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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ

יב ַא  י ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט לִּ ֶדער ֶרבִּ
י אדֵ  ,ד"ֶגעְפֶרעְגְלֶטער ָחסִּ יז ָדאס בַּ ייט ַא ֶמעְנְטש ָוואס אִּ

ין ָצרֹות, אּון דָ  יְך אּון ֶער ֶגעְפֶרעְגְלט אִּ אְלט ֶער זִּ אְך ֶדעְרהַּ
ייְבט ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן  ַאזֹויְנס ָהאט ֶדער  -ְבלַּ

יב.  ֵאייֶבעְרְשֶטער לִּ
יְקל ְפֵלייש ְפֶרעְגלְ  וי ַא ְשטִּ יר ֶזעֶען וִּ יְך אֹויְפ'ן ֶווען מִּ ט זִּ

ייט צּום ְצֵווייְטן ַאז ֶעס  יֶבער פּון ֵאיין זַּ ֵפייֶער, ֶמען ְדֵרייט ֶעס אִּ
יְשט  יר נִּ אְכְטן מִּ ייְטן, ְטרַּ יין גּוט ֶגעְפֶרעְגְלט פּון ַאֶלע זַּ ָזאל זַּ
י ֵהייֶסע אֹויל,  ין דִּ יְלט ָדאְרט אִּ יְקל ְפֵלייש פִּ וי ָדאס ְשטִּ יין וִּ ַארַּ

וי ַאזֹוי שְ  ייְטן. ָאֶבער וִּ יְרט ֶעס צּו ֶוועְרן ָאְפֶגעְבָראְטן פּון ַאֶלע זַּ פִּ
אְכְטן ֶוועט ֶער ֶזען ַאז ֶער  אְטרַּ יְך גּוט בַּ ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָזאל זִּ
יֶגע  ין ְבֶרעֶנעְנדִּ יְגט אֹויְך אִּ יז אֹויְך ַאזֹוי, ֶדער ֶמעְנְטש לִּ ַאֵליין אִּ

ייְטן. ֵהייֶסע אֹויל, אּון ֶער ֶוועְרט  גּוט ֶגעְפֶרעְגְלט פּון ַאֶלע זַּ
י אֹויף  אְפט ֶער ַא ְברִּ יְך ַאֵליין, ָדא כַּ י פּון זִּ אְפט ֶער ַא ְברִּ ָדא כַּ
יְנֶדעְרֵהיים, ָדאְרט ֶוועְרט  ים אִּ יי אִּ ייט פּון ַא ָצָרה בַּ י ַאְנֶדעֶרע זַּ דִּ

יט פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן, אּון ַאזוֹ  י ֶוועְרט ֶדער ֶער ָאְפֶגעְברִּ
ייְטן.  ֶמעְנְטש ֶגעְפֶרעְגְלט פּון ַאֶלע זַּ

ויל  יב, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער וִּ ָדאס ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער לִּ
אֶנען ַאז ֶעס ָדא ַא  יְך ֶדעְרמַּ וי ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט זִּ ֶזען וִּ
ים אֶשעֶפער אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון ֶער ֶוועט ֵגיין צּו אִּ . בַּ

ֲענֹות אּון ֻקְשיֹות אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן  ַאְנְשָטאט צּו ָהאְבן טַּ
יְך ֶדער ֶמעְנְטש  י ַאֶלע ָצרֹות, ֶוועט זִּ ים דִּ אְרָוואס ֶער ֶגעְבט אִּ פַּ

יקֵ  י ַאֶלע ְשֶווערִּ יט דִּ אְרְקן מִּ יְשט ְשטַּ ייְטן, ֶער ֶוועט ָנאְכַאְלץ נִּ
ים ֶדער ַאֶוועק ֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶבעְר  אן ֶוועט אִּ ְשְטן, אּון דַּ

ייֶנע  ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע זַּ
 .ָצרֹות אּון ְפָראְבֶלעֶמען

ֶמען ֶזעט ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך, 
 צּו ַגְשִמיּות ָלאְזט ִזיְך אַ ֶווען ֶעס קּוְמט 

