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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ַאַריין ִאין חֹוֶדׁש ָאב, ַא חֹוֶדׁש ִאין ֶיעְצט ִמיר ֵגייֶען 
ָוואס ֶמען ְטרֹויֶעְרט אֹויְפן ֵבית ַהִמְקָדׁש ָוואס ִאיז 
ָחרּוב ֶגעָוואְרן, אּון ֶמען ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז 

 אֹויְפבֹויֶען.ֶער ָזאל ֶעס ׁשֹוין צּוִריק 
ֶדער ְטרֹויֶער ִאיז ִניְׁשט ָנאר אֹויְפן חּוְרָבן ֵבית 

ִמיט ְצֵוויי טֹויְזְנט  ַהִמְקָדׁש ָוואס ִאיז ָחרּוב ֶגעָוואְרן
, ָנאר ִמיר ְטרֹויֶעְרן אֹויְך אֹויף אּוְנֶזער ָיאר צּוִריק

ד ֶדער ֹמַח פּון ַא ִאי .ֵאייֶגעֶנעם חּוְרָבן ֵבית ַהִמְקָדׁש
ֶטעְנִדיג ַדאְרף ַזיין ַא ֵבית ַהִמְקָדׁש, ֶעס ַדאְרף ְׁש 

ְטַראְכְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶלעְבן ִמיְטן 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶווען ֶמען ַפאְרֶגעְסט פּוֶנעם 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיז ָדאס ַא ְגרֹויֶסע חּוְרָבן, אּון אֹויף 

ן ִמיר ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ְטרֹויֶעְרן ִמיר אּוֶדעם 
ַאז ִמיר ָזאְלן אֹויְפבֹויֶען אּוְנֶזער ֵאייֶגעֶנע ֵבית 

ֶטעְנִדיג פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַהִמְקָדׁש, צּו ְטַראְכְטן ְׁש 
ִמיְטן  צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון צּו ֶלעְבן

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ַאְרֶבעט ֶיעְצט ִאין ִדי ֶטעג פּון  ָדאס ִאיז אּוְנֶזער

חֹוֶדׁש ָאב, ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט 
ִווי ַאזֹוי . ַאַריין, אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן

קּוְמט ֶמען צּוִריק צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן? ָדאס ִאיז דּוְרְך 
ַמאְכט ִזיְך ַא ְקִביעּות צּו  ִאיד ִדי ּתֹוָרה, ֶווען ַא 

ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ּתֹוָרה, ֶוועט ֶער ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע 
ס אּון ַזיין ְשֶטעְנִדיג ָדבּוק צּום ַזייֶנע ְׁשֶלעְכטְ 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
 - הֶדער ֵׁשם הוי" -ֶדער ָנאֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן 

ֶקען ֶמען אֹויְסְׁשֶטעְלן אֹויף ְצֶוועְלף ֶוועְגן, אּון ָדאס 
ֶזעֶנען ֶקעְגן ִדי ְצֶוועְלף ֲחָדִׁשים, ֶיעֶדע חֹוֶדׁש ַׁשייְנט 

ִאין חֹוֶדׁש ָאב ַׁשייְנט  .ַאן ַאְנֶדעֶרע ִצירּוף פּוֶנעם ֵׁשם
, ָוואס ָדאס ִאיז "הוי"ה" –ֶדער ִצירּוף אֹויף ִדי ֶוועג 

ְסֵכת 'הַ  ט( )ְדָבִרים כז י ֵּתיבֹות פּוֶנעם ָפסּוקִדי ָראׁשֵ 
 – יֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ָלָעם ַלה' ֱאֹלֶקיָך'ָרֵאל הַ ְש 'ְׁשַמע יִ 'ּו

ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ֶהעְרְטס צּו, ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג 
 ֶזעְנט ִאיר ֶגעָוואְרן ַא ָפאְלק צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ַׁשייְנט  ,פּוְנְקט ֶדער ֵׁשם פּון ֶדעם ָפסּוקַפאְרָוואס 
אּון ֶמען ֶזעט ַאן  ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ָאב?

ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך, ֶעס ִאיז ָאְנֶגענּוֶמען ַביי ִאיְדן 
ֶדער ָנאֶמען  – ַאז ֶווען ֶמען ִוויל ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם

ִניְׁשט  , ָאֶבער ֶמען ָטאר ָדאְךפּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן

נֹוֵגעַ  יַ ַבְּ ַע  ַָהָרַן כּוע ַ;'וְּ
ַָמאַסֶיעֶדע יל ַא  ַטֵגייר

ַ

וישְַּ ו  ַצְּ שְַּן טְּ ֶַמענְּ ַאּון ֶַמען ימְַּן ַר  ַאֹויט רֵַאייעֶַס
ינְַּ ַק  ֶַמעד, ַן ֶדערְּ וואּונְּ ארְּ ַפ  יְךט ַאֹויַז  יַד ַף

ֵקיי ֵַשיינְּ כּוט ַוְּ ַָזאלְַּ', יט ייְךַרא  ל  ֶַגעבְַַּגְּ יַד ַן
י ֶרעד  ַקְּ ַט ארְּ ַ'פ  טְַּן שְּ ייְךַ,ןֵאייֶבערְּ ל  ַָזאגְַַּגְּ ַ,הֹויְךן
ֶַיעֶנע ַָזאר ַל ַןֶהערְּ י שֵַ": ַיְּ ֶטעַכֹּחַ ר שְּ ַ-ַר",ֵאייֶבערְּ

ֶַדעָמאלְַּ ֶַוועט ישְַּט ַנ  ַָשאטְַּט יין יַ ַןק  ַע  זַאַ ַ;עָהָרַן
דֹולַָיַד ַטֶַנעמְַּןֶַמע אהַגְּ יְךרַפ  טַָשאדְַּטֶַדעָמאלְַַּ-ַז 
יַ יַד ַ חַָהֱַאמּונֲַַָעָצתֹו)ַַַַַַַַַַַַַע.ָהָרַןַע  נְּ ַ"א(תשפסַפ 
ַ
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ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶעס ַׁשייְנט  ַארֹויס ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם, ָזאְגט ֶמען ֶעס אֹויף 
 ַפאְרָוואס פּוְנְקט אֹויף ֶדעם ֶוועג?. "ה"יָ וַ ִאין חֹוֶדׁש ָאב "ֶדעם ֵׁשם הַ 

ַאז )ְבָרכֹות ס"ג:(  מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט
יֹום ַהֶזה 'ָרֵאל הַ ְש 'ְׁשַמע יִ 'ְסֵכת ּו'ן ֶדעם אֹויְבְנֶדעְרַמאְנְטן ָפסּוק, הַ פּו

ִנְהֵייָת ְלָעם ַלה' ֱאֹלֶקיָך, ֶלעְרְנט ֶמען ַארֹויס ִפיר ַזאְכן, אּון ִדי ִפיר 
ַזאְכן ֶזעֶנען ִדי ְיסֹודֹות ִווי ַאזֹוי ַא ִאיד ֶקען ִזיְך ְגִריְנֶגעְרֵהייט צּוִריק 

ן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֶעס ַטאֶקע ַפאִסיג ַפאר ֶקעְר 
ֶיעְצט ִאין חֹוֶדׁש ָאב ֶווען ֶיעֶדער ִוויל צּוִריק אֹויְפבֹויֶען ַזיין ֵאייֶגעֶנע 
ֵבית ַהִמְקָדׁש, אּון אֹויְך ִאיז ֶעס ִוויְכִטיג ַפאר ֶיעְדן ִאיד ִאין ֶיעְדן ַמָצב, 

 יז ֶמען צּוֶגעוואֹויְנט צּו ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם אֹויף ֶדעם ֶוועג.אּון ֶדעְרַפאר אִ 
, פּון ֶדעם ָפסּוק, "ַהיֹום ַהֶזה"ס ַארֹוי ןֶמעִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ֶלעְרְנט 

ַהייְנט ָהאט ֶדער ַאז ֶיעְדן ָטאג ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ְטַראְכְטן ַאז 
 אַ  ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעֶגעְבן ִדי ּתֹוָרה ַפאר ִדי ִאיְדן צּום ֶעְרְׁשְטן ָמאל.

