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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ
אְבן ִדי ְגֶרעסְ  ואס ִמיר הָּ ה וָּ נָּ ֶטע אּון ֶבעְסֶטע ַמתָּ

ה פּון "ִהְתבֹוְדדּות", ַאז ַא  ַבאקּוֶמען פּון ֶרִבי'ן ִאיז ִדי ֵעצָּ
אל ִזיְך אֹויְסֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין  ִאיד זָּ

ן ֵאייֶבעְרְשְטן 'ֵאייֶגעֶנע ְשְפַראְך, ֶער זָּאל ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר 
ואס ֵגייט אֹויף ַאלֶ  דּוְרְך ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות ִאים עס וָּ

 ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ַפאר ַא גּוֶטער ְפַרייְנד.
אס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ִדי  אְגט ַאז דָּ ֶדער ֶרִבי זָּ

ואס ַא ֶמעְנְטש ֶקען טּון, ֶעס ִאיז ְגרֶ  עֶסער ְגֶרעְסֶטע ַזאְך וָּ
שּוב'ֶער פּון ַאֶלעס, אּון ַטאֶקע ֶדעְרַפאר ַפאְרֵלייְגט  אּון חָּ

ַרע ֵזייֶער ְשַטאְרק אֹויף  ְפרּוִביְרט ֶער ֶדעם, ִזיְך ֶדער ֵיֶצר הָּ
אל ִניְשט ֶרעְדן צּום  ִמיט ַאֶלע ִמיְטֶלען ַאז ַא ִאיד זָּ

ן 'ַהַדַעת ַפאְר  ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ְפרּוִביְרט צּו ַמאְכן ֲחִליַשת
ֶמעְנְטש ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדעם  , ַאייְנֶרעְדןֶמעְנְטש

אְבן.  ֶהעְרט ִאים ִניְשט אֹויס אּון ֶער ַדאְרף ִאים ִניְשט הָּ
אט ֶדעְרֵצייְלט  ַר"ן אֹות י', י"ב( ֶדער ֶרִבי הָּ ַאז ִאין )ִשְבֵחי הָּ

ייֶער ַאַסאְך ֶרעְדן צּום ַזייֶנע יּוְנֶגע יָּאְרן ְפֶלעְגט ֶער זֵ 
ן 'ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִאיִדיש, ֶער ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר 

ואס ֶעס ִאיז ַאדּוְרְך אֹויף ִאים  ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס וָּ
אט  ואס ֶער הָּ ְבַגְשִמיּות אּון ְברּוֲחִניּות, אּון ַאֶלע ַזאְכן וָּ

אט ואס ֶעס הָּ אְבן. וָּ ואְלט הָּ אט ֶער  ֶגעוָּ ִאים ֶגעֶפעְלט, הָּ

ֶגעְִזיְךטְָהאטְֶיעצְ  ֶגעַפאנ  ְֵנייעְְֶאְַןְָאנ 
שְָ ְַפר  ִליכְֶרְָפאןְקּוֶמעסְעְֶה, ֶרעק  ְעש 

ְ

ְַראָיאט ְ ְִאיֶנען צְ ם ְַגאנ  ְַלאנְ ן ש ְד; ט  ְֶמענ  ִחין, ְרֹוצ  ְֵגייעְֶם םְַארּון
ְןְאּוןְרֹויבְ  ֶדער  ִלינ  ט ְןְפ  ֶטערְֶדען,ְֶגעֶשעפ  ש  ִהיט ְלְָזארְֵאייֶבער  ןְָאפ 

ֶדעעְִאיִדישְֶ ְד.ִאיםְשּוןְַקיירְַפאןְָשאט ְטְִניש ְלְָזאסְעְֶרְִקינ 
ְֶמע ְֶזען ָלאט ְק  ְאְַר ְפּוז ְִהימ ְן ְִוויל ְֶמעל ְאּונְ ן ֶוועק ְז ְאֹויפ  ןְפּון
לְָ ְאש  ְִמיף, ְָזאלְ ר ֶקען ְֶגעֶדענ  ְאְַן ְֶדעז ֶטער ש  ְֵאייֶבער  ְר ְִפיר  יְִדְט
ְֶוועלְ  ְִמיט. ְָזאלְ ר ְִניש ְן ְֵמייֶנעט ְַאְן ְִמיז ְֶזעֶנער ֶווען ְַבאק  ןְִאים

