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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
ֶ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 

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

ֵניי". ְדֵריי ָמאל ִאיז ַא ֲחָזָקה,  -ֶדער ָוואְרט "ָחָדׁש 
י ִריְכִטיֶגע ַצייט ִזיְך צּו ַבאַנייֶען ֶיעְצט ִאיז דִ 

 ִאיְנַגאְנְצן.
ֶבֱאֶמת ֶקען ִזיְך ַא ִאיד ַבאַנייֶען ֶיעְדן ָטאג, ֶמען 
 מּוז ִניְׁשט ַוואְרְטן ִביז חֹוֶדׁש ִניָסן, ֶדער ֶרִבי ָזאְגט

ַאז ַא ִאיד ַדאְרף ֶיעְדן )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רס"א( 
ְנֵהייְבן פּון ֵניי. ֶיעְצט ָאֶבער, פּון חֹוֶדׁש ָטאג ָא

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

ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס 
ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ָמאְרְגן, ִאיְך ֶוועל 
ְפרּוִביְרן צּו קּוְקן ָנאר אֹויְפ'ן ַהייְנִטיְגן ָטאג, אּון 

ְִוויס ְ טּון ס  זְא ְְָזאל 
ְןְֶמע רּוִביר  ְסאֹויטְפ 

ְ

ְֶיעד ְ ט ְן ס  ִציג  ְֵאיינ  ׁשן ט  ְָבזְְֶֶמענ  ם.ְָהעֹולְָה
ׁש ְ ט  ְֶמענ  ט ְן אכ  ר  ְ'ט  ׁשְְִֶאיְךרְָנאן: ?ְִזיְךעְמּוט 

ְָנא ְֵגיְִאיְךר ִריֶבעי ְא  ֶוועִריֵקייט ְר ְׁש  ןְֶמען?'
ֶרעגְ  ְפ  יּוט ׁש  ְ'ק  ָוואת: אר  ְ'פ  ָווס?' אר  סְאפ 
יי ְל  ְִאיְךד ְָאֶבע?' ְעְֶר ְִאיס ְִניׁש ְז ר,ְָוואט

ְֶיעֶדע ְֵאייֶנער ְָהאר יינְֶט ְז  ֶוועִריֵקייט ְע ן;ְׁש 
טְָ ְִניׁש  ְֵקייֶנעא ְאֹויר ְִדְף ְֶוועלְ י סְָוואט

ֶׁשע ְ.טִניׁש ְְִזיְךטְמּוט 
ְֶווע ְעְֶר ְָהאס ְֵשכְֶט ְֶדעל ְקּוק ְר 'ןְאֹויפְ ט

אְךעְֶיעדְֶןְפּוְׁשֹוֶרׁש סְעְְֶוואּוןְפּוטְקּוק ְרְעְֶ,ְז 
ְקּוֶמע ְִדְן ֶוועִריֵקייט ְי ְׁש  ְֶווען, ֵטייר טְׁש 
ֶטע ְאּונ  ְֶדער ְֶדעְ-ם? ֶטער ׁש  ְֵאייֶבער  זְא ְר,

ְֶדע ֶטער ׁש  ְֵאייֶבער  אכְ ר ְמ  ְָדאט ְִאיס סְָדאז
ארְָנאסְָדאזְִאיט,ְגּוְרִזיֶכע יירְפ  ְ.הטֹובְָןְמ 

י ְז  ְִניׁש ְי ייט ְק  לְָן ט  ְב  לֹוין, ט  נ  ְא  םְצּוף
ט ְ ׁש  ְֵאייֶבער  ְֵגין; ְִאיְצּוי ְֶרעם, ם,ְִאיְצּוד

ְֶבע ְִאיט ְֶיעדְֶם אְךע ְאּוְז  ֵציין ְֶדער  םְִאיל
ֶלע ְא  ְֶוועְ-ס ְִדיְִזיְךט ְֶעֶפעֶנער ְֵנייעְְֶא ְן
ְֶוועלְ  ְעְֶט, ְֶוועס ייֶנעט ְׁש  ְאֹוין ְִדיף יְִדְר

ִטיגְֶ ְִליכ  ְִזיסְֶע, ְאּוע ֶגעֶנעמְֶן נ  ְא  ייע ְׁש  םְפּוֶנען
ט ְ ׁש  ְן.ֵאייֶבער 

ְ"א(תשפאְִתשְָיְכְִהְֱאמּונְְֲָעָצתֹו)
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 ֶזען ָוואס ִאיְך ֶקען אֹויְפטּון גּוֶטע ַזאְכן". 
ִאיז ִדי ַצייט צּו ֶבעְטן ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ֵלייְנט ִדי ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש, 

ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן: "ַבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ִמָדה 
פּון ִהְתַחְדׁשּות, ִאיְך ָזאל ֶיעְדן ָטאג ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי, ִניְׁשט 

ט מֹוָרא ָהאְבן ִאיֶבעְרְטַראְכְטן ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט, אּון ִניְׁש 
ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ַווייֶטער, ָנאר ִאיְך ָזאל ִמיר ְׁשֶטעְנִדיג ָקאְנֶצעְטִריְרן 
אֹויף ִדי ֶיעְצִטיְגן ִמינּוט, ָוואס ִאיְך ֶקען ֶיעְצט טּון גּוֶטע ַזאְכן ְברּוֲחִניּות 

 ן".ּוְבַגְׁשִמיּות, אּון ַאזֹוי ֶוועל ִאיְך ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיי
ָדאס ִאיז ֶבֱאֶמת ִדי ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש, ִדי ִמְצָוה פּון ִקידּוׁש ַהחֹוֶדׁש, 
ֶ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 
ֶוועְרט ֶעס ְקֶלעֶנער אּון ְקֶלעֶנער, ָאֶבער ָנאְכֶדעם ֶוועְרט ֶעס ַ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 

ֶדעם ַבאֵנייֶעט ֶמען ִזיְך אּון ֶמען ֶוועְרט צּוִריק ְקֶלעֶנער, ָאֶבער ָנאכְ 
 ְגרֹויס, ַאזֹוי ֵגייט ֶעס ִאיֶבער ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל.

ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ֹראׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ַווייל ָדאס ִאיז ֶדער 
פּון ֶרִבי'ן, ְׁשֶטעְנִדיג ִזיְך צּו ַבאֵנייֶען, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי  ַגאְנֶצער ִעְנָין

ַאז ֶער ַאֵליין ְפֶלעְגט ְׁשֶטעְנִדיג ָאְנֵהייְבן )ִׁשְבֵחי ָהַר"ן ִסיָמן ו'(  ָהאט ֶדעְרֵצייְלט
 פּון ֵניי.

ז ֶער ִאיז ִאין ִדי יּוְנֶגע ָיאְרן פּון ֶרִבי'ן, ֶווען ֶעס ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ַא
ַאָראְפֶגעַפאְלן ְ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 ֵהייב ֶיעְצט ָאן ִדי
ֶעְרְׁשֶטע ָמאל", ַאזֹוי ְפֶלעְגט ֶער טּון ֶיעֶדע ָמאל ָוואס ֶער ִאיז 
ַאָראְפֶגעַפאְלן. אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט, ַאז ָדאס ְפֶלעְגט ַזיין ַביי ִאים 
ֶיעְדן ָטאג, אּון ַאִפילּו ֶעְטִליֶכע ָמאל ַא ָטאג. ָוואס ֶער ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן 

ֹויְבן פּון ְפִריׁש. אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַמְצִליַח ֶגעֶווען אּון אּון ָאְנֶגעה
 ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק.

"ַאַזא ִחידּוׁש ִווי ִמיר ִאיז  )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן רמ"ז( ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט:
אס ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָנאְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעֶווען". ֵאייֶנע פּון ִדי ְפָׁשִטים ָוו

ָהאְבן ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם ִאיז ַאז ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶגעַוואְלִדיֶגער 
"ִחידּוׁש" ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִעְנָין פּון "ִהְתַחְדׁשּות", ִזיְך ְׁשֶטעְנִדיג צּו 

ז, ַאז ִמיר ָזאְלן ַבאֵנייֶען. אּון ָדאס ֶלעְרְנט ֶדער ֶרִבי אֹויס אֹויְך ַפאר אּונְ 
ִזיְך אֹויְך ְׁשֶטעְנִדיג ַבאֵנייֶען, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֵזייֶער ַפאִסיג ָוואס ֶדער 
ֶרִבי ִאיז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ֹראׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ִדי ַצייט 

 ְׁשַטאְרק ְמסּוָגל ִזיְך צּו ַבאַנייֶען.
ֶמען ִזיְך ֶיעְצט ַבאֵנייֶען ִאין ִדי ַזאְך פּון ֶרעְדן צּום ֶדער ִעיָקר ַדאְרף 

ַאז ִאין ִוויְנֶטער )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן צ"ח( ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ְׁשַטאְרְבן ָאפ ַאֶלע ֵבייֶמער אּון ְגָראְזן, אּון ֶווען ֶעס קּוְמט זּוֶמער ֶלעְבן 