ר ָאֶדען, ֶנעְכטְ ן אֹויְסֶגעֶזעט ָהאר עֶ י ַאזוֹ י ִוון קּוְק ט ִניְׁש ר ָטאד ִאי
ס ָוואט" ַהיינְ ן "ַאַרייְנַכאפְ ן ְפרּוִביְר ר ָנאן, ָמאְרגְ ן טּוט ֶווער עֶ ס ָווא
פּון ֶדעם ָפסּוק, "ל ֲחזַ  ןֶלעְרֶנעִדי ְצֵווייֶטע ַזאְך  ן.ֶקער עֶ ל ִוויִפין אּו
, ַאְנֶדעְרׁשז ִאי עְנְטׁשמֶ ר ֶיעֶדע - "ֲעשּו ִכּתֹות ִכּתֹות ְוִעְסקּו ַבּתֹוָרה"

ר ָנא, ןֶלעְרֶנער ֶבעֶסען ֶקער ְצֵווייֶטע אַ ן ֶווען ֶצעְבָראכְ ן ֶוועְר ט ִניְׁש 
ֵאין " קָפסּום ֶדע"ל ֲחזַ ן ַטייְטְׁש  ָנאְך ן.ַאֵליין ֶקע'מְ ל ִוויִפין ְפרּוִביְר 

ִדי ּתֹוָרה ָוואס  -ָה" יִמי ֶׁשֵמִמית ַעְצמֹו ָעלֶ ִדְבֵרי ּתֹוָרה ִמְתַקְיִמין ֶאָלא בְ 
ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ֶווען ֶעס ִאיז ִאים ְׁשֶווער, ֶווען ֶער ִאיז ֶגעְדרּוְקט, 
ָדאס ַהאְלט ִזיְך ַביים ֶמעְנְטׁש, אּון ֶדעְרַפאר ַדְוָקא ֶדעָמאְלט ֶווען ַא 

י ֶמעְנְטׁש ָהאט ָצרֹות ִאיז ַזיין ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה צּו ַאְנְטלֹויְפן צּו דִ 
ְלעֹוָלם ִיְלַמד ַהס ְוַאַחר ַכְך ִכֵּתת, ז "ִאיִדי ֶפעְרֶטע ַזאְך  ןאּו .ּתֹוָרה

ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף קֹוֶדם ָזאְגן ַאַסאְך  -" ָאָדם ּתֹוָרה ְוַאַחר ַכְך ֶיְהֶגה
ָזאְגט ַאַסאְך  ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש .ּתֹוָרה, ֲאִפילּו ֶער ַפאְרְׁשֵטייט ָגאְרִניְׁשט

ֹמַח צּום סֹוף ֶעֶפעֶנען, אּון ֶער ֶוועט ַפאְרְׁשֵטיין ַזיין ּתֹוָרה, ֶוועט ִזיְך 
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 םדע] .ארשטייט מען שוין אלעסקשיות, דארט פ
 .[בריוו קען מען ליינען אינעם גליון

דער חלום האט געהאט א שטארקער 
גענומען חיזוק פון אידן האבן  אפקלאנג, פילע

 זייערע מצבים, צו וויסןפאר זייער לעבן, דעם פאר 
אלעס האט א און געדענקען אלעמאל אז 

אלעס  ,אייבערשטןפונקטליכער חשבון פונעם 
צום גוטן, כאטש וואס פאר  אייבערשטןפירט דער 

 ערע אויגן זעט עס נישט אלץ אויס אזוי.אונז
 !הציץ עליו בעל הבירה ואמר אני בעל הבירה

*** 

 אויף בין המצרים
 קול ברסלב

, האט די בין המצרים טעגאין די  שטייענדיג
צוגעלייגט  טעלעפאן לייןבאקאנטע "קול ברסלב" 

א גאר נוצבארע קנעפל, מיט ווארימע און 
ספעציעל  ,אן מוזיק , געזינגעןהערליכע ניגונים

 .בין המצריםדי טעג פון פאר 
נטהאלט הערליכע ניגונים פאר אפטיילונג א יד

 ,געזינגען דורכן ראש ישיבה שליט"א ,בין המצרים
וואס טוט אנווארעמען דאס הארץ זיך צוריק צו 
קערן צום באשעפער און דערמיט אויפבויען דעם 
אייגענעם בית המקדש וואס ליגט ביי יעדן איד אין 
הארץ, ווי דער הייליגער רבי זאגט אז ווען מען 

וויינט מען  ,ן בית המקדש'חורבקלאגט אויפן 
די אייגענע חורבן בית המקדש, יעצט אין  פ'ןאוי

דריי וואכן קלאגט מען דערויף אז "ביי מיר אין מח 
איז נישטא קיין השראת השכינה, איך פארגעס 

 פונעם אייבערשטן".
 1דרוקט צו הערן דעם אלבום אויף קול ברסלב, 

פאר  6און דאן היכל נגינה,  רפא 5פאר אידיש, 
זייער  די ניגונים זענען אויך .ניגונים לימי הספירה

אין  נט איינשלעפן די קינדער ביינאכט, אוןגעאייג
 איינוועגס זיי אויפוועקן צום אייבערשטן.

