוגיסן  צייט 
פון  אפטרופסים  גערופענע  ַאזוי  די   – ישראל  מדינת  ָאבער  ַאקציעס. 
אידן – קימערן זיך נישט קיין ּפינטל מיט 
ווָאס די צענדליגער טויזנטער אידן קענען 

ליידן.  ל"ע 

פַארַאן  זענען  ליידער  און 
וועלכע  גרוּפעס  אידישע  ַאלוועלטליכע 
ַא  נעמט  פייער.  צום  אויל  נָאך  גיסן 
צענטער,  וויזענטַאל  דעם  ביישּפיל 
ַא  ַארויסגעבן  ווָאך  פָאריגע  הָאט  וועלכע 
"טרעוועל ווָארענונג" צו איר פיר הונדערט 
די  און  פַאמיליעס  קָאנסטיטוענט  טויזנט 
אונטערצונעמען  נישט  געמיינדע  אידישע 
זיי  טערקיי.  קיין  רייזעס  אומוויכטיגע 
הָאבן  יָאר   500 פַאר  ַאז  דָארט  שרייבן 
ָאבער  טערקיי,  אין  שוץ  געטרָאפן  אידן 
איצט איז דָארט דָא "ַא ּפרעצדענטלָאזע 
הָאט  וועלכע  ַאטמָאספערע  גיפטיגע 
טערקישע  צווישן  שרעק  פַארשּפרייט 
די  און  זיכערהייט  זייער  פַאר  זָארגן  שטַארקע  אויף  ברענגט  און  אידן, 

לַאנד." דָאס  בַאזוכט  ווָאס  אידן  יעדן  פון  זיכערהייט 

קיין  ַארויסגעגעבן  נישט  כמעט  יָארן  די  הָאט במשך  צענטער  דער 
אידן  וויפיל  צייכן  פרַאגע  גרויסע  ַא  איז  עס  און  ַאדווייזָאריס',  ‘טרַאוועל 
איז  וועלכע  צענטער,  וויזענטַאל  דער  ַאז  בכלל  זיך  קימערן  ָאדער  ווייסן 
קיין  פָארן  וועגן  זָאגט  ָארגַאניזַאציע,  זיכערהייט  ַאלס  בַאוויסט  נישט 
דורך  אויפגעכַאּפט  יָא  ָאבער  איז  ַאדווייזָארי  זייער  נישט.  ָאדער  טערקיי 

ּפרעסע,  מזרח  מיטל  דעם 
צום  צוגעגעבן  הָאט  און 
זיי  ווָאס  שרעק פון די אידן 
גלייך  ווי  ַאהער  זיך  שטעלן 
זייער  פַאר  זיך  קימערן  זיי 

וואוילזיין.

לראש... צריה  היה 

בַאווייזן  ציונים  די  וועלן 
בָאדען דעם  אונטערצוצינדן 

ישוב אידישן  לעצטן   אינעם 
חלילה? טערקיי  אין 

בַאטָאנט  מיניסטער  ּפרעמיער  טערקישער   - ַאטַאקע  פלָאטילַא  איזרַאעל'ס  פַארדַאמט  רב  הויּפט  טערקיי'ס 
ָארגַאניזַאציעס תרפ"ט  אידישע   - עליה  פון  רעדן  און  מצילים  ווערן  ציונים   - אידן  ָארטיגע  פון  אומשולדיקייט 

גענָאסייד ַארמעניע  ַאנערקענען  מיט  פייער  צום  אויל  גיסן 

ומלואה עולם  קבל 

נָאך  וואוינען  טערקיי  ...אין 
ווָאס  אידן,   26,000 ביז  היינט 
די  אין  זענען  שולן  זייערע 
געווען  שוין  פַארגַאנגענהייט 
צילן צום איסלַאמישן טערָאר, 
געקָאסט  הָאט  וועלכע 

קרבנות... אידישע 
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וועט די אידישע שול אויפהערן צו עקזיסטירן ח"ו?

ָאנגעהויבן  ַאמעריקע  אין  גרוּפעס  אידישע  הָאבן  ַאנדערע שריט,  אין 
די   – אימּפעריע  ָאטמַאנישע  די  ַאז  ַאנערקענען  צו  קָאנגרעס  שטוּפן  צו 

הָאט   - טערקיי  היינטיגע  די  פון  פָארגייער 
ַארמעניע  אין  שחיטה  מַאסן  ַא  דורכגעפירט 
אומגעברענגט  הָאבן  זיי  וועלכע  אין 
איצט  ביז  מענטשן.  מיליָאן  ַאנדערהַאלבן 
גרויסע  נָאך  און  עי.די.על.  די  עיּפַא"ק,  הָאבן 
רעזָאלוציע  ַאזַא  געשטערט  גרוּפעס  אידישע 
טערקיי,  בַאשיצן  וועלנדיג  קָאנגרעס,  אין 
ַאלס  געטוישט,  איצט  זיך  הָאט  דָאס  ָאבער 
קעגן  ַארויסשטעלן  זיך  טערקיי'ס  צו  נקמה 

איזרַאעל. 

און  הַאקעלע,  ַא  זייער  איז  אישו  די 
עס  ַאז  געהייסן  ס'הָאט  ווען  פַארַאיָאר, 
געברענגט  עס  הָאט  דורכגיין,  מעגליך  וועט 
מיט  צוריבן  ערנסט  ווערן  זָאל  טערקיי  ַאז 
די  אויב  ַאז  קלָאר  איז  עס  ַאמעריקע. 
די  מיט  ַאריבער,  איצט  גייט  רעזָאלוציע 
עס  שטעלט  גרוּפעס,  אידישע  פון  שטיצע 

ווָאס  אידן  טויזנט  צווָאנציג  איבער  די  געפַאר  ערנסטערע  פיל  ַא  אין 
צו  טייער  צו  נישט  ּפרייז  איין  קיין  איז  ליידער  ָאבער  דָארט.  וואוינען 
טערקיי.  און  איזרַאעל  צווישן  טַאנץ  ברוגז  אינעם  שטעקן  ַא  נוצן  קענען 

די  פַאר  בָאדען  דעם  אונטערצינדן  ווילן  ובכם'ניקעס  מכם  די  פַארקערט, 
ה"י.   – רַאטעווען  קענען  זיי  דערנָאך  און  אידן, 

עיּפַא"ק  ווי  גרוּפעס,  אידישע  גרעסטע  די  הָאבן  ווָאך  פָאריגע 
טערקישע  מיט  מיטינגס  יערליכע  פון  ַארויסגעצויגן  זיך  עי.די.על.  און 
קעגן  קָאנגרעס  אין  קַאמּפיין  ַא  ָאנגעהויבן  זיי  הָאבן  אויך  פָארשטייער. 
ליידער  ישראל.  שנאת  פון  פייער  צום  אויל  גיסן  נָאך  קען  ווָאס  טערקיי, 
די  ָאבער  אינדערצווישן,  פַארכַאּפט  אידן  טויזנט  צווָאנציג  איבער  זענען 

דערמיט. נישט  זיך  קימערן  מצילים  

אידן  פון  נטרונא  פון  ָאפיסעס  די  צו  בריוון  ַאריין  קומען  טעג  די  אין 
איבער  וועלט  די  אינפָארמירן  פַאר  זיך  בַאדַאנקן  וועלכע  טערקיי,  אין 
אין  ציונים.  און  אידן  פון  אונטערשיד  דעם 
פַאר  הילף  פַארַאן  אויך  זענען  בריוולעך  טייל 
ווילן  אידן  ווָאס  אינפָארמַאציע,  סּפעציפישע 
א.ד.ג.,  בַאקַאנטע  ביזנעס  זייערע  פַאר  נוצן 
די  פַארשטערקערן  צו  אויך  בעטן  טייל  און 
איינזען  זָאלן  העולם  אומות  די  ַאז  פעולות 
קיין שייכות מיט  נישט  ישראל הָאט  כלל  ַאז 

ַאקציעס.  איזרַאעלישע  די 

די  ליינען  צו  רחמנות  ַא  איז  עס 
ַארויס  שרייט  שורות  די  פון  ווָאס  בריוון, 
דאזיגע  די  פון  געבעטן  און  שרעק  דער 
רבי  דער  וויפיל  באקאנט  איז  עס  אידן. 
קוקן  "מ'זָאל  געווָארענט:  כסדר  הָאט   זי"ע 
ַאלע  אין  ישראל  שנאת  ָאנצוזייען  זיי  זוכן 
איצט  דָאס  מען  זעט  ליידער  וואס  מדינות". 

בַאשיינּפערליך. נָאכַאמָאל 

אין  שטיל  זיצן  נישט  טָארן  און  נישט  קענען  מיר  ַאז  קלָאר  איז  עס 
ברודער  אונזערע  העלפן  צו  מעגליך  ווָאס  ּפרובירן  מוזן  מיר  צייט,  ַאזַא 

הישועה. ולה'   - ציונים.  די  פון  ‘הילף'  און  ַאקציעס  טיילווָאנישע  די  פון 

בַאווייזן  ציונים  די  וועלן 
בָאדען דעם  אונטערצוצינדן 

ישוב אידישן  לעצטן   אינעם 
חלילה? טערקיי  אין 

ומלואה עולם  קבל 

הָאבן  מופקרים  די  ָאבער 

טַארַארַאם  ַא  געמַאכט  דוקא 

אידן,  צוועלף  פון  ָאנקום  פונעם 

אידן  די  נישט  קימערט  זיי  ווייל 

ווָאס זענען דָארט, און עס טרָאגט 

זיי  ווָאס  אידן  די  ווערט  ַא  נָאר 

זוכן  ָאנצוקומען  צווינגען  קענען 

איזרַאעל. אין  שוץ 

ַארויסגעקומען  מָאל  ווידער  ליידער  איז  ווָאך  די 
זיי  ווען  צרות,  אידישע  אין  זיך  בָאדט  איזרַאעל  ווי 
הָאבן געמָאלדן מיט ּפָאמּפע ַאז מען הָאט גערַאטעוועט 
ָאן  איצט  גייען  עס  וואו  קירגיזסטַאן,  פון  אידן  צוועלף 

אומרוען.

