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יום בשורה הוא לנו,
ברוך שהחיינו וקימנו
והגיענו לזמן הזה ,ברוך
המקדש שמו ברבים
די וואך מאנטאג ,ה' תשרי תשע"ד העעל"ט ,איז ברוב
סייעתא דשמיא פרעזענטירט געווארן צום העכסטן
אמעריקאנער געריכט ,דער היסטארישער און מאכטפולער
'עמיקעס קוריעי' דאקומענט ,וואס איז געשריבן און
באארבעט געווארן דורך ערפארענע לויער'ס און גרויסע
פאליטישע עקספערטן אויף די אינציאטיווע פון מוסד
הק' נטרונא .א דאקומענט וואס טוט קלארשטעלן מיט
אן ערשטמאליגע קלארקייט און קראנטקייט דעם בליק
און דער מיינונג פון תורה טרייע אידן אין באצוג צו די
ציוניסטישע מדינה ,און שלאגט אפ די ציוניסטישע
התגרות באומות און אנגייענדע אקופאציע באזירט אויף
קראנטע באווייזן און איבערצייגנדע הוכחות.
דאס קומט אין צייט וואס די זיוואטאפסקי קעיס גייט
די ציוניסטישע לאביעסטן און
פאראויס אלס א פריוו פון י
קומען במחתרת און דורכברעכען
זייערע פארבינדעטע צו ען
פרונציפן פון די
די גרעסטע גרונד-
פן
קאנסעטוציעס
אמעריקאנער
עס
שמאלע
זייערע
פאר
ע
שטעלט
אינטערעסן .די קעיס
ט
הגוים
ליידער אהער לעיני כל ים
'דויעל
אז דער בלבול פון
יעל
ישראל
לויעלטי' וואס שונאי ראל
באשולדיגן שוין אידן אין לויף
הייסט אז
ט
פון פילע דורות ,דאס

אידן זענען נישט געטריי דאס לאנד וואו זיי וואוינען און
בעפארצוגן אנדערע כונות קעגן די אינטערעסן פון די
אייגענע לאנד ,איז טאקע חלילה ווירקליך אמת און וואר,
די גרופעס ווי איפ"ק און אנדערע ציוניסטישע ברענגען
דערמיט א מוחש'דיגע סכנה און אויסטערלישע געפאר
וואס באדראעט דעם אמעריקאנעם אידנטום און זייט אן
קערעלעך פון שנאת ישראל באופן מבהיל ,ה' ירחם.

