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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו הרה"ק 
ֶרִבי ָדִוד מֶשה ִמְטשּוְרְטקֹוב זי"ע אּון ִזיְך 
ָאְפֶגעֶרעְדט ַאז ֶלעְצְטְנס ָהאט ַזיין ְשֶווער 
אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ַדאֶוועֶנען, ֶער ֵגייט ֶמער ִניְשט 

אּון ַאזֹוי ִווי  .ועְנט ֶמער ִניְשטִאין שּול אּון ֶער ַדאוֶ 
ֶדער ִאיְנֶגעְרַמאן ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז ַזיין ְשֶווער 
ֵגייט ַאַסאְך צּו ֶדעם ַצִדיק, ָהאט ֶער ֶגעֶבעְטן ֶדעם 
ַצִדיק אֹויב ֶער ֶקען ֶרעְדן ִמיט ַזיין ְשֶווער, אּון ֶזען 

ְנהֹויְבן צּו ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ַפאֶרעְכְטן אּון צּוִריק ָא
 ַדאֶוועֶנען.

ֶדער ַצִדיק ָהאט ֶגעָלאְזט רּוְפן ֶדעם ְשֶווער, אּון 
ֶער ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט אֹויב ֶעס ִאיז ֱאֶמת ָוואס 
ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער ָהאט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו 
ַדאֶוועֶנען. ָהאט ֶדער ִאיד ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס ִאיז 

יָבה ֶדעְרצּו ִאיז ַווייל ֶער ָהאט ֱאֶמת, אּון ִדי סִ 
ַבאֶמעְרְקט ַאז ֶווען ֶער ְשֶטעְלט ִזיְך ַדאֶוועֶנען 
קּוֶמען ִאים ַאַריין ִאין ָקאפ ַאֶלע ָסאְרט ְשֶלעְכֶטע 
ֶגעַדאְנֶקען, אּון ִוויִפיל ֶער ָהאט ְפרּוִביְרט ִזיְך 
ָאְפצּוָשאְקֶלען ֶדעְרפּון ִאיז ֶעס ִאים ִניְשט 
ֶגעַגאְנֶגען, ֶער ֶקען ִניְשט ָפטּור ֶוועְרן פּון ִדי 
ְשֶלעְכֶטע ַמְחָשבֹות, אּון ֶדעִריֶבער ָהאט ֶער 
ֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶעס ִאיז שֹוין ֶעְנֶדעְרש ִניְשט צּו 
ַדאֶוועֶנען ִבְכַלל אּון ָפטּור ַאן ֵעֶסק. ַאְנְשָטאט צּו 

ַדאֶוועֶנען ִמיט  אִריֶשעָהאְבן ַאַזא צּוַהאְקֶטע אּון נַ 
ֶיעְנץ ָפִנים, ֶוועט ֶער ֶעְנֶדעְרש ָאְפָלאְזן ֶדעם ַגאְנְצן 

 ַדאֶוועֶנען.
ֶדער ַצִדיק ָהאט ִאים אֹויְסֶגעֶהעְרט אּון 
ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ִאים אֹויְפֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶער טּוט 

ען ֶוועט ִניְשט ִריְכִטיג "אֹויב ֶוועְסטּו ִניְשט ַדאֶווענֶ 
ִזיֶכער ָגאְרִניְשט ְבַלייְבן פּון ַדיין ַגאְנֶצע 

אֹויב ָאֶבער דּו ֶוועְסט ִזיְך  ,ִאיִדיְשֵקייט
ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו ַדאֶוועֶנען ֲאִפילּו ֶעס ֶזעט אֹויס 

ֶעס ֶזעט אֹויס, ֶוועְלן ָאֶבער ִמיט ִדי ַצייט ִזיְך  ִווי
עֹות ָוואס דּו ָהאְסט ִזיְך ַצאְמקּוֶמען ִדי ַאֶלע ְיִגי

ֶגעְפָלאְגט צּו ַדאֶוועֶנען, אּון דּו ֶוועְסט זֹוֶכה ַזיין 

ע ִאיְך ַלייב, רִדיט בֶּ  בְּ
ַטארְּ  ַהאלְּ ק, שְּ ערְּ   טדֶּ

 

