
 א

 

 

 

 

  

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

 (NYC)זמנים 
 7:24הדלקת הנרות...................

 8:54.......יו"ט ראשון.....מוצאי 
 

 שיעורים כסדרן
 כ"א-א' כ'-......דברי הימים...נ"ך

 .בכורות ג'.........................בבלי
 .....תרומות מ"ה..........ירושלמי
 'הפרק  .........שבת......תוספתא
 ט"ו .שגגות....................רמב"ם

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ַמצֹות
ט  אַאז ֶמען ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶגעַהאְלְטן ַא ַמָצה ִאין ַהאְנט אּון ֶגעָזאגְ 

ר ַהאְלט ַא ַמָצה ִאין ִדי ַהאְנט, ַהאְלט ֶמען ָגאט ִאין ִדי ַהאְנטא. ֶמען ַדאְרף ַזיין ֵזייעֶ 
אק אּום ֶפַסח. ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק הרה ְפֵרייִליְך ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ֶעְסן ִדי ֵהייִליֶגע ַמָצה

ַטאְרק ִליב ֶרִבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַבאְרִדיְטׁשּוב זיאע ְפֶלעְגט קּוְׁשן ִדי ַמצֹות ַווייל ֶער ָהאט ַאזֹוי ְׁש 
ְגט ֶדער ֶגעַהאט ִדי ֵהייִליֶגע ִמְצָוה אּון ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי ְפֵרייִליְך ֶדעְרִמיט. אּון ַאזֹוי ְבֶרענְ 

י ַאז ֶעְרִליֶכע ִאיְדן ְפֶלעְגן קּוְׁשן דִ  )ַמֶסֶכת ְפָסִחים, ֵבֵאר ֵהיֵטב אואח ִסיָמן תעאז סאק א'(ְׁשָלאה ַהָקדֹוׁש 
ֵהייִליֶגע ַמצֹות.

 -אא ֶוועְרן ִדי ַמצֹות ָאְנֶגערּוְפן אֵמיְכָלא ִדְמֵהיָמנּותָ )ַפְרַׁשת ֹבא ַדף מאא.( ִאין זֹוַהר ַהָקדֹוׁש 
ין ִאים ַא ַמֲאָכל פּון ֱאמּוָנה. ִמיט ֶיעֶדע ְׁשִטיְקל ַמָצה ָוואס ַא ִאיד ֶעְסט, ֵגייט ַאַריין אִ 

ֵהייְסן, זֹוי ֶגעֱאמּוָנה. ַפאְרָוואס ֶעְסט ֶמען ֶדען ַמָצה? ָנאר ַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט אַ 
)ַפְרַׁשת ֹוׁש קּוְמט אֹויס ַאז ָדאס ִאיז ֵאיין ְׁשִטיק ֱאמּוָנה. ִאין ַאן ַאְנֶדער ְפַלאץ ִאין זֹוַהר ַהָקד

ן ַא ַמֲאָכל פּון ְרפּוָאה. ָדאס ֶעסְ  -רּוְפט ֶער ָאן ִדי ַמצֹות אֵמיְכָלא ְדַאְסָוָתאא ְתַצֶוה ַדף קפאג ( 
יי ַא ְגט ַא ְרפּוָאה אֹויְפ'ן ֶמעְנְטׁש, ֵסיי ַא ְרפּוָאה ְברּוֲחִניּות אּון סֵ ִדי ֵהייִליֶגע ַמָצה ְבֶרענְ 

ְרפּוָאה ְבַגְׁשִמיּות.
ֶגעַוואְׁשן קּוְמט אֹויס ַאז ֶווען ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה צּו ֶעְסן ִדי ֵהייִליֶגע ַמָצה ֶוועְרט ֶער אֹויסְ 

ָנה, יְנְדרֹויְסן; ֶער ַבאקּוְמט ַא לֹויֶטעֶרע אּון ֵרייֶנע ֱאמּוִאיְנַגאְנְצן פּון ִאיֶנעֵווייִניג אּון פּון אִ 
אּון  אּון ֶוועְרט אֹויְסֶגעֵהייְלט פּון ַאֶלע ָסאְרט ְקֶרעְנק ִפיִזיׁש אּון ֵגייְסִטיׁש, ְברּוֲחִניּות

