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$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 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.

שרעק און אנגסט ווען סיריע סטראשעט אפען
מיט נקמה אקציעס קעגן מדינת ישראל
מדינה טרעט ווידער ארויס מיט שטאלצע הבטחה אויף זייער "כחי ועוצם ידי"
סיגנאלן פון אמעריקע און נאך
מערב וועלט לענדער וואקסן
העכער און שטארקער איבער
ווארשיינדליכע מיליטערישע שריט
וואס ווערן גענומען און באטראכט
אין די גאר נאנטע צוקניפט אלס
ענטפער צו די קעמיקאלע וואפן
באנוץ פון די סירישע רעזשום אויף
אירע ציווילע בירגער ,און אויך
דאסמאל הערט זיך סטראשונגען
און ווארענונגען פון סיריע און אירע
פארבינדעטע זיך נוקם צו זיין אין די
שכינות'דיגע מדינת ישראל אויב
עפעס פאסירט זיי.
דער לאנג פארצויגענער בלוטיגער
קאמף איבער מאכט אין סיריע איז
אצינד געקומען צו איר קלימאקס
ווען די וועלט האט זיך דערוויסט
איבער מאסן שחיטות וואס איז
דורכגעפירט געווארן דורך די אסאד
רעזשים מיט כעמישע וואפן באנוץ
אויף ציווילע געגנטער ,אמעריקע
און ענגלאנד וואס האבן געווארט
ביז א מינוט נאך די לעצטע ,רעדן
שוין יעצט הויעך און דייטליך איבער
א מילטערישער קאמפיין וואס וועט
דורכגעפירט ווערן אין די גאר נאנטע
טעג אפצושטעלן די בלוטיגע וואפן
באנוץ אין סיריע .צו די זעלבע צייט
טוט איזראעיל שטילערהייט מאכן
ערנסטע צוגרייטונג צו סיי וועלכע
ביטערע אטאקעס וואס קען חלילה

עפעקטירן אידן אין ארץ ישראל
חלילה.
ווי אנאליסטן באטאנען ברויך
צו קענטעניס נעמען אז אויב און
ווען אמעריקע וועט דורכפירן א
מילטיערישע אטאקע אויף סיריע,
וועט דאס נישט נאר באדייטן די
אסאד רעזשום ,א מיליטערישע
אפאראציע וועט אויך עפעקטירן
די רעגירונגען וואס שטייען אונטער
סיריע ,אנגעהויבן פון איראן וואס
שיקט כסדר וואפן און הילף פאר
די אסאד קעמפער זעענדיג סיריע
אלס זייער נאנטע אליערטע אינעם
ראיאן ,געענדיגט ביז חיזבאלא
וועלכע שיקט אריין טויזנטער
העכסט געשולטע און שווער
באוואפענטע קעמפער צו העלפן
די אסאד רעזשום זיך האלטן
ביים לעבן .אט די אלע גרופעס
ארבעטן שטילערהייט יד ביד מיט
מאסקעווע .די מאכטפולע רוסלאנד
אונטער א דיפלאמאטישע שלייער
שטייט למעשה הונטער דעם גאנצן
מהפיכה און שטיצט במישרין
ובעקיפין די דיקטארטורישע
רעזשום אין אירע העלפער.
אצינד ווען די אמעריקאנער
רישן זיך זייער ערנסט צו אטאקירן
אין סיריע ,סטראשען די סירישע
רעגירונג אין זייער אליערטע ,אז זיי
וועלן נישט שטיין מיט פארלייגטע

הענט און וועלן דורכפירן קאנטאר
אטאקעס אויף אמעריקאנער
צילן און בעיקר אויף מדינת
ישראל ,דאס קען באדייטן מיסל
אטאקעס פון סיריע ,ראקעט
אטאקעס פון חיזבאלא אין לבנון,
אדער טערארסישטישע אטאקעס
אויף אידישע צילן איבערן ים דורך
גלאבאלע חיזבאלע און איראן
גרופעס ה' ירחם.
א דירעקטע ווארנונג דערוועגן איז
לאף
קא ֶ
די וואך געקומען פון דמשקַ ,
מופטעה א הויכראנגיקער אפישיל
בא ָאט' פארטיי
און אסאדס פירנדע ' ַ
האט געזאגט אין די עפענטליכקייט
פאר די פרעסע "דמשק וועט נעמען
אין באטראכט איזראעל פאר יעדע
אטאקע ,מיר האבן סטראטיגישע
וואפנס און מיר זענען גרייט צו
ענטפערן ,די וואפן וועלן צילן

