
 א

 

 

 

 

  

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 (NYC)זמנים 
 5:07הדלקת הנרות...................

 6:36............שב"ק.........מוצאי 
 

 שיעורים כסדרן
 ח"כ-ז"כ משלי......................נ"ך

 ד"עחולין .........................בבלי
 .שביעית ו'..................ירושלמי
 'אפרק  זבים...............תוספתא

 'ח תמידין ומוספין........רמב"ם
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ה "י, ְוִיְקחּו ִלי ְתרּומָׁ י ָזאִלי ִלְשִמי. ָזאְגט ַרשִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ ְגט . מֹוַהָרא"ש אִׁ
יָמן א'( יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ ויל ָנאר מַ  )לִׁ יז ֵזייֶער ְגרֹויס. ֶדער ֵיֶצר ָהַרע וִׁ י ֹכַח פּון ּתֹוָרה אִׁ ן ַאז דִׁ ְְ א

וי ֲחַז"ל ָזאְגן  יְנַגאְנְצן ְמשּוֶגע, ַאזֹוי וִׁ ם כֵ אֵ ")סֹוָטה ג.( ֶדעם ֶמעְנְטש אִׁ ן ין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ֶאָלא אִׁ
ַנס בֹו רּוַח ְשטּות ְְ י ֵעָצה ֶדעְרצּו"נִׁ י ּתֹוָרה , אּון דִׁ יז דִׁ יז ֵשמֹות פּוֶנעם  .אִׁ י ַגאְנֶצע ּתֹוָרה אִׁ דִׁ

י .ֵאייֶבעְרְשְטן יז ְמשּוֶגע ֶגעְבט ֶמען אִׁ וי ַא ֶמעְנְטש ָוואס אִׁ ַקֵמיעֹות אּון ֵשמֹות, ַאזֹוי  םאּון ַאזֹוי וִׁ
י ְמש י ַקֵמיַע ָוואס ֵהייְלט אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטש פּון דִׁ י ּתֹוָרה דִׁ יז דִׁ ואִׁ יל ּוַגַעת'ן ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע וִׁ

ים ַפאר ַא ָנאְרַמאֶלע ט אִׁ ְְ ים ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען, אּון ֶעס ַמא ין אִׁ  ֶמעְנְטש. ראִׁ
י  יחֹות ָהַר"ןֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרבִׁ יָמן י"ט(  ,)שִׁ ין ֲעֵבירוֹ סִׁ יְגן שֹוין אִׁ י ֶמעְנְטְשן ָוואס לִׁ ילּו דִׁ ת, זֵיי ַאז ֲאפִׁ
ין ּתֹוָרה ֶיעְדן ָטאגֶזעֶנען צּוֶגעוואֹויְנט צּו טּו יעּור אִׁ ן ַא שִׁ ְְ יְך ַמא ֹחק  ן ֲעֵבירֹות, אֹויב ֶוועְלן זֵיי זִׁ

ן  ְְ י ּתֹוָרה ֵזיי ַארֹויס ְשֶלעְפן פּון וואּו זֵיי ֶזעֶנען, אּון ֶוועט זֵיי ַמא ע ַפאר ְוֹלא ַיֲעבֹור, ֶוועט דִׁ ְֶ י ֶעְרלִׁ
יְדן.  אִׁ

י יְך ַאזֹוי ְשַטאְרק ַאז ֶמען ָזאל נִׁ ָדאס אִׁ יָבה ַפאְרָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַפאְרֵלייְגט זִׁ י סִׁ יְשט ז דִׁ
יז עֶ  ֶלעְרֶנען יג, ּתֹוָרה, ֶער ֵווייְסט ַאז ֵאייְנָמאל ַא ֶמעְנְטש ֶוועט ָאְנֵהייְבן ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה אִׁ ר ַפאְרטִׁ

י ּתֹוָרה ֶוועט ַארֹויס ְשֶלעְפן דֶ  ַזיין  עם ֶמעְנְטש פּון ַזייֶנע ֵציין אּון ֶנעְגל. אּון ֶדער ֶמעְנְטש ַדאְרףדִׁ
ים, ָנאר ֶיעְדן ָטאג ֶעֶפעֶנען ַא ֵסֶפר אּון ֶלעְרֶנען, אּון יְשט ָלאְזן פּון אִׁ יְך נִׁ ילּו ֶווען  ְשַטאְרק אּון זִׁ ֲאפִׁ

 ְָ יְשט ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט ָזאל ֶמען  יֶמען ַפאְרְשֵטייט נִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ י ֶוועְרֶטער, ַאזֹוי וִׁ  אְטש ָזאְגן דִׁ
יָמן ע"ו(ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט  יחֹות ָהַר"ן סִׁ ילּו וֶ  )שִׁ ילּו ָאן ַפאְרְשֵטיין, ֲאפִׁ וען ֶמען ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ֲאפִׁ

י יֶגע ּתֹוָרה ָהאט ֶעס אֹויְך דִׁ י ֵהיילִׁ י ֶוועְרֶטער פּון דִׁ יֶגע ֹכַח. ָזאְגט ְבלֹויז דִׁ  ֶזעְלֶבע ֶגעַוואְלדִׁ
יט ַאְנֶדעֶרע ֶוועְגן צּו ְשֶטעְרן ֶדעם ֶמעְנְטש פּון לֶ  יג ֶוועט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע קּוֶמען מִׁ עְרֶנען, ֶער ֵאייבִׁ
יט ָוואס ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל ַזיין ַפאְרנּוֶמען, ן מִׁ ְְ יג אּוְנֶטער רּוְקן ַאְנֶדעֶרע ַזא יָקר ֶדער עִׁ  ֶוועט ֵאייבִׁ

