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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ֶווען ֶדער ַצִדיק ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶמעְנֶדעֶלע 
ְנֶגעְרַמאן, ִאיז יאִ עֶווען ָנאְך ַא ִמִריְמנּוב זי"ע ִאיז גֶ 

ֵבית  ןֶער ֶגעִזיְצן אּון ֶגעֶלעְרְנט ַא ַגאְנְצן ָטאג ִאי
ַהִמְדָרׁש. ַזיין ַווייב ָהאט ַמְסִכים ֶגעֶווען ֶדעְרצּו אּון 
ִזי ָהאט ִאים ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען 

ייֶבעְרְׁשְטן. ִזי ִזיְצן אּון ֶלעְרֶנען אּון ִדיֶנען ֶדעם אֵ 
ְפֶלעְגט ִאים ְבֶרעְנֶגען ֶיעְדן ָטאג צּו ֶעְסן ִאין ׁשּול, 

 ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ִניְׁשט ַדאְרְפן ְׁשֶטעְרן פּון ֶלעְרֶנען.
ֵאיין ָטאג ֶווען ִזי ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּום ֶבעֶקער 
קֹויְפן ַא ְברֹויט ַפאר ִאיר ַמאן, ָהאט ֶדער ֶבעֶקער 

ֶמער ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ֶגעְבן אֹויף ָבאְרג,  ִאיר
ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ׁשּוְלִדיג ַאַסאְך  ָנאְכֶדעם ָוואס ִזי

ֶגעְלט, אּון ַאזֹוי ִאיז ַאִריֶבער ָנאְך ַא ָטאג ָוואס ִזי 
ען צּו ֶעְסן ַפאר ִאיר גֶ ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ְבֶרענְ 

ּוֶמען ֶדער ְדִריֶטער ַמאן. ֶווען ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶגעק
ָטאג, ָהאט ִזי ִזיְך ֶגעְׁשַטאְרְקט אּון ִזיְך ִאיז 
ָנאְכַאָמאל ֶגעַגאְנֶגען ֶבעְטן ֶדעם ֶבעֶקער ַאז ִאיר 
ָזאל ִאיר ֶגעְבן ָנאְך ֵאיין ְברֹויט אֹויף ָבאְרג, ַווייל 
ִאיר ַמאן ָהאט ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעֶגעְסן ַפאר ְדֵריי ֶטעג. 

עֶקער ָהאט ָאֶבער ְבׁשּום אֹוָפן ֶגעָוואְלט ֶדער בֶ 
ֶגעְבן ָנאְך ַא ְברֹויט, ֶער ָהאט ֶגע'ַטֲעָנה'ט ַאז ֶער 
ֵווייְסט ִניְׁשט ִווי ַאזֹוי ִזי ֶוועט ִאים ַאָמאל ֶקעֶנען 

 ַבאָצאְלן.
ִזי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֵזייֶער צּו ֵווייֶנען, ִזי ָהאט 

ֶבעֶקער ַאז ֶער ָזאל ַרֲחָמנּות  ִזיְך ֶגעֶבעְטן ַביים
אֹויף ִאיר אּון אֹויף ִאיר ַמאן. ִזי ָהאט ִניְׁשט 
ֶגעֶקעְנט צּוקּוְקן ִווי ִאיר ַמאן ָהאט ׁשֹוין ִניְׁשט 
ֶגעֶגעְסן ַפאר ְדֵריי ֶטעג. ֶדעָמאְלט ָהאט ִאיר ֶדער 
ֶבעֶקער ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶוועל ַאייְך ֶגעְבן ַא ְברֹויט, 

ער ָנאר אֹויב ִאיר ֶגעְבט ִמיר ַאֶוועק ֵאייֶער ָאבֶ 
 ַגאְנֶצער ֵחֶלק ִאין ַגן ֵעֶדן!"

