פרשת מטות מסעי ,א' מנחם אב תשפ"א
שנה ב' גליון פ"ו

וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

מוסדות היכל הקודש
קרית ברסלב ליבערטי

זמנים
)(Liberty

בנשיאות הראש ישיבה שליט"א

בלעטל

נייעס אין שטעטל

א
פון

6שמעון איינהארן

איך בין געגאנגען אין באנק ארויסנעמען געלט צו צאלן רענט פאר מיין דירה וואס
איך האב אין שטאט ,איך קום אן דארט ,זעה איך ס'שטייט דארט א לאנגע רייע פון
מענטשן וואס ווארטן ארויסצונעמען געלט ,איך האב נישט געהאט קיין צייט צו ווארטן,
האב איך אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן "הייליגער באשעפער העלף מיר  -מאך מיר
א נס איך זאל אויף עפעס א וועג אנקומען צום מאשין צו קענען ארויסנעמען געלט ,אן
דעם וואס איך זאל דארפן ווארטן אזוי לאנג אין די רייע.
אינמיטן הער איך ווי דער ערשטער אין די רייע גיבט זיך א רוף אן' :רבותי די
מאשין איז צעבראכן ס'איז א שאד צו ווארטן דא' ,די גאנצע עולם איז זיך צוגאנגען ,איך
האב מיר געטראפן שטיין דארט אליין ,איך גיי צו צום מאשין און איך בעט נאכאמאל
דעם אייבערשטן ,אייבערשטער העלף ס'זאל יא ארבעטן .אזוי שטייענדיג דארט איז
ארויפגעקומען אויפן סקרין אז די מאשין איז שוין געווארן פארראכטן און מען קען עס
שוין ניצן .גלייך האב איך ארויס גענומען די געלט וויפיל איך האב געדארפט און איך הייב
אן אוועק גיין ,א סעקונדע נאכדעם וואס איך בין אוועק געגאנגען איז ארויפגעקומען אויף
די סקרין אז די מאשין ארבעט שוין ווייטער נישט! שכח אייבערשטער פאר דעם גרויסן
נס וואס דו האסט געטוהן מיט מיר.

6אברהם הערש וועבערמאן
גאר א גרויסע נס האט פאסירט ביי איינע פון די אינגעלייט מיט וועם איך ארבעט
צוזאמען ,זיין קינד איז אדורך געגאנגען אן אפעראציע אויף די הארץ ,אבער די אפעראציע
איז נישט דורך בשלום  -ס'איז נאר ערגער געווארן ,די הארץ האט זיך אפגעשטעלט
אינגאנצן ,ס'האט נאר געארבעט אויף א מאשין ,מען האט פראבירט וואס מען האט
געקענט צו מאכן די הארץ ארבעטן  -אבער אן ערפאלג ,מען האט ארויפגעלייגט דאס
קינד אויף א ליסט פון מענטשן וואס זיכן א הארץ.
איך האב גאר אסאך געבעטן דעם אייבערשטן אז דאס קינד זאל האבן א געזונטע
הארץ וואס ארבעט ווי עס דארף צו זיין אן קיין פראבלעמען ,איך האב געזאגט פארן
אייבערשטן 'אויב דאס קינד וועט צוריק באקומען א געזונט הארץ וועל איך מפרסם
זיין די מעשה' .פארגאנגענעם ערב שבת פרשת פנחס איז אריינגעקומען די גוטע נייעס,
אז מ'האט געטראפן א נייע הארץ פאר'ן קינד ,גלייך האט מען געמאכט די אפעראציע,
מען האט אריין געלייגט דעם נייעם הארץ ,שכח אייבערשטער אז די הארץ וואס מ'האט
געטראפן פאר'ן קינד ארבעט פיין ,און דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל ארבעטן
אויף לאנגע געזונטע יארן .שכח אייבערשטער!
טייערער אינגערמאן שיק אריין דיין מעשה פון תפלה צו 845-379-1161
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שם השם

מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען א חשובע משפחה וואס האט זיך אהערגעצויגן

מו"ה יעקב לעסער נ"י מחשובי האברכי הכולל
וזוגתו שרה תחי' מנהלת בית פיגא
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן שטעטל ,און קענען אויפציען די
אייגענע קינדער און אזוי אויך די תלמידות  -אויפן הייליגן רבינ'ס וועג.

