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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ

ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִדי ּכֹוחֹות אּון ִדי ֶמעְגִליְכֵקייְטן ֵזייֶער ְׁשַטאְרק 
יַח צּו ַזיין אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ֶיעֶדער אֹויף ַזיין ֶוועג ֶקען ָאְנקּוֶמען ַמְצלִ 

צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע אּון ֶבעְסֶטע ַזאְכן. ִדי ִסיָבה ַפאְרָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז 
ִניְׁשט ַמְצִליַח, ִאיז ָנאר ַווייל ֶער ֶגעְבט אֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים 

ֶווען ֶער ְׁשִפיְרט ַאז ֶעס ֵגייט ִאים ִניְׁשט ַאזֹוי ִווי  .ייְטןועִריקֵ ַאִריֶבער ְׁשוֶ 
ֶער ָהאט ֶגעְפַלאְנט, ֶוועט ֶער ִאיְנַגאְנְצן אֹויְפֶגעְבן, אּון ִזיְך ִניְׁשט 
ְׁשַטאְרְקן צּו ֵגיין ַווייֶטער. ֶווען ֶמען ָהאט ָאֶבער ֶדעם ֵשֶכל אּון ֶמען 

ֶטעְנִדיג ָדא ְבן ֵגייט ֵאייִביג ַאזֹוי, ֶעס ֶזעֶנען ׁשְ ֵווייְסט ַאז ֶדער ֶלע
 ייְטן אּון ְׁשְטרֹויְכלּוְנֶגען אֹויְפ'ן ֶוועג, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָנארְׁשֶוועִריקֵ 

ְׁשַטאְרְקן ֶעס ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען, ַדאן ָוואְלט ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵקייְנָמאל ִניְׁשט 
 אְלט ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַהְצָלָחה.אֹויְפֶגעֶגעְבן, אּון ָדאס ָוו

ַא ֵלייֶטער, ָוואס  -ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט ֶגעֶזען ִאין ָחלֹום ַא "ֻסָלם" 
'ן ִהיְמל. ָדאס ִאיז ִניְׁשט ָנאר ְׁשֵטייט אֹויף ֶדער ֶעְרד אּון ֵגייט ַארֹויף ִביזְ 

ַווייֶזער. -אס ִאיז אֹויְך אּוְנֶזער ֶוועגֶגעֶווען ֶדער ָחלֹום פּון ַיֲעֹקב, ָנאר דָ 
ַאֶלעס ָוואס ֶעס ָהאט ַפאִסיְרט ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ָאבֹות, ִאיז ַא ִסיָמן 
ַפאר אּוְנז, אּון ֶלעְרְנט אּוְנז ֶדעם ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִמיר ָזאְלן אֹויְך ֶקעֶנען 

ר' ֱאִליֶמֶלְך ִמִליֶזעְנְסק זי"ע ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי  ,ַמְצִליַח ַזיין
ָזאְגט ִאיז ַזיין ְתִפָלה: "ּוִמַמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ַתֲעֵלנּו, ֶׁשִנְזֶּכה ָלבֹוא ְלַמֲעַלת 

ֶער ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן  -ֲאבֹוֵתינּו ַהְקדֹוִׁשים, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב" 
'ן זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ַמְדֵריגֹות פּון ער, ִביזְ ַאז ֶער ָזאל ֵגיין ֶהעֶכער אּון ֶהעכֶ 

 ִדי ֵהייִליֶגע ָאבֹות, ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּון ַיֲעֹקב.
ֲאִפילּו ֶווען ַא ִאיד ִליְגט ַמָמׁש ִאין ֶדער ֶעְרד, ֶער ְׁשִפיְרט ַאז ֶער ִאיז 

יֶדעִריְגְסֶטער ַמָמׁש ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד, ֶער ִפיְלט ַאז ֶער ִאיז ַמָמׁש ֶדער נִ 
ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ַדאְרף ֶער ָאֶבער ִוויְסן אּון ֶגעֶדעְנְקן ַאז 

'ן ִהיְמל, ֶער ַדאְרף אֹויף ֶדער ֶעְרד ְׁשֵטייט ַא ְגרֹויֶסער ֵלייֶטער ִביזְ  ָדאְרט
ר, אּון ִזיְך ָנאר צּוַזאְמֶנעֶמען אּון ָאְנהֹויְבן ַארֹויְפְקִריְכן אֹויְפ'ן ֵלייֶטע

