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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יָׁה כ   ֶרץ ֲאשֶ ְוהָׁ אָׁ בֹוא ֶאל הָׁ ְש י תָׁ יר  ה ו  ּה תָׁ ר ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ֹנֵתן ְלךָׁ נֲַּחלָׁ
ּה ְבתָׁ ְויָׁשַּ  , יָׁהְוהָׁ  ֶדער ֵהייִליֶגער "אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש" ַטייְטׁש ֶדעם ָפסּוק, .בָׁ

ֶרץ ֲאשֶ כ  ֶווען ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִליְך?  .ְמָחהִאיז ַא ָלׁשֹון ִש  אָׁ בֹוא ֶאל הָׁ ר י תָׁ
, ָרֵאל, ִווי ֶדער ָפסּוק ֶווען דּו ֶוועְסט קּוֶמען אֹויף ֶאֶרץ ִיְש  ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ֹנֵתן ְלךָׁ

ינּואָׁ )ְתִהִלים קכו( ָזאְגט  ֵלא ְשחֹוק פ  מָׁ  .ז י 
 )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמןיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ׁש אִ 

י ָרֵאל ִפיְלט ֶמען ֶמער דִ ָרֵאל ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ֱאמּוָנה, ִאין ֶאֶרץ ִיְש ַאז ֶאֶרץ ִיְש ז'( 
ָפסּוק ָזאְגט ַהְׁשָגָחה ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ִווי ֶדער 

יד ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶקיךָׁ בָׁ תָׁ  שָׁ ּה ֵמֵרש  מ  ית שָׁ ית הַּ ֲחר  ד אַּ ה ְועַּ  נָׁה.נָׁ
ָנה ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֱאמּו )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קנ"ה(ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ְבט ַאז ֶדער ייְטן, ַווייל ֶער ְגֵלייּוְרְך ַמאְכן ַאֶלע ְׁשֶוועִריקֵ ֶקען ֶער ד
 ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ַאֶלעס ָנאר צּום גּוְטן.

ָרֵאל ְש ָדאס ִאיז ְפַׁשט ָוואס ֶדער אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ָזאְגט ַאז דּוְרְך ֶאֶרץ יִ 
ן ָרֵאל ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ֱאמּוָנה, ָנאר ֶווען ֶמעֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִליְך, ֶאֶרץ ִיְש 

ְטׁש צּו ה ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִליְך, ַווייל ִדי ֱאמּוָנה ֶהעְלְפט ֶדעם ֶמענְ ָהאט ֱאמּונָ 
 ייְטן.ַזייֶנע ָצרֹות אּון ְׁשֶוועִריקֵ ֶקעֶנען ִאיֶבער קּוֶמען ַאֶלע 

ינּו"אָׁ ֶער ְבֶרעְנְגט ֶדעם ָפסּוק  ֵלא ְשחֹוק פ  מָׁ  -ז" "אָׁ , ַווייל ָנאר ז" י 
אְלט"  ְמָחה ִאין ֶאֶרץ ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ַזיין ִדי ִריְכִטיֶגע ִש  ֶווען ָמִׁשיחַ "ֶדעמָׁ

ען ֶאֶרץ ייֶדער ָהאְבן ִדי ְרָׁשִעים ִדי ֵעֶרב ַרב ַהייְנט ְמַטֵמא ֶגעֶווַווייל לֵ  .ִיְשָרֵאל
ירֹות ס, אּון זֵיי ֶזעֶנען ַמְכִׁשיל ִדי ִאיְדן ִמיט ַאֶלע ִמיֵני ֲעבֵ ָרֵאל ִמיט ְׁשֶלעְכטְ ִיְש 
ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"א( ָמָנא ִליְצָלן, אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי ַרחֲ 
אץ אּון ִאיְדן וואֹויֶנען אּון ִפיְרן ִזיְך ָדאְרט אֹויף ֶעְרִליְך, ֵהייִליְגן זֵיי ָדאס ְפלַ  אּווו

 אֹויס ַאז ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ִאיזקּוְמט  .ָרֵאלֶעס ַבאקּוְמט ִדי ְקדּוָׁשה פּון ֶאֶרץ ִיְש 
ד ָרֵאל ִאין ִדי ָבֵתי ִמְדָרִׁשים אּון ְיִׁשיבֹות אּון ַתְלמּוִדי ְקדּוָׁשה פּון ֶאֶרץ ִיְש 

יז ִדי ֶמען ֶלעְרְנט תֹוָרה אּון ֶמען ִפיְרט ִזיְך אֹויף ֶעְרִליְך, ָדאְרט אִ  אּווו .תֹוָרה'ס
ע אס ְבֶרעְנְגט ֱאמּוָנה, אּון ָדאס ְבֶרעְנְגט ִדי ִריְכִטיגֶ ָרֵאל ָווֱאֶמת'ֶע ֶאֶרץ ִיְש 

ֶטער ִאיז ָדא ְמָחה צּו ֶקעֶנען ַזיין ֶבֱאֶמת ְפֵרייִליְך ִוויֶסעְנִדיג ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁש ִש 
ט ֶבעֶטעְנִדיג ְגֵרייט צּו ֶהעְלְפן ֶווער ֶעס ֶטעְנִדיג אּון ֶער ִאיז ְׁש ִמיט אּוְנז ְׁש 

 ִאים.
 '(א )ֹזאת ַהתֹוָרה ָתֹבא

 

 

 
 

 

 (360) 49, גליון 7שנה    ד'                                                            -, אבות פרק ג'שנת תשע"ח לפ"קפרשת תבא, כ"א אלול, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א"ש רָׁ  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ
 

ן פ   ט ַפאר ֶדעם ֵהייִליגְׁ ֵטייֶען ֶיעצְׁ אג ִמיר שְׁ ן ט  ִטיגְׁ כְׁ ארְׁ
ן  ִריבְׁ ֶגעשְׁ ט ָאנְׁ ה ֶווערְׁ נ  ה. אּום ֹראש ַהש  נ  פּון ֹראש ַהש 

ואס עֶ  ש ו  טְׁ ן ֶמענְׁ ן צּו ִאים ִדי  סַפאר ֶיעדְׁ ֶוועט ַפאִסירְׁ
ש  טְׁ ט צּו ַא ֶמענְׁ ואס ַפאִסירְׁ ֶצע י אר. ֶיעֶדע ַזאְך ו  ַגאנְׁ

ֶצע י אר, ִאיז שֹוין ֶגעו   ֶמֶשְך ִדי ַגאנְׁ ן בְׁ ִריבְׁ ֶגעשְׁ ן ָאנְׁ וארְׁ
ִטיֶגע  ה ִדי ִריכְׁ נ  ה. אּון ֶדעִריֶבער ִאיז ֹראש ַהש  נ  ֹראש ַהש 
ן ַאז  טְׁ שְׁ ן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן צּו ֶבעטְׁ צּונּוצְׁ ַצייט אֹויסְׁ

ֶטע י אר. שְׁ טְׁ אל קּוֶמען ַא גּוֶטע ֶגעֶבענְׁ  ֶעס ז 
ֶרעֶקעִדילֵ  ט ֶמען ַאזֹויִפיל שְׁ ֶגע ייֶדער ֶהערְׁ

ַראֶגעדִ  ן י אר, ֶיעֶדער יעֶ טְׁ צְׁ ן ֶדעם ַגאנְׁ ואס ַפאִסירְׁ ס ו 
ֶוועִריקֵ  ֶדעֶרע שְׁ ֶשעט ִזיְך ִמיט ַאנְׁ ט מּוטְׁ ן, ֵקייֶנער ֶלעקְׁ ייטְׁ

