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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ

ׁשּוָבה? ַאז ֶווען ֶעס )יּוָמא פה:( ןָזאג  ַחַז"ל  ט ַא ַבַעל ת  : ָוואס ֵמיינ 
ט ִאים א ֵוויי ָמאל, אּון ֶער טּוט קּומ  ֶטער צּו טּון ַאן ֲעֵביָרה ֵאיין צ  ּונ 

רֹוי,  ֶבע פ  ֶטער ִדי ֶזעל  ט ִאים אּונ  ט". ֶווען ֶעס קּומ  ִדי ִאין ֶעס ִניׁש 
ֶבע ַצייט, אּון  ט ִזיְךִאין ֶזעל  ַלאץ, אּון ֶער ַהאל  ֶבע פ  צּוִריק פּון  ִדי ֶזעל 

ִטיֶגער , ָדאס ִאיז טּון ִדי ֲעֵביָרה ׁשּוָבהַא ִריכ   .ַבַעל ת 
ֶקעָדאס ִאיז ַא  ַטאר  ׁשּוָבה  ׁש  ׁש ָוואס ִוויל ת  ט  ִחיזּוק ַפאר ַא ֶמענ 

ט ָאפ ַאז ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶגענּוג ֶגעֶווען  ׁש ַמאכ  ט  טּון, ַווייל ֶווען ַא ֶמענ 
ֶטע ַמֲעִשים אּון ֶער ִוויל ִזיְך ֶנעֶמען ִאין דִ  ֶלעכ  ט ַאַריין, ִמיט ִדי ׁש  י ֶהענ 

ִליְך אּון צּוִריק קּוֶמען צּום  ט וואֹויל אּון ֶער  צּו ַזיין פּון ֶיעצ 
ט ִווי  ט ִניׁש  ֶלעם ַאז ֶער ֵווייס  ָראב  ן, ִאיז ַדאן ַזיין ִעיָקר פ  ט  ׁש  ֵאייֶבער 
ן ֶוועג, ִטיג  'ן ִריכ  ט אֹויפ   ַאזֹוי ֶעס צּו טּון, אּון אֹויב טּוט ֶער ֶעס ִניׁש 
ֶדעם  ֶצע ַצייט אּון ֶער ֶוועט ָנאכ  ן ַפאר ַא קּור  ט  ַהאל  ֶוועט ֶעס ָנאר ָאנ 

ן.  צּוִריק ַפאל 
ן ַזיין  ף ֶער טֹויׁש  ׁשּוָבה טּון ַדאר  ֵדי צּו ת  ט ַאז כ  ׁש ֵמיינ  ט  ַא ֶמענ 

ֵגיין פּון ָפָחה, ַאֶוועק  ן פּון ִדי ִמׁש  ָלאז  ף ִזיְך ָאפ  ן ֵסֶדר, ֶער ַדאר  צ  ִדי  ַגאנ 
ֶצע ֵסֶדר  ן ַזיין ַגאנ  ֶבעט, ַאֶוועק ֵגיין פּון ַזיין ֵסֶדר ַהיֹום, אּון טֹויׁש  ַאר 
ן ִאין  ט, אּון ִזיְך ַאַריין ֶזעצ  ן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִביז ֶיעצ  ִאין ֶלעב 
ן,  ט  ׁש  ֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, אּון צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבער  ׁשּול ָנאר צּו ֶלער 

ן.ָא ִמיּות'ִדיֶגע ַזאכ  ֶכע ַגׁש  יכּות ִמיט ֵסיי ֶוועל  ֶטע ַׁשי  ס  ֶדער   ן ִדי ִמינ 
ֶטע ַזאְך, ָדאס ִאיז ֵזייֶער  ןָדאס ִאיז ָאֶבער ֵזייֶער ַא ֶטעל  ֶגעׁש  ַאיינ 

ֶצע  ן ָנאְך ַא קּור  ג ֶצעַפאל  ִרינ  ֶווער צּו טּון, אּון ָדאס ֶקען ֵזייֶער ג  ׁש 
ַפאר ֶלער   רֹוי, ַצייט. ֶדער  ֶבע פ  ז ִדי ֵהייִליֶגע ַחַז"ל: "ִמיט ִדי ֶזעל  ֶנען אּונ 

ט ַאז ַא  ַלאץ", ָדאס ֵמיינ  ֶבע פ  ֶבע ַצייט, אּון ִדי ֶזעל  ׁשִדי ֶזעל  ט   ֶמענ 
ן ִמיט ַזיין ַווייב אּון ִמיט ָפָחה, ֶער ֶקען  ֶקען ַווייֶטער ֶלעב  ַזיין ִמׁש 

ן אֹויף ַזיין פ   ֵגיין ִמיט ַזיין ַווייֶטער ֶלעב  ַלאץ, אּון ֶער ֶקען ַווייֶטער ָאנ 
ט, אּון ִמיט ֶדעם ַאֶלעם ַצייט, ִמיט   ֶבע ֵסֶדר ַהיֹום ִווי ִביז ֶיעצ  'ן ֶזעל 

ׁשּוָבה טּון.  ֶקען ֶמען אֹויְך ַאזֹוי ת 
ֶבע ִווי ֶוועט דָ  ט ִדי ֶזעל  ַלייב  ן, ַאז אֹויב ַאֶלעס ב  ֶרעג  ׁש פ  ט  אְך ַא ֶמענ 

ף ֶמען ָיא  ׁשּוָבה? ָוואס ַדאר  ט ת  ט, ִווי ַאזֹוי טּון ֶמען ֶדעָמאל  ִביז ֶיעצ 
ן  ֶפער אֹויף ֶדעם ָזאג  ט  ׁשּוָבה? ֶדער ֶענ  טּון צּו ַזיין ַאן ֱאֶמת'ֶע ַבַעל ת 

ׁש טּון צּו  ְךִמיר ִדי ָווא ט  ף ַא ֶמענ  טֹוָרה, ָנאר ֵאיין ַזאְך ַדאר  ִאין ִדי ַהפ 
ׁשּוָבה ט ז ת  ט אּונ  ָבִרים )הֹוֵׁשַע י"ד, ג'(ּון. ֶדער ָפסּוק ָזאג  חּו ִעָמֶכם ד  : ק 

עְרַהאְלט ִזיְך ִמי ר, דֶּ עט ִדיר ֵזייעֶּ ט ִאיְך בֶּ
עְרגֵ  ועט ַאִריבֶּ ס וֶּ ע ַדיינֶּע ּכֹוחֹות, עֶּ  ייןַאלֶּ

 