ְַאֶמעִריקְֶ ְַאֶמעִריקְֶע; ְִהיע ְאּונְ ט ְַאֶמעִריקְֶז, ְִאיע ְז ַטאר  ק,ְש 
ְַאֶמעִריקְֶ ְִאיע ְַרייְךז ְקֹוי. ְָוואם ְֶמעס ְֵהייבְ ן ְאְָט ְַארֹוין ְצּוס

ִריכְ  ְק  ְפּון ְִדְן שְָי ְַפר  ְפּוה ְָקאָראנְֶן ְִאיע ְֶמעז ְַאַריין ְִאין ְֵנייעְְֶאְַן
שְָ ְַפר  ְפּוה ְִדְן ֶדעֶוועטְֶי ְֶצעִוויל  ְַמאס ְע ְָוואן ְֵגייעְֶס ְַארּון ןְַמאכְ ם

ָבנֹו פְ ְִזיְךןְֶמעטְָהאםְקֹודְֶת.ְֻחר  ְטְֶגעַדאר  ַפאר  ש  טּובןְִאיןְַאיינ  ְש 
ְאָראנְֶקְְָצּוִליב ְַאַרייזְִאיטְֶיעצְ ע, טְִניש ְרְָטאןְֶמעזְאְַץְֶגעֶזעְאְַן

ְַזיי ְִאין ְִדְְצּוִליבטְַבייַנאכְ סְַגאן טְֵמיינְ סְַאֶלעסְָדאן;ְַראָיאט ְי
ְֶמע ְאּונְ ן ְֶדעז, ֶטער ש  ְֵאייֶבער  ְִוויר ְאּונְ ל ֶוועק ְז ְאֹויפ  ְִמין ןְָזאלְ ר
ְקְצּוִריְִזיְך ְם.ִאיְצּוןְֶקער 

ְִניש ְְָהאב ְָרְמֹוט ְֶנעא, ְַאַריים ְֱאמּונְָן ְִאיה ְֶוועלְ ְ,ִזיְךן עְַאלְֶן
ָחִדי ִניעְְִַזיְךזְִאיןְֶמעזְאְַן;ְֵגייקְַאֶוועםְפ  ְְַמכ  ט ְ'ןְַפאר  ש  ן,ְֵאייֶבער 
ְֶמע ְֶלעבְ ן ְִמיט ְֱאמּונְָט ְַפאלְ ְ-ה ְַאֶווען ְַאלְֶק ָחִדיע ְפ  ְאּום ןְֶמען
ְפּואְמֹוָרְטְִניש ְטְָהא ְֵקייֶנען ְַאזֹום. ְֶרבְִרְעדְֶטְָזאגְ י ְֵספְֶ)י ת,ְַהִמדֹור

ְאֹו ִריבְָת ְמ  ְִסימְָה, ְַעלא(כן ָנָעה, ְַהכ  ֶשֵיש ְ"כ  ֵדי-: ְמֹוָראְ-י  ְֵאין ֶזה
ָחָמה",ְ ִמל  ִניעְְִַזיְךזְִאיןְֶמעןְֶוועב  ט ְםְצּוְַמכ  ש  ןְֶמעטְָהאןְֵאייֶבער 

ָחמֹוןְפּואְמֹוָרְןְַקייטְִניש ְ ָמצֹור",ִמל  ִאּלּוְהּואְיֹוֵשבְב  ןְֶמעְת,ְ"כ 
ְִאי ְַאזֹוז ְִזיֶכעי ְַביר ְַאזֹוְִזיְךי ְִווי ְֶמעי ְִזיצְ ן ְִאיט טּונְ ְַאְן ג;ְֶפעס 

ק ְהְֱאמּונְָ ַטאר  שםְֶדעטְש  ט  ןְפּוןְָהאבְ אְמֹוָרְטְִניש ְלְָזאןְֶמעְֶמענ 
ְם.ֵקייֶנע

