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ֵיילט
ֶׁערצ ְ
מוֹּהרָׁא"ש ד ְ
ַּ

בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ
ֶדרָׁש
ֲדנִּי ,זָאגְט אוֹיף דֶעם דֶער מ ְ
ַּיֹּאמר ִּבי א ֹּ
ְהּודה ו ַּ
וַּיִּגַּש ֵאלָׁיו י ָׁ
ֶער ְׁש ְטן.
ֶעטן דֶעם אֵייב ְ
ֶעטן ִׁמיט ְת ִׁפלָה ,צּו ב ְ
ֶעטר ְ
ָׁשה ִׁל ְת ִׁפלָה" יְהּודָה ָהאט נָאנְט-ג ְ
"הג ָ
ִׁס ָימן ד') ַ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ח"א ִׁס ָימן רפ"ב) ַאז ַא ִׁאיד
ֶבי זָאגְט ִׁ(ל ֵ
ֵייליגֶער ר ִׁ
מו ַֹהרָא"ׁש ִׁאיז דָאס ַמ ְס ִׁביר לוֹיט וִׁוי דֶער ה ִׁ
ֲפילּו וֶוען ַא
צּוברָא ְכן ,א ִׁ
נִׁיׁשט זַיין ְ
ֹיפגֶעלֵייגְט אּון קֵיינ ְָמאל ְ
ֵייל ְיך אּון או ְ
ַארף ְׁש ֶטענ ְִׁדיג זַיין ְפר ִׁ
ד ְ
אכט
אך ֲעבֵירוֹת ,אּון דָאס ַמ ְ
ֶער ְׁש ְטן ,עֶר טּוט ַא ַס ְ
ִׁאיד זֶע ט ַאז עֶר ִׁאיז זֵייעֶר וַוייט פּונֶעם אֵייב ְ
ֶריג
אכן ְטרוֹיע ִׁ
וִׁויסן ַאז דָאס ִׁאיז נָאר דֶער יֵצֶר ָהרַע וָואס וִׁויל ִׁאים ַמ ְ
ַארף עֶר ְ
ֶריג ,ד ְ
ִׁאים ְטרוֹיע ִׁ
ַאכן וָואס ֶמען ָהאט גֶעטּון,
זִׁיך ִׁדי גּו ֶטע ז ְ
זּוכן ַביי ְ
ֹיפ ְ
נִׁיׁשט לָאזְן פּון ִׁאים ,נָאר או ְ
ִׁיך ְ
אּון ֶמען ָטאר ז ְ
נִׁיׁשט ִׁאי ְנגַאנ ְְצן וִׁוי
ֹיך ְ
ֲפילּו וֶוען ִׁדי ִׁמ ְצוֹת זֶענֶען או ְ
אך ִׁמ ְצוֹת ,א ִׁ
ָאך ַא ַס ְ
וַוייל יֶעדֶער ִׁאיד ָהאט ד ְ
ִׁיך זֵיי ֶער
ַארף ֶמען ז ְ
ִׁיך ,אּון ִׁמיט דֶעם ד ְ
גּוטס ִׁאין ז ְ
ָאך ֶעפֶעס ְ
ַארף צּו זַייןָ ,האט עֶס ָאבֶער ד ְ
עֶס ד ְ
ְפרֵייעֶן.
(ת ִׁה ִׁלים
ֶער ְׁש ְטן ,וִׁוי דֶער פָסּוק זָאגְט ְ
גּוט ס ִׁאיז עֶס נָאר פּונֶעם אֵייב ְ
וַוייל וואּו עֶס ִׁאיז דָא ֶעפֶעס ְ
גּוטס ַביי ִׁדיר ,מֵיינְט דָאס ַאז דֶער
ֶעפ ְסט ֶעפֶעס ְ
קמה ,ט) טוֹּב ה' ַּל ֹּכלְ ,ממֵילָא וֶוען דּו ְטר ְ
ָמת
יקּוטי ֲהלָכוֹתַ ,ה ְׁשכ ַ
ֶער ְׁש ְטן ִׁ(ל ֵ
ֶעדן צּום אֵייב ְ
ֶערפַאר קֶענ ְְסטּו ר ְ
ֶער ְׁש ֶטער ִׁאיז ִׁמיט ִׁדיר ,אּון ד ְ
אֵייב ְ

ַבהַ ,ו ִׁיגַׁש ,פ ְַר ָׁשה צ"ג,
ֵאׁשית ר ָ
ְ(בר ִׁ

ַה ֹבקֶר א' ,ב').

ֶעדן צּום
ֶער ְׁש ְטן .וַוייל וֶוען ַא ִׁאיד וִׁויל ר ְ
ֶעדן צּום אֵייב ְ
אּון נָאר ַאזוֹי קֶען ֶמען דַאוֶוענֶען אּון ר ְ
ֶוערט,
ֶער ְׁש ְטןְ ,ברֶענְגְט ִׁאים דֶער יֵצֶר ָהרַע ַארַיין ַמ ְח ָׁשבוֹת ִׁאין קָאפ "וָואס ִׁבין ִׁא ְיך ֶדען ו ְ
אֵייב ְ
ִׁיך ִׁמיט ִׁדי ִׁב ְיסל
ֵיידט ז ְ
אך ֲעבֵירוֹת" ָאבֶער ִׁמיט דֶעם וָואס ַא ִׁאיד ְפר ְ
ָאך גֶעטּו ן ַא ַס ְ
ִׁא ְיך ָהאב ד ְ
ארן
ארץ ַפ ְ
ֶעדן דָאס ַה ְ
ֹיסר ְ
ִׁיך קֶענֶען או ְ
אכט ַאז עֶר זָאל ז ְ
ַאכן וָואס עֶר ָהאט ,דָאס ַמ ְ
גּו ֶטע ז ְ
ֶער ְׁש ְטן.
אֵייב ְ
ָׁשה ִׁל ְת ִׁפלָה -
ֶדרָׁשַ ,הג ָ
ְהּודה ,זָאגְט אוֹיף דֶעם דֶער מ ְ
דָאס ִׁאיז ְפ ַׁשט ִׁאין פָסּוק ,וַּיִּגַּש ֵאלָׁיו י ָׁ
ַאכ ְטןִּ ,בי אֲדוֹּנִּי -
ַארף עֶר ְטר ְ
ֶער ְׁש ְטן ,ד ְ
ֶעדן צּום אֵייב ְ
ֵייבן דַאוֶוענֶען אּון ר ְ
וֶוען ַא ִׁאיד וִׁויל ָא ְנה ְ
גּוטס ִׁאין ִׁמיר ,אּון דַאן ,י ְַּד ֵבר נָׁא
ָאך ֶעפֶעס ְ
ָאך ִׁמיט ִׁמירִׁ ,א ְיך ָהאב ד ְ
ֶער ְׁש ֶטער ִׁאיז ד ְ
דֶער אֵייב ְ
ֶער ְׁש ְטן.
ֶעדן צּום אֵייב ְ
ֹיך ר ְ
אלט ִׁפיל ִׁא ְיך ַאז ִׁא ְיך קֶען או ְ
ֶעמ ְ
ֲדנִּי  -ד ָ
ַּע ְב ְד ָׁך ָׁד ָׁבר ְבעֵינֵי א ֹּ
(זֹאת ַהת ֹורָה ַו ִׁיגַׁש א)
***

