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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ִניָסן ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט 

ֶגעְסן ַאֶלעס ָוואס ֶעס ִאיז ִזיְך צּו ַבאֵנייֶען, צּו ַפאְר 
ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט, אּון ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריׁש צּו ִדיֶנען 

 ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ֶדער ָפסּוק ָזאְגט אֹויף חֹוֶדׁש ִניָסן: "'ַהחֹוֶדׁש' ַהֶזה 
ָלֶכם ֹראׁש 'ֲחָדִׁשים', ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם 'ְלָחְדֵׁשי' 

עְרט ְדֵריי ָמאל ֶדעְרַמאְנט ֶדער ָוואְרט ַהָׁשָנה", ֶעס ֶוו
ֵניי". ְדֵריי ָמאל ִאיז ַא ֲחָזָקה, ֶיעְצט ִאיז ִדי  -"ָחָדׁש 

 ִריְכִטיֶגע ַצייט ִזיְך צּו ַבאַנייֶען ִאיְנַגאְנְצן.
ֶבֱאֶמת ֶקען ִזיְך ַא ִאיד ַבאַנייֶען ֶיעְדן ָטאג, ֶמען 

יָסן, ֶדער ֶרִבי ָזאְגט מּוז ִניְׁשט ַוואְרְטן ִביז חֹוֶדׁש נִ 
ַאז ַא ִאיד ַדאְרף ֶיעְדן ָטאג )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רס"א( 

ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי. ֶיעְצט ָאֶבער, פּון חֹוֶדׁש ִניָסן, פּון 
ַׁשָבת ַהחֹוֶדׁש, ֶקען ַא ֶמעְנְטׁש ֶנעֶמען ַא ְפִריֶׁשע 

ֶען ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִעְנָין, ִהְתַחְדׁשּות, ִזיְך צּו ַבאֵניי
ַאַרייְנצּוֶנעֶמען ְקָלאר ִאין ָקאפ: "ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק 
ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס 
ֶעס ֶוועט ַזיין ָמאְרְגן, ִאיְך ֶוועל ְפרּוִביְרן צּו קּוְקן 

ען ָוואס ִאיְך ֶקען ָנאר אֹויְפ'ן ַהייְנִטיְגן ָטאג, אּון זֶ 
 אֹויְפטּון גּוֶטע ַזאְכן".

ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ֵלייְנט ִדי ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש, ִאיז 
ִדי ַצייט צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן: "ַבאֶׁשעֶפער 
ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ִמָדה פּון 

ַסח, יֹום טֹוב ְס'קּוְמט  פֶּ
ן ַדאְר  ע ְפרֹויעֶּ   ְפןִאיִדישֶּ

 

עְלְפן ִמיט ִדי  עס ָוואס ָזאְלן ַארֹויְסהֶּ עְרקֶּ עְלפֶּ ָהאְבן הֶּ
ען  ענֶּ ַסח, אּון ְס'זֶּ עט צּו ֵרייִניְגן ַפאר פֶּ ע ַאְרבֶּ וערֶּ ְשוֶּ

ער ָוואס ענֶּ ע מֶּ עִוויסֶּ ענֶּ  ָדא גֶּ ען ָדאס ִניְשט קֶּ
ס אֹויְסַהאְלְטן עְמְסט , עֶּ עְלט, "דּו נֶּ ָקאְסט צּוִפיל גֶּ

עס". עְרקֶּ עְלט ַפאר ִדי רֹוימֶּ ע גֶּ  ִמיר צּו ַמיין ַגאְנצֶּ
ען  ער ַאַרייְנְטַראְכְטן אּון זֶּ ער ַמאן ַדאְרף ָאבֶּ וער דֶּ וֶּ

עְרפּון, ִדי ען דֶּ ס ֵגייט ַפאְרִדינֶּ ַווייב ַדאְרף ָדאס  עֶּ
ר ָזאל 'ן ַמאְנ'ס ָהאְבן ַפאְר ְך ָדא ע טֹוָבה, ַאז עֶּ ענֶּ ֵאייגֶּ

ע  ערֹויְמטֶּ ע אֹויְפגֶּ ען צּו ַא ֵשיינֶּ ען ַאֵהייְמקּומֶּ ענֶּ קֶּ
ר ָזאל , הֹויז ע ָהאְבן ַא ֵר ַאז עֶּ ע הֹויזיינֶּ ַסח'ִדיגֶּ . פֶּ

ען ַאז ַזיין ַווייב מּוז  ר ַפאְרַלאְנגֶּ ַפאְרָוואס ָזאל עֶּ
עס  ען ַאז ִזי ָזאל ִזיְך  טּון?ַאֵליין ַאלֶּ ר דֶּ ִוויל עֶּ

ער ִדי ָמאס אּון ַכאְפן ַא  ען ִאיבֶּ עְנגֶּ עְרְשְטרֶּ ִאיבֶּ
ר  ועט עֶּ וען צּוַזאְמְבָראְך ַרֲחָמָנא ִליְצָלן? ָוואס וֶּ עְרוֶּ נֶּ

