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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
ייט אּון ֲחִשיבּות פּון ַא ִאיד ָוואס ִדי ְגרֹויְסק  

וייְטן, צּו טּון ְפרּוִביְרט ִווי ֶמער צּו הֶ  עְלְפן ַא ְצו 
וייְטן, ֶקען ֶמען ִזיְך ָגאְרִניְשט  טֹובֹות ַפאר ַא ְצו 
ייֶבעְרְשֶטער ַבאִריְמט ִזיְך ִמיט  ָפאְרְשֶטעְלן. ֶדער א 

ַכר ִאיז ַאַזא ִאיד ִאין ַאֶלע ֶוועְלְטן, ַזיין ְש 
אּוְמַשאְצַבאר, אּון ֶער ְבֶרעְנְגט ִמיט ֶדעם ַאֶלע 

 ּוֶטע ְבָרכֹות אּון ַהְשָפעֹות אֹויף ֶדער ֶוועְלט.ג
'ן ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַמֲעֶשה ָהאט ַפאִסיְרט ִמיטְ 

ַצִדיק הרה"ק ֶרִבי ָנחּום ְטֶשעְרָנאְבֶלער זי"ע, ֶדער 
יַנִים", ָוואס פּון ֶדעם ֶקען ִמיר  ייִליֶגער "ָמאֹור ע  ה 

ִאין ִהיְמל פּון ַא ִאיד ֶזען ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ֲחִשיבּות 
 ָוואס טּוט טֹובֹות ִמיט ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן.

ייִליְגן ַצִדיק,  ָנאְך ִדי ִהְסַתְלקּות פּון ֶדעם ה 
ְפֶלעְגט ֶער ַווייֶטער ַאָראְפקּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועְלט 
ייִליֶגער ֶרִבי ָמְרְדַכי  צּו ֶלעְרֶנען ִמיט ַזיין זּון, ֶדער ה 

ייְנָמאל ִאיז ַאִריֶבער ַא ְטֶשעְרָנא ְבֶלער זי"ע. א 
ַלאְנֶגע ַצייט ָוואס ֶדער ַטאֶטע ִאיז ִניְשט ֶגעקּוֶמען 
ֶלעְרֶנען ִמיט ִאים, אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט פּון ֶדעם 
יין ָטאג ִאיז ֶדער ַטאֶטע  ְגרֹויס ַצַער. ִביז א 

ייֶער ֶגעְפר   ייְדט ָנאְכַאָמאל ֶגעקּוֶמען. ֶער ָהאט ִזיְך ז 
ֶדעְרצּו אּון ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ַזיין ַטאֶטע'ן 
ַפאְרָוואס ֶער ִאיז ִניְשט ֶגעקּוֶמען צּו ִאים ִביז 
ֶיעְצט, ָהאט ִאים ֶדער ַטאֶטע ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִאיז 
ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען צּו ָגאר ַא הֹויֶכע ְפַלאץ ִאין ַגן 

ֶדן, אּון ֶעס ִאיז ִאים ְשֶווער ַאָראפ צּו קּוֶמען  ע 
ֶלעְרֶנען ִמיט ִאים פּון ַאַזא הֹויֶכע ְפַלאץ. ָהאט ִאים 
ַזיין זּון ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס ֶיעְצט ִאיז ֶער ָיא 
ייְלט  ַאָראְפֶגעקּוֶמען, ָהאט ִאים ֶדער ַטאֶטע ֶדעְרצ 

 ָוואס ָדא ָהאט ַפאִסיְרט.
עֶלעְבט ַא ִאין ִדי ְשָטאט ַבאְרִדיְטשּוב ָהאט גֶ 

ַע, ֶער ִאיז ִאיד ִמיטְ  'ן ָנאֶמען ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ

ר ֶרִבי ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגע
 )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמןֶגעָזאְגט 

 

: "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִליב ַא ֶגעְפֶרעְגְלְטן תקנה(
ִאיד"; ֶווען ֶעס ֵגייט ַאִריֶבער אֹויף ַא ֶמעְנְטש 
ְשֶוועֶרע ִביֶטעֶרע ִנְסיֹונֹות אּון ֶמען ֶדעְרַהאְלט ִזיְך, 

