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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
ואס ִמיר  ה וָּ נָּ ִדי ְגֶרעְסֶטע אּון ֶבעְסֶטע ַמתָּ
ה פּון  אְבן ַבאקּוֶמען פּון ֶרִבי'ן ִאיז ִדי ֵעצָּ הָּ

אל ִזיְך אֹויְסֶרעְדן "ִהְתבֹוְדדּות", ַאז ַא ִאיד  זָּ
צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין ֵאייֶגעֶנע ְשְפַראְך, 

אל ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר  ן ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס 'ֶער זָּ
ואס ֵגייט אֹויף  דּוְרְך ְברּוֲחִניּות ִאים וָּ

ּוְבַגְשִמיּות ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ַפאר 
 ְפַרייְנד.ַא גּוֶטער 

אס ֶרעְדן צּום  אְגט ַאז דָּ ֶדער ֶרִבי זָּ
ואס ַא  ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ַזאְך וָּ
ֶמעְנְטש ֶקען טּון, ֶעס ִאיז ְגֶרעֶסער אּון 
שּוב'ֶער פּון ַאֶלעס, אּון ַטאֶקע ֶדעְרַפאר  חָּ
ַרע ֵזייֶער ְשַטאְרק  ַפאְרֵלייְגט ִזיְך ֶדער ֵיֶצר הָּ

ַאֶלע ִמיְטֶלען  ִמיט ְפרּוִביְרט ֶער עם,דֶ  אֹויף
אל ִניְשט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן,  ַאז ַא ִאיד זָּ

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

ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְרט ִאים ִניְשט אֹויס אּון ֶער 
אְבן.דַ   אְרף ִאים ִניְשט הָּ

אט ֶדעְרֵצייְלט  ַר"ן אֹות י', ֶדער ֶרִבי הָּ )ִשְבֵחי הָּ

ִדי ַזייט ְמַחֵזק 
 ןֶעְלֶטעְרן ֵזיי ָזאלְ 

 

יְך ַזיין ְפֵרייִליְך; ַאז ִדי ַמאֶמע ִאיז ְפֵריילִ 
ַאז  ֶוועְרט ִדי ַגאְנֶצע ְשטּוּב ְפֵרייִליְך, אּון

ֵווייֶנען ַאֶלע. ִדי  -ִדי ַמאֶמע ֵווייְנט 
 ִקיְנֶדער ָוואס ָהאְּבן ַא ֶדעְרִּביֶטעְרֶטע

 .ְרטַוואְקְסן אֹויף ֶדעְרִּביֶטע -ַמאֶמע 
, ַמיין ַמאֶמע ִתְחֶי' ָהאט ִמיר ֶדעְרֵצייְלט

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ְפרֹוי ָוואס ֶווען ֶעס 
ְרק ָהאט ֶגעֶרעְגְנט ְפֶלעְגט ִזי ֵזייֶער ְשַטא

 ֵווייֶנען, ֵקייֶנער ָהאט ִניְשט ֶגעוואּוְסט
ַפאְרָוואס ִזי ֵווייְנט, ִדי ְפרֹוי ַאֵלייְנס 

עוואּוְסט ַפאְרָוואס ִזי ָהאט אֹויְך ִניְשט גֶ 
 ֵווייְנט; ִזי ְפֶלעְגט ַזיין ִאין ַא ְפֵרייִליֶכע
ן גּוְסֶטע אּון ִווי ָנאר ֶעס ָהאט ָאְנֶגעהֹויּבְ 

ען ֶרעֶגעֶנען ְפֶלעְגט ִזי ֵזייֶער ֵווייֶנען, ִּביז מֶ 
ע ָהאט אֹויְסֶגעפּוֶנען ֶדעם סֹוד, ִאיר ַמאמֶ 

 ַוואְשן ֶוועש,ְפֶלעְגט ָהאְּבן ַפְרָנָסה פּון 
 ֶווען ֶעס ָהאט ֶגעֶרעְגְנט ָהאט ִזי ִניְשט
ֶגעֶקעְנט אֹויְסְטרּוֶקעֶנען ִדי ֶוועש, ִזי 

