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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ
 

ָדאס ָוואס דּו ְפֶרעְגְסט ִמיר, ַפאְרָוואס ֶמען ַדאְרף 
ייִליְגן ֶרִבי'ן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, מּוז ִאיְך ִדיר ָפאְרן צּום ה  

ָזאְגן, ֶעס ִאיז ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶווען ַא ַצִדיק ָבֶזה ָהעֹוָלם ָוואס 
ייִליֶגער ֶרִבי, ָוואס  ָזאל ַמְבִטיַח ַזיין ַאַזא ַהְבָטָחה ִווי ֶדער ה 

ייְבט  ירּוׁש ֶגעָזאְגט, ַאז ֶווער ְס'ְגל  ִאין ִמיר ָזאל ֶער ָהאט ְבפ 
קּוֶמען צּו ִמיר אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון אֹויֶסער ֶדעם ָזאל ֶער 
ַמאְכן ַא ְכרּוז ֶער ָזאל אֹויְסרּוְפן ַאז ֶווער ְס'ִוויל ָהאְבן ַא 
גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר ָזאל קּוֶמען צּום ַצִדיק ֶרִבי ַנְחָמן זי"ע 

ייֶנער ִאיז ֶגעֶווען ַביי ִאים  אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון אֹויב א 
ייֶען אַ   ַגאְנץ ָיאר. אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה ֶמעג ֶער ִזיְך ְפר 

ייֶנער ָהאט ַא ִמְׁשָפט, ָוואס טּוט ֶער?  ֶמען ֶזעט אֹויב א 
ֶמער ִדי ִמְׁשָפט ִאיז ַהאְרֶבער  ְכט ַא לֹויֶער, אּון ָוואסּוֶער ז

יֶער, ָחִליָלה ְוַחס ַאז ֶמען ָהאט ִאים זּוְכט ֶער ַא ְגֶרעֶסעְרן לוֹ 
ַבאְׁשִטיְמט טֹויט ְׁשְטָראף, זּוְכט ֶער ֶדעם ְגֶרעְסְטן לֹויֶער 
ָוואס ֶעס ִאיז ָנאר ָדא ִאין ֶדער ֶוועְלט, ֶער קּוְקט ִניְׁשט 
אֹויף ֶגעְלט, ֶער קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ַזיין ַווייב אּון אֹויף ַזייֶנע 

אֹויף ַזיין ַטאְטן אּון אֹויף ַזיין ְברּוֶדער אּון ִקיְנֶדער, אּון 
אֹויף ַזיין ְׁשֶוועְסֶטער, "ְס'ִאיז ַמיין ֶלעְבן", ֶער ַפאְרקֹויְפט 
ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט אּון ֶער ַכאְפט אּון ְפִליט צּו ֶדעם 
 ְגֶרעְסְטן לֹויֶער, אּון ֶער ֶבעט ִזיְך ֶאְפָׁשר ֶאְפָׁשר ֶקעְנְסטּו ִמיְך

 ַראֶטעֶווען פּון טֹויט.

ייִליֶגער ֶרִבי ָוואס ֶער ָהאט  ָדא ִאיז ָדא ַא ַצִדיק, ֶדער ה 
צּוֶגעָזאְגט, ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראׁש 
ַהָׁשָנה ִאיז ֶער ַמְבִטיַח ַאז ֶער ָזאל ָהאְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט 

ֶער ֶוועט ָהאְבן ַא ֶגעזּוְנט  ָיאר, ִאיְך ַהאְפט ַפאר ִאים ַאז
ַא ַפְרָנָסה'ִדיג ָיאר, אּון ֶער ֶוועט ָהאְבן ָוואס ֶער ֶוועט  ,ָיאר

