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ַר ָׁשה
ֲשה אוֹיף ִדי פ ְ
ַא ַמע ֶׂ

ֵיילט
ֶׂערצ ְ
ֹהרָׁא"ש ד ְ
מו ַ
ארכְׁ ִטיגְׁ ן ָטאג
ֶעצט פַ אר דֶ עם הֵ יילִ יגְׁ ן פָ ְׁ
ִמיר ְׁשטֵ ייעֶ ן י ְׁ
יבן פַ אר
ֶעש ִר ְׁ
ֶוערט ָאנְׁ ג ְׁ
פּון רֹאש הַ ָשנָה .אּום רֹאש הַ ָשנָה ו ְׁ
אס ְׁירן צּו ִאים ִדי גַאנְׁ צֶ ע
ֶעדן מֶ ענְׁ ְׁטש וָ ואס עֶ ס וֶועט פַ ִ
י ְׁ
אס ְׁירט צּו ַא מֶ ענְׁ ְׁטש ְׁבמֶ ֶשְך ִדי
יָאר .יֶעדֶ ע זַאְך וָ ואס פַ ִ
יבן רֹאש הַ ָשנָה.
ֶעש ִר ְׁ
וארן ָאנְׁ ג ְׁ
גַאנְׁ צֶ ע יָארִ ,איז שוֹין גֶעוָ ְׁ
עריבֶ ער ִאיז רֹאש הַ ָשנָה ִדי ִריכְׁ ִטיגֶע צַ ייט
אּון דֶ ִ
ער ְׁש ְׁטן ַאז עֶ ס זָאל
ַאסאְך דֶ עם אֵ ייבֶ ְׁ
עטן ַ
צּונּוצן צּו בֶ ְׁ
ְׁ
ֹיס
או ְׁ
קּומֶ ען ַא גּוטֶ ע גֶעבֶ ענְׁ ְׁט ְׁשטֶ ע יָאר.
ֶעדיעֶ ס
עדיגֶע ְׁט ַראג ִ
עק ִ
ֹיפיל ְׁש ֶר ֶ
ערט מֶ ען ַאזו ִ
ֵליידֶ ער הֶ ְׁ
מּוט ֶשעט זִ יְך ִמיט
ְׁ
אס ְׁירן דֶ עם גַאנְׁ ְׁצן יָאר ,יֶעדֶ ער
וָ ואס פַ ִ
ישט ַקיין הָ אנִ יג
ֶעקט נִ ְׁ
ייטןֵ ,קיינֶער ל ְׁ
יק ְׁ
ֶוער ֵ
ערע ְׁשו ִ
ַאנְׁ דֶ ֶ
ארף מֶ ען
קּומט רֹאש הַ ָשנָה ַד ְׁ
ְׁ
אוֹיף דֶ ער וֶועלְׁ ט .וֶוען עֶ ס
ַאריין נֶעמֶ ען ִאין
ארף זִ יְך גּוט ַ
ָדאס גּוט גֶעדֶ ענְׁ ֶקען ,מֶ ען ַד ְׁ
ֶעצט רֹאש הַ ָשנָה ִאיז ִדי צַ ייט וֶוען מֶ ען ֶקען
ָקאפ ַאז י ְׁ
נּוצן דֶ עם רֹאש
ֹיס ְׁ
ֹיס'פו ְֹׁעלְׁ 'ן ,אוֹיב וֶועט מֶ ען או ְׁ
ָדאס או ְׁ
עטן דֶ עם
ארף צּו זַיין ,מֶ ען וֶועט בֶ ְׁ
הַ ָשנָה וִ וי עֶ ס ַד ְׁ
אר ְׁפן
ישט ַד ְׁ
ער ְׁש ְׁטן ַאז ָדאס יָאר זָאל מֶ ען זִ יְך שוֹין נִ ְׁ
אֵ ייבֶ ְׁ
ער ְׁשטֶ ער זִ יכֶער
מּוט ֶשען ,וֶועט ֶדער אֵ ייבֶ ְׁ
ְׁ
ארק
ַאזוֹי ְׁש ַט ְׁ
הֶ עלְׁ ְׁפן ַאז עֶ ס וֶועט קּומֶ ען ַא גּוטֶ ע גֶעבֶ ענְׁ ְׁט ְׁשטֶ ע יָאר ,אּון
>>>>>>

ער ְשטֶ ער הָ אט
דֶ ער ֵאייבֶ ְ
לִיב א גֶעפְ ֶרעגְ ל ְְטן ִאיד;
ערהאלְט זִ יְך אּון ְט ָראץ אלֶע
ֵאיינֶער וָואס דֶ ְ
ִישט קיין ְש ֵאלֹות אּון
ייטן הָ אט עֶ ר נ ְ
יק ְ
ֶוער ֵ
ְשו ִ
ער ְש ְטן .עֶ ר גְ לֵייבְ ט בֱּאֱּ מּונָה
ק ְשיּות אֹויפְ 'ן ֵאייבֶ ְ
ְשלֵימָ ה אז אלֶעס ִאיז לְטֹובָ תֹו אּון אֲ פִ ילּו עֶ ס זֶעט
ֵוייסט עֶ ר אז דָ אס ִאיז נָאר פאר
אֹויס ְשלֶעכְ ט ו ְ
זיין טֹובָ ה.
יּואש פּון וָואס
ִישט ְמ ָ
ִאיְך בֶ עט ִדיר זֵייעֶ ר ,וֶוער נ ְ
עֶ ס גֵייט א ִריבֶ ער אֹויף ִדיר ,נֶעם אריין דֶ עם
ֶוערן
ער ְש ְטן ִאין דיין פְ ָראבְ לֶעם וֶועט ִדיר ו ְ
ֵאייבֶ ְ
לִיכְ ִטיג ִאין לֶעבְ ן .מֹוה ָרא"ש בְ ֶרע ְנגְ ט זֵייעֶ ר אסאְך
מָ אל א ָראפ ִאין ִדי בְ ִריוְ ון ֶדעם זֹוהר ה ָקדֹוש
ֶעדן טָ אג גֵייט ארֹויס א בת קֹול פּון
(ה ְקדָ מָ ה ,ד :).י ְ
ימל וָואס רּופְ ט אֹויס" :מָ אן ִמנְכֹון ִדי חֲ שֹוכָא
ִה ְ
ְהֹורא ,וְ טָ ע ֲִמין ְמ ִר ָירא ל ְִמ ְת ָקא עד ָלא
ְמהפְ כָן ִלנ ָ
ער ְד ֵרייעֶ ן אּון
יֵיתֹון הָ כָא" ,וֶוער פּון אייְך ֶקען ִאיבֶ ְ
מאכְ ן פּון טּונ ְְקל  -לִיכְ ִטיג אּון פּון בִ יטֶ ער  -זִ יס?
ְהֹורא ְדנ ִָהיר?"
"מָ אן ִמנְכֹון ִד ְמחכָאן בְ כָל יֹומָ א ִלנ ָ
ֶוערן? דֶ ער
ֶעדן טָ אג עֶ ס זָ אל לִיכְ ִטיג ו ְ
וארט י ְ
וֶוער ו ְ
מֶ ענ ְְטש ֶוועט הָ אבְ ן א חֵ לֶק לְ עֹולָם הבָ א; ווייל
וֶוען א מֶ ענ ְְטש ִאיז זֹוכֶה ,עֶ ר מאכְ ט פּון זיין
בִ יטֶ ער לֶעבְ ן א זִ יס לֶעבְ ן אּון פּון זיין טּונ ְְקל ְֵקייט
וייסט אז ִאין ִדי
מאכְ ט עֶ ר לִיכְ ִטיג; עֶ ר ֵו ְ
ער ְשטֶ ער אּון
טּונ ְְקל ְֵקייט ִאיז באהאל ְְטן דֶ ער ֵאייבֶ ְ
ערנִיש ִאיז באהאל ְְטן דֶ ער זִ יסֶ ער
ִאין ִדי בִ יטֶ ְ
באשֶ עפֶער  -דֶ ער ִאיז א צ ִדיק.