י ָהאט ַפאְרלֹויְרן ַפְרָנָסה ִאין ִדי ֶטעג, זִ 
ְפֶלעְגט ַאזֹוי ֵווייֶנען ֶווען ֶעס ָהאט 
ֶגעֶרעְגְנט; ָיאְרן ִאיז ַאִריֶּבער, ִדי ְפרֹוי 

אְנג ֶגעְשָטאְרְּבן אּון ִדי ִאיז שֹוין לַ 
ד ִקיְנֶדער אּון ֵאייִניְקֶלעְך ֵווייֶנען ָנאְך עַ 

 ַהּיֹום ַהֶזה.
 ר תשפ"א(ַּבִמְדּבָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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ַאז ִאין ַזייֶנע יּוְנֶגע יָּאְרן ְפֶלעְגט ֶער ֵזייֶער ַאַסאְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִאיִדיש, ֶער ְפֶלעְגט י"ב(  
ואס ֶעס ִאיז ַאדּוְרְך אֹויף ִאים ְבַגְשִמיּות אּון ְברּוֲחִניּות, אּון ַאֶלע ן ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס וָּ 'ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר 

אט ֶער ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלט ַפאְר  אט ִאים ֶגעֶפעְלט, הָּ ואס ֶעס הָּ אְבן. וָּ ואְלט הָּ אט ֶגעוָּ ואס ֶער הָּ ן 'ַזאְכן וָּ
שּוט ִאיִדיש, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעדְ   ְפַרייְנד. רט ִזיְך אֹויס צּו ַא גּוֶטעֵאייֶבעְרְשְטן, אֹויף פָּ

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

אל ַאז ֶער ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶעס ֶזעט ִניְשט אֹויס ִווי ֶער טּוט ֶעֶפעס אֹויף ֶדעְרִמיט,  ַאַסאְך מָּ
אְבן.ִמן ַהְסתַ  אּון  ם ִוויל ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִניְשט אֹויְסֶהעְרן, אּון ֶער ַדאְרף ִאים ִניְשט הָּ

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

אְך  .ִאים ֵסיי ִווי ִניְשט אֹויס ֶבער נָּ אט ִזיְך ֶדער ֶרִבי ִאיֶבעְרֶגעְטַראְכט, ַאז ֶעס ֶקען אָּ ֶעְטִליֶכע ֶטעג הָּ
ן, ֶער  ַרֲחמָּ אְך ַאן ָאב הָּ ִניְשט ַזיין ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף ִאים ִניְשט, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז דָּ

אט ֶער ִזיְך וַ  .ֶהעְרט ִזיֶכער אֹויס ַזייֶנע ְתִפלֹות אט ַווייֶטער ַאזֹוי הָּ וייֶטער ֶגעְשַטאְרְקט, אּון ֶער הָּ
 ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

ואס ֶער ִאיז צּוֶגעקּוֶמען, ַאז ֶער ִאיז  אְגט, ַאז ַאֶלע ַמְדֵריגֹות צּו וָּ אט ְשֶפעֶטער ֶגעזָּ ֶדער ֶרִבי הָּ
ואְרן ַאַזא ְגרֹויֶסער ַצִדיק, ִאיז נָּאר ֶגעֶווען דּוְרְך  אט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ֶגעוָּ ואס ֶער הָּ ֶדעם וָּ

ואְלט ֶגעוואּוְסט ִאין ִדי יּוְנֶגע יָּאְרן ִדי ְגרֹויְסקֵ  ייט פּון ֶרעְדן צּום אֹויף ִאיִדיש, אּון ֶווען ֶער וָּ
ואס ֶמען ֶקען ַאְלץ צּוקּוֶמען דּוְרְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְש  אְרִניְשט ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון צּו וָּ ואְלט ֶער גָּ ְטן, וָּ

ואְלט  ואְלט נָּאר ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ֶמער אּון ֶמער, ֶער וָּ ֶגעַפאְסט אּון ִזיְך ְמַסֵגף ֶגעֶווען, ֶער וָּ
אט ֶגעֶרעְדט ִאין ַא יָּאר. אג ִוויִפיל ֶער הָּ  ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאין ֵאיין טָּ

