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,  )ויגש' פר(ל אי�  בר�  משה   ברענגט  די  ווא � "דער זיידע ז

צא  ולמד   מה בקש   לב�  הארמ י  לע שות   "זאגט  אי� די  ה גדה  'מ

שפרעה  לא גז ר  אלא ע ל הז כרי�  ול ב�  בקש   ,  ליעק ב א בינו

לכא ורה וויל�  מיר דא� ארויס ברענג ע� דאס   ". ת  הכ ללעקור  א

שפרעה   "פארוואס ברענגט מע� ארויס , רשעות פו� פרעה

 ".  לא גזר  אלא  על  הזכ רי�  ולב �  בק ש ל עקור א ת ה כל

פארוואס האט פרעה  נאר גוזר   , ל אזוי"זאגט דער זיידע ז

�כ ל  הבת   ווייל  ער  האט  געוואלט  דע�  , געווע�  אוי�   די זכרי

איז   , לב�.  ער  האט   געוו אלט מאכ�  זינדיג�, )כב, ת אשמו(תחיו�  

מיר האב� אב ער דע�   , ביק ש ל עקור את  הכלטאקע גע ווע� 

קומט . )'ד ,א"כפ ר"בבמ(" קשה המחטיאו יותר מ �  ההרגו"כלל אז 

, פרעה האט טאקע  נאר גוזר געו וע� אוי� די זכרי�, אויס

ר דע. אבער זיי� כוונה איז דא�  געווע � להחטיא את ישראל

איז טא קע א   , לב� וואס  איז ביקש  לעקור  את ה כל

ס  רשעות איז  נא �  'א ב ער פרעה, געוואלדיג ע רשעות  ג עווע�

�אז לא   , כאטש אויב�  אוי� זעהט עס  אויס.  ערגער פו� דע

�א בער  לעומת  זה  ווי באלד  גדול   , גזר אלא  על  הזכרי

ס רשעות  ער גער פו�   'איז  פרעה,  המחטיאו יותר  מ� ה הרגו

 . ס רשעות'לב�

‰�ÁÓ· ‰ÓÁÏÓ ÏÂ˜ 

איד� מאכ� , ליידער, "קול מלחמה  במ חנה"איז 'ס, לעניננו

�אחינו ב ני ישראל היושבי� באר!   , מיט שווערע זמני

 . די גע פ חדי� או� שווערע זמני�'מאכ� מיט  מורא, הקודש

גייע� אוי� אדור�   , אפילו אחינו יושבי בני חו! לאר!

מ עג  יא  'ס  מווייסט נישט  ווא'מ ,  פארשידענע בלבולי  המוחות

מע ג  טראכט� או�   'וואס  מ, טאר נישט זא ג�' זאג� או� וואס  מ

, ל"� ז'מיר זענ ע� אלע תל מידי� וחסידי� פו� רבי. וואס נישט

וואס ער האט אראפגעשטעלט די יסודות וואס איז 
או� במש� הזמ� ווע� . מותר או� וואס איז אסור

דאר� מע� כסדר , מאכט זי� אזעלכע מאורעות'ס
 ,� או� לערנע� זיינע הייליגע ספרי�'חזר 'איבער

וואס ער  האט   , זיי� דעת תורה, איבערפריש� זיי� חוות דעת

 . אונז געל ערנט

איז פארא� א   'ס , איז דא  א  גרויסער  פראבלע�'באמת  ס

, "ס שונא איז מיי� גוטער פריינט'מיי� שונא ",ווערטל
איז דא איד� וואס האב�   'אז ס, דור� דע� שטעלט זי � ארויס