עָמאְלט טּון? לֵ  ע דֶּ עְלכֶּ ע ַאזֶּ ען ִפילֶּ עְרט מֶּ ער הֶּ יידֶּ
וען ִאיִדישֶּ  ן ָהאְבן ַמֲעִשיֹות ה' ִיְשְמֵרנּו, וֶּ ע ְפרֹויעֶּ

ע ַלאְסט ִאין  וערֶּ עְרְטָראְגן ִדי ְשוֶּ עְנט ִאיבֶּ עקֶּ ִניְשט גֶּ
עְקַראְכטְשטּוב אּון  וען ָהאט גֶּ עְרוֶּ  לֹא ָעֵלינּו., ִדי נֶּ

עְלְפן ִאין ַגאס, ַאְנְשָטאט צּו ֵגיין  ַאְנְשָטאט צּו הֶּ
עְלט עְבן גֶּ עְלְפן ַפאר ֲחֵבִרים, ַאְנְשָטאט צּו גֶּ ַפאר  הֶּ

ע ְצָדָקה ַזיין  ְרְשטֶּ ועְקן, ַדאְרף ִדי עֶּ ע ְצָדָקה ְצוֶּ ערֶּ ַאְנדֶּ
עְלט ַפאר ִדי ַווייב ַאז  עְבן ָדאס גֶּ עְרֵהיים, צּו גֶּ ִאיְנדֶּ
עט, אּון ִניְשט  ען ִהיְלף צּו ִדי ַאְרבֶּ עמֶּ ען נֶּ ענֶּ ִזי ָזאל קֶּ

עְכן. עְרְברֶּ  ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך! אּוְנטֶּ
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ג ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי, ִניְׁשט ִאיֶבעְרְטַראְכְטן ָוואס ֶעס ִאיז ִהְתַחְדׁשּות, ִאיְך ָזאל ֶיעְדן ָטא
ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט, אּון ִניְׁשט מֹוָרא ָהאְבן ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ַווייֶטער, ָנאר ִאיְך ָזאל ִמיר 

ט טּון גּוֶטע ַזאְכן ְׁשֶטעְנִדיג ָקאְנֶצעְטִריְרן אֹויף ִדי ֶיעְצִטיְגן ִמינּוט, ָוואס ִאיְך ֶקען ֶיעצְ 
 ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות, אּון ַאזֹוי ֶוועל ִאיְך ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיין".

ָדאס ִאיז ֶבֱאֶמת ִדי ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש, ִדי ִמְצָוה פּון ִקידּוׁש ַהחֹוֶדׁש, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער 
י ֲחָדִׁשים לֹויט ִדי ְלָבָנה צּו ַווייְזן ַאז ִאיְדן ֶזעֶנען ָהאט ֶגעֵהייְסן ַאז ִדי ִאיְדן ָזאְלן ֵצייְלן דִ 

ַאזֹוי ִווי ִדי ְלָבָנה, סֹוף חֹוֶדׁש ֶוועְרט ֶעס ְקֶלעֶנער אּון ְקֶלעֶנער, ָאֶבער ָנאְכֶדעם ֶוועְרט ֶעס 
ִפיְלט ַאַסאְך ַבאֵנייֶעט אּון ֶוועְרט צּוִריק ְגרֹויס, ַאזֹוי ֵגייט ָדאס ֶלעְבן פּון ַא ִאיד, ֶמען 

ָמאל ַאז ֶמען ַפאְלט אּון ַפאְלט, ֶמען ֶוועְרט ְקֶלעֶנער אּון ְקֶלעֶנער, ָאֶבער ָנאְכֶדעם 
ַבאֵנייֶעט ֶמען ִזיְך אּון ֶמען ֶוועְרט צּוִריק ְגרֹויס, ַאזֹוי ֵגייט ֶעס ִאיֶבער ָנאְכַאָמאל אּון 

 ָנאְכַאָמאל.

יְרן ֶגעָוואְרן ֹראׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ַווייל ָדאס ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער ִעְנָין פּון ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעבוֹ 
ַאז ֶער )ִׁשְבֵחי ָהַר"ן ִסיָמן ו'( ֶרִבי'ן, ְׁשֶטעְנִדיג ִזיְך צּו ַבאֵנייֶען, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 

 יי.ַאֵליין ְפֶלעְגט ְׁשֶטעְנִדיג ָאְנֵהייְבן פּון נֵ 
ִאין ִדי יּוְנֶגע ָיאְרן פּון ֶרִבי'ן, ֶווען ֶעס ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ַאז ֶער ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן 
ְברּוֲחִניּות, ָהאט ֶער ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶגעְבן, ָנאר ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶוועל ָאְנֵהייְבן פּון 

ייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאיְך ֵהייב ֶיעְצט ֶיעְצט, ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָוואְלט ָנאְך קֵ 
ָאן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל", ַאזֹוי ְפֶלעְגט ֶער טּון ֶיעֶדע ָמאל ָוואס ֶער ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן. אּון 

ילּו ֶעְטִליֶכע ָמאל ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט, ַאז ָדאס ְפֶלעְגט ַזיין ַביי ִאים ֶיעְדן ָטאג, אּון ַאפִ 
ַא ָטאג. ָוואס ֶער ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן אּון ָאְנֶגעהֹויְבן פּון ְפִריׁש. אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַמְצִליַח 

 ֶגעֶווען אּון ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק.
ִמיר ִאיז ָנאְך ֵקייְנָמאל "ַאַזא ִחידּוׁש ִווי )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן רמ"ז( ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט: 

ִניְׁשט ֶגעֶווען". ֵאייֶנע פּון ִדי ְפָׁשִטים ָוואס ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָהאְבן ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם ִאיז 
ַאז ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶגעַוואְלִדיֶגער "ִחידּוׁש" ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִעְנָין פּון "ִהְתַחְדׁשּות", 

ְנִדיג צּו ַבאֵנייֶען. אּון ָדאס ֶלעְרְנט ֶדער ֶרִבי אֹויס אֹויְך ַפאר אּוְנז, ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך ְׁשֶטע
ִזיְך אֹויְך ְׁשֶטעְנִדיג ַבאֵנייֶען, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֵזייֶער ַפאִסיג ָוואס ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעבֹויְרן 

 ִאיז ִדי ַצייט ְׁשַטאְרק ְמסּוָגל ִזיְך צּו ַבאַנייֶען. ֶגעָוואְרן ֹראׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ָוואס ֶדעָמאְלט
ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ִזיְך ֶיעְצט ַבאֵנייֶען ִאין ִדי ַזאְך פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאזֹוי 

ֶלע ֵבייֶמער אּון ַאז ִאין ִוויְנֶטער ְׁשַטאְרְבן ָאפ ַא)ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן צ"ח( ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ְגָראְזן, אּון ֶווען ֶעס קּוְמט זּוֶמער ֶלעְבן ֵזיי ַאֶלע אֹויף, אּון ֶדעָמאְלט ֶקען ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִמיְטַכאְפן ִמיט ִדי ֵבייֶמער, אּון ִזיְך אֹויְך ַבאֵנייֶען ַאזֹוי ִווי ֵזיי. אּון ֶדעָמאְלט ִאיז ֵזייֶער גּוט 

ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויְפ'ן ֶפעְלד ְצִוויְׁשן ִדי ְגָראז אּון ֵבייֶמער, אּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז,  צּו ֶרעְדן צּום
ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז ֵאיין ְגרֹויֶסע ֶפעְלד, ֶמען ֶקען ִאיֶבעָראל ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 

 ׁש צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.אּון ִדי ְגָראז אּון ֵבייֶמער ֶהעְלְפן צּו ֶדעם ֶמעְנטְ 
אּון ֶבֱאֶמת ֶוועְנְדט ִזיְך ִאין ֶדעם ִדי ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה פּון ַא ִאיד ִאין ֲעבֹוַדת ה', ֶווען 
ֶמען ַבאֵנייֶעט ִזיְך ֶיעֶדע ָמאל פּון ְפִריׁש, דּוְרְך ֶדעם ְׁשֵטייְגט ֶמען ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶהעֶכער 

עֶדע ַזאְך ָוואס ֶמען טּוט ִאין ֲעבֹוַדת ה' ַדאְרף ַזיין ִמיט ַא ְפִריְׁשֵקייט ַאזֹוי אּון ֶהעֶכער. יֶ 
ִווי ֶעס ָוואְלט ֶגעֶווען ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ָוואס ֶמען טּוט ֶעס, ֶמען ֵגייט ַדאֶוועֶנען ַׁשְחִרית, 

ית", ֶמען ֵגייט ַדאֶוועֶנען ִמְנָחה, "ֶיעְצט ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ָוואס ִאיְך ֵגיי ַדאֶוועֶנען ַׁשְחִר 
"ֶיעְצט ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ָוואס ִאיְך ֵגיי ַדאֶוועֶנען  ִמְנָחה", ֶמען ֵגייט ַדאֶוועֶנען ַמֲעִריב, 
ֲאִפילּו ֶמען ִאיז ִמיד אּון ָאְפֶגעמּוְטֶׁשעט פּון ַא ַגאְנֶצע ָטאג, ְפִריְׁשט ֶמען ִזיְך אֹויף ַווייל 

 ייט ֶיעְצט ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ֵגיין ַדאֶוועֶנען ַמֲעִריב.ֶמען גֵ 
ֶמען ֶזעט ַאז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַמֲעִריב פּוֶנעם ָיאר, ֹראׁש ַהָׁשָנה ַבייַנאְכט, ַדאֶוועְנט ֶיעֶדער 