יְשט ֶלעְרֶנען, אּון ֶער ֶוועט  יְך ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל נִׁ ילּו פַ זִׁ יק אּון ֶזעאְרְש ֲאפִׁ וי ַא ַצדִׁ ן ַאז ֶטעְלן וִׁ
י ַאְנֶדע יְשט ֶלעְרֶנען. אּון פּון דִׁ ְצֹות, ָנאר נִׁ ין ַאְנֶדעֶרע מִׁ ֶרע ַזייט ֶוועט ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל עֹוֵסק ַזיין אִׁ

י יֶבער צּו ַווייְזן ַפארְ ֶער ְפרּובִׁ י ֶוועְרֶטער פּון ּתֹוָרה הֵ 'ְרן אִׁ ייְסט ן ֶמעְנְטש ַאז ֶווען ֶמען ָזאְגט ְבלֹויז דִׁ
יְשט ֶגעֶלעְרְנט, ָנאר אֹויב ֶמען ַפאְרְשֵטייט ֵהייְסט ֶעס ֶגעֶלעְרְנט ט אֹויס פּון אֹויְבן אֹויף ֶזע .ֶעס נִׁ

ויל ָגאר ַאז ֶדער ֶמענְ  וי ֶער וִׁ  ֶדער ֵיֶצר ָהַרע .ְטש ָזאל ֶבעֶסער ֶלעְרֶנען, ֶער ָזאל ֶבעֶסער ַפאְרְשֵטייןוִׁ
י ְטן ַאז ָזאְגן ַאֵליין ֵהייְסט נִׁ ְְ יט ֶדעם ָוואס ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט ְטַרא ְשט ֵווייְסט ָאֶבער ַאז מִׁ

יְנַגאְנְצן אֹויְפֶהעְרן צּו ֶלעְרֶנע יג ֶקען ֶמען ֶגעֶלעְרְנט, ֶוועט ֶער צּום סֹוף אִׁ יְשט ֵאייבִׁ ן, ַווייל נִׁ
י ֶגעדּוְלד צּו ַפאְרְשֵטיין. יג ָהאט ֶמען דִׁ יְשט ֵאייבִׁ  ַפאְרְשֵטיין, אּון נִׁ

הָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק,  ים ַאז ְוִיְקחּו ִלי ְתרּומָׁ ה, ָזאְגט ֶדער ַבַעל ַהּטּורִׁ יֹות  ְתרּומָׁ י אֹותִׁ יז דִׁ אִׁ
יג ֶטעג ,"תֹורָׁה מ" ין ֶפעְרצִׁ י ּתֹוָרה ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֶגעְבן אִׁ י ּתֹוָרה ַדאְרף  .דִׁ דִׁ

"י ָזאְגט,  יְדן ֶנעֶמען, אּון ָדאס ֶוועט זֵיי ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ַרשִׁ י אִׁ י ִלי ִלְשִמידִׁ , דִׁ
יט ֵשמֹות פּוֶנעם יל מִׁ יז פִׁ י ְרפּוָאה ַאְנְטֶקעְגן ֶדעם ֵיֶצר הָ  ּתֹוָרה אִׁ יז דִׁ ַרע ָוואס ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס אִׁ

ן ֶדעם ֶמעְנְטש. ָאֶבער ֶעס ַדאְרף ַזיין,  ְְ ויל ְמשּוֶגע ַמא נּו ִלּבוֹ וִׁ ר ִיְדבֶׁ שֶׁ ל ִאיש אַּ , ֶדער ֵמֵאת כָׁ
יְך ַאֶוועק ֶגעְבן ַזיין ַהאְרץ, ֶער ַדאְרף ְש  יְך צּו ֶקעֶנען ַארֹויס ֶמעְנְטש ַדאְרף זִׁ ַטאְרְקן ַזיין ַהאְרץ זִׁ

ים ַפאְרְדֵרייֶען ַא ָקאפ ויל אִׁ יט ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע וִׁ י ַאֶלע ְדֵרייְדֶלעְך מִׁ  ַאז ֶער ָזאל ְדֵרייֶען פּון דִׁ
יְשט ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה.  נִׁ

יט ֶדעם בֹויֶען וען ַא ֶמעְנְטש ֶוועט ָדאס טּווֶ  ין ַהאְרץ, ֶדער ן, ֶוועט ֶער מִׁ יְך אִׁ ְשָכן ַביי זִׁ ַא מִׁ
ין ַהאְרץ ְש  ים אִׁ יג.ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט וואֹויֶנען ַביי אִׁ  ֶטעְנדִׁ

 לפ"ק( ט)ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ְּתרּוָמה תשס" 
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א"ש רָׁ עְרֵצייְלט מֹוהַּ  דֶׁ

ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִליּב צּו ָהאְּבן ֲחֵבִרים, ֵקייֶנער 
ָהאט ִניְׁשט ִליּב צּו ַזיין ֵאייֶנער ַאֵליין. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ְדֵרייט ִזיְך ַארּום ַאֵליין, ֶוועְרט ֶער פּון ֶדעם ֵזייֶער 
ְטרֹויֶעִריג אּון ֶדעְפֶרעְסט, ַאזֹוי ַווייט ַאז ִדי ַחַז"ל ָזאְגן 

ָאֶדער  -"אֹו ַחְברּוָתא אֹו ִמיתּוָתא" )ַתֲעִנית כ"ג.( יף ֶדעם אוֹ 
ָהאט ֶמען ֲחֵבִרים, ָאֶדער ִוויְנְטְׁשט ֶמען ִזיְך ֶדעם טֹויט 
ַח"ו. ָדאס ַווייְזט אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ֶגעְּברֹויְך ָוואס ַא 
ֶמעְנְטׁש ָהאט צּו ָהאְּבן ֲחֵבִרים, ַווייל ָאן ֶדעם ָהאט ֶמען 

 ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ַטַעם ִאין ֶלעְּבן.
ֹויְך ִוויְסן ִווי ַאזֹוי ִזיְך אּוְמצּוֵגיין ֶמען ַדאְרף ָאֶּבער א

ִמיט ֲחֵבִרים. ֲחֵבִרים אּון גּוֶטע ְפַרייְנד ֶזעֶנען ַטאֶקע 
ֵזייֶער גּוט אּון ֶגעְׁשַמאק צּו ַפאְרְּבֶרעְנֶגען ִמיט ֵזיי, 
ָאֶּבער ָדאס ֵמייְנט ִניְׁשט ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך ַפאְרָלאְזן אֹויף 

ְרֵהייט. ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶדער ֶוועְלט ַא ַחֶבר ְּבִליְנֶדע
ֵמייְנט ִזיְך, ֶיעֶדער זּוְכט ָנאר ַזיין ֵאייֶגעֶנע טֹוָבה, אּון 
ֲאִפילּו ַדיין ֶּבעְסֶטער ְפַרייְנד ִאיז אֹויְך ָנאר 
ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִאין ַזיין ֵאייֶגעֶנע טֹוָבה. ִווי ַלאְנג ֶעס 

ם ֶוועט ֶער ַטאֶקע ַזיין ַדיין ִאיז ֶגעְׁשַמאק ִאיְנֵאייֶנע
 ִאיםַחֶבר, ָאֶּבער ִאין ִדי ִמינּוט ָוואס ֶעס ֶוועט 

אֹויְסקּוֶמען ֶּבעֶסער ַאְנֶדעְרׁש, ֶקעְנְסטּו ִניְׁשט ִוויְסן 
ָוואס ֶער ֶוועט ֶדעָמאְלְטס טּון. ֶדעִריֶּבער ַדאְרף ֶמען 

ִניְשט ְקַלאּפ ִזיְך 
 ַאָראּפ אּון קּוק ִזיְך

 

ִניְשט ָאן ִווי ַא דּוְרְכַפאל; ֶרִבי ָנָתן ְפֶלעְגט 
: "ָקֹטן )ִאיֹוב ג, יט('ן ֶדעם ָּפסּוק ְר ַאַסאְך ַחזְ 

ְוָגדֹול ָשם הּוא", ָדאְרט ]ִאין ִהיְמל[ ֶוועט 
ֶמען ִוויְסן ֶווער ֶעס ִאיז ְגרֹויס אּון ֶווער ֶעס 

 .ִאיז ְקֵליין
'ט ִזיְך ָדא ען ֶזעט ַאָמאל ַאז ֶעס ַרַעְש מֶ 

ִמיט ֵאייֶנעם, ֶמען ֶקען ֵמייֶנען ֶווער ֵווייְסט 
ָוואס ֶיעֶנער ִאיז, ָאֶבער אֹויְבן ִאין ִהיְמל 
ֵווייְסט ֶמען ִניְטַאָמאל פּון ֶיעֶנעם. אּון 
ַפאְרֶקעְרט אֹויְך, ֶעס ֶקען ַזיין ַא ֶמעְנְטש 

ִניְשט פּון ִאים, ֶמען  ָוואס ֵקייֶנער ֵווייְסט
ַמאְכט ִניְשט פּון ִאים ַקיין ְבַראְטל, ָאֶבער 
אֹויְבן ִאין ִהיְמל ִאיז ֶער ֵזייֶער ָחשּוב ַווייל 
ֶער ֵגייט ִאין שּול ֶיעְדן ָטאג ַדאֶוועֶנען 
ֲאִפילּו ֶעס קּוְמט ִאים ָאן ֵזייֶער ְשֶווער, 

עְרְשְטן, ֶער ַאזֹוי אֹויְך ֶרעְדט ֶער צּום ֵאייבֶ 
ַפאְרֵצייְלט ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ַבאֶדעְרט ִאים 

 ָדאס ִאיז ָחשּוב אֹויְבן ִאין ִהיְמל. -
 (טתשע" ְתרּוָמה)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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ן ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶטעְנִדיג ָהאְּבן ֶדעם ָקאפ אֹויְפ'ן ְפַלאץ אּוְׁש 
ֶגעְטרֹויֶען ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֶמען ַדאְרף ַהאְלְטן ָאְפן ִדי אֹויְגן 

 אּון ֵקייְנָמאל ֵקייֶנעם ִניְׁשט ֶגעְטרֹויֶען ְּבִליְנֶדעְרֵהייט.
מּוז ִוויְסן ְכֵדי צּו ֶקעֶנען ָדאס ִאיז ָגאר ַא ִוויְכִטיֶגער ְכַלל ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש 

דּוְרְכֵגיין ַזיין ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום אּון ָהאְּבן ַא ְפֵרייִליְך ֶלעְּבן אֹויף ֶדער ֶוועְלט. 
ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַפאְרָלאְזן ִזיְך אֹויף ֲחֵבִרים ְּבִליְנֶדעְרֵהייט, ֶוועְרן ָנאְכֶדעם ֵזייֶער 

ֶמען ָהאט ַאזֹוי ֶגעְטרֹויֶעט, אּון ֶיעֶנער ָהאט ַמָמׁש  ַאְנטֹויְׁשט. ֶדער ַחֶבר ֶוועֶמען
צּוֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֵגייט ֶהעְלְפן; ֶדער ֶזעְלֶּבער ִאיז ָגאר ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ִדיר צּו 

