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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
י ָנָתן ָזאְגט  ית, ֲהָלָכה ב'(ֶרבִּ ם ַשְחרִּ יַלת ָיַדיִּ יקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְנטִּ ַאז ֶדער  )לִּ

יז ֶגעֶשען ַשבָ  ת ֵהייְסט "ַשָבת ַהָגדֹול" ַווייל ֶדעָמאְלט אִּ
יְדן ָהאְבן  י אִּ ָלה, דּוְרְך ֶדעם ָוואס דִּ ים דּוְרְך ְתפִּ יסִּ ְגרֹויֶסע נִּ

ים ד'( ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  י )ְדָברִּ כִּ
ים ְקרֹ  י גֹוי "ָגדֹול" ֲאֶשר לֹו ֱאֹלקִּ ים ֵאָליו ַכה' ֱאֹלֵקינּו מִּ בִּ

יז ָנאְך ַאַזא "ְגרֹויס" ָפאְלק ָוואס  -ְבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו  ֶווער אִּ
יז ַאזֹוי ָנאְנט צּו ֵזיי ֶווען ֵזיי רּוְפן צּו  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ
יר  יר ֵהייְסן ַא ְגרֹויס ָפאְלק ַווייל מִּ ים, ֶזעט ֶמען ַאז מִּ אִּ

ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  ֶקעֶנען ֶרעְדן צּום
 ֶהעְלְפט אּוְנז.

ין ָפסּוק  ים ב, ח( ָנאְך ְשֵטייט אִּ י ֵאת ָכל )ְמָלכִּ ַסְפָרה ָנא לִּ
יָשע  י "ְגרֹויֶסע"  -"ַהְגֹדלֹות" ֲאֶשר ָעָשה ֱאלִּ יר דִּ ֶדעְרֵצייל מִּ

י גְ  יָשע ָהאט ֶגעטּון, ָזאְגט דִּ יָלה כ"ז( ָמָרא ַזאְכן ָוואס ֱאלִּ ַאז )ְמגִּ
יז ֶגעֶווען ָנאר  יָשע ָהאט ֶגעטּון אִּ ים ָוואס ֱאלִּ יסִּ ַאֶלע נִּ
ָלה, דּוְרְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶזעט ֶמען  דּוְרְך ְתפִּ
ָלה ֵהייְסט ָדאס  ים דּוְרְך ְתפִּ יסִּ ויֶדער ַאז ֶווען ֶמען ַמאְכט נִּ וִּ

 "ְגרֹויס". -"ָגדֹול" 

ֵהייְסט ֶדער ַשָבת "ַשָבת ַהָגדֹול" ַווייל ֶדעְרַפאר 
י  ים דּוְרְך ֶדעם ָוואס דִּ יסִּ יז ֶגעֶשען ְגרֹויֶסע נִּ ֶדעָמאְלט אִּ
יְדן ָהאְבן ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרַפאר ֵהייְסט  אִּ

 ֶדער "ְגרֹויֶסער" ַשָבת. -ָדאס ַשָבת "ַהָגדֹול" 

יָמן ת"ל( )אֶדער טֹור ְבֶרעְנְגט  ים סִּ ין ַשָבת ַהָגדֹול ֹוַרח ַחיִּ ַאז אִּ
יז ֶגעֶווען  יְדן ֶגענּוֶמען ַא ֶלעֶמעֶלע ָוואס ָדאס אִּ י אִּ ָהאְבן דִּ
יְנֶדען צּום  ים אּון ֶעס צּוֶגעבִּ יִּ ְצרִּ י מִּ י ֲעבֹוָדה ָזָרה פּון דִּ דִּ

ִַאיַאַ  ֶַדעְרֵציילְַד ַעֶַט, טַָהאר
ָמא ַא  ֶַגעֶרעְדַל ַטִמיט

ַ

ןַאַ ןֶַגעבְַםִַאילַָזאַׁש"מֹוֲהָראןֶַגעֶבעְטַטַָהארַעֶַ,ַׁש"מֹוֲהָרא
זֹויִַווהַצַָעֵַ ַׁש"מֹוֲהָראה,ְַוָטֳהָרַהְַקדּוׁשַַָצּוהַזֹוכֶַזִַאיןֶַמעיַא 

ִַאי ֶַדעָמאלְַז אֶנעט ֶַגעְׁשט  ִַאיְנְדרֹויְסַן ַפּון ןַאּוְַׁשטּובן
אְלְטַ ֶַגעה  ִַאיְנִמיְטַן ֶַנעֶמען ִַדַן ַָפאְסַי טַָזאגְַַׁש"מֹוֲהָראט,

