
 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 
 8:06הדלקת הנרות...................

 9:36............שב"ק.........מוצאי 
 

 שיעורים כסדרן

 י"ג-.......................הושע י"בנ"ך
 ...........................יומא נ"הבבלי

 ......................סוטה ח'ירושלמי
  ...............טבול יום א'תוספתא

 רמב"ם.........................נדרים ז'
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ָשה טַא ָוואר    אֹויף ִדי ַפר 

 

 (502) 35, גליון 10שנה                                       לפ"ק שנת תשפ"אפרשת שלח, כ"ה סיון, מברכים חודש תמוז, אבות פרק ג', 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ֶ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 ִוויְסן אּון 
ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶוועג ַאַריין 

ָדא ַא ֶוועג ַארֹויס פּוֶנעם  אֹויְך צּום ְפָראְבֶלעם, ִאיז
ֶדער ִעיָקר ִאיז ַאז ֶמען ָטאר ִזיְך ֵקייְנָמאל  .ְפָראְבֶלעם

ִניְׁשט ַפאְרִליְרן אּון ְקֶלעְרן ַאז ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶעק ֶוועְלט, 
 ֶעס ִאיז ַאֶלעָמאל ָדא ַא ֶוועג ַארֹויס.

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

ֶוועִריֵקייְטן אּון ְפָראְבֶלעֶמען, ָדאס ַזיין אֹויף ֶדעם ְׁש 
ֶלעְבן ֵגייט ִניְׁשט ֵאייִביג ַאזֹוי ְגַלאִטיג, ֶעס ַמאְכן ִזיְך 
ַאֶלעָמאל ְׁשֶטערּוְנֶגען אֹויְפ'ן ֶוועג, ֶדער ִעיָקר ָחְכָמה 
ִאין ֶלעְבן ִאיז צּו ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער 

ן ִדי ַאֶלע ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, אּו
ְפָראְבֶלעֶמען ָהאט אֹויְך ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער 
צּוֶגעְׁשֶטעְלט, צּו ֶזען ִווי ַאזֹוי ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָדאס 

אּון ִמיט ִדי ִריְכִטיֶגע ָרצֹון, ִמיט ַאן ֱאֶמת'ן  .ַהאְנְדֶלען
 ין.ִוויְלן, ֶקען ֶמען ַאֶלעס ַאִריֶבעְרֵגי

ַאז ֶדער )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן מ"ו( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעְבט ִניְׁשט ַקיין ְׁשֶוועִריֵקייְטן ַפאר ַא 
ֶמעְנְטׁש, ָנאר אֹויף ִוויִפיל ַזייֶנע ּכֹוחֹות ֶקעֶנען 

ע ֶדעְרֵהייְבן. אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט דּוְרְך ַא ֶגעִוויסֶ 
ְׁשֶוועִריֵקייט ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער ָהאט ַטאֶקע ִדי ּכֹוחֹות 
ָדאס ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען. ֶווען ֶמען ֶנעְמט ָדאס גּוט ַאַריין 

 ִאין ָקאפ, ֵגייט ׁשֹוין ָדאס ֶלעְבן ִפיל ְגִריְנֶגער.
ֶדער ֶרִבי ְבֶרעְנְגט ֶדערֹויף ַא ַבייְׁשִפיל פּון ַא ִקיְנד. 

ֶמען ִוויל ָאְנֵרייְצן ַא ִקיְנד ַאז ֶער ָזאל ֶוועְלן ָהאְבן  ֶווען
ַא גּוֶטע ַזאְך, ֶוועט ֶמען ִאים ֶעס ַווייְזן אּון ָנאְכֶדעם ֶעס 
ְגַלייְך ַבאַהאְלְטן, אּון ָדאס ֶוועט ַמאְכן ַאז ָדאס ִקיְנד 
 ָזאל ָנאְך ֶמער ֶוועְלן אּון ְׁשְטֶרעְבן צּו ַבאקּוֶמען ִדי

