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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ
ה עָׁ   ר ִבְשַבטשָׁ ֲחִמשָׁ

 

ייֶמער.  ה ַפאר ִדי בֵּ נָׁ ַבט ִאיז ֹראש ַהשָׁ ר ִבשְׁ שָׁ ה עָׁ ֲחִמשָׁ
אגְׁ  סּוק זָׁ ֶדה"ים כ', י"ט( ִר בָׁ )דְׁ ט ֶדער פָׁ ץ ַהשָׁ ם עֵּ ָאדָׁ ַא  - "ִכי הָׁ

א"ש ַאז ַא  ט מֹוַהרָׁ אגְׁ ש ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא בֹוים, זָׁ טְׁ ֶמענְׁ
ֶנען פּון ַא בֹוים ִווי ַאזֹוי  ֶלערְׁ פְׁ ש ֶקען ִזיְך ַאַסאְך אָׁ טְׁ ֶמענְׁ

ן. צּוגֵּיין ִאין ַזיין ֶלעבְׁ  ָאנְׁ
 

ן, ֶעס אֹויף ַא בוֹ  ֶוועֶרע ַצייטְׁ ְך זֵּייֶער שְׁ ים גֵּייט דּורְׁ
נֵּיי,  ל, שְׁ אגְׁ ן, הָׁ טְׁ ֶוועֶרע ִווינְׁ ֶטער, ֶעס קּוֶמען שְׁ ט ִווינְׁ ֶווערְׁ
ט אֹויב  ט ִנישְׁ וייסְׁ אפ, ֶדער בֹוים וֵּ ן ַארָׁ ֶלעֶטער ַפאלְׁ ַאֶלע בְׁ
ט ִזיְך  ֶבער ֶער ַהאלְׁ ן. אֹויב אָׁ ְך ַמאכְׁ ֶער ֶוועט ֶעס דּורְׁ

טַ  ד ֶוועט קּוֶמען זּוֶמער אּון ִדי שְׁ ט ַאז ַבאלְׁ וייסְׁ ק, ֶער וֵּ ארְׁ
ן,  ֶלעבְׁ ַשייֶנען אּון ֶער ֶוועט צּוִריק אֹויפְׁ זּון ֶוועט אֹויפְׁ
ִליֶכע  יין ַא ֶהערְׁ טֵּ ט שְׁ ַלייבְׁ ְך אּון ֶעס בְׁ ט ֶער ֶעס דּורְׁ ַמאכְׁ

 בֹוים.
וא ן וָׁ ִריֶקעֶנען אּון ֲאִפילּו זּוֶמער קּוֶמען אֹויְך ִדי ִהיצְׁ ס טְׁ

ן אֹויס ֶדעם בֹוים, אּון ֶעס ֶזע ט אֹויס ִווי ֶער ֶוועט ֶווערְׁ
ט ֶער ִזיְך,  ַהאלְׁ ֶבער אֹויב ֶדערְׁ ט, אָׁ נְׁ ִריקְׁ טְׁ ן ַפארְׁ צְׁ ַגאנְׁ ִאינְׁ

ִליֶכע בֹוים. ט ַא ֶהערְׁ ַלייבְׁ יין, אּון ֶעס בְׁ טֵּ ט ֶער שְׁ ַלייבְׁ  בְׁ
ש, עֶ  טְׁ ֶבע ִאיז ִמיט ַא ֶמענְׁ ְך ס גֵּייט אֹויף אִ ִדי ֶזעלְׁ ים דּורְׁ

ֶוועִריקֵּ  אל ֶזעט ִאים אֹויס ִווי ֶער ַאַסאְך שְׁ ן, ַאַסאְך מָׁ ייטְׁ
ט  ט אֹויס, ֶער ֶקען ֶעס ֶמער ִנישְׁ ט ֶעס שֹוין ֶמער ִנישְׁ ַהאלְׁ

