
 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 
 8:13הדלקת הנרות...................

 9:40............שב"ק.........מוצאי 
 

 שיעורים כסדרן

  מ"ז-יה מ"ו.....................ירמנ"ך
 .........................שבת קכ"זבבלי

  .......................יומא מ'ירושלמי
  ....................פסחים ו'תוספתא

 ...........הקדמת הרמב"םרמב"ם
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ה אֹויף ִדי ה ַא ַמֲעשֶׂ  ַפְרשָׁ
ם ִתי ְבתֹוכָׁ ת ִקְנאָׁ  ְבַקְנאֹו אֶׂ

 

 (456) 42, גליון 9שנה                                                                        לפ"ק פרשת פנחס, י"ט תמוז, אבות פרק ו', שנת תש"פ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א"ש עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁ  דֶׂ
ְמָצִרים"  ין הַּ אְכְטן ִדי ֶטעג פּון "בֵּ אְטרַּ ִדי  -ֶמעְנְטְשן בַּ

יי ָוואְכן ְצִוויְשן מּוז אּון ִתְשָעה ְבָאב,  ְדרֵּ ִשְבָעה ָעָשר ְבתַּ
ְטרֹויֶעִריֶגע ָמָרה ְשחֹוָרה'ִדיֶגע ֶטעג, ֶעס ֶזעט ֶעֶפעס  סַאלְ 

אֶלעֶנע ִניֶדעִריֶגע ֶטעג,  ייֶער ווֶ אֹויס ִווי ֶגעפַּ ען ֶמען ִאיז זֵּ
ייֶבעְרְשְטן, ֶמען ֶקען ֶדעָמאְלט ִניְשט ִדיֶנען  וייט פּוֶנעם אֵּ וַּ

ייֶבעְרְשְטן ֶגעֶהעִריג.דֶ   עם אֵּ
אְרֶקעְרט,  .ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ִניְשט ַאזֹוי ָנאר פּוְנְקט פַּ
ְסֶפעִציֶעל ְמסּוָגל  ֶזעֶנעןִדי ֶטעג ֶזעֶנען ְגרֹויֶסע ֶטעג, ָוואס 

ייֶבעְרְשְטן, ָנאְך ֶמער אּון ְגִריְנֶגער פּון  ָנאְנט צּו ֶוועְרן צּום אֵּ
 אר.ַא גַּאְנץ יָ 

אר ֶרִבי ָנָתן, ֶמען ָהאט ַא ֶעְרִליֶכע ַאז ָמאל ֶגעָזאְגט פַּ
יי  אְלן זֵּ ְמָצִרים פַּ ין הַּ ִאיְדן ְפֶלעְגן ָזאְגן ַאז ִאין ִדי ֶטעג פּון בֵּ

יגֹות ְדרֵּ ייֶעֶרע מַּ ִאיז ָדאס ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט ַאז  .פּון זֵּ
אְרֶקעְרט, ִדי ֶטעג ֶקען ֶמען ייְגן, ְגִריְנֶגער ְשטֵּ  ִניְשט ֱאֶמת, פַּ

יי ַא  ייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעט בַּ אּון ֶוועְרן ָנאְנט צּום אֵּ
אץ ִאיז ְשֶווער צּו  אלַּ יין פַּ ֶקעִניג ַאז ֶווען ֶער ִאיז ִאין זַּ

ן 'ן ֶוועג, אֹויפְ 'צּוקּוֶמען צּו ִאים, ָאֶבער ֶווען ֶער ִאיז אֹויפְ 
ְך ְגִר  גַּאס, ִאיז אַּ  יְנֶגער צּו קּוֶמען צּו ִאים. ִדי ֶזעְלֶבע סַּ

ְמָצִרים"   - ֶיעְצט ין הַּ ייֶבעְרְשֶטער ִאיז  ֶווען ֶדער -"בֵּ אֵּ
ִכְבָיכֹול ִאין ָגלּות, ִאיז ֶער ָנאְך ֶמער ֶנעְנֶטער צּו אּוְנז, אּון 
ִמיר ֶקעֶנען ָנאְך ְגִריְנֶגער אּון ְשֶנעֶלער צּו קּוֶמען צּו ִאים, 

 ּו ֶרעְדן צּו ִאים.אּון צ
יין אּון ְצָוואְנִציג ֶטעג, ָדאס ִאיז  יי ָוואְכן ֶזעֶנען אֵּ ִדי ְדרֵּ

ר ָזאְלְסט  עט ִדיר ֵזייעֶּ ִאיְך בֶּ
עְרַהאְלְטן, ָזאְלְסט  ִזיְך דֶּ

 

