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א"ש עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁ  דֶׂ
 

אֹויף  נּוְצןְס'ִאיז ָדא ַאַזא אֹויְסְדרּוק ָוואס ֶמעְנְטְשן 
ָהאט ַאייְנֶגענּוֶמען ִדי ַגאְנֶצע "ֶיעֶנער ֵאייֶנעם ַאז 

ֶוועְלט". ָדאס נּוְצט ֶמען ֶגעֶוועְנִליְך אֹויף ַא ַבאַקאְנֶטער 
אֹויף  ָפאפּוֶלערייט ָוואס ִאיז ָגאר ְשַטאְרק ֶפעְרֶזעְנִליְכקֵ 

ֶדער ֶוועְלט, ֶער ָהאט ַאַסאְך ָנאְכָפאְלֶגעְרס. אֹויף ַאַזא 
יין ִדי ֶמעְנְטש ָזאְגט ִזיְך ַאן אֹויְסְדרּוק ַאז ֶער ֶנעְמט ַא

 ֶוועְלט.
ְטש ָדאס ִאיז ָאֶבער ַא ַפאְלֶשער אֹויְסְדרּוק. ַא ֶמענְ 

ֶקען ִניְשט ַאייְנֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט. ֶעס ַאְרֶבעט ַפאְרֶקעְרט, 
יין ֶדעם ֶמעְנְטש, ָנאְך ֵאייֶדער ֶדער ִדי ֶוועְלט ֶנעְמט ַא

ֶמעְנְטש ָהאט ַא ַשאְנס ַאייְנצּוֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט. ֶדער 
ִדי ֶמעְנְטש ֶקען ִזיְך ַאייְנֶרעְדן ַאז ֶער ֵגייט ַאייְנֶנעֶמען 

ֶוועְלט, ָוואס ְבַלייְבט ָאֶבער ִאיֶבער צּום סֹוף פּון ַא 
ֶמעְנְטש? ִדי ֶוועְלט ֶנעְמט ִאים ַאַריין, אּון ֶעס ְבַלייְבט 

 ָנאר ַא ֶבעְרְגל ֶעְרד.
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶצַמח ֶצֶדק זי"ע ָהאט ַאָמאל ֶגעֶרעְדט 

ל. ֶמען ֶזעט ִווי ַא פּון ֶדעם אּון ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם ַא ָמשָ 
ִדי ְשִחיָטה, ֶדער ָאְקס ֶקען ִזיְך  שֹוֵחט ִפיְרט ַאן ָאְקס צּו

ֶצעִוויְלֶדעֶווען אֹויְפ'ן ֶוועג אּון ָאְנהֹויְבן ַאֶוועְקצּולֹויְפן, 
אּון ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ִאים גּוט ָאְנַכאְפן, צּוֶגעִביְנֶדען 

ָאֶדער ַא ְשַטאְרֶקע ְשְטִריק. צּו ַאן ַאייֶזעְרֶנעם ֵקייט 
אֹויְפ'ן ֶוועג צּו ִדי ְשִחיָטה ֶקען ֶמען ַאַסאְך ָמאל ֶזען ִווי 
ֶדער ָאְקס ֶנעְמט ִזיְך לֹויְפן ָפאְראֹויס אּון ֶער ְשֶלעְפט 
ֶדעם שֹוֵחט, אּון ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ְשֶפעֶטער ֵגייט ֶעס 

ְלט ִזיְך ָאפ אּון ֶער ַהאְלט ַפאְרֶקעְרט, ַאז ֶדער ָאְקס ְשֶטע
ִניְשט ַביים ֵגיין ַווייֶטער, אּון ַדאן ַדאְרף ֶדער שֹוֵחט ִאים 
ְשֶלעְפן ִמיט ֹכַח. ַאזֹוי ֵגייט ֶעס ַאִהין אּון צּוִריק, ַאָמאל 
 ְשֶלעְפט ֶדער שֹוֵחט ֶדעם ָאְקס, אּון ַאָמאל ְשֶלעְפט ֶדער

 

