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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
ֶ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 

ְלט ִשְמעֹון'ס ֶפעְרֶזעְנִליֶכע ִשְמָחה. ֶער ֵטיי
ֶדעָמאְלט אֹויס ֵטייֶעֶרע ַמָתנֹות ַפאר ֶיעְדן 
ֵאייֶנעם, ַאזֹוי ִווי ַרייֶכע ְמחּוָתִנים ִפיְרן ִזיְך צּו 
ֵטייְלן ַביי ַא ִשְמָחה ֵטייֶעֶרע ַמָתנֹות, אּון ַאזֹוי 

)ְבָרכֹות ט.( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט  ֵטייְלט ֶרִבי ִשְמעֹון אֹויְך.

י ִשְמעֹון ִלְסֹמְך ָעָליו ִבְשַעת "ְכַדאי הּוא ֶרבִ 
ַ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 

ָנא ֶרִבי ֶוועְרן ִאין ִדי ְזכּות פּון ֶדעם ְגרֹויְסן תַ 
 ִשְמעֹון ֶבן יֹוָחִאי.

ֲאִפילּו ֶווער ֶעס ִאיז ִניְשט זֹוֶכה צּו ָפאְרן 
אֹויף ִמירֹון צּו ַזיין ַביי ֶרִבי ִשְמעֹון ִאין ֶדעם 
ָטאג פּון ַל"ג ָבעֹוֶמר, ֶקען ִזיְך ָאֶבער ַבאֶהעְפְטן 
צּום ַצִדיק פּון וואּו ֶער ִאיז. ָדאס ֶוועְרט 

ְנט ַמָמש ַאזֹוי ִווי ֶמען ִאיז ָדאְרט, ַווייל ֶגעֶרעכְ 
וואּו ֶדער ֶמעְנְטש ְטַראְכט ָדאְרט ִאיז ֶדער 

ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער ָטאג ַל"ג  ַגאְנֶצער ֶמעְנְטש.
ָבעֹוֶמר ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ָטאג, ֶמען ֶקען 
ֶדעָמאְלט פֹוְעְל'ן ַאֶלעס גּוְטס, ֶמען ֶזעְצט ִזיְך 

אּון ֶמען ֶבעט ִזיְך אֹויס ַביים ַאֶוועק 
ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶמען ִוויל, ִאין ְזכּות פּוֶנעם 

 ַבַעל ִהילּוָלא ֶרִבי ִשְמעֹון ַבר יֹוָחִאי.
ְסֶפעִציֶעל ֶווען ֶמען ֶעְפְנט אֹויף ַא ֵסֶפר 
ַהֹזַהר, ֶמען ִזיְצט אֹויְפ'ן ֵסֶפר, אּון ֶמען ֶרעְדט 

ְשְטן, ֶוועְרט ָדאס ֶגעֶרעְכְנט ַאזֹוי צּום ֵאייֶבעְר 
ִווי ֶמען ִאיז ַביים ִציּון. ַאזֹוי ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט 

ַאז )ִיְשַמח ֵלב, ַמֶסֶכת ַשָבת( ִאין ֵסֶפר "ְמאֹור ֵעיַנִים" 
ֶדער ַצִדיק ִאיז ַבאַהאְלְטן ִאין ַזיין ֵסֶפר. אּון 

ֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קצ"ב( )ִליקּוֵטי מַאזֹוי ָזאְגט ֶדער ֶרִבי 

ַאז ֶדער ָפִנים, ֵשֶכל אּון ְנָשָמה פּוֶנעם ַצִדיק 
ִליְגט ִאין ַזיין ֵסֶפר, אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ִזיְצט 
ַביים ֵסֶפר פּוֶנעם ַצִדיק ֶוועְרט ֶעס ֶגעֶרעְכְנט 

ט ְטֶרעְפְס  דּון ֶווע
 ןאּור ְשֶווען ַדיי

 

ר ְשֶווע ַאן, ַזייד ְמַכבֵ י ֵזי אְלְסטּוז  ר ְשִוויֶגע
י ִווי ַאזֹון ַזייד ְמַכבֵ ן ֶמעף ַדארְ ר ְשִוויֶגען אּו

 –ט ֶרעדְ ר ְשֶווען ַדיין ֶוועע. ַמאמֶ ן אּוע ַטאטֶ 
אְלְסטּו ן ֶעְס ר ִדין ֶגעבְ י ֵזין ֶוועל, ְשִטין ַזיי ז 

אְלְסטּו – אי; ֵזיר ַפאן ַבאַדאְנֶקע ִזיךְ  ז  ס ד 
ן אּור ְשֶטעְרֶקער ֶקשֶ ר ֶעְנֶקען ַמאכְ ט עֶוו

