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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ְרצּו ִמְפֵניֶהם ִכי ה' ֱאֹלֶקיךָׁ הּוא עַּ ל תַּ ל ִתיְראּו ְואַּ ֹהֵלְך  ִחְזקּו ְוִאְמצּו אַּ הַּ
ְך ֹלא יְַּרפְ  ְזֶבךָׁ ִעמָׁ ר , מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדעךָׁ ְוֹלא יַּעַּ

ִפיְרט ַאֶלעס ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַאז  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ד'(ֶרִבי ָזאְגט 
ַווייל  .ער ֶוועְלטן ֵעֶדן ָדא אֹויף דֶ ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער צּום גּוְטן, ָהאט ֶער ֶדעם גַ 

ֶנעם ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים דּוְרְך ַא ָצָרה, ֵווייְסט ֶער ַאז ָדאס קּוְמט פּוַאִפילּו ֶווען 
ט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ִאים אר ַזיין טֹוָבה, אּון ֶער ֶבעֵאייֶבעְרְׁשְטן פַ 

 ֶהעְלְפן.

ְרצּו ִמְפֵניהֶ ִחְזקּו ְוִאְמ ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק,  עַּ ל תַּ ל ִתיְראּו ְואַּ , םצּו אַּ
ֹהֵלךְ ְׁשַטאְרק ִדיְך אּון ָהאב ִניְׁשט מֹוָרא פּון ָגאְרִניְׁשט,   ִכי ה' ֱאֹלֶקיךָׁ הּוא הַּ

, ְזֶבךָׁ ְך ֹלא יְַּרְפךָׁ ְוֹלא יַּעַּ ֵגייט  ַווייל דּו ֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִעמָׁ
 יר אּון ֶער ֶוועט ִדיר ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן.ֶטעְנִדיג ִמיט דִ ְׁש 

ְטן, ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁש 'וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶלעְבט ִמיטְ 
 ֶווער ֶער ָהאְבן ֶדעם ַגן ֵעֶדן ָנאְך אֹויף ִדי ֶוועְלט.

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֶלְך ב'(

*** 
 

ֵבר  ל ִיְש וֵַּיֶלְך מֶשה וְַּידַּ ֵאֶלה ֶאל כָׁ ִרים הָׁ ְדבָׁ ֵאל.ֶאת הַּ מֹוַהָרא"ׁש ִאיז  רָׁ
( )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן ז'ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט 

יֶׁשע ייט פּון ַא ַצִדיק ִאיז ֶווען ֶער ָהאט ַרֲחָמנּות אֹויף ִאידִ קֵ ַאז ֶדער ִעיָקר ְגרֹויסְ 
ֶטעְנִדיג ִמיט ֵזיי, ִקיְנֶדער אּון ֶער ֶלעְרְנט ֵזיי אֹויס ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז ְׁש 

וייְסט ֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש וֵ אּון ַאז ֶמען ֶקען ְׁש 
ואס ֶער ִאיז, ָהאט ֶער ִזיְך צּו ִאין ֶיעְדן ַמָצב ָו. ןָדאס, ָהאט ֶער ׁשֹוין ַא גּוט ֶלעבְ 

 ֶוועם צּו ֶוועְנְדן.
ר ְסָפִרים ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ַצִדיק ֵגייט ַאֶוועק פּון ֶדער ֶוועְלט, ָלאְזט ֶער ִאיֶבע

ַעת אּון ַּתְלִמיִדים ָוואס ָזאְלן ָדאס ַווייֶטער ֶלעְרֶנען ַפאר ִאיְדן, ַאזֹוי ַאז ִדי דַ 
 ְבט אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון ֶמען ֶקען ִזיְך ִמיט ֶדעם ְׁשַטאְרְקן.פּוֶנעם ַצִדיק ְבַליי

 ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ַצִדיק ָוואס ֶוועְרט וֵַּיֶלְך מֶשה,ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק, 
ֵאֶלה אֶ ָאְנֶגערּוְפן מֶׁשה ֵגייט ַאֶוועק פּון ִדי ֶוועְלט,  ִרים הָׁ ְדבָׁ ֵבר ֶאת הַּ ל וְַּידַּ ל כָׁ

ֵאל,ְש יִ  ָראפ ֶרעְדט ֶער ָנאְך ַאְלץ צּו ִדי ִאיְדן, ַווייל ַזיין ּתֹוָרה ָוואס ֶער ָהאט אַ  רָׁ
 ֶגעְבֶרעְנְגט ַפאר ִדי ִאיְדן ִאיז ָנאְך ַאְלץ ָדא אּון ֶמען ֶלעְרְנט ֶדעִרין.

 ייןוואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶלעְרְנט ִדי ְסָפִרים פּוֶנעם ַצִדיק, ֶוועט ִאים גּוט ַז
 אֹויף ֶדער ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

 (')ֹזאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֶלְך א

 

 
 

 

 (361) 1, גליון 8שנה                                                                          לפ"ק שנת תשע"ט, ו' תשרי, וילך, שבת שובהפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ
 

ל )יּוָמא פה:(ִדי ְגָמָרא ָזאְגט  עַּ : ָוואס ֵמייְנט ַא בַּ
? ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט ִאים אּוְנֶטער צּו טּון ְתׁשּוָבה

ַאן ֲעֵביָרה ֵאיין ְצֵוויי ָמאל, אּון ֶער טּוט ֶעס 
ִניְׁשט". ֶווען ֶעס קּוְמט ִאים אּוְנֶטער ִדי ֶזעְלֶבע 
אץ, אּון  ייט, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ְפלַּ ְפרֹוי, ִדי ֶזעְלֶבע צַּ

אְלט ִזיְך צּוִריק פּון טּון ִדי עֲ   ֵביָרה.ֶער הַּ
ְסִביר, ַאז ָדאס ִאיז ַא  ָרא"ׁש ִאיז ָדאס מַּ מֹוהַּ
אר ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִוויל ְתׁשּוָבה  ְגרֹויֶסע ִחיזּוק פַּ
אְכט ָאפ ַאז ֶעס ִאיז  וייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש מַּ טּון, וַּ
ֲעִשים אּון  ׁשֹוין ֶגענּוג ֶגעֶווען ִמיט ִדי ְׁשֶלעְכֶטע מַּ

יין פּון ֶער ִוויל ִזיְך ֶנעמֶ  יין, צּו זַּ ען ִאין ִדי ֶהעְנט ַארַּ
ֶיעְצט וואֹויל אּון ֶעְרִליְך אּון צּוִריק קּוֶמען צּום 
יין ִעיָקר ְפָראְבֶלעם ַאז ֶער  אן זַּ ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאיז דַּ
ֵווייְסט ִניְׁשט ִווי ַאזֹוי ֶעס צּו טּון, אּון אֹויב טּוט 

