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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

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

ַאז ֵאייֶנער ָוואס ֶרעְדט )ְפָסִחים קי"ח( ֲחַז"ל  ןְבְסֶטע ֲעֵבירֹות. ָנאְך ָזאגְ ַהאְר 
ָזאל ֶגעָוואְרְפן  ָאֶדער ֶהעְרט אּון ֶנעְמט ָאן ָלׁשֹון ָהַרע, ִאיז ָראּוי ֶער

ֶוועְרן ַפאר ִדי ִהיְנט. ָדאס ִאיז ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ֵסֶדר פּון ִהיְנט ַאז ֵזיי 
ֶטעְנִדיג, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ֶדער ָוואס ִאיז ַפאְרנּוֶמען ִמיט ָלׁשֹון ִביְלן ְׁש 

ְׁשן, אּון ָהַרע'ס, ֶער ִאיז ֵאייִביג ַפאְרנּוֶמען צּו ִביְלן אֹויף ֶמעְנטְ 
 ֶדעִריֶבער ִאיז ָדאס ַזיין עֹוֶנׁש.

ייֶדער ֶוועְרט ֶיעֶדער ִנְכָׁשל ִאין ֶדעם, ֵאייֶנער ֶמער אּון ֵאייֶנער לֵ 
ַאז ֶיעֶדער ֶוועְרט ִנְכָׁשל ִאין ָלׁשֹון )ָבָבא ַבְתָרא קס"ה.(  ֲחַז"ל ָזאְגןֵווייִניֶגער. 

ּון ֶדעם. אּון ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֶוועג ִווי ָהַרע, ֵקייֶנער ִאיז ִניְׁשט ֵריין פ
דּוְרְך ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ָיא ִניצּול ֶוועְרן פּון ִדי ַהאְרֶבע ַזאְך, ִאיז ָנאר 

צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶיעְדן ָטאג ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֶרעְדן  .ְתִפָלה
אּון ָנאר ִמיט ִדי ִהיְלף פּוֶנעם  .ׁשֹון ָהַרעאּון ִניְׁשט ְמַקֵבל ַזיין ַקיין לָ 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶקען ֶמען ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ֶדעם.
ִדי ֶבעְסֶטע ִאיז ֶווען ֶמען טּוט ָדאס ִאיְנֶדעְרְפִרי, ְגַלייְך ָנאְכן ָזאְגן 

ט ֶדעם ִבְרַכת ַהתֹוָרה ֵלייְגט ֶמען צּו ַא קּוְרֶצע ְתִפָלה, ֶמען ֶבע
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ִנְכָׁשל ֶוועְרן ֶדעם ָטאג ִאין ָלׁשֹון ָהַרע.

אּון ֶמען ָטאר ִניְׁשט צּוְבָראְכן ֶוועְרן ֶווען ֶמען ֶזעט ַאז ֶמען ִאיז ָיא 
דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ָלׁשֹון ָהַרע, ָנאר ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ָכאְטׁש פּון ֶיעְצט אּון 

ָמאל ָוואס ֶמען  סַווייֶטער ִניְׁשט צּו ֶרעְדן ַקיין ָלׁשֹון ָהַרע. ַווייל ֶיעֶדע
ָהאט ִזיְך צּוִריק ֶגעַהאְלְטן פּון ֶרעְדן ַא ָלׁשֹון ָהַרע ִאיז ׁשֹוין ֵזייֶער 
ָחׁשּוב אּון ֵטייֶער, ֵאיין ָוואְרט ָלׁשֹון ָהַרע ֵווייִניֶגער ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב 

, אּון ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ֶיעֶדע ָמאל ַבאזּוְנֶדער ְפרּוִביְרן ִזיְך ִאין ִהיְמל
 .ִניְׁשט ֶרעְדן ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט צּוִריק צּו ַהאְלְטן אּון

ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך ֶזעט ֶמען ַאז ֶווען ֵאייֶנער קּוְמט ָזאְגן ַא 
ָאְנֶגענּוֶמען. ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ָלׁשֹון ָהַרע ָלׁשֹון ָהַרע ֶוועְרט ֶעס ְגַלייְך 

אד דּו זָׁ  ִמיט  אְלְסט ְשֶלעְפן ַדיין ֶפעְקלַא שָׁ
אד צּו ְשֵטיין ִמיט ַאן  ִזיְך, ַא שָׁ

 

