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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
י דִ ט ֶגעַפאלְ ת, ְבֵטבֵ ה ַעָשרָ , גִדיְנְסָטאן קּוֶמעְנִדיגְ ם ֶדע
ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֶגעבֹויְרן  ן זי"ע.ָנתָ י ֶרבִ ן ֵהייִליגְ ן פּוט ָיאְרַציי

ֶרִבי ַנְפָתִלי ִהיְרץ  עַטאטֶ , צּו ַזיין ָיאר תק"מֶגעָוואְרן ִאין 
ַז"ל אּון ַזיין ַמאֶמע ַלאְנֶיע ע"ה. ֶער ִאיז אֹויְפֶגעַוואְקְסן 
ִאין ְשָטאט ֶנעִמירֹוב, ַזיין ַטאֶטע ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער 

ִאיז ָאֶבער אֹויְך ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער סֹוֵחר ַתְלִמיד ָחָכם, ֶער 
אּון ַאן עֹוֶשר, ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא ְקִביעּות צּו ֶלעְרֶנען 
ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט ְגָמָרא, אּון צּו דּוְרְכֶלעְרֶנען ֶיעֶדע ָוואְך 

 ִדי ֶמְדָרש אֹויף ִדי ַפְרָשה.
ָתן ַא ָחָתן ֶגעָוואְרן, אּון ַביי ִדי ְדַרייְצן ָיאר ִאיז ֶרִבי נָ 

ָהאט ֶער ֲחתּוָנה ֶגעַהאט צּו ַזיין ַווייב ֶאְסֵתר ֵשייְנְדל ע"ה, 
ַא ָטאְכֶטער פּון ֵאייֶנע פּון ִדי ְגדֹוֵלי ַהדֹור ִאין ֶיעֶנע 

אְך זי"ע ל ֶרִבי ָדִוד ְצִבי אֹויֶעְרבַ ְתקּוָפה, ַהָגאֹון ַהָגדוֹ 
ָרב אֹויף ְדֵריי ְגרֹויֶסע ְשֶטעט ֶוועְלֶכער ִאיז ֶגעֶווען 

ַשאִריְגַראד, ָמֳאהלּוב אּון ְקֶרעְמִניץ, אּון אֹויף ָנאְך ִפיֶלע 
. ֶרִבי ָדִוד ְצִבי ִאיז םַארּו ְקֵלייֶנע ְשֶטעט אּון ֶדעְרֶפער

ַצִדיק ֶרִבי  רֵהייִליֶגע ֶגעֶווען ָגאר ַא ְגרֹויֶסער ֶמעְנְטש, ֶדער
ֶמעֶזעִביְזש זי"ע ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף ִאים ַאז ָברּוְכ'ל פּון ר' 

 ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ֵגייט ִמיט ִאים ִמיט ְשֶטעְנִדיג.
 ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַמְתִמידֶרִבי ָנָתן ִאיז שֹוין ֶדעָמאְלט 

 

ֶוועי ִוו ט ִמיר ִדיז ִאיס עֶ ר שְׁ
 ןַזייר ִדיט ֶווע - ַווייּבן ַדיי

 

ֶוועֶרע ַאַסאךְׁ  ר ֵזייעֶ ז ִאי ןַאֵליין ַזיי .רִאין ָא רשְׁ
אגְׁ ה ּתֹור  י דִ  .רִּביֶטע ֵראִשי)ט ז  "לֹא טֹוב ֱהיֹות  :ח(ית ב, ּבְׁ

ַבּדֹו",  ם לְׁ ָאד  ש'ן ַפארְׁ ט גּוט ִנישְׁ ז ִאיס עֶ ה  טְׁ  צּו ֶמענְׁ
ּדֹו",  ן,ַאֵליין ַזיי ֶנגְׁ אגְׁ "ֶאֱעֶשה ּלֹו ֵעֶזר כְׁ ם ֶדעף אֹוין ז 
ִמיע ֵהייִליגֶ י דִ  מֹו)ם ֲחכ  ב  דְׁ ס עֶ : ת סג.(יְׁ ם ִאיֶנע ִזיךְׁ  טֶווענְׁ

ש טְׁ ה',, 'ֶמענְׁ כ  ִליךְׁ ן ֶמעז ִאי ז  ֶגעִה ז ִאין ֶמע ,ֶערְׁ  ,ןיטְׁ ָאפְׁ
נְׁ ן ֶמע  ן'ִמיטְׁ ט ֶלעּבְׁ ן ֶמע ,טַדאֶווענְׁ ן ֶמע ,טֶלערְׁ

טְׁ  שְׁ אלְׁ , ןֵאייֶּבערְׁ ּתֹו'' טֶדעמ  ן ַא ַווייּבי דִ ז ִאי - עֹוַזרְׁ
פְׁ י זִ  ,רֵעזֶ  ה',' ,ןַמאם ֶדעט ֶהעלְׁ כ  ן ֶמעז ִאי אֹויּב לֹא ז 
נְׁ ן ֶמע ,הזֹוכֶ ט ִנישְׁ   ,טִנישְׁ ט ַדאֶווענְׁ ן ֶמע ,טִנישְׁ ט ֶלערְׁ
אלְׁ , הֱאמּונ  ט ִמיט ִנישְׁ ט ֶלעּבְׁ ן ֶמע ּדֹו' טֶדעמ  ֶנגְׁ ז ִאי - 'כְׁ
ַנגֵ  ַאם ִאיי זִ  אגְׁ  -ל ִוויר עֶ ס ו וא ,דִמתְׁ י זִ ט ז 

