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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ן אּוע ֵהייִליגֶ י דִ ן ִאין ַאַרייט ָאט ָאן ׁשֹוין ְטֶרעטְ ר ִמי
ִמיר ִציְנֶדען ָאן ִדי ֵהייִליֶגע ֶווען  ,הֲחנּוכ  ן פּוג ֶטעע ְפֵרייִליכֶ 

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

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

ואס ִמיר ַדאְרְפן ִזיְך אֹויְפְפִריְׁשן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ִמי ט ו 
ן קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע ַזייט פּון אּוְנז, 'ִאין ִדי ֶטעג, ִאיז ִמיטְ 

אְבן, אּון 'ִמיטְ  ואס ִמיר ה  ִקים ו  ן קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע ֲחל 
ואס ֶער  ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ַאֶלע גּוְטס ו 

 ְנז.ֶגעְבט אּו
ה ֶזעֶנען ֶגעְׁשֶטעְלט ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל,  ִדי ֶטעג פּון ֲחנּוכ 
ְבעּו  אְגט ַביי "ַעל ַהִניִסים" ִדי ֶוועְרֶטער "ְוק  ַאזֹוי ִווי ֶמען ז 
דֹול", ִדי ֶטעג  ה ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל ְלִׁשְמָך ַהג  ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנּוכ 

אּון צּו ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. לֹויְבן  ֶזעֶנען ֶגעְׁשֶטעְלט צּו
אְטׁש ַא ַגאְנץ י אר ַדאְרף ֶמען אֹויְך ַדאְנֶקען ֶדעם  כ 
ל ַפאר  ה ֶמער ְמסּוג  ֶבער ִדי ֶטעג פּון ֲחנּוכ  ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאיז א 

 ֶדעם.

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

אט, ַדאְרף ֶמען ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו קּוְקן אֹויף ִדי  ֶמען ה 
אט, אֹויף ִדי ִפיֶלע טֹובֹות אּון  ואס ֶמען ה  גּוֶטע ַזאְכן ו 

ואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער טּוט ִמיט אּוְנז ְׁש  ִדים ו   ֶטעְנִדיג.ֲחס 
אל ֶדער יֵ  ַרע ַמאְכט ְבִליְנד ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאז ֶער ז  ֶצר ה 

ואס ֶער ַבאקּוְמט, ֶווען ֶמען  ִדים ו  ִניְׁשט ֶזען ִדי גּוֶטע ֲחס 
ה ִליְכט, ַדאְרף ֶמען ַאַרייְנְטַראְכְטן  ֶבער ַביי ִדי ֲחנּוכ  ִזיְצט א 

ה אִ  ח  יז ֶגעזּוְנט, אּון ֶזען ַאז ֶמען ִאיז ב"ה ֶגעזּוְנט, ַאז ִדי ִמְׁשפ 
אט אֹויְגן צּו ֶזען, אֹויֶעְרן צּו ֶהעְרן, ֵצייֶנער צּו ֶעְסן,  ַאז ֶמען ה 
ֶהעְנט ָאְנצּוַכאְפן, אּון ִפיס צּו ֵגיין. ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה 
ַאַרייְנצּוַכאְפן ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ַאז ֶמען ֵגייט ִמיט 

ְֶזעק ְ ְַאֵזייֶגעס ְַדארְ ר ןְֶמעף
ְׁשֹוי ְַזיין ְַמֲעִריְָנאךְ ן ְָנאךְ ב,

ְ

וְֶ דְ ְ–תְֲהָכנֹועְַאלְְֶָנאךְ ןְאּוהְִמק  נֹורְָעְֵהייִליגְֶיְדְִןְִצינ  ה.ְמ 
ְֶמע ְַדארְ ן ְִזיצְ ף ְַבין ְדְִי ְִליכְ י נְ ט ט  ס  ְֵווייִניג  בְְֶַאס עְַהאל 
ְָׁשעְָ ְִזינְ ה, ְדְִג ִמירֹוי ְז  ְאּות ְִזינְ ן ְֵאייֶגענְֶג עְִאיִדיׁשְֶע