ֵפץ  ן.ַאייְנֶגעּבֹויֶגעֶנעם רּוְק  א"ש ֶדעְרֵצייְלט פּון ֵהייִליְגן חָׁ מֹוֲהרָׁ
אל ֶגעֶזען ֵאייֶנעם ְשֵטיי אט ַאמָׁ ֵלינּו, ֶער הָׁ ֵגן עָׁ ן ִאין ַא ַחִיים ְזכּותֹו יָׁ

ואְגן ִמיט ַא ְשוֶ  ועֶרע ַזאק אֹויף ִדי ְפֵלייֶצע, ְפֶרעְגט ֶער ִאים: "ר' וָׁ
אפ ֶדעם ַזאק?" ֶעְנְטֶפעְרט יֶ  עֶנער ִאיד, ַפאְרוָׁואס ֵלייְגְסטּו ִניְשט ַארָׁ

נּות אֹויף ִדי ֶפעְרד, ֵזיי ְשֶלעְפן ֶדעם וָׁוא אּב ַרֲחמָׁ ְגן ִאיד: "ִאיְך הָׁ
אְלן זֵ  ?" יי ְשֶלעְפן ֶדעם ְשֶוועְרן ַזאקִמיט ִדי ַאֶלע ֶמעְנְטְשן, ֶיעְצט זָׁ

אְגט ִאים ֵפץ ַחִיים ְשֵמייְכְלט אּון זָׁ  שֹוֶטה וָׁואס דּו ִּביְסט!" :ֶדער חָׁ
יְך ִדי ֶפעְרד ְשֶלעְפן ֵסיי ִווי ַאֶלע ֶזעק אּון ֶפעק, וָׁואס ַדאְרְפְסטּו זִ 

אְּבן ִמיר, ִמיר  ִנים הָׁ ע ְשֶלעְפן ְשֶווערֶ ֶצעְּבֶרעְכן ַדיין רּוְקן?!" ַאַזא פָׁ
ן ֶזעק אּון ֶפעק, ַדֲאגֹות, ִמיט וָׁואס ִניְשט, ִאין ִדי ַצייט וָׁואס ֶמע

אְפֵלייְגן ִדי ֶפעק אּון ֶזעק...  ֶקען ַארָׁ
ְרֶטער, ַאז ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ֶעס ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְשְטן ִאין ֶגעֵצייְלֶטע ֶווע

אְגט אּב ֵגיי ַאִריֶּבער ִדי ְשֶוועֶרע ַזאְך, הָׁ  ֵאייֶּבעְרְשֶטער ִאיךְ " :ֶמען זָׁ
נּות אֹויף ִמ  אּב ַרֲחמָׁ נּות אֹויף ִמיר, ִהיט ִמיר, ֶהעְלף ִמיר, הָׁ יר ַרֲחמָׁ

אפ ַאֶלע ְשֶוועֶרע ֶפעְקֶלעךְ  -'" ְוכּו' ְוכּו  .ִמיט ֶדעם ֵגייט ַארָׁ
 

תֹו)  "א(תשפי ְּבֻחקֹותַ ר ְּבהַ ה ֱאמּונָׁ  ֲעצָׁ
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ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶמען ֶקען ִאים, אּון ֶמען  
ָהאט ֵאייִביג ֶגעוואּוְסט ַאז ֶער ִאיז ֶעְרִליְך אּון גּוט. ֶווען ֵאייֶנער קּוְמט 

ֶנעם ֶוועט ֶמען ֶעס ְגַלייְך ָאֶבער ִמיט ַא גּוֶטע ָלׁשֹון ָהַרע אֹויף ֶיע
 ָאְנֶנעֶמען.

ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַמאְכט ָדאס ַאז ֶעס ָזאל ַזיין ַאזֹוי ֶגעְׁשַמאק צּו ֶהעְרן 
ַא ָלׁשֹון ָהַרע, אּון ַאז ֶמען ָזאל ֶעס ְגַלייְך ָאְנֶנעֶמען. ֶמען ָטאר ִזיְך 

ְרְקן אּון ִניְׁשט ָאֶבער ִניְׁשט ָלאְזן פּון ִאים, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ְׁשַטא
ָאְנֶנעֶמען ַקיין ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ְצֵווייְטן ִאיד, אּון ִדי ֵעָצה ֶדעְרצּו ִאיז 

 ָנאר ְתִפָלה, צּו ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ֶבֱאֶמת ַדאְרף ִזיְך ַא ִאיד צּוֶגעוואֹויֶנען ִניְׁשט צּו ַדאְרְפן ֵאייִביג 

