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רָׁא"ש עְרֵצייְלטַמֹוה  ַדֶׂ

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

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

ן, אּון ַפא טְּ ׁשְּ ן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּון רְּ ֵאייֶבערְּ טְּ ֶרעכְּ
ן.  ִאין ֶלעבְּ

ט אֹויס ִוויִפיל ַתֲעֵניִתים ַא  דֹוׁשי ַהקָ ֶדער ֲאִר" נְּ ֶרעכְּ
ן טְּ ף ַפאסְּ ׁש ַדארְּ טְּ ֶדער ָוואס ֶער  אֹויף ֶיעֶדע ֲעֵביָרה ,ֶמענְּ ַבאזּונְּ

ן ִדי ָהאט ח טְּ ן ַפאסְּ פְּ ן ִמיר ַדארְּ "ו עֹוֵבר ֶגעֶווען. אֹויב ֶוועלְּ
ט ֶגענּוג ֶטעג ִאין  ן ִמיר ִניׁשְּ ן צּו ַאֶלע ַתֲעֵניִתים, ָהאבְּ ֶלעבְּ

ן ִדי ַאֶלע ַתֲעֵניִתים. ִדיגְּ  ֶקעֶנען ֶענְּ
ט ַא ָמָׁשל ַאז ֶעס ִאיז  ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְּ

רֹויֶסער עֹוֶׁשר ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ָגאר  ֶגעֶווען ַאָמאל אַ  גְּ
ג ַאז  דּונְּ ן ַא ֶמעלְּ ֶגעֶגעבְּ ט. ֶדער עֹוֶׁשר ָהאט ַארֹויסְּ ַאַסאְך ֶגעלְּ

ן  ֶווער גְּ ט ֶקען קּוֶמען צּו ִאים אּון ָבארְּ ן ֶגעלְּ גְּ ֶעס ִוויל ָבארְּ
ֵטייט ִזיְך ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען  ׁשְּ ִוויִפיל ֶמען ִוויל. ַפארְּ
צּו  ט ֶדערְּ ן ִזיְך צּוֶגעַכאפְּ ֶכע ָהאבְּ ן ֶוועלְּ ׁשְּ טְּ ֶגענּוג ֶמענְּ ִאיֶבערְּ

ט ַפאר יֶ  גְּ ן ִוויִפיל ֶמען אּון ֶדער עֹוֶׁשר ָהאט ַטאֶקע ֶגעָבארְּ עדְּ
בֹונֹות  ן ַאֶלע ֶחׁשְּ ִריבְּ ׁשְּ ט, אּון ֶער ָהאט ַפארְּ ָהאט ָנאר ֶגעָוואלְּ

ן ַדיין ַווייּב ֶזע צּו ֶהעְלפְ 
ת; חֶ   ֶסדַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ֶדעם ַשּבָּ

 

ַקיין  ֵהייְּבט ִזיְך ָאן ִאין ְשטּוּב, ַזיי ִניְשט ַפאְרנּוֶמען ִמיט
אל ִניְשט  שּום ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן, ֶהעְלף ַדיין ַווייּב ִזי זָּ

אְּבן כַֹּח ָאְנצּוֵגיין ִאין ְש   טּוּב.צּוַזאְמְּבֶרעְכן, ִזי זָּאל הָּ
אגְ  ן רסג)ט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי זָּ ַר"ן, ִסימָּ ַאז ֶמען ( ִשיחֹות הָּ

אְּבן אֹויף ִדי ַווייּב, ֶמען ַדאְרף ֶרעדְ  נּות הָּ ן ַדאְרף ַרֲחמָּ
ת ֵשיין צּו ִאיר אּון ִאיר ַהאְלְטן ֵטייֶער; ִּבְפַרט ֶעֶרב שַ  ּבָּ

אְרִזיְכִטיג ִניְשט צּו ַמאְכן ַקיין  ַדאְרף ֶמען ֶמער ַזיין פָּ
"א ְשַריי ְּבט ִאין ְפֶרעשּור ִאין ְשטּוּב, ֶדער ֵהייִליֶגער ִחידָּ