דָארט,  מצב  דעם  נָאך  פָאלגט  עס  ווער 
ּפרָאצענט  ַאכציג  איז  לַאנד  די  ווָאס  טרָאץ  ַאז  ווייסט 
נישט  ב"ה  היינט  ביז  אידן  די  זענען  מוסלעמענער, 
הָאט  רעגירונג  פריערדיגע  די  און  געווָארן,  געצילט 
זָאלן נישט  זיי  קָאנטרָאלירט די איסלַאמישע בַאוועגונג 
ָאן  ווערן שעדליך. אינעם גרעניץ רַאיָאן  וואו עס גייען 
וועלכע  אידן,  ַאלטע  זיבציג  ַארום  וואוינען  אומרוען  די 
גָארנישט  זיי  הָאט  קיינער  ַאז  געשטעלט  קלָאר  הָאבן 
געשעדיגט  נישט  זענען  זיי  און  געטשעּפעט,  סּפעציעל 
דערשרָאקן  זענען  זיי  אומרוען.  די  אין  געווָארן 

בירגער. ַאלע  ווי  ּפונקט  ַארויסצוגיין 

איז  צייט  ַאזַא  אין  סטרַאטעגיע  נָארמַאלע  די 
אידישע  די  צו  אויפמערקזַאמקייט  קיין  ציען  צו  נישט 
ברענגן  קען  אויפמערקזַאמקייט  ציען  בַאפעלקערונג. 
און   – רַאיָאן  גרעניץ  אינעם  אידן  צָאל  קליינע  די  ַאז 
די  פון  בַאפעלקערונג  אידישע  גרעסערע  די  אפילו 
זָאלן   – שטָאט  הויּפט  די  אין  וואוינען  וועלכע   1,500
בַאפעלקערונג.  איסלַאמישע  די  פון  צילן  ווערן  חלילה 
צייט  געזעץ-לָאזע  ַאזַא  אין  אידן  די  אידענטיפיצירן 
שונאי  רַאדיקַאלע  פַאר  אויגן  די  עפענען  קען 
אויפרייצן  קען  עס  ּפונקטן,  ציל  געבן  זיי  און  ישראלים 
ַאז  בַאפעלקערונג  ַאלגעמיינע  די  ביי  געפילן  קנאה 
צייגן  עס  קען  בכלל  און  מען,  העלפט  אידן  די  נָאר 
טשעּפען  חלילה  מיט  ַאז  ּפובליסיטי  זוכן  ווָאס  די  פַאר 

דערויף. קוקן  וועלט מער  די  וועט  אידן 

ַא  געמַאכט  דוקא  הָאבן  מופקרים  די  ָאבער 
זיי  ווייל  אידן,  צוועלף  פון  ָאנקום  פונעם  טַארַארַאם 

עס  און  דָארט,  זענען  ווָאס  אידן  די  נישט  קימערט 
צווינגען  קענען  זיי  ווָאס  אידן  די  ווערט  ַא  נָאר  טרָאגט 

איזרַאעל. אין  שוץ  זוכן  ָאנצוקומען 

די  פון  ָאּפטרייסלען  זיך  מוז  ישראל  כלל 
עס  ווען  ווערד,  א  נאר  האט  בלוט  אידיש  מציליּםוואס 

אגענדע. זייער  סערווירט 

 ציונים מעלדן מיט גרויס ּפרָאּפָאגַאנדע
"הצלה" פון אידן אין קירגיזסטַאן...
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ּפערעס רופט צו דַאווענען און צו 
מַאכן עלי-ה;

ער זָאגט ַאז מ'קען נישט זיין קיין 
ציוני'סט ָאן זיין ַא איד...

אירַאעלישער  דער  ַאז  איז  טרַאגי-קָאמיש  ווי 
ּפרעזידענט, שמעון ּפערעס, הָאט די ווָאך גערופן 
איבער  פון  גערופן  הָאט  און  דַאווענען,  מ'זָאל  ַאז 
די וועלט ַארויפצוקומען קיין איזרַאעל. דער כופר 
ַאלץ  איז  וועלכער  ישראל  עוכר  דער  און  בעיקר 
געווען ַאנטי-דת, הָאט געזָאגט ַאז אין ַא צייט ווען 
צו  פַארזוך  אינטערנַאציָאנַאלע  ַאן  ָאן  גייט  עס 
מַאכן איזרַאעל אומלעגיטים, "זענען מיר מענטשן 

פון אמונה. עס איז צייט צו דַאווענען."

זייענדיג פַארלוירן, און איינזעענדיג ַאז ציונות 
די  נאר  און  פרייע,  די  ביי  בַאנקרָאטירט  שוין  איז 
רעליגיעזע דערהַאלטן עס, הָאט ער זיך דערמַאנט 
פון די תורה. הערט זיינע דברי בלע: "ַאמָאל הָאבן 
מיר נישט געקענט זיין אידיש ָאן זיין ציונ'יסטיש. 
היינט קענען מיר נישט זיין ַא ציונ'יסט ָאן זיין קיין 
ָאן  ַא ציונ'יסט  זיין  איד. היינט איז אוממעגליך צו 

זיין קיין איד."

דָאס צייגט ליידער נעבעך נָאכַאמָאל ַאז בלויז 
די רעליגיעזע ווערן געזען ווי די ווָאס שטוּפן דעם 
ציניסטישען וואגען, און זיי זענען דער עתיד פון די 

מדינה הטמאה.

די  פון  נָאך  איז  וועלכער  ּפערעס,  דער 
וועלכער  גווַארדיע  ַאלטע   די  פון  פַארבליבענע 
פון  גרינדונג  די  גוריון  בן  מיט  מיטגעהַאלטן  הָאט 
פון  געבליבן  איז  עס  ווָאס  ַאז  איין  זעט  מדינה,  די 
ַאלעמען איז ליידער נָאר עטליכע פרומע אידן, און 

נאר מיטן צוזאמשטעלן די תורה הקדושה להבדיל 
מיטן עגל הציוני קען די עבודה זרה האבן א קיום 

רח"ל.

אין ַאזַא צייט – ווען אפילו די לינקע שבלינקע 
רעליגיעזן  ַא  ציונות  דעם  ָאנצוטָאן  ּפרובירן   –
איז  קלינגט,  עס  קָאמיש  ווי  ָאּפגעזען  שלייער, 
ַאז ערליכע  צו שטעלן  אייביג קלָאר  ווי  וויכטיגער 
אידן זענען נישט איינס מיט די מדינה. אידישקייט 
איז ַא סתירה צו ציונות, און ציונות הָאט קיינמָאל 
תורה  די  און  אידישקייט  מיט  געהַאט  גָארנישט 

הקדושה. 

נָאך פלָאטילַא:

אלוועלטליכע אידישע 
קערּפערשַאפטן ּפויבסטליכער 

פונעם ּפויבסט
הייסע  פילע  ווען  שחיטה,  פלָאטילַא  די   נָאך 
ציונ'יסטישע שטיצער און אייגענע מענטשן הָאבן 
גע'טענה'ט ַאז זיי ווָאלטן געקענט אויפקומען מיט 
ַאזוי  ווי  וועג  דורכגעקלערטן  פָארזיכטיגן,  מער  ַא 
ָאּפצושטעלן די שיף ָאן קיין הריגות, איז געווַאקסן 
אין  וועלט.  די  איבער  אידן  קעגן  ַאנטיסעמיטיזם 
אין  אפילו  און  קַאנַאדַא  הָאלַאנד,  פרַאנקרייך, 
אינצידענטן  מער  געהערט  מען  הָאט  ַאמעריקע 
און דרָאאונגען וועלכע זענען פַארבינדן מיט דעם 

אינצידענט.

שוין ָאּפגערעדט ַאז אין טערקיי הָאט געמוזט 
אידישע  אין  שולן  ביי  שוץ  די  פַארשטערקערן 
טויזנטער  די  ַאז  הָאבנדיג  מורא  וואוין-ערטער, 

אין  און  איסטַאמבול  אין  איינוואוינער  אידישע 
ַאנדערע שטעט זָאלן נישט ַאטַאקירט ווערן פון די 

צויושטע ַארַאבער.

דָא  הָאט  איזרַאעל  ווָאס  צייט  די  אין 
פַאר  קלָאּפָאטע  ערנסטע  ַאן  ָאנגעברענגט 
די  פַאר  ציטערן  און  וועלט,  די  איבער  אידן  ַאלע 
ַאמעריקַאנער  די  ָאבער  זענען  קָאנסקווענצן, 
זייער  מיט  ָאנגעגַאנגען  ָארגַאניזַאציעס  תרפ"ט 
הַארטנעקיגע ליניע און פַארלַאנגט פון די ָאבַאמַא 
שטיצן  צו  אומבויגזַאם  צו  ַאדמיניסטרַאציע 

איזרַאעל'ס שריט אויף'ן ים.

גרעסטע  די  אין  שרייבער  גרויסער  איין 
אידישע נייעס ַאגענטור, דזשעי.טי.עי., הָאט אפילו 
הָאבן  ָארגַאניזַאציעס  תרפ"ט  די  ַאז  ָאנגעוויזן 
איזרַאעלישע  וועלכע  סיי  קעגן  געקעמפט  נָאך 
 - אינצידענט  פלָאטילַא  די  איבער  אויספָארשונג 
ָאבַאמַא'ס  ּפרעזידענט  ָאּפצושטעלן  ּפרובירנדיג 
פַארלַאנגן פַאר ַאן אויספָארשונג – בעת איזרַאעל 
אויף  איינצוגיין  געווען  גרייט  שוין  איז  ַאליין 

קָאנצעסיעס. 

