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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
 

ָדאס ָוואס דּו ְפֶרעְגְסט ִמיר, ַפאְרָוואס ֶמען 
ַדאְרף ָפאְרן צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, 

ֶעס ִאיז ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶווען ַא  מּוז ִאיְך ִדיר ָזאְגן,
ַצִדיק ָבֶזה ָהעֹוָלם ָוואס ָזאל ַמְבִטיַח ַזיין ַאַזא 
ַהְבָטָחה ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי, ָוואס ֶער ָהאט 
ְבֵפירּוׁש ֶגעָזאְגט, ַאז ֶווער ְס'ְגֵלייְבט ִאין ִמיר ָזאל 

ֶסער ֶדעם קּוֶמען צּו ִמיר אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון אֹוי
ָזאל ֶער ַמאְכן ַא ְכרּוז ֶער ָזאל אֹויְסרּוְפן ַאז ֶווער 
ְס'ִוויל ָהאְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר ָזאל קּוֶמען 
צּום ַצִדיק ֶרִבי ַנְחָמן זי"ע אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון 
אֹויב ֵאייֶנער ִאיז ֶגעֶווען ַביי ִאים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה 

 ַגאְנץ ָיאר. ר ִזיְך ְפֵרייֶען אַ ֶמעג עֶ 
ֶמען ֶזעט אֹויב ֵאייֶנער ָהאט ַא ִמְׁשָפט, ָוואס 

ֶמער ִדי  ְכט ַא לֹויֶער, אּון ָוואסּוטּוט ֶער? ֶער ז
ִמְׁשָפט ִאיז ַהאְרֶבער זּוְכט ֶער ַא ְגֶרעֶסעְרן לֹויֶער, 
ָחִליָלה ְוַחס ַאז ֶמען ָהאט ִאים ַבאְׁשִטיְמט טֹויט 
ְׁשְטָראף, זּוְכט ֶער ֶדעם ְגֶרעְסְטן לֹויֶער ָוואס ֶעס 
ִאיז ָנאר ָדא ִאין ֶדער ֶוועְלט, ֶער קּוְקט ִניְׁשט אֹויף 
ֶגעְלט, ֶער קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ַזיין ַווייב אּון אֹויף 
ַזייֶנע ִקיְנֶדער, אּון אֹויף ַזיין ַטאְטן אּון אֹויף ַזיין 

יין ְׁשֶוועְסֶטער, "ְס'ִאיז ַמיין ְברּוֶדער אּון אֹויף זַ 
ֶלעְבן", ֶער ַפאְרקֹויְפט ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט אּון 
ֶער ַכאְפט אּון ְפִליט צּו ֶדעם ְגֶרעְסְטן לֹויֶער, אּון 
ֶער ֶבעט ִזיְך ֶאְפָׁשר ֶאְפָׁשר ֶקעְנְסטּו ִמיְך ַראֶטעֶווען 

 פּון טֹויט.

יֶגער ֶרִבי ָוואס ָדא ִאיז ָדא ַא ַצִדיק, ֶדער ֵהיילִ 
ֶער ָהאט צּוֶגעָזאְגט, ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט קּוֶמען צּו 
ִאים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז ֶער ַמְבִטיַח ַאז ֶער ָזאל 
ָהאְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר, ִאיְך ַהאְפט ַפאר 

ַא  ,ִאים ַאז ֶער ֶוועט ָהאְבן ַא ֶגעזּוְנט ָיאר
ר, אּון ֶער ֶוועט ָהאְבן ָוואס ֶער ֶוועט ַפְרָנָסה'ִדיג ָיא

 ֶבעְטן.
ן ָוואס ֶעס ֵגייט ִאיֶבער אֹויף ֶדער עֶ ִמיר ֶזע

ֶוועְלט, ֵלייֶדער ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ָטאג ָוואס ֶמען 

עט ִדיר ר  ִאיְך בֶּ ֵזייעֶּ
ר  ָזאְלְסט ִזיְך ֵזייעֶּ

 

ה ָהעֹוָלם ֵגייט  ער ֵאיינֶּער ָבזֶּ ְשַטאְרְקן, יֶּעדֶּ
ען ְפרּוִביְרט אֹויס יֶּע ועִריֵקייְטן, מֶּ ער ְשוֶּ ְדן ַאִריבֶּ

