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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
ׁשּוָבה? יּוָמא פה:() ןָזאג  ַחַז"ל  ט ַא ַבַעל ת  : ָוואס ֵמיינ 

ֶטער צּו טּון ַאן ֲעֵביָרה  ט ִאים אּונ  ַאז ֶווען ֶעס קּומ 
ט". ֶווען ֶעס  ֵוויי ָמאל, אּון ֶער טּוט ֶעס ִניׁש  ֵאיין צ 

רֹוי,  ֶבע פ  ֶטער ִדי ֶזעל  ט ִאים אּונ  ֶבע ִאין קּומ  ִדי ֶזעל 
בֶ ִאין ַצייט, אּון  ט ִזיְךִדי ֶזעל  ַלאץ, אּון ֶער ַהאל   ע פ 

ִטיֶגער צּוִריק פּון טּון ִדי ֲעֵביָרה ַבַעל , ָדאס ִאיז ַא ִריכ 
ׁשּוָבה  .ת 

ֶקעָדאס ִאיז ַא  ַטאר  ׁש ָוואס  ׁש  ט  ִחיזּוק ַפאר ַא ֶמענ 
ט ָאפ ַאז  ׁש ַמאכ  ט  ׁשּוָבה טּון, ַווייל ֶווען ַא ֶמענ  ִוויל ת 

ֶטע ַמֲעִשים  ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶגענּוג ֶלעכ  ֶגעֶווען ִמיט ִדי ׁש 
ט ַאַריין, צּו ַזיין  אּון ֶער ִוויל ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהענ 
ִליְך אּון צּוִריק קּוֶמען צּום  ט וואֹויל אּון ֶער  פּון ֶיעצ 
ֶלעם ַאז ֶער  ָראב  ן, ִאיז ַדאן ַזיין ִעיָקר פ  ט  ׁש  ֵאייֶבער 

ט ִווי ַאזוֹ  ט ִניׁש  י ֶעס צּו טּון, אּון אֹויב טּוט ֶער ֵווייס 
ן ֶוועג, ֶוועט ֶעס ָנאר  ִטיג  'ן ִריכ  ט אֹויפ  ֶעס ִניׁש 
ֶדעם  ֶצע ַצייט אּון ֶער ֶוועט ָנאכ  ן ַפאר ַא קּור  ט  ַהאל  ָאנ 

ן.  צּוִריק ַפאל 
ף ֶער  ׁשּוָבה טּון ַדאר  ֵדי צּו ת  ט ַאז כ  ׁש ֵמיינ  ט  ַא ֶמענ 

ן  צ  ן ַזיין ַגאנ  ן פּון ִדי טֹויׁש  ָלאז  ף ִזיְך ָאפ  ֵסֶדר, ֶער ַדאר 
ֶבעט, ַאֶוועק ֵגיין פּון  ֵגיין פּון ִדי ַאר  ָפָחה, ַאֶוועק  ִמׁש 
ן  ֶצע ֵסֶדר ִאין ֶלעב  ן ַזיין ַגאנ  ַזיין ֵסֶדר ַהיֹום, אּון טֹויׁש 
ן  ט, אּון ִזיְך ַאַריין ֶזעצ  ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִביז ֶיעצ 

ֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, אּון צּו ִדיֶנען ִאין ׁשּול ָנא ר צּו ֶלער 
יכּות ִמיט  ֶטע ַׁשי  ס  ֶדער  ן, ָאן ִדי ִמינ  ט  ׁש  ֶדעם ֵאייֶבער 

ן. ִמיּות'ִדיֶגע ַזאכ  ֶכע ַגׁש   ֵסיי ֶוועל 
ֶטע ַזאְך,  ןָדאס ִאיז ָאֶבער ֵזייֶער ַא ֶטעל  ֶגעׁש  ַאיינ 

ֶווער צּו טּון, אּון  ָדאס ֶקען ֵזייֶער ָדאס ִאיז ֵזייֶער ׁש 
ֶנען  ַפאר ֶלער  ֶצע ַצייט. ֶדער  ן ָנאְך ַא קּור  ג ֶצעַפאל  ִרינ  ג 
רֹוי, ִדי  ֶבע פ  ז ִדי ֵהייִליֶגע ַחַז"ל: "ִמיט ִדי ֶזעל  אּונ 
ט ַאז ַא  ַלאץ", ָדאס ֵמיינ  ֶבע פ  ֶבע ַצייט, אּון ִדי ֶזעל  ֶזעל 

ׁש ט  ן ִמיט ַזיין וַ  ֶמענ   וייב אּון ִמיטֶקען ַווייֶטער ֶלעב 
ַלאץ,  ן אֹויף ַזיין פ  ָפָחה, ֶער ֶקען ַווייֶטער ֶלעב  ַזיין ִמׁש 
ֵגיין ִמיט ַזיין ַצייט, ִמיט   'ן אּון ֶער ֶקען ַווייֶטער ָאנ 

ט, אּון ִמיט ֶדעם ַאֶלעם  ֶבע ֵסֶדר ַהיֹום ִווי ִביז ֶיעצ  ֶזעל 
ׁשּוָבה טּון.  ֶקען ֶמען אֹויְך ַאזֹוי ת 

ן, ַאז אֹויב ַאֶלעס ֶוועט דָ  ֶרעג  ׁש פ  ט  אְך ַא ֶמענ 
ט, ִווי ַאזֹוי טּון ֶמען  ֶבע ִווי ִביז ֶיעצ  ט ִדי ֶזעל  ַלייב  ב 
ף ֶמען ָיא טּון צּו ַזיין  ׁשּוָבה? ָוואס ַדאר  ט ת  ֶדעָמאל 

ֶפער אֹויף ֶדעם  רַאן ֱאֶמת'עֶ  ט  ׁשּוָבה? ֶדער ֶענ  ַבַעל ת 
ן ִמיר ִדי ָווא טֹוָרה, ָנאר ֵאיין ַזאְך אִ  ְךָזאג  ין ִדי ַהפ 

ׁשּוָבה טּון. ֶדער ָפסּוק  ׁש טּון צּו ת  ט  ף ַא ֶמענ  ַדאר 

ז אּונ  ט ָהאי ֶרב  ר ֶדע
יך  ג ֶווע ַאן ֶגעֶגעב    ז 

 

צּוַרייס   ט  ן פּון ַארֹויס  ֶלעכ  יחֹו)ט ָזאג  י ֶרב  ר ֶדעס, ש  ת ש 

ימָ "ן, ָהרַ  ין ַא :ט(קכן ס  ט א  ָלאֶטע  "ַאז ֶמען ַפאל  ב 
ֵרייַאַריין,  ֵרייֶמע אּון ט ֶמען, ש  ן ֶמע אּוט, ש 

ֵריי  .ט"ש 
ַווא טּוי ַהל  ס  יר  ס ָדא ָזאל  רּוב  יך  ן, פ  צ   ז  ֶרעכ  ק  ן אֹויס 

ט  ם צּוץ ַהאר  ס ָדא ש  יג ָזאן. ֵאייֶבער  י ד  ם א 
ֶטע בֹונֹו"ר: ֶווער  יף ֶהעל  ם, עֹולָ ל שֶ  ר   ָהאבר, מ 
יף יאֹות ַרֲחָמנּו ים ֶנער, מ  ָלאטֶ ן פּוס ַארֹויר מ   ע";ב 

ֶטער ָפאי ד   ַאָמאג ָזאר ֶווער  ַאָמאן אּול ָנאכ  ל, ָנאכ 
יט ֶוועס ָדא ֶלעפ  ר ד  ש  ָלאֶטעע ַאלֶ ן פּון ַארֹויס   ס.ב 

