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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ

ֶדער ִאיסּור פּון ֶרעְדן אּון ֶהעְרן ָלׁשֹון ָהַרע ִאיז ֵזייֶער ַא 
ַאז ָלׁשֹון ָהַרע ִאיז ֶעְרֶגער )ֲעָרִכין ט"ו:(  ַהאְרֶבע ַזאְך. ֲחַז"ל ָזאְגן

)ְפָסִחים  פּון ִדי ְדֵריי ַהאְרְבְסֶטע ֲעֵבירֹות. ָנאְך ָזאְגט ִדי ְגָמָרא

ַאז ֵאייֶנער ָוואס ֶרעְדט ָאֶדער ֶהעְרט אּון ֶנעְמט ָאן קי"ח( 
ָלׁשֹון ָהַרע, ִאיז ָראּוי ֶער ָזאל ֶגעָוואְרְפן ֶוועְרן ַפאר ִדי 
ִהיְנט. ָדאס ִאיז ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ֵסֶדר פּון ִהיְנט ַאז ֵזיי 

ָוואס ִאיז ֶטעְנִדיג, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ֶדער ִביְלן ׁשְ 
ַפאְרנּוֶמען ִמיט ָלׁשֹון ָהַרע'ס, ֶער ִאיז ֵאייִביג ַפאְרנּוֶמען צּו 

 ִביְלן אֹויף ֶמעְנְטְׁשן, אּון ֶדעִריֶבער ִאיז ָדאס ַזיין עֹוֶנׁש.
ייֶדער ֶוועְרט ֶיעֶדער ִנְכָׁשל ִאין ֶדעם, ֵאייֶנער ֶמער אּון לֵ 

ַאז ֶיעֶדער )ָבָבא ַבְתָרא קס"ה.(  ֵאייֶנער ֵווייִניֶגער. ִדי ְגָמָרא ָזאְגט
ֶוועְרט ִנְכָׁשל ִאין ָלׁשֹון ָהַרע, ֵקייֶנער ִאיז ִניְׁשט ֵריין פּון 
ֶדעם. אּון ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ָיא 

צּו  .ְתִפָלהדּוְרְך ִניצּול ֶוועְרן פּון ִדי ַהאְרֶבע ַזאְך, ִאיז ָנאר 
עְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶיעְדן ָטאג ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֶרעְדן בֶ 

אּון ָנאר ִמיט ִדי  .אּון ִניְׁשט ְמַקֵבל ַזיין ַקיין ָלׁשֹון ָהַרע
ִהיְלף פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶקען ֶמען ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן 

 פּון ֶדעם.
ִאיְנֶדעְרְפִרי, ְגַלייְך ִדי ֶבעְסֶטע ִאיז ֶווען ֶמען טּוט ָדאס 

ָנאְכן ָזאְגן ִבְרַכת ַהתֹוָרה ֵלייְגט ֶמען צּו ַא קּוְרֶצע ְתִפָלה, 
ֶמען ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ִנְכָׁשל 

 ֶוועְרן ֶדעם ָטאג ִאין ָלׁשֹון ָהַרע.
עט ַאז אּון ֶמען ָטאר ִניְׁשט צּוְבָראְכן ֶוועְרן ֶווען ֶמען זֶ 

ֶמען ִאיז ָיא דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ָלׁשֹון ָהַרע, ָנאר ִזיְך 

ן אּון ָאְנֶגעקּוֶמעז יא  ר זּוֶמער ֶדע
יס ְגרֹויף ַדארְ ן ֶמע  זַאם ַרֲחמ 

 

יְש ל ָזאן ֶמע ְכשָ ט נ  ין ֶווערְ ל נ  יֹוט מ   ת.ֲאסּורֹות ְרא 
ְכרֹונֹון ָנתָ י ֶרב   ְבָרכָ  ז  ס ַגאם ֶדעף אֹויט ֶגעוואֹוינְ ט ָהאה ל 

