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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

י ָנָתן ָזאְגט  ית, ֲהָלָכה ב'(ֶרבִּ ם ַשְחרִּ יַלת ָיַדיִּ יקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְנטִּ ַאז  )לִּ
"ַשָבת ַהָגדֹול" ַווייל ן ֶמעט רּופְ ח ֶפסַ ר ַפאֶדער ַשָבת 

ָלה,  ים דּוְרְך ְתפִּ יסִּ יז ֶגעֶשען ְגרֹויֶסע נִּ ֶדעָמאְלט אִּ
יְדן ָהאְבן ֶגעֶבעְטן ֶדעם  י אִּ דּוְרְך ֶדעם ָוואס דִּ

ים ד'( ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  י גֹוי )ְדָברִּ י מִּ כִּ
ים ֵאלָ  ים ְקֹרבִּ יו ַכה' ֱאֹלֵקינּו "ָגדֹול" ֲאֶשר לֹו ֱאֹלקִּ

יז ָנאְך ַאַזא "ְגרֹויס" ָפאְלק  -ְבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו  ֶווער אִּ
יז ַאזֹוי ָנאְנט צּו ֵזיי ֶווען  ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ
יר ֵהייְסן ַא ְגרֹויס  ים, ֶזעט ֶמען ַאז מִּ ֵזיי רּוְפן צּו אִּ

יר ֶקעֶנען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבע ְרְשְטן, אּון ָפאְלק ַווייל מִּ
 ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט אּוְנז.

ין ָפסּוק  ים ב, ח( ָנאְך ְשֵטייט אִּ י ֵאת )ְמָלכִּ ַסְפָרה ָנא לִּ
יָשע  י  -ָכל "ַהְגֹדלֹות" ֲאֶשר ָעָשה ֱאלִּ יר דִּ ֶדעְרֵצייל מִּ

י  יָשע ָהאט ֶגעטּון, ָזאְגט דִּ "ְגרֹויֶסע" ַזאְכן ָוואס ֱאלִּ
יָלה כ"ז( )מְ ְגָמָרא  יָשע ָהאט גִּ ים ָוואס ֱאלִּ יסִּ ַאז ַאֶלע נִּ

ָלה, דּוְרְך ֶבעְטן ֶדעם  יז ֶגעֶווען ָנאר דּוְרְך ְתפִּ ֶגעטּון אִּ
ויֶדער ַאז ֶווען ֶמען ַמאְכט  ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶזעט ֶמען וִּ

ָלה ֵהייְסט ָדאס "ָגדֹול"  ים דּוְרְך ְתפִּ יסִּ  "ְגרֹויס". -נִּ

ער ַשָבת "ַשָבת ַהָגדֹול" ַווייל ֶדעְרַפאר ֵהייְסט דֶ 
ים דּוְרְך ֶדעם ָוואס  יסִּ יז ֶגעֶשען ְגרֹויֶסע נִּ ֶדעָמאְלט אִּ
יְדן ָהאְבן ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרַפאר  י אִּ דִּ

 ֶדער "ְגרֹויֶסער" ַשָבת. -ֵהייְסט ָדאס ַשָבת "ַהָגדֹול" 

יָמן ת"ל( ֶדער טֹור ְבֶרעְנְגט  ים סִּ ין ַשָבת )אֹוַרח ַחיִּ ַאז אִּ
ידְ  י אִּ  ן ֶגענּוֶמען ַא ֶלעֶמעֶלע ָוואסַהָגדֹול ָהאְבן דִּ

 

ַפאר  ןֶזע צּו קֹויפ  
ייֶנע  ַדיין ַווייּב ַא שֵׁ

 

כָּ  ה ל  נָּ בֹוד יֹום טֹוב; ֶּבעט ִזיְך ִאיֶּבער ַמתָּ
יין ִאין יֹום  אד ַאַריין צּו גֵׁ ִמיט ִאיר, ַא שָּ
לֹום. ֶּבעט ִזיְך ִאיֶּבער ִמיט  שָּ ט ּב  טֹוב ִניש 
ט ִאיז ַא  ט. ֶיעצ  ט ֶגעֶרעכ  ִאיר, ֲאִפילּו דּו ִּביס 

ט ִאיז ַא ַצייט פּון ַארֹויס  רּות, ֶיעצ  חֵׁ יין ל  גֵׁ
ייֶען ַארֹויס פּון ַאֶלע  ואס ִמיר גֵׁ ַצייט וָּ
ן  אז  לֹוֶקת; ִמיר לָּ נּות, פּון ַאֶלע ַמח  ַקט 
ִרים,  ן ִאיֶּבער ִדי ִמצ  אז  ֹעה, ִמיר לָּ ִאיֶּבער ַפר 
ן,  ייט  קֵׁ ייֶען ַארֹויס פּון ַאֶלע ַנאִריש  ִמיר גֵׁ