רֹוה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו) ת   תשפ"א( י 
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ז   ט אּונ  ׁשּובּו אֶ : )הֹוֵׁשַע י"ד, ג'(ָזאג  ָבִרים ו  חּו ִעָמֶכם ד  ן צּום  -ל ה' ק  ן צּו ֶרעד  הֹויב  ף ֶעֶפעֶנען ַזיין מֹויל אּון ָאנ  ַא ִאיד ַדאר 
ׁש   ׁשּוָבה.ֵאייֶבער  ן, אּון ַאזֹוי טּוט ֶמען ת   ט 

ֶטע ַמֲעִשים אּון צּוִר  ֶלעכ  ן ַאֶלע ַמייֶנע ׁש  ָלאז  ן: "ַבאֶׁשעֶפער, ִאיְך ִוויל ָאפ  ט  ׁש  'ן ֵאייֶבער  ט ַפאר  יק קּוֶמען צּו ַא ִאיד ָזאג 
ֹות אּון נִ  ט ָאן טּון ָנאר ִמצ  ט טּון ַקיין ֲעֵבירֹות", "ַבאֶׁשעֶפער ֵזיי ִמיר מֹוֵחל אֹויף ִדיר", "ַבאֶׁשעֶפער, ִאיְך ִוויל פּון ַהיינ  יׁש 

ט ָזאל ִאיְך ׁשֹוין ַזיין וואֹויל אּון  ף ִמיר ַאז פּון ֶיעצ  ט, ֶהעל  ט ֶגעטּון גּוט ִביז ֶיעצ  ִליְך". אּון ַאֶלעס ָוואס ִאיְך ָהאב ִניׁש  ֶער 
ֶרעד   ִטיֶגע ֶוועג, ִמיט ַאזֹוי ַווייֶטער ֶקען ֶיעֶדער ִזיְך אֹויס  ַאר  נ  ַראְך, אֹויף ַזיין ֵאייג  פ  ן אֹויף ַזיין ֵאייֶגעֶנע ׁש  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער 

ן אּון ֶהער  ֶטער ִזיֶכער אֹויס  ׁש  ן. אּון ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ָדאס טּון, ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבער  ִאים  ַזייֶנע ֵאייֶגעֶנע ֶגעִפיל 
ן צּו זִ  ֶטער  ֶנענ  ִליֶכער ִאיד.ֶדער  ן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶער  ׁשּוָבה טּון אּון ֶווער   יְך, ֶער ֶוועט ִזיֶכער ת 

פִ  ֶווער, ֶער ׁש  ט ָדאס ָאן ֵזייֶער ׁש  ן קּומ  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ט ָאן צּו ֶרעד  ׁש הֹויב  ט  הֹויב ֶווען ַא ֶמענ  ט ִווי ֶער ִאין ָאנ  יר 
ט, ֶער ִפיל   ט צּו ִדי ַוואנ  ן. ֶמען ֶרעד  ט ַאז ֶעס ָזאל ִזיְך ֶעֶפעס רּוק  ט אֹויס, אּון ֶער ֶזעט ִניׁש  ט ִאים ִניׁש  ט ִווי ֵקייֶנער ֶהער 

ן ִאין ֵאיין ָטאג, ֶווען ַא ֶמענ   ט  ׁש  ן ֶדעם ֵאייֶבער  ִפיר  ט ָאן צּו ׁש  ט ִניׁש  ן ַאז ֶמען הֹויב  ק  ף ָאֶבער ֶגעֶדענ  ׁש טּוט ֲעֵבירֹות ַדאר  ט 
ן, ֶעס ֶקען ִזיְךַרֲחמָ  ט  ׁש  ט ֶדעם ֵאייֶבער  ט ִניׁש  ִפיר  ט אּון ֶער ׁש  ָטאפ  ׁש  ץ ַפאר  ט ַזיין ֹמַח אּון ַהאר  ָלן ֶווער  ן  ָנא ִליצ  ט  ִאים ַדאכ 

ֶטער הֶ  ׁש  ל, אּון ַאז ֶדער ֵאייֶבער  ן ִאין ִהימ  ֶגעץ ַווייט אֹויב  ט ִזיְך ֶער  ֶטער ַבאַהאל  ׁש  ט אֹויס ַאז ֶדער ֵאייֶבער  ַלל ִניׁש  ט ִבכ  ער 
ט צּו ִאי  .םָוואס ֶער ֶרעד 

ן צּום ֵאיי ט ִזיְך ָאן צּו ֶרעד  ג  ֶרענ  ט  ט אֹויף ֶדעם, ֶער ׁש  ט ִניׁש  ט ִזיְך ָאֶבער אּון קּוק  ק  ַטאר  ׁש ׁש  ט  ן ֶווען ַא ֶמענ  ן ֶיעד  ט  ׁש  ֶבער 
ֶטער, ֶוועט ֶער ִזיֶכע ן ִאין ָטאג, ֲאִפילּו ָנאר ַאָפאר ֶווער  ִליֶכער ִאיד, אּון ֶער ֶוועט ִפיל  ן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶער  ר צּום סֹוף ֶווער 

ט ָאֶבער  ט ַצייט, ֶדער ָפסּוק ָזאג  ט, ֶעס ֶנעמ  ט ִאיֶבער ַנאכ  ִהִלים לֶדעם ַאֶלע ַטֲעִמים. ֶעס ֵגייט ִניׁש  אּו ִכי ( 'ד, ט")ת  ַטֲעמּו ּור 
ט ֶעס אֹויס וֶ טוֹ  רּוִביר  ן ב ה', פ  ן ִמיט  ַמאק צּו ֶלעב  ֶטער ִאיז גּוט, אּון ֶעס ִאיז ֵזייֶער ֶגעׁש  ׁש  ועט ִאיר ֶזען ַאז ֶדער ֵאייֶבער 

ן. ט  ׁש   ֵאייֶבער 
ֶבע ַווייב"  ז ִדי ֵהייִליֶגע ַחַז"ל: "ִמיט ִדי ֶזעל  ֶנען אּונ  ן ַדיין ַווייב אּון ַדי -ָדאס ֶלער  ָלאז  ט ָאפ  ט ִניׁש  ס  פ  ָפָחה דּו ַדאר  ין ִמׁש 

ׁשּוָבה  ט ַדיין ַווייב ֶוועט ִדיר טּוןצּו ֶקעֶנען ת  ֶקער  ן, ַפאר  ט  ׁש  ט ִדיְך פּון צּוִריק ֵגיין צּום ֵאייֶבער  ֶטער  ט ַדיין ַווייב ׁש  , ִניׁש 
ט  ָמָרא ָזאג  ִליְך ִווי ִדי ג  ן צּו ַזיין ֶער  פ  ָבמֹות סָנאְך ֶהעל  ׁש ִאיז  -לֹו ֵעֶזר, ֹלא ָזָכה ַנֲעֵשית  -: "ָזָכה ג.(")י  ט  דֹו", ֶווען ַא ֶמענ  ֶנג  כ 

ן ִאים אּון ִזי ׁש   ט זֹוֶכה, ִאיז ַזיין ַווייב ֶקעג  ף, אּון אֹויב ֶער ִאיז ִניׁש  ֵטייט ִאים ִדי ַווייב צּו ִהיל  ט ִאים, ֶזעט זֹוֶכה, ׁש  ֶטער 
ט ִזיְך ִאיֶנעם מַ  ד  ט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ַאֶלעס ֶווענ  ֶקער  ן ָנאר ַפאר  ֶטער  ט ׁש  אן, אֹויב ֶער ִאיז וואֹויל ֶוועט ִאים ַזיין ַווייב ִניׁש 

