לא עת לחשות
בעזהי"ת אדון כל

ערב ראש השנה שתע"ט

אין די טעג פון ימי הרחמים והסליחות וואס מיר אלע קוקן ארויס אויפן ישעות ה'
ער זאל שיקן א גאנצע רפואה און אריכות ימים ושנים טובים פאר
כ"ק מרן אדמו"ר מסקולען שליט"א
רבינו ישראל אברהם בן שינא רחל
כסדר האבן מיר מקבל השפעות טובות און ישעות בזכות "ברכת צדיק"
און יעצט איז געקומען א צייט וואס דער צדיק ווארט אז מיר מיט די קבלות טובות
זאלן ממשיך זיין פאר אים א רפואה שלימה מיט אריכות ימים ושנים טובים
ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה.
האט כ"ק רבינו שליט"א געזאגט אויף דעם )ביים כינוס כלל ישראל( אז דער ערשע זאך פון תשובה
איז סור מרע ,מאכן א סוף פון די כלים טמאים ,אז נישט מאכן זיי א סוף פונעם מענטש.
בני כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א זענען ארויס מיט א "קריאת קודש"
פאר די יראי ה' השומעים בקול ישרא"ל עבדו,
אז מען זאל זיך מקבל זיין א קבלה טובה ,אז פון די ימי הרחמים ביז זאת חנוכה.
זאל מען נישט צורירן און נישט אריינקוקן אין א סארטפאן וכדומה
)פון די כלים פון אינטערנעט אין טאש(.

דעריבער גייען מיר ארויס מיט א גרויסען קאמפיין
צוזאם נעמען חי אלפים חתימות טובות
פון אנשים נשים וטף וואס זענען מקבל אויף זיך דער קבלה טובה.

די קבלות קען מען אריינשיקן דורכן די פקס נומער:
845-356-2030 / 718-236-1459 / 718-854-1918
)שרייבן די נאמען מיט די מאמע'ס נאמען(

אדער דורכן לאזן א מעסיטש אויפן טעל .סיסטים 718-5sk-ulen

די אלע וואס וועלן אריין שיקן ביז זונטאג ז' תשרי תשע"ט
וועט איה"ש זייער נאמען איבערגעגעבן ווערן יום הקדוש פאר נעילה
לידי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ,פאר א חתימה טובה בספר החיים.
און דעם זכות זאל דער מלך חפץ בחיים משפיע זיין
"חיי" אריכא בריות גופא ונהורא מעליא לרבינו שליט"א,
און עס זאל נמשך ווערן רפואות און ישועות פאר'ן גאנצען כלל ישראל,
ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים בזכות 'קדושת ישראל' במהרה בימינו אמן

והתקדשתם
שע"י קהלות הקודש סקולען

