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 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש
 

ָדאס ָוואס דּו ְפֶרעְגְסט ִמיר, ַפאְרָוואס ֶמען 
ִבי'ן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, ַדאְרף ָפאְרן צּום ֵהייִליְגן רֶ 

מּוז ִאיְך ִדיר ָזאְגן, ֶעס ִאיז ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶווען ַא 
ַצִדיק ָבֶזה ָהעֹוָלם ָוואס ָזאל ַמְבִטיַח ַזיין ַאַזא 
ַהְבָטָחה ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי, ָוואס ֶער ָהאט 

ָזאל ְבֵפירּוׁש ֶגעָזאְגט, ַאז ֶווער ְס'ְגֵלייְבט ִאין ִמיר 
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 אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון 

ִאיז ֶגעֶווען ַביי ִאים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה אֹויב ֵאייֶנער 
 ַגאְנץ ָיאר. ֶמעג ֶער ִזיְך ְפֵרייֶען אַ 

ֶמען ֶזעט אֹויב ֵאייֶנער ָהאט ַא ִמְׁשָפט, ָוואס 
ֶמער ִדי  ְכט ַא לֹויֶער, אּון ָוואסּוטּוט ֶער? ֶער ז

ִמְׁשָפט ִאיז ַהאְרֶבער זּוְכט ֶער ַא ְגֶרעֶסעְרן לֹויֶער, 
יָלה ְוַחס ַאז ֶמען ָהאט ִאים ַבאְׁשִטיְמט טֹויט ָחלִ 

ְׁ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 

ן ַטאְטן אּון אֹויף ַזיין ַזייֶנע ִקיְנֶדער, אּון אֹויף ַזיי
ְברּוֶדער אּון אֹויף ַזיין ְׁשֶוועְסֶטער, "ְס'ִאיז ַמיין 
ֶלעְבן", ֶער ַפאְרקֹויְפט ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט אּון 
ֶער ַכאְפט אּון ְפִליט צּו ֶדעם ְגֶרעְסְטן לֹויֶער, אּון 

ען ֶער ֶבעט ִזיְך ֶאְפָׁשר ֶאְפָׁשר ֶקעְנְסטּו ִמיְך ַראֶטעֶוו
 פּון טֹויט.

ָדא ִאיז ָדא ַא ַצִדיק, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָוואס 
ֶער ָהאט צּוֶגעָזאְגט, ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט קּוֶמען צּו 
ִאים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז ֶער ַמְבִטיַח ַאז ֶער ָזאל 

ְִאיְנֶדעְרְפרְְְִגַלייךְְ ןְֶוועי
ְְשֵטייְסְְדּו ְף,אֹויט

ְ

ְ'ָנאכְְ ְָאְפִגיְסְן ְֶנעגְְן ְַוואֶסעל ְ'ָנאכְְר, ְָזאגְְן הְמֹודְֶן
ְִאיֶבעְרֶגעבְְְִזיךְְְָזאְלְסטּוְ,יֲאנְִ ְצּון :ְןֵאייֶבעְרְשְטְם
ְשְְִֶרבֹונֹו" ְעֹולְָל ְִאיֶבעְִזיךְְְֶגעבְִאיךְְם, ר;ְִדיְצּור

ְִמיךְְ ְַמיי, ְַווייבן ְַמיינְֶ, ְִקיְנֶדעע ְאּור ְַאֶלען סְָוואס
ְִאי ְָתלּוז ְִאיי ְָזאְִאיךְְְ.רִמין ְָנאל ְטּור ְַדיין ן,ְִווילְְן

ְָזאְִאיךְְ ְחְַל ְְוָשלֹוס ְִניְשְם ְטּוט ְֶעֶפען ְֶקעגְְס ןְַדיין
ְִווילְְ ְָזאְִאיךְְן, ְִניְשְל ְפֹוגְֵט ְַזיים ְִניְשְְ-ן ְִמיט יְדְִט
ְאֹויגְְ ְאֹויֶערְְן, ְָנאן, ְאּוז ְמֹוין ְאּול, ְָזאְִאיךְְן ןְטּול
ןְָפאְרְשֶטעלְְטְִניְשְְִזיךְְטְֶקעְנְסְְס".גּוְטְרְָנאטְַהיינְְ
ְפּוטְְגרֹויְסֵקייסְָדא ְֶוועְרֶטערְָפאיְדְִן טְטּוסְָדאר,
סְַאֶלע;ְֶמעְנְטש'ןְאֹויפְְיְֵסיןְאּולְִהיְמְןְִאייְֵסיףְאֹוי
ְִאי ְַאְנֶדעְרשז ְֶמע, ְֶווערְְן ְצּוֶגעְקֶלעבְְט םְצּוט

ְִלּקּוטְֵ)טְָזאגְְיְֶרבְִרְֵהייִליֶגערְֶדען.ְֵאייֶבעְרְשְטְ ְ"ןמֹוֲהרְַי

ְֵחלְֶ ְ'אק ְִסימְָ, ְח(ען ְֶרעדְְ, ְצּון ְֵאייֶבעְרְשְטְם ְֵגיין טְִמיט
ְִמיְטְ ְַאזֹוְ-ְֶמעְנְטש'ן ְִווי ְַמאמְְֶַאי ְֵגייע 'ןְִמיְטְט
ְִקינְְ ְָדאְֲאִפילּוד, ְִקינְְס ְִאיד ְאּוטְַפאְרְשִמירְְז סְעְֶן
ד,ְִקינְְסְָדאןְָאְפָלאזְְטְִניְשְיְזְִטְֶוועְ-ְֶגערּוךְְְַאטְָהא
ְַאזֹו ְאֹויךְְי ְָדא, ְֶרעדְְס ְצּון ְֵאייֶבעְרְשְטְם טְֵגיין
ְִמיְטְ ְֶמעְנְטש'ן ְֶמעְֲאִפילּו, ְִאין ן,ְאֹויְסֶגעָלאְשְז

