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גדולי הרבנים פוסקים שאפשר לנסוע  
 השנה לאומן על ראש השנה

 קארלסבורג  פסק הלכה של בית דין צדק
"גם השנה אתה נוסע לאומן בראש השנה?! זה הרי מקום מסוכן, איך אתה 

זה מה    -  יכול להכניס עצמך בסכנה?! מילא כל שנה, נו, אבל השנה זה נורא!"
לאומן,   ו ייסעששומעים מאנשים שבשנה שעברה וגם בכל השנים הסיתו שלא 

והשנה הם נתקלו ביצר הרע לבן,   זה היה בתירוצים אחרים,   ס"מאלא שאז 
לנסוע, אבל השנה הרי אסור לנסוע,   כיםבלבוש אדוק, שסתם ככה אולי כן צרי

 זה ממש מסוכן, זה אסור על פי ההלכה... 

רבנו ז"ל אמר הראש השנה שלי עולה על הכל, ושיהיו כולם על ראש השנה  
לכם בודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא  ואיש לא יעדר, לא מבעיא אתם כ

תלוי בראש השנה שלי, בראש השנה רבינו עושה כאלו  אפילו כל העולם כלו  
בכלל לא יכולים להשיג, ומי שזוכה להיות על ראש    נותיקונים גדולים שאנח

ייכתב   בוודאי  והוא  זכה,  הזכות הגדול שהוא  לו לשמח מאד על  השנה ראוי 
 לשנה מתוקה ומאירה ברוחניות ובגשמיות.

ומאמינים שהקב"ה שלח ל נו צדיקים להראות לנו  אנו מאמינים בהקב"ה, 
את דרך החיים, להראות לנו את דרך התורה הנכונה, אנו מאמינים ברבינו ז"ל 
אנו   ולכן  הקב"ה,  אל  אותנו  והביא  משינה  אותנו  העיר  עינינו,  את  שהאיר 

לנו, אנו נוסעים אליו על ראש השנה, ומקבלים את    ה צוומצייתים למה שרבינו  
 רבינו ז"ל לכל הבאים אליו. ההשפעות והתיקונים האדירים שהבטיח

ב יותר מכשולים ומניעות כדי  יככל שדבר גדול וחשוב יותר, כך היצר הרע יצ 
נו אמר שהראש השנה שלו עולה על הכל, הס"מ ילקחת את זה מאיתנו. אם רב

עומד מהצד השני ומנסה בכל הכוחות להפריע לו בכל מיני דרכים, גם בפרטיות 
בנפרד בכל מיני סוגים של מניעות אישיים  הוא יכפה את עצמו על כל אדם  

לאומן, ובכלל הוא יהפוך את העולם כדי שיהיה קשה להגיע    ע ייסשהוא לא  
 לאומן על ראש השנה. 

אבל רבינו ז"ל אמר שככל שהמניעות חזקות יותר, כך מתלקח הרצון שרוצים  
לעשות מה שנכון לעשות, ולכן לא מסתכלים על כל המכשולים, ומתאמצים  

 כוח להגיע אל רבינו ז"ל על ראש השנה. בכל ה

לנו היהודים יש תורה, יש לנו שולחן ערוך שהוא המדריך שלנו, אנחנו לא 
מקבלים פסקים והדרכות מהממשלה איך לנהל את חיינו בכל הנוגע לעניינים  
שבו   למקום  הנוגע  בכל  ולא  שלנו,  הילדים  לחינוך  מגיע  כשזה  לא  רוחניים, 

ש עכשיו מצב מלחמה באוקראינה, אנשים שאלו את  מומלץ לנסוע. מכיוון שי 
מקרה כזה, אם אפשר לנסוע לאומן לשנה, או בדעת תורה    יגדולי הרבנים מה

 שזה מקום מסוכן ואסור להיכנס לסכנה. 

רבני ודייני העדה החרדית החשובים, ורבנים רבים נוספים, התערבו בנושא,  
אוקראינה כולה והן  הן בחלק של המציאות המתרחשת בימים אלה באומן וב 

בחלק של ההלכה, ויצאו עם פסק הלכה ברורה, שהיות והעיר אומן וכל הסביבה  

  ֶאל   ִלְנֹסעַ ם  ְצִריִכי   ַמּדּועַ י,  אֹותִ ל  ׁשֹואֵ ה  ֶׁשַאּתָ ה  מַ 
ד  עוֹ ,  ְל�ר  לֹומַ ב  ַחָיי י  ֲאנִ ה,  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל  עַ "ל  זַ   ַרֵּבינּו

 ָּכזוֹ ה  ַהְבָטחָ   ֶׁשִהְבִטיחַ ם,  ָהעֹולָ ה  ָּבזֶ ק  ַצִּדי ה  ָהיָ א  �
י ּבִ ן  ֶׁשַּמֲאִמי י  ֶׁשּמִ ,  ְּבֵפרּוׁשר  ֶׁשָאמַ "ל,  זַ   ַרֵּבינּו  ְּכמוֹ 

ה  ֶׁשַּיֲעׂשֶ ה  ִמּזֶ ץ  ְוחּוה,  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל  עַ י  ֵאלַ א  ֶׁשָּיבוֹ 
ל  אֶ א  ֶׁשָּיבוֹ ת  ּוְמֹבֶרכֶ ה  טֹובָ ה  ָׁשנָ ה  ֶׁשרֹוצֶ י  ֶׁשּמִ ז  ְּכרּו

ה ֶׁשָהיָ י  ּומִ ה,  ַהָּׁשנָ  ֹראׁשל  עַ   ע"זי ן  ַנְחמָ י  ַרּבִ ק  ַהַּצִּדי 
 ה. ַהָּׁשנָ ל  ּכָ   ִלְׂשמֹוחַ ל  ָיכוֹ א  הּוה  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל  עַ   ֶאְצלוֹ 

ה?  עֹוׂשֶ א  הּוה  מַ ט,  ִמְׁשּפָ ד  ְלֶאחָ   ְּכֶׁשֵּיׁשם  רֹוִאי 
ר  ָחמּו ר  יֹותֵ ט  ֶׁשַהִּמְׁשּפָ ה  ְוַכּמָ ,  עֹוֵר� ִּדין   ְמַחֵּפׂשא  הּו
ס  ְוחַ ה  ָחִלילָ ם  אִ ל,  ָּגדוֹ ר  יֹותֵ   עֹוֵר� ִּדין   ְמַחֵּפׂשא  הּו

  ַהעֹוֵר� ִּדין ת  אֶ   ְמַחֵּפׂשא  הּוה,  ִמיתָ   עֹוֵנׁשו  ָעָלי   ָּגְזרּו
ף,  ֶּכסֶ ל  עַ ל  ִמְסַּתּכֵ א  �א  הּום,  ָּבעֹולָ   ֶׁשֵּיׁשל  ָּגדוֹ י  ֲהכִ 
 >>>>א  ַאּבָ ל  ְועַ ו,  ְיָלָדי ל  ְועַ   ִאְׁשּתוֹ ל  עַ ל  ִמְסַּתּכֵ א  �א  הּו

 
 מילה של התחזקות

ם,  ƒָיַ„י יַל˙  ƒט י נ¿ ם, ַ‡ֲחר≈ ָ̃  ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ר  ∆̃ ּב… ּבַ  „ ּיָ ƒמ

י   ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ יַר˙ מו… ƒי ֲ‡מ ס…ר ‡∆   - ַ‡ֲחר≈ מ¿ ƒּ̇  ˙ ¿מ ¿̂ ָך ַע

. ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ :   ל¿ ׁ̆ י ƒ„י ƒ‡ ּב¿ ָך,  ּל¿ ∆ ׁ̆ ָפ‰  ָ ּׂ̆ ּבַ י„  ƒ‚ּ ַּ̇

