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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעַהאט ַא ְגרֹויֶסער 

ִאין ָאְנהֹויב  ;אֶמען ֶרִבי ְשמּוֵאל ַאייִזיקַתְלִמיד ִמיְט'ן נָ 
פּון ַזיין ִהְתַקְרבּות ָהאט ֶער ַאָמאל ִזיְך ֶגע'ָחלֹוְמ'ט 

 ָגאר ַא ְשֶרעֶקעִדיֶגע ָחלֹום.
ִאין ַזיין ָחלֹום ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעֶזען ִאין ָגאר ַא 
ְגרֹויֶסער ַוואְלד, אּון ֶער ָהאט ִניְשט ֶגעְטָראְפן ֶדעם 

ֵגיין. ְפלּוְצִליְנג ַבאֶגעְגְנט ֶוועג ַארֹויס צּו ֶקעֶנען ַאֵהיים 
ֶער ַא ֶמעְנְטש ָוואס ָהאט ֶגעַהאט אֹויף ִזיְך ַא ַשאְרֶפע 
ְשֶוועְרד, ַשאְרף פּון ֵבייֶדע ַזייְטן. ֶרִבי ְשמּוֵאל ַאייִזיק 
ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ֶדעְרְשָראְקן פּון ֶיעֶנעם, ֶיעֶנער ָהאט 

ים אּון ֶגעָזאְגט, "ָהאב ִניְשט ָאֶבער ֶגעְשֵמייְכְלט צּו אִ 
מֹוָרא, קּום ִמיט ִמיר". ֶער ִאיז ַטאֶקע ֶגעַגאְנֶגען ִמיט 
ֶיעֶנעם, ִביז ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַא ְגרֹויֶסער הֹויז 
ִאין ַוואְלד, אּון ֶיעֶנער ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט, "ֵגיי ַאַריין 

ִזיְך ַאֶלע ָסאְרט  ִאין ֶדעם הֹויז, ָדאְרט ֶגעפּוֶנען
ְשֶוועְרְדן, ְגרֹויֶסע אּון ְקֵלייֶנע, אּון דּו ָהאְסט אֹויְך 
ְרשּות צּו ֶנעֶמען ֶוועְלֶכע ְשֶוועְרד דּו ִוויְלְסט, דּו 
ַדאְרְפְסט ָאֶבער ִוויְסן ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ַבאנּוְצן ִמיְט'ן 

ַא ִמיְטְלֶמעִסיְגן  ְשֶוועְרד, אֹויְפ'ן ֶדֶרְך ַהְמֻמָצע, אֹויף
 אֹוָפן".

ֶער ִאיז ַאַריין ִאין הֹויז, אּון ָדאְרט ִאיז ֶגעֶזעְסן ַאן 
ַאְלֶטער ֶמעְנְטש, אּון ֶיעֶנער ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט, "דּו 
ֶקעְנְסט ִניְשט ֶנעֶמען פּון ָדא ַקיין ֵאיין ְשֶוועְרד, 

יְסט פּוְלְשֶטעְנִדיג ֵאייֶדער דּו ְשִפיְרְסט ַביי ִזיְך ַאז דּו בִ 
ֵריין ִאין ַדיין ַגאְנְצן ֶקעְרֶפער אּון ִאין ַדיין ְבִרית. אּון 
דּו ַדאְרְפְסט ִוויְסן ִווי ַאזֹוי צּו ַהאְלְטן ִאין ַהאְנט ֶדעם 

 ְשֶוועְרד ָוואס דּו ֶוועְסט ֶנעֶמען פּון ָדא".
ֶגענּוֶמען ִאיְנְצִוויְשן ִאיז ֶרִבי ְשמּוֵאל ַאייִזיק ַארּומְ 

