
 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 
 6:46...........הדלקת הנרות........

 8:15............שב"ק.........מוצאי 
 

 שיעורים כסדרן

  כ"ב-...................יהושע כ"אנ"ך
 .............................שבת ח'בבלי

 ..................פסחים ל"וירושלמי
  ....................טהרות י'תוספתא

  .............מלוה ולווה י"חרמב"ם
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ה ה אֹויף ִדי ַפְרשָׁ  ַא ַמֲעשֶׂ
ֹבת  ַלְחֹשב ַמֲחשָׁ

 

 (439) 25, גליון 9שנה                                                                      לפ"ק פרשת כי תשא, פרשת פרה, י"ח אדר, שנת תש"פ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ

ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִליּב צּו ָהאְּבן ֲחֵבִרים, ֵקייֶנער ָהאט ִניְׁשט ִליּב צּו ַזיין 
ַאֵליין. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ְדֵרייט ִזיְך ַארּום ַאֵליין, ֶוועְרט ֶער פּון ֶדעם ֵזייֶער ֵאייֶנער 

"אֹו )ַתֲעִנית כ"ג.( ְטרֹויֶעִריג אּון ֶדעְפֶרעְסט, ַאזֹוי ַווייט ַאז ִדי ַחַז"ל ָזאְגן אֹויף ֶדעם 
ְטְׁשט ֶמען ִזיְך ֶדעם ָאֶדער ָהאט ֶמען ֲחֵבִרים, ָאֶדער ִווינְ  -ַחְברּוָתא אֹו ִמיתּוָתא" 

"ו. ָדאס ַווייְזט אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ֶגעְּברֹויְך ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט צּו ָהאְּבן טֹויט ח
 ֲחֵבִרים, ַווייל ָאן ֶדעם ָהאט ֶמען ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ַטַעם ִאין ֶלעְּבן.

יין ִמיט ֲחֵבִרים. ֲחֵבִרים אּון ֶמען ַדאְרף ָאֶּבער אֹויְך ִוויְסן ִווי ַאזֹוי ִזיְך אּוְמצּוגֵ 
גּוֶטע ְפַרייְנד ֶזעֶנען ַטאֶקע ֵזייֶער גּוט אּון ֶגעְׁשַמאק צּו ַפאְרְּבֶרעְנֶגען ִמיט ֵזיי, ָאֶּבער 
ָדאס ֵמייְנט ִניְׁשט ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך ַפאְרָלאְזן אֹויף ַא ַחֶבר ְּבִליְנֶדעְרֵהייט. ֶיעֶדער 

עְלט ֵמייְנט ִזיְך, ֶיעֶדער זּוְכט ָנאר ַזיין ֵאייֶגעֶנע טֹוָבה, אּון ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶדער ֶוו
ֲאִפילּו ַדיין ֶּבעְסֶטער ְפַרייְנד ִאיז אֹויְך ָנאר ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִאין ַזיין ֵאייֶגעֶנע טֹוָבה. 

ער ִאין ִדי ִווי ַלאְנג ֶעס ִאיז ֶגעְׁשַמאק ִאיְנֵאייֶנעם ֶוועט ֶער ַטאֶקע ַזיין ַדיין ַחֶבר, ָאּבֶ 
אֹויְסקּוֶמען ֶּבעֶסער ַאְנֶדעְרׁש, ֶקעְנְסטּו ִניְׁשט ִוויְסן  ִאיםִמינּוט ָוואס ֶעס ֶוועט 

ֶטעְנִדיג ָהאְּבן ֶדעם ָקאפ ָוואס ֶער ֶוועט ֶדעָמאְלְטס טּון. ֶדעִריֶּבער ַדאְרף ֶמען ְׁש 
ְטרֹויֶען ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש אֹויף אֹויְפ'ן ְפַלאץ אּון ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶגע

ֶדער ֶוועְלט, ֶמען ַדאְרף ַהאְלְטן ָאְפן ִדי אֹויְגן אּון ֵקייְנָמאל ֵקייֶנעם ִניְׁשט ֶגעְטרֹויֶען 
 ְּבִליְנֶדעְרֵהייט.

ָדאס ִאיז ָגאר ַא ִוויְכִטיֶגער ְכַלל ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש מּוז ִוויְסן ְכֵדי צּו ֶקעֶנען 
יין ַזיין ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום אּון ָהאְּבן ַא ְפֵרייִליְך ֶלעְּבן אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ֶמעְנְטְׁשן דּוְרְכגֵ 

ָוואס ַפאְרָלאְזן ִזיְך אֹויף ֲחֵבִרים ְּבִליְנֶדעְרֵהייט, ֶוועְרן ָנאְכֶדעם ֵזייֶער ַאְנטֹויְׁשט. 
ער ָהאט ַמָמׁש צּוֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ַחֶבר ֶוועֶמען ֶמען ָהאט ַאזֹוי ֶגעְטרֹויֶעט, אּון ֶיענֶ 

ֶער ֵגייט ֶהעְלְפן; ֶדער ֶזעְלֶּבער ִאיז ָגאר ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ִדיר צּו ַּבאְגָראְּבן ֶווען ֶעס 
 קּוְמט ִאים אֹויס ֶּבעֶסער ַאזֹוי.

