
 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 
 8:16הדלקת הנרות...................

 9:44............שב"ק.........מוצאי 
 

 שיעורים כסדרן

 'כ-ב' י"ט-.................שמואלנ"ך
 ........................ערכין י"ג...בבלי

 ל' ..............מעשר שניירושלמי
 י"אפרק ..........יבמות תוספתא

 מטמאי משכב ומושב ה'...רמב"ם
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֶמּנּו, זָׁק הּוא מִּ י חָׁ ם כִּ עָׁ ֲעלֹות ֶאל הָׁ ל לַּ ִדי ְמַרְגִלים ָהאְבן ֶגעָזאְגט ַפאר ִדי  ֹלא נּוכַּ
ָזאְגט  .ַווייל ִדי גֹוִים ֶזעֶנען ְשֶטעְרֶקער ,ָרֵאלִאיְדן, ִמיר ֶוועְלן ִניְשט ֶקעֶנען ֵגיין אֹויף ֶאֶרץ ִיְש 

ער ֶוועט ִזי ְְ ַרִש"י ַאז ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶרעְדט ֶקעְגן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֲאִפילּו ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ 
 ִניְשט ֶקעֶנען ַאן ֵעָצה ֶגעְבן ִמיט ֵזיי, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.

ַאז ֶעס מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן נ"ח( )ִליקּוֵטי לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ,מֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמְסִביר
 ַצִדיק ָוואס ִאיז ֵזייֶער ְגרֹויס ֶקען ִזי ְְ ִניְשט ַאָראּפ ָדא ֶמעְנְטְשן ָוואס ֵמייֶנען ַאז אַ  ֶזעֶנען

ָלאְזן צּו ִדי ֶוועְלְטִליֶכע ַזאְכן, ֶער ֵווייְסט ִניְשט ָוואס ֶעס טּוט ִזי ְְ ָדא אֹויף ִדי 
ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ִניְשט  .ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, ַווייל ֶער ִאיז ֵזייֶער ַווייט פּון ַגְשִמיּות

ַאְלץ ֶמער ֵווייְסט ֶער ָוואס ֶעס טּוט ִזי ְְ  ,ַאזֹוי, ַפאְרֶקעְרט, ִווי ְגֶרעֶסער ֶדער ַצִדיק ִאיז
ער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָוואס ֶער ִאיז ָדא ְְ ֶדער דֶ ַאז ט ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזע .אֹויף ֶדער ֶוועְלט

ן פּון ֶדעְסט ְגֶרעְסֶטער ָוואס ִאיז ָנאר ֵשָיי ְְ, ְגֶרעֶסער אּון ֶהעֶכער פּון ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, אּו
 ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְשָגָחה ְּפָרִטית. ,ֶוועְגן ִפיְרט ֶער ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט

יז ִאין ן ֶדער ְּפַגם פּון ִדי ְמַרְגִלים, ֵזיי ָהאְבן ֶגעְטַראְכט ַאז ָדא ֶווען ֶמען אִ ָדאס ִאיז ֶגעֶווע
ייט ִמיט ִמְדָבר, ִפיְרט ַטאֶקע ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִדי ִאיְדן ֶשֹלא ְכֶדֶר ְְ ַהֶטַבע, ֶמען גֵ 

ן ְשֵטיין א.א.וו. ָאֶבער ָדאְרט ִאין פּון ִהיְמל, ֶמען ְטִריְנְקט פּוֶנעם ָוואְלֶקעֶנעס, ֶמען ֶעְסט מָ 
ְבן ֵזיי ט אֹויס ִווי ֶעס ִפיְרט ִזי ְְ ְבֶדֶר ְְ ַהֶטַבע, ָהאיז ִפיל ִמיט גֹוִים, ַאֶלעס ֶזעֶאֶרץ ִיְשָרֵאל אִ 

ב, ֶדער ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶקען ִזי ְְ ִניְשט ַאָראְּפָלאְזן ָדאְרט ִאין ַאַזא ַמצָ 
 עְרְשֶטער ִאיז צּו ְגרֹויס ִזי ְְ ַאָראּפ צּו ָלאְזן ָדאְרט.ֵאייבֶ 

 ,יסַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ַאזֹוי ְגרוֹ  ,ַפאְרֶקעְרט .ָאֶבער ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ָטעּות
ייט ָוואס ֵלייִניקֵ ֶיעֶדע קְ  ,ָלאְזט ֶער ִזי ְְ ַאָראּפ צּו ִדי ֶוועְלט, אּון ֶער ִפיְרט ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט

ט ַטאֶקע ַאז ֶדער ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזע. ַּפאִסיְרט אֹויף ִדי ֶוועְלט קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן
ָרֵאל ָזאְלן ַזיין ַפאְרנּוֶמען צּו ט ַאז ִדי גֹוִים ִאין ֶאֶרץ ִיְש ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעַמאכְ 