 ֵאיינֶּעם; ִניְשָטא ֵקיינֶּער ָוואס ָזאל ִזיְך ִניְשט
ע ִנְסיֹונֹותמּוְט  ען ִמיט ַזיינֶּ  .שֶּ

ִבי ָזאְגטדֶּ  ער רֶּ ק ב', ִסיָמן ) ער ֵהייִליגֶּ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶּ

ה ַגם ֵכן ְבֵאי": (קיט ְפָשר ֵיש ַגם עֹוָלם ַהזֶּ ה אֶּ זֶּ
הּוא ַהֵגיִהּנֹום ִכי ֻכלָ  ה שֶּ ם עֹוָלם, ִכי ְבָכאן ִנְראֶּ
ְפָשר ִאיז דָ  א ְמֵלִאים ִיּסּוִרים ְגדֹוִלים ָתִמיד", אֶּ

ִאין ִהיְמל ַא וֶּועְלט ָוואס ֵהייְסט 'עֹוָלם  אֹויְבן
ה, דָ  ה', ַווייל ָדא ִאיז ִניְשָטא ַקיין עֹוָלם ַהזֶּ א ַהזֶּ

ען ְפרּוִביְרט אֹויס יֶּעְדן ֵאיינֶּ  ער ֵגיִהנֹום, מֶּ עם ִאיז דֶּ
ס ִאיז ִניְשָטא ַקיין מֶּ  ע ִנְסיֹונֹות, עֶּ  עְנְטשִמיט ְשוֶּוערֶּ

 ן ַקיין ִיסּוִרים ְוכּו', אּון וֶּוערָוואס ָזאל ִניְשט ָהאבְ 
וען פּון ִדי ִיסּוִרים ִאיז ָדא אֵ  עוֶּ ס ִוויל ִזיְך ַראטֶּ יין עֶּ

עְרְשְטן אּון צּו ִדי  ֵעָצה, ַאְנְטלֹויְפן צּום ֵאייבֶּ
ע תֹוָרה  "א(תשפא ֵתצֵ י כִ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)            .ֵהייִליגֶּ
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ָזאל ִניְׁשט ֶהעְרן ַקיין אּוְמְגִליְקן, ֵלייֶדער ֶהעְרן ִמיר  
ט ַפאִסיְרט: ֶמעְנְטְׁשן ְׁשֶרעֶקעִדיֶגע ֶגעֶׁשעִניְׁשן ָוואס ָהא

ֶזעֶנען ֶדעְרְטָראְנֶקען ֶגעָוואְרן, ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ַפאְרְבֶרעְנט 
ֶגעָוואְרן, ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען אּוְמֶגעקּוֶמען ִמיט ַפאְרִׁשיֶדעֶנע 

ם ָרִעים; אּון ָדא ִאיז ָדא ַאַזא ֶרִבי ָוואס ֳחָלִאיַמֲחלֹות ִמיט 
עֶווען ִמיט ַא ַהְבָטָחה, ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט ֶער ָהאט ַמְבִטיַח גֶ 

קּוֶמען צּו ַזיין ִציּון ִאין אּוַמאן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה ֶוועט ֶער 
ִאים טּון ַא טֹוָבה, אּון ֶוועט ִאים ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ְׁשאֹול 
ַתְחִתית, ִאיז ֶדען ָדא ַא ְׁשֵאָלה ַאז ֶמען ַדאְרף קּוֶמען צּו 

 ז ֶדען ָדא ַא ְׁשֵאָלה ָוואס ֶעס ַדאְרף ָאְפַהאְלְטן?ִאים? ִאי
ַאַווַדאי ִאיז ֵזייֶער ְׁשֶווער, ָאֶבער ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ַאז 

ְל'ט ֶמען ֶמען קּוְמט צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה פֹועְ 
ֶמעְנְטְׁשן ָדאְרְטן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן, ֶעס ִאיז ָדא מֹוְפִתים, 

ָוואס ָדאְקטֹוִרים ָהאְבן ָאְפֶגעָזאְגט ֵזייֶער ֶלעְבן, ֵזיי ֶזעֶנען 
ֶגעקּוֶמען אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה צּום ֶרִבי'ן, אּון ֵזיי ָהאְבן ָדאְרְטן 
ִזיְך גּוט אֹויְסֶגעֵווייְנט, אּון ִניְׁשט ַאֶוועק פּון ִציּון ָנאר 

