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א"ש עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁ  דֶׂ
ט ָיאְרַצייי דִ ט ֶגעַפאלְ ת, ְבֵטבֵ ה ַעָשרָ ג, ִדיְנְסָטאן קּוֶמעְנִדיגְ ם ֶדע

ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ִאין ָיאר  ן זי"ע.ָנתָ י ֶרבִ ן ֵהייִליגְ ן פּו
ֶרִבי ַנְפָתִלי ִהיְרץ ַז"ל אּון ַזיין ַמאֶמע  תק"מ לפ"ק, צּו ַזיין ַטאְטן

ַלאְנֶיע ע"ה. ֶער ִאיז אֹויְפֶגעַוואְקְסן ִאין ְשָטאט ֶנעִמירֹוב, ַזיין ַטאֶטע 
ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַתְלִמיד ָחָכם, ֶער ִאיז ָאֶבער אֹויְך ֶגעֶווען ַא 

עַהאט ַא ְקִביעּות צּו ֶלעְרֶנען ְגרֹויֶסער סֹוֵחר אּון ַאן עֹוֶשר, ֶער ָהאט גֶ 
ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט ְגָמָרא, אּון צּו דּוְרְכֶלעְרֶנען ֶיעֶדע ָוואְך ִדי ֶמְדָרש 

 אֹויף ִדי ַפְרָשה.
ַביי ִדי ְדַרייְצן ָיאר ִאיז ֶרִבי ָנָתן ַא ָחָתן ֶגעָוואְרן, אּון ָהאט ֶער 

ֵתר ֵשייְנְדל ע"ה, ַא ָטאְכֶטער פּון ֲחתּוָנה ֶגעַהאט צּו ַזיין ַווייב ֶאסְ 
ֵאייֶנע פּון ִדי ְגדֹוֵלי ַהדֹור ִאין ֶיעֶנע ְתקּוָפה, ַהָגאֹון ַהָגדֹול ֶרִבי ָדִוד ְצִבי 
אֹויֶעְרָבאְך זי"ע ֶוועְלֶכער ִאיז ֶגעֶווען ָרב אֹויף ְדֵריי ְגרֹויֶסע ְשֶטעט 

אּון אֹויף ָנאְך ִפיֶלע ְקֵלייֶנע ַשאִריְגַראד, ָמֳאהלּוב אּון ְקֶרעְמִניץ, 
ְשֶטעט אּון ֶדעְרֶפער. ֶרִבי ָדִוד ְצִבי ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ַא ְגרֹויֶסער 
ֶמעְנְטש, ֶדער ַצִדיק ֶרִבי ָברּוְכ'ל פּון ֶמעֶזעִביְזש זי"ע ָהאט ֶגעָזאְגט 

 יג.אֹויף ִאים ַאז ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ֵגייט ִמיט ִאים ִמיט ְשֶטעְנדִ 
ֶרִבי ָנָתן ִאיז שֹוין ֶדעָמאְלט ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַמְתִמיד אּון ַא 
ַלְמָדן ָעצּום, ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט ַש"ס ּופֹוְסִקים, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער ָהאט 
ֶגעֶקעְנט ִאיֶבעְרֵגיין אֹויף אֹויְסְנֵווייִניג ֶיעֶדע תֹוְספֹות ִאין ַש"ס ִאין ִדי 

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

 הּוְנֶדעְרט אּון ְצָוואְנִציג.
ֶבער ס ַזיין ְשֶווער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְגרֹויס, ָהאט ֶער אָ ָוואָכאְטש 

, ֶער ְפֶלעְגט ָאְנָזאְגן ַזייֶנע בטוֹ ם שֵ ל ַהַבעַ ִניְשט ֶגעַהאְלְטן פּוֶנעם ֶדֶרְך 
ִקיְנֶדער אּון ֵאייִדיֶמער ַאז ֵזיי ָזאְלן ִזיְך ִניְשט ִמְתַחֵבר ַזיין צּו ִדי 
ֲחִסיִדים. ֶווען ֶרִבי ָנָתן ִאיז ָאֶבער ֶגעִזיְצן ִאין ֵבית ַהִמְדָרש אּון 
ֶגעֶלעְרְנט ָהאְבן ִדי ַחִסיִדיֶשע ִאיְנֶגעַלייט ִאין ֵבית ַהִמְדָרש ֶגעֶרעְדט 

ֱֶאמֶ  ֶַהאְלְסֶֶדּות, ֶַאֶט יְסֶֶדּוז טֶבִּ
עכְֶ ער  עןֶאּוטֶג  ענ  יףֶַדאְרֶֶרי  ערֶדִּ יב  ֶראִּ

