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ְוָהָיה ְּכָקָרְבֶכם ֶאל ַהִּמְלָחָמה ְוִנַּגׁש ַהֹּכֵהן ְוִדֵּבר ֶאל ָהָעם, ַאל ֵיַר� ְלַבְבֶכם ַאל ִּתיְראּו  
 ְוַאל ַּתְחְּפזּו ְוַאל ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם, ִּכי ה' ֱא�ֵקיֶכם ַהֹהֵל� ִעָּמֶכם ְוגֹו'. 

אֹוֶמרֶ  ַלִּמְלָחָמה  יֹוְצִאים  ִיְׂשָרֵאל  ַהָּמׁשּוַח ְּכֶׁשַעם  ֶׁשַהֹּכֵהן  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ָלנּו  ת 
ָהָעם ּוְלָהִכין אֹוָתם ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הֹוֵל� ִאָּתם, ְוהּוא   ְלַדֵּבר ֶאל  ָצִרי�  ִמְלָחָמה 

 ַיֲעֹזר ָלֶהם ְלַנֵּצַח ֶאת ָהאֹוֵיב. 

ָׁשה ִהיא ִנְצִחית, ֶזה ַׁשָּי� ָלָאָדם ְּבָכל  ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשָּכל ִמיָלה ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדוֹ 
 ַמָּצב ָלֶנַצח, ִאם ָּכ� ָצִרי� ְלָהִבין ֵאי� ַׁשֶּיֶכת ֵאֵלינּו ַהּיֹום ַהָּפָרָׁשה ֶׁשל ֹּכֵהן ָמׁשּוַח ִמְלָחָמה.

ַוַּיֲעֹמד ָהָעם    (ְׁשמֹות כ', י"ז) ַעל ַהָּפסּוק    (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קט"ו) אֹוֵמר    "ל ַרֵּבינּו זַ 
, ֶׁשָאָדם ֶׁשָעסּוק ָּכל ַהְּזַמן ִעם ְׁשֻטּיֹות,  ֵמָרֹחק ּוֹמֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱא�ִקים 

ִחיל ִמַּיד  ְויֹום ֶאָחד הּוא ְמַקֵּבל ִהְתעֹוְררּות ְוהּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, הּוא �א ַיתְ 
ִמַּיד   ְלַהִּגיַע  נֹוֶתֶנת לֹו  ָעָליו, ְו�א  ַהִּדין ְמַקְטֶרֶגת  ִּכי ִמַּדת  ִיְתָּבַר�,  ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהֵּׁשם 
ְלָכל ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים, ְוָלֵכן ָׂשִמים לֹו ַרְגַלִים ּוִמְכׁשֹוִלים, ֶׁשהּוא �א יּוַכל ְלִהְתָקֵרב ֶאל  

ִיְתָּברַ  ְוָלֵכן הּוא ִמְתַחֵּבא  ַהֵּׁשם  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַרֵחם ַעל ָהָאָדם,  � ְּבַקּלּות, ֲאָבל 
 ְּבתֹו� ַהְּמִניעֹות.

ְּבתֹו�   ָּברּו� הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ִלְמצֹוא ֶאת  ָיכֹול  ַהָּנכֹון, הּוא  ַהֵּׂשֶכל  ֵיׁש ְלָאָדם ֶאת  ִאם 
ל, ָאז הּוא ִנְבָהל, הּוא ָחַׁשב ֶׁשִּמָּיד ְּכֶׁשהּוא ִיַּקח ֶאת  ַהְּמִניעֹות. ֲאָבל ִאם ֵאין ָלָאָדם ֵׂשכֶ 

ְוָכבּוי,   ֵיֵל� לֹו טֹוב ּוְבַקּלּות, ּוֵבְנַתִים הּוא רֹוֶאה ֶׁשַהֹּכל ָחׁשּו� לֹו  ַהֹּכל  ַלָּיַדִים,  ַעְצמֹו 
 ְוהּוא עֹוֵזב ְלַמְרֵּבה ַהַּצַער ֶאת ְּדָרָכיו ַהּטֹובֹות.

ַרֵּבינּו ְוָהֲעָרֶפל    ָּבֶזה  ַהֹחֶׁש�  ֶהָעָנן  ֶאת  ָראּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשַעם  ַהָּפסּוק,  ֶאת  ְמָפֵרׁש 
ַהְיהּוִדים ַהְּפׁשּוִטים ָעְמדּו ֵמָרחֹוק, ֵהם  "ַוַּיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרֹחק",ֶׁשַּמִּקיִפים ֶאת ַהר ִסיַני,  

ל ַהַּצִּדיק, ְּכֶׁשְּיהּוִדי לֹוֵקַח ֶאת ַהֵּׂשֶכל  ֶזה ַהַּדַעת ְוַהֵּׂשֶכל ׁשֶ   "ּוֹמֶׁשה", ָּפֲחדּו ָלֶגֶׁשת, ֲאָבל  
"ֲאֶׁשר  הּוא ַּדְוָקא ֵּכן ִנַּגׁש ְלתֹו� ָהֲעָרֶפל, ִּכי הּוא יֹוֵדַע,  ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל", ֶׁשל ַהַּצִּדיק, " 

 ֶׁשָּׁשם ִמְסַּתֵּתר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַעְצמֹו. ָׁשם ָהֱא�ִקים", 

ֶאפְ  ָמׁשּוַח  ָּבֶזה  ֹּכֵהן  ֶׁשל  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ְלַקֵיים  ַהּיֹום  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ֵאי�  ְלָהִבין  ָׁשר 
ִמְלָחָמה, ִּכי ָּכל ָאָדם ָּבעֹוָלם ְמֻסָּבב ְּבִמְלָחמֹות ָקׁשֹות, ָּכל ְיהּוִדי ֲהֵרי רֹוֶצה ִלְהיֹות ַרק  

ק רֹוִצים ְלַהְרִחיק אֹותֹו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, טֹוב ִויֵרא ָׁשַמִים, ְוַהֵּיֶצר ָהַרע ְוֵחילֹוָתיו רַ 
הּוא ָּכל ַהְּזַמן ָׂשם לֹו ִמְכׁשֹוִלים ּוְקָׁשִיים, ֶׁשהּוא �א יּוַכל ָּכל ָּכ� ְּבַקּלּות ַלֲעבֹוד ֶאת  

 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי�.

ַהָּפסּוק,   ָלנּו  אֹוֵמר  אֶ ָלֵכן  ְּכָקָרְבֶכם  ַהִּמְלָחָמה, ְוָהָיה  ֶׁשהּוא   ל  רֹוֶאה  ְּכֶׁשְּיהּוִדי 
ְּבִמְלָחָמה ָקָׁשה ִעם ַהֵּיֶצר ָהַרע, הּוא �א ָיכֹול ְלַנֵּצַח אֹותֹו, ַהֵּיֶצר ָהַרע ַמִּפיל אֹותֹו ַּפַעם  

  ר ֶאל ָהָעם, ְוִנַּגׁש ַהֹּכֵהן ְוִדּבֵ ַאַחר ַּפַעם ִּבְדָבִרים ָרִעים, ְוהּוא �א ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּדר, ָאז,  
ַהֹּכֵהן   ַהַּצִּדיק    –ָצִרי�  ִיְׂשָרֵאל,    –ֶׁשהּוא  ַעם  ֶאת  ּוְלַחֵּזק  ְלַבְבֶכם ַאל  ָלֶגֶׁשת  ֵיַר�  ַאל 

ֶׁש�א ִיָּבֲהלּו ֶׁשהֹוֵל� ָלֶכם ָּכל ָּכ� ָקֶׁשה, ַהַּצִּדיק ְמַגֶּלה    ִּתיְראּו ְוַאל ַּתְחְּפזּו ְוַאל ַּתַעְרצּו,
ֶׁשהַ  ַהּסֹוד  ְוַהְּקָׁשִיים,  ֶאת  ַהְּמִניעֹות  ְּבתֹו�   ִמְסַּתֵּתר  ְּבַעְצמֹו  הּוא  ָּברּו�  ה'  ָּקדֹוׁש  ִּכי 

הּוא ַרק רֹוֶצה ִלְראֹות    ֱא�ֵקיֶכם ַהֹהֵל� ִעָּמֶכם ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ִעם ֹאְיֵביֶכם ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם, 
ַחֵּזק �א ַלֲעֹזב ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבׁשּום ֶּׁשַהְּיהּוִדי ַיֲחִזיק ַמֲעָמד, ְוִאם ַהְּיהּוִדי ִיתְ 

ְמִחיר ָּבעֹוָלם, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַוַּדאי ַיֲעֹזר לֹו ְלַהִּגיַע ַלַּתְכִלית ֶׁשהּוא ָצִרי� ְלַהִּגיַע  
 ֵאֶליָה, ְוִיְהֶיה לֹו טֹוב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.

