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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ן ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעג פּון  ֶרעטְּ ֶגעטְּ ט ַאַריינְּ ן ֶיעצְּ ִמיר ָהאבְּ
ַגֶלה ֶגעֶווען  דֹוׁשֹוָבִבי"ם, ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֲאִר"י ַהקָ ׁש ָהאט מְּ

ׁשּוָבה, ִאין ִדי  סּוָגל אֹויף תְּ ק מְּ ַטארְּ ן ֶזעֶנען ָגאר ׁשְּ ַאז ִדי ָוואכְּ
ן,  טְּ ׁשְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ ֶטערְּ ֶנענְּ ֶגער ִזיְך צּו ֶדערְּ ִרינְּ ִטיֶגע ֶטעג ִאיז גְּ ֶיעצְּ

ן ַאלֶ רְּ אּון ַפא טְּ ן.ֶרעכְּ  עס ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּון ִאין ֶלעבְּ
ׁש  דֹוׁשֶדער ֲאִר"י ַהקָ  טְּ ט אֹויס ִוויִפיל ַתֲעֵניִתים ַא ֶמענְּ נְּ ֶרעכְּ

ן טְּ ף ַפאסְּ ֶדער ָוואס ֶער ָהאט ַחס  אֹויף ֶיעֶדע ֲעֵביָרה ,ַדארְּ ַבאזּונְּ
ָׁשלֹום ן ִדי ַא וְּ טְּ ן ַפאסְּ פְּ ן ִמיר ַדארְּ ֶלע עֹוֵבר ֶגעֶווען. אֹויב ֶוועלְּ

ן  ִדיגְּ ן צּו ֶקעֶנען ֶענְּ ט ֶגענּוג ֶטעג ִאין ֶלעבְּ ן ִמיר ִניׁשְּ ַתֲעֵניִתים, ָהאבְּ
 ִדי ַאֶלע ַתֲעֵניִתים.

ט ַא ָמָׁשל ַאז ֶעס ִאיז ֶגעֶווען  ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְּ
ט.  ַאָמאל אַ  רֹויֶסער עֹוֶׁשר ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ָגאר ַאַסאְך ֶגעלְּ גְּ

ג ַאז ֶווער ֶעס ִוויל  ֶדער דּונְּ ן ַא ֶמעלְּ ֶגעֶגעבְּ עֹוֶׁשר ָהאט ַארֹויסְּ
ן ִוויִפיל ֶמען ִוויל.  גְּ ט ֶקען קּוֶמען צּו ִאים אּון ָבארְּ ן ֶגעלְּ גְּ ָבארְּ
ן  ׁשְּ טְּ ֶגענּוג ֶמענְּ ֵטייט ִזיְך ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִאיֶבערְּ ׁשְּ ַפארְּ

ט דֶ  ן ִזיְך צּוֶגעַכאפְּ ֶכע ָהאבְּ צּו אּון ֶדער עֹוֶׁשר ָהאט ַטאֶקע ֶוועלְּ ערְּ
ט, אּון ֶער ָהאט  ן ִוויִפיל ֶמען ָהאט ָנאר ֶגעָוואלְּ ט ַפאר ֶיעדְּ גְּ ֶגעָבארְּ

בֹונֹות ִאין ַזיין בּוְך. ן ַאֶלע ֶחׁשְּ ִריבְּ ׁשְּ  ַפארְּ
ֶגען ַזייֶנע ִביֶכער אּון  ֶגעַגאנְּ ֵאיין ָטאג ִאיז ֶדער עֹוֶׁשר ִאיֶבערְּ

ט, ָאֶבער  ֶגעֶזען ַאז ֶער ט ָגאר ַאַסאְך ֶגעלְּ גְּ ֶגעָבארְּ ָהאט ׁשֹוין ַארֹויסְּ
ן ָדאס  ט צּוִריק צּו קּוֶמען אּון ַבאָצאלְּ ן ִניׁשְּ ן ִקיֶמערְּ ׁשְּ טְּ ִדי ֶמענְּ
ן ִדי  ִוויׁשְּ ט. צְּ ֶטערְּ ק ֶגעׁשְּ ַטארְּ ט, אּון ָדאס ָהאט ִאים ֵזייֶער ׁשְּ ֶגעלְּ