י ָנָתן ָהאט ֶדעְרֵציילְ  ַחֵיי )ט ֶרבִּ

יָמן תלט י( מֹוֲהַר"ן, סִּ  ֶווען ֶדער ֶרבִּ
 

יז ׁשֹוין ֶגע יְׁשט ֶגעזּוְנט, ֶדעם ֶלעְצְטן רֹאׁש אִּ ֶווען ֵזייֶער נִּ
יז ֶגעֶווען ַביים  יְנ'ס ֶלעְבן, ְׁשַנת תקע"א, אִּ ַהָׁשָנה פּון ֶרבִּ

יְקל  י'ן ַאן ֵאיינִּ יְנ'ס  -ֶרבִּ 'יק, ַא זּון פּון ָשָרה ֶדעם ֶרבִּ ְשָראלִּ יִּ
י י'ן אִּ יז ַאַריין צּום ֶרבִּ יְקל אִּ ן ְׁשטּוב ָטאְכֶטער; ֶדער ֵאיינִּ

יְך  יר אִּ ים ֶגעֶבעְטן: "ַדאֶווען ַפאר מִּ י ָהאט אִּ אּון ֶדער ֶרבִּ
י'ן: "ָוואס  ָזאל ַזיין ֶגעזּוְנט", ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֶרבִּ
י ֶגעְׁשֵמייְכְלט  יְך ַבאקּוֶמען ֶדעְרַפאר?" ָהאט ֶדער ֶרבִּ ֶוועל אִּ

ים: "ֶער פִּ  ידִּ י ַתְלמִּ וי ַא אּון ֶגעָזאְגט ַפאר דִּ יְך ׁשֹוין וִּ יְרט זִּ
י  יד", )ַאזֹוי ְפֶלעְגט ֶמען ֶדעָמאְלט רּוְפן ַא ֶרבִּ 'ַא  -גּוֶטער אִּ

י ֶגעֶגעְבן ַזיין ָגאְלֶדעֶנעם  ים ֶדער ֶרבִּ יד'(, ָהאט אִּ גּוֶטער אִּ
'יק ָהאט ֶגענּוֶמען ֶדעם ֵזייֶגער אּון ֶגעָזאְגט  ְשָראלִּ ֵזייֶגער. יִּ

ָגאט ָגאט! ָלאז ַמיין ֵזייֶדע ַזיין הֹויְך אֹויְפ'ן קֹול: "
יְך  ֶגעזּוְנט", אּון ַאֶלע ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ָאְנֶוועְזְנד ָהאְבן זִּ
י ָאְנֶגערּוְפן צּו ֵזיי אּון ֶגעָזאְגט:  יְך ֶדער ֶרבִּ ֶצעַלאְכט, ָהאט זִּ
יָלה?!" ֵזיי ָהאְבן  יז ְתפִּ יר, ָוואס ֶדען אִּ "ָוואס ַלאְכט אִּ

וי ֵאייֶנער ְפֶרעְגט: 'ָדאס ֶגעַלאְכט מֵ  יג צּו ָזאְגן, וִּ ייֶנעְנדִּ
יָלה? אֹויף ֶדעם ָהאְסטּו ַבאקּוֶמען ַא ֵזייֶגער?!'  ֵמייְנט ְתפִּ
יָלה?!"  יז ְתפִּ י ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ָוואס ֶדען אִּ ָהאט ֶדער ֶרבִּ

יָלה! ָפׁשּוֶט'ע ֶוועְרֶטער ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אָ  יז ְתפִּ ן ָדאס אִּ
 .'ַקיין ׁשּום צּוֶגעֵלייְגֶטע ַזאְכן ְוכּו

 א תש"פ(ֵתצֵ י כִּ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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 ֶבעְטן.
ייֶדער ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ָטאג ָוואס ֶמען ָזאל עֶ ִמיר ֶזע ן ָוואס ֶעס ג ייט ִאיֶבער אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ל 

