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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
ַבטשָ ֲחִמָשה עָ   ר ִבש 

 

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

ֶנען פּון ַא בֹוים ִווי ַאזֹוי  ֶלערְׁ פְׁ ש ֶקען ִזיְך ַאַסאְך אָׁ טְׁ א"ש ַאז ַא ֶמענְׁ מֹוַהרָׁ
ן. צּוגֵּיין ִאין ַזיין ֶלעבְׁ  ָאנְׁ

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

ד ֶוועט קּוֶמען זּוֶמער אּון ִדי זּון ֶוועט שְׁ  ט ַאז ַבאלְׁ וייסְׁ ק, ֶער וֵּ ַטארְׁ
ְך אּון ֶעס  ט ֶער ֶעס דּורְׁ ן, ַמאכְׁ ֶלעבְׁ ַשייֶנען אּון ֶער ֶוועט צּוִריק אֹויפְׁ אֹויפְׁ

ִליֶכע בֹוים. יין ַא ֶהערְׁ טֵּ ט שְׁ ַלייבְׁ  בְׁ
ו ן וָׁ ִריֶקעֶנען אֹויס ֶדעם אּון ֲאִפילּו זּוֶמער קּוֶמען אֹויְך ִדי ִהיצְׁ אס טְׁ

ֶבער  ט, אָׁ נְׁ ִריקְׁ טְׁ ן ַפארְׁ צְׁ ַגאנְׁ ן ִאינְׁ בֹוים, אּון ֶעס ֶזעט אֹויס ִווי ֶער ֶוועט ֶווערְׁ
ִליֶכע  ט ַא ֶהערְׁ ַלייבְׁ יין, אּון ֶעס בְׁ טֵּ ט ֶער שְׁ ַלייבְׁ ט ֶער ִזיְך, בְׁ ַהאלְׁ אֹויב ֶדערְׁ

 בֹוים.
ש, עֶ  טְׁ ֶבע ִאיז ִמיט ַא ֶמענְׁ ְך ַאַסאְך ִדי ֶזעלְׁ ס גֵּייט אֹויף ִאים דּורְׁ

ֶוועִריקֵּ  ט שְׁ ט ֶעס שֹוין ֶמער ִנישְׁ אל ֶזעט ִאים אֹויס ִווי ֶער ַהאלְׁ ן, ַאַסאְך מָׁ ייטְׁ
ן, אּון ֲאִפילּו ֶווען אגְׁ רָׁ ְך טְׁ ט דּורְׁ ט שֹוין  אֹויס, ֶער ֶקען ֶעס ֶמער ִנישְׁ ייבְׁ ֶעס הֵּ

ל ֶבעֶסער, קּוֶמען ֶלעֶמען אּון ֶער  ָאן צּו גֵּיין ַאִביסְׁ אבְׁ רָׁ רֹות אּון פְׁ ִריֶשע צָׁ פְׁ
ן, ֶער  ֶרעכְׁ ט צּובְׁ ט ִזיְך ִנישְׁ אזְׁ ֶבער ֶער לָׁ ן. אֹויב אָׁ ֶגעבְׁ ִוויל שֹוין אֹויפְׁ

ט ִזיְך, ֶוועט ִאים צּום סֹוף גּוט ַזיין. ַהאלְׁ  ֶדערְׁ
ט זִ  אזְׁ ט ִזיְך אּון ֶער לָׁ ַהאלְׁ ואס ֶדערְׁ ש וָׁ טְׁ ט וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמענְׁ יְך ִנישְׁ

ן פּון ַקיין שּום ַזאְך ֶוועט ִאים צּום סֹוף ַזיין גּוט. ֶרעכְׁ  צּובְׁ

פֵּ  ן שְׁ שְׁ טְׁ ייֶמער, ֶמענְׁ ֶטע ַזאְך ֶזעט ֶמען ַביי ִדי בֵּ ֶטעֶרעַסאנְׁ ייֶען ַאן ִאינְׁ
יי ט אֹויף זֵּ פְׁ יי, ֶמען ַווארְׁ ן אֹויף זֵּ טֹויסְׁ יי, שְׁ יי ָאן  אֹויף זֵּ ט זֵּ מּוץ, ֶמען ִגיסְׁ שְׁ

