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ה ה אֹויף ִדי ַפְרשָׁ  ַא ַמֲעשֶׂ
ת ְבִריִתי ִאְתכֶׂם  ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים אֶׂ

 

 (420) 6, גליון 9שנה                                                                                                  לפ"ק חשון, שנת תש"פ , ד'חנפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ
 

ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי ֵלִוי ִיְצָחק פּון 
ַבאְרִדיְטׁשּוב זי"ע ָהאט ַאָמאל ֶגעֶזען ִווי ַא ִאיד 
לֹויְפט ַארֹויס פּון ׁשּול ִאיְנֶדעְרְפִרי, ֶער לֹויְפט צּו 

ָהאט ֶער ִאים ָאְפֶגעְׁשֶטעְלט אּון  ,ִדי ַאְרֶבעט
ֶגעְפֶרעְגט וואּו ֶער לֹויְפט, ָהאט ֶדער ִאיד 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער לֹויְפט ַמאְכן ַפְרָנָסה, ָהאט 
ִאים ֶדער ַצִדיק ֶגעָזאְגט: "ֶווער ָזאְגט ַאז דּו 
לֹויְפְסט צּו ַדיין ַפְרָנָסה, ֶאְפָׁשר לֹויְפְסטּו ַאֶוועק 

 ַדיין ַפְרָנָסה?...פּון 
ֶווען ַא ִאיד ָהאט ֱאמּוָנה, ֶער ְגֵלייְבט ַאז ָנאר 
ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעְבט ַפְרָנָסה, ֶער ֵווייְסט ַאז 
ֵקייֶנער ֶקען ִניְׁשט צּוַכאְפן ַזיין ַפְרָנָסה ָאן ִדי ִוויְלן 
פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאן ֶוועט ֶער ֶקעֶנען 

עְרֵהייט ַדאֶוועֶנען ִאיְנֶדעְרְפִרי ִמיט ִמְנָין, רּוִאיגֶ 
אּון ֶער ֶוועט ֲאִפילּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען ֶעְטִליֶכע 
ִׁשיעּוֵרי ּתֹוָרה ָנאְכן ַדאֶוועֶנען, אּון ֶער ֶוועט ִניְׁשט 
ַאזֹוי מֹוָרא ָהאְבן ַאז ֶער ֶוועט ַפאְרַפאְסן ַא 

אְרִליְרן ֶגעְלט ַאז ֶער ֶוועט פַ  ָאֶדער ָקאְסטּוֶמער,
ֶרעֶכעֶנען ִדי ַצייט פּון ִדי ֶווען ֶמען ֶוועט ַאָראפְ 

 ַאְרֶבעט.
ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעְבט ַפְרָנָסה, פּון 

אּון פּון ֶלעְרֶנען  ,ַדאֶוועֶנען ֶגעֶהעִריג ָנאְרַמאל
 ;ּתֹוָרה, ַפאְרִליְרט ֶמען ִניְׁשט ִדי ַפְרָנָסה

ן ַפאְרִדיְנט ָנאר ַאַסאְך פּון ֶדעם ַפאְרֶקעְרט, ֶמע
 ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְבַגְׁשִמיּות.

 ,אֹויב ַפאְרקּוְרֶצעְרט ֶמען ָדאס ַדאֶוועֶנען
ַפאְרִליְרט ֶמען ָנאר ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי 

ִוויְסן ָזאְלְסטּו ַאז ֶמען 
 ֶקען ַאֶלעס ַאֶוועק

 

אּון ֶמען ֶקען פּון ֶיעְדן ֵאייֶנעם חֹוֶזק ן ַמאכְ 
ְכן, ָאֶבער ֶווען ֶמען ַמאְכט חֹוֶזק פּון ַאן ַמא

ֶעְרִליֶכער ִאיד ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ֶדער 
ֶער ֵגייט  -ֶעְרִליֶכער ִאיד טֹויְשט ִזיְך ִניְשט 

ַווייֶטער ָאן ִמיט ַזיין ֲעבֹוַדת ַהֵשם, ֶער ִאיז 
ַווייֶטער ָדבּוק ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶער ָהאט 

