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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ

י ָנָתן ָזאְגט  ית, ֲהָלָכה ב'(ֶרבִּ ם ַשְחרִּ יַלת ָיַדיִּ יקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְנטִּ ָבת ַאז ֶדער שַ  )לִּ
ים  יסִּ יז ֶגעֶשען ְגרֹויֶסע נִּ ֵהייְסט "ַשָבת ַהָגדֹול" ַווייל ֶדעָמאְלט אִּ
יְדן ָהאְבן ֶגעֶבעְטן ֶדעם  י אִּ ָלה, דּוְרְך ֶדעם ָוואס דִּ דּוְרְך ְתפִּ

ים ד'( ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  י גֹוי "ָגדֹול" ֲאֶשר )ְדָברִּ י מִּ כִּ
ים קְ  ים ֵאָליו ַכה' ֱאֹלֵקינּו ְבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו לֹו ֱאֹלקִּ יז  -ֹרבִּ ֶווער אִּ

יז ַאזֹוי ָנאְנט  ָנאְך ַאַזא "ְגרֹויס" ָפאְלק ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ
יר ֵהייְסן ַא ְגרֹויס  ים, ֶזעט ֶמען ַאז מִּ צּו ֵזיי ֶווען ֵזיי רּוְפן צּו אִּ

יר ֶקעֶנען ֶרעְדן צּו ם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ָפאְלק ַווייל מִּ
 ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט אּוְנז.

ין ָפסּוק  ים ב, ח( ָנאְך ְשֵטייט אִּ י ֵאת ָכל "ַהְגֹדלֹות" )ְמָלכִּ ַסְפָרה ָנא לִּ
יָשע  י "ְגרֹויֶסע" ַזאְכן ָוואס  -ֲאֶשר ָעָשה ֱאלִּ יר דִּ ֶדעְרֵצייל מִּ

י יָשע ָהאט ֶגעטּון, ָזאְגט דִּ יָלה כ"ז( ְגָמָרא  ֱאלִּ ים ָוואס )ְמגִּ יסִּ ַאז ַאֶלע נִּ
ָלה, דּוְרְך ֶבעְטן  יז ֶגעֶווען ָנאר דּוְרְך ְתפִּ יָשע ָהאט ֶגעטּון אִּ ֱאלִּ
ים  יסִּ ויֶדער ַאז ֶווען ֶמען ַמאְכט נִּ ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶזעט ֶמען וִּ

ָלה ֵהייְסט ָדאס "ָגדֹול"   "ְגרֹויס". -דּוְרְך ְתפִּ

יז ֶדעְרַפא ר ֵהייְסט ֶדער ַשָבת "ַשָבת ַהָגדֹול" ַווייל ֶדעָמאְלט אִּ
יְדן ָהאְבן ֶגעֶבעְטן  י אִּ ים דּוְרְך ֶדעם ָוואס דִּ יסִּ ֶגעֶשען ְגרֹויֶסע נִּ

ֶדער  -ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרַפאר ֵהייְסט ָדאס ַשָבת "ַהָגדֹול" 
 "ְגרֹויֶסער" ַשָבת.

יָמן ת"ל( ֶדער טֹור ְבֶרעְנְגט  ים סִּ י )אֹוַרח ַחיִּ ין ַשָבת ַהָגדֹול ָהאְבן דִּ ַאז אִּ
י ֲעבֹוָדה ָזָרה  יז ֶגעֶווען דִּ יְדן ֶגענּוֶמען ַא ֶלעֶמעֶלע ָוואס ָדאס אִּ אִּ
יְנֶדען צּום ֶבעט, ְכֵדי ָדאס צּו  ים אּון ֶעס צּוֶגעבִּ יִּ ְצרִּ י מִּ פּון דִּ

יט ֶשְחְט'ן ַפאר ַא ָקְרַבן ֶפַסח, אּון דִּ  יְצט מִּ ים ָהאְבן ֶגעְקרִּ יִּ ְצרִּ י מִּ
יז ֶגעֶווען  יְשט ֶגעֶקעְנט טּון, ָדאס אִּ י ֵציין ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ָגאְרנִּ דִּ
יְדן ָהאְבן  י אִּ יז ֶגעֶשען ָנאר דּוְרְך ֶדעם ָוואס דִּ ֵאיין ֵנס ָוואס אִּ

 ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.