יךְ ט ָהאס עֶ  וואּו יט ָהאר עֶ ק; ַמארְ ר ֶדען ֶגעפּוֶנע ז  ג ְשֶטעְנד 
ר עֶ ן אּוט ַפאְרַמאכְ ג פּוְרַהאנְ ן אּור ֶפעְנְסֶטעי ד  ן ֶגעַהאְלְט 

י יְש ל ֵקייְנָמאז א  ן קּוְק ר ֶפעְנְסֶטעם צּון צּוֶגעַגאְנֶגעט נ 
יךְ ט טּוס ָווא י ז  יל ֵאייְנָמאס. ַגאן א  יְצְנד  יג ז   ְשטּובן א 

ְשַעת ידּושֵ ן ְשַרייבְ 'ן ב  ע הֹויכֶ ט ֶגעֶהערְ ר עֶ ט ָהאה ּתֹורָ י ח 
ו ַאְנֶדעְרש -ס ַגאן פּות קֹולֹו יךְ י ו   ַאָראּפר עֶ ט ָהא, ֶגעֶוועְנל 

ס עֶ ס ָוואן קּוְק ן ֵגייט ֶגעָוואלְ ן אּור ֶפעֶדעם ֶדעט ֶגעֵלייגְ 
יךְ ט ָהאר עֶ ן ֶווער, ָפאט ֵגיי ן ֵגיי צּוט אֹויְפֶגעְשֶטעלְ ן שֹוי ז 

ישם ֶדעט ָאְנֶגעַכאּפְ ר עֶ ט ָהאן קּוְק  יךְ  צּוט ֶגעָזאגְ ן אּו ט   ז 
יֶגעק קּון ֵאיין... ָנתָ ן ָנתָ ן: "ַאֵליי ט ֶוועלְ י ד  ף אֹויר ֵוויינ 
י יךְ ט ָהאר עֶ ן אּור", ֶבעֶסעט ָפארְ ז א  י ז   ַאָראּפק צּור 

 ט.ֶגעֶזעצְ 
יְגְסטֶ י ד   יֹון פּון ֶווערְ ט ֶגעַראֶטעֶווע צּוה ֵעצָ ע ֵאייְנצ  ת ְרא 

ית ֲאסּורֹו יז ַאז א  ן אּון ֶבעְט ל ָנאְכַאָמאן ָזאלְ ר מ 
בֹונֹו ֶשל עֹוָלם : "ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטןן ֶבעְט ל ָנאְכַאָמא ר 

יְטן ַמייֶנע אֹויְגן". יְך ֶקעֶנען ה  יְך ָזאל ז  יר א   ֶהעְלף מ 
 "פ(ְבַהֲעלֹוְתָך תש)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 
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ְׁשַטאְרְקן ָכאְטׁש פּון ֶיעְצט אּון ַווייֶטער ִניְׁשט צּו ֶרעְדן 
ָמאל ָוואס ֶמען ָהאט ִזיְך  סַקיין ָלׁשֹון ָהַרע. ַווייל ֶיעֶדע

ין ֵזייֶער צּוִריק ֶגעַהאְלְטן פּון ֶרעְדן ַא ָלׁשֹון ָהַרע ִאיז ׁשוֹ 
ָחׁשּוב אּון ֵטייֶער, ֵאיין ָוואְרט ָלׁשֹון ָהַרע ֵווייִניֶגער ִאיז 
ֵזייֶער ָחׁשּוב ִאין ִהיְמל, אּון ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ֶיעֶדע 

ִניְׁשט  ָמאל ַבאזּוְנֶדער ְפרּוִביְרן ִזיְך צּוִריק צּו ַהאְלְטן אּון
 .ֶרעְדן ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט

ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך ֶזעט ֶמען ַאז ֶווען ֵאייֶנער ַאן 
קּוְמט ָזאְגן ַא ָלׁשֹון ָהַרע ֶוועְרט ֶעס ְגַלייְך ָאְנֶגענּוֶמען. 
ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ָלׁשֹון ָהַרע ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן אֹויף ַא 
ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶמען ֶקען ִאים, אּון ֶמען ָהאט ֵאייִביג 