וארן ִּאין יָאר תק"מ לפ"ק,
ֶר ִּבי נ ָָתן ִּאיז גֶעבו ְֹירן גֶעוָ ְ
אטן ֶר ִּבי נ ְַפ ָתלִּ י ִּה ְירץ זַ"ל אּון זַיין מַ אמֶ ע
צּו זַיין טַ ְ
ואק ְסן ִּאין ְשטָ אט
ֹיפגֶעוַ ְ
לַאנְ יֶע ע"ה .עֶ ר ִּאיז או ְ
ֶעמירוֹב ,זַיין טַ אטֶ ע ִּאיז גֶעוֶ וען ַא גְ רוֹיסֶ ער ַתלְ ִּמיד
נ ִּ
חָ כָם ,עֶ ר ִּאיז אָ בֶ ער אוֹיְך גֶעוֶ וען ַא גְ רוֹיסֶ ער סוֹחֵ ר אּון
ֶעדן
ֶערנֶען י ְ
ַאן עו ֶֹשר ,עֶ ר הָ אט גֶעהַ אט ַא ְק ִּביעּות צּו ל ְ
ֶעדע וָ ואְך ִּדי
ֶערנֶען י ֶ
דּורכְ ל ְ
טָ אג ַא ְבלַאט גְ מָ ָרא ,אּון צּו ְ
מֶ ְד ָרש אוֹיף ִּדי פַ ְר ָשה.
וארן ,אּון
ייצן יָאר ִּאיז ֶר ִּבי נ ָָתן ַא ָח ָתן גֶעוָ ְ
בַ יי ִּדי ְד ַר ְ
הָ אט עֶ ר חֲ תּונָה גֶעהַ אט צּו זַיין וַ וייב אֶ ְס ֵתר ֵשיינְ ְדל
ע"הַ ,א טָ אכְ טֶ ער פּון אֵ יינֶע פּון ִּדי גְ ד ֹולֵי הַ דוֹר ִּאין
יֶענֶע ְתקּופָ ה ,הַ גָאוֹן הַ גָדוֹל ֶר ִּבי ָדוִּ ד ְצ ִּבי אוֹיעֶ ְרבָ אְך
זי"ע וֶ ועלְ כֶער ִּאיז גֶעוֶ וען ָרב אוֹיף ְד ֵריי גְ רוֹיסֶ ע ְשטֶ עט
עמנִּ יץ ,אּון אוֹיף נָאְך ִּפילֶע
אריגְ ַראד ,מָ אֳ הלּוב אּון ְק ֶר ְ
ַש ִּ
ערפֶ ערֶ .ר ִּבי ָדוִּ ד ְצ ִּבי ִּאיז גֶעוֶ וען
ְקלֵיינֶע ְשטֶ עט אּון דֶ ְ
גָאר ַא גְ ר ֹויסֶ ער מֶ ענְ ְטש ,דֶ ער צַ ִּדיק ֶר ִּבי בָ רּוכְ 'ל פּון
ֶעביזְ ש זי"ע הָ אט גֶעזָאגְ ט אוֹיף ִּאים ַאז אֵ לִּ יָהּו הַ נ ִָּביא
מֶ עז ִּ
גֵייט ִּמיט ִּאים ִּמיט ְשטֶ ענְ ִּדיג.
עמאלְ ט גֶעוֶוען ַא גְ רוֹיסֶ ער ַמ ְת ִּמיד
ֶר ִּבי נ ָָתן ִּאיז שוֹין דֶ ָ
ֶעקענְ ט ַש"ס ּופו ְֹס ִּקיםַ ,אזוֹי
אּון ַא ל ְַמ ָדן עָ צּום ,עֶ ר הָ אט ג ֶ
ֹיסנְ וֵויינִּ יג
ערגֵיין אוֹיף או ְ
ֶעקענְ ט ִּאיבֶ ְ
וַ וייט ַאז עֶ ר הָ אט ג ֶ
יֶעדֶ ע תו ְֹספוֹת ִּאין ַש"ס ִּאין ִּדי ַרייעֶ  .זַיין ְשוֶוער הָ אט
אפט
ארק גֶעהַ אלְ ְטן פּון ִּאים ,אּון עֶ ר הָ אט גֶעהָ ְ
זֵייעֶ ר ְש ַט ְ
ערנֶעמֶ ען זַיין ַרבָ נּות נָאְך זַיינֶע
ַאז ֶר ִּבי נ ָָתן ֶוועט ִּאיבֶ ְ
ערט אּון ְצוָ ואנְ ִּציג.
הּונְ דֶ ְ
אטש זַיין ְשוֶוער ִּאיז גֶעוֶוען זֵייעֶ ר גְ רוֹיס ,הָ אט עֶ ר
כָ ְ
ישט גֶעהַ אלְ ְטן פּונֶעם דֶ ֶרְך הַ בַ עַ ֵש"ט ,עֶ ר ְפלֶעגְ ט
ָאבֶ ער נִּ ְ
ישט
יידימֶ ער ַאז זֵיי זָאלְ ן זִּ יְך נִּ ְ
ָאנְ זָאגְ ן זַיינֶע ִּקינְ דֶ ער אּון אֵ ִּ
ִּמ ְת ַחבֵ ר זַיין צּו ִּדי חֲ ִּס ִּידים .וֶוען ֶר ִּבי נ ָָתן ִּאיז ָאבֶ ער
ישע
אבן ִּדי ַח ִּס ִּיד ֶ
ֶערנְ ט הָ ְ
יצן ִּאין בֵ ית הַ ִּמ ְד ָרש אּון גֶעל ְ
גֶעזִּ ְ
עדט ִּמיט ִּאים אּון זִּ יְך
ֶער ְ
ִּאינְ גֶעלַייט ִּאין בֵ ית הַ ִּמ ְד ָרש ג ֶ
ֹיפוַ וייזְ נְ ִּדיג ַאז ִּדי ַתלְ ִּמידֵ י הַ ַמגִּ יד
ֶע'טעֲ נָה' ט ִּמיט ִּאים ,או ְ
ג ַ
>>>>>>