אּון ִניְשט קּוְקן אֹויף ִדי ְמַרְגִלים, ָאֶבער ִדי ְמַרְגִלים ָהאְבן  ,ען ֵזייֶעֶרע טֹויטֶ יגְ דִ רְ אעֶ בַ 
 ס.ַאֶלעס אֹויְסֶגעְדֵרייט צּו ְשֶלעְכטְ 

יםָדאס ָהאְבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעָזאְגט,  ילִּ ְּנפִּ ינּו ֶאת הַּ אִּ ם רָׁ  , ָזאְגט ַרִש"י ַאז ָדאס ֶזעֶנעןְושָׁ
ְרט ַמְלָאִכים ָוואס ֶזעֶנען ַאָראּפ ֶגעַפאְלן פּון ִהיְמל, ִווי ֶעס ֶוועֶגעֶווען ִדי ִקיְנֶדער פּון ִדי 

ע'ַטֲעָנה'ט ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ַּפְרַשת ְבֵראִשית ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַמְלָאִכים ָוואס ָהאְבן גֶ 
ֶער ֶוועט ִזיְנִדיְגן, ָהאט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל ִניְשט ַבאַשאְפן ֶדעם ֶמעְנְטש ַווייל 

 אּוְמִזיְסט ֶווער ִאי ְְ ָאְנֶגערּוְפן ַרחּום ְוַחנּון? אֹויב ֵזיי" :ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵזיי ֶגעָזאְגט
, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער "ֶוועְלן ִזיְנִדיְגן ֶוועְלן ֵזיי ְתשּוָבה טּוהן אּון ִאי ְְ ֶוועל ֵזיי צּוִריק ֶנעֶמען

צּו ֶזעהן אֹויב ֵזיי ֶווען ִזי ְְ ֶקעֶנען  ,יְקט ִדי ַמְלָאִכים אֹויף ֶדער ֶוועְלטאּפ ֶגעִש ָהאט ַארָ 
 ה ָהאְבן ֵזיי ִזי ְְ ִניְשט ֶדעְרַהאְלְטן, ֵזיי ָהאְבן ֶגעִזיְנִדיְגט.ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ְלַמֲעשֶ 

י ְְ ן ַאז ֲאִפילּו ִדי ַמְלָאִכים ָהאְבן זִ ן ֶגעֶזעבְ ָדאס ָהאְבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעֶזעהן ִדי ְנִפיִלים, ֵזיי ָהא
אְרט ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ִווי ַאזֹוי ֶוועְלן ִזי ְְ ִדי ִאיְדן ֶקעֶנען דָ 

ַא ֶמעְנְטש ז ֶדעְרַהאְלְטן ִאין ַאַזא ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ִניְשט ֶגעוואּוְסט אַ 
ועְלט, אּון ָהאט ַא ְגֶרעֶסעֶרע ֹכַח פּון ַא ַמְלָא ְְ, ֶער ֶקען ִזי ְְ ָיא ֶדעְרַהאְלְטן אֹויף ֶדער וֶ 

 - ֶדער ַרחּום ְוַחנּון - אֹויב ֶמען ִזיְנִדיְגט ֶקען ֶמען ְתשּוָבה טּוהן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער
 ֶנעְמט ֶיעְדן ָאן.

 ֵליל שב"ק ְשַלח תש"ס()תֹו ְְ ַהַנַחל 

 
 
 
 

 

 (402) 42, גליון 8שנה                                        לפ"ק ', שנת תשע"טשלח, כ"ו סיון, מברכים חודש תמוז, אבות פרק גפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ
 

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְלט ַאַריין ִאין ַא ְפָראְבֶלעם, 
ֶער ֶדעְרֶזעט ִזיְך ִאין ַא ָצָרה, ִאין ַא ְׁשֶוועִריֵקייט, אּון 
ֶער ֶזעט ִניְׁשט ַקיין ֶוועג ַארֹויס, ַדאְרף ֶער ֵאייִביג 

ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִוויְסן אּון 
ָדא ַא ֶוועג  אֹויְך ֶוועג ַאַריין צּום ְפָראְבֶלעם, ִאיז

ֶדער ִעיָקר ִאיז ַאז ֶמען  .ַארֹויס פּוֶנעם ְפָראְבֶלעם
ָטאר ִזיְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַפאְרִליְרן אּון ְקֶלעְרן ַאז ֶעס 

ס ִאיז ַאֶלעָמאל ָדא ַא ֶוועג ִאיז ׁשֹוין ֶעק ֶוועְלט, עֶ 
 ַארֹויס.

ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ַאזֹוי ֵגייט ָדאס ֶלעְבן, ֵסיי 
ָוואס ֶמען ֶוועט ָנאר ֶוועְלן טּון אּון אֹויְסִפיְרן, ֶוועְלן 
ֵאייִביג ַזיין אֹויף ֶדעם ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון 

יִביג ַאזֹוי ְפָראְבֶלעֶמען, ָדאס ֶלעְבן ֵגייט ִניְׁשט ֵאי
ְגַלאִטיג, ֶעס ַמאְכן ִזיְך ַאֶלעָמאל ְׁשֶטערּוְנֶגען אֹויְפ'ן 
ֶוועג, ֶדער ִעיָקר ָחְכָמה ִאין ֶלעְבן ִאיז צּו ֶגעֶדעְנֶקען 
ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, אּון ִדי ַאֶלע 

ר ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְפָראְבֶלעֶמען ָהאט אֹויְך ֶדע
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער צּוֶגעְׁשֶטעְלט, צּו ֶזען ִווי ַאזֹוי ֶדער 

נֹוֵגַע זּו כּו'; בְּ ֶמער וְּ
 פּון ֵאיין ַזייט ִאיז 

 

ן ִמחּוץ ָלִעיר  רֹויסְּ דְּ ֵזייֶער גּוט צּו ַזיין ִאינְּ
ֶדעֶרע  ָטַהָרה, ָאֶבער פּון ִדי ַאנְּ דּוָשה ּובְּ ִבקְּ
ט ַזיין  ט אּון ֶמען ָטאר ִנישְּ ַזייט ֶקען ֶמען ִנישְּ
ָאן ִדי ַווייב; ֶדעִריֶבער ֶבעט ִאיְך ִדיר ֵזייֶער 
ֶגען ַארֹויס צּו קּוֶמען  ֶרענְּ טְּ שְּ ט ִזיְך ָאנְּ סְּ ָזאלְּ
ַואי ֶווען דּו  ִווי ֶמער צּו ַדיין ַווייב. ַהלְּ
ֶצע ָוואְך  ט ַזיין ַא ַגאנְּ ט ֶווען ֶגעֶקענְּ סְּ ָוואלְּ
ָנָסה ִאיז ִאין  ִמיט ִאיר, ָאֶבער ַאז ַדיין ַפרְּ
ָטאט  ט ַזיין ִאין שְּ סְּ פְּ ָטאט, אּון דּו ַדארְּ שְּ

ן ִווי ֶיעדְּ  ָראִבירְּ ש פְּ טּו ָכאטְּ סְּ ן ָטאג, ָזאלְּ
טּו ַזיין  קּוֶמען צּו ִאיר, ֶוועסְּ ֶמער ַארֹויסְּ

ס. טְּ ֶלעכְּ ן פּון ַאֶלעם שְּ ֶגעִהיטְּ  ָאפְּ
ן  ַפאר ַדיין ֵאייִביֶגע  -ַפאר ַדיין טֹוָבה ֶוועגְּ

טּו  סְּ ן, ָזאלְּ ִטיֶגע ֶלעבְּ ן אּון ַפאר ַדיין ִאיצְּ ֶלעבְּ
ט אּון ֵגיין ִאין ַא פְּ  ַלאץ וואּו ֵקייֶנער ֶזעט ִנישְּ

ן  טְּ שְּ ץ צּום ֵאייֶבערְּ ן ַדיין ַהארְּ ֶרעדְּ ִזיְך אֹויסְּ
ַוֶדה אֹויף פְּ  ט ִזיְך ִמתְּ סְּ ט ִאיִדיש, ָזאלְּ ָראסְּ

ט  ַזיין אֹויף ַאֶלע ֲעֵבירֹות ָוואס דּו ָהאסְּ
ן ֶדעם  ֶגעטּון ַעד ַהיֹום ַהֶזה אּון ֶבעטְּ ָאפְּ

ן בְּ  טְּ שְּ ַתֲחנּוִנים ֶער ָזאל שֹוין ֵאייֶבערְּ
ן אֹויף ִדיר.  ַרֲחָמנּות ָהאבְּ

ַלח תשע"  (ט)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' שְּ
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אּון ִמיט ִדי ִריְכִטיֶגע ָרצֹון, ִמיט ַאן ֱאֶמת'ן ִוויְלן, ֶקען ֶמען  .ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָדאס ַהאְנְדֶלען
 ַאֶלעס ַאִריֶבעְרֵגיין.
ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעְבט ִניְׁשט ַקיין  ַאז)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן מ"ו( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ְׁשֶוועִריֵקייְטן ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, ָנאר אֹויף ִוויִפיל ַזייֶנע ּכֹוחֹות ֶקעֶנען ֶדעְרֵהייְבן. אֹויב ַא 
ֶמעְנְטׁש ֵגייט דּוְרְך ַא ֶגעִוויֶסע ְׁשֶוועִריֵקייט ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער ָהאט ַטאֶקע ִדי ּכֹוחֹות 

אס ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען. ֶווען ֶמען ֶנעְמט ָדאס גּוט ַאַריין ִאין ָקאפ, ֵגייט ׁשֹוין ָדאס ֶלעְבן דָ 
 ִפיל ְגִריְנֶגער.

