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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ

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

ש ָוואס עֶ  טְׁ ֶצע ָיאר. ֶיעֶדע  סֶמענְׁ ן צּו ִאים ִדי ַגאנְׁ ֶוועט ַפאִסירְׁ
ֶצע ָיאר, ִאיז  ֶמֶשְך ִדי ַגאנְׁ ש בְׁ טְׁ ט צּו ַא ֶמענְׁ ַזאְך ָוואס ַפאִסירְׁ

ן ֹראש ַהשָ  ִריבְׁ ֶגעשְׁ ן ָאנְׁ ָנה. אּון ֶדעִריֶבער ִאיז ֹראש שֹוין ֶגעָווארְׁ
ן ַאַסאְך ֶדעם  ן צּו ֶבעטְׁ צּונּוצְׁ ִטיֶגע ַצייט אֹויסְׁ ַהָשָנה ִדי ִריכְׁ

ֶטע ָיאר. שְׁ טְׁ ן ַאז ֶעס ָזאל קּוֶמען ַא גּוֶטע ֶגעֶבענְׁ טְׁ שְׁ  ֵאייֶבערְׁ
ַראֶגעדִ לֵ  ֶרעֶקעִדיֶגע טְׁ ט ֶמען ַאזֹויִפיל שְׁ ס ָוואס יעֶ ייֶדער ֶהערְׁ

ן ֶדעֶרע  ַפאִסירְׁ ֶשעט ִזיְך ִמיט ַאנְׁ ן ָיאר, ֶיעֶדער מּוטְׁ צְׁ ֶדעם ַגאנְׁ
ֶוועִריקֵ  ט ַקיין ָהאִניג אֹויף ֶדער שְׁ ט ִנישְׁ ן, ֵקייֶנער ֶלעקְׁ ייטְׁ

ף ֶמען ָדאס גּוט  ט ֹראש ַהָשָנה ַדארְׁ ט. ֶווען ֶעס קּומְׁ ֶוועלְׁ
ף ִזיְך גּוט ַאַריין ֶנעֶמען ִאין ָקאפ ֶקען, ֶמען ַדארְׁ ט  ֶגעֶדענְׁ ַאז ֶיעצְׁ

'ן, ֹראש ַהָשָנה ִאיז ִדי ַצייט ֶווען ֶמען ֶקען ָדאס אֹויסְׁ  לְׁ 'פֹועְׁ
ף צּו  ן ֶדעם ֹראש ַהָשָנה ִווי ֶעס ַדארְׁ נּוצְׁ אֹויב ֶוועט ֶמען אֹויסְׁ

ן ַאז ָדאס ָיאר ָזאל ֶמען  ַזיין, ֶמען ֶוועט טְׁ שְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶבעטְׁ
ן ַא פְׁ ט ַדארְׁ ֶשען, ֶוועט ֶדער ִזיְך שֹוין ִנישְׁ ק מּוטְׁ ַטארְׁ זֹוי שְׁ

ן ַאז ֶעס ֶוועט קּוֶמען ַא גּוֶטע  פְׁ ֶטער ִזיֶכער ֶהעלְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ
ן פּון ַקיין ָצרֹות  ט ִוויסְׁ ֶטע ָיאר, אּון ֶמען ֶוועט ִנישְׁ שְׁ טְׁ ֶגעֶבענְׁ

ֶלעֶמען. ָראבְׁ  אּון פְׁ
ֶוועֶרע ֶגעִרי ֵטייט ַפאר ַא שְׁ ש שְׁ טְׁ ָראֶצעס. ֶער ֶווען ַא ֶמענְׁ ט פְׁ כְׁ

ֶטער. ֶדער  ט פּוֶנעם ִריכְׁ ט ִאין ִדי ֶהענְׁ ט ַאז ַזיין גֹוָרל ִליגְׁ ֵווייסְׁ
ד ן שּולְׁ בְׁ ן ַא ַהארְׁ ֵקייט ַארֹויס צּו ֶגעבְׁ ִליכְׁ ֶטער ָהאט ִדי ֶמעגְׁ -ִריכְׁ

ֵטייל, אּון ֶער ֶקען ַפארְׁ  ָפטְׁ אּורְׁ ש ִמיט ָגאר 'ִמשְׁ טְׁ 'ן ֶדעם ֶמענְׁ
רָ  טְׁ ֶבע שְׁ 'ן ַהארְׁ ן אֹויפְׁ ֶטער ַרֲחָמנּות ָהאבְׁ ן, ָאֶדער ֶקען ֶדער ִריכְׁ אפְׁ

ן אֹויף ֶדער  ָלאזְׁ ן אּון ִאים ַארֹויסְׁ ן אּון ִאים ַבאַגאַנאִדיגְׁ שְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ן צּו ִדי ִפיס פּוֶנעם  פְׁ ש ִזיְך ִזיֶכער ֶגעָווארְׁ טְׁ ט ֶדער ֶמענְׁ ֵריי. ָוואלְׁ פְׁ

