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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ין ַהְמָצִרים" ן ִאין ַאַרייט ֶיעצְ ן ְטֶרעטְ ר ִמי ִדי  -ִדי ֶטעג פּון "בֵּ
יי ָוואְכן ְצִוויְש  ֶמעְנְטְשן  ;ן ִשְבָעה ָעָשר ְבַתמּוז אּון ִתְשָעה ְבָאבְדרֵּ

ְטרֹויֶעִריֶגע ָמָרה ְשחֹוָרה'ִדיֶגע ֶטעג, ֶעס  סַאלְ ט ַצייי ַבאְטַראְכְטן דִ 
ען ֶמען ִאיז ווֶ ֶזעט ֶעֶפעס אֹויס ִווי ֶגעַפאֶלעֶנע ִניֶדעִריֶגע ֶטעג, 

ייֶבעְרְשְטן , ֶמען ֶקען ֶדעָמאְלט ִניְשט ִדיֶנען זֵּייֶער ַווייט פּוֶנעם אֵּ
ייֶבעְרְשְטן ֶגעֶהעִריג.  ֶדעם אֵּ

ָנאר פּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ִדי  .ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ִניְשט ַאזֹוי
ְסֶפעִציֶעל ְמסּוָגל ָנאְנט צּו  ֶזעֶנעןֶטעג ֶזעֶנען ְגרֹויֶסע ֶטעג, ָוואס 

ייֶבעְרְשְטן, ָנאְך  אּון ְגִריְנֶגער פּון ַא ַגאְנץ ָיאר. ֶמער ֶוועְרן צּום אֵּ
ֶעְרִליֶכע ִאיְדן ַאז ָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֶרִבי ָנָתן, ֶמען ָהאט ַא

ין ַהְמָצִרים ַפאְלן זֵּיי פּון זֵּייֶעֶרע  ְפֶלעְגן ָזאְגן ַאז ִאין ִדי ֶטעג פּון בֵּ
יגֹות ט ֱאֶמת, ִאיז ִניְש ָדאס ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט ַאז  .ַמְדרֵּ

ייְגן, אּון ֶוועְרן ָנאְנט ַפאְרֶקעְרט, ִדי ֶטעג ֶקען ֶמען ְגִריְנֶגער ְשטֵּ 
ייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעט ַביי ַא ֶקעִניג ַאז ֶווען ֶער ִאיז  צּום אֵּ
ִאין ַזיין ַפאַלאץ ִאיז ְשֶווער צּו צּוקּוֶמען צּו ִאים, ָאֶבער ֶווען ֶער 

ַסְך ְגִריְנֶגער צּו קּוֶמען צּו  ן ַגאס, ִאיז אַ 'ֶוועג, אֹויפְ  ן'ִאיז אֹויפְ 
ין ַהְמָצִרים"   - ִאים. ִדי ֶזעְלֶבע ֶיעְצט ייֶבעְרְשֶטער  ֶווען ֶדער -"בֵּ אֵּ

ִאיז ִכְבָיכֹול ִאין ָגלּות, ִאיז ֶער ָנאְך ֶמער ֶנעְנֶטער צּו אּוְנז, אּון 
ְשֶנעֶלער צּו קּוֶמען צּו ִאים, אּון צּו  ִמיר ֶקעֶנען ָנאְך ְגִריְנֶגער אּון

 ֶרעְדן צּו ִאים.
יין אּון ְצָוואְנִציג ֶטעג, ָדאס ִאיז ִדי  יי ָוואְכן ֶזעֶנען אֵּ ִדי ְדרֵּ

ם ַווייְזט ַאז ֲאִפילּו ִביז ם אקי"ה, ָוואס ֶדער שֵּ ִגיַמְטִרָיא פּוֶנעם שֵּ 
ייְבן  'פּון ֶיעְצט'ֶמען  ֶיעְצט ִאיז ֶמען ִניְשט ֶגעֶווען וואֹויל, ֶקען ָאְנהֵּ

ֶלק צּו ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  י מֹוֲהַר"ן חֵּ )ִליקּוטֵּ

י"א' ִסיָמן ו'(  ם ַווייְזט "ַאָנא ָזִמין ְלֶמֱהוֵּ ייְנט ,ַאז ֶדער שֵּ  ָוואס ָדאס מֵּ
ייבְ ִניְשט ֶגעֶווען גּוט ִבי ֶמען ִאיזֲאִפילּו  ַאז ָאן  ט ֶמעןז ֶיעְצט, הֵּ

 פּון ֶיעְצט צּו ַזיין גּוט.