ְך ן, אּון ֲאִפילּו ֶווען דּורְׁ אגְׁ רָׁ ט שֹוין ָאן צּו גֵּיין  טְׁ ייבְׁ ֶעס הֵּ
ל ֶבעֶסער, קּוֶמען  ֶלעֶמען אּון ַאִביסְׁ אבְׁ רָׁ רֹות אּון פְׁ ִריֶשע צָׁ פְׁ

ט  ט ִזיְך ִנישְׁ אזְׁ ֶבער ֶער לָׁ ן. אֹויב אָׁ ֶגעבְׁ ֶער ִוויל שֹוין אֹויפְׁ
ט ִזיְך, ֶוועט ִאים צּום סֹוף גּוט ַזיין. ַהאלְׁ ן, ֶער ֶדערְׁ ֶרעכְׁ  צּובְׁ

ִֶּרב ִּ ִָּנתִָּי ִֶּדעְרֵציילְִּן יחֹו)ט תִּש 

ִָּהר ִּ ימִָּ"ן, ִּרלס  ִּן ִֶּדעח( ִֶּרב ִּר ִּטָהאי
ִּ

וטִֶּגעֶהערְִּלִַּאָמא אֶווענְִּרִֵּאייֶנעיִּו  ֲער ִּטִּד  רִּעִֶּןִּאּובִּימ 
אפְִּ ִּכ  ִּד ִִָּּאפט ִּטֹוָבהִֶּוועְרֶטעי ְִּבֵעָצה ְקֵננּו ִּ"ְות  ר:

ְלָפֶניָך",ִּ ןִּפּורִֶּוועְרֶטעיִּד ִּט:ִּ"ֶגעָזאגְִּיִֶּרב ִּרִֶּדעטִָּהאמ 
ְלָפֶניָך',ִּ ְקֵננּוְִּבֵעָצהִּטֹוָבהִּמ  ארְִּ'ְות  ןִָּזאגְִִָּּדאךְִּןִֶּמעףִּד 

י ִּמ  ְִּגרֹויט ָוונִָּס ִּכ  ִָּדאה, יס ִּא  ִֵּזייעִֶּז 'עִּבִֶָּחׁשּוִַּאר
ילִָּ ְִּתפ  וייה"; ִּו  ִֶּדעל יקִָּר ִּע  ְִּפָראְבֶלער ים ִּא  ִַּאז ןִֶּמעז
ִֵּווייְסִּ יְׁשִּט ִּנ  ִָּוואט ִּטּוִּצּוס ִֶּמען, ִָּהאן ִּאֹויט עִֶּיעדִֶּף
אךְִּ ארְִּי,ִַּאזֹוִּצּויִַּאזֹוןִּטּולִָּזאןִֶּמעיִּצ ִּתְִּסֵפיקֹוִּז  ףִּד 
אךְִּןִֶּמע ְקֵננּוְִּבֵעָצהן:ִּ"ֵאייֶבעְרְׁשְטִּםִֶּדעןִֶּבעְטִִַּּאס  ְִּות 

ִּ ִּמ  ִּטֹוָבה בֹונֹוְלָפֶניָך, ִֶּׁשִִּּר  ִּעֹולִָּל יִֶּגעבם ִּמ  עִּגּוטִִֶַּּאר
ִֵּעצִָּ יךְִּה ִָּזאִּא  ויְסִּל ִּו  ון ִּו  ִַּאזֹוי יךְִּי ירְִִּּצּוִּז  ִּפ  יִַּאזֹון".

ִּטּוִָּזאְלְסטּו ִַּאן; ִֶּקעְנְסִִּּדּוז יךְִּט יְׁשִִּּז  ִּנ  ייט ִּק  הִֵּעצִָּן
בֹונֹון:ִּ"ֵאייֶבעְרְׁשְטִּםִּצּוןְִּׁשֵרייעִִֶָּּזאְלְסטּוןִֶּגעבְִּ לִּׁשִִֶּּר 
יֶסעעִּאטִֶּט ִּםִּעֹולִָּ יִֶּגעברִּז  יךְִּה,ִֵּעצִָּעִּגּוטִִֶַּּארִּמ  לִָּזאִּא 
ויְסִּ וןִּו  יךְִּיִַּאזֹויִּו  ירְִִּּצּוִּז  ִּן".פ 