 ַפאְרָלאְזן ֶקען ֶמען ִזיְך ָנאר אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. אֹויף ֶמעְנְטְׁשן ֶקען ֶמען ִזיְך
ְס'ִאיז  -"ְוָׁשְוא ְתׁשּוַעת ָאָדם" )ְתִהִלים ס, יג( ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 

יין ַאז ֶזעט ַא ַפאְלׁש צּו ַוואְרְטן אֹויף ִדי ִהיְלף פּון ַא ֶמעְנְטׁש. ִווי ֶמער ַא ֶמעְנְטׁש
ֵזיי ֶקעֶנען ִניְׁשט, ֵזיי ִוויְלן ִניְׁשט, אּון  ;ְטְׁשןְס'ִאיז ַא ָׁשאד ִזיְך צּו ַפאְרָלאְזן אֹויף ֶמענְ 

ֵזיי ֶוועְלן ִניְׁשט ֶהעְלְפן; ַאְלץ ֶמער ֶעְפְנט ִזיְך אֹויף ַזיין מֹויל צּו ֶרעְדן צּום 
 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶער הֹויְּבט ָאן ֶמער אּון ֶמער צּו ְׁשִפיְרן ַאז ֶדער ֵאייְנִציְגְסֶטער ָוואס

 

רּוֶדער ט  ,ֵטייֶעֶרער בְּ סְּ ֵהייב ִזיךְּ אֹויף, דּו ֶקענְּ
ט אֹו ַאָמאל ֵריין; ֶגעב ִנישְּ ן ָנאכְּ  יף,ָנאךְּ ֶווערְּ

 

ט ָוואס ִאיז ֶגעֶווען. דֶ  , קּוק ִנישְּ ִליךְּ ַאָמאל צּו ַזיין ֶערְּ רּוִביר ָנאכְּ ער פְּ
ט  נְּ ז ֶגעֶלערְּ ָלאֶטע ָזאל ֶמען ֶרִבי ָהאט אּונְּ ַאז ֲאִפילּו ֶמען ֵגייט ִאין בְּ

מּוִצי ן שְּ ט ֶווערְּ  .גִנישְּ
ל  ט ַביי ִדי ַצֵדיֶקת ָאדְּ 'ס  -ַאזֹוי ִווי ֶעס ָהאט ַפאִסירְּ ֶדעם ֶרִבינְּ

רֹויֶען,  ט ִמיט ָנאךְּ ַאָפאר פְּ ֶגען ָנאךְּ ֶגעלְּ ֶטער, ִזי ִאיז ֶגעַגאנְּ ָטאכְּ
ן ֶוועג ָהאט ִזיךְּ  ִמיטְּ ן, ֶעס ִאיז ֶגעָווא ִאינְּ ט ַא גָאס ֶרעגְּ ֶגעָלאזְּ ן ַאָראפְּ רְּ

ט ִמירְּ שְּ ן ַפארְּ רֹויֶען ֶזעֶנען ֶגעָווארְּ ָלאֶטע אּון ַאֶלע פְּ רֹויֶסע בְּ פּון ִדי  ַא גְּ
ן זֹויֶבער, ֲאִפילּו ִאיר ִשיךְּ ִאיז גֶ  ִליבְּ ל ִאיז ֶגעבְּ ָלאֶטע, ָנאר ָאדְּ ן בְּ ִליבְּ עבְּ

רֹויֶען וָ  ן ִזיךְּ ֵזייעֶ ֵריין; ִדי פְּ ֶגען ִמיט ִאיר ָהאבְּ ֶגעַגאנְּ ר ואס ֶזעֶנען ִמיטְּ
ט ִווי ַאזֹוי ֶקען ַזיין ַאז ִזי ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַאַזא ֶדערְּ  ֶגעוואּונְּ

ן  ַלייבְּ ָלאֶטע אּון ָדאךְּ בְּ ֵקייט ַאז ִזי ָזאל ֶקעֶנען ֵגיין ִאין בְּ רּוִאיגְּ
ל ֵזיי ֶגעָזאגְּ  רֹויֶסער ַטאֶטע זֹויֶבער, ָהאט ָאדְּ ֶדער  -ט: "ַמיין גְּ

ט ַא ֶוועג ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶמע -ֵהייִליֶגער ֶרִבי  נְּ ֶגעֶלערְּ ן ָהאט ִמיר אֹויסְּ
ן ֵריין אּון זֹויֶבער ַלייבְּ ָלאֶטע ָזאל ֶמען ֶקעֶנען בְּ  ."ֵגייט ִאין בְּ