ְסט ַאז ֶער ִאיז ֶעְרִליְך אּון גּוט. ֶווען ֵאייֶנער קּוְמט ֶגעוואּו
ָאֶבער ִמיט ַא גּוֶטע ָלׁשֹון ָהַרע אֹויף ֶיעֶנעם ֶוועט ֶמען ֶעס 

 ְגַלייְך ָאְנֶנעֶמען.
ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַמאְכט ָדאס ַאז ֶעס ָזאל ַזיין ַאזֹוי 

ן ָזאל ֶעס ֶגעְׁשַמאק צּו ֶהעְרן ַא ָלׁשֹון ָהַרע, אּון ַאז ֶמע
ְגַלייְך ָאְנֶנעֶמען. ֶמען ָטאר ִזיְך ָאֶבער ִניְׁשט ָלאְזן פּון ִאים, 
ֶמען ַדאְרף ִזיְך ְׁשַטאְרְקן אּון ִניְׁשט ָאְנֶנעֶמען ַקיין 
ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ְצֵווייְטן ִאיד, אּון ִדי ֵעָצה ֶדעְרצּו ִאיז ָנאר 

 ְרְׁשְטן.ְתִפָלה, צּו ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבע
ֶבֱאֶמת ַדאְרף ִזיְך ַא ִאיד צּוֶגעוואֹויֶנען ִניְׁשט צּו ַדאְרְפן 
ֵאייִביג ֶהעְרן ַאֶלעס. ֵאייֶנער ָוואס מּוז ִזיְך ִאיֶבעָראל 
ַאַרייְנְׁשֶטעְקן ַזיין ָקאפ, ֶער מּוז ַאֶלעס ֶהעְרן אּון 

ִליְך ַאז ֶער ִמיְטַהאְלְטן, ַאַזא ֵאייֶנער ִאיז ִכְמַעט ִניְׁשט ֶמעגְ 
ָזאל ִניְׁשט צּוקּוֶמען צּו ֶהעְרן ַזאְכן ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט 
אּון ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶהעְרן. אּון ֵאייְנָמאל ֶמען ֶהעְרט 
ַזאְכן ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט, ַדאן ֵגייט ֶעס ַאַריין ִאין 

ְגרֹויֶסע ֹכַח, ֶווען ַהאְרץ ַאַריין. ֶוועְרֶטער ָהאְבן ֵזייֶער ַא 
ֶמען ֶהעְרט ַזאְכן ָוואס טֹויְגן ִניְׁשט, ֲאִפילּו אֹויף ִדי ִמינּוט 
ֶזעט אֹויס ַאז ֶמען ָהאט ֶעס ִניְׁשט ָאְנֶגענּוֶמען, ֵגייט ֶעס 
ָאֶבער ַאַריין ִאין ֹמַח, אּון ָדאס ֶקען ָנאְכֶדעם ָׁשאְטן ַפאְרן 

 ֶמעְנְטׁש.
"ַמאן ְדָאְדנֹוי ַרְבְרִבין, )ִיְתרֹו עה:(  אְגטזָ  דֹוׁשֶדער זֹוַהר ַהקָ 
ֶווער ֶעס ָהאט ְגרֹויֶסע אֹויֶעְרן, ִאיז ַא  -ִטְפָׁשא ְבִליֵביּה" 

ת ִאין ַזיין ַהאְרץ. ָדאס ֵגייט ּוִסיָמן ַאז ֶער ָהאט ִטְפׁש
ַארֹויף אֹויף ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְבן ְגרֹויֶסע אֹויֶעְרן, ֵזיי 

ן ִאיֶבעָראל ַאַרייְנְׁשֶטעְקן ֵזייֶער אֹויֶער, ֵזיי ַדאְרְפן ַדאְרפְ 
ַאֶלעס ֶהעְרן אּון ִמיְטַהאְלְטן. ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ִסיָמן 

ת. ַאן ֱאֶמת'ֶער ָחָכם, ִזיְצט ִזיְך ּופּון ָחְכָמה ָנאר פּון ִטְפׁש
יין ִאין ַזיין ִוויְנְקל אּון ֶער ְׁשטּוְפט ִזיְך ִניְׁשט ַארַ 