ר ֶנעְנֶטען ֶווערְ ט ֶווע ַווייבן ַדייר, ְשֶטעְרֶקע
ד ְמַכבֵ ט ִביְס  דּוי ִוון ֶזעט ֶוועי זִ ן ֶווער ִדי צּו

 ן.ֶעְלֶטערְ ע ִאירֶ 
תֹו)  "ב(תשפם ְקדֹוִשיה ֱאמּונ   ֲעצ 
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 ַאזֹוי ִווי ֶמען ִאיז ַביי ַזיין ִציּון.
ִאיז ָיא זֹוֶכה צּו ָפאְרן אֹויף ִמירֹון צּו ַזיין ַמָמש אי ֶווער ֶעס ַאַודַ 

ַביים ִציּון ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין ְגֶרעֶסעֶרע ַזאְך פּון ֶדעם. ֲאִפילּו ַא 
ַגאְנץ ָיאר ִאיז אֹויְך ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך צּו ֵגיין צּו ֵקֶבר פּון ַא 

ִדי יֹוָמא ְדִהילּוָלא פּון ֶדעם ַצִדיק. ַצִדיק, אּון ִזיֶכער ֶווען ֶעס ִאיז ִאין 
אּון ָנאְכֶדעְרצּו ַביי ֶרִבי ִשְמעֹון ִאין ִמירֹון ַל"ג ָבעֹוֶמר, ֶקען ֶמען 

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

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

ִבי ִשְמעֹון, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ִניְשט מֹוֵסר ַבאְרג ָהאט ִדי ְקדּוָשה פּון רֶ 
ֶנֶפש ַזיין ִזיְך ַאֵרייְנצּוְשטּוְפן ִאין ִדי ְמָעָרה. ֶמען ְטֶרעְפט ִזיְך ַא רּוִאיג 
ְפַלאץ ִאין ַא ִוויְנְקל, אּון פּון ָדאְרט ִאיז ֶמען ִזיְך ְמַקֵשר צּו ֶרִבי 

יס ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ִשְמעֹון, אּון ֶמען ֶבעט ִזיְך אוֹ 
ַדאְרף. ֶדער ְזכּות פּון ֶרִבי ִשְמעֹון ִמיט ַאֶלע ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָוואס 
ִליְגן ָדאְרט ַבאַהאְלְטן ִאיז ִזיֶכער ֵמִגין ַאז ֶמען ָזאל ְשֶנעל ֶגעָהאְלְפן 

 ֶוועְרן ִמיט ָוואס ֶמען ַדאְרף.
ֶטע ַזאְך ֶזעט ֶמען ַביי ֶרִבי ִשְמעֹון ִאין ִמירֹון, ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאנְ 

ִיְשָרֵאל פּון ְקֵליין ִביז ְגרֹויס. -ֶעס קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם ַאֶלע ִנְשמֹות
ַרָבִנים אּון ַאְדמֹוִרי"ם, ֲחִסיִדים אּון ִמְתַנְגִדים, ַאְשְכַנִזים אּון 

ְמעֹון אּון ֶגעִפיֶנען ִזיְך ָדאס ְפַלאץ ְסַפְרִדים, ַאֶלע קּוֶמען צּו ֶרִבי ִש 
ָדאְרט, ַווייל ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָהאְבן ַא ְשְפַראְך צּו ֶיעְדן ִאיד ָאן 

ִאין ֵסֶפר ֵבית ַאֲהֹרן פּון ֶדעם ַצִדיק ֶרִבי ַאֲהֹרן ַקאְרִליֶנער  אֹויְסַנאם.
ִווי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז  זי"ע ְשֵטייט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ָלשֹון: "ַאזֹוי

ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ַאזֹוי ִאיז ֶרִבי ִשְמעֹון אֹויְך ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, 
אּון ֲאִפילּו ַפאר ִניְדִריֶגע ֶמעְנְטְשן". ֶזעט ֶמען ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען 

ר ָפאְרן ַאזֹויִפיל ָהאְבן ִחיֹות פּון ֶרִבי ִשְמעֹון ֶבן יֹוָחִאי, אּון ֶדעְרַפא
 ִאיְדן צּו ַזיין ִציּון, אּון פֹוְעְל'ן אֹויס ַאֶלעס גּוְטס.

