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 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש

ייט אּון ֲחִשיבּות פּון ַא ִאיד ָוואס ִדי ְגרֹויְסק  
וייְטן, צּו  ְפרּוִביְרט ִווי ֶמער צּו ֶהעְלְפן ַא ְצו 

וייְטן, ֶקען ֶמען ִזיְך טּון טֹובֹות ַפאר ַא  ְצו 
ייֶבעְרְשֶטער  ָגאְרִניְשט ָפאְרְשֶטעְלן. ֶדער א 
ַבאִריְמט ִזיְך ִמיט ַאַזא ִאיד ִאין ַאֶלע ֶוועְלְטן, 

ַכר ִאיז אּוְמַשאְצַבאר, אּון ֶער ְבֶרעְנְגט ַזיין שְ 
ִמיט ֶדעם ַאֶלע גּוֶטע ְבָרכֹות אּון ַהְשָפעֹות 

 ועְלט.אֹויף ֶדער וֶ 
'ן ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַמֲעֶשה ָהאט ַפאִסיְרט ִמיטְ 

ַצִדיק הרה"ק ֶרִבי ָנחּום ְטֶשעְרָנאְבֶלער זי"ע, 
יַנִים", ָוואס פּון ֶדעם  ייִליֶגער "ָמאֹור ע  ֶדער ה 
ֶקען ִמיר ֶזען ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ֲחִשיבּות ִאין 
ט ִהיְמל פּון ַא ִאיד ָוואס טּוט טֹובֹות ִמי

 ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן.
ייִליְגן ַצִדיק,  ָנאְך ִדי ִהְסַתְלקּות פּון ֶדעם ה 
ְפֶלעְגט ֶער ַווייֶטער ַאָראְפקּוֶמען אֹויף ֶדער 
ייִליֶגער  ֶוועְלט צּו ֶלעְרֶנען ִמיט ַזיין זּון, ֶדער ה 
ייְנָמאל ִאיז  ֶרִבי ָמְרְדַכי ְטֶשעְרָנאְבֶלער זי"ע. א 

ְנֶגע ַצייט ָוואס ֶדער ַטאֶטע ִאיז ַאִריֶבער ַא ַלא
ִניְשט ֶגעקּוֶמען ֶלעְרֶנען ִמיט ִאים, אּון ֶער 

ייןָהאט ֶגעַהאט פּון   ֶדעם ְגרֹויס ַצַער. ִביז א 
 

 

 דּוס ָוואס ָדא
 טֶיעצְ ז א  ט ְקֶרעְכצְ 

 

יינֶ ן ֶזעֶנעה ֲחתּונָ י ד   ָנאְך ְסיֹונֹוע ד  ו רֶמעת נ  י ו 
לְ  יס ָדאר; ָבחּוס א  וייז א   א   ָהאְסטּוט ֶיעצְ ל ו 

לֶ  צּור ְמחּובָ ן ֶטעֶלעָפאע ְגרֹויסֶ  ת אֹוֻטְמ ע א 
לְ ן אּות ְוזֹוֲהמֹו יר ָבחּוס א  יבָ ן א   ָהאְסטּוה ְיש 
א ר א  ט ֶגעה   ן.ֶטעֶלעָפא עֶ 'ָכשֵׁ

ינּו ְכרֹונָ  ֲחָכמֵׁ ְבָרכָ ם ז  יוָ : "ת סג:(ְיָבמֹו)ן ָזאגְ ה ל  ן כֵׁ
שָ ם ָאדָ א ֶשָנשָ   ה,ֲחתּונָ ט ָהאן ֶמען ֶווע", הא 

יו ֲעֹונֹוָתי" ְקק  ְתפ  אלְ ", ןמ  ֶווען פ  י ד  ק א 
ירֹו לְ ן אּות, ֲעבֵׁ ין ֶמען ֶווער ָבחּוס א  ג ְפל   א  ז א 

אְלֶבע א  ף, גּו י - ֶמעְנְטשר ה  יְש ן ֶמעז א  ט נ 
יְט  יס ָדאן, ָאְפֶגעה  ר ָאֶבען, ֶטעֶלעָפא א  ן א  ז א 