סיומים אין שטעטל
די זומער סעזאן איז אין פולן שוואונג ברוך השם ,די
בחורים זיצן און לערנען גאר אסאך בלעטער גמרא און
פרקים משניות ,יעדן טאג הערט מען פון נאך א סיום
משניות ,נאך א סיום מסכתא ,וואס דאס איז די גרעסטע נחת
פאר'ן ראש ישיבה שליט"א ,וואס זעהט אז די דרשות וואס
מען רעדט גייט אריין אין די הערצער.
פארגאנגענעם מאנטאג פרשת פנחס ,איז פארגעקומען
א גרויסארטיגע סיום הש"ס פון הבחור החשוב שמעון
רוטה הי"ו א זוהן פונעם ראש ישיבה שליט"א ,די סיום
איז פארגעקומען אינעם קעמפ ווי עס האלטן זיך אויף די
ישיבה קטנה בחורים במשך דעם זומער ,דער ראש ישיבה
שליט"א איז ספעציעל אהינגעפארן מיטהאלטן דעם גרויסן
מעמד .דער ראש ישיבה שליט"א האט מעורר געווען די
בחורים ביים סיום הש"ס זיי זאלן אויך זעהן צו ענדיגן ש"ס,
וואס דאס וועט זיי מאכן פאר גרויסע ערליכע אידן.
דעם נעקסטן טאג  -דינסטאג פרשת פנחס ביינאכט ,איז
פארגעקומען א סיום ליקוטי מוהר"ן דורכ'ן ראש ישיבה
שליט"א ,דער ראש ישיבה שליט"א האט געזאגט ביים
סיום :איך מאך דעם סיום ברבים ,ווייל איך טראכט וויאזוי
קען איך אנרייצן די אינגעלייט אין שטעטל זיי זאלן וועלן
לערנען ,איינער טראכט אז דער אינגערמאן האט א שיינע
הויז ,ער האט אזא קאר ,און ער האט זיך געקויפט א עי טי
ווי  -אפשר דארף איך דאס שוין אויך קויפן ,איך וועלן מאכן
סיומים  -אפשר וועט איינער ווערן אנגערייצט .געווענליך
האט מען נישט געמאכט ברבים א סיום ביי אנשי שלומינו,
נאר מען פלעגט דאס מאכן שטילערהייט פאר זיך ,אזוי אז
איך מאך דאס ברבים וועל איך פאטשן אין פנים מיט די
סיומים.
ווער עס מאכט א סיום אויף א ספר זאל זיך מעלדן צום
ראש ישיבה שליט"א און מען וועט דאס מאכן ביינאכט נאך
מעריב.
דעם פארגאנגענעם דאנערשטאג איז פארגעקומען די
סיום אויף מסכת יומא ,די מסכת וואס ווערט געלערנט דורך
גאנץ כלל ישראל צוזאמען ,וואס דער ראש ישיבה שליט"א
איז שטענדיג מעורר מען זאל לערנען יעדן טאג דעם דף
גמרא.
ביים שיעור האט דער ראש ישיבה שליט"א נאכאמאל
געבעטן אלע אנשי שלומינו מען זאל זיך אנשליסן אינעם
אפיעל וואס ער פראקלאמירט ,ער בעט אלע אנשי שלומינו
זאלן זיך מיטכאפן מיטן באן וואס פארט ארויס יעדן טאג,
זעה נישט ארויסצופאלן ,און הייב אן דעם נעקסטן מסכת
 מסכת סוכה ,זאג יעדן טאג דעם דף גמרא ,אז דו קענסטגיין צו א שיעור אדער האסט א חברותא מה טוב ומה נעים,
אבער זעה יעדן טאג צו לערנען דעם דף גמרא ,דאס וועט
דיר אפהיטן פון אלעם שלעכטס.