ען ִווי ַאזֹוי  ען זֶּ ע ַצייט; פּון ִהיְמל ִוויל מֶּ וערֶּ עְרַהאְלְסט ִדי ְשוֶּ דּו דֶּ
ועְסט ִזיְך  ען צּו וֶּועם דּו וֶּ ען ִוויל זֶּ ִזיְך, ִווי ְשַטאְרק דּו ִביְסט; מֶּ

 וֶּועְנְדן ְבֵעת ָצָרה.
עִניג ָוואס עוֶּוען ַא קֶּ ס ִאיז ַאָמאל גֶּ עְרֵצייְלט, עֶּ ִבי ָהאט דֶּ ער רֶּ ָהאט  דֶּ

ר וען עֶּ ער אּון וֶּ עְנדֶּ ר ַאַסאְך לֶּ ען ֵזייעֶּ ענּומֶּ עס  ַאייְנגֶּ ָהאט שֹוין ַאלֶּ
ר ִזיְך  עָוואְלט ַאַריין ֵגיין ִאין ַפאַלאץ ָהאט עֶּ ען אּון גֶּ ענּומֶּ ַאייְנגֶּ
ען ען קֶּ ער ַלייט: "מֶּ עָזאְגט ַפאר ַזיינֶּע ִמיִליטֶּ עְדֵרייט אּון גֶּ  אֹויְסגֶּ

ס ִאיז ָדא ַא ְשִפי עוֶּועב ן ִניְשט ַאַריין ֵגיין ִאינֶּעם ַפאַלאץ ַווייל עֶּ גֶּ
ה: "ִאיז)קּורֵ  עִפיְרט ִדי ַמֲעשֶּ ִבי אֹויְסגֶּ ער רֶּ ען ָדא  י ַעָּכִביש(", ָהאט דֶּ דֶּ

ען, ענּומֶּ עס ַאייְנגֶּ עם? ָהאְסט ָדאְך ַאלֶּ ע ְשטּות פּון דֶּ ערֶּ עסֶּ אּון  ַא ְגרֶּ
ען אֹויף?ן וֶּועְגן ַא ְקֵליין ִביְסל ְשִפי עְבט מֶּ עוֶּועב )קּוֵרי ַעָּכִביש( גֶּ  !"גֶּ

עְרַהאְלְטן ִמיט א  ִאיְך ָהאף ַא מּוָנה ז דּו וֶּועְסט ַזיין ְשַטאְרק אּון ִזיְך דֶּ
עס ֵבייקּו עם וֶּועְסטּו ַאלֶּ עְרְשְטן, דּוְרְכדֶּ ען; ְפשּוָטה ִאינֶּעם ֵאייבֶּ מֶּ

עְבט אֹּמֶּ  מּוָנה גֶּ עְבט ּכַֹּח, א  מּוָנה גֶּ מּוָנה ַמאְכט ְשַטאְרק, א  ץ ַהֵלב צּו א 
ען ַא ענֶּען ֵבייקּומֶּ ע ְשוֶּועִריֵקייְטן.קֶּ  לֶּ

מּונָ  ֲעָצתֹו)  "פ(תשא ָתבֹּי ּכִ ה א 
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ׁשּובּו ֶאל ה'  ן צּום  -ו  ן צּו ֶרעד  הֹויב  ף ֶעֶפעֶנען ַזיין מֹויל אּון ָאנ  ַא ִאיד ַדאר 
ׁשּוָבה. ן, אּון ַאזֹוי טּוט ֶמען ת  ט  ׁש   ֵאייֶבער 

ט   ׁש  'ן ֵאייֶבער  ט ַפאר  ן ַאֶלע ַא ִאיד ָזאג  ָלאז  ן: "ַבאֶׁשעֶפער, ִאיְך ִוויל ָאפ 
ֶטע ַמֲעִשים אּון צּוִריק קּוֶמען צּו ִדיר", "ַבאֶׁשעֶפער, ִאיְך ִוויל  ֶלעכ  ַמייֶנע ׁש 
ט טּון ַקיין ֲעֵבירֹות", "ַבאֶׁשעֶפער ֵזיי  ֹות אּון ִניׁש  ט ָאן טּון ָנאר ִמצ  פּון ַהיינ 

ף ִמיר ִמיר מֹוֵחל אֹויף ַאֶלעס ָווא ט, ֶהעל  ט ֶגעטּון גּוט ִביז ֶיעצ  ס ִאיְך ָהאב ִניׁש 
ִליְך". אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ֶקען  ט ָזאל ִאיְך ׁשֹוין ַזיין וואֹויל אּון ֶער  ַאז פּון ֶיעצ 
ַראְך, אֹויף ַזיין  פ  ן אֹויף ַזיין ֵאייֶגעֶנע ׁש  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ֶרעד  ֶיעֶדער ִזיְך אֹויס 

ן. אּון ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ָדאס ֵאייג   ִטיֶגע ֶוועג, ִמיט ַזייֶנע ֵאייֶגעֶנע ֶגעִפיל  ַאר  נ 
ן  ֶטער  ֶנענ  ן אּון ִאים ֶדער  ֶהער  ֶטער ִזיֶכער אֹויס  ׁש  טּון, ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבער 

ִליֶכער ן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶער  ׁשּוָבה טּון אּון ֶווער   ִאיד. צּו ִזיְך, ֶער ֶוועט ִזיֶכער ת 
ט  ן קּומ  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ט ָאן צּו ֶרעד  ׁש הֹויב  ט  הֹויב ֶווען ַא ֶמענ  ִאין ָאנ 
ט ִווי  ט, ֶער ִפיל  ט צּו ִדי ַוואנ  ט ִווי ֶער ֶרעד  ִפיר  ֶווער, ֶער ׁש  ָדאס ָאן ֵזייֶער ׁש 

ט ַאז ֶעס ָזאל ט אֹויס, אּון ֶער ֶזעט ִניׁש  ט ִאים ִניׁש  ִזיְך ֶעֶפעס  ֵקייֶנער ֶהער 
ן ֶדעם  ִפיר  ט ָאן צּו ׁש  ט ִניׁש  ן ַאז ֶמען הֹויב  ק  ף ָאֶבער ֶגעֶדענ  ן. ֶמען ַדאר  רּוק 
ט  ָלן ֶווער  ׁש טּוט ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִליצ  ט  ן ִאין ֵאיין ָטאג, ֶווען ַא ֶמענ  ט  ׁש  ֵאייֶבער 