זרח בחושך אור לישרים.
די 'עמיקעס קוריעי' וואס איז בחסדי ה' די וואך
אריינגעגעבן געווארן אין געריכט איז די בעסטע ענטפער
אויף דעם ביטערן חרון אף וואס די ציונים ברענגען
ן
פארן כלל ישראל ,דאס איז א ישועה און הצלה פאר אונז
אידן און פרעזענטירט א
אמעריקאנער
הי
היסטארישע קעגנגעוויכט צום
ט
טומאת הציונית אשר כמוה
לא נהיתה אָן קיין לבושים,
נישט מיט קיין רמזים ,נאר
קאנפראנטירט די טומאה
פנים אל פנים און בעז"ה
וועט צעשמעטערט ווערן
דעם אימעדש וואס זי
האט גענאסן אלע יארן.
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ואם החריש נחריש
בעת הזאת.
דער 'אמיקעס' איז אריינגעגעבן געווארן צום
סופרים קאורט אין די זעלבע וואך וואס עס איז
ווייטער פראקטיצירט געווארן א חילול שם שמים
מסוף העולם ועד סופו ,בו בזמן ווען דער ראש
הכופרים איז געקומען צופארן קיין אמעריקע און
אויפגעטרעטן פארנט פון דער יו.ען .אין נאמען
פונעם גאנצן כלל ישראל.
ווי זיין שטייגער האט דער פארעך ביבי
באשולדיגט די גאנצע וועלט אין זיינע
פראבלעמען און מיט פרעכע התגרות גערעדט
איבער 'די שקרים וואס ווערן גערעדט פון די יו.ען.
פלאטפארמע קעגן מיין מדינה'.
ליידער באנוצט ער זיך מיטן נאמען פון נאמען
פון אידן בכל מקומות מושבותיהם ,און באטאנט
אז ער פארטרעט דעם אידישן פאלק ,זיין רעדע
האט ער אנגעהויבן מיט די ווערטער 'איך קום פון
ירושלים צו רעדן אין נאמען פון מיין פאלק ,עם
ישראל' עפ"ל .און פארענדיגט מיט דעם הייליגער
פסוק פון דער נביא ישעי' ,למען ציון לא אחשה
ולמען ירושלים לא אשקוט .להבדיל אין קץ פאר
דעם טומאה כלליות וואס איז כולל אין זיך אלע
טומאות מאז היתה ישראל לגוי.
די רעדעס גיבן איינמאל און נאכמאל דעם
פאלשן רושם פאר די גאנצע וועלט אז דער
שפארבערישער ביבי נתני' איז טאקע דער
רעפעזענטאט פון דאס אידישע פאלק און זיין
התגרות'דיגע אקטיוועטעטן און ווערטער ווערן
צוגעשריבן צו די קאנטע פון אונז אלעמען.
אבער דער התגרות באומות האט זיך נישט
אפגעשטעלט דערמיט ,שפעטער אין די וואך,
אייניגע שעות איידער ביבי האט זיך געטראפן מיט
אמעריקאנעם פרעזידענט אבאמא אין ווייסן הויז,
האט די ירושלים'ער שטאטראט פארפענטליכט
א דראמאטישע מעלדונג איבער א ריזיגע בוי
פראיעקט פון פרישע  2,610דירות וואס איז
באשטעטיגט געווארן צו אויפגעבויעט ווערן אין
די געגנט פון גבעת המטוס ,וואס געפינט זיך אין
מזרח ירושלים און איז אין צענטער פון די פלענער

פאר די צוקונפטיגע פאלאסטינער שטאט.
א קורצע צייט נאך די אפיציעלע זיצונג צווישן
אבאמא און ביבי האט דער ווארטזאגער פון ווייסן
הויז דשאזש ע רנסט
הו ז
עירנסט גאר שארף פארדאמט דדי
פרישע מעלדונג פון איזראעל .ערנסט זאגט אז:
די
'די פלענער פון איזראעל צו פאראויסגיין מיט די
בוי ארבעט אין מזרח ירושלים טוט קאליע
מאכן די שטימונג
און ברענגט
צווייפלען
די
איבער
גרייטקייט
פון איזראעל
א
פאר
שלום'.
האט
ער
צוגעלייגט
שריט וועט
'אזא
אז
דערווייטערן איזראעל פון אירע נענטסטע
פארבינדעטע'.
מער ווי די מעלדונג זעלבסט איבער א פרישע
בוי פראיעקט על אפם וחמתם פון די גאנצע וועלט,
איז ספעציעל בולט די 'טיימונג' דערפון ,בלויז
עטליכע שעה איידער די מיטינג מיט אבאמא ,וואס
ווערט געזען דורך אלע פאליטישע אנאליזירער
ווי נאך א רייצערישע שריט מצד דער רודף ביבי,
ארויסצונעמן אבאממא פון די כלים און דערנאך
צו קענען שרייען אנטעסעמיט ,וואס דאס איז אין
איינקלאנג מיט די אלטע ציוניסטישע אידעלאגיע
פון פייפן אויף די גאנצע וועלט און אויפרעגן די
וועלט'ס פירער צו יעדע צייט.
***

די אויסערגעווענליכע
אינטערעסע און אומצאליגע
אויגען-ברעמען וואס פאלגען
נאך די קעיס
דער יעצטיגער קעיס ווערט נאכגעפאלגט
און באטראכט דורך אלע לעגאלע און
פאליטישע עקספערטן און ווערט באגלייט מיט
אויסטערלישע אינטערעסע דורך די גרעסטע

