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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ
 

ׁשּוָבה? )יּוָמא פה:( ןָזאג  ַחַז"ל  ט ַא ַבַעל ת  : ָוואס ֵמיינ 
ֶטער צּו טּון ַאן ֲעֵביָרה  ט ִאים אּונ  ַאז ֶווען ֶעס קּומ 
ט". ֶווען ֶעס  ֵוויי ָמאל, אּון ֶער טּוט ֶעס ִניׁש  ֵאיין צ 

ֶטער ִדי ט ִאים אּונ  רֹוי,  קּומ  ֶבע פ  ֶבע ין אִ ֶזעל  ִדי ֶזעל 
ט ִזיְךין אִ ַצייט, אּון  ַלאץ, אּון ֶער ַהאל  ֶבע פ   ִדי ֶזעל 

ַבַעל ער יגֶ טִ יכ  ִר  יז ַאאס אִ , דָ צּוִריק פּון טּון ִדי ֲעֵביָרה
ׁשּוָבה  .ת 

ׁש ָוואס  עקֶ אר  טַ ׁש  ָדאס ִאיז ַא  ט  ִחיזּוק ַפאר ַא ֶמענ 
ׁשּוָבה טּון, ַווייל ֶווען ַא ֶמע ט ָאפ ַאז ִוויל ת  ׁש ַמאכ  ט  נ 

ֶטע ַמֲעִשים  ֶלעכ  ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶגענּוג ֶגעֶווען ִמיט ִדי ׁש 
ט ַאַריין, צּו ַזיין  אּון ֶער ִוויל ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהענ 
ִליְך אּון צּוִריק קּוֶמען צּום  ט וואֹויל אּון ֶער  פּון ֶיעצ 

ן, ִאיז ַדאן ַזיין ִעיָקר פ   ט  ׁש  ֶלעם ַאז ֶער ֵאייֶבער  ָראב 
ט ִווי ַאזֹוי ֶעס צּו טּון, אּון אֹויב טּוט ֶער  ט ִניׁש  ֵווייס 

ֶמען ַדאְרף ַאַסאְך ֶבעְטן 
 עןֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מֶ 

 

ָזאל ִזיְך ִניְשט ָלאְזן ַנאְרן ָבֶזה ָהעֹוָלם; ֶדער 
: א()ִשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן נאְגט ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעזָ 

"ֶאת ֶזה ְתַקְבלּו ֵמִאִתי, ֶשּלא ְלַהִניַח ַעְצמֹו 
ְלָהעֹוָלם ְלַהְטעֹות", ָדאס ָזאְלט ִאיר ְמַקֵבל ַזיין 

ְלט ַנאְרט ַאייְך, ָלאְזט ַאייְך פּון ִמיר, ִדי ֶווע
קּוְקן  ְשֶטעְנִדיגִניְשט ַנאְרן; ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף 

ָוואס ֶזעֶנען ִדי ְרָוִחים ְברּוֲחִניּות. ַאזֹוי ִווי 
ְבַגְשִמיּות ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ַא ִביְזֶנעס ַדאְרף 

ֶטער ָנאְכְפֶרעְגן ַביים בּוְכַהאלְ  ְשֶטעְנִדיגֶער ִזיְך 
ִצי ִדי ִביְזֶנעס ַפאְרִדיְנט ָאֶדער ֶדעְרֵלייְגט, ַאזֹוי 
אּון ָנאְך ֶמער ַדאְרף ֶמען ִזיְך ְכֵסֶדר בֹוֵדק ַזיין: 
'ָוואס טּו ִאיְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט?' 'ֶאְפָשר ַנאר 
ִאיְך ִזיְך?' אּון ֶזען ִזיְך ַטאֶקע ִניְשט צּו ָלאְזן 

 ַנאְרן.
ט פּוֶנעם ֶמעְנְטש? ָוואס ֶוועְלן ִמיר ָוואס ְבַלייבְ 

ֶנעֶמען ֶווען ֶמען ֶוועט אּוְנז ַאֶוועק ֵלייְגן ִאין ִמיְט 
)ַתָנא ֵבית ַהַחִיים? ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן 

: "ְלִפי ֶשָכל ַהַמְרֶבה ִשיחֹות (ֵבי ֵאִלָיהּו ַרָבה, ֵפֶרק טוְד 
ִּוים אֹותֹו ַעד ֶשַיִגיַע ְלֵבית ּוְתִפּלֹות, ֵהם ַהְמלַ 

עֹוָלמֹו", ַאז ַא ֶמעְנְטש ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו 
ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלן ֶיעֶדע 

 .ֶוועט ִאים ָדאס ַבאְגֵלייְטן אֹויף ֵאייִביג ,ַזאְך
'ט ְר נֹו ִלְבָרָכה ָהאט ָדאס ֶגע'ַחזְ מֹוַהָרא"ש ִזְכרֹו

ַזיין ַגאְנֶצע ֶלעְבן אּון ָדאס ְשֵטייט ִאין ַאֶלע 
ַזייֶנע ְסָפִרים; ַא ֶמעְנְטש ָזאל ִוויְסן ַאז ֶער ָהאט 

ָנאר ֶדעם  -ִניְשט ֵקייֶנעם אֹויף ִדי ֶוועְלט 
ֵאייֶבעְרְשְטן! אּון ִווי ֶמער ֶמען ֶרעְדט צּום 

ים; ָנאר ֵאייֶבעְרְשְטן ֶוועְרט ֶמען ֶנעְנֶטער צּו ִא 
 אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.ֶנעֶמען ִמיְט ָדאס ֶוועְלן ִמיר 

 

 (טתשע" ִנָצִבים)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 
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ן  ט  ַהאל  ן ֶוועג, ֶוועט ֶעס ָנאר ָאנ  ִטיג  'ן ִריכ  ט אֹויפ  ֶעס ִניׁש 
ן. ֶדעם צּוִריק ַפאל  ֶצע ַצייט אּון ֶער ֶוועט ָנאכ   ַפאר ַא קּור 

ׁש ֵדי צּו ת  ט ַאז כ  ׁש ֵמיינ  ט  ף ֶער ַא ֶמענ  ּוָבה טּון ַדאר 
ן פּון ִדי  ָלאז  ף ִזיְך ָאפ  ן ֵסֶדר, ֶער ַדאר  צ  ן ַזיין ַגאנ  טֹויׁש 
ֶבעט, ַאֶוועק ֵגיין פּון ַזיין  ֵגיין פּון ִדי ַאר  ָפָחה, ַאֶוועק  ִמׁש 
ן ָוואס  ֶצע ֵסֶדר ִאין ֶלעב  ן ַזיין ַגאנ  ֵסֶדר ַהיֹום, אּון טֹויׁש 