ן ֶוועג, ֶוועט ֶעס ָנאר ֶער ֶעס ִניְׁשט אֹויְפ'ן ִריְכִטיגְ 

ֶיע  ָטארְּ ֶנען ִהיסְּ נֹוֵגַע ֶלערְּ בְּ
ֶלעְך, ֶווער ֶעס  ִמיט ִדי ֵמיידְּ

 

ט וְּ  ֶרעִזיֶדענְּ ֶטער פְּ שְּ ט ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ֶערְּ כּו'; ָדאס ֶפעלְּ
ן שְּ  טְּ ן ַהאלְּ פְּ ט אֹויס. ִמיר ַדארְּ ַלל ִנישְּ ִדיג ַפאר ִדי ִבכְּ ֶטענְּ

ן אּון ַזיין  ֶלעְך ֵגייֶען ֲחתּוָנה ָהאבְּ ן ַאז ִדי ֵמיידְּ אֹויגְּ
ֶגע  ן ֵזיי ִמיט ֶנעֶמען פּון ֵזייֶעֶרע יּונְּ ַמאֶמעס, ָוואס ֶוועלְּ

ט ַא  ט ֶנעמְּ ָראֶצענְּ ן? ִוויִפיל פְּ ל ִמיט אֹויף ָנאְך ִדי ָיארְּ ֵמיידְּ
ֶזער  קּול? ָברּוְך ה' ַביי אּונְּ ן פּון סְּ ֲחתּוָנה פּון ַאֶלע ָיארְּ
ֶלעְך ִמיט ֶיעֶדע ִמינּוט פּון ֵזייֶעֶרע  קּול ֶנעֶמען ִדי ֵמיידְּ סְּ
ן  ן ַדאֶוועֶנען, ָדאס ֶוועלְּ ן ִמיטְּ ֶגעהֹויבְּ קּול; ָאנְּ ן ִאין סְּ ָיארְּ

ץ ן ִדי  ֵזיי טּון ֵזייֶער ַגאנְּ צְּ ן ַדאֶוועֶנען ַטאנְּ ן. ָנאכְּ ֶלעבְּ
ֶלעְך  ט  -ֵמיידְּ צְּ ָדאס ִאיז ַאן ִעיָקר ַפאר ֵזיי, ַאז ֶמען ַטאנְּ

ֶלעֶמען, ָנאְך  ָראבְּ ן ַאֶוועק ַאֶלע פְּ ֵרייִליְך ַפאלְּ אּון ֶמען ִאיז פְּ
ֶדער ִאין  ן ִמיט ֵזייֶעֶרע ִקינְּ צְּ ן ֵזיי ַטאנְּ ִדי ֲחתּוָנה ֶוועלְּ

טּוב, ַדא ֶקען אּון לֹושְּ ן. ִה נְּ טְּ שְּ ן ֶדעם ֵאייֶבערְּ כֹות לְּ יבְּ
ָרכֹות,  ִטיֶגע ֲהָלכֹות; לְּ ִה בְּ כֹות ַשָבת ָדאס ֶזעֶנען ֵזייֶער ִוויכְּ

ף ֶקעֶנען  ָהפּוְך, לְּ ִה ַא ִאיִדיֶשע ַמאֶמע ַדארְּ כֹות ַשָבת ָיָשר וְּ
ט ִווי ֶקען ִזי ַאַריין ֵגיין ִאין ָקאְך שַ  ַחֵלל ָבת אָ ַאז ִנישְּ ן מְּ

 ?ַשָבת ַזיין
ִשיץ ֵזֶכר ַצִדיק  ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי יֹוָנָתן ֵאייבְּ

ט  ַרייבְּ ָרָכה שְּ ַבש ֵחֶלק ב', ב(ִלבְּ ט )ַיֲערֹות דְּ : "ֶווער ֶעס ָהאט ִנישְּ
ט  נְּ ֶגעֶלערְּ כְּ ִליְך לְּ ִה דּורְּ ט ֶמעגְּ כֹות ַשָבת ַאָפאר ָמאל ִאיז ִנישְּ

כֹות ַשָבת", ַעֵיין ָשם. לְּ ִה ט עֹוֵבר ַזיין אֹויף ֶער ָזאל ִנישְּ 
ן  ֶטערְּ ִטיֶבער ָוואס ִדי ֶעלְּ ֶדער קּוֶמען פּון שְּ ט ַאֶלע ִקינְּ ִנישְּ
ד ֶווען  ן ִקינְּ ֶנען ַפארְּ ֶלערְּ כּו', ֶווער ָזאל אֹויסְּ ֶקעֶנען ֲהָלכֹות וְּ
ט  מּוִציג ַאז ֶמען ָטאר ָדאס ִנישְּ ט שְּ ֵלייד ֶווערְּ ִדי קְּ

ן ִמיט ַוואֶסער ַווייל ָדאס ִאיז ִחילּול ַשָבת אָ  ַוואשְּ פְּ
קּול  ט ִאין סְּ ט ִנישְּ נְּ אֹוַרייָתא?! ַאז ֶמען ֶלערְּ כֹות ַשָבת לְּ ִה דְּ

ֵצייג  ִרינְּ ן אּום ַשָבת ַא גְּ ֶנען ִווי צּו ַמאכְּ ֶלערְּ ֶווער ֶוועט אֹויסְּ
ֶלערְּ  ֶנען ִווי צּו ַסאַלאט ָאן ִחילּול ַשָבת?! ֶווער ֶוועט אֹויסְּ

ן ִדי ֵאייֶער ַשָבת ֶווען ֶמען ֶקען עֹוֵבר ַזיין אֹויף  ֵרייטְּ גְּ ָאנְּ
כּו'?! כּו' וְּ  ַאָפאר ִאיסּוִרים בֹוֵרר, ָלש, טֹוֵחן וְּ

 

 תשע"ח( ֵתֵצא)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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אְלן. ייט אּון ֶער ֶוועט ָנאְכֶדעם צּוִריק פַּ אר ַא קּוְרֶצע צַּ אְלְטן פַּ  ָאְנהַּ
יין  אְרף ֶער טֹויְׁשן זַּ ַא ֶמעְנְטׁש ֵמייְנט ַאז ְכֵדי צּו ְתׁשּוָבה טּון דַּ

אְרף ִזיְך ָאְפָלאְזן פּון ִדי ִמְׁשָפָחה, ַאֶוועְקגֵ  אְנְצן ֵסֶדר, ֶער דַּ יין פּון ִדי גַּ
אְנֶצע ֵסֶדר  יין גַּ יֹום, אּון טֹויְׁשן זַּ יין ֵסֶדר הַּ ַאְרֶבעט, ַאֶוועק ֵגיין פּון זַּ
יין ֶזעְצן ִאין  אט ִביז ֶיעְצט, אּון ִזיְך ַארַּ ִאין ֶלעְבן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעהַּ

אֶוועֶנען, אּון צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרׁשְ  ְטן, ׁשּול ָנאר צּו ֶלעְרֶנען אּון דַּ
אְכן. ְׁשִמיּות'ִדיֶגע זַּ ְייכּות ִמיט ֵסיי ֶוועְלֶכע גַּ  ָאן ִדי ִמיְנֶדעְרְסֶטע ׁשַּ

ַאייְנֶגעְׁשֶטעְלֶטע זַּאְך, ָדאס ִאיז ֵזייֶער  ןָדאס ִאיז ָאֶבער ֵזייֶער ַא
אְלן ָנאְך ַא קּוְרֶצע  ְׁשֶווער צּו טּון, אּון ָדאס ֶקען ֵזייֶער ְגִריְנג ֶצעפַּ

ייט. ֶדעְר  "ל: "ִמיט ִדי ֶזעְלֶבע ְפרֹוי, צַּ זַּ אר ֶלעְרֶנען אּוְנז ִדי ֵהייִליֶגע חַּ פַּ
אץ", ָדאס ֵמייְנט ַאז ַא ֶמעְנְטְׁשן  ייט, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ְפלַּ ִדי ֶזעְלֶבע צַּ

וייב אּון ִמיט יין וַּ וייֶטער ֶלעְבן ִמיט זַּ יין ִמְׁשָפָחה, ֶער ֶקען  ֶקען וַּ זַּ
וייֶטער ֶלעְבן אוֹ  יין וַּ וייֶטער ָאְנֵגיין ִמיט זַּ אץ, אּון ֶער ֶקען וַּ יין ְפלַּ יף זַּ

ייט, ִמיטְ  יֹום ִווי ִביז ֶיעְצט, אּון ִמיט ֶדעם ַאֶלעם צַּ 'ן ֶזעְלֶבע ֵסֶדר הַּ
 ֶקען ֶמען אֹויְך ַאזֹוי ְתׁשּוָבה טּון.

ייְבט ִדי ֶזעלְ ֶוועט דָ  ֶבע אְך ַא ֶמעְנְטׁש ְפֶרעְגן, ַאז אֹויב ַאֶלעס ְבלַּ
אְרף ֶמען  ִווי ִביז ֶיעְצט, ִווי ַאזֹוי טּון ֶמען ֶדעָמאְלט ְתׁשּוָבה? ָוואס דַּ
ל ְתׁשּוָבה? ֶדער ֶעְנְטֶפער אֹויף ֶדעם  עַּ יין ַאן ֱאֶמת'ֶע בַּ ָיא טּון צּו זַּ

אְרף ַא ֶמעְנְטׁש  ְךָזאְגן ִמיר ִדי ָווא אְך דַּ ְפטֹוָרה, ָנאר ֵאיין זַּ ִאין ִדי הַּ
: ְקחּו ִעָמֶכם )הֹוֵׁשעַּ י"ד, ג'(ׁשּוָבה טּון. ֶדער ָפסּוק ָזאְגט אּוְנז טּון צּו תְ 

יין מֹויל אּון ָאְנהֹויְבן  -ְדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה'  אְרף ֶעֶפעֶנען זַּ ַא ִאיד דַּ
 צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַאזֹוי טּוט ֶמען ְתׁשּוָבה.

אְר'ן ֵאיי אֶׁשעֶפער, ִאיְך ִוויל ָאְפָלאְזן ַא ִאיד ָזאְגט פַּ ֶבעְרְׁשְטן: "בַּ
ֲעִשים אּון צּוִריק קּוֶמען צּו ִדיר",  ייֶנע ְׁשֶלעְכֶטע מַּ ַאֶלע מַּ
ייְנט ָאן טּון ָנאר ִמְצֹות אּון ִניְׁשט טּון  אֶׁשעֶפער, ִאיְך ִוויל פּון הַּ "בַּ

אֶׁשעֶפער ֵזיי ִמיר מֹוֵחל אֹויף  יין ֲעֵבירֹות", "בַּ ַאֶלעס ָוואס ִאיְך קַּ
ָהאב ִניְׁשט ֶגעטּון גּוט ִביז ֶיעְצט, ֶהעְלף ִמיר ַאז פּון ֶיעְצט ָזאל ִאיְך 
וייֶטער ֶקען ֶיעֶדער ִזיְך  יין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך". אּון ַאזֹוי וַּ ׁשֹוין זַּ

אְך, אֹויף זַּ  יין ֵאייֶגעֶנע ְׁשְפרַּ יין אֹויְסֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף זַּ
ייֶנע ֵאייֶגעֶנע ֶגעִפיְלן. אּון ֶווען ַא ִאיד  ֵאייְגְנַאְרִטיֶגע ֶוועג, ִמיט זַּ
ֶוועט ָדאס טּון, ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִזיֶכער אֹויְסֶהעְרן אּון 
ִאים ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן צּו ִזיְך, ֶער ֶוועט ִזיֶכער ְתׁשּוָבה טּון אּון ֶוועְרן ַאן 

 ֶעְרִליֶכער ִאיד.ֱאֶמת'ֶער 
ִאין ָאְנהֹויב ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש הֹויְבט ָאן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן 
ואְנט,  קּוְמט ָדאס ָאן ֵזייֶער ְׁשֶווער, ֶער ְׁשִפיְרט ִווי ֶער ֶרעְדט צּו ִדי וַּ

ז ֶער ִפיְלט ִווי ֵקייֶנער ֶהעְרט ִאים ִניְׁשט אֹויס, אּון ֶער ֶזעט ִניְׁשט ַא
אְרף ָאֶבער ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶמען הֹויְבט  ֶעס ָזאל ִזיְך ֶעֶפעס רּוְקן. ֶמען דַּ
ִניְׁשט ָאן צּו ְׁשִפיְרן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאין ֵאיין ָטאג, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
אְרְׁשָטאְפט  אְרץ פַּ יין ֹמחַּ אּון הַּ ֲחָמָנא ִליְצָלן ֶוועְרט זַּ טּוט ֲעֵבירֹות רַּ

אְכְטן ַאז אּון עֶ  ר ְׁשִפיְרט ִניְׁשט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶעס ֶקען ִזיְך ִאים דַּ
וייט אֹויְבן ִאין ִהיְמל, אּון  אְלט ִזיְך ֶעְרֶגעץ וַּ אהַּ ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער בַּ
ל ִניְׁשט אֹויס ָוואס ֶער ֶרעְדט צּו  ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְרט ִבְכלַּ

 .םִאי
אְרְקט ִזיְך ָאֶבער, אּון קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ֶדעם, ֶווען ַא ֶמע ְנְטׁש ְׁשטַּ

אּון ְׁשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶיעְדן ָטאג, ֲאִפילּו 
ָפאר ֶוועְרֶטער, ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּום סֹוף ֶוועְרן ַאן ֱאֶמת'ֶער  ָנאר אַּ

