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718.873.0055

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.

ממשלת השמד צייגט ארויס זייערע פינסטערע
פלענער מיטן אפשטומען דעם ביטערן גזירה הגיוס
נטרונא גרייט מיט א העפטיגע אפענסיווע דערקעגן
כל רודפיה השיגוה בין המצרים!

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)

דעם זונטאג פר' דברים ,אין
די ביטערע תקופה ווען יעדער
ערליכער איד וויינט און קלאגט
אויפ'ן חורבן בית המקדש ,און
אויפ'ן כל מי שלא נבנה בית

המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו,
איז געקומען די שוידערליכע
נייעס פון ארצינו הקדושה אז
די ציניסטי'שע רשעים האבן
אויפגעהויבן די האק צו פארניכטן
די שארית הפליטה ,די ערליכע
אידן אין ארץ הקודש וועלכע
קלאמערן זיך מיט אייזערנע כוחות
נישט נאכגעשלעפט צו ווערן די
מים הזדונים.
דעם זונטאג איז פארגעקומען
א ישיבת הממשלה פון די
טמאים פון די מדינת ישראל
רעגירונג ,און ביי דער כשבת
המלך אחשוורוש ,איז אנגענומען
געווארן כמעט איינשטימיג דער
געזעץ אויפצוהייבן א האק אויף
די בחורי ישראל ,פון אלע שיכטן
און קרייזן אין ארץ הקודש.
ונחתם בטבעת המלך אחשורוש.
עס איז באשטעטיגט געווארן
דער שענדליכער געזעץ אין די

קאמיסיע ,וואס געט ארויס די
גזירה פון גיוס אז אלע ערליכע
חרדי'שע בחורים וועלן געצווינגען
ווערן לויט זיי צו גיין אין מיליטער,
און ווער עס וועט נישט פאלגן
וועט פאררעכנט ווערן אלס
קרימינאלער דעזערטירער וועמען
מ'וועט איינזעצן אין תפיסה!
טראץ וואס אפיציעל האבן זיי
ברוב טובם וחסדם מסכים געווען
צו ערלויבן די בחורים צו בלייבן
ביים לערנען ביז די  21יאר ,און
אויך אז נאך  1,800בחורים וועלן
קענען באקומען א פטור ביז די 28
יאר ,האבן זיי אבער אויפ'ן באפעל
פונעם יועץ המשפטי צוגעלייגט א
סעיף אז דאס איז נאר חל ביז'ן יאר
 2020למספרם ,ווען זיי וועלן פריש
ארויפברענגען דאס געזעץ.
דאס צייגט ווידער אויף די
פינסטערע פלענער וואס זיי
באהאלטן אין די גזירה ,וועמענ'ס
ענדגילטיגער ציל איז להשמיד
ולהרוג ולאבד ,צו פארניכטן
חלילה דאס גאנצע ביסעלע
שארית הפליטה ,די הייפעלע
ערליכע אידן וועלכע שטייען
פאר'עקשנ'ט קעגן די בייזע
ווינטן פון כפירה ומינות וועלכע

בושעווען היינט בכל העולם כולו.
עס ווייזט קלאר אז אפילו די 1,800
בחורים וועמען זיי טוען יעצט
כלומפרשט באפרייען פון גיוס
פלאנען זיי עווענטועל צו שלעפן
אינעם מיליטער ,און אויך ווילן זיי
אריינשלעפן יעדן  18יאריג בחור'ל.