 'ן ִהיְמל ַאַריין.ַדאן ֶוועט ֶער ָאְנקּוֶמען ִביזְ 

ִדיט ָהא ׁש"מֹוֲהָרא ֶטענְׁ ׁש א  ט: "ֶגעָזאגְׁ ג ׁשְׁ טְׁ  ֶמענְׁ
ייט ִניׁשְׁ ט ָהא וייּב יִד  זִאיא יָ  אֹויּבם, ֲחֵבִרין ק   ו 

 

ֶטער ֶדע ׁשְׁ לֶ ר"; ֶערְׁ אנְׁ י ִוום ֲחֵבִריע גּוטֶ ן ֶזעֶנעם ֲחֵבִריע א  ן ֶקעֶנעי ֵזיג ל 
ָנאָ ת טֹוב   א  ן ָהאּבְׁ  ייט ֶוועסְׁ  דּון ֶווע רָאֶּבער, ִדין פּוה ה   הָצָר  א  ן ִאין ז 

ן אֹויף ִדיר ט קּוקְׁ  .ֶוועט ֵקייֶנער ִניׁשְׁ
רּוֶדער ִליֶּבער ֵטייֶעֶרער ִדי ִאיְךט ֶּבע ף אֹויר ֶהע, ָאּפן ׁשֹויז ָלאר, ּבְׁ

לֹויפְׁ  ׁשְׁ ן ָנאכְׁ טְׁ ׁשן; ֶמענְׁ ֶדערְׁ טּוּבן ִאיץ ִזי ֶענְׁ ייט ִמי ׁשְׁ וייּבן ד  ֶדען אּו ו  ר, ִקינְׁ
ייף ֶהעלְׁ  וייּבן ד  ֶדעי ִד ט ִמי ו  ארְׁ י זִ ז א  ן אּור, ִקינְׁ ייט ִניׁשְׁ ף ד  ף ִהילְׁ ן ד 

טּו סְׁ ִּביסְׁ  ָזאלְׁ ֶנעל א  טּוּבן ִאין ֶלערְׁ טּוּבן ִאיט ֶווענְׁ י ִד . ׁשְׁ ן ֶווערְׁ ן ֶוועלְׁ  ׁשְׁ
אּפְׁ  ֶגעז  רֹוין ֶוועלְׁ ט ֶווענְׁ י ִד ה, ּתֹוָר ט ִמיט ָאנְׁ ֵרייעֶ ס א  ן א  ט וואֹוינְׁ א דָ ן: 'ׁשְׁ

זֹוד', ִאיר ִליֶכעֶערְׁ  רֹונָ  ֲחָכֵמינּוי ִווי א  ָרָכה ָזאגְׁ ם ִזכְׁ ֲעִנית יא.()ן ִלבְׁ "ֵּביתֹו  :ּת 
ִעיִדים ּבֹו",  קֹורֹות ֵּביתֹו ֶׁשל ָאָדם מְׁ טּוּבם פּוֶנעט ֶווענְׁ י ִד ֶׁשל ָאָדם וְׁ  ׁשְׁ

טּוּבן ִאי ִזיְךט טּוס עֶ ס ָוואת ֵעדּון ָזאגְׁ  אְךי ִד ; ׁשְׁ ֵריי ד  רֹויט ׁשְׁ ס ָוואס א 
זֹו, ִזיְךט טּוא דָ  ֵטייס עֶ י ִווי א  ּקּוק ב, יא()ט ׁשְׁ ָעק, "ִכי ֶאֶבן ִמִּקיר ִּתזְׁ  :ֲחב 

ֲעֶנָנה" ָכִפיס ֵמֵעץ י   וְׁ
ֵיֵצא)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה   "פ(תש ו 
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ִווי ַאזֹוי ְקִריְכט ֶמען ַארֹויף ֶדעם ֵלייֶטער? ְׁשֵטייט ִאין 
ַאז "סּוָלם" ִאיז ְבִגיַמְטִרָיא  )ח"ג רס"ז ע"א(ֹזַהר ַהָקדֹוׁש 

"קֹול". ֶדער קֹול פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ָדאס ִאיז ֶדער ֵלייֶטער. 
'ן קֹול ַאֵליין, ֶקען ֶמען ַארֹויְפְקִריְכן אּון יז ִמיטְ ְבלוֹ 

ָאְנקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע אּון ֶבעְסֶטע ְׁשַטאְפֶלען ִאין 
 ֶלעְבן.

