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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  ד 

ֶדער ָטאג ַל"ג ָבעֹוֶמר ִאיז ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ָטאג, 
ֶעס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִדי "יֹוָמא ְדִהילּוָלא" פּון ֶרִבי 
ִשְמעֹון ֶבן יֹוָחִאי, ֶדער ָטאג ִאיז ֶרִבי ִשְמעֹון'ס 
ֶפעְרֶזעְנִליֶכע ִשְמָחה. ֶער ֵטייְלט ֶדעָמאְלט אֹויס 
ֵטייֶעֶרע ַמָתנֹות ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ַאזֹוי ִווי ַרייֶכע 
ְמחּוָתִנים ִפיְרן ִזיְך צּו ֵטייְלן ַביי ַא ִשְמָחה ֵטייֶעֶרע 

ִדי ְגָמָרא  ַמָתנֹות, אּון ַאזֹוי ֵטייְלט ֶרִבי ִשְמעֹון אֹויְך.
"ְכַדאי הּוא ֶרִבי ִשְמעֹון ִלְסֹמְך ָעָליו )ְבָרכֹות ט.(  טָזאגְ 

ִבְשַעת ַהְדַחק". ַצִדיִקים ָהאְבן ָדאס ֶגעַטייְטְשט ַאז 
ֶווען ַא ִאיד ֶגעִפיְנט ִזיְך ִאין ַא ְשַעת ַהְדַחק, ֶעס ִאיז 
ִאים ֶעְנג, ֶער ִאיז ִאין ַא ָצָרה, ֶקען ֶער ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן 

ין ִדי ְזכּות פּון ֶדעם ְגרֹויְסן ַתָנא ֶרִבי ִשְמעֹון ֶבן אִ 
 יֹוָחִאי.

ֲאִפילּו ֶווער ֶעס ִאיז ִניְשט זֹוֶכה צּו ָפאְרן אֹויף 
ִמירֹון צּו ַזיין ַביי ֶרִבי ִשְמעֹון ִאין ֶדעם ָטאג פּון ַל"ג 

ואּו ָבעֹוֶמר, ֶקען ִזיְך ָאֶבער ַבאֶהעְפְטן צּום ַצִדיק פּון ו
ֶער ִאיז. ָדאס ֶוועְרט ֶגעֶרעְכְנט ַמָמש ַאזֹוי ִווי ֶמען ִאיז 
ָדאְרט, ַווייל וואּו ֶדער ֶמעְנְטש ְטַראְכט ָדאְרט ִאיז ֶדער 

ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער ָטאג ַל"ג ָבעֹוֶמר  ַגאְנֶצער ֶמעְנְטש.
ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ָטאג, ֶמען ֶקען ֶדעָמאְלט פֹוְעְל'ן 
ַאֶלעס גּוְטס, ֶמען ֶזעְצט ִזיְך ַאֶוועק אּון ֶמען ֶבעט ִזיְך 
אֹויס ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶמען ִוויל, ִאין ְזכּות 

 פּוֶנעם ַבַעל ִהילּוָלא ֶרִבי ִשְמעֹון ַבר יֹוָחִאי.
ְסֶפעִציֶעל ֶווען ֶמען ֶעְפְנט אֹויף ַא ֵסֶפר ַהֹזַהר, ֶמען 

ן ֵסֶפר, אּון ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ִזיְצט אֹויְפ'
ֶוועְרט ָדאס ֶגעֶרעְכְנט ַאזֹוי ִווי ֶמען ִאיז ַביים ִציּון. 

)ִיְשַמח  ַאזֹוי ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ֵסֶפר "ְמאֹור ֵעיַנִים"

ע ִאיְך ט ָזאְלְס ר ייעֶּ ז  ר ִדיט בֶּ
ען; אֹויְפְפִריְש  ִזיְך  רדֶּ

 