 

ֶמעְנְטש ִניְשט ַנאְרן, ַא ֶמעְנְטש טּוט ָוואס ִאיז גּוט ַפאר ִאים, ֶער 
ַזיין אּון וואּו ֶער ֶקען ֶעֶפעס  קּוְקט ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען ַמְצִליחַ 

ַפאְרִדיֶנען, ָאֶבער ְברּוָחִנּיּות ֶקען ַא ֶמעְנְטש ִזיְך ְדֵרייֶען ִאין ַא 
ְפַלאץ ָיאְרן ַלאְנג אּון ֶער ַבאקּוְמט ָגאְרִניְשט; ֶעס ָוואְלט 
 ֶגעַדאְרְפט ַזיין ָדאס ֶזעְלֶבע ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ֲעבֹוַדת ַהֵשם, אַ 
ֶמעְנְטש ָוואְלט ִזיְך ֶגעַדאְרְפט ְפֶרעְגן: 'וואּו ֶקען ִאיְך ַפאְרִדיֶנען? 
וואּו ֶקען ִאיְך ַמְצִליַח ַזיין?' 'ִאיְך ָהאב ַא ֶרִבי, ָוואס ֶגעְבט ִמיר 
ַמיין ֶרִבי? ָוואס ַבאקּום ִאיְך פּון ַמיין ֶרִבי? אֹויב ַבאקּום ִאיְך 

ּוְתִפיָלה, ָוואס ָהאב ִאיְך ַאז ַמיין ֶרִבי ְפִליט ִניְשט ַקיין ּתֹוָרה 
ִאין ִהיְמל? ָוואס ָהאב ִאיְך ַאז ַמיין ֶרִבי ָהאט רּוַח ַהקֹוֶדש? 
ָוואס ָהאב ִאיְך ַאז ֶער ֶרעְדט ַא הֹויֶכע ְשְפַראְך, ַאז ֶער ֶרעְדט צּו 

ּו ִוויְסן פּון ֶרִבי'ן, ְנָשמֹות?' ֶדעְרַפאר ַאז ִמיר ָהאְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צ
ָזאְלן ַאֶלע ַלאְכן, ָזאְלן ַאֶלע ְשֶפעְטן; ִאיְך ֶוועל ֶדעם ֶרִבי'ן ִניְשט 
ָאְפָלאְזן, ִאיְך ָהאב ַא ֶרִבי ָוואס ֶגעְבט ִמיר ַא ֶוועג ִאין ֶלעְבן קּוק 

 .ִאיְך ִניְשט אֹויף ֵקייֶנעם
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אֶשעט  י אּון ֶער ָהאט ֶגעפַּ מִּ יי ָלָבן ָהֲארַּ יז ֶגעֶווען בַּ ינּו אִּ ֲעֹקב ָאבִּ ֶווען יַּ
יְך א ייֶנע ָשאף, ָהאט ֶער זִּ י זַּ אקּוֶמען דִּ ֹויְסֶגענּוֶמען ַאז ֶער ֶוועט בַּ

ים"  ים ּוְטלּואִּ ים ְנֻקדִּ ֻקדִּ י ֶשעֶפעֶלעך  -ֶשעֶפעֶלעך ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען "עַּ דִּ
יס  י פִּ ֶוועְלֶכע ָהאְבן ְקֵלייֶנע ְפֶלעְקן, ְגרֹויֶסע ְפֶלעְקן, ָאֶדער ְפֶלעְקן אֹויף דִּ

יס ָוואְלְטן ֶגעֶווען גֶ  י פִּ וי דִּ ין ֵקייְטן.ַאזֹוי וִּ יְנֶדען אִּ  עבִּ
יקֵ  אְך ְשֶווערִּ יז דּוְרְכֶגעגַּאְנֶגען ַאסַּ ינּו ַאֵליין אִּ ֲעֹקב ָאבִּ ין ֶלעְבן, יַּ ייְטן אִּ