ן ֶגעֶבעְטן אּון ֶגעֶבעְטן אּון ֶגעֵווייְנט, ֶגעֶזעְצן אּון ֶגעֵווייְנט אּו
ֵזיי ֶזעֶנען צּוִריְקֶגעקּוֶמען ֶגעזּוְנט. ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֵזיי ָהאְבן 
ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ִקיְנֶדער, ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַביים ֵהייִליְגן 

ן ֶגעָוואְרן. ֶרִביְנ'ס ִציּון אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעָהאְלפְ 
ִאיֶבעְרֶדעם ֵווייס ִאיְך ִניְׁשט ַפאְרָוואס ַדאְרף ֶמען ָאְפַהאְלְטן 
פּון קּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, ְס'ִאיז ָדאְך 
ִניְׁשט ֶגעֶווען ַקיין ַצִדיק אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָוואס ָזאל ַמְבִטיַח 

ִאיז ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶווען ַקיין ַצִדיק אֹויף ַזיין ַאַזא ַהְבָטָחה, ְס'
ֶדער ֶוועְלט ָוואס ֶער ָזאל ַמאְכן ַא ָדגּוׁש ַאז ֶמען מּוז קּוֶמען 
צּו ִאים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה. ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ַאֵליין ָהאט 
ֶגעָזאְגט, "ָכאְטׁש ַאְנֶדעֶרע ַצִדיִקים ָהאְבן ִניְׁשט ַמְקִפיד 

ן ַאז ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו ֵזיי אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, ָאֶבער ֶגעֶווע
ִאיְך ִבין ָיא ַמְקִפיד, ֵאיי ִאיז ַא ַקְׁשָיא ַפאְרָוואס, ְפֶרעְגט ֶמען 
ְמֵמיָלא אֹויף ִמיר ַקְׁשיּות, ִאיז ָנאְך ַא ַקְׁשָיא, ָאֶבער צּו ִמיר 

 ַדאְרף ֶמען קּוֶמען אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה".
ֶבעְרֶדעם וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער ְפֶרעְגט ִאי

ֶער ֵלייְגט ַאַריין ִדי  ,ֵקייֶנעם ִניְׁשט, ֶער ֶנעְמט ַזיין ֶרעְנֶצעֶלע
ַטִלית אּון ְתִפיִלין, אּון ֶעְסן, אּון ֶער ָפאְרט צּום ֵהייִליְגן 

ׁש ָוואס ֶער ֶרִבי'ן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה. ֶיעֶדער ֶגעֶזעְצֶטער ֶמעְנטְ 
ֶהעְרט ִדי ִדיבּוִרים ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶבעְטן 
אּון ֶגעָמאְנט ַאז ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה 
ֶוועט ַפאְרְׁשֵטיין ַאז ַקיין ׁשּום ָאְפַהאְלט ֶקען ָאְפַהאְלְטן ֶדעם 

ים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, ֹראׁש ַהָׁשָנה ֶמעְנְטׁש פּון קּוֶמען צּו אִ 
ַגאְנץ ָיאר, ֹראׁש  ִאיז ֶמען ָדאְך ַדן ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויף אַ 

ַהָׁשָנה ְׁשַרייְבט ֶמען ֶדעם בּוְדְזֶׁשעט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר; 
ַגאְנץ ָיאר ִמיט חֹובֹות, ִבְׁשַעת  ֶמעְנְטְׁשן ְדֵרייֶען ִזיְך ַארּום אַ 

אְגן ָכל ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ְקצּוִבין לֹו ֵמֹראׁש ִדי ַחַז"ל זָ 
ַהָׁשָנה, ַאֶלעס ֶוועְרט ָאְפֶגעְׁשִריְבן ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון ָדא ִאיז 
ָדא ַא ֵהייִליֶגע ֶרִבי ָוואס ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט, ֶווער ְס'ֶוועט 

ֶוועְסט  קּוֶמען צּו ִמיר אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה ִבין ִאיְך ַמְבִטיחַ 
ָהאְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר, ֶוועְסט ָהאְבן ֶׁשַפע ְבָרָכה 

 ְוַהְצָלָחה; ִאיז ֶדען ָדא ַא ִנָסיֹון ָנאְך ַאֶזעְלֶכע ִדיבּוִרים?
ִאיֶבעְרֶדעם וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער קּוְמט 

אן, אּון ֶער קּוְקט ֹראׁש ַהָׁשָנה צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן ִאין אּומַ 
 ִניְׁשט אֹויף ַקיין ֶמעְנְטׁש.

ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ֵאיין ַזאְך, ֹראׁש ַהָׁשָנה קּוֶמען צּוַזאם 
ֶצעְנְדִליֶגער טֹויֶזעְנֶטער ִאיְדן פּון ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, פּון ַגאְנץ 

ּון ַגאְנץ ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, פּון ַגאְנץ יּוָראפ פּון ַגאְנץ ַאֶמעִריֶקע, פ
ִזיד ַאֶמעִריֶקע, פּון ַסאּוט ַאְפִריֶקע, פּון אֹויְסְטַראְלֶיע, פּון 
ֶדעם ַגאְנְצן ַכדּור ָהעֹוָלם קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם ִאיְדן, ֶיעֶדער 
ֵאייֶנער ִמיט ַזיין ַאְנֶדעְרן ְלבּוׁש, ִמיט ַזיין ַאְנֶדעְרן קּוְלטּור, 

אּון ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ַאֶלע  ִמיט ַזיין ַאְנֶדעֶרע אֹויְסֶזען,
קּוֶמען ָדא זּוְכן ַא ִתיקּון, ִאיֶבעְרֶדעם ַדאְרף ֶמען ִניְׁשט 

 ְׁשֶפעְטן פּון ֵקייֶנעם.
אֹויְך ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ֶמען קּוְמט ָנאר צּום ֶרִבי'ן, 

ן ַא ְס'ִאיז ִניְׁשָטא ַאַזא ַזאְך ַאז ֶמען ָזאל ֵגיין ַדאֶוועֶנען ִאי
ַבאְׁשִטיְמְטן ְפַלאץ, ֶמען קּוְמט צּום ֵהייִליְגן ֶרִביְנ'ס ִציּון, 

פּון ַאֶלע ֵעָדה'ס ָדאס  ןְס'ִאיז ָדא ִמְנָיִנים פּון ַאֶלע ֲחִסידּות'
ן ִתיקּון, ֶדער ִתיקּון ִאיז צּו ַזיין ִאין 'ָהאט ִניְׁשט צּוטּון ִמיטְ 

ייִליְגן ֶרִבי'ן אּון ָדאְרְטן ֶבעְטן אּוַמאן ִאין ִדי ד' ַאמֹות ַביים הֵ 
אֹויף ְפָראְסט ִאיִדיׁש ָוואס ֶמען ַדאְרף, ַאז ִבְזכּות ֶדעם 
ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן ָוואס ֶער ָהאט צּוֶגעָזאְגט ַאז ֶווער ְס'ֶוועט 
קּוֶמען צּו ִאים ֹראׁש ַהָׁשָנה, ֶוועט ֶער ִאים ְמַתֵקן ַזיין ִמיט 

 ס ְס'ִאיז ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶווען.ַאַזא ִתיקּון ָווא
ִאיְך ֵמיין ַאז ֶווער ֶעס ֶהעְרט ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט ִאיז ׁשֹוין ַביי ִאים ִניְׁשט ַקיין 
ׁשּום ִנָסיֹון, ָזאל ֶדער בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ֶהעְלְפן ַאז דּו 

ַהָׁשָנה, ָזאְלְסט ִניְׁשט קּוְקן אֹויף  ָזאְלְסט קּוֶמען אֹויף ֹראׁש
ַקיין ׁשּום מֹוֵנַע אּון ְמַעֵכב, אּון ָזאְלְסט אֹויְך ְבֶרעְנְגן ִמיט 
ִדיר ֲחֵבִרים, אּון ָזאְלְסט ְמַפְרֵסם ַזיין ֶדעם ִעְנָין פּון ֹראׁש 

 ַהָׁשָנה.
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וטיילנו כמה ארוכות וקצרות האיך לדון ולהורות לשואלים בדבר ה' זו הלכה, 
והראה כוחו הגדול לענות בשפה ברורה בסברא ישרה לעומקא דדינא וקולע אל 

רג עוד השערה, וכבר נשמע קולו בבואו אל הקודש בבית הוראה קארלסבו
בחיים חיותו של מרן אמ"ו ז"ל הכ"מ, על רב תבונתו וחכמתו ויראתו להשיב 
שואלי דבר, ושימש הרבה אצלנו, וכל דרכיו ונתיבותיו שלום ונועם על דרך 
תוה"ק, ולו נאה ויאה להיות נמנה בין המורי"ם בצדקה, יורה יורה כדת של 