ט ֶגעלְּ  גְּ ן ֶגעָבארְּ ן ָוואס ָהאבְּ ׁשְּ טְּ ט פּון ֶדעם עֹוֶׁשר ִאיז אֹויְך ֶמענְּ
ט אּון ֶער ָהאט  ל ֶגעלְּ ט ַאִביסְּ גְּ ֶגעֶווען ֵאייֶנער ָוואס ָהאט ֶגעָבארְּ
ט ָהאט ָאֶבער  ט, ֶדער ֶגעֶׁשעפְּ ט ִאין ַא ֶגעֶׁשעפְּ ֶטעקְּ ֶגעׁשְּ ָדאס ַאיינְּ
ט, אּון  ֶצע ֶגעלְּ ן ָדאס ַגאנְּ לֹוירְּ ִליַח ֶגעֶווען, ֶער ָהאט ַפארְּ ט ַמצְּ ִניׁשְּ
ט  רֹויֶסע ִיסּוִרים פּון ֶדעם ַאז ֶער ֶקען ִניׁשְּ ֶער ָהאט ֶגעַהאט גְּ

'ן עֹוֶׁשר ן ַפארְּ ן ַאז ֲאִפילּו ֶער . ַבאָצאלְּ ָלאסְּ ׁש ָהאט ַבאׁשְּ טְּ ֶדער ֶמענְּ
ׁש  ף ֶער ָכאטְּ ן, ַדארְּ ט צּו ַבאָצאלְּ ט ָדאס ֶגעלְּ ָהאט ַטאֶקע ִניׁשְּ

גֵ  יין צּום עֹוֶׁשר אּון ִזיְך ַאזֹויִפיל טּון ַאז ֶער ָזאל ַאִריֶבערְּ
ן  ֶגעֶבעטְּ ן. ֶווען ֶער ָהאט ִאיֶבערְּ ֶבעטְּ ן אּון ִאים ִאיֶבערְּ ֶפערְּ טְּ ֶענְּ ַפארְּ
ט  ָוואס ֶער ֶקען ִניׁשְּ ט ִדי ִסיָבה ַפארְּ ֵציילְּ ֶדעם עֹוֶׁשר אּון ִאים ֶדערְּ
ט: "ָוואס ֵגייט ֶפערְּ טְּ ן ַזיין חֹוב, ָהאט ִאים ֶדער עֹוֶׁשר ֶגעֶענְּ  ָצאלְּ

ט פּון ִמיר?  גְּ ט ֶגעָבארְּ ט ָוואס דּו ָהאסְּ ל ֶגעלְּ ִמיר ָאן ָדאס ִביסְּ
ֶטער ָוואס  ֶוועֶרע ֶגעלְּ ן ִדי ׁשְּ ט ֶקעגְּ ִניׁשְּ ָדאס ִאיז ַמָמׁש ָגארְּ
טּו ִזיְך  ִדיג. ֶדעִריֶבער, אֹויב ֶוועסְּ ן ֶזעֶנען ִמיר ׁשּולְּ ׁשְּ טְּ ֶדעֶרע ֶמענְּ ַאנְּ

צּוֵגיין ֶנעֶמען ַארּומְּ ֶטערְּ ן ַאז  אּונְּ ׁשְּ טְּ עֹוֵרר ַזיין ִדי ַאֶלע ֶמענְּ אּון מְּ

קְְׁ ַטארְׁ ְשְׁ ְַאייךְְׁט ְֶווערְְׁ, טְִנישְְׁט
לֹוירְְׁ ְַפארְׁ ְָלאזְְׁן; ְִנישְְׁט ְַאַרייט ְיַבין

