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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ִאין ִדי ַצייְטן פּון ֶרִבי'ן ִאיז ֶגעֶווען ַא 
אִניְצט ִמיט ַקָבָלה ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ִזיְך בַ 

ַמֲעִשיֹות; ֶדער ֵהייִליֶגער ֲאִריַז"ל ִאיז ֵזייֶער 
ַׁשאְרף ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט עֹוֵסק ַזיין ִאין ֶדעם, 
ַווייל ִמיר ֶזעֶנען ַאֶלע ְטֵמֵאי ֵמִתים, ִמיר ָהאְבן 
ִניְׁשט ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ִדי ֵאֶפר ָפָרה ֲאדּוָמה, 

ען ִזיְך ִניְׁשט ַבאִניְצן ִמיט ֶדעם, ְמֵמיָלא ָטאר מֶ 
)ַעֵיין ְבֵסֶפר ַווייל ֶמען ֵלייְגט ִזיְך ַאַריין ִאין ַא ַסָכָנה 

. ַׁשֲעֵרי ְקדּוָׁשה ְלַרִבי ַחִיים ִויַטאל ַזַצ"ל, ֵחֶלק ג' ַׁשַער ו'(
ה ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ִזיְך ְלַמֲעשֶ 

עם, ֶווען ֲחִסיִדים ָהאְבן ָדאס ָיא ַבאִניְצט ִמיט דֶ 
ָהאט ֶיעֶנער ֶרִבי  ,ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ֵזייֶער ֶרִבי

, ֶמען 'ַמְׁשַכְנָתא'ֶגעָזאְגט ֶמען ָזאל ִאים ַמאְכן ַא 
ָזאל ִאים ַארּום ֶנעֶמען ִמיט ַא ְקֵלייד אּון ִאים 
ְׁשָלאְגן ְוכּו', ִדי ֲחִסיִדים ָהאְבן ֶגעָפאְלְגט ֵזייֶער 
ֶרִבי אּון ֶדער ִאיד ִאיז ַמָמׁש ַאָראְפֶגעַפאְלן ִאין 
ַא ְׁשֶרעְקִליֶכע ַעְצבּות, ֵמִאיְגָרא ָרָמא ְלֵביָרא 

א, אּון ֶער ִאיז ַמָמׁש ִניְׁשט ֶגעֶווען ַביי ֲעִמיְקתָ 
ִזיְך, ִדי ִמְׁשָפָחה ָהאְבן ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס צּו 

ַא ִאיד ִאיז 
 ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן

 

ְפֶרעְגן: "ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ָזאְגן ַא ֶמעְנְטׁש 
ָהאט ַא ְבִחיָרה, ֶעס ִאיז ָדא ַצייְטן ָוואס ֶעס 
ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִליְך אֹויְפצּוֶהעְרן טּון ָוואס 

ֶגעוואֹויְנט צּו טּון?" ָהאט ֶמען ָהאט ִזיְך צּו
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט 

: "ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי, ֲאִפילּו ֶווען ִסיָמן קי(
ֶעס ֶזעט אֹויס ַאז ֶמען ֶקען ִניְׁשט, ִאיז 

 -ָנאְכַאְלץ ָדא ַא ְבִחיָרה, אֹויב ֶמען ִוויל 
טּוט  -ֶמען ִוויל ִניְׁשט  טּוט ֶמען ֶעס, אּון ַאז

 ט".ֶמען ִניְׁש 
: "ִאיְך ָהאב ִמיר )ָׁשם(ָזאְגט ֶרִבי ָנָתן 

ַפאְרֵצייְכְנט ָוואס ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, ַווייל ֵזייֶער ַאַסאְך ֶמעְנְטְׁשן 
ָהאְבן ִדי ַקְׁשָיא, ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ַאזֹוי 

ט צּו טּון ְׁשֶלעְכֶטע ְׁשַטאְרק צּוֶגעוואֹוינְ 
ַמֲעִשים, ַעד ְכֵדי ַכְך ַאז ֵזיי ֵמייֶנען ֶעס ִאיז 
ִניְׁשט ֶמעְגִליְך ַארֹויְסצּוְקִריְכן פּון ֶדעם, 
ָאֶבער ֶבֱאֶמת ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי, ָנאר ֶיעֶדער 
ֶמעְנְטׁש ָהאט ְׁשֶטעְנִדיג ַא ְבִחיָרה אּון ֶקען 

