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ַהָרא"ש ט מו  ֵצייל   ֶדער 
 

ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי ֵלִוי ִיְצָחק פּון ַבאְרִדיְטׁשּוב זי"ע 
ען ִווי ַא ִאיד לֹויְפט ַארֹויס פּון ׁשּול ָהאט ַאָמאל ֶגעזֶ 

ָהאט ֶער ִאים  ,ִאיְנֶדעְרְפִרי, ֶער לֹויְפט צּו ִדי ַאְרֶבעט
ָאְפֶגעְׁשֶטעְלט אּון ֶגעְפֶרעְגט וואּו ֶער לֹויְפט, ָהאט ֶדער ִאיד 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער לֹויְפט ַמאְכן ַפְרָנָסה, ָהאט ִאים ֶדער 

: "ֶווער ָזאְגט ַאז דּו לֹויְפְסט צּו ַדיין ַפְרָנָסה, ַצִדיק ֶגעָזאְגט
 ֶאְפָׁשר לֹויְפְסטּו ַאֶוועק פּון ַדיין ַפְרָנָסה?...

ֶווען ַא ִאיד ָהאט ֱאמּוָנה, ֶער ְגֵלייְבט ַאז ָנאר ֶדער 
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעְבט ַפְרָנָסה, ֶער ֵווייְסט ַאז ֵקייֶנער ֶקען 

ַזיין ַפְרָנָסה ָאן ִדי ִוויְלן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן,  ִניְׁשט צּוַכאְפן
ַדאן ֶוועט ֶער ֶקעֶנען רּוִאיֶגעְרֵהייט ַדאֶוועֶנען ִאיְנֶדעְרְפִרי 
ִמיט ִמְנָין, אּון ֶער ֶוועט ֲאִפילּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען ֶעְטִליֶכע 

ַאזֹוי  ִׁשיעּוֵרי ּתֹוָרה ָנאְכן ַדאֶוועֶנען, אּון ֶער ֶוועט ִניְׁשט
 ָאֶדער מֹוָרא ָהאְבן ַאז ֶער ֶוועט ַפאְרַפאְסן ַא ָקאְסטּוֶמער,

ֶרעֶכעֶנען ַאז ֶער ֶוועט ַפאְרִליְרן ֶגעְלט ֶווען ֶמען ֶוועט ַאָראפְ 
 ִדי ַצייט פּון ִדי ַאְרֶבעט.

ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעְבט ַפְרָנָסה, פּון ַדאֶוועֶנען 
אּון פּון ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ַפאְרִליְרט ֶמען  ,אלֶגעֶהעִריג ָנאְרמַ 
ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ַפאְרִדיְנט ָנאר ַאַסאְך פּון  ;ִניְׁשט ִדי ַפְרָנָסה

 ֶדעם ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְבַגְׁשִמיּות.
ַפאְרִליְרט ֶמען  ,אֹויב ַפאְרקּוְרֶצעְרט ֶמען ָדאס ַדאֶוועֶנען

יּות אּון ֵסיי ְבַגְׁשִמיּות, ְברּוֲחִניּות ִאיז ָפׁשּוט ָנאר ֵסיי ְברּוֲחנִ 
ַאז ֶמען ַפאְרִליְרט ָדאס ַדאֶוועֶנען ֶגעֶהעִריג אּון ָדאס 

ִלי צּו ֶלעְרֶנען, אּון אֹויְך ְבַגְׁשִמיּות ַפאְרִליְרט ֶמען, ַווייל ִדי כֵ 
ִלי ִאיז ִדי כֵ  ֶקעֶנען ָהאְבן ַפְרָנָסה ִאיז ָדאס ַדאֶוועֶנען, אּון ַאז

יגִ יִד ִ יעִֵהייל  תּובֹו)ןִָזאגִ םֲִחָכמ  :ִט:(נתִכ 
ִמ ִ ָּמה"ַהַּבָּטָלה ִז  יֵדי ִל  יָאה ִב  ִןֵגיי",

ִ

י ִֵלייד  גִ ג ענ  ר  ִּב  ֲִעֵבירֹוט ִַרֲחָמנִָת לִָא צ  ִ"ל  ֲעמּום",ן, ִׁש  יֵדי ל  ןִאּוִו 
ִעִ  גִ ס ענ  ר  ִּב  יִ ט עס  ר  עפ  ִד  ילּוע; ִד ֲִִאפ  עַלייי ג  ינ  ִא  ִָוואט ןִָהאּבִ ס