ְִניגּוִני ְֵאייֶגענְֶם, טְֶע ֶגעַמאכ  ְאֹויפ  טְֶע ַראכ  ֶגעט  עְאֹויס 
ִפיםְצּויְִוום,ְִניגּוִניעְֵהייִמיׁשְֶ ְל:ֵבייׁש 

ֶטע" ׁש  ְֵאייֶבער  ְְ-ְָנאךְ קְֶגעֶדענְ ְִאיךְ ר ְַלאנְ טְִניׁש  קְצּוִריג
ןְַאֵליירְֵאייֶנעןְעֶגעֶווןְִביְִאיךְ ְ,ָלאךְ ןְִאיןְֶגעֶוועְִאיךְ ןְִבי
-ְְ ְִניׁש  ְֶגעַהאט ְֵגייְצּוְוואּוט ָלאפְ ן, ְֶגעׁש  ְִאין ְַגאן ְ-ס

טּובןְִאיְִאיךְ ְץִזיטְֶיעצְ ס,ְַנאןְאּוטְַקאלְ  טְָהאןְֶמעְ-ְׁש 
ְַאזֹוְִזיךְ  ְִמיְ,ִליבי ְַמייט ְאּוְַווייבן ְִקינְ ן ְאֹויְ-ד םְֶדעף
ְ."דַאִצינְ רְִדיְִאיךְ קְַדאנְ 
ְדְִףְאֹויקְקּו ְאּוטְִליכְ י ט ְםְֶדעקְַדאנְ ן ׁש  ְֵאייֶבער  ףְאֹוין
רֹויֶסעְַאטְִביס ְְדּוְלַוויים,ְִניִסייְדְִ ְס.נְֵרְג 

לְַוְַהְֱאמּונְְֲָעָצתֹו) ְ"ב(תשפחְִיׁש 
ְ

ְ
ְ

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

 יְגט ִזיְך ִניְׁשט.ַדאֶוועֶנען, צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִדי ִליְסֶטע ֶעְנדִ 

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

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

פּון ֵאיין ַזייט ַדאְרף ֶמען ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַדאְרף ֶמען  .ַזייְטן
אְפט אּון ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶעֶפעֶנען ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁש  אל ִאיז ִדי ַהאְרץ ַפאְרְׁשט  ְטן. ַא ַסְך מ 

ֶבער ַאז ֶמען הֹויְבט ָאן קֹוֶדם צּו  ואס ֶמען ַדאְרף, א  אס מֹויל צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ו  ד 
אט ׁשֹוין י א ואס ֶמען ה  ְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶדערֹויף, ַדאן אּון ֶמען ַדאנְ  ,קּוְקן אֹויף ִדי ַזאְכן ו 

אס ֶעֶפעְנט ִדי ַהאְרץ צּו  אְלְפן, אּון ד  אל ֶגעה  אט ׁשֹוין ַא ַסְך מ  ֶזעט ֶמען ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ה 
אְכִניְׁשט. אט נ  ואס ֶמען ה   ֶבעְטן אֹויְך ִדי ִאיְבִריֶגע ַזאְכן ו 

אְגט ֶדער ֵהייִליֶגער "ְקדּוַׁשת ֵלִוי" זי א ז  ר  ואס ִדי ְגמ  אס ו  כֹות ז.( "ע ִאיז ַמְסִביר ד  ַאז ַא )ְבר 
אְגט ֶער ַאז ַא 'ַצִדיק ְוַרע לוֹ 'ִאיז  'ַצִדיק ֶׁשֵאינֹו ג מּור', אּון ַא 'ַצִדיק ְוטֹוב לוֹ 'ִאיז  'ַצִדיק ג מּור' . ז 
ַצִדיק ְוטֹוב 'גּוט אּון ֵפיין, ֶער ִאיז ַא פּון ִאים ֶהעְרט ֶמען ֵאייִביג נ אר ַאז ִאיז ִאים  'ַצִדיק ג מּור'

