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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

יגְ ן פּוט ָיאְרַצייי ד  ט ֶגעַפאלְ ת, ְבֵטבֵ ה ַעָשרָ , גְפַרייָטאם ֶדע י  ן זי"ע.ָנתָ י ֶרב  ן ֵהייל  ֶרב 
ין  יז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן א  יְרץ ַז"ל  עַטאטֶ ָיאר תק"מ לפ"ק, צּו ַזיין ָנָתן א  י ה  י ַנְפָתל  ֶרב 

ירֹוב, ַזיין ַטאֶטע  ין ְשָטאט ֶנעמ  יז אֹויְפֶגעַוואְקְסן א  אּון ַזיין ַמאֶמע ַלאְנֶיע ע"ה. ֶער א 
יד ָחָכם, ֶער  יז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַתְלמ  יז ָאֶבער אֹויְך ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער סֹוֵחר א  א 

יעּות צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט ְגָמָרא, אּון  אּון ַאן עֹוֶשר, ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא ְקב 
י ַפְרָשה. י ֶמְדָרש אֹויף ד   צּו דּוְרְכֶלעְרֶנען ֶיעֶדע ָוואְך ד 

י נָ  יז ֶרב  י ְדַרייְצן ָיאר א  ָתן ַא ָחָתן ֶגעָוואְרן, אּון ָהאט ֶער ֲחתּוָנה ֶגעַהאט צּו ַביי ד 
ין ֶיעֶנע  י ְגדֹוֵלי ַהדֹור א  ַזיין ַווייב ֶאְסֵתר ֵשייְנְדל ע"ה, ַא ָטאְכֶטער פּון ֵאייֶנע פּון ד 

יז ֶגעֶווען  י אֹויֶעְרָבאְך זי"ע ֶוועְלֶכער א  ד ְצב  י ָדו  ָרב אֹויף ְתקּוָפה, ַהָגאֹון ַהָגדֹול ֶרב 
יֶלע ְקֵלייֶנע  יץ, אּון אֹויף ָנאְך פ  יְגַראד, ָמֳאהלּוב אּון ְקֶרעְמנ  ְדֵריי ְגרֹויֶסע ְשֶטעט ַשאר 

יז ֶגעֶווען ָגאר ַא ְגרֹויֶסער ֶמעְנְטש, ֶדערםַארּו ְשֶטעט אּון ֶדעְרֶפער י א  ד ְצב  י ָדו   . ֶרב 
יֶגע י  רֵהייל  יק ֶרב  ָיהּו ָברּוְכ'ל פּון ר' ַצד  ים ַאז ֵאל  יְזש זי"ע ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף א  ֶמעֶזעב 

יג. יט ְשֶטעְנד  ים מ  יט א  יא ֵגייט מ   ַהָנב 
יד אּון ַא ַלְמָדן ָעצּום, ֶער  יז שֹוין ֶדעָמאְלט ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַמְתמ  י ָנָתן א  ֶרב 

ים, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער  יֶבעְרֵגיין אֹויף ָהאט ֶגעֶקעְנט ַש"ס ּופֹוְסק  ָהאט ֶגעֶקעְנט א 
י  ין ד  ין ַש"ס א  יג ֶיעֶדע תֹוְספֹות א  . ַזיין ְשֶווער ָהאט ֵזייֶער ְשַטאְרק ֵרייעֶ אֹויְסְנֵוויינ 

יֶבעְרֶנעֶמען ַזיין ַרָבנּות  י ָנָתן ֶוועט א  ים, אּון ֶער ָהאט ֶגעָהאְפט ַאז ֶרב  ֶגעַהאְלְטן פּון א 
יג.ָנאְך ַזייֶנע ה  ּוְנֶדעְרט אּון ְצָוואְנצ 
יְשט ֶגעַהאְלְטן ָוואָכאְטש  יז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְגרֹויס, ָהאט ֶער ָאֶבער נ  ס ַזיין ְשֶווער א 
יֶמער ַאז ב זי"עטוֹ ם שֵ ל ַהַבעַ פּוֶנעם ֶדֶרְך  יְנֶדער אּון ֵאייד  , ֶער ְפֶלעְגט ָאְנָזאְגן ַזייֶנע ק 

יְשט  יְך נ  ים. ֶווען ֵזיי ָזאְלן ז  יד  י ֲחס  ְתַחֵבר ַזיין צּו ד  יז ָאֶבער מ  י ָנָתן א  ין ֶגעֶזעסְ ֶרב  ן א 
ְדָרש ֶגעֶרעְדט  ין ֵבית ַהמ  יְנֶגעַלייט א  יֶשע א  יד  י ַחס  ְדָרש אּון ֶגעֶלעְרְנט ָהאְבן ד  ֵבית ַהמ 

יג ַא ים, אֹויְפַווייְזְנד  יט א  יְך ֶגע'ַטֲעָנה'ט מ  ים אּון ז  יט א  יד ֶזעֶנען מ  יֵדי ַהַמג  י ַתְלמ  ז ד 
יֶנען  יְך אֹויְפֶוועְקן ַזיין ַהאְרץ צּו ד  יְט'ן ֵגיין צּו ֵזיי ֶוועט ז  ים, אּון מ  יק  ָגאר ְגרֹויֶסע ַצד 

יט ַאן ֱאֶמת.  ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מ 
ים אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגע הֹויְבן צּו ָפאְרן ֵזייֶעֶרע ֶוועְרֶטער ָהאְבן ֶגע'פֹוְעְל'ט אֹויף א 

יז ֶגעָפאְרן צּו ים פּון ֶיעֶנעם דֹור. ֶער א  יק  י ַצד  י םצּו ד  יְזש 'ן ֶרב  י ָברּוְכ'ל פּון ֶמעֶזעב  ֶרב 
יץ זי"ע, צּו הרה"ק  י ָמְרְדַכי פּון ְקֶרעְמנ  י זּוָשא זי"ע, צּו הרה"ק ֶרב  י'ן ֶרב  זי"ע, צּום ֶרב 