ֲעִמים. ֶעס ֵגייט ֶעְרִליֶכער ִאיד, אּון ֶער ֶווע ט ִפיְלן ִאין ֶדעם ַאֶלע טַּ
ייט, ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ָאֶבער  אְכט, ֶעס ֶנעְמט צַּ )ְתִהִלים ִניְׁשט ִאיֶבער נַּ

ֲעמּו ּו( 'ד, ט"ל אּו ִכי טֹוב ה', ְפרּוִביְרט ֶעס אֹויס ֶוועט ִאיר ֶזען ַאז ְר טַּ
אק צּו ֶלעְבן ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז גּוט, אּון ֶעס ִאי ז ֵזייֶער ֶגעְׁשמַּ

 ִמיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
וייב"  "ל: "ִמיט ִדי ֶזעְלֶבע וַּ זַּ דּו  -ָדאס ֶלעְרֶנען אּוְנז ִדי ֵהייִליֶגע חַּ

יין ִמְׁשָפָחה צּו ֶקעֶנען  וייב אּון דַּ יין וַּ אְרְפְסט ִניְׁשט ָאְפָלאְזן דַּ דַּ
וייב יין וַּ ְׁשֶטעְרט ִדיְך פּון צּוִריק ֵגיין צּום  ְתׁשּוָבה טּוהן, ִניְׁשט דַּ

יין  וייב ֶוועט ִדיר ָנאְך ֶהעְלְפן צּו זַּ יין וַּ אְרֶקעְרט דַּ ֵאייֶבעְרְׁשְטן, פַּ
ֲעֵשית לֹו ֵעֶזר, ֹלא ָזָכה  -: "ָזָכה ג.(")ְיָבמֹות סֶעְרִליְך ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט  נַּ

וייב צּו ִהיְלף, ְכֶנְגדֹו", ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוכֶ  - ה, ְׁשֵטייט ִאים ִדי וַּ
וייב ֶקעְגן ִאים אּון ִזי  יין וַּ אּון אֹויב ֶער ִאיז ִניְׁשט זֹוֶכה, ִאיז זַּ
אן,  ְׁשֶטעְרט ִאים, ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ַאֶלעס ֶוועְנְדט ִזיְך ִאיֶנעם מַּ

וייב ִניְׁשט ׁשְ  יין וַּ ֶטעְרן ָנאר אֹויב ֶער ִאיז וואֹויל ֶוועט ִאים זַּ
יין אְרֶקעְרט ִזי ֶוועט ִאים ָנאְך ֶמער צּוֶהעְלְפן צּו ֶוועְרן ֶעְרִליְך אּון זַּ  פַּ
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וייב ִאיז ָנאְך  יין וַּ ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן. אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעט ַאז זַּ
אְרף ָנאְך ֶמער ְתׁשּוָבה טּוהן אּו ן ֶבעְטן ֶקעְגן ִאים, ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער דַּ

יין ִמיט ִאים. וייב זַּ יין וַּ אן ֶוועט ׁשֹוין זַּ  ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון דַּ
יי ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים  ֶמען ֶזעט בַּ
ת?" ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  עַּ דַּ ֶגעְפֶרעְגט: "ָהאְסטּו ֶגעֶגעְסן פּוֶנעם ֵעץ הַּ

וייב וָ  ואס דּו ָהאְסט ִמיר ֶגעֶגעְבן ִזי ָהאט ִמיר ֶגעֶגעְבן צּו ֶעְסן "ִדי וַּ
ִׁש"י: "ָדא ֶזעט ֶמען ַאז ֶער ִאיז  ת" ָזאְגט אֹויף ֶדעם רַּ עַּ דַּ פּוֶנעם ֵעץ הַּ

אְרְקן אֹויף  ֶגעֶווען ַא ָכפּוי טֹוָבה", אֹויב דּו ָהאְסט ִדיְך ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ְׁשטַּ
ע, אּון  יין ֵיֶצר ָהרַּ אְרָוואס  דּו ָהאְסט ֶגעֶגעְסן פּוֶנעםדַּ ת, פַּ עַּ דַּ ֵעץ הַּ

ְסִביר  וייב? ֶווען דּו ָוואְלְסט מַּ יין וַּ ואְרְפְסטּו ַארֹויף ִדי ׁשּוְלד אֹויף דַּ וַּ
וייב ַאז ֶמען ָטאר ִניְׁשט טּון ַאְנֶדעְרׁש ִווי ֶדער  יין וַּ אר דַּ ֶגעֶווען פַּ

ְסִכים ֶגעֶווען אּון ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, ָוואלְ  ִדיְך ִניְׁשט ט ִזי מַּ
יין וואֹויל, ֶוועט ֶגעְׁשֶטעְרט, ֶזע ט ֶמען ַאז אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש ִוויל ַאֵליין זַּ

וייב ִאים ָגאְרִניְׁשט ְׁשֶטעְרן. יין וַּ  זַּ
ייט"  אּון ַאזֹוי אֹויְך ייט ֶקען ֶמען ִדיֶנען  -ִאין "ִדי ֶזעְלֶבע צַּ ִאין ֶיעֶדע צַּ

אֶקע ַאְנֶדעְרׁש, ַאָמאל ֶקען ֶמען דֶ  ייט ִאיז טַּ עם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ֶיעֶדע צַּ
אֶוועֶנען, ַאָמאל ֶקען ֶמען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון  ֶלעְרֶנען אּון דַּ

אְלְטן פּון טּון ָוואס ַאָמאל ִדיְנט ֶמען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִמיטְ  'ן ִזיְך צּוִריק הַּ
ייט.ֶמען ָטאר נִ  אְרְבֶרעְנְגן ִדי צַּ  יְׁשט, ֶדער ִעיָקר ִאיז ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט פַּ

אץ"  ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז ִאיֶבעָראל, אֹויף  -אּון ִאין "ִדי ֶזעְלֶבע ְפלַּ
ייְבן  וייֶטער ְבלַּ אר ְכֵדי צּו ְתׁשּוָבה טּון ֶקען ֶמען וַּ אץ, אּון ֶדעְרפַּ ֶיעֶדע ְפלַּ

אְרף ֶמען ָנאר  אֹויְפ'ן ָצב, ֶדער ִעיָקר דַּ אץ אּון אֹויְפ'ן ֶזעְלְבן מַּ ֶזעְלְבן ְפלַּ
ֶעֶפעֶנען ָדאס מֹויל אּון ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע 
אְך, אּון ָדאס ִאיז ִדי ֶוועג ָוואס ִפיְרט ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן  ְׁשְפרַּ

 ַאז ֶער ָזאל ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.
אְרף ָאֶבער אֹויְך ֶגעֶדעְנְקן ֵאייְנס פּון ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע ְיסֹודֹות פּון  ֶמען דַּ