ועְנט ִמיט ְגרֹויס ַכָווָנה אּון ִהְתעֹוְררּות, ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ְתִפָלה פּון ָיאר ַדאוֶ 
ֶמען ֶעס ִמיט ַא ֶגעְׁשַמאק, ָאֶבער ֶבֱאֶמת ַדאְרף ֶמען ֶיעֶדע ַמֲעִריב ַדאֶוועֶנען ַאזֹוי, ֶווען 
ֶמען ֵהייְבט ָאן ֶיעֶדע ָמאל פּון ֵניי, ֶדעָמאְלט ִאיז ֶיעֶדע ְתִפָלה ִדי ֶעְרְׁשֶטע ְתִפָלה ָוואס ֶמען 

 ְגרֹויס ֶגעְׁשַמאק.ַדאֶוועְנט, אּון ֶמען ַדאֶוועְנט ֶעס ִמיט 
אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביים ֶלעְרֶנען, ֶיעֶדע ָמאל ָוואס ֶמען ֶזעְצט ִזיְך ֶלעְרֶנען, ִצי ָזאל ֶעס 
ַזיין ִמְקָרא, ִמְׁשָנה, ְגָמָרא, ָאֶדער ֶמְדָרׁש, ָזאל ֶמען ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריׁש, "ִאיְך ֵגיי ֶיעְצט ִדי 

ען ִדי ֵנייֶע ִלימּוד", אּון ֶווען ַא ִאיד ִפיְרט ִזיְך ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֵזייֶער ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ֶלעְרנֶ 
ַמְצִליַח ַזיין, ַווייל ֶדער ִעיָקר ִאיז ִזיְך ְׁשֶטעְנִדיג צּו ַבאֵנייֶען אּון ַמאְכן ְׁשֶטעְנִדיג ַא ְפִריֶׁשע 

 ַהְתָחָלה.
ָהאט ֶמען ָדאס אֹויְך ֶגעֶזען ִווי ֶער ָהאט ִזיְך  ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ַביים ֶרִבי'ן

ְׁשֶטעְנִדיג ַבאֵנייֶעט, ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ְמַגֶלה ַזיין ֶגעַוואְלִדיֶגע תֹורֹות אּון 
ְטן "ִווי ַהָשגֹות, ָהאט ֶמען ִאים ְגַלייְך ָנאְכֶדעם ֶגעְטָראְפן ֵווייֶנען אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁש 

ַאזֹוי ֶקען ִאיְך זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד?", ַווייל ֶער ְפֶלעְגט ֵאייִביג ָאְנֵהייְבן פּון 
 ְפִריׁש, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער צּוֶגעקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

ן ֶמעְנְטׁש ֶווען ֶמען ַבאֵנייֶעט ִזיְך ְׁשֶטעְנִדיג ֲאִפילּו ְבַגְׁשִמיּות ִאיז ַא ְגרֹויֶסע טֹוָבה ַפאְר'
ַווייל ֶווען ֶמען ֶוועְרט ַאְלט אּון ָנאְכֶגעָלאְזט ַפאְלט ֶמען ַאַריין ִאין ַא ָמָרה ְׁשחֹוָרה אּון 

אּון  ַאֶפעִטיט צּום ֶלעְבן, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָנאר ְׁשַטאְרְקן ִדיְפֶרעִסֶיע, אּון ֶמען ַפאְרִליְרט ִדי
 ִזיְך ַבאֵנייֶען, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶמען ַא ְפֵרייִליֶכע ֶלעְבן.

ֶיעֶדעס ָמאל ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, , )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תל"ו(ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
, ִאיְך ֵהייב פּון ֶיעְצט ָאן ָזאל ֶמען ָנאְכַאָמאל ָאְנֵהייְבן ִמיט ַא ְפִריְׁשֵקייט, "ִרבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד". ַווייל ְמָמה ַנְפְׁשָך, אֹויב ִביז ֶיעְצט ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען גּוט, ֶוועט 
פּון ֶיעְצט ַזיין ָנאְך ֶבעֶסער, אּון אֹויב ִאיז ִביז ֶיעְצט ִניְׁשט ֶגעֶווען גּוט, ַדאְרף ֶמען ָדאְך 

 ְנֵהייְבן פּון ְפִריׁש, פּון ֶיעְצט צּו ַזיין גּוט.ִזיֶכער ָא
ָדאס ָהאט ֶמען ֵאייִביג ֶגעֶזען, ַאז ִדי ֶוועְלֶכע ָהאְבן ִזיְך ְׁשַטאְרק ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ִאין ִדי 

ן ִמָדה פּון "ִהְתַחְדׁשּות", ָהאְבן ָגאר ֶׁשעֶנער ַמְצִליַח ֶגעֶווען. ַווייל ֶווען ֶמען ֵהייְבט ָא
 ְׁשֶטעְנִדיג פּון ֵניי, טּוט ֶמען ַאֶלעס ִמיט ַאַסאְך ֶמער ֵחֶׁשק אּון ֶגעְׁשַמאק.