מומחים איבער געזעץ.
די פרעסע שילדערט דעם קעיס ווי א
היסטארישע שאלה וואס רירט אן די פונדאמענטן
פון די אמעריקאנער קאנסטוטוציע און איז א
קאמף צווישן
יסודות'דיגע קא
די רעגירונג פפליגלען אין
וואשיגטאן .א באריכט
דערוועגן' :העכער
שרייבט דערוועג
צען יאר איז שוין די
פאמיליע אין
זאבאטוואסקי פא
לעגאלער קאמף
צענטער פון א לעג
עקסעקיטיווע און
צווישן די עקסע
לעגעסלאטיווע אאפטיילונגען,
ריכטער גראבן
וואס מאכט די רי
דורכאויס גרונד -דאקומענטן
פאליסיס וואס גייען
און אפירזוכן פאליסי
אדמיניסטראציע
צוריק צו די אדמ
פון דזשארזש וואשינגטאן,
דער ערשטער אאמעריקאנער
פרעזידענט.
די סטאטוס פון די שטאט
ירושלים איז איינס פון די מערסט
 קריגערישע טעמעס אין די רעקארדירטעהיסטאריע ,האט די פאראייניגטע שטאטן קאורט
אוו אפילס געשריבן פארגאנגענעם יאר ,פאר
העכער ווי צוויי טויזנט יאר איז די שטאט געווען
געווינען און פארלוירן דורך אומצאליגע הערשער'.
ביז אהער פון די באריכטן וואס צייגן בלויז
ווי ווייט די קעיס ווערט נאכגעקוקט דורך אלע
זאך קענער ,ס'איז דעריבער פארשטענדליך וואס
פארא אומגעהויערע חובת השעה עס ליגט אויף
אונז צו אויסנוצן די געלעגנהייט פאר פרסום
כבוד שמו יתברך פארנט פון די גאנצע פאליטישע
ספעקטורעם אין וואשיגטאן.
זאל טאקע באצייכנט ווערן אז עס זענען
אריינגעגעבן געווארן אין לויף פון די צייט נאך
אנדערע עימעקס דאקומענטן דורך אנדערע
גרופעס ,אבער די עימעקס מטעם נטרונא איז
דערווייל די סאמע איינציגע אידישע ארגענעזאציע
וואס שטעלט זיך צו דער זייט און נעמען זיך אן
פאר די אמעריקאנער רעגירונג ,דאס ווייזט אונז
ווי וויכטיג עס איז געווען אונטערצונעמען צו
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פרעזענטירן אזא מאכטפולע דאקומענטאציע
מיט ווערטער וואס די סטעיט דעפארטמענט
וויל הערן פון אמעריקאנער אידן ,עס גלייבט זיך
אליינס נישט ווי ווייט מען האט דערגרייכט ברוב
סייעתא דשמיא.
דער מעסעזש פון נטרונא האט דערלאנגט
די שטארקסטע פראסק פאר די ציוניסטישע
אינטערעסן וואס זענען ערליך מקיים מיט
אמעריקאנער אידן דעם תוכו אכל וקליפתו זרק,
זייענדיג צווחין ככלבין הב הב ,גיט'ס אהער אייער
געלט ,גיט'ס אהער אייער בלוט ,און מיר וועלן
ווייטער שלאגן כפרות מיט אייך פאר אונזערע
שמאלע אינטערעסן .מיט די יעצטיגע פעולת
הפרסום האט אבער די סטרא אחרא דערהערט
אז נישט אלע אידן אין אמעריקע זענען גרייט
זיך מוסר נפש צו זיין אויפן מזבח פון די טומאה,
עס איז די קלארסטע הכרזה אז מיר זענען נישט
פאראינטערסירט אין אייער אפטופסוס ,מיר
זענען נישט וויליג אז איר זאלט רעדן
אין אונזער נאמען און
מיר ווארטן אויף משיח
צדקינו מיט געדולד און
הכנעה.
טייערע אידן ,איר
מוזט האבען א חלק אין
די היסטארישע ערשיינונג
וואס וועט פארשריבען
ווערן מיט גאלדענע אותיות
אין די דברי הימים פון יהדות

החרדית ,איר קענט זיך נישט ערלויבען אז נמנו
חביריו לדבר מצוה רבה כזו והוא לא נמנה עמהם.

