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ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁ

ט צּ  ְׁ ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁ ָזאְגט ַז ֶווער ֶעס ֶגעְבט ְַכטְּנג ִני
לוֹ  ָׁ ְ ֶדעם ַגאְנְצן יֹום טֹוב ֶעְסן ַחס ְו ֶׁ ם ַקיין ְבֶרעְקל ָחֵמץ ְבֶמ

ָאְפֶגעִהיְטן פּן ַזיין ֶפַסח, ֶקען ֶער ַזיין ַפאְרִזיֶכעְרט ַז ֶער ֶוועט 
ֶוועֶרע  ְׁ ן ְפֶרעְגן אֹויף ֶדעם ַ  ְׁ ֲעֵבירֹות ִדי ַגאְנֶצע ָיאר. ֶמעְנְט

ָיא, ִמיר ֶזעֶען דָ ק   ַטאְרק ְׁ ְׁ ע ִקיְנֶדער ֶגעְבן ְַכטְּנג אְ ִווי  ֶׁ ִאיִדי
ֶווער,  ְׁ טּב; ֶמען ְַרֶבעט  ְׁ ט צּ ָהאְבן ַקיין ְבֶרעְקל ָחֵמץ ִאין  ְׁ ִני
ט ֶמעְגִליְ  ְׁ ֶמען ֵרייִניְגט אּן ֶמען זֹויֶבעְרט, אּן ֶעס ִאיז ַמָמׁ ִני

ִטיְקל ָחֵמץ ְבֶדֶרְ ַהֶטַבע ַז ֶעס ָזאל ָנאְ ְבַלייְבן ַביי  ְׁ ַ ִאיד ַ 
ט ֶיעֶדער ִאיז  ְׁ אּם ֶפַסח; אּן פּן ֶדעְסט ֶוועְגן ֶזעט ֶמען ַז ִני

ייֶדער ַפאְלט ֶמען ָיא דְּרְ ִמיט זֹוֶכה צּ ִדי ְגרֹויֶסע ַהְבָטָחה, לֵ 
 ֲעֵבירֹות ִאיְנִמיְטן ִדי ָיאר.

אל ִזיְ ְפֵרייֶען ַ ֶדער ֵתירּץ אֹויף ֶדעם ִאיז ַז ֶווען ַ ִאיד זָ 
ט צּ ֶעְסן  ְׁ ַגאְנץ ָיאר ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען ִני
ַקיין ָחֵמץ אּם ֶפַסח, ֶער ָזאל ִזיְ ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט 
זֹוֶכה ֶגעֶווען צּ ֶעְסן ַמָצה אּם ֶפַסח, ֶדעָמאְלט ָוואְלט ֶער ִזיֶכער 

 ֶגעִהיְטן פּן ֲעֵבירֹות ִדי ַגאְנֶצע ָיאר.ֶגעֶווען ָאפְ 

ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִליב צּ ֶצעְבֶרעְכן ַ ֶמעְנְטׁ אּן ִאים 
ֶלעְכֶטע ַזאְכן ִאין ָוואס ֶער ִאיז  ְׁ ָנאר ֶדעְרַמאֶנען פּן ִדי 

ָטאט ֶדער ֶמעְנְטׁ ָזאל ִזיְ ְפֵרייֶען  ְׁ ִדי ִמיט דְּרְכֶגעַפאְלן. ְַנ
יֶלע גֶּטע ַזאְכן ָוואס ֶער טּט, ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ְָנֶגעפְּלט ִמיט פִ 

יִרים ד'אֹויְפ'ן ָפסּק )ְבָרכֹות נ"ז:( ִמְצֹות, ַזֹוי ִווי ֲחַז"ל ָזאְגן  ִׁ יר ַה ִׁ ז'(  ,)
ָבְ ְמֵלִאים ִמְצוֹות  -"'ְכֶפַלח ָהִרֹּון ַרָקֵתְ'  ֶׁ ֲאִפילּ ֵריָקִנים 