ט. ייז  ֶגעלֵׁ ן אֹויס  ֹוין ַצייט ש ִמיר ֶווער 
ץ  מֵׁ ן חָּ ִטיג  צּורֹויֶמען ֶדעם ִריכ  ִדי  -אֹויס 

ן אֹויף ַא  ט  ַהאל  רֹויס  אס ִזיְך ג  ה, דָּ ַגֲאוָּ
ן. וייט  וֵׁ  צ 

ן  אל  ן ִמיר זָּ פ  אל ֶהעל  ֶטער זָּ ש  ייֶּבער  ֶדער אֵׁ
ִחיזֹוֶכה ַזיין צּו  סָּ נֹאַכל" ::(זקט ם)פ  ם ו   ִמן שָּ

ִחים בָּ ִחים ּוִמן ַהז  סָּ  :, טו(ז ה)ִמיכָּ  צּו ן"; אּוַהפ 
י ָך "ִכימֵׁ את  ֶאֶרץ צֵׁ ִים מֵׁ רָּ ֶאּנּו ִמצ   ַאר 

אֹות לָּ מֵׁ ִנפ   .ן", אָּ
ה   תֹו ֱאמּונָּ ִמינִ )ֲעצָּ  "פ(תשא' -יש 
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יְנֶדען צּום   ים אּון ֶעס צּוֶגעבִּ יִּ ְצרִּ י מִּ י ֲעבֹוָדה ָזָרה פּון דִּ יז ֶגעֶווען דִּ ָדאס אִּ
ים ָהאְבן ֶבעט, ְכֵדי ָדאס צּו ֶשְחְט'ן ַפאר ַא ָקְרַבן ֶפַסח, אּון דִּ  יִּ ְצרִּ י מִּ

יז  יְשט ֶגעֶקעְנט טּון, ָדאס אִּ י ֵציין ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ָגאְרנִּ יט דִּ יְצט מִּ ֶגעְקרִּ
יְדן ָהאְבן  י אִּ יז ֶגעֶשען ָנאר דּוְרְך ֶדעם ָוואס דִּ ֶגעֶווען ֵאיין ֵנס ָוואס אִּ

 ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.

ין ֶמְדָרש  יְרט ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט אִּ ָנאְך ַא ֵנס ָוואס ָהאט ֶדעָמאְלט ַפאסִּ
ְזמֹור קל"ו(  ים מִּ לִּ ים ַאז )ֶמְדָרש ְתהִּ יִּ ְצרִּ י מִּ ַאז ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ָאְנֶגעָזאְגט דִּ

ים ֶגעַגא ים ֶוועְלן ְשַטאְרְבן, ֶזעֶנען ַאֶלע ְבכֹורִּ י ְבכֹורִּ ְנֶגען צּו ֵזייֶעֶרע דִּ
יז ֶגעֶשען ַאֶלעס ָוואס מֶשה ָהאט  יז ֶיעְצט אִּ ַטאֶטעס אּון ֶגעָזאְגט: "בִּ
יְדן  י אִּ יר ָזאְלן ְבַלייְבן ֶלעְבן? ָלאְזט ַארֹויס דִּ יְשט ַאז מִּ יר נִּ ויְלט אִּ ֶגעָזאְגט, וִּ

יר ְשַטאְרְבן!" יְשט ֶוועְלן מִּ ם, ַווייל אֹויב נִּ ְצַריִּ י ַטאֶטעס  פּון מִּ ָהאְבן דִּ
יְשט  יר נִּ ים ֶוועְלן ְשַטאְרְבן ֶוועְלן מִּ יִּ ְצרִּ ילּו ַאֶלע מִּ ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֲאפִּ
ים ֶגעַגאְנֶגען צּו ַפְרֹעה אּון  י ְבכֹורִּ יְדן פּון ָדא!", ֶזעֶנען דִּ י אִּ ַארֹויְסָלאְזן דִּ

י י אִּ יְך ֶגעֶבעְטן: "ָלאז ַארֹויס דִּ יְגן אּון זִּ יר ָהאְבן ָנאר ֶגעְשרִּ ְדן פּון ָדא, מִּ
י  ָצרֹות פּון ֵזיי", ָהאט ַפְרֹעה ֶגעֵהייְסן ַזייֶנע ְקֶנעְכט ַאז ֵזיי ָזאְלן ַפאְרְטַרייְבן דִּ
ים ֶגעטּון? ֶיעֶדער ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ְשֶוועְרד  י ְבכֹורִּ ים. ָוואס ָהאְבן דִּ ְבכֹורִּ

