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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ

ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ִניָסן ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ִזיְך צּו ַבאֵנייֶען, 
צּו ַפאְרֶגעְסן ַאֶלעס ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט, אּון ָאְנֵהייְבן פּון 

 ְפִריׁש צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ֶדער ָפסּוק ָזאְגט אֹויף חֹוֶדׁש ִניָסן: "'ַהחֹוֶדׁש' ַהֶזה ָלֶכם ֹראׁש 
'ֲחָדִׁשים', ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם 'ְלָחְדֵׁשי' ַהָׁשָנה", ֶעס ֶוועְרט ְדֵריי ָמאל 

ֵניי". ְדֵריי ָמאל ִאיז ַא ֲחָזָקה, ֶיעְצט  -ֶדעְרַמאְנט ֶדער ָוואְרט "ָחָדׁש 
 יט ִזיְך צּו ַבאַנייֶען ִאיְנַגאְנְצן.ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצי

ֶבֱאֶמת ֶקען ִזיְך ַא ִאיד ַבאַנייֶען ֶיעְדן ָטאג, ֶמען מּוז ִניְׁשט ַוואְרְטן 
ַאז ַא ִאיד )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רס"א(  ִביז חֹוֶדׁש ִניָסן, ֶדער ֶרִבי ָזאְגט
יי. ֶיעְצט ָאֶבער, פּון חֹוֶדׁש ִניָסן, פּון ַדאְרף ֶיעְדן ָטאג ָאְנֵהייְבן פּון נֵ 

ַׁשָבת ַהחֹוֶדׁש, ֶקען ַא ֶמעְנְטׁש ֶנעֶמען ַא ְפִריֶׁשע ִהְתַחְדׁשּות, ִזיְך צּו 
ַבאֵנייֶען ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִעְנָין, ַאַרייְנצּוֶנעֶמען ְקָלאר ִאין ָקאפ: 

ְטן, ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק "ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעכְ 
ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ָמאְרְגן, ִאיְך ֶוועל ְפרּוִביְרן צּו קּוְקן ָנאר אֹויְפ'ן 

 ַהייְנִטיְגן ָטאג, אּון ֶזען ָוואס ִאיְך ֶקען אֹויְפטּון גּוֶטע ַזאְכן".
 ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ֵלייְנט ִדי ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש, ִאיז ִדי ַצייט צּו
ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן: "ַבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל זֹוֶכה ַזיין 
צּו ִדי ִמָדה פּון ִהְתַחְדׁשּות, ִאיְך ָזאל ֶיעְדן ָטאג ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי, 
ִניְׁשט ִאיֶבעְרְטַראְכְטן ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט, אּון ִניְׁשט 

ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ַווייֶטער, ָנאר ִאיְך ָזאל ִמיר  מֹוָרא ָהאְבן
ְׁשֶטעְנִדיג ָקאְנֶצעְטִריְרן אֹויף ִדי ֶיעְצִטיְגן ִמינּוט, ָוואס ִאיְך ֶקען 
ֶיעְצט טּון גּוֶטע ַזאְכן ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות, אּון ַאזֹוי ֶוועל ִאיְך ֵזייֶער 

 ַמְצִליַח ַזיין".
ֶמת ִדי ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש, ִדי ִמְצָוה פּון ִקידּוׁש ַהחֹוֶדׁש, ָדאס ִאיז ֶבאֱ 

ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן ַאז ִדי ִאיְדן ָזאְלן ֵצייְלן ִדי ֲחָדִׁשים 
לֹויט ִדי ְלָבָנה צּו ַווייְזן ַאז ִאיְדן ֶזעֶנען ַאזֹוי ִווי ִדי ְלָבָנה, סֹוף חֹוֶדׁש 