ְבַגְׁשִמיּות.
 ן ִאיְנֵאייֶנעם. ֶדער ֶרִבי ָזאְגטֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ִדי ְצֵוויי ַזאְכן, ֱאמּוָנה אּון ְרפּוָאה, ֵגייעֶ 

ר ַאז ַאֶלע ְקֶרעְנק ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ַלייְדט קּוְמט ָנאר ַווייל עֶ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַראן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ה'( 
ָדאס ַאזֹוי  ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֱאמּוָנה. ָדאס ִאיז ַביי ֶיעֶדע ְקֶרעְנק ַאזֹוי, ָאֶבער ְסֶפעִציֶעל ִאיז

עֶדע יי ֵגייְסִטיֶׁשע ְקֶרעְנק. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט ֵזייֶער ֶנעְרֶוועז אּון ֶגעֶרעְגט פּון יֶ בַ 
 ַאְנֶדעֶרע פּון ָנאר ְטַראְכט ֶמעְנְטׁש אַ  ֶווען, ִוויל ֶער ִווי ַאזֹוי ִניְׁשט ֵגייט ָוואס  ְקֵלייִניֵקייט
 ֶמעְנְטׁש אַ  ֶווען ָאֶדער, ֵאייֶנעם ֶיעְדן אֹויף ְברֹוֶגז ִאיז ןאּו ְצֵווייְטן אַ  ְמַקֵנא ִאיז ֶער, ֶמעְנְטְׁשן

 ְפָחִדים ָהאט ֶער, ַזיין ֶוועט ֶעס ָוואס  ט ִזיְך ְׁשֶטעְנִדיגָזאְרגְ  ֶער, ַבאָזאְרְגט ַאֶלעָמאל ִאיז
 ֵאיין ִאין ַהאְלט ֶער, ַזאְכן ֶגעֶפעְרִליֶכע ָגאר ֶעֶפעס קּוֶמען ֵגייט ֶעס ַאז ְׁשֶרעק אּון

יִניְגן ִאים, ַפי ָוואס ַמְחָׁשבֹות ִדי פּון ֶוועְרן ָפטּור ִניְׁשט ֶקען ֶער אּון ַזאךְ  אַ  ִאיֶבעְרְטַראְכְטן
ְטְׁשן ַלייְדן אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ֶזעֶנען ָדא ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ָסאְרט ֶנעְרֶווען ְקֶרעְנק פּון ָוואס ֶמענְ 

ּון, ִווי ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֶוועג ִווי ַאזֹוי אֹויְסֶגעֵהייְלט צּו ֶוועְרן ֶדעְרפֶנעֶבעְך ָגאר ַאַסאְך. אּון 
דּוְרְך  ַאזֹוי ַארֹויְסצּוְקִריְכן פּון ִדי ַאֶלע ָסאְרט ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְפָראְבֶלעֶמען, ִאיז ָנאר

ז ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא אֹויף ֶדער ֱאמּוָנה. ֶווען ַא ִאיד ֶנעְמט ַאַריין ַביי ִזיְך ִאין ָקאפ אַ 
ען ִאים ֶוועְלט אֹויֶסער ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֵקייֶנער ֶקען ִאים ִניְׁשט גּוְטס טּון אּון ֵקייֶנער קֶ 

ן פּון ִאים ָאן ִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּון ָאן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֵקייֶנער ֶקען ָגאְרִניְׁשט ַאֶוועְקֶנעֶמע
ת פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן; ַדאן ֶוועְרט ַזיין ֹמַח אֹויְסֶגעַלייֶטעְרט אּון ֶער ֶוועְרט ְרׁשּו

אֹויְסֶגעֵהייְלט פּון ַאֶלע ַזייֶנע ְקֶרעְנק.
עם ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ִזיְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ַמצֹות, אּון ֶבעְטן דֶ 

. ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ַאֶלע גּוֶטע ְסגּולֹות ָוואס ִליְגט ִאין ִדי ַמצֹותֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען 
 ִאיְבִריֶגע ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען אּון, ַמצֹות ִדי פּון  ִניְׁשט ַאז ֶמען ָזאל ַמאְכן ַאן ָאְנֶגעצֹויְגְנֵקייט