 "ד) תשסם  ֹוְפִטיׁשל ַהַּנחַ  ּתֹו�(
 

ָאנּו אֹוֲחִזים ְּכָבר ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ִהֵּנה 
ל ְּכָבר ַמִּגיִעים ַהָּיִמים ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהּנֹוָרִאים ׁשֶ 

הֹוְלִכים   ָאנּו  ְּכָבר  ִּכּפּור,  ְויֹום  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש 
"ּוְנַתֶּנה   ִּבְתִפַּלת  ַרָּבה  ְּבִהְתעֹוְררּות  ִלְזֹעק 
ּתֹוֵקף" ֶאת ַהִּמִּלים "ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה  
�א   ֶׁשָחָכם  ּוִמי  ַהְּגֵזָרה!"  ֹרַע  ֶאת  ַמֲעִביִרין 

עָ  ֶׁשִּיְכְּתבּו  ַעד  ח"ַמְמִּתין  ָרעֹות    וָליו  ְּגֵזרֹות 
ֹזאת ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ֶאָּלא    ְוָאז ִיְצָטֵר� ִלְקרֹועַ 

ְלִהְתַחֵּזק   ֱאלּול  ֵמֹחֶדׁש  ְּכָבר  ַמְתִחיל  הּוא 
ְּתִפָּלה   ְּתׁשּוָבה,  ָהֵאּלּו,  ַהְּדָבִרים  ִּבְׁש�ֶׁשת 
ָעָליו   ִלְגֹזר  ַיְתִחילּו  �א  ֶׁשְּכָלל  ִּבְכֵדי  ּוְצָדָקה, 

 ֵזרֹות ָרעֹות. ּגְ 
<<<< 

 מילה של התחזקות 

 ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ „ּו˙,  ¿„ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿  ˙ ָ̂ ¿̃ ך¿  ךָ   ‰ל≈ יעוּ   ל¿ ƒב ¿̃ ̇  

ךָ  ל¿  ׁ̆ י≈ ָך.  ּל¿ ∆ ׁ̆  ˙ ƒי ַ‰ּבַ יב  ƒב ס¿ ל  ַטּי≈ ל¿  ˙ כ∆  י ֲ‰ר≈   ָלל∆

 ‡ָ ָך,  ¿̇ י ּב≈ יב  ƒב ס¿  ‰ ָיפ∆  ‰ ∆„ ל,  ז  ָׂ̆ ַטּי≈ ל¿ ך¿  ל≈ ≈ּ̇

 .„ ≈„ ּבו… ¿̇ ƒ‰  ל¿

 ˙ ∆‡ ˜ ַחּל≈ ¿ּ̇ : ׁ̆ לו… ָ ׁ̆ „ּו˙ ל¿ ¿„ ּבו… ¿̇ ƒ‰‰ַ 

יל   ƒח ¿̇ ַּ̇  ,‰‡ָ„ָ ‰ו… ו¿  ‰„ָ ו… ּ̇ ‰ּו‡  ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ָבר  ָ„ּ‰ַ

 ‡ָ„ָ ‰ו… ל  ‰ ּב¿ ּכָ ַעל  ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ל¿  ‰ ∆„ ו… ּ̇  ;

ָח‰   ּפָ ¿ ׁ̆ ƒם ַ‰ּמ ƒע ָך ו¿ ¿ּ̇ ƒ‡ ‰ ∆ׂ̆ ‰ּו‡ עו… ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ֲחָס‰ַ

נּו ַז"ל,   ַרּב≈ ָך ל¿ ¿̇ ב ‡ו… ר≈ ≈̃ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ‰ לו…  ∆„ ו… ּ̇ ָך,  ּל¿ ∆ ׁ̆

כ≈  ָ‡‰. ו¿  ן ָ‰ל¿

ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ מ≈ יָל‰  ƒח מ¿  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ¿ּ̇ ּוָב‰;  ׁ̆ ¿ ּ̇ י˙,  ƒנ ≈ ׁ̆

  , ָ̇ י ƒׂ̆ ָע ∆ ׁ̆ ל ַמ‰  ּוָב‰ ַעל ּכָ ׁ̆ ¿̇ ƒֲחז…ר ּב ַּ̇  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי

  ‰ ∆ׂ̆ ‰ עו… ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ָ̇ ּוַמ‰  י ƒׂ̆ ָע ∆ ׁ̆ ל ַמ‰  ר לו… ּכָ ַסּפ≈ ¿ּ̇

ל…‡   ר  ≈̇ ּיו… ∆ ׁ̆ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ל¿ י„  ƒ‚ּ ַּ̇ ט,  ָחר≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿

  ˙ ∆‡ ‰ ∆ׂ̆ ֲע ּלּו. ַּ̇ ים ָ‰‡≈ ƒָבר ¿„ּ‰ַ 

ַרך¿   ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ מ≈  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ¿ּ̇  ;‰ ָ ׁ̆ ָּ̃ ּבַ י˙,  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ׁ̆

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ָליו,  ָך ‡≈ ¿̇ ב ‡ו… ר≈ ָ̃ ּי¿ ∆ ׁ̆ יָך,  ם ָעל∆ ַרח≈ ּי¿ ∆ ׁ̆

 .‰ ∆̂ רּוך¿ ‰ּו‡ רו… ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆ מו…   ּכ¿

  ˙ ƒי יב ַ‰ּבַ ƒב ל ס¿ ַטּי≈ ‰ מ¿ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆  ˙ פּורו… ˙ ַ‰ּס¿ ו… ּ̃ ַ„ּ ּבַ

ָך  ּל¿ ∆ ָכל ַמ  -ׁ̆ ן ו¿ פו… ל∆ ˙ ַ‰ּט∆ ֲעז…ב ‡∆ יב;  ‰ ַּ̇ ƒב ּסָ ƒּמ ∆ ׁ̆
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 "ב) תשפה  ְראֵ ה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 ְׁשֵאָלה: 
 ִלְכבֹוד ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,   

ָלַאֲחרֹוָנה ֲאִני ְמֹאד ִמְתַקֶּׁשה ִעם ַהֵּׁשָנה, ָקֶׁשה ִלי  
ֵלילֹות ָיֵׁשן  �א  ַוֲאִני  ְלֵהָרֵדם,  . םְׁשֵלִמי  ְמֹאד 
ַחָּיב ָלקּום  ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֵיׁש ִלי ָּכֶזה ַלַחץ ֶׁשֲאִני  

אּוַכל   ֶׁש�א  ּגֹוֵרם  ְּבַעְצמֹו  ְוֶזה  ֻמְקָּדם,  ָמָחר 
 ְלֵהָרֵדם.

   אּוַלי ֵיׁש ְלֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֵעָצה ֲעבּוִרי?
 ִייַׁשר ֹּכחַ 

 ה: ְּתׁשּובָ 
 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנֹׂשא, ט' ִסיָון, תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר� 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב�. 

ֱאמּוָנה   ְּבַעְצְמ�  ַהָּצרֹות    -ַּתְכִניס  ִמָּכל  ֵּתֵצא  ָּכ� 
ְּכֶׁשַּמְכִניִסי ָּברּו�   םֶׁשְּל�.  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְּבַעְצֵמנּו 

יֹוְדִעים ְוזֹוְכִרים ֶׁשַהֹּכל    ,ֱאמּוָנהם  הּוא, ַחִּיים עִ 
ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו, ָּכל ַמה  

(ְיֶחְזֵקאל אֹור, ַּכָּכתּוב    רֲאַזי ֵמִאי  -ֶׁשּקֹוֶרה ֶזה ִמֶּמּנּו  

: "ְוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמְּכֹבדֹו", ָּכל ַהַחְׁשכּויֹות  מג, ב)
 ִמְסַּתְּלקֹות. 

מֵ  ְסגָֻּלה  ִמְּתִחַּית  ֵיׁש  ַלֲחֹׁשב  ְלֵהָרֵדם,  ַרֵּבנּו 
(ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ֱאמּוָנה ֵחֶלק ב',  ַהֵּמִתים. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  

יז) ַעל ִסיָמן  ַיֲעֶלה  ִליֹׁשן,  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  "ִמי   :
ֲאָבל   ַהֵּמִתים",  ְּתִחַּית  ֱאמּוַנת  ַמֲחַׁשְבּתֹו 

ְלַעְצְמ� ֶאת    םּגֹורֵ   הֵמַהְּׁשֵאָלה ֶׁשְּל� ִנְׁשָמע ֶׁשַאּתָ 
ֶזה מֹוֵנַע  וְ ַהְּבָעָיה, ַאָּתה ַמְכִריַח ֶאת ַעְצְמ� ִליׁשֹון,  

: (ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תלא)ִמִּליׁשֹון, ִּכי ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  
"ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִליׁשֹון ְוֵאינֹו ָיכֹול ִליׁשֹון, ָהֵעָצה ָלֶזה  

ּכָ  ַעְצמֹו  ְלַהְכִריַח  ַמה  ְלַבל  ָּכל  ִּכי  ִליׁשֹון,  ָּכ�  ל 
ֶּׁשַּמְכִריַח ַעְצמֹו יֹוֵתר ִליׁשֹון, ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּביֹוֵתר  
ַהְּדָבִרים   ְּבָכל  ַּגם  ֶזה  ְוִעְנָין  ַהֵּׁשָנה.  ְמִניעֹות 
ֶׁשָּבעֹוָלם ִלְבִלי ְלַהְכִריַח ַעְצמֹו ְּביֹוֵתר, ִּכי ָּכל ַמה  