ל ִִּּ)ֲעָצתֹוֱִּאמּוָנה ִּ(פ"תשִּחְבׁש 
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ט זִ  אזְׁ ט ִזיְך אּון ֶער לָׁ ַהאלְׁ ואס ֶדערְׁ ש וָׁ טְׁ יְך וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמענְׁ
ן פּון ַקיין שּום ַזאְך ֶוועט ִאים צּום סֹוף ַזיין גּוט. ֶרעכְׁ ט צּובְׁ  ִנישְׁ

ֶטע ַזאְך ֶזעט ֶמען ַביי דִ  ֶטעֶרעַסאנְׁ ן ַאן ִאינְׁ שְׁ טְׁ ייֶמער, ֶמענְׁ י בֵּ
פֵּ  ט אֹויף זֵּיי שְׁ פְׁ ן אֹויף זֵּיי, ֶמען ַווארְׁ טֹויסְׁ מּוץ, ֶמען ייֶען אֹויף זֵּיי, שְׁ שְׁ

ט, ֶער  ט ִזיְך ִנישְׁ ֶרעקְׁ שְׁ ֶבער ֶדער בֹוים ֶדערְׁ ט זֵּיי ָאן ִמיט ַוואֶסער, אָׁ ִגיסְׁ
אְך  ס, טּוט ֶער נָׁ טְׁ ֶלעכְׁ אט צּוִריק טּון שְׁ טָׁ שְׁ גֵּייט ַווייֶטער ָאן, אּון ַאנְׁ
ט ִמיט  רּוכְׁ ַמאֶקע ִזיֶסע פְׁ ייֶנע ֶגעשְׁ ט ַארֹויס פֵּ ס, ֶער ֶגעבְׁ צּוִריק גּוטְׁ

ַחי'. ואס ֶיעֶדער ִאיז ִזיְך מְׁ  וָׁ
ט ִאים,  ֶשעמְׁ ן, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַפארְׁ ַמאכְׁ אכְׁ ש נָׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ אס ַדארְׁ דָׁ
ט  אל ֶער ִזיְך ִנישְׁ ט ִאים, זָׁ ִניֶדערְׁ רֹות, ֶמען ֶדערְׁ ט ִאים צָׁ ֶמען ַמאכְׁ

יינֶ  ן אֵּ ס ִמיט ֶיעדְׁ אר ַווייֶטער טּון טֹובֹות אּון גּוטְׁ ן נָׁ ֶרעקְׁ שְׁ  עם.ֶדערְׁ
אט זֵּיי  יֹון, ֶמען הָׁ ן ֶגעַהאט ֶדעם ִנסָׁ אבְׁ ֶמען ֶזעט ַאז ַאֶלע ַצִדיִקים הָׁ
ן  אקְׁ רָׁ שְׁ ט ֶדערְׁ ן ִזיְך ִנישְׁ אבְׁ ֶבער זֵּיי הָׁ ט, אָׁ אפ ֶגעקּוקְׁ ט אּון ַארָׁ ֶשעמְׁ ַפארְׁ
ן  אבְׁ ס, אּון זֵּיי הָׁ אר גּוטְׁ ן נָׁ ן ַווייֶטער צּוִריק ֶגעֶגעבְׁ אבְׁ אר זֵּיי הָׁ נָׁ

ט  ַחי'.ֶגעַמאכְׁ ט ִאיז ִזיְך מְׁ ֶצע ֶוועלְׁ ואס ִדי ַגאנְׁ ִרים ִמיט וָׁ פָׁ  סְׁ

ֶלען פּוֶנעם בֹוים  צְׁ וארְׁ ייֶמער, ַאז ִדי וָׁ נָׁאְך ַא ַזאְך ֶזעט ֶמען ַביי ִדי בֵּ
ד, אּון ִווי ִטיֶפער זֵּיי ֶזעֶנען ִאין ֶדער ֶערְׁ  ד, גֵּייֶען ַאַריין ִטיף ִאין ֶדער ֶערְׁ