ע אֹויף, אּון ֶדעָמאְלט ֶקען ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטׁש ִמיְטַכאְפן ִמיט ִדי ֵזיי ַאלֶ 
ֵבייֶמער, אּון ִזיְך אֹויְך ַבאֵנייֶען ַאזֹוי ִווי ֵזיי. אּון ֶדעָמאְלט ִאיז ֵזייֶער גּוט 
צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויְפ'ן ֶפעְלד ְצִוויְׁשן ִדי ְגָראז אּון ֵבייֶמער, 

ֶדער ֱאֶמת ִאיז, ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז ֵאיין ְגרֹויֶסע ֶפעְלד, ֶמען אּון 
ֶקען ִאיֶבעָראל ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִדי ְגָראז אּון ֵבייֶמער ֶהעְלְפן 

 צּו ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ִדי ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה פּון ַא ִאיד ִאין אּון ֶבֱאֶמת ֶוועְנְדט ִזיְך ִאין ֶדעם 

ֲעבֹוַדת ה', ֶווען ֶמען ַבאֵנייֶעט ִזיְך ֶיעֶדע ָמאל פּון ְפִריׁש, דּוְרְך ֶדעם 
ְׁשֵטייְגט ֶמען ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶהעֶכער אּון ֶהעֶכער. ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶמען 

יט ַאזֹוי ִווי ֶעס ָוואְלט טּוט ִאין ֲעבֹוַדת ה' ַדאְרף ַזיין ִמיט ַא ְפִריְׁשֵקי
ֶגעֶווען ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ָוואס ֶמען טּוט ֶעס, ֶמען ֵגייט ַדאֶוועֶנען 
ַׁשְחִרית, "ֶיעְצט ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ָוואס ִאיְך ֵגיי ַדאֶוועֶנען ַׁשְחִרית", 

ִאיְך ֵגיי ֶמען ֵגייט ַדאֶוועֶנען ִמְנָחה, "ֶיעְצט ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ָוואס 
ַדאֶוועֶנען  ִמְנָחה", ֶמען ֵגייט ַדאֶוועֶנען ַמֲעִריב, ֲאִפילּו ֶמען ִאיז ִמיד אּון 
ָאְפֶגעמּוְטֶׁשעט פּון ַא ַגאְנֶצע ָטאג, ְפִריְׁשט ֶמען ִזיְך אֹויף ַווייל ֶמען ֵגייט 

 ֶיעְצט ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ֵגיין ַדאֶוועֶנען ַמֲעִריב.
ֶעְרְׁשֶטע ַמֲעִריב פּוֶנעם ָיאר, ֹראׁש ַהָׁשָנה ַבייַנאְכט, ֶמען ֶזעט ַאז ִדי 

ַדאֶוועְנט ֶיעֶדער ִמיט ְגרֹויס ַכָווָנה אּון ִהְתעֹוְררּות, ַווייל ָדאס ִאיז ִדי 
ֶעְרְׁשֶטע ְתִפָלה פּון ָיאר ַדאֶוועְנט ֶמען ֶעס ִמיט ַא ֶגעְׁשַמאק, ָאֶבער 

יב ַדאֶוועֶנען ַאזֹוי, ֶווען ֶמען ֵהייְבט ָאן ֶבֱאֶמת ַדאְרף ֶמען ֶיעֶדע ַמֲעִר 
ֶיעֶדע ָמאל פּון ֵניי, ֶדעָמאְלט ִאיז ֶיעֶדע ְתִפָלה ִדי ֶעְרְׁשֶטע ְתִפָלה ָוואס 

 ֶמען ַדאֶוועְנט, אּון ֶמען ַדאֶוועְנט ֶעס ִמיט ְגרֹויס ֶגעְׁשַמאק.
אס ֶמען ֶזעְצט ִזיְך אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביים ֶלעְרֶנען, ֶיעֶדע ָמאל ָוו

ֶלעְרֶנען, ִצי ָזאל ֶעס ַזיין ִמְקָרא, ִמְׁשָנה, ְגָמָרא, ָאֶדער ֶמְדָרׁש, ָזאל ֶמען 
ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריׁש, "ִאיְך ֵגיי ֶיעְצט ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ֶלעְרֶנען ִדי ֵנייֶע 

ֶער ַמְצִליַח ַזיין, ַווייל ִלימּוד", אּון ֶווען ַא ִאיד ִפיְרט ִזיְך ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֵזיי
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ֶדער ִעיָקר ִאיז ִזיְך ְׁשֶטעְנִדיג צּו ַבאֵנייֶען אּון ַמאְכן ְׁשֶטעְנִדיג ַא ְפִריֶׁשע  
 ַהְתָחָלה.

ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ַביים ֶרִבי'ן ָהאט ֶמען ָדאס אֹויְך ֶגעֶזען ִווי ֶער 
ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ְמַגֶלה ַזיין ָהאט ִזיְך ְׁשֶטעְנִדיג ַבאֵנייֶעט, 

ֶגעַוואְלִדיֶגע תֹורֹות אּון ַהָשגֹות, ָהאט ֶמען ִאים ְגַלייְך ָנאְכֶדעם ֶגעְטָראְפן 
ֵווייֶנען אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן "ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאיְך זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן 

ַווייל ֶער ְפֶלעְגט ֵאייִביג ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריׁש, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ֶעְרִליֶכער ִאיד?", 
 צּוֶגעקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

ֲאִפילּו ְבַגְׁשִמיּות ִאיז ַא ְגרֹויֶסע טֹוָבה ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש ֶווען ֶמען ַבאֵנייֶעט ִזיְך 
ט ַאְלט אּון ָנאְכֶגעָלאְזט ַפאְלט ֶמען ַאַריין ִאין ַא ְׁשֶטעְנִדיג ַווייל ֶווען ֶמען ֶוועְר 

ַאֶפעִטיט צּום ֶלעְבן, ֶמען  ָמָרה ְׁשחֹוָרה אּון ִדיְפֶרעִסֶיע, אּון ֶמען ַפאְרִליְרט ִדי
ַדאְרף ִזיְך ָ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(  ֶרִבי ָזאְגט ֶדער

ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָזאל ֶמען ָנאְכַאָמאל ָאְנֵהייְבן ִמיט ַא ְפִריְׁשֵקייט, "ִרבֹונֹו ֶׁשל 
ָמה ַנְפְׁשָך, עֹוָלם, ִאיְך ֵהייב פּון ֶיעְצט ָאן צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד". ַווייל מְ 

אֹויב ִביז ֶיעְצט ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען גּוט, ֶוועט פּון ֶיעְצט ַזיין ָנאְך ֶבעֶסער, אּון 
אֹויב ִאיז ִביז ֶיעְצט ִניְׁשט ֶגעֶווען גּוט, ַדאְרף ֶמען ָדאְך ִזיֶכער ָאְנֵהייְבן פּון 

 ְפִריׁש, פּון ֶיעְצט צּו ַזיין גּוט.
יג ֶגעֶזען, ַאז ִדי ֶוועְלֶכע ָהאְבן ִזיְך ְׁשַטאְרק ָדאס ָהאט ֶמען ֵאייבִ 

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

 ֶגעְׁשַמאק.ֵחֶׁשק אּון 
 חֹוֶדׁש ִניָסן( -ֶעֶרְך ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש
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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 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 ו"הי דעפריסיודל מו"ה 

 פון זיין זון למזל טוב שמחת החתונה דיצו 

 הי"ו חיים ישעי'החתן מו"ה 

 בת עב"ג

 א"שליט אלימלך שארףמו"ה 
*** 

 א"שליט נחמן ניישטייןמו"ה 
 מוסדותינו הקדושיםב מלמד מומחה

 פון זיין זון למזל טוב בר מצוהשמחת  דיצו 

 י"ונ דוד הבחור החשוב
*** 

 הי"ו אליעזר שמןמו"ה 

  למזל טוב געבורט פון א אינגל דיצו 
*** 

 הי"ו נחמן ישראל יאקאבאוויטשמו"ה 

  למזל טוב געבורט פון א אינגל דיצו 
*** 

 הי"ו חיים צוקערמו"ה החתן 

  למזל טוב זיין שמחת החתונהצו 
 

 אפטיילונג סחפ
ליגן יום טוב פסח מיט אייך צום היייט גרי

אר קינדער, פ תוישעדרשות, משיעורים, 
 .ןכאזפילע אינטערעסאנטע  און נאך

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 1,  9 
 

 

 

 

 עצתו אמונה
 ביי אייער טיר

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

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

מחיה יעדע וואך זייט אויך פון די גליקליכע וואס זענען זיך 
 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 
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
עמוד שר התורה וכלל ישראל באוויינט די הסתלקות פונעם 

 "לוקרבי יחזקאל ראטה זצהקדוש ההוראה כקש"ת הגאון 
איבער די ביטערע נייעס דעם זונטאג אויפגענומען אידישע קינדער  בןהא גרויס צער און ווייטאגמיט 

