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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִדי 
אּום יֹום טֹוב ֶפַסח, ִדי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער פּון ִמְצַרִים 

ִאיְדן ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט ַפאְרִזיְנֶקען ִאין ִדי ֵניין 
אּון ֶפעְרִציג ַשֲעֵרי טּוְמָאה, אּון ִאין ִדי ֶלעְצֶטע 
ִמינּוט ָהאט ֵזיי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַארֹויְסֶגענּוֶמען 

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

 ֶגעֶווען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.
ַווייֶזער -ָדאס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק אּון ֶוועג

ְנצּוֵגיין ִאין ֶלעְבן, ֶיעֶדער ַפאר ֶיעְדן ִאיד, ִווי ַאזֹוי ָא
ִאיד ִוויל ֶבֱאֶמת ַזיין וואֹויל אּון ִדיֶנען ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ָנאר ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶרעְדט צּו ֶדעם 
ֶמעְנְטש צּו טּוהן ֲעֵבירֹות, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש 

עְכט ַפאְלט דּוְרְך, קּוְמט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע אּון ֶער צּוְברֶ 

ֱָאמּונָ  זִָאיה
ֶקע ֶטערְׁ ָשְׁ ָןפּור

ָ

ִדינְָׁ צְׁ ַָאלְׁ ֶָוועג; ֶָמען אן ָה  ֶקַָָאָט ַטארְׁ עָשְׁ
ֶָקעָ-הֱָאמּונָ  ֶָמען קּוֶמעסַָאֶלען כְׁ רֶָדעָן.דּורְׁ

ַָבעֵַָָהייִליֶגער ָשֵָל ָטֹום אב ָה  ָאּונְָׁט ַגלֶָז הָמְׁ
ֶָגעֶווע ַָאָן ִָמיז ֱָאמּונָ ט ָשּוטָ פְָׁה ֶָקעה ןֶָמען
ַָאֶלע ֵגייס כְׁ ָדּורְׁ אן. ַָאמ  אל ָה  ֶָמעט ןֶָגעֶזען
כּותֹובָטֹוםָשֵָלַָבעַָןֵָהייִליגְָׁםֶָדע גֵָָזְׁ ָי  ֵלינּון ָע 

ֵגיי ַָאִריֶבערְׁ ֶָדען ֶטעַָטייְךם ִָדיֶנעסְׁ 'ןִָמיטְָׁר
טְָׁ ַָגארְׁ אל, ָה  ָעֶָט אגְָׁר ָ"ֶגעז  ןִָביִָאיְךט:
ַָאִריֶבע ָא ַָָטייְךםֶָדער ַָקיין ִתין ָםמֹופְׁ א, רָנ 

ַָָאָטִָמי ַטארְׁ ַריִָהַָמֲחנֶָלֶָדגֶָןַָעֵיי)ָה"ֱאמּונָ קָשְׁ םֶָאפְׁ
שַָ לַָתַָפרְׁ ַָוִישְׁ ִחירִָדבּוח, ָכִָרָלֹומֶַָָישדָעֹולָ'ַהַמתְׁ לִָי ַמקְׁ י';ָבְׁ
בֹותַָמֶסכֶָלָעַָדֶָחסֶָרָנֹוצֵָרֵָספֶָ ָ.תָח(אֹוקָוֵָפֶרָת,ָא 

ָר,ֵָזייעֶָרִָדיִָאיְךטֶָבערֶָדעִריֶבע ַטארְׁ ִָזיְךקָשְׁ
ָיִמָ ֱָאמּונָ ט שּוטָ ה ָפְׁ ִָאיֶנעה טְָׁם שְׁ ן;ֵָאייֶבערְׁ
ַָחזֶָ ִָדִָָזיְךר שּוטֶָי ָפ  ָיֵאָ"ָה:ֱאמּונָ 'ע דָעֹון

ַבדֹו ִנישְָׁזִָאיסָעֶָ,ִָמלְׁ ארְׁ םֶָדערָאֹויֶסעאָדָ טָג 
טְָׁ שְׁ ֵָאייֶבערְׁ ַָאֶלען, ִָאיס ָעֶָז ָאּור ָעֶָן זִָאיר