ן ַפאר ַרחֲ  ֶטער אּון ִזיְך ֶגעֶבעטְׁ ָמנּות, ַאז ֶער ָזאל ִאים ָנאר ִריכְׁ
ן אֹויף ַא גּוֶטע אּון ַרֲחָמנּות'ִדיֶגע ֶוועג. ֵטיילְׁ  אּורְׁ

ָוואַקאט, ָוואס  ן ַאדְׁ טְׁ ט ֶדעם ֶבעסְׁ ֶגעזּוכְׁ ט ֶמען אֹויפְׁ ִזיֶכער ָוואלְׁ
ֶטער.  ן פּוֶנעם ִריכְׁ ַראְך אּון ֶער ָהאט ֵחן ִאין ִדי אֹויגְׁ פְׁ ָהאט ֶדעם שְׁ

ׁשּובָ  ָתְּ ָטּוה ֵָמיינְָּן ָיׁשְָּנָ ט ןַָזייט
בּו ַעצְּ ָבְּ ר ָת ָּומ  חֹור ָה ָׁשְּ אה, ָסד 

ָ

א יׁשְָּטָה  יןָטּוָצּוטָנ  בָ בָלֵָטָמ  ׁשְּ ָנ  ויַָאזֹור. ָו  יֶגערֶָדעי רֵָהייל 
ֶָרבָ  אגְָּי ָז  יחֹו)ט ָש  ַרָת ָה  ימָ "ן, ָמא(ס  ָן בּות ַעצְּ ָוְּ ר ב  ׁשְּ ָנ  ָ"ֵלב ֵאינֹוָָ-:

רָהּואַָבֵלב,ָאָ  ב  ׁשְּ יֵָלבָנ  ל.ָכ  ל  דָכְּ ןֶָאח  י  נְּ אָע  בּותָהּואָב  לַָעצְּ ב 
אָ ר  ַָאח  א ר  טְּ ָס  יא ָה  חֹול, ֵָמַהטְּ ֶָׁשהּוא בּות ַעצְּ ָוְּ חֹול. ַָהטְּ ן מ 

ּה",ָ רּוְך־הּואָשֹוֵנאָאֹות  דֹוׁש־ב  ַהק  ֶטערֶָדעוְּ ׁשְּ ארֵָאייֶבערְּ טָה 
ַָפיינְָּ בּוט ַָעצְּ ָאּות ָן ר  ָמ  חֹור ָה ָׁשְּ ֶָוועה; ׁשָאַָן טְּ יֶָמענְּ זָא 

בּו ַעצְּ ָבְּ את ָה  ָעֶָט יׁשְָּר ָנ  ָטּוָצּוט ין ָמ  דּוׁשָ ט ָקְּ ָאּוה אן סָד 
גְָּ ֶרענְּ יטָבְּ טֶָיָד ָָצּוםָא  סְּ גְּ ֵבירֹועֶָערְּ ָת.ע 
ֶָמע אן ָה  אט ַָאמ  ֶרעגְָּל ֶָגעפְּ ֶָדעט ים ָׁשָ )ָ'ןֶרב  ימָ ם, ָרלא(ס  ָמב; :ָן
וא" ָו  יס ָא  ֶָדעז ילּור ָח  ָפּוק אֶכענֶַָָאָן ר  ֶָצעבְּ ָע ַָהארְּ ןָאּוץ

בּו את?"ַָעצְּ אגְָּיֶָרבָ רֶָדעטָה  ֶָוועט:ָ"ֶגעז  ֶָמען ין בּוזָא  ַעצְּ תָבְּ
ָןָאּו ר  מ  חֹור ָהָבְּ יהָׁשְּ רֹוגֶָןֶָמעזָא  טְָּ'ןָאֹויפְָּזָבְּ ׁשְּ ןֶָמען,ֵָאייֶבערְּ
י ָא  רֹוגֶָז ָבְּ ָאֹויז ַָאֶלעֶמעף ֶבען, ָא  ֶָווער ֶָמען ין ָא  אכְָּז ר  ןֶָצעבְּ
י ָא  ֶָמעז יׁשְָּן ָנ  רֹוגֶָט ָבְּ אז, ָנ  ֶָמער ֶָבען ֶָדעט טְָּם ׁשְּ ן,ֵָאייֶבערְּ

בֹונֹו אבָםעֹולָ לָׁשֶָָר  נּוָה  מ  יףָאֹויתַָרח  כּורָמ  ָוְּ עַָןָאּו'", ׁשְּ תָב 
ֶָדע ֶָרבָ ר אי ָה  אט ָד  אגְָּס ֶָגעז  אט ָה  יְךט ֶָדעָז  יֶָרבָ ר

