
 א

 

 

 

 

  

 הקודשגליון היכל 
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 (NYC)זמנים 
 5:40הדלקת הנרות...................

 7:12............שב"ק.........מוצאי 
 

 שיעורים כסדרן

 ט"כ-.................יחזקאל כ"חנ"ך
  ........................יבמות ה'..בבלי

 מציעא ו'.............בבא ירושלמי
 .....................מנחות ו'תוספתא

 ................פרה אדומה ו'רמב"ם
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ָשה טַא ָוואר    אֹויף ִדי ַפר 

 

 (543) 28, גליון 11שנה                                                                    לפ"ק ' אדר ב', שנת תשפ"בשבת זכור, ט, ויקראפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
ֶווען ַא ִאיד ם, ּפּוִריב טוֹ ם יוֹ ן ְפֵרייִליכְ ן אּון ֵהייִליגְ ם צּון ׁשֹוי ִזיְךן ֶדעְרֶנעְנֶטעְר ר ִמי

ה אֹויְסצּונּוְצן ֶדעם ּפּוִרים ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ֶער טּוט ַאֶלע ִמְצֹות פּון ִאיז זֹוכֶ 
ּפּוִרים, אּון ֶער ֶנעְמט ַאָראּפ ַאִביְסל ַצייט ִזיְך אֹויְסצּוֶרעְדן ַזיין ַהאְרץ צּום 

ֵסיי  .ַאִריֶבער ָוואס ֶער ֵגייט ְׁשֶוועִריֵקייְטןֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאים צּו ֶדעְרֵצייְלן ַאֶלע 
ִווי ְׁשֶווער ֶעס ִאיז ִאים ֵבייצּוקּוֶמען ֶדעם ְׁשֶוועְרן ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ְבֶרעְנט  ,ְברּוֲחִניּות

ָוואס ֶער ַלייְדט ִאין ֶלעְבן; ַדאן  ְׁשֶוועִריֵקייְטןאּון ֵסיי ְבַגְׁשִמיּות ִדי ָצרֹות אּון  .ִאים
אּון ֶעס ֶוועט ִאים ַזיין ְפֵרייִליְך ַא ַגאְנץ  ַא ְפֵרייִליְכן ּפּוִריםן ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ָהאבְ 

ָיאר. ֶעס ֶוועט ִאים ַזיין גּוט אּון ְפֵרייִליְך ֵסיי אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון ֵסיי אֹויף ֶיעֶנע 
 ֶוועְלט.

רֹויס, ֶיעֶדער ֵאייֶנער ִאיז ְמחּוָיב צּו ֵלייֶנען ִדי ִמְצָוה פּון ֵלייֶנען ִדי ְמִגיָלה ִאיז ָגאר גְ 
ָאֶדער ֶהעְרן ִדי ְמִגיָלה, ֵסיי ֶמעֶנער אּון ֵסיי ְפרֹויֶען, אּון אֹויְך ִדי ִקיְנֶדער ַדאְרף ֶמען 

י ְמַחֵנְך ַזיין צּו ֶהעְרן ִדי ְמִגיָלה ֵלייֶנען. ְלַכְתִחיָלה ַדאְרף ֶמען ֵגיין ִאין ׁשּול צּו ֶהעְרן דִ 
ם ַהְדַרת ֶמֶלְך". אּון אֹויב ֶקען ֶמען ִניְׁשט ֵגיין ִאין ׁשּול, רֹוב עָ ְמִגיָלה ֵלייֶנען, ַווייל "בְ 

 ַדאְרף ֶמען ֵלייֶנען ִדי ְמִגיָלה ִאיְנֶדעְרֵהיים ָאֶדער וואּו ֶמען ֶגעפּוְנט ִזיְך.
ְכט ַאַריין ִאין ָוואס ָדאְרט ֶווען ֶמען ֶהעְרט ִדי ַמֲעֶשה פּון ִדי ְמִגיָלה, אּון ֶמען ְטַרא