ֶגעָוואְרן ִמיט ֵזייֶער טּוְנֶקעֶלע ָוואְלֶקעֶנעס, אּון ַדאן 
ָהאט ֶדער ַאְלֶטער ֶמעְנְטש ִאים ַארֹויְסֶגעְשטּוְפט 
ִאיְנְדרֹויְסן אּון ִאים ֶגעָזאְגט, "דּו ִביְסט ָנאְכִניְשט 
ְגֵרייט צּו ֶנעֶמען פּון ָדא ַא ְשֶוועְרד, צּוִליב ִדי 

עֶנעס ָוואס ֶנעֶמען ִדיר ַארּום. אֹויב ָאֶבער ָוואְלקֶ 
ֶקעְנְסטּו ָאְנֶגעקּוֶמען ִביז ִאיְנִמיְטן ִדי ַוואְלד, ִאיז ָדא 
ָדאְרט ַא ֶהעְרִליֶכע ֶגעֵבייֶדע, אּון ָדאְרט ִאיז ָדא ַא 
ֵמייְסֶטער ָוואס ַשאְרְפט אֹויס ְשֶוועְרְדן. אֹויְך ֶדער 

אְסט ֶגעְטָראְפן, ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ֶמעְנְטש ֶוועֶמען דּו הָ 
ָאְנֶגעַגאְרְטְלט ִמיט ַא ְשֶוועְרד ָוואס ִאיז ַשאְרף פּון 

ת ַרֲחָמנּו ַאט ִביס   דּול ִוויִפי
 ַסאך   ָנאך   ַווייבן ַדייז ִאי -

 

עַ ז ִאיס עֶ ת; ַרֲחָמנּו ַאר ֶמע ִליך  ט ִכמ  ֶמעג  ן ֶלעב   צּו אּומ 
ָשבֹוי דִ ף אֹויט ַלייד  ס ָוואם ֵאייֶנעט ִמי  ּה"ָאן פּות ַמח 
ֵגיין ֶקען ֶמע, (OCD) "ידִ "י ִס   ן.ִזיֶנען פּון ַאָראפ 

ַניֹון ָזאג  ן ָא ֵהייב ֵהייל  ר ִדיט ֶוועס ָדאת, ִמש  ז ַאן; אֹויס 
ס   דּו י דִ ן פּום, ִיסּוִריע ַדיינֶ ן פּון ֶווער  ר ָפטּוט ִוויל 

טֶ  ֶלעכ  ָשבֹוע ש  ֵרייר ִדין ַמאכ  ס ָוואת ַמח   דּוט, ֶצעד 
ס   ֵרנּום ַהשֵ "י דִ "י ִס  ּה"ָאף אֹויט ַלייד  מ  י דִ ם ֶנע - ִיש 

ַניֹון ָזאג  ן פּוה ֵעצָ  ַניֹות, ִמש   מֹחַ י דִ ס אֹויט ֵהייל  ת ִמש 
ָשבָ  נ  ן ֶמעז ַאה. ַמח  ַניֹוט ֶלער  י דִ ט ִמין ֶמעט ֶווער  ת ִמש 

ַמאֶלע ַאט ַציי שר ָנאר  ט  ן ַלייד  ף אֹויט ֶהער  ן ֶמע, ֶמענ 
ָשבֹוי דִ ף אֹוי  ת.ַמח 

 "א(תשפא ָתבֹי כִ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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ְצֵוויי ַזייְטן, אּון ֶער ֵווייְסט גּוט ִווי ַאזֹוי צּו ַהאְלְטן ֶדעם ְשֶוועְרד ִאין  
עם ֵמייְסֶטער. ַהאְנט, ֶער ַדאְרף אֹויְך אֹויְסַשאְרְפן ַזיין ְשֶוועְרד ַביי ֶיענֶ 

ֶווער ֵווייְסט ָאֶבער אֹויב ֶדער ֵמייְסֶטער ֶוועט ִדיר ֶעֶפעֶנען ַזיין ִטיר ַאז 
 דּו ָזאְלְסט ִבְכַלל ֶקעֶנען ַאַרייְנֵגיין צּו ִאים".

