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ֵיילט
ֶערצ ְ
ֹהרָׁא"ש ד ְ
מו ַּ

בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ
ֶך ב ֹו.
רּועת ֶמל ְ
ּות ַּ
ֱל ָׁקיו ִעּמ ֹו ְ
ָׁאל ,ה' א ֹ
ָׁאה ָׁע ָׁמל ְבי ְִשר ֵ
ֲקב ו ְֹלא ר ָׁ
ֹלא ִה ִביט ָׁאוֶן ְבַּיע ֹ
ִיׁשט אוֹיף זֵיי ֶערֶע ֲעבֵירוֹת
קּוקט נ ְ
ֶער ְׁש ֶטער ְ
דֶער ִמ ְדרָׁש זָאגְ ט ַּ(ב ִמ ְד ָבר ר ַָּבה כ ,כ) :דֶער אֵייב ְ
נָאר אוֹיף זֵייעֶר גֵאּות.
יקּוטי מ ֹוהֲרַּ"ן ֵחלֶק א' ִס ָימן רפ"ב)ַּ :אז ַּא
ֶבי זָאגְ ט ִ(ל ֵ
מ ֹו ֲהרָא"ׁש ִאיז דָאס ַּמ ְס ִביר לוֹיט וִוי דֶער ר ִ
ַּאכן וָואס
גּוטע ז ְ
קּוקן נָאר אוֹיף ִדי ֶ
ארף ְ
ִיך ַּאלֵיינְס דַּן זַּיין ְלכַּף זְכּות ,עֶר ַּד ְ
ַּארף ז ְ
מֶענ ְְטׁש ד ְ
ָקים .אּון ַּאזוֹי
ֶעכ ֶטע ֲחל ִ
קּוקן אוֹיף ִדי ְׁשל ְ
ִיׁשט ְ
ִיך ְמ ַּחיֶ' זַּיין ִמיט דֶעם אּון נ ְ
עֶר טּוט אּון ז ְ
ָקים ,אּון ִנ ְיׁשט אוֹיף
גּוטע ֲחל ִ
ֶעמ'ס ֶ
קּוקן נָאר אוֹיף יֶענ ְ
ַּארף מֶען ְ
ֵוייטן ִאיד ד ְ
ֹיך ַּביי ַּא ְצו ְ
או ְ
ֶעכ ְטס.
ֶעמ'ס ְׁשל ְ
יֶענ ְ
גּוטס,
ִיך נָאר אוֹיף זַּיין ְ
קּוקט ַּביי ז ְ
ַּאמען ,וֶוען ַּא ֶמענ ְְטׁש ְ
ַּאכן צּוז ֶ
ֶב ֱא ֶמת גֵייט ִדי בֵיידֶע ז ְ
גּוטס .וֶוען ַּא מֶענ ְְטׁש
ֹיך נָאר ִדי ְ
קּוקט ַּביי יֶענֶעם או ְ
ֵייל ְיך אּון עֶר ְ
אלט ִאיז עֶר ְפר ִ
ֶעמ ְ
ד ָ
ער ֶטער מֶענ ְְטׁש ,אּון עֶר זֶעט
יט ְ
ֶער ִב ֶ
ֶוערט עֶר ַּא ד ְ
ִיך ו ְ
ֶעכ ְטס ַּביי ז ְ
זֶעט ָאבֶער נָאר ִדי ְׁשל ְ
ֶעדן אֵיינֶעם.
ֶעכ ְטס ַּביי י ְ
נָאר ְׁשל ְ
ֲקב
ֶעדן ִאידֹ ,לא ִה ִביט ָׁאוֶן ְבַּיע ֹ
דָאס ִאיז ְפ ַּׁשט ִאין פָסּוק ,דֶער פָסּוק גֵייט ַּארוֹיף אוֹיף י ְ
ָׁאל
ָׁאה ָׁע ָׁמל ְבי ְִשר ֵ
ָׁשּוטע ִא ְידן ,ו ְֹלא ר ָׁ
ֶעכ ְטס פּון ִדי פ ֶ
קּוקן אוֹיף ִדי ְׁשל ְ
ִיׁשט ְ
 מֶען זָאל נ ְַּד ִיקים .וִוי ַּאזוֹי ִאיז מֶען ז ֹוכֶה צּו דֶעם? ה'
ֶעכ ְטס אוֹיף צ ִ
קּוקן ִדי ְׁשל ְ
ִיׁשט ְ
ֹיך נ ְ
 אּון או ְִיׁשט קַּיין
ֶער ְׁש ֶטער ִאיז ְׁש ֶטענ ְִדיג ִמיט ִאים ,נ ְ
ֵוייסט ַּאז דֶער אֵייב ְ
ֱל ָׁקיו ִעּמ ֹו  -וֶוען מֶען ו ְ
אֹ
ָאך ַּא ְלץ ִליב אּון עֶר ִאיז
ֶער ְׁש ֶטער נ ְ
ִחילּוק וָואס עֶר ָהאט גֶעטּוןָ ,האט ִאים דֶער אֵייב ְ
ֶער ְׁש ֶטער ָהאט ִליב
ֶך ב ֹו  -דֶער אֵייב ְ
רּועת ֶמל ְ
ּות ַּ
ִויסן ַּאזְ ,
אלט וֶועט עֶר ו ְ
ֶעמ ְ
ִמיט ִאים .ד ָ
קּוקט נָאר אוֹיס.
ֶעדן ִאיד וִוי ַּאזוֹי עֶר ְ
י ְ
ִיׁשט אוֹיף ִדי
קּוקט נ ְ
ֶער ְׁש ֶטער ְ
דָאס ִאיז ְפ ַּׁשט וָואס דֶער ִמ ְדרָׁש זָאגְ ט ַּאז דֶער אֵייב ְ
קּוקט נָאר אוֹיף דֶעם וָואס
ֶער ְׁש ֶטער ְ
ֶעכ ְט ס פּון ִא ְידן נָאר אוֹיף זֵייעֶר גֵאּות ,דֶער אֵייב ְ
ְׁשל ְ
ִיך ִמיט דֶעם,
ֵיידט ז ְ
ֲשים טו ִֹבים ,עֶר ְפר ְ
ּומע ִ
ארק ִמיט זַּיינֶע ִמ ְצוֹת ַּ
ִיך ְׁש ַּט ְ
אלט ז ְ
ַּא ִאיד ַּה ְ
ָקים וָואס עֶר ָהאט ,דָאס ִאיז זֵייעֶר ָחׁשּוב ַּביים
ֶעכ ֶטע ֲחל ִ
ִיׁשט אוֹיף ִדי ְׁשל ְ
קּוקט נ ְ
אּון עֶר ְ
ֶער ְׁש ְטן.
אֵייב ְ
(זֹאת ַּהּת ֹורָה ָבלָק ח)
***