יקֵ  יז, ַאְלס ְגֶרעֶסעֶרע ְשֶווערִּ יק אִּ דִּ וי ְגֶרעֶסער ַא צַּ ייְטן ָהאט ֶער, ֶדער וִּ
ים אֹויס אֹויב ֶער ֶוו יְרט אִּ אְלְטן ֵאייֶבעְרְשֶטער ְפרּובִּ יְך ֶקעֶנען ֶדעְרהַּ עט זִּ

יקֵ  י ַאֶלע ְשֶווערִּ יְשט ַאֶוועק ֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ְטָראץ דִּ ייְטן. אּון נִּ
יין ְברּוֶדער וייל זַּ אְרְפט ַאְנְטלֹויְפן וַּ ֲעֹקב ֶגעדַּ ים  קֹוֶדם ָהאט יַּ ֵעָשו ָהאט אִּ

ְרְג'ֶעֶנען, ָנאְכֶדעם ֶווען ֶער יז שֹוין ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ָלָבן  ָנאר ֶגעָוואְלט הַּ אִּ
יֶבער ָהאט  ים אֹויְך. ֶדערִּ אְך ָצרֹות פּון אִּ ייְדן ַאסַּ אט צּו לַּ ָהאט ֶער ֶגעהַּ
י ֶשעֶפעֶלעך ֶוועְלֶכע ָהאְבן  ְוָקא דִּ יין ַאז ֶער ֶנעְמט דַּ ֵמז זַּ ֲעֹקב ֶגעָוואְלט ְמרַּ יַּ

יז וֶ  יד אִּ יבּות פּון ַא אִּ י ֲחשִּ י ְפֶלעְקן, דִּ אְלְטן ֵסיי דִּ יְך ֶדעְרהַּ וען ֶער ֶקען זִּ
ְקֵלייֶנע ְפָראְבֶלעֶמען, ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט  -ֶווען ֶער ָהאט ְקֵלייֶנע ְפֶלעְקן 

י ְפֶלעְקן  -ְגרֹויֶסע ְפֶלעְקן  ְגרֹויֶסע ְפָראְבֶלעֶמען, אּון ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט דִּ
יז גֶ  וי ֶער אִּ יְרט וִּ יס, ֶער ְשפִּ י פִּ יְך אֹויף דִּ ין ֵקייְטן אּון ֶער ֶקען זִּ יְנֶדען אִּ עבִּ

יט יֶלע ְפָראְבֶלעֶמען, אּון מִּ ייֶנע פִּ יְשט ַארֹויס ֶזען פּון זַּ ַאֶלעם -ֶדעם-נִּ
י ֶוועְלט, ַאז ַאֶלעס טּוט ֶדער  יְרט דִּ ְגֵלייְבט ֶער ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער פִּ

יין טֹוָבה, אּון  אר זַּ יק צּום ֶער ֵגייט שְ ֵאייֶבעְרְשֶטער ָנאר פַּ יג צּורִּ ֶטעְנדִּ
יז ָגאר ָחשּוב אּון ֵטייֶער. א ֶמעְנְטש אִּ  ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזַּ

 

 
יֵפש ָקדֹוש ְשֵטייט ַאז ַא טִּ ר הַּ ין ֹזהַּ ָהאט מֹוָרא פּוֶנעם ְשֶטעְקן ָוואס  אִּ

יז ים, ַא ָחָכם ֵווייְסט ָאֶבער ַאז ֶעס אִּ אְלט  ְשָלאְגט אִּ ָדא ֵאייֶנער ָוואס הַּ
אְרף ֶער מֹוָרא ָהאְבן. ים דַּ  ֶדעם ְשֶטעְקן, אּון פּון אִּ

יְשט ֶגעזּוְנט רח"ל, ֶער  יז נִּ ֶווען ֶעס קּוֶמען ָצרֹות אֹויף ַא ֶמעְנְטש, ֶער אִּ
יְנֶדער, ֶער ָהאט ָצרֹות פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן, ֶער  ייֶנע קִּ ָהאט ָצרֹות פּון זַּ