יין ְגֶרעִניץ. אּון ְתׁשּוָבה, ַאז ֶדעם ֵאייֶבעְרׁשְ  ֲחָמנּות ִאיז ָאן קַּ ְטְנ'ס רַּ
אר, ָוואֶסעֶרע ֲעֵבירֹות ַא ֶמעְנטְ  ׁש ָהאט ָנאר ָאְפֶגעטּון, ֲאִפילּו ֶער ֶדעְרפַּ

ַאְלץ כְ ָהאט ֶגעטּוהן ִדי ֶעְרְגְסֶטע ֲעֵבירֹות, ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָנא
ֲחָמנּות אֹויף ִאים אּון ֶער ֶקען ָנאְך ַאְלץ ְתׁשּוָבה טּון.  רַּ

"ן ִסיָמן ע"א( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ר אֹויף ֶדעם ָוואס ֶעס ׁשְ )ִשיחֹות ָהרַּ ֵטייט ִאין זֹוהַּ
ֲחָמָנא ִליְצָלן ֶהעְלְפט ִניְׁשט  ְבִרית רַּ ם הַּ ָקדֹוׁש ַאז אֹויף ִדי ֲעֵביָרה פּון ְפגַּ הַּ
אְרְׁשֵטייט  יין ְתׁשּוָבה, ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם ַאז ֵקייֶנער פַּ קַּ

ר ָנאר ֶער, אּון ֶער ָזאְגט ט ִאין ֶדעם זֹוהַּ ַאז ֶעס ֶהעְלְפט ָיא  ִניְׁשט ֶדעם ְפׁשַּ
אְך  ְתׁשּוָבה אֹויף ֶדעם, ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ֵזייֶער ַאסַּ

 ֶגעִזיְנִדיְגט.
ְסִביר  אְרף )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ְתִפִלין, ה"ד, אֹות ד'( אּון ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֶעס מַּ יין ַאז ָדאס ִאיז ֶדער ִנָסיֹון פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ַאז ֶער דַּ ֶהעְרן ַאז ֶעס ֶהעְלְפט ִניְׁשט קַּ

יין ֵשֶכל, אּון ַאזֹוי ִווי ֶער ֶהעְרט ַאז  ְתׁשּוָבה, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִוויל ֶזען ָוואס ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵגייט ֶיעְצט טּון. אֹויב ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִניְׁשט קַּ
יין ְתׁשּוָבה ֶגעְבט ֶער  אְלן פּון ֵבייֶדע ֶוועְלְטן. אֹויב ָאֶבער ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ְקלּוג אּון ֶערֶהעְלְפט ִניְׁשט קַּ אְרפַּ אֶקע פַּ אן ֶוועְרט ֶער טַּ  ַאֶלעס אֹויף, דַּ

אְרְקט ִזיְך צּוִריק צּו יין ׁשּום זַּאְך ָנאר ֶער ְׁשטַּ יין ִנָסיֹון, אּון ֶער קּוְקט ִניְׁשט אֹויף קַּ ן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶדער ֵגיי ֵווייְסט ַאז ָדאס ִאיז זַּ
אֶרעְכְטן אּון ָהאְבן ַא ְגִליְקִליְך ֶלעְבן יין ְתׁשּוָבה אּון ֶער ֶוועט ַאֶלעס פַּ  אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִזיֶכער ָאְנֶנעֶמען זַּ

אר, אֹויב ֶהעְרט ֶמען פּון ֵאייֶנעם, ִניׁשְ  יין ִחילּוק פּון ֶוועם, ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַאָמאל אֹויף ַא ֶגעִוויֶסע ָגאר ְגרֹויֶסע ֲעֵביָרה ָוואס אֹויף ֶדעם ֶדעְרפַּ ט קַּ
יין ְתׁשּוָבה, "אֹויב דּו ָהאְסט ֶגעטּון ָדאס אּון ָדאס, ֶקעְנְסטּו ׁשֹוין ִניְׁשט ְתׁשּוָבה טּו אְרף ֶמען ֶהעְלְפט ׁשֹוין ִניְׁשט קַּ ִוויְסן ַאז ֶיעֶנער ֶמעְנְטׁש ִאיז ן", דַּ

ְך מַּ וייֶטעְרן ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶמען ָטאר ִזיְך צּוֶהעְרן צּו ִאים, ֶדער ֵאייֶבעְרׁשְ -ָנאר ַא ָׁשִליחַּ פּוֶנעם סַּ ֶטער ָהאט ִניְׁשט ֶמם צּו ֶדעְרוַּ
יין ׁשּום ֶמעְנְטׁש אֹויְפ'ן גַּ  יין ׁשּום ֶמעְנְטׁש ִניְׁשט ָזאְגן וֶ ֶגעְׁשֶטעְלט קַּ אר ֶקען קַּ וער ֶעס ן ֵעֶדן אּון ֵגיִהֹנם, צּו ֶקעֶנען ָזאְגן ֶווער ֶעס ֵגייט וואּו. ֶדעְרפַּ

ֲחמָ ן ָאֶדער ִניְׁשט, ָדאס ֶוועְנְדט ִזיְך ָנאר ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעם ֵאייֶבעְרׁשְ ֶקען ָיא ְתׁשּוָבה טּו נּות ִאיז ָאן ַא ִׁשיעּור, אּון ֶער ֶנעְמט ָאן ְטְנ'ס רַּ
 ֶיעְדן ָוואס טּוט ְתׁשּוָבה.

ָׁשָנה, ֶווען ֶער ָהאט גֶ  אר ֹראׁש הַּ יים ֶרִבי'ן ִאיז ֶדער ִעיָקר צּו ֶרִבי ָנָתן ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ִאין ִדי ְסִליחֹות ֶטעג פַּ עֶהעְרט ַאז בַּ
ָׁשָנה, אּון ֶער ִאיז ׁשֹויקּומֶ  ָׁשָנה, ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען ֶדעָמאְלט ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל אֹויף ֹראׁש הַּ אְנץ ען צּו ִאים אֹויף ֹראׁש הַּ ן ָדאְרט ֶגעְבִליְבן אֹויף גַּ

 ֲעֶשֶרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה.
יין צּום ֶרִבי'ן, אּון ִזיְך אְרץ, ַאֶלעס ָוואס ֵגייט אֹויף ִאים ַאדּוְרְך, ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים  ִאין ֵאייֶנע פּון ִדי ֶטעג ִאיז ֶער ַארַּ אְנֶצע הַּ יין גַּ אֹויְסֶגעֶרעְדט זַּ

ְנָהגֹות ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן, ֵזק ֶגעֶווען, אּון ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ֶגעִוויֶסע הַּ אר ַא ֶדעְרָנאְך ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ַארֹויְסֶגענּוֶמען אֹויפְ  ְמחַּ 'ן גַּאס פַּ
ֵזק ֶגעֶווען. אִציר, אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ֵזייֶער ְמחַּ  ְׁשפַּ

