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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ר ִמין ָהאבְ , ין ַהְמָצִריםֶטעג פּון ב  ע ֶיעְצִטיגֶ ִאין ִדי 
ִזיְך צּו  ַדאְרְפןֲהָלכֹות אּון ִדיִנים ָוואס ִמיר ע ַפאְרִשיֶדענֶ 

ילּות, ין חּוְרבָ 'ן אֹויפְ ן ְטרֹויֶעְר  צּו ִפיְרן ִמיט ֲאב  . ַהִמְקָדשת ב 
ייְנט  סָדא ַעְצבּות אּון ִניְשט ַאז ֶמען ַדאְרף ַזיין בְ ר ָאֶבעמ 

ִמיט ַאן ן ַזאכְ ע ַאלֶ י דִ צּוְקַלאְפט. ָנאר ֶמען ַדאְרף טּון 
ן ָהאפְ ִהְשּתֹוְקקּות ִאין ַהאְרץ, ַאז ִמיר ֶבעְנְקן שֹוין אּון ִמיר 

ית ַהִמְקָדש, אּון ִמיר ַאז ֶמען ָזאל שֹוין  אֹויְפבֹויֶען ֶדעם ב 
 ֶקעֶנען ִניְשט ַפאְרֶגעְסן ֶדעְרפּון.

ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ֶוועג ָוואס ַאֶלע ַצִדיִקים ָהאְבן ִזיְך 
יין ַזייט ָהאְבן ז יי ִאין ַהאְרְצן ֶגעְטרֹויעֶ  ט ְר ֶגעִפיְרט, פּון א 

ית ַהִמְקָדשְפן אֹוי ן ָפִנים ָהאְבן ז יי ', ָאֶבער אֹויפְ חּוְרָבן ב 
ל ֶגעֶווען ֶיעְדן ֶמעְנְטש  ייְכל, אּון ְמַקב  ייִביג ֶגעַהאט ַא ְשמ  א 
ב ֶגעֶווען ֶיעְדן  ֶבר ָפִנים ָיפֹות, אּון ַאזֹוי ָהאְבן ז יי ְמַקר  ְבס 

ייֶבעְרְשְטן.  צּום א 
ייִליֶגער ִיְשַמח מֶשה זי"ע ָהא ט ֶגעָוואְלט ֶווען ֶדער ה 

ָנאְכקּוְקן אּון ֶזען ָוואס ֶדער ֶדֶרְך ַהֲחִסידּות ִאיז, ָהאט ֶער 
ְשָיא אֹויף ז יי "ַפאְרָוואס ֶזעֶנען ִדי ֶגעַהאט ַא ְשַטאְרֶקע קַ 

ייִליְך? ֶעס ִאיז ָדאְך ַא ְקָלארֶ  ייִביג ְפר   ֲהָלָכה ִאין עֲחִסיִדים א 
א ָשַמיִ  ְלָחן ָערּוְך ַאז ַא ְיר  ר שֻׁ ם ַדאְרף ְטרֹויֶעְרן אּון ִזיְך ְמַצע 

ית ַהִמְקָדש, ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען ִדי ֲחִסיִדים  ַזיין אֹויְפן חּוְרָבן ב 
ייִליְך?" ייִביג ַאזֹוי ְפר   ַזיין א 

ֶווען ֶדער ִיְשַמח מֶשה זי"ע ִאיז ֶגעָפאְרן צּו ַזיין ֶרִבי'ן 
ייִליֶגער חֹוֶזה זי"ע ָהאט ֶער ֶגעֶבעְטן ֶדעם  ֶדער ה 

ייֶבעְרְשְטן אֹויפְ  וייְסט ָדאְך ַאז  ,ן ֶוועג'א  "ַבאֶשעֶפער, דּו ו 
ְשיֹות, ֶהעְלף ַאז ֶווען ִאיְך קּום  ִאיְך ִוויל ִניְשט ָהאְבן ַקיין קֻׁ
צּום ַצִדיק ָזאל ִמיר ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ֶוועְרן ַאֶלע ַמייֶנע 

ר ְמַסְיִעין אֹותֹו' )יּוָמא ל"ח:( ֲחַז"ל ָזאְגן ָדאְך .ְשיֹותקַ   'ַהָבא ִלָטה 
ייִליְגן, ֶהעְלְפט ֶמען ִאים פּון ִהיְמל - ייֶנער ִוויל ִזיְך ה   .ֶווען א 

