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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ֵרייִליֶכע  ט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע אּון פְׁ ֵטייֶען ֶיעצְׁ ִמיר שְׁ
ן  אבְׁ ִאים הָּ מֹונָּ ה, ֶווען ִדי ֵהייִליֶגע ַחשְׁ ֶטעג פּון ֲחנּוכָּ

ט ִדי  ט ַבאִזיגְׁ ֶטעלְׁ ִנים, אּון צּוִריק ֶגעשְׁ וָּ ֶטע יְׁ ֶלעכְׁ שְׁ
ף צּו ַזיין, אּון  ש ִווי ֶעס ַדארְׁ דָּ ן ֵבית ַהִמקְׁ ֶדעם ֵהייִליגְׁ

ֶדער. ן פּון ִדי ִאיִדיֶשע ִקינְׁ ן ִדי אֹויגְׁ טְׁ אכְׁ ֶגעלָּ  אֹויפְׁ
ן אגְׁ ה ב, ד(  ַחַז"ל זָּ ֵראִשית ַרבָּ ן )בְׁ אבְׁ ִנים הָּ וָּ ַאז ִדי יְׁ

ט דִ  לְׁ קְׁ טּונְׁ ן ִמיט ֵזייֶעֶרע ַפארְׁ ן פּון ִדי ִאידְׁ י אֹויגְׁ
ן ַאז ֶמען מּוז  ן ַבאפֹוילְׁ אבְׁ ֵזירֹות, ֵזיי הָּ ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ שְׁ
ן ַאז ֶמען  סְׁ ֶנער פּון ִדי ָאקְׁ ן אֹויף ִדי ֶהערְׁ ַרייבְׁ שְׁ אֹויפְׁ

ט ַקיין ֵחֶלק ִמיטְׁ  אט ַח"ו ִנישְׁ ן ַבאֶשעֶפער.הָּ  'ן ֵהייִליגְׁ
רַ  טְׁ אִמיר נָּאר ַאַריינְׁ ן ֶעס ִדי לָּ ואס רּופְׁ וָּ ן, ַפארְׁ טְׁ אכְׁ

ן"? ט ִדי אֹויגְׁ לְׁ קְׁ טּונְׁ  ֵהייִליֶגע ַחַז"ל "ַפארְׁ
ט ַזיין  ש ֶקען ִנישְׁ טְׁ נָּאר ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ַא ֶמענְׁ
אט  ט נָּאר אֹויב ֶער הָּ ֶגעֵלייגְׁ ֵרייִליְך אּון אֹויפְׁ פְׁ

ט ֶטער ִפירְׁ שְׁ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ה, ֶער גְׁ  ֱאמּונָּ
ְך ַא ש ֵגייט דּורְׁ טְׁ ט. ֶיעֶדער ֶמענְׁ ֶלעס אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ

ֶוועִריקֵ  רֹות אּון שְׁ אג צָּ ן טָּ ן, ֵקייֶנער ֶקען ִזיְך ֶיעדְׁ ייטְׁ
ן  א ַזאכְׁ ֵרייֶען פּון ֶדעם, ֵאייִביג ִאיז דָּ דְׁ ט ַארֹויסְׁ ִנישְׁ
ט ַאזֹוי ִווי  ֶכע ֵגייֶען ִנישְׁ ן, ֶוועלְׁ ש'ס ֶלעבְׁ טְׁ ִאין ַא ֶמענְׁ

אל ֶער הָּ  אל ֶמער אּון ַאמָּ ט, ַאמָּ ואלְׁ אט ֶגעוָּ
 ֵווייִניֶגער.

ט ִמיטְׁ  ט ִנישְׁ ש ֶלעבְׁ טְׁ ן, ֶווען ַא ֶמענְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ
ט ִאין ִדי ֵבייֶנער ַאז ֶיעֶדער ִריר  ט ִאים ִנישְׁ ֶעס ִליגְׁ
ן,  טְׁ שְׁ ט נָּאר פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ט קּומְׁ אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ

ט ֶער ֵזייֶער  רֹויֶעִריג פּון ִדי ַאֶלע ַדאן ֶווערְׁ טְׁ
ֶוועִריקֵ  ט ַקיין ַהנָָּאה ִאין שְׁ ט ִנישְׁ ִפירְׁ ן, אּון ֶער שְׁ ייטְׁ

ן.  ַזיין ֶלעבְׁ
ה, ֶער  ק ִמיט ֱאמּונָּ ַטארְׁ ֶבער שְׁ ֶווען ַא ִאיד ִאיז אָּ

ט ַאז ַקיין שּום זַ  ֵלייבְׁ ט אּון גְׁ ט  ְךאֵווייסְׁ ט ִנישְׁ ַפאִסירְׁ
בֹון פּון ִזיְך ַאֵליין, ֶיעדֶ  ן ֶחשְׁ ִליכְׁ טְׁ קְׁ אט ַא פּונְׁ ע ַזאְך הָּ

