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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
 ִדי ֵהייִליֶגע ׁשֹוָבִבי"םִאין ט ֶיעצ   ִזיְךן ֶגעפּוֶנעִמיר 

גֶקען ג  ֶטעג, ֶווען ֶיעֶדער ִאיד  ׁשּוָבה טּון אּון ִזיְך  ִרינ  ת 
ט  ן, ֶדעִריֶבער ִאיז ֶיעצ  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ֶטער  ֶנענ  ֶדער 
ׁש ָזאל ִזיְך  ט  ייט ַאז ַא ֶמענ  ֶטע צַּ ס  אִסיג  ִדי פַּ

'ן צּוֶגעוואֹויֶנען ׁש   אר  יין פַּ וֶדה צּו זַּ וַּ ִדיג ִזיְך ִמת  ֶטענ 
ט ַאז ֶער זָ  ן. ָדאס ֵמיינ  ט  ׁש  ן ֵאייֶבער  ָזאג  אל ַארֹויס 

ן: "ִאיְך ָהאב ָדאס אּון ִמיט   ט  ׁש  'ן ֵאייֶבער  אר  'ן מֹויל פַּ
ֶדעם. ִאיְך ָהאב ֶעס  ָדאס ֶגעטּון, ֵזיי ִמיר מֹוֵחל אֹויף

וייל ֶדער  ֶצעֶרעֶנען, ָנאר וַּ ט ֶגעטּון ִדיר צּו ֶדער  ִניׁש 
ט אֹויף ִמיר", אּון  ק  אר  טַּ ע ָהאט ִזיְך ֶגעׁש  ַאזֹוי ֵיֶצר ָהרַּ

'ן  אר  ן פַּ ֶפער  ט  ֶענ  אר  וייֶטער ָזאל ֶמען ִזיְך פַּ וַּ
יין וואֹויל. ן ַאז ֶבֱאֶמת ִוויל ֶמען זַּ ט  ׁש   ֵאייֶבער 

ן ָוואס ֶדער  ֶטעל  ׁש  ט ָפאר  ֶמען ֶקען ִזיְך ִניׁש 
ט פּון ֶדע ִדינ  אר  ׁש פַּ ט  וֶדה  םֶמענ  וַּ ָוואס ֶער ִאיז ִזיְך ִמת 

ן. ַא ט  ׁש  'ן ֵאייֶבער  אר  ט פַּ ׁש ֶקען ֶמען ׁשֹוין ִניׁש  ט  א ֶמענ  זַּ
ט ַאָראפ פּון ִזיְך ַאֶלע ִדיִנים אּון  ן, ֶער ֶנעמ  ָראפ  ט  ׁש 

ן  "ל ָזאג  זַּ ֵזירֹות. חַּ ֶטע ג  ֶלעכ  י( ׁש  ֻחֹקתַּ ת ב  ׁשַּ ר  ָרא פַּ  ןַאז ִאי)ִספ 
'ן  אר  וֶדה פַּ וַּ ׁש ִאיז ִזיְך ִמת  ט  ִדי ִמינּוט ָוואס ַא ֶמענ 

ן ט  ׁש  ֵחם ֵאייֶבער  רַּ ייְך ִזיְך מ  לַּ ֶטער ג  ׁש  , ִאיז ֶדער ֵאייֶבער 
אְך, ַאז  ֶטער ִוויל ָנאר ֵאיין זַּ ׁש  אֹויף ִאים. ֶדער ֵאייֶבער 
אר  ן ֶדעם ָקאפ פַּ ֵבייג  ׁש ָזאל ִזיְך ַאָראפ  ט  ֶדער ֶמענ 
ט  יין גּוט. ֶדער ָפסּוק ָזאג  ן ַאז ֶער ִוויל זַּ ִאים אּון ָזאג 

ן ")הֹוֵׁשעַּ יד, ג(  ׁשּובּו ֶאל ה'", ָזאג  ָבִרים ו  חּו ִעָמֶכם ד  ק 
"ל  זַּ ֲהָנא, ֵפֶרק כ"ד(אֹויף ֶדעם ִדי חַּ ב כַּ רַּ ָתא ד  ִסיק  ַאז ֶדער  )פ 

