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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
 

י ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  ֶדער ֶרבִּ
יד" יב ַא ֶגעְפֶרעְגְלֶטער ָחסִּ ָדאס  ,ָהאט לִּ

אדֵ  ין ייט ַא ֶמעְנְטש וָ בַּ יז ֶגעְפֶרעְגְלט אִּ ואס אִּ
יְך אּון ֶער ָצרֹות, אּון דָ  אְלט ֶער זִּ אְך ֶדעְרהַּ

ייְבט ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן  ַאזֹויְנס ָהאט  -ְבלַּ
יב.  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער לִּ

יְקל ְפֵלייש  וי ַא ְשטִּ יר ֶזעֶען וִּ ֶווען מִּ
יְך אֹויְפ'ן ֵפייֶער, ֶמען דְ  ֵרייט ֶעס ְפֶרעְגְלט זִּ

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

ייְטן. ָאֶבער צּו ֶוועְרן ָאְפגֶ  עְבָראְטן פּון ַאֶלע זַּ
אְכְטן ֶוועט  אְטרַּ יְך גּוט בַּ ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָזאל זִּ
יז אֹויְך ַאזֹוי, ֶדער  ֶער ֶזען ַאז ֶער ַאֵליין אִּ
יֶגע ֵהייֶסע  ין ְבֶרעֶנעְנדִּ יְגט אֹויְך אִּ ֶמעְנְטש לִּ
אֹויל, אּון ֶער ֶוועְרט גּוט ֶגעְפֶרעְגְלט פּון ַאֶלע 

 ייְטן.זַּ 
יְך ַאֵליין, ָדא  י פּון זִּ אְפט ֶער ַא ְברִּ ָדא כַּ
ייט פּון ַא  י ַאְנֶדעֶרע זַּ י אֹויף דִּ אְפט ֶער ַא ְברִּ כַּ
יְנֶדעְרֵהיים, ָדאְרט ֶוועְרט ֶער  ים אִּ יי אִּ ָצָרה בַּ
יט פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן, אּון ַאזֹוי  ָאְפֶגעְברִּ

ייְטן.ֶוועְרט ֶדער ֶמעְנְטש ֶגעְפרֶ   עְגְלט פּון ַאֶלע זַּ
יב, ֶדער  ָדאס ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער לִּ

ֵריְִאיךְ  ְפ  רְֵזייעְ ְִזיךְ י
ְַא ועס ְְדּוז ְו  ְןַזייט

ְ

ע ְזּומ  ְִמיר שְֵט ְַאנ  לֹוֵמינּוי ְש  ְעְ , ְִאיס רְֵזייעְ ז
ִטי ְִוויכ  ֵרייעְ ְצּוְִזיךְ ג ְד  ִוון ְיש ְצ  שְֵן ְַאנ  לֹוֵמינּוי ְש 
ב ל  ס  ר  ְעְ 'ב  ְֲחִסיִדיר ְַוויים; שְַאל ט  ענ  ועְמ  טְו 

רּוק ְ ד  ְע.ַארּוִמיגְ יְדְִןְפּוטְַבאֵאיינ 
ס ְ ענ  ְק  עט ְז  ְוואֹוילְ ן עַלייע ג  ְִאינ  ְָוואט ןְָהאבְ ס
עלְ ְַאְָנאךְ  עק  ר  ְב  ַאע ְִיר  ְָשַמיְִת ְֵזים, ְֵגייעְ י ןְִאין

רְִ ט  ִביבְָעְגּוטְ ְַאטְִניש ְטְִמייְָקאנ  ְס  טְָהאסְעְ ה,
ְַא ָפעְָן ְַהש  ְאֹויה ְֵזיף ְִביי, ְֵזיז ִלירְ י ְַפאר  סְָדאן

עק ְ ר  ַאלְב  ְם.ָשַמיְִתְִיר 
ְִמי עפּונ ער ְג  ָסִחי)ן ְפ  ְב:(קים שְַרֵבינּו, טְָהאְַהקֹוד 

