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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען 
ִדי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער פּון ִמְצַרִים אּום יֹום 
טֹוב ֶפַסח, ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט 
ַפאְרִזיְנֶקען ִאין ִדי ֵניין אּון ֶפעְרִציג ַשֲעֵרי 
טּוְמָאה, אּון ִאין ִדי ֶלעְצֶטע ִמינּוט ָהאט ֵזיי 
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון 

ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ָנאְכִניְשט ֶגעֶקעְנט  .ִמְצַרִים
ְמַקֵבל ַזיין ִדי ּתֹוָרה, ֵזיי ָהאְבן קֹוֶדם 
ֶגעֵצייְלט ְסִפיָרה ִזיְבן ָוואְכן אּון ֶדעְרָנאְך 

 ְבן ֵזיי ְמַקֵבל ֶגעֶווען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.ָהא
-ָדאס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק אּון ֶוועג

ַווייֶזער ַפאר ֶיעְדן ִאיד, ִווי ַאזֹוי ָאְנצּוֵגיין 
ִאין ֶלעְבן, ֶיעֶדער ִאיד ִוויל ֶבֱאֶמת ַזיין 
וואֹויל אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָנאר 

ֶצר ָהַרע ֶרעְדט צּו ֶדעם ֶמעְנְטש צּו ֶדער יֵ 
טּוהן ֲעֵבירֹות, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ַפאְלט 
דּוְרְך, קּוְמט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע אּון ֶער 
צּוְבֶרעְכט ִאים "דּו ִביְזט שֹוין ָגאְרִניְשט 
ֶוועְרט, דּו ֶוועְסט שֹוין ֵקייְנָמאל ִניְשט 

וען ֶדער ֶמעְנְטש אּון וֶ  .ַמְצִליַח ַזיין"
ְשַטאְרְקט ִזיְך אּון ֶער קּוְמט ָנאְכַאָמאל אּון 
ָנאְכַאָמאל צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ְפרּוִביְרט ֶדער 
ֵיֶצר ָהַרע ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל צּו 
צּוְבֶרעְכן ֶדעם ֶמעְנְטש, ִביז ֶער ִאיז ַלייֶדער 

ש ַזיין ֶדעם ַמְצִליַח ַאַסאְך ָמאל צּו ְמַייאֵ 
ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ַאֶוועְקֵגיין פּוֶנעם 

עט  ִדיר ִאיְך בֶּ
וען עְצט וֶּ ר, יֶּ  ֵזייעֶּ

 

ס קּוְמט אֹויס צּו ִזיְצן ַאַסאְך ִאין ְשטּו ב, עֶּ
ען ִזיְצט ִמיט עְטן, מֶּ ען ֵגייט ִניְשט ַאְרבֶּ ִדי  מֶּ
א אג אּון ַנאְכט, ַנאְכט אּון טָּ ה טָּ חָּ  -ג ִמְשפָּ

ע ֵקייט, ס ִאיז ֵאיין ַלאְנגֶּ ער, עֶּ  ָאן אֹויְפהֶּ
נְ  ס עֶּ ען ְשִפיְרט ִווי עֶּ עטמֶּ  ִדיְגט ִזיְך ִניְשט, בֶּ

עְבן אֹו אְלְסט ַאְכטּוְנג גֶּ ר, זָּ יף ִאיְך ִדיר ֵזייעֶּ
א ער הָּ עְרְשטֶּ ער ֵאייבֶּ נָּה וָּואס דֶּ ט ִדי ַמתָּ

עב ַאְכטּוְנג אֹויף ַדיין ַווייב עְבן. גֶּ עגֶּ  ִדיר גֶּ
אל ִדיר ִניְשט ע זָּ אנֶּ ארָּ ע ַאז ִדי קָּ ', זֶּ  ִתְחיֶּ