ער אּון ְקֶלעֶנער, ָאֶבער ָנאְכֶדעם ֶוועְרט ֶעס ֶוועְרט ֶעס ְקֶלענֶ 

ְ ְַזייט  ְִניש ְס ָראק ְט ש  ְֶדער  ְפּון ע;ְָקאָראנְֶן
ְסְַזייט ְ גְ טְִניש  ִדיטְַבאָזאר  נ  ט  ַראכ  ְסָוואג:ְ'ט 

ְ

ְֶווע ְַזייט ְַוויין?' ְדְִל ְָזארְ י ְאּוג ֶרען ְש  ְִאיק ֶרעֶסערְְֶַאז ְג  ְַסָכנְָע ְִווה יְדְִי
ְַאֵלייהְַמֲחלְָ רֹונְְֲָחָכֵמינּון. ָרָכהְָזאגְ םְִזכ  ִרי)ְןִלב  ֶהד  ְק:ַסנ  ְן ְַתֵעיאְלְָ"( יְָל אְַדו 
ִלָבךְ  רְֵ,ְב  ַגב  יְָלְָקטְַןְִגיָבִרייְד  ְְִזיךְ םְֶנע,ְא"ַדו  ִניש  צְ םְצּוטְָגאר  לְַוויין,ְַהאר 
ְִגבֹוִריְַאַסאךְ  ְֶזעֶנעם ְשֹוין בְ ן ָטאר  ְֶגעש  ְפּון ְֶדען ְָוואם ְֵזיס ְָהאבְ י עְֶיעדְֶן
צְ םְצּוןְֶגענּוֶמעְַזאךְ   ן.ַהאר 
ְֶבעְִאיךְ  ְֵזייעְְֶַאייךְ ט ְָלאזְ ר, ְְַאייךְ ט ְִניש  ִפירְ ט ְַפאר  ְפּון ְדְִן ְָוואי ןְֶרעדְ ס
ִריְַאןְקֹויפְ ְצּוְצּוְַאייךְ  ק  ֶדעעְַאייֶערְֶרְַפאןְס  ןְֶקעֶנערְִאיטְֶוועיְַאזֹור,ְִקינ 
טּובןְִאיגְרּוִאיןְַזיי ְ,ְַאייךְ ְצּוןְֵווייְִאיךְ ןְאּוְִזיךְ טְֶבעְִאיךְ ;ְש  סְָדאסְטּוט 
ְִניש ְ ט ְט, ג  ֶרענ  ְִאיןְַאַרייטְִניש ְסְב  טּובן ְַקייְש  ְֶמעסְָוואְַזאךְ םְשּון ןְֶקען
ֶלעיןְאּוסְִוויִדיָאס,ְָמאִוויםְֶדעףְאֹויןְֶזע זְִאיסְָדא;ְעְֶ'ָכֵשרְֲאִפילּוְ-סְפ 

ֶגע  ע.ָקאָראנְֶיְדְִןְפּורְֶער 
ְעְֶ ְִאיס ְשֹויז ְַציין צּואֶוועק ְְִזיךְ ט ְאֹויפ  ְאּון שּובְָן ְת  ְטּוה רְֶדען;

ֶטע ש  גְ רְֵאייֶבער  ֶרענ  דְֵרְָנאהְָצרְְַָאטְב  ם,ְִאיְצּוןְקּוֶמעקְצּוִריןְָזאלְ רְִמייְכ 
ַווייֶטערְ ןְֶווערְ ְצּוטְִניש ְ  ם.ִאיןְפּוטְֶדער 

ְוואֹוי ְִאיל ְָוואְםֶדעז ְָהאס ְִניש ְט ְַקייט ְשּון יכּום ְַשי  ְִמית ְדְִט ם;ְֵכִליי
ָפאּוןְַקייטְִניש ְ ט  ַמאר  ְן,ְס  ֶלעןְַקייטְִניש  ְןְאּוטְֶטעב  ְַזאךְ םְשּוןְַקייטְִניש 
 .ִמיִדיעְֶלְָסאֶשעטְָהאסְָווא

