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מאסיווע "להודיע"
עסקנים פון "נטרונא" פראקלאמירן ַ
בעפארשטייענדע ימי הפורים צו
קאמפיין אויף די ָ
ערמעגליכן קריטיש וויכטיגע אנגייענדע ארבעט
פארגליווערנדע רציחה פון משפחה איז ליידער תוצאה פון מסוכן'דיגע ישובים
שוידערליכע בלוט ַ
דאס איז נגד תורתינו הקדושה
פארשטערקערט פעולות אויפצוקלערן אומוויסנדע תמימים ַאז ָ
נטרונא ַ
געווארן צו הערן
ָ
פארגליווערט
יארק – די בלוט פון יעדן איד איז ַ
ניו ָ
געווארן ליל שבת קודש
ָ
וואס איז דורכגעפירט
פון די שוידערליכע רציחה ָ
מאמע און
טאטעַ ,
אויף ַא משפחה אינעם ישוב "איתמר' ,אין וועלכע ַא ַ
געווארן צום טויט ה' ישמרנו.
ָ
דערשטאכן
ָ
סאדיסטיש
דריי קינדער זענען ַ
הויפט ַאקטיוויטעטן איז אויפצוקלערן
ּ
וואס איינע פון אירע
"נטרונא'ָ ,
באוועגונג איז אסור על פי התורה,
אומוויסנדע אידן ַאז די מתנחלים ַ
אויפגעטאן צו
ָ
מ'האט שוין ב"ה
ָ
פארשטערקערט איצט די פעולות און
ַ
מעריקאנער און ַאנדערע אידן אויפצוגעבן
ַ
סאך ַא
פאר ַא ַ
עפענען די אויגן ַ
באזעצן אין ישובים.
מאכן עליה זיך צו ַ
ּפלענער צו ַ
קלאר די סכנות ,און ַאז מ'קען זיך
וואס עס זענען שוין ליידער ָ
טראץ ָ
ָ
וואס ווילן עס
ראן מתנחלים פירער ָ
פא ַ
נאך ַ
פארזיכערן דערפון ,זענען ָ
נישט ַ
האט
נאך מענטשן אין ַא סכנה .די נתניה רעגירונג ָ
אויסנוצן ַאריינצופירן ָ
נאך פינף הונדערט דירות ,און דער
געמאלדן ָ
ָ
מארד
נטווארט צום ָ
אין ַאן ַא ָ
נאף פינף
אויפגעשפרינגען צו ברענגן ָ
ּ
פרומער אינערן מיניסטער ישי איז
נאך פינף
טויזנט דירות .וואו נעמען זיי זיך דעם אחריות ַאריינצושטעלן ָ
גארנישט?
טויזנט משפחות אין ַאזעלכע סכנות? איז שפיכת דמים ביי זיי ָ
פארט ַארויסגעגעבן ַא
זא ָ
האט ָ
שטאטן ָ
ַ
פאראייניגטע
אגב ,די ַ
זארגט" וועגן די פרישע בויאוינגען אין די
בא ָ
סטעיטמענט ַאז זי איז "טיף ַ
איזראעלישע זידלונגען זענען אומלעגיטים און גייען
ַ
"פארזעצנדע
ישוביםָ .
געזאגט ַא
ָ
האט
געשפרעכןָ ",
ּ
באנייען דירעקטע
באמיאונגען צו ַ
קעגן די ַ
רטזאגער .די מדינה פירער מוזן איצט ָאבער ווייזן
ווא ָ
דעפ ַארטמענט ָ
סטעיט ּ
עפעס צוריק.
ַאז זיי טוען ּ
רווייטאגט אויף
ָ
פא
וואס מענטשן זענען צוטרייסעלט ,און ַ
אין די צייט ָ
פארנומען געווען
זא אומגליק ,זענען די מתנחלים און רעכטע פירער ַ
ַא ַ
באוויינען
נשטאט צו ַ
ָ
פאר זייער ַאגענדעַ .א
טראגעדיע ַ
ַ
אויסצונאגן די
ָ

מ'האט
ָ
איזראעלישער שרייבער ַאז
ַ
זאגט ַאן
רגאסענע בלוטָ ,
פא ָ
די ַ
פארשטערקערן די
עקטאקעל צו ַ
ַ
ספ
רוואנדעלט די לויה אין ַא ביליגע ּ
פא ַ
ַ
באוועגונג.
סעטלמענט ַ

