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הַאַ  ְרשָׁ הַאֹויףִַדיַפ  ֲעשֶׂ  מ 

ַהאט זֵייֶער ִדי ַאֶלע ִאיְדן ָוואס ֶזעֶנען ָדא ֶגעֶווען ִאין ַאֶמעִריֶקע ַפאְר'ן ְקִריג ָהאְבן ֶגע
ָבת ען שַ ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות ִאין ְשִמיַרת ַשָבת, אֹויב ֵאייֶנער ִאיז ִניְשט ַאַריין ֶגעקּומֶ 
ן ֶגעֶווען ַאְרֶבעְטן ָהאט ֶער ִניְשט ֶגעַהאט ָוואס צּוִריק צּו קּוֶמען זּוְנָטאג. ֶעס ֶזעֶנע

עְסֶטע ֶנֶפש ֶגעֶווען ִניְשט צּו ַאְרֶבעְטן ַשָבת ִמיט ִדי ְגרֶ  מֹוֵסרִאיְדן ָוואס ָהאְבן ִזיְך 
ִניְשט עֹוֵמד  ֵלייֶדערִאיְדן ָוואס ָהאְבן  ָמאס ְמִסירּות ֶנֶפש, ִוויֶדעְראּום ֶזעֶנען ֶגעֶווען

ה ָהאט ַמֲעשֶ ֶגעֶווען ְבִנָסיֹון, ֵזיי ָהאְבן ָיא ֶגעַאְרֶבעט ַשָבת קֹוֶדש ַרֲחָמָנא ִלְצָלן; לְ 
ְלַתְרבּות  ֶמען ֶגעֶזען ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך, זֵייֶער ַאַסאְך ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ַארֹויס

ַאְרֶבעט ִפילּו פּון ַאֶזעְלֶכע ְשִטיֶבער ָוואס זֵייֶעֶרע ֶעְלֶטעְרן ָהאְבן ִניְשט ֶגעָרָעה אֲ 
ע ַשָבת ָהאט ַשָבת, ַווייל ִדי ֶעְלֶטעְרן ֶזעֶנען ֶגעִזיְצן ַא ַגאְנץ ַשָבת אּון ֶגעֵווייְנט, ֶיעדֶ 

ן ַמאֶמע ֶזעֶנען ֶגעִזיְצן אּון ַמָמש אֹויְסֶגעקּוְקט ִווי ִתְשָעה ְבָאב, ִדי ַטאֶטע אּו
ֶגעֵווייְנט, זֵיי ָהאְבן ִניְשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ְקֶרעְכְצן: "אֹוי! ֶעס קּוְמט שֹוין 

ער ָהאְבן ָנאְכַאָמאל ַשָבת, ֶמען ֶוועט ַווייֶטער ִניְשט ָהאְבן ָוואס צּו ֶעְסן!" ִדי ִקיְנדֶ 
ָלָלה יְפֶגעָוואְקְסן ִמיט ֶדעם ַבאְגִריף ַאז ַשָבת ִאיז ַא קְ ָדאס ֶגעֶזען, אּון זֵיי ֶזעֶנען אוֹ 

ּוְנֶגעְרן ָנאְך ַחס ְוָשלֹום, ַשָבת ֵמייְנט ַאז ֶמען ַדאְרף זּוְכן ַא ֵנייֶע ַפְרָנָסה, ֶמען ֵגייט ה
, ַווייל זֵיי ִוויְלן ָיא ֵקייטַא ָוואְך, ָהאְבן זֵיי ָאְפֶגעַמאְכט ַביי ִזיְך ַאז זֵיי ָלאְזן ָאפ ִאיִדיְש 

עֶווען ָהאְבן ֶגעֶהעִריג ַפְרָנָסה ְוכּו'. אּון ַפאְרֶקעְרט ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען, ֶעס ֶזעֶנען גֶ 
עַגאְנֶגען ֶעְלֶטעְרן ָוואס ָהאְבן ִניְשט ֶגעֶקעְנט עֹוֵמד ַזיין ְבִנָסיֹון אּון זֵיי ֶזעֶנען ָיא גֶ 

ַא  א ִלְצָלן, ָאֶבער ְפַרייָטאג צּו ַנאְכְטס ָהאְבן זֵיי ֶגעַמאְכטַאְרֶבעְטן ַשָבת ַרֲחָמנָ 
ת", אּון ְסעּוָדה, זֵיי ָהאְבן ֶגעַטאְנְצן ִמיט ִדי ִקיְנֶדער: "אֹוי אֹוי ַשָבת", "אֹוי אֹוי ַשבָ 
ְרֶבעְטן!" צּוְפִרי ָהאט ֶדער ַטאֶטע ֶגעֵווייְנט אּון ֶגעְשִריְגן: "ִאיְך ִוויל ִניְשט ֵגיין אַ 
ער ָהאְבן "ִאיְך ִוויל ַזיין ַא ִאיד!" "ֶווער ֶעס ִהיט ַשָבת, ֶדער ָהאט ַא ֶלעְבן!" ִדי ִקיְנדֶ 