ַווייֶטער ַזיין ַחִיים טֹוִבים, ֶער ָהאט ָשלֹום  ִזיְך
ַבִית אּון ֶער ָהאט ַהָנָאה ַאֵהיים צּו ֵגיין צּו ַזיין 
ַווייב אּון ִקיְנֶדער ְוכּו'; ֶווער ַלייְדט פּון ֵליָצנּות? 
ֶדער ֵלץ ָוואס ַמאְכט ֵליָצנּות אּון ִדי ֶמעְנְטְשן 

ס ֶהעְרט ֶרעְדן ָוואס ֶהעְרן ִאים אֹויס, ֶדער ָווא
אֹויף ַא ַצִדיק אּון אֹויף ֶדעם ָוואס ִאיז ִאים 
ְמַזֶכה צּו ֶלעְרֶנען, צּו ַדאֶוועֶנען אּון צּו ָהאְבן 
ָשלֹום ַבִית, ֶדער ֶקען שֹוין ִניְשט ֶהעְרן ַקיין 
ֵעצֹות פּון ֶדעם ֶעְרִליְכן ִאיד, ַווייל ֶער ָהאט 

 ֶגעֶהעְרט אֹויף ִאים ֵליָצנּות.
 )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ֹנַח תש"פ(

 )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ִנָצִבים תשע"ט( 
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ֶוועֶנען ְבַגְׁשִמיּות, ְברּוֲחִניּות ִאיז ָפׁשּוט ַאז ֶמען ַפאְרִליְרט ָדאס ַדא
ֶגעֶהעִריג אּון ָדאס ֶלעְרֶנען, אּון אֹויְך ְבַגְׁשִמיּות ַפאְרִליְרט ֶמען, ַווייל 

ִלי ִלי צּו ֶקעֶנען ָהאְבן ַפְרָנָסה ִאיז ָדאס ַדאֶוועֶנען, אּון ַאז ִדי כֵ ִדי כֵ 
יְך ִלי ִאין ָוואס ִדי ֶׁשַפע ָזאל זִ ִאיז ִניְׁשט ַגאְנץ, ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין כֵ 

ַהאְלְטן. ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ִזיְך ְׁשַטאְרְקן צּו ֵגיין ִאין ׁשּוהל 
ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין, אּון ַדְוָקא ַדאן ֶוועט ִדי ֶׁשַפע ְפִליְסן אּון ֶמען 

 ֶוועט ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַאֶלע ֶגעֶׁשעְפְטן.
ִאיז ַפאְרִזיֶכעְרט ַאז ֶער ֶוועט  ,ֶווער ֶעס ַדאֶוועְנט ִמיט "ִמְנָין"

ַאז ֶער ֶוועט ָהאְבן ֶגעְלט. ַווייל ִמיט ֶדעם  ,ָהאְבן ַא "ָדָבר ֶׁשְבִמְנָין"
ָוואס ֶמען ַדאֶוועְנט ִמיט ִמְנָין ַווייְזט ֶמען ַאז ֶמען ָהאט ִבָטחֹון 

ְׁשְטן ַאז ֶער ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶמען ַפאְרָלאְזט ִזיְך אֹויְפן ֵאייֶבעְר 
ֶוועט ֶגעְבן ַפְרָנָסה, אּון צּוִליב ֶדעם ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן 
ַאז ֶמען ֶוועט ָהאְבן ַפְרָנָסה ְבֶׁשַפע אּון ֶמען ִאיז ֵזייֶער ְׁשַטאְרק 

 ַמְצִליַח.

עְרֵצייְלט ַאן ֶדער ֵהייִליֶגער ֶבן ִאיׁש ַחי זי"ע ָהאט דֶ 
ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַמֲעֶשה ִאיֶבער ֶדעם ִעְנָין. ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען 
ִאין ַא ְׁשָטאט ְצֵוויי ִאיְדן ָוואס ָהאְבן ֶגעַהאט ַא ֶגעֶׁשעְפט פּון 
ְסחֹורֹות, ֵאייֶנער פּון ֵזיי ְפֶלעְגט ֶעֶפעֶנען ַזיין ֶגעֶׁשעְפט ֶיעְדן 

יְבן ַאֵזייֶגער, ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַזיין ָאְפן ִווי ֶלעְנֶגער ִאיְנֶדעְרְפִרי זִ 
אּון ַמאְכן ָדאס ֶמעְרְסֶטע ֶגעְלט, ְפֶלעְגט ֶער אֹויְפְׁשֵטיין ָגאר ְפִרי אּון 
ָאְפַכאְפן ָדאס ַדאֶוועֶנען, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ָברּוְך ֶׁשָאַמר, ַאְׁשֵרי, 

