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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ְס'ִאיז ָדא ַאַזא אֹויְסְדרּוק ָוואס ֶמעְנְטְשן 
ָהאט "ֶיעֶנער אֹויף ֵאייֶנעם ַאז  נּוְצן

ָדאס נּוְצט ֶמען  ַאייְנֶגענּוֶמען ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט".
ייט ֶגעֶוועְנִליְך אֹויף ַא ַבאַקאְנֶטער ֶפעְרֶזעְנִליְכקֵ 

אֹויף ֶדער  ָפאפּוֶלערָוואס ִאיז ָגאר ְשַטאְרק 
ֶוועְלט, ֶער ָהאט ַאַסאְך ָנאְכָפאְלֶגעְרס. אֹויף 
ַאַזא ֶמעְנְטש ָזאְגט ִזיְך ַאן אֹויְסְדרּוק ַאז ֶער 

 .יין ִדי ֶוועְלטֶנעְמט ַא
ָדאס ִאיז ָאֶבער ַא ַפאְלֶשער אֹויְסְדרּוק. ַא 
ֶמעְנְטש ֶקען ִניְשט ַאייְנֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט. ֶעס 

ִזיְך ִניְשט ֶמען ֶקען 
 סָפאְרְשֶטעְלן צּו ָווא

 

ן ֶמען ֶקען זֹוֶכה ַזיין אֹויּב ֶוועט ַזיין ְצִוויְש 
אל אּוְנז ַאְחדּות; ֶדער ַצִדיק ֶרִּבי ַחִיים ִוויטַ 

)ֵסֶפר ִשְבֵחי ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶדעְרֵצייְלט 

ה מָ כַ ן ֵּביה ְמִריבָ ה ָפְרצָ ת ַשּבָ ב : "ְּבֶערֶ ַז"ל(
ַא  ", ֶעֶרב ַשָּבת ָהאט אֹויְסֶגעְּבָראְכןםָנִשי

ְקִריֶגעֵריי ְצִוויְשן ִדי ַווייֶּבער פּון ִדי 
ל", ַתְלִמיִדים פּון ֲאִריַז"ל, "ְוָאַמר ָהֲאִריַז"

ת אּון ֶדער ֲאִריַז"ל ָהאט ֶגעָזאְגט, "ְּבַקָּבלַ 
", ילִ ר ְוָאמַ ע, ָהרָ  ַהֶמֶלךְ י ֵאלַ א ּבָ ת ַשּבָ 

ר ִאיְנִמיְטן ַקָּבַלת ַשָּבת ִאיז ֶגעקּוֶמען ֶדע
, ַמְלַאְך ַהָמֶות אּון ֶער ָהאט ִמיר ֶגעָזאְגט

ִתָספּו", ַאז ִאיְך ֵגיי ם ַמְלְככֶ ם גַ ם ַאתֶ ם "גַ 
ה ַהְקָטטָ ל ִּבְגלַ ה זֶ ל ִנְפָטר ֶוועְרן, "ְוכָ 

", ַאֶלעס צּוִליּב ִדי םַהּיֹום ֵּביֵניכֶ ה ֶשָהְיתָ 
ן ֹוֶקה ָוואס ִאיז ַהייְנט ֶגעֶשען ְצִוויְש ַמֲחל

ה שֹורֶ ם ַהָשלֹוה ֶשָהיָ ם ַפעַ ל כָ י ַאייְך, "כִ 
ת ְדִריסַ ת ַהָמוֶ  ְלַמְלָאךְ ה ָהְיתָ א לֹם ֵּביֵניכֶ 

לֹום ", ַווייל ִווי ַלאְנג ֶעס ִאיז ֶגעֶווען שָ לָהֶרגֶ 
ט יְש ְצִוויְשן ַאייְך ָהאט ֶדער ַמְלַאְך ַהָמֶות נִ 

ה ָהיָ ן ֶגעַהאט ַקיין ְשִליָטה אֹויף ִמיר, "כֵ 
 ִנְתַּבֵקשן ְזמַ  ְּבאֹותֹום ָהַרִּבי ַּבֲעוֹונֹוֵתנּו