ֶ

עְטֶ ֶב  ען, ֶָאב  ער ֶמ  ען ֶק  יְשֶן ֶנִּ ֶקּוְקֶט ֶאֹוין יזֶף ֶאִּ ס ֶע  וער ו 
ֶַדאְרףֶָדאֶנּוצְֶ ען ֶמ  עְכט, ער  ֶג  כֶ ן ֶשֵׂ ינּול, ְכרֹונֲֶֶָחָכמֵׂ ְבָרָכהֶםֶזִּ לִּ

ֶָזאגְֶ ֶח:(סֹוטֶָ)ן ֶֶ:ה ֶלֹו", ין ֶמֹוְדדִּ ֶָבּה ד, ֶמֹודֵׂ ָאָדם ֶש  ָדה ו"ַבמִּ יֶוִּ
עְנְטשֶַאֶיֶַאזֹו יְרֶֶמ  יְךטֶפִּ יְרֶיֶַאזֹוֶזִּ יְךטֶפִּ עֶזִּ ערֶד  עְרְשט  ייב  רֶאֵׂ
י עְנְטשםֶצּוקֶצּורִּ יֶָנאְךןֶאּו,ֶמ  עלֶפִּ זֶאֶַ;ֶַזאְךעֶגּוטֶ ֶַאֶיֶַבירֶמ 
ועְסֶֶדּו ֶו  ייט ֶַארֹויְסגֵׂ ֶפּון ֶַדיין וען ֶו  ועְסֶֶדּוג, ֶו  עְטֶט עְרב  יב  ןֶאִּ
ֶאּו יְךן ֶָלאזְֶֶזִּ ען יב  ֶאִּ עְטֶר ֶב  וען ֶו  עט ֶד  ער עְרְשט  ייב  ֶאֵׂ יר רֶדִּ
יןֶאּוןֶַזיילֶמֹוחֵֶׂ עבְֶרֶדִּ עְנְטְשֶטֶגּוֶַאֶןֶג  עב   ר.ָיאטֶג 
ו ֶוִּ יְךי יְקלִּ עְֶגלִּ ענ  ֶז  ין ֶמִּ ֶַאֶר יז ֶמִּ ֶָהאבְֶר בִֶֶַּאֶן ֶר  ֶָוואי עבְֶס טֶג 

כֶ זֶאּונְֶ ולֶשֵׂ ֶוִּ ֶַאזֹוי יי ֶָזאלְֶרֶמִּ יְךן יְרֶֶזִּ ֶפִּ ין ֶאִּ עבְֶן ֶל  ען. בִֶּרֶד  יֶר 
עְרנְֶ ידֹוסֶאֹויזֶאּונְֶטֶל  יזֶַאֶןֶאּותֶטֹובֹותֶמִּ גֶַאְכטּונְֶןֶָזאלְֶרֶמִּ
עבְֶ וןֶג  ייֶַאזֹויֶוִּ יְרֶרֶמִּ יְךןֶפִּ ע,ֶזִּ בִֶּרֶד  עְרנְֶיֶר  ְךסֶאֹויזֶאּונְֶטֶל  ר  ֶד 
ֶ ר  וץֶא  עְדֶֶצּויֶַאזֹויֶוִּ יןֶר  ו,ְֶשטּובןֶאִּ עְדֶֶצּויֶַאזֹויֶוִּ יןֶר  יֶדִֶּטֶמִּ

עְרֶ ְלט  ֶע  ֶאּון ין ֶמִּ ֶי עְדֶט ען יינ  ֶאֵׂ עם, ֶד  בִֶּר ֶר  ֶָהאי עָזאגְֶט ט:ֶג 
וע" ֶו  ין יָסרִּ ֶאּוםֶקֵׂ יגְֶן ענִּ ֶק  ֶָוואְלְטֶן עוואּוְסטן ֶאֶַרֶַפאסֶָוואֶג 

ְך ר  ֶֶד  ר  ֶא  יְךץ עְרֶֶאִּ ֶל  ין ֶמִּ ֶַמיינֶ ט עְנְטְשֶע ֶמ  ֶָוואְלְטֶן, ין יֶזֵׂ
יְקֶ עשִּ ר ֶטֶג  ייע  עעֶזֵׂ יְנד  עְרֶרֶקִּ על  ֶנ  יֶצּון ינּור",ֶמִּ בֶטֹוהֶמֶֶַַאְשרֵׂ
ינּו ְלקֵׂ  .ח 

קֵֶׂ)ֲעָצתֹוֱֶאמּוָנהֶ  (פ"תשֶץמִּ
 (פתש"ֶב)ֲעָצתֹוֱֶאמּוָנהֶַויֵׂשֶ ֶ
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ִמיט ִאים אּון ִזיְך ֶגע'ַטֲעָנה'ט ִמיט ִאים, אֹויְפַווייְזְנִדיג ַאז ִדי ַתְלִמיֵדי 
ַהַמִגיד ֶזעֶנען ָגאר ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים, אּון ִמיְט'ן ֵגיין צּו ֵזיי ֶוועט ִזיְך 