ׁש  ט ָזאג   ׁש"ֹוֲהָראמ ם ִאיֶנעט פ 
ֲאמ    : "ָכלה נב.(סּוכָ )"ל ֲחז  ר מ 

 

ָגדֹול   צּוה זֹוכֶ ז ִאיר ֵאייֶנעס ָוואס ָדאֵמֲחֵברֹו",  -ה 
ִליֶכען ַאן ֶווער   ס ָדאל; ָגדֹו ַאז ִאיר עֶ ד, ִאיר ֶער 
וייט קּומ   בֶ ר גּוֶטע ַאט ָהאר עֶ ל "ֵמֲחֵברֹו", ו  ן אּור. ח 
ֶקער   ך  אֹויי ַאזֹו אר  רֹו ָגדֹול פ  ר ֶדעֵהיֶמּנּו",  -ט, "ִיצ 
רֹויסֶ ט ָהאס ָווא יֹונֹוע ג  קֶ  ַאט ָהאר עֶ ת, ִנס  אר  ט  ע ׁש 
וייז ִאיס ָדאע, ָהר  ר ֵיצֶ  אל  ר עֶ ל ו   – ִזיך  ן פּור ָנאט ה 

ייט ִניׁש  ט ָהאר עֶ "ֵהיֶמּנּו",   זּוך   ם.ֲחֵבִריע גּוטֶ ן ק 
ִוויׁש  ף אֹוי ֵׁש ן צ  לֹוֵמינּוי ַאנ  בֶ ר גּוֶטע ַא ׁש  ט ִמין אּור ח 
טּום ִאי ס  זֵ  ִזיך   ָזאל  ח  ייק מ  טּון, ז  ייה זֹוכֶ  ֶוועס   ִזיך  ן ז 
ט   צּו אל  ה   ן.ֶדער 

 (פתש" אבֹּ )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה
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ואס קּוְקט ָדאס צּו פּון ֶדער ַזייט, ֵווייְסט ָאְקס ֶדעם שֹוֵחט. ֶדער וָ 
ְשֶפעֶטער ָאֶבער, ֶווען ֶדער  ס ְשֶלעְפט ֶבֱאֶמת ֶוועֶמען.ִניְשט ֶווער עֶ 

שֹוֵחט ֶשְחט ֶדעם ָאְקס, ַדאן ֶוועְרט ֶמען ֶגעוואֹויר ֶדעם ֱאֶמת ַאז ֶדער 
 עם ָאְקס.ט דֶ שֹוֵחט ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ָוואס ָהאט ֶגעְשֶלעפְ 

ָהאט ֶדער ֶצַמח ֶצֶדק  -ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך ִאיז אֹויף ֶדער ֶוועְלט 
ִוויַלאְנג ֶדער ֶמעְנְטש ֶלעְבט אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶקען ֶמען  .אֹויְסֶגעִפיְרט

ִניְשט ִוויְסן ֶווער ֶעס ֶגעֶוועְלִטיְגט אֹויף ֶוועם. ַאָמאל ֶקען אֹויְסֶזען ִווי 
ֶוועְלט. ֶווען ֶעס קּוְמט ָאֶבער ֶדער סֹוף  ְשֶלעְפט ִדי ַגאְנֶצע ֶדער ֶמעְנְטש

פּון ֶדעם ֶמעְנְטש'ס ָיאְרן, ֶווען ֶעס קּוְמט ַזיין ַצייט ַאֶוועק צּו ֵגיין פּון 
ֶדער ֶוועְלט, ֶמען ֶנעְמט ֶדעם ֶמעְנְטש אּון ֶמען ֵלייְגט ִאים ַאַריין ִאין 

ט ֶמען ֶגעוואֹויר ֶוועט ֶעס ֶגעֶוועְלִטיְגט אֹויף ֶדער ֶעְרד, ֶדעָמאְלט ֶוועְר 
ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶמען ָזאל ִניְשט ַאזֹוי  ֶוועֶמען.