וישמעו רחוקים ויבואו
ווייטאג איז זייער גרויס צו צוזען ַאזוי פיל אידן – איבער 200,000
ָ
דער
באזעצן
פאר די עבודה זרה הציונות ,און ַ
וואס זענען זיך ממש מוסר נפש ַ
 ָפאקט איז ַאז די מערהייט פון זיי זענען
זיך אין מקומות סכנה .דער ַ
רעליגיעזע אידן ,וועלכע רעדן זיך איין ַאז זיי זענען מקיים מצוות ישוב ארץ
הינגעפארן
ָ
וואס זענען ַא
מעריקאנער אידן ָ
ַ
סאך זענען ַא
גאר ַא ַ
ישראל ,און ָ
נאך
דא ָ
יאר-יערליך זענען ָ
געמאכט עליה צו וואוינען אין די ערטערָ .
ַ
און
וואס גייען ַאהין ,מיט די איינרעדעניש
גרופעס ענגליש-רעדנדע אידן ָ
גרויסע ּ
ַאז זיי וועלן וואוינען אינעם ארץ האבות ,און ַאז דערמיט זענען זיי מקיים
גרויסע מצוות.
מאסן מיט
קארמען די ַ
זייערע כיטרע פירער און צייטונג שרייבער ָ
פארפירן זענען
לאזן זיך ַ
וואס ָ
סילופים און גילו פנים בתורה'ס ,און צווישן די ָ
וואס טוען עס מיט ַאן ערנסטקייט,
סאך אומוויסנדע מענטשןָ ,
דא ַא ַ
באמת ָ
ריינגעכא ּפט אין די עבודה זרה און ַאלע איר סכנות.
ַ
און ווערן ַא
טאקע ָאט די אומוויסנדע
הויפט צילן פון נטרונא ,זענען ַ
ּ
איינע פון די
איבערהויפט אין ַאמעריקע ,זיי אויפצוקלערן ַאז די
ּ
אידן איבער די וועלט,
נאר
גארנישט מיט די תורה הקדושהָ ,
האבן ָ
מדינה הציונות און די ישובים ָ
פארקערט ,זענען ַא בגידה אין גזירת הגלות און ניאוץ בכבוד מלכותו יתברך.
ַ
האט מאמרים און
וואס ָ
שטארקער געצייג איז די ‘פרשה ּפערלס'ָ ,
ַ
איין
געוואלדיגער
ַ
דאס איז ַא
עובדות פון צדיקים אויף די סדרה אויף ענגלישָ .

האט שוין
מיטל ַאריינצוברענגן די השקפה הטהורה ביי די אידן ,און עס ָ
אויפגעטאן גדולות ונצורות.
ָ
ב”ה
צוריקבאקומען פילע גרוסן ַאז
ַ
האט נטרונא שוין
יארן ָ
דורכאויס די ָ
סאך
מאכן עליהַ .א ַ
געהאלטן אידן פון ַ
האבן ב”ה ָא ּפ ַ
די אויפקלערונגען ָ
וואס
הארץָ ,
האט זיי ַאריינגברענגט ספיקות אין ַ
געזאגט ַאז עס ָ
ָ
האבן
ָ
איז גענוג געווען זיי צו ברענגן מקיים צו זיין שב ואל תעשה ,און נישט
מאכן
וואנדער שטעקן צו ַ
האב-און-גוטס און נעמען דעם ַ
איבערלאזן זייער ָ
ָ
עליה.
וואס זענען שוין מתנחלים.
באזונדערַ ,ארבעט נטרונא אויך צווישן אידן ָ
ַ
רשפרייט איצט צווישן זיי דעם ספר אפס בלתך ,און ווי עס שטעלט
מ'פא ּ
ַ
רמאציע און זענען מער
אינפא ַ
ָ
זיך ַארויס זענען זיי זייער רייף ,ווייל זיי זוכן
ָאפען צו הערן וועגן די ענינים פון גלות און גאולה.
מיטארבעטערַ ,א
ַ
האט היינט ַא
אינטרעסאנטַ ,אז נטרונא ָ
ַ
אגב איז
נאכן זען די
געווארן לאיש אחר ָ
ָ
געוועזענער מתנחל ,וועלכער איז נהפך
טריאלן .ער העלפט היינט ַארויס
מא ַ
פארשידענע מאמרים און אויפקלערונג ַ
ַ
דערפאלגרייך צווישן די מתנחלים ,און
ָ
נטרונא בעצה ותושיה ,ווי ַאזוי צו זיין
נקן-גאנג ,צו וויסן ווי ַאזוי צו קענען
ַ
געדא
ַ
פארשטיין זייער
העלפט ארויס צו ַ
ַאריינדרינגען אין זייערע הערצער בעז”ה.
אויך דערציילט דער מפיץ פון ספר אפס בלתך גואלינו ַאז ַא
האט אים ּפערזענליך מודה געווען ַאז דער ספר צומישט
מתנחל'ישער רב ָ
זאך ַאז
גאר ַא זעלטענע ַ
דאס איז ָ
אים און ברענגט אים ַארויף ספיקותָ .
זאל ַאזוינס מודה זיין.
אפילו איינער פון זייערע מנהיגים ָ
סאך הצלחה אין די פעולות צווישן די אידן
גאר ַא ַ
על כל פנים ,מ'זעט ָ
קיינמאל נישט
ָ
האבן
סאך פון זיי מיינען עס נעבעך ערנסט און ָ
וואס ַא ַ
– ָ
זאגן
האלטן .די עסקנים פון נטרונא ָ
וואס זיי ַ
געהערט קיין ַאנדערן צד פון ָ
פינאנצן צו
זאל זיין די נויטיגע ַ
אויפטאן ,ווען עס ָ
ָ
ַאז מ'קען ווען פיל מער
ביישפיל ָאן ַאז
ּ
ראיעקטן ביי די אידן .זיי ווייזן צום
פארשידענע ּפ ָ
דורכפירן ַ
שלעפט זיך שוין
ּ
ַא ספר מיט מאמרים אויף גלות וגאולה אויף ענגליש
מאנגל אין געלט.
לאנג צוליב ַא ַ
זייער ַ