ֵריי ֶגעדְּ ַָאֶוועקְּ ָפּוט ָד ָן ׁשְָּי טְּ ֶָמענְּ ָעֶָן, אר ָה  ֶגעהֹויבְָּט ןָאֹויפְּ
ַָזיינֶָ ֶָהענְָּע ָאּוט יְךן ֶגעהֹויבְָָּז  נְּ ָא  בֹודֵָָצּון תְּ ָמ  ָ"ַזייד בֹונֹון: ָר 
אבם,ָעֹולָ ָלׁשֶָ נּוָה  מ  יףָאֹויתַָרח  ָר".מ 

תֹו) יםהֱָאמּונָ ָע צ  ב  צ  ָ"פ(ַוֵיֶלְךָתש-נ 
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ט  ֶטע ָוואס ֶער ֶקען, ֶער ָזאל אּון ֶמען ָוואלְׁ סְׁ ָוואַקאט ַאז ֶער ָזאל טּון ָדאס ֶמערְׁ ן ֶדעם ַאדְׁ ֶגעֶבעטְׁ
ש. טְׁ 'ן ֶמענְׁ ֶטע ַפארְׁ ַסק ָוואס ָזאל ַזיין ָדאס ֶבעסְׁ ן ַא פְׁ ֶגעבְׁ ֶטער ַאז ֶער ָזאל ַארֹויסְׁ 'ן ַביים ִריכְׁ לְׁ  אֹויס'פֹועְׁ

ט אּום  ֶטער, ֶער ֶגענֹוי ָדאס ִאיז ָוואס ֶעס ַפאִסירְׁ ֶזער ִריכְׁ ֶטער ִאיז אּונְׁ שְׁ ֹראש ַהָשָנה. ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ש  טְׁ ט ִצי ֶדער ֶמענְׁ ט ָנאר ִאין ַזייֶנע ֶהענְׁ ש ָוואס ֶעס ָזאל קּוֶמען אֹויף ִאים, ֶעס ִליגְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ָפט ֶיעדְׁ ִמשְׁ

ֶוועִריקֵ  ן צּו שְׁ ט ֶווערְׁ ֵטיילְׁ אּורְׁ ן אּון ָצרֹות ָזאל ַח"ו ַפארְׁ ן ייטְׁ ָפט ֶווערְׁ אּון ִיסּוִרים, ָאֶדער ָזאל ֶער ֶגע'ִמשְׁ
ֵרייִליֶכע ָיאר. ִמיט ֶחֶסד אּון ִטיֶגע אּון פְׁ ן ַא ִליכְׁ  ַרֲחִמים, ַאז ֶער ָזאל ָהאבְׁ

ן ַביי ִאים, ַאז ֶער ָזאל ַרֲחָמנּות ָהא ן אּון ִזיְך ֶבעטְׁ טְׁ שְׁ ן ִמיר ֵווייֶנען צּום ֵאייֶבערְׁ פְׁ ן ֶדעִריֶבער ַדארְׁ בְׁ
ָפטְׁ  ן אּון ִמשְׁ ַרייבְׁ שְׁ ז ָאנְׁ ז, אּון ָזאל אּונְׁ ֶצע אֹויף אּונְׁ ן ַפאר ִדי ַגאנְׁ 'ן ִמיט ַרֲחָמנּות, ָנאר ִמיט גּוֶטע ַזאכְׁ

 ָיאר.

ט ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראש ַהָשנָ צּוֶרִבי ָהאט ֵהייִליֶגער ֶדער  ה, ֶוועט ֶער ַזיין ֶגעָזאגְׁ
ש ַאז ֶמען  טְׁ ן ֶדעם ֶמענְׁ פְׁ ֶגען אּון ֶהעלְׁ ֶרענְׁ טְׁ שְׁ ש, ֶער ֶוועט ִזיְך ָאנְׁ טְׁ ָוואַקאט ַפאר ֶדעם ֶמענְׁ ַא גּוֶטער ַאדְׁ

שְׁ  ט ַאז ָנאְך ִאין ִדי ֶערְׁ ֶטע ָיאר. ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְׁ שְׁ טְׁ ן ַפאר ִאים ַא גּוֶטע ֶגעֶבענְׁ ַרייבְׁ שְׁ ֶטע ָזאל ָאנְׁ
ט ֶער ט פּון ֹראש ַהָשָנה, ֶנעמְׁ ן, ֶער  ִמיט ַנאכְׁ שְׁ טְׁ ט ִזיֶכערַזייֶנע ֶמענְׁ ן ָנאר  ַמאכְׁ ן ָזאלְׁ שְׁ טְׁ ַאז ַזייֶנע ֶמענְׁ

