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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

די אנגעצויגענע באציאונגען צווישן 

די איזראעיל שפארבערישע רעגירונג 

האט  שטאטן  פאראייניגטע  די  מיט 

די  שטאפל  פרישער  א  דערגרייכט 

די  אין  ארויסגערינען  עס  ווען  וואך 

קאמענטארן  העסליכע  פרעסע 

מדינת  פון  הבטחון  שר  דער  וואס 

געלאזט  האט  יעלון,  משה  ישראל, 

קעגן  זיצונגען,  אינערליכע  ביי  פאלן 

פאר  פארלאנגען  אמעריקאנער  די 

קעגן  ספעציפיש  און  בכלל,  שלום 

סעקרעטערי  אמעריקאנער  דעם 

האט  וואס  קערי,  דשאן  סטעיט  אוו 

זיין  געלייגט  תקופה  לעצטע  די  אין 

וואגשאל  אויפן  קאריערע  גאנצע 

און פארארבעט מעשים צו ברענגן א 

אינעם  שטילקייט  און  שלום  שטיקל 

מיטל- מזרח ראיאן.

איז  וואס  באריכט  דער 

ישראל'ס  מדינת  דורך  ארויסגערינען 

הויפט צייטונג דער 'ידיעות אחרונות' 

משה  פון  צוטירן  צו  געוויסט  האט 

יעלון אז ער האט אויסגעדריקט טיפע 

סקעפציזם, און זיך אויסגעדריקט מיט 

ווערטער  סימפאטישע  נישט  זייער 

דשאן  סטעיט  אוו  סערעטערי  אויף 

קערי. אין זיינע פריוואטע זיצונגען מיט 

אמעריקאנער און איזרעלי באאמטע.

אנדערע  צווישן  האט  יעלון 

פלאן  אמעריקאנער  "דער  געזאגט 

וואס  זיכערהייט אראנזשירונגען  פאר 

איז  אונז  פאר  פארגעשלאגן  ווערט 

נישט ווערט דאס פאפיר אויף וועלכע 

שטעלט  עס  געווארן,  געשריבן  ס'איז 

און  זיכערהייט  שום  קיין  נישט  צו 

שלום."

לגבי קערי האט יעלון געזאגט "מר. 

קערי ארבעט פון אבסעסיע און ווערט 

אומפארשטענליכע  פון  געטריבן 

גארנישט  אונז  קען  וואס  מאטיווען, 

לערנען איבער דעם קאנפליקט מיט די 

פאלאסטינער."

חוצפה  איזרעלי  טיפישע  די   מיט 

האט יעלון ציניש געזאגט " די איינציגע 

וואס קען אונז אפהיטן איז אויב  זאך 

באקומען  ענדליך  וועט  קערי  דשאן 

דער נאוועל פרייז פאר שלום און אונז 

גענוג  געגעבן  האבן  מיר  לאזן,  צורוה 

פאר די שלום פלענער און אצינד וועלן 

אמעריקאנער  אונזער  פאר  זאגן  מיר 

איבערזעצונג,  ענגלישע  אין  פריינט, 

גענוג איז גענוג."

באצייכנט  טיימס  יארק  ניו  די 

ווערטער  אויבנדערמאנטע  די 

מערסט-עפענטליכע  די  אלס 

צווישן  ריס  פערזענדליכע  און 

און  באאמטע  איזרעלי  הויכראנגיגע 

די  איבער  שטאטן  פאראייניגטע  די 

אמעריקאנער  די  זינט  פלענער  שלום 

זענען  פארהאנדלונגען  געשטיפטע 

פארגאנגענעם  קראפט  אין  אריין 

זומער.

האבן  מידיא  די  אין  באריכטעט  ווי 

און  אויבגעברויזט  זייער  ווערטער  די 

רעגירונג  די אמעריקאנער  באליידיגט 

וואס האט זיך געאיילט ארויסצוקומען 

אומבארעכטיגטן  דעם  פארדאמען 

אנגריף פון די דלי גאה.  