ט  ט. ֶווען ֶעס קּומְׁ אִניג אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ט ַקיין ה  ִנישְׁ
ף  ֶקען, ֶמען ַדארְׁ אס גּוט ֶגעֶדענְׁ ף ֶמען ד  ה ַדארְׁ נ  ֹראש ַהש 

נ ה זִ  ט ֹראש ַהש  אפ ַאז ֶיעצְׁ יְך גּוט ַאַריין ֶנעֶמען ִאין ק 
אס אֹויסְׁ  'ן, אֹויב ִאיז ִדי ַצייט ֶווען ֶמען ֶקען ד  לְׁ 'פֹועְׁ

ף צּו  ה ִווי ֶעס ַדארְׁ נ  ן ֶדעם ֹראש ַהש  נּוצְׁ ֶוועט ֶמען אֹויסְׁ
אס י אר  ַזיין, ֶמען ֶוועט ן ַאז ד  טְׁ שְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶבעטְׁ

אל מֶ  ֶשען, ז  ק מּוטְׁ ַטארְׁ ן ַאזֹוי שְׁ פְׁ ט ַדארְׁ ען ִזיְך שֹוין ִנישְׁ
ן ַאז ֶעס ֶוועט  פְׁ ֶטער ִזיֶכער ֶהעלְׁ שְׁ ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ט  ֶטע י אר, אּון ֶמען ֶוועט ִנישְׁ שְׁ טְׁ קּוֶמען ַא גּוֶטע ֶגעֶבענְׁ

ֶלעֶמען. אבְׁ ר  רֹות אּון פְׁ ן פּון ַקיין צ   ִוויסְׁ

ש טְׁ ט  ֶווען ַא ֶמענְׁ ֶוועֶרע ֶגעִריכְׁ ֵטייט ַפאר ַא שְׁ שְׁ
ט  ט ִאין ִדי ֶהענְׁ ל ִליגְׁ ט ַאז ַזיין גֹור  אֶצעס. ֶער ֵווייסְׁ ר  פְׁ
ֵקייט  ִליכְׁ אט ִדי ֶמעגְׁ ֶטער ה  ֶטער. ֶדער ִריכְׁ פּוֶנעם ִריכְׁ

ֶיעְצט ֶווען ִמיר ְשֵטייֶען 
 ִאיז א   ,ִאין חֹוֶדש ֶאלּול

 

יין צּו ָהאְבן א  גּוֶטע ָשלֹום  ייט ָוואס ֶמען ֶקען זֹוֶכה ז  צ 
זֹוי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ִית, א  "ב  ע, ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן פז()ִליקּוֵטי מֹוֲהר  : "ד 

ְבִרית", חֹוֶדש ֶאלּול ִאיז  ם ה  ת ֱאלּול ֵהם ִתּקּון ִלְפג  ָּונ  ֶשכ 
ת ֶזה  ְבִרית, "ְוִלְפָעִמים, ֵמֲחמ  ם ה  אְרֶרעְכְטן ְפג  ְמסּוָגל צּו פ 
ר ֶשָנָטה ִמִזּוּוגֹו ָקשֶ  ח  ֵבד ֶאת ִזּוּוגֹו, ִכי ֵמא  ל ְלא  ְפָגם יּוכ  ה ה 

וייל ֶווען א  ֶמעְנְטש ִזיְנִדיְגט ִאין  לֹו ִלְמצֹא ֶאת ִזּוּוגֹו", ו 
ֲאִפיּלּו ִאם ִיְמָצא  יין ִשידּוְך, "ו  אְרִליְרט ֶער ז  ְבִרית פ  ם ה  ְפג 
ר ְרצֹונֹו",  ח  ֶגֶדת ְולא ִתְהֶיה נֹוָטה א  ֶאת ִזּוּוגֹו, ִתְהֶיה לֹו ְמנ 

אט, אֹויב אּון ֲאִפילּו ֵאייֶנער ָוואס  ָהאט שֹוין ֲחתּוָנה ֶגעה 
ייֶנע אֹויְגן אּון  -ִאיז ֶער פֹוֵגם ִבְבִרית  ֶער ִהיט ִזיְך ִניְשט ז 

ְבִרית  ם ה   -ֶער קּוְקט ֲעֵבירֹות, ָוואס ָדאס ְבֶרעְנְגט צּו ְפג 
וייב ְקִריְגן ִמיט ִאים,  יין ו  ָטָלה, ֶוועט ִזיְך ז  ע ְלב  ת ֶזר  הֹוָצא 

אְרֶקעְרט ְוכּו'.ָוואס  ְווָקא ָזאְגן פ   ֶער ִוויל ֶוועט ִזי ד 
ֵּקן ֶזה", ִאין  ָזאְגט ֶדער ֶרִבי: "ְוֹחֶדש ֱאלּול ָאז ְיכֹוִלין ְלת 
אְרֶרעְכְטן ָוואס ֶמען ָהאט פֹוֵגם  חֹוֶדש ֶאלּול ֶקען ֶמען פ 

י מֹוֵצא ִזּוּוגֹו", ְמֵמיָלא ִא  ְבִרית, "ֲאז  ם ה  יז ֶמען ֶגעֶווען ִבְפג 
ֶדעָמאְלט זֹוֶכה צּו ְטֶרעְפן א  ִשידּוְך, "ְוִהיא ֵאיָנּה ְכֶנְגדֹו, 
יין ְכֶנְגדֹו, ָנאר ִזי  יין ק  ק ִכְרצֹונֹו", אּון ִזי ֶוועט ִניְשט ז  ר 

אן.  ֶוועט ִמיט ֵגיין ִמיְטן מ 
אן;  ִית ִאיז ָתלּוי ִאיֶנעם מ  ז ָשלֹום ב  ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם א 

ֶלע ְשֶלעְכֶטע אֹוי אְרֶרעְכט א  ב ֶמען טּוט ְתשּוָבה, ֶמען פ 
ִית. ֲעִשים ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ָהאְבן ָשלֹום ב   מ 

 

 תשע"ח( ָתבֹא)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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ד ן שּולְׁ בְׁ ן ַא ַהארְׁ ֵטייל, אּון ֶער ֶקען ַפארְׁ -ַארֹויס צּו ֶגעבְׁ טְׁ אּורְׁ פ  ש ִמיט ג אר 'ן ֶדעם מֶ 'ִמשְׁ טְׁ ענְׁ
ן אּון ִאים  שְׁ טְׁ 'ן ֶמענְׁ ן אֹויפְׁ אבְׁ נּות ה  ֶטער ַרֲחמ  ן, ָאֶדער ֶקען ֶדער ִריכְׁ אפְׁ ר  טְׁ ֶבע שְׁ ַהארְׁ
ן צּו  פְׁ וארְׁ ש ִזיְך ִזיֶכער ֶגעו  טְׁ ט ֶדער ֶמענְׁ ואלְׁ ֵריי. ו  ן אֹויף ֶדער פְׁ אזְׁ ל  ן אּון ִאים ַארֹויסְׁ ַבאַגאַנאִדיגְׁ

טֶ  ן אֹויף ַא ִדי ִפיס פּוֶנעם ִריכְׁ ֵטיילְׁ אל ִאים נ אר אּורְׁ נּות, ַאז ֶער ז  ן ַפאר ַרֲחמ  ער אּון ִזיְך ֶגעֶבעטְׁ
נּות'ִדיֶגע ֶוועג.  גּוֶטע אּון ַרֲחמ 