 ."ֶטע ַמֲעִשיםאֹויְפֶהעְרן טּון ְׁשֶלעכְ 
 "א(תשפה ַצו ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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עָלאְפן צּו ַאֶלע ַרָבִנים, ָאֶבער ֵקייֶנער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט טּון, ֵזיי ֶזעֶנען ַארּום גֶ  
ַארֹויְסֶנעֶמען ֶדעם ִאיד פּון ַזיין ָמָרה ְׁשחֹוָרה, ִביז ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן אּון ֶדער 

פ צּו ַוואְרְפן ַא ִאיד? ַא קּוְנץ ֶרִבי ָהאט ֵזיי ֶגעָהאְלְפן, ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט: "ַא קּוְנץ ַאָרא
ִאיז אֹויְפצּוֵהייְבן ַא ִאיד", אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים ִביז ֶער ִאיז ַארֹויס פּון ַזיין 

 ָמָרה ְׁשחֹוָרה אּון ֶער ָהאט צּוִריק ַבאקּוֶמען ַאֶלע ַזייֶנע ַמְדֵריגֹות.
ָוואְלט ֶמען ָזאל ִזיְך אֹויְפֵהייְבן, ִניְׁשט ַזיין ֶצעְבָראְכן אּון ֶזעט ֶמען ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגע

ֶצעְקַלאְפט, ָדאס ֶקען ֶמען ָנאר זֹוֶכה ַזיין ֶווען ֶמען ֶלעְבט ִמיט ֱאמּוָנה, ֶמען ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס 
 ֶמען.ִאיז פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ַאז ִמיט ְתִפיָלה ֶקען ֶמען ַאֶלעס ַבאקּו

: ֶיעְדן ָטאג ֵגייט ַארֹויס ַא ַבת קֹול פּון ִהיְמל ָוואס )ַהְקָדָמה, ד.(ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט 
אן ִמְנכֹון ִדי ֲחׁשֹוָכא ְמַהְפָכן ִלְנהֹוָרא, ְוָטֲעִמין ְמִריָרא ְלִמְתָקא ַעד ָלא ֵייתֹון רּוְפט אֹויס: "מַ 

 -ִליְכִטיג אּון פּון ִביֶטער  -עְרְדֵרייֶען אּון ַמאְכן פּון טּוְנְקל ָהָכא", ֶווער פּון ַאייְך ֶקען ִאיבֶ 
אן ִמְנכֹון ִדְמַחָכאן ְבָכל יֹוָמא ִלְנהֹוָרא ְדָנִהיר?" ֶווער ַוואְרט ֶיעְדן ָטאג ֶעס ָזאל ִזיס? "מַ 

וייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ִליְכִטיג ֶוועְרן? ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָהאְבן ַא ֵחֶלק ְלעֹוָלם ַהָבא; וַ 
ַמאְכט ֶער  -ייט ַא ִזיס ֶלעְבן, פּון ַזיין טּוְנְקְלקֵ  -זֹוֶכה, ֶער ַמאְכט פּון ַזיין ִביֶטער ֶלעְבן 

ייט ִאיז ַבאַהאְלְטן ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, ִאין ִדי ִליְכִטיג; ֶער ֵווייְסט ַאז ִאין ִדי טּוְנְקְלקֵ 
 ֶדער ִאיז ַא ַצִדיק. -ַבאַהאְלְטן ֶדער ִזיֶסער ַבאֶׁשעֶפער  ִביֶטעְרִניׁש ִאיז

ִמיר ְׁשֵטייֶען ֶיעְצט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ְסִפיָרה ֶטעג. ִאין ִדי ֶטעג ְטרֹויֶעְרן ִמיר אֹויף ִדי ִפיר 
ַווייל  ,א ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ֶגעְׁשָטאְרְבן ִאין ִדי ֶטעגאּון ְצָוואְנִציג טֹויְזְנט ַתְלִמיִדים פּון ֶרִבי ֲעִקיבָ 

ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ִניְׁשט ְמַכֵבד ֶגעֶווען ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן, אּון ִניְׁשט ֶגעֶלעְבט ְבָׁשלֹום ֵאייֶנער 
 ִמיְטן ְצֵווייְטן.

