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געווארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
ָ
וואס זענען לעצטענס געליפטערט
די באריכטן ווערן ַארָאּפגענומען פון די וועכענטליכע ַאּפדעטיס ווָאס ווערן געהערט
אויפ'ן "קול נטרונא" טעלעפָאן ליניע ,און איז דעריבער ,שטייגערליך ,רעדַאקטירט
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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מעמבערשיּפ
מיט נטרונא

$360
לשנה

רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט
זצוקללה"ה
 ...לדעתי אפשר לקבץ אפילו אלף
אנשים מבני ישראל הכשרים שירצו
להשתייך למסגרת זו ...וזה יהיה כח
גדול בע"ה....
אם אין לנו קיבוץ מאוחד של אנשים
הרשומים בחבורתינו ,אז מבטלים
אותנו ואת כל פעולותינו ,ואומרים,
מי הם ? וגם באמעריקא אף שמדינה
זו מרובה היא באוכלוסין ,מכל מקום
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה
חשובה ,ואפשר לקבץ אנשים גם משאר
מדינות ,מחוץ לגבולות ארצה"ב.

לכל פעולה שרוצים לעשות נחוץ כסף
לדבר ,ובלעדי מעות אינו אפשר לעשות
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  10,000דולר לשנה,
ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
(מספר בוצינא קדישא)

רעגירונג'ס קאמיסיע גיבט ארויס און שטימט
אויף נייעם צוואנגס געזעץ אריינצושלעפן טויזנטער
חרדי'שע בחורים אין מיליטער
פארשלאג אז א חרדי'שער בחור וואס וועט זיך נישט שטעלן וועט פאררעכנט ווערן אלס קרימינאלער
דעזערטירער  -העפטיגער וויכוח צווישן חברי כנסת איבער די דעטאלן פונעם געזעץ  -העפטיגער ראדיא
קאמפיין ווערט געליפטערט אויף ריזיגע נייעס סטאנציעס דורך "נטרונא"

הרשעים כים נגרשו:
ווי באקאנט פאר'ן חשוב'ן ציבור
זיצן די רשעי הציונים אין די לעצטע
תקופה און זענען מטכס עצה עוקר
צו זיין חלילה גענצליך די תורה הק'
פון גאנצן כלל ישראל ,וואס ווי לאנג
עס עקזיסטירט נאך איין ערליכער
איד אויף דער וועלט איז עס ביי זיי
לצנינים בעיניהם און זיי ווייסן אז זיי
האבן נישט באוויזן צו דערגרייכן זייער
חלום.
אין די לעצטע צייט האבן זיי
זיך נאכאמאל אראפגעזעצט מיט
דעם אור אלטן הבה נתחכמה ,און
באשלאסן אז מ'גייט אפירנעמען דעם
אלטן מיטל פון פראסט און פשוט נוצן
דעם כח פון זייער רעגירונג'ס מיליטער
און פאליציי ,און זיך נעמען צום מיטל
פון צוואנג'ס שמד ,פשוטו כמשמעו.
אריינשלעפן אין מיליטער די טויזנטער
חרדי'שע בחורים ,וואס זיי ווייסן
זייער קלאר אז א בחור וואס גייט
אריין אין זייער טמא'נעם מיליטער
קומט פון דארט ארויס ווייניגסטנס א
צוקאליעטשטער ,און כמעט אלע פון
די יונגווארג וואס קומען אן אין דעם
שמד-מאשין פון צה"ל קומט ארויס
פון דארט א איד למחצה לשליש
ולרביע און רוב ניטאמאל דאס.
די וואך זונטאג איז געזעצן
די רעגירונג'ס קאמיסיע און
אפגעשטימט איינס ביי איינס אויף
די דעטאלן פונעם צוואנג'ס געזעץ
וואס זיי האבן פארגעשלאגן ,אבער