ַאז דּו ֶוועְסט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן 
 ןועְסטּו ֶקעֶנען ֶרעְדן צּו ֶמעְנְטְשן, ֶרעְד וֶ 

 

ִזיֶכעְרֵקייט, ֶעס ֶהעְלְפט ַאז ֶדער ֶזעְלְבְס צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ֶגעְבט 
 ֶמעְנְטש ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען ֶעֶפעֶנען.

ֶעס ִאיז  )ִשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רלב( ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָנָתן ֶדעְרֵצייְלט
ֵאייֶנער פּון ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ָוואס ְפֶלעְגט קּוֶמען ַאַסאְך  ֶגעֶווען

צּום ֶרִבי'ן, ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט 
ֶרעְדן ִמיְט'ן ֶרִבי'ן, ָאֶבער ֶער ָהאט ִזיְך ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֶעֶפעֶנען 

יְגט ִאים ַאְלץ אֹויְפ'ן ָדאס מֹויל צּו ֶרעְדן ִמיְט'ן ֶרִבי'ן ָוואס לִ 
ַהאְרץ, ִביז ֵאיין ָמאל ִאיז ִאים אֹויְסֶגעקּוֶמען צּו ַבאִדיֶנען 
ֶדעם ֶרִבי'ן, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט 'ֶיעְצט ֶוועל ִאיְך ֶרעְדן, ִאיְך 
ֶוועל ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ֶדעם ֶרִבי'ן', ָאֶבער ִדי מֹויל ָהאט ִזיְך 

ט. ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶדעָמאְלט ֶגעֶווען אֹויְפ'ן ֶוועג ִאים ִניְשט ֶגעֶעְפנְ 
ַאֵהיים פּון ִזיְך ַוואְשן ְלָכבֹוד ַשָבת, ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים 
ֶגעֶבעְטן ֶער ָזאל ִאים ֶגעְבן ִדי ִשיְך ָאְנצּוטּון, ְפלּוְצלּוְנג רּוְפט 

ין ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן ִזיְך ֶדער ֶרִבי ָאן )פּון ִזיְך ַאֵלייְנס(: "ֶגעוואֹו
 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָנאְכֶדעם ֶוועְסטּו ֶקעֶנען ֶרעְדן ִמיט ִמיר".

 "א(תשפת ֻחַק ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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ייֶעֶרע אֹוָצר,   ָנאר ַאזֹוי ִווי ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ָגאר ַא טֵּ
ֶנעְמט ֶמען ֶעס ַארּום אּון ֶמען ַפאְרִזיְגְלט ֶעס ִמיט 
י ֶעס ָזאל ִניְשט ָאְנקּוֶמען צּו ֶדעם  ַאַסאְך ְשֶלעֶסער, ְכדֵּ

ן ֶמעְנְטש, ָוואס ַדאְרף ֶעס ִניְשט ִניְשט ִריְכִטיגְ 
יי ָוואְכן  ַבאקּוֶמען. ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ֶיעְצט, ַאזֹוי ִווי ִדי ְדרֵּ
ֶזעֶנען ַאֶזעְלֶכע ֶגעהֹויֶבעֶנע ֶטעג, ַאֶזעְלֶכע ֶטעג ָוואס 
ַפאְרָמאְגן ִאין ִזיְך ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע אֹוָצר, ַאז ֶמען ֶקען 