"שּפילט  קעּפל  אונטער'ן   – שרייבער  יענער 
איזרַאעל מיט ַאמעריקַאנער אידן ַאלס נַארָאנים" 
- ברענגט פון ַא איזרַאעלישן רעּפָארטער וועלכער 
ווי  ַאז געווענליך איז די פרַאגע  הָאט אים געזָאגט 
ַאזוי ַאמעריקַאנער אידן'ס ַאקטיוויזים ַאפעקטירט 
איזרַאעל, ָאבער איצט איז שוין צייט צו פרעגן "ווי 
מעשים  רעגירונג'ס  איזרַאעלישע  די  טוען  ַאזוי 
ַאפעקטירן ַאמעריקַאנער אידן?" און דָאס איז שוין 

די פרַאגע פון ַאן איזרַאעלישן שרייבער...

מַאסן  די  ווָאס  צייט  די  אין  ַאז  צייגט  דָאס 
די  אין  אינטרעסירט  צופיל  נישט  שוין  זענען 
די  וויל  ּפָאליטיקס,  שּפַארבערישע  איזרַאעלישע 
לַאביס  אידישע  מַאכטפולע  די  פון  פירערשַאפט 
נָאכנישט טוישן זייער ליניע. ָאבער זייער מַאסקע 

קומט שוין ַארָאּפ, ווי פריער געזָאגט.

קַאטעגָאריע  איין  דָא  נָאך  איז  בַאדויערן  צום 
רעדן...  נָאך  קענען  זיי  נָאמען  וועמען'ס  אין  אידן 
יָא  נָאך  ווערן  וועלכע  אידן,  פרומע  זענען  דָאס 

4

איבער דאס א בליק
ארטאדאקסטישע 
ציוניזם

דאס פייער פון ציוניזם בושעוועט דייקא ביי די פרומע...

יצאו ומחריביך ממך  מהרסיך 

...הערט זיינע דברי בלע: "ַאמָאל הָאבן מיר נישט געקענט 

זיין אידיש ָאן זיין ציונ'יסטיש. היינט קענען מיר נישט זיין 

ַא ציונ'יסט ָאן זיין קיין איד. היינט איז אוממעגליך צו זיין 

ַא ציונ'יסט ָאן זיין קיין איד"...
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נטרונא  ציוני'סטן.  הייסטע  די  ַאלס  געזען 
ָאּפצושלָאגן   – מצליח  ב"ה  איז  און   – ַארבעט 
נָאך  איז  עס  ָאבער  פילע,  ביי  איינדרוק  דעם 
געבליבן ַאסַאך ַארבעט. אויב הָאט נָאך איינער 
אידן  ָארטָאדָאקסישע  די  צי  ספיקות  געהַאט 
ווערן טַאקע געזען ַאלס די איינציגסטע לעצטע 
ציונ'יסטישע בַאזעס, איז געקומען די ביינַארט 
ערד  ַאן  פַאראורזַאכט  הָאט  וועלכע   – בוך 
גַאס  אידישע  ַאמעריקַאנער  די  אין  ציטערניש 
– און הָאט שוין נישט איבערגעלָאזט קיין שום 

ּפלַאץ פַאר קיין צווייפלען.

די ביינַארט בוך ערד-ציטערניש:

ַאמעריקַאנער אידן ווערן אויס 
ציונ'יסטיש, ָארטָאדָאקסן יָא

בַאשטעטיגנדיג די ווַאקסנדע ַאנערקענונג 
די  ווי  ַאנדערש  ַאז  גַאס  ַאמעריקַאנער  די  אין 
זענען  ַאהערשטעלן,  וויל  לָאבי  ציונ'יסטישע 
בלינדע  קיין  אידן  ַאמעריקַאנער  ַאלע  נישט 
ציונ'יסטישע ָאנהענגער, ערשיינט איצט ַא בוך 
ערד-ציטערניש  ַאן  פַאראורזַאכט  הָאט  ווָאס 
בוך  די  אין  גרוּפעס.  ציונ'יסטישע  די  צווישן 
פַאקטן,  קרַאנטע  ביינַארט  ּפיטער  ברענגט 
זענען  אידן  ַאמעריקַאנער  ַאז  צייגן  וועלכע 
ציונ'יסטישע  די  מיט  פַארנומען  צופיל  נישט 
אינטערעסן. צום בַאדויערן, ציעט ָאבער די בוך ַא 

ליניע צווישן פרייע ַאמעריקַאנער אידן, וועלכע 
ש"ס  פרומערע  די  און  ציונ'יזם,  פון  ָאּפ  ווייכן 
און אגודה, וועלכע ווערן הייסערע ציונ'יסטן.

ערשיינונג,  בוך'ס  די  בעפָאר  ווָאכן  שוין 
היציגע  און  לַאנגע  געצויגן  שוין  עס  הָאט 
ָאּפהַאנדלונגען און דעבַאטעס אין די אידישע 

און אפילו ַאלגעמיינע ּפרעסע. 

לַאנגן  אויסערגעווענליך  ַאן  אין 
איבערבליק פון זיין בוך ווָאס ער הָאט געשריבן 
אין ניו יָארק טיימס, ווייזט ביינַארט ָאן אויף ַאן 
ַאנקעטע ווָאס פרענק לונץ, ַא רעּפובליקַאנער 
דורכגעפירט  הָאט  ּפָאולסטער,  אידישער 
צווישן אידישע סטודענטן אין 03'. לונץ הָאט 
ָאנגעוויזן ַאז רוב פון די סטודענטן מיט וועלכע 
ער הָאט זעקס מָאל גערעדט פון אידישקייט, 
ער  ביז  איזרַאעל  דערמַאנט  נישט  זיי  הָאבן 
מ'הָאט  ווען  און  אויפגעברענגט,  עס  הָאט 
פון  גערעדט  זיי  הָאבן  איזרַאעל  פון  גערעדט 

‘זיי', ַאנשטָאט ‘אונז.'

ַאזוי צייגט ער ָאן אויף ַא רייע פעלער ווען 
צווישן  סּפעציעל  ַארויסגעקומען,  איז  דָאס 
איזרַאעל'ס  נישט  שטעלן  זיי  ַאז  אידן,  אינגע 
אינטערעסן,  זייערע  פון  שּפיץ  אין  ּפַאליסיס 
און זיי זעען עס מער אפילו נישט ַאלס הויּפט 

ַאז  קלָאר  שטעלט  ער  ָאבער  אישו.  אידישע 
"נישט-ָארטָאדָאקסישע  ביי  בלויז  איז  דָאס 
וועלט  ָארטָאדָאקסישע  די  אין  אידן."  אינגע 

זענען יָא דָא ַאסַאך ציונים. 

ווי  ַאנדערש  ַאז  ָאן  ווייזט  ביינַארט  ּפיטער 
געווען  זענען  ּפַארטייען  פרומע  די  ווען  ַאמָאל, 
היינט  זיי  זענען  ישובים,  אויפצולעזן  ָאפען 
ָאפיצעלע  "די  דערקעגן.  אויסגעשּפרָאכן 
גערופן  לעצטנס  הָאט  צייטונג  ּפַארטיי  ש"ס 
איסלַאמישער  ‘ַאן  ָאבַאמַא  ּפרעזידענט 
טיימס.  די  אין  ער  שרייבט   " טערָאריסט,' 
צייגט  וועלכע  ַאנקעטעס  אויך  ברענגט  ער 
מער  פיל  זענען  יוגענטליכע  חרד'ישע  ַאז 

ציונ'יסטיש ווי די פרייע.

ער ווייזט ָאן אויף ַאנקעטעס וועלכע צייגן 
מדינה.  די  מער  פיל  שטיצן  ָארטָאדָאקסן  ַאז 
דערקלערט  זיך  הָאבן  זיי  פון  ּפרָאצענט   79
 16 קעגן  אירַאעל,  צו  נָאנט  ַאנקעטע  ַאן  אין 
ַא  ביי  ַאז  ָאן  ווייזט  ער  חרדים.  ּפרָאצענט 
אין  רַאלי  ווַאשינגטָאן  ּפרָא-איזרַאעל  גרויסע 
אידישע  ַאלגעמיינע  דורך  געסּפַאנסַארט   ,'02
ּפרָאצענט  זיבעציג  זענען  ָארגַאניזַאציעס, 

געווען ָארטָאדָאקסישע אידן.

דער ַארטיקל און די בוך צייגט טַאקע ַאז די 
ָאבער עס  ישראל,  כל  נישט בשם  ציונים רעדן 
לייגט ָארטָאדָאקסישע אידן אין זייער ַא מיאוס'ן 
איינציגסטע  די  זענען  זיי  ַאז  צייגט  עס  ליכט. 

ווָאס הַאלטן נָאך ָאן די בַאנקרָאטירטע ציונ'יזם. 
די  וויבַאלד  פַארדַאנקן  צו  ַאסַאך  איז  דָאס 
לָאזן  גרוּפעס  ָארטָאדָאקסישע  ציונ'יסטישע 
זיי  נעמען  ַאנקעטעס  די  און  הערן,  כסדר  זיך 
דעת  אומגעפעלשטע  ריכטיגע  די  בעת  ַאריין, 
אידן  טויזנטער  צענדליגער  ווָאס  צו  תורה, 
הַאלטן זיך, איז זעלטן גוט פַארשּפרייט געווָארן 

אין די גַאס.