 ַּבאְגָראְּבן ֶווען ֶעס קּוְמט ִאים אֹויס ֶּבעֶסער ַאזֹוי.
ְׁשְטן. אֹויף ֶמעְנְטְׁשן ֶקען ֶמען ִזיְך ַפאְרָלאְזן ֶקען ֶמען ִזיְך ָנאר אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְר 

 -"ְוָׁשְוא ְתׁשּוַעת ָאָדם" )ְתִהִלים ס, יג( ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 
ֶזעט  ְס'ִאיז ַפאְלׁש צּו ַוואְרְטן אֹויף ִדי ִהיְלף פּון ַא ֶמעְנְטׁש. ִווי ֶמער ַא ֶמעְנְטׁש

ֵזיי ֶקעֶנען ִניְׁשט, ֵזיי ִוויְלן  ;ַא ָׁשאד ִזיְך צּו ַפאְרָלאְזן אֹויף ֶמעְנְטְׁשןיין ַאז ְס'ִאיז ַא
ִניְׁשט, אּון ֵזיי ֶוועְלן ִניְׁשט ֶהעְלְפן; ַאְלץ ֶמער ֶעְפְנט ִזיְך אֹויף ַזיין מֹויל צּו ֶרעְדן 

ז ֶדער ֵאייְנִציְגְסֶטער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶער הֹויְּבט ָאן ֶמער אּון ֶמער צּו ְׁשִפיְרן ַא
ָוואס ְׁשֵטייט ִאים צּו ִדי ַהאְנט אּון ִאיז ִאים ְגֵרייט צּו ֶהעְלְפן ִאיז ָנאר ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵליין. ִדי ָראֵׁשי ֵתיבֹות פּון ִדי ֶוועְרֶטער "ָׁש'ְוא ְת'ׁשּוַעת ָא'ָדם" 

ְש'ָפַתי ִת'ְפָתח". ָדאס ִאיז ְמַרֵמז  עְרֶטער "ֲא'ִווי ִדי ֶווִאיז ִדי ֶזעְלֶּבע ָראֵׁשי ֵתיבֹות 
אֹויף ֶדעם ַאז ִווי ֶמער ְמ'ֶזעט ִווי ַפאְלׁש ְס'ִאיז ִזיְך צּו ַפאְרָלאְזן אֹויף ִדי ִהיְלף 

 פּון ֶמעְנְטְׁשן, ַאְלץ ֶמער ֶרעְדט ֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן אֹויף ַא  ָדאס ִאיז ַּביי ַאֶלע ָסאְרט ַזאְך ַאזֹוי ַאז
ֶמעְנְטׁש, ְסֶפעִציֶעל ֶזעט ִזיְך ֶעס ָאֶּבער ֶמער ַארֹויס ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ֶגעְלט 
ַזאְכן. ֶדער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ָאְנָוואֶרעֶנען ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ַאז ֶמען ָזאל ֵזייֶער ַאְכטּוְנג 

ט, ִניְׁשט צּו ַפאְרִליְרן ִאיִדיׁש ֶגעְלט. ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ָאֶּבער ֶגעְּבן אֹויף ִדי ֶגעלְ 
ֵזייֶער ִניְׁשט ָפאְרִזיְכִטיג ַּביי ֶדעם, ֶווען ֶעס קּוְמט ֵאייֶנער ָוואס ָזאְגט צּו 
ָגאְלֶדעֶנע ְגִליְקן אֹויּב ֶמען ֶוועט ַאייְנְׁשֶטעְקן ַּביי ִאים ָדאס ֶגעְלט, ֶער ָזאְגט צּו 

ֶמען ֶוועט ַמאְכן ֶדערֹויף ָטאְפְלט אּון ְטִריְפְלט, ְטַראְכט ֶמען ִניְׁשט ְצֵוויי ָמאל  ַאז
אּון  .ֵאייֶדער ֶמען ֶגעְּבט ֶיעֶנעם ַאֶוועק ָדאס ַגאְנֶצע אֹויְסֶגעָהאֶרעֶוועֶטע ֶגעְלט

יז ׁשֹוין ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ַאִריֶּבער ַקיין ַלאְנֶגע ַצייט אּון ִדי ַגאְנֶצע ֶגעְלט אִ 
ַפאְרלֹויְרן אּון ֶמען ֶדעְרֶזעט ִזיְך אֹויְסֶגעֶזעְקְלט ִאיְנַגאְנְצן. ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ַזאְך 

ען ָנאְך ֶמעְגִליְך צּוִריק ַּבאקּוֶמען פּון ֶיעֶנעם, ִאיז ָנאר ַאז ֶער ֶוועט קֶ ָוואס ֶמען 
 ִדיר ֶאְפָׁשר ִאיֶּבעְרֶּבעְטן...
ָרֵאל ָוואס אל ַא ִאיד פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו פּון ֶאֶרץ ִיְש ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַאמָ 

ְפֶלעְגט ַארֹויְסָפאְרן ֶיעֶדעס ָיאר ַקיין חּוץ ָלָאֶרץ צּוַזאְמצּוְׁשֶטעְלן ֶגעְלט. 
ֵאייְנָמאל ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַּביי ִזיְך ָאְפֶגעְׁשָפאְרט ַא ְסכּום פּון ִפיְנף טֹויְזְנט 

ַדאן ִאיז צּוֶגעקּוֶמען צּו ִאים ַא ֶמעְנְטׁש אּון ִאים ִאיֶּבעְרֶגעֶרעְדט ַאז ָדאֶלער, אּון 
ֶער ָזאל ַאייְנֵלייְגן ָדאס ַגאְנֶצע ֶגעְלט ַּביי ִאים, אּון ֶער ֶוועט ָדאס צּוִריק 
ַּבאקּוֶמען ִמיט ָגאר ְגרֹויֶסע ַפאְרִדיְנְסְטן, ִפיל ֶמער פּון ִדי ֶגעְלט ָוואס ֶער ֵלייְגט 

