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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֲהֹרן ל אַּ ה ְועַּ ל משֶׁ ֲהלּו עַּ , ִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ָוואס ָהאט וַּיִּקָׁ
וען ַא ֵלִוי, ֶגעֶפעְלט ַפאר ֹקַרח ַאז ֶער ָהאט ֶגעְקִריְגט אֹויף מֶשה ַרֵבינּו? ֶער ִאיז ֶגעוֶ 

ָרא ָזאְגט ֶער ָהאט ֶגעְטָראְגן ֶדעם ָארֹון, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶשר, ִווי ִדי ְגמָ 
ְְ פּון ַאז ְדֵריי הּוְנֶדעְרט ְבֵהמֹות ָהאְבן ֶגעַדאְרְפט ְשֶלעְפן ִדי ְשִליְסלֶ ם קי"ט( )ְפָסִחי ע

ֶעס ָהאט ִאים ָגאְרִניְשט ֶגעֶפעְלט, ַפאְרָוואס ָהאט ֶער  .ִדי אֹוְצרֹות פּון ֹקַרח
 ֶגעַדאְרְפט ְקִריְגן אֹויף מֶשה ַרֵבינּו?

ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן י'( ֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמְסִביר ל
יל זֵיי ַפאְרָוואס ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַווי ִסיָבהֶדער ִעיָקר 

ּוב ַהַדַעת? ָהאְבן ִניְשט ַקיין ִישּוב ַהַדַעת, אּון ַפאְרָוואס ָהאט ֶמען ִניְשט ַקיין ִיש
? ַווייל מֶ  ְְ , אּון ַפאְרָוואס ִאיז ֶמען ִניְשט ְפֵרייִלי ְְ ען קּוְקט ַווייל ֶמען ִאיז ִניְשט ְפֵרייִלי

ְְ ִניְשט אֹויף ִדי ְנקּודֹות טֹובֹות ָוואס ֶמען ָהאט, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמען ְפֵרייְדט זִ  י
 ֶמען ָהאט ֶגעטּוהן.ִניְשט ִמיט ִדי ְקֵלייֶנע גּוֶטע ַזאְכן ָוואס 

ואס ֶער ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ְפַגם פּון ֹקַרח ַאז ֶער ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען צּוְפִריְדן ִמיט ָו
, ֶער ָהאט  יֶבערָהאט ֶגעַהאט, אּון ֶדערִ  ְְ ָהאט ֶער ִניְשט ֶגעֶקעְנט ַזיין ְפֵרייִלי

.ְש  ְְ ְְ אּון ָנא  ֶטעְנִדיג ֶגעַדאְרְפט ָנא

אט ט ַאז ֶער ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען צּוְפִריְדן ִמיט ֵאיין ְמזּוָזה אֹויְפ'ן ִטיר, ֶער הָ ֶמען ֶזע
ֶער ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען צּוְפִריְדן  .ל ִמיט ְסָפִריםּוֶגעַדאְרְפט ָהאְבן ַא ַגאְנֶצע ְשטּוב פ

אְבן ַא ַטִלית ָוואס ִאיז ִמיט ֵאיין ֶבעְנְדל ְתֵכֶלת אֹויְפ'ן ַטִלית, ֶער ָהאט ֶגעַדאְרְפט הָ 
וען אּון ִדי ֶזעְלֶבע ְבַגְשִמיּות ִאיז ֶער ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶגעוֶ  .ֶגעֶווען ִאיְנַגאְנְצן ְתֵכֶלת

ְְ אּון ָנאצּוְפִריְדן ִמיט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט, ֶער ָהאט ְש  , ֶטעְנִדיג ֶגעַדאְרְפט ָנא ְְ
 ְגט צּו ְקִריְגן אֹויף מֶשה ַרֵבינּו.אּון ָדאס ָהאט ִאים ֶגעְבֶרענְ 

ְְ ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ַזיין ַא צ ּוְפִריֶדעֶנער ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ַאַסא
ת, צּו ַזיין ֶמעְנְטש, ֵסיי ְבַגְשִמיּות ַזיין צּוְפִריְדן ִמיט ָוואס ֶמען ָהאט, אּון ֵסיי ְברּוֲחִניּו

ְְ ָוואס ֶמען ִאיז זֹוֶכה ַאַריין צּו ַכאְפן צּו טּון ֶדעם רָ  ְְ ִמיט ֶיעֶדע ַזא צֹון ה', ְפֵרייִלי
ְְ ֶלעְבן.ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ָנאר ַא ְקֵלייִניקֵ   ייט, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ָהאְבן ַא ְגִליְקִלי

ְְ ַהַנַחל, ְסעּוָדה ְשִליִשית, ֹקַרח תשס"ה(  )תֹו

 
 

 
 

 (349) 38, גליון 7שנה                                    , אבות פרק ד'                                   שנת תשע"ח לפ"קפרשת קרח, ג' תמוז, 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש עְרֵצייְלט מֹוהַּ  דֶׁ
 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ַאַסאְך ָמאל צּו ַאז ַא 
ן ֶוועג. ֵאייֶנער ַדאְרף 'ָפאְרן אֹויפְ  ְפןַדאְר ָזאל ֶמעְנְטש 

ֶיעְדן ָטאג ָפאְרן צּו ִדי ַאְרֶבעט, ֵאייֶנער ַדאְרף ַאָמאל 
ִאין ִדי ַצייט פּון ָיאר ָפאְרן ָפאְרן ֶעְרֶלעִדיְגן ַזאְכן, 