 ַזיין ֲאִפילּו צּוָמאל ֶקעֶנען ֶוועְלֶכע ועְגןוֶ  ַפאְרִׁשיֶדעֶנע אֹויף ַמָצה ִדי ֶעְסן צּו ַאזֹוי ִווי חּוְמרֹות
י ִאיְבִריֶגע חּוְמרֹות ַאז ֶמען ַפאְרֶגעְסט דִ  ִמיט ַפאְרנּוֶמען ַאזֹוי ֶוועְרן ֶקען ֶמען, ַסָכָנה אַ 

אט אּוְנז פּוֶנעם ִעיָקר ַאז ֶמען ֶעְסט ִדי ַמָצה ָנאר ַווייל ִמיר ְגֵלייְבן ִאין ַבאֶׁשעֶפער ָוואס הָ 
 ֶגעֵהייְסן ֶעְסן ִדי ַמָצה, אּון ִמיט ֶדעם ַדאְרְפן ִמיר ִזיְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען.

 )קּוְנְטֵרס ַא ָכֵׁשְר'ן ֶפַסח(
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ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש
ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ָזאְגט ַאז ֶווער ֶעס ֶגעְבט ַאְכטּוְנג 
ִניְׁשט צּו ֶעְסן ַחס ְוָׁשלֹום ַקיין ְבֶרעְקל ָחֵמץ ְבֶמֶׁשְך ֶדעם 
ַגאְנְצן יֹום טֹוב ֶפַסח, ֶקען ֶער ַזיין ַפאְרִזיֶכעְרט ַאז ֶער 

ָאְפֶגעִהיְטן פּון ֲעֵבירֹות ִדי ַגאְנֶצע ָיאר. ַזיין ֶוועט 
ְׁשָיא, ִמיר ֶזעֶען ֶמעְנְטְׁשן ְפֶרעְגן אֹויף ֶדעם ַא ְׁשֶוועֶרע ק  

אְך ִווי ְׁשַטאְרק ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ֶגעְבן ַאְכטּוְנג ִניְׁשט דָ 
צּו ָהאְבן ַקיין ְבֶרעְקל ָחֵמץ ִאין ְׁשטּוב; ֶמען ַאְרֶבעט 
ְׁשֶווער, ֶמען ֵרייִניְגט אּון ֶמען זֹויֶבעְרט, אּון ֶעס ִאיז 
ַמָמׁש ִניְׁשט ֶמעְגִליְך ְבֶדֶרְך ַהֶטַבע ַאז ֶעס ָזאל ָנאְך 
ְבַלייְבן ַביי ַא ִאיד ַא ְׁשִטיְקל ָחֵמץ אּום ֶפַסח; אּון פּון 
י ֶדעְסט ֶוועְגן ֶזעט ֶמען ַאז ִניְׁשט ֶיעֶדער ִאיז זֹוֶכה צּו דִ 

ייֶדער ַפאְלט ֶמען ָיא דּוְרְך ִמיט ְגרֹויֶסע ַהְבָטָחה, לֵ 
 ֲעֵבירֹות ִאיְנִמיְטן ִדי ָיאר.

ֶדער ֵתירּוץ אֹויף ֶדעם ִאיז ַאז ֶווען ַא ִאיד ָזאל ִזיְך 

"ַחָיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת 
 ִאילּו הּוא ָיָצאַעְצמֹו כְ 

 

ֶיעֶדער ִאיד ַדאְרף ִזיְך ָפאְרְשֶטעְלן ִמִמְצָרִים", 
ַאזֹוי ִווי ֶער ַאֵליין ִאיז ֶגעֶווען ִאין ִמְצַרִים אּון ֶדער 

 ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים אֹויְסֶגעֵלייְזט.
ים צּו ַזיין, ִווי ַאזֹוי ְס'ִאיז ִניְשט ְגִריְנג ָדאס ְמַקיֵ 

ֶקען ַא ֶמעְנְטש ֶבֱאֶמת ִפיְלן ַאז ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן 
 אֹויְסֶגעֵלייְזט פּון ִמְצַרִים?