 יְפֶוועְקן ַזיין ַהאְרץ צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ַאן ֱאֶמת.אוֹ 
ֵזייֶעֶרע ֶוועְרֶטער ָהאְבן ֶגע'פֹוְעְל'ט אֹויף ִאים אּון ֶער ָהאט 
ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ָפאְרן צּו ִדי ַצִדיִקים פּון ֶיעֶנעם דֹור. ֶער ִאיז ֶגעָפאְרן צּו 

עֶזעִביְזש זי"ע, צּום ֶרִבי'ן ֶרִבי זּוָשא זי"ע, צּו הרה"ק ֶרִבי ָברּוְכ'ל פּון מֶ 
ֶרִבי ָמְרְדַכי פּון ְקֶרעְמִניץ זי"ע, צּו הרה"ק ֶרִבי ְגַדְלי' ִמִליִניץ זי"ע, צּו 
הרה"ק ֶרִבי ָשלֹום ִמְפָראִביְטש זי"ע, אּון צּו הרה"ק ֶרִבי ַאְבָרָהם דֹוב 

ִדיִקים ָהאְבן ִאים ֵזייֶער ִליב ֶגעַהאט אּון ַאַסאְך ִמַחֶמעְלִניק זי"ע. ִדי צַ 
 ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים.

ְשֶפעֶטער ִאיז ֶער ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ַצִדיק ֶרִבי ֵלִוי ִיְצָחק פּון 
ַבאְרִדיְטשּוב ִזי"ַע ָוואס ָהאט ִאים ֵזייֶער ְמַקֵרב ֶגעֶווען אּון ִאים ֶגערּוְפן 

ְבַשאְפט "ַמיין ָנָתְנ'ֶלע". ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֵזייֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן ַביי ִמיט ִלי
ִדי ַצִדיִקים, ֶעס ָהאט אֹויְפֶגעהֹויְבן ַזיין ַהאְרץ צּו ִדיֶנען ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְשְטן ֶבֱאֶמת, ָאֶבער ְלַמֲעֶשה ִאיז ֶער ִניְשט ֶגעֶווען צּוְפִריְדן פּון 

יֶשע ִוויְרְטַשאְפט, ֶער ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַאז ָדאס ַפאְרְבֶרעְנֶגען ַביי ִדי ַחִסידִ 
ְסעּודֹות אּון ְשמּוֶעְסן ִאיז ְסַתם ִביטּול ְזַמן, ֶעס ִאיז ַא ָשאד צּו 
ַפאְרְבֶרעְנֶגען ִדי ַצייט ֶווען ִאין ִדי ֶזעְלֶבע ַצייט ֶקען ֶמען ִזיְצן אּון 

 ען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.ֶלעְרֶנען אּון ִדינֶ 
ֶער ָהאט ֶגעֶזען ִדי ֲעבֹוָדה פּון ִדי ַאֶלע ַצִדיִקים, ֶעס ִאיז ִאים ֵזייֶער 
ֶגעָפאְלן, ֶער ָהאט ָאֶבער ִניְשט ֶגעוואּוְסט ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען אֹויְך 

ֵפיקֹות אּון זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן ַא ַצִדיק. ֶער ִאיז ֶגעֶווען פּול ִמיט סְ 
ִבְלבּוִלים, ֶער ָהאט ִניְשט ַארֹויס ֶגעַהאט ְקָלאר ָוואס אּון ִווי ַאזֹוי ִדי 

 ִריְכִטיֶגע ֶוועג ִאיז צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.
ֵאייְנָמאל ִאיז ֶער ֶגעִזיְצן צּוַזאֶמען ִמיט ַא ְגרּוֶפע ֲחִסיִדים ַביי ַא 

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

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

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

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

ְנֶגעהֹויְבן ָזאְגן ַא ַקאִפיְטל ָנאְך ַא ַקאִפיְטל ִמיט ְגרֹויס ְבִכיֹות, ֶער ָהאט ָא
ֵזייֶער ֶגעֵווייְנט אּון ֶגעֵווייְנט אּון ִניְשט ֶגעֶקעְנט קּוֶמען צּו ִזיְך פּון 
 ְגרֹויס ִביֶטעְרִניש, ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ְתִהִלים ִביז ַקאִפיְטל נ', אּון

פּון ַאזֹויִפיל ֵווייֶנען ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ָאְפֶגעְשַוואְכט אּון ֶער ִאיז 
 ַאייְנֶגעְשָלאְפן.