דעפארטמענט  סטעיט  א 

האט  פעסקי,  דשען  ספאוקסמאן, 

פובלצירט  איז  נייעס  די  ווען  באלד 

געווארן דעם דינסטאג, אויסגעדריקט 

פון  ווערטער  די  אויף  אויפברויז 

זאגנדיג  קערי,  דשאן  איבער  יעלון 

דעם  פון  קאמענטארן  "די  אז 

מיניסטער  דעפענס  איזראעלישן 

אויב זיי זענען אמת, זענען אפענסיוו, 

פלאץ.  אין  נישט  איבערהויפט  און 

אויפן  קוקט  מען  ווען  ספעציעל 

שטאטן  פאראייניגטע  די  אז  פאקט 

די  שטיצן  צו  אלעס  אנווענדן  טוען 

זיכערהייט פון מדינת ישראל."

האט  דעפארטמענט  סטעיט  די 

קערי  "סערעקעטערי  אז  געזאגט 

פרישער רייצערישע דעקלעראציעס קעגן 
אמעריקאנער סעקרעטערי אוו סטעיט דשאן קערי 
ברויזט אויף געמיטער אין די פאראייניגטע שטאטן

שר הבטחון משה יעלון זאגט: קערי זאל אונז צוריה לאזן, גענוג איז גענוג

דאנערשטאג יתרו - ט"ו בשבט תשע"ד
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פרובירן  צו  נאכט  און  טאג  ארבעטן  טיעם  זיין  און 

זיין  צוליב  פלאן  שלום  זיכערע  א  פאראויסשטיפן 

פרעגן  צו  ראיאן,  פון  זיכערהייט  די  פאר  זארג  טיפע 

זיינע  אינטערמינעווען  און  מאטיווען  זיינע  אויף 

וואלטן  מיר  וואס  עפעס  נישט  איז  פארשלאגן, 

ערווארטעט פון א דעפענס מיניסטער פון א נאנטער 

אלייענס".

געהערט  שפעטער  זענען  ווערטער  ענדליכע 

ווייסן הויז, דשעי  געווארן פון דעם ווארטזאגער פון 

קארני, וואס האט שארף רעאגירט אז צו לייגן א ספק 

און  סטעיט  אוו  סעקרעטערי  דעם  פון  צילן  די  אין 

וואס  עפעס  נישט  איז  פארשלאגן  זיינע  פארדרייען 

מיניסטער  דעפענס  א  פון  ערווארטעט  האבן  מיר 

געמאכט  קלאר  האט  און  לאנד.  פריינטליך  א  פון 

צו  אנשטלאסן  זענען  שטאטן  פאראייניגטע  די  אז 

פאראויסשטיפן א שלום אין מיטל מזרח.

…

ארויסגערינען  איז  נייעס  די  וואס  דעם  נאך  אויך 

דער  צוערשט  האט  שטורעם  א  פאראורזאכט  און 

זיינע  צוריקציען  געוואלט  נישט  יעלון  הבטחון  שר 

שעצן  טוט  ער  אז  בלויז  געזאגט  נאר  ווערטער, 

אמעריקאנער  דעם  פון  שלום  פאר  ארבעט  די 

איז  אבער  שפעטער  סטעיט.  אוו  סעקרעטערי 

און  פארענטפערן  צו  זיך  געצווינגן  געווען  יא  יעלון 

איבערבעטן קערי אויף זיינע פרעכע רייד.

באצויגן  מיטוואך  זיך  האט  זעלבסט  קערי  דשאן 

אזעלכע  אז  געזאגט  און  יעלון  פון  ווערטער  די  צו 

אינצידענטן וועלן אים נישט אפשרעקן אין זיין וועג 

פאר שלום אין די מיטל מזרח, און ער וועט ווייטער 

אנגיין מיט זיינע פארשלאגן אויף א דויערההאפטיגן 

ברענגן  וועט  וואס  זייטן  ביידע  די  צווישן  אפמאך 

פרידן אינעם ראיאן. 

יעלון איז פארדאמט געווארן  אויך דורך דעם ראש 

מיניסטער,  אויסערן  דער  און  נתני'  ביבי  הממשלה 

ביידע פון זיי זענען באקאנט אלס אויסגעשפראכענע 

זיי  אפילו  אז  אויס  ווייזט  אבער  עלעמענטן  רעכטע 

האבן פארשטאנען אז – עכ"פ אויסערליך - איז דא 

וויפיל מען קען איבעררייסן דעם שטריקל  א שיעור 

פשתם  נותני לחמם מימם  איז  וואס  מיט אמעריקע 

וצמרם און זענען די איינציגע וואס שטייען צו די זייט 

פון מדינת ישראל.