 חֹוֶדׁש ִניָסן( -ֶעֶרְך ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש
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 י, וואו מען האט דארט געזאגט תהלים.”א רשבאיז מען צוגעגאנגען צום ציון פון הייליגן תנ
שפאציר, מען איז דורכגעגאנגען דעם ציון פון  לענגערעדערנאך האט מען זיך ארויסגעלאזט אויף א 

ען זעהט אויסגעקריצט די ן בארג וואו מ’התנא רבי יוחנן הסנדלר, אויך האט דער ראש ישיבה געוויזן אויפ
ר ראש ישיבה האט ן בארג מערת שמאי הזקן, דע’מען זעהן אויפ אויך קען”, כסא של אליהו"ווערטער 

ן 'ן וועג, און געזאגט פאר די בחורים אז ער וועט מיט'רציילט אסאך שיינע סיפורי צדיקים אויפדע
ן גאנצן זוהר הקדוש. דער ראש 'ג בעומר און מאכן א סיום אויפ”קומען אויף לצוריקס הילף ’אייבערשטנ

די קברי צדיקים, ווייל שבת גייט מען נישט צו  צו זאלן נישט צוגייןזיי ר די בחורים ישיבה האט געזאגט פא
  קיין קברים.

י וואו מען האט זיך געזעצט אויף די שטיינער, ”דערנאך איז מען צוגעגאנגען צום אלטן בית הכנסת הרשב
, אזוי אויך האט זיך מע הארציגע ניגונים פון בענקשאפט צום אייבערשטןענגען וואריאון מען האט געז

א. מען האט גערעדט שיינע מעשיות פון ”אנטוויקלט זייער א שיינע חיזוק שמועס פון ראש ישיבה שליט
א האט זיך צוריק געקערט צום ”תפלה, ביז עס איז שוין געווארן צייט פון מנחה, ווען דער ראש ישיבה שליט

 שטוב פון זיין טאטן אין מירון.
ער ראש ישיבה צוגעפארן קיין צפת, וואו א גרויסע ציבור אנשי שלומינו האבן מוצאי שבת קודש איז ד

 זיך צוזאם גענומען פראווען מלוה מלכה און הערן דברי חיזוק פונעם ראש ישיבה.
זונטאג אינדערפרי האט דער ראש ישיבה געדאווענט שחרית ביים מערה פון הייליגן תנא רבי שמעון בר 

האט דער ראש ישיבה זיך געוואנדן מיט די בחורים צו די מקומות הקדושים אין די  יוחאי אין מירון. דערנאך
געגענט. מען האט מתפלל געווען ביי רבי יהודה בר עילאי, דערנאך איז מען ארויף געקראכן צום ציון פון רב 

 פון רבי שמעון.” אידרא"כרוספדאי, און רב יוסי סאראגוסי, און ביים 
פונעם זיידן פונעם ראש ישיבה, דער גרויסער גאון און ” הקמת המצבה" יקומען דמיטאג צייט איז פארגע

 דער ראש ישיבה איז נתכבד געווארן ביי זיין ציון אין מירון,ל, ”ד קארלסבורג זצ”פוסק הגאון הגדול גאב
 , און אנפירן דעם גאנצן מעמד.פארצוזאגן די תפילות און פסוקים

צום שטאט אויפ'ן וועג מיט די בחורים זיך ארויסגעלאזט אש ישיבה ן שטעלן די מצבה האט דער ר'נאכ
ע, און אויסגעזאגט גאנץ ”ש זי”וואו דער ראש ישיבה איז גלייך צוגעגאנגען צום ציון פון מוהרא”, יבנאל"

ן צדיק פון אונזער דור וואס ’תהלים מיט גרויס התעוררות, מען האט מתפלל געווען ביים ציון פונעם גרויס
בפרט אויף שידוכים, פאר דער וואס וועט קומען צו זיין ציון און אויסזאגן  -צוגעזאגט גרויסע ישועות האט 

 דארט גאנץ ספר תהלים.
מוהרא"ש זי"ע האט מבטיח געווען, און געהייסן דאס ארויפקריצן אויף זיין מצבה, אז יעדער וואס דארף 

בר, וועט ער זיך משתדל זיין פאר אים מיט אלע כוחות, א שידוך, און וועט אויסזאגן גאנץ תהלים ביי זיין ק
דערנאך האט דער ראש ישיבה געוויזן פאר די  אז ער זאל געהאלפן ווערן מיט א שידוך בקרוב ובניקל.