להודיע
כדי צו קענען פילפאכיג אנגיין מיט די ארבעט און מרחיב זיין די גבולי
הקדושה ,זענען די עסקנים איצט ארויסגעקומען מיט א גרויסארטיגער
וואס עס ווערט געגעבן די געלעגנהייט צו
“להודיע” קאמפיין ,אונטער ָ
מודיע זיין פאר זיין די גאנצע וועלט די ריינע דעת תורה האמיתית ,און
דערמיט אפצוהאלטן אידן פון אריינפאלן אין דעם נגע הציונות רח”ל .די
געוואנדן צו די חשוב'ע אברכי הכוללים און בחורי חמד ,אז
ָ
מפיין איז
קא ּ
ַ
זיי זאלן אריינברענגען די סכום פון להודי”ע א חשבון פון  125דאללער ,און
דערמיט האבן א חלק אין די ארבעט פון די מקדשי השם.
נטרונא גיט ב”ה איבער מיט צופרידנהייט ַאז עס זענען צוגעקומען
נאך די
איבערהויפט ָ
ּ
וואס ווילן ַארויסהעלפן מיט די פעולות
פרישע כוחות ָ
מ'האט
ָ
וואס
האבן געהערט פרטים ָ
וואס זיי ָ
נאך ָ
טראגעדיע ,און ָ
שרעקליכע ַ
מ'זאל קענען מער
אויפגעטאן בעבר מיט די אידן ווילן זיי צולייגן ַא ּפלייצע ָ
ָ
פארשידענע גרויסצוגיגע
אויפטאן בעז”הָ .אבער צו קענען דורכפירן די ַ
ָ

וואס
מ'זאל קענען דעקן די הוצאות ,אין די צייט ָ
ָ
שאיפות ,פעלט אויס
סטבארע ַאקטיוויטעטן.
ַ
קא
נאך צו דעקן די ָאנגייענדע ָ
מ'מוטשעט זיך ָ
טאן
אין די איצטיגע צייט פון מחיית עמלק ,איז די ריכטיגע צייט צו ָ
קאמף
אונזער פעולה אין מחיית עמלק ,דורך ַארויסהעלפן און שטיצן דעם ַ
רשפרייטונג פון די ריכטיגע אמונה.
פא ּ
מיט די כפירה הציונות ,און די ַ
ערליכע אידן זענען זיך מחזק מיט די הבטחה פון “לא מאסתים ולא
געלתים לכלותם” ,און וואונטשן זיך אז “מי שענה למרדכי ואסתר בשושן
הבירה הוא יעננו” ,מיר זאלן שוין זוכה זיין צו די ריכטיגע נסים ונפלאות
כמו שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ,וילמדו תועים בינה,
ומלאה הארץ דעת את ד' ואת רוח הטומאה יעביר מן הארץ ,להודיע שכל
קויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך אכי”ר.