עָזאגְ  ְג  ְַפאט ְַזיינְ ר עע ד  ְִקינ  ָדּורּוְר: ְּת "ַאל
ִציב" נ  ְבִש כ  ְֵזי, ְָזאלְ י ְן ְֵגייטְִניש  ְַקיין ִצין נ  כ  בְש 

ְוואֹוינ ע עָמאלְ ן; ְד  ְִאיט ועז עו  ְג  רְְִַאן ט  יְָקאנ 
עֵהייס ְטְָהאסְָווא רְִןְ"ג  ט  ִצייְָקאנ  נ  כ  סְָוואב",ְש 
ְִאי עו ועז ְג  ען ְד  ער ל  ָראב  ְפ  ְָדארְ ם ְֵזיט? עי ענ  ןְז 

עו וע ְג  ְֵלִצין עם; ְז  עט ְמ  ְפּון ען ְד  ְַאם ְֲאִפילּוז
כְ  על  ט ְעְֵהייִליגְ עְַאז  ענ  ְִווןְש ְמ  'סְַהָקדֹושְַרֵבינּוי
ע ד  ְִקינ  ְָהאבְ ר פְ ְאֹויךְ ְִזיךְ ן עַדאר  טְג 

ענ ע ועטְִמיןְַבאָוואר  ֵרייעְ יְֵזיםְו  ְ.ִזיךְ ןְד 
הְַהְֱאמּונְְֲָעָצתֹו) ְ"ב(תשפרְב 
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אֶנען ַאז ֶעס ָדא ַא  יְך ֶדעְרמַּ וי ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט זִּ ויל ֶזען וִּ ֵאייֶבעְרְשֶטער וִּ
ים. ַאְנְשָטאט צּו ָהאְבן  אֶשעֶפער אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון ֶער ֶוועט ֵגיין צּו אִּ בַּ

ֲענוֹ  י ַאֶלע ָצרֹות, טַּ ים דִּ אְרָוואס ֶער ֶגעְבט אִּ ת אּון ֻקְשיֹות אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן פַּ
יקֵ  י ַאֶלע ְשֶווערִּ יט דִּ אְרְקן מִּ יְך ֶדער ֶמעְנְטש ְשטַּ ייְטן, ֶער ֶוועט ָנאְכַאְלץ ֶוועט זִּ

ים ֶדער אן ֶוועט אִּ יְשט ַאֶוועק ֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דַּ ֵאייֶבעְרְשֶטער  נִּ
ייֶנע ָצרֹות אּון ְפָראְבֶלעֶמען  .ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע זַּ

ייֶנע  אֶשעט זַּ י אּון ֶער ָהאט ֶגעפַּ מִּ יי ָלָבן ָהֲארַּ יז ֶגעֶווען בַּ ינּו אִּ ֲעֹקב ָאבִּ ֶווען יַּ
יְך אֹויְסֶגענּוֶמען ַאז ֶער ֶוועט בַּ  י ֶשעֶפעֶלעך ֶוועְלֶכע ָשאף, ָהאט ֶער זִּ אקּוֶמען דִּ

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

ין ֵקייְטן. יְנֶדען אִּ  ֶגעבִּ
ֲעקֹ  יקֵ יַּ אְך ְשֶווערִּ אְנֶגען ַאסַּ יז דּוְרְכֶגעגַּ ינּו ַאֵליין אִּ וי ב ָאבִּ ין ֶלעְבן, וִּ ייְטן אִּ

יז, ַאלְ  יק אִּ דִּ יקֵ  ץְגֶרעֶסער ַא צַּ ייְטן ָהאט ֶער, ֶדער ְגֶרעֶסעֶרע ְשֶווערִּ
אְלְטן אּו יְך ֶקעֶנען ֶדעְרהַּ ים אֹויס אֹויב ֶער ֶוועט זִּ יְרט אִּ ן ֵאייֶבעְרְשֶטער ְפרּובִּ