ְשַטאְרק ִנְתָפֵעל ֶוועְרן פּון ַא ֶמעְנְטש ָוואס ָהאט ַאייְנֶגענּוֶמען ִדי 
 ַאייְנֶנעֶמען. ֶוועְלט... ַווייל ִדי ֶוועְלט ֶקען ֵקייֶנער ִניְשט

פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִאיז ָנאְכַאְלץ ָדא ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶיעֶדער ֵקייֶנער 
 ..ֶקען ָיא ַאייְנֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט.

ֶדער ֶוועְלט ֶוועְרט ֶגערּוְפן "עֹוָלם". ָדאס ִאיז ִדי ֶזעְלֶבע ָלשֹון פּון 
. ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער נּוְצט ִדי ָוואס ָדאס ֵמייְנט "ַבאַהאְלְטן" ,"ַהֲעָלָמה"

ֶוועְלט אֹויף צּו ְשִפיְלן "ַבאַהאְלְטן" ִמיט ִדי ֶמעְנְטְשן. ֶווען ֶמען קּוְקט 
אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ֶוועְלט ֶזעט ֶמען ַאזֹויִפיל ֶמעְנְטְשן ִמיט ַאזֹויִפיל פּון 

אְכְטן ַאז ֶמעְנְטְשן ִפיְרן ֵזייֶעֶרע ְגרֹויֶסע אֹויְפטּוֶען, ַאז ֶעס ֶקען ִזיְך דַ 
ַטאֶקע ִדי ֶוועְלט. ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ֶעס ִאיז ָדא ֵאייֶנער ָוואס 
ְשֵטייט אּוְנֶטער ִדי ֶוועְלט. ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַבאַשאְפן ִדי ֶוועְלט 

 אּון ֶער ִפיְרט ֶיעֶדע ִריר אֹויף ֶדער ֶוועְלט.
ַא ֶמעְנְטש ִאיז ֶווען ֶער ֶקען ַאייְנֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט, ֶער ִדי ָחְכָמה פּון 

ֶוועְרט ֶגעוואֹויר ֶדעם ֱאֶמת ַאז ֶעס ִאיז ָגאְרִניְשט ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט 
ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְשט ֶגעְבן ַקיין ִריר אֹויף ֶדער 'אֹויֶסעְר 

ְרְשְטן. ָדאס ִאיז ַא קּוְנץ, אּון ֵאייֶנער ָוואס ֶקען ֶוועְלט ָאן ֶדעם ֵאייֶבע
ֶער ָהאט ַאייְנֶגענּוֶמען  .ָדאס ַבאַווייְזן, ֶער ָהאט ַאייְנֶגענּוֶמען ִדי ֶוועְלט

ֶער ֵווייְסט  .ַפאר ִאים ֶקען ֶמען ִניְשט ְשִפיְלן ַבאַהאְלְטן .ֶדעם "עֹוָלם"
ִטיִוויֶטעְטן אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶגעפּוְנט ֶדעם ֱאֶמת ַאז אּוְנֶטער ַאֶלע ַאקְ 

 ִזיְך ַא ַבאֶשעֶפער ָוואס ִפיְרט ַאֶלעס פּון הּוְנֶטער ִדי קּוִליְסן.
 ? ָדאס ֶקען ֶמען ָנאר טּוןן ַא ֶמעְנְטש צּוקּוֶמען ֶדעְרצּוֶקעַאזֹוי ִווי 

ֶמעְנְטש ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו דּוְרְכ'ן ֶרעְדן ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶווען ַא 
 ַזאְך ָוואס ֵגייט דּוְרְך אֹויףֶטעְנִדיג צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶיעֶדע צּו ֶרעְדן שְ 

 

עְרְשְטן ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים ִהיְלף ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים ְשֶווער, אּון ֶער ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייבֶ  ֶבעט ַזיין 'ן ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶערִאים ְשמּוֶעְסט ֶער אֹויס ִמיטְ 
אן הֹויְבט ִזיְך ָאן אֹויְפצּואִוויְקֶלען ַפאְר'ן גּוט. ָדאס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַמאְכט ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל ֶוועְרן צּוֶגעְקֶלעְבט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון דַ 