זיי ווארטן נאר צו זען וויאזוי עס
וועט זיך אויסקאכן דער קאמף
מיט'ן יהדות החרדית.
און דאס איז באמת די עיקר
נקודה וואס דארף ארויסגעברענגט
ווערן .די הויפט פינטעלע וואס
מ'מוז דאס קלאר מאכען איינמאל
און נאכאמאל :די ציונים ימח

שמם קענען נישט צורירן קיין
איין פינגער פון קיין ערליכן איד!
ווי לאנג אלע ערליכע אידן וועלן
שטיין פאראייניגט כחומה בצורה,
זיך נישט רירן קיין זיז כל שהוא
פונעם דרך התורה והמסורה וואס
איז אויסגעטרעטן געווארן דורך
די גדולי ומאורי הדורות ,און נישט
נאכגעבן קיין האר פאר'ן ס"מ,
וועט זייער גאנצער כח ווערן בטל
ומבוטל כעפרא דארעא.
דער איינציגער וועג וואס זיי
קענען טון איז נאר שוואך צו מאכן
דעם כח ההתנגדות פון ערליכע
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אידן ,דורך פרובירן אריינברענגען ספיקות און
חלשות אין די הערצער פון די קצה המחנה,
וועלכע וועלן זוכן אויפצוקומען מיט אלערליי
פשרות און ויתורים .דער מהלך דוחין נפש
מפני נפש ,וואס וועט גרייט זיין מפקיר צו זיין
טויזנטער בחורים וועלכע זענען אפשר נישט די
גרעסטע עילויים און מתמידים ,אבער די בחורים
האבן אויסזיכטען צו זיין ערליכע בעה"ב ויראי
השם ,דער מהלך אז די גאנצע פראבלעים איז
נאר ביטול תורה און ווערט בכלל נישט ערווענט
אז עס איז דא א פראבלעים פון מינות וואס איז
ערגער פון ע"ז ,גילו עריות און שפיכת דמים ,און
צוליב דעם איז דא אפילו אין די חרדי'שע מחנה
וואס זענען גרייט מקריב צו זיין אויפ'ן מזבח פון
די ציוני'סטישע עבודה זרה נפשות מישראל פאר
געלט וואס זיי לעקן אפ פונעם שולחן איזבל.
מ'האט נישט געדארפט מער ווי הערן פון

איבער דעם נייעם געזעץ ,און באשייגעצן מיט
גיסנדע קראקאדיל טרערן די נייע פאליטישאנס,
לפיד און בענעט ,וועגן זייער אדורכפירן די
ביטערע גזירת השמד.
עקסטער האט דער גערער חבר הכנסת
יענקל ליצמאן און אנדערע חברי הכנסת ביטער
געקלאגט אויף דעם פארראט פון ביבי נתניהו,
וועמן ער האט געדינט ווי אן עבד נרצע לאנגע
יארן אין פאליטיק און געטון פאר אים אסאך
שמוציגע שטיק ,און יעצט האט ער זיי געווארפן
איבער'ן דראנג און האט פלייסיג געארבעט
אינאיינעם מיט לפיד און בענעט דורכצופירן די
שרעקליכע גזירה.
ס'איז אבער ממש נישט צום פארשטיין
וויאזוי אפילו על פתחו של גיהנום ,נאכ'ן זען מיט
די אייגענע אויגן אזוי קלאר און דייטליך ווי ווייט
זיי האבן גארנישט אויפגעטון מיט'ן זיצן אינעם
כנסת המינים ,וואו זיי קענען יעצט נישט

דעם ראש הכופרים זעלבסט ביבי נתניהו,
דער אלטער ראפינירטער פוקס וועלכער זיצט

מער ווי אויסזינגען דעם גאנצן איכה ביז צום
לעצטן טראפ אויף די העכסטע טענער און זיי

שוין גענוג לאנג אויף די פאליטישע ארענע און
האט געארבעט יארן לאנג מיט די חרדי'שע
חברי הכנסת און פארטייאישע שישקעס .יודע
רשע נפש בהמתו ,ער האט גוט ארויס וויאזוי
מ'דארף ארבעטן מיט די חרדי'שע פאליטישאנס
און חנפים ,ער האט טאקע אפן געבעטן זיינע
קאלעגעס ביים טיש פון די ציוני'סטישע רעגירונג
אז זיי זאלן האבן אביסל שכל און נישט פרובירן
ארויפצוצווינגען אלעס מיטאמאל .מ'דארף גיין
מיט זיי צוביסלעך ,טענה'ט ער ,און אזוי וועט
מען עווענטועל קענען אריינדרינגען טראפנווייז
ביז'ן אייננעמען חלילה דעם גאנצן מחנה ישראל.

