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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

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

ער  ע ָהאט אֹויְך יֶׁעדֶׁ עְלבֶׁ עְרש; ִדי זֶׁ עְנְטש זֶׁעט אֹויס ַאְנדֶׁ ער מֶׁ יֶׁעדֶׁ
ר  ע ִשיטֹות אּון עֶׁ ערֶׁ עְנְטש ָהאט ַאְנדֶׁ ער מֶׁ עֹות, יֶׁעדֶׁ ע דֵׁ ערֶׁ ַאְנדֶׁ

עְרש פּונֶׁעם ְצוֵׁ   וייְטן.ַהאְלט ַאְנדֶׁ
י  עְנְטְשן ָזאְלן ָהאְבן ִחילּוקֵׁ ר ָנאְרַמאל ַאז מֶׁ ייעֶׁ ָדאס ִאיז זֵׁ
ער  עְרש ַא ַזאְך, יֶׁעדֶׁ ייט ַאְנדֶׁ עְנְטש ַפאְרְשטֵׁ ער מֶׁ עֹות, יֶׁעדֶׁ דֵׁ
ען  ער ִניְשט ַאז מֶׁ ייְנט ָאבֶׁ עְנְטש ָהאט ִזיְך ַזיינֶׁע ְנקּודֹות. ָדאס מֵׁ מֶׁ

ען ַדאְרף ַדאְרף ִזיְך ְקִריְגן צּוִליב  ייְנט ִניְשט ַאז מֶׁ עם, אּון ָדאס מֵׁ דֶׁ
וייְטן, ַאז  ְפרּוִביְרן ַארֹויְפצּוְצִוויְנגֶׁען ַזיין ַפאְרְשַטאְנד אֹויף ַא ְצוֵׁ

 יֶׁענֶׁער ָזאל מּוְזן ַהאְלְטן ַאזֹוי ִווי ִאים.
ְרְשְטן ָמאל  ע ָהאט צּום עֶׁ עִריקֶׁ וען ַאמֶׁ ייְלט ַאז וֶׁ עְרצֵׁ ען דֶׁ מֶׁ

עְגט ַארֹויְפגֶׁע ען אֹויְסגֶׁעְפרֶׁ עְנְטש צּו ִדי ְלָבָנה, ָהאט מֶׁ ִשיְקט ַא מֶׁ
ר ָהאט גֶׁעזֶׁען  ען, ַאלֶׁעס ָוואס עֶׁ ר ִאיז צּוִריק גֶׁעקּומֶׁ וען עֶׁ יֶׁענֶׁעם, וֶׁ
יינֶׁע פּון ִדי ַזאְכן ָוואס  עְבט ָדאְרְטן אֹויף ִדי ְלָבָנה. אֵׁ אּון ִמיְטגֶׁעלֶׁ

עְגט ִאיז גֶׁעוֶׁ  ען ָהאט ִאים גֶׁעְפרֶׁ ר ָהאט גֶׁעזֶׁען מֶׁ וען ִווי ַאזֹוי עֶׁ
ועְלט, קּוְקְנִדיג ַאָראפ פּון ִדי ְלָבָנה.  אּוְנזֶׁער וֶׁ

ר ִזיְך צּוַלאְכט אּון  עְרט ִדי ְפַראגֶׁע ָהאט עֶׁ ר ָהאט גֶׁעהֶׁ וען עֶׁ וֶׁ
וען ִאיְך ָהאב ַאָראְפגֶׁעקּוְקט פּון אֹויבְ  ן, ָהאב ִאיְך גֶׁעָזאְגט: "וֶׁ

ועלְ  ער וֶׁ יינֶׁע ָבאִלי. אּון ִאיְך ָהאב גֶׁעזֶׁען אּוְנזֶׁ ְטל ִווי ַא ְקלֵׁ
יינֶׁעם ָבאִלי גֶׁעפּונֶׁען ִזיְך  עם ְקלֵׁ גֶׁעְטַראְכט צּו ִזיְך ַאז אֹויף דֶׁ
יי ִפיְרן  יי ְקִריְגן ִזיְך ַארּום ְצִוויְשן ִזיְך, זֵׁ עְנְטְשן, זֵׁ ִביְלָיאנֶׁען מֶׁ

יי נֶׁען ִזיְך אֵׁ ע ִמְלָחמֹות אּון ַהְרְג'עֶׁ יי ְגרֹויסֶׁ עְרן. אּון זֵׁ עם ַאְנדֶׁ נֶׁער דֶׁ
ע  יי גֶׁעפּונֶׁען ִזיְך ַאלֶׁ יינֶׁעם ַכאְפן ִניְשט ִווי זֵׁ יין ִאיְנאֵׁ אֹויף אֵׁ

יינֶׁעם ָבאִלי  ."ְקלֵׁ
עְנְטש ִאיז  וען ַא מֶׁ ָדאס ִאיז ַא גֶׁעַוואְלִדיגֶׁער ִלימּוד. וֶׁ

ר ַדאְרף ִזיְך ְקִרי ת'ן, עֶׁ עם ַאַרייְנגֶׁעטּון ִאין ַזיינֶׁע ַמְחלֹוקֶׁ ְגן ִמיט דֶׁ

ֵווייַדַ ףַאֹויַָקאּפטַאלַ הַ  קּודֹויַצ  ת:ַנ 
ַעַ  ַָזאס ַָנאל ייר ַז  ַָשלֹון ַעַ ם, ַלָזאס