די ספעציעלע קאמפיין
נומבער איז718-873-0756 :
***

אין כל חדש תחת השמש –
דער אלטער פראוו אנקצולאפן
ביי די הויכע פענסטער אין
וואשינגטאן
אין די טעג ווען די אקטיוועטען ארום דעם
עימעקס ווערן ערגענצט מיט אלע ארומיגע
אקטיוועטן ,און עס פארלאנגט זיך נאך אוצרות
פאר די
מיט געלט

ווייטערדיגע
פעולות פון פרסום איז אין
פלאץ צו ערווענען אן אויסדריק וואס
רביה"ק מסאטמאר זי"ע האט אמאל געזאגט וואס
איז נוגע צו אונזער יעצטיגע צייט .מען האט אמאל
גערעדט ביים רבי'ן אין שטוב פון די פעולות ההצלה
פון הגאון החסיד רבי מיכאל בער ווייסמאנדל ז"ל
בשעת די השמדות ביי די צווייטע וועלט קריג ,און
זיינע זעקות הצלה צו די אמעריקאנער רעגירונג
און אנדערע אלירטע לענדער וועלכע האבן
ליידער זיך נישט געקימערט מיט זיין וויי געשריי
און איגנארירט זיינע פארלאנגען צו אפשטעלן די
רציחות.
האט זיך א איד אנגערופן צום רבי'ן מיט א
זלזול ,פארוואס האט די מאכטפולע אמעריקאנער
רעגירונג זיך געזאלט צוטאן מאכן פון רבי מיכאל
בער ,ווער איז ער דען געווען אז מען זאל זיך
רעכענען מיט זיינע ווערטער.
הערענדיג דאס האט
זיך דער רבי האט
זיך צוקאכט און
געזאגט :נאר
ווען די ציונים
טיילן איין פאר
אמעריקע צו דינען
זייערע אינטערעסן
און פארלאנגען פון
די אמעריקאנער
רעגירונג וואס יא
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א ו ן
וואס נישט צו טון,
דאן פארשטייט עס יעדער און קיינער
פרעגט נישט ,ווער האט דען געפרעגט די ציונים
צו זאגן מיינונגען פאר די גרויסע אמעריקע ,אבער
בלויז אויף רבי מיכאל בער ז"ל וואס האט בסך הכל
געזוכט צו ראטעווען אידן האט מען קשיות און
מען מאכט אים אוועק.
ווי פאסיג איז די דאזיגע ווערטער
אין אונזער פאל ,ענדליך נאך
לאנגע יארן וואס
ציוניסטישע
די
און
אינטערעסן
לאביעסטן אגיטירן
אויף אלערליי אופנים
ביי די אמעריקאנער
רעגירונג לטובתם
און באהערשן זיך
אויף די הויכע
פענסטער אין
וואשיגטאן
צוואנג
מיט
און אוצרות פון געלט,
נאך לאנגע יארן וואס די מדינה'לע
וועלכע לעבט און עקזיסטירט בלויז
אדאנק אמעריקע טיילט אבער דעות און
קאמפיינט דא אין לאנד מיט די גרעסטע מאס
חוצפה קעגן די היזיגע אדמיניסטראציע ,וועט
אבער אצינד צום ערשטן מאל אויך דערהערט
ווערן אויך די מיינונג פון תורה טרייע אידן איבער
די טעמעס.
'נטרונא' פארבלייבט טאקע געטריי צו דעם
אלטן כלל זיך נישט צו מישן אין אינערליכע
אמעריקאנער פאליטיק ,דער 'עימעקס קיריער'
נעמט טאקע נישט קיין שטעלונג אין פאליטישע
טעמעס און מיינונגען ,אבער עס טוט יא
אוועקשטעלן דעם פעלזן – פעסטע מציאות אז
אויב מעגן די ציוניסטישע אינטערעסן איינטיילן
די אמעריקאנער רעגירונג וויאזוי זיך צו באפאסן,
דאן מעג צו די זעלבע צייט אויך דערהערט ווערן
די מיינונג פון אידישע אידן וואס זענען זיך מתנגד
צום ציונות און ווילן דייקא יא לעבן ווי געטרייע