"פ(תשְב'-אָנׂש)ֲעָצתֹוְֱאמּוָנהְ  
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שּוט ִאיִדיש, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך 'ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלט ַפאְר  ן ֵאייֶבעְרְשְטן, אֹויף פָּ
 ְפַרייְנד. ראֹויס צּו ַא גּוֶטע

אט ֶגעִפיְלט ַאז ֶדער  ואס ֶער הָּ אל וָּ ֶבער ֶגעַמאְכט ַאַסאְך מָּ אט ִזיְך אָּ ֶעס הָּ
אט ֶגע ֵאייֶבעְרְשֶטער ט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְר יפִ שְ ֶהעְרט ִאים ִניְשט אֹויס, ֶער הָּ

אל ַאז ֶער ֶבעט ֶדעם  אט ֶגעֶזען ַאַסאְך מָּ אְבן, ַווייל ֶער הָּ ַדאְרף ִאים ִניְשט הָּ
ִמן  ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶעס ֶזעט ִניְשט אֹויס ִווי ֶער טּוט ֶעֶפעס אֹויף ֶדעְרִמיט, אּון

ם ִוויל ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִניְשט אֹויְסֶהעְרן, אּון ֶער ַדאְרף ִאים ִניְשט ַהְסתַ 
אְבן.  הָּ

אט ֶדער ֶרִבי אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן,  אל הָּ ַאזֹוי ַווייט ַאז צּומָּ
אד ִדי ִמי אּון אט ֶגעִפיְלט ַאז ֶעס ִאיז ַא שָּ אג, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  ַווייל ֶער הָּ ְפלָּ

אְך ֶעְטִליֶכע  .ַדאְרף ִאים ֵסיי ִווי ִניְשט, ֶער ֶהעְרט ִאים ֵסיי ִווי ִניְשט אֹויס ֶבער נָּ אָּ
אט ִזיְך ֶדער ֶרִבי ִאיֶבעְרֶגעְטַראְכט, ַאז ֶעס ֶקען ִניְשט ַזיין ַאז ֶדער  ֶטעג הָּ

ן, ֶער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף ִאים ִניְשט, דֶ  ַרֲחמָּ אְך ַאן ָאב הָּ ער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז דָּ
אט ֶער ִזיְך ַווייֶטער ֶגעְשַטאְרְקט, אּון ֶער  .ֶהעְרט ִזיֶכער אֹויס ַזייֶנע ְתִפלֹות ַאזֹוי הָּ

אט ַווייֶטער ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.  הָּ
אְגט, ַאז ַאֶלע ַמְדרֵ  אט ְשֶפעֶטער ֶגעזָּ ואס ֶער ִאיז ֶדער ֶרִבי הָּ יגֹות צּו וָּ

אר ֶגעֶווען דּוְרְך ֶדעם  ואְרן ַאַזא ְגרֹויֶסער ַצִדיק, ִאיז נָּ צּוֶגעקּוֶמען, ַאז ֶער ִאיז ֶגעוָּ
ואְלט  אט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִאיִדיש, אּון ֶווען ֶער וָּ ואס ֶער הָּ וָּ

ייט פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון צּו קֵ ֶגעוואּוְסט ִאין ִדי יּוְנֶגע יָּאְרן ִדי ְגרֹויסְ 
אְרִניְשט  ואְלט ֶער גָּ ואס ֶמען ֶקען ַאְלץ צּוקּוֶמען דּוְרְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, וָּ וָּ
ואְלט נָּאר ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ֶמער  ֶגעַפאְסט אּון ִזיְך ְמַסֵגף ֶגעֶווען, ֶער וָּ

אט אּון ֶמער, ֶער וָּ  אג ִוויִפיל ֶער הָּ ואְלט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאין ֵאיין טָּ
 ֶגעֶרעְדט ִאין ַא יָּאר.

