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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 
 

ה ִים ִלְפֵני ְמנַּשֶׂ ְפרַּ ת אֶׂ ם אֶׂ ט וּו ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט ֶגעֵלייְגט ַזיין ֶרעְכֶטע ַהאנְ  .וַּיָׁשֶׂ
ה ִאיז ֶדער ֶבעְנְטְשן קֹוֶדם ֶאְפַרִים, אּון ֶווען יֹוֵסף ָהאט ִאים אֹויְפֶגעֶמעְרְקט ַאז ְמַנשֶ 

 אֹויְך פּון ֶעְלֶטעֶרער, ֶדער ְבכֹור, ָהאט ִאים ַיֲעֹקב ָאִבינּו ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ֵווייס
 ֶדעם, ָאֶבער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִוויל ִאיְך קֹוֶדם ֶבעְנְטְשן ֶאְפַרִים.

ִסיָמן ו"ז( א' )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק מֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶמען ֶזעט פּון ֶרִבי'ן 

ע"ַאז ֶעס ִאיז ָדא ְוֵוויי ַזאְכן ַביים ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, פּון ֵאיין ַזייט   - "סּור ֵמרָׁ
 ס, ִניְשט טּון ַקיין ֲעֵבירֹות, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרעֶמען ַדאְרף ַאֶוועְקֵגיין פּון ְשֶלעְכטְ 

ן ַאַסאְך ִמְוֹות אּון אְרף טּוס, ֶמען דַ ן גּוטְ ֶמען ַדאְרף טּו - "וֲַּעֵשה טֹוב"ַזייט 
 ַמֲעִשים טֹוִבים.
ה" .'ס ִקיְנֶדערפְ ָמז ִאין ִדי ֶנעֶמען פּון יֹוסֵ ָדאס ִאיז ְמרּו ִאיז ַא ָלשֹון פּון  "ְמנַּשֶׂ

אְרגֶׂעְסן" ִני ֱאֹלִהים אֶׂת )ְבֵראִשית מא, נא( ִווי ֶעס ְשֵטייט ִאין ָפסּוק ַאזֹוי  "פַּ ִכי נַּשַּ
לִ  ל ֲעמָׁ ס, ֶמען ַדאְרף ָדאס ֵגייט ַארֹויף ַאז ֶמען ַדאְרף ַפאְרֶגעְסן פּון ִדי ְשֶלעְכטְ  י,כָׁ

ִים"אּון  .סאֹויְפֶהעְרן וּו טּון ְשֶלעְכטְ  ְפרַּ עְרן", ִאיז ַא ָלשֹון פּון  "אֶׂ אְרמֶׂ ָדאס "פַּ
 טֹוִבים.ן ַאַסאְך ִמְוֹות אּון ַמֲעִשים ֶמען ַדאְרף ַפאְרֶמעְרן וּו טּוֵמייְנט ַאז 

ן ִדי ֵבייֶדע ַזאְכן ַדאְרף ֶמען ָהאְבן, ָאֶבער ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִחילּוֵקי ֵדעֹות ְוִוויְש 
אְלְטן ַאז ֵהייִליֶגע ַוִדיִקים, ֶוועְלֶכע ֶעס קּוְמט ְפִריֶער, ִדי ַבֲעֵלי מּוָסר ָהאְבן ֶגעהַ 

ע", קֹוֶדם קּוְמט  יְך ָאְפָשאְקֶלען פּון ַאֶלעם וּום ֶעְרְשט ַדאְרף ֶמען זִ "סּור ֵמרָׁ
 ס.ן גּוטְ וּו טּו ְרְשט ֶדעְרָנאְך ֶקען ֶמען ִזיְך ֶנעֶמעןעֶ ס, אּון ְשֶלעְכטְ 

ועט טֹוב ַהָקדֹוש ָהאְבן ֶגעַהאְלְטן ַפאְרֶקעְרט, אֹויב וֶ -םשֵ -ִוויֶדער ִדי ַתְלִמיֵדי ַבַעל
ֶמען ֶוועט ָנאר ַאְרֶבעְטן ִזיְך  ,"עסּור ֵמרָׁ "ֶמען קֹוֶדם ִזיְך ֶנעֶמען ָנאר וּום 

יְשט אֹויְסוּוַאְרֶבעְטן ִאיְנַגאְנְון, ֶוועט ָדאס ֶנעֶמען וּו ַלאְנג, אּון ֶמען ֵקייְנָמאל נִ 
ן ַאַרייְנוּוַכאְפן ר ַדאְרף ֶמען וּום ֶעְרְשט ֶזעֶדעְרַפא "ֲעֵשה טֹוב",ָאְנקּוֶמען וּום 

יִליֶגע ַא ִמְוָוה, ָנאְך ַא גּוֶטע ַזאְך, אּון ִדי ֹכַח פּון ִדי ֵהי ָוואס ֶמער גּוֶטע ַזאְכן, ָנאךְ 
 ס.ן ְשֶלעְכטְ ֶמען ָזאל אֹויְפֶהעְרן וּו טּו ִמְוֹות ֶוועט שֹוין ֶהעְלְפן, ַאז

 יןַטאֶנען ִדי ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות אִ ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, יֹוֵסף ָוואס ֶער ִאיז ַבייֶגעְש 
ּון ִדי ִמְוַרִים, ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַאז ֶמען ִזיְך קֹוֶדם ָאְנְשְטֶרעְנֶגען וּו ַאֶוועְקֵגיין פ

 ִוויֶדער ס, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֶגעֵלייְגט ְמַנֶשה אֹויף ִדי ֶרעְכֶטע ַזייט,ְשֶלעְכטְ 
, ְשֶוועֶרע ִביֶטעֶרע ָגלּותאְך ָאֶבער ֶגעוואּוְסט ַאז ֶעס קּוְמט ַא ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט דָ 

ַזייט, וּו  ִמיט ַאַסאְך ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות, ָהאט ֶער ֶגעֵלייְגט ֶאְפַרִים אֹויף ִדי ֶרעְכֶטע
ס ֶמען ֶקען, אּון ִדי ַווייְזן ַאז ִדי ֶבעְסֶטע ֶוועג ִאיז, ַאַרייְנוּוַכאְפן ִווי ֶמער גּוטְ 

 ַאֶוועק ַפאְלן.ס ֶוועט שֹוין ְמֵמיָלא ְשֶלעְכטְ 
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א"ש רָׁ עְרֵצייְלט מֹוהַּ  דֶׂ
 

ם שֹוִנים, ַכְך )ְבָרכֹות נ"ח:( ַחַז"ל ָזאְגן  יהֶׁ ַפְרצּופֵׁ ם שֶׁ "ְכשֵׁ
ם שֹונֹות"  יהֶׁ עֹותֵׁ עְנְטש ָהאט ַאן  -דֵׁ ער מֶׁ ַאזֹוי ִווי יֶׁעדֶׁ

עְרש; ִדי  עְנְטש זֶׁעט אֹויס ַאְנדֶׁ ער מֶׁ ער גֶׁעְשַטאְלט, יֶׁעדֶׁ ַאְנדֶׁ
עְנְטש  ער מֶׁ עֹות, יֶׁעדֶׁ ע דֵׁ ערֶׁ ער ַאְנדֶׁ ע ָהאט אֹויְך יֶׁעדֶׁ זֶׁעְלבֶׁ
עְרש פּונֶׁעם  ר ַהאְלט ַאְנדֶׁ ע ִשיטֹות אּון עֶׁ ערֶׁ ָהאט ַאְנדֶׁ