ִכי ָׁתבוֹא ְלאּו ַמאן

(עֲצָ תֹו אֱּ מּונָה כִ י ָתבֹוא תשע"ט)

א
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אבלֶעמֶ ען.
ויסן פּון ַקיין צָ רוֹת אּון ְׁפ ָר ְׁ
ישט וִ ְׁ
מֶ ען וֶועט נִ ְׁ

ֵוייסט
ֶעריכְׁ ט פְׁ ָראצֶ עס .עֶ ר ו ְׁ
וערע ג ִ
ענְׁטש ְׁשטֵ ייט פַ אר ַא ְׁשוֶ ֶ
וֶ וען ַא מֶ ְׁ
ַאז זַיין גו ָֹרל לִ יגְׁ ט ִאין ִדי הֶ ענְׁ ט פּונֶעם ִריכְׁ טֶ ער .דֶ ער ִריכְׁ טֶ ער הָ אט ִדי
אּורטֵ ייל ,אּון עֶ ר ֶקען
ארבְׁ ן שּולְׁ דְׁ -
ֶעבן ַא הַ ְׁ
מֶ עגְׁ לִ יכְׁ ֵקייט ַארוֹיס צּו ג ְׁ
ארבֶ ע ְׁש ְׁט ָראפְׁ ןָ ,אדֶ ער ֶקען ֶדער
'מ ְׁשפָ ְׁט 'ן ֶדעם מֶ ענְׁ ְׁטש ִמיט גָאר הַ ְׁ
אר ִ
פַ ְׁ
ַאדיגְׁ ן אּון ִאים
ֹיפ'ן מֶ ענְׁ ְׁט ְׁשן אּון ִאים בַ אגַאנ ִ
אבן או ְׁ
ִריכְׁ טֶ ער ַרחֲ ָמנּות הָ ְׁ
וארפְׁ ן צּו
ֹיסלָאזְׁן אוֹיף ֶדער ְׁפ ֵריי .וָ ואלְׁ ט ֶדער מֶ ענְׁ ְׁטש זִ יְך זִ יכֶער גֶעוָ ְׁ
ַארו ְׁ
עטן פַ אר ַרחֲ מָ נּותַ ,אז עֶ ר זָאל ִאים
ִדי ִפיס פּונֶעם ִריכְׁ טֶ ער אּון זִ יְך גֶעבֶ ְׁ
נּות'די ֶגע וֶ ועג.
ִ
אּורטֵ יילְׁ ן אוֹיף ַא גּוטֶ ע אּון ַרחֲ ָמ
נָאר ְׁ
ואקאט ,וָ ואס הָ אט
ַאדוָ ַ
עס ְׁטן ְׁ
ֹיפגֶעזּוכְׁ ט ֶדעם בֶ ְׁ
זִ יכֶער וָ ואלְׁ ט מֶ ען או ְׁ
ֶדעם ְׁש ְׁפ ַראְך אּון עֶ ר הָ אט חֵ ן ִאין ִדי אוֹיגְׁ ן פּונֶעם ִריכְׁ טֶ ער .אּון מֶ ען
ער ְׁסטֶ ע וָ ואס
ואקאט ַאז עֶ ר זָאל טּון ָדאס מֶ ְׁ
ַאדוָ ַ
עטן ֶדעם ְׁ
וָ ואלְׁ ט גֶעבֶ ְׁ
ֹיסגֶעבְׁ ן ַא
עֶ ר ֶקען ,עֶ ר זָאל אוֹיס'פו ְֹׁעלְׁ 'ן בַ יים ִריכְׁ טֶ ער ַאז עֶ ר זָאל ַארו ְׁ
אר'ן מֶ ענְׁ ְׁטש.
עסטֶ ע פַ ְׁ
ְׁפ ַסק וָ ואס זָאל זַיין ָדאס בֶ ְׁ
אס ְׁירט אּום רֹאש הַ ָשנָה .דֶ ער
גֶענוֹי ָדאס ִאיז וָ ואס עֶ ס פַ ִ
עדן מֶ ענְׁ ְׁטש וָ ואס עֶ ס
ער ְׁשטֶ ער ִאיז אּו ְׁנזֶער ִריכְׁ טֶ ער ,עֶ ר ִמ ְׁשפָ ט ֶי ְׁ
אֵ ייבֶ ְׁ
זָאל קּומֶ ען אוֹיף ִאים ,עֶ ס לִ יגְׁט נָאר ִאין זַיינֶע הֶ ענְׁ ט ִצי דֶ ער מֶ ענְׁ ְׁטש
ִסּורים,
ייטן אּון צָ רוֹת אּון י ִ
ועריקֵ ְׁ
וערן צּו ְׁשוֶ ִ
אּורטֵ יילְׁ ט וֶ ְׁ
אר ְׁ
זָאל ַח"ו פַ ְׁ
וערן ִמיט חֶ סֶ ד אּון ַרחֲ ִמיםַ ,אז עֶ ר זָאל הָ אבְׁ ן
ֶע'מ ְׁשפָ ט וֶ ְׁ
ָאדער זָאל עֶ ר ג ִ
ֶ
ַא לִ יכְׁ ִטיגֶע אּון ְׁפ ֵריילִ יכֶע יָאר.
עטן בַ יי
ער ְׁש ְׁטן אּון זִ יְך בֶ ְׁ
אר ְׁפן ִמיר וֵויינֶען צּום אֵ ייבֶ ְׁ
עריבֶ ער ַד ְׁ
ֶד ִ
אבן אוֹיף אּונְׁ ז ,אּון זָאל אּונְׁ ז ָאנְׁ ְׁש ַרייבְׁ ן אּון
ִאיםַ ,אז עֶ ר זָאל ַרחֲ ָמנּות הָ ְׁ
ִמ ְׁשפָ ְׁט'ן ִמיט ַרחֲ ָמנּות ,נָאר ִמיט גּוטֶ ע זַאכְׁ ן פַ אר ִדי גַאנְׁ צֶ ע יָאר.
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ֶדער הֵ יילִ יגֶער ֶר ִבי הָ אט צּוגֶעזָא ְׁגט ַאז וֶוער עֶ ס וֶ ועט קּומֶ ען צּו ִאים
ואקאט פַ אר דֶ עם
ַאדוָ ַ
אוֹיף רֹאש הַ ָשנָה ,וֶ ועט עֶ ר זַיין ַא גּוטֶ ער ְׁ
מֶ ענְׁ ְׁטש ,עֶ ר וֶ ועט זִ יְך ָאנ ְְׁׁש ְׁט ֶרענְׁ גֶען אּון הֶ עלְׁ פְׁ ן ֶדעם מֶ ענְׁ ְׁטש ַאז מֶ ען
ייבן פַ אר ִאים ַא גּוטֶ ע גֶעבֶ ענְׁ ְׁט ְׁשטֶ ע יָאר .דֶ ער ֶרבִ י הָ אט
זָאל ָאנְׁ ְׁש ַר ְׁ
ֶעמט עֶ ר ִמיט
גֶעזָאגְׁ ט ַאז נָאְך ִאין ִדי עֶ ְׁר ְׁשטֶ ע נַאכְׁ ט פּון רֹאש הַ ָשנָה ,נ ְׁ