י  יץ ְגַדְליָ ֶרב  ינ  ל  י ' מ  יְטש זי"ע, אּון צּו הרה"ק ֶרב  ְפָראב  י ָשלֹום מ  זי"ע, צּו הרה"ק ֶרב 
יב ֶגעַהאט אּון ַאַסאְך  ים ֵזייֶער ל  ים ָהאְבן א  יק  י ַצד  יק זי"ע. ד  ַחֶמעְלנ  ַאְבָרָהם דֹוב מ 

ים. יט א   ֶגעֶרעְדט מ 
יק  יְגן ַצד  יז ֶער ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֵהייל  י י ֶרב  הרה"ק ְשֶפעֶטער א  ְצָחק פּון ֵלו  י 

ְֶנעגְ  ְַוואֶסעל ְִאיר סֹוְַאז ְי  ְַפאד ְִאיִדישְְֶַאר טּוּבע ְש  ְַא;
טּוּב ְֶמעְוואּוְש  ְִגיס ְן ְֶנעגְ ְָאּפְִזיךְ ט ְַוואֶסעל ְַטאֶטע,ר,

ְ

טּוּבאְַאזְַןְִאיְ-טְֵקייןְאּודְִקינְ ע,ְַמאמְֶ ֳהרְ אְדְ זְִאיְש  ְזְִאיןְֶמעזְַאה.ְט  ִּפיטְִניש  דְַמק 
ְַוואֶסעלְֶנעגְ ףְאֹוי אּפטְֵגייןְֶמער, טּוּבןְִאיאְדְ זְִאיְ-רְַוואֶסעלְֶנעגְ ןְָאטְֶּבעןְפּוְַאר  ְש 
א טְֶסְד  ֶקער  דּושְ ןְפּועְַפאר  ְה.ק 

ִליכְֶ ְֶער  ְִאידְ ע אּבְ ן ְה  ַטארְ ן טּונְ קְש  ְַאכ  ְֶגעֶגעּבְ ג ְֶנעגְ ףְאֹוין ְַוואֶסעל ְֶמער, אן סְַאֶלעטְה 
ֶגע אנ  ֶגעה  ִּפיםְצּום;ְֶדעןְִאיןְָאנ  אזְַאל,ְֵּבייש  אדְִקינְ סְד  ַלאּפְ ְִזיךְ טְה  אטְֶצעק  ןְֶמעטְה 

ַלייךְ ְִזיךְ  ֶרעגְ ְג  ֶגעפ  אְאֹויּבטְנ אכ  אדְִקינְ סְד  ֶגעג אס ְְִזיךְ טְה  ןְֶמעזְַאר;ְַוואֶסעלְֶנעגְ ןְָאּפ 
א ֵטיידְִקינְ ְַאןְֶגעֶזעטְה  ש  אטְִניש ְטְַפאר  ֶנעסְד  אןְֶלער  ֶרעגְ ְִזיךְ ןְֶמעטְה  ֶגעפ  ְאֹויּבטְנ אכ 
ארְעְֶ ֶגעג אס ְטְַהיינְ ְִזיךְ טְה  ְר.ַוואֶסעלְֶנעגְ ןְָאּפ 

ְֶדע ְֵהייִליֶגער ְַּבעְַר יְ ל ְַהַתנ  כּותֹוא גְְֵז  ְי  ֵלינּון אְע  ְה  אְִזיךְ ט ְַאמ  ֶגערּופְ ל ְָאנ  ִמיט ְן ןְִאינ 
ֶנע ֶלער  אר  ְפ  ְ"ֲחִסידּון ְעְֶת: ֶמעק ְס ְש  ְֶעֶּפעט ָאְרּוחְְַַאס ְטּומ  ְֵקייֶנעה"; אר ְה  טְִניש ְט
ַטאֶנע ש  ְַפאר  ְאפְ טְֵגייסְו ואן יְ לְַּבעְַרְֵהייִליֶגערְֶדער, אאְַהַתנ  ֶטעלְ ְִזיךְ טְה  ֶגעש  טְאֹויפ 

ְאּו ֶגעהֹויּבְ ן ְָאנ  ְֵגיין ְֵאיינְְֶצּון ְפּוע ְדְִן ִמיִדיי ְַתל  ְעְֶם, אר ְה  ֶטעלְ ְִזיךְ ט ֶגעש  ְָאּפ  ןְאּוט
אגְ  ְ"ֶגעז  ְעְֶט: ֶמעק ְס ְש  ְֶעֶּפעט ְפּוס ָאְרּוחְַן ְַהטּומ  ְִּביה", ְֶדעז ִמיר ְַתל  אד ְה  ְִזיךְ ט

ַמאנְ  ארְעְֶזְַאטְֶדער  ֶגעג אס ְטְִניש ְטְה  ְר.ַוואֶסעלְֶנעגְ ןְָאּפ 
תֹו)  ץְתשפ"א(ִמקְֵהְֱאמּונְ ְֲעצ 
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יְטשּוב זי"ע יז  ַבאְרד  י ָנָתן א  יְבַשאְפט "ַמיין ָנָתְנ'ֶלע". ֶרב  יט ל  ים ֶגערּוְפן מ  ים ֵזייֶער ְמַקֵרב ֶגעֶווען אּון א  ָוואס ָהאט א 
ים, ֶעס ָהאט אֹויְפֶגעהֹויְבן ַזיין  יק  י ַצד  ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן ַביי ד  יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶבֱאֶמת, ָאֶבער ֵזייֶער נ  ַהאְרץ צּו ד 

ויְרְטַשאְפט, ֶער ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַאז ָדאס ַפאְרבְ  יֶשע ו  יד  י ַחס  יְדן פּון ד  יְשט ֶגעֶווען צּוְפר  יז ֶער נ  ֶרעְנֶגען ַביי ְלַמֲעֶשה א 
יטּול ְזַמן,  יז ְסַתם ב  י ֶזעְלֶבע ַצייט ֶקען ְסעּודֹות אּון ְשמּוֶעְסן א  ין ד  י ַצייט ֶווען א  יז ַא ָשאד צּו ַפאְרְבֶרעְנֶגען ד  ֶעס א 

