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א"ש עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁ  דֶׂ
 

יד ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַאָמאל ַא ִאיד צּום ֵהייִליְגן ַחזֹון ִאיׁש ַזַצ"ל, ֶדער אִ 
ָהאט ֶגעֵווייְנט ִמיט ְבִכיֹות ֲעצּומֹות ַאז ֶער קּוְמט ֶיעְצט פּוֶנעם ָדאְקֶטער, אּון 
ֶדער ָדאְקֶטער ָזאְגט ַאז ֶמען ָהאט ֶגעִפיֶנען ַביי ִאים ַא ֶגעֶפעְרִליֶכע ְקֶרעְנק אּון 

עֵווייְנט ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶמער ִווי ִפיר ֶטעג צּו ֶלעְבן. ֶדער ִאיד ָהאט ֵזייֶער גֶ 
 ֶער ִציֶטעְרט ַפאְרן טֹויט, אּון ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס צּו טּון.

ֶדער ַחזֹון ִאיׁש ַזַצ"ל ָהאט ֶגעֶעְפְנט ַא חּוָמׁש ְבֵראִׁשית אּון ָאְנֶגעהֹויְבן 
ֵלייֶנען ִדי ְפסּוִקים פּון ַמֲעֶשה ְבֵראִׁשית ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט 

אַׁשאְפן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָטאג "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד".. אּון ַאזֹוי ַווייֶטער בַ 
ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַבאַׁשאְפן ִדי ְצֵווייֶטע ָטאג אּון ִדי ְדִריֶטע ָטאג 

ם".. "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי אּון ִדי ֶפעְרֶטע ָטאג "ַוַיַעש ֱאֹלִהים ֶאת ְׁשֵני ַהְמֹאֹרת ַהְגֹדִלי
אּון ֶגעָזאְגט ַפאר  ֹבֶקר יֹום ְרִביִעי".. אּון ֶדער ַחזֹון ִאיׁש ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט

ֶדעם ִאיד: "קּוק ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַאְלץ ַבאַׁשאְפן ִאין ִפיר ֶטעג. ִדי 
ְגָראז ִמיט ֵבייֶמער, ִדי זּון אּון ִדי  ִהיְמל אּון ֶעְרד, ִהיְמֶלען, ַיִמים אּון ַיָבָׁשה,

ְלָבָנה ִמיט ִדי ְׁשֶטעְרְנס. אּון דּו ֶדעְרְׁשֶרעְקְסט ִזיְך ָנאְך פּון ֶדעם ָוואס ֶדער 
ָדאְקֶטער ֶגעְבט ִדיר ָנאר ִפיר ֶטעג צּו ֶלעְבן?! דּו ֵווייְסט ָוואס ֶדער 

 יר ֶטעג?"ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶקען ָנאְך טֹויְׁשן ִאין ִדי פִ 
"ַאז דּו  -ָהאט ִאים ֶדער ַחזֹון ִאיׁש ֶגעָזאְגט  -"ִאיְך ָוואְלט ִדיר ֶגעָראְטן" 

ָזאְלְסט ִזיְך גּוט אֹויְסֵווייֶנען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָזאְלְסט ִאים ֶבעְטן ַא ַגאְנֶצע 
ָיִמים ּוְׁשַנִים  ְרפּוָאה, אּון דּו ֶוועְסט ָנאְך ֶזען ִווי דּו ֶוועְסט ָהאְבן ֲאִריַכת

 ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט".
ֶדער ִאיד ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּון, ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ֶעֶפעס ַא ֵלייִדיֶגע ׁשּול, ֶער 
ָהאט ִזיְך ָדאְרט גּוט אֹויְסֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶער ָהאט ַטאֶקע 

ט ֶגעָוואְרן אּון ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעֶלעְבט 'ט ַא ְיׁשּוָעה, ֶער ִאיז ֶגעזּונְ לְ ֶגע'פֹועְ 
 ָנאְכֶדעם ֶצען ָיאר ֶגעזּוְנט אּון ְפִריׁש.

ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִליב צּו צּוְבֶרעְכן ֶדעם מּוט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ַאז ֶדער 
ט ֶמער ִווי אְך ִניְׁש ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזיְך ְׁשִפיְרן ְקֵליין, ֶער ָזאל ְטַראְכְטן ַאז ֶער ִאיז דָ 

'ן ְגרֹויֶסע ַזאְכן ִמיט ַדיין ָפׁשּוֶטע לְ ַא ָפׁשּוֶטער ִאיד, ִווי ַאזֹוי ֶוועְסטּו ֶקעֶנען פֹועְ 
 ְתִפָלה?

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ִמיר ָהאְבן ִאין ִזיְך ֶגעַוואְלִדיֶגע מֹוָרא'ִדיֶגע ּכֹוחֹות. 
ן ַזיין מֹויל, אּון ֶער ֶקען ְבלֹויז ִמיט ַזיין מֹויל ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ַא ְגרֹויְסן ֹּכַח ִאי

אֹויְפטּון ָגאר ְגרֹויֶסע ַזאְכן. ְתִפָלה ִאיז ִווי ַא ַׁשאְרֶפע ְׁשֶוועְרד ָוואס ַהאְקט 

רֹוג  ט ִניש  י ַזי ט  'ן אֹויפ  ז ב  ש  ער  ען, ֵאייב  ר ד 
ע ט  ש  ער   טִמיס גּוט  ר ָנאט טּון אּוט גּוז ִאיר ֵאייב 

 

יּוע ַאל  י דִ ר. ִדי כּות ַקש  ש ַאל ַוויין, ַזייז מּוס ָווא ַזאך   ַאז ִאי -' ו  ט  ענ   מ 
ע ֵטייט ִניש  ן ק  ש  כֵ ן ַפאר  ָבַרך  ם ַהשֵ י ַדר  ָווא, ִית  וען אּוס ַפאר  ו   ן.ַפאר 

ע ער ד  בִ ר ֵהייִליג  ָכך  ָראּוי : ב(ן נִסימָ ק ב', ֵחל  "ן, מֹוֲהרַ י ִליקּוטֵ )ט ג  ָזאי ר 
יָ  ה ו  ָכך  ָנא  , ו  ָבַרך  יֹות ַעל ַהֵשם ִית  יּו ֻקש  ִיה  ָקא, ש  יֹות ַדי  ה לֹו ִלה  פ 

 ." ָבַרך   -ן ֵשייז ִאיי ַאזֹון אּון ַזייל ָזאס ע  ט קּומ  י ַאזֹון, ַזייף ַדאר  י ַאזֹוִית 
יּו ןַזייל ָזאס ע   ט  'ן אֹויפ  ת ַקש  ש  ער  ען אּון, ֵאייב  בִ ר ד  עט ָזאג  י ר  ר: ַווייט 

ֵתנּו, ִאם ֵכן ָהָיה  ִפי ִחיּוב ַדע  ָהָגתֹו כ  ָשלֹום  -"ִאם ָהָיה ַהנ  תֹו  -ַחס ו  ַדע 
ֵתנּו",  ַדע  עט ָוואל   אֹויבל ַווייכ  וען מ  ען ו  ַטאנ  ש  עס ָווא ַזאך  ע י עד  ן ַפאר  ר ד 

ע ט  ש  ער  ָשלֹוס חַ  ָדאך  ט ָוואל  ט, טּור ֵאייב  ועם ו  עו  ען ג  ז  י ִווי ַאזֹול ֵשכ  ר אּונ 
ע נ  ם ד  ט  ש  ער  ַטאנ  'ס ֵאייב  ש  עד. ַפאר  עט ָהא -ר ָאב  בִ ר ד  עִפיר  י ר  ג   -ט אֹויס 

עז ִאיל וואֹוי שם ד  ט  ענ  יּום שּון ַקייט ִניש  ט ָהאס ָווא מ  'ן אֹויפ  ת ַקש 
ט  אֵ  ש  ער  ֵלייב  ר ע  ן, ייב  עז ַאט ג  עט ֵגייס ָוואס ַאל  ז ִאים ִאיף אֹויר ַאִריב 
 ה.טֹובָ ן ַזייר ַפאר ָנא

לַ   (פתש" ח)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ַוִיש 
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ֵאייֶבעְרְׁשְטן  ֶרעְכְטס אּון ִליְנְקס. ֶווען ִמיר ָזאְלן ִזיְך ְׁשַטאְרְקן אּון ִוויְסן אּוְנֶזעֶרע ּכֹוחֹות אּון ֶבעְטן ֶדעם
 'ן ָגאר ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות.לְ 'פֹועְ אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ִמיר ַדאְרְפן, ָוואְלְטן ִמיר ֶגעֶקעְנט אֹויסְ 

