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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ע ֵהייִליגֶ י דִ ן ִאין ַאַרייט ָאט ָאן ׁשֹוין ְטֶרעטְ ר ִמי
ִמיר ִציְנֶדען ָאן ֶווען  ,הֲחנּוכ  ן ּופג ֶטעע ְפֵרייִליכֶ ן אּו

אס אֹויף אּוְנֶזער  ה ִליְכט, ַלייְכט ד  ִדי ֵהייִליֶגע ֲחנּוכ 
ה, ִמיר ַדאְרְפן אֹויְסנּוְצן ִדי ֵהייִליֶגע  מ  ַהאְרץ אּון ְנׁש 
ה ֶטעג אֹויְפצּוַלייְכְטן אּון אֹויְפצּוַׁשייֶנען ַאזֹוי  ֲחנּוכ 

אל  ,ְׁשַטאְרק אס ז  ׁשֹוין ָאְנַהאְלְטן אֹויְך אֹויף ַאז ד 
 ַווייֶטער, אֹויף ִדי ַגאְנֶצע י אר.

ואס ִמיר ַדאְרְפן ִזיְך  ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ִמיט ו 
ן קּוְקן אֹויף ִדי 'אֹויְפְפִריְׁשן ִאין ִדי ֶטעג, ִאיז ִמיטְ 

יף ִדי גּוֶטע ן קּוְקן אוֹ 'גּוֶטע ַזייט פּון אּוְנז, ִמיטְ 
אְבן, אּון ַדאְנֶקען ֶדעם  ואס ִמיר ה  ִקים ו  ֲחל 
ואס ֶער ֶגעְבט  ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ַאֶלע גּוְטס ו 

 אּוְנז.
ה ֶזעֶנען ֶגעְׁשֶטעְלט ְלהֹודֹות  ִדי ֶטעג פּון ֲחנּוכ 
אְגט ַביי "ַעל ַהִניִסים" ִדי  ּוְלַהֵלל, ַאזֹוי ִווי ֶמען ז 

ה ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל  ֶוועְרֶטער ְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנּוכ  "ְוק 
דֹול", ִדי ֶטעג ֶזעֶנען ֶגעְׁשֶטעְלט צּו לֹויְבן  ְלִׁשְמָך ַהג 

אְטׁש ַא ַגאְנץ  אּון צּו ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. כ 
י אר ַדאְרף ֶמען אֹויְך ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאיז 

ֶבער ִדי ל ַפאר ֶדעם. א  ה ֶמער ְמסּוג   ֶטעג פּון ֲחנּוכ 

ואס  אט צּו קּוְקן אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן ו  ַאְנְׁשט 
רֹות אּון  אט צּו קּוְקן אֹויף ִדי צ  אט, ַאְנְׁשט  ֶמען ה 
אט, ַדאְרף ֶמען ִזיְך  ואס ֶמען ה  ִיסּוִרים ו 

ואס ֶמען  צּוֶגעוואֹויֶנען צּו קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן ו 
ואס ֶדער  ִדים ו  אט, אֹויף ִדי ִפיֶלע טֹובֹות אּון ֲחס  ה 

ֶעס ֶזעֶנען ַפאְרַהאן 
 ַאַסאְך מּוָסר ְסָפִרים,

 

ז ָאֶבער ֶעס ִאיז ָדא מּוָסר פּון ֶרִבי'ן ָוואס ָדאס ִאי
ה ַאן ַאְנֶדעֶרע ָסאְרט מּוָסר, ָדאס ִאיז מּוָסר פּון מֹשֶ 

ינּו. ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ֶלק ב', ִסיָמן חַרבֵּ י מֹוֲהַר"ן, חֵּ ז ַא (')ִליקּוטֵּ
ייֶנער ָוואס ֶקען ֶגעְבן מּוָסר אֹויף ֶדעם ֶווע ג ָנאר אֵּ

ינּו ָהאט ֶגע'מּוָסְר'ט ִדי ִאיְדן  ָנאר  -ַאזֹוי ִווי מֶֹשה ַרבֵּ
 ר.ֶער ֶמעג ֶגעְבן מּוסָ 

ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן   ַאז ֶווען מֶֹשהו:( ")ִגיִטין לֲחָכמֵּ
ינּו ִאיז ַאָראּפ ֶגעקּוֶמען  פּון ִהיְמל, אּון ֶגעֶזען ִווי ַרבֵּ

יי ָהאְבן  ֶגל אּון זֵּ ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶגעַמאְכט ֶדעם עֵּ
ירֹות, הָ  יי ַהאְרְבְסֶטע ֲעבֵּ ר ֶגעֶווען אֹויף ִדי ְדרֵּ אט עֹובֵּ

ינּו ֶגעָזאְגט: "ֲעַדִיי יי מֶֹשה ַרבֵּ א הּוא ֲחִביבּותָ ן זֵּ
ייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶעְנק ןַגבָ  ָנאְך ַאְלץ ִליב, ", ֶדער אֵּ

ֹום ָדאס ִאיז ִדי ֶוועג פּון ָזאְגן מּוָסר; אֹויב ַחס ְוָשל
ִאיז  -ֶמען ָזאְגט מּוָסר אּון ֶמען ֶצעְקַלאְּפט ֶיעֶנעם 

ְשט, ָדאס ַא ְגרֹויֶסע ַסָכָנה, ַווייל ִדי מּוָסר ֶהעְלְפט ִני
ֶעס ַמאְכט ָנאר ֶעְרֶגער. ָזאְגט ֶדער ֶרִבי, ַאז ֶדער 
וייְטן ִאיד, ִבְשַעת ֶער ייְבן ַא ְצוֵּ  ָוואס ֶקען אֹויְפהֵּ
 מּוָסר'ט ְבֶרעְנְגט ֶער ַאַריין ַא ִליְבַשאְפט אּון ַא

ייֶבעְרְשְטן  ָנאר ֶדער ֶמעג ָזאְגן  -ָהאֶפענּוְנג צּום אֵּ
 .מּוָסר

 "פ(תשס ִּפְנחָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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 ֶטעְנִדיג.ֵאייֶבעְרְׁשֶטער טּוט ִמיט אּוְנז ְׁש 
ואס  ִדים ו  אל ִניְׁשט ֶזען ִדי גּוֶטע ֲחס  ַרע ַמאְכט ְבִליְנד ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאז ֶער ז  ֶדער ֵיֶצר ה 

בֶ  ה ִליְכט, ַדאְרף ֶמען ַאַרייְנְטַראְכְטן אּון ֶזען ֶער ַבאקּוְמט, ֶווען ֶמען ִזיְצט א  ער ַביי ִדי ֲחנּוכ 
אט אֹויְגן צּו ֶזען, אֹויֶעְרן  ה ִאיז ֶגעזּוְנט, ַאז ֶמען ה  ח  ַאז ֶמען ִאיז ב"ה ֶגעזּוְנט, ַאז ִדי ִמְׁשפ 

ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ֶהעְרן, ֵצייֶנער צּו ֶעְסן, ֶהעְנט ָאְנצּוַכאְפן, אּון ִפיס צּו ֵגיין. 
אְרד אּון ֵפאֹות, ִמיט ִציִצית,  ַאַרייְנצּוַכאְפן ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ַאז ֶמען ֵגייט ִמיט ב 

ה אֹויפְ  אט ַא ְמזּוז  ן ִטיר, ַאז ֶמען ֵלייְגט ְתִפִלין, ַאז ֶמען ִהיט 'ִמיט ַא ַקאְפל, ַאז ֶמען ה 
ֵׁשר ת, ַאז ֶמען ֶעְסט כ  ה, צּו ַדאֶוועֶנען, צּו ֶרעְדן ַׁשב  'ס. ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען תֹור 

 צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִדי ִליְסֶטע ֶעְנִדיְגט ִזיְך ִניְׁשט.