ָהאט ִזיְך ָאְּפֶגעְׁשִּפיְלט, ֶזעט ֶמען ִווי ִדי ַאֶלע ְגרֹויֶסע ִנִסים ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַבאַהאְלְטן ִאין 
אֹויף ָוואְלט ֶמען ֶגעֶקעְנט ֵמייֶנען ַאז ִדי ַאֶלע ַזאְכן -ןִדי ֶטַבע. ָדאס ֵמייְנט ַאז פּון אֹויבְ 

ֹוי ַּפאִסיְרט, ַאז ּפּוְנְקט ָהאט ַאַחְׁשֵורֹוׁש ִזיְך אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ֶגע'ַהְרְג'ט ָהאט ָּפׁשּוט ַאז
ַזיין ֶקעִניְגן ַוְׁשִתי, ַאז ּפּוְנְקט ָהאט ָמְרְדַכי ַהַצִדיק ִזיְך אּוְנֶטעְרֶגעֶהעְרט אּון 

עִניג, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ִדי ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ִבְגָתן אּון ֶתֶרׁש ִוויְלן ַהְרְג'ֶעֶנען ֶדעם קֶ 
 ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה קּוְקט אֹויס ִווי ַאֶלעס ִאיז ֶגעֶׁשען ְבֶדֶרְך ַהֶטַבע.

ֶווען ִדי ַמֲעֶשה ָהאט ִזיְך ָאֶבער ֶגעֶעְנִדיְגט, אּון ֶמען ָהאט צּוַזאְמֶגעְׁשֶטעְלט ִדי ַאֶלע 
ער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ָדאס ַאֶלעס ֶגעִפיְרט ַּפאִסירּוְנֶגען, ָהאט ֶמען ְקָלאר ֶגעֶזען ַאז דֶ 

 ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיְגן ֶחְׁשבֹון צּו ֶהעְלְפן אּון צּו ַראֶטעֶווען ִדי ִאיְדן.
ָדאס ִאיז ָגאר ַא ְׁשַטאְרֶקע ִחּזּוק ַפאר ִדי ְׁשֶּפעֶטעְרִדיֶגע דֹורֹות, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס 

עט ִניְׁשט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ִזיְך קּוְמט ַא ַצייט ָוואס ֶמען זֶ 
ַבאַהאְלְטן אּון ֶעס ֶקען אֹויְסֶזען ִווי ֶער ָהאט אּוְנז ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרָלאְזט אּון ֶער קּוְקט 

ז ֶדער ִזיְך ִניְׁשט אּום אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ִוויְסן אּון ֶגעֶדעְנֶקען ַא
ָדא ִמיט אּוְנז, ֶער ִפיְרט ֶיעֶדע ַזאְך, אּון ֲאִפילּו ִדי ַזאְכן  ְׁשֶטעְנִדיגֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז 

ָוואס ֶזעֶען אֹויס ִווי ֶעס ַּפאִסיְרט ָּפׁשּוט ְבֶדֶרְך ַהֶטַבע, ֶוועְרן ֱאֶמת'ִדיג אֹויְך ֶגעִפיְרט 
ית, ַאֶלעס ָהאט ַא ּפּוְנְקְטִליְכן ֶחְׁשבֹון ַפאְרָוואס ָדאס ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְׁשָגָחה ְּפָרטִ 

 ַדאְרף ַאזֹוי צּו ַזיין.
ֶווען ֶמען ֶהעְרט אֹויס ִדי ְמִגיָלה ֵלייֶנען, ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָפאְרְׁשֶטעְלן ַאזֹוי ִווי ִדי 

 קּוְקט גּוט ֶזעט ֶמען ַאז ַמֲעֶשה ָהאט ֶיעְצט ַּפאִסיְרט ִמיט ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש. ַווייל ֶווען ֶמען
אֹויְך ַהייְנט טּוט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִמיט ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש ְגרֹויֶסע ִנִסים, ָנאר ֵזיי ֶזעֶנען 
 ַבאַהאְלְטן אּון ֶזעֶען אֹויס ִווי ַא ֶדֶרְך ַהֶטַבע. ִדי ְפִליְכט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ִאיז

