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ייְלט מֹוַהרָׁא"ש עְרצ   דֶׂ

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

ייֶען ַביי ִדי ְתִפָלה פּון "ּוְנַתֶנה ט ָאט ֵגייֶען ִמיר ׁשֹוין ְׁשרֵ ָא 
ֶוועְרֶטער: "ּוְתׁשּוָבה, תֹוֶקף" ִמיט ְגרֹויס ִהְתעֹוְררּות ִדי 

ּוְתִפָלה, ּוְצָדָקה, ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהְגֵזָרה!" אּון ֶווער ֶעס ִאיז  
"ו ען ֶוועט ִאים ָאְנְׁשַרייְבן חְקלּוג ַוואְרט ִניְׁשט ִביז מֶ 

ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזרֹות אּון ֶער ֶוועט ֶעס ַדאְרְפן ֶצעְׁשֶטעְרן אּום 
ר ֶער הֹויְבט ׁשֹוין ָאן פּון חֹוֶדׁש ֶאלּול ִזיְך ֹראׁש ַהָׁשָנה, ָנא

, ִמיט ְתׁשּוָבה, ְתִפָלה אּון ַזאְכןצּו ְׁשַטאְרְקן ִמיט ִדי ְדֵריי 
ְצָדָקה, ַאזֹוי ַאז ֶמען ָזאל ִבְכַלל ִניְׁשט ָאְנהֹויְבן צּו ַמאְכן 

  אֹויף ִאים ְׁשֶוועֶרע ְגֵזרֹות.
יז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ִזיְך חֹוֶדׁש ֶאלּול אִ  ֶיעְצט ִאין

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

ְתׁשּוָבה טּון אּון צּוִריק  צּווואּו ֶמען ַהאְלט אֹויף ִדי ֶוועְלט, 
 ְטן.קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁש 

ֶמען ֶדעְרֵצייְלט פּון ַצִדיִקים ַאז ֶווען ֶמען ָהאט 
ֶגעֶבעְנְטְׁשט ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול, ֶווען ֶדער ַחָזן ָהאט ֶגעָזאְגט 
ִדי ֶוועְרֶטער "ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול ִיְהֶיה ְביֹום.." ָהאט ֵזיי ׁשֹוין 

ַאז ֶעס קּוְמט ְבלֹויז ָדאס ֶדעְרַמאֶנען  .ט ַאַזא ִציֶטערֶגעַכאּפְ 
ׁשֹוין חֹוֶדׁש ֶאלּול, ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ֵזייֶער ֶבעְסֶטע 
מּוָסר ֵסֶפר ִזיְך אֹויְפִציֶוועְקן פּון ְׁשָלאף, אּון ִזיְך ָאְנֵהייְבן 

 ְגֵרייְטן צּום ֵנייֶעם ָיאר ָוואס קּוְמט.

נֹוֵגַע ַא כּו';בְּ בֹות וְּ שָׁ  ייֶעֶרע ַמחְּ
ן ִמי ִריגְּ ט קְּ  טֶמען ֶקען ִזיךְּ ִנישְּ

 

אגְּ  בֹות. ֶדער ֶרִבי זָׁ שָׁ ן עב)ט ַמחְּ אס : (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסימָׁ דָׁ
ק מֶ  ַטארְּ בֹות, ִווי שְּ שָׁ ֶטע ַמחְּ ֶלעכְּ ען ִוויל ִאיז ִדי ֶטַבע פּון שְּ

קֶ  ֶטערְּ ס שְּ ן ַאלְּ ַרייבְּ טְּ אס ַפארְּ ער קּוֶמען ֵזיי צּוִריק, דָׁ
רַ  ף ֶמען טְּ ה ַדארְּ בָׁ שָׁ ן ִמיט ַא ַמחְּ ִריגְּ אט ִזיךְּ קְּ טָׁ שְּ ן ַאנְּ טְּ אכְּ

ן, ַאַריין ֶנעֶמען ִאין ִזיךְּ ַאז ַאֶלעס ִא  טְּ שְּ יז פּוֶנעם ֵאייֶבערְּ
בֹודֹו,  ָאֶרץ כְּ ל הָׁ לֹא כָׁ ֶטער, ֶעס ִאיז מְּ שְּ ֶדער ֵאייֶבערְּ