ַאז צּו ִשיְסן ִמיט ַא ַפייל )ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות ָבִנים ִסיָמן ס"ג( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ָלה ַפאר ִקיְנֶדער. ָדאס ֵמייְנט אּון בֹויְגן אּום ַל"ג ָבעֹוֶמר, ִאיז ַא ְסגּו

ֵסיי ַא ְסגּוָלה צּו ָהאְבן ִקיְנֶדער, אּון ֵסיי ַא ְסגּוָלה צּו ָהאְבן ַנַחת פּון 
ִדי ִקיְנֶדער, אּון ֵזיי אֹויְפִציֶען ְגִריְנֶגעְרֵהייט. ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ִפיְרן ִזיְך 

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

ֶמען ֶקען ָדאס ַפאְרְשֵטיין לֹויט ִדי ַמֲעֶשה ָוואס ֶדער ֶמְדָרש 
ָפאְלק צּו ֶרִבי ִשְמעֹון -ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען ַא ָפאר

ייל ֶעס ִאיז שֹוין דּוְרְך ַא ַלאְנֶגע ַבר יֹוַחִאי ַאז ֵזיי ִוויְלן ִזיְך ֶגט'ן ַוו
ַצייט פּון ֵזייֶער ֲחתּוָנה אּון ֵזיי ָהאְבן ָנאְכִניְשט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו 

ָהאט ֵזיי ֶרִבי ִשְמעֹון ֶגעָזאְגט ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ִזיְך ֶגט'ן  ָהאְבן ִקיְנֶדער.
יי ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויֶסע ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ַביי ֵזייֶער ֲחתּוָנה ָהאְבן זֵ 

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

ט ַוויין ַביי ִדי ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶדער ַמאן ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעְטִריְנְקן ִמי
ְ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 אֹויְסְקלֹויְבן ֵסיי ֶוועְלֶכע גּוֶטע ַזאְך ָוואס דּו ַדאְרְפְסט 

ָדא אּון ֶעס ִמיְטֶנעֶמען ִמיט ִדיר", אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער  פּון
ֶווען ֶדער ַמאן ִאיז שֹוין ִטיף  ַאייְנֶגעְשָלאְפן ִשיכֹור'ֶעְרֵהייט.

ֶגעְשָלאְפן, ָהאט ִדי ְפרֹוי ֶגעָזאְגט ַפאר ִאיֶרע ְקֶנעְכט ַאז ֵזיי ָזאְלן 
ִאים ַאִריֶבעְרְטָראְגן צּו ִאיר  אֹויְפֵהייְבן ֶדעם ַמאן ִמיט ַזיין ֶבעט אּון

ֵזיי ָהאְבן ַאזֹוי ֶגעטּון, ֵזיי ָהאְבן ִאים ַאִריֶבער  ַטאֶטע'ס הֹויז.
ֶגעְטָראְגן צּו ִאיר ַטאֶטע'ס הֹויז ִמיט ַזיין ֶבעט. ֶווען ֶדער ַמאן ָהאט 

ֶער  ִזיְך ֶדעְרֶוועְקט אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזען וואּו ֶער ֶגעִפיְנט ִזיְך, ָהאט
ִ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 ֶעס ַאֵהיים ְטָראְגן צּו ַמיין ַטאֶטע'ס 

ְרַפאר ָהאב ִאיְך ִדיר ֶגענּוֶמען, ָדאס ִאיז ִדי ֶבעְסֶטע ַזאְך הֹויז, אּון ֶדע
 ָוואס ִאיְך ָהאב ִזיְך אֹויְסֶגעְקִליְבן"...

ֶזעֶנען ֵזיי צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען צּו ֶרִבי ִשְמעֹון, ֵזיי ָהאְבן ִאים 
וייֶטער. ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶשה, אּון ֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֵזיי ָזאְלן טּון וַ 

ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט: "אֹויב ַאזֹוי, 
ַאז ִאיר ָהאט ִזיְך ַאזֹוי ְשַטאְרק ִליב, ָזאְלט ִאיר ַטאֶקע ְבַלייְבן 
ִאיְנֵאייֶנעם, אּון ִאיְך וואּוְנְטש ַאייְך ָאן ַאז ִאיר ָזאְלט ֶגעָהאְלְפן 

ְנֶדער". אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֶוועְרן ִמיט ִקי
ֶזעט ֶמען ִווי ֶרִבי  ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן ִמיט ִליְכִטיֶגע ֶגעזּוְנֶטע ִקיְנֶדער.