ייֶדער ֶהעְרן ִמיר ְׁשֶרעֶקעִדיֶגע ֶגעֶׁשעִניְׁשן ָוואס ָהאט ַפאִסיְרט: ֶמעְנְטְׁשן ִניְׁשט ֶהעְרן ַקיין אּוְמְגִליְקן, ל  
ֶזעֶנען ֶדעְרְטָראְנֶקען ֶגעָוואְרן, ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ַפאְרְבֶרעְנט ֶגעָוואְרן, ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען אּוְמֶגעקּוֶמען ִמיט 

; אּון ָדא ִאיז ָדא ַאַזא ֶרִבי ָוואס ֶער ָהאט ַמְבִטיַח ֶגעֶווען ִמיט ם ָרִעיםֳחָלִאיַפאְרִׁשיֶדעֶנע ַמֲחלֹות ִמיט 
ַא ַהְבָטָחה, ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט קּוֶמען צּו ַזיין ִציּון ִאין אּוַמאן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה ֶוועט ֶער ִאים טּון ַא 

ָלה ַאז ֶמען ַדאְרף קּוֶמען צּו טֹוָבה, אּון ֶוועט ִאים ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ְׁשאֹול ַתְחִתית, ִאי ז ֶדען ָדא ַא ְׁשא 
ָלה ָוואס ֶעס ַדאְרף ָאְפַהאְלְטן?  ִאים? ִאיז ֶדען ָדא ַא ְׁשא 

ייִליְגן ֶרִבי'ן אֹויף ֹראׁש  ייֶער ְׁשֶווער, ָאֶבער ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ֶמען קּוְמט צּום ה  ַאַווַדאי ִאיז ז 
אְרְטן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן, ֶעס ִאיז ָדא מֹוְפִתים, ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָדאְקטֹוִרים ָהאְבן ְל'ט ֶמען דָ ַהָׁשָנה פֹועְ 

יי ָהאְבן ָדאְרְטן ִזיְך  יי ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה צּום ֶרִבי'ן, אּון ז  ייֶער ֶלעְבן, ז  ָאְפֶגעָזאְגט ז 
וייְנט, אּון ִניְׁשט ַאוֶ  וייְנט אּון ֶגעֶבעְטן אּון ֶגעֶבעְטן אּון גּוט אֹויְסֶגעו  ועק פּון ִציּון ָנאר ֶגעֶזעְצן אּון ֶגעו 

יי  יי ָהאְבן ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ִקיְנֶדער, ז  יי ֶזעֶנען צּוִריְקֶגעקּוֶמען ֶגעזּוְנט. ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ז  וייְנט, ז  ֶגעו 
ייִליְגן ֶרִביְנ'ס יי ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן. ִאיֶבעְרֶדעם  ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַביים ה  ִציּון אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה ֶזעֶנען ז 

ייִליְגן ֶרִבי'ן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה,  וייס ִאיְך ִניְׁשט ַפאְרָוואס ַדאְרף ֶמען ָאְפַהאְלְטן פּון קּוֶמען צּום ה  ו 
עְלט ָוואס ָזאל ַמְבִטיַח ַזיין ַאַזא ַהְבָטָחה, ְס'ִאיז ְס'ִאיז ָדאְך ִניְׁשט ֶגעֶווען ַקיין ַצִדיק אֹויף ֶדער ֶוו

ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶווען ַקיין ַצִדיק אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָוואס ֶער ָזאל ַמאְכן ַא ָדגּוׁש ַאז ֶמען מּוז קּוֶמען צּו 
יין ָהאט ֶגעָזאְגט, "ָכאְטׁש ַא ייִליֶגער ֶרִבי ַאל  ְנֶדעֶרע ַצִדיִקים ָהאְבן ִניְׁשט ִאים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה. ֶדער ה 

יי ִאיז ַא  יי אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, ָאֶבער ִאיְך ִבין ָיא ַמְקִפיד, א  ַמְקִפיד ֶגעֶווען ַאז ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו ז 
יָלא אֹויף ִמיר ַקְׁשיּות, ִאיז ָנאְך ַא ַקְׁשָיא, ָאֶבער צּו ִמיר ַדאְרף ֶמען  ַקְׁשָיא ַפאְרָוואס, ְפֶרעְגט ֶמען ְממ 