ַאַסאְך ִאיְדן ַאֶוועק פּון ֶדעְרֵהיים אֹויף ִדי זּוֶמער 
ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ַאָמאל ָפאְרן,  אּוָאֶדער ֵסיי ווָוואְכן, 

אּון ָדאס ְשֶטעְרט ֶגעֶוועְנִליְך ֵזייֶער ְשַטאְרק ַא 
ען ִאיז ֶמעְנְטש פּון ַזיין ֶגעֶהעִריֶגע ֵסֶדר. ֶווען מֶ 

ִאיְנֶדעְרֵהיים, ָהאט ִזיְך ֶיעֶדער ַזיין ַבאְשִטיְמֶטע ֵסֶדר 
ַהיֹום, ֶווען ֶער ֶלעְרְנט ֶווען ֶער ַדאְווְנט א.ד.ג. ָאֶבער 

ן ֶוועג ֶוועְרט ִדי ַגאְנֶצע ֵסֶדר 'ֶווען ֶמען ָפאְרט אֹויפְ 
ִמיְשט, אּון ָדאס ַמאְכט ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרִליְרן עצֶ 

ֶפעִטיט אּון ֶמען ָזאל ִניְשט ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם ֶדעם אַ 
 ֵאייֶבעְרְשְטן ֶגעֶהעִריג.

ֶווען ַא ִאיד ִאיז ָאֶבער ְשַטאְרק ִמיט ֱאמּוָנה, ֶער 
ֵווייְסט אּון ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי 

יְך ֶוועְלט, אּון ַקיין שּום ַזאְך ֶגעֶשעט ִניְשט פּון זִ 
ַאֵליין. ַדאן ֵווייְסט ֶער ַאז אֹויב ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 

ן ֶוועג ֵמייְנט 'ָהאט ֶגעִפיְרט ַאז ֶער ַדאְרף ָפאְרן אֹויפְ 
ָדאס ַאז ֶער ֶקען ְטֶרעְפן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך 

ן ֶוועג. אֹויף ַאַזא אֹוָפן ֶקען ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטש 'אֹויפְ 
אְרְקן, אּון ִאיְנַגאְנְצן ִניְשט ֶוועְרן ְמבּוְלָבל ֵזייֶער ְשטַ 

 פּון ֶדעם ֶוועג ָוואס ֶער ָפאְרט.
מֹויל, ִווי ַלאְנג ַא ֶמעְנְטש ָהאט  יֶדער ִעיָקר ִאיז דִ 

ַא מֹויל, ַדאְרף ֶער ִניְשט ֶוועְרן ֶגעְשֶטעְרט פּוֶנעם 
ן 'ן אֹויפְ ֶוועג, ַווייל ֶמען ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשטְ 

ן ֶוועג, ֶמען ֶנעְמט ִזיְך 'ֶוועג, ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען אֹויפְ 
ַכאְפט ֶמען  ,אּון וואּו ֶמען ֵגייט ,ִמיט ַא ֶזעְקל ְסָפִרים

ַאַריין ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶעְטִליֶכע 
יֶכע ְפסּוִקים חּוָמש, ֶעְטִליֶכע ְפָרִקים ִמְשַניֹות, ֶעְטלִ 

 ַקאִפיְטֶלעך ְתִהִלים א.ד.ג.
ִחַשְבִתי )ְתִהִלים קי"ט( ָדִוד ַהֶמֶלְך ָזאְגט ִאין ְתִהִלים 

ְדָרַכי ְוָאִשיָבה ַרְגִלי ֶאל ֵעדֹוֶתיָך. ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרש 
אֹויף ֶדעם, ָדִוד ַהֶמֶלְך ָהאט ֶגעָזאְגט )ֵריש ַפְרַשת ְבֻחֹקַתי( 

ְפִרי ָהאב ִאיְך ִאיְנֶדעְר עְרְשְטן: "ֶיעְדן ן ֵאייבֶ 'ַפאְר 
 םֶגעְטַראְכט 'ִאיְך ַדאְרף ֵגיין צּו ֶדעם ְפַלאץ צּו ֶיעֶנע

ֶיעֶנעם הֹויז', ָאֶבער ַמייֶנע  ְפַלאץ, צּו ֶדעם הֹויז צּו
 ִפיס ָהאְבן ִמיר ֶגעִפיְרט ִאין ֵבית ַהִמְדָרש".

אְך ִזיֶכער ֶלְך ִאיז דָ ֶקען ַזיין ֶדער ְפַשט, ָדִוד ַהמֶ 
אְך ֶגעֶווען ֵזייֶער ַפאְרנּוֶמען ֶיעְדן ָטאג, ֶער ִאיז דָ 

ֶגעֶווען ֶדער ֶקעִניג פּון ִדי ִאיְדן אּון ֶער ָהאט ֵזיי 
ֶגעַדאְרְפט ִפיְרן, אֹויֶסער ַאֶלע ִמְלָחמֹות ָוואס ֶער 

אְך ָהאט ֶגעִפיְרט ִווי ֶמען ֶזעט ִאין ַנ"ְך, ָהאט ֶער דָ 
ער ֶגעַדאְרְפט ַזיין ֵזייֶער ַאַסאְך אֹויְפ'ן ֶוועג. ָאֶבער ִזיכֶ 

פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִאיז ֶער ִניְשט ֶגעָוואְרן ֶגעְשֶטעְרט 
פּון ֶדעם, ָנאר ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְשַטאְרְקט צּו ִדיֶנען 

ן ֶוועג. ָדאס ָהאט ָדִוד 'ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹויפְ 
ן ֵאייֶבעְרְשְטן: "ֶיעְדן צּוְפִרי ָהאב 'אְר אְגט פַ ַהֶמֶלְך ֶגעזָ 