 ערַהאְלֶטעֶנע ַזאְך. ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ִמיט ַא ְגרֹויסֶ ַבא

וי ְטַראְכט  יְסל ַאַריין וִּ ַאבִּ
י  ז,גּוט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ

 

יז ַאֶהער יר בִּ יט דִּ ים ֶער ָהאט ֶגעטּון מִּ יל ֲחָסדִּ ויפִּ . וִּ
יְסט ֲחתּוָנה ֶגעַהאט, ָהאְסט ַא ֵטייֶעֶרע ַווייב  דּו בִּ
יְנֶדער, ַאֶלע ֶזעֶנען ֶגעזּוְנט אּון  יֶגע קִּ יְכטִּ יט לִּ מִּ

יְסט  יםְשַטאְרק; דּו בִּ  ָדאְך ַאזֹוי ַרייְך, ַדאְרְפְסטּו אִּ
יעּור  .ַדאְנֶקען אּון לֹויְבן ָאן ַא שִּ

יְך צּוֶגעוואֹויֶנען ָטאג אּון ַנאְכט ָנא ר ַאז דּו ֶוועְסט זִּ
יְרן ֶדעם ַטַעם ַהַגן  ַדאְנֶקען ֶוועְסטּו זֹוֶכה ַזיין צּו ְשפִּ

י ֶוועְלט  .ֵעֶדן אֹויף דִּ
ֶמער אּון ֶמער ֶגעזּוְנט אּון  אֹויְך ֶוועְסטּו ֶוועְרן

ט ְשַטאְרק, ַווייל ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶגעבְ 
יֶשע ּכֹוחֹות; ֶעס ְשטַ  יֶשע ּכֹוחֹות אּון ֵגייְסטִּ יזִּ אְרְקט פִּ

י מּוְסְקֶלען י ֶנעְרְוון, ֶעס ְשַטאְרְקט דִּ  .דִּ
ְדבָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)  ר תשפ"א(ַבמִּ
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ֶמעְנְטׁש, ֶווען ֶער ִוויל צּוקּוֶמען צּו ַא גּוֶטע ַזאְך, ֶוועט ֶעס ֶדער 
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער צּוָמאל ַבאַהאְלְטן, ֶער ֶוועט ִאים אּוְנֶטער ְׁשֶטעְלן 

ס ֶוועט ָנאְך ֶמער ַארֹויְסְבֶרעְנֶגען ִדי ְׁשֶוועִריֵקייְטן אֹויְפ'ן ֶוועג, אּון ָדא
ֵחֶׁשק פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ַאז ֶער ָזאל ֶעס ַדְוָקא ָיא ֶוועְלן ַבאקּוֶמען. אּון 
אֹויב ֶוועט ֶער ִניְׁשט אֹויְפֶגעְבן ַזיין ָרצֹון, ֶער ֶוועט ְפרּוִביְרן ַווייֶטער 

ן אּון ַאִריֶבעְרֵגיין ִאיֶבער ַאֶלע ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות, ֶוועט ֶער דּוְרְכְבֶרעכְ 
ָסאְרט ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ָאְנקּוֶמען צּו ַזיין ִציל. ִדי "ְמִניעֹות", ִדי 
ְׁשֶטערּוְנֶגען, ֶוועְלן ִאיֶבעְרֶגעְדֵרייט ֶוועְרן צּו "ְנִעימּות", צּו ַא 

 ִזיְסֵקייט.