ַצוֶ   (פתש"ה )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה תְּ
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ִאים צּו ִדי ַהאְנט אּון ִאיז ִאים ְגֵרייט צּו ֶהעְלְפן ִאיז ָנאר ֶדער ְׁשֵטייט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵליין. ִדי ָראֵׁשי ֵתיבֹות פּון ִדי ֶוועְרֶטער "ָׁש'ְוא ְת'ׁשּוַעת 

ְש'ָפַתי ִת'ְפָתח".  ִווי ִדי ֶוועְרֶטער "ֲא'ָא'ָדם" ִאיז ִדי ֶזעְלֶּבע ָראֵׁשי ֵתיבֹות 
ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ֶדעם ַאז ִווי ֶמער ְמ'ֶזעט ִווי ַפאְלׁש ְס'ִאיז ִזיְך צּו  ָדאס

ַפאְרָלאְזן אֹויף ִדי ִהיְלף פּון ֶמעְנְטְׁשן, ַאְלץ ֶמער ֶרעְדט ֶמען צּום 
 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָדאס ִאיז ַּביי ַאֶלע ָסאְרט ַזאְך ַאזֹוי ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן 
יף ַא ֶמעְנְטׁש, ְסֶפעִציֶעל ֶזעט ִזיְך ֶעס ָאֶּבער ֶמער ַארֹויס ֶווען ֶעס קּוְמט אוֹ 

צּו ֶגעְלט ַזאְכן. ֶדער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ָאְנָוואֶרעֶנען ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ַאז ֶמען ָזאל 
ְלט. ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן אֹויף ִדי ֶגעְלט, ִניְׁשט צּו ַפאְרִליְרן ִאיִדיׁש ֶגע

ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ָאֶּבער ֵזייֶער ִניְׁשט ָפאְרִזיְכִטיג ַּביי ֶדעם, ֶווען ֶעס קּוְמט 
ֵאייֶנער ָוואס ָזאְגט צּו ָגאְלֶדעֶנע ְגִליְקן אֹויּב ֶמען ֶוועט ַאייְנְׁשֶטעְקן ַּביי 

ן ִאים ָדאס ֶגעְלט, ֶער ָזאְגט צּו ַאז ֶמען ֶוועט ַמאְכן ֶדערֹויף ָטאְפְלט אּו
ְטִריְפְלט, ְטַראְכט ֶמען ִניְׁשט ְצֵוויי ָמאל ֵאייֶדער ֶמען ֶגעְּבט ֶיעֶנעם ַאֶוועק 

אּון ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ַאִריֶּבער ַקיין  .ָדאס ַגאְנֶצע אֹויְסֶגעָהאֶרעֶוועֶטע ֶגעְלט
עט ִזיְך ַלאְנֶגע ַצייט אּון ִדי ַגאְנֶצע ֶגעְלט ִאיז ׁשֹוין ַפאְרלֹויְרן אּון ֶמען ֶדעְרזֶ 

ען ָנאְך ֶמעְגִליְך קֶ אֹויְסֶגעֶזעְקְלט ִאיְנַגאְנְצן. ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ַזאְך ָוואס ֶמען 
צּוִריק ַּבאקּוֶמען פּון ֶיעֶנעם, ִאיז ָנאר ַאז ֶער ֶוועט ִדיר ֶאְפָׁשר 

 ִאיֶּבעְרֶּבעְטן...
ָרֵאל ָוואס ן ֶאֶרץ ִיְש ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאל ַא ִאיד פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו פּו

ְפֶלעְגט ַארֹויְסָפאְרן ֶיעֶדעס ָיאר ַקיין חּוץ ָלָאֶרץ צּוַזאְמצּוְׁשֶטעְלן ֶגעְלט. 
ֵאייְנָמאל ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַּביי ִזיְך ָאְפֶגעְׁשָפאְרט ַא ְסכּום פּון ִפיְנף טֹויְזְנט 

ְטׁש אּון ִאים ָדאֶלער, אּון ַדאן ִאיז צּוֶגעקּוֶמען צּו ִאים ַא ֶמענְ 
ִאיֶּבעְרֶגעֶרעְדט ַאז ֶער ָזאל ַאייְנֵלייְגן ָדאס ַגאְנֶצע ֶגעְלט ַּביי ִאים, אּון ֶער 
ֶוועט ָדאס צּוִריק ַּבאקּוֶמען ִמיט ָגאר ְגרֹויֶסע ַפאְרִדיְנְסְטן, ִפיל ֶמער פּון ִדי 

יֶּבער ֶרעְדן, ֶער יין. ֶדער ִאיד ָהאט ִזיְך ֶגעָלאְזט אִ ֶגעְלט ָוואס ֶער ֵלייְגט ַא
ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ְפֵרייִליְך אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ְמִציָאה ָוואס ִאיז ִאים אּוְנֶטער 
ֶגעקּוֶמען, אּון ָהאט ַאִהיְנֶגעֶגעְּבן ַפאר ֶיעֶנעם ַזיין ַגאְנֶצע ָאְפֶגעְׁשָפאְרֶטע 