האבן נישט קיין שום כח אפצושטעלן די גזירה.

ס'איז געווען טראגי-קאמיש צו זען די
חרדי'שע חברי הכנסת ווי זיי זענען געקראכן
איינער איבער'ן צווייטן צו וויינען און קלאגן

אדרבא ואדרבא ,עס שטעלט זיך ארויס
אלס מער און מער אז דוקא זייער זיצן אינעם

טמא'נעם כנסת המינים האט געברענגט די
ביטערע גזירה .סיי דערפאר וואס זיי האבן זיך
אראפגעשניטן ריזיגע מוציא'ס פונעם מדינת
ישראל בודזשעט ,וואס האט אויטאמאטיש
אויפגעוועקט דעם צארן פון די פרייע גאס
וועלכע פרעגט ,מיט היפש רעכט ,אז היתכן די

חרדים נעמען ארויס אזויפיל פונעם שיסל
אינדערצייט וואס זיי לייגן דארט אריין גאר
ווייניג?
אבער נאך אסאך מער האט דאס זיצן
אינעווייניג אינאיינעם מיט די ראשי הכופרים,

און דאס אומאויפהערליכע זינגען "אחינו
אתה" פאר'ן ציוני'סטישן פריץ ,געפירט צו א
מצב אז דער ברידער זאל זאגן ,האחיכם ישבו
למלחמה ואתם תשבו פה? אויב זענען מיר יא
ברידער ,נאכדערצו ווען די חרדי'שע חברי הכנסת
האבן זיך גענומען די חוצפה אריינצורעדן אין
אזעלכע האקעלע ענינים ווי צוריקגעבן שטחים
און ארץ ישראל השלימה אינדערצייט וואס
זייערע קינדער זיצן נישט אויפ'ן שלאכטפעלד,
דאס אלעס האט גורם געווען אז דער פרייער
ציוני זאל פרעגן מיט וואונדער ,אז אויב שוין יא
אזוי ,אויב איז די מדינה אויך ענקער מדינה,

דאן פארוואס נעמט איר נישט א חלק אין
באשיצן 'אונזער' מדינה?!
נאכמער ,אפילו יעצט ווען דער ביבער זעט
שוין דעם נעץ אויסגעשפרייט פאר זיך ,אנשטאט
זיך אויסדרייען און קלאפן על חטא ,שפאצירן
זיי נאך אלץ מיט דער פולער פארע גראד אריין
אינעם אויסגעשפרייטן נעץ .הלוך ילך ובכה ,און
קלאמערן זיך נאך אלץ מיט די לעצטע כוחות
אז מ'זאל זיי געבן וואס מער פון די טריפה'נע
ציוני'סטישע געלטער .זיי קעמפן נאך אלץ
אויף יעדן דאלער ,און דערקלערן נאך מיט אלע
מעגליכע מיטלען אז די מדינה איז אונזער מדינה,
כאילו דער פראבלעם איז נאר דער פאליטישאן
און יענער פאליטישאן ,אבער חלילה צורעדן א

ווארט אקעגן "אונזער" מדינה.
אזוי אויך האט מען געזען טאקע דעם זונטאג.
אינעם טאג וואס די ממשלה האט אפגעזיגלט די
שרעקליכע גזירה ,איז זיך צוזאמגעקומען א כינוס
פון אגודת ישראל וואו די חרדי'שע חברי הכנסת
האבן איינער נאכ'ן צווייטן אויפגעטרעטן און
יעדער אויף זיין שטייגער האט ארונטערגעריסן
די גזירה און די גוזרים ,און פארשפראכן אז זיי
זענען גרייט צו גיין אין תפיסה אבי נישט צו
פאלגן די גזירה ,אבער אין די זעלבע צייט האבן
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זיי ווידער איבערגע'חזר'ט זייער דורכגעפאלענע
פילאזאפיע אז די לעזונג איז דורך נאכמער און
העפטיגער צו קעמפן 'פון אינעווייניג' .אזש

מ'הערט שוין אפילו קלאנגען פון זיי וועלכע
לייגן האפענונג אז די לינקע שונאי הדת
פונעם טמא'נעם בג"ץ וועט זיי ראטעווען און
באשיצן...
כלל ישראל אנטשפרעכט צו שטיין
פאראייניגט אינעם שווערן און ביטערן קאמף.

