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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ַאַסאְך ָמאל צּו ַאז ַא 

ן ֶוועג. ֵאייֶנער ַדאְרף 'ָפאְרן אֹויפְ  ְפןַדאְר ָזאל ֶמעְנְטש 
ֶיעְדן ָטאג ָפאְרן צּו ִדי ַאְרֶבעט, ֵאייֶנער ַדאְרף ַאָמאל 

ִאין ִדי ַצייט פּון ָיאר ָפאְרן ַאַסאְך ָפאְרן ֶעְרֶלעִדיְגן ַזאְכן, 
ָאֶדער ִאיְדן ַאֶוועק פּון ֶדעְרֵהיים אֹויף ִדי זּוֶמער ָוואְכן, 

ל ָפאְרן, אּון ָדאס ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ַאָמא אּוֵסיי וו
ְשֶטעְרט ֶגעֶוועְנִליְך ֵזייֶער ְשַטאְרק ַא ֶמעְנְטש פּון ַזיין 
ֶגעֶהעִריֶגע ֵסֶדר. ֶווען ֶמען ִאיז ִאיְנֶדעְרֵהיים, ָהאט ִזיְך 
ֶיעֶדער ַזיין ַבאְשִטיְמֶטע ֵסֶדר ַהיֹום, ֶווען ֶער ֶלעְרְנט ֶווען 

ן ֶוועג 'ען ָפאְרט אֹויפְ ֶער ַדאְווְנט א.ד.ג. ָאֶבער ֶווען מֶ 
ִמיְשט, אּון ָדאס ַמאְכט ַאז עֶוועְרט ִדי ַגאְנֶצע ֵסֶדר צֶ 

ֶמען ָזאל ַפאְרִליְרן ֶדעם ַאֶפעִטיט אּון ֶמען ָזאל ִניְשט 
 ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶגעֶהעִריג.

ֶווען ַא ִאיד ִאיז ָאֶבער ְשַטאְרק ִמיט ֱאמּוָנה, ֶער 
ייְסט אּון ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֵוו

ֶוועְלט, אּון ַקיין שּום ַזאְך ֶגעֶשעט ִניְשט פּון ִזיְך ַאֵליין. 
ַדאן ֵווייְסט ֶער ַאז אֹויב ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט 

ן ֶוועג ֵמייְנט ָדאס ַאז 'ֶגעִפיְרט ַאז ֶער ַדאְרף ָפאְרן אֹויפְ 
ן ֶוועג. אֹויף 'ען ְטֶרעְפן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹויפְ ֶער קֶ 

ַאַזא אֹוָפן ֶקען ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטש ֵזייֶער ְשַטאְרְקן, אּון 
ִאיְנַגאְנְצן ִניְשט ֶוועְרן ְמבּוְלָבל פּון ֶדעם ֶוועג ָוואס ֶער 

 ָפאְרט.
מֹויל, ִווי ַלאְנג ַא ֶמעְנְטש ָהאט ַא  יֶדער ִעיָקר ִאיז דִ 

מֹויל, ַדאְרף ֶער ִניְשט ֶוועְרן ֶגעְשֶטעְרט פּוֶנעם ֶוועג, 
ן ֶוועג, ֶמען 'ַווייל ֶמען ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויפְ 

רּוטֹות ֶזע צּו ֵלייג   אר פ  ן ַאפָּ
אג ן טָּ ה ֶיעד  קָּ דָּ  ַאזֹוי ,ַפאר צ 

 

ה ֶגע ׁשּועָּ ט ַא י  ס  פ  אל ֶווען דּו ַדאר  ּב אֹויך  ֶיעֶדעס מָּ
ׁש   ה אּון ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבער  קָּ דָּ רּוטֹות ִלצ  אר פ  ן ַאפָּ ט 

ה ׁשָּ ה. ֶדער  - ַדיין ַּבקָּ ׁשּועָּ טּו ִזיֶכער ֶזען ַא י  ֶוועס 
ט ר ֵהייִליֶגע ן כז(ֶרִּבי זָּאג  ה, ִסימָּ קָּ דָּ : "ִיֵתן )ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות צ 