ט, ֶער גֵּייט ַווייֶטער ָאן,  ט ִזיְך ִנישְׁ ֶרעקְׁ שְׁ ֶבער ֶדער בֹוים ֶדערְׁ ִמיט ַוואֶסער, אָׁ
ט  ס, ֶער ֶגעבְׁ אְך צּוִריק גּוטְׁ ס, טּוט ֶער נָׁ טְׁ ֶלעכְׁ אט צּוִריק טּון שְׁ טָׁ שְׁ אּון ַאנְׁ

ט ִמיט רּוכְׁ ַמאֶקע ִזיֶסע פְׁ ייֶנע ֶגעשְׁ ַחי'. ַארֹויס פֵּ ואס ֶיעֶדער ִאיז ִזיְך מְׁ  וָׁ
ט ִאים, ֶמען  ֶשעמְׁ ן, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַפארְׁ ַמאכְׁ ש נָׁאכְׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ אס ַדארְׁ דָׁ
ן נָׁאר  ֶרעקְׁ שְׁ ט ֶדערְׁ אל ֶער ִזיְך ִנישְׁ ט ִאים, זָׁ ִניֶדערְׁ רֹות, ֶמען ֶדערְׁ ט ִאים צָׁ ַמאכְׁ

יי ן אֵּ ס ִמיט ֶיעדְׁ  ֶנעם.ַווייֶטער טּון טֹובֹות אּון גּוטְׁ
יי  אט זֵּ יֹון, ֶמען הָׁ ן ֶגעַהאט ֶדעם ִנסָׁ אבְׁ ֶמען ֶזעט ַאז ַאֶלע ַצִדיִקים הָׁ
ן נָׁאר  אקְׁ רָׁ שְׁ ט ֶדערְׁ ן ִזיְך ִנישְׁ אבְׁ יי הָׁ ֶבער זֵּ ט, אָׁ אפ ֶגעקּוקְׁ ט אּון ַארָׁ ֶשעמְׁ ַפארְׁ

ט ן ֶגעַמאכְׁ אבְׁ יי הָׁ ס, אּון זֵּ ן נָׁאר גּוטְׁ ן ַווייֶטער צּוִריק ֶגעֶגעבְׁ אבְׁ יי הָׁ ִרים  זֵּ פָׁ סְׁ

', אק ֵחלֶ "ן מֹוֲהר  י ִלּקּוטֵ )ט ָזאג  י ֶרבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדע

טֶ ן מט( ִסימָ  ֶלעכ  ָשבֹוע ש  ח   רֶדעז ִאיס ָדא  -ת מ 
 

שז ִאיר' ֵיצֶ ע, 'ָהָר ר ֵיצֶ  ייט  אכ  ן ֶמעס, אֹוי ִזיְךט ָמאל  ן ֶמען, ָמאל   ט  ר  ט ט 
ֶלעכ  ן ִבי ִאיְך -ע' ָהָר ס 'אֹוי ִזיְך אכ  ן ֶמעט, ֵמיינ  ב טֹור ֵיצֶ ט. ש  ר  ט, גּוט ט 
 ט.גּוז ִאיר ֶיעֶדעט, גּון ִבי ִאיְךט, גּוס אֹוי ִזיְךט ָמאל  ן ֶמע

טּוט ֶיעצ  ן פּור, ֵזייעֶ ר ִדי ִאיְךט ֶבער ֶדעִריֶבע שֵ ת ֲעבֹוד   ֵנייעֶ  א   ָהאס  ם, ה 
יי שֵ ת ֲעבֹוד  ן ד  ייט ֵגיים ה  יינ  ן פּון, ז  טּוט ה  ט   ֵגייס  אכ  ר  ט, גּון ִבי ִאיְךן 'ט 
ֶטער ֶדע ש  ן ֶגעָוואר  ט ֶגעָזאג  ז ִאיר ִמיף אֹוי, ִליב ִמיְךט ָהאר ֵאייֶבער 
ָיה מט, ג(ק ָפסּור ֶדע ע  ש  ָפָאר' )י  ָך ֶאת  ָרֵאל ֲאֶשר ב  ֶטער ֶדע', ִיש  ש  ר ֵאייֶבער 
ָפֲארּור ִמין פּוט ָהא אִרימ  ר עֶ ת, ִהת   ר'.ִמיט ִמי ִזיְךט ב 
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ַחי'. ט ִאיז ִזיְך מְׁ ֶצע ֶוועלְׁ ואס ִדי ַגאנְׁ  ִמיט וָׁ