ֶבער ַא  'לוֹ  אְגט. א  ואס ֶער ַפאְרמ  ִאיז ַא  'ַצִדיק ֶׁשֵאינֹו ג מּור'ֶער קּוְקט נ אר אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן ו 
אס ֶלעְבן, ֶער'ַצִדיק ְוַרע לוֹ ' ִאיז ַא  , ֶמען ֶהעְרט ֵאייִביג פּון ִאים ִווי ְׁשֶלעְכט ֶעס ֵגייט ִאים ד 
אט.נ אר , ֶער ֶזעט 'ַצִדיק ְוַרע לוֹ ' ואס ֶער ה  ִקים ו   ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֲחל 

א ֶטַבע, ִניְׁשט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער  ואְלט ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ַאז ֶעס נ אר ד  אְבן ֶגעו  ִנים ה  ִדי ְיו 
ל, ֶעס ֶגעֶׁשעט ַזאְכן פּון ִזיְך ִפיְרט ִדי ֶוועְלט נ אר ַאז ִדי ֶוועְלט ִפיְרט ִזיְך ִמיט ֶטַבע  ִמְקֶרה אּון ַמז 

ִנים, ֶער ְגֵלייְבט ִניְׁשט ַאז נ אר ֶדער  ה פּון ִדי ְיו  ַאֵליין. ֶווען ַא ִאיד ַפאְלט ַאַריין ִאין ִדי ְקִליפ 
רֹות ףֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ַדאן ִאיז ֶער אֹוי ואס ֶעס ֵגייט ֶיעֶדע ַזאְך ו   ;ֶגעַהאְקֶטע צ 

אט ִזיְך ִניְׁשט צּו ֶוועם צּו ֶוועְנְדן אּון ֶער  ַמאְכט ִאים ,ִאים ִניְׁשט גּוט ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרלֹויְרן, ֶער ה 
אל ִאים ֶהעְלְפן. אט ִניְׁשט ֶווער ֶעס ז   ה 

ִאים בַ  אְבן ִדי ֵהייִליֶגע ַחְׁשמֹונ  ה ה  ֶבער ִאין ִדי ֶטעג פּון ֲחנּוכ  ִנים, אּון ֶיעְצט א  אִזיְגט ִדי ְיו 
ִאים ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַא ַסְך ֵווייִניֶגער אּון ַא ַסְך ְׁשַוואֶכער פּון  ִניְׁשט אֹויף ַא ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ִדי ַחְׁשמֹונ 

ֶבער ִזיְך ֶגעַהאְלְטן ִמיטְ  אְבן א  ִנים, ַווייל ֵזיי ה  אְבן ֶגעֶבעטְ 'ִדי ְיו  ן ֶדעם ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֵזיי ה 
אס  ִנים. אּון ד  אְבן ַבאִזיְגט ִדי ְיו  אְלְפן אּון ֵזיי ה  אט ֵזיי ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעה  ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ה 
א ַקיין ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ַאֶלעס ִפיְרט נ אר ֶדער  ַדאְרף אּוְנז אֹויְך ֶלעְרֶנען ַאז ֶעס ִניְׁשט ד 

אס, ֶעֶפעְנט ֶמען אֹויף ִדי מֹויל אּון ֶמען ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, אּון ֶווען ֶמען  ֵווייְסט ד 
אט, אּון ֶמען ֶבעט אֹויְך אֹויף ַווייֶטער. ואס ֶמען ה   ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַפאר ִדי גּוֶטע ַזאְכן ו 
אְבן ִדי ַגן ֵעֶדן אֹויף אס צּו טּוהן, ֶוועט ֶער ה  ִדי ֶוועְלט. ֶער  ֶווען ַא ִאיד ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו ד 

 ֶ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  יְׁשט ֶדעם ְצֵווייְטן, ֶמען ַהאְקט ַאַריין ֵאייֶנער ִאיֶנעם ְצֵווייְטן אּון ֶעס טֹויג נִ  ֶבה 
ׁש ַא ְמַחי', ֶמען ֶזעט וואּו ֶיעֶדער ְׁשֵטייט,  ערִניְׁשט דֶ  אל ֶעס ֶוועְרט ִליְכִטיג ִאיז ַממ  ב. ֵאייְנמ  ַמצ 