ֶנער ָוואס מּוז ִזיְך ִאיֶבעָראל ַאַרייְנְׁשֶטעְקן ַזיין ָקאפ, ֶהעְרן ַאֶלעס. ֵאיי
ֶער מּוז ַאֶלעס ֶהעְרן אּון ִמיְטַהאְלְטן, ַאַזא ֵאייֶנער ִאיז ִכְמַעט ִניְׁשט 
ֶמעְגִליְך ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט צּוקּוֶמען צּו ֶהעְרן ַזאְכן ָוואס ֶמען ַדאְרף 

ְׁשט ֶהעְרן. אּון ֵאייְנָמאל ֶמען ֶהעְרט ַזאְכן ִניְׁשט אּון ָוואס ֶמען ָטאר ִני
ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט, ַדאן ֵגייט ֶעס ַאַריין ִאין ַהאְרץ ַאַריין. 
ֶוועְרֶטער ָהאְבן ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ֹכַח, ֶווען ֶמען ֶהעְרט ַזאְכן ָוואס טֹויְגן 

ֶמען ָהאט ֶעס ִניְׁשט ִניְׁשט, ֲאִפילּו אֹויף ִדי ִמינּוט ֶזעט אֹויס ַאז 
ָאְנֶגענּוֶמען, ֵגייט ֶעס ָאֶבער ַאַריין ִאין ֹמַח, אּון ָדאס ֶקען ָנאְכֶדעם 

 ָׁשאְטן ַפאְרן ֶמעְנְטׁש.
"ַמאן ְדָאְדנֹוי ַרְבְרִבין, ִטְפָׁשא )ִיְתרֹו עה:(  ָזאְגט דֹוׁשֶדער זֹוַהר ַהקָ 

ן, ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער ָהאט ֶווער ֶעס ָהאט ְגרֹויֶסע אֹויֶעְר  -ְבִליֵביּה" 
ת ִאין ַזיין ַהאְרץ. ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְבן ּוִטְפׁש

ְגרֹויֶסע אֹויֶעְרן, ֵזיי ַדאְרְפן ִאיֶבעָראל ַאַרייְנְׁשֶטעְקן ֵזייֶער אֹויֶער, ֵזיי 
ִניְׁשט ַקיין ִסיָמן פּון  ַדאְרְפן ַאֶלעס ֶהעְרן אּון ִמיְטַהאְלְטן. ָדאס ִאיז

ת. ַאן ֱאֶמת'ֶער ָחָכם, ִזיְצט ִזיְך ִאין ַזיין ִוויְנְקל ּוָחְכָמה ָנאר פּון ִטְפׁש
אּון ֶער ְׁשטּוְפט ִזיְך ִניְׁשט ַאַריין ִאיֶבעָראל, ֶער ֵווייְסט ַאז ָוואס ֶער 

ף ִניְׁשט ֶהעְרן ֶוועט ֶער ְמֵמיָלא ֶהעְרן, אּון ָוואס ֶער ַדאְר  -ַדאְרף ֶהעְרן 
 ִאיז ַטאֶקע ֶבעֶסער ַאז ֶער ָזאל ֶעס ִניְׁשט ֶהעְרן. -

ֶוועְגן ֶדעם טֹויְבן )ִספּוֵרי ַמֲעִשיֹות, ַמֲעֶשה י"ג(  ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט
ֶבעְטֶלער, ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶהעְרט ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ֶרעְדן, אּון 

 ָהאט ֶער ֶגעֶלעְבט ַא ְגִליְקִליְך ֶלעְבן.ַטאֶקע ֶדעְרַפאר 
ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ַהַתְנָיא זי"ע ָהאט ִאין ַזייֶנע ֶעְלֶטעֶרע ָיאְרן 
ְׁשַוואְך ֶגעֶקעְנט ֶהעְרן. ָהאט ֶער ַדאן ֶגעָזאְגט: "ַפאְרָוואס ַדאְרף ִאיְך 

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

ֶדער ַצִדיק ֶרִבי ַנְחָמן הֹוִריֶדעְנֶקער זי"ע, ֶדער ֵזייֶדע פּון ֶרִבי'ן, ָהאט 
ֶגעַהאט ִדי ִמיָדה ַאז ֶער ָהאט ַמָמׁש ִניְׁשט ֶגעֶהעְרט ַא ַזאְך ָוואס ֶער 