ַמַעת" תֹו ִנׁש  ִפלָּ ֶיה ת  ִיה  ַדִים, ו  ֵתי יָּ ה ִּבׁש  קָּ דָּ , ֶמען ִלצ 
ט, ה ִמיט ֵּבייֶדע ֶהענ  קָּ דָּ ן צ  אל ֶגעּב  ֶדע זָּ כ  ֶוועט  םדּור 

ה. ִפילָּ ן ִדי ת  ֶגענּוֶמען ֶווער   ָאנ 
ן נִ  אּב  ן הָּ ׁש  ט  ה, ֶמעֶמענ  קָּ דָּ ה ִאין צ  גָּ ט ַקיין ַהשָּ ן יׁש 

ה ִאיז רּוטָּ ׁשּוב ֶיעֶדע פ  ט ִווי חָּ ט ִניׁש  ֶיעֶדע  ;ֵווייס 
ט דֶ  ֶקע ַּבאִׁשיצ  ט ִאין פּוׁש  ה וָּואס ֶמען ֵלייג  רּוטָּ עם פ 

ט   ֶלעכ  ׁש פּון ׁש  ט  ֵמינּו ס.ֶמענ  רֹונָּ  ֲחכָּ כָּ ם ִזכ  רָּ ן ה ִלב  אג  זָּ
א ט:( רָּ א ַּבת  בָּ סּוק': אֹויפ  )ּבָּ יָּ ) ן פָּ ַׁשע  ַּבׁש ט, יז(נה י  : "ַוִיל 

ן"  יָּ ה ַכִשר  קָּ דָּ קָּ ז ַא -צ  דָּ ֶצע ַאי ִווי ַאזֹוז ִאיה צ   ַאר, ַפאנ 
ֶצע ֶטעל  ז ִאיר ַפאנ  ֶגעׁש  ֶלעך   ַאַסאך  ן פּוט צּוַזאמ  ִטיק   ׁש 
אן אּון ַאייז   אל ַפייי דִ ז ַאט ַמאכ  ס דָּ ן ַאַרייט ִניׁש  ל זָּ
ׁשם ִאיֶנען ֵגיי ט  קָּ ט ֶגעּב  ן ֶמען ֶווע אֹויך  י ַאזֹו, ֶמענ  דָּ ה צ 

רּוטֹוע ַאלֶ ם ַצא ִזיך  ן ֶנעֶמע י דִ ן ִאיט ֵלייג  ן ֶמעס וָּואת פ 
קֶ  רֹויֶסע ַאט ֶווער  ס עֶ ן אּוע פּוׁש  ֶצער ג   צּור ַפאנ 

ׁשם ֶדען ַּבאִׁשיצ   ט   .ֶמענ 
תֹו ֱאמּונָּה   "פ(תש קַֹרח)ֲעצָּ
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אּון  ,ן ֶוועג, ֶמען ֶנעְמט ִזיְך ִמיט ַא ֶזעְקל ְסָפִרים'ֶקען ֶלעְרֶנען אֹויפְ 
ַכאְפט ֶמען ַאַריין ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער צּום  ,ען ֵגייטוואּו מֶ 

ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶעְטִליֶכע ְפסּוִקים חּוָמש, ֶעְטִליֶכע ְפָרִקים ִמְשַניֹות, 
 ֶעְטִליֶכע ַקאִפיְטֶלעך ְתִהִלים א.ד.ג.
ַכי ְוָאִשיָבה ִחַשְבִתי ְדרָ )ְתִהִלים קי"ט( ָדִוד ַהֶמֶלְך ָזאְגט ִאין ְתִהִלים 

אֹויף ֶדעם, ָדִוד )ֵריש ַפְרַשת ְבֻחֹקַתי( ַרְגִלי ֶאל ֵעדֹוֶתיָך. ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרש 
ְפִרי ָהאב ִאיְך ִאיְנֶדעְר ן ֵאייֶבעְרְשְטן: "ֶיעְדן 'ַהֶמֶלְך ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְר 

ְפַלאץ, צּו ֶדעם  םֶגעְטַראְכט 'ִאיְך ַדאְרף ֵגיין צּו ֶדעם ְפַלאץ צּו ֶיעֶנע
ֶיעֶנעם הֹויז', ָאֶבער ַמייֶנע ִפיס ָהאְבן ִמיר ֶגעִפיְרט ִאין ֵבית  הֹויז צּו

 ַהִמְדָרש".