 קּוֶמען אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה".
ייֶנעם ִניְׁשט, ֶער ֶנעְמט ַזיין ֶרעְנֶצעֶלע  ,ִאיֶבעְרֶדעם וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער ְפֶרעְגט ק 

ייִליְגן ֶרִבי ייְגט ַאַריין ִדי ַטִלית אּון ְתִפיִלין, אּון ֶעְסן, אּון ֶער ָפאְרט צּום ה  'ן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה. ֶער ל 
ייִליֶגער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶבעְטן אּון  ֶיעֶדער ֶגעֶזעְצֶטער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער ֶהעְרט ִדי ִדיבּוִרים ִווי ֶדער ה 

יין ַאז ַקיין ׁשּום ָאְפַהאְלט  ֶקען ֶגעָמאְנט ַאז ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה ֶוועט ַפאְרְׁשט 
ָאְפַהאְלְטן ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז ֶמען ָדאְך ַדן ֶדעם 

ַגאְנץ ָיאר, ֹראׁש ַהָׁשָנה ְׁשַרייְבט ֶמען ֶדעם בּוְדְזֶׁשעט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר; ֶמעְנְטְׁשן  ֶמעְנְטׁש אֹויף אַ 
ייֶען ִזיְך ַארּום ַגאְנץ ָיאר ִמיט חֹובֹות, ִבְׁשַעת ִדי ַחַז"ל ָזאְגן ָכל ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ְקצּוִבין לֹו  אַ  ְדר 

ייִליֶגע ֶרִבי ָוואס ֶער ָהאט  ֹראׁש ַהָׁשָנה, ַאֶלעס ֶוועְרט ָאְפֶגעְׁשִריְבן ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון ָדא ִאיז ָדא ַא ה  מ 
צּו ִמיר אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה ִבין ִאיְך ַמְבִטיַח ֶוועְסט ָהאְבן ַא גּוט  ֶגעָזאְגט, ֶווער ְס'ֶוועט קּוֶמען

 ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר, ֶוועְסט ָהאְבן ֶׁשַפע ְבָרָכה ְוַהְצָלָחה; ִאיז ֶדען ָדא ַא ִנָסיֹון ָנאְך ַאֶזעְלֶכע ִדיבּוִרים?
ייִליְגן ֶרִבי'ן ִאין אּוַמאן, ִאיֶבעְרֶדעם וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער קּומְ  ט ֹראׁש ַהָׁשָנה צּום ה 

 אּון ֶער קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ַקיין ֶמעְנְטׁש.
יין ַזאְך, ֹראׁש ַהָׁשָנה קּוֶמען צּוַזאם ֶצעְנְדִליֶגער טֹויֶזעְנֶטער ִאיְדן פּון ִדי ַגאְנֶצע  ֶמען ַדאְרף ִוויְסן א 

ל, פּון ַגאְנץ יּוָראפ פּון ַגאְנץ ַאֶמעִריֶקע, פּון ַגאְנץ ִזיד ַאֶמעִריֶקע, פּון ֶוועְלט, פּון ַגאְנץ ֶאֶרץ ִיְשרָ  א 
ַסאּוט ַאְפִריֶקע, פּון אֹויְסְטַראְלֶיע, פּון ֶדעם ַגאְנְצן ַכדּור ָהעֹוָלם קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם ִאיְדן, ֶיעֶדער 

ייֶנער ִמיט ַזיין ַאְנֶדעְרן ְלבּוׁש, ִמיט ַזיין ַאנְ  ֶדעְרן קּוְלטּור, ִמיט ַזיין ַאְנֶדעֶרע אֹויְסֶזען, אּון ֶמען ַדאְרף א 
ייֶנעם.  ִוויְסן ַאז ַאֶלע קּוֶמען ָדא זּוְכן ַא ִתיקּון, ִאיֶבעְרֶדעם ַדאְרף ֶמען ִניְׁשט ְׁשֶפעְטן פּון ק 