ַראְך אּון ֶער  פְׁ אט ֶדעם שְׁ ואס ה  ואַקאט, ו  ו  ן ַאדְׁ טְׁ ט ֶדעם ֶבעסְׁ ֶגעזּוכְׁ ט ֶמען אֹויפְׁ ואלְׁ ִזיֶכער ו 
ן פּו אט ֵחן ִאין ִדי אֹויגְׁ אל ה  ואַקאט ַאז ֶער ז  ו  ן ֶדעם ַאדְׁ ט ֶגעֶבעטְׁ ואלְׁ ֶטער. אּון ֶמען ו  ֶנעם ִריכְׁ

ן  ֶגעבְׁ אל ַארֹויסְׁ ֶטער ַאז ֶער ז  'ן ַביים ִריכְׁ לְׁ אל אֹויס'פֹועְׁ ואס ֶער ֶקען, ֶער ז  ֶטע ו  סְׁ אס ֶמערְׁ טּון ד 
ש. טְׁ 'ן ֶמענְׁ ֶטע ַפארְׁ אס ֶבעסְׁ אל ַזיין ד  ואס ז  ַסק ו   ַא פְׁ

ֶזער ֶגענֹוי ד   ֶטער ִאיז אּונְׁ שְׁ ה. ֶדער ֵאייֶבערְׁ נ  ט אּום ֹראש ַהש  ואס ֶעס ַפאִסירְׁ אס ִאיז ו 
ט נ אר ִאין ַזייֶנע  אל קּוֶמען אֹויף ִאים, ֶעס ִליגְׁ ואס ֶעס ז  ש ו  טְׁ ן ֶמענְׁ ט ֶיעדְׁ פ  ֶטער, ֶער ִמשְׁ ִריכְׁ

ן ט ֶווערְׁ ֵטיילְׁ אּורְׁ אל ַח"ו ַפארְׁ ש ז  טְׁ ט ִצי ֶדער ֶמענְׁ ֶוועִריקֵ  ֶהענְׁ רֹות אּון ִיסּוִרים, צּו שְׁ ן אּון צ  ייטְׁ
ן ִמיט ֶחֶסד אּון ט ֶווערְׁ פ  אל ֶער ֶגע'ִמשְׁ ִטיֶגע אּון  ָאֶדער ז  ן ַא ִליכְׁ אבְׁ אל ה  ַרֲחִמים, ַאז ֶער ז 

ֵרייִליֶכע י אר.  פְׁ
ן ַבי ן אּון ִזיְך ֶבעטְׁ טְׁ שְׁ ן ִמיר ֵווייֶנען צּום ֵאייֶבערְׁ פְׁ נּות ֶדעִריֶבער ַדארְׁ אל ַרֲחמ  י ִאים, ַאז ֶער ז 

טְׁ  פ  ן אּון ִמשְׁ ַרייבְׁ שְׁ ז ָאנְׁ אל אּונְׁ ז, אּון ז  ן אֹויף אּונְׁ אבְׁ ן ה  נּות, נ אר ִמיט גּוֶטע ַזאכְׁ 'ן ִמיט ַרֲחמ 
ֶצע י אר.  ַפאר ִדי ַגאנְׁ

אט ֵהייִליֶגער ֶדער  ט ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט צּוֶרִבי ה  אגְׁ ה, ֶגעז  נ  קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראש ַהש 
ן  פְׁ ֶגען אּון ֶהעלְׁ ֶרענְׁ טְׁ שְׁ ש, ֶער ֶוועט ִזיְך ָאנְׁ טְׁ ואַקאט ַפאר ֶדעם ֶמענְׁ ו  ֶוועט ֶער ַזיין ַא גּוֶטער ַאדְׁ
אט  ֶטע י אר. ֶדער ֶרִבי ה  שְׁ טְׁ ן ַפאר ִאים ַא גּוֶטע ֶגעֶבענְׁ ַרייבְׁ שְׁ אל ָאנְׁ ש ַאז ֶמען ז  טְׁ ֶדעם ֶמענְׁ

ט ֶערגֶ  ה, ֶנעמְׁ נ  ט פּון ֹראש ַהש  ֶטע ַנאכְׁ שְׁ ט ַאז נ אְך ִאין ִדי ֶערְׁ אגְׁ ן, ֶער  ִמיט עז  שְׁ טְׁ ַזייֶנע ֶמענְׁ
ט ִזיֶכער ן נ אר ַבאקּוֶמען ַא גּוֶטע י אר. ַמאכְׁ אלְׁ ן ז  שְׁ טְׁ  ַאז ַזייֶנע ֶמענְׁ

רֹוי ִזיְך ף ֶדעִריֶבער ַדארְׁ  ֵרייֶען ַא פְׁ ן אֹויף ֹראש ִאיז ֶווען ִאיר ַמאן ֵזייֶער פְׁ ארְׁ זֹוֶכה צּו פ 
ס ן ַאֶלעס גּוטְׁ ֶבעטְׁ ט אֹויסְׁ ארְׁ ה ַקיין אּוַמאן, אּון ִזיְך ד  נ  ואס ֶקען ֶדען ַזיין ַא ֶבעֶסעֶרע ַזאְך  .ַהש  ו 

ֵלייֶצעס ז אֹויף ַזייֶנע פְׁ ט אּונְׁ ג אֹויף  ,פּון ֶדעם ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶנעמְׁ טּונְׁ ט ַאכְׁ ִדי ֶער ֶגעבְׁ
ן  ארְׁ ן ַאֵהיים פ  אלְׁ ן ז  ה, אּון ֶער ֶזעט ַאז ִדי ִאידְׁ נ  ואס קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראש ַהש  ן ו  ַאֶלע ִאידְׁ

ן ַאן ֱאֶמת'ֶע גּוֶטע י אר. אבְׁ פּואֹות, אּון ה  שּועֹות אּון רְׁ  ִמיט ֶזעק אּון ֶפעק פּון יְׁ
ג ִרינְׁ ט גְׁ ן ַאֵליין ֶעס ִאיז ִבכְׁ  .ַאַווַדאי ִאיז ֶעס ִנישְׁ ַלייבְׁ ַמאק צּו בְׁ ט ַאזֹוי ֶגעשְׁ ַלל ִנישְׁ

ל ַאַריין, ֶזעט ֶמען  ֶבער ַאִביסְׁ ט א  ַראכְׁ ֶדער אֹויף יֹום טֹוב. ֶווען ֶמען טְׁ ֵהיים ִמיט ִדי ִקינְׁ ֶדערְׁ ִאינְׁ
ֶלעֶמען אבְׁ ר  ֶצע י אר ִמיט פְׁ ֶשען ִדי ַגאנְׁ ֶוועֶרער ִזיְך צּו מּוטְׁ  .ַאז ֶעס ִאיז ַאַסאְך שְׁ

רֹויֶווען  אל ַא פְׁ ואס ֶווען  ז  ה ו  ס  נ  ֶצע ַפרְׁ ן ַאז ִדי ַגאנְׁ ִדיֶגע י אר  טי ֶוועזִ ִוויסְׁ ן ִדי קּוֶמענְׁ אבְׁ ה 
ט ואלְׁ ה, ו  נ  ן אּום ֹראש ַהש  ַרייבְׁ שְׁ ן ִזי  ֵגייט ֶמען ָאנְׁ ֶכע ֶוועלְׁ ט אֹויף ַחֶבר'ֶטעס ֶוועלְׁ ֶדען ֶגעקּוקְׁ

