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ָרא"ש פֵּרְמֹוה  ס  ְמ 

ל  אֵּׁ ַרְך הֹוִציא ֶאת ַעם ִיְשרָּ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ
יּו  ל הָּ אֵּׁ י ִיְשרָּ ִמִמְצַרִים ְבַחג ַהֶפַסח, ְבנֵּׁ

י  ֶרגַ ְשקּוִעים ָאז ְבמ"ט ַשֲערֵּׁ ע ֻטְמָאה, ּובָּ
ַאֲחרוֹ  ַרְך  ןהָּ ם ִיְתבָּ ם ַהשֵּׁ הֹוִציא אֹותָּ

ל  ְכלּו ְלַקבֵּׁ ם עֹוד ֹלא יָּ ל הֵּׁ ִמִמְצַרִים, ֲאבָּ
ה  ְפרּו ִשְבעָּ ם סָּ ם קֹודֵּׁ ה, הֵּׁ ֶאת ַהּתֹורָּ
ה  ְך ִקְבלּו ֶאת ַהּתֹורָּ בּועֹות ְוַאַחר כָּ שָּ

ה.  ַהְקדֹושָּ
א ּומֹוֶרה ֶדֶרְך  ל ֶזה ִחיזּוק נֹורָּ ְלכָּ

ל ְיהּוִדי  ל ַבַחִיים, כָּ יְך ְלִהְתַנהֵּׁ ְיהּוִדי, אֵּׁ
ם  י רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב ְוַלֲעבֹוד ֶאת ַהשֵּׁ ֲהרֵּׁ

 
 

ק  ה ֱאמּונ   ַהכ  ר יֹות  ה ֲחז   שי  ש  כ  ל; מ 
ק  ה ֱאמּונ   ש   –ה ֲחז  פ  ל. ַהכ  ר ַלֲעבֹור א 
דֹושב טֹום ש  ל ַהַבעַ  יל   ַהק  נּוה גִּ עִּ  ל  ם ש 
שּוט  ה ֱאמּונ   ש  ה פ  פ  ל. ַהכ  ר ַלֲעבֹור א 

אּום ַפעַ  יְך ר  דֹושב טֹום ש  ל ַהַבעַ  א   ַהק 
ינּו ל  ן ע  ג  כּותֹו י  ה  ת א  ר עֹוב   ז  ר נ 

ט   ס  ינ  ט  ם עִּ ר ַהדִּ הּו, ה(ֲחג ר  )ל ַהַגאר  א ו 
מַ  תִּ " ר:א  ַבר  ה  ת א  י ע  לִּ ר ַהנ  יי ב  תִּ ם, מֹופ 
ק  ה ֱאמּונ  ם עִּ ק ַר  ם ה" ֲחז  ַריִּ פ  ל ַמֲחנ ה א  ג  ין ד  )ַעי 

ר  פ  י'; ס  לִּ ַמק  י ב  יל 'עֹוד י ש לֹוַמר כִּ חִּ בּור ַהַמת  ַלח, דִּ ש  ַשת ַויִּ ַפר 
ק ו אֹות ח( ר  בֹות, פ  ת א  כ  ד ַעל ַמס  ס  ר ח   .נֹוצ 

כ   שן ל  ָך ֲאַבק  מ  א   מִּ ַחז  ד, מ  ת  ם עִּ ק תִּ
שּוט  ה ֱאמּונ   רּוה, פ  דֹוש ב  ַהק  ; ְך הּואב 
ַשנ   שּוט  ה ֱאמּונ  ן ת  ין עֹוד "א  ה: פ 

ַבדֹו,  ַהכ   ל  הּוא הּוה ז  ל מִּ ; לַהכ  א ו 
ר ַדב  ַח, ַחי מ  ם, צֹומ  דֹוש ה ז   דֹומ  ַהק 