ְּביוֹ  ַעְצמֹו  ִמְתַּגֵּבר  ֶּׁשַּמְכִריִחין  ָּדָבר,  ְלֵאיֶזה  ֵתר 
 , ַעֵּין ָׁשם."ָעָליו ְּביֹוֵתר ַהֶהֶפ� ַּדְיָקא

ַלַחץ, ַאָּתה ָּכל ַהְּזַמן  ב  ן ֵמרוֹ וֹ ַאָּתה �א ָיכֹול ִליׁש
ְמַיֵּסר  ַאָּתה  ֵאָרֵדם?'  ְּכָבר  'ָמַתי  ת  אֶ   חֹוֵׁשב: 
ָרֵדם ַעְצְמ�: 'ָלָּמה ֲאִני ֲעַדִין �א ָיֵׁשן?!' 'ִאם �א אֵ 

ְלַהְמִׁשי�  - ְמַיֵּסר   �א אּוַכל  ַאָּתה  ְוכּו'';  ְוכּו'    ָּכ� 
ִנְלָחםת  אֶ  ַאָּתה  ַמֲחָׁשבֹות,    ַעְצְמ�,  ִעם  ְּבַעְצְמ� 

 ֶזה �א נֹוֵתן ְל� ְלַהְמִׁשי� ַּבַחִּיים.
ְלַהְלִחיץ ַּתְפִסיק  ְלַרֵּבנּו,  ִאם  ת  אֶ   ְּתַצֵּית  ַעְצְמ�; 

ִּתְׁשַּכב ַּבִּמָּטה ִעם ֵעיַנִים    -ן  וֹ ַאָּתה �א ָיכֹול ִליׁש
ֲעצּומֹות. �א ְצִריִכים ִליׁשֹון, �א ִיְקֶרה ְּכלּום ִאם  

. ַרֵּבנּו  הְמנּוחָ ם  ּגַ ה  זֶ   –  �א ִּתיַׁשן; ִלְׁשַּכב ַּבִּמָּטה
אֹוֵמר, ִלְׁשַּכב ַּבִּמָּטה ִעם ֵעיַנִים ֲעצּומֹות ֶזה ְּכמֹו  

 ִמְתַרַעְנִנים.  ִליׁשֹון, ֶזה נֹוֵתן ֹּכַח,
 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 "ב) תשפא ָנׂשה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
 

 

ַעְכָׁשיו ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול ֶזה ַהְּזַמן ְלִהְתעֹוֵרר ֵמַהֵּׁשיָנה ָהֲעמּוָקה ֶׁשָּיְׁשנּו ְּבֶמֶׁש� ָּכל  
ִּבְכֵדי  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  אֹוֲחִזים  ָאנּו  ֵאיֹפה  ֶנֶפׁש  ֶחְׁשּבֹון  ַלֲעֹר�  ּוְלַהְתִחיל  ַהָּׁשָנה, 

 ָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוַלְחֹזר ְלהַ 
ְמֻסָּפר ַעל ַצִּדיִקים ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ְלִבְרַּכת ַהֹחֶדׁש ֶׁשל ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאַזי ַּכֲאֶׁשר  

ם  אֹותָ ז  אֹוחֵ ה  ַהַחָּזן ָהָיה אֹוֵמר ֶאת ַהִּמִּלים "ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ִיְהֶיה ְּביֹום..." ָהיָ 
ַמִּגיַע ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֶזה ְּכָבר ָהָיה ַהֵּסֶפר  ִחיל ּוְרָעָדה. ֶעֶצם ֶזה   ֶּׁשִהְזִּכירּו ֶׁשְּכָבר 

ַהֲחָדָׁשה   ַלָּׁשָנה  ְלִהְתּכֹוֵנן  ּוְלַהְתִחיל  ִמְּׁשָנָתם,  ְלעֹוְרָרם  ִּבְכֵדי  טֹוב  ֲהִכי  מּוָסר 
 ֶׁשַּמִּגיָעה. 

ם ַאַחת ִּבְהיֹותֹו ֶּבן ֵׁשׁש ֶׁשַּפעַ   רַהַּצִּדיק ַרִּבי ֹמֶׁשה ִמָקאְּבִרין זי"ע ָהָיה ְמַסּפֵ 
ָׁשִנים ִּבְלַבד, ִׂשֵחק ִעם ֲחֵבָריו, ְּבֶאְמַצע ַהִּמְׂשָחק ָיְצָאה ֲאחֹותֹו ַהחּוָצה ְוָאְמָרה  
לֹו: "ֹמֶׁשה'ֶלע, ְּכָבר ֵּבְרכּו ֶאת ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאִפילּו ַהָּדִגים ֶּׁשַּבָּים רֹוֲעִדים, ְוַאָּתה  

ֲאֶׁשר ָׁשַמע ֹזאת ֵמֲאחֹותֹו הּוא ָּפׁשּוט ִהְתִחיל ִלְרֹעד, ַעד ְּכֵדי  ֲעַדִין ְמַׂשֵחק?!" ּכַ 
ָּכ� ֶׁשַעד ַהּיֹום הּוא ֲעַדִין ַמְרִּגיׁש ֶאת אֹותֹו ָהַרַעד, ֱהיֹות ַוֲאחֹותֹו ַהַּצֶּדֶקת ָאְמָרה  

ֲעבֹוד ֶאת  ֹזאת ִעם ְּתִמימּות ֵּכָנה ְוֶזה ִנְכַנס לֹו ָלֲעָצמֹות, ּוֵמָאז הּוא ִהְתִחיל לַ 
 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.

ְלָכל  ִלְכֹּתב  הֹוְלִכים  ַהִּדין,  יֹום  ֶׁשֶּזהּו  ַהָּׁשָנה  ַמִּגיַע ֹראׁש  ֶׁשִהֵּנה  ִלְזֹּכר  ָצִרי� 
ָאָדם ְּבִדּיּוק ַמה הֹוֵל� ִלְקרֹות ִאּתֹו ְּבֶמֶׁש� ָּכל ַהָּׁשָנה, ּוִבְגַלל ֶזה ָצִרי� ְלִהְתּכֹוֵנן  

ָרה, ְּתִפָּלה ּוְזֻכּיֹות, ִּבְכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלִהָּכֵתב ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים, ְוֶׁשִּתְהֶיה  ֵהיֵטב ִעם ּתוֹ 
 . תָלנּו ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמֹבֶרכֶ 

 ם ְוּבֹוֲעִרי ם  ּבֹוֲעִרי 
ָצִרי� ֲאָבל ְלִהָּזֵהר �א ִלְהיֹות ֵמָהֲאָנִׁשים ֶּׁשֲעֵליֶהם ַרִּבי ָנָתן ָאַמר: "ֶעס קּוְמט  

לּול, ֶמען ְּבֶרעְנט אּון ֶמען ְּבֶרעְנט.. אּון ֶמען טּוט ָגאְרִניְׁשט"... [ַמִּגיַע  ֹחֶדׁש אֱ 
ּבֹוֲעִרי  ֱאלּול,  ָאַמר:  םְוּבֹוֲעִרי ם  ֹחֶדׁש  עֹוד  ְּכלּום"...]  עֹוִׂשים  ְּבֹפַעל �א  ֲאָבל   ..

ֱאלּול,   ֹחֶדׁש  ֶׁשל  ַהָּיִמים  וֶ מֶ "ַמִּגיִעים  פְ ועְר ען  פְ רּוט  פְ רּום  ַמְחִליִטים  (ם  רּום 
 , ֲאָבל �א לֹוְמִדים ְו�א ִמְתַּפְּלִלים".)ְלִהְתַחֵּזק ְוׁשּוב ְלִהְתַחֵּזק ,ְלִהְתַחֵּזק

ְלַנֵּצל ְּבֹפַעל ֶאת   ִמַּגְדלּות ֹחֶדׁש ֱאלּול, ָצִרי� ִלְראֹות  �א ַמְסִּפיק ֶׁשְּמַדְּבִרים 
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.ַהְּזַמן ִעם ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְּתִפָּלה ּוְלַדֵּבר לְ 

ַּבְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשֶּיְׁשָנם ֲאָנִׁשים ֶׁשעֹוְזִבים ֶאת  ה  זֶ ת  ֶאְפָׁשר ִלְראֹות אֶ 
ַהֹחֶדׁש   ֶאת  ְלַנֵּצל  ִּבְכֵדי  ַצִּדיִקים  ְּבִקְבֵרי  ּוִמְתַיְּׁשִבים  ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ְלָכל  ַהַּבִית 

ָנָתן. ִמְתַיְּׁשִבים  ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה. ָׁשם ֶאְפָׁשר לִ  ְראֹות ַמָּמׁש ֶאת ַהִּׂשיָחה ֶׁשל ַרִּבי 
ִמַּיד   ַלָּמקֹום,  ְמַבְּקִרים  ַמִּגיִעים  ְּבֶאְמַצע  ְּתִהִּלים,  ִּפְרֵקי  ַּכָּמה  אֹוְמִרים  ַּבִּצּיּון 