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

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

אְלְטן  יְך ֶדעְרהַּ יז ֶווען ֶער ֶקען זִּ ְקֵלייֶנע  -ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט ְקֵלייֶנע ְפֶלעְקן אִּ
ְגרֹויֶסע ְפָראְבֶלעֶמען, אּון ֵסיי  -ְפָראְבֶלעֶמען, ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט ְגרֹויֶסע ְפֶלעְקן 

ין  יְנֶדען אִּ יז ֶגעבִּ וי ֶער אִּ יְרט וִּ יס, ֶער ְשפִּ י פִּ י ְפֶלעְקן אֹויף דִּ ֶווען ֶער ָהאט דִּ
יט ֵקייְטן אּון ֶער יֶלע ְפָראְבֶלעֶמען, אּון מִּ ייֶנע פִּ יְשט ַארֹויס ֶזען פּון זַּ יְך נִּ -ֶקען זִּ

י ֶוועְלט, ַאז ַאֶלעס טּוט -ֶדעם יְרט דִּ ַאֶלעם ְגֵלייְבט ֶער ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער פִּ
יין טֹוָבה, אּון ֶער ֵגייט שְ  אר זַּ יק צּוֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָנאר פַּ יג צּורִּ ם ֶ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
אְלט ֶדעם  יז ָדא ֵאייֶנער ָוואס הַּ ים, ַא ָחָכם ֵווייְסט ָאֶבער ַאז ֶעס אִּ ְשָלאְגט אִּ

אְרף ֶער מֹוָרא ָהאְבן.שְ  ים דַּ  ֶטעְקן, אּון פּון אִּ
יְשט ֶגעזּוְנט רח"ל, ֶער ָהאט  יז נִּ ֶווען ֶעס קּוֶמען ָצרֹות אֹויף ַא ֶמעְנְטש, ֶער אִּ
יין  יז ַארַּ יְנֶדער, ֶער ָהאט ָצרֹות פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן, ֶער אִּ ייֶנע קִּ ָצרֹות פּון זַּ

ין ְשֶווערֶ  אְלן אִּ י ֵסיי ֶגעפַּ ים ָנאְך, צִּ ֲעֵלי חֹובֹות לֹויְפן אִּ י בַּ ע חֹובֹות אּון דִּ
יקֵ  ייְטן ַא ֶמעְנְטש ֵגייט ָנאר דּוְרְך, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועְלֶכע ָצרֹות אּון ְשֶווערִּ

אְרף ֶמען שְ  יְנֶדער, דַּ יֶשע קִּ ידִּ יְטן ַאֶלע אִּ יזָזאל ָאְפהִּ יג ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶעס אִּ  ֶטעְנדִּ
יז  אְלט ֶדעם ְשֶטעְקן, ֶעס אִּ יְשט ֶדער ְשֶטעְקן ָוואס ְשָלאְגט, ָנאר ֵאייֶנער הַּ נִּ
אְנט מֹוָרא צּו ָהאְבן פּוֶנעם ְשֶטעְקן, אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט  יְנֶטעֶרעסַּ יְשט אִּ נִּ

ארִּ  יז ֶער ֵזייֶער נַּ יְצן פּוֶנעם ְשֶטעְקן, אִּ אשִּ יְרן צּו בַּ יְך ְפרּובִּ יֶגע ֶוועג , ישזִּ יְכטִּ י רִּ דִּ
יְך  ים, זִּ יט אִּ יְך דּוְרְך ֶרעְדן מִּ אְלט ֶדעם ְשֶטעְקן אּון זִּ יז צּו ֵגיין צּו ֶדעם ָוואס הַּ אִּ

יז  יָבה אִּ י סִּ ים ְפֶרעְגן ָוואס דִּ ים אּון אִּ יט אִּ אְרָוואסאֹויְסְשמּוֶעְסן מִּ ֶער  פַּ
א ים, אּון ָנאר ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֶגערַּ  ֶטעֶוועט ֶוועְרן פּוֶנעם ְשֶטעְקן.ְשָלאְגט אִּ