ד,  ֶלען פּוֶנעם בֹוים גֵּייֶען ַאַריין ִטיף ִאין ֶדער ֶערְׁ צְׁ וארְׁ ייֶמער, ַאז ִדי וָׁ נָׁאְך ַא ַזאְך ֶזעט ֶמען ַביי ִדי בֵּ
יי ֶזעֶנען ִאין ֶדער ֶערְׁ  ט ִזיְך ֶדער בֹוים, אּון אּון ִווי ִטיֶפער זֵּ ֶקער אּון ֶבעֶסער ַהאלְׁ ֶטערְׁ ץ שְׁ ד, ַאלְׁ

ד,  ט ֶגענּוג ִטיף ִאין ֶדער ֶערְׁ יי ֶזעֶנען ִנישְׁ ן אֹויף, זֵּ ֶלען ֶזעֶנען נָׁאר פּון אֹויבְׁ צְׁ וארְׁ ט אֹויב ִדי וָׁ ֶקערְׁ ַפארְׁ
ט ַא שְׁ  ַוואְך, אּון ֶווען ֶעס קּומְׁ ייֶער שְׁ ן ֶדעם ַדאן ִאיז ֶדער בֹוים זֵּ אזְׁ לָׁ ט ֶוועט ֶעס ַאֶוועק בְׁ ֶקע ִווינְׁ ַטארְׁ

ן פּון ִאים. ַלייבְׁ ט בְׁ ִנישְׁ  בֹוים, אּון ֶעס ֶוועט גָׁארְׁ
ן ַפאר  רֹויס, ֶער ֶוועט ַווייזְׁ ן גְׁ טְׁ ֶנען, ַאז אֹויב ֶער ֶוועט ִזיְך ַהאלְׁ ֶלערְׁ פְׁ ש אָׁ טְׁ פּון ֶדעם ֶקען ִזיְך ַא ֶמענְׁ

ייֶנעם ִווי גּוט א ן אֵּ ן, ַדאן ֶוועט ֶער צּום ֶיעדְׁ וייטְׁ וֵּ ן ַא צְׁ אפ קּוקְׁ ֶגען ֶער ִאיז, אּון ֶער ֶוועט ַארָׁ ּון ֶגעלּונְׁ
ן, אבְׁ ט הָׁ ן, ַווייל ֶיעֶדער ֶוועט ִאים ַפיינְׁ ט ִזיְך  סֹוף ַפאלְׁ ואס ַהאלְׁ ייֶנעם וָׁ ט ִליב אֵּ ן ִנישְׁ אבְׁ ן הָׁ שְׁ טְׁ ֶמענְׁ

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

יין  ן אּון שֵּ טְׁ אט ֶיעֶדער ִליב, אּון ֶער ֶוועט ִזיְך ֶקעֶנען ַהאלְׁ ש הָׁ טְׁ ייֶנעם, ַאַזא ֶמענְׁ ן אֵּ ַארֹויף אֹויף ֶיעדְׁ
ִליַח ַזיין.  ַמצְׁ

ן  יין ַזיין ֶלעבְׁ ט ַא ֶטַבע ִאין ַא בֹוים ַאז ֶיעֶדע בֹוים ִציט ִזיְך ַאלֵּ ייגְׁ ֶגעלֵּ אט ַאַריינְׁ ֶטער הָׁ שְׁ ייֶבערְׁ ֶדער אֵּ
ט סְׁ ן בֹוים, פּון ֶיעֶדע בֹוים ַוואקְׁ וייטְׁ וֵּ ט פּון ַא צְׁ יין בֹוים ִציט ִנישְׁ ד אּון ַקיין אֵּ ַארֹויס  פּון ֶדער ֶערְׁ

ן. וייטְׁ וֵּ ט ַאַריין ִאין ַא צְׁ ט ִזיְך ִנישְׁ יין בֹוים ִמישְׁ ט אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ַקיין אֵּ רּוכְׁ ֶדעֶרע ִמינֵּי פְׁ  ַאנְׁ
ן ִאין ַא  ִמישְׁ ט ַאַריינְׁ אל ִנישְׁ מָׁ יינְׁ אל ִזיְך קֵּ ש זָׁ טְׁ ֶנען, ַאז ַא ֶמענְׁ ֶלערְׁ פְׁ ש אָׁ טְׁ פּון ֶדעם ֶקען ִזיְך ַא ֶמענְׁ