ָראְתש"פ(  )ֲעָצתֹוְֱאמּוָנהְַוִיק 
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ַבאֵנייֶעט אּון ֶוועְרט צּוִריק ְגרֹויס, ַאזֹוי ֵגייט ָדאס ֶלעְבן פּון ַא ִאיד, ֶמען ִפיְלט ַאַסאְך 
ָמאל ַאז ֶמען ַפאְלט אּון ַפאְלט, ֶמען ֶוועְרט ְקֶלעֶנער אּון ְקֶלעֶנער, ָאֶבער ָנאְכֶדעם 

ען ִזיְך אּון ֶמען ֶוועְרט צּוִריק ְגרֹויס, ַאזֹוי ֵגייט ֶעס ִאיֶבער ָנאְכַאָמאל אּון ַבאֵנייֶעט מֶ 
 ָנאְכַאָמאל.

ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ֹראׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ַווייל ָדאס ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער ִעְנָין 
)ִׁשְבֵחי ָהַר"ן ִסיָמן ו'(  ְׁשֶטעְנִדיג ִזיְך צּו ַבאֵנייֶען, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלטפּון ֶרִבי'ן, 

 ַאז ֶער ַאֵליין ְפֶלעְגט ְׁשֶטעְנִדיג ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי.
אְפֶגעַפאְלן ִאין ִדי יּוְנֶגע ָיאְרן פּון ֶרִבי'ן, ֶווען ֶעס ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ַאז ֶער ִאיז ַארָ 

ְברּוֲחִניּות, ָהאט ֶער ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶגעְבן, ָנאר ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶוועל ָאְנֵהייְבן 
פּון ֶיעְצט, ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָוואְלט ָנאְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאיְך 

", ַאזֹוי ְפֶלעְגט ֶער טּון ֶיעֶדע ָמאל ָוואס ֶער ִאיז ֵהייב ֶיעְצט ָאן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל
ַאָראְפֶגעַפאְלן. אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט, ַאז ָדאס ְפֶלעְגט ַזיין ַביי ִאים ֶיעְדן ָטאג, 
אּון ַאִפילּו ֶעְטִליֶכע ָמאל ַא ָטאג. ָוואס ֶער ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן אּון ָאְנֶגעהֹויְבן פּון 

 יׁש. אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַמְצִליַח ֶגעֶווען אּון ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק.ְפִר 
"ַאַזא ִחידּוׁש ִווי ִמיר ִאיז ָנאְך ֵקייְנָמאל  )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן רמ"ז( ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט:

ִניְׁשט ֶגעֶווען". ֵאייֶנע פּון ִדי ְפָׁשִטים ָוואס ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָהאְבן ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם 
ִאיז ַאז ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶגעַוואְלִדיֶגער "ִחידּוׁש" ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִעְנָין פּון 

ְדׁשּות", ִזיְך ְׁשֶטעְנִדיג צּו ַבאֵנייֶען. אּון ָדאס ֶלעְרְנט ֶדער ֶרִבי אֹויס אֹויְך ַפאר "ִהְתחַ 
אּוְנז, ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך אֹויְך ְׁשֶטעְנִדיג ַבאֵנייֶען, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֵזייֶער ַפאִסיג ָוואס 

יָסן, ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ִדי ַצייט ְׁשַטאְרק ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ֹראׁש חֹוֶדׁש נִ 
 ְמסּוָגל ִזיְך צּו ַבאַנייֶען.

ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ִזיְך ֶיעְצט ַבאֵנייֶען ִאין ִדי ַזאְך פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 
ער ְׁשַטאְרְבן ָאפ ַאֶלע ֵבייֶמער ַאז ִאין ִוויְנטֶ )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן צ"ח( ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

אּון ְגָראְזן, אּון ֶווען ֶעס קּוְמט זּוֶמער ֶלעְבן ֵזיי ַאֶלע אֹויף, אּון ֶדעָמאְלט ֶקען ִזיְך ֶדער 
ֶמעְנְטׁש ִמיְטַכאְפן ִמיט ִדי ֵבייֶמער, אּון ִזיְך אֹויְך ַבאֵנייֶען ַאזֹוי ִווי ֵזיי. אּון ֶדעָמאְלט 

ר גּוט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויְפ'ן ֶפעְלד ְצִוויְׁשן ִדי ְגָראז אּון ֵבייֶמער, ִאיז ֵזייעֶ 
אּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז, ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז ֵאיין ְגרֹויֶסע ֶפעְלד, ֶמען ֶקען ִאיֶבעָראל 

ְלְפן צּו ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו ֶרעְדן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִדי ְגָראז אּון ֵבייֶמער ֶהע
 צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

אּון ֶבֱאֶמת ֶוועְנְדט ִזיְך ִאין ֶדעם ִדי ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה פּון ַא ִאיד ִאין ֲעבֹוַדת ה', ֶווען 
ֶמען ַבאֵנייֶעט ִזיְך ֶיעֶדע ָמאל פּון ְפִריׁש, דּוְרְך ֶדעם ְׁשֵטייְגט ֶמען ֵזייֶער ְׁשַטאְרק 

עֶכער אּון ֶהעֶכער. ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶמען טּוט ִאין ֲעבֹוַדת ה' ַדאְרף ַזיין ִמיט ַא הֶ 
ְפִריְׁשֵקייט ַאזֹוי ִווי ֶעס ָוואְלט ֶגעֶווען ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ָוואס ֶמען טּוט ֶעס, ֶמען ֵגייט 

יי ַדאֶוועֶנען ַׁשְחִרית", ַדאֶוועֶנען ַׁשְחִרית, "ֶיעְצט ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ָוואס ִאיְך גֵ 
ֶמען ֵגייט ַדאֶוועֶנען ִמְנָחה, "ֶיעְצט ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ָוואס ִאיְך ֵגיי ַדאֶוועֶנען  
ִמְנָחה", ֶמען ֵגייט ַדאֶוועֶנען ַמֲעִריב, ֲאִפילּו ֶמען ִאיז ִמיד אּון ָאְפֶגעמּוְטֶׁשעט פּון ַא 

אֹויף ַווייל ֶמען ֵגייט ֶיעְצט ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ֵגיין  ַגאְנֶצע ָטאג, ְפִריְׁשט ֶמען ִזיְך
 ַדאֶוועֶנען ַמֲעִריב.

ֶמען ֶזעט ַאז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַמֲעִריב פּוֶנעם ָיאר, ֹראׁש ַהָׁשָנה ַבייַנאְכט, ַדאֶוועְנט 
ִפָלה פּון ָיאר ֶיעֶדער ִמיט ְגרֹויס ַכָווָנה אּון ִהְתעֹוְררּות, ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ְת 

ַדאֶוועְנט ֶמען ֶעס ִמיט ַא ֶגעְׁשַמאק, ָאֶבער ֶבֱאֶמת ַדאְרף ֶמען ֶיעֶדע ַמֲעִריב ַדאֶוועֶנען 
ַאזֹוי, ֶווען ֶמען ֵהייְבט ָאן ֶיעֶדע ָמאל פּון ֵניי, ֶדעָמאְלט ִאיז ֶיעֶדע ְתִפָלה ִדי ֶעְרְׁשֶטע 

 ן ַדאֶוועְנט ֶעס ִמיט ְגרֹויס ֶגעְׁשַמאק.ְתִפָלה ָוואס ֶמען ַדאֶוועְנט, אּון ֶמע
אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביים ֶלעְרֶנען, ֶיעֶדע ָמאל ָוואס ֶמען ֶזעְצט ִזיְך ֶלעְרֶנען, ִצי ָזאל 
ֶעס ַזיין ִמְקָרא, ִמְׁשָנה, ְגָמָרא, ָאֶדער ֶמְדָרׁש, ָזאל ֶמען ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריׁש, "ִאיְך ֵגיי 