וען  עְרְשְטן; וֶּ ִניְשט ָהאְבן ַקיין ַקְשיּות אֹויְפ'ן ֵאייבֶּ
ער  עס ִאיז ָנאר דֶּ עְנט ַאז ַאלֶּ עְרקֶּ ען ַאנֶּ מֶּ
ס ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין ַזאְך ָוואס ָזאל  ער, עֶּ עְרְשטֶּ ֵאייבֶּ
ר  עס ִפיְרט עֶּ ר, ַאלֶּ עס ִאיז עֶּ ִזיְך ִפיְרן ָאן ִאים, ָנאר ַאלֶּ

ע - עָמאְלט ִאיז דֶּ ען דֶּ ר ִזיס. ִווי ָנאר מֶּ עְבן ֵזייעֶּ ר לֶּ
ס ִאיז ָדא  ען ֵמייְנט ַאז עֶּ עְמט ַארֹויס ִדי ֱאמּוָנה, מֶּ נֶּ

ה אּון ַמָזל  ַבע, ִמְקרֶּ ר  -טֶּ עְבן ֵזייעֶּ ער לֶּ עָמאְלט ִאיז דֶּ דֶּ
וער  .ְשוֶּ

ער ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ִבי ַאֲהֹרן קּוְבִליְטשֶּ טּו ָוואס רֶּ
ר ִא  עְגט טּון; עֶּ ער ִאיד ְפלֶּ ר ַא ְפֵרייִליכֶּ וען ֵזייעֶּ עוֶּ יז גֶּ

ען ִמיט ַא ְשֵמייְכל  עַגאְנגֶּ עְנִדיג ַארּום גֶּ  -אּון ִאיז ְשטֶּ
ְביֹון אּון ְס'ִאיז ִניְשט  וען ַאן ָעִני ְואֶּ עוֶּ ר ִאיז גֶּ ֲאִפילּו עֶּ
ען ִאין מֹויל ַביי ִאים ִאין  עמֶּ וען ָוואס ַאַריין צּו נֶּ עוֶּ גֶּ

עְגן: "ַאֲהֹרן, ְשטּוב. ַזיין ַוו עְגט ִאים ְפרֶּ ייב ְפלֶּ
ַפאְרָוואס ִביְסטּו ְפֵרייִליְך, ָהאְסט ָדאְך ָגאְרִניְשט?!" 
ועט  ס וֶּ עְרן: "דּו ְגֵלייְבְסט ַאז עֶּ ְנְטפֶּ ר ִאיר עֶּ עְגט עֶּ ְפלֶּ
ָנאְך ַזיין גּוט ַאָמאל? נּו, ִאיְך ָבאְרג אֹויס ִשְמָחה פּון 

עָמאְלט אֹויף יֶּעְצט; יֶּ  ע ָהאב ִאיְך ִניְשט דֶּ עְצט ַטאקֶּ
ר גּוט אּון  ועט ָנאְך ַזיין ֵזייעֶּ ס וֶּ ער עֶּ ָגאְרִניְשט, ָאבֶּ
ועל ִאיְך ָדאְך ָהאְבן ִמיט ָוואס ִזיְך צּו  עָמאְלט וֶּ דֶּ
ן, ָבאְרג ִאיְך שֹוין אֹויס ַאִביְסל פּון ִדי ִשְמָחה  ְפֵרייעֶּ

עָמאְלט  ".פּון דֶּ
 ס תש"פ(ִפְנחָ ת שַ ַפְר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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ְטִרָיא פּוֶנעם שֵּ  ם ם אקי"ה, ָוואס ֶדער שֵּ ִדי ִגימַּ
וייְזט ַאז ֲאִפילּו ִביז ֶיעְצט ִאיז ֶמען ִניְשט ֶגעֶווען  וַּ

י 'פּון ֶיעְצט'וואֹויל, ֶקען ֶמען  ייְבן צּו זַּ ין ָאְנהֵּ
י  וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט )ִליקּוטֵּ

ֶלק א' ִסיָמן ו'(  "ן חֵּ וייְזט "ַאָנא מֹוֲהרַּ ם וַּ ַאז ֶדער שֵּ
י" ייְנט ,ָזִמין ְלֶמֱהוֵּ ֶמען ֲאִפילּו  ַאז ָוואס ָדאס מֵּ

ייבְ  ִאיז ָאן  ט ֶמעןִניְשט ֶגעֶווען גּוט ִביז ֶיעְצט, הֵּ
יין גּוט.פּון ֶיעְצט   צּו זַּ