ווי דער אלטער משל וואס דער
מדרש זאגט אויף המן און אחשורוש
אז זיי האבן זיך געקריגט איבער דעם
ריכטיגן מהלך וויאזוי צו פארניכטן
די אידן ,דער משל פונעם בעל התל
און בעל החריץ ווען המן פרובירט
מיט בייזן און אחשורוש פרובירט
מיט גוטנס דורך א גרויסע סעודה,
האט אויך דא אויסגעבראכן א קאמף
צווישן די ציונים איבער דעם מהלך,
ווען דער זיכערהייטס מיניסטער,
ּבו ִּגי יַעלוֹן ,האט זיך געשטעלט אז
מ'זאל ארויסנעמען פונעם געזעץ דעם
סעיף וואס האט קלארגעשטעלט
אז א חרדי'שער בחור וואס וועט זיך
נישט שטעלן צום מיליטער נאך די
 21יאר וועט פאררעכנט ווערן אלס
קרימינאלער דעזערטירער און ווערן
אריינגעשליידערט אין טורמע.
איין גאנצער טאג האט אנגעהאלטן
דער ויכוח ,ווען די פרומע חברי כנסת
און פאליטישאנס האבן געקוקט
מיט האפענונג אז זייער ישועה זאל
קומען פון דעם פרייען מיניסטער,
אבער דער נייער שונא הדת יאיר
לפיד ,וועלכער האט לעצטנס
פאליטישע פראבלעמען צוליב זיין
פארגעשלאגענעם בודזשעט אלס שר
האוצר און האט זיך דערפאר זייער
געפריידט זיך צו ריינוואשן ,דורכ'ן
ווייטער פייניגן די חרדים ,און האט זיך
גאר ארויסגעשטעלט פעסט ,אז אויב
ווערט נישט אריינגעלייגט דער סעיף
וואס פארלאנגט אריינצואווארפן די
חרדי'שע בחורים אין תפיסה ,וועט ער
צוברעכן די קאאליציע און די גאנצע

רעגירונג וועט צוזאמפאלן.
ביבי נתניהו ,וואס איז אפיציעל
ראש הממשלה אבער כמעט וואס
מ'הערט נישט פון אים אין די לעצטע
וואכן ,האט זיך דערשראקן און איז
שנעל געקומען צו לויפן און באפוילן
פאר יעלון אז ער זאל שטימען פאר
די קרימינאלע שטראפן פון תפיסה
אד"ג ,און אזוי איז טאקע דעם
דינסטאג אפגעשטימט געווארן ביי
די קאמיסיע אז אין תשע"ג וועט
מדינת ישראל ווערן די אלט-נייע
צארישע רוסלאנד מיט די פרישע
גזירה פון קאנטאניסטן תשע"ג.
לויט זייערע פלענער וועלן ביז פיר
יאר ארום טויזנטער חרדי'שע בחורים
דערקלערט ווערן אלס קרימינאלע
פארברעכער ווען זיי שטעלן זיך
נישט צום מיליטער ,און אפילו אויב
מ'וועט אפשר נישט זען קיין טאנקען
אריינמארשירן אין די גאסן פון
ירושלים און בני ברק ,וועלן זיי אבער
בלי ספק כאפן און ארעסטירן בחורים
ביי יעדע געלעגנהייט ,פונקט ווי די
טרויעריג-בארימטע "כאפערס" וואס
דער פארשאלטענער רוסישער צאר
ניקאליי ימ"ש האט ארומגעשיקט 200
יאר צוריק צו כאפן אידישע קינדער
פאר די קאנטאניסטן ,וואו מ'האט זיי
מיט געוואלד אפגע'שמד'ט רח"ל.
יעצט ווארט מען אז דער געזעץ
זאל ווערן אפגעשטימט אינעם גאנצן
כנסת צום ערשטן מאל ,וואס זיי רופן
"קריאה ראשונה" ,דערנאך וועט
עס גיין צו א ספעציעלע קאמיטע,