ִליְך אּון ַזיין ן ֶער  ן צּו ֶווער  פ  ׁש ֶזעט ַאז ַזיין ַווייב  ִזי ֶוועט ִאים ָנאְך ֶמער צּוֶהעל  ט  ן. אּון ֶווען ַא ֶמענ  ט  ׁש  ט צּום ֵאייֶבער  ָנאנ 
ן אִ  ׁשּוָבה ִאיז ָנאְך ֶקעג  ף ָנאְך ֶמער ת  ן, אּון ַדאן ֶוועט ׁשֹוין ַזיין  טּוןים, ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער ַדאר  ט  ׁש  ן ֶדעם ֵאייֶבער  אּון ֶבעט 

 ַווייב ַזיין ִמיט ִאים.
ן טּו ֶגעֶגעס  ט: "ָהאס  ֶרעג  ֶטער ָהאט ִאים ֶגעפ  ׁש  פּוֶנעם ֵעץ ַהַדַעת?" ָהאט  ֶמען ֶזעט ַביי ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֶווען ֶדער ֵאייֶבער 

ן ט ִמיר ֶגעֶגעב  ט: "ִדי ַווייב ָוואס דּו ָהאס  ֶפער  ט  ן פּוֶנעם ֵעץ ַהַדַעת" ,ֶער ֶגעֶענ  ן צּו ֶעס  ט אֹויף  ,ִזי ָהאט ִמיר ֶגעֶגעב  ָזאג 
ט דִ  ֶדעם ַרִׁש"י: "ָדא ֶזעט ֶמען ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ָכפּוי טֹוָבה", אֹויב דּו ן אֹויף ַדיין ֵיֶצר ָהאס  ק  ַטאר  ט ׁש  ט ֶגעֶקענ  יְך ִניׁש 

ן פּוֶנעם ט ֶגעֶגעס  ט  ָהַרע, אּון דּו ָהאס  ס  ד אֹויף ַדיין ַווייב? ֶווען דּו ָוואל  טּו ַארֹויף ִדי ׁשּול  ס  פ  ָוואס ַוואר  ֵעץ ַהַדַעת, ַפאר 
ט טּו ִביר ֶגעֶווען ַפאר ַדיין ַווייב ַאז ֶמען ָטאר ִניׁש  ִכים ַמס  ט ִזי ַמס  ן, ָוואל  ֶטער ָהאט ֶגעֵהייס  ׁש  ׁש ִווי ֶדער ֵאייֶבער  ֶדער  ן ַאנ 

ׁש ִוויל ַאֵליין ַזיין וואֹויל, ֶוועט ַזיין ַווייב  ט  ט, ֶזעט ֶמען ַאז אֹויב ַא ֶמענ  ֶטער  ט ֶגעׁש  ט ֶגעֶווען אּון ִדיְך ִניׁש  ִניׁש  ִאים ָגאר 
ן. ֶטער   ׁש 

ֶבע ַצייט" אִ  אּון ַאזֹוי אֹויְך ן. ֶיעֶדע ַצייט ִאיז ַטאֶקע  -ין "ִדי ֶזעל  ט  ׁש  ִאין ֶיעֶדע ַצייט ֶקען ֶמען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבער 
ט מֶ  ן, אּון ַאָמאל ִדינ  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ַאָמאל ֶקען ֶמען ֶרעד  ׁש, ַאָמאל ֶקען ֶמען ֶלער  ֶדער  ען ֶדעם ַאנ 

ׁש   ן ִמיט  ֵאייֶבער  ן ִדי ט  ג  ֶרענ  ב  ט ַפאר  ט, ֶדער ִעיָקר ִאיז ַאז ֶמען ָזאל ִניׁש  ן פּון טּון ָוואס ֶמען ָטאר ִניׁש  ט  'ן ִזיְך צּוִריק ַהאל 
 ַצייט.

ַלאץ"  ֶבע פ  ַפאר כ   -אּון ִאין "ִדי ֶזעל  ַלאץ, אּון ֶדער  ֶטער ִאיז ִאיֶבעָראל, אֹויף ֶיעֶדע פ  ׁש  ׁשּוָבה טּון ֶדער ֵאייֶבער  ֵדי צּו ת 
ף ֶמען ָנאר ֶעֶפענֶ  ן ַמָצב, ֶדער ִעיָקר ַדאר  ב  'ן ֶזעל  ַלאץ אּון אֹויפ  ן פ  ב  'ן ֶזעל  ן אֹויפ  ַלייב  ען ָדאס מֹויל אּון ֶקען ֶמען ַווייֶטער ב 

ַראְך, אּון ָדאס אִ  פ  ן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ׁש  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ן ֶרעד  הֹויב  ׁש צּום ָאנ  ט  ט ֶדעם ֶמענ  יז ִדי ֶוועג ָוואס ִפיר 
ִליֶכער ִאיד. ן ַאן ֶער  ן ַאז ֶער ָזאל ֶווער  ט  ׁש   ֵאייֶבער 

ׁש   ׁשּוָבה, ַאז ֶדעם ֵאייֶבער  סֹודֹות פּון ת  ֶטע י  ס  ִטיג  ס פּון ִדי ִוויכ  ן ֵאיינ  ק  ף ָאֶבער אֹויְך ֶגעֶדענ  'ס ַרֲחָמנּות ִאיז ֶמען ַדאר  נ  ט 
ֶגעטּון, ֲאִפילּו ֶער ָהאט ֶגעָאן  ׁש ָהאט ָנאר ָאפ  ט  ַפאר, ָוואֶסעֶרע ֲעֵבירֹות ַא ֶמענ  ֶרעִניץ. אּון ֶדער  ֶטע  טּוןַקיין ג  ס  ג  ִדי ֶער 

ֶטער ָנא ׁש  ץ ַרֲחָמנּות אֹויף ִאים אּון ֶער ֶקען ָנאכ  ֲעֵבירֹות, ָהאט ֶדער ֵאייֶבער  ׁשּוָבה טּון.כ  ַאל  ץ ת   ַאל 
ט ֶדער ֶרבִ  ִרית )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"א( י ָזאג  ַגם ַהב  ֵטייט ִאין זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַאז אֹויף ִדי ֲעֵביָרה פּון פ  אֹויף ֶדעם ָוואס ֶעס ׁש 

ֵטייט נִ  ׁש  ט אֹויף ֶדעם ַאז ֵקייֶנער ַפאר  ׁשּוָבה, ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאג  ט ַקיין ת  ט ִניׁש  פ  ָלן ֶהעל  ַׁשט ַרֲחָמָנא ִליצ  ט ֶדעם פ  יׁש 
ׁש ָהאט ֵזייֶער ַאַסאְך  ,ִאין ֶדעם זֹוַהר ט  ׁשּוָבה אֹויף ֶדעם, ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֶמענ  ט ָיא ת  פ  ט ַאז ֶעס ֶהעל  ָנאר ֶער, אּון ֶער ָזאג 

ט. ִדיג   ֶגעִזינ 
ִביר  ִפִלין, ה"ד, אֹות ד'( ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֶעס ַמס  ן ַאז ֶעס ַאז )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ת  ף ֶהער  ׁש, ַאז ֶער ַדאר  ט  ָדאס ִאיז ֶדער ִנָסיֹון פּוֶנעם ֶמענ 

ט טּון. אֹויב ֶדער ׁש ֵגייט ֶיעצ  ט  ֶטער ִוויל ֶזען ָוואס ֶדער ֶמענ  ׁש  ׁשּוָבה, אּון ֶדער ֵאייֶבער  ט ַקיין ת  ט ִניׁש  פ  ׁש ָהאט  ֶהעל  ט  ֶמענ 
ט ַקיין ֵשֶכל, אּון ַאזֹוי ִווי ֶער ט ֶער ַטאֶקע  ִניׁש  ט ֶער ַאֶלעס אֹויף, ַדאן ֶווער  ׁשּוָבה ֶגעב  ט ַקיין ת  ט ִניׁש  פ  ט ַאז ֶהעל  ֶהער 