ַ

ַ יש  ייטַנ  ַז  ַן ויש  ו  ֲעלֵַַַאייךַ ןַצ  לֹוקַ יַב  ח  עןַאּות,ַמ  עדַ לַָזאןַמ  ןַר 
יןַפּו ב  ויַַאזֹו'ןַר  ַו  יי בֵַןַָהאבַ רַמ  ק  ועלַמ  עו  ַג  .ַש"מֹוֲהָראןַפּון
ע ַמ  ַָזאן עדַ ל ַר  ַפּון ַדַ ן ֵַרידַ י קּודֹוי ַנ  נ עת: ער  ַל  ַּתֹורַָן ַעַ ה יַּפַ ל
ךַ רֵַסדַ  ר  ימּוַד  ל  ַפּודַה  ין ב  ַר  בָֹא)'ן מ  ַכ  יחֹור ש  ַב  ַָהרַ ת ימַָ"ן, ַס  ַו(ען ןַפּו,

ילַָ פ  ַּת  דּוה בֹוד  ת  ה  ַו  ַָדאת, ֵקייס רֹויס  ַג  ַפּוט עדַ ן ַר  םַצּון
ט ַ ש  ער  ֵַאייב  ס ַן, מּוע  ַש  ין יטַמ  ַא  ֵציילַ ם, ער  ַד  ַי עדַ ן אךַ ע ַז  ןַאּו,

יַ םַָשלֹוןַפּו ַת.ב 
ע בַ רַד  ּקּוטֵַ)טַָזאגַ יַר  ימַָקַב',ֵַחלַ "ןַמֹוֲהרַ יַל  י)קַָּפסּו'ןַאֹויפַ ןַב(ַס  ל  ה  םַּת 

לָשהֵַשמֹותַהֵַ(אנ,ַ יֵַאּלּוַש  ר',ַכ  ב  יםַה'ַד  קֹורַ:ַ"'ֵקלֱַאלֹק  םַמ 
בּור ד  ה  ַב  ת ַָהֱאמ  יר ֵַמא  ַָיָדם ל ע  ַו  ת, רֵַָהֱאמ  ַד  י ַד  ֵַשמֹותַ", יי

ןַ ט  ש  ער  תַ-פּונ עםֵַאייב  ערֱַאמ  יזַד  טַ,ָדאסַא  עד  עןַר  ַאּוןַַאזַמ 
ַ ן אכ  ַז  ֵריי ַד  י ַד  תַ-פּון ֱַאמ  יים ַב  ען ַמ  יז יַַ.א  ב  ַר  ער ַד  וי ו 

ַָדארַ  ט ס  מּוע  ַש  יכּותט ֲאר  ַב  ַפּוןַַ'ֵקל'ַ,אֹויס ֵַשם ער ַד  יז א 
יָלה פ  ים'ַ,ּת  ערֵַשםַפּוןַּתַ'ֱאלֹק  יזַד  ערַַ'הןַאּוַ,ֹוָרהא  יזַד  א 

ת י  ַב  ַָשלֹום ַאּון ים ידּוכ  ַש  ַפּון עןַַ;ֵשם ענ  ַז  ן אכ  ַז  ֵריי ַד  י ד 
י'ן ב  ייםַר  סֹודֹותַב  קֵַַהֱאמּונֲַַָעָצתֹו)ַַַַ.י  ַ"ב(תשפץַמ 
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ער ֹמַח ִליְגט  ר ֲאִפילּו ִניְשט ְטַראְכְטן ְגַלייְך, ַזיין ַגאְנצֶׁ ען עֶׁ אּון ִמיט יֶׁענֶׁעם, ַדאן קֶׁ
ען ִזיְך ר קֶׁ עם ִווי ַאזֹוי עֶׁ עְנגֶׁען.  ָנאר ִאין דֶׁ עְרְברֶׁ ְקִריְגן ִמיט יֶׁענֶׁעם אּון יֶׁענֶׁעם אּוְנטֶׁ
עְרהֹויְבט ִזיְך ָאבֶׁ  עְנְטש דֶׁ וען ַא מֶׁ ועְלט פּון וֶׁ ר קּוְקט אֹויף ִדי וֶׁ ער, עֶׁ עכֶׁ ער ַאִביְסל הֶׁ

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

ר אִ  וייְטן, עֶׁ ר ִבְכַלל ִניְשט אֹויף ַא ְצוֵׁ ל, קּוְקט עֶׁ כֶׁ עְנְטש ָהאט שֵׁ וען ַא מֶׁ יז וֶׁ
ר  עְרן, אּון עֶׁ עסֶׁ ר זּוְכט ִניְשט ִווי ַאזֹוי יֶׁענֶׁעם צּו ַפאְרבֶׁ ען ְבלֹויז ִמיט ִזיְך, עֶׁ ַפאְרנּומֶׁ

ועְלְטל ְבָשלֹום  זּוְכט ִניְשט ִזיְך צּו ְקִריְגן ִמיט ייְגן וֶׁ עְבט ִזיְך ִאין ַזיין אֵׁ ר לֶׁ יינֶׁעם, עֶׁ קֵׁ
 ּוְבַשְלָוה.

