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ֵיילט
ֶׁערצ ְ
ֹהרָׁא"ש ד ְ
מו ַּ

בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ
ֶׁתכֶׁם ו ְֹלא ִת ְג ְרעּו ִמ ֶׁמנּוִ ,ל ְשמוֹר
ֹלא ת ֹו ִסיפּו ַּעל ַּה ָׁד ָׁבר ַּא ֶׁשר ָׁאנ ִֹכי ְמ ַּצוֶׁה א ְ
ֶׁתכֶׁםִ .ל ְכא ֹורָה זָאגְט דֶער פָסּוק
ֱלקֵיכֶׁם ַּא ֶׁשר ָׁאנ ִֹכי ְמ ַּצוֶׁה א ְ
אֶׁת ִמ ְצוֹת ה' א ֹ
"לא
ָואלט גֶעקֶענְט ְשטֵיין ְבלוֹיז ֹ
ֶט ִליכֶע ָמאל ,עֶס ו ְ
ַאך ע ְ
ֶעלבֶע ז ְ
ִאיבֶער ִדי ז ְ
ֱלקֵיכֶׁם"ִ ,די
תו ִֹסיפּו ַּעל ַּה ָׁד ָׁבר ו ְֹלא ִת ְג ְרעּו ִמ ֶׁמנּו ִל ְשמוֹר אֶׁת ִמ ְצוֹת ה' א ֹ
ֶׁתכֶׁם" זֶעט אוֹיס וִוי עֶס ִאיז ִא ְיב ִריג.
"א ֶׁשר ָׁאנ ִֹכי ְמ ַּצוֶׁה א ְ
ֶוערטֶער ַּ
ו ְ
ֶבי זָאגְט ִ(ליקּוטֵי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק א' ִס ָימן ס"א)
מו ַֹהרָא"ש ִאיז דָאס ַמ ְס ִביר לוֹיט וִוי דֶער ר ִ
דּור ְך
ּוש ֹמאלַ ,אז ְ
ֹיפן פָסּוק ְ(דב ִָרים יז) ֹלא ָׁתסּור ִמן ַּה ָׁד ָׁבר ַּא ֶׁשר יַּגִ ידּו ְל ָׁך י ִָׁמין ְ
או ְ
ָאלגְט וָואס
ַדיק אּון עֶר פ ְ
ָמים ,עֶר גֵייט צּו ַא צ ִ
דֶעם וָואס ַא ִאיד ָהאט אֱמּונַת ֲחכ ִ
דּור ְך דֶעם גֵייט עֶר ְשטֶענ ְִדיג אוֹיף ִדי ִר ְיכ ִטיגֶע ִמ ְיטל-וֶועג ,אּון
ַדיק זָאגְטְ ,
דֶער צ ִ
ֶעכ ְטס ָאדֶער צּו ִלינ ְְקס.
ִישט צּו ר ְ
עֶר גֵייט נ ְ
ֵייביג גֵיין
ַארף א ִ
ַמ ַב"ם זָאגְט ( ֲהלָכוֹת דֵעוֹת ֵפרֶק א' ֲה ָלכָה ד') ַאז ַא מֶענ ְְטש ד ְ
דֶער ר ְ
ִישט צּו גּוט אּון
ֶק ְס ְטרֶעמֶע וֶועג נ ְ
ִישט גֵיין אוֹיף ַאן ע ְ
ֹיפ' ן ִמ ְיטל וֶועג ,מֶען ָטאר נ ְ
או ְ
ֶעכט.
ִישט צּו ְשל ְ
נְ
פַאר ַא מֶענ ְְטש ִאיז דָאס ָאבֶער זֵייעֶר ְשוֶוער צּו ְמ ַקיֵים זַיין ,צּו גֵיין ְש ֶטענ ְִדיג אוֹיף
ֶער ְש ְטןַ ,אזוֹי וַוייט ַאז עֶס
ארק צּום אֵייב ְ
ִדי ִמ ְיטל וֶועגָ .אדֶער ְברֶענְט עֶר גָאר ְש ַט ְ
אבן
ִישט ָה ְ
ָארנ ְ
ֶועלט ,אּון ג ְ
ֶק ְס ְטרֶעם ,עֶר וִויל ָא ְפלָאזְן ִדי גַא ְנצֶע ו ְ
גֵייט אוֹיף אֵיין ע ְ
ִישט גּוט ,וַוייל
ֹיך נ ְ
ֶער ְש ְטן ,וָואס דָאס ִאיז או ְ
ִמיט קֵיינֶעם ,נָאר ִדינֶען דֶעם אֵייב ְ
ֶערטֶע וֶועג ,עֶר
ַארק ְ
אל ְטןָ .אדֶער וִויל עֶר גֵיין אוֹיף ִדי פּונ ְְקט פ ְ
ִישט ָאנ ְַה ְ
דָאס קֶען נ ְ
ֶערט
ָאך ַא ָמאל קֶענֶען זַיין וואוֹיל ,אּון עֶר ה ְ
ִיך ִאי ְנגַאנ ְְצן ְמיַיאֵש ַאז עֶר וֶועט נ ְ
ִאיז ז ְ
ֶער ְש ְטן .אּון בֵיידֶע פּון ִדי וֶועגְן זֶענֶען ִנ ְישט גּוט.
ִאי ְנגַאנ ְְצן אוֹיף צּו ִדינֶען דֶעם אֵייב ְ
ַדיק
ָאלגְן וָואס עֶר זָאגְט ,וַוייל דֶער צ ִ
ַדיק אּון פ ְ
ֶערצּו ִאיז צּו גֵיין צּו ַא צ ִ
ִדי ֵעצָה ד ְ
ִיך ִפ ְירן ,וִוי ַאזוֹי ֶער זָאל
ַאר' ן מֶענ ְְטש ִדי ִר ְיכ ִטיגֶע וֶועג וִוי ַאזוֹי עֶר זָאל ז ְ
ֶעבן פ ְ
קֶען ג ְ
ִיך
ָאכלָאזְן אּון ז ְ
ִישט נ ְ
ֶער ְש ְטן .עֶר ִאיז ְמ ַחזֵק דֶעם מֶענ ְְטש ַאז עֶר נ ְ
ִדינֶען דֶעם אֵייב ְ
ִישט
ֹיפ'ן ִר ְיכ ִטיגְן וֶועג ַאז עֶר זָאל נ ְ
ְמיַיאֵש זַיין ,אּון עֶר ִפ ְירט דֶעם מֶענ ְְטש או ְ
ַארף.
ִויפיל מֶען ד ְ
ְברֶענֶען מֶער ו ִ
ישע ִקי ְנדֶער,
ֶער ְש ֶטער זָאגְט ָאן פַאר ִדי ִא ִיד ֶ
דָאס ִאיז ְפ ַשט ִאין פָסּוק ,דֶער אֵייב ְ
ִישט צּו צּו ִדי ִמ ְצוֹת אּון נֶע ְמט
ֹלא תו ִֹסיפּו ַּעל ַּה ָׁד ָׁבר ו ְֹלא ִתגְ ְרעּו ִמ ֶׁמנּו ,לֵייגְט נ ְ
ֶער ְש ְטן אּון צּולֵייגְן
ארק צּום אֵייב ְ
ָאל ְסט ְברֶענֶען צּו ְש ַט ְ
ִישט ַאז דּו ז ְ
ִישט ַארָאפ .נ ְ
נְ
ָאכלָאזְן אּון ַארָאפ נֶעמֶען פּון ִדי
ָאל ְסט ִאי ְנגַאנ ְְצן נ ְ
ִישט ַאז דּו ז ְ
צּו ִד י ּת ֹורָה ,אּון נ ְ
ֵייסט.
ֹיפן ִמ ְיטל וֶועג ,אּון טּון נָאר וָואס ִדי ּת ֹורָה ה ְ
ַאר ְפ ְסט גֵיין נָאר או ְ
ּת ֹורָה .דּו ד ְ
ֶׁתכֶׁם",
"א ֶׁשר ָׁאנ ִֹכי ְמ ַּצוֶׁה א ְ
משה ַרבֵינּו גֶעזָאגְט ְצוֵויי ָמאל ַּ
אוֹיף דֶעם ָהאט ֶ
ַאר ְפט ִאיר
ֹיפ'ן ִמ ְיטל וֶועג ,צּו דֶעם ד ְ
צּוצּוקּומֶען צּו דֶעם צּו קֶענֶען גֵיין או ְ
ַדיק קֶען
ַדיק זָאגְט ,וַוייל נָאר ַא צ ִ
משה ַרבֵינּו דֶער צ ִ
ערן דָאס וָואס ִא ְיך ֶ
ֹיס ֶה ְ
או ְ
ֹיפ'ן ִר ְיכ ִטיגְן וֶועג.
ִפ ְירן דֶעם מֶענ ְְטש או ְ
ֶת ַחנָן ד')
(זֹאת ַהּת ֹורָה ָוא ְ