ים ַּגם ְקָצת  עֹוְזִבים ֶאת ַהְּתִהִּלים ִּבְכֵדי ִלְראֹות ִמי ִהִּגיַע, ּתֹו� ְּכֵדי ְּכָבר ְמַבְקׁשִ 
ְצָדָקה ֵמֶהם, ָאז חֹוְזִרים לֹוַמר ׁשּוב ְּתִהִּלים, ְלֶפַתע ַמְתִחיִלים ְלַהְרִּגיׁש ָרָעב ְוָאז  
ָּכ�  ּוְבִדּיּוק  ִליׁשֹון,  ְקָצת  ְוהֹוְלִכים  ִמְתַעְּיִפים  ָמזֹון, ָאז  ַאַחר  ָלתּור  ַמְתִחיִלים 

ִמּלְ  ְּכלּום.  ַלֲעׂשֹות  ִמְּבִלי  ַהּיֹום  ְיִחידֵ   ה ַּכּמָ   ַבדעֹוֵבר  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ה  ְסגּולָ י  ֲאָנִׁשים 
ָּכל  ְּבֶמֶׁש�  ְלַהֵּׁשם  ּוְלַדֵּבר  ְלִהְתַּפֵּלל  ִלְלֹמד,  ַמְפִסיִקים  ְו�א  ַהְּזַמן  ְמַנְּצִלים ֶאת 

 ַהֹחֶדׁש.
יֹום    ;ַאֲחֵרימּוָבא ֵמָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ֶׁשְּבַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵּמֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ְוַעד  

ִנְפָלָא ָרצֹון  ֵעת  ֵיׁש  ַהֵהיָכל    הִּכּפּור  ְּפִתיַחת  ִּבְׁשַעת  ְּכמֹו  ְּבִדּיּוק  ַּבָּׁשַמִים, 
ַמה  ל  ְּכֶׁשּמֹוִציִאים ֵסֶפר ּתֹוָרה, ֶׁשָאז ֶזה ְזַמן ֵעת ָרצֹון ָידּוַע ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְפֹעל ּבֹו ּכָ 

 ָהַאְרָּבִעים ָיִמים ָהֵאּלּו. ל ת, אֹוָתה ֵעת ָרצֹון ֵיׁש ְּבכָ ֶׁשָּצִרי� ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּו
ֶׁשֵּיׁש ֵמַהּׁשֵ   לוֹ   ּוִמי  ַהְרֵּבה  ְלַבֵּקׁש  ָהֵאּלּו  ַהָּיִמים  ֶאת  ְמַנֵּצל  ִיְתָּבַר�,  ם  ֵׂשֶכל 

 ּוְבַוַּדאי הּוא ִיְפַעל ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות ְמֹאד. 
 ֵאין ַמְסִּפיק ְזַמן 

ֶׁשּכַ  ִהיא  ֹחֶדׁש ָהֱאֶמת  ֶׁשל  ָהֵאּלּו  ַהָּיִמים  ֶאת  ַהַּדַעת  ְּבִיּׁשּוב  ְמַחְּׁשִבים  ֲאֶׁשר 
ֶאת ָּכל ַהִׁשיעּוִרים ֶׁשָהיּו ְלַאְנֵׁשי    רֱאלּול, רֹוִאים ֶׁשֵהם �א ַמְסִּפיִקים ִּבְכֵדי ִלְגמֹ 

ַּבֹחֶדׁש ַהֶּזה ְוִלְגֹמר    ְׁשלֹוֵמנּו ַּבֹחֶדׁש ַהֶּזה. ִמי ֶׁש�א ַמְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו ְמַנֶּסה ַלְחֹטף
ֶאת ַהַּתַנ"�, ָּכל ִסְפֵרי ַרֵּבנּו, ִּתּקּוֵני ֹזַהר, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ַהֲהָלכֹות ֶׁשל ַהָּיִמים  
ַהּנֹוָרִאים, ְועֹוד ְועֹוד, ָּכל ֶזה חּוץ ֵמַהִׁשיעּוִרים ַהְּקבּוִעים ֶׁשּלֹוְמִדים ְּבֶמֶׁש� ָּכל 

 י� ִנְׁשַאר עֹוד ְזַמן ְלִהְתַּבֵּטל ַּבֹחֶדׁש ַהֶּזה?ַהָּׁשָנה, ָאז אֵ 
רֹוִאים ֶׁשֲאִפילּו ַּבְּקִהּלֹות ֶׁש�א ָנהּוג לֹוַמר "יֹום ִּכּפּור ָקָטן" ְּבָכל ֶעֶרב ֹראׁש  
ֹחֶדׁש, ְּבֶעֶרב ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול אֹוְמִרים ֹזאת ְּבָכל ַהְּקִהּלֹות, ִּכי ְּכֶׁשַּמִּגיַע ֹחֶדׁש 

לּול ְמַקֵּבל ָּכל ְיהּוִדי ִהְרהּור ְּתׁשּוָבה, ָּכל ְיהּוִדי רֹוֶצה ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה ְוָלׁשּוב  אֱ 
 ְלָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. 

 ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים 
  ל) ֱאלּון  ִמְּלׁשוֹ (  ַהָּפסּוק "ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים"  לעַ ר  ָאמַ   ֶׁשִּמיֶׁשהּו   ֵּפרּוׁש  ֵיׁש

ֶׁש�א ַיֲעׂשּו ֵעֶסק ָּגדֹול ֵמֹחֶדׁש ֱאלּול, ַא� ֵאין לֹוַמר ֵּפרּוׁש ֶׁשָּכֶזה, ֹחֶדׁש ָּכֶזה ָיָקר  
ֶׁשָהָיה ָּתִמיד ְמֻקָּבל ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ִלְזַמן ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ְוִתּקּון ַהַּמֲעִׂשים,  

 . ויִאי ֶאְפָׁשר ְלַזְלֵזל ּבֹו ּוְלִהְתַּבֵּדַח ָעלָ 
ה  ַהִּׁשיטָ ד  ֶנגֶ ר  ְּבִעּקָ ר  ֶׁשַהֵּפרּוׁש ֶׁש�א ַיֲעׂשּו ֵעֶסק ֵמֹחֶדׁש ֶזה, ֶנֱאמַ   ֵיׁש ֶׁשָאְמרּו

ֲאַזי    ֲחֻתּנֹותם  עֹוִׂשי ן  ֶּׁשֵאית,  ְמקֹומוֹ ה  ְּבַכּמָ ה  ֶׁשִהְתִחילָ ה  ַהֲחָדׁשָ  ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול, 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

ֵיׁש ֵעָצה ְלֵהָרֵדם יֹוֵתר ם ַהִא 
 ְּבַקּלּות?

רמֹוֲהָרא"ׁש   >>>> המשך ְמַסּפֵ
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ָנה ָ ָנה ְלֹראׁש ַהׁשּ ָ יַע ְלאּוַמן ַהׁשּ  ?ֵאיְך אּוַכל ְלַהּגִ
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ׁשֹוְמִעים ְּדָבִרים ׁשֹוִנים ֵמַהּיֹום  ֲאִני ְמאֹד ְּבֶמַתח ַמה ִיְהֶיה ִעם ַהְּנִסיָעה ְלאּוַמן ַהָּׁשָנה. ָּכל יֹום  
 ַהּקֹוֵדם, ֶרַגע ֶאָחד אֹוְמִרים ַּבֲחָדׁשֹות ֶׁשֵּכן יּוְכלּו ִלְנסַֹע, ְוַאַחר ָּכ ֶׁשא.

ֲאִני א ָיכֹול ְלַהֲעלֹות ְּבַּדְעִּתי ֶׁשא ִלְהיֹות ֵאֶצל ַרֵּבנּו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ָעַבְרִּתי ָׁשָנה ָקָׁשה, ֵהן   
 ְּברּוָחִנּיּות ְוֵהן ְּבַגְׁשִמּיּות, ֲאִני ְמַחֶּכה ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים ִלְהיֹות ֵאֶצל ַרֵּבנּו ְּבאּוַמן.

 יָבה ֵיׁש ֵאיֶזה ֵעָצה אֹו ְסֻגָּלה ִלְזּכֹות ִלְהיֹות ַהָּׁשָנה ְּבאּוַמן?ַהִאם ְלרֹאׁש ַהְּיִׁש 

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

  ָאב, ְׁשַנת ה'תשפ"ב -יֹום ג' ָּפָרַׁשת ְרֵאה, כ"ו ְמַנֵחם  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ה ְּבדּוָקה ּוְמנּוָסה ִלְהיֹות ֵאֶצל ַרֵּבנּו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּבאּוַמן; ִלְלמֹד ֶאת  מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר ְסֻגּלָ 
ַהּתֹוָרה ֶׁשְּמַדֶּבֶרת ַעל ַהְּנִסיָעה ַלַּצִּדיִקים ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן ריא,  

ְּבָכל יֹום; זֹו ְסֻגָּלה ְּבדּוָקה ּוְמנּוָסה ִלְהיֹות ֵאֶצל    -ֹות ִסיָמן עו  ְואַמר ֶאת ַהְּתִפָּלה ִמִּלּקּוֵטי ְּתִפּל
 ַרֵּבנּו ְּבאּוַמן רֹאׁש ַהָּׁשָנה. 