ט פּוֶנעם  ִניׁש  ף ָגאר  אר  ט ַאז ֶער דַּ ֶטער ָזאג  ׁש  ֵאייֶבער 
ׁש ט  ֶטער ,ֶמענ  ֶער ִוויל ָנאר ַאז ֶדער  .ָנאר ֶווער 

ׁש ָזאל ֶרעד   ט  יין, אּון ֶמענ  וֶדה זַּ וַּ ן צּו ִאים אּון ִזיְך ִמת 
יין אֹויף ַאֶלעס. אן ֶוועט ֶער ִאים ׁשֹוין מֹוֵחל זַּ  דַּ

ט  "ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ד'( ֶדער ֶרִבי ָזאג  ַאז ֶווען ַא )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ
ט ָדאס  ָׁשלֹום ַאן ֲעֵביָרה, ֶווער  ס ו  ִאיד טּוט חַּ

ייֶנע  ט ִאין זַּ ִריצ  ֶגעק  יינ  ֵבייֶנער, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ַארַּ
ט  ֵקאל לב, כז( ָזאג  ֶחז  ל )י  ִהי ֲעֹונֹוָתם ֲחקּוָקה עַּ ת  "וַּ

ט ַאז ִדי ֵבייֶנער פּוֶנעם  אכ  מֹוָתם". אּון ָדאס מַּ צ  עַּ
ֶדעם  ט ָנאכ  ג  ֶרענ  ן. ָדאס ב  ן ֶווער  ָראכ  ׁש ָזאל צּוב  ט  ֶמענ 

'ן מֶ  ַאֶלע ָצרֹות אּון ִיסּוִרים ׁש אֹויפ  ט  ׁש, ֶדער ֶמענ  ט  ענ 
ׁש.  ט  רֹויֶעִריֶגער ֶמענ  ֶטער אּון ט  ִביֶטער  ט ַא ֶדער  ֶווער 

ט ָאֶבער ַארֹויס ִמיט   ׁש ָזאג  ט  'ן מֹויל ֶווען ֶדער ֶמענ 
אן  ן ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון, דַּ ט  ׁש  'ן ֵאייֶבער  אר  פַּ

ייֶנע ֵביינֶ  ֶטער פּון זַּ ער, ֶעס ֵגייֶען ַארֹויס ִדי ֶווער 
ט ַא  ט ַאֶוועק פּון ִאים ַאֶלע ָצרֹות, אּון ֶער ֶווער  ֶנעמ 

ׁש. ט  ֵרייִליֶכער ֶמענ   פ 

י אך  י בַּ ג   ַאסַּ ע יּונ 
ל    ָנאך  י, ַאזֹוז ִאיס ָקאפ 

 

אר  ה ֲחתּונָ י דִ  עצ  ל ַאִביס   ִזיך  ף דַּ עב  ס ָדאן ז   ַאן; ל 
ייט ִניש  ן ָהאב  ל ֵטיי ט   כֹּחַּ ן קַּ צּואוַּואר  ן, אֹויס 
אל   ייי ֵזין פַּ רּוב ַאן ִאין ַארַּ ע, ג  ס ָוואי דִ ר ָאב 

ט   עט  ן אּוס אֹוין וַּואר  ען ב  ט  ם ד  ש  ער  ער  ן, ֵאייב  ן ה 
ִדיִקין פּות ֵעצֹו י -ם צַּ עב  ס ָדאט ו וער  י ֵזיי בַּ ן ל 

ע ענ  ען אּור ש  עס   ג.ָטאן י עד  ר ב 
לַּ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו) שַּ  ח תשפ"ב(ב 
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אֶוועֶנען לֹויט ִדי א' ב'  יים דַּ ן ִמיר ֵאייִביג ִדי ִוּדּוי בַּ נּו בָ 'אָ  –ֶדעִריֶבער ָזאג  מ  נּו גָ 'ׁשַּ ד  נּו אּון ַאזֹוי 'גַּ ל  זַּ
ֶבע בַּ  וייֶטער. אּון ִדי ֶזעל  וייל ִמיט ֶדעם וַּ א'ס" ֵגייט ֶעס אֹויְך לֹויט ִדי א' ב'. וַּ ל ֵחט  ֶגע "עַּ אנ  יי ִדי לַּ

יין, ִמיט ֶדעם ֵגייט ַארֹויס ִדי ַאֶלע אֹוִתיֹות פּון ִדי  וֶדה צּו זַּ וַּ ט ִדי אֹוִתיֹות אֹויף ִזיְך ִמת  ָוואס ֶמען נּוצ 
 ֵבייֶנער.