ִאין ָאְנהֹויב ָהאט ִזי מֹוָרא ֶגעַהאט ָדאס צּו 

ן אּור ִקיְנֶדעע ַדיינֶ ם ֶנע
 יִד י ַביי ֵזיט ִמיץ ַטאנְ 

 

אבְ ר ִקיְנֶדעה; ְסעּוד   ן ֶמען ֶווע ִליבר ֵזייעֶ ן ה 
אבְ ר ִקיְנֶדעט, ַטאְנצְ  ן ֶמעז אַ ה; ִשְמח   ִליבר ֵזייעֶ ן ה 
 אַ ה, ּתֹור  ע ְפֵרייִליכֶ  ַא ר ִקיְנֶדעי ִד ר ַפאט ַווייזְ 

י ֵזין ֶוועלְ  -ת ִמְצוֹוע ְפֵרייִליכֶ ת, ַשב  ע ְפֵרייִליכֶ 
א אזְ ט ִניְש ל ֵקייְנמ  ְפל   ה.ּתֹור  י ִד ן א 

אב ִאיְך א, ְשלֹוֵמינּוי ַאְנשֵ ן פּוט ֶגעֶהעְר  ה  ואס ד  ס ו 
אגְ י ֶרבִ ר ֶדע כֹוי ִליקּוטֵ ן ַעֵיי)ט ז  יִ ת ְנִפילַ  ,תַהל  כ  ם, ַאפ  ת אֹוה ד' ֲהל 

ִני אַ ט אה  ס עֶ : "ה( ן ַזייט ִניְש ן ֶקען ֶמעז אַ ם פ 
א ְפֵרייִליְך "; ַנאִריש ִזיְךט ַמאכְ ן ֶמעז אַ ר נ 
ר ִמין? ַמאכְ  ַנאִריש ִזיְך ַשי יְךז ִאיי ִווה, ִלְכאֹור  
אְך ִזיְךן ַדאְרפְ  בֹו ְבֶדֶרְךן ִפיְר  ד  אן ֶמעי ְכדֵ ד כ  ל ז 
 ַנאִריש ִזיְךן ֶוועלְ  רִמיז אַ ב, ְבֶרְסלֶ ף אֹוין ֶרעְד ט ִניְש 
אגְ ע ַאלֶ ן ֶוועלְ ן ַמאכְ  ואן ז  אגְ ן ֶמעס ו  '; ְוכּון שֹויט ז 
א אר נ  ר, ִקיְנֶדעי ִד ט ִמי ְשטּובן ִאיף ַארֹויט ֵגייס ד 
אן ֶמע  ִזיְךר, ִקיְנֶדעי ִד ט ִמין ַמאכְ  ַנאִריש ִזיְךל ז 

ואן ַזאכְ ע ְפֵרייִליכֶ ן ַמאכְ ן, ַמאכְ  ְפֵרייִליְך ס ו 
אבְ ר יְנֶדעִק  תֹו)       .ִליבן ה  ֶאְתַחנ  ה ֱאמּונ   ֲעצ   ("אתשפן ו 
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טּון, ָאֶבער צּום סֹוף ָהאט ִזי ַמְסִכים ֶגעֶווען צּום ֶגעֶׁשעְפט, אּון ִזי  
ז ִזי ֶגעְבט ִאים ַאֶוועק ִאיר ָהאט ִאים אּוְנֶטעְרֶגעְׁשִריְבן ַא ֶצעְטל ַא

ַגאְנֶצע ַגן ֵעֶדן, אּון ֶער ָזאל ִאיר ֶגעְבן ַא ְברֹויט. ֶער ָהאט ִאיר ַטאֶקע 
ֶגעֶגעְבן ַא ְברֹויט אּון ִזי ִאיז ְגַלייְך ֶגעָלאְפן ִמיט ֵאיין ָאֶטעם צּו ְטָראְגן 

 ֶדעם ְברֹויט ַפאר ִאיר ַמאן ִאין ׁשּול.
ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ׁשּול ָהאט ִזי ֶגעֶזען ַאז ִאיר ַמאן ִאיז  ֶווען ִזי ִאיז

ֵזייֶער ְׁשַוואְך אּון ַפאר'ַחָלׁש'ט. ְגַלייְך ֶווען ִזי ָהאט ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט 
ָדאס ְברֹויט, ָהאט ִזיְך ֶדער ַצִדיק ֶגעַוואְׁשן אּון ֶגעֶגעְסן. ֶער ָהאט ִאיר 

ז ֶווען דּו ְבֶרעְנְגְסט ֶווען ִמיר ִניְׁשט ֶיעְצט ֶגעָזאְגט: "ָזאְלְסט ִוויְסן ַא
 אֹויְסֶגעַגאְנֶגען ַפאר הּוְנֶגער". ַרֲחָמָנא ִליְצָלןֶדעם ְברֹויט, ָוואְלט ִאיְך 