ָלֵכן ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות ְּבאּוַמן רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ִלְזּכֹות ְלָטֳהַרת ַהַּמֲחָׁשָבה ּוְלַהְמִּתיק ֶאת ָּכל  
ַהּיֹום ֶאת ַהּתֹוָרה ַהַּנ"ל, ְותֹאַמר ֶאת ַהְּתִפָּלה ַהַּנ"ל, זֹו ּתֹוָרה ְקָצָרה ּוְתִפָּלה  ִּתְלַמד ֵמ   - ַהִּדיִנים  

 א ֲאֻרָּכה; ּוְבַוַּדאי ִּתְזֶּכה ִלְהיֹות ֵאֶצל ַרֵּבנּו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה. 

 ְּכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה. 

 ִהֵּנה ְל ַהּתֹוָרה: 

נֹוְסִעין עַ  ְיֵדי  ַמה ֶּׁשָהעֹוָלם  ֶאָּלא ַעל  ֵאינֹו  ַהִּדיִנין  ַהְמָּתַקת  ִּכי ִעַּקר  ְלַצִּדיִקים,  ַהָּׁשָנה  ל רֹאׁש 
ָׁשר  ְקֻדַּׁשת ְוָטֳהַרת ַהַּמֲחָׁשבֹות, ִּכי ָׁשם ָׁשְרָׁשם. ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר: ּכָֹּלא ְּבַמֲחָׁשָבה ִאְתְּבִררּו. ְוִאי ֶאפְ 

ַזִּכים ֶאָּלא ַעל   ְלַצִּדיִקים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהרָלבֹוא ְלמִֹחין  "ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת    :ְיֵדי ִהְתַקְּׁשרּות 
ַעְצמֹות יֹוֵסף", 'מֶׁשה הּוא ְּבִחיַנת מִֹחין, ְויֹוֵסף הּוא ְּבִחיַנת ַצִּדיק', ַהְינּו ֶׁשֵאין ְׁשֵלמּות ְלמִֹחין  

ְורֹאׁש   ְלַצִּדיִקים.  ִהְתַקְּׁשרּות  ְיֵדי  ַעל  ְוָצִרי  ֶאָּלא  ַהָּׁשָנה,  ָּכל  ֶׁשל  ַהִּדיִנים  ְמקֹור  ַהָּׁשָנה הּוא 
ִלְקֻדַּׁשת   ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ְלַצִּדיִקים  נֹוְסִעין  ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ְלַהְמִּתיָקם,  ְּכֵדי  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ֶאת  ְלַטֵהר 

 ַהַּמֲחָׁשָבה. 

 ְוַהְּתִפָּלה:

י ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשְּתַזֵּכִני ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ֵליֵל ְוִלְנסַֹע ְלַצִּדיִקים  ָרצֹון ִמְּלָפֶני ה' ֱאֵקינּו ֵואֵק  ְיִהי
ֲאִמִּתִּיים ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְוִלְהיֹות ְמֻקָּׁשר ָּתִמיד ְלַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶאְזֶּכה ְלַקֵּדׁש  

דֹוָלה. ְוַתְחמֹל ָעַלי ְּבֶחְמָלְת ַהְּגדֹוָלה, ְוִתְהֶיה ְבֶעְזִרי ְוַתִּציֵלִני  ֶאת ַּדְעִּתי ּוַמֲחַׁשְבִּתי ִּבְקֻדָּׁשה גְ 
ִמָּכל ִמיֵני ַמֲחָׁשבֹות ָזרֹות ּוִמָּכל ִמיֵני ְפַגם ַהַּדַעת ֶׁשָּבעֹוָלם, ּוְתָחֵּנִני ֵמִאְּת ָחְכָמה ֵּדָעה ִּביָנה  

ַּמֲחָׁשָבה ִּבְׁשֵלמּות ֶּבֱאֶמת. ּוְבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַּתְמִּתיק ּוְתַבֵּטל  ְוַהְׂשֵּכל, ּוְתַזֵּכִני ְמֵהָרה ִלְקֻדַּׁשת ַה 
ָּכל ַהִּדיִנים ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ַעְּמ ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ְוִנְזֶּכה ְלַקֵּבל ְקֻדַּׁשת רֹאׁש  

ְלַתֵּקן ָּכל ַהִּתּקּוִנים ֶׁשְּצִריִכין ְלַתֵּקן ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשהּוא  ַהָּׁשָנה ַעל־ְיֵדי ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים, ּו
ְמקֹור ַהִּדיִנים ֶׁשל ָּכל ַהָּׁשָנה. ְוִתְהֶיה ַמֲחַׁשְבֵּתנּו ְקדֹוָׁשה ּוְטהֹוָרה ָתִמיד, ּוִבְפָרט ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה  

 ַהָּקדֹוׁש.

ְּתַר  ָהַרִּבים   ְּבַרֲחֶמי ַרחּום,  ְּביֹוֵתר,  ָאָּנא  ַהַּמֲחָׁשָבה  ִלְקֻדַּׁשת  ָאז  ּוְתָחֵּננּו  ּוְתַזֵּכנּו  ָעֵלינּו  ֵחם 
 א ַיֲעֶלה ָאז ַעל ַמֲחַׁשְבֵּתנּו ׁשּום ַמֲחָׁשָבה ָזָרה ְוִחיצֹוָנה ְּכָלל, ַרק ְּבִׁשְמְוִתְׁשְמֵרנּו ְוַתִּציֵלנּו ֶׁש  

ִּבְקֻד  ּוְבִיְרָאה  ַהּיֹום ְּבֵאיָמה  ְוַזּכֹות ְוַצחֹות  ָנִגיל ָּכל  ְּבַמֲחָׁשבֹות ְקדֹוׁשֹות  ּוְבָטֳהָרה ְגדֹוָלה,  ָּׁשה 
ר ָּכל  ְּבַתְכִלית ַהַּזּכּות ְוַהְּבִהירּות, ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבכַֹח ִהְתַקְּׁשרּות ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ְלַתֵּקן ּוְלָבֵר 

צֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֵמִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות, ּוְלַהְמִּתיק ּוְלַבֵּטל ָכל  ַהֵּברּוִרים ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְלָבֵרר ָּכל ִניצֹו
ַהִּדיִנים ֶׁשָּבעֹוָלם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ַעְּמ ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל, ְוֻיְמַׁש ָעֵלינּו ַא טֹוב ָוֶחֶסד ִויׁשּוָעה  

ָנה". ְוִתְכְּתֵבנּו ְוַתְחְּתֵמנּו ָאז ְלַחִּיים טֹוִבים  ְוַרֲחִמים ְּגדֹוִלים "ֵמֵראִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁש 
ִלְׁשמֹר  ָּבֶהם  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַחִּיים  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַחִּיים  ֲאִמִּתִּיים,  ְלַחִּיים  ּוְלָׁשלֹום,    ֲאֻרִּכים 

ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָׁשֵלם, ּוְלַתֵּקן    ָּכל ַמה ֶּׁשָּפַגְמנּו ֵמעֹוֵדנּו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה,  ִמְצוֶֹתי
 ְוַתְׁשִּפיַע ָעֵלינּו ַּפְרָנָסה טֹוָבה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום ְוָכל טֹוב. 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

כל    זכינו על  ו  המניעותלהתגבר  בדרך,  ההקשים  אבנים 
 . ובפשיטותבתמימות  רבינו ז"לולמלא את רצונו של 

  לפנות בוקר גדלי'  ם  בצו:  גדלי') בבוקרצום  (  פ' וילך יום רביעי,  
ימתין לכל הקהל צי גדול של עשרות אוטובוסים, ואנשים  
הבוקר  ובשעות  הרכבת.  לתחנת  שעתיים  של  לדרך  ייצאו 

על הרכבת הנוחה, סליחות ושחרית יהיו    נעלה  צום גדלי'של  
ברכבת,   או  באוטובוסים  ליז  נגיע  ובעז"האו  נסק  עלעיר 

 .בערב 
רביעי   וילך  יום  בליזבערבפ'  וערבית,נסק  ע:    יתפללו מנחה 

לכו לישון במלון  יותסופק ארוחת ערב טעימה ולאחר מכן  
 מקומי ונוח.
חמישי   וילך  יום  בבוקרבבוקרפ'  חמישי  ביום  מוכן   :    יהיה 

, סליחות ושחרית בבית הכנסת המקומי,  נעים  מקווהלציבור  
, ומשם ייצאו אוטובוסים באופן סדיר למספר וארוחת בוקר

בפו התעופה  תחזור  שדות  שמהם  יורק   הציבורלין  לניו 
 בשעה טובה ומוצלחת.