שיעורים פון תשעה באב, אויך קען מען הערן 
און ספר ירמיהו, ווי אויך מגילת איכה 

י ד , בייראש ישיבה שליט"אפארגעלערנט דורכ'ן 
פאר  1דרוקט  אפטיילונג פון "עניני דיומא";

 .9און  9, און דערנאך 1יש, דאן נאכאמאל איד
 !כל רודפיה השיגה בין המצרים
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אּון ֶקעֶנען ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ָוואס ֶער ָהאט 
 ֶגעֶלעְרְנט.

קּוְמט אֹויס ַאז פּון ֶדעם ָפסּוק ַהְסֵכת 
ּוְׁשַמע ִיְשָרֵאל ַהיֹום, ָוואס פּון ָדא קּוְמט 

רֹויס ֶדער ֵׁשם ָוואס ַׁשייְנט ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ַא
ָאב, פּון ֶדעם ָפסּוק קּוְמט ַארֹויס ַא 
ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק ַפאר ֶיעְדן ִאיד, ַאז ֶמען 

ייֶען צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ֶטעְנִדיג ַבאנֵ ַדאְרף ִזיְך ְׁש 
אּון ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ָזאל ֶמען 
אֹויְך ֶלעְרֶנען, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ָהאט 
ָצרֹות ִאיז אֹויְך ָנאר ִדי ֵאייְנִציֶגע ֵעָצה צּו 

 ַאְנְטלֹויְפן צּו ִדי ּתֹוָרה.
ִדי ַאֶלע ִלּמּוִדים ִאיז ֵזייֶער ִוויְכִטיג צּו 

 ֶווען ֶעס קּוְמט ׁשֹוין ֶדערֶגעֶדעְנְקן ֶיעְצט 
י ּתֹוָרה ַבאקּוְמט ַא חֹוֶדׁש ָאב, ַווייל דּוְרְך דִ 

ֶמעְנְטׁש ֵשֶכל אּון ֶער ֶוועְרט צּוֶגעִביְנֶדען צּום 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִמיט ֶדעם ַפאֶרעְכט ֶער ַזיין 
ֵאייֶגעֶנע חּוְרָבן ֵבית ַהִמְקָדׁש, ֶער בֹויֶעט אֹויף 
ִאין ַזיין ֹמַח ֶדעם ֵבית ַהִמְקָדׁש, דּוְרְך ֶדעם 

צּו ַזיין ֹמַח צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן  דנְ יָוואס ֶער בִ 
 דּוְרְך ִדי ּתֹוָרה.

ֶדעְרַפאר ִאיז ָאְנֶגענּוֶמען ַביי ִאיְדן צּו ָזאְגן 
"ה", ַווייל ִדי יָ וַ ֶדעם ֵׁשם אֹויף ִדי ֶוועג "ֵׁשם הַ 

ִחיזּוק ָוואס קּוְמט ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק ֶקען 
 ֶטעְנִדיג.ְׁש  צּוִניץ קּוֶמען ַפאר ֶיעְדן ִאיד

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה 
 .אֹויְסצּונּוְצן ִדי ֶטעג ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין

 ָאב(-ם)ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶרְך חֹוֶדׁש ְמַנחֵ 
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 רעסעפיס; און נאךשיעורים; מעשיות פון תפלה;  - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

ב ל ס ר ב ל  ו ;  - ק ם י נ ו ג י נ  ; י מ ו י ק  ו ז י ח  ; ם י ר ו ע י ; ש ה ל פ ת ן  ו פ ת  ו י ש ע ךמ א נ ן  ו  א
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 בין גוטך אי
ט נישט וואס נישט אויף יענעם, קוקקוק 

מיט א שטארקע  .יענער איז מער מצליח
 "!יך בין גוטא"וויסן אז אמונה וועסטו 

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  7,  1,  58  
 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 פארלאנג צורופט אריין מיט אייער 