ְ

ְדְִקְֶענְְׁ בּוי חֹורְָהְּוָמרְָתְַעצְׁ ְשְׁ ַכאפְְׁטְִנישְְׁטְֶווערְְׁה, ןְִאיטְַפארְׁ
ֵפיקֹו ְ'סְׁ ְַזייטְֵגייסְָוואת: ְֶווען? ְַזייסְעְֶטְֶווען ְֶווען? טְָזאגְְׁר

ְעְֶ ְֵגייס ְַזייט ְָזאגְְְׁש"מֹוֲהָראן?' ְַאלְֶט, ֵפיקֹוע ְסְׁ ְקּומְְׁת ןְפּוט
ַא ְֻטמְׁ ְֲעָמלְֵת ְֲעָמלְֵק, ְִאיק ִריְָז ִגיַמטְׁ ְבְׁ ְָספְֵא ְעְֶק, ְַמאכְְׁר יְדְִט
ְַאלְֶ ֵפיקֹוע ְסְׁ ְפּות ְז(ן ְיז, מֹות ְִאםְָאִין)שְׁ ֵבנּו ִקרְׁ ְבְׁ ְה' ְ"ֲהֵיש :ְ;"
ְֶדע ְֶרבְִר פְְׁי ְֶקעמְׁ ְִמיט ְֲעָמלְֵט ְֶדעק, ְֶרבְִר ְָזאגְְׁי ְ)ַעֵייט ִספּוֵריְן

ְא( ְַמֲעֶשה ְִאיסְעְֶ:ְ"ַמֲעִשיֹות, ְַוַדאבְְׁז ְדְָאְיְָי שּועְַא", ְיְׁ ֶהרְֶתְה' ףְכְׁ
ַחזְֵק,ְַחזְַק,ְַחזְַן!ְַעיְִ ִנתְׁ ְ"ב(תשפְַוִיַגשהְֱאמּונְְֲָעָצתֹו)ְְְְק!וְׁ
ְ
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ץ  ַאלְּ ֵליין ֵחֶלק פּון ֵזייֶער חֹוב, ֶוועט ֶעס ָנאכְּ ן ַא קְּ ן ָנאר ַבאָצאלְּ ן, ֲאִפילּו ֵזיי ָזאלְּ ן ִמיר ַבאָצאלְּ ֵזיי ָזאלְּ
ִדיג, ט ִמיר ׁשּולְּ ט פּון ִוויִפיל דּו ִביזְּ ֶטער ָמאל ֶמער ֶגעלְּ נְּ קּוֶמען טֹויזְּ ן  אֹויסְּ צְּ ַגאנְּ אּון ַדאן ֶוועל ִאיְך ִדיר ִאינְּ

 מֹוֵחל ַזיין אֹויף ֶדעם חֹוב".
קֵ  רֹויסְּ ט ִדי גְּ גְּ ֶרענְּ ֶגעבְּ ן צּוִריק צּו ִמיט ֶדעם ָמָׁשל ָהאט ֶדער ֶרִבי ַארֹויסְּ ֶדעֶרע ִאידְּ עֹוֵרר ַזיין ַאנְּ ייט פּון מְּ

ַחֵזק  ן. ֶווען ַא ִאיד ִאיז מְּ טְּ ׁשְּ ט ַזיין ַאזֹוי קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְּ ן ִניׁשְּ ט ֵזיי ַאז ֵזיי ָזאלְּ קְּ ַטארְּ ן, ֶער ׁשְּ ֶדעֶרע ִאידְּ ַאנְּ
ן; דַ  טְּ ׁשְּ ט ַאַריין צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְּ ן ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהענְּ ן ַביי ִזיְך, ַאז ֵזיי ָזאלְּ ָראכְּ אן ִאיז ֶדער ֶצעבְּ

טְּ  ֶטער מֹוֵחל ַפאר ֶדעם ֶמענְּ ׁשְּ  ׁש אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע ֲעֵבירֹות.ֵאייֶבערְּ
עֹורֵ  ַחֵזק ַזיין אּון מְּ ן ַא ֵסֶפר ָוואס ֶוועט ֶיעֶנעם מְּ ֵווייטְּ ן ַפאר ַא צְּ ֶפעִציֶעל ֶווען ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה צּו ֶגעבְּ ר סְּ

