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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֵאֶלה ים הָׁ טִּ ְשפָׁ מִּ ְשְמעּון ֶאת הַּ יָׁה ֵעֶקב תִּ ר ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְלךָׁ  ְוגֹו' ְוהָׁ מַּ ֶדער  .ְוגֹו'ּושָׁ
ַרִש"י  ֶגעְבן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.זֵיי ֶוועט ֶער  ,ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאְגט: אֹויב ִדי ִאיְדן ֶוועְלן ַזיין וואֹויל

ְשְמעּון, ,ָזאְגט יו תִּ ֵקבָׁ ש ְבעַּ ם דָׁ דָׁ לֹות ֶשאָׁ ְצֹות קַּ מִּ ם הַּ אֹויב דּו ֶוועְסט ָפאְלְגן ֶדעם  אִּ
ִאיְך  ֶוועל ְגִריְנֶגע ִמְצֹות ָוואס ֶמעְנְטְשן ְטֶרעְטן ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ֶדעָמאְלטֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ִדי 

ְשן ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ָוואס ֶזעֶנען ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצֹות ָוואס ֶמעְנטְ  .ִדיר ֶגעְבן ִדי גּוֶטע ַזאְכן
 צּוְטֶרעְטן ִמיט ִדי ִפיס?

ְדֵריי  יר לֹויט ִווי ֶדער ַבַעל ַהּטּוִרים ָזאְגט אֹויף ֶדעם ָפסּוק, ָוואס ָזאְגטמֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמְסבִ 
יֶתם,ְלשֹונֹות,  ְרֶתם, וֲַּעשִּ ְשְמעּון, ּוְשמַּ א,ַאז ָדאס ִאיז ֶקעְגן  תִּ רָׁ ְשנָׁה  אּון ְגמָׁ א, מִּ ְקרָׁ ִדי  מִּ

 ְדֵריי הֹויְפט ִלּמּוִדים, ָוואס ַא ִאיד ַדאְרף ֶלעְרֶנען.
ַאז ֶמען )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו( ֶבֱאֶמת לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ִדי "ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד" 

אּון ֶמען  ֶקען ֶלעְרֶנען ִדי ּתֹוָרה אֹויף ַא ְגִריְנֶגע ֶוועג, ֶמען ַמאְכט ִזיְך ַא ִשיעּור ִאין ֶיעֶדע ֵסֶפר,
ֵטייט ֵסֶדר, אּון אֹויב ֶמען ַפאְרְשֵטייט ֶעס ִאיז ִזיֶכער גּוט, אּון אֹויב ֶמען ַפאְרְש  ֶלעְרְנט ֶעס ִאין אַ 

ַאַסאְך ּתֹוָרה, ֶוועט  טֶמען ָזאגְ  ןִניְשט ָזאְגט ֶמען ְבלֹויז ִדי ֶוועְרֶטער ֲאִפילּו ָאן ַפאְרְשֵטיין, אּון ֶווע
 ַפאְרְשֵטיין.צּום סֹוף ֶמען ֶעס 

ש, ס ַאז ֶעס ִאיז זֵייֶער ְגִריְנג צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַאִביְסל חּומָ קּוְמט אֹוי
ט ַאִביְסל ִמְשַניֹות, ַאִביְסל ְגָמָרא, ָאֶבער ֶמעְנְטְשן ַמאְכן ָדאס ַאֶוועק "ָדאס ֵהייְסט ִניְש 

ַאַסאְך אֹויף ַאָמאל, ִמיְטן ְגֶרעְסְטן ִעּיּון, צּו  טנְ ֶגעֶלעְרְנט, ֶלעְרֶנען ֵהייְסט ָנאר ֶווען ֶמען ֶלערְ 
ְכַלל אּון ֶדעָמאְלט קּוְמט אֹויס ַאז זֵייֶער ַאַסאְך ַצייְטן ֶלעְרְנט ֶמען בִ  ".ַפאְרְשֵטיין ְקָלאר ִדי ַזאךְ 

ְלְגט ֶדעם ֶרִבי'ן אּון ֶמען ֶלעְרֶנען ְבִעיּון, ָאֶבער ֶווען ֶמען ָפא ֵאייִביגִניְשט, ַווייל ֶמען ֶקען ִניְשט 
ֶדעָמאְלט קּוְמט  .ֶלעְרְנט ֲאִפילּו ָנאר ַאִביְסל אֹויף ַאָמאל, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַפאְרְשֵטייט ִניְשט

 ֶמען ָאן זֵייֶער ַאַסאְך.
ְשְמעּון,ָדאס ָזאְגט ַרִש"י,  יו תִּ ֵקבָׁ ש ְבעַּ ם דָׁ דָׁ לֹות ֶשאָׁ ְצֹות קַּ מִּ ם הַּ ֶוועט ָפאְלְגן  ֶמעןיב אוֹ  אִּ

ייט ַארֹויף ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצֹות ָוואס ֶמעְנְטְשן ְטֶרעְטן ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ָדאס גֵ 
י ִדיְגן דִ ִאיז ַא ְגִריְנֶגע ֶגעְשַמאֶקע ֶוועג צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען אּון ֶענְ  ָוואסאֹויְפ'ן "ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד" 

אֹויב ָאֶבער ֶמען  .ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, ָאֶבער ֶמעְנְטְשן ְטֶרעְטן ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ֶמען ַמאְכט ֶעס ַאֶוועק
, ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶעס ָיא ַאייְנַהאְלְטן, אּון דּוְרְך ֶדעם ֶוועט ֶמען ָאְנקּוֶמען צּו ֶלעְרֶנען ַאַסאְך ּתֹוָרה

