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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ

ן ָטאג  ִטיגְׁ כְׁ ן ָפארְׁ ט ַפאר ֶדעם ֵהייִליגְׁ ֵטייֶען ֶיעצְׁ ִמיר שְׁ
ן ַפאר  ִריבְׁ ֶגעשְׁ ט ָאנְׁ פּון ֹראש ַהָשָנה. אּום ֹראש ַהָשָנה ֶווערְׁ

ש ָוואס עֶ  טְׁ ן ֶמענְׁ ֶצע  סֶיעדְׁ ן צּו ִאים ִדי ַגאנְׁ ֶוועט ַפאִסירְׁ
ֶמֶשְך ִדי  ש בְׁ טְׁ ט צּו ַא ֶמענְׁ ָיאר. ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ַפאִסירְׁ
ן ֹראש ַהָשָנה.  ִריבְׁ ֶגעשְׁ ן ָאנְׁ ֶצע ָיאר, ִאיז שֹוין ֶגעָווארְׁ ַגאנְׁ
ִטיֶגע ַצייט  אּון ֶדעִריֶבער ִאיז ֹראש ַהָשָנה ִדי ִריכְׁ

ן צ צּונּוצְׁ ן ַאז ֶעס ָזאל אֹויסְׁ טְׁ שְׁ ן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ּו ֶבעטְׁ
ֶטע ָיאר. שְׁ טְׁ  קּוֶמען ַא גּוֶטע ֶגעֶבענְׁ

ַראֶגעדִ לֵ  ֶרעֶקעִדיֶגע טְׁ ט ֶמען ַאזֹויִפיל שְׁ ס יעֶ ייֶדער ֶהערְׁ
ֶשעט ִזיְך ִמיט  ן ָיאר, ֶיעֶדער מּוטְׁ צְׁ ן ֶדעם ַגאנְׁ ָוואס ַפאִסירְׁ

ֶוועִריקֵ  ֶדעֶרע שְׁ ן, ַאנְׁ ט ַקיין ָהאִניג ייטְׁ ט ִנישְׁ ֵקייֶנער ֶלעקְׁ
ף ֶמען  ט ֹראש ַהָשָנה ַדארְׁ ט. ֶווען ֶעס קּומְׁ אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ
ף ִזיְך גּוט ַאַריין ֶנעֶמען ִאין  ֶקען, ֶמען ַדארְׁ ָדאס גּוט ֶגעֶדענְׁ
ט ֹראש ַהָשָנה ִאיז ִדי ַצייט ֶווען ֶמען ֶקען  ָקאפ ַאז ֶיעצְׁ

'ן,ָדאס אֹויסְׁ  לְׁ ן ֶדעם ֹראש  'פֹועְׁ נּוצְׁ אֹויב ֶוועט ֶמען אֹויסְׁ
ף צּו ַזיין, ֶמען ֶוועט ן ֶדעם  ַהָשָנה ִווי ֶעס ַדארְׁ ֶבעטְׁ

ן  פְׁ ט ַדארְׁ ן ַאז ָדאס ָיאר ָזאל ֶמען ִזיְך שֹוין ִנישְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ
ֶטער ִזיֶכער  שְׁ ֶשען, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ק מּוטְׁ ַטארְׁ ַאזֹוי שְׁ

ן ַאז ֶעס פְׁ ֶטע ָיאר, אּון  ֶהעלְׁ שְׁ טְׁ ֶוועט קּוֶמען ַא גּוֶטע ֶגעֶבענְׁ

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט 
 ֶגעְפֶרעְגְלְטן ִאיד; ִליב א  

 

אְלט ִזיְך ֶלע  ֵאייֶנער ָוואס ֶדעְרה  אּון ְטָראץ א 
יין ְשֵאלֹות אּון ְשֶוועִריקֵ  ייְטן ָהאט ֶער ִניְשט ק 

ְשיּות אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶער ְגֵלי מּוָנה ק  יְבט בֱּאֱּ
ֶלעס ִאיז ְלטֹוָבתֹו אּון ֲאִפילּו ֶעס ֶזעט  ז א  ְשֵליָמה א 
אר  ז ָדאס ִאיז ָנאר פ  אֹויס ְשֶלעְכט ֵווייְסט ֶער א 

יין טֹוָבה.  ז 
ִאיְך ֶבעט ִדיר ֵזייֶער, ֶווער ִניְשט ְמיּוָאש פּון ָוואס 

יין דֶ  ר  ִריֶבער אֹויף ִדיר, ֶנעם א  עם ֶעס ֵגייט א 
יין ְפָראְבֶלעם ֶוועט ִדיר ֶוועְרן  ֵאייֶבעְרְשְטן ִאין ד 
אְך  ס  ָרא"ש ְבֶרעְנְגט ֵזייֶער א  ִליְכִטיג ִאין ֶלעְבן. מֹוה 
ָקדֹוש  ר ה  ָראפ ִאין ִדי ְבִריְוון ֶדעם זֹוה  ָמאל א 

ְקָדָמה, ד.( ת קֹול פּון )ה  רֹויס א  ב  : ֶיעְדן ָטאג ֵגייט א 
רּוְפט אֹויס: "ָמאן ִמְנכֹון ִדי ֲחשֹוָכא  ִהיְמל ָוואס

ד ָלא  ְפָכן ִלְנהֹוָרא, ְוָטֲעִמין ְמִריָרא ְלִמְתָקא ע  ְמה 
ייְך ֶקען ִאיֶבעְרְדֵרייֶען אּון  ֵייתֹון ָהָכא", ֶווער פּון א 

אְכן פּון טּוְנְקל  ִזיס?  -ִליְכִטיג אּון פּון ִביֶטער  -מ 
ָכא ן ְבָכל יֹוָמא ִלְנהֹוָרא ְדָנִהיר?" "ָמאן ִמְנכֹון ִדְמח 

ואְרט ֶיעְדן ָטאג ֶעס ָזאל ִליְכִטיג ֶוועְרן? ֶדער  ֶווער ו 
וייל  ָבא; ו  ֶמעְנְטש ֶוועט ָהאְבן א  ֵחֶלק ְלעֹוָלם ה 
יין  אְכט פּון ז  ֶווען א  ֶמעְנְטש ִאיז זֹוֶכה, ֶער מ 