ט ַאז ָדאס ִאיז ַזיין ִנָסיֹון לּוג אּון ֶער ֵווייס  ׁש ִאיז ק  ט  ן. אֹויב ָאֶבער ֶדער ֶמענ  ט  ן פּון ֵבייֶדע ֶוועל  ַפאל  ט ַפאר  , אּון ֶער קּוק 
ט אֹויף ַקי ֶטער ִזיֶכער ִניׁש  ׁש  ן, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבער  ט  ׁש  ט ִזיְך צּוִריק צּו ֵגיין צּום ֵאייֶבער  ק  ַטאר  ין ׁשּום ַזאְך ָנאר ֶער ׁש 

ׁשּוָבה אּון ֶער ֶוועט ַאֶלעס ַפא ֶנעֶמען ַזיין ת  ט אּון אֹויף ֶיענֶ ר  ָאנ  ן אֹויף ִדי ֶוועל  ִליְך ֶלעב  ִליק  ן ַא ג  ן אּון ָהאב  ט  ט.ֶרעכ   ע ֶוועל 
ט ַקיין ִחילּוק פּון ֶוועם, ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַאָמאל אֹויף ַא ֶגעִוויֶסע גָ  ט ֶמען פּון ֵאייֶנעם, ִניׁש  ַפאר, אֹויב ֶהער  אר ֶדער 

ט ֶגעטּון ָדאס אּון דָ  ׁשּוָבה, "אֹויב דּו ָהאס  ט ַקיין ת  ט ׁשֹוין ִניׁש  פ  רֹויֶסע ֲעֵביָרה ָוואס אֹויף ֶדעם ֶהעל  טּו ׁשֹוין ג  ס  אס, ֶקענ 
ׁש ִאיז ָנאר ַא ָׁשִליַח פּוֶנעם ַסַמְך ט  ן ַאז ֶיעֶנער ֶמענ  ף ֶמען ִוויס  ׁשּוָבה טּון", ַדאר  ט ת  ן ֶדעם -ִניׁש  ַווייֶטער  ֶמם צּו ֶדער 

ֶטער ׁש  ן צּו ִאים, ֶדער ֵאייֶבער  ן, אּון ֶמען ָטאר ִזיְך צּוֶהער  ט  ׁש  ׁש פּוֶנעם ֵאייֶבער  ט  ט ַקיין ׁשּום  ֶמענ  ֶטעל  ט ֶגעׁש  ָהאט ִניׁש 
ׁש נִ  ט  ַפאר ֶקען ַקיין ׁשּום ֶמענ  ן ֶווער ֶעס ֵגייט וואּו. ֶדער  'ן ַגן ֵעֶדן אּון ֵגיִהֹנם, צּו ֶקעֶנען ָזאג  ׁש אֹויפ  ט  ן ֶווער ֶמענ  ט ָזאג  יׁש 

ט ִזיְך ָנאר אִ  ד  ט, ָדאס ֶווענ  ׁשּוָבה טּון ָאֶדער ִניׁש  ׁש  ֶעס ֶקען ָיא ת  ן, אּון ֶדעם ֵאייֶבער  ט  ׁש  'ס ַרֲחָמנּות ִאיז יֶנעם ֵאייֶבער  נ  ט 
ׁשּוָבה. ן ָוואס טּוט ת  ט ָאן ֶיעד   ָאן ַא ִׁשיעּור, אּון ֶער ֶנעמ 

ִליחֹות ֶטעג ַפאר ֹראׁש ַהָׁשָנה, ֶווען ֶער הָ  ֶטע ָמאל ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ִאין ִדי ס  ׁש  ט ַאז ֶרִבי ָנָתן ִאיז ִדי ֶער  אט ֶגעֶהער 
ֶטע ָמאל ׁש  ט ִדי ֶער  אֹויף ֹראׁש  ַביים ֶרִבי'ן ִאיז ֶדער ִעיָקר צּו קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען ֶדעָמאל 

ץ ֲעשֶ  ן אֹויף ַגאנ  ִליב  ט ֶגעב  ׁשּוָבה.ַהָׁשָנה, אּון ֶער ִאיז ׁשֹוין ָדאר  ֵמי ת   ֶרת י 
ץ, ַאֶלעס ָוואס ֵגייט אֹויףִאין ֵאי ֶצע ַהאר  ט ַזיין ַגאנ  ֶגעֶרעד  ִאים  יֶנע פּון ִדי ֶטעג ִאיז ֶער ַאַריין צּום ֶרִבי'ן, אּון ִזיְך אֹויס 

ָהגֹות ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיר   ט ֶגעִוויֶסע ַהנ  ַחֵזק ֶגעֶווען, אּון ָהאט ִאים ֶגעָזאג  ְך, ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים מ  ָנאְך ָהאט  ן,ַאדּור  ֶדער 
ַחֵזק ֶגעֶווען. ַפאִציר, אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ֵזייֶער מ  'ן ַגאס ַפאר ַא ׁש  ֶגענּוֶמען אֹויפ   ִאים ֶדער ֶרִבי ַארֹויס 

ל, אּון ִאים ס  ט אֹויף ֶרִבי ָנָתן'ס ַאק  ט ַזיין ֵהייִליג ַהאנ  ן ָהאט ֶדער ֶרִבי ַארֹויף ֶגעֵלייג  ִוויׁש  צ  ט: "אּון ַווייֶטער  ִאינ  ֶגעָזאג 
ט ִזיְך אֹויס ַפאר ַא ן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעד  ט  ׁש  ן ֵאייֶבער  ץ ַפאר  ט ִזיְך אֹויס ָדאס ַהאר  ן ִאיז ֵזייֶער גּוט ַאז ֶמען ֶרעד  ן ֱאֶמת'ן גּוט 

ד!" ַריינ   פ 
ַטאֶנען ַאז ֶער וֶ  ׁש  ט, ַאז ַדאן ָהאט ֶער ַפאר  ִליֶכער ִאיד, ַווייל ָוואס ֶעס ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאג  ועט ׁשֹוין ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶער 

ֶגען ֶער ֶטערּונ  ן, ָוואֶסעֶרע ׁש  ֶרעכ  ן צּוב  ְך ֵגיין, ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶוועט ִאים ֶוועל  ֶוועט ָנאר  ֶוועט ָנאר אֹויף ִאים ַאדּור 
ן ֵאייֶבער   ן ַפאר  ֵצייל  ן, ֶוועט ֶער ַאֶלעס ֶדער  ֶטער ֶוועט ִאים ָהאב  ׁש  ן, אּון ֶדער ֵאייֶבער  ט  ׁש  ן ֶדעם ֵאייֶבער  ן, אּון ֶבעט  ט  ׁש 

ן. פ   ִזיֶכער ֶהעל 
ט ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען ַזיין  ט ִניׁש  ס ַווייל ֵקייֶנער ֵווייס  נ  ט ִזיְך ַבאַצייט  ׁש ָוואס ַכאפ  ט  ַצייט, ַאזֹוי וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענ 

ט ִווי ר' ֱאִליעֶ  ׁשּוָבה ֵאיין ָטאג ַפאר   (ַׁשָבת קנ"ג.)ֶזר ָהאט ֶגעָזאג  ט, "ֶמען '"טּו ת  ֶרעג  ִמיִדים ֶגעפ  ן ִאים ַזייֶנע ַתל  ן" ָהאב  ב  ַטאר  ן ׁש 
ט דָ  ט, טֵווייס  ט: "ָדאס ָהאב ִאיְך ַטאֶקע ֶגעֵמיינ  ֶפער  ט  ן?" ָהאט ֶער ֶגעֶענ  ב  ַטאר  ט ֶווען ֶמען ֵגייט ׁש  ׁשּוָבה, אְך ִניׁש  ט ת  ּו ַהיינ 