ֶעס ֵשייְלט ִזיְך ָאפ ִדי ְדרֹויְסְנִדיֶגע ִשיְכט ָוואס ַפאְרְשֶטעְלט ֶדעם ֶמעְנְטש'ס אֹויְגן, אּון ַדאן ֶזעט ֶער  ֶמעְנְטש ֶדעם ֱאֶמת'ן ָפִנים פּון ֶדער ֶוועְלט.
 ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאֵליין. -ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע אֹויְגן ָוואס ֶעס ִליְגט פּון ִאיֶנעֵווייִניג 

ן ֶעס ִאיז ַא ִמְצָוה ִאין ִדי ּתֹוָרה ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְך צּוְקֶלעְבן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ָוואס ֵמייְנט ִזיְך צּוְקֶלעבְ  - "ּובֹו ִתְדָבק", כ( )ְדָבִרים יֶדער ָפסּוק ָזאְגט 
 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן?

ט ַדאן ַפאִסיְרן? ִדי ְצֵוויי ְשִטיְקֶלעְך ָלאִמיר ֶנעֶמען ְצֵוויי ְשִטיְקֶלעְך ַפאִפיר אּון ֶעס צּוַזאְמְקֶלעְבן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ְשַטאְרֶקע ְקֶלעב, ָוואס ֶווע
ֶצעַרייְסן ִמיט ַא ְשַטאְרֶקע ְקַראְפט, ֶוועט ֵזיי ְנֶדעֶרע. ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֶוועט ַפאִפיר ֶוועט ֶמען שֹוין ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶקעֶנען ָאְפֵטייְלן ֵאייְנס פּון ִדי ַא

 ְשְטן!ִזיְך ֵאייִביג ִמיְטַרייְסן ֵאיין ְשִטיְקל ִמיט ִדי ַאְנֶדעֶרע. אּון ָדאס ֵמייְנט צּו ַזיין צּוֶגעְקֶלעְבט צּום ֵאייֶבעְר 
ן ְשַטאְרק צּוֶגעִביְנֶדען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ַדאְרף ַאזֹוי ַסאְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ִביז ֶער ֶוועט ֶוועְר  ֶדער ֶמעְנְטש ַדאְרף ַזיין ַאזֹוי

ְך ָיא ָאְפַרייְסן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט יצּוֶגעְקֶלעְבט צּו ִאים, אּון ַדאן ֶוועט ֶמען ֵזיי שֹוין ִניְשט ֶקעֶנען ֶצעֵטייְלן. ֲאִפילּו אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט זִ 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ֶוועט  אְרֶגעְסן פּוֶנעםִזיְך ָאֶבער ֵאייִביג ִמיְטַרייְסן ַא ְשִטיְקל פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ִאים... ָדאס ֵמייְנט ַאז ֲאִפילּו ֶער ֶוועט פַ 

ִניְשט, ֶוועט ֶער ִזיְך ָאֶבער ֵאייִביג ֶדעְרַמאֶנען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶיעֶדע ְשִטיק ַצייט  ְשְטן אּון טּון ַזאְכן ָוואס ֶמען ָטארַאֶוועְקֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶבעְר 
טּון אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון סֹוף  ֶוועט ִאים ַאַרייְנקּוֶמען ִאין ַמְחָשָבה ַאז ֶעס טֹויג ִניְשט ַאזֹוי ֶדער ַמָצב, ֶעס ִאיז ַצייט ְּתשּוָבה צּו

 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ִזיְך אּוְמֶקעְרןָכל סֹוף ֶוועט ֶער ַטאֶקע ִאיְנַגאְנְצן 
ָדִוד ַהֶמֶלְך וואּוְנֶדעְרט ִזיְך אּון ֶער ַפאְרְשֵטייט ִניְשט ִווי  -"ְפִליָאה ַדַעת ִמֶמִני ִנְשְגָבה ֹלא אּוַכל ָלּה" )ְּתִהִלים קלט, ז( ָדִוד ַהֶמֶלְך ָזאְגט ִאין ְּתִהִלים 

