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 רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט 

זצוקללה"ה
אלף  אפילו  לקבץ  אפשר  לדעתי   ...
שירצו  הכשרים  ישראל  מבני  אנשים 
כח  יהיה  וזה  זו...  למסגרת  להשתייך 

גדול בע"ה....
אנשים  של  מאוחד  קיבוץ  לנו  אין  אם 
מבטלים  אז  בחבורתינו,  הרשומים 
ואומרים,  פעולותינו,  כל  ואת  אותנו 
וגם באמעריקא אף שמדינה   ? מי הם 
מקום  מכל  באוכלוסין,  היא  מרובה  זו 
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה 
חשובה, ואפשר לקבץ אנשים גם משאר 

מדינות, מחוץ לגבולות ארצה"ב.
כסף  נחוץ  לעשות  שרוצים  פעולה  לכל 
לעשות  אפשר  אינו  מעות  ובלעדי  לדבר, 
כלום, ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה... ואין 
בדעתי ח"ו להטיל עול של סכום גדול על 
יחידים, אלא חושב אני שכל יחיד יתן בסך 
הכל רק 10דולר לשנה, בתור דמי חבר, ומזה 
יתקבץ לערך סכום של 10,000 דולר לשנה,  

ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
)מספר בוצינא קדישא(

 קול
נטרונא

געהערט  ווערן  ווָאס  ַאּפדעטיס  וועכענטליכע  די  פון  ַארָאּפגענומען  ווערן  באריכטן  די 
רעדַאקטירט  שטייגערליך,  דעריבער,  איז  און  ליניע,  טעלעפָאן  נטרונא"  "קול  אויפ'ן 
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ. די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט 

דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג, ככתבו וכלשונו.
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בס"ד

א דראמאטישע און היסטארישע 

וואך  פאריגע  ענדע  איז  אפמאך 

ענדליך דערגרייכט געווארן אין גענף 

צווישן די זעקס וועלט גרויסמאכטן 

איראנער  ראדיקאלע  די  אין 

האבן  אלע  וואס  אויף  רעגירונג, 

קעגנזייטיגע  מיט  אונטערגעשריבן 

פארשלאגן און הנחות.

דאס  האט  אבאמא  פרעזידענט 

מיטן  באגריסט  שטארק  באלד 

אין  מאל  ערשטן  צום  אז  אנמערקן 

כמעט צען יאר האט מען פאקטיש 

צו  פארשריט  דעם  אפגעשטעלט 

די  פון  פארשריט  ווייטערדיגע  די 

רעאקטארן  נוקלעארע  איראנער 

דעם  פון  טיילן  וויכטיגע  און 

צוריק  מוזן  יעצט  וועלן  פראיעקט 

ער  וואס  זאך  א  ווערן,  גערוקט 

האט באצייכנט אלס א געוואלדיגע 

דערגרייכונג.

די מערב וועלט לענדער האבן נאך 

לאנגע און שווערע פארהאנדלונגען 

באוויזן צו אויסהאמערן א דיעל און 

צוימינגן  באדייטנדע  איינשטעלן 

וואס וועט העלפן פארמיידן איראן 

פון בויען א נוקלעארן וואפן.

איז  אפמאך  היסטארישער  דער 

בלויז  צוערשט  געווארן  געשלאסן 

חדשים,  זעקס  קומענדיגע  די  פאר 

כדי צו זען אויב איראן מיינט טאקע 

האפענטליך  ערנסט,  זאגט  זי  וואס 

זעקס  די  נאך  ברענגן  דאס  ווען 

דיעל  ענדגילטיגער  אן  צו  מאנאטן 

אויף פערמאנט. 