 -יּות אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן ֶמען ָהאט ִניְשט ַקיין ַקְש 
 .ֶדער ִאיז ֵזייֶער ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן

ִדי ָפאר ֶוועְרֶטער פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן ִאיז ַאזֹוי ְמַחָי' 
אּון ְמַחֵזק; ֶמען ֶהעְרט ֵנייֶע ַזאְכן, ֶמען ֶוועְרט 

ְטן, ֶעס ֶגעוואֹויר ַאז ֶמען ִאיז ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְש 
ַח ִזיְך צּו ֶדעְרַהאְלְטן ַווייֶטער ִניְשט צּו  ֶגעְבט כֹּ
ָהאְבן ַקיין ַקְשיּות אּון ְסֵפיקֹות, ָנאר ְגֵלייְבן 
ֶבֱאמּוָנה ְשֵליָמה ַאז 'ַאֶלעס ָוואס ֵגייט ַאִריֶבער 

 .ִאיז ָנאר ַפאר ַמיין טֹוָבה, ַפאר ַמיין ִנְצִחּיּות'
ער, ֶמען ְפרּוִביְרט אֹויס ֶיעְדן ֵטייֶעֶרער ְברּודֶ 

ֵאייֶנעם; ְטַראְכט ִניְשט ַאז ָנאר דּו ִביְסט ַא 
ֶגעְשָלאֶגעֶנער, ִניְשָטא ַקיין ֶמעְנְטש אֹויף ִדי ֶוועְלט 
ָוואס ֶמען ָזאל ִאים ִניְשט אֹויְסְפרּוִביְרן ִמיט 

ָוואס  ְשֶוועֶרע ִביֶטעֶרע ִנְסיֹונֹות; וואֹויל ִאיז ֶדעם
ֶדעְרַהאְלט ִזיְך אּון ָהאט ִניְשט ַקיין ַתְרעּומֹות 

 "א(תשפב ֵעֶק ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)                 אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן.
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ייֶער ִליב ֶגעַהאט צּו ֶהעְלְפן   א ָשַמִים, ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד ָוואס ָהאט ז  ט ַא ְיר  ֶגעֶווען ַא שֹוח 
 ט ָנאר ֶגעֶקעְנט.ֶטעְנִדיג צּו טּון טֹובֹות ַפאר ֶמעְנְטְשן ִוויִפיל ֶער ָהאַאְנֶדעֶרע ִאיְדן, ְש 

ייְנָמאל ִאיז ֶגעֶווען ַא ְיִריד ִאין ְשָטאט, אּון ַע ִאיז דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען  א  ֶווען ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ייֶנעם. ֶמען  ֶדעם ְיִריד ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִווי ֶמעְנְטְשן לֹויְפן ְבֶרעְנֶגען ַוואֶסער אּון ִגיְסן ָאן א 

אְך אּון ָנאְך ַוואֶסער אּון ִניְשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ִגיְסן אּון ִגיְסן. ֶער ָהאט ָהאט ֶגעְבֶרעְנְגט נָ 
ייְלט ַאז ָדא ִאיז ָדא ַא ִאיד  ִזיְך ָנאְכֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֶעס ג ייט ָפאר, אּון ֶמען ָהאט ִאים ֶדעְרצ 

ויי הּוְנֶדעְרט  ָוואס ִאיז ֶגעקּוֶמען ִפיְרן ֶגעֶשעְפְטן, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַהאט ָאְפֶגעְשָפאְרט ְצו 
ויי הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן ָוואס ֶמעְנְטְשן ָהאְבן ַאייְנֶגעְשֶטעְקט  גּוְלְדן, אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט ָנאְך ְצו 

ויי הּוְנֶדעְרט  םַביי ִאי ִאין ֶגעֶשעְפט, אּון אֹויֶסער ֶדעם ָהאט ֶער ָנאְך צּוֶגעָבאְרְגט ָנאְך ְצו 
ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַא ַסְך ַהֹכל פּון ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן ִמיט ָוואס ֶער ִאיז  ַאזֹויּוְלְדן, ג