יין ִאיז ַאזוֹ  וֶדה זַּ וַּ וייל ָדאס ִזיְך ִמת  ׁש, ֶדעִריֶבער וַּ ט  'ן ֶמענ  אר  ט ַאזֹויִפיל פַּ פ  רֹויס אּון ֶעס ֶהעל  י ג 
ֲחנּון, אּון ֵטייל ֶזעֶנען ִזיְך  יי תַּ ן ָטאג בַּ יין ֶיעד  וֶדה זַּ וַּ ֵקן ֶגעֶווען ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ִמת  תַּ ָהאט ֶמען ַאזֹוי מ 

ע קֹוֵלנּו",  מַּ ָרָכה פּון "ׁש  יי ִדי ב  וֶדה אֹויְך בַּ וַּ ל ִמת  ע ֶׁשעַּ מַּ ִריַאת ׁש  ן ָטאג ִדי ק  ן ֶיעד  אֹויְך ִדי ָוואס ָזאג 
וֶדה. וַּ ַאָמאל ִמת  ט ָנאכ  ָקדֹוׁש ֶזעֶנען ִזיְך ָדאר  ִמָטה פּון ֲאִר"י הַּ  הַּ

אץ,  לַּ 'ן פ  ט ֶדער ָקאפ אֹויפ  ׁש ִניׁש  ט  אְך ָמאל ָהאט ֶדער ֶמענ  וייל ַאסַּ ט ֶגענּוג, וַּ ָדאס ִאיז ָאֶבער ִניׁש 
אְך אּון ִמיט  אּון רַּ פ  יין ֵאייֶגעֶנע ׁש  ף אֹויף זַּ אר  ׁש דַּ ט  ט. ֶדער ֶמענ  ט ָוואס ֶער ָזאג  ט ֲאִפילּו ִניׁש  אכ  רַּ ֶער ט 

ן ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ֶרעד  ן, ִזיְך אֹויס  ייֶנע ֵאייֶגעֶנע ֶגעִפיל  יין צּו ִאים, אּון ִאים  .זַּ וֶדה זַּ וַּ ִזיְך ִמת 
ן ֶבעט  ׁש, אּון ֶעס ֶוועט אּון דָ  .ִאיֶבער  ט  ֵרייִליֶכער ֶמענ  אר ַא פ  ׁש פַּ ט  ן ֶדעם ֶמענ  אכ  אס ֶוועט מַּ

ס.ַאָראפ   ט  ֶלעכ   ֶנעֶמען פּון ִאים ַאֶלע ׁש 

יין ִאיז ָדאס וֶדה זַּ וַּ ׁש פּון ִזיְך ִמת  ט  ט צּוִריק ֶדעם ֶמענ  אל  ן ָוואס הַּ אכ  ָוואס ֶער  ֵאייֶנע פּון ִדי זַּ
ט דָ  יי ִזיְך ַאז ֶער ֵמיינ  ט בַּ אכ  רַּ 'ן ט  אר  אֶקע פַּ ט טַּ ט. ֶער ָזאג  ט ֱאֶמת'ִדיג ָוואס ֶער ָזאג  אְך ִניׁש 

וייֶטער  ט אּון וַּ ט ֶגעֶווען וואֹויל, אּון ַאז ֶער ֵגייט ׁשֹוין פּון ֶיעצ  ן ַאז ֶער ִאיז ִניׁש  ט  ׁש  יין ֵאייִביג ֵאייֶבער  זַּ
ִליְך אּון ט דָ  ֶער  ן ָנאר גּוט. ֶער ֵווייס  ִפיר  ט ָדאס ִזיְך אֹויפ  ץ ֶדעם ֱאֶמת ַאז ֶער ָזאג  אר  אְך ָאֶבער ִטיף ִאין הַּ

ט ֱאֶמת'ִדיג ִמיט   ֶבעט ַאז ֶער ֶוועט ׁשֹוין ִניׁש  ֶגעַאר  ק אֹויס  אר  טַּ ט ַאזֹוי ׁש  ִניׁש  ץ, ֶער ִאיז ָנאכ  אר  ן הַּ צ  'ן גַּאנ 
ַאמָ  ט ָנאכ  ָמאל ִניׁש  ן.ֵקיינ  אל  פַּ כ   אל דּור 

