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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ה  כָׁ יֹום ְברָׁ ֹנִכי נֹוֵתן ִלְפֵניֶכם הַּ הְרֵאה אָׁ לָׁ ער מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי דֶ  .ּוְקלָׁ
עּו")ְתִהִלים צה, ז( ן ָפסּוק ', אֹויפְ )ִ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  ,ֶעס ַא ְגרֹויֶסע ְכַלל ִאין ַא ֶמעְנְטׁש'ס ֶלעְבן
 ָהאב ִאיְך אֹויף 'ַהייְנט' ָוואס יצִ " ,"ָהאב ִאיְך אֹויף 'ַהייְנט' צּו ֶעְסן? יצִ "ָטאג, ֵסיי ַביי ֶגעְלט ַזאְכן, 

ר ן ָמאְרְגן, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטעָהאבְ  טֶמען ֶוועאּו ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ְטַראְכְטן פּון וו "ִאיְך ַדאְרף?
 ֶוועט ֶער ָמאְרְגן אֹויְך ֶהעְלְפן.  -ָהאט ַהייְנט ֶגעָהאְלְפן

ייְנט'אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביים ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶמען ַדאְרף ָנאר ְטַראְכְטן פּון  פּון  ,'הַּ
 ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ְטַראְכְטן ָוואס .ַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטןן ַא נַ ָוואס ֶמען ֶקען ֶיעְצט טּו .'ֶיעְצט'

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

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

עְכְטן אּון ֶגעב ִדיר ַא ַמָתָנה ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג, אֹויב ֶמען ָהאט ֵשֶכל ֶמען קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ֶנ
ֶוועט ֶעס ן ַדאְצן ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג ִווי ֶעס ְברֹויְך צּו ַזיין, ּוט אֹויְסצּונאֹויף ָמאְרְגן, ֶמען ְפרּוִבירְ 

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

 ְרָׁשאְלֶטעֶנער ָטאג.ַזיין ַא ַפא
ם וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִניְצט אֹויס ִדי ֶטעג אּון ִפיְלט ֶעס ָאן ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ָדאס ֶוועט ִאי

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

*** 
ֹנִכי מְ אֵ  ר ֲאֶשר אָׁ בָׁ דָׁ ל הַּ יו ְוֹלא ִת ֶוצַּ ת כָׁ לָׁ ֲעשֹות, ֹלא ֹתֵסף עָׁ ְְגרַּע ה ֶאְתֶכם, ֹאתֹו ִתְשְמרּו לַּ

ַאז ֶווען )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א ִסיָמן ו'( מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ִמֶמנּו,
ויי ן, צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאְרף ֶער ִזיְך אֹויְסֶקעֶנען ִמיט ְצוֵ ּוָבה טּוִוויל ְתׁשַא ִאיד 

 ֶוועְגן.

ֶווען ֶער ֶלעְרְנט אּון  ,ֶער ַדאְרף ִוויְסן ֵסיי ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים גּוט
יְׁשט ְטן, אּון ֵסיי ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים נִ ַדאֶוועְנט אּון ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁש 

ט ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים גּוט ַדאְרף ֶער ִוויְסן, ַאז ֶער ָזאל ִניְׁש  גּוט, ֶווען ֶער ַפאְלט דּוְרְך ִאין ֲעֵבירֹות.
ן ָוואס ִדי תֹוָרה ָהאט ִניְׁשט ֶגעֵהייְסן, ַווייל ן ַזאכְ ּ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
ֵמש טוֹ ִווי ַרִׁש"י ָזאְגט:  אּון ֶעס ֶוועט ְפַלאְצן. יו, ְכְגֹון חָׁ לָׁ ה ֹלא ֹתֵסף עָׁ פֹות ִבְתִפִלין, ֲחִמשָׁ טָׁ
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  ,ּו ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון אֹויְפֶגעְבן ִאיְנַגאְנְצןצ