וואּו אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶקען ֶמען ֶדען ַאְנְטלֹויְפן פּוֶנעם  -פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן. "ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָפֶניָך ֶאְבָרח"  ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטש ֶקען ַאְנְטלֹויְפן
ֵאייֶבעְרְשֶטער ָדאְרט. ַאז דּו ֶוועְסט  ַאז דּו ֶוועְסט ַארֹויְפְפִליֶען ִאין ִהיְמל, ִאיז ֶדער -ֶבעְרְשְטן? "ִאם ֶאַסק ָשַמִים ָשם ָאָּתה ְוַאִציָעה ְשאֹול ִהֶנָך" ֵאיי

 יְך ָדאְרט. ֶעס ִאיז ִניְשָטא ַקיין ְפַלאץ וואּו ֶמען ֶקען ַאְנְטלֹויְפן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן.ַאָראְפִניֶדעְרן ִטיף ִאין ְשאֹול ַּתְחִּתית, ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אוֹ 

אֹויס, ִניְשט ִחילּוק ִווי ַאזֹוי ֶער ֶזעט ָדאס ִאיז ִדי ַאְרֶבעט פּון ַא ֶמעְנְטש אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ִניְשט ַקיין ִחילּוק וואּו ֶער ֶגעִפיְנט ִזיְך, ִניְשט ַקיין 
ן. ַדאְרף ֶער ֵאייִביג ִוויְסן ַאז ֶדער ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶער ָהאט שֹוין ַאְלץ ָאְפֶגעטּון ְשֶלעְכְטס, ִניְשט ַקיין ִחילּוק ִווי ַווייט ֶער ִאיז שֹוין ֶגעַפאלְ 

מֹויל אּון ִזיְך אֹויְסֶרעְדן ָדאס ַהאְרץ ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶער ָזאל ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר'ן  ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ָנאְכַאְלץ ִמיט ִאים. ֶער ַדאְרף ָנאר ֶעֶפעֶנען ִדי
עְבן, וואּו ֶער ַאִהין ֶער ִציְלט ִאין ַזיין לֶ  ֵאייֶבעְרְשְטן ִווי ַאזֹוי ַזיין ֶלעְבן קּוְקט אֹויס, ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִביז ֶיעְצט, אּון וואּו
ָהאְבן ַא ִליְכִטיג אּון ְפֵרייִליְך ֶלעְבן אֹויף  ִוויל ַאְלס ָאְנקּוֶמען. אּון ַדאן ֶוועט ֶער ֶזען ִווי ַזיין ֶלעְבן ֶוועט ִזיְך ְדַראְסִטיש טֹויְשן צּום גּוְטן. ֶער ֶוועט

 ֶנע ֶוועְלט.ֶדער ֶוועְלט, אּון ֶעס ֶוועט ִאים ַזיין גּוט אֹויְך אֹויף ֶיע
 

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך עֹוָלם ְוֵחֶלק י"ד ֶעֶרְך ְדֵביקּות(
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". נושאים

 347-509-4908ען אין ישיבה, אדער רופט צו באקומ
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -ויען( קוואל פון חיזוק )פר  
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
 
 

ענט באקומען אלע ספרי איר ק
"עצתו  ברסלב, קונטרסים,

דרשות, ניגונים,  אמונה",
 'ס, און נאך;SD'ס, USB 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.
 

 
 
 

 

 

 עשיותמישע חורב
ע ן זייערערציילדחורים בווי  טהער

, ןזענליכע איבערלעבענישפער
 ,דון באלערנאעסאנט גאר אינטער

 :הנאהאון האט ערט ה
 קול ברסלב

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

 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 :טוט פארשטעלןברסלב בית פיגא 
 "בערגער און דער ארעמאןדער "

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

לויף פון די יארן האט די סקול שוין אויפגעשפילט גאר שיינע פארשטעלונגען פון אין 
עס נטשפרעכט אמאל די מעשיות וואס דער הייליגער רבי האט דערציילט, אבער דאס 