ְרְׁשֶטע ָמאל ֶלעְרֶנען ִדי ֵנייֶע ִלימּוד", אּון ֶווען ַא ִאיד ִפיְרט ִזיְך ַאזֹוי ֶוועט ֶיעְצט ִדי עֶ 
ֶער ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיין, ַווייל ֶדער ִעיָקר ִאיז ִזיְך ְׁשֶטעְנִדיג צּו ַבאֵנייֶען אּון ַמאְכן 

 ְׁשֶטעְנִדיג ַא ְפִריֶׁשע ַהְתָחָלה.
ט ַאז ַביים ֶרִבי'ן ָהאט ֶמען ָדאס אֹויְך ֶגעֶזען ִווי ֶער ָהאט ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶדעְרֵציילְ 

ִזיְך ְׁשֶטעְנִדיג ַבאֵנייֶעט, ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ְמַגֶלה ַזיין ֶגעַוואְלִדיֶגע 
עְטן ֶדעם תֹורֹות אּון ַהָשגֹות, ָהאט ֶמען ִאים ְגַלייְך ָנאְכֶדעם ֶגעְטָראְפן ֵווייֶנען אּון בֶ 

ֵאייֶבעְרְׁשְטן "ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאיְך זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד?", ַווייל ֶער ְפֶלעְגט 
 ֵאייִביג ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריׁש, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער צּוֶגעקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

רֹויֶסע טֹוָבה ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש ֶווען ֶמען ַבאֵנייֶעט ִזיְך ֲאִפילּו ְבַגְׁשִמיּות ִאיז ַא גְ 
ְׁשֶטעְנִדיג ַווייל ֶווען ֶמען ֶוועְרט ַאְלט אּון ָנאְכֶגעָלאְזט ַפאְלט ֶמען ַאַריין ִאין ַא ָמָרה 

ִזיְך ַאֶפעִטיט צּום ֶלעְבן, ֶמען ַדאְרף  ְׁשחֹוָרה אּון ִדיְפֶרעִסֶיע, אּון ֶמען ַפאְרִליְרט ִדי
 ָנאר ְׁשַטאְרְקן אּון ִזיְך ַבאֵנייֶען, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶמען ַא ְפֵרייִליֶכע ֶלעְבן.

ַאז ֶיעֶדעס ָמאל ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תל"ו(  ֶדער ֶרִבי ָזאְגט
ט, "ִרבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִאיְך ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָזאל ֶמען ָנאְכַאָמאל ָאְנֵהייְבן ִמיט ַא ְפִריְׁשֵקיי

ֵהייב פּון ֶיעְצט ָאן צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד". ַווייל ְמָמה ַנְפְׁשָך, אֹויב ִביז ֶיעְצט ִאיז 
אֹויְך ֶגעֶווען גּוט, ֶוועט פּון ֶיעְצט ַזיין ָנאְך ֶבעֶסער, אּון אֹויב ִאיז ִביז ֶיעְצט ִניְׁשט 

 ְרף ֶמען ָדאְך ִזיֶכער ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריׁש, פּון ֶיעְצט צּו ַזיין גּוט.ֶגעֶווען גּוט, ַדא
ָדאס ָהאט ֶמען ֵאייִביג ֶגעֶזען, ַאז ִדי ֶוועְלֶכע ָהאְבן ִזיְך ְׁשַטאְרק ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ִאין 

ַווייל ֶווען ֶמען ֵהייְבט ִדי ִמָדה פּון "ִהְתַחְדׁשּות", ָהאְבן ָגאר ֶׁשעֶנער ַמְצִליַח ֶגעֶווען. 
 ָאן ְׁשֶטעְנִדיג פּון ֵניי, טּוט ֶמען ַאֶלעס ִמיט ַאַסאְך ֶמער ֵחֶׁשק אּון ֶגעְׁשַמאק.