ויי וֵּ ן צְׁ אל ֶער נָׁאר ֶבעטְׁ ף זָׁ ואס ֶער ַדארְׁ יין. וָׁ ן ַאלֵּ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן פּוֶנעם אֵּ אל ִציֶען ַזיין ֶלעבְׁ ן, נָׁאר ֶער זָׁ טְׁ
ן. וייטְׁ וֵּ ן אֹויף ַא צְׁ ט קּוקְׁ ן, אּון ִנישְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ  פּוֶנעם אֵּ

יי אֹויב ֶיעֶנער אִ  ן, סֵּ וייטְׁ וֵּ ט אֹויף ַא צְׁ ש קּוקְׁ טְׁ יי אֹויב ַווייל ֶווען ַא ֶמענְׁ יז ֶבעֶסער פּון ִאים, סֵּ
ט ַזיין גּוט. אל ִנישְׁ מָׁ יינְׁ ֶגער פּון ִאים, ֶוועט קֵּ  ֶיעֶנער ִאיז ֶערְׁ

ֶגען פּון ִאים, ֶוועט ֶער  ואס ִאיז ֶבעֶסער פּון ִאים, ֶמער ֶגעלּונְׁ ייֶנעם וָׁ ן אֹויף אֵּ ֶווען ֶער ֶוועט קּוקְׁ
ט ֶווערְׁ  ִנישְׁ ן ַאז ֶער ִאיז גָׁארְׁ טְׁ ַראכְׁ ט טְׁ אס ִאיז ִנישְׁ ֶבער דָׁ אְך ַאז ֶיעֶנער ֶקען ֶבעֶסער. אָׁ ד, ַווייל ֶער ֶזעט דָׁ

ן  ֶרעכְׁ ט, אּון אֹויב ֶער ֶוועט ִזיְך צּובְׁ טּון אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ש ֶקען ֶעֶפעס אֹויפְׁ טְׁ ֱאֶמת, ַווייל ֶיעֶדער ֶמענְׁ
ן ַאז ֶיעֶנער ִאיז ֶבעֶסער, ֶוועט ֶער ִנישְׁ  טְׁ ַראכְׁ ן טְׁ ואס ֶער ֶקען יָׁא טּון.ִמיטְׁ  ט טּון ֲאִפילּו וָׁ

ט ַזיין גּוט, ַווייל ֶער  ן ַאז ֶער ִאיז ֶבעֶסער פּון ֶיעֶנעם, ֶוועט אֹויְך ִנישְׁ טְׁ ַראכְׁ אּון אֹויב ֶער ֶוועט טְׁ
בֹוד פּון ֶיעֶנעם, ַווייל ֶער ִאיז ֶמע ן ֶמער כָׁ ף ִאים ֶגעבְׁ ן ַאז ֶמען ַדארְׁ טְׁ ַראכְׁ ייִביג טְׁ שּוב פּון ֶוועט אֵּ ר חָׁ

ן, ֶוועט ֶער  ט ֶגעבְׁ ֶסק פּון ִאים, אּון אֹויב ֶמען ֶוועט ִאים ֶעס ִנישְׁ ן ֶמער ַא עֵּ ף ַמאכְׁ ֶיעֶנעם, אּון ֶמען ַדארְׁ
רֹויֶעִריג. ן אּון טְׁ אכְׁ רָׁ ן צּובְׁ צְׁ ַגאנְׁ ן ִאינְׁ  ֶווערְׁ

ַפאר ן, אּון ֶדערְׁ וייטְׁ וֵּ ן אֹויף ַא צְׁ ט צּו קּוקְׁ ה, ִנישְׁ צָׁ ן ִאיז ִדי עֵּ ֶטעֶרעִסירְׁ ט ִאינְׁ אל ִאים ִנישְׁ ואס  ֶעס זָׁ וָׁ
ואס  ט וָׁ טּון אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ן אּון ֶער ֶוועט אֹויפְׁ אכְׁ רָׁ ט ַזיין צּובְׁ וייֶטער טּוט, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ִנישְׁ וֵּ ַא צְׁ

 ֶער ֶקען יָׁא.
ט ַאז ֶער ִאיז ַאזֹוי ִווי  קְׁ ואס ֶגעֶדענְׁ ש וָׁ טְׁ ט נָׁאְך ִדי וואֹויל ִאיז ַפאר ַא ֶמענְׁ ֶדער בֹוים, אּון ֶער ַמאכְׁ