יְרט ֶוועְר ָנאְך ַא ֵנס ָוואס ָהאט ֶדעָמאלְ  ט ֶגעְבֶרעְנְגט ט ַפאסִּ

ר עט ִדיר ֵזייעֶּ  ְשַטאְרק ִזיְך ִמיט ,ִאיְך בֶּ
עןֱאמּוָנה; וֶּ   וער ִניְשט ַפאְרלֹויְרן, מֶּ

 

ער ֵאי עְבן, דֶּ ס וֶּועטָטאר ִניְשט אֹויְפגֶּ עְלְפן, עֶּ ועט הֶּ ער וֶּ עְרְשטֶּ  יבֶּ
ער  עְרְשטֶּ ער ֵאייבֶּ ען ַא ְרפּוָאה; דֶּ ען  ַוואְרטקּומֶּ ענֶּ פֶּ ִמיר ָזאְלן עֶּ

עְטן  ועְנְדן צּו ִאים, ִאים בֶּ ען ָזאל ִזיְך וֶּ ער מֹויל צּו ִאים, מֶּ אּוְנזֶּ
ע ער אּון אֹויף ִדי ַגאְנצֶּ ע ִקיְנדֶּ ועְלט. ַפאר ַרֲחָמנּות אֹויף ִאיִדישֶּ  וֶּ

ער ִוויל ָנאר ֵאיין ַזאְך, ָדאס ִמיר ָזאְלן  עְרְשטֶּ ער ֵאייבֶּ דֶּ
ען יֶּעְצט ִאין ענֶּ ען ָגאְרִניְשט; ִמיר זֶּ ענֶּ ענֶּען ַאז ִמיר קֶּ ַא  ַאנֶּעְרקֶּ

ער ן ִווי דֶּ עעֶּ ע זֶּ ם ָיִדי" ִאיז  :)ְדָבִרים ח, יז( ַמָצב ָוואס ַאלֶּ "כִֹּחי ְועֹּצֶּ
ע עטֶּ עְשמֶּ עְצט אּון צֶּ עזֶּ ען ִזיְך צּו צֶּ ועמֶּ ְרט, ִניְשט ָדא אֹויף וֶּ

ען ָהאט ִניְשט ַקיין ֵעָצה, ה ַאז מֶּ ער ִאיז מֹודֶּ ען  ַפאְרָלאְזן; יֶּעדֶּ מֶּ
ע  ע. ַאלֶּ ועג ַארֹויס פּון ִדי ַמֲחָלה ָקאָראנֶּ ָהאט ִניְשט ַקיין וֶּ

ן ַפאְרל ער ְשֵטייעֶּ עְנדֶּ ע לֶּ עְכִטיגֶּ ע מֶּ ער, ַאלֶּ עְנדֶּ ע לֶּ אּון  ֹויְרןְשַטאְרקֶּ
ע ָזאְגן ִמיט ַא ס ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין ֵעָצה, ַאלֶּ ן ָזאְגן ָאְפן ַאז עֶּ

ענֶּעם מֹויל "ַעל ִמי ָלנּו ְלִהָשֵען? ַעל ָאִבינּו  :)סֹוָטה מט( ָאפֶּ
ַבָשָמִים", ִניְשט ָדא אֹויף וֶּועם ִזיְך צּו ַפאְרָלאְזן ָנאר א ֹויְפ'ן שֶּ