ן ד, אֹות קמ) ֵסֶפר ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדש ַאז ֶעֶרב ( מֹוֶרה ְּבֶאְצַּבע ִסימָּ
ן ִאין ֶיעֶדע ְשטּוּב אּון ֶער וַ  טָּ ת קּוְמט ֶדער שָּ ואְרט ַשּבָּ

אל אֹויְסְּבֶרעְכן ְצִוויְשן ַמאן  תַא ַמְחלֹוקֶ  נָּאר ַאז ֶעס זָּ
א ֶווען ַמאן אּון ַווייּב  אט ֵזייֶער מֹורָּ אּון ַווייּב, ֶער הָּ

ת קֹוֶדש, ַווייל ֶווען דִ  ר ַשּבָּ אְגן ִזיְך, ְּבִעיקָּ י ַמאן ַפאְרְטרָּ
אְגן ִזיְך אּון ֶלעְּבן צּוַזאֶמען ְּבַאֲהבָּ  ה אּון ַווייּב ַפאְרְטרָּ

אט ֶער ִניְשט קַ  אְלט הָּ לֹום, ֶדעמָּ ה אֹוְושָּ יף יין שּום ְשִליטָּ
אְרט ְשט  ּוּב.ֵזיי, ֶער ֶוועְרט ַארֹויס ֶגעְטִריְּבן פּון ַאַזא סָּ

י ְגֵרייט ִזיְך ָאן ֵשייֶנע ַזאְכן וָּואס צּו ְשמּוֶעְסן ַּביי דִ 
א ה זָּ אד ִדי ַגאְנֶצע ְסעּודָּ ת'ִדיֶגע ְסעּודֹות; ַא שָּ ל ַשּבָּ

אִליִטיק  ַרע. ַדיין ַווייּב ַאִריֶּבעְרֵגיין ִמיט פָּ שֹון הָּ אּון לָּ
ַוואְרט צּו ֶהעְרן ְזִמירֹות אּון ֵשייֶנע ַמֲעִשיֹות פּון 

ואְך ִאיז ֶמען ַפאְרנּוֶמען ִמיט וָּוא ס ַצִדיִקים, ַא ַגאְנֶצע וָּ
אג ַפאְר'ן ת ִאיז ַא טָּ  ֶמען ִאיז ַפאְרנּוֶמען ָאֶּבער ַשּבָּ

 .ֵאייֶּבעְרְשְטן
תֹו ֱאמּונָּה   (פתש" יַוְיִח )ֲעצָּ
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 ִאין ַזיין בּוְך.
ֶגען ַזייֶנע ִביֶכער אּון ֶגעֶזען ַאז ֶער  ֶגעַגאנְּ ֵאיין ָטאג ִאיז ֶדער עֹוֶׁשר ִאיֶבערְּ

ט, אָ  ט ָגאר ַאַסאְך ֶגעלְּ גְּ ֶגעָבארְּ ט ָהאט ׁשֹוין ַארֹויסְּ ן ִניׁשְּ ן ִקיֶמערְּ ׁשְּ טְּ ֶבער ִדי ֶמענְּ
ק  ַטארְּ ט, אּון ָדאס ָהאט ִאים ֵזייֶער ׁשְּ ן ָדאס ֶגעלְּ צּוִריק צּו קּוֶמען אּון ַבאָצאלְּ
ט פּון ֶדעם עֹוֶׁשר ִאיז  ט ֶגעלְּ גְּ ן ֶגעָבארְּ ן ָוואס ָהאבְּ ׁשְּ טְּ ן ִדי ֶמענְּ ִוויׁשְּ ט. צְּ ֶטערְּ ֶגעׁשְּ