ַ"ִאי ֶַוועִַאיְךקַקּום: ִַדיל וייזְַר ַו  ִַאין ִַדַן זֹוַיִווטַָפאְסַי יַא 
ֶַמע ִַאין ַזֹוכֶַז ְַקדּוׁשַַָצּוה ְַוָטֳהָרַה ַעֶַה", ֶַנעְמַר רֹויט ַא  יִַדַס

ַָפאְסַ ַָדאְרַט, ִַאיט ֶַגעֶלעגְַז ְזָמנַַָא ַן ַה  אה ַפ  ה,ֲַחתּונַַָאַ ר
ֶַעְפנְַַׁש"מֹוֲהָרא ַעֶַט ַאֹויס ַאּוף וייזְַן ַו  ַ"ִאיט ַקּום: סַָוואק

ייבְַןֶַמע ַ'ִדיטְַׁשר  בַָאִַקיּדּוׁשַָר, חַ הַר  ְתִפילַָרַא  ַה  זִַאיןֶַמעה'
בַָהְַקדּוׁשַַָצּוהַזֹוכֶַ אֶוועֶנעןַָנאכְַהַר  םֶַדעטֶַבעןֶַמעזַאַ ן";ַד 

ֵַאייֶבעְרְׁשְטַ ֶַמען, ֶַעְפנְַן ִַדַט ַמֹויי ַאּול ֶַמען ֶַׁשעְפֶׁשען ַא ַט
יילִַוויִַאיְךר,ִַמיףֶַהעלְַםַעֹולַָלַׁשִֶַַרבֹונֹוה:ַ"ְתִפילַָ ,ֶַעְרִליְךןַז 
ִַוויִַאיְך ייל ַז  ֵַהייִלין ִַוויַיְךִאַג, ייל ַז  ַָאְפֶגעִהיְטַן סַָדאַ-ן"

ַה.ְקדּוׁשַָעְַגֶרעְסטֶַיִַדַַצּוטְַבֶרעְנגְַ
ט:ֶַגעְקֶרעְכצְַןַאּוַׁש"מֹוֲהָראַצּוחֶַפסַ ןֶַגעקּוֶמעזִַאידִַאיַאַ 
זֹויִַוו" ֵליינְַחֶַפסַ םַצּוהַזֹוכֶַןֶַמעזִַאייַא  וייס?"ַא  ןַָנָתַיֶַרבִַלַו 

ייטֶַוועחֶַפסַ ףַאֹוין,ַָזאגְַטְַפֶלעגְַ טֶַוועחֶַפסַ ףַאֹויט,ַ"ֶגעלְַןַז 
יי ַז  ֶַעְסַן", ַאֹוין ֶַפסַ ף ֶַוועח ייט ַ"ז  ַָאֶבען, ִַוור ֶַנעְמַי ןֶַמעט
ֵליינְַחֶַפסַ םֶַדע ַא  ִַווס?" ֶַנעְמַי ֶַמעט ֶפסַ תְַקדּוׁשַ םֶַדען ח;ַה 
ֶַדע ִַאיר זֹוטַָהאד ַא  ַ"ׁש"מֹוֲהָראַצּוטֶַגעְקֶרעְכצְַי ִַוו: זִַאיי
ֶַמע ַזֹוכֶַן ַצּוה ַח?ֶפסַ ם ַָהא" ִַאיט טֶַגעָזאגְַַׁש"מֹוֲהָראם

אְרַ ַאּוףַׁש  ייהַזֹוכֶַטִַוויְלְסַַדּור:ַ"ְקָלאן ַז  ןֶַעפְַח?ֶַפסַ םַצּון
יי טַָהאְסַַדּון,ֵַאייֶבעְרְׁשְטַםַצּוןֶַרעְדַןַאַַָהֹויבןַאּולַמֹויןַד 
לֶַַצּוןַקּוֶמעַצּוגֶַוועעְַגִריְנגֶַַאַ  ְדֵריגֹועַא  ַת".מ 

ִיְקָרַהֱַאמּונֲַַָעָצתֹו) ַ"פ(שתאַו 
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י  י ֵציין ֶבעט, ְכֵדי ָדאס צּו ֶשְחְט'ן ַפאר ַא ָקְרַבן ֶפַסח, אּון דִּ יט דִּ יְצט מִּ ים ָהאְבן ֶגעְקרִּ יִּ ְצרִּ מִּ
יז ֶגעֶשען ָנאר  יז ֶגעֶווען ֵאיין ֵנס ָוואס אִּ יְשט ֶגעֶקעְנט טּון, ָדאס אִּ ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ָגאְרנִּ

יְדן ָהאְבן ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. י אִּ  דּוְרְך ֶדעם ָוואס דִּ