 

 אַ  מֹוַהָרא"ׁש ָזאְגט ַאז ֶמען ֶקען ֶדעְרֶקעֶנען ּפּוִרים
 ,ִׁשיּכֹור ִחילּוק פּון ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ֶבֱאֶמת רְגרֹויֶסע

 

 ִוויְלֶדעֶוועט.עִׁשיּכֹור, ֶער ִאיז ָּפׁשּוט צֶ ֶער ַמאְכט ִזיְך ָנאר  יצִ 
ֶער ִזיְנְגט אּון ֶער ֵווייְנט ִזיְך ַפאְלט פּון ִדי ִפיס,  ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ֶבֱאֶמת ִׁשיּכֹור

ן, ַפאְרֶקעְרט ֶער ִניְׁשט צּו ְטֶׁשעֶּפעֶער זּוְכט ֵקייֶנעם אֹויס צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון 
 ָהאט ִליב ֶיעְדן ֵאייֶנעם.

ְגט אּון ֶזעְצט ִוויְלֶדעֶוועט, ֶער ְׁשָלאעֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ֶזעט ַאז ֵאייֶנער ִאיז צֶ 
ס, ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ֶדער ֶמעְנְטְׁשן, ֶער צּוְבֶרעְכט ַזאְכן, אּון ַמאְכט ָׁשאְדנְ 

ֶמעְנְטׁש ִאיז ִבְכַלל ִניְׁשט ִׁשיּכֹור, ֶער ִאיז ָּפׁשּוט ַא ֶּפֶרא ָאָדם, ֶער ָוואְלט ַא ַגאְנץ 
ָבנֹות, ָנאר ַא ַגאְנץ ָיאר ֶׁשעְמט ֶער ָיאר אֹויְך ֶגעָוואְלט ְׁשָלאְגן אּון ַמאְכן חּוְר 

ייט, ְצט ֶער אֹויס ִדי ֶגעֶלעְגְנהֵ ּוִזיְך ָדאס צּו טּון, ָאֶבער ֶווען ֶעס קּוְמט ּפּוִרים נ
. ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ִׁשיּכֹור אּון ֶער ֶגעְבט ַארֹויס ַזיין ַגאְנֶצע ַעזּות ְךֶער ַמאְכט ִזי

ִניְׁשט ִׁשיּכֹור, ַווייל ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ֶבֱאֶמת ִׁשיּכֹור זּוְכט  ֶער ִאיז ֶבֱאֶמת ִבְכַלל
 ִניְׁשט צּו ְטֶׁשעֶּפען ֵקייֶנעם.
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ֶזען אּון ַבאֶמעְרְקן ִדי ַאֶלע ִנִסים ַאַרייְנצּוְטַראְכְטן ִאין ֶדעם, צּו 
ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער טּוט ִמיט ִאים ְכֵסֶדר, ַאזֹוי ִווי ֶדער 
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעטּון ִמיט ִדי ִאיְדן ֶדעָמאְלט ִאין ִדי ַצייְטן 

 ַהַמְלָכה. ֶאְסֵתרפּון ָמְרְדַכי ַהַצִדיק אּון 

יֹום טֹוב ּפּוִרים ַאז ִאין  ְמִגיָלה ֵּפֶרק א', ֲהָלָכה ד'()ְירּוַׁשְלִמי  ֲחַז"ל ָזאְגן
ֶווער ֶעס  -"ָכל ִמי ֶׁשהּוא ּפֹוֵׁשט ֶאת ָידֹו ִלּטֹול, נֹוְתִנין לֹו" 

ֶגעְבט ֶמען ִאים. ְבַּפְׁשטּות ְׁשְטֶרעְקט אֹויס ַא ַהאְנט צּו ֶנעֶמען, 
ֵמייְנט ָדאס ַאז אּום ּפּוִרים ֵטייְלט ֶמען ְצָדָקה ַפאר ֶיעְדן 
ֵאייֶנעם, ֶמען קּוְקט ֵקייֶנעם ִניְׁשט ָנאְך, ָנאר ֶווער ֶעס 