 ֶגעקּוֶמען ָדא צּום ְיִריד ַמאְכן ֶגעֶשעְפְטן, ָהאֶפעְנִדיג ַמְצִליַח צּו ַזיין.
ָדאס ַגאְנֶצע ְסכּום ֶגעְלט.  'טבְ ֶגע'ַגנְ  םָאְנקּוֶמעְנִדיג ָאֶבער ַהייְנט צּום ְיִריד, ָהאט ֶמען ִאי

יין ִמינּוט ָהאט ֶער ַפאְרלֹויְרן ַזיין ַגאְנֶצע ְש ֶדער ִאיד ָהאט ֶגע'ַחלְ  'ט פּון ְגרֹויס ַצַער, ִאין א 
ַפאְרֶמעְגן, ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ְבלּוִטיֶגער ָאִריַמאן, אּון ָנאְך אֹויְך ַא ְגרֹויֶסער ַבַעל חֹוב. ֶמען 

ְרט צּו ִגיְסן ַוואֶסער ֶער ָזאל ִזיְך ֶדעְרֶוועְקן, ָאֶבער ִווי ָנאר ֶער ֶדעְרֶוועְקט ִזיְך אּון ְפרּוִבי
ֶדעְרַמאְנט ִזיְך פּון ַזיין ְגרֹויֶסע ָצָרה, ַפאְלט ֶער ָנאְכַאָמאל ַחָלשּות, אּון ֶער ֶקען ִניְשט קּוֶמען 

וייְסט ִניְשט ָוואס צּו טּון  ִמיט ִאים. צּו ִזיְך. ֶמען ו 
ייד  ַע ִאיז ְגַלייְך צּוֶגעָלאְפן צּו ֶדעם ִאיד אּון ִאים ֶגעָזאְגט ִמיט ְגרֹויס ְפר  ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ַאז ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַא ְגרֹויֶסע ְסכּום ֶגעְלט אּון ֶעס ֶקען ַזיין ַאז ָדאס ִאיז ָדאס 

ע ִסיָמִנים, אּון ִאיְך ֶוועל ִדיר ֶעס צּוִריק ֶגעְבן". ֶדער ַפאְרלֹויֶרעֶנע ֶגעְלט, "ֶגעב ִמיר ָנאר גּוטֶ 
ִאיד ָהאט ַמָמש אֹויְפֶגעֶלעְבט ֶווען ֶער ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט, ֶער ָהאט ִזיְך ְגַלייְך 

ַבייְטל, אֹויְפֶגעְשֶטעְלט אּון ָאְנֶגעהֹויְבן ֶגעְבן ִסיָמִנים ַאז ָדאס ֶגעְלט ִאיז ֶגעִליְגן ִאין ַא רֹויְטן 
ס, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ר' 'ואְנִציֶגערס אּון ַאזֹויִפיל ְצוָ 'ֶעס ָהאט ֶגעַהאט ַאזֹויִפיל הּוְנֶדעְרֶטער

ַע ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ִווי ֶעס ֶזעט אֹויס ָהאט ֶער ַטאֶקע ֶגעפּוֶנען ָדאס  ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
יימְ  ג יין אּון ֶעס ִאיֶבעְרקּוְקן, אּון אֹויב ֶעס ְשִטיְמט ִדי ַפאְרלֹויֶרעֶנע ֶגעְלט, ֶער ג ייט ַאה 
 ִסיָמִנים ְבֶרעְנְגט ֶער ֶעס ְגַלייְך צּוִריק.