לֹו ען ַדיין שָּ ע צּונֶּעמֶּ ע ִמיט ַאלֶּ ם ַבִית. זֶּ
עדּוְלִדיג, ִבְפַרט  ּכֹוחֹות צּו ַזיין רּוִאיג אּון גֶּ
עְדט צּו ִדיר, ִזי  צּו ִאיר; וֶּוען ַדיין ַווייב רֶּ

אְלְסטּו ַחס ְושָּ  אְגט ִדיר, זָּ עט ִדיר, ִזי זָּ לֹום בֶּ
עְך וָּואְרט ָא עְרן ִמיט ַא ְשטֶּ ְנְטפֶּ ער ִניְשט עֶּ דֶּ

ען; ַאז  עפֶּ ועְסט ִאיר ַפאְרִליְרן וֶּועטְטשֶּ  דּו וֶּ
ער  .ַזיין גָּאר ִביטֶּ

תֹו ֱאמּונָּה   תש"פ( עְמצֹורָּ  ַתְזִריעַ )ֲעצָּ
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 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען ֶנעֶמען ַא ְגרֹויֶסע ִחיזּוק פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ִדי ִאיְדן 

ַלייְך צּו ַקָבַלת ַהּתֹוָרה, ֵזיי ָהאְבן ֶזעֶנען שֹוין ַארֹויס פּון ִמְצַרִים, ֶזעֶנען ֵזיי ִניְשט ָאְנֶגעקּוֶמען גְ 
קֹוֶדם ֶגעַדאְרְפט דּוְרְכֵגיין ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביי ֶיעְדן ִאיד, ֲאִפילּו ֶווען ֶער 

ֶיעְצט ֶוועל "ָדאס ִאיז ֶעס, פּון  :ִוויל שֹוין ַארֹויְסֵגיין פּון ַזיין ֵאייֶגעֶנע ִמְצַרִים, ֶער ַמאְכט ָאפ
ַדאְרף קֹוֶדם  קּוְמט ֶמען ָנאְכִניְשט ְגַלייְך ָאן ֶדעְרצּו, ֶעס .ִאיְך שֹוין ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד"

ַאִריֶבער ֵגיין אֹויף ִאים ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ֵאיין ָטאג "ֶחֶסד ֶשִבְגבּוָרה", ֵאיין ָטאג "ְגבּוָרה 
ַאז ֶיעְדן ָטאג ְדֵרייֶען ִזיְך ַאִריֶבער אֹויְפן ֶמעְנְטש ַאֶלע ִמיֵני ַמָצִבים ֶשִבְגבּוָרה", ָדאס ֵמייְנט 

אּון ְשֶוועִריַקייְטן ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ֵשֶכל אּון ֶער ֶדעְרַהאְלט 
ִוויִפיל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֶער ֶקען,  ְרט ַאַרייְנצּוַכאְפןצּוִריק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ְפרּוִבי .ִזיְך

בּועֹות צּו ַקָבַלת ַהּתֹוָרה, ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען יֹום טֹוב שָ ם ֶוועט ֶער סֹוף ָכל סֹוף ָאְנקּוֶמען צּו
 ִדי ּתֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

 יַרת ָהעֹוֶמר()קּוְנְטֵרס ְספִ 

ָנאְך ַא ִוויְכִטיֶגע ַזאְך ֶלעְרֶנען ִמיר פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ַאז ַפאר ֶמען ֵגייט ְמַקֵבל ַזיין ִדי 
בּועֹות, ַדאְרף ֶמען קֹוֶדם ֵצייְלן ִדי ֶטעג, ָדאס ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ֶיעֶדער ּתֹוָרה אּום יֹום טֹוב שָ 

ז ַא ֶגעֵצייְלֶטער ָטאג, ַא ִוויְכִטיֶגער ָטאג, ֶיעְדן ָטאג ֶקען ֶמען גּוט אֹויְסִניְצן ִמיט גּוֶטע ָטאג ִאי
 ַזאְכן.