אס ַאזֹוי  אט דָּ ֶטער הָּ שְׁ ואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ וָּ ַפארְׁ
ִליֶכע  ִליקְׁ ֵרייִליֶכע אּון גְׁ אט ֶער ַא פְׁ ט, ַדאן הָּ ֶגעַמאכְׁ

ֶוועִריקֵ  ט ַאז ִדי שְׁ ן, ֶער ֵווייסְׁ ן קּוֶמען אֹויְך ֶלעבְׁ ייטְׁ
אס ִאי ן אּון דָּ טְׁ שְׁ ז ִזיֶכער ַפאר ַזיין פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ

ְִוויס ְ טּון ס  ְָזאל  ןְאֹויבְ ,
ְִאי ְִהימ ְן ְקּוק ְל ְןֶמעט

ְ

ְָגא ׁשר ֶדער  ְאֹויְַאנ  ׁשְאְַף ט  ְֶמענ  ְדְָ. ְקּוק ְא ןְֶמעט
רְֶוועְד,ָכבֹוטְָהאסְעְֶרְֶוועט,ְֶגעלְ טְָהאסְעְֶרְֶווע
ְַפאַלאְַאְטְָהאסְעְֶ כּורְַקאעְֵטייֶעֶרְְאְַץ, ְו  כּו' ',ְו 

ְִדְןְפּוקְֵעסְֶןְאְַטְַמאכְ ןְֶמע ְַזאכְ י ןְאֹויבְ רְָאֶבען,
ֶדעֶרְןְאְַזְִאילְִהימ ְןְִאי טְקּוק ְןְאֹויבְ ט,ְֶוועלְ עְַאנ 
ְֶמע ְֶווען ְעְֶר ַהאלְ ס ְֶדער  ְִזיְךט ְֶמע, ְקּוק ְן ְצּוט
ׁשרְֶדעטְלֹויפְ םְֶווע ט  עְְֵֶמענ  סְָווארְֶדעה;ְָצָרְתְב 
ְִאי ְז ַטאר  ְִאיקְׁש  ְֱאמּונְָן ְסְָווארְֶדעה, ִליר  טְַפאר 
ְִווטְִניׁש ְםְִאיטְֵגייסְעְֶןְֶוועטְִניׁש ְְִזיְך רְעְֶיְַאזֹוי
ְ.בָחׁשּורְֵזייעְֶזְִאירְֶדעְ-לְִווי

ְ"ב(תשפבְַוֵיׁשְֶהְֱאמּונְְֲָעָצתֹו)
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ה, אּון ֶער ֶבעט שְׁ  אלטֹובָּ ן ַאז ֶער זָּ טְׁ שְׁ ִדיג ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן  ֶטענְׁ ן ִמיט ֶיעדְׁ פְׁ ִאים ֶהעלְׁ
ֶלעם, אּון ַאזֹוי ֶקען ֶער ִזיְך אבְׁ רָּ צּוקּוֶמען. פְׁ ן ַאֶלעס ִאיֶבערְׁ קְׁ ַטארְׁ  שְׁ

רַ  ט אֹויסְׁ ואלְׁ ן ֶגעוָּ אבְׁ ִנים הָּ וָּ ואס ִדי יְׁ ן ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּונָּה פּון ִדי ִמיט ֶדעם וָּ ייסְׁ
ן ט ִדי אֹויגְׁ לְׁ קְׁ טּונְׁ ן ֵזיי ִמיט ֶדעם ַפארְׁ אבְׁ ֶדער, הָּ ן פּון ִאיִדיֶשע ִקינְׁ ן  . ֵזייִדי ִאידְׁ אבְׁ הָּ

ן. ִביז ִדי ֵהייִליֶגע  ֶצער מּוט ִאין ֶלעבְׁ ֶצע מּוט אּון ֵחֶשק, ֵזייֶער ַגאנְׁ ן ֵזייֶער ַגאנְׁ לֹוירְׁ ַפארְׁ
מוֹ  ה ִאין ִדי ַחשְׁ ן ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּונָּ ֶגעַבאקְׁ ִנים אּון צּוִריק ַאיינְׁ וָּ ט ִדי יְׁ ן ַבאִזיגְׁ אבְׁ ִאים הָּ נָּ

ֶדער. ֶצער פּון ִאיִדיֶשע ִקינְׁ  ֶהערְׁ

ֹות, אֹויף ַשבָּ  ֵריי ִמצְׁ ט אֹויף ִדי דְׁ ֵלייגְׁ ֶפעִציֶעל ַפארְׁ ן ִזיְך סְׁ אבְׁ ִנים הָּ וָּ ת, אֹויף ִדי יְׁ
ֹות "שַ  ֵריי ִמצְׁ אֵשי ֵתיבֹות פּון ִדי דְׁ ה, אּון אֹויף ִקידּוש ַהחֹוֶדש. ִדי רָּ ִרית ִמילָּ ת 'בְׁ בָּ