ִפיר   ט אּון ֶער ׁש  ָטאפ  ׁש  ץ ַפאר  ן, ֶעס ַזיין ֹמַח אּון ַהאר  ט  ׁש  ט ֶדעם ֵאייֶבער  ט ִניׁש 
ן  ֶגעץ ַווייט אֹויב  ט ִזיְך ֶער  ֶטער ַבאַהאל  ׁש  ן ַאז ֶדער ֵאייֶבער  ט  ֶקען ִזיְך ִאים ַדאכ 
ט אֹויס ָוואס ֶער  ַלל ִניׁש  ט ִבכ  ֶטער ֶהער  ׁש  ל, אּון ַאז ֶדער ֵאייֶבער  ִאין ִהימ 

ט צּו ִאי  .םֶרעד 
טַ  ׁש ׁש  ט  ט אֹויף ֶדעם, ֶער ֶווען ַא ֶמענ  ט ִניׁש  ט ִזיְך ָאֶבער אּון קּוק  ק  אר 

ן ָטאג, ֲאִפילּו ָנאר ַאָפאר  ן ֶיעד  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ט ִזיְך ָאן צּו ֶרעד  ג  ֶרענ  ט  ׁש 
ִליֶכער ִאיד, אּון ֶער  ן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶער  ֶטער, ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּום סֹוף ֶווער  ֶווער 

ן ִאין ט  ֶוועט ִפיל  ט, ֶעס ֶנעמ  ט ִאיֶבער ַנאכ  ֶדעם ַאֶלע ַטֲעִמים. ֶעס ֵגייט ִניׁש 
ט ָאֶבער  ִהִלים לַצייט, ֶדער ָפסּוק ָזאג  ט ר  ַטֲעמּו ּו( 'ד, ט")ת  רּוִביר  אּו ִכי טֹוב ה', פ 

ֶטער ִאיז גּוט, אּון ֶעס ִאיז ֵזייֶער  ׁש  ֶעס אֹויס ֶוועט ִאיר ֶזען ַאז ֶדער ֵאייֶבער 
ן.ֶגע ט  ׁש  ן ֵאייֶבער  ן ִמיט  ַמאק צּו ֶלעב   ׁש 

ֶבע ַווייב"  ז ִדי ֵהייִליֶגע ַחַז"ל: "ִמיט ִדי ֶזעל  ֶנען אּונ  ט  -ָדאס ֶלער  ס  פ  דּו ַדאר 
ׁשּוָבה  ָפָחה צּו ֶקעֶנען ת  ן ַדיין ַווייב אּון ַדיין ִמׁש  ָלאז  ט ָאפ  ט ַדיין טּוןִניׁש  , ִניׁש 

ט דִ  ֶטער  ט ַדיין ַווייב ַווייב ׁש  ֶקער  ן, ַפאר  ט  ׁש  יְך פּון צּוִריק ֵגיין צּום ֵאייֶבער 
ט  ָמָרא ָזאג  ִליְך ִווי ִדי ג  ן צּו ַזיין ֶער  פ  ָבמֹות סֶוועט ִדיר ָנאְך ֶהעל   -: "ָזָכה ג.(")י 

ֵטייט אִ  -ַנֲעֵשית לֹו ֵעֶזר, ֹלא ָזָכה  ׁש ִאיז זֹוֶכה, ׁש  ט  דֹו", ֶווען ַא ֶמענ  ֶנג  ים ִדי כ 
ן ִאים אּון ִזי  ט זֹוֶכה, ִאיז ַזיין ַווייב ֶקעג  ף, אּון אֹויב ֶער ִאיז ִניׁש  ַווייב צּו ִהיל 
ט ִזיְך ִאיֶנעם ַמאן, אֹויב ֶער  ד  ט ִאים, ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ַאֶלעס ֶווענ  ֶטער  ׁש 

ן ָנאר פַ  ֶטער  ט ׁש  ט ִזי ֶוועט ִאים ִאיז וואֹויל ֶוועט ִאים ַזיין ַווייב ִניׁש  ֶקער  אר 
ִליְך אּון ַזיין ן ֶער  ן צּו ֶווער  פ  ן. אּון ֶווען  ָנאְך ֶמער צּוֶהעל  ט  ׁש  ט צּום ֵאייֶבער  ָנאנ 

ף  ן ִאים, ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער ַדאר  ׁש ֶזעט ַאז ַזיין ַווייב ִאיז ָנאְך ֶקעג  ט  ַא ֶמענ 
ׁשּוָבה  ן ֶדעם טּוןָנאְך ֶמער ת  ן, אּון ַדאן ֶוועט ׁשֹוין ַזיין  אּון ֶבעט  ט  ׁש  ֵאייֶבער 
 ַווייב ַזיין ִמיט ִאים.

ט:  ֶרעג  ֶטער ָהאט ִאים ֶגעפ  ׁש  ֶמען ֶזעט ַביי ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֶווען ֶדער ֵאייֶבער 
ט: "ִדי ַווייב ָוואס  ֶפער  ט  ן פּוֶנעם ֵעץ ַהַדַעת?" ָהאט ֶער ֶגעֶענ  טּו ֶגעֶגעס  "ָהאס 

ט ן דּו ָהאס  ן פּוֶנעם ֵעץ ַהַדַעת" ,ִמיר ֶגעֶגעב  ן צּו ֶעס  ט  ,ִזי ָהאט ִמיר ֶגעֶגעב  ָזאג 
 אֹויף ֶדעם ַרִׁש"י: "ָדא ֶזעט ֶמען ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ָכפּוי טֹוָבה", אֹויב דּו
ט  ן אֹויף ַדיין ֵיֶצר ָהַרע, אּון דּו ָהאס  ק  ַטאר  ט ׁש  ט ֶגעֶקענ  ט ִדיְך ִניׁש  ָהאס 

ן פּוֶנעםגֶ  ד אֹויף ַדיין  עֶגעס  טּו ַארֹויף ִדי ׁשּול  ס  פ  ָוואס ַוואר  ֵעץ ַהַדַעת, ַפאר 
ט טּון  ִביר ֶגעֶווען ַפאר ַדיין ַווייב ַאז ֶמען ָטאר ִניׁש  ט ַמס  ס  ַווייב? ֶווען דּו ָוואל 

כִ  ט ִזי ַמס  ן, ָוואל  ֶטער ָהאט ֶגעֵהייס  ׁש  ׁש ִווי ֶדער ֵאייֶבער  ֶדער  ים ֶגעֶווען אּון ַאנ 
ׁש ִוויל ַאֵליין ַזיין וואֹויל,  ט  ט, ֶזעט ֶמען ַאז אֹויב ַא ֶמענ  ֶטער  ט ֶגעׁש  ִדיְך ִניׁש 