אט ואס ֶמען ה  ֶוועְגט  ,ֶווען ֶמען ְטַראְכט ִאין ֶדעם ַאַריין, ֶזעט ֶמען ַאז ִדי ִפיֶלע גּוְטס ו 
אט. אּון ַדאן הֹויְבט ֶמען ָאן צּו ג אר ְׁשַטאְרק אִ  ואס ֶמען ה  ִקים ו  יֶבער ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֲחל 

 ַדאְנֶקען אּון צּו לֹויְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ואס ִאיז ַׁשאְרף פּון  אס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיז ַא "ֶחֶרב ִפיִפיֹות", ַא ְׁשֶוועְרד ו  ד 

יין ַזייט ַדאְרף ֶמען ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט פּון אֵ  .ְצֵוויי ַזייְטן
אְפט אּון ֶמען ֶקען  אל ִאיז ִדי ַהאְרץ ַפאְרְׁשט  ַדאְרף ֶמען ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ַא ַסְך מ 

וא אס מֹויל צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ו  ֶבער ַאז ֶמען ִניְׁשט ֶעֶפעֶנען ד  ס ֶמען ַדאְרף, א 
אט ׁשֹוין י א ואס ֶמען ה  אּון ֶמען ַדאְנְקט ֶדעם  ,הֹויְבט ָאן קֹוֶדם צּו קּוְקן אֹויף ִדי ַזאְכן ו 

אל  אט ׁשֹוין ַא ַסְך מ  ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶדערֹויף, ַדאן ֶזעט ֶמען ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ה 
אס ֶעֶפענְ  אְלְפן, אּון ד  אט ֶגעה  ואס ֶמען ה  ט ִדי ַהאְרץ צּו ֶבעְטן אֹויְך ִדי ִאיְבִריֶגע ַזאְכן ו 

אְכִניְׁשט.  נ 
אְגט  א ז  ר  ואס ִדי ְגמ  אס ו  כֹות ז.( ֶדער ֵהייִליֶגער "ְקדּוַׁשת ֵלִוי" זי"ע ִאיז ַמְסִביר ד  ַאז ַא )ְבר 

מּורַצִדיק ֶׁשאֵ ', אּון ַא 'ַצִדיק ְוטֹוב לוֹ 'ִאיז  'ַצִדיק ג מּור' אְגט ֶער 'ַצִדיק ְוַרע לוֹ 'ִאיז  'ינֹו ג  . ז 
מּור'ַאז ַא  פּון ִאים ֶהעְרט ֶמען ֵאייִביג נ אר ַאז ִאיז ִאים גּוט אּון ֵפיין, ֶער ִאיז ַא  'ַצִדיק ג 

ֶבער ַא  'ַצִדיק ְוטֹוב לוֹ ' אְגט. א  ואס ֶער ַפאְרמ  ַצִדיק 'ֶער קּוְקט נ אר אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן ו 
, ֶמען ֶהעְרט ֵאייִביג פּון ִאים ִווי ְׁשֶלעְכט ֶעס ֵגייט ִאים 'ַצִדיק ְוַרע לוֹ 'ִאיז ַא  'ֵאינֹו ג מּורׁשֶ 

אס ֶלעְבן, ֶער ִאיז ַא  אט.נ אר , ֶער ֶזעט 'ַצִדיק ְוַרע לוֹ 'ד  ואס ֶער ה  ִקים ו   ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֲחל 
ואְלט ַאַרייְנְבֶרעְנגֶ  אְבן ֶגעו  ִנים ה  א ֶטַבע, ִניְׁשט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִדי ְיו  ען ַאז ֶעס נ אר ד 

ל, ֶעס ֶגעֶׁשעט ַזאְכן  ִפיְרט ִדי ֶוועְלט נ אר ַאז ִדי ֶוועְלט ִפיְרט ִזיְך ִמיט ֶטַבע ִמְקֶרה אּון ַמז 
ִנים, ֶער גְ  ה פּון ִדי ְיו  ֵלייְבט ִניְׁשט ַאז פּון ִזיְך ַאֵליין. ֶווען ַא ִאיד ַפאְלט ַאַריין ִאין ִדי ְקִליפ 

רֹות ףנ אר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ַדאן ִאיז ֶער אֹוי ֶיעֶדע ַזאְך  ;ֶגעַהאְקֶטע צ 
ואס ֶעס ֵגייט ִאים ִניְׁשט גּוט אט ִזיְך ִניְׁשט צּו  ַמאְכט ִאים ,ו  ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרלֹויְרן, ֶער ה 