ֶוועט ֶער  -ִאיֶבעָראל, ֶער ֵווייְסט ַאז ָוואס ֶער ַדאְרף ֶהעְרן 
ִאיז  -ְמֵמיָלא ֶהעְרן, אּון ָוואס ֶער ַדאְרף ִניְׁשט ֶהעְרן 

 ַטאֶקע ֶבעֶסער ַאז ֶער ָזאל ֶעס ִניְׁשט ֶהעְרן.
 ֶוועְגן)ִספּוֵרי ַמֲעִשיֹות, ַמֲעֶשה י"ג(  ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט

ֶדעם טֹויְבן ֶבעְטֶלער, ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶהעְרט ָוואס 
ֶמעְנְטְׁשן ֶרעְדן, אּון ַטאֶקע ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֶגעֶלעְבט ַא 

 ְגִליְקִליְך ֶלעְבן.
ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ַהַתְנָיא זי"ע ָהאט ִאין ַזייֶנע 

ָהאט ֶער ַדאן ֶעְלֶטעֶרע ָיאְרן ְׁשַוואְך ֶגעֶקעְנט ֶהעְרן. 
ֶגעָזאְגט: "ַפאְרָוואס ַדאְרף ִאיְך גּוט ֶהעְרן? ָוואס ִאיְך ִוויל 

ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט  -ֶיעֶנער ָזאְגט  ָזאג ִאיְך, אּון ָוואס -ָזאְגן 
 ִמיר ִניְׁשט, ְמֵמיָלא ַפאְרָוואס ַדאְרף ִאיְך ֶהעְרן?"

ר ֵזייֶדע ֶדער ַצִדיק ֶרִבי ַנְחָמן הֹוִריֶדעְנֶקער זי"ע, ֶדע
פּון ֶרִבי'ן, ָהאט ֶגעַהאט ִדי ִמיָדה ַאז ֶער ָהאט ַמָמׁש ִניְׁשט 
ֶגעֶהעְרט ַא ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַדאְרְפט ֶהעְרן, 
ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַווייל ֶער ָהאט ַאַסאְך ֶגעֶבעְטן ֶדעם 

ן ָנאר ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל צּוקּוֶמען צּו ֶדעם צּו ֶהעְר 
 ָוואס ֶער ַדאְרף.

ֵאייְנָמאל ִאיז ֶער ֶגעִזיְצן צּוַזאֶמען ִמיט ָנאְך ַתְלִמיִדים 
ַפאר ַזיין ֶרִבי'ן ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע, ֶדער 
ַבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ַדאן ֶגעֶרעְדט צּו ִדי ַאְנֶדעֶרע 

ֶרִבי ַנְחָמן  ייט פּוןַתְלִמיִדים ִאיֶבער ִדי ְגרֹויְסקֵ 
הֹוִריֶדעְנֶקער, אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶזען ִווי ֶרִבי ַנְחָמן ֵבייְגט ִזיְך 
צּו אּון ְפרּוִביְרט צּו ֶהעְרן, ֶעס ִאיז ֵזיי ֶגעֶווען ֵזייֶער 
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 בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע נאך פילע
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". ,נושאים

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

 ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט. ָהאט ֵזיי ֶדער ַבַעל ֵׁשם טֹוב ֶגעָזאְגט: ִאיר ָזאְלט ִוויְסן ַאז ֶער ֶהעְרט
ִבְכַלל ִניְׁשט ָוואס ִאיְך ֶרעְדט ֶיעְצט, ֶער ָהאט ַאזֹויִפיל ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִביז 

'ט ַאז ֶער ָזאל ַמָמׁש ִניְׁשט ֶהעְרן ָוואס ֶער ַדאְרף ִניְׁשט, אּון ֶדעְרַפאר לְ ֶער ָהאט ֶגע'פֹועְ 
ִווי ֶער ָהאט ֶגעֶזען ִווי ַמיין מֹויל  ַאזֹויֶהעְרט ֶער ִניְׁשט ָוואס ִאיְך ָזאג ֶיעְצט, ָאֶבער 