ן. ֶטער  ט ׁש  ִניׁש   ֶוועט ַזיין ַווייב ִאים ָגאר 
ֶבע ַצייט"  אּון ַאזֹוי אֹויְך ִאין ֶיעֶדע ַצייט ֶקען ֶמען ִדיֶנען ֶדעם  -ִאין "ִדי ֶזעל 

ֶנען אּון ֵאייֶבער   ׁש, ַאָמאל ֶקען ֶמען ֶלער  ֶדער  ן. ֶיעֶדע ַצייט ִאיז ַטאֶקע ַאנ  ט  ׁש 
ט ֶמען ֶדעם  ן, אּון ַאָמאל ִדינ  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ַדאֶוועֶנען, ַאָמאל ֶקען ֶמען ֶרעד 

ן ִמיט   ט  ׁש  ט, ֶדער ֵאייֶבער  ן פּון טּון ָוואס ֶמען ָטאר ִניׁש  ט  'ן ִזיְך צּוִריק ַהאל 
ן ִדי ַצייט.עִ  ג  ֶרענ  ב  ט ַפאר   יָקר ִאיז ַאז ֶמען ָזאל ִניׁש 

ַלאץ"  ֶבע פ  ֶטער ִאיז ִאיֶבעָראל, אֹויף ֶיעֶדע  -אּון ִאין "ִדי ֶזעל  ׁש  ֶדער ֵאייֶבער 
'ן  ן אֹויפ  ַלייב  ׁשּוָבה טּון ֶקען ֶמען ַווייֶטער ב  ֵדי צּו ת  ַפאר כ  ַלאץ, אּון ֶדער  פ 

ן פ   ב  ף ֶמען ָנאר ֶעֶפעֶנען ָדאס ֶזעל  ן ַמָצב, ֶדער ִעיָקר ַדאר  ב  'ן ֶזעל  ַלאץ אּון אֹויפ 
ַראְך, אּון ָדאס  פ  ן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ׁש  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ן ֶרעד  הֹויב  מֹויל אּון ָאנ 

ן ַאז ֶער ָזאל וֶ  ט  ׁש  ׁש צּום ֵאייֶבער  ט  ט ֶדעם ֶמענ  ן ַאן ִאיז ִדי ֶוועג ָוואס ִפיר  וער 
ִליֶכער ִאיד.  ֶער 

סֹודֹות פּון  ֶטע י  ס  ִטיג  ס פּון ִדי ִוויכ  ן ֵאיינ  ק  ף ָאֶבער אֹויְך ֶגעֶדענ  ֶמען ַדאר 
ׁש   ׁשּוָבה, ַאז ֶדעם ֵאייֶבער  ַפאר, ת  ֶרעִניץ. אּון ֶדער  'ס ַרֲחָמנּות ִאיז ָאן ַקיין ג  נ  ט 

ׁש ָהאט ָנאר אָ  ט  ֶגעטּון, ֲאִפילּו ֶער ָהאט ֶגעָוואֶסעֶרע ֲעֵבירֹות ַא ֶמענ  ִדי  טּוןפ 
ֶטער ָנא ׁש  ֶטע ֲעֵבירֹות, ָהאט ֶדער ֵאייֶבער  ס  ג  ץ ַרֲחָמנּות אֹויף ִאים אּון כ  ֶער  ַאל 

ׁשּוָבה טּון.כ  ֶער ֶקען ָנא ץ ת   ַאל 
ט  ֵטייט ִאין זֹוהַ )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"א( ֶדער ֶרִבי ָזאג  ר אֹויף ֶדעם ָוואס ֶעס ׁש 

ט ַקיין  ט ִניׁש  פ  ָלן ֶהעל  ִרית ַרֲחָמָנא ִליצ  ַגם ַהב  ַהָקדֹוׁש ַאז אֹויף ִדי ֲעֵביָרה פּון פ 
ט ֶדעם  ֵטייט ִניׁש  ׁש  ט אֹויף ֶדעם ַאז ֵקייֶנער ַפאר  ׁשּוָבה, ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאג  ת 

פ   ט ַאז ֶעס ֶהעל  ַׁשט ִאין ֶדעם זֹוַהר ָנאר ֶער, אּון ֶער ָזאג  ׁשּוָבה אֹויף פ  ט ָיא ת 
ט. ִדיג  ׁש ָהאט ֵזייֶער ַאַסאְך ֶגעִזינ  ט   ֶדעם, ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֶמענ 
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ִביר  ִפִלין, ה"ד, אֹות ד'( ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֶעס ַמס  ׁש, ַאז ֶער )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ת  ט  ַאז ָדאס ִאיז ֶדער ִנָסיֹון פּוֶנעם ֶמענ 
פ   ן ַאז ֶעס ֶהעל  ף ֶהער  ׁש ַדאר  ט  ֶטער ִוויל ֶזען ָוואס ֶדער ֶמענ  ׁש  ׁשּוָבה, אּון ֶדער ֵאייֶבער  ט ַקיין ת  ט ִניׁש 

ט  ט ִניׁש  פ  ט ַאז ֶהעל  ט ַקיין ֵשֶכל, אּון ַאזֹוי ִווי ֶער ֶהער  ׁש ָהאט ִניׁש  ט  ט טּון. אֹויב ֶדער ֶמענ  ֵגייט ֶיעצ 
ט ֶער ַאֶלעס אֹויף, ַדאן וֶ  ׁשּוָבה ֶגעב  ן. אֹויב ָאֶבער ַקיין ת  ט  ן פּון ֵבייֶדע ֶוועל  ַפאל  ט ֶער ַטאֶקע ַפאר  וער 

ט אֹויף ַקיין ׁשּום  ט ִניׁש  ט ַאז ָדאס ִאיז ַזיין ִנָסיֹון, אּון ֶער קּוק  לּוג אּון ֶער ֵווייס  ׁש ִאיז ק  ט  ֶדער ֶמענ 
ט   ׁש  ט ִזיְך צּוִריק צּו ֵגיין צּום ֵאייֶבער  ק  ַטאר  ֶנעֶמען ַזאְך ָנאר ֶער ׁש  ֶטער ִזיֶכער ָאנ  ׁש  ן, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבער 

ׁשּוָבה אּון ֶער ֶוועט ַאֶלעס ַפא ט אּון אֹויף ר  ַזיין ת  ן אֹויף ִדי ֶוועל  ִליְך ֶלעב  ִליק  ן ַא ג  ן אּון ָהאב  ט  ֶרעכ 
ט.  ֶיעֶנע ֶוועל 