ד שהלכה כמותו בכל תורה, ובכן אתן את ברכתי שיתקיים אצלו וה' עמו מלמ
מקום, ואל אנשי הקהלה אבקש, אנא ראו להרים קרנו בכבוד, ואליו תשמעון 
כקטון כגדול, ואז תזכו שיעשה פרי לטובה וכרועה עדרו ירעכם, ובמהרה נזכה 
שיתקיים הכתוב )ישעיה א כו( ואשיבה שופטים כבראשונה, בהרמת קה"ת 

 וישראל ובנין ביהמ"ק אס"ו.
 התוה"ק ועמליה הכו"ח למען כבוד

 הק' משה רוטה
 

אויך דער חשובער דומ"ץ קהל עדת יראים וויען, הרה"ג מוה"ר שמחה שטראהלי 
שליט"א, האט געשריבן גאר ווארעמע ווערטער פאר די איינוואוינער פון שטעטל, אז ער 
האט אסאך געלערנט מיט'ן דיין שליט"א אין פילע מקצועות אין שלחן ערוך, ער איז 

איבער זיין געוואלדיגע התמדת התורה און איבער זיין כח צו פסק'ענען שאלות מעיד 
לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, און ער ענדיגט צו מיט א ברכה אז ער זאל מצליח 

 זיין אין זיין נייעם פאסטן. פאלגנד איז דער לשון המכתב:

 בס"ד
נ'י', ישמח לבי על בשורה טובה ששמעתי מקרית ברסלב בעיר ליבערטי 

העומדת תחת נשיאות ידידי מאז הגה"צ ר' יואל ראטה שליט"א, להכתיר 
עליהם איש על העדה, להורות להם דבר ה' זו הלכה, ה"ה ש"ב הרה"ג ר' יונה 

 זינגער שליט"א.
והנה באתי להעיד שאני מכיר את הרה"ג הנ"ל כבר משנים רבות, והוא עוסק 

ביגיעה רבה לאסוקי בתורה הקדושה בהתמדה רבה כמה שנים לטובה 
שמעתתא אליבא דהלכתא בדבר ה' זו הלכה, וכמבואר בגמ' שאין להקב"ה 
בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד. וטיילתי עמו בהרבה מקצועות בש"ע זה 
כמה שנים לטובה ונוכחתי לדעת שיודע לדון ולפסוק ולפלפל בסברא ישרה 

 לעומקה של הלכה כדת של תורה.
שיזכה לדון ולהורות לאמיתה של תורה בלי שום  ובכן אתן את ברכתי

מכשול, ויפוצו מעיינות תורתו חוצה, ללמוד וללמד ולשמור ולעשות מתוך רוב 
נחת והרחבת הדעת, ויתרחבו גבולי הקדושה והטהרה, ובזכות זה נזכה לביאת 

 משיח צדקנו בב"א.
 הכו"ח למען כבוד התורה, ביום ז' אלול תשפ"א לפ"ק

 שטראהלי הק' שמחה אהרן
 

און אזוי ווייטער האבן נאך חשובע דיינים שליט"א געשיקט בריוון ספעציעל צום 
מעמד, צווישן זיי הרה"ג ר' אלטר אליעזר הורוויץ שליט"א, רב דביהמ"ד קדושת יו"ט 

 סאטמאר ב"פ; הרה"ג ר' שאול יחזקאל שווארץ שליט"א, דומ"ץ דעברעצין; און נאך.
אז דער דיין שליט"א זאל מצליח זיין אין זיין הייליגע דער אייבערשטער זאל העלפן 

 ארבעט מיט הרחבת הדעת און אלע ברכות וישועות.
 אלא ד' אמות של הלכה בלבד!
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ֶעְרֵליי ֶמעְנְטְׁשן ֶעס ִאיז ָדא ָנאְך ַא ְנקּוָדה, ַאזֹוי ִווי ֶעס קּוֶמען ַאֶלע 
ֶיעֶדער קּוְמט אֹויף ַזיין ִתיקּון, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ִניְׁשט  ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז

ְמַבְלֵבל ַזיין פּון ַאן ַאְנֶדעְרן, ַאזֹוי ִווי ֶמען קּוְמט ִאין ַא ְׁשִפיָטאל, ַא ֶמעְנְטׁש 
ען ֶוועְרן, אּון ֶדער ָדאְקֶטער ָהאט ָהאט צּוטּון ִמיט ִדי ִניְרן, ָאְפֶגעִהיְטן ָזאל מֶ 