ׁש, טְּ ט צּו ַא ֶמענְּ ׁשּוָבה, ִאיז ָדאס ָנאְך ֶמער ָחׁשּוב. ַווייל ֶווען ֶמען ֶרעדְּ ט ֵאייִביג ַפאסְּ  ַזיין צּו תְּ ן טְּ ֶוועט ִניׁשְּ
ֶטער, אֹויְך ֶקען ַזיין ַאז צּוֶנעֶמען ִדי ֶווערְּ ֶטער, ֶער ֶוועט ִזיְך ֶׁשעֶמען ָאנְּ ַקֵבל צּו ַזיין ִדי ֶווערְּ  ַפאר ֶיעֶנעם מְּ

ן ִחיזּוק ָאֶדער מּוָסר. ֶווען ֶמען ֶגעבְּ  ֶטע צּו ֶהערְּ ט ִאין ִדי ִגיסְּ ט ֶיעצְּ ט ָאֶבער ַפאר ֶיעֶנעם ַא ֵסֶפר, ֶיעֶנער ִאיז ִניׁשְּ
ט ֶזען, ֶפעֶטער, ֶווען ֵקייֶנער ֶוועט ִניׁשְּ ן ִאין ַטאׁש; אּון ׁשְּ ֵלייגְּ אּון ֶווען ֶער ֶוועט ַזיין  ַדאן ֶוועט ֶעס ֶיעֶנער ַאַריינְּ

ֶטעִאין ִדי  ֶנען, אּון ָדאס ֶוועט ִאים צּו ,ִגיסְּ ן.ֶוועט ֶער ֶעס ֶקעֶנען ֵלייֶנען אּון ֶלערְּ טְּ ׁשְּ ֶגען צּום ֵאייֶבערְּ ֶרענְּ  ִריק בְּ
ֶוועִריקֵ  ן ֵגייֶען ַאִריֶבער ַאַסאְך ׁשְּ ׁשְּ טְּ ִמיּות, אּון ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען ֶמענְּ ַגׁשְּ רּוֲחִניּות ּובְּ ן, בְּ ן ִאין ֶלעבְּ ייטְּ

ַחזְּ  ִדיֶגע ֵעצֹות אּון ִהתְּ ן פּון ִדי ֶגעַוואלְּ זּוכְּ ן צּו ַפארְּ ׁשְּ טְּ ט ַפאר ֶמענְּ קּות פּון ֶרִבי'ן, ֶקען ֶמען ִמיט ֶדעם ַמָמׁש ֶגעבְּ
ֶדער, אּון ִדי שְּ  ַבאר.ַראֶטעֶווען ִאיִדיֶׁשע ִקינְּ ַׁשאצְּ  ַכר אֹויף ֶדעם ִאיז אּומְּ

ֵטייט ִזיְך ַאז ֶדער  ׁשְּ ט דָ  "םמֶ  ְך"ַסמַ ַפארְּ ן, ֶמען ַהאקְּ טְּ ַהאלְּ ט אֹויסְּ ֶטער ִמיט ֶדעם ַזיין ֶקען ָדאס ִניׁשְּ אְך אּונְּ
ן ִדי ֵחֶׁשק צַגאנְּ  ִלירְּ ן ַאז ֶמען ָזאל ַפארְּ ׁשְּ טְּ ן ִדי מּוט פּון ֶמענְּ ֶרעכְּ ֶווער צּו צּובְּ ֶבעט ׁשְּ ֶיע. ֶער ַארְּ ּו ֶצע ָהאֶרעַוואנְּ

ן צ ט ָלאזְּ עֹוֵדד ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ִניׁשְּ ַחֵזק אּון מְּ ָפִרים ֶזעֶנען מְּ ִליְך, אּון ִדי ֵהייִליֶגע סְּ ן ּוַזיין וואֹויל אּון ֶערְּ ֶרעכְּ בְּ
ן, ֶקען ֶער ֵאייִביג צּוִריק קּוֶמע ֶגעטּון ִאין ֶלעבְּ ׁש ָהאט ָנאר ָאפְּ טְּ ן צּום פּון ַקיין ׁשּום ַזאְך, ַווייל ֵסיי ָוואס ַא ֶמענְּ