ֶקע  ַטארְׁ ן ִווי ַא שְׁ סְׁ ַוואקְׁ ט, ֶוועט ֶער ִזיֶכער אֹויסְׁ נְׁ ֶגעֶרעכְׁ ן אֹויסְׁ אבְׁ ואס ִמיר הָׁ ן פּוֶנעם בֹוים וָׁ ַאֶלע ַזאכְׁ
א ואס ֶיעֶדער ֶוועט ַהנָָׁאה הָׁ ט פּון וָׁ רּוכְׁ ן גּוֶטע ִזיֶסע פְׁ ייֶנע בֹוים, אּון ַארֹויס ֶגעבְׁ ן, וואֹויל ִאיז ִאים שֵּ בְׁ

ט. ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ ַבט(        אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ס ט"ו ִבשְׁ רֵּ טְׁ  )קּונְׁ

 
 

 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש  >>>>>>

 

אנטייל נעמען אין די מצוה פון כתיבת ספר תורה. דער רבי שרייבט אין ספר המדות )ממון לו( "לכתוב ספר תורה 
רנסה", אין די נאנטע טעג וועט געמאלדן ווערן די פרטים איבער די זכותים וואס מען קען קויפן אין די נייע מסוגל לפ

 ספר תורה.
 ועתה כתבו לכם את השירה הזאת!

*** 

 שמחה אין ישיבה צו א פרישער חתן
פארטוגאל ני"ו בן די בחורים אין ישיבה פרייען זיך מיט די שמחה פון א פרישער חתן אין ישיבה. הבה"ח שמעון 

 מו"ה אהרן אלעזר הי"ו, איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה אלי' קורץ הי"ו.
דער חשובער חתן האט אויסגענוצט זיינע בחור'ישע יארן אין ישיבה על התורה ועל העבודה, אויסער זיינע פילע 

מאל ששה סדרי משנה, און איז באקאנט  32 שיעורים כסדרן וואס ער האט אריינגעכאפט, האט ער אויך דורכגעלערנט
 מיט זיינע מדות טובות און צוגעלאזנקייט צו יעדן איינעם.

ער האט אויסגעזאגט גאנץ תהלים ברציפות ביים ציון הקדוש פון מוהרא"ש אין יבנאל, אזוי ווי מוהרא"ש האט 
דער וואס דארף א שידוך זאל קומען צו זיין געשריבן אין צוואה, און האט געהייסן דאס שרייבן אויף זיין מצבה, אז יע

קבר און אויסזאגן גאנץ תהלים ברציפות, און ער וועט זיך משתדל זיין מיט אלע זיינע כוחות אז דער שידוך זאל 
 אנקומען ווי שנעלער בשעה טובה ומצלחת.

ואס מוהרא"ש האט מאל מסכת תענית צווישן חמשה עשר באב און ראש השנה, ו 40אויך האט דער חתן געלערנט 
צוגעזאגט פאר די בחורים אז די וואס וועלן דאס טון, וועלן טרעפן זייער שידוך בקרוב. און יעצט האט ער טאקע זוכה 

בלייבט נאר איבער צו ווינטשן אז דער זיווג זאל עולה יפה זיין, עס זאל זיין א  געווען צו טרעפן זיין באשערטע שידוך.
 די עד, מיט דורות ישרים ומבורכים.קשר של קימא און א בנין ע

 שמח תשמח רעים האהובים!
*** 

 , שבת ויקרא הבעל"טשבת התוועדות סיום סדר מועד
אפגעשטופט געווארן צו א וואך שפעטער, אויף שבת פרשת  שבת התוועדות סיום סדר מועדווי געמאלדן איז דער 

ויף גאר א געשמאקע שבת, צוגעשטעלט אויף א הערליכן ויקרא הבעל"ט, ווען מען וועט זיך צוזאמנעמען אינאיינעם א
די עסקנים האבן געמאלדן אז עס . סטעמפארד האטעל די פראכטפולע קראון פלאזא איןאון געשמאקן פארנעם, 
מען וועט פארברענגען בשבת אחים, דאווענען אינאיינעם, עסן די סעודות שב"ק און זינגען , ווארט א הערליכע שבת