ס ִאיז ַבאקּוֶמען ַא ֶגעִפיל ַאז ֶעס ִאיז ִניְשט גּוט אֹויב ֶמען ִהיט ִניְשט ַשָבת, אּון עֶ 
ּו ִווי גּוט צּו ַזיין ַא ִאיד, אּון אֹוי ִווי ְשֶלעְכט ִאיז צַביי זֵיי ֶגעָוואְרן ַאייְנֶגעְקִריְצט: 'אֹוי 

ִקיְנֶדער  ַזיין ַא גֹוי'. ָדאס ְשַרייב ִאיְך ִדיר ַווייל ִאיְך ִוויל דּו ָזאְלְסט ַטאְנְצן ִמיט ַדייֶנע
 ַשָבת ַביי ִדי ְסעּוָדה, דּו ָזאְלְסט ִזיְנֶגען אּון ַטאְנְצן ִמיט זֵיי.

ְפֵרייִליְך,  ֶמען ַדאְרף זֵייֶער ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ַשָבת ָזאל ֶמען ַזיין
וען ֶדער ַא גּוֶטע ִגיְסֶטע, ַווייל ַאֶלעס ֶוועְנְדט ִזיְך ִאין ֶדער ַטאֶטע; וֶ  ֶמען ָזאל ַזיין ִאין

ּון ַטאֶטע ִאיז ְפֵרייִליְך אּון גּוְטמּוִטיג ֶזעֶנען ַאֶלע ִקיְנֶדער ְפֵרייִליְך אּון רּוִאיג, א
 ַטאֶטע ֵבייֶזעְרטייט, ֶדער ער ֶזעֶען ִווי ֶדער ַטאֶטע ְשרֵ ַפאְרֶקעְרט אֹויְך, ֶווען ִדי ִקיְנדֶ 

ַחד אֹויף ִדי ייט אֹויף ִדי ַמאֶמע אּון ַוואְרְפט ַא פַ ֶווער ֶרעְדט ָנאְך ַאז ֶער ְשרֵ ִזיְך, 
 ִניְשט ְשטּוב, ֶוועְרן ִדי ִקיְנֶדער ֶדעְרְשָראְקן אּון ַאייְנֶגעצֹויְמט, זֵייֶער ֹמַח ֶקען ִזיךְ 

: )ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ָבִנים, ִסיָמן קז(ָזאְגט ֶדער ֶרִבי  ֶעֶפעֶנען ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין. ָדאס
יי ָהאְבן ַא "ַהָבִנים שֹוִטים, ְכֶשֲאִביֶהם ַכֲעָסן", ִקיְנֶדער ַוואְקְסן אֹויף שֹוִטים ֶווען זֵ 

ְשט ; ַווייל ַאז ֶדער ַטאֶטע ֵבייֶזעְרט ִזיְך אֹויף זֵיי, ֶקעֶנען ֵזיי ִניַכֲעָסןַטאֶטע ַא 
 .ַחד ֵגייט ֶמען ַאַריין ִאין ַא ַקְטנּות ַהַדַעת ַהֵשם ְיַרֵחםאֹויְפַוואְקְסן, אּון פּון פַ 

 ַוֵיֶלְך תשע"ז(-)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ִנָצִבים
 

 

 
 

 

 (413) 53, גליון 8שנה                                                                 לפ"ק שנת תשע"ט, ב'-'אאבות פרק אלול,  ד"י, צאתפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"שמוַֹ עְרֵצייְלטַה  ַדֶׂ

יז ָדא ַאָמאל ַאז ֶווען ַא  י ָזאְגט ַאז ֶעס אִּ ֶדער ֶרבִּ
יז  יְׁשט ַאז ֶער אִּ ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְבט ֵווייְסט ֶער ָנאְכנִּ
ֶגעְׁשָטאְרְבן, אּון ֶמען טּוט ַא טֹוָבה ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש 

יז ֶגעְׁשָטאְרְבן, ֶווען  יז ָוואס אִּ ים ַאז ֶער אִּ ֶמען ָזאְגט אִּ
ֶגעְׁשָטאְרְבן. ָדאס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן "עֹוָלם ַהּתֹוהּו", ַאז 
יז ׁשֹוין ֶגעְׁשָטאְרְבן ֵמייְנט ַאז ֶער  ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס אִּ