א

דֶ ער ֶר ִּבי זָאגְ ט (לִּ יקּוטֵ י מוֹהֲ ַר"ן חֵ לֶק א' ִּסימָ ן צ"ט) ַאז ַא ִּאיד
עדן צּום
ארף זִּ יְך צּוגֶעוואוֹינֶען ְשטֶ ענְ ִּדיג צּו ֶר ְ
ַד ְ
ערין ,אּון סֵ יי
ֶעפיל ֶד ִּ
ער ְש ְטן ,סֵ יי וֶ וען עֶ ר הָ אט ַא ג ִּ
אֵ ייבֶ ְ
ֶעפיל ,אֲ ִּפילּו ֶווען עֶ ר ֶקען
ישט ַקיין ג ִּ
וֶוען עֶ ר הָ אט נִּ ְ
ערהֵ ייט .וַ וייל וֶ וען ַא מֶ ענְ ְטש ֶוועט
עדן ַקאלְ טֶ ְ
נָאר ֶר ְ
ֶעפילֶ ,וועט
ער ְש ְטן ,אֲ ִּפילּו ָאן ַא ג ִּ
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
ַאסַ אְך ֶר ְ
ארץ אּון עֶ ר וֶ ועט
זִּ יְך סוֹף כָל סוֹף עֶ פֶ ענֶען זַיין הַ ְ
ער ְש ְטן ,אּון ַדאן ֶוועט עֶ ר
ֶעפיל צּום אֵ ייבֶ ְ
בַ אקּומֶ ען ַא ג ִּ
ֹיבן ַאלֶע ְת ִּפלוֹת וָ ואס עֶ ר
ֹיפהו ְ
אטיש אוֹיְך או ְ
אוֹטָ אמַ ִּ
ֶעפיל.
עטן ָאן ַקיין ג ִּ
הָ אט גֶעבֶ ְ
ייט ְשט ִּמיט ֶדעם דֶ ער פָ סּוק ִּאין ִּדי
דֶ ער ֶר ִּבי טַ ְ
ֶעדיגֶע סֶ ְד ָרה ְ(דבָ ִּרים ג ,כג) "וָ אֶ ְתחַ ַנן אֶ ל ה' בָ עֵ ת
וָ ואכ ִּ
ייט ְשט דֶ ער ֶר ִּבי" ,וָ אֶ ְתחַ נַן אֶ ל ה'" ַ -א
הַ הּוא לֵאמֹ ר" ,טַ ְ
ער ְש ְטן,
עטן דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
עדן אּון בֶ ְ
ִּאיד זָאל ְשטֶ ענְ ִּדיג ֶר ְ
ישט.
ֶעפיל אּון סֵ יי ֶווען עֶ ר הָ אט נִּ ְ
סֵ יי עֶ ר הָ אט ַא ג ִּ
וַ וייל "בָ עֵ ת הַ הּוא לֵאמֹ ר"  -עֶ ס ֶוועט קּומֶ ען ַא צַ ייט
וערטֶ ער
ֶעפיל אּון ִּדי וֶ ְ
וֶוען עֶ ר ֶוועט בַ אקּומֶ ען ַא ג ִּ
ֶעש ִּמ ְירט ,אּון ַדאן
וֶועלְ ן זִּ יְך זָאגְ ן פּון זַיין מוֹיל וִּ וי ג ְ
ארעכְ ְטן.
וֶועט עֶ ר ַאלֶעס פַ ֶ
ער ְש ְטן,
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
ישט נָאר בַ יים ֶר ְ
ָדאס ִּאיז נִּ ְ
ָאדער
ֶערנֶען תו ָֹרהֶ ,
נָאר ִּדי זֶעלְ בֶ ע ִּאיז אוֹיְך בַ יים ל ְ
ער ְש ְטן
ארף ִּדינֶען דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
בַ יים טּון ִּמ ְצוֹתַ .א ִּאיד ַד ְ
ַאפן וִּ וי מֶ ער תו ָֹרה אּון ִּמ ְצוֹת,
ַאריינְ צּוכ ְ
רּוב ְירן ַ
אּון ְפ ִּ
ערהֵ ייט ָאן ַקיין
אֲ ִּפילּו וֶוען עֶ ר טּוט ָדאס נָאר ַקאלְ טֶ ְ
אר ְש ַטאנְ ד ,אֲ ִּפילּו ֶווען ִּדי
עפיל אּון ָאן ַקיין פַ ְ
שּום ֶג ִּ
אקן ,עֶ ס הָ אט
ּומ ְצוֹת זֶעעֶ ן אוֹיס הַ אלְ ב-גֶעבַ ְ
תו ָֹרה ִּ
>>>>>>