עְנְטש זּוְכט דַ  וען ַא מֶׁ עְקן ַזיין ָנאז ַביי יֶׁענֶׁעם, צּו ַזיין וֶׁ ְוָקא ָיא ַאַרייְנצּוְשטֶׁ
ער  וייְטן, ַדאן ַמאְכט שֹוין דֶׁ עְכְטס ַביי ַא ְצוֵׁ ען צּו זּוְכן ָדאס ְשלֶׁ ַפאְרנּומֶׁ
ועט ַזיין  ר וֶׁ ען ִמיט ִזיְך, עֶׁ ועְרן ַפאְרנּומֶׁ עְנְטש ָזאל וֶׁ ער מֶׁ ער ִזיכֶׁער ַאז דֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ אֵׁ

ועט ַאזוֹ  ר וֶׁ ען, ַאז עֶׁ עמֶׁ ייגֶׁענֶׁע ְפָראְבלֶׁ ָצה אֹויף ַזיינֶׁע אֵׁ ען צּו זּוְכן ַאן עֵׁ י ַפאְרנּומֶׁ
ְקִזיְסִטיְרט ִבְכַלל. ער עֶׁ וייטֶׁ ער ְצוֵׁ  ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרגֶׁעְסן ַאז דֶׁ

ייְלט  עְרצֵׁ ְדָרש דֶׁ ער מֶׁ אִשית ַרָבה פח, א( דֶׁ וען פ)ְברֵׁ ֹוִטיַפר'ס ַווייב ָהאט ַאז וֶׁ
ען ָהאט ִאים ַאַרייְנגֶׁעָוואְרְפן  ף אּון מֶׁ ען אֹויף יֹוסֵׁ עְכְטן ָנאמֶׁ עם ְשלֶׁ ַארֹויְסגֶׁעָלאְזט דֶׁ

ען ה, אּון מֶׁ עְדט פּון ִדי ַמֲעשֶׁ ע, ָהאט ַגאְנץ ִמְצַרִים גֶׁערֶׁ וען  ִאין טּוְרמֶׁ ִאיז ָנאר גֶׁעוֶׁ
ייבֶׁ  ער אֵׁ ף. ַדאן ָהאט דֶׁ ה פּון יֹוסֵׁ ען ִמיט ִדי ַמֲעשֶׁ יי ַפאְרנּומֶׁ ער גֶׁעַמאְכט ַאז זֵׁ עְרְשטֶׁ

ען ִמיטְ  ועְרן ַפאְרנּומֶׁ עם שַ 'ן שַ ָזאְלן וֶׁ יי ָהאְבן ר ַהַמְשִקים אּון דֶׁ ר ָהאֹוִפים ַאז זֵׁ
ף. אּון  ען ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרגֶׁעְסן פּון יֹוסֵׁ נֶׁען ַפְרֹעה, אּון ַאזֹוי ָהאט מֶׁ גֶׁעָוואְלט ַהְרְג'עֶׁ

ייבִ  ס אֵׁ עט עֶׁ ען ִוויל ִזיְך פַ ַאזֹוי ַאְרבֶׁ וען מֶׁ עְנְטש ָוואס ִאיז יג וֶׁ ייְגן אֹויף ַא מֶׁ אְרלֵׁ
ען  ועְרן ַפאְרנּומֶׁ ען ָזאל וֶׁ ער ַאז מֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵׁ אּוְמשּוְלִדיג, ַדאן ַמאְכט שֹוין דֶׁ

עְנְטש. עם מֶׁ ען ָזאל ַפאְרגֶׁעְסן פּון דֶׁ ע ַזאְכן אּון מֶׁ ערֶׁ  ִמיט ַאְנדֶׁ
עַסאְנטֶׁ  ערֶׁ יינֶׁער ָהאט ַאן ִאיְנטֶׁ ה ָהאט ַאָמאל ַפאִסיְרט ַביי מֹוַהָרא"ש. אֵׁ ע ַמֲעשֶׁ

ט  ית ַהִמְדָרש אּון ִדי ְיִשיָבה ִאיז ִניְשט גֶׁעבֹויעֶׁ ע פּון ִדי בֵׁ יידֶׁ גֶׁע'ַמְסְר'ט ַאז ִדי גֶׁעבֵׁ
יין ָטאג ָהאְבן ִזיְך ָא ען ַדאְרף ָדאס אֹויְסָפאְרְשן. אֵׁ עַגאל, אּון מֶׁ ְנגֶׁערּוְקט גֶׁעָוואְרן לֶׁ

ער ִמיטְ  ע אֹויְסָפאְרשֶׁ ייִאישֶׁ ע ָפאִליצֵׁ ְטִליכֶׁ עם ִאין שּול עֶׁ עְרצּוזּוְכן דֶׁ 'ן ִציל אּוְנטֶׁ
יי ָהאְבן ָאְנגֶׁעהֹויְבן אֹויְסצּוָפאְרְשן  עַגאל. זֵׁ ַגאְנְצן ִבְנָין אֹויב ַאלֶׁעס ִאיז ָדאְרט לֶׁ

עְגן ע ָסא מֹוַהָרא"ש אּון ִאים אֹויְסְפרֶׁ לֹות אּון ֲחִקירֹות. ִאיְנְצִוויְשן ָהאט ַאלֶׁ ְרט ְשאֵׁ
יי ַקאר ָהאט ִזיְך ָדאְרט  ער ַאז ַא ָפאִליצֵׁ עְנְסטֶׁ עְרְקט פּון ִדי פֶׁ יי ַבאמֶׁ יינֶׁער פּון זֵׁ אֵׁ
וען  ע ִאיז ִניְשט גֶׁעוֶׁ ועְלכֶׁ ר ַקאר וֶׁ ייעֶׁ עט ַפאר זֵׁ ר גֶׁעְבט ַא ִטיקֶׁ עְלט אּון עֶׁ ָאְפגֶׁעְשטֶׁ

עגֶׁעַפאְרְקט וִ  ייְכְנטֶׁ וען ַקיין ַבאצֵׁ ר ַקאר ִאיז ִניְשט גֶׁעוֶׁ ייעֶׁ ס ַדאְרף צּו ַזיין. זֵׁ  וי עֶׁ
יי ַקאר.  ָפאִליצֵׁ