ַָאֶלע ָדֹומֵָס; ָצֹוֵמחַָם, ָחַָ, ַדבֵָי ָמְׁ ִָאיר רֶָדעז
ָ ֶטעֵאייֶבערְׁ טּוָס";ַאֵליינְָׁרָשְׁ ָדּויִָווןֶָזעֶָוועסְׁ

ָן.ֵבייקּוֶמעסַָאֶלעטֶָוועסְָׁ
רֹולַָאזֹויִפיאָדָ זִָאיסָעֶָ ט,ֶָוועלְָׁיִָדָףָאֹויתָצ 

שְָׁ טְׁ ֶָמענְׁ ֵָגייעֶָן ַָאִריֶבען כֶָר ַָאֶזעלְׁ ֶוועֶרָע עָשְׁ
יֹונֹו ִָנסְׁ ֶָמעת, ָן רּוִבירְׁ ֶָיעדְָׁסָאֹויטָפְׁ םֵָאייֶנען

ִָזיְךטֶָוועןֶָמעָאֹויבןֶָזעלִָוויןֶָמעלַָוויירָנ א
ֶָקעֶנע טְָׁן ַהאלְׁ ֶָדערְׁ ֶָמעָאֹויבן, ַלייבְָׁטֶָווען ןָבְׁ

ָה.ֱאמּונָ יִָדָטִָמי
הָ תֹוֱָאמּונ  ִמינִָ)ֲעצ  ָ(א"פתשָישְׁ
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ִאים "דּו ִביְזט שֹוין ָגאְרִניְשט ֶוועְרט, דּו ֶוועְסט שֹוין ֵקייְנָמאל ִניְשט  
אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ְשַטאְרְקט ִזיְך אּון ֶער קּוְמט ָנאְכַאָמאל  .ַמְצִליַח ַזיין"

ַאָמאל אּון אּון ָנאְכַאָמאל צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ְפרּוִביְרט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָנאכְ 
ָנאְכַאָמאל צּו צּוְבֶרעְכן ֶדעם ֶמעְנְטש, ִביז ֶער ִאיז ַלייֶדער ַמְצִליַח ַאַסאְך 
ָמאל צּו ְמַייֵאש ַזיין ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ַאֶוועְקֵגיין פּוֶנעם 

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ה ֶטעג, ַאז ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען ֶנעֶמען ַא ְגרֹויֶסע ִחיזּוק פּון ִדי ְסִפירָ 

ֲאִפילּו ֶווען ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען שֹוין ַארֹויס פּון ִמְצַרִים, ֶזעֶנען ֵזיי ִניְשט 
ָאְנֶגעקּוֶמען ְגַלייְך צּו ַקָבַלת ַהּתֹוָרה, ֵזיי ָהאְבן קֹוֶדם ֶגעַדאְרְפט דּוְרְכֵגיין ִדי 

ִפילּו ֶווען ֶער ִוויל שֹוין ְסִפיָרה ֶטעג, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביי ֶיעְדן ִאיד, אֲ 
"ָדאס ִאיז ֶעס, פּון  :ַארֹויְסֵגיין פּון ַזיין ֵאייֶגעֶנע ִמְצַרִים, ֶער ַמאְכט ָאפ

קּוְמט ֶמען ָנאְכִניְשט ְגַלייְך ָאן  .ֶיעְצט ֶוועל ִאיְך שֹוין ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד"
יף ִאים ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ֵאיין ָטאג ַדאְרף קֹוֶדם ַאִריֶבער ֵגיין אוֹ  ֶדעְרצּו, ֶעס

"ֶחֶסד ֶשִבְגבּוָרה", ֵאיין ָטאג "ְגבּוָרה ֶשִבְגבּוָרה", ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶיעְדן ָטאג 
ְדֵרייֶען ִזיְך ַאִריֶבער אֹויְפן ֶמעְנְטש ַאֶלע ִמיֵני ַמָצִבים אּון ְשֶוועִריַקייְטן 