ן. אּון ֶדעִריֶבער ֶוועט ֶדער  טְּ ׁשְּ ֵריי "םמֶ  ְך"ַסמַ ֵאייֶבערְּ פְּ ׁשְּ ן ָדאס ַפארְּ ֶטערְּ ן צּו ׁשְּ ן ַאֶלע ֶוועגְּ ן ִדי ֵהייִליֶגע זּוכְּ טְּ
ָפִרים פּון ֶרִבי'ן.  סְּ

ט אֹויף ִזיְך  ֵציילְּ ֶגעקּוֶמען  ַאז ֵאייֶדער ַזיין)ִספּוֵרי ַמֲעִשיֹות, ַמֲעֶשה ז'( ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדערְּ ָׁשָמה ִאיז ַאָראפְּ אֹויף ֶדער נְּ
ט ָהאט ֶדער ַסמַ  ָׁשָמה קּו "םמֶ  ְך"ֶוועלְּ ט, ָהאט ֶער ׁשֹוין ֶגע'ַטֲעָנה'ט ַאז אֹויב ִדי נְּ ט ַאָראפ אֹויף ֶדער ֶוועלְּ מְּ

ן. ָהאט  ט ָדא ָוואס צּו זּוכְּ 'ן ַסמַ ִניׁשְּ ט ַפארְּ ט,  "םמֶ  ְך"ֶמען ֶגעָזאגְּ קּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועלְּ ָׁשָמה מּוז ַאָראפְּ ַאז ִדי נְּ
ן ַאן ֵעָצה. ֶדער ַסמַ אּון ֶער ָזאל ִזיְך  ֶגען אּון ֶער ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען ִמיט ַאן ִאיז ַאֶוועק ֶגע "םמֶ  ְך"ֵגיין זּוכְּ ַגאנְּ

ן ַאן ֵעָצה... ָראפְּ ן ׁשֹוין ֶגעטְּ ט ַאז ֵזיי ָהאבְּ ט אּון ֶגעָזאגְּ ן ֶגעַלאכְּ ׁש אּון ֵזיי ָהאבְּ טְּ ן ֶמענְּ טְּ  ַאלְּ
ן ִדי ַלאכְּ ן... ֶמען ֶוועט אֹויסְּ ָפִרים אּון ִדי ֵעָצה ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ָדאס, ַאז ֶמען ֶוועט ַלאכְּ ֶלב'ֶע סְּ ֶרסְּ ֶמען  ,בְּ

פּון ן ֶדערְּ ֶבעט ַטאֶקע ֵזייֶער גּוט ,ֶוועט חֹוֶזק ַמאכְּ ט ָאֶבער ִמיט ַאן ..אּון ִדי ֵעָצה ַארְּ ׁש קּוקְּ טְּ . ֶווען ַא ֶמענְּ
ָפִרים ֶזעֶנען  'ס סְּ ן ֶרִבינְּ ִליק, ֶזעט ֶער ַאז ֶדעם ֵהייִליגְּ ן בְּ ַחיָ ֱאֶמת'ִדיגְּ ַחֵזק ַא אִ מְּ ֶטע ' אּון מְּ סְּ ֶווערְּ יד ִאין ִדי ׁשְּ

ן. טְּ ׁשְּ ן ִאיד צּום ֵאייֶבערְּ ֶגען ֶיעדְּ ֶרענְּ ן ֶדעם ֹכַח צּוִריק צּו בְּ ָפִרים ָהאבְּ  ַמָצִבים, ִדי ֵהייִליֶגע סְּ
ְך  ן ֶרִבי'ן דּורְּ ן צּום ֵהייִליגְּ קּוָרב ֶגעָווארְּ ן ַאז ַאזֹוי ִווי ֶער ַאֵליין ִאיז מְּ ט ָזאגְּ ֶלעגְּ ֶדעם ָוואס ַא מֹוַהָרא"ׁש פְּ