ט אּון ֶער ָהאט ָדאס אֹויְך ֶגעֶווען ֵאייֶנער ָוואס  ל ֶגעלְּ ט ַאִביסְּ גְּ ָהאט ֶגעָבארְּ
ִליַח  ט ַמצְּ ט ָהאט ָאֶבער ִניׁשְּ ט, ֶדער ֶגעֶׁשעפְּ ט ִאין ַא ֶגעֶׁשעפְּ ֶטעקְּ ֶגעׁשְּ ַאיינְּ
רֹויֶסע  ט, אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט גְּ ֶצע ֶגעלְּ ן ָדאס ַגאנְּ לֹוירְּ ֶגעֶווען, ֶער ָהאט ַפארְּ

'ן עֹוֶׁשרִיסּוִרים פּון ֶדעם ַאז ֶער קֶ  ן ַפארְּ ט ַבאָצאלְּ ׁש ָהאט . ען ִניׁשְּ טְּ ֶדער ֶמענְּ
ף ֶער  ן, ַדארְּ ט צּו ַבאָצאלְּ ט ָדאס ֶגעלְּ ן ַאז ֲאִפילּו ֶער ָהאט ַטאֶקע ִניׁשְּ ָלאסְּ ַבאׁשְּ
ן  ֶפערְּ טְּ ֶענְּ ֵגיין צּום עֹוֶׁשר אּון ִזיְך ַפארְּ ׁש ַאזֹויִפיל טּון ַאז ֶער ָזאל ַאִריֶבערְּ ָכאטְּ

ן ֶדעם עֹוֶׁשר אּון ִאים אּון ִאים אִ  ֶגעֶבעטְּ ן. ֶווען ֶער ָהאט ִאיֶבערְּ ֶבעטְּ יֶבערְּ
ן ַזיין חֹוב, ָהאט ִאים ֶדער  ט ָצאלְּ ָוואס ֶער ֶקען ִניׁשְּ ט ִדי ִסיָבה ַפארְּ ֵציילְּ ֶדערְּ
ט  ט ָוואס דּו ָהאסְּ ל ֶגעלְּ ט: "ָוואס ֵגייט ִמיר ָאן ָדאס ִביסְּ ֶפערְּ טְּ עֹוֶׁשר ֶגעֶענְּ

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

ן ַאז ֵזיי ָזאלְּ  ׁשְּ טְּ עֹוֵרר ַזיין ִדי ַאֶלע ֶמענְּ צּוֵגיין אּון מְּ ֶנעֶמען ַארּומְּ ֶטערְּ ן ִמיר אּונְּ
ֵליין ֵחֶלק פּון ֵזייֶער חֹוב, ֶוועט ֶעס  ן ַא קְּ ן ָנאר ַבאָצאלְּ ן, ֲאִפילּו ֵזיי ָזאלְּ ַבאָצאלְּ
ט ִמיר  ט פּון ִוויִפיל דּו ִביזְּ ֶטער ָמאל ֶמער ֶגעלְּ נְּ קּוֶמען טֹויזְּ ץ אֹויסְּ ַאלְּ ָנאכְּ

ן מֹוֵחל ַזיין אוֹ  צְּ ַגאנְּ ִדיג, אּון ַדאן ֶוועל ִאיְך ִדיר ִאינְּ  יף ֶדעם חֹוב".ׁשּולְּ
קֵ  רֹויסְּ ט ִדי גְּ גְּ ֶרענְּ ֶגעבְּ עֹוֵרר ִמיט ֶדעם ָמָׁשל ָהאט ֶדער ֶרִבי ַארֹויסְּ ייט פּון מְּ

ַחֵזק  ן. ֶווען ַא ִאיד ִאיז מְּ טְּ ׁשְּ ן צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְּ ֶדעֶרע ִאידְּ ַזיין ַאנְּ
ן נִ  ט ֵזיי ַאז ֵזיי ָזאלְּ קְּ ַטארְּ ן, ֶער ׁשְּ ֶדעֶרע ִאידְּ ן ַביי ִזיְך, ַאנְּ ָראכְּ ט ַזיין ַאזֹוי ֶצעבְּ יׁשְּ