ִאים ֶגעָזאְגט דּו ָזאְלְסט ַזיין ִאין ְׁשִפיָטאל אּון ִאיְך ֶוועל ִדיְך ַארֹויְסֶנעֶמען ִדי 
ְׁשֵטייֶנער פּון ִדי ִניְרן, ֶער קּוְמט ִאין ְׁשִפיָטאל, ֶזעט ֶער, ֶדער ִאיז 

ְזִׁשיְרט ִדי אֹויְגן, ֶדער ִאיז אְזִׁשיְרט ִדי ָקאפ ֶדער ִאיז ַבאְנדַ אַבאְנדַ 
ְזִׁשיְרט ִדי ַהאְנט, ֶדער ִאיז ִדי ִפיס, ֶדער ָהאט ִאיְנֶטעְרִוויֶנעס ִאין ִדי אַבאְנדַ 

ַהאְנט, ֶדעם ֶגעְבט ֶמען ְבלּוט ְטֶרעְנְסְפָיאְזֶׁשען, ְטַראְכט ֶער ָוואס ָהאב ִאיְך 
ַאַרייְנצּוקּוֶמען, ֶגעב ַא קּוק ָוואס ָדא  ָדא צּו זּוְכן? ִאיְך ָהאב ָדא ִניְׁשט ָוואס

ֶזעט ִזיְך אֹויס, ַחס ְוָׁשלֹום ַא ְמׁשּוָגִעים הֹויז, ֵגייט ֶער ַאֶוועק, ִאיז ֶדען ָדא 
ָנאְך ַא ְגֶרעֶסעֶרע ׁשֹוֶטה ִווי ֶער? דּו ַדאְרְפְסט ִזיְך ָדאְך קּוֶמען ֵהייְלן ַדייֶנע 

ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ֶעְרֵליי ְקַראְנֶקע, ָדאס ָהאט ִניְׁשט ֶזעְסט ָדאְרְטן  ּוִניְרן, ֵאיי ד
 ִמיט ִדיר צּוטּון, ֶיעֶדער ֵאייֶנער קּוְמט ִזיְך ֵהייְלן ַזיין ַמֲחָלה.

ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך ִאיז ַביים ֵהייִליְגן ֶרִביְנ'ס ִציּון, ַאַווַדאי ֶזעט ֶמען ָדאְרְטן 
אס ַדאְרף ִדיְך ִניְׁשט ְמַבְלֵבל ַזיין, דּו ַדאְרְפְסט ַאֶלע ָסאְרְטן ֶמעְנְטְׁשן, ָאֶבער דָ 

קּוְקן ָנאר אֹויף ַדיין ְנָׁשָמה, ִאיְך ַדאְרף ָהאְבן ַא ִתיקּון, ָוואס ָהאב ִאיְך ִמיט 
ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶנעְמט ָדאס ִאיז ִזיְך ַאַריין ִאיז ֶער ִזיְך ִניְׁשט  ?ַאן ַאְנֶדעְרן

ַאַווַדאי ִאיז ָדאְרְטן ָדא ַאֶלע ָסאְרְטן ֶעְרֵליי  .ייֶנעם ִניְׁשטְמַבְלֵבל פּון קֵ 
ֶמעְנְטְׁשן, אּוְמֶגעוואּוְנְטֶׁשעֶנע ֶגעְסט, ָאֶבער ָדאס ִאיז ִניְׁשט אּוְנֶזער ַזאְך, 
ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִביְנ'ס ַזאְך, ֶווער ְס'קּוְמט ָהאט ַא ִתיקּון, אּון 

ָלא ַדאְרף ִאיְך ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם, ִאיְך ַדאְרף קּוְקן ָנאר אֹויף ִמיר, ְמֵמי
אֹויף ַמיין ַווייב, אֹויף ַמייֶנע ִקיְנֶדער, ֶמען ֶהעְרט ֶנעֶבעְך ַאזֹויִפיל אּוְמְגִליְקן 
ֶיעְדן ָטאג, ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז ֶמען ַדן ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויף ַא ַגאְנץ ָיאר, 
ִאיֶבעְרֶדעם וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶער קּוְמט אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון ֶער ֶוועט 