יָך;  ל∆ י ‡≈ ƒמ ¿̂ ˙ ַע ר ‡∆ ס≈ י מו… ƒָלם, ֲ‡נ ל עו… ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר"

י.  ƒלּוי ּב ָּ̇ ∆ ׁ̆ ָכל ָמ‰  י ו¿ ƒּל ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ָל י, ַ‰ּי¿ ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ ,י ƒנ‡ֲ

ַחס   ‰ ∆ׂ̆ ע¡ ∆‡ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ָך,  נ¿ ˆו… ר¿  ˙ ∆‡ ַר˜   ‰ ∆ׂ̆ ע¡ ∆‡ ∆ ׁ̆

ּ‚…ם   פ¿ ּל…‡ ‡∆ ∆ ׁ̆ ָך,  נ¿ ˆו… „ ר¿ ∆‚ ‰ּו נ∆ ∆ ּׁ̆ ַמ ם  לו… ָ ׁ̆ ל…‡    -ו¿

 ƒיַני ע≈ נַ ּבָ ָ‡ז¿ ם ם, ּב¿ ‰ ַ‰ּיו… ∆ׂ̆ ע¡ ∆‡ ∆ ׁ̆ ‰, ו¿ ַ‡ף ּוַבּפ∆ ם, ּב¿ ƒי

ב". ‰  ַר˜ טו… ָּ̇ ‡≈   ‡ל…   ַ‡ ָ̇ ל¿ ל  ךָ ר  ָיכו… מ¿ ¿̂ ַע ˙    ל¿ ∆‡

  ‰ ז∆ ּלּו,  ≈‡‰ָ  ˙ פּורו… ַ‰ּס¿ ים  ƒּל ƒּמ‰ַ ל  ∆ ׁ̆ ֲעָל‰  ַ‰ּמַ

ר∆  ן ַעל ָ‰ָ‡ָ„ם; ַ‰ּכ…ל ַ‡ח∆ ≈‰ ם, ו¿ ƒַמי ָ ּׁ̆ ן ּבַ ל ‰≈ ע≈ ,  ˙ּפו…

ר  מ≈ ‡ו… ַז"ל  נּו  ַרּב≈  . ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ל¿ ים  ƒ̃ ֻ„ּבָ מ¿
יָמן עח) ƒס ,'‡ ˜ ל∆ ֲ‰ַר"ן ח≈ י מו… ּוט≈ ּ̃ ƒם (ל ≈ ּׁ̆ ל ַ‰ ּבּור ‡∆ ƒ„ּ‰ַ ,

 ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒם    םי„ָ‡ָ‰ָ -   ‡ ּמָ ƒ‡‰ָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿

כ∆  ל∆ ף   םעƒ   ˙‰ו… ֻטּנָ ˜ מ¿ ינו… ƒּ̇ ‰ַ ∆ ׁ̆ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ,˜ ינו… ƒּ̇ ‰ַ

ַרע   יַח  ר≈  ׁ̆ י≈ י   -ו¿ ƒ‰  ,˜ ינו… ƒּ̇ ‰ַ  ˙ ∆‡ ֲעז…ב  ַּ̇ ל…‡   ‡

  ˙ ∆‡  ‰ ַלּו∆ מ¿ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ל  ∆‡ ּבּור  ƒ„ּ‰ַ ן,  כ≈ מו…  ּכ¿

  ,˜ , ָרחו… בּוי, ָנפּול, ָנמּוך¿ ‰ּו‡ ּכָ ∆ ׁ̆ ּלּו  ƒם, ֲ‡פ„ָ‡ָ‰ָ

ן  ‡  ‰וּ  לו… ָ ּׁ̆ ƒם   -ּכ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ם  ƒע ר  ַ„ּב≈ ל¿ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ן  ƒֲעַ„י

ּנּו: ּמ∆ ƒמ  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ּול¿ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי   ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒָלם,  "ר עו… ל 

ב   ר≈ ָ̃ ¿ּ̇ יָך,  ל∆ ≈‡ י  ƒ̇ ‡ו… י‡  ƒב ָּ̇ ָך,  ¿̇ „ָ ַלֲעבו… נּו  ַרב¿ ָ̃

יָך". ל∆ י ‡≈ ƒ̇ ˙ו… (           ‡ו… ָ̂ מּונָ  ֲע י‰ ‡¡ ƒט פ¿ ו…  "ב)˙˘פם ׁ̆
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ה  מַ ל  ּכָ ר  מֹוכֵ א  הּוי",  ֶׁשּלִ ם  ַהַחִּיי ה  ֵאּלֶ , "ֲאחֹותוֹ ל  ְועַ   ֶׁשּלוֹ ח  ָאל  ְועַ   ֶׁשּלוֹ 
ה  ַאּתָ י  אּולַ ן  ִמְתַחּנֵ   ָּגדֹול, ְוהּואי  ֲהכִ   ַלעֹוֵר� ִּדין ת  ִּבְמִהירּוס  ְוטָ   לוֹ   ֶׁשֵּיׁש
 ה. ִמִּמיתָ י  אֹותִ ל  ְלַהִּצי ל  ָיכוֹ 

ה  ַהָּׁשנָ  ֹראׁשל  עַ ו ֵאָלי א ֶׁשָּיבוֹ י ֶׁשּמִ , ֶׁשִהְבִטיחַ "ל  זַ  ַרֵּבינּוק, ַצִּדי  ֵיׁשן ָּכא
ה  ָׁשנָ   לוֹ ה  ֶׁשִּתְהיֶ ת  ַאֲחָריּו   לֹוֵקחַ י  ֲאנִ ת,  ּוְמֹבֶרכֶ ה  טֹובָ ה  ָׁשנָ   לוֹ   ְבִטיחַ ּמַ א  הּו

 .ְיַבֵּקׁשא  ֶׁשהּוה  מַ   לוֹ ה ְוִיְהיֶ ה,  ַּפְרָנסָ ם  עִ ה  ָׁשנָ ה,  ְּבִריָא
ם  ׁשֹוְמִעי א  ֶׁש�ם  יוֹ ן  ֵאי   ְלַצֲעֵרנּום,  ָהעֹולָ ל  עַ ר  עֹובֵ ה  מַ ם  רֹוִאי   ֲאַנְחנּו

,  ָטְבעּום  ֲאָנִׁשי ;  ֶׁשָּקרּום  נֹוָרִאי ת  ְמֹאָרעוֹ ם  ׁשֹוְמִעי   ֲאַנְחנּו  ְלַצֲעֵרנּות,  ֲאסֹונוֹ 
ן  ְוָכאם;  ָרִעי ם  ָוֳחָלִאי ת  ַמֲחלוֹ י  ִמינֵ ל  ִמּכָ   ִנְפְטרּום  ֲאָנִׁשי ,  ִנְׂשְרפּום  ֲאָנִׁשי 

  ֹראׁש ל  עַ ן  ְּבאּומַ   ְלִצּיּונוֹ א  ֶׁשָּיבוֹ י  ֶׁשּמִ ,  ָּכזוֹ ה  ַהְבָטחָ   ֶׁשִהְבִטיחַ ה  ָּכזֶ י  ַרּבִ   ֵיׁש
ה  ְׁשֵאלָ  זּוי ְוכִ ת, ַּתְחִּתי ל ִמְּׁשאוֹ  אֹותוֹ א ְויֹוִציה טֹובָ  לוֹ ה ַיֲעׂשֶ א הּוה ַהָּׁשנָ 

 ? ִלְמנֹועַ   ָצִרי�ה  מַ ה  ְׁשֵאלָ   ֵיׁשי  ְוכִ ו?  ֵאָלי א  ָלבוֹ   ְצִריִכיםם  אִ 
  ַהָּקדֹוׁש   ַרֵּבינּול  אֶ ם  ָּבִאי ם  ֶׁשאִ ת  ָלַדעַ   ָצִרי�ל  ֲאבָ ד,  ְמאֹ ה  ָקׁשֶ ה  ֶׁשּזֶ י  ְּבַוַּדא