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

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

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

 ִניְׁשט ַאַרייְנצּוַהאְקן ִאין ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, ָאְנהֹויְבן ִזיְך צּו ֶרעֶכעֶנען ִמיט ֶיעֶנעְמ'ס ֶגעִפיְלן,
אל ִזיְך ֵגיין ַזיין ֵאייֶגעֶנע ֶוועג.  נ אר ֶיעֶדער ז 

ה ִליְכט ִציְנדְ ִדי  ֶמען ָאן "ַעד ֶׁשִתְכֶלה ֶרֶגל ִמן ַהּׁשּוק" ִביז ֶעס ֶוועט ִזיְך אֹויְפֶהעְרן ִדי  טֲחנּוכ 
אְגן פּון ֵאייֶנעם צּום ְצֵווייְטן אּון ָאְנֵזייֶען ַמְחלֹוֶקת.  אס ַארּום ְטר  ַרע אּון ְרִכילּות, ד  ׁשֹון ה  ל 

ואס ַדאְרף ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ׁש   ה ִאיז ַא ַצייט ו  אְלן ִזיְך ַהאְלְטן ֲחנּוכ  ה, ַאֶלע ִאיְדן ז  לֹום ְוַׁשְלו 
"ו ַקיין ֵווייְטן, אּון ִניְׁשט ַמאְכן חצְ  ִאיְנֵאייֶנעם, נ אר ְׁשַטאְרְקן אּון ְמַחֵזק ַזיין ֵאייֶנער ֶדעם

 ַמְחלֹוֶקת ְצִוויְׁשן ִאיְדן.
לֹום הֹויְבט ִזיְך ָאן ַביי ִזיְך ַאֵליין. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶער  ִאיז ִניְׁשט צּוְפִריְדן ִמיט ִזיְך ַאֵליין, ׁש 

לֹום ִמיט ִזיְך ַאֵליין. ַדאן ֶוועט ֶער ִזיְך אֹויְך ְקִריְגן ִמיט ַזייֶנע ַארּוִמיֶגע. ֶווען ַא  ֶלעְבט ִניְׁשט ְבׁש 
ֶבער ְפֵרייִליְך, ֶער ַהאְלט פּון ִזיְך ַאֵליין, ֶער ֶלעְבט  לֹום ִמיט ִזיְך, ֶוועט ֶמעְנְטׁש ַהאְלט ִזיְך א  ְבׁש 

לֹום ִמיט ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן.  ֶער אֹויְך ֶלעְבן ְבׁש 
לֹום ִמיט  אל ֶלעְבן ְבׁש  ה ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ז  ֲחנּוכ 

אְרט ַמְחלֹוֶקת.ן ַקיין ׁשּויֶיעְדן ִאיד, אּון ִניְׁשט ַזיין ַפאְרִמיְׁשט אִ   ם ס 

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

אְפט אֹויף ִדי ֶוועְלט. ואס ֶער ְׁשל  אף ו   ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ַזיין ִטיְפן ְׁשל 
ואס  ה ְקִריֶכער, ַא ֶמעְנְטׁש ו  נ  אְפן, ִווי ַא ְלב   ְׁשַפאִציְרטֶמעְנְטְׁשן ְדֵרייֶען ִזיְך ַארּום ַפאְרְׁשל 

אף. ֶעס ֶזעט אֹויס ִווי ֶדער מֶ  עְנְטׁש קּוְמט אּון ֵגייט, ֶער ֵגייט ָאן ִאין ֶלעְבן, ַארּום ִאיְנִמיְטן ְׁשל 
אְפט, ֶער ְטַראְכט ִניְׁשט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ֶבער ַזיין ֹמַח ְׁשל   א 

אְפט? ֶווען ַא ִאיד ֶרעְדט צּום  ַוואְךִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ֶמעְנְטׁש ִוויְסן אֹויב ֶער ִאיז  ָאֶדער ֶער ְׁשל 
אְפט ֶער, ַזיין ֹמַח ֵאייֶבעְרְׁשטְ  ן ִאיז ֶער אֹויף, אּון ֶווען ֶער ֶרעְדט ִניְׁשט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאן ְׁשל 