אייביג,  ווי  וויכטיגער  נָאך  מַאכט  דָאס 
ווירקזַאמע  ריכטיגע  די  מיט  ַארבעטן  צו 
סטרַאטעגיעס, קלָאר צו שטעלן ַאז די ריכטיגע 
דורך  נָאכגעפָאלגט  ווערט  ווָאס  תורה,  דעת 
צענדליגער  און  קדושות  קהלות  גרעסטע  די 
מדינה  די  קעגן  איז  אידן,  ערליכע  טויזנטער 
קיין  הָאבן  נישט  ווילן  זיי  וועלכע  הטמאה, מיט 
זענען  שריט  רַאדיקַאלע  ַאלע  די  און  שייכות, 

למורת רוחם. 

מיר שטייען איצט ביי ַא קריטישן מצב,  ווען ליידער זענען עס די ָארטָאדָאקסישע 
ציונ'יסטישע  לעצטע  די  ַאלס  געזען  מער  און  מער  ַאלץ  ווערן  וועלכע  אידן 
ליילעך  נַאסן  דעם  ָאּפצושלָאגן  מחוייב  מ'איז  פַארבליבן.  זענען  ווָאס  פעסטונגען 
ווָאס ווערט ַארויפגעלייגט אויף ערליכע אידן, ווָאס איז מסוכן, און עס רופט ַארויס 
ַא געפערליכער חילול השם, ווייל מען מיינט ָאט די ַאלע שענדליכע פעולות ווערן 

געטָאן בשם התורה ח"ו.

נטרונא איז איצט ב"ה שטַארק געמוטיגט פון די לעצטע הצלחות ָאנצוגיין און 
קעגן  ישראל  כלל  פון  וויי-געשריי  דעם  הערן  לָאזן  צו  פעולות  די  אויסצוברייטערן 
די עצם מדינה ווָאס די ציונים הָאבן גענומען בכוח זרועם, און הַאלטן עס ָאן דורך 
וועלט איבער די  די  זיין  ַאריינשטעלן ערליכע אידן אין סכנות, און אויך מתריע צו 
ליידן  אידן  ווָאס  רדיפות הדת  און  אידן  ברוטַאליטעטן קעגן ערליכע  שוידערליכע 
אין די מדינה. ָאט די פרטים העלפן אויך ַאריינקריצן אין די מוחות די שנאה צווישן 

ערליכע אידן און די ציונ'יסטישע רעגירונג.

צווישן  פַארשּפרייטן  צו  אונזעריגע  דָאס  טָאן  וועלן  מיר  ווָאס  בזכות  ַאז  ויה"ר 
שרעקליכן  דעם  ָאּפצושלָאגן  און  צדקינו,  משיח  בביאת  אמונה  ריכטיגע  די  אידן 
חילול ה' ווָאס די ציונים שַאפן ביי די אומות העולם, זָאלן מיר שוין זוכה זיין צו די 

ריכטיגע גאולה שלימה, בביאת משיח צדקינו בב"א. 

 ...ָאבער איצט איז שוין

 צייט צו פרעגן "ווי ַאזוי

טוען די איזרַאעלישע 

רעגירונג'ס מעשים 

ַאפעקטירן ַאמעריקַאנער 

אידן?"

די חובת השעה

יצאו ומחריביך ממך  מהרסיך 
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זענען  וועלכע  קַאמּפיינס  נטרונא  פַארצווייגטע  סעריע  די   – יָארק  ניו 

און  פַארשּפרייטן  צו   - חדשים  לעצטע  די  אין  געווָארן  אונטערגענומען 

ּפרָאטעסטירן קעגן די שרעקליכע רדיפות הדת און ברוטַאליטעטן קעגן ערליכע 

אידן וועלכע זענען מוחה קעגן חיטוטי שכבי – הָאט געהַאט ַא קָאלסַאלע הצלחה. 

די קַאמּפיינס הָאבן געברענגט ַא שטַארקע ַאריינדרינגונג צווישן די ַאלגעמיינע 

ציונים  די  און ַאז  די מדינה,  פון ערליכע אידן קעגן  ּפרעסע איבער דעם קַאמף 

רעדן נישט בשם כל ישראל. 

בַאזונדער זעט מען ַא שטַארקע אינטערעסע פון איבער די וועלט צו הערן מער 

וועגן די שטעלונג פון ערליכע אידן כלפי די מדינה, ווָאס מ'זעט בַאשיינּפערליך פון 

די פיר פַאכיגע וואוקס אין טרעפיק צו נטרונא'ס עלעקטערָאנישע פָארום, זינט 

און  ּפרעצדענטלָאזע שטַאּפלען,  געפערליכע,  דערגרייכט  הָאט  הדת  רדיפות  די 

נטרונא הָאט עס אויפגעשּפילט אין די מַאנהעטענער גַאסן ביי די גרויסַארטיגע 

מחאות דערקעגן.

נטרונא סָאפיסטיקירטע  פרעזענטאציע 
פַארשּפרייט וויי-געשריי קעגן ברוטַאלע 

אונטערדרוקונג פון ערליכע אידן 

   אין די צייט ווָאס די מלכות הרשעה הָאט ווי בַאוויסט אין די לעצטע חדשים 

אין  אידן  ערליכע  פון  אונטערדרוקונג  און  הדת,  רדיפות  אירע  פַארשטערקערט 

ארץ ישראל - דָאס קומט סּפעציעל צום אויסדרוק אין חיטוטי שכבי ווָאס זיי 

הָאבן זיך גענומען דורכצופירן אין אשקלון, יפו און אין נָאך ערטער, בַאגלייט מיט 

גָאר ברוטַאלע בַאנעמונגען צו די מוחים – הָאט נטרונא אונטערגענומען ַא גָאר 

פון  די פעולות רשע  צו פַארשּפרייטן  רילעישָאנס קַאמּפיין  ּפובליק  ַאפעקטיווע 

די מדינה, און דעם וויי-געשריי פון ערליכע אידן אין ארץ ישראל און איבער די 

וועלט קעגן דעם עקירת הדת, און בכלל קעגן די מדינה הטמאה ווָאס איר עצם 

זיך ַארויס הָאט דָאס  ווי עס שטעלט  איז קעגן תורתינו הקדושה.  עקזיסטענץ 

גָאר ַא שטַארקן ָאּפקלַאנג, און דָאס העלפט אויך גָאר שטַארק ַארויסברענגן ַאז 

ציונות מיט תורה זענען כרחוק ממזרח ממערב, און זענען אין ַא שטענדיגן קַאמף 

זה לעומת זה.

רעליסעס  ּפרעס  ַארומגעשיקט  נטרונא  הָאט  קַאמּפיין,  די  פון  טייל  ַאלס 

איבער די לעצטע חפירות און די ברוטַאלע בַאנעמונגען קעגן די מוחים מצד די 

איזרַאעלישע ּפָאליציי. עס הָאט אויך בַאריכטעט איבער די כסדר'דיגע מחאות 

וועלט  די  איבער  אידן  ווָאס  סָאלידַאריטעט  די  און  הקודש,  עיר  ירושלים  אין 

צייגן ַארויס פַאר זייערע אונטערדרוקטע ברידער, דורך זיך צושטעלן און מוחה 

זיין אין ניו יָארק און אין ַאנדערע אידישע צענטערן קעגן די חפירות און רדיפות 

פון ערליכע אידן. די ּפובליצירונגען הָאבן געהַאט ַא שטַארקן ָאּפקלַאנג, און די 

גַאנצע ַאפערע ווערט ברייט געדעקט אין די וועלט מידיַא, ווָאס העלפט מפרסם 

פאר די אומות העולם ַאז ערליכע אידן זענען אין קַאמף מיט מדינת ישראל און 

אירע פירער.

ביי די מחאות ווָאס זענען פָארגעקומען, איז נטרונא אויך אויפגעקומען 
און  אויגן  ציען  צו  בעסער  ַאזוי  ווי  מיטל  פָארגעשריטענעם  ַא  מיט 
אויפמערקזַאמקייט פון די טויזנטער דורכגייער אויף די גַאסן אין מַאנהעטן 
צו דעם וויי-געשריי פון אחינו בני ישראל, און ווי ַאזוי בעסער צו ערקלערן 

דעם צוועק פון די מחאות און די רשעות פון די ציונים.

די  פון  פילם  געלטער ַאהערצושטעלן ַא  אינוועסטירט שווערע  מ'הָאט 
ציונ'יסטישע  די  און  קברים  הייליגע  די  פון  פַארשוועכונגען  שענדליכע 
ברוטַאליטעטן, און מ'הָאט אויך געדינגען פַאר גרויסע געלט ַא סּפעציעלע 
וואו די פָארשטעלונג  ריזיגע סקרין  ווָאס הָאט ַא  טרָאק און ַא סיסטעם 

ווערט ברָאדעקסירט אויך די מַאנהעטענער גַאסן. 

נטרונא'ס העפטיגע ּפובליק רילעישָאנס 
 קַאמּפיין אין לעצטערע וואכן העכערט

פיר-פַאכיג אינטערעסע צום פָארום
 ווָאס שליסט ַאריין פָארשטעלונג ביי ּפרָאטעסטן קעגן גזירת און רדיפת הדת אין ארץ ישראל - דרינגט ַאריין

אין ּפרעסע און צווישן ַאלגעמיינע מענטשן ַאז כלל ישראל ווערט נישט פַארטרעטן דורך ציונים

הדת על משמר  מפיין
א

ק
ס'פולע 

סע
סוק

 עס ווערט פראמינענט אויפגעשפילט
די שוידערליכע ציוניסטישע ברוטאליטעטן

 פארבייפארער אין די מאנהעטענער גאסן באטראכטן
דעם נטרונא פרעזענטאציע מיט גרויס אינטערעס
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צו  געדולד  קיין  נישט  הָאבן  מענטשן  ווען  וועלט,  לויפנדע  היינטיגע  די  אין 

צולייגן קיין קָאּפ צו ערקלערונגען, ליינען צעטליך ָאדער רעדעס, צו פַארשטיין 

ווי  מער  גערעדט  בילדער  די  ָאבער  הָאבן  דעמָאנסטרירט,  מען  ווָאס  איבער 

הקודש  עיר  ירושלים  אין  אידן  טויזנטער  ווי  בילדער  די  ווערטער.  מיליָאנען 

ּפרָאטעסטירן קעגן די רדיפות הדת, די גרַאפישע סצענעס ווי ַאזוי מ'פַארשוועכט 

די הייליגע קברים, און די שוידערליכע בילדער ווי ַאזוי די ציונ'יסטישע ּפָאליציי 

געמַאכט  הָאבן  און  אינטערעסע,  געצויגן  הָאבן  מוחים,  אויף  זיך  איזדיקעוועט 

ציונות.  פון ערליכע אידן קעגן  די מלחמה  הילכיגע סטעיטמענט איבער  גָאר ַא 

די אויפשריפטן אויסצודרוקן די התנגדות פון ערליכע אידן קעגן די מדינה בכלל, 

זענען אויך געווען זייער קלָאר, און ווי עס שטעלט זיך ַארויס הָאט עס געטרָאפן 

אין ּפינטל.