זַיינֶע מֶ ענְׁ ְׁט ְׁשן ,עֶ ר ַמאכְׁ ט זִ יכֶער ַאז זַיינֶע מֶ ענְׁ ְׁט ְׁשן זָאלְׁ ן נָאר בַ אקּומֶ ען
ַא גּוטֶ ע יָאר.
ארף זִ יְך ַא ְׁפרוֹי זֵייעֶ ר ְׁפ ֵרייעֶ ן וֶ וען ִאיר מַ אן ִאיז ז ֹוכֶה צּו
עריבֶ ער ַד ְׁ
ֶד ִ
עטן ַאלֶעס
ֹיסבֶ ְׁ
ארט או ְׁ
ארן אוֹיף רֹאש הַ ָשנָה ַקיין אּומַ אן ,אּון זִ יְך ָד ְׁ
פָ ְׁ
ערע זַאְך פּון דֶ עם ַאז דֶ ער הֵ יילִ יגֶער
גּוטס .וָ ואס ֶקען ֶדען זַיין ַא בֶ עסֶ ֶ
ְׁ
ֶעמט אּונְׁ ז אוֹיף זַיינֶע ְׁפלֵייצֶ עס ,עֶ ר גֶעבְׁ ט ַאכְׁ טּונְׁ ג אוֹיף ִדי ַאלֶע
ֶר ִבי נ ְׁ
ִא ְׁידן וָ ואס קּומֶ ען צּו ִאים אוֹיף רֹאש הַ ָשנָה ,אּון עֶ ר זֶעט ַאז ִדי ִא ְׁידן
ארן ִמיט זֶעק אּון פֶ עק פּון יְׁשּועוֹת אּון ְׁרפּואוֹת ,אּון
זָאלְׁ ן ַאהֵ יים פָ ְׁ
אבן ַאן אֱ מֶ ת'עֶ גּוטֶ ע יָאר.
הָ ְׁ
ֶעשמַ אק צּו
ישט ַאזוֹי ג ְׁ
נִישט גְׁ ִרינְׁג .עֶ ס ִאיז בִ כְׁ לַל נִ ְׁ
ודאי ִאיז עֶ ס ְׁ
ַאוַ ַ
ערהֵ יים ִמיט ִדי ִקינְׁ דֶ ער אוֹיף יוֹם טוֹב .וֶוען מֶ ען
ַייבן ַאלֵיין ִאינְׁ ֶד ְׁ
ְׁבל ְׁ
וערער זִ יְך
ַאריין ,זֶעט מֶ ען ַאז עֶ ס ִאיז ַאסַ אְך ְׁשוֶ ֶ
יסל ַ
ְׁט ַראכְׁ ט ָאבֶ ער ַא ִב ְׁ
אבלֶעמֶ ען.
מּוט ֶשען ִדי גַאנְׁ צֶ ע יָאר ִמיט ְׁפ ָר ְׁ
צּו ְׁ
ויסן ַאז ִדי גַאנְׁ צֶ ע פַ ְׁרנָסָ ה וָ ואס זִ י וֶ ועט
וֶ וען ַא ְׁפרוֹי זָאל וֶ וען וִ ְׁ
אבן ִדי קּומֶ ענְׁ ִדיגֶע יָאר גֵייט מֶ ען ָאנ ְְׁׁש ַרייבְׁ ן אּום רֹאש הַ ָשנָה ,וָ ואלְׁ ט
הָ ְׁ
ֶעקּוקט אוֹיף ַחבֶ ר'טֶ עס וֶועלְׁ כֶע וֶ ועלְׁ ן אֶ פְׁ ָשר ְׁק ִרימֶ ען ִמיט ִדי
ְׁ
זִ י ֶדען ג
ארן אוֹיף אּומַ אן? ִמיט וָ ואס וֶ ועט ִאיר ִדי
נָאז ַאז ִאיר מַ אן ִאיז גֶעפָ ְׁ
מּוט ֶשען ִמיט פַ ְׁרנָסָ ה? זִי וֶ ועט ִאיר
ְׁ
ַחבֶ ר'טֶ ע הֶ עלְׁ ְׁפן וֶ וען זִי וֶ ועט זִ יְך
אקלְׁ ן ִדי ָקאפ ִמיט ַרחֲ מָ נּות .אָ בֶ ער ַאז ִאיר מַ אן וֶ ועט
צּוש ְׁ
ָ
נָאר ֶקענֶען
יימבְׁ ֶרענְׁ גֶען פַ ְׁרנָסָ ה פַ אר ִדי גַאנְׁ צֶ ע
אּומאן ,וֶ ועט עֶ ר ַאהֵ ְׁ
ַ
ארן אוֹיף
פָ ְׁ
יָאר.
עדט נָאְך פּון ִדי גֶעזּונְׁ ט פּון ִדי ִקינְׁ דֶ ער ,פּון ִדי נַחַ ת פּון
אּון וֶ וער ֶר ְׁ
ֶעש ִריבְׁ ן אּום רֹאש הַ ָשנָה .עֶ ס
וערט ָדאְך ָא ְׁנג ְׁ
ִדי ִקינְׁ ֶדערָ ,דאס ַאלֶעס וֶ ְׁ
אר ְׁפן ַאלֵיין ַאן עֵ צָ ה גֶעבְׁ ן ִמיט ִדי
ישט גְׁ ִרינְׁג זִ יְך צּו ַד ְׁ
אקע נִ ְׁ
ִאיז טַ ֶ
ארט אוֹיף אּומַ אן .אָ בֶ ער עֶ ס
ִקינְׁ ֶדער ִאין ִדי פָ אר טֶ עג וָ ואס ֶדער מַ אן פָ ְׁ
מּוט ֶשען ִמיט ִדי ִקינְׁ דֶ ער ִדי גַאנְׁ צֶ ע יָאר.
ִאיז ִפיל גְׁ ִרינְׁ גֶער וִ וי זִיְך צּו ְׁ
ֹיס'פו ְֹׁעלְׁ 'ן צו
אּומאן ,וֶ ועלְׁ ן זֵיי אוֹיְך או ְׁ
ַ
ארן אוֹיף
ַאז ִדי מֶ ענֶער פָ ְׁ
אבן ָשלוֹם בַ יִת ִדי גַאנְׁ צֶ ע יָארִ .אין ִדי וֶ ועלְׁ ט ִאיז ַאיינְׁ גֶעפִ ְׁירט ַאז דֶ ער
הָ ְׁ
אציֶע ָאן ִדי
ואק ְׁ
ארט ַאמָ אל ַאוֶ ועק פַ אר ַא וָ ואְך ְׁצוֵויי אוֹיף וַ ַ
ַמאן פָ ְׁ
ארט ִדי וַ וייב
ערנָאְך פָ ְׁ
ארט ְׁבל ֹו יז ִמיט זַיינֶע חֲ בֵ ִרים .אּון דֶ ְׁ
וַ וייב ,עֶ ר פָ ְׁ
ערש
אציֶע ִמיט ִא ֶירע ַחבֶ ְׁר'טֶ עס .דֶ ער ֶרבִ י הָ אט אָ בֶ ער ַאנְׁ דֶ ְׁ
ואק ְׁ
ַאוֶ ועק וַ ַ