אְפן.  ִאיז ַפאְרְׁשל 
סּוק  אְגט ֶדער פ  אף, ז  אט ִזיְך אֹויְפֶגעֶוועְקט פּון ַזיין ְׁשל  "ַוִייַקץ )ְבֵראִׁשית כה, טז( ֶווען ַיֲעֹקב ה 
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עמערזשענסי קאמפיין אונטערן נאמען "ורפא ירפא", מיט'ן ציל צו 
שאפן געלט צו קענען ראטעווען דאס לעבן פון אונזער טייערער חבר 

 הרה.ר' יצחק בן פיגלא לרפואה שלמה במ
אריינגעברענגט שיינע סכומים, אבער נאך דער קאמפיין האט שוין 

ווייט פון וויפיל עס פעלט זיך אויס. דער קאמפיין גייט אבער נאכאלץ 
 אן, און אידן קענען זיך נאך ווייטער משתתף זיין.

איז ליידער אנגעשטעקט  אונזער טייערער באליבטער חבר ר' יצחק
 די וויירוס אויף גאר א שווערע פארנעם מיט צווייגעווארן מיט 

פון וואס זיינע לונגען זענען זייער שטארק  ,חדשים צוריק
אן עקמא  צוצוגעבינדן יעצט איז  און ערגעווארן,  אינפעקטירט

 מאשין צו קענען אטעמען.
משפחה און עסקנים האבן שוין אריין געלייגט איבערמידליכע די 

אבער  ,אלעס וואס מעגליך אים צו היילןווייטער ן ועט אוןכוחות 
ס שלעפט אריין אין ריזיגע געלטער ביז עס איז אפארשטייט זיך אז ד

געלייגט אין שווערע נגעקומען צו א מצב וואס מען האט זיך שוין אריי
וואס גאר גרויסע הוצאות מיט ווייטער חובות און מען זעט זיך נאך 

גרויסע ברענגען די ריכטיגע נמען דארף באצאלן צו קענען אריי
ס הילף ברענגען צו זיין נ'ן אייבערשט'ספעציעליסטן צו קענען מיט

עס מוז קריטיש געשאפן ווערן די  ווי אמשנעלסטן. גאנצע רפואה
צו קענען ווייטער אנגיין אז מיר זאלן נישט  250,000$ע פון סומ

 דארפן זיך אפשטעלן חס ושלום צוליב געלט.
מיט זיין געוואלדיגע עקספערטיז האט ר' יצחק אזויפיל געהאלפן 
פילע אידישע קינדער, אויף וואס פילע פון אונז קענען מעיד זיין, ער 

רע אידן מיט זיין גאנצע האט אוועקגעגעבן זיין לעבן צו העלפן אנדע
הארץ, ער האט געראטעוועט פילע חולי ישראל, און יעצט איז די 

 צייט אים ארויסצוהעלפן.
ן געבט א ואאון קעשענע , עפנט אייער הארץ ןטייערע איד

ווארעמע נדבה אין די הצלת נפשות קאמפיין, צו קענען טון אלע 
ן רפואה ווי מעגליכקייטן צו ברענגען די ערווארטעטע ישועה או

דער "ורפא ירפא" קאמפיין לויפט די וואך, מ'קען מנדב זיין  שנעלער.
, אדער אויף 718-540-5728אויפ'ן טעלעפאן דורכ'ן רופן 

charidy.com/vrapoi 
דער עיקר לאמיר ווייטער מתפלל זיין און בעטן דעם אייבערשטן 

עזונט און פאר א גאנצע רפואה פאר יצחק בן פיגלא, ער זאל זיין ג
 שטארק ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, פאר לאנגע געזונטע יארן.

 רפאנו ה' ונרפא!
 