זענען  מענטשן  ווען  ַאפעקט,  דעם  געזען  זָאפָארט  מען  הָאט  מעשה  בשעת 

געבליבן שטיין און געקוקט מיט קענטליכע אויפשוידער, ווערנדיג צוטרייסעלט 

פון די קברים פַארשוועכונגען און אכזריות'ן קעגן ערליכע אידן. פילע הָאבן זיך 

אויגן  די  געעפנט  קענטליך  זיי  הָאט  עס  און  בַאדייט,  דָאס  ווָאס  נָאכגעפרעגט 

קעגן זייער ביז היינטיגן איינדרוק ַאז ערליכע אידן זענען די שַארפסטע ציונים. 

אין צוגָאב, הָאט מען געזען די רעזולטַאטן בחוש אין די טעג נָאך די מחאות, ווען 

די טעגליכע רעּפָארטס איבער די צָאל בַאזוכער צו די נטרונא עלעקטערָאנישע 

פָארום, איז אין די טעג נָאך די דעמָאנסטרַאציעס דרַאמַאטיש ַארויפגעשּפרינגען, 

צו ַארום פיר-פַאכיג. 

ַאדרעס  דורך'ן  געקומען  קלָאר  איז  זייטל,  די  אויף  בַאזוכער  פַארמערטע  די 

ווָאס הָאט ּפרָאמינענט פיגורירט אויף די פילמס. עס הָאט געברענגט ַאז מענטשן 

ווָאס הָאבן עס געזען זָאלן אין די קומענדיגע טעג ַארויפגיין אויף די סייט און מער 

נישטערן איבער די התנגדות פון ערליכע אידן קעגן די מדינה.

דָאס איז בלויז איין ביישּפיל – ווָאס טויזנטער בַאטייליגטע ביי די עטליכע 

מחאות הָאבן ַאליין צוגעזען - ווי ַאזוי נטרונא'ס כסדר'דיגע ַארבעט אויפצוקומען 

ַאזוי  ווי  ּפרָאפעסיענַאלן  מיט  ַארבעטן  צו  און  מיטלען,  סָאפיסטיקירטע  מיט 

ַאריינצודרינגען אינעם דעת הקהל, מיט היינט-צייטיגע געצייגן, ברענגט ב"ה די 

געוואונטשענע און נָאכמער ווי פָארגעשטעלטע רעזולטַאטן.

הדת על משמר 

 עס איז כסדר אויפגעשפילט געווארן דער נטרונא וועב-זייטל
וואס האט נאכגעפאלגט מיט טויזנטער פרישע באזוכער

 נטרונא טוט צושטעלן די פלאקאטן
און ענגלישע מעסעדזשעס ביי פראטעסטן

 נטרונא טוט צושטעלן די פלאקאטן
און ענגלישע מעסעדזשעס ביי פראטעסטן

 נטרונא טוט צושטעלן די פלאקאטן
און ענגלישע מעסעדזשעס ביי פראטעסטן

 נטרונא טוט צושטעלן די פלאקאטן
און ענגלישע מעסעדזשעס ביי פראטעסטן
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שטורעם  געוואלדיגע  די  באריכטעט,  ברייט  געוועהן  שוין  איז  עס 
ּפרָאמינענטע  גורם געוועהן די  וואולקען בראך, עס האט  און פאליטישע 
נטרונא  וואס  קאמפיין",  "ראדיא  און  רעקלַאמע  ּפָאוסט  ווַאשינגטָאן 
האט לעצטנס פובליצירט קבל עולם ומלואה, אז די תורה הקדושה האט 
נישט קיין שייכות מיט מדינת ישראל, און אז כלל ישראל זענען געטרייע 

וואוין-ערטער. זייער  אין  בירגער 

חומה  הר  צום  רעַאקציע  אין  געווָארן  אונטערגענומען  איז  דָאס 
הָאט  ישי  אלי  מיניסטער  אינערן  רעליגיעזער  דער  ווען  אינצידענט, 
וויצע ּפרעזידענט  בַאשטעטיגט ַא מזרח ירושלים בוי ּפרָאיעקט אינמיטן 
הָאט  רעַאקציע  ווַאשינגטָאן'ס אומצופרידענע  בַאזוך.  ירושלים  ביידען'ס 
ּפרעזידענט  קעגן  העצערייען  הויכשטַאּפלערישע  סעריע  ַא  ָאנגעהויבן 
עפנטליכע  איינגעשלָאסן  הָאט  דָאס  ַאדמיניסטרַאציע.  זיין  און  ָאבַאמַא 
ַאמעריקע,  אין  פירער  אידישע  וויכטיגע  פון  צייטונגען  אין  רעקלַאמעס 
וועלכער  ּפרעזידענט  קָאנגרעס  דזשואיש  ווָארלד  פונעם  ַאריינגערעכנט 
וועלט אידענטום.  פונעם  נָאמען  אין  ַאז ער רעדט  זיך דערקלערט  הָאט 

דַאן  זיך  הָאט  נטרונא 
שטעלן  צו  קלָאר  ַאריינגעווָארפן 
נָאמען  אין  נישט  איז  דָאס  ַאז 
הָאט  דָאס  אידן.  ערליכע  פון 
רעקלַאמעס  די  איינגעשלָאסן 
ווָאס  ּפָאוסט,  ווַאשינגטָאן  אין 
צווישן  פַארשּפרייט  ברייט  מ'הָאט 
ווי  זשורנַאליסטן.  ּפרָאמינענטע 
מַאסיווע  אזא  נאך  פארשטענדליך 
באקומען  מיר  האבן  קַאמּפיין 
אוזן  א  און  קאנטאקטען  פרישע 
און  דזשורנאליסטען  ביי  קשבת 
האבן  וואס  שישקעס,  הויכע 

ווָאס  וואס מיר האבן צו זאגען.  צווישן די  ווי אייביג הערן  געוואלט מער 
עם.דזשעי.  זשורנאליסט  דער  איז  צוגעשיקט,  ּפערזענליך  עס  מ'הָאט 
בלָאג,  ּפָאוסט  הָאפינגטָאן  אויפגעכַאּפט  די  אין  שרייבער  ַא  רָאזענבערג, 

טָאן-שטעלער. ליבערַאלע  ּפרָאמינענטסטע  די  פון  היינט  איז  וועלכע 

די  פון  איינע  אין  שרייבער,  ּפָאליטישער  ּפרָאמינענטער  דער 
האט  אמעריקע,  אין  פָארומס  ּפָאליטישע  אויפגעכַאּפטע  מערסטע 
מיט  ַארויסגעקומען  ער  איז  דערנָאך  קורץ  און  אויפגעכאפט,  גוט  דאס 
דעם  נישט  פַארטרעטן  אינטערעסן  ציונ'יסטישע  די  ַאז  ַארטיקל  זיין 
גייען  וועלכע  קָאנגרעסלייט  אידישע  אויך  און  אידענטום,  ַאמעריקַאנער 
נישט  קענען  שטעלונגען,  רַאדיקַאל-ציונ'יסטישע  די  מיט  שּפַאן  אין 

אידן.  ַאלגעמיינע  פון  נָאמען  אין  רעדן 

ווָאס  מיטינג  ַא  צו  בַאצויגן  דָארט  זיך  הָאט  רָאזענבערג 
קָאנגרעסלייט  אידישע  מיט  ָאּפגעהַאלטן  הָאט  ָאבַאמַא  ּפרעזידענט 
די  מיט  רייבערייען  ַאדמיניסטרַאציע'ס  די  פַאר  ַאנטשולדיגן  צו  זיך 
ער.  שרייבט  פַאלש,"  דָאס  איז  "הָאפענטליך  רעגירונג.  איזרַאעלישע 
ַאהערשטעלן  וויל  לָאבי  ציונ'יסטישע  די  ווי  ַאנדערש  ַאז  ָאן  ווייזט  ער 
ברענגט  ווָאס   – איזרַאעל  מיט  בלויז  זיך  קימערן  אידן  ַאלע  גלייך  ווי 
צו  געטרייער  זענען  אידן  ַאז  בַאשולדיגונגען  די  אויף  ָאפט  ליידער 
הַאס  ברענגט  עס  און  היימ-לענדער,  אייגענע  זייערע  ווי  איזרַאעל 
טרָאץ  ָאבַאמַא,  פַאר  געשטימט  אידן  ּפרָאצענט   78 הָאבן   – זיי  קעגן 
פַאר  שטיצער  הייסערער  קיין  נישט  איז  ער  ַאז  געוויסט  הָאבן  זיי  ווָאס 
קיין  נישט  זענען  אים  פַאר  געשטימט  הָאבן  ווָאס  "אידן  איזרַאעל. 

איזרַאעל-ערשטערס," שרייבט ער.

