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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַאָמאל .( )ַשָבת ק"כַחַז"ל ָזאְגן 
ָוואס ַא ֶמעְנְטש ִאיז ַמְצִליַח ָנאר דּוְרְך ֶדעם 
ָוואס ֶער ָהאט קֹוֶדם ֶגעַהאט ַא דּוְרְכַפאל. דּוְרְך 
ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ְפרּוִביְרט אּון ֶעס ִאיז ִאים 
ִניְשט ֶגעַגאְנֶגען, ֶער ִאיז דּוְרְכֶגעַפאְלן ִאין ַזיין 

עמּוְנג, ַדְוָקא דּוְרְך ֶדעם ִאיז ֶער אּוְנֶטעְרנֶ 
ַמְצִליַח, ַווייל ַאזֹוי ֶלעְרְנט ֶער ִזיְך אֹויס ִדי 
ִריְכִטיֶגע ֶוועג ָוואס ֶער ָזאל ָיא טּון פּון ֶיעְצט 

ַווייֶטער. ֶדער דּוְרְכַפאל ְבֶרעְנְגט ִאים ָגאר  אּון
 ין מ"ג.()ִגיטִ צּו ַזיין ַהְצָלָחה. ִדי ְגָמָרא ָזאְגט אֹויְך 

ן "א   י ּתֹוָרה ֶאָלא ִאם כ  ד ַעל ִדְבר  ין ָאָדם עֹומ 
ַא ֶמעְנְטש ִאיז ִניְשט ַמְצִליַח ִאין  -ִנְכָשל ָבֶהם" 

ֶלעְרֶנען, ָנאר ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא 
דּוְרְכַפאל, אּון ָדאס ָהאט ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט ַאז 

 ֶרעְנֶגען.ֶער ָזאל ִזיְך ֶמער ָאְנְשטְ 
ָדאס ֶזעט ֶמען אֹויְך ְבַגְשִמיּות. ֶדער ְסָטאֶלער 
ֶוועט ִזיְך קֹוֶדם ִפיל ָמאל גּוט צּוַהאְקן ִדי ֶהעְנט 
ייֶדער ֶער ֶוועט ִזיְך גּוט  פּוֶנעם ַהאֶמער, א 
ֶדעְרֶלעְרֶנען ִדי ַאְרֶבעט. ִווי ַלאְנג 

 ען ַזיין ֶעֶלעְקָטאִריָשאן ֶוועט ִזיְך גּוט אֹויְסֶלעְרנֶ 
 

ַאז דּו ִוויְלְסט ַמְצִליַח 
 ַזיין ָזאְלְסטּו ִזיְך קֹוֵבעַ 

 

ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ַפאְרָטאְגס; קּום ִאין ֵבית ַהֶמְדָרׁש 
ֶוועְסטּו אֹויְפֶלעְבן ֶדעם ְׁשֶטעְטל אּון ָנאְך  -ֶלעְרֶנען 

 .עְלן ִזיְך קֹוֵבַע ַזיין צּו קּוֶמען ֶלעְרֶנעןִאיְנֶגעַלייט ֶוו
ָנאר ָדאס ְבַלייְבט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש. ְטַראְכט ַאַריין, 
ָוואס ָהאט ֶמען פּוֶנעם ֶלעְבן; ִדי ַגאְנֶצע ֶלעְבן ִאיז 
ֵאיין ְׁשִטיק ְׁשֶוועִריֵקייט, ֶמען ַאְרֶבעט ַא ַגאְנְצן ָטאג 

יְך צּו ֶקעֶנען אֹויְסַהאְלְטן ַפאְרָוואס? ַפאר ֶוועם? זִ  -
ִביז ֶמען ֶוועְרט ֶעְלֶטער אּון ׁשֹוין. ֶדעָמאְלט ֶקען ֶמען 
ׁשֹוין ִניְׁשט ַאְרֶבעְטן, ֶדעָמאְלט ִזיְצט ֶמען אּון ֶמען 
ַוואְרט ַאז ִדי ָטאג ָזאל ִזיְך ֶעְנִדיְגן, ָאְנֵהייְבן אּון 

ֶלעְבן  סָרה ִאיז ָדאֶעְנִדיְגן. ָאֶבער ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ּתֹו
ַא ֶלעְבן; ֶווען ֶמען ֶוועְרט ֶעְלֶטער ֶוועְרט ֶמען ָנאר 
יּוְנֶגער אּון ְפֵרייִליֶכער, ֶמען ָהאט ָוואס ַאֵהיים צּו 