 ֶלעְבט ָנאְך.
י ָהאט ֶגעָזאְגט ַאן ֵעָצה אֹויף ֶדעם ַאז ֶמען  ֶדער ֶרבִּ

ים דְ  ין ָיאר, ֹראׁש ַהָׁשָנה, ָזאל ַזיין ַביי אִּ ַריי ַצייְטן אִּ
ַׁשָבת ֲחנּוָכה אּון ָׁשבּועֹות, אּון אֹויְך ַאז ֶמען ָזאל 

ן ְׁשַטאְרְבן ֶוועט ֶמען ֵגיין צּום 'ְׁשֶוועְרן ַאז ְגַלייְך ָנאכְ 
י'ן, אּון אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָדאס טּון ֶוועט ֶער  ֶרבִּ

יְׁשט ָהאְבן ֶדעם ְפרָ   עֹוָלם ַהּתֹוהּו.פּון  אְבֶלעםנִּ
י ָהאט  יז ֶדעֶדער ֶרבִּ ְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶשה ַאז ֶעס אִּ

יז ֶגעֶווען   ער ְפַרייְנדגּוטֶ ַא ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ָרב ָוואס אִּ
יְך  יד פּון ַזיין ְׁשָטאט, אּון ֵזיי ָהאְבן זִּ יט ַא אִּ מִּ

ט ְׁשַטאְרְבן ָאְפֶגעְׁשמּוֶעְסט ַאז ֶווער פּון ֵזיי ֶעס ֶווע
ין ָחלֹום  יֶער ֶוועט קּוֶמען ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ְצֵווייְטן אִּ ְפרִּ

ים אֹויְבן יט אִּ יז ֶגעֶווען מִּ יז ֶדער . ְלַמֲעֶשה ָוואס ֶעס אִּ אִּ
יד ָהאט ֶגעַוואְרט ַאז  ָרב ֶגעְׁשָטאְרְבן קֹוֶדם, אּון ֶדער אִּ

ין ָחלֹום ָאבֶ  ים אִּ ער ֶדער ָרב ֶדער ָרב ָזאל קּוֶמען צּו אִּ
יְׁשט ֶגעקּוֶמען. יז נִּ  אִּ

ֶיעְצט ִאין חֹוֶדׁש ֶאלּול 
 ָזאְלְסטּו ָזאְגן ַאִביְסל

 

ְתִהיִלים ֶיעְדן ָטאג; ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט 
: "ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן עג(

ִלְתׁשּוָבה, ִיְהֶיה ָרִגיל ַבֲאִמיַרת ְתִהִלים, ִּכי 
ִהִלים ְמֻסָגל ִלְתׁשּוָבה", ֶווער ֶעס ִוויל ֲאִמיַרת ְת 

ְתׁשּוָבה טּון ָזאל ָזאְגן ְתִהיִלים, ֶדעִריֶבער ַאז 
ִמיר ֶזעֶנען ֶיעְצט ַאַריין ִאין ִדי ֶטעג פּון חֹוֶדׁש 
ֶאלּול ָזאְלְסטּו ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ֶדעם יֹום 

 ְתִהיִלים.
ים אּון אֹויף ַא ַוואְרט ִניְׁשט אֹויף ַקיין ֶהְרֵגִׁש 

ַטַעם ִאין ֶדעם ְוכּו', ָנאר ָזאג ְתִהיִלים ַאזֹוי ִווי 
דּו ְׁשֵטייְסט אּון ֵגייְסט. ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאָמאל 
ֶגעָזאְגט ַאז ֶמען ַדאְרף ַבאַדאְנֶקען ֶדעם ַצִדיק 

ַא  -ֶרִבי ְרָפֵאל פּון ֶבעְרִׁשיד ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו 
ַרב ַהָקדֹוׁש ֶרִבי ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַתְלִמיד פּון הָ 

זי"ע, אֹויף ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ַאַריין ֶגעְבֶרעְנְגט 
ִאין ִדי ֶוועְלט ַאז ֶמען ֶקען ָזאְגן ְתִהיִלים ֲאִפילּו 
ַקאְלט ָאן ַקיין ִהְתעֹוְררּות. ֶער ְפֶלעְגט ָזאְגן ַפאר 

ְטן ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן: "ָזאְגט ֲאִפילּו ַא ַקאלְ 
ַקאִפיְטל ְתִהיִלים, ָנאר ֶדער ִעיָקר ִאיר ָזאְלט 
ָזאְגן ְתִהִלים"; ֶדער ֶרִבי ָהאט ָדאס ֵזייֶער 
אֹויְסֶגעלֹויְבט ַווייל ֶער ָהאט ַאַריין ֶגעְבֶרעְנְגט 