יין ייט טּוְנְקְלקֵ  ִביֶטער ֶלעְבן א  ִזיס ֶלעְבן אּון פּון ז 
אְכט ֶער ִליְכִטיג; ֶער וֵ  ז ִאין ִדי מ  וייְסט א 

אְלְטן ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אּון טּוְנְקְלקֵ  אה  ייט ִאיז ב 
אְלְטן ֶדער ִזיֶסער  אה  ִאין ִדי ִביֶטעְרִניש ִאיז ב 

אֶשעֶפער  ִדיק. -ב   ֶדער ִאיז א  צ 
מּוָנה   (טתשע"ִכי ָתבֹוא )ֲעָצתֹו אֱּ
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ֶלעֶמען. ָראבְׁ ן פּון ַקיין ָצרֹות אּון פְׁ ט ִוויסְׁ  ֶמען ֶוועט ִנישְׁ
ט  ָראֶצעס. ֶער ֵווייסְׁ ט פְׁ ֶוועֶרע ֶגעִריכְׁ ֵטייט ַפאר ַא שְׁ ש שְׁ טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ

ט פּוֶנעם ִריכְׁ  ט ִאין ִדי ֶהענְׁ ֶטער ָהאט ִדי ַאז ַזיין גֹוָרל ִליגְׁ ֶטער. ֶדער ִריכְׁ
ד ן שּולְׁ בְׁ ן ַא ַהארְׁ ֵקייט ַארֹויס צּו ֶגעבְׁ ִליכְׁ ֵטייל, אּון ֶער ֶקען -ֶמעגְׁ אּורְׁ

ָפטְׁ ַפארְׁ  ן, ָאֶדער ֶקען ֶדער 'ִמשְׁ ָראפְׁ טְׁ ֶבע שְׁ ש ִמיט ָגאר ַהארְׁ טְׁ 'ן ֶדעם ֶמענְׁ
ן אּון ִאי שְׁ טְׁ 'ן ֶמענְׁ ן אֹויפְׁ ֶטער ַרֲחָמנּות ָהאבְׁ ן אּון ִאים ִריכְׁ ם ַבאַגאַנאִדיגְׁ

ן צּו  פְׁ ש ִזיְך ִזיֶכער ֶגעָווארְׁ טְׁ ט ֶדער ֶמענְׁ ֵריי. ָוואלְׁ ן אֹויף ֶדער פְׁ ָלאזְׁ ַארֹויסְׁ
ן ַפאר ַרֲחָמנּות, ַאז ֶער ָזאל ִאים  ֶטער אּון ִזיְך ֶגעֶבעטְׁ ִדי ִפיס פּוֶנעם ִריכְׁ

ן אֹויף ַא גּוֶטע אּון ַרֲחָמנּות'ִדיגֶ  ֵטיילְׁ  ע ֶוועג.ָנאר אּורְׁ
ָוואַקאט, ָוואס ָהאט  ן ַאדְׁ טְׁ ט ֶדעם ֶבעסְׁ ֶגעזּוכְׁ ט ֶמען אֹויפְׁ ִזיֶכער ָוואלְׁ
ֶטער. אּון ֶמען  ן פּוֶנעם ִריכְׁ ַראְך אּון ֶער ָהאט ֵחן ִאין ִדי אֹויגְׁ פְׁ ֶדעם שְׁ
ֶטע ָוואס  סְׁ ָוואַקאט ַאז ֶער ָזאל טּון ָדאס ֶמערְׁ ן ֶדעם ַאדְׁ ט ֶגעֶבעטְׁ ָוואלְׁ

ן ַא ֶער ֶקען, עֶ  ֶגעבְׁ ֶטער ַאז ֶער ָזאל ַארֹויסְׁ 'ן ַביים ִריכְׁ לְׁ ר ָזאל אֹויס'פֹועְׁ
ש. טְׁ 'ן ֶמענְׁ ֶטע ַפארְׁ ַסק ָוואס ָזאל ַזיין ָדאס ֶבעסְׁ  פְׁ

ט אּום ֹראש ַהָשָנה. ֶדער  ֶגענֹוי ָדאס ִאיז ָוואס ֶעס ַפאִסירְׁ
ָפט יֶ  ֶטער, ֶער ִמשְׁ ֶזער ִריכְׁ ֶטער ִאיז אּונְׁ שְׁ ש ָוואס ֶעס ֵאייֶבערְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ עדְׁ

ש  טְׁ ט ִצי ֶדער ֶמענְׁ ט ָנאר ִאין ַזייֶנע ֶהענְׁ ָזאל קּוֶמען אֹויף ִאים, ֶעס ִליגְׁ
ֶוועִריקֵ  ן צּו שְׁ ט ֶווערְׁ ֵטיילְׁ אּורְׁ ן אּון ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ָזאל ַח"ו ַפארְׁ ייטְׁ

ן ִמיט ֶחֶסד אּון ָפט ֶווערְׁ ן ַרֲחִמים, ַא ָאֶדער ָזאל ֶער ֶגע'ִמשְׁ ז ֶער ָזאל ָהאבְׁ
ֵרייִליֶכע ָיאר. ִטיֶגע אּון פְׁ  ַא ִליכְׁ

ן ַביי  ן אּון ִזיְך ֶבעטְׁ טְׁ שְׁ ן ִמיר ֵווייֶנען צּום ֵאייֶבערְׁ פְׁ ֶדעִריֶבער ַדארְׁ
ן אּון  ַרייבְׁ שְׁ ז ָאנְׁ ז, אּון ָזאל אּונְׁ ן אֹויף אּונְׁ ִאים, ַאז ֶער ָזאל ַרֲחָמנּות ָהאבְׁ

ָפטְׁ  ֶצע ָיאר.'ן ִמיט ַרֲחמָ ִמשְׁ ן ַפאר ִדי ַגאנְׁ  נּות, ָנאר ִמיט גּוֶטע ַזאכְׁ

ט ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט קּוֶמען צּו ִאים צּוֶרִבי ָהאט ֵהייִליֶגער ֶדער  ֶגעָזאגְׁ
ָוואַקאט ַפאר ֶדעם  אֹויף ֹראש ַהָשָנה, ֶוועט ֶער ַזיין ַא גּוֶטער ַאדְׁ