ל שֶ  ִרבֹנֹן: "ְט ֵאייֶבעְרְש ם ֶדעט ֶבע
א ִאיְר ִמיף ֶהעלְ ם, עֹל    א  ן ְשִפיְר ל ז 

 

ע   א ִאיְח, ֶפס  ב טֹם יֹם ִאיֶנעם ט  ע   א  ן ְשִפיְר ל ז  י ִד ן ִאים ט 
צֹע ֵהייִליגֶ  ם ֶדעט ֶבען ֶמעז א  ם", ְכֵזיִתיע ֵהייִליגֶ י ִד ן ִאית, מ 

ע   א  ן יְר ְשפִ  צּה זֹכֶ ן ֶמעז ִאין ֵאייֶבעְרְשְט  יי צּן אּם ט   ְפֵרייִליְן ז 
ֵייז ִאין ֶמען ֶווע  ת.ִמְצֹי ִד ם ְמק 
זֹ ֲעשֶ י ִד י ִווי א  ְחמ  י ֶרבִ ט ִמיט ֵגייה מ  ִדיר ֵזכֶ ר טְּלְטִשיֶנען נ  ק צ 

כ   אר עֶ ה, ִלְבר  אט אֹיְפֶגעְשֶטעלְ ט ה  ייר פ  ת  י ֶרבִ  -י ֶרבִ ן ז  י ִד  -ן נ 
אְנצְ  א  ה; סּכ   את סּכֹב ֶעֶר ן ג  ְרֶבער עֶ ט ה  ר ְשֶווער ֵזייעֶ ט ֶגעא 
אס עֶ ה, סּכ  י ִד ף אֹי ייל ז  אְר ן אּן ֵשיין ז  יינ אכְ ק. ְשט  יט ב  י ִד י ב 

אה ְסעּד   ְחמ  י ֶרבִ ט ה  אגְ ר טְּלְטִשיֶנען נ  אט ֶגעז  ת  י ֶרבִ ר פ  ן ֶמעז א  ן נ 
ְנֶדעֶר ן א  ט ְשִפיְר  ע  ע א  אן ֶמען ֶוועה סּכ  י ִד ן ִאים ט   ִזיְט ה 

אגְ  אט ֶגעְפל   .ְשֶטעְלן צּף אֹיס ד 
א ת  י ֶרבִ ם ִאיט ה  אט: "ֶגעֶעְנְטֶפעְר ן נ  אְסטּס ד  ט ִניְש  נ אְ ה 

אְנצְ  א  ן ֶבעְט  צּט, ְפרִּביְר  אן ג  ל שֶ  ִרבֹנֹ" ן:ֵאייֶבעְרְשְט ם ֶדעג ט 
ְטִעֵמינּם, עֹל   ע   ה  א ִאיְר ִמיף ֶהעלְ ה, סּכ  ם ט  ע   א  ן ְשִפיְר ל ז  ם ט 
ואה, סּכ  י ִד ן ִאי אס ו  ע   א  ר פ  אלְ ט ְשִפיְר ן ֶמעם ט   ט".ֶדעמ 

א אְלְסטּר ֶדעְרפ  א ז  אכְ ס ד  אְכמ  אְלְס  דּן, נ  ל שֶ  ִרבֹנֹן: "ֶבעְט ט ז 
א ִאיְר ִמיף ֶהעלְ ם, עֹל   ע   א  ן ְשִפיְר ל ז  ח, ֶפס  ב טֹם יֹם ִאיֶנעם ט 
א ִאיְ ע   א  ן ְשִפיְר ל ז  צֹע ֵהייִליגֶ י ִד ן ִאים ט  ע ֵהייִליגֶ י ִד ן ִאית, מ 

 דּן, ֶהעְלפְ ר ִדיט ֶווער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדעי ִוון ֶזע ֶוועְסטּם", ְכֵזיִתי
אבְ ט ֶוועְס  ְנֶדעֶר ן א  ן ה   .חֶפס  ע א 