יכן?
ְה ָׁ
ַׁש"י ,ו ֵ
ְיִּפרּו ַּוי ְִּרבּו ְמ ֹּאד ,זָאגְט ר ִׁ
ֵא ְחזּו ָׁבה ו ְ
ָׁאל ְב ֶׁארֶׁץ ִּמ ְצרַּיִּם ְב ֶׁארֶׁץ ֹּג ֶׁשן ַּוי ָׁ
יִּש ר ֵ
ֵשב ְ
ַּוי ֶׁ
ְב ֶׁארֶׁץ גֹּ ֶׁשן ֶׁש ִּהיא ֵמ ֶׁארֶׁץ ִּמ ְצרַּיִּם.
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק א' ִׁס ָימן קס"ט) ַאז וֶוען ַא ִׁאיד
ֶבי זָאגְט ִׁ(ל ֵ
מו ַֹהרָא"ׁש ִׁאיז דָאס ַמ ְס ִׁביר ,לוֹיט וִׁוי דֶער ר ִׁ
ארבֶע
ַאלן ִׁאין ִׁדי ַה ְ
דּור ְכפ ְ
נִׁיׁשט ְ
ֶער ְׁש ֶטער ַאלֵיין ַאז עֶר זָאל ְ
ֵייל ְיך דַאן ִׁהיט ִׁאים דֶער אֵייב ְ
ִׁאיז ְפר ִׁ
ֶריג.
קּומט נָאר וֶוען מֶען ִׁאיז ְטרוֹיע ִׁ
ֲעבֵירָה פּון ְפגַם ַה ְב ִׁרית ,וַוייל ִׁדי ֲעבֵירָה ְ
ָאלק וָואס ִׁאיז ַאזוֹי
ָאך ַאזַא פ ְ
נִׁיׁשט ָדא נ ְ
ֵייליגֶע ַחזַ"ל זָאגְ ן ָ(תנָא ְדבֵי א ִֵׁליָהּו ר ַָבה ֵפרֶק ז')" :עֶס ִׁאיז ְ
ִׁדי ה ִׁ
ֶערפַאר וֶוען ִׁדי
ַאכן ,וִׁוי ִׁדי ִׁמ ְצ ִׁריִׁים" ,ד ְ
ֶעכ ֶטע ז ְ
פּו ל ִׁמיט ֲעבֵירוֹתִׁ ,מיט ִׁכיׁשּוף ,אּון ִׁמיט ַאלֶע ְׁשל ְ
"ג ֶׁשן" ִׁאיז
ָוארט ֹּ
ֹׁשןִׁ ,די ו ְ
עלט ִׁאין ג ֶ
אבן גֶעמּוזְט גֵיין קַיין ִׁמ ְצ ַריִׁםָ ,האט זֵיי י ֹוסֵף ַארַיי ְנגֶע ְׁש ֶט ְ
ִׁא ְידן ָה ְ
ֶוערן
נִׁיׁשט ו ְ
ֶועלן זֵיי ְ
ֵייל ְיך ,ו ְ
ֶועלן זַיין ְפר ִׁ
דּור ְך דֶעם וָואס זֵיי ו ְ
"ש ְמ ָׁחה"ַ ,אז ְ
גִׁימ ְט ִׁריָא ִּ
ְב ַ
טּומ ָאה פּון ִׁדי ִׁמ ְצ ִׁריִׁים.
ָאך ִׁדי ְ
ְׁשלוֹם ,נ ְ
ֶעפטַ ,חס ו ָ
ֶעׁשל ְ
ָאכג ְ
נ ְ
ֲפילּו ִׁדי ִׁא ְידן
יכן? ְב ֶׁארֶׁץ ֹּג ֶׁשן ֶׁש ִּהיא ֵמ ֶׁארֶׁץ ִּמ ְצ ַּריִּםַ ,אז א ִׁ
ְה ָׁ
ַׁש"י זָאגְט ,ו ֵ
דָאס ִׁאיז ְפ ַׁשט וָואס ר ִׁ
גִׁימ ְט ִׁריָא " ִּש ְמ ָׁחה",
"ג ֶׁשן" וָואס ִׁאיז ְב ַ
ָאלן זֵיי זַיין ִׁאין ֹּ
זֶענֶען ִׁאין דֶעם ָט ֵמא'נֶעם לַאנְד ִׁמ ְצ ַריִׁם ,ז ְ
אבן אוֹיף זֵיי קַיין
נִׁיׁשט ָה ְ
טּומ ָאה פּון ִׁדי ִׁמ ְצ ִׁריִׁים ְ
ֶועלן זַיין ְפרֵיי ִׁל ְיך ,וֶועט ִׁדי ְ
וַוייל אוֹיב זֵיי ו ְ
יטה.
ְׁש ִׁל ָ

מֹוהַ ָרא"ׁש ָזאגְ ט
ַאז וֶוער עֶ ס ִהיט
זִ יְך ִדי אֹויגְ ן וֶועט הָ אבְ ן פ ְַרנָסָ הַ .אזֹוי וִ וי
עֶ ס ְׁשטֵ ייט ְ(ת ִה ִלים קמה ,טו)" :עֵ ינֵי כֹל ֵאלֶיָך
נֹותן לָהֶ ם ֶאת ָאכְ לָם
ֵ
יְשַ בֵ רּו ,וְ ַא ָתה
בְ עִ תֹו"' ,יְשַׂ בֵּ רּו' ֶ -קען מֶ ען לֵיינֶען ִמיט ַא
ְשבֵּ רּו'"ַ ,אז מֶ ען
ִׁשין "עֵ ינֵי כֹל ֵאלֶיָך 'י ַַׁׂ
ייסט מֶ ען
צֶ עבְ ֶרעכְ ט ִדי אֹויגְ ן  -דָ אס הֵ ְ
נֹותן
ִיׁשט ַקיין עֲבֵ ירֹות" ,וְ ַא ָתה ֵ
קּוקט נ ְ
ְ
ָלהֶ ם ֶאת ָאכְ לָם בְ עִ תֹו" -וֶועט דֶ ער
ער ְׁשטֶ ער גֶעבְ ן פ ְַרנָסָ ה ִאין צַ ייט.
ֵאייבֶ ְ

(זֹאת ַהת ֹורָה ַו ִׁיגַׁש ח)

(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' וַיִ גַׁש תשע"ט)

