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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
 

ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַאָמאל ַא ִאיד צּום ֵהייִליְגן ַחזֹון 
יד ָהאט ֶגעֵווייְנט ִמיט ְבִכיֹות ִאיׁש ַזַצ"ל, ֶדער אִ 

ֲעצּומֹות ַאז ֶער קּוְמט ֶיעְצט פּוֶנעם ָדאְקֶטער, אּון 
ֶדער ָדאְקֶטער ָזאְגט ַאז ֶמען ָהאט ֶגעִפיֶנען ַביי ִאים 
ַא ֶגעֶפעְרִליֶכע ְקֶרעְנק אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶמער ִווי 

עֵווייְנט ַאז ִ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 בַ 
ֶאָחד".. אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער 
ָהאט ַבאַׁשאְפן ִדי ְצֵווייֶטע ָטאג אּון ִדי ְדִריֶטע ָטאג 
אּון ִדי ֶפעְרֶטע ָטאג "ַוַיַעש ֱאֹלִהים ֶאת ְׁשֵני ַהְמֹאֹרת 

".. "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ְרִביִעי".. אּון ַהְגֹדִלים
אּון ֶגעָזאְגט ַפאר  ֶדער ַחזֹון ִאיׁש ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט

ֶדעם ִאיד: "קּוק ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַאְלץ 
ַבאַׁשאְפן ִאין ִפיר ֶטעג. ִדי ִהיְמל אּון ֶעְרד, ִהיְמֶלען, 

ְגָראז ִמיט ֵבייֶמער, ִדי זּון אּון ִדי ַ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 

 ר ֶטעג?"ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶקען ָנאְך טֹויְׁשן ִאין ִדי ִפי
ָהאט ִאים ֶדער ַחזֹון  -"ִאיְך ָוואְלט ִדיר ֶגעָראְטן" 

"ַאז דּו ָזאְלְסט ִזיְך גּוט אֹויְסֵווייֶנען  -ִאיׁש ֶגעָזאְגט 
צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָזאְלְסט ִאים ֶבעְטן ַא ַגאְנֶצע 
ְרפּוָאה, אּון דּו ֶוועְסט ָנאְך ֶזען ִווי דּו ֶוועְסט ָהאְבן 

 ָיִמים ּוְׁשַנִים ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט".ֲאִריַכת 

ֶעֶ  ֵטייס ֶשְׁ ִֶנישְֶׁט יט יֶבַּ
יי ֶקַּ ֶשּון וֶ ם ֶה:ִמצְׁ

ֶ

ִריִכי" ֶצְׁ ִגישן רְׁ הַּ עֶֶַּלְׁ ֶטַּ וֶ ם ִמצְׁ הַּ ֶה"בְׁ ֶַא, עז ֶמ  ארְֶׁן ףֶדַּ
ִפירְֶׁ עֶֶַַּאןֶשְׁ עןֶו ועםֶטַּ ֶמ  וֶ יֶדִֶטֶטּון טֵֶטיישְֶׁסֶעֶ ה;ִֶמצְׁ
כֹוןִֶאיטִֶנישְֶׁ ִפיִליתִֶהלְׁ עזֶַאןֶתְׁ עןֶמ  ִפיִליןֵֶלייגְֶׁןֶק  ןֶתְׁ
עןֶו וערֶנ א אןֶמ  עִפיֶַאטֶה  פְֶׁרִֶמיל.ֶג  ארְׁ עןֶדַּ עןִֶדינ  םֶד 