זיך  האט  זייט  איר  פון  איראן 

די  אפצושטעלן  פארפליכטעט 

ערנסטע שטאפלן פון אויפארבייטן 

ארויפצוברענגן  עס  כדי  אוראניום 

קוואליטעט,  וואפן  א  צו  נענטער 

די זאפאסן פון די סארט אוראניום 

אויך  וועט  שוין,  האט  איראן  וואס 

ווערן אז עס זאל נישט  מינימיזירט 

זייין פון א וואפן קוואליטעט, איראן 

פון  באנוץ  דעם  אפשטעלן  וועט 

וואס  'סענטריפיושזעס'  אירע  אלע 

ארבייטן אויף די איראניום, און וועט 

נישט ניצן אדער בויען נייע מאשינען 

פון דעם סארט.

דער  שלאגט  אנדערע  צווישן 

דיעל פאר אז איראן וועט אפשטעלן 

אוראניום  סארט  יעדע  ומיד  תיכף 

פינף  ווי  העכער  בארייכערונג 

פארטיליגן  וועט  איראן  פראצענט; 

אלע אירע ביז יעצטיגע בארייכערטע 

קרוב  ביי  האלטן  וועלכע  אוראניום 

צו צוואנציג פראצענט בארייכערט, 

קענען  צו  נאנט  גאנץ  זענען  און 

שעדליכע  פאר  ווערן  גענוצט 

צונעמען  מוזן  וועט  איראן  וואפן; 

טוען  וועלכע  איינריכטונגען  זייערע 

ערמעגליכן צו בארייכערן אוראניום 

העכער ווי 5 פראצענט; איראן וועט 

איין  קיין  צוקויפן  נישט  דערווייל 

וויפיל  צו  מער  'סענטריפיושזעס' 

שוואכערע  פאר  אפילו  האט,  זי 

דאס  און  באנוץ,  אוראניום  סארט 

יעצטיגע  ביז  די  פון  מערהייט 

מוזן  אויך  וועלן  'סענטריפיודשעס' 

ארויסגיין פון באנוץ.

איראן  אז  פארשטענדליך 

פאר  צוטריט  טעגליכע  געבן  דארף 

וועלט  מערב  אינטערנאציאנאלע 

זיך  צו  אינספעקטארס  לענדער 

דורכאויס  איבעראל  אומקוקן 

און  איינריכטונגן  נוקלעארע  אלע 

אלעס וועט געברענגט ווערן פאר א 

צו  א פרישע קאמיטע  איבערזיכט 

וואס איז פארמירט געווארן דורך די 

לענדער וועלכע זענען אנגעשלאסן 

אין די פארהאנדלונגען. און די מערב 

נישט  דערווייל  אנערקענט  וועלט 

פון איראן פאר  די רעכטן  אפיציעל 

בארייכערונג,  אוראניום  פרידליכע 

 היסטארישער זעקס מאנאטיגער דיעל 
 צווישן וועלט גרויסמאכטן מיט איראן 
ווערט בייז אטאקירט דורך ביבי נתני' 

פרייטאג פ' מקץ - ערב שבת חנוכה תשע"ד
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געוואלט  זייער  וואלט  איראן  וואס  דעם  טראץ 

באקומען אזא אנערקענונג.

אין אויסטויש וועט אמעריקע אין די אנדערע 

לענדער אנהויבן נאכצולאזן עטוואס פון געוויסע 

סאנקציעס, בערך זיבן מיליארד פון די בערך 110 

שוין  זענען  וועלכע  דאלארן  איראנע  ביליארד 

פאר לאנגע יארן איינגעפרוירן זינט די שטרענגע 

האט  אבאמא  פרעזידענט  וואס  סאנקציעס 

יעצט  וועט  פארגאנגענהייט  די  אין  געלייגט 

וועט  איראן  אז  תנאי  על  אויפגעפרוירן  ווערן 

א  מיט  קומט  אלעס  דאס  צושטעלן.  ערנסט  זיך 

ווארענונג אז מען וועט זען אין זעקס חדשים צי 

איראן האט איינגעהאלטן אלע פונקטן פון אירע 

פארפליכטונגען.