ׁשּוָבה טּון". ן ָטאג ת  טּו ֶיעד  ן, ַאזֹוי ֶוועס  ב  ַטאר  טּו ׁש  ן ֶוועס  ג  ָׁשר ָמאר  ׁשּוָבה ֵחֶלק ח', י', י"ב()           ַווייל ֶאפ   ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶרְך ת 
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ריג מסודר, זאל מען רעדן ווי אזוי געהע אייבערשטןאן קיין געפילן, מ'קען נישט רעדן צום 
און דאס  ,אייבערשטןעס זאל נאר זיין, דער עיקר איז אז מ'רעדט אפאר ווערטער צום 

 ברענגט דעם מענטש צו אלע גרעסטע און העכסטע מדריגות.
נאכ'ן זינגען די זמירות האט דער  א שיינע מלוה מלכה איז פארגעקומען אינעם בנין,

גערעדט דיבורי התחזקות ווי אזוי אויסצונוצן די הייליגע טעג אין  ראש ישיבה שליט"א
אומאן, אזוי ווי עס איז געווען א גרופע אנשי שלומינו וואס זייערע רענצלעך זענען נישט 

ווי מ'זעט ט פון דעם גערעד ראש ישיבה שליט"אאנגעקומען מיט זיי קיין אומאן, האט דער 
זייער שווער אנצוגיין אן זיינע פעקלעך, מ'דארף האבן פרישע וועש  א מענטש איזפאר ווי 

און די איבריגע געברויכן צו קענען אנגיין, אבער נאך פיל מער דארף א מענטש זיכער אז ער 
יטן אויף די וועלט, מיט קומט אן אויבן אין הימל מיט זיינע פעקלעך, מ'דארף זיך גוט אנגרי

תורה און תפלה, מצות און מעשים טובים, וואס נאר דאס זענען די פעק און זעק וואס 
מ'נעמט זיך מיט נאך די הונדערט און צוואנציג יאר, און פון דעם וועט מען האבן גענוג עסן 

 און קליידונג פאר די נשמה.
 זונטאג נצבים

נוצט די צייט ביים ציון הקדוש זיך צוצוגרייטן זונטאג אין אומאן האט דער עולם אויסגע
צו ראש השנה. די אומאן חדר איז אנגעגאנגען גאר שיין, די געטרייע מלמדים האבן 
 געלערנט און געדאווענט מיט די תינוקות של בית רבן, און זענען געגאנגען מיט זיי צום ציון.

זיי דערציילט א  ראש ישיבה שליט"אהאט דער  ווען די קינדער האבן געגעסן מיטאג,
איז געקומען צום ציון מיט זיין קינד וואס האט נעבעך מעשה פון א איד וואס  מורא'דיגע

די שטויב  אריינגעזעצט דאס קינד איןנישט געקענט גיין אויף די פיס, און דער טאטע האט 
פארנאכטס, און צו מנחה האט דאס קינד שוין ערב ראש השנה אום פון ארום דעם ציון 

געקענט גיין אויף די אייגענע פיס, )די מעשה איז געדרוקט אין "עצתו אמונה פאר קינדער" 
אז זיי זאלן  מחזק געווען די קינדער ראש ישיבה, און מיט דעם האט דער יום כיפור תשפ"ב(

 בעטן ביים ציון אלעס וואס זיי דארפן, און זיי וועלן אלעס דארט פועל'ן.
געגעבן א שיעור  ראש ישיבה שליט"אפארנאכטס, צווישן מנחה און מעריב, האט דער 

ישוב  התחזקות, וואס מיינט תשובה, וואס מיינט "עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא
ווען א איד רעדט זיך  ,אייבערשטןלכסלה עוד", תשובה איז נאר צווישן דעם איד און דעם 

ער זאגט אים אז ער וויל זיין וואויל און גוט נאר ער  ,אייבערשטןדורך פריוואט מיט'ן 
ן ער זאל זיין נאר אייבערשטמוטשעט זיך מיט זיין שווערע יצר הרע, און ער בעט דעם 

אים גלייך מוחל אויף אלעס, און ער געבט אים  אייבערשטערערליך און וואויל, איז דער 
 אלע גוטע זאכן.

ביים שיעור איז אויך געווען א סיום אויף האלב ש"ס דורך הילד החשוב יודא'לע 
האט מעורר געווען אז יעדער  ראש ישיבה שליט"אשעכטער ני"ו פון ארץ ישראל, דער 

דארף זיך אויפוועקן פון דעם, אויב א אינגל פון צען יאר לערנט אזוי פלייסיג אין זיינע 
אן אזוי פיל, דארף יעדער זיך נעמען אין די הענט אריין און זייטיגע זמנים און ער קומט 

 לערנען די הייליגע תורה.
 שאטל

איט רייט" רייזע אגענטור, האבן  די גבאים פונעם "רענט קאמפיין", און די "פלען
צוגעשטעלט א זייער נוצבארע סערוויס, עס איז געווען צוויי שאטל באסעס וואס האבן 
קורסירט צווישן דעם בנין פון היכל הקודש )וואס איז א האלבע שעה ווייט צו גיין צופיס( 

ארום דעם זייגער און דעם הייליגן ציון, דער שאטל איז אנגעגאנגען פיר און צוואנציג שעה 
אין די וואכן טעג, ווען יעדע פופצן מינוט איז געווען א באס סיי ביים ציון הק', און סיי ביים 

צום  גרינגערהייט בנין היכל הקודש, מיט וואס דער עולם האט זיך מחיה געווען אנצוקומען
 מען האט זיך אויסגעבעטן א גוט יאר. אוהייליגן ציון וו

 ליל זכור ברית
איז דער ציבור זיך צוזאם געקומען אין בית המדרש צו זאגן  1:00ור ברית אום ליל זכ

אינאיינעם סליחות וואס האט זיך געצויגן פאר צוויי שעה. דערנאך איז דער ציבור אריבער 
דעם ראש ישיבה שליט"א פאר פדיון נפש, און מען האט זיך אנגעווינטשן להכתב בכתיבה 

 וחתימה טובה.
שחרית איז ווייטער געווען א גרויסער ציבור ביי פדיון נפש ביים ראש אינדערפרי נאך 

ישיבה שליט"א, דאס איז אויסער די טישלעך אין אומאן אין די אומגעגענט פונעם ציון 
הקדוש ביי וואס פילע טויזנטער האבן געגעבן פדיון נפש, וואס דאס געלט האט דער ראש 

איבער  ן'זיין די עצות און חיזוק פון הייליגן רבי ישיבה באשטימט מען זאל עס נוצן צו מפיץ
 .די וועלט

איז אויך שיעור גמרא ערב ראש השנה אינדערפרי, ביים פארלערנען דעם 
פארגעקומען א סיום הש"ס פון הרה"ח מו"ה יעקב משה אינדארסקי הי"ו, וואס האט 

דורכצולערנען גאנץ ש"ס צום ניינטן מאל, אזוי ווי ער איז זוכה יעדעס יאר מסיים געווען 
ש"ס, און דאס איז געווען א שטארקע התעוררות פאר'ן ציבור צו זען ווי מ'קומט אן ווען 

איז מ'נוצט אויס די צייט, טראץ וואס מען איז פארנומען על המחי' ועל הכלכלה. ווי אויך 
 געווען א סיום ד' חלקי שלחן ערוך דורך מו"ה יעקב הלל פארקאש הי"ו.