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

ע ִמֶמנּו,ן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט, טּו ָנאְכֶדעם ָגאְרִניְׁשט טּוַווייל אֹויב ָיא ֶוועסְ  ֶ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, ְפֶגעְבן, ָנאר ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן אּון ְׁש ֶדעם ַאֶלעס אֹוי
ת'ֶער ן ִריְכִטיְגן ֶוועג, ָוואס ֶוועט ִדיר ִפיְרן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן צּו ַזיין ַאן ֱאמֶ 'ֶדעָמאְלט ֵגייְסטּו אֹויפְ 

 ֶעְרִליֶכער ִאיד.
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ְרֵאה ז'(

 

 

 

 
 
 

 

 

 (411) 51, גליון 8שנה                                                    לפ"ק שנת תשע"ט', האבות פרק אלול,  א' דראש חודש, ראהפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ

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

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

ּוְתִפָלה, ּוְצָדָקה, ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע  ֶוועְרֶטער: "ּוְתׁשּוָבה, 
ַהְגֵזָרה!" אּון ֶווער ֶעס ִאיז ְקלּוג ַוואְרט ִניְׁשט ִביז ֶמען 

עְכֶטע ְגֵזרֹות אּון ֶער ֶוועט ֶוועט ִאים ָאְנְׁשַרייְבן ַח"ו ְׁשלֶ 
ֶעס ַדאְרְפן ֶצעְׁשֶטעְרן אּום ֹראׁש ַהָׁשָנה, ָנאר ֶער הֹויְבט 
ׁשֹוין ָאן פּון חֹוֶדׁש ֶאלּול ִזיְך צּו ְׁשַטאְרְקן ִמיט ִדי ְדֵריי 

, ִמיט ְתׁשּוָבה, ְתִפָלה אּון ְצָדָקה, ַאזֹוי ַאז ֶמען ָזאל ַזאְכן
הֹויְבן צּו ַמאְכן אֹויף ִאים ְׁשֶוועֶרע ִבְכַלל ִניְׁשט ָאנְ 

  ְגֵזרֹות.
חֹוֶדׁש ֶאלּול ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ִזיְך  ֶיעְצט ִאין

אֹויְפִציֶוועְקן פּון ֶדעם ִטיְפן ְׁשָלאף ָוואס ֶמען ִאיז 
ֶגעְׁשָלאְפן ַא ַגאְנץ ָיאר, אּון ִזיְך ָאְנֵהייְבן צּו ַבאֶרעֶכעֶנען 

ְתׁשּוָבה טּון אּון  צּואְלט אֹויף ִדי ֶוועְלט, וואּו ֶמען הַ 
 צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ֶמען ֶדעְרֵצייְלט פּון ַצִדיִקים ַאז ֶווען ֶמען ָהאט 
ֶגעֶבעְנְטְׁשט ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול, ֶווען ֶדער ַחָזן ָהאט 

ְביֹום.." ֶגעָזאְגט ִדי ֶוועְרֶטער "ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול ִיְהֶיה 
ְבלֹויז ָדאס  .ט ַאַזא ִציֶטערָהאט ֵזיי ׁשֹוין ֶגעַכאּפְ 

ֶדעְרַמאֶנען ַאז ֶעס קּוְמט ׁשֹוין חֹוֶדׁש ֶאלּול, ָדאס ִאיז 
ׁשֹוין ֶגעֶווען ֵזייֶער ֶבעְסֶטע מּוָסר ֵסֶפר ִזיְך אֹויְפִציֶוועְקן 

ֶעם ָיאר פּון ְׁשָלאף, אּון ִזיְך ָאְנֵהייְבן ְגֵרייְטן צּום ֵניי
 ָוואס קּוְמט.