יז ַאִריֶּבער ַא חֹוֶדׁש ֶגעְלט. ָנאְך ֶמער ִאיז ֶער ְפֵרייִליְך ֶגעָוואְרן ֶווען ֶעס אִ 
אּון ֶיעֶנער ָהאט ִאים ׁשֹוין ָאְנֶגעהֹויְּבן ַאַרייְנצּוִׁשיְקן ִדי חֹוֶדׁש'ִליֶכע ְסכּום 
ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ָאְפֶגעְׁשמּוֶעְסט, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ָהאט ֶער ַּבאקּוֶמען ִדי 

ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ְגרֹויס. ָאֶּבער  ְמָחה פּון ֶדעם ִאידִש  יְצֵווייֶטע חֹוֶדׁש, אּון דִ 
ָדא ָהאט ִזיְך ֶעס ֶגעֶעְנִדיְגט... ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ְדִריְטן חֹוֶדׁש 
ָהאט ִאים ֶיעֶנער ְקָלאר ֶגעְׁשֶטעְלט ַאז ֶער ָהאט ָאְנֶגעֶזעְצט ֶדעם ַגאְנְצן 

עְלט ִאיז ֶמער ִניְׁשט ָדא ֶעס טּוט ִאים ֵזייֶער ַלייד, ָאֶּבער ָדאס גֶ  ;ֶגעֶׁשעְפט
 צּו ַּבאקּוֶמען. אּון ֶדער ִאיד ִאיז ֶנעֶּבעְך ֶגעְּבִליְּבן ְּבֵעירֹום ּוְבחֹוֶסר ֹכל.

ִאין ֵאיין ָוואס ֶער ַהאְלט  םִפיל אֹויף ֶדעיֶגער ַּבייְׁש ֶווען מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ַאז ִדי ַמֲעֶשה ִאיז ַא ֶלעֶּבעדִ 
ֶגעְלט ַזאְכן.  ער ִניְׁשט ֶווען ֶעס קּוְמט צּו'ן ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן אֹויף ֶמעְנְטְׁשן, ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶגעְטרֹויֶען ַקיין ֶמעְנְטְׁשן, אּון ִזיכֶ ְר ָוואֶרעֶנען אּון ַחזְ 
 ר.אִריׁש ַאֶוועְקצּוֶגעְּבן ִדי ַגאְנֶצע ָאְפֶגעְׁשָפאְרֶטע ֶגעְלט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִוויל ְּבלֹויז ְׁשִפיְלן ִמיר ִדיָדאס ִאיז ֵזייֶער נַ 

ינּוְנג ַאז ֶמעְנְטְׁשן ֶוועְרן ַאַרייְנֶגעַכאְפט ִאין ַאַזא יָדאס ִאיז ִניְׁשט ֶעֶפעס ַא אּוְמֶגעֶוועְנִליֶכע ַפאִסירּוְנג ָוואס ֶגעֶׁשעט ֶזעְלְטן, ָדאס ִאיז ַא ָטאג ֶטעְגִליֶכע ֶעְרׁשַ 
יּב ֶמען ֶוועט ַאייְנְׁשֶטעְקן ָדאס ֶגעְלט ַּביי ֵזיי, ֶוועט ֶמען ָסאְרט ַפאְסְטֶקע. ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶגעִריֶּבעֶנע ְׁשִוויְנְדֶלער ֶוועְלֶכע ֵגייֶען ַארּום צּו ַפאְרַנאְרן ֶמעְנְטְׁשן ַאז אוֹ 

ֶנעץ, ֶער ָהאט ִזיְך ׁשֹוין ָאְנֶגעְקִליְּבן ֶגענּוג אּון ָנאְך ֶגעְלט,  אְפט ֶגענּוג ִפיׁש ִאין ַזייןאְכן אֹויף ֶדעם ְגרֹויס ֶגעְלט. אּון ֶווען ֶדער ְׁשִוויְנְדֶלער ָהאט ׁשֹוין ַאַרייְנֶגעכַ מַ 
 ֶער רּוְפט אֹויס ַאז ֶער ָהאט ָפׁשּוט ָאְנֶגעֶזעְצט אּון ֶער ָהאט ֶמער ִניְׁשט ָדאס ֶגעְלט. ַדאן הֹויְּבט ֶער ִזיְך אֹויף אּון ַאְנְטלֹויְפט ֶדעְרִמיט, אּון

