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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֹנִכי נֹוֵתן ִלְפֵניכ   הְרֵאה אָׁ לָׁ ה ּוְקלָׁ כָׁ יֹום ְברָׁ ער מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי דֶ  .ם הַּ
עּו")ְתִהִלים צה, ז( , אֹויְפן ָפסּוק )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רע"ב(ֶרִבי ָזאְגט  יֹום ִאם ְבקֹולֹו ִתְשמָׁ ַאז  "הַּ

ן ֶטעְנִדיג ָנאר ְטַראְכְטן פּוֶנעם ַהייְנִטיגְ ַאז ֶמען ָזאל ְׁש  ,'ס ֶלעְבןֶעס ַא ְגרֹויֶסע ְכַלל ִאין ַא ֶמעְנְטׁש
ָהאב ִאיְך אֹויף 'ַהייְנט' ָוואס  יצִ  " "ָהאב ִאיְך אֹויף 'ַהייְנט' צּו ֶעְסן? יצִ "ָטאג, ֵסיי ַביי ֶגעְלט ַזאְכן, 

ער ָהאְבן ָמאְרְגן, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשטֶ  טֶווע ֶמעןאּו ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ְטַראְכְטן פּון וו ".ִאיְך ַדאְרף?
 ָהאט ַהייְנט ֶגעָהאְלְפן ֶוועט ֶער ָמאְרְגן אֹויְך ֶהעְלְפן.

ייְנט'אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביים ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶמען ַדאְרף ָנאר ְטַראְכְטן פּון  פּון  ,'הַּ
 ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ְטַראְכְטן ָוואס .ן ַא ַנַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטןטּו ָוואס ֶמען ֶקען ֶיעְצט .'ֶיעְצט'

וען ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעוֶ  .ןֶמען ָמאְרְגן טּו טָוואס ֵגיי ,ןֶנעְכְטן ֶגעטּו טֶמען ָהא
 .ן ֶיעְצט ָוואס ֶמען ֶקעןְפרּוִביְרן צּו טּו ַדאְרף ןֶדער ִעיָקר ִאיז 'ֶיעְצט', ֶמעאּון ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין, 

 ִאיז ֶער זֵייֶער ַמְצִליַח ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות. ,ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִפיְרט ִזיְך ַאזֹוי
יֹום'ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק,  ם 'הַּ ֹנִכי נֹוֵתן ִלְפֵניכ  אְגט, ִאיְך ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָז - ְרֵאה אָׁ

עְכְטן אּון ֶגעב ִדיר ַא ַמָתָנה ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג, אֹויב ֶמען ָהאט ֵשֶכל ֶמען קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ֶנ
ֶוועט ֶעס ַדאן אֹויף ָמאְרְגן, ֶמען ְפרּוִביְרט אֹויְסצּוִניְצן ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג ִווי ֶעס ְברֹויְך צּו ַזיין, 

כָׁ ַזיין,  יף ָמאְרְגן, ַא ֶגעֶבעְנְטְׁשֶטער ָטאג, אּון ַפאְרֶקעְרט אֹויב ֶמען ֶוועט ֶעס ָאְפְׁשטּוְפן אוֹ  - הְברָׁ
לָׁה, ֶדעָמאְלט, "ןִאיְך ָאְנֵהייְבן ֶעֶפעס טּו 'ַהייְנט ִאיז ׁשֹוין ֶדעְרָנאְך, ָמאְרְגן ֶוועל ֶוועט ֶעס  - ּוְקלָׁ

 ַזיין ַא ַפאְרָׁשאְלֶטעֶנער ָטאג.
 יל ִאיז ֶדעם ָוואס ִניְצט אֹויס ִדי ֶטעג אּון ִפיְלט ֶעס ָאן ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ָדאס ֶוועט ִאיםוואוֹ 

 ְבַלייְבן אֹויף ֵאייִביג, ֶעס ֶוועט ִאים ַבאְגֵלייְטן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ְרֵאה א'(

*** 
ר אָׁ אֵ  ר ֲאש  בָׁ דָׁ ל הַּ יו ְוֹלא ִת ו צַּ ֹנִכי מְ ת כָׁ לָׁ ֲעשֹות, ֹלא ֹתֵסף עָׁ ם, ֹאתֹו ִתְשְמרּו לַּ ְתכ  ְְגרַּע ה א 

נּו, ַאז ֶווען )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א ִסיָמן ו'( מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ִממ 
יי ן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאְרף ֶער ִזיְך אֹויְסֶקעֶנען ִמיט ְצֵוון, צּוִריק קּוֶמעִוויל ְתׁשּוָבה טּוַא ִאיד 

 ֶוועְגן.

