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געטון לעצטנס ע טרעטן אויף די הארבע אזהרה פון עינוי הגר, וואס איז גמיר קומען דא שרייען וועגן דעם פומביות'די

אנצורופן צוויי גירי צדק מיטן נאמען "קריסטן" צוליב זייערע געווארן דורך די רעדאקציע פון "למען תדע" (אנטווערפן), 

  .און אנציווענדן פראפאגאנדע זיי אויסצושליסן פונעם דארטיגן בית עולם ,דיפערענצן סמיינונג

מיט איהם ר'יש, דארף מען וביאויב האט איינער סיי וועלכע קאנפליקט מיט א גר צדק, צו איז דאס פערזענליך אדער צ

אנדערש צוליב וואס ער איז א גר, יוד. אבער איהם צו באהאנדלען  וי מען באגייט זיך מיט סיי וועלכןעפ"י תורה, אזוי ו באגיין

צענדליגע יאר צוריק דורך רבנים) ווען זיי האבן זיך שוין מגייר געווען אדער ח"ו פוגע צו זיין אינעם עצם גירות (כש"כ 

אלע גרים איבער די  אויףדי צוויי גרים, נאר אויך  אויףדערמיט טרעט מען אויף די הארבע עבירה פון עינוי הגר, נישט בלויז 

  .מאל 36, אין די צייט וואס די תורה ווארנט אויף דעם וועלט

די רעדאקציע פון "למען תדע" באדערט זיי נישט די אלע  -ציוניסטן.  "פרומע"דאס איז איינס פון די ערשיינונגען פון די 

פיקורסות, סיי די אפענע שרעקליכע תועבות פון די ציוניסטן, סיי זייער געדאנק פון אויפשטיין פון גלות וואס איז דורכאויס א

יודן וואס זיי  ןמרידה במלכות שמים וואס זיי רופן אויס אין די גאנצע וועלט, און סיי וואס זיי האבן אויסגע'שמד'ט מיליאנע

אין לאנד. עס באדערט זיי אויך נישט די שרעקליכע שנאת ישראל וואס ווערט פארגרעסערט איבער די זיך געברענגט צו האבן 

אלץ ך דאס אלעס באדערט זיי נישט, און קענען נא -פון די ציוניסטן.  ה אכזריותעלט, צוליב די אנגייענדע מעשגאנצע וו

  צושטיין דערצו. 

איז, אויב עס זענען דא יודן וועלכע שרייען אויס אין די וועלט אז נישט אלע יודן יא די איינציגע זאך וואס באדערט זיי 

אראפ א גרויס חלק פונעם שנאת  עןקידוש ה', און נעמ ןא גרויס די יודן וניסטישע מדינה, וואס דערמיט מאכןשטיצן די צי

דאס קענען זיי שוין נישט  ,ם אן עוולהלויט זייער ציוניסטישער מיינונג טוען די יודן מיט דע אבער וויבאלד .ישראל

  אויסהאלטן.  

ביז אנצורופן גירי צדק  דאס מיטשטיין מיטן ציוניזום, און די יעצטיגע עינוי הגר, און בפרט די פוגע זיין אין די עצם גירות,

  א.מיטן נאמען "קריסטן", דאס איז א מרידה במלכות שמים, וואס מען טרעט אויף די הייליגע תורה בפרהסי

איז דאס נאכאלץ אן אפענע הרמת יד  –עס איז נישט קיין נפ"מ צו איז דא א צאל יודן וואס שטעלן זיך צו צו די פאטיציע 

  בתורת משה.

  מיט וועלכע בארעכטיגונג טוט די ציוניסטישע "למען תדע" שופך דם זיין פאר יודן וועלכע האלטן אנדערש פון זיי.
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