ה  תֹ ֱאמּנ   "פ(תש 'א-יְשִמינִ )ֲעצ 
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ן ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען אֹויְ פּל ִמיט ִמְצֹות ִווי ַ ִמיְלְגרֹוים,  - ְכִרֹּון" ְׁ ֲאִפילּ ִדי ֵלייִדיְגֵגייֶער ְצִווי
ט ַז ֶדער אּן ִמיט ֶדעם ַדאְרף ִזיְ ַ ִאיד ֵזייֶער ְפֵרייֶען. ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִוויל דָ  ְׁ אְ ָאֶבער ִני

ְצֹות, ֶער ִוויל ָנאר ַז ַ ִאיד ָזאל ַזיין ְטרֹויֶעִריג אּן ִאיד ָזאל ִזיְ ְפֵרייֶען ִמיט ִדי מִ 
ֶצעְבָראְכן, ַווייל ֶער ֵווייְסט ַז ַזֹוי ָהאט ֶער ַַרייְנֶגעַכאְפט ֶדעם ֶמעְנְטׁ ִאין ַזיין ַזאק 

ְטן, ֶער ַַריין. ֶווען ַ ֶמעְנְטׁ ִאיז ְטרֹויֶעִריג ֶוועְרט ֶער ֶדעְרַווייֶטעְרט פֶּנעם ֵאייבֶ  ְׁ עְר
ט ָלאְזן פּן ִאים,  ְׁ ְטן. ִמיר ָטאְרן ִזיְ ָאֶבער ִני ְׁ ק צּ ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְר ֶׁ ַפאְרִליְרט ַזיין ֵח

ֶטעְנִדיג ְׁ ַזיין ְפֵרייִליְ, ֶער ַדאְרף אֹויְפזְּכן ִדי גֶּטע ְנקּדֹות ָוואס ֶער ָהאט ִאין   ַ ִאיד ַדאְרף 
ֶטער ֶהעְלְפן ַז ֶער  ִזיְ אּן ִמיט ְׁ ֶדעם ִזיְ ֵזייֶער ְפֵרייֶען, אּן ַדאן ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְר

ֶלעְכְטס  ְׁ ֶוועט ַטאֶקע ֶוועְרן ַן ֱאֶמת'ִדיֶגער ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֶער ֶוועט ִזיְ ָאְפָלאְזן פּן ֶַלעם 
 .)ִליקֵּטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רמ"ב(

יֶגער נֹוַדע ִבְיהָּדה ָהאט ֶגעַהאט ַ ַתְלִמיד ָוואס ִאיז ֵלייֶדער ַָראפ פּן ֶדער ֵהיילִ 
ן ֶוועג ִביז ֶער ִאיז ל"ע ֶגעָוואְרן ַ ַגַלח אּן ֶדעְרָנאְ ַ ִביּׁף. ֶדער נֹוַדע ִבְיהָּדה  ְׁ ִאיִדי

עֶקעְנט ַפאִסיְרן ַַזא ַזאְ ַז ַזיין ָהאט ִזיְ ֵזייֶער ְמַצֵער ֶגעֶווען אֹויף ֶדעם ַז ֶעס ָהאט גֶ 
ַתְלמּד ָזאל ַרֹויְסֵגיין ְלַתְרבּת ָרָעה. ֶער ָהאט ְפרִּביְרט ִזיְ צּ ְטֶרעְפן ִמיט ֶדעם ַתְלמּד 

ע אּן ִאים ֵַליין ְפֶרעְגן ִדי ִסיבֹות ָוואס ָהאְבן ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט ֶדעְרצּ, ִביז ֶער ָהאט ַטאקֶ 
 ַמְצִליַח ֶגעֶווען ִזיְ צּ ְטֶרעְפן ִמיט ִאים.