טְֶׁ שְׁ ערְׁ ִביעֶַאלֶ ןִֶאיןֵֶאייב  צ  ֶֶ-םֶמַּ ייטִֶנישְׁ יֶצִֶקִֶחילּוןֶקַּ
ע ִפירְֶׁןֶמ  עֶֶַַּאטֶשְׁ עםֶטַּ ֶרֶָאד  ֶט.ִנישְׁ
ֶנ ע ִֶדים ֶגּור ייַאט ֶרַּ ִֶאין אפן ֶ"ַאֶק  ֵקייז: טִֶאיִדישְׁ
א ֶה  ֶט ִנישְׁ ארְׁ ֶג  ִֶמיט עִפילְֶׁט שֶַאֶן";ג  טְׁ ענְׁ ארְֶֶׁמ  ףֶדַּ
עןִֶדינ ע טְֶׁםֶד  שְׁ ערְׁ ִפירְֶׁרֶעֶ ֲֶאִפילּוןֵֶאייב  ייטִֶנישְֶׁטֶשְׁ ןֶקַּ
עֶַּםֶשּו ִֶאיםֶטַּ יין ֶזַּ ֲֶעבֹודֶַּן שֵֶת ֶהַּ אם; ארְֶׁסֶד  ֶדַּ ייף ןֶזַּ
ע עבְֶׁרֶד  ר  טְׁ עןֶינ עדִֶֶצּוד:ִֶאיֶַאןֶפּוןֶשְׁ טְֶׁםֶד  שְׁ ערְׁ ןֵֶאייב 
ִֶמי ִמימּוט ֶתְׁ ִשיטּות ֶּופְׁ ֶָאת יין ֶקַּ ֶשּון מֹום כְׁ ֶח  ןֶאּות
ֵרייעֶ ִֶזיךְֶׁ טּוטִֶמיןֶפְׁ שְׁ וענ עןֵֶגיית;ֶיֲַּהדּותֶפַּ או  עדְֶׁןֶדַּ ןֶי 
א ֶט  ִריג חְׁ חֶ תֶשַּ ֲעִריהִֶמנְׁ יֶ טִֶמיבֶמַּ ִֶמנְׁ נ ען, ערְׁ ֶל  ןֶי עדְֶׁן
א רֶ לֶַאִביסְֶׁגֶט  יֹולֶַאִביסְֶׁא,ִֶמקְׁ נַּ רֶ ןֶאּותִֶמשְׁ מ  ןֶאּואֶגְׁ
יי ֶזַּ ֵרייִליךְֶׁן עטִֶמיֶפְׁ עזֶַאםֶד  ֶמ  ֶאּודִֶאיֶַאזִֶאין זֶַאן
ע עןִֶדינ עֶצּוהֶזֹוכֶ זִֶאיןֶמ  טְֶׁםֶד  שְׁ ערְׁ ֶן.ֵאייב 

תֹו) ִחֶהֱֶאמּונֶ ֲֶעצ  יְׁ  "ט(תשעיֶוַּ
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ֶדער ִאיד ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּון, ֶער ָהאט 
ֶגעְטָראְפן ֶעֶפעס ַא ֵלייִדיֶגע ׁשּול, ֶער ָהאט ִזיְך 
ָדאְרט גּוט אֹויְסֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון 

'ט ַא ְיׁשּוָעה, ֶער ִאיז לְ ֶער ָהאט ַטאֶקע ֶגע'פֹועְ 
ֶגעָוואְרן אּון ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעֶלעְבט  ֶגעזּוְנט

 ָנאְכֶדעם ֶצען ָיאר ֶגעזּוְנט אּון ְפִריׁש.
ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִליב צּו צּוְבֶרעְכן ֶדעם 
מּוט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזיְך 

אְך ְׁשִפיְרן ְקֵליין, ֶער ָזאל ְטַראְכְטן ַאז ֶער ִאיז דָ 
ט ֶמער ִווי ַא ָפׁשּוֶטער ִאיד, ִווי ַאזֹוי ִניְׁש 

'ן ְגרֹויֶסע ַזאְכן ִמיט ַדיין לְ ֶוועְסטּו ֶקעֶנען פֹועְ 
 ָפׁשּוֶטע ְתִפָלה?

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ִמיר ָהאְבן ִאין ִזיְך 
ֶגעַוואְלִדיֶגע מֹוָרא'ִדיֶגע ּכֹוחֹות. ֶיעֶדער ִאיד 

ַזיין מֹויל, אּון ֶער ֶקען  ָהאט ַא ְגרֹויְסן ֹּכַח ִאין
ְבלֹויז ִמיט ַזיין מֹויל אֹויְפטּון ָגאר ְגרֹויֶסע 
ַזאְכן. ְתִפָלה ִאיז ִווי ַא ַׁשאְרֶפע ְׁשֶוועְרד ָוואס 
ַהאְקט ֶרעְכְטס אּון ִליְנְקס. ֶווען ִמיר ָזאְלן ִזיְך 
ְׁשַטאְרְקן אּון ִוויְסן אּוְנֶזעֶרע ּכֹוחֹות אּון ֶבעְטן 

ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ִמיר ֶדעם 
'ן ָגאר לְ 'פֹועְ ַדאְרְפן, ָוואְלְטן ִמיר ֶגעֶקעְנט אֹויסְ 

 ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות.
אּון ְסֶפעִציֶעל ֶווען ִמיר ַלאֶנען ִזיְך ָאן אֹויף 
ִדי ֹּכַח פּון ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים, ִמיר ֵגייֶען ִאין 

אּון ִמיר ֶזעֶנען ַווייֶטער ַמְמִׁשיְך ֵזייֶעֶרע ֶוועְגן 
צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאזֹוי ִווי ֵזיי ָהאְבן 
ֶגעֶרעְדט, ַדאן ֶקעֶנען ִמיר ָנאְך ַאַסאְך ֶמער, 

 'ן ַאֶלעס.לְ ְׁשֶנעֶלער אּון ְגִריְנֶגער פֹועְ 
ִרי ַביים ֵהייִליְגן ַצִדיק ֶרִבי אּו

אט ַאָמאל ַפאִסיְרט ַא ְסְטֶרעִליְסֶקער זי"ע הָ 
ַמֲעֶשה, ֶמען ָהאט ִאים ֶגערּוְפן "ֶדער 'ָשָרף' פּון 
ְסְטֶרעִליְסק", ַווייל ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵאיין ְׁשִטיק 
ְפַלאם ֵפייֶער ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַזיין 
ַדאֶוועֶנען ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ִמיט ַא ְגרֹויֶסע 

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

ן ֶער ָהאט אֹויְסֶגעַוואְרט ִביז ֶדער ַצִדיק אּו
 ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ַדאֶוועֶנען.

ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ִאיז ֶדער ָפִריץ צּוֶגעַגאְנֶגען 
צּום ַצִדיק אּון ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ְקֶלער ַאז אֹויב 
ֶזעְנט ִאיר ָנאְכִניְׁשט אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶגעָוואְרן פּון 

ַאַזא ַדאֶוועֶנען, ֶוועט ִאיר ׁשֹוין  ָגלּות ָנאְך
ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַארֹויְסֵגיין פּון ָגלּות". ֶער ָהאט 
ֶגעֵמייְנט צּו ָזאְגן ַאז אֹויב ֶדער ַצִדיק ָהאט 
ַאזֹוי ֶגעַדאֶוועְנט ִמיט ַאַזא ְבֶרען אּון ֵפייֶער 
אּון ֶער ֶקען ִניְׁשט ְבֶרעְנֶגען ִמיט ֶדעם ָמִׁשיַח'ן, 

ָהאט  'ן ִדי ְיׁשּוָעה?לְ וער ֶדען ֶוועט ֶקעֶנען פֹועְ וֶ 
ִאים ֶדער ַצִדיק ַמְסִביר ֶגעֶווען ִמיט ַא ָמָׁשל צּו 
ַא ֶקעִניג ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ִאין ַזיין ָגאְרְטן 
ָגאר ַא ְגרֹויְסן אּון ִדיְקן בֹוים, ַמָמׁש ֵאייְנס ִאין 

ט ִדי ֶוועְלט. ֶדער ֶקעִניג ָהאט ֶגעָוואלְ 
ַ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 

ַאז ֶווער ֶעס  ֶדעִריֶבער ָהאט ֶער אֹויְסֶגערּוְפן
ֶוועט ֶקעֶנען ַבאַווייְזן ַאָראְפצּוְׁשַנייְדן ֶדעם 
בֹוים, ֶוועט ַבאקּוֶמען ָגאר ַא ְגרֹויֶסע 

 ַבאלֹוינּוְנג פּוֶנעם ֶקעִניג.
ֶעס ֶזעֶנען ִזיְך צּוַזאְמֶגעקּוֶמען ִדי ְגרֹויֶסע 

 'ןִגיבֹוִרים אּון ְׁשַטאְרֶקע ֶמעְנְטְׁשן פּון ִאיֶבעְר 
אְנְצן ַלאְנד, ֶטעג אּון ֶנעְכט ָהאְבן ֵזיי גַ 