איזרעל אין סיי וועלכע פאל".
מופטעה האט אין זיינע ווערטער
געזאגט ,אז אויב די יוניידעט
סטעיטס אדער איזרעל וועט מאכן
דעם טעות און רעאגירן אויף די
אישא וועט דער
ָ
כעמישע וואפן

מיטל מזרח ראיאן ארויפגיין אין
פלאמען ,און עס וועט עפעקטירן
די זיכערהייט איבער די גאנצע
וועלט.
באשאר אל אסאד
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דיקטאטורישער הערשער פון סוריע האט אין א
אינטערוויא פאר א רוסישע טעלעוויזיע סטאנציע
דעם מאנטאג אויך געניצט ענדליכע רעטאריק
און ארויסגעטרעטן שארף קעגן די מדינת ישראל
רעגירונג ,אנלייגענדיג אויף איר אלע לעצטיגע
אנטוויקלינגען קעגן סיריע ,ער האט באטאנט אז
מדינת ישראל איז די וואס העצט אויף די געמיטער
און מוטיגט די מערב וועלט צו אנגרייפן זיין לאנד,
און געברענגט דערצו א באווייז אז מדינת ישראל
שיסט לעצטנס אפטער אריין ביי די גרעניץ צווישן
סיריע און מדינת ישראל.
די זעלבע ווערטער האט מען געהערט פון
איראנער באאמטע וואס האט זיך געשטעלט
לצדם פון איר פריינט סיריע ,אז מדינת ישראל

וועט זיין די ערשטע קרבן פון א מילטערישע
אטאקע אויף סוריע.
פון די אנדערע זייט ,אנשטאט די מופקרים זאלן
פארשטיין אז יעצט איז דאס בעסטע צו זיצן שטיל
און נישט נאך מער העצן די געמיטער ,זענען זיי

כדרכם ארויפגעשפרינגן אויף די מציאה ,צו
שטאלצירן מיט זייער ארמיי און געסטראשעט
נקמה ,דער שר הבטחון פון די מדינה 'משה
יעלון' און דער צה"ל הויפט גענעראל 'בעני גאנץ'
האבן געלאזט פאלן סטעיטמענטס אז איזרעאל
וועט ענטפערן צו יעדע אטאקע אויף זייערע
מענטשן ,ווידער דער ראש הממשלה ביבי נתני'
האט צוריק געשאסן דברי גאוה ובלע אז מדינת
ישראל ווייסט וויאזוי זיך צו באשיצן און האלט די
האנט אויפן צינגל פונעם ביקס צו קענען רעאגירן.

אין דעם גענויער היפך פון דעם אידישן דרך
אין אלע גלות יארן פון ,חבו כמעט רגע עד יעבור
זעם ,שטייען די מופקרים און זענען מסכן
אידיש בלוט אויך ווען ס'איז א שפיל מיט פייער,
און די רעדע איז פון א צייט באמבע וואס קען
יעדע ליאדע מינוט אויפרייסן ,אויב אמעריקע
באשליסט טאקע צו אטאקירן סיריע.
די פאקטן רעדן פאר זיך ,וואספארא פלאנטער
די הקמת המדינה האט געברענגט פארן ישוב אין

ארץ ישראל ,און פאר אידן אומעטום ,וואס שטייען
חלילה אין געפאר ביי יעדע מינדסטע רייבעריי
וואס ברעכט אויס אינעם מיטל מזרח ראיאן .ה'
ירחם.
רבינו הקדוש מסאטמאר זי"ע האט געזאגט
שלש סעודות נח תשכ"ח  -כל הצרות וואס ס'איז

שכמם אלעס ליגט אויף זיי! בעוה"ר דיא וואס
האלטן זיי נאר צו ,אפילו במחשבה ברעיון ובדיבור
אוי להם ואוי לנשמתם רח"ל.
עינינו צפיות למרום אז אידישע קינדער זאל
זיך ארויסזעהן פון די צרה ,וואס רופט זיך "מדינת
ישראל" בלי צרה ועקתא ,ובלי צער ונזק ליהודי.