ִאיְך ֶגעְטַראְכט 'ִאיְך ַדאְרף ֵגיין צּו ֶדעם ְפַלאץ צּו 
הֹויז'", ָדאס  םְפַלאץ, צּו ֶדעם הֹויז צּו ֶיעֶנע םֶיעֶנע

עם ֵאי עט דֶּ עְרְשְטן דּו ָזאְלְסט ִזיְך ִניְשטבֶּ ָאְפְשַוואְכן; ָנאר  יבֶּ
עְרַהאְלְטן, ַאזֹוי ִווי מֹוַהָרא"ש ען ִזיְך דֶּ ען מֶּ  ִמיט ְתִפיָלה קֶּ

 

עם ַמֲאַמר ֲחַז"ל  ִפיָלה: ")ְבָרכֹות כו:(ַטייְטְשט דֶּ ען ֵאין ֲעִמיָדה ֶאָלא תְּ "; ָזאְגט מֹוַהָרא"ש, מֶּ
ען ִניְשט בְ  ֶמען ֶקען ִזיְך  -"ֵאין ֲעִמיָדה" ַלייְבן ְשֵטיין ָנאר ִמיט ְתִפיָלה, ָדאס ֵהייְסט: קֶּ

ִפיָלה"  ן, "ֶאָלא תְּ טְּ ַהאלְּ ט ֶדערְּ ִפיָלה -ִנישְּ ען ַמאְכט ָנאר ִמיט תְּ ען ִאיז ִמְתַפֵלל, מֶּ ; ַאז מֶּ
ִבי טּוט ִמיט  ער רֶּ עְנְקט ָוואס דֶּ עדֶּ ען גֶּ ען ִהְתבֹוְדדּות אּון מֶּ עְנְקט ִווי ַאזֹוי מֶּ עדֶּ ען גֶּ אּוְנז, מֶּ

עְרַהאְלְטן. ען ִזיְך דֶּ ען מֶּ עָמאְלט קֶּ ִבי'ן, דֶּ עם רֶּ ען ָאן דֶּ עזֶּ  ָהאט אֹויְסגֶּ
 

 תשע"ח( ְשַלח)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ֶדעם ֶחְשבֹון וואּו ֶער ַדאְרף ַאְלץ 
ֵגיין ֶיעֶנעם ָטאג. "ָאֶבער ַמייֶנע ִפיס ָהאְבן ִמיר ֶגעִפיְרט ִאין ַבִית 

ן ֶוועג ָהאב ִאיְך 'ַהִמְדָרש", ֲאִפילּו ֶווען ִאיְך ִבין ֶגעַגאְנֶגען אֹויפְ 
ט ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָוואְלט ֶגעֶווען ִאין ֵבית ַהִמְדָרש, ִאיְך ָהאב ְר יפִ ְש ֶגע

ִזיְך ִניְשט ֶגעָלאְזט ְשֶטעְרן פּוֶנעם ֶוועג. ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטש 
ן 'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶקען ֶער ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויפְ 'ֶלעְבט ִמיטְ 

 יְנֶדעְרֵהיים.ֶוועג פּוְנְקט ִווי אִ 

 .ָדאס ִאיז אֹויְך ֵזייֶער ִוויְכִטיג ַפאר ִאיְנֶגעַלייט צּו ִוויְסן
אר ֶגעֶוועְנִליְך ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ֶווען ֶער ָהאט ֲחתּוָנה ֶנעְמט ֶער ִזיְך פָ 

ַאז ֶער ֵגייט ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ֶער ֵגייט ִזיְך ֶנעֶמען ֶלעְרֶנען 
ה, ִדי ַווייב ְשֶלעְפט . ָאֶבער ֶווען ֶעס קּוְמט ְלַמֲעשֶ אּון ַדאֶוועֶנען

ְמחֹות, ֶוועְרט ֶער ִאים ַאייְנקֹויְפן, ָאֶדער צּו ֵגיין צּו ִמְשָפָחה שִ 
צּוִמיְשט פּון ַזיין ֵסֶדר, אּון ֶער ֶוועְרט ִאיְנַגאְנְצן צּוְבָראְכן. ֶדער 

ט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ֶדעם, ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ֶמען ָטאר ִניְש 
ן 'ן ֶמעְנְטש אֹויְך אֹויפְ 'ַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵגייט ִמיט ִמיטְ 

ֶוועג, אּון ֶמען ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן וואּו ָנאר ֶמען ֶגעִפיְנט 
 ִזיְך.

 ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס ָהאט ִזיְך
, ָהאט ִאים ֶדער ֵגייןָאְפֶגעֶרעְדט ַאז ֶער ָהאט ַא ַווייֶטע ֶוועג צּו 

ז פּון מֹויל ִביז צּום ַהאְרץ?" ָדאס יֶרִבי ֶגעָזאְגט: "ִווי ַווייט אִ 
ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ַא מֹויל ִמיט ַא ַהאְרץ ֶקען ֶער 

ן ֶוועג, ֶער ֶקען ֶרעְדן צּום 'פְ ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹוי
אּון ֶער ֶוועט ֲאִפילּו  ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ֶקען ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען,

 ן ֶוועג.'ִניְשט ִפיְלן ַאז ֶער ִאיז אֹויפְ 
ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָזאְגן אֹויף ֶרִבי ָנָתן ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט 

ַאזֹוי  ְך ֶמער ִווי ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶער ִאיז ֶגעֶוועןן ֶוועג ָנא'אֹויפְ 
ְשַטאְרק צּוֶגעִביְנֶדען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ַקיין שּום ַזאְך ָהאט 
ִאים ִניְשט ֶגעֶקעְנט ְשֶטעְרן, ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעִדיְנט ֶדעם 

ט ֶגעִזיְצן ִאין ֵבית ן ֶוועג פּוְנְקט ִווי ֶער ָוואלְ 'ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויפְ 
 ַהִמְדָרש.