 התעוררות ביים ציון
די התעוררות וואס טוט זיך ביים הייליגן ציון איז נישט מעגליך צו באשרייבן פאר דער 
וואס איז נישט דארט געווען. פיר און צוואנציג שעה אין טאג איז דער הייליגער ציון 

גן ארט פון וואו טויזנטער תפילות ווערן באלאגערט פון אידן וואס קומען צום היילי
געענטפערט. מען קומט אהין און מען גייט ווי אריין אין אן אנדערע וועלט, מען זעט נישט 

ן זעט מען נאר דעם 'קיינעם און מען הערט נישט קיינעם, ביים ציון פון הייליגן רבי
ט 'מען פועלצום אייבערשטן, דאס הארץ עפענט זיך אויף, מען וויינט זיך אויס אייבערשטן, 

מען גייט ארויס מיט א לייכטע געמיט און פארזיכערט אז די תפילות זענען און ישועות, 
 אנגענומען געווארן ביים אייבערשטן.

דער ראש ישיבה שליט"א איז געגאנגען מיט אנשי שלומינו צום ציון יעדן טאג גלייך 
זיך דער ראש ישיבה שליט"א ארויסגעלאזט אינדערפרי, אזוי אויך ביידע טעג יום טוב האט 

 צום ציון פארטאגס תיכף נאכן פארלערנען דעם שיעור גמרא.

 ראש השנה ביים הייליגן רבי'ן
דער ראש ישיבה שליט"א ראש השנה ביים זמן איז מען זיך צוזאם געקומען צו מנחה, 

מנחה פון יאר וואס מ'האט געדאווענט מיט א שטארקע איז צוגעגאנגען צום לעצטן 
נאך מעריב איז דער עולם אריבער זיך אנווינטשן לשנה טובה ביים ראש  .התעוררות

 שיין אנגעווינטשן. ןדישיבה, וואס האט יע
יילט צו גיין שלאפן, כדי צו קענען נאך א שיינע סעודה, האט זיך דער עולם געא

, נאך פארטאגס 5:30 .נישט צו פארשלאפן דעם מזל ן עלות'אויפשטיין אינדערפרי פאר
נט דעם שיעור אין גמרא, און א פארגעלערהאט דער ראש ישיבה שליט" די מקוה,

גיין צום ציון, פארטאגס ווען ס'איז אינאיינעם צו געלאזט ארויסדערנאך האט מען זיך 
 קען זיך אויסבעטן מיט מער ישוב הדעת.ליידיגער און מ'

דער ראש ישיבה האט , אום אכט אזייגער האט מען זיך געשטעלט דאווענען
געדאווענט שחרית און מוסף, וואס איז געווען זייער שיין, די בארימטע כאאר פון ישיבה 

, עס האט געהערט עזינגען ביים דאווענעןזייער שיין מיטג בןהאאינאיינעם מיט די קינדער 
זיך גאר א גרויסע התעוררות אין שול ביי די תפלות, פילע הונדערטער אידן האבן 

ליכע און התעוררות'דיגע דאווענען, געשלעפט צום בנין היכל הקודש מיטצוהאלטן די הער
דאס וועט בלייבן איינגעקריצט ביי וואס האט צועפנט די הערצער פון אלע מתפללים, און 

 זיי פאר א לאנגע צייט.
פאר די  ,ראש ישיבה שליט"אמיר האבן געהאט די זכי' צו הערן שופר בלאזן פונעם 

מעורר געווען אויסצונוצן די געהויבענע מינוטן ווי עס דער ראש ישיבה תקיעות האט 
בשעת מען בלאזט שופר צומישט מען די טענות פונעם שטן, און ער קען דארף צו זיין, 

בעטן דעם ט וואס מ'קען דערפאר איז עס זייער א גוטע צייאון נישט מקטרג זיין, 
וואס מ'וויל, און איבערבעטן דעם אייבערשטן. אויך האט דער ראש ישיבה אייבערשטן 

מען זאל זיך זייער זייער שטארק געבעטן אז קיינער זאל נישט פיינט האבן א צווייטן, 
, דארף מען זיך נאך פון יענעם מ'האלט אנדערשווען אפילו דערווייטערן פון מחלוקת, 

, דער ראש ישיבה שליט"א האט זייער אנגעווארעמט דעם ציבור אז ווער ליב האבןאלץ 
ס'האט א שווער הארץ אויף א צווייטן, איז יעצט די ריכטיגע צייט יעדן מוחל צו זיין, און 

דער  אנהויבן א נייעם בלאט אין לעבן, צו זיין בשלום ושלוה מיט אלע אידישע קינדער.
האט דערציילט די מעשה פון דעם אינגל וואס האט נישט געקענט  ראש ישיבה שליט"א

אבער אויך געוואלט דאווענען ווי יעדן איינעם, האט ער געפיפן מיט קיין עברי, ער האט 
ל, און דער הייליגער בעל שם טוב זי"ע האט געזאגט אז דאס האט זיין פייפער

און מיט דעם  אייבערשטןאויפגעבראכן אלע טויערן אין הימל, מיר בלאזן שופר פאר'ן 
 עפענען מיר די טויערן פאר אלע ישועות ורפואות.

שיינע ניגונים לכבוד יום נגען ימען האט געז, ודהאיז געווען א שיינע סע נאכ'ן דאווענען
 . נאך די סעודה איז מען געגאנגען אינאיינעם זאגן תשליך ביים וואסער.טוב

דערנאך האט דער ראש ישיבה געזאגט א און , מנחהנאכמיטאג האט מען געדאווענט 
יבה דער ראש יש שיינע דרשה, צו וואס עס זענען געקומען צו גיין א גרויסער עולם.

שליט"א האט גערעדט איבער די גרויסקייט פון זיין ביים הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, 
נאכט, אז דער צווייטער טאג -ער האט נאכגעזאגט וואס מוהרא"ש פלעגט אלץ זאגן מיטל

יו"ט איז שוין דינא רפיא, מ'איז שוין נישט אזוי אויסגעמוטשעט ווי מ'איז געווען ביים 
מאן נאך א שווערע נסיעה, און דעריבער זאל מען זען אויסצונוצן דעם אנקומען קיין או

דער ראש ישיבה שליט"א  טאג מיט תפלות ותחנונים און פועל'ן א גוט געבענטשט יאר,
גערעדט פון די לעצטע תורה וואס דער הייליגער רבי האט געזאגט אויף דער וועלט 

( אז כאטש מוסר זאגן איז א מצוה, איז נישט יעדער ראוי 'ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן ח)
האט געזאגט פאר די אידן צו זאגן מוסר, נאר איינער וואס קען מוסר זאגן ווי משה רבינו 

( "עדיין חביבותא הוא גבן" "דער אייבערשטער האט ענק נאך אלץ :ו"נאכן עגל )גיטין ל
ן דעם חיזוק 'ליב", דער ראש ישיבה האט ארויסגעברענגט מיר זאלן קומען נעמען פון רבי

דארף  נאכאמאל אנצוהייבן פון פריש, און וויסן אז דער אייבערשטער ווארט אויף אונז און
און אזוי ווייטער האט דער ראש ישיבה ארומגערעדט דברי חיזוק   אונזער עבודה.