ִהיט דַ יינֶע אֹויגְ ן ,וֶועט
אטן ַקיין
ִישט שָׁ ְ
ִדיר נ ְ
עַ יִן הָׁ ַרע; חֲ כָׁמֵ ינּו זִ כְ רֹונָׁם לִבְ ָׁרכָׁה זָׁאגְ ן (בְ ָׁרכֹות כ:).
"עַ יִן שֶ ל ֹא ָׁרצְ ָׁתה לָׁזּון ִממַ ה שֶ ֵאינֹו שֶ ּלֹו ֵ -אין עַ ִין
הָׁ ָׁרע שֹולֶטֶ ת בֹו" ,יֹוסֵ ף הַ צַ ִדיק הָׁ אט זִ יְך
ֶעקּוקט
ְ
ִישט ג
יטן זַיינֶע אֹויגְ ן אּון עֶ ר הָׁ אט נ ְ
ֶעה ְ
ג ִ
ערפַאר הָׁ אט עֶ ר בַ אקּומֶ ען
ֹוטיפַר ,דֶ ְ
אֹויף ֵאשֶ ת ּפ ִ
ִדי בְ ָׁרכָׁה ַאז פַאר ִאים אּון זַיינֶע דֹורֹות הַ בָׁ ִאים
ֶועסט זִ יְך
ִישט ַקיין עַ יִן הָׁ ַרע; ַאז דּו ו ְ
אדט נ ְ
שַ ְ
יטן
ֶעה ְ
ֶועסטּו זַיין ָׁאּפְ ג ִ
יטן דַ יינֶע אֹויגְ ן ,ו ְ
ִה ְ
ער ְש ְטן ַאלֵיינְס.
פּונֶעם ֵאייבֶ ְ
ַארמַ אְך
ִאיְך בֶ עט ִדיר ,מַ יין טֵ ייעֶ ֶרער ַתל ְִמיד ,פ ְ
קּוקן
ַאלֶע וֶועגְ ן וִ וי ַאזֹוי דּו ֶקענ ְְסט ָׁאנְקּומֶ ען צּו ְ
ְשלֶעכְ טֶ ע זַאכְ ן; וֶועמֶ ען פָׁאּפְ ְסטּו?! וֶועמֶ ען
ַאר ְסט דָׁ אְך זִ יְך ַאלֵיינְס .דּו
ַאר ְסטּו?! דּו נ ְ
נ ְ
ַאר ְסט דַ יין וַוייב וְ כּו'; דּו
מֵ יינ ְְסט ַאז דּו נ ְ
ַארוָׁואס
ַוארצְ ט ,פ ְ
ַאר ְשו ְ
ֶוער ְסט דָׁ אְך פ ְ
ַאלֵיינְס ו ְ
ייטן
יק ְ
ֶוער ֵ
מּוטשֶ ען ִמיט ְשו ִ
ארפְ ן ְ
זָׁאל ְְסטּו זִ יְך דַ ְ
דַ יין גַאנְץ לֶעבְ ן? דּו ֶקענ ְְסט דָׁ אְך הָׁ אבְ ן ַא חַ יִים
טֹובִ ים.
(עֲצָׁ תֹו אֱ מּונָׁה ,פ' מַ טֹות מַ ְסעֵ י תשע"ט)
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ֶעדע
ער ְש ְטן ִּאיז זֵייעֶ ר חָ שּוב י ֶ
ֶעשמַ אק ,וַ וייל בַ יים אֵ ייבֶ ְ
ישט ַקיין טַ עַ ם אּון ַקיין ג ְ
נִּ ְ
ְקלֵיינֶע זַאְך וָ ואס ַא ִּאיד ְש ְט ֶרענְ גְ ט זִּ יְך ָאן צּו טּון פַ אר ִּאים.
ישט ַקיין
ֶעפיל ,עֶ ר ְש ִּפ ְירט נִּ ְ
ער ְש ְטן ָאן ַקיין ג ִּ
וֶוען ַא ִּאיד ִּדינְ ט דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ישט ַקיין טַ עַ ם ִּאין ִּדי ִּמ ְצוֹת
ֶערנֶען אּון ַדא ֶווענֶען ,עֶ ר ְש ִּפ ְירט נִּ ְ
ֶעשמַ אק ִּאין זַיין ל ְ
ג ְ
ער ְש ְטן .וַ וייל עֶ ס
וָ ואס עֶ ר ִּאיז ְמ ַקיֵיםִּ ,א יז ָדאס נָאְך ַאסַ אְך מֶ ער חָ שּוב בַ יים אֵ ייבֶ ְ
וערער ָדאס צּו טּון וִּ וי פַ אר אֵ יינֶעם וָ ואס ְש ִּפ ְירט יָא ַא
קּומט ִּאים ָאן ַאסַ אְך ְשוֶ ֶ
ְ
ער ְשטֶ ער הָ אט
עריבֶ ער ִּאיז ָדאס נָאְך מֶ ער חָ שּובֶ ,דער אֵ ייבֶ ְ
ערין .אּון ֶד ִּ
ֶעשמַ אק דֶ ִּ
ג ְ
ער ְשטֶ ער זֶעט ַאז דֶ ער ִּאיד
ַא גְ רוֹיסֶ ע נַחַ ת רּוחַ פּון דֶ עם .אּון וֶוען דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ויפיל עֶ ר ֶקעןֶ ,וועט עֶ ר ִּאים זִּ יכֶער צּום סוֹף