דער יעצטיגער אפמאך ווערט באטראכט דורך 

ווי א אויסטערלישער נצחון פאר די מערב  פילע 

וועלט לענדער, וואס האט גאנץ מעגליך פארמיטן 

וואלט  וואס  קאמף  מיליטערישער  שווערער  א 

די  פון  ענדע  די  און  פרייז  טייערן  א  אפגעקאסט 

סארט מלחמות קען קיינער נישט פאראויסזאגען. 

פון  סטראטעגיע  די  אז  געוויזן  האט  דיעל  דער 

די  אויסגעארבעט,  יא  זיך  האט  סאנקציעס 

עקשנות'דיגע איראן איז שוין געווארן דערשטיקט 

פון די סאנקציעס אויף אזוי ווייט אז זי מוז נאכגעבן 

אינטערנאציאנעלע  די  פאר  אוין  אמעריקע  פאר 

וועלט דעם פארלאנג אפצושטעלן די נוקלאערע 

פראיעקטן.

די מערב וועלט אין אלגעמיין האט אויפגענומען 

אבער  סקעפטיזים  מיט  נייעס  לעצטע  די 

צופרידנהייט. אסאך פאליטיקאנטן און אנאליסטן 

באטאנען אז דער יעצטיגער שריט איז, אפגעזען 

וואס וועט זיך למעשה אויסלאזן א געוואלדיגער 

באמיאונגען  פארצויגענע  לאנג  די  אין  דורכברוך 

וועלט לענדער צו פארמיידן איראן  פון די מערב 

א  ס'איז  גרויסמאכט.  נוקלעארע  א  ווערן  זאל 

שטאפל אין די גוטע ריכטונג וואס איז באגריסט 

געמיינדע.  אינטערנאציאנעלע  די  דורך  געווארן 

איר  אויספאלגן  וועט  איראן  אויב  וויבאלד 

פארשפרעכנונגען איז דאך אודאי גוט. אויב מען 

וועט כאפן איראן ביי א ליגנט האט דאך אמעריקע 

שטרענגערע  איינצושטעלן  דעמאלטס  צייט 

געבן  געוואלט  נאך  האט  אמעריקע  סאנקציעס. 

כדי  גוטן,  מיט  פרובירן  און  שאנס  לעצטן  דעם 

ווערן אין א  נישט מוזן אריינגעשלעפט  זאל  מען 

קאסטבארע מלחמה.

דאס  אז  טאקע  פארשטייט  וועלט  מערב  די 

איז יעצט געווען אצינד דער בעסטער אויסוועג, 

נתני'  ביבי  פרעמיער  איזראלישער  דער  אבער 

פארהאנדלונגען  די  אז  אויסגעגאנגען  איז  וואס 

ערלויבט  ענדליך  זאל  ער  און  דורכפאלן  זאלן 

ווערן זיך צו באנוצן מיט מילטערישע מאכט איז 

אצינד דורכגעפאלן, אין רעזולטאט האט זיך ביבי 

גענומען דונערן מיט א 'ויצעקו' וואו מען איז אים 

נאר גרייט צו הערן.