 ִאין ֶדער ֶוועְלט צּו ָזאְגן ְתִהיִלים.
 (ט)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ׁשֹוְפִטים תשע"
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יד ָהאט ׁשֹוין  יז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ֶצען ָיאר אּון ֶדער אִּ ֶעס אִּ
י ַמֲעֶשה ַפאר ַזיין זּון,  ֶגעַדאְרְפט ְׁשַטאְרְבן ָהאט ֶער ֶדעְרֵצייְלט דִּ

יז ד יְׁשט ֶגעקּוֶמען צּום זּון, ָנאְכֶדעם אִּ יז אֹויְך נִּ ּוְרְך ָאֶבער ֶדער ָרב אִּ
ֶגעַגאְנֶגען ָנאְך ֶצען ָיאר, אּון ֶדער זּון ָהאט ׁשֹוין אֹויְך ֶגעַדאְרְפט 
ְׁשַטאְרְבן ָהאט ֶער ָדאס ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ַזיין זּון, אּון ַאְכט ָיאר 
יְקל צּו ֶדעְרֵצייְלן  יז ֶדער ָרב ֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם ֵאיינִּ ְׁשֶפעֶטער אִּ

יז ֶגעׁשֶ  ים אִּ יט אִּ  ען.ָוואס מִּ
יז ֶגעְׁשָטאְרְבן אּון ֶמען ָהאט  ֶער ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶווען ֶער אִּ
ין ֵקֶבר, ָהאט ֶער ֶגעֵמייְנט ַאז  ים ַבאְגָראְבן אּון ַאַרייְנֶגעֵלייְגט אִּ אִּ
יְך  יז ָנאְך ֶגעזּוְנט אּון ְׁשַטאְרק, ֶער ָהאט זִּ ֶער ֶלעְבט ָנאְך אּון ֶער אִּ

ֶמען ֶנעְמט ַא ֶגעזּוְנֶטען ֶמעְנְטׁש אּון ֶמען ֵלייְגט ֶגעֶרעְגט ַפאְרָוואס 
יְרן  ין ֵקֶבר, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֵגייט ְפרּובִּ ים ַאַריין אִּ אִּ
ים ֶגעַדאְכט ַאז ֶער  יְך אִּ יְכן פּון ֵקֶבר, אּון ֶעס ָהאט זִּ ַארֹויְסצּוְקרִּ

יְכט  יְך ֶגעֶׁשעְמט ַארֹויס פּון ֵקֶבר, ָאֶבער ֶער ָהאַטאֶקע ְקרִּ ט זִּ
ים", ָהאט  יכִּ ין ְׁשָטאט ַווייל ֶער ָהאט ָאְנֶגעַהאט "ַּתְכרִּ ַאַרייְנצּוֵגיין אִּ
יז ַבייַנאְכט אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט  ֶער ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֶוועט ַוואְרְטן בִּ
ין ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ֶדעְרֶקעְנט פּון ֶדעְרַווייְטְנס ַזיין  ֶער ַאַרייְנֵגיין אִּ

י ַהייֶזער אּון אֹויְך ַזיין הֹויז, ֶער ָהאט ָאֶבער  יט דִּ ְׁשָטאט מִּ
ים  יְך ֶדעְרְׁשֶרעְקן ֶווען ֵזיי ֶוועְלן אִּ ְׁשָפָחה ֶוועט זִּ ֶגעְטַראְכט ַאז ַזיין מִּ

 ֶזען.
וי ֶער ֶזעט ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס  ים ֶגעַדאְכט וִּ יְך אִּ ויְׁשן ָהאט זִּ יְנְצוִּ אִּ

י'ֶׁשע ֶוועׁש, ָהאט ַפאְרקֹויְפט ֶוועׁש א ּון ֶיעֶנער ָהאט אֹויְך ֶגעַהאט ֶרבִּ
ים, ֶער ֶוועט  יט אִּ יְך טֹויְׁשן מִּ ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ֶיעֶנעם ַאז ֶער ָזאל זִּ
ים ֶגעְבן ַפאר ֶדעם  ים אּון ֶיעֶנער ָזאל אִּ יכִּ ים ֶגעְבן ַזייֶנע ַּתְכרִּ אִּ

ים יֶגע ֶוועׁש, אּון ֶיעֶנער ָהאט ַמְסכִּ ים ֶגעֶגעְבן  ֶגעֶהערִּ ֶגעֶווען אּון אִּ
ין ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ָאֶבער  יז ֶער ַאַריין אִּ גּוֶטע ֶוועׁש אּון ַאזֹוי אִּ
יְׁשט ַזיין ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער  יז נִּ ֶגעֶזען ַאז ָדאס אִּ
ין ַאן ַאְנֶדעֶרע ְׁשָטאט, אּון ֶער ָהאט  ָהאט ַאַריין ֶגעְבָלאְנְטֶׁשעט אִּ