דא בעולם ברוחניות ובגשמיות אלעס איז על

שפארבערישע מדינת ישראל רעגירונג גייט אן מיט
התנחליות ,טראץ קעגנערשאפט פון אמעריקע
אין א שארפן אפנויג פון די אמעריקאנע -
געפירטע שלום געשפרעכן איז די וואך ווייטער
אנגעגאנגען מיטן פולן פארע די ארבעט דורך
מדינת ישראל בולדאזער ,צו אקופירן לאנד אין
מזרח ירושלים וואס די פאלאסטינער ווילן פאר
שטאט.
ַ
זייער צוקונופטיגער
די אלוועלטליכע פרעסע ווייסט צו
באריכטן אז מתנחל'ישע הייזער שפראצן ארויס
לענגאויס מזרח ירושלים און ריזיגע ראודס ווערן
געבויעט צו אקמאדירן פרישע געגנטער אין די
אקופירטע שטחים ,מדינת ישראל האט יעצט

באשטעטיגט פלענער פאר  1500פרישע הייזער
אינעם רמת שלמה געגנט ,אויף טערעטאריע
וואס איז דעאבירט געווארן אין די תשכ"ז מלחמה,
און איז אין ברען פון די שלום געשפרעכן.
דאס בויען אן אפשטעל אויף לאנד וואס איז
אין הארץ פון די קאנפליקט ברענגט אויף ביי
אלע אריינגעמישטע צדדים שווערע זארג און
שטארקע פראגעס אויף דעם צוקונפט פון די
לעצטנס באנייעטע שלום געשפרעכן וואס איז
אויסגעהאמערט געווארן שווער און ביטער דורך
די אמעריקאנער רעגירונג.
דער סעקריוטערי אוו סטעיט פון די
פאראייניגטע שטאטן דשאן קערי ,דער פירנדער
קראפט אונטער די באנייאונג פון די שלום

געשפערכן נאך דריי יאר שטיל שווייגעניש ,האט
טאקע אויסגעדריקט זיין אנטוישונג אין מדינת
ישראל זאגענדיג אז די באנייעטע בויענגען זענען
א ערנסטער פראבלעם.
די מתנחלים באזעצונג וואקסט לעצטנס מיט
ריזיגע נומערן אין די תשכ"ז שטחים ,בלויז אין
די לעצטע דריי יאר זינט די שלום געשפרעכן
זענען איינגעשלאפן איז צוגעקומען נאנט צו
פופציג טויזנט מער נפשות אין די איינגענימענע
געביטן ,דאס איז א דירעקטע טאקטיק

פון די שפארבערישע מדינת ישראל וואס
איילט זיך אוועקצושטעלן גאנצע געגנטער
און אוועקשטעלן א געשעענע פאקט ,אז
ס'זאל שוין זיין לאחר המעשה ווען עס קומט צו
פארהאנדלן מיט די פאלאסטינער.
די התגרות באומות ברענגט כסדר ארויף אויף
דעם אויבער-פלאך די וויכטיגקייט פון מפרסם זיין
קבל עולם ומלואה אז די רשעי ישראל פארטרעטן
נישט כלל ישראל ,און דער עיקר איז אז מיר זאלן
ׁשן
ֶע ָ
ָה ּב ָ
שוין זוכה זיין במהרה צו וְכָל ָה ִר ְׁש ָעה כ ֻּּל ּ

ׁשלֶת זָדוֹן ִמן ָה ָארֶץ:
ֲביר ֶמ ְמ ֶ
ׁשן ִּת ְכלֶה ִּכי ַתע ִ
ְּכ ָע ָ
ַד ָך ַעל ּכָל
ו ְִת ְמל ְֹך ַא ָּתה הוּא ה' ֱאלֹקינ ּו ְמ ֵהרָה ְלב ֶּ
ּש ַליִם ִעיר
ׁ
ׂיךְָּ ,ב ַהר ִצ ּיוֹן ִמ ְׁש ּכַן ְּכבו ֶֹדךָ ,ו ִּּבירו ָ
ַמ ֲע ֶש
ׁש ָך אכי"ר.
ָק ְד ֶ

באריכטן
נייעס און ַ
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אפס בלתך גואלינו
לימות המשיח

הערליכער ספר

"אפס בלתך
גואלינו"