ֶגעֶזעְצט אּון ִזי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ִוויְׁשן ָהאט ִזי ִזיְך ַאָראפְ ִאיְנצְ 
יר ַמאן ָהאט ִאיר ֶגעְפֶרעְגט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק צּו ֵווייֶנען. ֶווען אִ 

ַפאְרָוואס ִזי ֵווייְנט, ָהאט ִזי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ָהאב ַפאְרקֹויְפט ַמיין 
ַגאְנֶצע עֹוָלם ַהָבא ַפאר ִדי ֵאייֶנע ְברֹויט. ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ַאז ִמיט ֶדעם 

עט ֶיעְצט ַזיין ִמיט ָהאב ִאיְך ֶגעַראֶטעֶוועט ַדיין ֶלעְבן, ָאֶבער ָוואס ֶוו
ִמיר?" ֶדער ַצִדיק ָהאט ִאיר ַבארּוִאיְגט אּון ֶגעָזאְגט: "דּו ַדאְרְפְסט ִזיְך 
ִבְכַלל ִניְׁשט ָזאְרְגן, ִאין ֶדעם ְזכּות פּון ַדיין ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ֶוועְסטּו זֹוֶכה 

ִמיט ִמיר ִאין ַגן ַזיין צּו ַא ְגרֹויְסן ְשַכר, אּון דּו ֶוועְסט ַזיין צּוַזאֶמען 
 ֵעֶדן".

ָיאְרן ְׁשֶפעֶטער ֶווען ִזי ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ָהאט ֶמען ִאיר ֶגעֵלייְגט 
ִאיֶנעם ֶזעְלְבן אֹוֶהל ֶנעְבן ִאיר ַמאן. ָכאְטׁש ָוואס ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען 

ָדאס  ,ֶנעְבן ַא ַצִדיקן ִביִצירֶ ַאייְנֶגעִפיְרט ִאין ֶיעֶנע ַצייְטן צּו ֵלייְגן ִדי 
ִאיז ֶגעֶווען ַא ִסיָמן אּון ַא ֶרֶמז אֹויף ֶדעם ַאז ִזי ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו 

 ַזיין ִמיט ִאים ִאיְנֵאייֶנעם ִאין ַגן ֵעֶדן.
ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט צּוֶגעָזאְגט ַא , )ְבָרכֹות י"ז.(ַחַז"ל ָזאְגן 

ֶמעֶנער. ַפאְרָוואס ַבאקּוֶמען ִדי ְפרֹויֶען ִווי ַפאר ְגֶרעֶסעֶרע ְשַכר ַפאר 
ְגרֹויֶסע ְשַכר? ַווייל ֵזיי ֶהעְלְפן ֵזייֶעֶרע ֶמעֶנער צּו ֶלעְרֶנען  אְפרֹויֶען ַאזַ 

ּתֹוָרה, ֵזיי ֶזעֶנען ְמַחֵזק אּון ֵזיי ְׁשַטאְרְקן ֵזייֶעֶרע ֶמעֶנער ַאז ֵזיי ָזאְלן 
ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו 

ֹויְך ַווייל ֵזיי ְטָראְגן ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער ִאין ֵחֶדר צּו ֶלעְרֶנען ִדי ַזיין, אּון א
 ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

ֶמען ֶקען ִזיְך ָגאְרִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ִדי ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ִאיִדיֶׁשע 
ן ְפרֹוי ָוואס ְׁשֵטייט צּו ִאיר ַמאְנ'ס ַזייט, ִזי קּוְקט ַארֹויף ָדאס גּוְטס פּו

ִאים, ִזי קּוְקט ַארֹויף ָדאס ָוואס ֶער ְׁשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן צּו ֵגיין ֶלעְרֶנען 
אּון ַדאֶוועֶנען אּון צּו ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, אּון ִזיֶכער ֶרעְדט ִזי ִאים 
ִניְׁשט ָאפ אּון ִזי ַמאְכט ִניְׁשט ַאֶוועק ַזייֶנע גּוֶטע ַזאְכן. ִמיט ֶדעם 