אְך ִזיֶכער ֶגעֶווען ֵזייֶער ֶקען ַזיין ֶדער ְפַשט, ָדִוד ַהֶמֶלְך ִאיז דָ 
ִדי ִאיְדן אְך ֶגעֶווען ֶדער ֶקעִניג פּון ַפאְרנּוֶמען ֶיעְדן ָטאג, ֶער ִאיז דָ 

אּון ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעַדאְרְפט ִפיְרן, אֹויֶסער ַאֶלע ִמְלָחמֹות ָוואס ֶער 
אְך ִזיֶכער ֶגעַדאְרְפט ָהאט ֶגעִפיְרט ִווי ֶמען ֶזעט ִאין ַנ"ְך, ָהאט ֶער דָ 

ַזיין ֵזייֶער ַאַסאְך אֹויְפ'ן ֶוועג. ָאֶבער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִאיז ֶער ִניְשט 
ֶגעְשֶטעְרט פּון ֶדעם, ָנאר ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְשַטאְרְקט צּו  ֶגעָוואְרן

ן ֶוועג. ָדאס ָהאט ָדִוד ַהֶמֶלְך 'ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹויפְ 
ן ֵאייֶבעְרְשְטן: "ֶיעְדן צּוְפִרי ָהאב ִאיְך ֶגעְטַראְכט 'ִאיְך 'אְר ֶגעָזאְגט פַ 

 םְפַלאץ, צּו ֶדעם הֹויז צּו ֶיעֶנע םצּו ֶיעֶנעַדאְרף ֵגיין צּו ֶדעם ְפַלאץ 
הֹויז'", ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ֶדעם ֶחְשבֹון וואּו ֶער 
ַדאְרף ַאְלץ ֵגיין ֶיעֶנעם ָטאג. "ָאֶבער ַמייֶנע ִפיס ָהאְבן ִמיר ֶגעִפיְרט 

ן ֶוועג ָהאב 'עַגאְנֶגען אֹויפְ ִאין ַבִית ַהִמְדָרש", ֲאִפילּו ֶווען ִאיְך ִבין גֶ 
ט ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָוואְלט ֶגעֶווען ִאין ֵבית ַהִמְדָרש, ִאיְך ְר יפִ ְש ִאיְך ֶגע

ָהאב ִזיְך ִניְשט ֶגעָלאְזט ְשֶטעְרן פּוֶנעם ֶוועג. ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטש 
ן 'ייֶבעְרְשְטן אֹויפְ ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶקען ֶער ִדיֶנען ֶדעם אֵ 'ֶלעְבט ִמיטְ 

 ֶוועג פּוְנְקט ִווי ִאיְנֶדעְרֵהיים.

ֶגעֶוועְנִליְך  .ָדאס ִאיז אֹויְך ֵזייֶער ִוויְכִטיג ַפאר ִאיְנֶגעַלייט צּו ִוויְסן
אר ַאז ֶער ֵגייט ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ֶווען ֶער ָהאט ֲחתּוָנה ֶנעְמט ֶער ִזיְך פָ 

ֵגייט ִזיְך ֶנעֶמען ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען.  ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ֶער
ה, ִדי ַווייב ְשֶלעְפט ִאים ַאייְנקֹויְפן, ָאֶבער ֶווען ֶעס קּוְמט ְלַמֲעשֶ 

ְמחֹות, ֶוועְרט ֶער צּוִמיְשט פּון ַזיין ֵסֶדר, ָאֶדער צּו ֵגיין צּו ִמְשָפָחה ִש 
ן. ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ֶמען אּון ֶער ֶוועְרט ִאיְנַגאְנְצן צּוְבָראכְ 

ָטאר ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ֶדעם, ַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵגייט 
ן ֶוועג, אּון ֶמען ֶקען ֶרעְדן צּום 'ן ֶמעְנְטש אֹויְך אֹויפְ 'ִמיט ִמיטְ 