 עְבן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער גֶ 
 )ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ַפְרַשת ֵעֶקב תשס"ח לפ"ק(

 

*** 
 

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן  ֶדעם ָפסּוק ַטייְטְשטָנאְך ַא ְפַשט ָזאְגט מֹוַהָרא"ש לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי 

יָׁה, קס"ט( יָׁה .)ַבִמְדָבר ַרָבה פי"ג ס"ה( ִשְמָחהִאיז ַא ָלשֹון פּון  ְוהָׁ ק אֹויב דּו ֶוועְסט ַזיין ַאזֹוי ְשַטארְ  - ְוהָׁ
ְשְמעּוןְפֵרייִליְך, ַאז,  ֹוי ֲאִפילּו ִדי ִפיס ֶוועְלן ֶהעְרן, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמען ֶוועט ַזיין ַאז - ֵעֶקב תִּ

יתּושָׁ , ִשְמָחהְפֵרייִליְך ַאז ִדי ִפיס ֶוועְלן ַטאְנְצן ַפאר  ְברִּ ר ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְלךָׁ ֶאת הַּ ֶוועט ֶדער  - מַּ
 ָזאל ַזיין ָאְפֶגעִהיְטן ִמיט ְשִמיַרת ַהְבִרית, ַווייל ִדי ֲעֵבירֹות ֶמעןֵאייֶבעְרְשֶטער ַאֵליין ֶזעהן ַאז 

ִליְך ֶוועְרט ֶער ִניצּול קּוֶמען ָנאר ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ְטרֹויֶעִריג, ָאֶבער ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ִאיז ְפֵריי
 פּון ֲעֵבירֹות.

ְהיֹות בְ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן כ"ד( ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי  ה לִּ ְצוָׁה ְגדֹולָׁ ה"מִּ ְמחָׁ יד", שִּ מִּ  תָׁ
 ס.ֶלעְכטְ ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ִמְצָוה צּו ַזיין ְפֵרייִליְך, ָוואס ָדאס ִהיט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ְש 

צּוְטֶרעְטן  ןָזאל ֶזעהן צּו ָאְפִהיְטן ִדי ִמְצֹות ָוואס ֶמעְנְטְש  ֶמעןָדאס ָזאְגט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, 
ק, , פּון ַזיין ְפֵרייִליְך, ָוואס ֶמעְנְטְשן ַמאְכן ֶעס ַאֶוועִשְמָחהִמיט ִדי ִפיס, ָדאס ִאיז ִדי ִמְצָוה פּון 

 ס.ָהאְבן ַאֶלעס גּוטְ  ֶמען ָיא ְשַטאְרְקן צּו ַזיין ְפֵרייִליְך ֶוועטִזיְך  ֶמעןאֹויב ָאֶבער ֶוועט 
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב א'(

 
 
 

 

 

 (410) 50, גליון 8שנה                                         לפ"ק שנת תשע"ט', דאבות פרק  אב, ג"כלול, מברכים חודש א, קבעפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט , )ְבָרכֹות י"ז.(ַחַז"ל ָזאְגן 
צּוֶגעָזאְגט ַא ְגֶרעֶסעֶרע ְשַכר ַפאר ִדי ְפרֹויֶען ִווי ַפאר ִדי 

ְגרֹויֶסע  אַאזַ ֶמעֶנער. ַפאְרָוואס ַבאקּוֶמען ִדי ְפרֹויֶען 
ְשַכר? ַווייל ֵזיי ֶהעְלְפן ֵזייֶעֶרע ֶמעֶנער צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, 
ֵזיי ֶזעֶנען ְמַחֵזק אּון ֵזיי ְשַטאְרְקן ֵזייֶעֶרע ֶמעֶנער ַאז ֵזיי 
ָזאְלן ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, אּון ִדיֶנען ֶדעם 

ּון אֹויְך ַווייל ֵזיי ֵאייֶבעְרְשְטן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, א
ְטָראְגן ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער ִאין ֵחֶדר צּו ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע 

 ּתֹוָרה.
ֶמען ֶקען ִזיְך ָגאְרִניְשט ָפאְרְשֶטעְלן ִדי ְגרֹויְסֵקייט 
פּון ַא ִאיִדיֶשע ְפרֹוי ָוואס ְשֵטייט צּו ִאיר ַמאְנ'ס ַזייט, 

ס פּון ִאים, ִזי קּוְקט ַארֹויף ִזי קּוְקט ַארֹויף ָדאס גּוטְ 
ָדאס ָוואס ֶער ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן צּו ֵגיין ֶלעְרֶנען אּון 
ַדאֶוועֶנען אּון צּו ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, אּון ִזיֶכער 
ֶרעְדט ִזי ִאים ִניְשט ָאּפ אּון ִזי ַמאְכט ִניְשט ַאֶוועק 

ִאיז ְמַחֵזק ִאיר ִזי ואס ַזייֶנע גּוֶטע ַזאְכן. ִמיט ֶדעם וָ 
ַמאן, ֶוועט ִזי זֹוֶכה ַזיין צּו ּפּוְנְקט ַאַזא ְגרֹויֶסע ְשַכר ִווי 
ִאים, ִזי ֶוועט ִזיְך ֵטייְלן ִמיט ַזיין ֵחֶלק ִאין ַגן ֵעֶדן, אּון 
ֶעס ֶוועט ִאיר ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע 