א
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ארץ צּו ִּדינֶען ֶדעם
וֶועקן זַיין הַ ְ
ֹיפ ְ
יט'ן גֵיין צּו זֵיי וֶועט זִּ יְך או ְ
יקים ,אּון ִּמ ְ
זֶענֶען גָאר גְ רוֹיסֶ ע צַ ִּד ִּ
ער ְש ְטן ִּמיט ַאן אֱ מֶ ת.
אֵ ייבֶ ְ
יקים פּון
ארן צּו ִּדי צַ ִּד ִּ
ֹיבן צּו פָ ְ
אבן גֶע'פו ְֹעלְ 'ט אוֹיף ִּאים אּון עֶ ר הָ אט ָאנְ גֶעהו ְ
ֶוערטֶ ער הָ ְ
זֵייעֶ ֶרע ו ְ
זּושא זי"ע ,צּו הרה"ק ֶר ִּבי
ֶעביזְ ש זי"ע ,צּום ֶר ִּבי'ן ֶר ִּבי ָ
ארן צּו ֶר ִּבי בָ רּוכְ 'ל פּון מֶ עז ִּ
יֶענֶעם דוֹר .עֶ ר ִּאיז גֶעפָ ְ
יטש זי"ע ,אּון
אב ְ
עמנִּ יץ זי"ע ,צּו הרה"ק ֶר ִּבי גְ ַדלְ י' ִּמלִּ ינִּ יץ זי"ע ,צּו הרה"ק ֶר ִּבי ָשלוֹם ִּמ ְפ ָר ִּ
ָמ ְר ְדכַ י פּון ְק ֶר ְ
ַאסאְך
אבן ִּאים זֵייעֶ ר לִּ יב גֶעהַ אט אּון ַ
יקים הָ ְ
ַאב ָרהָ ם דוֹב ִּמ ַחמֶ עלְ נִּ יק זי"עִּ .די צַ ִּד ִּ
צּו הרה"ק ֶר ִּבי ְ
עדט ִּמיט ִּאים.
ֶער ְ
ג ֶ
יטשּוב זִּ י"עַ וָ ואס הָ אט ִּאים
אר ִּד ְ
ְשפֶ עטֶ ער ִּאיז עֶ ר ָאנְ גֶעקּומֶ ען צּו ם הֵ יילִּ יגְ ן צַ ִּדיק ֶר ִּבי לֵוִּ י י ְִּצ ָחק פּון בַ ְ
וארן
"מיין נ ָָתנְ 'לֶע"ֶ .ר ִּבי נ ָָתן ִּאיז זֵייעֶ ר נִּ ְתעו ֵֹרר גֶעוָ ְ
אפט ַ
יב ַש ְ
ֶערּופן ִּמיט לִּ ְ
ְ
זֵייעֶ ר ְמ ַק ֵרב גֶעוֶוען אּון ִּאים ג
ער ְש ְטן בֶ אֱ מֶ תָ ,אבֶ ער לְ ַמעֲ ֶשה ִּאיז
ארץ צּו ִּדינֶען דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ֹיבן זַיין הַ ְ
ֹיפ ֶג עהו ְ
יקים ,עֶ ס הָ אט או ְ
בַ יי ִּדי צַ ִּד ִּ
אר ְב ֶרענְ גֶען בַ יי
אפט ,עֶ ר הָ אט גֶעהַ אלְ ְטן ַאז ָדאס פַ ְ
ויר ְט ַש ְ
ישע וִּ ְ
צּופ ִּר ְידן פּון ִּדי ַח ִּס ִּיד ֶ
ישט גֶעוֶוען ְ
עֶ ר נִּ ְ
אר ְב ֶרענְ גֶען ִּדי צַ ייט וֶוען ִּאין ִּדי זֶעלְ בֶ ע
ְסעּודוֹת אּון ְשמּועֶ ְסן ִּאיז ְס ַתם ִּביטּול זְ ַמן ,עֶ ס ִּאיז ַא ָשאד צּו פַ ְ
ער ְש ְטן.
ֶערנֶען אּון ִּדינֶען דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
יצן אּון ל ְ
צַ ייט ֶקען מֶ ען זִּ ְ
ישט
יקים ,עֶ ס ִּאיז ִּאים זֵייעֶ ר גֶעפָ אלְ ן ,עֶ ר הָ אט ָאבֶ ער נִּ ְ
עֶ ר הָ אט גֶעזֶען ִּדי עֲ בו ָֹדה פּון ִּדי ַאלֶע צַ ִּד ִּ
ֶוערן ַא צַ ִּדיק .עֶ ר ִּאיז גֶעוֶוען פּול ִּמיט ְספֵ יקוֹת אּון
ֶעוואּוסט ִּדי וֶועג וִּ וי ַאזוֹי עֶ ר ֶקען אוֹיְך ז ֹוכֶה זַיין צּו ו ְ
ְ
ג
ֶעהאט ְקלָאר וָ ואס אּון וִּ וי ַאזוֹי ִּדי ִּריכְ ִּטיגֶע וֶועג ִּאיז צּו ִּדינֶען דֶ עם
ישט ַארוֹיס ג ַ
ִּבלְ בּולִּ ים ,עֶ ר הָ אט נִּ ְ
ער ְש ְטן.
אֵ ייבֶ ְ
ֶעמאכְ ט ַא
יצן צּוזַאמֶ ען ִּמיט ַא גְ רּופֶ ע חֲ ִּס ִּידים בַ יי ַא ְמ ַלוֶה ַמלְ כָ ה ,מֶ ען הָ אט ג ַ
אֵ יינְ ָמאל ִּאיז עֶ ר גֶעזִּ ְ
ֹיסגֶעפַ אלְ ן אוֹיף ֶר ִּבי נ ָָתן אּון עֶ ר
ֹיפן בֵ ייגְ לֶעְך פַ אר ְמ ַלוֶה ַמלְ כָ הִּ ,די גו ָֹרל ִּאיז או ְ
גו ָֹרל וֶוער עֶ ס זָאל גֵיין קו ְ
וארן זֵייעֶ ר
ֶעט ַראכְ ט ִּאין זַיין ַמצָ ב אּון עֶ ר ִּאיז גֶעוָ ְ
ַאריינְ ג ְ
ֹיפ'ן וֶועג הָ אט עֶ ר ַ
ֹיפן .או ְ
ִּאיז גֶעגַאנְ גֶען קו ְ
ֶעט ַראכְ ט .עֶ ר הָ אט
ֹיפן בֵ ייגְ לֶעְך?!"  -הָ אט עֶ ר ג ְ
וארן? צּו קו ְ
אפן גֶעוָ ְ
אש ְ
ערט" .אוֹיף ֶדעם ִּבין ִּאיְך בַ ַ
ער ִּביטֶ ְ
דֶ ְ
צּוב ָראכְ ן פּון דֶ עם.
וארן זֵייעֶ ר ְ
ֶעט ַראכְ ט וָ ואס וֶועט זַיין זַיין ַתכְ לִּ ית אוֹיף ִּדי וֶועלְ ט ,אּון עֶ ר ִּאיז גֶעוָ ְ
ַאריינְ ג ְ
ַ
ֹיסן בֵ ית הַ ִּמ ְד ָרש וָ ואס ִּאיז
ַאריין ִּאינֶעם גְ רו ְ
עֶ ר הָ אט זִּ יְך ָא ְפגֶעלָאזְ ט פּון ִּדי בֵ ייגְ לֶעְך אּון עֶ ר ִּאיז ַ
ֶעצט ִּאין וַ וייבֶ ער שּול ִּמיט ַא ְת ִּהלִּ ים ,אּון
יטן ִּדי נַאכְ ט ,עֶ ר הָ אט זִּ יְך ַאוֶועק גֶעז ְ
ֵיידיג ִּאינְ ִּמ ְ
גֶעוֶוען ל ִּ
יטל ִּמיט גְ רוֹיס ְבכִּ יוֹת ,עֶ ר הָ אט זֵייעֶ ר גֶעוֵויינְ ט אּון גֶעוֵויינְ ט אּון
אפ ְ
יטל נָאְך ַא ַק ִּ
אפ ְ
ֹיבן זָאגְ ן ַא ַק ִּ
ָאנְ גֶעהו ְ
יטל נ' ,אּון פּון
אפ ְ
ערנִּ ישַ ,אזוֹי הָ אט עֶ ר גֶעזָאגְ ט ְת ִּהלִּ ים ִּביז ַק ִּ
ֶעקענְ ט קּומֶ ען צּו זִּ יְך פּון גְ רוֹיס ִּביטֶ ְ
ישט ג ֶ
נִּ ְ
אפן.
ֶעש ָל ְ
ֶעשוַ ואכְ ט אּון עֶ ר ִּאיז ַאיינְ ג ְ
וארן ָא ְפג ְ
ֹיפיל וֵויינֶען ִּאיז עֶ ר גֶעוָ ְ
ַאזו ִּ
רּוב ְירט
ימל ,עֶ ר הָ אט ְפ ִּ
ֶע'חל ו ְֹמ'ט וִּ וי עֶ ר זֶעט ַא גְ רוֹיסֶ ער לֵייטֶ ער פּון ִּדי עֶ ְרד ִּביזְ 'ן ִּה ְ
עֶ ר הָ אט ג ָ
ֹיפצּוגֵיין עֶ ר
ַאמאל ַארו ְ
רּוב ְירט נָאכְ ָ
אפגֶעפַ אלְ ן ,עֶ ר הָ אט ְפ ִּ
ַאר ְ
ֹיפ'ן לֵייטֶ ער עֶ ר ִּאיז ָאבֶ ער ָ
ֹיפצּוגֵיין או ְ
ַארו ְ
ֹיפצּוגֵיין הֶ עכֶער ִּאיז עֶ ר
רּוב ְירט ַארו ְ
ַארא ְפגֶעפַ אלְ ן ,וִּ וי מֶ ער עֶ ר הָ אט ְפ ִּ
ַאמאל ָ
ִּאיז ָאבֶ ער נָאכְ ָ
אסק ַאז
אפט ַאזַא ְט ַר ְ
ַאפטִּ ,ביז עֶ ר הָ אט גֶעכַ ְ
צּוקל ְ
ערע ְפלַאץ אּון זִּ יְך נָאְך מֶ ער ְ
אפגֶעפַ אלְ ן פּון ַא גְ ֶרעסֶ ֶ
ַאר ְ
ָ
ֹיפצּוגֵיין ,אּון ַדאן ִּאיז אֵ יינֶער ָאנְ גֶעקּומֶ ען
רּוב ְירט ַארו ְ
ֶעבן אּון עֶ ר הָ אט מֶ ער נִּ י ְשט ְפ ִּ
ֹיפגֶעג ְ