יין. ֶדער ִאיד ָהאט ִזיְך ֶגעָלאְזט ִאיֶּבער ֶרעְדן, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ְפֵרייִליְך אֹויף ַא
ִדי ְגרֹויֶסע ְמִציָאה ָוואס ִאיז ִאים אּוְנֶטער ֶגעקּוֶמען, אּון ָהאט ַאִהיְנֶגעֶגעְּבן ַפאר 

ז ֶער ְפֵרייִליְך ֶגעָוואְרן ֶווען ֶיעֶנעם ַזיין ַגאְנֶצע ָאְפֶגעְׁשָפאְרֶטע ֶגעְלט. ָנאְך ֶמער ִאי
ֶעס ִאיז ַאִריֶּבער ַא חֹוֶדׁש אּון ֶיעֶנער ָהאט ִאים ׁשֹוין ָאְנֶגעהֹויְּבן ַאַרייְנצּוִׁשיְקן ִדי 
חֹוֶדׁש'ִליֶכע ְסכּום ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ָאְפֶגעְׁשמּוֶעְסט, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ָהאט ֶער 

ְמָחה פּון ֶדעם ִאיד ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ְגרֹויס. ִש  יֹוֶדׁש, אּון דִ ַּבאקּוֶמען ִדי ְצֵווייֶטע ח
ָאֶּבער ָדא ָהאט ִזיְך ֶעס ֶגעֶעְנִדיְגט... ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ְדִריְטן חֹוֶדׁש 
ָהאט ִאים ֶיעֶנער ְקָלאר ֶגעְׁשֶטעְלט ַאז ֶער ָהאט ָאְנֶגעֶזעְצט ֶדעם ַגאְנְצן 

טּוט ִאים ֵזייֶער ַלייד, ָאֶּבער ָדאס ֶגעְלט ִאיז ֶמער ִניְׁשט ָדא צּו ֶעס  ;ֶגעֶׁשעְפט
 ַּבאקּוֶמען. אּון ֶדער ִאיד ִאיז ֶנעֶּבעְך ֶגעְּבִליְּבן ְּבֵעירֹום ּוְבחֹוֶסר ֹכל.

ֶווען מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ַאְנֵׁשי 
ָוואס ֶער ַהאְלט  םַמֲעֶשה ִאיז ַא ֶלעֶּבעִדיֶגער ַּבייְׁשִפיל אֹויף ֶדעְׁשלֹוֵמינּו ַאז ִדי 

'ן ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן אֹויף ֶמעְנְטְׁשן, ְר ִאין ֵאיין ָוואֶרעֶנען אּון ַחזְ 
 קּוְמט צּוער ִניְׁשט ֶווען ֶעס ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶגעְטרֹויֶען ַקיין ֶמעְנְטְׁשן, אּון ִזיכֶ 

 

ֶגעְלט ַזאְכן. ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַנאִריׁש 
ַאֶוועְקצּוֶגעְּבן ִדי ַגאְנֶצע 
ָאְפֶגעְׁשָפאְרֶטע ֶגעְלט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש 

 ָוואס ִוויל ְּבלֹויז ְׁשִפיְלן ִמיר ִדיר.
ָדאס ִאיז ִניְׁשט ֶעֶפעס ַא 
אּוְמֶגעֶוועְנִליֶכע ַפאִסירּוְנג ָוואס 

ֶזעְלְטן, ָדאס ִאיז ַא ָטאג ֶגעֶׁשעט 
ֶטעְגִליֶכע ֶעְרַׁשיינּוְנג ַאז ֶמעְנְטְׁשן 
ֶוועְרן ַאַרייְנֶגעַכאְפט ִאין ַאַזא ָסאְרט 
ַפאְסְטֶקע. ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶגעִריֶּבעֶנע 
ְׁשִוויְנְדֶלער ֶוועְלֶכע ֵגייֶען ַארּום צּו 
ַפאְרַנאְרן ֶמעְנְטְׁשן ַאז אֹויּב ֶמען ֶוועט 

ְׁשֶטעְקן ָדאס ֶגעְלט ַּביי ֵזיי, ֶוועט ַאיינְ 
ֶמען ַמאְכן אֹויף ֶדעם ְגרֹויס ֶגעְלט. 
אּון ֶווען ֶדער ְׁשִוויְנְדֶלער ָהאט ׁשֹוין 

 אְפט ֶגענּוג ִפיׁש ִאין ַזייןַאַרייְנֶגעכַ 
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ַא ַתְלִמיד ָחָכם 
ָאְנֶגערּוְפן ֶוועְרט 

ַא ַתְלִמיד  .ֶבר""חָ 
ִאיז  ,ַא ַצִדיק, ָחָכם

ר ֶדער ֶבעְסֶטער ַחבֶ 
 ֶמעְנְטׁש. 'ןַפארְ 

>>>>>> 

 

<<<<<< 

 

>>>>>> 

 



 ג
 

 
  

<<<<<< 

 

 

B
re

sl
ev

C
en

te
r.

co
m

\a
n

sw
er

s 

די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה 
שליט"א פון די וואך, קען מען זען אינעם 

 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".