ֶדעם ֵגייֶען ִדי ַאֶלע  כְּ סדּורְּ בֹות ַאֶוועק פּון ִזיךְּ ַאֵליינְּ שָׁ . ַמחְּ
ִטיג, ַאזֹוי ִווי ֶעס שְּ  ט ִליכְּ ה ֶווערְּ 'ט ֱאמּונָׁ רְּ ֵטייט ֶווען ֶמען ַחזְּ

ֵקאל מג, ב( ֶחזְּ א ִמֶדֶרךְּ הַ )יְּ ֵאל בָׁ רָׁ בֹוד ֱאלֵֹקי ִישְּ ִהֵנה כְּ ִדים, : "וְּ ָּקָׁ
ִביא ֶדערְּ  ֵקאל ַהנָׁ ֶחזְּ קֹול ַמִים ַרִבים", יְּ קֹולֹו כְּ ט ִווי ֶער וְּ ֵציילְּ

ן קּוֶמען ִאין ִדי עֲ  טְּ שְּ יָׁכֹול ֶדעם ֵאייֶבערְּ אט ֶגעֶזען ִכבְּ ה, הָׁ רָׁ זָׁ
טּוֶרעמְּ  ט ַא ַרַעש ִווי ַוואֶסער שְּ אט ִזיךְּ ֶגעֶהערְּ ט, ֶעס הָׁ

ִטיג  ג ִאיז ִליכְּ ִלינְּ לּוצְּ בֹדֹו", אּון פְּ ה ִמכְּ ָאֶרץ ֵהִאירָׁ הָׁ "וְּ
ט; וֶ  ֶצע ֶוועלְּ ן ִדי ַגאנְּ 'ן ֶגעוָׁוארְּ ט ִמיטְּ וען ֶמען ֶלעבְּ

ִטיג ט ִליכְּ ִטיג, ֱאמּונָׁה ַמאכְּ ט ִליכְּ ן ֶווערְּ טְּ שְּ  .ֵאייֶבערְּ
ף ֶמע ה ַדארְּ בָׁ שָׁ ֶטע ַמחְּ ֶלעכְּ ט ַאַריין ַא שְּ ט ַאז ֶעס קּומְּ ן ִנישְּ

; ֲאפִ  ן אֹויֶסער ִזיךְּ ט ֶווערְּ ף ִנישְּ ן, ֶמען ַדארְּ אבְּ א הָׁ ילּו מֹורָׁ
טֶ  ֶלעכְּ ט ַא שְּ ַראכְּ ה ַאז ֶמען טְּ ֶטער ִדי חּופָׁ ה אּונְּ בָׁ שָׁ ע ַמחְּ

ט אֹויס ט ִנישְּ ט, ֶמען ֶווערְּ ט אֹויס ֶוועלְּ ִנישְּ ט נָׁאכְּ  ֶווערְּ
ֵהייט: ִטיֶלערְּ ט שְּ אגְּ ֶטער, ַזיי ִמי ֵהייִליג, ֶמען זָׁ שְּ ר "ֵאייֶבערְּ

ֶטער ֶנעם ַא שְּ ט, ֵאייֶבערְּ אב ֶגעקּוקְּ רֹויס מֹוֵחל וָׁואס ִאיךְּ הָׁ
ֶטע ַזאכְּ  ֶלעכְּ ף אּון שֹוין, ֶמער פּון ֶדעם ַדארְּ  ן פּון ִמיר";ִדי שְּ

ט ֵריין אּון ֵהייִליג ַלייבְּ ט טּון, ֶמען בְּ  .ֶמען ִנישְּ
תֹו) אֵ ה ֱאמּונָׁ  ֲעצָׁ  ה תש"פ(רְּ
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אְבִריֶנער זי"ע ְפֶלעְגט ֶדער ַצִדיק ֶרִבי מֶׁשה קַ 
ֵצייְלן ַאז ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ִקיְנד פּון ֶדעְר 