וייְטן.  ְצוֵׁ
עְנְטְשן ָזאְלן ָהאְבן ָדאס אִ  ר ָנאְרַמאל ַאז מֶׁ ייעֶׁ יז זֵׁ

עְרש ַא ַזאְך,  ייט ַאְנדֶׁ עְנְטש ַפאְרְשטֵׁ ער מֶׁ עֹות, יֶׁעדֶׁ י דֵׁ ִחילּוקֵׁ
ער  ייְנט ָאבֶׁ עְנְטש ָהאט ִזיְך ַזיינֶׁע ְנקּודֹות. ָדאס מֵׁ ער מֶׁ יֶׁעדֶׁ
עם, אּון ָדאס ען ַדאְרף ִזיְך ְקִריְגן צּוִליב דֶׁ  ִניְשט ַאז מֶׁ

ען ַזיין  ען ַדאְרף ְפרּוִביְרן ַארֹויְפצּוְצִוויְנגֶׁ ייְנט ִניְשט ַאז מֶׁ מֵׁ
וייְטן, ַאז יֶׁענֶׁער ָזאל מּוְזן ַהאְלְטן  ַפאְרְשַטאְנד אֹויף ַא ְצוֵׁ

 ַאזֹוי ִווי ִאים.
עְכִטיְגט צּו ָהאְבן ַזיין עְנְטש ִאיז ַבארֶׁ ער מֶׁ ע  יֶׁעדֶׁ ייגֶׁענֶׁ אֵׁ

יינּוְנג, אֹויב  עְרש פּון מֵׁ ייט ַאְנדֶׁ ר ַפאְרְשטֵׁ ער ַזיין ַחבֶׁ ָאבֶׁ
ען ִניְשט ַפייְנט ָהאְבן יֶׁענֶׁעם צּוִליב  ִאים, ַדאן ַדאְרף מֶׁ
יינּוְנג אּון ָדאס  ען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ָדאס ִאיז ַדיין מֵׁ עם. מֶׁ דֶׁ
ען ִזיְך ַהאְלְטן ַביי ַזייְנס,  ער קֶׁ יינּוְנג. יֶׁעדֶׁ ִאיז יֶׁענֶׁעְמ'ס מֵׁ

ען ִזיְך ִליב ָהאְבן.אּו ען מֶׁ  ן ָנאְכַאְלץ קֶׁ

ק ד'(ַחַז"ל ָזאְגן  רֶׁ ם ָשַמִים?  )ָאבֹות פֵׁ ת ְלשֵׁ יזֶׁהּו ַמְחלֹוקֶׁ "אֵׁ
ם  ֹלא ְלשֵׁ ת שֶׁ יזֶׁהּו ַמְחלֹוקֶׁ ל, אֵׁ ת ַשַמאי ְוִהלֵׁ זֹוִהי ַמְחלֹוקֶׁ

ת ֹקַרח ַוֲעָדתֹו"  ת פּון  -ָשַמִים? זֹוִהי ַמְחלֹוקֶׁ ִדי ַמְחלֹוקֶׁ

ֶגעּב ַא קּוק ִווי ַאזֹוי 
 ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ֶסְדָרה

 

ַיֲעֹקב ָהאט  -ֵהייְּבט ִזיְך ָאן: "ַוְיִחי ַיֲעֹקב" 
ֶגעֶלעְּבט; ָזאְגט מֹוַהָרא"ׁש ְפַׁשט, ַאז ַיֲעֹקב ָאִבינּו 
ִאיז ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעֶווען ְפִריׁש אּון ֶלעֶּבעִדיג ְטָראץ 

ָצַרת ֵעָשו, ָצַרת ָלָבן, ָצַרת ָרֵחל,  -ַאֶלע ַזייֶנע ָצרֹות 
ָצַרת ִדיָנה אּון ָצַרת יֹוֵסף, ִמיט ַאֶלע ַזייֶנע 

ַמאֶכעִניְׁשן ִאיז ֶער ֶגעֶווען ַא ֶלעֶּבעִדיֶגער ִאיד ִמיְט 
ֶטעְנִדיג ֶגעֶווען ֶלעֶּבעִדיג אּון אּון ֶער ִאיז ְׁש 

 ְפֵרייִליְך.
ַאז דּו ִוויְלְסט ַטאֶקע ַארֹויס ֵגיין פּון ַאֶלע ַדייֶנע 
ֵווייָטאְגן ַדאְרְפְסטּו ֶנעֶמען ִדי ֵעָצה ָוואס ֶרִּבי ָנָתן 

ן: "ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ִזיְך ָאפ, ָהאט ֶגעֶגעּבְ 
ָזאְגט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער: 'קּוְקט ָאן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, 

אְך ֶרעְדט ֶער ִזיְך ָאפ, ִאיְך ֶגעּב ִאים גּוְטס אּון דָ 
ִאיְך ֶוועל ִאים ַווייְזן ָוואס ֵמייְנט ְׁשֶלעְכט', ָאֶּבער 

ְּבט ֶדעם ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְנְקט אּון לֹוי
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדעָמאְלט ָזאְגט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער: 
'קּוק ָאן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט ִאין 
ֶלעְּבן, אּון ֶער ִאיז ַאזֹוי ְפֵרייִליְך אּון ַדאְנְקַּבאר, 
ִאיְך ֶוועל ִאים ַווייְזן ָוואס ֵמייְנט גּוט', אּון ֶער ִאיז 

 גּוט ֶלעְּבן". זֹוֶכה צּו אַ 
 

 (ט)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' ַוְיִחי תשע"
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עְרְש ַשמַ  ייבֶׁ ת ַפאְר'ן אֵׁ ער ִסיְמָבאל פּון ַא ַמְחלֹוקֶׁ ל ִאיז דֶׁ ת אי אּון ִהלֵׁ ועְגן, אּון ִדי ַמְחלֹוקֶׁ ְטְנ'ס וֶׁ
ֹלא  ת שֶׁ ער ִסיְמָבאל פּון ַא ַמְחלֹוקֶׁ ינּו, ָדאס ִאיז דֶׁ ה ַרבֵׁ עְגן משֶׁ עְנְטְשן קֶׁ פּון ֹקַרח ִמיט ַזיינֶׁע מֶׁ

ם ָשַמִים.  ְלשֵׁ
עְגן ַשַמאי אּון ִהלֵׁ  יינֶׁער קֶׁ ר ַשאְרף גֶׁעַהאְלְטן אֵׁ ייעֶׁ יי ָהאְבן זֵׁ ל ָהאְבן ִזיְך ַאַסאְך גֶׁעְקִריְגט, זֵׁ

עג ָדאס טּון,  ען מֶׁ יינֶׁער ָהאט גֶׁעַהאְלְטן ַאז ְס'ִאיז מּוָתר אּון מֶׁ וייְטן. ַא ַזאְך ָוואס אֵׁ עם ְצוֵׁ דֶׁ
ס ִאיז עם ַאז עֶׁ ער גֶׁעַהאְלְטן אֹויף דֶׁ וייטֶׁ ער ְצוֵׁ עם  ָהאט דֶׁ עְרְנט דֶׁ עְרצֶׁ ען דֶׁ ָאסּור, אּון מֶׁ