ייֶעֶרע  ָנאר ַאזֹוי ִווי ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ָגאר ַא טֵּ
אְרִזיְגְלט  אֹוָצר, ֶנעְמט ֶמען ֶעס ַארּום אּון ֶמען פַּ
י ֶעס ָזאל ִניְשט  אְך ְשֶלעֶסער, ְכדֵּ ֶעס ִמיט ַאסַּ
ָאְנקּוֶמען צּו ֶדעם ִניְשט ִריְכִטיְגן ֶמעְנְטש, ָוואס 

אְרף ֶעס ִניְשט בַּ  אקּוֶמען. ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ֶיעְצט, דַּ
יי ָוואְכן ֶזעֶנען ַאֶזעְלֶכע ֶגעהֹויֶבעֶנע  ַאזֹוי ִווי ִדי ְדרֵּ
אְרָמאְגן ִאין ִזיְך ַא  ֶטעג, ַאֶזעְלֶכע ֶטעג ָוואס פַּ
ייט ואְלִדיֶגע אֹוָצר, ַאז ֶמען ֶקען ְגִריְנֶגעְרהֵּ  ֶגעוַּ

ייֶבעְרְשְטן, ֶדעְר  אר ָהאט ֶעס ֶוועְרן ָנאְנט צּום אֵּ פַּ
ע ַארּום ֶגענּוֶמען ִמיט ַאֶזעְלֶכע  ֶדער יֵֶּצר ָהרַּ
ְצבּות אּון ָמָרה ְשחֹוָרה, ַאז ֶמען  ְשֶלעֶסער פּון עַּ

ָאֶבער ֶווער  .ָזאל ִניְשט ֶקעֶנען צּו קּוֶמען ֶדעְרצּו
אְרן, ֶער קּוְקט  ֶכל, ָלאְזט ִזיְך ִניְשט נַּ ֶעס ָהאט שֵּ

ֶלע ִדְמיֹונֹות, ָנאר ֶער ִניְצט אֹויס ִניְשט אֹויף ִדי ַא
ייט ִמיט אַּ  אְך ֶדעם  ִדי צַּ ְך ְתִפָלה, ֶער ֶבעְהט ַאסַּ סַּ

ייֶבעְרְשְטן, אן אֵּ ייט  אּון דַּ ֶוועט ֶער ְגִריְנֶגעְרהֵּ
אְכן.  צּוקּוֶמען צּו ְגרֹויֶסע זַּ

ייִליְגן  ְקדֹוִשים ְבֶרעְנְגן פּוֶנעם הֵּ ִדי ְסָפִרים הַּ
ִגיד פּון מֶ  ת ִישְ  זי"ע עְזִריְטשמַּ י( )ֲעבֹודַּ ְסעֵּ ל, מַּ ָראֵּ

יָכה א'(  ן ָפסּוק'אֹויפְ  ין )אֵּ ָכל רֹוְדֶפיָה ִהִשיגּוָה בֵּ
ְמָצִרים י  .הַּ ָקּה", ֶווער ֶעס לֹויְפט ָנאְך  -"ָכל רֹוְדפֵּ

ייֶבעְרְשְטן "ִהִשיגּוָה", ֶקען ִאים  .ֶדעם אֵּ
ייְכן ְמָצִרים", דַּ  .ֶדעְרְגרֵּ ין הַּ ְוָקא ִאין ִדי ֶטעג פּון "בֵּ

ְמָצִרים". ין הַּ  "בֵּ
יי ָוואְכן ֶזעֶנען ְסֶפעִציֶעל  ָבִתים פּון ִדי ְדרֵּ ִדי שַּ
ייְכן  ייֶער ְגלַּ ָגאר ְגרֹויס, ָוואס ִאיז ִניְשָטא זֵּ

ָבִתים ֶזעֶנען ַאְנְטֶקעְגן ִדי  .ִאיֶבעְרן ָיאר יי שַּ ִדי ְדרֵּ
יי ָיִמים טֹוִבים,  ָבת ֶדער ֶעְרְש ְדרֵּ ִאיז ֶקעְגן ֶטער שַּ

ח,  ָבת יֹום טֹוב ֶפסַּ וייֶטער שַּ ִאיז ֶקעְגן ֶדער ְצוֵּ
ת בּועֹות, אּוןשָ  ְרשַּ זֹון ִאיז  - ְדָבִרים פַּ ָבת חַּ שַּ

יי ְסֶפעִציֶעלֶ  .ֶקעְגן סּוכֹות אר ֶזעֶנען זֵּ  עאּון ֶדעְרפַּ
זֹון ִאיז ָגאר ִדי  ָבת חַּ ָבִתים, אּון שַּ ָחשּוֶבע שַּ
זֹון" גֵּייט  ָבת פּון ָיאר, ֶדער ָנאֶמען "חַּ ְגֶרעְסֶטע שַּ