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

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

ים ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ  ים, אּון אִּ אן ֵגייט ֶדער ֶמעְנְטש צּו אִּ יז ָדא, אּון דַּ
ים ֶער  יְך ַארֹויס ְדֵרייָזאל ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט אִּ ייֶנע פּון ַאֶלע  ֶעןזִּ זַּ

 ָצרֹות.
י ַאֶלע  יין ֵשֶכל, ֶער ֵמייְנט ַאז דִּ יְשט קַּ ויֶדער אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט נִּ וִּ

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

"ל ָזאְגן  זַּ ָיהּו ֵפֶרק ב'( )תָ ֶעְרֶגער ֶוועְרן. חַּ ּסּוָנא ְדֵבי ֵאלִּ ֵעט ְביִּ ְמבַּ ין אֹוָתם "הַּ ין, ּכֹוְפלִּ רִּ
יְשט ַאז ֶדער  -ָעָליו"  ין, ֶער ְגֵלייְבט נִּ ּסּורִּ י יִּ ין דִּ ֶווען ַא ֶמעְנְטש ְשטֹויְסט אִּ

ים ָדאס ֶגעשִּ  י ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אִּ אן ֶוועְרן דִּ יָבה, דַּ אר ַא גּוֶטע סִּ יְקט פַּ
ין ָנאְך ֶגעָטאְפְלט. ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש כַּ  ּסּורִּ אְפט ָאֶבער ֶדעם ֶמעֶסעְדְזש ָוואס יִּ

ים ֶגעשִּ  יק צּום ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אִּ ים, ֶער ֵגייט צּורִּ סּורִּ יט יִּ יְקט מִּ
ים אּון ָצרֹות ַאֶוועק ֵגיין  סּורִּ י יִּ אן ֶוועְלן דִּ ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶער טּוט ְתשּוָבה, דַּ

ים.  פּון אִּ
יז יז ֶדעם ָוואס אִּ ייֶנע ַאֶלע  וואֹויל אִּ אְרק ְטָראץ זַּ אְלְטן ְשטַּ יְך צּו הַּ זֹוֶכה זִּ

יז ָנאר  יְך ֶוועְנְדן אִּ יֶגע ַאְדֶרעס וואּו זִּ יין ֵאייְנצִּ ְפָראְבֶלעֶמען, ֶער ֵווייְסט ַאז זַּ
אֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ַאֶלע ָצרֹות אּון  אן ֶוועט ֶער ֶגערַּ יים ֵאייֶבעְרְשְטן, דַּ בַּ

ים, ֶער וֶ  סּורִּ ייֶנע ְשֶוועֶרע ְפָראְבֶלעֶמען, יִּ יְך ֶקעֶנען ַארֹויְסְדֵרייֶען פּון ַאֶלע זַּ ועט זִּ
י ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. יְך ֶלעְבן אֹויף דִּ יְקלִּ  אּון ֶער ֶוועט ָהאְבן ַא ְגלִּ

ין(  ּסּורִּ ָרא"ש ֵחֶלק י"א ֶעֶרְך ְגבּוָרה ְוֶעֶרְך יִּ יחֹות מֹוהַּ  )שִּ
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וואס האבן דערציילט גאר שיינע אויסגעפרעגט די קינדער 
ראש ישיבה , און דער וואס זיי האבן געהאט מעשיות פון תפלה

עשיות פון הייליגן רבי'ן. פרעגנדיג א האט דערציילט שיינע מ
ווי אזוי רבי שמעון בר יוחאי האט געהאט צו עסן און קינד 

טרינקען אין די מערה, האט דאס קינד געענטפערט אז ער האט 
האט געהאלפן  אייבערשטעראון דער  אייבערשטןגעבעטן דעם 

ז ס'האט ארויסגעוואקסן א בוים פון באקסער און א קוואל א
אן ארויסגעברענגט פאר די האט ד ראש ישיבהוואסער, דער 