ַדאן ָהאט ֶרִבי ְשמּוֵאל ַאייִזיק ִזיְך ֶעְרֶוועְקט ִמיט ְגרֹויס ְשֶרעק, ַזיין 
ֵזייֶער ֶגעְקַלאְפט, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ַבאְשָלאְסן ַאז ַהאְרץ ָהאט ִאים 

 ֶער מּוז שֹוין ַאִריֶבעְרֵגיין צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, ִאים ֶדעְרֵצייְלן ֶדעם ָחלֹום.
פּון ְגרֹויס ָאֶרעְמֵקייט ָהאט ֶער ִניְשט ֶגעַהאט ַקיין ֶגעְלט ַפאר ַא 

ְסֶגעָלאְזט אֹויְפ'ן ֶוועג צּוִפיס. ְס'ָהאט ִאים ָוואְגן, ָהאט ֶער ִזיְך ַארֹוי
ֶגענּוֶמען ַא ַלאְנֶגע ַצייט ָאְנצּוקּוֶמען ַקיין ְזַלאִטיָפאֶלע. ֶווען ֶער ִאיז שֹוין 
ָאְנֶגעקּוֶמען ַאִהין ָהאט ֶער ִניְשט ֶגעוואּוְסט וואּו ֶדער ֶרִבי וואֹויְנט, 

עֶנער ָהאט ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, "ָוואס ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט ֵאייֶנעם, אּון יֶ 
ָהאְסטּו ִמיט ִאים? ְס'ִאיז ָדאְך ָדא ַא ְגרֹויֶסע ַמְחלֹוֶקת ִאין ְשָטאט אֹויף 
ִאים!". ַדאן ָהאט ֶרִבי ְשמּוֵאל ַאייִזיק ִזיְך ְגַלייְך ֶדעְרַמאְנט ִדי ֶוועְרֶטער 

ייְסט אֹויב דּו ֶוועְסט ֶקעֶנען פּוֶנעם ַאְלְטן ֶמעְנְטש ִאין ָחלֹום, "ֶווער ֵוו
ַאַרייְנֵגיין צּו ִאים", ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעְשַטאְרְקט אּון ִאיז ְגַלייְך ֶגעַגאְנֶגען 

 צּום הֹויז פּון ֶרִבי'ן.
ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן, ִאיז ִדי ִטיר ֶגעֶווען ַפאְרְשָלאְסן, 

ט אֹויְפ'ן ִטיר, ִביז ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַא ֶער ָהאט ַאַסאְך ֶגעְקַלאפְ 
ְשִטיֶלע קֹול פּון ִאיֶנעֵווייִניג, ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ִאים, "דּו ִביְסט ְשמּוֵאל 
ַאייִזיק? ְמ'ֶקען ֶיעְצט ִניְשט ַאַרייְנקּוֶמען ְבשּום אֹוָפן". ר' ְשמּוֵאל ַאייִזיק 

ֶנען ַביים ִטיר ַפאר אּוְמֶגעֶפער ַא ָשָעה ַצייט, ֶער ִאיז ַווייֶטער ֶגעְשַטא
ָהאט ֶגעֵווייְנט אֹויְפ'ן קֹול ִמיט ַא ְשַטאְרק ֶצעְבָראֶכעֶנע ַהאְרץ, ִביז ֶדער 
ֶרִבי ָהאט ִאים ֶגעֶעְפְנט ִדי ִטיר אּון ִאים ֶגעָזאְגט, "ְמ'ָהאט ִדיר ָדאְך שֹוין 

ער ֵווייְסט אֹויב ֶדער ֵמייְסֶטער ֶוועט ִדיר ֶגעָזאְגט ִאיְנֶדעְרֵהיים, 'ֶוו
ֶעֶפעֶנען ַזיין ִטיר ַאז דּו ָזאְלְסט ִבְכַלל ֶקעֶנען ַאַרייְנֵגיין צּו ִאים', ִאיְך 
ָהאב ָאֶבער ְמַקֵיים ֶגעֶווען ֶדעם 'ָכל ַהְשָעִרים ִנְנֲעלּו ְוַשֲעֵרי ְדָמעֹות ֹלא 