 הציבור יגיע  השםבעזרת    אחר הצהריים:פ' וילך  יום חמישי  
של הצהריים  אחר  בשעות  יורק  לניו  חמישי    יום  בשלום 

 .ומבורכת ושנה טובה ורפואות ישועות  עם  בשקים מלאים
 מחיר ורישום: 

הרכבות,   השירותים,  לכל  אוכל  המחיר  האוטובוסים, 
דולר לאדם. ילד   889$ושתייה, לינה, מלון, הכל כלול; הוא  

 . 839$שלא צריך מיטה נוספת במלון בדרך חזרה יהיה 
 שירות חלקי, משתלם -> אפשרות שנייה 

סיפקנו   יותר,  זול  שירות  שמחפשים  יהודים  כמה  לבקשת 
בלבד, תוכלו לנסוע    399$את האפשרות השניה, במחיר של  

, ובחזרה לאומןברכבת מפולין לאוקראינה ומשם באוטובוס  
באוטובוס   תיסעו  כן  ומשם    מאומןכמו  הרכבת,  לתחנת 

 ברכבת לפולין.
את   להזמין  יש  מאוד,  מוגבל  המקומות  שמספר  מכיוון 

והשתייה  ה האוכל  המלון,  חדר  הרכבות,  לפי אוטובוסים, 
להירשם  הצורך ניתן  האפשר.  ככל  מוקדם  להירשם  יש   ,

 או אצל  845-587-2421מו"ה אפרים פעלדמאן הי"ו  אצל  
 . 917-636-9026מו"ה משה בלוי הי"ו 

ל  שלומינו אנשי   העמוקה  תודתם  את  אלי  מביעים  מו"ה 
על  ען איט רייט",  "פל, ולכל הצוות הנאמן של  קנאלל הי"ו

להגיע    ונפשלב  ב   המסירות שלמינו  לאנשי   לאומןלעזור 
כשהנסיבות הרבה יותר  השנה, ובעיקר  בצורה הקלה ביותר

 קשות. 
 איש בל יעדר! 

 

ֵמֹחֶדׁש  ִמַּדי  יֹוֵתר  ֵעֶסק  ַּתֲעׂשּו  ַאל  ָאְמרּו  ָלֶהם 
ָיכוֹ  ְוֶזה  �א    ל ֱאלּול.  ָּכֶזה  ִמְנָהג  ָנכֹון,  ִלְהיֹות 

ֶנֶגד   ַהֲהָלָכה,  ֶנֶגד  ְוהּוא  ָמקֹום  ְּבׁשּום  מֹוִפיַע 
ֹר� ַהֻׁשְלָחן ָערּו�, �א ֻמְזָּכר ְּבׁשּום ּפֹוֵסק ֶׁש�א ַלעֲ 

ל ֲֹחֻתּנֹות ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול, ְלֶהֶפ� ֹחֶדׁש ֶזה ְמֻסָּגל ְלַהּכ  
 ְוַגם ַלֲחֻתּנֹות. 

ְמֻאָּׁשר ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלַנֵּצל ֹחֶדׁש ֶזה ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי�, 
ִלּמּוד   ְּבַהְרֵּבה  ִיְתָּבַר�,  ֵמַהֵּׁשם  ַהְרֵּבה  ִּבְלַבֵּקׁש 

ִהְתחַ  ָצִרי�  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ַהּתֹוָרה.  ֶזה,  ַעל  ַּגם  ְּזקּות 
ַעְצמֹו ִלְגֹמר ַהְרֵּבה  ל  ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָאָדם ְמַקֵּבל עַ 

ַמְצִליַח   ּוְבֹפַעל הּוא �א  ֱאלּול,  ְּבֹחֶדׁש  ִׁשעּוִרים 
ְלַסֵּים ֶאת ָּכל ַהִׁשיעּוִרים ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו, ָצִרי� 

ר לּול ֶאְפׁשָ ְּבֹחֶדׁש אֱ   ם�א ִסּיֵ א  ָלַדַעת ֶׁשִאם הּו
ִסּיֵ   םְלַהְׁשִלי �א  ְוִאם  ּתֹוָרה,  ִׂשְמַחת  ַעד    םַעד 

ְלַהְׁשִלי ֶאְפָׁשר  ּתֹוָרה  ֲחנָֻּכה    םִׂשְמַחת  ֹזאת  ַעד 
ְּכִפי   ַהּנֹוָרִאים,  ַהָּיִמים  ֶׁשל  ֶהְמֵׁש�  ֲעַדִין  ֶׁשֶּזה 
ָאסּור   ָהִעָּקר  ַהְּקדֹוִׁשים,  ִּבְסָפִרים  ֶׁשּמּוָבא 

 ּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם. ְלִהָּׁשֵבר ִמּׁש
ַהָּיִמים   ֶאת  ֵהיֵטב  ְלַנֵּצל  ִלְזֹּכר  ָצִרי�  ָהִעָּקר 
ִנְזֶּכה   ְוָאז  ָלִריק,  ַהְּזַמן  ֶאת  ְלַבְזֵּבז  ְו�א  ָהֵאּלּו, 

טוֹ  ַהָּׁשָנה  טוֹ בְלֹראׁש  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ְוִאם  ֲאַזי    ב, 
טת  ּוְמֹבֶרכֶ ה  טֹובָ ה  ָׁשנָ   ַּתִּגיעַ  ָּכל  ֶׁשל  ָׁשָנה  ּוב  , 

 ְּבַגְׁשִמּיּות ּוָברּוָחִנּיֹות. 
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ב' ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶר� ֶאלּול)
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 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'
 

  וקבלת שבת מנחה  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה

 ירושלים דקות לאחר הדה"נ  20 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  20 21:15 בשעה יום שלישי 
15רח' רבי נחמן מברסלב   

 בני ברק  דקות לאחר הדה"נ  50 ברכות  9:15 בזמן הדה"נ 21:00יום רביעי בשעה   
  7בעל שם טוב רח' 

 שמיעת שיעור  
 19ליל שישי רח' נחל דולב  

 ד' לפני השקיעה  10סעודה שלישית 
 דקות לפני השקיעה  10 ---   ק"א 20 הנביאה מרים' רח'  ג רמה גם בו

 

 שמש תבי
   6ריב"ל רח' 

 מודיעין עילית  דקות לאחר הדה"נ  10 ברכות  9:30 דקות לפני השקיעה  20 21:30יום רביעי בשעה   
19רשב"י   

  21:00יום ראשון בשעה  : שיעור 
 ) ביהכ"נ חב"ד ( 9רחוב צה"ל 

 

 נא לברר אצל הגבאים לפני שבת 
 

 צפת 
  

פרטים על הרכבות  מגיש סוכנות הנסיעות פלען איט רייט 
 ומן אמפולין ל 

 845-678-3555פלען איט רייט  -הי"ו  לקרעדיט: מו"ה אלי קנאל
מלך מלכי    בעצמו  אנחנו כבר מתקרבים ליום הגורלי של ראש השנה, יום הדין הנורא, שבו יושב הקב"ה

, לב  אימה ופחד  ,בשנה הבאה  איתנומה יהיה    הולכים לדון אותנו,  הברואים המלכים לשפוט את כל  
כל    מחפש  חכה לי בשנה הבאה? בימים אלויודע מרת נפשו, איך נראתה השנה שלי? מי יודע מה מ 

תהילים ומחפשים איך אפשר להרבות במצוות   יותר  אומרים, לומדים יותר,  להרבות בזכויותיהודי  
בבית המשפט.    אותנוובמעשים טובים. במקביל, גם רוצים לשכור את עורך הדין הטוב ביותר שייצג  

 מנות נוספת.הזד נו שיתנו ל ויפעל, עבורנו מחפשים עורך דין שיפעל 
ולרוחב לכל הבאים אליו באומן בראש    ךלאור  את עצמו  שיניח  רבינו ז"לכששומעים את הבטחתו של  

 התאמצו השנה, כבר לא מסתכלים על כלום. מה אדם לא עושה לטובת משפחתו? עד כמה אנשים  
ותר  , ועוד יםלבית? במיוחד כשיודעים שלא רק פרנסתו מונחת כאן, אלא פשוט חיי  פרנסהלהביא  

, יהיה מונח  אדםה  ח"ושלא משנה מי ולא משנה היכן    ז"ל  ינומכך חייו הרוחניים. זוכרים מה הבטיח רב 
 בא לציון שלו.  שהוא לתשובה שלימה, על ידי זה  והוא יזכהנפל,  שלתוכו הוא מהבוץאותו  יחלץהוא 

, במיוחד השנה שבה אוקראינה נמצאת במצב מלחמה, אבל מצד שני  לנסועמצד אחד, באמת קשה  
נראה נוכל לנסוע, ממשלת אוקראינה אמרה כי מצידם הגבול ה  שככל,  להשם יתברך  ולהלליש להודות  

גיעו מוקדם מדי, וכן  יראש השנה, אך הם מבקשים שלא  על  ומן  איהיה פתוח לחלוטין לכל המגיעים ל
אינו מקום  אומןה השונים. רבנים חשובים הוציאו את פסק דינם כי חוקי המלחמ ל ע להישמ שצריכים

 ראש השנה.על  לאומןמסוכן, אש המלחמה אינה בוערת באזור, ולכן ניתן לנסוע 
" גיבש תכנית מקיפה שתצליח, בחסדי ה', להביא את כל אנשי  פלען איט רייטצוות סוכנות הנסיעות "

 ה הטובה ביותר, לפי המצב הנוכחי. הקדוש לאומן, בצור היכל, תלמידי שלומינו
ניצבים   שלישי  יום  רוב הציבור קנה כרטיסים שיוצאים איפשהו בשעות אחר הצהריים של ,  פרשת 

ומגיעים למספר שדות תעופה בפולין בשעות אחר הצהריים של יום רביעי, וחוזרים לניו יורק ביום  
 חמישי במהלך היום.