ן ֱאֶמת'ִדיג ִאיז ֶעס  צ  גַּאנ  ט ִאינ  ט ֶעס ִניׁש  ׁש ֵמיינ  ט  ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֶמענ 
ט ֶדער  ט ָדאר  ָעם, ָזאג  ֲעֶשה פּון ִבל  יי ִדי מַּ ט אֹויְך. ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶזעֶען בַּ אֹויְך ֵזייֶער ָחׁשּוב אּון ֶעס נּוצ 

ָבר כה, לד( סּוק פָ  ִמד  ָאְך ה' ָחָטאִתי" )בַּ ל  ָעם ֶאל מַּ ֹיאֶמר ִבל  ָאְך ַאז ֶער  -"וַּ ל  'ן מַּ אר  ט פַּ ָעם ָהאט ֶגעָזאג  ִבל 
ט אֹויף ֶדעם  ִטיג. ָזאג  ט ֶגעטּון ִריכ  ט, ֶער ָהאט ִניׁש  ִדיג  וֶדה ַאז ֶער ָהאט ֶגעִזינ  וַּ ִאיז ִזיְך מֹוֶדה אּון ִמת 

ָרׁש  ָבה כ', ל"ו()ֶדער ֶמד  ָבר רַּ ִמד  ט ַאז ִווי ָנאר  בַּ ׁש, ֶער ָהאט ֶגעוואּוס  ט  לּוֶגער ֶמענ  ָעם ִאיז ֶגעֶווען ַא ק  ַאז ִבל 
ט  ָאְך ִאים ִניׁש  ל  יין ׁשּום מַּ אן ֶקען קַּ ט", דַּ ִדיג  ט "ִאיְך ָהאב ֶגעִזינ  וֶדה אּון ָזאג  וַּ ׁש ִאיז ִזיְך ִמת  ט  ַא ֶמענ 

לֶ  ן אּון ׁש  ִריר  ס טּון. ָאנ  ט   עכ 
וייֶטער אֹויְך  ט וַּ ָעם, ָוואס ֶער ָהאט ִזיֶכער ֶגעָוואל  א ָרָׁשע ִווי ִבל  ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֲאִפילּו ַאזַּ
ט  ט ֶגעֶקענ  וֶדה ֶגעֶווען, ָהאט ֶמען ִאים ׁשֹוין ִניׁש  וַּ ד ֶער ָהאט ִזיְך ָאֶבער ִמת  אל  ס טּון; ִוויבַּ ט  ֶלעכ  ׁש 

ן. ִאי ָראפ  ט  זז דָ ׁש  יי אּונ  ָעם, ֶיעֶדער  ,אְך ִזיֶכער בַּ יין ַאזֹוי ִווי ִבל  וייט פּון צּו זַּ ָוואס ִמיר ֶזעֶנען ָגאר וַּ
ע ֶוועֶרע ֵיֶצר ָהרַּ ִליְך, ָנאר ֶער ָהאט ַא ׁש  יין וואֹויל אּון ֶער  אְך ִזיֶכער ַאז ֶווען ִאיז דָ  ;ִאיד ִוויל ֶבֱאֶמת זַּ

אר   וֶדה פַּ וַּ ן, ִאיזֶער ִאיז ִזיְך ִמת  ט  ׁש  ֶטער ִאים ַאֶלעס מֹוֵחל, אּון ֶעס ֶקען ָגאר  'ן ֵאייֶבער  ׁש  ֶדער ֵאייֶבער 
ס צּו ִאים. ט  ֶלעכ  יין ׁש  ן קַּ אִסיר  ט פַּ  ִניׁש 

וֶדה ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען ׁש   וַּ ן אּון ִזיְך ִמת  ט  ׁש  ן ֶדעם ֵאייֶבער  צּוֶבעט  ִדיג ִאיֶבער  צּו ֶטענ 
ן ִמיט   ט ָזאג  הֹויב ֶוועט ֶער ֶעס ִניׁש  יין, ֲאִפילּו ֶווען ִאין ָאנ  ן ֱאֶמת אּון ִמיט  זַּ צ  ץ, 'ן גַּאנ  אר  ן הַּ צ  'ן גַּאנ 