ת ֲעֶטרֶ  ְוַרֵּבנּו מֹוֵרנּוה ַמֲעלָ ל שֶ ה ִּביִשיבָ 
יַז"ל , ְוַכְך ֲהָוה, ַאז ֶדער ֲארִ "ל"זַ  רֹאֵשנּו

 .ִאיז ֶיעֶנע ָיאר ַאֶוועק
יז צּו ַמֲעֶשה ִווי ָחשּוב ֶעס ִא ֶזעט ֶמען פּון ִדי 

ט ַזיין ְּבַאְחדּות. ַאז ִמיר ֶוועְלן ְפרּוִּביְרן ִמי
יט ַאֶלע אּוְנֶזעֶרע כֹוחֹות צּו ַזיין ְּבָשלֹום ִמ 

ֶיעְדן ֵאייֶנעם ֶוועְלן ִמיר זֹוֶכה ַזיין צּו 
 ְּבֶרעְנֶגען ָמִשיַח ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.

 א תשפ"א(רָ ָואֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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יין ֶדעם ֶמעְנְטש, ַאְרֶבעט ַפאְרֶקעְרט, ִדי ֶוועְלט ֶנעְמט ַא 
ָנאְך ֵאייֶדער ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ַא ַשאְנס ַאייְנצּוֶנעֶמען 

ש ֶקען ִזיְך ַאייְנֶרעְדן ַאז ֶער ֵגייט ִדי ֶוועְלט. ֶדער ֶמעְנטְ 
ַאייְנֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט, ָוואס ְבַלייְבט ָאֶבער ִאיֶבער צּום 
סֹוף פּון ַא ֶמעְנְטש? ִדי ֶוועְלט ֶנעְמט ִאים ַאַריין, אּון 

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

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

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

ָאְנַכאְפן, צּוֶגעִביְנֶדען צּו ַאן ַאייֶזעְרֶנעם ֵקייט ָאֶדער ַא 
ְשַטאְרֶקע ְשְטִריק. 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 

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

ָאְקס ֶדעם שֹוֵחט.  ם ָאְקס, אּון ַאָמאל ְשֶלעְפט ֶדערֶדע
ֶדער ָוואס קּוְקט ָדאס צּו פּון ֶדער ַזייט, ֵווייְסט ִניְשט 

ְשֶפעֶטער ָאֶבער, ֶווען  ס ְשֶלעְפט ֶבֱאֶמת ֶוועֶמען.ֶווער עֶ 
ֶדער שֹוֵחט ֶשְחט ֶדעם ָאְקס, ַדאן ֶוועְרט ֶמען ֶגעוואֹויר 

ַאז ֶדער שֹוֵחט ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ָוואס ָהאט  ֶדעם ֱאֶמת
 ט ֶדעם ָאְקס.ֶגעְשֶלעפְ 

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

אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶקען ֶמען ִניְשט ִוויְסן ֶווער ֶעס 
ִטיְגט אֹויף ֶוועם. ַאָמאל ֶקען אֹויְסֶזען ִווי ֶדער ֶגעֶוועלְ 

ֶוועְלט. ֶווען ֶעס קּוְמט  ֶמעְנְטש ְשֶלעְפט ִדי ַגאְנֶצע
ָאֶבער ֶדער סֹוף פּון ֶדעם ֶמעְנְטש'ס ָיאְרן, ֶווען ֶעס 
קּוְמט ַזיין ַצייט ַאֶוועק צּו ֵגיין פּון ֶדער ֶוועְלט, ֶמען 

ּון ֶמען ֵלייְגט ִאים ַאַריין ִאין ֶדער ֶנעְמט ֶדעם ֶמעְנְטש א
ֶעְרד, ֶדעָמאְלט ֶוועְרט ֶמען ֶגעוואֹויר ֶוועט ֶעס 

ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען  ֶגעֶוועְלִטיְגט אֹויף ֶוועֶמען.
ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶמען ָזאל ִניְשט ַאזֹוי ְשַטאְרק ִנְתָפֵעל 

נּוֶמען ִדי ֶוועְרן פּון ַא ֶמעְנְטש ָוואס ָהאט ַאייְנֶגע
 ֶוועְלט... ַווייל ִדי ֶוועְלט ֶקען ֵקייֶנער ִניְשט ַאייְנֶנעֶמען.