אס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ִחיזּוק, ֶווען ֶמען ֶזעט ַאז ֶדער ֶרִבי ַאֵליין ִאיז דּוְרְך  דָּ
אט אֹויְך ֶגע יֹון, ֶער הָּ ייֶנער ַדאְרף ִאים ִניְשט ט ִווי קֵ ְר יפִ שְ ֶגעַגאְנֶגען ִדי ֶזעְלֶבע ִנסָּ

ֶבער ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן אּון  אט אָּ אּון ֵקייֶנער ֶהעְרט ִאים ִניְשט אֹויס, ַאזֹוי ִווי ֶער הָּ
אט  אט ַווייֶטער ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, הָּ ֶער ִאיז ַווייֶטער ָאְנֶגעַגאְנֶגען, ֶער הָּ

אְכֶדעם זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַאֶלע  אס ַדאְרף ֶיעֶדער ֶער נָּ ַזייֶנע ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות. אּון דָּ
אְכַמאְכן.  ִאיד נָּ

אְגט  אט ֶגעזָּ ן צ"ו( ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶדער ֶרִבי הָּ ַאז ֶער ִוויל )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"ב ִסימָּ
אג ֶרע אְלן ַא ַגאְנְצן טָּ ֶבער ַאז ַזייֶנע ֶמעְנְטְשן זָּ אס ִאיז אָּ ְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. דָּ

אג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן? ֶעס  ִניְשט ֶמעְגִליְך, ִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ֶמעְנְטש ַא ַגאְנְצן טָּ
אג, ַא ֶמעְנְטש  ואס ֶמען ַדאְרף טּון ְבֶמֶשְך ֶדעם טָּ א ַאַסאְך ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן וָּ ִאיז דָּ

יְנֶקען, ֶלעְרֶנען, ַדאֶוועֶנען, אּון ֶער ַדאְרף אֹויְך עֹוֵסק ַזיין ִאין ַדאְרף ֶעְסן, ְטִר 
אג ֶרעְדן צּום  אְגן ַאז ֶמען ַדאְרף ַא ַגאְנְצן טָּ ה, ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען זָּ סָּ ַפְרנָּ

 ֵאייֶבעְרְשְטן?
אס ֵמייְנט ִניְשט ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְצן ַא ַגאנְ  אר ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז דָּ אג נָּ ְצן טָּ

ְפֶגעזּוְנֶדעְרט פּון ֶמעְנְטְשן אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען ֶקען טּון ַווייֶטער  אָּ
אל ֶמען טּון  ואס ֶמען טּוט זָּ אר וָּ אג, נָּ ואס ֶמען טּוט ֶגעֶוועְנִליְך דּוְרְכ'ן טָּ ַאֶלעס וָּ

אְגט מֹוֶדה ֲאִני, ן ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶווען ֶמען ְשֵטייט אֹויף ִאיְנֶדע'ִמיטְ  ְרְפִרי אּון ֶמען זָּ
אל  אל ֶמען ְגַלייְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן: "ַבאֶשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאיְך זָּ זָּ
אג, ַראֶטעֶווע ִמיְך אּון ַמיין ַווייב אּון ִקיְנֶדער  אְבן ַא גּוֶטע ֶגעְשַמאֶקע טָּ ַהייְנט הָּ

ף ִמיר ַאז ִאיְך זָּאל ַהייְנט ַאַרייְנַכאְפן ַאַסאְך גּוְטס, פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס, ֶהעלְ 
 ַאַסאְך ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים" א.א.וו.

אגאּון  ואס ֶמען טּוט ,ַאזֹוי ַא ַגאְנְצן טָּ אר ִמיְטן  ,ֵסיי וָּ אל ֶמען טּון נָּ זָּ
ואס ֶמען טּוט אל ֶבעט ֶמען ֶדעם ֵאי ,ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶיעֶדע ַזאְך וָּ יֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען זָּ

אְפן, ֶבעט ֶמען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז  ַמְצִליַח ַזיין ֶדעְרִמיט. ִביז ֶווען ֶמען ֵגייט ְשלָּ
אְפן ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט אּון אֹויְפְשֵטיין ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט, אּון ַאזֹוי  אל ֵגיין ְשלָּ ֶמען זָּ

אל ַא ַווייֶטער. ַאזֹוי ֶקען ֶמען ְמַקיֵ  אְגט, ַאז ֶמען זָּ אט ֶגעזָּ ואס ֶדער ֶרִבי הָּ ים ַזיין וָּ
אג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן  .ַגאְנְצן טָּ