ען ַפאְרְשָלאְסן, ָאֶבער ִדי טֹויֶעְרן פּון ְטֶרעְרן ִנְנֲעלּו', ַאֶלע טֹויֶעְרן ֶזענֶ 
 ֶזעֶנען ָאְפן, ַאז דּו ָהאְסט ַאזֹוי ֶגעֵווייְנט, ָהאב ִאיְך ִדיר ֶגעֶעְפְנט ִדי ִטיר".

ֶרִבי ְשמּוֵאל ַאייִזיק ָהאט ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶדער ֶרִבי ֵווייְסט פּון ַזיין 
ֶגעַהאט צּו ֶדעְרֵצייְלן, אּון ִאיְנְצִוויְשן ָהאט ָחלֹום, אּון ֶער ָהאט מֹוָרא 

ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט, "דּו ִביְסט ָדאְך ֶגעֶווען ַארּוְמֶגענּוֶמען ִמיט ַאַסאְך 
ָוואְלֶקעֶנעס", אּון ַדאן ִאיז ֶרִבי ְשמּוֵאל ַאייִזיק ָנאְך ֶמער ֶדעְרְשָראְקן 

ייִליֶגער ֶרִבי ֶזעט אּון ֵווייְסט ַאֶלעס ִמיט ֶגעָוואְרן, ֶזעֶעְנִדיג ַאז ֶדער הֵ 
רּוַח ַהקֹוֶדש, ַאז ֶער ָהאט שֹוין ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֶעֶפעֶנען ָדאס מֹויל אּון 

 ֶדעְרֵצייְלן ֶעֶפעס ַפאְר'ן ֶרִבי'ן.
ֶדעם קּוֶמעְנִדיְגן ַשָבת, ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶגעָזאְגט ִדי תֹוָרה 

, ָוואס הֹויְבט ִזיְך ָאן ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ב'(ֶאל ַהֹכֲהִנים" "ֱאֹמר 
ֶדער ִעיָקר ֶגעֶווער פּון ָמִשיַח ִאיז ְתִפָלה, ִדי ַגאְנֶצע תֹוָרה ִאיז ַא ֵפירּוש 
אֹויף ֶדעם ָחלֹום פּון ֶרִבי ְשמּוֵאל ַאייִזיק. אּון ֶער ִאיז ֵזייֶער 

 עְרֶגענּוֶמען ֶגעָוואְרן פּון ֶדעם, ַאז ֶדער ֶרִבי ֵווייְסט ַאֶלעס.ִאיבֶ 
פּון ֶדעָמאְלט ָהאט ֶרִבי ְשמּוֵאל ַאייִזיק ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ְשַטאְרק 
ְמקּוָשר צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, אּון ֶער ִזיְך ֵזייֶער ֶגענּוֶמען צּו ִדי ֲעבֹוַדת 

יז ַמָמש רֹוב ָטאג ֶגעֶווען ַפאְרנּוֶמען ִמיט ְתִפלֹות אּון ַהְתִפָלה, ִביז ֶער אִ 
ַבָקשֹות, צּו ֶרעְדן ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַזיין ָדבּוק ִאין ֵהייִליְגן 

)ַעֵיין ְבֵסֶפר ַהָקדֹוש טֹובֹות ִזְכרֹונֹות ַבאֶשעֶפער ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ְמִסירּות ֶנֶפש 

 .ן ב'(ִסימָ 
ָדאס ַבאקּוֶמען ִמיר פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, ְסֶפעִציֶעל ֶווער ְס'ִאיז זֹוֶכה 
צּו ַזיין ַביים ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן אֹויף ֹראש ַהָשָנה ִאין אּוַמאן, ֶער ֶגעְבט אּוְנז 