אֶקע  ץ, ִביז ֶער ֶוועט ֶעס טַּ אר  יין הַּ ֵגיין ֶמער אּון ֶמער ִאין זַּ יינ  ֶלעְך ַארַּ ֶטער צּוִביס  ן ָאֶבער ִדי ֶווער  ֶוועל 
ן  יין גּוט אּון  .ִמיט ַאן ֱאֶמתָיא ָזאג  ִליֶכער ִאיד, אּון ֶעס ֶוועט ִאים זַּ ן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶער  ֶער ֶוועט ֶווער 

ט. ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועל   וואֹויל אֹויף ִדי ֶוועל 
ָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ִוּדּוי(  )ִשיחֹות מֹוהַּ

 

 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש>>>>>>  
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ענען אנגיין מיט ישוב זיך מסדר זיין אין דעם נייעם רחבות'דיגן בנין, און אזוי ק
 הדעת מיט די ברייטע אקטיוויטעטן פון הדפסה און הפצה.

ווער עס איז זוכה אליין ארומצוגיין פארשפרייטן די הייליגע ספרים, אשרי לו 
ואשרי חלקו, דאס איז די גרעסטע זאך ביים אייבערשטן ווען מען ברענגט צוריק 

נישט באווייזן, קען זיך אויך נישט זיינע קינדער צו אים, אבער ווער עס קען דאס 
ארויסדרייען פון הפצה, מען דארף זיך אנשליסן אינעם בית הדפוס, יעדע וואך און 
חודש זאל מען געבן געלט צו קענען דרוקן און פארשפרייטן די ספרים, און מיט 

 דעם האבן א גלייכער טייל אין די הייליגע פעולות.
כת המזון, און דער עולם זיך צוגאנגען נאך די דרשה האט מען געבענטשט בר

מיט פרישע קבלות טובות זיך צו שטארקן ווייטער מיט די לימודים פון מוהרא"ש 
 און ארויסהעלפן דאס פארשפרייטן איבער די וועלט.

נאך די סעודה האבן פילע אידן זיך איינגעקויפט פון די פילע זכותים וואס מען 
פאר'ן בית הדפוס, דאס איז זייער אייביגער זכות, קען באקומען אין דעם נייעם בנין 

וואס וועט בלייבן פאר זיי לנצח נצחים, און וועט זיי העלפן בזה ובבא, און 
גלייכצייטיג האבן מען זיך איינגעשריבן צו געבן געלט פאר'ן בית הדפוס אויף א 

 דפוס.חודש'ליכן פארנעם, צו האבן א חלק אין די כסדר'דיגע זכותים פונעם בית ה
, 103עקסטענשאן  718-387-2691צו מנדב זיין פאר'ן בית הדפוס קען מען רופן 

 newbuilding@kerenhadfusa.orgאדער אויף בליץ פאסט 
דער אייבערשטער זאל העלפן אז מיר זאלן טאקע זיך ווייטער האלטן אינאיינעם 

"ש האט אונז און ממשיך זיין צו דינען דעם אייבערשטן מיט שמחה אזוי ווי מוהרא
 געלערנט, ביז מיר וועלן שוין זוכה זיין צו די גאולה שלימה בב"א.

 לזכר עולם יהיה צדיק! 
*** 

 "היכל הקודש"עפענונג פון תלמוד תורה 
 אין ירושלים עיה"ק

גאר גרויס פרייד הערשט ביי אנשי שלומינו אין ירושלים עיה"ק, צו די עפענונג 
קודש" אין שטאט, וואס שטייט בנשיאות דעם פונעם נייעם תלמוד תורה "היכל ה

 ראש ישיבה שליט"א.
נאך פילע רצונות און בענקעניש, נאך פילע תפילות און בקשות, איז מען יעצט 
ענדליך אנגעקומען צו דעם פרייליכן מאמענט, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט 

ז די קינדער זאל "אייערע קינדער זאלט איר מודיע זיין וואס דא האט זיך געטון", א
אויך קענען אויפוואקסן מיט די הייליגע לימודים פון רבי'ן, מיט א שטארקע און 
קלארע אמונה, אריינבאקן אין זיי אז נאר דער אייבערשטער פירט די וועלט, און 