B
re

sl
ev

C
en

te
r.

co
m

\a
n

sw
er

s 

תוֹ  קֹום ַהֶזה" ַיֲעֹקב ִמְּׁשנ  ִווי ַאזֹוי ֵווייְסט  .ַוֹיאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה' ַבמ 
אף? ֶווען ֶמען ֶקען ֶמען ַאז ֶמען ִאיז  אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען פּון ְׁשל 

קֹום ַהֶזה", ֶמען ֵווייְסט  אְגן ִמיט ַא פּול מֹויל "ָאֵכן ֵיׁש ה' ַבמ  ז 
א ִמיט אּוְנז אּון ֶמען ִפיְלט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִ  יז ד 

 ֶטעְנִדיג, אּון ֶמען הֹויְבט צּו ֶרעְדן צּו ִאים.ְׁש 
חֹו ֶׁשל ַאֲהֹרן ֶׁשֹלא  אְגט ַרִׁש"י "ְלַהִגיד ְׁשב  ַביי ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ז 
אס ִאיז ִדי  ה", ַאֶלע ְמפֹוְרִׁשים מּוְטֶׁשען ִזיְך ִמיט ֶדעם, ד  ִׁשינ 

אטַגאְנֶצע ְגרֹויְסַקייט פּון ַאֲהרֹ  ֶגעטּוהן  ִניְׁשט ן ַהֹכֵהן ַאז ֶער ה 
אט ֶגעֵהייְסן?ַאְנֶדעְרׁש פּון  ואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ה   ו 

א ְמַרֵמז ַא ְצֵווייֶטע ַזאְך "ֶׁשֹלא ִׁשינ ה" ֶבער ַרִׁש"י ִאיז ד   - א 
אְזט  אט ִניְׁשט ֶגעל  אְפן, אּון ֶער ה  ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ִאיז ִניְׁשט ֶגעְׁשל 

אט ַאנְ  ואס ֶער ה  ה ו  אְפן. ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ְמנֹור  ֶדעֶרע ִאיְדן ְׁשל 
אט ֶער ַאַריין ֶגעְבֶרעְנְגט ַא ִליְכִטיְגַקייט אֹויף ִדי  ָאְנֶגעִציְנֶדען ה 
אט  אְפן, ֶעס ה  אְזט ְׁשל  אט ִניְׁשט ֶגעל  ֶוועְלט, ֶעס ה 

אל ֶעֶפעֶנען ִדי אֹויְפֶגעֶוועְקט ִאיְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאז מֶ  ען ז 
 מֹויל אּון ָאְנהֹויְבן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

נ ה ַבאקּוְמט ֶמען פּון ַא ַצִדיק, ֶווען ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה  ִדי ַמת 
אף אּון  צּו ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, ֶוועְרט ֶער אֹויְפֶגעֶוועְקט פּון ַזיין ְׁשל 

אס ֶער הֹויְבט ָאן ֶרעְדן צּו אְגט ַאז ד  ם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ֶדער ֶרִבי ז 
ז ִאין ִדי ֶוועְרֶטער פּון ִדי ִמְׁשנ ה  "ְסַתם )ְתרּומֹות ֵפֶרק א'( ִאיז ְמרּומ 

 -ר", ַאז ֶמען ִאיז ַאן "ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע" בֵ דַ ֶחֶרׁש ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו מְ 
יק, ַדאן ִאיז ֶמען ַאן ֶמען ֶהעְרט ִניְׁשט צּו צּום קֹול  פּון ַצדִ 

ֶמען ֶרעְדט ִניְׁשט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ַא ִאיד ַדאְרף  - ר"בֵ דַ "ֵאינֹו מְ 
ואס ֶקען ִאים אֹויְפֶוועְקן פּון  אֹויְפזּוְכן אּון ְטֶרעְפן ַא ַצִדיק ו 
אל ִניְׁשט  ואס ֶקען ִאים ְמעֹוֵרר ַזיין ַאז ֶער ז  אף, ו  ְׁשל 

אְפן ַזיינֶ  אל ָאְנהֹויְבן צּו ֶלעְבן ַפאְרְׁשל  אר ֶער ז  אְרן, נ  ע ֶטעג אּון י 
 ִמיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

אְגט  ן פ"ג( ֶדער ֶרִבי ז  ִׁשיַח ֶוועְרט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסימ  ַאז מ 
ׁשֹון פּון  ִׁשיַח ִצְדֵקנּו ' יחַ ִש מֵ 'ָאְנֶגערּוְפן אֹויף ִדי ל  ִאְלִמים. מ 