, )ק"ש אוהחה"כמ(, די אראבער, די  רוצחי� ;דע�  א  טעותמכח 

נישט   ;  זיי  קוק � נישט אוי�  גארנישט, ענע�'זיי וויל� בלויז  הרג 

וואו   ;  נאר אי בעראל  בכל  קצוי ת בל, נאר אי� אר!  ישראל

אסא� אידיש בלוט  , זענע� זיי רוצחי�, איז דא פו� די אומה'ס

ערט די  ט בע   דור�  דע�  וו . האב� זיי שוי�  ליידער פארגאס �

אז דער אראבער איז  זיי� , פו� א מענטש א ויסגעשט עלט 

די  ציוני� ווא ס זיי   , ס  שונא'מיי� שונא, אויב  אזוי, שונא

כא פט זי�  צוביסלע �  אריי� דער  ,  שלאג� זי�  מיט די  אראבער

באקומט א  געפיל צו זיי אז זיי ' או� מ , געדאנק אי� די מחשבה



 .זענע� גאר די  פריינט פו� כלל ישראל

איז  ' ס-ווידער איז ליידער  דא  מענ ט ש� חסירי הדעת   

 מיט א -ד צעטלי�  "הייינט געווע� פארשפרייט אי� ביהמ

ווייל זיי  , די ציוני� די  זענע� מיינע שונאי�; פארקערט� נוסח

, ד ער אראב ער, ס  שונא'מיי�  שונא, א ויב  אזוי, מאכ� זינדיג�

, דעתדאס זענע� אוי� חסירי ה. איז מיי� גוטער פריינט

, גייע� מיט דע� דעת, מענטש� וואס האב� נישט קיי� שכל

ה "ז זללה"וכבר הארי� בזה ד ו(. ביידע זענ ע� נישט  אויסג עהאל ט�

 ).שדעת זה יסודו רציחה וטפשות ג� יחד, ש"ז עיי"נשא תשכ' ת פר"בחידו

יעדער כלל האט א "אז , איז דא א כלל כידוע'ס
 מי� אי� אזא, אי� דע� פאל; "יוצא מ� הכלל
פו� איי� . איז דאס ממש דער עני�, געפערליכ� מצב

זיי קומע� בלויז , זייט זענע� די אראבער גרויסע רוצחי�
אבער לעומת זה וואס די ציוני� האב� , אוי� רציחה

איז דא� א עו� בעל , געטוה� או� טוע� פאר כלל ישראל
וויפיל אידישע קינדער , זיי זענע� רוצחי נפש, יכופר

מיט א , ט'שמד'במש� די יאר� אויסגעהאב� זיי 
זיי האב� פשוט , געוואלד או� מיט רציחה

איז , ט גרויסע חלקי� פו� כלל ישראל'שמד'אויסגע
 .דא� זיכער אז גדול המחטיאו יותר מ� ההרגו