ייְגט ֶגעְלט אֹויף צּו ֲחתּוָנה ַמאְכן  ַע ָהאט ֶגעַהאט ַאֶוועְקֶגעל  ַזייֶנע ֶדער ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ייְמֶגעַגאְנֶגען אּו ייְלט ָדאס ֶגעְלט אּון ֶגעֶזען ַאז ֶער ִקיְנֶדער, ֶער ִאיז ַאה  ן ִאיֶבעְרֶגעצ 

ַפאְרָמאְגט ַטאֶקע ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן, ֶער ָהאט אֹויְפֶגעטֹויְשט ִדי ֶגעְלֶטער ַאז ְס'ָזאל 
. ֶדער 'ן ִאידְשִטיֶמען ִמיט ֶדעם ִאיד'ס ִסיָמִנים, אּון ֶער ִאיז ֶגעָלאְפן אּון ֶעס ֶגעְבֶרעְנְגט ַפאְר 

ַע ָוואס ָהאט ִאים  ייֶער ַבאַדאְנְקט ַפאר ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ ִאיד ָהאט אֹויְפֶגעָלאְכְטן אּון ִזיְך ז 
 ַמָמש ֶגעַראֶטעֶוועט.

יי, ָהאט ִזיְך אֹויְך ֶגעפּוֶנען ֶדער ֱאֶמת'ֶער ַגָנב  ְצִוויְשן ִדי ַפאְרַזאֶמעְלֶטע ֶמעְנְטְשן ַארּום ז 
'ט ָדאס ֶגעְלט פּון בְ ייֶדער ִזיְך ִניְשט ֶגעֶקעְנט ַבאֶהעְרְשן אּון ֶער ָהאט ֶגע'ַגנְ ָוואס ָהאט לַ 

ַע ָוואס  ֶיעֶנעם ִאיד. ֶווען ֶדער ַגָנב ָהאט ָאֶבער ֶגעֶזען ָדאס ְמִסיַרת ֶנֶפש פּון ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ייְגן אֹויְסֶגעָהאֶרעֶוועֶטע ֶגעלְ  ייִליְך צּו ַמאְכן ַא ִאיד, אּון ֶגעְבט ַאֶוועק ַזיין א  ט ָנאר ְכַדאי ְפר 

ַע ָהאט ִניְשט ֶגעְטָראְפן ָדאס ֶגעְלט,  ְךאֶער ָהאט דָ  ֶגעוואּוְסט ֶדעם ֱאֶמת ַאז ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
הּור , ִאיז ַאַריין ִאין ִאים ַאן ֱאֶמת'ֶע ִהְר ִאין ַטאשַווייל ָדאס ֶגעְלט ִאיז ֶגעִליְגן ַביים ַגָנב 

ְתשּוָבה, אּון ֶער ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעְשֶטעְלט אּון ִזיְך ִמְתַווֶדה ֶגעֶווען ַפאְר'ן ַגאְנְצן עֹוָלם ַאז ֶער 
 'ט ָדאס ֶגעְלט אּון ֶער ִוויל ְתשּוָבה טּון אּון ָדא ֶגעְבט ֶער ֶעס צּוִריק.בְ ָהאט ֶגע'ַגנְ 

ַע ָהאט ִזיְך ִניְש  ט ִוויֶסעְנִדיג ֶגעַמאְכט, ָנאר ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעָזאְגט ַאז ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ֶער ָהאט ֶעס ֶגעְטָראְפן אּון ֶער ָהאט ֶעס ֶיעְצט צּוִריק ֶגעְבֶרעְנְגט. אּון ֶעס ָהאט 
ַע ָהאט ֶגעְשִריְגן ַאז ֶער ָהאט עֶ  ס אֹויְסֶגעְבָראְכן ַא ְגרֹויֶסע ְקִריֶגעַריי. ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ

וייֶטער ָהאט ֶגעְשִריְגן ַאז ֶער ָהאט ֶעס  ֶגעְטָראְפן אּון ִוויל ֶעס צּוִריק ֶגעְבן... אּון ֶדער ְצו 
ייֶדע ָהאְבן ָנאר ֶגעָוואְלט ַאז ֶדער ִאיד בְ ֶגע'ַגנְ  'ט אּון ִוויל ְתשּוָבה טּון אּון ֶעס צּוִריק ֶגעְבן... ב 