ָטא ַאַזא ַזאְך ַאז ֶמען ָזאל ג יין אֹויְך ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ֶמען קּוְמט ָנאר צּום ֶרִבי'ן, ְס'ִאיז ִניְׁש 
ייִליְגן ֶרִביְנ'ס ִציּון, ְס'ִאיז ָדא ִמְנָיִנים פּון ַאֶלע  ַדאֶוועֶנען ִאין ַא ַבאְׁשִטיְמְטן ְפַלאץ, ֶמען קּוְמט צּום ה 

ָדה'ס ָדאס ָהאט ִניְׁשט צּוטּון ִמיטְ  ןֲחִסידּות' צּו ַזיין ִאין אּוַמאן  ן ִתיקּון, ֶדער ִתיקּון ִאיז'פּון ַאֶלע ע 
ייִליְגן ֶרִבי'ן אּון ָדאְרְטן ֶבעְטן אֹויף ְפָראְסט ִאיִדיׁש ָוואס ֶמען ַדאְרף, ַאז  ִאין ִדי ד' ַאמֹות ַביים ה 
ייִליְגן ֶרִבי'ן ָוואס ֶער ָהאט צּוֶגעָזאְגט ַאז ֶווער ְס'ֶוועט קּוֶמען צּו ִאים ֹראׁש ַהָׁשָנה,  ִבְזכּות ֶדעם ה 

ן ַזיין ִמיט ַאַזא ִתיקּון ָוואס ְס'ִאיז ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶווען.וֶ   ועט ֶער ִאים ְמַתק 
ייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט ִאיז ׁשֹוין ַביי  יין ַאז ֶווער ֶעס ֶהעְרט ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס ֶדער ה  ִאיְך מ 

א ָכל עוֹ  ָלִמים ֶהעְלְפן ַאז דּו ָזאְלְסט קּוֶמען אֹויף ֹראׁש ִאים ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ִנָסיֹון, ָזאל ֶדער בֹור 
ב, אּון ָזאְלְסט אֹויְך ְבֶרעְנְגן ִמיט ִדיר  ַהָׁשָנה, ָזאְלְסט ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ַקיין ׁשּום מֹונ ַע אּון ְמַעכ 

ם ַזיין ֶדעם ִעְנָין פּון ֹראׁש ַהָׁשָנה. ִרים, אּון ָזאְלְסט ְמַפְרס   ֲחב 
יי ֶמעְנְטְׁשן ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאזֶעס ִאיז דָ  ֶיעֶדער  א ָנאְך ַא ְנקּוָדה, ַאזֹוי ִווי ֶעס קּוֶמען ַאֶלע ֶעְרל 

ל ַזיין פּון ַאן ַאְנֶדעְרן, ַאזֹוי ִווי ֶמען קּוְמט ִאין ַא  קּוְמט אֹויף ַזיין ִתיקּון, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ִניְׁשט ְמַבְלב 
ָהאט צּוטּון ִמיט ִדי ִניְרן, ָאְפֶגעִהיְטן ָזאל ֶמען ֶוועְרן, אּון ֶדער ָדאְקֶטער ָהאט ְׁשִפיָטאל, ַא ֶמעְנְטׁש 

ייֶנער פּון ִדי ִניְרן,  ִאים ֶגעָזאְגט דּו ָזאְלְסט ַזיין ִאין ְׁשִפיָטאל אּון ִאיְך ֶוועל ִדיְך ַארֹויְסֶנעֶמען ִדי ְׁשט 
ְזִׁשיְרט ִדי אֹויְגן, אְזִׁשיְרט ִדי ָקאפ ֶדער ִאיז ַבאְנדַ אִאיז ַבאְנדַ ֶער קּוְמט ִאין ְׁשִפיָטאל, ֶזעט ֶער, ֶדער 