וערְּ ד ַבאלְּ  ;ִזיְך ועס עֶּ ג, ָטאט וֶּ עסְּ ט וֶּ גֶּ וערְּ ן ַפארְּ ן וֶּ
ועל ַאָמאז ִאיס עֶּ ז אַ  עוֶּ עט ָהאי ַאזֹוט. ַנאכְּ ן גֶּ ר דֶּ

ש טְּ ענְּ עָזאגְּ ד ַוואלְּ ן פּו מֶּ ת'ן ַפארְּ ט גֶּ ְךן בֶּ 'ן ֱאמֶּ לֶּ  מֶּ
וע, א("יה ַמֲעשֶּ ת, ַמֲעִשיֹוי ִסּפּור  ) עגְּ ט ָהאר עֶּ ן וֶּ רֶּ עפְּ ס ָוואט גֶּ

רֹויסֶּ י ִד ס ָדאז ִאי עע גְּ טֶּ עכְּ עלֶּ עס ָוואר גֶּ ערְּ ן מֶּ ט הֶּ
ִר  פְּ ערְּ דֶּ עָזאגְּ ם ִאיר עֶּ ט ָהאי, ִאינְּ ט ַנאכְּ י ִד ט, גֶּ

עגְּ  רֶּ עט פְּ ָוואג ָטאם דֶּ ועס ַפארְּ סְּ  דּון וֶּ  בָהאט קּומְּ
ען ַקייט ִנישְּ ן שֹוי ִאיְך עט טּון? ָנאמֶּ  ַא ג ָטאר דֶּ

רֹויסֶּ  עע גְּ טֶּ עכְּ עלֶּ יר, גֶּ  ם.שָ ן ַעי 
ועט ַּפאִסירְּ ס ָדא ען וֶּ שּועָ י ִד  צּוה זֹוכֶּ ז ִאין מֶּ ה, יְּ
ע וערְּ ן מֶּ ייִליְךי ַאזֹוט וֶּ ר  ע, פְּ עסְּ ן מֶּ גֶּ לַ ט ַפארְּ ז אַ ל ִבכְּ

עז ִאיל ַאָמא וען מֶּ עוֶּ  ה.ָצָר  אַ ן ִאין גֶּ
ַראּפֶּ  ַהאלְּ ן אּו ִזיְךע דְּ ערְּ  .ִזיְךט דֶּ

ָבִריה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)  "א(תשפם דְּ
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 ַאז ַדיין ַדאֶוועֶנען ֶוועט ָיא ָהאְבן ַא ֵשייֶנעם ָפִנים". 
אּון ֶער ָהאט ָדאס ִאים ֵשיין ַאַריין ֶגעַטייְטְשט ִאין ָפסּוק. 

"ה' ִיְסֹפר ִבְכתֹוב ַעִמים", ָהאט ֶדער )ְתִהִלים פז, ו(  ֶדער ָפסּוק ָזאְגט
ַצִדיק ֶגעַטייְטְשט ֶדעם ָפסּוק "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵצייְלט אֹויף 
ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִדי ֶפעְלֶקער ְשַרייְבן". ֶווען ִדי ִאיְדן ְשַרייְבן 

.וו. אּון ִדי נּוֶמעְרן ְשַרייְבט ֶמען "ֵאייְנס", "ֶצען" "הּוְנֶדעְרט" א.א
ֶזעְלֶבע אֹויף ָלשֹון ַהקֹוֶדש, ְשַרייְבט ֶמען אֹויְך ִדי נּוֶמעְרן ִמיט 

", "ֵמָאה" א.א.וו. ִוויֶדער ַביי ִדי גֹוִים ֲעָשָרהֶוועְרֶטער, "ֶאָחד", "
", 10", "1" לֵבייְשִפים צּוָהאְבן ֵזיי ִדי נּוֶמעְרן ָוואס ֵזיי ְשַרייְבן 

ֶבעְרְשֶטער ֵצייְלט ִדי נּוֶמעְרן לֹויט ִווי ִדי ". אּון ֶדער ֵאיי100"
 גֹוִים ֵצייְלן ֶעס.