ין ֶמְדָרש  ָנאְך ַא ֵנס ָוואס ָהאט ֶדעָמאְלט  יְרט ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט אִּ ְזמֹור קל"ו( ַפאסִּ ים מִּ לִּ )ֶמְדָרש ְתהִּ

ים ֶוועְלן ְשַטאְרְבן,  י ְבכֹורִּ ים ַאז דִּ יִּ ְצרִּ י מִּ ַאז ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ָאְנֶגעָזאְגט דִּ
ים ֶגעַגאְנֶגען צּו ֵזייֶעֶרע ַטאֶטעס אּון יז ֶגעֶשען ַאֶלעס  ֶזעֶנען ַאֶלע ְבכֹורִּ יז ֶיעְצט אִּ ֶגעָזאְגט: "בִּ

י  יר ָזאְלן ְבַלייְבן ֶלעְבן? ָלאְזט ַארֹויס דִּ יְשט ַאז מִּ יר נִּ ויְלט אִּ ָוואס מֶשה ָהאט ֶגעָזאְגט, וִּ
י ַטאֶטעס ֶגעֶעְנְטֶפע יר ְשַטאְרְבן!" ָהאְבן דִּ יְשט ֶוועְלן מִּ ם, ַווייל אֹויב נִּ ְצַריִּ יְדן פּון מִּ ְרט: אִּ

יְדן פּון ָדא!", ֶזעֶנען  י אִּ יְשט ַארֹויְסָלאְזן דִּ יר נִּ ים ֶוועְלן ְשַטאְרְבן ֶוועְלן מִּ יִּ ְצרִּ ילּו ַאֶלע מִּ "ֲאפִּ
יְדן פּון ָדא,  י אִּ יְך ֶגעֶבעְטן: "ָלאז ַארֹויס דִּ יְגן אּון זִּ ים ֶגעַגאְנֶגען צּו ַפְרֹעה אּון ֶגעְשרִּ י ְבכֹורִּ דִּ

יר ָהאְבן ָנאר צָ  י מִּ רֹות פּון ֵזיי", ָהאט ַפְרֹעה ֶגעֵהייְסן ַזייֶנע ְקֶנעְכט ַאז ֵזיי ָזאְלן ַפאְרְטַרייְבן דִּ
ים ֶגעטּון? ֶיעֶדער ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ְשֶוועְרד אּון ֶגע'ַהְרְג'ט ַזיין  י ְבכֹורִּ ים. ָוואס ָהאְבן דִּ ְבכֹורִּ

ְבכֹוֵריֶהם", ֶזע ם בִּ ְצַריִּ ים ֶזעֶנען ֶדעָמאְלט ַטאֶטע, "ְלַמֵכה מִּ יִּ ְצרִּ ְקס הּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט מִּ
ים. י ְבכֹורִּ  ֶגע'ַהְרְג'ט ֶגעָוואְרן דּוְרְך דִּ

ָלה.  יז ֶדעָמאְלט ֶגעֶשען, אּון ַאֶלעס ָנאר דּוְרְך ְתפִּ ים ָוואס אִּ יסִּ י ְגרֹויֶסע נִּ ֶזעט ֶמען דִּ
יז ֶגעקּוֶמען אּון אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  יְדן ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ֶרעְדן צּום מֶשה ַרֵבינּו אִּ י אִּ ַפאר דִּ

ים, אּון  יסִּ י נִּ יז ֶגעֶשען דִּ יְדן ָהאְבן ֶעס ַטאֶקע ֶגעטּון, אּון דּוְרְך ֶדעם אִּ י אִּ ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דִּ
 ֶדעְרַפאר ֵהייְסט ֶדער ַשָבת "ַשָבת ַהָגדֹול".

יז ָדאס ֶגעוֶ  י ֶבֱאֶמת אִּ ין ָגלּות, דִּ יז ֶגעֶווען אִּ ם, ַאז ֶדער ֵשֶכל אִּ ְצַריִּ יָקר ָגלּות מִּ וען ֶדער עִּ
יט  יְשט ֶגעוואּוְסט פּון ֵזייֶער ְגרֹויֶסער ֹכַח, ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ַאֶלעס אֹויְס'פֹוְעְל'ן מִּ יְדן ָהאְבן נִּ אִּ

יז ֶגעקּוֶמען אּון ֶער ָהאט  יז מֶשה ַרֵבינּו אִּ ָלה, בִּ ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ַאֶלעס ְתפִּ
פֹוְעְל'ן ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָדאס ָהאְבן ֵזיי ַטאֶקע ָאְנֶגעהֹויְבן צּו טּון אּון ַאזֹוי ֶזעֶנען ֵזיי 