אְבִריֶנער זי"ע ְפֶלעְגט ֶדער ַצִדיק ֶרִבי מֶׁשה קַ 

ּון ַדיין ֵגיי ַארֹויס פ
 ַקְטנּות, פּון ַדייֶנע 

 

ְקֶרעְכְצן, ְטַראְכְטְנִדיג  אְרְגן אּון פּון ַדייֶנעז  
ואס ֶוועט ַזיין?'ְש  ואס ֶוועט ַזיין?' 'ו   .ֶטעְנִדיג: 'ו 

ה ֶעְפְנט אֹויף ֶדעם ֹמַח, ַאזֹוי ִווי ֶדער  ִשְמח 
אְגט  ן י()ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ֵהייִליֶגער ֶרִבי ז  : ִסימ 

ר ְלַהְנִהיג  ה ִאי ֶאְפש  ה ְשחֹור  ר  "ַדע, ֶשַעל ְיֵדי מ 
ֶשה לֹו ְלַיֵשב ַדְעּתֹו,  ֶאת ַהֹמַח ִכְרצֹונֹו, ְוַעל ֵכן ק 

הַרק ַעל ְיֵדי הַ  יּוַכל ְלַהְנִהיג ַהֹמַח ִכְרצֹונֹו,  ִשְמח 
ה הּוא עֹול  ְויּוַכל ְלַיֵשב ַדְעּתֹו, ִכי  ם ִשְמח 

 .ַהֵחרּות"
ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ְפֵרייִליְך ֶקען ֶער ְטַראְכְטן 
אד אּון ֶער ֶקען ַארֹויס ֵגיין פּון ַזיין  ְגר 
ַפאְרַמאְכְטֵקייט; ַדייֶנע ִקיְנֶדער ֶוועְלן ִזיְך 
ְשֶנעֶלער ַאְנְטִוויְקֶלען ַאז דּו ֶוועְסט ַטאְנְצן ִמיט 

ְנֶגעצֹויְגנְ  אס א  אְזט ֵזיי ִניְשט  ֵקייטֵזיי, ד  ל 
ְטַראְכְטן, ֶעס ַפאְרַמאְכט ֵזיי ְוכּו'. ַטאְנץ אּון 

הִזיְנג ִאין ְשטּוב ִמיט  , ֶוועט ַאֶלעס ִשְמח 
ה.  ִאיֶבעְרֶגעְדֵרייט ֶוועְרן ְלטֹוב 

 

ה, פ'   תֹו ֱאמּונ   (טתשע"ְרֵאה )ֲעצ 
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ֶדעְרֵצייְלן ַאז ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ִקיְנד פּון ֶזעְקס ָיאר, ָהאט 
ֶער ִזיְך ֶגעְׁשִּפיְלט ֵאייְנָמאל ִמיט ַאְנֶדעֶרע ִקיְנֶדער, ִאיְנִמיְטן ִאיז 

ער ֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון ֶגעָזאְגט: ַזיין ְגרֹויֶסע ְׁשֶוועְסטֶ 
"מֶׁשה'ֶלע, ֶמען ָהאט ׁשֹוין ֶגעֶבעְנְטְׁשט חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֲאִפילּו 
ִדי ִפיׁש ִאין ַוואֶסער ִציֶטעְרן, אּון דּו ְׁשִּפיְלְסט ִזיְך ָנאְך?!" ֶווען 

ִביז  ֶער ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ִאים ָאְנֶגעהֹויְבן ִציֶטעְרן, ַאז
ַהייְנט ְׁשִּפיְרט ֶער ָנאְך ֶדעם ִציֶטער, ַווייל ַזיין ְׁשֶוועְסֶטער ִאיז 
ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסע ַצֵדיֶקת אּון ִזי ָהאט ֶעס ֶגעָזאְגט ִמיט ְגרֹויס 
ְתִמימּות ַאז ֶעס ִאיז ִאים ַאַריין ִאין ִדי ֵבייֶנער, אּון פּון ֶדעָמאְלט 

 ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ָהאט ֶער ִזיְך ֶגענּוֶמען
ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶעס קּוְמט ֹראׁש ַהָׁשָנה ָוואס ֶדעָמאְלט 

ֶמען ֵגייט ָאְנְׁשַרייְבן ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש  ִאיז ֶדער יֹום ַהִדין,
 ּפּוְנְקְטִליְך ָוואס ֶעס ֵגייט ַּפאִסיְרן ִמיט ִאים ִדי ַגאְנֶצע ָיאר, אּון

ִמיט תֹוָרה, ְתִפָלה אּון ן צּוְגֵרייטְ גּוט ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ִזיְך 
ְזכּוִתים, ַאז ֶמען ָזאל ֶוועְרן ַפאְרְׁשִריְבן ְבֵסֶפר ַהַחִיים, ֶמען ָזאל 

 ָהאְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר.