 ְׁשְטֶרעְקט אֹויס ַא ַהאְנט צּו ֶנעֶמען ְצָדָקה, ֶגעְבט ֶמען ִאים.
ֵהייִליְגן ַבאֶׁשעֶפער. יף אֹויְפ'ן ַארוֹ ָאֶבער אֹויְך  ֵגייטָדאס 

ִאין ֶדעם ֵהייִליְגן ָטאג ּפּוִרים ִאיז ָדא ַא ֶגעַוואְלִדיֶגער ֵעת 
ֶגעְבט ֶמען  ֶבעט ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָרצֹון, אּון ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש

ִאים ְגַלייְך. ֶמען קּוְקט ִאים ִניְׁשט ָנאְך צּו ֶזען אֹויב ֶער ִאיז ָיא 
 ֶוועְרד ַאז ֶמען ָזאל ִאים ֶהעְלְפן ָאֶדער ִניְׁשט.

ִאיז  "ּפּוִרים"ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ַאז )נ"ז:( ִאין ִתקּוֵני זֹוַהר 
ִדי ֵהייִליְגְסֶטע   ָדאְך. יֹום ִכיּפּור ִאיז "יֹום ִכּפּוִרים"ַאזֹוי ִווי 

ר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ָטאג פּון ָיאר, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז מֹוֵחל ַפא
אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע ֲעֵבירֹות. אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִאין ּפּוִרים, ָוואס 
ֶדעָמאְלט ִאיז ָגאר ַא ֵהייִליֶגע אּון ֶגעהֹויֶבעֶנע ַצייט. ֶווען ַא 
ִאיד ָהאט ֵשֶכל אּון נּוְצט אֹויס ֶדעם ָטאג ִווי ֶעס ַדאְרף צּו 

יס ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַזיין, ֶער ֶרעְדט ִזיְך אוֹ 
אּון ֶבעט ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף, ֶקען ֶער 

 זֹוֶכה ַזיין צּו ֶזען ָגאר ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות ְגִריְנֶגעְרֵהייט.
ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ְׁשִּפיְרט ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער ַווייט 

ם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ִאיז ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַאָראְּפֶגעַפאְלן ִאין פּוֶנע
ְׁשֶוועֶרע אּון ִביֶטעֶרע ֲעֵבירֹות, ֶער ִפיְלט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער 
ַדאְרף ִאים ׁשֹוין ִניְׁשט ָהאְבן; ֶווען ֶעס קּוְמט ָאֶבער ֶדער 

ִטיֶגע ַצייט ַפאר ִאים ִזיְך ֵהייִליֶגער יֹום טֹוב ּפּוִרים ִאיז ִדי ִריכְ 
צּוִריק צּו ֶקעְרן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַווייל ִאין ּפּוִרים קּוְקט ֶמען 
ֵקייֶנעם ִניְׁשט ָנאְך, ֶמען קּוְקט ִניְׁשט אֹויב ֶמען ִאיז ָיא ֶוועְרד 
ָאֶדער ִניְׁשט. ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ֶגעטּון ִדי ֶעְרְגְסֶטע 

רֹות, ֶקען ִזיְך ֶיעְצט אֹויְפהֹויְבן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֲעֵבי
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ִאים 
מֹוֵחל ַזיין אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע ֲעֵבירֹות, אּון ַאז ֶער ָזאל ִאים 

ן ַזיין ָנאר ֶהעְלְפן ַאז פּון ֶיעְצט אּון ַווייֶטער ָזאל ֶער ׁשֹוי
וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער 
אֹויְפֶנעֶמען ִמיט ֵבייֶדע ֶהעְנט, ֶער ֶוועט ִאים מֹוֵחל ַזיין אֹויף 
ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון, אּון ֶער ֶוועט ִאים ַארֹויְסֶהעְלְפן 