ÌÈ�ÂÈˆ‰ :˙Â˘Ù� È„„Âˆ 

די ווא� איז מיר אויס געקו מע� צ ו זיצ� אוי� א חתונה נע ב�  

 דארט  חתונה   געמאכ ט א�   א� עלטער� איד  וואס  ער  הא ט

א , דער איד איז א� אפשטאמיגער פו� פויל�. אייניקל

ער וואוינט דא אי�  , ישער איד'ריכטיגער חסיד

איז אויס געק ו מע� א שמוע ס איב ער די  , וויליאמסבורג

ער   , בתו �  הדב רי� האט  ער דערציילט.  צווייטע וועלט  קריג 

ו ע� א  בחור פו�  ע ר איז דא� געו, איז ניצול געו ואר� פו� די קריג

איז ער באלד  נא�   די קריג ארויפגעפאר�  , פערצ� יאר-דרייצ�

 . אוי� א לעגאל ע� וועג , קיי� אר! ישראל

האט  ג עדארפט איינטייל� די  אלע  יתומי�  וואו  זיי צו   'מ

האט   , דער איד האט  נישט  גע ה אט קיי� טאטע  מאמ ע, שיק�

:  האט  ער דערציילט. מע� אי� ג עשטעלט אוי� א  פ ארהער

די ציוני � זענע� געזיצ� ביי� טיש  , די הוה עו בדאבדי

דערנא�  איז  ג עווע� איינער  מיט א   גרויס� ,  אויסגעשטעלט

אי� ,  ער  האט  ג עהאט  א  גרויס� טשאפ,  סט'א  מזרחי, בארד

ווא ס ער  איז  , ל'דער זייט איז ג עזיצ� עפעס א   צובראכ� איד

 . געווע� פו� די א גוד ה

זענע� געוו ע� פרומע  זיי , ט  די בחורי �'חזר'האט איינ גע'מ

�זאל� זיי זאג�   , ווע ט זיי פרע ג� ו ואו זיי וויל�  גיי�'ווע� מ , בחורי

ו ואס איז  דא� געווע� ד י לעגאלע [אז זיי וויל� גיי� צו  די א גוד ה  

 �הויבט  ָא�  דע�   ' מ.  ]קערפערשאפט וואס האט זי � אפגעגעב� מיט די עניני

?, גיי�וואו  ווילסט ו  , די ערשטע שאלה  פר עגט  מע�, פארהער

דיי� מאמע  , הייב� זיי א� פרעג�.  ענטפערט ער צו די אג ודה

האט   ,  !יא, זא גט  ער?, האט  געצינד�  ליכט  פרייטיג צו  נ אכטס

?   ווע� האט זי גע גע ב� צדקה, !יא, זאג ט ער?, זי געגע ב� צדקה

ווע�  ער  ,  זאגט דער  איד-� צינד�  '� צינד� אדער נאכ 'פאר

�   ' זי האט  גע געב� נא כאז, וואלט זי� פאררעדט או� געזא גט

וואלט מע� אי�  גליי�   , אדער אי�  ווייס נ ישט, ליכט צינד�

 ער האט   געהאט  שכל  או�  ג עזאגט  -געשיקט צו  די  פרייע  

 .� ליכט צינד�'פאר

דיי� טאטע  האט  ג עהאט   ,  האט  אי�  ווייטער  געפרעג ט'מ

וואספארא אתרוג הא ט ער   , !יא,  האט  ער  געזאגט? מיני�' ד

דיגער  ' אתרוג  א דער א� אר!  ישראלא  גריכיש�?  געהאט

,   זא גט  ער יעצט. אי�  ווייס  נישט:  האט  ער  געזא גט?, אתרוג

ווע� ער וואלט  געזא גט אז  זיי� פאטער האט  גע האט א� אר!   

וואלט� זיי  באלד  געזא גט אז  זיי� טאטע  , דיגער אתרוג'ישראל

.  או� ער באלאנ גט זיכער צו  זיי, האט ליב  געהא ט אר!  ישראל

ער   , � אי� אויס געפרעגט קשיות  כהנה  וכה נהאזוי האט מע

�ענדלי�  האט   , האט נישט  גע וואוסט  וואס  זיי  וויל� פו� אי

?   ס   געגא נגע�'מע� אי�  געפרעג ט  וואו  זענע�  דיינע שוועס טער

הא ב� זיי באשלאס� אז   , !אי� בית י עקב, האט ער  גענ טפערט

או� אזוי איז ער גע גאנ גע� צו   . ער געה ערט טאקע  צו די א גודה 

 -.  או� ער  איז ניצול  געו ואר� פו� די פרייע ציוני�,  אגוד הדי

, אבער ליידער ליידער, דע� איד איז דאס טאקע  געלו נגע�

או� אזוי  האב�   , זענע� דא�  גע ווע� אינג ע אומו ויסנדע קידער

 .ט  מיליאנע� איד�'שמד'זיי אפגע

 דאס איז א� -" מארמאני�"מיט יאר� צוריק האב� די 

 אויפגעב ויעט  ביי  די  - אי� אמע ריקא  קריסטליכע אומ ה  דא 

�הא ב�  . א גרויסע אוניווערזיטעט, בערג נ עב� ירושלי

  געמאכ ט א  פראטעסט  קע ג�  ] נישט פו� או נז[געוויסע  פראקציעס  

לאזט  בויע� א   'היתכ� מ. לאזט דא ס  צו'די ציוני� אז מ

�האט ד ער  ! ?גאנצער או ניווערזיטעט אי�  ירושלי



גייט מא כ� פראטעסט�   ' מ: "ג טל דא�  געזא"וואוידיסלאווער ז

וואס  זייער ציל   , פארוואס זיי ב ויע� דארט� א  או ניווערזיטעט

מיט  אזויפיל איז דא א מדינה 'או� דאס אז ס, איז שמד

רייסט אויס זיי זאל�  'וואס מ ,  איד� אי� אר! ישראליליאונע�מ

,  "אחד' אלקינו ה ' שמע  ישראל ה"נישט קענע� זאג� אפילו 

אס   איז נא� א  גרע סערע שמד   ד! ?דאס טוט  נישט וויי

 . צענטער

 ˙ÁÏˆ‰· ÁÂÓ˘Ï ÔÎ˙È‰
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מיט א   ,  לאמיר א  טראכ ט ג עב� א  מינוט, הגע  בעצ מ�

או� וויאזוי  , משל לאמיר פארשטיי� וואס דא טוט זי�

וואס   , כלפי די ציו ני�, דאר� שפיר� די יעצטיגע  מל חמה'מ

,   א מדינ הדי גא נצע  זא� וואס זיי האב�, זייער גאנצער הקמה

� .איז בעצ� א  מרידה אי� מלכות   שמי

,  ווע�  ר אוב� הא ט א   געשעפט, לאמיר זי� פארשטעל�

ער  , אלעס פיי� או� וואויל, ער האט  פרנס ה,  גייט אי�  גוט'ס

האט א  מחלוקה  מיט  זיי� שונא או� דער  שונא  שווערט אי�   

דער שו נא זיינער ה אט אויפגעשטעלט  נע ב� אי�   .  אי� נקמה

כדי  אלע  קוני�  וואס  הא ב�  ביז  היינט  ,  געשעפטא צווייטער  

זאל�  קומ ע� צו אי�  או� אווע קגיי� פו�  , געקויפט  ביי ראוב�

�   'לאמיר  זי�  פארשטעל� ווע�  במש�  פונ .  יענע�  געשעפט

 .זמ� ווערט זיי� געשעפט פוחת  ו הול�  ביז ער מ וז צושפאר�

דער שונא  האט   , דיג אנ געו וייטאגט' דער איד ווערט מורא

ד או� ו וע� ער  "ער  ק ומט אי� ביהמ, י צוגרונד  געלייגטאי� אזו

פארדריסט דא ס   , זעט אז איינער  האט   געקויפט  ביי� שונא

ווע� ראוב� הערט   , יעצט  שטעלט  איי� פאר. אי� געוואלדי ג

   �ווי צוויי פו�  זיינע  גוטע  פריינט  בארימע� זי�  מיט  דע�  נייע

איז אלעס   'כאטש ס , האט פילע מ עלות'אז ס , געשעפט

ער  קע�  ,  אב ער ווי  שטארק  וואלט   דאס אי�  וויי  געטו�, מתא

ער הא ט דא� אי� צו גרינד געלייג ט  , דאס נישט פארנעמע�

ער טבע פו� 'דאס איז דער פשוט. דור� ד ע�  געשעפט 
אז ביי� שונא קע� מע� נישט פארנעמע� סיי , מענטש�

! ווייל יענער איז מיי� שונא! פארוואס, וועלכע הצלחה
קע� מע� נישט ! זוי וויי געטהו�ער האט מיר א

 . פארנעמע� זיי� הצלחה

וואס  די גא נצע   , שטעלט  זי� אוי�  א מדינה'אז ס, יעצט

�י עדער רגע  , הקמת  המדינה  איז א מרידה  אי� מלכות שמי
� 'וואס די מדינה האט א קיו� שטעכט דאס פאר

, איז א ניאו" אי� מלכות שמי�'ס, בורא כל עולמי�
 טראכט� או� חלילה זיי� צופריד� קע� מע� זיכער נישט

קוקט אויס ווי זיי האב� עפעס א� 'אפילו ווע� ס
 ! הצלחה

או� אזוי  האט  ער  , ל שרייבט  דאס  ק לאר"דער רבי  ז

,  ת אי� די האנט"געזאגט יו�  הקדוש אויפדערנא כט מיט די ס

ווע� נישט די  הקמת המד ינה וואלט שוי� מ שיח לאנג   "אז 

יז געווע� ד ער לעצטער  נסיו�  די לעצ טע מלחמה  א ". געקומע �

 .  או� די חבלי  משיח

י עדער  , "כי לישועת � קוינ ו כל  היו�", מיר זאג� יעד� טא ג
ווע� מיר , איד קוקט אזוי ארויס אוי� ביאת המשיח

א , ע"או� יעד� טאג ביי שמו, דאווענע� די הייליגע טעג
ווע� . אלעס איז אוי� ביאת המשיח, גאנצ� דאווענע�

אז ווע� נישט , יב� באמת באמונה שלימהמיר זאל� גלי
או� זיי , די מדינה וואלט מע� שוי� זוכה געווע� צו דע�

קע� א מענטש נישט הער� ,  זענע� מעכב ביאת המשיח
 ווייל ער ווייסט אז זיי ,או� טראכט� א גוט ווארט אוי� זיי

זיי זע נע� או נזערע  . זענע� די ו ואס ז ענע� מ עכ ב  ביא ת המשיח

 . זיי זענ ע� דער  גור� אוי� אונז  אלע צרות. �גרעסטע  שונאי
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או�  , איז א� עת  מלחמה  דאר� מע� טראכט�'יעצט ווע� ס