ָהאט ֶדער ַתְלמּד ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶשה ִווי ַזֹוי ֶעס ָהאט ִזיְ ְָנֶגעהֹויְבן, ָדאס ִאיז 
יָבה פֶּנעם נֹוַדע  ִׁ ֶגעֶווען ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַ ָבחּר אּן ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ִאין ִדי ְי

חִּרים ָהאְבן ֶגעֶגעְסן "ֶטעג", ֶיעְדן ָטאג ְיהָּדה. ֶדעָמאְלט ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ֵסֶדר ַז ִדי בָ בִ 
ָטאט. ְׁ  ָהאְבן ֵזיי ֶגעֶגעְסן ַביי ַ ְצֵווייְטן ַבַעל ַהַבִית פּן 

ַבִית, ֶדער ַבַעל ֵאייְנָמאל ִאין ַן ֶעֶרב ֶפַסח ָהאט ֶדער ָבחּר ֶגעֶגעְסן ַביי ַ ַבַעל הַ 
ַהַבִית'ֶטע ָהאט ֶגעַמאְכט ַ ַקאְרָטאְפל קְּגל, אּן ֶמען ָהאט ֶגעְטָראְפן ַ ֵווייְצל ִאיֶנעם 
יְקט ֶדעם ָבחּר צּם נֹוַדע ִבְיהָּדה צּ ְפֶרעְגן אֹויב ֶמען ֶמעג  ִׁ קְּגל. ֶדער ַבַעל ַהַבִית ָהאט ֶגע

ֵאָלה. ֶעְסן ֶדעם קְּגל, אּן דֶ  ְׁ ער ָבחּר ִאיז ִַריֶבער ֶגעַגאְנֶגען צּם נֹוַדע ִבְיהָּדה ִמיט ִדי 
ֶדער נֹוַדע ִבְיהָּדה ָהאט ְָנֶגעהֹויְבן ְמַפְלֵפל ַזיין ִאין ִדי ֲהָלָכה, "ֶעס ֶזעֶנען ָדא פֹוְסִקים ָוואס 

ָהאט ֶדער  -ה" ְר'ן ֶעס", "ָאֶבער ְלַמֲעשֶ ֶזעֶנען ֶעס ַמִתיר, אּן ֶעס ִאיז ָדא פֹוְסִקים ָוואס ֲאסְ 
 'ן"ַהאְלט ִאיְ ַז ֶעס ִאיז ָסּר" אּן ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְר  -נֹוַדע ִבְיהָּדה אֹויְסֶגעִפיְרט 

 ָבחּר ַפאְרָוואס ֶער ַפְסְק'ְנט ַזֹוי.

ז ֶגעֶווען ֶעֶרב ֶפַסח, ֶווען ָחֵמץ ָטאר ֶדער ָבחּר ִאיז ָאֶבער ֶגעֶווען ֵזייֶער הְּנֶגעִריג, ֶעס ִאי
ט ֶעְסן, אּן פּן ְגרֹויס הְּנֶגער ָהאט ֶדער  ְׁ ט ֶעְסן אּן ַמָצה ֶקען ֶמען ָנאְכִני ְׁ ֶמען ֹׁוין ִני
בֹון ַז ֶדער נֹוַדע ִבְיהָּדה ָהאט ָדאְ אֹויְסֶגעֶרעְכְנט ֶעְטִליֶכע  ְׁ ָבחּר ִזיְ ֶגעַמאְכט ֶדעם ֶח

יטֹות ָוואס ַהאְלְטן ַז ֶמען ֶמעג ֶעס ָיא ֶעְסן... ֶגעְטַראְכט אּן ֶגעטּן, אּן ֶער ָהאט ִׁ 
אֹויְפֶגעֶגעְסן ֶדעם ַגאְנְצן קְּגל... אּן ַפאְר'ן ַבַעל ַהַבִית ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַז ֶדער נֹוַדע 

 ן ַפאְרְבֶרעְנט ֶדעם קְּגל.ִבְיהָּדה ָהאט ֶעס ֶגע'ֲאַסְר'ט, אּן ַז ֶער ָהאט ֹׁוי

ְגַלייְ ָנאְכ'ן אֹויְפֶעְסן ֶדעם קְּגל ָהאט ָאֶבער ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ְָנֶגעהֹויְבן ְַרֶבעְטן אֹויף 
ל ֶגעָוואְרן ַז דּ ָהאְסט ֶגעֶגעְסן ָחֵמץ  ָׁ ַטאְרק ִנְכ ְׁ ֶדעם ָבחּר, "קּק ִווי ַזֹוי דּ ִביְזט ַזֹוי 

ח ָוואס ָדאס ִאיז ַזֹוי ַהאְרב, אּן ַזֹוי ָהאט ֶער ַַרייְנֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ִאים ַ אּם ֶפסַ 
חֹוָרה אּן ִיאּׁ ַז ֶער ִאיז ֹׁוין ֶדעְרָנאְ ַווייל ֶער ָהאט עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף  ְׁ ַטאְרֶקע ָמָרה  ְׁ

 ַַזא ַהאְרֶבע ִאיסּר.