א אל ִאים ֶהעְלְפן.ֶוועם צּו ֶוועְנְדן אּון ֶער ה   ט ִניְׁשט ֶווער ֶעס ז 
ִנים,  ִאים ַבאִזיְגט ִדי ְיו  אְבן ִדי ֵהייִליֶגע ַחְׁשמֹונ  ה ה  ֶבער ִאין ִדי ֶטעג פּון ֲחנּוכ  ֶיעְצט א 
ִאים ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַא ַסְך ֵווייִניֶגער אּון ַא ַסְך  אּון ִניְׁשט אֹויף ַא ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ִדי ַחְׁשמֹונ 

ֶבער ִזיְך ֶגעַהאְלְטן ִמיטְ ְׁש  אְבן א  ִנים, ַווייל ֵזיי ה  אְבן 'ַוואֶכער פּון ִדי ְיו  ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֵזיי ה 
אְבן ַבאִזיְגט ִדי  אְלְפן אּון ֵזיי ה  אט ֵזיי ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעה  ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ה 

אס ַדאְרף אּו ִנים. אּון ד  א ַקיין ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ַאֶלעס ִפיְרט ְיו  ְנז אֹויְך ֶלעְרֶנען ַאז ֶעס ִניְׁשט ד 
אס, ֶעֶפעְנט ֶמען אֹויף ִדי מֹויל אּון ֶמען  נ אר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, אּון ֶווען ֶמען ֵווייְסט ד 

אט, אּון מֶ  ואס ֶמען ה  ען ֶבעט אֹויְך אֹויף ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַפאר ִדי גּוֶטע ַזאְכן ו 
 ַווייֶטער.

אְבן ִדי ַגן ֵעֶדן אֹויף ִדי ֶוועְלט.  אס צּו טּוהן, ֶוועט ֶער ה  ֶווען ַא ִאיד ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו ד 
 ֶער ֶוועט ַזיין ֶדער ְגִליְקִליְכְסֶטער ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶדער ֶוועְלט.

 
אְרט ַא ְגרֹויֶסע  ֶווען ֶעס ֶוועְרט טּוְנְקל ִאין ַא ִציֶמער וואּו ֶמעְנְטְׁשן ְדֵרייֶען ִזיְך, ֶוועְרט ד 

ה. ֵאייֶנער ֶזעט ל  ִניְׁשט ֶדעם ְצֵווייְטן, ֶמען ַהאְקט ַאַריין ֵאייֶנער ִאיֶנעם ְצֵווייְטן אּון ֶעס  ֶבה 
אל ֶעס ֶוועְרט ִליכְ  ערטֹויג ִניְׁשט דֶ  ב. ֵאייְנמ  ׁש ַא ְמַחי', ֶמען ֶזעט וואּו ַמצ  ִטיג ִאיז ַממ 

 ֶיעֶדער ְׁשֵטייט, אּון ַדאן ֶקען ֶיעֶדער ֵגיין ַזיין ֶוועג ָאן ַדאְרְפן ְׁשֶטעְרן ַא ְצֵווייְטן.
ה ֶטעג, ֶווען ֶמען ִציְנדְ  ה, אּון ִמיר טִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֲחנּוכ   ָאן ִדי ִליְכֶטעֶלעְך פּון ִדי ְמנֹור 

ה ִציְנדְ  ֶזעֶנען ח  ה טנ אְך פּון ִדי ְמַהְדִרין ִמן ַהְמַהְדִרין ַאז ֶיעֶדער פּון ִדי ִמְׁשפ  אּון  ,ָאן ִדי ְמנֹור 
אְך ַא ִליְכְטל אס אֹויְפַׁשייֶנען אּון אֹויְפַלייְכְטן אּוְנֶזער  ,ֶיעֶדע ַנאְכט ֵלייְגט ֶמען צּו נ  ַדאְרף ד 

אְלן ָאְנהֹויְבן ֶלעְבן, ַאז אְך ֶמעְנְטְׁשן ִמיר ז  א נ  אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֶעס ִאיז  ֶזען ַאז ֶעס ִאיז ד 
אְרט ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ֶמעְנְטְׁשן,  א ַאֶלע ס  אט  ערדֶ ֶיעאּון ד  אּון ֶמען  ,ֶגעִפיְלןַזייֶנע ֶמעְנְטׁש ה 

