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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.

ערב שבת קודש פ' שמות  -תשע"ד

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

זארג און אנגסט ביי אידן אומעטום איבער די
ווייטערדיגע פארשריט פון פינסטערע גיוס געזעץ

718.873.0055

וועט געברענגט ווערן צו אפשטימונג אין די נאנטע טעג דורך "שקד" קאמיטע

True Torah Jews Inc.

ְעת ּבַת ַע ִּמי
ׁשו ַ
ִה ּנֵה קוֹל ַ
ֵמ ֶארֶץ ַמ ְר ַח ִּקים

718.841.7053

דעם קומענדיגער מיטוואך וועט
אינעם כנסת המינים פארגעשלאגן
ווערן דער ענדגילטיגער פלאן וויאזוי
ווייטער זיך צו באפאסן מיט דאס
יהדות החרדית דיירי ארעא קדישא,
ס'הייסט אז דער גרויזאמער גיוס
אפשטימונג האלט אין אין אירע
לעצטע סאמע שטאפלן און די עוקרי
תורה וואס שטייען אין שפיץ פון די
יעצטיגע רעגירונג שטופן עס מיט
אלע קרעפטן פאראויס.

183 Wilson St. #162
Brooklyn NY 11211
Phone:
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 'וועדת שקד' וואס איז די
קאמיטע וואס זיצט אויף אלע
לעצטיגע דעטאלן און פרטים וויאזוי
צו פרעזענטירן די נייע גזירה פארן
כנסת המינים ,איז שוין אט אט
פארטיג מיט זייער לענגערע ארבייט
און גרייטן זיך אין די נאנטע וואכן,
אויב נישט טעג ,ארויפצוברענגן דעם
פארשלאג פאר אן אפשטימונג אין
כנסת.
פאלגענד איז א קורצער איבערזיכט
איבער די פינסטערע מזימות רשע,

די דעטלירטע פלענער וואס האלטן
יעצט בעפאר די לעצטע פאזע אין די
'שקד' קאמיטע:
דער יעצטיגער פלאן לויטעט אז
אנגעהויבן פון די מאמענט ווען דער
געזעץ גייט אריין אין קראפט וועלן
אלע חרדי'שע יוגנטליכע ביז די  22יאר
זיך דארפן שטעלן צום מיליטער ,דאס
איז א רעדע פון פון  7,500בני תורה
ואברכי הכוללים א יאר.
אין די ערשטע יאר פון ווען דער
געזעץ וועט אריינגיין אין קראפט ביז
קומענדיגן יאר אין מאנאט יולי 2014
למספרם וועלן רעקריטירט ווערן
 3,200חרדים .פון זיי וועלן  2,000גיין
אין צה"ל און אנדערע  1,200אין שירות
אזרחי .אלע אנדערע וועלן דערווייל
קענען בלייבן לערנען אין די ישיבות.
די וואוקס אין דעם גיוס וועט אבער
באדייטנד וואקסן פון יאר צו יאר פון
יאר  2014למספרם ביז  2015למספרם
וועלן מוזן  3,800חרדים קומען דינען
אין מיליטער 2,300 .דערפון אין די
ראמען פון צה"ל ,און די איבריגע 1,500
אין שירות אזרחי .אין  2017למספרם