ִריֶמען ִמיט ִדי נ אז  ר קְׁ ש  ואס ֶוועט  ִאיר ַמאן ִאיזַאז ֶאפְׁ ן אֹויף אּוַמאן? ִמיט ו  ארְׁ יר ִדי אִ ֶגעפ 
ן ֶווען  פְׁ ה? ִזי ֶוועט  טֶווע ִזיַחֶבר'ֶטע ֶהעלְׁ ס  נ  ֶשען ִמיט ַפרְׁ ן ִדי אִ ִזיְך מּוטְׁ לְׁ אקְׁ אר ֶקעֶנען צּוש  יר נ 

ֶבער ַאז  נּות. א  אפ ִמיט ַרֲחמ  ן אֹויף אּוַמאן, ִאירק  ארְׁ ֶגען  ַמאן ֶוועט פ  ֶרענְׁ בְׁ ֶוועט ֶער ַאֵהיימְׁ
ֶצע י אר. ה ַפאר ִדי ַגאנְׁ ס  נ   ַפרְׁ

אס ַאֶלעס  ֶדער, ד  ֶדער, פּון ִדי ַנַחת פּון ִדי ִקינְׁ ט פּון ִדי ִקינְׁ ט נ אְך פּון ִדי ֶגעזּונְׁ אּון ֶווער ֶרעדְׁ
ט ד   ט גְׁ ֶווערְׁ ה. ֶעס ִאיז ַטאֶקע ִנישְׁ נ  ן אּום ֹראש ַהש  ִריבְׁ ֶגעשְׁ ן ַאֵליין ַאן אְך ָאנְׁ פְׁ ג ִזיְך צּו ַדארְׁ ִרינְׁ

ֶבער ֶעס  ט אֹויף אּוַמאן. א  ארְׁ ואס ֶדער ַמאן פ  אר ֶטעג ו  ֶדער ִאין ִדי פ  ן ִמיט ִדי ִקינְׁ ה ֶגעבְׁ ֵעצ 
ֶצע י אר. ֶדער ִדי ַגאנְׁ ֶשען ִמיט ִדי ִקינְׁ ֶגער ִווי ִזיְך צּו מּוטְׁ ִרינְׁ  ִאיז ִפיל גְׁ

ן אֹויף  ִדיַאז  ארְׁ ן ֵזיי אֹויְך אֹויסְׁ ֶמעֶנער פ  'ן אּוַמאן, ֶוועלְׁ לְׁ לֹום ַבִית ִדי  צו'פֹועְׁ ן ש  אבְׁ ה 
ואְך  אל ַאֶוועק ַפאר ַא ו  ט ַאמ  ארְׁ ט ַאז ֶדער ַמאן פ  ֶגעִפירְׁ ט ִאיז ַאיינְׁ ֶצע י אר. ִאין ִדי ֶוועלְׁ ַגאנְׁ

לֹויז ִמיט ַזיינֶ  ט בְׁ ארְׁ ֶיע ָאן ִדי ַווייב, ֶער פ  ֵוויי אֹויף ַוואַקאצְׁ ט ִדי צְׁ ארְׁ נ אְך פ  ע ֲחֵבִרים. אּון ֶדערְׁ
ֶיע ִמיט ִאיֶרע ַחֶברְׁ  ט. ֶדער ַווייב ַאֶוועק ַוואַקאצְׁ נְׁ ש ֶגעֶלערְׁ ֶדערְׁ ֶבער ַאנְׁ אט א  'ֶטעס. ֶדער ֶרִבי ה 

ז ַאז  ט אּונְׁ נְׁ אל נ אר ַמאןַא ֶרִבי ֶלערְׁ ֶגען ִמיט ז  ֶרענְׁ בְׁ ארְׁ ַזיין ַווייב ַפארְׁ אֹויף  ט ֶמען, אֹויב פ 
אל ֶיע ז  ן ִמיט ִדי  ֶמען ַוואַקאצְׁ ארְׁ לֹום ַבִית, ַאז ַווייבפ  ז ש  ט אּונְׁ נְׁ אל ִזיְך  ֶמען. ֶדער ֶרִבי ֶלערְׁ ז 
ֵטיין ִמיט  שְׁ ן ַאז  ִדיַפארְׁ אט ֶגעֶבעטְׁ אל קּוֶמען צּו  ֶמעןֶמעֶנער. אּון ֶדעִריֶבער ַאז ֶדער ֶרִבי ה  ז 

ה, ֶוועט ֶער  נ  ן ַאז ִאים אֹויף ֹראש ַהש  ֶלעִדיגְׁ לֹום  ֶמעןִזיֶכער ֶערְׁ ן ַא גּוֶטע ש  אבְׁ אל ַטאֶקע ה  ז 
ֶיע שְׁ  אנְׁ מ  לֹום אּון ַהארְׁ ן ש  שְׁ אל ֶהערְׁ ֶצע י אר, ַאז ֶעס ז  ֵהיים.ַבִית ִדי ַגאנְׁ ֶדערְׁ ִדיג ִאינְׁ  ֶטענְׁ

ִליַקאִאין ִדי צֵ  ֶגען אּון ִאין ִדי פּובְׁ ט אּוַמאן ַאר  ייטּונְׁ ַלאץ ִציֶעס, ֶווערְׁ ס ַא פְׁ ן ַאלְׁ אלְׁ ֶגעמ  אפְׁ
ן ִאין  שְׁ טְׁ ֶנע ֶמענְׁ אדְׁ ֶדער פּון מ  ֶגען ִבילְׁ ֶרענְׁ ן ֵזיי ֵאייִביג בְׁ ה ֶוועלְׁ נ  ִעים. נ אְך ֹראש ַהש  שּוג  פּון מְׁ

צּו ִאיז ַווייל ֶעס ִאיז ד   ה ֶדערְׁ ֶטעֶרעַסאאּוַמאן. ִדי ִסיב  ט ִאינְׁ ֶדער ִווי אְך ִנישְׁ ֶגען ִבילְׁ ֶרענְׁ ט צּו בְׁ נְׁ
ן, ֶעס ִאיז  טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ץ ַפארְׁ אס ַהארְׁ ט ִזיְך אֹויס ד  ן ִציּון אּון ִגיסְׁ ֵטייט ַביים ֵהייִליגְׁ ַא ִאיד שְׁ

ט צּום ֶרִבי'ן אּון צ ט אּון ֶרעדְׁ ד ִווי ַא ִאיד ִזיצְׁ ֶגען ַא ִבילְׁ ֶרענְׁ ט צּו בְׁ ֶטעֶרעַסאנְׁ ט ִאינְׁ ּום ִנישְׁ
א צּו  ק  ן ֵזיי ַדוְׁ ט י אר. ֶדעִריֶבער זּוכְׁ שְׁ טְׁ ן אּון ֶער ֶבעט ִזיְך אֹויס ַא גּוט ֶגעֶבענְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

ֶדער. ֶנע ִבילְׁ אדְׁ ט מ  ארְׁ ֶגען ַאֶלע ס  ֶרענְׁ  בְׁ
ֶטע נ   ֶלעכְׁ ט ַלייֶדער ַא שְׁ אס ַמאכְׁ ַריּות, ַווייל ד  רֹויֶסע ַאחְׁ ֶבער ֵזייֶער ַא גְׁ אס ִאיז א  אֶמען ד 

ן ֵזייֶערֶ  ן צּו ִשיקְׁ אבְׁ א צּו ה  ן ָאן מֹור  ן הֹויבְׁ שְׁ טְׁ ן ֶרִבי'ן. ֶמענְׁ 'ן ֵהייִליגְׁ ֶדער אֹויף אּוַמאן,  עאֹויפְׁ ִקינְׁ
בֹון  'ן ֶחשְׁ אס ַאֶלעס ֵגייט אֹויפְׁ ן ֵזייֶעֶרע ֶמעֶנער אֹויף אּוַמאן. אּון ד  א צּו ִשיקְׁ ן מֹור  אבְׁ רֹויֶען ה  פְׁ