ְׁשַמע אּון ְׁשמֹוָנה ֶעְשֵרה, אּון ֶער ִאיז  ִיְׁשַּתַבח, ִבְרכֹות ְקִריַאת
ֶגעָלאְפן ֶעֶפעֶנען ָדאס ֶגעֶׁשעְפט, ִניְטַאָמאל ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַצייט צּו 

 ֶעְסן ְפִריְׁשָטאג.
ֶדער ְצֵווייֶטער ִאיד ָהאט ִזיְך ֶגעִפיְרט ַגאְנץ ַאְנֶדעְרׁש, ֶער ִאיז 

ְנֶדעְרְפִרי, ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ִזיְך צּוֶעְרְׁשט ֶגעַגאְנֶגען ִאין ִמְקֶוה ִאי
ֶגעְׁשֶטעְלט רּוִאיג ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין, אּון ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעֶלעְרְנט 
ַאַסאְך ִׁשיעּוִרים ָנאְכן ַדאֶוועֶנען, ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶער ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען 

 ֶגען ֶעֶפעֶנען ַזייןֶעְסן ְפִריְׁשָטאג, אּון ֶעְרְׁשט ַדאן ִאיז ֶער ֶגעַגאנְ 
ֶגעֶׁשעְפט, ָוואס ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ֶגעֶוועְנִליְך אּום ֵאייְנס 

 ַאֵזייֶגער ָנאְכִמיָטאג.
ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ִאיז ֶגעֶווען ְפֵרייִליְך ַאז ֶער ִאיז ָאְפן ַאַסאְך ְפִריֶער 

ֵווייֶטער ָהאט אּון ַאֶלע קּוְנְדן קּוֶמען צּו ִאים ָנאְך ֵאייֶדער ֶדער צְ 
 ֲאִפילּו ֶגעֶעְפְנט ַזיין ֶגעֶׁשעְפט. ִביז ֵאיין ָטאג...

ֵאיין ָטאג ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ְׁשָטאט ַא ָגאר ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה, 
ֶדעם ַפאְרִדיֶנען ָגאר ַאַסאְך ֶגעְלט,  פּוןָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶקעְנט 

אְך פּון ִדי ְסחֹוָרה, אּון צּוָמאְרְגְנס ֵבייֶדע פּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעקֹויְפט ַאסַ 
ָהאט ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ֶגעֶעְפְנט ַזיין ֶגעֶׁשעְפט ָגאר ְפִרי, ַאזֹוי ַאז ֶיעֶדער 

 ָזאל קּוֶמען לֹויְפן צּו ִאים קֹויְפן ִדי ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה.
י ֶדער ָפִריץ פּון ְׁשָטאט ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ֶעס ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען דִ 

יְקט ַזיין ַבאִדיֶנער ֶעס צּו קֹויְפן, ֵנייֶע ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה, ָהאט ֶער ֶגעִׁש 
ֶדער ַבאִדיֶנער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ְגַלייְך ִאיְנֶדעְרְפִרי צּו ֶדעם ֶעְרְׁשְטן 
ֶגעֶׁשעְפט, אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ָפִריץ ֶבעט ִאים ַאז ֶער ָזאל ַאִריֶבער 

יט ֶעְטִליֶכע ַבייְׁשִפיְלן פּון ִדי ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה צּו ֶזען אֹויב קּוֶמען מִ 
ָדאס ִאיז גּוט ַפאר ִאים, אּון ֶאְפָׁשר ֶוועט ֶער אֹויְך קֹויְפן ַפאר ַזיין 

 ִמְׁשָפָחה אּון ַזייֶנע ַבאַקאְנֶטע.
ֶקען ֶמען צּוִפיל ְבֵרירֹות ָהאט ֶדער ִאיד ִניְׁשט ֶגעַהאט, ֶדעם ָפִריץ 