 ֶוועְלט.
ז ִדי ְפרֹוי ֵטייְלט ִזיְך ִמיט ִדי ְשַכר ֶווען ֶמען ָזאְגט ַא

ֶוועט פּון ֵזיי פּון ִאיר ַמאן, ֵמייְנט ָדאס ִניְשט ַאז ֶיעֶדער 
ַאז ִמיט ֶדעם ָוואס ִזי ֶהעְלְפט  .ָנאר ַבאקּוֶמען ַהאְלב

 ם ִלְבָרָכהֲחָכֵמינּו ִזְכרֹונָ 
 )ְשמֹות ַרָבה כז,ֶדעְרֵצייְלן 

 

ר : ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ֵפייְגל ָוואס ֶמען ָהאט ִאיג(
יז ֶגעזּוְכט צּו ַכאְפן, וואּו ִזי ִאיז ָנאר ֶגעַגאְנֶגען ִא 

 ֶמען ִאיר ָנאְכֶגעָלאְפן, ִזי ָהאט ִזיְך ַבאַהאְלְטן
עָראל ֶזעֶנען ִאין ַאֶלע ָסאְרט ְפֶלעֶצער ָאֶבער ִאיבֶ 

 ֶגעקּוֶמען ִדי ַפאְנֶגעְרס ִאיר ְטֶשעֶפען, ִאיז ִדי
על ֵפייְגל אֹויְפֶגעקּוֶמען ִמיט ַא ֶגעַדאְנק: 'ִאיְך ֶוו

ִזיְך ַבאַהאְלְטן ִאיֶנעם ַפאַלאץ פּוֶנעם ֶקעִניג, 
ּו ַווייל ָדאְרט ֶוועט ֵקייֶנער ִזיְך ִניְשט ְטרֹויֶען צ

 ף ִמיר'.קּוֶמען ִשיְסן אֹוי
ן  טּו דּו אֹויְך ִדי ֵעָצה ָוואס ִדי ֵפייְגל ָהאט ֶגעטּו

ֵגיי צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַבאַהאְלט ִזיְך ַביים 
ֶוועְסטּו ָפטּור ֶוועְרן פּון  -ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֵלייְנס 

 ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס.
: "יֵֹשב )ְתִהִלים צא, א(ָדאס ָזאְגט ָדִוד ַהֶמֶלְך 

 ִזיְצט ֶתר ֶעְליֹון ְבֵצל ַשַדי ִיְתלֹוָנן", ַא ֶמעְנְטשְבסֵ 
יְך ִאין ַא ַבאַהאְלֶטעֶנעם ְפַלאץ, ֶער ַבאַהאְלט זִ 

יז ֶער ִאיֶנעם ָשאְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאְרט ִא 
ֶער  ִזיְך ִמְתלֹוֵנן, ֶער ַטֲעָנה'ט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן,

 ס ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ.ֶדעְרֵצייְלט ִאים אֹוי
 (טתשע"ֵעֶקב תֹו ֱאמּוָנה, פ' )ֲעצָ  
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אר ִדי ֶוועְרט ַאָראְּפֶגענּוֶמען ַא ֵחֶלק פּון ַזיין ְשַכר אּון ֶמען ֶגעְבט ֶעס פַ  ,ִאיר ַמאן
 ַמאן אּון ְפרֹוי ֶזעֶנען ִווי ֵאיין ִדיַאז )ְבָרכֹות כ"ד.( ְפרֹוי. ָדאס ִאיז ַא ָטעּות. ֲחַז"ל ָזאְגן 

ַאז אֹויְבן ִאין ִהיְמל ֶזעֶנען )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רס"ה( ֶמעְנְטש, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
אּון ַווייב, ֵאיין ְנָשָמה. ָנאר ֶווען ִדי ְנָשָמה קּוְמט ַאָראּפ אֹויף ִדי ְנָשָמה פּון ַא ַמאן 

ֶדער ֶוועְלט ֶוועְרט ֶעס צּוֵטייְלט ִאין ְצֵוויי גּוִפים, ַפאר ִדי ַמאן אּון ַפאר ִדי ַווייב. 
ן צּוַזאֶמען קּוְמט אֹויס ַאז ֶווען ֵזיי ֶהעְלְפן ִזיְך ַארֹויס ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן, ֵזיי ֶלעבְ 

 ִמיט ִליְבַשאְפט אּון ָשלֹום, ַבאקּוֶמען ֵבייֶדע ִדי ֶזעְלֶבע ְשַכר ִאיְנֵאייֶנעם.
ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער  אֹויף ֶרִבי ֲחִניָנא ֶבן דֹוָסא ַאז)ַּתֲעִנית כ"ה.( ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט 

ַאז ֶער ָזאל ֶעֶּפעס טּון ֶדעְרצּו, ַאז ֶער ָזאל  ם, אּון ַזיין ַווייב ָהאט ֶגעמּוְטֶשעטעָארֶ 
ֶבעְטן ַאִביְסל פּון ַזיין ְשַכר אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ִאיז ֶער ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען אּון ֶער ָהאט 
 ִמְתַּפֵלל ֶגעֶווען ַאז ֶמען ָזאל ִאים ֶגעְבן ֶעֶּפעס, ִאיז ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ַאזֹוי ִווי ַא ַהאְנט

ואס ָהאט ִאים ֶגעֶגעְבן ַא ָגאְלֶדעֶנער ִפיְסל. ְשֶּפעֶטער ָהאט ִזי ֶגעֶזען ִאין ָחלֹום ִווי וָ 
ַאֶלע ַצִדיִקים ִזיְצן ִאין ַגן ֵעֶדן ַביי ַא ִטיש פּון ְדֵריי ִפיס, אּון ֵזיי ָהאְבן ָנאר ַא ִטיש פּון 

ּוִריק ֶגעְבן ֶדעם ִפיְסל, ַווייל ִזי ִוויל ְצֵוויי ִפיס. ָהאט ִזי ִאים ֶגעֵהייְסן ַאז ֶער ָזאל צ
ִניְשט ַאז ֵזיי ָזאְלן ָהאְבן ֵווייִניֶגער אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, אּון ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען אּון ֶער 

 ָהאט ָדאס צּוִריק ֶגעֶגעְבן.

