שיריים פון נייעס
צוליב סיבות איז ארויסגעבליבן פארשידענע נייעס באריכטן פונעם צייטונג דינסטאג אווענט,
געבן מיר דאס דא איבער ,מיט אנטשולדיגונג.

מדינת ישראל נישט צופרידן פון רוסישע פארשפּרעכונג
אז איראן און סיריע וועלן זיך צוריקציען פון גרעניץ
די מדינת ישראל פירער האבן אויסגעדרוקט זייער אומצופרידענהייט איבער די מעלדונג פונעם ספּעציעלן רוסישן געזאנדעטן פאר סיריער אנגעלעגנהייטן,
אלעקסאנדער לאוורענטייעוו ,אז די איראנער קרעפטן אין סיריע האבן זיך צוריקגעצויגן ארום  85קילאמעטער ) 52מייל( ווייט פונעם סיריער גרעניץ מיט מדינת
ישראל אינעם גולן געגענט ,באהויפּטענדיג אז דאס איז דאס מערסטע וואס רוסלאנד האט געקענט ערלעדיגן ביי די איראנער ,אינדערצייט וואס מדינת ישראל
פאדערט נאכאנאנד אז איראן זאל זיך גענצליך ארויסציען פון סיריע ,אדער ווינציגסטענס זיך צוריקציען ביז  100קילאמעטער ) 62מייל( פון איר גרעניץ ,ווי די
רוסן האבן אנגעבליך געהאט פארשפּראכן פאר מדינת ישראל.
די איראנער זעלבסט האבן שוין עטליכע מאל ווידערהאלט ,אז וויבאלד זיי זענען אריין קיין סיריע אויפ'ן פארלאנג און איינלאדונג פון סיריער רעזשים,
וועלן זיי זיך נישט ארויס פון לאנד סיידן סיריע וועט דאס פאדערן פון איר.
עס זעט דאך אויס אז די רוסן לייגען גרויס דרוק אויף איראן צו טרעפן א בכבוד'יגן וועג זיך יא גענצליך ארויסציען פון סיריע .איין איראנער מיליטערישער
קאמאנדיר אין סיריע ,האט לעצטענס געלאזט הערן אז ס'איז מעגליך אז איראן וועט יא ארויס פון סיריע ,וויבאלד זי וועט איינזען אז סיריע שטייט שוין אויף די
אייגענע פיס ,און איז נישט אין געפאר ווידעראמאל אריינצופאלן אינעם כאאס און בלוט באד וואס האט דארט געהערשט דורכאויס די ברידער קריג.
גלייכצייטיג האט לאוורענטייעוו געמאלדן אז די ספּעציעלע "יו-ען" קרעפטן וואס האבן ביז'ן ברידער קריג פּאטראלירט אויפ'ן גרעניץ ,זענען שוין צוריק
געקומען פּאטראלירן אין די גרעניץ געגענט ,מיט די גוטהייסונג פון סיריע און מדינת ישראל .אין די זעלבע צייט מעלדט די רוסישע נייעס אגענטור
"אינטערפאקס" אז אויך די רוסישע מיליטערישע פּאליציי וועט פּאטראלירן לענגאויס די מדינת ישראל גרעניץ מיט סיריע ,אינעם גולן געגענט ,מיט אכט
קאנטראל טורעמס ,כדי צו פארמיידן פּראוואקאציעס פון ביידע זייטן.
***

בין הזמנים און וואקאציע טראגעדיעס ה״י אין ארץ ישראל
אין די טעג פון בין הזמנים און וואקאציע ,קומט ווידער צו ליכט די דערמאנונג פון די גדולי ומנהיגי ישראל זצ"ל פונעם פריערדיגן דור ,און פונעם היינטיגן
דור שליט"א ,אז אין די בין הזמנים טעג ,ווען עס פעלט אזויפיל פונעם כח התורה וואס שיצט דורכאויסן יאר אויף כלל ישראל ,דארף מען עקסטער זיין
געווארענט פון סכנות און געפארפולע זאכן .ליידער יעדן בין הזמנים הערט מען איבער פרישע ווייטאגליכע עפּיזאדן און טראגעדיעס ה"י.