ְש ְט ֶרענְ ג זִּ יְך ָאן אּון ִּדינְ ט ִּאים וִּ ִּ
גּוטן טַ עַ ם אּון ֶקענֶען ִּדי ֶנען דֶ עם
ְ
הֶ עלְ ְפן ַאז עֶ ר זָאל יָא בַ אקּומֶ ען דֶ עם
ֶעשמַ אק.
ער ְש ְטן ִּב ְשלֵימּות ִּמיט ַא ִּחיוֹת אּון ג ְ
אֵ ייבֶ ְ
אתיַ ,תאֲ ִּמין  -אוֹיב ַא
ָאדם ָיג ְַע ִּתי ּומָ צָ ִּ
"אם יֹאמַ ר לְ ָך ָ
חֲ זַ"ל זָאגְ ן ְ(מגִּ ילָה ו'ִּ ):
ֶעפלָאגְ ט אּון עֶ ר הָ אט מַ ְצלִּ יחַ גֶע ֶוועןַ ,דאן
מֶ ענְ ְטש זָאגְ ט ִּדיר ַאז עֶ ר הָ אט זִּ יְך ג ְ
אקע מַ ְצלִּ יחַ
ֵייבן"ְ .שטֶ עלְ ט זִּ יְך ַא ַק ְשיָא ,אוֹיב הָ אט יֶענֶער טַ ֶ
זָאלְ ְסטּו ִּאים גְ ל ְ
ֵייבן ,מֶ ען ֶקען ָדאְך זֶען ִּמיט ִּדי אוֹיגְ ן ַאז עֶ ר
ישט ְבלוֹיז גְ ל ְ
ארף מֶ ען נִּ ְ
גֶע ֶוועןַ ,ד ְ
ישט זֶען ִּמיט
ארף מֶ ען נָאר ַא ַזאְך וָ ואס מֶ ען ֶקען נִּ ְ
ֵייבן ַד ְ
יח גֶעוֶ וען .גְ ל ְ
הָ אט מַ ְצלִּ ַ
ִּדי אוֹיגְ ן.
רּוחנִּ יּות,
קּומט צּו ְ
ְ
זָאגְ ט ֶר ִּבי נ ָָתן (לִּ יקּוטֵ י הֲ לָכוֹת ִּב ְרכַת הַ פֵ ירוֹת הֲ ָלכָה ה') ַאז ֶווען עֶ ס
ישט
ֵייבן ,נִּ ְ
ארף מֶ ען יָא גְ ל ְ
ארט ַד ְ
ער ְש ְטןָ ,ד ְ
קּומט צּו ִּדינֶען דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ְ
וֶוען עֶ ס
ֵיישיגֶע אוֹיגְ ן ִּדי הַ ְצלָחָ הַ ,אמָ אל ִּאיז ָדא ַא מֶ ענְ ְטש
ייביג זֶעט מֶ ען ִּמיט ִּדי ְפל ִּ
אֵ ִּ
ישט
ער ְש ְטן ,אּון עֶ ר זֶעט נִּ ְ
מּוט ֶשעט זִּ יְך צּו ִּדינֶען דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ְ
וָ ואס ְפלָאגְ ט זִּ יְך אּון
יח
ֵייבן ַאז עֶ ר הָ אט זִּ יכֶער מַ ְצלִּ ַ
ארף מֶ ען אָ בֶ ער גְ ל ְ
ַאז עֶ ר זָאל מַ ְצלִּ יחַ זַייןַ .ד ְ
ער ְש ְטןָ ,דאס ִּאיז זַיין
אר'ן אֵ ייבֶ ְ
גֶע ֶווען ,וַ וייל ָדאס ַאלֵיין ַאז עֶ ר ְפלָאגְ ט זִּ יְך פַ ְ
ֶעדע
ֵוייסט עֶ ר ַאז י ֶ
עסטֶ ע הַ ְצלָחָ ה .וֶ וען ַא ִּאיד הָ אט ַא ֵריינֶע אֱ מּונָה ,ו ְ
גְ ֶר ְ
ער ְש ְטן ִּאיז גָאר ַא
אר'ן אֵ ייבֶ ְ
עש ְט ֶרענְ גְ ט פַ ְ
יקייט וָ ואס עֶ ר הָ אט זִּ יְך ָאנְ ֶג ְ
ְקלֵיינִּ ֵ
ֶעט ַראכְ ט ַאז
גְ רוֹיסֶ ע הַ ְצלָחָ ה ,אֲ ִּפילּו נָאר ַא גּוטֶ ע מַ ְח ָשבָ ה ,אֲ ִּפילּו עֶ ר הָ אט נָאר ג ְ
וערט
ֶעדע זַאְך וֶ ְ
ארלו ְֹירן ,י ֶ
ישט פַ ְ
וערט ָדאס אוֹיְך נִּ ְ
עֶ ר וִּ ויל זַיין וואוֹילֶ ,ו ְ
ַאמלְ ט זִּ יְך ָאן ַאסַ אְך גּוטֶ ע זַאכְ ן פּונֶעם מֶ ענְ ְטש ,אּון
ועקגֶעלֵייגְ ט ,אּון ַאזוֹי ז ְ
ַא ֶו ְ
ואר ְטןֶ ,וועט עֶ ר צּום סוֹף אוֹיְך ֶקענֶען
ֹיסוַ ְ
אבן ִּדי סַ ְבלָנּות אּון או ְ
אוֹיב עֶ ר ֶוועט הָ ְ
ֶערהֵ ייט.