ְחס ֶבן ֶא ְל ָׁעזָׁר ֶבן ַּא ֲה ֹרן ַּה ֹכ ֵהן וַָּׁי ָׁקם ִמּתו ְֹך ָׁה ֵע ָׁדה ַּו ִי ַּקח ֹר ַּמח ְביָׁד ֹו.
וַַּּי ְרא ִפינ ָׁ
יקּוטי
ֶבי זָאגְ ט ִ(ל ֵ
קּומט אּונְז ְמרַּמֵז זַּיין דָאס וָואס דֶער ר ִ
מ ֹו ֲהרָא"ׁש זָאגְ ט ַּאז דֶער פָסּוק ְ
ִיך אוֹיף ַּא מֶענ ְְטׁש זָאל עֶר לֵיינֶען
אר ְקן ז ְ
מ ֹוהֲרַּ"ן ֵחלֶק א' ִס ָימן ל"ו)ַּ :אז וֶוען ִדי ַּּתאֲווֹת ְׁש ַּט ְ
ְק ִר ַּיאת ְׁש ַּמע ,אּון ִמיט דֶעם וֶועט עֶר ָא ְפ ִק ְילן זַּיין יֵצֶר ָהרַּע.
יה ְמ ַּצ ְננִין ל ֹו
ֹת ָׁ
ּומ ַּד ְקדֵק ְבאו ִֹתיו ֶ
יאת ְש ַּמע ְ
ַּחזַּ"ל זָאגְ ן ְ(ברָכוֹת טוָׁ ).כל ַּהק ֹורֵא ְק ִר ַּ
ֶועלט
ֹיך אוֹיף ִדי ו ְ
ֶועלט ,נָאר או ְ
ֵיהנוֹם פּון יֶענֶע ו ְ
ִיׁשט נָאר ִדי ג ִ
ֵיהנוֹם  ,דָאס מֵיינְט נ ְ
ג ִ
ִק ְילט עֶס ָאפ ִדי פַּייעֶר פּון ַּּתאֲווֹת וָואס ְברֶענְט ִאינֶעם מֶענ ְְטׁש.
דָאס ִאיז ְפ ַּׁשט ִאין פָסּוק ,וֶוען ִפנ ְָחס ָהאט גֶעזֶען ַּאז עֶס ִאיז זִי ְך ִמ ְת ַּגבֵר ִדי ַּּתאֲווֹת אוֹיף
"ר ַּמח" ְביָׁד ֹוָ ,האט עֶר גֶענּומֶען ְק ִר ַּיאת
ֶוערן נ ְִכ ָׁשל ִאין ֲעבֵירוֹתַּ ,וי ִַּקח ֹ
ִדי ִא ְידן ,אּון זֵיי ו ְ
ִיע גֶעוֶוען ִדי ְׁשוֶוערֶע ַּּתאֲווֹת.
ֶוער ֶטער ,אּון ִמיט דֶעם ַּמ ְכנ ַּ
ַּמ"ח ו ְ
ִיך ר ַּ
ְׁש ַּמע וָואס ָהאט ִאין ז ְ
(זֹאת ַּהּת ֹורָה ָבלָק י)

א

אט ַּראכְ ְטן ִדי טֶ עג פּון "בֵּ ין הַּ ְמצָ ִרים" ִ -די
מֶ ענְ ְט ְשן בַּ ְ
וישן ִש ְבעָ ה עָ ָשר ְב ַּתמּוז אּון ִת ְשעָ ה ְבָאב,
ְד ֵּריי וָ ואכְ ן ְצוִ ְ
ה'דיגֶע טֶ עג ,עֶ ס זֶעט עֶ פֶ עס
ַאלְ ס ְטרוֹיעֶ ִריגֶע מָ ָרה ְשחו ָֹר ִ
עריגֶע טֶ עגֶ ,ווען מֶ ען ִאיז זֵּייעֶ ר
אוֹיס וִ וי גֶעפַּ אלֶענֶע נִ ידֶ ִ
ישט
ער ְש ְטן ,מֶ ען ֶקען דֶ עמָ אלְ ט נִ ְ
וַּ וייט פּונֶעם אֵּ ייבֶ ְ
עריג.
ער ְש ְטן גֶעהֶ ִ
ִדינֶען דֶ עם אֵּ ייבֶ ְ
ישט ַאזוֹי .נָאר פּונְ ְקט
דֶ ער אֱ מֶ ת ִאיז ָאבֶ ער נִ ְ
ערטִ ,די טֶ עג זֶענֶען גְ רוֹיסֶ ע טֶ עג ,וָ ואס זֶענֶען
אר ֶק ְ
פַּ ְ
ער ְש ְטן ,נָאְך
וערן צּום אֵּ ייבֶ ְ
עציעֶ ל ְמסּוגָל נָאנְ ט צּו ֶו ְ
ְספֶ ִ
מֶ ער אּון גְ ִרינְ גֶער פּון ַא גַּאנְ ץ יָאר.
מֶ ען הָ אט ַאמָ אל גֶעזָאגְ ט פַּ אר ֶר ִבי נ ָָתןַ ,אז עֶ ְרלִ יכֶע
ִא ְידן ְפלֶעגְ ן זָאגְ ן ַאז ִאין ִדי טֶ עג פּון בֵּ ין הַּ ְמצָ ִרים פַּ אלְ ן
זֵּיי פּון זֵּייעֶ ֶרע מַּ ְד ֵּריגוֹת .הָ אט ֶר ִבי נ ָָתן גֶעזָאגְ ט ַאז ָדאס
ערטִ ,די טֶ עג ֶקען מֶ ען גְ ִרינְ גֶער
אר ֶק ְ
ישט אֱ מֶ ת ,פַּ ְ
ִאיז נִ ְ
ער ְש ְטןַ ,אזוֹי וִ וי מֶ ען
וערן נָאנְ ט צּום אֵּ ייבֶ ְ
ְשטֵּ ייגְ ן ,אּון וֶ ְ
זֶעט בַּ יי ַא ֶקענִ יג ַאז וֶ וען עֶ ר ִאיז ִאין זַּיין פַּ אלַּאץ ִאיז
ֹיפ'ן
ְשוֶוער צּו צּוקּומֶ ען צּו ִאים ,אָ בֶ ער וֶוען עֶ ר ִאיז או ְ
ֹיפ'ן גַּאסִ ,איז ַּא סַּ ְך גְ ִרינְ גֶער צּו קּומֶ ען צּו ִאים.
וֶועג ,או ְ
ֶעצט " -בֵּ ין הַּ ְמצָ ִרים"  -וֶוען דֶ ער
ִדי זֶעלְ בֶ ע י ְ
ער ְשטֶ ער ִאיז כִ ְביָכוֹל ִאין גָלּותִ ,איז עֶ ר נָאְך מֶ ער
אֵּ ייבֶ ְ
נֶענְ טֶ ער צּו אּונְ ז ,אּון ִמיר ֶקענֶען נָאְך גְ ִרינְ גֶער אּון
עדן צּו ִאים.
ְשנֶעלֶער צּו קּומֶ ען צּו ִאים ,אּון צּו ֶר ְ
ִדי ְד ֵּריי וָ ואכְ ן זֶענֶען אֵּ יין אּון ְצוָ ואנְ ִציג טֶ עגָ ,דאס
>>>>>>