וועט דער נומער ווידער ארויפגיין צו
 5,200חרדים 3,000 ,אין צה"ל און 2,200
אין שירות אזרחי .די מילטער וועט זיין
די וואס איז קובע און באשטימען ווער
ס'זאל ווערן אריינגעריקט אין צה"ל
און ווער ס'זאל דינען אין שירות אזרחי.
לויט דעם וועלן אין יאר  1018שוין זיין
צען טויזנט חרדי'שע סאלדאטן .א
פאקטאר וואס לויט די פלאנירער פון
דעם פלאן וועט עס טוישן די צורה
פון די מיליטער מיט אזויפיל חרדים
און וועט אודאי דראסטיש טוישן די
מהות פון דעם חרדיש'ן ציבור אויף
נישט צום דערקענען ,הי' לא תהי'.
דער געזעץ וועט אינפארסירט
ווערן אין צוויי באזונדערע שטאפלען:
ביז יאר  2017וועט דער גיוס זיין פאר
וואלונטורען ,מיט א געוויכט מטעם
די ממשלה אז עס זאל אנקומען צו
די באשטימטע נומערן לויט'ן געזעץ.
פארשטייער פון צה"ל וועלן ארומגיין
אין די חרדי'שע צענטערן און וועלן
פארשלאגן  -בפה רך  -פאר יונגטליכע
זיך מגייס צו זיין .די ישיבות וועלן ווערן
באלוינט מיט זייערע שטיצע לויט
דעם פראצענט פון זייערע תלמידים
וואס זענען אריין אין מיליטער ,דאס
באדייט אז די ישיבות וועלכע וועט
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געווארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
ָ
וואס זענען לעצטענס געליפטערט

האבן א גרעסערע גיוס פראצענט וועלן באקומען
מער פון די ישיבות וועלכע האבן א קלענערע
פראצענט.
דער הויפט געפעכט וואס ווערט אצינד דעבאטירט
אינערהאלב די שקד קאמיטע איז לגבי דעם צווייטן
שטאפל פון אויספירן דעם געזעץ ,אנגעהויבן פון יאר
 2017למספרם.
די לינקע יש עתיד פארטיי שטופט פאראויס די
אלטע פלענער פון די טרויעריג בארימטע 'וועדת
פרי' וואס באשטימט אז אויב ביז א יאר וועט דער
באשטימטער צאל פון חרדים נישט אנגעפילט ווערן
וועט אויטאמאטיש חל זיין א געזעץ גיוס חובה אויף
די גאנצע חרדי'שע באפעלקערונג (אין אויסנאם פון
 1,800עילוים וואס וועלן באקומען א פולער פטור).
דער גיוס חובה וועט לייגן קרימענאלע סאנקציעס
אויף יעדן יחיד וואס שטעלט זיך נישט צו די מיליטער
וואס דאס נעמט אריין ארעסטן אין תפיסה.
אן אנדערע פארשלאג אבער ,וואס ווערט
געשטיצט דורך די יושבת ראש שקד און די מער
מעסיגערע שונאי הדת ,וועט באשטימען אז אויב
די חרדים וועלן נישט צושטעלן די קביעות'דיגע
צאל חיילים ,וועלן געלייגט ווערן בלויז פינאציעלע
סאנקציעס אויף יעדן וואס שטעלט זיך נישט אין
דינסט .באזונדער וועט פארקלענערט ווערן די
שטיצע פאר ישיבות וואס זייער תלמידים דרייען זיך
ארויס .אויב נאך דריי גאנצע יאר וועלן די חרדים נאך
אלס נישט צושטעלן דעם געפאדערטן צאל בחורים
וועט הערשט דאן אינפארסירט ווערן דער חוק גיוס
חובה לויט ווי דער וועדת פרי האט רעקאמענדירט.
אין יעדנס פאל וועלן די צוויי פארשלאגן
ארויפגעברענגט ווערן צו אן אפשטימונג אין די
קאמיטע אין דער רוב וועט עס מחליט זיין.