ארומיגע, "דאס איז ווי אזוי מען לערנט אין היכל הקודש, נישט 
סתם אז ס'איז געשען א נס, נאר מען האט געבעטן דעם 

און אזוי איז מען געהאלפן געווארן, און דאס איז  ייבערשטןא
אייבערשטן אלעס וואס מיר קענען אויך נאכמאכן, בעטן דעם 

 וועט אונז העלפן". אייבערשטערוואס מען דארף, און דער 
געזעסן אין בית  ראש ישיבהאין לויף פונעם טאג איז דער 

ויפגענומען אנשי שלומינו וואס זענען זיך געקומען המדרש און א
 ראש ישיבה שליט"אדורכרעדן, און פארנאכטס האט דער 

ווידער געגעבן א שיעור התחזקות, וואס האט זיך אנגעהויבן מיט 
נאך א סיום הש"ס, דאס מאל פון הבחור שמואל אייזיק פערל 

מו"ה שמעון עוזר  ם חשובן גבאי פון בית המדרשני"ו, א זון פונע
פערל הי"ו, מען האט געזינגען און זיך געפריידט צום סיום, און 

גערעדט א לענגערע  ראש ישיבה שליט"אדערנאך האט דער 
ענינים וואס דער הייליגער שיינע צייט, אויסשמועסנדיג פילע 

זיך  ראש ישיבהדער האט  נאך מעריב רבי לערנט אונז.
 לד, אויפ'ן צוריק קיין ניו יארק.צום לופטפע ארויסגעלאזט

"ק קען מען הערן אלע שיעורים און שמועסן אין ירושלים עיה
 אויפ'ן טעלעפאן ליין "קול ברסלב", זעט די נומערן ביים סוף

 פונעם גליון.
דער באזוך וועט זיכער געדענקט ווערן פאר א לאנגע צייט, 
אנשי שלומינו אין ארץ ישראל האבן זיך אנגעשעפט מיט פרישע 
כוחות צו ווייטער לעבן מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן, און זיי 

 .ווייטער מפיץ זיין צווישן כלל ישראל
זיכה רבים וזכה, אדונינו בר יוחאי!

 נייעס>>>>>>  
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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 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 ראשגייסטרייכע באזוך פונעם 
 אין ארץ ישראל ישיבה שליט"א

אין ארץ ישראל פארגאנגענע וואך, האט איבערגעלאזט גאר א גוטע רושם  ראש ישיבה שליט"אדי באזוך פונעם 
ייטער אנצוגיין די ארטיגע אנשי שלומינו, וועלכע האבן זיך מחי' און מחזק געווען, און גענאסן פרישע כוחות וואויף 

 מיט עבודת ה', ביתר שאת ויתר עז.
ער איז גלייך געפארן קיין ארץ ישראל,  ראש ישיבה שליט"אאיז דער בחקותי( אין א"י )דינסטאג נאכט פרשת בהר 

מיט זיין טאטע הגה"צ  עומרגעפארן פון לופטפעלד קיין מירון, וואו ער האט אפגעראכטן דעם גרויסן טאג ל"ג בצו
איז געווען אין מירון, האט ער געהאלטן  ראש ישיבה שליט"אבמשך די צייט וואס דער  א.קארלסבורגער רב שליט"

 ראש ישיבה שליט"אאינפארמירט אנשי שלומינו איבער אלע אנטוויקלונגען, דורך די טעגליכע בריוו וואס דער 
ר אסאך ביים ציון הקדוש פון התנא האלקי שרייבט פאר'ן עולם. ער האט ארויסגעברענגט ווי ער האט אויסגעבעטן גא

וואס מען שפירט אין דעם הייליגן פלאץ אין אזא הייליגער טאג, ער האט רבי שמעון בר יוחאי, די געהויבענע געפילן 
אויסגעזאגט גאנץ תהלים ביי די מערה, און אויסגעבעטן ישועות פאר אידישע קינדער, און גלייכצייטיג די געוואלדיגע 
שמחה וואס הערשט אויפ'ן ארט, ווי מען האט זיך געפריידט און געטאנצן בהילולא דבר יוחאי, מיט א געוואלדיגע 