ְזִׁשיְרט ִדי ַהאְנט, ֶדער ִאיז ִדי ִפיס, ֶדער ָהאט ִאיְנֶטעְרִוויֶנעס ִאין ִדי ַהאְנט, ֶדעם אֶדער ִאיז ַבאְנדַ 
ִאיְך ָדא צּו זּוְכן? ִאיְך ָהאב ָדא ִניְׁשט ָוואס  ֶגעְבט ֶמען ְבלּוט ְטֶרעְנְסְפָיאְזֶׁשען, ְטַראְכט ֶער ָוואס ָהאב

ַאַרייְנצּוקּוֶמען, ֶגעב ַא קּוק ָוואס ָדא ֶזעט ִזיְך אֹויס, ַחס ְוָׁשלֹום ַא ְמׁשּוָגִעים הֹויז, ג ייט ֶער ַאֶוועק, 
יי דִאיז ֶדען ָדא ָנאְך ַא ְגֶרעֶסעֶרע ׁשֹוֶטה ִווי ֶער? דּו ַדאְרְפְסט ִזיְך ָדאְך קּומֶ  ייְלן ַדייֶנע ִניְרן, א   ּוען ה 

ייֶנער קּוְמט  יי ְקַראְנֶקע, ָדאס ָהאט ִניְׁשט ִמיט ִדיר צּוטּון, ֶיעֶדער א  ֶזעְסט ָדאְרְטן ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ֶעְרל 
ייְלן ַזיין ַמֲחָלה.  ִזיְך ה 

ייִליְגן ֶרִביְנ'ס ִציּון, ַאַווַדאי ֶזעט  ֶמען ָדאְרְטן ַאֶלע ָסאְרְטן ֶמעְנְטְׁשן, ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך ִאיז ַביים ה 
ל ַזיין, דּו ַדאְרְפְסט קּוְקן ָנאר אֹויף ַדיין ְנָׁשָמה, ִאיְך ַדאְרף ָהאְבן ַא  ָאֶבער ָדאס ַדאְרף ִדיְך ִניְׁשט ְמַבְלב 

יְך ַאַריין ִאיז ֶער ִזיְך ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶנעְמט ָדאס ִאיז זִ  ?ִתיקּון, ָוואס ָהאב ִאיְך ִמיט ַאן ַאְנֶדעְרן
ייֶנעם ִניְׁשט ל פּון ק  יי ֶמעְנְטְׁשן,  .ִניְׁשט ְמַבְלב  ַאַווַדאי ִאיז ָדאְרְטן ָדא ַאֶלע ָסאְרְטן ֶעְרל 

ייִליְגן ֶרִביְנ'ס  אּוְמֶגעוואּוְנְטֶׁשעֶנע ֶגעְסט, ָאֶבער ָדאס ִאיז ִניְׁשט אּוְנֶזער ַזאְך, ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז ֶדעם ה 
יָלא ַדאְרף ִאיְך ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם, ִאיְך ַדאְרף קּוְקן  ַזאְך, ֶווער ְס'קּוְמט ָהאט ַא ִתיקּון, אּון ְממ 
ָנאר אֹויף ִמיר, אֹויף ַמיין ַווייב, אֹויף ַמייֶנע ִקיְנֶדער, ֶמען ֶהעְרט ֶנעֶבעְך ַאזֹויִפיל אּוְמְגִליְקן ֶיעְדן ָטאג, 

ִאיז ֶמען ַדן ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויף ַא ַגאְנץ ָיאר, ִאיֶבעְרֶדעם וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶער קּוְמט  ֹראׁש ַהָׁשָנה
ן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר, ֲאִריכּות ָיִמים 'לְ אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון ֶער ֶוועט ַאַווַדאי אּון ַאַווַדאי פֹועְ 