דאר� באמת  מתפלל זיי� אז דער אויבערשטער זאל מציל   'מ

 , זאל קיינע� גארנישט  געשעה�'ס, זיי� אחינו בני ישראל
ווע� זיי , שמועס�או� איבער, רעד�, אבער צו טראכט�
! חלילה? אז דאס איז א גוטע זא�, האב� א� הצלחה

פו� קיי� רשעי ישראל וואס ". מרשעי� יצא רשע"
ע קע� קיי� גוטס נישט "זענע� מנא" דע� בוכ

 !ארויסקומע�

,  )ו"מצוה תכ(נ ט אזוי  'דער  חינו�  פסק, איז דא  א� הלכ ה'ס

איז דא א ' ס,)ד" הי"� פ"עכו' הל( נט אזוי ' � פסק"או� דער רמב

'   זאגט די  גמרא אי� מס. ולא תחנ�) דברי� ז ב(לאו אי� די תורה 

אוי� די   , טאר נישט זאג� אוי� אומות העול�'מ, )א"ע' ד� כ(ז "ע

זאגט דער חינו� דע� . ווי שיי� זיי זענ ע�, ז"וואס דינע� ע
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 ו"שה יודא היה מ"י בנו מו"ע

ז או� ער איז "ווע� א מענטש רעדט פו� עובדי ע, טע�
אזוי . ט ער נאכגעשלעפטווער, ז"משבח די עובדי ע

�, דערנא�  רעדט מ ע�,  קוד� טראכ ט� מע�,זאגט דער חינו

טאר  מע�   .  דערנא�  ווערט  מע� אינ גאנצ�  נאכשגעשלעפט

ז אליי� זיכער  נישט"או� די  ע,  ז"נישט משבח  זיי� דע�  עובד  ע
1. 

אנגעהוי ב� פונע�  ערשט�  ,  ל אי� ויואל מש ה"דער רבי ז

אז  , ארנומע� מיט ד ע� ע ני�איז  ער כס דר  פ, �  סו�'מאמר ביז

פו�  רשעי� קע�  קיי� הצלחה  נישט   , "מרשעי� יצא רשע"

אפילו וו ע� אוי� ד י מינוט  קע� זי�  דאכ ט� אז זיי   . ארויסקומע�

אבער  במש�  הזמ� זעט מע� אלעמאל אז   , האב� א� הצלחה

 . נאר דאס פארקערטע, איז נישט  געווע�  קיי� הצלחה'ס
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די יאר� וואס מיר , ברוי�  נישט מער ווי אריינטראכט�'מ

איז  גע ווע� אי� יאר  'געדענ ק ט וואס  ס' ווער  ס.  לעב� שוי� מיט

האט דער   ,  ווע� זיי זענ ע� אריינגע גאנג ע� קיי� לבנו�, ב"תשמ

גייט אריי� קיי� ' מ: "דיג ער ראש הכופרי� געזאג ט'דעמאלט

אס מציאות איז  ד–".  ותשקוט האר! אר בעי � שנה", לבנו�

האט   'מ , הא ט טא קע  ג עמאכט  א מלחמ ה'מ,  אבער  געווע�

א בער צו�  סו�   , איז אריינגע גא נגע�  גאר  טי�'מ ,  ט'הרג' אויסגע

 זענ ע� שטארקער  ]הערביי�[האט זי�  ארויסגעשט עלט אז  ז יי 

.   אזוי כסדר, או� דערנא � זענ ע� זיי אריי� נאכאמאל, געוואר�

לט ליידער  וויפיל אידישע נפשות הא ט דאס ד עמא

 ! אפעגעקאסט

או� , ט אזויפיל אראבער' הרג 'האט  גע 'מ, מענטש� הער�

.  פיר אדער  פינ�" בלויז"לעומת זה  זענ ע� איד�  געפאל � 

                                                
1
שנרחיק מ מח שבתנו ו לא יעלה ע ל   ): ו"מצוה תכ ( זה לשו� ספר ה חינו�   

ו לא יהי מעל ה ח� בעינינו  , ז  דבר  תועלת" במי שהוא עובד ע'פינו שיהי
שה בני א ד� היא קביעות  המ חשבה   לפי  שתחי לת  כל  מע ' ,  ו כובשו� עני�

וא חר ה מח שבה וה דבור בה   , במעשי� והעל ות הדב רי� על  שפת ל שו�
  ז "וע ל כ� בה מנענו במ חשבה ובדבו ר מ מצוא בעובדי ע, תעשה כ ל מ לא כה