פַ  לִ פּון ִדי אּומְׁ טְׁ וארְׁ ו  טְׁ ַאנְׁ ן.יכֶ ארְׁ ארְׁ ט   ע ֶרעַדאקְׁ
ט ֶדעם  ה, ֵווייסְׁ נ  אל ֶגעֶווען ִאין אּוַמאן אֹויף ֹראש ַהש  ֶבער ַאמ  ואס ִאיז שֹוין א  ֵאייֶנער ו 
ט, אּון ֶיעֶדער  ֶצע ֶוועלְׁ ן קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם פּון ִאיֶבער ִדי ַגאנְׁ אר. ִאידְׁ ט ֵגייט פ  ארְׁ ואס ד  ֱאֶמת ו 

ט ֶטע  קּומְׁ ֶלעכְׁ ן ַאֶלע שְׁ פְׁ ן, ַאֶוועק צּו ַווארְׁ טְׁ שְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ן נ אנְׁ נ אר ִמיט ֵאיין ִציל צּו ֶווערְׁ
ט, אּון ִזיְך פ   ן פּון ִביז ֶיעצְׁ ט אּון ַווייֶטער אּון ַזאכְׁ ִליְך פּון ֶיעצְׁ ֶנעֶמען צּו ַזיין וואֹויל אּון ֶערְׁ ארְׁ
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ן ַא גּוֶטע ֶגעבֶ  צּוֶבעטְׁ ֶטע י אר.ִזיְך אֹויסְׁ שְׁ טְׁ  ענְׁ
ט, פּון  ן ֶעק ֶוועלְׁ ן פּון ֶיעדְׁ ן, ֶעס קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם ִאידְׁ ַאַודַאי ַאז ֶעס קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם ַאזֹויִפיל ִאידְׁ

רֵ  ן אּון קְׁ טְׁ ט ִשיכְׁ ארְׁ ֶבער ִדי ַאֶלעַאֶלע ס  ט. א  ֶטעֶרעַסאנְׁ ן, ֶזעט ֶעס אֹויס ִאינְׁ ן ִאין ִזיְך ייזְׁ אבְׁ ן ה  ַא  ִאידְׁ
ֵטייֶגער. ן ֶיעֶדער אֹויף ַזיין שְׁ טְׁ שְׁ ה, אּון ֵזיי ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ מ  ש   ֵהייִליֶגע נְׁ

ט פַ  ן. ֶיעֶדער קּומְׁ שְׁ טְׁ ט ֶמענְׁ ארְׁ ן ַאֶלע ס  אל. ֶעס קּוֶמען ִזיְך ֵהיילְׁ ִפיט  אר ַזיין אּוַמאן ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא שְׁ
ֶוועק אּון ֶמען ֶקען ֵקייֶנעם ִנישְׁ  ט צְׁ ֵלייֶנעם ֶגעזּונְׁ אט ַא קְׁ אס ִאיז ַאזֹוי ִווי ֵאייֶנער ה  ן. ד  ט ַאֶוועק ַמאכְׁ

ן  שְׁ טְׁ ט ֶזעט ֶער ִווי ֵטייל ֶמענְׁ ארְׁ ִדיג ד  קּוֶמענְׁ ֶבער ָאנְׁ אל, א  ִפיט  ן ִאין שְׁ ֶלעם אּון ֶער ֵגייט ִזיְך ֵהיילְׁ אבְׁ ר  פְׁ
ִוויֶנעס, ֵטייל ֶזעֶנען צּוֶגעבִ  ֶטערְׁ ן ִמיט ִאינְׁ ֶרעֶקעִדיֶגע ַמאִשיֶנען, ִליגְׁ ט שְׁ ארְׁ ִשיֶדעֶנע ס  ֶדען צּו ַפארְׁ ינְׁ

ֶדען ַא ִבינְׁ רֹוֶגז ֵאייֶנער ִאיז ַפארְׁ ט בְׁ ש ֶווערְׁ טְׁ ף צּו ֵגיין. אּון ֶדער ֶמענְׁ ן ִהילְׁ אבְׁ ף ה  ֵווייֶטער ַדארְׁ ן אֹויג, ַא צְׁ
אס ִאיז אל. ד  ִפיט  ן פּון שְׁ לֹויפְׁ ט ַטאֶקע ֶגעקּוֶמען ִזיְך  אּון ֶער ִוויל נ אר ַארֹויסְׁ ֶבער ֵזייֶער ַנאִריש, דּו ִביזְׁ א 

ן ַפאר  ואס ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ִזיְך ֵהיילְׁ ֶדעֶרע ו  א ַאנְׁ ֶבער ֶעס ֶזעֶנען ד  ֶלעם, א  אבְׁ ר  ֵלייֶנע פְׁ ן ַפאר ַדיין קְׁ ֵהיילְׁ
ֶלעֶמען, אּון ֶיעֶדער ֶווע אבְׁ ר  ט פְׁ ארְׁ ֶדעֶרע ס  ֶרעֶסעֶרע אּון ַאנְׁ ִטיֶגע ֶוועג.גְׁ ַארְׁ נְׁ ט אֹויף ַזיין ֵאייגְׁ ט ֶגעֵהיילְׁ  רְׁ

ן, אּון  ן. ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען ִזיְך ֵהיילְׁ ֵווייטְׁ ט ִמיט ַא צְׁ ִנישְׁ אט ג ארְׁ ט ַאז ֶער ה  ש ֵווייסְׁ טְׁ לּוֶגער ֶמענְׁ ַא קְׁ
לּוֶגער ִאיד ֵגייט אֹוי ן. ֶווען ַא קְׁ ִרירְׁ ֶצעטְׁ אנְׁ ף ֶער ִזיְך ק  ט נ אר אֹויף ֶדעם ַדארְׁ ט ֶער ִנישְׁ ף אּוַמאן, קּוקְׁ

ס. ן ַאֶלעס גּוטְׁ צּוֶבעטְׁ ט אֹויס ִדי ַצייט ִזיְך אֹויסְׁ  אֹויף ֵקייֶנעם נ אר אֹויף ִזיְך ַאֵליין אּון ֶער נּוצְׁ
ה ֶווע נ  ט ֶדער ֵהייִליֶגער יֹום טֹוב ֹראש ַהש  ט ֶיעצְׁ רֹוי טֶווען ֶעס קּומְׁ ן  ַא פְׁ קְׁ ַטארְׁ ַחֵזק ַזיין אּון שְׁ ר ִאימְׁ

שּועֹות. ֶער ַאז  ַמאן כֹות אּון יְׁ ר  ֶגען ַאֶלע גּוֶטע בְׁ ֶרענְׁ ן אֹויף אּוַמאן אּון ַאֵהיים בְׁ ארְׁ אל פ  ַא וואֹויֶלע ז 
רֹוי ן אֹויף יֹום טֹוב טֶווע פְׁ ן ַאֶלע גּוֶטע ַזאכְׁ ַפאקְׁ ִאים אֹויְך ט ֶווע ִזי, אּון ַפאר ִאיר ַמאן ֵשיין ַאיינְׁ