צּוַהאְקן ִאין ַאְנֶדעֶרע ִניְׁשט ַאַריינְ  ָאְנהֹויְבן ִזיְך צּו ֶרעֶכעֶנען ִמיט ֶיעֶנעְמ'ס ֶגעִפיְלן, ַדאְרף
אל ִזיְך ֵגיין ַזיין ֵאייֶגעֶנע ֶוועג. ֶמעְנְטְׁשן,  נ אר ֶיעֶדער ז 
ה ִליְכט ִציְנדְ ִדי  ֶמען ָאן "ַעד ֶׁשִתְכֶלה ֶרֶגל ִמן ַהּׁשּוק" ִביז ֶעס ֶוועט ִזיְך  טֲחנּוכ 

א אס ַארּום ְטר  ַרע אּון ְרִכילּות, ד  ׁשֹון ה  ְגן פּון ֵאייֶנעם צּום ְצֵווייְטן אּון אֹויְפֶהעְרן ִדי ל 
ה, ַאֶלע ִאיְדן  לֹום ְוַׁשְלו  ואס ַדאְרף ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ׁש  ה ִאיז ַא ַצייט ו  ָאְנֵזייֶען ַמְחלֹוֶקת. ֲחנּוכ 

אְלן ִזיְך ַהאְלְטן ִאיְנֵאייֶנעם, נ אר ְׁשַטאְרְקן אּון ְמַחֵזק ַזיין ֵאייֶנער ֶדעם ן ִניְׁשט ֵווייְטן, אּוצְ  ז 
 "ו ַקיין ַמְחלֹוֶקת ְצִוויְׁשן ִאיְדן.ַמאְכן ח

לֹום הֹויְבט ִזיְך ָאן ַביי ִזיְך ַאֵליין. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ִניְׁשט צּוְפִריְדן ִמיט ִזיְך ַאֵליין,  ׁש 
לֹום ִמיט ִזיְך ַאֵליין. ַדאן ֶוועט ֶער ִזיְך אֹויְך ְקִריְגן ִמיט ַזייֶנע ַארּוִמיֶגע.  ֶער ֶלעְבט ִניְׁשט ְבׁש 

לֹום ִמיט  ֶבער ְפֵרייִליְך, ֶער ַהאְלט פּון ִזיְך ַאֵליין, ֶער ֶלעְבט ְבׁש  ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַהאְלט ִזיְך א 
לֹום ִמיט ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן.  ִזיְך, ֶוועט ֶער אֹויְך ֶלעְבן ְבׁש 

ה ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט צּו ֶבע לֹום ֲחנּוכ  אל ֶלעְבן ְבׁש  ְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ז 
אְרט ַמְחלֹוֶקת.יִמיט ֶיעְדן ִאיד, אּון ִניְׁשט ַזיין ַפאְרִמיְׁשט אִ   ן ַקיין ׁשּום ס 

אס ִאיז אף. ד  אְך ַא  ֶווען ֶעס ֶוועְרט ִליְכִטיג ִאין ְׁשטּוב ֶוועְקט ֶמען ִזיְך אֹויף פּון ְׁשל  נ 
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ל, ִדי ִליְכִטיְגקֵ  ה ִאיז ְמסּוג  ואס ֲחנּוכ  ה ַזאְך צּו ו  ואס ִדי ֲחנּוכ  ייט ו 
ֶוועְקט אֹויף ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ַזיין ִטיְפן  ,ִליְכט ְבֶרעְנֶגען ַאַריין

אְפט אֹויף ִדי ֶוועְלט. ואס ֶער ְׁשל  אף ו   ְׁשל 
ה ְקִריֶכער, ֶמעְנְטְׁשן ְדֵרייֶען ִזיְך ַארּום ַפאְרְׁש  נ  אְפן, ִווי ַא ְלב  ל 

ואס  אף. ֶעס ֶזעט אֹויס  ְׁשַפאִציְרטַא ֶמעְנְטׁש ו  ַארּום ִאיְנִמיְטן ְׁשל 
ֶבער  ִווי ֶדער ֶמעְנְטׁש קּוְמט אּון ֵגייט, ֶער ֵגייט ָאן ִאין ֶלעְבן, א 

אְפט, ֶער ְטַראְכט ִניְׁשט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.  ַזיין ֹמַח ְׁשל 
ָאֶדער ֶער  ַוואְךִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ֶמעְנְטׁש ִוויְסן אֹויב ֶער ִאיז 