 

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ֶחֶסד פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן 
ַאז ֶמען מּוז ָפאְרן פּון ֵאיין ְפַלאץ צּום ַאְנֶדעְרן, ַווייל ַאַסאְך ָמאל 

אּון ַפאְרְפָלאְגט ַאז ֶעס קּוְמט ִאים ֶזעֶנען ֶמעְנְטְשן ַאזֹוי ַפאְרָיאְגט 
ֲאִפילּו ִניְשט אֹויס ַקיין ַצייט ִזיְך ָאְפצּוְשֶטעְלן ַא ִמינּוט אּון ֶרעְדן 
ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, "ַבאֶשעֶפער, וואּו ַהאְלט ִאיְך 

ִמיט ָוואס ִאיְך  אֹויף ֶדער ֶוועְלט?" "ַבאֶשעֶפער, ֶהעְלף ִמיר ַארֹויס
ַדאְרף". ֶווען ֶמען ָפאְרט ָאֶבער אֹויְפן ֶוועג אּון ֶמען ָהאט ִניְשט 

ַצייט ִמיְטן ִזיְך דּוְרְך ֶרעְדן  ָוואס צּו טּוהן, ֶקען ֶמען אֹויְסִניְצן ִדי
ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום  .ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן

ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצָלָחה ַפאְרן ֶמעְנְטש אֹויף ִדי ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא 
 ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ֶווען ֶמען ֶגעפּוְנט ִזיְך אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס, קּוְמט ֶמער אֹויס צּו 
ִאיז ִדי ֵטייֶעְרְסֶטע ַזאְך ָוואס ֶעס ִאיז  ַצייטַפאְרְבֶרעְנֶגען ִדי ַצייט, 

ט, ֶמען ֶקען ֶעס ִניְשט קֹויְפן ַפאר ַקיין שּום ָדא אֹויף ִדי ֶוועלְ 
ֶגעְלט, ָדאס ִאיז ָנאר ַא ַמָתָנה ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבט 

ן ֶמעְנְטש, אּון ֶיעֶדע ִמינּוט ַצייט ָוואס ֶעס ֵגייט ַאֶוועק 'ַפאְר 
ְשט ֵלייִדיג ִאיז ַא ַפאְרלּוְסט ָוואס ֶמען ֶקען ֶמער ֵקייְנָמאל ִני

 צּוִריק ַבאקּוֶמען.
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן אֹויף ִדי ֵטייֶעֶרע 
ַצייט אּון ֶזען ַאז ֶעס ָזאל ִניְשט ַאֶוועק ֵגיין ֵלייִדיג, ָנאר ֶוועְרן 
אֹויְסֶגענּוְצט אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג. ֶיעֶדע ִמינּוט ָוואס ֵגייט 

ער ִאיז שֹוין ַא ֶגעְשָטאְרֶבעֶנע ִמינּוט, ֶעס ֶוועט ֵקייְנָמאל ַאִריבֶ 
ִניְשט צּוִריק קּוֶמען, אֹויב ֶמען ָהאט ֶעס אֹויְסֶגענּוְצט ִווי ֶמען 

 ַדאְרף ִאיז גּוט, אּון ַאז ִניְשט ִאיז ֶעס שֹוין ֶדעְרָנאְך.
ר ִזי"ַע ָהאט ֶעס ִאיז ַבאַקאְנט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ַחַתם סֹופֵ 

ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם פּון ִפיְנף ִמינּוט, אּון 
ֶווען ִדי ַתְלִמיִדים ָהאְבן ִזיְך ֶגעוואּוְנֶדעְרט: "ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען 
ֶוועְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם ִאין ִפיְנף ִמינּוט?" ָהאט ֶער ֵזיי ַמְסִביר 

 טֶלעְך ָוואס ֶוועְר ֶקעז ֶער ֶרעְדט פּון ִדי ִפיְנף ִמינּוטְ ֶגעֶווען ַא
גּוט אֹויְסֶגענּוְצט  ָיאַפאְרַוואֶסעְרט ַביי ֶמעְנְטְשן, ֶער ָהאט ָאֶבער 

ֶלעְך אּון פּון ֶדעם ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ַא ַתְלִמיד ֶקעִדי ְקֵלייֶנע ִמינּוטְ 
 ָחָכם.

ן ֶווער ֶער ֶזעהן ִווי ֶעס ֵגייט ִאים ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָזאל גּוט קּוְק 
ֵלייִדיג ִהיְבש ֶמער פּון ִפיְנף ִמינּוט, אּון ֶווען ֶמען ָזאל צּוַזאם 
ְשֶטעְלן ִדי ַאֶלע ִפיְנף ִמינּוְטן ָוואס ֵגייֶען ֵלייִדיג ְבֶמֶשְך ַא ָטאג, 

ָזאל  ֶוועט ֶעס אֹויְסקּוֶמען צּו ַאַסאְך ָשָעה'ן. ָאֶבער ֶווען ֶמען
ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ִניְשט צּו ֵגיין ֵלייִדיג, ֶקען ֶמען ִזיְך ָגאר ַאַסאְך 