אּון ְסֶפעִציֶעל ֶווען ִמיר ַלאֶנען ִזיְך ָאן אֹויף ִדי ֹּכַח פּון ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים, ִמיר ֵגייֶען ִאין ֵזייֶעֶרע 
אּון ִמיר ֶזעֶנען ַווייֶטער ַמְמִׁשיְך צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאזֹוי ִווי ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶרעְדט, ַדאן ֶקעֶנען  ֶוועְגן

 'ן ַאֶלעס.לְ ִמיר ָנאְך ַאַסאְך ֶמער, ְׁשֶנעֶלער אּון ְגִריְנֶגער פֹועְ 
אט ַאָמאל ַפאִסיְרט ַא ַמֲעֶשה, ֶמען ָהאט ִאים ִרי ְסְטֶרעִליְסֶקער זי"ע הָ ַביים ֵהייִליְגן ַצִדיק ֶרִבי אּו

 ֶגערּוְפן "ֶדער 'ָשָרף' פּון ְסְטֶרעִליְסק", ַווייל ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵאיין ְׁשִטיק ְפַלאם ֵפייֶער ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן,
ר. ֵאייְנָמאל ָהאט ֶער ֶגעַהאְלְטן אּון ַזיין ַדאֶוועֶנען ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ְבֶרען אּון ֵפייעֶ 

ִאיְנִמיְטן ַדאֶוועֶנען ִמיט ְגרֹויס ְבֶרען, אּון ֶדעְרַווייל ִאיז ָדאְרט דּוְרְכֶגעָפאְרן ַא גֹוי'ִאיֶׁשער ָפִריץ אּון 
ּון ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַזיין ַדאֶוועֶנען, ֶדער ָפִריץ ִאיז ֵזייֶער ִנְתָפֵעל ֶגעָוואְרן פּוֶנעם ַדאֶוועֶנען א

 אֹויְסֶגעַוואְרט ִביז ֶדער ַצִדיק ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ַדאֶוועֶנען.
ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ִאיז ֶדער ָפִריץ צּוֶגעַגאְנֶגען צּום ַצִדיק אּון ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ְקֶלער ַאז אֹויב ֶזעְנט ִאיר 

ַאַזא ַדאֶוועֶנען, ֶוועט ִאיר ׁשֹוין ֵקייְנָמאל ִניְׁשט  ָנאְכִניְׁשט אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶגעָוואְרן פּון ָגלּות ָנאְך
ַארֹויְסֵגיין פּון ָגלּות". ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט צּו ָזאְגן ַאז אֹויב ֶדער ַצִדיק ָהאט ַאזֹוי ֶגעַדאֶוועְנט ִמיט ַאַזא 

'ן ִדי לְ וער ֶדען ֶוועט ֶקעֶנען פֹועְ ְבֶרען אּון ֵפייֶער אּון ֶער ֶקען ִניְׁשט ְבֶרעְנֶגען ִמיט ֶדעם ָמִׁשיַח'ן, וֶ 
ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ַמְסִביר ֶגעֶווען ִמיט ַא ָמָׁשל צּו ַא ֶקעִניג ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ִאין ַזיין  ְיׁשּוָעה?

ְלט ָגאְרְטן ָגאר ַא ְגרֹויְסן אּון ִדיְקן בֹוים, ַמָמׁש ֵאייְנס ִאין ִדי ֶוועְלט. ֶדער ֶקעִניג ָהאט ֶגעָווא
ַאָראְפְׁשַנייְדן ֶדעם בֹוים אּון בֹויֶען אֹויף ֶדעם ְפַלאץ ֵׁשייֶנע ַפאַלאְצן אּון ָגאְרֶטעֶנעס, ֶער ָהאט 
ֶגעוואּוְסט ַאז ָדאס ֶוועט ִניְׁשט ַזיין ַקיין ְגִריְנֶגע ַאְרֶבעט ַאָראְפצּוֶנעֶמען ֶדעם בֹוים, אּון ֶדעִריֶבער ָהאט 

ן ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט ֶקעֶנען ַבאַווייְזן ַאָראְפצּוְׁשַנייְדן ֶדעם בֹוים, ֶוועט ַבאקּוֶמען ָגאר ַא ֶער אֹויְסֶגערּופְ 
 ְגרֹויֶסע ַבאלֹוינּוְנג פּוֶנעם ֶקעִניג.