 ביבי נתני': 
ונשארתי אני לבדי...לבעל 

די  זענען במשך  די מדינת ישראל אינטערעסן 

אומפארשטענליכע  מיט  ארויסגעקומען  וואך 

פארדאמונגען אויף די מערב וועלט לענדער, ביבי 

קעגן  שארף  ארויסגעטרעטן  פערזענדליך  איז 

א  געשען  איז  דא  אז  זאגנדיג  וועלט,  גאנצע  די 

היסטארישער טעות און מדינת ישראל איז נישט 

רעאגירן  וועט  און  אפמאך  דעם  צו  געבינדעדט 

וויאזוי זי פארשטייט. הגם יעדער ווייסט אז דאס 

נישט  נתני' קען פשוט  ביבי  איז דאמירן דעלמא, 

יעצט באמבאדירן איראן אין די צייט וואס איראן 

די  צו  צוגעשטעלט  זיך  און  געבראכן  זיך  האט 

א  שוין  ס'איז  אבער  פארלאנגן,  אמעריקאנער 

"דיבור  אן  נעמט  ביבי  אז  כלל  באקאנטער  לאנג 

כמעשה דמי", ער איז א פאפירענע טייגער וואס 

איז אנגעוויזן אויף טריט און שריט צו די הילף און 

שטיצע פונעם גרויסן פעטער – די פאראייניגטע 

פון  אפ  נישט  אים  האלט  דאס  אבער  שטאטן, 

און  זינדלאזע  מיט  צייט  יעדע  צו  ארויסטרעטן 

ווילדע סטעיטמענטס, א פאקטאר וואס ברענגט 

אים נישט קיין גרויס כבוד און איז דער גרעסטער 

איזראעיל  וואו  איזולאציע  איינזאמע  די  צו  גורם 

טרעפט זיך לעצטנס צווישן אלע וועלט לענדער, 

אן קיין פריינט און שטיצער.

וואס דארף מען מער אז אויך פראנקרייך, וואס 

איז בלויז לעצטע וואך געווען אויף א פריינטליכער 

אצינד  האט  ישראל,  מדינת  אין  באזוך 

צוגעשטעלט  זיך  און  דאשיק  דעם  אויסגעדרייט 

צו דעם דיעל, טראץ דעם דריק פון מדינת ישראל, 

ביבי האט  וועמען  צו  רוסלאנד  זעלבע מיט  דאס 

אראפצופארן  געווען  מטריח  פערזענדליך  זיך 

קיין מאסקעווע כדי אים אפצושטעלן פון שטיצן 

דעם אפמאך. דער בריטישער אויסערן מיניסטאר 

די  וויליאם העגאו האט טאקע קלאר געטאדלט 

נישט  וועלן  "מיר   : זאגנדיג  רעטאריק  איזראעלי 

איזראעל,   אריינגערעכנט  וועמען,  סיי  ערמוטיגן 

אייגענע  די  אויף  שריט  וועלכע  סיי  נעמען  צו 

סיי  טון  פון  פארמיידן  זיך  זאל  איזרעאל  האנט. 

וועלכע שריט וועלכע וועט אונטערמינעווען דעם 

יעצטיגער אפמאך." 

אלע וועלט פירער שטעלן קלאר איינמאל און 

נאכאמאל אז אויב  דער הסכם וועט למעשה נישט 

געשטעלט  צוריק  סאנקציעס  די  וועלן  ארבעטן 

ווערן ווי בעפאר און נאך שטארקער, אבער דאס 

צו  אינטערעסן  ציוניסטישע  די  אפ  נישט  האלט 

אטאקירן אמעריקע איינמאל און נאכאמאל.

ביבי נתני' מיט זיין מדינה שטייען יעצט אין א 

התגרות  זייערע  בעפאר,  קיינמאל  ווי  צושטאנד 

באומות און שטאלצע און רייצערישע באנעמונג 

געברענגט  האט  צוגלייך  פירער  וועלט  אלע  מיט 

פארקערטע רעאקציעס - העברת פי ה' לא תצלח 

- זיינע שטרענגע פאכענען און סטראשענען מיט 

באמבאדירען איראן, זיינע געלונגענע רעדעס אין 

יו-ען, און זיינע פארלעצען די יו-ען רעזעלויציעס 
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קומען  התנחליות'ער  פרישע  באשטעטיגען  און 

זייער  טאקע  זיך  האלט  אהיים...ער  יעצט  אים 

איז  קיינער  אבער  שרייט  און  כיטרע  און  פעסט 

מער נישט זיין בהמה...ער איז געבליבן איזאלירט 

זיין  מיט  נישט  מער  זיך  רעכנט  קיינער  און 

אין  איז  ביבי  אז  זאגן  ציניקער  מינע.  שטרענגע 

די פארגאנגענהייט געוועהן  א "וואלף אין וואלף 

וואלף  אין  שאף  א   " הזה  כהיום  און  קליידער" 

קליידער" , דער אמת איז אז פאר כלל ישראל איז 

ער נאך אלץ א "וואלף אין וואלף קליידער" ווער 

ווייסט וואס דער צרה-לייט וועט נאך קאסן כלל 

ישראל ה"י.