דאס באדייט גלייכצייטיג אז נטרונא וועט
ווייטער מוזן האלטן אין האנט דעם שופר,
ובשופר גדול יתקע ,אנצוהאלטן די הסברה
מבית ומבחוץ ,סיי צווישן אחינו בני ישראל אין
ארצינו הקדושה הנאנחים ונאנקים ,וועלכע
ווערן פארלוירן קעגן דעם אומאויפהערליכן
שטראם פון גזירות רדיפות און השמדות ,און סיי
צווישן די אומות העולם צו משמיע זיין דעם דבר
ה' ברמה אויף דעם זעלבן אומגלויבליכן פארנעם
וואס איז געזען געווארן אין די לעצטע וואכן,
בכוחו ובזכותו של אותו זקן רבינו הקדוש זי"ע,

לדורן לתפלה ולמלחמה
אידישע קינדער זענען ערשיטערט אבער
נישט דערביטערט ,קאמפס גרייט אבער נישט
אויפגעגעבן ,דאס יהדות החרדית וועט נישט
אויפגעבן די קשרי המלחמה אפילו אין א צייט
וואס ס'זעהט אויס חרב חדה מונחת רח"ל.

נבל ציץ יבש חציר ודבר אלקינו יקום
לעולם ,דער שלטון הרשע האט שוין אין זייער
העכער זעכציג יעריגער היסטאריע מערערע
מאל פרובירט לקעקע ביצתן של ישראל און
גוזר זיין גזירות מחרידות וואס זאל אפהאקן

דעם קשר בין ישראל לאבינו שבשמים ,און ב"ה
לא עלתה בידם ,דער פעלזן פעסטער כח פון די
אנגייענדע מלחמת קודש פון כלל ישראל מיט
די הבטחת הקב"ה שלא תשכח תורה מישראל
זענען שוין בייגעקומען די אומצאליגע פריווען
במשך די יארן מצד די משנאי ה' מטמא צו
זיין דעם שארית הפליטה און אויסמעקן דעם
שארית ישראל .שלא אחד בלבד עמד עלינו
לכלותינו והקב"ה מצילינו מידם.
פון הימל פאדערט מען אבער פון אונז יעצט
דאס ביסל מסירת נפש ,דאס ביסל גרייטקייט
ארויס צו ווייזן אונזער געטריישאפט צו די תורה
הק' ,און אונזער אחריות צו דעם כל ישראל
ערבין זה לזה.
די קומענדיגע עטליכע וואכן זענען די
קריטישסטע אין דעם העלדישן קאמף על נפש
הילד ,דער געזעץ איז נאכנישט באשטעטיגט און
וועט גיין אין די נאנטע טעג פאר א אפשטומונג
צום כנסת המינים ,פון דעם בית המינים קענען
מיר נישט ערווארטן קיין גרויסע טובות,
און די רשעים וועלן גאנץ באשטימט וועלן
פאראויסריקן דעם מזימת רשע .דאס מיינט אז

יעצט איז די צייט ,יעצט איז דער מאמענט,
וואס די מלחמה דארף פארשטערקערט
ווערן און פארברייטערט ווערן אויף א
אויסטערלישן און גלאבאלן פארנעם.
מוסד הק' נטרונא האט זיך דעריבער
אריינגעווארפן אין א פרישער מולטי פראיעקט,
וועלכע וועט פאראייביגן און פארשפרייטן
פאר די אויגן פון די עמי הארץ ,און איבער
אלע וועלטס מידיא נעצן ,א דראמאטישער