ה ח'מִ  ן אּון 'ילָּ טְׁ שְׁ ט ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ואס ַא ִאיד גְׁ ֵמַח". ִמיט ֶדעם וָּ ֹוֶדש", ִאיז "שָּ
רֵ  ט ֶער ַא פְׁ ֹות, ֶווערְׁ ה. ֶער ִהיט ַאֶלע ִמצְׁ וָּ אס ִאיז ַביי ֶיעֶדע ִמצְׁ ש. דָּ טְׁ ייִליֶכער ֶמענְׁ

ש. טְׁ ֵרייִליְך ֶדעם ֶמענְׁ ן פְׁ ל צּו ַמאכְׁ סּוגָּ ֹות ִאיז ֶמער מְׁ ֵריי ִמצְׁ ֶפעִציֶעל ִדי דְׁ ֶבער סְׁ  אָּ
ן ִדי ַחַז"ל  אגְׁ ת זָּ ָך ֶרֶמז תשכ"ה( ַביי ַשבָּ ַהֲעלֹותְׁ עֹוִני בְׁ קּוט ִשמְׁ ֶכם )ַילְׁ ַחתְׁ יֹום ִשמְׁ ֵאלּו  -"ּובְׁ

תֹות"  ת קֹוֶדש ַפאר ִדי ִאיִדיֶשע  -ַהַשבָּ ן ֶדעם ַשבָּ אט ֶגעֶגעבְׁ ֶטער הָּ שְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ן  ן פּוֶנעם ֵהייִליגְׁ אבְׁ ֵרייֶען אּון ַהנָָּאה הָּ ן ִזיְך פְׁ אלְׁ ה, ַאז ֵזיי זָּ נָּ ס ַא גּוֶטע ַמתָּ ֶדער ַאלְׁ ִקינְׁ

ת.  ַשבָּ
ט ִדי גְׁ  אגְׁ ה זָּ ִרית ִמילָּ א ַביי בְׁ רָּ ת ק"ל.( מָּ ן ִדי )ַשבָּ אבְׁ ה הָּ ִרית ִמילָּ ה פּון בְׁ וָּ ַאז ִדי ִמצְׁ

ִש  ַקֵבל ֶגעֶווען בְׁ ן מְׁ ֵרייד, ֶמען ִאידְׁ רֹויס פְׁ ט ִמיט גְׁ אְך ִביז ַהיינְׁ ה, אּון ֵזיי טּוֶען ֶעס נָּ חָּ מְׁ
אט זֹוֶכה ֶגעוֶ  ט ִזיְך ַאז ֶמען הָּ ֵריידְׁ ה אּון ֶמען פְׁ עּודָּ רֹויֶסע סְׁ ט ַא גְׁ ן ַא ַמאכְׁ וען צּו ַמאכְׁ

ִרית.  בְׁ
א  רָּ מָּ ט ִדי גְׁ אגְׁ ִחים ע"ז.( אּון אֹויף ֹראש חֹוֶדש זָּ סָּ ט ַא יֹום טֹוב, ַווייל )פְׁ ַאז ֶעס ֵהייסְׁ

ֶגען אֹויף ֹראש חֹוֶדשַאֶלע יִָּמים טֹוִבים ֶזעֶנען דָּ  אנְׁ ֶגעהָּ לֹויט ֶווען ֶעס ִאיז ֹראש  .אְך ָאנְׁ
ט מֶ  ען ֶווען ֶעס ִאיז ַאֶלע יִָּמים טֹוִבים. אּון ִמיר ֶזעֶען ַטאֶקע חֹוֶדש, לֹויט ֶדעם ֵווייסְׁ

ן חֹוֶדש. ה" ֶיעדְׁ נָּ בָּ ֵרייֶען ִזיְך ַביי "ִקידּוש לְׁ ן אּון פְׁ צְׁ ֶדער ַטאנְׁ  ִווי ִאיִדיֶשע ִקינְׁ
ֵרייִלי ן פְׁ ל צּו ַמאכְׁ סּוגָּ ֶפעִציֶעל מְׁ ֹות ֶזעֶנען סְׁ ֵריי ִמצְׁ ְך ִדי ֶזעֶען ִמיר פּון ֶדעם ַאז ִדי דְׁ

ֹות.  ט אֹויף ִדי ִמצְׁ ֵלייגְׁ א ַפארְׁ קָּ ִנים ַדוְׁ וָּ ן ִזיְך ִדי יְׁ אבְׁ ֶדער, אּון ֶדעִריֶבער הָּ ִאיִדיֶשע ִקינְׁ
ן ֵזייֶער ִש  ִלירְׁ ן ַפארְׁ אלְׁ ן זָּ ט ַאז ִדי ִאידְׁ ואלְׁ ן נָּאר ֶגעוָּ אבְׁ ן ֵזיי הָּ אלְׁ ה אּון מּוט, ֵזיי זָּ חָּ מְׁ