עריב מיט דערנאך האט מען געדאווענט מ והתעוררות מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן.
 גרויס התעוררות

וועגן גיין צום ציון ביינאכט, האט דער  נאך די געהויבענע סעודה האט איינער געפרעגט
ראש ישיבה געזאגט אז ביינאכט איז נישט א פאסיגע צייט צו גיין צום ציון, ענדערש זאל 

 .רואיג און ליידיגערמען זיך לייגן פרי, און גיין פארטאגס ווען ס'איז 
יטן כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשניה, די זעלבע האט זיך איבערגע'חזר'ט ביים צווי

סעודות, תקיעות, טאג יום טוב, דער עולם האט מיטגעהאלטן די געהויבענע תפלות, 
דער שיעורים, און דרשות. פאר'ן זמן האט דער ראש ישיבה ווידער געזאגט א דרשה, 

הייליגער רבי האט געזאגט אז אויב איז מען געווען ביי אים ראש השנה דארף מען זיין 
פרייליך די גאנצע יאר, נישט האבן קיין בלבולים אויב מ'האט אלעס טאקע יוצא געווען די 

יך מיט דעם תיקון הכללי ביים ציון, אדער אנדערע ספיקות און בלבולים, נאר זיין פרייל
יעדע קלייניקייט וואס מ'טוט איז זייער  וואס מ'האט זוכה געווען צו זיין ביים הייליגן רבי'ן.

ווענדט זיך נאר אין וויפיל מ'לערנט התקרבות צום רבי'ן חשוב און טוט אויף גרויסע זאכן, 
ון לימודים. ברסלב איז נישט נאך א מ'פאלגט זיינע עצות א דעם רבינ'ס ספרים און

חסידות, נאר דאס איז א וועג אין לעבן, וואס איז א גרינגע וועג צו ברענגען דעם איד צום 
האט געזאגט  ראש ישיבה שליט"אדער  און אים געבן אלעס גוטס אין לעבן. אייבערשטן

סל אויסרוען פונעם וועג, אז ווען מ'פארט יעצט אהיים, מ'מיינט אז מ'וועט זיך קענען אבי
זאל מען וויסן אז די משפחה ווארט אינדערהיים פאר אונז, יעצט איז זייער צייט זיך 

 אויסצורוען, און מ'דארף צולייגן א האנט און ארויסהעלפן אין שטוב.
האט מען זיך  ובטם היו עושים בצאתם בשלום מן הקודש, מוצאי יוטוב ויום 

ארויסגעלאזט אין פייערליכע טענץ, מ'האט געדאנקט דעם אייבערשטן אויף די גרויסע 
ס הילף האט 'ן אייבערשטנ'יטזכי' אז מיר זענען געווען אין אומאן אויף ראש השנה, און מ

און  ,די גאנצע משפחהפאר ט א גוט געבענטשט יאר פאר זיך און 'פועל'מען זיכער גע
 באקומען די אלע תיקונים וואס דער הייליגער רבי האט צוגעזאגט.

 !אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח כל השנה המי שהי
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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  03303502361ענגלאנד /  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 אין אומאןביים הייליגן רבי'ן ראש השנה  הערליכע
 

 דיומאיני ענ
דרשות, שיעורי תורה, ניגונים, נוסח, 

 אויףמעשיות פאר קינדער, און נאך; 
 ראש השנה, יום כיפור, און סוכות

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 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 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים און מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 עצתו אמונה
 אויף ּפָאסט

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

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

זיך מחיה יעדע וואך מיט די זייט אויך פון די גליקליכע וואס זענען 
 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 
 

צו קורץ צו קענען שילדערן דעם איז ם און די שפראך די פענע איז צו ארע
דעם געהויבענעם יום טוב ראש השנה וואס איז אריבער אויף אנשי שלומינו אין אומאן 

באריכט פון די מיר וועלן בלויז פרובירן צו געבן א קורצע  פארגאנגענעם ראש השנה.
 הייליגע טעג.

האבן דורכגעבראכן אלע מניעות און שוועריקייטן אידן  ערטויזנט פילע צענדליגע
ם הייליגן רבי'ן קיין אומאן אויף ראש השנה, פון יעדן האבן זוכה געווען צו קומען צואון 

ווינקל פון איבער די גאנצע וועלט קומען אידן צו פארן צום הייליגן רבי'ן, אויסצופאלגן 
זיין בקשה אז מ'זאל קומען צו אים אויף ראש השנה, אויסצו'פועל'ן א זיס ליכטיג יאר, 

ע זעק מיט ישועות און רפואות פאר און אהיימצופארן מיט א ריינע נשמה און מיט פיל
 די גאנצע יאר.

דער ריזיגער ציבור האט זיך אויסגעשפרייט איבער גאנץ אומאן, פילע טויזנטער 
דירות, אכסניות, און האטעלן זענען געווארן איבערגעפילט מיט אידן אין לויף פון די טעג 

מאן זענען געווען פאר ראש השנה; הונדערטער שולן און בתי מדרשים איבער גאנץ או
פול מיט אידן במשך דעם יום טוב וועלכע האבן זיך צוזאמגעקליבן צו דאווענען און 
אויסבעטן א גוט יאר; אבער דאס הארץ פון די פילע טויזנטער אידן זענען אלע געווען 
געוואנדן צו איין פלאץ, צום ציון הקדוש פון הייליגן רבי'ן, וואס ער האט זיך 

צו זיין א מליץ יושר פאר די אלע וואס קומען צו אים אויף ראש השנה, אונטערגענומען 
 אויסצו'פועל'ן פאר זיי א גוט געבענטשט יאר.

 אין אומאןהיכל הקודש בנין 
ט דער דער ראש ישיבה שליט"א האט זיך אין די בלויז עטליכע יאר זיי

אונטערגענומען דעם גרויסן פראיעקט פון צושטעלן א בנין רחבת ידים פאר אנשי 
דעם וואס עס איז נאכנישט פולקאם פארטיג איז עס שוין טראץ  אוןשלומינו אין אומאן, 

 קע"ה אויסגעוואקסן.
, א קאך, רשדהמת דער בנין וואס אנטהאלט אין זיך אלע געברויכן, א גרויסע בי

מקוה מיט שויערס, און עטליכע שטאק מיט צענדליגע שלאף צימערן, געבט צו א 
-ן איז ווייט אוועק פון די הוגעוואלד מיט הרחבת הדעת פאר אלע וואס קומען אהין, או

צוגעשטעלט פאר די טייערע קינדער אויך שיין , און איז גאס פושקינאדי הויפט הא פון 
 וואס ווערן באגלייט דורך די גאנץ יעריגע געטרייע מלמדים.

צושטעלן דעם בנין מיט די עסקנים האבן אריינגעלייגט גאר אסאך כח און צייט צו
אלע פאר די מקוה, שויערס און אלע געברויכן. עס איז ב"ה געווען גענוג וואסער 

מיט די הילף פון א  -, די לעקטער איז ב"ה געווען אנגעצינדן במשך אלע טעג געברויכן
טאר, עס איז געווען צוגעשטעלט פיינע פרישע געשמאקע סעודות צו דער זעט, גענערא

. דער בית המדרש איז געווען טן זענען געווען פיין און זויבערדי שלאף צימערן מיט די בע
 מיט הונדערטער זיץ פלעצער. ליך צוגעשטעלט ליכטיג און זויבערהער

היי יאר האט מען בלית ברירה געגעסן די סעודות אין בית המדרש צוליב וואס דער 
 איינגעשטאנעןצונעמען דעם ריזיגן ציבור וואס איז נל אריייכהלאיז געווען צר מ זאל-עס

אינעם בנין. עס קומט זיך א גרויסע הכרת הטוב פאר די עסקנים וואס האבן באוויזן צו 
זאל אין געציילטע מינוטן, און דערנאך צוריק -עס ןפארוואנדלען דעם ביהמ"ד אין א

 אויפגערוימט דעם בית המדרש צו די תפילות.
 אומאן חדר

אין די וואכן טעג אין אומאן איז געווען צוגעשטעלט א הערליכער חדר פאר אלע 
נאנט צו הונדערט קינדער וואס זענען געקומען קיין אומאן אינעם בנין היכל הקודש, 