ווערט פארשפרייט
אומעטום דורך "נטרונא"
אין די ראמען פון פרסום האמונה פאר
אומוויסנדע אידישע קינדער לפקוח עינים עורות,
גייט נטרונא ב"ה אן מיט א לאנג פארצויגענעם
ברייטער הגם באשיידענער קאמפיין צו פארטיילן
און פארשפרייטן דעם ספר הק' בעיניני גלות
וגאולה "אפס בלתך גואלינו" ,אין אלע קרייזן
און אלע ערטער איבער ארץ ישראל ,עס ווערט
פארשפרייט דער דבר ה' ,בכל תפוצות ישראל מדן
ועד באר שבע ,איבעראל קומט צוביסליך ָאן דער
אמת לאמיתו ללמד תועים בינה.
די אייגנארטיגע חשיבות פון דעם ספר
אפס בלתך גואלינו איז בעיקר וויבאלד ס'איז
צוגעשטעלט געווארן ספעציעל צום געברויך
פונעם היינטיגן דור ,סאיז היינט א וועלט פון
קיצורים און ליקוטים ,מענטשן האבן נישט קיין כח
און ישוב הדעת דורכצולערנען לאנגע ביאורים און
בירורים ,און אלעס מוז זיין ערוך ומסודר כשלחן
ערוך .די רעגיליעזע ציונים ניצן דעם טאקטיק
אריינצוברענגן חלילה דעות כוזבות ביי אידן ,פון
צייט צו צייט וואקסן ווי די שוועמלעך ארויס אויף
די פאליצעס פון די ספרים געשעפטן נייע ביכער
מיט ליקוטים און מעשה'לעך וואס בארעכטיגן
און מוטיגן דאס ציונות אלס א לכתחילה
,אונטערגעשטיצט מיט פאלשע מימרה'לעך
און ווערטלעך פון פארשידענע גדולים ,אויך
פארשידענע בלעטלעך תורה גליונות דינען דעם

ציל מכשיר צו זיין די טומאה און כשר'ען דאס
ציונות דורך א לייכטער און געשמאקער וועג.

ארץ ישראל ,מיט א ליקוט פון איבער  90ראשונים
ואחרונים וועלכע האלטן אז מצות ישוב א"י גייט
נישט אן כהיום הזה מדאורייתא ,א גרויס חלק

מאויבי תחכמינו איז דער ספר אפס בלתך
גואלינו איז א עפעקטיווער ענטפער צו די הבל
הבלים וואס ווערט פארשפרייט אין די אידישע
גאס ,ניצוץ אחד יוצא מפטיש שלך ושורף את כולן,
אינעם ספר אפס בלתך ווערט ציטירט הונדערטער
קורצע שטיקלעך און ציטאטן פון די גדולי רבותינו
הק' מוסדי דור ודור ,און פון ספרים וסופרים
ביים כלל ישראל במשך אלע דורות ,פארן ליינער
עפענט זיך א נייער וועלט און ער דערזעט זיך מיט
א אוצר רב און א אומענדליכע קוואל פון חומר וואו
עס ווערט מבואר כשמלה דער אמת'ער דעת תורה
וואס איז ביי אידן תמיד געווען א דבר פשוט ,די
ענינים פון גלות וגאולה און די תקוה פון אידן אפס
בלתך גואלינו לימות המשיח ווערט נתברר בבירור
גמור און דאס אלעס אויף א לייכטן און ציענדן
אופן אויך פאר איינער וואס האלט זיך נישט ביים
מעמיק זיין אין די טיפע סגיות בנוגע די ענינים.

דערפון איז מלוקט געווארן פון ספה"ק ויואל
משה און ווי אויך פון "ספר אפס בלתך" מיט א
שיינע הוספה פון דברי גדולי הפוסקים משוש
דור ודור.

ברוך השם ובכחו ובזכותו של אותו זקן
האט דער ספר שוין ב"ה באוויזן לפקוח עינים
עורות ,נטרונא איז מפיץ דעם ספר אפס בלתך
אין ארץ ישראל אין אלע קרייזן און ערטער ,בפרט
פאר בעלי משפיעים ,רבנים ,רבי'ס ,ווערט עס
געגעבן בדרך כבוד ,די ארבעט גייט שוין אן אויף
א באשיידענעם וועג א לענגערע צייט ,און נטרונא