וען צּו  יי ָהאט ְבשּום אֹוָפן ִניְשט ַמְסִכים גֶׁעוֶׁ יינֶׁער פּון זֵׁ ס. קֵׁ ען טּוט עֶׁ עְרְשְטן אֹויב מֶׁ ייבֶׁ אֵׁ
ועְגן ִדי וען ָנאר וֶׁ ת גֶׁעוֶׁ ועְגן ִאיז ִדי ַמְחלֹוקֶׁ עְסט וֶׁ וייְטן. פּון דֶׁ ה ַזיין צּום ְצוֵׁ וען ֲהָלָכה ַזאְך מֹודֶׁ , וֶׁ

עְבן ָהאְבן עְנִליְכן לֶׁ עְרזֶׁ ען צּום פֶׁ ס ִאיז גֶׁעקּומֶׁ ר ִליב גֶׁעַהאט. ִדי ְגָמָרא ָזאְגט עֶׁ ייעֶׁ יי ִזיְך זֵׁ )ְיָבמֹות  זֵׁ

ְך  ט"ו.( ער ְמַשדֵׁ יי ִזיְך ַווייטֶׁ ועְגן ָהאְבן זֵׁ עְסט וֶׁ יי ָהאְבן ִזיְך גֶׁעְקִריְגט ִאין ֲהָלָכה, פּון דֶׁ ַאז ֲאִפילּו זֵׁ
יינֶׁעם.גֶׁ  וען ִאיְנאֵׁ  עוֶׁ

ער ַהאְלט ִזיְך ְשַטאְרק ַביי ַזייְנס, לֹויט ִווי ַאזֹוי  ם ָשַמִים. יֶׁעדֶׁ ת ְלשֵׁ ייְנט ַא ַמְחלֹוקֶׁ ָדאס מֵׁ
ער  ערֶׁ ער ַאְנדֶׁ ר ִאיז ְבשּום אֹוָפן ִניְשט ַמְסִכים צּו ָוואס דֶׁ ר ַהאְלט ַאז ִדי ֲהָלָכה ִאיז, אּון עֶׁ עֶׁ

ער פּו ייט ִזיְך ָזאְגט. ָאבֶׁ יי זֶׁענֶׁען ְגרֵׁ ער ִליב, ַאזֹוי ַווייט ַאז זֵׁ יי ִזיְך ַווייטֶׁ ע ַזייט ָהאְבן זֵׁ ערֶׁ ן ִדי ַאְנדֶׁ
יינֶׁער ִמיטְ  ְך צּו ַזיין אֵׁ וייְטן.ְמַשדֵׁ  'ן ְצוֵׁ

עְרזֶׁעְנִליְך עְנְטְשן ָהאְבן פֶׁ עְרש. ֹקַרח ִמיט ַזיינֶׁע מֶׁ וען ַאְנדֶׁ ער גֶׁעוֶׁ ַפייְנט  ַביי ֹקַרח ִאיז ָאבֶׁ
עְדן ִמיט ִאים. ַחַז"ל ָזאְגן יי ָהאְבן ִניְשט גֶׁעָוואְלט רֶׁ ינּו, ַאזֹוי ַווייט ַאז זֵׁ ה ַרבֵׁ ְדִרין  גֶׁעַהאט משֶׁ )ַסְנהֶׁ

ר  כ"ז:( ועְרט עֶׁ עג צּוִליב ַפייְנְטַשאְפט, ַדאן וֶׁ יי טֶׁ וייְטן ְדרֵׁ עְדט ִניְשט צּו ַא ְצוֵׁ עְנְטש רֶׁ וען ַא מֶׁ ַאז וֶׁ
עְנְטְשן ָאְנגֶׁערּו ן ִמיר ַביי ֹקַרח אּון ַזיינֶׁע מֶׁ ר ָהאט יֶׁענֶׁעם ַפייְנט. אּון ָדאס זֶׁעעֶׁ א", עֶׁ ְפן ַזיין "שֹונֵׁ

יי ָהאְבן ִאים ַפייְנט גֶׁעַהאט. ינּו אּון זֵׁ ה ַרבֵׁ עְדן צּו משֶׁ יי ָהאְבן ִניְשט גֶׁעָוואְלט רֶׁ  ַאז זֵׁ
ת עְרש  ָדאס ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ָדאס ִאיז ַא ַמְחלֹוקֶׁ עג ַהאְלְטן ַאְנדֶׁ ען מֶׁ ם ָשַמִים, מֶׁ ֹלא ְלשֵׁ שֶׁ

ר ִניְשט ַקיין  ייעֶׁ ען יֶׁענֶׁעם ַפייְנט, ַדאן ִאיז ָדאס זֵׁ עם ָהאט מֶׁ ער צּוִליב דֶׁ וייְטן, אֹויב ָאבֶׁ ִווי ַא ְצוֵׁ
ען ְקִריְגט ִזיְך נִ  ת, מֶׁ עם ֱאמֶׁ ען זּוְכט ִניְשט דֶׁ ע ִסיָמן. ָדאס ַווייְזט ַאז מֶׁ ען ַהאְלט גּוטֶׁ יְשט ַווייל מֶׁ

עְדט ִמיט יֶׁענֶׁעם.  ען גֶׁעַגאְנגֶׁען אּון ִזיְך דּוְרְכגֶׁערֶׁ עְרש ִווי יֶׁענֶׁעם, ַווייל אֹויב ָיא ָוואְלט מֶׁ ַאְנדֶׁ
ען ִאיז ָפשּוט ְמַקנֵׁא יֶׁענֶׁעם  ען ַווייְזט ַארֹויס ַפייְנְטַשאְפט, ַצייְגט ָדאס ַאז מֶׁ עם ָוואס מֶׁ ִמיט דֶׁ

עִריבֶׁ  ען יֶׁענֶׁעם ַפייְנט.אּון דֶׁ  ער ָהאט מֶׁ
עְרצֵׁ  עְנְטש ִאיבֶׁ ער מֶׁ ען ִזיְך יֶׁעדֶׁ עם קֶׁ ת ִמיט דֶׁ ר ִפיְרט ַא ַמְחלֹוקֶׁ יין אֹויב עֶׁ ייְגן ַפאר ִזיְך ַאלֵׁ

ר ִפיְרט ִאיז  ת ָוואס עֶׁ עְדן ַאז ִדי ַמְחלֹוקֶׁ ען ִזיְך ַאייְנרֶׁ עְנְטש קֶׁ ער ִניְשט. ַא מֶׁ ם ָשַמִים ָאדֶׁ ְלשֵׁ
ער ם ָשַמִים, יֶׁענֶׁער טּוט דָ  ִזיכֶׁ ען ַדאְרף יֶׁענֶׁעם ְבלֹויז ְלשֵׁ עְגן ִדי ֲהָלָכה אּון מֶׁ אְך ַמָמש קֶׁ