ייט ִניְשט ַא ָלשֹון ָיִחיד 'ְמַסי ַע אֹותֹו', ָוואס  ָאֶבער ֶעס ְשט 
ייֶבעְרְשֶטער ַדאן ייְנט ַאז ָנאר ֶדער א   ָוואְלט ֶעס ֶגעמ 

ייט ָדאְך 'ְמַסְיִעין אֹותֹו' ַא ָלשֹון ַרִבים,  ֶהעְלְפט, ֶעס ְשט 
ייְנט ַאז ִדי ַצִדיִקים ֶהעְלְפן אֹויְך ֶדעם ֶמעְנְטש. אּון  ָדאס מ 

ַאז ֶדער ַצִדיק ָזאל ִמיר  -ֶהעְלף  ִמיר ַבאֶשעֶפער  -ֶדעְרַפאר 
ְשיֹות  ."ֶהעְלְפן ַארֹויס ג יין פּון ַאֶלע ַמייֶנע קֻׁ

ייִליֶגער  ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַזיין ֶרִבי'ן ֶדער ה 
חֹוֶזה זי"ע, ִווי ָנאר ֶער ָהאט ַאַריין ֶגעְטֶרעְטן ִאין ִציֶמער, 

ְֶגעֶדענְ  ְֶרבְ ק, ְָנתְָי ְָהאן טְֶגעָזאגְ ט
קּוה ְןְַזיירְֵאייֶדע ַתל  ילּות:ְ"ס  ְֲאפ 

ְ

ְֶדע ֶטער ֶרעס  ְג  ְַבעְַר ְֲעֵבירְָל ְֶוועְאֹויבה, ְעְֶט יךְ ר ט ְְז  ןְַהאל 
י יןְא  ט ְסְַאֶלערְעְֶטְֶוועְ-'ןְֶרב  ֶרעכ  ון";ְַפאר  טְַהאלְ יְַאזֹויְו 
יךְ ןְֶמע יְז  יןְא  נְ ןְֶמעזְַא'ן?ְֶרב  ינְ םְֶדעטְֶלער  י'סְֶרב  ָפר  ם.ְס 
ייְדְ  ֵרס  ט  רְ ןְאּוםְקּונ  יסְָדאְ-ְׁש"מֹוֲהָראןְפּווְיוב  ןְֵאייזְא 

י ט  ינְ קְׁש  י'סְֶרב  ָפר  יךְ ְַמאךְ ם;ְס  יעּוְַאְז  ירְׁש  יויְדְ ןְא  ר  ו,ְב 
י ְא  ְדְ ן יי ֵרס  ט  יטְֶוועסְָדאְ-םְקּונ  ְֶעֶפעֶנערְד  ְַדיין ץְַהארְ ן
ט ְםְצּו ׁש  יֶכעןְַאןְֶווערְ טְֶוועס ְְדּון,ְֵאייֶבער  ל  ירְֶער  ְ.דא 

ְ"א(תשפתְֻחקְַהְֱאמּונְְֲָעָצתֹו)
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ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ֶגעְפֶרעְגט: "ַפאְרָוואס ֶזעְסטּו אֹויס ַאזֹוי ְטרֹויֶעִריג ַהייְנט? ֶעס  
לְ  ייט ַטאֶקע ִאין שֻׁ ר ַזיין אֹויְפן ְשט  א ָשַמִים ַדאְרף ְטרֹויֶעְרן אּון ִזיְך ְמַצע  ָחן ָערּוְך ַאז ַא ְיר 

ייְנט ָנאר ִאין ַהאְרץ, אֹויפְ  ית ַהִמְקָדש, ָאֶבער ָדאס מ  ן ָפִנים ַדאְרף ֶמען ְשֶטעְנִדיג 'חּוְרָבן ב 
ייְכל", אּון ֶדער ַצִדיק ָהאט ַמְמִשיְך ֶגעוֶ  ייב ִמיר, ַאז ִמיר ָזאְגן אֹויְך ָהאְבן ַא ְשמ  וען, "ְגל 

ית ַהִמְקָדש, ָאֶבער פּון ֶדעְסט  ֶיעֶדע ַנאְכט ִּתיקּון ֲחצֹות אּון ִמיר ְטרֹויֶעְרן אֹויְפן חּוְרָבן ב 
ייִליְך".  ֶוועְגן ֶזעֶנען ִמיר ָנאְך ַאְלץ ְפר 

ייִליְגן ַצִדיק ֶרִבי ֶדער ַצִדיק ָהאט ִאים ָדאס ַמְסִביר ֶגעֶווען ִמיט ַא ָמשָ  ל פּוֶנעם ה 
ְשֶמעְלֶקע ִניְקְלְשבּוְרֶגער זי"ע, ַאזֹוי ִווי ַא ֶקעִניג ָוואס ִאיז ַפאְרַכאְפט ֶגעָוואְרן ִאין ַא 