ֶזעְקס ָיאר, ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעְׁשִּפיְלט ֵאייְנָמאל ִמיט 
ַאְנֶדעֶרע ִקיְנֶדער, ִאיְנִמיְטן ִאיז ַזיין ְגרֹויֶסע 
ְׁשֶוועְסֶטער ֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון ֶגעָזאְגט: 

ט חֹוֶדׁש "מֶׁשה'ֶלע, ֶמען ָהאט ׁשֹוין ֶגעֶבעְנְטְׁש 
ֶאלּול, אּון ֲאִפילּו ִדי ִפיׁש ִאין ַוואֶסער ִציֶטעְרן, 
אּון דּו ְׁשִּפיְלְסט ִזיְך ָנאְך?!" ֶווען ֶער ָהאט ָדאס 
ֶגעֶהעְרט ָהאט ִאים ָאְנֶגעהֹויְבן ִציֶטעְרן, ַאז ִביז 
ַהייְנט ְׁשִּפיְרט ֶער ָנאְך ֶדעם ִציֶטער, ַווייל ַזיין 

ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסע ַצֵדיֶקת אּון ִזי  ְׁשֶוועְסֶטער ִאיז
ָהאט ֶעס ֶגעָזאְגט ִמיט ְגרֹויס ְתִמימּות ַאז ֶעס ִאיז 
ִאים ַאַריין ִאין ִדי ֵבייֶנער, אּון פּון ֶדעָמאְלט ָהאט 

 ֶער ִזיְך ֶגענּוֶמען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ָנה ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶעס קּוְמט ֹראׁש ַהׁשָ 

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

ִמיט תֹוָרה, ן צּוְגֵרייטְ גּוט ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ִזיְך 
ז ֶמען ָזאל ֶוועְרן ַפאְרְׁשִריְבן ְתִפָלה אּון ְזכּוִתים, ַא

ְבֵסֶפר ַהַחִיים, ֶמען ָזאל ָהאְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט 
 ָיאר.

ֶמען ַדאְרף ָאֶבער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ַאז ֶמען ָזאל 
ִניְׁשט ַזיין פּון ִדי ֶמעְנְטְׁשן פּון ֶוועם ֶרִבי ָנָתן ָהאט 
ֶגעֶרעְדט. ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש 

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

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

ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגענּוג ַאז ֶמען ֶרעְדט פּון ֶאלּול, 
ָנאר ֶמען  .ייט פּון ֶאלּולֶמען ֶרעְדט פּון ִדי ְגרֹויְסקֵ 

ַדאְרף ֶזען צּו טּון צּו ִדי ַזאְך, ֶמען ַדאְרף ֶזען צּו 
יט ִמיט ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון יאֹויְסנּוְצן ִדי צַ 

 עְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.רֶ 
ֶעס , ֵביי ְמקֹומֹות ַהְקדֹוִׁשיםֶזען ָדאס ֶקען ֶמען  

ָלאְזן ִאיֶבער ֵזייֶער ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ָדא 
ִמְׁשָּפָחה ַפאר ַגאְנץ חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֶזעְצן ִזיְך 

ן אֹויְסצּוִניְצן ֶדעם ֵהייִליגְ  ֵביי ִקְבֵרי ַצִדיִקיםַאַריין 
ֶזען ַמָמׁש ִדי ִשיָחה פּון ֶרִבי ֶקען ֶמען ָדאְרט  חֹוֶדׁש.

ַאָראּפ אּון ֶמען ָדאְרט ִזיְך  ןֶזעצְ  ְנְטְׁשןֶמע .ָנָתן
ָזאְגט ֶעְטִליֶכע ַקאִּפיְטֶלעך ְתִהִלים, אּון ִאיְנְצִוויְׁשן 

, ָלאְזט ֶמען ְגַלייְך ָאּפ ֶדעם ַבאזּוֶכערקּוֶמען ָאן 
ן ֶמען לֹויְפט ֶזען ֶווער ִדי ְפֶרעְמֶדע ְתִהִלים, אּו

-ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען, אּון ֶמען ֶבעט ׁשֹוין ַאִביְסל ָׁשִליחַ 
ִמְצָוה ֶגעְלט פּון ֵזיי, אּון ֶדעְרָנאְך ֵגייט ֶמען צּוִריק 

ְּפלּוְצִליְנג ֶוועְרט ֶמען הּוְנֶגעִריג אּון  .צּום ְתִהִלים
ֶעְסן, ֶדעְרָנאְך ֶוועְרט ֶמען  ֶמען ֵגייט זּוְכן ֶעֶּפעס צּו

ִמיד אּון ֶמען ֵלייְגט ִזיְך צּו ַאִביְסל ְׁשָלאְפן, אּון 
ַאזֹוי ֵגייט ַאִריֶבער ֶדער ָטאג ִמיט ָגאְרִניְׁשט. 

ַטאֶקע  ןאֹויֶסער ֶעְטִליֶכע ְיִחיֵדי ְסגּוָלה ָוואס נּוצְ 
ֵגיין  צּוף ִדי ַצייט, אּון ֵזייֶער מֹויל ֶהעְרט ִניְׁשט אֹוי

ִמיט תֹוָרה ּוְתִפָלה אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִדי 
 ַגאְנֶצע חֹוֶדׁש.

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

ע ֵעת יֹום ִכיּפּור, ִאיז ָדא ֶדעָמאְלט ַאַזא ְגרֹויסֶ 
ִווי ֶווען ֶמען ֶעֶפעְנט  ִדי ֶזעְלֶבעָרצֹון ִאין ִהיְמל, 

אֹויף ֶדעם ָארֹון קֹוֶדׁש, ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז 
ַבאַקאְנט ַאז ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ֵעת ָרצֹון ָוואס 

'ן ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות, לְ 'ּפֹועְ ֶמען ֶקען ַאֶלעס אֹויסְ 
צֹון ִאיז אֹויְך ָדא ִאין ִדי ַגאְנֶצע ִדי ֶזעְלֶבע ֵעת רָ 

 ֶפעְרִציג ֶטעג.
ֶווער ֶעס ָהאט ֵשֶכל נּוְצט אֹויס ִדי ֶטעג ִמיט 
ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער 

 'ן ָגאר ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות.לְ ּפֹועְ 

 וען ֶמען ַמאְכט ַא ֶחְׁשבֹוןוֶ  ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז
ִניְׁשט  זִאי ֶזעט ֶמען ַאז ֶעסִיׁשּוב ַהַדַעת, ִמיט 

 ִדיֶגענּוג ִדי ַגאְנֶצע חֹוֶדׁש ֶאלּול צּו ֶקעֶנען ֶעְנִדיְגן 
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אין די אנדערע האנט, ווייל זיי האבן נישט געוואלט  גמרא מסכת תענית
 פארפאסן אפילו נאר איין טאג פון צו לערנען מסכת תענית.

וואו די בחורים זענען נאר אנגעקומען, טייל אין די פייער סטאנציע, טייל 
אין א גאז סטאנציע, טייל אין אנדערע קעמפ און קאנטריס, האבן אלע 

 טראץ די אלע טלטולים און שוועריקייטן.געענדיגט די גאנצע מסכת, 
ווען די שטורעמעס האבן נאכגעלאזט און מען האט שוין ענדליך געקענט 
זיך צוריק קערן אין קעמפ, איז אבער נאכאלץ נישט געווען קיין לעקטער אין 
קעמפ. אבער די בחורים האבן ווייטער געמוזט ענדיגן די גאנצע מסכת יעדן 

ן ביז אין די שפעטע ן ליכט זענען די בחורים געזעספוטאג, און צו די שיין 
 נאכט שעות און געלערנט פלייסיג א בלאט גמרא און נאך א בלאט גמרא.

למעשה האבן די בחורים אויסגעפירט און האבן זוכה צו ענדיגן פערציג מאל 
 מסכת תענית, יעדן טאג ביז ראש השנה.