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 
ָוואס ָדאס ֵמייְנט  ,ע ָלשֹון פּון "ַהֲעָלָמה"ֶזעְלבֶ 

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

יל פּון ֵזייֶעֶרע ְגרֹויֶסע אֹויְפטּוֶען, ֶמעְנְטְשן ִמיט ַאזֹויפִ 
ַאז ֶעס ֶקען ִזיְך ַדאְכְטן ַאז ֶמעְנְטְשן ִפיְרן ַטאֶקע ִדי 
ֶוועְלט. ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ֶעס ִאיז ָדא ֵאייֶנער 
ָוואס ְשֵטייט אּוְנֶטער ִדי ֶוועְלט. ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 

ן ֶער ִפיְרט ֶיעֶדע ִריר אֹויף ָהאט ַבאַשאְפן ִדי ֶוועְלט אּו
 ֶדער ֶוועְלט.

ִדי ָחְכָמה פּון ַא ֶמעְנְטש ִאיז ֶווען ֶער ֶקען 
ַאייְנֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט, ֶער ֶוועְרט ֶגעוואֹויר ֶדעם ֱאֶמת 

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

ֶדער ֶוועְלט ָאן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ָדאס ִאיז ַא קּוְנץ, אּון 
ֵאייֶנער ָוואס ֶקען ָדאס ַבאַווייְזן, ֶער ָהאט ַאייְנֶגענּוֶמען 

ַפאר  .ֶער ָהאט ַאייְנֶגענּוֶמען ֶדעם "עֹוָלם" .ִדי ֶוועְלט
ֶער ֵווייְסט ֶדעם  .ַבאַהאְלְטן ִאים ֶקען ֶמען ִניְשט ְשִפיְלן

ֱאֶמת ַאז אּוְנֶטער ַאֶלע ַאְקִטיִוויֶטעְטן אֹויף ֶדער ֶוועְלט 
ֶגעפּוְנט ִזיְך ַא ַבאֶשעֶפער ָוואס ִפיְרט ַאֶלעס פּון 

 הּוְנֶטער ִדי קּוִליְסן.
? ָדאס ֶקען ן ַא ֶמעְנְטש צּוקּוֶמען ֶדעְרצּוֶקעַאזֹוי ִווי 

ְרְכ'ן ֶרעְדן ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶווען דּו ֶמען ָנאר טּון
ֶטעְנִדיג צּום ַא ֶמעְנְטש ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן שְ 

ִאים  ַזאְך ָוואס ֵגייט דּוְרְך אֹויףֵאייֶבעְרְשְטן, ֶיעֶדע 

 

>>>>>> 

 



 ג
 

 
  



 

B
re

sl
ev

C
en

te
r.

co
m

\a
n

sw
er

s 

 
<<<<<< 

 ֶבעט ַזיין 'ן ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶערְשמּוֶעְסט ֶער אֹויס ִמיטְ  
ֶעס ֵגייט ִאים ְשֶווער, אּון ֶער ַדאְנְקט ֶדעם ִהיְלף ֶווען 

ֵאייֶבעְרְשְטן ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים גּוט. ָדאס ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן ַמאְכט ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל ֶוועְרן 
צּוֶגעְקֶלעְבט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ַדאן הֹויְבט ִזיְך ָאן 

אְר'ן ֶמעְנְטש ֶדעם ֱאֶמת'ן ָפִנים אֹויְפצּואִוויְקֶלען פַ 
פּון ֶדער ֶוועְלט. ֶעס ֵשייְלט ִזיְך ָאפ ִדי ְדרֹויְסְנִדיֶגע 
ִשיְכט ָוואס ַפאְרְשֶטעְלט ֶדעם ֶמעְנְטש'ס אֹויְגן, אּון 
ַדאן ֶזעט ֶער ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע אֹויְגן ָוואס ֶעס ִליְגט 