ט אֹויב  ֶקערְׁ ט ִזיְך ֶדער בֹוים, אּון ַפארְׁ ֶקער אּון ֶבעֶסער ַהאלְׁ ֶטערְׁ ץ שְׁ ַאלְׁ
ט ֶגענּוג ִטיף  ן אֹויף, זֵּיי ֶזעֶנען ִנישְׁ ֶלען ֶזעֶנען נָׁאר פּון אֹויבְׁ צְׁ וארְׁ ִדי וָׁ
ט ַא  ַוואְך, אּון ֶווען ֶעס קּומְׁ ד, ַדאן ִאיז ֶדער בֹוים זֵּייֶער שְׁ ִאין ֶדער ֶערְׁ

ן ֶדעם בֹוים, אּון ֶעס ֶוועט שְׁ  אזְׁ לָׁ ט ֶוועט ֶעס ַאֶוועק בְׁ ֶקע ִווינְׁ ַטארְׁ
ן פּון ִאים. ַלייבְׁ ט בְׁ ִנישְׁ ארְׁ  גָׁ

ֶנען, ַאז אֹויב ֶער ֶוועט ִזיְך  ֶלערְׁ פְׁ ש אָׁ טְׁ פּון ֶדעם ֶקען ִזיְך ַא ֶמענְׁ
ייֶנעם ִווי גּוט אּו ן אֵּ ן ַפאר ֶיעדְׁ רֹויס, ֶער ֶוועט ַווייזְׁ ן גְׁ טְׁ ֶגען ַהאלְׁ ן ֶגעלּונְׁ

ן, ַדאן ֶוועט ֶער צּום סֹוף  וייטְׁ וֵּ ן ַא צְׁ אפ קּוקְׁ ֶער ִאיז, אּון ֶער ֶוועט ַארָׁ
ן, אבְׁ ט הָׁ ן, ַווייל ֶיעֶדער ֶוועט ִאים ַפיינְׁ ט ִליב  ַפאלְׁ ן ִנישְׁ אבְׁ ן הָׁ שְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ן. אפ אֹויף ֶיעדְׁ ט ַארָׁ רֹויס אּון קּוקְׁ ט ִזיְך גְׁ ואס ַהאלְׁ ייֶנעם וָׁ  אֵּ
ֶבער ַזייֶנע גּוֶטע ַמֲעלֹות,ַא מֶ  ט אָׁ ואס ַבאַהאלְׁ ש וָׁ טְׁ ֶער ִאיז  ענְׁ

ייֶנעם, ַאַזא  ן אֵּ ט ַארֹויף אֹויף ֶיעדְׁ ייֶנעם, ֶער קּוקְׁ ן אֵּ ן צּו ֶיעדְׁ אזְׁ צּוֶגעלָׁ
יין  ן אּון שֵּ טְׁ אט ֶיעֶדער ִליב, אּון ֶער ֶוועט ִזיְך ֶקעֶנען ַהאלְׁ ש הָׁ טְׁ ֶמענְׁ

ִליַח ַזיין.  ַמצְׁ

ט ַא ֶטַבע ִאין ַא בֹוים ַאז  ייגְׁ ֶגעלֵּ אט ַאַריינְׁ ֶטער הָׁ שְׁ ייֶבערְׁ ֶדער אֵּ
יין בֹוים  ד אּון ַקיין אֵּ ן פּון ֶדער ֶערְׁ יין ַזיין ֶלעבְׁ ֶיעֶדע בֹוים ִציט ִזיְך ַאלֵּ

ט  סְׁ ן בֹוים, פּון ֶיעֶדע בֹוים ַוואקְׁ וייטְׁ וֵּ ט פּון ַא צְׁ ַארֹויס ִציט ִנישְׁ
ט ִזיְך  יין בֹוים ִמישְׁ ט אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ַקיין אֵּ רּוכְׁ ֶדעֶרע ִמינֵּי פְׁ ַאנְׁ