ן ִאין ׁשּול ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִביז יֶ  ט, אּון ִזיְך ַאַריין ֶזעצ  עצ 
ֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, אּון צּו ִדיֶנען ֶדעם  ָנאר צּו ֶלער 
ֶכע  יכּות ִמיט ֵסיי ֶוועל  ֶטע ַׁשי  ס  ֶדער  ן, ָאן ִדי ִמינ  ט  ׁש  ֵאייֶבער 

ן. ִמיּות'ִדיֶגע ַזאכ   ַגׁש 
ֶטע ַזא ןָדאס ִאיז ָאֶבער ֵזייֶער ַא ֶטעל  ֶגעׁש  ְך, ָדאס ַאיינ 

ג  ִרינ  ֶווער צּו טּון, אּון ָדאס ֶקען ֵזייֶער ג  ִאיז ֵזייֶער ׁש 
ז ִדי  ֶנען אּונ  ַפאר ֶלער  ֶצע ַצייט. ֶדער  ן ָנאְך ַא קּור  ֶצעַפאל 
ֶבע ַצייט, אּון  רֹוי, ִדי ֶזעל  ֶבע פ  ֵהייִליֶגע ַחַז"ל: "ִמיט ִדי ֶזעל 

ט ַאז ַא  ַלאץ", ָדאס ֵמיינ  ֶבע פ  ׁשִדי ֶזעל  ט  ֶקען  ֶמענ 
ן ִמיט ַזיין ַווייב אּון ִמיט ָפָחה, ֶער  ַווייֶטער ֶלעב  ַזיין ִמׁש 

ַלאץ, אּון ֶער ֶקען ַווייֶטער  ן אֹויף ַזיין פ  ֶקען ַווייֶטער ֶלעב 
ֵגיין ִמיט ַזיין ַצייט, ִמיט   ֶבע ֵסֶדר ַהיֹום ִווי ִביז ָאנ  'ן ֶזעל 

ט, אּון ִמיט ֶדעם ַאֶלעם קֶ  ׁשּוָבה ֶיעצ  ען ֶמען אֹויְך ַאזֹוי ת 
 טּון.

ט ֶוועט דָ  ַלייב  ן, ַאז אֹויב ַאֶלעס ב  ֶרעג  ׁש פ  ט  אְך ַא ֶמענ 
ט  ט, ִווי ַאזֹוי טּון ֶמען ֶדעָמאל  ֶבע ִווי ִביז ֶיעצ  ִדי ֶזעל 
ף ֶמען ָיא טּון צּו ַזיין ַאן ֱאֶמת'ֶע ַבַעל  ׁשּוָבה? ָוואס ַדאר  ת 

ׁשּוָבה? ֶדער  ן ִמיר ִדי ָוואת  ֶפער אֹויף ֶדעם ָזאג  ט  ִאין  ְךֶענ 
ׁש טּון צּו  ט  ף ַא ֶמענ  טֹוָרה, ָנאר ֵאיין ַזאְך ַדאר  ִדי ַהפ 

ז  ט אּונ  ׁשּוָבה טּון. ֶדער ָפסּוק ָזאג  חּו )הֹוֵׁשַע י"ד, ג'(ת  : ק 
ׁשּובּו ֶאל ה'  ָבִרים ו  ף ֶעֶפעֶנען ַזיין  -ִעָמֶכם ד  ַא ִאיד ַדאר 

ן, אּון ַאזֹוי  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ן צּו ֶרעד  הֹויב  מֹויל אּון ָאנ 
ׁשּוָבה.  טּוט ֶמען ת 

ן: "ַבאֶׁשעֶפער, ִאיְך ִוויל  ט  ׁש  'ן ֵאייֶבער  ט ַפאר  ַא ִאיד ָזאג 
ֶטע ַמֲעִשים אּון צּוִריק קּו ֶלעכ  ן ַאֶלע ַמייֶנע ׁש  ָלאז  ֶמען ָאפ 

ט ָאן טּון ָנאר  צּו ִדיר", "ַבאֶׁשעֶפער, ִאיְך ִוויל פּון ַהיינ 
ט טּון ַקיין ֲעֵבירֹות", "ַבאֶׁשעֶפער ֵזיי ִמיר  ֹות אּון ִניׁש  ִמצ 
ט ֶגעטּון גּוט ִביז  מֹוֵחל אֹויף ַאֶלעס ָוואס ִאיְך ָהאב ִניׁש 

ט ָזאל ִאיְך ׁשֹוין ף ִמיר ַאז פּון ֶיעצ  ט, ֶהעל  ַזיין וואֹויל  ֶיעצ 
ן  ֶרעד  ִליְך". אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ֶקען ֶיעֶדער ִזיְך אֹויס  אּון ֶער 
ַראְך, אֹויף ַזיין  פ  ן אֹויף ַזיין ֵאייֶגעֶנע ׁש  ט  ׁש  צּום ֵאייֶבער 
ן. אּון ֶווען  ִטיֶגע ֶוועג, ִמיט ַזייֶנע ֵאייֶגעֶנע ֶגעִפיל  ַאר  נ  ֵאייג 

ֶטער ַא ִאיד ֶוועט ָדאס טּון, ֶוו ׁש  עט ִאים ֶדער ֵאייֶבער 
ן צּו ִזיְך, ֶער ֶוועט  ֶטער  ֶנענ  ן אּון ִאים ֶדער  ֶהער  ִזיֶכער אֹויס 
ִליֶכער ִאיד. ן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶער  ׁשּוָבה טּון אּון ֶווער   ִזיֶכער ת 

ן צּום  ט ָאן צּו ֶרעד  ׁש הֹויב  ט  הֹויב ֶווען ַא ֶמענ  ִאין ָאנ 
ט ן קּומ  ט  ׁש  ט ִווי  ֵאייֶבער  ִפיר  ֶווער, ֶער ׁש  ָדאס ָאן ֵזייֶער ׁש 

ט ִאים  ט ִווי ֵקייֶנער ֶהער  ט, ֶער ִפיל  ט צּו ִדי ַוואנ  ֶער ֶרעד 
ט ַאז ֶעס ָזאל ִזיְך ֶעֶפעס  ט אֹויס, אּון ֶער ֶזעט ִניׁש  ִניׁש 
ט ָאן  ט ִניׁש  ן ַאז ֶמען הֹויב  ק  ף ָאֶבער ֶגעֶדענ  ן. ֶמען ַדאר  רּוק 

פִ  ן ִאין ֵאיין ָטאג, ֶווען ַא צּו ׁש  ט  ׁש  ן ֶדעם ֵאייֶבער  יר 
ט ַזיין ֹמַח אּון  ָלן ֶווער  ׁש טּוט ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִליצ  ט  ֶמענ 
ט ֶדעם  ט ִניׁש  ִפיר  ט אּון ֶער ׁש  ָטאפ  ׁש  ץ ַפאר  ַהאר 
ן ַאז ֶדער  ט  ן, ֶעס ֶקען ִזיְך ִאים ַדאכ  ט  ׁש  ֵאייֶבער 