אויך  אז  מיטצוהאלטן  אבער  איז  טראגיש  ווי 

אבער  ווילן  פארשטייען  נתני'  און  ליבערמאן  וואס 

אן  אין  פארשטיין,  נישט  פרעסע  רעליגיעזע  די 

אפיציעלער עדיטאריעל פון דער המבשר טאגבלאט 

זיינע רייד. דער  ווערט יעלון גאר אויסגעלויבט פאר 

אגודה'סטישער המבשר שרייבט "יעלון האט געטון א 

גרויסע שריט פאר די זיכערהייט פון די מדינה ווען ער 

האט געברענגט צו די קענטעניס פון די באפעלקערונג 

די ריכטיגע מאטיווען פון די אמעריקאנער".

די רעליגיעזע ציונים זענען ליידער מחלל שם שמים 

תורה  שומר  יעדן  פון  פנים  דאס  פארשווארצן  און 

ומצות איבער די גארער וועלט, וכאן הבן שואל?, ווי 

גזירת  אויף  אויפטוהן  עפעס  נאכדעם  מען  קען  אזוי 

חרדישע  אזאנע  מיט  טוהן  צו  האט  מען  ווען  גיוס, 

שוואך  עס  יחפצו'ניקעס,  קרבות  און  מיליטאנטען 

דאך אפ די מערכה און די טענות וואס אידישע אידן 

קענען מפרסם זיין קבל עולם ומלואה.

דאס  אויבערפלאך  צום  ווידער  ברענגט  דאס 

מקדם  אידן  ערליכע  פאר  השעה  חובת  און  נחיצות 

פרסום  דעם  מיט  אנגיין  און  הרעה  פני  את  זיין  צו 

פון תורה טרייע אידן וועלכע זענען זיך מתנגד צו די 

מדינת ישראל און אירע פאליטיק'ס,  און ווילן לעבן 

השמים  מן  שלימה  וגאולה  ישועה  די  ביז  בהכנעה 

במהרה בימנו. אכי"ר

אריינשטעקן  רעגירונג'ס  ישראל'ס  מדינת  די 

פון  הילף  צו  קומען  מכלומר'שט  און  נאז  די 

פונעם  פארשלאג  א  קעגן  אידן  אייראפעער 

מילה  ברית  פארבאטן  צו  אייראפע  אוו  קאונסיל 

אידישע  מערערע  פון  קריטיק  ארויסגערופן  האט 

פירער אין אייראפע. די דארטיגע אידישע קהלות 

זאגן אז איזראעיל אומגעפרעגטע אריינמישונג קען 

זיי  און  אינטערווענן  סענסיטיווע  די  שעדיגן  בלויז 

ווילן איבערהויפט נישט געזען ווערן אלס טייל פון 

די איזראעלישע פאליטיק.

מיט אייניגע חדשים צוריק האט דער אייראפעער 

פערציג  און  זיבן  אריין  נעמט  וועלכעס  קאונסיל, 

ראזולוציע  א  ארויסגעגעבן  לענדער,  אייראפישע 

אלס  מילה  ברית  פון  מצוה  די  באצייכנט  וואס 

שעדיגונג צו דעם קינד'ס קערפער רח"ל.

ווערט  עס  וואו  לאנד  די  ישראל,  מדינת 

על  העברה  מערסטע  דאס  פראקטעצירט 

שוין  האט  און  וועלט,  גאנצע  די  איבער  הדת 

האט  קינדער,  אידישע  רבבות  אויסגע'שמד'ט 

זיך אבער צוגעכאפט צו די מציאה ווען עס קומט 

טיילן  און  מוסר  זאגן  צו  געלעגנהייט  די  אונטער 

דעות פאר אנדערע לענדער. 

און האבן דעריבער אריינגעגעבן א פארלאנג צו 

דער  מילה,  ברית  קעגן  רעזאלוציע  די  אפשלאגן 

איזראעלישער אמבאסדאר צו די יונעסק"א, האט 

אין א סטעיטמענט דערקלערט אז די פארלאנג איז 

אריינגעגעבן געווארן וויבאלד די אפשטימונג קעגן 

ברית מילה גייט קעגן דעם פאר וואס מדינת ישראל 

שטייט און קעגן איר פאראנטווארטליכקייט פארן 

גורל פון אידן אומעטום".