ֵאייֶדער ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֶגעָוואְרן ְמקּוָרב צּום ֵהייִליְגן 
ֶגעֶווען ַביים ֵהייִליְגן ְקדּוַׁשת ֵלִוי זי"ע. ֶרִבי'ן, ִאיז ֶער 

ֵאייְנָמאל ִאיז ֶער ֶגעִזיְצן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ִדי ֲחִסיִדים ַביי 
ְמַלֶוה ַמְלָּכה, ֶמען ָהאט ֶגעַמאְכט ָדאְרט ַא גֹוָרל ֶווער ֶעס 
ָזאל ֵגיין קֹויְפן ֵבייֶגעֶלעְך ַפאר ִדי ְסעּוָדה, אּון ֶדער גֹוָרל 

ֶגעַפאְלן אֹויף ֶרִבי ָנָתן. ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּום  ִאיז
ֶבעֶקער, אֹויְפ'ן ֶוועג ִאיז ֶער ָאֶבער ֶגעָוואְרן ֵזייֶער 
ֶדעְרִביֶטעְרט, ֶער ָהאט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט ַזיין 
ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ַזיין ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער 

יד, אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ְטַראְכְטן ִמיט ִביֶטעְרִניׁש: אִ 
"צּוִליב ֶדעם ִבין ִאיְך ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן? צּו קֹויְפן 
ֵבייֶגעֶלעְך?!" ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֵגיין ַווייֶטער צּו 

ַא קֹויְפן ִדי ֵבייֶגעֶלעְך. ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִאין ֶעֶפעס 
ֵלייִדיְגן ֵבית ַהִמְדָרׁש ִאין ִדי ַווייֶבער ׁשּול, ֶער ָהאט 
ֶגענּוֶמען ַא ְתִהִלים אּון ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ָזאְגן אּון ֵזייֶער 
ֵווייֶנען, ֶער ָהאט ֶבֱאֶמת ֶגעָוואְלט ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד. 

ֹויֶסע ְבִכיֹות, ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִביז ַקאִפיְטל נ' ִמיט ְגר
 פּון ְגרֹויס אֹויְסמּוְטֶׁשעִניׁש ָהאט ֶער ַאייְנֶגעְדִריְמְלט.

ֶער ָהאט ֶגע'ָחלֹוְמ'ט ִווי ֶער ֶזעט ַא ְגרֹויֶסע ֵלייֶטער 
'ן ִהיְמל אּון ֶער ְפרּוִביְרט ַארֹויְפצּוְקִריְכן אֹויְפ'ן ִביזְ 

אּון ֶער ִאיז ֵלייֶטער. ֶער ִאיז ַארֹויף ֶעְטִליֶכע ְטֶרעפ, 
צּוִריק ַאָראְפֶגעַפאְלן, ֶער ָהאט ָנאְכַאָמאל ְפרּוִביְרט 
ַארֹויף צּו ְקִריְכן, ֶער ִאיז ָאֶבער ַאְלץ צּוִריק ֶגעַפאְלן, ֶער 
ָהאט ְפרּוִביְרט ִמיט ְׁשֶטעְרֶקעֶרע ּכֹוחֹות צּו ְקִריְכן ָנאְך 

וייֶטער ֶהעֶכער אֹויְפ'ן ֵלייֶטער, ֶער ִאיז ָאֶבער וַ 
ַאָראְפֶגעַפאְלן. ִווי ֶהעֶכער ֶער ִאיז ֶגעְקָראְכן, ַאְלץ 

ְקַלאפ ֶווען ֶער ִאיז ֶגעַפאְלן.  ֶדערְׁשֶטעְרֶקער ִאיז ֶגעֶווען 
ִביז ֶער ִאיז ַארֹויְפֶגעְקָראְכן ָגאר הֹויְך, אּון ַדאן ִאיז ֶער 
ֶגעַפאְלן ִמיט ַא ְׁשַטאְרֶקע ְקַלאפ, אּון ֶער ָהאט 