רּוְך הּוא מֹו ב  ַעצ  א  ; ב  ר  תִּ ַגב  ה ו  ת  תִּ ר ש 
 ל.ַהכ  ל עַ 

ְךל כ   י ש ב   כ  רֹוה ַהר  עֹול  ת צ  ים, ב  שִּ ם ֲאנ 
י רִּ ל  ם עֹוב  א  יֹונֹוה כ  ס  ית נִּ שִּ ים, ק  ַנסִּ ם מ 

ח  ל כ   יי כִּ ק ַר ד א  אֹום רֹוצִּ ר  א הּום אִּ ת לִּ
יל יּוכַ  ַהֲחזִּ א  א הּוד, ַמֲעמַ ק ל  ש  ם עִּ ר יִּ

ֱאמּונ    ה.ה 
ה  תֹו ֱאמּונ  ינִּ )ֲעצ  מִּ  (א"פתש יש 
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ירֹות,   ם ַלֲעשֹות ֲעבֵּׁ ָאדָּ ַרע ְמַפֶּתה ֶאת הָּ ַרְך, ַרק ַהיֵֶּׁצר הָּ ִיְתבָּ
ר אֹותֹו "ַאּתָּ  ַרע ְושֹובֵּׁ ל, ַמִגיַע ַהיֵֶּׁצר הָּ ם ִנְכשָּ ָאדָּ ה ּוְכֶשהָּ

ר ֹלא ַּתְצִליַח ַאף ַפַעם".  ה ְכבָּ ֶוה ְכלּום, ַאּתָּ ר ֹלא שָּ ְכבָּ
ם  ם ִמְתַחזֵּׁק ְוהּוא חֹוזֵּׁר ַפַעם ַאַחר ַפַעם ְלַהשֵּׁ ָאדָּ ּוְכֶשהָּ
ם,  ָאדָּ ַרע שּוב ְושּוב ִלְשֹבר ֶאת הָּ ַרְך, ְמַנֶסה ַהיֵֶּׁצר הָּ ִיְתבָּ

ש נּו ַמְצִליַח ְלַיאֵּׁ ם ֶשַיֲעזֹוב ֶאת  ַעד ֶשהּוא ְלַצֲערֵּׁ ָאדָּ ֶאת הָּ
ַרְך. ם ִיְתבָּ  ַהשֵּׁ

ה, ֶשֲאִפילּו  י ַהְסִפירָּ דֹול ִמְימֵּׁ ַקַחת ִחיזּוק גָּ ר לָּ ן ֶאְפשָּ כֵּׁ לָּ
ם ֹלא ִקְבלּו ִמַיד ֶאת ר ְכֶשַהְיהּוִדים ְכבָּ  יְָּצאּו ִמִמְצַרִים, הֵּׁ

י ם ַלֲעבֹור ֶאת ְימֵּׁ יּו ְצִריִכים קֹודֵּׁ ם הָּ ה, הֵּׁ ה.  ַהּתֹורָּ ַהְסִפירָּ
ר רֹוֶצה  ל ְיהּוִדי, ֲאִפילּו ְכֶשהּוא ְכבָּ ֶצל כָּ ר ֶזה אֵּׁ בָּ ְואֹותֹו דָּ
ִטית ֶשּלֹו, הּוא ַמְחִליט: "ֶזהּו ֶזה,  את ִמִמְצַרִים ַהְפרָּ צֵּׁ לָּ
ֶזה ִמַיד,  ר". ֲעַדִיין ֹלא ַמִגיִעים לָּ שֵּׁ יו ֶאְהֶיה ְיהּוִדי כָּ ַעְכשָּ מֵּׁ

ם לַ  ִריְך קֹודֵּׁ ד "ֶחֶסד הּוא צָּ ה, יֹום ֶאחָּ י ַהְסִפירָּ ֲעבֹור ֶאת ְימֵּׁ
ל  ה", ְכלֹוַמר ֶשְבכָּ ה ֶשִבְגבּורָּ ה", עֹוד יֹום "ְגבּורָּ ֶשִבְגבּורָּ
ִיים  ִבים ּוְקשָּ י ַמצָּ ל ִמינֵּׁ ם כָּ ָאדָּ יֹום עֹוְבִרים ַעל הָּ