בירגער מיט הכנעה און קבלת עול הגלות.
אייגנטליך איז אצינד א בחינה פון אין כל חדש
תחת השמש ,מיט אריבער זעכציג יאר צוריק האבן
שוין ערליכע אידן פרובירט זיך צו אנקלאפן די
הויכע פענסטער אין וואשינגטאן מיט א פרסום
פון התנגדות קעגן דעם רעיון הציונות .געווען
איז עס ווינטער פון יאר תש"ח ווען די יו .ען.
האט באשטעטיגט די אומגליקליכע
התייסדות המדינה וואס
האט פון די ערשטע
מינוט געברענגט א
בלוט באד אין ארה"ק.
הגה"צ רבי מיכאל
בער ווייסמאנדל ז"ל
איז אין זיינער צייט
אראפגעפארן קיין
וואשינגטאן
צו
כדי
שתדל'ן ביי די
אמעריקאנער
רעגירונג אז זי זאל
צוריקציען פון איר צושטימונג פאר
א מדינה און דערמיט פארשפארן
דעם שפך דם ישראל.
רבי מיכאל בער'ס געבעטן זענען
אויפגענומען געווארן מיט פארשטענדעניש און
די אמעריקאנער אויסערן מיניסטעריום האט אים
פארשפראכן אז אויב וועט ער ברענגען חתימות
פון צוואנציג פראמינענטע רבנים וואס דריקן
אויס זייער מיינונג קעגן די מדינה וועט דאס זיין א
גוטער אויסרייד פאר די אמעריקאנער רעגירונג צו
מבטל זיין זייער הסכמה אויף א מדינה.
רבי מיכאל בער ז"ל האט זיך דאן אריינגעווארפן
אין די ארבעט צו שאפן חתימות פון רבנים ,אבער
ליידער האט זיך דערפון גארנישט אויסגעלאזט,
דער ווינט פון ציונות וואס האט געבוזשעוועט
און דער פחד פון די גאס האט געפירט דערצו אז
בלויז דריי רבנים האבן אונטערגעשריבן ,רביה"ק
מסאטמאר זי"ע ,הרה"ק מסטראפקאוו זי"ע ,און
הגה"צ רבי מיכאל בער ז"ל זעלבסט ,אנדערע
רבנים האבן נישט געוואלט אבער זיך געפארכטן

צו חתמ'ן אויף אזא בריוו און דער פלאן איז
דורכגעפאלן.
אצינד אזויפיל יאר שפעטער וועט זיך אבער
דאס יהדות החרדית מאבעליזירן און זיך שטעלן
פארנט פון די מאכטפולע שופטים פון דער סופרים
קאורט ,צו קלארשטעלן און מפרסם זיין גלוי
ומפורש אונזער התנגדות צו א אידישע מדינה .אט
די זעלטענע זכי' און אויסטערלישע דערגרייכונג
וואס ווערט פארווירקליכט פאר אונזערע אויגן
קען צושטאנד קומען בלויז מיט די הארציגע הילף
פון יעדן יחיד.
***