ִוויִפיל ִדי ַּבאְנק ֶגעְּבט, ֶקען ֶגעְּבן ֶמער ְפָראֶצעְנט פּון  ֶמען ַדאְרף ָפׁשּוט נּוְצן ַאִּביְסל ֶדעם ֵשֶכל אּון ַאַרייְנְקֶלעְרן ַאז אֹויּב ַא ְפִריַוואֶטער ֶמעְנְטׁש ָזאְגט ַאז ֶער
 ַא ִסיָמן ַאז ֶער ִאיז ַא ִליְגֶנער. ָדאס ְׁשֶמעְקט ׁשֹוין ִניְׁשט פּון ַקיין אֹויְסֶגעַהאְלֶטעֶנע ֶגעֶׁשעְפְטן.ׁשֹוין ִאיז 

ַאַרייְנִׁשיְקן ֶיעְדן חֹוֶדׁש ִדי ַּבאְׁשִטיְמֶטע ָצאלּוְנֶגען, אּון ִמיט ֶדעם ֶגעְּבן ֶדעם  אּון ֶעְרִליְך ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ִאין ָאְנהֹויּב ֶוועט ֶיעֶנער ָאְנְׁשֶטעְלן ַא ֵׁשיין ָפִנים,
אּו ִדי ֶגעלּוְנֶגעֶנע ְׁשִוויְנְדֶלער ְׁשִפיְלן, וו-ֶעס אּון ִדי ֶגעְמְּבלֶגעִפיל ַאזֹוי ִווי ַאֶלעס ָפאְרט אֹויף ִדי גּוֶטע ִדיֶרעְקִצֶיע. ָדאס ַאְרֶּבעט ַאזֹוי ִווי ֶדער ְׁשִפיל פּון ִדי ָלאֶטעִרי

ֶפעִטיט ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש ַאַרייְנצּוֵלייְגן ָנאְך אּון ָנאְך ֶגעְלט, ֶזעֶען ֶדעְרצּו ַאז ִאין ָאְנהֹויּב ָזאל ֶדער ֶמעְנְטׁש ַפאְרִדיֶנען ֶעֶפעס ְקֵלייִניַקייְטן, אּון ָדאס ָזאל ֶגעְּבן ֶדעם אַ 
ּון דּו ֶוועְסט ָנאְך ַמאְכן אְך ָוואֶסעֶרע גּוֶטע ַמָזל דּו ָהאְסט ַאז דּו ַפאְרִדיְנְסט פּוֶנעם ֶגעֶׁשעְפט, ֶיעְצט ֵלייג ַאַריין ַדיין ַגאְנֶצע ֶגעְלט אֶזעְסט דָ  ֵזיי ָזאְגן ִאים: "דּו

 אֶקע ַאַריין ַא ְגרֹויֶסע סּוֶמע ֶגעְלט, אּון ָדאְרט ֶעְנִדיְגט ִזיְך ִדי ַמֲעֶשה...אר ִאיז ֶדער ָוואס ָפאְלְגט ֵזיי אּון ֵלייְגט טַ ֶדערֹויף ֵכֶפל ִכְפַלִים"... אּון ֶדער נַ 
 .עןאְך ַאז ֶעס ֵגייט ַאזֹוי, ַאָמאל ַפאְרִדיְנט ֶמען אּון ַאָמאל ַפאְרִליְרט מֶ אּון צּוָמאל ֵגייט ֶעס ָנאְך ַווייֶטער. ֵזיי ֶקעֶנען ָזאְגן ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש: "דּו ֵווייְסט דָ 

ּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵגייט אּון ֶער ָּבאְרְגט ִזיְך ָנאְך ָאן ְפִריֶׁשע ְפרּוִּביר ָנאְך ֵאיין ָמאל אּון ַדאן ֶוועְסטּו צּוִריק ַמאְכן ָדאס ַגאְנֶצע ֶגעְלט ִמיט ָנאְך ְגרֹויֶסע ַפאְרִדיְנְסְטן", א
ָנאְך אֹויְך ִאיֶּבעְרְּבַלייְּבן ִאין ִדי ַזייט. אּון ִווי ַפאְרְׁשֶטעְנְדִליְך  םַאֶלעס ֶקעֶנען ָאְפָצאְלן אּון ֶעס ֶוועט ִאיֶגעְלֶטער ִמיט ִדי ָהאֶפענּוְנג ַאז ָנאְכֶדעם ֶוועט ֶער 

ִניְׁשט ְדֵרייֶען אֹויְפ'ן ׁשֹוין ייֶנע ַאֶלע ָצרֹות. ֶער ֶקען ִזיְך ׁשֹוין אֹויְך ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסער ַּבַעל חֹוב צּו זַ  רֶגעְלט, אּון ֶיעְצט ִאיז עֶ  עָּבאְרְגטֶ ֶגעַפאְרִליְרט ֶער אֹויְך ִדי 
 ַגאס ַווייל ֶער ִוויל ִניְׁשט ְטֶרעְפן ַזייֶנע ַּבֲעֵלי חֹובֹות.