ער. עפֶּ  ֵהייִליְגן ַבאשֶּ
 תש"פ( ותֹו ֱאמּוָנה צַ )ֲעצָ 
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ין ֶמְדָרש ְזמֹור קל"ו(  אִּ ים מִּ לִּ ַאז ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט )ֶמְדָרש ְתהִּ
ים ֶוועְלן ְשַטאְרְבן, ֶזעֶנען ַאֶלע  י ְבכֹורִּ ים ַאז דִּ יִּ ְצרִּ י מִּ ָאְנֶגעָזאְגט דִּ

ים ֶגעַגאְנֶגען צּו ֵזייֶעֶרע ַטאֶטעס אּו יז ְבכֹורִּ יז ֶיעְצט אִּ ן ֶגעָזאְגט: "בִּ
יר  יְשט ַאז מִּ יר נִּ ויְלט אִּ ֶגעֶשען ַאֶלעס ָוואס מֶשה ָהאט ֶגעָזאְגט, וִּ
ם, ַווייל אֹויב  ְצַריִּ יְדן פּון מִּ י אִּ ָזאְלן ְבַלייְבן ֶלעְבן? ָלאְזט ַארֹויס דִּ

י ַטאֶטעס ֶגעֶעְנְטפֶ  יר ְשַטאְרְבן!" ָהאְבן דִּ יְשט ֶוועְלן מִּ ילּו נִּ עְרט: "ֲאפִּ
יְדן  י אִּ יְשט ַארֹויְסָלאְזן דִּ יר נִּ ים ֶוועְלן ְשַטאְרְבן ֶוועְלן מִּ יִּ ְצרִּ ַאֶלע מִּ
יְגן אּון  ים ֶגעַגאְנֶגען צּו ַפְרֹעה אּון ֶגעְשרִּ י ְבכֹורִּ פּון ָדא!", ֶזעֶנען דִּ

יר ָהאְבן ָנאר  יְדן פּון ָדא, מִּ י אִּ יְך ֶגעֶבעְטן: "ָלאז ַארֹויס דִּ ָצרֹות פּון זִּ
י  ֵזיי", ָהאט ַפְרֹעה ֶגעֵהייְסן ַזייֶנע ְקֶנעְכט ַאז ֵזיי ָזאְלן ַפאְרְטַרייְבן דִּ
ים ֶגעטּון? ֶיעֶדער ָהאט ֶגענּוֶמען ַא  י ְבכֹורִּ ים. ָוואס ָהאְבן דִּ ְבכֹורִּ
ְבכֹוֵריֶהם",  ם בִּ ְצַריִּ ְשֶוועְרד אּון ֶגע'ַהְרְג'ט ַזיין ַטאֶטע, "ְלַמֵכה מִּ

ים ֶזעֶנען ֶדעָמאְלט ֶגע'ַהְרְג'ט ֶגעָוואְרן זֶ  יִּ ְצרִּ עְקס הּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט מִּ
ים. י ְבכֹורִּ  דּוְרְך דִּ

יז ֶדעָמאְלט ֶגעֶשען, אּון  ים ָוואס אִּ יסִּ י ְגרֹויֶסע נִּ ֶזעט ֶמען דִּ
יז ֶגעקּוֶמען אּון  ָלה. מֶשה ַרֵבינּו אִּ ַאֶלעס ָנאר דּוְרְך ְתפִּ

יְדן ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן,  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט י אִּ ַפאר דִּ
י  יז ֶגעֶשען דִּ יְדן ָהאְבן ֶעס ַטאֶקע ֶגעטּון, אּון דּוְרְך ֶדעם אִּ י אִּ אּון דִּ

ים, אּון ֶדעְרַפאר ֵהייְסט ֶדער ַשָבת "ַשָבת ַהָגדֹול". יסִּ  נִּ

יז ָדאס ֶגעוֶ  ם, ַאז ֶדער ֵשֶכל ֶבֱאֶמת אִּ ְצַריִּ יָקר ָגלּות מִּ וען ֶדער עִּ
יְשט ֶגעוואּוְסט פּון ֵזייֶער  יְדן ָהאְבן נִּ י אִּ ין ָגלּות, דִּ יז ֶגעֶווען אִּ אִּ
יז  ָלה, בִּ יט ְתפִּ ְגרֹויֶסער ֹכַח, ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ַאֶלעס אֹויְס'פֹוְעְל'ן מִּ