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. יְצן אּון ֶלעְרֶנען אּון ד   ֶמען ז 
ים ֵזייֶער ֶגעָפאְלן, ֶער ָהאט ָאֶבער נ   יז א  ים, ֶעס א  יק  י ַאֶלע ַצד  י ֲעבֹוָדה פּון ד  י ֶער ָהאט ֶגעֶזען ד  יְשט ֶגעוואּוְסט ד 

י ְלבּול  יט ְסֵפיקֹות אּון ב  יז ֶגעֶווען פּול מ  יק. ֶער א  וי ַאזֹוי ֶער ֶקען אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן ַא ַצד  ם, ֶער ָהאט ֶוועג ו 
יֶנען ֶדע יז צּו ד  יֶגע ֶוועג א  יְכט  י ר  וי ַאזֹוי ד  יְשט ַארֹויס ֶגעַהאט ְקָלאר ָוואס אּון ו   ם ֵאייֶבעְרְשְטן.נ 

יז ֶער  ים ַביי ַא ְמַלֶוה ַמְלָכה, ֶמען ָהאט ֶגעַמאְכט ַא גֹוָרל ֶווער ֶגעֶזעסְ ֵאייְנָמאל א  יד  יט ַא ְגרּוֶפע ֲחס  ן צּוַזאֶמען מ 
י  יז אֹויְסֶגעַפאְלן אֹויף ֶרב  י גֹוָרל א  יז ֶגעַגאְנֶגען קֹויְפן. ֶעס ָזאל ֵגיין קֹויְפן ֵבייְגֶלעְך ַפאר ְמַלֶוה ַמְלָכה, ד  ָנָתן אּון ֶער א 

יֶטעְרט. "אֹויף ֶדעם ב   יז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ֶדעְרב  ין ַזיין ַמָצב אּון ֶער א  יְך אֹויְפ'ן ֶוועג ָהאט ֶער ַאַרייְנֶגעְטַראְכט א  ין א 
ית  ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט. ֶער -ַבאַשאְפן ֶגעָוואְרן? צּו קֹויְפן ֵבייְגֶלעְך?!"  ָהאט ַאַרייְנֶגעְטַראְכט ָוואס ֶוועט ַזיין ַזיין ַתְכל 

יז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער צּוְבָראְכן פּון ֶדעם. י ֶוועְלט, אּון ֶער א   אֹויף ד 
יז  ְדָרש ָוואס א  יֶנעם ְגרֹויְסן ֵבית ַהמ  יז ַאַריין א  י ֵבייְגֶלעְך אּון ֶער א  יְך ָאְפֶגעָלאְזט פּון ד  יג ֶער ָהאט ז  ֶגעֶווען ֵלייד 

ים, אּון ָאְנֶגעהֹויְבן ָזאְגן ל  יט ַא ְתה  ין ַווייֶבער שּול מ  יְך ַאֶוועק ֶגעֶזעְצט א  י ַנאְכט, ֶער ָהאט ז  יְטן ד  יְנמ  יְטל  א  ַא ַקאפ 
י יֹות, ֶער ָהאט ֵזייֶער ֶגעֵווייְנט אּון ֶגעֵווייְנט אּון נ  יט ְגרֹויס ְבכ  יְטל מ  יְך פּון ְגרֹויס ָנאְך ַא ַקאפ  ְשט ֶגעֶקעְנט קּוֶמען צּו ז 

יז ֶער ֶגעָוואְרן אָ  יל ֵווייֶנען א  יְטל נ', אּון פּון ַאזֹויפ  יז ַקאפ  ים ב  ל  יש, ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ְתה  יֶטעְרנ  ְפֶגעְשַוואְכט אּון ב 
יז ַאייְנֶגעְשָלאְפן.  ֶער א 

וי ֶער זֶ  יְרט ַארֹויְפצּוֵגיין ֶער ָהאט ֶגע'ָחלֹוְמ'ט ו  יְמל, ֶער ָהאט ְפרּוב  יְז'ן ה  י ֶעְרד ב  עט ַא ְגרֹויֶסער ֵלייֶטער פּון ד 
יז ָאֶבער נָ  יְרט ָנאְכַאָמאל ַארֹויְפצּוֵגיין ֶער א  יז ָאֶבער ַאָראְפֶגעַפאְלן, ֶער ָהאט ְפרּוב  אְכַאָמאל אֹויְפ'ן ֵלייֶטער ֶער א 

ו יְך ַאָראְפֶגעַפאְלן, ו  יז ֶער ַאָראְפֶגעַפאְלן פּון ַא ְגֶרעֶסעֶרע ְפַלאץ אּון ז  יְרט ַארֹויְפצּוֵגיין ֶהעֶכער א  י ֶמער ֶער ָהאט ְפרּוב 
יְשט פְ  יז ֶער ָהאט ֶגעַכאְפט ַאַזא ְטַראְסק ַאז ֶער ָהאט אֹויְפֶגעֶגעְבן אּון ֶער ָהאט ֶמער נ  יְר ָנאְך ֶמער צּוְקַלאְפט, ב  ט רּוב 

יג: "ְדַרא ים ְמַחֵזק ֶגעֶווען אּון ֶגעְשַטאְרְקט, ָזאֶגעְנד  יז ֵאייֶנער ָאְנֶגעקּוֶמען אּון א  יְך אּון ַארֹויְפצּוֵגיין, אּון ַדאן א  ֶפע ז 
יחֹות. יז ֶגעֶווען סֹוף ָיאר תקס"ב לפ"ק ַפאר ְסל  יְך!". ָדאס א   ֶדעְרַהאְלט ז 