ם,  מֹוְפִתי ם  קֹוִרי ם,  ַהּטֹוִבי ם  ַהְּדָבִרי ל  ּכָ ת  אֶ ם  ׁשָ ם ּפֹוֲעִלי ה  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל  עַ 
ל  אֶ ה  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל  עַ   ִהִּגיעּום  הֵ ם,  ֵמַחֵּייהֶ   ִהְתָיֲאׁשּום  ֶׁשרֹוְפִאי ם  ֲאָנִׁשי 
  ְוִהְתַחְּננּו   ּוָבכּו  ָיְׁשבּוא  ֶאּלָ ן  ּיּוּצִ הַ ת  אֶ   ָעְזבּוא  ְו�ם,  ִלּבָ ת  אֶ ם  ׁשָ   ּוָבכּו,  ַרֵּבינּו

 ָהיּו ם הֵ ם,  ְיָלִדי ם ָלהֶ  ָהיּוא ֶׁש� ם ֲאָנִׁשי ם. ְּבִריִאי  ָחְזרּום ְוהֵ , ּוָבכּו ּוִבְקׁשּו
 . נֹוְׁשעּום  ְוהֵ ה  ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁש  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּול  ׁשֶ   ְּבִצּיּונוֹ 
ל  עַ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּול  אֶ א  ִמָּלבוֹ   ְלִהָּמַנעם  ְצִריִכי ה  ָלּמָ   יֹוֵדעַ א  �י  ֲאנִ ן  ָלכֵ 
א  �ד  עוֹ ,  ָּכזוֹ ה  ַהְבָטחָ   ֶׁשִהְבִטיחַ ם  ָּבעֹולָ ק  ַצִּדי ה  ָהיָ א  �י  ֲהרֵ ה,  ַהָּׁשנָ   ֹראׁש

 ַרֵּבינּוה.  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל  עַ ו  ֵאָלי א  ָלבוֹ ם  ֶׁשַחָּיִבי   ָּדֵגׁש  ֶׁשָּׂשםם  ָּבעֹולָ ק  ַצִּדי ה  ָהיָ 
"ָאמַ   ְּבַעְצמוֹ   ַהָּקדֹוׁש   ֶׁשָּיבֹואּו  ִהְקִּפידּוא  �ם  ֲאֵחִרי ם  ֶׁשַּצִּדיִקי   ֲאִפילּור, 

א  ְּבֵמילָ ה, ָלּמָ ה  ֻקְׁשיָ   ֵיׁשז  ָאד,  ַמְקִּפי ן  ּכֵ י  ֲאנִ ל  ֲאבָ ה,  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל  עַ ם  ֲאֵליהֶ 
ל  עַ א ָלבוֹ ם  ְצִריִכי י ֵאלַ ל ֲאבָ ה, ֻקְׁשיָ ד עוֹ ה  ִּתְהיֶ ז  ָאת, ֻקְׁשיוֹ י ָעלַ ם ׁשֹוֲאִלי 

 ה". ַהָּׁשנָ   ֹראׁש
,  ֶׁשּלוֹ ה  ַהִּמְזָודָ ת  אֶ   לֹוֵקחַ א  הּוד,  ֶאחָ ף  ַאל  ׁשֹואֵ א  ֶׁש�ם  ָהָאדָ י  ַאְׁשרֵ ן  ּכֵ ל  עַ 
  ֹראׁש ל  עַ   ַהָּקדֹוׁש  ֶאל ַרֵּבנּו  נֹוֵסעַ א  ְוהּול,  ְוֹאכֶ ן,  ְוַהְּתִפִּלי ת  ַהַּטִּלי ת  אֶ ס  ַמְכִני 
 ה.  ַהָּׁשנָ 
  ִּבֵּקׁש  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו  ֵאי�ם  ַהִּדּבּוִרי ת  אֶ   ֶׁשּׁשֹוֵמעַ   ְּבַדְעּתוֹ ב  ְמיֻּׁשָ ם  ָאדָ ל  ּכָ 

ה  ְיכֹולָ א  �ה  ְמִניעָ ם  ֶׁשּׁשּון  ָיִבי ה  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל  עַ ו  ֵאָלי   ֶׁשָּיבֹואּו  ְוָדַרׁש  ֵמִאָּתנּו
ת  אֶ ם  ָּדִני י  ֲהרֵ ה  ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁשה,  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל  עַ א  ִמָּלבוֹ ם  ָהָאדָ ת  אֶ   ִלְמנֹועַ 

ה;  ַהָּׁשנָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ב  ַהַּתְקִצי ת  אֶ ם  ּכֹוְתִבי ה  ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁשה,  ַהָּׁשנָ ל  ּכָ ל  עַ ם  ָהָאדָ 
ל  ּכָ ם  אֹוְמִרי "ל  ֶׁשֲחזַ ה  ְּבָׁשעָ ת,  חֹובוֹ ם  עִ ה  ַהָּׁשנָ ל  ּכָ ם  ִמְסּתֹוְבִבי ם  ֲאָנִׁשי 

ַהָׁשָנה, ֵמֹראׁש  לֹו  ְקצּוִבין  ָאָדם  ֶׁשל    ָקדֹוׁש ק  ַצִּדי   ֵיׁשן  ְוָכא   ְמזֹונֹוָתיו 
ה טֹובָ ה  ָׁשנָ   ְל�ה  ִּתְהיֶ   ַּמְבִטיחַ י  ֲאנִ ה  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל  עַ י  ֵאלַ א  ֶׁשָּיבוֹ י  מִ ר,  ֶׁשָאמַ 

י  ַאֲחרֵ ן  ִנָּסיוֹ ן  ֲעַדִיי   ֵיׁש  םַהאִ ה;  ְוַהְצָלחָ ה  ְּבָרכָ ע  ֶׁשפַ   ְל�ה  ִיְהיֶ ת,  ּוְמֹבֶרכֶ 
   ה?ָּכֵאּלֶ ם  ִּדּבּוִרי 

ן, ְּבאּומַ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּול  אֶ ה  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל  עַ א  ֶׁשּבָ   ָאָדםהָ ַעל ֵּכן ַאְׁשֵרי  
ה  ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁש ד,  ֶאחָ ר  ָּדבָ ת  ָלַדעַ ם  ְצִריִכי ד.  ֶאחָ ף  ַאל  עַ ל  ִמְסַּתּכֵ א  �א  ְוהּו

ל,  ִיְׂשָראֵ ץ  ֶארֶ י  ַרֲחבֵ ל  ִמּכָ ם,  ָהעֹולָ ל  ִמּכָ ם  ְיהּוִדי י  ַאְלפֵ ת  ַעְׂשרוֹ ם  ִמְתַּכְּנִסי 
ה,  ֵמאֹוְסְטַרְליָ ה,  ַאְפִריקָ   ן ִמְּצפוֹ ה,  ַאֶמִריקָ ם  ְּדרוֹ ל  ִמּכָ ה,  ְוַאֶמִריקָ ה  ֵאירֹוּפָ 

ת  ַתְרּבּו ּבְ ה,  ׁשֹונֶ    ִּבְלבּוׁשד  ֶאחָ ל  ּכָ ם,  ִמְתַּכְּנִסי ם  ְיהּוִדי ם  ָהעֹולָ ר  ַּכּדּול  ִמּכָ 
  ְלַחֵּפׂש י  ְּכדֵ ן  ְלָכאם  ָּבִאי ם  ֶׁשּכּוּלָ ת  ָלַדעַ   ְוָצִרי�ה,  ׁשֹונֶ ה  ַּבַּמְראֶ     ,ֶׁשּלוֹ ת  ַאֶחרֶ 
 ד.ֶאחָ ף  ֵמַאג  ִלְלעֹ ן  ֵאי ן  ָלכֵ ן,  ִּתיקּו