ע ייִליגֶּ בִ ר ה  לְ " :ן נא(ִסימָ "ן, ָהר  ת ִשיחֹו) טָזאגְ י רֶּ ר ָטאט א 
ע ייט ִניְש ן מֶּ יי צּוט גּוט ִניְש ז ִאיס עֶּ ן! ז  ען א  ן ז  ְלטֶּ ר א 
ען א  ד, ָחִסי ְלטֶּ ִדיר א  לְ ק, צ  עט"; גּוט ִניְש ז ִאיט א  ן מֶּ
אְר  דֶּ  ִזיְךף ד  ייעֶּ ר ְכס  אנ  ייט ִניְש ן, ב  ען ָנאְכג  ע ָהר  ר י צֶּ ם דֶּ
ער ָנאל ִוויס ָווא עְנְטשר דֶּ ייל ָזא מֶּ לְ ן ז   ש"מֹוֲהָראט. א 
אט, ָזאגְ  עְרפ  עט רּופְ ר דֶּ ען מֶּ ע'ן ִמיְט ע ָהר  ר י צֶּ ם דֶּ  ןָנאמֶּ

לֶּ ) ן ּוְכִסיל",  :ת ד, יג(ֹקהֶּ ְך ָזק  לֶּ ען א  "מֶּ ְלטֶּ ער א  אִרישֶּ ר נ 
עִני וג, קֶּ ייז ִאיס ָדאל ייו  ען ז  ְרבֶּ אכְ ר עֶּ ט, א  ז אּונְ ט מ 
לְ  אט; א  עְרפ  אְרפְ ר דֶּ ייר ִמין ד  עְר ן ג  אְרקֶּ ם ִאין פּוט פ 
עְנִדי ִזיְךן אּו ייעֶּ ג ְשטֶּ אנ   ן.ב 
ייִליגֶּ י ִד  נָ י ִסְפִר ) ןָזאגְ ם ֲחָכִמיע ה  ְתח  יא הּובָ א ו, ִפְסָק ן ָואֶּ ת ְבב 

ִייח אֹור  ף יֹוס   ישם ח  יָך  :ן סא(מָ ִסי ר  ינֶּ "ְבָכל יֹום ִיְהיּו ְבע 
ֲחָדִשים",  אְר ג ָטאן יֶּעְד כ  עף ד  ייבְ ן מֶּ ען ָאְנה  עְרנֶּ ן, לֶּ

ע וענֶּ אוֶּ ען אּון ד  ען ִדינֶּ עְרְשְט ם דֶּ ייבֶּ ייעֶּ  א  י ִוון א  אְך נ   .ז 
 

ֲחר  )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה    תש"פ(ם ְקדֹוִשיי א 
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 ן ַאזֹוי ָזאְגט ֶדער ֶרִביַאז ֶדער ַצִדיק ִאיז ַבאַהאְלְטן ִאין ַזיין ֵסֶפר. אּו ֵלב, ַמֶסֶכת ַשָבת(
ַאז ֶדער ָפִנים, ֵשֶכל אּון ְנָשָמה פּוֶנעם ַצִדיק ִליְגט ִאין  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קצ"ב(

ַזיין ֵסֶפר, אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ִזיְצט ַביים ֵסֶפר פּוֶנעם ַצִדיק ֶוועְרט ֶעס ֶגעֶרעְכְנט 
 ז ַביי ַזיין ִציּון.ַאזֹוי ִווי ֶמען ִאי

י ֶווער ֶעס ִאיז ָיא זֹוֶכה צּו ָפאְרן אֹויף ִמירֹון צּו ַזיין ַמָמש ַביים ִציּון ִאיז אַאַודַ 
ִניְשט ָדא ַקיין ְגֶרעֶסעֶרע ַזאְך פּון ֶדעם. ֲאִפילּו ַא ַגאְנץ ָיאר ִאיז אֹויְך ֵזייֶער ַא 

ַצִדיק, אּון ִזיֶכער ֶווען ֶעס ִאיז ִאין ִדי יֹוָמא ְגרֹויֶסע ַזאְך צּו ֵגיין צּו ֵקֶבר פּון ַא 
ְדִהילּוָלא פּון ֶדעם ַצִדיק. אּון ָנאְכֶדעְרצּו ַביי ֶרִבי ִשְמעֹון ִאין ִמירֹון ַל"ג ָבעֹוֶמר, ֶקען 

 ֶמען ִזיֶכער פֹוְעְל'ן ְגרֹויֶסע ְישּועֹות אּון ְרפּואֹות אּון ַאֶלעס גּוְטס.