ֶקערְׁ   ט.ַפארְׁ
סְׁ  דּוז ַא ֶשער ֶגעֵווייִני ִזיךְׁ ט ִווילְׁ נ ס  ט ִמין מּוטְׁ ה ַפרְׁ

טּו סְׁ אלְׁ ַכּבֵ  ז   ,רִאי צּון ֵשייד ֶרע ;ַווייּבן ַדיין ַזייד מְׁ
טּו -ס גּוטְׁ ר ִאין ִאי זּוךְׁ  ,רִאיף אֹוין ֵשייק קּו  ֶוועסְׁ

רֹויֶסע ַאן ֶווערְׁ  ֵמינּו .רעֹושֶ  רגְׁ רֹונ   ֲחכ  כ  ם ִזכְׁ ר  אגְׁ ה ִלבְׁ ן ז 
ב  ) ִציע  א ּב  כּו ִכי ֵהיִכי  :ט.(נא, מְׁ ַשיְׁ "אֹוִקירּו ִלנְׁ

רּו",  ַעתְׁ ִתתְׁ ַכּבֵ ז ִאיס עֶ ר ֶוועּדְׁ ט ֶווערְׁ  ַווייּבי דִ ד מְׁ
אגְׁ י ֶרּבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדע .ַרייךְׁ  ', אק לֶ חֵ "ן מֹוֲהרַ י ִלּקּוטֵ )ט ז 

ה",  :ט(סן ִסימ   ִאש  ֵדי ה  ֲעִשירּות ַעל יְׁ צֶ י דִ "ִעַּקר ה  ע ַגאנְׁ
טּו כּוז ִאים ַרייכְׁ רֹוי דִ ת ִּבזְׁ  ִזיךְׁ ט ִפירְׁ ן ֶמעי ַאזֹוי ִוו ;יפְׁ

ֶטער ֶדעט ֶגעּבְׁ ט ֶגעלְׁ  לַאזֹויִפי -ר ִאי צּו שְׁ  .רֵאייֶּבערְׁ
תֹו)  "ב(תשפץ ִמקֵ ה ֱאמּונ   ֲעצ 
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ָהאט ֶגעֶקעְנט ַווייט ַאז ֶער  עְנט ַש"ס ּופֹוְסִקים, ַאזֹויאּון ַא ַלְמָדן ָעצּום, ֶער ָהאט ֶגעקֶ 
. ַזיין ְשֶווער ָהאט ֵרייעֶ ִאיֶבעְרֵגיין אֹויף אֹויְסְנֵווייִניג ֶיעֶדע תֹוְספֹות ִאין ַש"ס ִאין ִדי 

ֵזייֶער ְשַטאְרק ֶגעַהאְלְטן פּון ִאים, אּון ֶער ָהאט ֶגעָהאְפט ַאז ֶרִבי ָנָתן ֶוועט 
 ּוְנֶדעְרט אּון ְצָוואְנִציג.ִאיֶבעְרֶנעֶמען ַזיין ַרָבנּות ָנאְך ַזייֶנע ה

ס ַזיין ְשֶווער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְגרֹויס, ָהאט ֶער ָאֶבער ִניְשט ֶגעַהאְלְטן ָוואָכאְטש 
, ֶער ְפֶלעְגט ָאְנָזאְגן ַזייֶנע ִקיְנֶדער אּון ֵאייִדיֶמער ַאז ב זי"עטוֹ ם שֵ ל ַהַבעַ פּוֶנעם ֶדֶרְך 

ן ִאין ֶגעֶזעסְ ֶרִבי ָנָתן ִאיז ָאֶבער ִמְתַחֵבר ַזיין צּו ִדי ֲחִסיִדים. ֶווען ֵזיי ָזאְלן ִזיְך ִניְשט 
ֵבית ַהִמְדָרש אּון ֶגעֶלעְרְנט ָהאְבן ִדי ַחִסיִדיֶשע ִאיְנֶגעַלייט ִאין ֵבית ַהִמְדָרש ֶגעֶרעְדט 

ז ִדי ַתְלִמיֵדי ַהַמִגיד ֶזעֶנען ָגאר ִמיט ִאים אּון ִזיְך ֶגע'ַטֲעָנה'ט ִמיט ִאים, אֹויְפַווייְזְנִדיג ַא
ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים, אּון ִמיְט'ן ֵגיין צּו ֵזיי ֶוועט ִזיְך אֹויְפֶוועְקן ַזיין ַהאְרץ צּו ִדיֶנען ֶדעם 

 ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ַאן ֱאֶמת.
הֹויְבן צּו ָפאְרן צּו ֵזייֶעֶרע ֶוועְרֶטער ָהאְבן ֶגע'פֹוְעְל'ט אֹויף ִאים אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגע

ֶרִבי ָברּוְכ'ל פּון ֶמעֶזעִביְזש זי"ע, 'ן ֶרִבי םִדי ַצִדיִקים פּון ֶיעֶנעם דֹור. ֶער ִאיז ֶגעָפאְרן צּו
צּום ֶרִבי'ן ֶרִבי זּוָשא זי"ע, צּו הרה"ק ֶרִבי ָמְרְדַכי פּון ְקֶרעְמִניץ זי"ע, צּו הרה"ק ֶרִבי 