ֶטער ַבא ׁש  ן ִאין ֵאייֶבער  ֶגעץ ַווייט אֹויב  ט ִזיְך ֶער  ַהאל 
ט  ַלל ִניׁש  ט ִבכ  ֶטער ֶהער  ׁש  ל, אּון ַאז ֶדער ֵאייֶבער  ִהימ 

ט צּו ִאי  .םאֹויס ָוואס ֶער ֶרעד 
ט ִזיְך ָאֶבער ק  ַטאר  ׁש ׁש  ט  ט  ֶווען ַא ֶמענ  ט ִניׁש  אּון קּוק 

ןֶער אֹויף ֶדעם,  ט ִזיְך ָאן צּו ֶרעד  ג  ֶרענ  ט  צּום  ׁש 
ֶטער,  ן ָטאג, ֲאִפילּו ָנאר ַאָפאר ֶווער  ן ֶיעד  ט  ׁש  ֵאייֶבער 
ִליֶכער  ן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶער  ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּום סֹוף ֶווער 
ן ִאין ֶדעם ַאֶלע ַטֲעִמים. ֶעס ֵגייט  ִאיד, אּון ֶער ֶוועט ִפיל 
ט ַצייט, ֶדער ָפסּוק ָזאג   ט, ֶעס ֶנעמ  ט ִאיֶבער ַנאכ  ט ִניׁש 

ִהִלים לָאֶבער  ט ֶעס ר  ַטֲעמּו ּו( 'ד, ט")ת  רּוִביר  אּו ִכי טֹוב ה', פ 
ֶטער ִאיז גּוט, אּון  ׁש  אֹויס ֶוועט ִאיר ֶזען ַאז ֶדער ֵאייֶבער 

ן. ט  ׁש  ן ֵאייֶבער  ן ִמיט  ַמאק צּו ֶלעב   ֶעס ִאיז ֵזייֶער ֶגעׁש 
ז ִדי ֵהייִליֶגע ַחַז"ל: "מִ  ֶנען אּונ  ֶבע ָדאס ֶלער  יט ִדי ֶזעל 

ן ַדיין ַווייב אּון ַדיין  -ַווייב"  ָלאז  ט ָאפ  ט ִניׁש  ס  פ  דּו ַדאר 
ׁשּוָבה  ָפָחה צּו ֶקעֶנען ת  ט טּוןִמׁש  ֶטער  ט ַדיין ַווייב ׁש  , ִניׁש 

ט ַדיין  ֶקער  ן, ַפאר  ט  ׁש  ִדיְך פּון צּוִריק ֵגיין צּום ֵאייֶבער 
ָמָרא ַווייב ֶוועט ִדיר ָנאְך הֶ  ִליְך ִווי ִדי ג  ן צּו ַזיין ֶער  פ  על 

ט  ָבמֹות סָזאג  דֹו",  -ַנֲעֵשית לֹו ֵעֶזר, ֹלא ָזָכה  -: "ָזָכה ג.(")י  ֶנג  כ 
ף,  ֵטייט ִאים ִדי ַווייב צּו ִהיל  ׁש ִאיז זֹוֶכה, ׁש  ט  ֶווען ַא ֶמענ 

ן  ט זֹוֶכה, ִאיז ַזיין ַווייב ֶקעג  ִאים אּון אֹויב ֶער ִאיז ִניׁש 
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ט ִזיְך ִאיֶנעם ַמאן, אֹויב ֶער ִאיז  ד  ט ִאים, ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ַאֶלעס ֶווענ  ֶטער  אּון ִזי ׁש 
ן  פ  ט ִזי ֶוועט ִאים ָנאְך ֶמער צּוֶהעל  ֶקער  ן ָנאר ַפאר  ֶטער  ט ׁש  וואֹויל ֶוועט ִאים ַזיין ַווייב ִניׁש 

ִליְך אּון ַזיין ן ֶער  ט  צּו ֶווער  ׁש ֶזעט ַאז ַזיין ַווייב ִאיז ָנאנ  ט  ן. אּון ֶווען ַא ֶמענ  ט  ׁש  צּום ֵאייֶבער 
ׁשּוָבה  ף ָנאְך ֶמער ת  ן ִאים, ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער ַדאר  ן ֶדעם  טּוןָנאְך ֶקעג  אּון ֶבעט 

ן, אּון ַדאן ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ַווייב ַזיין ִמיט ִאים. ט  ׁש   ֵאייֶבער 
טּו ֶמען ֶזעט ַבי ט: "ָהאס  ֶרעג  ֶטער ָהאט ִאים ֶגעפ  ׁש  י ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֶווען ֶדער ֵאייֶבער 

ן ט ִמיר ֶגעֶגעב  ט: "ִדי ַווייב ָוואס דּו ָהאס  ֶפער  ט  ן פּוֶנעם ֵעץ ַהַדַעת?" ָהאט ֶער ֶגעֶענ   ,ֶגעֶגעס 
ן פּוֶנעם ֵעץ ַהַדַעת" ן צּו ֶעס  ט אֹויף דֶ  ,ִזי ָהאט ִמיר ֶגעֶגעב  עם ַרִׁש"י: "ָדא ֶזעט ֶמען ַאז ָזאג 

ן אֹויף ַדיין ֵיֶצר  ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ָכפּוי טֹוָבה", אֹויב דּו ק  ַטאר  ט ׁש  ט ֶגעֶקענ  ט ִדיְך ִניׁש  ָהאס 
ן פּוֶנעם ט ֶגעֶגעס  ד אֹויף  ָהַרע, אּון דּו ָהאס  טּו ַארֹויף ִדי ׁשּול  ס  פ  ָוואס ַוואר  ֵעץ ַהַדַעת, ַפאר 

ׁש ַדיין ַוו ֶדער  ט טּון ַאנ  ִביר ֶגעֶווען ַפאר ַדיין ַווייב ַאז ֶמען ָטאר ִניׁש  ט ַמס  ס  ייב? ֶווען דּו ָוואל 
ִכים ֶגעֶווען אּון  ט ִזי ַמס  ן, ָוואל  ֶטער ָהאט ֶגעֵהייס  ׁש  ט, ִווי ֶדער ֵאייֶבער  ֶטער  ט ֶגעׁש  ִדיְך ִניׁש 

ׁש ִוויל ַאלֵ ֶזע ט  ן.ט ֶמען ַאז אֹויב ַא ֶמענ  ֶטער  ט ׁש  ִניׁש   יין ַזיין וואֹויל, ֶוועט ַזיין ַווייב ִאים ָגאר 
ֶבע ַצייט"  אּון ַאזֹוי אֹויְך ן.  -ִאין "ִדי ֶזעל  ט  ׁש  ִאין ֶיעֶדע ַצייט ֶקען ֶמען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבער 