ק  רַ ם  ֶׁשָּבִאי ת  ָלַדעַ   ָצִרי�ם  ּגַ   
  ֶׁשָּצִרי� ר  ָּדבָ ה  ָּכזֶ ן  ֵאי ,  ַרֵּבינּול  אֶ 

ם,  ְמֻסּיָ ם  ְּבָמקוֹ ל  ְלִהְתַּפּלֵ ת  ָלֶלכֶ 
ל  ׁשֶ   ַהָּקדֹוׁש  ִצּיּונוֹ ל  אֶ ם  ַמִּגיִעי 
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ם  ִמְנָיִני   ֵיׁש,  ַרֵּבינּו

א  �ה  זֶ ת  ָהֵעדוֹ ל  ּוִמּכָ ת  ַהֲחִסיֻדּיוֹ 
ת  ִלְהיוֹ א  הּון  ַהִּתּקּון,  ַלִּתּקּור  ָקׁשּו

  ַרֵּבינּו ל  ׁשֶ ת  ַאּמוֹ ד'  ּבַ ן  ְּבאּומַ 
ה  ַּבָּׂשפָ     ְלַבֵּקׁשם  ְוׁשָ   ַהָּקדֹוׁש
ת  ֶׁשִּבְזכּום,  ֶׁשְּצִריִכי ה  מַ ה  ַהְּפׁשּוטָ 

י  ֶׁשּמִ   ֶׁשִהְבִטיחַ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו
ה,  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל  עַ ו  ֵאָלי א  ֶׁשָּיבוֹ 

ה  ָּכזֶ ן  ְּבִתּקּו  אֹותוֹ ן  ְיַתּקֵ א  הּו
 ה. ָהיָ א  � ד  ֶׁשעוֹ 

חֹוֵׁשב           ֶׁשּׁשֹוֵמעַ   ֶׁשִּמי ֲאִני 
  ַהָּקדֹוׁש   ֶׁשַרֵּבינּוה  ָּכֵאּלֶ ם  ִּדּבּוִרי 

ן,  ִנָּסיוֹ ם  ׁשּו   לוֹ ן  ֵאי ר  ְּכבָ ר  ָאמַ 
א  ֶׁשָּתבוֹ ר  ַיֲעזֹ ם  עֹוָלִמי ל  ּכָ א  ַהּבֹורֵ 

ל  ִּתְסַּתּכֵ א  ֶׁש�ה,  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל  עַ 
א  ָּתִבי ם  ְוגַ ב,  ּוְמַעּכֵ   מֹוֵנעַ ם  ׁשּול  עַ 

ן  ָהִעְניָ ת  אֶ ם  ְתַפְרסֵ ּום,  ֲחֵבִרי   ִאְּת�
 ה.ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל  ׁשֶ 

ם  ֶׁשָּבִאי ן  ִמֵּכיוָ ה,  ְנקּודָ ד  עוֹ   ֵיׁש  
ת  ָלַדעַ ם  ְצִריִכי ם  ָהֲאָנִׁשי י  סּוגֵ ל  ּכָ 

ן  ַהִּתּקּו  ִּבְׁשִבילא  ּבָ ד  ֶאחָ ל  ֶׁשּכָ 
 ר,ֵמָהַאחֵ ל  ְלִהְתַּבְלּבֵ ר  ָאסּו  ,ֶׁשּלוֹ 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

אינה מקום סכנה כלל, אפשר לנסוע על ראש השנה בשלווה  
 לאומן, בלי שום פקפוק. 

בחודשים  באומן  ששהו  רבים  מיהודים  שומעים  אנחנו 
השנה,   כל  במשך  בה  שחיים  מהיהודים  וגם  האחרונים, 

השנה,  והיהודי ראש  על  להישאר  כדי  שם  נמצאים  שכבר  ם 
כולם אומרים פה אחד שהמצב שם מאוד רגוע כמו בכל שנה,  
לא רואים ולא מרגישים שם שום מלחמה, הכל מתנהל כרגיל 

 בעז"ה. 

לכן נקום כולנו בעזרת השם וניסע אל רבינו ז"ל על ראש  
השנה, לפעול שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, לעצמנו, לכל  

 המשפחה ולכל ישראל.

כמובן שצריכים לציית לחוקים המקומיים, כדי לא להסתבך  
השלטון המקומי. מ עד    11- עם  להיות    5בלילה  בבוקר אסור 

 ברחוב, וחייבים תמיד להחזיק את הדרכון. 

זה הוליד שאלה הלכתית נוספת, שכן דרכון הוא הרי מוקצה,  
נמצא כאשר  ובחג  בשבת  בכיס  אותו  לסחוב  ניתן  ים האם 

באומן. לגבי השאלה של המוציא מרשות לרשות אין בעיה, כי  
כמו בכל שנה, גם השנה יהיה עירוב מהודר ברחבי אומן כולה, 
אבל לגבי שאלת המוקצה נשאלו על כך הרבנים החשובים, והם  

 הוציאו פסק שאפשר לשאת את הדרכון.

בשבוע שעבר פורסם בעיתון "קרית ברסלב", פסק ההלכה 
ר'של   ברסלב    הרה"ג  קרית  דומ"ץ  שליט"א,  זינגער  יונה 

פסק ליבערטי,   יצא  והשבוע  הדרכון,  את  לשאת  מותר  כי 
של   קארלסבורגההלכה  הישיבה  בד"ץ  ראש  של  אביו  שבו   ,

שליט"א, הגה"צ מקארלסבורג שליט"א, מסביר ע"פ ההלכה כי  
ניתן לשאת את הדרכון לצורך להראותו למשטרה כשיש צורך,  

ף שיכניסו תיקון כללי קטן בדרכון. [ראה וליתר שאת הוא מוסי
 להלן התשובה להלכה]. 

ז"ל על  רבינו  כולנו להיות אצל  יתברך שנזכה  יעזור השם 
ראש השנה, נזכה לכל התיקונים שרבינו ז"ל עושה איתנו ועם  

 כל העולם, ולהיכתב בספרי צדיקים לשנה טובה ומבורכת.

לשנה טובה תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים  
 שלום! ול 
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ָ ת ַהְנָהגוֹ  ֹראׁש ה ְלִאׁשּ נָ  ּבְ ָ  הַהׁשּ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ִּכי ֵּתֵצא, י"א ֱאלּול, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּכֶׁשַהַּבַעל נֹוֵסַע ֶאל ַרֵּבנּו ְלאּוַמן,  ְלַגֵּבי ֵאיפֹה ִלְהיֹות    ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשָּלֶכם.
ַמה ָעִדיף ֶׁשִּתְהיּו ֵאֶצל ִאָּמא ֶׁשָּלֶכם אֹו ֵאֶצל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו? ִאָּמא ֶׁשָּלֶכם ְמאֹד ְמַבֶּקֶׁשת ִמֶּכם 

ת ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ִּכי ָׁשם ִּתְזְּכרּו ִמְּדַבר ֶׁשָּתבֹואּו, ַאֶּתם רֹוִצים ָלַדַעת ַהִאם ָעִדיף ְלִהָּׁשֵאר ִעם ְנׁשֹו
 ַרֵּבנּו ְוכּו'.

 ה ֲעבּוְרֶכם ַהְּזכּות ֲהִכי ְּגדֹולָ   הֶׁשָּלֶכם ֶׁשִּתְחֶי'; ֶזה ִיְהיֶ א  ֲאִני ַמִּציַע ָלֶכם ֶׁשָעִדיף ֶׁשֵּתְלכּו ְלִאָּמ  
 ֵמַהּכֹל. ה ְּגבֹוָה  - ִרים ְּביֹום ַהִּדין, ַהִּמְצָוה ֶׁשל ְלַכֵּבד ּוְלַהֲחיֹות הֹו

ַעל ַהְּׁשֵאָלה, ֵאי ְמַנְּצִלים ֶאת ַהּיֹום ַהָּגדֹול רֹאׁש ַהָּׁשָנה? ַמה ְצִריִכים ְלִהְתַּפֵּלל? ֵאיֶזה ְקָטִעים  
 ְמאֹד ֲחׁשּוִבים?