ְַאָראְפֶגעַפאלְְ ְגִניְדִרין, ְַוויי, ְדּוְרְכַפאְַאט, ןְֶקעְ-ל
ְֶמע ְָנאְכַאלְְן ְֶרעדְְץ ְצּון ְֵאייֶבעְרְשְטְם ְאּון םְִאין

ְשְְִֶרבֹונֹו"ְן:ֶבעְטְ ְעֹולְָל ְַלֲעבֹוָדֶתךְְָָקְרֵבנּום, גְְבֶרענְְ,
ְר".ִדיְצּוְִמיךְְרְֶדעְרֶנעְנֶטער,ְִדיְצּוְךְְִמי

ְ"ב(תשפְםשֹוְפִטיהְֱאמּונְְֲָעָצתֹו)ְ
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גדולי הרבנים פסק'ענען אז מען קען פארן 
 דאס יאר אויף ראש השנה קיין אומאן

 פסק הלכה פון בית דין צדק קארלסבורג
ש השנה?! עס איז דאך א מקום סכנה, ווי אזוי מעג "אויך היי יאר פארסטו קיין אומאן אויף רא

דאס  - מען זיך אריינלייגן אין א סכנה? מילא יעדעס יאר, שוין, אבער דאס יאר איז דאך געפערליך!"
הערט מען פון מענטשן וואס האבן פאריאר און אלע יארן אויך פארפירט אז מען זאל נישט פארן 

ירוצים, און דאס יאר האבן זיי זיך געטראפן מיט'ן ווייסן קיין אומאן, נאר דעמאלט מיט אנדערע ת
יצר הרע, דער ס"מ מיט'ן פרומען לבוש, אז סתם אזוי וואלט מען אפשר יא געדארפט פארן, אבער 

 דאס יאר טאר מען דאך נישט פארן, עס איז דאך ממש א סכנה, עס איז אסור על פי הלכה...
יי אים אויף ראש השנה איז די גרעסטע זאך וואס איז נאר דער הייליגער רבי האט געזאגט אז זיין ב

שייך, יעדער דארף קומען צו אים אויף ראש השנה, קיינער טאר נישט פעלן, נישט נאר זיינע 
מענטשן זענען אנגעוואנדען אין זיין ראש השנה, נאר די גאנצע וועלט איז תלוי אין רבינ'ס ראש 

לכע גרויסע תיקונים וואס מיר קענען גארנישט השנה, אום ראש השנה מאכט דער רבי אזע
באגרייפן, און ווער עס איז זוכה צו זיין ביי אים אויף ראש השנה דארף זיין זייער פרייליך אויף די 
געוואלדיגע זכי' צו וואס ער האט זוכה געווען, און ער וועט זיכער ווערן אנגעשריבן צו זיס ליכטיג יאר 

 ברוחניות ובגשמיות.
ייבן אין הייליגן באשעפער, און מיר גלייבן אז דער אייבערשטער האט אונז געשיקט צדיקים מיר גל

וואס זאלן אונז ווייזן דעם וועג אין לעבן, אונז ווייזן דער ריכטיגן תורה וועג, מיר גלייבן אין הייליגן 
ברענגט צום רבי'ן וואס האט אונז באלאכטן די אויגן, אונז אויפגעוועקט פון שלאף און אונז גע

אייבערשטן, און דעריבער פאלגן מיר וואס דער רבי האט געהייסן, מיר פארן צו אים אויף ראש 
השנה, און מיר באקומען די געוואלדיגע השפעות און תיקונים וואס דער הייליגער רבי האט מבטיח 

 געווען פאר די אלע וואס קומען צו אים.
מער שטערונגען און מניעות וועט דער יצר הרע ווי גרעסער און חשובער א זאך איז, אלץ 

אונטערשטעלן עס אוועקצונעמען פון אונז. אז דער רבי האט געזאגט אז זיין ראש השנה איז גרעסער 
פון אלעס, שטייט דער ס"מ פון די אנדערע זייט און פרובירט מיט די גרעסטע כוחות עס צו שטערן 

ער זיך פארלייגן אויף יעדן מענטש באזונדער מיט אלע אויף אלע סארט אופנים, סיי בפרטיות וועט 
סארט פערזענליכע מניעות אז ער זאל נישט פארן קיין אומאן, און סיי בכלליות וועט ער 

 איבערדרייען די וועלט אז עס זאל זיין שווער אנצוקומען קיין אומאן אויף ראש השנה.
איז די מניעות, אלץ מער ווערט  אבער דער הייליגער רבי האט געזאגט אז ווי שטערקער עס

אנגעצינדען דער חשק אז מען וויל דוקא יא אויספירן און טון נאר וואס איז ריכטיג צו טון, און 
דעריבער קוקט מען נישט אויף די אלע שטערונגען, מען שטרענגט זיך אן מיט אלע כוחות יא 

 אנצוקומען צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה.
א תורה, מיר האבן א שלחן ערוך וואס איז אונזער וועג ווייזער, מיר נעמען נישט מיר אידן האבן 

קיין פסקים און הדרכות פון די רעגירונג ווי אזוי צו פירן אונזער לעבן ווען עס קומט צו רוחניות'דיגע 
וואו  אנגעלעגנהייטן, נישט ווען עס קומט מחנך צו זיין אונזערע קינדער, און נישט ווען עס קומט צו

עס איז ראטזאם צו פארן. אזוי ווי עס איז דא יעצט א מצב מלחמה אין אוקריינא, האט מען 
אנגעפרעגט ביי די גדולי הרבנים וואס דער דעת תורה איז אויף אזא פאל, אויב מעג מען פארן היי 