 ֵאייֶבעְרְשְטן וואּו ָנאר ֶמען ֶגעִפיְנט ִזיְך.
ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס ָהאט ִזיְך  ֶדער ֶרִבי ָהאט

, ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֵגייןָאְפֶגעֶרעְדט ַאז ֶער ָהאט ַא ַווייֶטע ֶוועג צּו 
ז פּון מֹויל ִביז צּום ַהאְרץ?" ָדאס ֵמייְנט ַאז יֶגעָזאְגט: "ִווי ַווייט אִ 

ן ֶער ִדיֶנען ֶדעם ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ַא מֹויל ִמיט ַא ַהאְרץ ֶקע
ן ֶוועג, ֶער ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער 'ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹויפְ 

אּון ֶער ֶוועט ֲאִפילּו ִניְשט ִפיְלן ַאז ֶער  ֶקען ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען,
 ן ֶוועג.'ִאיז אֹויפְ 

ָתן ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָזאְגן אֹויף ֶרִבי נָ 
ַאזֹוי ְשַטאְרק  ן ֶוועג ָנאְך ֶמער ִווי ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶער ִאיז ֶגעֶווען'אֹויפְ 

צּוֶגעִביְנֶדען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ַקיין שּום ַזאְך ָהאט ִאים ִניְשט 
ן 'ְשְטן אֹויפְ ֶגעֶקעְנט ְשֶטעְרן, ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְר 

 ֶוועג פּוְנְקט ִווי ֶער ָוואְלט ֶגעִזיְצן ִאין ֵבית ַהִמְדָרש.

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ֶחֶסד פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז 
ָמאל ֶזעֶנען  ֶמען מּוז ָפאְרן פּון ֵאיין ְפַלאץ צּום ַאְנֶדעְרן, ַווייל ַאַסאְך

ֶמעְנְטְשן ַאזֹוי ַפאְרָיאְגט אּון ַפאְרְפָלאְגט ַאז ֶעס קּוְמט ִאים ֲאִפילּו 
ִניְשט אֹויס ַקיין ַצייט ִזיְך ָאְפצּוְשֶטעְלן ַא ִמינּוט אּון ֶרעְדן ֶעְטִליֶכע 
 ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, "ַבאֶשעֶפער, וואּו ַהאְלט ִאיְך אֹויף ֶדער
ֶוועְלט?" "ַבאֶשעֶפער, ֶהעְלף ִמיר ַארֹויס ִמיט ָוואס ִאיְך ַדאְרף". ֶווען 
ֶמען ָפאְרט ָאֶבער אֹויְפן ֶוועג אּון ֶמען ָהאט ִניְשט ָוואס צּו טּוהן, 

 .ַצייט ִמיְטן ִזיְך דּוְרְך ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן ֶקען ֶמען אֹויְסִניְצן ִדי
אס ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ֶיעֶדע ָוואְרט ָוו

 ַהְצָלָחה ַפאְרן ֶמעְנְטש אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
ֶווען ֶמען ֶגעפּוְנט ִזיְך אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס, קּוְמט ֶמער אֹויס צּו 

ֶטע ַזאְך ָוואס ֶעס ִאיז ָדא ִאיז ִדי ֵטייֶעְרסְ  ַצייטַפאְרְבֶרעְנֶגען ִדי ַצייט, 
אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶמען ֶקען ֶעס ִניְשט קֹויְפן ַפאר ַקיין שּום ֶגעְלט, ָדאס 

ן ֶמעְנְטש, אּון 'ִאיז ָנאר ַא ַמָתָנה ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבט ַפאְר 
אְרלּוְסט ֶיעֶדע ִמינּוט ַצייט ָוואס ֶעס ֵגייט ַאֶוועק ֵלייִדיג ִאיז ַא פַ 

 ָוואס ֶמען ֶקען ֶמער ֵקייְנָמאל ִניְשט צּוִריק ַבאקּוֶמען.
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן אֹויף ִדי ֵטייֶעֶרע 
ַצייט אּון ֶזען ַאז ֶעס ָזאל ִניְשט ַאֶוועק ֵגיין ֵלייִדיג, ָנאר ֶוועְרן 