ין ֶיעֶנע ַצייט ָהאט ֶגעוואֹויְנט  ים, א  יק  יָפא, ֶער ְפֶלעְגט ָפאְרן צּו ַאַסאְך ַצד  יְטן ָנאֶמען ר' ל  יד מ  ירֹוב ַא א  ין ֶנעמ  א 
יז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ירֹוב, א  יְשט ַווייט פּון ֶנעמ  יז נ  ין ְשָטאט ְבֶרְסֶלב, ָוואס א  וואֹויֶנען ַא  אּון ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז א 

יק, ָהאט ֶער ַבאק י'ן אֹויף ַצד  יז ֶגעָפאְרן צּום ֶרב  ים, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַטאֶקע ֶגעטּון, ֶער א  ּוֶמען ֵחֶשק צּו ֵגיין צּו א 
ים ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַביים ֶרב   יבּור  י ד  ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון ד  יז ֵזייֶער נ  י ָתֹבא. ֶער א  י'ן אּון ַזיין ַשָבת ַפְרַשת כ 

י ֶדעְרַמאַהאְר  יט ַא ְגרֹויֶסע ְבֶרען. ֶיעֶנעם ַשָבת ָהאט ֶדער ֶרב  יֶען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן מ  ים ָאְנֶגעהֹויְבן צ  ְנט ץ ָהאט א 
י יֶבער ד  ין אּוְקַרייֶנע ָנאְנט צּו ְבֶרְסֶלב", אּון ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט א  יְך ֶזע ַא ֵנייֶע ְנָשָמה א  יֶכע ָמאל: "א  ְגרֹויְסֵקייט  ֶעְטל 

יט ֶדעם. י ֵמייְנט מ  יְשט ֶגעוואּוְסט ֶוועם ֶדער ֶרב  י ְנָשָמה. ֶדער עֹוָלם ָהאט נ   פּון ד 
י יק ֶגעָפאְרן צּו ַזיין ְשָטאט ֶנעמ  יָפא צּור  יז ר' ל  יחֹות", א  יז ַדאן ֶגעֶווען "א' ְסל  רֹוב, ֶער מֹוָצֵאי ַשָבת קֹוֶדש, ָוואס א 

יז ֶגעַגאְנגֶ  ְתעֹוְררּות ָוואס ֶערא  י ה  י ֵבייֶנער ד  ין ד  יְגן א  ים ָנאְך ֶגעל  יז א  וי ֶעס א  יחֹות, אּון ַאזֹוי ו  ין שּול ָזאְגן ְסל   ען א 
יט ֶגעְשַמא יט ְגרֹויס ְבֶרען אּון ַכָווָנה מ  יחֹות מ  י ְסל  י'ן, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ד  ילּו ק, אָהאט ַבאקּוֶמען ַשָבת ַביים ֶרב  ּון ֲאפ 

י ֶשָעָנה ְלַאְבָרָהם" אּון ַאזֹוי ַווייֶטער,  י" "מ  י ה' ַעֵננ  וי "ַעֵננ  יחֹות, ו  יְקֶלעְך פּון ְסל  י ֶלעְצֶטע ְשט  יְקֶלעְך ָוואס ַביי ד  י ְשט  ד 
יט ְגרֹויס ֵחֶשק ְש  יְך ָאפ, ָהאט ֶער ֶעס ָאֶבער ֶגעָזאְגט מ  יט ְגרֹויס ֶמען ַכאְפט שֹוין ֶגעֶוועְנל  יג אּון מ  ַטייט אּון רּוא 

יָפא, הָ  ְתעֹוְררּות ָוואס ָהאט ָאְנֶגעַכאְפט ֶדעם ר' ל  י ה  ין שּול ָהאְבן ֶגעֶזען ד  יְנֶגעַלייט א  י א  ים ַכָווָנה. ֶווען ד  אְבן ֵזיי א 
יז, ָהאט ֶער ֵזיי ֶדעְר  י ַמֲעֶשה א  יחֹות ָוואס ד  ין ְשָטאט ְבֶרְסֶלב, אֹויְסֶגעְפֶרעְגט ָנאְך ְסל  יְשט ַווייט, א  ֵצייְלט ַאז ָדא נ 

ים יז ֶגעַגאְנֶגען צּו א  יְקל פּון ַבַעל ֵשם טֹוב, אּון ֶער א  יק, ַאן ֵאיינ  יֶשער ַצד  יְך ַאַריין ֶגעצֹויְגן ַא ְפר  אֹויף ַשָבת  ָהאט ז 
ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן צּום אֵ  יז ֶער ֵזייֶער נ  ְתעֹוֵרר אּון ָדאְרט א  יז ֶער ֵזייֶער נ  י ָנָתן ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט א  ייֶבעְרְשְטן. ֶווען ֶרב 

ים אֹויְך ְמעוֹ  יק א  יק ְטֶרעְפן ָדאס ָוואס ֶער זּוְכט, ֶאְפָשר ֶוועט ֶדער ַצד  ֵרר ַזיין ֶגעָוואְרן, ֶאְפָשר ֶוועט ֶער ַביי ֶדעם ַצד 
יְגן  יְכט  יְרן אֹויְפ'ן ר  ים פ  י ַזְלָמן אּון א  י אּון ֶרב  י ַנְפָתל  יט ֶרב  יְך צּוַזאם ֶגעְשֶטעְלט מ  ֶוועג. ָנאְך ֶיעֶנעם ָטאג ָהאט ֶער ז 

י'ן. יְנֵאייֶנעם ֶגעָפאְרן צּום ֶרב   אּון ֵזיי ֶזעֶנען א 
יז י א  י ָנָתן ֶדעְרֶקעְנט ַאז ֶדער ֶרב  י'ן ָהאט ֶרב  יז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרב  יז ֶגעקּוֶמען צּו  ֶווען ֶער א  ֶגעֶווען ֶדער ָוואס א 

י יט ֵזיי ַא ְשט  י ָהאט ֶגעֶרעְדט מ  יְך". ֶדער ֶרב  יְך אּון ֶדעְרַהאְלט ז  ים ֶגעָזאְגט "ְדַראֶפע ז  ין ָחלֹום אּון א  ים א   ק ַצייט.א 
יז דֶ  י'ן א  י ָנָתן שֹוין ֶגעֶהעְרט ַאז ַביים ֶרב  יג ָדאְרט ָהאט ֶרב  יָקר ֹראש ַהָשָנה, ֶער ָהאט ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ַזייֶעְנד  ער ע 

יק צּו ק יְטן ֶחְשבֹון צּור  יז ֶער ַאֵהיים ֶגעָפאְרן מ  יז ֹראש ַהָשָנה, א  יְשט ֶקעֶנען ְבַלייְבן ָדאְרט ב  י'ן ֶער ֶוועט נ  ּוֶמען צּום ֶרב 
 אֹויף ֹראש ַהָשָנה.