ּוִביְרן ִזיְך צּו ַפאְרֶבעֶסעְרן ַטאֶקע ֶדעִריֶבער ִאיז ֶיעְצט ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ַאז ִמיר ָזאל ְפר
ְבָׁשלֹום ִמיט ֶלעְבן ִאין ֶדעם ִהיְנִזיְכט, ַאז ִמיר ָזאְלן ָיא ְמַכֵבד ַזיין ַא ְצֵווייְטן, ַאז ִמיר ָזאְלן 

 ֶיעְדן ֵאייֶנעם.
וייל ֶמען ָהאט ִניְׁשט ִדי ִסיָבה ָוואס ַמאְכט ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ְמַכֵבד ַזיין ַא ְצֵווייְטן ִאיז וַ 

ַקיין ֵרייֶנע ֱאמּוָנה. ֶווען ַא ִאיד ָהאט ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, ֶער ֵווייְסט אּון ֶער ְגֵלייְבט ַאז ֶער ֶקען 
ִזיְך ִניְׁשט ִריְרן ָאֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאֶלעס אֹויף ֶדער ֶוועְלט קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 

ר ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין ַא ְצֵווייְטן, ֶער ֶוועט ִניְׁשט ַאֶוועְקַמאְכן ַא ְצֵווייְטן, ֶער ֶוועט ַדאן ֶוועט עֶ 
ִוויְסן ַאז ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף צּו ָהאְבן ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאֵליין ֶגעְבן, אּון 

"ְבִׁשְמָך ִיְקָראּוָך )יּוָמא לח:( ִדי ֲחַז"ל ָזאְגן  ֵקייֶנער ֶקען ִאים ָדאס ִניְׁשט צּוַכאְפן. ַאזֹוי ִווי
ין ָאָדם נֹוֵגַע ַבֶמה ֶׁשּמּוָכן ַלַחֵברֹו, ְוֵאין ַמְלכּות נֹוַגַעת ְבַמְלכּות ֲחֶבְרָתּה ּוִבְמקֹוְמָך יֹוִׁשיבּוָך, אֵ 

 אְנְגט צּו ַא ְצֵווייְטן.ֲאִפילּו ִכְמֹלא ִניָמא", ֵקייֶנער ֶקען ִניְׁשט ָאְנִריְרן ָוואס ֶעס ַבאלַ 
ֶווען ַא ִאיד ָהאט ָאֶבער ִניְׁשט ִדי ְקָלאֶרע ֱאמּוָנה, ַדאן הֹויְבט ֶער ָאן ֶוועְרן ְטרֹויֶעִריג 

, צּו ְׁשִריט ַפאְרָוואס ַא ְצֵווייֶטער ָהאט ֶמער פּון ִאים, אּון ַאְנְׁשָטאט צּו טּון ִדי ִריְכִטיֶגע
ְטן ָוואס ֶמען ַדאְרף, ַאְנְׁשָטאט ֶדעם ִאיז ֶמען ְמַקֵנא ֶדעם ְצֵווייְטן, אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרׁשְ 

ַדאן ֶקען ֶמען ִזיְך ִניְׁשט ִליב ָהאְבן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו  ֶמען ֶוועְרט ְברֹוֶגז אֹויף ַא ְצֵווייְטן, אּון
 ַזיין.

ֱאמּוָנה, ֶמען ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶדעִריֶבער ִאיז ֶיעְצט ִדי ַצייט ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִאין 
ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָוואס ֶמען ַדאְרף. ֶווען ַא ִאיד ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן צּום 
ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ַזיין ְׁשְפַראְך, ַדאן ַבאקּוְמט ֶער ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ׁשֹוי

אֹויָטאַמאִטיׁש ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין ֵקייֶנעם, אּון ֶער ֶוועט ִזיְך ִניְׁשט ַדאְרְפן ְקִריְגן ִמיט ֵקייֶנעם, 
 אּון ֶקעֶנען ֶלעְבן ְבָׁשלֹום ִמיט ֶיעְדן ֵאייֶנעם.