ִדי ָוואס ָפאְרן ָיא ַקיין ִמירֹון אּום ַל"ג ָבעֹוֶמר ַדאְרְפן ִוויְסן ַאז ֶרִבי ִשְמעֹון 
ֶגעִפיְנט ִזיְך ִניְשט ָנאר ִאין ִדי ְמָעָרה, ָנאר ֶער ִאיז אֹויְך ִאין ַגאְנֶצע ֶגעְגְנט ַארּום, ִאין 

ַגאְנֶצע ַבאְרג ָהאט ִדי ְקדּוָשה פּון ֶרִבי ִשְמעֹון, ֶמען ִדי ַגאְנֶצע ַבאְרג פּון ִמירֹון. ִדי 
ַדאְרף ִזיְך ִניְשט מֹוֵסר ֶנֶפש ַזיין ִזיְך ַאֵרייְנצּוְשטּוְפן ִאין ִדי ְמָעָרה. ֶמען ְטֶרעְפט ִזיְך ַא 

ִבי ִשְמעֹון, אּון רּוִאיג ְפַלאץ ִאין ַא ִוויְנְקל, אּון פּון ָדאְרט ִאיז ֶמען ִזיְך ְמַקֵשר צּו רֶ 
ֶמען ֶבעט ִזיְך אֹויס ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדאְרף. ֶדער ְזכּות פּון ֶרִבי 
ִשְמעֹון ִמיט ַאֶלע ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָוואס ִליְגן ָדאְרט ַבאַהאְלְטן ִאיז ִזיֶכער ֵמִגין ַאז 

 יט ָוואס ֶמען ַדאְרף.ֶמען ָזאל ְשֶנעל ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן מִ 
ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך ֶזעט ֶמען ַביי ֶרִבי ִשְמעֹון ִאין ִמירֹון, ֶעס קּוֶמען ִזיְך 

ִיְשָרֵאל פּון ְקֵליין ִביז ְגרֹויס. ַרָבִנים אּון ַאְדמֹוִרי"ם, ֲחִסיִדים -צּוַזאם ַאֶלע ִנְשמֹות
ן ְסַפְרִדים, ַאֶלע קּוֶמען צּו ֶרִבי ִשְמעֹון אּון ֶגעִפיֶנען ִזיְך אּון ִמְתַנְגִדים, ַאְשְכַנִזים אּו

ָדאס ְפַלאץ ָדאְרט, ַווייל ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָהאְבן ַא ְשְפַראְך צּו ֶיעְדן ִאיד ָאן 
ֵטייט ַא ִאין ֵסֶפר ֵבית ַאֲהֹרן פּון ֶדעם ַצִדיק ֶרִבי ַאֲהֹרן ַקאְרִליֶנער זי"ע שְ  אֹויְסַנאם.

ֶגעַוואְלִדיֶגע ָלשֹון: "ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ַאזֹוי ִאיז 
ֶרִבי ִשְמעֹון אֹויְך ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, אּון ֲאִפילּו ַפאר ִניְדִריֶגע ֶמעְנְטְשן". ֶזעט ֶמען 

י ִשְמעֹון ֶבן יֹוָחִאי, אּון ֶדעְרַפאר ָפאְרן ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ָהאְבן ִחיֹות פּון ֶרבִ 
 ַאזֹויִפיל ִאיְדן צּו ַזיין ִציּון, אּון פֹוְעְל'ן אֹויס ַאֶלעס גּוְטס.

ֹויְגן אּום ַאז צּו ִשיְסן ִמיט ַא ַפייל אּון ב )ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות ָבִנים ִסיָמן ס"ג( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט
ַל"ג ָבעֹוֶמר, ִאיז ַא ְסגּוָלה ַפאר ִקיְנֶדער. ָדאס ֵמייְנט ֵסיי ַא ְסגּוָלה צּו ָהאְבן ִקיְנֶדער, 
אּון ֵסיי ַא ְסגּוָלה צּו ָהאְבן ַנַחת פּון ִדי ִקיְנֶדער, אּון ֵזיי אֹויְפִציֶען ְגִריְנֶגעְרֵהייט. 

ְמַקֵיים ַזיין ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאְגט, אּון ִשיְסן ִמיט ַא ַפייל ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ִפיְרן ִזיְך צּו 
 אּון בֹויְגן אּום ַל"ג ָבעֹוֶמר.