יז ֶגעקּוֶמען אּון ֶער ָהאט ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ֵזיי  מֶשה ַרֵבינּו אִּ
ֶקעֶנען ַאֶלעס פֹוְעְל'ן ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָדאס ָהאְבן ֵזיי ַטאֶקע 
יר  ם, אּון מִּ ְצַריִּ ָאְנֶגעהֹויְבן צּו טּון אּון ַאזֹוי ֶזעֶנען ֵזיי ַארֹויס פּון מִּ

ָסח" ַאז ֶדער מֹויל -"ֶפה -ָהאְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶדעם יֹום טֹוב ֶפַסח" 
יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן.  ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ְשמּוֶעְסן מִּ

יְך צּו  יֶגע ַצייט זִּ יְכטִּ י רִּ ין "ַשָבת ַהָגדֹול" דִּ יז ֶיעְצט אִּ ֶדעְרַפאר אִּ
י ַזאְך פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַארֹויְסצּוֵגיין פּוֶנעם  ין דִּ ַבאֵנייֶען אִּ

י ֵאייֶגעֶנע כֹוחֹות, ַאז ֶדער ֵאייֶגעֶנעם  ויְסן פּון דִּ ם, ֶמען ָזאל וִּ ְצַריִּ מִּ
יב, אּון ֶמען ֶקען ַאֶלעס  ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אּוְנז ֵזייֶער לִּ
י מֹויל אּון ָאְנֵהייְבן  ים, ֶמען ַדאְרף ָנאר ֶעֶפעֶנען דִּ אֹויְס'פֹוְעְל'ן ַביי אִּ

ויל, אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶבעטְ  ן ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶמען וִּ
יֶכער ֶהעְלְפן.  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט זִּ

י ָזאְגט   יָמן פ"ח(ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ ַפאְרָוואס ֶמען ְדֵרייט  ֶדעם ַטַעם :)שִּ
יש ַווייְזט אֹויפְ  יש אּום ַשָבת ַהָגדֹול. ַווייל ֶדער טִּ יֶבער ֶדעם טִּ 'ן אִּ

וי ֶדער ָפסּוק ָזאגט  יבּור, אֹויף ֶרעְדן, ַאזֹוי וִּ "ַוְיַדֵבר" )ְיֶחְזֵקאל מא, כב( דִּ
יֶבער ֶדעם  ְפֵני ה'. ֶדעְרַפאר ְדֵרייט ֶמען אִּ ְלָחן" ֲאֶשר לִּ ֵאַלי ֶזה "ַהשֻּׁ
יז ַארֹויס  יֶבעְרֶגעְדֵרייט. ַפאר ֶמען אִּ יבּור ֶוועְרט אִּ יש ַווייל ֶדער דִּ טִּ

יז פּון  ין ָגלּות, אּון ָנאְכֶדעם אִּ יבּור ָנאְך ֶגעֶווען אִּ יז ֶדער דִּ ם אִּ ְצַריִּ מִּ
יז ֶגעָוואְרן "ֶפַסח"  ם אּון ֶעס אִּ ְצַריִּ ָסח", -"ֶפה -ֶמען ַארֹויס פּון מִּ

יבּור ַארֹויס פּון ָגלּות. יז ֶדער דִּ  ֶמען ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֶרעְדן, אִּ