ן ֶדעם ֵסֶפר אּון  ָראפְּ ִׁשיַבת ֶנֶפׁש" ַפאר ַזיין ָפאֶטער. אּון מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעטְּ ן ֶדעם ֵסֶפר "מְּ ִאיד ָהאט ֶגעֶגעבְּ
ִליֶכער ִאיד, ֶדעִריֶבער ט ַפאר ַאן ֶערְּ קּות, אּון ָדאס ָהאט ִאים ֶגעַמאכְּ ַחזְּ ֶטער פּון ִהתְּ  ֶגעֶזען ִדי ֵהייִליֶגע ֶווערְּ

ן ִאיד, ָפִרים ַפאר ֶיעדְּ ן ִדי ֵהייִליֶגע סְּ ֵרייטְּ פְּ ׁשְּ ט ִאין ֶדעם צּו ַפארְּ ֶגעֵלייגְּ אּון  ָהאט ֶער ִזיְך ַווייֶטער אֹויְך ַאַריינְּ
ן. טְּ ׁשְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ ֶגען ַאֶלע ִאידְּ ֶרענְּ  ִמיט ֶדעם צּוִריק בְּ
ט אֹויס ִדי ֵהייִליֶגע ׁשֹובָ  ן אּון זֵ וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס נּוצְּ ַחֵזק ַזיין ָנאְך ִאידְּ ן ִבי"ם ֶטעג צּו מְּ ֶטערְּ ֶנענְּ יי ֶדערְּ

ֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער מֹוֵחל ַזיין אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע ֲעֵבירֹות, אּון ֶעס ֶוועט אִ  ׁשְּ ן, ֶדער ֵאייֶבערְּ טְּ ׁשְּ ים צּום ֵאייֶבערְּ
ט. ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְּ  ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועלְּ

קּות. ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תמ"ז() ַחזְּ ֶעֶרְך ִהתְּ  ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ַהָפָצה וְּ
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האלט שוין אן פאר איבער צען יאר אן אפשטעל. יעדן שבת און יום טוב ערשיינט דער 
ון מחזק גליון אנגעפילט מיט א רייכער תוכן און שיינע שפראך, און איז מחיה א

 צענדליגע טויזנטער אידן איבער די וועלט בלי שום גוזמא. 
היינט צו טאגס ווערט דער גליון געדרוקט אין צענדליגע טויזנטער קאפיעס, און אזוי 

פאסט -בליץאויף אויך ווערט עס צושיקט פאר צענדליגע טויזנטער אויף פאסט און 
 געטייטש און געדרוקט יעדע וואךאויך ווערט עס איבערווי איבער די גאנצע וועלט, 

ענגליש, און אידן איבער די וועלט דרוקן עס ארויס בכל אין לשון הקודש און אויך אין 
לאקאלע שולן, יעדער אין זיין שטאט און די מקומות מושבותיהם און לייגן עס אין 

 געגנט.
גרינגסטע זאכן  די מפיצים זענען זיך מחיה מיט די גליונות, זאגנדיג אז דאס איז פון די

מפיץ צו זיין, ווייל ווי שוין דערמאנט, זענען גליונות אין שולן א זייער אנגענומענע זאך, 
און רוב שולן האבן גליונות פון פילע קהילות קדושות בישראל, און די מפיצים זאגן אז 

לן אויב זיי פארפאסן נאר איין וואך פון לייגן די גליונות אין זייערע קביעות'דיגע שו
באקומען זיי תיכף נאך שבת א רוף פון די גבאים מיט א טענה אז דער עולם האט 

 געזוכט שבת דעם ברסלב'ער גליון, מען קען נישט אויסלאזן קיין איין וואך.
פון אפציע אז גבאים  אןאין א פרייליכע אנטוויקלונג, איז יעצט צוגעלייגט געווארן 

קוואנטום  עא גרעסער יעדע וואך ומעןאון מפיצים וואס ווילן באק בתי מדרשים
טיר פאר א מינימאלער אפצאל, קענען יעצט  זייער היכל הקודש צוגעשיקט צו נותגליו

מען וועט זיך  או, וו102עקסטענשאן  718-387-2961רופן דעם קרן הדפסה אויף 
 קענען איינשרייבן.