ֶדער ֶרִבי ְבֶרעְנְגט ֶדערֹויף ַא ַבייְׁשִפיל פּון ַא ִקיְנד. ֶווען ֶמען ִוויל ָאְנֵרייְצן ַא ִקיְנד ַאז 
ֶטע ַזאְך, ֶוועט ֶמען ִאים ֶעס ַווייְזן אּון ָנאְכֶדעם ֶעס ְגַלייְך ֶער ָזאל ֶוועְלן ָהאְבן ַא גּו

ַבאַהאְלְטן, אּון ָדאס ֶוועט ַמאְכן ַאז ָדאס ִקיְנד ָזאל ָנאְך ֶמער ֶוועְלן אּון ְׁשְטֶרעְבן צּו 
ְטׁש, ֶווען ֶער ֶמענְ  ערַבאַהאְלֶטעֶנע ַזאְך. ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ִמיט ַא ְגרֹויסֶ  ַבאקּוֶמען ִדי

ִוויל צּוקּוֶמען צּו ַא גּוֶטע ַזאְך, ֶוועט ֶעס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער צּוָמאל ַבאַהאְלְטן, ֶער ֶוועט 
ִאים אּוְנֶטער ְׁשֶטעְלן ְׁשֶוועִריֵקייְטן אֹויְפ'ן ֶוועג, אּון ָדאס ֶוועט ָנאְך ֶמער ַארֹויְסְבֶרעְנֶגען 

ַאז ֶער ָזאל ֶעס ַדְוָקא ָיא ֶוועְלן ַבאקּוֶמען. אּון אֹויב ֶוועט ֶער ִדי ֵחֶׁשק פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש 
ִניְׁשט אֹויְפֶגעְבן ַזיין ָרצֹון, ֶער ֶוועט ְפרּוִביְרן ַווייֶטער ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות, ֶוועט ֶער 

ָאְנקּוֶמען צּו ַזיין ִציל.  דּוְרְכְבֶרעְכן אּון ַאִריֶבעְרֵגיין ִאיֶבער ַאֶלע ָסאְרט ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון
 ִדי "ְמִניעֹות", ִדי ְׁשֶטערּוְנֶגען, ֶוועְלן ִאיֶבעְרֶגעְדֵרייט ֶוועְרן צּו "ְנִעימּות", צּו ַא ִזיְסֵקייט.

ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו מֹוַהָרא"ׁש ַא ִאיד ִזיְך צּו דּוְרְכֶרעְדן אּון ֶבעְטן ַאן ֵעָצה 
ֶסע ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט דּוְרְכִפיְרן, ֶער ָהאט ִאיֶבער ַא ֶגעִווי

ָאֶבער ֶגעַהאט אֹויף ֶדעם ֵזייֶער ַאַסאְך ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְׁשֶטערּוְנֶגען. ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 
ֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, אּון ַדאן ְפַרייָטאג ַפְרַׁשת ַוֵיָרא, מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעַהאְלְטן ִאיְנִמיְטן מַ 

א ֶאת ַהָמקֹום ֵמָרחֹוק", ִדי ּתֹוָרה ְר "ַויַ )ְבֵראִׁשית כד( ֶער ָהאט פּוְנְקט ֶגעַהאְלְטן ַביים ָפסּוק 
ֶדעְרֵצייְלט ָדאְרט ַאז ֶווען ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעְטָראְגן ַזיין זּון ִיְצָחק צּו ִדי ֲעֵקיָדה, 

ֶדעם ְפַלאץ פּון ֶדער ַווייְטְנס, ָזאְגט ַרִׁש"י ִווי ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעוואּוְסט ָהאט ֶער ֶגעֶזען 
 וואּו ֶדער ְפַלאץ ִאיז? ַווייל ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַא ָוואְלְקן אֹויְפ'ן ַבאְרג.

ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ֶגעִוויְזן ַפאר ֶדעם ִאיד וואּו ֶער ַהאְלט, אּון ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס 
ִווי ַאזֹוי ֶזעט ֶמען ִדי  ,ז ַמָמׁש ֶדער ֶעְנְטֶפער צּו ַזיין ְפָראְבֶלעם. ִדי ּתֹוָרה ֶלעְרְנט אּוְנזִאי

ִריְכִטיֶגע ְפַלאץ וואּו ֶמען ַדאְרף ֵגיין? ֶווען ֶמען ֶזעט ָדאְרט ַא ָוואְלְקן, ֶמען ֶזעט ַאז ֶדער 
ֶנעְפְלט, ֶדער ֶוועג ִאיז ִניְׁשט ְגַלייְך אּון ֶוועג צּום ְפַלאץ ִאיז ַפאְרָוואְלְקְנט אּון ַפאְר 

ְגַלאִטיג, ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ֶמען ִאיז אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ֶוועג, ֶמען ַדאְרף ָנאר ָהאְבן ִדי 
ִליַח ְׁשַטאְרֵקייט ָאְנצּוֵגיין אּון ִזיְך ִניְׁשט ֶדעְרְׁשֶרעְקן פּוֶנעם ָוואְלְקן, אּון ַדאן ִאיז ֶמען ַמצְ 

 ָאְנצּוקּוֶמען צּום ִציל.