 ַבאקּוֶמען ַא גּוֶטע ָיאר.
רֹוי ִזיְך ף ֶדעִריֶבער ַדארְׁ  ֵרייֶען ַא פְׁ ן אֹויף ֹראש ֶווען ִאיר ַמאן ִאיז ֵזייֶער פְׁ ַהָשָנה ַקיין זֹוֶכה צּו ָפארְׁ

ס ן ַאֶלעס גּוטְׁ ֶבעטְׁ ט אֹויסְׁ ָוואס ֶקען ֶדען ַזיין ַא ֶבעֶסעֶרע ַזאְך פּון ֶדעם ַאז ֶדער  .אּוַמאן, אּון ִזיְך ָדארְׁ
ֵלייֶצעס ז אֹויף ַזייֶנע פְׁ ט אּונְׁ ן ָוואס קּוֶמען צּו  ,ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶנעמְׁ ג אֹויף ִדי ַאֶלע ִאידְׁ טּונְׁ ט ַאכְׁ ֶער ֶגעבְׁ

שּועֹות אּון  ן ִמיט ֶזעק אּון ֶפעק פּון יְׁ ן ַאֵהיים ָפארְׁ ן ָזאלְׁ ִאים אֹויף ֹראש ַהָשָנה, אּון ֶער ֶזעט ַאז ִדי ִאידְׁ
ן ַאן ֱאֶמת'ֶע גּוֶטע ָיאר. פּואֹות, אּון ָהאבְׁ  רְׁ

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

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

ט ן אּום ֹראש ַהָשָנה, ָוואלְׁ ַרייבְׁ שְׁ ִריֶמען ִמיט ִזי  ָאנְׁ ָשר קְׁ ן ֶאפְׁ ֶכע ֶוועלְׁ ט אֹויף ַחֶבר'ֶטעס ֶוועלְׁ ֶדען ֶגעקּוקְׁ
ן אֹויף  ִאיר ַמאן ִאיזִדי ָנאז ַאז  ן ֶווען אִ אּוַמאן? ִמיט ָוואס ֶוועט ֶגעָפארְׁ פְׁ ִזיְך  טֶווע ִזייר ִדי ַחֶבר'ֶטע ֶהעלְׁ

ָנָסה? ִזי ֶוועט  ֶשען ִמיט ַפרְׁ ן ִדי ָקאפ ִמיט ַרֲחָמנּות. ָאֶבער ַאז אִ מּוטְׁ לְׁ ַמאן  ִאיריר ָנאר ֶקעֶנען צּוָשאקְׁ
ֶגען פַ  ֶרענְׁ בְׁ ן אֹויף אּוַמאן, ֶוועט ֶער ַאֵהיימְׁ ֶצע ָיאר.ֶוועט ָפארְׁ ָנָסה ַפאר ִדי ַגאנְׁ  רְׁ

ט  ֶדער, ָדאס ַאֶלעס ֶווערְׁ ֶדער, פּון ִדי ַנַחת פּון ִדי ִקינְׁ ט פּון ִדי ִקינְׁ ט ָנאְך פּון ִדי ֶגעזּונְׁ אּון ֶווער ֶרעדְׁ
ן ַאֵליין ַאדָ  פְׁ ג ִזיְך צּו ַדארְׁ ִרינְׁ ט גְׁ ן אּום ֹראש ַהָשָנה. ֶעס ִאיז ַטאֶקע ִנישְׁ ִריבְׁ ֶגעשְׁ ן ִמיט ִדי אְך ָאנְׁ ן ֵעָצה ֶגעבְׁ

ֶגער ִווי ִזיְך צּו  ִרינְׁ ט אֹויף אּוַמאן. ָאֶבער ֶעס ִאיז ִפיל גְׁ ֶדער ִאין ִדי ָפאר ֶטעג ָוואס ֶדער ַמאן ָפארְׁ ִקינְׁ
ֶצע ָיאר. ֶדער ִדי ַגאנְׁ ֶשען ִמיט ִדי ִקינְׁ  מּוטְׁ

ן ֵזיי אֹויְך אֹויסְׁ  ִדיַאז  ן אֹויף אּוַמאן, ֶוועלְׁ 'ן ֶמעֶנער ָפארְׁ לְׁ ֶצע ָיאר. ִאין  צו'פֹועְׁ ן ָשלֹום ַבִית ִדי ַגאנְׁ ָהאבְׁ
ֶיע ָאן ִדי  ֵוויי אֹויף ַוואַקאצְׁ ט ַאָמאל ַאֶוועק ַפאר ַא ָוואְך צְׁ ט ַאז ֶדער ַמאן ָפארְׁ ֶגעִפירְׁ ט ִאיז ַאיינְׁ ִדי ֶוועלְׁ