יד ִזיְך צּו דּוְרְכֶרעְדן ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו מֹוַהָרא"ׁש ַא אִ 
אּון ֶבעְטן ַאן ֵעָצה ִאיֶבער ַא ֶגעִוויֶסע ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ֵזייֶער 
ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט דּוְרְכִפיְרן, ֶער ָהאט ָאֶבער ֶגעַהאט אֹויף ֶדעם ֵזייֶער 

ייָטאג ַאַסאְך ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְׁשֶטערּוְנֶגען. ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַדאן ְפרַ 
ַפְרַׁשת ַוֵיָרא, מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעַהאְלְטן ִאיְנִמיְטן ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, 

א ֶאת ְר "ַויַ )ְבֵראִׁשית כד( אּון ֶער ָהאט פּוְנְקט ֶגעַהאְלְטן ַביים ָפסּוק 
ַהָמקֹום ֵמָרחֹוק", ִדי ּתֹוָרה ֶדעְרֵצייְלט ָדאְרט ַאז ֶווען ַאְבָרָהם ָאִבינּו 

אט ֶגעְטָראְגן ַזיין זּון ִיְצָחק צּו ִדי ֲעֵקיָדה, ָהאט ֶער ֶגעֶזען ֶדעם הָ 
ְפַלאץ פּון ֶדער ַווייְטְנס, ָזאְגט ַרִׁש"י ִווי ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעוואּוְסט וואּו 

 ֶדער ְפַלאץ ִאיז? ַווייל ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַא ָוואְלְקן אֹויְפ'ן ַבאְרג.
ְזן ַפאר ֶדעם ִאיד וואּו ֶער ַהאְלט, אּון ִאים ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ֶגעִווי

ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ִאיז ַמָמׁש ֶדער ֶעְנְטֶפער צּו ַזיין ְפָראְבֶלעם. ִדי ּתֹוָרה 
ִווי ַאזֹוי ֶזעט ֶמען ִדי ִריְכִטיֶגע ְפַלאץ וואּו ֶמען ַדאְרף  ,ֶלעְרְנט אּוְנז

ֶמען ֶזעט ַאז ֶדער ֶוועג צּום ֵגיין? ֶווען ֶמען ֶזעט ָדאְרט ַא ָוואְלְקן, 
ְפַלאץ ִאיז ַפאְרָוואְלְקְנט אּון ַפאְרֶנעְפְלט, ֶדער ֶוועג ִאיז ִניְׁשט ְגַלייְך 
אּון ְגַלאִטיג, ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ֶמען ִאיז אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ֶוועג, ֶמען 

ְך ִניְׁשט ֶדעְרְׁשֶרעְקן ַדאְרף ָנאר ָהאְבן ִדי ְׁשַטאְרֵקייט ָאְנצּוֵגיין אּון ִזי
 פּוֶנעם ָוואְלְקן, אּון ַדאן ִאיז ֶמען ַמְצִליַח ָאְנצּוקּוֶמען צּום ִציל.

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

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

אֹויף ֶדעם )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ו( ְׁשֶוועִריֵקייְטן. ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
 ,ֶמען ְפֶרעְגט ַא ֶמעְנְטׁש אֹויְבן ִאין ִהיְמל "ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה"ָוואס 

 ָהאט ֶער ֶמעְנְטׁש אֹויב  םְפֶרעְגט ֶדע ז ֶמעןְבַפְׁשטּות ֵמייְנט ָדאס ַא
 

יָבה", ַטייְטְׁשט ֶדער ֶרִבי ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויב ֶער ָהאט ַבאְׁשִטיְמט ַא ַצייט צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ָאֶבער ֶדער ָוואְרט "ֶקַבע" ֶקען אֹויְך ֵמייֶנען ְגנֵ 
ִביְסל ַצייט 'ֶעֶנען אַ בְ יְרט ַאָראְפצּו'ַגנְ 'ט ַצייט צּו ֶלעְרֶנען. ִאיְך ֵווייס ַאז דּו ָהאְסט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ִאיְבִריג ַצייט, ָאֶבער ָהאְסטּו ָכאְטׁש ְפרּובִ בְ ַאָראפ ֶגע'ַגנְ 
 ַפאר ּתֹוָרה?

ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש  -"ִהֵלל ְמַחֵייב ֶאת ָהֲעִנִיים, ֶרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ַחְרסּום ְמַחֵייב ֶאת ָהֲעִׁשיִרים, יֹוֵסף ְמַחֵייב ֶאת ָהְרָׁשִעים" )יּוָמא לה:(  ןָזאגְ "ל ֲחזַ 
ם, ָאֶדער ֶער ִאיז ֶגעֶווען צּו ַרייְך עאּון ֶער ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ִזיְך ַפאְרָוואס ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט ַווייל ֶער ִאיז ֶגעֶווען צּו ָארֶ אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ף קּוְמט ַארֹוי

ַאז ֶער ָזאל קּוְקן ִדי ַצִדיִקים ָוואס ָהאְבן ֶגעֶלעְרְנט ּתֹוָרה אּון ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִדי ֶגעֶׁשעְפְטן, ָאֶדער ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות, ָזאְגט ֶמען ִאים 
 ֲאִפילּו ִמיט ִדי ַאֶלע ְׁשֶוועִריֵקייְטן.

ֶער ִאיז ַארֹויף אֹויְפ'ן ַדאְך ִאין ַא ַמאן אּון ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעְׁשְטֶרעְנְגט צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ִווי ִדי ַבאַקאְנֶטע ַמֲעֶשה ַאז עִהֵלל ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ָארֶ 
'ן ׁשֹוֵמר פּון ֵבית ַהִמְדָרׁש. ֶרִבי צּו ֶגעְבן ַפאְר ְגרֹויֶסע ְׁשֵניי צּו ֶקעֶנען ִמיְטַהאְלְטן ָדאס ֶלעְרֶנען ִאין ֵבית ַהִמְדָרׁש, ֶווען ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ָדאס ֶגעְלט 

ּתֹוָרה. אּון ִדי ֶזעְלֶבע  וען ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶׁשר, אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאְבן ַזייֶנע ֶגעֶׁשעְפְטן ִאים ִניְׁשט ֶגעְׁשֶטעְרט פּון צּו ֶלעְרֶנעןֶאְלָעָזר ֶבן ַחְרסּום ִאיז ֶגעוֶ 
ט צּו ַזיין ֶעְרִליְך אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. קּוְמט אֹויס ַאז ִדי ִאיז ִמיט יֹוֵסף ַהַצִדיק ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ְגרֹויֶסע ִנְסיֹונֹות, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְׁשַטאְרְק 

 אְרט ִּתירּוִצים, ֶוועט ַבאקּוֶמען ַאן עֹוֶנׁש.ַצִדיִקים ֶזעֶנען ְמַחֵייב ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ַאז ֶווער ֶעס ָהאט ִזיְך ָיא ַארֹויְסֶגעְדֵרייט פּון ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ִמיט ִדי סָ 
ַצִדיק ֹלא טֹוב", ַא ַצִדיק זּוְכט ִניְׁשט צּו ַבאְׁשְטָראְפן ֶמעְנְטְׁשן, ֶער זּוְכט "ַגם ָענֹוׁש לַ )ִמְׁשֵלי יז( אְך ְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ַפאְרְׁשֵטיין, ֶדער ָפסּוק ָזאְגט דָ לִ 

אּון ָדא ָזאְגן ַחַז"ל ַאז ִדי ַצִדיִקים ֶוועְלן ְבֶרעְנֶגען ַאן עֹוֶנׁש אֹויף ִדי ֶוועְלֶכע ָהאְבן ִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט  ִניְׁשט ַאז ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ַבאקּוֶמען ַאן עֹוֶנׁש דּוְרְך ִאים.
 ַקיין ּתֹוָרה.