ז ֹוכֶה זַיין צּו זֶען זַיין הַ ְצלָחָ ה ִּמיט ִּדי אֵ ייגֶענֶע אוֹיגְ ן ָאפֶ ענ ְ
שּור ְטקוֹב זי"ע
משה ִּמ ְט ְ
ֶערמַ אן ִּאיז ַאמָ אל גֶעקּומֶ ען צּו הרה"ק ֶר ִּבי ָדוִּ ד ֶ
ַא ִּאינְ ג ְ
ערט צּו ַדא ֶווענֶען ,עֶ ר
ֹיפגֶעהֶ ְ
ֶעצ ְטנְ ס הָ אט זַיין ְש ֶווער או ְ
עדט ַאז ל ְ
ֶער ְ
אּון זִּ יְך אָ ְפג ֶ
ישט .אּון ַאזוֹי וִּ וי ֶדער
ישט ִּאין שּול אּון עֶ ר ַדאוֶוענְ ט מֶ ער נִּ ְ
גֵייט מֶ ער נִּ ְ
ֶעוואּוסט ַאז זַיין ְשוֶוער גֵייט ַאסַ אְך צּו ֶדעם צַ ִּדיק ,הָ אט עֶ ר
ְ
ֶערמַ אן הָ אט ג
ִּאינְ ג ְ
עדן ִּמיט זַיין ְש ֶווער ,אּון זֶען ַאז עֶ ר זָאל זִּ יְך
עטן ֶדעם צַ ִּדיק אוֹיב עֶ ר ֶקען ֶר ְ
גֶעבֶ ְ
ֹיבן צּו ַדא ֶווענֶען.
צּוריק ָאנְ הו ְ
ארעכְ ְטן אּון ִּ
פַ ֶ
ֶעפ ֶרעגְ ט אוֹיב
רּופן דֶ עם ְשוֶוער ,אּון עֶ ר הָ אט ִּאים ג ְ
דֶ ער צַ ִּדיק הָ אט גֶעלָאזְ ט ְ
ערט צּו ַדאוֶ וענֶען .הָ אט
ֹיפגֶעהֶ ְ
ערצֵ יילְ ט ַאז עֶ ר הָ אט או ְ
עֶ ס ִּאיז אֱ מֶ ת וָ ואס מֶ ען ֶד ְ
ערצּו ִּאיז וַ וייל עֶ ר הָ אט
דֶ ער ִּאיד גֶעזָאגְ ט ַאז עֶ ס ִּא יז אֱ מֶ ת ,אּון ִּדי ִּסיבָ ה דֶ ְ
ַאריין ִּאין ָקאפ ַאלֶע
ער ְקט ַאז ֶווען עֶ ר ְשטֶ עלְ ט זִּ יְך ַדאוֶ וענֶען קּומֶ ען ִּאים ַ
בַ אמֶ ְ
אקלֶען
צּוש ְ
רּוב ְירט זִּ יְך אָ ְפ ָ
ויפיל עֶ ר הָ אט ְפ ִּ
ֶעדאנְ ֶקען ,אּון וִּ ִּ
ארט ְשלֶעכְ טֶ ע ג ַ
סָ ְ
וערן פּון ִּדי ְשלֶעכְ טֶ ע
ישט פָ טּור ֶו ְ
ישט גֶעגַאנְ גֶען ,עֶ ר ֶקען נִּ ְ
ערפּון ִּא יז עֶ ס ִּאים נִּ ְ
דֶ ְ
ישט צּו
ערש נִּ ְ
ֶערט ַאז עֶ ס ִּאיז שוֹין עֶ נְ דֶ ְ
ֶעקל ְ
עריבֶ ער הָ אט עֶ ר ג ְ
מַ ְח ָשבוֹת ,אּון דֶ ִּ
אקטֶ ע אּון
אבן ַא ַזא צּוהַ ְ
ַדאוֶוענֶען ִּבכְ לַל אּון פָ טּור ַאן עֵ סֶ קַ .אנְ ְשטָ אט צּו הָ ְ
ערש ָא ְפלָאזְ ן ֶדעם גַאנְ ְצן
ישע ַדא ֶווענֶען ִּמיט יֶענְ ץ פָ נִּ ים ,וֶ ועט עֶ ר עֶ נְ דֶ ְ
ַאר ֶ
נ ִּ
ַדאוֶוענֶען.
ֶערט
ֶעקל ְ
ֹיפג ְ
ערנָאְך הָ אט עֶ ר ִּאים או ְ
ערט אּון דֶ ְ
ֹיסגֶעהֶ ְ
דֶ ער צַ ִּדיק הָ אט ִּאים או ְ
ישט
ָארנִּ ְ
ישט ַדאוֶוענֶען ֶוועט זִּ יכֶער ג ְ
ועס טּו נִּ ְ
ישט ִּריכְ ִּטיג "אוֹיב וֶ ְ
ַאז עֶ ר טּוט נִּ ְ
ֶועסט זִּ יְך ָאנְ ְש ְט ֶרענְ גֶען צּו
יש ֵקייט ,אוֹיב אָ בֶ ער דּו ו ְ
ַייבן פּון ַדיין גַאנְ צֶ ע ִּא ִּיד ְ
ְבל ְ
ַדאוֶוענֶען אֲ ִּפילּו עֶ ס זֶעט אוֹיס וִּ וי עֶ ס זֶעט אוֹיסֶ ,וועלְ ן ָאבֶ ער ִּמיט ִּדי צַ ייט זִּ יְך
ֶעפלָאגְ ט צּו ַדא ֶווענֶען ,אּון דּו
אסט זִּ יְך ג ְ
אמקּו מֶ ען ִּדי ַאלֶע ְיגִּ יעוֹת וָ ואס דּו הָ ְ
צַ ְ
אבן ַא ֵשיינֶעם פָ נִּ ים".
ֶועסט ז ֹוכֶה זַיין ַאז ַדיין ַדא ֶווענֶען וֶ ועט יָא הָ ְ