יי  וער זֵׁ יי ִאיְנְדרֹויְסן וֶׁ יי זֶׁענֶׁען ְגַלייְך ַארֹויְסגֶׁעָלאְפן צּו ָזאְגן ַפאר ִדי ָפאִליצֵׁ זֵׁ
עט. עְבן ַקיין ִטיקֶׁ יי ִניְשט גֶׁ ען ָזאל זֵׁ יי ָהאְבן גֶׁע'ַטֲעָנה'ט צּו ִדי  זֶׁענֶׁען ַאז מֶׁ זֵׁ

יי  עְטן ַפאר ִדי ָפאִליצֵׁ יי ַאְרבֶׁ ער אּון זֵׁ יי זֶׁענֶׁען אֹויְך אֹויְסָפאְרשֶׁ יי ַאז זֵׁ ָפאִליצֵׁ
ער  יי ָאבֶׁ ס ָהאט זֵׁ עט. עֶׁ יי ִניְשט גֶׁעְבן ַקיין ִטיקֶׁ ען ָזאל זֵׁ עְנט, אּון מֶׁ עַפאְרְטמֶׁ דֶׁ

ער פָ  עט ָגאְרִניְשט גֶׁעָהאְלְפן. דֶׁ עם ִטיקֶׁ אִליִצַיאְנט ִאיְנְדרֹויְסן ָהאט ָאְפגֶׁעְשִריְבן דֶׁ
ס גֶׁעגֶׁעְבן יי עֶׁ ער. ,אּון זֵׁ ר ִאיז ִזיְך גֶׁעַגאְנגֶׁען ַווייטֶׁ  אּון עֶׁ

ען ִאין שּול ִאיְנַגאְנְצן  ענֶׁען צּוִריק ַאַרייְנגֶׁעקּומֶׁ ער זֶׁ ִדי אֹויְסָפאְרשֶׁ
ה יי אֹויְפגֶׁעְברֹויְזט אֹויף ִדי ַמֲעשֶׁ יי אּון זֵׁ , מֹוַהָרא"ש ִאיז ְגַלייְך צּוגֶׁעַגאְנגֶׁען צּו זֵׁ

יי צּו  עְכט זֵׁ ע ִניְשט גֶׁעַהאט ַקיין רֶׁ ער ָפאִליִצַיאְנט ָהאט ַטאקֶׁ עְכט, ַאז דֶׁ גֶׁעגֶׁעְבן גֶׁערֶׁ
עְטן דָ  יי ַאְרבֶׁ עט, זֵׁ יי זֶׁענֶׁען ָנאְך גֶׁעְבן ַא ִטיקֶׁ יי, אּון זֵׁ ער אְך אֹויְך ַפאר ִדי ָפאִליצֵׁ עכֶׁ הֶׁ

עם ָפשּוטְ  ער גֵׁייט ַארּום ִאין ִדי ַגאְסן, אּון ַאזֹוי ִאין ַראְנג פּון דֶׁ ועְלכֶׁ 'ן ָפאִליִצַיאְנט וֶׁ
יי  ר ָהאט זֵׁ יי, אּון עֶׁ ר ְשַטאְרק ַפאר זֵׁ ייעֶׁ ען זֵׁ ער ָאְנגֶׁענּומֶׁ ָהאט מֹוַהָרא"ש ִזיְך ַווייטֶׁ

עְרגֵׁיין ִאין עם ָפאִליִצַיאְנט ַפאר  גֶׁעָזאְגט ַאז ָזאְלן שֹוין ַאִריבֶׁ גֶׁעִריְכט אּון ְקָלאְגן דֶׁ
ע חּוְצָפה...  ַזיין ְגרֹויסֶׁ

יי ָהאְבן שֹוין  ער, זֵׁ ועְרטֶׁ ען ַזיינֶׁע וֶׁ ְרְנְסט גֶׁענּומֶׁ ר עֶׁ ייעֶׁ ער ָהאְבן זֵׁ ִדי אֹויְסָפאְרשֶׁ
עם ָפאִליִצַיאְנט  ר ִאיז גֶׁ  צּוגֶׁעָוואְלט לֹויְפן צּו ַכאְפן דֶׁ וער עֶׁ ען וֶׁ וען ִאים צּו זֶׁ עוֶׁ

ס ִאיז  עג ָוואס עֶׁ יי ַדאן גֶׁעגֶׁעְבן ַא ְפרֶׁ ענֶׁען ְקָלאְגן ִאין גֶׁעִריְכט. מֹוַהָרא"ש ָהאט זֵׁ קֶׁ
ע,  יידֶׁ יי ְגַלייְך גֶׁעָוואְרן ִמיט ִדי גֶׁעבֵׁ ענּוְנג... ָהאְבן זֵׁ אֹויב ַאלֶׁעס ִאיז ִאין ָאְרדֶׁ

ס ַדאְרף  עס ִאיז ִווי עֶׁ עְרט ַאז ַאלֶׁ ְנְטפֶׁ עְרגֶׁעְשִריְבן גֶׁעעֶׁ יי ָהאְבן ְגַלייְך אּוְנטֶׁ צּו ַזיין... זֵׁ
יי זֶׁענֶׁען  יין... אּון זֵׁ עס ִאיז גּוט אּון פֵׁ יי ָהאְבן גֶׁעזֶׁען ַאז ַאלֶׁ ע ַפאִפיְרן ַאז זֵׁ ַאלֶׁ

עם ָפאִליִצַיאְנט...  ַארֹויְסגֶׁעָלאְפן צּו ַכאְפן דֶׁ
יי זֶׁענֶׁען ַארֹויְסגֶׁעַגאְנגֶׁען ָהאט מוֹ  וען זֵׁ ַהָרא"ש גֶׁעָזאְגט ַפאְר'ן עֹוָלם: "יֶׁעְצט וֶׁ