ען ָהאט ַא ְפָראְבלֶׁעם ְבלֹויז ִמיט  ער גּוט ַאַרייְנקּוְקן אּון זֶׁען אֹויב מֶׁ ען ַדאְרף ָאבֶׁ אֹויְסַרייְסן. מֶׁ
עְרט ְבלֹויז ָדאס  ס ְשטֶׁ וען ִדי ֲהָלָכה, אּון עֶׁ עְרש ִווי ִאים ִאין ִדי ֲהָלָכה, וֶׁ ָוואס יֶׁענֶׁער ַהאְלט ַאְנדֶׁ

ר יֶׁענֶׁעם ִניְשט ַפייְנט; ַדאן ִאיז ָדאס ַא  עְנְטש, ָהאט עֶׁ עְרזֶׁעְנִליְך צּו יֶׁענֶׁעם מֶׁ ער פֶׁ ס קּוְמט ָאבֶׁ עֶׁ
ר ָהאט ָיא ַפיי ער עֶׁ ת'ִדיג. אֹויב ָאבֶׁ ע ֱאמֶׁ ס ַטאקֶׁ ייְנט עֶׁ ר מֵׁ ר ִסיָמן ַאז עֶׁ עְנִליְך, עֶׁ עְרזֶׁ ְנט יֶׁענֶׁעם פֶׁ

ען ָדאס  עְדן צּו יֶׁענֶׁעם, ַדאן קֶׁ ר ִוויל ִניְשט רֶׁ ִוויל ִניְשט ָהאְבן ַקיין ַשְייכּות ִמיט יֶׁענֶׁעם אּון עֶׁ
עְגִליְך ַזיין ַאז  ען ְשַטאְרק מֶׁ ס קֶׁ ם ָשַמִים. עֶׁ ס ִניְשט ַאזֹוי ְשַטאְרק ְלשֵׁ ייְנט עֶׁ ען מֵׁ ייְגן ַאז מֶׁ צֵׁ

ען ָפשּוט ַא ִקְנָאה אּון ַא ִש טִ  ם יף ִאין ַהאְרְצן ָהאט מֶׁ ער ְלשֵׁ ער ַגאְנצֶׁ ְנָאה אֹויף יֶׁענֶׁעם, אּון דֶׁ
ירּוץ. ען ָנאר ַפאר ַא תֵׁ  ָשַמִים נּוְצט מֶׁ

ְרְשְטן ָמאל  ע ָהאט צּום עֶׁ עִריקֶׁ וען ַאמֶׁ ייְלט ַאז וֶׁ עְרצֵׁ ען דֶׁ עְנְטש צּו ִדי מֶׁ ַארֹויְפגֶׁעִשיְקט ַא מֶׁ
ר ָהאט  ען, ַאלֶׁעס ָוואס עֶׁ ר ִאיז צּוִריק גֶׁעקּומֶׁ וען עֶׁ עְגט יֶׁענֶׁעם, וֶׁ ען אֹויְסגֶׁעְפרֶׁ ְלָבָנה, ָהאט מֶׁ
ען ָהאט ִאים  יינֶׁע פּון ִדי ַזאְכן ָוואס מֶׁ גֶׁעזֶׁען אּון ִמיְטגֶׁעלֶׁעְבט ָדאְרְטן אֹויף ִדי ְלָבָנה. אֵׁ

עְגט ועְלט, קּוְקְנִדיג ַאָראפ פּון ִדי ְלָבָנה. גֶׁעְפרֶׁ ר ָהאט גֶׁעזֶׁען אּוְנזֶׁער וֶׁ וען ִווי ַאזֹוי עֶׁ עוֶׁ  ִאיז גֶׁ
וען ִאיְך ָהאב  ר ִזיְך צּוַלאְכט אּון גֶׁעָזאְגט: "וֶׁ עְרט ִדי ְפַראגֶׁע ָהאט עֶׁ ר ָהאט גֶׁעהֶׁ וען עֶׁ וֶׁ

יינֶׁע ָבאִלי. אּון ִאיְך ָהאב ן, ָהאב ִאיְך גֶׁעזֶׁען אּונְ ַאָראְפגֶׁעקּוְקט פּון אֹויבְ  ועְלְטל ִווי ַא ְקלֵׁ זֶׁער וֶׁ
יי ְקִריְגן ִזיְך  עְנְטְשן, זֵׁ יינֶׁעם ָבאִלי גֶׁעפּונֶׁען ִזיְך ִביְלָיאנֶׁען מֶׁ עם ְקלֵׁ גֶׁעְטַראְכט צּו ִזיְך ַאז אֹויף דֶׁ

נֶׁען ע ִמְלָחמֹות אּון ַהְרְג'עֶׁ יי ִפיְרן ְגרֹויסֶׁ יי  ַארּום ְצִוויְשן ִזיְך, זֵׁ עְרן. אּון זֵׁ עם ַאְנדֶׁ יינֶׁער דֶׁ ִזיְך אֵׁ
ע  ען ִזיְך ַאלֶׁ יי גֶׁעפּונֶׁ יינֶׁעם ַכאְפן ִניְשט ִווי זֵׁ יינֶׁעם ָבאִליִאיְנאֵׁ יין ְקלֵׁ  ."אֹויף אֵׁ

ר  ת'ן, עֶׁ עְנְטש ִאיז ַאַרייְנגֶׁעטּון ִאין ַזיינֶׁע ַמְחלֹוקֶׁ וען ַא מֶׁ ָדאס ִאיז ַא גֶׁעַוואְלִדיגֶׁער ִלימּוד. וֶׁ
ר ֲאִפילּו ִניְשט ְטַראְכְטן ְגַלייְך, ַזיין ַדאְרף  ען עֶׁ עם אּון ִמיט יֶׁענֶׁעם, ַדאן קֶׁ ִזיְך ְקִריְגן ִמיט דֶׁ

ען ִזיְך ר קֶׁ עם ִווי ַאזֹוי עֶׁ ער ֹמַח ִליְגט ָנאר ִאין דֶׁ ְקִריְגן ִמיט יֶׁענֶׁעם אּון יֶׁענֶׁעם  ַגאְנצֶׁ
עְרהֹויבְ  עְנְטש דֶׁ וען ַא מֶׁ ען. וֶׁ עְנגֶׁ עְרְברֶׁ ר קּוְקט אֹויף ִדי אּוְנטֶׁ ער, עֶׁ עכֶׁ ער ַאִביְסל הֶׁ ט ִזיְך ָאבֶׁ

ועְלט פּון אֹויבְ  ס לֹויְנט ִזיְך צּו ְקִריְגן וֶׁ ר ִבְכַלל ִניְשט ַפאְרָוואס עֶׁ ייט עֶׁ ן ַאָראפ, ַדאן ַפאְרְשטֵׁ
 ַאזֹויִפיל.