ן ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ֵשֶכל אּון ֶער ֶדעְרַהאְלט ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות, אּו
ִוויִפיל ּתֹוָרה  צּוִריק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ְפרּוִביְרט ַאַרייְנצּוַכאְפן .ִזיְך

בּועֹות צּו יֹום טֹוב שָ ם ּוִמְצֹות ֶער ֶקען, ֶוועט ֶער סֹוף ָכל סֹוף ָאְנקּוֶמען צּו
ה, ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען ִדי ּתֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַזיין ַקָבַלת ַהּתֹורָ 

 ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

 )קּוְנְטֵרס ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר(

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

ֶטעג, ָדאס ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ֶיעֶדער ָטאג ִאיז ַא ֶגעֵצייְלֶטער ָטאג, ַא 
 ִוויְכִטיֶגער ָטאג, ֶיעְדן ָטאג ֶקען ֶמען גּוט אֹויְסִניְצן ִמיט גּוֶטע ַזאְכן.

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

ֶמען ִניְשט אֹויְפֶגעְבן אֹויף ֶדעם ָטאג אּון ַאִריֶבער ִמיט ָגאְרִניְשט, ָטאר 
ְטַראְכְטן "ִדי ַהייְנִטיֶגע ָטאג ִאיז שֹוין ֶדעְרָנאְך, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ְפרּוִביְרן 
ַאַריין צּו ַכאְפן גּוֶטע ַזאְכן, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ֶלעְרֶנען, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך 

ּו אֹויב ֶעס ִאיז ָנאְך ֶגעְבִליְבן ָנאר ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ַדאֶוועֶנען", ַווייל ֲאִפיל
פּוֶנעם ָטאג, ֶקען ֶמען ָנאְך ַפאֶרעְכְטן ֶדעם ַגאְנְצן ָטאג, אֹויב ֶוועט ֶמען 
אֹויְסִניְצן ִדי ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ָוואס ֶעס ִאיז ָנאְך ֶגעְבִליְבן צּו ֶלעְרֶנען ַאִביְסל 

ֶעֶפעס ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ֶוועט ֶמען ִמיט ֶדעם  ּתֹוָרה, צּו טּוהן
 אֹויְפֵהייְבן ֶדעם ַגאְנְצן ָטאג.

ָדאס ֶלעְרֶנען ִמיר פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ֶיעֶדער ָטאג ִאיז ַא ֶגעֵצייְלֶטער 
וי ֶעס ָטאג, אּון ֶווען ֶמען ֶוועט ָאְנֵהייְבן פּון ֶיעְצט אֹויְסצּוִניְצן ֶיעְדן ָטאג וִ 

ַדאְרף צּו ַזיין, ֶוועט ֶמען ֶקעֶנען ְמַקֵבל ַזיין ִדי ּתֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן 
 בּועֹות.אּום יֹום טֹוב שָ 

 )קּוְנְטֵרס ְיֵמי ַהְסִפיָרה(
 

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

 וייְטן.ַדאְרף ֶמען טּוהן ַפאר ִזיְך ַאֵליין אּון ִניְשט קּוְקן אֹויף ַא ְצוֵ 
ַ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 

י ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל קּוְקן אֹויף ַאְנֶדעֶרע ֶעְרִליֶכע ִאיְדן אּון ֶזעהן ִוו
ַאזֹוי ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ַאַזא ְשַטאְרַקייט אּון ְבֶרען, ַאז ֶדער 
ֶמעְנְטש ָזאל ַבאקּוֶמען ֲחִליַשת ַהַדַעת פּון ֶדעם, "ֶיעֶנער ִאיז ַאזֹוי וואֹויל 
 אּון גּוט, אּון ִאיְך ֶקען ֶעס ִניְשט ַבאַווייְזן". אֹויְבן אֹויף ֶזעהט ָדאס אֹויס