ָנאְך ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ֶדער ָוואְרט "ְמַחֵייב" ר ֶמען ֶרעְדט ַטאֶקע ָנא ָנאר ֶמען ֶקען ָזאְגן ְפַׁשט ַאִביְסל ַאְנֶדעְרׁש, ֶמען ֶרעְדט ִניְׁשט פּון ֶיעֶנע ֶוועְלט,
ִהֵלל ָהאט ֶגעֶעְפְנט ַא ֶוועג אּון ֶגעִוויְזן ַפאר ֶיעְדן ַאז ֲאִפילּו ַאן ָאִריַמאן )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן נ"ב(  ב ַהְמִציאּות"ְמחּויָ ֶקען ֵמייֶנען ַאז ֵזיי ַמאְכן ֶדעְרפּון ַא "

ֶמעֶנער עֹוֶׁשר ָהאט ַא ֶוועג צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה. ֶמעְגִליְכֵקייט צּו ֶלעְרֶנען. ֶרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ַחְרסּום ִאיז ֶגעֶווען ַא מּוְסֶטער צּו ַווייְזן ַאז ֲאִפילּו ַא ַפאְרנּו ָהאט ִדי
 ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות ֶקען אֹויְך ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה. אּון יֹוֵסף ַהַצִדיק ָהאט ֶדעְרְקֶלעְרט ַאז ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט

ֹויס, ֶעס ִאיז ֵאייִביג ָדא ַא ֶוועג ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען אּון פּון ֵזיי ַדאְרף ִזיְך ֶיעֶדער ָאְפֶלעְרֶנען ַאז ֲאִפילּו ִמיט ַאֶלע ְׁשֶוועִריֵקייְטן, ִאיז ֵאייִביג ָדא ַא ֶוועג ַאר
 אְבֶלעֶמען.ְפרָ ַאֶלע ָסאְרט 

, אּון אּון ְגַלאִטיג ֶעס ֶוועט ַאֶלעס ַזיין גּוט ֶמען ֶקען ַאָמאל ְטַראְכְטן ַאז ָנאר ֶיעְצט ֶזעֶנען ָדא ִדי ְפָראְבֶלעֶמען, ְׁשֶפעֶטער ֶוועט ׁשֹוין ַאֶלעס ַזיין ְמסּוָדר,
 ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶמען ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין.

ָהאְבן ֶוועט ֶער ַזיין ֶגעֶהעִריג ְמסּוָדר, אּון ָבחּור ְטַראְכט ַאז ֶיעְצט ָהאט ֶער ַטאֶקע ַאַסאְך ְׁשֶטערּוְנֶגען אּון ְׁשֶוועִריֵקייְטן, ָאֶבער ֶווען ֶער ֶוועט ֲחתּוָנה ַא 
ָנה ֶזעט ֶער ַאז ֶעְרְׁשט ַדאן הֹויְבט ִזיְך ָאן ִדי ְׁשֶוועִריֵקייְטן, אּון ַדאן ִוויל ֶער ֶעס ַדאן ֶוועט ֶער ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין. ֶווען ֶער ָהאט ָאֶבער ֲחתּו

ִקיְנֶדער, אּון ֶער ְקֶלעְרט  ועִריֵקייְטן ַטאֶקע פּון ַזייֶנעָאְפֵלייְגן אֹויף ְׁשֶפעֶטער ֶווען ַזייֶנע ִקיְנֶדער ֶוועְלן ׁשֹוין ְגרֹויס ֶוועְרן, אּון ֶדעָמאְלט ָהאט ֶער ַווייֶטער ְׁשוֶ 
 ְנֶדעֶרע ְפָראְבֶלעֶמען.ַאז ָנאְכ'ן ֲחתּוָנה ַמאְכן ַאֶלע ִקיְנֶדער, ֶוועט ֶער ׁשֹוין ָהאְבן ַא רּוִאיְגֵקייט, ָאֶבער ֶדעָמאְלט קּוֶמען אּוְנֶטער ַא