די וואך מיטוואך וועט די געזעץ ארויפגעברענגט
ווערן לעובדא ולמעשה אויף דעם פארהאנדלונגס
טישל אין די 'וועדת שקד' וואו עס וועט באשטימט
ווערן דער געזעץ .באלד נאכדעם וועט עס ארויפגיין
אין כנסת פאר די ענדגילטיגע באשטעטיגונג דורך
וואלן צווישן די חברי הכנסת .דאס קען פאסירן אין
יעדע ליאדע מינוט  ,תיכף דערנאך וואס די וועדת
שקד פארגלייכט זיך אויף א פאראייניגטער פלאן.
אין די צייט ווען דער גאנצער חרדי'שער וועלט
וואקלט זיך מיט שרעק און קוקט ארויס מיט
צאפעלדיגע הערצער אויף די אויסגאנג פון די מזימות
רשע הי' לא תהי' .הערן זיך אבער פון אלע זייטן
אפענע און באהאלטענע רמזים פון די אזוי גערופענע
חרדי'שע פארטרעטער ,די היימישע נציגים הידועים,
וואס פירן דירעקטע און אומדריקטע געשפרעכן
מיט די משנאי ה' וויאזוי צו ערמעגליכן די מערסטע
פשרות וואס שייך ,אויפן חשבון פון אידישע נשמות.
אין די מדינת ישראל טאג -צייטונג "ידיעות
אחרונות" איז די פארלאפענע ענדע -וואך
אפגעהאלטן געווארן אן אינטערוויא מיט די פרייע
חברת הכנסת 'איילת שקד' ,די פארזיצערין פון די
שקד קאמיטע ,גערופן אויף איר נאמען.
די שקד קאמיטע באשטייט פון א געקליבענע צאל
חברי כנסת פון אלע פראקציעס וואס קוקן איבער
דעם גיוס פלאן ,צווישן אנדערע זענען אויך דארט
מיטגלידער די חרדי'שע חברי הכנסת ,אריאל אטיאס
פון ש"ס און מאיר פרוש פון יהדות התורה.
שקד האט אין איר אינטערוויא אנטפלעקט
'סודות פון חדר' פארציילנדיג אז טראץ אלע
הויכשטפלערישע סטראשינגעס פון די פארטייען
איז אבער פארהאן אשטילע קאאפעראציע פון די
אירע חרדי'שע קאלעגעס אויף גרויסע און טיפע
פשרות ,די פאליטיקאנטן זענען מסכים אויף כמעט
אלעם ,נאר ווילן אז עס זאל צוגיין אויף א שטילן און