אְנְצן ַלאְנד, 'ן גַ ֶעס ֶזעֶנען ִזיְך צּוַזאְמֶגעקּוֶמען ִדי ְגרֹויֶסע ִגיבֹוִרים אּון ְׁשַטאְרֶקע ֶמעְנְטְׁשן פּון ִאיֶבעְר 
ט ֶטעג אּון ֶנעְכט ָהאְבן ֵזיי ֶגעַאְרֶבעט אּון ְפרּוִביְרט ַאָראְפצּוְׁשַנייְדן ֶדעם בֹוים, ֶעס ִאיז ֵזיי ָאֶבער ִניְׁש 

ִניְׁשט  אְבן ֶעסֶגעַגאְנֶגען, ֶדער בֹוים ִאיז ֶגעֶווען צּו ְגרֹויס אּון ִדיק ַאז ֲאִפילּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ִגיבֹוִרים הָ 
 ייקּוֶמען.ֶגעֶקעְנט בֵ 

ָנאְכ'ן ַאְרֶבעְטן ֶטעג אּון ָוואְכן אֹויְפ'ן בֹוים ָאן ַקיין ׁשּום ֶעְרָפאְלג, ָהאְבן ֵזיי ַאֶלע ֶגעהֹויְבן ֶהעְנט, 
קּוֶמען ַא ִאיְנֶגער אּון ֶגעָזאְגט ַפאְר'ן ֶקעִניג ַאז ֶדער בֹוים ֶקען ִניְׁשט ַאָראְפְׁשַנייְדן. אּון ַדאן ִאיז ָאְנֶגע

 ָבחּור'ל אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֶנעְמט ִזיְך אּוְנֶטער ַאָראְפצּוְׁשַנייְדן ֶדעם בֹוים...
ֶגעבֹויֶעֶטע -ַאֶלע ָהאְבן ֶגעַלאְכט פּון ִאים אּון ֶגעְפֶרעְגט ִמיט וואּוְנֶדער: "אֹויב ִדי ְגרֹויֶסע ֶפעְסט

ַאזֹוי ֶוועְסטּו, ַא ִאיְנֶגער ְׁשַוואֶכער ָבחּור'ל, ֶעס ֶקעֶנען  ט ֶגעֶקעְנט ַבאַווייְזן, ִוויִגיבֹוִרים ָהאְבן ָדאס ִניְׁש 
 דּוְרְכִפיְרן?"

ֶדער ָבחּור ָהאט ִזיְך ָאֶבער ִניְׁשט ֶדעְרְׁשָראְקן, ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ַהאֶמער, אּון ִמיט ֶעְטִליֶכע ְקֶלעפ 
 ְך ֶדער בֹוים אּוְנֶטער ֶגעְבָראְכן אּון ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן...אֹויְפ'ן בֹוים, ָהאט ִזי

ֶדער ֶקעִניג ִמיט ִדי ְגרֹויֶסע ִגיבֹוִרים ָהאְבן ִזיְך ֵזייֶער ֶגעוואּוְנֶדעְרט ִווי ַאזֹוי ֶדער ָבחּור ָהאט 
ָאֶבער ַמְסִביר ֶגעֶווען ַאז ֶעס ִאיז ֵזייֶער ֶגעֶקעְנט ַבאַווייְזן ַאַזא ְׁשַטאְרֶקע ְגבּוָרה. ֶדער ָבחּור ָהאט ֵזיי 

ַבאֶמעְרְקט ַאז ִאין ִדי ֶטעג אּון ָוואְכן ָוואס ִדי ִגיבֹוִרים ָהאְבן ֶגעַאְרֶבעט אֹויְפ'ן בֹוים,  ָפׁשּוט. "ִאיְך ָהאב
ַאזֹויִפיל ַהאְקן, ֶקען ֶמען ֶעס ְגִריְנג  ִאיז ׁשֹוין ֶדער בֹוים ֵזייֶער ָאְפֶגעְׁשַוואְכט ֶגעָוואְרן, אּון ֶיעְצט, ָנאְך