התחזקות און כח  באקומעןן אייבערשטנ'ס הילף 'הערן דרשות התחזקות, פון וואס מען וועט מיט זמירות שב"ק,
 פאר א לאנגע צייט.גאנצע פאמיליע פאר די און אנצוגיין פאר זיך 

נגען דעם גאנצן האטעל מיט אלע צימערן, פון וואס פילע צענדליגע זענען שוין ידי עסקנים האבן אפגעד
פארפאלק, ענדיגט זיך זונטאג פרשת משפטים, פאר א  985$"עירלי ביורד ספעשל" פון די  .אויסגעכאפט געווארן

 .347-417-3900א צימער קען מען רופן צו באשטעלן  $ פער קאפל.1085נאכדעם וועט די פרייז ארויפגיין צו 
 !הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
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 ; און נאךשיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 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 

 

 

 

 ס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייע
 שיינע שבת שבע ברכות ביים ראש ישיבה שליט"א

א הערליכע שבת שבע ברכות איז פארגעקומען די וואך אין קרית ברסלב ליבערטי צו די שמחה ביים ראש 
טיגע איינוואוינער, מיט פילע אנשי שלומינו און קרובי המשפחה, האבן ישיבה שליט"א. די חשובע אר

 גאר שטארק הנאה געהאט.האבן מיטגעהאלטן דעם שיינעם שבת, זיך מיטגעפריידט מיט די שמחה, און 
ספעציעל האט זיך אנגעזען די חשובע זיידעס, הגה"צ קארלסבורגער רב שליט"א, טאטע פונעם ראש 

ה"צ מוה"ר מרדכי אהרן מייזליש שליט"א, שווער פונעם ראש ישיבה שליט"א, וואס ישיבה שליט"א, און הג
 זענען געקומען מיטהאלטן די שמחה, און האבן גלייכצייטיג מחזק געווען די ארטיגע קהלה.

שבת וועט  ענעםדער שבת קודש איז אריבער אויף גאר א שיינעם פארנעם, די דעטאלן פונעם געהויב
 עם קרית ברסלב צייטונג.געמאלדן ווערן אינ

בנין  לכה צוגעשטעלט דורך די קהלה אינעםמוצאי שב"ק איז געווען א גרויסע שבע ברכות און מלוה מ
המוסדות, אינאיינעם מיט א חנוכת הבית וואס מען האט יעצט געענדיגט רענאווירן דעם בנין, צולייגנדיג פילע 

 ן געברויך.פרישע קלאס צימערן צו קענען נאכקומען דעם גרויס
ביים מלוה מלכה האט מען געזינגען די זמירות און געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס 
האט שיין ארומגערעדט איבער די שמחה, און אסאך מעורר געווען אויף שלום בית, ס'איז נישט קיין קונץ צו 

ער ס'קען אראפבייגן דעם קאפ און האלטן זיין האבן טענות ומענות איינער אויפ'ן צווייטן, דער קונץ אונז וו
נאך ברכת המזון האט מען זיך ארויסגעלאזט אין פרייליכע  שטוב מיט אלע כוחות, מיט שמחה און געשמאק.

 טענץ פאר א לענגערע צייט.
 !השבת נועם הנשמות

*** 

 פון מוהרא"ש זי"ע יומא דהילולא קדישא
פאלט די זיבעטע יומא דהילולא קדישא פון כ"ק מרן מוהרא"ש די קומענדיגע וואך מיטוואך, י"ז שבט, גע

זי"ע. מיט יעדן טאג נענטער צום יארצייט דערקענט זיך די התעוררות און התרגשות ביי אנשי שלומינו בפרט, 
און ביי אידן איבער די וועלט בכלל, צו דעם געהויבענעם טאג. מוהרא"ש פלעגט זאגן "ביים יומא דהילולא פון 

, קומט ארויס און מען זעט וואס דער צדיק האט איבערגעלאזט פאר די וועלט", מען זעט ווי די א צדיק
לימודים און עצות וואס ער האט געלערנט מיט אידישע קינדער ביים לעבן, זענען ווייטער חי וקים, זיי זענען 

ערט זיי צום אייבערשטן, מחזק און מעורר אלץ מער און מער אידישע קינדער איבער די וועלט, און דערנענט
 נאך מער און שטערקער ווי ביי זיין הייליג לעבן.