יֹוָחִאי ָהאט ֶגעָהאְלְפן ִאיְדן צּו ָהאְבן ִקיְנֶדער. אּון ִשְמעֹון ַבר
ֶמר, ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ַזיין יֹוָמא ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער ָטאג ַל"ג ָבעוֹ 

 ְדִהילּוָלא, ְמסּוָגל ַפאר ִקיְנֶדער.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֶעֶרְך ַל"ג ָבעֹוֶמר(
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 פון תפלה; רעסעפיס; און נאךשיעורים; מעשיות  - 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 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 אויףוויילן שליט"א וועט אי"ה דער ראש ישיבה 

 קרית ברסלב ליבערטיאין  שבועות ובט םיו
אויך  וועטנייעס אז דער ראש ישיבה שליט"א  פרייליכע ברסלב ליבערטי נעמען אויף מיט גרויס פרייד דיאין די איינוואוינער 

 .טנ'ס הילףמיט'ן אייבערשאין שטעטל  יום טוב שבועות הבעל"טפראווען דעם  דאס יאר
ווילן אויך היי יאר נישט אויפגעבן דעם פילע אנשי שלומינו וואס האבן קיינמאל פארפאסט א שבועות מיט'ן ראש ישיבה 

מעלדן זיך איין ביי די איינוואוינער וואס זענען וואויל באקאנט געהויבענעם געשמאקן שיינעם יום טוב מיט'ן ראש ישיבה, און 
 מע הכנסת אורחים.עמיט זייער וואר

האלטן מיט א שבת אין קרית ברסלב  ,באזוכן דעם שיינעם פלאץפילע געסט קומען שטעטל  איז דיוואך איין וואך אויס 
נדערן פונעם שיינעם און ריינעם שטעטל, ווי אלע לעבן א פשוטע און פרייליכע ליבערטי, און זיי קענען זיך נישט גענוג אפווי

לעבן מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן. זיי קוקן צו מיט וואונדער ווי אלע איינוואוינער לעבן מיט  א ,אייבערשטןא לעבן מיט'ן לעבן, 
וייטן, מ'נוצט אויס די צייט אזא שטארקע אחדות, יעדער איז מחזק איינער דעם צווייטן, יעדער העלפט ארויס איינער דעם צו

 מיט רעדן צום אייבערשטן און מיט לערנען תורה, מיט א שמחה און חיות מיט גרויס געשמאק.
פלייץ פון פילע אנשי שלומינו פון איבעראל וואס וועלן קומען מיטהאלטן דעם יום  ואס עס ווערן ערווארטעט א ריזןצוליב ו

ארויסגעקומען מיט א רוף צו די איינוואוינער אין קרית ברסלב אז מען זאל נאך מער און טוב אין שטעטל, איז דער ראש ישיבה 
 נאך ברייטער עפענען די טירן און ארייננעמען וויפיל געסט נאר מעגליך אויף יום טוב.

די געסט מיט עס האט זיך פארמירט א "וועד האש"ל" אין שטעטל, וואס געבט זיך אפ מיט אלעם נויטיג צו קענען אויפנעמען 
אלע געברויכן, ווי גענוג בעטן, צימערן, עסן, און אזוי ווייטער. מען ארבעט אינאיינעם מיטן בית התבשיל, מיט די הנהלה פון 

 , צוצושטעלן אלעס וואס פעלט נאר אויס.און אזוי ווייטערשטעטל, 
מינו וואס ווילן קומען אויף יום טוב, און זוכן אן אכסניא, האבן זיי גענומען אויף זיך די אויפגאבע אז אלע אנשי שלו אויך אזוי

אויב זוכט איר וואו איינצושטיין אין שטעטל אויף יום טוב  וועלן זיי בעז"ה צושטעלן פיינע דירות פאר די אלע משפחות.
 .845-774-2426שבועות, קענט איר רופן משפחת מזרחי 

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין מקבל צו זיין די הייליגע תורה פון פריש, זיך באנייען און זיך שטארקן צו 
 תורה. לערנען און מקיים זיין די הייליגע

 עליונים ששו ותחתונים עלזו, בקבלת תורה מסיני!
*** 

 איניעירליינס קלערן ווידער צו באנייען זייערע פלייטס קיין אוקר
חודש אייר, אבער אנשי שלומינו חסידי ברסלב טראכטן שוין פון ראש השנה. ווען מען זעט וואס דער מען האלט נאך קוים 

 ,פאררעכטן עלן", "ראש השנה קען איך יעדןט פהשנה "יעדער זאל קומען", "קיינער טאר ניש הייליגער רבי שרייבט איבער ראש
און אזוי ווייטער, טראכט מען נישט קיין צוויי. בפרט ווען מען געדענקט וואס  ,א גאנץ יאר" פאררעכטן אפילו וועם איך קען נישט