<<<<<< 

ֶער ִזיְך אֹויף אּון ֶנעץ, ֶער ָהאט ִזיְך ׁשֹוין ָאְנֶגעְקִליְּבן ֶגענּוג אּון ָנאְך ֶגעְלט, ַדאן הֹויְּבט  
ַאְנְטלֹויְפט ֶדעְרִמיט, אּון ֶער רּוְפט אֹויס ַאז ֶער ָהאט ָפׁשּוט ָאְנֶגעֶזעְצט אּון ֶער ָהאט ֶמער 

 ִניְׁשט ָדאס ֶגעְלט.
ֶמען ַדאְרף ָפׁשּוט נּוְצן ַאִּביְסל ֶדעם ֵשֶכל אּון ַאַרייְנְקֶלעְרן ַאז אֹויּב ַא ְפִריַוואֶטער 

ַא ׁשֹוין אְגט ַאז ֶער ֶקען ֶגעְּבן ֶמער ְפָראֶצעְנט פּון ִוויִפיל ִדי ַּבאְנק ֶגעְּבט, ִאיז ֶמעְנְטׁש זָ 
 ִסיָמן ַאז ֶער ִאיז ַא ִליְגֶנער. ָדאס ְׁשֶמעְקט ׁשֹוין ִניְׁשט פּון ַקיין אֹויְסֶגעַהאְלֶטעֶנע ֶגעֶׁשעְפְטן.

אּון ֶעְרִליְך  ער ָאְנְׁשֶטעְלן ַא ֵׁשיין ָפִנים,ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ִאין ָאְנהֹויּב ֶוועט ֶיענֶ 
ַאַרייְנִׁשיְקן ֶיעְדן חֹוֶדׁש ִדי ַּבאְׁשִטיְמֶטע ָצאלּוְנֶגען, אּון ִמיט ֶדעם ֶגעְּבן ֶדעם ֶגעִפיל ַאזֹוי ִווי 

ִדי ַאֶלעס ָפאְרט אֹויף ִדי גּוֶטע ִדיֶרעְקִצֶיע. ָדאס ַאְרֶּבעט ַאזֹוי ִווי ֶדער ְׁשִפיל פּון 
ְׁשִפיְלן, וואּו ִדי ֶגעלּוְנֶגעֶנע ְׁשִוויְנְדֶלער ֶזעֶען ֶדעְרצּו ַאז ִאין -ָלאֶטעִריֶעס אּון ִדי ֶגעְמְּבל

ָאְנהֹויּב ָזאל ֶדער ֶמעְנְטׁש ַפאְרִדיֶנען ֶעֶפעס ְקֵלייִניַקייְטן, אּון ָדאס ָזאל ֶגעְּבן ֶדעם ַאֶפעִטיט 
אְך ָוואֶסעֶרע ְגן ָנאְך אּון ָנאְך ֶגעְלט, ֵזיי ָזאְגן ִאים: "דּו ֶזעְסט דָ ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש ַאַרייְנצּוֵליי

גּוֶטע ַמָזל דּו ָהאְסט ַאז דּו ַפאְרִדיְנְסט פּוֶנעם ֶגעֶׁשעְפט, ֶיעְצט ֵלייג ַאַריין ַדיין ַגאְנֶצע ֶגעְלט 
אר ִאיז ֶדער ָוואס ָפאְלְגט ֵזיי נַ אּון דּו ֶוועְסט ָנאְך ַמאְכן ֶדערֹויף ֵכֶפל ִכְפַלִים"... אּון ֶדער 

 אּון ֵלייְגט ַטאֶקע ַאַריין ַא ְגרֹויֶסע סּוֶמע ֶגעְלט, אּון ָדאְרט ֶעְנִדיְגט ִזיְך ִדי ַמֲעֶשה...
אְך ַאז אּון צּוָמאל ֵגייט ֶעס ָנאְך ַווייֶטער. ֵזיי ֶקעֶנען ָזאְגן ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש: "דּו ֵווייְסט דָ 

ְפרּוִּביר ָנאְך ֵאיין ָמאל אּון  .ַאָמאל ַפאְרִדיְנט ֶמען אּון ַאָמאל ַפאְרִליְרט ֶמען ֶעס ֵגייט ַאזֹוי,
ַדאן ֶוועְסטּו צּוִריק ַמאְכן ָדאס ַגאְנֶצע ֶגעְלט ִמיט ָנאְך ְגרֹויֶסע ַפאְרִדיְנְסְטן", אּון ֶדער 

ער ִמיט ִדי ָהאֶפענּוְנג ַאז ָנאְכֶדעם ֶמעְנְטׁש ֵגייט אּון ֶער ָּבאְרְגט ִזיְך ָנאְך ָאן ְפִריֶׁשע ֶגעְלטֶ 
ָנאְך אֹויְך ִאיֶּבעְרְּבַלייְּבן ִאין ִדי ַזייט.  םֶוועט ֶער ַאֶלעס ֶקעֶנען ָאְפָצאְלן אּון ֶעס ֶוועט ִאי

ׁשֹוין  רֶגעְלט, אּון ֶיעְצט ִאיז עֶ  עָּבאְרְגטֶ ֶגעאּון ִווי ַפאְרְׁשֶטעְנְדִליְך ַפאְרִליְרט ֶער אֹויְך ִדי 
ִניְׁשט ְדֵרייֶען ׁשֹוין אֹויְך ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסער ַּבַעל חֹוב צּו ַזייֶנע ַאֶלע ָצרֹות. ֶער ֶקען ִזיְך 

 אֹויְפ'ן ַגאס ַווייל ֶער ִוויל ִניְׁשט ְטֶרעְפן ַזייֶנע ַּבֲעֵלי חֹובֹות.
ָּבאְרְגן פּון ֶדעם אּון ַּבאָצאְלן ַפאר אּון ִאיְנְצִוויְׁשן, ִווי ַלאְנג ֶמען ְדֵרייט ִזיְך ַארּום צּו 