ן ֵזייֶער ֵהייִליֶגע ֱאמּונָּה  ִלירְׁ ֶצער ֵחֶשק ִאין ַפארְׁ ן ֵזייֶער ַגאנְׁ ִלירְׁ ְך ֶדעם ַפארְׁ אּון דּורְׁ
ן. ט ִמיטְׁ ַווייל  ֶלעבְׁ ֶטער אּון ֶווען ַא ִאיד ֶלעבְׁ סְׁ ִליכְׁ ִליקְׁ ן ִאיז ֶער ֶדער גְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ

ט. ש אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ טְׁ ֶטער ֶמענְׁ סְׁ ֵרייִליכְׁ  פְׁ
שְׁ  ט ָאן ֶדעם ֶערְׁ "א הֹויבְׁ מָּ רּוְך ִמיט ִדי ֶדער ֵהייִליֶגער רְׁ ן עָּ חָּ לְׁ ִעיף ִאין שֻׁ ן סְׁ טְׁ

ן ַאז ֶדער  ן ַפאר ִדי אֹויגְׁ טְׁ ף ַהאלְׁ ִמיד" ַאז ֶיעֶדער ִאיד ַדארְׁ ִדי תָּ ֶנגְׁ ֶטער "ִשִויִתי ה' לְׁ ֶווערְׁ
ֶטער ִאיז ִמיט ִאים שְׁ  שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ חָּ לְׁ ט ֶדעם שֻׁ ִדיגְׁ "א ֶענְׁ מָּ ִדיג. אּון ֶדער ֵהייִליֶגער רְׁ ֶטענְׁ

רּוְך ף שְׁ  ִמיט ִדי עָּ ִמיד" ַאז ִאיד ַדארְׁ ֶתה תָּ טֹוב ֵלב ִמשְׁ ֶטער "וְׁ ֵרייִליְך.ֶווערְׁ ִדיג ַזיין פְׁ  ֶטענְׁ
ט. ִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ִאיד ַזיין  ט ַביי ַהאנְׁ ֵאייֶנעם ַהאנְׁ ן ֵגייֶען ִאינְׁ ֵוויי ַזאכְׁ ִדי צְׁ

ֵרייִליְך? ֶעס ֵגייט דָּ שְׁ  ִדיג פְׁ ט ֵאייִביג ַאזֶטענְׁ אט דָּ אְך ִנישְׁ אְך ִפיֶלע ֹוי ִווי ֶער ִוויל, ֶער הָּ
ֶטער ִאיז  שְׁ ֶבער ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט אָּ קְׁ רֹות אּון ִיסּוִרים? ֶווען ַא ִאיד ֶגעֶדענְׁ אלצָּ  ַאֶלעמָּ

ן שְׁ  ט ִזיְך צּו צּו ֶרעדְׁ ט ַאז ִמיט ִאים, ֶער ֶגעוואֹוינְׁ קְׁ ן, ֶער ֶגעֶדענְׁ טְׁ שְׁ ִדיג צּום ֵאייֶבערְׁ ֶטענְׁ
אט נִ  ן, ַדאן ֶקען ֶער ַזיין ֶער הָּ טְׁ שְׁ ט אֹויֶסער ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ט ֵקייֶנעם אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ישְׁ

ֵרייִליְך. ֵאייִביג  פְׁ

ט אגְׁ ן נ"ב( ֶדער ֶרִבי זָּ ט  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסימָּ ש ַמאכְׁ טְׁ בֹודְׁ ַאז ֶווען ַא ֶמענְׁ דּות, ֶער ִהתְׁ
ט צּום ן פּון ַאֶלע  ֶרעדְׁ טּור ֶווערְׁ אל פָּ ן ַאז ֶער זָּ טְׁ שְׁ ן, ֶער ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

ן אֹויף ֵאיין  ף ֶער קֹוֶדם ֶבעטְׁ ן נָּאר גּוֶטע ִמדֹות, ַדארְׁ אבְׁ ֶטע ִמדֹות, אּון הָּ ֶלעכְׁ ַזייֶנע שְׁ
ה ן נָּאר אֹויף ֶדעם ִביז ִמדָּ ֶבעטְׁ ה, אּון  אּון ַארְׁ ן ִדי ִמדָּ ֶבעטְׁ ַארְׁ ן אֹויסְׁ צְׁ ַגאנְׁ ֶער ֶוועט ִאינְׁ