ן;  טְּ ׁשְּ ט ַאַריין צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְּ ן ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהענְּ ַאז ֵזיי ָזאלְּ
ׁש אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע ֲעֵבירֹות. טְּ ֶטער מֹוֵחל ַפאר ֶדעם ֶמענְּ ׁשְּ  ַדאן ִאיז ֶדער ֵאייֶבערְּ

ֶפעִציֶעל ֶווען ַא  ן ַא ֵסֶפר ָוואס ֶוועט סְּ ֵווייטְּ ן ַפאר ַא צְּ ִאיד ִאיז זֹוֶכה צּו ֶגעבְּ
ׁשּוָבה, ִאיז ָדאס ָנאְך ֶמער ָחׁשּוב. ַווייל  עֹוֵרר ַזיין צּו תְּ ַחֵזק ַזיין אּון מְּ ֶיעֶנעם מְּ

ט ֵאייִביג ַפאסְּ  ׁש, ֶוועט ִניׁשְּ טְּ ט צּו ַא ֶמענְּ ַקֵבל טְּ ֶווען ֶמען ֶרעדְּ צּו ן ַפאר ֶיעֶנעם מְּ
ֶטער, אֹויְך ֶקען ַזיין  צּוֶנעֶמען ִדי ֶווערְּ ֶטער, ֶער ֶוועט ִזיְך ֶׁשעֶמען ָאנְּ ַזיין ִדי ֶווערְּ
ן ִחיזּוק ָאֶדער מּוָסר. ֶווען ֶמען  ֶטע צּו ֶהערְּ ט ִאין ִדי ִגיסְּ ט ֶיעצְּ ַאז ֶיעֶנער ִאיז ִניׁשְּ

ט ָאֶבער ַפאר ֶיעֶנעם ַא ֵסֶפר, ַדאן ֶוועט ֶעס ֶיעֶנער ן ִאין ַטאׁש;  ֶגעבְּ ֵלייגְּ ַאַריינְּ
ט ֶזען, ֶפעֶטער, ֶווען ֵקייֶנער ֶוועט ִניׁשְּ אּון ֶווען ֶער ֶוועט ַזיין ִאין ִדי  אּון ׁשְּ

ֶטע ֶנען, אּון ָדאס ֶוועט ִאים צּוִריק  ,ִגיסְּ ֶוועט ֶער ֶעס ֶקעֶנען ֵלייֶנען אּון ֶלערְּ
ן. טְּ ׁשְּ ֶגען צּום ֵאייֶבערְּ ֶרענְּ  בְּ

ן ֵגיי ׁשְּ טְּ ֶוועִריקֵ ֶמענְּ רּוֲחִניּות ֶען ַאִריֶבער ַאַסאְך ׁשְּ ן, בְּ ן ִאין ֶלעבְּ ייטְּ
ן פּון ִדי  זּוכְּ ן צּו ַפארְּ ׁשְּ טְּ ט ַפאר ֶמענְּ ִמיּות, אּון ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען ֶגעבְּ ַגׁשְּ ּובְּ
קּות פּון ֶרִבי'ן, ֶקען ֶמען ִמיט ֶדעם ַמָמׁש  ַחזְּ ִדיֶגע ֵעצֹות אּון ִהתְּ ֶגעַוואלְּ

ֶדער, אּון ִדי שְּ ַראֶטעֶוו ַבאר.ען ִאיִדיֶׁשע ִקינְּ ַׁשאצְּ  ַכר אֹויף ֶדעם ִאיז אּומְּ
ט דָ  ן, ֶמען ַהאקְּ טְּ ַהאלְּ ט אֹויסְּ ֵטייט ִזיְך ַאז ֶדער ס"מ ֶקען ָדאס ִניׁשְּ ׁשְּ אְך ַפארְּ