ש" הבשורה  מגיעה  רייטכעת  איט  הצלפלען  הקבוצה  "  לכל  לספק  נעימהיחה  משדות    דרך  מאוד 
כל הצרכים  ובעז"ה יהיה מסודר לציבור  , בצורה הטובה ביותר לפי הנסיבות,  לאומןהתעופה בפולין  

 לנסיעות ארוכות, כגון רכבות, אוטובוסים, מקוואות, תפילה, אכילה, שינה וכדומה. 
 שירות מלא -> אפשרות ראשונה 

 : לאומן מניו יורק  הנסיעה
 ניו יורק בשעה טובה ומוצלחת ביום שלישי אחר הצהריים. מ יוצאים: כאמור, יום שלישי פ' נצבים

פ רביעי  "נצבים'  יום  רייט:  איט  אחר  פלען  רביעי  יום  במהלך  לציבור  שיחכו  אוטובוסים  תספק   "
קרקוב   בוורשה,  התעופה  בשדות  המטוס שלו, שייוריישאהצהריים  לפי  כל אחד  הציבור ,  קחו את 

מקווה עם   ע, ששם יהיה"ירבי אלימלך ז הרה"קנסק, מקום מנוחתו של עאזור העיר ליזב  נעיםלמקום 
 מקלחות, וארוחת ערב דשנה ומשביעה. 

רביעי   נצבים  יום  וכולם התרעננו   בערב:פ'  אחרי שכל האוטובוסים כבר הגיעו מכל שדות התעופה 
 ובוסים שייקחו את הקהל לתחנת הרכבת. , יסופקו אוטוערביתואכלו והתפללו מנחה 

של שבע שעות לאוקראינה. כיבוד קל יסופק   לנסיעהמשם יעלו על רכבת נוחה שתיקח את הקהל  
 ברכבת. יתשחר, יאמרו סליחות ויתפללו שחרה בעלות. ביד רחבה ברכבת

 יעצרו , שם  הבוקרהרכבת תגיע ליעד באוקראינה ביום חמישי נצבים בשעות    נצבים:פ'  יום חמישי,  
 ותסופק ארוחת בוקר דשנה ומשביעה. 

, שם יזכו סוף סוף לאחר  לאומןיסופק צי ענק של אוטובוסים נוחים, בנסיעה של כשעתיים  לאחר מכן
פרשת נצבים  התפילות הרבות להקב"ה לעבור את סף הציון הקדוש בשעות הבוקר של יום חמישי  

במחיצתו כמו שצריך    שאותו ינצלו , השבת האחרונה של השנה,  קודש שבת  ל . יתכוננו  שםבעזרת ה
 הנוראים. ראש השנה , לתקן את כל השנה, ולהתכונן ליום הדין הגדול, ימי של רבינו ז"ל 

 הדרך הביתה: 
  ם שיעוריה,  הכללי, התפילות מכל הלב, תקיעת שופר, תיקון  המרומם אצל רבינו ז"ללאחר ראש השנה  

ולכל עם  משפחה  ה  לבשבי,  אחרי שפעלנו בשבילנווהדרשות של ראש הישיבה שליט"א,    המאירים
שנה  ישרא ול  ה  , מבורכתטובה  למשפחה  נדרך    יסופק  שםבעזרת  הביתה  חזרה    המתגעגעת עימה 

 שכבר מחכה בניו יורק.
יחד עם כל  היכל הקודש ב באומן בבניין    החג נשאר לישוןמוצאי  ב   ):פ' וילך בערב(שלישי,    החגמוצאי  
נשמח על הזכות הגדולה שזכינו לשהות בראש השנה תשפ"ג במחיצתו של רבינו ז"ל,  ,  שלומינואנשי 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו נחום ברילל מו"ה 
   לרגל החלקה של בנו

 למזל טוב נחמן נתן נ"י 
*** 

 הי"ו  יוחנן שורמו"ה 
   לרגל החלקה של בנו

 למזל טוב נ"י  צבי
*** 

 הי"ו  אשר לעמל זוסמאןמו"ה 
 למזל טוב   לרגל הולדת בנו

 

ֶׁשל עֹוָלם, ַאָּתה יֹוֵדַע ֹּגֶדל ַהִחּיּוב ִלְנסַֹע ַעל   ִרּבֹונֹו 
ַאָּתה יֹוֵדַע ֶאת  רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים, ְוַגם  

ִמָּכל   ֶזה  ַעל  ֶׁשִּמְתַּגְּבִרים  ַהְּמִניעֹות  ִרּבּוי  עֶֹצם 
ְוָעְזֵרנּו   ָעֵלינּו  ַוֲחמֹל  חּוס  ַּדִּלים,  חֹוֵמל  ַהְּצָדִדים. 
ְוַזֵּכנּו ְלַׁשֵּבר ָּכל ַהְּמִניעֹות, ְוהֹוֵרנּו ְּדָרֶכי ְוַהְדִריֵכנּו  

ֶׁשִּנְזּכֶ  ְוַלְּמֵדנּו,   ְלַצִּדיִקים  ַבֲאִמֶּת ְוִלְנסַֹע   ֵליֵל ה 
ַעל־ָיָדם   ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּבאֶֹפן  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ַעל  ֲאִמִּתִּיים 
יֹוֵדַע ֶׁשַעְכָׁשיו   ִּכי ַאָּתה  ֶּבֱאֶמת.  ַהַּמֲחָׁשָבה  ִלְקֻדַּׁשת 
ְּבעּוְקבֹות ְמִׁשיָחא, ִעָּקר ְסִמיָכֵתנּו ִויׁשּוָעֵתנּו הּוא ַרק  

ַה  רֹאׁש  ְיֵמי  ָאנּו  ַעל  ָּבֶהם  ֲאֶׁשר  ַהְּקדֹוִׁשים,  ָּׁשָנה 
  ֱאָלקּוְת  ּוְלַהְמִׁשי  ,ֵאֶלי ְלִהְתָקֵרב  ִנְׁשָעִנים 
ּוַמְלכּוְת ָעֵלינּו ֵמרֹאׁש ַהָּׁשָנה ַעל ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה.  
ַהָּׁשָנה   רֹאׁש  ִּביֵמי  ַּנֲעֶׂשה  ַמה  ֵנַדע  א  ַוֲאַנְחנּו 

 ְוֵאי ֶׁשִּנְזֶּכה    ַהְּקדֹוִׁשים,  ָּכָראּוי.  ָאז   אֹוְת ְלַרּצֹות 
ְלַהְמִליְכ ָעֵלינּו ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה, ְוֵאי ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד  
ַמְסִטיֵננּו   ִּפי  ִלְסּתֹם  ְוַהְמַקְטֵרִגים  ַהּׂשֹוְנִאים  ָּכל 
ּוְמַקְטִריֵגנּו, ִּכי ִאם ִּבְזכּות ְוכַֹח ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים,  

ֵהם  ֲעלֵ  ִּכי  ְסמּוִכים,  ָאנּו  ּוָבֶהם  ִנְׁשָעִנים  ָאנּו  יֶהם 
ׂשֹוְנֵאינּו   ָכל  ְוַיִּפילּו  ְוַיְכִניעּו  ְלָפֵנינּו  ִיָּלֲחמּו 
ַהָּׁשָנה   רֹאׁש  ְקֻדַּׁשת  ָעֵלינּו  ְוַיְמִׁשיכּו  ְורֹוְדֵפינּו, 
ֶוְהֵיה    ,ְׁשֶמ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ֵּכן  ַעל  ִּבְׁשֵלמּות, 

ָלבֹא  ְּבֶעזְ  ְוִנְזֶּכה  ַהְּמִניעֹות  ָּכל  ְלַׁשֵּבר  ֶׁשִּנְזֶּכה  ֵרנּו 
ּוְלִהְתַקֵּׁשר   ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ַעל  ֲאִמִּתִּיים  ְלַצִּדיִקים 
ֲאֵליֶהם ֶּבֱאֶמת ְוִלְזּכֹות ִלְקֻדַּׁשת ַהַּמֲחָׁשָבה ִּבְׁשֵלמּות  
ַהִּדיִנים  ָּכל  ּוְלַבֵּטל  ְלַהְמִּתיק  ְוִנְזֶּכה    ַעל־ָיָדם, 
ְלַהִּכיר   ּוְתַזֵּכנּו  טֹוִבים,  ֲחָסִדים  ָעֵלינּו   ּוְלַהְמִׁשי
ָעֵלינּו    ְוִתְמ ָעֵלינּו,   ּוֶמְמַׁשְלְּת  ְוָלַדַעת רֹוְממּוְת
ְּפַעְלּתֹו.  ַאָּתה  ִּכי  ָּכל ָּפעּול  ְמֵהָרה, "ְוֵיַדע   ִּבְכבֹוְד