אג ֶטעְגִליְכן ֶלעְבן ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֵגייט צּו צּו ַזיין ַחֶבר אּון  ֶמען ֶזעט ִאין טָּ
אְגט ִאים: "ִאיְך ִוויל ֶרעדְ  אְגן: "ִאיְך זָּ ה", ֶוועט ִאים ֶדער ַחֶבר זָּ עָּ ן ִמיט ִדיר ַא שָּ

ה",  עָּ אב ִניְשט ַאזֹויִפיל ַצייט צּו ֶרעְדן ַא שָּ ֶבער ֶוועט ֶמען ְסַתם ָאְנֵהייְבן אֹויב הָּ אָּ
אר ֶרעְדן ָאן ַקיין ַבאְשִטיְמֶטע ַצייט, ַדאן ֶקען ִזיְך ַפאְרִציֶען ַא ְשמּוֶעס ֲאִפילּו פַ צּו 

ה. עָּ  ֶעְטִליֶכע שָּ
אס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִלימּוד ַפאר אּוְנז אֹויְך ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ֶרעְדן צּום  דָּ

פ ַאז ֶער ֵגייט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַא  ,ֵאייֶבעְרְשְטן ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַמאְכט אָּ
אְבן  ה, ֶוועט ֶער ֶגעֶוועְנִליְך ִניְשט הָּ עָּ ַקיין ֶגעדּוְלד צּו ֶרעְדן ִבְכַלל, ֶווען ֶמען שָּ

ֶבער ָאן ֶרעְדן ֶעְטִליֶכע ִדיבּוִרים צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶקען ִזיְך ֶעס יָּא  ֵהייְבט אָּ
אר ַביי ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער, ִאיז  ַפאְרִציֶען ֶלעְנֶגער, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ְבַלייְבט נָּ

שּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶיעֶדעֶעס אֹויְך ֵזייעֶ  ואס ֶמען ֶרעְדט צּום  סר חָּ ואְרט וָּ וָּ
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". ,נושאים

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

אְרְשֶטעְלן. אְרִניְשט פָּ ואס ֶמען ֶקען ִזיְך גָּ ה וָּ חָּ  ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצלָּ
ן ֶדעם ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶווען ֶמען ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן אּון צּו ֶבעטְ 

ואס ֶמען טּוט, ַדאן פּון ִדי קּוְרֶצע  ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ֶיעֶדע ְטִריט אּון ְשִריט וָּ
אג  אְרט, ֶוועט ִזיְך צּוַזאם ְקַלייְבן ְבֶמֶשְך ֶדעם טָּ א אּון דָּ ואס ֶמען ֶרעְדט דָּ ִדיבּוִרים וָּ

ה עָּ אט ֶגעֶרעְדט צּו ,אּון ֲאִפילּו ֶמער ,ַא שָּ ואס ֶמען הָּ  ם ֵאייֶבעְרְשְטן.וָּ

אס  אל ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן ַביי ֶיעֶדע ַזאְך, ַדאן ֶוועְרט דָּ ֵאייְנמָּ
י ַגאְנֶצע ֶלעְבן ֵאיין ְשִטיק רּוְחִניּות, ֵאיין ְשִטיק ֵאייֶבעְרְשֶטער. ַווייל ֲאִפילּו דִ 

אס ַגאְנֶצע ֶלעְבן  ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ַזאְכן ְשמּוֶעְסט ֶמען אֹויְך אֹויס ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, דָּ
 ְשִטיק רּוְחִניּות. ַאֶוועְרט 

אל ִניְשט ִפיְלן ַאז ֶער ִאיז ַאֵליין, ָאֶדער ַאז ֶער ִאיז  ַאַזא ֶמעְנְטש ֶוועט ֵקייְנמָּ
ב ֶער ִאיז, ֶוועט ֶער ִוויְסן ן ְפַלאץ, וַ 'ִניְשט אֹויפְ  ואֶסעֶרע ַמצָּ וייל וואּו ֶער ִאיז, ִאין וָּ

ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט ִאים, אּון ֶער ֶוועט ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן 
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

ה הָּ  טָּ אְבן ֶווען ֶמען ֶוועט ַארֹויְפקּוֶמען אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ֶוועט ֶמען ֵזייֶער ֲחרָּ
אְך ֶגעַהאט ַאזֹויִפיל  אב דָּ אט ִניְשט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, "ִאיְך הָּ אֹויב ֶמען הָּ