 כנה.יאר קיין אומאן, אדער הייסט עס א מקום סכנה און מען טאר זיך נישט אריינלייגן אין א ס
די חשובע רבנים און פוסקים פון די עדה החרדית, און נאך פילע רבנים, האבן זיך אריינגעלייגט 
אין די נושא, סיי אין די חלק פון די מציאות וואס קומט יעצט פאר אין אומאן און אין גאנץ אוקריינא 

כה, אז אזוי ווי די ן די חלק ההלכה, און זיי זענען ארויסגעקומען מיט א קלארע פסק הליאון סיי א
שטאט אין אומאן און די גאנצע אומגעגענט ארום איז בכלל נישט קיין מקום סכנה, קען מען רואיג 

 פארן קיין אומאן אויף ראש השנה, בלי שום פקפוק.
מען הערט צוריק פון גאר אסאך אידן וואס זענען געווען אין אומאן אין די לעצטע חדשים, ווי אויך 

ואוינען דארט א גאנץ יאר, און די אידן וואס געפונען זיך שוין דארט צו בלייבן אויף די אידן וואס ו
ראש השנה, זאגן אלע פה אחד אז דער מצב דארט איז זייער רואיג אזוי ווי אלע יארן, מען זעט נישט 

 נישט און מען שפירט קיין שום מצב מלחמה דארט, אלעס גייט אן ווי געהעריג בעז"ה.
>>>>>> 
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ַא ַפְרָנָסה'ִדיג  ,ָהאְבן ַא ֶגעזּוְנט ָיאר ָהאְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר, ִאיְך ַהאְפט ַפאר ִאים ַאז ֶער ֶוועט
 ָיאר, אּון ֶער ֶוועט ָהאְבן ָוואס ֶער ֶוועט ֶבעְטן.

ן ָוואס ֶעס ֵגייט ִאיֶבער אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֵלייֶדער ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ָטאג ָוואס ֶמען ָזאל עֶ ִמיר ֶזע
עְרן ִמיר ְׁשֶרעֶקעִדיֶגע ֶגעֶׁשעִניְׁשן ָוואס ָהאט ַפאִסיְרט: ִניְׁשט ֶהעְרן ַקיין אּוְמְגִליְקן, ֵלייֶדער הֶ 

ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ֶדעְרְטָראְנֶקען ֶגעָוואְרן, ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ַפאְרְבֶרעְנט ֶגעָוואְרן, ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען 
ִאיז ָדא ַאַזא ֶרִבי ָוואס ֶער ָהאט  ם ָרִעים; אּון ָדאֳחָלִאיאּוְמֶגעקּוֶמען ִמיט ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ַמֲחלֹות ִמיט 

ַמְבִטיַח ֶגעֶווען ִמיט ַא ַהְבָטָחה, ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט קּוֶמען צּו ַזיין ִציּון ִאין אּוַמאן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה 
ַא ְׁשֵאָלה ַאז  ֶוועט ֶער ִאים טּון ַא טֹוָבה, אּון ֶוועט ִאים ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ְׁשאֹול ַתְחִתית, ִאיז ֶדען ָדא

 ֶמען ַדאְרף קּוֶמען צּו ִאים? ִאיז ֶדען ָדא ַא ְׁשֵאָלה ָוואס ֶעס ַדאְרף ָאְפַהאְלְטן?
ַאַווַדאי ִאיז ֵזייֶער ְׁשֶווער, ָאֶבער ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ֶמען קּוְמט צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן אֹויף ֹראׁש 

ע גּוֶטע ַזאְכן, ֶעס ִאיז ָדא מֹוְפִתים, ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָדאְקטֹוִרים ָהאְבן ְל'ט ֶמען ָדאְרְטן ַאלֶ ַהָׁשָנה פֹועְ 
ָאְפֶגעָזאְגט ֵזייֶער ֶלעְבן, ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה צּום ֶרִבי'ן, אּון ֵזיי ָהאְבן ָדאְרְטן ִזיְך 

ִציּון ָנאר ֶגעֶזעְצן אּון ֶגעֵווייְנט אּון ֶגעֶבעְטן אּון ֶגעֶבעְטן גּוט אֹויְסֶגעֵווייְנט, אּון ִניְׁשט ַאֶוועק פּון 
אּון ֶגעֵווייְנט, ֵזיי ֶזעֶנען צּוִריְקֶגעקּוֶמען ֶגעזּוְנט. ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֵזיי ָהאְבן ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ִקיְנֶדער, 

יף ֹראׁש ַהָׁשָנה ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן. ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַביים ֵהייִליְגן ֶרִביְנ'ס ִציּון אוֹ 
ִאיֶבעְרֶדעם ֵווייס ִאיְך ִניְׁשט ַפאְרָוואס ַדאְרף ֶמען ָאְפַהאְלְטן פּון קּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן אֹויף 

ָזאל ַמְבִטיַח ַזיין ַאַזא  ֹראׁש ַהָׁשָנה, ְס'ִאיז ָדאְך ִניְׁשט ֶגעֶווען ַקיין ַצִדיק אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָוואס
ַהְבָטָחה, ְס'ִאיז ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶווען ַקיין ַצִדיק אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָוואס ֶער ָזאל ַמאְכן ַא ָדגּוׁש ַאז ֶמען 
מּוז קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה. ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ַאֵליין ָהאט ֶגעָזאְגט, "ָכאְטׁש ַאְנֶדעֶרע 

ִדיִקים ָהאְבן ִניְׁשט ַמְקִפיד ֶגעֶווען ַאז ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו ֵזיי אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, ָאֶבער ִאיְך ִבין ָיא צַ 
ַמְקִפיד, ֵאיי ִאיז ַא ַקְׁשָיא ַפאְרָוואס, ְפֶרעְגט ֶמען ְמֵמיָלא אֹויף ִמיר ַקְׁשיּות, ִאיז ָנאְך ַא ַקְׁשָיא, ָאֶבער 