י ירֹו צּון ָאפְ ן ֶטעֶלעָפא א  ט מ  אלְ  -ת ֲעבֵׁ ן ֶמעט פ 
י יל ְשאֹון א  ְחת  ית, ת  יי סֵׁ וי א  ט מ  ין אּו יבו  י סֵׁ
וייב א  ן אָ   .ו 

ואְר  ֶוועף ו  אְרָשאְלֶטענֶ י ד  ק א  ן, ֶטעֶלעָפאע פ 
ון ֶזע ֶוועְסטּו -ט ֶטעְבֶלע ין אּוט גּוי ו  י ד  ס ז 

יט ֶווען ֶלעבְ  ייר ד  ן אּון ֶטעֶלעָפאי ד  ן, ז 
יט ָלאזְ ט ֶטעְבֶלע יְש ר ד  יט ֶנעְמ ס עֶ ן, ֶלעבְ ט נ  ר ד 
ֶווע ייק א  יְש ט ֶקעְנְס  דּו, ֹמח  ן ד   דּוז א  ן. ֶלעבְ ט נ 
יט ֶוועְס  לְ ן פּון ֶטעֶלעָפאי ד  ן ֶנעֶמעק צּור  ס א 
ון ֶזע ֶוועְסטּו -ר ָבחּו ט ֶווען ֶלעבְ ס ָדאט גּוי ו 
י ייר ד   ן.ז 

קֶ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)  "ב(תשפב עֵׁ
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ייֶער טָ  אג ִאיז ֶדער ַטאֶטע ָנאְכַאָמאל ֶגעקּוֶמען. ֶער ָהאט ִזיְך ז 
ייְדט ֶדעְרצּו אּון ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ַזיין ַטאֶטע'ן ַפאְרָוואס ֶער  ֶגעְפר 

ִ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 ֶלעְרֶנען ִמיט ִאים פּון  ע 

ַזא הֹויֶכע ְפַלאץ. ָהאט ִאים ַזיין זּון ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס ֶיעְצט ִאיז ַא
ייְלט ָוואס ָדא  ֶער ָיא ַאָראְפֶגעקּוֶמען, ָהאט ִאים ֶדער ַטאֶטע ֶדעְרצ 

 ָהאט ַפאִסיְרט.
'ן ָנאֶמען ר' ִאין ִדי ְשָטאט ַבאְרִדיְטשּוב ָהאט ֶגעֶלעְבט ַא ִאיד ִמיטְ 

א ָשַמִים, ַאן ֶעְרִליֶכער ֱאִליֶעֶזר  ט ַא ְיר  ַע, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא שֹוח  ְיהֹושֻׁ
ייֶער ִליב ֶגעַהאט צּו ֶהעְלְפן ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן,  ִאיד ָוואס ָהאט ז 

 ֶטעְנִדיג צּו טּון טֹובֹות ַפאר ֶמעְנְטְשן ִוויִפיל ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֶקעְנט.שְ 
ייְנָמאל ִאיז ֶגעֶווען ַא יְ  ֶווען ר' ֱאִליֶעֶזר  ִריד ִאין ְשָטאט, אּוןא 

ַע ִאיז דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען ֶדעם ְיִריד ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִווי ֶמעְנְטְשן  ְיהֹושֻׁ
ייֶנעם. ֶמען ָהאט ֶגעְבֶרעְנְגט  לֹויְפן ְבֶרעְנֶגען ַוואֶסער אּון ִגיְסן ָאן א 

ֶהעְרט צּו ִגיְסן אּון ִגיְסן. ֶער ָנאְך אּון ָנאְך ַוואֶסער אּון ִניְשט אֹויְפֶגע
ָהאט ִזיְך ָנאְכֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֶעס ג ייט ָפאר, אּון ֶמען ָהאט ִאים 
ייְלט ַאז ָדא ִאיז ָדא ַא ִאיד ָוואס ִאיז ֶגעקּוֶמען ִפיְרן ֶגעֶשעְפְטן,  ֶדעְרצ 