ֶנעֶמען ִמיט ֶעְטִליֶכע ְׁשַטאְרֶקע ְקֶלעפ ִמיט ַא ַהאֶמער, ָנאר ִדי ִגיבֹוִרים ָהאְבן ָפׁשּוט ֶגעהֹויְבן ַאָראפְ 
ס, אּון ֶאְפָׁשר ֶוועל 'יינְ ֶהעְנט אּון אֹויְפֶגעֶגעְבן, אּון ֶדעִריֶבער ָהאב ִאיְך ֶגעְקֶלעְרט ַאז ִאיְך ֶוועל טּון מַ 

ִאיְך ֶקעֶנען ֶעְנִדיְגן ִדי ַאְרֶבעט ָוואס ֵזיי ָהאְבן ָאְנֶגעהֹויְבן. אּון ֶדעִריֶבער ָהאט ִאיְך ַטאֶקע ַמְצִליַח 
 ֶגעֶווען".

ְסק ַמְסִביר ֶגעֶווען ָהאט ֶדער ָשָרף פּון ְסְטֶרעִלי -"ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִמיט ִדי ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ִאין ָגלּות" 
 -"ִמיט ֶיעֶדע גּוֶטע ַזאְך ָוואס ַא ִאיד טּוט, ֶגעְבט ֶער ָנאְך ַא ַהאק אֹויְפ'ן בֹוים. ִדי ִגיבֹוִרים  -ַפאְר'ן ָפִריץ 

ָנאְכִניְׁשט ֶגעְבן ֵזייֶער ְׁשַטאְרֶקע ְקֶלעפ אֹויְפ'ן בֹוים, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז  -ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים 
ֶגעקּוֶמען ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט פּון ִדי ְגאּוָלה, ָהאְבן ֵזיי ָנאְכִניְׁשט ֶדעם ֹּכַח ִאיְנַגאְנְצן ָאְפצּוַהאְקן ֶדעם 
בֹוים, ֵזיי ְׁשַוואְכן ֶעס ָאֶבער ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ָאפ. ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען ֶדער ֶלעְצֶטער דֹור ֶווען ָמִׁשיַח 

 אְרף ׁשֹוין צּו קּוֶמען, ַדאן ֶוועְלן ֲאִפילּו ָפׁשּוֶטע ִאיְדן אֹויְך ָהאְבן ֶדעם ֹּכַח ִאים צּו ְבֶרעְנֶגען, ַווייל ֵזיידַ 
 קּוֶמען ׁשֹוין ָנאְכֶדעם ָוואס ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָהאְבן ַאזֹויִפיל ַאַרייְנֶגעַאְרֶבעט ִדי ַאֶלע ָיאְרן. ֵזיי ֶוועְלן

ר ִזיְך ַדאְרְפן ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען אּון ִניְׁשט הֹויְבן ִדי ֶהעְנט, אּון ִמיט ֶדעם ַאֵליין ֶוועְלן ֵזיי ְבֶרעְנֶגען ִדי ָנא
 ְגאּוָלה ְׁשֵליָמה".

ַאן ֶעְנִליֶכער ָמָׁשל ֶוועְרט אֹויְך ֶגעְבֶרעְנְגט פּון ֶרִבי ַאְבָרָהם ֶבן ֶרִבי ַנְחָמן ָוואס ָהאט ָדאס 
ֶווען ֶמען ָהאט ֶגעְפֶרעְגט פּון ֶרִבי ָנָתן ִווי ַאזֹוי ָדאס ֶקען )ּכֹוְכֵבי אֹור, ַמֲעִשיֹות ּוְמָׁשִלים( אְכֶגעָזאְגט פּון ֶרִבי ָנָתן נָ 

י ֶקען ַזיין ַזיין ַאז ָמִׁשיַח ָהאט ִניְׁשט אֹויְסֶגעֵלייְזט ִדי ִאיְדן ִאין ִדי ַצייט פּון ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים, ִווי ַאזוֹ 
ַאז ִמיר ֶוועְלן ַהייְנט ָיא זֹוֶכה ַזיין ֶדעְרצּו. ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם ַאן ֶעְנִליֶכער ָמָׁשל צּו ַא 
ְׁשֶוועֶרע ַלאְנד ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ְׁשַטאְרק ַבאֶפעְסִטיְגט, אּון ִוויִפיל ְׁשַטאְרֶקע ָסאְלַדאְטן ֶמען ָהאט 