ֶגעַאְרֶבעט אּון ְפרּוִביְרט ַאָראְפצּוְׁשַנייְדן ֶדעם 
בֹוים, ֶעס ִאיז ֵזיי ָאֶבער ִניְׁשט ֶגעַגאְנֶגען, ֶדער 
בֹוים ִאיז ֶגעֶווען צּו ְגרֹויס אּון ִדיק ַאז ֲאִפילּו 

ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ִדי ְגֶרעְסֶטע ִגיבֹוִרים ָהאְבן ֶעס 
 ייקּוֶמען.בֵ 

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

אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֶנעְמט ִזיְך אּוְנֶטער ַאָראְפצּוְׁשַנייְדן ֶדעם 
 בֹוים...

ַאֶלע ָהאְבן ֶגעַלאְכט פּון ִאים אּון ֶגעְפֶרעְגט ִמיט 
ֶגעבֹויֶעֶטע ִגיבֹוִרים -וואּוְנֶדער: "אֹויב ִדי ְגרֹויֶסע ֶפעְסט

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

ֶדער ָבחּור ָהאט ִזיְך ָאֶבער ִניְׁשט ֶדעְרְׁשָראְקן, ֶער ָהאט 
ֶגענּוֶמען ַא ַהאֶמער, אּון ִמיט ֶעְטִליֶכע ְקֶלעפ אֹויְפ'ן בֹוים, 

ֶדער בֹוים אּוְנֶטער ֶגעְבָראְכן אּון ִאיז  ָהאט ִזיְך
 ַאָראְפֶגעַפאְלן...

ֶדער ֶקעִניג ִמיט ִדי ְגרֹויֶסע ִגיבֹוִרים ָהאְבן ִזיְך ֵזייֶער 
ֶגעוואּוְנֶדעְרט ִווי ַאזֹוי ֶדער ָבחּור ָהאט ֶגעֶקעְנט ַבאַווייְזן 

ֶבער ַמְסִביר ַאַזא ְׁשַטאְרֶקע ְגבּוָרה. ֶדער ָבחּור ָהאט ֵזיי אָ 
ַבאֶמעְרְקט ַאז  ֶגעֶווען ַאז ֶעס ִאיז ֵזייֶער ָפׁשּוט. "ִאיְך ָהאב

ִאין ִדי ֶטעג אּון ָוואְכן ָוואס ִדי ִגיבֹוִרים ָהאְבן ֶגעַאְרֶבעט 
אֹויְפ'ן בֹוים, ִאיז ׁשֹוין ֶדער בֹוים ֵזייֶער ָאְפֶגעְׁשַוואְכט 

ַאזֹויִפיל ַהאְקן, ֶקען ֶמען ֶעס ְגִריְנג ֶגעָוואְרן, אּון ֶיעְצט, ָנאְך 
ֶנעֶמען ִמיט ֶעְטִליֶכע ְׁשַטאְרֶקע ְקֶלעפ ִמיט ַא ַאָראפְ 

ַהאֶמער, ָנאר ִדי ִגיבֹוִרים ָהאְבן ָפׁשּוט ֶגעהֹויְבן ֶהעְנט אּון 
אֹויְפֶגעֶגעְבן, אּון ֶדעִריֶבער ָהאב ִאיְך ֶגעְקֶלעְרט ַאז ִאיְך 

ס, אּון ֶאְפָׁשר ֶוועל ִאיְך ֶקעֶנען ֶעְנִדיְגן ִדי 'ינְ ֶוועל טּון ַמי
ַאְרֶבעט ָוואס ֵזיי ָהאְבן ָאְנֶגעהֹויְבן. אּון ֶדעִריֶבער ָהאט ִאיְך 

 ַטאֶקע ַמְצִליַח ֶגעֶווען".
 -"ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִמיט ִדי ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ִאין ָגלּות" 

ק ַמְסִביר ֶגעֶווען ַפאְר'ן ָפִריץ ָהאט ֶדער ָשָרף פּון ְסְטֶרעִליסְ 
"ִמיט ֶיעֶדע גּוֶטע ַזאְך ָוואס ַא ִאיד טּוט, ֶגעְבט ֶער ָנאְך ַא  -