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

 
 
 

 

 

 

 הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו 
 :אין חלום איינער פון די קדושי מירון

 ז מיר זייער גוט דא""עס אי
הסתר פנים איז  ערא שווערע צייט, ד מיר שטייען היינט אין זייער

שרעקליך גרויס. אידן זענען זייער פארווייטאגט, עס האבן פאסירט 
ביי אידישע קינדער פארשידענע שרעקליכע טראגעדיעס, איינס 
שווערער פון צווייטן. מענטשן דרייען זיך ארום אן א קאפ, מענטשן 

דעם צווייטן  רמען איז זיך מחזק איינע ,רעגן "וואס גייט דא פאר?"פ
יאמרו  ,זאגן: "למה אלץמיט די ווערטער וואס מוהרא"ש פלעגט 

', אבער "אשרי העם שככה לו", ?הגוים", א גוי פרעגט 'פארוואס
אידישע קינדער וואס פרעגן נישט קיין קשיות פאר די וואויל איז 

פונקט אזוי דארף צו זיין. דער  ן אייבערשטן, זיי גלייבן אז'אויפ
"ומשה נגש אל הערפל אשר שם  דעם פסוקהייליגער רבי טייטשט 

האלקים", אז דארט אינעם נעפל, אינעם הסתר פנים, קען דער 
 ערליכער איד טרעפן דעם אייבערשטן.

לעצטנס איז ביי א פרוי פון אנשי שלומינו געקומען אין חלום איר 
צווישן די איז ארויפגערופן געווארן בשמי מעל ברודער ע"ה וואס 

קדושים וטהורים ביים ציון פון התנא האלוקי רבי שמעון אינעם  45
גרויסן טאג ל"ג בעומר, זי האט געזען אין חלום ווי איר ברודער 
קומט צו זיי אין די סוכה, זי זעט אים ווי ער רוימט אויף די סוכה און 

געפרעגט: "הערשל, וואס סט, זי האט אים נעמט צוזאם די מי
" האט ער געענטפערט: "איך בין געקומען אביסל טוסטו דא?

ארויסהעלפן", דערנאך האט ער זיך אראפגעזעצט ביים טיש, זי 
האט זיך צוגעזעצט צום טיש נעבן אים און אים געפרעגט מיט 
 ווייטאג: "הערשל, וואס גייט דא פאר? וואס האט דא פאסירט? דו
ווייסט ווי שווער עס איז אונז! דו ווייסט ווי שווער עס איז פאר דיין 
ווייב, פאר דיינע קינדער, פאר טאטי און מאמי, פאר די גאנצע 

ער איר געענטפערט מיט א האט  ,משפחה! וואס איז דא געשען?"
ע פנים: "זאלסט וויסן, אז עס איז מיר זייער גוט דא אין שטראלנד

טא קיין שום קשיות, דא שטימט אלעס. פונקט הימל, דא איז ניש
אזוי האט געדארפט זיין". ביז דא איז דער האר אויפשטעלנדע 

 חלום.
פאר'ן ראש ישיבה שליט"א, און דעם רציילט איר מאן האט דע

געפרעגט צי דער חלום האט א האפט, מען זאגט דאך אז חלומות 
יבה שליט"א האט זענען געווענליך נארישקייטן. דער ראש יש

געענטפערט אין א בריוו אז דער חלום איז אן אמת'ע חלום, און 
 נישט נאר דאס, נאר מען דארף זען צו מפרסם זיין די מעשה פאר

, מען זאל נעמען דערפון חיזוק אין אמונה אינעם מענטשן
אייבערשטן, און אלץ געדענקען אז אין הימל איז נישטא קיין 
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 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס > <
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

 הי"ו  זושא פריעדמאןהי"ו, ובמאנסי ע"י מו"ה  שמואלי וועבערהפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י מו"ה 

 עצתו אמונה
 סטא  ויף פ  א

 סובסקרייבט אייך צו באקומען די
 "עצתו אמונה" יעדע וואך אויף די פאסט

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

זייט אויך פון די גליקליכע וואס זענען זיך מחיה יעדע וואך מיט די 
 פילע עצות און חיזוק אין לעבן

718-387-2691  #3  
subscribe@kerenhadfusa.org 

 

 

 

 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה"

 #718-387-2691 3צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
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