ויי הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַהאט , אּון ֶער ָאְפֶגעְשָפאְרט ְצו 
ויי הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן ָוואס ֶמעְנְטְשן ָהאְבן  ָהאט ֶגעַהאט ָנאְך ְצו 

ִאין ֶגעֶשעְפט, אּון אֹויֶסער ֶדעם ָהאט ֶער  םַאייְנֶגעְשֶטעְקט ַביי ִאי
ויי הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן,  ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַא  ַאזֹויָנאְך צּוֶגעָבאְרְגט ָנאְך ְצו 

ַסְך ַהֹכל פּון ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן ִמיט ָוואס ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען ָדא 
 צּום ְיִריד ַמאְכן ֶגעֶשעְפְטן, ָהאֶפעְנִדיג ַמְצִליַח צּו ַזיין.
'ט ָדאס בְ ֶגע'ַגנְ  םָאְנקּוֶמעְנִדיג ָאֶבער ַהייְנט צּום ְיִריד, ָהאט ֶמען ִאי

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

ַוואֶסער ֶער ָזאל ִזיְך ֶדעְרֶוועְקן, ָאֶבער ִווי ָנאר ֶמען ְפרּוִביְרט צּו ִגיְסן 
ֶער ֶדעְרֶוועְקט ִזיְך אּון ֶדעְרַמאְנט ִזיְך פּון ַזיין ְגרֹויֶסע ָצָרה, ַפאְלט ֶער 
וייְסט  ָנאְכַאָמאל ַחָלשּות, אּון ֶער ֶקען ִניְשט קּוֶמען צּו ִזיְך. ֶמען ו 

 ִניְשט ָוואס צּו טּון ִמיט ִאים.
ַע ִאיז ְגַלייְך צּוֶגעָלאְפן צּו ֶדעם ִאיד אּון ִאים ר'  ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ

ייד ַאז ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַא ְגרֹויֶסע ְסכּום  ֶגעָזאְגט ִמיט ְגרֹויס ְפר 
ֶגעְלט אּון ֶעס ֶקען ַזיין ַאז ָדאס ִאיז ָדאס ַפאְרלֹויֶרעֶנע ֶגעְלט, "ֶגעב 

ן ִאיְך ֶוועל ִדיר ֶעס צּוִריק ֶגעְבן". ֶדער ִמיר ָנאר גּוֶטע ִסיָמִנים, אּו
ִאיד ָהאט ַמָמש אֹויְפֶגעֶלעְבט ֶווען ֶער ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט, ֶער ָהאט 
ִזיְך ְגַלייְך אֹויְפֶגעְשֶטעְלט אּון ָאְנֶגעהֹויְבן ֶגעְבן ִסיָמִנים ַאז ָדאס 

אט ֶגעַהאט ַאזֹויִפיל ֶגעְלט ִאיז ֶגעִליְגן ִאין ַא רֹויְטן ַבייְטל, ֶעס הָ 
ס, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ר' 'ואְנִציֶגערס אּון ַאזֹויִפיל ְצוָ 'הּוְנֶדעְרֶטער

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

 צּוִריק.
ייְגט ֶגעְלט אֹויף צּו ֲחתּוָנה ַמאְכן  ַע ָהאט ֶגעַהאט ַאֶוועְקֶגעל  ייְמֶגעַגאְנֶגען אּון ִאיֶבעְרֶגעַזייֶנע ֶדער ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ ייְלט ָדאס ִקיְנֶדער, ֶער ִאיז ַאה  צ 

אל ְשִטיֶמען ִמיט ֶדעם ִאיד'ס ִסיָמִנים, ֶגעְלט אּון ֶגעֶזען ַאז ֶער ַפאְרָמאְגט ַטאֶקע ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן, ֶער ָהאט אֹויְפֶגעטֹויְשט ִדי ֶגעְלֶטער ַאז ְס'זָ 
ַע ָוואס ָהאט ִאים 'ן ִאיד. ֶדער ִאיד ָהאאּון ֶער ִאיז ֶגעָלאְפן אּון ֶעס ֶגעְבֶרעְנְגט ַפאְר  ייֶער ַבאַדאְנְקט ַפאר ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ ט אֹויְפֶגעָלאְכְטן אּון ִזיְך ז 