אס ִאיז ַא ְגרֹויסֶ  יֹון, דָּ ע ִחיזּוק, ֶווען ֶמען ֶזעט ַאז ֶדער ֶרִבי ַאֵליין ִאיז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ִדי ֶזעְלֶבע ִנסָּ
אט אֹויְך ֶגע ט ִווי ֵקייֶנער ַדאְרף ִאים ִניְשט אּון ֵקייֶנער ֶהעְרט ִאים ִניְשט אֹויס, ַאזֹוי ִווי ֶער ְר יפִ ְש ֶער הָּ

ֶבער ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן  אט אָּ אט ַווייֶטער ֶגעֶרעְדט צּום הָּ אּון ֶער ִאיז ַווייֶטער ָאְנֶגעַגאְנֶגען, ֶער הָּ
אס ַדאְרף ֶיעֶדער  אט ֶער נָּאְכֶדעם זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַאֶלע ַזייֶנע ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות. אּון דָּ ֵאייֶבעְרְשְטן, הָּ

 ִאיד נָּאְכַמאְכן.

אְגט  אט ֶגעזָּ ן צ"ו( ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶדער ֶרִבי הָּ אְלן )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"ב ִסימָּ ַאז ֶער ִוויל ַאז ַזייֶנע ֶמעְנְטְשן זָּ
ֶבער ִניְשט ֶמעְגִליְך, ִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ֶמעְנְטש ַא ַגאְנצְ  אס ִאיז אָּ אג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. דָּ ן ַא ַגאְנְצן טָּ

אג,  ואס ֶמען ַדאְרף טּון ְבֶמֶשְך ֶדעם טָּ א ַאַסאְך ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן וָּ אג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן? ֶעס ִאיז דָּ טָּ
ה, ִווי ַאז סָּ ֹוי ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶעְסן, ְטִריְנֶקען, ֶלעְרֶנען, ַדאֶוועֶנען, אּון ֶער ַדאְרף אֹויְך עֹוֵסק ַזיין ִאין ַפְרנָּ

אג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן?ֶקען ֶמע אְגן ַאז ֶמען ַדאְרף ַא ַגאְנְצן טָּ  ן זָּ
ְפֶגעזּוְנֶדעְרט פּון  אג אָּ אס ֵמייְנט ִניְשט ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְצן ַא ַגאְנְצן טָּ נָּאר ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז דָּ

ואס ֶמען טּוט ֶגעֶוועְנִליְך דּוְרְכ'ן ֶמעְנְטְשן אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען ֶקען טּון ַווייֶטער ַא ֶלעס וָּ
אל ֶמען טּון ִמיטְ  ואס ֶמען טּוט זָּ אג, נָּאר וָּ ן ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶווען ֶמען ְשֵטייט אֹויף ִאיְנֶדעְרְפִרי אּון ֶמען 'טָּ

אל ֶמען ְגַלייְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן: "ַבאֶשעֶפער ֶהעלְ  אְגט מֹוֶדה ֲאִני, זָּ אל ַהייְנט זָּ ף ִמיר ַאז ִאיְך זָּ
אג, ַראֶטעֶווע ִמיְך אּון ַמיין ַווייב אּון ִקיְנֶדער פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס, ֶהעְלף  אְבן ַא גּוֶטע ֶגעְשַמאֶקע טָּ הָּ

אל ַהייְנט ַאַרייְנַכאְפן ַאַסאְך גּוְטס, ַאַסאְך ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים" א.א.ו  ו.ִמיר ַאז ִאיְך זָּ
אגאּון  ואס ֶמען טּוט ,ַאזֹוי ַא ַגאְנְצן טָּ ואס  ,ֵסיי וָּ אל ֶמען טּון נָּאר ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶיעֶדע ַזאְך וָּ זָּ

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

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

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

ֶבער ֶוועט ֶמען ְסַתם ָאְנֵהייְבן אֹויב  ֶרעְדן ָאן ַקיין ַבאְשִטיְמֶטע ַצייט, ַדאן ֶקען ִזיְך ַפאְרִציֶען ַא צּו אָּ
ה. עָּ  ְשמּוֶעס ֲאִפילּו ַפאר ֶעְטִליֶכע שָּ