וכל העמלים עם הצבור ,יהיו
עמלים עמהם לשם שמים,
שזכות אבותם מסייעתן.
מוסד הק' נטרונא איז אבער אנגעוויזן אויפן
כח פונעם ציבור ,אצינד מער ווי אלעמאל ,ווי די
משנה אין אבות זאגט ,וכל העמלים עם הצבור ,יהיו
עמלים עמהם לשם שמים ,שזכות אבותם מסיעתן.
און די מפרשים אויפן פלאץ זענען מסביר אז אלע
פעולות וואס זענען מצליח פאר אידנ'ס וועגן זענען
בלויז אין זכות אבותן של ציבור וצדקתן העומדת
לעד ,דאס איז וואס גיט די סייעתא דשמיא ולא
מצד טוב השתדלותם של העוסקים.
ברוך השם אז ביי די יעצטיגע היסטארישע
פרסום זעט מען אן אויסטערלישע סייעתא דשמיא
אויף טריט און שריט ,ס'איז נישט קיין ספק אז דאס
איז נישט אדאנק אונזערע כוחות ,ס'איז געוויס
נאר דער כח און זכות פון אידן וואס שטרענגען זיך
אן און העלפן ארויס מיט אלע מעגליכקייטן ,און
די זכות אבות פון קמאי דמסרי' נפשי' על קידוש
ה' ,שזכות אבותם מסייעתן .מיר זענען דעריבער
ווייטער תלוי ועומד אויף די הילף פון אידן וואס
שפירן אן אחריות פארן כבוד שמים און ווילן האבן
א חלק אין דעם פרסום האמונה ,רופט אייך אן
ווארעם יעצט ווען מען דארף האבן אייער שטיצע
און אייער זכות.
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די סגולה פון דעם גרויסען
זכות.
אצינד ווען אידן זוכן זכותים צום יום הדין,
געהאלפן צו ווערן מיט בני חיי ומזוני ,איז כדאי צו
געדענקן די ווערטער פון תוספות אין מסכת שבת
קנ"ו ,דאס וואס חז"ל זאגן אין מסכת מו"ק אז בני
חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא
תליא מילתא ,די ענינים פון בני חיי ומזוני זענען
תלוי אין מזל און נישט זכות ,איז געווענליך טאקע
אזוי ,אבער זאגט תוס'; עס איז דאך פארהאן אויב
מען האט א גרויסער זכות קען עס משנה זיין דעם
מזל לטובה ,מכל מקום על ידי זכות גדול משתנה.
צו האבן א באגריף וואספארא זכות גדול עס
איז די התנגדות צו ציונית ,הערט א מורא'דיגע
לשון פון רביה"ק זי"ע וואס האט געזאגט ביי די
כינוס הכללי בשנת תשי"ח :אז ס'האט געווען
אן אופן ,מען זאל פון דעם ארויסקריכן ,אזויפיל
זכותים בעולם ווען א מענטש זאל דאס קאנען
טון ,מיום שנברא העולם האט מען נישט געקענט
אזויפיל זכותים האבן ווי ס'האט געקאנט האבן א
יוד וואס זאל דאס קאנען מבטל זיין ,אויסערדעם
וואס אונזערע הייליגע חכמים האבן געזאגט ע"כ
לש"ק.
דער גרויסער זכות פון מבטל זיין זייער בעלות
און שליטה אויפן אידישע'ן פאלק ,ליגט יעצט
אין אונזערע הענט במדה גדושה ,עס איז מחסדי
השי"ת לזכות את ישראל ,צו מזכה זיין אידען אין
אזא נידעריגען דיר מיט אזעליכע גרויסען זכותים.
דלותי ולי יהושע.

כשיש דין למטה אין דין
למעלה
עס ליגט נאך אין זכרון ביי דעם עלטערער
דור תלמידי וחסידי סאטמאר דער גרויסער מאסן
דעמאנסטראציע וואס איז אפגעהאלטן געווארן
אין די טעג פון עשרת ימי תשובה בשנת תשכ"ז
לפ"ק בפיקודתו פון רביה"ק מסאטמאר זי"ע קעגן
די מלכות המינות און די ביטערע גזירה פון ניתוחי
מתים וואס איז דאן עומד געווען על הפרק.
ס'איז באקאנט אז אין זיינער צייט זענען
געווען אזעלכע וואס האבן פרובירט צו אפרעדן