יְרט ַבי יז ַאייְנֶגעפִּ יֶבער, ַאז אּום ַשָבת ֶעס אִּ יֶשע ְשטִּ ידִּ י ַאַסאְך אִּ
יְכן ְפַלאץ וואּו ֶמען ֶעְסט  יְשט אֹויף ֶדעם ֶגעֶוועְנלִּ ַהָגדֹול ֶעְסט ֶמען נִּ
יז שֹוין ְגֵרייט ַפאר ֶפַסח, ֶמען ֶעְסט  יְך ַשָבת, ַווייל ָדאְרט אִּ ֶגעֶוועְנלִּ

יש. ָזאְגט ֶדער ֶרבִּ  י ַאז ָדאס קּוְמט אּוְנז ֶלעְרֶנען אֹויף ַא ְצֵווייֶטע טִּ
יש, ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶרעְדן צּום  יז ֶדער טִּ ַאז ַפאר ֶפַסח אִּ
יז ֶעס קּוְמט ֶפַסח,  יֶגע ְפַלאץ. בִּ יְכטִּ י רִּ יְשט אֹויף דִּ ֵאייֶבעְרְשְטן, ָנאְכנִּ

י יְכטִּ יְגן ֵסֶדר שֹוין אֹויְפ'ן רִּ ְגן ְפַלאץ, ַווייל ֶעְסט ֶמען ֶדעם ֵהיילִּ
ם, ֶער ֵהייְבט ָאן ֶרעְדן  ְצַריִּ יד ַארֹויס פּון מִּ ֶדעָמאְלט ֵגייט ֶיעֶדער אִּ

 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

וי ֶמען ֶעְסט ַטאֶקע  ֶמען ַדאְרף ָאֶבער אֹויְך ַאְכטּוְנג ֶגעְבן, ַאזֹוי וִּ
יש, קֶ  יֶכע טִּ י ֶגעֶוועְנלִּ יְשט ַשָבת ַהָגדֹול אֹויף דִּ יְנג נִּ ען ֵזייֶער ְגרִּ

יְשט ְמסּוָדר  יז ָדאְך נִּ יְך אֹויף, ַווייל ֶעס אִּ אֹויְסקּוֶמען ַאז ֶמען ֶרעְגט זִּ
י ָזאְגט  וי ָנאְרַמאל. ֶדער ֶרבִּ יָמן ס"ח( ַאֶלעס וִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ַאז ֶדער )לִּ

יְך צּו ֶער  יָקר ַפְרָנָסה פּון ַא ֶמעְנְטש ֶוועְנְדט זִּ יְשט עִּ יְך נִּ ֶרעְגט זִּ
ויל ֶמען  י ַפְרָנָסה. ֶדעְרַפאר אֹויב וִּ אֹויף, ַווייל ַכַעס ֶנעְמט ַאֶוועק דִּ
יש אּון ַבאקּוֶמען ְגרֹויס ֶשַפע אֹויף ֶפַסח,  ַטאֶקע ַפאְרֶרעְכְטן ֶדעם טִּ

יְשט אֹויְפרֶ  יְך נִּ עְגן ַדאְרף ֶמען ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל זִּ
יְגֵקייט אּון ְפֵרייד,  יט רּואִּ יְרן ֶדעם ַשָבת ַהָגדֹול מִּ ֵקייְנָמאל, אּון פִּ

יְשט ֶפעְלן.  אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט ָגאְרנִּ

י ַהְפטֹוָרה פּון "ְוָעְרָבה ַלה'", ָדאס ָהאט  ַשָבת ַהָגדֹול ָזאְגט ֶמען דִּ
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 ילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלענאך פ
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". נושאים,

 347-509-4908צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 
 

ֵנה שַ  וי ֶמען ָזאְגט ָדאְרט ַביים סֹוף ֶדעם ָפסּוק "הִּ יט ַשָבת ַהָגדֹול, ַאזֹוי וִּ ְייכּות מִּ
יר ַוואְרְטן  ְפֵני בֹוא יֹום ה' 'ַהָגדֹול' ְוַהנֹוָרא", מִּ יא לִּ ָיה ַהָנבִּ י ֹשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאלִּ ָאֹנכִּ