ען שרייבט אפ דעם שיקזאל פון יעדעם איינעם, "מי עס טוט זיך ביים בית דין של מעלה אינעם הייליגן טאג ראש השנה, ווען מ
ט דעם רבינ'ס פטירה פאר יזי ,אלע יארן ין קלער איבער בלייבן אינדערהיים.יחיה... מי בקיצו... מי במים..." איז שוין נישטא קי

קיין מוסר נפש געווען צו מקיים זיין דעם רבי'נס בקשה און געקומען  'ע חסידיםברסלבאיבער צוויי הונדערט יאר צוריק, האבן זיך 
אין אלע אומשטענדן. יעדעס יאר שטעלט דער סמ"ך מ"ם אונטער שטרויכלונגען מבית ומבחוץ שווער אומאן אויף ראש השנה 

און מען קומט  ,זענען גובר ום אייבערשטן וואס מען איז מתפללס רצון, אבער די פילע תפילות צ'נן דעם רביזייצו מקיים צו מאכן 
 ן ביים הייליגן רבי'ן.נה אין אומאשאיבער אלע מניעות און מען איז זוכה צו זיין ראש ה

טער אידן זענען אנטלאפן פון לאנד מיט די מלחמה צושטאנד אין אוקריינא, טויזנ ן יאר תשפ"ב האט זיך אנגערוקט דייעצט אי
נשמה אין די הענט איבערלאזנדיג אלע זייערע האב און גוטס. אין אזא צייט פרובירט דער סמ"ך מ"ם צו צעברעכן און מייאש זיין 

ן די חיות און ט אונז ארייבאנשי שלומינו און זיי מאכן טראכטן אז עס איז א שאד אפילו צו פרובירן. אבער דער הייליגער רבי גע
און אפילו ווי שווער דער צושטאנד איז נאר נישט געווען, האבן אנשי שלומינו ווייטער  ,"קיין יאוש איז נישט פארהאן" ,האפענונג

 .'ן קומענדיגן ראש השנהגעדאווענט און געבעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל נאך יא זוכה זיין אנצוקומען קיין אומאן אויפ
ן צוריק צו באנייען פלייטס פון און צו טיבן שוין אן די עירליינס צו טראכוגוטע נייעס אז ווי עס זעט אויס הן יעצט קומט אריי

דער אייראפעאישער עירליין "וויז עיר" האט שוין פאריגע וואך ערלויבט קאסטומערס פאר א קורצע צייט צו . איניאוקר
ווי  -ון לעמבערג אין פלייטס פון חודש יולי למספרם, נאכדעם וואס אלע זיי האבן רעזערווירן טיקעטס פון לאנדאן קיין קיעוו א

 .ר אנהייב פונעם רוסישן אינוואזיעט דעיזי אינע זייערע רייזעס פון און צו אוקריסוספענדירט אל -אלע עירליינס 
זייערע בוקינגס פון זייערע פלייטס צווישן  אויבנדערמאנטע עירליין פלאנירט שוין צו עפענען באריכטן אז די דאאויך איז 

 .צוקופנטין( אין די קומענדיגע נאנטע קפריס-קיעוו און מילאן )איטאליע(, רוים )איטאליע(, און לארנאסא )ציפערן
ן 'ם הייליגן רבין וועג צו'ן אז אלע שטיינער אויפ'אז נאר דורך תפלה וועט מען קענען פועל ווייטער חזר'ן און געדענקעןלאמיר 

מען זאל  טאג פון בעטן דעם אייבערשטן אזאיין בטל ווערן און צונישט ווערן, יעדער ווערט געבעטן נישט דורך צו לאזן קיין  ןזאל
 .יס ליכטיג יאר'ן אויף ראש השנה, און פועל'ן א זקענען אנקומען צום רבי
 !קיינער טאר נישט פעלן

 אב ואםיבוד כ
 ון מכבד זיין טאטע און מאמעפ טייקסגרוידי 

 יוזא יוהארבקייט פון די פארקערטע, און ו סאד
 ןיצו זי דאס מקייםכה זואיז מען 

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  8,  2,  6  
 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, קונטרסים, 
'ס, USB"עצתו אמונה", דרשות, ניגונים, סידי'ס, 

SD;דעליווערט צו אייער טיר! 'ס, און נאך 
 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים און מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 ומזל טוב  סימן טוב
 

 הי"ו אוויטשבאקאייעקב מו"ה 
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

 צו די געבורט פון א
 למזל טוב מיידל

 

 פון רבי'ן >>>>>>  לעבנ'ס געשיכטע
 

 