ִווי ֲעָנָוה, ֶדער ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְקֵליין ַאז ֶער ֶקען ִניְשט ַאזֹוי גּוט. ָאֶבער 
ֶבֱאֶמת ִאיז ָדאס ַגֲאָוה, ֶדער ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְגרֹויס ַאז ִאים ַפאְסט ִניְשט 

ֶער ֶוועט  ֶער ַהאְלט, ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין ְשַטאְפל וואּו צּו ִדיֶנען ֶדעם
ָנאר ַזיין צּוְפִריְדן אֹויב ֶער ֶקען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַא ְשַטאְפל 

ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵלייְגט  פּוְנְקט ִווי ַזיין ַחֶבר.
עְרְשֶטער ִוויל ֶיעְדן ֶמעְנְטש ַאַריין ִאין ַאן ַאְנֶדעֶרע ַמָצב, אּון ֶדער ֵאייבֶ 

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

פּון ֶיעְדן ִאיד  ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַא ַבאזּוְנֶדעֶרע ָסאְרט ַנַחת רּוחַ 
ַבאזּוְנֶדער, אּון ֶמען ָטאר ֵקייְנָמאל ִניְשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ֵסיי אֹויף 

 ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ֶעְרֶגער אּון ֵסיי אֹויף ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ֶבעֶסער.

אל ֶדעְרַפאר ָטאר ֶמען ִזיְך ִניְשט ָלאְזן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, אּון ֵקייְנמָ 
ֶטעְנִדיג ַדאְרף ֶמען קּוְקן ָנאר אֹויף ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַא ְצֵווייְטן, ְש 

ִזיְך ַאֵליין, אּון ֶזען ָוואס ֶמען ֶקען טּון ֶעֶפעס ַא ַנַחת רּוַח ַפאְרן 
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

ָרָהם ָהאט ֶדער ֶרִבי ָזאְגט אֹויְפן ָפסּוק "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם" ַאז ַאבְ 
ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ֶדעם ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער ַאֵליין, ֶער 
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ָהאט ִניְשט ֶגעקּוְקט אֹויף ַא ְצֵווייְטן. אּון ָדאס ַדאְרף ֶיעֶדער ִאיד ָנאְכַמאְכן אּון ָנאר קּוְקן אֹויף 
 פּון ֶדעם ָוואס ֶמען ֶזעהט ַאז ַא ְצֵווייֶטער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח.ִזיְך ַאֵליין, אּון ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן 

ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶשה פּוֶנעם ָחָכם ִמיְטן ַּתם, ַאז ֶדער ַּתם ִאיז ֶגעֶווען ַא 
ֵזייֶער ְפֵרייֶען ִמיט ִדי  שּוְסֶטער אּון ֶער ְפֶלעְגט ַמאְכן ִשיְך ִמיט ְדֵריי ֶעְקן, ָאֶבער ֶער ְפֶלעְגט ִזיְך

ִשיְך ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט, ֶער ְפֶלעְגט ֵזייֶער אֹויְסלֹויְבן ַזייֶנע ִשיְך ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֵזייֶער ֵשייֶנע 
ִשיְך. ֶווען ַזיין ַווייב ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט ַאז אֹויב ֶער ַמאְכט ָיא ַאֶזעְלֶכע ֵשייֶנע ִשיְך, ַדאן 

ֶגעְלט ָוואס ִדי ַאְנֶדעֶרע שּוְסֶטעְרס ֶבעְטן ַסאְך ִניְשט ֶבעְטן ֶדעְרַפאר ִדי ֶזעְלֶבע  אְרָוואס ֶקען ֶערפַ 
ַפאר ֵזייֶעֶרע ִשיְך? ָהאט ֶדער ַּתם ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָוואס ָהאט ָדאס ִמיט ִמיר? ָדאס ִאיז ֶיעֶנעְמ'ס 

. אּון ַפאְרָוואס ַדאְרף ִאיְך קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן? ָלאִמיר ַאֵליין ַמֲעֶשה אּון ָדאס ִאיז ַמיין ַמֲעֶשה
ַמאְכן ַא ֶחְשבֹון ִוויִפיל ָהאט ִמיר ֶגעָקאְסט צּו ַמאְכן ִדי ִשיְך, אּון ִוויִפיל ִאיְך ַפאְרִדין אֹויף ֶדעם, 

ִניְשט ִוויִפיל ַא ְצֵווייֶטער ַמאְכט אֹויף  אּון ִמיט ֶדעם ְפֵריי ִאיְך ִזיְך, אּון ֶעס ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִמיר
 ַזייֶנע ִשיְך".