יר ָהאְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶדעם יֹום טֹוב ֶפַסח"  ם, אּון מִּ ְצַריִּ ָסח" ַאז ֶדער -"ֶפה -ַארֹויס פּון מִּ
יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן.  מֹויל ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ְשמּוֶעְסן מִּ

י ַזאְך פּון  ין דִּ יְך צּו ַבאֵנייֶען אִּ יֶגע ַצייט זִּ יְכטִּ י רִּ ין "ַשָבת ַהָגדֹול" דִּ יז ֶיעְצט אִּ ֶדעְרַפאר אִּ
י ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַארֹויְסצּוֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶגעֶנעם מִּ  ויְסן פּון דִּ ם, ֶמען ָזאל וִּ ְצַריִּ

יב, אּון ֶמען ֶקען ַאֶלעס  ֵאייֶגעֶנע כֹוחֹות, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אּוְנז ֵזייֶער לִּ
י מֹויל אּון ָאְנֵהייְבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן,  ים, ֶמען ַדאְרף ָנאר ֶעֶפעֶנען דִּ אֹויְס'פֹוְעְל'ן ַביי אִּ

יֶכער ֶהעְלְפן. ֶבעְטן ויל, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט זִּ  ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶמען וִּ

י ָזאְגט   יָמן פ"ח(ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ יש אּום  ֶדעם ַטַעם :)שִּ יֶבער ֶדעם טִּ ַפאְרָוואס ֶמען ְדֵרייט אִּ
יש ַווייְזט אֹויפְ  וי ֶדער ָפסּוק ָזאגט ַשָבת ַהָגדֹול. ַווייל ֶדער טִּ יבּור, אֹויף ֶרעְדן, ַאזֹוי וִּ 'ן דִּ

יש )ְיֶחְזֵקאל מא, כב(  יֶבער ֶדעם טִּ ְפֵני ה'. ֶדעְרַפאר ְדֵרייט ֶמען אִּ ְלָחן" ֲאֶשר לִּ "ַוְיַדֵבר" ֵאַלי ֶזה "ַהשֻּׁ
יז ַארֹויס פּון מִּ  יֶבעְרֶגעְדֵרייט. ַפאר ֶמען אִּ יבּור ֶוועְרט אִּ יבּור ַווייל ֶדער דִּ יז ֶדער דִּ ם אִּ ְצַריִּ

יז ֶגעָוואְרן "ֶפַסח"  ם אּון ֶעס אִּ ְצַריִּ יז ֶמען ַארֹויס פּון מִּ ין ָגלּות, אּון ָנאְכֶדעם אִּ ָנאְך ֶגעֶווען אִּ
יבּור ַארֹויס פּון ָגלּות.-"ֶפה - יז ֶדער דִּ  ָסח", ֶמען ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֶרעְדן, אִּ

יְרט ַביי יז ַאייְנֶגעפִּ יְשט  ֶעס אִּ יֶבער, ַאז אּום ַשָבת ַהָגדֹול ֶעְסט ֶמען נִּ יֶשע ְשטִּ ידִּ ַאַסאְך אִּ
יז שֹוין ְגֵרייט  יְך ַשָבת, ַווייל ָדאְרט אִּ יְכן ְפַלאץ וואּו ֶמען ֶעְסט ֶגעֶוועְנלִּ אֹויף ֶדעם ֶגעֶוועְנלִּ

יש. ָזאְגט ֶדער ֶרבִּ  י ַאז ָדאס קּוְמט אּוְנז ֶלעְרֶנען ַאז ַפאר ֶפַסח, ֶמען ֶעְסט אֹויף ַא ְצֵווייֶטע טִּ
יְשט  יש, ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָנאְכנִּ יז ֶדער טִּ ַפאר ֶפַסח אִּ
יְגן ֵסֶדר שֹוין אֹויְפ'ן  יז ֶעס קּוְמט ֶפַסח, ֶעְסט ֶמען ֶדעם ֵהיילִּ יֶגע ְפַלאץ. בִּ יְכטִּ י רִּ אֹויף דִּ

יגְ  יְכטִּ ם, ֶער ֵהייְבט ָאן ֶרעְדן צּום רִּ ְצַריִּ יד ַארֹויס פּון מִּ ן ְפַלאץ, ַווייל ֶדעָמאְלט ֵגייט ֶיעֶדער אִּ
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

יְשט ַשָבת ַהָגדֹול אֹויף  וי ֶמען ֶעְסט ַטאֶקע נִּ ֶמען ַדאְרף ָאֶבער אֹויְך ַאְכטּוְנג ֶגעְבן, ַאזֹוי וִּ
יש, קֶ  יֶכע טִּ י ֶגעֶוועְנלִּ יז ָדאְך דִּ יְך אֹויף, ַווייל ֶעס אִּ יְנג אֹויְסקּוֶמען ַאז ֶמען ֶרעְגט זִּ ען ֵזייֶער ְגרִּ