ֶער ָהאט ֶגע'ָחלֹוְמ'ט ִווי ֶער ֶזעט ַא ְגרֹויֶסער ֵלייֶטער פּון ִדי ֶעְרד 
יז ִביְז'ן ִהיְמל, ֶער ָהאט ְפרּוִביְרט ַארֹויְפצּוֵגיין אֹויְפ'ן ֵלייֶטער ֶער אִ 

ָאֶבער ַאָראְפֶגעַפאְלן, ֶער ָהאט ְפרּוִביְרט ָנאְכַאָמאל ַארֹויְפצּוֵגיין ֶער ִאיז 
ָאֶבער ָנאְכַאָמאל ַאָראְפֶגעַפאְלן, ִווי ֶמער ֶער ָהאט ְפרּוִביְרט 
ַארֹויְפצּוֵגיין ֶהעֶכער ִאיז ֶער ַאָראְפֶגעַפאְלן פּון ַא ְגֶרעֶסעֶרע ְפַלאץ אּון 

אְך ֶמער צּוְקַלאְפט, ִביז ֶער ָהאט ֶגעַכאְפט ַאַזא ְטַראְסק ַאז ֶער ִזיְך נָ 
ָהאט אֹויְפֶגעֶגעְבן אּון ֶער ָהאט ֶמער ִניְשט ְפרּוִביְרט ַארֹויְפצּוֵגיין, אּון 
ַדאן ִאיז ֵאייֶנער ָאְנֶגעקּוֶמען אּון ִאים ְמַחֵזק ֶגעֶווען אּון ֶגעְשַטאְרְקט, 

ַראֶפע ִזיְך אּון ֶדעְרַהאְלט ִזיְך!". ָדאס ִאיז ֶגעֶווען סֹוף ָיאר ָזאֶגעְנִדיג: "דְ 
 תקס"ב לפ"ק ַפאר ְסִליחֹות.

ִאין ֶיעֶנע ַצייט ָהאט ֶגעוואֹויְנט ִאין ֶנעִמירֹוב ַא ִאיד ִמיְטן ָנאֶמען ר' 
 ִליָפא, ֶער ְפֶלעְגט ָפאְרן צּו ַאַסאְך ַצִדיִקים, אּון ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט

ַאז ִאין ְשָטאט ְבֶרְסֶלב, ָוואס ִאיז ִניְשט ַווייט פּון ֶנעִמירֹוב, ִאיז 
ַאַרייְנֶגעקּוֶמען וואֹויֶנען ַא ַצִדיק, ָהאט ֶער ַבאקּוֶמען ֵחֶשק צּו ֵגיין צּו 
ִאים, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַטאֶקע ֶגעטּון, ֶער ִאיז ֶגעָפאְרן צּום ֶרִבי'ן אֹויף 

ַשת ִכי ָתֹבא. ֶער ִאיז ֵזייֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון ִדי ִדיבּוִרים ַשָבת ַפְר 
ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַביים ֶרִבי'ן אּון ַזיין ַהאְרץ ָהאט ִאים 
ָאְנֶגעהֹויְבן ִציֶען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ְבֶרען. ֶיעֶנעם ַשָבת 

ַמאְנט ֶעְטִליֶכע ָמאל: "ִאיְך ֶזע ַא ֵנייֶע ְנָשָמה ִאין ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶדעְר 
אּוְקַרייֶנע ָנאְנט צּו ְבֶרְסֶלב", אּון ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט ִאיֶבער ִדי 
ְגרֹויְסֵקייט פּון ִדי ְנָשָמה. ֶדער עֹוָלם ָהאט ִניְשט ֶגעוואּוְסט ֶוועם ֶדער 

 ֶרִבי ֵמייְנט ִמיט ֶדעם.
קֹוֶדש, ָוואס ִאיז ַדאן ֶגעֶווען "א' ְסִליחֹות", ִאיז ר'  מֹוָצֵאי ַשָבת

ִליָפא צּוִריק ֶגעָפאְרן צּו ַזיין ְשָטאט ֶנעִמירֹוב, ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִאין 
שּול ָזאְגן ְסִליחֹות, אּון ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ִאים ָנאְך ֶגעִליְגן ִאין ִדי ֵבייֶנער 

ֶער ָהאט ַבאקּוֶמען ַשָבת ַביים ֶרִבי'ן, ָהאט ֶער ִדי ִהְתעֹוְררּות ָוואס 
ֶגעָזאְגט ִדי ְסִליחֹות ִמיט ְגרֹויס ְבֶרען אּון ַכָווָנה ִמיט ֶגעְשַמאק, אּון 
ֲאִפילּו ַביי ִדי ֶלעְצֶטע ְשִטיְקֶלעְך פּון ְסִליחֹות, ִווי "ַעֵנִני ה' ַעֵנִני" "ִמי 