ִריֶטע אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ֵווייֶטע אּון צּו ִדי דְׁ אל ֶער ֵגיין צּו ִדי צְׁ נָּאְך זָּ  ֶדערְׁ
ט  ֶגעִפילְׁ ט ֶמען ָאן? ֶווען ֶמען ִאיז ָאנְׁ ה, פּון וואּו הֹויבְׁ ֵאלָּ ֶבער ִדי שְׁ ט ִזיְך אָּ ֶטעלְׁ שְׁ

ן?ִמיט ַאלֶ  ֶטע ֶבעטְׁ שְׁ אל ֶמען ִדי ֶערְׁ ה זָּ ֶכע ִמדָּ ֶטע ִמדֹות, אֹויף ֶוועלְׁ ֶלעכְׁ  ע שְׁ
ף ַאַסאְך  ה, ֶמען ַדארְׁ חָּ ן ִאיז אֹויף ִשמְׁ ף ֶבעטְׁ ואס ֶמען ַדארְׁ ה אֹויף וָּ ֶטע ִמדָּ שְׁ ִדי ֶערְׁ

אל שְׁ  ן ַאז ֶמען זָּ טְׁ שְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֵרייִליְך, אּון ֵקיֶבעטְׁ ִדיג ַזיין פְׁ ט ַזיין ֶטענְׁ אל ִנישְׁ מָּ ינְׁ
א ַאֶוועק ַאֶלע  ֵמילָּ ט שֹוין מְׁ ֵרייִליְך ַפאלְׁ רֹויֶעִריג, ַווייל ֶווען ֶמען ִאיז פְׁ ט אּון טְׁ צּוֶגעֵלייגְׁ
ה, אּון ֶמען  חֹורָּ ה שְׁ רָּ בּות אּון מָּ ואס קּוֶמען פּון ַעצְׁ ֶטע ִמדֹות, וָּ ֶלעכְׁ ֶדעֶרע שְׁ ַאנְׁ

ט ַאֶלע גּוֶטע ִמדֹות.  ַבאקּומְׁ
ן ֶרִבי עֹוֵזר, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא  ֶרִבי אט ֶגעֵהייסְׁ ואס הָּ ִמיד וָּ אט ֶגעַהאט ַא ַתלְׁ ן הָּ תָּ נָּ

קֵ  טְׁ סְׁ נְׁ ֶרען אּון ֶערְׁ ן בְׁ טְׁ סְׁ רֹויֶסער עֹוֵבד ה', ִמיט פּולְׁ ה  ייט, אּון פּוןגְׁ רֹויֶסע ֲעבֹודָּ ַזיין גְׁ
'ן  ל אֹויפְׁ ֵמייכְׁ ט ֶגעַהאט ַקיין שְׁ אל ִנישְׁ מָּ אט ֶער ֵקיינְׁ ִנים, ֶער ִאיז שְׁ הָּ ִדיג ֶגעֶווען פָּ ֶטענְׁ

ן אֹויף ִדיר עֹוֵזר ַאז  אגְׁ ט זָּ אב ֶגעֶהערְׁ ט: "ִאיְך הָּ אגְׁ ן ֶגעזָּ תָּ אט ִאים ֶרִבי נָּ ט, הָּ צּוֶגעֵלייגְׁ
ַקֵבל ֶגעֶווען פּון ֶרִבי'ן, ֶדער  ט ַאזֹוי מְׁ ֶבער ִנישְׁ אב אָּ ט(, ִאיְך הָּ סְׁ נְׁ רּום )ֶערְׁ ט פְׁ דּו ִביזְׁ

ר ִאי ף ֶמען ִזיְך צּו ַזיין ז ִעיקָּ ר ַדארְׁ ט ַאז ֶדער ִעיקָּ אס ֵמיינְׁ רּום אֹויְך". דָּ ֵרייִליְך, אּון פְׁ פְׁ
ן אֹויף ִש  ֵלייגְׁ ה, שְׁ ַפארְׁ חָּ ֵרייִליְך.מְׁ ן אּון ַזיין פְׁ קְׁ ַטארְׁ ִדיג ִזיְך צּו שְׁ  ֶטענְׁ

אג ֵסיי ִווי ַאִריֶבער גֵ  יצִ  ט, ֶוועט ֶדער טָּ ֶלעכְׁ א  .ייןֶעס ֵגייט גּוט ָאֶדער שְׁ ֵמילָּ מְׁ
ן  אגְׁ אג? ֲחַז"ל זָּ ֵרייִליְך ִאיֶנעם טָּ ט ַזיין פְׁ אל ֶמען ִנישְׁ ואס זָּ וָּ ִמיִני(ַפארְׁ א, שְׁ חּומָּ "ֵאין  )ַתנְׁ