רעדן  נישט  קענען  קָאנגרעסלייט  אידישע  די  ַאז  דערקלערט  ער 
ווידער  דיסטריקטס.  זייערע  פון  נָאר  )אידן(,  פָאלק  זייער  פון  נָאמען  אין 
איבריגע,  די  און  קָאמיטע,  אידישע  ַאמעריקַאנער  עיּפַאק,  איבער 
לַאבי  אידישע  "די  ער,  שרייבט 
אין   - אידן  עלטערע  רייכע  פַארטרעט 
אויסער  קיינעם  און  ַאליין  זיך  קורצן, 
"העכער  צו:  לייגט  ער  און  ַאליינס."  זיי 

צוזַאם." פַאלט  לַאבי  די  דעם, 

אויסגעשּפרָאכענער  דער 
ווינטן  ַאזוי  ווי  צייגט  ַארטיקל, 
ַאמָאל  ווָאס  און  היינט,  זיך  טוישן 
שרייבער  אידישער  קיין  זיך  ווָאלט 
קען  דערמַאנען,  צו  געווַאגט  נישט 
ַא  אין  ווערן  ּפובליצירט  היינט  שוין 
דער  קווַאל.  נייעס  ּפרָאמינענטע 
נָאך  געקומען  געזָאגט  ווי  איז  ַארטיקל 

קָאמיוניקירט מיט'ן שרייבער.  הָאט  נטרונא  ווָאס 

שוין  זענען  אידן  ַאמעריקַאנער  די  ַאז  ַארטיקל  דער  צייגט  בכלל, 
ציונ'יסטישע  די  ַאז  הערן  צו  יָארן  ערשטע  די  אין  ווי  רייפער  פיל  היינט 

ישראל.  כל  נישט בשם  רעדן  אינטערעסן 

לָאזן  צו  אונז  אויף  ליגט  עס  ווָאס  חוב  דעם  פַארגרעסערט  דָאס 
פון תורה- ריכטיגע שטעלונג  די  וועג,  ַא שכל'דיגן  ווָאס מער, אויף  הערן 

קליפ  שטעלן  צו  קלאר  ליהודים,  יעמוד  והצלה  רווח  און  אידן,  טרייע 
מינים  די  פון  פרעזענטירט  נישט  ווערט  ישראל  כלל  אז  קלאר   און 
מן  יעביר  הטומאה  ורוח  דעם  צו  זיין  זוכה  וועלען  מיר  ביז  ואפיקורסים, 

וחסדים אכי"ר. הארץ מתוך רחמים 

פרי וגם עשו  והצליחו  גדלו 

ראדיא קאמפיין: און  וואשינגטאן פאוסט  די  ויהי ממחרת.... נאך 

קאלומניסטן און  שרייבער  צייטונג  ענגלישע  ּפרעסטיזשפולע 
נטרונא... מיט  קָאנטַאקט  אין  אלץ  נָאך 

בי  לַאַ ציוניסט'ישע 
נישט  פַארטרעט 

אידן! ַאמעריקַאנער 

אידישע  די  ַאז  דערקלערט  ...ער 
אין  רעדן  נישט  קענען  קָאנגרעסלייט 
פון  נָאר  )אידן(,  פָאלק  זייער  פון  נָאמען 

דיסטריקטס.... זייערע 
די  דעם,  העכער  צו:  לייגט  ער  און 

צוזַאם.... פַאלט  לַאבי 
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דער  תאמין...  ומצאת  יגעת   – יָארק  ניו 
צוויי  זענען  אידישקייט  און  ציונ'יזם  ַאז  פַאקט 
געווָארן  בַאשריבן  ווָאך  די  איז  קָאנטרַאסטן, 
רעליגיעזן  זייער  דורך  טיימס,  יָארק  ניו  די  אין 
גענוצט  קלָאר  הָאט  וועלכער  רעדַאקטָאר, 
מַאטריַאל וועלכע פיגורירט אויף נטרונא'ס וועב-

סייט. זיין ַאנערקענונג צו דעם לַאנג-דערשטיקטן 
פַאקט ַאז אידן זענען קעגן די מדינה הציונות, איז 
געווען ַא דירעקטער רעזולטַאט פון די ווַאשינגטָאן 
ּפובליק  נָאכפָאלגנדע  די  און  רעקלַאמע  ּפָאוסט 
איינגעשלָאסן  הָאט  ווָאס  קַאמּפיין,  רילעישָאנס 

ווענדונגען צו דעם שרייבער.

זי"ע  הקוה"ט  רבינו  פלעגט  בַאוויסט  ווי 
און  העולם  אומות  די  פַארווָאס  בַאקלָאגן  זיך 
זייערע נייעס קוועלער נעמען ָאן די ציונ'יסטישע 
איבערהויּפט  און  אידן,  ַאלע  ַאז  ּפרָאּפעגַאנדע, 
במשך  הציוני.  רעיון  דעם  שטיצן  אידן,  ערליכע 

יָארן  צענדליגער 
די  הָאט 

ציונ'יסטישע 
ס  ו ל פ נ י י א
ט  ג נ ע ר ב ע ג

די  אין  ַאז 
ר  ע נ ַא ק י ר ע מ ַא

נישט  איז  ּפרעסע 
געווען געדעקט קיין ווָארט 

פונעם התנגדות פון ערליכע אידן צו 
ציונות, אין די צייט ווָאס ַאנדערע פיל שווַאכערע 
ברייט  ווערן  דעות  חילוקי  נַארישערע  און 
ההולכים  אידן  ערליכע  און  עסקנים  בַאריכטעט. 
געוואונדערט  זיך  שטענדיג  אויך  הָאבן  לאורם 
די  אין  צענזור  ַא  ווי  עס הערשט  ַאז  פַאקט  אויפן 
ּפרעסע קעגן דעקן די קעגנערשַאפט פונעם ערליכן 

אידענטום קעגן ציונ'יזם. 

צו  יָארן  שוין  מען  ַארבעט  נטרונא  אין 
ּפרעסע,  נַאציָאנַאלע  די  אין  ַאריינדרינגען  קענען 
אויס  פָארעמט  און  טָאן  דעם  שטעלט  וועלכע 
בַאַאמטע  הויכרַאנגיגע  די  פון  הקהל,  דעת  דעם 
אין ווַאשינגטָאן, ביז די ברייטע מַאסן. דורכאויס 
אין  דעקונג  בַאקומען  שוין  מען  הָאט  יָארן  די 
גרויסע  אין  ָאבער  קוועלער,  נייעס  פַארשידענע 

ַאמעריקַאנער טָאג צייטונגען איז נָאך געווען ווי ַא 
וועגן דעם אונטערשיד פון  מויער קעגן בַאריכטן 
די  הָאט במשך  נטרונא  ציונ'יזם.  און  אידישקייט 
און  רעדַאקטָארן  די  אויפצוקלערן  ּפרובירט  יָארן 
רעליגיעזע שרייבער פון די צייטונגען, מ'הָאט זיי 
געשיקט בַאווייזן א.ד.ג., ָאבער ס'הָאט אויסגעזען 

ווי מען טַאּפט ַא ווַאנט. 

פָאריגע ווָאך איז עס דעריבער געקומען ווי ַא 
רעליגיעזער  דער  ווען  איבעררַאשונג,  שטַארקער 
רעדַאקטָאר פון די ניו יָארק טיימס, סעמיועל דזשי. 
תורה'דיגע  די  ַאז  בַאריכטעט  הָאט  פריעדמַאן, 

שטעלונג איז ַאלץ געווען קעגן ציונ'יזם.

אין ַאן ַארטיקל ווָאס איז ערשינען פרייטָאג, 
בַאשרייבט ער ַאז די ַאלגעמיינע קעגנערשַאפט צו 
ָאננעמבַאר  און  ַאקצעּפטירט  מער  ווערט  ציונ'יזם 
אידענטום.  פרייער  ַאמעריקַאנער  דעם  צווישן 
אידן  ַאמעריקַאנער  ַאז  אויך  דָארט  בַאמערקט  ער 
"דָאּפלטע  פון  סכנה  די  שוין  ַאנערקענען 
וועלכע  לָאיַאליטעט," 
אידן  ַארָאּפ  שטעלט 
אומגעטרייע  ַאלס 
זייער  צו  בירגער 
ער  היימלַאנד. 
דָארט  ווַארפט 
ַאריין די פָאלגנדע 
ּפַארַאגרַאפן:  צוויי 

פון  ָאּפווַארפונג  "די 
ציו'ניזם, ָאבער, גייט צוריק צו די תורה ַאליין... 
געשַאפן  הָאט  )ימ"ש(  הערצל  טעָאדָאר  ווען  ביז 
די מָאדערנע ציונ'יסטישע בַאוועגונג, פרי אינעם 
תורה'ס  די  איז  יָאר-הונדערט,  צווָאנציגסטן 
ישראל  ארץ  קיין  צוריקצוקערן  זיך  פַארבָאט 
תורה,  דעת  ַאלס  געווָארן  פַארשטַאנען  ברייט 
)ח"ו(." ָאנווייזונגען  ּפרַאגמַאטישע  ַאנשטָאט 

"רוב ָארטָאדָאקסישע אידישע פירער בעפָאר 
די וועלט קריג הָאבן ָאּפגעווָארפן ציונ'יזם, זָאגנדיג 
ַאז דער גלות איז געווען ַא ג-ט'ליכער שטרָאף און 
אין  נָאר  ווערן  צוריקגעשטעלט  קען  ישראל  ארץ 

משיח'ס צייטן..."