ייט ייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרַפאר וֶ  ְגִריְנֶגעְרהֵּ ועְרן ָנאְנט צּום אֵּ
ָהאט ֶעס ֶדער יֵֶּצר ָהַרע ַארּום ֶגענּוֶמען ִמיט ַאֶזעְלֶכע 
ְשֶלעֶסער פּון ַעְצבּות אּון ָמָרה ְשחֹוָרה, ַאז ֶמען ָזאל 

ָאֶבער ֶווער ֶעס ָהאט  .ִניְשט ֶקעֶנען צּו קּוֶמען ֶדעְרצּו
ֶכל, ָלאְזט ִזיְך ִניְשט ַנאְרן, ֶער קּוְקט ִניְשט אֹויף ִדי  שֵּ

ַסְך  ַאֶלע ִדְמיֹונֹות, ָנאר ֶער ִניְצט אֹויס ִדי ַצייט ִמיט אַ 
ייֶבעְרְשְטן,  אּון ַדאן ְתִפָלה, ֶער ֶבעְהט ַאַסאְך ֶדעם אֵּ

ייט צּוקּוֶמען צּו ְגרֹויֶסע ַזאְכן.  ֶוועט ֶער ְגִריְנֶגעְרהֵּ
ייִליְגן ַמִגיד פּון ִדי ְסָפִרים ַהְקדֹוִשים ְברֶ  עְנְגן פּוֶנעם הֵּ

י( )ֲעבֹוַדת ִיְש זי"ע  ֶמעְזִריְטש ל, ַמְסעֵּ יָכה א'ן ָפסּוק 'אֹויפְ ָראֵּ ( , ג')אֵּ

ין ַהְמָצִרי ּה", ֶווער -יָ  - ף"ָכל רֹודֵּ  .םָכל ֹרְדֶפיָה ִהִשיגּוָה בֵּ
ייֶבעְרְשְטן ן ִאים "ִהִשיגּוָה", ֶקע .ֶעס לֹויְפט ָנאְך ֶדעם אֵּ

ייְכן ין  .ֶדעְרְגרֵּ ין ַהְמָצִרים", ַדְוָקא ִאין ִדי ֶטעג פּון "בֵּ "בֵּ
 ַהְמָצִרים".

יי ָוואְכן ֶזעֶנען ְסֶפעִציֶעל ָגאר  ִדי ַשָבִתים פּון ִדי ְדרֵּ
ִדי  .ְגרֹויס, ָוואס ִאיז ִניְשָטא זֵּייֶער ְגַלייְכן ִאיֶבעְרן ָיאר

יי ַשָבִתים ֶזעֶנען ַאְנטְ  יי ָיִמים טֹוִבים, ְדרֵּ ֶדער ֶקעְגן ִדי ְדרֵּ
וייֶטער ִאיז ֶקעְגן יֹום טֹוב ֶפַסח, ֶעְרְשֶטער ַשָבת  ֶדער ְצוֵּ

ַשָבת ַחזֹון  - ְדָבִרים ַפְרַשת בּועֹות, אּוןִאיז ֶקעְגן שָ ַשָבת 
 עאּון ֶדעְרַפאר ֶזעֶנען זֵּיי ְסֶפעִציֶעלֶ  .ִאיז ֶקעְגן סּוכֹות

ָבִתים, אּון ַשָבת ַחזֹון ִאיז ָגאר ִדי ְגֶרעְסֶטע ָחשּוֶבע שַ 
ַשָבת פּון ָיאר, ֶדער ָנאֶמען "ַחזֹון" גֵּייט ַארֹויף אֹויף 

 ."ֲחזֹון ְיַשְעָיהּו"( , א'א' ה)ְיַשְעיָ ְנבּוָאה, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 
יְטן ַצִדיִקים ֶזעֶנען זֹוֶכה צּו ֶזען ִאין ֶדעם ַשָבת, ֶדעם ְדִר 

ָרה  ית ַהִמְקָדש, ָוואס ֶוועט אֹויְפֶגעבֹויֶעט ֶוועְרן ִבְמהֵּ בֵּ
ינּו.  ְבָימֵּ

ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ַאז ִיְרְמָיה ַהָנִביא ָהאט ְנִביאֹות 
ית ַהִמְקָדש " ד ֶגעָזאְגט אֹויף ִדי חּוְרָבן פּוֶנעם בֵּ ל ָשקֵּ ַמקֵּ

ָזאְגט ַרִש"י ַאז ַאזֹוי ִווי ֶדער  .(, י"אְרְמָיה א')יִ  ה"ֲאִני ֹראֶ 
ד"  ל ָשקֵּ בֹוים, פּון ֶווען ֶעס קּוְמט -ֶדער ַמאְנְדל -"ַמקֵּ

ַארֹויס ִדי ְבלּום ִביז ֶעס ַוואְקְסט ַארֹויס ִדי ְפרּוְכט 
יין אּון ְצָוואְנִציג ֶטעג, ַאזֹוי אֹויְך פּון ֶווען ִדי  ֶנעְמט אֵּ

ן צּוְבָראְכן ִדי מֹויֶער פּון ְשָטאט, ִביז ֶווען זֵּיי גֹוִים ָהאבְ 
ית ַהִמְקָדש ָהאט ֶגענּוֶמען  ָהאְבן ָחרּוב ֶגעַמאְכט ֶדעם בֵּ

יין אּון ְצָוואְנִציג ֶטעג.  אֵּ
ֶמען ַדאְרף ָאֶבער ִוויְסן ַאז ֶדער ַמאְנְדל ָהאט אֹויְך ַאן 

ייְגְנַשאְפט ֶרק א'( )ֲחַז"ל ָזאְגן  .ַאְנֶדעֶרע אֵּ ַאז ֶדער ַמַעְשרֹות פֵּ
 .ַמאְנְדל ִאיז קֹוֶדם ִביֶטער אּון ֶדעְרָנאְך ֶוועְרט ֶעס ִזיס

יי ָוואְכן ֶזעֶנען צּוֶגעְגִליְכן יֶבעראּון ֶדעִר  , ַאזֹוי ִווי ִדי ְדרֵּ
צּו ַמאְנְדֶלען, ִאיז ֶיעְצט ִדי ַצייט ָוואס ֶמען ֶקען 

ייֶען אּון ַמאְכן ַא פּון ִביֶטער ָזאל ֶוועְרן ִזיס.  זִאיֶבעְרְדרֵּ
ָוואס ָדאס ִאיז ֶבֱאֶמת ִדי ַאְרֶבעט פּון ַא ֶמעְנְטש אֹויף 

אִשית ִדי ֶוועְלט, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֹזַהר ַהָקדֹוש ָזאְגט  )ַהְקָדַמת ְברֵּ

ייֶען אּון ַמאְכן פּון ד.(  "ֶווער פּון ַאייְך ֶקען ִאיֶבעְרְדרֵּ
עְרן ִליְכִטיג אּון פּון ִביֶטער ָזאל ֶוועְרן טּוְנְקל ָזאל ֶוו

 ִזיס?"
ייְנט, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס גֵּייט ִאיֶבער אֹויף ַא  ָדאס מֵּ

ייְטן, ֶעס ִאיז ֶמעְנְטש ָצרֹות אּון ִיסּוִרים אּון ְשֶוועִריקֵּ 
ִאים זֵּייֶער ִביֶטער ָדאס ֶלעְבן, ֶעס ִאיז ִאים ַמָמש טּוְנְקל 

וייְסט ָאֶבער ַאז ִדי ַאֶלע ַזאְכן  .ֹויְגןַפאר ִדי א ֶווען ֶמען וֵּ
ייֶבעְרְשֶטער  יין, ֶדער אֵּ ֶזעֶנען ִניְשט ֶגעֶשען פּון ִזיְך ַאלֵּ

ֶוועְקן ֶדעם  ּוצף ן ִציל אֹוי'ָהאט ֶעס ֶגעַמאְכט ִמיטְ 
ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אּון ֶדער 