ן ִדי  ֶרעכְּ ֶווער צּו צּובְּ ֶבעט ׁשְּ ֶיע. ֶער ַארְּ ֶצע ָהאֶרעַוואנְּ ֶטער ִמיט ֶדעם ַזיין ַגאנְּ אּונְּ
ִליְך, אּון  ן ִדי ֵחֶׁשק צּו ַזיין וואֹויל אּון ֶערְּ ִלירְּ ן ַאז ֶמען ָזאל ַפארְּ ׁשְּ טְּ מּוט פּון ֶמענְּ
ן  ט ָלאזְּ עֹוֵדד ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ִניׁשְּ ַחֵזק אּון מְּ ָפִרים ֶזעֶנען מְּ ִדי ֵהייִליֶגע סְּ

ׁש הָ  טְּ ן פּון ַקיין ׁשּום ַזאְך, ַווייל ֵסיי ָוואס ַא ֶמענְּ ֶרעכְּ ֶגעטּון ִאין צּובְּ אט ָנאר ָאפְּ
ן. אּון ֶדעִריֶבער ֶוועט ֶדער  טְּ ׁשְּ ן, ֶקען ֶער ֵאייִביג צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְּ ֶלעבְּ

ָפִרים פּון  םס" ן ִדי ֵהייִליֶגע סְּ ֵרייטְּ פְּ ׁשְּ ן ָדאס ַפארְּ ֶטערְּ ן צּו ׁשְּ ן ַאֶלע ֶוועגְּ זּוכְּ
 ֶרִבי'ן.

ט אוֹ  ֵציילְּ  ַאז ֵאייֶדער ַזיין)ִספּוֵרי ַמֲעִשיֹות, ַמֲעֶשה ז'( יף ִזיְך ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדערְּ
ֶגעקּוֶמען  ָׁשָמה ִאיז ַאָראפְּ ט ָהאט ֶדער ס"נְּ ֶגע'ַטֲעָנה'ט ַאז אֹויב  םאֹויף ֶדער ֶוועלְּ

ן.  ט ָדא ָוואס צּו זּוכְּ ט, ָהאט ֶער ׁשֹוין ִניׁשְּ ט ַאָראפ אֹויף ֶדער ֶוועלְּ ָׁשָמה קּומְּ ִדי נְּ
'ן ס"ָהאט  ט ַפארְּ ט,  םֶמען ֶגעָזאגְּ קּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועלְּ ָׁשָמה מּוז ַאָראפְּ ַאז ִדי נְּ

ן ַאן ֵעָצה. ֶדער ס"אּון ֶער ָזאל ִזיְך  ֶגען אּון ֶער ִאיז  םֵגיין זּוכְּ ִאיז ַאֶוועק ֶגעַגאנְּ
ט אּון ן ֶגעַלאכְּ ׁש אּון ֵזיי ָהאבְּ טְּ ן ֶמענְּ טְּ ט ַאז  צּוִריק ֶגעקּוֶמען ִמיט ַאן ַאלְּ ֶגעָזאגְּ

ן ַאן ֵעָצה... ָראפְּ ן ׁשֹוין ֶגעטְּ  ֵזיי ָהאבְּ
ן... ֶמען ֶוועט  אּון ִדי ֵעָצה ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ָדאס, ַאז ֶמען ֶוועט ַלאכְּ

ָפִרים ֶלב'ֶע סְּ ֶרסְּ ן ִדי בְּ ַלאכְּ פּון ,אֹויסְּ ן ֶדערְּ אּון ִדי ֵעָצה  ,ֶמען ֶוועט חֹוֶזק ַמאכְּ
ֶבעט ַטאֶקע ֵזייֶער ג ן ..ּוטַארְּ ט ָאֶבער ִמיט ַאן ֱאֶמת'ִדיגְּ ׁש קּוקְּ טְּ . ֶווען ַא ֶמענְּ

ַחֵזק ַא ִאיד  ַחי' אּון מְּ ָפִרים ֶזעֶנען מְּ 'ס סְּ ן ֶרִבינְּ ִליק, ֶזעט ֶער ַאז ֶדעם ֵהייִליגְּ בְּ
ן ֶדעם ֹכַח צּוִריק צּו  ָפִרים ָהאבְּ ֶטע ַמָצִבים, ִדי ֵהייִליֶגע סְּ סְּ ֶווערְּ ִאין ִדי ׁשְּ