"ִמְקַצת ַהיֹום ְככֻּלֹו", ַא ֵחֶלק פּוֶנעם ָטאג ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ַגאְנֶצע )ְפָסִחים ד( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
יז שֹוין ַאִריֶבער ֶגעַגאְנֶגען רֹוב ָטאג, אּון ֶמען ֶגעְבט ִזיְך ַא קּוק ָטאג, ְמֵמיָלא ֲאִפילּו ֶווען ֶעס אִ 

ָאן ִווי ַאזֹוי ֶדער ָטאג ִאיז ַאִריֶבער ִמיט ָגאְרִניְשט, ָטאר ֶמען ִניְשט אֹויְפֶגעְבן אֹויף ֶדעם ָטאג 
ן ֶוועל ִאיְך ְפרּוִביְרן ַאַריין צּו ַכאְפן אּון ְטַראְכְטן "ִדי ַהייְנִטיֶגע ָטאג ִאיז שֹוין ֶדעְרָנאְך, ָמאְרגְ 

גּוֶטע ַזאְכן, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ֶלעְרֶנען, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ַדאֶוועֶנען", ַווייל ֲאִפילּו אֹויב ֶעס ִאיז 
ְנְצן ָטאג, ָנאְך ֶגעְבִליְבן ָנאר ֶעְטִליֶכע ִמינּוט פּוֶנעם ָטאג, ֶקען ֶמען ָנאְך ַפאֶרעְכְטן ֶדעם ַגא

אֹויב ֶוועט ֶמען אֹויְסִניְצן ִדי ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ָוואס ֶעס ִאיז ָנאְך ֶגעְבִליְבן צּו ֶלעְרֶנען ַאִביְסל 
ּתֹוָרה, צּו טּוהן ֶעֶפעס ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ֶוועט ֶמען ִמיט ֶדעם אֹויְפֵהייְבן ֶדעם ַגאְנְצן 

 ָטאג.
פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ֶיעֶדער ָטאג ִאיז ַא ֶגעֵצייְלֶטער ָטאג, אּון ֶווען ֶמען  ָדאס ֶלעְרֶנען ִמיר

ֶוועט ָאְנֵהייְבן פּון ֶיעְצט אֹויְסצּוִניְצן ֶיעְדן ָטאג ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ֶוועט ֶמען ֶקעֶנען ְמַקֵבל 
 בּועֹות.ַזיין ִדי ּתֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּום יֹום טֹוב שָ 

 )קּוְנְטֵרס ְיֵמי ַהְסִפיָרה(
 

ְלַעְצְמֶכם. ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ַדאְרף ֵצייְלן ְסִפיָרה  -ָלֶכם ֲחַז"ל ָזאְגן אֹויְפן ָפסּוק ּוְסַפְרֶּתם 
ַפאר ִזיְך ַאֵליין. ָדאס קּוְמט אּוְנז ֶלעְרֶנען ַאז ִדי ַאֶלע ִהְתַחְזקּות ָוואס ֶמען ֶקען ַארֹויְסֶלעְרֶנען 

ן אֹויף ַא פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ָדאס ַאֶלעס ַדאְרף ֶמען טּוהן ַפאר ִזיְך ַאֵליין אּון ִניְשט קּוקְ 
 ְצֵווייְטן.

ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ָדא ַא ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ֶרעְדט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. 
ִאיז ָדא ַא ַפאְרֶקעְרֶטע ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ֶרעְדט צּו ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל קּוְקן אֹויף ַאְנֶדעֶרע 

ן אּון ֶזעהן ִווי ַאזֹוי ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ַאַזא ְשַטאְרַקייט אּון ְבֶרען, ַאז ֶעְרִליֶכע ִאידְ 
ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל ַבאקּוֶמען ֲחִליַשת ַהַדַעת פּון ֶדעם, "ֶיעֶנער ִאיז ַאזֹוי וואֹויל אּון גּוט, אּון 