ן. וייטְׁ וֵּ ט ַאַריין ִאין ַא צְׁ  ִנישְׁ
ש זָׁאל ִזיְך  טְׁ ֶנען, ַאז ַא ֶמענְׁ ֶלערְׁ פְׁ ש אָׁ טְׁ פּון ֶדעם ֶקען ִזיְך ַא ֶמענְׁ

וייטְׁ  וֵּ ן ִאין ַא צְׁ ִמישְׁ ט ַאַריינְׁ אל ִנישְׁ מָׁ יינְׁ ן קֵּ אר ֶער זָׁאל ִציֶען ַזיין ֶלעבְׁ ן, נָׁ
ן פּוֶנעם  אר ֶבעטְׁ אל ֶער נָׁ ף זָׁ ואס ֶער ַדארְׁ יין. וָׁ ן ַאלֵּ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ פּוֶנעם אֵּ

ן. וייטְׁ וֵּ ן אֹויף ַא צְׁ ט קּוקְׁ ן, אּון ִנישְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ  אֵּ
יי אֹויב ֶיעֶנער ִאי ן, סֵּ וייטְׁ וֵּ ט אֹויף ַא צְׁ ש קּוקְׁ טְׁ ז ַווייל ֶווען ַא ֶמענְׁ

אל  מָׁ יינְׁ ֶגער פּון ִאים, ֶוועט קֵּ יי אֹויב ֶיעֶנער ִאיז ֶערְׁ ֶבעֶסער פּון ִאים, סֵּ
ט ַזיין גּוט.  ִנישְׁ

ואס ִאיז ֶבעֶסער פּון ִאים, ֶמער  ייֶנעם וָׁ ן אֹויף אֵּ ֶווען ֶער ֶוועט קּוקְׁ
ד ט ֶווערְׁ ִנישְׁ ן ַאז ֶער ִאיז גָׁארְׁ טְׁ ַראכְׁ ֶגען פּון ִאים, ֶוועט ֶער טְׁ , ֶגעלּונְׁ

ט ֱאֶמת,  אס ִאיז ִנישְׁ ֶבער דָׁ אְך ַאז ֶיעֶנער ֶקען ֶבעֶסער. אָׁ ַווייל ֶער ֶזעט דָׁ
ט, אּון אֹויב  טּון אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ש ֶקען ֶעֶפעס אֹויפְׁ טְׁ ַווייל ֶיעֶדער ֶמענְׁ
ן ַאז ֶיעֶנער ִאיז ֶבעֶסער, ֶוועט ֶער  טְׁ ַראכְׁ ן טְׁ ן ִמיטְׁ ֶרעכְׁ ֶער ֶוועט ִזיְך צּובְׁ

ט ואס ֶער ֶקען יָׁא טּון. ִנישְׁ  טּון ֲאִפילּו וָׁ
ן ַאז ֶער ִאיז ֶבעֶסער פּון ֶיעֶנעם, ֶוועט  טְׁ ַראכְׁ אּון אֹויב ֶער ֶוועט טְׁ
ף ִאים  ן ַאז ֶמען ַדארְׁ טְׁ ַראכְׁ ייִביג טְׁ ט ַזיין גּוט, ַווייל ֶער ֶוועט אֵּ אֹויְך ִנישְׁ

בֹוד פּון ֶיעֶנעם, ַווייל ֶער ִאיז ֶמער ן ֶמער כָׁ שּוב פּון ֶיעֶנעם, אּון  ֶגעבְׁ חָׁ
ֶסק פּון ִאים, אּון אֹויב ֶמען ֶוועט ִאים ֶעס  ן ֶמער ַא עֵּ ף ַמאכְׁ ֶמען ַדארְׁ

רֹויֶעִריג. ן אּון טְׁ אכְׁ רָׁ ן צּובְׁ צְׁ ַגאנְׁ ן ִאינְׁ ן, ֶוועט ֶער ֶווערְׁ ט ֶגעבְׁ  ִנישְׁ
ַפאר ן, אּון  ֶדערְׁ וייטְׁ וֵּ ן אֹויף ַא צְׁ ט צּו קּוקְׁ ה, ִנישְׁ צָׁ  ֶעס זָׁאלִאיז ִדי עֵּ