וישן
עֶ ס זֶענֶען דָ א ְצוִ ְ
ַאנְ ֵׁשי ְשלֹומֵׁ ינּו וָואס
זֶענֶען גֶעוֶוען ִאין ִדי ִטיפְ ְס ֶטע ְבלָ אטֶ עס אּון
דּור ְך
יקים נָאר ְ
הַ יינְ ט זֶענֶען זֵׁיי גְ רֹויסֶ ע צַ דִ ִ
אך
אבן גֶעטּון ַא ַס ְ
ִדי עֵׁ צָ ה פּון ִמ ְשנַיֹות; זֵׁיי הָ ְ
ארפַ אלְ ן
עכ ְטס ִאיז פַ ְ
גּוטס ִביז זֵׁייעֶ ר ְשלֶ ְ
ְ
ָוארן.
גֶעו ְ
ַאזֹוי וִ וי ִדי מַ ע ֲֶשה ַאז ַא ִאיד ִאיז גֶעקּומֶ ען
צּום רֶ ִבי'ן אּון זֵׁייעֶ ר גֶעוֵׁויינְ ט ַאז עֶ ר לִ יגְ ט
עך אּון
ִאין ַא ִטיפֶ ע ְבלָ אטֶ ע ,עֶ ר זִ ינְ ִדיגְ ט נֶעבֶ ְ
עטן
טּוט זֵׁייעֶ ר גְ רָ אבֶ ע עֲבֵׁ ירֹות ,עֶ ר הָ אט גֶעבֶ ְ
יכן
דֶ עם רֶ ִבי'ן זָאל ִאים הֶ עלְ פְ ן ַארֹויס ְק ִר ְ
פּון זַיין ְבלָ אטֶ ע .הָ אט ִאים דֶ ער רֶ ִבי
גּוטס,
גֶעזָאגְ ט (חַ יֵׁי מֹוהֲ רַ "ןִ ,סימָ ן תמז)" :דּו טּו ְ
יך ַאלֵׁ יינְ ס
עכ ְטס וֶועט פּון זִ ְ
אּון ִדי ְשלֶ ְ
ֶעסט וִ וי דֶ ער יֵׁצֶ ר
ַאוֶועק פַ אלְ ן"; ַאז דּו ז ְ
יך גֶענּומֶ ען אֹויף ִדיר ,זָאלְ ְסטּו
הָ רַ ע הָ אט זִ ְ
עכ ְטס
גּוטס  -וֶועט ַאלֶ ע ְשלֶ ְ
ְ
אך
טּון ַאסַ ְ
ַאוֶועק גֵׁיין.
(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' בָ לָ ק תשע"ט)
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ישט גֶעוֶ וען
ֶעצט ִאיז מֶ ען נִ ְ
ִאיז ִדי גִ ימַּ ְט ִריָא פּונֶעם ֵּשם אקי"ה ,וָ ואס ֶדער ֵּש ם וַּ וייזְ ט ַאז אֲ ִפילּו ִביז י ְ
ייבן צּו זַּיין וואוֹיל אּון עֶ ְרלִ יְךַ ,אזוֹי וִ וי דֶ ער ֶר ִבי זָאגְ ט (לִ יקּוטֵּ י מוֹהֲ ַּר"ן
ֶעצט' ָאנְ הֵּ ְ
וואוֹילֶ ,קען מֶ ען 'פּון י ְ
ישט גֶעוֶ וען
חֵּ לֶק א' ִסימָ ן ו') ַאז דֶ ער ֵּשם וַּ וייזְ ט "ַאנָא ז ִָמין לְ מֶ הֱ וֵּי" ,וָ ואס ָדאס מֵּ יינְ ט ַאז אֲ ִפילּו מֶ ען ִאיז נִ ְ
ֶעצט צּו זַּיין גּוט.
ייבט מֶ ען ָאן פּון י ְ
ֶעצט ,הֵּ ְ
גּוט ִביז י ְ
ארזִ יגְ לְ ט עֶ ס
ֶעמט מֶ ען עֶ ס ַארּום אּון מֶ ען פַּ ְ
נָאר ַאזוֹי וִ וי ֶווען עֶ ס ִאיז ָדא גָאר ַא טֵּ ייעֶ ֶרע אוֹצָ ר ,נ ְ
ארף עֶ ס
ישט ִריכְ ִטיגְ ן מֶ ענְ ְטש ,וָ ואס ַּד ְ
ישט ָאנְ קּומֶ ען צּו ֶדעם נִ ְ
ִמיט ַאסַּ אְך ְשלֶעסֶ ער ,כְ דֵּ י עֶ ס זָאל נִ ְ
ֶעצטַ ,אזוֹי וִ וי ִדי ְד ֵּריי וָ ואכְ ן זֶענֶען ַאזֶעלְ כֶע גֶעהוֹיבֶ ענֶע טֶ עגַ ,אזֶעלְ כֶע
ישט בַּ אקּומֶ עןִ .די זֶעלְ בֶ ע ִאיז י ְ