ָטה, ָהאט ֶער ַבייַנאְכט ֶווען ֶדער ָבחּ ִּ ל ַה ֶׁ ַמע  ְׁ ר ָהאט ֶגעַדאְרְפט ֵלייֶנען ְקִריַת 
ַמע? ִאיְ ָהאב ָדאְ ֶגעטּן ַהייְנט ַַזא  ְׁ ֶגעְטַראְכט צּ ִזיְ "ִאיְ ֵגיי ֶיעְצט ֵלייֶנען ְקִריַת 

ַמע. ִאיְנֶדעְר  ְׁ ט ֶגעֵלייְנט ְקִריַת  ְׁ ְפִרי ָהאט ֶער ֹׁוין ַהאְרֶבער ִאיסּר", אּן ֶער ָהאט ִני
ן ֶנעְגל ַוואֶסער, ַווייל ֶער ָהאט ָדאְ ֹׁוין עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף ַן  ְׁ ט ֶגעַווא ְׁ ַַוְדַי ִזיְ ִני

ָרֵאל, אּן ַזֹוי ִאיז ֶעס ִאיסּר ָכֵרת, אּן ֶער ִאיז ֹׁוין ֵסיי ִווי ָאְפֶגעִריְסן פּן ְכַלל ִישְ 
ֶטער אּן ַווייֶטער, פּן ֵאיין ֲעֵביָרה צּ ָנאְ ַן ֲעֵביָרה, ִביז ֶער ִאיז ַזֹוי ֶגעַגאְנֶגען ַוויי

ַמְד'ט אּן ֶגעָוואְרן ַ ַגַלח, אּן ֶדעְרָנאְ ַ ִביּׁף.ל"ע ַָראְפֶגעַפאְלן ַז ֶער ָהאט ִזיְ  ְׁ  ֶגע'

ֵטייט ִזיְ ַז ֶדער נֹוַדע ִבְיהָּדה ָהאט ֶגערֶ  ְׁ עְדט ִמיט ִאים, ִביז ֶער ָהאט ִאים ַמְחִזיר ַפאְר
ֵקייְטן, אּן ִאיז צִּריק ֶגעָוואְרן  ְׁ ִבְתָּׁבה ֶגעֶווען, ֶער ָהאט ֶַוועְקֶגעָוואְרְפן ֶַלע ַזייֶנע ַנאִרי

 ַן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

י ֶלעְרְנט אְּנז ַז ֶמען ֶזעט ֶמען פּן ִדי ַמֲעֶשה ִדי ִוויְכִטיְגֵקייט פּן ָדאס ָוואס ֶדער ֶרבִ 
ֶטעְנִדיג ְׁ קְּקן ָנאר אֹויף ִדי גֶּטע ְנקּדֹות ָוואס ֶמען ָהאט, ַווייל אֹויב ֶמען ֶוועט ִזיְ   ַדאְרף 

ֶלעְכֶטע ֲחָלִקים ָוואס  ְׁ ַטאְרְקן ִמיט ִדי גֶּטע ַזאְכן, ָנאר ֶמען ֶוועט קְּקן אֹויף ִדי  ְׁ ט  ְׁ ִני
ֵקייט 'ען ִזיְ ַזֹוי ַווייט ֶדעְרֵקייְקֶלען ִביזְ ֶמען ָהאט, ֶקען מֶ  ְׁ ן ֶַוועְקֵגיין ִאיְנַגאְנְצן פּן ִאיִדי

 רח"ל.