וען  עָמאל. ַאז וֶׁ ייגֶׁענֶׁע אֹויְגן ָדאס ָוואס ִאיְך ָזאג ַאייְך ַאלֶׁ ָהאט ִאיר גֶׁעזֶׁען ִמיט ִדי אֵׁ
ועְרן  ר ְגַלייְך וֶׁ ועט עֶׁ וייְטן, וֶׁ ען ַא ְצוֵׁ עפֶׁ ייְגן אּון צּו ְטשֶׁ עְנְטש זּוְכט ִזיְך ָאְנצּולֵׁ ַא מֶׁ

ען ועט מּוְזן ָאְפָלאְזן יֶׁענֶׁעם". ַפאְרנּומֶׁ ר וֶׁ ועג ַאז עֶׁ יין, אֹויף ַא וֶׁ  ִמיט ִזיְך ַאלֵׁ
עְנִדיג ר ָזאל   ָדאס ַדאְרף ִזיְך ַא ִאיד ְשטֶׁ ען ִאין ָקאפ, ַאז עֶׁ גּוט ַאַרייְננֶׁעמֶׁ

עְנִדיג עָמאל ְפרּוִביְרן ִזיְך ַא  ְשטֶׁ ר ָזאל ַאלֶׁ ען ִמיט ִזיְך, עֶׁ יין צּו ָנאר ַזיין ַפאְרנּומֶׁ לֵׁ
עְנִדיג ר ְשטֶׁ וייְטן, ָזאל עֶׁ ער צּו ַא ְצוֵׁ ס קּוְמט ָאבֶׁ וען עֶׁ עְרן. וֶׁ עסֶׁ ָנאר קּוְקן   ַפאְרבֶׁ

עְכְטס ַביי יֶׁענֶׁעם, אּון ִניְשט  ע ֲחָלִקים, אּון ִניְשט זּוְכן ָדאס ְשלֶׁ אֹויף יֶׁענֶׁעְמ'ס גּוטֶׁ
וייְטן.  ָהאְבן צּוטּון ִמיט ַא ְצוֵׁ

ס ִאיז גֶׁעקּו ק" זי"ע אּון ָהאט ִזיְך עֶׁ דֶׁ ַמח צֶׁ ייִליְגן "צֶׁ ען ַאָמאל ַא ִאיד צּום הֵׁ מֶׁ
ער ַצִדיק ָהאט ִאים  וען דֶׁ וענֶׁען. וֶׁ ען ִניְשט גֵׁיין ִאין שּול ַדאוֶׁ ר קֶׁ עְדט ַאז עֶׁ ָאְפגֶׁערֶׁ

עט ִאי עפֶׁ ר קּוְמט ִאין שּול, ְטשֶׁ וען עֶׁ ר גֶׁעָזאְגט ַאז וֶׁ עְגט ַפאְרָוואס, ָהאט עֶׁ ם גֶׁעְפרֶׁ
ער ִניְשט אֹויְסַהאְלְטן. ען ָדאס מֶׁ ר קֶׁ עט אֹויף ִאים, אּון עֶׁ ער ְטרֶׁ יינֶׁער, יֶׁעדֶׁ ער אֵׁ  יֶׁעדֶׁ

ייְגן  ייְסט ִדיר ַאז דּו ָזאְלְסט ִזיְך אֹויְסלֵׁ וער הֵׁ ער ַצִדיק גֶׁעָזאְגט: "וֶׁ ָהאט ִאים דֶׁ
עְר  ייט, אּוִאיבֶׁ עְנג אּון אֹויף ִדי ְברֵׁ ער מּוְזן 'ן ַגאְנְצן שּול אֹויף ִדי לֶׁ ועט יֶׁעדֶׁ ן ַאזֹוי וֶׁ
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ועט ְבַלייְבן גֶׁענּוג ְפַלאץ ַפאר יֶׁעְדן,  יי ִאין ַדיין ִוויְנְקל, אּון ַדאן וֶׁ עְטן אֹויף ִדיר? דּו ְשטֵׁ ְטרֶׁ
עְטן אֹויף ִדיר"... ועט ִניְשט ְטרֶׁ יינֶׁער וֶׁ  אּון קֵׁ

עם ָוואס ִזיְצט ַא ען ִמיט ַא יין ִאין ַזיין ִוויְנְקל, אּווואֹויל ִאיז דֶׁ ר ִאיז ִניְשט ַפאְרנּומֶׁ ן עֶׁ
ועט ִזיְך ִניְשט ְקִריְגן ִמיט  ר וֶׁ יינֶׁעם, עֶׁ ר ִניְשט ָהאְבן צּוטּון ִמיט קֵׁ ועט עֶׁ וייְטן, ַדאן וֶׁ ְצוֵׁ

ועְלט. ועְלט אּון אֹויף יֶׁענֶׁע וֶׁ ועט ִאים ַזיין גּוט אֹויף ִדי וֶׁ ס וֶׁ יינֶׁעם, אּון עֶׁ  קֵׁ
עֹות, ו ו")ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ח י דֵׁ ְך ִחּלּוקֵׁ רֶׁ ְך בֵׁ  ח"זעֶׁ רֶׁ רֹו,עֶׁ ק מ"ח ִמְכָתב ח'תתי"א( ין ָאָדם ַלַחבֵׁ לֶׁ ר ַבַנַחל חֵׁ  ַאשֶׁ
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מער דעטאלן איבער די געהויבענע שיינע נסיעה קען מען ליינען אינעם "קרית ברסלב" צייטונג פון די 
 וואך.