נִ ְ
ֶוערן נָאנְ ט צּום
ֶערהֵּ ייט ו ְ
ארמָ אגְ ן ִאין זִ יְך ַא גֶעוַּ ואלְ ִדיגֶע אוֹצָ רַ ,אז מֶ ען ֶקען גְ ִרינְ ג ְ
טֶ עג וָ ואס פַּ ְ
ערפַּ אר הָ אט עֶ ס דֶ ער יֵּצֶ ר הָ ַּרע ַארּום גֶענּומֶ ען ִמיט ַא זֶעלְ כֶע ְשלֶעסֶ ער פּון עַּ ְצבּות אּון
ער ְש ְטןֶ ,ד ְ
אֵּ ייבֶ ְ
ישט
ערצּו .אָ בֶ ער ֶווער עֶ ס הָ אט ֵּשכֶל ,לָאזְ ט זִ יְך נִ ְ
ישט ֶקענֶען צּו קּומֶ ען דֶ ְ
מָ ָרה ְשחו ָֹרהַ ,אז מֶ ען זָאל נִ ְ
עהט
יצט אוֹיס ִדי צַּ ייט ִמיט אַּ סַּ ְך ְת ִפלָה ,עֶ ר בֶ ְ
ישט אוֹיף ִדי ַאלֶע ִד ְמיוֹנוֹת ,נָאר עֶ ר נִ ְ
קּוקט נִ ְ
ַּארן ,עֶ ר ְ
נ ְ
ֶערהֵּ ייט צּוקּומֶ ען צּו גְ רוֹיסֶ ע זַּאכְ ן.
ער ְש ְטן ,אּון ַּדאן וֶ ועט עֶ ר גְ ִרינְ ג ְ
ַאסַּ אְך דֶ עם אֵּ ייבֶ ְ
ֹיפ'ן
יטש זי"ע (עֲ בו ַֹּדת י ְִש ָראֵּ לַּ ,מ ְסעֵּ י) או ְ
ִדי ְספָ ִרים הַּ ְקדו ִֹשים ְב ֶרענְ גְ ן פּונֶעם הֵּ יילִ יגְ ן מַּ גִ יד פּון מֶ עזְ ִר ְ
ֹיפט נָאְך דֶ עם
פָ סּוק (אֵּ יכָה א') כָל רו ְֹדפֶ יהָ ִה ִשיגּוהָ בֵּ ין הַּ ְמצָ ִרים" .כָל רו ְֹדפֵּ י ָ -קּה"ֶ ,ווער עֶ ס לו ְ
ערגְ ֵּרייכְ ן" .בֵּ ין הַּ ְמצָ ִרים"ַּ ,דוְ ָקא ִאין ִדי טֶ עג פּון "בֵּ ין הַּ ְמצָ ִרים".
"ה ִשיגּוהָ "ֶ ,קען ִאים ֶד ְ
ער ְש ְטןִ .
אֵּ ייבֶ ְ
ערן
ישטָ א זֵּייעֶ ר גְ לַּייכְ ן ִאיבֶ ְ
עציעֶ ל גָאר גְ רוֹיס ,וָ ואס ִאיז נִ ְ
ִדי ַּשבָ ִתים פּון ִדי ְד ֵּריי וָ ואכְ ן זֶענֶען ְספֶ ִ
יָארִ .די ְד ֵּריי ַּשבָ ִתים זֶענֶען ַאנְ ְט ֶקעגְ ן ִדי ְד ֵּריי י ִָמים טו ִֹבים ,דֶ ער עֶ ְר ְשטֶ ער ַּשבָ ת ִאיז ֶקעגְ ן יוֹם טוֹב
פֶ סַּ ח ,דֶ ער ְצוֵּוייטֶ ער ַּשבָ ת ִאיז ֶקעגְ ן ָשבּועוֹת ,אּון פַּ ְר ַּשת ְדבָ ִרים ַּ -שבָ ת ַּחזוֹן ִאיז ֶקעגְ ן סּוכוֹת .אּון
עסטֶ ע ַּשבָ ת פּון יָאר,
עציעֶ ֶלע חָ שּובֶ ע ַּשבָ ִתים ,אּון ַּשבָ ת חַּ זוֹן ִאיז גָאר ִדי גְ ֶר ְ
ערפַּ אר זֶענֶען זֵּיי ְספֶ ִ
דֶ ְ
יקים
"חזוֹן ְי ַּש ְעיָהּו" .צַּ ִד ִ
"חזוֹן" גֵּייט ַארוֹיף אוֹיף נְ בּוָאה ,וִ וי דֶ ער פָ סּוק זָאגְ ט (יְ ַּשע ָיה א') ַּ
דֶ ער נָאמֶ ען ַּ
וערן ִב ְמהֵּ ָרה
ֹיפגֶעבוֹיעֶ ט וֶ ְ
יטן בֵּ ית הַּ ִמ ְק ָדש ,וָ ואס ֶוועט או ְ
זֶענֶען ז ֹוכֶה צּו זֶען ִאין ֶדעם ַּשבָ ת ,דֶ עם ְד ִר ְ
ְביָמֵּ ינּו.