ֹוי ַווייֶטער, ִדי ְשִטיְקֶלעְך ָוואס ֶמען ַכאְפט שֹוין ֶשָעָנה ְלַאְבָרָהם" אּון ַאז
ֶגעֶוועְנִליְך ָאפ, ָהאט ֶער ֶעס ָאֶבער ֶגעָזאְגט ִמיט ְגרֹויס ֵחֶשק ְשַטייט אּון 
רּוִאיג אּון ִמיט ְגרֹויס ַכָווָנה. ֶווען ִדי ִאיְנֶגעַלייט ִאין שּול ָהאְבן ֶגעֶזען 

ָהאט ָאְנֶגעַכאְפט ֶדעם ר' ִליָפא, ָהאְבן ֵזיי ִאים  ִדי ִהְתעֹוְררּות ָוואס
אֹויְסֶגעְפֶרעְגט ָנאְך ְסִליחֹות ָוואס ִדי ַמֲעֶשה ִאיז, ָהאט ֶער ֵזיי 
ֶדעְרֵצייְלט ַאז ָדא ִניְשט ַווייט, ִאין ְשָטאט ְבֶרְסֶלב, ָהאט ִזיְך ַאַריין 

ל פּון ַבַעל ֵשם טֹוב, אּון ֶער ִאיז ֶגעצֹויְגן ַא ְפִריֶשער ַצִדיק, ַאן ֵאייִניְק 
ֶגעַגאְנֶגען צּו ִאים אֹויף ַשָבת אּון ָדאְרט ִאיז ֶער ֵזייֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן 
צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶווען ֶרִבי ָנָתן ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ִאיז ֶער ֵזייֶער 

ם ַצִדיק ְטֶרעְפן ָדאס ָוואס ֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן, ֶאְפָשר ֶוועט ֶער ַביי ֶדע
זּוְכט, ֶאְפָשר ֶוועט ֶדער ַצִדיק ִאים אֹויְך ְמעֹוֵרר ַזיין אּון ִאים ִפיְרן 
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אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ֶוועג. ָנאְך ֶיעֶנעם ָטאג ָהאט ֶער ִזיְך צּוַזאם ֶגעְשֶטעְלט 
ִאיְנֵאייֶנעם ֶגעָפאְרן צּום ִמיט ֶרִבי ַנְפָתִלי אּון ֶרִבי ַזְלָמן אּון ֵזיי ֶזעֶנען 

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

ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶרעְדט ִאים ֶגעָזאְגט "ְדַראֶפע ִזיְך אּון ֶדעְרַהאְלט ִזיְך". 
 ִמיט ֵזיי ַא ְשִטיק ַצייט.

ַזייֶעְנִדיג ָדאְרט ָהאט ֶרִבי ָנָתן שֹוין ֶגעֶהעְרט ַאז ַביים ֶרִבי'ן ִאיז 
ֶדער ִעיָקר ֹראש ַהָשָנה, ֶער ָהאט ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט ִניְשט 

ה, ִאיז ֶער ַאֵהיים ֶגעָפאְרן ִמיְטן ֶקעֶנען ְבַלייְבן ָדאְרט ִביז ֹראש ַהָשנָ 
 ֶחְשבֹון צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֶרִבי'ן אֹויף ֹראש ַהָשָנה.

ְפַרייָטאג ַפְרַשת ִנָצִבים, כ"ז ֶאלּול, ָהאט ִזיְך ֶרִבי ָנָתן 
ַארֹויְסֶגעָלאְזט אֹויְפ'ן ֶוועג צּוַזאֶמען ִמיט ַזיין ַחֶבר ֶרִבי ַנְפָתִלי, צּו 
ָפאְרן צּום ֶרִבי'ן אֹויף ַשָבת אּון שֹוין ְבַלייְבן ָדאְרט אֹויף ֹראש ַהָשָנה 

 ָוואס ִאיז ַדאן אֹויְסֶגעַפאְלן ָמאְנָטאג אּון ִדיְנְסָטאג.
ָאְנקּוֶמעְנִדיג צּום ֶרִבי'ן ָהאט ֶדער ֶרִבי ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶוועל ַאייְך 

ועג". ְפַרייָטאג צּו ַנאְכְטס ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעֶגעְסן ִפיְרן אֹויף ַא ֵנייֶעם וֶ 
ַביים ֶרִבי'ן אּון ֶער ִאיז ֵזייֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון ִדי ִדיבּוִרים ָוואס 
ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט. ָנאְך ִדי ְסעּוָדה ֶווען ֶדער עֹוָלם ִאיז ִזיְך ֶצעַגאְנֶגען, 