 ָׁשאְקְלט ִזיְך ָהאט ֶער ִזיְך צּוֶגעבֹויְגן צּו ֶקעֶנען ֶהעְרן.
ייְטן ִאיז ִדי ִסיָבה ַפאְרָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַפאְרנּוֶמען צּו ֶהעְרן אּון ֶרעְדן ַנאִריְׁשקֵ 

ֶמעְנְטׁש ֵגייט ֵלייִדיג, ֶער טּוט ִניְׁשט ָגאְרִניְׁשט, ִפיְלט ָנאר ַווייל ֶער ֵגייט ֵלייִדיג. ֶווען ַא 
ֶער ִניְׁשט ַקיין ִסיפּוק ִאין ֶלעְבן, אּון ָדאס ְבֶרעְנְגט ִאים ַאז ֶער ָזאל ֶוועְרן ַפאְרנּוֶמען 

ֶדער ֱאֶמת  ייְטן, ֶער ָהאְפט ַאז ַאזֹוי ֶוועט ֶער ַבאקּוֶמען ַזיין ִסיפּוק. ָאֶבערִמיט ַנאִריְׁשקֵ 
ִאיז ַאז ָדאס ְבֶרעְנְגט ִניְׁשט ַקיין ִסיפּוק, ֶמען ַדאְרף ָנאר ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז 
ֶמען ָזאל ַזיין ַפאְרנּוֶמען ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ִמיט ֶלעְרֶנען, ִמיט ַדאֶוועֶנען, אּון ִמיט טּון 

ֶמעְנְטׁש, אּון ֵאייְנָמאל ֶמען ַבאקּוְמט ִסיפּוק פּון  ִמְצֹות, ָדאס ְבֶרעְנְגט ָיא ִסיפּוק ַפאְרן
 ייְטן.גּוֶטע ַזאְכן ֶפעְלט ׁשֹוין ִניְׁשט אֹויס צּו ֶרעְדן אּון ַזיין ַפאְרנּוֶמען ִמיט ַנאִריְׁשקֵ 

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶבעט ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט ֶרעְדן אּון 
ֶטעְנִדיג. ִניְׁשט ֶהעְרן ָוואס ֶער ַדאְרף ִניְׁשט, ָנאר ַזיין ַפאְרנּוֶמען ִמיט גּוֶטע ַזאְכן ׁשְ 

 ֶוועט ִאים ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 ה()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ה' ְוֵחֶלק י"ב ֶעֶרְך ָלׁשֹון ָהַרע, ְוֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ְׁשִמיעָ 
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די שמחה  ., פון קרית טאהש קאנאדאהי"ו נתנאל אייזנערעב"ג בת מו"ה  פון קרית יואל, הי"ו, חייםבן מו"ה  
איז געווען גאר גרויס, מ'האט זיך געפריידט און געטאנצן און משמח געווען די חתן כלה אויף א הערליכן 

 פארנעם.
האט די חתונה נאכט דאס מאל אויך נישט געקאסט קיין איין פרוטה  אזוי ווי ביי די פריערדיגע חתונות,

פאר די מחותנים, און די חתן כלה זענען געווען זייער פרייליך חתונה צו האבן, אזוי ווי דער אייבערשטער 
האט געהייסן, אן דעם וואס דאס זאל דארפן מאכן א שווער הארץ מיט בלוטיגע חובות פאר די עלטערן. און 

נאר בלית ברירה ווייל ס'איז "קאראנע צייטן", נאר זיי זענען זייער פרייליך לכתחלה חתונה צו האבן נישט 
 אויפ'ן קלענסטן און ביליגסטן וועג וואס שייך.