ָלאִמיר ֶנעֶמען ַא ַבייְׁשִפיל ֶדער ִעְנָין פּון ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה. ַאַסאְך ֶמעְנְטְׁשן 
יֵקייְטן אּון ֶלעְרֶנען ִניְׁשט, ַווייל ֵזיי ְקֶלעְרן ַאז ֶעס ִאיז צּו ְׁשֶווער, ֵזיי ָהאְבן צּוִפיל ְׁשֶוועִר 

ְׁשֶטערּוְנֶגען, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ִניְׁשט ַמְצִליַח צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען. ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז 
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵמייְנט ֶעס ֱאֶמת'ִדיג, ֶוועט ֶער ְטֶרעְפן ֶוועְגן ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען ִדי 

אֹויף ֶדעם ָוואס ֶמען ְפֶרעְגט ַא ֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ו( )ִליקּוְׁשֶוועִריֵקייְטן. ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ְפֶרעְגט  ז ֶמעןְבַפְׁשטּות ֵמייְנט ָדאס ַא ,ֶמעְנְטׁש אֹויְבן ִאין ִהיְמל "ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה"

ֶבער ֶדער ָוואְרט ָהאט ַבאְׁשִטיְמט ַא ַצייט צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, אָ ֶער ֶמעְנְטׁש אֹויב  םֶדע
"ֶקַבע" ֶקען אֹויְך ֵמייֶנען ְגֵניָבה", ַטייְטְׁשט ֶדער ֶרִבי ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויב 

'ט ַצייט צּו ֶלעְרֶנען. ִאיְך ֵווייס ַאז דּו ָהאְסט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין בְ ֶער ָהאט ַאָראפ ֶגע'ַגנְ 
'ֶעֶנען ַאִביְסל ַצייט ַפאר בְ ָכאְטׁש ְפרּוִביְרט ַאָראְפצּו'ַגנְ  ִאיְבִריג ַצייט, ָאֶבער ָהאְסטּו

 ּתֹוָרה?
"ִהֵלל ְמַחֵייב ֶאת ָהֲעִנִיים, ֶרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ַחְרסּום ְמַחֵייב ֶאת )יּוָמא לה:( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

ף ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְמט ַארֹוי -ָהֲעִׁשיִרים, יֹוֵסף ְמַחֵייב ֶאת ָהְרָׁשִעים" 
אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט אּון ֶער ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ִזיְך ַפאְרָוואס ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט ַווייל 

ם, ָאֶדער ֶער ִאיז ֶגעֶווען צּו ַרייְך אּון ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִדי עֶער ִאיז ֶגעֶווען צּו ָארֶ 
ן, ָאֶדער ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות, ָזאְגט ֶמען ִאים ַאז ֶער ָזאל ֶגעֶׁשעְפטְ 

 קּוְקן ִדי ַצִדיִקים ָוואס ָהאְבן ֶגעֶלעְרְנט ּתֹוָרה ֲאִפילּו ִמיט ִדי ַאֶלע ְׁשֶוועִריֵקייְטן.

ְטֶרעְנְגט צּו ֶלעְרֶנען ַמאן אּון ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעׁשְ עִהֵלל ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ָארֶ 
ּתֹוָרה, ִווי ִדי ַבאַקאְנֶטע ַמֲעֶשה ַאז ֶער ִאיז ַארֹויף אֹויְפ'ן ַדאְך ִאין ַא ְגרֹויֶסע ְׁשֵניי צּו 
ֶקעֶנען ִמיְטַהאְלְטן ָדאס ֶלעְרֶנען ִאין ֵבית ַהִמְדָרׁש, ֶווען ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ָדאס 

ׁשֹוֵמר פּון ֵבית ַהִמְדָרׁש. ֶרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ַחְרסּום ִאיז ֶגעֶווען ַא 'ן ֶגעְלט צּו ֶגעְבן ַפאְר 
ְגרֹויֶסער עֹוֶׁשר, אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאְבן ַזייֶנע ֶגעֶׁשעְפְטן ִאים ִניְׁשט ֶגעְׁשֶטעְרט פּון 

ס ָהאט ֶגעַהאט ְגרֹויֶסע צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה. אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִמיט יֹוֵסף ַהַצִדיק ָווא
ִנְסיֹונֹות, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְׁשַטאְרְקט צּו ַזיין ֶעְרִליְך אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. 
קּוְמט אֹויס ַאז ִדי ַצִדיִקים ֶזעֶנען ְמַחֵייב ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ַאז ֶווער ֶעס ָהאט ִזיְך ָיא 

 ּתֹוָרה ִמיט ִדי ָסאְרט ִּתירּוִצים, ֶוועט ַבאקּוֶמען ַאן עֹוֶנׁש. ַארֹויְסֶגעְדֵרייט פּון ֶלעְרֶנען
"ַגם ָענֹוׁש )ִמְׁשֵלי יז( אְך ִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ַפאְרְׁשֵטיין, ֶדער ָפסּוק ָזאְגט דָ 