פלעי, וואס וועט האלטן געשפאנט די צושויער צו זיין גאר א פראפעסינאלע געלונגענע 
 ר א לאנגע צייט.און זיי באגלייטן אויף ווייטער פא

פארשטעלונג וועט זיין פון די מעשה וואס דער הייליגער רבי האט דערציילט, די 
צענטע מעשה אינעם ס איז די א, וו"דער בערגער און דער ארעמאן"מיט'ן נאמען 

 ."סיפורי מעשיות"הייליגן ספר 
 (בערגער) פונעם רייכן סוחרערציילונג, מעשה פאר זיך איז גאר א דראמאטישע די 

וואס האט זיך משדך געווען מיט אן ארעמאן, ווי אזוי די חתן און כלה זענען צעטיילט 
ורכגעגאנגען פאר לאנגע געווארן, די שווערע מיטמאכענישן וואס זיי ביידע זענען ד

עטראפן און גליקליך יארן, ביז צו די פרייליכע ענדע ווען זיי האבן זיך ענדליך צוזאמג
בעדיג די פרייליכע און לויף פון די סצענעס וועט מען מיטהאלטן לעאין  .חתונה געהאט

אמונה און , און זען ווי אזוי מצבים אנגעצויגענע און רואיגע מאמענטן, טרויעריגע
 .אומשטענדןתפילה באגלייטן יעדן איד דורך די שווערסטע 

אויף  זאלן פון עדן פאלאס אין וויליאמסבורגדי אין  ה"פלעי וועט פארקומען איי ד
אזייגער  2:00אום  (Feb. 16)דעם קומענדיגן זונטאג פ' משפטים  ,פלאשינג עוועניו 420

אום  (Feb. 17)פ' משפטים מאנטאג ום אביינאכט, און אויך  8:00נאכמיטאג און אום 
דורכ'ן אריינרופן אין אפיס פון די סקול אויף  קען שוין קויפן טיקעטסמ'. ביינאכט 8:00

 .201עקסטאנשאן  718-384-1652
גונג פון הונדערטער פרויען און מיידלעך, יז ערווארטעט גאר א גרויסע באטיילאיעס 

 א פלאץ. מ'זאל זען צו קויפן באצייטנס די טיקעטס זיך צו פארזיכערן
 !אלו הנשיםיעקב בית ל

*** 

 דיגער טיי אוונט פאר'ן כולל היכל הקודש'ההצלח
 נחם שטיינבערגמאין שטוב פון מו"ה נט א טיי אוואיז פארגעקומען  מאנטאגעם ד
אינגעלייט וואס תורתם  אוכולל היכל הקודש אין וויליאמסבורג, וו טובת דיל, הי"ו

א  .אומנתם זיצן און לערנען פלייסיג און זענען זיך משלים בש"ס ופוסקים ובהוראה
שיינער עולם האט זיך משתתף געווען און זיך אנגערופן מיט ווארעמע סכומים, אז דער 

 זאל ווייטער קענען אנגיין מיט א שטארקייט.כולל 
איז געווען ביים טיי אוונט און ארומגערעדט איבער די  ראש ישיבה שליט"אער ד

גרויסקייט פון לימוד התורה וואס האלט דעם מענטש אין יעדן מצב, און דאס זעט זיך 
איינער וואס האט געהאט א שיעור אין תורה יעדן  ;עציעל אן אין די עלטערע יארןספ

נישט, לעבט ער ווייטער  ווען ער ארבעט שוין ,טאג, ווען ער קומט אין די עלטערע יארן
מיט די הייליגע תורה און ער האט א געשמאקע לעבן אויף די וועלט און אויף יענע 

אר געווען פארנומען זיין גאנץ לעבן נאכצולויפן געלט, וועלט, ווידער איינער וואס איז נ
ער האט נישט געלערנט קיין תורה, ווערט ער פארשווארצט אין די עלטערע יארן, ער 

 לירט זיין טעם אין לעבן.פאר
 !נהגה יומם ולילהובהם 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו יאקאבאוויטש וןבנצי מו"ה
 למזל טובאליעזר שלמה ני"ו צו די אפשערן פון זיין זון 
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