ן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר, ֲאִריכּות ָיִמים ּוְׁשַנִים, 'לְ ַאַווַדאי אּון ַאַווַדאי פֹועְ 
 ָהאְבן. ָוואס ֶמען ַדאְרףאּון ַאֶלעס ַפְרָנָסה ְבֵניַקל, ִקיְנֶדער, ִׁשידּוִכים, 

 )ַאֶׁשר ַבַנַחל ִאיִדיׁש ִמְכָתב שמ"ב(

 
 

 



 ד

 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 תפלה; רעסעפיס; און נאךשיעורים; מעשיות פון  - 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 

 

 

 נאךאון מעשיות 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 

 

 הייליגע טעגדי 
דרשות, שיעורי תורה, ניגונים, נוסח, 
מעשיות פאר קינדער, און נאך; אויף 

 ראש השנה, יום כיפור, און סוכות

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 1,  9  
 

 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 אינשורענס; און נאךעירליין טיקעטס; טרעוול 

 בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס > <
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו משה פעלדמאן ב"ר יצחק החתן

 עב"ג למזל טוב זיין שמחת החתונהצו 

 הי"ו ישראל חיים ברויןמו"ה בת 
*** 

 ני"ו אברהם מרדכי סאליהבחור 

 שמחת בר מצוה למזל טובצו זיין 
 

>>>>>> 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 גרעניצןאוקריינע פון די  סטיעאפדפרישע 
פילע צענדליגע טויזנטער אידן איבער דער גארער וועלט גרייטן זיך מיט גרויס התרגשות און התעוררות צו פארן צום הייליגן רבי'ן 

 השנה.אויף ראש קיין אומאן 
נאכדעם וואס די פארגאנגענע יאר זענען ליידער די גרעניצן געווען פארשלאסן, און פילע אידן האבן ליידער נישט געקענט זיין 

 גרינגערהייטאז מ'זאל קענען אנקומען תפלות האט מען אין לויף פונעם יאר אריינגעלייגט גאר אסאך ביים הייליגן רבי'ן ראש השנה, 
מטע יא אן אינטערעסע אז שטעלט זיך ארויס אז דאס יאר האבן די ארטיגע באאטאון עס , תשפ"ב קיין אומאן אויף ראש השנה

 אידן זאלן קומען אויף ראש השנה, און האבן פארלייכטערט די רעגולאציעס אז מער מענטשן זאלן קענען קומען גרינגערערהייט.
לדן אין די פארגאנגענע וואכן. ס'איז וויכטיג אנצומערקן אז אויף אלע פליגערס און אין די האבן מיר שוין געמאאלע רעגולאציעס 

שט באקוועם, ס'איז טאקע ניט די מויל און די נאז, קעוואס פארדעירפארטס דארף מען שטענדיג האבן א מאסק אויפ'ן געזיכט, 
אבער ס'לוינט נישט זיך איינצורייסן מיט די מאנשאפט, און איינשטעלן מיט דעם אז מ'זאל חס ושלום ווערן אראפגעפירט פונ'ם 

 פליגער, און נישט קענען אנקומען צו הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה.
 צוגעלייגט נאך א טשארטער פליגער אויף צוריק

יארק קיין  נאכדעם וואס אלע זיצן זענען שוין פארקויפט געווארן אויפ'ן טשארטער פליגער וואס פארט און קומט דירעקט פון ניו
טרעוול פירמע אז זיי האבן צוגעלייגט נאך א  "פלען איט רייט"קיעוו און צוריק, אן קיין סטאפ, איז געמאלדן געווארן דורך די 

 טשארטער פליגער אויפ'ן וועג צוריק, צו קענען נאכקומען די גרויסע פארלאנג דערויף.
 טעסטינג אומאןדערמאנונג צו באשטעלן פאראויס קאוויד 

ווי געמאלדן די פארגאנגענע וואך וועט מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף זיין צוגעשטעלט צוויי טעסטינג צענטערן אין אומאן דורך 
האבן "פלען איט רייט", אויף צוויי לאקאציעס. אינעם בנין היכל הקודש, און אויף די פושקאנא גאס. אזוי ווי אסאך וועלן דארפן 

 ין אומאן, און יעדער אן אויסנאם וועט דארפן א קאוויד טעסט ביים צוריקפארן נאך ראש השנה.קאוויד טעסטינג אנקומענדיג קי
רעגיסטרירן און באצאלן פון פאראויס, ווייל אנדערש וועט נישט זיין גענוג צייט אין אומאן זיך צו קענען אפגעבן מיט  מ'דארף זיך
ביי וועלכע לאקאציע מ'וויל נעמען דעם טעסט, און אויב מ'דארף איינס ביים זיך איינשרייבן דארף מען אויסוועלן יעדן איינעם. 