עדע וואך אויף די יצו זיי אהיים פריוואטע מענטשן וואס ווילן באקומען דעם גליון 
פאסט, ווי אויך די אנדערע גליונות, "עצתו אמונה", "קרית ברסלב בלעטל", "בית 
 נצחי", "גליון סיפורי מעשיות" און נאך, קענען אריינצורופן צום קרן הדפסה אויף

 .subscribe@kerenhadfusa.orgאימעיל  דורךאדער  #3 718-387-2961
עיל קען מען זיך איינשרייבן ביי צו באקומען די גליונות אויף אימ

breslevcenter@gmail.com. 
 !אז דאס בלעטל איז אויף דיר מגין, דארפסטו פון גארנישט מורא האבן

 )סיפורי מעשיות, מעשה ז(
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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 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 דינגען בעטן אויף ראש השנה אין אומאן

מיר דערנענטערן זיך שוין צו חודש שבט, א צייט ווען דער הייליגער רבי נתן פלעגט אנהויבן ארומפארן 
נסיעה צו פארן צום הייליגן רבינ'ס ציון אין אומאן אויף ראש  מחזק זיין אנשי שלומינו זיך צו גרייטן אויף די

אזוי ווי דער הייליגער רבי האט געבעטן אז יעדער זאל קומען צו אים אויף ראש השנה, און ער האט השנה, 
 צוגעזאגט געוואלדיגע הבטחות אויף דעם.

ראש השנה ביי מיר ", כלהראש השנה שלי עולה על ה" )חיי מוהר"ן, סימן תג(: דער רבי האט געזאגט
. ווי פארכטיג איז דער יום מיין גאנצע זאך איז ראש השנה, קיינער טאר נישט פעלןאיז גרעסער פון אלעס, 

טוב ראש השנה ווען מ'שרייבט אפ אין הימל פאר יעדן מענטש אלעס וואס וועט פאסירן צו אים במשך די 
ער וועט זיין אן אדוואקאט פאר די אלע וואס קומען  גאנצע יאר, און דער רבי האט זיך אונטערגענומען אז

ווען א  צו אים אויף ראש השנה, ער וועט זיכער מאכן אז מ'וועט אנשרייבן פאר זיי א גוט געבענטשט יאר.
מענטש הערט אזעלכע געוואלדיגע הבטחות, וויל ער דאך זיכער קומען צום רבי'ן אויף ראש השנה, און 

אר קומען צו נאך טויזנטער אידן פון איבער די גאנצע וועלט מיטצוהאלטן דעם מען זעט טאקע אז יעדעס י
 רבינ'ס ראש השנה אין אומאן.

אין די לעצטע עטליכע יאר, נאכ'ן באנייען דעם בנין היכל הקודש אין אומאן, איז עס גאר שנעל 
שנעל אנגעפילט, עס  אנגעפילט געווארן, וויפיל שטאקן און בעטן מען לייגט צו כסדר, ווערט עס גלייך

ווערט ברוך ה' נתרבה מער און מער תלמידים יעדעס יאר, און עס איז נישט מעגליך נאכצוקומען דעם 
 גרויסן פארלאנג.