ק ְּכֵדי ִלְזּכֹר ֶׁשַּמִּגיָעה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ָחׁשּוב ְמאֹד ִלְהיֹות ִחּיּוִבִּיים; אֹוְכִלים ֶאת ַהִּסיָמִנים ַהּכֹל ַר 
 ְדַבׁש. ָׁשָנה טֹוָבה, הֹוֵל ִלְהיֹות טֹוב, ָמתֹוק ְּכמֹו

 ְּדָבִרים ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה: הְּבַאְרָּבעָ   (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן כא)ַרֵּבנּו אֹוֵמר 

יִטיב ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִעָּמנּו ְוכּו'", ַלֲחׁשֹב ַרק טֹוב,  ֵראִׁשית, "ֶׁשַּיֲחׁשֹב ַרק ַמֲחָׁשבֹות טֹובֹות, ֶׁשּיֵ 
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַוַּדאי ַיֲעזֹר.

ַהָּׁשָנה",תֵׁשִני ְּברֹאׁש  ָׂשֵמַח  ִלְהיֹות  "ְצִריִכין  הֹוֵל   םְׂשֵמִחית  ִלְהיֹו  ,  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
 ַלֲעׂשֹות ִנִּסים ְּגדֹוִלים.

 , "ַּגם ְצִריִכין ִלְבּכֹות ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה". תְׁשִליִׁשי

ְׁשלֹוֵמנּו  תְרִביִעי ַאְנֵׁשי  ְמאֹד",  ְמאֹד  ְּבִדּבּור  ְלַמֵעט  ְצִריִכין  ָהִראׁשֹון,  ַּבּיֹום  ַהָּׁשָנה  "ְּברֹאׁש   ,
  ,א ְמַדְּבִרים ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַעד ַאֲחֵרי ַּתְׁשִלי. נֹוֲהִגים ּכָ 

ְלִהְתַּפֵּלל. ִאם ֵיׁש ְזַמן, ַהְּיָלִדים    תא ְצִריכֹו  -ִאָּמהֹות ִליָלִדים ְקַטִּנים ֶׁשֲעסּוקֹות ִעם ַהְּיָלִדים  
ָאז ְלִהְתַּפֵּלל,    רֶאְפָׁש   -ים יֹוֵתר ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְׁשמֹר ֲעֵליֶהם  ְמַׂשֲחִקים ְלַבָּדם, אֹו ִאם ֵיׁש ְיָלִדים ְּגדֹולִ 

 ְּפטּוִרים ִמְּלִהְתַּפֵּלל. -ְוִאם א 

ִליָט"א יָבה ׁשְ ׁשִ ב ֵמֹראׁש ַהּיְ  ִמְכּתָ
 

הנ"אמונה"  הרביעי  גוןינה זה י.  הכל  אמונה,  שנשנן  אותנו,  למד  שמוהרא"ש  מה  לנו  אומר  הזה  גון 
 הקדוש ברוך הוא; זה מרגיע מכל החדשות המפחידות וכדומה. 

כל  "  החמישי  גוןינה הנ" עלמיןממלא  יתברך, כשיודעים י.  יפה לחיות עם השם  הזה מביע כמה  גון 
ובכל תנועה   יתברך כלל,  אין שום מציאות מבלעדיך  וסובב כל עלמין,  זה ממלא כל עלמין  שהכל 

לם ידעו  וותנועה שם אלופו של עולם. מוהרא"ש אומר, שאת השיר הזה משיח ישיר עם כל העולם, כ
 בריאה כולה היא הקדוש ברוך הוא. שיש רק הקדוש ברוך הוא, כל ה

קון למי שמסכן נפל לפגם הברית, לומר יגון הזה זועק את העצה והתי. הנ"קון הכלליית"  השישי  גוןינה
עשרה מזמורי תהלים, מזמור טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ; זה מתקן את האדם, רוחץ מכל 

 הרע, מטהר. 
זה שרות המשפחות הכשרות שהולכות בדרך התורה, בעקבות  . את השיר ה" ילדים"  השביעיגון  ינה

זמן   לאדם  יהיה  שלא  בטענה  ילדים  להביא  שלא  הקלוקל  הרחוב  בעקבות  הולכים  לא  הצדיקים; 
 גון שר: "כמה טוב משפחה גדולה, כל ילד מביא רק הצלחה". ילעצמו אם יש לו משפחה גדולה, הנ

לי אף  . אנשי"לבד עם הקדוש ברוך הוא"  השמיני  גוןינה 'אני לבד, אין  ם הם שבורים, הם אומרים 
אחד', שוכחים שאנחנו לא לבד, אנחנו לבד עם הקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו לבד עם הקדוש ברוך  

ב רע  והוא, משיחים את הלב עם הקדוש ברוך הוא לבדו, אזי להיות לבד זה דבר טוב. אפשר לחש
 עם הקדוש ברוך הוא', זו כבר דרגה גדולה. ק 'אני לבד וב יותר עמו'אני לבד', אבל אפשר לחש

. השיר הזה הוא מקור הישועות, כי כששרים ואומרים: "תודה השם על "תודה השם"  התשיעיגון  ינה
זה פותח את השמים ונשפכות ישועות ורפואות;   -החיים שלי, תודה השם על אשתי והילדים שלי" 

נו  יכך מתקרבים יותר אל השם יתברך. רב  -כמה שיותר שרים "תודה השם", מונים עוד ועוד פרטים  
אומר (לקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן ב): "כי כל מה שיודעין ומכירין אותו יתברך ביותר, סמוכין אליו 

 יותר ויותר.אליו ביותר", כמה יותר שמודים להשם יתברך, מתקרבים 
להודות ולהלל להשם יתברך על כל  ,  "תודה והודאה"  הניגון מדבר על.  "כל הנשמה"  ן העשיריגוינה

 נשימה, על כל פרט בחיים. 
, וממש אפשר ללמוד ז"ל  ונירב  הדיבורים שלאח ורע, כל הניגונים מבוססים על    לו  זה דיסק שאין

על את הדברים    שםאיתי, מודים לה  הקב"האני לא לבד,    משננים לעצמנו,  לימודים למעשה  ממנו
ראש הישיבה מדבר ששה, שומעים יצריך לדבר יפה עם האהטובים שהוא נותן לנו, שומעים שוב ש

 על דרך הלימוד. 
להתבייש  בגם   מה  לו  אין  לא  מאמקצועיות  אחרים.  בשוםלבומים  כדי    חסכו  את    להוציאמאמץ 

 האלבום הטוב והיפה ביותר שיש. 
  1את האלבום החדש ניתן להשיג אצל המפיצים, ותוכלו להאזין לו גם ב"קול ברסלב" בלחיצה על  

 לאלבום החדש.  4ולאחר מכן  עליזות,למנגינות  3, להיכל הנגינה 5ידיש, אל
 כל עשרת המנגינות!  על ידיהמלכה, את בת ואני יכול לרפא אותה, 

  ה ֶׁשחֹולֶ   םָאדָ   ם,חֹוִלי   תְלֵבי   םְּכֶׁשַּמִּגיִעי   ְּכמוֹ 
  ה ִּתְהיֶ  לוֹ   ראֹומֵ   א ָהרֹופֵ   ,ִיְׁשְמֵרנּו  םַהּׁשֵ   ת,ַּבְּכָליוֹ 