 ַאייְנקֹויְפן ִאין ִדי ְקֵלייֶנע ַצייְטן.
ֶדער ָרב  ,ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַביי ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ַא ְגרֹויֶסער ֶמעְנְטש
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ִהיְטן אּון אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען  עִרין זי"ע, ֶער ְפֶלעְגט ֵזייֶער ְשַטאְרקשֶ פּון טְ 
"ַפְרְפָראֹות ָנאֶמען ן 'ירּוש אֹויף ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִמיטְ צּו ְמַחֵבר ַזיין ַאַסאְך ְסָפִרים, ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט ַא פֵ 

ְנ'ס ִלּמּוִדים, אּון ָדאס ַאֶלעס ִאיז ָנאר ֶגעֶווען ִאין ְזכּות פּון ן ֶרִבי'ְלָחְכָמה", אּון ָנאְך ַאַסאְך ְסָפִרים לֹויטְ 
 ַזיין ְשִמיַרת ַהְזַמן.

ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען  ֶמען ֶדעְרֵצייְלט אֹויף ִאים ַאז ֶער ְפֶלעְגט ֵגיין ְשָלאְפן ָגאר ְפִרי, ְגַלייְך ָנאְך ַמֲעִריב
ֶלעְרֶנען ִביז ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶווען ֶער ָהאט ֶגעַדאְווְנט  ן ַביי ֲחצֹות אּוןאֹויְפְשֵטיי ְשָלאְפן אּון ֶער ְפֶלעְגט

 ָוִתיִקין.
ָהאט ֶער ֶגעַדאְרְפט ְמַסֵדר ִקידּוִשין ַזיין ַביי ֶיעֶדע  ,ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ָאֶבער ֶגעֶווען ֶדער ָרב פּון ְשָטאט

עם ַשָמש ַאז ֶער ָזאל ִאים ֶמעְלְדן ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲחתּוָנה ִאין ֲחתּוָנה ִאין ְשָטאט, ָהאט ֶער ֶגעֵהייְסן דֶ 
ן ָרב ִאיֶבער ִדי 'ְשָטאט, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶדער ַשָמש ֶגעטּון, ֶער ָהאט ֶיעֶדעס ָמאל ַאייְנֶגעָמאְלְדן ַפאְר 

 ַזיין ֶער ְפֶלעְגט ְמַכֵבד ,ֵדר ִקידּוִשין ַזיין ַאֵלייןֲחתּוָנה, ָאֶבער ֶדער ָרב ְפֶלעְגט ֶגעֶוועְנִליְך ִניְשט ֵגיין ְמסַ 
 ן ִמיט ִסידּור ִקידּוִשין, אּון ֶער ַאֵליין ְפֶלעְגט ִניְשט ֵגיין צּו ִדי ֲחתּוָנה.ייָ ֶדעם דַ 

ַא ָחָתן, ְפֶרעְגט ֵאיין ָטאג ֶווען ְטֶשעִריֶנער ָרב ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ַדאֶוועֶנען ָוִתיִקין ָהאט ֶער ֶגעֶזען ָדאְרט 
ֶער ֶדעם ָחָתן: "ֶווען ָהאְסטּו ֲחתּוָנה ֶגעַהאט?", ָזאְגט ֶער: "ֶנעְכְטן ַנאְכט", ִאיז ֶדער ְטֶשעִריֶנער ָרב 
צּוֶגעַגאְנֶגען צּום ַשָמש אּון ִאים ָפאְרֶגעַהאְלְטן: "ַפאְרָוואס ָהאְסטּו ִמיר ִניְשט ֶגעַלאְדְנט ֶנעְכְטן צּו ִדי 

אְך ַאז ֶדער ָרב קּוְמט ֵסיי ִווי ִניְשט צּו ִדי ה?" ָהאט ֶדער ַשָמש ִזיְך ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ֶזע דָ ֲחתּונָ 
ן ִמיט ִסידּור ִקידּוִשין, ָהאב ִאיְך ֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶעס ֶפעְלט ִניְשט אֹויס ייָ ִאיז ְמַכֵבד ֶדעם דַ ֶער ֲחתּוָנה, ָנאר 

ן ֶוועְגן ִדי ֲחתּוָנה", ָהאט ִאים ֶדער ָרב ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "דּו ייָ ן דַ 'ִאיְך ֶוועל ְגַלייְך ָזאְגן ַפאְר  ,צּו רּוְפן ֶדעם ָרב
ָהאְסט ִמיר ָאֶבער ָאְנֶגעוואֹויְרן ַא ַנאְכט פּון תֹוָרה", ֶווען ֶדער ַשָמש ָהאט ִניְשט ַפאְרְשַטאֶנען ָהאט ֶדער 

ז ֶגעֶוועְנִליְך ֵגייט ֶער ְשָלאְפן ְפִרי אּון ְשֵטייט אֹויף צּו ֲחצֹות צּו ֶלעְרֶנען, ָאֶבער ָרב ִאים ַמְסִביר ֶגעֶווען ַא
אְך ֶגעַפאְסט ִאיְך ָזאל ֵגיין צּו ִדי ֲחתּוָנה אּון אּון ַאְלס ָרב ָוואְלט דָ  ,ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲחתּוָנה ִאין ְשָטאט

אְך ֵסיי ִווי אֹויף, ָוואְלט אּון ֶדעְרָנאְך ַביי ֲחצֹות ִבין ִאיְך דָ  ,ַא ַהאְלֶבע ַנאְכטֶעס ָוואְלט ֶגענּוֶמען ִמְסָתֶמא 
ִפיר ִאיְך ִזיְך ָאֶבער ַאז  ,ִאיְך אֹויְפֶגעֶווען ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט, אּון ֶדעְרַפאר ֲאִפילּו ִאיְך ֵגיי ִניְשט צּו ִדי ֲחתּוָנה