באקומט ב"ה צוריק זייער פאזיטיווע גריסען צו
יעדע צייט אפילו פון פארשטיפטע דערפער און
געגענטער אין ארה"ק.
דער ספר ווערט פארטיילט בחנם אין בתי
מדרשים בכל רחבי ארה"ק ,ווי אויך פאר משפעים
ואישי ציבור ,פונעם פארשטיפטן אפיקים געגנט
איז בלויז לעצטנס ערהאלטן געווארן א ווענדונג
פון א איד וואס וויל זיך איינהאנדלען דעם ספר
נאכן עס טרעפן אין בית המדרש.
די וואך איז אין די נטרונא אפיסעס אנגעקומען
א בריו באגלייט מיט א דיקן קונטרס פון א אידן אין

דער קונטרס איז צוגעשיקט געווארן אינאיינעם
מיט א הארציגן בריוועלע אויף לשה"ק פון וועלכע
מיר צוטירן עטליכע זאצן איבערגעזעצט אויף
אידיש ,דער איד שרייבט "כהאב זיך שטארק

געפרייט צו זען אינעם חשובען ספר אפס
בלתך גואלינו די יסודות פון די ריינע השקפה
המקובלת לנו מדור ודור ,און ס'איז מיר א
געוואלדיגע הילף לדעת מה שתשיב.
דער איד איז זיך מתודה אין דעם בריוו מלא
רגש "איך בין געווען א דתי לאומי ,און איך האב

געקלערט אז דער גאולה און קיבוץ הגליות
האט זיך שוין אנגעהויבן וכו' און דער רבוש"ע
האט מיר מזכה געווען מתקרב צו ווערן צו די ריינע
השקפת התורה ,און זייט דעמאלטס שרייב איך

מאמרים בעיקר קעגן די ציוניסטישע רבנים,
און איך פרוביר זיי צו שטעלן אויף זייער גרויסן
טעות ,זיי ערשיינען יעדעס יאר מיט נייע ספרים,
מיט די אלע פארדרייטע טענות אויפצוווייזן אז
מיר זענען בגאולה ,און איך פרוביר אביסל צו טון
דערין ,אויפקלערן אידן דעם אמת"
עס איז א געוואלדיגער קורת רוח און א אמתע
פריידיגע בשורה אז אויסער די השפעה וואס די
ספר האט געלאזט אויף דעם איד ,איז עס ב"ה
טופח ע"מ להטפיח .און ליגט ראשו ורובו צו
ערוועקן צוביסליך אידישע קינדער זאלן מכיר זיין
דעם דעת תורה הבהירה.
ווי פאסיג איז דא די ווערטער פון רביה"ק אין
די הקדמה; ואם יעלה בידי שאזכה להוציא

מן המבוכה מן הדעה הרעה הזאת אף אחד
מישראל הכל כדאי.
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ס פ ע צ י ע ל ע ר

מ ע ל ד ו נ ג

שטייענדיג ביים שוועל פון די הייליגע טעג ,און אריינטרעטנדיג
אינעם נייעם יאר שנת תשע"ד הבא עלינו לטובה ,טוט מוסד הק'
נטרונא פראקלאמירן א ערשט-מאליגע געלעגנהייט פאר אידן
אומטעום אנטייל צו נעמען אין דעם גרויסארטיגן קאמפיין "דינא
קדמאה" לרגל די ימים הקדושים הבאים לקראתינו.
א שטורמישע יאר איז פאראיבער אויפן יהדות החרדית ,און
מוסד הק' 'נטרונא' האט בעז"ה געהאט די זכי' צו ערפילן שלוחותי'
דקמאי דורך מפרסם זיין די ריינע אמונת אומן איבער די גארער וועלט.
איבערהויפט יעצט ווען ס'האנדלט זיך איבער דעם אנגייענדער קאמף
קעגן דעם גזירות גיוס הנוראה ,נטרונא האט נישט געשוינט קיין געלד
און פלאג אויפצושטורעמען און פארשפרייטן איבער די וועלט דעם
וויי געשריי פון דאס יהדות החרדית אין ניו יארק און אין אייראפע ,און
זעצט ווייטער פאר מיט די ווייטגרייכנדע פעולות לטובה.