 ֹויְפֶגעֶגעְבן... ֶמער ֶקען ֶער ִניְׁשט.א
אּון ַדאן ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִווי ֵאייֶנער ְׁשֵטייט פּון אֹויְבן 

ַאָראפ צּו ִאים: "ְדַראֶפע ִזיְך, אּון ַהאְלט ִזיְך!"  ייטאּון ְׁשרֵ 
 ְקִריְך אּון ַהאְלט ִזיְך ְׁשַטאְרק ָאן! -

ר ֵאייֶדער ֶער ִאיז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען אּוְמֶגעֶפער ַא ָיא
ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן. ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום 
ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן ָהאט ֶער ֶדעְרֶקעְנט ַאז ֶדער ֶרִבי ִאיז 
ֶגעֶווען ֶדער ָוואס ָהאט ִאים ַדאן ְמַחֵזק ֶגעֶווען אּון 

ָמאל, ָנאר ֶגעְׁשַטאְרְקט ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט אֹויְפֶגעְבן ֵקיינְ 
 ְקִריְכן אּון ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות.

ֶדעְרָנאְך ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ַארֹויְסֶגענּוֶמען אֹויף ַא 
ְׁשַפאִציר, ֶרִבי ָנָתן ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַפאְר'ן ֶרִבי'ן 

ָהאט  ַאֶלעס ָוואס ִליְגט ִאים אֹויְפ'ן ַהאְרץ, ֶדער ֶרִבי
ַארֹויְפֶגעֵלייְגט ִדי ַהאְנט אֹויף ַזיין ַאְקְסל אּון ִאים 
ֶגעָזאְגט: "ָנאְך ֶדעם ַאֶלעם ִאיז גּוט ֶווען ֶמען ֶרעְדט ִזיְך 
אֹויס צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאזֹוי ִווי ֶמער ֶרעְדט ִזיְך אֹויס צּו 

עם ַא גּוֶטער ְפַרייְנד". ַדאן ָהאט ֶרִבי ָנָתן ַפאְרְׁשַטאֶנען דֶ 
ָחלֹום, ָוואס ֶדער ֶוועג ִאיז ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען ִזיְך 

-ֵלייֶטער ֶדעְרַהאְלְטן אּון ַארֹויְפְקִריְכן אֹויף ֶדעם ְׁשֶוועְרן
ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן  ֶלעְבן, דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶמען ֶגעוואֹויְנט

ַראְך, ִזיְך ֶטעְנִדיג צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ְׁשפְ ׁשְ 
אֹויְסצּוֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֵגייט 

ייְטן ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות, ָדאס ֶגעְבט ַאִריֶבער ְׁשֶוועִריקֵ 
ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען  ֵקייטִדי ֹּכַח אּון ְׁשַטאְר 

רֹויְפְקִריְכן ְטֶרעְפל ָנאְך אּון ַא ייְטןַאֶלע ָסאְרט ְׁשֶוועִריקֵ 
'ן ָאְנקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ְׁשַטאְפל פּון ְטֶרעְפל ִביזְ 

 ַהְצָלָחה.
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". נושאים

 

 347-509-4908צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 

ֶדער ֵלייֶטער ִאיז ַטאֶקע ֵזייֶער ְׁשֶווער אּון הֹויְך, ֶמען ַדאְרף ָאֶבער 
יְך ָנאר קּוְקן אֹויף ֵאיין ְטֶרעְפל אֹויְפַאָמאל. אֹויב קּוְקט ֶמען ְגַלי

ַארֹויף ִביז אֹויְבן, ֶקען ֶמען ֶווען ֶצעְבָראְכן ַאז ֶמען ָהאט ָנאְך ַאזֹוי 
ַסאְך ַארֹויְפצּוְקִריְכן, ֶווען ֶמען ָאֶבער ָנאר אֹויף ֵאיין ְטֶרעְפל 
אֹויְפַאָמאל ִאיז ֶעס ִפיל ְגִריְנֶגער. אּון ֶווען ֶמען ַהאְלט ִזיְך ִאין ֵאיין 