יז ים  אִּ ֲעֵלי חֹובֹות לֹויְפן אִּ י בַּ ין ְשֶוועֶרע חֹובֹות אּון דִּ אְלן אִּ יין ֶגעפַּ ַארַּ
יקֵ  י ֵסיי ֶוועְלֶכע ָצרֹות אּון ְשֶווערִּ ייְטן ַא ֶמעְנְטש ֵגייט ָנאר דּוְרְך, ָנאְך, צִּ

אְרף ֶמען  יְנֶדער, דַּ יֶשע קִּ ידִּ יְטן ַאֶלע אִּ ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל ָאְפהִּ
יְשט ֶדער ְשֶטעְקן ָוואס ְשָלאְגט, ָנאר טֶ שְ  יז נִּ יג ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶעס אִּ עְנדִּ

אְנט מֹוָרא צּו ָהאְבן  יְנֶטעֶרעסַּ יְשט אִּ יז נִּ אְלט ֶדעם ְשֶטעְקן, ֶעס אִּ ֵאייֶנער הַּ
יְצן פּוֶנעם  אשִּ יְרן צּו בַּ יְך ְפרּובִּ פּוֶנעם ְשֶטעְקן, אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט זִּ

יש ארִּ יז ֶער ֵזייֶער נַּ יז צּו ֵגיין צּו ֶדעם ָוואס , ְשֶטעְקן, אִּ יֶגע ֶוועג אִּ יְכטִּ י רִּ דִּ
יט  יְך אֹויְסְשמּוֶעְסן מִּ ים, זִּ יט אִּ יְך דּוְרְך ֶרעְדן מִּ אְלט ֶדעם ְשֶטעְקן אּון זִּ הַּ

יז  יָבה אִּ י סִּ ים ְפֶרעְגן ָוואס דִּ ים אּון אִּ אְרָוואסאִּ ים,  פַּ אּון ֶער ְשָלאְגט אִּ
אֶטעֶוועט ֶוועְרן פּוֶנעם ְשֶטעְקן.  ָנאר ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֶגערַּ

יקֵ  יין ֵעָצה ָנאר צּו ֵגיין צּום ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ְשֶווערִּ יז זַּ ייְטן אִּ
ים, אּון ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶער  יט אִּ יְך אֹויְסְשמּוֶעְסן מִּ ֵאייֶבעְרְשְטן אּון זִּ

אֶטעֶוועט ֶוועְרן פּו י ַאֶלע ָצרֹות. ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגטֶגערַּ ְנחּוָמא ֵתֵצא ב( ן דִּ ַאז  )תַּ
ים  אְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶווען ֶעס קּוְמט אֹויף אִּ אְרף דַּ ַא ֶמעְנְטש דַּ
י  ים צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, דִּ ים ְשֶלעְפן אִּ סּורִּ י יִּ וייל דִּ ים, וַּ סּורִּ ָצרֹות אּון יִּ

אֶנען אִּ  אן ֵגייט ֶדער ָצרֹות ֶדעְרמַּ יז ָדא, אּון דַּ ים ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ
ים ֶער  ים, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט אִּ יְך ַארֹויס ָזאל ֶמעְנְטש צּו אִּ זִּ

ייֶנע פּון ַאֶלע  ֶעןְדֵריי  ָצרֹות.זַּ
יין ֵשֶכל, ֶער ֵמייְנט ַא יְשט קַּ ויֶדער אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט נִּ י ַאֶלע וִּ ז דִּ

אט ַא  ְפָראְבֶלעֶמען ֶזעֶנען פּוְנְקט ַאזֹוי ֶגעֶשען, ֶער ָהאט פּוְנְקט ֶגעהַּ
אן ֶוועט ֶדער  ין ַא ְפָראְבֶלעם, דַּ אְלן אִּ ייְנֶגעפַּ יז ַארַּ ָזל אּון ֶער אִּ ְשֶלעְכֶטע מַּ