ְבכֹוֵריֶהם", ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט אּון ֶגע'ַהְרְג'ט ַזיין ַטאֶטע, "ְלַמכֵ  ם בִּ ְצַריִּ ה מִּ
ים. י ְבכֹורִּ ים ֶזעֶנען ֶדעָמאְלט ֶגע'ַהְרְג'ט ֶגעָוואְרן דּוְרְך דִּ יִּ ְצרִּ  טֹויְזְנט מִּ

יז ֶדעָמאְלט ֶגעֶשען, אּון ַאֶלעס ָנאר  ים ָוואס אִּ יסִּ י ְגרֹויֶסע נִּ ֶזעט ֶמען דִּ
יז גֶ  ָלה. מֶשה ַרֵבינּו אִּ יְדן ַאז דּוְרְך ְתפִּ י אִּ עקּוֶמען אּון אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר דִּ

יְדן ָהאְבן ֶעס ַטאֶקע ֶגעטּון, אּון  י אִּ ֵזיי ֶקעֶנען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דִּ
ים, אּון ֶדעְרַפאר ֵהייְסט ֶדער ַשָבת "ַשָבת  יסִּ י נִּ יז ֶגעֶשען דִּ דּוְרְך ֶדעם אִּ

 ַהָגדֹול".

יז  ם, ַאז ֶדער ֵשֶכל אִּ ְצַריִּ יָקר ָגלּות מִּ יז ָדאס ֶגעֶווען ֶדער עִּ ֶבֱאֶמת אִּ
יְשט ֶגעוואּוְסט פּון ֵזייֶער ְגרֹויֶסער ֹכַח, ַאז  יְדן ָהאְבן נִּ י אִּ ין ָגלּות, דִּ ֶגעֶווען אִּ

יז מֶשה ַרֵבינ ָלה, בִּ יט ְתפִּ יז ֶגעקּוֶמען אּון ֵזיי ֶקעֶנען ַאֶלעס אֹויְס'פֹוְעְל'ן מִּ ּו אִּ
ֶער ָהאט ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ַאֶלעס פֹוְעְל'ן ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, 
אּון ָדאס ָהאְבן ֵזיי ַטאֶקע ָאְנֶגעהֹויְבן צּו טּון אּון ַאזֹוי ֶזעֶנען ֵזיי ַארֹויס פּון 

יר ָהאְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ם, אּון מִּ ְצַריִּ ָסח" ַאז -"ֶפה -ֶדעם יֹום טֹוב ֶפַסח"  מִּ
יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן.  ֶדער מֹויל ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ְשמּוֶעְסן מִּ

יְך צּו ַבאֵנייֶען  יֶגע ַצייט זִּ יְכטִּ י רִּ ין "ַשָבת ַהָגדֹול" דִּ יז ֶיעְצט אִּ ֶדעְרַפאר אִּ
י ַזאְך פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַארוֹ  ין דִּ יְסצּוֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶגעֶנעם אִּ

י ֵאייֶגעֶנע כֹוחֹות, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט  ויְסן פּון דִּ ם, ֶמען ָזאל וִּ ְצַריִּ מִּ
ים, ֶמען ַדאְרף ָנאר  יב, אּון ֶמען ֶקען ַאֶלעס אֹויְס'פֹוְעְל'ן ַביי אִּ אּוְנז ֵזייֶער לִּ

י מֹויל אּון ָאְנֵהייְבן ֶרעדְ  ן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶבעְטן ַביים ֶעֶפעֶנען דִּ
יֶכער ֶהעְלְפן. ויל, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט זִּ  ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶמען וִּ

י ָזאְגט   יָמן פ"ח(ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ יֶבער  ֶדעם ַטַעם :)שִּ ַפאְרָוואס ֶמען ְדֵרייט אִּ
יש אּום ַשָבת ַהָגדֹול.  יבּור, אֹויף ֶדעם טִּ יש ַווייְזט אֹויְפ'ן דִּ ַווייל ֶדער טִּ

וי ֶדער ָפסּוק ָזאגט  ְלָחן" ֲאֶשר )ְיֶחְזֵקאל מא, כב( ֶרעְדן, ַאזֹוי וִּ "ַוְיַדֵבר" ֵאַלי ֶזה "ַהשֻּׁ
יבּור ֶוועְרט  יש ַווייל ֶדער דִּ יֶבער ֶדעם טִּ ְפֵני ה'. ֶדעְרַפאר ְדֵרייט ֶמען אִּ לִּ

יֶבעְרֶגעְדֵרי יבּור ָנאְך ֶגעֶווען אִּ יז ֶדער דִּ ם אִּ ְצַריִּ יז ַארֹויס פּון מִּ יט. ַפאר ֶמען אִּ
יז ֶגעָוואְרן  ם אּון ֶעס אִּ ְצַריִּ יז ֶמען ַארֹויס פּון מִּ ין ָגלּות, אּון ָנאְכֶדעם אִּ אִּ