ֵאייֶנעם ִאין ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ֶזעֶנען ִדי ַמאן אּון ְפרֹוי ִאינְ 
ַגן ֵעֶדן, ֵזיי ִזיְצן צּוַזאֶמען ַביי ֵאיין ָגאְלֶדעֶנעם ִטיש, ֵזיי ַבאקּוֶמען ִדי ֶזעְלֶבע ְשַכר 
ִאיְנֵאייֶנעם, ַווייל ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן, ַאזֹוי ִווי ֶדער 

ַאז ַא ְפרֹוי ֶהעְלְפט ַארֹויס ֶדעם ַמאן )ִּתקּוֵני ֹזַהר ִּתיקּון י"ד( ט ֵהייִליֶגער זֹוַהר ַהָקדֹוש ָזאגְ 
 אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶעס ַדאְרף ִניְשט ַאזֹוי ַזיין ַאז ַא ְפרֹוי ָזאל ְשִּפיְרן ַאז ִזי ֶהעְלְפט 
ֶעס ֶווען ִאיר ַמאן אּון ֶדער ַמאן ָזאל ְשִּפיְרן ַאז ֶער ֶהעְלְפט ַארֹויס ַזיין ַווייב. ַווייל 

ָפאְלק ָהאְבן ִזיְך ֱאֶמת'ִדיג ִליב, -ָּפאר ֶהעְרְשט ַא ִריְכִטיֶגע ָשלֹום ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶווען ִדי
ְשִּפיְרט ֶיעֶדער פּון ֵזיי ַאז ֵזיי ֶהעְלְפן ִזיְך ַאֵליין, ֵזיי ֶלעְבן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ֵאיין ִציל, 

ֶהעְלְפט ֶדעם  ֶמעןַאזֹוי ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ֵאיין ֶמעְנְטש, ֶיעֶדער ְשִּפיְרט ַאז ִמיט ֶדעם ָוואס 
 ִזיְך ַאֵליין. ָדאס ִאיז ַאן ֱאֶמת'ֶע אּון ִריְכִטיֶגע ִליְבַשאְפט. ֶמעןוייְטן ֶהעְלְפט ְצוֵ 

ַאז ִדי ֵבית ִהֵלל ַהאְלְטן ַאז ֲאִפילּו ֶווען ַא ְפרֹוי ָהאט ָנאר )ִגיִטין צ.( ַחַז"ל ָזאְגן 
אס ִאיז ֵזייֶער ַפאְרְבֶרעְנט ָדאס ֶעְסן פּוֶנעם ַמאן, ֶמעג ֶער ִאיר שֹוין ֶגט'ן. דָ 

ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט. ַפאְרָוואס ָזאל ֶמען ֶגט'ן ַא ַווייב ַווייל ִזי ָהאט ַפאְרְבֶרעְנט ָדאס 
ֶעְסן? ֶעס ַמאְכט ִזיְך ֶיעְדן ָטאג ַאז ֶעְסן ֶוועְרט ַפאְרְבֶרעְנט, ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא 

 ֶלעְכְטֵקייט.ָנאְרַמאֶלע ַזאְך, ָדאס ַווייְזט ִניְשט אֹויף ַקיין ְש 
ָנאר ֶווען ֶמען ֶוועט גּוט קּוְקן ָוואס ִדי ֵהייִליֶגע ַחַז"ל ָזאְגן, ֶוועט ֶמען ֶזען ַאז ֵזיי 
ָזאְגן ִניְשט ַאז ִזי ָהאט ַפאְרְבֶרעְנט "ִדי" ֶעְסן, ֶעס ְשֵטייט ַאז ִזי ָהאט ַפאְרְבֶרעְנט 

ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ַאז ָדאס ֶעְסן גּוט ָהאט ִזי ַאֵליין "ַזיין" ֶעְסן. ָדאס ֵמייְנט ַאז ַפאר ִאיר 
ָזאל ִניְשט ַפאְרְבֶרעְנט ֶוועְרן, אּון ִדי ַפאְרְבֶרעְנֶטע ֲחָלִקים ֶגעְבט ִזי ָנאר ַפאר ִאים. 

 ָדאס ַווייְזט שֹוין ָיא אֹויף ְשֶלעְכֶטע ִמידֹות.
ֶמען ֶלעְבט ִאיְנֵאייֶנעם. אֹויב ִאיז  ַווייל ִאין ְשטּוב ַדאְרף ֶהעְרְשן ַאן ַהאְרָמאְנֶיע,

ָדא גּוֶטע ַזאְכן, ֵטייְלן ֵזיי ִזיְך ֵבייֶדע ִמיט ֶדעם. אּון אֹויב ִאיז ָדא ַח"ו ַא ְשֶלעְכֶטע 
ַזאְך, ֵטייְלן ִזיְך ֵבייֶדע ִמיט ִדי ַצַער אּון ַעְגַמת ֶנֶפש. אֹויב ָדאס ֶעְסן ִאיז ַפאְרְבֶרעְנט 