ת נפש, דער ראש וש האט געבויט מיט מסיר”בחורים דעם גרויסן בית המדרש אין יבנאל וואס מוהרא
חתונה זאל וואס  יבית המדרש, ד נעםאויסשטעל פו ילע פרטים, דן עולם א'ישיבה האט געצייגט פאר

 ש האט אויפגעשטעלט צו מאכן חתונות בחינם און אזוי ווייטער.”מוהרא
יבנאל, וואו  " איןעצתו אמונה"נאכמיטאג איז דער ראש ישיבה געגאנגען לייגן מזוזות ביים בית הדפוס 

 נייעם בית הדפוס, וואס דרוקט און פארשפרייט אמונה. עס איז פארגעקומען א לחיים צום עפענונג פונעם
וואו עס א, ”ר יצחק לעזער שליט"הב פון מואין שטומעריב ביינאכט האט דער ראש ישיבה געדאווענט 

פון די חשובע תלמידי  ,ו”דעפריס הי 'ה חיים ישעי”פונעם אינגל פון מו איז פארגעקומען די וואכנאכט
 א.”יצחק שליט’ ה ר”אייניקל פון מו , אןהישיבה

נסיעה, וואס האט איבערגעלאזט א שטארק רושם  בענעגעהוי עגרויס ימיט דעם האט זיך געשלאסן ד
זיך אויפגעפרישט מיט די עצות פון לימודים פון הייליגן רבי'ן, און אויף די אידן ארץ ישראל, וואס האבן 

 יין פאר א לאנגע צייט.דאס וועט זיי זיכער באגלייטן ווייטער און געבן חיזוק אנצוג
 .ןייל ןאפעלעט "בלסרב לוק" פ'ןיוא ןרעה ןעמ ןעק לארשיעורים אין ארץ ישאלע 

 אז תתחזק!
*** 

 היכל הקודש אין אומאן לויפט אויס פון בעטןבנין 
אלע יארן האבן ברסלב'ע חסידים געוואוסט אז די איינציגסטע וועג אנצוקומען צום הייליגן רבי'ן אין 

גרעסטע זאך, אומאן אויף ראש השנה, איז נאר דורך אסאך תפלה. זיין ביים רבי'ן אויף ראש השנה איז די 
ראש השנה ביי מיר איז ", הראש השנה שלי עולה על הכל" )חיי מוהר"ן, סימן תג(: דער רבי האט געזאגט

. ווי פארכטיג איז דער יום טוב מיין גאנצע זאך איז ראש השנה, קיינער טאר נישט פעלןגרעסער פון אלעס, 
ואס וועט פאסירן צו אים במשך די ראש השנה ווען מ'שרייבט אפ אין הימל פאר יעדן מענטש אלעס ו

גאנצע יאר, און דער רבי האט זיך אונטערגענומען אז ער וועט זיין אן אדוואקאט פאר די אלע וואס קומען 
 צו אים אויף ראש השנה, ער וועט זיכער מאכן אז מ'וועט אנשרייבן פאר זיי א גוט געבענטשט יאר.

אש השנה איז העכער און גרעסער פון אלעס, דעריבער טאקע דערפאר וואס דאס זיין אין אומאן אויף ר
פארלייגט זיך דער יצר הרע אויף יעדן מענטש באזונדער אז עס זאל אים נישט אנקומען אזוי גרינג, יעדער 
האט יעדעס יאר זיינע אייגנארטיגע מניעות און שוועריקייטן וואס ער דארף איבערקומען צו קענען זוכה זיין 

 בי'ן אויף ראש השנה.צו וויילן ביים ר
דאס יאר, ווען עס האט אויסגעבראכן די מלחמה צווישן רוסלאנד און אוקריינא, זעט מען קלאר אז די 
איינציגסטע וועג צו קענען אנקומען אויף ראש השנה איז נאר דורך תפלה, און מיט תפלה וועט מען עס 

ט מען נישט א וועג ווי אזוי מען וועט עס מאכן, תפלה איז העכער פון טבע, כאטש וואס מיט די אויגן זע
באווייזן, וועט מען עס אבער אויסבעטן מיט תפלה, ברסלב'ע חסידים בעטן יעדן טאג דעם אייבערשטן אז 

 זיי זאלן זוכה זיין צו אנצוקומען צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, גרינג און געזונט, און פועל'ן אלעס גוטס.
דעדליין פון דינגען בעטן אינעם בנין היכל הקודש אין אומאן, דעם יום יבער דעם מיר ווילן דערמאנען א

, ווער עס איז אויסגעצאלט זיין באלאנס טוב פסח איז די לעצטע צייט אנצוהאלטן חזקות פון פריערדיגע יארן
הקודם זכה,  ביז פסח, וועט אי"ה באקומען זיין חזקה אינעם בנין. נאך פסח איז נישטא מער קיין חזקות, כל

 .$ א בעט נאך פסח1,000אזוי אויך גייט די פרייז ארויף צו און 
אויב וועט מען חס ושלום נישט זוכה זיין צו קענען זיין דאס יאר אין אומאן אויף ראש השנה, וועט דאס 
געלט ווערן אוועקגעלייגט אויף א יאר שפעטער. פארשטייט זיך אז דער בנין קאסט אסאך געלט 

לטן אויך במשך די יאר, נישט נאר אום ראש השנה, און דעריבער וועט אראפגיין א קליינע אויפצוהא
 פראצענט פאר די קאסטן.