חּורבָ ן פּונֶעם בֵּ ית
דֶ ער פָ סּוק זָאגְ ט (י ְִר ְמיָה א') ַאז י ְִר ְמיָה הַּ נ ִָביא הָ אט נְ ִביאוֹת גֶעזָאגְ ט אוֹיף ִדי ְ
הַּ ִמ ְק ָדש "מַּ ֵּקל ָשקֵּ ד אֲ נִ י רוֹאֶ ה" .זָאגְ ט ַּר ִש"י ַאז ַאזוֹי וִ וי דֶ ער "מַּ ֵּקל ָש ֵּקד"  -דֶ ער מַּ אנְ ְדל-בוֹים ,פּון ֶווען
ֶעמט אֵּ יין אּון ְצוָ ואנְ ִציג טֶ עגַ ,אזוֹי אוֹיְך
ואק ְסט ַארוֹיס ִדי ְפרּוכְ ט נ ְ
קּומט ַארוֹיס ִדי ְבלּום ִביז עֶ ס וַּ ְ
עֶ ס ְ
אבן חָ רּוב גֶעמַּ אכְ ט דֶ עם בֵּ ית
צּוב ָראכְ ן ִדי מוֹיעֶ ר פּון ְש ָטאטִ ,ביז וֶוען זֵּיי הָ ְ
אבן ְ
פּון וֶ וען ִדי ג ֹויִם הָ ְ
הַּ ִמ ְק ָדש הָ אט גֶענּומֶ ען אֵּ יין אּון ְצוָ ואנְ ִציג טֶ עג.
אפט .חֲ זַּ"ל זָאגְ ן (מַּ עַּ ְשרוֹת פֵּ ֶרק א')
ערע אֵּ ייגְ נְ ַּש ְ
ויסן ַאז דֶ ער מַּ אנְ ְדל הָ אט אוֹיְך ַאן ַאנְ דֶ ֶ
ארף אָ בֶ ער וִ ְ
מֶ ען ַּד ְ
עריבֶ ערַ ,אזוֹי וִ וי ִדי ְד ֵּריי וָ ואכְ ן
וערט עֶ ס זִ יס .אּון ֶד ִ
ערנָאְך ֶו ְ
ַאז דֶ ער ַּמאנְ ְדל ִאיז קוֹדֶ ם ִביטֶ ער אּון דֶ ְ
ער ְד ֵּרייעֶ ן אּון מַּ אכְ ן ַאז פּון
ֶעצט ִדי צַּ ייט וָ ואס מֶ ען ֶקען ִאיבֶ ְ
זֶענֶען צּוגֶעגְ לִ יכְ ן צּו מַּ אנְ ְדלֶעןִ ,איז י ְ
ַארבֶ עט פּון ַא מֶ ענְ ְטש אוֹיף ִדי ֶוועלְ טַ ,אזוֹי וִ וי דֶ ער
וערן זִ יס .וָ ואס ָדאס ִאיז בֶ אֱ מֶ ת ִדי ְ
ִביטֶ ער זָאל ֶו ְ
וערן
ער ְד ֵּרייעֶ ן אּון מַּ אכְ ן פּון טּונְ ְקל זָאל ֶו ְ
אשית ד" ).וֶוער פּון ַאייְך ֶקען ִאיבֶ ְ
זֹהַּ ר הַּ ָקדוֹש זָאגְ ט (הַּ ְק ָד ַּמת בְ ֵּר ִ
וערן זִ יס?"
לִ יכְ ִטיג אּון פּון ִביטֶ ער זָאל ֶו ְ
ייטן,
יק ְ
וער ֵּ
סּורים אּון ְש ֶו ִ
ָדאס מֵּ יינְ טַ ,אז אֲ ִפילּו וֶוען עֶ ס גֵּייט ִאיבֶ ער אוֹיף ַא מֶ ענְ ְטש צָ רוֹת אּון ִי ִ
ֵּוייסט אָ בֶ ער
ֶעבן ,עֶ ס ִאיז ִאים ַּממָ ש טּונְ ְקל פַּ אר ִדי אוֹיגְ ןֶ .ווען מֶ ען ו ְ
עֶ ס ִאיז ִאים זֵּייעֶ ר ִביטֶ ער ָדאס ל ְ
יט'ן ִציל
ער ְשטֶ ער הָ אט עֶ ס גֶעמַּ אכְ ט ִמ ְ
ֶעשען פּון זִ יְך ַאלֵּי ין ,דֶ ער אֵּ ייבֶ ְ
ישט ג ֶ
ַאז ִדי ַאלֶע זַּאכְ ן זֶענֶען נִ ְ
צּוריק קּומֶ ען צּו ִאים ,אּון דֶ ער מֶ ענְ ְטש גֵּייט אּון עֶ ר
ועקן דֶ עם מֶ ענְ ְטש ַאז עֶ ר זָאל ִ
אוֹיף צּו ֶו ְ
ֶעד ֵּרייט אּון גֶעמַּ אכְ ט פּון
אבלֶעמֶ עןַּ ,דאן הָ אט עֶ ר ִאיבֶ ע ְרג ְ
ער ְש ְטן ַאלֶע זַּיינֶע ְפ ָר ְ
ארן אֵּ ייבֶ ְ
ערצֵּ יילְ ט פַּ ְ
דֶ ְ
ער ְשטֶ ער ֶוועט ִאים זִ יכֶער הֶ עלְ ְפן ,אּון עֶ ר וֶועט ַארוֹיס גֵּיין פּון ַאלֶע זַּיינֶע
ִביטֶ ער זִ יס ,וַּ וייל ֶדער אֵּ ייבֶ ְ
אבלֶעמֶ ען אּון צָ רוֹת.
ְפ ָר ְ
אר ְפן זִ יְך צּו ִפ ְירן ִמיט אֲ בֵּ ילּות ִאין ִדי טֶ עג פּון בֵּ ין הַּ ְמצָ ִרים,
ִדי ַאלֶע הֲ לָכוֹת אּון ִדינִ ים וָ ואס ִמיר ַּד ְ
ארף עֶ ס טּון ִמיט ַאן
ַּאפט .נָאר מֶ ען ַּד ְ
צּוקל ְ
ארף זַּיין ְטרוֹיעֶ ִריגְ ,ב עַּ ְצבּות אּון ְ
ישט ַאז מֶ ען ַּד ְ
מֵּ יינְ ט נִ ְ
ֹיפבוֹיעֶ ן דֶ עם
ארץַ ,אז ִמיר בֶ ענְ ְקן שוֹין אּון ִמיר זֶענֶען ִמ ְשתו ֵֹּקק ַאז מֶ ען זָאל שוֹין או ְ