ט  ָנאְך ָפארְׁ לֹויז ִמיט ַזייֶנע ֲחֵבִרים. אּון ֶדערְׁ ט בְׁ ֶיע ִמיט ִאיֶרע ַווייב, ֶער ָפארְׁ ִדי ַווייב ַאֶוועק ַוואַקאצְׁ
ז ַאז ַחֶברְׁ  ט אּונְׁ נְׁ ט. ֶדער ֶרִבי ֶלערְׁ נְׁ ש ֶגעֶלערְׁ ֶדערְׁ  ָזאל ָנאר ַמאןַא 'ֶטעס. ֶדער ֶרִבי ָהאט ָאֶבער ַאנְׁ

ֶגען ִמיט ֶרענְׁ בְׁ ֶיע ָזאל ט ֶמען, אֹויב ָפארְׁ ַזיין ַווייב ַפארְׁ ן ִמיט  ֶמען אֹויף ַוואַקאצְׁ . ֶדער ֶרִבי ַווייבִדי ָפארְׁ
ז ָשלֹום ַבִית, ַאז  ט אּונְׁ נְׁ ֵטיין ִמיט  ֶמעןֶלערְׁ שְׁ ֶמעֶנער. אּון ֶדעִריֶבער ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט  ִדיָזאל ִזיְך ַפארְׁ

ן ַאז  ן ַאז  ֶמעןֶגעֶבעטְׁ ֶלעִדיגְׁ ַטאֶקע  ָזאל ֶמעןָזאל קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראש ַהָשָנה, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ֶערְׁ
ֶיע שְׁ  ָמאנְׁ ן ָשלֹום אּון ַהארְׁ שְׁ ֶצע ָיאר, ַאז ֶעס ָזאל ֶהערְׁ ן ַא גּוֶטע ָשלֹום ַבִית ִדי ַגאנְׁ ִדיג ָהאבְׁ ֶטענְׁ

ֵהיים. ֶדערְׁ  ִאינְׁ

ט אּוַמאן ַארָ ִאין ִדי צֵ  ִליַקאִציֶעס, ֶווערְׁ ֶגען אּון ִאין ִדי פּובְׁ ֶגעייטּונְׁ ַלאץ פּון אפְׁ ס ַא פְׁ ן ַאלְׁ ָמאלְׁ
ן ִאין אּוַמאן. ִדי שְׁ טְׁ ֶנע ֶמענְׁ ֶדער פּון ָמאדְׁ ֶגען ִבילְׁ ֶרענְׁ ן ֵזיי ֵאייִביג בְׁ שּוָגִעים. ָנאְך ֹראש ַהָשָנה ֶוועלְׁ  מְׁ

צּו ִאיז ַווייל ֶעס ִאיז דָ  ֶדער ִווִסיָבה ֶדערְׁ ֶגען ִבילְׁ ֶרענְׁ ט צּו בְׁ ֶטעֶרעַסאנְׁ ט ִאינְׁ ֵטייט ַביים אְך ִנישְׁ י ַא ִאיד שְׁ
ט צּו  ֶטעֶרעַסאנְׁ ט ִאינְׁ ן, ֶעס ִאיז ִנישְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ץ ַפארְׁ ט ִזיְך אֹויס ָדאס ַהארְׁ ן ִציּון אּון ִגיסְׁ ֵהייִליגְׁ

ן אּון ֶער ֶבעט טְׁ שְׁ ט צּום ֶרִבי'ן אּון צּום ֵאייֶבערְׁ ט אּון ֶרעדְׁ ד ִווי ַא ִאיד ִזיצְׁ ֶגען ַא ִבילְׁ ֶרענְׁ ִזיְך אֹויס ַא  בְׁ
ט ָיאר שְׁ טְׁ רֹות אּון גּוט ֶגעֶבענְׁ עֹורְׁ ִדיֶגע ִהתְׁ ִפלֹות ֹראש ַהָשָנה ִמיט ַא ֶגעַוואלְׁ ן ַדאֶוועֶנען ִדי תְׁ , ִווי ִאידְׁ

כּות ַהֶנֶפש, ַתפְׁ ֶדער. ִהשְׁ ֶנע ִבילְׁ ט ָמאדְׁ ֶגען ַאֶלע ָסארְׁ ֶרענְׁ ָקא צּו בְׁ ן ֵזיי ַדוְׁ  ֶדעִריֶבער זּוכְׁ
'ן ָדאס ִאי ֶטע ָנאֶמען אֹויפְׁ ֶלעכְׁ ט ַלייֶדער ַא שְׁ ַריּות, ַווייל ָדאס ַמאכְׁ רֹויֶסע ַאחְׁ ז ָאֶבער ֵזייֶער ַא גְׁ