א בריוו

יסן,
קֹודׁש ַּפ ְר ַׁשת ְׁש ִמינִ י ,כ"ז נִ ָ
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך ֶ -ע ֶרב ַׁש ָּבת ֶ
חֹודׁשְׁ ,שנַ ת תשפ"א לִ ְפ ָרט ָק ָטן
ְמ ָב ְר ִכין ַה ֶ
יהם
ער ִטי ,ה' ֲעלֵ ֶ
יּב ְ
ּתֹוׁש ֵבי ִק ְריַ ת ְּב ֶר ְסלֶ ב לִ ֶ
לֹומינּוְ ,
לְ ָכבֹוד ַאנְ ֵׁשי ְׁש ֵ
יִ ְחיּו
לֹומינּו יֹום
עהאט צּו זַ יין ִמיט ַאנְ ֵׁשי ְׁש ֵ
ייער ַהנָ ָאה גֶ ַ
ִאיְך ָהאּב זֵ ֶ
עווען ַא ַּת ֲענּוג אּון
טֹוב ֶּפ ַסח ִאין ִק ְריַ ת ְּב ֶר ְסלֶ בֶ ,עס ִאיז ִמיר גֶ ֶ
וארעםִ ,די
אווענֶ ען ַאזֹוי ַו ֶ
ארגֶ ענּוגְ ן צּו זֶ ען ִדי ִאינְ גֶ עלַ ייט ַד ֶ
ַא ַפ ְ
יׁשט
אווענֶ עןֶ ,מען לָ אזְ ט נִ ְ
יצן ִמיט ִדי ִקינְ ֶדער ַּביים ַד ֶ
אטעס זִ ְ
ַט ֶ
יידל ָאנְ גֶ עטּון; ַמ ָמׁש ַא
רֹויען ַאזֹוי ֵא ְ
ִדי ִקינְ ֶדער אֹויף ֶה ְפ ֵקר; ִדי ְפ ֶ
עדט ִדי ְּת ִמימּות פּון ִדי ִקינְ ֶדער ִווי
ער ְ
ֵׁשיינְ ֵקייט פּון ַא ְׁש ָטאטָ .א ְּפגֶ ֶ
וייסן
אר ְפן ֵו ְ
עדע זַ אְך ָוואס זֵ יי ַד ְ
ער ְׁש ְטן; יֶ ֶ
ייּב ְ
עדן צּום ֵא ֶ
ַאזֹוי זֵ יי ֶר ְ
זֵ יי צּו ֶוועם זִ יְך צּו ֶווענְ ְדן.
ייער ָא ְפןֵ ,איין זַ אְך ָוואס
ִאיְך ִוויל ָא ֶּבער זַ יין ִמיט ַאייְך זֵ ֶ
ערט ֶדעם יֹום טֹוב; ֶעס זֶ ענֶ ען ָדא ִמ ְׁש ָּפחֹות
עׁש ֶט ְ
ָהאט ִמיר גֶ ְ
ָוואס ֶעס ִאיז ַא ְׁש ֶרעק צּו זֶ ען ִווי ַאזֹוי זֵ יי ִפ ְירן זִ יְך אֹויףֶ ,עס
אכגֶ עלָ אזְ ט
מּוציג אּון נָ ְ
ייער הֹויזִ ,ווי ְׁש ִ
ערצּוגֵ יין זֵ ֶ
יּב ְ
ֶע ְקלְ ט ַא ִר ֶ
אר ְׁש ֶטעלְ ן ָוואס טּוט זִ יְך
יׁשט ָפ ְ
רֹויסןִ ,איְך ֶקען זִ יְך נִ ְ
ֶעס ִאיז ִאינְ ְד ְ
ערט ִמיר
אד ְ
מּוציגֶ .עס ַּב ֶ
רֹויסן ִאיז ַאזֹוי ְׁש ִ
עוויינִ יג ֶווען ִאינְ ְד ְ
ִאינֶ ֵ
ּבֹויען ַא ְׁש ָטאט ַעל ֵׁשם ַר ֵּבינּו אּון ַּביים
ֶ
ארקַ ,ווייל ִמיר
ייער ְׁש ַט ְ
זֵ ֶ
אסט ֶעס ֶמען זָ אל
ויכ ִטיגִ ,ווי ַּפ ְ
עווען נְ ִקּיּות ַאזֹוי ִו ְ
ֶר ִּבי'ן ִאיז ָדאְך גֶ ֶ
עטל...
ּבֹויען ֶדעם ְׁש ֶט ְ
ֶ
ַאזֹוי
עטל ִאיז
עטל ,רֹוב ְׁש ֶט ְ
יׁשט ָדא פּון רֹוב ְׁש ֶט ְ
עדט נִ ְ
ֶמען ֶר ְ
אכט