ס ַא ְפַרייְנד, ֶווען 'ַווייֶטע ַלאְנד אּון ֶער ָהאט ִזיְך ָאְפֶגעְשֶטעְלט ִזיְך ָאְפרּוֶען ָדאְרט ַביי ַזיינְ 
ֶדער ְפַרייְנד ָהאט ֶגעֶזען ַאז ֶדער ֶקעִניג ִאיז ָדאְרט ִאין ֶגעֶפעְנֶגעִניש, ָהאט ֶער ז ייֶער 

ר ֶגעֶווען, ָאֶבער ְלַמֲעשֶ  וייְנט אּון ִזיְך ְמַצע  ייִליְך ַאז ֶגעו  ה ִאיז ֶער אֹויְך ֶגעֶווען ז ייֶער ְפר 
ייט ַא ע ִאיז אֹויְך ֶיעְצט, ֲאִפילּו ִמיר ֶזעֶנען ַטאֶקע ִאין יין ַביי ִאים. ִדי ֶזעְלבֶ ֶדער ֶקעִניג ְשט 

ייֶבעְרְשֶטער ִאיז ָדאְך ִמיט אּוְנז,  ית ַהִמְקָדש ִאיז ַטאֶקע ָחרּוב, ָאֶבער ֶדער א  ָגלּות, ֶדער ב 
ייעֶ   ן.אּון ִמיר ֶזעֶנען ז ייֶער ָנאְנט צּו ִאים, אּון ִמיט ֶדעם ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ז ייֶער ְפר 

ייִליֶגער חֹוֶזה ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט, "ֶבֱאֶמת ָוואְלט ִאיְך ִדיר ָדאס ִניְשט  אּון ֶדער ה 
ר ְמַסְיִעין אֹותוֹ  , ִמיט ַא 'ֶגעַדאְרְפט אֹויְסָזאְגן, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֲחַז"ל ָזאְגן ָדאְך 'ַהָבא ִלָטה 

ייְנט ָדאס ַאז ִדי ַצִדיִקים  ב ַזיין ֶדעם ָלשֹון ַרִבים, מ  ַדאְרְפן אֹויְך ַארֹויס ֶהעְלְפן אּון ְמַקר 
ייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרַפאר ָהאב ִאיְך ִדיר ָדאס ֶגעָזאְגט"...  ֶמעְנְטש צּום א 

ם ֶגעָוואְרן פּון ִדי ְקָלאֶרע רּוַח ַהקֹוֶדש פּוֶנעם  ֶדער ִיְשַמח מֶשה ִאיז ִנְבָהל ְוִנְשּתֹומ 
ייִליְגן חֹוֶזה וָ  ואס ָהאט ֶגעֶזען ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט, אּון פּון ֶדעָמאְלט ִאיז ה 

ב ֶגעָוואְרן צּו ִאים, אּון ֶגעָוואְרן פּון ַזייֶנע ְגרֹויֶסע ַּתְלִמיִדים.ֶער ִנְתקַ   ר 
ילּות ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ִאין ַהאְרץ, ָאֶבער פּו רעדֶ ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז  ן ִעיָקר ֲאב 

ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ג ייט אֹויף דּוְרְך ָצרֹות . ִאיְנְדרֹויְסן ַדאְרף ִזיְך ַא ֶמעְנְטש ז ייֶער ְשַטאְרְקן
ייִליְך, אּון  ייֶבעְרְשְטן, אּון ִזיְך ַהאְלְטן ְפר  אּון ִיסּוִרים, ָזאל ֶער ָנאר צּוִריק קּוֶמען צּום א 

ייִליְך ַמאְכן ַאְנֶדעֶרע.  ְפר 
ייִליֶגע ֶטעג ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.וואֹויל   ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה אֹויְסצּוִניְצן ִדי ה 

ין ַהְמָצִרים( ֶלק ט"ו ֶעֶרְך ב   )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ח 
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212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ל ארץ ישרא
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 נאך א ביס
די קליינע ווערימל געבט א ביס, און נאך א 
 ביס, ביז ער ברענגט אראפ דעם שטארקן

 בוים. מיר קענען עס אויך באווייזן!