ט ַקיין ִחילּוק פ ט ֶמען פּון ֵאייֶנעם, ִניׁש  ַפאר, אֹויב ֶהער  ּון ֶוועם, ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַאָמאל אֹויף ַא ֶדער 
ט  ׁשּוָבה, "אֹויב דּו ָהאס  ט ַקיין ת  ט ׁשֹוין ִניׁש  פ  רֹויֶסע ֲעֵביָרה ָוואס אֹויף ֶדעם ֶהעל  ֶגעִוויֶסע ָגאר ג 

ן ַאז ֶיעֶנער ף ֶמען ִוויס  ׁשּוָבה טּון", ַדאר  ט ת  טּו ׁשֹוין ִניׁש  ס  ׁש ִאיז ָנאר  ֶגעטּון ָדאס אּון ָדאס, ֶקענ  ט  ֶמענ 
ן, אּון ֶמען ָטאר ִזיְך -ַא ָׁשִליַח פּוֶנעם ַסַמְך ט  ׁש  ׁש פּוֶנעם ֵאייֶבער  ט  ן ֶדעם ֶמענ  ַווייֶטער  ֶמם צּו ֶדער 

'ן ַגן ֵעֶדן אּון  ׁש אֹויפ  ט  ט ַקיין ׁשּום ֶמענ  ֶטעל  ט ֶגעׁש  ֶטער ָהאט ִניׁש  ׁש  ן צּו ִאים, ֶדער ֵאייֶבער  צּוֶהער 
ן ֶווער ֶעס ֶקען ֵגיִהנֹ  ט ָזאג  ׁש ִניׁש  ט  ַפאר ֶקען ַקיין ׁשּום ֶמענ  ן ֶווער ֶעס ֵגייט וואּו. ֶדער  ם, צּו ֶקעֶנען ָזאג 

ׁש   ן, אּון ֶדעם ֵאייֶבער  ט  ׁש  ט ִזיְך ָנאר ִאיֶנעם ֵאייֶבער  ד  ט, ָדאס ֶווענ  ׁשּוָבה טּון ָאֶדער ִניׁש  'ס ָיא ת  נ  ט 
ׁשּוָבה.ַרֲחָמנּות ִאיז ָאן ַא ִׁש  ן ָוואס טּוט ת  ט ָאן ֶיעד   יעּור, אּון ֶער ֶנעמ 

ִליחֹות ֶטעג ַפאר ֹראׁש ַהָׁשָנה, ֶווען ֶער  ֶטע ָמאל ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ִאין ִדי ס  ׁש  ֶרִבי ָנָתן ִאיז ִדי ֶער 
ט ַאז ַביים ֶרִבי'ן ִאיז ֶדער ִעיָקר צּו קּוֶמען צּו ִאים אֹויף רֹ  אׁש ַהָׁשָנה, ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען ָהאט ֶגעֶהער 

ץ ֲעשֶ  ן אֹויף ַגאנ  ִליב  ט ֶגעב  ֶטע ָמאל אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון ֶער ִאיז ׁשֹוין ָדאר  ׁש  ט ִדי ֶער  ֵמי ֶדעָמאל  ֶרת י 
ׁשּוָבה.  ת 

ט זַ  ֶגעֶרעד  ץ, ַאֶלעס ִאין ֵאייֶנע פּון ִדי ֶטעג ִאיז ֶער ַאַריין צּום ֶרִבי'ן, אּון ִזיְך אֹויס  ֶצע ַהאר  יין ַגאנ 
ט ֶגעִוויֶסע  ַחֵזק ֶגעֶווען, אּון ָהאט ִאים ֶגעָזאג  ְך, ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים מ  ָוואס ֵגייט אֹויף ִאים ַאדּור 

ן, ָהגֹות ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיר  'ן ַגאס ַפאר ַא  ַהנ  ֶגענּוֶמען אֹויפ  ָנאְך ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ַארֹויס  ֶדער 
ַחֵזק ֶגעֶווען.ׁש    ַפאִציר, אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ֵזייֶער מ 

ל, אּון ִאים  ס  ט אֹויף ֶרִבי ָנָתן'ס ַאק  ט ַזיין ֵהייִליג ַהאנ  ן ָהאט ֶדער ֶרִבי ַארֹויף ֶגעֵלייג  ִוויׁש  צ  ִאינ 
ט ִזיְך אֹויס ָדאס  ט: "אּון ַווייֶטער ִאיז ֵזייֶער גּוט ַאז ֶמען ֶרעד  ן, ַאזֹוי ִווי ֶגעָזאג  ט  ׁש  ן ֵאייֶבער  ץ ַפאר  ַהאר 

ד!" ַריינ  ן פ  ט ִזיְך אֹויס ַפאר ַאן ֱאֶמת'ן גּוט   ֶמען ֶרעד 
ִליֶכער  ַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט ׁשֹוין ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶער  ׁש  ט, ַאז ַדאן ָהאט ֶער ַפאר  ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאג 

ן, ִאיד, ַווייל ָוואס ֶעס ֶוועט ָנאר אֹוי ֶרעכ  ן צּוב  ְך ֵגיין, ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶוועט ִאים ֶוועל  ף ִאים ַאדּור 
ן  ן, אּון ֶבעט  ט  ׁש  ן ֵאייֶבער  ן ַפאר  ֵצייל  ן, ֶוועט ֶער ַאֶלעס ֶדער  ֶגען ֶער ֶוועט ָנאר ָהאב  ֶטערּונ  ָוואֶסעֶרע ׁש 

ֶטער ֶוועט  ׁש  ן, אּון ֶדער ֵאייֶבער  ט  ׁש  ן.ֶדעם ֵאייֶבער  פ   ִאים ִזיֶכער ֶהעל 
ט ֶווען ֶעס ֶוועט  ט ִניׁש  ס ַווייל ֵקייֶנער ֵווייס  נ  ט ִזיְך ַבאַצייט  ׁש ָוואס ַכאפ  ט  וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענ 

ט  ׁשּוָבה ֵאיין ָטאג ַפאר   (ַׁשָבת קנ"ג.)קּוֶמען ַזיין ַצייט, ַאזֹוי ִווי ר' ֱאִליֶעֶזר ָהאט ֶגעָזאג  ב  '"טּו ת  ַטאר  ן" ן ׁש 
ט דָ  ט, "ֶמען ֵווייס  ֶרעג  ִמיִדים ֶגעפ  ן ִאים ַזייֶנע ַתל  ן?" ָהאט ֶער ָהאב  ב  ַטאר  ט ֶווען ֶמען ֵגייט ׁש  אְך ִניׁש 

טּו  ן ֶוועס  ג  ָׁשר ָמאר  ׁשּוָבה, ַווייל ֶאפ  ט ת  ט, טּו ַהיינ  ט: "ָדאס ָהאב ִאיְך ַטאֶקע ֶגעֵמיינ  ֶפער  ט  ֶגעֶענ 
ן, ַאזֹוי  ב  ַטאר  ׁשּוָבה טּון".ׁש  ן ָטאג ת  טּו ֶיעד                  ֶוועס 

 

ׁשּוָבה ֵחֶלק ח', י', י"ב(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶרְך ת 
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און אזוי ווייטער האט דער ראש ישיבה ממש אזוי ווי מ'וואלט געווען אין אומאן, און דער רבי איז זיכער מיט אונז. 
 ארומגערעדט דברי חיזוק והתעוררות מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן.