אכגֶ עלָ אזְ ט ַמ ְ
זֹויּבערָ ,א ֶּבער ִדי ָּפאר ִמ ְׁש ָּפחֹות ָוואס זֶ ענֶ ען נָ ְ
ֶ
עטיט
ארגֵ ייט ִדי ַא ֶּפ ִ
עכ ֶטע גֶ ערּוְך ַפאר אּונְ ז ַאלֶ עַ ,אז ֶעס ַפ ְ
ַאזַ א ְׁשלֶ ְ
ארט.
פּון זַ יין ָד ְ
וארןַ ,אלֶ ע ִמ ְׁש ָּפחֹות ָוואס זֶ ענֶ ען ִאין אּונְ זֶ ער
ִאיְך ֶּבעט אּון ִאיְך ָו ְ
רֹויסן
זֹויּבער ִאינְ ְד ְ
עּבן ֶעס זָ אל זַ יין ֵׁשיין ֶ
אר ְפן ַא ְכטּונְ ג גֶ ְ
ְק ִהילָ ה ַד ְ
ייטלֶ ען ִמיט ִדי ִפינְ גֶ ער ָ'דא וואֹוינְ ט ַא
פּון ְׁשטּוּב; ֶמען זָ אל ֶקענֶ ען ַט ְ
זֹויּבער ֵריין'.
קֹודׁשֶ ,
יכל ַה ֶ
'ער ִאידָ ,דא וואֹוינְ ט ַא ַּתלְ ִמיד ֵה ַ
ְּב ֶר ְסלֶ ְב ֶ
יׁשט ָא ְּפ ְׁש ֶטעלְ ן ִדי ַקאר
אֹויְך ֶּבעט ִאיְך ַאייְך ַאלֶ ע ִאיר זָ אלְ ט נִ ְ
פּופ ְצן טֹויזְ נְ ט
אצאלְ ט ְ
אּבן ַּב ָ
אֹויפ'ן גַ אס ַּביים ֵּבית ַה ֶמ ְד ָרׁש; ִמיר ָה ְ
ְ
עּבן ֶדעם ֵּבית ַה ֶמ ְד ָרׁשֶ ,מען
אר ִקינְ ג לַ אט נֶ ְ
אכן ֶדעם ַּפ ְ
ָדאלֶ ער צּו ַמ ְ
וערן ְּברֹוגֶ ז,
אֹויפ'ן גַ אסִ ,די ְׁש ֵכנִ ים ֶו ְ
ְ
אֹויבן
ְ
יׁשט לָ אזְ ן ִדי ַקאר
ֶקען נִ ְ
ער ִטי
יּב ְ
ער ַהאר פּון לִ ֶ
אֹויּב ְ
ֶ
אדןֶ .דער
אכט זִ יְך ַאלֵ יינְ ס ָׁש ְ
ֶמען ַמ ְ
רּופט ִמיר ִמיט ַט ֲענֹות ְוכּו'ַ ,אלֶ עס ַפאלְ ט אֹויף ִמירִ ,איְך ָהאּב גֶ ענּוג
ְ
עמען.
אּבלֶ ֶ
יׁשט אֹויס נָ אְך ְּפ ָר ְ
אֹויף ִמירֶ ,עס ֶפעלְ ט ִמיר נִ ְ
ערגֵ יין ִמיט ֶענְ קִ ,איְך ָהאּב ִאיְך
יּב ְ
נָ אְך ַא זַ אְך ָוואס ִאיְך ִוויל ִא ֶ
ארן ְׁש ַטייט,
זּומער ֶמען זָ אל ָפ ְ
אריָ אר ֶ
יּבן ַפ ְ
עׁש ִר ְ
עטן אּון גֶ ְ
עּב ְ
ׁשֹוין גֶ ֶ
ייּבן ָאן
זּומער ֶווען ִדי ִקינְ ֶדער ֵה ְ
ארן ְׁשנֶ על; ִּב ְפ ַרט ֶ
יׁשט ָפ ְ
ֶמען זָ אל נִ ְ
רֹויסע ַס ָּכנָ ה אּון ֵסיי ֶמען ֶרעגְ ט אֹויף
ְׁש ִּפילְ ן ִאין גַ אס ִאיז ָדאס ַא גְ ֶ
אכ ַא ָמאלִ ,איְך ֶּבעט ַאייְך ִאיר זָ אלְ ט זִ יְך
ִדי ְׁש ֵכנִ יםִ .איְך ְׁש ַרייּב נָ ְ
ייע ֶרע
עּבן אֹויף ַא ֶ
עכ ְטס טּוןִ ,איר זָ אלְ ט ַא ְכטּונְ ג גֶ ְ
יׁשט ְׁשלֶ ְ
ַאלֵ יינְ ס נִ ְ
עּבן.
ייער לֶ ְ
ִקינְ ֶדער ,אֹויף ַא ֶ