ֶמען ֶקען ָדאס ַפאְרְשֵטיין לֹויט ִדי ַמֲעֶשה ָוואס ֶדער ֶמְדָרש ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶעס 
יֹוַחִאי ַאז ֵזיי ִוויְלן ִזיְך ֶגט'ן  ָפאְלק צּו ֶרִבי ִשְמעֹון ַבר-ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען ַא ָפאר

ַווייל ֶעס ִאיז שֹוין דּוְרְך ַא ַלאְנֶגע ַצייט פּון ֵזייֶער ֲחתּוָנה אּון ֵזיי ָהאְבן ָנאְכִניְשט 
ָהאט ֵזיי ֶרִבי ִשְמעֹון ֶגעָזאְגט ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ִזיְך ֶגט'ן  זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָהאְבן ִקיְנֶדער.

זֹוי ִווי ַביי ֵזייֶער ֲחתּוָנה ָהאְבן ֵזיי ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה, ָזאְלן ֵזיי ָאֶבער ַא
ֵזיי ָהאְבן ַאזֹוי ֶגעטּון, ֵזיי ָהאְבן  ְסעּוָדה ַביים ִזיְך ֶגט'ן.ֶיעְצט אֹויְך ַמאְכן ַא ְגרֹויֶסע 

ֶדער ַמאן ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעְטִריְנְקן ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה ַביי ֵזיי ִאיְנֶדעְרֵהיים, 
ִמיט ַוויין ַביי ִדי ְסעּוָדה, אּון ָנאְך ִדי ְסעּוָדה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט צּו ַזיין ַווייב 
ִשיכֹור'ֶעְרֵהייט: "ֶווען דּו ֵגייְסט ֶיעְצט ַאֵהיים צּו ַדיין ַטאֶטע'ס הֹויז ֶקעְנְסטּו ִדיר 

ֶכע גּוֶטע ַזאְך ָוואס דּו ַדאְרְפְסט פּון ָדא אּון ֶעס ִמיְטֶנעֶמען אֹויְסְקלֹויְבן ֵסיי ֶוועלְ 
ֶווען ֶדער ַמאן ִאיז שֹוין  ִמיט ִדיר", אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ַאייְנֶגעְשָלאְפן ִשיכֹור'ֶעְרֵהייט.

ְפֵהייְבן ִטיף ֶגעְשָלאְפן, ָהאט ִדי ְפרֹוי ֶגעָזאְגט ַפאר ִאיֶרע ְקֶנעְכט ַאז ֵזיי ָזאְלן אֹוי
ֵזיי ָהאְבן  ֶדעם ַמאן ִמיט ַזיין ֶבעט אּון ִאים ַאִריֶבעְרְטָראְגן צּו ִאיר ַטאֶטע'ס הֹויז.

ַאזֹוי ֶגעטּון, ֵזיי ָהאְבן ִאים ַאִריֶבער ֶגעְטָראְגן צּו ִאיר ַטאֶטע'ס הֹויז ִמיט ַזיין ֶבעט. 
אט ֶגעֶזען וואּו ֶער ֶגעִפיְנט ִזיְך, ָהאט ֶווען ֶדער ַמאן ָהאט ִזיְך ֶדעְרֶוועְקט אּון ֶער הָ 

ֶער ִאיר ֶגעְפֶרעְגט: "וואּו ֶגעִפין ִאיְך ִזיְך ָדא?" ָהאט ִזי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "דּו ָהאְסט ִמיר 
ֶגעָזאְגט ַאז ִאיְך ֶקען ֶנעֶמען ֵסיי ֶוועְלֶכע גּוֶטע ַזאְך ָוואס ִאיְך ִוויל פּון ַדיין הֹויז, אּון 

ָראְגן צּו ַמיין ַטאֶטע'ס הֹויז, אּון ֶדעְרַפאר ָהאב ִאיְך ִדיר ֶגענּוֶמען, ָדאס ֶעס ַאֵהיים טְ 
 ִאיז ִדי ֶבעְסֶטע ַזאְך ָוואס ִאיְך ָהאב ִזיְך אֹויְסֶגעְקִליְבן"...