ְויֹאַמ  ְיַצְרּתֹו,  ַאָּתה  ִּכי  ְיצּור  ָּכל  ֲאֶׁשר  ְוָיִבין  ּכֹל  ר 
ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו, ה' ֱאֵקי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל  
ָהֶעְליֹוָנה    ִּבְקֻדָּׁשְת ּוְתַקְּדֵׁשנּו  ּוְתַטֲהֵרנּו  ָמָׁשָלה", 

 ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה. 
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	יום רביעי, פ' וילך (צום גדלי') בבוקר: בצום גדלי' לפנות בוקר ימתין לכל הקהל צי גדול של עשרות אוטובוסים, ואנשים ייצאו לדרך של שעתיים לתחנת הרכבת. ובשעות הבוקר של צום גדלי' נעלה על הרכבת הנוחה, סליחות ושחרית יהיו או באוטובוסים או ברכבת, ובעז"ה נגיע לעיר ...
	יום רביעי פ' וילך בערב: בליזענסק יתפללו מנחה וערבית, ותסופק ארוחת ערב טעימה ולאחר מכן ילכו לישון במלון מקומי ונוח.
	יום חמישי פ' וילך בבוקר: ביום חמישי בבוקר יהיה מוכן לציבור מקווה נעים, סליחות ושחרית בבית הכנסת המקומי, וארוחת בוקר, ומשם ייצאו אוטובוסים באופן סדיר למספר שדות התעופה בפולין שמהם תחזור הציבור לניו יורק בשעה טובה ומוצלחת.
	יום חמישי פ' וילך אחר הצהריים: בעזרת השם הציבור יגיע בשלום לניו יורק בשעות אחר הצהריים של יום חמישי בשקים מלאים עם ישועות ורפואות ושנה טובה ומבורכת.
	מחיר ורישום:
	המחיר לכל השירותים, הרכבות, האוטובוסים, אוכל ושתייה, לינה, מלון, הכל כלול; הוא 889$ דולר לאדם. ילד שלא צריך מיטה נוספת במלון בדרך חזרה יהיה 839$.
	המחיר לכל השירותים, הרכבות, האוטובוסים, אוכל ושתייה, לינה, מלון, הכל כלול; הוא 889$ דולר לאדם. ילד שלא צריך מיטה נוספת במלון בדרך חזרה יהיה 839$.
	המחיר לכל השירותים, הרכבות, האוטובוסים, אוכל ושתייה, לינה, מלון, הכל כלול; הוא 889$ דולר לאדם. ילד שלא צריך מיטה נוספת במלון בדרך חזרה יהיה 839$.
	> אפשרות שנייה - שירות חלקי, משתלם
	לבקשת כמה יהודים שמחפשים שירות זול יותר, סיפקנו את האפשרות השניה, במחיר של 399$ בלבד, תוכלו לנסוע ברכבת מפולין לאוקראינה ומשם באוטובוס לאומן, ובחזרה כמו כן תיסעו באוטובוס מאומן לתחנת הרכבת, ומשם ברכבת לפולין.
	מכיוון שמספר המקומות מוגבל מאוד, יש להזמין את האוטובוסים, הרכבות, חדר המלון, האוכל והשתייה לפי הצורך, יש להירשם מוקדם ככל האפשר. ניתן להירשם אצל מו"ה אפרים פעלדמאן הי"ו 845-587-2421 או אצל מו"ה משה בלוי הי"ו 917-636-9026.
	אנשי שלומינו מביעים את תודתם העמוקה למו"ה אלי קנאלל הי"ו, ולכל הצוות הנאמן של "פלען איט רייט", על המסירות בלב ונפש לעזור לאנשי שלמינו להגיע לאומן בצורה הקלה ביותר, ובעיקר השנה כשהנסיבות הרבה יותר קשות.
	איש בל יעדר!
	סוכנות הנסיעות פלען איט רייט מגיש פרטים על הרכבות מפולין לאומן
	קרעדיט: מו"ה אלי קנאלל הי"ו - פלען איט רייט 845-678-3555
	אנחנו כבר מתקרבים ליום הגורלי של ראש השנה, יום הדין הנורא, שבו יושב הקב"ה בעצמו מלך מלכי המלכים לשפוט את כל הברואים, הולכים לדון אותנו מה יהיה איתנו בשנה הבאה, אימה ופחד, לב יודע מרת נפשו, איך נראתה השנה שלי? מי יודע מה מחכה לי בשנה הבאה? בימים אלו מח...
	כששומעים את הבטחתו של רבינו ז"ל שיניח את עצמו לאורך ולרוחב לכל הבאים אליו באומן בראש השנה, כבר לא מסתכלים על כלום. מה אדם לא עושה לטובת משפחתו? עד כמה אנשים התאמצו להביא פרנסה לבית? במיוחד כשיודעים שלא רק פרנסתו מונחת כאן, אלא פשוט חיים, ועוד יותר מכך...
	מצד אחד, באמת קשה לנסוע, במיוחד השנה שבה אוקראינה נמצאת במצב מלחמה, אבל מצד שני יש להודות ולהלל להשם יתברך, שככל הנראה נוכל לנסוע, ממשלת אוקראינה אמרה כי מצידם הגבול יהיה פתוח לחלוטין לכל המגיעים לאומן על ראש השנה, אך הם מבקשים שלא יגיעו מוקדם מדי, וכ...
	צוות סוכנות הנסיעות "פלען איט רייט" גיבש תכנית מקיפה שתצליח, בחסדי ה', להביא את כל אנשי שלומינו, תלמידי היכל הקדוש לאומן, בצורה הטובה ביותר, לפי המצב הנוכחי.
	רוב הציבור קנה כרטיסים שיוצאים איפשהו בשעות אחר הצהריים של יום שלישי פרשת ניצבים, ומגיעים למספר שדות תעופה בפולין בשעות אחר הצהריים של יום רביעי, וחוזרים לניו יורק ביום חמישי במהלך היום.
	כעת מגיעה הבשורה ש"פלען איט רייט" הצליחה לספק לכל הקבוצה דרך נעימה מאוד משדות התעופה בפולין לאומן, בצורה הטובה ביותר לפי הנסיבות, ובעז"ה יהיה מסודר לציבור כל הצרכים לנסיעות ארוכות, כגון רכבות, אוטובוסים, מקוואות, תפילה, אכילה, שינה וכדומה.
	> אפשרות ראשונה - שירות מלא
	הנסיעה מניו יורק לאומן:
	יום שלישי פ' נצבים: כאמור, יוצאים מניו יורק בשעה טובה ומוצלחת ביום שלישי אחר הצהריים.
	יום רביעי פ' נצבים: "פלען איט רייט" תספק אוטובוסים שיחכו לציבור במהלך יום רביעי אחר הצהריים בשדות התעופה בוורשה, קרקוב וריישא, כל אחד לפי המטוס שלו, שייקחו את הציבור למקום נעים באזור העיר ליזענסק, מקום מנוחתו של הרה"ק רבי אלימלך זי"ע, ששם יהיה מקווה ע...
	יום רביעי פ' נצבים בערב: אחרי שכל האוטובוסים כבר הגיעו מכל שדות התעופה וכולם התרעננו ואכלו והתפללו מנחה וערבית, יסופקו אוטובוסים שייקחו את הקהל לתחנת הרכבת.
	משם יעלו על רכבת נוחה שתיקח את הקהל לנסיעה של שבע שעות לאוקראינה. כיבוד קל יסופק ברכבת ביד רחבה. בעלות השחר, יאמרו סליחות ויתפללו שחרית ברכבת.
	יום חמישי, פ' נצבים: הרכבת תגיע ליעד באוקראינה ביום חמישי נצבים בשעות הבוקר, שם יעצרו ותסופק ארוחת בוקר דשנה ומשביעה.
	לאחר מכן יסופק צי ענק של אוטובוסים נוחים, בנסיעה של כשעתיים לאומן, שם יזכו סוף סוף לאחר התפילות הרבות להקב"ה לעבור את סף הציון הקדוש בשעות הבוקר של יום חמישי פרשת נצבים בעזרת השם. יתכוננו לשבת קודש, השבת האחרונה של השנה, שאותו ינצלו כמו שצריך במחיצתו ...
	הדרך הביתה:
	לאחר ראש השנה המרומם אצל רבינו ז"ל, התפילות מכל הלב, תקיעת שופר, תיקון הכללי, השיעורים המאירים והדרשות של ראש הישיבה שליט"א, אחרי שפעלנו בשבילנו, בשביל המשפחה ולכל עם ישראל שנה טובה ומבורכת, בעזרת השם יסופק דרך נעימה חזרה הביתה למשפחה המתגעגעת שכבר מח...
	מוצאי החג (שלישי, פ' וילך בערב): במוצאי החג נשאר לישון באומן בבניין היכל הקודש ביחד עם כל אנשי שלומינו, נשמח על הזכות הגדולה שזכינו לשהות בראש השנה תשפ"ג במחיצתו של רבינו ז"ל, זכינו להתגבר על כל המניעות הקשים והאבנים בדרך, ולמלא את רצונו של רבינו ז"ל ...