יז ָדאס ִדי ָשאְדן פּון ֵבייֶדע. אּון ִמיט ֶדעם ָוואס ִזי ֶגעְבט ָנאר ַפאר ִאים ֶגעָוואְרן אִ 
ָדאס ַפאְרְבֶרעְנֶטע אּון ַפאר ִזיְך ֶנעְמט ִזי ִדי גּוֶטע, ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ִזי טֹויג 

 ִניְשט.
ֵאייֶנעם, ֶמען ֵטייְלט ַאז ֶווען ֶמען ֶלעְבט ָיא ִאינְ  ,אְך ִזיֶכעראּון ַפאְרֶקעְרט ִאיז דָ 

ִזיְך ִמיט ֶיעֶדע ַזאְך, ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ִאין ֶדעם הֹויז ֶלעְבט ֶמען ִמיט גּוֶטע ִמדֹות, 
ת, אּון ַאזֹוי ִווי ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ֶגעֵטייְלט אֹויף ִדי יִ ָדאְרט ֶהעְרְשט ַאן ֱאֶמת'ֶע ָשלֹום בַ 

 יְך ֵטייְלן ִמיט ֵזייֶער ְגרֹויֶסע ְשַכר אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.ֶוועְלט, ֶוועְלן ֵזיי ִזיְך אוֹ 
ֶווען ֶדער ַצִדיק ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶמעְנֶדעֶלע ִמִריְמנּוב זי"ע ִאיז ֶגעֶווען ָנאְך ַא 

ַווייב ֵבית ַהִמְדָרש. ַזיין  ןְנֶגעְרַמאן, ִאיז ֶער ֶגעִזיְצן אּון ֶגעֶלעְרְנט ַא ַגאְנְצן ָטאג ִאייאִ 
ָהאט ַמְסִכים ֶגעֶווען ֶדעְרצּו אּון ִזי ָהאט ִאים ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען ִזיְצן 
אּון ֶלעְרֶנען אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ִזי ְפֶלעְגט ִאים ְבֶרעְנֶגען ֶיעְדן ָטאג צּו ֶעְסן 

 ְפן ְשֶטעְרן פּון ֶלעְרֶנען.ִאין שּול, ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ִניְשט ַדאְר 
ֵאיין ָטאג ֶווען ִזי ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּום ֶבעֶקער קֹויְפן ַא ְברֹויט ַפאר ִאיר ַמאן, ָהאט 

ִאיז שֹוין  ֶדער ֶבעֶקער ִאיר ֶמער ִניְשט ֶגעָוואְלט ֶגעְבן אֹויף ָבאְרג, ָנאְכֶדעם ָוואס ִזי
, אּון ַאזֹוי ִאיז ַאִריֶבער ָנאְך ַא ָטאג ָוואס ִזי ָהאט ִניְשט ֶגעֶווען שּוְלִדיג ַאַסאְך ֶגעְלט

ען צּו ֶעְסן ַפאר ִאיר ַמאן. ֶווען ֶעס ִאיז שֹוין ֶגעקּוֶמען ֶדער ְדִריֶטער גֶ ֶגעֶקעְנט ְבֶרענְ 
עֶקער ָטאג, ָהאט ִזי ִזיְך ֶגעְשַטאְרְקט אּון ִזיְך ִאיז ָנאְכַאָמאל ֶגעַגאְנֶגען ֶבעְטן ֶדעם בֶ 

ַאז ִאיר ָזאל ִאיר ֶגעְבן ָנאְך ֵאיין ְברֹויט אֹויף ָבאְרג, ַווייל ִאיר ַמאן ָהאט שֹוין ִניְשט 
ֶגעֶגעְסן ַפאר ְדֵריי ֶטעג. ֶדער ֶבעֶקער ָהאט ָאֶבער ְבשּום אֹוָפן ֶגעָוואְלט ֶגעְבן ָנאְך ַא 

ִניְשט ִווי ַאזֹוי ִזי ֶוועט ִאים ַאָמאל ֶקעֶנען ְברֹויט, ֶער ָהאט ֶגע'ַטֲעָנה'ט ַאז ֶער ֵווייְסט 
 ַבאָצאְלן.

ִזי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֵזייֶער צּו ֵווייֶנען, ִזי ָהאט ִזיְך ֶגעֶבעְטן ַביים ֶבעֶקער ַאז ֶער 
ָזאל ַרֲחָמנּות אֹויף ִאיר אּון אֹויף ִאיר ַמאן. ִזי ָהאט ִניְשט ֶגעֶקעְנט צּוקּוְקן ִווי ִאיר 
ַמאן ָהאט שֹוין ִניְשט ֶגעֶגעְסן ַפאר ְדֵריי ֶטעג. ֶדעָמאְלט ָהאט ִאיר ֶדער ֶבעֶקער 
ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶוועל ַאייְך ֶגעְבן ַא ְברֹויט, ָאֶבער ָנאר אֹויב ִאיר ֶגעְבט ִמיר ַאֶוועק 

 ֵאייֶער ַגאְנֶצער ֵחֶלק ִאין ַגן ֵעֶדן!"
א ֶגעַהאט ָדאס צּו טּון, ָאֶבער צּום סֹוף ָהאט ִזי ַמְסִכים ִאין ָאְנהֹויב ָהאט ִזי מֹורָ 