 יעדע זאך וואס מען וויל, זאל מען נאר בעטן פונעם אייבערשטן.
ך פון דעם נייעם חדר, די עלטערן און די יעצט גייען מיר אריין אין די פערטע ווא

קינדער צוגלייך זענען אזוי פרייליך און צופרידן, די קינדער לויפן אין חדר פרייליך 
און לוסטיג מיט געשמאק, און האבן אזוי הנאה יעדע מינוט, און די עלטערן זענען 

האט געלערנט  זיך מחי' צו הערן ווי די קינדער קענען אזוי גוט די לימודים וואס מען
אין חדר, און האבן שוין אויך צו דערציילן פילע "מעשיות פון תפלה", זאכן וואס זיי 

 האבן געבעטן דעם אייבערשטן און דער אייבערשטער האט זיי געהאלפן.
עס האט זיך אנגעהויבן אויף א קליינעם פארנעם בכמות, אבער באיכות איז עס 

ש ישיבה שליט"א האט געשריבן צו די הנהלה גאר גרויס. אין א בריוו וואס דער רא
פונעם מוסד, שרייבט ער בתוך הדברים, "מזל טוב פאר די עפענונג פון די תלמוד 
תורה היכל הקודש אין ירושלים עיר הקודש; דער אייבערשטער זאל העלפן איר 
זאלט מצליח זיין מיט די חדר, איר זאלט מצליח זיין אין אלע אייערע מעשים. איך 

אייך א בריוו וואס מוהרא"ש האט מיר געשריבן ביים עפענען אונזער מוסד  שיק
בית פיגא, מוהרא"ש דערציילט ווי אזוי עס האט זיך געעפנט די סאטמאר מוסדות, 
אזוי ווי דער חדר אין ירושלים מיט צוויי קינדער, און היינט איז דאס די גרעסטע 

אייבערשטן לשם שמים איז דא  מוסד אין די וועלט; ווייל אז מען גייט מיט'ן
הצלחה", און דער ראש ישיבה שליט"א שרייבט ווייטער, "איך וויל קלארשטעלן 
אז אונזער מוסד זאל נישט האבן קיין שום שייכות מיט די רעגירונג, איך וויל נישט 

 נעמען קיין פרוטה פון זיי, אויך זאל מען לערנען אין אונזערע מוסדות נאר אידיש".
בערשטער זאל טאקע העלפן אז דער נייער תלמוד תורה זאל שיין דער איי

מצליח זיין, אנקומען צום ציל אויפצוציען ערליכע אידישע קינדער וואס זאלן זיין 
 שטאלצע סאלדאטן פאר'ן הייליגן באשעפער און זיין תורה.
 אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן!

*** 

 ויקרא הבעל"טפרשת שבת התוועדות 
שבת פרשת פארקומען  שבת התוועדות סיום סדר מועדדער  וועטווי געמאלדן 

ויקרא הבעל"ט, ווען מען וועט זיך צוזאמנעמען אינאיינעם אויף גאר א געשמאקע 
די פראכטפולע  איןשבת, צוגעשטעלט אויף א הערליכן און געשמאקן פארנעם, 

האבן געמאלדן אז עס ווארט א די עסקנים . סטעמפארד האטעל קראון פלאזא
מען וועט פארברענגען בשבת אחים, דאווענען אינאיינעם, עסן די , הערליכע שבת

סעודות שב"ק און זינגען זמירות שב"ק, הערן דרשות התחזקות, פון וואס מען וועט 
פאר די און התחזקות און כח אנצוגיין פאר זיך  באקומעןן אייבערשטנ'ס הילף 'מיט

 פאר א לאנגע צייט.ליע גאנצע פאמי
וואס  נגען דעם גאנצן האטעל מיט אלע צימערן, פוןידי עסקנים האבן אפגעד

"עירלי ביורד ספעשל" פון . די פילע צענדליגע זענען שוין אויסגעכאפט געווארן
, נאכדעם וועט די דעם זונטאג פרשת משפטיםפארפאלק, ענדיגט זיך פאר א  985$

 .347-415-2888 ט שויןפער קאפל. רופ$ 1085פרייז ארויפגיין צו 
 !השבת נועם הנשמות
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 זשינגטעלעפאן מעסיד/ 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 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 עסעודת הילולא צו די יארצייט פון מוהרא"ש זי"