 חזק ונתחזק בעד עמינו!
*** 

 זי"ע סעודת הילולא פון רבי נתן
 א גרויסער ציבור אנשי שלומינו זענען זיך צוזאם געקומען דעם מאנטאג נאכט אין בית המדרש היכל

 הקודש אין וויליאמסבורג צום יארצייט פון הייליגן רבי נתן, דער גרויסער תלמיד פון הייליגן רבי'ן.
וואס איז אויך געווען לכבוד די סיום מסכת תענית. דער דער עולם האט זיך געוואשן צו די סעודה, 

האט דער ערנאך חשובער מגיד שיעור הרה"ג מו"ה אלחנן רוטה שליט"א האט געזאגט דעם הדרן, און ד
ראש ישיבה שליט"א גערעדט דברות קודש, שטארקע דברי התחזקות פון הייליגן רבי'ן און פון רבי נתן 

דער ראש ישיבה שליט"א האט ארויסגעברענגט אז ס'האט זיך זייער שיין אויסגעשטעלט דאס יאר זי"ע. 
יז איינע פון די גרעסטע עצות פון אז די יארצייט סעודה איז אינאיינעם מיט א סיום מסכתא, ווייל דאס א

הייליגן רבי'ן, דער הייליגער רבי האט אונז אויסגעלערנט אז נישט קיין חילוק ווי ווייט א מענטש איז 
געפאלן, זאל ער זיך אנכאפן אין די הייליגע תורה, לערנען יעדן טאג תורה, און דאס וועט אים זיכער 

ים פירן אויפ'ן ריכטיגן וועג, דאס וועט אים ברענגען די ארויסשלעפן פון אלעם שלעכטס, און וועט א
גרעסטע הצלחה ברוחניות ובגשמיות. און דער הייליגער רבי געבט אונז א וועג אז יעדער זאל קענען זוכה 

 זיין לכתרה של תורה, מיט'ן סדר דרך הלימוד, צו זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה.
, ובפרט היינטיגע צייטן ווען מיר האבן די ון הייליגן רבי'ן און פון רבי נתןפ ספריםדי מיר דארפן לערנען 

ספרים פון מוהרא"ש זי"ע, וואס האט אראפגעשריבן זייערע עצות אויף אזא גרינגע וועג אז יעדער זאל עס 
אויף די  קענען פארשטיין און מקיים זיין, דארפן מיר עס לערנען און חזר'ן און טון, וועלן מיר מצליח זיין

וועלט און אויף יענע וועלט. ווי אויך דארפן מיר נאכמאכן רבי נתן וואס איז אים געגאנגען אין לעבן צו 
פארשפרייטן דעם הייליגן רבינ'ס עצות פאר נאך אידן, מיר דארפן מאכן הפצה און זיכער מאכן אז יעדער 

עלפן, א רבי וואס האט אויך פאר אים א איד אויף דער וועלט ווייסט אז ס'איז דא א רבי וואס קען אים ה
 וועג צוריק צו קומען צום אייבערשטן, און מצליח זיין אין לעבן ברוחניות ובגשמיות.

דער ראש ישיבה שליט"א האט דערציילט פון די לעצטע טעג פון הייליגן רבי נתן פאר זיין הסתלקות, 
 ות צו וואס א איד דארף שטרעבן.וואס פון דעם קען מען ארויסנעמען אסאך חיזוק און התעורר

זיך צוגאנגען מיט פרישע כוחות זיך צו שטארקן אין עבודת ה' מיט די עצות  איז מעןנאך ברכת המזון 
וואס רבי נתן האט אונז איבערגעגעבן פון הייליגן רבי'ן, און מיט א קבלה טובה עוסק צו זיין מער אין הפצה, 

 יעדער איינער אויף זיין וועג.
 מגן לנו!תורתו 

*** 

 זיך גרייטן צום רבינ'ס ראש השנה מ'הויבט אן
מיר האלטן טאקע קוים נאך חנוכה, אבער ביי ברסלב'ע חסידים לעבט מען א גאנץ יאר מיט'ן הייליגן 
רבי'ן, און מ'געדענקט וואס דער רבי האט געוואלט אז יעדער זאל קומען צו אים אויף ראש השנה, און ער 

ם גאר גרויסע זאכן, "די גאנצע וועלט איז אנגעהאנגען אויף מיין ראש השנה", "אפילו האט געזאגט אויף דע
די וועמען איך קען נישט העלפן א גאנץ יאר, קען איך אבער יא העלפן אום ראש השנה", "יעדער דארף 

י געגעבן קומען צו מיר אויף ראש השנה, קיינער טאר נישט פעלן!", און אזוי ווייטער האט דער הייליגער רב
גאר שטארקע הבטחות פאר די אלע וואס קומען צו אים אויף ראש השנה, ער וועט אויסבעטן פאר זיי א 

 זיס ליכטיג יאר.
טאקע דערפאר ווייל דעם רבינ'ס ראש השנה איז אזוי גרויס, איז דא זה לעומת זה גאר שטארקע מניעות 

אנצוקומען צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, ובפרט און שוועריקייטן, יעדער אויף זיין אייגנארטיגן אופן, 
אין די לעצטע צוויי יאר וואס צוליב דער מצב העולם איז געווען גאר שווער צו קומען און גיין סיי וואו פון 
איין לאנד צום צווייטן איבער די וועלט. ברסלב'ע חסידים האבן אבער אלץ געוואוסט אז די איינציגסטע 

צום הייליגן רבי'ן איז נאר מיט אסאך תפלה, בעטן און בעטן און נאכאמאל בעטן דעם  וועג אנצוקומען
 אייבערשטן אז מ'זאל זוכה זיין צו זיין ביים הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה.