ֶכל ְוהּוא ַמחְ  ם יֵּׁש שֵּׁ ִניּות ּוְבַגְשִמיּות, ּוְכֶשְּלָאדָּ ִזיק ְברּוחָּ
ל ַלְחטֹ  ַרְך, הּוא ִמְשַּתדֵּׁ ם ִיְתבָּ  ףֶאת ַעְצמֹו, ְוחֹוזֵּׁר ְלַהשֵּׁ

ל  ה ֶשהּוא ַרק יָּכֹול, הּוא ַיִגיַע סֹוף כָּ ה ּוִמְצוֹות ַכמָּ ּתֹורָּ
ל ֶאת  ה, הּוא ְיַקבֵּׁ ַלת ַהּתֹורָּ בּועֹות ְלַקבָּ סֹוף ְלַחג ַהשָּ

ַרְך, ְוהּוא ִיהְ  ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ ה מֵּׁ ר.ַהּתֹורָּ שֵּׁ  ֶיה ְיהּוִדי כָּ
עֹוֶמר( ס ְסִפיַרת הָּ  )קּוְנְטרֵּׁ

ה, ֶשִּלְפנֵּׁי  י ַהְסִפירָּ שּוב ֶשָאנּו לֹוְמִדים ִמְימֵּׁ ר חָּ בָּ עֹוד דָּ
בּועֹות, ְצִריִכים  ה ְבַחג ַהשָּ ל ֶאת ַהּתֹורָּ ֶשהֹוְלִכים ְלַקבֵּׁ

ִמים, ֶזה  ם ִלְסֹפר ֶאת ַהיָּ ל יֹום הּוא קֹודֵּׁ נּו ֶשכָּ ד אֹותָּ ְמַלמֵּׁ
יטֵּׁ  ל הֵּׁ ר ְלַנצֵּׁ ל יֹום ֶאְפשָּ שּוב, כָּ נּוי, יֹום חָּ ִעם  ביֹום מָּ

ִרים טֹוִבים.  ְדבָּ
א אֹוֶמֶרת  רָּ ִחים ד(ַהְגמָּ ֶלק  )ְפסָּ ת ַהיֹום ְכֻכּלֹו", חֵּׁ "ִמְקצָּ

א ֲאִפילּו ֶשְכבָּ  ילָּ לֵּׁם, ִממֵּׁ ַבר ֶשל ַהיֹום הּוא ְכמֹו יֹום שָּ ר עָּ
ַבר ִעם ל עַ ל ִמְסַּתכֵּׁ ם רֹוב ַהיֹום, ְוָאדָּ  יְך ַהיֹום עָּ ַעְצמֹו אֵּׁ

ר ָאבּו ש ְוַלְחֹשב "ַהיֹום ַהֶזה ְכבָּ , דְכלּום, ָאסּור ְלִהְתיָּאֵּׁ
ר ֶאְשַּתדֵּׁ  חָּ ר  ףַלְחטֹ ל מָּ חָּ ר ֶאְלַמד, מָּ חָּ ִרים טֹוִבים, מָּ ְדבָּ

ַהיֹום,  ה ַדקֹות מֵּׁ ל", ִכי ֲאִפילּו ֶשִנְשֲארּו ַרק עֹוד ַכמָּ ֶאְתַפּלֵּׁ
ל ַהיֹום, ִאם ְיַנְצלּו ֶאת ַהַדקֹות  ן ֶאת כָּ ר עֹוד ְלַתקֵּׁ ֶאְפשָּ

ה, ְוַלֲעשֹות  ת ּתֹורָּ טֹות ֶשִנְשֲארּו ִלְלמֹוד ְקצָּ ְמַעט ַהמּועָּ
ֶזה ְירֹוְממּו ל ַהיֹום. ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, בָּ  ֶאת כָּ