 הי"ו.הר"ר אברהם הערש וועבערמאן געווען  דערנאך האט מען געדאווענט מעריב, דער שליח ציבור איז
ט מיטגעהאלטן די דער עולם הא האט צווייטן טאג יום טובאויך אין כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשניה, 

מעורר געווען אויסצונוצן האט  , ערתקיעת שופר פארדער ראש ישיבה האט געזאגט א דרשה  געהויבענע תפלות.
בשעת מען בלאזט שופר צומישט מען די טענות פונעם שטן, און ער קען רף צו זיין, די געהויבענע מינוטן ווי עס דא

וואס מ'וויל, און בעטן דעם אייבערשטן דערפאר איז עס זייער א גוטע צייט וואס מ'קען און נישט מקטרג זיין, 
ישט פיינט האבן איבערבעטן דעם אייבערשטן. אויך האט דער ראש ישיבה זייער שטארק געבעטן אז קיינער זאל נ

, דארף מען זיך נאך פון יענעם מ'האלט אנדערשווען אפילו מען זאל זיך זייער דערווייטערן פון מחלוקת, א צווייטן, 
זייער אנגעווארעמט דעם ציבור אז ווער ס'האט א שווער הארץ אויף  , דער ראש ישיבה שליט"א האטאלץ ליב האבן

יעדן מוחל צו זיין, און אנהויבן א נייעם בלאט אין לעבן, צו זיין בשלום ושלוה א צווייטן, איז יעצט די ריכטיגע צייט 
ווי אויך האט דער ראש ישיבה צוגעלייגט אז אזוי ווי דאס יאר זענען די פרויען אויך אין  מיט אלע אידישע קינדער.

 שול ביים דאווענען, האט ער זיי אויך מעורר און מחזק געווען אויף צניעות.
הי"ו, און דערנאך איז  מרדכי היימליךהר"ר ג האט מען געדאווענט מנחה, פאר'ן עמוד האט געדאווענט נאכמיטא

מען אינאיינעם געגאנגען צו תשליך צו אן ארטיגע טייך. נאך תשליך האט מען זיך ארויסגעלאזט אין א טאנץ, אזוי ווי 
 יז נאך תשליך.ס'איז איינגעפירט אין ברסלב אז אום ראש השנה טאנצט מען נישט ב

געזאגט א דרשה. דער ראש ישיבה ווידער האט דער ראש ישיבה דערנאך איז מען צוריק געגאנגען אין שול וואו 
ווען דער רבי האט געלעבט זענען אנשי שלומינו געקומען צו אים דריי מאל א יאר, אום ראש השנה,  האט געזאגט אז

ה האט דאס מסביר געווען אז דאס איז די דריי זאכן וואס דער רבי שבת חנוכה, און יום טוב שבועות. דער ראש ישיב
ברענגט אריין אין אונז, ראש השנה איז מען ממליך דעם אייבערשטן, דער רבי ברענגט אריין אין אונז אזא שטארקע 

ז א צייט אמונה אז דער אייבערשטער איז אלעמאל מיט אונז, און מיר קענען רעדן צו אים אין יעדע צייט; חנוכה אי
וואס מ'דאנקט און מ'לויבט דעם אייבערשטן אויף אלע ניסים און חסדים וואס ער טוט מיט אונז כסדר, און אום יום 
טוב שבועות זענען מיר מקבל די הייליגע תורה, דער הייליגער רבי האט אונז געגעבן א סדר דרך הלימוד מיט וואס 

ען די הייליגע תורה, און אז מיר וועלן פאלגן דעם הייליגן רבינ'ס עצות, יעדער איד אן אויסנאם קען זוכה זיין צו לערנ
 וועלן מיר זיכער זיין אמת'ע ערליכע אידן און אנקומען צו וואס מיר דארפן אנקומען.

דער ראש ישיבה שליט"א האט ארויסגעברענגט אז מיר האבן זוכה געווען צו זיין מיט'ן רבי'ן אויף ראש השנה, 
מיטנעמען די עצות פון הייליגן רבי'ן אויך אויף די גאנצע יאר, נאר מיט א צדיק קען מען מצליח זיין  און מיר זאלן

 אויף די  וועלט און אויף יענע וועלט.
האט מען זיך ארויסגעלאזט נאך מעריב און הבדלה "ט היו עושים בצאתם בשלום מן הקודש, מוצאי יוטוב ויום 

ווייסן פון הייליגן רבי'ן, אז מיר נקט דעם אייבערשטן אויף די גרויסע זכי' אז מיר אין פייערליכע טענץ, מ'האט געדא
ס הילף האט 'ן אייבערשטנ', און מיטהאבן זוכה געווען צו דאווענען אום ראש השנה מיט'ן קיבוץ פון הייליגן רבי'ן

 די גאנצע משפחה.פאר ט א גוט געבענטשט יאר פאר זיך און 'פועל'מען זיכער גע
 !אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח כל השנה השהימי 
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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 טעלעפאן מעסידזשינג/ 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 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
ונטרסים, "עצתו אמונה", דרשות, ניגונים, ק

דעליווערט  'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
 צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 עניני דיומא
דרשות און שיעורים, מעשיות פאר 

קינדער, און נאך; אויפ'ן הייליגן טאג יום 
 כיפור, און אויפ'ן פרייליכן יום טוב סוכות

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 סימן טוב ומזל טוב 

 

 הי"ו, חיים זאנוול אפעלדארפער מו"ה 
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

 
 הפצת הגליון נתנדב

 הי"ו ארי' לייב פעקעטע מו"ה
 להצלחה בכל הענינים

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 קיבוץ פון הייליגן רבי'ןביים ראש השנה  געהויבענע הערליכע
 

 

א הערליכער געהויבענער ראש השנה איז אריבערגעגאנגען אויף די הונדערטער 
יבער די גאנצע וועלט, סיי די וועלכע האבן זוכה געווען צו זיין טויזנטער ברסלב'ע אידן א

אין אומאן, און סיי די וועלכע האבן נישט מצליח געווען אנצוקומען, אבער האבן 
 געדאווענט די תפלות מיט אן התקשרות צום הייליגן רבי'ן.