וי ר ִבְכַלל ִניְשט אֹויף ַא ְצוֵׁ ל, קּוְקט עֶׁ כֶׁ עְנְטש ָהאט שֵׁ וען ַא מֶׁ ען ְבלֹויז וֶׁ ר ִאיז ַפאְרנּומֶׁ יְטן, עֶׁ
ר זּוְכט  עְרן, אּון עֶׁ עסֶׁ ר זּוְכט ִניְשט ִווי ַאזֹוי יֶׁענֶׁעם צּו ַפאְרבֶׁ  ִניְשט ִזיְך צּו ְקִריְגן ִמיטִמיט ִזיְך, עֶׁ

 

ייְגן  עְבט ִזיְך ִאין ַזיין אֵׁ ר לֶׁ יינֶׁעם, עֶׁ קֵׁ
ועְלְטל ְבָשלֹום ּוְבַשְלָוה.  וֶׁ

עְנטְ  וען ַא מֶׁ ש זּוְכט ַדְוָקא ָיא וֶׁ
עְקן ַזיין ָנאז ַביי יֶׁענֶׁעם, צּו  ַאַרייְנצּוְשטֶׁ
עְכְטס  ען צּו זּוְכן ָדאס ְשלֶׁ ַזיין ַפאְרנּומֶׁ
ער  וייְטן, ַדאן ַמאְכט שֹוין דֶׁ ַביי ַא ְצוֵׁ
עְנְטש  ער מֶׁ ער ַאז דֶׁ ער ִזיכֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ אֵׁ

וע ר וֶׁ ען ִמיט ִזיְך, עֶׁ ועְרן ַפאְרנּומֶׁ ט ָזאל וֶׁ
ָצה  ען צּו זּוְכן ַאן עֵׁ ַזיין ַאזֹוי ַפאְרנּומֶׁ
ען, ַאז  עמֶׁ ייגֶׁענֶׁע ְפָראְבלֶׁ אֹויף ַזיינֶׁע אֵׁ
ער  ועט ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרגֶׁעְסן ַאז דֶׁ ר וֶׁ עֶׁ

ְקִזיְסִטיְרט ִבְכַלל. ער עֶׁ וייטֶׁ  ְצוֵׁ
ייְלט עְרצֵׁ ְדָרש דֶׁ ער מֶׁ אִשית ַרָבה פח,  דֶׁ )ְברֵׁ

וען פא(  ַווייב ָהאט ֹוִטיַפר'ס ַאז וֶׁ
ען  עְכְטן ָנאמֶׁ עם ְשלֶׁ ַארֹויְסגֶׁעָלאְזט דֶׁ
ען ָהאט ִאים  ף אּון מֶׁ אֹויף יֹוסֵׁ
ע, ָהאט ַגאְנץ  ַאַרייְנגֶׁעָוואְרְפן ִאין טּוְרמֶׁ

עדְ  עןִמְצַרִים גֶׁערֶׁ ה, אּון מֶׁ  ט פּון ִדי ַמֲעשֶׁ
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 ֶמען ֶמעג ַהאְלְטן
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ף. ַדאן הָ   ה פּון יֹוסֵׁ ען ִמיט ִדי ַמֲעשֶׁ וען ַפאְרנּומֶׁ ועְרן ִאיז ָנאר גֶׁעוֶׁ יי ָזאְלן וֶׁ ער גֶׁעַמאְכט ַאז זֵׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵׁ אט דֶׁ
ען ִמיטְ  עם שַ 'ן שַ ַפאְרנּומֶׁ ען ר ַהַמְשִקים אּון דֶׁ נֶׁען ַפְרֹעה, אּון ַאזֹוי ָהאט מֶׁ יי ָהאְבן גֶׁעָוואְלט ַהְרְג'עֶׁ ר ָהאֹוִפים ַאז זֵׁ

ף. אּון ַאזֹוי ַאְרבֶׁ  עְסן פּון יֹוסֵׁ ען ִוויל ִזיְך פַ ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרגֶׁ וען מֶׁ ייִביג וֶׁ ס אֵׁ עְנְטש ָוואס ִאיז עט עֶׁ ייְגן אֹויף ַא מֶׁ אְרלֵׁ
ע ע ַזאְכן אּון מֶׁ ערֶׁ ען ִמיט ַאְנדֶׁ ועְרן ַפאְרנּומֶׁ ען ָזאל וֶׁ ער ַאז מֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵׁ ן ָזאל אּוְמשּוְלִדיג, ַדאן ַמאְכט שֹוין דֶׁ

עְנְטש. עם מֶׁ  ַפאְרגֶׁעְסן פּון דֶׁ
ע פּון ִדי ַאן ִאי יידֶׁ יינֶׁער ָהאט גֶׁע'ַמְסְר'ט ַאז ִדי גֶׁעבֵׁ ה ָהאט ַאָמאל ַפאִסיְרט ַביי מֹוַהָרא"ש. אֵׁ ע ַמֲעשֶׁ עַסאְנטֶׁ ערֶׁ ְנטֶׁ

יין ען ַדאְרף ָדאס אֹויְסָפאְרְשן. אֵׁ עָוואְרן לֶׁעַגאל, אּון מֶׁ ט גֶׁ ית ַהִמְדָרש אּון ִדי ְיִשיָבה ִאיז ִניְשט גֶׁעבֹויעֶׁ אְבן ָטאג הָ  בֵׁ
ער ִמיטְ  ע אֹויְסָפאְרשֶׁ ייִאישֶׁ ע ָפאִליצֵׁ ְטִליכֶׁ עם ַגאְנְצן ִבְנָין אֹויב ַאלֶׁעס ִזיְך ָאְנגֶׁערּוְקט ִאין שּול עֶׁ עְרצּוזּוְכן דֶׁ 'ן ִציל אּוְנטֶׁ

יי ָהאְבן ָאְנגֶׁעהֹויְבן אֹויְסצּוָפאְרְשן מֹוַהָרא"ש אּון ִאים אֹויְסְפרֶׁ  לֹות אּון  עְגןִאיז ָדאְרט לֶׁעַגאל. זֵׁ ַאלֶׁע ָסאְרט ְשאֵׁ
יי ַקאר ָהאט ִזיְך ָדאְר  ער ַאז ַא ָפאִליצֵׁ עְנְסטֶׁ עְרְקט פּון ִדי פֶׁ יי ַבאמֶׁ יינֶׁער פּון זֵׁ ט ֲחִקירֹות. ִאיְנְצִוויְשן ָהאט אֵׁ

וען  ע ִאיז ִניְשט גֶׁעוֶׁ ועְלכֶׁ ר ַקאר וֶׁ ייעֶׁ עט ַפאר זֵׁ ר גֶׁעְבט ַא ִטיקֶׁ עְלט אּון עֶׁ ס ַדאְרף צּו ַזיין. ָאְפגֶׁעְשטֶׁ גֶׁעַפאְרְקט ִווי עֶׁ
ע ייְכְנטֶׁ וען ַקיין ַבאצֵׁ ר ַקאר ִאיז ִניְשט גֶׁעוֶׁ ייעֶׁ יי ַקאר. זֵׁ  ָפאִליצֵׁ

יי  ען ָזאל זֵׁ יי זֶׁענֶׁען ַאז מֶׁ וער זֵׁ יי ִאיְנְדרֹויְסן וֶׁ יי זֶׁענֶׁען ְגַלייְך ַארֹויְסגֶׁעָלאְפן צּו ָזאְגן ַפאר ִדי ָפאִליצֵׁ עְבן זֵׁ ִניְשט גֶׁ
עְטן  יי ַאְרבֶׁ ער אּון זֵׁ ענֶׁען אֹויְך אֹויְסָפאְרשֶׁ יי זֶׁ יי ַאז זֵׁ יי ָהאְבן גֶׁע'ַטֲעָנה'ט צּו ִדי ָפאִליצֵׁ עט. זֵׁ יי ַקיין ִטיקֶׁ ַפאר ִדי ָפאִליצֵׁ