ֶווען ֶער ֶלעְרְנט אּון  ,ֶער ַדאְרף ִוויְסן ֵסיי ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים גּוט
ט ִזיְך צּו ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים ִניְׁש  ַדאֶוועְנט אּון ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֵסיי ִווי ַאזֹוי

ט ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים גּוט ַדאְרף ֶער ִוויְסן, ַאז ֶער ָזאל ִניְׁש  גּוט, ֶווען ֶער ַפאְלט דּוְרְך ִאין ֲעֵבירֹות.
ִניְׁשט ֶגעֵהייְסן, ַווייל ן ַזאְכן ָוואס ִדי תֹוָרה ָהאט ּוְכן צּו טּוֵגיין ִאיֶבער ִדי ָמאס, ֶער ָזאל ִניְׁשט ז

ע כֹוחֹות אֹויב ֶער ֶוועט ַארֹויף ֵלייְגן אֹויף ִזיְך ֶמער ִוויִפיל ִדי תֹוָרה ִוויל, ֶוועט ֶער ַזיין ֶמער פּון ַזייֶנ
פֹות ִבְתִפִלין, ֲחמִ ִווי ַרִׁש"י ָזאְגט:  אּון ֶעס ֶוועט ְפַלאְצן. ֵמש טֹוטָׁ יו, ְכְגֹון חָׁ לָׁ ה ֹלא ֹתֵסף עָׁ שָׁ
ב ְוכּו',  ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִניְׁשט צּוֵלייְגן ֶמער ִוויִפיל ִדי תֹוָרה ָהאט ֶגעֵהייְסן. ִמיִנים ְבלּולָׁ

וי ַאזֹוי ִזיְך אּון ַפאְרֶקעְרט אֹויְך, ֶווען ֶמען ַפאְלט ַאָראפ, ֶמען ַפאְלט דּוְרְך, ַדאְרף ֶמען אֹויְך ִוויְסן וִ 
ֶטעְנִדיג צּוִריק קּוֶמען ָנאר ְׁש  ,ט ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון אֹויְפֶגעְבן ִאיְנַגאְנְצןצּו ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִניְׁש 

 צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
יופּון ֵאיין ַזייט,  .ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק לָׁ ט, , ֵלייג ִניְׁשט צּו ֶמער ִוויִפיל ִדי תֹוָרה ֵהייסְ ֹלא ֹתֵסף עָׁ

נּו,ן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט, ּו ָנאְכֶדעם ָגאְרִניְׁשט טּוטַווייל אֹויב ָיא ֶוועסְ  ע ִממ  ֶנעם  ְוֹלא ִתְְגרַּ
ט ֶוועְגן ְסט ַאז ֶעס ֵגייט ִדיר ְׁשֶווער, דּו ִביְזט דּוְרְך ֶגעַפאְלן, ָזאְלְסטּו ִניְׁש ִניְׁשט ַאָראפ, ַווייל דּו ֶזע

ֶטעְנִדיג צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַהאְלְטן אּון ְׁש ֶדעם ַאֶלעס אֹויְפֶגעְבן, ָנאר ִזיְך ֶדערְ 
ת'ֶער ן ִריְכִטיְגן ֶוועג, ָוואס ֶוועט ִדיר ִפיְרן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן צּו ַזיין ַאן ֱאמֶ 'ֶדעָמאְלט ֵגייְסטּו אֹויפְ 

 ֶעְרִליֶכער ִאיד.
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ְרֵאה ז'(

 

 

 

 
 
 

 

 (357) 46, גליון 7שנה            ה'                        , אבות פרק שנת תשע"ח לפ"קח אלול, א' דר"ודש, שבת ראש ח, ראהפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש עְרֵצייְלט מֹוהַּ  ד 

ִמיר ַהאְלְטן ׁשֹוין ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול, ָאט ָאט קּוְמט 
ֵהייִליֶגע ָפאְרְכִטיֶגע ֶטעג פּון ֹראׁש ַהָׁשָנה אּון  ׁשֹוין ִדי

ייֶען ַביי ִדי ט ָאט ֵגייֶען ִמיר ׁשֹוין ְׁשרֵ ָא יֹום ִכיּפּור, 
ְתִפָלה פּון "ּוְנַתֶנה תֹוֶקף" ִמיט ְגרֹויס ִהְתעֹוְררּות ִדי 