ן ֶטעֶרעִסירְׁ ט ִאינְׁ וייֶטער טּוט, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער  ִאים ִנישְׁ וֵּ ואס ַא צְׁ וָׁ
ואס ֶער  ט וָׁ טּון אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ן אּון ֶער ֶוועט אֹויפְׁ אכְׁ רָׁ ט ַזיין צּובְׁ ִנישְׁ

 ֶקען יָׁא.
ט ַאז ֶער ִאיז ַאזֹוי ִווי  קְׁ ואס ֶגעֶדענְׁ ש וָׁ טְׁ וואֹויל ִאיז ַפאר ַא ֶמענְׁ

ואס ִמיר דֶ  ן פּוֶנעם בֹוים וָׁ אְך ִדי ַאֶלע ַזאכְׁ ט נָׁ ער בֹוים, אּון ֶער ַמאכְׁ
ֶקע  ַטארְׁ ן ִווי ַא שְׁ סְׁ ַוואקְׁ ט, ֶוועט ֶער ִזיֶכער אֹויסְׁ נְׁ ֶגעֶרעכְׁ ן אֹויסְׁ אבְׁ הָׁ
ואס ֶיעֶדער ֶוועט  ט פּון וָׁ רּוכְׁ ן גּוֶטע ִזיֶסע פְׁ ייֶנע בֹוים, אּון ַארֹויס ֶגעבְׁ שֵּ

אבְׁ  ט.ַהנָָׁאה הָׁ ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ  ן, וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי ֶוועלְׁ
 

ַבט(  ס ט"ו ִבשְׁ רֵּ טְׁ  )קּונְׁ
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 718-384-1652שוין קויפן טיקעטס דורכ'ן אריינרופן אין אפיס פון די סקול אויף 

אויך קען מען קויפן טיקעטס ביי אלע "פארקאש טליתים" לאקאציעס,  .201עקסטאנשאן 
 און ביי אלע לאקאציעס פון "טויס טא דיסקאווער".

ונג פון הונדערטער פרויען און מיידלעך, עס איז ערווארטעט גאר א גרויסע באטייליג
 מ'זאל זען צו קויפן באצייטנס די טיקעטס זיך צו פארזיכערן א פלאץ.

 לבית יעקב אלו הנשים!
*** 

 אין ישיבהסיום הש"ס 
ן 'כרא הערליכע סיום הש"ס איז פארגעקומען אין ישיבה איז פארגעקומען אין ישיבה, דו

בערל שניטצלער ני"ו וואס האט זוכה געווען צו  חורהבהישיבה, ד ייעריגן תלמ 14ן 'חשוב
א שיינע ציבור משפחה און גוטע פריינט זענען זיך צוזאם געקומען און זיך  .ש"ס ץגאנענדיגן 

 .מיטגעפרייט בשמחת התורה
דער חשובער בחור המסיים וואס האט זיך באדאנקט  גערעדטצום ערשט ביים סיום האט 

פאר'ן ראש ישיבה און פאר זיינע עלטערן. דערנאך האט גערעדט דער טאטע מו"ה משה 
 ם.ארי' הי"ו וואס האט ארויסגעברענגט זיינע פרייליכע הרגשי

דארף דאנקען  דער בחורארויסגעברענגט וויפיל דער ראש ישיבה שליט"א דערנאך האט 
דעם אייבערשטן אז זיינע עלטערן שטייען מיט מיט אים און זענען דאס מחשיב, וויפיל 

ען די גאנצע שטוב איז געבויעט אויף תורה און אמונה. אזוי אויך ווייטער מען קען אנקומען וו
 ער הייליגער רבי האט געזאגט, אוןבאקומען מען א "צלם אלקים" דורך ענדיגן ש"ס ווי ד

אויף דעם בחור המסיים ווי זיין פנים שיינע, ער האט טאקע מעיד זיין טאקע יעדער קען 
 .א לעכטיגע צורה ,באקומען א צלם אלקים