האבן אנגעהויבן ווערן  צדיק גוזר והקב"ה מקיים, גלייך נאך ראש השנה
חתנים אין ישיבה, און אין לויף פונעם ווינטער זמן תשע"ב, האבן אלע 
בחורים געטראפן זייער שידוך, זיי האבן ב"ה שיין חתונה געהאט און 

 אויפגעשטעלט ערליכע אידישע שטובער לשם ולתפארת.
 במשך די יארן זינט דעמאלט, האט עס ווייטער אנגעהאלטן יאר יערליך,

די פרישע בחורים האבן יעדעס יאר געענדיגט מסכת תענית פערציג מאל 
פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, און ב"ה פילע שידוכים זענען 
געשלאסן געווארן אין דעם זכות אין לויף פון די יארן. אויך פילע בחורים פון 
אנדערע ישיבות, וואס האלטן מיט די דרשות און שיעורים פונעם ראש 

יבה שליט"א, האבן זיך אויך צוגעכאפט צו דעם, זיי האבן אויך געלערנט יש
מסכת תענית פערציג מאל, און זענען ב"ה אויך געהאלפן געווארן מיט 

 שיינע שידוכים.
צדיק אויף יענע וועלט האט "גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן", א 

ער נאך א גרעסערער כח, און מוהרא"ש וועט זיכער אויס'פועל'ן פאר די 
 אלע בחורים אז זיי זאלן טרעפן זייערע באשערטע בקרוב ובניקל.

  !אין שמחה כשמחת התורה
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין
 צתו אמונה"וועכנטליכן קונטרס "ע אינעם אלע נושאים,

 718-387-2691 3# צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט
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ִפיֶלע ִׁשיעּוִרים ָוואס ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָהאְבן ִאין ֶדעם 
ט ַנאְרן ְּפרּוִביְרט ַאַרייְנצּוַכאְּפן ֶווער ֶעס ָלאְזט ִזיְך ִניְׁש  .חֹוֶדׁש

ס ְסָפִרים, 'ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש צּו ֶעְנִדיְגן ַגאְנץ ַתַנ"ְך, ַאֶלע ֶרִבינְ 
ִ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 

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

ל ָזאְגט ֶמען ֶעס ָאֶבער ִאיֶבעָראל ֶעֶרב ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול, ַוויי
ֶ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  ,ל ִתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים""ַא יְפ'ן ָּפסּוקאוֹ 

ָדאס ָטאר ִניְׁשט ֶמען  .ַמאְכן ַקיין ְגרֹויֶסע ֵעֶסק פּון חֹוֶדׁש ֶאלּול
ָזאְגן, ַאַזא ֵטייֶעֶרע חֹוֶדׁש ָוואס ִאיז ֵאייִביג ֶגעֶווען ָאְנֶגענּוֶמען 

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

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

ט ִניְׁשט ֲחתּוָנה ִאין חֹוֶדׁש ֶאלּול, אֹויף ֶדעם ִאיז ֶגעָזאְגט ַמאכְ 
ֶ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 ֲהָלָכה אּון ֶקע ְגן ׁשֻׁ

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

 ְמסּוָגל ַפאר ַאֶלעס, אּון אֹויְך ַפאר ֲחתּוָנה ַמאְכן.
ְנְטׁש ָוואס נּוְצט אֹויס ֶדעם חֹוֶדׁש וואֹויל ִאיז ַפאר ֶדעם ֶמע

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

ן אֹויְך, ַווייל ַאַסאְך ָמאל ֶנעְמט ֶמען ִזיְך אּוְנֶטער צּו ֶעְנִדיגְ 
ַ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 

ה, אּון אֹויב ֶמען ָהאט ֶעס ִניְׁשט ְמַחת תֹורָ ַ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 
יְׁשט ֶוועְרן ֶמען ָטאר ָאֶבער נִ  ,ִ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 
ז גּוט ֶוועט ַא גּוֶטע ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון אֹויב ֶדער ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאי

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

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ב' ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ֶאלּול(
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 נייער בית המדרש "היכל הקודש" אין ירושלים
ל הקודש, קומען זיך צוזאם , תלמידי היכשוין א לענגערע צייט וואס אנשי שלומינו אין ירושלים