ִי עצִ  ָנסִָט ִַפר  ִפּוה ִד ִן ירּונִ י עג  ִר  ִָוואג ֵטיילִ ס ִַפאר  רֹויסִ ט עִג 
ע ט  על  ִג  ִַפאר ָלאזִ ר ס  עט  ּב  ִַאר  פִ ִ-ע ִַדאר  ִַזייִאֹויְךן ען נּומ  ן,ִַפאר 

ע יׁש ִרִָטאןִמ  יןִֵגייטִנ  יןִֵגייג;ִֵלייד  גִ גִֵלייד  עטִעִ 'ַהר  ׁשםִד  ט  ענ  ,ִמ 
ִעִ  גִ ס ִעִ 'ַהר  ִד ִט ִָׁשלֹוי ִַּביִ ם ִאּות ִעִ ן עמ ִס ִנ  ועט ִַאו  ִַאלִ ק עִגּוטִ ע

ִן.ַזאכִ 
ס ִִדּוזִאִַ ויל  יטִו  פִ רִמ  על  ס ִןִה  פִ ִטּוָזאל  על  עַליייִד ִןִה  ג  ינ  יטִא  טִמ 
ע ִד  ִָזאגִ ִׁש"מֹוֲהָראם; ׁשִַט ִפ  יט ִא  ען ִד  ִָוואם ִד ִס יגִ י עִֵהייל 

י ִָזאגִ םֲִחָכמ  ִב(ָאבֹו)ן ִב, ִ"ת ץ: ר  ְךִא  ר  םִד  מּודִּתֹוָרהִע  הִַתל  ,ִ"ָיפ 
יסִעִ  ִא  עִצּוטִגּוז נ  ער  ִל  ִאּון עט ִִאֹויְךן ּב  ִ"ַאר  םִן, ֵניה  יַעתִׁש  ג  י  ׁש 

ׁשִַ ִַכַחתִָעֹוןמ  ִאִַ", עז ִמ  נִ ן ער  ִאּוטִל  ען ִמ  ען ּב  יגִ טִַאר  ד  ינ  עטִז  ןִמ 
יׁש ִ ֵטייסִעִ ,ִׁש"מֹוֲהָראטִָזאגִ ט;ִנ  ַׁשַכַחתִָעֹוןטִ'ׁש  ןִפּוןִָלׁשֹוִַאִ',ִמ 
חִָ כ  ִׁש  ִָדאה, ִֵהייס ִס ִאִַט עז ִמ  נִ ן ער  ִל  ִאּוט ען ִמ  ען ּב  ִַאר  טִָהאט
ע יׁש ִןִמ  עןִאּוטִַצייןִַקייטִנ  ִןִמ  עס ִַפאר  יגִ ִצּוטִג  ד  ינ  ִן.ז 

יהֱִאמּונֲִִָעָצתֹו) ֵראׁש  ִתִתשפ"א(ּב 
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ִלי ִאין ָוואס ִדי ֶׁשַפע ָזאל ִזיְך ַהאְלְטן. ִניְׁשט ַגאְנץ, ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין כֵ 
ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ִזיְך ְׁשַטאְרְקן צּו ֵגיין ִאין ׁשּוהל ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין, 

ְצִליַח ַזיין ִאין ַאֶלע אּון ַדְוָקא ַדאן ֶוועט ִדי ֶׁשַפע ְפִליְסן אּון ֶמען ֶוועט מַ 
 ֶגעֶׁשעְפְטן.

ִאיז ַפאְרִזיֶכעְרט ַאז ֶער ֶוועט ָהאְבן ַא  ,ֶווער ֶעס ַדאֶוועְנט ִמיט "ִמְנָין"
ַאז ֶער ֶוועט ָהאְבן ֶגעְלט. ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען  ,"ָדָבר ֶׁשְבִמְנָין"

ָטחֹון ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאֶוועְנט ִמיט ִמְנָין ַווייְזט ֶמען ַאז ֶמען ָהאט בִ 
ֶמען ַפאְרָלאְזט ִזיְך אֹויְפן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ֶוועט ֶגעְבן ַפְרָנָסה, אּון 
צּוִליב ֶדעם ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ֶמען ֶוועט ָהאְבן ַפְרָנָסה 