 ַמָמש ֶגעַראֶטעֶוועט.
יי, ָהאט ִזיְך אֹויְך ֶגעפּוֶנען ֶדער ֱאֶמת'ֶער ַגָנב ָוואס ָהאט ַלייֶדע יְשט ֶגעֶקעְנט ַבאֶהעְרְשן אּון ֶער ר ִזיְך נִ ְצִוויְשן ִדי ַפאְרַזאֶמעְלֶטע ֶמעְנְטְשן ַארּום ז 

ַע וָ בְ ָהאט ֶגע'ַגנְ  ייְגן 'ט ָדאס ֶגעְלט פּון ֶיעֶנעם ִאיד. ֶווען ֶדער ַגָנב ָהאט ָאֶבער ֶגעֶזען ָדאס ְמִסיַרת ֶנֶפש פּון ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ ואס ֶגעְבט ַאֶוועק ַזיין א 
ייִליְך צּו ַמאְכן ַא ִאיד, אּון ֶער ָהאט דָ אֹויְסֶגעָהאֶרעֶוועֶטע ֶגעְלט ָנאר ְכַדאי  ַע ָהאט ִניְשט ֶגעְטָראְפן  ְךאְפר  ֶגעוואּוְסט ֶדעם ֱאֶמת ַאז ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ

, אּון ֶער ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעְשֶטעְלט אּון , ִאיז ַאַריין ִאין ִאים ַאן ֱאֶמת'ֶע ִהְרהּור ְתשּוָבהִאין ַטאשָדאס ֶגעְלט, ַווייל ָדאס ֶגעְלט ִאיז ֶגעִליְגן ַביים ַגָנב 
 'ט ָדאס ֶגעְלט אּון ֶער ִוויל ְתשּוָבה טּון אּון ָדא ֶגעְבט ֶער ֶעס צּוִריק.בְ ִזיְך ִמְתַווֶדה ֶגעֶווען ַפאְר'ן ַגאְנְצן עֹוָלם ַאז ֶער ָהאט ֶגע'ַגנְ 

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

וייֶטער ָהאט ֶגעְשִריְגן ַאז ֶער ָהאט ֶעס ֶגע'ַגנְ  ייֶדע ָהאְבן ָנאר ֶגעָוואְלט ַאז ֶדער ִאיד ָזאל בְ אּון ֶדער ְצו  'ט אּון ִוויל ְתשּוָבה טּון אּון ֶעס צּוִריק ֶגעְבן... ב 
יי. ִוי ִיְצָחק ֶגעַמאְכט ַאז ֶמען ֶוועט ג יין צּום רָ ָהאט ֶמען ָאפְ  ֶנעֶמען ָדאס ֶגעְלט פּון ז  ייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי ל  ב ִאין ְשָטאט, ָוואס ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ה 

 'ֶעֶנען ִדי ִדין תֹוָרה.קְ סְ ַבאְרִדיְטשּוֶבער זי"ע, ַאז ֶער ָזאל פַ 
י יי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון ָפאְרֶגעל  ייֶעֶרע ַטֲענֹות, ִאיז ֶווען ז  ר ַצִדיק מֹוָרא'ִדיג צּוְפַלאְמט ֶגעָוואְרן, אּון ֶער ָהאט ְגַלייְך ָאְנֶגעהֹויְבן עדֶ יְגט ז 

ייֶגער ִאיז שְ  ייִליֶגע ְמִליצֹות אֹויף ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער ַאזֹוי ִווי ַזיין ְשט  ייֶבעְרְשְטן: "ִרבֹונֹו ֶשל ֶטעְנִדיג ֶגעֶווען, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאִמיט ַזייֶנע ה  ְגט ַפאְר'ן א 
ייֶעֶרע ָפאְלק ִדי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער. ִמי ְכַעְמָך ִישְ  ויי ִאיְדן ְקִריְגן ִזיְך ֶווער עֹוָלם, קּוק ָנאר ָאן ַדיין ט  ל, וואּו ִאיז ָנאְך ָדא ַאַזא ָפאְלק ִווי ִדי ִאיְדן, ְצו  ָרא 