עיָ ַארֹויף אֹויף ְנבּוָאה, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  א'(  ה)ְישַּ

ְעָיהּו" זֹון ְישַּ ִדיִקים ֶזעֶנען זֹוֶכה צּו ֶזען ִאין  ."חַּ צַּ
ִמְקָדש, ָוואס ֶוועט  ית הַּ ָבת, ֶדעם ְדִריְטן בֵּ ֶדעם שַּ

ינּו.אֹויְפֶגעבֹוי ָרה ְבָימֵּ  ֶעט ֶוועְרן ִבְמהֵּ

ָנִביא  )ִיְרְמָיה א'( ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ַאז ִיְרְמָיה הַּ
ית  ָהאט ְנִביאֹות ֶגעָזאְגט אֹויף ִדי חּוְרָבן פּוֶנעם בֵּ

ד ֲאִני רֹוֶאה" ל ָשקֵּ קֵּ ִמְקָדש "מַּ ִש"י ַאז  .הַּ ָזאְגט רַּ
ד"  ַאזֹוי ִווי ֶדער ל ָשקֵּ קֵּ אְנְדל -"מַּ בֹוים, -ֶדער מַּ

פּון ֶווען ֶעס קּוְמט ַארֹויס ִדי ְבלּום ִביז ֶעס 
יין אּון  ואְקְסט ַארֹויס ִדי ְפרּוְכט ֶנעְמט אֵּ וַּ
ְצָוואְנִציג ֶטעג, ַאזֹוי אֹויְך פּון ֶווען ִדי גֹוִים ָהאְבן 

יי ָהאְבן צּוְבָראְכן ִדי מֹויֶער פּון ְשָטאט, ִביז ֶווען  זֵּ
ִמְקָדש ָהאט ֶגענּוֶמען  ית הַּ אְכט ֶדעם בֵּ ָחרּוב ֶגעמַּ

יין אּון ְצָוואְנִציג ֶטעג.  אֵּ
אְנְדל ָהאט  אְרף ָאֶבער ִוויְסן ַאז ֶדער מַּ ֶמען דַּ

אְפט ייְגְנשַּ "ל ָזאְגן .אֹויְך ַאן ַאְנֶדעֶרע אֵּ ְשרֹות  ֲחזַּ עַּ )מַּ

ֶרק א'(  אְנְדל ִאיז קֹוֶדם פֵּ ִביֶטער אּון ַאז ֶדער מַּ
, ַאזֹוי ִווי יֶבעראּון ֶדעִר  .ֶדעְרָנאְך ֶוועְרט ֶעס ִזיס

אְנְדֶלען, ִאיז  יי ָוואְכן ֶזעֶנען צּוֶגעְגִליְכן צּו מַּ ִדי ְדרֵּ
ייֶען אּון  ייט ָוואס ֶמען ֶקען ִאיֶבעְרְדרֵּ ֶיעְצט ִדי צַּ

אְכן ַא פּון ִביֶטער ָזאל ֶוועְרן ִזיס. ָוואס ָדאס  זמַּ
ֱאֶמת ִדי ַאְרֶבעט פּון ַא ֶמעְנְטש אֹויף ִדי ִאיז בֶ 

ָקדֹוש ָזאְגט ר הַּ ת  ֶוועְלט, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֹזהַּ ְקָדמַּ )הַּ
אִשית ד.( ייֶען אּון  ְברֵּ "ֶווער פּון ַאייְך ֶקען ִאיֶבעְרְדרֵּ

אְכן פּון טּוְנְקל ָזאל ֶוועְרן ִליְכִטיג אּון פּון  מַּ
 ִביֶטער ָזאל ֶוועְרן ִזיס?"

ייְנט, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס גֵּייט ִאיֶבער  ָדאס מֵּ
אֹויף ַא ֶמעְנְטש ָצרֹות אּון ִיסּוִרים אּון 
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ָמש ְשֶוועִריקֵּ  ייֶער ִביֶטער ָדאס ֶלעְבן, ֶעס ִאיז ִאים מַּ ייְטן, ֶעס ִאיז ִאים זֵּ
אר ִדי אֹויְגן א .טּוְנְקל פַּ וייְסט ָאֶבער ַאז ִדי ַאֶלע זַּ ְכן ֶזעֶנען ֶווען ֶמען וֵּ