ִאיז ְמַחֵזק ִאיר ַמאן, ֶוועט ִזי זֹוֶכה ַזיין צּו פּוְנְקט ַאַזא ְגרֹויֶסע ִזי ָוואס 
ְשַכר ִווי ִאים, ִזי ֶוועט ִזיְך ֵטייְלן ִמיט ַזיין ֵחֶלק ִאין ַגן ֵעֶדן, אּון ֶעס 

 ֶוועט ִאיר ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
י ְפרֹוי ֵטייְלט ִזיְך ִמיט ִדי ְשַכר פּון ִאיר ַמאן, ֶווען ֶמען ָזאְגט ַאז דִ 

ַאז  .ֶוועט ָנאר ַבאקּוֶמען ַהאְלבפּון ֵזיי ֵמייְנט ָדאס ִניְׁשט ַאז ֶיעֶדער 
ֶוועְרט ַאָראְפֶגענּוֶמען ַא ֵחֶלק פּון  ,ִמיט ֶדעם ָוואס ִזי ֶהעְלְפט ִאיר ַמאן

י ְפרֹוי. ָדאס ִאיז ַא ָטעּות. ֲחַז"ל ַזיין ְשַכר אּון ֶמען ֶגעְבט ֶעס ַפאר דִ 
ֶמעְנְטׁש, ַאזֹוי ִווי  ַמאן אּון ְפרֹוי ֶזעֶנען ִווי ֵאיין ִדיַאז )ְבָרכֹות כ"ד.( ָזאְגן 

ַאז אֹויְבן ִאין ִהיְמל ֶזעֶנען )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רס"ה( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
וייב, ֵאיין ְנָׁשָמה. ָנאר ֶווען ִדי ְנָׁשָמה קּוְמט ִדי ְנָׁשָמה פּון ַא ַמאן אּון וַ 

ַאָראפ אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶוועְרט ֶעס צּוֵטייְלט ִאין ְצֵוויי גּוִפים, ַפאר ִדי 
ַמאן אּון ַפאר ִדי ַווייב. קּוְמט אֹויס ַאז ֶווען ֵזיי ֶהעְלְפן ִזיְך ַארֹויס 

ַזאֶמען ִמיט ִליְבַׁשאְפט אּון ָׁשלֹום, ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן, ֵזיי ֶלעְבן צּו
 ַבאקּוֶמען ֵבייֶדע ִדי ֶזעְלֶבע ְשַכר ִאיְנֵאייֶנעם.

ִדי ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ִאיִדיֶׁשע ְפרֹוי ָוואס ֶגעְבט  ןַׁשאצְ ט ִניְׁש ן ֶקע'מְ 
אן. ִזי ִאיז ִאים ְמַחֵזק אּון ְׁשַטאְרְקט ִאים, ִזי ִזיְך ַאֶוועק ַפאר ִאיר מַ 

ֶהעְלְפט ִאים ַארֹויס ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ַאז ֶער 
ָזאל רּוִאיֶגעְרֵהייט ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶיעֶדער ֵאייֶנער 

ועט ִזי ִזיֶכער זֹוֶכה ַזיין צּו ָגאר ַא לֹויט ַזיין ַדְרָגה, אּון ִאין ֶדעם ְזכּות וֶ 
 ְגרֹויֶסע ְשַכר ֵסיי אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון ֵסיי אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ִאָׁשה ְוֶעֶרְך ְזכּות(

 

 



 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ענתייסדה 

 

 רעגיסטראציע שנת תשפ"ב
אין די יעצטיגע טעג שיקן מיר ארויס די רעגיסטראציע בויגנס 

קומענדיגע לערן יאר  פאר אלע עלטערן פון די מוסדות, פאר די
 .שנת תשפ"ב לפ"ק

מאכט זיכער צוריק צו שיקן די צעטלעך ווי פריער דורך פאסט, 
זייער  האבן זיך ב"ה די מוסדותל. פעקס, אדער אימעי

פלאץ פאר אייער  צעוואקסן, און מיר וועלן נישט קענען האבן א
 .קינד, אויב איז דאס קינד נישט איינגעשריבן באצייטנס

 מיט דאנק פאר אייער קאאפעראציע
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 תפלה; רעסעפיס; און נאך שיעורים; מעשיות פון - 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 

 

 

 ךאון נאמעשיות 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 

 

 גראפאלאגיע
איז ריכטיג צו שיקן דעם שריפט פאר 

 א גראפאלאג איידער מ'פירט
 אויס א שידוך?