עֶ ר הָ אט או ְ
ערהַ אלְ ט זִּ יְך!"ָ .דאס ִּאיז גֶעוֶוען
"ד ַראפֶ ע זִּ יְך אּון דֶ ְ
אר ְקט ,זָאגֶענְ ִּדיגְ :
ֶעש ַט ְ
אּון ִּאים ְמ ַחזֵק גֶעוֶוען אּון ג ְ
סוֹף יָאר תקס"ב לפ"ק פַ אר ְסלִּ יחוֹת.
ַאסאְך
ארן צּו ַ
יטן נָאמֶ ען ר' לִּ יפָ א ,עֶ ר ְפלֶעגְ ט פָ ְ
ֶעמירוֹב ַא ִּאיד ִּמ ְ
ִּאין יֶענֶע צַ ייט הָ אט גֶעוואוֹינְ ט ִּאין נ ִּ
ֶעמירוֹבִּ ,איז
ישט וַ וייט פּון נ ִּ
ערט ַאז ִּאין ְש ָטאט ְב ֶר ְסלֶב ,וָ ואס ִּאיז נִּ ְ
יקים ,אּון וֶוען עֶ ר הָ אט גֶעהֶ ְ
צַ ִּד ִּ
אקע
ַאריינְ גֶעקּומֶ ען וואוֹינֶען ַא צַ ִּדי קָ ,האט עֶ ר בַ אקּומֶ ען חֵ ֶשק צּו גֵיין צּו ִּאים ,אּון ַאזוֹי הָ אט עֶ ר ַט ֶ
ַ
וארן פּון ִּדי
ארן צּום ֶר ִּבי'ן אוֹיף ַשבָ ת פַ ְר ַשת כִּ י ָתבֹ א .עֶ ר ִּאיז זֵייעֶ ר נִּ ְתעו ֵֹרר גֶעוָ ְ
גֶעטּון ,עֶ ר ִּאיז גֶעפָ ְ
ער ְש ְטן
ֹיבן ִּציעֶ ן צּום אֵ ייבֶ ְ
ארץ הָ אט ִּאים ָאנְ גֶעהו ְ
ערט בַ יים ֶר ִּבי' ן אּון זַיין הַ ְ
יבּורים וָ ואס עֶ ר הָ אט גֶעהֶ ְ
ִּד ִּ
"איְך זֶע ַא נֵייעֶ נְ ָש ָמה ִּאין
ער ַמאנְ ט עֶ ְטלִּ יכֶע ָמאלִּ :
ִּמיט ַא גְ רוֹיסֶ ע ְב ֶרען .יֶענֶעם ַשבָ ת הָ אט דֶ ער ֶר ִּבי דֶ ְ
ֹיס ֵקייט פּון ִּדי נְ ָש ָמהֶ .דער ע ֹולָם הָ אט
ֶערע ְדט ִּאיבֶ ער ִּדי גְ רו ְ
אּוק ַריינֶע נָאנְ ט צּו ְב ֶר ְסלֶב" ,אּון עֶ ר הָ אט ג ֶ
ְ
ֶעוואּוסט וֶועם ֶדער ֶר ִּבי מֵ יינְ ט ִּמיט דֶ עם.
ְ
ישט ג
נִּ ְ
ארן צּו זַיין ְש ָטאט
צּוריק גֶעפָ ְ
מוֹצָ אֵ י ַשבָ ת קו ֶֹדש ,וָ ואס ִּאיז ַדאן גֶעוֶוען "א' ְסלִּ יחוֹת"ִּ ,איז ר' לִּ יפָ א ִּ
ֶעמירוֹב ,עֶ ר ִּאיז גֶעגַאנְ גֶען ִּאין שּול זָאגְ ן ְסלִּ יחוֹת ,אּון ַאזוֹי וִּ וי עֶ ס ִּאיז ִּאים נָאְך גֶעלִּ יגְ ן ִּאין ִּדי בֵ יינֶער ִּדי
נ ִּ
ִּה ְתעו ְֹררּות וָ ואס עֶ ר הָ אט בַ אקּומֶ ען ַשבָ ת בַ יים ֶר ִּבי'ן ,הָ אט עֶ ר גֶעזָאגְ ט ִּדי ְסלִּ יחוֹת ִּמיט גְ רוֹיס ְב ֶרען אּון
"מי ֶשעָ נָה
יקלֶעְך פּון ְסלִּ יחוֹת ,וִּ וי "עַ נֵנִּ י ה' עַ נֵנִּ י" ִּ
ֶעצטֶ ע ְש ִּט ְ
ֶעש ַמאק ,אּון אֲ ִּפילּו בַ יי ִּדי ל ְ
כַוָ ונָה ִּמ יט ג ְ
אפט שוֹין גֶעוֶוענְ לִּ יְך ָאפ ,הָ אט עֶ ר עֶ ס ָאבֶ ער
יקלֶעְך וָ ואס מֶ ען כַ ְ
ַאב ָרהָ ם" אּון ַאזוֹי וַ וייטֶ ערִּ ,די ְש ִּט ְ
לְ ְ
אבן
רּואיג אּון ִּמיט גְ רוֹיס כַוָ ונָה .וֶוען ִּדי ִּאינְ גֶעלַייט ִּאין שּול הָ ְ
גֶעזָאגְ ט ִּמיט גְ רוֹיס חֵ ֶשק ְש ַטייט אּון ִּ
ֶעפ ֶרעגְ ט נָאְך ְסלִּ יחוֹת
ֹיסג ְ
אבן זֵיי ִּאים או ְ
אפט דֶ עם ר' לִּ יפָ א ,הָ ְ
גֶעזֶען ִּדי ִּה ְתעו ְֹררּות וָ ואס הָ אט ָאנְ גֶעכַ ְ
ַאריין
ישט וַ וייטִּ ,אין ְש ָטאט ְב ֶר ְסלֶב ,הָ אט זִּ יְך ַ
ערצֵ יילְ ט ַאז ָדא נִּ ְ
וָ ואס ִּדי ַמעֲ ֶשה ִּאיז ,הָ אט עֶ ר זֵיי ֶד ְ
יקל פּון בַ עַ ל ֵשם טוֹב ,אּון עֶ ר ִּאיז גֶעגַאנְ גֶען צּו ִּאים אוֹיף ַשבָ ת אּון
ישער צַ ִּדיקַ ,אן אֵ יינִּ ְ
גֶעצוֹיגְ ן ַא ְפ ִּר ֶ
ערט ִּאיז עֶ ר זֵייעֶ ר
ער ְש ְטן .וֶוען ֶר ִּבי נ ָָתן הָ אט ָדאס גֶעהֶ ְ
וארן צּום אֵ ייבֶ ְ
ארט ִּאיז עֶ ר זֵייעֶ ר נִּ ְתעו ֵֹרר ֶג עוָ ְ
ָד ְ
עפן ָדאס וָ ואס עֶ ר זּוכְ ט ,אֶ ְפ ָשר וֶועט דֶ ער צַ ִּדיק ִּאים
וארן ,אֶ ְפ ָשר וֶועט עֶ ר בַ יי דֶ עם צַ ִּדיק ְט ֶר ְ
נִּ ְתעו ֵֹרר גֶעוָ ְ
ֶעשטֶ עלְ ט ִּמיט
אוֹיְך ְמעו ֵֹרר זַיין אּון ִּאים ִּפ ְירן אוֹי ְפ'ן ִּריכְ ִּטיגְ ן וֶועג .נָאְך יֶענֶעם ָטאג הָ אט עֶ ר זִּ יְך צּוזַאם ג ְ
ארן צּום ֶר ִּבי'ן.
ֶר ִּבי נ ְַפ ָתלִּ י אּון ֶר ִּבי זַלְ ָמן אּון זֵיי זֶענֶען ִּאינְ אֵ יינֶעם גֶעפָ ְ
ער ֶקענְ ט ַאז ֶדער ֶר ִּבי ִּאיז גֶעוֶוען ֶדער וָ ואס ִּאיז
וֶוען עֶ ר ִּאיז ָאנְ גֶעקּומֶ ען צּום ֶר ִּבי'ן הָ אט ֶר ִּבי נ ָָתן דֶ ְ
עדט
ֶער ְ
ערהַ אלְ ט זִּ יְך"ֶ .דער ֶר ִּבי הָ אט ג ֶ
"ד ַראפֶ ע זִּ יְך אּון דֶ ְ
גֶעקּומֶ ען צּו ִּאים ִּאין ָחלוֹם אּון ִּאים גֶעזָאגְ ט ְ
ִּמיט זֵיי ַא ְש ִּטיק צַ ייט.
ערט
ארט הָ אט ֶר ִּבי נ ָָתן שוֹין גֶעהֶ ְ
זַייעֶ נְ ִּדיג ָד ְ
יקר רֹאש הַ ָשנָה ,עֶ ר
ַאז בַ יים ֶר ִּבי'ן ִּאיז ֶדער ִּע ָ
ישט ֶקענֶען
אר ְש ַטאנֶען ַאז עֶ ר וֶועט נִּ ְ
הָ אט פַ ְ
ארט ִּביז רֹאש הַ ָשנָהִּ ,איז עֶ ר ַאהֵ יים
ַייבן ָד ְ
ְבל ְ
צּוריק צּו קּומֶ ען צּום
ִּ
יטן חֶ ְשבוֹן
ארן ִּמ ְ
גֶעפָ ְ
ֶר ִּבי'ן אוֹיף רֹאש הַ ָשנָה.
ייטאג פַ ְר ַשת נִּ צָ ִּבים ,כ"ז אֶ לּול ,הָ אט זִּ יְך
ְפ ַר ָ
ֹיפ'ן וֶועג צּוזַאמֶ ען
ֹיסגֶעלָאזְ ט או ְ
ֶר ִּבי נ ָָתן ַארו ְ
ארן צּום ֶר ִּבי'ן
ִּמיט זַיין ַחבֶ ר ֶר ִּבי נ ְַפ ָתלִּ י ,צּו פָ ְ
ארט אוֹיף רֹאש
ַייבן ָד ְ
אוֹיף ַשבָ ת אּון שוֹין ְבל ְ
ֹיסגֶעפַ אלְ ן ָמאנְ ָטאג אּון
הַ ָשנָה וָ ואס ִּאיז ַדאן או ְ
ִּדינְ ְס ָטאג.
ָאנְ קּומֶ ענְ ִּדיג צּום ֶר ִּבי'ן הָ אט דֶ ער ֶר ִּבי זֵיי
"איְך וֶועל ַאייְך ִּפ ְירן אוֹיף ַא נֵייעֶ ם
גֶעזָאגְ טִּ :
ייטאג צּו נַאכְ ְטס הָ אט ֶר ִּבי נ ָָתן
וֶועג"ְ .פ ַר ָ
ֶעסן בַ יים ֶר ִּבי'ן אּון עֶ ר ִּאיז זֵייעֶ ר נִּ ְתעו ֵֹרר
גֶעג ְ