יעצט ווען מ'קריכט שוין ארויס ב"ה פון די שווערע קאראנע איבערלעבענישן, בעט מען דעם אייבערשטן 
טער מאכן שמחות אויף א פשוטן און ביליגן אופן, אזוי ווי מ'האט יעצט געזען אז אידן זאל האבן שכל און וויי

אז מ'קען מאכן שמחות גרינג און ביליג, און ס'איז נאך שענער און מער פרייליך ווי ווען מ'ווארפט אזויפיל 
וואס ברענגען געלט אין די מיסט. ליידער הויבן זיך שוין יעצט ווידער אן די טייערע אויפרייסערישע שמחות, 

נאר אזויפיל צרות און פראבלעמען, און דעריבער איז א פרייד צו זען אז ס'איז דא קלוגע אידן וואס זוכן נישט 
צו אויסצוברענגען אידיש געלט אויף נארישקייטן, זיי ווייסן און געדענקען אז די סיבה פארוואס מ'מאכט 

ויפשטעלן אידישע דורות, נישט אז אלע קרובים און חתונה איז ווייל דאס איז דער רצון ה', אז מ'זאל א
 פריינט זאלן זען ווי מעכטיג און געלונגען מ'איז.

זוכה זיין אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל, מיט פיל אידיש נחת,  ןזאל זיידער אייבערשטער זאל העלפן 
 דורות ישרים ומבורכים.

 !ויזכו לבנות בית נאמן בישראל
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090קאנאדא  /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 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 $ קעש ראפפעל ביים "פרוטה'לעך קאמפיין"25,000
 ל' סיון הבעל"ט-כ"ט

, גייט שוין אן מיט'ן פילן שוואונג זיך צוזאמצונעמען אינאיינעם קאמפיין "מיליאן פרוטה'לעך 25די "
 ארויסצוהעלפן דעם ראש ישיבה שליט"א צו קענען ווייטער אנגיין מיט זיין הייליגע ארבעט.

א אנשי שלומינו האבן זיך אנגערופן גאר ווארעם צום קאמפיין, מיט'ן נעמען א ציל אריינצוברענגען 
געוויסע סומע צום קאמפיין. אינגעלייט שפרין אז זיי זענען שולדיג א גרויסער חוב פאר'ן ראש ישיבה 
שליט"א אויף אלעס וואס זיי באקומען פון אים כסדר, און יעצט קענען זיי אביסעלע ארויסווייזן אן 

א רואיגקייט אן צו הכרת הטוב מיט'ן אים העלפן קענען ווייטער אנגיין מיט זיין עבודת הקודש מיט 
 דארפן שלעפן דעם שווערן לאסט פון חובות. 

שעה, דעם קומענדיגן כ"ט און ל' סיון, וואס  36דער קאמפיין וועט לויפן אין אן אפשניט פון בלויז 
קומט אויס קוים אין א וואך ארום, זונטאג און מאנטאג פרשת קרח ]אין ארץ ישראל פרשת חקת[, 

ס האבן געפיל צו די געוואלדיגע פעולות פונעם ראש ישיבה שליט"א, וועלן ווען אידישע קינדער ווא
פילע אינגעלייט ווארטן נישט אויף די  זיך אנשטרענגען און זיכער מאכן אז מ'זאל אנקומען צום ציל.

 לעצטע מינוט, נאר ברענגען שוין יעצט אריין גרעסערע סכומים פאר'ן קאמפיין.
$ 25,000אר'ן קאמפיין גייט מען אריין אין א ראפפעל צו געווינען $ פ36פאר'ן בלויזן סכום פון 

 קעש, וואס וועט ווערן אויסגעראפפעלט אינעם נאכט פונעם קאמפיין.
זונטאג נאכט ביים קאמפיין וועט פארקומען קלענערע טיי אוונטס אין אלע היימישע געגענטער, 

נצורופן זייערע קרובים און באקאנטע זיי מזכה וואו אנשי שלומינו וועלן זיך צוזאמנעמען אינאיינעם א
צו זיין ארויסצוהעלפן די הייליגע מוסדות. פרטים איבער די טיי אוונטס וועט געמאלדן ווערן 

 קומענדיגע וואך אי"ה.
אויך די פרויען פון אנשי שלומינו האבן זיך צוזאמגענומען פאר די פרויען פארטי וואס וועט 