יְט'ן ֵיֶצר ַאֶלע ָסאְרט ְשֶוועְרְדן, ַווייל ִמיר ִפיְרן ָדאְך ְגרֹויֶסע ִמְלָחמֹות מִ 
ָהַרע, ֶער ִוויל אּוְנז ָנאר ֶצעְבֶרעְכן אּון ַאָראְפַוואְרְפן אֹויף ַאֶלע ָסאְרט 
ֶוועְגן, אּון ְמ'ַדאְרף ַאְלץ ָהאְבן ִדי ִריְכִטיֶגע ְכֵלי ַזִין ִמיט ָוואס ִזיְך צּו 

, אּון ֶער ְקִריְגן ִמיט ִאים, אּון ָדאס ֶגעְבט אּוְנז ֶדער ֶרִבי ִאין ִדי ַהאְנט
ַווייְזט אּוְנז אֹויְך ֶדעם ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ַבאנּוְצן ִמיט ִדי ְשֶוועְרְדן 

 אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ֶוועג.
ֶדער ְשֶוועְרד ִאיז ְתִפָלה, ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע 

ֶבעְרְשְטן אֹויף אּוְנֶזער ֵאייֶגעֶנע ַמָתָנה ַאז ִמיר ֶקעֶנען ֶרעְדן צּום ֵאיי
ְשְפַראְך, אֹויף ִדי ַמאֶמע ָלשֹון ָוואס ִמיר ֶזעֶנען ֶגעוואֹויְנט צּו ֶרעְדן, ַאזֹוי 
ִווי ְמ'ֶרעְדט ִזיְך אֹויס צּו ַא ָנאְנֶטער ַחֶבר, ְמ'ֶדעְרֵצייְלט ִאים אֹויס ִדי 

עט ִזיְך, ַאֶלעס ָוואס ְמ'ֵגייט ַגאְנֶצע ַהאְרץ, ַאֶלעס ִמיט ָוואס ְמ'מּוְטשֶ 
ַאִריֶבער, ָדאס ִאיז ִדי ֶבעְסֶטע אּון ֵאייְנִציְגְסֶטע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטש 

 ֶקען ַמְצִליַח ַזיין אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֵסיי ְברּוָחִנּיּות אּון ֵסיי ְבַגְשִמיּות.
עְכן ַאֶלע ְמִניעֹות אּון ַאז ִמיר ָהאְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען דּוְרְכצּוְברֶ 

ְשֶטערּוְנֶגען, ִמיר ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען ַקיין אּוַמאן צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, 
ְמ'ְשִפיְרט ִזיְך ַאזֹוי גּוט אּון ֶדעְרהֹויְבן ַאז ְמ'ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶדעם, 

ֶנעֶמען ַאֵהיים פּון  ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ֶגעֶדעְנֶקען ֶדער ִעיָקר ָוואס ִמיר
אּוַמאן, ַאזֹוי ִווי ְס'ִאיז ֶגעֶווען ַאייְנֶגעִפיְרט ַביי ֶקעִניְגן ַאז ֶווען ַא 
ָחשּוֶבער ַשר ִאיז ֶגעֶווען ַביים ֶקעִניג אּון ֶדער ֶקעִניג ָהאט ַהָנָאה ֶגעַהאט 

ע ְשֶוועְרד, ַאְלס פּון ִאים, ֶגעְבט ֶער ִאים ִמיט ַא ַמָתָנה ַא ֵשייֶנע ַבאִציְרטֶ 
ַאן ָאְנֶדעְנק פּוֶנעם ֶקעִניג, ַאזֹוי ֶגעְבט אּוְנז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ִאין 
אּוַמאן ִדי ֵשייֶנע ֶהעְרִליֶכע ְשֶוועְרד פּון ְתִפָלה, ֶווען ִמיר ֵגייֶען ַאֵהיים 

עְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַדאְרְפן ִמיר ָאְנהֹויְבן נּוְצן ֶדעם ְשֶוועְרד, ָאְנהֹויְבן רֶ 
 ִוויִפיל ְמ'ֶקען, אּון ִמיט ֶדעם ַאייְנֶנעֶמען ַאֶלע ְשֶוועֶרע ִמְלָחמֹות.