 אוועקלייגןדי לעצטע מינוט, שוין פון אנהויב יאר קען מען אנהויבן  אויףעס איז אבער א שאד צו ווארטן 
אל זוכה זיין אנצוקומען צום רבי'ן אויף ראש השנה, אזוי ווי דער רבי אליין האט זיך תפלות אז מ'ז

אויסגעדרוקט, "גלייך נאך ראש השנה בייג איך שוין צו די אויער און איך הער שוין דעם שמש קלאפן 
קומען פ'ן פענסטער צו וועקן צו סליחות", יעדן טאג בעט מען דעם אייבערשטן מ'זאל זוכה זיין אנצואוי

צום רבי'ן אויף ראש השנה, אזוי אז ווען עס קומט נענטער צו ראש השנה גייט שוין אלעס ווי געשמירט 
 מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף.

אויך בגשמיות קען מען זיך שוין אנהויבן גרייטן אויף ראש השנה, פילע אנשי שלומינו לייגן אוועק יעדע 
נדיג נענטער צו ראש השנה זאל מען שוין האבן גרייט די וואך במשך די יאר א סומע געלט, אז אנקומע

 שפעזן אויף די הייליגע נסיעה.
האט יעצט אנגעהויבן א נייע סערוויס וואס זיי שטעלן צו  "פלען איט רייט"די בארימטע טרעוול פירמע 

געלט אויפאמאל, פאר'ן ברייטן ציבור, אז מ'קען שוין פון יעצט אנהויבן אריינלייגן ביי זיי צוביסלעך עפעס 
און זיי וועלן דאס האלטן ביז בעפאר ראש השנה, ווען מ'וועט זיך קענען אויסקלויבן צו פארן מיט סיי 

 וועלכע פליגער וואס ס'וועט זיין עוועליבל צו פארן קיין אומאן אויף ראש השנה.
נג ארויסגעקוקט אויף די נייעס איז שיין באגריסט געווארן דורך פילע אנשי שלומינו וואס האבן שוין לא

אזא סארט סערוויס, און דאס וועט זיי פיל פארגרינגערן נישט צו דארפן שאפן די גאנצע סומע גלייך פאר 
 יום טוב.

, וואס 109, און דרוקן עקסטענשאן 845-678-3555אויפ'ן נומער  "פלען איט רייט"מ'קען אריינרופן צו 
 עם סערוויס.איז ספעציעל צוגעשטעלט געווארן פאר דעם ניי

 פרוטה ופרוטה מצטרפת!
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 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 דער ראש ישיבה שליט"א באזוכט אין ארץ ישראל

שוין א לענגערע צייט וואס אנשי שלומינו אין ארץ ישראל, תלמידי היכל הקודש, ווארטן און בענקן אז דער 
מחזק זיין. כאטש וואס מ'וואוינט ווייט, האלט מען מיט אלע  ראש ישיבה שליט"א זאל זיי קומען באזוכן און

שיעורים פון ישיבה, מען לערנט די ספרים, מען לערנט די בריוו, מ'לעבט מיט די געוואלדיגע עצות און לימודים, 
און מ'שטארקט זיך מיט די חיזוק און התעוררות, פון דעסט וועגן האבן זיי געהאפט און געגארט אז דער ראש 

 שיבה שליט"א זאל פערזענליך אמאל אריבערקומען און מחזק זיין די ארטיגע אידן.י
צוליב דעם מצב העולם איז זייער שווער געווען דאס אויסצופירן למעשה, אבער מיט פילע תפילות און 
השתוקקות האט דער אייבערשטער געהאלפן אז דער ראש ישיבה שליט"א האט באקומען רשות צו פארן קיין 

ישראל, און ער האט זיך ארויסגעלאזט דעם פארגאנגענעם מיטוואך אויף די נסיעה, מיט איין באגלייטער  ארץ
 וואס איז מיט אים מיטגעגאנגען.

אויפ'ן וועג האט דער ראש ישיבה שליט"א געשריבן פילע בריוו פאר אידן וואס ווארטן אויף עצה ותושיה אין 
 אלע ענינים.

זיך אויפגעהאלטן אין ארץ ישראל פון דאנערשטאג ויגש ביז זונטאג ויחי, און  דער ראש ישיבה שליט"א האט
די גאנצע צייט איז געווען איין לאנגע קייט פון ארומפארן און מחזק זיין פילע חבורות און בתי מדרשים היכל 

 הקודש אין ארץ ישראל.
באזוך אינעם נייעם בית המדרש אנגעהויבן אין בני ברק, וואו דער ראש ישיבה שליט"א האט אפגעשטאט א 

היכל הקודש אין שטאט, נאכדעם וואס מ'קומט זיך שוין צוזאם פאר א לענגערע צייט מיט חבורות זיך מחזק צו 
 זיין אינאיינעם. דער ראש ישיבה שליט"א האט געגעבן א שיעור און שטארק מחזק געווען די ארטיגע אידן.