 ָוואס ֶמען ַדאְרף ָהאְבן.אּון ַאֶלעס יְנֶדער, ִׁשידּוִכים, ּוְׁשַנִים, ַפְרָנָסה ְבנ יַקל, ִק 
 )ַאֶׁשר ַבַנַחל ִאיִדיׁש ִמְכָתב שמ"ב(
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה" אינעם ם,אלע נושאי

 718-387-2691 3# צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - ק )פרויען(קוואל פון חיזו
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; ניגונים; שיעורים; חיזוק יומי;  - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 אויף ראש השנה מיט תפלה וועט מען אנקומען קיין אומאן

דעם פארגאנגענעם וואך מיטוואך איז ארויסגעקומען די שווערע נייעס פון אוקריינע אז די 
ארטיגע רעגירונג וויל פארשפארן די גרעניצן פאר אלע אויסלענדישע בירגער, פאר א חודש צייט, 

 דעם קומענדיגן יום כיפור.וואס דאס קומט אויס ביז 
ווארטן שוין א גאנץ יאר זוכה צו זיין צו פארן צום הייליגן רבי'ן אידישע קינדער, וואס גארן און 

האבן אויפגענומען די נייעס גאר און זוכה זיין צו אלע תיקונים פון הייליגן רבי'ן, אויף ראש השנה, 
זיך גלייך אויפגעהויבן און געפארן קיין אומאן, אריינצוכאפן עס זענען געווען אידן וואס האבן  שווער.

אנצוקומען אהין נאך איידער די גרעניצן ווערן פארשפארט, זיי האבן געהאט אסאך שוועריקייטן 
אייבערשטנ'ס הילף האט מען צום סוף אריינגעלאזט כמעט אלע ביים אנקומען אהין, אבער מיט'ן 

 אידן.
האט אבער געזאגט אז ער וויל נאכנישט פארן, דער רבי האט  ישיבה שליט"אראש דער 

קומען צו אים נאר אויף ראש השנה, נישט צו זיצן אין אומאן פאר עטליכע וואכן געוואלט אז מ'זאל 
איז כסדר מעורר אז דער עיקר וואס מ'דארפט איז  ראש ישיבה שליט"אנדער. דער ן די ווייב און קיא

אז מ'זאל זוכה זיין צו פארן צום הייליגן רבי'ן, ווייל נאר  אייבערשטןנאר אסאך תפלה, צו בעטן דעם 
די גרעניצן זענען אפן און מ'קען מיט תפלה קען מען אנקומען. אידן האבן זיך שוין צוגעוואוינט אז 

געוואלט אונז  אייבערשטערפארן רואיגערהייט קיין אומאן אן קיין פראבלעמען, האט דער 
אויפוועקן און דערמאנען אז אן תפלה קען מען נישט אנקומען צו קיין שום זאך, און אויב וועלן מיר 

אויף די אייגענע שפראך אז מיר זאלן זוכה  אייבערשטןבעטן דעם  זיך שטארקן מיט אסאך תפלה,
מאכן גרויסע ניסים אז מ'וועט קענען  אייבערשטערזיין צו זיין אין אומאן אויף ראש השנה, וועט דער 

 פארן בשלום.
געשריבן א קורצע תפלה צו בעטן דעם  ראש ישיבה שליט"אאין א בריוו די וואך האט דער 

אויף דעם ]זע די תפלה אין א באזונדערע קעסטל[, און אז נאר דאס איז די  רשטעראייבע
 איינציגסטע עצה אויף יעדע זאך.