ֶנען אּון ַדאֶוועֶנען ׁש, ַאָמאל ֶקען ֶמען ֶלער  ֶדער  , ַאָמאל ֶקען ֶמען ֶיעֶדע ַצייט ִאיז ַטאֶקע ַאנ 
ן ִמיט   ט  ׁש  ט ֶמען ֶדעם ֵאייֶבער  ן, אּון ַאָמאל ִדינ  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ן פּון ֶרעד  ט  'ן ִזיְך צּוִריק ַהאל 

ן ִדי ַצייט. ג  ֶרענ  ב  ט ַפאר  ט, ֶדער ִעיָקר ִאיז ַאז ֶמען ָזאל ִניׁש   טּון ָוואס ֶמען ָטאר ִניׁש 
ֶבע  ַלאץ" אּון ִאין "ִדי ֶזעל  ַלאץ, אּון  -פ  ֶטער ִאיז ִאיֶבעָראל, אֹויף ֶיעֶדע פ  ׁש  ֶדער ֵאייֶבער 

'ן  ַלאץ אּון אֹויפ  ן פ  ב  'ן ֶזעל  ן אֹויפ  ַלייב  ׁשּוָבה טּון ֶקען ֶמען ַווייֶטער ב  ֵדי צּו ת  ַפאר כ  ֶדער 
ף ֶמען ָנאר ֶעֶפעֶנען ָדאס מֹויל  ן ַמָצב, ֶדער ִעיָקר ַדאר  ב  ן צּום ֶזעל  ן ֶרעד  הֹויב  אּון ָאנ 

ׁש צּום  ט  ט ֶדעם ֶמענ  ַראְך, אּון ָדאס ִאיז ִדי ֶוועג ָוואס ִפיר  פ  ן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ׁש  ט  ׁש  ֵאייֶבער 
ִליֶכער ִאיד. ן ַאן ֶער  ן ַאז ֶער ָזאל ֶווער  ט  ׁש   ֵאייֶבער 

ס פּון ִדי וִ  ן ֵאיינ  ק  ף ָאֶבער אֹויְך ֶגעֶדענ  ׁשּוָבה, ַאז ֶדעם ֶמען ַדאר  סֹודֹות פּון ת  ֶטע י  ס  ִטיג  ויכ 
ׁש   ׁש ֵאייֶבער  ט  ַפאר, ָוואֶסעֶרע ֲעֵבירֹות ַא ֶמענ  ֶרעִניץ. אּון ֶדער  'ס ַרֲחָמנּות ִאיז ָאן ַקיין ג  נ  ט 

ֶגעטּון, ֲאִפילּו ֶער ָהאט ֶגע ֶטע ֲעֵבירֹות, ָהאט ֶדער ֵאייֶבער   טּוןָהאט ָנאר ָאפ  ס  ג  ֶטער ִדי ֶער  ׁש 
ץ ַרֲחָמנּות אֹויף ִאים אּון ֶער ֶקען ָנאכ  ָנא ׁשּוָבה טּון.כ  ַאל  ץ ת   ַאל 

ט  ֵטייט ִאין זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַאז אֹויף )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"א( ֶדער ֶרִבי ָזאג  אֹויף ֶדעם ָוואס ֶעס ׁש 
פ   ָלן ֶהעל  ִרית ַרֲחָמָנא ִליצ  ַגם ַהב  ׁשּוָבה, ָהאט ֶדער ֶרִבי ִדי ֲעֵביָרה פּון פ  ט ַקיין ת  ט ִניׁש 

ַׁשט ִאין ֶדעם זֹוַהר ָנאר ֶער, אּון ֶער  ט ֶדעם פ  ֵטייט ִניׁש  ׁש  ט אֹויף ֶדעם ַאז ֵקייֶנער ַפאר  ֶגעָזאג 
ׁש ָהאט ֵזייֶער ַאַסאְך  ט  ׁשּוָבה אֹויף ֶדעם, ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֶמענ  ט ָיא ת  פ  ט ַאז ֶעס ֶהעל  ָזאג 

ט.ֶגעזִ  ִדיג   ינ 
ִביר  ִפִלין, ה"ד, אֹות ד'( אּון ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֶעס ַמס  ַאז ָדאס ִאיז ֶדער ִנָסיֹון פּוֶנעם )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ת 

ֶטער ִוויל  ׁש  ׁשּוָבה, אּון ֶדער ֵאייֶבער  ט ַקיין ת  ט ִניׁש  פ  ן ַאז ֶעס ֶהעל  ף ֶהער  ׁש, ַאז ֶער ַדאר  ט  ֶמענ 
ט ַקיין ֵשֶכל, אּון ַאזֹוי ֶזען ָוואס ֶדער  ׁש ָהאט ִניׁש  ט  ט טּון. אֹויב ֶדער ֶמענ  ׁש ֵגייט ֶיעצ  ט  ֶמענ 

ט ֶער ַטאֶקע  ט ֶער ַאֶלעס אֹויף, ַדאן ֶווער  ׁשּוָבה ֶגעב  ט ַקיין ת  ט ִניׁש  פ  ט ַאז ֶהעל  ִווי ֶער ֶהער 
ן. אֹויב ָאֶבער ֶדער ֶמענ   ט  ן פּון ֵבייֶדע ֶוועל  ַפאל  ט ַאז ָדאס ַפאר  לּוג אּון ֶער ֵווייס  ׁש ִאיז ק  ט 

ט ִזיְך צּוִריק צּו ֵגיין  ק  ַטאר  ט אֹויף ַקיין ׁשּום ַזאְך ָנאר ֶער ׁש  ט ִניׁש  ִאיז ַזיין ִנָסיֹון, אּון ֶער קּוק 
ׁשּוָבה אּון ֶער  ֶנעֶמען ַזיין ת  ֶטער ִזיֶכער ָאנ  ׁש  ן, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבער  ט  ׁש  ֶוועט צּום ֵאייֶבער 

ט.ר  ַאֶלעס ַפא ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועל  ן אֹויף ִדי ֶוועל  ִליְך ֶלעב  ִליק  ן ַא ג  ן אּון ָהאב  ט   ֶרעכ 
ט ַקיין ִחילּוק פּון ֶוועם, ַאז ֶעס ִאיז ָדא  ט ֶמען פּון ֵאייֶנעם, ִניׁש  ַפאר, אֹויב ֶהער  ֶדער 