ין ִאיְך אֹויף ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט אּון ִאיְך ֶלעְרן תֹוָרה, אּון ֶיעְצט ַאז דּו ָהאְסט ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲחתּוָנה בִ 
 ִמיר ִניְשט ַאייְנֶגעָמאְלְדן ֶוועְגן ִדי ֲחתּוָנה, ָהאְסטּו ִמיר ָאְנֶגעוואֹויְרן ַא ַנאְכט פּון תֹוָרה... ֶזעט ֶמען ָוואס

 ן ִדי ַצייט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.ֵהייְסט ְשִמיַרת ַהְזַמן, אֹויְסצּונּוצְ 
ֶוועט ֶער ַמְצִליַח ַזיין ֵסיי ִאיְנֶדעְרֵהיים אּון ֵסיי אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס,  ,וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִהיט ִדי ַצייט

 ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות אּון ָהאְבן ִדי ֶוועְלט ִמיט ֶיעֶנע ֶוועְלט ִאיְנֵאייֶנעם.
 (ֹות מֹוַהָרא"שִשיח)
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 .ווערן אלע נדבות צוריקגעגעבן פאר יעדן איינעם
 עלט זיי קענען זיך אונטערנעמעןג וויפיל ,די תלמידים, ידידים און אנ"ש נעמען זיך אונטער א "ציל"

און אזוי אויך אלע  ,אריינצוברענגען פון זייערע קרובים און ידידים, יעדער וואס וויל שטעלן פאר זיך א ציל
וואס ווילן איבערגעבן זייערע קאנטאקטן )אימעילס, און טעלעפאן נומערן פון זייערע באקאנטע( פאר די 

ווי אויך זיי און בעטן אין זייער נאמען זיך צו באשטייערן פאר די ישיבה,  עסקנים וואס וועלן זיך פארבינדן צו
געבעטן צו רופן  טווער, עם קאמפייןנואין טאג פ געלייגטט די נדבה וואס וועט ווערן צוצעי ןיוש ןויף צו געבא

צו  ,breslevcharidy@gmail.com דער אויף אימעילא ,718-906-2769דעם קאמפיין הויפטקווארטיר אויף 
 באקומען אנווייזונגען וויאזוי עס צו טון.

יז כשמו כן הוא; אידן מיט הארץ, וועלן עפענען זייער ברייטע הארץ, צו העלפן די דער "הארץ קאמפיין" א
וועלכע געבן אוועק זייער גאנצע הארץ און לעבן ארויסצוהעלפן אזויפיל אידישע קינדער איבער די גאנצע 

 וועלט.
 !כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם

*** 

 וויליאמסבורג היכל הקודש ברסלב חומש סעודה אין תלמוד תורה
פעל פון קהלת היכל פאזאל פון עטרת זונטאג אינדערפרי אין דעם ציבור איז זיך צוזאם געקומען  רא שיינע

וואס  ,די צאן קדשים פון כיתה א' ,קינדערלעךטייערע "חומש סעודה" פאר די  די הקודש וויליאמסבורג, צו
 גייען יעצט אנגעהייבן צו לערנען די הייליגע חומש.

מיט אין זאל זענען אריינגעקומען  אט געהערשט א געוואלדיגע שמחה און התרגשות ווען די קינדערעס ה
 ן קעפל.'קרוין אויפגאלדענעם שטראלענדע געזיכטער אנגעטון מיט בגדי שבת און מיט א 

טאטעס און זיידעס, אזוי אויך די עזרת נשים האט זיך די אנגעפילט מיט  עךדער זאל האט זיך צוביסל
מאמעס און באבעס, וואס זענען געקומען שעפן נחת פון זייערע אייניקלעך וואס גייען שוין די נגעפילט מיט א

 אט בעז"ה אנהייבן חומש.
נדיג שליט"א האט אריינגעפירט דעם מעמד, און ארויסגעברענגט דעם ידער חשובער מנהל הר"ר מרדכי א

קינדער וויפיל די גאנצע כיתה א' איז יעצט, איז מיט בלויז  די צאל"והיה ראשיתך מצער", אז מיט גענוי 
צע תלמוד תורה ווען עס האט זיך געעפענט. און יעצט קע"ה האט זיך דער נגא יעטליכע יאר צוריק געווען ד

, ווי אויך איבער די גרויסקייט פון די תורה וואס די קינדערלעך לערנען, הייליגער מוסד אזוי שיין צובליעט
 אס איז די ריינסטע און די הייליגסטע וואס כלל ישראל פארמאגט.וואס ד

דערנאך האט דער חשובער מלמד הר"ר ישראל יוסף שניצלער שליט"א, אליינס פון די ערשטע תלמידים 
זיין התרגשות פון די זכי' וואס ער האט זיך אפצוגעבן מיט די טייערע ארויסגעברענגט  ,פונעם חדר

חות וואס מ'לייגט אריין אין ודי כיין צו זיין ערליכע אידן געטריי צום הייליגן באשעפער, קינדערלעך, זיי מחנך ז
די קינדער נאך פון גאר קליינערהייט, אריין צו לייגן אין זיי די ריינע אמונה, און א געשמאק און אידישקייט, אז 

 זיי זאלן בעז"ה אויסוואקסן ערליכע אידן.
דערנאך האבן די ט פסוקים פון חומש ויקרא, אזוי ווי דער מנהג איז, און די קינדערלעך האבן הויך געזאג