ֶגעְבן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַזיין פּון ִדי ֶמען ַדאְרף ָאֶבער ַאְכטּוְנג 
ֶמעְנְטְׁשן פּון ֶוועם ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעֶרעְדט. ֶרִבי ָנָתן ָהאט 

 ..ֶגעָזאְגט: "ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ֶאלּול, ֶמען ְבֶרעְנט אּון ֶמען ְבֶרעְנט
ּוְמט ִדי אֹויְך ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ֶעס ק ...אּון ֶמען טּוט ָגאְרִניְׁשט"

ֶאלּול ֶטעג, ֶמען ֶוועְרט ְפרּום ְפרּום ְפרּום, ִניְׁשט ֶמען ֶלעְרְנט אּון 
 ִניְׁשט ֶמען ַדאֶוועְנט".

ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגענּוג ַאז ֶמען ֶרעְדט פּון ֶאלּול, ֶמען ֶרעְדט פּון 
, ָנאר ֶמען ַדאְרף ֶזען צּו טּון צּו ִדי ַזאְך .ייט פּון ֶאלּולִדי ְגרֹויְסקֵ 

יט ִמיט ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען יֶמען ַדאְרף ֶזען צּו אֹויְסנּוְצן ִדי צַ 
 אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ֶעס ֶזעֶנען ָדא , ֵביי ְמקֹומֹות ַהְקדֹוִׁשיםֶזען ָדאס ֶקען ֶמען  
ָלאְזן ִאיֶבער ֵזייֶער ִמְׁשָּפָחה ַפאר ַגאְנץ חֹוֶדׁש ָוואס ֶמעְנְטְׁשן 

אֹויְסצּוִניְצן ֶדעם  ֵביי ִקְבֵרי ַצִדיִקיםֶאלּול, אּון ֶזעְצן ִזיְך ַאַריין 
 .ֶזען ַמָמׁש ִדי ִשיָחה פּון ֶרִבי ָנָתןֶקען ֶמען ָדאְרט  ֵהייִליְגן חֹוֶדׁש.

ַאָראּפ אּון ֶמען ָזאְגט ֶעְטִליֶכע ָדאְרט ִזיְך  ןֶזעצְ  ְנְטְׁשןֶמע
, ָלאְזט ַבאזּוֶכערַקאִּפיְטֶלעך ְתִהִלים, אּון ִאיְנְצִוויְׁשן קּוֶמען ָאן 

ֶמען ְגַלייְך ָאּפ ֶדעם ְתִהִלים, אּון ֶמען לֹויְפט ֶזען ֶווער ִדי 
ִמְצָוה -ְפֶרעְמֶדע ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען, אּון ֶמען ֶבעט ׁשֹוין ַאִביְסל ָׁשִליחַ 

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

ַאִריֶבער ֶדער ָטאג ִמיט ָגאְרִניְׁשט. אֹויֶסער אּון ַאזֹוי ֵגייט 
ַטאֶקע ִדי ַצייט, אּון ֵזייֶער מֹויל  ןֶעְטִליֶכע ְיִחיֵדי ְסגּוָלה ָוואס נּוצְ 

צּו ֵגיין ִמיט תֹוָרה ּוְתִפָלה אּון ֶרעְדן צּום ף ֶהעְרט ִניְׁשט אֹוי
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִדי ַגאְנֶצע חֹוֶדׁש.