ים,  ָצב  י ְפַרייָטאג ַפְרַשת נ  יט ַזיין ַחֶבר ֶרב  י ָנָתן ַארֹויְסֶגעָלאְזט אֹויְפ'ן ֶוועג צּוַזאֶמען מ  יְך ֶרב  כ"ז ֶאלּול, ָהאט ז 
יז ַדאן אֹויסְ  י'ן אֹויף ַשָבת אּון שֹוין ְבַלייְבן ָדאְרט אֹויף ֹראש ַהָשָנה ָוואס א  י, צּו ָפאְרן צּום ֶרב  ֶגעַפאְלן ָמאְנָטאג ַנְפָתל 

 יְנְסָטאג.אּון ד  
יְרן אֹויף ַא ֵנייֶעם ֶוועג". ְפַרייָטא יְך ֶוועל ַאייְך פ  י ֵזיי ֶגעָזאְגט: "א  י'ן ָהאט ֶדער ֶרב  יג צּום ֶרב  ג צּו ַנאְכְטס ָאְנקּוֶמעְנד 

יבּור   י ד  ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון ד  יז ֵזייֶער נ  י'ן אּון ֶער א  י ָנָתן ֶגעֶגעְסן ַביים ֶרב  י ָהאט ֶרב  ים ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט. ָנאְך ד 
י ָנָתן נ   יז ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען ְשָלאְפן, ָהאט ָאֶבער ֶרב  יְך ֶצעַגאְנֶגען, ֶיעֶדער א  יז ז  יְשט ֶגעֶקעְנט ְסעּוָדה ֶווען ֶדער עֹוָלם א 

ְתעֹוְררּות ים ַא ְגרֹויֶסע ה  ין א  יְנְדרֹויְסן  ֵגיין ְשָלאְפן, ֶעס ָהאט ֶגעְבֶרעְנט א  יְרן א  יז ֶגעַגאְנֶגען ְשַפאצ  אּון ַא ֵפייֶער, ֶער א 
ין ְבֶרְסֶלב ְבֶרעְנט ַא ֵפייֶער, ֵפייֶער מ   בֹונֹו ֶשל עֹוָלם, א  יְגן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן: "ר  יר ַאַריין ָדאס פּון ְשָטאט אּון ֶגעְשר 

ין ַהאְרְצן ַאַריין!" ֶער ָהאט ֶגערֶ  יז שֹוין ֵפייֶער א  י ָנָתן א  י ַגאְנֶצע ַנאְכט. ֶרב  עְדט אּון ֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ד 
ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן ָדאְרְטן. יג נ  יז מֹוָרא'ד  י'ן אֹויף ֹראש ַהָשָנה אּון ֶער א  יְבן ַביים ֶרב   ֶגעְבל 

י ֶטעג פּון ֲעֶשֶרת ְיֵמי ְתשּובָ  ין ֵאייֶנע פּון ד  יְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַזיין א  יַוואט אּון ז  י'ן ְפר  י ָנָתן ַאַריין צּום ֶרב  יז ֶרב  ה א 
ים ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגע ים אּון א  יט א  י ָהאט ֶגעֶרעְדט מ  יֶבער. ֶדער ֶרב  ים ַאר  ֶווען, ַגאְנֶצע ַהאְרץ, ַאֶלעס ָוואס ֵגייט אֹויף א 

ים ֶגעֶגעְבן ֶעטְ  י ָהאט א  ְשַניֹות אּון ָנאְך. ֶדעְרָנאְך ֶדער ֶרב  ים מ  יֶכע ַהְנָהגֹות ָוואס צּו טּון, צּו ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ַאְכְצן ְפָרק  ל 
יבּוֵרי ה   ים ד  י ָהאט ֶגעֶרעְדט צּו א  יר, ֶדער ֶרב  ים צּו ַכאְפן ַא ְשַפאצ  יט א  י ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען מ  יז ֶדער ֶרב  ְתַחְזקּות ַאז א 

יְך ָנאר ְדֵרייֶעןֶמען טָ  יְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון צּוַפאְלן פּון ַקיין שּום ַזאְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָוואס ֶעס ָזאל ז  יט  אר נ  מ 
י ַא י ְשמּוֶעס ָהאט ֶדער ֶרב  יְטן ד  יְנמ  יג ְשַטאְרְקן אּון ֶדעְרַהאְלְטן, אּון א  יְך ְשֶטעְנד  רֹויְפֶגעֵלייְגט ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶער ז 
יְך אֹויס יז ֵזייֶער גּוט ַאז ֶמען ֶרעְדט ז  ים ֶגעָזאְגט: "אּון ַווייֶטער א  י ָנָתְנ'ס ַאְקְסל אּון א  ָדאס ַהאְרץ  ַזיין ַהאְנט אֹויף ֶרב 