זּוְכט ִניְׁשט ַאז ַצִדיק ֹלא טֹוב", ַא ַצִדיק זּוְכט ִניְׁשט צּו ַבאְׁשְטָראְפן ֶמעְנְטְׁשן, ֶער לַ 
ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ַבאקּוֶמען ַאן עֹוֶנׁש דּוְרְך ִאים. אּון ָדא ָזאְגן ַחַז"ל ַאז ִדי ַצִדיִקים ֶוועְלן 

 ְבֶרעְנֶגען ַאן עֹוֶנׁש אֹויף ִדי ֶוועְלֶכע ָהאְבן ִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט ַקיין ּתֹוָרה.
ר ָנא ֶדעְרׁש, ֶמען ֶרעְדט ִניְׁשט פּון ֶיעֶנע ֶוועְלט,ָנאר ֶמען ֶקען ָזאְגן ְפַׁשט ַאִביְסל ַאנְ 

ֶמען ֶרעְדט ַטאֶקע ָנאְך ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ֶדער ָוואְרט "ְמַחֵייב" ֶקען ֵמייֶנען ַאז ֵזיי 
ט ַא ֶוועג ִהֵלל ָהאט ֶגעֶעְפנְ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן נ"ב(  ִחיּוב ַהְמִציאּות"ַמאְכן ֶדעְרפּון ַא "מְ 

אּון ֶגעִוויְזן ַפאר ֶיעְדן ַאז ֲאִפילּו ַאן ָאִריַמאן ָהאט ִדי ֶמעְגִליְכֵקייט צּו ֶלעְרֶנען. ֶרִבי 
ֶאְלָעָזר ֶבן ַחְרסּום ִאיז ֶגעֶווען ַא מּוְסֶטער צּו ַווייְזן ַאז ֲאִפילּו ַא ַפאְרנּוֶמעֶנער עֹוֶׁשר 

ּון יֹוֵסף ַהַצִדיק ָהאט ֶדעְרְקֶלעְרט ַאז ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא ֶוועג צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה. א
 ָוואס ָהאט ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות ֶקען אֹויְך ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה.

אּון פּון ֵזיי ַדאְרף ִזיְך ֶיעֶדער ָאְפֶלעְרֶנען ַאז ֲאִפילּו ִמיט ַאֶלע ְׁשֶוועִריֵקייְטן, ִאיז 
ֵאייִביג ָדא ַא ֶוועג ַארֹויס, ֶעס ִאיז ֵאייִביג ָדא ַא ֶוועג ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען ַאֶלע ָסאְרט 



>>>>>> 

 

<<<<<< 

 

<<<<<< 

 <<<<<< 

 



 ג
 

 
  

 ך אידיש נחת אויף ווייטער.אויך אסא
 קול מצהלות חתנים מחופתם!

*** 

 מיידל קעמפ ווערט באנייעט
ווי שוין געמאלדן האט מען דאס יאר ב"ה באוויזן צו קויפן א נייעם קעמפ פאר די מיידלעך, 

 און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען עס שוין באנייען אויף דעם זומער.
פארברענגען אינאיינעם דעם זומער אין אן אטמאספער פון אמונה און די מיידלעך וועלן אי"ה 

 ,ן'יבפון הייליגן רעצות  ןוא םידויט די ליממיראת שמים, אויף א געשמאקן און ערליכן פארנעם, 
 ש."פון מוהרא וואס מיר האבן מקבל געווען

מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועלן די מיידלעך גאר שטארק הנאה האבן די ניין וואכן אין קעמפ, 
 ומען מיט פילע פעק פון יראת שמים, תפלה, אמונה, און מדות טובות.און אהיימק

 כה תאמר לבית יעקב!
*** 

 חומש סעודה אין תלמוד תורה היכל הקודש
אין היכל הקודש תלמוד תורה זונטאג אין דעם ציבור איז זיך צוזאם געקומען  רא שיינע

קדשים פון כיתה א' וואס גייען וויליאמסבורג, צום "חומש סעודה" פאר די קינדערלעך די צאן 
 .יעצט אנגעהייבן צו לערנען די הייליגע חומש

זענען אריינגעקומען  עס האט געהערשט א געוואלדיגע שמחה און התרגשות ווען די קינדער
מיט שטראלענדע געזיכטער אנגעטון מיט בגדי שבת און מיט א קרוין אויפן קעפל, מיט זייער 

 .נאמען דערויף
ון מאמעס, זיידעס און באבעס, קרובים און באקאנטע, האבן געשעפט נחת צו די טאטעס א

זען ווי די טייערע קינדערלעך זינגען די שיינע הארציגע ניגונים, און זאגן די הייליגע חומש ויקרא, 
 אזוי ווי דער מנהג איז.