מיטוואך מיטאג )פ' עקב( איז א  14יעריגער רעליגיעזער ישיבה בחור ,וועלכער איז געווען אויף אן אויספלוג מיט עטליכע חברים אינעם טברי' געגענט ,נעבן
דגני' ,אין צפון פון לאנד ,קריטיש פארוואונדעט געווארן נאכדעם וואס ער איז אריינגעשפּרינגען פון א בריקעל אינעם ירדן טייך ,און האט דערביי צעקלאפּט זיין
קאפּ .אלס רעזולטאט האט ער זיך דערטרינקען אינעם טייך ,און מען האט אים ארויס געראטעוועט פון טייך אין גאר א קריטישן צושטאנד ,און אים פּרובירט
אויפלעבן ,אבער ליידער איז ער עטליכע שעה שפּעטער נפטר געווארן אין שפּיטאל.
דעם זעלבן טאג ,איז א חרדי'שע יונגעלע ,וועלכע איז א וואך פריער אריינגעפאלן אין א גרויסן שיסל וואסער וואס די מאמע האט אנגעגרייט דערמיט צו
רייניגן דאס הויז ,אויף רחוב זכרון יעקב אין ירושלים ,און האט זיך דארט דערטרינקען רח"ל ,און איז דאן אפּגעפירט געווארן אין שערי צדק שפּיטאל אין א
קריטישן מצב ,איז פאריגע וואך מיטוואך ל"ע נפטר געווארן פון זיינע וואונדן ,נאך שוועבן א וואך צייט בין חיים למוות.
יענעם מיטוואך איז אויך א  39יעריגע חרדי'שע פרוי ,א מאמע פון פיר קינדער ,פון אלעד ,אומגעקומען רח"ל אין א קאר עקסידענט אין די אלפּען בערג אין
פראנקרייך ,וואו זי האט געוויילט אויף וואקאציע מיט איר פאמיליע .איר קאר מיט וועלכן די פאמיליע איז געפארען האט געגליטשט אויפ'ן וועג ארויף צו די
בערג ,ביים קור ארט שטעטל וואל-טורענס ,און האט אריינגעקראכט אין א קעגן קומענדן קאר ,פון וועלכן די פרוי איז ליידער אומגעקומען .דאקעגן די אנדערע
קאר רייזענדע פון איר פאמיליע זענען בחסדי השם אפּגעקומען מיט בלויז לייכטע וואונדען.
די וואך מאנטאג ,איז א פינף יעריג מיידעלע ,די טאכטער פון דע רב ביהמד"ר "עטרת רחל" אינעם מאקאוו קווארטאל אין רחוב ,הרב אוריא' נורית,
אומגעקומען רח"ל ,ווען זי האט זיך דערטרינקען אינעם שווים באסיין פון דעם פּריוואטן באנגעלאו קאמפּלעקס אינעם יישוב "מגדל" אין צפון פון לאנד ,וואו די
פאמיליע האט געוויילט אויף וואקאציע .ווען די מאמע האט באמערקט אז דאס מיידעלע איז אונטער'ן וואסער ,און האט זי נישט געקענט ארויסשלעפּן ,האט זי
היסטעריש אלארמירט נאך הילף ,אבער דאס מיידעלע איז שוין ארויסגעשלעפּט געווארן פון וואסער אין גאר א קריטישן צושטאנד ,און טראץ די אנווענדונגען
פון די "הצלה" וואלונטירן זי צו ראטעווען ,איז זי ל"ע נפטר געווארן אויפ'ן וועג צום פּורי' שפּיטאל אין טברי'.
והקב"ה יאמר לצרותינו די.