אּון ַדאן ִאיז אֵיינֶער
ֶעקּומען אּון ִאים
ָא ְנג ֶ
ְמ ַחזֵק גֶעוֶוען,
זָאגֶענ ְִדיג"ְ :ד ַראפֶע ִז ְי ְ
ִי ְ!"
אלט ז ְ
ֶער ַה ְ
אּון ד ְ
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ֶעדער ִּאיז
עּודה וֶוען ֶדער ע ֹולָם ִּאיז זִּ יְך צֶ עגַאנְ גֶען ,י ֶ
ערט .נָאְך ִּדי ְס ָ
יבּורים וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶעהֶ ְ
ואר ן פּון ִּדי ִּד ִּ
גֶעוָ ְ
ֶעב ֶרענְ ט ִּאין ִּאים ַא גְ ר ֹויסֶ ע
ָאפן ,עֶ ס הָ אט ג ְ
ֶעקענְ ט גֵיין ְשל ְ
ישט ג ֶ
ָאפן ,הָ אט ָאבֶ ער ֶר ִּבי נ ָָתן נִּ ְ
ַאהֵ יים גֶעגַאנְ גֶען ְשל ְ
ער ְש ְטן:
ֶעש ִּריגְ ן צּום אֵ ייבֶ ְ
ֹיסן פּון ְש ָטאט אּון ג ְ
אצ ְירן ִּאינְ ְדרו ְ
ִּה ְתעו ְֹררּות אּון ַא פֵ ייעֶ ר ,עֶ ר ִּאיז גֶעגַאנְ גֶען ְשפַ ִּ
עדט
ֶער ְ
ַאריין!" עֶ ר הָ אט ג ֶ
אר ְצן ַ
ַאריין ָדאס פֵ ייעֶ ר ִּאין הַ ְ
ִּ"רבוֹנ ֹו ֶשל ע ֹולָםִּ ,אין ְב ֶר ְסלֶב ְב ֶרענְ ט ַא פֵ ייעֶ ר ,פֵ ייעֶ ר ִּמיר ַ
יבן בַ יים ֶר ִּבי'ן אוֹיף רֹאש הַ ָשנָה אּון עֶ ר
ֶעבלִּ ְ
ער ְש ְטן ִּדי גַאנְ צֶ ע נַאכְ טֶ .ר ִּבי נ ָָתן ִּאיז שוֹין ג ְ
אּון גֶעוֵויינְ ט צּום אֵ ייבֶ ְ
אר ְטן.
וארן ָד ְ
א'דיג נִּ ְתעו ֵֹרר גֶעוָ ְ
ִּאיז מו ָֹר ִּ
עדט זַיין
ֶער ְ
ֹיסג ֶ
ַאריין צּום ֶר ִּבי'ן ְפ ִּריוַ ואט אּון זִּ יְך או ְ
ִּאין אֵ יינֶע פּון ִּדי טֶ עג פּון עֲ ֶש ֶרת יְמֵ י ְתשּובָ ה ִּאיז ֶר ִּבי נ ָָתן ַ
עדט ִּמיט ִּאים אּון ִּאים זֵייעֶ ר ְמ ַחזֵק
ֶער ְ
ַאריבֶ ער .דֶ ער ֶר ִּבי הָ אט ג ֶ
ארץַ ,אלֶעס וָ ואס גֵייט אוֹיף ִּאים ִּ
גַאנְ צֶ ע הַ ְ
ֶעדן ָטאג ַאכְ ְצן ְפ ָר ִּקים ִּמ ְשנַיוֹת אּון
ֶעבן עֶ ְטלִּ יכֶע הַ נְ הָ גוֹת וָ ואס צּו טּון ,צּו זָאגְ ן י ְ
גֶעוֶוען ,דֶ ער ֶר ִּבי הָ אט ִּא ים גֶעג ְ
יבּורי
עדט צּו ִּאים ִּד ֵ
ֶער ְ
אציר ,דֶ ער ֶר ִּבי הָ אט ג ֶ
אפן ַא ְשפַ ִּ
ֹיסגֶעגַאנְ גֶען ִּמיט ִּאים צּו כַ ְ
ערנָאְך ִּאיז דֶ ער ֶר ִּבי ַארו ְ
נָאְך .דֶ ְ
צּוב ָראכְ ן אּון צּופַ אלְ ן פּון ַקיין שּום זַאְך אוֹיף דֶ ער וֶועלְ ט ,וָ ואס עֶ ס זָאל זִּ יְך
ֶוערן ְ
ישט ו ְ
ִּה ְת ַחזְ קּות ַאז מֶ ען ָטאר נִּ ְ
יטן ִּדי ְשמּועֶ ס הָ אט דֶ ער
ערהַ אלְ ְטן ,אּון ִּאינְ ִּמ ְ
אר ְקן אּון ֶד ְ
ארף עֶ ר זִּ יְך ְשטֶ ענְ ִּדיג ְש ַט ְ
נָאר ְד ֵרייעֶ ן ִּמיט ַא מֶ ענְ ְטש ַד ְ
עדט
ַאק ְסל אּון ִּאים גֶעזָאגְ ט" :אּון וַ וייטֶ ער ִּאיז זֵייעֶ ר גּוט ַאז מֶ ען ֶר ְ
ֹיפגֶעלֵייגְ ט זַיין הַ אנְ ט אוֹיף ֶר ִּבי נ ָָתנְ 'ס ְ
ֶר ִּבי ַארו ְ
גּוטן ְפ ַריינְ ד"ַ .דאן הָ אט דֶ ער
עדט זִּ יְך אוֹיס פַ אר ַאן אֱ מֶ ת'ן ְ
ער ְש ְטן ַאזוֹי וִּ וי מֶ ען ֶר ְ
ארן אֵ ייבֶ ְ
ארץ פַ ְ
זִּ יְך אוֹיס ָדאס הַ ְ
ערע עֵ צָ ה פַ אר ַא
ישט ָדא ַקיין ַאנְ דֶ ֶ
ֶר ִּבי ִּאים ִּדי עֶ ְר ְשטֶ ע ָמאל גֶעזָאגְ ט ִּדי עֵ צָ ה פּון ִּה ְתבו ְֹדדּותַ ,אז עֶ ס ִּאיז נִּ ְ
ער ְש ְטן,
אר'ן אֵ ייבֶ ְ
ערצֵ יילְ ן פַ ְ
ער ְש ְטןַ ,אז עֶ ר זָאל דֶ ְ
ֹיפן צּום אֵ ייבֶ ְ
מֶ ענְ ְטש אוֹיף דֶ ער וֶועלְ ט ,נָאר ַאז עֶ ר זָאל ַאנְ ְטלו ְ
ּובג ְַש ִּמיּותַ ,אזוֹי וִּ וי מֶ ען ֶרע ְדט זִּ יְך אוֹיס
דּורְך ְברּוחֲ נִּ יּות ְ
אוֹיף ִּדי אֵ ייגֶענֶע ְש ְפ ַראְךַ ,אלֶעס וָ ואס גֵייט אוֹיף ִּאים ְ
פַ אר ַאן אֱ מֶ ת'עֶ ר גּוטֶ ער ַחבֶ ר.
אר ְש ַטאנֶען ַאז עֶ ר וֶועט שוֹין
ארץ וִּ וי ַא פֵ ייעֶ רַ ,דאן הָ אט עֶ ר פַ ְ
ַאריין ִּאין ֶר ִּב י נ ָָתנְ 'ס הַ ְ
ֶוערטֶ ער זֶענֶען ַ
ִּדי ו ְ