 .ְבֶרעְנֶגען אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט
אֹויְך אֹויף ֶדער ַנאְכט ָזאְלְסטּו קּוֶמען ֶלעְרֶנען, ִדי 

ֶמען ָהאט ֶגעְפֶרעְגט )ְבָרכֹות ח.( ְגן ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזא
ַרִבי יֹוָחָנן: "ִאין ָוואס ַפאר ַא ְזכּות ָהאְבן ִדי 
ֶמעְנְטְׁשן פּון חּוץ ָלָאֶרץ ֲאִריכּות ָיִמים?" ָהאט ֶער 

ַווייל  א",ְכִנְׁשּתָ י ְלבֵ י ּוְמַחְׁשכִ י ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִמַקְדִמ 
עּוִרים ִאיְנֶדעְרְפִרי אּון אֹויף ֵזיי ֶזעֶנען ִזיְך קֹוֵבַע ִׁשי

)ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ָבִנים, ֶדער ַנאְכט; ָדאס ָזאְגט ֶדער ֶרִבי 

ְוַיְחִׁשיְך ְלֵבית ַהְכֶנֶסת", ֶמען ָזאל ם ַיְקִדי: "(ִסיָמן נב
קּוֶמען ִאיְנֶדעְרְפִרי אּון ַבייַנאְכט ִאין ֵבית ַהֶמְדָרׁש, 

ְיֵמי ָבָניו", דּוְרְכֶדעם ֶוועְלן ִדי  "ַעל ְיֵדי ֶזה ַיֲאִריְך
 .ִקיְנֶדער ָהאְבן ֲאִריכּות ָיִמים

 "א(תשפא ַוֵיָר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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יי ִזיְך ֶדעְרְשֶרעְקן -ַפאְך, ֶוועט ֶער אֹויְפ'ן ֶוועג ָנאְך ַכאְפן ְשַטאְרֶקע ֶעֶלעְקְטִריק ַשאְקס. אּון אֹויב ֶוועְלן ז 
ייְנָמאל ִניְשט ַמְצִליַח ַזיין. אֹויב אָ  יי ִזיֶכער ק  ייֶער דּוְרְכַפאל אּון הֹויְבן ִדי ֶהעְנט, ֶוועְלן ז  ֶבער ֶוועְלן פּון ז 

יי נּוְצן ֶדעם דּוְרְכַפאל ַאְלס ַא ֶלעְקִצֶיע צּו ִוויְסן פּון ָוואס  ַדאְרף ִזיְך ַאְכטּוְנג ֶגעְבן, ֶוועט ָדאס ַזיין  ֶמעןז 
 ַהְצָלָחה. ייֶערֶדער סֹוד פּון ז  

ָאן אּון ֶער ְפרּוִביְרט צּו ַזיין ַאן אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ְברּוֲחִניּות. ֶווען ַא ִאיד ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך 
 ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַזיין ֲעבֹוַדת ה', ַדאן ָטאר ֶער ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַא דּוְרְכַפאל.

ֶפעֶטער, אּון ֶער ָזאל ֶבעְטן ָנאר ַפאְרֶקעְרט, ֶער ָזאל נּוְצן ֶדעם דּוְרְכַפאל ִזיְך צּו ֶלעְרֶנען ֶדעְרפּון ַפאר ְש 
ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶעס ָזאל ֶמער ִניְשט ַפאִסיְרן, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין אּון ֶוועְרן ַאן  ֶדעם א 

 ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער ִאיד.
ו יין ַהאְלְטן ָקאפ ֶדער ְפָראְבֶלעם הֹויְבט ִזיְך ָנאר ָאן ֶווען ֶמען קּוְקט אֹויף ַא ְצו  ייְטן. ֶמען ַהאְלט ִאין א 

וייֶטער ֶוועט ָזאְגן צּו ִמיר. אּון ַדאן, ֶווען ֶמען ָהאט ַא ְשְטרֹויְכלּוְנג, ֶוועְרט ֶמען ְגַלייְך  ָוואס ֶדער ְצו 
ויי, ֶיעְצט ֶוועט ֶיעֶדער ֶזען ַאז ִאיְך ִבין ָגאְרִניְשט ֶוועְרט". ַא  ַפאְרְשֶטעְנְדִליֶכער ֶמעְנְטש צּוְקַלאְפט "אֹוי ו 