ָדאס ֶגעֶׁשעְפט אּון  ִניְׁשט ָאְפָזאְגן, ֶער ָהאט ֶגעַדאְרְפט ַפאְרַמאְכן
ַאִריֶבער ֵגיין צּוְפִריְדן ְׁשֶטעְלן ֶדעם ָפִריץ. ְלַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעמּוְזט 
ַפאְרְבֶרעְנֶגען ַאַסאְך ַצייט ַביים ָפִריץ, ֶדער ָפִריץ ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט 

ִדי , ֶער ָהאט אֹויְך ֶגערּוְפן ַזיין ַווייב יט ַזיין ָוואס ֶער ִווילַמְחלִ 
 ָפִריְצ'ֶטע,

 

ֶער  ָאֶבער ִזי ָהאט אֹויְך ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט פּוְנְקְטִליְך ָוואס ִזי ִוויל,
ָהאט ֶגערּוְפן ַזייֶנע ִקיְנֶדער אּון ֵזיי ָהאְבן אֹויְך ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ָזאְגן 

ס, אּון צּו ֶנעֶמען, אּון ַאזֹוי ָהאט ִזיְך ֶעס ֶגעצֹויְגן ִביז ַפאְרַנאְכטְ ָוואס 
ס ֶמעְנְטְׁשן ֶגעַגאְנֶגען צּום 'ִאין ִדי ֶזעְלֶבע ַצייט ֶזעֶנען ִדי ְׁשָטאטְ 

ְצֵווייְטן ֶגעֶׁשעְפט ָוואס ָהאט ׁשֹוין ִאיְנְצִוויְׁשן ֶגעֶעְפְנט, אּון 
ְסחֹוָרה, ֶמען ָהאט ָאְפֶגעקֹויְפט פּון  י ֵטייֶעֶרעַאייְנֶגעקֹויְפט ָדאְרְטן דִ 

ִאים ִדי ַגאְנֶצע ְסחֹוָרה, אּון ֶער ָהאט ַפאְרִדיְנט פּון ֶדעם ָגאר ַאַסאְך 
 ֶגעְלט.

 ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ָהאט ַפאְרְבֶרעְנְגט ַביים ָפִריץ ִדי ַגאְנֶצע ָטאג, אּון
אְלן ַפאְרן ָפִריץ אּון ֶער ָהאט ט ֶגעפָ ה ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ַזאְך ִניְׁש ְלַמֲעשֶ 

ִאים ַאֶוועְקֶגעִׁשיְקט ִמיט ֵלייִדיֶגע ֶהעְנט, אּון ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט 
 ַאֵהיים ֵגיין ִמיט ְגרֹויס ַעְגַמת ֶנֶפׁש.

ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶדעְרֵלייְגט ֶמען ִניְׁשט, 
ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן 'ר ָוואס ָהאט ִזיְך ַפאְרָלאְזט אֹויפְ ַדְוָקא ֶדער ְצֵווייֶטע

 ָהאט ָנאר ֶמער ַפאְרִדיְנט ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות.
 

 "(ִבָטחֹון")ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך 
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 שליט"א אין אלע נושאים פילע בריוו פונעם ראש ישיבהנאך 
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". קען מען זען אינעם

 

 <<<<<< 845-200-7132צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
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תפלה; רעסעפיס; און נאך שיעורים; מעשיות פון -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 
 סימן טוב ומזל טוב 

 

 מזל טוב פארברכת מיר וואונטשן א הארציגע 
 א"ליטש פארקאש ואלי מו"ה

 לאוי תקרי "היכל הקודש"אי בית המדרש בג

 ל טובלמזנ"י  ט ליפא"נני' יוחדי אפשערן פון זיין זון צו 
*** 

 י"וה עקב סאליי בחורה
 ל טובלמז זיין שמחת בר מצוהו צ

*** 

 י"וה ברוך מרדכי פעקעטע מו"ה
 ל טובלמז ט פון א אינגלעבורגדי צו 

 

 
 

 

 
 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

ספרי איר קענט באקומען אלע 
ברסלב, קונטרסים, דרשות, 

'ס, און SD'ס, USB ניגונים, סידי'ס,
 צו אייער טיר!ט דעליווער נאך;

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 מיר וועלן פרובירן בעז"ה

 עס צו שיקן צו אייך אהיים.

 

 
 
 

 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז 
 ווער עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם

 ספר הקדוש

 אשר בנחל
געהאלפן וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און 

 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.