וייְטן ִאיד אּון ִאיֶעס ָזאל ָהאְבן ִדי ְזִכיָ  ייִליְך. ִאיז ָנאְך ָדא ַאַזא ָפאְלק ִאיֶבער ִדי  ם' ַארֹויְסצּוֶהעְלְפן ַא ְצו  צּוִריק ֶגעְבן ַזיין ֶגעְלט ַאז ֶער ָזאל ֶוועְרן ְפר 
 ַגאְנֶצע ֶוועְלט?"

ייֶער ִדין תֹוָרה ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויְסן ַרַעש ִאין ַאֶלע  יי ֶגעָזאְגט: "ִאיר ָזאְלט ִוויְסן ַאז א  ִהיְמֶלען. אּון ֶיעְצט ג ייט אּון ַמאְכט ַא ֶדער ַצִדיק ָהאט ז 
 , אּון ִדי ְזכּות ֶוועט ַזיין ַפאר ֶיעְדן".ַאייְךָרה ְצִוויְשן שָ פְ 

 ֶדעְרֵצייְלט ָרא"ׁשמֹוה  >>>>>>  
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 ֶדעְרֵצייְלט ָרא"ׁשמֹוה  >>>>>>  

 

 

 

ייִליֶגער ֶרִבי ָנחּום ְטֶשעְרָנאְבֶלער זי"ע ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט  ֶדער ה 
ַע ִנְסַתל ק  אּון ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין זּון: "ֶיעְצט ִאיז ֶדער ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ

ֶדן ַאז  ֶגעָוואְרן, אּון ֶמען ָהאט ַארֹויְסֶגעְטִריְבן ַאֶלע ַצִדיִקים פּון ַגן ע 
ייֶעְרן ִאיד ֶמען ָזאל ִאים ג יין ְמַקב   ל ָפִנים ַזיין, אּון אֹויְפֶנעֶמען ֶדעם ט 

וייְטן ִאיד, ס  ָוואס ָהאט ִזיְך מוֹ  ייִליְך צּו ַמאְכן ַא ְצו  ר ֶנֶפש ֶגעֶווען ְפר 
ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט צּו טּון טֹובֹות ַפאר  ֶטעְנִדיג ִזיְךָוואס ָהאט שְ 

ֶדן  ֶמעְנְטְשן, אּון ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָהאב יי ִווי ֶגעמּוְזט ַארֹויְסג יין פּון ַגן ע  ס 
ָהאט ִאיְך ֶגעֶקעְנט קּוֶמען ָנאְכַאָמאל צּו ִדיר, ָאֶבער ִלְכאֹוָרה ֶוועל 
ִאיְך פּון ֶיעְצט אּון ַווייֶטער ִניְשט ֶקעֶנען ֶמער קּוֶמען ֶלעְרֶנען ִמיט 

 ִדיר"
ַא ִאיד ָוואס ֶהעְלְפט ַא ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ִדי ְגרֹויֶסע ַמְעָלה פּון 
וייְטן. וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה שְ  ֶטעְנִדיג צּו טּון טֹובֹות ְצו 

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

 

>>>>>> 

 
 



 ד

 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
 541152354380/ ארגענטינא  3235003462בעלגיע 

  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 
 541152354370טינא / ארגענ 3235003461בעלגיע 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 כפוי טובה
 

די שיינקייט פון הכרת הטוב, און די 
 ן זיין א כפוי טובהמיאוסקייט פו

 

 קול ברסלב
212-444-9191 

1,  2 ,  1 ,  8 ,  2,  79  

 

 

 

 

 

 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!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים ון מיר וועלן פרובירןא

 
 
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 הערליכע סיום הש"ס פון נחמן נתן רוטה ני"ו,
 ש ישיבה שליט"אזון פון רא

דעם פארגאנגענעם דאנערשטאג נאכט, ביים וועכנטליכן ליל שישי שיעור, איז אויך פארגעקומען גאר א שיינע 
סיום הש"ס פון הילד החשוב נחמן נתן ני"ו, א זון פונעם ראש ישיבה שליט"א. לכבוד דעם סיום זענען אויך 

יטצופרייען מיט די גרויסע שמחה פונעם סיום הש"ס פון געקומען צום שיעור די קינדער פון אינגל קעמפ, זיך מ
 זייער חבר.