 יַח.ְבֶׁשַפע אּון ֶמען ִאיז ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַמְצלִ 

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶבן ִאיׁש ַחי זי"ע ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע 
ַמֲעֶשה ִאיֶבער ֶדעם ִעְנָין. ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ִאין ַא ְׁשָטאט ְצֵוויי ִאיְדן 

ער פּון ֵזיי ְפֶלעְגט ָוואס ָהאְבן ֶגעַהאט ַא ֶגעֶׁשעְפט פּון ְסחֹורֹות, ֵאיינֶ 
ֶעֶפעֶנען ַזיין ֶגעֶׁשעְפט ֶיעְדן ִאיְנֶדעְרְפִרי ִזיְבן ַאֵזייֶגער, ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט 
ַזיין ָאְפן ִווי ֶלעְנֶגער אּון ַמאְכן ָדאס ֶמעְרְסֶטע ֶגעְלט, ְפֶלעְגט ֶער 

אט ֶגעָזאְגט ָברּוְך אֹויְפְׁשֵטיין ָגאר ְפִרי אּון ָאְפַכאְפן ָדאס ַדאֶוועֶנען, ֶער הָ 
ֶׁשָאַמר, ַאְׁשֵרי, ִיְׁשַּתַבח, ִבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע אּון ְׁשמֹוָנה ֶעְשֵרה, אּון ֶער 
ִאיז ֶגעָלאְפן ֶעֶפעֶנען ָדאס ֶגעֶׁשעְפט, ִניְטַאָמאל ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַצייט צּו 

 ֶעְסן ְפִריְׁשָטאג.
יְרט ַגאְנץ ַאְנֶדעְרׁש, ֶער ִאיז צּוֶעְרְׁשט ֶדער ְצֵווייֶטער ִאיד ָהאט ִזיְך ֶגעפִ 

ֶגעַגאְנֶגען ִאין ִמְקֶוה ִאיְנֶדעְרְפִרי, ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעְׁשֶטעְלט רּוִאיג 
ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין, אּון ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעֶלעְרְנט ַאַסאְך ִׁשיעּוִרים ָנאְכן 

ֵהיים ֶגעַגאְנֶגען ֶעְסן ְפִריְׁשָטאג, אּון ֶעְרְׁשט ַדאֶוועֶנען, ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶער ַא
ֶגעֶׁשעְפט, ָוואס ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען  ַדאן ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ֶעֶפעֶנען ַזיין

 ֶגעֶוועְנִליְך אּום ֵאייְנס ַאֵזייֶגער ָנאְכִמיָטאג.
ַסאְך ְפִריֶער אּון ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ִאיז ֶגעֶווען ְפֵרייִליְך ַאז ֶער ִאיז ָאְפן ַא

ַאֶלע קּוְנְדן קּוֶמען צּו ִאים ָנאְך ֵאייֶדער ֶדער ְצֵווייֶטער ָהאט ֲאִפילּו 
 ֶגעֶעְפְנט ַזיין ֶגעֶׁשעְפט. ִביז ֵאיין ָטאג...

ֵאיין ָטאג ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ְׁשָטאט ַא ָגאר ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה, ָוואס 
ַפאְרִדיֶנען ָגאר ַאַסאְך ֶגעְלט, ֵבייֶדע פּון ֵזיי ֶדעם  פּוןֶמען ָהאט ֶגעֶקעְנט 

ָהאְבן ֶגעקֹויְפט ַאַסאְך פּון ִדי ְסחֹוָרה, אּון צּוָמאְרְגְנס ָהאט ֶדער 
ֶעְרְׁשֶטער ֶגעֶעְפְנט ַזיין ֶגעֶׁשעְפט ָגאר ְפִרי, ַאזֹוי ַאז ֶיעֶדער ָזאל קּוֶמען 

 ָרה.לֹויְפן צּו ִאים קֹויְפן ִדי ֵטייֶעֶרע ְסחוֹ 
ֶדער ָפִריץ פּון ְׁשָטאט ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ֶעס ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִדי ֵנייֶע 

יְקט ַזיין ַבאִדיֶנער ֶעס צּו קֹויְפן, ֶדער ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה, ָהאט ֶער ֶגעִׁש 
ַבאִדיֶנער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ְגַלייְך ִאיְנֶדעְרְפִרי צּו ֶדעם ֶעְרְׁשְטן ֶגעֶׁשעְפט, 