 ף ֶמען קּוֶמען אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה".צּו ִמיר ַדאְר 
 ,ִאיֶבעְרֶדעם וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער ְפֶרעְגט ֵקייֶנעם ִניְׁשט, ֶער ֶנעְמט ַזיין ֶרעְנֶצעֶלע

אׁש ַהָׁשָנה. ֶער ֵלייְגט ַאַריין ִדי ַטִלית אּון ְתִפיִלין, אּון ֶעְסן, אּון ֶער ָפאְרט צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן אֹויף רֹ 
ֶיעֶדער ֶגעֶזעְצֶטער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער ֶהעְרט ִדי ִדיבּוִרים ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶבעְטן 
אּון ֶגעָמאְנט ַאז ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה ֶוועט ַפאְרְׁשֵטיין ַאז ַקיין ׁשּום ָאְפַהאְלט 

ַהאְלְטן ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז ֶמען ָדאְך ַדן ֶקען ָאפְ 
ַגאְנץ ָיאר, ֹראׁש ַהָׁשָנה ְׁשַרייְבט ֶמען ֶדעם בּוְדְזֶׁשעט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר; ֶמעְנְטְׁשן  ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויף אַ 
ָיאר ִמיט חֹובֹות, ִבְׁשַעת ִדי ַחַז"ל ָזאְגן ָכל ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ְקצּוִבין לֹו  ַגאְנץ ְדֵרייֶען ִזיְך ַארּום אַ 

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

 ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר, ֶוועְסט ָהאְבן ֶׁשַפע ְבָרָכה ְוַהְצָלָחה; ִאיז ֶדען ָדא ַא ִנָסיֹון ָנאְך ַאֶזעְלֶכע ִדיבּוִרים?
ָׁשָנה צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן ִאין אּוַמאן, ִאיֶבעְרֶדעם וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער קּוְמט ֹראׁש הַ 

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

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

ְלטּור, ִמיט ַזיין ַאְנֶדעֶרע אֹויְסֶזען, אּון ֶמען ֵאייֶנער ִמיט ַזיין ַאְנֶדעְרן ְלבּוׁש, ִמיט ַזיין ַאְנֶדעְרן קּו
 ַדאְרף ִוויְסן ַאז ַאֶלע קּוֶמען ָדא זּוְכן ַא ִתיקּון, ִאיֶבעְרֶדעם ַדאְרף ֶמען ִניְׁשט ְׁשֶפעְטן פּון ֵקייֶנעם.

ַזאְך ַאז ֶמען ָזאל ֵגיין  אֹויְך ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ֶמען קּוְמט ָנאר צּום ֶרִבי'ן, ְס'ִאיז ִניְׁשָטא ַאַזא
 ַדאֶוועֶנען ִאין ַא ַבאְׁשִטיְמְטן ְפַלאץ, ֶמען קּוְמט צּום ֵהייִליְגן ֶרִביְנ'ס ִציּון, ְס'ִאיז ָדא ִמְנָיִנים פּון ַאֶלע

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

 ים ְמַתֵקן ַזיין ִמיט ַאַזא ִתיקּון ָוואס ְס'ִאיז ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶווען.ֶוועט ֶער אִ 
ִאיְך ֵמיין ַאז ֶווער ֶעס ֶהעְרט 
ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט ִאיז ׁשֹוין ַביי 
ִאים ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ִנָסיֹון, ָזאל 

עְלְפן ַאז ֶדער בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים הֶ 
דּו ָזאְלְסט קּוֶמען אֹויף ֹראׁש 
ַהָׁשָנה, ָזאְלְסט ִניְׁשט קּוְקן אֹויף 
ַקיין ׁשּום מֹוֵנַע אּון ְמַעֵכב, אּון 
ָזאְלְסט אֹויְך ְבֶרעְנְגן ִמיט ִדיר 
ֲחֵבִרים, אּון ָזאְלְסט ְמַפְרֵסם ַזיין 

 ֶדעם ִעְנָין פּון ֹראׁש ַהָׁשָנה.
ְנקּוָדה,  ֶעס ִאיז ָדא ָנאְך ַא

ַאזֹוי ִווי ֶעס קּוֶמען ַאֶלע ֶעְרֵליי 
 ֶמעְנְטְׁשן ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז

ֶיעֶדער קּוְמט אֹויף ַזיין ִתיקּון, ֶמען 
ַדאְרף ִזיְך ִניְׁשט ְמַבְלֵבל ַזיין פּון 
ַאן ַאְנֶדעְרן, ַאזֹוי ִווי ֶמען קּוְמט 
ִאין ַא ְׁשִפיָטאל, ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט 

ן ִמיט ִדי ִניְרן, ָאְפֶגעִהיְטן צּוטּו
ָזאל ֶמען ֶוועְרן, אּון ֶדער ָדאְקֶטער 
ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט דּו ָזאְלְסט ַזיין 
ִאין ְׁשִפיָטאל אּון ִאיְך ֶוועל ִדיְך 
ַארֹויְסֶנעֶמען ִדי ְׁשֵטייֶנער פּון ִדי 
ִניְרן, ֶער קּוְמט ִאין ְׁשִפיָטאל, ֶזעט 

ְזִׁשיְרט ִדי אדַ ֶער, ֶדער ִאיז ַבאנְ 
ְזִׁשיְרט ִדי אָקאפ ֶדער ִאיז ַבאְנדַ 
ְזִׁשיְרט ִדי אאֹויְגן, ֶדער ִאיז ַבאְנדַ 

ַהאְנט, ֶדער ִאיז ִדי ִפיס, ֶדער ָהאט 
ִאיְנֶטעְרִוויֶנעס ִאין ִדי ַהאְנט, ֶדעם 
 ֶגעְבט ֶמען ְבלּוט ְטֶרעְנְסְפָיאְזֶׁשען,

 

 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש>>>>>>  

 

 

 

עלן מיר אלע זיך אויפהויבן מיט'ן דעריבער וו
אייבערשטנ'ס הילף און פארן צום הייליגן רבי'ן אויף ראש 
השנה, און אויס'פועל'ן א גוט געבענטשט יאר, א כתיבה 
וחתימה טובה, פאר זיך, פאר די גאנצע משפחה, און פאר 

 גאנץ כלל ישראל.
פארשטייט זיך אז מען דארף אויספאלגן די ארטיגע 

שט צו ווערן פארפלאנטערט מיט די לאקאלע געזעצן, ני
פארטאגס טאר מען נישט  5ביינאכט ביז  11רעגירונג. פון 

זיין אויפ'ן גאס, ווי אויך דארף מען אלץ האבן מיט זיך 
 דעם פאספארט.