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 פרישער ווינטער זמן אין ישיבה
 און אין די מוסדות

געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר זענען אריין אינעם צוועלפטן יאר פון ווען די 
ישיבה האט זיך געעפנט, די ישיבה האט זיך געעפנט בשנת תשס"ט לפרט קטן; 

פרישע  פילערן ספסלי בית המדרש, יעצט צום נייעם זמן זענען נתרבה געווא
 .זענען אריינגעקומען מיט א פרישקייט צום נייעם זמן טייערע ליכטיגע בחורים

ד: אינדערפרי אכט אזייגער הייבט זיך ענדער סדר היום אין ישיבה איז ווי פאלג
א פאר דעם לערנט דער ראש ישיבה שליט"א אן דער טאג מיט'ן שיעור גמרא, 

ירושלמי; שחרית דאוונט מען צען אזייגער; אין בלי און ב בלאט גמרא אין
יעדער איינער זיינע שיעורים כסדרן, ח"י פרקים  -נאכדעם לערנען די בחורים 

משניות, גמרא והלכה וכו'; צוויי אזייגער לערנט דער ראש ישיבה שליט"א פאר 
, צום פרישן זמן האט מען ביז הלכה -א שיעור אין גמרא, רש"י, תוספות 

ט בחה, און פינף אזייגער גע; דריי אזייגער איז מנאנגעהויבן לערנען מסכת ביצה
 .דער ראש ישיבה דער בארימטער טעגליכער שיעור התחזקות

די חדר גייט ב"ה אויך אן מיט א שטארקייט, און אזוי אויך גייט די סקול אן 
מיט די זעלבע וועג ווי אלע יארן; מען לערנט מיט די קינדער די ריינע אמונה, מען 

וי אזוי צו קענען לעבן א חיים טובים, זיי ו -לערנט מיט די קינדער חכמת החיים 
ווען דאס לעבן גייט נישט ווי אזוי מען וויל, אויך זאלן וויסן ווי אזוי מען לעבט 

ווי מען האט געפלאנט; מען זאל  נישט צו ווערן פארלוירן ווען זאכן גייען נישט
רט דער וועלט און אלעס וויסן און לעבן מיט די ידיעה אז דער אייבערשטער פי

וואס', 'פאר ווען' און אלעס איז ער אליינס, און מען קען נישט פארשטיין 'פאר
אויך דער כולל להוראה גייט אן מיט א שטארקייט, מען לערנט הלכות  .'פאר ווי'

 .שבת און הלכות טהרה, די אינגעלייט לערנען מיט א שטארקע התמדה
 ראה זה חדש הוא כבר היה לעולמים!

*** 
 

 "קרית הערליכער שבת קודש אין
 ראש ישיבה שליט"אברסלב" מיט'ן 

ט דער ראש ישיבה שליט"א געוויילט פארגאנגענעם שבת פרשת בראשית הא
י חשובע איינוואוינער האבן דקרית ברסלב ליבערטי; פון וואס  -אין שטעטל 

געהאט א געוואלדיגע הנאה. דער שבת איז אריבער מיט גרויס געשמאק און 
 דערהויבנקייט.

, דער ראש ישיבה פונעם שטעטל דער ראש ישיבה איז זייער נתפעל געווארן
האט זיך אויסגעדרוקט "מען שפירט דארט אזא הייליגקייט, אלע אינגעלייט 

ים וואס לעבן מיט א ליבשאפט, מען העלפט זיך איינער דעם צווייטן"; אלע דיבור
מען רעדט אין שטעטל איז פון רבי'ן, מען שפירט דארט עפעס וואס מען שפירט 

 נישט ערגעץ אנדערש.
געעפנט אין שטעטל א כולל דער ראש ישיבה שליט"א צום נייעם זמן האט 

בוקר להלכה וואו עס זיצן אינגעלייט תלמידי חכמים און לערנען הלכות טהרה, 
, רוב איינוואוינער שיעור אין גמראזעקס אזייגער אינדערפרי; ביינאכט איז דא א 

 .האלטן מיט דעם שיעור
 !השבת נועם הנשמות

 
  גליוןהת פצהלהמנדבים כרו זהטוב יעל  

 

 ו"אקאבאוויטש היי ביעק ה"מו -ק בארא פאר
Hurleyville Leasing - Auto Sales & Leasing - 845-720-0041 
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