ֶגען ְשָלאְפן, ָהאט ָאֶבער ֶרִבי ָנָתן ִניְשט ֶיעֶדער ִאיז ַאֵהיים ֶגעַגאנְ 
ֶגעֶקעְנט ֵגיין ְשָלאְפן, ֶעס ָהאט ֶגעְבֶרעְנט ִאין ִאים ַא ְגרֹויֶסע 
ִהְתעֹוְררּות אּון ַא ֵפייֶער, ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ְשַפאִציְרן ִאיְנְדרֹויְסן פּון 

ן: "ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ִאין ְבֶרְסֶלב ְשָטאט אּון ֶגעְשִריְגן צּום ֵאייֶבעְרְשטְ 
ְבֶרעְנט ַא ֵפייֶער, ֵפייֶער ִמיר ַאַריין ָדאס ֵפייֶער ִאין ַהאְרְצן ַאַריין!" ֶער 
ָהאט ֶגעֶרעְדט אּון ֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִדי ַגאְנֶצע ַנאְכט. ֶרִבי 

אֹויף ֹראש ַהָשָנה אּון ֶער ִאיז  ָנָתן ִאיז שֹוין ֶגעְבִליְבן ַביים ֶרִבי'ן
 מֹוָרא'ִדיג ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן ָדאְרְטן.

ִאין ֵאייֶנע פּון ִדי ֶטעג פּון ֲעֶשֶרת ְיֵמי ְתשּוָבה ִאיז ֶרִבי ָנָתן ַאַריין 
צּום ֶרִבי'ן ְפִריַוואט אּון ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ, ַאֶלעס 

יט אֹויף ִאים ַאִריֶבער. ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים אּון ָוואס ֵגי
ִאים ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען, ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ֶגעֶגעְבן ֶעְטִליֶכע ַהְנָהגֹות 
ָוואס צּו טּון, צּו ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ַאְכְצן ְפָרִקים ִמְשַניֹות אּון ָנאְך. 

ֶרִבי ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען ִמיט ִאים צּו ַכאְפן ַא ְשַפאִציר, ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶדער 
ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶרעְדט צּו ִאים ִדיבּוֵרי ִהְתַחְזקּות ַאז ֶמען ָטאר ִניְשט 
ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון צּוַפאְלן פּון ַקיין שּום ַזאְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט, 

ייֶען ִמיט ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶער ִזיְך ְשֶטעְנִדיג ָוואס ֶעס ָזאל ִזיְך ָנאר ְדרֵ 
ְשַטאְרְקן אּון ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ִאיְנִמיְטן ִדי ְשמּוֶעס ָהאט ֶדער ֶרִבי 
ַארֹויְפֶגעֵלייְגט ַזיין ַהאְנט אֹויף ֶרִבי ָנָתְנ'ס ַאְקְסל אּון ִאים ֶגעָזאְגט: 

ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן "אּון ַווייֶטער ִאיז ֵזייֶער גּוט ַאז 
ֵאייֶבעְרְשְטן ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ַפאר ַאן ֱאֶמת'ן גּוְטן 
ְפַרייְנד". ַדאן ָהאט ֶדער ֶרִבי ִאים ִדי ֶעְרְשֶטע ָמאל ֶגעָזאְגט ִדי ֵעָצה 

עֶרע ֵעָצה ַפאר ַא פּון ִהְתבֹוְדדּות, ַאז ֶעס ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין ַאְנדֶ 
ֶמעְנְטש אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָנאר ַאז ֶער ָזאל ַאְנְטלֹויְפן צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶער ָזאל ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, אֹויף ִדי 
ֵאייֶגעֶנע ְשְפַראְך, ַאֶלעס ָוואס ֵגייט אֹויף ִאים דּוְרְך ְברּוֲחִניּות 

יּות, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ַפאר ַאן ֱאֶמת'ֶער גּוֶטער ּוְבַגְשמִ 
 ַחֶבר.

ִדי ֶוועְרֶטער ֶזעֶנען ַאַריין ִאין ֶרִבי ָנָתְנ'ס ַהאְרץ ִווי ַא ֵפייֶער, ַדאן 
ָהאט ֶער ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט שֹוין ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד. 

אר ַאִריֶבער ֵגיין אֹויף ִאים, ָוואֶסעֶרע ָסאְרט ְמִניעֹות ָוואס ֶעס ֶוועט נָ 
אּון ְשֶוועִריֵקייְטן, ְסֵפיקֹות אּון ִבְלבּוִלים, ֶער ֶוועט ָנאר ָהאְבן; ֶוועט 
ֶער ָדאס ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 

ִפיְרן אֹויְפן ִריְכִטיְגן ֶוועג. אּון פּון ַדאן ִאיז  ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן אּון ִאים
ֶער שֹוין ֶגעְבִליְבן ְמקּוָרב אּון ָדבּוק צּום ֶרִבי'ן אֹויף ֵאייִביג. אּון ֶרִבי 
ָנָתן ָהאט ָדאס ְגַלייְך ְמַקֵיים ֶגעֶווען, ֶער ִאיז ַאַריין ִאין ַא שּול ָוואס 