י ָזאְגט  וי ָנאְרַמאל. ֶדער ֶרבִּ יְשט ְמסּוָדר ַאֶלעס וִּ יָמן ס"ח( נִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ יָקר )לִּ ַאז ֶדער עִּ
יְך צּו ֶער רֶ  י ַפְרָנָסה פּון ַא ֶמעְנְטש ֶוועְנְדט זִּ יְשט אֹויף, ַווייל ַכַעס ֶנעְמט ַאֶוועק דִּ יְך נִּ עְגט זִּ

יש אּון ַבאקּוֶמען ְגרֹויס ֶשַפע  ויל ֶמען ַטאֶקע ַפאְרֶרעְכְטן ֶדעם טִּ ַפְרָנָסה. ֶדעְרַפאר אֹויב וִּ
יְשט אֹויְפרֶ  יְך נִּ עְגן ֵקייְנָמאל, אֹויף ֶפַסח, ַדאְרף ֶמען ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל זִּ

יְשט ֶפעְלן. יְגֵקייט אּון ְפֵרייד, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט ָגאְרנִּ יט רּואִּ יְרן ֶדעם ַשָבת ַהָגדֹול מִּ  אּון פִּ
יט ַשָבת  י ַהְפטֹוָרה פּון "ְוָעְרָבה ַלה'", ָדאס ָהאט ַשְייכּות מִּ ַשָבת ַהָגדֹול ָזאְגט ֶמען דִּ

וי ֶמען זָ  ָיה ַהָגדֹול, ַאזֹוי וִּ י ֹשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאלִּ ֵנה ָאֹנכִּ אְגט ָדאְרט ַביים סֹוף ֶדעם ָפסּוק "הִּ
יר ַוואְרְטן שֹוין ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען ֶדער "יֹום  ְפֵני בֹוא יֹום ה' 'ַהָגדֹול' ְוַהנֹוָרא", מִּ יא לִּ ַהָנבִּ

יא ֶוועט קּוֶמען ְמַבֵשר זַ  ָיהּו ַהָנבִּ ְדֵקנּו קּוְמט ַהָגדֹול", ֶווען ֵאלִּ יַח צִּ י גּוֶטע ְבשּוָרה ַאז ָמשִּ יין דִּ
וי  אּוְנז שֹוין אֹויְסֵלייְזן, אּון ַדאן ֶוועט שֹוין ֶיעֶדער ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי וִּ

ים ָשָפה ְברּוָרה )ְצַפְנָיה ג, ט( ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  י ָאז ֶאְהֹפְך ֶאל ַעמִּ ְקֹרא כָֻּׁלם ְבֵשם ה'" "כִּ ֶווען  -לִּ
יַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט שֹוין ֶיעֶדער ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.  ָמשִּ

י  ְשָרֵאל ַביי דִּ ין ֶאֶרץ יִּ יז ֶגעֶווען אִּ י ָנָתן ַאז ֶווען ֶער אִּ י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ֶרבִּ ֶדער ֶרבִּ
יא, ָהאט עֶ  ָיהּו ַהָנבִּ יז ָדאְרט ְמָעָרה פּון ֵאלִּ יא אִּ ָיהּו ַהָנבִּ וי ֵאלִּ יְך ָפאְרֶגעְשֶטעְלט וִּ ר זִּ

י  ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון דִּ יז ֵזייֶער נִּ י ָנָתן אִּ ֶגעְשַטאֶנען אּון ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶרבִּ
יז אֹויְך ֶגעֶווען ַא  יא אִּ ָיהּו ַהָנבִּ ֶמעְנְטש, ַא ָבָשר ָוָדם, ֶוועְרֶטער, ֶער ָהאט ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֵאלִּ

יֶגע ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות ָנאר דּוְרְך ֶדעם וָ  יז צּוֶגעקּוֶמען צּו ַזייֶנע ֶגעַוואְלדִּ  ואס ֶעראּון ֶער אִּ
יז ֶער ֶגעָוואְרן ַאז ֶער ֶוועט ַזיין ֶדער  ָהאט ֶגעֶרעְדט ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ַאזֹוי ְגרֹויס אִּ

יַח קּוְמט אּון ֶיעֶדער ֶוועט ָוואס ֶוועט קּו יְנֶדער ַאז ָמשִּ יֶשע קִּ ידִּ י ְבשּוָרה ַפאר אִּ ֶמען ָזאְגן דִּ
יֶנען. ים דִּ יְט'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָנאר אִּ  שֹוין ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן אּון ֶלעְבן מִּ