גֶ  ֶרענְּ ן.בְּ טְּ ׁשְּ ן ִאיד צּום ֵאייֶבערְּ  ען ֶיעדְּ
ן צּום  קּוָרב ֶגעָווארְּ ן ַאז ַאזֹוי ִווי ֶער ַאֵליין ִאיז מְּ ט ָזאגְּ ֶלעגְּ מֹוַהָרא"ׁש פְּ
ִׁשיַבת ֶנֶפׁש"  ן ֶדעם ֵסֶפר "מְּ ְך ֶדעם ָוואס ַא ִאיד ָהאט ֶגעֶגעבְּ ן ֶרִבי'ן דּורְּ ֵהייִליגְּ

ן ֶדעם ֵסֶפר אּון ֶגעֶזען ִדי ַפאר ַזיין ָפאֶטער. אּון מֹוַהָרא"ׁש  ָראפְּ ָהאט ֶגעטְּ
ט ַפאר ַאן  קּות, אּון ָדאס ָהאט ִאים ֶגעַמאכְּ ַחזְּ ֶטער פּון ִהתְּ ֵהייִליֶגע ֶווערְּ
ט ִאין ֶדעם צּו  ֶגעֵלייגְּ ִליֶכער ִאיד, ֶדעִריֶבער ָהאט ֶער ִזיְך ַווייֶטער אֹויְך ַאַריינְּ ֶערְּ

ן ִדי ֵהייִליֶגע סְּ  ֵרייטְּ פְּ ׁשְּ ֶגען ַפארְּ ֶרענְּ ן ִאיד, אּון ִמיט ֶדעם צּוִריק בְּ ָפִרים ַפאר ֶיעדְּ
ן. טְּ ׁשְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ  ַאֶלע ִאידְּ

ַחֵזק ַזיין  ט אֹויס ִדי ֵהייִליֶגע ׁשֹוָבִבי"ם ֶטעג צּו מְּ וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס נּוצְּ
ן אּון זֵ  ן, ֶדער ֵאייָנאְך ִאידְּ טְּ ׁשְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ ֶטערְּ ֶנענְּ ֶטער ֶוועט ִאים יי ֶדערְּ ׁשְּ ֶבערְּ

ִזיֶכער מֹוֵחל ַזיין אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע ֲעֵבירֹות, אּון ֶעס ֶוועט ִאים ַזיין גּוט אֹויף ִדי 
ט. ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְּ  ֶוועלְּ

קּות. ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תמ"ז( ַחזְּ ֶעֶרְך ִהתְּ  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ַהָפָצה וְּ
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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 גליון אויף אימעילצו 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   <  
 

 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!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 צוויי טעלעפאנס
יא, מיט די מוסדות פון מיינע קינדער קום איך 
זיך אויס; לאמיך אבער מאכן א חשבון הנפש 

 פאר מיר אליין אויב איך דארף דאס האבן.
 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא אויף:

 קול ברסלב
212-444-9191 

2,  1 ,  6 ,  1 ,  59  

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 שליט"אנחמן נתן קרויס  מו"ה
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

 למזל טובאליעזר שלמה ני"ו צו די אפשערן פון זיין זון 
*** 

 הי"ויואליש קרויס  מו"ה
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

*** 

 הי"ומאטי ראזענפעלד  מו"ה
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

 

 

 

 
 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 נייע "אינטערוויוס" אפטיילונג
 "קול ברסלב"אויף 

אין א פרישע רינגל אין די גאלדענע קייט פון די הייליגע פעולות 
פון ברענגען אידישע קינדער צום אייבערשטן, איז יעצט צוגעלייגט 
געווארן א פרישע אפטיילונג צום פאפולערן האטליין "קול ברסלב", 

ען וואס זענען שוין ביז יעצט גוואס אין צוגאב צו די פילע אפטיילונ
געווען, ווי שיעורים פון מוהרא"ש זי"ע, שיעורים פון ראש ישיבה 