ֶווען דּו ַדאֶוועְנְסט  :אּון ֶדער ַצִדיק ָהאט ִאים ַמְסִביר ֶגעֶווען
ַאַזא צּוַהאְקֶטע ַדאֶוועֶנען, ִוויִפיל דּו ְפרּוִביְרְסט ִזיְך 

ֵגייט ֶעס , אְרף צּו ַזייןָאְנצּוְשְטֶרעְנֶגען צּו ַדאֶוועֶנען ִווי ֶעס דַ 
דּו ִפיְלְסט ַמָמש ַאז ִדי ַגאְנֶצע ַדאֶוועֶנען ִאיז ָנאר ַא  .ִניְשט
ִאיז  "וָאֶבער ַא "ִזיָראֶעס ִאיז ַמָמש ָגאְרִניְשט ֶוועְרד. ", ו"ִזיָרא

'ס" ִביז ואּון ַאזֹוי ְקלֹויְבט ִזיְך צּוַזאם ַאַסאְך "ִזיָרא ָיא. אְך ֶעסדָ 
ְמט ֵאיין ָטאג אּון ָדאס ַהאְרץ ֶוועְקט ִזיְך אֹויף אּון ֶמען ֶעס קּו

הֹויְבט ָאן ְשִפיְרן ַא ָנאְנְטַשאְפט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאן ֵלייְגט 
ֶמען צּו ָנאר ֵאיין "ֵאייְנֶסער", ֶמען ֵלייְגט צּו ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן 

ּון ֶווען ֶמען ֵלייְגט צּו ַאן ָוואס ִאיז ֶדער ֶאָחד ָיִחיד ּוְמיּוָחד, א
'ס" ָהאְסטּו שֹוין ַא ִמיְלָיאן! אּון ִווי ו"ֵאייְנֶסער" צּו ֶזעְקס "ִזיָרא

'ס" ֶמען ֵלייְגט צּו, ֶיעֶדעס ָמאל ָוואס ֶמען וֶמער "ִזיָרא
ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן צּו טּון ַא גּוֶטע ַזאְך, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִניְשט 

", אֹויב ִאיז וְנֶגען, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז ָנאר ַא "ִזיָראַאזֹוי ֶגעלּו
ָאֶבער ֶדער "ֵאייְנֶסער" אֹויף ִדי ִליְנֶקע ַזייט, אֹויב ָהאט ֶמען 

'ס" ֶמען וֶדעם ֵאייְנִציְגן ַבאֶשעֶפער ִמיט ִזיְך, ַדאן ִווי ֶמער "ִזיָרא
 ן.ְגֶרעֶסער ֶוועְרן ִדי נּוֶמעְר  ץֵלייְגט צּו, ַאלְ 

ִמיט ִדי ֶוועְרֶטער ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען, 
ַאז ֲאִפילּו ֶער ְשִפיְרט ִניְשט ַקיין ַטַעם ִאין ִאיִדיְשֵקייט, ָזאל ֶער 
ִזיְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו טּון ָוואס אּון ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען ָנאר, אּון 

 ער ַמְצִליַח ַזיין.סֹוף ָכל סֹוף ֶוועט ֶער ִזיכֶ 
ֶווען ַא ִאיד ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָאן ַקיין ֶגעִפיל, ֶער 

ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ֶער  ִאין ַזייןְשִפיְרט ִניְשט ַקיין ֶגעְשַמאק 
ְשִפיְרט ִניְשט ַקיין ַטַעם ִאין ִדי ִמְצֹות ָוואס ֶער ִאיז ְמַקֵיים, ִאיז 

ֶעס קּוְמט  ַווייל ֶמער ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן. ָדאס ָנאְך ַאַסאְך
ִאים ָאן ַאַסאְך ְשֶוועֶרער ָדאס צּו טּון ִווי ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס 

אּון ֶדעִריֶבער ִאיז ָדאס ָנאְך ֶמער  .ְשִפיְרט ָיא ַא ֶגעְשַמאק ֶדעִרין
 .רּוַח פּון ֶדעם ָחשּוב, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַא ְגרֹויֶסע ַנַחת