ווי באקאנט האט די אוקריינע רעגירונג באשלאסן אום מיטוואך פרשת כי תצא 
צושליסן זייערע גרעניצן פאר א חודש צייט, פון פרייטאג כי תצא ביז נאך יום כיפור. אפ

אידישע קינדער, וואס גארן און ווארטן שוין א גאנץ יאר זוכה צו זיין צו פארן צום הייליגן 
רבי'ן אויף ראש השנה, און זוכה זיין צו אלע תיקונים פון הייליגן רבי'ן, האבן אויפגענומען 

ס גאר שווער. עס זענען געווען אידן וואס האבן זיך גלייך אויפגעהויבן און געפארן די נייע
, אריינצוכאפן אנצוקומען אהין נאך איידער די גרעניצן ווערן נאך פאר שבת קיין אומאן

פארשפארט, זיי האבן געהאט אסאך שוועריקייטן ביים אנקומען אהין, אבער מיט'ן 
דער ראש ישיבה  סוף אריינגעלאזט כמעט אלע אידן. אייבערשטנ'ס הילף האט מען צום

שליט"א האט אבער געזאגט אז מ'זאל נישט פארן אזוי פרי, דער רבי האט נישט 
פארלאנגט אז מ'זאל וואוינען אין אומאן נאר אז מ'זאל קומען צו אים אויף ראש השנה, 

 און אויב וועט זיין מעגליך צו פארן פאר ראש השנה וועט מען פארן.
וען עס איז געקומען די וואך פון ראש השנה, די גרעניצן פון אוקריינע זענען געווען ו

פארמאכט, איז אבער פארט געווען פארשידענע אופנים ווי אזוי מ'האט זיך יא געקענט 
אריינבאקומען אין אומאן, דער ראש ישיבה שליט"א האט אבער באשלאסן אז ער גייט 

תלמידי היכל הקודש וועלן זיך געפינען, כאטש וואס דער  זיך געפינען וואו אנשי שלומינו
ראש ישיבה אליין האט געהאט א וועג אנצוקומען אויף אומאן, האט ער אבער נישט 

 געוואלט גיין אליין, נאר צוזאמען מיט אלע אנשי שלומינו.
אום זונטאג פאר ראש השנה האט דער ראש ישיבה באקומען א ידיעה אז ס'איז דא 

קיין אומאן, און דאן האט זיך דער ראש  הבלמידי הישיתריינצוברענגען אלע א וועג א
ישיבה אויפגעהויבן פון איין מינוט אויפ'ן צווייטן און איז געפארן קיין אומאן, און איז 
אנגעקומען דארט בשלום. דערנאך האבן אנשי שלומינו אנגעהויבן פארן קיין אומאן, 

זיך פארשלאסן אויך די וועגן וואס איז נאך געווען  אבער אנקומענדיג אינמיטן וועג האט
אפן ביז דעמאלט, און זיי זענען געבליבן שטעקן אונטערוועגנס. קרוב צו הונדערט אידן 

 שאשן זיי אויך די קינדער פון רצוויהאבן זיך געפונען אינעם לופטפעלד אין מאלדאווא, 
. צענדליגע אידן זענען שטעקן געבליבן פון וואו מ'האט זיי נישט ארויסגעלאזט ,הבישי

ן לאנדאן, און נאך עטליכע צענדליגע אין אונגארן, און אין נאך לענדער, און דערנאך אי
 זענען געווען פילע וואס האבן נאכנישט עספיעט ארויסצופארן פון ניו יארק.

עטליכע טויזנט אידן האבן ברוך ה' זוכה געווען צו זיין אין אומאן אויף ראש השנה, 
תלמידי היכל הקודש. אין די וואך פאר ראש השנה  צווישן זיי אויך א שטיקל עולם פון

האט דער ראש ישיבה זיך געפינען אין אומאן, פון וואו ער האט העפטיג געארבעט אויף 
אלע פראנטן צו טרעפן א וועג אריין פאר אלע אנשי שלומינו, און גלייכצייטיג האט ער 

ן אונטערוועגנס, זיך צו כסדר געשריבן בריוו פאר אלע אנשי שלומינו וואס זענען געווע
שטארקן מיט אסאך תפלות, און בעטן דעם אייבערשטן מ'זאל זוכה זיין אנצוקומען 
אויף אומאן. אנשי שלומינו האבן זיך טאקע מחזק געווען אין אלע פלעצער, מ'האט 
געדאווענט און געלערנט און זיך געשטארקט איינער דעם צווייטן מיט אמונה אז אלעס 

 בערשטער זיכער צום גוטן.פירט דער איי
די הונדערט אידן אין מאלדאווע האבן זיך געבעטן ברחמים ביי די ארטיגע באאמטע 
אז מ'זאל זיי ארויסלאזן פון לופטפעלד כאטש צו אן האטעל, צו קענען האבן א בעט 
איבערצושלאפן, עפעס צו עסן נארמאל, און אזוי ווייטער. זיי האבן אבער נישט מסכים 

שום אופן, נאר אזויפיל האט מען גע'פועל'ט אז מ'זאל אריינלאזן עסן פאר די געווען ב
אידן. ארטיגע רבנים פון מאלדאווא האבן מיט גרויס געטריישאפט געשאפט כשר עסן 
פאר אלע אידן, און עס אריבערגעברענגט אין לופטפעלד וואו די אידן זענען געבליבן 

 פארשפארט פאר דריי טאג.
ך דערנענטערט די צייט צום הייליגן יום טוב, און די טויערן פון ווען עס האט זי

אוקריינע זענען נאכאלץ געווען הערמעטיש פארשלאסן, עס האט נישט געהאלפן קיין 
שום עסקנות און געבעטן, האט מען אנגעהויבן טראכטן זיך צוריק צו קערן אהיים. דער 

שלומינו אז ער איז נאר געפארן ראש ישיבה שליט"א האט געשריבן א בריוו פאר אנשי 
קיין אומאן מיט'ן חשבון אז מ'וועט טרעפן א וועג פאר אלע אנשי שלומינו אנצוקומען 
אהין, און אזוי ווי עס האט זיך נישט אויסגעארבעט וועט ער אויך צוריק קומען און 

נו, פראווען דעם יום טוב אין קרית ברסלב אין ליבערטי, מיט א קיבוץ פון אנשי שלומי
 מיט אן התקשרות צום הייליגן רבי'ן.