ֶרעְנְגט פּון ֵהייִליְגן ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ַאז ִדי ֶפעְרִציג ֶעס ֶוועְרט ֶגעבְ 
ֶטעג פּון ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול ִביז ָנאְך יֹום ִכיּפּור, ִאיז ָדא ֶדעָמאְלט 

ִווי ֶווען ֶמען ֶעֶפעְנט  ִדי ֶזעְלֶבעַאַזא ְגרֹויֶסע ֵעת ָרצֹון ִאין ִהיְמל, 
אְלט ִאיז ַבאַקאְנט ַאז ֶעס ִאיז אֹויף ֶדעם ָארֹון קֹוֶדׁש, ָוואס ֶדעמָ 

'ן ְברּוֲחִניּות לְ 'ּפֹועְ ַא ְגרֹויֶסע ֵעת ָרצֹון ָוואס ֶמען ֶקען ַאֶלעס אֹויסְ 
ּוְבַגְׁשִמיּות, ִדי ֶזעְלֶבע ֵעת ָרצֹון ִאיז אֹויְך ָדא ִאין ִדי ַגאְנֶצע 

 ֶפעְרִציג ֶטעג.
ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֶווער ֶעס ָהאט ֵשֶכל נּוְצט אֹויס ִדי ֶטעג ִמיט 

 'ן ָגאר ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות.לְ ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ּפֹועְ 

ִיׁשּוב ִמיט  ֶווען ֶמען ַמאְכט ַא ֶחְׁשבֹון ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז
חֹוֶדׁש ֶאלּול ִניְׁשט ֶגענּוג ִדי ַגאְנֶצע  זִאי ֶזעט ֶמען ַאז ֶעסַהַדַעת, 

ִפיֶלע ִׁשיעּוִרים ָוואס ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן  ִדיצּו ֶקעֶנען ֶעְנִדיְגן 
ֶווער ֶעס ָלאְזט ִזיְך ִניְׁשט ַנאְרן ְּפרּוִביְרט  .ָהאְבן ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש

ס 'ינְ ַאַרייְנצּוַכאְּפן ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש צּו ֶעְנִדיְגן ַגאְנץ ַתַנ"ְך, ַאֶלע ֶרבִ 
ְסָפִרים, ִתיקּוֵני ֹזַהר, ִׁשָׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲהָלכֹות פּון ִדי ָיִמים 
נֹוָרִאים, אּון ָנאְך אּון ָנאְך, אּון ָדאס ִאיז ׁשֹוין אֹויֶסער ִדי ַאֶלע 
ִׁשיעּוִרים ָוואס ֶמען ָהאט ׁשֹוין פּון ַא ַגאְנץ ָיאר, ִאיז ִווי ְבַלייְבט 

 ֶּפעס ַצייט צּו ַפאְרְבֶרעְנֶגען ֶדעם חֹוֶדׁש?ָנאְך ִאיֶבער עֶ 
ֶמען ֶזעט ַאז ֲאִפילּו ִאין ִדי ְּפֶלעֶצער וואּו ֶעס ִאיז ִניְׁשט 
ַאייְנֶגעִפיְרט צּו ָזאְגן "יֹום ִכיּפּור ָקָטן" ֶיעְדן ֶעֶרב ֹראׁש חֹוֶדׁש, 

ַווייל ָזאְגט ֶמען ֶעס ָאֶבער ִאיֶבעָראל ֶעֶרב ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול, 
ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ֶאלּול ַבאקּוְמט ֶיעֶדער ִאיד ַא ִהְרהּור 

ֶיעֶדער ִוויל ְתׁשּוָבה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום , ְתׁשּוָבה
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

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

ַא ַצייט פּון ְתׁשּוָבה אּון ִזיְך ַפאְרֶבעֶסעְרן ִדי  סָרֵאל ַאלְ ְכַלל ִיְש 
 ַמֲעִשים, ֶקען ֶמען ֶעס ִניְׁשט ַאֶוועק ַמאְכן ִמיט ַא ֶוועְרְטל.

ַאז ֶדער ַטייְטׁש ֵגייט ַארֹויף אֹויף  טַאְנֶדעֶרע ָהאְבן ֶגעָזאגְ 
ֶמען  ֶדעם ָוואס ֶגעִוויֶסע ִוויְלן ַאייְנִפיְרן ַא ֵנייֶע ִמְנָהג ַאז

ַמאְכט ִניְׁשט ֲחתּוָנה ִאין חֹוֶדׁש ֶאלּול, אֹויף ֶדעם ִאיז ֶגעָזאְגט 
ֶגעָוואְרן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַמאְכן ַקיין ֵעֶסק פּון חֹוֶדׁש ֶאלּול. 