 אדער צוויי טעסטס.
 flytouman.com. אדער אויף 845-678-3555מ'קען זיך איינשרייבן ביי פלען איט רייט, אויף 

 זיצן אין ביהמ"ד היכל הקודש אין אומאן
ן בית המדרש היכל הקודש אין אומאן. דער בית המדרש וועט אי"ה זיין אין די יעצטיגע טעג הויבט מען שוין אן פארדינגען זיצן אי

 אפן פאר יעדן איינעם, אפילו פאר ווער ס'האט נישט געדינגען א בעט אינעם בנין.
יט מאכט זיכער צו דינגען אייער זיץ ווי פריער, ווי לאנג עס איז דא אן אויסוואל פון גוטע זיצן, צו קענען דאווענען מיט א רואיגקי

. לאזט א מעסידזש און מ'וועט 347-404-8738און התעוררות, אויסצו'פועל'ן א זיס לעכטיג יאר. מ'קען דינגען א זיץ דורכ'ן רופן 
 אייך אי"ה צוריק רופן.

 וכל באי עולם עוברין לפניך כבני מרון!
*** 

 בריוון פון חשובע רבנים און דיינים שליט"א
  צו די הכתרה פונעם דיין שליט"א

אנשי שלומינו זענען נאך אונטער'ן רושם פון דעם גאר געהויבענעם און פרייליכן "מעמד הכתרה" וואס מ'האט מיטגעלעבט די 
פארגאנגענע וואך זונטאג, ווען מען האט אויפגענומען דעם חשובן דיין, הרה"ג ר' יונה זינגער שליט"א, אלס דיין ומורה צדק אין קרית 

 ברסלב ליבערטי.
ם און דיינים שליט"א, ספעציעל די ביי וועמען דער דיין שליט"א האט געלערנט און גענומען שימוש, האבן געשריבן פילע רבני

בריוון צו די קהלה, איבער דעם גרויסן כח התורה וההוראה פונעם חשובן דיין שליט"א, אז מ'זאל אויפנעמען דעם דיין בכבוד הראוי, 
 ים, און אזוי וועט מען זייער שיין מצליח זיין בעז"ה.און זיך צוהערן און פאלגן זיינע פסק

צווישן די פילע בריוו שטארט ארויס דער מכתב קודש פונעם קארסלבורגער רב שליט"א, וואס האט זיך נישט געקענט באטייליגן 
יינע פריידיגע געפילן אויף דעם ביים גרויסן מעמד, אזוי ווי ער געפונט זיך יעצט אין עיה"ק מירון אין ארץ ישראל, וואס דרוקט אויס ז

גרויסן געשעעניש, ער ברענגט ארויס די מעלות און חשיבות פונעם חשובן דיין שליט"א, און בעט ביי די אנשי הקהלה זיי זאלן זיך 
 צוהערן צום דיין, און פאלגן זיינע פסקים. פאלגנד איז דער לשון פונעם מכתב קודש:

 בעזהשי"ת
 מרן רבינו הק' זי"ע, לסדר לשכנו תדרשו ובאת, פעיה"ק מירון תו"ב תשפ"א לפ"ק כ"ו אב, יומא דהילולא של

 ,בשורה טובה תדשן עצם ותחד לבבינו, בשמענו שהגיע עת משוש בעיר המעיטרה קרית ברסלב ליבערטי נוא יארק
העומדת תחת נשיאותו של בני בכורי הרגה"צ ר' יואל שליט"א, להעמיד עליהם איש על העדה לישב על כסא ההוראה אשר 
יצא ואשר יבא לפניהם לפי רוחו של כל אחד ואחד ויסבול עול הציבור, ה"ה המופלא ומופלג במ"ח דברים שהתורה נקנית 

שליט"א, ביודעי ומכירי קאמינא, כבר שנים רבים דעייל ונפיק אצלינו,  בהן, השקדן העצום, כבוד הרה"ג מוהר"ר יונה זינגער

 

 ברסלב ביהמ"ד היכל הקודש
 וויליאמסבורג

 נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע
 

 אמירת סליחותזמן 
 בבית מדרשינו

  תבאפ' "ק בשאי מוצ
 1:00בשעה 
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