אס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִלימּוד ַפאר אּוְנז אֹויְך ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ֶרעְדן  ֶווען ַא  ,צּום ֵאייֶבעְרְשְטןדָּ
אְבן ַקיין  ה, ֶוועט ֶער ֶגעֶוועְנִליְך ִניְשט הָּ עָּ פ ַאז ֶער ֵגייט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַא שָּ ֶמעְנְטש ַמאְכט אָּ

ֶבער ָאן ֶרעְדן ֶעְטִליֶכע ִדיבּוִרים צּום ֵאי יֶבעְרְשְטן, ֶקען ִזיְך ֶגעדּוְלד צּו ֶרעְדן ִבְכַלל, ֶווען ֶמען ֵהייְבט אָּ
ֶעס יָּא ַפאְרִציֶען ֶלעְנֶגער, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ְבַלייְבט נָּאר ַביי ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער, ִאיז ֶעס אֹויְך ֵזייֶער 

שּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶיעֶדע ואס ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא ֶגעַוואלְ  סחָּ ואְרט וָּ ה וָּ חָּ ִדיֶגע ַהְצלָּ
אְרְשֶטעְלן. אְרִניְשט פָּ ואס ֶמען ֶקען ִזיְך גָּ  וָּ

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶווען ֶמען ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן אּון צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ֶיעֶדע 
ואס ֶמען טּוט, ַדאן פּון ִדי קּוְרֶצע ִדיבּוִרי אְרט, ֶוועט ִזיְך ְטִריט אּון ְשִריט וָּ א אּון דָּ ואס ֶמען ֶרעְדט דָּ ם וָּ

ה עָּ אג ַא שָּ אט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ,אּון ֲאִפילּו ֶמער ,צּוַזאם ְקַלייְבן ְבֶמֶשְך ֶדעם טָּ ואס ֶמען הָּ  וָּ

אס ַגאְנֶצע ֶלעְבן ֵאיין  אל ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן ַביי ֶיעֶדע ַזאְך, ַדאן ֶוועְרט דָּ ֵאייְנמָּ
ְשִטיק רּוְחִניּות, ֵאיין ְשִטיק ֵאייֶבעְרְשֶטער. ַווייל ֲאִפילּו ִדי ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ַזאְכן ְשמּוֶעְסט ֶמען אֹויְך 

אס ַגאְנֶצע ֶלעְבן ֶוועְרט  אֹויס ִמיְטן  ְשִטיק רּוְחִניּות. ַאֵאייֶבעְרְשְטן, דָּ
אל ִניְשט ִפיְלן ַאז ֶער ִאיז ַאֵליין, ָאֶדער ַאז ֶער ִאיז ִניְשט אֹויפְ  ן ְפַלאץ, 'ַאַזא ֶמעְנְטש ֶוועט ֵקייְנמָּ

ב ֶער ִאיז, ֶוועט ֶער וִ  ואֶסעֶרע ַמצָּ ויְסן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט ִאים, ַווייל וואּו ֶער ִאיז, ִאין וָּ
 אּון ֶער ֶוועט ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן.

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

אְך ִאין ִדי ַצייט ֶגעֶקעְנט 'אֹויפְ  אב דָּ אב ִאיְך ֶגעַדאְרְפט ַוואְרְטן אֹויף ֵאייֶנעם, ִאיְך הָּ א הָּ ן ַגאס, דָּ
אר ִדיבּוִרים צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ואס ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאַרייְנַכאְפן ַאפָּ ה וָּ ", ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ְתִפלָּ

אְרְשֶטעְלן, אּון ַא ֶמעְנְטש  אְרִניְשט פָּ ואס ֶמען ֶקען ִזיְך גָּ ה ַפאְרן ֶמעְנְטש, וָּ חָּ ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצלָּ
שּוב אֹויב ֶמען ֶרעְדט ַא ֶלעְנֶגעֶרע ִאיז ִזיְך ִמְתַרֵשל ִאין ֶדעם, נָּאר ַווייל ֶער ֵמייְנט ַאז ֶעס אִ  יז נָּאר חָּ
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 .ן ֵאייֶבעְרְשְטן'ְשמּוֶעס ִמיטְ 
אט ֵשֶכל אּון נּוְצט אֹויס ִדי  ואס הָּ וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטש וָּ
אְטש  אג צּו ֶרעְדן כָּ ַצייט, ֶער ַכאְפט ַאַריין צּו ֶרעְדן ֶיעְדן טָּ