אט ִניְׁשט ֶגעַדאְרְפט ֶהעְרן, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַווייל ֶער ָהאט ַאַסאְך הָ 
ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל צּוקּוֶמען צּו ֶדעם צּו ֶהעְרן ָנאר 

 ָוואס ֶער ַדאְרף.
ֵאייְנָמאל ִאיז ֶער ֶגעִזיְצן צּוַזאֶמען ִמיט ָנאְך ַתְלִמיִדים ַפאר ַזיין 

י'ן ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע, ֶדער ַבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ַדאן ֶרבִ 
ייט פּון ֶרִבי ַנְחָמן ֶגעֶרעְדט צּו ִדי ַאְנֶדעֶרע ַתְלִמיִדים ִאיֶבער ִדי ְגרֹויְסקֵ 

הֹוִריֶדעְנֶקער, אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶזען ִווי ֶרִבי ַנְחָמן ֵבייְגט ִזיְך צּו אּון 
ּוִביְרט צּו ֶהעְרן, ֶעס ִאיז ֵזיי ֶגעֶווען ֵזייֶער ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט. ָהאט ֵזיי ְפר

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

'ט ַאז ֶער ָזאל ַמָמׁש ִניְׁשט ֶהעְרן לְ ָהאט ֶגע'פֹועְ  ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִביז ֶער
ָוואס ֶער ַדאְרף ִניְׁשט, אּון ֶדעְרַפאר ֶהעְרט ֶער ִניְׁשט ָוואס ִאיְך ָזאג 

ִווי ֶער ָהאט ֶגעֶזען ִווי ַמיין מֹויל ָׁשאְקְלט ִזיְך ָהאט  ֶיעְצט, ָאֶבער ַאזֹוי
 ְרן.ֶער ִזיְך צּוֶגעבֹויְגן צּו ֶקעֶנען ֶהע

ִדי ִסיָבה ַפאְרָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַפאְרנּוֶמען צּו ֶהעְרן אּון ֶרעְדן 
ייְטן ִאיז ָנאר ַווייל ֶער ֵגייט ֵלייִדיג. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ַנאִריְׁשקֵ 

ֵלייִדיג, ֶער טּוט ִניְׁשט ָגאְרִניְׁשט, ִפיְלט ֶער ִניְׁשט ַקיין ִסיפּוק ִאין 
אס ְבֶרעְנְגט ִאים ַאז ֶער ָזאל ֶוועְרן ַפאְרנּוֶמען ִמיט ֶלעְבן, אּון דָ 

ייְטן, ֶער ָהאְפט ַאז ַאזֹוי ֶוועט ֶער ַבאקּוֶמען ַזיין ִסיפּוק. ָאֶבער ַנאִריְׁשקֵ 
ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ָדאס ְבֶרעְנְגט ִניְׁשט ַקיין ִסיפּוק, ֶמען ַדאְרף ָנאר 

ז ֶמען ָזאל ַזיין ַפאְרנּוֶמען ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַא
ִמיט ֶלעְרֶנען, ִמיט ַדאֶוועֶנען, אּון ִמיט טּון ִמְצֹות, ָדאס ְבֶרעְנְגט ָיא 
ִסיפּוק ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, אּון ֵאייְנָמאל ֶמען ַבאקּוְמט ִסיפּוק פּון גּוֶטע 

אּון ַזיין ַפאְרנּוֶמען ִמיט ַזאְכן ֶפעְלט ׁשֹוין ִניְׁשט אֹויס צּו ֶרעְדן 
 ייְטן.ַנאִריְׁשקֵ 

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶבעט ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל 
ִניְׁשט ֶרעְדן אּון ִניְׁשט ֶהעְרן ָוואס ֶער ַדאְרף ִניְׁשט, ָנאר ַזיין ַפאְרנּוֶמען 

ּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון ֶטעְנִדיג. ֶוועט ִאים ַזיין גִמיט גּוֶטע ַזאְכן ְׁש 
 אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ה' ְוֵחֶלק י"ב ֶעֶרְך ָלׁשֹון ָהַרע, ְוֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ְׁשִמיָעה(
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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 יזוק ח

 

 

 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 אויף אימעילגליון צו באקומען דעם 

 

 צוריק צום סדר היום
דער שיינער יום טוב שבועות איז שוין 

ס מיט אויפ'ן אריבער, ווי אזוי נעמט ע
 געווענליכן סדר היום פונעם גאנצן יאר?