על משמר האמונה
פארנומען מיט הסברה
וואס ‘נטרונא' איז ַ
אויסער ָ
מפיינס ביי פרעמדערע אידן ,פעלט אויך אויס חיזוק
קא ּ
ַ
האלטן צו די
פאר אונז ַאליין ,זיך צו ַ
און התעוררות ַ
ריכטיגע אמונה אין ַאזעלכע שווערע צייטן .די עלטערע
האט
נאך וויפיל רבינו הקוה”ט זי”ע ָ
צווישן אונז געדענקן ָ
איינגעריסן נישט נכשל צו ווער מיט קיין שמץ של מינות,
ווען עס קומט נייעסן פון נצחונות פון די ציונ'יסטישע
דאס זעלבע פעלט אויך אויס אין צייטן פון
מדינהָ .
האלטן און מחזק זיין צו
ַאזעלכע בשורות משונות ,זיך צו ַ
טראכטן און חלילה נישט ַארויסצורעדן קיין
ַ
וואס צו
וויסן ָ
וואס זענען אסור אפילו במחשבה.
דברי מינות ָ
האטליינס איבער די
נטרונא האלטן היינט אויף ַ
וועלט ,וואו מען הערט שיעורים און דרשות ,און די נייעסן
האטליינס
ַ
ווערן איבערגעגעבן בהשקפות התורה .די
צושטאנד געקומען בהתנדבות הרה”ח ר' דוד יודא
ַ
זענען
נדאן .עס
לא ָ
פריעדמאן הי”ו ,מראשי הנהלת נטרונא בעיר ָ
טעלעפאן רופן פון אינגעלייט און
ָ
קומען ַאריין טויזנטער
וואס זענען שותים בצמא
בעלי בתים הצמאים לדבר ה'ָ ,
געוואלדיגע חיזוק אין די
ַ
דאס איז ַא
די אמת'ע רייד ,און ָ
אמונה הטהורה.

האטליינס צו הערן די נייעס
די נומערן פון די ַ
בדרך התורה ,זענען:

אין ניו ָיארק718.873.0055 #1 :
נדאן203.014.2844 :
לא ָ
אין ָ
מאנטשעסטער161.261.9166 :
אין ַ
נאך איין קייט אין די פילע פעולות
דאס איז בלויז ָ
ָ
וואס מען ברייטערט אויס לחזק בדקי האמונה לקרובים
ָ
ורחוקים.

מיטארבעטערַ ,א געוועזענער מתנחל,
ַ
האט היינט ַא
אינטרעסאנטַ ,אז נטרונא ָ
ַ
...אגב איז
פארשידענע מאמרים און אויפקלערונג
נאכן זען די ַ
געווארן לאיש אחר ָ
ָ
וועלכער איז נהפך
דערפאלגרייך צווישן
ָ
טריאלן .ער העלפט היינט ַארויס נטרונא בעצה ותושיה ,ווי ַאזוי צו זיין
מא ַ
ַ
נקן-גאנג ,צו וויסן ווי ַאזוי צו קענען
ַ
געדא
ַ
פארשטיין זייער
די מתנחלים ,און העלפט ארויס צו ַ
ַאריינדרינגען אין זייערע הערצער בעז”ה...

ובכן זכור את אשר
עשה לך עמלק...
שאק און שוידער
גאנצער כלל ישראל איז אונטער ָ
דער ַ
מארד אויף
ברוטאלע רציחה ָ
ַ
מיט די נייעס איבער ַא
פינף אידישע נשמות ה"י וועלכע איז ַאדורכגעפירט
רלאפענע טעג אין ארץ הקודש...
פא ָ
געווארן אין די ַ
ָ
זא צייט טוען די פרומע רשעי הציונים העכערן דעם
אין ַא ַ
פייער פון זייער שטענדיגע התגרות באומות ,און ווילן ַאלס
ראבישע וועלט ַאז זיי שרעקן
'נקמה ַאקט' — צו צייגן די ַא ַ
זיך נישט — אויפבויען פרישע טויזנטער וואוין-ערטער אין
נאך תמימי לב
די ַארומיגע שטחים ,און ַארויפשלעּפן ָ
מאסקע פון מצות ישוב ארץ ישראל!
אונטער'ן ַ

זה לעומת זה

פארשּפרייטן ערנסטע אויפקלערונגס
'נטרונא' טוט צו יעדע צייט ַ
מ'האט שוין בעבר ,און בהווה,
ָ
טריאל פאר די אידישע וועלט.
ַ
מא
ַ
באזעצן אין
אומצאליגע אידן פון זיך ַ
ָ
ּפצוהאלטן
ַ
מצליח געווען ָא
געראטעוועט — אין פולסטן זין פון
ַ
די זידלונגען ,און דערמיט זיי
ווארט — פון זיין הפקר צו מערדערישע הענט!
ָ
מיט'ן שטיצן

נטרונא

קענט איר
ערליך זאגן דעם
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בגימ' להודי"ע
זייט
הפורים
$125בימי
מנדב$10
לכה"פ

ידינו לא
שפכו
את
הדם
הזה!