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2 ,  1,  7,  2,  75  
 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

דעליווערט  'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
 ייער טיר!צו א

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 די פארטוישטע קינדער
 אר פרויען און מיידלעךפדראמאטישע הערליכע פלעי 

 ראהפרשת דעם זונטאג, מאנטאג, און דינסטאג 
די נייעס איבער די גאר דראמאטישע העכסט אינטערעסאנטע פלעי, "פארטוישטע קינדער", וואס ווערט 
אהערגעשטעלט דעם קומענדיגן וואך אי"ה דורך די "בית פיגא ברסלב" תלמידות, איז געווארן זייער שנעל 

פרויען און מיידלעך. כאטש וואס מ'האט צוגעגרייט צו מאכן דריי מאל די פלעי, לויפן אבער  צעשפרייט ביי
 אויס די טיקעטס גאר שנעל.

אין לויף פון די יארן האט די סקול שוין אויפגעשפילט גאר שיינע פארשטעלונגען פון די מעשיות וואס 
ס צו זיין גאר א פראפעסינאלע דער הייליגער רבי האט דערציילט, אבער דאס מאל אנטשפרעכט ע

פאר  וועט האלטן געשפאנט די צושויערוואס וועט איבערשטייגן אלע פריערדיגע, עס געלונגענע פלעי, 
 א לאנגע צייט. שפעטער פאר גאראון זיי באגלייטן אויף  לאנגע שעות,

 די עלפטע מעשהאין  די פארשטעלונג וועט זיין פון די מעשה וואס דער הייליגער רבי האט דערציילט
פון די קעניגן די מעשה פאר זיך איז גאר א דראמאטישע ערציילונג,  אינעם הייליגן ספר "סיפורי מעשיות".

און די דינסט וואס האבן געבוירן קינדער צו די זעלבע צייט און די קינדער זענען פארטוישט געווארן, דער 
זיין נאטור האט געצויגן צו קעניגליכקייט, און דער  קעניג'ס זון וואס איז אויפגעוואקסן ביים דינסט אבער

ביז זיי  .קנעכט וואס איז געזעסן אויפ'ן קעניגליכן טראן אבער זיין הארץ האט געצויגן צו א פויערישע לעבן
ביידע זענען פארוואגלט געווארן אין שרעקעדיגע וועלדער, און זענען דורכגעגאנגען גאר דראמאטישע 

אין לויף פון די סצענעס וועט 'ן וועג, ביז צו די אטעם פארכאפנדע שפאנענדע ענדע. איבערלעבענישן אויפ
מען מיטהאלטן לעבעדיג די פרייליכע און טרויעריגע מאמענטן, אנגעצויגענע און רואיגע מצבים, און זען ווי 

 .באשעפער אין לעבן, זענען די גרעסטע חסדים פון הייליגן שווערסטע אומשטענדןערגסטע און אזוי די 
פארגעשטעלט ווערן אין די פראכפולע אודיטאריום פון די בנין המוסדות אין די פלעי וועט אי"ה 

מאנטאג אזייגער נאכמיטאג,  2:00אום  (Aug. 1) ראה, דעם קומענדיגן זונטאג Chestnut St.  39ליבערטי, אויף
ביינאכט. מ'קען קויפן טיקעטס דורכ'ן  8:00אום  (Aug. 3) ראה , און דינסטאגביינאכט 8:00אום  (Aug. 2) ראה

מאכט זיכער צו קויפן טיקעטס פון פאראויס, ווייל ס'וועט  .929-722-6863אדער  845-422-5305רופן 
 נישט בלייבן צופיל טיקעטס צו קויפן ביים טיר.