אס ִאיז ֵזייֶער ַא  ר", אּון דָּ חָּ מָּ ֵמַח לְׁ ֵמַח ַהיֹום שָּ ל ִמי ֶששָּ ם, ֹלא כָּ ָאדָּ ֶתֶנת לָּ ה ַממְׁ חָּ ַהִשמְׁ
ִטיֶגע ַזאְך צּו ֶגעדֶ  ן ִוויכְׁ אג, ַזאכְׁ ֶוועֶרע טָּ ט ַא שְׁ ִליך ֶווען ֶעס קּומְׁ ן, ַווייל ֶגעֶווענְׁ קְׁ ענְׁ

ט  ַראכְׁ ֵרייִליְך, אּון ֶמען טְׁ ֶווער צּו ַזיין פְׁ ט ַאזֹוי ִווי ֶמען ִוויל, ִאיז ֵזייֶער שְׁ ֵגייֶען ִנישְׁ
ֵרייִליְך ן ֶוועל ִאיְך ַזיין פְׁ גְׁ ארְׁ אג, מָּ ן ֶוועט ַזיין ַא ֶבעֶסעֶרע טָּ גְׁ ארְׁ ן  .""מָּ אגְׁ ַפאר זָּ ֶדערְׁ

ואס  טּו וָּ ֵרייִליְך, ַווייל ִווי ַאזֹוי ֵווייסְׁ ן צּו ַזיין פְׁ גְׁ ארְׁ ט אֹויף מָּ ט ִנישְׁ ז ִדי ֲחַז"ל: ַווארְׁ אּונְׁ
ב  ט ַקיין ִחילּוק ִווי ַאזֹוי ִדי ַמצָּ ֵרייִליְך, ִנישְׁ ט פְׁ רּוִביר צּו ַזיין ַהיינְׁ ן ֶוועט ַזיין? פְׁ גְׁ ארְׁ מָּ
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אס וֶ  ט ִאיז, אּון דָּ סְׁ אלְׁ ן ַאז דּו זָּ ועט ַמאכְׁ
ש  טְׁ ִליַח ַזיין ִמיט ַאֶלעס, ַווייל ֶווען ַא ֶמענְׁ ַמצְׁ

ִליַח. ֵרייִליְך ִאיז ֶער ַמצְׁ  ִאיז פְׁ
ט פּוֶנעם  ט ִאין ִדי ֶהענְׁ ה ִליגְׁ ִחירָּ ִדי בְׁ
ֶנעֶמען ַזיין  אל ָאנְׁ ש, ִווי ַאזֹוי ֶער זָּ טְׁ ֶמענְׁ

ט  אגְׁ סּוק זָּ ן, ִווי ֶדער פָּ ֵאה"ֶלעבְׁ ָאֹנִכי נֹוֵתן  רְׁ
ֵניֶכם  ה 'ַהיֹום'ִלפְׁ לָּ לָּ ה ּוקְׁ כָּ רָּ ֶדער  -" בְׁ

ט ַפארְׁ  ֶטער ֶגעבְׁ שְׁ ש ַא 'ֵאייֶבערְׁ טְׁ ה ן ֶמענְׁ נָּ ַמתָּ
אגַא ' ן ַא 'טָּ , אּון ֶער ֶקען ִמיט ֶדעם ַמאכְׁ

ֵרייִליְך ָאֶדער  ה, פְׁ לָּ לָּ ה ָאֶדער ַא קְׁ כָּ רָּ בְׁ
אג ֶנעֶמען ֶדעם טָּ רֹויֶעִריג, ֶמען ֶקען ָאנְׁ גּוט,  טְׁ

ואס ֶמען  ִקים וָּ ן נָּאר אֹויף ִדי גּוֶטע ֲחלָּ קּוקְׁ
ֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון ֶמען ֶקען  אט אּון ִזיְך פְׁ הָּ
רֹויֶעִריג,  ט, אּון ַזיין טְׁ ֶלעכְׁ ֶנעֶמען שְׁ ַאֶלעס ָאנְׁ
תָּ  ַחרְׁ ט: "ּובָּ אגְׁ ֶטער זָּ שְׁ אּון ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ן אֹויסַבַחִיים", ֶוועל  אס ֶלעבְׁ יין צּו זַ  ,דָּ
טּו  ט ֶוועסְׁ אלְׁ ן, ֶדעמָּ ִרידְׁ ֵרייִליְך אּון צּופְׁ פְׁ

ן ַאֶלעס גּוטְׁ  אבְׁ  ס.הָּ
ואס ִאיז זֹוֶכה  וואֹויל ִאיז ֶדעם וָּ
ה,  צּוֶנעֶמען ִאין ִזיְך ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּונָּ ַאַריינְׁ

ט נָּאר שְׁ  ֶקען ַאז ַאֶלעס ִפירְׁ ִדיג צּו ֶגעֶדענְׁ ֶטענְׁ
ֶטער, אּון ַדאן  שְׁ  ֵאייִביגֶוועט ֶער ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ִליְך  ִליקְׁ ן ַא גְׁ אבְׁ ֵרייִליְך, אּון ֶער ֶוועט הָּ ַזיין פְׁ
ט ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ ן אֹויף ִדי ֶוועלְׁ  .ֶלעבְׁ