אל ֶעֶפעֶנען ִדי מֹויל ֶוועט ַאַריי ְנְבֶרעְנֶגען ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ז 
אְגט  סּוק ז  ה ג, ט( אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ַאזֹוי ִווי ֶדער פ  )ְצַפְני 

ם ְבֵׁשם ה' "ִכי ָאז ֶאְהפֹ  ה ִלְקֹרא ֻכל  ה ְברּור  פ  ְך ֶאל ַעִמים ש 
ד". ִבְמֵהר   ְבדֹו ְׁשֶכם ֶאח  ֵמינּו ָאֵמן.ְלע   ה ְבי 

א"ׁש ֶעֶרְך ) ֵני ִשיחֹות מֹוַהר  הִעְני   (ֲחנּוכ 
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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  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 חנוכה טוביום 
גרייט זיך אויף חנוכה מיט א הערליכע 

שיעורים, דרשות, רייכע אויסוואל פון 
 מעשיות פאר קינדער, און נאך

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 1 ,  9,  4 
 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 א"שליט שיואל פארקא ר"המו
 כל הקודש קרית יואלד הי"מהיב יאגב

  עב"ג למזל טובפון זיין טאכטער שמחת החתונה  דיצו 

 ו"הי ווייס ל אשרישרא ר"ב שרענח המו"ה החתן 
*** 

 ו"הי שיבאחק צי ר"ב שמעוןמו"ה החתן 
 עב"ג למזל טובזיין שידוך שליסן צו 

 ו"הי םיובמשולם פייש פעלבערמו"ה  תב

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 שיםודמקומות הקקורצע נסיעה צו 
 שליט"אראש ישיבה מיט'ן  אין אייראפע

פון די  קברי צדיקיםאויף א קורצע נסיעה צו די וואך האט זיך ארויסגעלאזט שליט"א דער ראש ישיבה 
תלמידים פון ניו יארק און ארץ ישראל, וועלכע  40צדיקים וקדושים אין אייראפע, אין באגלייטונג פון בערך 

 .האבן אריינגעברענגט ביים לעצטן קאמפיין פאר די ישיבה גרעסערע סכומים
אזט פון ניו יארק זונטאג אווענט, און מען איז אנגעקומען קיין וויען עסטרייך מען האט זיך ארויסגעל
א גאנצע און תשובות ן און געשריבן בריוו ר ראש ישיבה געזעס'ן פליגער איז דעמאנטאג אינדערפרי, אויפ

 .צייט
ל. דאן אין וויען אין עירפארט האט מען זיך צוזאם געטראפן מיט די חבורה פון תלמידים פון ארץ ישרא

דער ראש ישיבה האט  אונט אינעם לאקאלן בית המדרש, וונגען אין וויען אין מקוה, געדאוואיז מען געגא
 יזענדע.עולה געווען לתורה און געבענטשט גומל, און מוציא געווען אלע מיטרי

ס קיין סלאוואקיע צום שטאט פרעשבורג האט מען זיך ארויסגעלאזט מיט א באפת שחרית ן עסן 'נאכ
צום ציון פונעם הייליגן חתם סופר זי"ע. עס האט געהערשט א גרויס התעוררות ביים ציון, מען האט 

 .נגען ווארימע ניגוניםר וואס ער דארף, און מען האט געזיגעזאגט תהלים, און מתפלל געווען יעדע
העל, צום ציון פונעם הייליגן ישמח , צום שטאט אודערנאך האט מען זיך ארויסגעלאזט קיין אונגארן

 .מען האט מתפלל געווען מיט גרויס התעוררות און געזונגען מיט גרויס ווארעמקייט אומשה זי"ע, וו
, בעל ציון פון רבי הערשעלע ליסקער זי"עדערנאך איז מען געפארן קיין ליסקא, זיך אויסבעטן ביים הייליגן 

 .ואהאך פרי תב
מתפלל  האטמען  רבי ישעי'לע קערעסטירער זי"ע, וואוביים ציון פונעם צדיק  דערנאך איז מען געווען

האט מעורר געווען פאר'ן אנקומען צום  ראש ישיבה שליט"א, דער ט גרויסע ישועות'פועלגע'און געווען 
אין קערעסטיר, און מ'זאל זען  ציון אז מ'דערציילט גאר גרויסע ניסים און ישועות וואס אידן פועל'ן אויס