סאלידער פארנעם.
צווישן אנדערע האט שקד געזאגט "די חרדים
האבן אונז פארזיכערט אז אויב וועלן מיר ארבעטן
אין דער שטיל און נישט מאכן קיין טומל ,מען וועט
נישט צווינגן קיינעם און נישט ווארפן קיין מענטשן
אין די טורמעס ,וועלן זיי צושטעלן דער גענויער צאל
פון חרדי'שע איינגעריקטע אין מיליטער לויט ווי דער
געזעץ באשטימט .אויב וועלן מיר זיי צווינגן – וועט
אבער געשען א קאמף" .שקד זאגט "איך גלייב זיי,
מען דארף זיין קלוג און נישט גערעכט".
יא! אין די וואכענדיגע סדרה געפינען מיר טאקע
געהאט..ה ָבה
ָ
די עצה פון פרעה ,וואס האט מורא
ֲבד ּו
ּנ ְִת ַח ְּכ ָמה לוֹ ֶּפן יִרבה...איז די עצה געוועהןַ ....וַּיע ִ
ָאל ְּב ָפ ֶר ְך :מיט א פה -רך .און צום
ׂר ֵ
ִמ ְצ ַריִם ֶאת ְּבנֵי ִי ְש
ׂרֵי ִמ ִּסים ְל ַמ ַען
ׂימ ּו ָע ָליו ָש
סוף איז געבליבעןַ ....וָּי ִש
ׁשה
ֵיהם ַּב ֲעב ָֹדה ָק ָ
ְמרֲר ּו ֶאת ַח ּי ֶ
ַענֹּתוֹ ְּב ִס ְבל ָֹתםַ ...וי ָ
– די היינטיגע ציונים האבן פרעה פאר גוטער מורה
דרך – געדענקען דארף מען אבער אז ניצול געווארן
פונעם שיעבוד זענען נאר די שבט לוי וואס מתחילה
געשטעלט א ווידערשטאנט.
די ווערטער וואס איז אפיציעל געמאלדן געווארן
אין "ידיעות אחרונות" האבן אויסגעפלאצט ווי
א באמבע אין די חרדי'שע גאס ,מענשטן האבן
זיך געריבן די אויגן וואו ווייט דער מצב האט זיך
דערקייקלט .אבער פון די חרדי'שע חברי הכנסת
איז נאך ביז די יעצטיגע מינוט נישט געהערט
געווארן סיי וועלכע אפלייקענונג אדער הכחשה צו
די אויבנדערמאנטע שרעקליכע באשולדיגונג וואס
קומט פון א פרייע חברת הכנסת מסיח לפי תומה.
באזונדער איז היינט מיטוואך פארעפנטליכט
געווארן א סטעיטמענט פון דעם חבר הכנסת אלי בן
דהן פון די מזרח'יסטישע בית היהודי פארטיי וועלכע
דינט אויך אלס שר הדתות .ער האט געזאגט פאר
די פרעסע אין באצוג צו די בעפארשטייענדע גזירות
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הגיוס און די קאאפעראציע פון די חרדי'שע בוגדים:
"איך טראכט אז מען קען ארויפברענגן דעם חוק
הגיוס אויך אן קרימענאלע אדער עקענאמישע
סאנקציעס .ווער ס'איז אביסל באקאנט מיט די
צוזאמענארבעט און די פארשטאנד וואס די חרדי'שע
פארטייען האבן געהאט צו די פריערדיגע רעגירונג
ביי די 'וועדת פלסנר' ווייסט אז דער יעצטיגער געזעץ
וואס מיר ברענגן פאר די ממשלה איז פיל בעסער
און לאגישער ווי יענער געזעץ צו וועלכע די חרדים
האבן מסכים געווען בחפץ לב ,דעריבער זע איך נישט
פארוואס ס'פעלט זיך אויס ספעציעלע סאנקציעס
אויב מיר האנדלן דא מיט די זעלביגע חרדי'שע
פארטייען".
ס'נישט אנדערש נאר זו חטאת וזו פרי' פון זיבעציג
יאר התחברות וחנופה לרשעים ,דאס זענען די
פארשטענדליכע תוצאות פון זיצן אינאיינעם מיט
די משנאי ה' און האבן א חלק כחלק אין די העמדת
והחזקת השלטון הרשע .די חרדי'שע פאררעטער
וואס האבן אריינגעשלעפט צענדליגער טויזנטער
פרומע אידן אין די גע'אסר'טע בחירות סומוטאכע
מיטן צוזאג צו 'קעמפן פון אינעווייניג' זענען בסך הכל
נישט ווערט די פאפיר וואס האט זיי אריינגעוועלט,
און ניצן גאר אויס זייער פאזיציע צו שעדיגן און
אפשוואכן דעם כח פון דעם שארית ישראל ,אלעס
פאר ביליגע אינטערעסן פון קנאה תאוה כבוד.
…

מוסד הק' נטרונא זעצט פאר
מיט אלוועלטליכע פעולות
לטובה אפצושרייען בייזע
מזימות רשע
ווי שוין לענגער באריכטעט פארגאנגענע וואך איז
דורך מוסד הק' נטרונא געלאזט געווארן אין גאנג
א העכסט -עפעקטיווער און ברייט פארשפרייטער

קאמפיין אונטערן נאמען "החלצו" וואס פירט אן
מיט אלע גראנדיעזע אקטיוועטען להעביר את רוע
הגזירה.
אין די ערשטע שריט פונעם קאמפיין איז
פארעפענטליכט געווארן די נומערן און אדרעסן פון
די לאקאלע פאליטישנס ,מיט א רוף צו אידן אחים
לדעה זאלן אויסניצן אונזער השפעה און זיי בעטן זיך
אנצונעמען פאר אידישקייט אין ארץ ישראל.
בחסדי ה' ווערן די פעולות געקרוינט מיט סייעתא
דשמיא און סוקסעס ,דער וויכטיגער קאמפיין איז
אריין אין פולן שוואונג אין אלע אידישע געגנטער.
אומצאליגע אידן איבער גרעיטאר ניו יארק און
ניו דזורסי ,האבן זיך אנגעשלאסן למען כבוד שמו
יתברך און האבן אראפגענומען די עטליכע מינוט
צו אריינרופן די אפיסעס פון זייערע ערוויילטע
קאנגרעסלייט אויסצודריקן אונזער ביטע און בקשה
זיי זאלן זיך אננעמען פאר די רעכטן פון אונזערע
טייערע ברידער זיי זאלן קענען פראקטיצירן די
הייליגע רעליגיע אויף א פרייען שטייגער.
די אפיסעס פון די הויכראנגיגע באאמטע האבן
פאר עטליכע אריינריפער אויסגעדריקט זייער
שטוינונג און באגייסטערונג אויף דער הויכער צאל
רופער וואס בעטן די איין און זעלבע בקשה :צו
שתדל'ן פאר אחבנ"י באה"ק .זיי האבן פארציילט
אז אין די לעצטע עטליכע טעג ווערן די אפיסעס
ממש פארפלייצט מיט אן איבערפלוס פון די סארט
טעלעפאן רופן וואס זיי האבן אויפגענומען מיט
שעצונג און אחריות ,און זיך באדאנקט דערנאך.
אין אן אינטערסאנטער אנעקדאט איז
פארשידענע
פון
געווארן
צוריקגעהערט
פירשפרעכער פון קרייזן וועלכע זענען לאו דוקא
פארבינדן מיט סאטמאר אדער קנאות ,וועלכע
האבן אויך רעקאמענדירט אט דער מיטל ,און גערופן
אמעריקאנער אידן צו בעטן די היזיגע קאנגרעסלייט