ֶזעהט ָדאס אֹויס ִווי ֲעָנָוה, ֶדער ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ִאיְך ֶקען ֶעס ִניְשט ַבאַווייְזן". אֹויְבן אֹויף 
ְקֵליין ַאז ֶער ֶקען ִניְשט ַאזֹוי גּוט. ָאֶבער ֶבֱאֶמת ִאיז ָדאס ַגֲאָוה, ֶדער ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְגרֹויס 

ֶער ַהאְלט, ֶער ֶוועט  ואּוֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין ְשַטאְפל ו ַאז ִאים ַפאְסט ִניְשט צּו ִדיֶנען ֶדעם
 ָנאר ַזיין צּוְפִריְדן אֹויב ֶער ֶקען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַא ְשַטאְפל פּוְנְקט ִווי ַזיין ַחֶבר.
ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵלייְגט ֶיעְדן ֶמעְנְטש ַאַריין ִאין ַאן ַאְנֶדעֶרע ַמָצב, 

ּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוויל ֶזעהן ִווי ַאזֹוי ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט ִזיְך ְשַטאְרְקן אּון ִדיֶנען ֶדעם א
ֵאייֶבעְרְשְטן לֹויט ַזיין ְשַטאְפל אּון לֹויט ַזייֶנע ֶמעְגִליְכֵקייְטן אּון אּוְמְשֶטעְנְדן. ֶדער 

אְרט ַנַחת רּוַח פּון ֶיעְדן ִאיד ַבאזּוְנֶדער, אּון ֶמען ָטאר ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַא ַבאזּוְנֶדעֶרע סָ 
ֵקייְנָמאל ִניְשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ֵסיי אֹויף ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ֶעְרֶגער אּון ֵסיי אֹויף 

 ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ֶבעֶסער.

ע, אּון ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן ֶדעְרַפאר ָטאר ֶמען ִזיְך ִניְשט ָלאְזן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהרַ 
ן ר אֹויף ִזיְך ַאֵליין, אּון ֶזען ָוואס ֶמען ֶקען טּוֶטעְנִדיג ַדאְרף ֶמען קּוְקן ָנאפּון ַא ְצֵווייְטן, שְ 

 ֶעֶפעס ַא ַנַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן.
ְבָרָהם" ַאז ַאְבָרָהם ָהאט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֶדער ֶרִבי ָזאְגט אֹויְפן ָפסּוק "ֶאָחד ָהָיה ַא

ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ֶדעם ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער ַאֵליין, ֶער ָהאט ִניְשט ֶגעקּוְקט אֹויף ַא 
ן ְצֵווייְטן. אּון ָדאס ַדאְרף ֶיעֶדער ִאיד ָנאְכַמאְכן אּון ָנאר קּוְקן אֹויף ִזיְך ַאֵליין, אּון ִניְשט ֶוועְר 

 צּוְבָראְכן פּון ֶדעם ָוואס ֶמען ֶזעהט ַאז ַא ְצֵווייֶטער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח.
ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶשה פּוֶנעם ָחָכם ִמיְטן ַּתם, ַאז ֶדער ַּתם ִאיז ֶגעֶווען ַא 

ר ְפֶלעְגט ִזיְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען ִמיט ִדי שּוְסֶטער אּון ֶער ְפֶלעְגט ַמאְכן ִשיְך ִמיט ְדֵריי ֶעְקן, ָאֶבער עֶ 
ִשיְך ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט, ֶער ְפֶלעְגט ֵזייֶער אֹויְסלֹויְבן ַזייֶנע ִשיְך ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֵזייֶער 

יְך, ע שִ ֵשייֶנע ִשיְך. ֶווען ַזיין ַווייב ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט ַאז אֹויב ֶער ַמאְכט ָיא ַאֶזעְלֶכע ֵשיינֶ 
ֶגעְלט ָוואס ִדי ַאְנֶדעֶרע ַסאְך ִניְשט ֶבעְטן ֶדעְרַפאר ִדי ֶזעְלֶבע  ַדאן ַפאְרָוואס ֶקען ֶער