צום ערשט האט מען געמאכט דעם סיום, און חשובער אינגל המסיים האט געזינגען שיין דעם הדרן, און נאך 
דערנאך האט מען געהערט דעם שיעור פונעם ראש ישיבה שליט"א, וואס האט  שיינע ניגונים פון תורה.

ער האט ט א שבח והודאה צום אייבערשטן אז ער איז זוכה צו זיצן ביים סיום הש"ס פון זיין זון, אנגעהויבן מי
געדאנקט דעם אייבערשטן אז אלע זיינע קינדער ביז אהער האבן זוכה געווען מסיים צו זיין ש"ס פאר די בר מצוה, 

ישיבה שליט"א איז געווען זייער . דער ראש אזוי ווי מוהרא"ש האט איינגעפירט אין תלמוד תורה אין יבנאל
נאך גרעסער ווי ווען ער מאכט יעצט ער האט ארויסגעברענגט אז זיין שמחה איז  איבערגענומען פון דעם סיום,

, א תלמיד פון חייקלר' אונטערגעהערט אמאל מען האט  ווי אזויהאט דערציילט דער ראש ישיבה  .חתונה א קינד
און זאגט, "איך האב דאך געהערט פון אייך ]דער הייליגער רבי[ אז ווען ם רבינ'ס ציון ביי הייליגן רבי'ן, ווי ער רעדט

 ."דיגט ש"ס באקומט מען א צלם אלקיםמען ענ
דער ראש ישיבה שליט"א האט אסאך ארומגערעדט איבער דעם סדר דרך הלימוד, דער וועג וואס דער רבי 

ס אויף דעם וועג קען יעדער איד זוכה זיין צו לערנען תורה האט אונז אויסגעלערנט )שיחות הר"ן סימן ע"ו(, ווא
אין סיי וועלכע אומשטענדן, אז מען זאגט די הייליגע ווערטער פון תורה, אפילו מען פארשטייט נישט וואס מען 
זאגט און מען געדענקט נישט וואס מען האט געלערנט. דער ראש ישיבה שליט"א האט זיך באדאנקט פאר'ן 

י חשובע מלמדים, וואס אויסער די געווענליכע לימודים וואס מען לערנט אין חדר, געבן זיי אריין א מנהל און ד
חשק אין די קינדער אז זיי זאלן אויסנוצן אויך די זייטיגע צייטן און זאגן תורה אויף זייער אייגענע וועג, און אזוי 

 ץ לעבן.וועלן זיי בלייבן צוגעבינדען צו די הייליגע תורה זייער גאנ
נאכ'ן שיעור איז דער עולם אריבערגעגאנגען אנוואונטשן מזל טוב פאר'ן ראש ישיבה שליט"א און פאר נחמן 

 נתן, און מען האט געטאנצן און זיך געפריידט לכבודה של תורה.
 1ט מען קען הערן די גאנצע שיעור אויף "קול ברסלב" )זעט אלע לאקאלע נומערן ביים סוף פונעם גליון(, דרוק

 פאר'ן סיום. 43תשפ"ב, און פאר  7וועכנטליכע שיעורים, פאר  2ראש ישיבה,  ןשיעורים פו פאר 2פאר אידיש, 
 כי הם חיינו ואורך ימינו!

*** 

 בנין היכל הקודש ווערט צוגעגרייט
 ט"פאר ראש השנה תשפ"ג הבעל

בעפארברייטונגען צום אין די יעצטיגע טעג טוט זיך העפטיגע הכנות אינעם בנין היכל הקודש אין אומאן אין 
 קומענדיגן ראש השנה תשפ"ג, מען ארבעט פון אלע זייטן אהערצושטעלן דעם בנין ווי עס דארף צו זיין.