דאס האט געברענגט נאך אן הלכה'דיגע שאלה, אזוי ווי 
א פאספארט איז דאך מוקצה, צי מען מעג זיך דרייען 

ט אין טאש אום שבת ויום טוב ווען מען געפונט זיך דערמי
אין אומאן. אלס די שאלה פון טראגן איז נישט קיין 
פראבלעם, ווייל אזוי ווי אלע יארן וועט דאס יאר אי"ה 
אויך זיין צוגעשטעלט די מהודר'דיגע עירוב ארום גאנץ 

, אבער אלס די שאלה פון מוקצה האט מען אומאן
נגעפרעגט די חשובע רבנים איבער דעם, און זיי האבן א

ארויסגעגעבן זייער פסק אז מען מעג טראגן מיט זיך דעם 
 פאספארט.

פארגאנגענע וואך איז נתפרסם געווארן אינעם "קרית 
ברסלב" צייטונג, דער פסק הלכה פון הרה"ג ר' יונה זינגער 
שליט"א, דומ"ץ קרית ברסלב ליבערטי, אז מען מעג 

אגן מיט זיך דעם פאספארט, און די וואך איז טר
ארויסגעקומען דער פסק הלכה פון בד"ץ קארלסבורג, אין 
וואס דער פאטער פונעם ראש ישיבה שליט"א, הגה"צ 
מקארלסבורג שליט"א איז מברר עפ"י הלכה אז מען מעג 
טראגן מיט זיך דעם פאספארט פאר דעם צורך צו ווייזן 

פעלט זיך אויס, וליתר שאת פאר די פאליציי ווען עס 
לייגט ער צו אז מען זאל אריינלייגן א קליינעם תיקון 
הכללי אין דעם פאספארט. ]זע בייגעלייגט די תשובה 

 להלכה[.
דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן אלע זוכה זיין 
צו זיין ביים הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, זוכה זיין צו די 

הייליגער רבי מאכט מיט אונז און  אלע תיקונים וואס דער
מיט די גאנצע וועלט, און ווערן אנגעשריבן בספרן של 

 צדיקים מיט א גוט געבענטשט יאר.
 לשנה טובה תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים ולשלום!

 

>>>>>> 

 

 

 >>>>>>  פסק הלכה
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א צּו זּוְכן? ְטַראְכט ֶער ָוואס ָהאב ִאיְך דָ 
ִאיְך ָהאב ָדא ִניְׁשט ָוואס ַאַרייְנצּוקּוֶמען, 
ֶגעב ַא קּוק ָוואס ָדא ֶזעט ִזיְך אֹויס, ַחס 
ְוָׁשלֹום ַא ְמׁשּוָגִעים הֹויז, ֵגייט ֶער ַאֶוועק, 
ִאיז ֶדען ָדא ָנאְך ַא ְגֶרעֶסעֶרע ׁשֹוֶטה ִווי 

ן ֶער? דּו ַדאְרְפְסט ִזיְך ָדאְך קּוֶמען ֵהיילְ 
ֶזעְסט ָדאְרְטן  ּוַדייֶנע ִניְרן, ֵאיי ד

ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ֶעְרֵליי ְקַראְנֶקע, ָדאס ָהאט 
ִניְׁשט ִמיט ִדיר צּוטּון, ֶיעֶדער ֵאייֶנער קּוְמט 

 ִזיְך ֵהייְלן ַזיין ַמֲחָלה.
ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך ִאיז ַביים ֵהייִליְגן ֶרִביְנ'ס 

ְטן ַאֶלע ָסאְרְטן ִציּון, ַאַווַדאי ֶזעט ֶמען ָדאְר 
ֶמעְנְטְׁשן, ָאֶבער ָדאס ַדאְרף ִדיְך ִניְׁשט 
ְמַבְלֵבל ַזיין, דּו ַדאְרְפְסט קּוְקן ָנאר אֹויף 
ַדיין ְנָׁשָמה, ִאיְך ַדאְרף ָהאְבן ַא ִתיקּון, ָוואס 

ֶווען ֶדער  ?ָהאב ִאיְך ִמיט ַאן ַאְנֶדעְרן
ין ִאיז ֶער ֶמעְנְטׁש ֶנעְמט ָדאס ִאיז ִזיְך ַאַרי

ַאַווַדאי  .ִזיְך ִניְׁשט ְמַבְלֵבל פּון ֵקייֶנעם ִניְׁשט
ִאיז ָדאְרְטן ָדא ַאֶלע ָסאְרְטן ֶעְרֵליי 
ֶמעְנְטְׁשן, אּוְמֶגעוואּוְנְטֶׁשעֶנע ֶגעְסט, ָאֶבער 
ָדאס ִאיז ִניְׁשט אּוְנֶזער ַזאְך, ֹראׁש ַהָׁשָנה 

וער ְס'קּוְמט ִאיז ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִביְנ'ס ַזאְך, וֶ 
ָהאט ַא ִתיקּון, אּון ְמֵמיָלא ַדאְרף ִאיְך ִניְׁשט 
קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם, ִאיְך ַדאְרף קּוְקן ָנאר 
אֹויף ִמיר, אֹויף ַמיין ַווייב, אֹויף ַמייֶנע 
ִקיְנֶדער, ֶמען ֶהעְרט ֶנעֶבעְך ַאזֹויִפיל 