ן קיין בית שמש וואו ער האט געגעבן דעם וועכנטליכן ליל דערנאך איז דער ראש ישיבה שליט"א געפאר
שישי שיעור, פילע אידן זענען זיך צוזאמגעקומען פון נאנט און ווייט, און זיך מחי' געווען מיט די ווערטער פון 

 הייליגן רבי'ן.
ן מו"ה דאן איז דער ראש ישיבה שליט"א אריבערגעגאנגען צו א שמחת שבע ברכות פון החתן חיים הי"ו ב

 נפתלי יאקאבאוויטש שליט"א, וואו דער ראש ישיבה שליט"א האט אויך גערעדט אפאר ווערטער.
פון דארט איז דער ראש ישיבה שליט"א געפארן קיין ירושלים עיה"ק, וואו ער האט געוויילט אויף שבת 

איבער גאנץ ארץ ישראל  קודש. אנשי שלומינו פון ירושלים עיה"ק, אין צוגאב צו נאך פילע אנשי שלומינו פון
וואס זענען געקומען צו פארן מיטצוהאלטן דעם שיינעם שבת, געבן איבער אז אזא שיינער שבת האבן זיי נאך 
קיינמאל נישט געהאט, די תפילות, די שיעורים, די ניגונים, און אזוי ווייטער דער גאנצער שבת, וואס איז 

ש אין ירושלים, איז געווען ממש מעין עולם הבא; דאס האט אפגעראכטן געווארן אין בית המדרש היכל הקוד
 זיי אריינגעגעבן פרישע כוחות וואס וועט זיי טראגן און האלטן פאר גאר א לאנגע צייט.

מוצאי שב"ק זענען געקומען צו פארן נאך פילע אנשי שלומינו וועלכע האבן נישט געקענט קומען אויף שבת, 
סנעמען א גרעסערע זאל וואס זאל קענען ארייננעמען די פילע הונדערטער דעריבער האט מען געדארפט ארוי

אידן. א שיינע סעודה איז צוגעשטעלט געווארן לכבוד מלוה מלכה, מען האט געזינגען די זמירות און נאך 
ווארעמע ניגונים, און דערנאך האט מען געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס האט גערעדט 

 א לענגערע צייט און מחזק געווען דעם עולם מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן.פאר 
זונטאג אינדערפרי האט דער ראש ישיבה שליט"א פארגעלערנט די גמרא שיעור אין בית המדרש אין 
ירושלים, און מסיים געווען מסכת תענית וואס מ'לערנט יעצט אין די ראמען פונעם דף הקהלה. אויך האט דער 

ישיבה שליט"א אריינגעשריבן אן אות אין עטליכע פרישע ספרי תורה וואס אנשי שלומינו הויבן יעצט אן  ראש
 שרייבן.

דערנאך איז דער ראש ישיבה שליט"א געפארן קיין מירון, צו ציון הרשב"י, אינאיינעם מיט א גרויסע קבוצה 
ע גוטע ישועות, און דערנאך איז מען ארויף פון אנשי שלומינו. מען האט זיך אויסגעבעטן ביים ציון הקדוש אל

אויפ'ן דאך פון די מערה וואו מען האט געזינגען אינאיינעם ווארעמע ניגונים און דערנאך זיך ארויסלאזט אין 
פרייליכע טענץ. פון דארט איז מען געפארן צום ציון הקדוש פון רבי מאיר בעל הנס אין טבריה, וואו מען האט 

 ן דערנאך מתפלל געווען און זיך אויסגעבעטן ביים אייבערשטן אלעס גוטס.געדאווענט מנחה או
דאן איז מען געפארן קיין יבנאל, צום ציון הקדוש פון מוהרא"ש זי"ע. מען האט געזאגט תהלים מיט גרויס 
התעוררות, דער ראש ישיבה שליט"א האט מחזק געווען די בחורים אויסצוזאגן דארט גאנץ תהלים בלי הפסק, 
אזוי ווי מוהרא"ש האט מבטיח געווען אז יעדער בחור און מיידל וואס וועט אויסזאגן תהלים ביי זיין קבר, וועט 

 ער זיך משתדל זיין זיי זאלן טרעפן זייער שידוך בקרוב ובניקל.
פון דארט איז דער ראש ישיבה שליט"א געפארן צום לופט פעלד אויפ'ן וועג אהיים קיין ניו יארק. אנשי 

ומינו פון ארץ ישראל האבן זיך גאר שטארק מחי' געווען מיט דעם באזוך, און דאס וועט זיי בלייבן אין די של
 ביינער פאר א לאנגע צייט.

אלע דרשות און שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א אין ארץ ישראל, קען מען הערן אויפ'ן "קול ברסלב" 
 וף פונעם גליון.טעלעפאן ליין, זעט די נומערן צו רופן ביים ס

 התחזקות
, ביסטנישט חילוק אין וועלכע מצב דו 

גייט דיר  נישט קיין חילוק ווי שווער עס
 התחזקות פאר דיר איז דאאין לעבן, 

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 צורופט אריין מיט אייער פארלאנג 

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

 
 
 

 

 

 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
בנשיאות ראש הישיבה שליט"א - נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 תחי' גתווזו הי"ו יעקב לעזער מו"ה
 למזל טוב די צווילינג אינגלעךפון  אפשערןצו די 

 נ"יהערש אלימלך נ"י און נחמן נתן 
 
 

מנהלת פון בית , די געטרייע מרת לעזער תחי'די חשובע 
ביין פון די ברסלב'ע סקול, זי איז גאר -, איז די רוקןפיגא

שטארק איבערגעגעבן פאר די סקול, זיך אפגעבנדיג מיט 
זונדער מצליח צו זיין אויפ'ן שענסטן און בעסטן יעדן קינד בא

דער אייבערשטער זאל העלפן אז די גרויסע זכותים  אופן.
און  די קינדערזיי ביישטיין צו זען פיל אידיש נחת פון  זאלן

 אלע קינדער געזונטערהייט פון

 

 

 זייט מתפלל!
 

 פייגלא  בןיצחק פאר ר' 
 בקרובפאר א גאנצע און שנעלע רפואה 

 

 

-845-445פאר מאנסי  917-474-6118פאר בארא פארק רופט  :איר קענט האבן די זכי' צו מנדב זיין הפצת הגליון
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