ביי די טרעפ ארויף צו אלע שטאקן ווערט אינסטאלירט גוטע און שטארקע רעילינגס עס זאל זיין אפגעהיטן 
ארויף און אראפ פון די שלאף צימערן צום בית המדרש  מען זאל חס ושלום נישט געשעדיגט ווערן ווען מען גייט

גיין פאון צוריק. אויך ווערט אין די טעג צוגעגרייט דער עלעוועיטאר וואס וועט שטארק פארגרינגערן דאס ארוי
 און אראפקומען ביים אנקומען אין בנין און ביים אהיים פארן.
יינאכט נישט געזען ווערן קיין שום לעכטיגקייט, וועט צוליב די יעצטיגע מלחמה צושטאנד אין אוקריינא, טאר ב

כטיגקייט יכדי עס זאל נישט ארויסשיינען די ל פורהאנגען אויף די פענסטעראין אלע צימערן אינסטאלירט ווערן 
עס זאל זיין גענוג וואסער פאר די גאנצע צייט וואס מען  טאנקעןביינאכט. אזוי אויך פילט מען שוין אן די וואסער 

 יז דארט.א
ארבעטן גאר שווער אויף אלע פראנטן אז אלעס זאל קלאפן על צד געטרייע איבערגעגעבענע אינגעלייט די 

היותר טוב, טראץ דעם וואס דאס יאר איז נישט אזוי גרינג צו באקומען אלעס, דאך פרובירט מען פון אלע זייטן 
 סטע וואס קען נאר זיין.אהערצושטעלן דעם בנין מיט אלעס ארום מיט די בעסטע און שענ

מו"ה נחמן נתן קרויס  'ןווי שוין געמאלדן קען מען שוין דינגען זיצן אין בית המדרש אויף ראש השנה ביים גבאי
 .347-404-8738הי"ו, מען קען אים רופן אויף 

יס'פועל'ן אודער עיקר פון אלעם איז צו בעטן דעם אייבערשטן מען זאל אנקומען און צוריק קומען בשלום, און 
 ישועות ורפואות פאר זיך און די גאנצע משפחה און פאר גאנץ כלל ישראל. אלע

 וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון!

 סימן טוב ומזל טוב 
 

  הי"ו שמואל זיינוויל גרינבוים החתן

 עב"ג למזל טוב צו זיין שידוך שליסן 
*** 

 א"טישל יונה זינגער הרה"ג מו"ה
 סלב ליבערטידומ"ץ קרית בר

 למזל טוב די געבורט פון א מיידלצו 
*** 

 הי"ו אברהם משה שטראססער מו"ה
 מנהל מוסדותינו הקדושים

 למזל טוב די געבורט פון א אינגלצו 
*** 

 תחי' וזוגתו הי"ו שמעון עוזר פערל מו"ה
 גבאי ביהמ"ד היכל הקודש ירושלים

 למזל טובדי געבורט פון אן אייניקל צו 
*** 

 הי"ו שראל יאראוויטשי מו"ה
 למזל טובדי געבורט פון א מיידל צו 

*** 

 הי"ו שמואל בלעדי מו"ה
 למזל טובדי געבורט פון א אינגל צו 

*** 

 הי"ו יואל אפנהיים מו"ה
 למזל טוב מיידלדי געבורט פון א צו 

*** 

 הי"ו יודא פריינד מו"ה
 למזל טוב מיידלדי געבורט פון א צו 

*** 

 הי"ו אקאבאוויטשנחמן שמואל י מו"ה
 למזל טוב די געבורט פון א אינגלצו 

*** 

 הי"ו שמואל גליקמאן מו"ה
 למזל טוב די געבורט פון א אינגלצו 

*** 

 הי"ו שלמה וויינבערגער מו"ה
 למזל טוב די בר מצוה פון זיין זוןצו 

 י"ונ אפרים הבחור
 

 

 

 שו"ת ברסלב>>>>>>  

 

 ה טובה ומצלחתבשע בל טוזלמלרגל אירוסיו  ו"הי ייןלשטחתן יוסי מערמי ה"רא פארק נתנדב עהגליון בבאהפצת 