 ּוְתִפָלה, ּוְצָדָקה, ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרעַ  ֶוועְרֶטער: "ּוְתׁשּוָבה, 
ַהְגֵזָרה!" אּון ֶווער ֶעס ִאיז ְקלּוג ַוואְרט ִניְׁשט ִביז ֶמען 
ֶוועט ִאים ָאְנְׁשַרייְבן ַח"ו ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזרֹות אּון ֶער ֶוועט 
ֶעס ַדאְרְפן ֶצעְׁשֶטעְרן אּום ֹראׁש ַהָׁשָנה, ָנאר ֶער הֹויְבט 

יט ִדי ְדֵריי ׁשֹוין ָאן פּון חֹוֶדׁש ֶאלּול ִזיְך צּו ְׁשַטאְרְקן מִ 
, ִמיט ְתׁשּוָבה, ְתִפָלה אּון ְצָדָקה, ַאזֹוי ַאז ֶמען ָזאל ַזאְכן

ִבְכַלל ִניְׁשט ָאְנהֹויְבן צּו ַמאְכן אֹויף ִאים ְׁשֶוועֶרע 
  ְגֵזרֹות.

חֹוֶדׁש ֶאלּול ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ִזיְך  ֶיעְצט ִאין
ָלאף ָוואס ֶמען ִאיז אֹויְפִציֶוועְקן פּון ֶדעם ִטיְפן ְׁש 

ֶגעְׁשָלאְפן ַא ַגאְנץ ָיאר, אּון ִזיְך ָאְנֵהייְבן צּו ַבאֶרעֶכעֶנען 
ְתׁשּוָבה טּון אּון  צּווואּו ֶמען ַהאְלט אֹויף ִדי ֶוועְלט, 

 צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ֶמען ֶדעְרֵצייְלט פּון ַצִדיִקים ַאז ֶווען ֶמען ָהאט 

ְטְׁשט ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול, ֶווען ֶדער ַחָזן ָהאט ֶגעֶבענְ 
ֶגעָזאְגט ִדי ֶוועְרֶטער "ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול ִיְהֶיה ְביֹום.." 

ְבלֹויז ָדאס  .ט ַאַזא ִציֶטערָהאט ֵזיי ׁשֹוין ֶגעַכאּפְ 
ֶדעְרַמאֶנען ַאז ֶעס קּוְמט ׁשֹוין חֹוֶדׁש ֶאלּול, ָדאס ִאיז 

ר ֶבעְסֶטע מּוָסר ֵסֶפר ִזיְך אֹויְפִציֶוועְקן ׁשֹוין ֶגעֶווען ֵזייעֶ 
פּון ְׁשָלאף, אּון ִזיְך ָאְנֵהייְבן ְגֵרייְטן צּום ֵנייֶעם ָיאר 

ָאן ֱאמּוָנה ִאיז ֶמען פּול 
 ָטה ֶגעִפיְלן; ֶמעןִמיט ֲחָר 

 

ֶעְסט ִזיְך אֹויף ְכֵסֶדר ְטַראְכְטְנִדיג: 'ַפאְרָוואס ָהאּב 
ִאיְך ַאזֹוי ֶגעטּון?' ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ְּבֵשם ֲחָכֵמינּו 

: )ַעֵיין ֵראִשית ָחְכָמה ַשַער ַהִיְרָאה, ֵפֶרק ג(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
", ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל "ְרָשִעים ְמֵלִאים ֲחָרטֹות

ם טֹוב ַעל ַהּתֹוָרה ַפְרַשת ֵעֶקב, )ַּבַעל שֵ ם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו שֵ 

ַאז ֶדער ְפַשט ִאיז ִניְשט ַאז ֵזיי ָהאְּבן ֲחָרָטה ִסיָמן י( 
 אֹויּבאֹויף ֵזייֶעֶרע ְשֶלעְכֶטע ַמֲעִשים ְּברּוֲחִניּות, ַווייל 

ן ֵזיי ֲחָרָטה אּון טּוֶען ְּתשּוָבה אֹויף ֵזייֶעֶרע ָהאּבְ 
אְך ִניְשט ַקיין ְרָשִעים, ָנאר ֶדער ֲעֵבירֹות ֶזעֶנען ֵזיי דָ 

ְפַשט ִאיז ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ַאְלץ פּול ִמיט ֲחָרטֹות אֹויף 
ֵזייֶעֶרע ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ֶגעְּברֹויְכן, ֵזיי ֶלעְּבן ִניְשט ִמיט 

ֶטעְנִדיג אֹויף: מּוָנה, ֶדעְרַפאר ֶעְסן ֵזיי ִזיְך ְש ַקיין אֱ 
'ִאיְך ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ַאזֹוי טּון'; 'ַא ָשאד ִאיְך ָהאּב 
ַאזֹוי ֶגעטּון'; ַאְלץ ָהאְּבן ֵזיי ֲחָרָטה, ָאֶּבער ֶווען ַא 
ֶמעְנְטש ְגֵלייְּבט ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְשֶטער, 

ֶער ִניְשט צּוִריק: 'ִאיְך ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ַדאן ְטַראְכט 
ַאזֹוי טּון'; 'ַא ָשאד ִאיְך ָהאּב ִניְשט ַאזֹוי ֶגעטּון'; 

 ַווייל ֶער ֵווייְסט ַאז ַאזֹוי ָהאט ֶגעַדאְרְפט ַזיין.
 