ויצא בתוך העיר ויזעק
זעקה גדולה ומרה!
וחביב ויקר לפני השי"ת כל נפש מישראל,
וכל חפצי' העולם לא ישוו בה.
(על הגאולה ועל התמורה סי' קצ"ד)

אבל גדול ליהודים
וצום ובכי ומספד!
עס איז פיקוח נפשות ברוחניות ובגשמיות!
וואס פינף נפשות מישראל זענען ַאזוי
נאכדעם ָ
ָ
טראגעדיע ה"י
ַ
ברוטאל אומגעקומען אין די ביטערע
ַ

"נטרונא" שטייט
וואך!
אויף דער ַ

אידן!
מיר מוזן ַאלעס ָאנווענדן
פאר'ן הצלת ישראל
ַ
ברוחניות ובגשמיות...

ס'איז
פאקט:
ַא ַ
האט מיט די אומאויפהערליכע
'נטרונא' ָ
מאטריאל שוין
ברייטע אויפקלערונגס ַ
אומצאליגע אידן
ָ
געהאלטן
ַ
פאקטיש ָא ּפ
ַ
תמימי לב פון ַארויפגיין קיין ארץ ישראל
באזעצן אין די סכנה'דיגע שטחים.
זיך ַ
פאר
האט שוין געפענט די אויגן ַ
'נטרונא' ָ
פילע ,און איר השפעה גייט ווייט ווייט
ַאזש ביז די מתנחל'ישע געגנטער וואו
שאפט מהפיכות.
דער ריינע דעת תורה ַ

ס'איז
פאקט:
ַא ַ
און
העכסט-געלונגענער
נטרונא'ס
קאנטער וועב-סייט ,און די
בא ַ
ברייטַ -
פילע ספרים ,און ביכלעך ,און די טיפע
איינדרוקספולע ענגלישע בלעטלעך,
ווארצלן ביי פילע
געשלאגן ָ
ָ
האבן שוין
ָ
פארשוינט
ַ
אידישע נפשות ,און זיי
ברוחניות ובגשמיות!

די עסקנים פון 'נטרונא' וועלן ּפערזענליך
ַארומגיין על פתחי נדיבים בעצם יום
ברייטהארציגע
ַ
הפורים ָא ּפצונעמען די
וואס וועלן
נדבות פון אידן אחים לדיעה ָ
זיך ָאנשליסן מיט גרעסערע סכומים

פארבינדט אייך מיט די
ביטע ַ
חשוב'ע עסקנים פון 'נטרונא'
צו מסדר זיין אייער נדבה:

געוואלד געשריגן! אידן עס ברענט ַא פייער! דער פייער
ַ
פלאקערט און בושעוועט!
ַ
פון כפירה און העצערייען

ראטעווען אידן פון אומגליק און סכנת כליון רח"ל,
צו ַ
געדאנקן פון התגרות באומות
ַ
צושלאגן די כפירה
ָ
ָא ּפ
און אויפקלערן אידן ַאוועקצושטיין פון די ַאלע
סכנות און הפקירות ה"י

יראי ה'
וחושבי שמו!
איצט אין די ימי הפורים ,דער זמן פון מחיית עמלק,
גרויסארטיגן קריטיש וויכטיגער ַאקציע:
ַ
טוט אייך ָאנשליסן אין דעם

להודיע
קאמפיין

ביישטייערט זיך מיט

האט איר ַא גלייכע
דערמיט ָ
רשפרייטן
ּ
פא
שותפות אין ַ
קבל עולם ומלואו דעם
ריינעם דעת תורה,
אויפקלערן די ברייטע
מאסן די סכנה פון די
ַ
ַאלע דעות נכזבות ה"י

347.871.5610

$125

בגימטרי' להודי"ע
דאזיגע ימי הפורים
אין די ָ
נעמט ַא פולשטענדיגער
חלק אין די פילע פעולות
להציל נפשות מישראל!

להודיע שכל קויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך!