די יומא דהילולא קדישא פון כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע איז אויסגענוצט געווארן דורך אידן איבער דער 
גארער וועלט בכלל, און דורך אנשי שלומינו בפרט, זיך צו דערמאנען די ליכטיגע זכרונות פון מוהרא"ש און צו 

 ער.איבער'חזר'ן זיינע הייליגע לימודים און עס אנהאלטן אויך אויף ווייט
אין לויף פון זיין גאנצן הייליגן לעבן האט מוהרא"ש נאר געוואלט איין זאך, און אויף דעם האט ער 
געארבעט טאג און נאכט, אריינצוברענגען די לימודים פון הייליגן רבי'ן אין יעדע אידישע הויז איבער די גאנצע 

געדענקען אלעמאל אז דער אייבערשטער איז  וועלט. צו שטארקן און מחזק זיין יעדן איד אז ער זאל וויסן און
שטענדיג מיט אים, און אין סיי וועלכע מצב א איד געפונט זיך נאר קען ער אייביג זיין נאנט צום אייבערשטן, 

 און ער קען זיך שטענדיג צוריק קערן צום אייבערשטן.
זוי זיי האבן באקומען חיזוק פון די יעצט, אין די צייט פון די יומא דהילולא קדישא, דערמאנען זיך אידן ווי א

הייליגע ספרים און קונטרסים פון מוהרא"ש במשך די אלע יארן, און נוצן אויס די צייט ווייטער ממשיך צו זיין 
צו לערנען די הייליגע ספרים און צו מקיים זיין וואס דארט שטייט, און מיט דעם זיך איינקויפן א פרייליך און 

 ות ובגשמיות.גליקליך לעבן ברוחני
דורכאויס די גאנצע וואך, ובפרט אין די טאג פון יארצייט, האבן פילע אידן פון איבער די גאנצע וועלט פוקד 
געווען דעם ציון הקדוש אין יבנאל און זיך אויסגעבעטן בדבר ישועה ורחמים, אזוי ווי מוהרא"ש האט 

י זיין קבר וועט ער זיך משתדל זיין צו איינרייסן און צוגעזאגט אין זיין צוואה אז ווער עס וועט מתפלל זיין בי
פועל'ן פאר יענעם א ישועה. פילע האבן זוכה געווען אויסצוזאגן גאנץ תהלים בלי הפסק ביים ציון הק', אזוי ווי 
מוהרא"ש האט מבטיח געווען און געהייסן דאס אויסקריצן אויף זיין מצבה אז יעדער וואס דארף א שידוך 

 דארט אויסזאגן גאנץ תהלים לזכותו, וועט זיכער געהאלפן ווערן מיט א שידוך בקרוב ובניקל. וואס וועט
מוהרא"ש האט געשריבן אין זיין צוואה אז אזוי ווי ביי זיין לעבן זענען אידן נתעורר געווארן צו תשובה דורך 

זיין קבר וועט נתעורר ווערן  אים, די זעלבע וועט אויך זיין נאך זיין הסתלקות אז ווער עס וועט קומען צו
תשובה צו טון און זיך צוריק צו קערן צום אייבערשטן. און דאס האט ספעציעל געקענט זען יעצט ביי די יומא 
דהילולא, די געוואלדיגע התעוררות וואס האט געהערשט אויפ'ן פלאץ, ווען פילע אידן האבן שופך שיח 

 ציון הקדוש. געווען און זיך אויסגעגאסן דאס הארץ ביים
דאהי אין אמעריקע איז פארגעקומען דער צענטראלער סעודת הילולא דעם דינסטאג נאכט בבית מדרשינו 
אין וויליאמסבורג. עס זענען זיך צוזאמגעקומען פילע הונדערטער אידן פון איבעראל זיך צו שטארקן 

רות קודש פונעם ראש ישיבה אינאיינעם אין דעם געהויבענעם טאג. ביי די סעודה האט מען געהערט דב
שליט"א וואס האט ארויסגעברענגט ווי שטארק מיר דארפן דאנקען דעם אייבערשטן אויף די געוואלדיגע 
מתנה וואס מיר האבן באקומען אז מיר האבן געהאט מוהרא"ש מיט אונז וואס האט אונז געלערנט די הייליגע 