 )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' ֵעֶקב תשע"ח( 

 
 

>>>>>> 

 



 ב

 

 ָוואס קּוְמט.
אְבִריֶנער זי"ע ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן ַאז ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ִקיְנד פּון ֶזעְקס ֶדער ַצִדיק ֶרִבי מֶׁשה קַ 

ֶער ִזיְך ֶגעְׁשִּפיְלט ֵאייְנָמאל ִמיט ַאְנֶדעֶרע ִקיְנֶדער, ִאיְנִמיְטן ִאיז ַזיין ְגרֹויֶסע ְׁשֶוועְסֶטער ָיאר, ָהאט 
ֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון ֶגעָזאְגט: "מֶׁשה'ֶלע, ֶמען ָהאט ׁשֹוין ֶגעֶבעְנְטְׁשט חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֲאִפילּו ִדי ִפיׁש 

ּון דּו ְׁשִּפיְלְסט ִזיְך ָנאְך?!" ֶווען ֶער ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ִאים ָאְנֶגעהֹויְבן ִאין ַוואֶסער ִציֶטעְרן, א
ִציֶטעְרן, ַאז ִביז ַהייְנט ְׁשִּפיְרט ֶער ָנאְך ֶדעם ִציֶטער, ַווייל ַזיין ְׁשֶוועְסֶטער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסע 

יס ְתִמימּות ַאז ֶעס ִאיז ִאים ַאַריין ִאין ִדי ֵבייֶנער, אּון פּון ַצֵדיֶקת אּון ִזי ָהאט ֶעס ֶגעָזאְגט ִמיט ְגרוֹ 
 ֶדעָמאְלט ָהאט ֶער ִזיְך ֶגענּוֶמען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ֶמען ֵגייט  ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶעס קּוְמט ֹראׁש ַהָׁשָנה ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ֶדער יֹום ַהִדין,
ֶדעְרַפאר  ן ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש ּפּוְנְקְטִליְך ָוואס ֶעס ֵגייט ַּפאִסיְרן ִמיט ִאים ִדי ַגאְנֶצע ָיאר, אּוןָאְנְׁשַרייבְ 

ִמיט תֹוָרה, ְתִפָלה אּון ְזכּוִתים, ַאז ֶמען ָזאל ֶוועְרן ַפאְרְׁשִריְבן ְבֵסֶפר ן צּוְגֵרייטְ גּוט ַדאְרף ֶמען ִזיְך 
 ְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר.ַהַחִיים, ֶמען ָזאל ָהא

 

ֶמען ַדאְרף ָאֶבער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַזיין פּון ִדי ֶמעְנְטְׁשן פּון ֶוועם ֶרִבי ָנָתן ָהאט 
אּון ֶמען טּוט  ..ֶמען ְבֶרעְנט אּון ֶמען ְבֶרעְנטֶגעֶרעְדט. ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ֶאלּול, 

אֹויְך ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ֶעס קּוְמט ִדי ֶאלּול ֶטעג, ֶמען ֶוועְרט ְפרּום ְפרּום ְפרּום, ִניְׁשט  ...ָגאְרִניְׁשט"
 ֶמען ֶלעְרְנט אּון ִניְׁשט ֶמען ַדאֶוועְנט".

ָנאר ֶמען  .ייט פּון ֶאלּולן ֶאלּול, ֶמען ֶרעְדט פּון ִדי ְגרֹויְסקֵ ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגענּוג ַאז ֶמען ֶרעְדט פּו
יט ִמיט ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון יַדאְרף ֶזען צּו טּון צּו ִדי ַזאְך, ֶמען ַדאְרף ֶזען צּו אֹויְסנּוְצן ִדי צַ 

 ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ָלאְזן ִאיֶבער ֵזייֶער ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ֶעס ֶזעֶנען ָדא , דֹוִׁשיםֵביי ְמקֹומֹות ַהְק ֶזען ָדאס ֶקען ֶמען  

אֹויְסצּוִניְצן ֶדעם ֵהייִליְגן  ֵביי ִקְבֵרי ַצִדיִקיםִמְׁשָּפָחה ַפאר ַגאְנץ חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֶזעְצן ִזיְך ַאַריין 
ַאָראּפ אּון ֶמען ָדאְרט ִזיְך  ןֶזעצְ  ְנְטְׁשןֶמע .ןֶזען ַמָמׁש ִדי ִשיָחה פּון ֶרִבי ָנתָ ֶקען ֶמען ָדאְרט  חֹוֶדׁש.