ל  ן ַא ֶצעטְׁ ֶגעבְׁ ואס ִמיטְׁ ן ִאין ו  ֶטע פּון ַאֶלע ַזאכְׁ שֹות, ַא ִליסְׁ  ִאיםִזיְך, אּון  טנֹויִטיגְׁ  ִזיִמיט ַאֶלע ַבק 
אל ל ז  ן ַאז ֶדעם ֶצעטְׁ אגְׁ ז  ט  ֶער ָאנְׁ ארְׁ ן פּון ד  ִרירְׁ ט ַאֶוועקְׁ ן ִציּון, אּון ִזיְך ִנישְׁ ֶנעֶמען צּום ֵהייִליגְׁ ִמיטְׁ

א ֶערֵאייֶדער  'ט דִ  טה  לְׁ ֶגע'פֹועְׁ שּועֹות.אֹויסְׁ  י ַאֶלע יְׁ
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 בעזהשי"ת
 

מיר האבן דעם כבוד איינצולאדענען 
אלע חשובע פרויען וואס זייערע 

מענער פארן קיין אומאן אויף ראש 
 השנה צום 

 טונג צוםאין פארבריי
 הייליגען יום טוב

זיך אינאיינעם צו פרייען אויף די גרויסע זכיה 
 ברכותאז מיר באקומען די געוואלדיגע 

 די "פארברענג" וועט אי"ה פארקומען

 פרשת נצבים דינסטאג
 Sep. 4 ולמספרם

 אין בנין הישיבה

 היכל הקודש ברסלב
27 Skillman St. 

  9:00בשעה 
 

 געשמאקע מאלצייט< 
 שיינע דרשות< 
 הערליכע פארשטעלונג< 

 

 ליך צו באגריסןמיר ווארטן אייך פערזענ
 

 עידיס עקזילערי היכל הקודש ברסלבל



 



 ה

 

  

 היכל

 הקודש

 ציון

 הקדוש



 ו
 

   

 דה לדרךיצ
 
 

אן, און איר דאנקט דעם אייבערשטן אז איר זענט ווען איר פארט אויף אומ
 מקורב צום הייליגן רבי'ן וואס געבט אייך אזויפיל חיזוק אין יעדן געביט,
 ווייזט ארויס אביסל הכרת הטוב, און זעט אז נאך א איד זאל געוואויר

 ואלדיגע עצות פון הייליגן רבי'ן.ווערן פון די געו

ן קונטרסים אויף אומאן, אויב קענט איר מיטנעמען ספרים או

 מיטנעמעןקענט אדער אויב פארט איר מיט קינדער און איר 

 מעלדןביטע אויפ'ן פליגער נאך א באקס, זאלט איר זיך 

 , נאך סליחות, אין היכל הישיבה.כי תבאפ' בת שאי מוצ

 מוהרא"ש האט געזאגט אז דער פעקל

 ספרים איז א שמירה אויפ'ן וועג.
 

 טראנספארטאציעאומאן 
 

עס וועט זיין צוגעשטעלט טראנפארטאציע פון קיוב 
קיין אומאן, און פון אומאן קיין קיוב, פאר די 

 אלגענדע פלייטס:פ
 

  קיין אוקריינא 12:30מיטוואך דירעקט פלייט 

  קיין אוקריינא 5:00 דאנערשטאגדירעקט פלייט 

  קיין אמעריקא 11:30מיטוואך דירעקט פלייט 

  קיין אמעריקא 7:00מיטוואך דירעקט פלייט 

 

 917-530-2556צו קויפן א באס טיקעט רופט 
 
 

 פדיון נפש
 

נען איבערגעבן די "פדיון נפש" פאר'ן מען וועט קע
אין בית המדרש היכל הקודש  ראש ישיבה שליט"א

אומאן, נאך סליחות זכור ברית, און ערב ראש השנה 
נאך שחרית, ווי אויך וועט מען קענען געבן ביי די 

 .טישלעך אין אומאןפדיון נפש 
 

דאס געבן די "פדיון נפש" ארויסצוהעלפן פארשפרייטן דעם 
עצות אויף דער וועלט, איז די בעסטע הכנה צום   רבינ'ס

 הייליגן ראש השנה.
 

אר פדיון נען מנדב זיין פאון ווייטער וועט מען קעא' סליחות ון פ
 breslevcenter.com/pidyen-nefesh :דרעסויפ'ן אאנפש 

 

 
 
 

 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 שליט"איואל פארקאש מוה"ר 
 למזל טובעב"ג פון זיין זון  שמחת החתונהצו די 

 הי"ויעקב הלל  ה"החתן מו
 

 יכצייטיג א ברכת מזל טוב פאר די חשובע זיידע און באבעאון גלי

 תחי' וזוגתושליט"א אברהם חיים פארקאש מוה"ר 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא און א בנין עדי 
 נסה בשפע, דורות ישרים ומבורכיםעד, פיל אידיש נחת געזונטערהייט, פר
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 היכל הקודש אין אומאןהקדוש צום בנין וועג אנצוקומען פון ציון ער ד 
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 פדיון.

מוהרא"ש האט געזאגט אז די גרעסטע צדקה וואס עס איז פארהאן איז צו געבן געלט צו קענען מער און 
ם רבינ'ס עצות אויף דער וועלט, דאס איז די בעסטע וועג ווי אזוי מחי' צו זיין מענטשן, מער פארשפרייטן דע

דעריבער פלעגט מוהרא"ש נוצן די געלט פון די פדיונות אויף  און דאס בלייבט פאר די מענטשן אויף אייביג.
ייטער פארשפרייטן צו דרוקן דעם רבינ'ס ספרים און צו בויען דעם רבינ'ס מוסדות, צו קענען מיט דעם וו

 דעם רבינ'ס אור אויף דער וועלט.
דאס יאר וועלן אנשי שלומינו ווייטער געבן "פדיון נפש" אין אומאן פאר דעם זעלבן צוועק, מען וועט 

ה שליט"א ערב ראש השנה אין אומאן, מ'קען זען די זמנים קענען געבן דעם "פדיון נפש" פאר'ן ראש ישיב
אין א באזונדערע קעסטל אינעם גליון, ווי אויך וועט זיין טישלעך ביים ציון הקדוש  פאר פדיון נפש אין אומאן

 און אויף די הויפט גאסן אין אומאן, וואו מ'וועט קענען געבן די פדיון נפש.
דאס ארויסהעלפן פארשפרייטן דעם רבינ'ס עצות אויף דער וועלט, איז די בעסטע הכנה צום הייליגן 

 ראש השנה.
 !נפשי פדה בשלום

*** 

 לעצטע פאזעס צו מאכן גרייט דעם בנין אין אומאן אויף ראש השנה
לייגט מען אריין גרויסע כחות צו ענדיגן דעם ענדיגט מען צו די לעצטע פאזעס, מען אין די יעצטיגע טעג 

די צווייטע . מען איילט זיך זייער צו ענדיגן אז ס'זאל גרייט צום באנוץ אויף ראש השנה בנין על צד היותר טוב
שטאק פון די שלאף צימערן. מען לייגט ווייטער טיילס, עס ווערט ווייטער געצויגן די עלעקטריק, די 

סוער סיסטעם, דער פלאמבינג. ארום דעם בנין ווערט יעצט אינסטאלירט הויך קוואליטעט וואסער, און 
ויך אין ערב אדער מוצאי יו"ט ווען די וואס וועט בעז"ה זיין גענוג פאר הונדערטער באנוצער אויף איינמאל, א

שויערס ווערן באנוצט צום מאקסימום, וועלן די וואסער, סוער און הייצונג סיסטעמען קענען בעז"ה 
 .דערהייבן דעם גרויסן געברויך