 )ִשיחֹות מֹוֲהָרא"ש ִליֵמי ֹראש ַהָשָנה(
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 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 ישיבה תפארת התורה זיך צוריק
 געקערט קיין וויליאמסבורג

געלויבט השם יתברך אז עס איז דורך א הערליכע זומער אין קרית ברסלב 
ליבערטי, די בחורים און אינגעלייט האבן אויסגענוצט די זומער וואכן מיט טויזנטער 
בלעטער גמרא, משניות, און נאך פילע לימודים, אזוי אויך האט עס געדינט אלץ א 

ן גאנצן 'ט אמונה אקסיזשען פאר"ריהעב פון אמונה", מען האט זיך אנגעשעפט מי
 קאלטן ווינטער.

יעצט ווען דער זומער סעזאן האט זיך שוין געענדיגט, איז די ישיבה גלייך ממשיך 
די בחורים זיצן ווייטער  אוסקילמאן סט. וו 27מיטן סדר היום אין וויליאמסבורג אויף 

די שיעורים פון  פאר קומען ווייטעראון לערנען פלייסיג א גאנצן טאג, און אזוי אויך 
ס הילף. אזוי אויך זענען 'ן אייבערשטנ'ראש ישיבה שליט"א טעגליך און וועכנטליך מיט

די בחורים ממשיך מיט'ן לערנען יעדן טאג גאנץ מסכת תענית, וואס וועט בעז"ה 
אנהאלטן ביז ראש השנה, און מיט דעם זענען די בחורים מקיים די סגולה וואס 

ווען ער האט באזוכט אין  אין יאר תשע"א,ן פאר די בחורים מוהרא"ש האט געגעב
, די רייע ןיקעמפ, אז ווער עס וועט ענדיגן יעדן טאג מסכת תענית פאר פערציג טעג א

אנגעהויבן פון חמשה עשר באב, וועט טרעפן זיין שידוך. און אזוי האלטן די בחורים אן 
אפענע ישועות. די בחורים ברוך ה' זיי זעען מיט דעם ט דעמאלט, און ידעם איינפיר זי

 ן צווייטן.'נאכ 'סטרעפן גוטע שידוכים איינ
 דער סדר היום אין ישיבה אין וויליאמסבורג איז ווי פאלגענד:

יבט זיך אן די שיעורים; דער ראש ישיבה שליט"א ואכט אזייגער אינדערפרי ה
ר. דעם שבת'דיגן לערנט פאר א בלאט גמרא יעדן טאג, זונטאג איז דאס ניין אזייגע

 לערנט דער ראש ישיבה שליט"א פאר מוצאי שבת קודש גלייך נאכ'ן זמן.בלאט גמרא 
א שמועס פאר די געווענליך בט דער ראש ישיבה שליט"א עגשיעור גמרא  נאכ'ן

מלמדים; עצות און חיזוק ווי אזוי צו זיין א גוטע מלמד. דער ראש ישיבה שליט"א זאגט 
 טאג הערן חיזוק, ווייל זייער אמט אז זייער אן אחריות'דיגער. אז מלמדים דארפן יעדן

 -יעדער פאר זיך  -צען אזייגער דאווענט מען שחרית, נאכדעם לערנען די בחורים 
 , און אזוי ווייטער.גמרא, זייערע שיעורים; חומש רש"י, ח"י פרקים משניות

עור אין גמרא נאכדעם צוויי אזייגער לערט דער ראש ישיבה שליט"א פאר א שי
 רש"י ביז הלכה.