 יֶבעְרְשֶטער ַאֵליין.ָנאר ֶדער ֵאי -פּון ִאיֶנעֵווייִניג 
ֶעס ִאיז  - "ּובֹו ִתְדָבק")ְדָבִרים י, כ( ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 

ַא ִמְצָוה ִאין ִדי ּתֹוָרה ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְך צּוְקֶלעְבן 
צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ָוואס ֵמייְנט ִזיְך צּוְקֶלעְבן צּום 

 ֵאייֶבעְרְשְטן?
ָלאִמיר ֶנעֶמען ְצֵוויי ְשִטיְקֶלעְך ַפאִפיר אּון ֶעס 
צּוַזאְמְקֶלעְבן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ְשַטאְרֶקע ְקֶלעב, ָוואס 
ֶוועט ַדאן ַפאִסיְרן? ִדי ְצֵוויי ְשִטיְקֶלעְך ַפאִפיר ֶוועט 
ֶמען שֹוין ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶקעֶנען ָאְפֵטייְלן ֵאייְנס פּון 

ֶצעַרייְסן ִמיט ֵזיי ְנֶדעֶרע. ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֶוועט ִדי ַא
ַא ְשַטאְרֶקע ְקַראְפט, ֶוועט ִזיְך ֵאייִביג ִמיְטַרייְסן ֵאיין 
ְשִטיְקל ִמיט ִדי ַאְנֶדעֶרע. אּון ָדאס ֵמייְנט צּו ַזיין 

 צּוֶגעְקֶלעְבט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן!
ְשַטאְרק צּוֶגעִביְנֶדען  ֶדער ֶמעְנְטש ַדאְרף ַזיין ַאזֹוי

צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ַדאְרף ַאזֹוי ַסאְך ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ִביז ֶער ֶוועט ֶוועְרן צּוֶגעְקֶלעְבט צּו 
ִאים, אּון ַדאן ֶוועט ֶמען ֵזיי שֹוין ִניְשט ֶקעֶנען 

ְך ָיא ֶצעֵטייְלן. ֲאִפילּו אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט ִזי
ָאְפַרייְסן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ִזיְך ָאֶבער ֵאייִביג 
ִמיְטַרייְסן ַא ְשִטיְקל פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ִאים... 
 ָדאס ֵמייְנט ַאז ֲאִפילּו ֶער ֶוועט ַפאְרֶגעְסן פּוֶנעם

ְשְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ֶוועט ַאֶוועְקֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶבעְר 
ִניְשט, ֶוועט ֶער ִזיְך  אּון טּון ַזאְכן ָוואס ֶמען ָטאר

ָאֶבער ֵאייִביג ֶדעְרַמאֶנען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶיעֶדע 
ְשִטיק ַצייט ֶוועט ִאים ַאַרייְנקּוֶמען ִאין ַמְחָשָבה ַאז 
ֶעס טֹויג ִניְשט ַאזֹוי ֶדער ַמָצב, ֶעס ִאיז ַצייט ְּתשּוָבה 

טּון אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון סֹוף  צּו
צּום  ִזיְך אּוְמֶקעְרןָכל סֹוף ֶוועט ֶער ַטאֶקע ִאיְנַגאְנְצן 

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
"ְפִליָאה )ְּתִהִלים קלט, ז( ָדִוד ַהֶמֶלְך ָזאְגט ִאין ְּתִהִלים 

ָדִוד ַהֶמֶלְך  -ַדַעת ִמֶמִני ִנְשְגָבה ֹלא אּוַכל ָלּה" 
וואּוְנֶדעְרט ִזיְך אּון ֶער ַפאְרְשֵטייט ִניְשט ִווי ַאזֹוי ַא 

פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן. "ָאָנה  ֶמעְנְטש ֶקען ַאְנְטלֹויְפן
וואּו אֹויף ֶדער  -ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָפֶניָך ֶאְבָרח" 