 לבית יעקב אלו הנשים!
*** 

 מ'גרייט זיך צום גרויסן "מעמד הכתרה" אין קרית ברסלב ליבערטי
 .הכתרה"היסטארישן "מעמד  ארטיגןצום גרויס מיט גרויס פרייד גרייט מען זיך אין קהילת היכל הקודש

דיין ומורה צדק  סאל ,הרה"ג ר' יונה זינגער שליט"א ,חשובן דיין און ראש הכוללמכתיר זיין דעם  מ'וועטווען 
 ן קרית ברסלב ליבערטי.יקהילה אפאר די גרויסע 

אפן זייט אנשי שלומינו האבן זיך אנגעהויבן אריינציען אין שטעטל, אין די קורצע צייט שוין צוויי יאר פארל
האט זיך די שטעטל גאר שיין און גרויס צואוואקסן און אויפגעבליעט, מיט קרוב צו הונדערט משפחות 

 קע"ה, און די געברויך צו האבן א דיין אויפ'ן ארט ווערט שטערקער פון טאג צו טאג.
ר דיין שליט"א האט באקומען היתר הוראה פון גרויסע פראמינענטע רבנים און מורי הוראה, דער חשובע

האט גענומען שימוש ביי גרויסע דיינים מומחים, וואס האבן גאר שטארק ארויס די פראקטיק פון יעדע ער 
ולל און דיין פאר און ער דינט שוין געטריי אלס ראש הכזאך, און האבן די קלארע מסורה פון אונזערע רבי'ס, 

די קהלה אין שטאט פאר א לענגערע צייט, און יעצט וועט ער זיך מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף אריבערציען אין 
שטעטל, קרית ברסלב ליבערטי, וואו ער וועט באקומען דעם פאסטן פון דיין ומורה צדק אין שטעטל, ער 

 ון ענטפערן פאר אלע שואלים בדבר ה' זו הלכה.צום דינסט פון די קהילה צו פסק'נען שאלות אוועט שטיין 
דער גאנצער ציבור אנשי שלומינו וועלן זיך צוזאם קומען וואו דער גרויסער היסטארישע מעמד, 

פון די  ס הילף פארקומען אינעם גרויסן זאל'ן אייבערשטנ'אפצוגעבן דעם ריכטיגן כבוד התורה, וועט מיט
טשעסטנאט סטריט, קומענדיגן זונטאג פרשת כי תצא ז'  39, אויף היכל הקודש ברסלב אין ליבערטי מוסדות

שיינער מעמד, מיט די באטייליגונג פון גאר א גאר  אייבערשטנס הילף איז ערווארטעט מיטן אלול הבעל"ט.
דיין שליט"א האט גענומען  חשובע רבנים הגה"צ שליט"א, בפרט פון די גרויסע דיינים ביי וועמען דער

ע סעודה וועט סערווירט ווערן, מ'וועט הערן דרשות פון די חשובע רבנים און דיינים שליט"א, . א רייכשימוש
ווי אויך דברות קודש פונעם ראש ישיבה שליט"א, די באקאנטע "הלוים" קווייער וועט מהנה זיין דעם עולם, 

 מיט נאך גאר א שיינעם פראגראם פון וואס אלע באטייליגטע וועלן שטארק הנאה האבן.
מיר זענען מתפלל צום אייבערשטן אז דער דיין שליט"א זאל מצליח זיין מיט זיין הייליגע ארבעט, צו 

 קענען ווייזן און לערנען דעם וועג ווי אזוי זיך צו פירן לויט די ריכטיגע הלכה, פאר לאנגע יארן געזונטערהייט.
 תנו כבוד לתורה!

*** 

  ןאמוא ןיא שדוקה לכיה ןינב
מיר ווילן לאזן וויסן אז אויף דעם קומענדיגן ראש השנה תשפ"ב זענען שוין אנגעפילט אלע בעטן אינעם 

 בנין, מ'קען שוין נישט דינגען קיין בעטן.
ארום וואלונטירן וואס זענען גרייט ארויסצוהעלפן מיט די ארבעט אין אומאן אין די טעג  מיר זוכן נאך

 .347-452-1936רופן  זאל, מצוה ווער עס וויל נעמען א חלק אין די גרויסע ראש השנה.
 

 

<<<<<< 

 

 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס > <
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

 הי"ו  סברויןגאאברהם חיים קלנתנדב ע"י מו"ה מאנסי הפצת הגליון ב

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו שר ווייסישראל אמו"ה 

 וך שליסן פון זיין זוןשידם צו

 ג בת "עב ,הי"ו הערשנח  החתן

 א"שליט יואל פארקאש ר"המו
 דש, קרית יואלוקה לכיה שרבית המדגבאי 

*** 

 הי"ו ייםיואל אפענהמו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
*** 

 הי"ו נבויםראובן ברמו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
*** 

 הי"ו ןאמללאפשלום מו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
 