יי. ב ִאין ְשָטאט, ָהאט ֶמען ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ֶמען ֶוועט ג יין צּום רָ  ָזאל ֶנעֶמען ָדאס ֶגעְלט פּון ז 
ִוי ִיְצָחק ַבאְרִדיְטשּוֶבער זי"ע, ַאז ֶער ָזאל  ייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי ל  ָוואס ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ה 

 'ֶעֶנען ִדי ִדין תֹוָרה.ְק סְ פַ 
יי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִאים א ייֶעֶרע ַטֲענֹות, ִאיז ֶווען ז  ייְגט ז  ר ַצִדיק עדֶ ּון ָפאְרֶגעל 

ייִליֶגע ְמִליצֹות  מֹוָרא'ִדיג צּוְפַלאְמט ֶגעָוואְרן, אּון ֶער ָהאט ְגַלייְך ָאְנֶגעהֹויְבן ִמיט ַזייֶנע ה 
ייֶגער ִאיז ְש  ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ֶטעְנִדיג ֶגעֶווען, אּון אֹויף ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער ַאזֹוי ִווי ַזיין ְשט 

ייֶעֶרע ָפאְלק ִדי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער.  ייֶבעְרְשְטן: "ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, קּוק ָנאר ָאן ַדיין ט  ַפאְר'ן א 
ויי ִאיְדן ְקִריְגן ִזיְך ֶווער ֶעס ִמי ְכַעְמָך ִיְש  ל, וואּו ִאיז ָנאְך ָדא ַאַזא ָפאְלק ִווי ִדי ִאיְדן, ְצו  ָרא 

וייְטן ִאיד אּון ִאיָזאל הָ  צּוִריק ֶגעְבן ַזיין ֶגעְלט ַאז ֶער ָזאל  םאְבן ִדי ְזִכָי' ַארֹויְסצּוֶהעְלְפן ַא ְצו 
ייִליְך. ִאיז ָנאְך ָדא ַאַזא ָפאְלק ִאיֶבער ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט?"  ֶוועְרן ְפר 
ייֶער  יי ֶגעָזאְגט: "ִאיר ָזאְלט ִוויְסן ַאז א  ִדין תֹוָרה ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ֶדער ַצִדיק ָהאט ז 
, אּון ִדי ַאייְךָרה ְצִוויְשן שָ פְ ְגרֹויְסן ַרַעש ִאין ַאֶלע ִהיְמֶלען. אּון ֶיעְצט ג ייט אּון ַמאְכט ַא 

 ְזכּות ֶוועט ַזיין ַפאר ֶיעְדן".
ייִליֶגער ֶרִבי ָנחּום ְטֶשעְרָנאְבֶלער זי"ע ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט אּון גֶ   עָזאְגט ַפאר ַזייןֶדער ה 

ק ֶגעָוואְרן, אּון ֶמען ָהאט ַארֹויְסֶגעְטִריְבן ַאֶלע  ַע ִנְסַתל  זּון: "ֶיעְצט ִאיז ֶדער ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ייֶעְרן ִאיד  ל ָפִנים ַזיין, אּון אֹויְפֶנעֶמען ֶדעם ט  ֶדן ַאז ֶמען ָזאל ִאים ג יין ְמַקב   ַצִדיִקים פּון ַגן ע 

 

ר ֶנֶפש ֶגעֶווען ס  אט ִזיְך מוֹ ָוואס הָ 
וייְטן ִאיד,  ייִליְך צּו ַמאְכן ַא ְצו  ְפר 

 ֶטעְנִדיג ִזיְךָוואס ָהאט ְש 
ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט צּו טּון טֹובֹות 
ַפאר ֶמעְנְטְשן, אּון ַאזֹוי ִווי ִאיְך 
יי ִווי ֶגעמּוְזט ַארֹויְסג יין  ָהאב ס 

ֶדן ָהאט ִאיְך ֶגעקֶ  עְנט פּון ַגן ע 
קּוֶמען ָנאְכַאָמאל צּו ִדיר, ָאֶבער 
ִלְכאֹוָרה ֶוועל ִאיְך פּון ֶיעְצט אּון 
ַווייֶטער ִניְשט ֶקעֶנען ֶמער קּוֶמען 

 ֶלעְרֶנען ִמיט ִדיר"
ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ִדי ְגרֹויֶסע 
ַמְעָלה פּון ַא ִאיד ָוואס ֶהעְלְפט ַא 
וייְטן. וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס  ְצו 

ֶטעְנִדיג צּו טּון טֹובֹות זֹוֶכה ְש  ִאיז
 ַפאר ִאיְדן.