א ִבין ִאיְך ֶגעַגאְנֶגען אֹויפְ  אב ִאיְך ֶגעַדאְרְפט ַוואְרְטן 'ִאיְבִריֶגע ַצייט, דָּ א הָּ ן ַגאס, דָּ
אְך ִאין ִדי ַצייט גֶ  אב דָּ אר ִדיבּוִרים צּום אֹויף ֵאייֶנעם, ִאיְך הָּ עֶקעְנט ַאַרייְנַכאְפן ַאפָּ

ואס ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא  ה וָּ ֵאייֶבעְרְשְטן", ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ְתִפלָּ
אְרְשֶטעְלן, אּון  ואס ֶמען ֶקען ִזיְך גָּאְרִניְשט פָּ ה ַפאְרן ֶמעְנְטש, וָּ חָּ ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצלָּ

שּוב ַא ֶמעְנְטש אִ  אר חָּ אר ַווייל ֶער ֵמייְנט ַאז ֶעס ִאיז נָּ יז ִזיְך ִמְתַרֵשל ִאין ֶדעם, נָּ
 .ן ֵאייֶבעְרְשְטן'אֹויב ֶמען ֶרעְדט ַא ֶלעְנֶגעֶרע ְשמּוֶעס ִמיטְ 

אט ֵשֶכל אּון נּוְצט אֹויס ִדי ַצייט, ֶער ַכאְפט  ואס הָּ וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטש וָּ
אְטש ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאַריין צּו ֶרעדְ  אג צּו ֶרעְדן כָּ ן ֶיעְדן טָּ

 ֶוועט ִאים ִזיֶכער גּוט ַזיין אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
א"ש ח"ב וח"ד ֶעֶרְך ִהְתבֹוְדדּות(  )ִשיחֹות מֹוַהרָּ
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 צו קענען ווייטער אנגיין מיט זיין הייליגע ארבעט.
ט פאר אונז, און פאר אזויפיל אידישע קינדער מיר אלע ווייסן וואס דער ראש ישיבה שליט"א טו

איבער דער גארער וועלט, די שיעורים, ניגונים, בריוו, פונעם ראש ישיבה שליט"א קומען אן צו יעדן 
פארשטעקטן ווינקל איבער די אידישע וועלט, אזויפיל טויזנטער אידישע קינדער קומען צום אייבערשטן, 

אויף זיין דרגה, מיט די ווארעמע חיזוק ווערטער פונעם ראש ישיבה  שטארקן זיך אין אידישקייט, יעדער
שליט"א, אין צוגאב צום גרויסן נעץ פון מוסדות התורה וואס דער ראש ישיבה שליט"א האט 
אויפגעשטעלט, אז די קינדער, בחורים, און אינגעלייט, זאלן לעבן מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן, און 

 ידן נאמנים לה' ולתורתו.קענען זיין ערליכע א
ווי פארשטענדליך ציעט דאס אריין אין אומגעהויערע הוצאות וואס איז זייער שווער נאכצוקומען. און 
יעצט דארף דער ראש ישיבה שליט"א צוקומען צו אונזער הילף ער זאל ווייטער קענען ממשיך זיין מיט 

 זיין עבודת הקודש.
 25רן דער פרישער קאמפיין, מיט'ן ציל אריינצוברענגען "דעריבער איז יעצט פראקלאמירט געווא

פאר די הייליגע מוסדות, פרוטה ופרוטה מצטרפת, אז יעדער וועט צולייגן א האנט " מיליאן פרוטה'לעך
 אריינצוברענגען כאטש וויפיל ער קען, וועלן זיך צוזאמנעמען די אלע פרוטות לחשבון גדול.