אּון ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶזעט ַאז ֶדער ִאיד ְשְטֶרעְנג ִזיְך ָאן 
ֶקען, ֶוועט ֶער ִאים ִזיֶכער צּום סֹוף  ֶער ִוויִפילאּון ִדיְנט ִאים 

אּון ֶקעֶנען  גּוְטן ַטַעםֶהעְלְפן ַאז ֶער ָזאל ָיא ַבאקּוֶמען ֶדעם 
 יֹות אּון ֶגעְשַמאק.ְטן ִבְשֵלימּות ִמיט ַא חִ ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְש 

"ִאם ֹיאַמר ְלָך ָאָדם ָיַגְעִתי ּוָמָצאִתי, )ְמִגיָלה ו':( ֲחַז"ל ָזאְגן 
אֹויב ַא ֶמעְנְטש ָזאְגט ִדיר ַאז ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְפָלאְגט  -ַתֲאִמין 

ְגֵלייְבן".  ִאים ּוטסְ אּון ֶער ָהאט ַמְצִליַח ֶגעֶווען, ַדאן ָזאלְ 
ְשָיא, אֹויב ָהאט ֶיעֶנער ַטאֶקע ַמְצִליַח ֶגעֶווען, ְשֶטעְלט ִזיְך ַא קַ 

אְך ֶזען ִמיט ִדי אֹויְגן ַדאְרף ֶמען ִניְשט ְבלֹויז ְגֵלייְבן, ֶמען ֶקען דָ 
ַא ַזאְך ָוואס ָנאר ְגֵלייְבן ַדאְרף ֶמען  .ַאז ֶער ָהאט ַמְצִליַח ֶגעֶווען

 יְשט ֶזען ִמיט ִדי אֹויְגן.ֶמען ֶקען נִ 
ַאז ֶווען ֶעס ֵפירֹות ֲהָלָכה ה'( )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ִבְרַכת הַ ָזאְגט ֶרִבי ָנָתן 

קּוְמט צּו רּוְחִניּות, ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, 
יט ִדי ָדאְרט ַדאְרף ֶמען ָיא ְגֵלייְבן, ִניְשט ֵאייִביג ֶזעט ֶמען מִ 

ְפֵלייִשיֶגע אֹויְגן ִדי ַהְצָלָחה, ַאָמאל ִאיז ָדא ַא ֶמעְנְטש ָוואס 
ְפָלאְגט ִזיְך אּון מּוְטֶשעט ִזיְך צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון 
ֶער ֶזעט ִניְשט ַאז ֶער ָזאל ַמְצִליַח ַזיין. ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ְגֵלייְבן 

ַמְצִליַח ֶגעֶווען, ַווייל ָדאס ַאֵליין ַאז ֶער  ַאז ֶער ָהאט ִזיֶכער
ְפָלאְגט ִזיְך ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס ִאיז ַזיין ְגֶרעְסֶטע ַהְצָלָחה. 
ֶווען ַא ִאיד ָהאט ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, ֵווייְסט ֶער ַאז ֶיעֶדע 

ן ְקֵלייִניֵקייט ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט ַפאְר'
ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ַהְצָלָחה, ֲאִפילּו ָנאר ַא גּוֶטע 
ַמְחָשָבה, ֲאִפילּו ֶער ָהאט ָנאר ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ִוויל ַזיין 
וואֹויל, ֶוועְרט ָדאס אֹויְך ִניְשט ַפאְרלֹויְרן, ֶיעֶדע ַזאְך ֶוועְרט 

ִזיְך ָאן ַאַסאְך גּוֶטע ַזאְכן  ַאֶוועְקֶגעֵלייְגט, אּון ַאזֹוי ַזאְמְלט
פּוֶנעם ֶמעְנְטש, אּון אֹויב ֶער ֶוועט ָהאְבן ִדי ַסְבָלנּות אּון 
אֹויְסַוואְרְטן, ֶוועט ֶער צּום סֹוף אֹויְך ֶקעֶנען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶזען 

 ַזיין ַהְצָלָחה ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע אֹויְגן ָאֶפעֶנעְרֵהייט.
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה ִזיְך צּו ֶדעְרַהאְלְטן אּון 
ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַקיין שּום ַזאְך, אּון ֶער ְפָלאְגט ִזיְך צּו 
ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען ֲאִפילּו ֶווען ֶער ָהאט ָנאְכִניְשט ֶדעם 