דעם רבי'ן פון ארגאניזירן א פראטעסט אין אזא
צייט פון עשרת ימי תשובה ,מיט די טענה אז עס
איז נישט כדאי צו מעורר זיין קטרוגים אויף אידן
אין די ימי הדין און מען זאל ענדערש ווארטן אויף
אן אנדערע געלעגנהייט.
אבער דער רבי זי"ע האט נישט מסכים געווען
דערמיט ,נאר דייקא יא געוואלט באשטימען דעם
מחאה אין די טעג ,וטעמו ונימוקו עמו ,אז אדרבה
דבר בעתו מה טוב ,דער זמן פון עשרת ימי תשובה
איז די בעסטע צייט צו מוחה זיין קעגן די עושי
עול ,מיט דעם וואס מיר נעמען זיך אן פאר דעם
כבוד שמים און מען שווייגט נישט צוזעהנדיג
דעם חילול ה' דערמיט טוט מען אראפנעמען
דעם חרון אף פון אידישע קינדער ,ווי חז ל
ם
חז"ל זאגן
יש
כשיש דין למטה אין דין למעלה ,מען טוט דערמיט
תיק
משתיק זיין אלע מקטריגים און מען איז מוסיף א
ואלדיגער
געוואלדיגער זכות צום יום הדין הגדול ,אז מיר
ען
זענען ארויס מוחה זיין פארן כבוד שמים המחולל.
רבה
אדרבה אויב שווייגט מען גלייכגילטיג צו
די מעשים פון די רשעים איז דאס
ורר
מעורר דעם גרעסטן קיטרוג
ילה,
חלילה ,אז מיר לאזן צו
די עקירת התורה
און חילול שם
ים,
שמים ,בלויז דורך
זער
אונזער מחאה איז
ן
מען מסיר דעם
ון
חרון אף און דעם
רוג
קטרוג פון כלל
ראל.
ישראל.

פורש
מפורש
יוצא מפי
צא
כהן גדול
הן
א ז ו י
ייבט
שרייבט טאקע
ר
רבי
דער
ורש
מפורש אין דעם
רימטן
בארימטן ברכת
נה
השנה לקראת שנת
י"ט,
תשי"ט ,א קורצע
ט
צייט אפשניט נאך

ד ע ם
ג ר ו י ס ן
וואשיגטאן פראטעסט וואס האט
אויפגעשטורעמט די אידישע וועלט קעגן די
בריכה אין ירושלים עיה"ק .דער רבי באציעט
זיך צו דעם מחאה קעגן די מלכות המינות און
באטאנט אז דאס האט ממתיק געווען די דינים
און אראפגענומען דעם קטרוג הנורא פון אידן.
ובלש"ק אין ספק כי המחאה העולמית קידשה
ברבים את שם ה' הגדול והנורא ,וראו כל עמי הארץ
כי שם ה' נקרא עלינו ,והיהדות החרדית עוד לבה רד
עם קל ,קידוש ש"ש זה המתיק את הדינין והסירה
חרון האף במדה גדולה ,ובזה סר מר הקטרוג הנורא
שלא יאמר הותרה הרצועה ומדשתקי רבנן וכו',
קדשו שם ה' תפארתינו
ועל זרע ברך ה' אלה אשר קד
ונחמתינו ועל כגון דא נאמר ''השיב את חמתי מעל
בני ישראל בקנאו את קנאתי בבתוכם ולא כליתי את
בני ישראל בקנאתי'.
וזכות מיוחד עמד להם להיראים וחרדים
בחו"ל אשר לא עמדו מרחוק בימי עברה
וזעם ,ובאו לעזרת ה' בגבורים ,וחלק
כחלק ניהלו את המערכה בקדושה
וטהרה ,זכיתם אתם לקדש את
השם ית"ש ייש שכר לפעולתכם
בזה ובבא.

אחינו ללדעה ,פתח
שער בעת
לנו שע
נעי
נעילת שער.
דער דאקומענט
אאיז שוין טאקע
אריינגעגעבן
געווארן אבער עס
פאדערט זיך נאך
כוחות
אסאך
פלאג און געלט,
ערגענצן
צו
דעם קידוש ה'
בשלימות.
י
ד
ענגילטיגע
א ר י א ל
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ארגומענט
איז באשטומט אויפן
קומענדיגן נאוועמבער  3למספרם ,און
מען מוז אצינד אינוועסטירן אלפים ורבבות צו
פארלייגן די ריכטיגע קרעפטן אז דער עימעקס
זאל טאקע ריכטיג דערהערט ווערן אין די פרעסע.
ס'איז אויך פארהאן א מעגליכקייט אז די ריכטער
וועלן זיך באציען צו דעם דאקומענט וואס ווערט
פארשטענדליך זיין א געוואלדיגע עררייכונג בעזר
השם.
מיר קענען עס נישט אפלייגן מיט אן איבריגע
מינוט ,רופט אריין היינט ,און שאפט אייך דעם
גרעסטן זכות און מליצה ישרה איידער דעם
הייליגן טאג.
אייער
אפצונעמען
ווארט
נטרונא
ברייטהארציגע נדבת הלב פיר און צוואנציג שעה
אין טאג.