טעלעפאן, אלע פרויען זענען פארנומען צו רופן יעדן וועם זיי קענען,  פארקומען דאס יאר אויפ'ן
אריינצוברענגען ווי מער געלט פאר די הייליגע מוסדות, טייערע פרייזעס און גורלות וועלן זיין ביים 

 פארטי פאר די וואס געבן א מינעמאלן סומע פאר די פארטי.-טעלעפאן
ט"א טוט פאר אונז, און פאר אזויפיל אידישע קינדער מיר אלע ווייסן וואס דער ראש ישיבה שלי

איבער דער גארער וועלט, די שיעורים, ניגונים, בריוו, פונעם ראש ישיבה שליט"א קומען אן צו יעדן 
פארשטעקטן ווינקל איבער די אידישע וועלט, אזויפיל טויזנטער אידישע קינדער קומען צום 

יעדער אויף זיין דרגה, מיט די ווארעמע חיזוק ווערטער  אייבערשטן, שטארקן זיך אין אידישקייט,
פונעם ראש ישיבה שליט"א, אין צוגאב צום גרויסן נעץ פון מוסדות התורה וואס דער ראש ישיבה 
שליט"א האט אויפגעשטעלט, אז די קינדער, בחורים, און אינגעלייט, זאלן לעבן מיט די עצות פון 

 ליכע אידן נאמנים לה' ולתורתו.הייליגן רבי'ן, און קענען זיין ער
ווי פארשטענדליך ציעט דאס אריין אין אומגעהויערע הוצאות וואס איז זייער שווער נאכצוקומען. 
און יעצט דארף דער ראש ישיבה שליט"א צוקומען צו אונזער הילף ער זאל ווייטער קענען ממשיך זיין 

 מיט זיין עבודת הקודש.
ן קאמפיין, נעמען א ציל וויפיל פרוטות ער וויל אריינברענגען, אדער ווער ס'וויל ארויסהעלפן מיט'

צו מנדב זיין פאר'ן קאמפיין, קען מען זיך פארבינדען צום קאמפיין אפיס, דורכ'ן רופן דעם קול ברסלב 
 .8טעלעפאן ליין, און דרוקן נומער 

יזוק רופן" וואס דער ראש ביים "קאמפיין אפטיילונג" אויף "קול ברסלב" קען מען אויך הערן די "ח
ישיבה שליט"א האט לעצטנס אנגעהויבן צו שיקן טעגליך א קורצע מעסידזש פאר אנשי שלומינו, מיט 

 חיזוק פאר'ן טאג. ווי אויך קען מען דארט הערן אלע אנטוויקלונגען פונעם קאמפיין, און נאך.
געקרוינט ווערן מיט הצלחה, צו קענען מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האפן מיר אז דער קאמפיין וועט 

אביסל פארגרינגען די שווערע לאסט וואס הויערט אויפ'ן ראש ישיבה שליט"א צו קענען דעקן די 
 פילע הוצאות.

 !פרוטה ופרוטה מצטרפת
*** 

 פרייליכע חתונה פון א תלמיד הישיבה
ני"ו,  עקשטיין יודא משההחתן  א חשובער תלמיד הישיבה, איז געגאנגען אונטער די חופה די וואך

 
 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 
 און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים.

 
 
 

 

 

 

 מ'דארף דיך יא האבן 
קיינער קוקט נישט אויף מיין זייט, קיינער 
דארף מיר נישט האבן, וואס בין איך בכלל 

 ווערד? מ'דארף דיך יא האבן!
 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא:

 קול ברסלב
212-444-9191 
1,  2,  1,  6,  2,  24  

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"וחיים עקשטיין  מו"ה
 צו די שמחת החתונה פון זיין זון

 הי"ו עב"ג בתמשה יודא  החתן
 הי"ונתנאל אייזנער  מו"ה

דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין א קשר של 
 קימא און א בנין עדי עד, דורות ישרים ומבורכים

 

>>>>>> 

 
 

 מ'קען באקומען "עצתו אמונה" און "בית נצחי" וועכנטליך
 אויף די פאסט איבער גאנץ אמעריקע

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