ווידיא פרעזענטאציע מיט לעבעדיגע
רעקארדירונגען און פאסיגע מעסעדשעס
פון די ריזיגע מאסן דעמאנסטראציעס וואס
זענען אפגעראכטן געווארן אין די לעצטע

תקופה ,ווי אלפים ורבבות אין ניו יארק ,און
בריסל זענען ארויסגעקומען לרחובה של עיר,
מפרסם זיין אונזער התנגדות צו גאנצען מלכות
המינות און אונזער מלחמה מיט זייער פרישע
גזירת שמד.
נטרונא וואס איז ב"ה מלומד במלחמה ,און
ווייסט וואו צו טאפן דעם דופק און דערשפירן
וויאזוי צו באיינפלוסן און לאזן הערן די
אלגעמיינע גוי'אישע גאס די אידישע מיינונג
בעניני השעה ,האט דעריבער אצינד – נאכן זיך
לאזן קאסטן עפרות זהב ביי די אויבנדערמאנטע
מאסן הפגנות פאר פרסום און פובליק רילעישנס
– באשלאסן אז מען מוז גיין פאראויס אפגעזען
די קאסטן דערפון ,יעצט איז די צייט וואס איז

אונז פארבליבן צו שניידן די געוואונטשענע
פירות פון די גרויסע מחאות בכל רחבי תבל,
און עס ווירקליך אויפשפילן פאר מוליאנען גוים
איבער די וועלט.
דבר הזה רבינו הגדול אמרו ,דער דרך
המלחמה וואס מיר האבן מקובל פון רביה"ק
מסטאמאר זי"ע און דער איינציגער מיטל וואס
האט שוין אין די פארגאנגענהייט א געוואלד
אויפגעטון ,איז דער וועג פון פארשעמען און

מבזה זיין די רשעים פאר די גאנצע וועלט.
אט דער מטרה ליגט פאר די אויגן פון די געטרייע
נטרונא עסקנים און דאס וועט פולשטענדיג
עררייכט ווערן דורך די פרעזענטאציע וואס איז
יעצט אין די ערשטע פאזעס.
עס איז שוין אינוועסטירט געווארן א הון
תועפות אין די ביז יעצטיגע רעזעוועישענס
און ערשטע צוגרייטונגען צו אראנזדשירן
דעם מעכטיגן פראיעקט ,ס'איז אבער אלי'

וקוץ בה ,מיר מוזן יעצט פריש אראפלייגן א
סכום פון פופצן טויזנט דאלער צו ערגענצן
און פולשטענדיג ענדיגן די פראפעסיאנעלע
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פרעזענטאציע ס'זאל זיין ראוי ארויסצוגיין
איבער די וועלטס פרעסע.

כל מי שרוצה ליטול את השם יבא ויטול,
אחינו בני ישראל אחים לדעה ס'איז נישט קיין
צייט פון שפעקולירן און איבער טראכטן ,אין
א צייט וואס די רשעים פארלייגן אלע קרעפטן
עוקר צו זיין דעם די הייליגע תורה ,אין א צייט
וואס די רשעים שפארן נישט קיין געלד ,מיה און

פלאג דורכצופירן זייערע פינסטערע פלענער,
קענען מיר נישט זיצן אין דער זייט און אפלייגן
די קריטישע כלי המלחמה אפילו מיט א מינוט.