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א

ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום ד' ַּפ ְר ַׁשת ָט ֲה ָרה ,ב' ִאיָ ירְׁ ,שנַ ת
תשפ"א לִ ְפ ָרט ָק ָטן
לְ ָכבֹוד  ...נֵ רֹו יָ ִאיר
ִאיְך ָהאּב ֶע ְר ַהאלְ ְטן ַדיין ְּב ִריוו.
זּומער; ֶמען ֶקען
יׁשט ָוואס טּוט זִ יְך ִאין ְׁש ָטאט ֶ
ארגֶ עס נִ ְ
ַפ ְ
וערן ִאינְ גַ אנְ ְצן ֶצעלָ אזְ ט ,זֵ יי ִפ ְירן
יׁשט גֵ יין ִאין גַ אסִ ,די גֹויִ ם ֶו ְ
נִ ְ
אּבן אֹויף
ער ְׁש ֶטער זָ אל ַר ְח ָמנּות ָה ְ
ייּב ְ
זִ יְך אֹויף ִווי ַחיֹותֶ ,דער ֵא ֶ
אֹויבן ִאין ָקאנְ ְט ִרי ִאיז ָדא ַא
ְ
יׁשע ִקינְ ֶדער; ַמה ֶׁש ֵאין ֵּכן
אּונְ ז ִא ִיד ֶ
ֵריינְ ֵקייטֶ ,עס לֹוינְ ט זִ יְך ִדי גַ אנְ ֶצע ְׁשלֶ עּפ אּון ִט ְר ָחה ְוכּו' ַא ִּבי ֵאיין
עכ ֶטע קּוק ֵוויינִ יגֶ ער.
ְׁשלֶ ְ
אסט ַא ַּפ ְרנָ ָסה ִאין ָקאנְ ְט ִרי אּון אֹויְך ַדיין ַווייּב ִוויל
ַאז דּו ָה ְ
עמען ִדי ַּפ ְרנָ ָסה פּון ְמלִ ְמדּות
ארק גֵ יין  -זָ אלְ ְסטּו ָאנְ נֶ ֶ
ייער ְׁש ַט ְ
זֵ ֶ
אּון גֵ יין ִאין ָקאנְ ְט ִרי; ֵסיי ַדיין ַווייּב ֶוועט זַ יין ְפ ֵריילִ יְךַ ,דיינֶ ע
ייער ַא
עּבןָ ,קאנְ ְט ִרי ִאיז זֵ ֶ
אֹויסגֶ ְ
ְ
ִקינְ ֶדער ֶוועלְ ן זִ יְך ֶקענֶ ען גּוט
יח זַ יין פּון
ועסט אֹויְך ַמ ְר ִו ַ
גֶ עזּונְ ֶטע זַ אְך ַפאר ִדי ִקינְ ֶדער  -אּון דּו ֶו ְ
ויׁשן ִדי ֶוועלְ ֶדער
ּבֹודד זַ יין ְצ ִו ְ
ועסט זִ יְך גּוט ֶקענֶ ען ִמ ְת ֵ
ֶדעם ,דּו ֶו ְ
אּון ֶפעלְ ֶדער.
יימער אּון גְ ָראז,
ויׁשן ִדי ֵּב ֶ
ּבֹודדּות ְצ ִו ְ
ערע ִה ְת ְ
ֶעס ִאיז ַאן ַאנְ ֶד ֶ
אכ ֶטער
אציר ִמיט זַ יין ָט ְ
עווען אֹויף ַא ְׁש ַּפ ִ
ֶדער ֶר ִּבי ִאיז ַא ָמאל גֶ ֶ
ית
"אם ָהיִ ָ
(ׂשיחֹות ָה ַר"ןִ ,ס ָימן קסג)ִ :
ָׂש ָרהֶ ,דער ֶר ִּבי ָהאט ִאיר גֶ עזָ אגְ ט ִ
זֹוכה לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת קֹול ַה ִּׁשירֹות ְו ַה ִּת ְׁש ָּבחֹות ֶׁשל ָה ֲע ָׂש ִביםֵ ,איְך ָּכל ֵע ֶׂשב
ֶ
ּובלִ י ׁשּום ַמ ֲח ָׁשבֹות
אֹומר ִׁש ָירה לְ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ְּבלִ י ְּפנִ ּיָ הְ ,
ְו ֵע ֶׂשב ֵ
ּׁשֹומ ִעין
זָ רֹותְ ,ו ֵאינָ ם ְמ ַצ ִּפים לְ ׁשּום ַּת ְׁשלּום ּגְ מּולַּ ,כ ָּמה יָ ֶפה ְונָ ֶאה ְּכ ֶׁש ְ
ערן
ויׁשן ִדי גְ ָראז ,צּו ֶה ְ
עׁש ַמאק ִאיז צּו גֵ יין ְצ ִו ְ
ַה ִּׁש ָירה ֶׁשּלָ ֶהם"ִ ,ווי גֶ ְ
ער ְׁש ְטןָ ,אן ַקיין ׁשּום
ייּב ְ
ִווי זֵ יי זִ ינְ גֶ ען ִׁשירֹות ְו ִת ְׁש ָּבחֹות צּום ֵא ֶ
דֹומהִ ,ווי
יׁשט אֹויף ַקיין ְׂש ַכר ְו ַכ ֶ
ואר ְטן נִ ְ
עכ ֶטע ַמ ֲח ָׁשבֹות; זֵ יי ַו ְ
ְׁשלֶ ְ
ויׁשן זֵ יי.
גּוט ִאיז צּו זַ יין ְצ ִו ְ
ערג
ויׁשן ִדי ֶּב ְ
ער ְׁש ְטנְ 'ס ִהילְ ף ְצ ִו ְ
ייּב ְ
יט'ן ֵא ֶ
ִאיְך ֶוועל אֹויְך זַ יין ִמ ְ
ואכן.
זּומער ָו ְ
ְּב ֶמ ֶׁשְך ִדי ֶ
אּבן ַה ְצלָ ָחה ִאין ַאלֶ ע
ער ְׁש ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן זָ אלְ ְסט ָה ְ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
ִענְ יָ נִ ים.
דער הייליגער רבי האט געזאגט :א קינד וואס וועט קומען צו מיר
פאר די זיבן יאר.