מיר געדענקן זייער גוט וואס מוהרא"ש האט געטון פאר אונז אלע זיינע יארן, ווי אזוי ער האט אונז 
ער געשטארקט אין יעדן מצב און אונז מחזק געווען צו דינען דעם אייבערשטן ווי עס דארף צו זיין. און דעריב

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.

פילע אנשי שלומינו אין ארץ ישראל וועלן זיך משתטח צו זיין אויפ'ן ציון הקדוש אין יבנאל אין די טעג 
אידן בכל מקומות מושבותיהם וואס האבן נישט די מעגליכקייט אריבערצופארן ארום די יארצייט, אנדערע 

צום ציון הקדוש, וועלן זיך צוזאמנעמען אין די לאקאלע בתי מדרשים און איבער'חזר'ן דאס וואס מוהרא"ש 
האט אונז געלערנט אלע יארן, און לערנען די הייליגע עצות פון זיינע פילע ספרים וואס ער האט אונז 

 יבערגעלאזט בירושה.א
, אין היכל הישיבה 8:00די צענטראלע סעודת הילולא וועט פארקומען אי"ה דינסטאג יתרו ביינאכט, אום 

 סקילמאן סטריט. 27אין וויליאמסבורג, אויף 
אנשי שלומינו וועלן אויך אויסנוצן דעם געהויבענעם טאג זיך אנצושטרענגען אויסצופירן דאס וואס 

ון זיין גאנץ לעבן, צו דרוקן דעם רבינ'ס ספרים און עס פארשפרייטן איבער די וועלט, און מוהרא"ש האט געט
אזוי אריינברענגען די הייליגע לימודים פון רבי'ן אין יעדע אידישע שטוב. מ'וועט זיך משתתף זיין מיט שיינע 

יזנטער ספרים און סכומים ארויסצוהעלפן דעם בית הדפוס "קרן הדפסה היכל הקודש" וואו מ'דרוקט טו
קונטרסים טאג טעגליך, און מען פארשפרייט עס צו אידן איבעראל, און וועקט זיי אויף אנצוהייבן לעבן מיטן 

 אייבערשטן פון פריש.
דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן ווייטער ממשיך זיין זיך צו האלטן בדיבוק חברים און פאלגן וואס 

 מוהרא"ש האט אונז געלערנט.
  וא ימליץ טוב בעדינו!ה

*** 

 מוהרא"ש זי"עאנגעהויבן שרייבן ספר תורה לע"נ 
שטייענדיג אין די טעג פון די יומא דהילולא קדישא פון כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע, האט די קהלה אנגעהויבן 

ין שרייבן א ספר תורה לע"נ מוהרא"ש זי"ע, אזוי ווי עס פארמערן זיך כסדר בתי מדרשים "היכל הקודש" א
 אלע היימישע געגנטער און מען דארף האבן נאך ספרי תורה.

דער ראש ישיבה שליט"א האט געבעטן אז מען זאל געבן די געלעגנהייט פאר אלע אנשי שלומינו צו קענען 

 אן אפענער סוד
יעדער ווייסט אז אין ברסלב איז דא חיזוק פאר 

 , דעם רבינ'ס גרויסןמצב יעדן איד אין יעדן
 כח איז אבער נאכאלץ א סוד, פארוואס?

 ול ברסלבק
212-444-9191 

1, 2,  1,  8,  1,  76  
 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 י"וה קלמן וועבערמאןמו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
 

 זייט מתפלל!
 

 פייגלא  בןיצחק פאר ר' 
 פאר א גאנצע און שנעלע רפואה בקרוב

 

יְכֶטע>>>>>>   י'ן ֶלעְבְנְסֶגעׁשִׁ  פּון ֶרבִׁ
 

 

>>>>>> 

 

 ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 פון ווילן לאדענען אלע אנשי שלומינו צו די סעודת הילולאמיר 

 כ"ק מרן מוהרא"ש זצוק"ל
 וואס וועט פארקומען
 , י"ז שבט דינסטאג נאכט פרשת יתרו

8:00שעה ב .Skillman St 27בבית מדרשינו 
 

 

יר זאלן זיך שטארקן דער אייבערשטער זאל העלפן אז מ
 ווייטער אין די הייליגע וועגן וואס גיין אינאיינעם צו

 מוהרא"ש האט אונז געלערנט 

 תורתו מגן לנו הוא מאירת עינינו
 