יין אּון ִוויְסן ַאז ִדי ֶמעְנְטְשן ֶוועְלֶכע קּוְקן ָאֶדער  ֶוועט ָאֶבער ִניְשט קּוְקן ֶדערֹויף. ֶער ֶוועט ַפאְרְשט 
ֶער ִזיְך ִניְשט ְקרּוֶמען אֹויף ִאים, ֶוועְלן ִאים ָגאְרִניְשט ֶהעְלְפן. אּון אֹויב ִוויל ֶער ַמְצִליַח ַזיין ַדאְרף 

צּוְקַראְצן פּון ָוואס ַאְנֶדעֶרע ְטַראְכְטן אּון ָזאְגן אֹויף ִאים. ָנאר נּוְצן ַזייֶנע דּוְרְכֶפעֶלער אֹויף ִזיְך ֶבעֶסער 
 אֹויְפצּוהֹויְבן אּון ג יין ַווייֶטער ִמיט ַא ְשַטאְרַקייט ִביז ֶער ֶוועט סֹוף ָכל סֹוף  ַמְצִליַח ַזיין.

ייְלט ִדי ַמֲעֶשה פּוֶנעם ָחָכם ִמיטְ ֶדע י ַמֲעִשיֹות ַמֲעֶשה ט'(  'ן ַּתםר ֶרִבי ָהאט ֶדעְרצ  ַאז ֶדער ָחָכם ָהאט )ִספּור 
ֶטעְנִדיג צּוִריק ֶגעקּוְקט צּו ֶזען אֹויב ֶמען ֶטעְנִדיג ֶגעקּוְקט ָוואס ֶמעְנְטְשן ָזאְגן אֹויף ִאים, ֶער ָהאט ְש ְש 

ייֶער ְקלּוג, ִאיז ֶער צּום סֹוף ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ַא ִטיֶפע ַלאְכט ִניְש  ט פּון ִאים, אּון ָכאְטש ֶער ִאיז ֶגעֶווען ז 
ֶגעֶדעְכֶטע ְבָלאֶטע. ִוויֶדער ֶדער ַּתם ִאיז ַטאֶקע ִניְשט ֶגעֶווען ַאזֹוי ְקלּוג, ֶער ָהאט ָאֶבער ֶגעַהאט ִדי 

ייִליְך אּון ֶער ָהאט ָגאְרִניְשט ֶגעקּוְקט ָוואס ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן ָזאְגן ַמְעָלה ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען ז   ייֶער ְפר 
אֹויף ִאים, ֶער ְפֶלעְגט ָזאְגן: "ָוואס ָהאב ִאיְך ִמיט ֶיעֶנעם? ָדאס ִאיז ַזיין ַמֲעֶשה אּון ָדאס ִאיז ַמיין 

?", אּון דּוְרְך ֶדעם ָהאט ֶער ַטאֶקע ָגאר ְשַטאְרק ַמְצִליַח ַמֲעֶשה. ַפאְרָוואס ָזאל ִאיְך קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם
 ֶגעֶווען אּון ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ֶדער ִמיִניְסֶטער ִאיֶבער ַאֶלע ִמיִניְסָטאְרן.

אּון ֶער ְשִפיְרט ַאז ֶער ֶקען ִמיר ֶזעֶען ְבַגְשִמיּות ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַפאְלט ַאָראפ אּון צּוְקַלאְפט ִזיְך, 
וייְטן ָוואס ָזאל ִאים ֶגעְבן ַא יין אֹויְפְשֶטעְלן, ַדאן ֶוועט ֶער זּוְכן אּון ֶבעְטן ִהיְלף פּון ַא ְצו   ִזיְך ִניְשט ַאל 

 ַהאְנט אּון ִאים ֶהעְלְפן ִזיְך אֹויְפְשֶטעְלן.
יין אֹויְפהֹויְבן, ֶער ֶזעט ַאז ֶער ַפאְלט ְברּוֲחִניּות ִאיז ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך. ֶווען  ַא ֶמעְנְטש ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאל 

יין  אּון ַפאְלט, ַדאְרף ֶער ג יין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ִאים ֶקעֶנען ֶגעְבן ַא ַהאְנט ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען ְשט 
 אֹויף ִדי ִפיס.