 .347-452-1936רופט ווי שנעלער צו פארזיכערן אייער פלאץ אינעם בנין, 
 )ליקוטי מוהר"ן ח"א, ז'( !כי הטבע מחייב כן, והתפלה משנה הטבע

 >>>>>>  נייעס
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 ס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייע
 אנשי שלומינו אין ארץ ישראל פרישן זיך אויף

 מיט'ן באזוך פונעם ראש ישיבה שליט"א
ישיבה שליט"א אין ארץ ישראל פאר עטליכע טעג דעם פארגאנגענעם וואך, האט איבערגעלאזט א דער באזוך פונעם ראש 

שטארקע רושם אויף די ארטיגע אנשי שלומינו, תלמידי היכל הקודש, וועלכע האבן זיך אויפגעפריש און זיך מחזק געווען מיט'ן 
 געהויבענעם גאסט.

נאכט, טראצדעם וואס דער ראש ישיבה שמיני ביין ארץ ישראל דינסטאג א האט זיך ארויסגעלאזט קיי”דער ראש ישיבה שליט
 דערווי א האט געפלאנט צו פארן פריוואט, האבן אבער א גרויסע צאל בחורים תלמידים געבעטן אויב זיי קענען מיטקומען, און ”שליט

ה אברהם ”צוזאמען מיטן מנהל הישיבה מולמעשה האבן בערך דרייסיג בחורים זיך מיטגעכאפט "ראש ישיבה שרייבט אין א בריוו: 
ט ארומצופארן אויף קברי צדיקים אין ארץ ”ו, מען וועט אויסנוצן די פאר טעג ביז קומענדיגע וואך זונטאג הבעל”משה שטראסער הי

 .”ן ישועות פאר גאנץ כלל ישראל’ישראל מיט די בחורים, און פועל
ער אנשי גלייך צוגעפארן קיין בני ברק, וואו הונדערטאיז וואך נאכט, און מיט אין ארץ ישראל דער ראש ישיבה האט געלאנדעט

וואו עס איז געווען צוגעגרייט א גרויסע מעמד קבלת פנים  שטאט,לט אין איינע פון די גרויסע זאלן אין שלומינו האבן זיך פארזאמ
 ע.”רבי רבי אלימלך פון ליזענסק זי הייליגן הילולא צו די יארצייט פוןא, אינאיינעם מיט א סעודת ”ן ראש ישיבה שליט'פאר

היכל הקודש ירושלים, וואס ביהמ"ד גבאי מ ,ו”ה יצחק שמואל פרענקל הי”י בן מו”הילד שמעון נפאר די דרשה איז ארויפגעקומען 
רבים דעם סיום געמאכט בער האט און  ,ס”ין, און במשך די לעצטע עטליכע יאר דורכגעזאגט גאנץ ש'האט געפאלגט דעם הייליגן רב

 א.”ס, במעמד פון ראש ישיבה שליט”הש
ן, בפרט אז 'ן ציבור, און מחזק געווען צו פאלגן דעם רבי'מע ווערטער פארעדער ראש ישיבה אויפגעטרעטן מיט ווארדערנאך האט 

אין צריכים בלימוד רק " ו(”סימן ע ן”ת הרון וואס זאגט )שיח'ן סדר דרך הלימוד, גלייבן דעם רבי'מען זאל אנהייבן לערנען אויפ
 ., צום סוף וועט מען פארשטיין”וממילא יבין" פירט אויסאון דער רבי ”, האמירה בלבד

ן ראש ישיבה. נאכדעם איז דער ראש ישיבה אריבער צום בית המדרש ’ן שיעור זענען אנשי שלומינו אריבער געבן שלום פאר'נאכ
חבורה אינגעלייט און בחורים, און דער ראש ישיבה האט געגעבן ארטיגע קומען די עס איז זיך צוזאם גע אוהיכל הקודש בני ברק, וו

 דארט א שיינע חיזוק שמועס.
פון דארט איז דער ראש ישיבה אריבער צו א חתונה פון א קרוב אין בני ברק, דערנאך האט זיך דער ראש ישיבה ארויסגעלאזט קיין 

. דער ראש ישיבה האט צוגעענדיגט זיינע שיעורים, און זיך געזעצט אט צום אכסנינגעקומען שפעט ביינאכאיז א וואו ערירושלים, 
 שרייבן בריוו צו ענטפערן פאר שואלים, און מחזק זיין אידישע קינדער.