יְטְׁשן, ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָאֶבער ְׁשַטאְרְקן אּון ָאְנהֹויְבן צּוִריק ַאָראְפְגלִ 
ְקִריְכן. ָדאס ִאיז ֶדער ֶלעְבן פּון ַא ֶמעְנְטׁש. ֶמען ֶקען  ָנאְכַאָמאל צּו

ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי דּוְרְכֶפעֶלער, ֶמען ַדאְרף ָנאר ְפרּוִביְרן ָנאְכַאָמאל 
ֶוועט ֶמען ִניְׁשט אֹויְפֶגעְבן, ֶוועט ֶמען ִזיֶכער  אּון ָנאְכַאָמאל, אּון אֹויב

 ַמְצִליַח ַזיין.
ֶדער קֹול ִאיז ִדי ְטֶרעפ פּוֶנעם ֵלייֶטער. ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט 

ִדי מֹויל. ִמיט ֶדעם מֹויל ֶוועְלן  -אּוְנז ֶגעֶגעְבן ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַמָתָנה 
ֶהעְכְסֶטע ְׁשַטאְפל, אּון ִמיט ֶדעם מֹויל ֶוועְלן  ִמיר ַארֹויְפְקִריְכן צּו ִדי

 ייְטן.יְכן ַאֶלעס ָסאְרט ְׁשֶוועִריקֵ ִמיר ַאִריֶבער ְקִר 
ַאז ֶדער ָוואְרט קֹול ִאיז ַאזֹוי )ַעֵיין ֶזַרע קֹוֶדׁש ַפְרַׁשת ַוֵיֵצא(  ןַצִדיִקים ָזאגְ 

ואס ְׁשֵטייט ַזיין ִפיְסל ִווי ַא ֵלייֶטער. ֶעס הֹויְבט ִזיְך ָאן ִמיט'ן "ק" וָ 
'ן "ל" ָוואס ְׁשֵטייט ִטיף אּוְנְטן אֹויף ֶדער ֶעְרד, אּון ֶעְנִדיְגט ִזיְך ִמיטְ 

ַזיין טּוֶרעם ְׁשַטאְרט ַארֹויס הֹויְך אֹויף ַארֹויף. ֶדער קֹול ִפיְרט ֶדעם 
 ֶמעְנְטׁש פּון ִדי ִטיְפְסֶטע ְפֶלעֶצער, ִביז צּום ֶהעְכְסְטן ְפַלאץ.

ֶדער ֵלייֶטער ִאיז ִניְׁשט ָנאר ֶדער "קֹול" פּון ְתִפָלה, ָנאר אֹויְך ֶדער 
)ְבֵראִׁשית כז, אֹויְפ'ן ָפסּוק )ְבֵראִׁשית ַרָבה סה, כ( "קֹול" פּון תֹוָרה. ַחַז"ל ָזאְגן 

ֲעֹקב, ִווי ַלאְנג ֶדער קֹול פּון יַ  -"ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָיַדִים ְיֵדי ֵעָשו" כב( 
ִדי ִאיְדן, ֶוועְרט ֶגעֶהעְרט ִאין ִדי ָבֵתי ְּכֵנִסיֹות אּון ָבֵתי ִמְדָרׁשֹות, 
ֶקעֶנען ִדי ֶהעְנט פּון ֵעָשו ֵזיי ָגאְרִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּון. ֶדער ָפסּוק 

ֶעס ֶזעֶנען ָדא ְצֵוויי ָסאְרט קֹולֹות ָוואס ֶהעְלְפן  -ָזאְגט "ַהּקֹול קֹול" 
ֶמעְנְטׁש, ָדאס ִאיז ֶדער "קֹול תֹוָרה" אּון ֶדער "קֹול ְתִפָלה". ֶווען  ֶדעם

ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעט ַאז ִדי ֶהעְנט פּון ֵעָשו ָהאְבן ִאים ַאַרייְנֶגעַכאְפט, ֶער 
ִזיְנְקט ִטיף ִאין ִדי ְׁשֶלעְכְטס פּון ֵעָשו, ַדאְרף ֶער ָאְנהֹויְבן צּו נּוְצן ִדי 

תֹוָרה אּון ְתִפָלה, אּון ַדאן ֶוועְלן ֵזיי ִניְׁשט ָהאְבן ַקיין ׁשּום  קֹולֹות פּון
 ְׁשִליָטה אֹויף ִאים.