ַטאְרק ִזיְ צּ קְּקן ָנאר אֹויף ִדי גֶּטע ֲחָלִקים ָוואס ֶער ָהאט,  ְׁ ַפאְרֶקעְרט, ֶווען ַ ִאיד 
ְטן, ֶער ֲאִפילּ ֶווען ֶער קְּקט ִזיְ גּט ָן אּן ֶזעט ַ ְׁ ז ֶער ִאיז ֵזייֶער ַווייט פֶּנעם ֵאייֶבעְר

ַטאְרְקט ֶער ִזיְ ִאיז ֹׁוין לֵ  ְׁ ֶוועֶרע ֲעֵבירֹות, אּן פּן ֶדעְסט ֶוועְגן  ְׁ ייֶדער דְּרְכֶגעַפאְלן ִמיט 
ז ֶער ֶוועְרט צּ קְּקן ָנאר אֹויף ִדי גֶּטע ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּן, ַדאן ִאיז ֶער זֹוֶכה ַ

 ַטאֶקע ַן ֱאֶמת'ִדיֶגער ֶעְרִליֶכער ִאיד.

יַח ֶוועט ַייְנֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט דְּרְ ֶדעם ָוואס ֶער ֶוועט  ִׁ ֶרִבי ָנָתן ָזאְגט ַז ָמ
ַטאְרְקן אּן ָנאר קְּקן אֹויף ִדי גּטֶ  ְׁ ע ַַרייְנְבֶרעְנֶגען ֶדעם ִלימּד, ַז ֶמען ַדאְרף ִזיְ ָנאר 

ַז  ִסיְקָתא ְדַרִבי ַכֲהָנא()פְ ַזאְכן ָוואס ֶמען טּט אּן ִזיְ ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּן ַזֹוי ָזאְגן ֲחַז"ל 
יַח ֶוועט ַזיין ְָנֶגעטּן ִמיט ַַזא ֶבֶגד ָוואס ֶוועט ָהאְבן ִאין ִזיְ ִדי גֶּטע ַזאְכן פּן ֶַלע  ִׁ ָמ

ע ִקיְנֶדער. ֶׁ  ִאיִדי
ְר'ן ֶפַסח()ק ֵׁ  ְּנְטֵרס ַ ָכ
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 שליט"א אין אלע נושאים פילע בריוו פונעם ראש ישיבהנאך 
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". קען מען זען אינעם

 347-509-4908צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   

03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  

 



 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
דרשות,  "עצתו אמונה", קונטרסים,

 'ס, און נאך;SD 'ס,USB ניגונים, סידי'ס,
 דעליווערט צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

- 0 - 0 
 און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים.
 

 קאראנע וויירוס!
קאראנע ניגונים, קורצע און לענגערע 
שיעורים איבער די קאראנע וויירוס, 

ים, תפלות, קאראנע חדר, קונטרס
 אינטערוויוס, און נאך:

 קול ברסלב
212-444-9191  1,  1,  7 

 המקום ינחם אתכם
 
 

 מיט א שווער הארץ זענען מיר זיך
 משתתף מיט די צער און ווייטאג פון

 י"וה מנשה איצקאוויטש מו"ה
 

 פון זיין טאטע פטירהדי  וואס טרויערט אויף

 ז"ל אברהם משה הלויר'  בןצבי דוב  ר'
*** 

 י"וה יודא פריינד מו"ה
 

 פון זיין טאטע פטירהדי  וואס טרויערט אויף

 ז"ל שלום יוסףר'  בן אברהם יעקב ר'
 

 בתוך שאר אבלי ציון וירושלים כםתינחם אהמקום 
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 הי"ומנחם שטיינבערג  מו"ה

 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב
*** 

 הי"וישראל שלום זעלקאוויטש  מו"ה
 ן א אינגל למזל טובצו די געבורט פו

 

 זאלן זען דער אייבערשטער זאל העלפן זיי
 אסאך אידיש נחת פון דעם קינד פון אלע

 מבורכים ים וקינדער געזונטערהייט, דורות ישר
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