ֵווייְטן אּון אֹויֶסער ֶדעם ִאיז ָדאס ִאיז אֹויְך ַא ְפַראְקִטיֶׁשע ֵעָצה ַארֹויְפצּוקּוְקן אֹויף ַא צְ 
ֶזען ָנאר ָדאס גּוְטס ַביי ֶיעְדן, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעט אֹויס ַאז ֶיעֶנער ָהאט ֶגעטּון 

ֶמען ֶוועְרט ָוואס ֶמען טּוט ָדאס ִמיט ֶדעם . ַווייל ְׁשֶלעְכְטס, ָזאל ֶמען ִאים ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּות
 ָאֶדער ִדיִנים ַחס ְוָׁשלֹום. ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזירֹות,פּון ָאְפֶגעִהיְטן 

ַאז ַפאר ֶמען ֶגעְבט ַארֹויס ַא ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזיָרה )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קי"ג( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש, ְפֶרעְגט ֶמען ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאֵליין אֹויב ֶער ִאיז ַמְסִכים צּו ִדי ְגֵזיָרה. 

ֵטייט ִזיְך ַאז אֹויב ֶמען ְפֶרעְגט ֶגעֶהעִריג ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ָזאְגן ַאז ֶעס ַפאְרׁשְ 
קּוְמט ִאים ִניְׁשט ַאַזא עֹוֶנׁש, ֶדעְרַפאר ְפֶרעְגט ֶמען ִאים אֹויף ַא ְצֵווייְטן ֶמעְנְטׁש, ְלָמָׁשל ֶווען 

ר ָהאט ֶגעטּון ָדאס ִאיז ָדאס" אּון ֶווען ֶדער ֵאייֶנער ֶדעְרֵצייְלט ִאים: "דּו ֵווייְסט, ֶיעֶנע
"ַפאר ַאַזא ַזאְך  :'ְנט ְגַלייְך אֹויף ֶיעֶנעםקְ סְ ֶמעְנְטׁש ֶהעְרט ָדאס, ֶוועְרט ֶער ֶגעֶרעְגט אּון ֶער פַ 

 קּוְמט ֶיעֶנעם ִמיָתה! ַפאר ַאַזא ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון, ַדאְרף ֶמען ִאים ֶגעְבן ַא ַהאְרְבן
'ְנט ֶער אֹויף ִזיְך ַאֵליין, ַווייל קְ סְ עֹוֶנׁש!". אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ַכאְפט ִניְׁשט ַאז ִמיט ֶדעם פַ 

'ְנט אֹויף קְ סְ אּון ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער פַ  ן ֶעֶפעס ַאן ֶעְנִליֶכע ַזאְך,ַאָמאל ָהאט ֶער אֹויְך ֶגעטּו
 אֹויף ִזיְך ַאֵליין.'ְנט ַאן עֹוֶנׁש קְ סְ ֶיעֶנעם, ָהאט ֶער ֶגע'פַ 

"ְוִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמַדְעתֹו ְוֶׁשֹּלא ִמַדְעתֹו". )ָאבֹות ג( ָדאס ִאיז ְפַׁשט ָוואס ִדי ִמְׁשָנה ָזאְגט 
ֶווען ֶמען ְׁשְטָראְפט ַא ֶמעְנְטׁש ְפֶרעְגט ֶמען ִאים "ִמַדְעתֹו", ֶמען ְפֶרעְגט ִאים ָוואס ֶער ַאֵליין 

עֹוֶנׁש. ָאֶבער ֶעס ִאיז אֹויְך "ֶׁשֹלא ִמַדְעתֹו", ֶער ֵווייְסט  ןַאַפאר ֶעס קּוְמט ִזיְך ִאים ַהאְלט ַאז 
ִניְׁשט ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ִאים אֹויף ִאים ַאֵליין, ֶער ֵמייְנט ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ִאים אֹויף ַא ְצֵווייְטן. 