ֶגעֶווען צּום ֶגעֶשעְפט, אּון ִזי ָהאט ִאים אּוְנֶטעְרֶגעְשִריְבן ַא ֶצעְטל ַאז ִזי ֶגעְבט ִאים 
ַאֶוועק ִאיר ַגאְנֶצע ַגן ֵעֶדן, אּון ֶער ָזאל ִאיר ֶגעְבן ַא ְברֹויט. ֶער ָהאט ִאיר ַטאֶקע 
ֶגעֶגעְבן ַא ְברֹויט אּון ִזי ִאיז ְגַלייְך ֶגעָלאְפן ִמיט ֵאיין ָאֶטעם צּו ְטָראְגן ֶדעם ְברֹויט 
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 ַפאר ִאיר ַמאן ִאין שּול.
ֶווען ִזי ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין שּול ָהאט ִזי ֶגעֶזען ַאז ִאיר ַמאן ִאיז 

ען ִזי ָהאט ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט ָדאס ֵזייֶער ְשַוואְך אּון ַפאר'ַחָלש'ט. ְגַלייְך ֶוו
ְברֹויט, ָהאט ִזיְך ֶדער ַצִדיק ֶגעַוואְשן אּון ֶגעֶגעְסן. ֶער ָהאט ִאיר 
ֶגעָזאְגט: "ָזאְלְסט ִוויְסן ַאז ֶווען דּו ְבֶרעְנְגְסט ֶווען ִמיר ִניְשט ֶיעְצט 

 ֶגען ַפאר הּוְנֶגער".אֹויְסֶגעַגאנְ  ַרֲחָמָנא ִליְצָלןֶדעם ְברֹויט, ָוואְלט ִאיְך 
ֶגעֶזעְצט אּון ִזי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֵזייֶער ִוויְשן ָהאט ִזי ִזיְך ַאָראּפְ ִאיְנצְ 

ְשַטאְרק צּו ֵווייֶנען. ֶווען ִאיר ַמאן ָהאט ִאיר ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס ִזי 
ַגאְנֶצע עֹוָלם ֵווייְנט, ָהאט ִזי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ָהאב ַפאְרקֹויְפט ַמיין 

ַהָבא ַפאר ִדי ֵאייֶנע ְברֹויט. ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ַאז ִמיט ֶדעם ָהאב ִאיְך 
ֶגעַראֶטעֶוועט ַדיין ֶלעְבן, ָאֶבער ָוואס ֶוועט ֶיעְצט ַזיין ִמיט ִמיר?" ֶדער 

ְשט ַצִדיק ָהאט ִאיר ַבארּוִאיְגט אּון ֶגעָזאְגט: "דּו ַדאְרְפְסט ִזיְך ִבְכַלל ִני
ָזאְרְגן, ִאין ֶדעם ְזכּות פּון ַדיין ְמִסיַרת ֶנֶפש, ֶוועְסטּו זֹוֶכה ַזיין צּו ַא 

 ְגרֹויְסן ְשַכר, אּון דּו ֶוועְסט ַזיין צּוַזאֶמען ִמיט ִמיר ִאין ַגן ֵעֶדן".
ָיאְרן ְשֶּפעֶטער ֶווען ִזי ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ָהאט ֶמען ִאיר ֶגעֵלייְגט 

ֶזעְלְבן אֹוֶהל ֶנעְבן ִאיר ַמאן. ָכאְטש ָוואס ֶעס ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען ִאיֶנעם 
ָדאס  .ַאייְנֶגעִפיְרט ִאין ֶיעֶנע ַצייְטן צּו ֵלייְגן ִדי ֶרעִביִצין ֶנעְבן ַא ַצִדיק

ִאיז ֶגעֶווען ַא ִסיָמן אּון ַא ֶרֶמז אֹויף ֶדעם ַאז ִזי ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו 
 ִאים ִאיְנֵאייֶנעם ִאין ַגן ֵעֶדן. ַזיין ִמיט

ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ִדי ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ִאיִדיֶשע ְפרֹוי ָוואס ֶגעְבט 
ִזיְך ַאֶוועק ַפאר ִאיר ַמאן. ִזי ִאיז ִאים ְמַחֵזק אּון ְשַטאְרְקט ִאים, ִזי 

ְרִליְך, ַאז ֶער ֶהעְלְפט ִאים ַארֹויס ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען ַזיין וואֹויל אּון עֶ 
ָזאל רּוִאיֶגעְרֵהייט ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶיעֶדער ֵאייֶנער לֹויט 
ַזיין ַדְרָגה, אּון ִאין ֶדעם ְזכּות ֶוועט ִזי ִזיֶכער זֹוֶכה ַזיין צּו ָגאר ַא 

 ְגרֹויֶסע ְשַכר ֵסיי אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון ֵסיי אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 יחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ִאָשה ְוֶעֶרְך ְזכּות()ִש 

 
 

 

 

 



 אין אלע נושאיםשליט"א  בריוו פונעם ראש ישיבהפילע נאך  
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". קען מען זען אינעם

 

 845-200-7132צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 

 פאר נארישע אומזיסטע הוצאות.אנ'חובות'ן  מ'זאל זיך דארפן
קלוגע מחותנים האבן זיך געמאכט דעם חשבון אז  קלוגער חתן מיט דיער ד

ס'איז א שאד אוועקצואווארפן אזויפיל אידיש געלט פאר נארישע כבוד המדומה, 
און דעריבער האט מען  ט גארנישט דערפון א טאג נאך די חתונה,וואס קיינער הא

 אינ'ם זאל אין יבנאל.געמאכט די חתונה 
עשטעלט אינגאנצן בחנם, די אנשי הקהלה אין זאל זעלבסט ווערט צוגדער 

יבנאל האבן געקאכט פאר די שמחה, און ביי די חתונה האבן אויך די ארטיגע 
ארויסגעהאלפן מיט אלע צוגעהער, אראפצושטעלן דאס עסן אויף  די אידן 

אין די פלאסטיק  זיך קענען נעמען לויט זיין באגערטישן, פון וואו יעדער זאל 
 געשיר וואס איז געווען צוגעשטעלט.