יבּור ַארֹויס פּון -"ֶפה -"ֶפַסח"  יז ֶדער דִּ ָסח", ֶמען ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֶרעְדן, אִּ
 ת.ָגלּו

יֶבער, ַאז אּום ַשָבת ַהָגדֹול  יֶשע ְשטִּ ידִּ יְרט ַביי ַאַסאְך אִּ יז ַאייְנֶגעפִּ ֶעס אִּ
יְכן ְפַלאץ  יְשט אֹויף ֶדעם ֶגעֶוועְנלִּ יְךֶעְסט ֶמען נִּ  וואּו ֶמען ֶעְסט ֶגעֶוועְנלִּ

 

יז שֹוין ְגֵרייט ַפאר ֶפַסח, ֶמען ֶעְסט אֹויף ַא  יש, ָוואס ַשָבת, ַווייל ָדאְרט אִּ יז ֶדער טִּ י ַאז ָדאס קּוְמט אּוְנז ֶלעְרֶנען ַאז ַפאר ֶפַסח אִּ יש. ָזאְגט ֶדער ֶרבִּ ְצֵווייֶטע טִּ
יז ֶעס קּוְמט ֶפַסח, עֶ  יֶגע ְפַלאץ. בִּ יְכטִּ י רִּ יְשט אֹויף דִּ יָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָנאְכנִּ יְגן ְפַלאץ, ְסט ֶמען ֶדעם ֵהיילִּ יְכטִּ ְגן ֵסֶדר שֹוין אֹויְפ'ן רִּ

ם, ֶער ֵהייְבט ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ְצַריִּ יד ַארֹויס פּון מִּ  ַווייל ֶדעָמאְלט ֵגייט ֶיעֶדער אִּ

יְשט ַשָבת ַהָגדֹול  וי ֶמען ֶעְסט ַטאֶקע נִּ יְך ֶמען ַדאְרף ָאֶבער אֹויְך ַאְכטּוְנג ֶגעְבן, ַאזֹוי וִּ יְנג אֹויְסקּוֶמען ַאז ֶמען ֶרעְגט זִּ יש, ֶקען ֵזייֶער ְגרִּ יֶכע טִּ י ֶגעֶוועְנלִּ אֹויף דִּ
י ָזאְגט  וי ָנאְרַמאל. ֶדער ֶרבִּ יְשט ְמסּוָדר ַאֶלעס וִּ יז ָדאְך נִּ יָמן ס"ח( אֹויף, ַווייל ֶעס אִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ יָקר ַפְרָנָסה פּון ַא )לִּ יְך ַאז ֶדער עִּ יְך צּו ֶער ֶרעְגט זִּ ֶמעְנְטש ֶוועְנְדט זִּ

יש אּון  ויל ֶמען ַטאֶקע ַפאְרֶרעְכְטן ֶדעם טִּ י ַפְרָנָסה. ֶדעְרַפאר אֹויב וִּ יְשט אֹויף, ַווייל ַכַעס ֶנעְמט ַאֶוועק דִּ ַבאקּוֶמען ְגרֹויס ֶשַפע אֹויף ֶפַסח, ַדאְרף ֶמען ֶבעְטן ֶדעם נִּ
יְגֵקייט אּון ְפֵרייד, אּון דֶ ֵאייֶבעְרְשְטן ַא יט רּואִּ יְרן ֶדעם ַשָבת ַהָגדֹול מִּ יְשט אֹויְפֶרעְגן ֵקייְנָמאל, אּון פִּ יְך נִּ יְשט ֶפעְלן.ז ֶמען ָזאל זִּ  עָמאְלט ֶוועט ָגאְרנִּ

וי מֶ  יט ַשָבת ַהָגדֹול, ַאזֹוי וִּ י ַהְפטֹוָרה פּון "ְוָעְרָבה ַלה'", ָדאס ָהאט ַשְייכּות מִּ י ֹשֵלַח ַשָבת ַהָגדֹול ָזאְגט ֶמען דִּ ֵנה ָאֹנכִּ ען ָזאְגט ָדאְרט ַביים סֹוף ֶדעם ָפסּוק "הִּ
ְפֵני בֹוא יֹום ה' 'ַהָגדֹול' וְ  יא לִּ ָיה ַהָנבִּ יא ֶוועט קּוֶמען ְמַבשֵ ָלֶכם ֵאת ֵאלִּ ָיהּו ַהָנבִּ יר ַוואְרְטן שֹוין ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען ֶדער "יֹום ַהָגדֹול", ֶווען ֵאלִּ י ַהנֹוָרא", מִּ ר ַזיין דִּ