 ֶגע ֶוועג. ֶיעֶדע ִמינּוט ָוואס ֵגייט ַאִריֶבער אֹויְסֶגענּוְצט אֹויף ִדי ִריְכִטי
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 שליט"א איןנאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". נושאים, אלע

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

ִאיז שֹוין ַא ֶגעְשָטאְרֶבעֶנע ִמינּוט, ֶעס ֶוועט ֵקייְנָמאל 
ִניְשט צּוִריק קּוֶמען, אֹויב ֶמען ָהאט ֶעס אֹויְסֶגענּוְצט 
ִווי ֶמען ַדאְרף ִאיז גּוט, אּון ַאז ִניְשט ִאיז ֶעס שֹוין 

 ֶדעְרָנאְך.
ַבאַקאְנט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ַחַתם סֹוֵפר  ֶעס ִאיז

ִזי"ַע ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם 
פּון ִפיְנף ִמינּוט, אּון ֶווען ִדי ַתְלִמיִדים ָהאְבן ִזיְך 
ֶגעוואּוְנֶדעְרט: "ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ֶוועְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם 

ִמינּוט?" ָהאט ֶער ֵזיי ַמְסִביר ֶגעֶווען ַאז ֶער ִאין ִפיְנף 
 טֶלעְך ָוואס ֶוועְר ֶקעֶרעְדט פּון ִדי ִפיְנף ִמינּוטְ 

גּוט  ָיאַפאְרַוואֶסעְרט ַביי ֶמעְנְטְשן, ֶער ָהאט ָאֶבער 
ֶלעְך אּון פּון ֶדעם ִאיז ֶקעאֹויְסֶגענּוְצט ִדי ְקֵלייֶנע ִמינּוטְ 

 ַתְלִמיד ָחָכם.ֶער ֶגעָוואְרן ַא 
ן ִווי ֶעס ָזאל גּוט קּוְקן ֶווער ֶער ֶזע ֶווען ַא ֶמעְנְטש

ֵגייט ִאים ֵלייִדיג ִהיְבש ֶמער פּון ִפיְנף ִמינּוט, אּון ֶווען 
ֶמען ָזאל צּוַזאם ְשֶטעְלן ִדי ַאֶלע ִפיְנף ִמינּוְטן ָוואס 

קּוֶמען צּו ֵגייֶען ֵלייִדיג ְבֶמֶשְך ַא ָטאג, ֶוועט ֶעס אֹויסְ 
ַאַסאְך ָשָעה'ן. ָאֶבער ֶווען ֶמען ָזאל ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ִניְשט 
צּו ֵגיין ֵלייִדיג, ֶקען ֶמען ִזיְך ָגאר ַאַסאְך ַאייְנקֹויְפן ִאין 

 ִדי ְקֵלייֶנע ַצייְטן.
ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַביי ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ַא ְגרֹויֶסער 

עִרין זי"ע, ֶער ְפֶלעְגט ֵזייֶער שֶ ן טְ ֶדער ָרב פּו ,ֶמעְנְטש
ְשַטאְרק ִהיְטן אּון אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער 
זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ְמַחֵבר ַזיין ַאַסאְך ְסָפִרים, ֶער ָהאט 

ָנאֶמען ן 'ירּוש אֹויף ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִמיטְ ֶגעַמאְכט ַא פֵ 
ן 'ָמה", אּון ָנאְך ַאַסאְך ְסָפִרים לֹויטְ "ַפְרְפָראֹות ְלָחכְ 

ֶרִביְנ'ס ִלּמּוִדים, אּון ָדאס ַאֶלעס ִאיז ָנאר ֶגעֶווען ִאין 
 ְזכּות פּון ַזיין ְשִמיַרת ַהְזַמן.

ֶמען ֶדעְרֵצייְלט אֹויף ִאים ַאז ֶער ְפֶלעְגט ֵגיין ְשָלאְפן 
ְשָלאְפן אְנֶגען ִאיז ֶער ֶגעגַ  ָגאר ְפִרי, ְגַלייְך ָנאְך ַמֲעִריב

ֶלעְרֶנען ִביז  אֹויְפְשֵטיין ַביי ֲחצֹות אּון אּון ֶער ְפֶלעְגט
 ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶווען ֶער ָהאט ֶגעַדאְווְנט ָוִתיִקין.