באריכטן
נייעס און ַ

PAGE

2

געווארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
ָ
וואס זענען לעצטענס געליפטערט

דאנערשטאג פ' שלח תשע"ג

קול
נטרונא
ּפהאנדלונגען
באריכטן • ָא ַ
ַ
נאליזן • שיעורים • דרשות
ַא ַ

718.873.0055
True Torah Jews Inc.
183 Wilson St. #162
Brooklyn NY 11211
Phone:

718.841.7053
Fa x :

718.504.4513
Email:

info@truetorahjews.org

מעמבערשיּפ
מיט נטרונא

$360
לשנה

רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט
זצוקללה"ה
 ...לדעתי אפשר לקבץ אפילו אלף
אנשים מבני ישראל הכשרים שירצו
להשתייך למסגרת זו ...וזה יהיה כח
גדול בע"ה....
אם אין לנו קיבוץ מאוחד של אנשים
הרשומים בחבורתינו ,אז מבטלים
אותנו ואת כל פעולותינו ,ואומרים,
מי הם ? וגם באמעריקא אף שמדינה
זו מרובה היא באוכלוסין ,מכל מקום
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה
חשובה ,ואפשר לקבץ אנשים גם משאר
מדינות ,מחוץ לגבולות ארצה"ב.

לכל פעולה שרוצים לעשות נחוץ כסף
לדבר ,ובלעדי מעות אינו אפשר לעשות
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  10,000דולר לשנה,
ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
(מספר בוצינא קדישא)

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

א ועדה ,וואס דער כנסת וועט
אויפשטעלן נאכאמאל צו דעבאטירן
און אויסקאכן יעדן דעטאל פונעם
געזעץ ,דערנאך וועט עס ווערן
ארויפגעברענגט פאר די צווייטע און
דריטע אפשטימונג ,און דאן וועט עס
ווערן דער אפיציעלער ציוני'סטישער
געזעץ.
ביי די פרייע ציוני'סטן רייבט מען
זיך שוין די הענט אויפ'ן בויך .יאיר
לפיד האט די וואך דערקלערט אז ביז
עטליכע יאר וועלן  %70פון די חרדים
גענומען ווערן אין מיליטער ,און
אויך די איבריגע ציוני'סטן זענען ביזי
מיט גרויס שמחה אז ענדליך גייען זיי
שוין באווייזן אריינצושלעפן די חרדים
צו זיך ,אדער אין מיליטער אדער אין
תפיסה ,ה"י.
דאקעגן שטייען שלומי אמוני
ישראל שטעלן זיך צו אין די
איצטיגע טעג ,צו די העפטיגער
ראדיא קאמפיין דורך "נטרונא" און
דעמאנסטרירן אז גזירה עבידי דבטלי',
די איינציגע זאך וואס די רשעים
שרעקן זיך איז פון די בזיונות פון חו"ל.

נטרונא באקומט יעצט אריין
שוימיגע בייסיגע מעסעדזשעס פון
די הני כלבין דחציפין ,זיי האלטן נישט
אויס דעם פאקט וואס וועט נתפרסם
אז די ערגסטע מקום סכנה פאר
אידישער איד צו וואוינען ,ברחניות
ובגשמיות איז אין די מדינה הטמאה.
די ראדיא קאמפיין גייט אן די
קומענדיגע וואך אויך ,און ווי אויך
וועבט זיך יעצט ערנסטע פלענער
אין נטרונא אפיסעס אפצודינגען
צייט ביי די פאפולערסטע ראדיא
סטאנציעס ,און האלטן א לענגערע
אינטערוויו לעיני העמים בנוגע גיוס
און רדיפות פון חרדישע אידן אין
ארה"ק און בכלל מפרסם זיין אז די

ציונים פארטרעטן נישט אידן .אבער
ווי פארשטענדליך פארלאנגט זיך
פאר דעם פאנטאסטישע סומעס
און יעדער חרד לדבר ה' איז מחוייב
אקעגן צו קומען מיט חשובע נדבות
למעלה כפי יכלתו .געדענק יעצט איז
די צייט.
דער קאמפיין נומער איז:

718.873.0756

אין א זייטיגן נאטיץ איז כדאי
צו דערמאנען אן אנדערן שטילן
קאמף וואס האט זיך אפגעשפילט
אינערהאלב די גיוס קאמיסיע,
ווען דער מיניסטער עמיר פרץ פון
"התנועה" האט ארויפגעברענגט א
טענה ,אז אויב פארלאנגט מען פון די
חרדים צו דינען געהעריג אין מיליטער
פאר די גאנצע  3יאר אזויווי אלע פרייע,
דאן דארף מען אויך פארלענגערן דעם
מיליטער דינסט פון די מזרחי'סטישע
ישיבות ַה ֶה ְס ֶדר ,וואס די בחורים אין
יענע ישיבות דינען אין מיליטער נאר
 16חדשים אנשטאט די פארלאנגטע
 32אדער  36חדשים.
זיין טענה איז קודם אנגענומען
געווארן און מ'האט געוואלט
צולייגן נאך  8חדשים אז זיי זאלן
דינען ביז  2יאר ,אבער וויבאלד דער
מזרחי'סטישער בענעט און זיין "הבית
היהודי" פארטיי זענען א וויכטיגער
טייל פון די קאאליציע האבן זיי באוויזן
אראפצורוקן אז מ'זאל נאר צולייגן
איין חודש ,און אנשטאט  16חדשים
וועלן זיי דינען אין מיליטער פאר 17
חדשים.
באמת איז עס פאר אונז קיין
סאך נישט נוגע .עס צייגט אבער
ארויס קלאר זייער פארדארבענעם
פרצוף ,אז דער ציל פונעם נייעם
געזעץ האט נישט קיין שייכות מיט
די מכלומרשטע טענה פון "שיוויון

בנטל" ,אז יעדער איינער זאל דינען
דאס לאנד די זעלבע ,ווי די פרייע
פארפירן ,נאר עס איז געצילט אך
ורק צו צווינגען די חרדים אויפצוגעבן
לעבנסשטייגער
ריינעם
זייער
און ווערן אריינגעווירבלט אינעם
שמוציגן געמויזעכץ פון די פרייע
אויסגעלאסענע מדינת ישראל.
אויך ברענגט עס ווידער ארויס צום
אויבערפלאך ווי ווייט די מזרחי'סטן
זענען גרייט אריינצושטעכן דעם
מעסער אין רוקן פאר די חרדים ,טראץ
וואס זיי געבן זיך אן אפיציעל אלס
שומרי תורה ומצוות ,ל"ע.

אין די זעלבע צייט וואס די גאנצע
מדינה איז פארנומען מיט איין זאך,
אריינשלעפן די חרדים אין מיליטער,
ווערט דער מצב אין צפון אלס מער
און מער אנגעצויגן ,ערנסט און
שרעקעדיג.
פאריגע וואך איז פארגעקומען א
דראמאטישע אנטוויקלונג אין דעם
בירגער קריג אין סיריע ,ווען כאסאן
נאסאראללא ,דער פירער פון די
חיזבאללא טעראר ארגאניזאציע,
האט עפנטליך דערקלערט אז ער און
זיין ארגאניזאציע וועלן קעמפן האנט
ביי האנט מיט'ן סיריער פרעזידענט
באשאר על אסאד ביז צום לעצטן
אטעם .דאס איז געווען א שטארקער
טויש פון די פאליסי ווען חיזבאללא
האט אפיציעל געלייקנט אז זי איז
פארמישט אין די סיריער שלאכטן.
דער חיזבאללא סטעיטמענט האט
געפירט צו א ראקעטן שיסעריי דורך
שטיצער פון די אנטי-אסאד רעבעלן
אויף חיזבאללא שטיצער ,און עס
האט זיך אנגעהויבן אן אויסטויש
פון קעגנזייטיגע שיסערייען וואס
באדראעט אריינצושלעפן אויך לבנון
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$360
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רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט
זצוקללה"ה
 ...לדעתי אפשר לקבץ אפילו אלף
אנשים מבני ישראל הכשרים שירצו
להשתייך למסגרת זו ...וזה יהיה כח
גדול בע"ה....
אם אין לנו קיבוץ מאוחד של אנשים
הרשומים בחבורתינו ,אז מבטלים
אותנו ואת כל פעולותינו ,ואומרים,
מי הם ? וגם באמעריקא אף שמדינה
זו מרובה היא באוכלוסין ,מכל מקום
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה
חשובה ,ואפשר לקבץ אנשים גם משאר
מדינות ,מחוץ לגבולות ארצה"ב.