זי"ע, צּו הרה"ק ֶרִבי ָשלֹום ִמְפָראִביְטש זי"ע, אּון צּו הרה"ק ֶרִבי ַאְבָרָהם ' ִמִליִניץ ְגַדְליָ 
דֹוב ִמַחֶמעְלִניק זי"ע. ִדי ַצִדיִקים ָהאְבן ִאים ֵזייֶער ִליב ֶגעַהאט אּון ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט 

 ִמיט ִאים.
ִיְצָחק פּון ֵלִוי י ֶרבִ הרה"ק ְשֶפעֶטער ִאיז ֶער ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ַצִדיק 

ָוואס ָהאט ִאים ֵזייֶער ְמַקֵרב ֶגעֶווען אּון ִאים ֶגערּוְפן ִמיט  ַבאְרִדיְטשּוב זי"ע
ִליְבַשאְפט "ַמיין ָנָתְנ'ֶלע". ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֵזייֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן ַביי ִדי ַצִדיִקים, ֶעס 

ַהאְרץ צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶבֱאֶמת, ָאֶבער ְלַמֲעֶשה ִאיז ָהאט אֹויְפֶגעהֹויְבן ַזיין 
ֶער ִניְשט ֶגעֶווען צּוְפִריְדן פּון ִדי ַחִסיִדיֶשע ִוויְרְטַשאְפט, ֶער ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַאז ָדאס 

ֶעס ִאיז ַא ָשאד צּו ַפאְרְבֶרעְנֶגען ַביי ְסעּודֹות אּון ְשמּוֶעְסן ִאיז ְסַתם ִביטּול ְזַמן, 
ַפאְרְבֶרעְנֶגען ִדי ַצייט ֶווען ִאין ִדי ֶזעְלֶבע ַצייט ֶקען ֶמען ִזיְצן אּון ֶלעְרֶנען אּון ִדיֶנען 

 ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.
ֶער ָהאט ֶגעֶזען ִדי ֲעבֹוָדה פּון ִדי ַאֶלע ַצִדיִקים, ֶעס ִאיז ִאים ֵזייֶער ֶגעָפאְלן, ֶער 

יְשט ֶגעוואּוְסט ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן ַא ָהאט ָאֶבער נִ 
ַצִדיק. ֶער ִאיז ֶגעֶווען פּול ִמיט ְסֵפיקֹות אּון ִבְלבּוִלים, ֶער ָהאט ִניְשט ַארֹויס ֶגעַהאט 

 ם ֵאייֶבעְרְשְטן.ְקָלאר ָוואס אּון ִווי ַאזֹוי ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ִאיז צּו ִדיֶנען ֶדע
ן צּוַזאֶמען ִמיט ַא ְגרּוֶפע ֲחִסיִדים ַביי ַא ְמַלֶוה ַמְלָכה, ֶמען ֶגעֶזעסְ ֵאייְנָמאל ִאיז ֶער 

ָהאט ֶגעַמאְכט ַא גֹוָרל ֶווער ֶעס ָזאל ֵגיין קֹויְפן ֵבייְגֶלעְך ַפאר ְמַלֶוה ַמְלָכה, ִדי גֹוָרל ִאיז 
ָנָתן אּון ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען קֹויְפן. אֹויְפ'ן ֶוועג ָהאט ֶער אֹויְסֶגעַפאְלן אֹויף ֶרִבי 

ַאַרייְנֶגעְטַראְכט ִאין ַזיין ַמָצב אּון ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ֶדעְרִביֶטעְרט. "אֹויף ֶדעם ִבין 
ָהאט  ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט. ֶער -ִאיְך ַבאַשאְפן ֶגעָוואְרן? צּו קֹויְפן ֵבייְגֶלעְך?!" 

ַאַרייְנֶגעְטַראְכט ָוואס ֶוועט ַזיין ַזיין ַתְכִלית אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער 
 צּוְבָראְכן פּון ֶדעם.

ֶער ָהאט ִזיְך ָאְפֶגעָלאְזט פּון ִדי ֵבייְגֶלעְך אּון ֶער ִאיז ַאַריין ִאיֶנעם ְגרֹויְסן ֵבית 
ֶגעֶווען ֵלייִדיג ִאיְנִמיְטן ִדי ַנאְכט, ֶער ָהאט ִזיְך ַאֶוועק ֶגעֶזעְצט ִאין ַהִמְדָרש ָוואס ִאיז 

ַווייֶבער שּול ִמיט ַא ְתִהִלים, אּון ָאְנֶגעהֹויְבן ָזאְגן ַא ַקאִפיְטל ָנאְך ַא ַקאִפיְטל ִמיט 
ְשט ֶגעֶקעְנט קּוֶמען צּו ִזיְך ְגרֹויס ְבִכיֹות, ֶער ָהאט ֵזייֶער ֶגעֵווייְנט אּון ֶגעֵווייְנט אּון ִני

פּון ְגרֹויס ִביֶטעְרִניש, ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ְתִהִלים ִביז ַקאִפיְטל נ', אּון פּון ַאזֹויִפיל 
 ֵווייֶנען ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ָאְפֶגעְשַוואְכט אּון ֶער ִאיז ַאייְנֶגעְשָלאְפן.