, ָלאְזט ֶמען ְגַלייְך ָאּפ ֶדעם ַבאזּוֶכערָזאְגט ֶעְטִליֶכע ַקאִּפיְטֶלעך ְתִהִלים, אּון ִאיְנְצִוויְׁשן קּוֶמען ָאן 
-ען ֶבעט ׁשֹוין ַאִביְסל ָׁשִליחַ ְתִהִלים, אּון ֶמען לֹויְפט ֶזען ֶווער ִדי ְפֶרעְמֶדע ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען, אּון מֶ 

ְּפלּוְצִליְנג ֶוועְרט ֶמען הּוְנֶגעִריג אּון  .ִמְצָוה ֶגעְלט פּון ֵזיי, אּון ֶדעְרָנאְך ֵגייט ֶמען צּוִריק צּום ְתִהִלים
יְסל ְׁשָלאְפן, אּון ֶמען ֵגייט זּוְכן ֶעֶּפעס צּו ֶעְסן, ֶדעְרָנאְך ֶוועְרט ֶמען ִמיד אּון ֶמען ֵלייְגט ִזיְך צּו ַאבִ 

ַטאֶקע ִדי  ןַאזֹוי ֵגייט ַאִריֶבער ֶדער ָטאג ִמיט ָגאְרִניְׁשט. אֹויֶסער ֶעְטִליֶכע ְיִחיֵדי ְסגּוָלה ָוואס נּוצְ 
 צּו ֵגיין ִמיט תֹוָרה ּוְתִפָלה אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִדיף ַצייט, אּון ֵזייֶער מֹויל ֶהעְרט ִניְׁשט אֹוי

 ַגאְנֶצע חֹוֶדׁש.
ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט פּון ֵהייִליְגן ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ַאז ִדי ֶפעְרִציג ֶטעג פּון ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול ִביז ָנאְך 

יף ִווי ֶווען ֶמען ֶעֶפעְנט אוֹ  ִדי ֶזעְלֶבעיֹום ִכיּפּור, ִאיז ָדא ֶדעָמאְלט ַאַזא ְגרֹויֶסע ֵעת ָרצֹון ִאין ִהיְמל, 
ֶדעם ָארֹון קֹוֶדׁש, ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ַבאַקאְנט ַאז ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ֵעת ָרצֹון ָוואס ֶמען ֶקען ַאֶלעס 

 'ן ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות, ִדי ֶזעְלֶבע ֵעת ָרצֹון ִאיז אֹויְך ָדא ִאין ִדי ַגאְנֶצע ֶפעְרִציג ֶטעג.לְ 'ּפֹועְ אֹויסְ 
'ן לְ ט ֵשֶכל נּוְצט אֹויס ִדי ֶטעג ִמיט ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ּפֹועְ ֶווער ֶעס ָהא

 ָגאר ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות.
 

ִניְׁשט ֶגענּוג ִדי  זִאי סֶזעט ֶמען ַאז עֶ ִיׁשּוב ַהַדַעת, ִמיט  ֶווען ֶמען ַמאְכט ַא ֶחְׁשבֹון ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז
ִפיֶלע ִׁשיעּוִרים ָוואס ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָהאְבן ִאין ֶדעם  ִדיַגאְנֶצע חֹוֶדׁש ֶאלּול צּו ֶקעֶנען ֶעְנִדיְגן 

ְנִדיְגן ַגאְנץ ַתַנ"ְך, ֶווער ֶעס ָלאְזט ִזיְך ִניְׁשט ַנאְרן ְּפרּוִביְרט ַאַרייְנצּוַכאְּפן ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש צּו עֶ  .חֹוֶדׁש
ס ְסָפִרים, ִתיקּוֵני ֹזַהר, ִׁשָׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲהָלכֹות פּון ִדי ָיִמים נֹוָרִאים, אּון ָנאְך אּון ָנאְך, 'ַאֶלע ֶרִבינְ 

יז ִווי ְבַלייְבט אּון ָדאס ִאיז ׁשֹוין אֹויֶסער ִדי ַאֶלע ִׁשיעּוִרים ָוואס ֶמען ָהאט ׁשֹוין פּון ַא ַגאְנץ ָיאר, אִ 
 ָנאְך ִאיֶבער ֶעֶּפעס ַצייט צּו ַפאְרְבֶרעְנֶגען ֶדעם חֹוֶדׁש?