ער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִזיֶכער ָהאְבן ַא ְגרֹויֶסער ֶגעְשַמאק, ֶוועט דֶ 
ַנַחת רּוַח פּון ִאים, אּון ֶעס ֶוועט ִאים ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט 

 אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ְיִגיעֹות(
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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 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 

 

 פאר קינדערמעשיות 
דע מעשיות טע שפאנענעסאנרעטנאיפילע 
מיט  , דערציילט פאר קינדערםיקידצפון 

 'ה יך חשובע מלמדים ירארו, דגעשמאק

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 7 ,  3  
 

 

 

 

 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 וועלן פרובירןאון מיר 

 
 
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 נייע מקוה געגאסן אין שטעטל

דער שטעטל, קרית ברסלב ליבערטי, בליעט און וואקסט ברוך ה' אויף גאר א שיינע פארנעם, מען 
זעט מיט די אויגן ווי עס ווערט אויפגעשטעלט א הערליכע אידישע שטאט אויפ'ן הייליגן רבינ'ס 

וינער, משפחות וואס זוכן אויפצוציען זייערע נאמען, עס קומען צו כסדר פרישע חשובע איינווא
ראש לערנט אונז, אונטער די הדרכה פונעם ווי דער הייליגער רבי קינדער אויפ'ן וועג פון אמונה, אזוי 

 .ישיבה שליט"א
, איז שוין דאס היינט עטליכע צעוואקסן און גרויס ברוך ה' אזוי שייןזיך  האטאזוי ווי דער שטעטל 

רשים אויפ'ן לענג און ברייט פונעם שטעטל, און די וואך האט מען ברוך ה' געגאסן א נייע מקוה בתי מד
 ביים בית המדרש "עצתו אמונה" אין שטעטל.

תלמידי חכמים פונעם חשובע באאויפטראגט די שליט"א דער ראש ישיבה שוין א צייט צוריק האט 
ת און דורכטון דעם גאנצן שווערן נושא, ולערנען הלכות מקוואצונטליך דורכיגר היכל הקודש,כולל 

זיי האבן אין שטעטל. און  , כדי צו קענען בויען מקוואותעהויבן פון די ראשונים ביז הלכה למעשהאנג
דיין, הרה"ג מו"ה יונה זינגער חשוב'ן טאקע דורכגעאקערט די שווערע הלכות, אינאיינעם מיט'ן 

 גיסן די נייע מקוה. א, און יעצט איז געקומען די צייט צו טון הלכה למעשה אוןשליט"
ארבעט פון בויען די מקוה איז געטון געווארן בלויז דורך אידן יראי ה', תלמידי היכל  די גאנצע

הקודש, אנגעהויבן פון דאס גראבן ביז נאכ'ן גיסן די צעמענט, און איז באגלייט געווארן דורך חשובן 
 דיין שליט"א, וואס געבט דעם הכשר אויף די מקוה.

 אראפגערופן דעם גרויסן מומחה  שליט"א האט דער ראש ישיבה ,דינסטאג דעםביים גיסן די מקוה 
איבער טריגער שליט"א וואס איז פון די גרעסטע מומחים אין די נושא פון מקוואות  הרה"ג מו"ה יצחק

, אז די באגלייטן דאס בויעןניצער דיין שליט"א, און נאך עטליכע דיינים, צו ווי אויך דער וויזוועלט,  די
  דאס בעסטע וואס קען נאר זיין, אויסגעצייכנט מיט אלע חומרות און הידורים. מקוה זאל זיין

די געווארן פון  וואס זענען אנוועזענד געווען, זענען שטארק איבערגענומען און דיינים די רבנים
אינגעלייט אין הלכות מקוואות, די רבנים האבן דורכגעטון מיט די אינגעלייט די כולל בקיאות פון די 

פון די שווערע פארצווייגטע הלכות, און האבן געהאט א תענוג רוחני צו רעדן מיט  מהלכיםשיטות און 
 .זיי אין לערנען