הננו נ מנעי� בכ � מ להת חבר עמה� ו מ לרדו   אחר א הבת�   , תועלת וח �
ל  מקו� וב כ ל  ונו הגת מצוה  זו ב כ. ' ו כ וומל למו ד  דבר  מכ ל  מעשיה�  הרעי�

,   עבר  על  לא ו זה ' ,  ו כוומע שיה� ז"והעוב ר ע ל זה  ושיבח  עובדי  ע. '  ו כוזמ�
כי  ,    כי הוא סיבה  לת קלה מר ובה שאי�  לה ת שלו מי�,דו נשו גדו ל מאועו

 . כ" ע, ו כל  יודע  דעת יבי� זה , הדברי� יר דו  לפעמי� ב חדרי ב ט� ה שו מעי�
  לספר  בשבח�   אסו ר,  )ד"  הי "� פ"ע כ ו' הל ( � " וכדברי�  הא לה  כ תב ה רמב
שיספר בשב ח מע שיו או     ו" ק,ז ה בצור תוז "ואפילו ל ומר  כ מה נא ה ע

  מפני  , שנ אמר  ו לא  ת חנ�  לא  יהיה  לה�  ח�  בעיני� , שיחבב  דבר  מ דבריה�
 .שגור� ל הדבק ע מו ו לל מוד  מ מעשיו ה ר עי�

 פיר פינ� פו� כלל ישראל קעג� פיר, מאכט מע� א חשבו�
וואס איז דאס ,  ליידער ליידער.'הונדערט ארא בער וכד ו

 ווערד איי� אידיש נפש איז מער! ?דע� קעג� דע�
קע� מע� דאס אפילו ! וויפיל מיליאנע� אראבער

?, דאס האט אפילו א שייכות? צוזאמשטעל� די צוויי
איז , נע מדינה'וועג� די טריפה, איי� איד זאל פאל�

על אחת כמה וכמה ווער , !דאס נישט ווערד געווע�
ווייסט וויפיל אידיש בלוט דאס וועט נא� קאסט� 

י� שוי� געמעגט וואלט ז'מ. י"במש� הזמ� ה
לו יהא אפילו , אז ווע� די ציוני�, אויסלערנע�

קאסט דאס ליידער , האב� א� הצלחה, לשיטת�
מיינט 'במש� הזמ� אסא� מער אידיש בלוט וויפיל מ

 .גייט זי� יעצט איינשפאר�'אז מ

פרע ג ט וואס זאל מ ע� יעצט  'מענטש� טראכט� או� מ

!   � יעצט  טוה�וואס זאל מע, איז דא�  דא א מדינ ה'ס, טוה�

זאל 'מיר ווייס� באמת נישט וואס מ, דער אמת איז
, משיח דאר� קומע�, מיר ווייס� איי� זא�, יעצט טוה�

או� משיח וועט נישט קומע� כל זמ� די מדינה וועט 
די מדינה מוז בטל ווער�  , )ג"קל' ת עמ"עהגועה', ח' מ עמ"ויוא( שטיי�

ע� אפילו ווע�  מיר טאר�  זי� נישט פריי, פאר ביאת המשיח

קוקט  נאר אויס  ווי א   'כ וו ע � ס"ו כש, זיי האב� הצלחה

טוהט 'או� ס, דאס איז דא� נאר א נ ארישער דמיו�, הצלחה
ווער� צוליב דע� 'זייער וויי וויפיל אידישע בלוט ס

 .ירח�' ה, ליידער פארגאס�

דער  ב ורא כל  ע ולמי� זאל   , מיר זענע�  אלע  מתפלל

וועט קומע� משיח ' סווע�, אויפרעכט� כלל ישראל
וועט אלעס בטל ווער� וועט אלעס זיי� 'צדקינו או� ס
דעמאלט וועל� מיר זוכה זיי� צו די , כאי� וכאפס

זאל דער אייבערשטער . ריכטיגע התגלות כבוד שמי�
די מדינה , זאל קיינע� גארנישט געשע�'אז ס, העלפ�

זאל בטל ווער� בלי שו� צער ונג� פאר קיי� שו� יחיד 
 מיר זאל� שוי� געהאלפ� ווער� מיט , אחינו בני ישראלפו�

 . א"די גאולה  שלימה ב התגלות  כ בו ד שמי� עלינו  בב

 