 .פון וואס יעדער האט זייער הנאה געהאט קינדערלעך געזונגען שיינע ניגונים מיט זייערע זיסע שטימעס,
א זון און אן אייניקל אין דעם כתה א', ביידע חומש דערנאך האט הר"ר אהרן וועבערמאן הי"ו, וואס האט 

ן 'ארויסגעברענגט בשם אלע עלטערן און זיידעס די געוואלדיגע הכרת הטוב וואס זיי האבן פאר ינדערלעך,ק
אין די  לייגט ארייןמען חות וואס וכגרויסע די און פאר די הנהלה פון די חדר, אויף ראש ישיבה שליט"א 

 .ריינגעקריצט זייער נאמעןאוואס האט סידור נייעם האבן די קינדערלעך באקומען א צום שלוס  .קינדער
 !יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים

 

דדף פון המשך   
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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 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

  א תלמיד הישיבה תנאים פון אוןשידוך שליסן 
נעם אויפגענומען די פרייליכע בשורה פונעם שידוך שליסן פו י שלומינומיט גרויס שמחה האבן אנש

החשוב יעקב הלל פארקאש הי"ו, בן מוה"ר יואל הי"ו, עב"ג הכלה החשובה בת  חורהב תלמיד הישיבה
 מוה"ר מנחם גאלדשטיין הי"ו אב"י בעיר מאנסי.

שפעט אויף דער  דעם פארגאנגענעם דאנערשטאגלחיים איז פארגעקומען  און דער שידוך שליסן
ע צאל קרובים און ידידים, וועלכע נאכט אויף א שיינע באשיידענע אופן, מיט די באטייליגונג פון אן ענג

 זענען זיך געקומען מיטפרייען און אנווינטשן פאר'ן חתן און די מחותנים.
דעם תנאים, אזוי מוהרא"ש זי"ע האט אלץ  מאכןן פלאץ צו 'די מחותנים האבן געהאט חשק שוין אויפ

אים", וואס איז ן פלאץ א "שטר התנ'האט פארשאפט אויפ עבאטייליגטדי פון  רגעוואלט. איינע
 פארגעליינט געווארן דורך מו"ה מאיר דוד פארקאש הי"ו, א פעטער פונעם חתן ני"ו.

די גרויסע שמחה, און  יין פלאץ ב'ן האבן דעם קאפ אויפ'די מחותנים דארפן אויסגעלויבט ווערן פאר
י מחותנים, די חתן האבן זיך געשפארט די אלע קאפ וויי וואס די אלע מסיבות ברענגען געווענליך מיט. ד

כלה און די געשוויסטער דארפן זיך פריש אויסשטאפירן, מ'דארף דינגען א זאל, קויפן בלומען, מטריח 
זיין די קרובים און ידידים איינמאל און נאכאמאל ארויס צו קומען, נאר אנשטאט דעם האבן זיי געמאכט 

 םאון באשיידענע ןמאל אויף א בא'חנ'ט דעם שידוך שליסן / לחיים / ווארט / תנאים וכו' אויף איין
 פארנעם.

"ווען מ'פאלגט מוהרא"ש, האט מען נחת פון די קינדער, און די שידוכים קומען אן גרינג אן קיין קאפ 
פילע "ווילאנג מ'האט א בחור אין ישיבה, איז דא  ,וויי און דאגות", האט זיך דער מחותן אויסגעדריקט

 .אבער, ווען מ'טוט א שידוך בשטו"מ, איז מער נישטא קיין הוצאות" , שכר לימוד א.א.וו.אויסגאבן
און אויסגעזאגט  אין יבנאל דער חתן ני"ו איז געווען נישט לאנג צוריק ביים ציון הק' פון מוהרא"ש זי"ע

, אזוי ווי מוהרא"ש זי"ע האט ט אזא שיינעם שידוך'פועל'גאנץ תהלים, ער האט אויסגעבעטן און אויסגע
געווען אז יעדער בחור אדער מיידל וואס וועט אויסזאגן ספר תהלים ביי זיין קבר, וועט זיכער מבטיח 

 טרעפן זיין ריכטיגער שידוך בקרוב ובניקל.
דער מחותן מוה"ר ר' יואל הי"ו איז דער גבאי אין ביהמ"ד היכל הקודש קרית יואל אין צענטער פון 

ביי  ורהתברי אר יעדע וואך סיפורי מעשיות און זאגט דדער מחותן לערנט פ אושטאט אויף העיס קט. וו
פון איז א מאגנעט פאר אידן פון די גאנצע אומגעגנט צו הערן דברי חיזוק און עצות די שול שלש סעודות, 

וויאזוי זיך אומצוגיין אין טאג טעגליכן הייליגן רבי'ן ווי אזוי זיך צו שטארקן און דינען דעם אייבערשטן, און 
 לעבן.

 !מח תשמח רעים האהוביםש
*** 

 הארץ קאמפיין" אויף "טשערידי" פאר מוסדות"
 ברסלב וויליאמסבורג ווערט איינגעפעדעמט

עס איז שוין היינט נישט קיין סוד אז די פעולות וואס קומען ארויס פון די מוסדות ברסלב אין 
טויזנטער אידן באקומען חיזוק און צענדליגע וויליאמסבורג, מאכן א שטורעם איבער די גאנצע וועלט. 