"ל ָזאְגן  זַּ ָיהּו)תָ ְפָראְבֶלעם ָנאר ֶעְרֶגער ֶוועְרן. חַּ ֵעט ֵפֶרק ב'(  ָנא ְדֵבי ֵאלִּ ְמבַּ "הַּ
ין אֹוָתם ָעָליו"  ין, ּכֹוְפלִּ ּסּורִּ ין, ֶער  -ְביִּ ּסּורִּ י יִּ ין דִּ ֶווען ַא ֶמעְנְטש ְשטֹויְסט אִּ

ים ָדאס ֶגעשִּ  יְשט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אִּ אר ַא גּוֶטע ְגֵלייְבט נִּ יְקט פַּ
ין ָנאְך ֶגעטָ  ּסּורִּ י יִּ אן ֶוועְרן דִּ יָבה, דַּ אְפט סִּ אְפְלט. ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש כַּ

ים ֶגעשִּ  יט ָאֶבער ֶדעם ֶמעֶסעְדְזש ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אִּ יְקט מִּ
אן ֶוועְלן  יק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶער טּוט ְתשּוָבה, דַּ ים, ֶער ֵגייט צּורִּ סּורִּ יִּ

ים אּון ָצרֹות ַאֶוועק ֵגיין פּון אִּ  סּורִּ י יִּ  ים.דִּ
ייֶנע  אְרק ְטָראץ זַּ אְלְטן ְשטַּ יְך צּו הַּ יז זֹוֶכה זִּ יז ֶדעם ָוואס אִּ וואֹויל אִּ
יְך ֶוועְנְדן  יֶגע ַאְדֶרעס וואּו זִּ יין ֵאייְנצִּ ַאֶלע ְפָראְבֶלעֶמען, ֶער ֵווייְסט ַאז זַּ

אֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ַא אן ֶוועט ֶער ֶגערַּ יים ֵאייֶבעְרְשְטן, דַּ יז ָנאר בַּ ֶלע אִּ
ייֶנע  יְך ֶקעֶנען ַארֹויְסְדֵרייֶען פּון ַאֶלע זַּ ים, ֶער ֶוועט זִּ סּורִּ ָצרֹות אּון יִּ
י ֶוועְלט  יְך ֶלעְבן אֹויף דִּ יְקלִּ ְשֶוועֶרע ְפָראְבֶלעֶמען, אּון ֶער ֶוועט ָהאְבן ַא ְגלִּ

 אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
ָרא"ש ֵחֶלק י"א ֶעֶרְך ְגבּורָ   יחֹות מֹוהַּ ין()שִּ ּסּורִּ  ה ְוֶעֶרְך יִּ
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע
 כנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".אינעם ווע ,נושאים

 347-509-4908צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 
 

 

  
 אין נאמען פון די פילע טויזנטער אידן איבער די 

 ועלט וועלכע שעפן חיזוק און התעוררות פון די ו
 ות, שיעורים און דרשות;און עצ יזוקח

 א הארציגע ברכת מזל טוב פאר'ן וואונטשן מיר
 

 ראש ישיבה שליט"א
 ני"ויוסף צום אפשערן פון זיין אינגל 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער ראש ישיבה 
שליט"א זאל זען אסאך אידיש נחת פון אלע קינדער און 

 אייניקלעך און תלמידים, דורות ישרים ומבורכים,
געזונט און פרנסה מיט פיל אידיש נחת. דער אייבערשטער 

זאל העלפן אז דער ראש ישיבה שליט"א זאל ווייטער 
די עבודת הקודש צו מחזק זיין  מיטקענען ממשיך זיין 

אידישע קינדער איבער די גאנצע וועלט, אריינברענגען די 
פון הייליגן רבי'ן אין אידישע קינדער, אזוי ווי  עצות

 אריכי ברוכי חיי האט אונז געלערנט, מיט בני מוהרא"ש
 רויחי וסייעתא דשמיאומזוני 
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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'
 שמחות ביים ראש ישיבה שליט"א

די וואך מאנטאג נאכט איז דער ראש ישיבה שליט"א ארויסגעפארן קיין קרית יואל צום וואכנאכט פונעם ערשטן 
ו"ה שלמה הי"ו. ביים וואכנאכט האט דער ראש ישיבה שליט"א גערעדט איבער די גרויסקייט אייניקל, ביי זיין זון מ