די פרעסע ווייזט צו באריכטן אז די אינערליכע 

זענען  ישראל  מדינת  אין  רייען  פאליטישע 

דעם  איבער  פארצווייפלט  היפש  און  פארלוירן 

אימעדש וואס איזראעיל האט איבער די וועלט,  

ביבי איז יעצט אין א מיסיע צו טרעפן פרישע גוטע 

שטעקען  וואנדער  דעם  יעצט  נעמט  ער  פריינד, 

וועמען  לענדער  אין  אנקערן  זיך  פראבירט  און 

ער וואלט אין גוטע צייטן נישט אנגעקוקט. זיינע 

נחת  אסאך  אים  וואונטשען  פריינד  גוטע  אלטע 

אויף זיין פרישע לאנגע רייזע.

די פראבלעם איז - אז די מדינה שלעפט מיט, 

מיט זיך דעם גאנצען כלל ישראל, ווייל די אומה"ע 

וואס ווייסען נישט דעם חילוק מאכען א גרויסען 

קוגעל און על הכלל כולו יצא, מדארף אנווענדען 

אלע כוחות מודיע צו זיין פאר די אומה"ע, אז לאו 

אידן  נישט  פארטרעטן  זיי  את,  דידי  דברים  בעל 

מיט אידישקייט.

הייליגער  די  דערמאנען  צו  דא  איז  פאסיג  ווי 

 - רייד פון חפץ חיים על התורה – פרשת דברים 

וואס ווארפט א ליכט אויף דעם גאנצן יעצטיגער 

מצב.

התורה תלמדנו לבלי לעמוד נגד האומות אפי' 

בשעה שמתגרות בנו, עלינו ללכת בעקבות אבינו 

ז"ל  וכברמב"ן  אחיו.  עשו  עם  במלחמתו  יעקב 

פרשת וישלח וז"ל: שיש בזה רמז לדורות, כי כל 

אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו, יארע לנו תמיד 

צדיק,  של  בדרכו  לאחוז  לנו  וראוי  עשו,  בני  עם 

הוא  שהזמין  הדברים  לשלשת  עצמנו  שנזמין 

מלחמה  בדרך  ולהצלה  ולדורון  לתפלה  עצמו, 

לברוח ולהנצל, עכ"ל.

הזאת  הכבושה  בדרך  שהלכנו  זמן  כל  והנה 

מדרכנו  הודחנו  ומאז  מידם,  הקב"ה  הצילנו 

וחדשים מקרוב באו והנהיגו מנהגים חדשים, עזבו 

הלכנו  שונאינו,  של  קרב  בכלי  ואחזו  אבינו  נשק 

הלוך וחסור ומצאוני רעות רבות וצרות. ירחם ד' 

על עמנו וישיב שופטינו כבראשונה. עכל"ק

סענאטאר שומער טרעט ארויס ביי 
ארטאדאקסישע פארזאמלונג קעגן 

פרעזידענט אבאמא

יארק  ניו  פון  סענעטאר  אידישער  דער 

נאכט  זונטאג  דעם  האט  שומער  דשאוק 

פאר  אדרעסע  צענטראל  א  מיט  אויפגעטרעטן 

די 'אהל' ארגענעזעציע, ביי א באנקעט וואס איז 

אראנזשירט געווארן דורך ארטאדאקסישע אידן 

אין ניו יארק. אין זיין אויפטריט האט ער עפענטליך 

אדימינעסטראציע  אבאמא  די  קעגן  גערעדט 

דער  אז  פארשפראכן  און  איראן  מיט  אפמאך 

ארבעטן  דארפן  וועלן  קאנגרעס  און  סענאט 

צוזאמען צו לייגן מער עקענאמישע פרעשור אויף 

איראן.

ארבעטן  וועלן  "מיר  געזאגט  האט  שומער 

נישט  לאזן  מיר  אז  פארזיכערן  צו  אינאיינעם 

שוואכער ווערן די סאנקציעס, ווילאנג איראן גיט 

נוקלאערע  פאר  מעגליכקייט  יעדע  אויף  נישט 

וואפן באנוץ."