ֹוין ָאן ֶדער ַמְלָאְך ַהָמֶות אּון ֶמען ִליְגט ׁשֹוין אֹויְפ'ן ֵּבית אּון ִאיְנְצִוויְׁשן, ִווי ַלאְנג ֶמען ְדֵרייט ִזיְך ַארּום צּו ָּבאְרְגן פּון ֶדעם אּון ַּבאָצאְלן ַפאר ֶיעֶנעם, קּוְמט ׁש
ֶוועְלט. ִדי ֶּבעְסֶטע ַאז ֶגעְלט ְׁשֵמייְכְלט צּו ַא ֶמעְנְטׁש אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶעס ַהְרְג'ט ִאים ָאֶּבער אֹויף ֶיעֶנע )ִתקּון ג' ֵמַהִתּקּוִנים ָהַאֲחרֹוִנים(  עֹוָלם. ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ִתקּוֵני זֹוַהר

 וייל ָנאר אֹויף ִאים ֶקען ֶמען ִזיְך ֱאֶמת'ִדיג ַפאְרָלאְזן.ַזאְך ִאיז ָנאר ֶווען ֶמען ַפאְרָלאְזט ִזיְך ִניְׁשט אֹויף ֶמעְנְטְׁשן, ֶמען ָהאט ָנאר ִּבָטחֹון ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, וַ 

דּוְרְך ַא ְׁשֶוועִריַקייט, ֶער  ם'ן ָנאֶמען ר' ַמִתְתָיהּו, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעִפיְרט ַאז ֶווען ֶעס ִאיז אֹויף ִאיוואֹויְנט ַא ִאיד פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ִמיטְ ִאין אּוַמאן ָהאט ֶגע
ִאיְך ָזאל ַאז ִמיר ַארֹויס אּון ֶּבעט ַפאר ִמיר  ףָבא, ָאַמר ָרָבא, ָרָבא, ָרָבא, ֶהעלְ ָהאט ִזיְך ֶגעמּוְטֶׁשעט ִמיט ַא ָצָרה, ְפֶלעְגט ֶער ִאיְנִמיְטן ֶלעְרֶנען ָזאְגן: "ָאַמר רָ 

ט ַא ָנאֶמען פּון ַתָנא ַאזֹוי ַווייֶטער ֶווען ֶער ָהאט ֶדעְרַמאנְ  ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ִדי ָצָרה. ָאַמר ַאַּבֵיי, ַאַּבֵיי, ַאַּבֵיי, ֶהעְלף ִמיר ַארֹויס ִמיט ֶדעם ְפָראְּבֶלעם". אּון
ס צּוֶגעקּוְקט ָהאְּבן ֶגעְׁשִפיְרט ַאז ֶער ֶרעְדט ַמָמׁש צּו ָאֶדער ַאמֹוָרא, ָהאט ֶער ֶגעֶּבעְטן פּון ֶיעֶנעם ַאז ֶער ָזאל ִאים קּוֶמען צּו ִהיְלף. ִדי ֶמעְנְטְׁשן ֶוועְלֶכע ָהאְּבן ָדא

ַדאְרף ֶער ִזיְך ָפאְרְׁשֶטעְלן ְרַמאְנט ִאין ִדי ְגָמָרא. ַאזֹוי ִווי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ְירּוַׁשְלִמי ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט תֹוָרה ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים ָוואס ֶוועְרן ֶדע
 ַאזֹוי ִווי ֶדער ַתָנא ָאֶדער ַאמֹוָרא ְׁשֵטייט ִאים ַפאר ִדי אֹויְגן.

ען ֶער ֶלעְרְנט ִמְׁשַניֹות ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס זּוְכט ֱאֶמת'ֶע ֲחֵבִרים ֶקען ֶנעֶמען ִדי ֵהייִליֶגע ַתָנִאים אּון ֲאמֹוָרִאים ַפאר ַזייֶנע ֲחֵבִרים, ֶוו .ִריםָדאס ֶזעֶנען ָיא גּוֶטע ֲחבֵ 
ֶער ֶקען ִזיְך ַמְזִכיר ַזיין ַּביי ֵזיי ַאז ֵזיי ָזאְלן ִאים ַארֹויְסֶהעְלְפן, אּון ֵזיי ֶוועְלן ִאים ָאֶדער ְגָמָרא ָזאל ֶער ְׁשִפיְרן ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים ֶזעֶנען ַזייֶנע ֲחֵבִרים, אּון 

 ַטאֶקע ִזיֶכער ֶהעְלְפן.
ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ְּבֶרעְנֶגען ְיׁשּועֹות ַמָמׁש ֶׁשֹלא ְכֶדֶרְך  ען ֶדעְרַמאְנט ִדי ֶנעֶמען פּון ַצִדיִקים ֶהעְלְפט ָדאס ַאזמֶ ַאז ֶווען )ֵסֶפר ַהִמדֹות, ַצִדיק ח"ב אֹות כ'( ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 