 ,"לוקרבי יחזקאל ראטה זצהקדוש עמוד ההוראה כקש"ת הגאון די הסתלקות פונעם שר התורה ו
 .יאר 86, אין עלטער פון גאב"ד קארלסבורג

ט , אן עובד ה' מנעוריו, אלע זיינע יארן האצדיקדער רב זצוק"ל איז געווען א סימבאל פון אן אמת'ער 
מסירות נפש, געלערנט יומם ולילה בלי הפסק, געדאווענט מיט גרויס ער געדינט דעם אייבערשטן מיט 

 גרויס דביקות, און געטון דעם רצון ה' מיט א געוואלדיגע שמחת המצוות.
דער פעדער איז צו ארעם אויסצורעכענען זיין געוואלדיגע גדלות בתורה ועבודה, זיין קדושה וטהרה, 

זיין גרויסער כח בהלכה וואס איז געווען א לייכט טורעם פאר אידן איבער סקייט בנגלה ונסתר, זיין גרוי
די גאנצע וועלט, זיין שטארקייט מיט'ן לא תגורו מפני איש זיך צו האלטן נאר צו די ריינע תורה והלכה 

עניוות זיך  און זיך נישט דערשרעקן פאר קיין שום זאך, און צו די זעלבע צייט זיין געוואלדיגע
 אראפלאזנדיג צו יעדן איד מקטן ועד גדול, און מקרב זיין יעדן איינעם.

דער רב זצוק"ל איז אנגעגאנגען מיט זיין עבודת הקודש ביז צו זיין לעצטע מינוט. די פלוצלינגדיגע 
זיך הסתלקות האט באטראפן אידישע קינדער ווי א דונער אינמיטן טאג, צענדליגע טויזנטער אידן האבן 

פארזאמעלט צו די לוי' בבית מדרשו אין בארא פארק, נאך די לוי' איז די מטה געפירט געווארן קיין ארץ 
מירון, מקום מנוחת אתרא קדישא אין האבן באגלייט די מטה צענדליגע טויזנטער אידן  פילעישראל, 

קארלסבורגער בית התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, און ער איז דערנאך געקומען לקבורה אינעם 
 החיים אין מירון.

אבל יחיד עשו לך, ווי באקאנט די גרויסע חביבות וואס דער גרויסער גאון וצדיק האט ארויסגעוויזן 
פאר זיין אייניקל, דער ראש ישיבה שליט"א, וואס האט זוכה געווען משמש צו זיין דעם גרויסן זיידן פאר 

. און שפעטער, ווען ומען פון אים שימוש און הוראהקון בא, געלערנט מיט אים בחברותא, אלאנגע יארן
דער ראש ישיבה שליט"א האט אנגעהויבן מחזק זיין בחורים און אינגעלייט, האט דער זיידע אים גאר 
 שטארק מחזק געווען אנצוגיין מיט די הייליגע ארבעט מקרב צו זיין אידישע קינדער לאביהם שבשמים.

 !השריפה אשר שרף ה'וכל בית ישראל יבכו את 
 

 , וע"י מו"ה יצחק רובין הי"ו. במאנסי לע"נ הגה"ק רבי יחזקאל ב"ר יצחק אייזיק זצוק"ל, גאב"ד קארלסבורגהי"ו הבחור נתנאל פארקאשע"י  נתנדבבבארא פארק  הפצה

 

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

 מיט א צעבראכן און פארקלעמט הארץ באוויינען מיר די הסתלקות פון
 , חסידא ופרישאהגאון הקדוש, שר התורה, עמוד ההוראה

 זצוק"ליחזקאל ראטה כקש"ת רבי 
 גאב"ד קארלסבורג

 וואס איז נסתלק געווארן לגנזי מרומים, צו די צער
 אדר תשפ"א און ווייטאג פון גאנץ כלל ישראל, אום כ"ג

 וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'
 

 שליט"אראש הישיבה  פאר זיין באליבטער אייניקל
 און זיין חשובער טאטע

 ממלא מקום אביו זצוק"ל, גאב"ד קארלסבורג, שליט"אמשה  כ"ק הגה"צ רבי
 און פאר די גאנצע משפחה

געוואלדיגן צער, מיר זאלן זוכה זיין צו גיין אין די וועגן פון דעם גרויסן גאון  דער אייבערשטער זאל אונז אלע טרייסטן פון דעם
 וצדיק, און דער אייבערשטער זאל אונז שוין אויסלייזן פון דעם ביטערן גלות, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

 תלמידי היכל הקודש