ִה ְשתו ְֹקקּות ִאין הַּ ְ
ערפּון.
ֶעסן דֶ ְ
ארג ְ
ישט פַּ ְ
בֵּ ית הַּ ִמ ְק ָדש ,אּון ִמיר ֶקענֶען נִ ְ
אר ְצן
אבן זֵּיי ִאין הַּ ְ
ֶעפ ְירט ,פּון אֵּ יין זַּייט הָ ְ
אבן זִ יְך ג ִ
יקים הָ ְ
ָדאס ִאיז גֶע ֶווען ִדי וֶ ועג וָ ואס ַאלֶע צַּ ִד ִ
ייביג גֶעהַּ אט ַא ְשמֵּ ייכְ ל ,אּון
אבן זֵּיי אֵּ ִ
ֹיפ' ן פָ נִ ים הָ ְ
חּורבָ ן בֵּ ית הַּ ִמ ְק ָדש ,אָ בֶ ער או ְ
עטרוֹיעֶ ְרט אוֹי ְפן ְ
ֶג ְ
ער ְש ְטן.
ֶעדן צּום אֵּ ייבֶ ְ
אבן זֵּיי ְמ ַּק ֵּרב גֶע ֶווען י ְ
ֶעדן מֶ ענְ ְטש ְבסֵּ בֶ ר פָ נִ ים יָפוֹת ,אּון ַאזוֹי הָ ְ
ְמ ַּקבֵּ ל גֶע ֶווען י ְ
קּוקן אּון זֶען וָ ואס דֶ ער דֶ ֶרְך הַּ חֲ ִסידּות ִאיז,
משה זי"ע הָ אט גֶעוָ ואלְ ט נָאכְ ְ
וֶוען דֶ ער הֵּ יילִ יגֶער ִי ְשמַּ ח ֶ
ייביג ְפ ֵּריילִ יְך? עֶ ס ִאיז
ארוָ ואס זֶענֶען ִדי חֲ ִס ִידים אֵּ ִ
אר ֶקע ַּק ְשיָא אוֹיף זֵּיי "פַּ ְ
הָ אט עֶ ר גֶעהַּ אט ַא ְש ַּט ְ
חּורבָ ן
ֹיפן ְ
ארף ְטרוֹיעֶ ְרן אּון זִ יְך ְמצַּ עֵּ ר זַּיין או ְ
ָארע הֲ ָלכָה ִאין שֻׁ לְ חָ ן עָ רּוְך ַאז ַא י ְֵּרא ָשמַּ ִים ַּד ְ
ָדאְך ַא ְקל ֶ
ייביג ַאזוֹי ְפ ֵּריילִ יְך?"
בֵּ ית הַּ ִמ ְק ָדש ,וִ וי ַאזוֹי ֶקענֶען ִדי חֲ ִס ִידים זַּיין אֵּ ִ
עטן
ארן צּו זַּיין ֶר ִבי'ן ֶדער הֵּ יילִ יגֶער ח ֹוזֶה זי"ע הָ אט עֶ ר גֶעבֶ ְ
משה זי"ע ִאיז גֶעפָ ְ
וֶוען ֶדער י ְִשמַּ ח ֶ
אבן ַּקיין קֻׁ ְשיוֹת ,הֶ עלְ ף
ישט הָ ְ
ֵּוייסט ָדאְך ַאז ִאיְך וִ ויל נִ ְ
אשעפֶ ער ,דּו ו ְ
ֹיפ'ן וֶועג" ,בַּ ֶ
ער ְש ְטן או ְ
דֶ עם אֵּ ייבֶ ְ
(יּומא ל"ח):
ָ
וערן ַאלֶע מַּ יינֶע ַּק ְשיוֹת .חֲ זַּ"ל זָאגְ ן ָדאְך
ערט ֶו ְ
ארעֶ נְ ְטפֶ ְ
ַאז וֶוען ִאיְך קּום צּום צַּ ִדיק זָאל ִמיר פַּ ְ
ימל .אָ בֶ ער עֶ ס
'הַּ בָ א לִ טָ הֵּ ר ְמסַּ י ְִעין אוֹתוֹ'  -וֶוען אֵּ יינֶער וִ ויל זִ יְך הֵּ יילִ יגְ ן ,הֶ עלְ ְפט מֶ ען ִאים פּון ִה ְ
ער ְשטֶ ער
'מסַּ יֵּעַּ אוֹתוֹ' ,וָ ואס ַּדאן וָ ואלְ ט עֶ ס גֶעמֵּ יינְ ט ַאז נָאר דֶ ער אֵּ ייבֶ ְ
ישט ַא לָשוֹן י ִָחיד ְ
ְשטֵּ ייט נִ ְ
יקים הֶ עלְ ְפן אוֹיְך ֶדעם
'מסַּ יְ ִעין אוֹתוֹ' ַא לָשוֹן ַּר ִביםָ ,דאס מֵּ יינְ ט ַאז ִדי צַּ ִד ִ
הֶ עלְ ְפט ,עֶ ס ְשטֵּ ייט ָדאְך ְ
אשעפֶ ער ַ -אז ֶדער צַּ ִדיק זָאל ִמיר הֶ עלְ ְפן ַארוֹיס גֵּיין פּון ַאלֶע
ערפַּ אר  -הֶ עלְ ף ִמיר בַּ ֶ
מֶ ענְ ְטש .אּון דֶ ְ
מַּ יינֶע קֻׁ ְשיוֹת".
עטן
ֶעט ֶר ְ
ַאריין ג ְ
וֶוען עֶ ר ִאיז ָאנְ גֶעקּומֶ ען צּו זַּיין ֶר ִבי'ן דֶ ער הֵּ יילִ יגֶער ח ֹוזֶה זי"ע ,וִ וי נָאר עֶ ר הָ אט ַּ
ֶעסטּו אוֹיס ַאז ֹוי ְטרוֹיעֶ ִריג הַּ יינְ ט? עֶ ס ְשטֵּ ייט
ארוָ ואס ז ְ
ֶעפ ֶרעגְ ט" :פַּ ְ
ִאין ִצימֶ ער ,הָ אט ִאים דֶ ער צַּ ִדיק ג ְ
חּורבָ ן בֵּ ית הַּ ִמ ְק ָדש,
ֹיפן ְ
ארף ְטרוֹיעֶ ְרן אּון זִ יְך ְמצַּ עֵּ ר זַּיין או ְ
אקע ִאין שֻׁ לְ חָ ן עָ רּוְך ַאז ַא י ְֵּרא ָשמַּ יִם ַּד ְ
טַּ ֶ
אבן ַא ְשמֵּ ייכְ ל" ,אּון דֶ ער צַּ ִדיק
ארף מֶ ען ְשטֶ ענְ ִדיג הָ ְ
ֹיפ'ן פָ נִ ים ַּד ְ