 גאר א גרויסע שמחה.סארט אידן האבן געטאנצן אינאיינעם אין זיך געפריידט מיט אחדות, אלע 
ירון ביי זיין טאטן שליט"א, ביי די סעודה שבת געוויילט אין מ ראש ישיבה שליט"אאויף שבת קודש האט דער 

האט שיין  ראש ישיבה שליט"א'ס טאטע אים מכבד געווען צו רעדן, און דער ראש ישיבהאינדערפרי האט דער 
לתה בידם", אז מען וויל טון אסאך אזוי רבי לא עאויף דעם וואס חז"ל זאגן "הרבה עשו כרבי שמעון ו ארומגערעדט

דארף אנהויבן מיט קליינע גוטע זאכן וואס מען קען אריינכאפן, און אזוי צוביסלעך  שמעון, איז מען נישט מצליח, מען
האט ער  , און דאן קען מען אנקומען צו די העכסטע און שענסטע מדריגות. אויךזיך שטארקן ווייטער און ווייטער

ארומגערעדט פון דעם מנהג צו שיסן מיט א פייל און בויגן אום ל"ג בעומר, וואס מען קען ארויסלערנען דערפון 
 לעובדא ולמעשה, ווי אזוי זיך מחזק צו זיין און אנגיין אין לעבן ברוחניות ובגשמיות, אויף עטליכע שיינע אופנים.

ערגעפארן קיין יבנאל, וואו ער האט זיך משתתף געווען ביים אריב ראש ישיבה שליט"אמוצאי שב"ק איז דער 
שטוב פונעם זיידן הרה"ג  עקומען אין, וואס איז פארגהי"ו סעודת מלוה מלכה און שבע ברכות פאר החתן משה בוים

האט גערעדט אפאר ווערטער איבער די יום הולדת פון מוהרא"ש  ראש ישיבה שליט"אדער  ר' יצחק לעזער שליט"א.
יענע נאכט, כ"א אייר, די ספירה פון "חסד שביסוד", וואס דאס איז געווען די ארבעט פון  אויסגעפאלןזי"ע, וואס איז 

ן פאלן, ווייזן פאר יעדן א  אפילו פאר מענטשן וואס זענען שוין אראפגע אייבערשטןן די חסדים פונעם מוהרא"ש צו זוכ
 .אייבערשטןא וועג צום אז ער האט אויך  אויסנאם

עפונען ארויף צום ציון הקדוש פון מוהרא"ש, וואו עס האט זיך אויך דאן ג ראש ישיבה שליט"אדער  דערנאך איז
פאר א לענגערע  שיק שליט"א, און דארט געזאגט תהלים און זיך אויסגעבעטן בדבר ישועה ורחמים הרה"ג ר' נחמן

 .צייט
צוריק געפארן קיין מירון, וואו ער האט געדאווענט  ראש ישיבה שליט"אע פארטאגס שעה'ן איז דער אין די פרי

אין טבריה און אין די אומגעגענט, וואו מען קים שחרית כוותיקין, און שפעטער אין טאג זיך ארויסגעלאזט צו קברי צדי
 האט זיך אויסגעבעטן און אויסגע'פועל'ט אלעס גוטס.