***
די צייטונג  -נייעס בולעטין  -דאנערשטאג פ' ראה ,תשע"ח

שיריים פון נייעס
תל אביב פּאליציאנטן ארעסטירט פאר בארויבן ביזנעסער
וואס האבן באשעפטיגט אומלעגאלע אימיגראנטן
דער פּאליציי אומעטישע אויפפירונג אויספארשונג דעפּארטמענט )מח"ש( האט ארעסטירט צוויי לאקאלע תל אביב פּאליציאנטן ,און נאך דריי פון זייערע
ציווילע מיטהעלפער ,אויפ'ן פארדאכט פון בארויבן און אויספּרעסן אונטער דראאונג )בלעקמעיל( ,אומלעגאלע אויסלענדישע אימיגראנטן ,און אויך די
ביזנעסער וואו די אימיגראנטן זענען געווען איינגעשטעלט ,דורכפירענדיג אבלאוועס אין הייזער און ביזנעסער וואו די אומלעגאלע אימגראנטן האבן זיך
אויפגעהאלטן אדער געארבייט ,אין לויף פון וועלכן זיי האבן געלייגט ביי זיך אין טאש הונדערטער טויזענטער שקלים וואס זיי האבן קאנפיסקירט פון די
אימיגראנטן און זייערע ארבייטסגעבער ,אנגעבליך אין נאמען פון געזעץ ,אדער האבן זיי געצוואונגען די אימיגראנטן מיט דראאונגען ארויסצוגעבן געלט ,אויב
נישט ,וועלן זיי ארעסטירט ווערן.
***

פּראטעסטן קעגן נייעם ״נאציאן געזעץ״
צענדליגער טויזנטער מענטשן ,געוועזענע הויכראנגיקע מיליטערלייט ,פּראמינענטע דרוזישע פּערזענליכקייטן און פירער און הויפּטזעכליך לינק געשטימטע
פּאליטיקאנטן ,האבן מוצ"ש עקב אנטייל גענומען אין א ריזן מאסען דעמאנסטראציע אין ככר ראבין אין תל אביב ,וואס איז פאררופען געווארן צו פּראטעסטירן
קעגן דעם נייעם "נאציאן געזעץ" וואס די רעכט גענויגטע נתני' קאאליציע רעגירונג האט צוויי וואכן צוריק דורכגעפירט אין כנסת ,און די קעגנער פונעם געזעץ
האבן אויפגעשפּילט דעם פאקט אז לויט'ן נייעם געזעץ ווערן די דרוזן ,וועלכע האבן ביז היינט געשפּילט א גלייכע ראלע אין מדינת ישראל מיליטער זיכערהייט
דינסט ,פּאליטיק און מוניציפּאלע ווירטשאפט ,קאטעגאריזירט אלס צווייטע קלאס בירגער.
אין די זעלבע צייט האבן זיך עטליכע טויזענט אראבער און דרוזן צונויפגענומען אין עטליכע אראבישע שטעט אין מדינת ישראל ,אום על פאכעם ,ארארא,
טירא ,סאכנין ,קאפאר קאנא ,ראהאט ,באקא על גארביא און מאדזשד על קראם אין קלענערע פּראטעסטן קעגן דעם נייעם געזעץ וואס טשעפּעט אנגעבליך דעם
שטאנד פון די דרוזן און אראבער אין לאנד.
דאקעגן די שטיצער פון דעם געזעץ באהויפּטן אז דער קאמפּיין קעגן דעם געזעץ איז הוילע און פאלשע פּראפּאגאנדע ,ווייל דאס געזעץ באציט זיך בכלל
נישט צו די פּערזענליכע רעכטן פון מענטשן ,וועלכע זענען גלייך לויט די אנדערע גלייכבארעכטיגונג געזעצן פאר יעדן בירגער ,איד ווי גוי ,אראבער ווי דרוז,
קריסט ווי מוסולמענער .דאס געזעץ באציט זיך בלויז צום נאציאנאלן סטאטוס אין באצוג צו די פארשידענע קרייזן און גרופּעס אין מדינת ישראל ,און
באשטעטיגט אז מדינת ישראל איז דאס לאנד פון די אידן און העברעאיש איז איר שפּראך ,און ווער עס איז א בירגער אינעם "אידישן לאנד" איז א בירגער מיט
אלע פולע און גלייכע רעכטן ,אפּגעזען צו וועלכע גרופּע אדער אפּשטאם ער געהער.
***

העסליכע אנטיסעמיטישע פירקלונגען קעגן אידן
אויף בתי מדרשים און אידישע צענטערן
די אידישע נייעס אגענטור אין פראנקרייך באריכטעט אז אומבאקאנטע האסער האבן אנגעפירקעלט העצעערישע אויפשריפטן ,ווי "ניין צו ציוניסטן ,ניין צו
איזראעל" אויפ'ן וואנט פונעם צענטראלן בית המדרש אין די האפען שטאט לא-האבער ,אין צפון-מערב פראנקרייך .די וואנדאלן האבן אויך ארויפגעקלעבט
סטיקערס מיט בילדער פון די לבנון ,פראנצויזישע און פּאלעסטינער באהערדע פענער ,אויפ'ן טויער פונעם געביידע ,צוגעבענדיג אז צוויי יאר צוריק האט מען
געטראפן קוילן לעכער אינעם פּאסט קעסטל פון ביהמ"ד.