ֶמען ֶזעט ַאז ֲאִפילּו ִאין ִדי ְּפֶלעֶצער וואּו ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַאייְנֶגעִפיְרט צּו ָזאְגן "יֹום ִכיּפּור ָקָטן" ֶיעְדן 
ֶבעָראל ֶעֶרב ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול, ַווייל ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ֶעֶרב ֹראׁש חֹוֶדׁש, ָזאְגט ֶמען ֶעס ָאֶבער ִאי

ֶיעֶדער ִוויל ְתׁשּוָבה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום , ֶאלּול ַבאקּוְמט ֶיעֶדער ִאיד ַא ִהְרהּור ְתׁשּוָבה
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

 

 ,ל ִתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים""ַא ָזאְגט אֹויְפ'ן ָּפסּוקַטייְטׁש ָוואס ֵאייֶנער ָהאט ֶגע ַא ֶעס ְדֵרייט ִזיְך ַארּום
ָדאס ָטאר ִניְׁשט ֶמען ָזאְגן, ַאַזא ֵטייֶעֶרע  .ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַמאְכן ַקיין ְגרֹויֶסע ֵעֶסק פּון חֹוֶדׁש ֶאלּול

ַא ַצייט פּון ְתׁשּוָבה אּון ִזיְך  סָרֵאל ַאלְ ֶמען ַביי ְכַלל ִיְש חֹוֶדׁש ָוואס ִאיז ֵאייִביג ֶגעֶווען ָאְנֶגענּו
 ַפאְרֶבעֶסעְרן ִדי ַמֲעִשים, ֶקען ֶמען ֶעס ִניְׁשט ַאֶוועק ַמאְכן ִמיט ַא ֶוועְרְטל.

ייְנִפיְרן ַא ֵנייֶע ַאז ֶדער ַטייְטׁש ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶדעם ָוואס ֶגעִוויֶסע ִוויְלן ַא טַאְנֶדעֶרע ָהאְבן ֶגעָזאגְ 
ִמְנָהג ַאז ֶמען ַמאְכט ִניְׁשט ֲחתּוָנה ִאין חֹוֶדׁש ֶאלּול, אֹויף ֶדעם ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן ַאז ֶמען ָזאל 

ִמְנָהג ְׁשֵטייט ִניְׁשט ִאין  ַאַזאִניְׁשט ַמאְכן ַקיין ֵעֶסק פּון חֹוֶדׁש ֶאלּול. ָדאס ֶקען ׁשֹוין ָיא ַזיין ֱאֶמת, 
ְלָחן ָערּוְך, ֶעס ֶוועְרט ִניְׁשט ֶדעְרַמאְנט ִאין ַקיין ׁשּום ֶעְר  ֶגעץ, ֶעס ִאיז ֶקעְגן ִדי ֲהָלָכה אּון ֶקעְגן ׁשֻׁ

ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ֶדער חֹוֶדׁש ִאיז ְמסּוָגל ַפאר . ּפֹוֵסק ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֲחתּוָנה ַמאְכן חֹוֶדׁש ֶאלּול
 ֲחתּוָנה ַמאְכן.ַאֶלעס, אּון אֹויְך ַפאר 

וואֹויל ִאיז ַפאר ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס נּוְצט אֹויס ֶדעם חֹוֶדׁש ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ִמיט ַאַסאְך ֶבעְטן 
ִהְתַחְזקּות אֹויף ֶדעם אֹויְך, ַווייל ֶמען ַאַווַדאי ַדאְרף . ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִמיט ַאַסאְך ֶלעְרֶנען תֹוָרה

אל ֶנעְמט ֶמען ִזיְך אּוְנֶטער צּו ֶעְנִדיְגן ַאַסאְך ִׁשיעּוִרים ִאין חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֶדעְרָנאְך קּוְמט ַאַסאְך מָ 
ֶמען ִניְׁשט ָאן ֶעס צּו ֶעְנִדיְגן ִאיְנַגאְנְצן, ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז אֹויב ֶמען ָהאט ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶעְנִדיְגט 

ְמַחת תֹוָרה, אּון אֹויב ֶמען ָהאט ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶעְנִדיְגט ָנאְך ַמְׁשִלים ַזיין ִביז ִש  חֹוֶדׁש ֶאלּול ֶקען ֶמען ֶעס
ְמַחת תֹוָרה ֶקען ֶמען ָנאְך ַמְׁשִלים ַזיין ִביז ֹזאת ֲחנּוָכה ָוואס ִאיז ָנאְך ַא ֶהְמֵׁשְך פּון ִדי ָיִמים ִביז ִש 

ֶמען ָטאר ָאֶבער ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַקיין ׁשּום  ,דֹוִׁשים ְׁשַרייְבןנֹוָרִאים, ַאזֹוי ִווי ִדי ְסָפִרים ַהְק 
 ַזאְך.