ֶגעְבן  -ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים  -ַהאק אֹויְפ'ן בֹוים. ִדי ִגיבֹוִרים 
ֵזייֶער ְׁשַטאְרֶקע ְקֶלעפ אֹויְפ'ן בֹוים, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז 

אְכִניְׁשט ֶגעקּוֶמען ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט פּון ִדי ְגאּוָלה, ָהאְבן נָ 
ֵזיי ָנאְכִניְׁשט ֶדעם ֹּכַח ִאיְנַגאְנְצן ָאְפצּוַהאְקן ֶדעם בֹוים, ֵזיי 
ְׁשַוואְכן ֶעס ָאֶבער ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ָאפ. ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען 

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

ִזיְך ַדאְרְפן ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען אּון ִניְׁשט הֹויְבן ִדי  ֶוועְלן ָנאר
ֶהעְנט, אּון ִמיט ֶדעם ַאֵליין ֶוועְלן ֵזיי ְבֶרעְנֶגען ִדי ְגאּוָלה 

 ְׁשֵליָמה".
ַאן ֶעְנִליֶכער ָמָׁשל ֶוועְרט אֹויְך ֶגעְבֶרעְנְגט פּון ֶרִבי 

אְכֶגעָזאְגט פּון ֶרִבי ַאְבָרָהם ֶבן ֶרִבי ַנְחָמן ָוואס ָהאט ָדאס נָ 
ֶווען ֶמען ָהאט ֶגעְפֶרעְגט פּון ֶרִבי )ּכֹוְכֵבי אֹור, ַמֲעִשיֹות ּוְמָׁשִלים( ָנָתן 

ָנָתן ִווי ַאזֹוי ָדאס ֶקען ַזיין ַאז ָמִׁשיַח ָהאט ִניְׁשט 
אֹויְסֶגעֵלייְזט ִדי ִאיְדן ִאין ִדי ַצייט פּון ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים, 

י ֶקען ַזיין ַאז ִמיר ֶוועְלן ַהייְנט ָיא זֹוֶכה ַזיין ֶדעְרצּו. ִווי ַאזוֹ 
ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם ַאן ֶעְנִליֶכער ָמָׁשל צּו ַא 
ְׁשֶוועֶרע ַלאְנד ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ְׁשַטאְרק ַבאֶפעְסִטיְגט, 

ֶגעְבֶרעְנְגט  אּון ִוויִפיל ְׁשַטאְרֶקע ָסאְלַדאְטן ֶמען ָהאט ָנאר
ֵזיי ַאייְנצּוֶנעֶמען, ֶזעֶנען ֵזיי ַאֶלע צּוַפאְלן. ִביז ֶעס ֶזעֶנען 
ֶגעקּוֶמען ַא ְגרּוֶפע פּון ַאְלֶטע אּון ְׁשַוואֶכע ַלייט ִמיט 
ְפרֹויֶען אּון ִקיְנֶדער, אּון ֵזיי ָהאְבן ֶעס ָיא ַאייְנֶגענּוֶמען. 

ֶקע ָסאְלַדאְטן ָהאְבן ׁשֹוין ַווייל ָנאְכֶדעם ָוואס ִדי ְׁשַטאְר 
ַאזֹוי ַסאְך ָאְפֶגעְׁשַוואְכט ֶדעם מֹויֶער, ַאז ִמיט ַאִביְסל 
ָאְנְׁשְטֶרעְנגּוְנג ָהאְבן ֶעס ׁשֹוין ִדי ְׁשַוואֶכע ֶמעְנְטְׁשן אֹויְך 

 ֶגעֶקעְנט ַבאִזיְגן.
ִפיל ֶדעִריֶבער ַדאְרְפן ִמיר ִוויְסן ַאז ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ִאיז 

ְגִריְנֶגער צּו ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ַאייְנֶנעֶמען 
אּון ַבאִזיְגן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, ַווייל ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָהאְבן 

 ׁשֹוין ֶגעַאְרֶבעט ַפאר אּוְנז ֵזייֶער ַאַסאְך.
ִפילּו ָדאס ִאיז אֹויְך ַא ִחיזּוק ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש, ַאז אֲ 