ן ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ָפִריץ ֶבעט ִאים ַאז ֶער ָזאל ַאִריֶבער קּוֶמען ִמיט אּו
ֶעְטִליֶכע ַבייְׁשִפיְלן פּון ִדי ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה צּו ֶזען אֹויב ָדאס ִאיז גּוט 
ַפאר ִאים, אּון ֶאְפָׁשר ֶוועט ֶער אֹויְך קֹויְפן ַפאר ַזיין ִמְׁשָפָחה אּון ַזייֶנע 

 אְנֶטע.ַבאקַ 
צּוִפיל ְבֵרירֹות ָהאט ֶדער ִאיד ִניְׁשט ֶגעַהאט, ֶדעם ָפִריץ ֶקען ֶמען 

ָדאס ֶגעֶׁשעְפט אּון ַאִריֶבער  ִניְׁשט ָאְפָזאְגן, ֶער ָהאט ֶגעַדאְרְפט ַפאְרַמאְכן
 ֵגיין צּוְפִריְדן ְׁשֶטעְלן ֶדעם ָפִריץ. ְלַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעמּוְזט ַפאְרְבֶרעְנֶגען
ַאַסאְך ַצייט ַביים ָפִריץ, ֶדער ָפִריץ ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַמְחִליט ַזיין 

ָאֶבער ִזי  ָוואס ֶער ִוויל ֶער ָהאט אֹויְך ֶגערּוְפן ַזיין ַווייב, ִדי ָפִריְצ'ֶטע,
ֶער ָהאט ֶגערּוְפן  ָהאט אֹויְך ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט פּוְנְקְטִליְך ָוואס ִזי ִוויל,

יֶנע ִקיְנֶדער אּון ֵזיי ָהאְבן אֹויְך ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ָזאְגן ָוואס צּו ֶנעֶמען, ַזי
ס, אּון ִאין ִדי ֶזעְלֶבע ַצייט אּון ַאזֹוי ָהאט ִזיְך ֶעס ֶגעצֹויְגן ִביז ַפאְרַנאְכטְ 

אט ס ֶמעְנְטְׁשן ֶגעַגאְנֶגען צּום ְצֵווייְטן ֶגעֶׁשעְפט ָוואס הָ 'ֶזעֶנען ִדי ְׁשָטאטְ 
ְסחֹוָרה,  ׁשֹוין ִאיְנְצִוויְׁשן ֶגעֶעְפְנט, אּון ַאייְנֶגעקֹויְפט ָדאְרְטן ִדי ֵטייֶעֶרע

ֶמען ָהאט ָאְפֶגעקֹויְפט פּון ִאים ִדי ַגאְנֶצע ְסחֹוָרה, אּון ֶער ָהאט 
 ַפאְרִדיְנט פּון ֶדעם ָגאר ַאַסאְך ֶגעְלט.

 ִריץ ִדי ַגאְנֶצע ָטאג, אּוןֶדער ֶעְרְׁשֶטער ָהאט ַפאְרְבֶרעְנְגט ַביים פָ 
אְלן ַפאְרן ָפִריץ אּון ֶער ָהאט ִאים ה ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ַזאְך ִניְׁשט ֶגעפָ ְלַמֲעשֶ 

ַאֶוועְקֶגעִׁשיְקט ִמיט ֵלייִדיֶגע ֶהעְנט, אּון ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט ַאֵהיים ֵגיין 
 ִמיט ְגרֹויס ַעְגַמת ֶנֶפׁש.

עם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶדעְרֵלייְגט ֶמען ִניְׁשט, ַדְוָקא ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז פּונֶ 
ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָהאט ָנאר 'ֶדער ְצֵווייֶטער ָוואס ָהאט ִזיְך ַפאְרָלאְזט אֹויפְ 

 ֶמער ַפאְרִדיְנט ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות.
 