ייֶבעְרְשְטן ַאֶלע ֶמעְנְטש גֵּייט א ייְלט ַפאְרן אֵּ ּון ֶער ֶדעְרצֵּ
ייט אּון  ַדאןַזייֶנע ְפָראְבֶלעֶמען,  ָהאט ֶער ִאיֶבעְרֶגעְדרֵּ

ייֶבעְרְשֶטער ֶוועט  ֶגעַמאְכט פּון ִביֶטער ִזיס, ַווייל ֶדער אֵּ
ִאים ִזיֶכער ֶהעְלְפן, אּון ֶער ֶוועט ַארֹויס גֵּיין פּון ַאֶלע 

 ָראְבֶלעֶמען אּון ָצרֹות.ַזייֶנע פְ 
ין ַהְמָצִרים( ֶלק ט"ו ֶעֶרְך בֵּ  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש חֵּ
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - 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 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; ים; חיזוק יומי; ניגונים; שיעור - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

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

 

 אראפגעפאלן
ביסט אראפגעפאלן? האסטו זיך גוט 
 צעקלאפט? בלייב נישט ליגן, שטעל

 זיך אויף, און גיי ווייטער אין לעבן

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  7,  2,  48  
 

 

 

 

 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!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 שיינע חומש סעודה אין תלמוד
 תורה היכל הקודש וויליאמסבורג

אין די ברסלבע  ""חומש סעודה די שיינע, איז פארגעקומען די פארגאנגענע וואך, זונטאג חוקת
דעם פרייליכן מסיבת חדר אין וויליאמסבורג, די זיסע קינדערלעך פון כיתה א' האבן געפייערט 

"חומש סעודה", ווען זיי האבן זוכה געווען צו ענדיגן לערנען די הייליגע עברי, און זיי הויבן שוין אן 
 לערנען אין די הייליגע חומש.

ן זיידעס וואס זענען זיך געקומען משתתף זיין ביים שיינעם די הערצער פון די פילע עלטערן או
חומש סעודה זענען געווארן איבערגעפילט מיט נחת זעענדיג די זיסע ריינע נשמה'לעך מיט די 
קרוינדעלעך אויף זייערע קעפעלעך זינגען אזוי זיס און הארציג די הייליגע ניגונים, און זאגן די הייליגע 

 א, ווי דער מנהג איז ביים מעמד התחלת חומש.פסוקים פון פרשת ויקר
דער ראש ישיבה שליט"א האט געטיילט פאר די טייערע קינדער זייער "ערשטע אייגענע סידור", 
וואס זיי האבן איבערגענומען מיט גרויס פרייד. דער ראש ישיבה האט אויפגעטרעטן מיט עטליכע 

 ן און שטייגן בתורה ויראת שמים.ווערטער און אנגעווינטשן פאר די קינדער צו וואקס
מנהל הר"ר מרדכי אינדיג שליט"א, און אזוי ט מען געהערט עטליכע ווערטער פונעם אזוי אויך הא

 הר"ר נחמן ניישטיין שליט"א. נעם חשובן מלמדאויך פו
וואס שטייט שוין איבער צען יאר כן ירבו, איז באקאנט פאר אלעמען אז  ,תלמוד תורה די ברסלב'ע

ט לייגט מען דער עיקר דגוש אויף אויסלערנען די קינדער "אמונה", אז אמונה זאל נישט זיין נאך דאר
צוויי מאל א יאר ווי למשל פסח ביינאכט, -ארויס איין נאר א זאך וואס זיי ווייסן, און מען נעמט עס

זיי זיין קלאר און ן אייבערשטן, די אמונה זאל ביי 'אדער פורים נאכמיטאג, נאר אז זיי זאלן לעבן מיט
זיכער, און זיי זאלן אויפוואקסן פון די יונגסטע עלטער וויסנדיג אז דער באשעפער איז ממש דא מיט 

 זיי אייביג און איבעראל.
אזוי אויך לייגט מען א געוואלדיגע געוויכט אז די קינדער זאלן וויסן זייער חשיבות אז זיי זענען 

בן באקומען די הייליגע תורה פונעם אייבערשטן, און נאר אויב אידן, און הא סגעבוירן געווארן אל
 מען פאלגט דעם אייבערשטן קען מען האבן א גוטע לעבן, אפילו אויף דער וועלט.