 ר חי וקים, מיר דארפן עס נאר ווייטער לערנען און חזר'ן.לימודים פון רבי'ן, און די לימודים זענען ווייטע
דער ראש ישיבה שליט"א האט געזאגט אז ווען ס'קומט צו רעדן פון מוהרא"ש, איז דאס זייער שווער, 
מוהרא"ש האט אונז אזויפיל געגעבן אין לעבן, ער האט אזוי סאך געהאלפן אזויפיל אידן איבער די וועלט, אז 

מעגליך דאס אראפצוברענגען און איבערדערציילן, כל המוסיף גורע, וויפיל מ'וועט רעדן ס'איז ממש נישט 
וועט קיינמאל נישט זיין גענוג. דעריבער איז דער עיקר צו רעדן פון די לימודים און די עצות פון מוהרא"ש, ווי 

גרעסטע מופתים פון  אזוי מיר קענען זיך שטארקן אין זיי און דאס ווייטער פארשפרייטן, דאס זענען די
מוהרא"ש, און דאס איז וואס מיר דארפן חזר'ן כסדר. אזוי ווי רבי נתן האט געזאגט אויפ'ן רבי'ן, אז די עיקר 
מופתים וואס מ'האט געזען ביים רבי'ן איז געווען אז יעדער איד וואס איז געקומען צום רבי'ן, ער האט 

איז געווארן איבערגעדרייט צו א נייער מענטש, ער איז געווארן אויסגעהערט און גענומען די עצות פון רבי'ן, 
אן אמת'ער ערליכער איד. דאס איז אן אמת'ער רבי, דער וואס קען העלפן אידן, ער קען אין זיי אריינברענגען 

ך א ריינע אמונה, ער קען אין זיי אריינברענגען א שטארקייט און א פרישקייט זיך שטענדיג אויפצוהויבן און זי
שטארקן צו דינען דעם אייבערשטן. לאמיר זיך שטארקן מיט אלע עצות וואס מוהרא"ש האט אונז געלערנט, 

 וועט אונז זיין גוט אויף די וועלט און אויף יענע וועלט.
מיר טארן דאס אבער נישט האלטן נאר פאר זיך, יעדער פון אנשי שלומינו ווייסט ביי זיך ווי אזוי ער האט 

ידער ער האט געטראפן דעם הייליגן רבינ'ס עצות, ווי אזוי די ספרים, קונטרסים, און דרשות אויסגעזען אי
האבן אים אויפגעלעבט, אים געוויזן אז ער קען נאך מצליח זיין, אים געגעבן א וועג ווי אזוי זיך אומצוגיין אין 

לעפן אים יעדן טאג צוריק נאכאמאל לעבן אין יעדן פרט ופרט, ברוחניות ובגשמיות, און ווי אזוי די דיבורים ש
צום אייבערשטן, און דאס דארף אונז מעורר זיין אז עס זענען נאך דא אזויפיל אידן וואס קענען דאס נוצן אין 
לעבן, וואס קענען געהאלפן ווערן מיט אלע זייערע פראבלעמען מיט וואס זיי מוטשען זיך, און דעריבער דארף 

דעם רבינ'ס לימודים פאר נאך אידישע  דער דארף נעמען א חלק אין פארשפרייטןמען עוסק זיין אין הפצה, יע
 קינדער.

דער בית הדפוס גייט אן מיט'ן פולסטן ברען, הונדערטער טויזנטער ספרים, קונטרסים, גליונות, ווערן 
וען מען געדרוקט און פארשפרייט וואך איין וואך אויס, און דאס קאסט אפ שווערע געלטער, ובפרט יעצט ו

ענדיגט צו דאס אפקויפן א נייעם גרויסן בנין פאר'ן בית הדפוס אין ליבערטי, דארף יעדער נעמען א חלק אין 
דעם, זיך אנשטרענגען מער פון אלע מעגליכקייטן, נישט ארויסלאזן דעם איינמאליגן געלעגנהייט צו קענען 

 הילולת מוהרא"ש
 ווער איז מוהרא"ש געווען?

 וואס באקומען מיר פון מוהרא"ש?
 וואס לערנט אונז מוהרא"ש?

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 חיזוק צום טיר
 
 

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

 '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 און מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 זייט מתפלל!
 

 פייגלא  בןיצחק פאר ר' 
 ע רפואה בקרובפאר א גאנצע און שנעל
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