ל יֹום הּוא יֹום  ה, כָּ י ַהְסִפירָּ ֶאת ֶזה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ִמְימֵּׁ
ל יֹום ְכמֹו  ל כָּ יו ְלַנצֵּׁ ַעְכשָּ פּור, ְוִאם ַנְתִחיל מֵּׁ נּוי ְוסָּ מָּ

ה מֵּׁ  ל ֶאת ַהּתֹורָּ ִריְך, נּוַכל ְלַקבֵּׁ ַרְך ְבַחג ֶשצָּ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ
בּועֹות.  ַהשָּ

ה( י ַהְסִפירָּ ס ְימֵּׁ  )קּוְנְטרֵּׁ
 

ֶכם" םאֹוְמִריז"ל חֲ  ל -"ּוְסַפְרֶּתם לָּ יֶכם. ֶשכָּ ֶכם' ְלַעְצמֵּׁ 'לָּ
ֹעֶמר, ֶשהּוא ְבִחיַנת ִהְתַחְזקּות  ִריְך ִלְסֹפר ְסִפיַרת הָּ ד צָּ ֶאחָּ
ֲחַמת  ַהַנ"ל ְלַעְצמֹו ְכִפי ַמה ֶשהּוא ְוֹלא ִיֹפל ְבַדְעּתֹו מֵּׁ

י ִגילֹו טֹוִבים ִמֶמנּו יו ְבנֵּׁ רָּ ה, ִכי ַאף  ֶשִנְדֶמה לֹו ֶשֲחבֵּׁ -ַהְרבֵּׁ
ם -ַעל ל ָאדָּ ו ּוְלַהֲחִזיק כָּ נָּ ה ִלְהיֹות עָּ ה טֹובָּ ִפי ֶשהּוא ִמדָּ

ל ִאם ִיֹפל ְבַדְעּתֹו ַעל לֹום, -טֹוב ִמֶמנּו, ֲאבָּ י ֶזה ַחס ְושָּ ְידֵּׁ
ֶאה לֹו  ין נָּ דֹול ֶשאֵּׁ א, ֶזהּו ַגְדלּות גָּ ה, ַאְדַרבָּ וָּ ין ֶזה ֲענָּ אֵּׁ

יֶזה ל  ֶשַיֲעֹבד אֵּׁ חֹוק כָּ ַרְך ַוֲעַדִין הּוא רָּ ם ִיְתבָּ ה ְלַהשֵּׁ ֲעבֹודָּ
י  ר ַאֲחרֵּׁ כּו, ִכי ָאסּור ְלַהְרהֵּׁ כּו ְלַמה ֶשזָּ ר זָּ יו ְכבָּ רָּ ְך ַוֲחבֵּׁ כָּ
יֶזה ְמקֹומֹות  קֹום הּוא ּוְבאֵּׁ יֶזה מָּ אֵּׁ ַע מֵּׁ קֹום ּוִמי יֹודֵּׁ ַהמָּ

ְך ַעל ם דֹומֶ -ִנְמשָּ ין ָאדָּ יו, ִכי אֵּׁ י ַמֲעשָּ לְידֵּׁ רֹו ְכלָּ  .ה ַלֲחבֵּׁ
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נּו אֹומֵּׁ   ם  רַרבֵּׁ הָּ ְרבּות ַאְברָּ ם", ֶשִעַקר ִהְתקָּ הָּ יָּה ַאְברָּ ד הָּ סּוק, "ֶאחָּ ַעל פָּ
יָּה ַעל ַרְך הָּ ם ִיְתבָּ לֹום, ְלַהשֵּׁ יו ַהשָּ לָּ ִמיד ֶשהּוא ַרק -ָאִבינּו, עָּ ַשב ּתָּ י ֶשחָּ ְידֵּׁ

