
With the help of the Almighty,  

 

To the Leaders of the Palestinian People in Gaza:  

 

We, Jewish residents of the Holy Land who believe in G-d and His Torah, 

would like to take this opportunity to express our pain and sympathy for 

your suffering at the hands of the barbaric Zionist actions against your 

innocent men, women and children. This is apart from their crime of 

stealing the Holy Land from you, its veteran inhabitants for hundreds of 

years, expelling hundreds of thousands of you from it, and depriving you 

of the fundamental right of self-determination.   

 

How false and deceitful it is when these evil men commit all their crimes 

in the name of the “Jewish people,” when according to the Torah their 

state has no right to exist at all! This is true for several reasons: 

 

1) Our holy Torah forbids us to establish an independent state and 

government for ourselves, since we are in exile by Divine decree. 

Rather, we are waiting for a Heavenly, supernatural redemption, 

without any human involvement.  

2) It is forbidden for us to rebel or wage wars against any nation; 

rather we are commanded by G-d to live peacefully and 

submissively under the various nations among which we live, 

seeking their peace and welfare. These are the guidelines by which 

our own community once lived in Palestine side-by-side with 

Arabs, under Arab rule, for hundreds of years. This peaceful 

coexistence was rudely interrupted by the warmongering Zionists; 

but even today, our only desire is to continue to live peacefully and 

submissively under Palestinian rule, and to seek your welfare.  

3) We are commanded in our holy Torah not to steal and not to 

murder, and to conduct ourselves with fairness, justice and honesty 

with all men, showing respect and kindness to all. This applies 

equally to Jews and non-Jews.  

4) Aside from all of the above, it is well-known that the Zionists and 

their leaders are total non-believers in G-d and the Torah. They 

have always used every means at their disposal to uproot Torah 

observance among the Jewish people. They have no right to 

represent themselves as Jews, since by their anti-Torah actions they 

have removed themselves from the Jewish people. 

 



 

 

We therefore protest against their very existence, against their conquest 

of Palestine, against all their murders and terror, against their theft and 

persecution of the Palestinian people, depriving them of their rights – 

all of which is against the Torah and the Jewish religion.  

 

We state that those religious Jews who participate in the Zionist 

government and its actions, are committing the most severe form of 

treason against the Torah of G-d and the Jewish people, and they have 

no right to represent believing Jews and our holy Torah. Thank G-d, a 

very large percentage of Orthodox Jewry opposes them strongly. 

 

We, believing Jews, are the enemies of the Zionists, and they are our 

enemies. There is no quarrel between Jews and Arabs; we have one 

common enemy, the Zionists. They use their conquest of Palestine to 

persecute religious Jews and Arabs alike, thus showing that not only do 

they have no connection to Torah or to the Jewish people – they have 

stepped out of the bounds of moral humanity as well.  

 

We again express our true commiseration with the awesome pain and 

suffering that has befallen the Palestinian people at the hands of these 

Zionists traitors, and we recognize the Palestinian people as the only 

rightful authority to govern the Holy Land. We choose to live under 

their governance.  

 

The Jewish people hopes and prays to the Creator of the world for a 

speedy end to the Zionist state, without bloodshed on either side. Then 

there will come an end to Jewish and Arab suffering. We look forward 

to the coming of the messiah, when we will see the fulfillment of the 

words of the prophet: “Nation will not lift up sword against nation, 

neither will they learn war anymore.”  

 

Neturei Karta of Orthodox Jewry, Palestine          

 

 

 

 
 
 



ד "בס
ה "יר' ד, אל מנהיגי העם הפאלעסטיני בעזה

מבקשים בהזדמנות זו , ובתורתו תושבי ארץ הקודש' היהודים המאמינים בה, אנו
גזילת אדמת ארץ הקודש ומניעת השלטון והממשלה על להביע את כאבינו וצערינו 

, ועל הגירוש, תושבי הארץ אלפי שניםמהעם הפאלעסטיני  י הציונים"ע עליה
. וההתעללות הבארבארית הציונית באנשים נשים וטף חפים מפשע ,וי והסבלהעינו

בשעה , "העם היהודי"כמה שקר וזיוף הוא כאשר נוכלים אלו עושים כל פשע בשם 
: מכמה טעמים, פ התורה אין להם שום זכות קיום בעולם"שע

ו ן שאנם לעצמנו מדינה ושלטון עצמאי כיותורתנו הקדושה אוסרת עלינו להקי( א
בלא , אלא אנו ממתינים ומצפים לגאולה שמימית על טבעית', פ גזירת ה"בגלות ע

. שום התערבות של בשר ודם
לחיות בשלום ' אלא אנו מצווים מפי ה, אסור לנו למרוד וללחום עם שום אומה( ב

כמו שחיינו , ובהכנעה ובנאמנות תחת האומות בכל העולם ולדרוש שלומם וטובתם
עד הופעת , תחת שלטונות הערבים אלפי שניםן הערביים ביכאן בארץ הקודש 
וכך חפצינו ותקוותינו להמשיך לחיות בשלום ובהכנעה ולדרוש , הבריונים הציונים
 .שלומכם וטובתכם

ואנו מצווים להתנהג בדרכי , הזהרנו בתורתינו הקדושה על הגזילה ועל הרציחה( ג
. בין יהודים ובין אינם יהודים, לכ ובנימוס וחסד כלפי, צדק ומשפט בין אדם לחבירו

ועוקרים , ידוע כי הציונים והנהגתם כופרים לגמרי באלוקים ובתורה, לבד מזאת( ד
אין להם שום זכות . את התורה מהעם היהודי בכל האמצעים שבידם בכח שלטונם

אחרי שבמעשיהם השפלים נגד התורה הוציאו את עצמם , להציג את עצמם כיהודים
. מכלל העם היהודי

וגזילת ודיכוי , הכיבוש וכל מעשי הרציחה והטרור ונגד, אנו מוחים נגד עצם קיומם
ומגלים אנו שמה  .וגד לתורה ולדת היהודיתהמנ, העם הפאלעסטיני וזכויותיהם

חרדים במעל הציונות ומעשיהם אינה אלא בגידה נוראה בתורת איזה שמשתתפים 
והעם היהודי ואין להם שום זכות לייצג את היהודים המאמינים ותורתינו ' ה

. ל ציבור גדול מאוד מתנגדים להם בכל תוקף-ה ותהילה לאהקדוש
אין מלחמה בין יהודים . והם אויבינו, אנו היהודים המאמינים הננו אויבי הציונים

אשר בשביל הכיבוש שלהם הם , יש לנו אויב משותף והוא הציונים, לערבים
שאין  ובמעשיהם אלו מוכיחים על עצמם שלא רק, וערבים כאחד מתעללים ביהודים

. אלא גם יצאו מכל גדרי מוסר אנושי, להם שייכות לתורת ולדם העם היהודי
האיום העובר על העם  אנו חוזרים ומביעים את השתתפותנו הכנה בכאב ובסבל

בארץ  לטוןהשואנו מכירים את סמכות , י הבוגדים הציונים אלו"ע הפאלעסטיני 
לתם ובוחרים אנו לדור תחת ממש, פאלעסטיניההקודש לעם 

בלא העם היהודי מייחל ומתפלל לבורא העולם לביטול המדינה הציונית במהרה ו
 –סבל האנושות  –יבא הסוף לסבל היהודי והערבי  שבו. הצדדיםמן ' ד לא"שפ

ליום ביאת משיח צדקינו שיתקיים הייעוד הנבואי אנו מחכים ו, מחדלי אנוש אלו
". לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"

. פאלעסטינא, נטורי קרתא של היהדות החרדית