עט ַא ְגרֹויֶסער ֵלייֶטער פּון ִדי ֶעְרד ִביְז'ן ִהיְמל, ֶער ֶער ָהאט ֶגע'ָחלֹוְמ'ט ִווי ֶער זֶ 
ָהאט ְפרּוִביְרט ַארֹויְפצּוֵגיין אֹויְפ'ן ֵלייֶטער ֶער ִאיז ָאֶבער ַאָראְפֶגעַפאְלן, ֶער ָהאט 

י ֶמער ֶער ְפרּוִביְרט ָנאְכַאָמאל ַארֹויְפצּוֵגיין ֶער ִאיז ָאֶבער ָנאְכַאָמאל ַאָראְפֶגעַפאְלן, ִוו
ָהאט ְפרּוִביְרט ַארֹויְפצּוֵגיין ֶהעֶכער ִאיז ֶער ַאָראְפֶגעַפאְלן פּון ַא ְגֶרעֶסעֶרע ְפַלאץ אּון 
ִזיְך ָנאְך ֶמער צּוְקַלאְפט, ִביז ֶער ָהאט ֶגעַכאְפט ַאַזא ְטַראְסק ַאז ֶער ָהאט אֹויְפֶגעֶגעְבן 

 יז ֵאייֶנער ָאְנֶגעקּוֶמען אּוןט ַארֹויְפצּוֵגיין, אּון ַדאן אִ אּון ֶער ָהאט ֶמער ִניְשט ְפרּוִביְר 
 

 אר תקס"ב לפ"ק ַפאר ְסִליחֹות.ִאים ְמַחֵזק ֶגעֶווען אּון ֶגעְשַטאְרְקט, ָזאֶגעְנִדיג: "ְדַראֶפע ִזיְך אּון ֶדעְרַהאְלט ִזיְך!". ָדאס ִאיז ֶגעֶווען סֹוף יָ 
ז ִאין ְשָטאט ִאין ֶנעִמירֹוב ַא ִאיד ִמיְטן ָנאֶמען ר' ִליָפא, ֶער ְפֶלעְגט ָפאְרן צּו ַאַסאְך ַצִדיִקים, אּון ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאִאין ֶיעֶנע ַצייט ָהאט ֶגעוואֹויְנט 

ּוֶמען ֵחֶשק צּו ֵגיין צּו ִאים, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַטאֶקע ֶגעטּון, ֶער ְבֶרְסֶלב, ָוואס ִאיז ִניְשט ַווייט פּון ֶנעִמירֹוב, ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען וואֹויֶנען ַא ַצִדיק, ָהאט ֶער ַבאק
ץ ָהאט ִאים ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַביים ֶרִבי'ן אּון ַזיין ַהאְר ִאיז ֶגעָפאְרן צּום ֶרִבי'ן אֹויף ַשָבת ַפְרַשת ִכי ָתֹבא. ֶער ִאיז ֵזייֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון ִדי ִדיבּוִרים 

ע ָמאל: "ִאיְך ֶזע ַא ֵנייֶע ְנָשָמה ִאין אּוְקַרייֶנע ָנאְנט צּו ָאְנֶגעהֹויְבן ִציֶען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ְבֶרען. ֶיעֶנעם ַשָבת ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶדעְרַמאְנט ֶעְטִליכֶ 
 ְגרֹויְסֵקייט פּון ִדי ְנָשָמה. ֶדער עֹוָלם ָהאט ִניְשט ֶגעוואּוְסט ֶוועם ֶדער ֶרִבי ֵמייְנט ִמיט ֶדעם.ְבֶרְסֶלב", אּון ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט ִאיֶבער ִדי 

ען ִאין שּול ָזאְגן ְסִליחֹות, אּון רֹוב, ֶער ִאיז ֶגעַגאְנגֶ מֹוָצֵאי ַשָבת קֹוֶדש, ָוואס ִאיז ַדאן ֶגעֶווען "א' ְסִליחֹות", ִאיז ר' ִליָפא צּוִריק ֶגעָפאְרן צּו ַזיין ְשָטאט ֶנעִמי
י'ן, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ִדי ְסִליחֹות ִמיט ְגרֹויס ְבֶרען אּון ַכָווָנה ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ִאים ָנאְך ֶגעִליְגן ִאין ִדי ֵבייֶנער ִדי ִהְתעֹוְררּות ָוואס ֶער ָהאט ַבאקּוֶמען ַשָבת ַביים ֶרבִ 

י ַווייֶטער, ִדי ְשִטיְקֶלעְך ָוואס ֶמען ַכאְפט שֹוין ּון ֲאִפילּו ַביי ִדי ֶלעְצֶטע ְשִטיְקֶלעְך פּון ְסִליחֹות, ִווי "ַעֵנִני ה' ַעֵנִני" "ִמי ֶשָעָנה ְלַאְבָרָהם" אּון ַאזוֹ ִמיט ֶגעְשַמאק, א
ַטייט אּון רּוִאיג אּון ִמיט ְגרֹויס ַכָווָנה. ֶווען ִדי ִאיְנֶגעַלייט ִאין שּול ָהאְבן ֶגעֶזען ִדי ִהְתעֹוְררּות ָוואס ֶגעֶוועְנִליְך ָאפ, ָהאט ֶער ֶעס ָאֶבער ֶגעָזאְגט ִמיט ְגרֹויס ֵחֶשק ְש 