ש, ֶער ֶוועט ִזיְך  טְׁ ש ַאז ֶמען ֶמענְׁ טְׁ ן ֶדעם ֶמענְׁ פְׁ ֶגען אּון ֶהעלְׁ ֶרענְׁ טְׁ שְׁ ָאנְׁ
ֶטע ָיאר. ֶדער ֶרִבי ָהאט  שְׁ טְׁ ן ַפאר ִאים ַא גּוֶטע ֶגעֶבענְׁ ַרייבְׁ שְׁ ָזאל ָאנְׁ

ט ֶער ט פּון ֹראש ַהָשָנה, ֶנעמְׁ ֶטע ַנאכְׁ שְׁ ט ַאז ָנאְך ִאין ִדי ֶערְׁ  ִמיט ֶגעָזאגְׁ
ן, ֶער  שְׁ טְׁ ט זִ ַזייֶנע ֶמענְׁ ן ָנאר ַבאקּוֶמען  יֶכערַמאכְׁ ן ָזאלְׁ שְׁ טְׁ ַאז ַזייֶנע ֶמענְׁ

 ַא גּוֶטע ָיאר.
רֹוי ִזיְך ף ֶדעִריֶבער ַדארְׁ  ֵרייֶען ַא פְׁ זֹוֶכה צּו ֶווען ִאיר ַמאן ִאיז ֵזייֶער פְׁ

ן ַאֶלעס  ֶבעטְׁ ט אֹויסְׁ ן אֹויף ֹראש ַהָשָנה ַקיין אּוַמאן, אּון ִזיְך ָדארְׁ ָפארְׁ
ס ָוואס ֶקען ֶדען ַזיין ַא ֶבעֶסעֶרע ַזאְך פּון ֶדעם ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער  .גּוטְׁ

ֵלייֶצעס ז אֹויף ַזייֶנע פְׁ ט אּונְׁ ג אֹויף ִדי ַאֶלע  ,ֶרִבי ֶנעמְׁ טּונְׁ ט ַאכְׁ ֶער ֶגעבְׁ
ן  ן ָוואס קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראש ַהָשָנה, אּון ֶער ֶזעט ַאז ִדי ִאידְׁ ִאידְׁ

ן ַאֵהיים פּואֹות, אּון  ָזאלְׁ שּועֹות אּון רְׁ ן ִמיט ֶזעק אּון ֶפעק פּון יְׁ ָפארְׁ
ן ַאן ֱאֶמת'ֶע גּוֶטע ָיאר.  ָהאבְׁ

ג ִרינְׁ ט גְׁ ַמאק צּו  .ַאַווַדאי ִאיז ֶעס ִנישְׁ ט ַאזֹוי ֶגעשְׁ ַלל ִנישְׁ ֶעס ִאיז ִבכְׁ
ֶדער אֹויף יֹום טֹוב. ֶווען ֶמען  ֵהיים ִמיט ִדי ִקינְׁ ֶדערְׁ ן ַאֵליין ִאינְׁ ַלייבְׁ בְׁ
ֶוועֶרער ִזיְך  ל ַאַריין, ֶזעט ֶמען ַאז ֶעס ִאיז ַאַסאְך שְׁ ט ָאֶבער ַאִביסְׁ ַראכְׁ טְׁ

ֶצע ָיאר ִמיט פְׁ  ֶשען ִדי ַגאנְׁ ֶלעֶמען.צּו מּוטְׁ  ָראבְׁ
רֹויֶווען  ָנָסה ָוואס ֶווען  ָזאל ַא פְׁ ֶצע ַפרְׁ ן ַאז ִדי ַגאנְׁ  טי ֶוועזִ ִוויסְׁ

ט ן אּום ֹראש ַהָשָנה, ָוואלְׁ ַרייבְׁ שְׁ ִדיֶגע ָיאר ֵגייט ֶמען ָאנְׁ ן ִדי קּוֶמענְׁ  ָהאבְׁ
ִריֶמעןִזי  ָשר קְׁ ן ֶאפְׁ ֶכע ֶוועלְׁ ט אֹויף ַחֶבר'ֶטעס ֶוועלְׁ ִמיט ִדי  ֶדען ֶגעקּוקְׁ

ן אֹויף אּוַמאן? ִמיט ָוואס ֶוועט  ִאיר ַמאן ִאיזָנאז ַאז  יר ִדי אִ ֶגעָפארְׁ
ן ֶווען  פְׁ ָנָסה? ִזי ֶוועט  טֶווע ִזיַחֶבר'ֶטע ֶהעלְׁ ֶשען ִמיט ַפרְׁ יר אִ ִזיְך מּוטְׁ

ן ִדי ָקאפ ִמיט ַרֲחָמנּות. ָאֶבער ַאז  לְׁ ַמאן ֶוועט  ִאירָנאר ֶקעֶנען צּוָשאקְׁ
ן ֶצע  ָפארְׁ ָנָסה ַפאר ִדי ַגאנְׁ ֶגען ַפרְׁ ֶרענְׁ בְׁ אֹויף אּוַמאן, ֶוועט ֶער ַאֵהיימְׁ
 ָיאר.

ֶדער, פּון ִדי ַנַחת פּון  ט פּון ִדי ִקינְׁ ט ָנאְך פּון ִדי ֶגעזּונְׁ אּון ֶווער ֶרעדְׁ
ט דָ  ֶדער, ָדאס ַאֶלעס ֶווערְׁ ן אּום ֹראש ַהָשָנה. ֶעס ִדי ִקינְׁ ִריבְׁ ֶגעשְׁ אְך ָאנְׁ

ן ִמיט ִדי ִאיז טַ  ן ַאֵליין ַאן ֵעָצה ֶגעבְׁ פְׁ ג ִזיְך צּו ַדארְׁ ִרינְׁ ט גְׁ אֶקע ִנישְׁ
ט אֹויף אּוַמאן. ָאֶבער ֶעס  ֶדער ִאין ִדי ָפאר ֶטעג ָוואס ֶדער ַמאן ָפארְׁ ִקינְׁ

ֶצע ָיאר. ֶדער ִדי ַגאנְׁ ֶשען ִמיט ִדי ִקינְׁ ֶגער ִווי ִזיְך צּו מּוטְׁ ִרינְׁ  ִאיז ִפיל גְׁ
ן ֵזיי אֹויְך אֹויסְׁ ֶמעֶנע ִדיַאז  ן אֹויף אּוַמאן, ֶוועלְׁ 'ן ר ָפארְׁ לְׁ  צו'פֹועְׁ