ן אּוְמְגִליְקן ֶיעְדן ָטאג, ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז ֶמע
ַדן ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויף ַא ַגאְנץ ָיאר, 
ִאיֶבעְרֶדעם וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶער קּוְמט 
אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון ֶער ֶוועט ַאַווַדאי אּון 

ן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר, 'לְ ַאַווַדאי פֹועְ 
ֲאִריכּות ָיִמים ּוְׁשַנִים, ַפְרָנָסה ְבֵניַקל, 

ָוואס ֶמען אּון ַאֶלעס ִׁשידּוִכים,  ִקיְנֶדער,
 )ַאֶׁשר ַבַנַחל ִאיִדיׁש ִמְכָתב שמ"ב(          ַדאְרף ָהאְבן.
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 פארשטיין.

דער דריטער ניגון איז "שלום בית". דער ניגון זאגט אונז וואס איז אן עובד השם? דער וואס העלפט אין שטוב. 
 ווער איז אן ערליכער איד? דער וואס פירט זיך מיט שלום און מיט ליבשאפט אין שטוב.

וואס מוהרא"ש האט אונז געלערנט, מיר זאלן חזר'ן אמונה,  דער פערטער ניגון איז "אמונה". דער ניגון זאגט אונז
 אלעס איז דער אייבערשטער; דאס בארואיגט פון אלע שרעקעדיגע נייעס וכדומה.

ניגון נומער פינף איז "ממלא כל עלמין". דער ניגון ברענגט ארויס דאס שיינקייט פון לעבן מיט'ן אייבערשטן, ווען 
ר איז ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, אין שום מציאות מבלעדיך יתברך כלל, מען ווייסט אז דער אייבערשטע

ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם. עס איז גארנישט פארהאן אויסער דער אייבערשטן. מוהרא"ש זאגט, 
די גאנצע דער ניגון וועט משיח זינגען מיט די גאנצע וועלט, יעדער וועט וויסן אז אלעס איז נאר אייבערשטער, 

 בריאה איז אייבערשטער.
דער זעקסטער ניגון איז "תיקון הכללי". דער ניגון שרייט אויס די עצה און תיקון פאר ווער עס איז נעבעך 
אראפגעפאלן אין פגם הברית, צו זאגן די צען קאפיטלעך תהילים, טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ; דאס 

 רט אפגעוואשן פון אלעם שלעכטס, מען ווערט ריין.פאררעכט דעם מענטש, מען ווע
ניגון נומער זיבן "קינדער". דער ניגון זינגען ערליכע משפחות וואס גייען נאך די תורה און די הייליגע צדיקים; מען 

ען גייט נישט נאך די לינקע גאס פון נישט ברענגען קינדער מיט'ן טענה אז מען קען נישט האבן צייט פאר זיך אויב מ
 האט א גרויסע משפחה, דער ניגון זינגט: "א מחי' א גרויסע משפחה, יעדע קינד ברענגט נאר הצלחה".

ניגון אכט איז "אליינס מיט'ן באשעפער". מענטשן זענען צעבראכן, און זאגן 'איך בין אליין, איך האב נישט 
אייבערשטן, און אז מען איז אליינס מיט'ן קיינעם', מען פארגעסט אז מען איז נישט אליין, מען איז אליינס מיט'ן 

באשעפער, מען שמועסט זיך אויס מיט'ן אייבערשטן אליינס, דעמאלט איז אליין א גוטע זאך. מען קען טראכטן 
שלעכט 'איך בין אליין', מען קען אבער טראכטן טיפער, 'איך בין אליינס מיט'ן באשעפער', דאס איז שוין א גרויסע 

 מדריגה.
טער ניגון איז "ש'כח אייבערשטער". דער ניגון איז דער מקור הישועות, ווייל ווען מען זינגט און זאגט: דער ניינ

דאס עפנט אויף די הימלען  -"ש'כח אייבערשטער פאר מיין לעבן, שכוח אייבערשטער פאר מיין ווייב און קינדער" 
 -ערשטער", מען רעכנט אויס נאך און נאך פרטים און עס גיסט ישועות און רפואות; ווי מער מען זינגט "שכוח אייב

ווערט מען נענטער צום אייבערשטן. דער רבי זאגט )לקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן ב(: "כי כל מה שיודעין ומכירין 
 אותו יתברך ביותר", ווי מער מען דאנקט דעם אייבערשטן, "סמוכין אליו ביותר", ווערט מען מער און מער נענטער.

טער ניגון הייסט "כל הנשמה". דער ניגון רעדט אויך איבער "תודה והודאה", דאנקען און לויבן דעם דער צענ
 אייבערשטן אויף יעדע אטעם, אויף יעדע פרט אין לעבן.

עס איז א סידי וואס איז נישטא זיינ'ס גלייכן, אלע ניגונים זענען געבויט אויף די ווערטער פון הייליגן רבי'ן, און מען 
ארויסנעמען דערפון לימודים למעשה, מען חזר'ט מיט זיך אז איך בין נישט אליינס דער אייבישטער איז מיט קען 

מיר, מען דאנקט דעם אייבערשטן פאר די גוטס וואס ער געבט אונז, מען הערט נאכאמאל אז מען דארף רעדן שיין 
 וד.צו די ווייב, מען הערט ווי דער ראש ישיבה רעדט פון סדר דרך הלימ

אויך מיט די פראפעשאנעליזם האט עס זיך נישט מיט וואס צו שעמען פון אנדערע אלבומס. מען האט נישט 
 געשוינט קיין מיה און פלאג צו אויסקלויבן צום אלבום פון דאס בעסטע און דאס שענסטע וואס איז פארהאן.