ִדי ֵטייֶעֶרע ַצייט, אּון ָאְנְבֶרעְנֶגען ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן אֹויְסצּוִניְצן ִדי ֶטעג, אּון ִניְׁשט 
ָׁשָנה, אּון אֹויב ֶדער ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז גּוט ֶוועט קּוֶמען ַא גּוט ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ָהאְבן ַא גּוֶטע ֹראׁש הַ 

 ל ִמיט ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן ְבַגְׁשִמיּות ּוְברּוְחִניּות.ּוֶגעֶבעְנְטְׁשֶטע ָיאר פ
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ב' ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ֶאלּול(
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 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 הערליכע סיום הש"ס אין קעמפ
גאר א שיינע סיום הש"ס איז פארגעקומען די וואך זונטאג אין קעמפ, ווען מו"ה שבתי מזרחי הי"ו האט 

ובים וידידים און די תושבי המחנה זוכה געווען מסיים צו זיין גאנץ ש"ס. עס זענען זיך צוזאמגעקומען פילע קר
זיך מיטצופרייען בשמחת התורה. א רייכע סעודה איז סערווירט געווארן, און מ'האט געזינגען אינאיינעם 

 שיינע ניגונים.
צו ערשט האט דער בעל שמחה מו"ה שבתי הי"ו אויפגעטרעטן, און געדאנקט דעם אויבערשטן אז ער 

 וואסהאבן גערעדט עטליכע ידידים און באגריסט ר' שבתי'ן דערנאך , גאנץ ש"סהאט זוכה געווען צו ענדיגן 
 רע סאוו ן קעמפ'די הייליגע מוסדות, און בפרט פארפאר ט זיך אזויפיל אוועק פאר'ן ראש ישיבה און בגע
י דדי רעדנער האבן ארויסגעברענגט  .ר די ישיבהאפ ראי סעדעי נומען אויף זיך צוצושטעלןעג טאה

וואס האט די וועלטס צייט און ה פון דעם סיום הש"ס, עס רעדט זיך נישט פון א בחור אין ישיב טייספעציעלק
ן לערנען וויפיל ער וויל, און אפילו דאן איז עס אויך א חידוש ווען א בחור איז זוכה צו ענדיגן גאנץ ש"ס, קע

ווען עס רעדט זיך אבער פון א איד וואס איז טרוד א גאנצן טאג על המחיה ועל הכלכלה, איז דאס גאר 
גנב'ן יעדן טאג אביסל צייט פאר די הייליגע תורה, און ער איז זוכה צו  ספעציעל, אז ער איז זוכה אראפ צו

 ענדיגן גאנץ ש"ס.
דערנאך האט מען געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס האט ארויסגעברענגט די 

ש, חשיבות פון א אינגערמאן וואס איז זוכה צו ענדיגן ש"ס. ווען עס קומט דער לעצטער טאג פון א מענט
בלייבט דעמאלט גארנישט איבער פון אים, נאר דאס ביסל תורה ומצות וואס ער האט זוכה געווען 

 אריינצוכאפן אויף דער וועלט.
די באטייליגטע ביים סיום האבן געשפירט א געוואלדיגע התעוררות אויך זיך צו נעמען צו די הייליגע 

 תורה, צו לערנען ווי מער און מאכן נאך סיומים.
 !זו תורה אורה

*** 

 בחורי הישיבה פארן ארויס צום ציון הקדוש
 יומא דהילולאבפון רביה"ק מסאטמאר זצוק"ל 

 

צום ציון הקדוש אין קרית יואל זיך פון קעמפ זענען די בחורים ארויסגעפארן דינסטאג די וואך 
 רביה"ק מסאטמאר זצוק"ל.יארצייט  אין טאג פונעםאויסצובעטן אלעס גוטס 

יאר צו די יארצייט,  סזוי ווי עס איז שוין איינגעפירט אלע יארן, פארן די בחורים ארויס אינאיינעם יעדעא
דאס איז אויסער עטליכע  אויסצונוצן דעם גרויסן טאג און זיך אויסבעטן בדבר ישועה ורחמים ביים ציון הק'.