אויך אין אמעריקע איז געווען באריכטעט אז אומבאקאנטע וואנדאלן האבן פרייטאג צו נאכטס אנגעפירקעלט עטליכע האקענקרייצן ,און אויך דעם נאצי
מיליטערישן "אייזערנע קרייץ" סימבאל אויף דעם "שערי תפילה" ביהמ"ד אין די שטאט קארמעל ,אינדיאנא ,וואס האט שטארק דערשראקן די אידישע
איינוואוינער ,כאטש עס האט גארנישט געשטערט די סדרי התפילה שבת צופרי .די פּאליצי האט אונטערגענומען אן אויספארשונג.
אין צוזאמענהאנג מיט דעם אינצידענט האבן די אידישע געמיינדע פירער ערווענט אז אינדיאנא איז איינע פון די בלויז  5סטעיטס אין אמעריקע וואס
פארמאגט נישט קיין געזעץ קעגן האס פארברעכענס ,א זאך וואס וואלט מעגליך אפּגעהאלטן די און ענליכע וואנדאליזמס.
אגב ,דער איצטיגער וויצע פּרעזידענט פּענס איז פאר'ן געווינען די וואלן געווען גאווערנאר אין אינדיאנא(.
מען זאל זיך נישט איינרעדן אז אנטיסעמיטיזם איז ח"ו בלויז א פּראבלעם אין אמעריקע ,עס זענען אויך געווען אנטיסעמיטישע אינצידענטן אין אייראפּע.
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שיריים פון נייעס
עטליכע טעג נאך די שרעקליכע שענדונג פון דעם קבר אחים אין בארדיטשעוו ,אוקראיינע ,האבן פארביסענע וואנדאלען אדער אנטיסעמיטן ,פארשוועכט
און צושטערט ביז'ן אפּגרונד ,דער האלאקאוסט געדענקמאל ,וואס איז אויפגעשטעלט געווארן אין דער שטאט פּלאצק אין פּוילן ,פאר די טויזנטער קדושי העיר
הי"ד ,וואס זענען אומגעבראכט געווארן על קידוש השם אין לויף פון די קריגס יארען .די וואנדאלן האבן זיך נישט באגנוגענט מיט די צעשטערונג און האבן
אנגעפירקעלט די געגענט מיט העסליכע לאזונגען קעגן אידן.
***

אויפברויז ווען דייטשער ריכטער באפרייט נעא-נאצי
פארדעכטיגן אין באמבע אטאקע קעגן אידישע אימיגראנטן
א געריכט אין דייטשלאנד האט באפרייט א נעא-נאצי ,וואס איז געווען אנגעקלאגט אלס פארדעכטיגטער אין האבן דורכגעפירט אין יולי  ,'00א באמבע
אטאקע אינעם דיסעלדארף באן סטאנציע אויף א גרופּע אויסלענדישע אימיגראנטן ,צווישן זיי עטליכע אידן ,וואס האבן אימיגרירט פון סאוויעטן פארבאנד קיין
דייטשלאנד ,כדי זיי אומצוברענגען ,מיט'ן אויסרייד אז עס זענען נישט פאראן קיין קראנטע באווייזן אז דער נעא-נאצי איז געווען פארמישט אין די אטאקע!
דער אינצידענט איז פארגעקומען  18יאר צוריק ,ווען די גרופּע פון  10מזרח אייראפּעאישע אימיגראנטן 6 ,דערפון אידן ,זענען געווען אויפ'ן וועג אהיים פון
א דייטשע שפּראך לעקציע ,און ביים דיסעלדארף באן סטאנציע האט א רער-באמבע וואס איז דארט אונטערגעשטעלט געווארן ,אויפגעריסן ווען די גרופּע איז
דארט פארביי ,און אלע אימיגראנטן זענען דאן פארוואונדעט געווארן ,צוויי דערפון זייער קריטיש.