ֶווען ַא ִאיד ִאיז ָאֶבער זֹוֶכה צּו ֶהעְרן ִדי ֵהייִליֶגע 
ֵעצֹות פּון ֶרִבי'ן, ָוואס ֶער ִאיז אּוְנז ְמַקֵרב צּום 

ֶעֶפעְנט אּוְנז אֹויף ָדאס מֹויל ַאז  ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער
ִמיר ָזאְלן ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֵסיי 
ָוואֶסעֶרע ְפָראְבֶלעם ִמיט ָוואס ַא ִאיד מּוְטֶשעט 

ַא ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ְפָראְבֶלעם ָאֶדער ַזיין ִזיְך, ָזאל ֶעס 
ער ֶמעְנְטש ִפיְלט ִזיְך ַא רּוְחִניּות'ִדיֶגע ְפָראְבֶלעם, דֶ 

ַמָמש ִווי ֶגעִביְנֶדען ִאין ֵקייְטן, ֶער ֶקען ִזיְך ִניְשט 
ַאן ֵעָצה ֶגעְבן, ֶער ֵווייְסט ִניְשט ִווי ַאזֹוי 
ַארֹויְסצּוְקִריְכן ֶדעְרפּון. אּון ַדאן הֹויְבט ֶער ָאן צּו 
ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, צּו ֶבעְטן ֶדעם 

עְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט ִאים, ֵאייבֶ 
ָדאס ִאיז ַמָמש ִווי ֶער ִאיז ַאֵליין ַארֹויס פּון ַזיין 

 ִמְצַרִים.
ָלאִמיר לֹויְבן אּון ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז 
ִמיר ֵווייְסן פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, אּון ִמיר ְפרּוִביְרן 

ָפאְלְגן צּו ֶרעְדן ֶיעְדן ָטאג צּום ִאים צּו 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ִמיר ָהאְבן ַאן ֵעָצה ֶגעַראֶטעֶוועט צּו 
ֶוועְרן פּון ַאֶלע ְשֶלעְכֶטע ִמְצִרִיים, אּון ַדאן ֶוועְלן 
ִמיר ַמָמש ְשִפיְרן ִווי ִמיר ֶזעֶנען ַאֵליין ַארֹויס פּון 

 ִמְצַרִים.
 

 ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְצַרִים! ר ְגָאָלנּו ְוָגַאלֲאשֶ 
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ַסח, ְפֵרייֶען ַא ַגאְנץ ָיאר ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען ִניְׁשט צּו ֶעְסן ַקיין ָחֵמץ אּום פֶ 
ֶער ָזאל ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶעְסן ַמָצה אּום ֶפַסח, ֶדעָמאְלט 

 ָוואְלט ֶער ִזיֶכער ֶגעֶווען ָאְפֶגעִהיְטן פּון ֲעֵבירֹות ִדי ַגאְנֶצע ָיאר.
ָנאר ֶדעְרַמאֶנען פּון ִדי  ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִליב צּו ֶצעְבֶרעְכן ַא ֶמעְנְטׁש אּון ִאים

ִדי ִמיט ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן ִאין ָוואס ֶער ִאיז דּוְרְכֶגעַפאְלן. ַאְנְׁשָטאט ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזיְך ְפֵרייֶען 
ִפיֶלע גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער טּוט, ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ָאְנֶגעפּוְלט ִמיט ִמְצֹות, ַאזֹוי ִווי ֲחַז"ל ָזאְגן 

ֲאִפילּו ֵריָקִנים ֶׁשָבְך ְמֵלִאים  -"'ְכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָקֵתְך' ז'(  ,)ִׁשיר ַהִׁשיִרים ד'אֹויְפ'ן ָפסּוק כֹות נ"ז:( )ְברָ 
ֲאִפילּו ִדי ֵלייִדיְגֵגייֶער ְצִוויְׁשן ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען אֹויְך פּול ִמיט ִמְצֹות ִווי ַא  -ִמְצוֹות ְכִרּמֹון" 

אְך ָאֶבער ִניְׁשט אּון ִמיט ֶדעם ַדאְרף ִזיְך ַא ִאיד ֵזייֶער ְפֵרייֶען. ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִוויל דָ ִמיְלְגרֹוים, 
ַאז ֶדער ִאיד ָזאל ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ִמְצֹות, ֶער ִוויל ָנאר ַאז ַא ִאיד ָזאל ַזיין ְטרֹויֶעִריג אּון 

אט ֶער ַאַרייְנֶגעַכאְפט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִאין ַזיין ַזאק ַאַריין. ֶצעְבָראְכן, ַווייל ֶער ֵווייְסט ַאז ַאזֹוי הָ 
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ְטרֹויֶעִריג ֶוועְרט ֶער ֶדעְרַווייֶטעְרט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ַפאְרִליְרט ַזיין 