אְפט? ֶווען ַא ִאיד ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיז ֶער אֹויף, אּון  ְׁשל 
אְפט ֶער, ַזיין ֹמַח  ֶווען ֶער ֶרעְדט ִניְׁשט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאן ְׁשל 

אְפן.  ִאיז ַפאְרְׁשל 
אְגט ֶדער ֶווען ַיעֲ  אף, ז  אט ִזיְך אֹויְפֶגעֶוועְקט פּון ַזיין ְׁשל  ֹקב ה 

סּוק  "ַוִייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשנ תֹו ַוֹיאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה' )ְבֵראִׁשית כה, טז( פ 
קֹום ַהֶזה" ִווי ַאזֹוי ֵווייְסט ֶמען ַאז ֶמען ִאיז אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען  .ַבמ 

אף? ֶווען ֶמען קֶ  אְגן ִמיט ַא פּול מֹויל "ָאֵכן ֵיׁש ה' פּון ְׁשל  ען ז 
קֹום ַהֶזה", ֶמען ֵווייְסט אּון ֶמען ִפיְלט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער  ַבמ 

א ִמיט אּוְנז ְׁש   ֶטעְנִדיג, אּון ֶמען הֹויְבט צּו ֶרעְדן צּו ִאים.ִאיז ד 
חֹו ׁשֶ  אְגט ַרִׁש"י "ְלַהִגיד ְׁשב  ל ַאֲהֹרן ֶׁשֹלא ַביי ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ז 

אס ִאיז ִדי  ה", ַאֶלע ְמפֹוְרִׁשים מּוְטֶׁשען ִזיְך ִמיט ֶדעם, ד  ִׁשינ 
אט ֶגעטּוהן  ִניְׁשט ַגאְנֶצע ְגרֹויְסַקייט פּון ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ַאז ֶער ה 

אט ֶגעֵהייְסן?ַאְנֶדעְרׁש פּון  ואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ה   ו 
א ְמרַ  ֶבער ַרִׁש"י ִאיז ד   - ֵמז ַא ְצֵווייֶטע ַזאְך "ֶׁשֹלא ִׁשינ ה"א 

אְזט  אט ִניְׁשט ֶגעל  אְפן, אּון ֶער ה  ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ִאיז ִניְׁשט ֶגעְׁשל 
אט  ואס ֶער ה  ה ו  אְפן. ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ְמנֹור  ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן ְׁשל 

אט ֶער ַאַריין ֶגעְבֶרעְנְגט ַא ִליְכִטיְגקַ  ייט אֹויף ִדי ָאְנֶגעִציְנֶדען ה 
אט אֹויְפֶגעֶוועְקט  אְפן, ֶעס ה  אְזט ְׁשל  אט ִניְׁשט ֶגעל  ֶוועְלט, ֶעס ה 
אל ֶעֶפעֶנען ִדי מֹויל אּון ָאְנהֹויְבן  ִאיְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאז ֶמען ז 

 צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
נ ה ַבאקּוְמט ֶמען פּון ַא ַצִדיק, ֶווען ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה צּו  ִדי ַמת 

אף אּון ֶער  ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, ֶוועְרט ֶער אֹויְפֶגעֶוועְקט פּון ַזיין ְׁשל 
אס ִאיז  אְגט ַאז ד  הֹויְבט ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ֶדער ֶרִבי ז 

ז ִאין ִדי ֶוועְרֶטער פּון ִדי ִמְׁשנ ה  ֶרׁש "ְסַתם חֶ )ְתרּומֹות ֵפֶרק א'( ְמרּומ 
ֶמען  -ר", ַאז ֶמען ִאיז ַאן "ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע" בֵ דַ ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו מְ 

ֶהעְרט ִניְׁשט צּו צּום קֹול  פּון ַצִדיק, ַדאן ִאיז ֶמען ַאן "ֵאינֹו 
ֶמען ֶרעְדט ִניְׁשט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ַא ִאיד ַדאְרף  - ר"בֵ דַ מְ 