ן עס הערן אויף "קול ברסלב" דורכ'ן דרוקן דער נייער אלבום איז דא צו באקומען ביי די מפיצים, ווי אויך קען מע
 פאר דעם נייעם אלבום. 4פאר לעבעדיגע ניגונים, און דערנאך  3פאר היכל נגינה,  5פאר אידיש,  1

 און איך קען זי היילן, די בת מלכה, דורך אלע צען ערליי ניגונים!
 )סיפורי מעשיות, מעשה י"ג(

 >>>>>>  נייעס

 

 

 

 ד "היכל הקודש" ברסלב"מהבי
 אומאן - 28בליצרקובסקיה 

 

 גזמנים לראש השנה תשפ"
 

 שבת פרשת נצבים
 

 6:45............................זמן הדלקת הנרות.
 7:30...................חה וקבלת שבת.........מנ

 באטע פרייטאג צו נאכטס נאך די סעודה
 9:30שחרית............................................

 קידושא רבה מיט סיפורי מעשיות נאכ'ן דאווענען
 7:00.....................מנחה ושלש סעודות....

 8:06....................זמן מוצאי שב"ק...........
 

 ערב ראש השנה
 1:00ליל זכור ברית.... מוצאי שב"קסליחות 

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

  שחריתפדיון נפש נאך 
 

 ראש השנה
 6:30זמן הדלקת הנרות.............................

 הנרות ............בזמן הדלקתמנחה.............
 8:00............................ביידע טעג שחרית

 12:00תקיעת שופר דרשה........................
 5:00............................................תשליך

 6:00..............................ביידע טעג מנחה
 6:30.............................ביידע טעג דרשה
 8:00......................וצאי יו"ט...........זמן מ
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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 
 1152354380/ ארגענטינא  3235003462יע בעלג

  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 
 1152354370/ ארגענטינא  3235003461בעלגיע 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 די הייליגע טעג
דרשות, שיעורי תורה, ניגונים, נוסח, מעשיות 

 פאר קינדער, און נאך; אויף די הייליגע טעג
 ראש השנה, יום כיפור, און סוכות

 > קול ברסלב< 
212-444-9191 

1, 1,  9  
 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 אין אומאן וועט אנגיין אויך היי יאר שאטעלס צום ציון
 "רענט קאמפייןצוגעשטעלט דורך די "

 845-678-3555 "פלען איט רייט" -נדבת מו"ה אלי קנאלל הי"ו 
עם וואס היי יאר קומט אן שווערער צוצושטעלן די שאטעלס, צוליב די מצב אין אוקריינע ווען עס טראץ ד

זענען דא ווייניגער ארבייטער, ווייניגער ספרינטערס, און די געז איז אסאך טייערער, מיט דעם אלעם איז געלונגען 
הי"ו און מו"ה אשר יעקב  פאר די איבערגעגעבענע עסקנים פונעם רענט קאמפיין, מו"ה שבתי מארקוס

אינדארסקי הי"ו, אנצוהאלטן די שאטעל ספרינטערס, כדי אז אנשי שלומינו זאל קענען קומען און גיין פון און 
 צום הייליגן ציון שנעלערהייט אין די וואכנטעג וואס מען וועט בעז"ה וויילן אין אומאן.

נאר מען האט נאך צוגעלייגט נאך א ווען, און היי  ברוך השם, אז נישט נאר וואס מען איז עס ממשיך ווייטער
צוריק במשך די -און-יאר וועלן זיך געפונען דריי ספרינטער ווענס אויפ'ן ראוד וואס וועלן כסדר צירקולירן אהין

פארטאגס  5:00גאנצע צייט, דער ערשטער ווען וועט בעז"ה ארויספארן פונעם בנין היכל הקודש טעגליך אום 
דער  5:40וועט בעז"ה ארויספארן דער צווייטער, און  5:20ר די נאכט קורפיו ווערט געענדיגט, און תיכף ווי נא

דריטער, און אזוי וועט דער סדר ווייטער אנהאלטן בעז"ה אין אלע שעות פון טאג, און די זעלבע זאך וועט דער 
פארטאגס צום בנין היכל  5:00אום  ערשטער ספרינטער שוין ווארטן ביים באשטימטן ווינקל נעבן הייליגן ציון

, אזוי וועט עס אנהאלטן בעז"ה במשך אלע שעות 5:40, און דער דריטער אום 5:20הקודש, דער צווייטער אום 
 ווען די לעצטע ווענס וועלן ארויספארן. 10:40פון טאג, ביז אום 

יזע אגענטור וואס איז שוין גוט אזוי ווי די קאסטן זענען היי יאר גאר שטארק געשטיגן, האט די באקאנטע רי
באקאנט פאר אנשי שלומינו "פלען איט רייט" זיך אונטערגענומען צו ספאנסערן די שאטלס. אנשי שלומינו 
זענען גאר דאנקבאר פאר די איבערגעגעבענע פירמע "פלען איט רייט" וואס יומם ולילה לא ישבותו און געבן זיך 

אנשי שלומינו קיין אומאן און צושטעלן אלעס וואס פעלט זיך אויס, סיי  איבער פאר אלע געברויכן צו ברענגען
טיקעטט צום פליען, און אזוי אויך צוליב דעם לאנגען וועג שטעלן זיי צו אלע געברויכן אויפ'ן גאנצן וועג פון די 

די עירפארטס ביז אומאן און צוריק. יעצט האבן זיי צוגעלייגט א פרישע סערוויס מיט'ן ספאנסערן 
 פארברייטערטע פלאטע פון ספרינטערס וואס וועלן טראגן און ברענגען אנשי שלומינו אין אומאן גופא.