ל ַעל ַא ם ְוֹלא ִהְסַּתכֵּׁ עֹולָּ ד בָּ ִריְךה זֶ וְ ד. ֶאחָּ ף ֶאחָּ ת ְלַחקוֹ י ְיהּודִ ל כָּ  צָּ
בֵּׁ א ְוֹל, ַעְצמוֹ ל עַ ק רַ ל ּוְלִהְסַּתכֵּׁ  נִ ם ְכֶשרֹוִאיר ְלִהשָּ  ר.יֹותֵּׁ  ַמְצִליחַ י ֶשַהשֵּׁ

ן  יָּה ַרְצעָּ ם הָּ ם ֶשַהּתָּ ם. ְמֹבָאר שָּ ם ְוַהּתָּ כָּ א ְבַהַמֲעֶשה ֶשל ֶהחָּ ּוְכמֹו ֶשמּובָּ
ֹכל ַהמְ  יָּה יָּ וֹות ְוכּו' ְוכּו' ְוֹלא הָּ ה ְקצָּ יָּה ִבְשֹלשָּ ל ֶשּלֹו הָּ אּוי ּוִמְנעָּ רָּ ה כָּ אכָּ לָּ

ה  ְיתָּ ל ַהֶזה ְוכּו'. ְוהָּ ֶאה ְויֶָּפה ַהִמְנעָּ ה נָּ ר בֹו ְמֹאד ַכמָּ אֵּׁ יָּה ִמְתפָּ ְוהּוא הָּ
אכֹות נֹוְטִלים ג'  י ְמלָּ י ַבֲעלֵּׁ ה ְשָארֵּׁ י מָּ ן, ִמְפנֵּׁ שֹוֶאֶלת לֹו ִאְשּתֹו, ִאם כֵּׁ

ִשיב ְזהּו ִצי? הֵּׁ חֵּׁ ב וָּ הָּ ד זָּ ַח ִכי ִאם ֶאחָּ יְנָך לֹוקֵּׁ ה אֵּׁ ִלים ְוַאּתָּ ִבים ְבַעד זּוג ִמְנעָּ
ר  נּו ְלַדבֵּׁ ה לָּ מָּ ֶזה? ֶזה ַמֲעֶשה ֶשּלֹו ְוֶזה ַמֲעֶשה ֶשִּלי. ְועֹוד, לָּ ּה, ַמה ִלי בָּ לָּ

ה ֲאִני ַמְרִויחַ  ה ְוַכמָּ ִרים, ֲהֹלא ַנְתִחיל ַלֲחֹשב ַכמָּ ֲאחֵּׁ ל ֶזה ִמיָּד ְלַיד  מֵּׁ ְבַהִמְנעָּ
ְך ְוכּו' עֹור הּוא ְבכָּ  .הָּ

תֹו   נָּ ר ַמֲעֶשה ֹזאת ֶשַכּוָּ ַמז ְבַעְצמֹו ַאַחר ֶשִספֵּׁ ה רָּ כָּ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ְוַרבֵּׁ
נּו ִזְכרֹונֹו  ם ְבסֹוף ֶשָאַמר ַרבֵּׁ א שָּ ה ַוֲעבֹוַדת ה', ְכמֹו ֶשמּובָּ ְלִעְנַין ְּתִפּלָּ

ן, ִלבְ  בֵּׁ וֹות ְוהָּ ה ְקצָּ ל ִבְשֹלשָּ אּוי ִהיא ִמְנעָּ רָּ ינֹו כָּ ה אֵּׁ ה, ְוִאם ַהְּתִפּלָּ כָּ רָּ
ל  ק ְבכָּ ם ַהַנ"ל ּוְצִריִכין ְלַדְקדֵּׁ י ַהּתָּ דֹול ְכַדְרכֵּׁ ג ִבְתִמימּות גָּ ֶשְצִריִכין ְלִהְתַנהֵּׁ