ט ַאז ֶדער  ֶגעִפירְׁ ט ִאיז ַאיינְׁ ֶצע ָיאר. ִאין ִדי ֶוועלְׁ ן ָשלֹום ַבִית ִדי ַגאנְׁ ָהאבְׁ
ֶיע ָאן ִדי  ֵוויי אֹויף ַוואַקאצְׁ ט ַאָמאל ַאֶוועק ַפאר ַא ָוואְך צְׁ ַמאן ָפארְׁ

לוֹ  ט בְׁ ט ִדי ַווייב ַווייב, ֶער ָפארְׁ ָנאְך ָפארְׁ יז ִמיט ַזייֶנע ֲחֵבִרים. אּון ֶדערְׁ
ֶיע ִמיט ִאיֶרע ַחֶברְׁ  ש ַאֶוועק ַוואַקאצְׁ ֶדערְׁ 'ֶטעס. ֶדער ֶרִבי ָהאט ָאֶבער ַאנְׁ

ז ַאז  ט אּונְׁ נְׁ ט. ֶדער ֶרִבי ֶלערְׁ נְׁ ֶגען ִמיט ָזאל ָנאר ַמאןַא ֶגעֶלערְׁ ֶרענְׁ בְׁ  ַפארְׁ
ֶיע ָזאל ט ֶמעןרְׁ , אֹויב ָפאַזיין ַווייב ן ִמיט ִדי  ֶמען אֹויף ַוואַקאצְׁ ָפארְׁ

ז ָשלֹום ַבִית, ַאז ַווייב ט אּונְׁ נְׁ ֵטיין  ֶמען. ֶדער ֶרִבי ֶלערְׁ שְׁ ָזאל ִזיְך ַפארְׁ
ן ַאז  ִדיִמיט  ָזאל  ֶמעןֶמעֶנער. אּון ֶדעִריֶבער ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶבעטְׁ

ן ַאז קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראש ַהשָ  ֶלעִדיגְׁ  ֶמעןָנה, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ֶערְׁ
ֶצע ָיאר, ַאז ֶעס ָזאל  ן ַא גּוֶטע ָשלֹום ַבִית ִדי ַגאנְׁ ָזאל ַטאֶקע ָהאבְׁ

ֶיע שְׁ  ָמאנְׁ ן ָשלֹום אּון ַהארְׁ שְׁ ֵהיים.ֶהערְׁ ֶדערְׁ ִדיג ִאינְׁ  ֶטענְׁ

ֶגען אּון ִאין ִאין ִדי צֵ  ט אּוַמאן ייטּונְׁ ִליַקאִציֶעס, ֶווערְׁ ִדי פּובְׁ
ן ֵזיי ַארָ  שּוָגִעים. ָנאְך ֹראש ַהָשָנה ֶוועלְׁ ַלאץ פּון מְׁ ס ַא פְׁ ן ַאלְׁ ֶגעָמאלְׁ אפְׁ

ן ִאין אּוַמאן. ִדי ִסיָבה  שְׁ טְׁ ֶנע ֶמענְׁ ֶדער פּון ָמאדְׁ ֶגען ִבילְׁ ֶרענְׁ ֵאייִביג בְׁ
צּו ִאיז ַווייל ֶעס ִאיז דָ  ֶגען אְך ִנישְׁ ֶדערְׁ ֶרענְׁ ט צּו בְׁ ֶטעֶרעַסאנְׁ ט ִאינְׁ

ט ִזיְך אֹויס ָדאס  ן ִציּון אּון ִגיסְׁ ֵטייט ַביים ֵהייִליגְׁ ֶדער ִווי ַא ִאיד שְׁ ִבילְׁ
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ֶגען ַא  ֶרענְׁ ט צּו בְׁ ֶטעֶרעַסאנְׁ ט ִאינְׁ ן, ֶעס ִאיז ִנישְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ץ ַפארְׁ ַהארְׁ
ט צּו ט אּון ֶרעדְׁ ד ִווי ַא ִאיד ִזיצְׁ ן אּון ֶער ִבילְׁ טְׁ שְׁ ם ֶרִבי'ן אּון צּום ֵאייֶבערְׁ

ט ָיאר שְׁ טְׁ  תוֹ לפִ תְׁ  יען דִ וענֶ אוֶ ן דַ ידְׁ וי אִ וִ , ֶבעט ִזיְך אֹויס ַא גּוט ֶגעֶבענְׁ
 ,שפֶ נֶ ת הַ כּופְׁ תַ שְׁ ן הִ ת אּורוֹ רְׁ וֹ עתְׁ ע הִ יגֶ דִ ואלְׁ עוַ גֶ  ַאיט מִ  הנָ שָ הַ  שארֹ 

ֶדער. ֶנע ִבילְׁ ט ָמאדְׁ ֶגען ַאֶלע ָסארְׁ ֶרענְׁ ָקא צּו בְׁ ן ֵזיי ַדוְׁ  ֶדעִריֶבער זּוכְׁ
ט ַלייֶדער ַריּות, ַווייל ָדאס ַמאכְׁ רֹויֶסע ַאחְׁ ַא  ָדאס ִאיז ָאֶבער ֵזייֶער ַא גְׁ

ן  ן ָאן מֹוָרא צּו ָהאבְׁ ן הֹויבְׁ שְׁ טְׁ ן ֶרִבי'ן. ֶמענְׁ 'ן ֵהייִליגְׁ ֶטע ָנאֶמען אֹויפְׁ ֶלעכְׁ שְׁ
ן ֵזייֶערֶ  ן  עצּו ִשיקְׁ ן מֹוָרא צּו ִשיקְׁ רֹויֶען ָהאבְׁ ֶדער אֹויף אּוַמאן, פְׁ ִקינְׁ

בוֹ  'ן ֶחשְׁ ן פּון ִדי ֵזייֶעֶרע ֶמעֶנער אֹויף אּוַמאן. אּון ָדאס ַאֶלעס ֵגייט אֹויפְׁ
לִ  טְׁ ָווארְׁ טְׁ ַאנְׁ ַפארְׁ ן.יכֶ אּומְׁ ָטארְׁ  ע ֶרעַדאקְׁ