אמבעסטן  כאראקטעזירט  סטעיטמענט  אזא 

שטעלן  צו  זיך  אידילאגיע  ציוניסטישע  די 

זיך  אומגעפרעגט אין שפיץ פון אידישן פאלק און 

פון  פארטרעטער  אלס  דערקלערן  ביושר  שלא 

איז  אינטערווענץ  זייער  ווען  אינטערעסן  אידישע 

ישראל  מדינת  די  אינטרעסן.  אידישע  אקעגן  נאר 

מאכט זיך ווי א תם און שטויסט ווי א מועד, מיטן 

ריכטיגע  די  בייווויליג  זיי  שטערן  אריינמישען  זיך 

הדת  הצלת  פון  מאנטעל  א  מיט  און  שתדלנות, 

זענען זיי מעביר על הדת.

אייראפע'ער אידן זאגן פאר מדינת ישראל 
מישט זיך נישט צו ראטעווען ברית מילה

<<<
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אין אן אנדערע שריט האט אן איזראעלישער חבר 

איזראעלישע  די  עפענען  צו  פארגעשלאגן  הכנסת 

אמבאסאדעס אין אייראפע פאר ברית'ן אויב זיי ווערן 

פארבעטן אין די דארטיגע לענדער, דער ציל דערפון 

איז אנגעבליך צו אויסקרויזן דעם געזעץ. 

בלויז  און  לעכערליך  באמת  איז  איז  דאס  אבער 

זיך  סטעיטמענטס,  באמבאסטישע  מאכן  צו  גוט 

אהערצושטעלן אלס מצילים און דערביי אויפצורעגן 

גילט  פאקט  אין  וויבאלד  רעגירונגען,  דארטיגע  די 

די  אינערהאלב  אויך  אזוי  פונקט  געזעץ  לאנד'ס  א 

איינציגע  )די  לענדער.  אנדערע  פון  אמבאסאדע 

די  אין  נישט אריינגיין  אז מען קען  איז  באגרעניצונג 

ארעסטן,  דורכפירן  לענדער  אנדערע  פון  קאנסיל 

געהעריג  קענען  געזעץ  קעגן  פארברעכער  אבער 

באשטראפט ווערן ווען זיי פארלאזן דאס ארט (.

האבן  אייראפע  דורכאויס  פירער  אידישע 

זענען  און  אומצופרידנהייט  זייער  אויסגעדריקט 

פון  האנדלונג  די  פון  באגייסטערט  נישט  אינגאנצן 

מדינת ישראל.

א פראמינטער ראביי און פירער אין די האלאנדישע 

א  אין  געזאגט  האט  געמיינדע  ארטאדאקסישע 

ווילן  געמיינדעס  "אידישע  אז  מעסעדזש  שארפע 

נישט אומריכטיג ווערן פאררעכנט אלס א טייל פון די 

פאליטישע מדינת ישראל".

מדינת  אז  געזאגט  האבן  פירער  אנדערע  אויך 

ישראל'ס שריט קען בלויז קאליע מאכן אין די ארבעט 

צו פארזיכערן די רעכטן דורכצופירן ברית'ן כהלכתה. 

זיי ווייזן אן אויף אן ענדליכע פאל ווען אין דייטשלאנד 

מאכן  צו  פארבאטן  קעלען  אין  געריכט  דער  האט 

רב  געוועזענער  דער  דער  האבן  דעמאלטס  ברית'ן, 

פון  ישי  אלי'  מיט  אינאיינעם  מעצגער  יונה  הראשי 

די ש"ס פארטיי זיך אריינגעמישט און אינווענטירט. 

פון  קאנסיל  אידישע  צעטראלער  דער   אבער 

דייטשלאנד האט זיך שפעטער  באקלאגט אז זייערע 

געברענגט  האט  אקטיוועטען  און  סטעיטמענטס 

מער שאדן ווי ניצן.