יא ,ס'איז דא די מעגליכקייט ארויסצוקימען
מיט א מעכטיגע דעפענסיווע קעגן דער
מלכות הרשעה און זייערע גזירות ,אזא
קלאסישע און גוט אהערגעשטעלטע
פרעזענטאציע קען אפהילכן מסוף העולם
ועד סופו און זיי גוט פארשמירן דאס פנים,

ס'פעלט זיך אבער אויס אייער הילף אז די זאך
זאל קענען צושטאנד קומען בעוד מועד ,איידער
ס'איז חלילה צו שפעט.
דער זכות פון דעם אומגלויבליכן קידוש
השם קען זיין אייערס ,רופט אריין מיט אייער
ברייטהארציגע נדבה ,אויסצוצאלן אדער

צו נעמען א חלק אין דער זעלטענער
געלעגנהייט אויף 718.873.0756

נייעס פון ארץ ישראל
אין די זעלבע צייט וואס די פרייע
באפעלקערונג אין מדינת ישראל איז פארנומען
בעיקר מיט דאס ביסל ערליכע אידן וועלכע זענען
לצנינים בעיניהם פון די ציוני'סטישע כופרים,
שפילן זיך אפ ביי די גרעניצן פון מדינת ישראל
אנטוויקלונגען וועלכע וועלן נאך לאנג אפהילכן
אינעם ראיאן ,מיט אומפאראויסגעזעעענע
קאנסעקווענצן.

אין עגיפטן צופלאקערט זיך א העפטיגער
קאנפליקט ,ווען די עגיפטישע מיליטער האט
דורכגעפירט א פוטש און ארונטערגעזעצט דעם
דעמאקראטיש ערוועלטן פרעזידענט מוכאמעד
מורסי ,און די מוסולמענער ברידערשאפט
סטראשעט יעצט אז זיי גייען נישט איינרוען ביז
ווען זיי באפרייען מורסי און שטעלן אים צוריק
אין שפיץ פון דער רעגירונג.
לויט אלע ווארשיינליכקייטן וועט ווייניגסטנס
די קומענדיגע שטיק צייט זיין גאר אנגעצויגן,
און ס'איז שטארק מעגליך אז עס וועט דארט
אויסברעכן א געהעריגער ברידער קריג וואס

וועט צורייסן און צופליקן די גרעסטע אראבישע
לאנד ,ביים דרום גרעניץ פון מדינת ישראל.
פונקטליך וויאזוי דאס וועט זיך אפרופן אויף
מדינת ישראל פאדערט א לענגערע באהאנדלונג
צו וואס מיר וועלן נאך צוריק קומען ,אבער
דערווייל איז דער מצב אזוי אומקלאר אז אפילו
מדינת ישראל אליינס ווייסט שוין נישט וואס
פאר איר איז בעסער ,מורסי זאל צוריק קומען
אדער א ברידער קריג ,אדער די מיליטער זאל
הערשן.
פאריגע וואך האט א טעראר גרופע אין מדבר
סיני אריינגעשאסן ראקעטן אין אילת .בחסדי

שמים איז קיינער נישט געשעדיגט געווארן,
אבער עס האט געוויזן קלאר וויאזוי דאס וועט
זיך שווער אפרופן אויף די מדינת בירגער .ה'
ירחם.
און אין די זעלבע צייט איז די מדינה אויך
צוריסן אינעם קאנפליקט אין סיריע .די וואך
האט א גרויסער מיליטערישער אנאליסט

געשריבן א לענגערע אפהאנדלונג וויאזוי מדינת
ישראל איז ממש אובד עצות .זי פרובירט צו
ארבעטן אינאיינעם מיט די אויפשטענדלער,
און אויך אינאיינעם מיט דעם אסאד רעזשים,

ווען ביידע אינאיינעם קענען א ליאדע מינוט
אויסדרייען דעם דאשיק און אטאקירן
מדינת ישראל.
ווידער שטעלט זיך ארויס דער אם ה' לא
ישמר עיר שוא שקד שומר ,און אז העברת פי
ה' היא לא תצלח .די מדינת ישראל פירער ווייסן
נישט מה יולד יום ,אבער דער עיקר זענען זיי
פארנומען מיט די חרדים און די גזירות השמד.
השי"ת זאל העלפן אז די טעג זאל נתהפך
ווערן לששון ולשמחה ,און בקרוב הערן דעם
שופר של משיח ,און בקרוב במהרה דידן זוכה
זיין צו די גאולת עולם ,מתוך רחמים וחסדים
נגלויים אכי"ר