אְכט ִמיטְ  ייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶעס ֶגעמַּ יין, ֶדער אֵּ ן 'ִניְשט ֶגעֶשען פּון ִזיְך ַאלֵּ
ֶוועְקן ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אּון  ּוצף ִציל אֹוי

ייֶבעְרְשְטן ַאֶלע זַּ  אְרן אֵּ ייְלט פַּ ייֶנע ֶדער ֶמעְנְטש גֵּייט אּון ֶער ֶדעְרצֵּ
אןְפָראְבֶלעֶמען,  אְכט פּון ִביֶטער ִזיס,  דַּ ייט אּון ֶגעמַּ ָהאט ֶער ִאיֶבעְרֶגעְדרֵּ

ייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶהעְלְפן, אּון ֶער ֶוועט ַארֹויס  וייל ֶדער אֵּ וַּ
ייֶנע ְפָראְבֶלעֶמען אּון ָצרֹות.  גֵּיין פּון ַאֶלע זַּ

אְרְפןַאֶלע ֲהָלכֹות אּון ִדיִנים ָוואס ִמיר ִדי  ילּות  דַּ ִזיְך צּו ִפיְרן ִמיט ֲאבֵּ
יין ְטרֹויֶעִריג, ִאין ִדי ֶטעג פּון בֵּ  אְרף זַּ ייְנט ִניְשט ַאז ֶמען דַּ ְמָצִרים, מֵּ ין הַּ

אְרף ֶעס טּון ִמיט ַאן ִהְשתֹוְקקּות ִאין בְ  אְפט. ָנאר ֶמען דַּ ְצבּות אּון צּוְקלַּ עַּ
ק ַאז ֶמען ָזאל שֹוין  אְרץ, ַאז ִמיר ֶבעְנְקן שֹוין אּון ִמיר ֶזעֶנען ִמְשתֹוקֵּ הַּ

אְרֶגעְסן ֶדעְרפּון. ִמְקָדש, אּון ִמיר ֶקעֶנען ִניְשט פַּ ית הַּ  אֹויְפבֹויֶען ֶדעם בֵּ
ִדיִקים ָהאְבן ִזיְך ֶגעִפיְרט, פּון  ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ֶוועג ָוואס ַאֶלע צַּ

אְרְצן ֶגעְטרֹויעֶ אֵּ  יי ִאין הַּ ייט ָהאְבן זֵּ ִמְקָדש, ְפן ט אֹויְר יין זַּ ית הַּ חּוְרָבן בֵּ
ל ֶגעֶווען 'ָאֶבער אֹויפְ  בֵּ ייְכל, אּון ְמקַּ אט ַא ְשמֵּ ייִביג ֶגעהַּ יי אֵּ ן ָפִנים ָהאְבן זֵּ

ב רֵּ יי ְמקַּ ֶבר ָפִנים ָיפֹות, אּון ַאזֹוי ָהאְבן זֵּ ֶגעֶווען ֶיעְדן  ֶיעְדן ֶמעְנְטש ְבסֵּ
ייֶבעְרְשְטן.  צּום אֵּ

ח מֶשה זי"ע ָהאט ֶגעָוואְלט ָנאְכקּוְקן אּון ֶזען  ייִליֶגער ִיְשמַּ ֶווען ֶדער הֵּ
אְרֶקע קַּ  אט ַא ְשטַּ ֲחִסידּות ִאיז, ָהאט ֶער ֶגעהַּ ְשָיא אֹויף ָוואס ֶדער ֶדֶרְך הַּ

ייִביג ְפרֵּ  אְרָוואס ֶזעֶנען ִדי ֲחִסיִדים אֵּ יי "פַּ  עייִליְך? ֶעס ִאיז ָדאְך ַא ְקָלארֶ זֵּ
יין  ֲהָלָכה ִאין ר זַּ עֵּ אְרף ְטרֹויֶעְרן אּון ִזיְך ְמצַּ ִים דַּ א ָשמַּ ְלָחן ָערּוְך ַאז ַא ְירֵּ שֻׁ

ייִביג ַאזֹוי  יין אֵּ ִמְקָדש, ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען ִדי ֲחִסיִדים זַּ ית הַּ אֹויְפן חּוְרָבן בֵּ
ייִליְך?"  ְפרֵּ

ייִליֶגער ֶווען ֶדער ִיְש  יין ֶרִבי'ן ֶדער הֵּ ח מֶשה זי"ע ִאיז ֶגעָפאְרן צּו זַּ מַּ
ייֶבעְרְשְטן אֹויפְ  אֶשעֶפער,  ,ן ֶוועג'חֹוֶזה זי"ע ָהאט ֶער ֶגעֶבעְטן ֶדעם אֵּ "בַּ