 זֹוי טּוט ֶמען ַפאר ִאים.'ְנט אֹויף ֶיעֶנעם, ַאקְ סְ אּון ִווי ַאזֹוי ֶער פַ 
'ֶעֶנען ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ַא ְצֵווייְטן, קְ סְ ֶדעְרַפאר, אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש ִהיט ִזיְך ָאפ ִניְׁשט צּו פַ 

ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס, ַווייל ֶמען ֶקען ִאים ָגאְרִניְׁשט טּון 
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מיט זיי אלע יארן, און זיי וועלן שוין קיינמאל נישט אוועקגיין פונעם 
אייבערשטן. אין יעדן מצב וואס זיי וועלן זיין, וועלן זיי וויסן אז זיי האבן זיך צו 

ענדיג, און ער וועט זיי וועם צו ווענדן, דער אייבערשטער גייט מיט זיי שט
 קיינמאל נישט פארלאזן.

עס דערמאנט זיך די התחלה פון די תלמוד תורה, מיט עלף יאר צוריק ווען די 
ההנהלה איז געזעסן ביי מוהרא"ש זי"ע חול המועד פסח אין יאר תש"ע 
איבערצוגיין אלע דעטאלן איבער די תלמוד תורה, האט מוהרא"ש דערציילט 

האט זיך אפגעשפילט אין וויליאמסבורג ווען מען האט דעמאלט וואס עס 
 געגרינדעט די ערשטע ברסלב'ע בית המדרש אין וויליאמסבורג.

בימים ההם איז ברסלב געווען א נייע זאך וואס ווייניג האט בכלל געהערט 
דערפון, מען האט זיך דאן זייער געמוטשעט מיט מנין. מאכט זיך אמאל אז דער 

וואס איז נאך  -רש האט זיך אויסגערעדט פאר מוהרא"ש גבאי פון בית המד
אז מען מוטשעט זיך זייער מיט  -געווען דאן א פרישער יונגערמאן 

צוזאמשטעלן מנין יעדן שבת אין בית המדרש. האט מוהרא"ש זיך צושמייכלט 
און זיך אנגערופן, "זארגט נישט, דא אין וויליאמסבורג וועט נאך זיין א ברסלב'ע 

תורה", און ווען עס איז דעמאלט אריבערגעפארן דארט באסעס פון תלמוד 
פארשידענע תלמוד תורה'ס, האט מוהרא"ש זיך אנגערופן צו אים, "דו זעסט די 
באסעס? אזוי וועלן ארום פארן באסעס וואס וועט שטיין אויף זיי "תלמוד תורה 

 היכל הקודש ברסלב".
לדער חלום, און ער האט זיך פאר דעם גבאי'ן איז דאס געווען ווי א ווי

האט מוהרא"ש  -אנגערופן צו מוהרא"ש, "איר חלומ'ט בהקיץ", יעצט 
 זעט מען אז די חלום איז ברוך ה' מקוים געווארן. -אויסגעפירט 

מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט זיך די תלמוד תורה גאר שטארק 
ט פון אלע פארברייטערט און פארבעסערט במשך די יארן, צו די צופרידענהיי

 עלטערן.
 !ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם
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ַאֵליין ַמְסִכים ֶדערֹויף. ֶדעְרַפאר ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ָנאר אֹויב ֶער ִאיז 
ֶוועג צּו טּון ַאז ֶווען ֶמען ֶהעְרט ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ֵאייֶנעם, ָזאל ֶמען 

ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּות, ֶעס ִאיז ִזיֶכער ֶגעֶווען ִסיבֹות ָוואס ָהאט  ֶיעֶנעם
ן ַדאן ֶוועט ֶמען ִאים אֹויְך ַדן ֶיעֶנעם צּוֶגעְבֶרעְנְגט ָדאס צּו טּון. אּו

"ַהָדן )ַׁשָבת קכ"ז:( ַזיין ְלַכף ְזכּות פּון ִהיְמל, ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
 ֶאת ַהְבִריֹות ְלַכף ְזכּות, ָדִנין אֹותֹו ְלַכף ְזכּות".