ער ָגאְרִניְשט גֶׁעהָ  יי ָאבֶׁ ס ָהאט זֵׁ עט. עֶׁ יי ִניְשט גֶׁעְבן ַקיין ִטיקֶׁ ען ָזאל זֵׁ עְנט, אּון מֶׁ עַפאְרְטמֶׁ ער ָפאִליִצַיאְנט דֶׁ אְלְפן. דֶׁ
ס גֶׁעגֶׁעְבן יי עֶׁ עט אּון זֵׁ עם ִטיקֶׁ ער. ,ִאיְנְדרֹויְסן ָהאט ָאְפגֶׁעְשִריְבן דֶׁ ען ַווייטֶׁ ר ִאיז ִזיְך גֶׁעַגאְנגֶׁ  אּון עֶׁ

עְברֹויְזט אֹוי ען ִאין שּול ִאיְנַגאְנְצן אֹויְפגֶׁ ענֶׁען צּוִריק ַאַרייְנגֶׁעקּומֶׁ ער זֶׁ ה, מֹוַהָרא"ש ִאיז ִדי אֹויְסָפאְרשֶׁ ף ִדי ַמֲעשֶׁ
ע ִניְשט גֶׁעַהאט ַקיין  ער ָפאִליִצַיאְנט ָהאט ַטאקֶׁ עְכט, ַאז דֶׁ עגֶׁעְבן גֶׁערֶׁ יי גֶׁ יי אּון זֵׁ יי צּו ְגַלייְך צּוגֶׁעַגאְנגֶׁען צּו זֵׁ עְכט זֵׁ רֶׁ

עְטן דָ  יי ַאְרבֶׁ עט, זֵׁ יי גֶׁעְבן ַא ִטיקֶׁ יי, אּון זֵׁ עם ָפשּוטְ אְך אֹויְך ַפאר ִדי ָפאִליצֵׁ ער ִאין ַראְנג פּון דֶׁ עכֶׁ ענֶׁען ָנאְך הֶׁ 'ן זֶׁ
ר  ייעֶׁ ען זֵׁ ער ָאְנגֶׁענּומֶׁ ייט ַארּום ִאין ִדי ַגאְסן, אּון ַאזֹוי ָהאט מֹוַהָרא"ש ִזיְך ַווייטֶׁ ער גֵׁ ועְלכֶׁ ְשַטאְרק ַפאר ָפאִליִצַיאְנט וֶׁ

יי גֶׁעָזאְגט ַאז ָזאְלן שֹוין ַאִריבֶׁ  ר ָהאט זֵׁ יי, אּון עֶׁ ע זֵׁ עם ָפאִליִצַיאְנט ַפאר ַזיין ְגרֹויסֶׁ יין ִאין גֶׁעִריְכט אּון ְקָלאְגן דֶׁ עְרגֵׁ
 חּוְצָפה...

יי ָהאְבן שֹוין גֶׁעָוואְלט לֹויְפן צּו ַכאפְ  ער, זֵׁ ועְרטֶׁ ע וֶׁ ען ַזיינֶׁ ְרְנְסט גֶׁענּומֶׁ ר עֶׁ ייעֶׁ ער ָהאְבן זֵׁ עם ִדי אֹויְסָפאְרשֶׁ ן דֶׁ
עג  צּוָפאִליִצַיאְנט  יי ַדאן גֶׁעגֶׁעְבן ַא ְפרֶׁ ענֶׁען ְקָלאְגן ִאין גֶׁעִריְכט. מֹוַהָרא"ש ָהאט זֵׁ וען ִאים צּו קֶׁ עוֶׁ ר ִאיז גֶׁ וער עֶׁ זֶׁען וֶׁ

עְר  ְנְטפֶׁ יי ְגַלייְך גֶׁעעֶׁ ענּוְנג... ָהאְבן זֵׁ ע, אֹויב ַאלֶׁעס ִאיז ִאין ָאְרדֶׁ יידֶׁ ס ִאיז גֶׁעָוואְרן ִמיט ִדי גֶׁעבֵׁ עָוואס עֶׁ ס ִאיז ט ַאז ַאלֶׁ
יי ָהאְבן גֶׁעזֶׁען ַאז ַאלֶׁ  ע ַפאִפיְרן ַאז זֵׁ עְרגֶׁעְשִריְבן ַאלֶׁ יי ָהאְבן ְגַלייְך אּוְנטֶׁ ס ַדאְרף צּו ַזיין... זֵׁ יין... ִווי עֶׁ עס ִאיז גּוט אּון פֵׁ

עם ָפאִליִצַיאְנט... יי זֶׁענֶׁען ַארֹויְסגֶׁעָלאְפן צּו ַכאְפן דֶׁ  אּון זֵׁ
יי זֶׁענֶׁען ַארוֹ  וען זֵׁ ע וֶׁ ייגֶׁענֶׁ יְסגֶׁעַגאְנגֶׁען ָהאט מֹוַהָרא"ש גֶׁעָזאְגט ַפאְר'ן עֹוָלם: "יֶׁעְצט ָהאט ִאיר גֶׁעזֶׁען ִמיט ִדי אֵׁ

ען ַא צְ  עפֶׁ ייְגן אּון צּו ְטשֶׁ עְנְטש זּוְכט ִזיְך ָאְנצּולֵׁ וען ַא מֶׁ ר אֹויְגן ָדאס ָוואס ִאיְך ָזאג ַאייְך ַאלֶׁעָמאל. ַאז וֶׁ ועט עֶׁ וייְטן, וֶׁ וֵׁ
ועט מּוְזן ָאְפָלאְזן יֶׁענֶׁעם".ְגַליי ר וֶׁ ועג ַאז עֶׁ יין, אֹויף ַא וֶׁ ען ִמיט ִזיְך ַאלֵׁ ועְרן ַפאְרנּומֶׁ  ְך וֶׁ

עְנִדיג עְנִדיג  ָדאס ַדאְרף ִזיְך ַא ִאיד ְשטֶׁ ר ָזאל ְשטֶׁ ען ִאין ָקאפ, ַאז עֶׁ ר   גּוט ַאַרייְננֶׁעמֶׁ ען ִמיט ִזיְך, עֶׁ ָנאר ַזיין ַפאְרנּומֶׁ
עְנִדיג ָזאל ַאלֶׁעָמאל ר ְשטֶׁ וייְטן, ָזאל עֶׁ ער צּו ַא ְצוֵׁ ס קּוְמט ָאבֶׁ וען עֶׁ עְרן. וֶׁ עסֶׁ יין צּו ַפאְרבֶׁ ָנאר קּוְקן   ְפרּוִביְרן ִזיְך ַאלֵׁ