פון ל"ג בעומר, ווי אזוי אויסצונוצן דעם טאג זיך אויסצובעטן אלע ישועות און רפואות, און גלייכצייטיג 
נדער דארפן זיך האלטן איבערגע'חזר'ט וואס רבי שמעון בר יוחאי האט געזאגט "אנן בחביבותא תליא", אידישע קי

 צוזאמען בשלום, און מיט דעם ברענגט מען אראפ אלע גוטע השפעות.
אויך האט דער ראש ישיבה שליט"א מעורר געווען אז מיר דארפן זיך מקשר זיין מיט רבי שמעון, דורכ'ן לערנען 

אז דאס איז מקדש און מטהר די און זאגן די ווערטער פון זוהר הקדוש און תיקוני זוהר, וואס צדיקים האבן געזאגט 
נשמה, עס ברענגט דעם מענטש צום אייבערשטן. דער ראש ישיבה שליט"א האט געזאגט, "מענטשן זאגן אז מ'טאר 
נישט לערנען זוהר פאר די פערציג יאר, מ'זאגט אז מ'קען משוגע ווערן דורכ'ן לערנען זוהר, דאס איז אבער נישט 

ת, נישט פון לערנען דעם הייליגן זוהר, ווען א איד מאכט זיך א שיעור צו זאגן די אמת, משוגע ווערט מען פון עבירו
 ווערטער פון הייליגן זוהר, וועט דאס אים אויסרייניגן פון אלעם שלעכטס".

און אנשי שלומינו האבן זיך  ,"נחמן נתןויקרא שמו בישראל " דינסטאג אינדערפרי איז פארגעקומען דער ברית,
 ט"א.מיטגעפריידט מיט די שמחה ביים ראש ישיבה שלי

נאך א שמחה איז געווען דעם ל"ג בעומר ביים ראש ישיבה שליט"א, מיט'ן אפשערן און מאכן פיאות פאר זיין דריי 
 יעריג אינגל יוסף ני"ו למזל טוב.

אנשי שלומינו וואונטשן פאר'ן ראש ישיבה שליט"א ער זאל זען אסאך אידיש נחת פון אלע קינדער און אייניקלעך 
זיין מיט די עבודת הקודש צו מחזק זיין אידישע קינדער איבער די גאנצע ווייטער ל קענען ממשיך זא עראון תלמידים, 

וועלט, און ווייטער אריינברענגען די עצות פון הייליגן רבי'ן אין אידישע קינדער, אזוי ווי מוהרא"ש האט אונז 
 געלערנט.

 !סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
*** 

 ון "בית נצחי" אויף די פאסט"עצתו אמונה" א
וואך מיט די הייליגע קונטרסים "עצתו  יעדע שוין עטליכע יאר וואס פילע הונדערטער אידן זענען זיך מחיה

צוזאם גענומען די פילע בריוון און ענטפערס אויף שאלות וואס זענען געשריבן געווארן  טאמונה", וואס דארט ווער
ן און זיין 'ט אויף די הייליגע לימודים און עצות פון הייליגן רביעשיבה שליט"א, געבוין ראש י'דורכ אךאין די לעצטע וו

יעדער איינער  תלמיד רבי נתן, לויט ווי מוהרא"ש האט אונז איבערגעגעבן אלע יארן. אין די בריוו טרעפט זיך דארט
און איז מחזק אויף אמונה ולים, פערס אויף אלע זייערע פערזענליכע קשיות, ספיקות און בלבנטפאר זיך פאסיגע ע

 און בטחון און פילע עצות אויפ'ן טאג טעגליכן לעבן.
וואס אנטהאלט אין  -נטליכע קונטרסים "בי"ת נצחי" ע יעדן טאג פון וואך מיט די וועכאזוי אויך דערקוויקן זיך פיל