ן ֶער ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעָגאְסן ָדאס ַהאְרץ ִאיז ֶגעֶווען ַדאן ֵלייִדיג, אּו
ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרֵצייְלְנִדיג ַפאר ִאים ַאֶלעס ָוואס ִאיז ִאים 

 ֶגעִליְגן אֹויְפ'ן ַהאְרץ.
ָכאְטש ָוואס ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעַהאט ַאַסאְך ַתְלִמיִדים, ָגאר ְגרֹויֶסע 

ֶרִבי ָנָתן ֶיעְדן ִאיֶבער ֶגעְשִטיְגן. ֶער ָהאט ַתְלִמיִדים, ִאיז ָאֶבער 
ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶדעם ֶרִבי'ְנס ִלימּוִדים ִאיז ִניְשט ָנאר ֶגעֶווען ַפאר 
ֶדעָמאְלט, ָנאר ֶעס ֶוועט שֹוין ְבַלייְבן אֹויף ֵאייִביג, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי 

ֹוין ְטִליֶען ִביז ָמִשיַח ֶוועט קּוֶמען". ָהאט ֶגעָזאְגט: "ַמיין ֵפייֶער ֶוועט ש
ֶרִבי ָנָתן ָהאט ָאְפֶגעְשִריְבן ַאֶלע ְסָפִרים, ַאֶלע תֹורֹות אּון ְשמּוֶעְסן פּון 
ֶרִבי'ן, אֹויֶסער ִדי ְסָפִרים ָוואס ֶרִבי ָנָתן ָהאט ַאֵליין ֶגעַמאְכט ָוואס 

ט ַאַריין ַא ָהאֶפענּוְנג אּון ַא ֶזעֶנען ְמַחָי' אּון ְמַחֵזק, ֶעס ְבָלאזְ 
ְשַטאְרֵקייט ִאין ֶיעְדן ָוואס ֶלעְרְנט ֶעס. ִביְז'ן ַהייְנִטיְגן ָטאג ִאיז ִזיְך ִדי 
ַגאְנֶצע ֶוועְלט ְמַחָי' ִמיט ַזייֶנע ֵהייִליֶגע ְסָפִרים, ִמיט ִ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 ַזיין ְדָרָשה ַביי ִדי ְסעּוַדת 
ִהילּוָלא פּון ֶרִבי ָנָתן ִמיט ִדי ֶוועְרֶטער: "ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָנָתן ָהאט 

יֶבער ֶגעָלאְזט ַא ְגרֹויֶסע ְירּוָשה ָוואס ֶער ָהאט ַבאקּוֶמען פּון אּוְנז אִ 
ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, ָלאִמיר ִזיְך צּוֵטייְלן צּוַזאֶמען ִמיט ִדי ְירּוָשה" אּון ַאזֹוי 
ִאיז ֶער ַאַריין ִאין ַא ְשמּוֶעס פּון ִדי ֵהייִליֶגע ַוואִריֶמע ִדיבּוִרים פּון 

 ן ָוואס ֶזעֶנען ְמַחָי' ֶיעְדן ֵאייֶנעם.ֶרִבי ָנתָ 
ָלאִמיר ִזיְך אֹויְך ְשַטאְרְקן ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ְירּוָשה, ָלאִמיר ֶלעְרֶנען, 
ֶהעְרן אּון ְמַקֵיים ַזיין ִדי ַאֶלע ֵעצֹות אּון ִלמּוִדים ָוואס ֶרִבי ָנָתן ָהאט 

זֹוי ֶוועְלן ִמיר ַמְצִליַח ַזיין אֹויף אּוְנז ִאיֶבער ֶגעָלאְזט פּון ֶרִבי'ן, אּון ַא
 ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ָלֶנַצח ְנָצִחים.

 )ֵסֶפר ְפֻעַלת ַהַצִדיק(
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 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
פילע אידן זענען זיך מחיה טעגליך מיט די 

 ראש ישיבה שליט"אגמרא שיעור פונעם 
שטייענדיג ביים גרויסארטיגן סיום הש"ס, ווען אזויפיל אידן איבער 
די וועלט בכלל, און אלע אנשי שלומינו בפרט, זענען זוכה מסיים צו זיין 
גאנץ ש"ס דעם שבת קודש, און גלייכצייטיג הויבן זיי אן פון פריש, פון 

ט די גרויסע צאל אידן מסכת ברכות, דעם קומענדיגן זונטאג ויחי; שטייג
וואס הערן אויס דעם טעגליכן גמרא שיעור פונעם ראש ישיבה 