עְרְשְטן, ֶוועט ִאים ִזיֶכער גּוט ַזיין ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער צּום ֵאייבֶ 
 אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

א"ש ח"ב וח"ד ֶעֶרְך ִהְתבֹוְדדּות(  )ִשיחֹות מֹוַהרָּ
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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 

 

 ווינקלאמיליע פ
, , סיפורי צדיקיםהפון תפלעשיות מ

, און ברעיק, שיחות חברים שאינטערוויוס, לאנט
 מיליעאפ עפאר די גאנצ סטערסאנטנינאך א

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 7  
 

 

 

 

 עצתו אמונה
 ביי אייער טיר

 באקומען דיסובסקרייבט אייך צו 
 "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 

 

 

 

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

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

 ב מוסדותינו הק'אינערהאלס נייע

 אין קרית הערליכע יום טוב שבועות
 ראש ישיבה שליט"א  מיט'ן ברסלב ליבערטי

 ,אנשי שלומינו מיטגעהאלטן דאס יארהאבן גאר א דערהויבענער און פרייליכער יום טוב שבועות 
די חשובע  אינעם ברסלב'ער שטעטל קרית ברסלב ליבערטי. ראש ישיבה שליט"אזייענדיג מיט'ן 

טירן פאר די פילע הונדערטער זייערע זייערע הערצער און  געעפנטברייט איינוואוינער פון שטעטל האבן 
משפחות וואס זענען געקומען צו פארן אויף יום טוב, מקבל צו זיין די הייליגע תורה פון פריש, אינאיינעם 

 .ראש ישיבה שליט"אמיט'ן 
דרך ארץ, און זיך אנגעקומען אויף שבת קודש, און מיטגעהאלטן דעם שיינעם שבת טייל זענען שוין 

זיך פלאצירט  רייט אינאיינעם צום גרויסן יום טוב, פילע אנדערע זענען אנגעקומען נאך שבת, אוןצוגעג
 לענגאויס דעם שטעטל.

ואס א טאג נענטער און טעג וואס מיר האבן געציילט ספירה, עס האט זיך גערוקט ו 49נאך די פולע 
ימות תהיינה, און מ'איז זיך נענטער צו קבלת התורה, האט מען ענדליך זוכה געווען צו דעם תמ

לכבוד יום טוב צו מסדר געווען ספעציעל צום דאווענען. די שול האט מען ומען אין די גרויסע שול מקצוזא
 נצען עולם.ארייננעמען דעם גאקענען 

צוגעגאנגען צו מערבית, און געדאווענט מיט גרויס געשמאק  ראש ישיבה שליט"אנאך מנחה איז דער 
מגעקומען צום תיקון ליל שבועות, יעדער האט השתפכות הנפש. ביינאכט איז דער עולם זיך צוזאאון 

עולם געזאגט אינאיינעם דעם תיקון, ווען רנט זיינע שיעורים, און אום צוויי אזייגער האט דער גאנצער געלע
והאר עינינו  אייבערשטןארימע בענקעדיגע ניגונים, זיך בעטנדיג ביים ן ווינגעאינצווישן האט מען אויך געז

בקדרותא דצפרא איז מען געגאנגען אין מקוה, און דערנאך זיך געגאנגען  בתורתך ודבק לבינו במצותיך.
 סל צולייגן צו קענען דאווענען אינדערפרי מיט א רואיגן קאפ.אבי

ת האט דער גאנצער עולם געזינגען דעם אהבה רבה מיט א געוואלדיגע התעוררות, און דער ביי שחרי
התרגשות, און דאן איז דער עולם ארויסגעגאנגען מקבל  גרויסאיז געזינגען געווארן מיט הלל הערליכער 

 האט אריינגעגעבן אין שול לכבוד יום טוב. ליט"אראש ישיבה שפנים זיין דעם נייעם ספר תורה וואס דער 
, מ'האט געטאנצן אויפ'ן גאס ראש ישיבה שליט"אדי ספר תורה איז ארויסגעגאנגען פון שטוב פונעם 

ויבן די פיס צו טאנצן פאר די מיט גרויס שמחה לכבודה של תורה, פאר א לענגערע צייט האבן זיך געה
איז מען ארויסגעקומען מיט די ספרי תורה פון אינעווייניג מקבל פנים צו זיין די הייליגע תורה, און דערנאך 

יינגעלייגט דעם האט פארגעזאגט "לדוד מזמור" און מ'האט אר ראש ישיבה שליט"אנייע ספר תורה, דער 
 ספר תורה אין היכל.