ֵאייֶנער ָוואס ִאיז שֹוין ָאֶבער ַאָמאל ֶגעֶווען ִאין אּוַמאן אֹויף ֹראש 
ן קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם  ט ֵגייט ָפאר. ִאידְׁ ט ֶדעם ֱאֶמת ָוואס ָדארְׁ ַהָשָנה, ֵווייסְׁ

ט, אּו ֶצע ֶוועלְׁ ט ָנאר ִמיט ֵאיין ִציל צּו פּון ִאיֶבער ִדי ַגאנְׁ ן ֶיעֶדער קּומְׁ
ן פּון  ֶטע ַזאכְׁ ֶלעכְׁ ן ַאֶלע שְׁ פְׁ ן, ַאֶוועק צּו ַווארְׁ טְׁ שְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ן ָנאנְׁ ֶווערְׁ

ט, אּון ִזיְך פָ  ט אּון ִביז ֶיעצְׁ ִליְך פּון ֶיעצְׁ ֶנעֶמען צּו ַזיין וואֹויל אּון ֶערְׁ ארְׁ
צּוֶבעטְׁ  ֶטע ָיאר.ַווייֶטער אּון ִזיְך אֹויסְׁ שְׁ טְׁ  ן ַא גּוֶטע ֶגעֶבענְׁ

ן, ֶעס קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם אַאַודַ  י ַאז ֶעס קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם ַאזֹויִפיל ִאידְׁ
רֵ  ן אּון קְׁ טְׁ ט ִשיכְׁ ט, פּון ַאֶלע ָסארְׁ ן ֶעק ֶוועלְׁ ן פּון ֶיעדְׁ ן, ֶזעט ֶעס ִאידְׁ ייזְׁ

ט. ָאֶבער ִדי ַאֶלע ֶטעֶרעַסאנְׁ ן  אֹויס ִאינְׁ ן ִאין ִזיְך ַא ֵהייִליֶגע ִאידְׁ ָהאבְׁ
ֵטייֶגער. ן ֶיעֶדער אֹויף ַזיין שְׁ טְׁ שְׁ ָשָמה, אּון ֵזיי ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ  נְׁ

ט  ן ַאֶלע ָסארְׁ ִפיָטאל. ֶעס קּוֶמען ִזיְך ֵהיילְׁ אּוַמאן ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא שְׁ
ט פַ  ן. ֶיעֶדער קּומְׁ שְׁ טְׁ ֶוועק אּון ֶמען ֶקעֶמענְׁ ט אר ַזיין צְׁ ן ֵקייֶנעם ִנישְׁ

ט  ֵלייֶנעם ֶגעזּונְׁ ן. ָדאס ִאיז ַאזֹוי ִווי ֵאייֶנער ָהאט ַא קְׁ ַאֶוועק ַמאכְׁ
ִדיג  קּוֶמענְׁ ִפיָטאל, ָאֶבער ָאנְׁ ן ִאין שְׁ ֶלעם אּון ֶער ֵגייט ִזיְך ֵהיילְׁ ָראבְׁ פְׁ

ִוויֶנעס, ֵטיי ֶטערְׁ ן ִמיט ִאינְׁ ן ִליגְׁ שְׁ טְׁ ט ֶזעט ֶער ִווי ֵטייל ֶמענְׁ ל ֶזעֶנען ָדארְׁ
ֶרעֶקעִדיֶגע ַמאִשיֶנען, ֵאייֶנער ִאיז  ט שְׁ ִשיֶדעֶנע ָסארְׁ ֶדען צּו ַפארְׁ צּוֶגעִבינְׁ

ֶדען ַא ִבינְׁ ף צּו ֵגיין. אּון ֶדער ַפארְׁ ן ִהילְׁ ף ָהאבְׁ ֵווייֶטער ַדארְׁ ן אֹויג, ַא צְׁ
פִ  ן פּון שְׁ לֹויפְׁ רֹוֶגז אּון ֶער ִוויל ָנאר ַארֹויסְׁ ט בְׁ ש ֶווערְׁ טְׁ יָטאל. ָדאס ֶמענְׁ

ן ַפאר ַדיין  ט ַטאֶקע ֶגעקּוֶמען ִזיְך ֵהיילְׁ ִאיז ָאֶבער ֵזייֶער ַנאִריש, דּו ִביזְׁ
ֶדעֶרע ָוואס ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען  ֶלעם, ָאֶבער ֶעס ֶזעֶנען ָדא ַאנְׁ ָראבְׁ ֵלייֶנע פְׁ קְׁ

ֶלעֶמען,  ָראבְׁ ט פְׁ ֶדעֶרע ָסארְׁ ֶרעֶסעֶרע אּון ַאנְׁ ן ַפאר גְׁ אּון ֶיעֶדער ִזיְך ֵהיילְׁ
ִטיֶגע ֶוועג. ַארְׁ נְׁ ט אֹויף ַזיין ֵאייגְׁ ט ֶגעֵהיילְׁ  ֶווערְׁ

ן. ֶער  ֵווייטְׁ ט ִמיט ַא צְׁ ִנישְׁ ט ַאז ֶער ָהאט ָגארְׁ ש ֵווייסְׁ טְׁ לּוֶגער ֶמענְׁ ַא קְׁ
ן.  ִרירְׁ ֶצעטְׁ ף ֶער ִזיְך ָקאנְׁ ן, אּון ָנאר אֹויף ֶדעם ַדארְׁ ִאיז ֶגעקּוֶמען ִזיְך ֵהיילְׁ

לּוֶגע ט אֹויף ֵקייֶנעם ָנאר ֶווען ַא קְׁ ט ֶער ִנישְׁ ר ִאיד ֵגייט אֹויף אּוַמאן, קּוקְׁ
ן ַאֶלעס  צּוֶבעטְׁ ט אֹויס ִדי ַצייט ִזיְך אֹויסְׁ אֹויף ִזיְך ַאֵליין אּון ֶער נּוצְׁ

ס.  גּוטְׁ
ט ֶדער ֵהייִליֶגער יֹום טֹוב ֹראש ַהָשָנה ֶווע ט ֶיעצְׁ ַא  טֶווען ֶעס קּומְׁ