דער ראש ישיבה שליט"א האט זיך טאקע גלייך ארויסגעלאזט אויפ'ן וועג צוריק קיין 
ניו יארק, און אזוי אויך האבן די איבריגע אנשי שלומינו אונטערוועגנס געטראפן א וועג 

רשטאג נאכט, אנצוקומען צוריק אהיים. טייל זענען נאך אנגעקומען אהיים נאך דאנע
אבער די אידן פון מאלדאווא האבן געהאט א לענגערע אפשטעל אין לאנדאן, וואו 
מ'האט דארט געזאגט אינאיינעם סליחות זכור ברית, און אינדערפרי האט מען 
געדאווענט שחרית און זיך ארויסגעלאזט קיין ניו יאר, און זיי זענען ערשט אנגעקומען 

 יטאג.אהיים אום ערב יום טוב נאכמ
עטליכע הונדערט משפחות פון אנשי שלומינו זענען געקומען אויף קרית ברסלב 
ליבערטי צו פראווען דעם יום טוב אינאיינעם מיט'ן ראש ישיבה שליט"א, די 

פגענומען די פילע געסט מיט ברייטע ארעמעס, און יאיינוואוינער פון שטעטל האבן או
נאר געוואלט קומען. די איבריגע אנשי  צוגעשטעלט גענוג פלאץ פאר יעדן וואס האט

שלומינו וואס זענען נישט אנגעקומען אהין, האבן זיך צוזאמגענומען יעדער אין זיין 
שטאט, צו דאווענען אינאיינעם מיט ברסלב'ע חסידים, מיט'ן הייליגן רבי'ן. אין 

ארץ  וויליאמסבורג, בארא פארק, קרית יואל, מאנסי, סטעטן איילענד, ווי אויך אין
ישראל און אין ענגלאנד, און אזוי ווייטער וואו עס וואוינען אנשי שלומינו, האט מען 

 געמאכט א שיינעם קיבוץ, צו דאווענען אינאיינעם און זיך מקשר זיין צום הייליגן רבי'ן.
דער ראש ישיבה שליט"א האט שוין געהאט געשריבן פון פאראויס אז אויב וועט 

ען אנקומען דאס יאר קיין אומאן אויף ראש השנה, וויל ער מען חס ושלום נישט קענ
מאכן דעם קיבוץ אינעם ברסלב'ער שטעטל אין ליבערטי, דער ראש ישיבה האט זיך 

אן אויסנאם זענען איינוואוינער אויסגעדריקט אז דאס שטעטל איז א הייליג פלאץ, אלע 
 עוסק אין הפצה. 

יבער מיט גרויס דער יום טוב אין שטעטל מיט'ן ראש ישיבה שליט"א איז אר
דערהויבנקייט און געשמאק. דאנערשטאג נאכט אום איינס אזייגער האט מען געזאגט 
סליחות זכור ברית מיט גרויס ווארעמקייט. נאך סליחות האט מען געגעבן פדיון נפש 
פאר'ן ראש ישיבה, ווי אויך אום ערב יום טוב האט מען געגעבן פדיון נפש, אז ווי דער 

 ם ערב ראש השנה זאל מען געבן א פדיון.רבי זאגט אז או
בה אפגעווארט מיט גרויס שמחה די האט דער ראש ישי יום טוב נאכמיטאגערב 

 ייז ןבאה םחשובע תושבידי  .אוואדלאמ ןופתלמידים וואס זענען דעמאלט אנגעקומען 
 ימטע אכסניות.טשאב ערעייז אפגעווארט מיט די קארס, און זיי צוגעפירט צו

צו אינעם גרויסן שול אין שטעטל ראש השנה ביים זמן איז מען זיך צוזאם געקומען 
דער ראש ישיבה שליט"א איז צוגעגאנגען צום לעצטן מנחה פון יאר וואס מ'האט מנחה, 

ערש ען הר"ר אברהם הג, צו מעריב איז צוגעגאנגעדאווענט מיט א שטארקע התעוררות
נאך מעריב איז דער עולם אריבער זיך אנווינטשן לשנה טובה ביים  .הי"ווועבערמאן 

 שיין אנגעווינטשן. ןראש ישיבה, וואס האט יעד
דעם ערשטן טאג אינדערפרי, אום שבת קודש, האט מען געדאווענט אביסל 

צטע שפעטער ווי געווענליך, צוליב די פילע אידן וואס זענען אנגעקומען ממש די לע
ן ענען דאוופאר'מינוט צום יום טוב, אז זיי זאלן אויך קענען דאווענען מיט ישוב הדעת. 

 איז צוגעגאנגעןפסוקי דזמרה צו  .יעור גמראש א טנרעלעגהאט דער ראש ישיבה פאר
ביידע  , און דער ראש ישיבה האט געדאווענט שחרית און מוסףשלמה ראטה הי"והר"ר 

אינאיינעם מיט די , וואס איז געווען זייער שיין, די בארימטע כאאר פון ישיבה טעג
 זייער שיין מיטגעזינגען ביים דאווענען. בןהא קינדער
דערנאך האט און , האט געדאווענט פאר'ן עמוד הר"ר יונה זינגער שליט"א מנחהצו 

דערמאנט דער ראש ישיבה שליט"א האט  .ר ראש ישיבה געזאגט א שיינע דרשהדע
ענטש האט וואס דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהר"ן אויף דעם וואס חז"ל זאגן אז ווען א מ

געוואלט טון א מצוה, אפילו ער האט נישט מצליח געווען עס אויסצופירן, איז עס אזוי ווי 
ער האט מקיים געווען די מצוה, זאגט דער רבי אויף דעם אז דאס איז נאר געזאגט 
געווארן פאר איינעם וואס איז גרייט יוצא צו זיין מיט דעם "אזוי ווי", אבער א איד דארף 

ועלן טון די מצוה אליין, און זיך נישט פטר'ן דעם אז ס'איז שוין "אזוי ווי" ער באמת יא ו
האט עס געטון. האט דער ראש ישיבה שליט"א אויסגעפירט און געזאגט אז מיר אלע 
האבן דאך נישט סתם געוואלט פארן, נאר מ'האט זיך טאקע אנגעשטרענגט מיט 

נט אנקומען אהין, איז זיכער אז עס איז מסירות נפש און געפארן, נאר מ'האט נישט געקע