 וען ַא ִאיד ִאיז ְמקּוָשר צּו ַא ַצִדיק, ַדאן ֶוועט ֶער ִניְשט ַאָראְפַפאְלן.ַאז וֶ )ָשם, ִסיָמן ט"ז(  ֶדער ֶרִבי ָזאְגט
ֶדער ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק ֶלעְרְנט אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ִוויְסן ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן אּון ִווי ַאזֹוי ִזיְך 

ין ֶיעְדן ַמָצב, אּון ָדאס ֶוועט ֶהעְלְפן ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער צּו ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן ִמיט ַא ְשַטאְרַקייט אִ 
ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ְטֶרעְפן ֶדעם  ייְנָמאל. ֶמען ַדאְרף ָנאר ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם א  ָזאל ִניְשט ַפאְלן ק 

אְרן אּון ג יין צּו ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֶקען ִריְכִטיְגן ַצִדיק ָוואס ֶקען ָדאס ַבאַווייְזן, אּון ִניְשט ִזיְך ָלאְזן נַ 
 ִניְשט ֶהעְלְפן.ָגאְר 

ייְלט ַא ַמֲעֶשה ִאיֶבער ֶדעם ִווי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף זּוְכן ֶדעם ִריְכִטיְגן  מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶדעְרצ 
ֶגעקּוֶמען צּו ַזיין ֶרִבי'ן אּון ִזיְך ֶעְרִליְכן ִאיד ָוואס ֶקען ִאים ַטאֶקע ֶהעְלְפן. ַא ִאיד ִאיז ַאָמאל ַאַריינְ 

ירֹות אּון ֶער זּוְכט ַא  אֹויְסֶגעֶרעְדט ָדאס ַהאְרץ ַאז ֶער ִאיז ַלייֶדער דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ָגאר ַהאְרֶבע ֲעב 
 ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען ָדאס ַפאֶרעְכְטן אּון ְּתשּוָבה טּון.ַארֹויס, ֶוועג 

ְשֶווער, אּון ֶער  אֹויְסֶגעֶהעְרט אּון ִאים ְקָלאר ֶגעְשֶטעְלט ַאז ַזיין ְּתשּוָבה ִאיז ָגארַזיין ֶרִבי ָהאט ִאים 
ָצה'ט ַאז ֶער ָזאל ַאִריֶבעְרג יין  ָהאט ִניְשט ַקיין ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִאים צּו ֶהעְלְפן, ָנאר ֶער ָוואְלט ִאים ֶגע'ע 

ייִליְגן "ַחזֹון ִאיש", ָנאר ֶער ֶוועט ִאים ֶקעֶנען ֶהעְלְפן. ֶדער ִאיד ִאיז ֶדעְרִציֶטעְרט ֶגעָוואְרן פּון ִדי  צּום ה 
ייְסן, ַווייל ָדאס ָוואס ֶער ִאיז  ָצה, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעֶבעְטן ַביים ֶרִבי'ן ַאז ָנאר ָדאס ָזאל ֶער ִניְשט ה  ע 

ייֶער ְשֶווער ָאְנֶגעקּוֶמען, ֶער ָהאט ָדאס ֶגעקּוֶמען אּון ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַפאְר'ן ֶרִבי'ן ִאיז  ִאים אֹויְך ז 
. ֶגעטּון ַמָמש ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפש, אּון ֶער ָהאט ִניְשט ִדי כֹוחֹות צּו ג יין צּום ַחזֹון ִאיש צּו ֶבעְטן ַא ְּתשּוָבה

יָרה ָהאט ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ָאֶבער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ִניְשט ַקיין ַאנְ  ית ְבר  ָצה ַפאר ִאים. ְבל  ֶדעֶרע ע 
ֶדער ִאיד ִמיט ַא צּוְבָראֶכעֶנע ַהאְרץ ֶגעמּוְזט ַמְסִכים ַזיין צּו ֶדעם, אּון ֶער ָהאט צּוֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין 

ייְלן ָוואס ֶדער ַחזֹון ִאיש ָהאט ִאים ֶגעָזאגְ   ט.ֶרִבי'ן ַאז ֶער ֶוועט צּוִריק קּוֶמען ֶדעְרצ 
ַחד אּון ְשֶרעק, ֶווען ֶדער ִאיד ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּום ַחזֹון ִאיש ִאיז ַארֹויְפֶגעַפאְלן אֹויף ִאים ַאַזא פַ 

ֶגעֶקעְנט ֲאִפילּו ַארֹויְסֶרעְדן ַא ָוואְרט, ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ְטַראְכְטן ַאז ֶער ג ייט ִניְשט ֶער ָהאט  ַאז
ּוָבה טּון, ֶער ֶוועט ַפאְרֶגעְסן פּון ַאֶלעס ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט אּון ֶער ֶוועט שֹוין ִזיֶכער שֹוין ְּתש