ַאז ֶדער ִדיבּור ֶוועְרט  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ע"ח(ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ט ָדאס ֶרעְדן פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ָאְנֶגערּוְפן "ֵאם ַהָבִנים". ִאין ַקָבָלה ֶוועְר 

ָאְנֶגערּוְפן ַאזֹוי ִווי ַא ַמאֶמע. ָדאס ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ַאזֹוי ִווי ַא ַמאֶמע 
ָלאְזט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ִאיֶבער ִאיר ִקיְנד. ִוויִפיל ָדאס ִקיְנד ָזאל ִזיְך 

ע ָנאְכַאְלץ ֵאייִביג ָנאר ַפאְרְׁשִמיְרן אּון ִזיְך צּוְקַלאְפן, ֶוועט ִדי ַמאמֶ 
ַזיין צּו ַזיין ַהאְנט אּון ַארֹויְסֶהעְלְפן, ִאים ָאְפַוואְׁשן, אֹויְפהֹויְבן, אּון 

 ֵׁשיין ָאְנטּון.
ֶטעְנִדיג צּום ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ָדאס ֶרעְדן. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ׁשְ 

יי וואּו ִאיֶמער. ֲאִפילּו אֹויֶבעְרְׁשְטן. ֶוועט ָדאס ִמיְטֵגיין ִמיט ִאים סֵ 
ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ִזיְך ַפאְרְׁשִמיְרן ִמיט ִדי ֶעְרְגְסֶטע ַזאְכן, ֶוועט 
ָדאס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִמיְטֵגיין ִמיט ִאים, אּון ִאים 

 ַארֹויְסְׁשֶלעְפן פּון ֵסיי ֶוועְלְכן ְפָראְבֶלעם.
ן ַאַסאְך ֶגעדּוְלד. ֶמען ֶקען ִניְׁשט אֹויף ֶמען ַדאְרף ָאֶבער ָהאבְ 

ֵאייְנָמאל ַארֹויף ַטאְנְצן פּון אּוְנְטן ִביז צּום ֶהעְכְסְטן ְטֶרעְפל אֹויְפ'ן 
ֵלייֶטער. ֶמען ֶקען ִניְׁשט ִאין ֵאיין ִמינּוט ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע 

ען. ֶמען ַדאְרף ֵגיין ְׁשֶוועִריַקייְטן, פּון ַאֶלע ָצרֹות אּון ְפָראְבֶלעמֶ 
צּוְׁשַטייְטֶלעְך ְטֶרעְפל ָנאְך ְטֶרעְפל. ֶמען ֶבעט אּון ֶמען ֶבעט ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך, אּון ַאזֹוי 
ֶוועְרט ֶמען צּוִביְסֶלעְך ֶגעָהאְלְפן ֶמער אּון ֶמער. אֹויב ִוויל ֶמען 

יְפַטאְנְצן ֶעְטִליֶכע ְטֶרעפ אֹויף ֵאייְנָמאל, ֶקען ֶמען ֵזייֶער ְגִריְנג ַארוֹ 
ַאָראְפַפאְלן אּון ִזיְך ֵזייֶער ְׁשַטאְרק צּוְקַלאְפן, אּון ַדאן ֶקען ֶמען 

 .ֵקייטַפאְרִליְרן ִדי מּוט ָאְנצּוהֹויְבן ָנאְכַאָמאל ִמיט ַא ְפִריׁשְ 
ְבן ַאַסאְך ַסְבָלנּות אּון ֲאִריַכת ַאַפִים. ֶדער ַביי ְתִפָלה ַדאְרף ֶמען ָהא

ּוְתִהָלִתי ֶאְחָטם ְלָך", ָזאְגט אֹויף ֶדעם ֶדער )ְיַׁשְעָיהּו מה, ט( ָפסּוק ָזאְגט 
ִדי  ,ַאז ְתִפָלה ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִדי ָנאז' ִסיָמן ב'( )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק אֶרִבי 

"ֲאִריַכת ַאַפִים", ֶמען ַדאְרף ָהאב ֶגעדּוְלד אּון ָנאז ַווייְזט אֹויף 
אֹויְסַוואְרְטן אֹויף ִדי ְיׁשּוָעה, ָאֶבער סֹוף ָּכל סֹוף ֶוועט ִדי ְיׁשּוָעה 