ט ַאַריין, ֶער ֶקען ֵאייִביג אֹויְסִפיְרן ַאֶלעס ָוואס ֶער ִוויל ֱאֶמת'ִדיג טּון, ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֶדער ְּכַלל ִאיז: ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִזיְך ֵאייִביג ֶנעֶמען ִאין ִדי ַהאנְ 
ָראְבֶלעם ָהאט ַא ֶוועג ַארֹויס, אּון אּוְנֶטער קּוֶמען ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְׁשְטרֹויְכלּוְנֶגען אֹויְפ'ן ֶוועג, אּון ֶיעֶדע פְ  אֹויְך ָאֶבער ַאֶלעָמאל ֶוועְלן .ֵסיי ְבַגְׁשִמיּות

ֶיעֶדע ַזאְך אֹויְסְׁשמּוֶעְסן אּון ֶבעְטן ֶדעם  ֶמען ֶקען ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ֶדערֹויף. ֶדער ִעיָקר ַאז ֶמען ָזאל ַאַריין ֶנעֶמען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאין ֶלעְבן, ֶמען ָזאל
 יין גּוט.ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַדאן ֶוועט ַאֶלעס זַ 

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ג' ֶעֶרְך ְמִניעֹות( 
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 דינגען א בעט אינעם בנין פאר ראש השנה תשפ"ב הבעל"ט.

ומאן, אזוי ווי דער הייליגער רבי פילע אידן גרייטן זיך שוין אויף די נסיעה צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה קיין א
 האט געבעטן אז יעדער זאל קומען צו אים אויף ראש השנה, און ער האט צוגעזאגט געוואלדיגע הבטחות אויף דעם.

ראש השנה ביי מיר איז גרעסער ", הראש השנה שלי עולה על הכל" )חיי מוהר"ן, סימן תג(: דער רבי האט געזאגט
. ווי פארכטיג איז דער יום טוב ראש השנה ווען איז ראש השנה, קיינער טאר נישט פעלןמיין גאנצע זאך פון אלעס, 

מ'שרייבט אפ אין הימל פאר יעדן מענטש אלעס וואס וועט פאסירן צו אים במשך די גאנצע יאר, און דער רבי האט זיך 
ף ראש השנה, ער וועט זיכער מאכן אונטערגענומען אז ער וועט זיין אן אדוואקאט פאר די אלע וואס קומען צו אים אוי

אז מ'וועט אנשרייבן פאר זיי א גוט געבענטשט יאר. ווען א מענטש הערט אזעלכע געוואלדיגע הבטחות, וויל ער דאך 
זיכער קומען צום רבי'ן אויף ראש השנה, און מען זעט טאקע אז יעדעס יאר קומען צו נאך טויזנטער אידן פון איבער די 

 צוהאלטן דעם רבינ'ס ראש השנה אין אומאן.גאנצע וועלט מיט
 !לפניך כבני מרוןן כל באי עולם יעברוו
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - 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 

 

 נישט נעמען נאר געבן
אוועקגעבן פון זיך פאר יענעם, איז פיל א 

 געשמאקערע געפיל ווי צו נעמען פון
 יענעם פאר זיך. פרובירט עס אויס

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  2,  6,  30  
 

 

 

 

 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!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 תשפ"אקאמפיין  "א וועלט פון חיזוק"
 קרחפרשת דינסטאג און מיטוואך  ,מאנטאג 

, קומט פאר די יערליכע קאמפיין פאר די הייליגע קרחפרשת  דינסטאג און מיטוואך ,מאנטאגדעם קומענדיגן וואך, 
 מוסדות "היכל הקודש" ברסלב, מיט'ן נאמען "א וועלט פון חיזוק".

ווי פאסיג איז דער נאמען פונעם קאמפיין צו די הייליגע מוסדות, וואס ברענגען אריין חיזוק און האפענונג פאר אידן אין די 
נטער מענטשן איבער דער גאנצער וועלט האלטן מיט די דרשות און שיעורים פון ישיבה, אידן טער טויזרהונדעגאנצע וועלט. 