ֶבעְרְשְטן? ֶוועְלט ֶקען ֶמען ֶדען ַאְנְטלֹויְפן פּוֶנעם ֵאיי
ַאז  -"ִאם ֶאַסק ָשַמִים ָשם ָאָּתה ְוַאִציָעה ְשאֹול ִהֶנָך" 

 דּו ֶוועְסט ַארֹויְפְפִליֶען ִאין ִהיְמל, ִאיז ֶדער
ֵאייֶבעְרְשֶטער ָדאְרט. ַאז דּו ֶוועְסט ַאָראְפִניֶדעְרן ִטיף 

יְך ִאין ְשאֹול ַּתְחִּתית, ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אוֹ 
ָדאְרט. ֶעס ִאיז ִניְשָטא ַקיין ְפַלאץ וואּו ֶמען ֶקען 

 ַאְנְטלֹויְפן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן.

ָדאס ִאיז ִדי ַאְרֶבעט פּון ַא ֶמעְנְטש אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט. ִניְשט ַקיין ִחילּוק וואּו ֶער ֶגעִפיְנט ִזיְך, ִניְשט 

אֹויס, ִניְשט ַקיין ִחילּוק ַקיין ִחילּוק ִווי ַאזֹוי ֶער ֶזעט 
ָוואס ֶער ָהאט שֹוין ַאְלץ ָאְפֶגעטּון ְשֶלעְכְטס, ִניְשט 
ַקיין ִחילּוק ִווי ַווייט ֶער ִאיז שֹוין ֶגעַפאְלן. ַדאְרף ֶער 
ֵאייִביג ִוויְסן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ָנאְכַאְלץ ִמיט 

מֹויל אּון ִזיְך  ִאים. ֶער ַדאְרף ָנאר ֶעֶפעֶנען ִדי
אֹויְסֶרעְדן ָדאס ַהאְרץ ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶער ָזאל 
ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשְטן ִווי ַאזֹוי ַזיין ֶלעְבן קּוְקט 
אֹויס, ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִביז 

עְבן, וואּו ֶיעְצט, אּון וואּו ַאִהין ֶער ִציְלט ִאין ַזיין לֶ 
ֶער ִוויל ַאְלס ָאְנקּוֶמען. אּון ַדאן ֶוועט ֶער ֶזען ִווי ַזיין 
ֶלעְבן ֶוועט ִזיְך ְדַראְסִטיש טֹויְשן צּום גּוְטן. ֶער ֶוועט 
ָהאְבן ַא ִליְכִטיג אּון ְפֵרייִליְך ֶלעְבן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, 

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

 

 סעודת הילולא צו דיווילן לאדענען אלע אנשי שלומינו צו די מיר 

 יומא דהילולא קדישא פון
 כבוד קדושת מרן מוהרא"ש זצוק"ל

 דעם  וואס וועט פארקומען
 י"ז שבט הבעל"ט, חשלב פרשת שקוד תבש יאצומ

.Skillman St 27בבית מדרשינו 
 ןעט זיין אפוו לוש רעבווייי ד

 

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

 תורתו מגן לנו הוא מאירת עינינו
 

 

 

 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090קאנאדא / 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 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 שלעכטע מחשבות
די טיר איז געבליבן אפן? די שלאק פארדעקט 

די סוכה? א גנב איז אין הויז? ווי אזוי ווערט 
 מען פטור פון די שלעכטע געדאנקען?