זיך אויסצובעטן ביים ציון הק' אין  מאל במשך די יאר וואס די גאנצע ישיבה כאפט זיך אריבער אינאיינעם
 יעדע דערהויבענע געלעגנהייט.

מדרש היכל הקודש בית ה יןגעקומען אמאזוצ ךיזבחורים די וש זענען זיך אויסבעטן ביים ציון הקדן נאכ'
 לאור י"טן הרערטעגפיוא עודה האטדי סביי א סעודת הילולא. עס איז פארגעקומען קרית יואל וואו אין 

 רע טאהאנדערע צווישן לא. וליה לעב םענופרומגערעדט שיינע ענינים א וואס האט א"יטלש שאקראפ
ן געבן געווארעגניירא זיא סנסת ספר תורה וואצו א הכל אמא ןעמוקעג ש איז"מוהרא ןעוולט אז ייצרעד

 ש"האט מוהרא, לי דבשבעל אג א"טילש לאוי תירץ ק"צ דומ"ת הגהשתתפו, בהדארט אין בית המדרש
האט עטל וואס ער טש ןרוח אז אין זיי תחנ א רעכיז טהא רביה"ק מסאטמאר זצוק"לאז  טלאמעגעזאגט ד

מיט די  אייבערשטן ן דעם, וואו אידן דינעברסלב'ע שולזיך א הייליגע  טונפעג ,סייגעבויעט מיט בלוט און שוו
אוועק פון די הייליגע מסורה וואס ער  טשינ ךיז ןעמ טאון גלייכצייטיג רירפון הייליגן רבי'ן, און לימודים  קוזיח
 לע יארן.א טנרעלעג טאה

אך נאכזאגן וואס ער האט אליין מיטגעלעבט און געהערט פון רבי'ן פון די יארן ווען מוהרא"ש פלעגט אס
ער האט זוכה געווען זיך אסאך צו דרייען ביי אים, צוצוקוקן צו זיין עבודת הקודש, און צו הערן זיינע הייליגע 

 עטן ביים ציון הק'.מוהרא"ש פלעגט זיך אויך כסדר אריבערכאפן קיין קרית יואל זיך אויסצובאון  תורות.
די בחורים האבן זיך צוריק געקערט אין קעמפ מיט א רואיגע געוויסן, נאכ'ן אויס'פועל'ן אלעס גוטס ביים 

 הייליגן ציון.
 תורתו מגן לנו, הוא מאירת עינינו!

*** 

 נייעם בנין אין אומאן מען ציט ארויף נאך א שטאק אויפ'ן
ן זענען שוין ארויסגעדינגען געווארן אויף ראש השנה, און דער אזוי ווי אלע בעטן אינעם בנין אין אומא

גאר גרויס פון פילע אידן וועלכע ווילן מיטצוהאלטן דעם יום טוב אין אומאן אינאיינעם פארלאנג איז נאכאלץ 
מיט'ן ראש ישיבה שליט"א, איז באשלאסן געווארן ארויפצוציען נאך א שטאק פון שלאף צימערן, צו זיין 

 גרייט מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף אויף דעם ראש השנה.
ראש ישיבה דער  חובות, און זנט דאלערהונדערט טוי עשירפ ןיא ןייטערנעמונג ציעט ארנייער אינדער 
דער בנין  ןגידנעפלייצע און ארויסהעלפן פארצו יעדן איינעם מ'זאל צולייגן א  טרהאט ווידער אפעלי שליט"א
 סטן פארנעם.נה אויפ'ן שעננוצן דעם ראש השסיוא א פלאץ וואו אזויפיל אידן וועלןבכי טוב, 

פאר טייער צו געבן שיכולתם צורענגען יותר מכפי טשנא ךין אז אידישע קינדער וועלן זאיז צום האפעס 
 פלאץ. ןגילדעם היי

 השלם זה הבנין!נין קב םעולבורא 
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 הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתן
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 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
 קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

 מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
 עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
 ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

 

האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און  יעצט האט איר די געלעגנהייט צו
 געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועות.

 845-248-1651 רופט שוין

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ונחמן ישראל יאקאבאוויטש  מו"ה
 ל טובלמזגעבורט פון א מיידל צו די 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
 ,אידיש נחת פון אלע זיינע קינדער געזונטערהייט

 ת ישרים ומבורכיםדורו
 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; באסעס 

 פון קיוב קיין אומאן און צוריק; און נאך

 לסטע סערוויס ~~ בעסטע פרייזן און שנע
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 