שטייט אין זוה"ק פרשת במדבר' :ויהי היום ראש השנה הוה
ויבאו בני האלקים להתיצב על ה' ,דינא קדמאה דכלא ביה מאן הוא
דלא יוקיר לשמא דקודשא בריך הוא וכו' ,אוף הכי מאן הוא דלא
חייש על יקרא דשמא קדישא דלא יתחלל בארעא' .אין דעם יום הדין
ראש השנה הבעל"ט איז די ערשטע שאלה וואס ווערט געשטעלט ביים
משפט אויב האבן מיר זיך גענוג אנגענומען אויפן כבוד פון רבוש"ע
וואס ווערט פארשוועכט .אונזער שטיצע און הילף פאר די פעולות
חובקות זרועות עולם פאר כבוד שמו יתברך ,אט דאס וועט זיין אונזער
גאראנטי ,אונזער פארזיכערונג ,צו די הייליגע טעג הבאים לקראתינו.
אצינד ווען בלויז עטליכע טעג טיילט אונז אפ צו די הייליגע טעג,
ווען אידן זענען מרבה בתשובה ותיקון המעשים ,זוחלים ורועדים מיום
בואך ,טוט מוסד הק' נטרונא פארעפענטליכן א גרויסארטיגע 'דינא
קדמאה' קאמפיין ,וואו אידן קענען זיך אנשליסן מיטן מנדב זיין
כמנין "דינא קדמאה"  $215און מיט דעם נעמען א חלק כחלק אין
די אלע פראטעסטען ,פרעזענטאציעס ,און אנגייענדע פעולות ,אינעם
קאמף מיט די טומאה איבערהויפט יעצט אקעגן די גזירות גיוס און
מקרב זיין אידן לאמונה הצרופה.

פ ו ן

נ ט ר ו נ א

דער ענין פון מלחמה לה' בעמלק איז א געוואלדיגע סגולה פאר
המתקת הדינים ,ווי רבינו הקדוש שרייבט אין די ברכת השנה תשי"ט
נאך די מחאות וואס איז געוועהן יענע יאר ,פארכטיגע לשונות; ....
קידוש ש"ש זה המתיק את הדינין והסירה חרון האף במדה גדולה....
 ,ובזה סר מר הקטרוג הנורא , ....זכיתם אתם לקדש את השם ית"ש
יש שכר לפעולתכם בזה ובבא.....
דער הייליגער רבינו יונה שרייבט שוין אין שערי תשובה אז ווען
א מענטש העלפט ארויס דעם אמת און ער איז מחזק ידי אנשי אמת
איז דאס מכפר אנשטאט יסורים תולים ומיתה ממרקת .בחסד ואמת
יכופר עון.
טייערע מעמבער שיחי' ,בלויז אדאנק אייער ווארימע שטיצע
וועט ערמעגליכט געווארן פאראויס צוגיין מיט די הייליגע ארבעט,
להסיר חרון אף ה' מישראל .אצינד אין די ימי הרחמים והרצון וועלן
אייך די גרויסע זכותים פון קידוש ה' און הצלת ישראל זיכער ביישטיין
אלס מליצה ישרה ביים יום הדין .אין זיינע הייליגע ספרים איז רביה"ק
מסאטמאר זי"ע מערערע מאל מבאר אז דער זכות פון קידוש ה' און
פרסום האמונה האט די סגולה צו ברענגן א שפע פון ברכות וישועות
און א שמירה עליונה אוכל פירותיהם בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב
(עקב תשכ"ז וע"ע בד"י פ' עקב ע' סב ,וחידו"ת פ' תבוא עמ' רל) .ס'איז
דער זכות פון רבי'ן זי"ע ,און זיין הייליגע הבטחה ,וואס וועט בודאי
מגין זיין פאר אייך און אייער שטוב ,אין זכות פון אייער שטענדיגע
הילף און שטיצע פארן מוסד וואס איז ממשיך דעם רבינ'ס ענין פון
מלחמה לה' בעמלק אזוי געטריי.

רופט אריין יעצט צו נטרונא אויף  ,718.873.0756און שליסט
ָן אינעם דינא קדמאה קאמפיין ,פאר א מליצה ישרה ביים
אייך א
יום הדין .דער זכות וועט אודאי אייך באגלייטן אין די זמנים הקדושים
אידישע תפלות זאלן נתקבל ווערן לרחמים ולרצון און מיר זאלן אלע
זוכה זיין צו א גליקליך זיס יאר פול מיט השפעות און ישועות ,נחת
דקדושה ,פרנסות ,שידוכים ,און אלעס גוטס ,א שנת אורה ,שנת
ברכה ,און שנת גאולה וישועה בכלליות ובפרטיות בב"א.