די  וועלט,  אראבישע  די  מאל  "יעדעס 

אונז,  קעגן  אויפגעשטאנען  זענען  פאלאסטינער, 

זענען מיר )די קאנגרעס( אויפגעשטאנען קעגן זיי. 

די גרעסטע געפאר פאר איזרעאל'ס עקזיסטענץ 

איז א נוקלאערע איראן."

די  אויבערפלאך  צום  ווידער  ברענגט  דאס 

ציוניסטישע  די  וואס  סכנה  ליאלעטי  דאפעלטע 

אמעריקע.  אין  אידן  פאר  ברענגן  אגענדעס 

אמעריקע  אטאקירט  שומער  סענעטאר 

אין  אבאמא  באקעמפן  צו  פארשפרעכט  און 

קאנגרעס, פארוואס ? ווייל איראן איז א סכנה פאר 

וואס  שפראך  גאנצע  די  איז  באמת  איזרעאל... 

מען  אז  טומעלן  אינטערעסן  ישראל  מדינת  די 

און  זינדלאז  זענען  סאנקציעס  די  העכערן  ברויך 

עקסטרעם ראדיקאל שטייענדיג אין א צייט וואס 

מען פרובירט עפעס צו פארהאנדלן אין אויסטויש 

וועלט  אלע  און  סאנקציעס,  מילדערע  פון 

נישט  זאכן  וועלן  אויב  אז  קלאר  מאכן  לענדער 

פארשטייפן  טאקע  מען  וועט  געפלאנט  ווי  גיין 

די סאנקציעס, די ווערטער דינען נישט קיין שום 

אויסער  לשיטתם,  אפילו  תועלת  און  אינטערס 

מבאיש ריח אמעריקאנער אידן אין די אויגען פון 

די מלכות של חסד. 

א  ביי  גערעדט  שומער  האט  אלעס  דאס 

זעט  בילדער  די  אויף  באנקעט,  ארטאדאקסישע 

אידן  ארטאדאקסישע  ביי  קאפלעך,  בלויז  מען 

ברייטע  אזא  ניצן  צו  ליידער  זיך  מען  ערלויבט 

סוקסעספול  האבן  קערי  מיט  אבאמא  שפראך, 

באוויזן צו פארהאלטן די קאנגרעס און סענאט פון 

ארויפלייגן נייע סאנקציעס אויף איראן אבער אין 

ניו יארק וואס איז א באזע פאר ארדאקסישע אידן 

טרויעט זיך שומער צו פראפעגאנדירן מיט העצע.

תורה טרייע אידן מוזן זיך אפטרייסלן פון די אלע 

ציוניסטישע  די  מצד  ארויסטריטן  ענדליכע  און 

וועלט  גאנצע  די  איבער  און  דאהי  שישקעס 

וואס שאפט א זייער נישט גוטער איינדריק אויף 

ערליכע אידן,  און דערקלערן דעם ריכטיגן אמת 

שייכות  קיין  נישט  האבן  מיר  אז  וועלט  די  פאר 

חלילה מיט די סארט התגרות'ן, דרשו את שלום 

העיר אשר הגליתי אתכם שמה.
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כי לא ישנו אם לא ירעו, אין די קארידארן פון די 

מלכות המינות ווערן ווייטער פארגעזעצט זיצונגען 

די  אויסגעארבעט  ס'ווערן  וואו  דוסקוסיעס  און 

ענדגילטיגע פלענער, די פינסטערע מזימות רשע 

מערהייט  דאס  צווינגן  פלאן  לויטן  וועלן  וואס 

אין  רעדוקטירן  צו  זיך  יונגטליכע  חרדי'שע  פון 

מיליטער דינסט, ה' ירחם.