ְשיֹות, ֶהעְלף ַאז ֶווען ִאיְך  יין קֻׁ וייְסט ָדאְך ַאז ִאיְך ִוויל ִניְשט ָהאְבן קַּ דּו וֵּ
דִ  ייֶנע קַּ קּום צּום צַּ אְרֶעְנְטֶפעְרט ֶוועְרן ַאֶלע מַּ "ל  .ְשיֹותיק ָזאל ִמיר פַּ ֲחזַּ

ְיִעין אֹותֹו' )יּוָמא ל"ח:( ָזאְגן ָדאְך ר ְמסַּ ָבא ִלָטהֵּ ייֶנער ִוויל ִזיְך  - 'הַּ ֶווען אֵּ
ייִליְגן, ֶהעְלְפט ֶמען ִאים פּון ִהיְמל ייט ִניְשט ַא ָלשֹון  ָאֶבער ֶעס .הֵּ ְשטֵּ

יֵּעַּ אֹותֹו', ָוואס ָיִחיד ' אןְמסַּ ייְנט ַאז ָנאר ֶדער  דַּ ָוואְלט ֶעס ֶגעמֵּ
ִבים,  ְיִעין אֹותֹו' ַא ָלשֹון רַּ ייט ָדאְך 'ְמסַּ ייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט, ֶעס ְשטֵּ אֵּ

אר  ִדיִקים ֶהעְלְפן אֹויְך ֶדעם ֶמעְנְטש. אּון ֶדעְרפַּ ייְנט ַאז ִדי צַּ  -ָדאס מֵּ
אֶשע ִדיק ָזאל ִמיר ֶהעְלְפן ַארֹויס גֵּיין פּון  -ֶפער ֶהעְלף  ִמיר בַּ ַאז ֶדער צַּ
ְשיֹות ייֶנע קֻׁ  ."ַאֶלע מַּ

ייִליֶגער חֹוֶזה זי"ע, ִווי  יין ֶרִבי'ן ֶדער הֵּ ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו זַּ
ִדיק  יין ֶגעְטֶרעְטן ִאין ִציֶמער, ָהאט ִאים ֶדער צַּ ָנאר ֶער ָהאט ַארַּ

ייט ֶגעְפֶרעְגט: "פַּ  ייְנט? ֶעס ְשטֵּ אְרָוואס ֶזעְסטּו אֹויס ַאזֹוי ְטרֹויֶעִריג הַּ
ר  עֵּ אְרף ְטרֹויֶעְרן אּון ִזיְך ְמצַּ ִים דַּ א ָשמַּ ְלָחן ָערּוְך ַאז ַא ְירֵּ אֶקע ִאין שֻׁ טַּ

אְרץ, אֹויפְ  ייְנט ָנאר ִאין הַּ ִמְקָדש, ָאֶבער ָדאס מֵּ ית הַּ יין אֹויְפן חּוְרָבן בֵּ ן 'זַּ
ְמִשיְך ָפִנים דַּ  ִדיק ָהאט מַּ ייְכל", אּון ֶדער צַּ אְרף ֶמען ְשֶטעְנִדיג ָהאְבן ַא ְשמֵּ

ייב ִמיר, ַאז ִמיר ָזאְגן אֹויְך ֶיעֶדע נַּאְכט ִתיקּון ֲחצֹות אּון ִמיר  ֶגעֶווען, "ְגלֵּ
ִמְקָדש, ָאֶבער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ֶזעֶנען ִמיר ית הַּ  ְטרֹויֶעְרן אֹויְפן חּוְרָבן בֵּ

ייִליְך".  ָנאְך ַאְלץ ְפרֵּ
ייִליְגן  ְסִביר ֶגעֶווען ִמיט ַא ָמָשל פּוֶנעם הֵּ ִדיק ָהאט ִאים ָדאס מַּ ֶדער צַּ
ִדיק ֶרִבי ְשֶמעְלֶקע ִניְקְלְשבּוְרֶגער זי"ע, ַאזֹוי ִווי ַא ֶקעִניג ָוואס ִאיז  צַּ

אְנד אּון ֶער ָהאט  וייֶטע לַּ אְפט ֶגעָוואְרן ִאין ַא וַּ אְרכַּ ִזיְך ָאְפֶגעְשֶטעְלט פַּ
יינְ  יי זַּ ייְנד ָהאט ֶגעֶזען ַאז 'ִזיְך ָאְפרּוֶען ָדאְרט בַּ ייְנד, ֶווען ֶדער ְפרַּ ס ַא ְפרַּ