ֶלק ט"ו ֶעֶרְך טֹובֹות(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ח 

 

 

 

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

 

 רעגיסטראציע שנת תשפ"ב
אין די יעצטיגע טעג שיקן מיר ארויס די רעגיסטראציע 

 בויגנס פאר אלע עלטערן פון די מוסדות, פאר די
 .קומענדיגע לערן יאר שנת תשפ"ב לפ"ק

דורך מאכט זיכער צוריק צו שיקן די צעטלעך ווי פריער 
 די מוסדות האבן זיך ב"הל. פאסט, פעקס, אדער אימעי

 זייער צעוואקסן, און מיר וועלן נישט קענען האבן א
פלאץ פאר אייער קינד, אויב איז דאס קינד נישט 

 .איינגעשריבן באצייטנס
 מיט דאנק פאר אייער קאאפעראציע
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ן ידיין ומורה צדק פאר די גרויסע קהילה א סאל ,הרה"ג ר' יונה זינגער שליט"א ראש הכולל, 
 קרית ברסלב ליבערטי.

שוין צוויי יאר פארלאפן זייט אנשי שלומינו האבן זיך אנגעהויבן אריינציען אין שטעטל, 
ן און אויפגעבליעט, אין די קורצע צייט האט זיך די שטעטל גאר שיין און גרויס צואוואקס

מיט קרוב צו הונדערט משפחות קע"ה, און די געברויך צו האבן א דיין אויפ'ן ארט ווערט 
 שטערקער פון טאג צו טאג.

דער חשובער דיין שליט"א האט באקומען היתר הוראה פון גרויסע פראמינענטע רבנים 
ים, וואס האבן גאר האט גענומען שימוש ביי גרויסע דיינים מומחאון מורי הוראה, ער 

שטארק ארויס די פראקטיק פון יעדע זאך, און האבן די קלארע מסורה פון אונזערע רבי'ס, 
און ער דינט שוין געטריי אלס ראש הכולל און דיין פאר די קהלה אין שטאט פאר א 
לענגערע צייט, און יעצט וועט ער זיך מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף אריבערציען אין שטעטל, 

ברסלב ליבערטי, וואו ער וועט באקומען דעם פאסטן פון דיין ומורה צדק אין  קרית
צום דינסט פון די קהילה צו פסק'נען שאלות און ענטפערן פאר שטעטל, ער וועט שטיין 

 אלע שואלים בדבר ה' זו הלכה.
דער גאנצער ציבור אנשי שלומינו וועלן זיך צוזאם וואו דער גרויסער היסטארישע מעמד, 

ס הילף פארקומען 'ן אייבערשטנ'מען אפצוגעבן דעם ריכטיגן כבוד התורה, וועט מיטקו
טשעסטנאט  39היכל הקודש ברסלב אין ליבערטי, אויף  פון די מוסדות אינעם גרויסן זאל

מיטן אייבערשטנס הילף איז  סטריט, קומענדיגן זונטאג פרשת כי תצא ז' אלול הבעל"ט.
, מיט די באטייליגונג פון גאר חשובע רבנים הגה"צ שיינער מעמדא ערווארטעט גאר 

. א שליט"א, בפרט פון די גרויסע דיינים ביי וועמען דער דיין שליט"א האט גענומען שימוש
רייכע סעודה וועט סערווירט ווערן, מ'וועט הערן דרשות פון די חשובע רבנים און דיינים 

יט"א, די באקאנטע "הלוים" קווייער שליט"א, ווי אויך דברות קודש פונעם ראש ישיבה של
וועט מהנה זיין דעם עולם, מיט נאך גאר א שיינעם פראגראם פון וואס אלע באטייליגטע 

 וועלן שטארק הנאה האבן.
מיר זענען מתפלל צום אייבערשטן אז דער דיין שליט"א זאל מצליח זיין מיט זיין הייליגע 

ג ווי אזוי זיך צו פירן לויט די ריכטיגע הלכה, ארבעט, צו קענען ווייזן און לערנען דעם ווע
 פאר לאנגע יארן געזונטערהייט.