ם ַהנַ  י ַהּתָּ צֹות ִמִדְברֵּׁ ר ְועֵּׁ יו ַהַמֲעֶשה ִלַקח ְלַעְצמֹו מּוסָּ כָּ ְך ִבְדרָּ ילֵּׁ "ל ְולֵּׁ
יו ֶשזֹוִכין  רָּ ל ַוֲאִפּלּו ֲחבֵּׁ ם ְכלָּ עֹולָּ ל אֹותֹו הָּ ִמיד ְוַאל ְיַבְלבֵּׁ ה ּתָּ ְוִלְהיֹות ְבִשְמחָּ

ר ִמֶמנּו, ַאף ה יֹותֵּׁ ה ַהְרבֵּׁ ה ַוֲעבֹודָּ ל -ִפי-ַעל-ִלְתִפּלָּ ן ַאל ִיֹפל ְבַדְעּתֹו ִמֶזה ְכלָּ כֵּׁ
ה  תֹו ַרק ִיְהֶיה ְבִשְמחָּ ה ֶשַמְרִויַח ִבְתִפּלָּ ה טֹובָּ ה ּוְנֻקדָּ ל ְנֻקדָּ ִמיד ְבכָּ ּתָּ
יְך ֶשהּוא תֹו אֵּׁ  .ַוֲעבֹודָּ

ת ַבֲעבֹודַ ק ְלִהְתַחזֵּׁ ה ַהְסִפירָּ ל שֶ ם ַהְקדֹוִשים ַהיִָּמית אֶ ל ֶשְמַנצֵּׁ י מִ י ַאְשרֵּׁ 
עֹולָּ ב טוֹ  לוֹ ה ִיְהיֶ ם, ַהשֵּׁ  עֹולָּ ה ַהזֶ ם בָּ  א.ַהבָּ ם ּובָּ

כֹות, ֶפַסח, ה"ט אֹות כ"ב( י ֲהלָּ  )ִליקּוטֵּׁ
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 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק'
 חג פסח מרומם עם ראש הישיבה שליט"א

ניו יורק להסתופף במחיצת  ברסלב ליבערטי תבחג הפסח השנה זכו תושבי קרי
ראש הישיבה שליט"א ששהה בעיירה לאורך כל החג, והחיה את הציבור 
בשיעורים הנפלאים בגמרא, ובשיעורי התחזקות הנודעים לתהילה, כמו כן נהנו 
במשך החג מהתפילות החמות בהשתפכות הלב שראש הישבה התפלל לפני 

 העמוד.
ברסלב ליברטי  תעבור העירוב, בקרי בערב פסח בבוקר התקיים מעמד זיכוי הפת

אצל ראש הישיבה בבית, בהשתתפות בודקי העירוב, שמוסרים את נפשם לאורך 
 כל השנה לבדוק את העירוב, ועורכים סיבוב כל ערב שבת לוודא שהעירוב כשר.

במשך החג ראש הישיבה שליט"א הרבה בדיבורים, לימודים וחיזוקים לעם 
עם ישראל היו במצרים, עבדו בפרך וסבלו צרות  סח",-ישראל, בעיקר עם ה"פה

מרות, עד שבא משה רבינו ולימד אותם לדבר ולזעוק להקדוש ברוך הוא, כי רק זה 
הדרך היחידה לצאת מכל הצרות, ורק הוא הוציא אותם ממצרים, ואת זאת עלינו 
לעשות בימינו, בכל צרה שהוא שאדם נפל אליה, יש לו רק כתובות אחת, לפנות 

הקדוש ברוך הוא, להשיח לפניו את כל הלב, וכך הוא ייגאל מכל צרותיו אל 
 ובעיותיו.

גם דיברו שצריכים לחפש את הנקודות הטובות, להודות הרבה להשם יתברך  
על כל הדברים הטובים שהוא נותן לנו, וכך הלב נפתח ויכולים לדבר ולבקש מהשם 
יותר בקלות, כשיהודי מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא הוא זוכה לחיים 

 מאושרים ונעימים ברוחניות ובגשמיות.
תר אריכות על החג הנפלה בעיירה, אפשר לקרוא בגליון "קרית עוד רשמים בי
 ברסלב בלעטל".