 וואס מען הערט פון דער ראש ישיבה שליט"א.פון הייליגן רבי'ן חיזוק יבן אן צו לעבן מיט די עצות און וה
א אנדערע סארט רושם אויף האבן בכלל נישט געוואוסט פון ברסלב צו זאגן, אדער וואס האבן גאר געהאט  עלכעפילע וו

טוישט געווארן צום גוטן אין אמת וואס ברסלב איז, און שפירן אז זייער לעבן איז אינגאנצן גע םווייסן שוין היינט דע, ברסלב
 זכות פון די שיעורים און דרשות פון דער ראש ישיבה שליט"א.

עס איז נישט מעגליך צו ציילן וויפיל אידן האבן אנגעהויבן באקומען א פערזענליכן קשר מיטן אייבערשטן; וויפיל אידן 
ענען און תורה ומצוות האבן אנגעהויבן צו לייכטן ביי זיי; האבן אנגעהויבן זיך צו פרייען מיט זייערע אידישקייט, און זייער דאוו

נט געווארן דורך די חיזוק וואס זיי און בלעטער גמרא זענען דורכגעלערווער קען ציילן וויפיל פסוקים חומש, פרקים משניות 
ינען פון ווען די בער האבן אנגעהויבן צו בליען און שייישיבה שליט"א; וויפיל אידישע שט האבן באקומען פונעם ראש

וויפיל קינדער האבן אויפגעלעבט דורך די שכל פון די שיעורים;  אנגעהויבן לעבן באהבה ואחוה ושלום ורעותעלטערן האבן 
אזוי קען מען שאצן וויפיל  וויווען די עלטערן האבן באקומען די ריכטיגע וועג ווי אזוי זיך אומצוגיין מיט זיי דורך די דרשות; 

תהלים זענען געזאגט געווארן דורך אומצאליגע מענער פרויען און קינדער; ווער ווייסט וויפיל אידישע נשמות תפילות און 
דורך די וואכזאמקייט וואס דער ראש ישיבה , ית און פון נישט ערליכע מענטשןזענען געראטעוועט געווארן פון שאול תחת

ן 'אנצע טעג און וואכן וועט מען נישט קענען אויסצורעכענען אויפשליט"א האט זיי געגעבן; אפילו מען וועט שרייבן פאר ג
 די געוואלדיגע אויפטואונגען פון די ישיבה פאר אזויפיל אידן בכל מקומות מושבותיהם.שפיץ גאפל 

דאס איז אין צוגאב צום גרויסן נעץ פון מוסדות התורה והחינוך "היכל הקודש" ברסלב, וואו עס ווערן נתחנך אזויפיל 
ידישע קינדער אויפ'ן וועג פון הייליגן רבי'ן, מיט אמונה און תפלה, מיט תורה ויראת שמים, וואס ווער עס האלט מיט פון א

דער נאנט זעט ווי די שכינה רועט אויף זיי, ווי די קינדער וואקסן אויף סאלדאטן פאר'ן הייליגן באשעפער, צו דינען דעם 
 ן מצליח זיין אין לעבן ברוחניות ובגשמיות.אייבערשטן בכל לב ונפש, און צו קענע

אידן קוקן ארויס  די גרויסע זכותים וואס מען קויפט זיך איין דורכן שטיצן די הייליגע ישיבה.עס איז נישט שייך צו שאצן 
וחות און וועלן זיך איבערשטרענגען מיט אלע כצו קענען האבן כאטש א קליין חלק אין די גרויסע פעולות פון די ישיבה, 

יין אין זיין וועג אריין צו בלאזן פרישע לופט פון חיזוק זאל ווייטער קענען אנגער ראש ישיבה שליט"א  םארויסצוהעלפן דע
 .אידישע קינדעראון עצות אין 

און מנדב זיין געלט אויסצוהאלטן די ישיבה און  ,ן אראפנעמען די פינאנציעלע עול פונעם ראש ישיבה שליט"א'מיט
ראש ישיבה שליט"א צו קענען ווייטער פירן די מוסדות מיט א  םארק ארויסהעלפן דעוועלן מיר זייער שט ,ינוךמוסדות הח

וואס וועט  ,עצות און חיזוק בריוו, רואיגקייט און יישוב הדעת און מיר וועלן אלע הנאה האבן ווייטער פון די אלע שיעורים און
 אונז העלפן האבן א שיינע לעבן.