 שליט"א.
אום חודש אב תשע"ז האט דער ראש ישיבה שליט"א אנגעהויבן 
פארלערנען יעדן טאג א בלאט גמרא מיט א קביעות, פילע אנשי 
שלומינו קומען יעדן אינדערפרי מיטצוהאלטן דעם געשמאקן שיעור, 

ייכצייטיג ווערט דער שיעור ארויפגעשטעלט אויפ'ן "קול און גל
ברסלב" טעלעפאן ליין, וואו טויזנטער אידן רופן אריין טאג טעגליך 

 אויסצוהערן דעם שיעור.
דער גמרא שיעור איז געווארן זייער שטארק אויפגעכאפט איבער די 
וועלט, דער שיעור ווערט פארגעלערנט קורץ און געשמאק, אין א 
דורכשניט פון צוואנציג מינוט א בלאט, אויף א פשוטן און גרינגן 
פארנעם, און דאס קומט ספעציעל זייער צוניץ פאר אידן וואס ווילן 
לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא, זיי האבן אבער נישט די צייט און מח 
זיך אריינצולייגן דערין מיט'ן גאנצן עיון, אבער דעם גרינגן געשמאקן 

ונעם ראש ישיבה שליט"א איז א דבר השוה לכל נפש, מיט שיעור פ
 וואס יעדער איז זיך מחיה.

דעם קומענדיגן זונטאג הויבט דער ראש ישיבה שליט"א אן מיט א 
פרישקייט דעם נייעם מחזור אין ש"ס, אנגעהויבן פון מסכת ברכות, און 

ם ס'איז ערווארטעט אז פילע אידן וועלן יעצט זיך אויפפרישן מיט דע
 לימוד גמרא יעדן איינציגסטן טאג.

 1מ'קען הערן דעם שיעור יעדן טאג אויף "קול ברסלב", דורכ'ן דרוקן 
פאר שיעורים פונעם ראש ישיבה, און דערנאך  2פאר אידיש, דערנאך 

 פאר די גמרא שיעור. 7
מוהרא"ש ברענגט אראפ פון דעם גרויסן גאון רבי שעפטיל, דער זון  

)בסוף ספר  , וואס ער שרייבט אין זיין צוואהזי"עפונעם של"ה הקדוש 
אז "לערנען א בלאט גמרא יעדן טאג איז א חיוב, אזוי ווי מען  יש נוחלין(

ווען א איד לערנט אז מוהרא"ש זאגט . עדן טאג"דארף אנטון תפילין י
דערפאר זעט מען אז דער יצר  , אוןגמרא פארברענט ער זיין יצר הרע

גמרא, פון דעם מענטש טון, נאר נישט לערנען הרע וועט אלעס לאזן 
 .דעם האט ער זייער מורא

דער ראש ישיבה שליט"א איז כסדר מעורר אז אפילו ווען א מענטש 
קומט נישט אן צו א שיעור וואו מ'לערנט פאר די גמרא, ער האט נישט 
קיין צייט און קיין מח צו לערנען און פארשטיין די גמרא, זאל אים אבער 

לץ נישט אריבערגיין אפילו איין טאג אן א בלאט גמרא, דער רבי נאך א
האט אונז געגעבן א "סדר דרך הלימוד" אז מ'קען זאגן די הייליגע 

)שיחות ווערטער פון די גמרא אפילו מ'פארשטייט נישט וואס מ'זאגט 
דער רבי וויל איין זאך: "מען זאל נישט אויפהערן . הר"ן, סימן עו(

, נישט צו טראכטן עם וואס מען וויל בעסער לערנען"לערנען, צוליב ד
אז די גמרא איז געמאכט געווארן נאר פאר איינעם וואס האט דער קאפ 
דערצו, וואס האט די צייט דערצו, וואס האט די געדולד דערצו, נאר 
יעדער איינער קען אויף זיין וועג זוכה זיין צו לערנען יעדן טאג א בלאט 

 ה זיין צו מסיים זיין גאנץ ש"ס.גמרא, און אויך זוכ
 

 !יבא ויטולליטול הרוצה כל כתר תורה מונח בקרן זוית, 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 אלעס איז געלט
מ'לויפט נאך געלט, מ'וויל האבן מער געלט, 
מ'איז מכבד איינעם וואס האט געלט, צי קען 

 אבער געלט עפעס העלפען דעם מענטש?
 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא אויף:

 קול ברסלב
212-444-9191 

2,  1 ,  6 ,  1 ,  51  

 

 

 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 הי"ו יעקב פישמו"ה  - הי"וצבי אלימלך אונגאר מו"ה 
 לזכות לברכה והצלחה בכל הענינים 

 זצוק"ל און צו די יארצייט פון רבי נתן
 

 

 

 

 

 

 

 