ֶיעֶנעם, קּוְמט ׁשֹוין ָאן ֶדער ַמְלָאְך ַהָמֶות אּון ֶמען ִליְגט ׁשֹוין אֹויְפ'ן ֵּבית עֹוָלם. ֶעס ְׁשֵטייט 
אֹויף ִדי ֶוועְלט, ַאז ֶגעְלט ְׁשֵמייְכְלט צּו ַא ֶמעְנְטׁש )ִתקּון ג' ֵמַהִתּקּוִנים ָהַאֲחרֹוִנים(  ִאין ִתקּוֵני זֹוַהר

ֶעס ַהְרְג'ט ִאים ָאֶּבער אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ִדי ֶּבעְסֶטע ַזאְך ִאיז ָנאר ֶווען ֶמען ַפאְרָלאְזט ִזיְך 
ִניְׁשט אֹויף ֶמעְנְטְׁשן, ֶמען ָהאט ָנאר ִּבָטחֹון ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַווייל ָנאר אֹויף ִאים ֶקען 

 אְרָלאְזן.ֶמען ִזיְך ֱאֶמת'ִדיג פַ 

'ן ָנאֶמען ר' ַמִתְתָיהּו, ֶער ִאין אּוַמאן ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַא ִאיד פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ִמיטְ 
דּוְרְך ַא ְׁשֶוועִריַקייט, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעמּוְטֶׁשעט  םָהאט ִזיְך ֶגעִפיְרט ַאז ֶווען ֶעס ִאיז אֹויף ִאי

 ףָצָרה, ְפֶלעְגט ֶער ִאיְנִמיְטן ֶלעְרֶנען ָזאְגן: "ָאַמר ָרָבא, ָאַמר ָרָבא, ָרָבא, ָרָבא, ֶהעלְ ִמיט ַא 
ִאיְך ָזאל ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ִדי ָצָרה. ָאַמר ַאַּבֵיי, ַאז ִמיר ַארֹויס אּון ֶּבעט ַפאר ִמיר 

אְּבֶלעם". אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ֶווען ֶער ָהאט ַאַּבֵיי, ַאַּבֵיי, ֶהעְלף ִמיר ַארֹויס ִמיט ֶדעם ְפרָ 
ֶדעְרַמאְנט ַא ָנאֶמען פּון ַתָנא ָאֶדער ַאמֹוָרא, ָהאט ֶער ֶגעֶּבעְטן פּון ֶיעֶנעם ַאז ֶער ָזאל ִאים 

עְדט קּוֶמען צּו ִהיְלף. ִדי ֶמעְנְטְׁשן ֶוועְלֶכע ָהאְּבן ָדאס צּוֶגעקּוְקט ָהאְּבן ֶגעְׁשִפיְרט ַאז ֶער רֶ 
ַמָמׁש צּו ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים ָוואס ֶוועְרן ֶדעְרַמאְנט ִאין ִדי ְגָמָרא. ַאזֹוי ִווי ֶעס ֶוועְרט 
ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ְירּוַׁשְלִמי ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט תֹוָרה ַדאְרף ֶער ִזיְך ָפאְרְׁשֶטעְלן ַאזֹוי 

 ֵטייט ִאים ַפאר ִדי אֹויְגן.ִווי ֶדער ַתָנא ָאֶדער ַאמֹוָרא ׁשְ 
ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס זּוְכט ֱאֶמת'ֶע ֲחֵבִרים ֶקען ֶנעֶמען ִדי  .ָדאס ֶזעֶנען ָיא גּוֶטע ֲחֵבִרים

ֵהייִליֶגע ַתָנִאים אּון ֲאמֹוָרִאים ַפאר ַזייֶנע ֲחֵבִרים, ֶווען ֶער ֶלעְרְנט ִמְׁשַניֹות ָאֶדער ְגָמָרא 
י ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים ֶזעֶנען ַזייֶנע ֲחֵבִרים, אּון ֶער ֶקען ִזיְך ַמְזִכיר ַזיין ַּביי ָזאל ֶער ְׁשִפיְרן ִוו

 ֵזיי ַאז ֵזיי ָזאְלן ִאים ַארֹויְסֶהעְלְפן, אּון ֵזיי ֶוועְלן ִאים ַטאֶקע ִזיֶכער ֶהעְלְפן.
ן ֶדעְרַמאְנט ִדי ֶנעֶמען פּון ַצִדיִקים עמֶ ַאז ֶווען )ֵסֶפר ַהִמדֹות, ַצִדיק ח"ב אֹות כ'(  ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט

ֶהעְלְפט ָדאס ַאז ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ְּבֶרעְנֶגען ְיׁשּועֹות ַמָמׁש ֶׁשֹלא ְכֶדֶרְך ַהֶטַבע. ֶרִּבי ָנָתן ָהאט 
ן ֶגעַמאְכט ַא ֵסֶפר "ְׁשמֹות ַהַצִדיִקים" וואּו ֶעס ֶוועְרט אֹויְסֶגעֶרעְכְנט ַאֶלע ַצִדיִקים צּו ָזאגְ 

ֵזייֶעֶרע ֶנעֶמען אּון ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן דּוְרְך ֶדעם. ָאֶּבער ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט אּון ֶמען ַּבאֶגעֶגעְנט 
ִזיְך ִמיט ֶנעֶמען פּון ַצִדיִקים, ִאיז ָדאס ִדי ֶזעְלֶּבע ָחׁשּוב, אּון ֶמען ֶקען ָדאס אֹויְסנּוְצן אֹויף 

 ִזיְך אֹויְסצּוֶּבעְטן ַא ְיׁשּוָעה.
ָדאס . )ַעֵיין ְּבַמֶסֶכת ְדַמאי ּוְבעֹוד ַהְרֶּבה ְמקֹומֹות( ֶבר"ין ַחַז"ל ֶוועְרט ַא ַתְלִמיד ָחָכם ָאְנֶגערּוְפן ַא "חָ אִ 