 

א"ש  ֵחֶלק י"ג )תֹוְך ַהַנַחל ִמֵקץ תשנ"ט, ִשיחֹות מֹוַהרָּ
ֵחֶלק י' ֶעֶרּך שִ  ִמיד, וְׁ ֶתה תָּ טֹוב ֵלב ִמשְׁ חָּ ֶעֶרְך וְׁ  ה(מְׁ
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 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 

 

 

 

 מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב 
 אין ישיבהטעג חנוכה ליכטיגע 

זייער לערנען די בחורים אויסגענוצט געווארן אין ישיבה מיט א שטארקייט,  ווערןדי געהויבענע טעג פונעם יום טוב חנוכה, 
 פלייסיג, ניצנדיג די השפעות פונעם הייליגן יום טוב אויפ'ן בעסטן פארנעם.

דער ראש ישיבה שליט"א אסאך ארומגערעדט פון די חיזוק וואס מיר קענען ארויסנעמען פון  ביי די שיעורים אין חנוכה האט
די נסים וואס דער אייבערשטער האט געמאכט מיט די אידישע קינדער בימים ההם בזמן הזה, ווי אזוי די קליינע הייפעלע פון די 

ן די יוונים, ווי אזוי זיי האבן צוריק אויפגעבויעט דעם הייליגע חשמונאים האבן באזיצט די גרויסע און מעכטיגע מיליטער פו
צעבראכענעם בית המקדש, און כאטש וואס די יוונים האבן מטמא געווען אלע אויל, האט דער אייבערשטער אבער געהאלפן 

אט געמאכט א נס אז מ'האט געטראפן א קליין קריגעלע אויל וואס איז געווען גענוג נאר פאר איין טאג, און דער אייבערשטער ה
 אז ס'האט געברענט פאר אכט טעג.

דער ראש ישיבה שליט"א האט ארויסגעברענגט אז כאטש וואס ס'איז דאך געווען אזויפיל צרות דעמאלט, דער גאנצער בית 
אבער המקדש איז געווען צעבראכן און טמא, וואלטן דאך די חשמונאים געקענט מאכן אויף דעם א טרויער טאג, האבן זיי זיך 

זייער געפריידט און געמאכט א פרייליכער יום טוב מיט די קליין ביסל טהור'ע אויל וואס זיי האבן געטראפן. דאס לערנט אונז אז 
אפילו א מענטש שפירט ביי זיך אז ער אינגאנצן צעבראכן און טמא, זאל ער נישט אויפגעבן און אריינפאלן אין א יאוש, נאר ער 

ויפזוכן דאס קליין קריגעלע טהור'ע אויל וואס ער האט נאך יא, יעדער איד איז פול מיט מצות ומעשים זאל זיך שטארקן און א
טובים, אפילו פושעי ישראל מלאים מצות כרמון, און מיט דעם זאל זיך דער איד זייער פרייען, ער זאל זיך פרייען אז ער איז זוכה 

ר טוט אן תפלין, ער האט א בארד און פאות, און אזוי ווייטער האט יעדער צו עסן כשר'ס, ער היט שבת, ער גייט מיט ציצית, ע
איד גענוג און נאך גוטע זאכן מיט וואס ער קען זיך זייער פרייען. און אז ער וועט זיך פרייען מיט די ביסל גוטס וואס ער האט אין 

וייטער האט דער ראש ישיבה שליט"א ביי די שיעורים זיך, וועט דאס שוין ברענגען אז ער וועט ווערן אינגאנצן גוט. און אזוי ו
 ארויסגענומען אסאך התחזקות פונעם יום טוב חנוכה, וואס וועט אונז באגלייטן אויפ'ן גאנצן יאר.

די גאר הערליכע און אינהאלטסרייכע דרשות און שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א, פול מיט עצות און הדרכות ווי אזוי 
אן עצה געבן אין לעבן ברוחניות ובגשמיות, און מצליח זיין אויפ'ן בעסטן פארנעם. זענען שוין היינט ברייט באקאנט  זיך צו קענען

איבער די גאנצע וועלט. מ'קען הערן די אלע שיעורים אויפ'ן "קול ברסלב" טעלעפאן ליין ]זעט אלע לאקאלע נומערן ביים סוף 
 טעגליך דורך צענדליגע טויזנטער אידן פון איבער די וועלט.פונעם גליון[ וואס ווערט צוגעהערט טאג 

ג, וואו מ'קען פאר די חנוכה אפטיילונ 4יומא, און דערנאך פאר עניני ד 9און  1פאר אידיש,  1דרוקן לב קען מען סרב לוקאויף 
 , און מעשיות, לכבוד חנוכה.דרשותהערט פילע שיעורים, 

 בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים!
*** 

 חנוכה סובסקריבשאן ספעשל "עצתו אמונה"
ווען מען שרייבט זיך איין צו באקומען די עצתו  ;עשלראקלאמירן א ספפסה היכל הקודש" פלכבוד חנוכה טוט "קרן הד

 .וואכן בחנם 4ר, וועט מען עס באקומען אמונה פאר א יא
א סובסקריבשאן פאר "עצתו אמונה" איז די שענסטע מתנה וואס איר קענט נאר געבן פאר זיך און פאר די קינדער, דאס איז א 

אליין נאר  מאל נישטנמתנה פון לעבן מיט אייבערשטן, א מתנה פון לעבן מיט די הייליגע תורה, א מתנה פון וויסן אז מען איז קיי
יך ווענדן צו אים, וואס דאס אלעס וועט זיי געבן א זיס לעבן אויף דער זאיך האב דעם באשעפער אייביג מיט זיך און איך קען 

 .וועלט, און וועט זיי באגלייטן לעד ולנצח נצחים אויף יענער וועלט
אס מען אפילו נישט גע'חלומ'ט דערפון אין נסיונות און פראבלעמען וואזעלכע מיר גייען דורך  עןהיינט אינעם שווערן דור, וו

כאילו יונגע מענטשן נט, עס קען זיך דאכטן ביי פילע ע גאס בליטשקעט און רופט דאס יוגדי פריערדיגע דורות. די גוי'איש
לים הפילה, מקייט און ליבשאפט, און ליידער רבים חלע"דארט" געפינט זיך גליק, עס קען אויסזען ווי דארט טרעפט מען וואר

 .אינעם נעץ פונעם סמ"ך מ"ם די שענסטע און בעסטע פון כלל ישראלפילע אומגליקן הערט מען כסדר ווי עס ווערן פארכאפט 
געלויבט דער אייבערשטער וואס האט אונז נישט פארלאזט נאר האט מקדים געווען די רפואה פאר די מכה, שוין פאר איבער 

יק, ווען די נשמה פון הייליגן רבין איז אראפגעקומען אויף דער וועלט צו באלייכטן די שווערע תקופה פון צוויי הונדערט יאר צור
ווייזט אונז דעם וועג אז אנשטאט צו קרעכצן און וויינען ווי ביטער דער דור איז, געבט ער עוקבתא דמשיחא, דער הייליגער רבי 

, און באווייזט אריין צו שיינען די שיינקייט פון אידישקייט און פון אמונה לעבן נזערדי ווערטער און עצות וואס מאכט ליכטיג או
 .ת, און די געשמאק פון פירן א אידיש לעבן אין אונז און אין אונזערע קינדערואין באשעפער, די זיסקייט פון תורה ומצו

ערן די קונטרסים און בריוו מער און מער פארשפרייט און צוכאפט דורך וו וואס גייט פארביייעדן טאג  מיטאז מען זעט טאקע 
ליכע פארנעם, יעדער נכלל ישראל. אין די קונטרסים און בריוו פון ראש ישיבה שליט"א, טרעפן זיך אלע דערין אויף א פערזע

תשובות זענען געבויט אויף די  וואס די אלע -שפירט ווי די ענטפערס רעדן צו אים און צו זיינע שאלות און קווענקלענישן 
וואס געשריבן געווארן טאקע פאר אונזער דור וואס שלינגט  - דער הייליגער רביווערטער פון מוהרא"ש זי"ע, רבי נתן זי"ע, און 

 .ןן, וואס איז מחזק אונזערע צובראכענע הערצער און היילט אויס אונזערע וואונד'ווערטער פון הייליגן רבימיט דורשט די 
טויזנטער שטובער ווערן אויפגעלאכטן יעדע וואך ערב שבת קודש, ווען זיי באקומען די הייליגע קונטרסים "עצתו אמונה" 
אויף די פאסט, לכבוד שבת קודש, און גיבט אין זיי אריין א חיות, א געשמאק אין אידישקייט, און עצות אויף פילע שוועריקייטן 

 , אדער שיקט אן אימעיל צו3 ענשאןעקסט 718-387-2691ייך שוין איין, רופט שרייבט א .וואס זיי גייען דורך
subscribe@kerenhadfusa.org ן "חנוכה סובסקריבשאן ספעשל"'און פרעגטס איבער. 

 !להודות ולהלל לשמך הגדול

<<<<<< 

 

 ערנטפארגעל יותנשמ
עור אין משניות, יש ן'טאייך מיט מיכאפט 

געלערנט יעדער זאל הערליך קלאר פאר
 נגירג ןו, געשמאק אןייטקענען פארש

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  4 
 

 

 עצתו אמונה
 אויף ּפָאסט

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

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

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

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

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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 און מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 זייט מתפלל!
 

 פייגלא  בןיצחק פאר ר' 
 פאר א גאנצע און שנעלע רפואה 
 

 