יְך אֹויס ַפאר ַאן ֱאֶמת'ן גּוְטן ְפַרייְנד". ַדאן וי ֶמען ֶרעְדט ז  י ֶעְרְשֶטע  ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן ַאזֹוי ו  ים ד  י א  ָהאט ֶדער ֶרב 
יְשט ָדא ַקיין ַאְנֶדעֶרע ֵעָצה ַפאר ַא ֶמעְנְטש אֹויף ֶדער וֶ  יז נ  ְתבֹוְדדּות, ַאז ֶעס א  י ֵעָצה פּון ה  ועְלט, ָנאר ָמאל ֶגעָזאְגט ד 

י ֵאייֶגעֶנע ְשְפַראְך, ַאֶלעס ַאז ֶער ָזאל ַאְנְטלֹויְפן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶער ָזאל ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר  'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, אֹויף ד 
יְך אֹויס ַפאר ַאן ֱאֶמת'ֶער גּוֶטע וי ֶמען ֶרעְדט ז  יּות, ַאזֹוי ו  יּות ּוְבַגְשמ  ים דּוְרְך ְברּוֲחנ   ר ַחֶבר.ָוואס ֵגייט אֹויף א 

י ָנָתְנ'ס ַהאְרץ ו   ין ֶרב  י ֶוועְרֶטער ֶזעֶנען ַאַריין א  יֶכער ד  וי ַא ֵפייֶער, ַדאן ָהאט ֶער ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט שֹוין ז 
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע נושאים,
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה" קען מען ליינען

 #718-387-2691 3צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 
 
 

יֶבער  יד. ָוואס ֶעס ֶוועט ָנאר ַאר  יֶכער א  ַזיין ַאן ֶעְרל 
יעֹות אּון  ים, ָוואֶסעֶרע ָסאְרט ְמנ  ֵגיין אֹויף א 
ים, ֶער ֶוועט ָנאר  ְלבּול  יֵקייְטן, ְסֵפיקֹות אּון ב  ְשֶווער 

ן; ֶוועט ֶער ָדאס ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ָהאבְ 
ים ֶהעְלְפן  ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט א 
יז  יְגן ֶוועג. אּון פּון ַדאן א  יְכט  יְרן אֹויְפן ר  ים פ  אּון א 
י'ן אֹויף  יְבן ְמקּוָרב אּון ָדבּוק צּום ֶרב  ֶער שֹוין ֶגעְבל 

יג. אּון י ָנָתן ָהאט ָדאס ְגַלייְך ְמַקֵיים ֶגעֶווען,  ֵאייב  ֶרב 
יג,  יז ֶגעֶווען ַדאן ֵלייד  ין ַא שּול ָוואס א  יז ַאַריין א  ֶער א 
יְך אֹויְסֶגעָגאְסן ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן  אּון ֶער ָהאט ז 
יז  ים ַאֶלעס ָוואס א  יג ַפאר א  ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרֵצייְלְנד 

יְגן אֹוי ים ֶגעל   ְפ'ן ַהאְרץ.א 
י ָהאט ֶגעַהאט ַאַסאְך  ָכאְטש ָוואס ֶדער ֶרב 
י ָנָתן  יז ָאֶבער ֶרב  ים, א  יד  ים, ָגאר ְגרֹויֶסע ַתְלמ  יד  ַתְלמ 
יְגן. ֶער ָהאט ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶדעם  יֶבער ֶגעְשט  ֶיעְדן א 
יְשט ָנאר ֶגעֶווען ַפאר ֶדעָמאְלט יז נ  ים א  ימּוד  י'ְנס ל  , ֶרב 

וי ֶדער  יג, ַאזֹוי ו  ָנאר ֶעס ֶוועט שֹוין ְבַלייְבן אֹויף ֵאייב 
יז  יֶען ב  י ָהאט ֶגעָזאְגט: "ַמיין ֵפייֶער ֶוועט שֹוין ְטל  ֶרב 
יְבן ַאֶלע  י ָנָתן ָהאט ָאְפֶגעְשר  יַח ֶוועט קּוֶמען". ֶרב  ָמש 

ים, ַאֶלע תֹורֹות אּון ְשמּוֶעְסן פּון ֶרב   י'ן, אֹויֶסער ְסָפר 
י ָנָתן ָהאט ַאֵליין ֶגעַמאְכט ָוואס  ים ָוואס ֶרב  י ְסָפר  ד 
ֶזעֶנען ְמַחָי' אּון ְמַחֵזק, ֶעס ְבָלאְזט ַאַריין ַא ָהאֶפענּוְנג 
יְז'ן  ין ֶיעְדן ָוואס ֶלעְרְנט ֶעס. ב  אּון ַא ְשַטאְרֵקייט א 

י ַגאְנֶצע ֶוועְלט  יְך ד  יז ז  יְגן ָטאג א  יט ַהייְנט  ְמַחָי' מ 
י ְירּוָשה ָוואס ֶער ָהאט  יט ד  ים, מ  יֶגע ְסָפר  ַזייֶנע ֵהייל 

י'ן. יֶבער ֶגעָלאְזט פּון ֶרב   אּוְנז א 
יד מּוְבָהק  יֶנער זי"ע, ֶדער ַתְלמ  י ַנְחָמן טּוְלְטש  ֶרב 
י ָנָתן, ְפֶלעְגט ָאְנהֹויְבן  יֶבער ֶגענּוֶמען ֶרב  ָוואס ָהאט א 

י ַזיין ְדָרשָ  יט ד  י ָנָתן מ  ילּוָלא פּון ֶרב  י ְסעּוַדת ה  ה ַביי ד 
יֶבער  י ָנָתן ָהאט אּוְנז א  יֶגער ֶרב  ֶוועְרֶטער: "ֶדער ֵהייל 
ֶגעָלאְזט ַא ְגרֹויֶסע ְירּוָשה ָוואס ֶער ָהאט ַבאקּוֶמען 
יט  יְך צּוֵטייְלן צּוַזאֶמען מ  יר ז  י'ן, ָלאמ  יְגן ֶרב  פּון ֵהייל 