לכל פעולה שרוצים לעשות נחוץ כסף
לדבר ,ובלעדי מעות אינו אפשר לעשות
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  10,000דולר לשנה,
ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
(מספר בוצינא קדישא)

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

אינעם סיריער קאנפליקט ,און צוריק
אויפוועקן דעם בלוטיגן ברידער קריג
וואס האט געבושעוועט אין לבנון מיט
 20יאר צוריק.
פאר מדינת ישראל איז דאס א
געפארפולע סיטואציע ,ווייל אין
פאל סיי סיריע און סיי לבנון ווערן
אריינגעשלעפט אין א בלוטיגן בירגער
קריג ,און איינע פון די צוויי זייטן וועט
זיך טרעפן אריינגעשטופט אין א
ווינקל ,קען עס זייער ערנסט פירן אז
זיי זאלן אויסדרייען זייערע וואפן און
זיך נעמען שיסן אויף מדינת ישראל.
לעצטנס האבן שוין אפילו
ישראל
מדינת
הויכראנגיקע
מיליטערישע אנאליסטן עפנטליך
דערקלערט אז די שיסעריי פון דריי
וואכן צוריק ,ווען מדינת ישראל
האט אריינגעשאסן מיסילס קיין
סיריע און פארניכטעט א וואפן
מאגאזין און פאבריק ,איז געווען א
טראגישער טעות .דאס טרעטן אזוי
קלאר אויף סיריע'ס הינער-אויג האט
מורא'דיג אויפגערייצט אסאד ,און
אים געשטעלט צו א מצב וואס ער
האט מער נישט קיין ברירה און מוז
דערקלערן אז ער וועט אפענטפערן די
מדינת ישראל אטאקע.
אויסער אסאד'ס דערקלערונג אז
ער וועט יעצט נאך שווערער ארבעטן
צו שיקן גאר סאפיסטיקירטע
וואפן פאר די חיזבאללא ,אזאנס
וואס וועט איר פארוואנדלען פון א
טעראר ארגאניזאציע צו א ריכטיגע
מיליטער און ערנסט באדראען
מדינת ישראל'ס בירגער חלילה,
איז ער געגאנגען א שריט ווייטער
און עפנטליך אנגעשטעלט טייל פון
זיינע פארגעשריטנסטע מיסילס צו
צילן קיין תל אביב ,מיט אן אפענע
דראאונג אז אויב מדינת ישראל וועט
נאכאמאל אטאקירן זיין לאנד ,דאן