די ספעציעלע קאמפיין
נומבער איז718-873-0756 :
תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל קה -
אלו דורות הראשונים שהם נטויים למיתה והקב"ה
בורא אותם ברי' חדשה,

אין א הושענא רבא דרשה בשנת תש"י האט
רביה"ק מסטאמר זי"ע געזאגט פשט אין דעם
מדרש אז די דורות האחרונים וואס זענען נעבעך
נטויים למיתה האמיר נישט צו ערווארטן נאר פון
רבוש"ע אליין אין דעם לעצטן דור אין דעם ביטערן
חשכות וואס מיר האבן דערלעבט האמיר נאר צו
ווארטן אויפן בוכ"ע אליין ,זיך אונטערווארפן אלס
א בריאה פון בוכ"ע,
דער רבי ברענגט אז אין די פסוקי הנבואה
ווערט דערמאנט ביום ההוא יעמוד השר הגדול,
אז דער מלאך מיכאל וואס איז שטענדיג ממליץ
אויף אידן וועט אויך נשתתק ווערן ,ווייל דער רצון
הבורא ברוך הוא וועט זיין אז ער אליינס זאל זיין
דער מלמד זכות אויף אידן ,פונקט אזוי ווי בתחילת
הבריאה אן קיין שותפים פון מלאכים און מליצי
יושר ,והקב"ה בורא אותם בריאה חדשה ,אזוי ווי די
בריאה איז געוועהן אן א שותף ,מיט דעם כח מיט
דעם האפענונג וועלן מיר געהאלפן ווערן דורך
בוכ"ע אליינס ,הושענא למעך בוראינו.
אין אונזער דור האבן מיר נאך זוכה געווען
צו זען די לעכטיגע עבודה נשגבה פון דעם רועה
ישראל דטב להון לישראל בצלותי' ובבעותי'
רביה'ק מסטאמאר זי"ע ,אין די הייליגע זמנים
פון יוה"ק ,דער פחד אלקי וואס האט באהערשט

דעם בית המדרש ביי די פארכטיגע דרשות און
אומבאגרייפליכע עבודת התפלה כמלאך מיכאל
משרת ,און דער לך אכול בשמחה את לחמך כי כבר
רצה אלקים את מעשיך כל אלה בהיות ההיכל על
מכונו דורו ראו ושמחו.
יהי ה' אלקינו עמנו כאשר הי' עם אבותינו
אל יעזבנו ואל יטשנו ,ווי דער רבי זי"ע פלעגט
אויסטייישטן לטובה דעם פסוק פון די תוכחה
ונשארתם במתי מתפר תחת אשר הייתם ככוכבי
השמים לרוב ,אז די תורה הק' איז אונז מבטיח אז
די מתי מספר אידן אינעם לעצטען שווערן דור,
מיט אלע שוועריקייטן און שוואכע כוחות וועלן
אויפטון בשמי מעל מיט די תפלות פונקט אזוי
ווי אין די פריערדיגע זמנים אשר הייתם ככוכבי
השמים לרוב.
מוסד הק' נטרונא וואונטשט פאר אלע תומכים
ומסייעים און פאר גאנץ כלל ישראל א גמר וחתימה
טובה ,אידישע קינדער זאלן זוכה זיין צו די הבטחה
פון לפני ה' תטהרו און אויסבעטן א שנת אורה,
שנת ברכה .שנה שתוליכנו בה קוממיות לארצנו.
שנה שתדבר בה עמים תחתינו,שנה שתכתבנו
לחיים טובים .געזונט ,פרנסה ,נחת ,בנים העסוקים
בתורה ומצוות ,חיי אריכי ,ומזוני רוויחי ,בהתגלות
כבוד שמים עלינו .אכי"ר.