ָלאְזן פּון ִאים, ַא ִאיד ַדאְרף ֵחֶׁשק צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ִמיר ָטאְרן ִזיְך ָאֶבער ִניְׁשט 
ַזיין ְפֵרייִליְך, ֶער ַדאְרף אֹויְפזּוְכן ִדי גּוֶטע ְנקּודֹות ָוואס ֶער ָהאט ִאין ִזיְך אּון ִמיט   ְׁשֶטעְנִדיג

ֶדעם ִזיְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען, אּון ַדאן ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט ַטאֶקע 
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ן ַאן ֱאֶמת'ִדיֶגער ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֶער ֶוועט ִזיְך ָאְפָלאְזן פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס ֶוועְר 

 .ֵחֶלק א' ִסיָמן רמ"ב(
ֶדער ֵהייִליֶגער נֹוַדע ִבְיהּוָדה ָהאט ֶגעַהאט ַא ַתְלִמיד ָוואס ִאיז ֵלייֶדער ַאָראפ פּון ִאיִדיְׁשן 

ִאיז ל"ע ֶגעָוואְרן ַא ַגַלח אּון ֶדעְרָנאְך ַא ִביׁשּוף. ֶדער נֹוַדע ִבְיהּוָדה ָהאט ִזיְך  ֶוועג ִביז ֶער
ֵזייֶער ְמַצֵער ֶגעֶווען אֹויף ֶדעם ַאז ֶעס ָהאט ֶגעֶקעְנט ַפאִסיְרן ַאַזא ַזאְך ַאז ַזיין ַתְלמּוד ָזאל 

ט ִזיְך צּו ְטֶרעְפן ִמיט ֶדעם ַתְלמּוד אּון ִאים ַאֵליין ַארֹויְסֵגיין ְלַתְרבּות ָרָעה. ֶער ָהאט ְפרּוִביְר 
ְפֶרעְגן ִדי ִסיבֹות ָוואס ָהאְבן ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט ֶדעְרצּו, ִביז ֶער ָהאט ַטאֶקע ַמְצִליַח ֶגעֶווען ִזיְך 

 צּו ְטֶרעְפן ִמיט ִאים.
ס ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְבן, ָדאס ִאיז ָהאט ֶדער ַתְלמּוד ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶשה ִווי ַאזֹוי עֶ 

ֶגעֶווען ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ָבחּור אּון ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ִאין ִדי ְיִׁשיָבה פּוֶנעם נֹוַדע 
ן חּוִרים ָהאְבן ֶגעֶגעְסן "ֶטעג", ֶיעְדן ָטאג ָהאבְ ִבְיהּוָדה. ֶדעָמאְלט ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ֵסֶדר ַאז ִדי בָ 
 ֵזיי ֶגעֶגעְסן ַביי ַא ְצֵווייְטן ַבַעל ַהַבִית פּון ְׁשָטאט.

ֵאייְנָמאל ִאין ַאן ֶעֶרב ֶפַסח ָהאט ֶדער ָבחּור ֶגעֶגעְסן ַביי ַא ַבַעל ַהַבִית, ֶדער ַבַעל 
ִאיֶנעם קּוְגל. ַהַבִית'ֶטע ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ַקאְרָטאְפל קּוְגל, אּון ֶמען ָהאט ֶגעְטָראְפן ַא ֵווייְצל 

ֶדער ַבַעל ַהַבִית ָהאט ֶגעִׁשיְקט ֶדעם ָבחּור צּום נֹוַדע ִבְיהּוָדה צּו ְפֶרעְגן אֹויב ֶמען ֶמעג ֶעְסן 
ֶדעם קּוְגל, אּון ֶדער ָבחּור ִאיז ַאִריֶבער ֶגעַגאְנֶגען צּום נֹוַדע ִבְיהּוָדה ִמיט ִדי ְׁשֵאָלה. ֶדער 

ט ָאְנֶגעהֹויְבן ְמַפְלֵפל ַזיין ִאין ִדי ֲהָלָכה, "ֶעס ֶזעֶנען ָדא פֹוְסִקים ָוואס ֶזעֶנען נֹוַדע ִבְיהּוָדה ָהא
ָהאט ֶדער נֹוַדע  -ה" ֶעס ַמִתיר, אּון ֶעס ִאיז ָדא פֹוְסִקים ָוואס ֲאְסְר'ן ֶעס", "ָאֶבער ְלַמֲעשֶ 

ָבחּור  'ןסּור" אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְר "ַהאְלט ִאיְך ַאז ֶעס ִאיז ָא -ִבְיהּוָדה אֹויְסֶגעִפיְרט 
 ַפאְרָוואס ֶער ַפְסְק'ְנט ַאזֹוי.