ִמְנָהג ְׁשֵטייט ִניְׁשט ִאין  ַאַזאָדאס ֶקען ׁשֹוין ָיא ַזיין ֱאֶמת, 
ְלָחן ָערּוְך, ֶעס ֶעְרֶגעץ, ֶעס ִאיז ֶקעְגן ִדי ֲהָלכָ  ה אּון ֶקעְגן ׁשֻׁ

ֶוועְרט ִניְׁשט ֶדעְרַמאְנט ִאין ַקיין ׁשּום ּפֹוֵסק ַאז ֶמען ָזאל 
ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ֶדער . ִניְׁשט ֲחתּוָנה ַמאְכן חֹוֶדׁש ֶאלּול

 חֹוֶדׁש ִאיז ְמסּוָגל ַפאר ַאֶלעס, אּון אֹויְך ַפאר ֲחתּוָנה ַמאְכן.
ר ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס נּוְצט אֹויס ֶדעם חֹוֶדׁש וואֹויל ִאיז ַפא

ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ִמיט ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִמיט 
ִהְתַחְזקּות אֹויף ֶדעם ֶמען ַאַווַדאי ַדאְרף . ַאַסאְך ֶלעְרֶנען תֹוָרה

ֶעְנִדיְגן  אֹויְך, ַווייל ַאַסאְך ָמאל ֶנעְמט ֶמען ִזיְך אּוְנֶטער צּו
ַאַסאְך ִׁשיעּוִרים ִאין חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֶדעְרָנאְך קּוְמט ֶמען 
ִניְׁשט ָאן ֶעס צּו ֶעְנִדיְגן ִאיְנַגאְנְצן, ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז אֹויב 
ֶמען ָהאט ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶעְנִדיְגט חֹוֶדׁש ֶאלּול ֶקען ֶמען ֶעס ָנאְך 

ַחת תֹוָרה, אּון אֹויב ֶמען ָהאט ֶעס ִניְׁשט מְ ַמְׁשִלים ַזיין ִביז ִש 
ְמַחת תֹוָרה ֶקען ֶמען ָנאְך ַמְׁשִלים ַזיין ִביז ֶגעֶעְנִדיְגט ִביז ִש 

ֹזאת ֲחנּוָכה ָוואס ִאיז ָנאְך ַא ֶהְמֵׁשְך פּון ִדי ָיִמים נֹוָרִאים, ַאזֹוי 
ָאֶבער ִניְׁשט ֶוועְרן ֶמען ָטאר  ,ִווי ִדי ְסָפִרים ַהְקדֹוִׁשים ְׁשַרייְבן

 צּוְבָראְכן פּון ַקיין ׁשּום ַזאְך.
ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן אֹויְסצּוִניְצן ִדי ֶטעג, אּון 

ִדי ֵטייֶעֶרע ַצייט, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ָהאְבן ָאְנְבֶרעְנֶגען ִניְׁשט 
ָׁשָנה ִאיז גּוט ֶוועט ַא גּוֶטע ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון אֹויב ֶדער ֹראׁש הַ 

ל ִמיט ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן ּוקּוֶמען ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשֶטע ָיאר פ
 ְבַגְׁשִמיּות ּוְברּוְחִניּות.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ב' ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ֶאלּול(

 



 אין אלע נושאיםשליט"א  פילע בריוו פונעם ראש ישיבהנאך  
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". קען מען זען אינעם

 

 845-200-7132צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 

איז שוין ב"ה  אינגאנצן געענדיגט דעם דאך פון אויבן. די רופינג ארבעט
 פארטיג, עס וועט שוין בעז"ה נישט אריינרעגענען פונעם דאך. גענצליך