שּוְסֶטעְרס ֶבעְטן ַפאר ֵזייֶעֶרע ִשיְך? ָהאט ֶדער ַּתם ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָוואס ָהאט ָדאס ִמיט ִמיר? 
ז ַמיין ַמֲעֶשה. אּון ַפאְרָוואס ַדאְרף ִאיְך קּוְקן אֹויף ַא ָדאס ִאיז ֶיעֶנעְמ'ס ַמֲעֶשה אּון ָדאס ִאי
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".אינעם  ,נושאים

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

ְצֵווייְטן? ָלאִמיר ַאֵליין ַמאְכן ַא ֶחְשבֹון ִוויִפיל ָהאט 
ִמיר ֶגעָקאְסט צּו ַמאְכן ִדי ִשיְך, אּון ִוויִפיל ִאיְך ַפאְרִדין 
אֹויף ֶדעם, אּון ִמיט ֶדעם ְפֵריי ִאיְך ִזיְך, אּון ֶעס 

עֶרעִסיְרט ִמיר ִניְשט ִוויִפיל ַא ְצֵווייֶטער ַמאְכט ִאיְנטֶ 
 אֹויף ַזייֶנע ִשיְך".

ֶווען ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ִדי ַמֲעֶשה, ָהאט ֶער 
ֶגעָזאְגט: "אּון אֹויב ֶדער ַדאֶוועֶנען ִאיז ִניְשט ִווי ֶעס 

י ֶעְקן". ַדאְרף צּו ַזיין ִאיז ֶעס ִווי ַא שּוֶכעֶלע ִמיט ְדֵרי
ָדאס ֵמייְנט ַאז ִמיר ַדאְרְפן ְפרּוִביְרן צּו ֵגיין ִאין ִדי 
ֵהייִליֶגע ֶוועְגן פּון ֶדעם ַּתם, אּון ֲאִפילּו ֶווען ִדי ּתֹוָרה 
ּוְתִפָלה ֶזעֶנען ִניְשט ַאזֹוי הּוְנֶדעְרט ְפָראֶצעְנט ִווי ֶעס 

יֶען ֶדעְרִמיט. אּון ַדאְרף צּו ַזיין, ָזאל ֶמען ִזיְך ָאֶבער ְפֵרי
ַאְנְשָטאט צּו קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן ָוואס ֶקען ֶבעֶסער, 
ָזאל ֶמען קּוְקן אֹויף ָוואס ֶמען ַפאְרִדיְנט ַאֵליין פּון ִדי 
גּוֶטע ַמֲעִשים ָוואס ֶמען טּוט, אּון ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט 

ְשַטאְרְקן אּון  ֶדעם, אּון ַדאן ֶוועט ֶמען זֹוֶכה ַזיין ִזיְך צּו
 ֶוועְרן ָנאְך ֶבעֶסער.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס נּוְצט אֹויס ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעג 
פּון ְסִפיָרה ִזיְך צּו ְשַטאְרְקן ִאין ֲעבֹוַדת ה', ֶוועט ִאים 

 ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 אֹות כ"ב()ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, ֶפַסח, ה"ט 
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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;  - ברסלב קול

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

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 נייער זמן אנגעהויבן אין ישיבה, יעדער ביי זיך אינדערהיים

אין די יעצטיגע טעג האט זיך אנגעהויבן דער פרישער זמן אין ישיבה, דער זומער זמן, אזוי ווי אבער 
ן אלע בחורים, און אלע אנשי מ'קען נאכנישט ארויסגיין פון די הייזער צוליב די קאראנע וויירוס, האב

 שלומינו, אנגעהויבן דעם זמן הישיבה ביי זיך אינדערהיים.
דער ראש ישיבה שליט"א פלעגט אלץ זאגן פאר די בחורים אז די ישיבה איז נישט דוקא נאר 
אינעם בנין פון די ישיבה, נאר דער עיקר איז אז יעדער בחור זאל הערן די לימודים און עצות פון 