ן ֵזייֶערֶ  ן צּו ִשיקְׁ ן ָאן מֹוָרא צּו ָהאבְׁ ן הֹויבְׁ שְׁ טְׁ ן ֶרִבי'ן. ֶמענְׁ ן  עֵהייִליגְׁ רֹויֶען ָהאבְׁ ֶדער אֹויף אּוַמאן, פְׁ ִקינְׁ
ן ֵזיי בֹון פּון ִדי מֹוָרא צּו ִשיקְׁ 'ן ֶחשְׁ ֶעֶרע ֶמעֶנער אֹויף אּוַמאן. אּון ָדאס ַאֶלעס ֵגייט אֹויפְׁ
לִ  טְׁ ָווארְׁ טְׁ ַאנְׁ ַפארְׁ ן.יכֶ אּומְׁ ָטארְׁ  ע ֶרעַדאקְׁ

ט ֶדעם ֱאֶמת ָוואס  ֵאייֶנער ָוואס ִאיז שֹוין ָאֶבער ַאָמאל ֶגעֶווען ִאין אּוַמאן אֹויף ֹראש ַהָשָנה, ֵווייסְׁ
ט ֵגייט ָפא ט ָנאר ִמיט ֵאיין ָדארְׁ ט, אּון ֶיעֶדער קּומְׁ ֶצע ֶוועלְׁ ן קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם פּון ִאיֶבער ִדי ַגאנְׁ ר. ִאידְׁ

ט, אּון ִזיְך  ן פּון ִביז ֶיעצְׁ ֶטע ַזאכְׁ ֶלעכְׁ ן ַאֶלע שְׁ פְׁ ן, ַאֶוועק צּו ַווארְׁ טְׁ שְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ן ָנאנְׁ ִציל צּו ֶווערְׁ
ֶנעֶמען צּו ַזיין וואוֹ פָ  ֶטע ארְׁ שְׁ טְׁ ן ַא גּוֶטע ֶגעֶבענְׁ צּוֶבעטְׁ ט אּון ַווייֶטער אּון ִזיְך אֹויסְׁ ִליְך פּון ֶיעצְׁ יל אּון ֶערְׁ

 ָיאר.
ט, פּון ַאַודַ  ן ֶעק ֶוועלְׁ ן פּון ֶיעדְׁ ן, ֶעס קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם ִאידְׁ אי ַאז ֶעס קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם ַאזֹויִפיל ִאידְׁ

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

ן ַאלֶ  ִפיָטאל. ֶעס קּוֶמען ִזיְך ֵהיילְׁ ט פַ אּוַמאן ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא שְׁ ן. ֶיעֶדער קּומְׁ שְׁ טְׁ ט ֶמענְׁ אר ַזיין ע ָסארְׁ
ט  ֵלייֶנעם ֶגעזּונְׁ ן. ָדאס ִאיז ַאזֹוי ִווי ֵאייֶנער ָהאט ַא קְׁ ט ַאֶוועק ַמאכְׁ ֶוועק אּון ֶמען ֶקען ֵקייֶנעם ִנישְׁ צְׁ

ִדיג ָדארְׁ  קּוֶמענְׁ ִפיָטאל, ָאֶבער ָאנְׁ ן ִאין שְׁ ֶלעם אּון ֶער ֵגייט ִזיְך ֵהיילְׁ ָראבְׁ ן פְׁ שְׁ טְׁ ט ֶזעט ֶער ִווי ֵטייל ֶמענְׁ
ֶרעֶקעִדיֶגע ַמאִשיֶנען,  ט שְׁ ִשיֶדעֶנע ָסארְׁ ֶדען צּו ַפארְׁ ִוויֶנעס, ֵטייל ֶזעֶנען צּוֶגעִבינְׁ ֶטערְׁ ן ִמיט ִאינְׁ ִליגְׁ

ֶדען ַא ִבינְׁ ף צּו ֵגיין. אּון ֶדער ֶמענְׁ ֵאייֶנער ִאיז ַפארְׁ ן ִהילְׁ ף ָהאבְׁ ֵווייֶטער ַדארְׁ רֹוֶגז ן אֹויג, ַא צְׁ ט בְׁ ש ֶווערְׁ טְׁ
ט ַטאֶקע ֶגעקּוֶמען ִזיְך ִפיָטאל. ָדאס ִאיז ָאֶבער ֵזייֶער ַנאִריש, דּו ִביזְׁ ן פּון שְׁ לֹויפְׁ  אּון ֶער ִוויל ָנאר ַארֹויסְׁ

ֶדעֶרע ָוואס ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען זִ  ֶלעם, ָאֶבער ֶעס ֶזעֶנען ָדא ַאנְׁ ָראבְׁ ֵלייֶנע פְׁ ן ַפאר ַדיין קְׁ ן ַפאר ֵהיילְׁ יְך ֵהיילְׁ
ִטיֶגע ֶוועג. ַארְׁ נְׁ ט אֹויף ַזיין ֵאייגְׁ ט ֶגעֵהיילְׁ ֶלעֶמען, אּון ֶיעֶדער ֶווערְׁ ָראבְׁ ט פְׁ ֶדעֶרע ָסארְׁ ֶרעֶסעֶרע אּון ַאנְׁ  גְׁ