ֵמייְנט ַאז ַא ַתְלִמיד ָחָכם אּון ַא ַצִדיק ִאיז ֶדער ֶּבעְסֶטער ַחֶבר ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש. ֶווען ַא ִאיד 
ק, ַדאן ָהאט ֶער ַא ִריְכִטיֶגער ַחֶבר ָוואס ֶוועט ִאים ַארֹויְסֶהעְלְפן ִאין ִאיז ָנאְנט ִמיט ַא ַצִדי

 ֶלעְּבן.
ֵזייֶער ַהאְרּב ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֶלעְרֶנען ִמיט ַא ַחֶבר אּון )ְּבָרכֹות ס"ג:(  ִדי ְגָמָרא ָזאְגט

ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִניְׁשט ַאֵליין. פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאט ִמיר ֶגעֶזען ַאַסאְך 
ַפאְרְׁשָלאְסן ַּביי ִזיְך ִאיְנֶדעְרֵהיים אּון ָיא ֶגעֶלעְרְנט ַאֵליין. ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַווייל ֵזיי ָהאְּבן 

עֶרע ֶגענּוֶמען ִדי ֵהייִליֶגע ַתָנִאים אּון ֲאמֹוָרִאים ַאְלס ֲחֵבִרים. ְס'ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ֶּבעסֶ 
 ֲחֵבִרים פּון ֶדעם.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ַּבאֶהעְפט ִזיְך ָנאר צּו ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים אּון ֶנעְמט ֵזיי ַאְלס 
ֲחֵבִרים, אּון ֶער ֶגעְּבט ַאְכטּוְנג ִניְׁשט צּו ֶגעְטרֹויֶען אּון ִזיְך ַפאְרָלאְזן אֹויף ְסַתם ֲחֵבִרים 

 ֵזייֶער ַאְנטֹויְׁשן.ֶוועְלֶכע ֶקעֶנען ִאים 
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ה' ֶעֶרְך ֲחֵבִרים ְוֵחֶלק ג' ֶעֶרְך ִּבָטחֹון(
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363ענגלאנד /  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

/  212-444-9191 < שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך - קול ברסלב
  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429

< BreslevCenter.com   <  
 

 
 

נייעס אינערהאלב 
 מוסדותינו הק'

 

 שיינער שידוך פון א תלמיד הישיבה
 

גרויס שמחה און פרייד הערשט ביי די בחורים אין 
ישיבה, וואס פרייען זיך מיט די שמחה פון נאך א 
חבר וואס איז א חתן געווארן למזל טוב. הבחור 
החשוב דוד ראבינאוויטש ני"ו, א זון פון ביאלע רבי 
פון בארא פארק שליט"א, איז א חתן געווארן למזל 

שליט"א,  שלמה ברוך בלוי ר"הומטוב עב"ג בת 
 מחשובי אנ"ש אין אשדוד.

 אודער חתן האט פלייסיג געלערנט אין ישיבה, וו
מסכת  טער האט אויסגענוצט די צייט און געענדיג

נאך מסכת, און געהאט שיעורים אין אלע חלקים פון 
געווען פון די בחורים וואס אויך די תורה. ער איז 

מסכת תענית אין קעמפ יעדן טאג  טהאבן געענדיג
, פון חמשה עשר באב ביז פאר פערציג טעג אין א צו

ראש השנה, אזוי ווי מוהרא"ש האט געזאגט פאר די 
מאל מסכת תענית,  40בחורים אז זיי זאלן לערנען 

. אויסער און דורך דעם וועלן זיי טרעפן זייער שידוך
דעם האט ער פיל ארויסגעהאלפן דעם ראש ישיבה 

 .ווען נאר ער האט געקענט
ן 'יבה האט א ספעציעלע הכרת הטוב פארדי יש

, וואס שליט"א מחותן מצד החתן דער ביאלע רבי
פאר צען יאר צוריק, ווען די ישיבה האט געהאלטן 
אין די ערשטע יארן פון כל התחלות קשות, האט די 

ביהמ"ד ביאלע זיין ישיבה געהאט איר אכסניה אין 
 .אין בארא פארק

ברוך בלוי שלמה  ר"הומ, דער מחותן מצד הכלה
שליט"א, איז פון די תלמידים פון מוהרא"ש פאר 

ט זיך אוועק לייב און לעבן בלאנגע יארן, און גע
ווייטער צו פארשפרייטן זיינע הייליגע עצות פאר די 

 .גאנצע וועלט, אויף פארשידענע אופנים
שטער העלפן אז זיי זאלן ערזאל דער אייב

בית נאמן אויפשטעלן אן ערליכן אידישן הויז, א 
 .בישראל

 

 !עוד ישמע בערי יהודה
 

 זייטס מתפלל!
 

אידישע קינדער זענען מתפלל און בעטן דעם 
אייבערשטן אויף די גאנצע רפואה פון א חשובער 

בחור וואס איז נעבעך גאר שווער געשעדיגט 
 געווארן אין א שרעקליכע עקסידענט

 אהובה שושנהיצחק בן 
 לרפואה שלימה בקרוב

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
 קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

 מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
 עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
 ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

 

חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און  יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א
 געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועות.

 845-248-1651 רופט שוין

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ודוד ראבינאוויטש  החתן
 למזל טוב עב"ג וואס איז א חתן געווארן

 

דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל זיין א 
חיי  קשר של קימא און א בנין עדי עד, מיט בני

 ומזוני רויחי, און דורות ישרים ומבורכים
 

 

 

 

 

 

 

 

 