ארט ְמנִּ יעוֹת אּון
ערע ָס ְ
ַאריבֶ ער גֵיין אוֹיף ִּאים ,וָ ואסֶ ֶ
זִּ יכֶער זַיין ַאן עֶ ְרלִּ יכֶער ִּאיד .וָ ואס עֶ ס וֶועט נָאר ִּ
ער ְש ְטן ,אּון
ארן אֵ ייבֶ ְ
ערצֵ יילְ ן פַ ְ
אבן; וֶועט עֶ ר ָדאס ַאלֶעס דֶ ְ
ייטןְ ,ספֵ יקוֹת אּון ִּבלְ בּולִּ ים ,עֶ ר וֶועט נָאר הָ ְ
יק ְ
ֶוער ֵ
ְשו ִּ
קּורב
יבן ְמ ָ
ֶעבלִּ ְ
ֹיפן ִּריכְ ִּטיגְ ן וֶועג .אּון פּון ַדאן ִּאיז עֶ ר שוֹין ג ְ
ער ְשטֶ ער וֶועט ִּאים הֶ עלְ ְפן אּון ִּאים ִּפ ְירן או ְ
דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ַאריין ִּאין ַא שּול וָ ואס ִּאיז
ייביג .אּון ֶר ִּבי נ ָָתן הָ אט ָדאס גְ לַייְך ְמ ַקיֵים גֶעוֶ וען ,עֶ ר ִּאיז ַ
אּון ָדבּוק צּום ֶר ִּבי'ן א ֹו יף אֵ ִּ
ערצֵ יילְ נְ ִּדיג פַ אר ִּאים ַאלֶעס
ער ְש ְטןֶ ,ד ְ
ארן אֵ ייבֶ ְ
ארץ פַ ְ
ָאסן ָדאס הַ ְ
ֹיסגֶעג ְ
ֵיידיג ,אּון עֶ ר הָ אט זִּ יְך או ְ
גֶעוֶוען ַדאן ל ִּ
ארץ.
ֹיפ'ן הַ ְ
וָ ואס ִּאיז ִּאים גֶעלִּ יגְ ן או ְ
ֶעדן ִּאיבֶ ער
ַאסאְך ַתלְ ִּמ ִּידים ,גָאר גְ רוֹיסֶ ע ַתלְ ִּמ ִּידיםִּ ,איז ָאבֶ ער ֶר ִּבי נ ָָתן י ְ
אטש וָ ואס דֶ ער ֶר ִּבי הָ אט גֶעהַ אט ַ
כָ ְ
עמאלְ ט ,נָאר עֶ ס וֶועט
ישט נָאר גֶע ֶווען פַ אר דֶ ָ
ימּודים ִּאיז נִּ ְ
אר ְש ַטאנֶען ַאז דֶ עם ֶר ִּבי'נְ ס לִּ ִּ
ֶעש ִּטיגְ ן .עֶ ר הָ אט פַ ְ
ג ְ
"מיין פֵ ייעֶ ר וֶועט שוֹין ְטלִּ יעֶ ן ִּביז ָמ ִּשי ַח וֶועט קּומֶ ען".
ייביגַ ,אזוֹי וִּ וי ֶדער ֶר ִּבי הָ אט גֶעזָאגְ טַ :
ַייבן אוֹיף אֵ ִּ
שוֹין ְבל ְ
יבן ַאלֶע ְספָ ִּריםַ ,אלֶע תוֹרוֹת אּון ְש מּועֶ ְסן פּון ֶר ִּבי'ן ,אוֹיסֶ ער ִּדי ְספָ ִּרים וָ ואס ֶר ִּבי נ ָָתן
ֶעש ִּר ְ
ֶר ִּבי נ ָָתן הָ אט ָא ְפג ְ
עדן
אר ֵקייט ִּאין ֶי ְ
ַאריין ַא הָ אפֶ ענּונְ ג אּון ַא ְש ַט ְ
ֶעמאכְ ט וָ ואס זֶענֶען ְמ ַחיָ' אּון ְמ ַחזֵק ,עֶ ס ְבלָאזְ ט ַ
הָ אט ַאלֵיין ג ַ
ְרּושה
ֶערנְ ט עֶ סִּ .ביזְ 'ן הַ יינְ ִּטיגְ ן ָטאג ִּאיז זִּ יְך ִּד י גַאנְ צֶ ע וֶועלְ ט ְמ ַחיָ' ִּמיט זַיינֶע הֵ יילִּ יגֶע ְספָ ִּריםִּ ,מיט ִּדי י ָ
וָ ואס ל ְ
וָ ואס עֶ ר הָ אט אּונְ ז ִּאיבֶ ער גֶעלָאזְ ט פּון ֶר ִּבי'ן.
ֹיבן זַיין
מּובהָ ק וָ ואס הָ אט ִּאיבֶ ער גֶענּומֶ ען ֶר ִּבי נ ָָתןְ ,פלֶעגְ ט ָאנְ הו ְ
ֶר ִּבי נ ְַח ָמן טּולְ ְט ִּשינֶער זי"עֶ ,דער ַתלְ ִּמיד ְ
ֶוערטֶ ער" :דֶ ער הֵ יילִּ יגֶער ֶר ִּבי נ ָָתן הָ אט אּונְ ז ִּאיבֶ ער גֶעלָאזְ ט ַא
עּודת ִּהילּולָא פּון ֶר ִּבי נ ָָתן ִּמיט ִּדי ו ְ
ְד ָר ָשה בַ יי ִּדי ְס ַ
ְרּושה" אּון ַאזוֹי
ָאמיר זִּ יְך צּוטֵ יילְ ן צּוזַאמֶ ען ִּמיט ִּדי י ָ
ְרּושה וָ ואס עֶ ר הָ אט בַ אקּומֶ ען פּון הֵ יילִּ יגְ ן ֶר ִּבי'ן ,ל ִּ
גְ רוֹיסֶ ע י ָ
ֶעדן אֵ יינֶעם.
יבּורים פּון ֶר ִּבי נ ָָתן וָ ואס זֶענֶען ְמ ַחיָ' י ְ
וארימֶ ע ִּד ִּ
ַאריין ִּאין ַא ְשמּועֶ ס פּון ִּדי הֵ יילִּ יגֶע וַ ִּ
ִּאיז עֶ ר ַ
ערן אּון ְמ ַקיֵים זַיין ִּדי ַאלֶע עֵ צוֹת אּון
ֶערנֶען ,הֶ ְ
ָאמיר ל ְ
ְרּושה ,ל ִּ
אר ְקן ִּמיט ִּדי הֵ יילִּ יגֶע י ָ
ָאמיר זִּ יְך אוֹיְך ְש ַט ְ
ל ִּ
יח זַיין אוֹיף ִּדי וֶועלְ ט אּון
מּודים וָ ואס ֶר ִּבי נ ָָתן הָ אט אּונְ ז ִּאיבֶ ער גֶעלָאזְ ט פּון ֶר ִּבי'ן ,אּון ַאזוֹי וֶועלְ ן ִּמיר ַמ ְצלִּ ַ
לִּ ִּ
אוֹיף יֶענֶע וֶועלְ ט ָלנֶצַ ח נְ צָ ִּחים.
(סֵ פֶ ר ְפעֻ לַת הַ צַ ִּדיק)
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נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