ארץ ,או ְ
אָ בֶ ער ָדאס מֵּ יינְ ט נָאר ִאין הַּ ְ
ֹיפן
הָ אט מַּ ְמ ִשיְך גֶעוֶ וען" ,גְ לֵּייב ִמירַ ,אז ִמיר זָאגְ ן אוֹיְך יֶעדֶ ע נַּאכְ ט ִתיקּון חֲ צוֹת אּון ִמיר ְטרוֹיעֶ ְרן או ְ
עסט ֶוועגְ ן זֶענֶען ִמיר נָאְך ַאלְ ץ ְפ ֵּריילִ יְך".
חּורבָ ן בֵּ ית הַּ ִמ ְק ָדשָ ,אבֶ ער פּון דֶ ְ
ְ
דֶ ער צַּ ִדיק הָ אט ִאים ָדאס מַּ ְס ִביר גֶע ֶווען ִמיט ַא מָ ָשל פּונֶעם הֵּ יילִ יגְ ן צַּ ִדיק ֶר ִבי ְשמֶ עלְ ֶקע
וארן ִאין ַא וַּ וייטֶ ע לַּאנְ ד אּון עֶ ר הָ אט
ַּאפט גֶעוָ ְ
ארכ ְ
בּורגֶער זי"עַ ,אזוֹי וִ וי ַא ֶקענִ יג וָ ואס ִאיז פַּ ְ
יקלְ ְש ְ
נִ ְ
<<<<<<
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ארט בַּ יי זַּיינְ 'ס ַא ְפ ַּריינְ דֶ ,ווען ֶדער
ֶעשטֶ עלְ ט זִ יְך ָא ְפרּועֶ ן ָד ְ
זִ יְך ָא ְפג ְ
ארט ִאין גֶעפֶ ענְ גֶענִ יש,
ְפ ַּריינְ ד הָ אט גֶעזֶען ַאז ֶדער ֶקענִ יג ִאיז ָד ְ
הָ אט עֶ ר זֵּייעֶ ר גֶעוֵּויינְ ט אּון זִ יְך ְמצַּ עֵּ ר גֶע ֶווען ,אָ בֶ ער לְ מַּ עֲ ֶשה ִאיז
עֶ ר אוֹיְך גֶע ֶווען זֵּייעֶ ר ְפ ֵּריילִ יְך ַאז ֶדער ֶקענִ יג ְשטֵּ ייט ַאיין בַּ יי ִאים.
אקע ִאין גָלּות ,דֶ ער
ֶעצט ,אֲ ִפילּו ִמיר זֶענֶען טַּ ֶ
ִדי זֶעלְ בֶ ע ִאיז אוֹיְך י ְ
ער ְשטֶ ער ִאיז ָדאְך
אקע חָ רּובָ ,אבֶ ער דֶ ער אֵּ ייבֶ ְ
בֵּ ית הַּ ִמ ְק ָדש ִאיז טַּ ֶ
ִמיט אּונְ ז ,אּון ִמיר זֶענֶען זֵּייעֶ ר נָאנְ ט צּו ִאים ,אּון ִמיט דֶ עם
ֶקענֶען ִמיר זִ יְך זֵּייעֶ ר ְפ ֵּרייעֶ ן.
ֶעפ ְירט" ,בֶ אֱ מֶ ת וָ ואלְ ט ִאיְך
ֹיסג ִ
אּון דֶ ער הֵּ יילִ יגֶער ח ֹוזֶה הָ אט או ְ
ֹיסזָאגְ ן ,אָ בֶ ער ַאזוֹי וִ וי חֲ זַּ"ל זָאגְ ן
אר ְפט או ְ
ֶעד ְ
ישט ג ַּ
ִדיר ָדאס נִ ְ
ָדאְך 'הַּ בָ א לִ טָ הֵּ ר ְמסַּ י ְִעין אוֹת ֹו'ִ ,מיט ַא לָשוֹן ַּר ִבים ,מֵּ יינְ ט ָדאס
אר ְפן אוֹיְך ַארוֹיס הֶ עלְ ְפן אּון ְמ ַּק ֵּרב זַּיין דֶ עם
יקים ַּד ְ
ַאז ִדי צַּ ִד ִ
ערפַּ אר הָ אב ִאיְך ִדיר ָדאס גֶעזָאגְ ט"...
ער ְש ְטן ,דֶ ְ
מֶ ענְ ְטש צּום אֵּ ייבֶ ְ
ָארע
וארן פּון ִדי ְקל ֶ
משה ִאיז נִ ְבהָ ל וְ נִ ְשתוֹמֵּ ם גֶעוָ ְ
דֶ ער י ְִשמַּ ח ֶ
רּוחַּ הַּ קוֹדֶ ש פּונֶעם הֵּ יילִ יגְ ן ח ֹוזֶה וָ ואס הָ אט גֶעזֶען ַאלֶעס וָ ואס
וארן צּו
ֶעט ַּראכְ ט ,אּון פּון דֶ עמָ אלְ ט ִאיז עֶ ר נִ ְת ַּק ֵּרב גֶעוָ ְ
עֶ ר הָ אט ג ְ
וארן פּון זַּיינֶע גְ רוֹיסֶ ע ַּתלְ ִמ ִידים.
ִאים ,אּון גֶעוָ ְ
אבן ִאין
ארף מֶ ען הָ ְ
יקר אֲ בֵּ ילּות ַּד ְ
זֶעט מֶ ען פּון ֶדעם ַאז דֶ ער ִע ָ
אר ְקן.
ארף זִ יְך ַא מֶ ענְ ְטש זֵּייעֶ ר ְשטַּ ְ
ֹיסן ַּד ְ
ארץ ,אָ בֶ ער פּון ִאינְ ְדרו ְ
הַּ ְ
סּורים ,זָאל עֶ ר נָאר
דּורְך צָ רוֹת אּון יִ ִ
אֲ ִפילּו ֶווען עֶ ס גֵּייט אוֹיף ְ
ער ְש ְטן ,אּון זִ יְך הַּ אלְ ְטן ְפ ֵּריילִ יְך ,אּון
צּוריק קּומֶ ען צּום אֵּ ייבֶ ְ
ִ
ערע.
ְפ ֵּריילִ יְך מַּ אכְ ן ַאנְ דֶ ֶ
יצן ִדי הֵּ יילִ יגֶע טֶ עג וִ וי
ֹיסצּונִ ְ
וואוֹיל ִאיז דֶ עם וָ ואס ִאיז ז ֹוכֶה או ְ
ארף צּו זַּיין.
עֶ ס ַּד ְ