ין ְׁשָטאט.זִּ   יְך ַארּום ֶגעְדֵרייט אִּ
יז ׁשֹוין ֶגעָוואְרן  ין ַאֶלע ַהייֶזער אִּ יז ֶגעָוואְרן ַנאְכט, אִּ ֶווען ֶעס אִּ
יז  יג, אִּ יְכטִּ יְבן לִּ יז ָנאְך ֶגעְבלִּ טּוְנְקל, ָהאט ֶער ֶגעֶזען ַאז ֵאיין הֹויז אִּ

ין ֶיעֶנעם הֹויז ָהאט ֶער ֶגעֶזע ַאז ֶמען ֶקען  ןֶער ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען אִּ
יז ֶגעֶווען זֵ  יג, ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט צּו ָדאְרט ֶעְסן, ֶער אִּ ייֶער הּוְנֶגערִּ

ים ֶגעָזאְגט ַאז ָנאר אֹויב  ים ֶגעְבן צּו ֶעְסן, ָהאט ֶמען אִּ ֶמען ֶקען אִּ
ים ֶגעְבן צּו ֶעְסן, ֶמען ַדאְרף ַבאָצאְלן  ֶער ָהאט ֶגעְלט ֶוועט ֶמען אִּ

יז ֶער ן ֶעסְ 'ַפאְר  יְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין ֶגעְלט אִּ ן, ֶער ָהאט ָדאְך ָאֶבער נִּ
יג.  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען הּוְנֶגערִּ

י  יז ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט דִּ יז ׁשֹוין ֶגעָוואְרן ָטאג, ֶעס אִּ ויְׁשן אִּ יְנְצוִּ אִּ
יְך יְגן זִּ וי ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ְקרִּ , קּוְרֶצע זּוֶמער ֶנעְכט, ָהאט ֶער ֶגעֶזען וִּ

ין  יז ַא ָרב אּון ֶער ֶקען ַזיין ַמאְכן ַא דִּ ָהאט ֶער ַזיי ֶגעָזאְגט ַאז ֶער אִּ
ים ֶגעֶווען אּון ֶער ָהאט ַזיי  ּתֹוָרה ָאֶדער ַא ְפָׁשָרה, ָהאְבן ֵזיי ַמְסכִּ
ים  ין ּתֹוָרה, אּון ֵאייֶנער פּון ַזיי ָהאט אִּ ֶגע'ַפְסְק'ְנט ַאן ֱאֶמְת'ן דִּ

יְקֶגעַגאְנֶגען צּו קֹויְפן ֶעְסן אּון ַבאָצאְלט ְצֵווי יז ֶער צּורִּ יְלְדן, אִּ י גִּ
ים צּוֶגעְגֵרייט ַא ְגֶלעְזל ְברֹויְנְפן.  ֶמען ָהאט אִּ

יְנֶקען יֶעט ָאְנצּוהֹויְבן ְטרִּ  ,ָאֶבער ָנאְך ֵאייֶדער ֶער ָהאט ֶעְספִּ
ים ֶגעזָ  ים אּון אִּ אְגט ַאז ַזיי ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן צּו אִּ

ין,  יט ַזיי צּום ֵבית דִּ ין ַאז ֶער מּוז ׁשֹוין קּוֶמען מִּ קּוֶמען פּון ֵבית דִּ
יז ַזייֶער  ויל קֹוֶדם ֶעֶפעס ֶעְסן ַווייל ֶער אִּ ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער וִּ
יְׁשט ֶגעָלאְזט, ֵזיי ָהאְבן ֶגעָזאְגט ַאז ֵזיי  ים נִּ יג, ֵזיי ָהאְבן אִּ הּוְנֶגערִּ

יט ֵזיי אּון ֶער הָ  יְׁשט ֵקיין ַצייט אּון ֶער מּוז ׁשֹוין קּוֶמען מִּ אְבן נִּ
יט ֵזיי.  ָהאט ֶגעמּוְזט ֵגיין מִּ

יְך ַזייֶער  ין, ָהאְבן ֵזיי זִּ יז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֵבית דִּ ֶווען ֶער אִּ
ים ַפאְרָוואס ֶער  יז ַא ְפֶרעְמֶדער ֶמעְנְטׁש  -ֶגעֶרעְגט אֹויף אִּ  -ָוואס אִּ

ים  ין ּתֹורֹות, ֵזיי ָהאְבן אִּ יז ַאֶהער ֶגעקּוֶמען אּון ֶער ַפְסְק'ְנט דִּ אִּ
ֶגעָזאְגט: "אּוְנז ַוואְרְטן ׁשֹוין ַאזֹוי ַלאְנג ַאז ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו אּוְנז 
יְזטּו  ין ּתֹוָרה אּון ֶיעְצט בִּ ַאז אּוְנז ָזאְלן ַפְסְק'ֶנען ַאן ֱאֶמֶת'ע דִּ