אְנט אֹויף ֶרִבי ָנָתן'ס ַאְקְסל, אּון ִאים ֶגעָזאְגט:  יין ֵהייִליג הַּ וייֶטער ִאיז ֵזייֶער גּוט ַאז ֶמען ֶרעדְ ִאיְנְצִוויְׁשן ָהאט ֶדער ֶרִבי ַארֹויף ֶגעֵלייְגט זַּ ט "אּון וַּ
ייְנד!" אר ַאן ֱאֶמת'ן גּוְטן ְפרַּ אְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס פַּ אְרץ פַּ  ִזיְך אֹויס ָדאס הַּ

ויי יין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, וַּ אֶנען ַאז ֶער ֶוועט ׁשֹוין ִזיֶכער זַּ אְרְׁשטַּ אן ָהאט ֶער פַּ ֶעס ֶוועט ָנאר אֹויף ִאים ַאדּוְרְך ל ָוואס ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט, ַאז דַּ
ע ֶוועט ִאים ֶוועְלן צּוְבֶרעְכן, ָוואֶסעֶרע ְׁשֶטערּוְנֶגען ֶער ֶוועט ָנאר ָהאְבן, ֶוועט ֶער ַא אְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֵגיין, ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהרַּ ֶלעס ֶדעְרֵצייְלן פַּ

 עְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶהעְלְפן.ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדער ֵאייבֶ 
יין  וייל ֵקייֶנער ֵווייְסט ִניְׁשט ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען זַּ ייְטְנס וַּ אצַּ אְפט ִזיְך בַּ ייט, ַאזֹוי ִווי ר' ֱאִליֶעֶזר ָהאט ֶגעָזאְגט וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס כַּ צַּ

ָבת קנ"ג.) אְר "טּו ְתׁשּוָבה ֵאיין ָטא (ׁשַּ ְלִמיִדים ֶגעְפֶרעְגט, "ֶמען ֵווייְסט דָ 'ג פַּ ייֶנע תַּ אְרְבן" ָהאְבן ִאים זַּ אְרְבן?" ָהאט ֶער ן ְׁשטַּ אְך ִניְׁשט ֶווען ֶמען ֵגייט ְׁשטַּ
אֶקע ֶגעֵמייְנט, טּוֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָדאס ָהא וייל ֶאְפָׁשר ָמאְרְגן ֶוועְסטּו ׁשְ  ב ִאיְך טַּ ייְנט ְתׁשּוָבה, וַּ אְרְבן, ַאזֹוי ֶוועְסטּו ֶיעְדן ָטאג ְתׁשּוָבה טּון".הַּ                 טַּ

ָרא"ׁש ֶעֶרְך ְתׁשּוָבה ֵחֶלק ח', י', י"ב(  )ִשיחֹות מֹוהַּ
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, זיך אויסצובעטן אין אומאן און דער ראש ישיבה האט מעודד געווען מ'זאל אויסנוצן יעדע מינוט וואס מ'וויילט דא

 .א גוט געבענטשט יאר
ן 'ען ביי קריאת התורה, און האט געגעבן קידוש נאכשב"ק אינדערפרי האט ר' יושע אליעזר גליק געגעבן א נאמ

האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט סיפורי מעשיות )מעשה פונעם חכם ותם(, און האט ביים קידוש דאווענען. 
ס מעשה", 'ספעציעל ארויסגעברענגט אז ווען מ'לעבט מיט די עצה פון "דאס איז מיין מעשה, און דאס איז יענעמ

 .קען מען האבן א גוט לעבן אויף דער וועלט ,אויף א צווייטן מ'קוקט נישט
האט דער ראש ישיבה גערעדט פון די מעשה פון אלישע און גחזי ווי דער גענעראל פון ארם  עודותסש ביי של

איז געקומען זיך אויסהיילן פון זיינע קרעץ און אלישע הנביא האט אים געהייסן זיך טובל'ען אינעם ירדן, און ער 
אויפגערעגט "ביי אונז איז דא אסאך געזונטערע בעדער ווי די שמוציגע וואסער פון ירדן", אבער זיינע  האט זיך

ער האט געפאלגט איז ער און ווען ארומיגע האבן אים געזאגט "וואס האסטו צו דערלייגן? פרוביר עס אויס", 
אז "פאר מיינע שווערע עבירות מוז איך רייסן שטיקער פון מיר  ןטראכטקען א מענטש טאקע געהאלפן געווארן. 

דארף גלייבן אין א צדיק און פאלגן וואס ער זאגט בתמימות דער אמת איז אבער אז מ'כדי תשובה צו טון", 
ום ציון און זאגן די צען גיין צדארף מען ער תיקון ארבעט, מ'פארשטייט נישט וויאזוי דווען ובפשיטות, אפילו 

 .טן אלעס וואס מ'האט קאליע געמאכט, און אזוי וועט מען זוכה זיין צו פאררעכפון תיקון הכללי קאפיטלעך
איז געווען סליחות "זכור ברית",  1:00ר ראש ישיבה פארגעלערנט דער שיעור אין גמרא. און מוצש"ק האט דע

 .דער בעל תפלה איז געווען הר"ר אברהם הערש וועבערמאן שליט"א פון קרית יואל
 .פארטאגס 5:00ביז  ,שעהשליט"א פאר עטליכע ראש ישיבה  פאר'ןפדיון נפש מען געגעבן נאך סליחות האט 

ט דער ראש ישיבה גענומען פדיון נפש פאר אלע וואס האבן נישט אנגעיאגט אינדערפרי נאכן דאווענען, הא
 .נט דער שיעור אין גמרארנאך האט דער ראש ישיבה פארגעלערדעאון נעכטן, 

וואס איז  ,דערנאך איז דער ראש ישיבה געגאנגען צום ציון זיך צו באטייליגן ביים "תיקון הכללי העולמי"
צענדליגע טויזנטער אידן זאגן אויס אינאיינעם דעם תיקון הכללי אז  אין די לעצטערע יארן געווארן איינגעפירט

ערב יום טוב ביי חצות. אזוי אויך זענען די קינדער געגאנגען זיך באטייליגן ביים "תיקון הכללי העולמי", און געזאגט 
 .טועמי'דערנאך איז סערווירט געווארן א פיינער  .דעם תיקון הכללי אונטערן די אויפזיכט פון די מלמדים

ראש השנה ביים זמן איז מען זיך צוזאם געקומען צו מנחה, דער בעל תפלה צו מנחה איז געווען הר"ר יונה 
נאך מעריב איז דער עולם  .זינגער שליט"א, צו מעריב איז צוגעגאנען הר"ר אברהם הערש וועבערמאן שליט"א