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

ס. ן ַאֶלעס גּוטְׁ צּוֶבעטְׁ ט אֹויס ִדי ַצייט ִזיְך אֹויסְׁ  ֵקייֶנעם ָנאר אֹויף ִזיְך ַאֵליין אּון ֶער נּוצְׁ
ט ֶדער  ט ֶיעצְׁ רֹוי טֵהייִליֶגער יֹום טֹוב ֹראש ַהָשָנה ֶוועֶווען ֶעס קּומְׁ ן  ַא פְׁ קְׁ ַטארְׁ ַחֵזק ַזיין אּון שְׁ ִאיר מְׁ

שּועֹות. ֶער ַאז  ַמאן ָרכֹות אּון יְׁ ֶגען ַאֶלע גּוֶטע בְׁ ֶרענְׁ ן אֹויף אּוַמאן אּון ַאֵהיים בְׁ רֹויָזאל ָפארְׁ  ַא וואֹויֶלע פְׁ
ן ַאֶלע גּוֶטע זַ  טֶווע ַפאקְׁ ן אֹויף יֹום טֹובֵשיין ַאיינְׁ ן ַא ט ֶווע ִזי, אּון ַפאר ִאיר ַמאן אכְׁ ֶגעבְׁ ִאים אֹויְך ִמיטְׁ

ן ִאין ָוואס  ֶטע פּון ַאֶלע ַזאכְׁ ל ִמיט ַאֶלע ַבָקשֹות, ַא ִליסְׁ ן ַאז ֶדעם  ִאיםִזיְך, אּון  טנֹויִטיגְׁ  ִזיֶצעטְׁ ָזאגְׁ ָאנְׁ
ל ָזאל ן ִציּון,  ֶער ֶצעטְׁ ֶנעֶמען צּום ֵהייִליגְׁ ט ֵאייֶדער ִמיטְׁ ן פּון ָדארְׁ ִרירְׁ ט ַאֶוועקְׁ  טָהא ֶעראּון ִזיְך ִנישְׁ

שּועֹות. 'ט ִדי ַאֶלע יְׁ לְׁ ֶגע'פֹועְׁ  אֹויסְׁ
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה" אינעם אלע נושאים,

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

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

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - 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'
 פתח לנו שער בעת נעילת שער:

 אידן רייסן איין בתפלה ותחנונים צו קענען זיין
 ביים הייליגן רבי'ן אין אומאן אויף ראש השנה

י'ן אין אומאן אויף ראש השנה, שטייענדיג געציילטע טעג איידער מ'דארף זיך ארויסלאזן צום הייליגן רב
שטייגט די אנגעצויגנקייט ביי אידישע קינדער וואס ווילן אזוי שטארק פארן צום הייליגן רבי'ן, און די גרעניצן 

 זענען נאך דערווייל פארשלאסן.
יעדעס יאר איז גרויס די בענקעניש צו פארן צום הייליגן רבי'ן, וואס האט צוגעזאגט צו זיין א גוטער 

וואקאט, און אויס'פועל'ן א גוט געבענטשט יאר פאר די אלע וואס קומען צו אים אויף ראש השנה, אבער אד
דאס יאר איז די גלוסט פיל גרעסער, נאכ'ן אריבערגיין אזא שווערע יאר, וואס מ'האט זיך גארנישט געקענט 

, וויל יעדער פארן און פארשטעלן דעם פארגאנגענעם ראש השנה וואס עס ווארט אונז אפ במשך דעם יאר
זיך אויסבעטן און אויס'פועל'ן א גוטע יאר, אבער ליידער האט מען פארשפארט די גרעניצן פון אוקריינע, און 
דער אייבערשטער ווארט אויף נאך תפלות פון אידישע קינדער, ותטה לב המלכות עלינו לטובה, אז מ'זאל 

 אריינלאזן די אידן קיין אומאן אויף ראש השנה.
מיט תפלה קען מען באווייזן וואונדער, תפלה איז העכער פונעם דרך הטבע, און דערפאר הערן אידן 
נישט אויף מתפלל צו זיין ווי מער אז מ'זאל זוכה זיין אנצוקומען צום רבי'ן, אן תפלה קען מען גארנישט 

 באקומען.
שלי הוא חידוש גדול, והשי"ת הראש השנה געזאגט )חיי מוהר"ן, סימן תה(: "האט רבי הייליגער דער 

יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השי"ת נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא 
איך מבעיא אתם כולכם בודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי", 

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

דער אייבערשטער זאל העלפן אז מיר זאלן טאקע זוכה זיין צו זיין אויף ראש השנה ביים הייליגן רבי'ן, 
און פראבלעמען, עס זאל קומען  מקבל זיין אלע גרויסע תיקונים, און מיר זאלן שוין פטור ווערן פון אלע צרות

 א גוטע זיסע יאר, מיט אלע ישועות פאר אידישע קינדער.
 וכל באי עולם עוברין לפניך כבני מרון!