ציטירט  זענען  ּפַארַאגרַאפן,  צוויי  די  ָאט 

אויפן  וואו  וועב-זייטל,  נטרונא'ס  פון  געווָארן 
ַא מראה מקום,  הויּפט בלַאט ערשיינט יעדן טָאג 
דור,  פריערדיגן  פונעם  גדול  ַא  פון  א.ד.ג.  מאמר 
הַארבער  און  אומגליק  געפערליכן  דעם  איבער 
איסור פון ציונ'יזם. ווי אויך איז דָארט דָא ַא גַאנצע 
פון  תורה  דעת  דעם  שטעלן  צו  קלָאר  ָאּפטיילונג 
ַאלע גדולים פונעם פריערדיגן דור, זצ"ל, וועלכע 
ציונ'יסטישע  די  קעגן  געווען  מתנגד  זיך  הָאבן 

אידעעס.

עס דַארף בַאמערקט ווערן ַאז ווען נטרונא הָאט 
ַאריינגעשטעלט די ווַאשינגטָאן ּפָאוסט רעקלַאמע, 
מיט ַארום צוויי חדשים צוריק, קלָאר צו שטעלן ַאז 
אידן מיט ציונ'יזם הָאבן נישט קיין שייכות, און 
זייערע  צו  בירגער  געטרייע  זענען  אידן  ערליכע 
ּפרעס  ַא  מיט  געווָארן  בַאגלייט  עס  איז  לענדער, 
סּפעציפיש,  ּפרעסע.  ַאלגעמיינע  די  צו  רעליעס 
דערמַאנטן  דעם  צו  צוגעשיקט  עס  נטרונא  הָאט 
רעליגיעזן עדיטָאר פון ניו יָארק טיימס, וועלכער 
הָאט די דעה וועלכע רעליגיעזע שטעלונגען זָאלן 

געדעקט ווערן אין זייער צייטונג.

ווי עס שטעלט זיך ַארויס הָאט ער איינגעזען 
ַאז די שטעלונג פון ערליכע אידן קען שוין נישט 
גענצליך איגנָארירט ווערן, נָאך ווָאס נטרונא הָאט 
דורך  פַארשּפרייטן  צו  שטַארק  בַאוויזן  שוין  עס 
שוין  עס  ער  הָאט  איצט  מיטלען.  פַארשידענע 
פַארשּפרייט  ווערט  ווָאס  אגב,  בדרך  געדעקט 
צווישן מיליָאנען גוים, און הָאפענטליך וועט עס 
אין די צוקונפט שוין אויך פַארדינען בַאזונדערע 

העדליינס. 

דער ַארטיקל צייגט ַאז עס נעמט ַאסַאך צייט 
ריזיגע  און  כוחות  ַאסַאך  טַאקע  קָאסט  עס  און 
ערנסט,  עס  מען  מיינט  אויב  ָאבער  געלטער, 
הקוה"ט  רבינו  פון  תורה  דעת  די  אויסצופולן 
צו  נפש  הָאבן מסירת  געדַארפט  ַאז "מ'העט  זי"ע 
מודיע זיין פַאר די אומות ַאז זיי פַארטרעטן נישט 
דעם כלל ישראל," קומט מען אין די ענדע ָאן. די 
עסקנים נעמען ַארויס דערפון ַא געווַאלדיגן חיזוק, 
ווערן,  מיד  נישט  און  נָאכלָאזן  נישט  מ'טָאר  ַאז 
און אין די ענדע העלפט דער אייבירשטער ַאז עס 

ווערט מקויים יגעתי ומצאתי תאמין.

איבעראשונג: גייענדיג צום דרוק

רוב ָארטָאדָאקסישע אידן בעפָאר
די קריג הָאבן ָאּפגעווָארפן ציוני'זם

ערשטער מָאל ווָאס אמת ווערט ַאזוי שטַארק בַאריכטעט;

פָאלגט נָאך ‘נטרונא' רעקלַאמע אין ווַאשינגטָאן ּפָאוסט און פַארבינדונגען מיט'ן שרייבער

פרי וגם עשו  והצליחו  גדלו  ט:
מעלד

ס 
מ

טיי
ארק 

ניו י
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 דער הייליגער סאטמארער רבי
האט געעפענט מיינע אויגן.....                 

פסולע  מיט  פארשווענדט  איך  האב  יאר  דרייסיג  און  "פינף 
דעות, נישט האבנדיג די זכייה צו אנטפלעקן די אורה של האמת פונעם 
פארשווענדן  אידן  אסאך  אז  וויסן  זייט  רבי'ן;  סאטמארער  הייליגן 
נעבעך אזוי זיבעציג יאר מיט טעותים אין אמונות ודעות, מען מוז זיי 
ראטעווען" א טייערער איד פון אמעריקע האט זוכה געווען אין זיינע 
דרייסיגער יארן צו עפענען זיינע אויגן, זעהן דעם אמת און באגרייפן די 
דעת תורתנו הק' און די אור פון ספרי רבינו הק' זי"ע באמת הצרופה, 
די  נאך  טאפן  וואס  אידן  רבבות  די  פון  צער  די  נאר  ווייטאגט  ער 
'נטרונא'  מיט  שמועס  א  אין  באפילה,  הממשש  כעוור  פינסטערניש 

שרייט ער אויס די וויי געשריי פון די אומוויסנדע, דמעת העשוקים.

די הייליגע ארגענאזאציע נטרונא ארבעט אויף איר אייגענארטיגע 
מהלך, מיט א ריינקייט, א קלארקייט און מיטן הייליגען ציל לקדש שם 
שמים, און דינען אלס די כח הקדושה, די שופר של היהדות החרדית, 
אלס א קאנטער כח צו די ריזיגע טריפה'נע פראפאגאנדע מאשין פון 

די מסלפי התורה און מפירי הברית. 

נטרונא האלט זיך ב"ה מיט א שטייפקייט צו יעדע הוראה פון 
רבינו הק' זי"ע, און האט די איין איינציגע מטרה לשם שמים. נטרונא 
וועלטס  קיין  נישט  פירט  און  אגענדעס,  פאליטישע  קיין  נישט  האט 
אויטענטישע  די  וועלט  די  אויף  פארשפרייטן  נאר  אנגעלעגנהייטן, 
אידישע מהלך פון הכנעה פאר אומות העולם, און די חובה פון "דרשו 
את שלום העיר", אן קיין זייטיגע מאטיוון, און נאר די וועג פון רבינו 

הק' זי"ע איז  נר לרגלנו.

די  זענען  טיף"  גראבן  וואסערן  "שטילע  זאגט  וועלט  די 
אקטיוויטעטן זייער גרונטליך און פרוכטבאר. מיר וועלן נישט ארבעט 
ברעמען,  אויגן  אויפהייבן  מאכט  וואס  בילד  פראוואצירנדע  א  בלויז 
נאר ליבערשט אראפשרייבן א טיפזיניגער קאלום וואס עפענט אויף 
די אויגן, און לערנט אויס די וועלט אז דאס יהדות החרדית איז טריי 
די  נישט  פארטרעט  שטרעמונג  אנדערע  יעדע  אז  און  תורה,  די  צו 

ריכטיגע ארגינעלע אידישקייט.

 אן אינטערוויו מיט
א בעל תשובה-בדעה                               

איד,  אמעריקאנער  יעריגער   35 א  איז  מיטשמועסער  אונזער 
דעות  די  אפגעלאזט  האט  און  אויגן,  די  געעפנט  זיך  האט  וועלכער 

פסולות און זיך מדבק געווען אינעם ריכטיגן דעת תורה.

שלום עליכם, וואס איז אייער נאמען?       
צוליב גאנץ פארשטענדליכע סיבות בעט איך אייך אז מען זאל 
אויסלאזן מיין נאמען! איך האף אז עס וועט קומען א טאג, וואס מיין 
גאנצע סביבה, אלע אידן שומרי תורה ומצוות וועלן וויסן אז מען מוז 
האבן ריינע דעות, און אז ציונות איז פסול. אבער ביז דערווייל וויל איך 
בלייבן בעילום שם, ווי נישט וויל איך נישט אז מיין געוועזענע סביבה 

זאל מיר האסן אלס "סאטמארער".

 פארציילט אונז אביסל
איבער אייער פארגאנגענהייט...                

געווארן אין מאנהעטען, צו ארטאדאקסישע  בין ערצויגן  איך   
עלטערן, איך בין געגאנגען צו די "רמ"ז סקול" א מאדערן ארטאדאקס 
מען  און  עצמאות",  "יום  ציוניסטישן  דעם  פייערט  מען  וואו  סקול 
לעבט אין דעם טעות אז ציוניזם איז א פארעם פון אידישקייט. נאך 
לערנען- געגאנגען  און  הקודש,  ארץ  קיין  געפארן  איך  בין  סקול  היי 

א  הכותל"  "ישיבת  די  אין  פראגראם  אמעריקאנער  אן  אין  שטודירן 
רעליגיעז-ציוניסטישע 'הסדר' ישיבה אין אלט שטאט ירושלים, נעבן 

די כותל המערבי.

 רמ"ז, ישיבת הכותל, ווי קען
מען זיך נאך עפענען די אויגן?                  

צו מיין מזל איז אין ישיבת הכותל אויך פארהאן אפאר חרדישע 
מגידי שיעור, און טראץ די גאנצע מזרחי'סטישע אטמאספערע האבן 
אז  מזרחי.  און  חרדים  צווישן  חילוק  די  געוועהן  סוד  מגלה  מיר  זיי 

חרדישע אידן זענען קעגן די ציוניסטישע באוועגונג.