אט , וואס ההי"והר"ר אהרן וועבערמאן געהערט עטליכע ווערטער פון מען דערנאך האט 
ארויסגעברענגט ער האט קינדער און אייניקלעך וואס לערנען אין די ברסלבע תלמוד תורה, 

חות וכפילע בשם אלע עלטערן און זיידעס די געוואלדיגע הכרת הטוב וואס זיי האבן פאר די 
 אין די טייערע קינדער. לייגט ארייןמען וואס 

, ארויסברענגען אז די עיקר שליט"אנדיג יהר"ר מרדכי אנאכדעם האט גערעדט דער מנהל 
נחת וואס מ'נעמט מיט איז נישט דאס וואס די קינדער שטעלן זיך אויף זינגען אזוי שיין, נאר די 
פילע תורה און תפלה, אמונה און יראת שמים, וואס די קינדער באקומען דעם גאנצן יאר יעדן 

 יינער פאר'ן גאנצן לעבן.טאג אין חדר, וואס דאס בלייבט איינגעקריצט אין זייערע ב
זייער נאמען, און מיט סידור אריינגעקריצט  שיינעם דערנאך האבן די קינדערלעך באקומען א

 .א פעקל נאש
 ת!יבואו טהורים ויתעסקו בטהורו

 

*** 

 נדבנים געבן 4,000 איבערריזיגער ציבור פון 
 צושטייער פאר "מיין לעבן" קאמפיין

די פארגאנגענע וואך צום "מיין לעבן"  אנגעזען ביים ציבורא שטארקע ווארימקייט האט זיך 
מיליאן דאלער קאמפיין, וואס איז אונטערגענומען געווארן צו קענען קויפן א נייעם בנין פאר די 

 מוסדות.
איבער פיר טויזנט נדבנים האבן זיך משתתף געווען מיט גרעסערע און קלענערע סכומים 

ת, און כאטש וואס דער קאמפיין איז טאקע נישט אנגעקומען ארויסצוהעלפן די הייליגע מוסדו
צום ציל פון א מיליאן דאלער, איז אבער אריינגעקומען א שיינע סכום, און עס האט זיך 
ארויסגעוויזן די געוואלדיגע הכרת הטוב וואס פילע טויזנטער אידן האבן פאר'ן ראש ישיבה 

ן אזויפיל מוט אין לעבן, אזויפיל עצות אין לעבן, שליט"א, פאר זיינע דרשות און חיזוק וואס געב
אזויפיל חיזוק אין לעבן, זיך צו שטארקן אין יעדן מצב, און קיינמאל נישט אוועקגיין פון 

 באשעפער.
 שפע ברכה והצלחה!
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 די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 שליט"א פון די וואך, קען מען זען אינעם

 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
 

 845-200-7132צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 

 ְפָראְבֶלעֶמען.
ט ֶזעֶנען ָדא ִדי ְפָראְבֶלעֶמען, ְׁשֶפעֶטער ֶוועט ׁשֹוין ֶמען ֶקען ַאָמאל ְטַראְכְטן ַאז ָנאר ֶיעצְ 

, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶמען ִזיְך ֶנעֶמען אּון ְגַלאִטיג ַאֶלעס ַזיין ְמסּוָדר, ֶעס ֶוועט ַאֶלעס ַזיין גּוט
 ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין.

ְנֶגען אּון ְׁשֶוועִריֵקייְטן, ָאֶבער ֶווען ַא ָבחּור ְטַראְכט ַאז ֶיעְצט ָהאט ֶער ַטאֶקע ַאַסאְך ְׁשֶטערּו
ֶער ֶוועט ֲחתּוָנה ָהאְבן ֶוועט ֶער ַזיין ֶגעֶהעִריג ְמסּוָדר, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי 

ועִריֵקייְטן, ֶהעְנט ַאַריין. ֶווען ֶער ָהאט ָאֶבער ֲחתּוָנה ֶזעט ֶער ַאז ֶעְרְׁשט ַדאן הֹויְבט ִזיְך ָאן ִדי ְׁשוֶ 
אּון ַדאן ִוויל ֶער ֶעס ָאְפֵלייְגן אֹויף ְׁשֶפעֶטער ֶווען ַזייֶנע ִקיְנֶדער ֶוועְלן ׁשֹוין ְגרֹויס ֶוועְרן, אּון 
ֶדעָמאְלט ָהאט ֶער ַווייֶטער ְׁשֶוועִריֵקייְטן ַטאֶקע פּון ַזייֶנע ִקיְנֶדער, אּון ֶער ְקֶלעְרט ַאז ָנאְכ'ן 

ֶלע ִקיְנֶדער, ֶוועט ֶער ׁשֹוין ָהאְבן ַא רּוִאיְגֵקייט, ָאֶבער ֶדעָמאְלט קּוֶמען אּוְנֶטער ֲחתּוָנה ַמאְכן ַא
 ַאְנֶדעֶרע ְפָראְבֶלעֶמען.