שעה, דעם קומענדיגן כ"ט און ל' סיון, וואס  36אפשניט פון בלויז דער קאמפיין וועט לויפן אין אן 
קומט אויס זונטאג און מאנטאג פרשת קרח ]אין ארץ ישראל פרשת חקת[, ווען אידישע קינדער וואס 
האבן געפיל צו די געוואלדיגע פעולות פונעם ראש ישיבה שליט"א, וועלן זיך אנשטרענגען און זיכער 

 מען צום ציל.מאכן אז מ'זאל אנקו
ווער ס'וויל ארויסהעלפן מיט'ן קאמפיין, נעמען א ציל וויפיל פרוטות ער וויל אריינברענגען, קען זיך 

 .8פארבינדען צום קאמפיין אפיס, דורכ'ן רופן דעם קול ברסלב האטליין, און דרוקן נומער 
מיט הצלחה, צו קענען מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האפן מיר אז דער קאמפיין וועט געקרוינט ווערן 

אביסל פארגרינגען די שווערע לאסט וואס הויערט אויפ'ן ראש ישיבה שליט"א צו קענען דעקן די פילע 
 הוצאות.

 !פרוטה ופרוטה מצטרפת
*** 

 נייע לאקאלע נומערן אין קאנאדא פאר "קול ברסלב"
ך מחי' און מחזק מיט'ן "קול פילע פארלאנגען זענען אריינגעקומען פון אידן אין קאנאדא וואס זענען זי

ברסלב" טעלעפאן ליין, מיט די פילע רייכע אפטיילונגען אויפ'ן ליין, די חיזוק שיעורים, שיעורי תורה, 
פערזענליכע מעשיות פון תפלה, אינטערוויוס, קינדער אפטיילונג, און נאך פיל, ווי אויך מיט די ליין 

ל מיט גאר אינהאלטספולע אינטערעסאנטע אפטיילונגען "קוואל פון חיזוק" פאר פרויען, וואס איז פו
פאר אידישע פרויען, אבער עס האט זיי געקאסט פיל געלט צו קענען רופן די נומערן אויף אמעריקע, און 
זיי האבן זיך געבעטן אז מ'זאל צושטעלן אויך לאקאלע נומערן צו קענען רופן פון קאנאדא, אזוי ווי ס'איז 

 רץ ישראל און אין ענגלאנד.שוין דא יעצט אין א
מיט די הילף פון א חשובן נדבן האט מען יעצט געעפנט ברוך ה' די לאקאלע נומערן אין קאנאדא. די 

, און די נומער פון "קוואל פון חיזוק" איז 438-300-8080נומער צו רופן "קול ברסלב" פון קאנאדא איז 
438-320-9090. 

יל פארגרינגערן פאר די ארטיגע אידן זיך צו קענען מחי' זיין מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט דאס פ
 מיט'ן לויטערן קוואל פון הייליגן רבי'ן.

 !שמעו ותחי נפשכם

<<<<<< 
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-300-8080/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 גטעלעפאן מעסידזשינ/ 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'

 אוקריינע הויבט שוין אן צוריק
 טפעלדער ברוך ה'עפענען אירע לופ

זייט די אנהויב פון די קאראנע איבערקערענישן, ווען לענדער איבער די וועלט 
האבן אנגעהויבן פארשפארן די גרעניצן, האט דאס געברענגט זארג פאר אידן אז 
דאס וועט קענען מאכן פראבלעמען אז מ'זאל נישט קענען אנקומען צום הייליגן 

 ש השנה חס ושלום.רבינ'ס ציון אין אומאן אויף רא
אין אנהויב חודש ניסן האט אוקריינע פארשלאסן אירע גרעניצן פאר דרויסנדיגע 
מענטשן, כדי צוריק צו האלטן דאס פארשפרייטונג פונעם וויירוס ביי זיי אין לאנד, 
מ'האט נישט געקענט אריינקומען דארט סיי פון די לופטן און סיי פון דער ערד, נאר 

ינע האבן זיך געקענט צוריק קערן אהיים, אדער אין גאר בירגער פון אוקרי
 אויסנאמס פעלער ווען זיי האבן געגעבן רשות אריינצוקומען.