ארבְׁ ֶרענְׁ גֶען ִמיט
ֶערנְׁ ט אּונְׁ ז ַאז ַא מַ אן זָאל נָאר פַ ְׁ
ֶערנְׁ טֶ .דער ֶר ִבי ל ְׁ
גֶעל ְׁ
ארן ִמיט ִדי
אציֶע זָאל מֶ ען פָ ְׁ
ואק ְׁ
זַיין וַ וייב ,אוֹיב פָ א ְׁרט מֶ ען אוֹיף וַ ַ
אר ְׁשטֵ יין
ֶערנְׁ ט אּונְׁ ז ָשלוֹם בַ יִתַ ,אז מֶ ען זָאל זִיְך פַ ְׁ
וַ וייבֶ .דער ֶר ִבי ל ְׁ
עטן ַאז מֶ ען זָאל
עריבֶ ער ַאז ֶדער ֶרבִ י הָ אט גֶעבֶ ְׁ
ִמיט ִדי מֶ ענֶער .אּון ֶד ִ
ֶעדיגְׁ ן ַאז מֶ ען
קּומֶ ען צּו ִאים אוֹיף רֹאש הַ ָשנָה ,וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶער עֶ ְׁרל ִ
אבן ַא גּוטֶ ע ָשלוֹם בַ יִת ִדי גַאנְׁ צֶ ע יָארַ ,אז עֶ ס זָאל
אקע הָ ְׁ
זָאל ַט ֶ
ערהֵ יים.
אר ָמאנְׁ יֶע ְׁשטֶ ענְׁ ִדיג ִאינְׁ דֶ ְׁ
ער ְׁשן ָשלוֹם אּון הַ ְׁ
הֶ ְׁ
וערט אּומַ אן
אציעֶ ס ,וֶ ְׁ
יק ִ
ִאין ִדי צֵ ייטּונְׁ גֶען אּון ִאין ִדי פּובְׁ לִ ַ
ֶעמאלְׁ ן ַאלְׁ ס ַא ְׁפלַאץ פּון ְׁמשּוג ִָעים .נָאְך רֹאש הַ ָשנָה וֶ ועלְׁ ן זֵיי
אפג ָ
ַאר ְׁ
ָ
אדנֶע מֶ ענְׁ ְׁט ְׁשן ִאין אּומַ אןִ .די ִסיבָ ה
ייביג ְׁב ֶרענְׁ גֶען ִבילְׁ ֶדער פּון ָמ ְׁ
אֵ ִ
ערעסַ אנְׁט צּו בְׁ ֶרענְׁ גֶען
ישט ִאינְׁ טֶ ֶ
ערצּו ִאיז וַ וייל עֶ ס ִאיז ָדאְך נִ ְׁ
ֶד ְׁ
ִיסט זִ יְך אוֹיס ָדאס
ִבילְׁ ֶדער וִ וי ַא ִאיד ְׁשטֵ ייט בַ יים הֵ יילִ יגְׁן ִציּון אּון ג ְׁ
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עסאנְׁט צּו ְׁב ֶרענְׁ גֶען ַא
ער ַ
ִישט ִאינְׁ טֶ ֶ
ער ְׁש ְׁטן ,עֶ ס ִאיז נ ְׁ
אר'ן אֵ ייבֶ ְׁ
ארץ פַ ְׁ
הַ ְׁ
ער ְׁש ְׁטן אּון עֶ ר
עדט צּום ֶר ִבי'ן אּון צּום אֵ ייבֶ ְׁ
ִיצט אּון ֶר ְׁ
בִ ילְׁ ד וִ וי ַא ִאיד ז ְׁ
בֶ עט זִ יְך אוֹיס ַא גּוט גֶעבֶ ענְׁ ְׁט ְׁשט יָאר ,וִ וי ִא ְׁידן ַדאוֶ וע ֶנען ִדי ְׁת ִפל ֹות
ֹראש הַ ָש ָנה ִמיט ַא ֶגעוַ ואלְׁ ִדי ֶגע ִה ְׁתע ֹו ְׁרר ֹות אּון ִה ְׁש ַת ְׁפכּות הַ ֶנפֶ ש,
אדנֶע ִבילְׁ ֶדער.
ארט ָמ ְׁ
עריבֶ ער זּוכְׁ ן זֵיי ַדוְׁ ָקא צּו ְׁב ֶרענְׁ גֶען ַאלֶע ָס ְׁ
דֶ ִ
ַיידער ַא
ַאח ַריּות ,וַ וייל ָדאס ַמאכְׁ ט ל ֶ
ָדאס ִאיז אָ בֶ ער זֵייעֶ ר ַא גְׁ רוֹיסֶ ע ְׁ
אבן
ֹיבן ָאן מו ָֹרא צּו הָ ְׁ
ְׁשלֶעכְׁ טֶ ע נָאמֶ ען אוֹיפְׁ 'ן הֵ יילִ יגְׁן ֶר ִבי'ן .מֶ ענְׁ ְׁט ְׁשן הו ְׁ
יקן
אבן מו ָֹרא צּו ִש ְׁ
אּומאןְׁ ,פרוֹיעֶ ן הָ ְׁ
ַ
יקן זֵייעֶ ֶרע ִקינְׁ ֶדער אוֹיף
צּו ִש ְׁ
ֹיפ'ן חֶ ְׁשב ֹון פּון ִדי
אּומאן .אּון ָדאס ַאלֶעס גֵייט או ְׁ
ַ
זֵייעֶ ֶרע מֶ ענֶער אוֹיף
ארן.
אק ָט ְׁ
עד ְׁ
ואר ְׁטלִ י ֶכע ֶר ַ
ארַאנ ְְׁׁטוָ ְׁ
אּומפַ ְׁ
ְׁ
ַאמאל גֶעוֶ וען ִאין אּומַ אן אוֹיף רֹאש
אֵ יינֶער וָ ואס ִאיז שוֹין ָאבֶ ער ָ
ארט גֵייט פָ ארִ .א ְׁידן קּומֶ ען זִ יְך צּוזַאם
ֵוייסט דֶ עם אֱ מֶ ת וָ ואס ָד ְׁ
הַ ָשנָה ,ו ְׁ
קּומט נָאר ִמיט אֵ יין ִציל צּו
ְׁ
פּון ִאיבֶ ער ִדי גַאנְׁ צֶ ע וֶ ועלְׁ ט ,אּון יֶעדֶ ער
ואר ְׁפן ַאלֶע ְׁשלֶעכְׁ טֶ ע זַאכְׁ ן פּון
ער ְׁש ְׁטןַ ,אוֶ ועק צּו וַ ְׁ
וערן נָאנְׁ ט צּום אֵ ייבֶ ְׁ
וֶ ְׁ
ֶעצט אּון
ארנֶעמֶ ען צּו זַיין וואוֹיל אּון עֶ ְׁרלִ יְך פּון י ְׁ
ֶעצט ,אּון זִ יְך פָ ְׁ
בִ יז י ְׁ
עטן ַא גּוטֶ ע גֶעבֶ ענְׁ ְׁט ְׁשטֶ ע יָאר.
ֹיסצּובֶ ְׁ