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  7,  1,  74  
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו ארי לונגערהחתן 

 צו זיין שידוך שליסן עב"ג למזל טוב
*** 

 הי"ו נחמן שטראלהחתן 

 שליסן עב"ג למזל טובצו זיין שידוך 
*** 

 הי"ו אןמדלעפ לדויהחתן 

שליסן עב"ג למזל טובצו זיין שידוך   

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 יומא דהילולא קדישא פון מוהרא"ש זי"ע
 

יומא  זעקסטע, י"ז שבט, פאלט אויס די שבת קודש פרשת בשלחדעם 
דהילולא קדישא פון כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע. עס דערקענט זיך גאר שטארק די 
התעוררות און התרגשות ביי אנשי שלומינו בפרט, און ביי אידן איבער די וועלט 

 צו דעם געהויבענעם טאג. בכלל,
מוצאי שבת קודש פרשת די צענטראלע סעודת הילולא וועט פארקומען דעם 

סקילמאן סט. דער ראש ישיבה  27, בבית מדרשינו אין וויליאמסבורג אויף בשלח
שליט"א וועט רעדן איבער וואס עס איז אונזער פליכט זיך צו שטארקן אין דעם 

 יסן טאג.גרו
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 

סגעלערנט וואס זענען ווייטער חי וקים און לימודים און עצות וואס ער האט אוי
זענען ווייטער מחזק און מעורר אידישע קינדער און דערנענטערט זיי צום 

 אייבערשטן.
מיר ווייסן דאך זייער גוט וואס מוהרא"ש האט געטון פאר אונז אלע זיינע יארן, 

דינען  ווי אזוי ער האט אונז געשטארקט אין יעדן מצב און אונז מחזק געווען צו
דעם אייבערשטן ווי עס 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.
ם געהויבענעם טאג זיך אנצושטרענגען אנשי שלומינו וועלן אויך אויסנוצן דע

דרוקן דעם העלפן אויסצופירן דאס וואס מוהרא"ש האט געטון זיין גאנץ לעבן, צו 
רבינ'ס ספרים און עס פארשפרייטן איבער די וועלט, און אזוי אריינברענגען די 
הייליגע לימודים פון רבי'ן איבער די גאנצע וועלט. מ'וועט זיך משתתף זיין מיט 

מים ארויסצוהעלפן דעם בית הדפוס וואו מ'דרוקט די ספרים און שיינע סכו
 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!
*** 

 פרישע חתנים אין ישיבה דריי
עטליכע פרישע חתנים אין די בחורים אין ישיבה פרייען זיך מיט די שמחה פון 

 ישיבה די וואך.
, איז א חתן מאנסיהי"ו פון  שמואל יעקבהי"ו בן מו"ה  יודל פעלדמאןהבה"ח 

 . לעיקוואד פוןהי"ו  אהרן מאיערגעווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה 
, איז א ליבערטי ברסלב פון קרית "והימרדכי הי"ו בן מו"ה  לונגער אהרןהבה"ח 

הי"ו פון  מרדכי פרושינובסקיישראל חתן געווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה 
 . מאנסי

איז , שערסי סיטיזד פון אפרים אליעזר הי"והי"ו בן מו"ה  נחמן שטרוהלהבה"ח 
 פוןהי"ו  וילבושעוויץיחיאל וא חתן געווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה 

 . מאנטשעסטער
די שטימונג אין ישיבה איז גאר פרייליך, יעדער פריידט זיך מיט די פילע שמחות 

פליסן כסדר, דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל גיין ווייטער און ווייטער, וואס 
אלע בחורים זאלן זוכה זיין צו טרעפן זייער שידוך בקרוב, און אויפשטעלן שיינע 

 אידישע שטיבער, בתים נאמנים לה' ולתורתו לשם ולתפארת.
לעבן, דער אייבערשטער זאל העלפן אז די אלע חתנים זאלן מצליח זיין אין 

א קשר של קימא און א בנין עדי עד, און ס'זאל ארויסקומען דורות  ס'זאל זיין
 ישרים ומבורכים.

 שמח תשמח רעים האהובים!
 

 לרגל הילולת מוהרא"ש זי"ע הי"ו נחמן נתן בויםע"י מו"ה  נתנדבבבארא פארק לשבוע זו הגליון הפצת 

 ביי אייער טיר עצתו אמונה
 פאסט"עצתו אמונה" יעדע וואך אויף  די טבאקומ

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

  יעדע וואך מיט די פילע עצות און חיזוק קליכע וואס זענען זיך מחיהפון די גליזייט 
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