יְך ֶיעְצט צּום יֹום טֹוב פֶ  יר ְגֵרייְטן זִּ י ֲהָכָנה ָוואס מִּ יז דִּ ַסח, ֶווען ֶמען ֶוועט ָדאס אִּ
יר  ים, צּו ַווייְזן ַאז מִּ יר ַפאר אִּ י טִּ יא אּון ֶעֶפעֶנען דִּ ָיהּו ַהָנבִּ צּוְגֵרייְטן ֶדעם כֹוס ַפאר ֵאלִּ
ים ָוואס ֶער ֶלעְרְנט אּוְנז צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער  מּודִּ י לִּ ֶנעֶמען ָאן דִּ

 ֹוין אֹויְסֵלייְזן פּון ָגלּות.ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל אּוְנז ש
ים  יְט'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאן ֶוועְרט אִּ יד ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶער ֶלעְבט מִּ ֶווען ַא אִּ

י ַהְפטֹוָרה "ְוָעְרָבה ַלה'"  יט ֶדעם הֹויְבט ֶמען ָאן דִּ יס ָדאס ֶלעְבן, אּון מִּ ָדאס ֶרעְדן צּום  -זִּ
יְסֵקייט ַפאְרן ֶמעְנְטש.ֵאייֶבעְרְשְטן   ְבֶרעְנְגט ַא זִּ

יְשן אּון ָאְנהֹויְבן ֶלעְבן  יְך צּו אֹויְפְפרִּ יֶגע ֶטעג זִּ י ֵהיילִּ יז ֶדעם ָוואס נּוְצט אֹויס דִּ וואֹויל אִּ
י ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ים ַזיין גּוט אֹויף דִּ יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט אִּ  מִּ

יחֹות מ  ֹוַהָרא"ש ֶעֶרְך ַשָבת ַהָגדֹול()שִּ

 

 

  

 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש>>>>>>  

  

 



 ג
 

 
  



 

B
re

sl
ev

C
en

te
r.

co
m

\a
n

sw
er

s 

 >>>>>>  נייעס
 

 

 

>>>>>> 

 

 .אננעמען אייער ארדער , און מאכט זיכער אז מען קען נאך347-661-2579זעלקאוויטש הי"ו אויף 
 !חיםונאכל שם מן הזבחים ומן הפס

*** 

 זכותים פון א גאסט אויף יום טוב קויפט
בית התבשיל וואלט זיך באמת פארדינט א ספעציעלער ברסלבער חסד אפאראט פונעם  בארימטע יד

באריכט, ווייל צוליב וואס רוב פון זייערע אקטיוויטעטן גייען אן שטילערהייט אן קיין שום פאמפע און דראמא, 
דאס הייסט אז אויסער דאס וואס דער ציבור האלט מיט ווי זיי  ;שט מיטאס רוב ציבור האלט בכלל ניוו

עס ווערט אויסגעטיילט גאר אסאך נוצבארע ווערטפולע  עןיגע חלוקות פון צייט צו צייט, ווארגאניזירן ריז
גאר  פראדוקטן, ווי ברויט, מילך, אייער, פלייש, פרוכט, מילכיגס און נאך, האבן זיי א באזונדערע ריזיגע און

קאסטבארע פראיעקט פון באצאלן גאנצעטע גראסערי ארדערס פאר פילע נויטבאדערפטיגע משפחות אויף 
אין זייער אקאונט, אן דעם וואס איינער זאל  לייגטשבת און יום טוב, וואס דאס געלט ווערט שטילערהייט אריינגע

 .אפילו מיטהאלטן
קס חדשים אליינס איבער פופציג טויזנט דאלער דער פראעקט האט שוין אויסגעצאלט אין די לעצטע זע

ווערט פון גראסערי ארדערס, און דאס אלעס ווערט באצאלט בלויז דורך וואוילע דורכשניטליכע פארדינערס 
גוטהארציגע אידן וואס ווארפן אריין כסדר אפאר דאלער צום געטרייען מנהל בית התבשיל מו"ה שלמה 

 .יאקאבאוויטש הי"ו
למה זאגט, אז יעצט צום בעפארשטייענדע יום טוב פסח דארף דער בית התבשיל דרינגענד דער מנהל ר' ש

באצאלן ארדערס אין די גראסערי אין די ווערט פון איבער צוואנציג טויזנט דאלער, וואס דער בית התבשיל וועט 
אלע יום טוב'דיגע שטעלן פון נדבנים אזוי ווי אייך, און דערמיט צושטעלן מן אייבערשטענס הילף צוזא'מיט

 וואס זענען אנגעוויזן דערויף. געברויכן פאר פילע משפחות
קויפן די זכות פון א דורכשניטליכע משפחה יום טוב  יעצט ווערט פארקויפט זכותים לכבוד יום טוב; מען קען