ֶדער ָבחּור ִאיז ָאֶבער ֶגעֶווען ֵזייֶער הּוְנֶגעִריג, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶעֶרב ֶפַסח, ֶווען ָחֵמץ ָטאר 
ּון פּון ְגרֹויס הּוְנֶגער ָהאט ֶדער ֶמען ׁשֹוין ִניְׁשט ֶעְסן אּון ַמָצה ֶקען ֶמען ָנאְכִניְׁשט ֶעְסן, א

ָבחּור ִזיְך ֶגעַמאְכט ֶדעם ֶחְׁשבֹון ַאז ֶדער נֹוַדע ִבְיהּוָדה ָהאט ָדאְך אֹויְסֶגעֶרעְכְנט ֶעְטִליֶכע 
ִׁשיטֹות ָוואס ַהאְלְטן ַאז ֶמען ֶמעג ֶעס ָיא ֶעְסן... ֶגעְטַראְכט אּון ֶגעטּון, אּון ֶער ָהאט 

ֶדעם ַגאְנְצן קּוְגל... אּון ַפאְר'ן ַבַעל ַהַבִית ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער נֹוַדע ִבְיהּוָדה אֹויְפֶגעֶגעְסן 
 ָהאט ֶעס ֶגע'ֲאַסְר'ט, אּון ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ַפאְרְבֶרעְנט ֶדעם קּוְגל.

יְבן ַאְרֶבעְטן אֹויף ְגַלייְך ָנאְכ'ן אֹויְפֶעְסן ֶדעם קּוְגל ָהאט ָאֶבער ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָאְנֶגעהוֹ 
ֶדעם ָבחּור, "קּוק ִווי ַאזֹוי דּו ִביְזט ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ִנְכָׁשל ֶגעָוואְרן ַאז דּו ָהאְסט ֶגעֶגעְסן ָחֵמץ 
אּום ֶפַסח ָוואס ָדאס ִאיז ַאזֹוי ַהאְרב, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַאַרייְנֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ִאים ַא 

ְׁשחֹוָרה אּון ִיאּוׁש ַאז ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶדעְרָנאְך ַווייל ֶער ָהאט עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף ְׁשַטאְרֶקע ָמָרה 
 ַאַזא ַהאְרֶבע ִאיסּור.

ַבייַנאְכט ֶווען ֶדער ָבחּור ָהאט ֶגעַדאְרְפט ֵלייֶנען ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַהִּמָטה, ָהאט ֶער 
ֵלייֶנען ְקִריַאת ְׁשַמע? ִאיְך ָהאב ָדאְך ֶגעטּון ַהייְנט ַאַזא ֶגעְטַראְכט צּו ִזיְך "ִאיְך ֵגיי ֶיעְצט 

ַהאְרֶבער ִאיסּור", אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֵלייְנט ְקִריַאת ְׁשַמע. ִאיְנֶדעְרְפִרי ָהאט ֶער ׁשֹוין ַאַוְדַאי 
ר ֶגעֶווען אֹויף ַאן ִאיסּור ָכֵרת, ִזיְך ִניְׁשט ֶגעַוואְׁשן ֶנעְגל ַוואֶסער, ַווייל ֶער ָהאט ָדאְך ׁשֹוין עֹובֵ 

ָרֵאל, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶעס ֶגעַגאְנֶגען ַווייֶטער אּון אּון ֶער ִאיז ׁשֹוין ֵסיי ִווי ָאְפֶגעִריְסן פּון ְכַלל ִיְש 
ר ָהאט ִזיְך ַווייֶטער, פּון ֵאיין ֲעֵביָרה צּו ָנאְך ַאן ֲעֵביָרה, ִביז ֶער ִאיז ַאזֹוי ַאָראְפֶגעַפאְלן ַאז עֶ 