 ִמיט ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף.
י ָנָתן ָהאט ֶגעַהאט ַא ַתְלִמיד ִמיְט'ן ָנאֶמען ֶרִבי ֵמִאיר ֶרבִ 

ֶטעְּפִליֶקער, ֶער ָהאט ֶגעוואֹויְנט ִאין ִדי ְׁשָטאט ֶטעְּפִליק אּון 
ֶער ָהאט ְמַקֵרב ֶגעֶווען ַאַסאְך ִאיְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ֵאייֶנער 

ִאיד, ָוואס ְפֶלעְגט -ְפספּון ַזייֶנע ַתְלִמיִדים ִאיז ֶגעֶווען ַא ָדאְר 
 קּוֶמען צּו ִאים צּו ֶהעְרן ִדי ֵעצֹות פּון ֶרִבי'ן.

ֶרִבי ֵמִאיר ְפֶלעְגט ִזיְך ִפיְרן ַאז ּפּוִרים ְפֶלעְגט ֶער ַמאְכן ַא 
ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה ַביי ִזיְך ִאיְנֶדעְרֵהיים, אּון ְצֵוויי ַאֵזייֶגער 

עַמאְכט ִדי ָלאְדְנס, ַפאְרַמאְכט ָנאְכִמיָטאג ָהאט ֶמען ַאָראְּפגֶ 
ַאֶלע ֶפעְנְסֶטעְרס, ֶמען ָהאט ָאְנֶגעצּוְנְדן ַאַסאְך ִליְכט אּון 

  ִשְמָחהֶגעֶגעְסן אּון ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט אּון ֶגעַטאְנְצן ִמיט ְגרֹויס 
 אּון ְפֵרייד ִביז ְׁשֶּפעט ַבייַנאְכט.

יד ֶגעקּוֶמען ִאין ְׁשָטאט אִ -ִאיז ֶדער ָדאְרְפס ֵאיין ָיאר ּפּוִרים
עהֹויֶבעֶנע ְסעּוַדת צּו ר' ֵמִאיר ִאיְנֶדעְרֵהיים ִמיְטצּוַהאְלְטן ִדי גֶ 

ִאיְנִמיְטן ַטאְנְצן ָהאט ר' ֵמִאיר ַבאֶמעְרְקט ִווי ַאֶלע . ּפּוִרים
ִאיד ִזיְצט ִאין ִדי -ַטאְנְצן אּון ְפֵרייֶען ִזיְך אּון ָנאר ֶדער ָדאְרְפס

. ר' ֵמִאיר  ִשְמָחהרֹויֶעִריג אּון ֶער ַהאְלט ִניְׁשט ִמיט ִדי ַזייט טְ 
 ְפֶרעְגט: "ַפאְרָוואס ִביְסטּוִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ִאים אּון ֶגע

 

"ָוואס טּוט ֶמען ָאֶבער ֶווען ֶמען ָהאט ַא ִצְבָי' אֹויְפן ָקאּפ?"  ִאיד ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:-ַאזֹוי ְטרֹויֶעִריג? ַהייְנט ִאיז ָדאְך ּפּוִרים ֶמען ַדאְרף ַזיין ְפֵרייִליְך", ָהאט ֶדער ָדאְרְפס
 יְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ֶגעְלט ִאיר ֲחתּוָנה צּו ַמאְכן.ַווייל ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַאַסאְך ֶטעְכֶטער ֲחתּוָנה צּו ַמאְכן, אּון ִדי ֶעְלְטְסֶטע ָהאט ֶגעֵהייְסן ִצְבָי', אּון ֶער ָהאט נִ 

ער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ַאְנֶדעְרׁש ֶגעֶלעְרְנט, ִמיר ר' ֵמִאיר ֶגעָזאְגט: "אּון ַאז ֶעס ִאיז ִדיר ַאזֹוי ְׁשֶלעְכט, ִאיז ָדאס ִדי ֵעָצה? צּו ִזיְצן ִאין ִדי ַזייט ְטרֹויֶעִריג? דֶ  ָהאט ִאים
". ר' ֵמִאיר ָהאט ִאים 'ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ִמְמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני'ְׁשֵרייט ֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן:  ָהאְבן ְמַקֵבל ֶגעֶווען פּוֶנעם ֶרִבי'ן ַאז ֶווען ֶעס ִאיז ָגאר ְׁשֶלעְכט,