גם בכל בתי המדרשות של "היכל הקודש" בכל האזורים התאספו יהודי המקום 
והתפללו בצוותא במשך החג, והתחזקו בעצות ובלימודים שלך רבינו הקדוש, אשר 

 מחזקים ומחיים כל יהודי בכל מצב.
 !ו כן נזכה לעשותוכאשר זכינו לסדר אות

*** 

 חנות ספרים "ספרי ברסלב"
חנות הספרים "ספרי ברסלב", שנמצאת בהיכל הישיבה בוויליסבורג, עומדת 
לרשותכם עם כל ספרי ברסלב, כל ספרי רבינו הקדוש, רבי נתן, מוהרא"ש, וראש 

 הישיבה שליט"א, וכן הלאה כל ספרי ברסלב.
במסגרת היכל הקודש, ניתן לקבל  כמו כן את כל השיעורים כסדרן, הנלמדים

 בהוצאות מהודרות ומפוארות, כמו כן עם ניקוד.
כעת הגיע משלוח חדש של ספרים שבדרך כלל אי אפשר להשיג באמריקה וכל 
הקודם זוכה. עלו לישיבה, והתרשמו מהמבחר הגדול קנו ספרים והתיישבו ללמוד 

ספרים, כמו כן לקבלת בהתמדה, ויהיו לכם חיים טובים, לכל המידע על חנות ה
 .7431-815-3334ספרים מכל סוג שהוא, התקשרו 

 תורת חיים ואהבת חסד!
*** 

 מרכז ההפצה ירושלים עיר הקודש
בבית המדרש היכל הקודש ירושלים עומדים לרשותכם עם מבחר אדיר של 
ספרי ברסלב, ספרי רבינו הקדוש, רבי נתן, מוהרא"ש, והראש ישיבה שליט"א, 

ד שיעורים כסדרן ועוד ועוד מלאי מגוון שמתחדש כל הזמן, בואו ספרים ללימו
-280והתרשמו, קנו ותתחילו חיים חדשים ומתוקים למידע והזמנות התקשר: 

163-3663 
 להחיות עם רב!
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!גם אתה יכול  
 

אתה יכול להנות מרכב יפה, דירה נאה, לאכול טוב ולישון 
!'טוב, ולהיות דבוק בה  

 9000909900   2, 2,  33,  
 

 

 

 

 עצתו אמונה עד לדלת ביתכם
 קבלו את "עצתו אמונה" בדואר

 לחודש בלבד 75₪בסכום של 
9009090000   ae.148.148@gmail.com 

 

 

 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה"

 #817-378-1961 3רופט  צו באקומען אין ישיבה, אדער
 
 
 

 

 

 

 שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד -קול ברסלב 

-508-181/  212-000-0101/ ארה"ב  9000909900ארץ ישראל 
9019 

 015-199-5959/ קנדה  91191892101אנגליה 
  breslevcenter@gmail.comלקבלת הגליון במייל 

 

 

 תפילה; מתכונים; ועוד סיפורי שיעורים;  - קוואל פון חיזוק )לנשים(

 508-181-0909/  212-000-0100ארה"ב  9000909900ארץ ישראל  
 015-129-0909/ קנדה 91191892101אנגליה  

  850-736-6677הודעות /  chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל 
 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 

 הגליון נתנדב על ידי 
 הי"ויצחק שמואל פרענקל  ר'

 שמואלר'  לע"נ סבו ר' מנחם מאניש בן

 נלב"ע בי"ט ניסן תשפ"א

 ת.נ.צ.ב.ה

ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון בכל העמדות של 

 נדרים פלוס על שם היכל הקודש ירושלים
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