ס'איז דא אסאך וואס צו בעטן דעם אייבערשטן אין די לעצטערע תקופה, 
אידישע קינדער זאלן ווערן געזונט, זאלן בלייבן געזונט, מ'זאל עפענען די שולן, 

מוסדות התורה, אידן זאלן צוריק באקומען זייערע פרנסות, און אזוי  מקוואות, און
ווייטער, אבער אנשי שלומינו האבן אויך זייער אסאך מתפלל געווען אז מ'זאל 
קענען זוכה זיין צו זיין ביים הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, וואס דער רבי האט זיך 

דעם איז נישט פארהאן, יעדער אויסגעדרוקט אויף דעם, "קיין גרעסערע זאך פון 
דארף זיין ביי מיר אויף ראש השנה", נאכדערצו ווען מיר האבן געזען דאס יאר 
באשיינפערליך אז מ'האט נישט געקענט חלומ'ן דעם פארגאנגענעם ראש השנה 
וואס דאס יאר תש"פ וועט אונז ברענגען, און דער הייליגער רבי האט צוגעזאגט 

על'ן א גוט געבענטשט יאר פאר די אלע וואס קומען צו אים איינצורייסן און צו פו
 אויף ראש השנה.

דערפאר איז אויפגענומען געווארן מיט גרויס פרייד די גוטע בשורה, אז די 
רעגירונגס באאמטע אין אוקריינע האבן די וואך געמאלדן אז די גרעניצן גייען שוין 

אומגעפער א וואך צוויי ארום וועלן אנהויבן צוריק געעפנט צו ווערן צוביסלעך. אין 
די לופטפעלדער אנהויבן אריינלאזן פליגערס פון א ליסטע פון לענדער וואס קומען 
נאך צוויי תנאים, איינס אז יענע לענדער לאזן שוין אויך אריין אוקריינישע בירגער צו 

ויסע נומערן זיי אין לאנד, און צווייטנס אז די דאזיגע לענדער האבן שוין נישט קיין גר
 פון וויירוס אנגעשטעקטע.

די ליסטע לענדער רעכנט אריין דערווייל בעלארוס, פוילן, דענמארק, גריכנלאנד, 
דייטשלאנד, עסטרייך, לאטוויע, פארטוגאל, און נאך. אידן זענען ווייטער מתפלל אז 
מ'זאל אויך עפענען די גרעניצן פון אמעריקע, ארץ ישראל, ענגלאנד, און נאך 

ענדער פון וואו עס קומען יעדעס יאר פילע אידן קיין אומאן אויף ראש השנה. ווי ל
עס שיינט יעצט, ווען די נומערן פון די וויירוס אפעקטירטע נידערן דראסטיש 
איבעראל ברוך ה', וועט אוקריינע בקרוב אריינלאזן פליגערס אויך פון נאך אסאך 

 לענדער.
די אנצוקומען צום הייליגן רבי'ן אויף ראש דער עיקר דארף מען געדענקען אז כ

השנה, קען מען נאר מיט אסאך תפלות. לאמיר זיך שטארקן און בעטן דעם 
אייבערשטן מיר זאלן זוכה זיין צו זיין אויך דאס יאר ביים הייליגן רבי'ן, און פועל'ן א 

 גוט געבענטשט יאר.
 !ראש השנה שלי עולה על הכל

*** 

 אמפייןמיליאן פרוטה'לעך ק 25
 ל' סיון הבעל"ט-כ"ט

 "מיליאן פרוטה'לעך 25אין די יעצטיגע טעג הויבט מען זיך אן גרייטן צום "
, זיך צוזאמצונעמען אינאיינעם ארויסצוהעלפן דעם ראש ישיבה שליט"א קאמפיין

 
 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 
 צו שיקן צו אייך אהיים.און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס 

 
 
 

 

 

 

 קלוגע ווייטאג
יעדער וויל זיין קלוג און געריבן, ווען מ'לעבט 

-מיט צופיל חכמות, אויבעראבער 
 .חכם'שאפט, קען דאס ברענגען פיל ווייטאג

 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא:

 סלבקול בר
212-444-9191 
1,  2,  1,  6,  2,  24  

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 הי"ו הלל ווייס מו"ה

  למזל טוב די געבורט פון א מיידלצו 
 

ער זאל זען עלפן דער אייבערשטער זאל ה
 אסאך אידיש נחת געזונטערהייט,

 דורות ישרים ומבורכים
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 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 

 

 הי"והלל ווייס מו"ה 
 צו די שמחה פונעם געבורט פון א מיידל למזל טוב

 

 

 

 

 

 

 

 