ס'איז אויף אן אמת א פריידיגע פאקט אז אידישע 

קהלות איבער די וועלט שאקלן זיך עפענטליך אפ פון 

די מדינת ישראל'ס פאליטישע שפילן, און זעען איין 

חורבנות  בלויז  ברענגן  שריט  עזות'דיגע  זייערע  אז 

ושדיא  טיבותיך  שקילי  לארץ.  חוץ  אין  אידן  פאר 

אחיזרי!

דעם  בעפאר  שטייען  קינדער  אידישע 

מבואר  איז  וואס  התורה,  קבלת  שבת  הייליגן 

הרה"ק  בשם  יוסף  )אמרי  קודש  ספרי  די  אין 

נתעורר  פריש  עס  אז  זי"ע(  מלובלין  הרבי 

געוואלדיגע  די  נפש  שנה  עולם  בבחינת 

התגלות און ליכטיגקייט וואס אידן האבן זוכה 

געווען בימים ההם בזמן הזה. לאמיר דעריבער 

איבער'חזר'ן די רייד פון די ראשונים כמלאכים 

קבלת  פון  פרשיות  די  ביי  דערמאנען  וואס 

וואס  דגוש  און  זהירות  גרויסער  דער  התורה 

אידן זענען שוין דעמאלטס אנגעזאגט געווארן 

צו אויסווארטן אויף ישועת ה' במהרה בימנו.

רבוש"ע  דער  האט  התורה  קבלת  איידער 

אנגעזאגט פאר משה רבינו "והגבלת את העם 

סביב" און ער זאל אנזאגן אידן "השמרו לכם 

עלות בהר, ונגוע בקצהו, לא תגע בו יד כי סקול 

יסקל, במשוך היובל המה יעלו בהר". 

אויף  עה"ת  השלם  תוספות  אין  שטייט   

די פסוקים אז דאס זענען לימודים פאר אידן 

אין אלע דורות, דאס איז א רמז אז אידן זאלן 

והגבלת  לענדער,  גלות  די  אין  איינהאלטן  זיך 

את העם סביב, ארום ירושלים און ארום ארץ 

רמז  א  איז  בהר,  עלות  לכם  השמרו  ישראל.  

אויף די שבועה פאר אידן מען זאל נישט דוחק 

ארץ  קיין  ארויפגיין  נישט  און  הקץ  את  זיין 

ישראל בעפאר די ריכטיגע צייט, ווי עס שטייט 

תעירו  מה  ירושלים  בנות  אתכם  "השבעתי 

וכו'", און דאס איז די כונה השמרו לכם עלות 

בהר מען זאל נישט ארויפגיין קיין ארץ ישראל 

און אויף דעם הר הבית. ונגוע בקצהו, מען זאל 

עס  און  קץ,  פון  ענין  דעם  אנרירן  ניטאמאל 

נישט דוחק זיין. און אויף דעם איז דער פסוק 

ממשיך לא תגע בו יד כי סקול יסקל וואס דאס 

הקץ  קודם  העולה  'כל  אויף  רח"ל  ארויף  גייט 

שיעבוד הגלות'.

דער תוספות השלם איז ממשיך מיט דברי 

במשוך  דעם  אויף  ווארטן  דארפן  אידן  נחמה, 

דער  זיין  ס'וועט  ווען  בהר,  יעלו  המה  היובל 

ובאו  גדול  בשופר  יתקע  פון  טאג  גרויסער 

מצרים  בארץ  והנדחים  אשור  בארץ  העובדים 

דעמאלטס וועט זיין דער המה יעלו בהר, ווען 

וועלן בעז"ה ארויפגיין והשתחוו לה' בהר  מיר 

הקודש בירושלים.

…

די ערשטע מצוה וואס אידן האבן געהערט 

מפי ה', איז געווען דער דיבור פון אנכי ה' אלקיך 

אשר הוצאתיך מארץ מצרים,  אנכי ולא יהי' לך 

הסמ"ג  ספר  אין  שטייט  שמענו,  הגבורה  מפי 

התוספות,  בעלי  די  פון  מקירבול  יעקב  לרבינו 

יום ראשון. אז די כונה פון דעם דיבור איז אידן 

אונז  האט  השי"ת  ווי  פונקט  אז  גלייבן  זאלן 

ארויסגעצויגן פון מצרים דאס זעלבע וועט ער 

ברחמיו  העלפן  און  צוזאמנעמען  אונז  אליינס 

בהר  לכם עלות   השמרו 
א ווארענונג נישט דוחק זיין את הקץ

ה ש ר פ ע  ג י ד ע כ א ו ו י  ד ן  ו פ
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חמשה עשר בשבט - ראש השנה לאילנות