ן דעם תלמוד תורה געט מען שטארק אכטונג אז די קינדער זאלן אויפוואקסן געזונט אויך בנפש, יא
מען קיין קינד. מען לערנט אויס די קינדער וויאזוי מען ווי יעדער מלמד גיבט אכטונג נישט צו פארשע

ס געפילן. מען איז מחנך די קינדער מיט 'לעבט מיט אנדערע מענטשן זיך רעכענען מיט א צווייטנ
שמחת המצוות, מען פארציילט פאר די קינדער אזעלעכע מעשיות פון צדיקים וואס רעדן צו קליינע 

 ז אויך זיי קענען זיין א צדיק, און קענען וואקסן ערליכע אידן.קינדער, און מען לערנט זיי אויס א
ברוך השם, עס זענען ארויסגעקומען הערליכע פירות, עס זענען שוין דא פילע אינגעלייט תלמידים 
פון די הייליגע תלמוד תורה, אינגעלייט זענען יראי השם, וואס לעבן מיטן אייבערשטן, און פירן 

 על דרך ישראל סבא.בער ליכע אידישע שטיער
 !אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל תינוקות של בית רבן

*** 

 ביים ארבעט העפטיגע בוי
 אין אומאן היכל הקודשבנין 

שוין די לעצטע עטליכע יאר האט דער ראש ישיבה שליט"א זיך איינקוואטירט אין אן אייגענעם 
יפט גאסן אין שטאט אומאן, וואו אנשי בנין, ווייט ארויס פונעם טומל און געפילדער פון די הו

שלומינו טרעפן א ריינעם און רואיגן ווינקל אין אומאן, בשעת מען וויילט אין שאטן פון הייליגן רבי'ן 
 אין די הייליגע ראש השנה טעג.

נאכדעם וואס אין די ערשטע פאר יאר האט מען זיך באנוצט מיט בלויז די אונטערשטע שטאקן, 
ענדיגן ווי מער צימערן, צוצו זאגט אז ס'איז שוין צייטגע ,ווי שוין באריכטעט ,בההאט דער ראש ישי

ווייל מען ערווארטעט דאס יאר אין אומאן גאר א גרויסער ציבור. און אזוי אויך זענען שוין די 
 עקזעסטירנדע צימערן געווען אנגעפילט דאס מערסטע וואס מעגליך.

עם בנין זעט מען די בוי ארבעט זיך צו, אין די צימערן אינברוך השם אז די עושי המלאכה פלייסן 
אלע זייטן, אלעס ארבעט גאר העפטיג, פלאמבערס, עלעקטערישנס, און בעלי מלאכה וואס לייגן  פון

 טיילס.
אויך איז באשטעלט געווארן א גרויסע שיפמענט פון נייע בעטן צו קענען אויסשטאפירן די נייע 

 השם זיין גרייט פארן קומענדיגן ראש השנה הבעל"ט.צימערן וואס וועט בעזרת 
 ,געדענקט. 347-452-1936אל סאמעט הי"ו אויף מען קען נאך רעזערווירן א בעט ביי הר"ר יחזק

 פארבליבן, וכל הקודם זכה.בעטן בלויז א מספר מצומצם 
 קיינער טאר נישט פעלן!
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 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 הי"ונחמן שמואל יאקאבאוויטש מו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב 
*** 

 הי"ו יחזקאל שארףמו"ה 

 למזל טוב  אינגלצו די געבורט פון א 
*** 

 הי"וקרויס ישראל יעקב מו"ה 

 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב 
 
 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 יין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאךעירל

 > סטע פרייזן און שנעלסטע סערוויסבע <
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

 הי"ו  סרולאוויטש יבאזהי"ו, ובמאנסי ע"י מו"ה  י פישקיענ ה"ומהפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י 