 "(ִבָטחֹון")ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך 
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה" אינעם אלע נושאים,

 718-387-2691 3# ען אין ישיבה, אדער רופטצו באקומ
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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 ירןמיר וועלן פרוב

 
 
 

 

 

 

 נישט פארפאלןיסט ב
חילוק וואס דו ביסט קיין ישט נ

 וד סאוגאנגען, נישט קיין חילוק ודורכגע
 געעטון, האסטו נאכאלץ א ווג טסאה

 קול ברסלב
212-444-9191 
1, 2, 1, 7, 1, 14  
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 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' 
 צוגרייטונגען צום

 סיום מסכת עירובין
ן שיינעם סיום מסכת שבת, אינאך די גרויסע הצלחה ביים 

די ראמען פונעם דף הקהלה, דעם פארגאנגענעם זומער. ווען 
אנשי שלומינו האבן גאר שטארק הנאה געהאט פונעם 
הערליכן רייכן פראגראם, און דאס האט געגעבן א שטארקע 
שטופ צו לערנען יעדן טאג כאטש א בלאט גמרא, גרייט מען 

מסכת עירובין וואס וועט פארקומען זיך יעצט צום סיום 
 ה אין די נאנטע וואכן.אי"

פרשת תולדות וועט זיין דער  דעם קומענדיגן מוצש"ק
סיום, מ'ארבעט יעצט אויף גאר א רייכער פראגראם פאר'ן 

ט זיכער סיום, מיט פילע איבעראשונגען, פון וואס יעדער ווע
און זיך שטארקן מיט'ן לימוד גמרא שטארק הנאה האבן, 

 יעדן טאג חק ולא יעבור.
 ה.ן איבער דעם סיום וועט נאכפאלגן אי"איינצלהייט

 שישו ושמחו בשמחת התורה!
*** 

 שיינע חתונה פון א תלמיד הישיבה
ן אנשי והאבן די בחורים פון ישיבה אוואך פארגאנגענע די 

שלומינו זיך מיטגעפריידט ביי די חתונה פון א תלמיד 
סי ב"ר אליהו קורץ הי"ו, וואס איז יומו"ה הישיבה, החתן 

געגאנגען אונטער די חופה עב"ג בת מו"ה מיכאל אלטמאן 
 הי"ו.

מ'האט זיך געפריידט עס איז געווען א פרייליכע חתונה, 
און געטאנצן און משמח געווען די חתן כלה אויף א הערליכן 

 פארנעם.
וואך מאנטאג איז פארגעקומען א שיינע שבע ברכות  די

אין קרית ברסלב ליבערטי, צוגעשטעלט דורך די קהלה. ביים 
גערעדט איבער  ראש ישיבה שליט"אשבע ברכות האט דער 

אייבערשטער איז דער וואס מאכט דעם אז נאר דער 
דענע סארט פירט אויף פארשי אייבערשטערשידוכים, דער 

וועגן אז א שידוך זאל צושטאנד קומען, און גלייכצייטיג 
ארויסגעברענגט פאר די אלע וואס ווארטן נאך אויף זייער 
שידוך, אז די איינציגסטע אדרעס צו וועם זיך צו ווענדן איז 

אליין, נאר אים קען מען בעטן, ווייל עס  אייבערשטןנאר צום 
 ליגט נאר אין זיינע הענט.

ארויסגעברענגט די  ראש ישיבה שליט"אי אויך דער וו
מעלה פון תמימות, ווען א איד גייט נישט מיט חכמות, נאר 

הייסט און וואס די  אייבערשטערפאלגט אלעס וואס דער 
צדיקים זאגן, דורך דעם איז מען זייער מצליח. ובפרט נאך די 

א  חתונה דארף מען זיך נאך מער שטארקן צו האבן א צדיק,
מורה דרך, וואס זאל ווייזן דעם ריכטיגן וועג ווי אזוי זיך צו 

מצליח זיין אין לעבן פירן אין יעדן הינזיכט, און אזוי קען מען 
 אויסלעבן די יארן גליקליך און צופרידן.און 

נאכ'ן בענטשן האט מען זיך ארויסגעלאזט אין פרייליכע 
 טענץ לכבוד שמחת חתן וכלה.

 שמח תשמח רעים האהובים!
  
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 רסלבב ,ו"יה ורץוסי קימו"ה 

 ג"עבלמזל טוב  יין שמחת החתונהזצו 
*** 

 קראפ אראב, ו"יה זרא בויםעמו"ה 

 פון זיין בחורלמזל טוב  הבר מצומחת שצו די 
 ו"יה בוים תליפנ החשובהבחור 

 
 

 