יא ֶוועט קּוֶמען שֹוין ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען ֶדער "יֹום ַהָגדֹול",  ָיהּו ַהָנבִּ ֶווען ֵאלִּ
ְדֵקנּו קּוְמט אּוְנז שֹוין אֹויְסֵלייְזן, אּון ַדאן  יַח צִּ י גּוֶטע ְבשּוָרה ַאז ָמשִּ ְמַבֵשר ַזיין דִּ

וי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  )ְצַפְנָיה ג, ֶוועט שֹוין ֶיעֶדער ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי וִּ

ְקֹרא כָֻּׁלם ְבֵשם ה'" ( ט ים ָשָפה ְברּוָרה לִּ י ָאז ֶאְהֹפְך ֶאל ַעמִּ יַח ֶוועט  -"כִּ ֶווען ָמשִּ
 קּוֶמען ֶוועט שֹוין ֶיעֶדער ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

ְשָרֵאל ין ֶאֶרץ יִּ יז ֶגעֶווען אִּ י ָנָתן ַאז ֶווען ֶער אִּ י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ֶרבִּ  ֶדער ֶרבִּ
יז  יא אִּ ָיהּו ַהָנבִּ וי ֵאלִּ יְך ָפאְרֶגעְשֶטעְלט וִּ יא, ָהאט ֶער זִּ ָיהּו ַהָנבִּ י ְמָעָרה פּון ֵאלִּ ַביי דִּ
ְתעֹוֵרר  יז ֵזייֶער נִּ י ָנָתן אִּ ָדאְרט ֶגעְשַטאֶנען אּון ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶרבִּ

י ֶוועְרֶטער, ֶער ָהאט ַפאְרְשַטאנֶ  יז אֹויְך ֶגעֶווען ֶגעָוואְרן פּון דִּ יא אִּ ָיהּו ַהָנבִּ ען ַאז ֵאלִּ
יֶגע ְגרֹויֶסע  יז צּוֶגעקּוֶמען צּו ַזייֶנע ֶגעַוואְלדִּ ַא ֶמעְנְטש, ַא ָבָשר ָוָדם, אּון ֶער אִּ

ָהאט ֶגעֶרעְדט ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ַאזֹוי  ַמְדֵריגֹות ָנאר דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶער
יז ֶער גֶ  י ְבשּוָרה ְגרֹויס אִּ עָוואְרן ַאז ֶער ֶוועט ַזיין ֶדער ָוואס ֶוועט קּוֶמען ָזאְגן דִּ

יַח קּוְמט אּון ֶיעֶדער ֶוועט שֹוין ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן אּון  יְנֶדער ַאז ָמשִּ יֶשע קִּ ידִּ ַפאר אִּ
יֶנען. ים דִּ יְט'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָנאר אִּ  ֶלעְבן מִּ

י ֲהָכָנה וָ  יז דִּ יְך ֶיעְצט צּום יֹום טֹוב ֶפַסח, ֶווען ֶמען ָדאס אִּ יר ְגֵרייְטן זִּ ואס מִּ
ים, צּו  יר ַפאר אִּ י טִּ יא אּון ֶעֶפעֶנען דִּ ָיהּו ַהָנבִּ ֶוועט צּוְגֵרייְטן ֶדעם כֹוס ַפאר ֵאלִּ
ים ָוואס ֶער ֶלעְרְנט אּוְנז צּו ֶרעְדן צּום  מּודִּ י לִּ יר ֶנעֶמען ָאן דִּ ַווייְזן ַאז מִּ

 ְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל אּוְנז שֹוין אֹויְסֵלייְזן פּון ָגלּות.ֵאייֶבעְר 
יְט'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאן  יד ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶער ֶלעְבט מִּ ֶווען ַא אִּ