 ,ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ָאֶבער ֶגעֶווען ֶדער ָרב פּון ְשָטאט
עֶדע ֲחתּוָנה ָהאט ֶער ֶגעַדאְרְפט ְמַסֵדר ִקידּוִשין ַזיין ַביי יֶ 

ִאין ְשָטאט, ָהאט ֶער ֶגעֵהייְסן ֶדעם ַשָמש ַאז ֶער ָזאל 
ִאים ֶמעְלְדן ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲחתּוָנה ִאין ְשָטאט, אּון 
ַאזֹוי ָהאט ֶדער ַשָמש ֶגעטּון, ֶער ָהאט ֶיעֶדעס ָמאל 

ער ן ָרב ִאיֶבער ִדי ֲחתּוָנה, ָאֶבער דֶ 'ַאייְנֶגעָמאְלְדן ַפאְר 
ָרב ְפֶלעְגט ֶגעֶוועְנִליְך ִניְשט ֵגיין ְמַסֵדר ִקידּוִשין ַזיין 

ן ִמיט ִסידּור ייָ ֶדעם דַ  ַזיין ֶער ְפֶלעְגט ְמַכֵבד ,ַאֵליין
 ִקידּוִשין, אּון ֶער ַאֵליין ְפֶלעְגט ִניְשט ֵגיין צּו ִדי ֲחתּוָנה.
ן ֵאיין ָטאג ֶווען ְטֶשעִריֶנער ָרב ִאיז ֶגעַגאְנֶגע

ַדאֶוועֶנען ָוִתיִקין ָהאט ֶער ֶגעֶזען ָדאְרט ַא ָחָתן, ְפֶרעְגט 
ֶער ֶדעם ָחָתן: "ֶווען ָהאְסטּו ֲחתּוָנה ֶגעַהאט?", ָזאְגט 
ֶער: "ֶנעְכְטן ַנאְכט", ִאיז ֶדער ְטֶשעִריֶנער ָרב 
צּוֶגעַגאְנֶגען צּום ַשָמש אּון ִאים ָפאְרֶגעַהאְלְטן: 

ִמיר ִניְשט ֶגעַלאְדְנט ֶנעְכְטן צּו ִדי "ַפאְרָוואס ָהאְסטּו 
ֲחתּוָנה?" ָהאט ֶדער ַשָמש ִזיְך ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ֶזע 

אְך ַאז ֶדער ָרב קּוְמט ֵסיי ִווי ִניְשט צּו ִדי ֲחתּוָנה, ָנאר דָ 
ן ִמיט ִסידּור ִקידּוִשין, ָהאב ִאיְך ייָ ִאיז ְמַכֵבד ֶדעם דַ ֶער 

 ,ז ֶעס ֶפעְלט ִניְשט אֹויס צּו רּוְפן ֶדעם ָרבֶגעְקֶלעְרט ַא
ן ֶוועְגן ִדי ֲחתּוָנה", ָהאט ייָ ן דַ 'ִאיְך ֶוועל ְגַלייְך ָזאְגן ַפאְר 

ִאים ֶדער ָרב ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "דּו ָהאְסט ִמיר ָאֶבער 
ָאְנֶגעוואֹויְרן ַא ַנאְכט פּון תֹוָרה", ֶווען ֶדער ַשָמש ָהאט 

ַפאְרְשַטאֶנען ָהאט ֶדער ָרב ִאים ַמְסִביר ֶגעֶווען ִניְשט 
ַאז ֶגעֶוועְנִליְך ֵגייט ֶער ְשָלאְפן ְפִרי אּון ְשֵטייט אֹויף צּו 
ֲחצֹות צּו ֶלעְרֶנען, ָאֶבער ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲחתּוָנה ִאין 

אְך ֶגעַפאְסט ִאיְך ָזאל ֵגיין אּון ַאְלס ָרב ָוואְלט דָ  ,ְשָטאט
ּו ִדי ֲחתּוָנה אּון ֶעס ָוואְלט ֶגענּוֶמען ִמְסָתֶמא ַא צ