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  2,  6,  29  
 

 

 

 

 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 
 

ואס זענען זיך מחיה יעדע וואך זייט אויך פון די גליקליכע ו
 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'
 צענדליגע טויזנטער אידן זענען זיך מחי' מיט "קול ברסלב" 

רסלב" ווערן פארפלייצט טאג טעגליך מיט צענדליגע טויזנטער רופן פון די ליניעס פונעם טעלעפאן ליין "קול ב
איבער די גאנצע וועלט, פון אידן וועלכע ווילן שעפן חיזוק און עצות פון הייליגן רבי'ן. די פילע אפטיילונגען אויפ'ן 

שיות פון תפלה, און ליין, די פילע דרשות, שיעורי תורה, שיעורי התחזקות, ניגונים, פערזענליכע געשיכטעס, מע
נאך פיל מער, זענען א קוואל פון לעבן פאר אזויפיל אידן וואס זוכן אביסל ליכטיגקייט און ווארעמקייט, זיך צו 

 דערנענטערן צום אייבערשטן און צו מצליח זיין אין לעבן ברוחניות ובגשמיות.
אלע פרישע זאכן  0ען הערן אויף נומער פאר אידיש, און דערנאך קען מ 1ביים אריינרופן דעם ליין דרוקט מען 

 וואס ווערן טעגליך ארויפגעלייגט אויפ'ן ליין.
פונעם ראש ישיבה שליט"א און פון מוהרא"ש חיזוק יומי  .טעגליכע קורצע דברי חיזוק פאר'ן טאג - 1נומער 

ערן לאנגע שיעורים, זי"ע, דאס איז די מערסט אויפגעכאפטע קנעפל אויפ'ן סיסטעם, נישט יעדער האט צייט צו ה
אבער טויזנטער אידן זענען זיך מחי' מיט די צוויי דריי מינוט חיזוק, דאס געבט זיי די כוחות אנצוהויבן יעדן טאג 

 מיט א פרישקייט.
געפונט זיך אויך די קנעפלעך אנצוקומען שנעל צו די לעצטיגע שיעורים, ווי אויך געפונט זיך  1אונטער נומער 
נג פון "עניני דיומא", וואו מ'קען הערן א גרויסע אויסוואל פון שיעורים, שמועסן, מעשיות, און דארט די אפטיילו

 נאך, איינגעטיילט לויט די ימים טובים און יומי דפגרא.
א גאר רייכע אויסוואל פון שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א,  ., שיעורים פון ראש ישיבה שליט"א2נומער 

יארן, טעגליכע און וועכנטליכע שיעורים, מועדים וזמנים, פארגעליינטע בריוו, חיזוק קאלס,  איינגעטיילט לויט די
שיעורים אין גמרא בבלי און ירושלמי, שיעורים אויף גאנץ נ"ך, משנה תורה להרמב"ם, און נאך גאר פיל. די 

בן דארט געפונען זייער סיפוק שיעורים האבן שוין אויפגעראכטן אזויפיל אידן איבער די גאנצע וועלט, וועלכע הא
אין לעבן, א מהלך החיים מיט'ן אייבערשטן וואס איז געאייגנט פאר יעדן איינעם מקטן ועד גדול, אין אלע 

 תחומים אין לעבן.
א ריזיגער אויסוואל פון שיעורים פון מוהרא"ש זי"ע, איינגעטיילט אויף די  , שיעורים פון מוהרא"ש זי"ע.3מער נו

ע און מועדים וזמנים, א קוואל פון שפורדלדיגע וואסער וואס שטילט דאס דארשט פון אידן פרשיות השבו
 הצמאים לדבר ה', די דיבורים זענען מחי' און מחזק אין אלע אומשטענדען.

. וועכנטליכע שיעורים פון הרה"צ מוה"ר יצחק לעזער שליט"א, מיט וואס פילע , פארשידענע שיעורים4נומער 
, לענגערע און קורצע שיעורים אין חינוך, ווי אויך א חינוך אפטיילונגיך מחי' און מחזק. ווי אויך דער אידן זענען ז

, וואו מלמדים שמועסן זיך דורך מיט עצות און טיפס ווי אזוי זיך אפצוגעבן מיט די קינדער אויפ'ן מלמדים שטיבל
 דן.ריכטיגן וועג, זיי אויפצובויען צו ווערן אמת'דיגע ערליכע אי

. פילע הונדערטער הערליכע ניגונים אויף אידיש, ווארעמע און לעבעדיגע, נוסח און , היכל נגינה5נומער 
גראמען, מיט אדער אן מוזיק, צוגעפאסט פאר יעדנ'ס געשמאק. ניגונים פון אמונה און תשובה, וואס הערן זיך אזוי 

ק צו קומען צום אייבערשטן פון סיי וואו מ'געפונט זיך געשמאק צום אויער, און רעדן צום הארץ פון יעדן איד, צורי
 נאר.