ראש הראש השנה שלי עולה על הכל", דער הייליגער רבי האט געזאגט )חיי מוהר"ן, סימן תג(: "
והיה פלא אצלי, מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי, ולמה השנה ביי מיר איז גרעסער פון אלעס, "

איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם אל ראש השנה, 
עס איז מיר א וואונדער אויף די מענטשן וואס גלייבן אין מיר, און זיי זענען מקורב רק ראש השנה", 

קומען צו מיר אויף ראש השנה? קיינער טאר  אלע נישט זיכער מאכן צוצו מיר, פארוואס זאלן זיי 
 .ייל מיין גאנצע זאך איז ראש השנהנישט פעלן, וו

הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשי"ת נאך האט דער רבי געזאגט )חיי מוהר"ן, סימן תה(: "
יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השי"ת נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, 
לא מבעיא אתם כולכם בודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש 

איז, און  איך האב באקומען א מתנה פונעם אייבערשטן, אז איך ווייס וואס 'ראש השנה'שלי", השנה 
 נישט נאר ענק, נאר די גאנצע וועלט איז געוואנדן אין מיין ראש השנה.

זאל העלפן אז מיר זאלן אלע זוכה זיין צו זיין ביים הייליגן רבי'ן אויף ראש  אייבערשטערדער 
 השנה, און אויס'פועל'ן א גוט געבענטשט יאר און א כתיבה וחתימה טובה.

 יעלה תחנונינו מערב!
*** 

 געקערט קיין וויליאמסבורגישיבה האט זיך שוין צוריקדי 
ן קרית ברסלב אויף די בערג, איאז עס איז דורך א הערליכע זומער  געלויבט השם יתברך

די בחורים און אינגעלייט האבן אויסגענוצט די זומער וואכן מיט טויזנטער בלעטער  או, ווליבערטי
א "ריהעב פון  סמשניות, און נאך פילע לימודים, אזוי אויך האט עס געדינט אלפרקים גמרא, 

 ן גאנצן קאלטן ווינטער.'ט אמונה פאראמונה", מען האט זיך אנגעשעפט מי
ן סדר 'יעצט ווען דער זומער סעזאן האט זיך שוין געענדיגט, איז די ישיבה גלייך ממשיך מיט

גייט זיצן און לערנען פלייסיג א גאנצן טאג, און אזוי אויך די בחורים  אווו, יאמסבורגהיום אין וויל
ן 'נטליך מיטטעגליך און וועכש ישיבה שליט"א שיעורים פון ראמטע בארידי  ווייטער אן
 ס הילף.'אייבערשטנ

אזוי אויך זענען די בחורים ממשיך מיט'ן לערנען יעדן טאג גאנץ מסכת תענית, וואס וועט בעז"ה 
ר די סגולה וואס מוהרא"ש האט געגעבן פאדי בחורים  טועןאנהאלטן ביז ראש השנה, און מיט דעם 

טאג מסכת ווען ער האט באזוכט אין קעמפ, אז ווער עס וועט ענדיגן יעדן  אין יאר תשע"אדי בחורים 
, אנגעהויבן פון חמשה עשר באב, וועט טרעפן זיין שידוך. און אזוי האלטן תענית פאר פערציג טעג

ת. די בחורים טרעפן גוטע , און זעען ב"ה אפענע ישועוורים אן דעם איינפיר זינט דעמאלטדי בח
 ן צווייטן.'נאכ רשידוכים איינע

 קול גדול ולא יסף!
 

 

 אומאן ראש השנה!
 

אלע אייערע געברויכן פאר אומאן; עירליין 

טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך. 

 בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס.
 

 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

 ןאמפארט קיין או'מ
דאס קיין אומאן  ןמען קענען פארועט ו

 רינען מאזוי קעווי  ?אויף ראש השנה יאר
 ?ין אומאן אן פראבלעמעןיק ןעמוקנא

 קול ברסלב
212-444-9191 
1, 2, 1, 6, 2, 86  
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 סימן טוב ומזל טוב 

 ברסלבהי"ו,  בער אינדארסקי שראמו"ה 
 למזל טוב יידלמצו די געבורט פון א 

*** 

 ברסלבהי"ו,  ברהם יושע וועבערמאןאמו"ה 
 למזל טוב יידלמצו די געבורט פון א 

*** 

 אנסימהי"ו,  ול גאנץאשמו"ה 
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

 

 

 