ֶווען ֶער ֶזעט ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ַאזֹויִפיל ֶגעֶבעְטן ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶער ָהאט ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶזען ַקיין ְיׁשּוָעה, ֶער 
ָהאט ׁשֹוין ַאזֹויִפיל ְפרּוִביְרט, ֶגעַאְרֶבעט אּון ֶגעֶבעְטן ַאז ֶער 

ֶטע ִמדֹות אּון ֶער ָהאט ִזיְך ָזאל ַארֹויְסֵגיין פּון ַזייֶנע ְׁשֶלעכְ 
ָנאְכִניְׁשט ֶגעִריְרט, ַדאְרף ֶער ָאֶבער ִוויְסן ֶדעם ֱאֶמת ַאז ִדי 
ַאְרֶבעט ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען אּוְמִזיְסט, ֶעס ָהאט ִזיֶכער ֵזייֶער 
ְׁשַטאְרק ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט ִדי ְיׁשּוָעה, אּון אֹויב ֶוועט ֶער ָהאְבן 

'ן ִניְׁשט אֹויְפצּוֶגעְבן ָנאר ַווייֶטער ָאְנַהאְלְטן ִמיטְ ֶדעם ֵשֶכל 
ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאיז ַזיין ְיׁשּוָעה ׁשֹוין ֵזייֶער ָנאְנט, 
אּון ֶער ֶוועט ִזיֶכער ֶקעֶנען דּוְרְכְבֶרעְכן ֶדעם מֹויֶער אּון 

יס ִווי ֶעס ַאָראְפְבֶרעְנֶגען ֶדעם בֹוים, ֲאִפילּו ֶעס ֶזעט אוֹ 
 ָהאט ִזיְך ֶדעְרַווייל ָנאְכִניְׁשט ֶגעִריְרט פּון ָאְרט.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ִגלּוי ֵאִלָיהּו, ִגיבֹור, ְרפּוָאה(
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090אדא / קאנ03303502363/ 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 אימעילבאקומען דעם צו 

 

 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!
 רלאנג צורופט אריין מיט אייער פא

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

 
 
 

 

 

 

 יס א קלייניקייטכאפ ארו
"איך בין שוין דערנאך, כ'זע שוין אז איך קום 

נישט אן צו טון גוטע זאכן". טראכט נישט אזוי, 
 פרוביר כאטש ארויסצוכאפן עפעס גוטס.

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  2,  6,  10  
 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 כה אין ישיבהימי החנו

די געהויבענע טעג פונעם יום טוב חנוכה, זענען אויסגענוצט געווארן אין ישיבה מיט א שטארקייט, ווען 
די בחורים האבן געלערנט זייער פלייסיג, ניצנדיג די השפעות פונעם הייליגן יום טוב אויפ'ן בעסטן 

 פארנעם.
אסאך ארומגערעדט פון די חיזוק וואס מיר ביי די שיעורים אין חנוכה האט דער ראש ישיבה שליט"א 

קענען ארויסנעמען פון די נסים וואס דער אייבערשטער האט געמאכט מיט די אידישע קינדער בימים 
ההם בזמן הזה, ווי אזוי די קליינע הייפעלע פון די הייליגע חשמונאים האבן באזיצט די גרויסע און 

זיי האבן צוריק אויפגעבויעט דעם צעבראכענעם בית המקדש, מעכטיגע מיליטער פון די יוונים, ווי אזוי 
און כאטש וואס די יוונים האבן מטמא געווען אלע אויל, האט דער אייבערשטער אבער געהאלפן אז 
מ'האט געטראפן א קליין קריגעלע אויל וואס איז געווען גענוג נאר פאר איין טאג, און דער אייבערשטער 

 ט געברענט פאר אכט טעג.האט געמאכט א נס אז ס'הא
דער ראש ישיבה שליט"א האט ארויסגעברענגט אז כאטש וואס ס'איז דאך געווען אזויפיל צרות 
דעמאלט, דער גאנצער בית המקדש איז געווען צעבראכן און טמא, וואלטן דאך די חשמונאים געקענט 

געמאכט א פרייליכער יום טוב  מאכן אויף דעם א טרויער טאג, האבן זיי זיך אבער זייער געפריידט און
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 זאל זיך 