   ם ָהֲאָבִני   תאֶ   ִמְּמ�  איֹוִצי   י ַוֲאנִ   םַהחֹוִלי   תְּבֵבי 
  ה, רֹואֶ   אְוהּו  ם,ַהחֹוִלי   ת ְלֵבי   ַמִּגיעַ   א הּו  ,ֵמַהְּכָליֹות

  ד ֶאחָ   ,ֲחבּוׁשֹות  וֵעיָני   י ַהֵּׁשנִ   ,ָחבּוׁש  ֹראׁשוֹ   דֶאחָ 
  י ֵערּו  ֵיׁש   ד ְלֶאחָ   , ֶׁשּלוֹ   לָהֶרגֶ   אַההּו  ה,ֲחבּוׁשָ   ָידוֹ 
  ב חֹוׁשֵ   אְוהּו  ם,ּדַ   י ֵערּו  נֹוְתִנים  רְלַאחֵ   ד,ַּבּיַ 

  ה מַ   י לִ   ן ֵאי   ה?ּפֹ   ְלַחֵּפׂש   י לִ   ֵיׁש   ה מַ   ְלַעְצמוֹ 
  ם ְמֻׁשָּגִעי   תֵּבי   ן,ָּכא   ה ּקֹורֶ   ה מַ   ה ִּתְראֶ   ס, ְלִהָּכנֵ 

  ל ָּגדוֹ   ה ׁשֹוטֶ   ֵיׁש   י ְוכִ   ב,עֹוזֵ   א ְוהּו  ם,ְוָׁשלוֹ   סחַ 
  ת ְלַרְּפאוֹ    י ְּכדֵ   אָלבוֹ   ָצִרי�   הַאּתָ   י ֲהרֵ   ? ִמֶּמּנּו  ריֹותֵ 

  י ִמינֵ   ל ּכָ   ה רֹואֶ   הַאּתָ   ם אִ   הּומַ   ת, ַהְּכָליוֹ   תאֶ 
  א ּבָ   דֶאחָ   לּכָ   ,ֵאֶלי�   רָקׁשּו  א�  הזֶ   ,ֳחָלִאים
 . ֶׁשּלוֹ   הַהַּמֲחלָ  תאֶ  ת ְלַרְּפאוֹ 

  י ְּבַוַּדא  ,ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו  לׁשֶ   ְּבִצּיּונוֹ   רָּדבָ   אֹותוֹ 
 א �  ה זֶ   לֲאבָ   ם,ָהֲאָנִׁשי   י סּוגֵ   לּכָ   תאֶ   םׁשָ   םֶּׁשרֹוִאי 

  ל עַ   קרַ   לְלִהְסַּתּכֵ   ָצִרי�   הַאּתָ   ,אֹוְת�  לְלַבְלּבֵ   רָאמּו
 ם עִ   ילִ   ֵיׁש  ה מַ   ן,ְלִתּקּו  ק ָזקּו  י ֲאנִ   ,ֶׁשְּל�  הַהְּנָׁשמָ 
 אהּו  ְּבַעְצמוֹ   הזֶ   ת אֶ   רַמְחִּדי   םְּכֶׁשָהָאדָ   ם?ֲאֵחִרי 

  ל ּכָ   תאֶ   םׁשָ   ֶׁשֵּיׁש י ְּבַוַּדא  ד.ֶאחָ   ףֵמַא  לִמְתַּבְלּבֵ   א�
 א �  ה זֶ   לֲאבָ   ם,ְרצּויִ   א�  םאֹוְרִחי   ם,ָהֲאָנִׁשי   י סּוגֵ 

 ֵּבינּו רַ   לׁשֶ   ן ָהִעְניָ   הזֶ   הַהָּׁשנָ   ֹראׁש  ,ֶׁשָּלנּו  ן ָהִעְניָ 
 א �  אּוִמֵּמילָ   ן,ִּתיקּו  לְמַקּבֵ   אֶׁשּבָ   י מִ   ,ַהָּקדֹוׁש
  ל ְלִהְסַּתּכֵ   ָצִרי�  י ֲאנִ   ד,ֶאחָ   ף ַא  לעַ   לְלִהְסַּתּכֵ   םְצִריִכי 

 ב ָהרַ   ְלַצֲעֵרנּו  י,ְיָלדַ   לעַ   י,ִאְׁשּתִ   לעַ   י,ַעְצמִ   קרַ 
 ְּבֹראׁש   ם,יוֹ   לּכָ   ת ֲאסֹונוֹ   הַהְרּבֵ   ָּכ�  לּכָ   םׁשֹוְמִעי 

  ן ּכֵ   לעַ   ה,ַהָּׁשנָ   לּכָ   ַעל  םָהָאדָ   תאֶ   םָּדִני   הַהָּׁשנָ 
  י ּוְבַוַּדא  יְּבַוַּדא  ה,ַהָּׁשנָ   ֹראׁש  לעַ   אֶׁשּבָ   י מִ   י ַאְׁשרֵ 

 ם ָיִמי   תֲאִריכּו   ת,ּוְמֹבֶרכֶ   הטֹובָ   הָׁשנָ   לִיְפעַ   אהּו
 ה מַ   לְוכָ   םִׁשּדּוִכי   ם,ְיָלִדי   ל,ְּבָנקֵ   הַּפְרָנסָ   ם,ְוָׁשִני 

 ם.ֶׁשְּצִריִכי 
 (ַאֶׁשר ַּבַנַחל ִאיִדיׁש ִמְכָּתב שמ"ב)

 
 
 
 
 

 <<<<<<  חדשות 

 

 

 

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

 

 ג זמנים לראש השנה תשפ"
 

 שבת פרשת נצבים 
 

 6:45........................... .זמן הדלקת הנרות.
 7:30................ ...מנחה וקבלת שבת......... 

 סעודהה  בשבת בלילה אחריבאטע 
 9:30שחרית............................................ 

 אחרי התפילהסיפורי מעשיות וקידושא רבה 
 7:00.................... .מנחה ושלש סעודות....

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

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

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

   שחרית אחרי פדיון נפש 
 

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

 ............בזמן הדלקת הנרות מנחה............. 
 8:00........................... שתי הימים שחרית

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

 6:00........ .....................שתי הימים מנחה
 6:30............................ שתי הימים דרשה

 8:00.................... ..מן מוצאי יו"ט...........ז
 

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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 שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד -קול ברסלב 
 541-152-354370 ארגנטינה/212-444-9191/ארה"ב  0797040066ארץ ישראל 

  323-500-3461 בלגיה/438-300-8080/קנדה 03303502361אנגליה 
  rabbirothhebrew@gmail.comלקבלת הגליון במייל  

 

 

 תפילה; מתכונים; ועוד סיפורי שיעורים;  - קוואל פון חיזוק (לנשים)
  451-152-354380 ארגנטינה/212-444-9169ארה"ב  /0797040069ארץ ישראל  

 323-500-3462 בלגיה/438-320-9090/קנדה 03303502363אנגליה  
  058-637-7799הודעות /  chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל 

 

 

 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 
  

 יהיו שאטלים לציון באומן השנה  גם 
 "השכירות "קמפייןמוגש על ידי 

 1845-678-3555"פלען איט רייט"  -נדבת מו"ה אלי קנאל הי"ו 
פחות , בגלל המצב באוקראינה שבה יש  השאטליםלמרות העובדה שהשנה קשה יותר לספק את  

המסורים של קמפיין  למרות זאת הצליחו העסקנים, והגז הרבה יותר יקר, טנדרים עובדים, פחות
, כדי  להמשיך עם השאטלים  ורסקי הי"ואשר יעקב אינד  השבתי מרקוס הי"ו ומו"מו"ה  השכירות  

  היו בעז"ה יוכלו לבוא ולצאת מהציון הקדוש ואליה במהירות במהלך ימי החול שי   נושאנשי שלומי
 באומן.