. פארנדיג אויפ'ן וועג, קען מען נוצן דעם קנעפל מיטצוזאגן א גרויסער , שיעורים ובלכתך בדרך6נומער 
מי און לשורי יבבל - יחצנ ת"גליכע ביטעאויסוואל פון שיעורים כסדרן. ספר תהלים, ששה סדרי משנה, חומש, 

פרשת המן. דער נומער ווערט כסדר אפדעיטעט מיט פרישע שיעורים.  , תיקון הכללי, תפלת הדרך,תוספתא
 פילע אידן באנוצן זיך מיט דעם קנעפל צו קענען לערנען זייערע שיעורים זייענדיג אויף די וועגן און שטעגן.

זענען  , אידן דערציילן זייערע פערזענליכע געשיכטעס ווי אזוי זיימעשיות פון תפלה.  , פאמיליע ווינקל7נומער 
, דער ספורי מעשיותגעהאלפן געווארן דורכ'ן בעטן דעם אייבערשטן אויף אידיש אלעס וואס זיי האבן געדארפט. 

ראש ישיבה שליט"א דערציילט די מעשיות פון הייליגן רבי'ן, באגלייט מיט מוזיק, פון וואס די קינדער האבן גאר 
, הפצה בליצןספורי צדיקים דערציילט פאר קינדער.  , א גרויסער אויסוואל פוןספורי צדיקיםשטארק הנאה. 

פערזענליכע געשיכטעס וואס אידן דערציילן איבער זייערע מיטלעבענישן ביים טון הפצה, צו געבן פאר נאך אידן 
, גאר רייכע און אינטערעסאנטע אינטערוויוס אינטערוויוסטועם צו זיין פון דעם לויטערן קוואל פון הייליגן רבי'ן. 

, וועכנטליכע שמועסן זיך אויסצולופטערן, מיט א לאנטש ברעיקפילע אידן, איבער אלץ און אלעמען.  מיט
 , די חשובע חברים מקשיבים שמועסן זיך דורך און זענען זיך מחזק אינאיינעם.ת חבריםושיחברסלב'ע געשמאק. 

מט צו כסדר צום ליין. עס קומען דאס איז געדעקט א גרויס חלק פונעם ליין, בנוסף צו נאך פארשידנס וואס קו
כסדר אריין פילע דאנק מעסעזשעס פון אידן וואס זייער לעבן איז אויפגעראכטן געווארן א דאנק דעם טעלעפאן 
ליניע. פון די גאר ברייטע אויסוואל פון אזויפיל אינטערעסאנטע אפטיילונגען אויפ'ן ליין, איז דא גענוג פאר יעדן 

וינקל פון וואס ער האט די מערסטע הנאה, און וואס איז אים מחזק און געבט אים מוט איינעם צו טרעפן זיין ו
 צוריק צו קומען צום אייבערשטן אין אלע אומשטענדן.

אויב האט איר נאכנישט אויספרובירט דעם ליין, איז יעצט די צייט דאס צו טון, איר וועט זיך מחיה זיין מיט 
 א געוואלדיגע ניצן דערפון אין אלע אספעקטן אין לעבן. יעדע אויסוואל באזונדער, און האבן

 קען מען זען יעדע וואך אין די קעסטלעך ביים סוף פונעם גליון. קול ברסלב פון אלע געגנטערדי נומערן צו רופן 
 ישמע חכם ויוסף לקח!

 

 

  חבורת היכל הקודש, לכבוד החתן יודל פעלדמאן הי"והי"ו, ובמאנסי ע"י  ישעי' וויזלהפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י הבה"ח 

 

<<<<<< 

 

 וב סימן טוב ומזל ט
 

 הי"ו לייבי ראטה חתןה

 עב"גלמזל טוב צו זיין שידוך שליסן 
*** 

 הי"ו נחמן נתן בויםמו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב 
*** 

 הי"ו מרדכי אהרן היילפריןמו"ה 

 למזל טוב  זיין זון יחזקאל נ"יפון  אפשערןצו די 
 