וַ וייטֶ ער אּון זִ יְך או ְׁ
ֹיפיל ִא ְׁידן ,עֶ ס קּומֶ ען זִ יְך צּוזַאם
ַאוַ ַדא י ַאז עֶ ס קּומֶ ען זִ יְך צּוזַאם ַאזו ִ
ארט ִשיכְׁ ְׁטן אּון ְׁק ֵרייזְׁן ,זֶעט עֶ ס
ֶעדן עֶ ק וֶ ועלְׁ ט ,פּון ַאלֶע ָס ְׁ
ִא ְׁידן פּון י ְׁ
אבן ִאין זִ יְך ַא הֵ יילִ יגֶע
ערעסַ אנְׁ טָ .אבֶ ער ִדי ַאלֶע ִא ְׁידן הָ ְׁ
אוֹיס ִאינְׁטֶ ֶ
ֶעדער אוֹיף זַיין ְׁשטֵ ייגֶער.
ער ְׁש ְׁטן י ֶ
נְׁ ָשמָ ה ,אּון זֵיי ִדינֶען דֶ עם אֵ ייבֶ ְׁ
ארט
אּומַ אן ִאיז ַאזוֹי וִ וי ַא ְׁש ִפיטָ אל .עֶ ס קּומֶ ען זִ יְך הֵ יילְׁ ן ַאלֶע ָס ְׁ
ישט
קּומט פַ אר זַיין ְׁצוֶ ועק אּון מֶ ען ֶקען ֵקיינֶעם נִ ְׁ
ְׁ
מֶ ענְׁ ְׁט ְׁשן .יֶעדֶ ער
ַאוֶ ועק מַ אכְׁ ןָ .דאס ִאיז ַאזוֹי וִ וי אֵ יינֶער הָ אט ַא ְׁקלֵיינֶעם גֶעזּונְׁט
פְׁ ָראבְׁ לֶעם אּון עֶ ר גֵייט זִ יְך הֵ יילְׁ ן ִאין ְׁש ִפיטָ אלָ ,אבֶ ער ָאנְׁ קּומֶ ענְׁ ִדיג
ערוִ וינֶעס ,טֵ ייל זֶענֶען
ענְׁט ְׁשן לִ יגְׁ ן ִמיט ִאינְׁ טֶ ְׁ
ארט זֶעט עֶ ר וִ וי טֵ ייל מֶ ְׁ
ָד ְׁ
אשינֶען ,אֵ יינֶער ִאיז
עדיגֶע ַמ ִ
עק ִ
ארט ְׁש ֶר ֶ
ידענֶע ָס ְׁ
אר ִש ֶ
צּוגֶעבִ ינְׁ דֶ ען צּו פַ ְׁ
אבן ִהילְׁ ף צּו גֵיין .אּון ֶדער
ארף הָ ְׁ
ארבִ ינְׁ דֶ ען ַא ן אוֹיגַ ,א ְׁצוֵוייטֶ ער ַד ְׁ
פַ ְׁ
ֹיפן פּון ְׁש ִפיטָ אלָ .דאס
ֹיסלו ְׁ
וערט בְׁ ר ֹוגֶז אּון עֶ ר וִ ויל נָאר ַארו ְׁ
מֶ ענְׁ ְׁטש וֶ ְׁ
אקע גֶעקּומֶ ען זִ יְך הֵ יילְׁ ן פַ אר ַדיין
ַאריש ,דּו ִביזְׁט טַ ֶ
ִאיז אָ בֶ ער זֵייעֶ ר נ ִ
ערע וָ ואס זֶענֶען גֶעקּומֶ ען
ְׁקלֵיינֶע פְׁ ָראבְׁ לֶעם ,אָ בֶ ער עֶ ס זֶענֶען ָדא ַאנְׁ ֶד ֶ
ֶעדער
אבלֶעמֶ ען ,אּון י ֶ
ארט ְׁפ ָר ְׁ
ערע ָס ְׁ
ערע אּון ַאנְׁ ֶד ֶ
זִ יְך הֵ יילְׁ ן פַ אר גְׁ ֶרעסֶ ֶ
ְַׁאר ִטיגֶע וֶ ועג.
וערט גֶעהֵ יילְׁ ט אוֹיף זַיין אֵ ייגְׁ נ ְׁ
וֶ ְׁ
ֵוייטן .עֶ ר
ישט ִמיט ַא ְׁצו ְׁ
ָארנִ ְׁ
ֵוייסט ַאז עֶ ר הָ אט ג ְׁ
ַא ְׁקלּוגֶער מֶ ענְׁ ְׁטש ו ְׁ
עט ִר ְׁירן.
ארף עֶ ר זִ יְך ָקאנְׁ צֶ ְׁ
ִאיז גֶעקּומֶ ען זִ יְך הֵ יילְׁ ן ,אּון נָאר אוֹיף ֶדעם ַד ְׁ
ישט אוֹיף ֵקיינֶעם נָאר
קּוקט עֶ ר נִ ְׁ
אּומאןְׁ ,
וֶ וען ַא ְׁקלּוגֶער ִאיד גֵייט אוֹיף ַ
עטן ַאלֶעס
ֹיסצּובֶ ְׁ
נּוצט אוֹיס ִדי צַ ייט זִ יְך או ְׁ
אוֹיף זִיְך ַאלֵיין אּון עֶ ר ְׁ
גּוטס.
ְׁ
ֶעצט ֶדער הֵ יילִ יגֶער יוֹם טוֹב רֹאש הַ ָשנָה וֶועט ַא
קּומט י ְׁ
ְׁ
וֶ וען עֶ ס
אּומאן
ַ
ארן אוֹיף
אר ְׁקן ִאיר ַמאן ַאז עֶ ר זָאל פָ ְׁ
פְׁ רוֹי ְׁמחַ זֵק זַיין אּון ְׁש ַט ְׁ
אּון ַאהֵ יים בְׁ ֶרענְׁ גֶען ַאלֶע גּוטֶ ע ְׁב ָרכוֹת אּון יְׁשּועוֹתַ .א וואוֹילֶע ְׁפרוֹי
אקן ַאלֶע גּוטֶ ע זַאכְׁ ן אוֹיף יוֹם טוֹב פַ אר ִאיר מַ אן ,אּון
וֶ ועט ֵשיין ַאיינְׁ פַ ְׁ
יסטֶ ע פּון
עטל ִמיט ַאלֶע בַ ָקשוֹתַ ,א לִ ְׁ
ֶעבן ַא צֶ ְׁ
יטג ְׁ
זִ י וֶ ועט ִאים אוֹיְך ִמ ְׁ
עטל זָאל
ֹיטי ְׁגט זִ יְך ,אּון ִאים ָאנְׁ זָאגְׁ ן ַאז ֶדעם צֶ ְׁ
ַאלֶע זַאכְׁ ן ִאין וָ ואס זִ י נו ִ
ארט
ועק ִר ְׁירן פּון ָד ְׁ
ישט ַאוֶ ְׁ
יטנֶעמֶ ען צּום הֵ יילִ יגְׁ ן ִציּון ,אּון זִ יְך נִ ְׁ
עֶ ר ִמ ְׁ
ֹיסגֶע'פו ְֹׁעלְׁ 'ט ִדי ַאלֶע יְׁשּועוֹת.
אֵ יידֶ ער עֶ ר הָ אט או ְׁ