ראש ישיבה ווי דער  וייעדן שבת קודש זיך צו שטארקן אינאיינעם מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן אז
. ביז יעצט איז מען זיך צוזאמגעקומען אין שטוב פון איינער פון די חשובע חברים, לערנט אונז שליט"א

 אוועקגעגעבן בלב ונפש פאר די גאנצע חבורה. וואס האט זיך
מיט די צייט איז אבער דער פלאץ שוין געווארן צו קליין, עס קומען כסדר צו נאך פרישע מקורבים, 

נען מאכן א געהעריגער בית און דערפאר האט מען אנגעהויבן זוכן א פאסיגע פלאץ וואו מ'זאל קע
 רש, ס'איז אבער געווען זייער שווער צו טרעפן א פאסיגע פלאץ.המד

אז מ'זאל האבן  אייבערשטןאלע אנשי שלומינו האבן כסדר מתפלל געווען אויף דעם, געבעטן דעם 
האט געהאלפן אז ס'איז נתקרב געווארן א חשובער אינגערמאן  אייבערשטערא מקום מנוחה, ביז דער 

 זיך אנגעטראגן צוצושטעלן און מנדב זיין א שיינעם שול אין ירושלים.וואס האט 
מיט צוויי וואכן צוריק האט מען זיך אריינגעצויגן ברוך ה' אינעם נייעם בית המדרש, וואס געפונט 

ארויסגעזען די  שכונת גאולה, און גלייך האט זיך -, ירושלים 12זיך אויף רחוב רבי נחמן מברסלב 
געוואלדיגע דארשט פון אידישע קינדער זיך צו מחזק זיין מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן, ווען פון אלע 
עקן פון שטאט זענען אידן געקומען דאווענען צום נייעם בית המדרש, סיי אין דער וואכן און סיי אום 

 שבת קודש.
ראש דערנאך שפילט מען אויף א שיעור פון  יעדן טאג דאווענט מען מנחה נאנט צו די שקיעה,

וואס לערנט פאר א בלאט גמרא, נאכ'ן שיעור דאווענט מען מעריב, און נאך מעריב  ישיבה שליט"א
 .ראש ישיבה שליט"און פהערט מען א שיעור התחזקות 

עה, מינוט פאר די שקי 15אום שבת קודש דאווענט מען פרייטאג צו נאכטס מנחה און קבלת שבת 
און שלש סעודות איז ביי די שקיעה. און מיר האפן און מיר זענען מתפלל צו שאפן בקרוב א 

 מהודר'דיגע ספר תורה, צו קענען אויך דאווענען שבת אינדערפרי אין בית המדרש.
די ווי אויך איז אויפגעשטעלט געווארן דארט א גרויסער צענטער פון הפצה, וואו מ'קען באקומען 

פאר  ,ראש ישיבה שליט"אאון קונטרסים פון הייליגן רבי'ן, פון רבי נתן, פון מוהרא"ש, און פון ספרים 
 .ראש ישיבה שליט"און פגאר ביליגע פרייזן. ווי אויך אלע סידיס, דרשות, און ניגונים, 

זאל  זאל העלפן אז דער נייער בית המדרש זאל שיין מצליח זיין, און פון דארט אייבערשטערדער 
ער איבער גאנץ ירושלים און איבער'ן ארויסקומען א גרויסער אור וואס זאל באלייכטן אידישע קינד

 גאנצן לאנד.
 !אלקי ישראל בונים היכל לה'

*** 
 

 

 מסכת תענית ביז ראש השנה בחורים לערנען פערציג מאל
מסכת טומלט זיך אין ישיבה מיט , און ראש השנה חמשה עשר באב אין די יעצטיגע טעג, צווישן

צוגענאגלט צו די בענקלעך, די אויגן צוגעבינדען צו א גמרא מסכת תענית, זענען די בחורים , תענית
 יעדן טאג נאכאמאל גאנץ מסכת תענית. דיגטענמ'פלייסיג מיט חשק, און  מ'לערנט

האט מוהרא"ש געזאגט פאר'ן ראש ישיבה אז ער גייט חמשה עשר באב,  פאראין יאר תשע"א, 
ה עשר באב, א טאג וואס איז מסוגל פאר שידוכים, און ער וועט חמשאום אריבערקומען אין קעמפ 