פון דארט איז מען געפארן ווייטער קיין  .גוט אויסצונוצן דאס פלאץ זיך אויסצובעטן בדבר ישועה ורחמים
י אייזיקל קאלובער זי"ע. ווייטער איז מען געפארן צום שטאט מאדע, וואו עס ליגן די יליגן רבקאלוב, צום הי

א טיילווייזע דאס איז נאר  גרויסע צדיקים דער הייליגער קול ארי' זי"ע, דער לבושי מרדכי זי"ע, און נאך.
 פילע קברי צדיקים אויפ'ן וועג.נאך אפגעשטעלט ביי וואו מ'איז אלץ געווען, מ'האט זיך רשימה 

כסדר גערעדט און  ראש ישיבה שליט"אאויפ'ן באס צווישן איין ציון און א צווייטן, האט דער 
האט גערעדט פון די  ראש ישיבה שליט"אפארגעלערנט, ס'איז געווען גאר שיינע שמועסן אויפ'ן וועג. דער 

ן זיי און געזינגען אינאיינעם זייערע גרויסקייט פון די צדיקים וואו מ'איז געפארן, נאכגעזאגט מימרות פו
 ניגונים.
פארוואס מ'דארף צומאל אז אנשי שלומינו פארשטייען נישט האט געזאגט  ראש ישיבה שליט"אדער 

אלעמאל און איבעראל, מיר  אייבערשטן, מיר זענען דאך צוגעוואוינט צו רעדן צום פארן צו קברי צדיקים
הייליגער רבי זאגט אז מ'וויל, אבער דער  סאלעס ווא אייבערשטןך אלץ אויסבעטן ביים ווייסן אז מ'קען זי

ביי  ביי קברי צדיקים קען מען גרינגער און שנעלער פועל'ן, אפילו ווען מ'איז נישט ראוי געהאלפן צו ווערן.
 אזוי ווי א שנעלערע וועג, גרינגער און שנעלער געהאלפן צו ווערן.מען קברי צדיקים מאכט 

ויבן תהלים ביים ביי יעדן ציון האט מען געזאגט אינאיינעם תהלים, מ'האט געמאכט א סדר אנצוה
גאנץ תהלים אין לויף פון  אויסגעזאגטווייטער ממשיך געווען ביים צווייטן ציון, ביז מ'האט ערשטן ציון, און 

די אלע הייליגע  אס יעדער האט זיך אויסגעבעטן ביידאס איז אויסער די תפלות און התבודדות וו די נסיעה.
 צדיקים.

עווען פארנומען צו האט זיך דערקענט אז עס פארן א חבורה פון היכל הקודש, ווען יעדער איז געס 
שיעורים אויפ'ן וועג, יעדער מיט זיין חומש, משניות, גמרא, און אזוי ווייטער. אויך האט דער ענדיגן זיינע 

דף הקהלה, שטייענדיג אויפ'ן  ם טעגליכן שיעור אינעםפארגעלערנט יעדן טאג דע ראש ישיבה שליט"א
ט זיך מחי' געווען, ווי אויך האט ער פארגעלערנט ווייטער שיעורי התחזקות. באס, מיט וואס דער עולם הא

 רסלב" טעלעפאן ליין.מ'קען הערן די אלע שיעורים און דרשות אויפ'ן "קול ב
 .אום מיטוואך אווענטגעלאנדעט צוריק אין ניו יארק מען  האטן אייבערשטנ'ס הילף 'מיט

 על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות,
 .)ספר המידות, אות צדיק, קעג( וי לכךאף על פי שאינו רא

*** 

 גייט נאך אן ירפא" עמערזשענסי קאמפיין "ורפא
 לרפואת יצחק בן פיגלא

צו א גאר קריטישע אין די יעצטיגע טעג אנגעווארעמט ווי געמאלדן די פארגאנגענע וואך ווערט אידן 

 

 

>>>>>> 

 

 זייט מתפלל!
 

 פייגלא  בןיצחק פאר ר' 
 פאר א גאנצע און שנעלע רפואה בקרוב

 
 

 