ו ְ
ייט ְשט ִּאין פָ סּוקֶ .דער פָ סּוק זָאגְ ט
ַאריין גֶעטַ ְ
אּון עֶ ר הָ אט ָדאס ִּאים ֵשיין ַ
ייט ְשט דֶ עם פָ סּוק "דֶ ער
ְ(ת ִּהלִּ ים פז ,ו) "ה' ִּי ְספֹ ר ִּבכְ תוֹב עַ ִּמים" ,הָ אט דֶ ער צַ ִּדיק גֶעטַ ְ
ייבן"ֶ .ווען ִּדי ִּא ְידן
ער ְשטֶ ער צֵ יילְ ט אוֹיף ִּדי ֶוועג וִּ וי ַאזוֹי ִּדי פֶ עלְ ֶקער ְש ַר ְ
אֵ ייבֶ ְ
ערט" א.א.וו .אּון ִּדי זֶעלְ בֶ ע
ייבט מֶ ען "אֵ יינְ ס"" ,צֶ ען" "הּונְ דֶ ְ
ערן ְש ַר ְ
ייבן נּומֶ ְ
ְש ַר ְ
וערטֶ ער" ,אֶ חָ ד"" ,עֲ ָש ָרה",
ערן ִּמיט וֶ ְ
ייבט מֶ ען אוֹיְך ִּדי נּומֶ ְ
אוֹיף לָשוֹן הַ קוֹדֶ שְ ,ש ַר ְ
ייבן צ.ב.ש.
ערן וָ ואס זֵיי ְש ַר ְ
אבן זֵיי ִּדי נּומֶ ְ
וידער בַ יי ִּדי ג ֹו ִּים הָ ְ
"מֵ ָאה" א.א.וו .וִּ ֶ
ערן לוֹיט וִּ וי ִּדי ג ֹויִּם צֵ יילְ ן
ער ְשטֶ ער צֵ יילְ ט ִּדי נּומֶ ְ
" ." 100" ,"10" ,"1אּון דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
עֶ ס.
אקטֶ ע
אּון דֶ ער צַ ִּדיק הָ אט ִּאים מַ ְס ִּביר גֶע ֶוועןֶ :ווען דּו ַדאוֶ וענְ ְסט ַאזַא צּוהַ ְ
ארף צּו
צּוש ְט ֶרענְ גֶען צּו ַד א ֶווענֶען וִּ וי עֶ ס ַד ְ
רּוב ְיר ְסט זִּ יְך ָאנְ ְ
ויפיל דּו ְפ ִּ
ַדאוֶוענֶען ,וִּ ִּ
ישט .דּו ִּפילְ ְסט מַ ָמש ַאז ִּדי גַאנְ צֶ ע ַדאוֶ וענֶען ִּאיז נָאר ַא "זִּ ָיראו",
זַיין ,גֵייט עֶ ס נִּ ְ
ֹיבט
ֶוערד .אָ בֶ ער ַא "זִּ ָיראו" ִּאיז ָדאְך עֶ ס יָא .אּון ַאזוֹי ְקלו ְ
ישט ו ְ
ָארנִּ ְ
עֶ ס ִּאיז מַ מָ ש ג ְ
ועקט זִּ יְך
ארץ ֶו ְ
קּומט אֵ יין טָ אג אּון ָדאס הַ ְ
ְ
זִּ יְך צּוזַאם ַאסַ אְך "זִּ ָיראו 'ס" ִּביז עֶ ס
ער ְש ְטןַ ,דאן לֵייגְ ט מֶ ען
אפט צּום אֵ ייבֶ ְ
ֹיבט ָאן ְש ִּפ ְירן ַא נָאנְ ְט ַש ְ
אוֹיף אּון מֶ ען הו ְ
ער ְש ְטן וָ ואס ִּאיז ֶדער אֶ חָ ד י ִָּחיד
צּו נָאר אֵ יין "אֵ יינְ סֶ ער" ,מֶ ען לֵייגְ ט צּו דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
אסטּו שוֹין ַא
ֶעקס "זִּ ָיראו'ס" הָ ְ
ּומיּוחָ ד ,אּון וֶ וען מֶ ען לֵייגְ ט צּו ַאן "אֵ יינְ סֶ ער" צּו ז ְ
ְ
ִּמילְ יָאן! אּון וִּ וי מֶ ער "זִּ ָיראו 'ס" מֶ ען לֵייגְ ט צּו ,יֶעדֶ עס ָמאל וָ ואס מֶ ען ְש ְט ֶרענְ גְ ט
ישט ַאזוֹי גֶעלּונְ גֶען ,אֲ ִּפילּו וֶ וען עֶ ס
זִּ יְך ָאן צּו טּון ַא גּוטֶ ע זַאְך ,אֲ ִּפילּו וֶוען עֶ ס נִּ ְ
ִּאיז נָאר ַא "זִּ ָיראו " ,אוֹיב ִּאיז אָ בֶ ער דֶ ער "אֵ יינְ סֶ ער" אוֹיף ִּדי לִּ ינְ ֶקע זַייט ,אוֹיב
אשעפֶ ער ִּמיט זִּ יְךַ ,דאן וִּ וי מֶ ער "זִּ ָיראו'ס" מֶ ען לֵייגְ ט
הָ אט מֶ ען דֶ עם אֵ יינְ ִּציגְ ן בַ ֶ