וועלכע פון די פיר

תירוצים זענען א) וועט צוקומען צו אלע מדריגות ג) וועט אויסוואקסן א תלמיד חכם
ריכטיג?
ב) וועט האבן אריכות ימים ד) וועט גייט צו די חתונה מיט א ריין העמד

ח דות
אפטיילונג

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז אליעזר שלמה פארקאש ני"ו
קרית יואל
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161
ענטפערס פון פאריגע וואך

יכן ַׁש ָּבת.
ַא ְפ ֵריילִ ְ

צו איבערגעבן די טאג צום אייבערשטן

מיט גרויס פרייד טוען מיר מעלדן
די עפענונג פון אונזער נייע דריי גוד
סטאר דא אין שטעטל ,וואו מען וועט
קענען קויפן אלע דריי גוד געברויכן
פאר גאר גוטע פרייזן

B&H Drygoods
קאפלעך ,ציצית ,העמעדער ,הויזן,
זאקן און אזוי ווייטער.
רופטס
משפחת ברוך יאקאבאוויטש
845-320-3332

קרן הדפסה היכל הקודש  -קרית ברסלב ליבערטי

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
חשובע געסט! עס איז א גרויסע סכנה צו גיין אין גאס ביינאכט אן א ריפלעקטאר.
עס איז דא צובאקומען ריפלעקטארס ביים בית הדפוס פאר מענער און פרויען.
רופט אריין אויף

718-387-2691Ext 2