פון די דרשות, ע מוסדות, פון די ישיבה און פונעם ראש ישיבה שליט"א, 'חיות פון די הייליגע ברסלב
ניגונים, ספרים, און קונטרסים. אזויפיל אידן זענען געווארן נענטער צום אייבערשטן, אזויפיל אידן האבן 

פיל אידן זענען אויפגעראכטן געווארן און באקומען די ריכטיגע זיך געשטארקט אין תורה און מצות, אזוי
הדרכה ווי אזוי מצליח צו זיין אין לעבן אויפ'ן בעסטן און שענסטן פארנעם, סיי ברוחניות און סיי 
בגשמיות, דורך די דרשות און שיעורים און די איבריגע פעולות וואס קומען ארויס פון די הייליגע 

רייטן די לימודים פון הייליגן רבי'ן וואס קענען העלפן יעדן איינציגן איד, אין סיי מוסדות, וואס פארשפ
 וועלכע מצב ער געפונט זיך נאר. 

די מוסדות זענען ברוך ה' די רייכסטע אויף דער וועלט, רייך אין אמונה, רייך אין תורה ויראת שמים, 
ן נאך אידן און זיי דערנענטערן צום אייך אין מצות ומעשים טובים, רייך אין הפצה צו מזכה זיי

אייבערשטן; אבער אין געלט מוטשעט מען זיך זייער שטארק. די אלע געוואלדיגע פעולות קאסטן אפ 
שווערע געלטער, און דאס ווערט באצאלט נאר דורך אידן מיט הארץ, וואס פארשטייען די וויכטיגקייט 

 יז ממש אן הצלה פאר'ן גאנצן דור.פון די הייליגע מוסדות, זיי פארשטייען אז דאס א
געשאפן ווערן א שוין זייער שטארק צואוואקסן, עס מוז ברוך ה' די מוסדות הקדושים האבן זיך 

לאנג אויסגעוואקסן  ע"האויך די חדר פאר די אינגלעך איז שוין ק , אוןפלאץ פאר די מיידל סקולפרישער 
פאר די חדר און פאר די סקול, וואס דאס וועט  בניןא דאס פלאץ. די הנהלה פלאנט יעצט בעז"ה צו קויפן 

 .געלטער אריינציען אין שווערע
ן גאנצן הארץ, 'נהייט צו קענען העלפן מיטעהאבן דעם זעלטענעם געלעגאידישע קינדער וועלן יעצט 

ווייטער קענען אנגיין בעזרת  ןזאלצו קענען צולייגן א האנט און א פלייצע, אז די אלע געוואלדיגע פעולות 
 ה' יתברך.

ארגאנעזאציע,  "טשערידי"די באקאנטע הארץ קאמפיין" אויף אין די טעג ווערט איינגעפעדעמט דער "
פון דעם שעה  36 בלויז איןא האלב מיליאן דאלער דער ציל פון דעם קאמפיין איז אויפצוטרייבן 

. דריי חשובע נדבנים האבן זיך אונטערגענומען צו קומענדיגן מאנטאג און דינסטאג פרשת חקת הבעל"ט
אזוי און "מעטשן" יעדע נדבה, דאס מיינט אז יעדער דאלער וואס קומט אריין, ווערט ווי פיר דאלער, 

און ווי באקאנט ארבעט דער  .אנצוקומען צום ציל אין די קורצע צייט מצליח זיין בעזרת ה'וועט מען 
', דאס מיינט אז אויב וועט מען אלעס אדער גארנישט'אדער יז עס אאז  "טשערידי"סיסטעם פון 

 אנקומען צום ציל, וועלן די מוסדות באקומען דאס געלט, און אויב קומט מען נישט אן צום גאנצן ציל, 
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 הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתן

 המשך בדף ג

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 שליט"איואל פארקאש מוה"ר 
 למזל טוב צו די שידוך שליסן פון זיין זון

 הי"ויעקב הלל הבה"ח 
 

 און גלייכצייטיג א ברכת מזל טוב פאר די חשובע זיידע און באבע

 תחי' וזוגתושליט"א אברהם חיים פארקאש מוה"ר 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא און א בנין 
נחת געזונטערהייט, פרנסה בשפע, דורות ישרים עדי עד, פיל אידיש 

 ומבורכים, מיט סייעתא דשמיא

 

 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 שליט"א שלמה ברוך בלוימוה"ר 
 למזל טוב פון זיין זון שמחת החתונהצו די 

 הי"ו אהרן החתן

 הי"ו חיים עקשטייןה "מועב"ג בת 
 

העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא און א בנין דער אייבערשטער זאל 
עדי עד, פיל אידיש נחת געזונטערהייט, פרנסה בשפע, דורות ישרים 

 ומבורכים, מיט סייעתא דשמיא

 

 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
 

די  פארהייליגע מוסדות  נעמט אהיים א פושקע פון די
צו ווערן בדבר ישועה  געוואלדיגע סגולות געהאלפן

 ורחמים ביים ליכט צינדען און צו יעדע צייט, דורכ'ן
 די הייליגע מוסדות וואס זענען א לייכט מחזק זיין

 וועלטגאנצע טורעם פאר די 
 

 א פולע פושקע און צו באקומען א נייעאויסצוליידיגן 
 347-760-5924בארא פארק  - 347-578-5726וויליאסבורג 

 845-238-0804קרית יואל  - 917-789-3095מאנסי 

 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 הי"ו שמחה בלאק החתן
 למזל טוב עב"ב שמחת החתונה זייןצו 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא און א בנין 
עדי עד, פיל אידיש נחת געזונטערהייט, פרנסה בשפע, דורות ישרים 

 ומבורכים, מיט סייעתא דשמיא

 

 

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

 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 
 הגונים, רפואות וישועות.געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים 

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 