י ַהְפטֹוָרה "וְ  יט ֶדעם הֹויְבט ֶמען ָאן דִּ יס ָדאס ֶלעְבן, אּון מִּ ים זִּ ָעְרָבה ַלה'" ֶוועְרט אִּ
יְסֵקייט ַפאְרן ֶמעְנְטש. -  ָדאס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ְבֶרעְנְגט ַא זִּ

יְשן אּון  יְך צּו אֹויְפְפרִּ יֶגע ֶטעג זִּ י ֵהיילִּ יז ֶדעם ָוואס נּוְצט אֹויס דִּ וואֹויל אִּ
ים ַזיין גּוט אֹויף  יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט אִּ י ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ָאְנהֹויְבן ֶלעְבן מִּ דִּ

 ֶוועְלט.
יחֹות מֹוַהָרא"ש ֶעֶרְך ַשָבת ַהָגדֹול(  )שִּ
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -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   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 לאור המצב קומט ארויס
 א נייע סידי "טאנץ מיט קאראנע"

ווייזט יעצט אייבערשטער די וועלט האלט זיך נאך אינמיטן שאקלען מיט די קאראנע וויירוס, דער 
פאר די גאנצע וועלט אז נאר ער איז דער איינציגסטער בעל הבית אויף דער וועלט, קיינער קען 

הימל, זיך ווענדען צום  גארנישט טון צו די שרעקליכע וויירוס, נאר אויפהויבן דעם הענט צום
 און אים בעטן זיין הילף. אייבערשטן

זענען אידן זיך מחי' מיט די עצות און דיבורים פון הייליגן רבי'ן, וואס  אין די יעצטיגע קאראנע צייטן
נאר ער האט די שפראך צו יעדן אידיש קינד, אין יעדן מצב, ער ברענגט אריין אמונה אין אידישע 

ין שום זאך, וויסן אז קיין שום שלעכטס קען נישט פאסירן קינדער, אז מ'זאל זיך נישט שרעקן פון קי
צו א מענטש אן א באפעל פונעם אייבערשטן אליין, מיר ליגן אלע אין די הענט פונעם אייבערשטן, 
נאר צו אים דארף מען זיך ווענדן, און נאר ער קען אונז העלפן, סיי ווען ס'איז דא א קאראנע וויירוס 

 י ווען נישט.אויף דער וועלט, און סי
מיט'ן רבינ'ס דיבורים קען מען זיך שטארקן איבער די פחדים, נישט צו ווערן אריינגעשלעפט 

די מפיצים געבן  דאס העלפט סיי ווי נישט אויף קיין שום פאל. אינעם פאניק און פארלוירנקייט, וואס
איבער אז די ספרים, קונטרסים, גליונות, און סידיס, ווערן צעכאפט דורך יעדן איינעם, אידישע 
קינדער זענען זיך ממש מחי' און לעבן אויף, ווען זיי הערן און ליינען די ווערטער פון הייליגן רבי'ן, וואס 

ך צו קענען ספראווען מיט די איבערפלוס פון פאניק בארואיגט דעם מענטש פיזיש און גייסטיש, זי
 וואס ווערט פארשפרייט אויף דער וועלט.

פארפאסט זעקס ניגונים איבער די קאראנע וויירוס,  ראש ישיבה שליט"אלאור המצב האט דער 
פול מיט עצות און חיזוק אויף קאראנע, ווי אזוי זיך צו שטארקן מיט אמונה און מיט שמחה, נאר בעטן 

ואה פאר אלע קראנקע, און אלע געזונטע זאלן בלייבן געזונט, און אויף א גאנצע רפ אייבערשטןדעם 
אייבערשטער וועט אונז אויסלייזן פון אלע מחזק זיין אז די שווערע צייטן וועלן אריבערגיין, דער זיך 

 צרות.
וואס איז דא צו די ניגונים איז צוזאמגעשטעלט געווארן אין דעם נייעם סידי "טאנץ מיט קאראנע", 

באקומען ביי אלע מפיצים, ווי אויך קען מען הערן די ניגונים אויפ'ן "קול אמונה" טעלעפאן ליין )זעט 
 .1און  7און  1און  1די נומערן ביים סוף פונעם גליון(, און דרוקט 