קינדער  דים, דיקינדער זענען געווען אין די חדר, צעטיילט צווישן עטליכע חשובע מלמ
, און גלייכצייטיג זענען די קינדער געגאנגען געדאווענט און געלערנטהאבן אינאיינעם 

צום ציון הקדוש צו זאגן אינאיינעם תיקון הכללי. אזוי אויך יעדן טאג מיט די מלמדים 
במשך דעם יום טוב זענען די קינדער געזעסן אין שול אינאיינעם מיט די מלמדים, און 

ווענט מיט חשק און ברען. מוצאי יום טוב זענען די קינדער באלוינט געווארן שיין געדא
 במשך די גאנצע צייט אין אומאן. זיך אויפפירןמיט ווערדפולע מתנות, פאר'ן אזוי שיין 

 א שבת ביים הייליגן רבי'ן
ען איז געווען יים אנקומגלייך ב .שוין פאר שבתרוב ציבור איז אנגעקומען קיין אומאן 

דער ואס מ'האט זיך מחי' געווען פונעם לאנגן וועג, , מיט וסעודה צוגעשטעלט א פיינע
עולם האט זיך מסדר געווען אינעם בנין, די מקוה איז שוין געווען אנגעווארעמט און 

ם גרייט פאר'ן באנוץ, און פילע אידן האבן געכאפט א מקוה און גלייך אריבערגעלאפן צו
 ציון הקדוש, צו זאגן תיקון הכללי און זיך אויסבעטן אלעס גוטס.

 םנט דערעפארגעלווידער דער ראש ישיבה אינדערפרי, פאר שחרית, האט עש"ק 
און נאך שחרית און פרישטאג האט דער עולם זיך ווידער , שיעור גמרא טעגליכן

ע טועמי', און ננאכמיטאג איז געווען צוגעגרייט א פיין הקדוש. אריבערגעכאפט צום ציו
 ת.לם האט זיך געגרייט צום הייליגן שבדער עו

אידן  רערטעד, מיט שיינע ווארימע תפילות, הונעס איז אריבער א הערליכער שבת
פרייטאג צו נאכטס האלטן די תפלות. צוהאבן זיך געשלעפט איבער א האלבע שעה מיט

ראש ישיבה וואו דער זאל -עולם אראפגעגאנגען אונטן צום עס נען איז דערנאכ'ן דאווע
האט געגעבן א שטיקל שיעור התחזקות, דער ראש ישיבה האט אנגעהויבן אז  שליט"א

כן א שיעור פאר די סעודה פרייטאג מ'זאל נישט מיינען אז דאס איז א נייער מנהג צו מא
און די צו נאכטס, פארקערט, נאכ'ן דאווענען דארף מען גלייך אהיימגיין מאכן די סעודה, 

נאר  סעודה דארף זיין א פרייליכע און געשמאקע, אז די קינדער זאלן וועלן מיטהאלטן,
געבן אביסל צייט אנצוגרייטן דעם בית המדרש פאר די סעודה, יעצט אזוי ווי מ'דארף 

וען וועט ער דערווייל רעדן אביסל פאר'ן ציבור, אבער מ'זאל אים גלייך קומען מעלדן ו
 מ'איז גרייט פאר די סעודה.

דעם וואס דער אריין אין א שמועס איבער  ראש ישיבה שליט"אאון דאן איז דער 
הייליגער רבי האט אונז אויסגעלערנט אז קיין יאוש איז גארנישט פארהאן, 
ארויסברענגנדיג אז א מענטש מיינט אז דאס האט גארנישט מיט אים, ער האט זיך נישט 

אמת איז אבער אז  ען, ער גייט אן אין לעבן געהעריג ווי עס דארף צו זיין, דערמייאש געוו
יאוש קען זיין אויך בלויז ביי איין פרט אין לעבן, איינער האט זיך מייאש געווען אז ער קען 

אן אנדערער האט זיך נישט צוריק האלטן פון כעס, נישט לערנען, א צווייטער אז ער קען 
מייאש געווען אז ער וועט שוין נישט האבן קיין שלום בית, און אזוי ווייטער האט יעדער 
א געוויסע פרט אין לעבן וואס אויף דעם האט ער שוין אויפגעגעבן אז ער וועט שוין 
נישט מצליח זיין, דער רבי האט אבער אויסגעשריגן אז יאוש איז גארנישט פארהאן, א 

טאר קיינמאל נישט אויפגעבן, אויב וועט מען זיין שטארק מיט תפלה, בעטן דעם איד 
אז מ'זאל יא מצליח זיין, וועט מען סוף כל סוף זען גאר גרויסע ישועות אין  אייבערשטן
 אלע ענינים.

וואו איז צוגעשטעלט געווארן א הערליכע דערנאך איז מען צוריק ארויף אין שול, 
מען האט  די באטע, איז פארגעקומעןסעודה לכבוד שבת קודש, און נאך די סעודה 

דערנאך האט מען געהערט דברות קודש פונעם און  ,שבת זמירותדי נגען אינאיינעם יגעז
יסקייט פון קומען אויף אומאן, אבער גערעדט פון די גרוהאט ליט"א וואס ראש ישיבה ש

דאס איז נישט גענוג זיך צו רופן א ברסלב'ער חסיד, יעדער איד דארף קומען קיין אומאן, 
דער עיקר איז נאר צו נעמען די לימודים און עצות פון הייליגן רבי'ן אויפ'ן גאנצן יאר, און 

'ן סדר דרך הלימוד, און אזוי לעבן מיט דעם, מיט תפלה והתבודדות, מיט'ן לערנען אויפ
ווייטער אלע לימודים פון הייליגן רבי'ן, און מיט דעם קען מען זיך רופן אן אמת'ער 

 ברסלב'ער חסיד.
האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט סיפורי נאכ'ן דאווענען שב"ק אינדערפרי 

אז  צווישן אנדערע אויך ארומגערעדט(, און דער רב און זיין בן יחיד', חמעשיות )מעשה 
יעדער זאל נעמען די מעשה פאר זיך אליין, צו צעברעכן אלע מניעות און קומען צום 

איז אריין  ראש ישיבה שליט"אוערן אין לעבן. דער צדיק, און דאן וועט מען געהאלפן ו
מענטשן טראכטן אז דאס אין א לענגערע שמועס פון שלום בית, זאגנדיג אז כאטש וואס 

איז נישט קיין פאסיגע זאך פון וואס צו רעדן ביי א דרשה, אבער ביים רבי'ן איז דאס 
קר איז צו געבן גוטע ווערטער אין שטוב, מאכן א געווען גאר א גרויסער יסוד, און דער עי

פרייליכע אטמאספער אינדערהיים, און דאן האט מען א קלארע און ריינע מח, מ'קען 
 ווי עס דארף צו זיין. אייבערשטןדינען דעם 
אז אויב קומט מען מעורר געווען ווייטער האט דער ראש ישיבה  עודותסש ביי של

צום הייליגן רבי'ן דארף מען פאלגן דעם רבי'ן, רעדן יעדן טאג אפילו נאר אפאר ווערטער 
ווי עס די צייט אין אומאן אויסצונוצן צום אייבערשטן. ווייטער האט ער מעורר געווען 

נאר דארף צו זיין, נישט צו פארברענגען דאס ביסל צייט וואס מ'געפונט זיך אין אומאן, 
לויפן צום הייליגן רבינ'ס ציון, זיך מתוודה זיין און תשובה טון, און אריינקומען צום נייעם 

אפילו מ'שפירט זיך אויסגעלאשן  .יאר מיט פרישע קבלות צו זיין נאר ערליך און וואויל
>>>>>> 

 