ִאיד: "ֶהער ִמיְך -ן ֶרִבי ֵמִאיר ְׁשֵרייט צּום ָדאְרְפסן ְפֵרייִליְך אּוָאְנֶגעַכאְּפט ֵביים ַהאְנט אּון ַאַרייְנֶגעְׁשֶלעְּפט ִאין ִדי ִריְנג, ַאֶלע ֶזעֶנען ׁשֹוין ֶגעֶווען ָאְנֶגעְטרּוְנֶקען אּו
ִאיד ָהאט ִאים -", אּון ֶדער ָדאְרְפס'ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ִמְמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני'צּו, ָזאג ִמיְך ָנאְך, אֹויב ֶעס ִאיז ׁשֹוין ָגאר ְׁשֶלעְכט, ְׁשֵרייט ֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן: 

 ֵהייֶזעִריג ֶגעָוואְרן.ָזאְגט, ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאַסאְך ָמאל ִמיט ְבִכיֹות ֲעצּומֹות אּון ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד, ִביז ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ָנאְכֶגע
ִאיד. ִדי ֶעְלְטְסֶטע ָטאְכֶטער -יז ַאייְנֶגעְׁשַטאֶנען ַביי ֶדעם ָדאְרְפסָנאְך ּפּוִרים ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ַאז ַא ְבֶרְסֶלב'ֶער ִאיד ִאיז דּוְרְכֶגעָפאְרן ֶדעם ָדאְרף אּון ֶער אִ 

 ִצְבָי' ָהאט ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ָאְנְגֵרייְטן ַפאְר'ן אֹוַרח ֶעֶּפעס צּו ֶעְסן,
ַא ָבחּור ִאיֶנעם ֶזעְלְבן ֶעְלֶטער, ֶאְפָׁשר ָזאְלן ִמיר ִזיְך ְמַׁשֵדְך ַזיין?" ֶדער  ִאיד: "ִאיְך ָהאב-ִדי ֵמייְדל ִאיז ֶגעָפאְלן ַפאְר'ן אֹוַרח, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט צּום ָדאְרְפס

ֶרִבי ִאיז, ָהאט ֶער  אט ִאים ֶגעְפֶרעְגט ֶווער ַזייןִאיד ָהאט ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער ִאיז ַמְסִכים, ֶער ַדאְרף ָאֶבער קֹוֶדם ְפֶרעְגן ַזיין ֶרִבי'ן, ֶווען ֶדער אֹוַרח הָ -ָדאְרְפס
ֵזיי ֶזעֶנען  ."ֶער ֶוועט ִזיֶכער ַמְסִכים ַזיין" ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֶרִבי ֵמִאיר ֶטעְּפִליֶקער. ֶער ָהאט ִמיר ְמַקֵרב ֶגעֶווען צּום ֶרִבי'ן" ָהאט ֶדער אֹוַרח ֶגעָזאְגט:

 ִׁשידּוְך ְבָׁשָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת.ֶדעם אּון ֶער ָהאט ַמְסִכים ֶגעֶווען, אּון ֶמען ָהאט ֶגעְׁשָלאְסן ַאִריֶבעְרֶגעָפאְרן אֹויף ֶטעְּפִליק צּו ֶרִבי ֵמִאיר, 
 'ט ַא ְיׁשּוָעה.עְרִליך ֶגעֶזען ִווי ִדי ְתִפלֹות ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאין ּפּוִרים ָהאט ֶגע'ּפֹוְעלְ ָהאט ֶמען ֶדעָמאְלט ַבאַׁשייְנּפֶ 