ְדֵקנּו קּוְמט אּוְנז שֹוין אֹויְסֵלייְזן, אּון ַדאן ֶוועט שֹוין ֶיעֶדער ָאְנהֹויבְ  יַח צִּ וי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט גּוֶטע ְבשּוָרה ַאז ָמשִּ י ָאז )ְצַפְנָיה ג, ט( ן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי וִּ "כִּ
ְקֹרא כָֻּׁלם ְבֵשם ה'"  ים ָשָפה ְברּוָרה לִּ יַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט שֹוין ֶיעֶדער ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. -ֶאְהֹפְך ֶאל ַעמִּ  ֶווען ָמשִּ

י ָהאט  יא, הָ ֶדער ֶרבִּ ָיהּו ַהָנבִּ י ְמָעָרה פּון ֵאלִּ ְשָרֵאל ַביי דִּ ין ֶאֶרץ יִּ יז ֶגעֶווען אִּ י ָנָתן ַאז ֶווען ֶער אִּ יא ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ֶרבִּ ָיהּו ַהָנבִּ וי ֵאלִּ יְך ָפאְרֶגעְשֶטעְלט וִּ אט ֶער זִּ
י ָנתָ  יז ָדאְרט ֶגעְשַטאֶנען אּון ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶרבִּ יז אֹויְך אִּ יא אִּ ָיהּו ַהָנבִּ י ֶוועְרֶטער, ֶער ָהאט ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֵאלִּ ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון דִּ יז ֵזייֶער נִּ ן אִּ

יֶגע ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות ָנאר ד יז צּוֶגעקּוֶמען צּו ַזייֶנע ֶגעַוואְלדִּ ָהאט ֶגעֶרעְדט ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.  ואס ֶערּוְרְך ֶדעם וָ ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְטש, ַא ָבָשר ָוָדם, אּון ֶער אִּ
יְנדֶ  יֶשע קִּ ידִּ י ְבשּוָרה ַפאר אִּ יז ֶער ֶגעָוואְרן ַאז ֶער ֶוועט ַזיין ֶדער ָוואס ֶוועט קּוֶמען ָזאְגן דִּ יַח קּוְמט אּון ֶיעֶדער ֶוועט שֹוין ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן ַאזֹוי ְגרֹויס אִּ ער ַאז ָמשִּ

יֶנען.אּון לֶ  ים דִּ יְט'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָנאר אִּ  עְבן מִּ
יְך ֶיעְצט צּום יֹום טֹוב ֶפַסח, ֶווען ֶמען ֶוועט צּוְגֵרייְטן ֶדעם כֹוס ַפאר  יר ְגֵרייְטן זִּ י ֲהָכָנה ָוואס מִּ יז דִּ ים, צּו ָדאס אִּ יר ַפאר אִּ י טִּ יא אּון ֶעֶפעֶנען דִּ ָיהּו ַהָנבִּ ֵאלִּ

יר ים ָוואס ֶער ֶלעְרְנט אּוְנז צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל אּונְ  ַווייְזן ַאז מִּ מּודִּ י לִּ  ז שֹוין אֹויְסֵלייְזן פּון ָגלּות.ֶנעֶמען ָאן דִּ
יְט'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאן ֶוו יד ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶער ֶלעְבט מִּ י ַהְפטֹוָרה "ְוָעְרָבה ַלה'" ֶווען ַא אִּ יט ֶדעם הֹויְבט ֶמען ָאן דִּ יס ָדאס ֶלעְבן, אּון מִּ ים זִּ עְרט אִּ

יְסֵקייט ַפאְרן ֶמעְנְטש. -  ָדאס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ְבֶרעְנְגט ַא זִּ
יְשן יְך צּו אֹויְפְפרִּ יֶגע ֶטעג זִּ י ֵהיילִּ יז ֶדעם ָוואס נּוְצט אֹויס דִּ י ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע  וואֹויל אִּ ים ַזיין גּוט אֹויף דִּ יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט אִּ אּון ָאְנהֹויְבן ֶלעְבן מִּ

יחֹות מֹוַהָרא"ש ֶעֶרְך ַשָבת ַהָגדֹול(                ֶוועְלט.  )שִּ
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וועט יעדער ווינטשן זיינע קינדער "זאלסט זיין כאפרים  
וכמנשה" וואס זענען געבליבן אויף די מדריגה פון די 

 פריערדיגע.
ישיבה שליט"א אויסגעפירט אז דאס האט דער ראש 

ט א נאמען נאך א זיידע פון בווען מ'גע ,ווינטשט מען ביים ברית
פריערדיגן דור, מ'געדענקט די פריערדיגע דורות, וואונטשט 

ער זאל בלייבן זיין  ,מען דאס קינד אז "כן יכנס לתורה לחופה"
ען גאנץ לעבן מיט די פייער פון די פריערדיגע דורות נאך וועמ