 ָזאְגן ֵזייֶעֶרע ֶנעֶמען אּון ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן דּוְרְך ֶדעם. ַהֶטַבע. ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ֵסֶפר "ְׁשמֹות ַהַצִדיִקים" וואּו ֶעס ֶוועְרט אֹויְסֶגעֶרעְכְנט ַאֶלע ַצִדיִקים צּו
ֶמען ֶקען ָדאס אֹויְסנּוְצן אֹויף ִזיְך אֹויְסצּוֶּבעְטן ַא ָאֶּבער ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט אּון ֶמען ַּבאֶגעֶגעְנט ִזיְך ִמיט ֶנעֶמען פּון ַצִדיִקים, ִאיז ָדאס ִדי ֶזעְלֶּבע ָחׁשּוב, אּון 
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 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". ,נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 347-509-4908צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 

 

 ְיׁשּוָעה.
)ַעֵיין ְּבַמֶסֶכת ְדַמאי ֶבר" ִאין ַחַז"ל ֶוועְרט ַא ַתְלִמיד ָחָכם ָאְנֶגערּוְפן ַא "חָ 

. ָדאס ֵמייְנט ַאז ַא ַתְלִמיד ָחָכם אּון ַא ַצִדיק ִאיז ֶדער ּוְבעֹוד ַהְרֶּבה ְמקֹומֹות(
ֶּבעְסֶטער ַחֶבר ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש. ֶווען ַא ִאיד ִאיז ָנאְנט ִמיט ַא ַצִדיק, 

רֹויְסֶהעְלְפן ִאין ַדאן ָהאט ֶער ַא ִריְכִטיֶגער ַחֶבר ָוואס ֶוועט ִאים ַא
 ֶלעְּבן.

ֵזייֶער ַהאְרּב ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֶלעְרֶנען )ְּבָרכֹות ס"ג:( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
ִמיט ַא ַחֶבר אּון ִניְׁשט ַאֵליין. פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאט ִמיר ֶגעֶזען ַאַסאְך 

ן ַּביי ִזיְך ִאיְנֶדעְרֵהיים ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַפאְרְׁשָלאסְ 
אּון ָיא ֶגעֶלעְרְנט ַאֵליין. ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ֶגענּוֶמען ִדי 
ֵהייִליֶגע ַתָנִאים אּון ֲאמֹוָרִאים ַאְלס ֲחֵבִרים. ְס'ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין 

 ֶּבעֶסעֶרע ֲחֵבִרים פּון ֶדעם.
ט ִזיְך ָנאר צּו ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ַּבאֶהעפְ 

אּון ֶנעְמט ֵזיי ַאְלס ֲחֵבִרים, אּון ֶער ֶגעְּבט ַאְכטּוְנג ִניְׁשט צּו ֶגעְטרֹויֶען 
אּון ִזיְך ַפאְרָלאְזן אֹויף ְסַתם ֲחֵבִרים ֶוועְלֶכע ֶקעֶנען ִאים ֵזייֶער 

 ַאְנטֹויְׁשן.
 ֲחֵבִרים ְוֵחֶלק ג' ֶעֶרְך ִּבָטחֹון()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ה' ֶעֶרְך 
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 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

  03303502361ענגלאנד /  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 אין בית המדרשצענטע חתונה עס קומט די 

ה פארקומען די צענטע חתונה פקודי וועט אי"-דעם קומענדיגן דינסטאג ויקהל
די  ביי "גארנישט" קאסטן פאר די מחותנים, אזוי וויבהיכל הבית המדרש, וואס וועט 

 אלע פריערדיגע חתונות אין ישיבה.
 שליט"א,אלימלך שארף  מוה"רהחתן יחזקאל בן עס וועט גיין אונטער די חופה 

בן הרה"צ ר'  ו"היעזרא בוים  מו"העב"ג בת  ,חתן הרה"צ ר' יצחק לעסער שליט"א
 .דניאל שליט"א

עס דערפרייט דאס הארץ צו זען ווי תלמידי היכל הקודש האבן דעם קאפ אויפ'ן 
זיי זוכן נישט אויסגעבן טייער אידיש געלט פאר נארישע כבוד המדומה, זיך פלאץ, 

יף, נאר מ'מאכט חתונה אויפ'ן פשוט'סטן איינצורעדן אז איינער קוקט עס בכלל ארו
האט געהייסן אז מ'דארף חתונה  אייבערשטעראון ביליגסטן אופן, בלויז ווייל דער 

 מאכן די קינדער.
יגע חתונות אין בית המדרש, זענען די חתונות רדווי מ'האט שוין געזען ביי די פריע

גאר גאר פרייליך, מ'האט געטאנצן און משמח געווען אויף גאר א שטארקן געווען 
פארנעם, און עס האט זיך ארויסגעשטעלט אז די אלע איבריגע נארישקייטן אויף 