די "רענט קאמפיין" געבט איבער אז זיי וועלן בעזרת השם אויך צושטעלן אין אומאן שטרות פרוזבול אז מען 
שרייבן ביים סוף פון יעדע שמיטה זאל קענען אויספילן דעם שטר וואס די הלכה פארלאנג אז מען דארף אונטער

 יאר, אזוי אז אפילו אויב איינער איז דיר שולדיג געלט זאל מען עס נאך מעגן צוריק בעטן.
אלע אנשי שלומינו זענען שטארק מכיר טוב פאר די איבערגעגעבענע עסקנים פונעם רענט קאמפיין וואס 

שיבה אין וויליאמסבורג ווערט פולקאם באצאלן יעדע מאכן זיכער בסייעתא דשמיא אז די רענט פון די הייליגע י
חודש. דער בית המדרש וואס פון דארט גייט ארויס די הייליגע דיבורים פון הייליגן רבי'ן דורכ'ן ראש ישיבה, אין 
צוגאב צו די רענט פון נאך פילע בניני המוסדות, און מיט דעם נעמען זיי אראפ דעם פינאנציעלן עול פון ראש 

אז ער זאל קען אויסנוצן די טייערע צייט מיט'ן פירן די קהילה, מוסדות, און זיך אפגעבן מיט אנשי  ישיבה,
שלומינו און מיט הפצה, דרשות, ספרים, עצות און חיזוק. אזוי אויך זינט אנשי שלומינו האבן געגרינדעט דעם 

בקשה פונעם ראש ישיבה צו באצאלן די נייעם בית המדרש אין בארא פארק, האבן זיי זיך אונטערגענומען אויפ'ן 
 רענט פונעם מקדש מעט.

אנשי שלומינו וועלן זיכער אנטקעגן קומען די עסקנים און מנדב זיין מיט א ברייטע האנט פאר'ן רענט 
 קאמפיין, און מיט דעם נעמען א חלק אין אלע גוטע מעשים וואס קומט ארויס דערפון.

 דר!הראש השנה שלי עולה הכל, איש בל יע
*** 

 נייער אלבום "איך בין נישט אליין" ערשינען בעזר ה':
איז שוין  "איך בין נישט אליין"מיט גרויס שמחה נעמען אויף אנשי שלומינו די נייעס אז דער נייער אלבום 

ארויסגעקומען. דאס איז שוין די פערטע אין די סעריע פון "טאנץ מיט אמונה" אלבומס, די ניגונים זענען נישט 
תם ניגונים, דאס זענען ניגונים פון התבודדות; רוב ניגונים זענען געמאכט געווארן ביים שמועסן מיט'ן ס

 אייבערשטן, און בשעת'ן בענקען צום אייבערשטן.
די נייע סידי "איך בין נישט אליין" האט צען ניגונים, הערליך אראפגעזינגען דורכ'ן ראש ישיבה שליט"א אין 

פראפעסיאנאלע מוזיק, מענער און קינדער כאארס, און אלע ניגונים זענען פול מיט חיזוק  באגלייטונג פון גאר
 אויף אלע נקודות וואס מען לערנט אין היכל הקודש.

דער " דער ערשטער ניגון "תפילה". דער ניגון דערמאנט אז מען זאל וויסן אז עס איז דא מיט וועם צו שמועסן,
 ן נישט אליין, איך האב וואו צו גיין, דער באשעפער הערט מיך שטענדיג אויס".באשעפער הערט מיך אויס, איך בי

דער צווייטער ניגון איז "תורה". דער ניגון איז געבויט אויפ'ן שיחה אין שיחות הר"ן, סימן ע"ו; דאס גרויסקייט 
פון תורה, אפילו אן פון לערנען, "אין צריכין בלימוד רק האמירה", דער עיקר איז לערנען, זאגן די ווערטער 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ואפפעל אייזיק ה בן מו"גדלי' החתן 
 צו זיין שמחה למזל טוב עב"ג

ר'  רת הטוב פארא שטארקע הכ ןבשלומינו האאנשי 
אלעס וואס זיי טוען פאר גתו תחי' וזו ו"אייזיק הי

און ושטעלן צ ן'טימ טריעדן איינעם, ובפאזויפיל פאר 
טן פארנעם, און פאר סנעש 'ןפות אוימסדר זיין די חתונ

זען  צוביישטיין,  זייזכותים זאלן די  ך אומזיסט.יגענצל
 ונטערהייט מיט כל טוב וטובגעז אסאך אידיש נחת

*** 

  הי"ו ליפא שווארץ מו"ה
 ט"למז מענדי נ"יאפשערן פון זיין אינגל צו די 
פאר די מוסדות איז גאר שטארק איבערגעגעבן  ר' ליפא

זכותים די בכלל און פאר יעדן פון אנשי שלומינו בפרט, 
זאלן אים ביישטיין, ער זאל זען אסאך אידיש נחת פון 

 ערהייטדעם קינד און פון אלע זיינע קינדער געזונט
*** 

 הי"ונחמן נתן בוים מו"ה 
 למזל טוב צו די געבורט פון א מיידל

 

 

 >>>>>>  שו"ת ברסלב

 

>>>>>> 

 

 ל יהודה איינהארן הי"ו להצלחה בכל הענינים. שמואל פנחס בן ציפורה לרפואה שלמה בקרובהפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י מו"ה יקותיא

 אתרוגי ברסלב
 347-585-9054בנציון יאקאבאוויטש  מו"ה

 917-936-6079יחזקאל שארף  מו"ה 
 

ילף וועט זיין צו מיט'ן אייבערשטנ'ס ה
 באקומען ד' מינים

 

 .Huschke Rd 181קרית ברסלב 
 זונטאג מאנטאג און דאנערשטאג האזינו, מנחה מעריב

 

 .Skillman St 27וויליאמסבורג 
 פון ראש ישיבה שליט"א  נאך די וועכנטליכע שיעור

 
 

 היכל הקודש ברסלבביהמ"ד 
בנשיאות ראש הישיבה שליט"א - נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 אמירת סליחותזמן 
  תבאפ' "ק בשאי מוצ

 1:00בשעה 
 
 