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 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'
 ןוואקסיניר איינוואוינערלאקאלע אומאן 

 אין בעפארברייטונג צו ראש השנה זיך
די אוקריינע רעגירונג האט געלאזט אין גאנג א ברייטע "וואקסינאציע דרייוו" 
ספעציעל פאר די איינוואוינער פון שטאט אומאן, און זענען ארויס מיט א רוף צו 

אוינער פון שטאט, און בפרט די וועלכע זענען פארמישט אין די אלע איינוו
 19צוגרייטונגען פאר ראש השנה, אז זיי קענען קומען זיך וואקסינירן קעגן די קאוויד 

וויירוס, און אזוי ארום וועלן זיי קענען זיין רואיג טראץ די גרויס אנלויפעניש פון די 
ריין פון איבער די וועלט, אז זיי וועלן פילע אינטערנאציאנאלע געסט וואס קומען א

 נישט אריינברענגען די אנשטעקיגע קרענק צו די לאקאלע באפעלקערונג.
די רעגירונג אין אוקריינע וואס האלט נאך אין די ערשטע שטאפלען פון 
וואקסינירן אירע בירגער, האט געלייגט די שטאט אומאן אלס אן ערשטע 

י ארטיגע איינוואוינער וואס הערן כסדר די פריאריטעט, כדי צו בארואיגן ד
דערשראקענע באריכטן פון די מידיע וואס האקט אין קאפ א גאנצן טאג "קאראנע, 
קאראנע, קאראנע", און דאס דערשרעקט די צוהערער זייענדיג זיכער אז יעדער 

 אויסלענדישער באזוכער ברענגט מיט זיך דעם אנשטעקיגן קאראנע וויירוס.
נאציע צענטער אין שטאט אומאן איז צושטאנד געקומען נאך פילע דער וואקסי

זיצונגען פון דער געזונטהייט מיניסטעריום און נאך פילע אפטיילונגען פון די 
אוקריינע רעגירונג, וואס האט א שטארקע אינטערעסע אז דער יערליכער קיבוץ פון 

יאר ראש השנה  אנשי שלומינו אויף ראש השנה זאל קענען צושטאנד קומען דאס
אויפן בעסטן פארנעם, און האט דערפאר באשלאסן צו עפענען דעם וואקסינאציע 

 צענטער אין איינע פון די מיטלען צו קענען האלטן אפן די גרעניץ.
אידן איבער די וועלט נעמען אויף די פאזיטיווע נייעס מיט גרויס פרייד, און זענען 

הייליגער קיבוץ זאל ווייטער קענען אנגיין  ווייטער מתפלל ביים אייבערשטן אז דער
אן קיין מכשולות, און מען זאל גיין און קומען קיין אומאן געזונטערהייט, און פועל'ן 

 אלעס גוטס ביים הייליגן רבינ'ס ציון.
אין אנדערע נייעס אין אומאן קומט יעצט פאר העפטיגע ארבעט ביים בנין היכל 

יפ'ן שענסטן און בעסטן פארנעם, צו קענען הקודש, צוצוגרייטן דעם בנין או
ארייננעמען די פילע אנשי שלומינו וואס ווילן מיטהאלטן א געהויבענעם ראש השנה 

 אין אומאן מיט'ן ראש ישיבה שליט"א.
אזוי ווי עס איז ערווארטעט גאר א גרויסער עולם דאס יאר אין אומאן, זוכט מען 

עלפן מיט די ארבעט אין אומאן אין די טעג וואלונטירן וואס זענען גרייט ארויסצוה
פון ארום ראש השנה. ס'איז דא פארשידענע סארט ארבעט פאר יעדן איינעם, ווער 

. אויך קען מען 347-452-1936עס וויל נעמען א חלק אין די גרויסע זאך, קען רופן 
רופן דעם זעלבן נומער צו דינגען א בעט אינעם בנין פאר ראש השנה תשפ"ב 

 "ט.הבעל
פילע אידן גרייטן זיך שוין אויף די נסיעה צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה קיין 
אומאן, אזוי ווי דער הייליגער רבי האט געבעטן אז יעדער זאל קומען צו אים אויף 

 ראש השנה, און ער האט צוגעזאגט געוואלדיגע הבטחות אויף דעם.
 !לפניך כבני מרוןן כל באי עולם יעברוו
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 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 הי"ויאקאבאוויטש  שלמהמו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב 
*** 

 הי"ו הערשי בויםמו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב 
*** 

 הי"ו משה ארי' שניטצלערמו"ה 

 למזל טוב  אפשערן פון זיין זון אליעזר שלמה נ"ידי צו 
 
 

 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  ןאמדעירושא פזהי"ו, ובמאנסי ע"י מו"ה  שמואלי וועבערהפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י מו"ה 