א געדאווענט שחרית אין בית המדרש היכל הקודש ירושלים, נאך שחרית ”דאנערשטאג אינדערפרי האט דער ראש ישיבה שליט
 .פאר אנשי שלומינו אין ירושליםהתחזקות ור שיבה געגעבן א שיינע שיעהאט דער ראש י

אין ירושלים, און מחזק געווען די ” היכל הקודש“פון דארט איז דער ראש ישיבה צוגעגאנגען באזוכן דעם נייעם תלמוד תורה 
מעשה א געלעגענהייט צו פארציילן א  בןקינד באזונדער און געגע עסגערופן יעדפם מלמד, דער ראש ישיבה האט ארויקינדער און דע

דער “אזוי דער הייליגער רבי איז געווארן א צדיק.  דערנאך האט דער ראש ישיבה גערעדט צו די קינדער, און ערקלערט ווי ,פון תפלה
ט צום ל ער האט גערעדנאר וויי -זאגט פאר די טייערע קינדערלעך האט דער ראש ישיבה גע -” רבי איז געווארן אזוי גרויס

 ”!אייבערשטן
דערנאך האט דער ראש ישיבה זיך ארויסגעלאזט מיט א שיינע קבוצה תלמידים צו מתפלל זיין ביי די הייליגע קברי צדיקים. 

איך זי"ע, "התניא  בעלהייליגן צוערשט איז מען געגאנען צום קבר פון שמואל הנביא וואו מען האט געזינגען אינאיינעם דעם ניגון פון 
 מיט גרויס התעוררות.” שט קיינעם, נאר דיר באשעפער אלייןדארף ני

ארויסגענומען א אויך דארט האט דער ראש ישיבה  .ן ישועות'דערנאך איז מען צוגעפארן צום ציון פון די מאמע רחל אמינו, צו פועל
 ןישיבה האט געבעטן פאר יעד ר ראשהאט געגעבן פון אלע וואס געבן צושטייער א גאנץ יאר, דע” רענט קאמפיין" יצעטל וואס ד

באזונדער. דערנאך איז מען געפארן צו מערת המכפלה וואו די הייליגע אבות און אמהות ליגן, מען האט מתפלל געווען און געזינגען 
ש ”יגער רשאון דער הייל הקדוש זי"ע פילע ניגונים פון בענקשאפט צום אייבערשטן. דערנאך איז מען געגאנגען צום ציון פון אור החיים

ן מתפלל זיין ביים ציון ’נאכ .הצדיק, און דארט געדאווענט מעריבן הר הזיתים, פון דארט איז מען אריבער צום ציון פון שמעון ’אויפזי"ע 
 .מע אידישע ניגוניםע, און מען האט דארט געזינגען פאר א לענגערע צייט ווארדערנעבןאיז מען אריין אין די מערת הסנהדרין וואס איז 

ערב שבת אינדערפרי האט דער ראש ישיבה געדאווענט אין בית המדרש היכל הקודש ירושלים און דערנאך איז געווען א שיינע 
 ן דאווענען.’שמועס מיט אנשי שלומינו נאכ

ה ביים ציון ן וועג האט מען זיך אפגעשטעלט אין טברי'דאן האט זיך דער ראש ישיבה ארויסגעלאזט מיט די בחורים קיין מירון, אויפ
 י הקדוש.”ט אין צפת ביים מקוה פונעם אר’התנא רבי מאיר בעל הנס. אויך האט מען זיך געטובל

 א אין מירון.”ד קארלסבורג שליט”צ גאב”שבת קודש האט דער ראש ישיבה געפראוועט ביי זיין גרויסן טאטן הגה
ן מכבד געווען בנו בכורו דעם ראש ישיבה שליט"א צו ביי די סעודת שב"ק האט הגה"צ מקארלסבורג שליט"א שטיל געמאכט, או

זאגן א דרשה. דער ראש ישיבה האט גערעדט א לענגערע צייט, דער עולם איז געזעסן מיט אפענע מיילער און געהערט ווי דער ראש 
ין אין זיינע וועגן צו דינען דעם ישיבה רעדט איבער זיין גרויסן זיידן, וואס ער איז געווען, און ווי אזוי מיר קענען אים נאכמאכן, גי

 אייבערשטן מיט א שטארקייט און זיך נישט דערשרעקן פון קיין שום זאך.
נגען ניגונים לכבוד שבת. דערנאך יפון די בחורים, און מען האט געז אאש ישיבה ארויפגעקומען צום אכסנינאך די סעודה איז דער ר

 יום טוב פסח
חיזוק, דרשות, שיעורים, מעשיות פאר קינדער, 

נוסח ההגדה, הלכות, און נאך; לכבוד דער 
 פרייליכן און הייליגן יום טוב פסח

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 חיזוק צום טיר
 
 

אקומען אלע ספרי ברסלב, איר קענט ב
קונטרסים, "עצתו אמונה", דרשות, 

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 זייט מתפלל!
 

 פייגלא  בן יצחקפאר ר' 
 פאר א גאנצע און שנעלע רפואה בקרוב

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ומעון זיגלער שהחתן 
 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג
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 >>>>>>  שו"ת ברסלב
 

 

 רץ ני"ו להצלחה בכל העניניםהפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י הבחור החשוב שלמה שווא