 ער הייסט. 
נאכגעזאגט וואס ער האט דער ראש ישיבה שליט"א האט 

יקותיאל  ה"ג ר'פעטער הרפון זיין נאכט כביים וואגעהערט 
אז  ,גורבסטמאר וויליאמאראש הכולל ס טייטלבוים שליט"א,

"ל איז געווען פארקערט פון אלע וקקארלסבורגער רב זצ
שטייט פון רבי'ס. געווענליך ביי א גוטער איד איז דער וואס איז 

ר זעט דעם רבי'ן מיטן שטריימל און ווייסע ע ,אינדרויסן
איז א  אזא מענטשבעקיטשע און אלע קלאטשן פאר אים, 

אינעווייניג פון נאנט צו אים אבער חסיד; די וואס דרייען זיך 
פריוואט, נישט צווישן עולם, און דאס נעמט  זיין הנהגה עןזע

די וועלט זאגט אז די ווייב, דער  אוועק פון די אמונת צדיקים, ווי
 ;קענען נישט זיין קיין חסידיםפון א צדיק גבאי און די קינדער 

געווען פארקערט. די פון אינדרויסן אבער רב זצוק"ל איז  םביי
האבן נישט אייביג פארשטאנען זיין הנהגה, אבער די נאנטע 
האב געזען פאר זיך א צדיק וואס איז אויסגעטון פון דער 

זיצט און ער נאר  ,לט, עס אינטערעסירט אים גארנישטווע
לערנט שעות אויף שעות, און דינט דעם אייבערשטן פיר און 

 צוואנציג שעה א מעת לעת.
האט אנגעווינטשן אלע  דער ראש ישיבה שליט"א

משתתפים מען זאל זוכה זיין אריינצוכאפן וואס מער צו דינען 
 האט אויף דער וועלט. דעם אייבערשטן אין די יארן וואס מען

 כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים!
*** 

 עצתו אמונה חלק ד'
 שוין דא צו באקומען

מיט גרויס פרייד נעמען אויף אנשי שלומינו די גוטע נייעס אז 
דער נייער באנד עצתו אמונה חלק ד' איז נארוואס אנגעקומען 

געשיקט צו צום בית הדפוס, און ווערט שוין פארשפרייט און 
 אדרעסן לויטן פארלאנג.

שאלות און תשובות  איזדער הייליגער ספר עצתו אמונה 
ן ראש ישיבה פאר אידן איבער די גאנצע וועלט 'געשריבן דורכ

אין אלע מצבים פון לעבן, ווי דער ראש ישיבה ענטפערט פאר 
ן ווי 'ן וועג פונעם הייליגן רבי'די שואלים בטוב טעם ודעת אויפ

 געלערנט ביי מוהרא"ש זי"ע.
די הייליגע בריוו האבן שוין באלאכטן אן א צאל אידישע 
קינדער, און געראטעוועט פילע אידישע שטובער פון 
אונטערגאנג ברוחניות ובגשמיות. עס האט שוין אויפגעהויבן 
פילע ערליכע אידן מיט עצות און הדרכה צו ווערן נאנט צום 

א שפאציר און זיך אויסשמועסן  אייבערשטן, דורך גיין אויף
דאס הארץ צום אייבערשטן, און צוגעבינדן טויזנטער אידישע 
נשמות צום אייבערשטן און זיין הייליגע תורה, מיט די זיסע 

פון הייליגן רבי'ן, וואס מיט דעם קען עצה פון סדר דרך הלימוד 
. יעדער איד אן אויסנאם זוכה זיין צו לערנען די הייליגע תורה

ס ראטעוועט טאג טעגליך אידישע שטובער דעם שלום בית, ע
ווען אידן נעמען א טעגליכע דאזע פון התחקות און עצות, און 
ווערן דערמאנט דורך די הייליגע בריוו צו האבן סבלנות, און 

 רעדן שיין צו די ווייב און קינדער, און נישט אויפגעבן.
רשט די אד הונדערטער אידן איבער די וועלט שלינגען מיט

הייליגע בריוו, און איז ביי זיי א חק קבוע צו לערנען יעדן טאג א 
פארציע פון דעם הייליגן ספר, וואס איז זייער פלייצע און חיזוק 

איז זייער פאנצער פאר אלע זייערע עס זיך צו האלטן שטארק, 
שווערע נסיונות, און איז זייער מעדיצין פאר אלע זייערע 

 פראבלעמען.
אז דער ספר איז שוין ב"ה אנגעקומען צום בית הדפוס, יעצט 

איז דער שטאב זייער פארנומען ארויסצושיקן די ספרים צו 
 אלע וואס האבן עס באשטעלט.