ר ֶגעְבֶרעְנְגט ֵזיי ַאייְנצּוֶנעֶמען, ֶזעֶנען ֵזיי ַאֶלע צּוַפאְלן. ִביז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ַא ְגרּוֶפע פּון ַאְלֶטע ָנא
אּון ְׁשַוואֶכע ַלייט ִמיט ְפרֹויֶען אּון ִקיְנֶדער, אּון ֵזיי ָהאְבן ֶעס ָיא ַאייְנֶגענּוֶמען. ַווייל ָנאְכֶדעם ָוואס ִדי 

ֶקע ָסאְלַדאְטן ָהאְבן ׁשֹוין ַאזֹוי ַסאְך ָאְפֶגעְׁשַוואְכט ֶדעם מֹויֶער, ַאז ִמיט ַאִביְסל ָאְנְׁשְטֶרעְנגּוְנג ְׁשַטאְר 
 ָהאְבן ֶעס ׁשֹוין ִדי ְׁשַוואֶכע ֶמעְנְטְׁשן אֹויְך ֶגעֶקעְנט ַבאִזיְגן.

ִפיל ְגִריְנֶגער צּו ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן  ֶדעִריֶבער ַדאְרְפן ִמיר ִוויְסן ַאז ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ִאיז
אּון ַאייְנֶנעֶמען אּון ַבאִזיְגן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, ַווייל ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָהאְבן ׁשֹוין ֶגעַאְרֶבעט ַפאר אּוְנז 

 ֵזייֶער ַאַסאְך.
ִפילּו ֶווען ֶער ֶזעט ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ַאזֹויִפיל ָדאס ִאיז אֹויְך ַא ִחיזּוק ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש, ַאז אֲ 

, ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶער ָהאט ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶזען ַקיין ְיׁשּוָעה, ֶער ָהאט ׁשֹוין ַאזֹויִפיל ְפרּוִביְרט
ְכֶטע ִמדֹות אּון ֶער ָהאט ִזיְך ָנאְכִניְׁשט ֶגעַאְרֶבעט אּון ֶגעֶבעְטן ַאז ֶער ָזאל ַארֹויְסֵגיין פּון ַזייֶנע ְׁשֶלע

ֶגעִריְרט, ַדאְרף ֶער ָאֶבער ִוויְסן ֶדעם ֱאֶמת ַאז ִדי ַאְרֶבעט ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען אּוְמִזיְסט, ֶעס ָהאט ִזיֶכער 
ִניְׁשט אֹויְפצּוֶגעְבן ָנאר  ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט ִדי ְיׁשּוָעה, אּון אֹויב ֶוועט ֶער ָהאְבן ֶדעם ֵשֶכל

'ן ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאיז ַזיין ְיׁשּוָעה ׁשֹוין ֵזייֶער ָנאְנט, אּון ֶער ֶוועט ַווייֶטער ָאְנַהאְלְטן ִמיטְ 
ֹויס ִווי ֶעס ָהאט ִזיֶכער ֶקעֶנען דּוְרְכְבֶרעְכן ֶדעם מֹויֶער אּון ַאָראְפְבֶרעְנֶגען ֶדעם בֹוים, ֲאִפילּו ֶעס ֶזעט א

 ִזיְך ֶדעְרַווייל ָנאְכִניְׁשט ֶגעִריְרט פּון ָאְרט.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ִגלּוי ֵאִלָיהּו, ִגיבֹור, ְרפּוָאה(
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 נעם ראש ישיבה שליט"א אין אלענאך פילע בריוו פו
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". נושאים
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 און נאךמעשיות פון תפלה; חיזוק יומי; ניגונים;  שיעורים; - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 

 ו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינ
 

 טעלעפאן ליין"קול ברסלב" 
 ווערט אויסגעברייטערט

די ליניעס פונעם טעלעפאן ליין "קול ברסלב" ווערן פארפלייצט 
טאג טעגליך מיט צענדליגע טויזנטער רופן פון איבער די גאנצע 
וועלט, פון אידן וועלכע ווילן שעפן חיזוק און עצות פון הייליגן רבי'ן. 