רֹוי ַחֵזק ַזיין אּו פְׁ ן מְׁ קְׁ ַטארְׁ ן אֹויף אּוַמאן ֶער ַאז  ִאיר ַמאןן שְׁ ָזאל ָפארְׁ
שּועֹות.  ָרכֹות אּון יְׁ ֶגען ַאֶלע גּוֶטע בְׁ ֶרענְׁ רֹויאּון ַאֵהיים בְׁ  ַא וואֹויֶלע פְׁ

ן אֹויף יֹום טֹוב טֶווע ן ַאֶלע גּוֶטע ַזאכְׁ ַפאקְׁ , אּון ַפאר ִאיר ַמאן ֵשיין ַאיינְׁ
ֶטע פּון ט ֶווע ִזי ל ִמיט ַאֶלע ַבָקשֹות, ַא ִליסְׁ ן ַא ֶצעטְׁ ֶגעבְׁ ִאים אֹויְך ִמיטְׁ

ן ִאין ָוואס  ל ָזאל ִאיםִזיְך, אּון  טנֹויִטיגְׁ  ִזיַאֶלע ַזאכְׁ ן ַאז ֶדעם ֶצעטְׁ ָזאגְׁ  ָאנְׁ
ט  ֶער ן פּון ָדארְׁ ִרירְׁ ט ַאֶוועקְׁ ן ִציּון, אּון ִזיְך ִנישְׁ ֶנעֶמען צּום ֵהייִליגְׁ ִמיטְׁ

שּועֹות. טָהא ֶערער ֵאיידֶ  'ט ִדי ַאֶלע יְׁ לְׁ ֶגע'פֹועְׁ  אֹויסְׁ

 
 

 

 

 

מוהרא"ש. א פערטער בית המדרש "היכל הקודש בית נתנאל" געפונט זיך אויך אין אומאן, 
 שליט"א.ובניו אנגעפירט דורך הרה"ח ר' אברהם חיים פארקאש 

ראש השנה ", הראש השנה שלי עולה על הכל" )חיי מוהר"ן, סימן תג(: דער רבי האט געזאגט
און דער  מיין גאנצע זאך איז ראש השנה, קיינער טאר נישט פעלן;ביי מיר איז גרעסער פון אלעס, 

רבי האט צוגעזאגט זייער גרויסע הבטחות פאר די אלע וואס קומען צו אים אויף ראש השנה. ווי 
פארכטיג איז דער יום טוב ראש השנה ווען מ'שרייבט אפ אין הימל פאר יעדן מענטש אלעס וואס 

וועט זיין אן וועט פאסירן צו אים במשך די גאנצע יאר, און דער רבי האט זיך אינטערגענומען אז ער 
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.
דער אייבערשטער זאל העלפן אז מיר זאלן טאקע זוכה זיין צו פארן צום הייליגן רבי'ן אויף 

 ראש השנה, און פועל'ן אלע גוטע ברכות און ישועות פאר די גאנצע יאר.
 !לפניך כבני מרוןן ברוכל באי עולם יעו

*** 
 

 פדיון נפש ערב ראש השנה אין אומאן
מוהרא"ש יעדעס יאר אום ערב ראש ווי באקאנט פלעגן אנשי שלומינו זיך פירן צו געבן פאר 

השנה אין אומאן "פדיון נפש", אזוי ווי דער רבי זאגט )שיחות הר"ן, סימן רי"ד( אז ערב ראש השנה 
 פדיון. זאל מען געבן א

מוהרא"ש האט געזאגט אז די גרעסטע צדקה וואס עס איז פארהאן איז צו געבן געלט צו קענען 
ס עצות אויף דער וועלט, דאס איז די בעסטע וועג ווי אזוי מער און מער פארשפרייטן דעם רבינ'

דעריבער פלעגט מוהרא"ש  מחי' צו זיין מענטשן, און דאס בלייבט פאר די מענטשן אויף אייביג.
נוצן די געלט פון די פדיונות אויף צו דרוקן דעם רבינ'ס ספרים און צו בויען דעם רבינ'ס מוסדות, צו 

 ארשפרייטן דעם רבינ'ס אור אויף דער וועלט.קענען מיט דעם ווייטער פ
דאס יאר וועלן אנשי שלומינו ווייטער געבן "פדיון נפש" אין אומאן פאר דעם זעלבן צוועק, מען 

ה שליט"א ערב ראש השנה אין אומאן, מ'קען וועט קענען געבן דעם "פדיון נפש" פאר'ן ראש ישיב
באזונדערע קעסטל אינעם גליון, ווי אויך וועט זיין זען די זמנים פאר פדיון נפש אין אומאן אין א 

טישלעך ביים ציון הקדוש און אויף די הויפט גאסן אין אומאן, וואו מ'וועט קענען געבן די פדיון 
 nefesh-https://breslevcenter.com/pidyen פדיון נפש אויפ'ן אדרעס:מנדב זיין  ויךאקען 'מ נפש.

דאס ארויסהעלפן פארשפרייטן דעם רבינ'ס עצות אויף דער וועלט, איז די בעסטע הכנה צום 
 הייליגן ראש השנה.

 !פדה בשלום נפשי
*** 

 וייזונגען אויפ'ן וועג קיין אומאןוויכטיגע אנו
וויכטיגע אנווייזונגען פאר די רייזע קיין אומאן, צוגעשטעלט דורך אייער געטרייע טרעוול 

וואס שטעלט אייך צו אלע טרעוול געברויכן קיין אומאן, און סיי וואו איר  Plan-it-Rite  וראגענט
 פארט א גאנץ יאר.

ר נאמען )די לעצטע און די ערשטע( צום ערשט דארפט איר זיכער מאכן, אז אייער לעגאלע 
 וואס שטייט אויפ'ן פאספארט, זאל זיין ארויסגעשריבן ממש די זעלבע אויפ'ן טיקעט.