 ִזיֶכער ָאְנקּוֶמען.
ֶטעְנִדיג. ֶער ֶהעְרט ִניְׁשט וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶדעְרַהאְלט ִזיְך ׁשְ 

יֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ֶזען צּום סֹוף ִדי אֹויף צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאי
ְגרֹויֶסע ְיׁשּוָעה, ֶער ֶוועט ָאְנקּוֶמען צּו ָוואס ֶער ַדאְרף ָאְנקּוֶמען אֹויף 

 ִדי ֶוועְלט, אּון ֶעס ֶוועט ִאים ַזיין גּוט אֹויְך אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 ַׁשת ַוֵיֵצא(ְר )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ְלפַ 
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רים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאךשיעו -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 הי"ו אברהם הערש וועבערמאן מו"ה
 למזל טוב  אינגלצו די געבורט פון א 

*** 

 הי"ו אייזיק ראטה מו"ה
 פון זיין זון למזל טובאפשערן צו די 

 ני"ו יעקב יהודה הילד
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 רשינעןע "עצתו אמונה"ספר פונעם ערשטע באנד 

עצתו "פרייד ווערט אויפגענומען די נייעס אז דער ערשטער באנד פונעם ספר מיט 
קיין ומען וין אנגעקאיז ש ,ראש ישיבה שליט"אשאלות ותשובות פונעם  - "אמונה

 אמעריקע, און איז שוין דא צו באקומען פאר יעדן איינעם.
דעם דארף מען  ,"עצתו אמונה"נט די קונטרסים ווער עס האט שוין אמאל באגעג

ערן פון וואס מען רעדט. אין דעם הייליגן ספר טרעפט יעדער קלשוין נישט ער
קות מיט וואס יעדער מוטשעט זיך. יטרעפליכע ענטפערס אויף אלע שאלות און ספ

אויף די הייליגע ווערטער פון חז"ל, געבויט  ,ן תורה'דיגע צוגאנג'לעס בלויז מיטאון א
ן און זיינע הייליגע תלמידים, אזוי ווי מוהרא"ש זי"ע האט 'פוסקים, פון הייליגן רבי

ן ראש ישיבה שליט"א 'עס אונז איבערגעגעבן. דאס אלעס איז געשריבן געווארן דורכ
 אין בריוו פאר אידן און ענטפערס אויף שאלות וואס אידן האבן אריינגעשיקט.

ייער אסאך ווערט גערעדט פון אמונה פשוטה אין אייבערשטן, און אז דאס איז די ז
 םנענאר דורך גלייבן אי ,אזוי אידישע קינדער דערהאלטן זיך אין גלות וועג ווי

ריינע אמונה אזוי ווי פרויען  פשוטעא  ,ן קיין חקירות און פילאזאפיעאייבערשטן א
 און קינדער האבן.

שאלות קומען פון בחורים, וואס ווי באקאנט פלעגט מוהרא"ש אייביג זאגן,  לעיפ
וואס  ון א בחוראז זיין זאך איז בחורים, און אז קיינער פארשטייט נישט דעם צער פ

זיין ערליך און זאגט צו צום אייבערשטן אז ער גייט שוין פון  ןוא וויל חתונה האבן
איז ער אראפ געפאלן ר"ל, און זיין הארץ דרוקט אים און יעצט זיין ערליך, און ווידער 

ער וויינט "וואס וועט זיין מיט מיר?", "וויפיל מאל קען מען זיך אויפהייבן?", "ווען 
וועל איך שוין א חתן ווערן?" און פרעגן אן דעם ראש ישיבה שליט"א זייערע 

זיי זאלן נישט  ספיקות און שאלות, און דער ראש ישיבה שליט"א איז זיי מחזק
ט זיי עצות וויאזוי זיך עבאנהייבן נאכאמאל פון פריש, און גאויפגעבן נאר 
לות פון צדיקים צו טרעפן זייער וגפונעם ברענעדיגן יצר הרע, און סארויסצודרייען 

 שידוך.
ענין פון שלום בית, דער ראש ישיבה שליט"א געט  עראיבער דזענען בריוו  סאךא

פאלק, -עצות און הדרכה פאר א ריכטיגע אהבה אחוה שלום וריעות צווישן די פאר
אבן שלום בית איז נאר אז מ'איז מוותר איינע דעם זיי זאלן וויסן אז די וועג צו ה