אבער די סיסטעם,  'די.זשעי.'א בלויז געווען טאקע  ענעןזמוזיק און זינגער די 
דער . לופטן איז געווען אומבאשרייבלעך שמחה וואס מ'האט געשפירט אין די

עולם האט זיך געהויבן אין די לופטן און משמח געווען חתן כלה, עס איז געווען 
 חתונה. פרייליכע ן אויסנאםגאר א
מ'קען מאכן א הערליכע פרייליכע האט זיך נאכאמאל ארויסגעשטעלט אז ס'

חתונה, וואס דארף זיך גארנישט שעמען פון סיי וועלכע אנדערע חתונה, און עס 
חובות און עגמת נפש פאר די מחותנים, נאר  איבריגע דארף נישט ברענגען קיין

ך אידיש עס ברענגט שמחה און פרייד, און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף אויך אסא
 נחת אויף ווייטער.

 קול מצהלות חתנים מחופתם!
*** 

 מסכת תמורה און ירושלמי מסכת ערלהיום ס
 ראש ישיבה שליט"אפונעם  אך אינדערפרי, נאכ'ן טעגליכן שיעוריטוומעם ד

א שיינע סעודת מצוה איז פארגעקומען  פון א בלאט גמרא בבלי און ירושלמי,
מסכת תמורה און גמרא לכבוד די סיומים פון די וואך, ווען מ'האט געענדיגט 

 ירושלמי מסכת ערלה.
ם "הייליגער רמב נאכגעזאגט וואס דער ראש ישיבהסיום האט דער ביים 

ווען א  טעם אויף די מצוה פון תמורה, אז יבט ביים סוף פון הלכות תמורה, אשרי
אז מענטש האט א בהמה וואס איז א קרבן און ער זאגט אז ער וויל עס אויפטוישן 

די תורה אז ביידע בהמות די קדושה זאל אריבערגיין צו א צווייטע בהמה, זאגט 
ווייסט אז א מענטש האט  אייבערשטערם אז דער "ווערן הייליג, זאגט דער רמב

 אייבערשטערליב געלט, ער שוינט אויף זיין געלט, און דעריבער האט דער 
אז ער האט אוועקגעבן צו א  יך כאפןזגעוואוסט אז ס'קען זיין אז א מענטש וועט 

שוואכערע דאס וועלן אויפטוישן אויף א וועט ער המה פאר א קרבן, און גוטע ב
 זאגט די תורה אז ביידע בהמות ווערן קרבנות. בהמה, און דערפאר

געלט  ארויסגעברענגט מיט דעם אז די אלע ראש ישיבה שליט"אדער אט ה
וואס א מענטש לויפט אזוי שטארק נאך, וועט נישט בלייבן מיט'ן מענטש, אזוי ווי 

יינעם פאר צו לאנג, אדער דער רבי זאגט אז געלט מיט'ן מענטש גייען נישט אינא
נעמט מען אוועק דעם מענטש פון די געלט, אדער נעמט מען אוועק די געלט 

עס בלייבט יא אייביג מיט'ן מענטש איז די תורה און מצות ואס ו פונעם מענטש.
גן שכל און אריינכאפן דארף מען האבן דעם ריכטי דערפאר וואס ער כאפט אריין.

תורה יעדן טאג, וואס דאס איז אן אייביגע פארמעגן פאר'ן מענטש,  צו לערנען
 ע וועלט.ן און אפהיטן סיי אויף די וועלט און סיי אויף יענדאס וועט אים באגלייט

 !חר כסףסמטוב סחרה י כ
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

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

 

 

 נאךאון מעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 שיינער סיום הש"ס אין קעמפ
ווי טייל האבן זיך  -איז פארגעקומען אין קעמפ א שיינער סיום הש"ס,  אכטנזונטאג  פארגאנגענעם עםד

האט זוכה געווען צו  ו"יהיעקב משה אינדארסקי  ה"ומווי  -אויסגעדרוקט "דער יערליכער סיום הש"ס" 
 .ענדיגן גאנץ ש"ס צום זיבעטן מאל

ליכע יאר צו לערנען יעדן טאג זיבן בלאט גמרא און אזוי ר' יעקב משה האט זיך איינגעפירט שוין פאר עט
ארום ענדיגט ער גאנץ ש"ס יעדעס יאר, און דערנאך קומט ער יעדעס יאר ארויס אין קעמפ צו מאכן דעם 

 .סיום
א שיינע סעודה איז סערווירט געווארן, עס זענען זיך צוזאמגעקומען די תושבי המחנה, מיט פילע געסט 

ו און קרובי המשפחה וואס זענען געקומען צו פארן פון נאנט און ווייט זיך משתתף צו זיין פון אנשי שלומינ
 .מיט די שמחה

נאכ'ן מסיים זיין, האט ר' יעקב משה גערעדט מיט גרויס התרגשות אפאר ווערטער, דאנקענדיג דעם 
חיזוק און התעוררות צו  אייבערשטן, און זאגנדיג א יישר כח פאר'ן ראש ישיבה שליט"א, וואס געבט אים די

 און נאך. ,לערנען יעדן טאג זיינע פילע שיעורים אין חומש, משניות, גמרא
פון ר'  און ;ר' אשר בער ,ר' יעקב משה'ס זוןהאט געהערט עטליכע ווערטער לכבוד דעם סיום פון מען 