 !ההתור שישו ושמחו בשמחת
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". ,נושאים

 347-509-4908צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com ויף אימעילגליון אצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

                     יומא דהילולא קדישא                      
 

 יומא דהילולא קדישא פון מוהרא"ש זי"ע
 

קדישא פון כ"ק  יומא דהילולאדעם קומענדיגן מיטוואך, י"ז שבט, פאלט אויס די פינפטע 
און התרגשות ביי אנשי דערקענט זיך גאר שטארק די התעוררות  מרן מוהרא"ש זי"ע. עס

 צו דעם געהויבענעם טאג.בכלל, און ביי אידן איבער די וועלט בפרט, שלומינו 
נאכט פרשת יתרו,  דינסטאגסעודת הילולא וועט פארקומען דעם קומענדיגן  י צענטראלעד

סקילמאן סט. דער ראש ישיבה  27אור ליום י"ז שבט, בבית מדרשינו אין וויליאמסבורג אויף 
 א וועט רעדן איבער וואס עס איז אונזער פליכט זיך צו שטארקן אין דעם גרויסן טאג.שליט"

 שטעלט א לייוו הוקאפ פון די סעודה און די דרשות.אין קרית ברסלב ליבערטי וועט זיין צוגע
מוהרא"ש פלעגט זאגן אז ביי די יומא דהילולא פון א צדיק, דעמאלט קומט ארויס און מען 
זעט וואס דער צדיק האט איבערגעלאזט פאר די וועלט, די לימודים און עצות וואס ער האט 

ענען ווייטער מחזק און מעורר אידישע קינדער נען ווייטער חי וקים און זזע אויסגעלערנט וואס
 זיי צום אייבערשטן. דערנענטערטאון 

מיר ווייסן דאך זייער גוט וואס מוהרא"ש האט געטון פאר אונז אלע זיינע יארן, ווי אזוי ער 
רשטן ווי עס האט אונז געשטארקט אין יעדן מצב און אונז מחזק געווען צו דינען דעם אייבע

דארף צו זיין. און דעריבער איז דער טאג אזוי גרויס, ווען מען נעמט זיך צוזאם און מען חזר'ט 
 איבער זיינע ווערטער, און מען איז ווייטער ממשיך צו גיין אין זיינע וועגן.

 דושזיין אויפ'ן ציון הקצו פילע אנשי שלומינו פארן ארויס קיין ארץ ישראל, זיך צו משתטח 
אין יבנאל אינ'ם טאג פון די יארצייט, אנדערע אידן וועלן זיך צוזאמנעמען בכל מקומות 
מושבותיהם און איבער'חזר'ן דאס וואס מוהרא"ש האט אונז געלערנט אלע יארן, און די פילע 

 ספרים וואס ער האט אונז איבערגעלאזט בירושה.
פירן צוזיך אנצושטרענגען אויס דעם געהויבענעם טאגוועלן אויך אויסנוצן אנשי שלומינו 

צו דרוקן דעם רבינ'ס ספרים און עס  ,דאס וואס מוהרא"ש האט געטון זיין גאנץ לעבן
פארשפרייטן איבער די וועלט, און אזוי אריינברענגען די הייליגע לימודים פון רבי'ן איבער די 

דעם בית הדפוס וואו  מ'וועט זיך משתתף זיין מיט שיינע סכומים ארויסצוהעלפן גאנצע וועלט.
 מ'דרוקט די ספרים און קונטרסים.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן ווייטער ממשיך זיין זיך צו האלטן בדיבוק חברים 
 און פאלגן וואס מוהרא"ש האט אונז געלערנט.

 הוא ימליץ טוב בעדינו!
*** 

 העפטיגע צוגרייטונגען צו די פלעי
 "דער בערגער און דער ארעמאן"

אין די יעצטיגע טעג קומט פאר העפטיגע צוגרייטונגען צו די הערליכע פארשטעלונג וואס 
 וועט אהערגעשטעלט ווערן דורך די תלמידות פון סקול "בית פיגא ברסלב".