אלס רעזולטאט איז דאן ארעסטירט געווארן א געוויסער נעא-נאצי און ראדיקאל רעכטער אקטיוויסט ,ראלף ספּעיס ,וועלכער האט געהאט א געשעפטל פון
מיליטערישע מונדירן און נאצי סימבאלן ,נישט ווייט פונעם באן סטאנציע .ביי אים אינדערהיים האבן פּאליציי אויספארשער אויך געפינען געצייגן צו פּראדוצירן
באמבעס ,אבער נאך עטליכע שטונדען פון אויספארשונגען איז ספּעיס באפרייט געווארן ,ווען די פּאליציי האט נישט געהאט גענוג באווייזן אים אנצוקלאגען
קעגן זיין קאטעגארישן לייקענען ,אבער האט אים זינט דאן נאכגעפאלגט די גאנצע צייט.
אין  '11איז די אויספארשונג באנייט געווארן ,נאכדעם וואס א גרופּע נעא-נאציס האבן אין לויף פון עטליכע מאנאטן אומגעברענגט זיבן מענטשען .דאן איז
ספּעיס ווידער גענומען געווארן אויף אויספארשונגען פאר די אטאקע פון  ,'00ביז ער איז  8מאנאטן צוריק אנגעקלאגט געווארן אין די דיסעלדארף אטאקע .ער
איז איינגעשפארט געווארן ביז'ן ענדע פונעם פּראצעס ,אבער דער ריכטער האט אים שוין העכער צוויי מאנאטן צוריק באפרייט פון טורמע ,ווייל ער האט נישט
געטראפן קיין באווייזן וואס זאלן אים צווייפעללאז פארבינדן מיט די אטאקע .איצט האט אים דער ריכטער גענצליך פרייגעשפּראכן.
***

אינערן מיניסטער דרעי אנטזאגט  5שטאטראטן ביטעס
צו ערלויבן עפענען געשעפטן אום שבויו״ט
ירושלים – די אנטי רעליגיעזע עלעמענטן אין לאנד ,האבן רעאגירט מיט היסטעריע און שטורעם קעגן דער באשלוס די וואך פונעם ש"ס פּארטיי אינערן
מיניסטער ,ארי' דרעי ,אפּצואווארפען די פארלאנגען פון פינף שטאטראטן ,צו ענדערן זייערע חוקי עזר רעגולאציעס ,און ערלויבן פאר געשעפטן און ביזנעסער
צו זיין אפען אום שבויו"ט ,געציילטע טעג איידער דער נייער א.ג" .סופּערמארקעט געזעץ"  -וואס דער כנסת האט מיט עטליכע מאנאטן צוריק דורכגעפירט,
נאכ'ן דרוק פון די רעליגיעזע פּארטייען  -וואס פארבאט די שטאטראטן צו ענדערן די חוקי עזר )וועלכע באשליסן ווען די געשעפטן און ביזנעסער קענען זיין
אפען( ,און ערלויבן פאר געשעפטן און ביזנעסער צו זיין אפען אום שבויו"ט ,גייט אריין אין קראפט.
די פינף ,שטאטראטן פירער פון :מודיעין ,גבעתיים ,הרצלי' ,חולון און ראשון לציון ,האבן אין ליכט פון איצטיגן מוניציפּאלן וואל סעזאן ,פּרובירט געפעלן
פאר די אומרעליגיעזע וויילער פון זייער שטאט ,האבן זיי דעריבער לעצטענס געענדערט די חוקי עזר רעגולאציעס אין זייער שטאט ,אזוי אז זיי זאלען קענען
געבן ערלויבענישן פאר געשעפטן און ביזנעסער אפען צו זיין אום שבויו"ט רח"ל .זיי האבן דאס געטוען פאר דער נייער "סופּערמארקעט געזעץ" גייט אריין אין
קראפט ,אין עטליכע טעג ,האפענדיג אז דאס וועט זיי ברענגען פּאפּולאריטעט און שטימען ,אבער דרעי ,וועלכער דארף אלס אינערן מיניסטער באשטעטיגן די
רעגולאציע ענדערונגען אין יעדע שטאט ,האט אפּגעווארפען זייערע פארלאנגען .ער האט באהויפּטעט אז אויך לויט'ן אלטן געזעץ דארפן די שטאטראטן
אנגעבן אן אויספירליכע באגרונדונג פארוואס זיי האלטן אז ס'איז וויכטיג אז די ספּעציפישע געשעפטן זאלן זיין אפען אום שבויו"ט ,וואס זיי האבן נישט
געטוען ,דעריבער ווארפט ער אפּ זייער ביטע.