-און-טשעקן פון פיר-טשעקן אנליין. מ'קען אריין-צו-עס איז ראטזאם און גרינגער אריין
ירפארט נעמט אסאך טשעקן אין ע-צוואנציג שעה ביז צוויי שעה פאר די פליגער הייבט זיך. אריין

פרייז א  ןקאסטצייט און קען צומאל זיין א פראבלעם אויב קומט מען שפעט, אזוי אויך קען עס 
 דאלער(. 17$)ביי יוקרעין עירליינס קאסט עס 

אזוי אויך זיך אליינס אויסוועלן דעם זיץ אויפן פליגער, קען קאסטן א באזונדערע פרייז. )ביי 
געוואנדען אינעם  -דאלער א וועג  50$און  15$ענען די פרייזן הייבן זיך צווישן יוקרעין עירליינס ז

 זיץ(.
ען עס ארומגענומען מיט אז איינער וויל נעמען געפאקטע באקסעס אויפן פליגער, זאל מ

 , און יעדע באקס דארף זיין באזונדער, נישט צוויי באקסעס צוזאמען.(Saran wrap) סארען רעפ
מער רענצלעך פון וויפיל מ'איז בארעכטיגט צו מיטנעמען מיט'ן פליגער, וועט  אויב האט מען

 שעה פאר די פליגער הייבט זיך. 48עס אויסקומען ביליגער, אויב מען באשטעלט עס כאטשיג 
אין אין עירפארט גייט אן אנגעהייבן פון דריי שעה פאר די פליגער פארט, און ענדיגט -די טשעק

 שוין קיינער נישט אריינגעלאזט.  ליגער הייבט זיך. דערנאך ווערטזיך א שעה פאר די פ
עס איז גוט צו מאכן טרעוול אינשורענס. דאס וועט בעז"ה פארמיידן שאדנס פון צעבראכענע 
אדער פארלוירענע חפצים/בגדים. אזוי אויך איז גאר וויכטיג צו האבן מעדיקעל אינשורענס, כדי 

ן שום איד געדאכט( ח"ו צוקומען צו סיי וועלכע מעדיצין אדער אויב מען דארף )נישט אויף קיי
 דאקטוירים דורכאויס די רייזע, אדער חלילה אריין גיין אין שפיטאל, זאל מען זיין געדעקט.

אויב איינער פון די עלטערן פארן אליין, און מען נעמען מיט א קינד/קינדער אונטער די עלטער 
א צעטל וואס האט א בילד פון די מאן'ס/ווייב'ס  פון זעכצן, דארף מען מיטברענגן

 און אויף דעם זאל זיין א חתימה אז זיי געבן רעכט פאר'ן קינד מיט צו פארן. (ID)אידענטיפיקאציע 
אריינגערעכענט יוקרעין  -אסאך עירליינס 

זענען זייער שטרענג מיט די  -אינטערנעשענאל 
האנט באגאזשן וועלכע מען נעמט ארויף אויפן 

פונט.  15פליגער. עס מעג וועגן א מאקסימום פון 
אזוי אויך די ברייט הייך און לענג קען זיין 

סענטימעטער(  40אינטשעס ) 15.7מאקסימום 
 7.8ביי  סענטימעטער( 55ינטשעס )א 21.6ביי 

 .בילד. זע סענטימעטער( 20אינטשעס )
דער אייבערשטער זאל העלפן אז יעדער זאל 
פארן געזונטערהייט און צוריק קומען 
געזונטערהייט, און פועל'ן אלעס גוטס ביים 
הייליגן רבי'ן, א כתיבה וחתימה טובה און א גוט 

 געבענטשט יאר.
 

Plan-it-Rite 718-506-4341 
 
 

 

<<<<<< 

 
<<<<<< 

 

 בית המדרש "היכל הקודש" ברסלב
 ןאאומ - 28בליצרקובסקיה 

 

 זמנים לראש השנה תש"פ
 

 נצביםשבת פרשת 
 

 6:30זמן הדלקת הנרות............................
 מנחה וקבלת שבת......בזמן הדלקת הנרות

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

 6:30........................ושלש סעודותמנחה 
 7:57זמן מוצאי שב"ק..............................

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

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

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

 ראש השנה
 6:25......................זמן הדלקת הנרות.......

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

 6:00..............................................מנחה
 6:30...........דרשה..................................

 7:51................................יו"טזמן מוצאי 
 

 

 

https://breslevcenter.com/pidyen-nefesh
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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'
 

 אידן ערווארטעט  100,000איבער 
 אויף ראש השנה תש"פ אומאןאין 

ווען דער  ,ען עס קומט דער גרויסער יום הדיןלב מי לא יחרד, וועמענ'ס הארץ ציטערט נישט וו
מיר ווייסן זייער גוט וועט אונז משפט'ן אויף אונזערע מעשים פון א גאנץ יאר, וואס שופט כל הארץ 

וועט דן  -דער הייליגער באשעפער אליין  -וויאזוי זיי האבן ליידער אויסגעזען, און אונזער ריכטער 
ארום דעם מענטש, זיין אויף אלעס וואס נעמט ן קומענדיגן גאנצן יאר, 'זיין דעם מענטש אויפ

מי יחיה ומי ימות, מי בקוצו ומי לא בקוצו, מי במים ומי באש וכו' קינדער,  זיינעגעזונט, זיין פרנסה, 
, און אים בעטן ער זאל אונז פארטרעטן אדוואקאט וכו'. דארפן מיר דאך אלע נעמען דעם בעסטן

ויז אז מיר זאלן קויפן א ביים משפט, און ממליץ טוב זיין פאר אונז. און וואס בעט ער דען פון אונז, בל
טיקעט און פארן צו אים אויף די פאר טעג ווען דער משפט קומט פאר. ווער קען זיך ערלויבן צו 

 פארפאטשקען אזא געלעגענהייט?
יים ציבור שטייגט פון יאר צו מקייט און התעוררות בעוואר אסווי ד דערפאר זעט מען טאקע

איבער די גאנצע וועלט, קוקן נישט אויף קיין שום שטערונגען צענדליגער טויזנטער אידן פון  ;יאר
קייטן וואס קומען אונטער, און כאפן דעם רענצל און פליען אפ צום ציון קודש הקדשים יאון שווער

 ן הייליגן קיבוץ.'אין אומאן צו וויילן אויף ראש השנה צוזאמען מיט
, איז דער שטאט באזונדערן יעדעס יאר צו זען ווי מען קומט אן קיין אומא איזווי וואונדערליך 

עס וואקסן ארויס אויף יעדע ווינקל און יעדע גאס נייע ריזיגע בתי ממש נישט צו דערקענען, 
 ריעדע ,מדרשים פון פארשידענע קהילות הקודש, און פילע האטעלן, געשעפטן, הכנסות אורחים'ס