צו שתדל'ן פאר דער ביטול הגזירה אין ארץ ישראל.
ווייזט אויס אז ווען דער מצב איז ביטער דאן
פארשטייען אלע אז נאר מיט אינטערווענץ פון
אינדרויסן וועט מען האפענטליך קענען ראטעווען.
די עסקנים פון נטרונא ,בשם אחינו לדעה תושבי
ארה"ק ,דריקן אויס א הארציגן יישר כח פאר אלע
אריינרופער און עוסקים בדבר מצוה .פארשטענדליך
אז ס'איז זייער וויכטיג אז דער גרויסער דריק זאל
נישט נאכלאזן נאר בלויז פארשטערקערט ווערן
ביתר שאת ויתר עוז ,דעריבער טוט נטרונא נאכאמאל
דערמאנען די אלע וואס זענען נאכנישט אנגעקומען
צו טון דעם גרינגען אבער וויכטיגן שריט ,עס נישט
אפצולייגן אויף קיין איבריגע מינוט נאר טון למעשה,
ויהי נועם ה'א אלקינו עלינו.
…

הבו יד למקדשי ה',
ריזיגע פאנדן פעלן זיך אויס
פאר די מערכה:
גלייכצייטיג שפאנט מען פאראויס מיט מערערע
הצעות און פארשלאגן וואס ליגן ערנסט אויפן סדר
היום ,וויאזוי צו פארשפרייטן די פראטעסט פון דעם
אלעוועלטליכן אידנטום עפעקטיוו און שטארק אז
ס'זאל ברענגן דעם ריכטיגן תועלת בעז"ה.
פארשטענדליך אז יעדע ריר אין די הייליגע מערכה
קאסט אפ ריזיגע געלטער ,דעריבער איז זיכער א דבר
בעתו ,אנטייל צו נעמען אין די גרויסע קאסטן און
האבן א חלק אין דעם געוואלדיגן פרסום כבוד שמו
ית' בתחתונים.
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התגרות'דיגער געזעץ פארשלאג דורך ליצמאן
צו "ראטעווען ירושלים" פאלט אדורך
מיט וואס זענען די חרדי'שע חברי הכנסת יא
פארנומען ? וואס שטערט זייער געוויסן שטייענדיג
אין אן עת צרה פאר דעם עתיד פון יהדות החרדית
אין ארץ ישראל ? אט הערט און שטוינט.
דעם מיטוואך איז באריכטעט געווארן אז דער
"חוק ירושלים" וואס איז אריינגעגעבן געווארן דורך
דעם יהדות התורה דעפוטאט אין כנסת המינים
יעקב ליצמאן ,איז שטארק דורכגעפאלן ביי דער
אפשטימונג ,און איז אנידערגעשטימט געווארן דורך
א גרויסער רוב פון די חברי הכנסת.
דער געזעץ איז ארויפגעברענגט געווארן
דורך דעם חסידי'שן חבר הכנסת ,וועלכער האט
געשפירט פאר וויכטיג צו פארזיכערן אז אלע שלום
פארהאנדלונגען וואס ווערן אין די לעצטע שטיקל
תקופה פארשטערקערט מיט די פאלעסטינער,
זאל חלילה נישט גורם זיין אז ירושלים זאל אויך
אריינגענומען ווערן אין די פארהאנדלונגען.
דער געזעץ שלאגט דעריבער פאר אז "ירושלים
זאל נישט ווערן צוטיילט און ס'זאל נישט
אוועקגעגעבן ווערן שטיקער דערפון פאר קיינעם.
די קדושה פון ירושלים קענען מיר נישט געבן פאר
פרעמדע .דער ציל פון די געזעץ איז אז ס'זאל
ניטאמאל ווערן ארויפגעברענגט אזא מעגליכקייט