געפארן קיין ירושלים עיה"ק, וואו די ארטיגע אנשי שלומינו האבן שוין  ראש ישיבה שליט"אפון דארט איז דער 
רש "היכל הקודש" אין ירושלים איז געווען קוים געקענט אויסווארטן צו טרעפן דעם ראש ישיבה. דער בית המד

יט האט געגעבן זיין דרשה. דער עולם האט געשלינגען מ ראש ישיבה שליט"אאיבערגעפולט עד אפס מקום, ווען דער 
ון פאלגן די איינע דרשה, דארשט די טייערע פערל ווערטער, אזויפיל שכל צום לעבן, אז מען זאל נאר אויסהערן א

 וועט מען מצליח זיין א גאנץ לעבן אין אלע הינזיכטן.
יהודה  אינגלא און דוד שמעון לעווינסאן ני"ו בחור הביים סוף פונעם שיעור איז פארגעקומען צוויי סיומי הש"ס, 

. דערנאך האט גערעדט דר דרך הלימוד, וואס האבן ביידע זוכה געווען מסיים צו זיין גאנץ ש"ס אויפ'ן סנ"י ברילל
ארויסגעברענגט זיינע הרגשים  האט ער, מו"ה מרדכי ברילל הי"ו דער טאטע פונעם אינגל המסייםעטליכע ווערטער 

זיין גאנצע שטוב,  אויפגעלעבטאונז האט לערנט מיט  ראש ישיבה שליט"אווי אזוי די עצות פון הייליגן רבי'ן וואס דער 
נאכ'ן שיעור איז פארגעקומען אן התחלת כתיבת  ת התורה אין די קינדער, און נאך פיל גוטס.אריינגעברענגט התמד

 ספר תורה, פאר א פרישע ספר תורה וואס מען הויבט יעצט אן שרייבן פאר די קהלה.
און ירושלים היכל הקודש  ם פוןגעזעסן מיט די גבאי ראש ישיבהדער איז אין די שפעטע נאכט שעה'ן 

 דערנאךדעטאלן וואס זענען נוגע פאר די קהלה, דעם בית המדרש, און די מוסדות. און וויכטיגע איבערגעגאנגען 
 פאר אנשי שלומינו.און ענטפערס בן נאך בריוו יווייטער געשר

געדאווענט שחרית אין בית המדרש היכל הקודש אין  ראש ישיבה שליט"אמאנטאג אינדערפרי האט דער 
 ראש ישיבהירושלים, נאכ'ן דאווענען איז פארגעקומען נאך א סיום הש"ס, דורך הבחור שמואל פאלאק ני"ו, דער 

 ם סיום שיינע דברי התחזקות.האט גערעדט ביי
די קינדער אין תלמוד תורה היכל הקודש ירושלים, ער האט איז דער ראש ישיבה געגאנגען באזוכן  פארמיטאג

 לעבןשכל צום 
מיט אביסל שכל קען מען זיך איינשפארן 

הערט אביסל  .ת און שוועריקייטןואזויפיל צר
 .שכל ווי אזוי מצליח צו זיין אין לעבן

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  8,  2,  18  
 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

 'ס, און נאך;SD'ס, USBדי'ס, סי
 דעליווערט צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 לרגל שמחת הולדת בנו למזל טובהי"ו,  אלי' קנאללנתנדב ע"י מו"ה במאנסי הפצת הגליון 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו עזרא בויםמו"ה 
 למזל טוב שמחה פון זיין זוןצו די 
 עב"ג בת הי"ו בויםמשה מו"ה 

 הי"ו אליעזר אדלשטייןמו"ה 
*** 

 הי"ו ישראל שלום זעליקאוויטשמו"ה 
 למזל טוב שמחה פון זיין זוןצו די 

 עב"ג בת הי"ואברהם אלי' מו"ה 

 הי"ו ישראל חיים ברויןמו"ה 
*** 

 הי"ו ליפא לעווימו"ה החתן 
 למזל טובזיין שידוך שליסן עב"ג צו 

*** 

 הי"ו אטהיצחק אייזיק רמו"ה 
 למזל טובנ"י עמרם זיין זון פון  אפשערןצו די 

 

*** 

 הי"ו ברוך נוסבויםמו"ה 
 "טלמזנ"י  יעקב נחמןזיין זון פון  אפשערןצו די 

*** 

 הי"ו אלי' קנאללמו"ה 
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

*** 

 הי"ו מאיר רייניץמו"ה 
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

 

>>>>>> 

 