 .די קומענדיגע וואךעדן טאג פון זיך א בלאט "בבלי", א בלאט "ירושלמי" און א פרק "תוספתא" פאר י
געהאט שוועריקייטן דאס צו באקומען צוליב די ווייטקייט וואס זיי וואוינען וכדומה, בפרט יעצט אבער האבן  פילע

אין די "קאראנע צייט" איז עס אפילו פאר וויליאמסבורגער איינוואוינער שווער צו באקומען. און פילע האבן 
 עס קענען באקומען וועכענטליך אויף די פאסט. אויסגעדרוקט זייער וואונטש אז מען זאל

איז ב"ה געגאנגען נאך א טריט ווייטער און  סאיז אונז א גרויסע שמחה צו מעלדן, אז דער בית הדפו דערפאר
באקומען די קונטרסים צוגעשיקט יעדע וואך אויף די  צואיינגעשטעלט א פראקטישער "סובסקריבשאן" סיסטעם, 

 פער וואך פאר יעדע פון די קונטרסים. 2.99$ פארייז איז באשטימט געווארן פאסט. די מינימאלע פר
אדער אויף אימעיל,  718-387-2691 3# מען קען זיך איינשרייבן פאר סובסקריבשאנס אויף

mail@kerenhadfusa.org 
 ובהם נהגה יומם ולילה!

*** 

 בעטן לויפן אויס ביים בנין אין אומאן
געבט איבער אז די בעטן לויפן שוין אויס ביים בנין אין אומאן, צו קענען  "אומאן היכל הקודש"וועד האשל די 

דאס יאר זענען צוגעקומען גאר  .מיטהאלטן דעם ראש השנה ביים הייליגן רבי'ן צוזאמען מיט'ן ראש ישיבה שליט"א
ראש ישיבה שליט"א ראש אסאך פרישע מקורבים פון איבער די גאנצע וועלט וואס ווילן אויך זיין צוזאמען מיט'ן 

וועט מען נישט צובויען פרישע שטיבער, אויך וועט מען נישט אריינלייגן מער בעטן  דאס יארהשנה אין אומאן, און 
 אין א שטוב.

צוליב די גאר גרויסע פארלאנג, און די גרויסע מאנגל אין בעטן, האט מען דאס יאר איינגעשטעלט א שטרענגע 
באקומט נישט קיין דין קדימה, נישט קיין חילוק אויב מ'איז שוין געווען  ם יוצא מן הכללבלי שוסיסטעם אז קיינער 

אינעם בנין פאריאר אדער פאר צוויי יאר, נישט קיין חילוק וואו מ'וואוינט, וועט קיינער נישט האבן קיין דין קדימה, 
ווערן אי"ה אוועקגעלייגט א בעט פאר  די "גאנצע" באלאנס פון זיין בעט, וועט דער ווער ס'האט אויסגעצאלט נאר

 אים אינעם בנין.
דער ראש ישיבה שליט"א האט מעורר געווען די תלמידים אז מ'זאל נישט זיין קיין צועק לשעבר, ווען ס'וועט 

אר קומען נענטער צו ראש השנה און ס'וועט מער נישט זיין קיין בעטן, מ'וועט מוזן גיין זוכן ערגעץ וואו איינצושטיין, נ
 מ'זאל שוין האבן דעם קאפ אויפ'ן פלאץ און דינגען א בעט ווי פריער, איידער ס'לויפט אויס אלע בעטן גאר שנעל.

 ראש השנה שלי עולה על הכל!
 

 

 

 

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

 
 
 

 

 

 

 

 ביידע זענען גערעכט
איך האב גוטע טענות און יעדער האט גוטע 
 טענות, אבער אפשר זענען ביידע גערעכט,

 ס'דא א וועג זיך אויסצוקומען מיט יעדן
 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא:

 קול ברסלב
212-444-9191 
1,  2,  1,  6,  2,  12 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 א הארציגע מזל טוב פאר מיר וואונטשן
 הי"ו מחה בלאךש מו"ה

 למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 
 

 ער זאלדער אייבערשטער זאל העלפן 
 אידיש נחת געזונטערהייט, אסאךזען 

 מבורכיםים ודורות ישר
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