רֹויֶסע ֲעֵביָרה וָ  ט ַקיין ַאָמאל אֹויף ַא ֶגעִוויֶסע ָגאר ג  ט ׁשֹוין ִניׁש  פ  ואס אֹויף ֶדעם ֶהעל 
ף  ׁשּוָבה טּון", ַדאר  ט ת  טּו ׁשֹוין ִניׁש  ס  ט ֶגעטּון ָדאס אּון ָדאס, ֶקענ  ׁשּוָבה, "אֹויב דּו ָהאס  ת 

ׁש ִאיז ָנאר ַא ָׁשִליַח פּוֶנעם ַסַמְך ט  ן ַאז ֶיעֶנער ֶמענ  ן ֶדעם -ֶמען ִוויס  ַווייֶטער  ֶמם צּו ֶדער 
ֶטער ָהאט ֶמע ׁש  ן צּו ִאים, ֶדער ֵאייֶבער  ן, אּון ֶמען ָטאר ִזיְך צּוֶהער  ט  ׁש  ׁש פּוֶנעם ֵאייֶבער  ט  נ 

ן ֶווער ֶעס ֵגייט  'ן ַגן ֵעֶדן אּון ֵגיִהֹנם, צּו ֶקעֶנען ָזאג  ׁש אֹויפ  ט  ט ַקיין ׁשּום ֶמענ  ֶטעל  ט ֶגעׁש  ִניׁש 
ׁש ט  ַפאר ֶקען ַקיין ׁשּום ֶמענ  ן וֶ  וואּו. ֶדער  ט ָזאג  ׁשּוָבה טּוִניׁש  ן ָאֶדער וער ֶעס ֶקען ָיא ת 

ׁש   ן, אּון ֶדעם ֵאייֶבער  ט  ׁש  ט ִזיְך ָנאר ִאיֶנעם ֵאייֶבער  ד  ט, ָדאס ֶווענ  'ס ַרֲחָמנּות ִאיז ָאן ִניׁש  נ  ט 
ׁשּוָבה. ן ָוואס טּוט ת  ט ָאן ֶיעד   ַא ִׁשיעּור, אּון ֶער ֶנעמ 

ִליחֹות ֶטעג ַפאר ֹראׁש ַהָׁשָנה, ֶרִבי ָנָתן ִאיז ִדי עֶ  ֶטע ָמאל ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ִאין ִדי ס  ׁש  ר 
ט ַאז ַביים ֶרִבי'ן ִאיז ֶדער ִעיָקר צּו קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה,  ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהער 

ֶטע ָמאל אֹויף ֹראׁש ַהׁשָ  ׁש  ט ִדי ֶער  ט ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען ֶדעָמאל  ָנה, אּון ֶער ִאיז ׁשֹוין ָדאר 
ץ ֲעשֶ  ן אֹויף ַגאנ  ִליב  ׁשּוָבה.ֶגעב  ֵמי ת   ֶרת י 

ץ,  ֶצע ַהאר  ט ַזיין ַגאנ  ֶגעֶרעד  ִאין ֵאייֶנע פּון ִדי ֶטעג ִאיז ֶער ַאַריין צּום ֶרִבי'ן, אּון ִזיְך אֹויס 
ְך, ֶדער ֶרִבי ָהאט אִ  ַחֵזק ֶגעֶווען, אּון ָהאט ִאים ַאֶלעס ָוואס ֵגייט אֹויף ִאים ַאדּור  ים מ 

ן, ָהגֹות ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיר  ט ֶגעִוויֶסע ַהנ  ֶגענּוֶמען  ֶגעָזאג  ָנאְך ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ַארֹויס  ֶדער 
ַחֵזק ֶגעֶווען. ַפאִציר, אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ֵזייֶער מ  'ן ַגאס ַפאר ַא ׁש   אֹויפ 

ן הָ  ִוויׁש  צ  ל, אּון ִאינ  ס  ט אֹויף ֶרִבי ָנָתן'ס ַאק  ט ַזיין ֵהייִליג ַהאנ  אט ֶדער ֶרִבי ַארֹויף ֶגעֵלייג 
ן  ץ ַפאר  ט ִזיְך אֹויס ָדאס ַהאר  ט: "אּון ַווייֶטער ִאיז ֵזייֶער גּוט ַאז ֶמען ֶרעד  ִאים ֶגעָזאג 

ט ִזיְך אֹויס ַפאר ַאן ֱאֶמת ן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעד  ט  ׁש  ד!"ֵאייֶבער  ַריינ  ן פ   'ן גּוט 
ַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט ׁשֹוין ִזיֶכער ַזיין ַאן  ׁש  ט, ַאז ַדאן ָהאט ֶער ַפאר  ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאג 
ְך ֵגיין, ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶוועט  ִליֶכער ִאיד, ַווייל ָוואס ֶעס ֶוועט ָנאר אֹויף ִאים ַאדּור  ֶער 

ן, וָ  ֶרעכ  ן צּוב  ן ִאים ֶוועל  ֵצייל  ן, ֶוועט ֶער ַאֶלעס ֶדער  ֶגען ֶער ֶוועט ָנאר ָהאב  ֶטערּונ  ואֶסעֶרע ׁש 
ֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער  ׁש  ן, אּון ֶדער ֵאייֶבער  ט  ׁש  ן ֶדעם ֵאייֶבער  ן, אּון ֶבעט  ט  ׁש  ן ֵאייֶבער  ַפאר 

ן. פ   ֶהעל 
נ   ט ִזיְך ַבאַצייט  ׁש ָוואס ַכאפ  ט  ט ֶווען ֶעס וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענ  ט ִניׁש  ס ַווייל ֵקייֶנער ֵווייס 

ט  ׁשּוָבה ֵאיין ָטאג  (ַׁשָבת קנ"ג.)ֶוועט קּוֶמען ַזיין ַצייט, ַאזֹוי ִווי ר' ֱאִליֶעֶזר ָהאט ֶגעָזאג  "טּו ת 
ט דָ 'ַפאר   ט, "ֶמען ֵווייס  ֶרעג  ִמיִדים ֶגעפ  ן ִאים ַזייֶנע ַתל  ן" ָהאב  ב  ַטאר  ט וֶ ן ׁש  וען ֶמען אְך ִניׁש 

ט: "ָדאס ָהא ֶפער  ט  ן?" ָהאט ֶער ֶגעֶענ  ב  ַטאר  ט, טּוֵגייט ׁש  ׁשּוָבה,  ב ִאיְך ַטאֶקע ֶגעֵמיינ  ט ת  ַהיינ 
ׁשּוָבה טּון". ן ָטאג ת  טּו ֶיעד  ן, ַאזֹוי ֶוועס  ב  ַטאר  טּו ׁש  ן ֶוועס  ג  ָׁשר ָמאר                  ַווייל ֶאפ 

 

ׁשּוָבה ֵחֶלק ח', י', י"ב()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש   ֶעֶרְך ת 
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ען הר"ר אברהם הערש גמעריב איז צוגעגאנ, צו שטארקע התעוררות 
נאך מעריב איז דער עולם אריבער זיך אנווינטשן  וועבערמאן שליט"א.