די שטאטראטן האבן שוין געמאלדן אז זיי גייען אפּעלירן דרעי'ס באשלוס אין הויפּט געריכט .גלייכצייטיג האבן די אנטי-רעליגיעזע עלעמענטן אין לאנד
אונטערגענומען א מיאוס'ן העץ קאמפּיין קעגן דרעי ,וועלכער "פארשווארצט" די מדינה ,און וויל אלעמען אריינווארפן אונטער רעליגיעזן צוואנג.
***
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שיריים פון נייעס
ניו יארק טיימס באריכטעט :מדינת ישראל ״מוסד״ האט
אומגעברענגט הויכן סיריער מיסיל וויסענשאפטלער
א הויכראנגיקער און פּראמינענטער סיריער וויסענשאפטלער ,דר .אזיז אסבאר ,וועלכער האט אנגעפירט דעם סיריער כעמיקאלע וואפן פּראגראם ,און איז
געווען שטארק טעטיג אין פארבעסערן סיריע'ס מיסיל פּראגראם ,איז אומגעקומען מוצ"ש )עקב( ,פארענט פון זיין הויז ,אין מערב סיריע ,ווען ער האט זיך
געוואלט אריינזעצן אין זיין קאר ,און א באמבע וואס געווען אונטערגעשטעלט ביי זיין זיץ האט יענע מינוט אויפגעריסן און אים און זייער דרייווער
אומגעברענגט אויפ'ן ארט .כאטש א סיריער אפּאזיציע באנדע מיט פארבינדונג צו על קאידא" ,אבו אמארא ספּעציעלע טעסק פארס" האט גענומען
פאראנטווארטליכקייט פאר'ן אטענטאט ,באריכטעט דער "ניו יארק טיימס" ,אז דער מדינת ישראל "מוסד" איז געשטאנען אונטער'ן אטענטאט ,און אז איזראעל
האט אפילו פריער געמאלדן ,איבער'ן געפּלאנטן אטענטאט.
לויט'ן טיימס ,האט אסבאר  -אויסער זיין פון די פּראמינענטע וויסענשאפטלער וואס האבן אנטוויקעלט דעם סיריער כעמישן וואפן פּראגראם  -אויך
אנגעפירט די העכסט געהיימע סיריע'ער "סעקטאר  "4וואפן אנטוויקלונג איינהייט ,און האט אנגעפירט מיט'ן בויען אן אונטערערדישן געהיימע וואפן
ווארשטאט ,אויפ'ן ארט פון די פאבריק וואס מדינת ישראל האט פאר א יאר פארניכטעט אין א באמבארדירונג ,דעריבער איז ער אויך באוואכט געווארן פון א
ספּעציעלע איינהייט פון לייבוועכטער און זיכערהייט אגענטן.
ער האט אויך געשפּילט א דעצידירענדע ראלע אין סיריער מיסיל פּראגראם ,לאנג פאר די ברידער קריג אין סיריע האט זיך אנגעהויבן אין  ,'11אבער
לעצטענס האט ער געארבייט צו אנטוויקלען איינפאכע אבער מער פּונקטליכע מיסילס ,פאר'ן באנוץ פון אסאד רעזשים קעגן די רעבעלן ,און אויך פאר'ן
געברויך פון דער איראנער ארמיי .גלייכצייטיג איז אסבאר געווען נאענט פארבינדען מיט סיריע'ס דיקטאטאר באשאר אסאד ,און מיט'ן איראנער "קודס" קרעפטן
קאמאנדיר ,גענעראל קאסעם סולימאני ,און האט אויך געהאט א נאענטן צוטריט צו די פירער פון איראן און כיזבאלא.