אְך ֵסיי אּון ֶדעְרָנאְך ַביי ֲחצֹות ִבין ִאיְך דָ  ,ַהאְלֶבע ַנאְכט
ִווי אֹויף, ָוואְלט ִאיְך אֹויְפֶגעֶווען ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט, אּון 

יְך ִזיְך ִפיר אִ  ,ֶדעְרַפאר ֲאִפילּו ִאיְך ֵגיי ִניְשט צּו ִדי ֲחתּוָנה
ָאֶבער ַאז ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲחתּוָנה ִבין ִאיְך אֹויף ַא 
ַגאְנֶצע ַנאְכט אּון ִאיְך ֶלעְרן תֹוָרה, אּון ֶיעְצט ַאז דּו 
ָהאְסט ִמיר ִניְשט ַאייְנֶגעָמאְלְדן ֶוועְגן ִדי ֲחתּוָנה, 

עט ֶמען ָהאְסטּו ִמיר ָאְנֶגעוואֹויְרן ַא ַנאְכט פּון תֹוָרה... זֶ 
ָוואס ֵהייְסט ְשִמיַרת ַהְזַמן, אֹויְסצּונּוְצן ִדי ַצייט ִווי ֶעס 

 ַדאְרף צּו ַזיין.
ֵסיי ִאיְנֶדעְרֵהיים  ,וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִהיט ִדי ַצייט

ֶוועט ֶער ַמְצִליַח ַזיין ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס, 
ִמיט ֶיעֶנע ֶוועְלט  ן ִדי ֶוועְלטּוְבַגְשִמיּות אּון ָהאבְ 

 ִאיְנֵאייֶנעם.
 (ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש)
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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 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 פרוטה'לעך קאמפיין דערגרייכט

 נדבנים 6,000דורך  ,'הרוך ציל בדעם 
מיט שבח והודאה צום אייבערשטן איז די פרוטה'לעך קאמפיין געקרוינט געווארן מיט 

ווען די שורות ווערן געשריבן, האלט שוין דער  ,מיטאג מיטוואךפיל סוקסעס. יעצט 
פרוטות, און דאס איז צושטאנד געקומען דורך ביז יעצטיגע  מיליאן 28איבער ביי שיסל 

גערופן אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד נדבנים וואס האבן זיך אנ 6,000קרוב צו 
שכיוון לבו לשם שמים, ווען די אלע אידן האלטן פאר די אויגן די געוואלדיגע זכיה 
ארויסצוהעלפן די הייליגע ברסלבע מוסדות, מיט אלע אירע סניפים, וואס זענען פקיע 

אויגן  שמיהם, און מען זעט די ארבעט פון אלע מיטארבייטער וואס האלטן אלץ פאר די
דער ציל וואס די הייליגע מוסדות דארפן אויפצוטון, נאר אריינצוברענגען אין אידישע 
קינדער די לויטערע אמונה, נאך א איד זאל געדענקען אז מען קען נאר אנטלויפן צום 
אייבערשטן, און אז ער איז מיט א איד אין יעדע מצב און יעדע צייט, און מען קען אלץ 

 און אזוי ווייטער.ים, צוריק קומען צו א
דעם רבינ'ס לימודים ווערן אנגענומען ביי אידישע קינדער, נישט לאנג זעט ווי  מען

ענטשן נישט געוואלט הערן פון הייליגן רבינ'ס מוסדות, און זיכער נישט צוריק האבן מ
איז דער דער הייליגער רבי בער היינט ווייסט שוין יעדער אז געבן קיין געלט דערפאר, א

ענען אונז עצות און לימודים וואס קער האט די ריכטיגע פארשטייט צו אונזער דור, וואס 
ברוחניות העלפן היינטיגע צייטן ווען יעדער מוטשעט זיך מיט אזויפיל שוועריקייטן 

יעצטיגן קאפמיין, ווען אנשי ביים ובגשמיות, און דאס האט זיך אנגעזען גאר שטארק 
שלומינו האבן גערופן זייערע קרובים און באקאנטע און געבעטן מנדב צו זיין צום 

 פיין, און יעדער האט זיי אויפגענומען אזוי שיין און געגעבן וויפיל מ'קען ברוח נדיבה.קאמ
 צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת!