וייְנט אּון ִזיְך  ייֶער ֶגעוֵּ ֶדער ֶקעִניג ִאיז ָדאְרט ִאין ֶגעֶפעְנֶגעִניש, ָהאט ֶער זֵּ
ֲעשֶ  ר ֶגעֶווען, ָאֶבער ְלמַּ עֵּ ייִליְך ַאז ֶדער  ה ִאיז ֶער אֹויְךְמצַּ ייֶער ְפרֵּ ֶגעֶווען זֵּ

ייט ַא יי ִאים. ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ֶיעְצט, ֲאִפילּו ִמיר ֶזעֶנען ֶקעִניג ְשטֵּ יין בַּ
אֶקע ָחרּוב, ָאֶבער ֶדער  ִמְקָדש ִאיז טַּ ית הַּ אֶקע ִאין ָגלּות, ֶדער בֵּ טַּ

ייֶבעְרְשֶטער ִאיז ָדאְך ִמיט אּוְנז, אּון ִמיר ייֶער ָנאְנט צּו ִאים,  אֵּ ֶזעֶנען זֵּ
ייֶען. ייֶער ְפרֵּ  אּון ִמיט ֶדעם ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך זֵּ

ייִליֶגער חֹוֶזה ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט, "ֶבֱאֶמת ָוואְלט ִאיְך ִדיר  אּון ֶדער הֵּ
ָבא  "ל ָזאְגן ָדאְך 'הַּ אְרְפט אֹויְסָזאְגן, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֲחזַּ ָדאס ִניְשט ֶגעדַּ

ְיִעין אֹותוֹ לִ  ר ְמסַּ ִדיִקים 'ָטהֵּ ייְנט ָדאס ַאז ִדי צַּ ִבים, מֵּ , ִמיט ַא ָלשֹון רַּ
ייֶבעְרְשְטן,  יין ֶדעם ֶמעְנְטש צּום אֵּ ב זַּ רֵּ אְרְפן אֹויְך ַארֹויס ֶהעְלְפן אּון ְמקַּ דַּ

אר ָהאב ִאיְך ִדיר ָדאס ֶגעָזאְגט"...  ֶדעְרפַּ
ח מֶשה ִאיז ִנְבָהל ְונִ  ם ֶגעָוואְרן פּון ִדי ְקָלאֶרע רּוחַּ ֶדער ִיְשמַּ ְשתֹומֵּ

ייִליְגן חֹוֶזה ָוואס ָהאט ֶגעֶזען ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט  קֹוֶדש פּוֶנעם הֵּ הַּ
אְכט, אּון פּון ֶדעָמאְלט ִאיז ֶער ִנְתקַּ  ב ֶגעָוואְרן צּו ִאים, אּון ֶגעְטרַּ רֵּ

ְלִמיִדים. ייֶנע ְגרֹויֶסע תַּ  ֶגעָוואְרן פּון זַּ
אְרץ,  רעדֶ ען פּון ֶדעם ַאז ֶזעט מֶ  אְרף ֶמען ָהאְבן ִאין הַּ ילּות דַּ ִעיָקר ֲאבֵּ

אְרְקן ייֶער ְשטַּ אְרף ִזיְך ַא ֶמעְנְטש זֵּ ֲאִפילּו ֶווען . ָאֶבער פּון ִאיְנְדרֹויְסן דַּ
ֶעס גֵּייט אֹויף דּוְרְך ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ָזאל ֶער ָנאר צּוִריק קּוֶמען צּום 

ייֶבעְרְש  אְכן ַאְנֶדעֶרע.אֵּ ייִליְך מַּ ייִליְך, אּון ְפרֵּ אְלְטן ְפרֵּ  ְטן, אּון ִזיְך הַּ
ייִליֶגע ֶטעג ִווי ֶעס  וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה אֹויְסצּוִניְצן ִדי הֵּ

יין. אְרף צּו זַּ  דַּ
ְמָצִרים( ין הַּ ֶלק ט"ו ֶעֶרְך בֵּ ָרא"ש חֵּ  )ִשיחֹות מֹוהַּ
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". אלע נושאים,

 718-387-2691 3# צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט
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 סעפיס; און נאךשיעורים; מעשיות פון תפלה; רע - 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 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 פרישע חתנים אין ישיבה 4

שידוכים פון תלמידי  4אין די לעצטע צוויי וואכן איז געשלאסן געווארן 
 הישיבה למזל טוב, צו די גרויסע פרייד פון אלע בחורים אין ישיבה.