ויפ'ן ליין, די פילע דרשות, שיעורי תורה, די פילע אפטיילונגען א
שיעורי התחזקות, ניגונים, מעשיות פון תפלה, און נאך פיל מער, 
זענען א קוואל פון לעבן פאר אזויפיל אידן וואס זוכן אביסל 
ליכטיגקייט און ווארעמקייט, זיך צו דערנענטערן צום אייבערשטן 

 ות.און צו מצליח זיין אין לעבן ברוחניות ובגשמי
אין די לעצטע שטיק צייט איז אריינגעקומען גאר אסאך 
פארלאנגען פון אידן וואס פארשטייען נישט קיין אידיש, אבער זיי 
ווילן אויך קענען שעפן פונעם ריינעם קוואל, פונעם נחל נובע מקור 
חכמה, זיך אנצוזאפן די מיט עצות און לימודים פון הייליגן רבי'ן, 

ענטש אין יעדן טריט אין לעבן. דערפאר האט וואס באגלייטן דעם מ
מען יעצט צוגעלייגט פרישע אפטיילונגען גלייך ביים אנהויב פונעם 
סיסטעם, צו קענען הערן אויך שיעורים און לשון הקודש און אויף 

 ענגליש.
אויף די פרישע אפטיילונגען קענען שוין הערן פילע שיעורים, און 

ייגט נאך פארשידענע מיט די צייט וועט ווערן צוגעל
אינטערעסאנטע זאכן צו די צופרידנהייט פון די פילע טויזנטער 

 צוהערער.
אויך אויף די פרויען טעלעפאן ליין, "קוואל פון חיזוק" איז 
צוגעשטעלט געווארן א באזונדערע קנעפל פאר שיעורים און 
דרשות אין ענגליש, אז אויך די וועלכע פארשטייען נישט קיין 

 זאלן קענען מיטהאלטן.אידיש, 
עס קומען כסדר אריין פילע דאנק מעסעזשעס פון אידן וואס 
זייער לעבן איז אויפגעראכטן געווארן א דאנק די טעלעפאן ליניעס. 
פון די גאר ברייטע אויסוואל פון אזויפיל אינטערעסאנטע 
אפטיילונגען אויפ'ן ליין, איז דא גענוג פאר יעדן איינעם צו טרעפן 

וינקל פון וואס ער האט די מערסטע הנאה, און וואס איז אים זיין ו
מחזק און געבט אים מוט צוריק צו קומען צום אייבערשטן אין אלע 

 אומשטענדען.
אויב האט איר נאכנישט אויספרובירט דעם ליין, איז יעצט די 
צייט דאס צו טון, איר וועט זיך מחיה זיין מיט יעדע אויסוואל 

ן א געוואלדיגע ניצן דערפון אין אלע אספעקטן באזונדער, און האב
 אין לעבן.

די נומערן צו רופן די טעלעפאן ליניעס קען מען זען יעדע וואך אין 
 די קעסטלעך ביים סוף פונעם גליון.

 ישמע חכם ויוסף לקח!
 

 

 אייער פלאץ ביים געהויבענעם זיכערטפאר
 >> שבת סיום הש"ס<< 

 פתש" דעם קומענדיגן שב"ק ויגש
 רופט שוין ,אין די קראון פלאזא האטעל
917-541-1197 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ק צום טירחיזו
 
 

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.

 

 

 
 

 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון
 

Broadway Environmental Group 
Asbestos Services 

347-627-2048 
service@broadwayenv.com 

Serving the 5 boroughs 
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 סימן טוב ומזל טוב 
 טוב פאר מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל

 שליט"אאברהם משה שטראססער מו"ה 
 מנהל כללי דמוסדותינו הקדושים

 ובטל למז ינגלאגעבורט פון א צו די 
ר' אברהם משה איז דער בריח התיכון פון אונזערע הייליגע מוסדות, נאר א דאנק זיין געוואלדיגע מסירת נפש די אלע 

 דער אייבערשטער אוועקגעשטעלט אזוי שיין לשם ולתפארת,האבן זיך די מוסדות מיום הווסדה ועד עתה, יארן, 
 און פון זאל העלפן אז די געוואלדיגע זכותים זאלן אים ביישטיין און ער זאל זען אסאך אידיש נחת פון דעם קינד

 ארבעט עגילייזיין מיט זיין ה ךישממ ןענ, און ער זאל ווייטער קעאלע קינדער געזונטערהייט
 

 

 

 