 שיין אנגעווינטשן. ןדלשנה טובה ביים ראש ישיבה, וואס האט יע
נאך א שיינע סעודה, האט זיך דער עולם געאיילט צו גיין שלאפן, כדי 

נישט צו פארשלאפן דעם  ותן על'צו קענען אויפשטיין אינדערפרי פאר
נט דעם א פארגעלערהאט דער ראש ישיבה שליט"פארטאגס  5:15 .מזל

אינאיינעם צו געלאזט ארויסשיעור אין גמרא, און דערנאך האט מען זיך 
גיין צום ציון, פארטאגס ווען ס'איז ליידיגער און מ'קען זיך אויסבעטן מיט 

 מער ישוב הדעת.
ן עולם, פסוקי דזמרה האט געדאווענט הר"ר איז געווען אדו 8:15

, און דער ראש ישיבה האט געדאווענט שחרית און שלמה ראטה הי"ו
מוסף, וואס איז געווען זייער שיין, די בארימטע כאאר פון ישיבה 

 זייער שיין מיטגעזינגען ביים דאווענען. בןהאאינאיינעם מיט די קינדער 
האט  , ערתקיעת שופריי בדער ראש ישיבה האט געזאגט א דרשה 

בשעת מעורר געווען אויסצונוצן די געהויבענע מינוטן ווי עס דארף צו זיין, 
מען בלאזט שופר צומישט מען די טענות פונעם שטן, און ער קען נישט 

בעטן דערפאר איז עס זייער א גוטע צייט וואס מ'קען און מקטרג זיין, 
טן דעם אייבערשטן. אויך וואס מ'וויל, און איבערבעדעם אייבערשטן 

האט דער ראש ישיבה זייער שטארק געבעטן אז קיינער זאל נישט פיינט 
ווען אפילו מען זאל זיך זייער דערווייטערן פון מחלוקת, האבן א צווייטן, 

ראש , דער , דארף מען זיך נאך אלץ ליב האבןפון יענעם מ'האלט אנדערש
האט זייער אנגעווארעמט דעם ציבור אז ווער ס'האט א  ישיבה שליט"א

ווייטן, איז יעצט די ריכטיגע צייט יעדן מוחל צו זיין, שווער הארץ אויף א צ
און אנהויבן א נייעם בלאט אין לעבן, צו זיין בשלום ושלוה מיט אלע 

 אידישע קינדער.
נעם געזונגען אינאיימען האט  ,נאך איז געווען א שיינע סעודהרדע

. נאך די סעודה איז מען געגאנגען אינאיינעם שיינע ניגונים לכבוד יום טוב
 זאגן תשליך ביים וואסער.

דערנאך האט דער ראש ישיבה געזאגט א און , 6:00מנחה איז געווען 
דער  שיינע דרשה, צו וואס עס זענען געקומען צו גיין א גרויסער עולם.

ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט איבער די גרויסקייט פון זיין ביים 
השנה, ער האט נאכגעזאגט וואס מוהרא"ש  הייליגן רבי'ן אויף ראש

נאכט, אז דער צווייטער טאג יו"ט איז שוין דינא -פלעגט אלץ זאגן מיטל
רפיא, מ'איז שוין נישט אזוי אויסגעמוטשעט ווי מ'איז געווען ביים 
אנקומען קיין אומאן נאך א שווערע נסיעה, און דעריבער זאל מען זען 

ותחנונים און פועל'ן א גוט געבענטשט אויסצונוצן דעם טאג מיט תפלות 
יאר, און אזוי ווייטער האט דער ראש ישיבה ארומגערעדט דברי חיזוק 

 והתעוררות מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן.
נאך די געהויבענע סעודה האט איינער געפרעגט וועגן גיין צום ציון 

פאסיגע ביינאכט, האט דער ראש ישיבה געזאגט אז ביינאכט איז נישט א 
צייט צו גיין צום ציון, ענדערש זאל מען זיך לייגן פרי, און גיין פארטאגס 

 .רואיג און ליידיגערווען ס'איז 
כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשניה, די זעלבע האט זיך 
איבערגע'חזר'ט ביים צווייטן טאג יום טוב, דער עולם האט מיטגעהאלטן 

ר'ן זמן האט די געהויבענע תפלות, סעודות, שיעורים, און דרשות. פא
דער ראש ישיבה ווידער געזאגט א דרשה, ארויסברענגדיג וואס מ'נעמט 
אהיים פון דעם יום טוב אין אומאן, דער עיקר אז מ'זאל מיטנעמען די 
עצות פון הייליגן רבי'ן אויך אויף די גאנצע יאר, אויך ווען מ'גייט צוריק 

געדענקען דאס אהיים צום געווענליכן טאג טעגליכן שטייגער זאל מען 
וואס דער רבי לערנט אונז, צו לעבן מיט'ן אייבערשטן און זיך אויפפירן ווי 

האט געזאגט אז א קינד קומט  ראש ישיבה שליט"אדער  עס דארף צו זיין.
פליגער, און דאס קינד שפירט מיט זיין טאטן אויפ'ן קיין אומאן צו פארן 

שט ווי דער פליגער רירט זיך, ס'זעט אים אויס ווי עס שטייט אויף איין ני
דעם אמת איז דער פליגער פליעט גאר אבער דער טאטע ווייסט פלאץ, 

א מענטש קען שעה; די זעלבע איז מיט אונז,  אשנעל, הונדערטער מייל 
ער בעט זיך רט צו לערנען און דאווענען, כאטש ער פרובישפירן ביי זיך אז 

שוין אזוי לאנג אז ער וויל זיין אן אמת'ער ערליכער איד,  אייבערשטןביים 
ער שפירט אבער נישט ווי זאכן רוקן זיך ביי אים, דארף ער אבער וויסן אז 

ייט און גאר אסאך יעדע רגע און יעדע מינוט, באמת פליעט ער גאר וו
יעדע גוטע זאך וואס א איד טוט, יעדעס ווארט וואס א איד רעדט צום 

ברענגט אים מער און מער נענטער צום ציל, נאר דער יצר  ,אייבערשטן
הרע איז דער וואס פרובירט צו צעברעכן דעם מוט פונעם מענטש, ער 

ט ווערט און אז ער טוט גאר נישט אויף, מיר זאל מיינען אז ער איז גארניש
דארפן זיך אבער שטארקן אין עבודת ה', און נישט קוקן אויף די אלע 