 $.250, אדער די זכות פון א קליינע משפחה פאר 500$ארדער פאר 
עס זאל אייך קיינמאל אז ביישטיין אייך וועט  ,צו עסן פאר אידן אויף יום טוב זכות פון געבן צדקה און געבן די

גארנישט פעלן, איר זאלט האבן א פרייליכע יום טוב מיט די גאנצע משפחה, און זוכה זיין צו ווערן געבענטשט פון 
 רשטן מיט בני חיי ומזוני רוויחי.אייבע

יט"א: "איך בעט אלע אנשי שלומינו, העלפט ארויס דעם ראש ישיבה שלאין א בריוו די וואך שרייבט דער 
"בית התבשיל" וואס שטעלט צו עסן פאר אנשי שלומינו א גאנץ יאר, און אויך פאר יום טוב און פאר פסח. 

ן בית התבשיל און אויך צו העלפן משפחות זאלן 'האברך שלמה יאקאבאוויטש נרו יאיר איז געשטעלט אויפ
דער ראש ישיבה פירט אויס: "בזכות דעם וועט איר זוכה זיין צו , און און ימים טובים"קענען איינרישן שבתים 
 שפע ברכה און הצלחה"

, און אין דעם זכות זאלט איר האבן אלע 718-306-2448רופט שוין אריין מיט אייער ברייטהארציגע נדבה צו 
 זיך. טגוטס וואס איר וואונטש
 פתח תפתח את ידך לו!
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090נאדא / קא03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילו באקומען דעם צ

 

 

 

 ס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייע
 צאלןצואויס ,ייןפקמחא דפסחא קאמ

 אויף פסחאון לערערינס מלמדים  די
וואס צילט צו דעקן די  ",חא קאמפייןקמחא דפס"מט געווארן די יערליכער יין די יעצטיגע טעג איז איינגעפעדא

אין אונזערע מוסדות, אז די ערליך פארדינטע  לערערינסגעהאלטן פון די געטרייע איבערגעגעבענע מלמדים און 
 הבעל"ט. פסח 'ן יום טובפעיראל פון אלע איינגעשטעלטע זאלן זיין אויסגעצאלט ביז

זייער שווער. עס האלט שוין דארט אז מען איז שוין שולדיג די פינאנציעלע מצב פון די הייליגע מוסדות איז יעצט 
 .סקולמיידל שווערע צענדליגע טויזנטער דאלערס פאר די איינגעשטעלטע פון די ישיבה, תלמוד תורה, און 

געלויבט דעם אייבערשטן אז מען האט זוכה געווען צו עפענען אין די לעצטע יאר נאך עטליכע סניפים פון די 
די קינדער בליען און שטייגן אזוי שיין ברוך ה', מיט גרויס הצלחה,  'אן ברוך ה עןוואס גיי ,עטליכע שטעטדות אין ומס

ישע הוצאות, וואס די הנהלת המוסדות פלאגן זיך יעדן ראבער צוגעלייגט גאר אסאך פהאט עס פון די אנדערע זייט 
 .יטציטאג צו טרעפן פון וואו צו דעקן דעם שטארק פארגרעסערטן דעפ

ווייזן הכרת הטוב און שטיצע פאר די ואאין די יעצטיגע ערב פסח צייט, פילן אנשי שלומינו פאר וויכטיג ארויסצ
חשובע מלמדים און איינגעשטעלטע וועלכע געבן זיך איבער בלב ונפש פאר אונזערע קינדער במשך די גאנצע יאר, 

נדערלעך, און טוען אלעס וואס זיי קענען אז זיי זאלן זיי לייגן אריין זייער הארץ און נשמה אין די טייערע קי
דאס אלעס אן דערנידערן  , אוןאויסוואקסן מיט א ריינע אמונה, און פילן אן די קעפעלעך מיט תורה און יראת שמים

 די אויפצובויעןאויסגעטרעטענעם וועג וואס מוהרא"ש האט אונז געלערנט,  מיט'ןאדער פארשעמען ח"ו, נאר 
 .אין זיי א ליבשאפט צום אייבערשטן, צו די תורה, און צו די מצוות ןלייגאריינ, און אזוי לעךינדערק טייערע

פרייליכער יום טוב פסח, איז אונזער פליכט צו טון וואס מיר קענען אז זיי הייליגער און יעצט ווען עס קומט דער 
 .עלט זיך אויס לכבוד יום טובזאלן זיך נישט דארפן מוטשען צו קענען איינקויפן אלעס וואס עס פ