ביי די שלום פארהאנדלונגען".
דער געזעץ האט פארגעשלאגן אז כדי מען זאל
קענען רעדן איבער צוטיילן ירושלים זאל מוזן זיין
א ריזיגער רוב פון אכציג חברי הכנסת וועלע זאלן
מסכים זיין דערצו .א זאך וואס איז זייער שווער
ס'זאל פאקטיש פאסירן ,און אזוי וועט ירושלים
בלייבן אינדרויסן פון די פארהאנדלונגען .למעשה איז
דער געזעץ ערנסט דורכגעפאלן מיט בלויז  12וואס
האבן געשטימט דערפאר ,און  51דערקעגן.
אן אויפגעבויזטער ליצמאן האט זיך געלאזט הערן
מיט א סטעיטמענט ווי פאלגענד:
"די מדינת ישראל רעגירונג האט געזאגט ניין
צו ירושלים .ס'שטעלט זיך ארויס אז אלע רייד
איבער "די פאראייניגטע ירושלים" און "היטן אויף
די הויפטשטאט" זענען הוילע פוסטע רייד ,ביבי
איז אנטלאפן פון זיין התחייבות אפצוהיטן אויף
ירושלים".
אריה דרעי דער פאזיצער פון ש"ס האט געזאגט
אין א מעלדונג "איך האב יעצט געשטיצט אין כנסת
א געזעץ וואס האט געזאלט מחזק זיין די שטעלע פון
ירושלים .צום גרויסן צער אבער ,זענען די וואס רופן
זיך "די רעכטע רעגירונג" האבן אויסגעוועלט מוותר

צו זיין אויף די געלעגנהייט אפצוהיטן אויף ירושלים,
די אייביגע הויפט שטאט פון די אידישע פאלק".
עס איז גיעול הנפש צו הערן פון חרדישע אידן
אזעלכע דברי כפירה ,אז כאילו די קדושת ירושלים
איז געוואנדען דייקא אויב עס איז אונטער די בעלות
פונעם מלכות המינות.
אט די התגרות באומות און הפקרת דם ישראל,
דאס זענען די זארגן און דאס זענען די געשפרעכן
פון די חרדי'שע חברי הכנסת ,יעצט ווען דער
ברענעדיגער מצב פון די גזירת הגיוס ליגט אויפן
העכסטן ארט ביי יעדן איד מיט א ווארים הארץ .וכדי
בזיון וקצף.
דאס קען זיין פון די גרעסטע סיבות פארוואס
מ'איז נישט מצליח צו באקעמפען די גזירות גיוס,
ווייל בחדא מחתא אינמיטען די מחאות האבן זיי
דעם שרץ בידו ,ווייטער צו דעמענסטרירען ציונות
מיט אלע אירע פארבען.
השי"ת זאל העלפן אז לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר
ַחלֹף ,נאר מיר זאלן זוכה זיין
ְה ֱא ִל ִילים ָּכ ִליל י ֲ
קדשי ,ו ָ
ׂ ּגַב ה' ְל ַב ּדוֹ
במהרה דידן צו ביאת מלכא משיחא .וְנִ ְש
ַּב ּיוֹם ַההוּא אכי"ר.