ין ּתֹוָרה?!"ֶגעקּוֶמען ָדא פַ   ְסְק'ֶנען ַאן ֱאֶמֶת'ע דִּ
ים אֹויב ֶער  ין ֶגעֵהייְסן ַאז ֶמען ָזאל זּוְכן ַביי אִּ ָהאט ֶדער ֵבית דִּ
י  ָהאט ֶגענּוֶמען ׁשֹוַחד, ָהאט ֶמען ֶגעזּוְכט אּון ֶמען ָהאט ֶגעְטָראְפן דִּ

ין ֶגע'ַפְסְק'ְנט ַאז ֶמען זָ  יְלְדן, ָהאט ֶדער ֵבית דִּ ים ְצֵוויי גִּ אל אִּ
ים ַארֹויס ְׁשטּוְפן פּון ָדאְרט אּון ֶמען אֹויסְ  טּוהן ַזייֶנע ֶוועׁש אּון אִּ

יז ַארֹויס ַזייֶער ְברֹוֶגז אּון ַפאְרֶׁשעְמט,  .ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּון ֶדער ָרב אִּ
יְך ׁשֹוין ֶעְנֶדעְרׁש ֶגעלֹויְנט ַפאר  ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶעס ָוואְלט זִּ

י ים צּורִּ יְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין אִּ ין ֵקֶבר ָאֶבער ֶער ָהאט ׁשֹוין נִּ ְקצּוֵגיין אִּ
ים. יכִּ  ַּתְכרִּ

יט ַזייֶנע  ים ָוואס ֶער ָהאט ַבאַׁשאְפן מִּ י ַמְלָאכִּ ויְׁשן ָהאְבן דִּ יְנְצוִּ אִּ
ים ׁשֹוין ָאְפָלאְזן אּון ֶמען  ְצֹות ָאְנֶגעהֹויְבן ַטֲעֶנה'ען ַאז ֶמען ָזאל אִּ מִּ

ים טַ  אֶקע ֶגעָוואְלט ָאְפָלאְזן ָאֶבער ֶער ָהאט קֹוֶדם ָהאט אִּ
ין ָחלֹום  יְרן ָוואס ֶער ָהאט צּוֶגעָזאְגט צּו קּוֶמען אִּ ֶגעַדאְרְפט אֹויְספִּ
יז ֶגעֶווען, אּון  ים אִּ יט אִּ ים ֶדעְרֵצייְלן ָוואס מִּ יד אּון אִּ צּו ֶדעם אִּ

יז ֶער ֶגעקּוֶמען ֶדעְרֵצייְלן ַפאר ֶדעם אֵ  יְקל פּון ֶדעם ֶדעְרַפאר אִּ יינִּ
יג ָיאר  יז ֶגעֶווען ַאְכט אּון ְצָוואְנצִּ י ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה, אּון ָדאס אִּ יד דִּ אִּ

 ְׁשֶפעֶטער.
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י ַמֲעֶשה  יְגט דִּ י ָהאט ֶגעֶעְנדִּ ֶווען ֶדער ֶרבִּ
ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ָאֶבער ֶווער ֶעס ֶוועט ַזיין 

ין ָיאר רֹ  י ְדֵריי ַצייְטן אִּ יר דִּ אׁש ַהָׁשָנה, ֵביי מִּ
ַׁשָבת ֲחנּוָכה, אּון יֹום טֹוב ָׁשבּועֹות, ֶוועט 
י עֹוֶנׁש פּון "עֹוָלם ַהּתֹוהּו". יְׁשט ַבאקּוֶמען דִּ  נִּ

מֹוֲהָרא"ׁש ָזאְגט ַאז ַהייְנט ֵמייְנט ָדאס ַאז 
ֶמען ָזאל ָפאְרן ֹראׁש ַהָׁשָנה אֹויף אּוַמאן צּום 

וי ֶער ָהאט ֶגע י'ן ַאזֹוי וִּ ֵהייְסן, אּון ַׁשָבת ֶרבִּ
ֲחנּוָכה אּון ָׁשבּועֹות ָזאל ֶמען ַדאֶוועֶנען 
יט  ים אּון מִּ ידִּ יט ְבֶרְסֶלב'ֶע ֲחסִּ צּוַזאֶמען מִּ
ֶדעם ֶוועט ֶמען ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון 