עס איז דא נאך דא צו באקומען ביי קרן הדפסה פאר בלויז 
אריינגערעכענט שיפינג צום שטוב. רופט אריין ווילאנג עס  $13

 ם זכה. קרן הדפסה היכל הקודשאיז נאך דא, וכל הקוד
אדער שיקט אן אימעיל צו  ,2 ענשאןעקסט 718-387-2691

info@kerenhadfusa.org. 
 עצתו אמונה פעולתו אמת!

 
>>>>>> 
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 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  03303502361ענגלאנד /  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 א"שליט יואל פארקאשמו"ה 
 המדרש היכל הקודש קרית יואלגבאי בית 

 פון זיין זון למזל טוב שמחת החתונה דיצו 

 הי"ו יעקב הללהחתן מו"ה 

 בת עב"ג

 א"שליט ישראל מאיר הוירוויץמו"ה 
*** 

 הי"ו ישראל מאיר בליקזילבערמו"ה החתן 

  למזל טוב זיין שמחת החתונהצו 
*** 

 הי"ו יצחק פעלדמאןהחתן 

  למזל טוב צו זיין שידוך שליסן עב"ג
*** 

 הי"ו יושע אליעזר גליקמו"ה 

  למזל טוב געבורט פון א אינגל דיצו 
*** 

 הי"ו שרגא שטראססערמו"ה 

  למזל טוב געבורט פון א אינגל דיצו 
 

 פסח אפטיילונג
גרייט אייך צום הייליגן יום טוב פסח מיט 
שיעורים, דרשות, מעשיות פאר קינדער, 

 .נאך פילע אינטערעסאנטע זאכןאון 
 קול ברסלב

212-444-9191 
1, 1,  9 

 

 

 

 

 עצתו אמונה
 ביי אייער טיר

 סובסקרייבט אייך צו באקומען די
 "עצתו אמונה" יעדע וואך אויף די פאסט

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

וואך זייט אויך פון די גליקליכע וואס זענען זיך מחיה יעדע 
 מיט די פילע עצות און חיזוק אין לעבן

718-387-2691  #3  
subscribe@kerenhadfusa.org 

 

 

 

 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה"

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

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 ה ביים ראש ישיבה שליט"אגעהויבענע שמח

זיין ניי געבוירן אינגל בבריתו די פארגאנגענע וואך האט דער ראש ישיבה שליט"א אריינגעברענגט 
של אברהם אבינו למזל טוב, פילע טויזנטער אידן איבער די וועלט וואס זענען זיך מחי' מיט די דרשות 

 און בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א האבן זיך מיטגעפריידט מיט די שמחה.
מרדכי אהרן מייזליש אין בית המדרש פון הגה"צ רבי איז פארגעקומען די וואכנאכט מאנטאג נאכט 

ציבור איז געקומען אנווינטשן  רא שיינע אודער שווער פון ראש ישיבה שליט"א, וו ,שליט"א מווייטצען
 די בעלי שמחה.

נאך  ,קארלסבורג זצוק"לגאב"ד כ"ק מרן  ,דער זיידע איז קינד איז געבוירן געווארן למזל טוב אסדווען 
אריינגיין בבריתו של אברהם  וועטפארשטענדליך אז דאס קינד  געווען מיט אונז, עס איז געווען זעלבסט

ן גרויס קלאפ ווען דער זיידע זצוק"ל איז 'נאכאבער ליידער אבינו ע"ה על ברכיו פונעם גרויסן זיידן. 
זונטאג, און דער זיידע דער ממלא מקום הגה"צ  אוםפלוצלינג נסתלק געווארן לחיי העולם הבא 

געפארן צום לויה אין עיה"ק מירון, האט מען געהאפט אז דער זיידע וועט מקארלסבורג שליט"א איז 
, איז געווען דער פלאן אז מען וועט פראווען דער ברית צום ברית שוין זיין צוריק אויף דינסטאג מיטאג

האט זיך דער פליגער  לאור המצבאין בית מדרשו ביהמ"ד קארלסבורג אין בארא פארק. אבער 
נמיטן טאג איז קלאר געווארן אז דער זיידע וועט נישט אנקומען פאר עס ווערט פארשלעפט, און אי

נאכט, האט מען געפראוועט דעם ברית בעתו ובזמנו דינסטאג מיטאג אין ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב 
 וויליאמסבורג.