 בלבולים.
האט מען "ט היו עושים בצאתם בשלום מן הקודש, מוצאי יוטוב ויום 

מ'האט געדאנקט דעם ארויסגעלאזט אין פייערליכע טענץ, זיך 
ענען געווען אין אומאן אויף ראש אייבערשטן אויף די גרויסע זכי' אז מיר ז

ט א גוט 'פועל'ס הילף האט מען זיכער גע'ן אייבערשטנ'השנה, און מיט
 די גאנצע משפחה.פאר געבענטשט יאר פאר זיך און 

 !אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח כל השנה המי שהי
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 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  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' 

 אין אומאןביים הייליגן רבי'ן ראש השנה  הערליכע
 

 

קרוב צו הונדערט טויזנט אידן וואס האבן א הערליכער יום טוב איז אריבער אויף די 
פון יעדן ווינקל פון , אויף ראש השנהקיין אומאן זוכה געווען צו קומען צום הייליגן רבי'ן 

ועלט קומען אידן צו פארן צום הייליגן רבי'ן, אויסצופאלגן זיין בקשה איבער די גאנצע ו
אויסצו'פועל'ן א זיס ליכטיג יאר, און מ'זאל קומען צו אים אויף ראש השנה, אז 

אהיימצופארן מיט א ריינע נשמה און מיט פילע זעק מיט ישועות און רפואות פאר די 
 גאנצע יאר.

טויזנטער פילע , דער ריזיגער ציבור האט זיך אויסגעשפרייט איבער גאנץ אומאן
ן לויף פון די טעג דירות, אכסניות, און האטעלן זענען געווארן איבערגעפילט מיט אידן אי

און בתי מדרשים איבער גאנץ אומאן זענען געווען  ןפאר ראש השנה; הונדערטער שול
צוזאמגעקליבן צו דאווענען און אידן במשך דעם יום טוב וועלכע האבן זיך פול מיט 

פילע טויזנטער אידן זענען אלע געווען די ; אבער דאס הארץ פון אויסבעטן א גוט יאר
געוואנדן צו איין פלאץ, צום ציון הקדוש פון הייליגן רבי'ן, וואס ער האט זיך 

ושר פאר די אלע וואס קומען צו אים אויף ראש השנה, אונטערגענומען צו זיין א מליץ י
 אויסצו'פועל'ן פאר זיי א גוט געבענטשט יאר.

היכל "האבן זיך אויסגעשפרייט אין די פיר בתי מדרשים תלמידי היכל הקודש 
 גאר שיין אנשי שלומינואויף יעדן פלאץ באזונדער האבן  .אין אומאן "הקודש

, מיט די הארציגע תפלות, שיינע סעודות, און דרשות אויסגענוצט דעם יום טוב
 התעוררות, אויף גאר א געהויבענעם פארנעם.

 זיךזענען  ן ראש ישיבה שליט"א,'אנגעפירט דורכ ,""היכל הקודשבנין ביים נייעם 
כאטש וואס דער בנין איז טאקע , צוזאמגעקומען פילע הונדערטער אנשי שלומינו

ינגאנצן אויף הונדערט פראצענט, איז עס אבער שוין געווען גאר נאכנישט פארענדיגט א
געווען ב"ה צוגעשטעלט אלע איז עס אין באנוץ, שיין צוגערישט יעצט צום צווייטן יאר 

דער ריזיגער היכל בית המדרש איז געווען צוגערישט מיט  ,יות ובגשמיותגעברויכן ברוחנ
הונדערטער זיץ ערטער, און איז געווען ליכטיג און לופטיג. עס זענען געווען פיינע 

אזוי מקוה, און  כלים בהרחבה, און א פיינע גרויסעבאקוועמע נייע בעטן, געשמאקע מא
 .ווייטער אלע צוגעהער פאר יום טוב פאר די באקוועמליכקייט פונעם גרויסן ציבור

אן שיין אויף  גארא איז אריבער דער יום טוב ראש השנה ביים ראש ישיבה שליט"
גענוצט מען האט אויס, אנגעפילטער סדר היום ן, עס איז געווען אפארנעם הערליכן

, גיין צום און לערנען מיט דאווענען ,ן אהיימגיין'יעדע מינוט פון ווען מ'איז אנגעקומען ביז
 ציון, סעודות, און שיעורי תורה.

יים אנקומען איז גלייך ב .מיטאגן אומאן דאנערשטאג רוב ציבור איז אנגעקומען קיי
ואס מ'האט זיך מחי' געווען פונעם לאנגן , מיט וגעווען צוגעשטעלט א פיינעם מיטאג

די מקוה איז שוין געווען דער עולם האט זיך מסדר געווען אינעם בנין, וועג, 
גלייך ט א מקוה און אנגעווארעמט און גרייט פאר'ן באנוץ, און פילע אידן האבן געכאפ

 אריבערגעלאפן צום ציון הקדוש, צו זאגן תיקון הכללי און זיך אויסבעטן אלעס גוטס.
האט דער ראש ישיבה  פארנאכטס האט מען געדאווענט מנחה מעריב און דערנאך

שיעור אין א בלאט גמרא בבלי און ירושלמי, וואס דער  ןבארימט םנט דערעפארגעל
, און איז ספעציעל יעדן טאג ט פאר מיט א מורא'דיגע געשמאקנראש ישיבה לער

באקאנט מיט די שיינע דברי חיזוק וואס דער ראש ישיבה נעמט ארויס פון יעדן בלאט 
 עור איז צוגעשטעלט געווארן א געשמאקער נאכטמאל פאר'ן עולם.נאכ'ן שי גמרא.

 ,אין אלע וואכן טעג איז געווען צוגעשטעלט א פראקטישער "שאטל ספרינטער" 
 רליכעקטצום ציון און צוריק אויף א פונ וואס האט געברענגט און געטראגן דעם עולם

 מינוט. 15סקעדזשועל אהין און צוריק, יעדע 
 םנט דערעפארגעלווידער דער ראש ישיבה אינדערפרי, פאר שחרית, האט עש"ק 

האט דער עולם זיך און פרישטאג און נאך שחרית ירושלמי, און גמרא בבלי שיעור 
ע נא פיי צוגעגרייטנאכמיטאג איז געווען ן הקדוש. ציוווידער אריבערגעכאפט צום 

 .תיליגן שבלם האט זיך געגרייט צום הי, און דער עוטועמי'
אידן  רערטעד, מיט שיינע ווארימע תפילות, הונעס איז אריבער א הערליכער שבת

פרייטאג צו נאכטס האלטן די תפלות. צומיטהאבן זיך געשלעפט איבער א האלבע שעה 
נאכ'ן דאווענען איז דער עולם אראפגעגאנגען אונטן צום עס זאל וואו איז צוגעשטעלט 

ווארן א הערליכע סעודה לכבוד שבת קודש, און נאך די סעודה איז מען צוריק ארויף גע
דערנאך האט מען זמירות. די נגען אינאיינעם ימען האט געז אווו אין שול צו די באטע,