 "עֹוָלם ַהּתֹוהּו".
יר ַפאְרָוואס ֶמען  יז ַמְסבִּ מֹוֲהָרא"ׁש אִּ

י'ן דַ  ין ְוָקאַדאְרף ֵגיין צּום ֶרבִּ י ַצייְטן,  אִּ דִּ
י אֹויף פּון  ַווייל ֹראׁש ַהָׁשָנה ֶוועְקט ֶדער ֶרבִּ
ְׁשָלאף ַאז ֶמען ָזאל ָאְנֵהייְבן ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ָׁשבּועֹות ַבאקּוְמט ֶמען פּון 
וי ַאזֹוי צּו  ימּוד וִּ י'ן ֶדעם ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהלִּ ֶרבִּ

יֶגע ּתֹוָרה,  י ֵהיילִּ אּון ֲחנּוָכה ֶלעְרְנט ֶלעְרֶנען דִּ
י אֹויס צּו ַדאְנֶקען אּון לֹויְבן ֶדעם  ֶדער ֶרבִּ
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַפאר ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער 

 ֶגעְבט אּוְנז.
י  ֶדעְרַפאר ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָהאְבן דִּ
ַזאְכן, ֶער ֶוועט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 

י ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאי יֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶלעְרֶנען דִּ
יֶגע ּתֹוָרה, ֶדעָמאְלט ֶווען ֶעס ֶוועט  ֵהיילִּ
י ֶלעְצֶטע ָטאג ֶוועט ֶער ַלאְכן פּון  קּוֶמען דִּ

יְר  ים ַזיין ָאפְ ֶיעְדן, ַאֶלע טִּ ן אּון ן ֶוועְלן ַפאר אִּ
ין ַגן ֵעֶדן.  ֶער ֶוועט ְגַלייְך ַאַרייְנֵגיין אִּ

יחֹות מֹוַהָרא"ׁש    ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך טֹובֹות()שִּ

 
 

 

 

 





 אין אלע נושאיםשליט"א  פילע בריוו פונעם ראש ישיבהנאך  
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". קען מען זען אינעם

 

 845-200-7132צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 

מקוה. מען לייגט יעצט אריין אן "אלומינום 
א סיסטעם  -ראדיעטאר הייצונג סיסטעם", 

וואס רוב מקוואות נוצן  -פון געדרייטע פייפס 
טאג טעגליך צו הייצן. מען האפט אז ביז א 
וואך וועט מען פארטיג ווערן מיט די הייצונג 

 ארבעט בעז"ה.
 אין אנדערע נייעס פונעם בנין אין אומאן:

* די פענסטערס )פון די אויבערשטע צוויי 
שטאקן( זענען שוין  -דערווייל אומבאנוצטע  -

 אינסטאלירט געווארן ב"ה.
* מ'האט שוין אנגעהויבן צו אינסטאלירן 
די פלאמבינג פון די צווייטע שטאק פון די 

 שלאף צימערן.
קטריק פון די צווייטע שטאק פון ע* די על

די שלאף צימערן וועט שוין בעז"ה זיין פערטיג 
 די וואך.

* מ'דארף נאך קויפן טיילס פאר די 
האלוועי פון די צווייטע שטאק פון די שלאף 

 צימערן.
* קומענדיגע וואך דארף שוין אנצוקומען 

 די גרויסע פענסטערס פאר די סטעפס.
ב"ה אריין אינעם חודש מיר זענען שוין 

הרחמים והרצון, דער חודש אלול, און מיר 
גרייטן זיך אלע מיט תורה, תפילה, און מעשים 

אג ראש השנה ווען דער טובים צום גרויסן ט
באזונדער, מי יחיה  ןאיז דן יעד אויבערשטער

ומי ימות, מי במים ומי באש וכו' וכו', און מיר 
אס דער רבי זענען מתפלל צו מקיים זיין וו

ן מיר זאל יהאט געבעטן "ווער עס גלייבט א
קומען אויף ראש השנה", און ער האט געזאגט 
אז ער וועט אונז מתקן זיין "אפילו וועם איך 

א גאנץ יאר", און מיר וועלן העלפן קען נישט 
און  ען דארט ביים אייבערשטן א גוט'פועל

ישועות, רפואות און שידוכים פאר  ,יאר עזיס
משפחות, און פאר גאנץ כלל  אונז, אונזערע

 ישראל.
 אומאן ראש השנה!
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 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  845-414-8429/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 דורך מו"ה יודל דעפריס הי"וסיום הש"ס 
ווען  ,איז פארגעקומען א שיינע סיום הש"ס אין ישיבהמאנטאג  די וואך 

איז געקומען צו פארן  ,פון קענווי איילענד, ענגלאנדמו"ה יודל דעפריס הי"ו 
ן עלטערן צו מאכן זיין סיום הש"ס ביים ראש ישיבה מיט זיין משפחה או