בית המדרש "היכל הקודש" ברסלב
בליצרקובסקיה  - 28אומאן

זמנים לראש השנה תש"פ
שבת פרשת נצבים
זמן הדלקת הנרות6:30............................
מנחה וקבלת שבת......בזמן הדלקת הנרות
באטע ליל שב"ק9:30..............................
שחרית9:30............................................
מנחה ושלש סעודות6:30........................
זמן מוצאי שב"ק7:57..............................

ערב ראש השנה

סליחות ליל זכור ברית1:00.......................
פדיון נפש............................אחר סליחות
שחרית ערב ראש השנה8:00....................
פדיון נפש............................אחר שחרית

ראש השנה

זמן הדלקת הנרות6:25.............................
מנחה ערב ר"ה............בזמן הדלקת הנרות
שחרית8:00............................................
מנחה6:00..............................................
דרשה6:30.............................................
זמן מוצאי יו"ט7:51................................

<<<<<<

מוהרא"ש .א פערטער בית המדרש "היכל הקודש בית נתנאל" געפונט זיך אויך אין אומאן,
אנגעפירט דורך הרה"ח ר' אברהם חיים פארקאש ובניו שליט"א.
דער רבי האט געזאגט (חיי מוהר"ן ,סימן תג)" :הראש השנה שלי עולה על הכל" ,ראש השנה
ביי מיר איז גרעסער פון אלעס ,מיין גאנצע זאך איז ראש השנה ,קיינער טאר נישט פעלן; און דער
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 פאסירן צו אים במשך די גאנצע יאר ,און דער רבי האט זיך אינטערגענומען אז ער וועט זיין אן
אדוואקאט פאר די אלע וואס קומען צו אים אויף ראש השנה ,ער וועט זיכער מאכן אז מ'וועט
אנשרייבן פאר זיי א גוט געבענטשט יאר.
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.
וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון!
***