לע טהור'ע אויל וואס ער האט נאך יא, יעדער איד איז פול מיט שטארקן און אויפזוכן דאס קליין קריגע
מצות ומעשים טובים, אפילו פושעי ישראל מלאים מצות כרמון, און מיט דעם זאל זיך דער איד זייער 
פרייען, ער זאל זיך פרייען אז ער איז זוכה צו עסן כשר'ס, ער היט שבת, ער גייט מיט ציצית, ער טוט אן 

א בארד און פאות, און אזוי ווייטער האט יעדער איד גענוג און נאך גוטע זאכן מיט וואס תפלין, ער האט 
ער קען זיך זייער פרייען. און אז ער וועט זיך פרייען מיט די ביסל גוטס וואס ער האט אין זיך, וועט דאס 

ה שליט"א ביי די שוין ברענגען אז ער וועט ווערן אינגאנצן גוט. און אזוי ווייטער האט דער ראש ישיב
שיעורים 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 

רוחניות ובגשמיות, און מצליח זיין אויפ'ן עצות און הדרכות ווי אזוי זיך צו קענען אן עצה געבן אין לעבן ב
בעסטן פארנעם. זענען שוין היינט ברייט באקאנט איבער די גאנצע וועלט. מ'קען הערן די אלע שיעורים 
אויפ'ן "קול ברסלב" טעלעפאן ליין ]זעט אלע לאקאלע נומערן ביים סוף פונעם גליון[ וואס ווערט 

 יזנטער אידן פון איבער די וועלט.צוגעהערט טאג טעגליך דורך צענדליגע טו
גאר א שיינער שבת חנוכה איז אפגעראכטן געווארן אין קרית ברסלב ליבערטי, וואו דער ראש ישיבה 

וואוינער אינאיינעם מיט די פילע געסט וואס נייפראוועט דעם שבת מיט די ארטיגע אשליט"א האט גע
 זענען געקומען צו פארן אויף שבת.

מען געהערט פילע שיעורים און דרשות פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס  במשך דעם שבת האט
האט איבערגעלאזט גאר א שטארקן רושם. אום מוצאי שבת האט מען אפגעראכטן א ברייטע מלוה 
מלכה ברוב עם, מען האט שיין געזינגען אינאיינעם און געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה 

 .["עטלת ברסלב בלקרי"אינעם גליון פונעם שבת ]זעט די פולע באריכט  שליט"א
 בעו שיר ורננים!בני בינה ימי שמונה ק

*** 

 "היכל הקודש" טעלעפאן בוך
אין די יעצטיגע טעג גרייט מען זיך ארויסצוקומען מיר ווילן נאכאמאל דערמאנען אנשי שלומינו אז 

מיט'ן ברסלב'ן טעלעפאן בוך, אין וואס ער וועט זיך געפונען די ליסטע פון אנשי שלומינו פון איבער די 
עפאן נומערן און אדרעסן, און אזוי ווייטער, און גלייכצייטיג די ביזנעסער גאנצע וועלט, מיט זייערע טעל

פון אנשי שלומינו, וואס דאס וועט פיל פארגרינגערן פאר אנשי שלומינו זיך צו האלטן אינאיינעם 
 באחדות.

 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 צווייטן, צו נוצן די סערוויסעס און 

 ביזנעסער פון אנשי שלומינו.
אין א בריוו די וואך האט דער ראש ישיבה שליט"א מעורר געווען אז אנשי שלומינו זאלן זען צו געבן 

 קען טרעפן אביסל ביליגער ערגעץ אנדערש. פרנסה איינער פאר'ן צווייטן, אפילו ווען מ'
מאכט זיכער אז אייער נאמען און ביזנעס פאלט נישט ארויס פונעם טעלעפאן בוך. איר קענט טעקסטן 

אן אימעיל צו  ןשיקקען מען , אדער 347-455-8028אינפארמאציע צו  עאייעראלע 
BreslevPhoneBook@gmail.com. 

 איש את רעהו יעזורו!

 
 סימן טוב ומזל טוב 

 

 מיר וואונטשן א הארציגן ברכת מזל
 טוב פאר'ן גרויסן מפיץ

 הי"ו נחמן פילמער"ה מו

 למזל טוב די שמחת בר מצוה פון זיין זוןצו 

 י"ונ יצחק נתן הבחור החשוב

 

 

 