*** 

 שיינע מסיבת לחיים ביי הגה"צ מקארלסבורג שליט"א
די וואך דינסטאג איז פארגעקומען א שיינע מסיבת לחיים אין שטוב פון הגה"צ קארלסבורגער רב 

"א, צום שידוך שליסן פון החתן אלחנן חיים ני"ו, א זון פון ראש ישיבה שליט"א, עב"ג בת מו"ה מרדכי שליט
 אינדיג שליט"א, מנהל תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב.

דער גרויסער זיידע האט זיך יעצט צוריק געקערט פון מירון, נאכ'ן וויילן דארט פאר עטליכע וואכן, און 
ט געקענט מיטהאלטן פערזענליך ביים שידוך שליסן, איז מען יעצט אריבערגעגאנגען צו אזוי ווי ער האט ניש

 מאכן דעם לחיים.
די מסיבת לחיים איז פארגעקומען אויף אן ענגן פארנעם, עס זענען זיך צוזאמגעקומען קרובי המשפחה 

ש פאר די בעלי און ידידים. דער רב שליט"א האט געזאגט דברות קודש און אנגעוואונטשן ברכת קוד
 שמחה.

דער אייבערשטער זאל העלפן דער זיווג זאל עולה יפה זיין, עס זאל זיין א קשר של קימא און א בנין עדי 
 עד, מיט אסאך נחת און שמחה געזונטערהייט.

 !שמח תשמח רעים האהובים
*** 

 צוויי פרישע חתנים אין ישיבה
צוויי פרישע חתנים אין ישיבה. הבה"ח יושע  די בחורים אין ישיבה פרייען זיך מיט די שמחה פון

ראבינאוויטש ני"ו, א זון פון ביאלער רבי פון בארא פארק שליט"א, וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג 
בת מוה"ר יוסף לייפער שליט"א פון ירושלים. און דער צווייטער חתן איז הבה"ח יואל משה מייזעלס ני"ו, 

 למזל טוב עב"ג בת מו"ה שמואל לייב פעלבערבוים הי"ו פון קרית טאהש, קאנאדא. וואס איז א חתן געווארן
אזוי ווי יעדעס יאר נאך חמשה עשר באב, ווען די בחורים הויבן אן לערנען מסכת תענית יעדן טאג פאר 

 טעג ביז ראש השנה, אזוי ווי מוהרא"ש האט געזאגט פאר די בחורים, הויבן אלץ אן צו ווערן פרישע 40
שידוכים אין ישיבה, דער אייבערשטער זאל ווייטער העלפן אז אלע בחורים זאלן טרעפן זייער ריכטיגער 

 שידוך בקרוב.
מיר וואונטשן פאר די צוויי פרישע חתנים אז דער אייבערשטער זאל העלפן דער זיווג זאל עולה יפה זיין, 

 חת און שמחה געזונטערהייט.עס זאל זיין א קשר של קימא און א בנין עדי עד, מיט אסאך נ
 קול מצהלות חתנים מחופתם!

 
 

 

 אומאן ראש השנה!
 

אלע אייערע געברויכן פאר אומאן; עירליין 

טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך. 

 בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס.
 

 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

 ביתלום ש
ן ביי די גרעסטע עוועג ןיושזענען מיר 

 טשינ זנואון קיינער האט א ןלאפעסיאנפרא
 :ועגס'איז אבער יא דא א ו .נט העלפןעקעג

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2, 2 ,  5 ,  29  
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 

 ברסלבהי"ו,  יוסף שניצלערמו"ה 
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

 למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 
*** 

 בארא פארקהי"ו,  יושע ראבינאוויטש החתן
  רן למזל טוב עב"גוואס איז א חתן געווא

*** 

 וויליאמסבורגהי"ו,  יואל משה מייזעלסהחתן 
 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג 

 

 

 בית המדרש "היכל הקודש" ברסלב
 ןאאומ - 28קובסקיה בליצר

 

 "אפזמנים לראש השנה תש
 

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

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

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

 ראש השנה
 6:47......................זמן הדלקת הנרות.......

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

 6:15..............................................מנחה
 6:45.............................דרשה................

 8:13....................יו"ט............זמן מוצאי 
 

 

 

 

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

 

 בבית מדרשינו אמירת סליחותזמן 
, א' סליחותנצבים וילךפ' מוצש"ק   

1:00בשעה   
 הגבאים -בברכת כתיבה וחתימה טובה 
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