ֶדער ְּכַלל ִאיז: ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִזיְך ֵאייִביג ֶנעֶמען ִאין ִדי ַהאְנט ַאַריין, ֶער ֶקען ֵאייִביג 
ָאֶבער ַאֶלעָמאל  .ִוויל ֱאֶמת'ִדיג טּון, ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְבַגְׁשִמיּות אֹויְסִפיְרן ַאֶלעס ָוואס ֶער

אּוְנֶטער קּוֶמען ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְׁשְטרֹויְכלּוְנֶגען אֹויְפ'ן ֶוועג, אּון ֶיעֶדע ְפָראְבֶלעם  אֹויְך ֶוועְלן
אְרְקן ֶדערֹויף. ֶדער ִעיָקר ַאז ֶמען ָזאל ַאַריין ֶנעֶמען ָהאט ַא ֶוועג ַארֹויס, אּון ֶמען ֶקען ִזיְך ְׁשטַ 

ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאין ֶלעְבן, ֶמען ָזאל ֶיעֶדע ַזאְך אֹויְסְׁשמּוֶעְסן אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון 
 ַדאן ֶוועט ַאֶלעס ַזיין גּוט.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ג' ֶעֶרְך ְמִניעֹות( 
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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   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 "מען פארט ארויס אין "מחנה תפארת התורה
אזוי ווי אלע יארן וועלן די בחורים דאס יאר אויך ארויספארן 

ווייט אוועק פון די  צו וויילן אויף די זומער וואכן ,אין קעמפ
שטאט, וואו זיי וועלן אויסניצן די טעג פון זומער מיט תורה און 
עבודה, אפגעזונדערט פון די אלע שטאטישע פראבלעמען, און 

 זיך קונה זיין אסאך גוטע זאכן.
בפרט איז באקאנט דער שיעור התחזקות וואס דער ראש 

צו  8:30יעדע נאכט אום אין קעמפ ישיבה שליט"א לערנט פאר 
וואס עס קומען צו פארן אידן פון די נאנט און ווייט, צו הערן 
אביסל ווארימע ווערטער און זיך דערכאפן דאס הארץ, און זיך 

דער נאר דערמאנען א קוק צו טון אויפן הימל, און געדענקען אז 
אזוי ער וויל, און מ'דארף זיך ווענדן  וועלט ווי יפער פירט דעבאש

 נאר צו אים.
זומער וואכן זענען די בעסטע הכנה צו די הייליגע טעג, מען  די

פארברענגט אין קעמפ נאר מיט די ביימער און הימל און מיט'ן 
אייבערשטן, עס איז גארנישט דא פאר די אויגן, נאר זיך קונה צו 

ויראת שמים, און מיט דעם צוגיין צום ראש ותפלה זיין תורה 
גוטע זאכן וואס מען האט זיך  השנה, דער יום הדין, מיט די אלע

 איינגעקויפט אינעם זומער.
ן 'נאך זומער וועלן אלע בחורים פארן אינאיינעם מיט

אומאן, אזוי ווי די  קייןאייבערשטנ'ס הילף אויף ראש השנה 
ן ראש 'לעצטיגע יארן וואס אלע בחורים פארן אינאיינעם מיט

תפלות און די ישיבה, און רעכטן אפ דעם יום טוב אין אומאן די 
 סעודות בדיבוק חברים.

ן אייבערשטנ'ס הילף וועט דער זומער אויך זיין א גרויסע 'מיט
סוקסעס, אזוי ווי אין די פארגאנגענע יארן, און זיך אנשעפן פילע 

 הויפענעס מיט תורה ויראה.
 ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה!

*** 

 ניינטע חתונה אין היכל בית המדרש
אליעזר איז געגאנגען אונטער די חופה החתן דעם דינסטאג 
מו"ה ברוך עב"ג בת בן מו"ה מאיר הי"ו, י"ו ה שלמה גרינבלאט

. די פרייליכע חתונה איז פארגעקומען אין בית ברדוגו הי"ו
א שיינע  אוהמדרש היכל הקודש ברסלב אין וויליאמסבורג, וו
זיך  געקומעןציבור משפחה און באקאנטע זענען זיך צוזאם 

 .חתן וכלה תשמח מיטצופרייען מיט די
ברוך השם, אז די חתונות אין בית המדרש איז שוין בכלל נישט 

קאסט חתונה וואס  ניינטעקיין נייעס, עס איז שוין יעצט די 
 ."גארנישט" פאר די מחותנים

כמעשהו בראשונות כך מעשהו בשניות, אזוי ווי די פריערדיגע 
ט נאכאמאל געזען באשיינפערליך אז חתונות האט מען יעצ

מ'קען מאכן א הערליכע פרייליכע חתונה, וואס דארף זיך 
גארנישט שעמען פון סיי וועלכע אנדערע חתונה, און עס דארף 
נישט ברענגען קיין חובות און עגמת נפש פאר די מחותנים, נאר 
עס ברענגט שמחה און פרייד, און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף 

 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 
 אייך אהיים.און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו 

 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

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

 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 
 ת.געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועו

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 



 

 
 סימן טוב ומזל טוב 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ו אליעזר שלמה גרינבלאט החתן
 הי"ו מאירבן מו"ה 

 למזל טוב עב"ג צו זיין שמחת החתונה
 הי"ו ברוך ברדוגובת מו"ה 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא און א 
בנין עדי עד, פיל אידיש נחת געזונטערהייט, פרנסה בשפע, דורות 

 ומבורכים, מיט סייעתא דשמיא ישרים
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