 .דריי אזייגער דאוונט מען מנחה
לערנט דער ראש ישיבה שליט"א פאר א הערליכער שיעור אין  פיר א פערטל נאך

 ירושלמי און רמב"ם.
פינף אזייגער לערנט דער ראש ישיבה שליט"א פאר די טעגליכע וועלט בארימטע 

 מוהרא"ש.פון רבי'ן און ייליגן ההתחזקות, געפלאכטן מיט דיבורים פון  ישיעור
ן ראש ישיבה 'אינאיינעם מיט געפארן קיין אומאןדי גאנצע ישיבה איז וואך  די

שליט"א; ווי דער הייליגער רבי האט געזאגט )חיי מוהר"ן, סימן תג(: "הראש השנה שלי 
עולה על הכל", ראש השנה ביי מיר איז גרעסער פון אלעס, "והיה פלא אצלי, מאחר 
שהמקרבים שלי מאמינים לי, ולמה לא יזהרו כל האנשים המקרבים אלי שיהיו כלם על 
ראש השנה, איש לא יעדר. כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה", און עס איז מיר א 
וואונדער אויף די מענטשן וואס גלייבן אין מיר, און זיי זענען מקורב צו מיר, פארוואס 

אלעמען אז מען זאל קומען צו מיר אויף ראש השנה?  זאלן זיי נישט מודיע זיין פאר
 קיינער טאר נישט פעלן, ווייל מיין גאנצע זאך איז ראש השנה".

נאך האט דער רבי געזאגט )חיי מוהר"ן, סימן תה(: "הראש השנה שלי הוא חדוש 
גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירשה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת 

שאני יודע מהו ראש השנה; לא מבעיא אתם כלכם בודאי תלויין בראש השנה  -במתנה 
שלי, אלא אפילו כל העולם כלו, תלוי בראש השנה שלי", איך האב באקומען א מתנה 
פונעם אייבערשטן, אז איך ווייס וואס איז 'ראש השנה', און נישט נאר ענק, נאר די 

 ה.גאנצע וועלט איז געוואנדן אין מיין ראש השנ
מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען אויסנוצן די צייט אין אומאן ווי עס דארף צו 
זיין, און פועל'ן פאר זיך, פאר די משפחה, און פאר גאנץ כלל ישראל, א שנת גאולה 

 וישועה, א זיס ליכטיג יאר מיט אלעס גוטס ברוחניות ובגשמיות.
 !כי הם חיינו ואורך ימינו
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קונטרסים, "עצתו אמונה", דרשות, ניגונים, 

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 און מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 עצתו אמונה
 אויף ּפָאסט

 סובסקרייבט אייך צו באקומען די
 "עצתו אמונה" יעדע וואך אויף די פאסט

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

זייט אויך פון די גליקליכע וואס זענען זיך מחיה יעדע וואך מיט די 
 פילע עצות און חיזוק אין לעבן

718-387-2691  #3  
subscribe@kerenhadfusa.org 

 

 

 

 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה"

 #718-387-2691 3צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 

 "היכל הקודש" ברסלב בית המדרש
 אומאן - 28בליצרקובסקיה 

 

 זמנים לראש השנה תשפ"ב
 

 שבת פרשת נצבים
 

 7:20............................זמן הדלקת הנרות.
 .....בזמן הדלקת הנרות.מנחה וקבלת שבת.

 10:00באטע ליל שב"ק..............................
 9:30שחרית............................................

 7:15.....................מנחה ושלש סעודות....
 8:47....................זמן מוצאי שב"ק...........

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

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

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

 ראש השנה
 7:15זמן הדלקת הנרות.............................

 מנחה ערב ר"ה............בזמן הדלקת הנרות
 8:00................................שחרית............

 12:00תקיעת שופר דרשה........................
 6:30מנחה..............................................
 7:00דרשה.............................................

 8:39......................זמן מוצאי יו"ט...........
 