דערנאך האט דער ראש ישיבה שליט"א גערעדט בשבחו פון ר' יעקב משה, וואס ' שניטצלער, און משה ארי
טראץ זיין פארנומענקייט, זייענדיג פאריאגט על המחיה ועל הכלכלה, האט ער זוכה געווען אראפצו'גנב'ן 

ן אזויפיל תורה, און האט זוכה געווען די לעצטע זיבן יאר צו ענדיגן ש"ס יעדעס יאר, און דאס צייט צו לערנע
איז מחייב אלע אינגעלייט. נישט אז מען מוז דווקא נאכמאכן דאס צו ענדיגן ש"ס יעדעס יאר, נאר דאס אז 

 -ען. "דאס ווייזט אונז ר' יעקב משה" ער קפיל ייעדער זאל זען גוט אויסצונוצן די צייט און לערנען וואס און וו
ט פאריאגט און פארפלאגט און דו קענסט רואיג האבן גוטע ס"כאטש דו בי -ראש ישיבה געזאגט  האט דער

תירוצים און דו האסט נישט קיין צייט צו לערנען, אבער ר' יעקב משה ווייזט אונז אז אויב מען מיינט עס 
 "צו לערנען יעדן טאג אביסל תורה.אמת'דיג קען מען טרעפן גענוג צייט 

 -ר' אשר בער  - אזוי אויך זעט מען ווי ברא מזכא אבא, ווען פאר אכט יאר צוריק איז ר' יעקב משה'ס זון
און האט זיך געזעצט לערנען פלייסיג און האט ביז א קורצע צייט זוכה  אלס בחור, אריינגעקומען אין ישיבה

משה אויך באקומען די התעוררות, און געטראכט "למה געווען און געענדיגט ש"ס, פון דעם האט ר' יעקב 
 .נגרע", און האט טאקע זינט דאן זוכה געווען צו ענדיגן ש"ס נישט איין מאל, נאר זיבן מאל

נאכדעם האט מען געהערט דברי תורה פון זיין חשוב'ן שווער הרה"ח ר' אברהם חיים פארקאש 
זיין  עןנט וועגעדאנקען צום דעם געהויבענעם מאמון שליט"א, וואס האט געזאגט שיינע פערל ווערטער א

 .זיין ש"סצו מסיים איידעם איז זוכה נאכאמאל  'ערחשוב
מען האט געזינגען ווארימע הארציגע ניגונים, און דער עולם איז זיך צוגאנגען מיט פרישע חיזוק און 

 .התעוררות זיך שטארקן מיט א פרישקייט צו לערנען די הייליגע תורה
 !ם חיינו ואורך ימינוכי ה

*** 

 שידוך פון א תלמיד הישיבה רשיינע
ענקי ימיט גרויס שמחה האבן אנשי שלומנו אויפגענומען די בשורה פונעם שידוך שליסן פון הב' 

חשובע תלמידים אין ישיבה, עב"ג הכלה תחי' בת פון די פון קרית יואל, הי"ו  וסףיני"ו בן מו"ה  ראטענבערג
 .ק"פון ירושלים עיה הי"ו ליעזר פוקסאמו"ה 

ביי מוהרא"ש'ס ציון אין יבניאל א צייט צוריק סיי דער חתן נ"י און סיי די כלה תחי' זענען ביידע געווען 
בחור און יעדע מיידל וואס  ר"יעדע ,יפקריצן אויף זיין מצבהאון געפאלגט וואס מוהרא"ש האט געהייסן או

איך נישט רוען אויף יענע וועלט ביז איך  סזאגן דארט גאנץ ספר תהלים, וועלוועלן קומען צו מיין ציון און אוי
וועל טרעפן פאר זיי א שידוך". און ב"ה זיי האבן יעצט ביידע געטראפן זייער שידוך אין זכות פון אמונת 

 צדיקים און פאלגן בתמימות ובפשיטות וואס דער צדיק האט געהייסן.
 ן התמדת התורה אוןאויסער זייתלמיד פון ראש ישיבה,  ראיבערגעגעבענע רדער חתן איז א געטרייע

מיט ט האט ער אויך פיל ארויסגעהאלפן אין ישיבה, און אלע תלמידי הישיבה פרייען זיך מי מידות טובות
 זיין שמחה.

אידישע שטוב, ס'זאל זיין א ער זאל זוכה זיין אויפצושטעלן א הערליכע זאל העלפן  אייבערשטערדער 
 ורכים.קשר של קימא און א בנין עדי עד, מיט דורות ישרים ומב

 !עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול חתן וקול כלה
*** 

 פון א תלמיד הישיבה חתונהרייליכע פ
פון  ,משה ראזענבערג ני"ו בן מו"ה יצחק הי"ו ה"דינסטאג איז פארגעקומען די חתונה פון החתן מועם ד

 .ק"עיה ירושליםון פמו"ה משה נתן שטיינער הי"ו עב"ג בת חשובע תלמידים אין ישיבה, די 
ש האט "חתונה איז פארגעקומען אין יבנאל, אין די זאל אונטער'ן גרויסן בית המדרש, וואס מוהראדי 

געבויעט ספעציעל פאר דעם צוועק אז מ'זאל קענען חתונה מאכן די קינדער גרינג און ביליג, אן דעם וואס 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 ני"ו ראטענבערג בקעיהחתן 
 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א 
קשר של קימא און א בנין עדי עד מיט דורות 

 ישרים ומבורכים
 

 

 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
 קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 ני"ו גרעבנשה ראזעמ ה"ומ
 למזל טוב עב"ג  חתונהה תחזיין שמו צ

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל 
זיין א קשר של קימא און א בנין עדי עד 

 מיט דורות ישרים ומבורכים
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 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
 אייער פריינד
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