ייִליְגן ַחזֹון ִאיש, ֶער ָהאט ָאֶבער ִניְשט  ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד. ֶער ִאיז ֶגעְשַטאֶנען אּון ֶגעקּוְקט אֹויְפ'ן ה 
 ן ַא ָוואְרט.ֶגעֶקעְנט ַארֹויְסֶרעדְ 

ֶדער ַחזֹון ִאיש ָהאט ִאים ֶגעְשַטאְרְקט אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל פּון ַהייְנט ָאן ְפרּוִביְרן ִזיְך צּו ִפיְרן 
 ".ָנאר ֶעְרִליְך אּון ג יין ָנאר אֹויף גּוֶטע ֶוועְגן, אּון ֶער ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶלעְרֶנען ִמְשֶנה ְברּוָרה

ֶדער ִאיד ִאיז ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען אּון ֶער ָהאט ֶגעְשִפיְרט ִווי ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ַנייֶער ֶמעְנְטש 
ייִליְגן ַחזֹון  ִאיְנַגאְנְצן. ֶער ִאיז צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען צּו ַזיין ֶרִבי'ן אּון ִאים ֶגעַדאְנְקט ַפאְר'ן ִשיְקן צּום ה 

ייְלט ָוואס ֶדער ַחזֹון ִאיש ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט, אּון ֶער ָהאט ַטאֶקע ָאְנֶגעהֹויְבן ִאיש, ֶער ָהאט אִ  ים ֶדעְרצ 
ְלָחן ָערּוְך אֹוַרח ַחִיים ִמיטְ  'ן ִמְשֶנה ְברּוָרה, אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ַמְקִפיד צּו ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ַאַסאְך שֻׁ

 ַקי ים צּו ַזיין ִווי ֶמען ַדאְרף, אּון ֶער ִאיז ַטאֶקע ֶגעָוואְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.אֹויף ֶיעֶדע ֲהָלָכה ֶעס מְ 
ִדי ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער ָוואס ַא ֶמעְנְטש ג ייט דּוְרְך, ַדאְרף ָנאר ֶגענּוְצט ַפאְר'ן ְצֶוועק ִזיְך אֹויְפצּוהֹויְבן 

ֶקעְרט ח"ו, צּו ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון ַאֶלעס אֹויְפֶגעְבן. אּון אֹויב אּון ג יין ַווייֶטער, אּון ִניְשט אֹויף ַפאְר 
יין ַבאַווייְזן, ַדאן ַדאְרף ֶמען זּוְכן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ֶמען ֶקען  ָדאס ִניְשט ַאל 

ד ֶוועט ִזיְך ַאזֹוי ִפיְרן ֶוועט ֶער ִזיֶכער ְשַטאְרק ֶלעְרֶנען ֶדעם ֶמעְנְטש ִווי ַאזֹוי ָדאס צּו טּון. ֶווען ַא ִאי
 ַמְצִליַח ַזיין אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

 

ֶלק ד' ֶעֶרְך ִכָשלֹון ְוֶעֶרְך ַצִדיק( ֶלק ט"ו ֶעֶרְך ְנִפיָלה, ְוח   )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ח 
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 אלע נושאים, נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה" אינעם קען מען ליינען

 718-387-2691 3# צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט
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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 

 

 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 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים מיר וועלן פרובירן
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 :ען, נוסח, און נאךגראמ

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' 
 נייע בית הדפוס ווערט געבויט

 מיט א שטארקע שנעלקייט ה'בעזר 
מיט גרויס פרייד ווערט אויפגענומען די פרייליכע בשורה איבערן נייעם געביידע וואס 

פאר'ן געברויך פונעם בארימטן "בית ן קרית ברסלב ליבערטי ווערט יעצט געבויט אי
נטהאלטן אלע ע מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף קענעןהדפוס היכל הקודש", וואס וועט 

און צוגעהערן צו ערמעגליכן אויסצוברייטערן און שטארק פארבעסערן דעם מאשינען 
געדרוקט און פארשפרייט טויזנטער ספרים,  'הר בית הדפוס, פון וואו עס ווערן בעז

קונטרסים און גליונות, מיט וואס אידן איבער די גאנצע וועלט זענען זיך מחיה, און שעפן 
 חיות דערפון יעדן טאג.