ֶזעֶנען ֵזיי צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען צּו ֶרִבי ִשְמעֹון, ֵזיי ָהאְבן ִאים ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶשה, 
אּון ֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֵזיי ָזאְלן טּון ַווייֶטער. ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ַמֲעֶשה ָהאט 
ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט: "אֹויב ַאזֹוי, ַאז ִאיר ָהאט ִזיְך ַאזֹוי ְשַטאְרק ִליב, ָזאְלט ִאיר ַטאֶקע 

ז ִאיר ָזאְלט ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט ְבַלייְבן ִאיְנֵאייֶנעם, אּון ִאיְך וואּוְנְטש ַאייְך ָאן ַא
ִקיְנֶדער". אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן ִמיט ִליְכִטיֶגע 

יֹוָחִאי ָהאט ֶגעָהאְלְפן ִאיְדן צּו ָהאְבן ֶזעט ֶמען ִווי ֶרִבי ִשְמעֹון ַבר ֶגעזּוְנֶטע ִקיְנֶדער.
אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער ָטאג ַל"ג ָבעֹוֶמר, ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ַזיין יֹוָמא  ִקיְנֶדער.

 ְדִהילּוָלא, ְמסּוָגל ַפאר ִקיְנֶדער.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֶעֶרְך ַל"ג ָבעֹוֶמר(
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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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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -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'
 שמחה ביי אנשי שלומינו, צום געבורט פונעם

 ראש ישיבה שליט"אערשטן אייניקל ביים 
מיט די נייעס אז עס איז געבוירן  ביי אנשי שלומינוא גרויסע שמחה הערשט 

זון פונעם  עלטסטערדער י"ו, הגעווארן א אינגל למזל טוב צו הר"ר שלמה ראטה 
ראש ישיבה שליט"א און איידעם פון הר"ר יואל טייטלבוים שליט"א גבאי ביהמ"ד 

 .היכל הקודש ברסלב פרעמישלאן קרית יואל
וואס איז  -די צייט פון די געהויבענע שמחה ביים ראש ישיבה שליט"א  יעצט אין

ן 'זיך מוסר נפש און עס גייט אים אין לעבן אז נאך אידן זאלן האבן א גוט לעבן מיט
האבן שלום בית, און עכט אידיש נחת אידן זאלן מצליח זיין אין לעבן, אייבערשטן, 

ענגען וואונטשן אים אלע אנשי שלומינו אז ער זאל ווייטער קענען בר -פון די קינדער 
אידן צום אייבערשטן און ווייטער קענען פארשפרייטן די גוטע עצות פון הייליגן 

ן אויף די גאנצע וועלט, כאוות נפשו, און ער זאל זען אידיש נחת ביי זיינע קינדער 'רבי
 .און אייניקלעך

ן זיידן הר"ר יואל טייטלבוים שליט"א וואס איז דער 'אזוי אויך פאר
א לעכטיג ווינקל ונעם ביהמ"ד היכל הקודש אין קרית יואל, איבערגעגעבענער גבאי פ

גאנצע שטאט וואס זוכן א גוט ווארט די אידן פון  או, וואינעם עצי תמרים קווארטל
ן לעבן ווייסן אז דארט קען מען קען שטענדיג באקומען לופט צום 'און אן עצה פאר

יעצט ווען עס איז געבוירן געווארן אן  .ן לעבןאטעמען און חיות ווייטער אנצוגיין מיט
אייניקל ביי הר"ר יואל שליט"א איז די וואונטש פון אנ"ש אז ער זאל ווייטער קענען 

ן 'פון הייליגן רבי די ליכטיגקייטאנגיין מיט זיין עבודת הקודש, און קענען מפיץ זיין 
 .אייניקלעךקינדער און די ביי  אסאך אידישלכל דורש ומבקש, און ער זאל האבן 

אין דער צייט איז אויך דער וואונטש פון אנשי שלומינו צום בעל שמחה הר"ר 
ער לערנט מיט גרויס  אווו ,כולל היכל הקודש ברסלב מרבני ,שלמה שליט"א

התמדה טאג טעגליך און איז זיך משלים אין תורה והוראה, אז ער זאל ווייטער 
 אסאך אידיש נחת געזונטערהייטשטייגן בתורה און יראת שמים און ער זאל זען 

 .אמן
 !סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל

*** 

 מאל 101מסכת ראש השנה  סיום
אין די יעצטיגע קאראנע צייטן, ווען אלעס איז פארשלאסן און פארזיגלט, גייען 

רע שיעורים כסדרן, יעדער איינער וואו ער אבער די בחורים פון ישיבה אן מיט זייע
געפונט זיך, און נוצן אויס די צייט על התורה ועל העבודה. שמועסן און פארברענגען 
מיט חברים קען מען דאך סיי ווי נישט יעצט, דערפאר איז עס די פאסיגסטע צייט 

און מ'הערט אריינצוכאפן ווי מער תורה, יעדער לערנט וויפיל ער קען לויט זיין דרגא, 
 כסדר פילע סיומים פון בחורי הישיבה.