ווערנדיג געעפנט צו אזא דעה, און טראכטנדיג אז די ציוניסטישע 
באוועגונג וואס איז געגרינדעט געווארן דורך לויטער אפיקורסים, איז 
אביסל  אנגעהויבן  איך  האב  זאך,  פויגל'דיגע  אזא  גארנישט  טאקע 
די  אין  אפט  באזוכן  אנגעהויבן  איך  אידן,  חרדישע  באטראכטן 
קנאי'שע פעסטונג פון מאה שערים, און זיך באקענט מיט 'בריסקערס' 
רבי'ס  חסידישע  מיט  און  קנאים,  אויסגעשלאסענע  זענען  וועלכע 
אנטשלאסנקייט  די  צוגעצויגן  זייער  מיר  האט  עס  און  ירושלים.  פון 
ציוניזם. פון  אוועק  לעבנס-שטייגער  תורה'דיגע  א  האלטן  צו 

איך האב גלייכצייטיג אויך אנגעפאנגען צוהערן די טעיפס פון 
די ריינע השקפה פון הגאון החסיד רבי אביגדור מילער זצ"ל. וועמענס 

דעות אין עניני ציונות איז אין איינקלאנג מיט די קנאי'שע בליק.

הקולות לאזניהם  ויגיע 

דוֹל  ְך ָראּו אוֹר ָגּ חֶֹשׁ ָהָעם ַההְֹֹלִכים ַבּ
ֶאֶרץ ַצְלָמֶות אוֹר ָנַגּה ֲעֵליֶהם ֵבי ְבּ יְֹשׁ

)ישעיהו פרק ט פסוק א(
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 עפעס האט אייך גענאגט וואס האט
אייך געמאכט גיין זוכן דעם אמת?            

יא, עטליכע זאכן האבן מיר נישט געגעבן קיין רוה – עס האט 
מיר שטענדיג דערקוטשעט ווי אזוי האט דער האלאקאסט געקענט 
פארלענדן  קענען  צו  גרויס  גענוג  געווען  איז  חטא  וועלכע  געשעהן? 
צרות  אלע  די  נאך  בארבאריש?  אזוי  ישראל  כלל  פון  חלק  ריזן  אזא 
וואס כלל ישראל איז אדורך פארוואס איז משיח נאך אלס נישט דא? 

פארוואס איז השי"ת אזוי ברוגז אויף אונז?

ארץ  אין  ישראל  כלל  וואס  צרות  די  געטון  וויי  מיר  האט  אויך 
פון  איז דער הסבר  וואס  די אראבישע טעראר,  מיט,  ישראל מאכט 
זעלבסטמארד  די   - א"י  אין  אן  ברענגן  אראבער  די  וואס  צרות  אלע 
אטאקעס? עס איז דאך פארהאן א מנהיג לבירה, פארוואס לאזט ער 

זיינע אידן אין הייליג לאנד אזוי ליידן?

מיט דער צייט האב איך בעזרת ה' זיך 
פון  מאטריאל  די  מיט  געמאכט  באקאנט 
ספרים  הייליגע  די  דערווישט  און  נטרונא 
איך  זי"ע.  רבי'ן  סאטמארער  גרויסן  פונעם 
גרויסקייט  די  איבער  געהערט  שוין  האב 
ז"ל. אז דער רבי  רבי'ן  פונעם סאטמארער 
וואס  הייליגער מענטש  זייער א  געווען  איז 
האט געהאט סייעתא דשמיא צו מקים זיין 
אבער  אידישקייט,  און  תורה  פון  וועלט  א 
מאדערנע  א  אין  געווארן  נתחנך  בין  איך 
אז  געמיינט  האב  איך  און  געמיינדע, 
סאטמארער רבי איז "צו פרום. ווען איך האב 
געזעהן די ספרים האב איך אבער געזעהן אז 
עס נישט "צו פרום", עס האנדלט זיך נישט 

פון קיין חומרות, אדער חסידישע ענינים, נאר די אמת'ע עיקרי אמונה. 

 אייערע קושיות איבערן  חורבן אייראפע
איז פארענטפערט געווארן?                       

א  אין  אבער  טוט,  השי"ת  וואס  אלעס  נישט  פארשטייען  מיר 
געהאט  האט  וואס  איינציגער  דער  רבי  דער  איז  מדריגה  געוויסער 
מיט  שרייבט  און  קלארקייט,  א  מיט  ערקלערט  און  ברורה,  דעה  די 
צרה  יעדע  ביי  מען  האט  בישראל"  מלפנים  "וזאת  לשון  הייליגן  זיין 
געוואוסט פאר וועלכע עבירה דאס קומט, און אט די ריזיגע צרה פון 
די האלאקאסט איז געקומען צוליב ציונות. משיח איז נישט דא ווייל 
די מדינה איז מעכב די גאולה. דער טעראר פון די אראבער איז א חלק 
פון די קללה פאר עובר זיין אויף די שלש שבועות. אלעס איז גלאט 
און קלאר, און איז באזירט מפי ספרים וסופרים, דער סאטמארער רבי 
זי"ע איז געווען דער גדול הדור, דער פיקח צו פארשטיין די מציאות 
הדברים, און האט געהאט א מסורה וואס ער האט ממשיך געווען פון 
פריערדיגע צדיקים, און איך ווייס אז אויב וויל איך לעבן מיטן אמת, 

מוז איך גיין לאורו הבהיר.

איר לעבט נאך אין די מאדערנע סביבה?   
אינדערוואכן ארבעט איך אין מאנהעטן, אבער אויף די הייליגע 

אין   דאווענען  קענען  צו  פארק  בארא  קיין  כהיום  איך  קום  שבתים 
ערליכע בית המדרש.

 וואס געט אייך חיזוק אנצוהאלטן
די דעת תורה בעניני אמונה?                      

וועב- די  אויף  נטרונא  פון  מאמרים  פרישע  אנגייענדיגע  די 
די  השבוע,  פרשיות  די  אויף  פערעל"ס  פרשה  די  בפרט  זייטעל, 
כמוצא  מיר  פאר  איז  אפיס,  די  פון  האב  איך  וואס  קאראספאדענט 
שלל רב, איך טרעף דארט גרויס חיזוק אין השקפת התורה. אין דעם 
היינטיגען בלבול המוחות איז נטרונא די איינציגע בימה פון וואו מ'קען 
זצ"ל און אנדערע  היינט הערען דעם דעת תורה פון סאטמאר רבי'ן 
געווארן  געשריבען  איז  וואס  מאטריאל  זייער  צדיקים,  פריערדיגע 
בהשכל ובדעת האלט מיך אן בקשר אמיץ מיט די אמת'דיגע תורה 

געדאנקען גאנג.

 וואס ווילט איר זאגן
פארן ציבור?                    

איר  אז  אשריכם  איינס,  זאכן:  צוויי 
רבי'ן  פון  ברכיו  על  געווארן  נתחנך  זענט 
דעם  ווייסט  איר  און  תורה,  ריינע  זיין  און 
די  ליגט  אייך  אויך  אז  צווייטנס  און  אמת. 
תורה  למדת  "אם  זיין  מקיים  צו  פליכט 
הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך", איר מוזט 
די  ה'.  דבר  דעם  ווייטער  פארשפרייטן 
וויכטיגסטע זאך לדעתי איז ארויס צו קומען 
וואס  ענגליש שפראך,  די  אויף  א ספר  מיט 
זאל כולל מיט שיינע קלאסישע מאמרים די 
גאנצע שיטה פונעם הייליגען סאטמארע רבי, די קאסטומערס איז דא, 
עס פעלט נאר די פראדוקט, אן א שיעור ענגליש-רעדענדע ווילן שוין 
היינט הערן דעם דבר ה' און האבן נישט וואו. )הערת המעתיק, גראדע האלטן 
מיר אצינד שוין טיף אינמיטן שרייבן דעם ספר אויף די ענגלישע שפראך, מיט א שטאב בעלי 

דעה נכונה, וואס זענען אויסגעקאכט במשנתו של רבינו, און זענען שולט בשתי הלשונות(

די ערשטע פינף און דרייסיג יאר פון מיין לעבן האב איך געזינקען 
אין נארישע דעות, אמונות פסולות. ברוך ה' אז איך האב געטראפן די 
ליכטיגקייט, אבער וויפיל תמימי לב זוכן און דראפען זיך אויף גראדע 
זיי די וועג. איר האט אין די  ווייזט  ווענט, טייערע סאטמארער אידן, 
הענט א גרויסע לאמטערנע, אור גדול ובהיר, שיינט מיט דעם אויף די 

גאנצע אידישע וועלט!

בעל  דעם  פון  ווערטער  הארציגע  די  הערן  ענדיגן  מיר  ווען 
איז  און  פסולות  דעות  פון  געווען  חוזר  האט  וואס  בדיעה  תשובה 
ארויס מאפילה לאור גדול, קלינגט אין די אויערן די ווערטער פון רבינו 
הקדוש זי"ע וואס ער שרייבט בדם לבבו אין הקדמה צו ויואל משה: 
"לאו כל הזמנים שוות, ויבוא עוד זמן שיתפתחו איזה לבבות בני ישראל 
הראשונים  מדרך  המצלצלים  הקולות  לאזניהם  ויגיעו  עיניהם,  ויפקחו 

שבקשו אמת ואמונה כראוי."

די צייט איז יעצט, די אויערן זענען אפען, מיר דארפן נאר געבן 
פאר כלל ישראל די גרויסע געלעגנהייט צו זעהן דעם אמת!

הקולות לאזניהם  ויגיע 

הארציגע  די  הערן  ענדיגן  מיר  ...ווען 

ווערטער פון דעם בעל תשובה בדיעה וואס 

האט חוזר געווען פון דעות פסולות און איז 

די  אין  גדול, קלינגט  לאור  ארויס מאפילה 

זי"ע  ווערטער פון רבינו הקדוש  אויערן די 

וואס ער שרייבט בדם לבבו אין הקדמה צו 

ויבוא  שוות,  הזמנים  כל  "לאו  משה:  ויואל 

עוד זמן שיתפתחו איזה לבבות בני ישראל 

הקולות  לאזניהם  ויגיעו  עיניהם,  ויפקחו 

המצלצלים מדרך הראשונים שבקשו אמת 

ואמונה כראוי."
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