 טנדרים, שלא רק שנמשך אלא נוספה לו עוד טנדר, והשנה יהיו על הכביש שלושה  ברוך השם
  5:00מדי יום בשעה    היכל הקודשצא מהבניין של  יראשון  ה  הטנדרהלוך ושוב כל הזמן,    שיסעו

השלישי, וכך יימשך    5:40-השני, וב  הטנדרתצא    5:20, ובשעה  ים עוצר הלילבבוקר מיד עם סיו
ציון  ההראשון ימתין בפינה המיועדת ליד    הטנדרזמן  אותו  בז"ה בכל שעות היממה, ועהסדר ב

ימשך בכל זה  , כך    5:40-, והשלישי ב5:20-, השני בהיכל הקודשבבוקר לבניין    5:00-הקדוש ב
 שבה יצאו הטנדרים האחרונים.  10:40שעות היום, עד השעה 

, נומכיוון שהעלויות גדלו משמעותית השנה, סוכנות הנסיעות הידועה, המוכרת כבר לאנשי שלומי
התחייבה לתת חסות להסעות. אנשי שלומינו אסירי תודה לחברה המסורה    "פלען איט רייט"  
להביא את אנשי שלומינו ומתמסרים לכל הצרכים    ישבותום ולילה לא  משיו  "פלען איט רייט"  

וגם בגלל הדרך הארוכה  אל כל  את    להגישומן ולספק את כל מה שחסר, גם כרטיסים לטיסה, 
ללהצרכים   התעופה  משדות  הדרך  באמצעות אכל  חדש  שירות  הוסיפו  הם  כעת  ובחזרה.  ומן 

 בתוך אומן גופא. ינומואת אנשי של שיסיעומורחב  של טנדריםחסות לצי 
אומרים שבעזרת ה' יספקו גם שטרות פרוזבול באומן כדי שאנשים יוכלו    ב"קמפיין השכירות"

 לךשההלכה מחייבת לחתום בסוף כל שנת שמיטה, כך שגם אם מישהו חייב    השטרלמלא את  
 לבקש אותו בחזרה.  שתוכלכסף 

תא עהשכירות שמקפידים בסיי  קמפייןים המסורים של  נעסקלטובה    מכירי   שלומינוכל אנשי  
חודש.   מדי  במלואו  ישולם  בוויליאמסבורג  הקדושה  הישיבה  של  הדירה  ששכר  בית  דשמיא 

דרך ראש הישיבה, בנוסף להשכרה של    רבינו ז"לממנה יוצאים השיחות הקדושות של  שהמדרש  
ל לנצל  , ובכך מורידים את הנטל הכלכלי של ראש הישיבה כדי שיוכמהמוסד  מבנים רבים נוספים

דרשות, ספרים,  בהפצה, ומינוהקהילה, המוסדות, והתמסרות לאנשי של  בהנהגתאת הזמן היקר 
כן,  וחיזוקעצות   כמו  פארק,    שלומינושאנשי    מאז.  בבורו  החדש  הכנסת  בית  את  הם הקימו 

 . מקדש מעטה בית  התחייבו לבקשת ראש הישיבה לשלם את דמי השכירות של 
ובזה יקחו  השכירות,    קמפייןויתרמו בנדיבות למען    ראת העסקניםילכו לקבוודאי    שלומינואנשי  

 בכל המעשים הטובים שיוצאים ממנו. חלק
 הראש השנה שלי עולה הכל, איש בל יעדר!

*** 

 " איך בין נישט אליין: אלבום חדש "הופיע בעזרת ה'
איך בין נישט  את הבשורה שכבר יצא האלבום החדש "  שלומינואנשי  בשמחה גדולה מקבלים  

, םניגוניהאלו הם לא סתם    םהניגוניזה כבר ה"טאנץ מיט אמונה" הרביעי,  .  ) אני לא לבדאליין" ( 
חוברו תוך כדי שיחה עם השם יתברך, תוך כדי געגועים להשם    םהניגוניהתבודדות; רוב    יניגונאלו  

 יתברך. 
(אני לא לבד) יש עשרה נבאלבום החדש "איך בין   ראש    ידיהמושרים על    גונים,  ינישט אליין" 

שליטא,   מקצועית,    בליוויהישיבה  מאד  מוזיקה  הניגונים   ומקהלהשל  כל  וילידים,  גברים  של 
 . דש ודות שלומדים בהיכל הקוזוק על כל הנקיחמלאים ב

'השם מקשיב לי, אני    גון הזה מזכיר לנו שנדע שיש עם מי לשוחח,י. הנ"להיתפ"  הניגון הראשון
 לא לבד, יש לי לאן לפנות, השם מקשיב לי תמיד'. 

מוד, "אין צריכין  ית הלוגדלעל  סס על שיחות הר"ן, סימן עו;  וגון הזה מבי. הנ"תורה"  הניגון השני
 לו בלי הבנה. י ד, לומר מלים של תורה, אפוקר הוא ללמימוד רק האמירה", העיבל

ון הזה אומר לנו מהו עובד השם; מי שעוזר בבית. מיהו יהודי  גי. הנ" שלום בית"  הניגון השלישי
 כשר? מי שמתנהג בשלום ובאהבה בבית. 

ַהָּׁשָנה,  ְּברֹאׁש  ְלַבֵּקׁש  ַמה  ְּתִפָּלה  ְמַבְּקִׁשים  ַאֶּתם 
ֶׁשִּנַּצְלֶּת  ְרגּוִעים  ִּתְהיּו   ָלֶכם    םָּכ ִהֵּנה  ַהּיֹום,  ֶאת 

 ְּתִפָּלה:

ְּברֹאׁש ַהָּׁשנָ " ַהּיֹום  ֶאת    הִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,  ָּדִנים 
ָּכל ָהעֹוָלם, ָּכל ַמה ֶׁשהֹוֵל ִלְהיֹות ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה,  
  ,ִמְּמ ְמַבֶּקֶׁשת  ֲאִני  ְּבֵכן  ַהּיֹום.  ּכֹוֵתב  ַאָּתה  ַהּכֹל 
ִּתְכּתֹב ִלי ָׁשָנה טֹוָבה, ָׁשָנה ְמתּוָקה, ָׁשָנה ְּבִריָאה  

ִלי    - ֵּתן  ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ּוְלָכל  ְוַלְּיָלִדים,  ְלַבְעִלי  ִלי, 
ּכַֹח   ִלי  ֵּתן  טֹוָבה,  ְוִאָּמא  טֹוָבה  ִאָּׁשה  ִלְהיֹות  ּכַֹח 

 ֶׁשִּלי, ֵּתן ָלנּו ֶׁשַפע ְוַנַחת ֵמַהְּיָלִדים. םִליָלִדי

ַרֵּבנּו ַז"ל,    ַאָּבא ָיָקר, ָׁשַלְחִּתי ֶאת ַּבֲעִלי ְלאּוַמן ֶאל 
ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבנּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיָגא ָאַמר, ֶׁשִּמי    י ָהַרִּביּכִ 

ֶׁשַּמֲאִמין ּבֹו ֶׁשָּיבֹוא ֵאָליו ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה; ֲעזֹר ִלי, 
ָלנּו ֶׁשִּתְהֶיה  ֶׁשִּלי  ַהִּמְׁשָּפָחה  ּוְלָכל  ָׁשָנה    ְלַבְעִלי 

ַחִּיים   ,טֹוָבה ַאֲהָבה,  ֶׁשל  ַחִּיים  ָׁשלֹום,  ֶׁשל    ָׁשָנה 
ָלֶלֶכת   ַצִּדיִקים;  ִעם  ַחִּיים  ַלֵּׁשִני,  ֶאָחד  ְלַוֵּתר  ֶׁשל 

 ְּבֶדֶר ַהַּצִּדיִקים, ְלַצֵּית ְלַצִּדיק. 