פדיון נפש ערב ראש השנה אין אומאן

ווי באקאנט פלעגן אנשי שלומינו זיך פירן צו געבן פאר מוהרא"ש יעדעס יאר אום ערב ראש
השנה אין אומאן "פדיון נפש" ,אזוי ווי דער רבי זאגט (שיחות הר"ן ,סימן רי"ד) אז ערב ראש השנה
זאל מען געבן א פדיון.
מוהרא"ש האט געזאגט אז די גרעסטע צדקה וואס עס איז פארהאן איז צו געבן געלט צו קענען
מער און מער פארשפרייטן דעם רבינ'ס עצות אויף דער וועלט ,דאס איז די בעסטע וועג ווי אזוי
מחי' צו זיין מענטשן ,און דאס בלייבט פאר די מענטשן אויף אייביג .דעריבער פלעגט מוהרא"ש
נוצן די געלט פון די פדיונות אויף צו דרוקן דעם רבינ'ס ספרים און צו בויען דעם רבינ'ס מוסדות ,צו
קענען מיט דעם ווייטער פארשפרייטן דעם רבינ'ס אור אויף דער וועלט.
דאס יאר וועלן אנשי שלומינו ווייטער געבן "פדיון נפש" אין אומאן פאר דעם זעלבן צוועק ,מען
וועט קענען געבן דעם "פדיון נפש" פאר'ן ראש ישיבה שליט"א ערב ראש השנה אין אומאן ,מ'קען
זען די זמנים פאר פדיון נפש אין אומאן אין א באזונדערע קעסטל אינעם גליון ,ווי אויך וועט זיין
טישלעך ביים ציון הקדוש און אויף די הויפט גאסן אין אומאן ,וואו מ'וועט קענען געבן די פדיון
נפש .מ'קען אויך מנדב זיין פדיון נפש אויפ'ן אדרעסhttps://breslevcenter.com/pidyen-nefesh :
דאס ארויסהעלפן פארשפרייטן דעם רבינ'ס עצות אויף דער וועלט ,איז די בעסטע הכנה צום
הייליגן ראש השנה.
פדה בשלום נפשי!
***

וויכטיגע אנווייזונגען אויפ'ן וועג קיין אומאן

וויכטיגע אנווייזונגען פאר די רייזע קיין אומאן ,צוגעשטעלט דורך אייער געטרייע טרעוול
אגענטור  Plan-it-Riteוואס שטעלט אייך צו אלע טרעוול געברויכן קיין אומאן ,און סיי וואו איר
פארט א גאנץ יאר.
צום ערשט דארפט איר זיכער מאכן ,אז אייער לעגאלער נאמען (די לעצטע און די ערשטע)
וואס שטייט אויפ'ן פאספארט ,זאל זיין ארויסגעשריבן ממש די זעלבע אויפ'ן טיקעט.
עס איז ראטזאם און גרינגער אריין-צו-טשעקן אנליין .מ'קען אריין-טשעקן פון פיר-און-
צוואנציג שעה ביז צוויי שעה פאר די פליגער הייבט זיך .אריין-טשעקן אין עירפארט נעמט אסאך
צייט און קען צומאל זיין א פראבלעם אויב קומט מען שפעט ,אזוי אויך קען עס קאסטן א פרייז
(ביי יוקרעין עירליינס קאסט עס  $17דאלער).
אזוי אויך זיך אליינס אויסוועלן דעם זיץ אויפן פליגער ,קען קאסטן א באזונדערע פרייז( .ביי
יוקרעין עירליינס זענען די פרייזן הייבן זיך צווישן  $15און  $50דאלער א וועג  -געוואנדען אינעם
זיץ).
אז איינער וויל נעמען געפאקטע באקסעס אויפן פליגער ,זאל מען עס ארומגענומען מיט
סארען רעפ ( ,)Saran wrapאון יעדע באקס דארף זיין באזונדער ,נישט צוויי באקסעס צוזאמען.
אויב האט מען מער רענצלעך פון וויפיל מ'איז בארעכטיגט צו מיטנעמען מיט'ן פליגער ,וועט
עס אויסקומען ביליגער ,אויב מען באשטעלט עס כאטשיג  48שעה פאר די פליגער הייבט זיך.
די טשעק-אין אין עירפארט גייט אן אנגעהייבן פון דריי שעה פאר די פליגער פארט ,און ענדיגט
זיך א שעה פאר די פליגער הייבט זיך .דערנאך ווערט שוין קיינער נישט אריינגעלאזט.
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
אויב מען דארף (נישט אויף קיין שום איד געדאכט) ח"ו צוקומען צו סיי וועלכע מעדיצין אדער
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
פון זעכצן ,דארף מען מיטברענגן א צעטל וואס האט א בילד פון די מאן'ס/ווייב'ס
אידענטיפיקאציע ( )IDאון אויף דעם זאל זיין א חתימה אז זיי געבן רעכט פאר'ן קינד מיט צו פארן.
אסאך עירליינס  -אריינגערעכענט יוקרעין
אינטערנעשענאל  -זענען זייער שטרענג מיט די
האנט באגאזשן וועלכע מען נעמט ארויף אויפן
פליגער .עס מעג וועגן א מאקסימום פון  15פונט.
אזוי אויך די ברייט הייך און לענג קען זיין
מאקסימום  15.7אינטשעס ( 40סענטימעטער)
ביי  21.6אינטשעס ( 55סענטימעטער) ביי 7.8
אינטשעס ( 20סענטימעטער) .זע בילד.
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
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נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב וויליאמסבורג

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

נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

זמן אמירת סליחות בבית מדרשינו
מוצש"ק פ' כי תבא ,א' סליחות
בשעה 1:00

בברכת כתיבה וחתימה טובה  -הגבאים
בעזהשי"ת

מיר האבן דעם כבוד איינצולאדענען
אלע חשובע פרויען וואס זייערע
מענער פארן קיין אומאן אויף
ראש השנה צום

אין פארברייטונג צום
הייליגען יום טוב
זיך אינאיינעם צו פרייען אויף די גרויסע זכיה אז
מיר באקומען די געוואלדיגע ברכות

די "פארברענג" וועט אי"ה פארקומען

מאנטאג פרשת נצבים
למספרם Sep. 23

אין היכל הקודש ברסלב
27 Skillman St.