 חֹוֶדׁש ִניָסן( -ֶעֶרְך ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". נושאים,

 347-509-4908צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
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תפלה; רעסעפיס; און נאךשיעורים; מעשיות פון  -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

בארואיגט אידן איבער די עצות פון הייליגן רבי'ן 
 די קאראנע וויירוס די וועלט פון די שרעק פון

שטייענדיג אין שאטן פונעם פחד און פאניק וואס נעמט איין די וועלט פון די קאראנע וויירוס, זענען 
אידן זיך מחי' מיט די עצות און דיבורים פון הייליגן רבי'ן, וואס נאר ער האט די שפראך צו יעדן אידיש 

אין יעדן מצב, ער ברענגט אריין אמונה אין אידישע קינדער, אז מ'זאל זיך נישט שרעקן פון קיין  קינד,
שום זאך, וויסן אז קיין שום שלעכטס קען נישט פאסירן צו א מענטש אן א באפעל פונעם 

, אייבערשטן אליין, מיר ליגן אלע אין די הענט פונעם אייבערשטן, נאר צו אים דארף מען זיך ווענדן
 און נאר ער קען אונז העלפן, סיי ווען ס'איז דא א קאראנע וויירוס אויף דער וועלט, און סיי ווען נישט.

די מפיצים געבן איבער אז די ספרים, קונטרסים, גליונות, און סידיס, ווערן צעכאפט דורך יעדן 
און ליינען די ווערטער פון איינעם, אידישע קינדער זענען זיך ממש מחי' און לעבן אויף, ווען זיי הערן 

הייליגן רבי'ן, וואס בארואיגט דעם מענטש פיזיש און גייסטיש, זיך צו קענען ספראווען מיט די 
 איבערפלוס פון פאניק וואס ווערט פארשפרייט אויף דער וועלט.

ש, ספעציעל דער נייער קונטרס "קאראנע וויירוס", וואס איז שוין געווארן איבערגעזעצט אויף אידי
ענגליש, און לשון הקודש, ווערט גאר שטארק צעכאפט דורך אידן פון אלע שיכטן און קרייזן, דאס 
העלפט זיך צו קענען כאפן דעם אטעם, נישט צו ווערן אריינגעכאפט אין איבריגע אומזיסטע פחדים, 

ום אייבערשטן, פרובירן זיך אכטונג צו געבן אויף ווי ווייט מעגליך, און זיך איבערגעבן אינגאנצן צ
 פארמערן תורה און תפלה, און בעטן דעם אייבערשטן געראטעוועט צו ווערן פון אלעם שלעכטס.

די טעלעפאן ליניעס פון "קול ברסלב", ווערן איבערגעפילט מיט צענדליגע טויזנטער אריינרופער, 
אויף אמונה, ווי  וואס ווילן הערן די דרשות פונעם ראש ישיבה שליט"א, וואס איז מחזק און מעודד

 אזוי זיך שטארקן איבער די פחדים, און ווי אזוי געראטעוועט צו ווערן אין דעם שווערן מצב.
אויפ'ן פארלאנג פונעם ציבור האט מען געמאכט א ספעציעלע אפטיילונג איבער די קאראנע 

עורים איבער דעם וויירוס, וואו מ'קען הערן הערליכע ניגונים איבער קאראנע, קורצע און לענגערע שי
 וויירוס, עצות און חיזוק ווי אזוי זיך אומצוגיין.