י יְ  ין ַא ְשמּוֶעס פּון ד  יז ֶער ַאַריין א  רּוָשה" אּון ַאזֹוי א 
י ָנָתן ָוואס  ים פּון ֶרב  יבּור  יֶמע ד  יֶגע ַוואר  י ֵהייל  ד 

 ֶזעֶנען ְמַחָי' ֶיעְדן ֵאייֶנעם.
יֶגע ְירּוָשה,  י ֵהייל  יט ד  יְך אֹויְך ְשַטאְרְקן מ  יר ז  ָלאמ 

יר ֶלעְרֶנען, ֶהעְרן אּון ְמקַ  י ַאֶלע ֵעצֹות ָלאמ  ֵיים ַזיין ד 
יֶבער ֶגעָלאְזט  י ָנָתן ָהאט אּוְנז א  ים ָוואס ֶרב  מּוד  אּון ל 
י  יַח ַזיין אֹויף ד  יר ַמְצל  י'ן, אּון ַאזֹוי ֶוועְלן מ  פּון ֶרב 

ים.  ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ָלֶנַצח ְנָצח 
יק(  )ֵסֶפר ְפֻעַלת ַהַצד 
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עלט צו ברענגען זייערע קרבנות, האט שמעון בן שטח קיין ג
פון זיי, אז זיי  150געזוכט און געטראפן א פתח חרטה פאר 

זאלן פטור ווערן פון ברענגען די קרבנות, און פאר די אנדערע 
האט ער געשיקט  העלפט האט ער נישט געהאט קיין עצה.

 300דא  בעטן פון זיין שוואגער ינאי המלך אז אזוי ווי עס איז
נזירים וואס דארפן ברענגען יעדער פון זיי דריי קרבנות, זאל 
ינאי המלך געבן האלב, און ער וועט געבן די איבריגע האלב. 
און ינאי המלך האט זיך טאקע צוגעשטעלט און אויסגעצאלט 

שפעטער, ווען ער איז געוואויר געווארן  האלב פון די נזירים.
סגענארט, ער האט נישט אז שמעון בן שטח האט אים אוי

געצאלט פאר די אנדערע האלב נאר געטראפן פאר זיי א פתח 
חרטה, איז ער געווארן זייער ברוגז אויף אים, און דאן איז 

ווען ער איז שפעטער צוריק  שמעון בן שטח אנטלאפן.
געקומען, האט אים ינאי המלך געפרעגט פארוואס ער האט 

בן שטח געענטפערט: חוזק געמאכט פון אים, האט שמעון 
"איך האב בכלל נישט חוזק געמאכט פון דיר. דו האסט 
געהאלפן די נזירים מיט דיין געלט, און איך האב זיי געהאלפן 

 מיט מיין חכמה".
עס איז דא צוויי וועגן ווי אזוי צו העלפן אידן חתונה מאכן די 
קינדער. מען קען זיי העלפן מיט געלט, און מען קען זיי העלפן 
מיט חכמה און שכל. מען קען אריינברענגען דעם פשוטן שכל 
אין מענטשן אז מען דארף נישט קוקן אויף א צווייטן נאר אויף 
זיך אליין, און אז מען דארף נישט אויסגעבן קיין געלט אויף 

 לופטיגע זאכן וואס מען האט נאכדעם גארנישט דערפון.
קענען  דער אייבערשטער זאל העלפן אז אלע אידן זאלן

חתונה מאכן די קינדער רואיגערהייט מיט שמחה און פרייד, 
אן קיין איבריגע דאגות און עגמת נפש, און זען פיל אידיש נחת 

 פון אלע קינדער געזונטערהייט.
 !שמחה מתוך שמחה

 

<<<<<< 

 



 ד

 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  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 אימעילצו באקומען דעם 

 

 צום טירחיזוק 
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 נאר היינט
איך קען זיך נישט פארנעמען צו זיין וואויל 

אויף איין טאג איז עס פיל אלעמאל, אבער 
 גרינגער, לאמיר פרובירן "נאר היינט".

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  7,  1,  55  
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"וקלמן וועבערמאן החתן 

 צו זיין שמחת החתונה למזל טוב
*** 

 הי"ודוד ראבינאוויטש מו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 די זיבענצנטע חתונה -"כח הצדיק" 

 אין ישיבה פאר אומזיסט
דעם מאנטאג איז פארגעקומען די זיבענצנטע חתונה אין ישיבה, ווען עס איז 
געגאנגען אונטער די חופה החתן קלמן ני"ו בן מו"ה אהרן וועבערמאן הי"ו, עב"ג בת 

 מו"ה נחום כ"ץ הי"ו.
ם זיבענצנטן מאל האט זיך ארויסגעוויזן אז מ'קען חתונה מאכן די קינדער מיט צו

א רואיגן געוויסן, די חתונה נאכט האט נישט געקאסט קיין איין איינציגע פרוטה 
פאר די מחותנים, און פארשטייט אז די איבריגע הוצאות פון ארום און ארום איז 

 אויך געווען אויפ'ן מינימאלסטן פארנעם.
אלע רעדן פון חתונה מאכן ביליג, אלע מאכן ן א בריוו די וואך האט דער ראש ישיבה שליט"א געשריבן, "אי

אבער גארנישט אויף למעשה. דער מאכט א כח היחיד, א צווייטער מאכט א כח  -אסיפות; מען שרייבט, מען רעדט 
פון מוהרא"ש זכרונו לברכה, מיר האלטן  מיר האבן כח הצדיק, דער כח הרבים און א דריטער מיט אן אנדערע נאמען.