ֵצייְלט ַאז ָדא ִניְשט ַווייט, ִאין ְשָטאט ְבֶרְסֶלב, יי ֶדעְר ָהאט ָאְנֶגעַכאְפט ֶדעם ר' ִליָפא, ָהאְבן ֵזיי ִאים אֹויְסֶגעְפֶרעְגט ָנאְך ְסִליחֹות ָוואס ִדי ַמֲעֶשה ִאיז, ָהאט ֶער זֵ 
אֹויף ַשָבת אּון ָדאְרט ִאיז ֶער ֵזייֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן צּום  ָהאט ִזיְך ַאַריין ֶגעצֹויְגן ַא ְפִריֶשער ַצִדיק, ַאן ֵאייִניְקל פּון ַבַעל ֵשם טֹוב, אּון ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו ִאים

ַצִדיק ְטֶרעְפן ָדאס ָוואס ֶער זּוְכט, ֶאְפָשר ֶוועט ֶדער ַצִדיק ייֶבעְרְשְטן. ֶווען ֶרִבי ָנָתן ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ִאיז ֶער ֵזייֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן, ֶאְפָשר ֶוועט ֶער ַביי ֶדעם אֵ 
יְנֵאייֶנעם ֶוועג. ָנאְך ֶיעֶנעם ָטאג ָהאט ֶער ִזיְך צּוַזאם ֶגעְשֶטעְלט ִמיט ֶרִבי ַנְפָתִלי אּון ֶרִבי ַזְלָמן אּון ֵזיי ֶזעֶנען אִ ִאים אֹויְך ְמעֹוֵרר ַזיין אּון ִאים ִפיְרן אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן 

 ֶגעָפאְרן צּום ֶרִבי'ן.
ֶגעֶווען ֶדער ָוואס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ִאים ִאין ָחלֹום אּון ִאים ֶגעָזאְגט "ְדַראֶפע ִזיְך  ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶדעְרֶקעְנט ַאז ֶדער ֶרִבי ִאיז

 אּון ֶדעְרַהאְלט ִזיְך". ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ֵזיי ַא ְשִטיק ַצייט.
ער ִעיָקר ֹראש ַהָשָנה, ֶער ָהאט ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט ִניְשט ֶקעֶנען ְבַלייְבן ָדאְרט ִביז ֹראש ַזייֶעְנִדיג ָדאְרט ָהאט ֶרִבי ָנָתן שֹוין ֶגעֶהעְרט ַאז ַביים ֶרִבי'ן ִאיז דֶ 

 ַהָשָנה, ִאיז ֶער ַאֵהיים ֶגעָפאְרן ִמיְטן ֶחְשבֹון צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֶרִבי'ן אֹויף ֹראש ַהָשָנה.
ן צּום ֶרִבי'ן אֹויף ַשָבת אּון שֹוין כ"ז ֶאלּול, ָהאט ִזיְך ֶרִבי ָנָתן ַארֹויְסֶגעָלאְזט אֹויְפ'ן ֶוועג צּוַזאֶמען ִמיט ַזיין ַחֶבר ֶרִבי ַנְפָתִלי, צּו ָפאְר ְפַרייָטאג ַפְרַשת ִנָצִבים, 

 יְנְסָטאג.ְבַלייְבן ָדאְרט אֹויף ֹראש ַהָשָנה ָוואס ִאיז ַדאן אֹויְסֶגעַפאְלן ָמאְנָטאג אּון דִ 
ג צּו ַנאְכְטס ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעֶגעְסן ַביים ֶרִבי'ן אּון ֶער ָאְנקּוֶמעְנִדיג צּום ֶרִבי'ן ָהאט ֶדער ֶרִבי ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶוועל ַאייְך ִפיְרן אֹויף ַא ֵנייֶעם ֶוועג". ְפַרייָטא

ְשָלאְפן, ָהאט ים ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט. ָנאְך ִדי ְסעּוָדה ֶווען ֶדער עֹוָלם ִאיז ִזיְך ֶצעַגאְנֶגען, ֶיעֶדער ִאיז ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען ִאיז ֵזייֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון ִדי ִדיבּוִר 
אּון ַא ֵפייֶער, ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ְשַפאִציְרן ִאיְנְדרֹויְסן פּון ְשָטאט אּון  ָאֶבער ֶרִבי ָנָתן ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֵגיין ְשָלאְפן, ֶעס ָהאט ֶגעְבֶרעְנט ִאין ִאים ַא ְגרֹויֶסע ִהְתעֹוְררּות

 עְדט אּון ֶגעֵווייְנט צּוםייֶער ִאין ַהאְרְצן ַאַריין!" ֶער ָהאט ֶגערֶ ֶגעְשִריְגן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן: "ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ִאין ְבֶרְסֶלב ְבֶרעְנט ַא ֵפייֶער, ֵפייֶער ִמיר ַאַריין ָדאס פֵ 
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ֵאייֶבעְרְשְטן ִדי ַגאְנֶצע ַנאְכט. ֶרִבי ָנָתן ִאיז שֹוין 
ֶגעְבִליְבן ַביים ֶרִבי'ן אֹויף ֹראש ַהָשָנה אּון ֶער ִאיז 

 מֹוָרא'ִדיג ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן ָדאְרְטן.
ה ִאיז ִאין ֵאייֶנע פּון ִדי ֶטעג פּון ֲעֶשֶרת ְיֵמי ְתשּובָ 

ֶרִבי ָנָתן ַאַריין צּום ֶרִבי'ן ְפִריַוואט אּון ִזיְך 
אֹויְסֶגעֶרעְדט ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ, ַאֶלעס ָוואס ֵגייט 
אֹויף ִאים ַאִריֶבער. ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים 
אּון ִאים ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען, ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים 