 .שיין אנגעווינטשן ןדאריבער זיך אנווינטשן לשנה טובה ביים ראש ישיבה, וואס האט יע
ן 'נאך א שיינע סעודה, האט זיך דער עולם געאיילט צו גיין שלאפן, כדי צו קענען אויפשטיין אינדערפרי פאר

נט דעם א פארגעלערהאט דער ראש ישיבה שליט" 5:30, און 5:00געשטאנען פפארטאגס איז מען אוי .עלות
גיין צום ציון, פארטאגס ווען ס'איז אינאיינעם צו געלאזט ארויסשיעור אין גמרא, און דערנאך האט מען זיך 

 .ליידיגער און מ'קען זיך אויסבעטן מיט מער ישוב הדעת
איז געווען אדון עולם, פסוקי דזמרה האט געדאווענט הר"ר מרדכי היימליך, און דער ראש ישיבה האט  8:15

ינדער אינאיינעם מיט די קדאווענט שחרית און מוסף, וואס איז געווען זייער שיין, די בארימטע כאאר פון ישיבה גע
 .זייער שיין מיטגעזינגען ביים דאווענען בןהא

מעורר געווען אויסצונוצן די געהויבענע האט  , ערתקיעת שופרביי דרשה דער ראש ישיבה האט געזאגט א 
און ער קען נישט מקטרג  בשעת מען בלאזט שופר צומישט מען די טענות פונעם שטן,מינוטן ווי עס דארף צו זיין, 

וואס מ'וויל, און איבערבעטן דעם  אייבערשטןדעם בעטן דערפאר איז עס זייער א גוטע צייט וואס מ'קען און זיין, 
מען אייבערשטן. אויך האט דער ראש ישיבה זייער שטארק געבעטן אז קיינער זאל נישט פיינט האבן א צווייטן, 

 .אבן, דארף מען זיך נאך אלץ ליב הפון יענעם מ'האלט אנדערשווען אפילו זאל זיך זייער דערווייטערן פון מחלוקת, 
 .נאך איז געווען א שיינע סעודה ווי מען האט געזונגען אינאיינעם שיינע ניגונים לכבוד יום טוברדע

דערנאך האט דער ראש ישיבה געזאגט א שיינע דרשה, צו וואס עס זענען געקומען און , 7:00מנחה איז געווען 
האט גערעדט איבער די גרויסקייט פון זיין ביים הייליגן רבי'ן  ראש ישיבה שליט"אדער  .צו גיין א גרויסער עולם

נאכט, אז דער צווייטער טאג יו"ט -טלף ראש השנה, ער האט נאכגעזאגט וואס מוהרא"ש פלעגט אלץ זאגן מיאוי
איז שוין דינא רפיא, מ'איז שוין נישט אזוי אויסגעמוטשעט ווי מ'איז געווען ביים אנקומען קיין אומאן נאך א 

מען זען אויסצונוצן דעם טאג מיט תפלות ותחנונים און פועל'ן א גוט געבענטשט שווערע נסיעה, און דעריבער זאל 
 יאר, און אזוי ווייטער האט דער ראש ישיבה ארומגערעדט דברי חיזוק והתעוררות מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן.

ועגן גיין צום ציון ביינאכט, האט דער ראש ישיבה געזאגט אז נאך די געהויבענע סעודה האט איינער געפרעגט ו
ביינאכט איז נישט א פאסיגע צייט צו גיין צום ציון, ענדערש זאל מען זיך לייגן פרי, און גיין פארטאגס ווען ס'איז 

 .ריין
ם טוב, דער עולם כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשניה, די זעלבע האט זיך איבערגע'חזר'ט ביים צווייטן טאג יו

פאר'ן זמן האט דער ראש ישיבה ווידער האט מיטגעהאלטן די געהויבענע תפלות, סעודות, שיעורים, און דרשות. 
יום טוב אין אומאן, דער עיקר אז מ'זאל מיטנעמען געזאגט א דרשה, ארויסברענגדיג וואס מ'נעמט אהיים פון דעם 

ן הייליגן רבי'ן אויך אויף די גאנצע יאר, אויך ווען מ'גייט צוריק אהיים צום געווענליכן טאג טעגליכן די עצות פו
און זיך אויפפירן ווי עס  אייבערשטןשטייגער זאל מען געדענקען דאס וואס דער רבי לערנט אונז, צו לעבן מיט'ן 

 דארף צו זיין.
רליכע טענץ, זיך ארויסגעלאזט אין פייעהאט מען ט "היו עושים בצאתם בשלום מן הקודש, מוצאי יוטוב ויום 

און מ'האט געדאנקט דעם אייבערשטן אויף די גרויסע זכי' אז מיר זענען געווען אין אומאן אויף ראש השנה, און 
 .די גאנצע משפחהפאר ט א גוט געבענטשט יאר פאר זיך און 'פועל'ס הילף האט מען זיכער גע'ן אייבערשטנ'מיט

 

 !האצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח כל השנ המי שהי
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03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com ליון אויף אימעילגצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 ןשיינער יום טוב ראש השנה אריבער אינעם נייעם בנין אין אומא

ש ז"ל מוהרא"דעם ראש השנה אין אומאן, איז אריבער אויף תלמידי היכל הקודש א הערליכע יום טוב 
פלעגט אלץ זאגן אז דאס וואס דער רבי האט געזאגט )חיי מוהר"ן, סימן שי"ט( "אני אעשה מכם כיתות 

אלע יעדער האלט זיך צוזאמען, פארקערט,  ,יתות דארפן זיך קריגן צווישן זיךכיתות", מיינט נישט אז די כ
יעדער טרעפט זיך פלאץ וואס קען מער נאר שעפן פונעם זעלבן לויטערן קוואל פון הייליגן רבי'ן, 

אין אים די לימודים פון הייליגן רבי'ן און אים דערנענטערן צום אייבערשטן, און אדרבה אריינברענגען 
מ'דארף מחזק זיין איינער דעם צווייטן, לעבן באהבה ואחוה, און יעדער זאל מקבל זיין פון זיין משפיע וואס 

 .רעדט דאס בעסטע צו זיין הארץ
היכל הקודש, כאטש וואס מיר האבן  די תלמידי דאס איז מקוים געווארן מיט'ן פולסטן שיינקייט ביי

ליידער פארלוירן מוהרא"ש זי"ע, האלטן זיך די תלמידים ווייטער אינאיינעם באהבה ושלום. יעדער 
פרובירט ווייטער ממשיך זיין צו לערנען זיינע הייליגע ספרים, צו מקיים זיין זיינע הייליגע עצות. די חשובי 

נען די תורות פון הייליגן רבי'ן לויט ווי מוהרא"ש האט אונז תלמידי מוהרא"ש זענען ממשיך פארצולער
געלערנט, און די תלמידי היכל הקודש זענען ווייטער מקבל יעדער איינער פון דעם פלאץ וואס רעדט דאס 
מערסטע צו זיין הארץ, און אזוי האט יעדער די ריכטיגע התחזקות זיך צו קענען שטארקן אין עבודת ה' 