שטאק שלאף צימערן אינגאנצן נעם ערשטן ווי שוין געמאלדן פריער, זענען שוין אלע בעטן פו
ן האט דאן תיכף צוגעטרעטן צו צובויען און פארענדיגן נאך א שטאק נאך אויף היי יאר אויסגעגאנגען, און מע

בעז"ה. און במשך די לעצטע צוויי וואכן זענען שוין אויך די בעטן פונעם צווייטן שטאק, כמעט אנגעפילט 
 .געווארן

בנין אינאיינעם  דערפאר דער וואס וויל נאך איינשטיין דעם ראש השנה הבעל"ט אינעם נייעם הערליכע
נעמען א בעט, ווייל ווי געזאגט זענען שוין רוב רובם פון צון ראש ישיבה, דארף זיך זייער צואיילן ארויס'מיט

 ה.כל הקודם זכו 347-452-0412 די צימערן אנגעפילט. צו באשטעלן קען מען רופן
נדערמאנען נומער צו די אלע וועלכע האבן שוין אויסגעצאלט זייערע בעטן, קענען רופן דעם אויב

באקומען זייערע קארטלעך צו קענען דערמיט אריינגיין צו די שלאף צימערן, עס זאל, און אין די מקוה. דער 
 גרויסער בית המדרש וועט זיין אי"ה אפן פאר יעדן איינעם לתורה ולתפלה.

פון די רוישיגע גאסן, דער הערליכער בנין געפונט זיך אין א באשיידענע ווינקל פון אומאן, אפגעשיידט 
 אין אוקרייניש זאגט מען עס "ווָאליצַא בילָאצערקָאווסקע"ס, גאע בילָאצערקָאווסקי פון ד 28נומער ף אוי

[Вулиця Білоцерківська ] און עס איז צום האפן אז דאס וועט זיין א גרויסער הילף פאר אנשי שלומינו
 ליגן רבינ'ס ציון.ביים וויילן אין די טעג פון ראש השנה ביים היי

ווי אזוי אנצוקומען פונעם פונעם עירוב אין אומאן, און דארט קענט איר זען מאפע די זעט אינעם גליון 
 ציון הקדוש צום נייעם בנין.

 

 !איש בל יעדר
*** 

 די פרויען פון אנשי שלומינו "אומאן פארברענג" דורך
ון אנשי שלומינו די פארגאנגענע יארן פאר ראש נאכפאלגענדיג די גרויסע צופרידנהייט פון די פרויען פ

השנה, ווען די פרויען האבן זיך צוזאמגענומען אינאיינעם און געהערט דרשות און זיך געפריידט צוזאמען 
אויף די געוואלדיגע זכי' אז די מענער זענען זוכה צו וויסן פון הייליגן רבי'ן און זענען זוכה צו פארן קיין אומאן 

שנה, וועט דאס יאר נאכאמאל פארקומען די "אומאן פארברענג", זיך צו שטארקן צוזאמען אויף אויף ראש ה
 די געוואלדיגע זכי'.

וועמענס הארץ ציטערט נישט פונעם פארכטיגן יום הדין, ווען דער אייבערשטער שרייבט אן פאר יעדן 
א זאגט דער רבי אז ווער עס קומט איינעם אלעס וואס עס וועט פאסירן מיט אים במשך די גאנצע יאר, און ד

צו אים אויף ראש השנה וועט ער אים פארטיידיגן און זען דערצו אז מען זאל אים אנשרייבן א גוט 
געבענטשט יאר, איז דאך זיכער אז יעדער וויל האבן די זכי' צו זיין אין אומאן אויף ראש השנה, און זוכה זיין 

ן זיך די פרויען צוזאמנעמען און זיך שטארקן אינאיינעם צו שיקן די צו א גוט געבענטשט יאר. דעריבער וועל
 מענער אויף אומאן און אהיימברענגען ישועות און רפואות פאר די גאנצע יאר.

פ' נצבים הבעל"ט אין היכל הישיבה נאכט  דינסטאגדי פארברענג וועט פארקומען אי"ה דעם קומענדיגן 
ועט סערווירט ווערן, מ'וועט הערן שיינע דרשות, און מ'וועט מיטהאלטן א רייכע סעודה ואין וויליאמסבורג, 

 עס איז ערווארטעט די באטייליגונג פון הונדערטער פרויען פון אנשי שלומינו. א הערליכע פארשטעלונג.
די חשובע פרויען קוקן ארויס מיט שפאנונג אויף דעם געשמאקן פארברענג, זיך צו פרייען אינאיינעם 

 גרויסע זכי'. דיאויף 
 ולאחיו יאמר חזק!

*** 

 עירוב אין אומאן אויסגעברייטערט אריינצונעמען דעם נייעם בנין
יו"ר וועד העירוב ד'אומאן, זיך פארבינדן  ,אליעזר יודא קעניג שליט"א "רפאר א חודש צוריק האט הר

אין אומאן אז עס זאל גיין ב ן ראש ישיבה שליט"א און פארגעשלאגן אז ער איז גרייט צוצולייגן צום עירו'מיט
 .בניןנייעם ן 'ביז

ן אנטקעגן קומען אנשי שלומינו 'זענען זייער מכיר טובה דעם וועד העירוב אין אומאן, פאר י שלומינואנש
ן אונטערגענומען א קאסטבארן פראיעקט אויסצוברייטערן דעם עירוב עס זאל אויך ארייננעמען דעם 'מיט

 .אומאן אויף די בילאצערקאווסקע גאס שוין אויף היי יאר ראש השנה תשע"ט נייעם בנין היכל הקודש אין
דער עירוב וועט זייער צוניץ קומען, בפרט היי יאר וואס ראש השנה פאלט אויס זונטאג נאכט, און דער 
עולם איז שוין דארט בעפאר שב"ק, און אזוי וועט מען בעז"ה קענען גיין און קומען מיט הרחבת הדעת 

 .ן א גוט געבענטשט יאר'און פועלביים ציון הקדוש אייבערשטן פאר'ן יסן דאס הארץ אויסג
 אינעם גליון וועט איר טרעפן די מאפע פונעם עירוב פון דעם יאר.

 !שמחים לשמרו ולערב עירובו
 

 פון דף דהמשך 
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אךשיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נ -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 מיט א סיום הש"ס אינאיינעם -א פרייליכע חתונה אין בית המדרש 

, ווען אין ישיבה אין וויליאמסבורג גאר פרייליכע חתונהאיז פארגעקומען א פשוטע אבער דעם מאנטאג 
בן הר"ר יואל שליט"א בן הר"ר אברהם חיים שליט"א פון קרית יואל הי"ו יעקב הילל פארקאש  מו"ה החתן

 .איז געגאנגען אונטער די חופה מיט די טאכטער פון מו"ה מנחם גאלדשטיין הי"ו פון מאנסי
צוזאם געקומען אין בית המדרש "היכל הקודש ברסלב" אין נאכמיטאג איז מען זיך  5:00אום 

דער חתן האט מיט גרויס שמחה געפראוועט זיין סיום ש"ס בשעת זיין קבלת פנים, און  אוווילימסבורג, וו
 .ן גיין אונטער די חופה, צו וואס ווייניג זענען זוכה אין זייער גאנצן לעבן'נאך פאר ,אזוי האט ער זוכה געווען

איז מען געגאנגען צו די געהויבענע חופה, וואס איז פארגעקומען אין חצר פון בית המדרש.  דערנאך
דערנאך האט מען זיך צוריק געקערט צום ביהמ"ד ווי אלע נאנטע משפחה פון די חתן כלה זענען געווען 

 .געלאדענט צום סעודה
די געהויבענע ריקודין, האבן די  איז דער חתן אריינגעקומען אין בית המדרש צום טאנצן. ביי 7:55אום 