ִליֶכע ַהְנָהגֹות ָוואס צּו טּון, צּו ָזאְגן ֶיעְדן ֶגעֶגעְבן ֶעטְ 
ָטאג ַאְכְצן ְפָרִקים ִמְשַניֹות אּון ָנאְך. ֶדעְרָנאְך ִאיז 
ֶדער ֶרִבי ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען ִמיט ִאים צּו ַכאְפן ַא 
ְשַפאִציר, ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶרעְדט צּו ִאים ִדיבּוֵרי 

אר ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון ִהְתַחְזקּות ַאז ֶמען טָ 
צּוַפאְלן פּון ַקיין שּום ַזאְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָוואס 
ֶעס ָזאל ִזיְך ָנאר ְדֵרייֶען ִמיט ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶער ִזיְך 
ְשֶטעְנִדיג ְשַטאְרְקן אּון ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ִאיְנִמיְטן ִדי 

רֹויְפֶגעֵלייְגט ַזיין ַהאְנט אֹויף ְשמּוֶעס ָהאט ֶדער ֶרִבי ַא
ֶרִבי ָנָתְנ'ס ַאְקְסל אּון ִאים ֶגעָזאְגט: "אּון ַווייֶטער ִאיז 
ֵזייֶער גּוט ַאז ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן 
ֵאייֶבעְרְשְטן ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ַפאר ַאן 

ָהאט ֶדער ֶרִבי ִאים ִדי  ֱאֶמת'ן גּוְטן ְפַרייְנד". ַדאן
ֶעְרְשֶטע ָמאל ֶגעָזאְגט ִדי ֵעָצה פּון ִהְתבֹוְדדּות, ַאז ֶעס 
ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין ַאְנֶדעֶרע ֵעָצה ַפאר ַא ֶמעְנְטש 
אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָנאר ַאז ֶער ָזאל ַאְנְטלֹויְפן צּום 

'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶער ָזאל ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר 
ֵאייֶבעְרְשְטן, אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ְשְפַראְך, ַאֶלעס ָוואס 
ֵגייט אֹויף ִאים דּוְרְך ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות, ַאזֹוי ִווי 

 ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ַפאר ַאן ֱאֶמת'ֶער גּוֶטער ַחֶבר.
וי ִדי ֶוועְרֶטער ֶזעֶנען ַאַריין ִאין ֶרִבי ָנָתְנ'ס ַהאְרץ וִ 

ַא ֵפייֶער, ַדאן ָהאט ֶער ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט 
שֹוין ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד. ָוואס ֶעס ֶוועט 
ָנאר ַאִריֶבער ֵגיין אֹויף ִאים, ָוואֶסעֶרע ָסאְרט ְמִניעֹות 
אּון ְשֶוועִריֵקייְטן, ְסֵפיקֹות אּון ִבְלבּוִלים, ֶער ֶוועט 

ן; ֶוועט ֶער ָדאס ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ָנאר ָהאבְ 
ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים 
ֶהעְלְפן אּון ִאים ִפיְרן אֹויְפן ִריְכִטיְגן ֶוועג. אּון פּון 
ַדאן ִאיז ֶער שֹוין ֶגעְבִליְבן ְמקּוָרב אּון ָדבּוק צּום 

ֶרִבי ָנָתן ָהאט ָדאס ְגַלייְך  ֶרִבי'ן אֹויף ֵאייִביג. אּון
ְמַקֵיים ֶגעֶווען, ֶער ִאיז ַאַריין ִאין ַא שּול ָוואס ִאיז 
ֶגעֶווען ַדאן ֵלייִדיג, אּון ֶער ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעָגאְסן 
ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרֵצייְלְנִדיג ַפאר 

 ְפ'ן ַהאְרץ.ִאים ַאֶלעס ָוואס ִאיז ִאים ֶגעִליְגן אֹוי
ָכאְטש ָוואס ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעַהאט ַאַסאְך 
ַתְלִמיִדים, ָגאר ְגרֹויֶסע ַתְלִמיִדים, ִאיז ָאֶבער ֶרִבי ָנָתן 
ֶיעְדן ִאיֶבער ֶגעְשִטיְגן. ֶער ָהאט ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶדעם 
ֶרִבי'ְנס ִלימּוִדים ִאיז ִניְשט ָנאר ֶגעֶווען ַפאר 

, ָנאר ֶעס ֶוועט שֹוין ְבַלייְבן אֹויף ֵאייִביג, ֶדעָמאְלט
ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט: "ַמיין ֵפייֶער ֶוועט 
שֹוין ְטִליֶען ִביז ָמִשיַח ֶוועט קּוֶמען". ֶרִבי ָנָתן ָהאט 
ָאְפֶגעְשִריְבן ַאֶלע ְסָפִרים, ַאֶלע תֹורֹות אּון ְשמּוֶעְסן 

י'ן, אֹויֶסער ִדי ְסָפִרים ָוואס ֶרִבי ָנָתן ָהאט פּון ֶרבִ 
ַאֵליין ֶגעַמאְכט ָוואס ֶזעֶנען ְמַחָי' אּון ְמַחֵזק, ֶעס 
ְבָלאְזט ַאַריין ַא ָהאֶפענּוְנג אּון ַא ְשַטאְרֵקייט ִאין 
ֶיעְדן ָוואס ֶלעְרְנט ֶעס. ִביְז'ן ַהייְנִטיְגן ָטאג ִאיז ִזיְך ִדי 