ן אּון ִדי ֶזעְלֶבע אֹויְך ֶווען ֶמען ֶהעְרט ַא ָצָרה ָוואס ִאיז ֶגעֶׁשע
צּו ַא ֶמעְנְטׁש, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ָזאל ֶמען ִניְׁשט ָזאְגן "ֶעס קּוְמט ִזיְך 

'ְנט ֶמען אֹויף ִזיְך ַאֵליין. קְ סְ ֶיעֶנעם" א.ד.ג. ַווייל ִמיט ֶדעם פַ 
נּו ְוַיִצֵלנּו" "ַרֲחָמָנא ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ָזאל ָזאְגן ַא ְתִפָלה, "ה' ִיְׁשְמרֵ 

יין ׁשּום ִאיד ֶגעַדאְכט" א.ד.ג. ִמיט ֶדעם ַווייְזט ִליְצָלן" "אֹויף קַ 
ֶמען, ַאז ֶמען ִוויל ִניְׁשט ֶדעם עֹוֶנׁש, אּון ֶמען ַראֶטעֶוועט ִזיְך פּון 

 ַאַסאְך עֹוְנִׁשים.
ַאז ֵאייֶדער ֶעס קּוְמט ַא ְׁשֶלעְכֶטע ְגַזר ִדין, )ָׁשם( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ֵליין אּון ֶמען ְפֶרעְגט אֹויְך ַאֶלע ְפֶרעְגט ֶמען ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַא
קּוְמט אֹויס ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש  .ֶמעְנְטְׁשן פּון ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט

ָהאט ֶדעם ֹכַח ַאֶוועְקצּוֶנעֶמען ְגֵזירֹות פּון ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער, אֹויב 
ְלַכף ְזכּות, ַאז  ֶער ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו ְשֶטעְנִדיג ַדן צּו ַזיין ֶמעְנְטְׁשן

ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ִניְׁשט ׁשּוְלִדיג, אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ַראֶטעֶוועט ֶער 
 ַאֶלע ִאיְדן פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

אֹויְך ְברּוֲחִניּות ֶקען ֶמען ֶהעְלְפן ֶמעְנְטְׁשן דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶמען 
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב( אְגט ִאיז ֵזיי ַדן ְלַכף ְזכּות. ֶדער ֶרִבי זָ 

ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַדן ַא ְצֵווייְטן ְלַכף ְזכּות, ִמיט ֶדעם ַמאְכט 
ֶער ַאז ֶיעֶנער ָזאל ַטאֶקע ֶוועְרן גּוט, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 

ֶוועְסטּו קּוְקן אֹויף ִדי  אֹויב -"ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע" )ְתִהִלים לז, י( 
ֶיעֶנער ִאיז ִניְׁשט ַקיין ָרָׁשע. ַדאן, "ְוִהְתבֹוַנְנָת ַעל  ָוואסִביְסל 

ֶווען דּו ֶוועְסט ִאים ָנאְכֶדעם ָאְנקּוְקן ִאיז ֶער  -ְמקֹומֹו ְוֵאיֶננּו" 
עֶרע ׁשֹוין ִניְׁשט אֹויף ִדי ֶזעְלֶבע ְפַלאץ, ֶער ִאיז ׁשֹוין אֹויף ַא ֶהעכֶ 

ַמְדֵריָגה, ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס דּו ָהאְסט ִאים ַדן ֶגעֶווען ְלַכף 
ְזכּות, ַאז ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֵמייְנט גּוט, ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ֶיעֶנער 

 ַטאֶקע גּוט.
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס נּוְצט אֹויס ִדי ֶטעג פּון ְסִפיָרה ִזיְך צּו 

אּון ִזיְך  צּו ֶרעְדן ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן,ְׁשַטאְרְקן ִאין ֱאמּוָנה, 
ואֹויֶנען צּו ֶלעְבן ֶדעם ֵאייֶגעֶנעם ֶלעְבן ָאן קּוְקן אֹויף ַא צּוֶגעו