 .דרךאויפ'ן רבינ'ס 
היי יאר אין אומאן האבן די תלמידי היכל הקודש זיך געהאלטן צוזאמען יעדער אויף זיין פלאץ וואו ער 

באזונדערע לאקאלן פון בתי  4עס זענען געווען . און התעוררות במשך די גאנצע יארבאקומט חיזוק 
 :מדרשים פון היכל הקודש אין אומאן

. דער אנגעפירט דורך הרה"ח ר' יצחק לעזער שליט"א, דש "זכרון יחזקאל שרגא"וביהמ"ד היכל הק
דארט  טראלער באס סטאפ,נדי צע ןאטער גאנץ נאנט צום ציון הק' נעבאיז געווען אין א גרויסער ש ביהמ"ד

וועט בעז"ה געבויט ווערן אינעם קומענדיגן יאר א גרויסער פערמענאנטער ביהמ"ד, און מקוה מיט אלע 
 .הצטרכות'ער פון אכילה שתי' לינה

בנין פון מעגאמעטער, ממש גרויסן בית המדרש היכל הקודש "חסדי חיים", וואס איז געווען אינעם 
 .מוהרא"ש ז"לרו פון , בנו בכודורך הרה"ח ר' נחמן שיק שליט"א אונטערן ציון הק', אנגעפירט

ל", אינעם הויף פונעם אכסני' פון הרה"ח אויך איז געווען א לאקאלער ביהמ"ד היכל הקודש "בית נתנא
 .ר' אברהם חיים פארקאש שליט"א, אין צענטער פון אומאן, אויף די פושקינא גאס

ן ראש ישיבה שליט"א, וואס איז פלאצירט געווארן 'דערנאך איז געווען דער נייער בנין אנגעפירט דורכ
פון ציון  צו גיין מינוט 20-25א וועג פון בערך ווייט ארויס פונעם צענטער, אויף דער בילאצערקיווסקע גאס, 

 .דורך שטילע געסלעך פון קליינע הייזער ארומגענומען מיט ביימער און גראז
אופן, עס הערליכן אן א איז אריבער זייער שיין אויף דער יום טוב ראש השנה ביים ראש ישיבה שליט"

ן 'יעדע מינוט פון ווען מ'איז אנגעקומען ביזאנגעפילטער סדר היום ווי מען האט אויסגענוצט  ןאיז געווען א
 .מיט דאווענען, גיין צום ציון, סעודות, און שיעורי תורה ,אהיימגיין

נישט געווען פארטיג, און איז דעריבער געווען צוגערישט אויף א פראוויזארישער אופן. כדער בנין איז נא
מיות. דער ריזיגער היכל בית המדרש איז אבער עס געווען ב"ה צוגעשטעלט אלע געברויכן ברוחניות ובגש

געווען צוגערישט מיט הונדערטער זיץ ערטער, און איז געווען ליכטיג און לופטיג. עס זענען געווען פיינע 
 .באקוועמע נייע בעטן, געשמאקע מאכלים בהרחבה, און א פיינע גרויסער מקוה, און גענוג שויערס

געשטעלט א פיינער דאנערשטאג נאכט, עס איז געווען צורוב ציבור איז אנגעקומען קיין אומאן 
ואס מ'האט זיך מחי' געווען פונעם לאנגן וועג, און דערנאך האט מען געדאווענט מעריב און נאכטמאל, מיט ו

און תפלת שחרית, איז געווען צוגעגרייט א  נאך א פיינע מקוה אינדערפרי .ען צולייגןגמען איז זיך געגאנ
 .פרישטאג געשמאקע

וואס האט געברענגט  ,אין אלע וואכן טעג איז געווען צוגעשטעלט א פראקטישער "שאטל ספרינטער"
 15סקעדזשועל אהין און צוריק, יעדע  רליכעקטוריק אויף א פונצום ציון און צ און געטראגן דעם עולם

 .מינוט
גמרא בבלי שיעור אין א בלאט  ןבארימט םנט דערעכמיטאג האט דער ראש ישיבה פארגעלעש"ק נא

, און איז ספעציעל יעדן טאג ט פאר מיט א מורא'דיגע געשמאקנאון ירושלמי, וואס דער ראש ישיבה לער
 .באקאנט מיט די שיינע דברי חיזוק וואס דער ראש ישיבה נעמט ארויס פון יעדן בלאט גמרא

 .קגן שב"ע טועמי' צוגעגרייט, און דער עולם האט זיך געגרייט צום היייליננאכמיטאג איז געווען א פיי
אידן האבן זיך געשלעפט  רערטעד, מיט שיינע ווארימע תפילות, הונעס איז אריבער א הערליכער שבת

דער עולם אראפגעגאנגען נאכ'ן דאווענען איז האלטן די תפלות. צומיטאיבער א האלבע שעה אין די רעגן 
סעודה אונטן צום עס זאל וואו איז צוגעשטעלט געווארן א הערליכע סעודה לכבוד שבת קודש, און נאך די 

דערנאך האט מען זמירות. די מען האט געזונגען אינאיינעם  אווו ,איז מען צוריק ארויף אין שול צו די באטע
זכיה וואס מען די האט ספעציעל ארויסגעברענגט וואס  ראש ישיבה שליט"אגעהערט דברות קודש פונעם 

זיבן מאל משבת לשבת.  ןפאסט אזוי וויאיז אז דאס ן, וואס דער רבי זאגט 'אויף א שבת ביים רביהאט צו זיין 
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 הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתן

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 ארלאנג צורופט אריין מיט אייער פ

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

 

 

 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ו מאטי הערצאג מו"ה
 

 ל טובלמז מיידלגעבורט פון א צו די 
 

ער זאל זען דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 זונטערהייט מיטפיל אידיש נחת גע

 דורות ישרים ומבורכים
 

 

 
 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ו יושע אליעזר גליק מו"ה
 

 ל טובלמזגעבורט פון א מיידל צו די 
 

 ער זאל זעןדער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 פיל אידיש נחת געזונטערהייט מיט

 כיםדורות ישרים ומבור
 

 

 
 
 

 

 

 המשך בדף ג

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ו אקאבאוויטשמחה יש מו"ה
 

 ל טובלמז פון זיין זון ןסילש ךודישצו די 
 ג בת"בעו "היבנציון  תןחההבחור 

 הי"ו ניטצלערש הירא השמ מו"ה
 

 ר של קימאא קש זאל זיין סעזאל העלפן אז דער אייבערשטער 
פיל אידיש נחת מיט  הסנרפ ןוגעזונט אעד,  ין עדי און א בנ

 דורות ישרים ומבורכים געזונטערהייט מיט
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