רס פאר די העכסטע אזוי אויך האט מען שוין באשטעלט די פענסטע
אויך איז . [וואס וועט נאך נישט זיין אין באנוץ היי יאר]צוויי שטאקן 

ר די שוין באשטעלט געווארן די הערליכע שטארקע גלאזענע ווענט פא
ליך שיין, עס רוואס וועט זיין הע -טרעפן צימער פון אונטן ביז אויבן 

וועט האבן א ספעציעלע טינט מ'זאל קען געהעריג ארויסקוקן, און אויך 
וועט די ליכטיגקייט פון די הערליכע זון אריינקומען, אבער פונדרויסן 

ועט העכער די טרעפ ו וועט עס זיין ווי א הערליכע שווארצע שפיגל.
אינסטאלירט ווערן א הערליכע זעקס פוסיגע רינדיגע שווארצע שפיגל 
גלאז, דערויף וועט געלייגט ווערן א הערליכע גאלדענע "ברסלב קרוין", 

אריינגעלייגט אויך יעצט ווערט  וואס וועט צוגעבן א פראכט צום בנין.
געהעריגע  טאינסטאליר טעס ווער  אסאך ארבעט אין די קאך,

ט געהעריגע שעלפס, און אזוי עע סינקס, עס ווערן געבויקאמערציאל
 ווייטער.

אזוי אויך ארבעט מען יעצט פעסט אויף די פערטע שטאק )די 
צווייטע שטאק פון די שלאף צימערן, וואס גייט היי יאר בעז"ה באנייט 

לייגט ווייטער די טיילס, עס ווערן אינסטאלירט די טירן, עס 'ווערן(, מ
עלעקטריק און פלאמבינג, און דערנאך וועט מען בעז"ה  ווערן געצויגן

 פעינטן.
 !הראש השנה שלי עולה על הכל

*** 

פון  בחורי הישיבה פארן ארויס צום ציון הקדוש
 רביה"ק מסאטמאר זצוק"ל ביומא דהילולא

 

צום ציון הקדוש פון קעמפ די וואך זענען די בחורים ארויסגעפארן 
יארצייט  אין טאג פונעםאין קרית יואל זיך אויסצובעטן אלעס גוטס 

 רביה"ק מסאטמאר זצוק"ל.
אזוי ווי עס איז שוין איינגעפירט אלע יארן, פארן די בחורים ארויס 

יאר צו די יארצייט, אויסצונוצן דעם גרויסן טאג און  סאינאיינעם יעדע
דאס איז אויסער  ם ביים ציון הק'.זיך אויסבעטן בדבר ישועה ורחמי

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

 געלעגנהייט.
מוהרא"ש פלעגט אסאך נאכזאגן וואס ער האט אליין מיטגעלעבט 

ר האט זוכה געווען זיך אסאך צו און געהערט פון רבי'ן פון די יארן ווען ע
דרייען ביי אים, צוצוקוקן צו זיין עבודת הקודש, און צו הערן זיינע 

מוהרא"ש פלעגט זיך אויך כסדר אריבערכאפן קיין און  הייליגע תורות.
 קרית יואל זיך אויסצובעטן ביים ציון הק'.

די בחורים האבן זיך צוריק געקערט אין קעמפ מיט א רואיגע 
 סן, נאכ'ן אויס'פועל'ן אלעס גוטס ביים הייליגן ציון.געווי

 תורתו מגן לנו, הוא מאירת עינינו!
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -)פרויען( קוואל פון חיזוק   
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 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 מען פארט שוין אהיים פון קעמפ
נאך צוויי לעכטיגע חדשים וואס די בחורים האבן זוכה 

מיט תורה  געפילטגעווען צו זיין אין קעמפ, און זיך אנ
תפלה און יראת שמים מיט התחזקות, פארן די בחורים ו

יעצט צוריק אין שטאט, און נעמען מיט אלעס וואס מען 
מער צווישן די בערג צו די אין די זו האט זיך איינגעזאפט

שטאט, צו ממשיך זיין ביתר שאת וביתר עז מיט די אלע 
 הייליגע לימודים וואס מען האט אריינגעכאפט אין קעמפ.