קורצע און לענגערע שיעורים ביי די ספעציעלע קאראנע אפטיילונג אויפ'ן ליין קען מען אויך הערן 
ך אומצוגיין אין דעם יעצטיגן מצב, ווי אויך קען מען ון חיזוק ווי אזוי זיאיבער דעם וויירוס, עצות א

הערן פארגעליינט דעם קונטרס "קאראנע וויירוס", און אויך א תפלה צו מתפלל זיין אויף קאראנע, 
 קאראנע חדר, און נאך.אינטערוויוס איבער קאראנע, 

לאמיר זיך שטארקן מיט די פשוטע אמונה, זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, וואס דאס איז די 
אזוי וועלן מיר גאנצע סיבה פארוואס דער אייבערשטער האט געברענגט דעם וויירוס, און 

 געראטעוועט ווערן פון אלע שלעכטס.
 !רגע עד יעבור זעם טחבי כמע ,ר דלתיך בעדךועמי בא בחדריך וסג לך

*** 

 לעצטע געלעגנהייט זיך משתתף צו
 קאמפיין "קמחא דפסחא"זיין אינעם 

 

דעם יום טוב פסח, גייט ווייטער אן די קמחא דפסחא קאמפיין צוזאם צו אין די לעצטע וואך פאר 
 .שטעלן געלט צו קענען אויסצאלן אלע איינגעשטעלטע אין אונזערע מוסדות אויף פסח

עס האלט יעצט ביי א מצב אז מען איז שולדיג איבער הונדערט טויזנט דאלער פאר די 
 פון די תלמוד תורה און די סקול.איינגעשטעלטע פון די מוסדות, פון די ישיבה, 

פיל וויכטיגער צו שטיצן  די יעצטיגע שווערע צייט, ווען די מוסדות זענען אפגעשלאסן, איז נאךאין 
במשך די קינדער זיך איבער בלב ונפש פאר די געבן די חשובע מלמדים און איינגעשטעלטע וועלכע 

זיך צו קענען איינקויפן לכבוד יום טוב. מיט זיי מוטשען , און יעצט ןטייצ סנדיראין די פ יאר צעגאנ
אייער ברייטע נדבה וועט איר קענען אריינברענגען א ליכטיגקייט אויף יום טוב אין פילע אידישע 

 שטיבער.
אין די לעצטע יארן איז דער קאמפיין געקרוינט געווארן מיט א געוואלדיגע הצלחה מיט'ן 
אייבערשטנ'ס הילף, אנשי שלומינו האבן זיך זייער ווארעם אנגערופן מיט גרעסערע סכומים, און מען 

רשאפט א שמחת יום טוב. מיט'ן האט געקענט אויסצאלן אלע איינגעשטעלטע פאר פסח און זיי פא
אייבערשטנ'ס הילף וועלן אידן זיך אנרופן ווארעם אויך דאס יאר, און מיט דעם האבן א גלייכע חלק 

און  .718-384-1652 #101 אין די הייליגע ארבעט. רופט אריין צו געבן אייער ברייטהארציגע נדבה,
 917-746-7317צו זש, אדער קענט איר טעקסטן דלאזט איבער א מעסע

 !כל דכפין ייתי ויכול

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

 'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
 דעליווערט צו אייער טיר!
 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 
 

 

 

 

 

 קאראנע וויירוס!
קאראנע ניגונים, קורצע און לענגערע 
שיעורים איבער די קאראנע וויירוס, 

 ,קונטרסים, תפלותקאראנע חדר, 
 אינטערוויוס, און נאך:

 קול ברסלב
212-444-9191  1,  1,  7 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 תמשנילוי לע
 ל"ז אברהם משה הלוי 'ר בן בובי דצ 'ר

החיים שמתו צרורה בצרורנהא ת

 

 

 

 