ֶווען ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ִדי ַמֲעֶשה, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "אּון אֹויב ֶדער ַדאֶוועֶנען ִאיז 
ייְנט ַאז ִמיר ַדאְרְפן ִניְשט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין ִאיז ֶעס ִווי ַא שּוֶכעֶלע ִמיט ְדֵריי ֶעְקן". ָדאס מֵ 

ט ְפרּוִביְרן צּו ֵגיין ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֶוועְגן פּון ֶדעם ַּתם, אּון ֲאִפילּו ֶווען ִדי ּתֹוָרה ּוְתִפָלה ֶזעֶנען ִניְש 
אּון ַאזֹוי הּוְנֶדעְרט ְפָראֶצעְנט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ָזאל ֶמען ִזיְך ָאֶבער ְפֵרייֶען ֶדעְרִמיט. 

ַ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 ֶדעם, אּון ַדאן ֶוועט ֶמען זֹוֶכה 

 ן ֶוועְרן ָנאְך ֶבעֶסער.ַזיין ִזיְך צּו ְשַטאְרְקן אּו
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.
 )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, ֶפַסח, ה"ט אֹות כ"ב(
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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; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

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

 

 ומזל טוב  סימן טוב
 

 הי"ו שבתי מארקוסמו"ה 
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב 

 

די פילע  אויףר' שבתי פאר  זענען שטארק מכיר טובדי מוסדות 
אליס כוחות וואס ער לייגט אריין שטענדיג ארויסצוהעלפן מיט 

שטעלן די רענט פאר'ן בנין וואס מ'דארף, ובפרט מיט'ן צוזאמ
בערשטער העלפן אז די גרויסע זכותים זאלן הישיבה. זאל דער איי

אים ביישטיין, ער זאל זען פיל אידיש נחת געזונטערהייט, פרנסה 
 בשפע, דורות ישרים ומבורכים, מיט סייעתא דשמיא

 

 אויסגעלייזט!
זייט אויך פון די פילע גליקליכע וואס 

זענען ברוך ה' אויסגעלייזט געווארן פון 
 פראבלעמען צרות און עזייער

 קול ברסלב
212-444-9191 
1, 2,  1,  7,  1,  113  

 

 

 

 

 עצתו אמונה
 ביי אייער טיר

 סובסקרייבט אייך צו באקומען די
 "עצתו אמונה" יעדע וואך אויף די פאסט

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

זייט אויך פון די גליקליכע וואס זענען זיך מחיה יעדע וואך 
 פילע עצות און חיזוק אין לעבן מיט די

718-387-2691  #3  
subscribe@kerenhadfusa.org 

 

 

 

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

 #718-387-2691 3צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 ן ראש ישיבה שליט"א'געהויבענע יום טוב פסח מיט

רטי געהאט די זכיה די איינוואוינער פון קרית ברסלב ליבע דעם יום טוב פסח האבן
זיך צו געפונען במחיצת פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס האט געוויילט אין שטעטל א 

און גאנץ יום טוב, און מחיה געווען דעם ציבור מיט די הערליכע שיעורים אין גמרא, 
אויך האט מען נהנה געווען במשך דעם יום טוב  , וויהתחזקות די בארימטע שיעורי מיט

ארימע הארציגע תפלות וואס דער ראש ישיבה שליט"א האט געדאווענט פון די וו
 פארן עמוד.