געזאגט די הייליגע פארהאט  ראש ישיבה שליט"אאיז מען געגאנגען צו קריאת התורה, דער דערנאך 
 און אויך געליינט די קריאת התורה מיט די עשרת הדברות.קדמות מיט גרויס התעוררות, א

האט גערעדט  ראש ישיבה שליט"אדער קידוש, כיגער מילוענען איז פארגעקומען א גרויסער נאכ'ן דאו
איבער דעם וואס מ'עסט מילכיגס, ווי א קליין קינד וואס עסט נאר מילך, צו ווייזן אז מיר זענען יעצט ווי ניי 

 ,אייבערשטןצוריק קערן צום  געבוירן, מ'קען אלץ אנהויבן פון פריש מקבל צו זיין די הייליגע תורה און זיך
קעז מאכלים, אפילו מען מאכן דערפון פיינע געשמאקע און אפילו ווען די מילך איז שוין פארדארבן, קען 

צוריק ווען א איד שפירט זיך אינגאנצן פארדארבן, זאל ער זיך נישט אראפקלאפן, נאר זיך אויפהויבן און 
און צו די תורה, און ער וועט זוכה זיין צו גאר שיינע זאכן, און אזוי ווייטער האט  אייבערשטןקומען צום 

ון וואס דער עולם האט גאר שטארק פהתחזקות תורה ומאריך געווען מיט דברי  ראש ישיבה שליט"אדער 
 הנאה געהאט.
געזאגט די "שטר תנאים שבין ישראל לאביהם  ראש ישיבה שליט"א, נאך מנחה, האט דער נאכמיטאג

ארומגערעדט איבער'ן סדר דרך הלימוד, וואס איז א  שבשמים", ווי דער מנהג איז, און דערנאך האט ער
, וואס מיט דעם קען יעדער איד האבן א שייכות מיט די הייליגע תורה, ז פון הייליגן רבי'ןמתנה פאר אונ

אפילו מ'האט נישט קיין איבריגע צייט צו  לערנען, מ'האט נישט די פארשטאנד און געדולד צו קענען 
תורה, און ווען א איד זאגט די הייליגע תורה, וועט  לערנען, קען מען אבער זאגן די ווערטער פון די הייליגע

 ער צום סוף זוכה זיין צו קענען פארשטיין אלעס וואס ער האט געלערנט.
כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשניה, אויך דער צווייטער טאג יום טוב איז אריבער מיט גרויס 

עדענקט ווערן ביי אלע באטייליגטע. נאך דערהויבנקייט, די תפלות און סעודות און דברי תורה וועלן לאנג ג
האט געזאגט די שטר כתובה, און  ראש ישיבה שליט"אמנחה איז געווען דער נעילת החג, ווען דער 

 דעם יום טוב אויפ'ן גאנצן יאר.דערנאך גערעדט דברי חיזוק ווי אזוי מיטצונעמען 
ם מוצאי יום טוב איז מען זיך צוזאמגעקומען אין שול ויום טוב היה עושה בצאתו בשלום מן הקודש, או

ט מען געטאנצן בתופים ובמחולות, לעבעדיג האלאנגע שעות  רזיך צו פרייען מיט'ן נייעם ספר תורה. פא
 און לוסטיג לכבודה של תורה.

ער פאר לאנגע יארן, די התחזקות און התעוררות דער געהויבענער יום טוב וועט אונז בלייבן אין די ביינ
וועט געדענקט ווערן פאר זייער לאנג, און מיט די הייליגע לימודים פון רבי'ן וועלן מיר אלע זוכה זיין צו זיין 

 גרויסע ערליכע אידן.
 שישו ושמחו בשמחת התורה!
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