ס איז אריגינעל אויפגעשטעלט געווארן אין וויליאמסבורג אין בנין פון די דער בית הדפו
הייליגע מוסדות פאר צען יאר צוריק, און איז כסדר פארברייטערט געווארן מיט פילע 
קאסטבארע און פארגעשניטענע מאשינען, פרובירנדיג נאכצוקומען דעם מאסיוון 

 געברויך.
מוסדות און אזוי אויך דער בית הדפוס האבן זיך ווי די  ' יתברך, אזויאון געלויבט ה

שטארק פארברייטערט, איז נישט מעגליך געווען אנצוהאלטן דעם בית הדפוס אינעם 
בנין המוסדות, סיי צוליב וואס דער בית הדפוס איז שוין געווען אויסגעוואקסן דאס 

 נטש אינעם בנין.פלאץ, און אזוי אויך אז די תלמוד תורה האט געמוזט אויסנוצן יעדע אי
דערפאר איז דער ראש ישיבה שליט"א אריינגעשפרינגען אינעם פרישן פראיעקט מיט 

בנין צוגעפאסט צום געברויך פונעם בית  ןעטליכע וואכן צוריק אויפצובויען א ריזיג
הדפוס, וואס מ'האט זיך שוין גענומען בויען מיט גרויס אימפעט אינעם שטעטל, און די 

 ממש טאג טעגליך מיט גרויסע טריט. ארבעט רוקט זיך
אינעם נייעם בנין וועט מען זיך בעז"ה קענען אויסברייטערן און פארבעסערן די הייליגע 
ארבעט פון דרוקן און פארשפרייטן די הייליגע ספרים, און בעז"ה מיט דעם קענען נאנט 

 ן רבי'ן.ברענגען פילע אידן צו אייבערשטן, דורך די חיזוק און עצות פון הייליג
כדי צו קענען פינאנצירן דעם גרויסן פראיעקט, האט דער בית הדפוס אונטערגענומען 
א קאמפיין צו פארקויפן זכותים אינעם נייעם בנין. בפרט איז יעצט דא די זעלטענע 

ן ', וואס וועט זיין א גרויסע זכות פארנאמען פונעם בניןגעלעגענהייט, אפצוקויפן דעם 
חים, וואס אין זיין זכות וועט דער בית הדפוס קענען ווייטער אנגיין נדבן לעד ולנצח נצ

 מיט די הייליגע ארבעט.
ווי אויך קען מען קויפן פארשידענע קלענערע זכותים אינעם בנין, וואס איז א 

$, אבני כסף $5,000, אבני זהב 10,000געוואלדיגע זכות הרבים לדורות. אבני היסוד פאר 
$. און זייערע נעמען וועלן ווערן אויסגעקריצט אינעם בנין $500, אבני נחושת 1,000

 פונעם בית הדפוס.
, 1עקסטענשאן  718-387-2691צו קויפן זכותים אינעם נייעם בנין, קען מען רופן אויף 

 .donate@kerenhadfusa.org צואדער שיקט אן אימעיל 
 ב יקח מצות!חכם ל

*** 

 שבת התוועדות פאר תלמידות "בית פיגא" ברסלב
אין עטליכע וואכן ארום וועט אי"ה פארקומען צום ערשטן מאל א שבת התוועדות 
פאר אלע תלמידות "בית פיגא" ברסלב פון איבעראל, וואס וועלן זיך צוזאמקומען 

יט די עצות פון הייליגן אינאיינעם אויף א שיינעם שבת, און זיך צוזאמען מחזק זיין מ
 רבי'ן, אזוי ווי דער ראש ישיבה שליט"א לערנט אונז.

דער שבת וועט אי"ה ווערן אנגעפירט דורך די חשובע מנהלת מרת לעזער תחי', וואס 
איז ברייט באקאנט מיט אירע איבערגעגעבנקייט צו יעדע תלמידה באזונדער, און עס 

קער שבת פון וואס די מיידלעך וועלן זייער אנטשפרעכט צו זיין גאר א שיינער געשמא
 שטארק הנאה האבן.

 השבת נועם הנשמות!
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 סלברבהי"ו,  יואל לאנדאמו"ה 

 למזל טוב מיידלדי געבורט פון א צו 
 

 

 

 החתניםי "ע הפצת הגליון נתנדב
 הי"ואיינהארן  עוןשמ חתןה

 הי"ו קב איידליסעי חתןה
 מ"ומענדיגע וואך בשעטוק יד הזייער חתונלכבוד 
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