דעריבער האבן סיריע און כיזבאלא ,וויבאלד עס איז באקאנט געווארן די נייעס ,אויפ'ן ארט באשולדיגט מדינת ישראל .לויט'ן "טיימס" איז דאס איז שוין
דער פערטער אטענטאט פּרואוו פון מוסד ,קעגן פיינטליכע וואפן וויסענשאפטלער און אינזשענירן אין אויסלאנד ,אין די לעצטע דריי יאר.
***

חלוקה פאר חתנים ״גיבורי החיל״ פון חודש אלול
דורך כ״ק אדמו״ר ממשכנות הרועים שליט״א
אין די צייט וואס די רשעים פייניגן אין טורמע דעם גיבור החיל בן עלי' הב' ניסן ראדא נ"י ,האט דאס יהדות החרדית אין חו"ל ארויסגעוויזן סאלאדיריטעט
פאר די העלדישע גיבורי חיל מבני ישוב הישן וואס שטעלן זיך נישט צום לשכת הגיוס .די ארגאניזאציע "מלבושי ישע" אין אמעריקא האט געשיקט א ריזיגן
סכום פון טויזענטער דאלארן אויסצוטיילן פאר די חתנים מגיבורי חיל וואס האבן חתונה אין חודש אלול .עס איז באשטימט געווארן אויסצוטיילן די געלטער
פאר די חתנים מיט זייערע עלטערן ,מאנטאג נאכט ,אין די יומא דהילולא פון כ"ק מרן רשכבה"ג אדמו"ר מסאטמאר זי"ע.
די חתנים מיט זייערע עלטערן מיט די הנהלה פון מלבושי ישע באה"ק ,זענען געקומען צום הויז פון כ"ק אדמו"ר ממשכונות הרועים שליט"א .ער האט
אויסגעטיילט די געלטער פאר די גיבורי חיל און האט געזאגט דברי חיזוק פאר די בעלי מסי"נ וואס זיי שטייען אין שפיץ פון דעם קאמף קעגן גזירת הגיוס ,אלה
ברכב ואלה בסוסים ,ואנחנו בשם ה"א נזכיר וגו' .עס האט אויך אויפגעטרעטן מיט דברי חיזוק דער חבר הועד הה"ג ר' יעקב דאווידאוויטש שליט"א .ער האט
נאכגעזאגט בשם הגה"ק ר' בנינין ראבינאוויטש זצ"ל ,אז רביה"ק מסאטמאר זי"ע האט צוליב זיין מסי"נ ללחום מלחמת ה' להצלת הדור זוכה געווען מן השמים
צו גאר הויכע מדריגות ,אפילו צו וואס די פריערדיגע דורות האבן נישט זוכה געווען ,ווייל ער האט געראטעוועט דעם דור .אויך די "גיבורי חיל" זענען מכוחו
של אותו צדיק.
***

איראנער פּרעזידענט ווארפט אפּ טראמפּ אנבאט
דער איראנער פּרעזידענט כאסאן רוכאני האט מאנטאג אפּגעווארפן די איינלאדונג פון פּרעזידענט טראמפּ פאר דירעקטע געשפּרעכן .רוכאני האט געזאגט אז
עס קען נישט זיין קיין רעדע פון געשפּרעכן ווי לאנג אמעריקע ברעכט דעם אפּמאך.
טראמפּ האט "ברייט גערעדט" אז ער איז גרייט צו רעדן מיט'ן איראנער פּרעזידענט אן קיין באדינגונגען פון פריער ,וואס אויף דעם האט רוכאני געענטפערט
אז אוודאי זענען מיר אלץ גינסטיג געשטימט צו דיפּלאמאטיע און געשפּרעכן ,אבער געשפּרעכן דארף האבן אויפריכטיגקייט .טראמפּ'ס פארלאנג פאר דירעקטע
געשפּרעכן איז בלויז פאר זיין פּאליטישן געברויך אין אמעריקע פאר די קומענדיגע וואלן ,און ווייל ער וויל שאפן כאאס אין איראן.
דער איראנער פּרעזידענט האט אויך צוגעגעבן :אויב איר שטעכט עמיצן מיט א מעסער און דערנאך זאגט איר אז איר ווילט רעדן ,דאן איז די ערשטע זאך
וואס איר דארפט טון ,ארויסשלעפּן דאס מעסער.
די צייטונג  -נייעס בולעטין  -דאנערשטאג פ' ראה ,תשע"ח