בשעה 9:00
> געשמאקע מאלצייט
> שיינע דרשות
> הערליכע פארשטעלונג
מיר ווארטן אייך פערזענליך צו באגריסן

לעידיס עקזילערי היכל הקודש ברסלב

אומאן ראש השנה!
אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך
~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
אייער פריינד

אלי קנאלל

לב מי לא יחרד ,וועמענ'ס הארץ ציטערט נישט ווען עס קומט דער גרויסער יום הדין ,ווען דער
שופט כל הארץ וועט אונז משפט'ן אויף אונזערע מעשים פון א גאנץ יאר ,וואס מיר ווייסן זייער גוט
וויאזוי זיי האבן ליידער אויסגעזען ,און אונזער ריכטער  -דער הייליגער באשעפער אליין  -וועט דן
זיין דעם מענטש אויפ'ן קומענדיגן גאנצן יאר ,אויף אלעס וואס נעמט ארום דעם מענטש ,זיין
געזונט ,זיין פרנסה ,זיינע קינדער ,מי יחיה ומי ימות ,מי בקוצו ומי לא בקוצו ,מי במים ומי באש וכו'
וכו' .דארפן מיר דאך אלע נעמען דעם בעסטן אדוואקאט ,און אים בעטן ער זאל אונז פארטרעטן
ביים משפט ,און ממליץ טוב זיין פאר אונז .און וואס בעט ער דען פון אונז ,בלויז אז מיר זאלן קויפן א
טיקעט און פארן צו אים אויף די פאר טעג ווען דער משפט קומט פאר .ווער קען זיך ערלויבן צו
פארפאטשקען אזא געלעגענהייט?
דערפאר זעט מען טאקע ווי דאס ווארעמקייט און התעוררות ביים ציבור שטייגט פון יאר צו
יאר; צענדליגער טויזנטער אידן פון איבער די גאנצע וועלט ,קוקן נישט אויף קיין שום שטערונגען
און שוועריקייטן וואס קומען אונטער ,און כאפן דעם רענצל און פליען אפ צום ציון קודש הקדשים
אין אומאן צו וויילן אויף ראש השנה צוזאמען מיט'ן הייליגן קיבוץ.
ווי וואונדערליך איז צו זען ווי מען קומט אן קיין אומאן יעדעס יאר באזונדער ,איז דער שטאט
ממש נישט צו דערקענען ,עס וואקסן ארויס אויף יעדע ווינקל און יעדע גאס נייע ריזיגע בתי
מדרשים פון פארשידענע קהילות הקודש ,און פילע האטעלן ,געשעפטן ,הכנסות אורחים'ס ,יעדער
מיט זיין אייגענארטיגן חן צוגעפאסט פאר יעדן קרייז און יעדן שבט פון כלל ישראל.
ווי די טראוועל אגענטן געבן איבער ,ווערן די זיצן אויף די פליגעס צוכאפט ווי קיינמאל בעפאר,
און לויט די טיקעטס וואס ווערן פארקויפט ווערט געשאצט אז היי יאר וועלן זיין אין אומאן אויף
ראש השנה דער אומגעהויערע ציפער פון איבער הונדערט טויזנט אידן ,וואס האבן זיך מוסר נפש
געווען און איבערגעקומען אלע זייערע מניעות ,און געקומען פאלגן דעם רבי'ן בתמימות ובפשיטות,
און רעכטן אפ דעם הייליגן יום טוב ראש השנה צוזאמען מיט'ן הייליגן קיבוץ אין אומאן ,אז דער רבי
זאל זיי פאררעכטן און זיי גייען אהיים מיט פילע זעק ישועות און רפואות ברוחניות ובגשמיות.
אנשי שלומינו ,תלמידים פונעם ראש ישיבה שליט"א ,וועלן דאס יאר צום צווייטן מאל
פארברענגען דעם יום טוב אינעם נייעם פראכטפולן בנין ,וואו מ'האט שוין פארענדיגט נאך א
שטאק מיט שלאף צימערן ,אויסער אלע צוגעהער פאר'ן יום טוב ,א הערליכע בית המדרש ,מקוה,
עס זאל ,און אזוי ווייטער .דער ראש ישיבה שליט"א וועט דאווענען פאר'ן עמוד די תפלות ראש
השנה מיט זיין הארציגע שטימע באגלייט מיט משוררים  -די תלמידי הישיבה .ווי אויך וועט מען
האבן די זכיה צו הערן דרשות התחזקות והתעוררות במשך דעם יום טוב פונעם ראש ישיבה
שליט"א אינעם היכל בית המדרש .צו די סעודות וועלן אבער אריינגעלאזט ווערן נאר די וועלכע
האבן געקויפט א בעט אינעם בנין.
כאטש וואס מיר האבן ליידער פארלוירן מוהרא"ש זי"ע ,האלטן זיך די תלמידים ווייטער
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
אין יעדן מצב ווי אזוי זיך צו דערנענטערן צום אייבערשטן און אנצוקומען צום תכלית פאר וואס מיר
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
הקודש זענען ווייטער מקבל יעדער איינער פון דעם פלאץ וואס רעדט דאס מערסטע צו זיין הארץ,
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
באקומט חיזוק און התעוררות במשך די גאנצע יאר .די תלמידים פונעם ראש ישיבה שליט"א וועלן
מיטהאלטן דעם ראש השנה אינעם בית המדרש פונעם נייעם בנין ,וואס געפונט זיך ווייט ארויס פון
די טומלדיגע געגנט אין אומאן .מער נענטער צום ציון הקודש ווערט יעצט געבויעט א הערליכער
בנין "היכל הקודש" אנגעפירט דורך הגה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א ,די פונדאמענט פונעם בנין איז
שוין געבויעט געווארן ,און אויף דעם וועט דאס יאר אויפגעשטעלט ווערן א גרויסער שאטער וואס
וועט דינען אלס בית המדרש ,און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט דער בנין פארענדיגט ווערן אויפ'ן
קומענדיגעס יאר ראש השנה .נאך א בית המדרש "היכל הקודש" געפונט זיך אינעם גרויסן בנין
"מעגימעטער" ,הארט נאנט צום ציון הקדוש ,וואו מוהרא"ש זי"ע האט געדאווענט פאר אסאך יארן
אין אומאן ,דער בית המדרש ווערט אנגעפירט דורך הגה"צ ר' נחמן שיק שליט"א ,בנו בכורו פון
>>>>>>

אומאן טראנספארטאציע

חיזוק צום טיר

מ'קען שוין באשטעלן טיקעטס פאר די
באסעס פון קיוב קיין אומאן ,און פון אומאן
קיין קיוב ,פאר די דירעקט פלייטס
אויך שטעלן מיר צו באסעס פאר גרופעס

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב,
קונטרסים ,דרשות ,ניגונים ,סידי'ס,
'USBס'SD ,ס ,און נאך;
דעליווערט צו אייער טיר!

צו באשטעלן רופט
646-642-1457

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; מעשיות פון תפלה; און נאך

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך
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צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com
חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876
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