 שבט פון כלל ישראל. ןיעדקרייז און  ןייגענארטיגן חן צוגעפאסט פאר יעדמיט זיין א
יינמאל בעפאר, ווי די טראוועל אגענטן געבן איבער, ווערן די זיצן אויף די פליגעס צוכאפט ווי ק

וואס ווערן פארקויפט ווערט געשאצט אז היי יאר וועלן זיין אין אומאן אויף  סטאון לויט די טיקע
ט אידן, וואס האבן זיך מוסר נפש ראש השנה דער אומגעהויערע ציפער פון איבער הונדערט טויזנ

ן בתמימות ובפשיטות, 'און געקומען פאלגן דעם רביזייערע מניעות,  אלע געווען און איבערגעקומען
ן, אז דער רבי ן הייליגן קיבוץ אין אומא'גן יום טוב ראש השנה צוזאמען מיטיאון רעכטן אפ דעם הייל

 גייען אהיים מיט פילע זעק ישועות און רפואות ברוחניות ובגשמיות.זיי זאל זיי פאררעכטן און 
מאל , וועלן דאס יאר צום צווייטן ראש ישיבה שליט"אאנשי שלומינו, תלמידים פונעם 

יום טוב אינעם נייעם פראכטפולן בנין, וואו מ'האט שוין פארענדיגט נאך א פארברענגען דעם 
שטאק מיט שלאף צימערן, אויסער אלע צוגעהער פאר'ן יום טוב, א הערליכע בית המדרש, מקוה, 

דער ראש ישיבה שליט"א וועט דאווענען פאר'ן עמוד די תפלות ראש  עס זאל, און אזוי ווייטער.
די תלמידי הישיבה. ווי אויך וועט מען  -רציגע שטימע באגלייט מיט משוררים השנה מיט זיין הא

ה האבן די זכיה צו הערן דרשות התחזקות והתעוררות במשך דעם יום טוב פונעם ראש ישיב
נאר די וועלכע ווערן שליט"א אינעם היכל בית המדרש. צו די סעודות וועלן אבער אריינגעלאזט 

 האבן געקויפט א בעט אינעם בנין.
ווייטער כאטש וואס מיר האבן ליידער פארלוירן מוהרא"ש זי"ע, האלטן זיך די תלמידים 

אינאיינעם באהבה ושלום. יעדער פרובירט ווייטער ממשיך זיין צו גיין אין זיינע הייליגע וועגן, צו 
לערנען זיינע הייליגע ספרים, צו מקיים זיין זיינע הייליגע עצות, וועלכע ווייזן דעם וועג פאר יעדן איד 

אנצוקומען צום תכלית פאר וואס מיר אין יעדן מצב ווי אזוי זיך צו דערנענטערן צום אייבערשטן און 
זענען אראפגעקומען אויף דער וועלט. די חשובי תלמידי מוהרא"ש זענען ווייטער ממשיך 
פארצולערנען די תורות פון הייליגן רבי'ן לויט ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט, און די תלמידי היכל 

ואס רעדט דאס מערסטע צו זיין הארץ, הקודש זענען ווייטער מקבל יעדער איינער פון דעם פלאץ ו
און אזוי האט יעדער די ריכטיגע מאס התחזקות זיך צו קענען ווייטער שטארקן אין עבודת ה' אויפ'ן 

 רבינ'ס דרך.
אויך אין אומאן וועלן די תלמידי היכל הקודש זיך האלטן צוזאמען יעדער אויף זיין פלאץ וואו ער 

די תלמידים פונעם ראש ישיבה שליט"א וועלן  די גאנצע יאר.באקומט חיזוק און התעוררות במשך 
וייט ארויס פון וואס געפונט זיך ומיטהאלטן דעם ראש השנה אינעם בית המדרש פונעם נייעם בנין, 

 רדי טומלדיגע געגנט אין אומאן. מער נענטער צום ציון הקודש ווערט יעצט געבויעט א הערליכע
, די פונדאמענט פונעם בנין איז אנגעפירט דורך הגה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א"היכל הקודש" בנין 

רויסער שאטער וואס שוין געבויעט געווארן, און אויף דעם וועט דאס יאר אויפגעשטעלט ווערן א ג
דער בנין פארענדיגט ווערן אויפ'ן  אייבערשטנ'ס הילף וועטן ס בית המדרש, און מיט'וועט דינען אל

בנין גרויסן נאך א בית המדרש "היכל הקודש" געפונט זיך אינעם . קומענדיגעס יאר ראש השנה
 ע האט געדאווענט פאר אסאך יארןזי"וואו מוהרא"ש ציון הקדוש, הארט נאנט צום "מעגימעטער", 

ק שליט"א, בנו בכורו פון אנגעפירט דורך הגה"צ ר' נחמן שי, דער בית המדרש ווערט אין אומאן

 אומאן טראנספארטאציע
 

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

 פלייטס פאר די דירעקט קיין קיוב,
 

 אויך שטעלן מיר צו באסעס פאר גרופעס
 

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

 

 

 
 

 

 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 סערוויס ~~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע 
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

>>>>>> 

 

 בעזהשי"ת
 

מיר האבן דעם כבוד איינצולאדענען 
אלע חשובע פרויען וואס זייערע 

 מענער פארן קיין אומאן אויף
 ראש השנה צום 

 טונג צוםאין פארבריי
 הייליגען יום טוב

פרייען אויף די גרויסע זכיה אז זיך אינאיינעם צו 
 מיר באקומען די געוואלדיגע ברכות

 די "פארברענג" וועט אי"ה פארקומען

 פרשת נצבים אנטאגמ
 Sep. 23 למספרם

 היכל הקודש ברסלבאין 
27 Skillman St. 
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 געשמאקע מאלצייט< 
 שיינע דרשות< 
 הערליכע פארשטעלונג< 

 

 ליך צו באגריסןווארטן אייך פערזענמיר 
 

 לעידיס עקזילערי היכל הקודש ברסלב

 ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב וויליאמסבורג
 כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ענתייסדה ע"י 

 

 בבית מדרשינו אמירת סליחותזמן 
, א' סליחותכי תבאפ' מוצש"ק   

1:00בשעה   
 הגבאים -בברכת כתיבה וחתימה טובה 

 