 , דאס איז געוועןעקרוינט געווארן מיט גרויס הצלחהקאמפיינס פון די לעצטע יארן זענען גגעלויבט דעם אויבערשטן אז די 
, צו מחנך זיין די זיין עבודת הקודשראש ישיבה שליט"א אז ער זאל קענען ווייטער אנגיין מיט 'ן א שטארקע הילף פאר

ר הייליגער רבי זי"ע האט אונז געלערנט אויף די יסודות וואס מוהרא"ש זי"ע האט קומענדיגע דורות אויפן ערליכן וועג ווי דע
אונז אוועק געשטעלט, אזוי אויך מיט די ארבעט פון פארשפרייטן דאס לעכטיגקייט פון הייליגן רבי'ן אויף דער גאנצער 

 וועלט.
חה, אידן וועלן זיי זיך אנשטרענגען עס איז ערווארטעט אז דאס יאר וועט דער קאמפיין האבן נאך א שטערקערע הצל

ארויסצוהעלפן די הייליגע ישיבה, און מיט דעם האבן א זכות אין די פילע אידן וואס ווערן געהאלפן טאג טעגליך דורך די 
 ישיבה.

מען ען קווי אויך . 8דורכ'ן רופן "קול ברסלב", און דרוקן נומער איבער'ן קאמפיין  אינטערוויוסאון מ'קען הערן אפדעיטס 
 charidy.com/breslev דורכ'ן אויטאמאטישן סיסטעם אויפ'ן טעלעפאן, אדער אויףמנדב זיין פאר'ן קאמפיין דארט שוין 

מיר האפן צום אייבערשטן אז דער קאמפיין זאל געקרוינט ווערן מיט הצלחה, צו קענען אביסל פארגרינגען די שווערע 
 א צו קענען דעקן די פילע הוצאות.לאסט וואס הויערט אויפ'ן ראש ישיבה שליט"

 !כאילו קיים עולם מלא
*** 

 ראש השנה אין אומאןוואלונטירן 
אין אומאן קומט יעצט פאר העפטיגע ארבעט ביים בנין היכל הקודש, צוצוגרייטן דעם בנין אויפ'ן שענסטן און בעסטן 

מיטהאלטן א געהויבענעם ראש השנה אין אומאן מיט'ן פארנעם, צו קענען ארייננעמען די פילע אנשי שלומינו וואס ווילן 
 ראש ישיבה שליט"א.

אזוי ווי עס איז ערווארטעט גאר א גרויסער עולם דאס יאר אין אומאן, זוכט מען וואלונטירן וואס זענען גרייט 
ארבעט פאר יעדן ארויסצוהעלפן מיט די ארבעט אין אומאן אין די טעג פון ארום ראש השנה. ס'איז דא פארשידענע סארט 

. אויך קען מען רופן דעם זעלבן נומער צו 347-452-1936איינעם, ווער עס וויל נעמען א חלק אין די גרויסע זאך, קען רופן 

 הפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י החתן לייבי ראטה הי"ו, ובמאנסי ע"י מו"ה אלי' פערל הי"ו 

 

<<<<<< 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו יודל פעלדמאן חתן מו"הה

 עב"גלמזל טוב צו זיין שמחת החתונה 
*** 

 הי"ו משה עקשטייןמו"ה 

 למזל טוב  מיידלצו די געבורט פון א 
*** 

 הי"ו יצחק אייזיק ראטהמו"ה 

 למזל טוב  מיידלצו די געבורט פון א 
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