(שיחוֹת מוֹהַּ ָרא"ש חֵּ לֶק ט"ו עֶ ֶרְך בֵּ ין הַּ ְמצָ ִרים)
ִ
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די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א פון די וואך ,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'

שיינע ברית ביים ראש ישיבה שליט"א

מיט גרויס שמחה איז אפגעהאלטן געווארן פארגאנגענעם מוצש"ק די וואך-נאכט ביים ראש
ישיבה שליט"א ,ביים מלוה מלכה אין קעמפ ,וואו דער ראש ישיבה האט אויפגעטרעטן מיט א
שיינע דרשת חיזוק ,ווי דער ראש ישיבה'ס שטייגער איז יעדע וואך אין קעמפ ,ווי פילע אידן פון
די גאנצע קעטסקיל בערג קומען צו פארן צו קענען הערן דברי התחזקות ,צו קענען אנגיין
ווייטער.
די ברית איז פארגעקומען אין בארא פארק ביים גרויסן זיידן כ"ק גאב"ד קארלסבורג
שליט"א ,דער זיידע קארלסבורגער רב שליט"א איז געווען סנדק ,ויקרא שמו בישראל "מנחם".
די סעודה איז געווען אין ביהמ"ד ,דער ראש ישיבה האט גערעדט שיינע דיבורים ,און צווישן
אנדערע אויך ארויסגעברענגט אז "כשם שנכנס לברית" ,אז פונקט ווי די ברית איז אין שול" ,כן
יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים" ,אזוי אויך זאל די בר מצוה און די חתונה פארקומען אין
שול ,אריינברענגען אין די קינדער אז דער עיקר איז נאר תורה און תפלה ,נישט געלט און
אויפרייסערישע שמחות .דערנאך האבן ביידע געהויבענע זיידעס ,הגה"צ רב הצעיר
דקאלרסבורג שליט"א און הגה"צ רבי מרדכי אהרן מייזליש שליט"א ,גערעדט דברי תורה וברכה,
און דערנאך האט דער עלטער זיידע כ"ק גאב"ד קארלסבורג שליט"א אויפגעטרעטן מיט דברי
תורה וברכה.
דער אייבער שטער זאל העלפן דער ראש ישיבה זאל זען נחת פון דעם קינד און אלע אנדערע
קינדער ,און זאל זוכה זיין ווייטער צו קענען איבערגעבן די הייליגע עצות און חיזוק פון הייליגן
רבי'ן פאר אידן איבער די גאנצע וועלט אזוי ווי ער האט מקבל געווען פון מוהרא"ש ז"ל.
כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים!
***

טיי אוונט אין וויליאמסבורג לטובת די כולל היכל הקודש ברסלב

דעם פארגאנגענעם מיטוואך נאכט פרשת חוקת איז פארגעקומען א שיינע מסיבה לטובת די
בארימטע ברסלב'ע כולל וואס ווערט אנגעפירט דורכ'ן ראש ישיבה שליט"א ,וואו עס הארעווען
אינגעלייט און זענען זיך ממית באהלה של תורה ,טייערע אברכים וואס תורתם אומנתם ,און
זענען זיך משלים אין די הייליגע ווענט פון כולל מיט'ן לערנען ש"ס ופוסקים.
ווי אויך אסאך אינגעלייט וואס ארבעטן במשך דעם טאג ,נוצן אויס די צופרי אדער ביינאכט
שעות איינצוקומען לערנען אין כולל אין די צופרי און ביינאכט סדרים ,ווען מ'איז זיך משלים
מיט'ן לימוד שלחן ערוך הלכה למעשה.
די מסיבה איז פארגעקומען אין שטוב פון מו"ה אייזיק ראטה הי"ו ,א רייכע נאכטמאל איז
סערווירט געווארן פאר אלע משתתפים.
א געשמאקער פראגראם איז צוגעגרייט געווארן בשבת אחים גם יחד .מו"ה יענקי פיש הי"ו
האט דערציילט איבער זיין ערשטע ראש השנה אין אומאן ,מו"ה יואלי מאשקאוויטש הי"ו האט
דערציילט איבער זיין ערשטן זומער אין קעמפ מיט'ן ראש ישיבה ,דערנאך האט גערעדט מו"ה
משה יחיאל פעלדמאן הי"ו ווי אזוי די פרנסה ווערט פיל גרינגער ווען מ'לעבט מיט'ן אייבערשטן
ווי דער ראש ישיבה לערנט אונז ,און אזוי ווייטער האבן פילע אנשי שלומינו דערציילט ווי אזוי זיי
זענען מקורב געווארן צום הייליגן רבי'ן ,מיט אינטערעסאנטע געשיכטעס אויפ'ן וועג.
דער עולם האט זיך אנגערופן מיט שיינע סכומים ארויסצוהעלפן דעם חשוב'ן כולל.
הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד!
***

סיום מסכת תענית ,הונדערט און איין מאל

די וואך מאנטאג איז פארגעקומען אין קעמפ א שיינע סיום מסכת תענית ,הונדערט און איין
מאל ,דורך הבחור החשוב לייבי ראטה ני"ו.
נאכדעם וואס ער האט זוכה געווען מסיים צו זיין גאנץ ש"ס ,האט ער זיך גענומען צו מסכת
תענית ,עס איבערצוגיין הונדערט און איין מאל ,אזוי ווי מוהרא"ש האט געזאגט פאר די בחורים,
און די וואך האט ער זוכה געווען עס צו ענדיגן.
מאנטאג נאכט נאך מעריב איז זיך דער עולם צוזאמגעקומען אין בית המדרש זיך
מיטצופרייען מיט די שמחה של תורה .דער ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט און
ארויסגעברענגט אז אויסער די געוואלדיגע התמדת התורה פונעם בחור המסיים ,דארף מען
ארויסהייבן זיין איבערגעגעבנקייט פאר די ישיבה ,אז ער גרייט צו דאס עסן פאר די בחורים ,און
אזוי ווייטער העלפט ער ארויס מיט וואס עס פעלט נאר אויס .און דאס וועט אים זיכער באגלייטן
זיין גאנץ לעבן ,אז ער וועט מצליח זיין אויך נאך די חתונה ,צו וויסן ווי אזוי זיך אן עצה צו געבן אין
יעדן מצב.
כי הם חיינו!

הבטחת מוהרא"ש

חיזוק צום טיר

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

אשר בנחל

וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.
יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און
געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני ,זיווגים הגונים ,רפואות וישועות.

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