וועט ער נישט קווענקלען צו שיסן
קיין מיסילס אויף תל אביב.
יעצט זאגן יענע מיליטערישע
אנאליסטן אז די שטאלצע
פארריסענע מדינת ישראל האט
איבערגעצויגן דאס שטריקל אין די
נישט ריכטיגע צייט און נישט ריכטיגע
פלאץ .עס איז בכלל נישט געווען אזוי
קריטיש וויכטיג צו אטאקירן יענעם
וואפן פאבריק דוקא אין יענע צייט ,און
אנשטאט דעם האט עס ארויסגערופן
דעם בער פון וואלד ,ה' ישמרנו.
גלייכצייטיג שפילט זיך אפ א
ביטערער געפעכט אויף אן אנדערן
פראנט ,ווען מדינת ישראל ארבעט
מיט אלע כוחות צו פארמיידן פון
רוסלאנד אריבערצושיקן קיין סיריע
אירע גאר פארגעשריטענע 300-S
סעם מיסילס .די דאזיגע מיסילס
זענען גאר אקוראט ,און קענען
אראפשיסן שיפן אויפ'ן ים אדער
גרייכן גאר ווייט אריין אין דער יבשה.
אויב זאל אסאד אריינבאקומען די
דאזיגע מיסילס ,נאכדערצו אויב זאל
רוסלאנד אים שיקן די אינזשענירן
און טעכניקער וואס מ'דארף האבן
זיי צו קענען אפערירן ,וועט דאס גאר
שטארק ענדערן דעם מיליטערישן
בילד אינעם ראיאן ,און פארוואנדלען
סיריע אין א פיל גרעסערע געפאר
פאר מדינת ישראל ווי ביז היינט.
נתניהו האט זיך אויפגעהויבן אין
איילעניש און אראפגעפלויגן קיין
רוסלאנד כדי זיך צו טרעפן מיט פוטין
און אים פרובירן צו איבערצייגן אז
ער זאל אפהאלטן די ליפערונג פון
די מיסילס ,אבער פוטין עקשנ'ט
זיך דערווייל אז סיריע האט שוין
געשלאסן דעם וואפן פארקויף מיט
רוסלאנד יארן צוריק ,נאך פאר די
גאנצע איבערקערעניש האט זיך
אנגעהויבן ,און אז רוסלאנד מוז
האלטן ווארט.

פון פארשידענע קוועלער הערט
מען אז רוסלאנד'ס שיקן די מיסילס
איז א דירעקטער ענטפער צו די
דערמאנטע צעווילדעוועטע מדינת
ישראל אטאקע אינערהאלב סיריע
מיט עטליכע וואכן צוריק .יעצט
טרעפט זיך מדינת ישראל ווידער
ביי א צושטאנד אז זי עסט אויף איר
אייגענע שמוץ .ווען איר אטאקע האט
באוואויגן רוסלאנד יא צו שיקן דעם
שיפמענט פון די גאר סאפיסטיקירטע
סעם מיסילס ,עפעס וואס רופט
ארויס זארג און צארן ביי די גאנצע
מערב וועלט ,און זי קען זיך טרעפן
ביי אסאך א גרעסערן געפאר ווי ווען
זי וואלט נישט אטאקירט יענע וואפן.
מאמענטאל זאגן מדינת ישראל
באאמטע אז רוסלאנד יאגט זיך נישט
איבערצוגעבן די וואפן פאר אסאד און
זיך איינרייסן מיט די מערב וועלט ,אזוי
אז מדינת ישראל לייגט נאך האפענונג
אז אין די ענדע וועט איר יא געלונגען
אפצושטעלן די ליפערונג ,עס צייגט
אבער ווידער די קאמפליצירטע
אומשטענדן פון דעם פארפלאנטערטן
מצב אינעם מיטל מזרח ,וואס
נעמט אויך אריין פונדערווייטנס
אזאנע גרויסמאכטן ווי רוסלאנד און
אמעריקע ,און לאזט איבער דעם גורל
פון מיליאנען הענט אין די הפקר'דיגע
הענט פון די ציוני'סטישע פירער ,ביי
וועמען אלע באשלוסן ווערן געפאסט
לויט פאליטישע אינטערעסן נישט זיך
צו רעכענען מיט זיכערהייט פון אחב"י
יושבי ארה"ק.

דער באשעפער זאלן האלטן די
רעכטע האנט אויף די איינוואוינער
אין ארה"ק זאלן ניצול ווערן מכל צרה
וצוקה און מיר זאלן זוכה זיין בקרוב צו
ביאת מלכא משיחא אכי"ר.