ן עירוב אין קרית 'ערב פסח אינדערפרי איז פארגעקומען די מעמד זיכוי הפת פאר
בודקים , מיט די באטייליגונג פון די ברסלב ליבערטי ביים ראש ישיבה אינדערהיים

גאנץ יאר בודק צו זיין דעם עירוב, און גייען פונעם עירוב, וואס זענען זיך מוסר נפש א 
 ר.איז כש רובמאכן אז דער עיצו זיכער יעדן ערב שבת ארום 

במשך דעם יום טוב האט דער ראש ישיבה שליט"א איינגעטיילט די תפלות צו 
 דאווענען אין ביידע בתי מדרשים אין שטאט.

גערעדט און אין לויף פונעם יום טוב האט דער ראש ישיבה שליט"א אסאך 
סח", די אידן -פארגעלערנט און מחזק געווען אידישע קינדער, בעיקר מיט דעם "פה

זענען געווען אין מצרים, געארבעט שווער און געליטן ביטערע צרות, ביז משה רבינו 
איז געקומען און זיי אויסגעלערנט צו רעדן און שרייען צום אייבערשטן, ווייל נאר דאס 

ע וועג ארויס פון אלע צרות, און אזוי האט ער זיי ארויסגענומען פון איז די איינציגסט
מצרים. און דאס דארפן מיר אויך טון היינט צו טאגס, אין סיי וועלכע צרה א מענטש 
איז נאר אריינגעפאלן, האט ער נאר איין אדרעס, זיך צו ווענדן צום אייבערשטן, זיך 

י וועט ער אויסגעלייזט ווערן פון אלע זיינע אויסרעדן צו אים דאס גאנצע הארץ, און אזו
 צרות און פראבלעמען.

אויך האט מען גערעדט ווי מ'דארף זוכן די גוטע נקודות, דאנקען אסאך דעם 
אייבערשטן אויף אלע גוטע זאכן וואס ער געבט אונז, און אזוי ווערט די הארץ געעפנט 

וען א איד געוואוינט זיך צו צו און מ'קען גרינגער רעדן און בעטן דעם אייבערשטן. ו
 רעדן צום אייבערשטן האט ער א גליקליכע און געשמאקע לעבן ברוחניות ובגשמיות.

א לענגערע באריכט איבער'ן הערליכן יום טוב אין שטעטל, קען מען ליינען אינעם 
 גליון "קרית ברסלב בלעטל".

זענען די ארטיגע  אויך אין אלע בתי מדרשים "היכל הקודש" אין אלע געגענטער,
אידן זיך צוזאמגעקומען און געדאווענט אינאיינעם במשך דעם יום טוב, און זיך 
געשטארקט מיט די עצות און לימודים פון הייליגן רבי'ן, וואס זענען מחי' און מחזק 

 יעדן איד אין יעדן מצב.
 !כאשר זכינו לסדר אותו כן נזכה לעשותו

*** 

 "ספרי ברסלב" ספרים געשעפט
די ספרים געשעפט "ספרי ברסלב", וואס געפונט זיך אין היכל הישיבה אין 
וויליאמסבורג, שטייט גרייט אייך צו באדינען מיט אלע ספרי ברסלב, אלע ספרים פון 
הייליגן רבי'ן, פון רבי נתן, פון מוהרא"ש, און פון ראש ישיבה שליט"א, און אזוי ווייטער 

 אלע ברסלב'ע ספרים.
ע שיעורים כסדרן, וואס ווערן געלערנט אין די ראמען פון היכל הקודש, ווי אויך אל

 קען מען באקומען אין הערליכע שיינע אויפלאגעס, ווי אויך מיט נקודות.
יעצט איז אריינגעקומען א פרישע שיפמענט פון ספרים וואס איז געווענליך נישטא 

 צו באקומען אין אמעריקע, וכל הקודם זכה.
ן ישיבה, און כאפט א בליק אויפ'ן גרויסן אויסוואל, קויפט ספרים און קומט ארויף אי

 זעצט אייך לערנען פלייסיג, וועט איר האבן א גוט לעבן.
פאר אלע אינפארמאציע איבער'ן ספרים געשעפט, ווי אויך צו באקומען סיי וועלכע 

 .347-578-4449ספרים, רופט 
 תורת חיים ואהבת חסד!
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