ואס ֶקען ִאים אֹויְפֶוועְקן פּון אֹויְפזּוְכן אּון ְטֶרעְפן ַא צַ  ִדיק ו 
אְפן  אל ִניְׁשט ַפאְרְׁשל  ואס ֶקען ִאים ְמעֹוֵרר ַזיין ַאז ֶער ז  אף, ו  ְׁשל 
אל ָאְנהֹויְבן צּו ֶלעְבן ִמיְטן  ַזייֶנע ֶטעג אּון י אְרן, נ אר ֶער ז 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
אְגט  ן פ"ג( )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ֶדער ֶרִבי ז  ִׁשיַח ֶוועְרט ִסימ  ַאז מ 

ׁשֹון פּון  ִׁשיַח ִצְדֵקנּו ֶוועט ' יחַ ִש מֵ 'ָאְנֶגערּוְפן אֹויף ִדי ל  ִאְלִמים. מ 
אל ֶעֶפעֶנען ִדי מֹויל אּון  ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ז 

אְגט  סּוק ז  "ִכי ָאז ְצַפְני ה ג, ט( )ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ַאזֹוי ִווי ֶדער פ 
ְבדֹו ְׁשֶכם ֶאְהפֹ  ם ְבֵׁשם ה' ְלע  ה ִלְקֹרא ֻכל  ה ְברּור  פ  ְך ֶאל ַעִמים ש 

ֵמינּו ָאֵמן. ה ְבי  ד". ִבְמֵהר   ֶאח 
א"ׁש ֶעֶרְך ) ֵני ִשיחֹות מֹוַהר  הִעְני   (ֲחנּוכ 
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 מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך שיעורים; - 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 נאךפלה; מעשיות פון תשיעורים; 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 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

 
 
 

 

 

 

 א לייטער צום הימל
"איך בין שוין טיף אין דער ערד, פון מיר 

וועט שוין גארנישט ווערן". זאג נישט אזוי, 
 ס'דא א וועג אויך פאר דיר מצליח צו זיין.

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  7,  1,  44  
 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 "היכל הקודש" ברסלב טעלעפאן בוך קהלות

אין די יעצטיגע טעג גרייט מען זיך ארויסצוקומען מיט'ן ברסלב'ן טעלעפאן בוך, אין 
וואס ער וועט זיך געפונען די ליסטע פון אנשי שלומינו פון איבער די גאנצע וועלט, מיט 

ג די ביזנעסער פון זייערע טעלעפאן נומערן און אדרעסן, און אזוי ווייטער, און גלייכצייטי
אנשי שלומינו, וואס דאס וועט פיל פארגרינגערן פאר אנשי שלומינו זיך צו האלטן 

 אינאיינעם באחדות.
העולם ראוי שיתמהו עצמן דער הייליגער רבי האט געזאגט )חיי מוהר"ן, סימן רצ"ב( "

ואס איז דא , די וועלט וועט זיך וואונדערן אויף די גרויסע ליבשאפט ו"על אהבה שבינינו
צווישן ברסלב'ע חסידים. און דאס קען מען גאר שטארק זען ביי תלמידי היכל הקודש, 
וואס האלטן זיך אזוי שיין צוזאמען מיט א געוואלדיגע אחדות, מיר אלע שעפן פונעם 
זעלבן לויטערן ריינעם קוואל, פון די עצות און חיזוק וואס דער רבי האט אונז געגעבן, לויט 

 ראש ישיבה שליט"א געבט אונז איבער וואס מוהרא"ש האט אונז געלערנט.ווי דער 
מיט'ן נייעם טעלעפאן בוך "היכל הקודש" וועלן אנשי שלומינו זיך קענען האלטן 
פארבינדען איבער די גאנצע וועלט. ווי אויך וועט מען גרינגער קענען שטיצן איינער דעם 

 סער פון אנשי שלומינו.צווייטן, צו נוצן די סערוויסעס און ביזנע
מאכט זיכער אז אייער נאמען און ביזנעס פאלט נישט ארויס פונעם טעלעפאן בוך. איר 

, אדער שיקט אן אימעיל צו 347-455-8028קענט טעקסטן אייער אינפארמאציע צו 
BreslevPhoneBook@gmail.com. 