 פועל'ן שידוכים פאר די בחורים.
אום חמשה עשר באב איז מוהרא"ש טאקע געקומען אין קעמפ, מען האט געמאכט א גרויסע 
סעודה, מוהרא"ש האט גערעדט א לאנגע צייט צו די בחורים, און ביים סוף פון די דרשה האט 

אגט פאר די בחורים אז אלע בחורים פון זיבעצן יאר און העכער וואס וועלן ענדיגן יעדן מוהרא"ש געז
אי"ה טרעפן זיי טאג מסכת תענית אין די פערציג טעג פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, וועלן 

 זייער שידוך גלייך נאך ראש השנה.
בחור אין קעמפ, אלע בחורים פון דעם קומענדיגן טאג האט מען מער נישט געקענט רעדן צו קיין 

האבן זיך צוגעכאפט דערצו און אנגעהויבן לערנען מסכת תענית מיט'ן ציל צו ענדיגן די גאנצע מסכת 
 יעדן טאג פון פריש.

עס האט נישט גענומען קיין לאנגע צייט, דער יצר הרע האט נישט געקענט אויסהאלטן צו זען ווי די 
אז באלד וועלן זיי שוין אלע חתנים ווערן, האט זיך אנגערוקט בחורים לערנען אזוי פלייסיג, און 

שווערע שטורעם ווינטן, דער האריקעין "איירין" איז אנגעקומען מיט פולן קראפט, און ווען מען האט 
זיך אויפגעוועקט איין אינדערפרי, האט מען געזען אז דער טייכל וואס לויפט נעבן קעמפ האט זיך 

ן פיס העכער ווי געווענליך, און די קעמפ ווערט מער און מער פארפלייצט מיט געהויבן מיט איבער צע
 וואסער.

די לעקטער און וואסער איז געווארן אפגעהאקט, און די גאנצע קעמפ האט געמוזט זאפארט 
קומען מיט פאליציי קארס און פייער געאויסגעליידיגט ווערן, די שטאטישע רעטונג איינהייטן זענען אנ

צו נעמען דעם עולם, אזוי ווי די גאסן און וועגן זענען שוין געווען פארפלייצט און מען האט טראקס 
מער נישט געקענט ארויספארן מיט געווענליכע אויטאס. די באאמטע האבן גענומען א טייל עולם צום 

ווען פייער סטאנציע, און די אנדערע האבן זיך אויסגעשפרייט צו אנדערע געגנטער וואס זענען גע
 אביסל העכער און נישט געווארן אזוי שטארק אפעקטירט פונעם האריקעין.

יעדער איז ארויסגעלאפן מיט די נשמה אין די הענט, איידער די גאנצע קעמפ געפונט זיך שוין 
אונטער'ן וואסער. די בחורים האבן אבער מיטגעשלעפט זייער תפלין זעקל אין איין האנט, און די 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
, ניגונים, קונטרסים, "עצתו אמונה", דרשות

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 מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 ך"אין נים יעורש
אל געהאט חשק צו איר אלעמאט ה

 איזיעצט  ?ך"נ ןענעקאון לערנען 
 הייטלדענע געלעגנאאייער ג

 :ך"אין גאנץ נ םירגרינגע שיעועשמאקע ג

 קול ברסלב
212-444-9191 1, 2, 8  

 

 

 

 אומאן ראש השנה!
 

עירליין טיקעטס; טרעוול  ;אלע אייערע געברויכן פאר אומאן

 .סטע פרייזן און שנעלסטע סערוויסבע .אינשורענס; און נאך
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

 סימן טוב ומזל טוב 

 תצפ, תחי' תווזוג הי"ו גסף קענייומו"ה 
 למזל טוב א אינגלפון  ורטעבגצו די 

 הייטרעטוזעג רעביי אלע קינדונחת לרוב שמחה 
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 י"ע הפצת הגליון נתנדב

Fast Build  845-774-5616 
 סטראקשן ארבעטקאנ עאייער אלע ןעמיר טו

 אין גאנץ סאליוואן קאנטי