די  כלל נישט ארויס צו די שמחה.וואס מענטשן ווארפן געלט אין מיסט, העלפן ב
 ביי די חתונות איז נאר געווען די חובות. איינציגסטע זאך וואס האט געפעלט

די מחותנים געבן איבער אז זיי האבן נישט געדרוקט און נישט געשיקט קיין חתונה 
 בריוולעך, ווער עס וויל קען ארויפקומען אנוואונטשן מזל טוב און זיך מיטפרייען

 .אין שול( טגנעה )בייגעלייגט איז די חתונה בריוול וואס
אין בית המדרש "היכל  פ' כי תשא וועט פארקומען דעם שבת קודש באווארפןדי 

וועט פארקומען  חתונה, און די .St 41 1011ברסלב אין בארא פארק הקודש" 
 דינסטאג נאכמיטאג אין ישיבה אין וויליאמסבורג.

 !שמח תשמח רעים האהובים
*** 

 אין ישיבהטעג פרייליכע פורים 
 

זענען זיך אנשי שלומינו צוזאם געקומען צו די סעודת פורים אום פורים נאכמיטאג 
נץ בתופים עט פייערליכעאין  געלאזטמען ארויסהאט , נאך די סעודה בהיכל הישיבה

 -ובמחולות, און געדאנקט דעם אייבערשטן אויף אלע זיינע חסדים, בימים ההם 
 - וואס מיר זענען ניצול געווארן פון המן הרשע, און מקבל געווען די תורה פון פריש

וכה געווען צו וויסן פונעם הייליגן אז מיר האבן ז - ובזמן הזה. "קימו וקבלו היהודים"
רבי'ן, וואס לערנט אונז שטענדיג אנצוהייבן פון פריש, זיך נישט לאזן פארפירן פונעם 
יצר הרע, נאר שטענדיג נאכאמאל צוריק קומען צום אייבערשטן, זיך אויסרעדן צום 

 אייבערשטן, און אזוי וועלן מיר זיכער שטענדיג מצליח זיין.
אנשי שלומנו זענען זיך צוזאם געקומען פון נאנט און ווייט זיך צו  א גרויסער עולם
זיכער גע'פועל'ט ישועות און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האט מען פרייען אינאיינעם, 

 און רפואות פאר די גאנצע יאר.
 והימים האלה נזכרים ונעשים!

*** 

 בעצם יום הפורים גענומעןפשיין אוי ישיבהה בחורי
אויך דאס יאר זענען די בחורים פון ישיבה אזוי ווי אין די פארגאנגענע יארן 

יום טוב פורים צו די נדיבים בעם, צוזאמנעמען באשטייערונגען  ארומגעגאנגען אום
 מוסדות. די הייליגעפאר 

סענדיג פון וועלכע ידי בחורים זענען אויפגענומען געווארן מיט גרויס פרייד, וו
די בחורים לעבן מיטן אייבערשטן, א ישיבה  אולט זיך, א ישיבה ווישיבה עס האנד

התמדה רבה, בחורים וואס זענען אויסגעצייכנט ביעדער בחור לערנט יעדן טאג  אווו
 .זעלטןמיט יראת שמים, מדות טובות, און איידלקייט, וואס מען טרעפט 

ארן גאר גוטע גריסן, ווי די חשובע נגידים האבן גאר עס זענען צוריק געהערט געוו
עס האט זיך שטארק אנגעזען די דרך ארץ און איידלקייט פון  שטארק הנאה געהאט,

ן אייבערשטנ'ס 'מיט זיך אנגערופן מיט ווארימע סכומים.זיי האבן און  די בחורים,
 עלפן ווייטער.הילף איז עס אריבער מיט גאר גרויס הצלחה, דער אייבערשטער זאל ה

 

 ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר!
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 חיזוק צום טיר
 
 

מען אלע ספרי איר קענט באקו
ברסלב, קונטרסים, "עצתו 
אמונה", דרשות, ניגונים, 

 'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
 דעליווערט צו אייער טיר!
 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 
 

 

 

 

 

 !אלפןגעהוערט ו
פון פערזענליכע ישועות ערט פילע ה

זענען געהאלפן וואס מענטשן 
בעטן דעם געווארן דורכ'ן 

 אויף די אייגענע שפראך ייבערשטןא
 קול ברסלב

212-444-9191 
1,  7 ,  1  

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 שליט"אאלימלך שארף  מוה"ר
 ןוז ןייז ןופ חתונההשמחת  ידו צ

 למזל טוב ג"עבו "הי יחזקאלהחתן 
*** 

 הי"ו רהם ראטענבערגבא חתןה
 למזל טוב ג"בעחתונה הזיין שמחת ו צ

 

 

 

 

און אין שול,  טענגהה לאדענונג וואס נחתוי ד
 , און כחאך געלט, צייטדי מחותנים אסרט פאר שפא  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