שתאמינו  רוצה  אני  כך  אתכם  הוצאתי  שאני 

אתכם  לקבץ  עתיד  ואני  אלקיכם  ה'  שאני  בי 

ולהושיעכם. וכן יושיענו ברחמיו שנית, כדכתיב 

)דברים ל( ושב וקבצך מכל העמים וגומר.

דעם  טאקע  מען  פרעגט  דערפאר  און   

מענטש בשעת דינו "ציפת לישועה" ווייל דאס 

מיר  וואס  האמונה  שרשי  די  פון  חלק  א  איז 

האבן געהערט מפי הגבורה ביי קבלת התורה.

וזל"ק:  גלות  פונעם  אויסצולייזן  אונז  שנית 

ממצרים  שהוציאנו  להאמין  לנו  שיש  שכשם 

וגו'.  הוצאתיך  אשר  אלקיך  ה'  אנכי  דכתיב 

בי  שתאמינו  רוצה  שאני  כשם  קאמר,  הכי 

ס'זענען שוין די זמני רחמים, די חדשים וואס 

הייבט  ווען עס  יעקב אבינו,  זענען בחלקו של 

זיך אן דער קייט פון די ימים קדושים, די חדשי 

הגאולה הבאים לקראתינו לשלום. 

השנה  ראש  דער  איז  בשבט  עשר  חמשה 

לאילנות ווייל דעמאלטס קומט אריין דער שרף 

אויסערליך  וואס  דעם  טראץ  ביימער,  די  אין 

זעהט זיך נאך גארנישט ָאן און די ביימער זענען 

פיסט און לעהר, אבער די ישועה איז שוין דא 

ביימער  די  מיט  פרייען  זיך  שוין  קען  מען  און 

ֵאָנה  ַהתְּ זיין  וועט  בקרוב  און  ריה,  פִּ ן  תֵּ תִּ ַהגֶֶּפן 

איז  זעלבע  דאס  ְסָמדר.  ָפִנים  ְוַהגְּ ַפגֶּיָה  ָחְנָטה 

מיט דעם אדם עץ השדה בפרטיות און בכליות 

מען  ווען  אויך  ישראל,  כלל  פון  בנין  דעם  מיט 

זעט נישט און הערט נישט, גלייבן אבער אידן 

אז שם אצמיח קרן לדוד, אלעס ווערט געפירט 

מיט אן השגחה נפלאה  און אין די ענדע וועט 

נתגלה ווערן די שיינע פירות, בקרוב וועט זיין 

יַע ְוקֹול ַהּתֹור  ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהזִָּמיר ִהגִּ צָּ ַהנִּ

דער  ווערן  נתגלה  וועט  עס  ַאְרֵצנּו,  בְּ ַמע  ִנשְׁ

דעם  צו  געפירט  האט  וואס  חשבון  גרויסער 

ישמח ישראל בעושיו, ישמח ה' במעשיו, אין 

אונזערע טעג. במהרה בימנו אמן

אידן טרעטן די וואך אריין אין די זמני קודש, 

לאילנות  השנה  ראש  דעם  ביי  אנגעהויבן 

פון הייליגן  ידוע  ווי  וואס  חמשה עשר בשבט, 

פון דעם טאג  איז אנגעהויבן  זי"ע,  חיים  דברי 

ביז דעם יום טוב שבועות גייט נישט דורך קיין 

עשר  חמשה  דפגרא,  יומא  א  אן  טאג  פופצן 

בשבט, ראש חודש, פורים קטן , פורים, ראש 

חודש ניסן, פסח, פסח שני און שבועות.

בעל  הרה"ק  פון  המבורכים,  ימים  הנם 

ווען  אז  נאך  מען  זאגט  זי"ע  אלעזר  מנחת 

איז אנגעקומען האט ער  חמשה עשר בשבט 

זיך אויסגעדריקט "ב"ה מען האלט שוין דא", 