 שליט"א אין ישיבה.
אנגעהויבן פונקט עלף רציילט אז אלעס האט זיך דעדער ראש ישיבה האט 

ט' חשון תשע"ט, ווען ער איז געקומען צו פארן צו שמועסן , חדשים צוריק
ן ראש ישיבה, און דער ראש ישיבה האט אים מחזק געווען ער זאל נעמען 'מיט

נומען מיט א ס סדר דרך הלימוד, און ער האט עס גע'נאויף זיך דעם רבי
איז מען זוכה אז  , ט' אלול,שטארקייט, און יעצט פונקט עלף חדשים שפעטער

 מען שטייט שוין דא ביי א סיום הש"ס.
דער ראש ישיבה האט געזאגט אז כאטש אנדערע וועלן חוזק מאכן פונעם 

דו דאווענסט גמרא?", אבער ווען א מענטש  !"וואס? ,הייליגן סדר דרך הלימוד
ער קוקט זיך אן וויאזוי ער האט שוין אלעס פרובירט ג, קוקט מיט אן אמת'ע אוי

און עס גייט דורך טעג, וואכן און יארן, און כאטש די "פיקטשער" זעט אויס 
שיין, ער האט א "חברותא", אבער מען לערנט נישט, צי ווייל מ'שמועסט, צי 

ן הנפש, ווייל די קאפ איז נישטא, א.א.וו. און ווען א מענטש מאכט זיך א חשבו
ת הר"ן סימן ע"ו, אז "אין וס ווערטער אין שיח'און ער הערט דעם הייליגן רבינ

צריכים בלימוד רק האמירה בלבד", דאס הייסט אז "מען דארף נישט מער ווי 
זאגן די ווערטער ווען מ'לערנט", און ער פרובירט עס אויס, דארף ער שוין 

די תורה, ער לערנט דורך כל גארנישט מער פון דעם, ער ווערט צוגעקלעבט צו 
התורה כולה אין א קורצע צייט, און ער הייבט אן צו באמערקן צוביסלעך אז ער 

 פארשטייט דאס לערנען אפילו מיטן בלויז זאגן.
דער ראש ישיבה שליט"א האט אנגעווינטשן פאר ר' יודל'ס עלטערן וואס 

 קינדער. זענען זיך אויך געקומען זיך באטייליגן אסאך נחת פון אלע
 ,הרה"ח ר' אליעזר מרדכי שליט"א ,פאטער ס'דערנאך האט ר' יודל

ן ראש ישיבה שליט"א ער זאל האבן הצלחה 'אנגעווינטשן פאר זיין זון און פאר
 מיט די תלמידים.

דערנאך האט ר' יודל אויפגעטרעטן, און ארויסגעברענגט אז דער ראש 
, נאר מיר בלויז שיינע געדאנקעןישיבה שליט"א'ס ווערטער זענען נישט עפעס 

נעמען דארפן עס נעמען לעובדא ולמעשה, נעמען די משניות און זאגן פרקים, 
און דאס וועט אונז ארויסנעמען פון אלע פראבלעמען, די גמרא און זאגן דפים, 

ט פאר'ן ראש נקהאט זיך באדאער אזוי אויך רעדן צום אייבערשטן, און און 
 ישיבה שליט"א.

 .האט מען געזונגען שיינע ניגונים לכבוד די מאורעסוף ים בי
 !תורת ה' תמימה משיבת נפש

*** 

 בעטדי בוי אר ייבפארשריט 
 אין אומאן ביים בנין

ווי שוין איבערגעגעבן אין א פריערדיגע באריכט האט מען באשטעלט א 
שע פירמע אין ארץ ישראל, וואס יטייערע פארגעשריטענע פילטער פון א איד

ר. ווי נאר דער איז ספעציעל געאייגענט צו האלטן מקוואות ריין און זויבע
פילטער איז אנגעקומען, האט מען זיך גלייך גענומען צו די ארבעט דאס צו 
אינסטאלירן, און ב"ה מען קען שוין איבערגעבן אז דער פילטער איז שוין גוט 

ן קומענדיגן ראש 'אינסטאלירט, און וועט שוין דינען דעם ציבור בעז"ה אויפ
 השנה הבעל"ט.

נג סיסטעם פון די ואסאך ּפראגרעס אין די הייצאזוי אויך ווערט געמאכט 

 
 אומאן טראנספארטאציע

 

מ'קען שוין באשטעלן טיקעטס פאר די 
באסעס פון קיוב קיין אומאן, און פון אומאן 

 פלייטס פאר די דירעקט קיין קיוב,
 

 אויך שטעלן מיר צו באסעס פאר גרופעס
 

 רופטצו באשטעלן 
646-642-1457 

 
 

 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 
 מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים. און

 

 

 
 

 

 

 אומאן ראש השנה!
 

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

 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
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