ֶנעֶמען ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ִאין ָטאג אּון ִזיְך אֹויְסֶבעְטן ַביים ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֶזען אֹויְסצּונּוְצן ֶדעם ֵהייִליְגן ָטאג ּפּוִרים ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ֶמען ַדאְרף ַאָראּפְ 
 ן ֶוועט ֶמען ֶזען ָגאר ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות אּון ְרפּואֹות.ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדאְרף אּון ַדא

ִביז ֶמען ֵווייְסט ׁשֹוין ִניְׁשט ַקיין   ַווייןְלָברּוְך ָמְרְדַכי", ּפּוִרים ַדאְרף ֶמען ְטרּוְנֶקען  ָהָמןָארּור   ֵביןּוַרָיא ַעד ְדָלא ָיַדע "ַחָיב ִאיִניׁש ְלַבּסּוֵמי ְבּפָלה ז:( )ְמִגיֲחַז"ל ָזאְגן 
 . ַווייןְלס ֵזֶכר צּו ִדי ְגרֹויֶסע ִנִסים ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעטּון ִמיט ִדי ִאיְדן דּוְרְך " צּו "ָברּוְך ָמְרְדַכי". ָדאס ִאיז ַאָהָמןִחילּוק פּון "ָארּור 

ָמזֹון, ַדאֶוועֶנען ַמֲעִריב, אּון ֵלייֶנען ַדאְרף ַזיין ִמיט ֵשֶכל, ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶמען ַדאְרף ָנאְך ֶבעְנְטְׁשן ִבְרַכת הַ   ַווייןַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ָדאס ְטִריְנֶקען 
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יעצט איז דא א מלחמה " ,ראש ישיבה שליט"אשרייבט דער 
צווישן צוויי גרויסע לענדער, רוסלאנד מיט אוקריינא; וואו 

מען ע 'פארוואס דארף ואו מען שטייט זאגן אלמען גייט און ו
מענטשן האבן נישט קיין כח פאר מלחמות, אבער ?' זיך קריגן

קיינער כאפט זיך נישט אז מיר דארפן אליינס אנהויבן לעבן 
 ".בשלום, זיך נישט קריגן איין איד מיט'ן צווייטן

 !הולא ילמדו עוד מלחמ בלא ישא גוי אל גוי חר
*** 

מסיבת הכרת הטוב דעם 
 פארגאנגענעם מוצש"ק
אנשי  דעם פארגאנגענעם מוצאי שב"ק זענען פילע

צו א הערליכע מלוה מלכה און זיך צוזאמגעקומען  שלומינו
געווארן אהערגעשטעלט  איז" וואס הכרת הטוב"מסיבת 

די אלע טייערע אינגעלייט וואס נעמען אנטייל און  לכבוד
העלפן באצאלן די רענט פאר די בנינים פון די הייליגע 

 במשך די גאנצע יאר. מוסדות
ווערט אנגעפירט מיט גרויס  "רענט קאמפיין"די 

איבערגעגעבנקייט דורך מו"ה שבתי דוד מארקוס הי"ו און 
טראגן דעם עול און  וועלכעו מו"ה אשר בער אינדארסקי הי"

די  'ן בנין פוןליכע רענט פאר'העלפן באצאלן די חודש
די צוויי חשובע אינגעלייט ווערן אויפגענומען הייליגע ישיבה. 

מיט גרויס ווארעמקייט יעדן חודש דורך אנשי שלומינו, 
לייגן א פלייצע און וועלכע שפירן א זכיה צו קענען צו

ודש'ליכע רענט, וואס מיט דעם באצאלן די חהעלפן ארויס
עול וואס איז געליגן אויפן  ןנעמען זיי אראפ דעם פינאנציעל

ראש ישיבה שליט"א, אזוי אז דער ראש ישיבה שליט"א קען 
לייגן צואריינ, זיך אפגעבן מיט מער הרחבת הדעת מיט אונז

די עצות און חיזוק פון הייליגן רבי'ן, אונז מקרב זיין ן אונז יא
תורה און תפלה און בערשטן און אונז שטארקן מיט צום איי

 אין לעבן. אנצוגייןחיזוק 
צום ערשט האבן גערעדט עטליכע בעלי דרשנים, און 
דערנאך האט מען געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה 
שליט"א, מ'האט אויסגעטיילט מתנות פאר אלע נדבנים, דער 

 ןגעשמאק ןהערליכעולם האט זייער הנאה געהאט פונעם 
 .פראגראם
ט פונעם מלוה מלכה, ליינט באריכ רטעדעטאלי א פולע

 בלעטל" צייטונג. קרית ברסלבאינעם "
 עזוב תעזוב עמו!