די נומערן פון "קול ברסלב" קען מען זען ביים סוף פונעם גליון. אנצוקומען צו דעם אפטיילונג 
 .7און דערנאך  1און דערנאך  1דארף מען דרוקן 

רשטן, וואס דאס איז די לאמיר זיך שטארקן מיט די פשוטע אמונה, זיך צוריק קערן צום אייבע
גאנצע סיבה פארוואס דער אייבערשטער האט געברענגט דעם וויירוס, און אזוי וועלן מיר 

 געראטעוועט ווערן פון אלע שלעכטס.
 !רגע עד יעבור זעם טחבי כמע ,ר דלתיך בעדךועמי בא בחדריך וסג לך

*** 

 פון א תלמיד הישיבהחתונה  פרייליכע
 ,אברהם משה שטראססער שליט"א מוה"רבן שרגא החתן אונטער די חופה  די וואך איז געגאנגען

נחמן ניישטיין שליט"א, מלמד מומחה  מו"העב"ג בת מנהל כללי מוסדות ברסלב בארה"ב, 
 .שליט"אנתן יאקאבאוויטש  המפיץ הגדול מוה"רחתן  במוסדותינו הקדושים,

חתונה פארגעקומען אויף גאר א קליינעם צוליב די פארארדענונגען פון די רעגירונג, איז די 
פארנעם, לויט די אנווייזונגען פון די געזונטהייט באאמטע, זיכער צו מאכן אז קיינער ווערט נישט 

 אנגעשטעקט.
די חתונה איז טאקע געווען קליין, אבער די שמחה איז געווען גאר גרויס, מ'האט זיך געפריידט און 

 ן כלה אויף א הערליכן פארנעם.געטאנצן און משמח געווען די חת
 !שמח תשמח רעים האהובים

*** 

 אין ישיבה ר חתןפרישע
 

א פרישער חתן איז דא די וואך אין ישיבה; החתן אליעזר שמן ני"ו, בן מו"ה מאיר הי"ו, וואס איז 
 חתן געווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה פישל שערמאן הי"ו.

פון מוהרא"ש אין יבנאל, און דארט אויסגעזאגט גאנץ דער חתן איז געווען ביים ציון הקדוש 
תהלים, אזוי ווי מוהרא"ש האט צוגעזאגט, און געהייסן דאס אויפקריצן אויף זיין מצבה, אז יעדער 
וואס דארף א שידוך וואס וועט אויסזאגן ספר תהלים ברציפות ביי זיין קבר, וועט ער זיך משתדל זיין 

א שידוך ווי שנעלער. ווי אויך האט ער געטון די סגולה פון מוהרא"ש,  אז ער זאל געהאלפן ווערן מיט
 צו לערנען פערציג מאל מסכת תענית אין פערציג טעג.

דער חתן איז ברייט באקאנט מיט זיינע מדות טובות, אויסער זיינע פילע שיעורים וואס ער לערנט 
יבה שליט"א, ער העלפט ארויס יעדן טאג, איז ער אויך גאר שטארק איבערגעגעבן פאר'ן ראש יש

כסדר מיט אלעס וואס פעלט נאר אויס, וואונטשן מיר אים יעצט אז די אלע גרויסע זכותים זאלן אים 
ביישטיין, דער אייבערשטער זאל העלפן דער שידוך זאל זיין א קשר של קימא, ער זאל זוכה זיין 

 ת ישרים ומבורכים.אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל, מיט פיל אידיש נחת, דורו
 !שמחה ונחת לרוב

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 צו רופט אריין מיט אייער פארלאנג

347-509-4908 
 
 

 

 

 

 

 קאראנע וויירוס!
קאראנע ניגונים, קורצע און לענגערע 
שיעורים איבער די קאראנע וויירוס, 

קאראנע חדר, קונטרסים, תפלות 
 אינטערוויוס, און נאך:

 קול ברסלב
212-444-9191  1,  1,  7 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו בן שרגא שטראססער החתן
 הי"ו אברהם משה שטראססער מו"ה

 מנהל כללי מוסדות ברסלב

 צו זיין שמחת החתונה
 הי"ו נחמן ניישטיין עב"ג בת מו"ה

 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

 שליט"א נתן יאקאבאוויטשמוה"ר  חתן המפיץ הגדול
 

 שר של קימאס'זאל זיין א קדער אייבערשטער זאל העלפן 
 און א בנין עדי עד, דורות ישרים ומבורכים

 
 

 

 

 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו  אליעזר שמן החתן
 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