*** 

שאלות ותשובות פון ראש ישיבה שליט"א 
 נט אפ טויזנטסטע בריווצייכ

ן ראש ישיבה שליט"א אויף זייערע 'איבער טויזנט בריוו זענען שוין געענטפערט דורכ
שאלות אין כל ענינים שבעולם, אייניגע קענען זיך נישט אן עצה געבן אין שטוב מיט די 

גייסטישע יסורים וואס ער זעט נישט א וועג ארויס יב אדער קינדער, דער האט ווי
דערפון, אנדערע ווילן א תשובה וויאזוי זיך אן עצה געבן מיטן יצר הרע וואס ברענט און 
לאזט נישט אפ, דא וויינען בחורים און מיידלעך אז זיי דראפען זיך אויף גראדע ווענט און 

ת און שוועריקייטן וואס דער אזוי ווייטער יעדער מיט זיינע נסיונו דארפן א שידוך, און
שטער האט אים געגעבן, און זוכן אן עצה וואס צו טון. פילע זענען גאר האקעלע עראייב

ן די אידן זענען שאלות וואס עס איז כמעט נישטא קיינער וואס געבט זיך אפ דערמיט, או
וויסנדיג וואו זיך אהין צו טון, און געלויבט דער לט און פארלוירן נישט נעבעך פארצווייפ

בטוב  ןדפערט יענטלאזט זיך אראפ און עשטער אז דער ראש ישיבה שליט"א עראייב
טעם ודעת, את המעשה אשר יעשון, און באלייכט אונז די אויגן מיט די וועגן פון הייליגן 

 .פון מוהרא"ש זי"ענט ויט ווי מיר האבן אלע יארן געלערן ל'רבי
סטער" בריוו, וואס האבן מחיה געווען נישט טיעצט ווערט אפגעצייכענט דער "טויזנ

נאר די טויזנט אידן וואס האבן געפרעגט די שאלה דירעקט, נאר פילע צענדליגע 
יעדע וואך לייגן  די אלע בריוו, טויזנטער אידן איבער די גאנצע וועלט זענען זיך מחיה מיט

אלע בריוון פון די וואך ווערן , פון די וואךגעקליבענע בריוו  מיר אריין דא אינעם גליון
וואס קומט ארויס בעז"ה יעדע וואך און ווערט קונטרסים "עצתו אמונה"  אין דיגעדרוקט 

צעשפרייט דורך די חשובע מפיצים, ווי אויך קען מען עס שוין היינט באקומען אויף די 
און  718-387-2691מ'קען עס באשטעלן אויפ'ן נומער איבער גאנץ אמעריקע,  פאסט

 .3דרוקט 
לט שוין וואס הא "עצתו אמונה"דערנאך ווערן די אלע בריוו געדרוקט אין די ספרי 

יעצט ביים דריטן באנד. מען קען נעמען א חלק אין דרוקן די הייליגע ספרים וואס 
ן איבערגעבן די נדבה פערזענליך פאר'ן 'ברענגען צוריק פילע אידן צום אייבערשטן, דורכ

צו געבן א קרעדיט קארד דורכ'ן  347-831-1391ראש ישיבה שליט"א, אדער רופן 
  .mail@kerenhadfusa.orgן שיקן אן אימעיל צו טעלעפאן, אזוי אויך קען מע

 !על ידי הפצת ספרי רבינו נביא את משיח צדקינו

 

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

 
 
 

 

 

 

 וויל זיין א אידכ'
, פרישע טשע זיךומאיז שווער, איך 'ס

אבער נאכאלץ וויל  ;גאט ןונות יעדנסי
 זיין אן ערליכער איד ךיא

 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא:

 קול ברסלב
212-444-9191 
1,  2,  1,  6,  2,  36  

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 א"ליטש חמן ניישטייןנ מו"ה
 ושיםמחה במוסדותינו הקדמומלמד 

 לפשערן פון זיין אינגאצו די 
 למזל טובו "ה ניאליעזר שלמ

*** 

 הי"ו פרידריךברהם אלי' א מו"ה
 למזל טוב ו"יוסי ני לפשערן פון זיין אינגאצו די 

 