ני"ו, זוכה געווען צו מאכן א סיום אויף די וואך האט הבחור החשוב לייבי ראטה 
איז  ראש ישיבה שליט"אמאל. דער  101געלערנט מסכת ראש השנה, וואס ער האט 

ן גאנץ ש"ס, זאלן זיי מעודד די בחורים אז נאכדעם וואס זיי זענען זוכה צו ענדיג
מאל, און דערנאך נעמען נאך א מסכתא  101נעמען איין מסכתא און עס איבערגיין 

 מאל, און אזוי ווייטער. 101און איבערלערנען 
דער חשובער בחור המסיים האט שוין זוכה געווען צו ענדיגן גאנץ ש"ס, און אויך 

מסכת ראש  101מאל מסכת תענית, און יעצט האט ער זוכה געווען צו ענדיגן  101
 לערנט און איז מסיים כסדר.השנה. אויסער די פילע אנדערע שיעורים כסדרן וואס 

שטארק ארויסגעברענגט די גרויסקייט  ראש ישיבה שליט"אביים סיום האט דער 
פון א בחור וואס נוצט אויס די צייט ווי עס דארף צו זיין, ספעציעל אין די יעצטיגע 
צייט ווען ס'איז סיי ווי נישטא וואו צו גיין און קומען, קען א בחור מיט שכל זוכה זיין 

 ך תורה.אריינצוכאפן גאר אסא
זאל העלפן ער זאל ווייטער קענען שטייגן בתורה ועבודה, און  אייבערשטערדער 

 האבן אלעס גוטס אין לעבן.
 כי הם חיינו ואורך ימינו!

 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 
 

 

 

 

 

 

 דעם טאגזיין סדר מ
או צו אינדערהיים, נישטא וו טזיצ'מ

איז מען זיך און גיין, ווי אזוי קומען 
 ?מסדר דעם טאג

 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא:

 קול ברסלב
212-444-9191 

1,  2,  1,  6,  2,  8 
 

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

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 א"ליטש רענה זינגיומו"ה 
  כולל היכל הקודש ברסלבמרבני 

 

 למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 
 

 אסאךזען  זאל רעדער אייבערשטער זאל העלפן 
 מבורכיםים ואידיש נחת געזונטערהייט, דורות ישר

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 הי"ו לעווי רשא מו"ה

 למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 
 

 אסאךזען  זאל רעדער אייבערשטער זאל העלפן 
 מבורכיםים ואידיש נחת געזונטערהייט, דורות ישר

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
אין נאמען פון די פילע טויזנטער אידן איבער די וועלט 

 וועלכע שעפן חיזוק און התעוררות פון די חיזוק
 מיר וואונטשן שיעורים און דרשות;און עצות, 

 א הארציגע ברכת מזל טוב פאר'ן
 

 ראש ישיבה שליט"א
 ביי בנו בכורו ינגל, א אלקינייאן געבורט פון א צום

 שליט"א שלמה ראטה מו"ה
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער ראש ישיבה שליט"א זאל זען אסאך 
תלמידים, דורות ישרים אייניקלעך און קינדער און  אלעאידיש נחת פון 

ומבורכים, געזונט און פרנסה מיט פיל אידיש נחת. דער אייבערשטער זאל העלפן 
די עבודת  מיטאז דער ראש ישיבה שליט"א זאל ווייטער קענען ממשיך זיין 

הקודש צו מחזק זיין אידישע קינדער איבער די גאנצע וועלט, אריינברענגען די 
ן רבי'ן אין אידישע קינדער, אזוי ווי מוהרא"ש האט אונז עצות פון הייליג

 ומזוני רויחי וסייעתא דשמיא אריכי ברוכי חיי געלערנט, מיט בני
 

 

 

 

 