ַאָּבא ָיָקר, ְּתַרֵחם ְּכָבר ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ִּתְׁשַלח ָלנּו  
ֶאת   ְוִיְבֶנה  אֹוָתנּו  ֶׁשִּיְגַאל  ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  ֶאת  ְּכָבר 

  ׁש".ֵּבית ַהִּמְקָּד 
 "ב) תשפא ֵתצֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

  

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

 

 אמירת סליחות זמן 
  פ' תבא"ק בשאי מוצ

 12:30בשעה 
 
 סימן טוב ומזל טוב   

 

 הי"ואייזיק אפפעל בן מו"ה גדלי' החתן 
 טוב עב"ג שמחה למזל ה  לרגל

אייזיק  ר'  עבור גדולה הכרת הטוביש  אנשי שלומינול
,   שים לכל אחד על כל מה שהם עוהי"ו וזוגתו תחי'  

. בחינם לגמרי , בצורה הכי יפה חתונותההכנת ב ובפרט
מתוך   יהודית נחתלראות הרבה , יות יעמדו להםוהזכ

 כל טוב וטובו בריאות
*** 

 הי"ו  ליפא שווארץ מו"ה
 למז"ט מענדי נ"י לבנולרגל שמחת החאלקה  

אנשי מ ולכל אחד מוסדות בכללמאד מסור ל ר' ליפא
 נחתלראות הרבה , לו יות יעמדווהזכשלומינו בפרט, 

 מתוך בריאות מהילד הזה ומכל ילדיו יהודית
*** 

 הי"ובוים  נחמן נתןמו"ה 
 למזל טוב  הולדת הבתל
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	הניגון הרביעי "אמונה". הניגון הזה אומר לנו מה שמוהרא"ש למד אותנו, שנשנן אמונה, הכל זה הקדוש ברוך הוא; זה מרגיע מכל החדשות המפחידות וכדומה.
	הניגון החמישי "ממלא כל עלמין". הניגון הזה מביע כמה יפה לחיות עם השם יתברך, כשיודעים שהכל זה ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, אין שום מציאות מבלעדיך יתברך כלל, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם. מוהרא"ש אומר, שאת השיר הזה משיח ישיר עם כל העולם, כולם ידעו...
	הניגון השישי "תיקון הכללי". הניגון הזה זועק את העצה והתיקון למי שמסכן נפל לפגם הברית, לומר עשרה מזמורי תהלים, מזמור טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ; זה מתקן את האדם, רוחץ מכל הרע, מטהר.
	הניגון השביעי "ילדים". את השיר הזה שרות המשפחות הכשרות שהולכות בדרך התורה, בעקבות הצדיקים; לא הולכים בעקבות הרחוב הקלוקל שלא להביא ילדים בטענה שלא יהיה לאדם זמן לעצמו אם יש לו משפחה גדולה, הניגון שר: "כמה טוב משפחה גדולה, כל ילד מביא רק הצלחה".
	הניגון השמיני "לבד עם הקדוש ברוך הוא". אנשים הם שבורים, הם אומרים 'אני לבד, אין לי אף אחד', שוכחים שאנחנו לא לבד, אנחנו לבד עם הקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו לבד עם הקדוש ברוך הוא, משיחים את הלב עם הקדוש ברוך הוא לבדו, אזי להיות לבד זה דבר טוב. אפשר לחשוב ...
	הניגון התשיעי "תודה השם". השיר הזה הוא מקור הישועות, כי כששרים ואומרים: "תודה השם על החיים שלי, תודה השם על אשתי והילדים שלי" - זה פותח את השמים ונשפכות ישועות ורפואות; כמה שיותר שרים "תודה השם", מונים עוד ועוד פרטים - כך מתקרבים יותר אל השם יתברך. רב...
	הניגון העשירי "כל הנשמה". הניגון מדבר על "תודה והודאה", להודות ולהלל להשם יתברך על כל נשימה, על כל פרט בחיים.
	זה דיסק שאין לו אח ורע, כל הניגונים מבוססים על הדיבורים של רבינו ז"ל, וממש אפשר ללמוד ממנו לימודים למעשה, משננים לעצמנו אני לא לבד, הקב"ה איתי, מודים להשם על את הדברים הטובים שהוא נותן לנו, שומעים שוב שצריך לדבר יפה עם האישה, שומעים שראש הישיבה מדבר ע...
	גם במקצועיות אין לו מה להתבייש מאלבומים אחרים. לא חסכו בשום מאמץ כדי להוציא את האלבום הטוב והיפה ביותר שיש.
	את האלבום החדש ניתן להשיג אצל המפיצים, ותוכלו להאזין לו גם ב"קול ברסלב" בלחיצה על 1 לאידיש, 5 להיכל הנגינה, 3 למנגינות עליזות, ולאחר מכן 4 לאלבום החדש.
	ואני יכול לרפא אותה, את בת המלכה, על ידי כל עשרת המנגינות!
	גם השנה יהיו שאטלים לציון באומן
	מוגש על ידי "קמפיין השכירות"
	נדבת מו"ה אלי קנאל הי"ו - "פלען איט רייט" 1845-678-3555
	למרות העובדה שהשנה קשה יותר לספק את השאטלים, בגלל המצב באוקראינה שבה יש פחות עובדים, פחות טנדרים, והגז הרבה יותר יקר, למרות זאת הצליחו העסקנים המסורים של קמפיין השכירות מו"ה שבתי מרקוס הי"ו ומו"ה אשר יעקב אינדורסקי הי"ו להמשיך עם השאטלים, כדי שאנשי של...
	ברוך השם, שלא רק שנמשך אלא נוספה לו עוד טנדר, והשנה יהיו על הכביש שלושה טנדרים שיסעו הלוך ושוב כל הזמן, הטנדר הראשון יצא מהבניין של היכל הקודש מדי יום בשעה 5:00 בבוקר מיד עם סיום עוצר הלילי, ובשעה 5:20 תצא הטנדר השני, וב-5:40 השלישי, וכך יימשך הסדר בע...
	מכיוון שהעלויות גדלו משמעותית השנה, סוכנות הנסיעות הידועה, המוכרת כבר לאנשי שלומינו, "פלען איט רייט"  התחייבה לתת חסות להסעות. אנשי שלומינו אסירי תודה לחברה המסורה "פלען איט רייט"  שיומם ולילה לא ישבותו ומתמסרים לכל הצרכים להביא את אנשי שלומינו לאומן ...
	ב"קמפיין השכירות" אומרים שבעזרת ה' יספקו גם שטרות פרוזבול באומן כדי שאנשים יוכלו למלא את השטר שההלכה מחייבת לחתום בסוף כל שנת שמיטה, כך שגם אם מישהו חייב לך כסף שתוכל לבקש אותו בחזרה.
	כל אנשי שלומינו מכירי טובה לעסקנים המסורים של קמפיין השכירות שמקפידים בסייעתא דשמיא ששכר הדירה של הישיבה הקדושה בוויליאמסבורג ישולם במלואו מדי חודש. בית המדרש שממנה יוצאים השיחות הקדושות של רבינו ז"ל דרך ראש הישיבה, בנוסף להשכרה של מבנים רבים נוספים מ...
	אנשי שלומינו בוודאי ילכו לקראת העסקנים ויתרמו בנדיבות למען קמפיין השכירות, ובזה יקחו חלק בכל המעשים הטובים שיוצאים ממנו.
	הראש השנה שלי עולה הכל, איש בל יעדר!
	***
	הופיע בעזרת ה': אלבום חדש "איך בין נישט אליין"
	בשמחה גדולה מקבלים אנשי שלומינו את הבשורה שכבר יצא האלבום החדש "איך בין נישט אליין" (אני לא לבד). זה כבר ה"טאנץ מיט אמונה" הרביעי, הניגונים האלו הם לא סתם ניגונים, אלו ניגוני התבודדות; רוב הניגונים חוברו תוך כדי שיחה עם השם יתברך, תוך כדי געגועים להשם...
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