עֶפעֶנען ַא ְצֵווייְטן. ָנאר ׁשֶ ְצֵווייְטן, ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין אּון ִניְׁשט טְ 
יין ֶיעְדן ְלַכף ְזכּות, ַדאן קּוְקן אֹויף ִדי גּוְטס פּון ֶיעֶנעם אּון ַדן זַ 

ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט אֹויְך ָנאר 
קּוְקן אֹויף ַזיין גּוְטס, אּון ֶעס ֶוועט ִאים ֵקייְנָמאל ָגאְרִניְׁשט 

 ֶפעְלן.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ָדן ֶאת ֲחֵבירֹו(
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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 נאךעשיות פון תפלה; משיעורים; 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 

 

 טראכט פון א צווייטן
אז דו וועסט טראכטן ווי אזוי פרייליך 

צו מאכן א צווייטן, מאכן גוט פאר 
 יענעם, וועט דיר אויך זיין זייער גוט

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  7,  2 ,  3  
 

 

 

 

 עצתו אמונה
 ביי אייער טיר

 אייך צו באקומען דיסובסקרייבט 
 "עצתו אמונה" יעדע וואך אויף די פאסט

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

זייט אויך פון די גליקליכע וואס זענען זיך מחיה יעדע וואך 
 מיט די פילע עצות און חיזוק אין לעבן

718-387-2691  #3  
subscribe@kerenhadfusa.org 

 

 

 

 עם ראש ישיבה שליט"א נאך פילע בריוו פונ
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה"

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

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 סיום מסכת שקלים אין מאנסי

דעם זונטאג נאכט איז דער ראש ישיבה שליט"א ארויסגעפארן קיין מאנסי צום סיום מסכת שקלים 
 ר והדר.וואס איז דארט אפגעהאלטן געווארן ברוב פא

מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האבן מיר יעצט זוכה געווען צו פייערן דעם סיום אויף מסכת שקלים 
אויפ'ן סדר הש"ס וואס ווערט געלערנט אינעם דף הקהלה. ביי די יעצטיגע מסכתא איז די שמחה פיל 

ב און פסח טעג, גרעסער, ווען די דאזיגע מסכתא איז געלערנט געווארן אין די פארנומענע ערב יום טו
וואס טראץ די גרויסע טירדות האבן תלמידי היכל הקודש נישט אויפגעגעבן און נישט מוותר געווען 
פון לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא, וואס איז ביי זיי א חק קבוע יעדן טאג ווי לייגן תפילין, ווי דער 

 של"ה הקדוש.ראש ישיבה זאגט כסדר נאך פון ספר "יש נוחלין" פון א זון פון 
עס איז א געוואלדיגע שמחה ביי אלע אנשי שלומינו ווען דער באן פארט ווייטער, מען רוקט זיך פון 
סטאנציע צו סטאנציע און מען פאלט ברוך השם נישט אראפ, מען רוקט זיך ברוך השם ווייטער און 

ך ה' געענדיגט די פינפטע ווייטער אינאיינעם איין מסכתא נאכ'ן אנדערן, און מען האט שוין יעצט ברו
 מסכתא על סדר הש"ס.

נאך גרעסער איז די שמחה ווען מען האט זוכה געווען און געפאלגט דעם הייליגן רבי'ן און מען האט 
גענומען זיין מתנה דעם "סדר דרך הלימוד" )עיין שיחות הר"ן סימן ע"ו( פון "זאגן" די ווערטער פון די 

ט מען געקענט אנהאלטן דעם לימוד יעדן איינציגן טאג, נישט קיין תורה, וואס נאר א דאנק דעם הא
חילוק צי מען האט געהאט דעם קאפ אויפ'ן פלאץ אדער נישט, צי מען האט געהאט צייט אדער 

 נישט, האט מען געוואוסט אז מען מוז לכל הפחות אפזאגן דעם דף פאר מ'לייגט זיך שלאפן.
אין שטוב פון מו"ה אלי קנאלל הי"ו, אינאיינעם מיט פילע דער סיום איז פארגעקומען אין מאנסי 

אנשי שלומינו פון מאנסי וואס קומען זיך צוזאם יעדע נאכט צו לערנען אינאיינעם א בלאט גמרא, עס 
ווערט אויפגעשפילט דער שיעור פונעם ראש ישיבה שליט"א ווי ער לערנט פאר די גמרא, אזוי ווי 

עפירט פארצולערנען יעדן טאג דעם בלאט פונעם קומענדיגן טאג, אז דער ראש ישיבה האט זיך איינג
 אנשי שלומינו זאלן קענען מיטהאלטן דעם שיעור באצייטנס בכל מקומות מושבותיהם.