פארזאמלטן ציבור זיך אויסצובעטן אלעס  ך דעםדער מעמד הברית איז אויסגענוצט געווארן דור
וטס ביים אייבערשטן, ווי מוהרא"ש זי"ע פלעגט אייביג דערמאנען די גרויסע עת רצון וואס איז דא ביי ג

 א ברית ווען אליהו הנביא קומט, און מען איז מוחל אלע עבירות.
דער מוהל איז געווען הגה"צ ר' דוד דוב מייזליש שליט"א אב"ד ווייטצען, קוואטער איז געווען דער זון 

יונה זינגער שליט"א, ר' אל הכסא איז געווען הרה"ג  ,טה שליט"אויבה הר"ר אלחנן חיים רפון ראש יש
, דיין דקהילתנו; מן הכסא איז געווען דער שוואגער פון ראש ישיבה הרה"ג הערשל הורוויץ שליט"א

פון ראש ישיבה יד אבי הבן איז געווען א ברודער על . אמסבורגיליוו סאטמאר םיריהל ישיבה לצעמנ
ת איז מכובד געווען הגה"צ ר' מרדכי אהרן מייזליש טה שליט"א, מיט סנדקאווף רהרה"ג חיים יוס

שליט"א מווייטצען, שווער פון ראש ישיבה; מן הסנדק איז געווען דער שוואגער פון ראש ישיבה הרה"ג 
הגה"צ ר' מרדכי אהרן מייזליש שליט"א  געוועןאשר זעליג מייזליש שליט"א, עמידה לברכות איז ר' 

 טה שליט"א,ואלחנן רר' ברכות איז מכובד געווארן הרה"ג די ; מיט מווייטצען, שווער פון ראש ישיבה
מען האט א נאמען געגעבן דאס קינד  א ברודער פון ראש ישיבה. ,הארת תלמוד להורבני כולל בימ

 .רהובי קד ןופ גאט םינעידן הגה"צ מקארלסבורג זצוק"ל, א"יחזקאל", נאכן גרויסן זי
דער מרדכי אהרן מייזליש שליט"א, דערנאך האט מען זיך געוואשן צום סעודת ברית. הגה"צ ר' 

דרשה, אינצווישן האט ער זיך אויך געשטעלט שווער פון ראש ישיבה האט אויפגעטרעטן מיט א שיינע 
אויף דעם וואס ווערט געברענגט אין שלחן ערוך פון א ירושלמי אז ווען א איד גייט אוועק פון די וועלט 

עבן, ווייל עס הענגט דינים אויף די גאנצע משפחה, דארף די גאנצע משפחה זיך זארגן און אכטונג ג
אבער ווען עס ווערט געבוירן א בן זכר אין די משפחה, גייט אוועק די אלע דינים, די גאנצע משפחה 

 ווערט אויסגעהיילט.
די שאלה איז נאר אויב דאס קינד איז געבוירן נאך בחיים חיותו און נאר די ברית איז ערשט נאך די 

ב דאס גייט אויך אריין אין דעם כלל, און אויף דעם האט ער נאכגעברענגט א תשובה פון פטירה, אוי
הייליגן מהרש"ל )סימן ע'( וואס שרייבט קלאר אז אפילו דאס קינד איז נאך געבוירן ביים לעבן, אויב 

 אבער איז די ברית שוין געווען נאכדעם, איז נתרפא כל המשפחה.
יך געווען מיט שיינע פלפולים, פון וואס דער עולם האט זייער הנאה און אזוי ווייטער האט ער מאר

געהאט, און דערנאך צוגעענדיגט מיט פילע ברכות פאר'ן ראש ישיבה שליט"א און פאר די גאנצע 
 קהלה.

דערנאך האט דער ראש ישיבה שליט"א אויפגעטרעטן און געפרעגט, פארוואס זאגט מען דווקא ביי 
כן יכנס", און נישט ביי אנדערע מצוות, צום ביישפיל ביי א בר מצוה זאל מען  א ברית "כשם שנכנס...

 זאגן "כשם שהנחת תפילין, כן יכנס"? 
מך אלקים ינאר דער שפת אמת פרעגט, יעקב אבינו האט געוואונטשן פאר יוסף "בך יברך ישראל יש

אבינו ליב געהאט? נאך  כאפרים וכמנשה", פארוואס מנשה און אפרים? אלע שבטי יה האט דאך יעקב
כראובן ושמעון יהיו לי"? ענטפערט  -מער; יעקב האט דאך נארוואס געזאגט פאר יוסף "אפרים ומנשה 

זענען ערליכע אידן, אבער די קינדער און וואס דער הייליגער שפת אמת: אסאך מאל זעט מען עלטערן 
פון יעקב אבינו ווייל "אפרים ומנשה" אייניקלעך פאלן ליידער אביסל. און דאס איז געווען די ברכה 

ושמעון" וואס איז געווען א דור צוריק, עס איז נישט געווען ביי זיי קיין ירידת הדורות,   זענען "כראובן

 במאנסי ע"י החתן יצחק פעלדמאן הי"ו ע"י מו"ה מנשה איצקאוויטש הי"ו, לע"נ אביו רבי צבי דוב ב"ר אברהם משה הלוי ע"ה. נתנדבהפצה בבארא פארק 
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