ב
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ערן.
וערן ִּדי נּומֶ ְ
צּוַ ,אלְ ץ גְ ֶרעסֶ ער וֶ ְ
וערטֶ ער הָ אט ִּאים ֶדער צַ ִּדיק זֵייעֶ ר ְמ ַחזֵק גֶעוֶ ועןַ ,אז
ִּמיט ִּדי ֶו ְ
יש ֵקייט ,זָאל עֶ ר זִּ יְך
ישט ַקיין ַטעַ ם ִּאין ִּא ִּיד ְ
אֲ ִּפילּו עֶ ר ְש ִּפ ְירט נִּ ְ
ָאנְ ְש ְט ֶרענְ גֶען צּו טּון וָ ואס אּון וִּ וי ַאזוֹי עֶ ר ֶקען נָאר ,אּון סוֹף כָל
יח זַיין.
סוֹף ֶוועט עֶ ר זִּ יכֶער מַ ְצלִּ ַ
ישט
ערהַ אלְ ְטן אּון נִּ ְ
וואוֹיל ִּאיז דֶ עם וָ ואס ִּאיז ז ֹוכֶה זִּ יְך צּו דֶ ְ
ֶערנֶען
צּוב ָראכְ ן פּון ַקיין שּום זַאְך ,אּון עֶ ר ְפלָאגְ ט זִּ יְך צּו ל ְ
ֶוערן ְ
ו ְ
ֶעשמַ אק ,וֶ ועט
ישט דֶ עם ג ְ
אּון ַדאוֶוענֶען אֲ ִּפילּו ֶווען עֶ ר הָ אט נָאכְ נִּ ְ
אבן ַא גְ רוֹיסֶ ער נַחַ ת רּוחַ פּון ִּאים ,אּון
ער ְשטֶ ער זִּ יכֶער הָ ְ
דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
עֶ ס וֶ ועט ִּאים זַיין גּוט אוֹיף ִּדי ֶוועלְ ט אּון אוֹיף יֶענֶע ֶוועלְ ט.
(שיחוֹת מוֹהַ ָרא"ש חֵ לֶק ט"ז עֶ ֶרְך יְ גִּ יעוֹת)
ִּ
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שיינע שידוכים.
אנהויב די וואך האט דער ראש ישיבה שליט"א נאכאמאל מעורר
געווען די בחורים זיך צוצוגרייטן די מסכת תענית ,ווייל פרייטאג חמשה
עשר באב וועט מען אנהויבן לערנען גאנץ מסכת תענית יעדן טאג ביז
ראש השנה .פארשטייט זיך אז די בחורים האבן קוים געקענט ווארטן
אויף דעם טאג ,און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט דאס יאר אויך קומען
פילע חתנים אין ישיבה.
"גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן" ,א צדיק אויף יענע וועלט האט
ער נאך א גרעסערער כח ,און מוהרא"ש וועט זיכער אויס'פועל'ן פאר די
אלע בחורים אז זיי זאלן טרעפן זייערע באשערטע בקרוב ובניקל.
אין שמחה כשמחת התורה!
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פארשריט ביים נייעם בנין אין אומאן
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מיט יעדן טאג וואס גייט דורך ,ווערן מיר ב"ה נענטער און נענטער צום
הייליגן פארכטיגן יום הדין ,ווען מ'משפט יעדן איינעם ,מי יחיה ומי ימות,
וכו' וכו' ,און מיר אלע פארן בעז"ה צום הייליגן רבי'ן וואס האט צוגעזאגט
אז ער וועט זיין דער אדוואקאט פאר די אלע וואס קומען צו אים אויף
ראש השנה .מיר אלע קומען איבער אלע מניעות און שטיינער וואס
שטעלן זיך אין וועג ,און מיר מאכן א טיקעט און פארן צום הייליגן רבי'ן
אויף ראש השנה ,וואו מיר וועלן זיך אויסבעטן ביים אייבערשטן א גוט
געבענטשט יאר.
זעענדיג דעם געברויך צוצושטעלן אין עיר הקודש אומאן א הייליגע
ריינע און רואיגע ווינקל פאר אנשי שלומינו ,האט זיך דער ראש ישיבה
שליט"א אריינגעלייגט מיט מסירת נפש אין דעם קאסטבארן און שווערן
פראיעקט ,און האט אויפגעבויעט א הערליכן ריזיגן בנין אויף א שטילע
ווינקל וואס איז שוין באנוצט געווארן פאריאר.
איינע פון די פראבלעמען אין שטאט אומאן איז ווי באקאנט ,די
שטאטישע וואסער סיסטעם .זייער סיסטעם קען נישט דערהייבן
צוצושטעלן גענוג וואסער פאר די צוגעקומענע איבער  70,000אידן קע"ה
וואס קומען אויף יום טוב צום הייליגן רבי'ן אין אומאן ,און דערפאר
פארלירן אסאך געביידעס די וואסער אין די פארנומענע ערב שבת און
ערב יו"ט טעג ,ווען מ'נוצט גאר אסאך וואסער.
דערפאר האט דער ראש ישיבה שליט"א באשלאסן אז מען זאל גראבן
אייגענע קוועלער ביים נייעם בנין ,פון וואס מ'זאל שעפן פרישע ריינע
קוואל וואסער פון פאראויס ,און מ'זאל אינסטאלירן ריזיגע וואסער טענק,
וואו די וואסער זאל געהאלטן ווערן.
פאריאר האט מען זיך גענומען צו די ארבעט פון זוכן קוועלער ,און
מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האט מען שוין ביז יעצט מצליח געווען צו
טרעפן און פארטיגן אזויפיל ווי זעקס שפרודלדיגע קוועלער ,וואס
פראדוצירן אינאיינעם דעם ריזיגן קוואנטום פון בערך  10,000גאלאן
וואסער א טאג.
אזוי אויך האלט מען שוין אויך ב"ה נאכן בויען דעם ערשטן ריזיגן
 12,000גאלאנדיגע וואסער טאנק ,וואס וועט בעז"ה ערמעגליכן א
באקוועמע מאס וואסער פאר די פארנומענע ערב שבת און ערב יו"ט
טעג.
און אזוי ווי בעז"ה קומענדיגע יאר וועט גענוצט ווערן נאך שטאקן
פונעם בנין צום שלאפן ,דערפאר ווערן שוין יעצט געמאכט פלענער צו
בויען נאך א גיגאנטישע וואסער טאנק פון קרוב צו  50,000גאלאן ,וואס
וועט בעז"ה צושטעלן גענוג וואסער בהרחבה גדולה פאר אלע הונדערטע
אידן וואס וועלן זיך באנוצן מיט דעם בנין בעז"ה.
יעצט האט מען ב"ה זוכה געווען לברך על המוגמר פאר די אלע
איינריכטונגען ,די זעקס קוועלער שפרודלען שוין מיט וואסער ,די 12,000
גאלאנדיגער טאנק איז שוין אינגאצן פארטיג ,און מען פילט עס שוין אן
מיט פרישע קוואל וואסער.
אזוי אויך איז שוין אינסטאלירט געווארן די פאמפ קאנטראל מאשין,
וואס וועט בעז"ה אנצינדן און אויסלעשן די פאמפס פאר די קוועלער
לויט'ן געברויך.
וימצאו שם באר מים חיים!

נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע נושאים
קען מען זען אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
צו באקומען אין ישיבה ,אדער רופט 845-200-7132
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נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
בחורים לערנען פערציג מאל
מסכת תענית ביז ראש השנה

אומאן ראש השנה!
אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך
~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
אייער פריינד

אלי קנאלל

דעם פרייטאג ,חמשה עשר באב ,הויבט זיך אן די מסכת תענית טומל אין ישיבה,
די בחורים ווערן צוגענאגלט צו די בענקלעך ,די אויגן צוגעבינדען צו א גמרא מסכת
תענית ,מ'הויבט אן לערנען פלייסיג מיט חשק ,און מ'ענדיגט יעדן טאג נאכאמאל
גאנץ מסכת תענית.
אין יאר תשע"א ,פאר חמשה עשר באב ,האט מוהרא"ש געזאגט פאר'ן ראש
ישיבה אז ער גייט אריבערקומען אין קעמפ אום חמשה עשר באב ,א טאג וואס איז
מסוגל פאר שידוכים ,און ער וועט פועל'ן שידוכים פאר די בחורים.
אום חמשה עשר באב איז מוהרא"ש טאקע געקומען אין קעמפ ,מען האט געמאכט
א גרויסע סעודה ,מוהרא"ש האט גערעדט א לאנגע צייט צו די בחורים ,און ביים סוף
פון די דרשה האט מוהרא"ש געזאגט פאר די בחורים אז אלע בחורים פון זיבעצן יאר
און העכער וואס וועלן ענדיגן יעדן טאג מסכת תענית אין די פערציג טעג פון חמשה
עשר באב ביז ראש השנה ,וועלן זיי אי"ה טרעפן זייער שידוך גלייך נאך ראש השנה.
פון דעם קומענדיגן טאג האט מען מער נישט געקענט רעדן צו קיין בחור אין קעמפ,
אלע בחורים האבן זיך צוגעכאפט דערצו און אנגעהויבן לערנען מסכת תענית מיט'ן
ציל צו ענדיגן די גאנצע מסכת יעדן טאג פון פריש.
עס האט נישט גענומען קיין לאנגע צייט ,דער יצר הרע האט נישט געקענט
אויסהאלטן צו זען ווי די בחורים לערנען אזוי פלייסיג ,און אז באלד וועלן זיי שוין אלע
חתנים ווערן ,האט זיך אנגערוקט שווערע שטורעם ווינטן ,דער האריקעין "איירין" איז
אנגעקומען מיט פולן קראפט ,און ווען מען האט זיך אויפגעוועקט איין אינדערפרי,
האט מען געזען אז דער טייכל וואס לויפט נעבן קעמפ האט זיך געהויבן מיט איבער
צען פיס העכער ווי געווענליך ,און די קעמפ ווערט מער און מער פארפלייצט מיט
וואסער.
די לעקטער או ן וואסער איז געווארן אפגעהאקט ,און די גאנצע קעמפ האט געמוזט
זאפארט אויסגעליידיגט ווערן ,די שטאטישע רעטונג איינהייטן זענען אנגעקומען מיט
פאליציי קארס און פייער טראקס צו נעמען דעם עולם ,אזוי ווי די גאסן און וועגן זענען
שוין געווען פארפלייצט און מען האט מער נישט געקענט ארויספארן מיט געווענליכע
אויטאס .די באאמטע האבן גענומען א טייל עולם צום פייער סטאנציע ,און די
אנדערע האבן זיך אויסגעשפרייט צו אנדערע געגנטער וואס זענען געווען אביסל
העכער און נישט געווארן אזוי שטארק אפעקטירט פונעם האריקעין.
יעדער איז ארויסגעלאפן מיט די נשמה אין די הענט ,איידער די גאנצע קעמפ
געפונט זיך שוין אונטער'ן וואסער .די בחורים האבן אבער מיטגעשלעפט זייער תפלין
זעקל אין איין האנט ,און די גמרא מסכת תענית אין די אנדערע האנט ,ווייל זיי האבן
נישט געוואלט פארפאסן אפילו נאר איין טאג פון צו לערנען מסכת תענית.
וואו די בחורים זענען נאר אנגעקומען ,טייל אין די פייער סטאנציע ,טייל אין א גאז
סטאנציע ,טייל אין אנדערע קעמפ און קאנטריס ,האבן אלע געענדיגט די גאנצע
מסכת ,טראץ די אלע טלטולים און שוועריקייטן.
ווען די שטורעמעס האבן נאכגעלאזט און מען האט שוין ענדליך געקענט זיך צוריק
קערן אין קעמפ ,איז אבער נאכאלץ נישט געווען קיין לעקטער אין קעמפ .אבער די
בחורים האבן ווייטער געמוזט ענדיגן די גאנצע מסכת יעדן טאג ,און צו די שיין פון
ליכט זענען די בחורים געזעסן ביז אין די שפעטע נאכט שעות און געלערנט פלייסיג א
בלאט גמרא און נאך א בלאט גמרא .למעשה האבן די בחורים אויסגעפירט און האבן
זוכה צו ענדיגן פערציג מאל מסכת תענית ,יעדן טאג ביז ראש השנה.
צדיק גוזר והקב"ה מקיים ,גלייך נאך ראש השנה האבן אנגעהויבן ווערן חתנים אין
ישיבה ,און אין לויף פונעם ווינטער זמן תשע"ב ,האבן אלע בחורים געטראפן זייער
שידוך ,זיי האבן ב"ה שיין חתונה געהאט און אויפגעשטעלט ערליכע אידישע
שטובער לשם ולתפארת.
במשך די יארן זינט דעמאלט ,האט עס ווייטער אנגעהאלטן יאר יערליך ,די פרישע
בחורים האבן יעדעס יאר געענדיגט מסכת תענית פערציג מאל פון חמשה עשר באב
ביז ראש השנה ,און ב "ה פילע שידוכים זענען געשלאסן געווארן אין דעם זכות אין
לויף פון די יארן .אויך פילע בחורים פון אנדערע ישיבות ,וואס האלטן מיט די דרשות
און שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א ,האבן זיך אויך צוגעכאפט צו דעם ,זיי האבן
אויך געלערנט מסכת תענית פערציג מאל ,און זענען ב"ה אויך געהאלפן געווארן מיט

>>>>>>

סימן טוב ומזל טוב

הבטחת מוהרא"ש

חיזוק צום טיר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער עס
וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב,
קונטרסים ,דרשות ,ניגונים ,סידי'ס,
'USBס'SD ,ס ,און נאך;
דעליווערט צו אייער טיר!

מו"ה מאטי הערצאג הי"ו
צו די אפשערן פון זיין זון אליעזר שלמה למז"ט

אשר בנחל

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך אידיש
נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע קינדער געזונטערהייט,
דורות ישרים ומבורכים

יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און
געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני ,זיווגים הגונים ,רפואות וישועות.

וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

רופט שוין 845-248-1651

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908
און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים.

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; מעשיות פון תפלה; און נאך

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך

 / 845-414-8429 / 212-444-9191ארץ ישראל  / 0797040066ענגלאנד 03303502361
< < BreslevCenter.com
ד

צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com
חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876
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