אפעלדארפער הי"ו איז א חתן געווארן למזל טוב ברוך הבה"ח נפתלי ב"ר 
קורץ הי"ו איז א חתן עב"ג בת מו"ה יושע פריעדמאן הי"ו. הבה"ח יוסי 

ד געווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה מיכאל אלטמאן הי"ו. הבה"ח יענקי ב"ר דו
יודא איידליס הי"ו איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה מאיר דוד 
פארקאש הי"ו. הבה"ח קלמן ב"ר אהרן וועבערמאן הי"ו איז א חתן געווארן 

 למזל טוב עב"ג בת מו"ה נחום כ"ץ הי"ו.
אלע בחורים אין ישיבה פרייען זיך מיט די גרויסע שמחה פון זייערע 

געווארן למזל טוב, און וואונטשן זיי אז זיי זאלן זוכה  חברים וואס זענען חתנים
זיין אויפצושטעלן שיינע אידישע שטיבער, עז זאל זיין א קשר של קימא און 

 א בנין עדי עד מיט דורות ישרים ומבורכים.
 שמח תשמח רעים האהובים!

*** 

 ,אידיש " איןאשר בנחל"גאנצע סעט 
  איבערגעדרוקט אין קרן הדפסה

מען האט נייעס אז פרייליכע די געווארן אויפגענומען  איזס שמחה מיט גרוי
 יעצט איבערגעדרוקט פון ניי דעם גאנצן סעט "אשר בנחל" אין אידיש.

ן לערנען יעדן טאג א 'טויזנטער אידן זענען זיך מחיה טאג טעגליך מיט
וואס מוהרא"ש האט געשריבן מיט  "אשר בנחלנעם הייליגן ספר "פארציע אי

עדות ווי עס פלאמט אים אויף  זאגטיעדער וואס לערנט דאס,  .ת נפשומסיר
דאס הארץ צום אייבערשטן, עס וועקט אים אויף אז ער זאל זיך נישט 
פארלאזן אויף קיין מענטשן נאר גלייך לויפן צום אייבערשטן און אים 

 קט אים.ירציילן אלעס וואס דרדעאויס
חילוק וואס עס איז דורך אויף  עס וועקט אויף דעם מענטש, אז נישט קיין

אים ביז יעצט, זאל ער יעצט אויפשטיין פון בעט, זיך אפגיסן נעגל וואסער, 
לויפן אין מקוה, און גיין דאווענען מיט מנין, און דערנאך גיין אביסל לערנען, 

 און אזוי אנהייבן דאס לעבן פון דאסניי.
מענטש ווי מוהרא"ש ווען מען לערנט אין דעם הייליגן ספר, שפירט דער 

האט רעדט ממש צום אים אין זיין מצב ווי ער פערזענליך געפינט זיך יעצט, 
ער  אואון ער טרעפט ענטפערס צו אלע זיינע ספיקות, און פלאנטערנישן וו

 איז אריינגעפאלן.
מוהרא"ש האט זיך אויסגעדריקט אויף דעם ספר גאר גרויסע זאכן, 

ווער עס וועט נאר דרוקן דעם הייליגן ספר, מוהרא"ש זי"ע האט צוגעזאגט אז 
 וועט ער האבן א ישועה וואס ער דארף.

ן צו באקומען דעם הייליגן ספר אשר בנחל אדער אלע אנדערע ספרים, קע
אדער אימעילט צו  718-387-2691קרן הדפסה אויף די רופן מען 

Mail@kerenhadfusa.org 
 נחל נובע מקור חכמה!

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 האלט זיך שטארק
אריבער שוועריקייטן אין לעבן?  דו גייסט

 זאכן גייען נישט ווי דו האסט געפלאנט?
 האלט זיך שטארק!געב נישט אויף, 

 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא:

 קול ברסלב
212-444-9191 
1,  2,  1,  6,  2,  42  

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 ני"ו יענקי איידליסהבה"ח 
 צו זיין שידוך שליסן למזל טוב עב"ג

*** 

 ני"ויוסי קורץ הבה"ח 
 זיין שידוך שליסן למזל טוב עב"ג צו

*** 

 ני"וקלמן וועבערמאן הבה"ח 
 צו זיין שידוך שליסן למזל טוב עב"ג

*** 

 ני"ונפתלי אפעלדארפער הבה"ח 
 צו זיין שידוך שליסן למזל טוב עב"ג

*** 

 הי"ואליעזר שלמה גרינבלאט מו"ה 
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

 הגליון נתנדב ע"י 
 ני"ו קלמן וועבערמאן החתן

 

דער אייבערשטער זאל העלפן 
ס'זאל זיין א קשר של קימא און א 
 בנין עדי עד, דורות ישרים ומבורכים

 