מען האט זיך געוואשן צו א רייכע סעודה, דער ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט דברות קודש 
רנען תורה יעדן טאג, און די חשיבות פון די חשובע איבער די גרויסקייט און וויכטיגקייט פון לע

אינגעלייט וואס זענען זיך קובע צו קומען לערנען יעדע נאכט דעם שיעור גמרא אינאיינעם, נאך א 
שווערע טאג ארבעט. ווי אויך האט ער ארומגערעדט נאך גאר אסאך אינטערעסאנטע נקודות. מ'קען 

פאר  1]זע אלע נומערן ביים סוף פונעם גליון[ דורכ'ן דרוקן הערן דעם גאנצן שיעור אויף קול ברסלב 
שיעורים פון תשפ"א,  7פאר טעגליכע שיעורים,  1פאר שיעורים פון ראש ישיבה,  2אידיש, דערנאך 

 פאר'ן שיעור פון דעם סיום. 4פאר שיעורים פונעם זומער זמן, און דערנאך  2
 ובהם נהגה יומם ולילה!

*** 

 ט צו די עפענונג פוןאר אפגעצייכנעלף י
 "תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב" וויליאמסבורג

אין די יעצטיגע טעג ווערט אפגעצייכנט עלף יאר פון עס האט זיך געעפנט דער תלמוד תורה "היכל 
הקודש ברסלב" אין וויליאמסבורג. אין די לעצטע יארן, האט שוין די תלמוד תורה געהאט א ווייט 

לס א פלאץ וואו די קינדער ווערן נתחנך מיט תורה תפלה און יראת שמים על גרייכנדע אפקלאנג, א
דרך ישראל סבא, מיט די אלע הייליגע עצות פון הייליגן רבי'ן, אויפן וועג ווי אזוי מוהרא"ש האט אונז 

 געלערנט.
חן,  הכרת פניהם ענתה בם. ווי עס זאגן עדות אלע עלטערן, זעט מען אויף די קינדער א געוואלדיגע

אן איידלקייט און ערליכקייט וואס מען טרעפט נישט געווענליך. דאס קומט נאר פון די הייליגע תורה 
וואס די קינדער לערנען פלייסיג וואס די תורה איז אילת אהבים ויעלת חן, ובנוסף וואס די קינדער 

ומען צו דערציילן רעדן צום אייבערשטן אויף די אייגענע שפראך. די קינדער זענען שטענדיג פארנ
"מעשיות פון תפלה", זאכן וואס זיי האבן געבעטן דעם אייבערשטן און דער אייבערשטער האט זיי 

 געהאלפן.
די הארץ ווערט איבערגענומען ווען מען הערט ווי די תמימות'דיגע קינדער דערציילן ווי זיי בעטן 

ערשטער העלפט זיי שטענדיג. יעדע זאך דעם אייבערשטן בתמימות ופשיטות און ווי דער אייב
 עטליכע קינדער האבן דערציילט פאר'ן מלמד נאך פסח, אז זיי האבן נישט געוואלט מוטשען זייערע
עלטערן צו באקומען א גוטע אפיקומן, אנשטאט דעם מוטשען זיי ענדערש דעם אייבערשטן, און דער 

 אייבערשטער וועט זיי זיכער העלפן.
אין די יונגע הערצער צו לעבן מיטן אייבערשטן, וועט דאס מיטוואקסן  ווען עס ווערט איינגעבאקן

 ל"צוקז סטירעמקער הר מש"י' ברבי ישע ק"רההל יומא דהילולא קדישא של גרל נתנדב יובמאנס הפצת הגליון בבארא פארק
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