ערן די תמימות און זריזות פון די אינגעלייט די רבנים האבן נישט געקענט אויפהערן באוואונד
צוזעענדיג ווי זיי כאפן זיך צו צו די גרויסע מצוה מיט א שמחה של מצוה, און בפרט ווען עס איז 
באוויסט די גרויסע סגולה פון בויען מקוואות צו געהאלפן ווערן מיט קינדער, און די אינגעלייט וואס 

ך פון גראבן און אבן געטון מיט די גרעסטע זריזות די עבודת הפרזיצן באהלה של תורה א גאנץ יאר, ה
 .עמענטבויען און גיסן צ

נאכ'ן גיסן די מקוה איז פארגעקומען א מסיבת לחיים אין בית המדרש "עצתו אמונה", וואו דער 
האט ארומגערעדט איבער די גרויסקייט פון בויען א מקוה, און שטארק מחזק  ראש ישיבה שליט"א

 געווען די כולל אינגעלייט.
 !מושיעה' מקוה ישראל 

*** 

 אין אומאןביים בנין היכל הקודש וואלונטירן 
ומאן, אזוי ווי דער פילע אידן גרייטן זיך שוין אויף די נסיעה צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה קיין א

הייליגער רבי האט געבעטן אז יעדער זאל קומען צו אים אויף ראש השנה, און ער האט צוגעזאגט 
 געוואלדיגע הבטחות אויף דעם.

אין אומאן קומט יעצט פאר העפטיגע ארבעט ביים בנין היכל הקודש, צוצוגרייטן דעם בנין אויפ'ן 
מיטהאלטן א שענסטן און בעסטן פארנעם, צו קענען ארייננעמען די פילע אנשי שלומינו וואס ווילן 

 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 וואלונטירן וואס 

 זענען גרייט ארויסצוהעלפן מיט די ארבעט אין אומאן אין די טעג פון ארום ראש השנה.
צום ביישפיל צו נעמען אחריות אויף די  ארבעט פאר יעדן איינעם,דא פארשידענע סארט עס זענען 

קאווע אז ס'זאל זיין קער גענומען אין לויף פונ'ם גאנצן יום טוב, אויף די סעודות אז ס'זאל ווערן 
מיט אלעס ר אראפגערוימט, זיך אפגעבן מיט'ן מסדר זיין די שול ווי עס דארף צו זיין, אדע צוגעגרייט

און אזוי ווייטער איז דא נאך  ר,דומס ןרעווכן אז זא ןכאמ זיכער צו , נארטערייארב עגיארט ןופ ףלידי ה
אסאך חלקים פונעם יום טוב, וואס די גאנצע עול פאלט נאר אויף געציילטע אינגעלייט, און מ'דארף 

 ווי עס דארף צו זיין.האבן פרישע כוחות צוצולייגן א האנט און נעמען אחריות אז זאכן זאלן פארן 
. אויך קען מען רופן דעם 347-452-1936, קען רופן מצוה ווער עס וויל נעמען א חלק אין די גרויסע

 דינגען א בעט אינעם בנין פאר ראש השנה תשפ"ב הבעל"ט. זעלבן נומער צו
 !לפניך כבני מרוןן כל באי עולם יעברוו
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 אומאן ראש השנה!
 

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

 בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס > <
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

 עצתו אמונה
 אויף ּפָאסט

 סובסקרייבט אייך צו באקומען די
 "עצתו אמונה" יעדע וואך אויף די פאסט

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

זייט אויך פון די גליקליכע וואס זענען זיך מחיה יעדע וואך מיט די 
 פילע עצות און חיזוק אין לעבן

718-387-2691  #3  
subscribe@kerenhadfusa.org 

 

 

 

 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה"

 #718-387-2691 3צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 

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

 

 ב"פתש שנת רעגיסטראציע
אין די יעצטיגע טעג שיקן מיר ארויס די רעגיסטראציע 

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

יער דורך עך ווי פרמאכט זיכער צוריק צו שיקן די צעטל
 די מוסדות האבן זיך ב"ה ל.פאסט, פעקס, אדער אימעי

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

 .איינגעשריבן באצייטנס
 מיט דאנק פאר אייער קאאפעראציע

 

 

  הי"ו טיינווארצלש משה ה"מוהפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י 