 ךיז טכאמזיך אן עצה צו געבן ווען ס' אזויווי צווייטן, מ'קוקט גוט אויף די מאן/ווייב. 
 .שות ברענגט נישט קיין גוטסיון פראז חומרות א ןוא ,תיב םולש ןיא ןעמעלבארפ

"חינוך", מ'זאל וויסן אז דער  וןפדער ראש ישיבה זייער אסאך  רייבטשאזוי אויך 
ז אמונה און תפלה, און עיקר וואס מ'דארף אריינלייגן אין די קינדער פון גאר קליין אי

 ,אס קינד נאך פון קליינווייז אויסאזוי אויך אז מידות טובות דארף מען אויסלערנען ד
 .ספיקות וועגן חינוךואון אזוי ווייטער ווערט אויסגעשמועסט פארשידענע שאלות 

זייער אסאך רעדט דער ראש ישיבה שליט"א ארום אין די בריוו פון די גרויסקייט 
ר ראש ישיבה שליט"א דרוקט זיך אויס אין איינע פון די בריוו פון "הפצה", ווי דע

איר זענט זיך מחיה מיט די שיעורים פון ישיבה וכו'; די שיעורים האבן בזה"ל "
געטוישט אייער לעבן, אייער גאנצער בליק אויפן לעבן וכו'; פאר וועם קומט דאס צו 

יי די שיעורים, אויב נישט פאר פארדאנקען, פון וואו נעם איך די תוכן וואס מיר זאגן ב
דעם גרויסן מפיץ ר' נתן יאקאבאוויטש ני"ו. פאר פופצן יאר צוריק שנת תשס"ד 
לפ"ק האט ער מיך באגעגנט אין א בית המדרש און ער האט מיר געגעבן א קליין 
ספר'ל: "אשר בנחל", דאס האט געטוישט מיין לעבן, און דאס האט געטוישט זייער 

ס, ווייל אזוי ווי איר שרייבט מיר אז אייער לעבן האט זיך עבנס ל'אסאך מענטשנ
געביטן, אזוי באקום איך יעדן טאג בריוו ווי מענטשן שרייבן אז זייער לעבן האט זיך 
געטוישט צום גוטן. וואס איז דער מפיץ וואס האט מיר געגעבן דעם ספר "אשר 

 בנחל", ווי אזוי דארף זיין מיין בליק אויף דעם איד?"
אזוי ווייטער איז נישט מעגליך אויסצורעכענען אלע סארט שאלות און און 

און בכלל זענען . ספיקות וואס ווערן אזוי שיין און הערליך אויסגעקלארט אין די בריוו
די בריוו פול מיט התחזקות פאר יעדן איד אין יעדן מצב, מען זאל זיך נישט פארלירן, 
און געדענקען אז די איינציגסטע פלאץ צו וואו צו אנטלויפן איז נאר צום אייבערשטן. 

קיינער איז נישט דארט, און זיך דארט אויסגיסן דאס  אומען זאל גיין צו א פלאץ וו
 אייבערשטן אויף אידיש, וואס נאר ער קען און וועט דיך העלפן.הארץ צום 

 "סה היכל הקודשקרן הדפ" םבייספר קען מען באקומען אין וויליאמסבורג  םעד
  אויפ'ן נומער "חיזוק צום טיר" ס באשטעלן בייעאין ישיבה, ווי אויך קען מען 

347-509-4908. 
 

 !להחיות בהם נפש כל חי

 

אייער פלאץ ביים  טזיכערפאר
 ס"ענעם שבת סיום השביוהעג

 פ"תש ק ויגש"שבדעם קומענדיגן 
 שויןופט ר ,פלאזא האטעלאין די קראון 

917-541-1197 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

 'ס, און נאך;SD'ס, USB ניגונים, סידי'ס,
 דעליווערט צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 פחדים ביינאכט
האט איר פחדים ביינאכט? אדער סיי וועלכע 
אנדערע צייט? איר שפירט זיך נישט רואיג און 

 זיכער מיט זיך? איר זענט נישט צופרידן?
 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא אויף:

 קול ברסלב
212-444-9191 

1,  2 ,  1 ,  6 ,  1 ,  32  

 

 

 

 