 תנו כבוד לתורה!
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 ימים נוראים
ין צייט זיך ס'קומט שוין אלול, שו

אנצוגרייטן צו די הייליגע טעג ווען מיר 
 גייען זיך אויפפרישן צום נייעם יאר

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים און מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 פרישע באריכטן פון אוקריינע גרעניץ 
צום  ןצענדליגע טויזנטער אנשי שלומינו פון איבער די גאנצע וועלט גרייטן זיך שוין בדחילו ורחימו צו פאר

 .ן אין שטאט אומאן'וויילן ביים הייליגן רביצו  ,ראש השנה תשפ"ב הבא עלינו לטובהף הייליגן רבינ'ס ציון אוי
א זיין. מען נעמט זיך צו ערשטע און לעצטע השתדלות וואס אנשי שלומינו טוען יעדן טאג, איז מתפלל  יד

"הייליגער באשעפער, האב רחמנות אויף מיר און  ,און מען בעט דעם אייבערשטן אויף מאמע לשון מינוט
זאל זוכה זיין דאס יאר אנצוקומען צום הייליגן רבינ'ס ציון אויף ראש השנה. אויף מיין נשמה, העלף מיר איך 

ראש השנה. קומט צו אים אויף וואס  ןדער הייליגער רבי האט דאך צוגעזאגט אז ער וועט מתקן זיין יעד
איז  און אזוי ווייטער ,איך וויל אויך זוכה זיין צו באקומען א תיקון פאר מיין נשמה" ,באשעפערהייליגער 

 יעדער מתפלל פאר זיך בינו לבין קונו, אויף זיין אייגענע שפראך און אויף זיין וועג.
נאכדעם וואס מיר האבן דורכגעמאכט אזא שווערע יאר ווי תשפ"א, דארף מען שוין קיינעם נישט מסביר 

של מעלה ווען מען זיין וואס דאס הייסט אז מען דארף א צדיק וואס זאל זיך אננעמען פאר מיר ביים בית דין 
גייט זיך ווידער שטעלן צום משפט ראש השנה. עס כאפט דאך א שרעק ווען מען טראכט וואס עס איז 

כסדר מיט תפלה והתבודדות און זיך 'ס ליפן שאקלען נפארריבער אויף אונז די פארגאנגענע יאר, און יעד
 מען בעט דעם אייבערשטן אז תחל שנה וברכותיה.

וואס קומט  ןיעדנייע רעגולאציעס פאר אריין אין קראפט  זענען(, 5)למספרם אוגוסט דעם מיטוואך ראה 
ווערט נאכגעפאלט מיט זארג ביי אנשי  , און עסאריינגערעכענט אוקריינער בירגער ,אריין אין אוקריינע

טוב שלומינו, וואס הערן נישט אויף מתפלל צו זיין אז אלעס זאל זיך טאקע אויסארבעטן על צד היותר 
 פונעם הייליגן קיבוץ.

 ווי פאלגנד:יעצט זענען די נייע רעגולאציעס 
  יעדער וואס קומט אריין אין לאנד, אן קיין אויסנאם, קינדער און ערוואקסענע, וואקסינירט אדער

 , און מ'דארף האבן די באווייזן דערויף.ינישע העלט אינשורענסיאוקרנישט, דארף האבן געקויפט 
 דארף מען ברענגען באווייז אז מען איז פולקאם וואקסינירט )ביידע  ,ואקסינירטאויב מען איז ו

 .און דאן קען מען זיך געהעריג ארומדרייען אין לאנדדאזעס(, 
 וועלן מוזן ווייזן א נעגאטיוו קאראנע טעסט ביים אריינקומען אין די וואס זענען נישט וואקסינירט ,