שאלות ותשובות "עצתו אמונה"
דערגרייכט  500בריוו

מוסדות היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

מו"ה יעקב לעזער הי"ו וזוגתו תחי'
צו די געבורט פון צווילינג אינגלעך למזל טוב

די חשובע מרת לעזער תחי' ,די געטרייע מנהלת פון בית פיגא ,איז
די רוקן-ביין פון די ברסלב'ע סקול ,זי איז גאר שטארק
איבערגעגעבן פאר די סקול ,זיך אפגעבנדיג מיט יעדן קינד
באזונדער מצליח צו זיין אויפ'ן שענסטן און בעסטן אופן.
דער אייבערשטער זאל העלפן אז די גרויסע זכותים זאלן זיי
ביישטיין צו זען פיל אידיש נחת פון די צווילינג קינדער
און פון אלע קינדער געזונטערהייט

בית המדרש היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

תורתו מגן לנו
מיר ווילן איינלאדענען אלע אנשי שלומינו צו די

סעודת הילולא
צו די יומא דהילולא קדישא פון

מורינו הגאון הקדוש אור נפלא אשר כל רז לא אניס ליה

מורינו רבי נתן מברסלב זצוק"ל

די שאלות ותשובות פונעם ראש ישיבה שליט"א
איז שוין ברייט באקאנט אין די היימישע וועלט ,די
וואס ליינען דעם גליון יעדע וואך ,האלטן מיט ווי עס
ווערט אריינגעלייגט יעדע וואך איין בריוו אינעם גליון,
ארויסגענומען פונעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו
אמונה" ,פון אידן וועלכע האבן אנגעפרעגט זייערע
ספיקות און צווייפלענישן ,און דער ראש ישיבה
שליט"א ענטפערט זיי בטוב טעם ודעת מיט די
לימודים און עצות פון הייליגן רבי'ן ,לויט ווי
מוהרא"ש זי"ע האט אונז געלערנט.
אין די יעצטיגע טעג פון יום טוב חנוכה זענען די
צאל בריוו ,די שאלות ותשובות ,אנקומען צו פינף
הונדערט .דאס איז א גרויסע פרייד ביי אנשי שלומינו,
וועלכע זענען זיך מחיה מיט די פילע עצות און לעבן,
די חיזוק און הדרכה ,וואס מ'שעפט פון די בריוו.
דאס איז אויסער די פילע הונדערטער אנדערע
בריוו ,נישט מיט א שאלה ,וואס איז געשריבן געווארן
דורכ'ן ראש ישיבה שליט"א פול מיט אזויפיל עצות
און חיזוק.
די אלע בריוו ווערן געדרוקט יעדע וואך אין א
קונטרס "עצתו אמונה" ,וואס איז דא צו באקומען
ביים קרן הדפסה "היכל הקודש" אין וויליאמסבורג.
דאס קומט אין א ספעציעלע צייט ,ווען דעם
פארגאנגענעם ערב חנוכה איז געווארן  55יאר זינט
מוהרא"ש זי"ע האט אנגעהויבן שרייבן די הייליגע
ספרים "אשר בנחל" ,וואס זענען מחיה און משמח
צענדליגע טויזנטער אידן איבער די גאנצע וועלט ,און
איז שוין געווארן געדרוקט טויזנטער מאל .די ספרים
האבן געהאט די גרעסטע חשיבות ביי מוהרא"ש ,אזוי
ווייט אז ער האט געהייסן אז אויף זיין מצבה זאל מען
ארויסשרייבן אלס זיין טיטל "מחבר ספרי אשר
בנחל" ,אויך איז באקאנט די הבטחה פון מוהרא"ש
וואס ער שרייבט פיל מאל אין די בריוו ,אז ווער עס
דארף סיי וועלכע ישועה ,זאל דרוקן א באנד אשר
בנחל ,און ער וועט זיכער געהאלפן ווערן.
די בריוון פונעם ראש ישיבה שליט"א גייען אין די
פיסטריט פונעם ספר הקדוש "אשר בנחל" ,אזוי ווי
דער ראש ישיבה שליט"א זאגט שטענדיג אז אלע
זיינע עצות און לימודים נעמט ער פון דארט,
מוהרא"ש האט געשריבן אזויפיל ספרים און בריוו,
מיט עצות און חיזוק אויף סיי וועלכע מצב א מענטש
זאל זיך נאר געפינען.
די קונטרסים "עצתו אמונה" זענען ב"ה זייער
אויפגעכאפט .צוליב די גרויסע פארלאנג האט מען
שוין אין די קורצע צייט געדרוקט אין פארשפרייט
שווערע טויזנטער דערפון אין אלע געגנטער.
לדעת את המעשה אשר יעשון!

דעם קומענדיגן

חיזוק צום טיר

מאנטאג נאכט פרשת ויחי הבעל"ט
בבית מדרשינו אין וויליאמסבורג
27 Skillman St
בשעה 7:30

מיר וועלן איבער'חזר'ן די הייליגע לימודים פון רבי נתן
און זיך שטארקן צו גיין אין זיינע הייליגע וועגן וואס ער
האט מקבל געווען פון הייליגן רבי'ן.
קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך > / 212-444-9191
 / 845-414-8429ארץ ישראל  / 0797040066ענגלאנד 03303502361
< < BreslevCenter.com

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב,
קונטרסים ,דרשות ,ניגונים ,סידי'ס,
'USBס'SD ,ס ,און נאך;
דעליווערט צו אייער טיר!
רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך

 / 845-414-8426 /212-444-9169ארץ ישראל  / 0797040069ענגלאנד 03303502363

ד

צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com

חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876

הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא ,וזו' הענדיל בת שיינדל ,ובנם נחמן נתן