גליכע שיעורים, אינגעלייט שיעורים, שיעורים אויף שליט"א, די טע
תנ"ך, שיעורים אין גמרא, ספעציעלע חינוך שיעורים, און נאך 
שיעורים פון אנדערע מגידים, און צום לעצט איז צוגעלייגט געווארן 
דער נייער קנעפל "פאמיליע ווינקל" וואס איז גאר שנעל געווארן 

ערן מעשיות פון תפלה צעטיילט מען קען ה אוזייער אויפגעכאפט, וו
מען לאזט  אופון מעשיות פון אינגעלייט, בחורים און קינדער וו

טעגליך אריין פילע "תפלה מעשיות" וואס די בעלי המעשה 
דערציילן אליינס ווי זיי האבן געהאט א צרה און זענען וואונדערליך 

 די אייגענען בעטן דעם אייבערשטן אויף 'געהאלפן געווארן נאכ
, און דערנאך איז דא דארט די "מעשיות פון הפצה" וואס שפראך

מפיצים דערציילן דארט פילע מעשיות פון אידן וואס זענען 
געהאלפן געווארן דורך הפצה, און זענען זיך מחזק ווייטער אנצוגיין. 

 ".אויך קען מען דארט הערן "סיפורי צדיקים
לייגט געווארן דער אין צוגאב צו דעם אלעם איז פאריגע וואך צוגע

וואו עס  "פאמיליע ווינקל"(  אונטערנייער קנעפל "אינטערוויוס", )
איז שוין ביז יעצט ארויפגעלייגט געווארן עטליכע גאר דראמאטישע 
אינטערוויוס מיט היימישע אינגעלייט, וואס דערציילן פון זייער 

ן די ערפארונג, וואס זיי זענען דורכגעגאנגען ביז זיי האבן געטראפ
ישיבה, און וואס דער ראש ישיבה שליט"א האט געטון מיט זיי און 
מיט זייערע קינדער, און נאך פארשידענע גאר אינטערסאנטע 

 עפיזאדן וואס זיי זענען פערזענליך אריבער געגאנגען.
די נייעס פון דעם נייעם אינטערוויוס אפטיילונג האט זיך 

קורצע צייט פון ווייניגער א  ביזפארשפרייט פון מויל צו אויער, און 
פון א וואך זינט עס איז ארויפגעשטעלט געווארן, איז דער האטליין 
פארפלייצט געווארן יעדן טאג מיט טויזנטער קאלס פון אידן וואס 

צו הערן די אינטערוויוס. די גריסן האבן  1/7/5דרוקן גלייך אריין 
י אינטערוויוס נישט געשפעטיגט צו קומען. אידן געבן איבער ווי ד

זענען זיי מחזק און מעודד, ווייטער צו פאלגן דעם הייליגן רבי'ן און 
זיינע עצות, רעדן צום אייבערשטן, לערנען שיעורים כסדרן, זיך 

 מחזק זיין ווייטער צו מכבד זיין די ווייב, א.א.וו.
ווי עס געבן איבער די פארוואלטונג פון "קול ברסלב" וועט נאך 

שטנ'ס הילף קומען נאך אסאך גאר דראמאטישע מיט'ן אייבער
איבעראשונגען, גאר אינטערעסאנטע אינטערוויוס מיט פארשידענע 

 .אידן, וואס וועט האלטן געשפאנט די צוהערער בעזהשי"ת
ן האטליין דורך די 'אפטיילונג וועט איר טרעפן אויפ נייע יד

/ ( 7( / פאמיליע ווינקל )1אידיש ) קנעפלעך ווי פאלגענד:
 .(5אינטערוויוס )

פאר אלע לאקאלע נומערן צו רופן דעם האטליין, זעט אינעם 
 קעסטל ביים סוף פונעם גליון.

 '!לא רעב ללחם כי אם לשמוע את דבר ה

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 הי"ו מאטי ראזענפעלדמו"ה 
 למזל טוב צו די שמחה פון געבורט פון א מיידל

 
 און צו די יארצייט פון רבי נתן זצוק"ל

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