אין די לעצטערע יארן איז דער קאמפיין ברוך השם געקרוינט געווארן מיט א געוואלדיגע הצלחה, אנשי שלומינו 
האבן זיך זייער ווארעם אנגערופן מיט גרעסערע סכומים, און מען האט געקענט אויסצאלן אלע איינגעשטעלטע פאר 

 .ם טובאון זיי פארשאפט א שמחת יו פסח
מיט'ן מיט אייער ווארימע נדבה וועלן די פילע משפחות אויך היי יאר קענען אריינברענגען דעם יום טוב 

 .און איר וועט זיין א גלייכע שותף אין די הייליגע ארבעט ,מיט הרחבת הדעת אייבערשטנ'ס הילף
א מעסעדזש, אדער קענט  ןלאזצו  0און דרוקט  718-384-1652טהארציגע נדבה, רופט אריין צו געבן אייער בריי

 .917-578-0495איר טעקסטן צו 
 !כל דכפין ייתי ויכול

*** 

 ברסלב'ע מצה בעקעריי אין קרית ברסלב ליבערטי
 ןפלאנירן און ארבעט אזא לאנגע צייט פוןמיט גרויס פרייד טוען אנשי שלומינו אויפנעמען די גוטע בשורה, אז נאך 

בשעה טובה  שוין אפןברוך השם ליבערטי ע מצה בעקעריי אין קרית ברסלב 'ע ברסלבדי מוהדר'דיג איזאון בויען 
 .ומצלחת

געבאקן מיט  ווערןם דיין שליט"א, וואס מאכט זיכער אז די מצות עבעקעריי טראגט די שטרענגע השגחה פונ יד
 .די העכסטע מאס כשרות שטאפלען, מיט אלע חומרות והידורים וואס עס פעלט זיך אויס

הנהלה האט אויפגענומען א פולע שטאב פון טויגליכע היימישע ארבייטער יראי השם, אסאך פון זיי מיט פילע  די
 בעקערייען אין ניו יארק ווימצה , מען האט זיך דורכגערעדט מיט וועטעראן אנפירער פון היימישע ערפארונגיארן 

יבט דעם אייבערשטן, אז די מצות קומען ארויס ן בעסטן פארנעם, און געלו'בעקעריי אויפ יאזוי אויסצושטעלן ד
 .דיגע מצות'העכסט געלונגען, פיינע געשמאקע מהודר

חסדי ה' יתברך מיר האבן זוכה געווען אין א בריוו פארגאנגענע וואך מיטוואך שרייבט דער ראש ישיבה שליט"א: "
עס איז אונטער די . מצה בעקעריי , די ערשטע ברסלב'ערצו עפענען די מצה בעקעריי אין קרית ברסלב ליבערטי

זיך זייער אז מיר  השגחה פונעם דיין שליט"א, דער דיין זאגט: "נישטא נאך אזעלכע מהודר'דיגע מצות"; איך פריי
 .האלטן שוין דא

מצות פון די ברסלב'ע מצות. די מצות  -בכן וויל איך דיר בעטן זאלסט שוין באשטעלן פאר דיר און דיין משפחה 
מאכט דורך אנשי שלומינו, זיי לייגן אריין תפילה והתבודדות. אלע וואס ארבעטן אין די בעקעריי זענען ווערן גע

ערליכע אינגעלייט און ערליכע פרויען, אלעס דריידט זיך ארום תפילה, התבודדות און אמונה, דאס איז ריכטיגע 
 .ף דיינע מצות ביי אונזער בעקערייקויהעלף מיר בויען די מוסד,  )זוהר שמות, קפג:(: "מיכלא דמהימנותא".

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן שוין זוכה זיין צו )פסחים קטז:(: "ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים"; 
 ."און צו )מיכה ז, טו(: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", אמן

יל מצות מען וועט קענען אניאגן צו באקן, דערפאר צוליב די קורצע צייט ביז יום טוב, איז שטארק באגרעניצט וויפ
דיגע ברסלבע מצות דארפט איר רופן ווי אמשנעלסטן מו"ה ישראל שלום 'אויב ווילט איר באשטעלן פון די מהודר

 יום טוב פסח
חיזוק, דרשות, שיעורים, מעשיות פאר קינדער, 

לכבוד דער  נוסח ההגדה, הלכות, און נאך;
 פרייליכן און הייליגן יום טוב פסח

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 1,  9,  6  
 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

 'ס, און נאך;SD'ס, USBניגונים, סידי'ס, 
 דעליווערט צו אייער טיר!
 ורופט אריין מיט אייער פארלאנג צ

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

 
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו ארי לונגער מו"ה
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

*** 
 הי"ואברהם ראטענבערג מו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
 

>>>>>> 

 

 נ'ס געשיכטע פון רבי'ן>>>>>>  לעב
 

 