 איש את רעהו יעזורו!
*** 

 אנגדער ניגון "עלעקשאנס" האט שטארקע אפקל
שטייענדיג נאך א לענגערע תקופה וואס אמעריקע האט זיך געקאכט איבער די וואלן, 
צי טראמפ זאל זיין דער פרעזידענט אדער ביידען, וואו מ'איז געגאנגען און געשטאנען 
האט מען געהערט היימישע אידן זיך קאכן אין פאליטיק, טייל האבן געהאלטן מיט איין 

גוט צו אידן און צווייטער וועט זיין ממש א קאטאסטראפע  קאנדידאט, אז נאר ער איז
 פאר אמעריקע בכלל און פאר אידן בפרט, און אנדערע האבן גע'טענה'ט פונקט קאפויער.

אין לויף פון די צייט האט דער ראש ישיבה שליט"א כסדר מעורר געווען אז מיר דארפן 
ינער פון די קאנדידאטן קען נישט גיין נאר צום אייבערשטן, נאר ער קען אונז העלפן, קי

גוטס טון אדער שלעכטס טון פאר סיי וועמען, לב מלכים ושרים ביד ה', מיר דארפן 
אויסקלויבן נאר דעם אייבערשטן אז ער זאל אונז אפהיטן פון אלעם שלעכטס און אונז 

 געבן אלעס גוטס.
ון איבער די וואלן, ביי די שיעורים האט דער ראש ישיבה שליט"א אויך געזינגען א ניג

ארויסצוברענגען דעם געדאנק אז קיינער פון די קאנדידאטן וועט נישט זיין אונזער ישועה, 
 נאר דער אייבערשטער קען אונז העלפן.

יעצט האט מען שיין אראפגעזינגען דעם ניגון אויף א פראפעסיאנאלע פארנעם, און 
אכאמאל און נאכאמאל די הייליגע אידישע קינדער זענען זיך מחי' דערמיט, צו חזר'ן נ

אמונה, נאר דער אייבערשטער פירט די גאנצע וועלט מיט א געוואלדיגע השגחה פרטית, 
און נאר צו אים קענען מיר זיך ווענדן אלעמאל. ווי מער מ'חזר'ט די אמונה, אלץ מער א 

 גליקליכערע און פרייליכערע לעבן האט מען.
 5פאר אידיש,  1לעפאן "קול ברסלב", ביים דרוקן מ'קען הערן דעם ניגון אויפ'ן טע

פאר'ן עלעקשאן ניגון. ]זעט  4פאר איינצעלנע ניגונים, און דערנאך  5פאר היכל נגינה, 
 אלע לאקאלע נומערן פון "קול ברסלב" ביים סוף פונעם גליון[.

לט עס צו די ווע אוי די נייעס ווארפט א שרעק,פאלגנד זענען די ווערטער פונעם ניגון: 
און ער  דער באשעפער פירט די וועלט, אמעריקע גייט ווערן אויסגעמעקט. קומט אן עק,

 אונז האמיר א גרויסער גאט, אלעס אנדערש איז דאך נארישקייטן. טוט וואס אים געפעלט,
 ביידן איז צו אלט, נאר אמונה טוט דעם איד באגלייטן. וואס די וועלט באשאפן האט,

רעכטע  לינקע דעמאקראטן, אמעריקע צופאלט. אוי געוואלד, טראמפ איז צו קאלט,
הערן נייעס וכו'.  דער באשעפער פירט די וועלט גייען זיך שיסן ביי די זייטן. רויטע שטַאטן,

יעדער ווייסט אז זיי פארקויפן  עס מאכט נאר דעם מענטש צומישט, העלפט גארנישט,
לאז דיך אפ פון  ד נישט נארישקייטן,רעוכו'.  דער באשעפער פירט די וועלט גארנישט.

 ס'איז נישט גוט פאר ענק, פאליטיק איז א קרענק, זע צו לעבן רואיג און באשיידן. ביידן,
 וכו'. דער באשעפער פירט די וועלט נוצן האט עס קיינעם נישט געברענגט.

 והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים!
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו יוסי יאקאבאוויטשמו"ה 

 למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 
*** 

 הי"ו ברוך לאזאראוויטשמו"ה 

 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב
*** 

 הי"ו עזרא בויםמו"ה 

 למזל טובזאבי נ"י אפשערן פון זיין אינגל צו די 
*** 

 הי"ו יודל ווערצבערגערמו"ה 

 למזל טובנ"י  שמואלאפשערן פון זיין אינגל צו די 
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