 ".קיין איין פרוטה פאר די מחותנים נאר גענצליך בחינם; עס קאסט נישט -ביי די זיבעצנסטע חתונה, נישט ביליג 
מוהרא"ש זי"ע האט זייער אסאך געבלוטיגט אויף דעם וואס מ'האלט זיך צוריק פון חתונה מאכן די קינדער, און 

רעזולטאטן דערפון זייער נישט גוט, פילע קינדער פאלן ליידער אוועק, און איינע פון די גרויסע סיבות ליידער זענען די 
פארוואס מענטשן יאגן זיך נישט א שידוך צו טון מיט די קינדער, כאטש וואס נישט יעדער וויל מודה זיין דערצו, איז 

י הוצאות החתונה שטייגן כסדר, ווען איין משוגענער ווייל מ'ווייסט נישט פון וואו צו נעמען דאס געלט דערפאר. ד
עושר מאכט אפ צו מאכן עפעס א פרישע משוגעת ביי זיין שמחה, מוז שוין יעדער צוביסלעך עס אנהויבן 
נאכצומאכן, אזוי אז עס קומט אויס אז א דורכשניטליכער אינגערמאן, וואס פארדינט שיין פרנסה, ברעכט אבער 

 חתונה צו מאכן די קינדער.אונטער ווען ס'קומט 
דערפאר האט מוהרא"ש געבויעט א זאל אין יבנאל, וואו מ'קען חתונה מאכן גענצליך בחנם, די איינוואוינער פון 
שטאט קאכן און באקן פאר די סעודה, און אלעס ווערט צוגעשטעלט אויפ'ן שענסטן פארנעם, אן דעם וואס ס'זאל 

 עפעס קאסטן פאר די מחותנים.
"כח הצדיק" שטעלט זיך נישט אפ, אויך דא אין אמעריקע האט דער ראש ישיבה שליט"א צוגעשטעלט דער דער 

גרויסער בית המדרש "היכל הקודש" אין וויליאמסבורג אז מ'זאל קענען דארט חתונה מאכן פאר אומזיסט, און ברוך 
מחותנים האבן זיך שוין געשפארט אזויפיל ה' אז מ'האלט שוין ביי די זיבעצנסטע חתונה אין שול, פיר און דרייסיג 

עגמת נפש, חובות, און הארץ ווייטאג, און געקענט פירן זייערע קינדער אונטער די חופה מיט אן אמת'ע שמחה, אן 
 דארפן טראכטן די גאנצע צייט ווי אזוי ער וועט באווייזן צו דעקן די אלע שווערע חובות.

ן פון דער נאנט א חתונה אין ישיבה, קענען זיך נישט פארשטעלן ווי אזוי מענטשן וואס האבן נאכנישט מיטגעהאלט
דאס זעט אויס, מ'קען נישט פארשטיין ווי אזוי חתן כלה און מחותנים זאלן מסכים זיין צו אזא סארט חתונה. אבער 

י די חתונות שטייגט איינמאל מ'זעט עס מיט די אייגענע אויגן, זעט מען דעם אמת אז די פרייליכקייט און געשמאק בי
איבער פילע אנדערע מעכטיגע חתונות וואס ווערן געפראוועט אין טייערע זאלן. פארקערט, איין מאל מ'האט שוין 

גערופענע "נארמאלע" חתונה, -מיטגעהאלטן א חתונה אין ישיבה, און דערנאך באטייליגט מען זיך ביי א צווייטע אזוי
ן פארוואס ס'פעלט אויס צו ווארפן אידיש געלט אין די מיסט, ווען מ'קען האבן קען מען זיך נישט גענוג אפוואונדער

 פיל א שענערע און לעבעדיגערע חתונה, און ס'זאל נישט קאסטן קיין איין פרוטה.
די יעצטיגע חתונה איז געווען נאך א ביישפיל, ס'איז געווען גאר א שיינע לעבעדיגע חתונה, די חופה איז געווען אום 

אזייגער. די סעודה איז געווען צוגעשטעלט פאר די נאנטע קרובי המשפחה און איז געקאכט און געבאקן  זעקס
געווארן דורך אנשי שלומינו. ביים טאנצן האט דער עולם זיך געהויבן אין די לופטן, מ'האט געטאנצן און משמח 

דער מנהג אז מ'מאכט א יעמוד און מ'רופט אויס געווען אויף גאר א פרייליכען פארנעם. די מצוה טאנץ איז געווען ווי 
 איז די חתונה שוין געווען פארטיג. 10:45די זיידעס און מחותנים און דערנאך חתן כלה. און אום 

פילע געסט קומען ארויף ביי יעדע חתונה מיטצוהאלטן און זען ווי אזוי ס'זעט אויס א חתונה אין ישיבה, און אלע 
בן שוין נאכגעהערט וועגן דעם, ווען זיי זעען עס אבער אליין, קענען זיך נישט גענוג איבערקומען זאגן אז וויפיל זיי הא

פון די שיינקייט פון די חתונה. א אינגערמאן וואס איז ארויפגעקומען האט געזאגט מיט א געשטיקטן קול, "איך האב 
די שבע ברכות'ן זענען שוין דורך, און יעצט  נישט לאנג צוריק חתונה געמאכט, זיך אנגעבארגט פון די גאנצע שטאט,

האב איך נישט קיין מושג פון וואו אנצוהויבן צאלן. ווען איך זאל ווען וויסן אז מ'קען אזוי חתונה מאכן פאר אומזיסט, 
וואלט איך גאר אנדערש געהאנדלט". א צווייטער האט אים אבער געענטפערט מיט ווייטאג, "איך האלט נאך פאר די 

ה פון מיין טאכטער, אין עטליכע חדשים ארום, אבער אפילו איך ווייס און איך זע אז מ'קען חתונה מאכן חתונ
 אומזיסט, קען איך עס אבער נישט באווייזן צוליב די דרוק פון די ארומיגע צו זיין א "נארמאלער" מענטש".

זען דעם אמת וואס ער קען צושטעלן,  ברוך ה' אז אין היכל הקודש איז פארהאן מער שכל פון דעם, א מענטש זאל
חז"ל און נישט קוקן וואס די ארומיגע וועלן זאגן, אין די צייט וואס די ארומיגע קענען אים גארנישט העלפן אין לעבן. 

נזירים, און זיי האבן נישט געהאט  300דערציילן אז אין די צייט פון שמעון בן שטח איז ארויפגעקומען קיין ירושלים 
>>>>>> 

 