האט ספעציעל געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס 
ן, וואס דער רבי 'יף א שבת ביים רביאוזכיה וואס מען האט צו זיין ארויסגעברענגט די 

זיבן מאל משבת לשבת. און דער ראש ישיבה האט  ןפאסט אזוי וויאיז אז דאס זאגט 
, זיך אויסצובעטן אין אומאן מעודד געווען מ'זאל אויסנוצן יעדע מינוט וואס מ'וויילט דא

נאכגעזאגט פון הייליגן רבי'ן האט  ראש ישיבה שליט"אאון דער  א גוט געבענטשט יאר.
פארלירט מען די פארוואס ס'איז דא אמאל ווען מ'קומט צו א צדיק, און דוקא דעמאלט 

חשק און געפיל, אז דאס קומט ווייל כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, ווי גרעסער א 
מער שטארקט זיך אויף אים דער יצר הרע, דעריבער טאר מען מענטש ווערט, אלץ 

צלינג האט זיך אויסגעלאשן די און פלונישט ווערן צעבראכן אויב קומט מען קיין אומאן 
נאר זיך געפיל און בענקשאפט וואס מ'האט געהאט א גאנץ יאר צו קומען צו רבי'ן, 

 א גוט יאר.שטארקן אויסצונוצן די צייט ווי עס דארף צו זיין, און זיך אויסבעטן 
האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט סיפורי  נאכ'ן דאווענעןשב"ק אינדערפרי 

צווישן אנדערע אויך (, און ה', דער בן מלך פון דימאנט שטיינערמעשיות )מעשה 
אים אויף איד שיינט ארויס דוקא ווען עס גייט  א אז דאס גרויסקייט פוןארומגערעדט 

איבער א שוועריקייט, אזוי ווי מ'זעט אין די מעשה אז ווען דער בן מלך האט זיך 
צעשניטן זיין פינגער, דוקא דעמאלט האט זיך ארויסגעוויזן אז ער איז גאר אינגאנצן פון 

א איד נעמט אן יעדע שוועריקייט מיט אמונה און תפלה, ער גלויבט  ;ימאנט שטיינערד
ער זאל  אייבערשטןפירט אלעס נאר צום גוטן, און ער בעט דעם  אייבערשטעראז דער 

 געהאלפן ווערן.
דער רבי דערציילט דארט אז דער צדיק האט געזאגט פאר'ן מלך מיט די מלכה אז זיי 

ן עס אריינלייגן אין א גלאז וויין, און געבן א האלבע זאלן צורייבן אלע טייערע שטיינער או
גלאז פאר'ן קעניג צו טרינקען, און די אנדערע האלב פאר די קעניגין, און אזוי וועלן זיי 

ראש ישיבה האבן א קינד וואס איז אינגאנצן בלויז פון דימאנט שטיינער. האט דער 
לום, זיי טיילן זיך איינער מאמע לעבן בש און ארויסגעברענגט אז ווען טאטע שליט"א

מיט'ן צווייטן גלייך אויף גלייך, קיינער גרויסט זיך נישט אויפ'ן צווייטן, דאן איז דא א 
 שטוב, און די קינדער וואקסן אויף געזונט און ערליך.ספער אין ארואיגע געשמאקע אטמ

אונטערשטן מעורר געווען אויסצונוצן דעם האט דער ראש ישיבה  עודותסש ביי של
ס ביסל צייט וואס טאג פון יאר ווי עס דארף צו זיין, נישט צו פארברענגען דא לעצטן

מ'געפונט זיך אין אומאן, נאר לויפן צום הייליגן רבינ'ס ציון, זיך מתוודה זיין און תשובה 
 .וואוילטון, און אריינקומען צום נייעם יאר מיט פרישע קבלות צו זיין נאר ערליך און 

 1:00מוצש"ק האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט דער שיעור אין גמרא. און 
איז געווען סליחות "זכור ברית", דער בעל תפלה איז געווען הר"ר אברהם הערש אזייגער 

 .וועבערמאן שליט"א
שליט"א פאר עטליכע ראש ישיבה  פאר'ןפדיון נפש מען געגעבן נאך סליחות האט 

 .שעה'ן ארטאגסצו די פביז  ,שעה
 ,גמראנט דער שיעור האט דער ראש ישיבה פארגעלער ן דאווענען'אינדערפרי נאכ

 .אנגעיאגט נעכטן וואס האבן נישט אלע ראפפדיון נפש  גענומעןאון דערנאך 
איז דער ראש ישיבה געגאנגען צום ציון זיך צו באטייליגן ביים "תיקון  פאר חצות

אז צענדליגע  אין די לעצטערע יארן וואס איז איינגעפירט געווארן ,הכללי העולמי"
 טויזנטער אידן זאגן אויס אינאיינעם דעם תיקון הכללי ערב יום טוב ביי חצות. 

פרישטאג, אזוי ווי דער מנהג איז אז מ'פאסט אום ט מען סערווירט נאך חצות הא
 ערב ראש השנה ביז חצות.

איז געווען צוגעשטעלט א הערליכער חדר פאר אלע  אין די וואכן טעג אין אומאן
, פילע צענדליגע שדוקהאינעם בנין היכל  קיין אומאןנדער וואס זענען געקומען קי

געדאווענט און געלערנט אונטער די אויפזיכט פון די חשובע קינדער האבן אינאיינעם 
צום ציון הקדוש צו  עטליכע מאל זענען די קינדער געגאנגעןמלמדים, און גלייכצייטיג 

במשך דעם יום טוב זענען די קינדער געזעסן אין אזוי אויך . תיקון הכללי זאגן אינאיינעם
שול אינאיינעם מיט די מלמדים, און שיין געדאווענט מיט חשק און ברען. מוצאי יום טוב 

דאווענען און אזוי שיין ות, פאר'ן זענען די קינדער באלוינט געווארן מיט ווערדפולע מתנ
 לערנען במשך די גאנצע צייט אין אומאן.

ראש ישיבה דער ראש השנה ביים זמן איז מען זיך צוזאם געקומען צו מנחה, 
וואס מ'האט געדאווענט מיט א  איז צוגעגאנגען צום לעצטן מנחה פון יאר שליט"א

>>>>>> 

 
 >>אלע נומערן קאלייע נ <<

 

 ןבאה רוביצפונעם חשוב'ן  גנאלראפ ן'פיוא
 ן רער צוגעשטעלט פרישע לאקאלע נומימ

 סייואל און מאנקרית  פאר
 

 845-351-0910..............ברסלבול ק
 

 845-351-9060.......פון חיזוקוואל ק
 

 

 

 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער עס 
 ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדושוועט 

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
 ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

 

יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און 
 וישועות.געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות 

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 