שיינע פארשטעלונגען פון די  אין לויף פון די יארן האט די סקול שוין אויפגעשפילט גאר
מעשיות וואס דער הייליגער רבי האט דערציילט, אבער דאס מאל אנטשפרעכט עס צו זיין גאר 
א פראפעסינאלע געלונגענע פלעי, וואס וועט האלטן געשפאנט די צושויער און זיי באגלייטן 

 אויף ווייטער פאר א לאנגע צייט.
וואס דער הייליגער רבי האט דערציילט, מיט'ן  די פארשטעלונג וועט זיין פון די מעשה

נאמען "דער בערגער און דער ארעמאן", וואס איז די צענטע מעשה אינעם הייליגן ספר "סיפורי 
 מעשיות".

וואס  )בערגער( פונעם רייכן סוחרדי מעשה פאר זיך איז גאר א דראמאטישע ערציילונג, 
י די חתן און כלה זענען צעטיילט געווארן, די האט זיך משדך געווען מיט אן ארעמאן, ווי אזו

שווערע מיטמאכענישן וואס זיי ביידע זענען דורכגעגאנגען פאר לאנגע יארן, ביז צו די פרייליכע 
. אין לויף פון די ענדע ווען זיי האבן זיך ענדליך צוזאמגעטראפן און גליקליך חתונה געהאט

יכע און טרויעריגע מאמענטן, אנגעצויגענע און סצענעס וועט מען מיטהאלטן לעבעדיג די פרייל
רואיגע מצבים, און זען ווי אזוי אמונה און תפילה באגלייטן יעדן איד דורך די שווערסטע 

 אומשטענדן.
 420די פלעי וועט פארקומען אי"ה אין די זאלן פון עדן פאלאס אין וויליאמסבורג אויף 

אזייגער נאכמיטאג  2:00אום  (Feb. 16)משפטים פלאשינג עוועניו, דעם קומענדיגן זונטאג פ' 
ביינאכט. מ'קען  8:00אום  (Feb. 17)ביינאכט, און אויך אום מאנטאג פ' משפטים  8:00און אום 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 ה"ע יוסף שלמה ב"ר שמואל דודנ ר' "ולע - ל"זצוקש "מוהרא ןק מר"נ כ"על
 כל העניניםברכה והצלחה בכות ולז

 
 

 זצוק"ל און צו די יארצייט פון רבי נתן
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 פארלאנג צורופט אריין מיט אייער 

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

 

 

 
 

 

 

 בחורישע מעשיות
הערט ווי בחורים דערציילן זייערע 

גאר  פערזענליכע איבערלעבענישן,
 ,אינטערעסאנט און באלערנד

 הערט און האט הנאה:
 קול ברסלב

212-444-9191 
1,  7 ,  1 ,  2 ,  1  

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו דער ראטהענס מו"ה
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

*** 

 הי"ו באוויטשאחמן שמואל יאקנ מו"ה
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

*** 

 הי"ו נבערגעראזשמואל  מו"ה
 למזל טובצו די אפשערן פון זיין זון 

 
 

 

 

 
 

 

 

>>>>>> 

 

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

 

 ווילן לאדענען אלע אנשי שלומינו צו די סעודת הילולא צו דימיר 

 יומא דהילולא קדישא פון
 מוהרא"ש זצוק"לכבוד קדושת מרן 

 דעם קומענדיגן וואס וועט פארקומען
 , אור ליום י"ז שבט הבעל"טפרשת יתרו נאכט דינסטאג

.Skillman St 27בבית מדרשינו 
 7:30בשעה 

 שטעלטאין קרית ברסלב ליבערטי וועט זיין צוגע
 א לייוו הוקאפ פון די סעודה און די דרשות

 

 יר זאלן זיך שטארקן אינאיינעם צודער אייבערשטער זאל העלפן אז מ
 געלערנט ווייטער אין די הייליגע וועגן וואס מוהרא"ש האט אונז  גיין

 תורתו מגן לנו הוא מאירת עינינו
 

 