ביי די ספעציעלע קאמיטע וואס באפאסט זיך 

מיטוואך  דעם  האט  געזעץ  דער  צוגרייטן  מיטן 

אויפגעטרעטן דער הויפט גענעראל פון די צה"ל 

שטארק  ווערטער  זיינע  אין  האט  און  גאנץ  בעני 

געמוטיגט די חרדים זיך אנצושליסן אין מיליטער 

דינסט.

"צה"ל  אנדערע:  צווישן  געזאגט  האט  גאנץ 

זעט נישט אין די חרדישע געזעלשאפט א פיינט. 

ווילן  מיר  חשיבות,  א  חרדים  די  אין  זעט  צה"ל 

אצינד  ס'איז  מיליטער,  די  אין  קאמבענירן  אייך 

פארהאן די געלגענהייט אז די מיליטער זאל זיין די 

פלאטפארמע פאר אחדות צווישן אונז".

מיט א ניכטערן בליק טוט זייער וויי די ווערטער, 

די  און  פיינט".  אלס  חרדים  די  נישט  זעט  "צה"ל 

גרויסע שאלה איז, פארוואס טאקע נישט ? ס'איז 

נאכאנאנדיגע  די  פון  פרי'  וזו  חטאת  זו  ליידער 

התחברות לרשעים דורך די רעגיליעזע פארטייען 

וואס האט געברענגט דערצו אז די פרייע שונאי 

פרומע  פון  באדראעט  נישט  זיך  שפירן  הדת 

והיינו לעם אחד.  צום  צילן  זיי  נאר אדרבה  אידן, 

ווען  וואלטן  אידן  ווען  אז  ספק  שום  בלתי  ס'איז 

און  התבדלות  פולשטענדיגע  די  אנגעהאלטן 

נישט  זיי  וואלט  עול,  עושי  די  פון  התרחקות 

פריוון  מיט  פארצוזעצן  געווען  הדעת  על  עולה 

צבא  זייער  אין  אידן  חרדישע  אריינצושמעלצן 

הטמאה.

דער  אויפגעטרעטן  האט  זייט  חרדישע  די  פון 

פרובירט  האט  וואס  פרוש  מאיר  הכנסת  חבר 

זאלן  זיי  עלעמענטן  לינקע  די  אראפצושפילן 

פרוש  ווילדקייט.  גיוס מיט אזא  נישט פארלאנגן 

האט געזאגט "החוק שיובא בכפייה יגרום לנסיגה 

דאס  כבר".  שמתקיים  החרדים  גיוס  בתהליך 

מען  אז  קאלעגעס  זיינע  ביי  זיך  בעט  ער  הייסט 

געזעץ  א  ארויפצווינגן  פלוצים  אזוי  נישט  זאל 

פארלירן  צו  צוברענגן  קען  דאס  ווייל  גיוס,  פאר 

וועט  דאס  מיליטער,  אין  זעלנער  חרדישע 

ערוועקן א  קאנטער רעאקציע ביי חרדי'שע אידן 

חרדים  ווייניגער  וועלן  רעזולטאט  איר  אין  וואס 

און  דינסט.  מיליטער  צום  ווערן  אריינגעשלעפט 

דאס זאגט דער חרדי'שער דעפיטאט, דער שליח 

נאמן לשולחיו.

גיוס פלענער אן  גייען די ביטערע  אלענפאלס, 

בכל התוקף, די יושב ראש פון די קאמיטע חברת 

אין  האלט  מען  אז  געמאלדן  האט  שקד  הכנסת 

די סאמע לעצטע פאזעס פון אויסארבעטן אלע 

דעטאלן וואס וועט מחיייב זיין יעדן חרדישן איד 

גרייט  ווייטער  שטייט  ישראל  כלל  תהי'.  לא  הי' 

לתפלה ולמלחמה שלא ינוח שבט הרשע על גורל 

הצדיקים ולה' הישועה. 

ו ל א ש ם  י מ ח ר ך  מ ע ד  ע ב ו

 שרעקליכע גזירת הגיוס אויף נערי בני ישראל באה"ק 
האלט בעפאר די סאמע לעצטע שטאפלן