ְמַחָי' ִמיט ַזייֶנע ֵהייִליֶגע ְסָפִרים, ִמיט ַגאְנֶצע ֶוועְלט 
ִדי ְירּוָשה ָוואס ֶער ָהאט אּוְנז ִאיֶבער ֶגעָלאְזט פּון 

 ֶרִבי'ן.
ֶרִבי ַנְחָמן טּוְלְטִשיֶנער זי"ע, ֶדער ַתְלִמיד מּוְבָהק 
ָוואס ָהאט ִאיֶבער ֶגענּוֶמען ֶרִבי ָנָתן, ְפֶלעְגט ָאְנהֹויְבן 

ה ַביי ִדי ְסעּוַדת ִהילּוָלא פּון ֶרִבי ָנָתן ִמיט ִדי ַזיין ְדָרשָ 
ֶוועְרֶטער: "ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָנָתן ָהאט אּוְנז ִאיֶבער 
ֶגעָלאְזט ַא ְגרֹויֶסע ְירּוָשה ָוואס ֶער ָהאט ַבאקּוֶמען 
פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, ָלאִמיר ִזיְך צּוֵטייְלן צּוַזאֶמען ִמיט 

רּוָשה" אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ַאַריין ִאין ַא ְשמּוֶעס פּון ִדי יְ 
ִדי ֵהייִליֶגע ַוואִריֶמע ִדיבּוִרים פּון ֶרִבי ָנָתן ָוואס 

 ֶזעֶנען ְמַחָי' ֶיעְדן ֵאייֶנעם.
ָלאִמיר ִזיְך אֹויְך ְשַטאְרְקן ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ְירּוָשה, 

ֵיים ַזיין ִדי ַאֶלע ֵעצֹות ָלאִמיר ֶלעְרֶנען, ֶהעְרן אּון ְמקַ 
אּון ִלמּוִדים ָוואס ֶרִבי ָנָתן ָהאט אּוְנז ִאיֶבער ֶגעָלאְזט 
פּון ֶרִבי'ן, אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ִמיר ַמְצִליַח ַזיין אֹויף ִדי 

 ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ָלֶנַצח ְנָצִחים.
 )ֵסֶפר ְפֻעַלת ַהַצִדיק(

 

<<<<<< 

 



B
re

sl
ev

C
en

te
r.

co
m

\a
n

sw
er

s 

>>>>>> 

 



 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 עלעפאן מעסידזשינגט/ 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 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 דעם פארגאנגענעםשיינע מלוה מלכה 

 להודות ולהלל מוצאי שבת קודש
און נאך  -כה זענען זיך אנשי שלומינו פון קרית ברסלב ליבערטי דעם פארגאנגענעם מוצאי שבת קודש חנו

זיך צוזאמגעקומען אינעם גרויסן זאל אינעם ניי פריש איבערגעבויעטן  -פילע אנשי שלומינו פון נאנט און ווייט 
י לב ליבערטי, צו א גרויסע סעודת הודאה להודות ולהלל צום אייבערשטן, ווסבנין התלמוד תורה אין קרית בר

מוהרא"ש שרייבט אין אשר בנחל אז מ'זאל זיך צוזאם קומען ליל ה' דחנוכה צו דאנקען דעם אייבערשטן אויף 
די גרויסע חסד און נס אז מיר קריגן נישט אויפן רבי'ן און נאך מער אז מיר זענען זיך מחיה מיט די עצות און זיסע 

ח והודאה צום באשעפער אויף די שכל אין לעבן און לעבן וואס מיר באקומען פון הייליגן רבי'ן, אפגעבן א שב
הדרכה ברוחניות ובגשמיות וואס מיר באקומען פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס ציעט ווייטער דעם 
גאלדענעם קייט, די תורה וואס ער האט געלערנט פון מוהרא"ש, וואס האט אונז געלערענט דעם וועג פון 

 הייליגן רבי'ן.
  שן צו א שיינע סעודה, מען האט געזינגען זמירות, און געהערט עטליכע שיינע דרשות.מען האט זיך געווא

דער אויבנאן איז באשיינט געווארן מיט די חשובע מלמדים ומחנכים פון די מוסדות. הר"ר אברהם הערש 
בערמאן וועבערמאן שליט"א איז געווען דער יושב ראש. מען האט געהערט א שיינע דרשה פון הר"ר אהרן ווע

שליט"א וואס האט גערעדט דער דבר המוסדות, און ארויסגעברענגט וואס איז אונזער ציל. דער ציל איז 
אריינצוברענגען אמונה נישט נאר אין אונז, נאר געדענקען אז עס זענען דא נאך אידן אויף דער וועלט, און יעדער 

 קען טון צו פארשפרייטן אמונה פאר נאך אידן.
ן געהערט שיינע ווערטער פונעם אדמיניסטראטאר מו"ה רפאל פארסט הי"ו, וואס האט דערנאך האט מע

ארויסגעברענגט אז מיר דאנקען דעם אייבערשטן אז מיר האבן געטראפן דעם פך שמן חתום בחותמו של כהן 
וללים אין ליכט, די אכט מוסדות, די חדרים, מיידל סקולס, ישיבות, כ 8גדול, וואס מיט דעם צינדן מיר אן די 

אלע געגנטער, און די אכט שולן היכל הקודש וואס פירן זיך אונטער די הדרכה פונעם ראש ישיבה שליט"א, און 
אזוי ווייטער מחזק געווען דעם עולם איבער די וויכטיגקייט פון צאלן צייטליך שכר לימוד, וואס דאס איז צדקה 

אץ פאר די קינדער צו לערנען די הייליגע תורה, מיט די פאר זיך אליין, מיט דעם קען מען האבן א הייליג פל
 עצות פון הייליגן רבי'ן.