 ֶגע'ְׁשַמְד'ט אּון ֶגעָוואְרן ַא ַגַלח, אּון ֶדעְרָנאְך ַא ִביׁשּוף.ל"ע 
ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ֶדער נֹוַדע ִבְיהּוָדה ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים, ִביז ֶער ָהאט ִאים ַמְחִזיר 

ע ַנאִריְׁשֵקייְטן, אּון ִאיז צּוִריק ֶגעָוואְרן ִבְתׁשּוָבה ֶגעֶווען, ֶער ָהאט ַאֶוועְקֶגעָוואְרְפן ַאֶלע ַזיינֶ 
 ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ֶזעט ֶמען פּון ִדי ַמֲעֶשה ִדי ִוויְכִטיְגֵקייט פּון ָדאס ָוואס ֶדער ֶרִבי ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ֶמען 
אֹויב ֶמען ֶוועט ִזיְך  קּוְקן ָנאר אֹויף ִדי גּוֶטע ְנקּודֹות ָוואס ֶמען ָהאט, ַווייל  ַדאְרף ְׁשֶטעְנִדיג

ִניְׁשט ְׁשַטאְרְקן ִמיט ִדי גּוֶטע ַזאְכן, ָנאר ֶמען ֶוועט קּוְקן אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֲחָלִקים ָוואס ֶמען 
 ן ַאֶוועְקֵגיין ִאיְנַגאְנְצן פּון ִאיִדיְׁשֵקייט רח"ל.'ָהאט, ֶקען ֶמען ִזיְך ַאזֹוי ַווייט ֶדעְרֵקייְקֶלען ִביזְ 

עְרט, ֶווען ַא ִאיד ְׁשַטאְרק ִזיְך צּו קּוְקן ָנאר אֹויף ִדי גּוֶטע ֲחָלִקים ָוואס ֶער ָהאט, ַפאְרקֶ 
ֲאִפילּו ֶווען ֶער קּוְקט ִזיְך גּוט ָאן אּון ֶזעט ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ִאיז 

ֲעֵבירֹות, אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ְׁשַטאְרְקט ֶער ִזיְך צּו  ייֶדער דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ְׁשֶוועֶרעׁשֹוין לֵ 
קּוְקן ָנאר אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון, ַדאן ִאיז ֶער זֹוֶכה ַאז ֶער ֶוועְרט ַטאֶקע 

 ַאן ֱאֶמת'ִדיֶגער ֶעְרִליֶכער ִאיד.
ִדי ֶוועְלט דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶער ֶוועט ֶרִבי ָנָתן ָזאְגט ַאז ָמִׁשיַח ֶוועט ַאייְנֶנעֶמען 

ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ֶדעם ִלימּוד, ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָנאר ְׁשַטאְרְקן אּון ָנאר קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן 
ַאז ָמִׁשיַח ֶוועט  ַכֲהָנא(ִסיְקָתא ְדַרִבי )פְ ָוואס ֶמען טּוט אּון ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון ַאזֹוי ָזאְגן ֲחַז"ל 

ַזיין ָאְנֶגעטּון ִמיט ַאַזא ֶבֶגד ָוואס ֶוועט ָהאְבן ִאין ִזיְך ִדי גּוֶטע ַזאְכן פּון ַאֶלע ִאיִדיֶׁשע 
 ִקיְנֶדער.

 )קּוְנְטֵרס ַא ָכֵׁשְר'ן ֶפַסח(
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 די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 שליט"א פון די וואך, קען מען זען אינעם

 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
 

 646-334-2858צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 

 

 זעלטענע געלעגנהייט
 
 

קארטל  SD איר קענט יעצט באקומען א
די פון  אלבוימסאלע אנגעפילט מיט 

 250ניגונים פון ישיבה מיט נאך הערליכע 
פאר די ביליגע פרייז , געשמאקע שיעורים

 $[.$9.99 ]רעגולער 4.99פון בלויז 
 

 347-509-4908 שויןרופט 
 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

 מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
 דעם ספר הקדושעס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן 

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
 ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

 

יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און 
 געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועות.

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
 קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

USB ,ס'SD;ס, און נאך' 
 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.

 

 

 
 

 

 

 