דער יעצטיגער זומער איז געווען גאר א ספעציעלער 
י בחורים האבן אויסגענוצט די צייט און זיך זומער, ד

אנגעפילט מיט תורה, עבודה און יראת שמים. טויזנטער 
פרקים משניות און בלעטער גמרא זענען געלערנט 
געווארן אין קעמפ, אויסער די פילע אנדערע שיעורי תורה 
וואס די בחורים האבן אריינגעכאפט. עס פארט זיך אהיים 

אז מען נעמט עפעס מיט אין די  גאר אנדערש וויסענדיג
 האנט, מען פארט אהיים אנגעפולט מיט תורה ועבודה.

די קומענדיגע וואך וועט מען צוריק אנהייבן די סדר 
הלימודים אין ישיבה אין וויליאמסבורג, און זיך גרייטן צו 
די געהויבענע נסיעה צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה 

וועט אי"ה פארן אינאיינעם אין אומאן, די גאנצע ישיבה 
זיך אויסבעטן א גוט געבענטשט יאר, 'ן ראש ישיבה, מיט

און זוכה זיין צו די אלע גוטע הבטחות וואס דער הייליגער 
רבי האט צוגעזאגט פאר די אלע וואס קומען צו אים אויף 

 ראש השנה.
 אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו!

*** 

 אין אומאן פארשריט ביים נייעם בנין
ענדיג שוין ווייניגער פון פינף וואכן ביז מיר וועלן שטיי

בעזר השם זיך הייבן אין די לופטן צו פליען פון אלע עקן 
וועלט צום ציון פון הייליגן רבין אין עיר הקודש אומאן, 
פילן מיר פאר וויכטיג צו האלטן דעם חשובן ציבור 

כט טאג אפדעיטעד מיט די פארשריט וואס ווערט געמא
הונדערטער אנשי  אוטעגליך ביים נייעם בנין אין אומאן, וו

ן 'שלומינו וועלן וויילן פאר ראש השנה אינאיינעם מיט
מען וועט דאווענען אלע  אוראש ישיבה שליט"א, וו

תפילות מיט השתפכות הנפש, לערנען יעדן טאג די 
, און עסן די סעודת שבת ויום טוב ןשיעורים כסדר

ן ראש ישיבה שליט"א. אזוי אויך וועלן די 'מיטאינאיינעם 
ווערן דורך די גאנץ יעריגע באגלייט קינדער 

נע מלמדים, וועלכע וועלן לערנען און עאיבערגעגעב
 דאווענען מיט די קינדער.

שוין ב"ה מען האט יעצט ווען די שורות ווערן געשריבן 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הארציגע מזל טוב פארמיר וואונטשן א 

 י"וה בנציון יאקאבאוויטש מו"ה
 למזל טוב מיידלדי געבורט פון א צו 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע קינדער 

 געזונטערהייט, דורות ישרים ומבורכים
 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 א הארציגע מזל טוב פאר מיר וואונטשן

 י"וה הערשי בוים מו"ה
 למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען 
אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע 

 קינדער געזונטערהייט, דורות ישרים ומבורכים
 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 >>>>>> 

 
 אומאן טראנספארטאציע

 

מיר שטעלן צו באסעס פון קיוב קיין 
 אומאן, און פון אומאן קיין קיוב,

 פלייטס פאר די דירעקט
 אויך שטעלן מיר צו באסעס פאר גרופעס

 646-642-1457רופט צו באשטעלן 
 
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מזל טוב פארמיר וואונטשן א הארציגע 

 ני"ו ברוך לאזאראוויטשהחתן 
 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל 
זיין א קשר של קימא און א בנין עדי עד 

 מיט דורות ישרים ומבורכים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה שלמה יאקאבאוויטש מו"ה
 למז"טגרשון פרץ צו די אפשערן פון זיין זון 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען 
 פון אלע זיינע דעם קינד און אסאך אידיש נחת פון

 , דורות ישרים ומבורכיםקינדער געזונטערהייט
 

 

 
 
 

 

 

 

 