ן רבי'ן, און דאס מיטנעמען סיי ווי ער גייט, דאס רעדן צום אייבערשטן קען מען טון סיי ווי הייליג
אימער מ'געפונט זיך נאר, דאס לערנען די הייליגע תורה אויפ'ן סדר דרך הלימוד וואס דער הייליגער 

דער א רבי האט אונז געגעבן, קען מען אויך טון אינדערהיים, מ'דארף נישט קיין מגיד שיעור א
חברותא פאר דעם, און אזוי ווייטער קען מען זיך דערהאלטן און זיך שטארקן צו דינען דעם 

 אייבערשטן ווי עס דארף צו זיין, סיי ווי נאר א מענטש זאל זיך דארפן געפונען.
און דאס קומט יעצט ארויס מיט די שענסטע פארבן ווען די ישיבה איז פארמאכט, יעדער דארף 

פארט ביי זיך אינדערהיים, מ'קען נישט קומען און גיין, פון דעסט וועגן זענען די בחורים זיין איינגעש
 ממשיך צו דינען דעם אייבערשטן, צו לערנען און דאווענען, יעדער וואו ער געפונט זיך נאר.

דער ראש ישיבה שליט"א געבט יעדן טאג א שיעור התחזקות אויפ'ן טעלעפאן וואס אלע בחורים 
יטהאלטן, און צו די זעלבע צייט איז דאס מחזק נאך פילע צענדליגע טויזנטער אידן וואס רופן קענען מ

אריין טאג טעגליך דעם "קול ברסלב" טעלעפאן ליין, און זענען זיך מחי' מיט די הערליכע שיעורים, 
 טן.וואס בלאזן אריין חיזוק און לעבן אין אידישע הערצער, ספעציעל יעצט אין די שווערע ציי

מיר זענען ווייטער מתפלל און בעטן דעם אייבערשטן אז די שווערע צייטן זאלן שוין אריבערגיין, 
אלע אידן וואס דארפן ווערן געזונט זאלן האבן ווי שנעלער א גאנצע רפואה, און די געזונטע זאלן 

 במהרה בימינו אמן. ווייטער בלייבן געזונט, און מיר זאלן שוין זוכה זיין צו מקבל זיין משיח צדקינו
 !ישועת ה' כהרף עין

*** 

 הדרן עלך ששה סדרי תוספתא
ן אייבערשטנ'ס הילף האט מען דעם אחרון עס איז גרויס די פרייד ביי אלע אנשי שלומינו אז מיט'

האט מען  אום אסרו חגמאל, און  ןצום ניינצנט ששה סדרי תוספתאשל פסח זוכה געווען צו ענדיגן 
 מחזור אין תוספתא. צוואנציגסטע אנגעהויבן די

יארן וואס ס'איז איינגעפירט ביי אנשי שלומינו צו לערנען יעדן טאג א דף  פילע צענדליגעשוין 
 גמרא פון תלמוד בבלי און א דף פון תלמוד ירושלמי, אזוי ווי עס איז געדרוקט אין די לוח ברסלב.

טוב שבועות, דער טאג וואס מיר זענען מקבל אינעם יום  ,אין יאר תשנ"ח לפ"קיאר צוריק,  22מיט 
די תורה פון דאסניי, האט מוהרא"ש צוגעלייגט אז מען זאל אויך לערנען יעדן טאג א פרק פון 

 'וספתא.ת'רושלמי י'בלי ב", ביתתוספתא, און מיט דעם האט מען א גאנצע "
ז פאר זיך און פאר די מען זעהט אז בגשמיות זוכט יעדער צו האבן א שיינע געשמאקע גרויסע הוי