צו  ראש חודש שבט פוןדעריבער איז באשלאסן געווארן אז דאס יאר וועט מען אי"ה אנהויבן שוין 
ומענדיגן ראש השנה תשפ"ג, און דאס וועט אנגיין פארדינגען בעטן אינעם בנין היכל הקודש פאר דעם ק

 , נאכדעם וועט די פרייז ארויפגיין צו טויזנט דאלער א בעט.נאר ביז ראש חודש ניסן
גרייט אייך באצייטנס צום ראש השנה ביים רבי'ן, און מאכט שוין אייערע פלענער צו דינגען א בעט 

, מיר וועלן נישט קענען גאראנטירן א בעט פאר קיינעם אינעם בנין, ווי לאנג עס איז נאך דא צו באקומען
, אין ארץ ישראל 347-452-1936נאך ראש חודש ניסן הבעל"ט. צו דינגען א בעט רופט אין אמעריקע 

0548456150. 
גלייכצייטיג ווילן מיר דערמאנען וואס מיר האבן געמאלדן די פארגאנגענע וואך איבער דעם נייעם 

ימטע טראוול אגענטור "פלען איט רייט" אז מ'קען שוין יעצט אנהויבן אריינלייגן סערוויס דורך די באר
צוביסלעך געלט פאר אן עירליין טיקעט צו קענען פארן צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, רופט אריין 

 .109, און דרוקט עקסטענשאן 845-678-3555
 !לפניך כבני מרוןן כל באי עולם יעברוו

*** 

 קענען זיך איינשרייבן םבתי מדרשי
 צו באקומען גליונות אויף פאסט

מיט איבער צען יאר צוריק, ווען דער גליון היכל הקודש האט אנגעהויבן ערשיינען מיט'ן אייבערשטנ'ס 
הילף, איז עס בעיקר געמאכט געווארן נאר פאר אנשי שלומינו, מען האט עס געדרוקט בלויז פאר די בתי 

ז תלמידי היכל הקודש זאלן האבן שיינע זאכן וואס צו רעדן ביים שבת טיש. מדרשים היכל הקודש, א
 קיינער האט דעמאלט נישט גע'חלומ'ט ווי ווייט דאס וועט דערגרייכן.

נישט גענומען קיין סאך צייט ביז די גריסן האבן אנגעהויבן צוריק צו קומען, דער סוד איז אבער עס האט 
א געשמאקער גליון, געשריבן אויף א לייכטע פארהאן אז עס איז  ווייטןרגערינען פון איינעם צום צאריבע

ברוחניות  שפראך, מיט פראקטישע עצות און חיזוק אויפ'ן לעבן, זאכן וואס מ'קען נוצן טאג טעגליך
, נישט נאר וואס די קשיא ווערט פארענטפערט און דער פסוק שטימט, נאר אויך דער מענטש ובגשמיות

צו שטימען, און פילע אידן פון אלע שיכטן און קרייזן האבן זיך צוגעכאפט דערצו ווי א אליין הויבט אן 
דורשטיגער צו קאלט וואסער, מענטשן גלייכן זייער די פשוטע שפראך פונעם גליון, מען ליינט מיט 
, אינטערעסע די געשמאקע עצות און חיזוק, און מען גרייט זיך צום שבת טיש מיט די שיינע תורות

 מיט א למעשה'דיגער מוסר השכל. עשיות, און געדאנקען,מ
דער געדאנק אז שולן לייגן ארויס גליונות פון פילע קהילות איז שוין דאן געווען א שטארק אנגענומענע 

פון פארשידענע קהלות קדושות אז מען זאל  פארלאנגעןזאך, און עס האבן תיכף אנגעהויבן אריינצוקומען 
 זיי אין בית המדרש. עס ברענגען אויך ביי

הפצה וואס  ןהפצה וואס האט נישט זיינ'ס גלייכן, א ןאזוי האט זיך אנגעהויבן די הפצה פון די גליונות. א

 געב גוטע ווערטער
מיט אפאר קליינע גוטע ווערטער קען 
מען אויפלעבן א איד, אים געבן חיזוק 

 יטאנצוגיין פאר א לאנגע צי

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ואלימלך שארף מו"ה 
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

*** 

 הי"ושמעון קארדאזא מו"ה 
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

 

 

 זייט מתפלל!
 

 פייגלא  בןיצחק פאר ר' 
 פאר א גאנצע און שנעלע רפואה בקרוב

 

 

 הפצת הגליון בבארא פארק נתנדב לזכות ישראל חיים אהרן בן רבקה וזו' רחל פראדל בת נחמה וכל משפחתם
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