דאן האט מען געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס האט גערעדט איבער חינוך הבנים 
נישט  והבנות, און אז אן דעם איז גארנישט דא, איבער די חשיבות פון די מלמדים פון היכל הקודש, וואס זענען

קיין פשוטע מלמדים, זייערע הענט זענען געבינדן, מוהרא"ש לאזט נישט שלאגן, שרייען, טשעפען און 
ארויסווארפן, זיי מוזן ארבעטן זייער שווער, מיט אלע סארטן קינדער. "די מלמדים זענען די טייערסטע וואס 

 היכל הקודש פארמאגט".
מלמדים ומרביצי תורה", האט דער ראש ישיבה געזאגט, "דער "ווי שיין איז דער אויבן אן, מיט די חשובע 

 שענסטער אויבן אן זענען אונזערע מלמדים!"
"מען איז זיך צוזאמגעקומען אינעם בנין וואס מען האט אפגעקויפט פאר די תלמוד תורה. דער בנין איז 

אס זענען דאן געקומען פון געבויעט געווארן פאר איבער הונדערט יאר צוריק מיט מסירות נפש דורך אידן וו
אייראפע, זיי האבן געוואלט זיין ערליכע אידן און קענען היטן שבת, א זאך וואס איז געווען זייער שווער 
דעמאלט אין אמעריקע, און דערפאר האבן זיי זיך ארויסגעצויגן צו די בערג וואו מען האט גרינגער געקענט היטן 

גן בית המדרש שטארק און שיין, אבער איין טעות האבן זיי געמאכט, זיי שבת קודש, זיי האבן געבויעט א ריזי
האבן נאכגעלאזט די חינוך הבנים והבנות, די קינדער האט מען געלאזט גיין שארן די שניי און צוזאם נעמען די 

לן פון בלעטער, און היינט איז שוין גארנישט געבליבן פון זיי, די קינדער און אייניקלעך זענען אוועקגעפא
 אידישקייט, און דאס דארף אונז לערנען אז די וויכטיגסטע זאך איז זיך אפצוגעבן מיט די קינדער.

"די שיינקייט פון היכל הקודש איז אז מ'געט זיך אפ מיט די קינדער. צום ביישפיל, איין אינגערמאן דערציילט, 
ן קליין אינגעלע, זענען אים אנטקעגן געלאפן א אז גייענדיג איין טאג אויפן גאס דא אין שטעטל צוזאמען מיט זיי

גאנצע מחנה הינער, רופט זיך אן דער קליינער, "טאטי, איך האב נישט מורא, מיין רבי האט מיר אויסגעלערנט 
אז 'ה' לי', דער אייבערשטער איז מיט מיר, 'ולא אירא', איך האב נישט מורא פון קיינעם, קיינער קען מיר 

 יף דעם איז מען געקומען דאנקען דעם באשעפער עד הנה עזרונו רחמיך".גארנישט טון!", או
דערנאך האט הר"ר יואל מנחם גרשון שניטצלער שליט"א באדאנקט פאר אלע וואס האבן געהאלפן דרוקן 

 די הייליגע בריוו "עצתו אמונה".
הגדול, על הניסים ועל  נאכ'ן בענטשן האט מען זיך ארויסגעלאזט אין פרייליכע טענץ, להודות ולהלל לשמך

 הנפלאות, בימים ההם ובזמן הזה.
 !ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים

<<<<<< 

 

 פארגעלערנט משניות
כאפט אייך מיט מיט'ן שיעור אין משניות, 
הערליך קלאר פארגעלערנט יעדער זאל 

 קענען פארשטיין, געשמאק און גרינג

 סלבקול בר
212-444-9191 
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 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו אהרן וועבערמאןמו"ה 
 עב"ג למזל טובדי שידוך שליסן פון זיין טאכטער צו 

 ו"ינאברהם מו"ה החתן 

 ו"הי חיים אלי' צוויבלמו"ה בן 
*** 

 הי"ו ישראל שלום זעלקאוויטשמו"ה 
  למזל טובדי שידוך שליסן פון זיין זון צו 

 ו"ני אברהם אלי'מו"ה החתן 

 ו"הי ישראל חיים ברויןמו"ה בת עב"ג 
*** 

 א"שליט הערש שניטצלערמו"ה 
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

 "טלמז נ"י נחמן נתןפון זיין זון  אפשערןצו די 
*** 

 הי"ו שמחה סאלזמו"ה 
 שמחת בר מצוה פון זיין זון למזל טובצו די 

 י"נ סאלז יוסיהבחור החשוב 

 

 זייט מתפלל!
 

 פייגלא  בןיצחק פאר ר' 
 בקרובפאר א גאנצע און שנעלע רפואה 

 

 

 845-445-9314 יספאר מאנ 917-474-6118ק רופט ראפ אראב פארגליון צת הנדב זיין הפצו מכי' קענט האבן די זאיר 