אז א דירה נאה איז איינס פון די זאכן וואס זענען )סוכה נ"ז:( משפחה מיט ישוב הדעת, און אזוי זאגן חז"ל 
מרחיבין דעתו של אדם. און אויב אזוי דארף דאך א מענטש זיכער זוכן אז ער זאל האבן א שיינע גוטע 

יף אייביג, און מיט דעם וואס מען לערנט יעדן טאג הויז אויך אויף יענע וועלט, וואס דאס בלייבט או
", און מען גייט עס איבער איין מאל און בית'וספתא, וואס איז די ראשי תיבות "ת'רושלמי און י'בלי ב

נאכאמאל, מיט דעם בויעט מען זיך אויף א שיינע הערליכע געשמאקע הויז אויף יענע וועלט, וואס 
 אייביג.דאס בלייבט פארן מענטש אויף 

מען זעט ליידער מענטשן וואס עס קען זיי דורכגיין די גאנצע זיבעציג יאר און זיי האבן נישט זוכה 
געווען אפילו איין מאל אדורך צו גיין און ענדיגן בבלי ירושלמי און תוספתא, און זיי גייען אוועק פון די 

נשמות. דעריבער דארף מען האבן שכל וועלט אן קיין תורה, און עס איז א גרויס רחמנות אויף זייערע 
און זעהן אריינצוכאפן צו לערנען יעדן טאג כאטש א דף בבלי, א דף ירושלמי און א פרק תוספתא, און 

 מיט גרייט מען זיך אן גוטע שפעזן מיטצונעמען אויף יענע וועלט.
צו לערנען יעדן טאג  אויך אויף די וועלט דערציילן פילע אנשי שלומינו אז זיי האבן זיך פארגענומען

בבלי ירושלמי און תוספתא, און דורך דעם האבן זיי זוכה געווען גרינגערהייט צו באקומען שיינע 
 הערליכע גרויסע הייזער מיט הרחבת הדעת.

דער נייער מחזור אין תוספתא האט געברענגט א פרישע חשק פאר פילע אנשי שלומינו זיך 
דער קונטרס "בי"ת נצחי", אין וואס עס איז ואך קומט ארויס ואנצושליסן אין די לימודים. יעדע 

אריינגעדרוקט די דריי לימודים פאר די גאנצע וואך, און אזוי קען מען עס גרינגערהייט מיטנעמען וואו 
 מען גייט נאר, און אזוי וועט מען נישט פארפאסן א טאג אן די לימודים.

 הזה! הבי"ת כבוד יהיה גדול

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 אריין מיט אייער פארלאנג צו רופט

347-509-4908 
 
 

 

 

 

 

 קאראנע וויירוס!
קאראנע ניגונים, קורצע און לענגערע 
שיעורים איבער די קאראנע וויירוס, 
קאראנע חדר, קונטרסים, תפלות, 

 אינטערוויוס, און נאך:
 קול ברסלב

212-444-9191  1,  1,  7 

 

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

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 תחי' וזוגתוהי"ו יעקב לעזער מו"ה 
 אפשערן פון זייער אינגלצו די 

 למזל טוב יחזקאל שרגא נ"י
 

, מנהלת פון בית פיגא, די געטרייע מרת לעזער תחי'די חשובע 
ברסלב'ע סקול, זי איז גאר שטארק די ביין פון -איז די רוקן

איבערגעגעבן פאר די סקול, זיך אפגעבנדיג מיט יעדן קינד 
 באזונדער מצליח צו זיין אויפ'ן שענסטן און בעסטן אופן.

די גרויסע זכותים זאלן זיי דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 דיש נחת פון דעם קינדביישטיין צו זען פיל אי

 און פון אלע קינדער געזונטערהייט

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 א"טישל נחמן נתן קרויס מו"ה

 מלמד מומחה במוסדותינו הק'
 למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 

*** 

 הי"ו נחמן נתן בוים מו"ה
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

 

 אסאךזאלן זען  דער אייבערשטער זאל העלפן זיי
 מבורכיםים ואידיש נחת געזונטערהייט, דורות ישר
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