ע ֲחָלִקים, אּון ִניְשט זּוְכן ָדאס ְשלֶׁעְכְטס ַביי יֶׁענֶׁעם, אּון ִניְשט ָהאְבן צּוטּון ִמיט ַא צְ   וייְטן.וֵׁ אֹויף יֶׁענֶׁעְמ'ס גּוטֶׁ
י ען ִניְשט גֵׁ ר קֶׁ עְדט ַאז עֶׁ ק" זי"ע אּון ָהאט ִזיְך ָאְפגֶׁערֶׁ דֶׁ ַמח צֶׁ ייִליְגן "צֶׁ ען ַאָמאל ַא ִאיד צּום הֵׁ ס ִאיז גֶׁעקּומֶׁ ין ִאין עֶׁ
ר קּוְמט ִאין וען עֶׁ ר גֶׁעָזאְגט ַאז וֶׁ עְגט ַפאְרָוואס, ָהאט עֶׁ ער ַצִדיק ָהאט ִאים גֶׁעְפרֶׁ וען דֶׁ וענֶׁען. וֶׁ שּול,  שּול ַדאוֶׁ

ער ִניְשט אֹויְסַהאְלְטן. ען ָדאס מֶׁ ר קֶׁ עט אֹויף ִאים, אּון עֶׁ ער ְטרֶׁ יינֶׁער, יֶׁעדֶׁ ער אֵׁ עט ִאים יֶׁעדֶׁ עפֶׁ  ְטשֶׁ
ייְגן ייְסט ִדיר ַאז דּו ָזאְלְסט ִזיְך אֹויְסלֵׁ וער הֵׁ ער ַצִדיק גֶׁעָזאְגט: "וֶׁ עְר  ָהאט ִאים דֶׁ עְנג ִאיבֶׁ 'ן ַגאְנְצן שּול אֹויף ִדי לֶׁ

ועט בְ  אּון יי ִאין ַדיין ִוויְנְקל, אּון ַדאן וֶׁ עְטן אֹויף ִדיר? דּו ְשטֵׁ ער מּוְזן ְטרֶׁ ועט יֶׁעדֶׁ ייט, אּון ַאזֹוי וֶׁ ַלייְבן אֹויף ִדי ְברֵׁ
עְטן אֹויף ִדיר"... ועט ִניְשט ְטרֶׁ יינֶׁער וֶׁ  גֶׁענּוג ְפַלאץ ַפאר יֶׁעְדן, אּון קֵׁ

עם ָוואס ִזיְצט ַא ר יין אִ וואֹויל ִאיז דֶׁ ועט עֶׁ וייְטן, ַדאן וֶׁ ען ִמיט ַא ְצוֵׁ ר ִאיז ִניְשט ַפאְרנּומֶׁ ין ַזיין ִוויְנְקל, אּון עֶׁ
ועט ִאים ַזיין גּוט אֹויף דִ  ס וֶׁ יינֶׁעם, אּון עֶׁ ועט ִזיְך ִניְשט ְקִריְגן ִמיט קֵׁ ר וֶׁ יינֶׁעם, עֶׁ ועְלט ִניְשט ָהאְבן צּוטּון ִמיט קֵׁ י וֶׁ

ועְלט.  אּון אֹויף יֶׁענֶׁע וֶׁ
עֹות, ו"יחֹות מֹוַהָרא"ש ח)ִש  י דֵׁ ְך ִחּלּוקֵׁ רֶׁ ְך בֵׁ  ח"זו עֶׁ רֶׁ רֹו,עֶׁ ק מ"ח ִמְכָתב ח'תתי"א( ין ָאָדם ַלַחבֵׁ לֶׁ ר ַבַנַחל חֵׁ  ַאשֶׁ

 
 

 
 

 
 

 

ואס איז אונז געבליבן פון דערנאך האט ער פארציילט אביסל איבער רבי נתן'ס התקרבות, און ווי אלעס ו
הייליגן רבין איז נאר א דאנק רבי נתן. און האט ארויסגעברענט אז ער וואלט גרינג געקענט זיין א גרויסע רבי מיט 

 .ן אין נאך א איד'חסידים וכו', אבער האט אלעס אוועקגעגעבן נאר אריינצוברענגען די התחזקות פון רבי
נט, קען ווי מוהרא"ש האט אונז אויסגעלער ן,'די הקדמות פון הייליגן רבימיט  -האט ער אויסגעפירט  -היינט 

ן און אזוי מקרב זיין 'יעדער איד און דארף יעדער איד זיין א משפיע און אריינברעגען דעם אור פון הייליגן רבי
 .אידן צום אייבערשטן

שטער האט אונז געגעבן ערער אייביידט מיט דעם זכות וואס דדערנאך איז מען ארויס א ריקוד, און זיך געפר
 .אז מיר זענען מקורב צו א אזא צדיק וואס פארשטייט אונז, און האט די עצות און חיזוק פאר אונזער דור

 !תורתו מגן לנו הוא מאירת עינינו
*** 

 ייליכע חתונה אין היכל בית המדרשצום קומענדיגע פר עןצוגרייטונג
מ'גרייט זיך שוין צו א פרישע חתונה, פון א פרישע  ןווע ,הקודשא פרייליכע שטימונג הערשט אין היכל 

ן פלאץ נישט אויסצוגעבן קיין געלט אויף נארישקייטן וואס 'פארפאלק און מחותנים וואס האבן דעם קאפ אויפ
נעמט נישט מער ווי עטליכע שעה. דער חתן און די כלה קוקן ארויס און קענען קוים ווארטן אנצוהייבן זייער 

בן אין זייער נייער שטוב א טאג נאך די חתונה, עס איז ביי זיי נאריש און איבריג צו פארשווענדן אידיש געלט, לע
בליק. פאר זיי איז פונקט גענוג צו ּפראווען א -צייט און טירחא פאר די "איווענט" וואס קומט און גייט ווי אן אויגן

ן אלע מיר האבן במסורה דור אחר דור, א גע מנהגים וואספרייליכע חתונה מיט א אידישן טעם, מיט אלע היילי
 .ן וואס יעדע שכן און יענטע מוז נאכמאכן איינער דעם צווייטן'משוגעת

מען  אוווה פון אינגעלייט אנשי שלומינו, ם חתונה איז פארגעקומען אן אסיפאין צוגרייטונג צום געהויבענע
חתונה, די זמנים, די עסן, די מוזיק, א.א.וו. אז די חתונה האט ב"ה אויסגעארבעט די לעצטע דעטאלן פון די 

 .נאכט זאל גארנישט קאסטן פאר די מחותנים, און יעדער זאל ארויסגיין צופרידן
, און די קלוגע כלה איז די טאכטער פון הי"ו בן מו"ה שמחה יאקאבאוויטשבנציון דער קלוגער חתן איז הב' 
ע מוסדות, און די 'די חתן כלה זענען תלמידים פון די הייליגע ברסלב. סיי הי"ו מו"ה משה ארי' שניטצלער

 די חתונה וועט אי"ה פארקומען דעם קומענדיגע וואך, מאנטאג פ' שמות.. מחותנים זענען מחשובי אנ"ש
ודאי ביישטיין פאר די חתן כלה דעם גרויס זכות, פון מכבד זיין זייערע עלטערן, ביי זייער עס וועט א

נטשט געהויבנסטע נאכט אין לעבן, צו האבן א שיינע לעבן, די שכינה זאל רוען ביי זיי אין שטוב, און צו געבע
 .ויחיווערן מיט בני חיי ומזוני ר