אן "עפפ" אויף א סמארטפאון, מיט וואס די ארטיגע באאמטע לאנד, און אויך וועלן זיי מוזן האבן 
שעה איז ער פריי צו קענען  72וועלן אים קענען נאכפאלגן וואו ער גייט און דרייט זיך. פאר די ערשטע 

 10טאג )אין די  10פארן צום פלאץ וואו ער שטייט איין, און דאן דארף ער זיך קוואראנטינען פאר 
שט קענען צוריק פארן(. אויב נעמט מען א קאראנע טעסט אין אוקריינע און עס טעג וועט מען אויך ני

]ס'איז דא א  קומט צוריק נעגאטיוו, קען מען אויסמעקן דעם עפפ און ארויסגיין פון קוואראנטין.
מעגליכקייט אז מ'וועט נישט דארפן האבן קיין סמארטפאון און עפפ, פאלגט נאך די קומענדיגע 

 טערדיגע דעטאלירטע אינפארמאציע[.וואכן פאר וויי
  יאר דארפן ווייזן א נעגאטיוו קאראנע טעסט ביים אריינקומען אין לאנד. 16ביז  12קינדער פון 
  דארפן נישט האבן דעם טעסט ביים אריינקומען. 12קינדער אונטער 
  און ביים צוריק אריינקומען אין אמעריקע נאך ראש השנה, דארף יעדער אן אויסנאם, קינדער

 72ערוואקסענע, וואקסינירט אדער נישט, ווייזן א נעגאטיוו קאראנע טעסט גענומען אין די לעצטע 
 שעה.

מען איז ווייטער מתפלל, אז די גרעניצן זאלן זיין ברייט אפן פאר אנשי שלומינו, און עס זאל נישט זיין קיין 
וין צו קומען אין א חודש בעזרת השם שום אפהאלט פאר די צענדליגע טויזנטער אידן וואס גרייטן זיך ש

 יתברך.
שע קאראנע וואקסין אלאויך ווערט געמאלדן פון גרעניץ אז זיי האבן געכאפט לעצטנס פאסאזשירן מיט פ

אדער טעסט צעטלעך. זיי זאגן אז זיי נעמען דאס זייער הארב, און טוען דערפאר ארויסווארפן פון לאנד 
 ן פאספארט אויף עטליכע יאר.'ארצע זיגל אויפתיכף ומיד און געבן דערנאך א שוו

אין אנדערע נייעס ווערט געמאלדן, אז דער בנין פון אנשי שלומינו אין אומאן בראשות פון ראש ישיבה 
שליט"א, איז שוין אינגאנצן אנגעפילט און מען קען שוין נישט רעזערווירן קיין בעטן אויפן קומענדיגן ראש 

זיין אפן פאר די תפילות פאר אלע וואס ווילן קומען  אבער יארש וועט השנה הבעל"ט. דער בית המד
 ן ראש ישיבה.'דאווענען אינאיינעם מיט

אויך ווערט געזוכט וואלונטירן צו העלפן במשך די טעג אין אומאן, אין קאך, אין בית המדרש, און נאך. 
 .347-452-1936ווער עס וויל נעמען א חלק אין די גרויסע מצוה, זאל רופן 

 !קיינער טאר נישט פעלן
*** 

 געהויבענע שטימונג צום גרויסן "מעמד הכתרה"
א געהויבענע שטימונג הערשט ביי אנשי שלומינו בכלל, און ביי די איינוואוינער פון קרית ברסלב ליבערטי 

דיין און  חשובןמכתיר זיין דעם  מ'וועטווען  ."מעמד הכתרה" ארטיגןצום גרויסבפרט, אין בעפארברייטונג 
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 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס > <
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

 הפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י מו"ה ישראל שלום זעלקאוויטש הי"ו להודות ולהלל על ניסיך ועל נפלאותיך

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ואברהם יצחק אייזנער מו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
*** 

 הי"ויואל מענדלאוויטש מו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
*** 

 הי"ומרדכי טויסיג מו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
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