פילע געסט וואס זענען געקומען זיך נישט געקענט גענוג אנזעטיגן זייערע אויגן ווי מ'קען פראווען א חתונה 
נאכט "פשוט און גענצליך אומזיסט", און נישט נאר וואס די שמחה ווערט נישט געמינערט דערפון, נאר די 

ס האבן זיך י, מ'האט פשוט נישט געקענט שטייט אדער זיצן פאסיוו, די פפרייליך גאר גארחתונה איז געווען 
 .געהויבן ווי פון זיך אליין. אזש די ווענט האבן מיט געטאנצט

האט זיך די מוזיק אויסגעלאשן, און די כלה איז אריינגעקומען צו ברכת המזון, דערנאך איז  10:00אום 
ט געווארן אויף א הייליגע געהויבענע פארנעם, אן קיין "מצוה טאנץ", וואס איז געפראוועדי געווען 

 .איבעריגע הספדים צערעמאניעס וואס אין רוח חכמים נוחה הימנה
דער שמש פון ביהמ"ד האט זיך אויפגעשטעלט און אויסגערופן "יעמוד יעמוד יעמוד, מו"ה ... וועט גיין 

ערופן האט זיך געשטעלט טאנצן מצוה טאנצן לקראת הכלה. גוט שבת", און דער וועם מען האט אויסג
 .טאנץ

עס האבן געטאנצן די זיידעס, עלטערן, חתן כלה. אויך זענען מכובד געווארן מיט א מצוה טאנץ הגה"צ 
דער ראש ישיבה שליט"א. די פעטערס האבן געטאנצן מיטן חתן ווען עס איז ר' יצחק לעזער שליט"א, און 
 .ון זייער זייטגעווען די רייע פונעם מחותן פ

בחורים , און די 10:55איז געווען געענדיגט אום  -אריינגערעכענט די מצוה טאנץ  -די פרייליכע חתונה 
זעצן לערנען צומארגנס. קענען זיך  זאלמ' זאהאבן תיכף אויפגערוימט און צוזאם גענומען דעם בית המדרש, 

ערטל נאך עלף, וואלט ער זיך געווינדער "וואו איז געווען ווען איינער וואלט אריינגעקומען אין ביהמ"ד א פ
 ה?...די חתונ

מען האט געדאנקט דעם אייבערשטן אז עס זענען דא אידן וואס האבן שכל, און דארפן גארנישט און 
ווילן גארנישט נאר טון דעם רצון ה' און חתונה מאכן זייערע קינדער וואס פשוטער. און זענען פרייליך מיט 

אליינס אז זיי זענען זוכה צו חתונה מאכן די קינדער אינגערהייט, און פארשטייען אז וואס מער מ'לייגט דעם 
 .נאר צו צו ווערן פרייליך טוט גאר אויף דאס פארקערטע

עס האט זיך ארויסגעוויזן אז מען קען באווייזן צו מאכן א חתונה וואס זאל קאסטן ממש גארנישט. די 
, די סעודה האט כמעט גארנישט געקאסט, קיין סערווירער איז נישט געווען, קיין זאל האט נישט געקאסט

זינגער און שפילער איז נישט געווען, קיין גראמער איז אויך נישט געווען, די בלומען פאר די כלה זענען נישט 
ווי עטליכע  געווען קיין עכטע, און אזוי ווייטער אז אין סך הכל האט די חתונה נאכט געקאסט נישט מער

הונדערט דאלער. און דער גרעסטער חידוש איז געווען אז עס איז געווען גאר א ספעציעלע שיינע פרייליכע 
חתונה; די מחותנים, די חתן כלה, און אלע באטייליגטע זענען געווען באמת פרייליך, מען האט געקענט 

נטער די שיינע חתונה האט זיך נישט געגאסן קיין טאנצן און זיך פרייען מיט א רואיגע געוויסן, וויסנדיג אז או
 אידיש בלוט.

פארשטייט זיך אז ביי די איבריגע הוצאות צוצורישן דאס נייע פאר פאלק נאך די חתונה, האט מען אויך 
נישט אויסגעגעבן קיין סאך געלט, דאס גאנצע חתונה מאכן מיט אלעס ארום האט געקאסט פאר די 

צען טויזנט דאלער. און ווען מ'מאכט חתונה אויף אזא פארנעם, איז מען רואיג מחותנים נישט מער פון א 
און פרייליך אויסצוהערן שידוכים פאר די קינדער, מען ווייסט אז דאס קען מען באווייזן, און מ'וועט נישט 

 ווערן אנגעהויפנט מיט חובות ביז איבער'ן קאפ.
זוכה זיין אויפצושטעלן א בית נאמן לה' ולתורתו, און זאל דער אייבישטער העלפן אז די חתן כלה זאלן 

די עלטערן און מחותנים זאלן אלע זוכה זיין צו זען רב תענוג ונחת פון דעם פאר פאלק און פון זייער גאנצע 
 .משפחה

 !תם ירבו בישראלוכמ
*** 

 פדיון נפש ערב ראש השנה אין אומאן
בן פאר מוהרא"ש יעדעס יאר אום ערב ראש השנה אין ווי באקאנט פלעגן אנשי שלומינו זיך פירן צו גע

אומאן "פדיון נפש", אזוי ווי דער רבי זאגט )שיחות הר"ן, סימן רי"ד( אז ערב ראש השנה זאל מען געבן א 
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 הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתן

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ו דוד בלום דלי'ג מו"ה
 

 טוב ללמז ינגלאגעבורט פון א צו די 
 

ער זאל זען דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
פיל אידיש נחת געזונטערהייט מיט דורות 

 ישרים ומבורכים
 

 

 
 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ויוסף שניטצלער  מו"ה
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

 

 טוב ללמזגעבורט פון א מיידל צו די 
 

ער זאל זען פיל אידיש דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 נחת געזונטערהייט מיט דורות ישרים ומבורכים

 
 

 
 
 

 

 

 המשך בדף ג

 

 אומאן ראש השנה!
 

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

 פון קיוב קיין אומאן און צוריק; און נאך
 

 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
 אייער פריינד

 לאלי קנאל
 

 ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב וויליאמסבורג
 כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע נתייסדה ע"י

 

 בבית מדרשינו אמירת סליחותזמן 
 

, א' סליחותכי תבאפ' מוצש"ק   
1:00בשעה   

 

 הגבאים -בברכת כתיבה וחתימה טובה 

 

 בית המדרש "היכל הקודש" ברסלב
 ןאאומ - 28בליצרקובסקיה 

 

 זמנים לראש השנה תשע"ט
 

 נצביםשבת פרשת 
 

 7:09זמן הדלקת הנרות............................
 מנחה וקבלת שבת......בזמן הדלקת הנרות

 10:00באטע ליל שב"ק............................
 9:00שחרית...........................................
 7:00מנחה שב"ק....................................

 7:30........................שלש סעודות..........
 8:40זמן מוצאי שב"ק..............................

 ערב ראש השנה
 1:00סליחות ליל זכור ברית.......................

 ............................אחר סליחות פדיון נפש
 8:00שחרית ערב ראש השנה....................

  שחרית............אחר ................פדיון נפש

 ראש השנה
 7:05זמן הדלקת הנרות............................

 מנחה ערב ר"ה...........בזמן הדלקת הנרות
 8:00שחרית ב' ימי ר"ה............................
 6:45מנחה ב' ימי ר"ה..............................

 7:30............דרשה.................................
 8:33.................................יו"טזמן מוצאי 

 