 !קול מצהלות חתנים מחופתם
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

/  212-444-9191 < שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך - קול ברסלב
  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429

< BreslevCenter.com   <  
 

 רות, להצלחה בכל העניניםמרדכי בן הגליון נתנדב לזכות 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

ברסלב, איר קענט באקומען אלע ספרי 
 קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 סעודת הילולא פון רבי נתן זצוק"ל
אין ביהמ"ד  דעם מאנטאג נאכט א גרויסע ציבור אנ"ש זענען זיך צוזאם געקומען

מען האט זיך געוואשן צו א רייכע סעודה, וואס  .וויליאמסבורג אין היכל הקודש ברסלב
 .הי"ו חיים ווייסאיז נתנדב געווארן דורך מו"ה 

"ד הרה"ג רבי משה קורץ שליט"א גאב ,מען האט געהאט א גאסט פון ארץ ישראל
 זענען סעבתוך דבריו האט ער ארויסגעברענגט אז  .יבניאל, וואס האט אויפגעטרעטן

ן, רבי נתן 'מער יארן ביים רביפיל  עןוואס זענען געוון 'דים פון הייליגן רביגעווען תלמי
ן, און וויאזוי האט דוקא ער אזוי מצליח 'איז נאר געווען די לעצטע אכט יאר פון רבי

אז ער האט נישט געזען א  -האט ער נאכגעזאגט פון טולטשינער רב  -געווען? נאר 
ן ווי רבי נתן, רבי נתן האט אמאל געזאגט 'צו זיין רביתלמיד זאל זיין אזוי איבערגעגעבן 

ן 'ווארט וואס איך האב געהערט פון רבי ס"איך האב מיר אויסגעהוילט מיין שכל, יעדע
ן, 'איז געווען נאך א שטיק שכל", דערפאר דארפן מיר פאלגן די עצות פון הייליגן רבי

 .וועלן מיר אויך מצליח זיין
די  איבער ט דערנאך שטארק ארום גערעדטדער ראש ישיבה שליט"א הא

גרויסקייט פון הפצה, רבי נתן'ס עיקר זאך איז געווען "הפצה", דערפאר דארף יעדער 
ון אין הפצה, צי בפועל, צי מיט געלט, און שטיצן טצו וויאזוי ער קען אויף זיין וועג זען 

 .די מפיצים אויף סיי וועלכע וועג
שליט"א א לענגערע צייט ארומגערעדט דברי ווייטער האט דער ראש ישיבה 

התחזקות והתעוררות וואס מיר דארפן ארויסנעמען פון אזא טאג, ווי אזוי רבי נתן איז 
אנגעקומען צום הייליגן רבי'ן, און דער עיקר וואס עס האט אים געכאפט ביים רבי'ן איז 

ווייטער איז גוט אז מען "און  געווען דאס וואס דער רבי האט אים געזאגט די ווערטער:
רעדט זיך אויס צום אייבערשטן אזוי ווי מען רעדט זיך אויס צו א גוטער פריינד", ווען 
רבי נתן האט געהערט די ווערטער האט ער פארשטאנען אז דאס וואס אים שוין 
באגלייטן און ארויסהעלפן אין סיי וועלכע מצב ער וועט זיך נאר געפונען אין לעבן, ווייל 

עס וועט ער אויסשמועסן מיט'ן אייבערשטן. און מיר דארפן זייער דאנקען דעם אל
אייבערשטן אז מיר האבן געהאט רבי נתן, ווייל אלעס וואס מיר ווייסן היינט פון הייליגן 
רבי'ן איז נאר דורך רבי נתן וואס ער האט אלעס אפגעשריבן און איבערגעגעבן פאר די 

 ווייטערדיגע דורות.
ישיבה שליט"א האט ארומגערעדט איבער דעם וואס דער הייליגער רבי דער ראש 

לערנט אויס אז מ'קען לעבן דא אויף דער וועלט מיט'ן אייבערשטן, מ'דארף זיך נישט 
אפשיידן פון די וועלט, מ'קען זיין א מענטש צווישן מענטשן, און פון דעסט וועגן זאל 

לעבן מיט'ן אייבערשטן, און צו מען זיין אינגאנצן דבוק צום אייבערשטן, צו 
 אויסשמועסן מיט'ן אייבערשטן יעדע זאך.

דער ראש ישיבה שליט"א האט ארויסגעברענגט אז היינטיגע צייטן האבן מיר זוכה 
געווען צו די הייליגע ספרים פון מוהרא"ש, וואס די ספרים זענען די זעלבע ווערטער פון 

ע גרינגע וועג, אז מיר זאלן אויך קענען רבי נתן, נאר אראפגעשריבן אויף א געשמאק
פארשטיין די אלע הייליגע עצות פון רבי'ן און פון רבי נתן, אז מיר זאלן קענען לעבן מיט 

 די עצות, און האבן א גוטע לעבן אויף די וועלט און אויף יענע וועלט.
 .זיך ארויסגעלאזט אין א פרייליכע רקידה געבענטשט און דערנאך האט מען

*** 
ד היכל צוזאם געקומען ליל עשרה בטבת אין ביהמ" אין קרית יואל איז מען זיך אויך

דברי מ'האט זיך געוואשן צו א סעודה, און געהערט . הקודש אין בלומינג גראוו
 .התחזקות

יואל פארקאש שליט"א, גבאי ביהמ"ד היכל הקודש  "רהאט אויפגעטרעטן הרעס 
ט אז דער ביהמ"ד האט זוכה געווען מער פון )העיס קט.(, און ארויסגעברענגקרית יואל 

יל אלע בתי מדרשים פון היכל הקודש קרית יואל אז מען איז זיך צוזאם געקומען דא, ווי
ט אינגעלייט וואס ארבעטן שווער א גאנצן טאג און מען דא קומען זיך צוזאם יעדן אוונ

ברענגט אז ב"ה לערנט א דף גמרא. דאס איז עולה על הכל. דערנאך האט ער ארויסגע
אכשר דרא היינט שטעלט יעדע קהילה צו א סדר צו לערנען גמרא, אבער אז מען לייגט 

ס סדר דרך הלימוד, קען עס האבן א קיום. ווייל א מענטש האט 'צו דערצו דעם רבינ
טירדות און מצבים וואס ער קען בשום אופן נישט זיך קאנצענטרירן. דארף ער וויסן אז 

 .ווערטער פון די הייליגע תורה ער דארף זאגן די
אויך האט ער ארויסגעברעגט די וויכטיגקייט פון פארשטיין די ווייב, וואס גייט אלץ 

 .ן מאן זיי אויפצוהייבן און פרייליך מאכן'איבער אויף איר. ווי עס ליגט א פליכט אויפ
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 סימן טוב ומזל טוב 
 

 א הארציגע מזל טוב פארמיר וואונטשן 

 י"וה ישראל יעקב ווייס מו"ה
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען 
אסאך אידיש נחת געזונטערהייט, בני חיי ומזוני 

 מיט דורות ישרים ומבורכים רויחי,
 

 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 י"וה יחזקאל סאמעט מו"ה

 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים
 די געבורט פון א מיידל למזל טובצו 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
 , בני חיי ומזוני רויחי,אידיש נחת געזונטערהייט

 מיט דורות ישרים ומבורכים
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