 >>>>>>  נייעס
 

 

ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִמָּטה. ֶדעְרַפאר ִאיז ֶגענּוג ֶווען ֶמען 
ִוויִפיל ֶמען ִאיז פּון ְטִריְנְקט ְצֵוויי ְדֵריי כֹוסֹות ֶמער 

צּוֶגעוואֹויְנט, ִביז ִדי ָקאּפ ֵהייְבט ִזיְך ָאן צּו ְדֵרייֶען אּון 
ָהאט ֶמען יֹוֵצא ֶגעֶווען. ִניְׁשט ִווי ִדי ָוואס  ִמיט ֶדעם

ְטִריְנְקן ִזיְך ָאן אּון ֶוועְרן ִׁשיכֹור ִווי לֹוט, אּון ֵזיי 
ַפאְרַּפאְסן ֶבעְנְטְׁשן, ַדאֶוועֶנען, אּון ְקִריַאת ְׁשַמע; ָוואס 

אֹויֶסער ֶדעם ַדאְרף  ָהאְבן ֵזיי אֹויְפֶגעטּון ִמיט ֶדעם?
ַאז ָדאס ְטִריְנֶקען ָטאר ִניְׁשט צּוְבֶרעְנֶגען ַאז ֶמען ִוויְסן 

ְצֵווייְטן  ֶמען ָזאל צּוִליב ֶדעם ֶׁשעִדיְגן ָאֶדער ְׁשָלאְגן ַא
 ִאיד ַחס ְוָׁשלֹום.

ֶדער ִעיָקר צּו ָוואס ֶמען ַדאְרף צּוקּוֶמען ִאיז ַאז ֶמען 
" אּון ָהָמןְׁשן "ָארּור ָזאל ִניְׁשט ִוויְסן ַקיין ִחילּוק ְצִווי

"ָברּוְך ָמְרְדַכי". ָמְרְדַכי ַהַצִדיק ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ְקדּוָׁשה 
ָהָרָׁשע ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע  ָהָמןָוואס ֶעס ִאיז ָנאר ָדא, אּון 

טּוְמָאה ָוואס ְבֶרעְנְגט ַאַריין ִאין ֶמעְנְטְׁשן ְסֵפיקֹות אּון 
ְׁשְטן, ָוואס ַמאְכט ַאז ֶמען ָזאל ֻקְׁשיֹות אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְר 

טּון ֲעֵבירֹות אּון ִזיְך ָאְּפַרייְסן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַחס 
 ְוָׁשלֹום.

ּפּוִרים ַדאְרף ֶמען צּוקּוֶמען צּו ִוויְסן ַאז ֲאִפילּו ַא 
", ַזיין ָהָמןֶמעְנְטׁש ָוואס ִליְגט ׁשֹוין ִטיף ִאיֶנעם "ָארּור 

אּון ֹמַח ִליְגט ָנאר ִאין ֲעֵבירֹות, ֶער ָהאט ַגאְנֶצער ָקאּפ 
ׁשֹוין ֶגעטּון ַאזֹוי ַסאְך ֲעֵבירֹות ִאין ַזיין ֶלעְבן אּון ֶער ִאיז 
ַאזֹוי ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֲאִפילּו ַאַזא ֶמעְנְטׁש ִאיז 

יט אֹויְך ַא "ָברּוְך ָמְרְדַכי", ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז אֹויְך מִ 
, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ִניְׁשט ַפאְרֶגעְסן ְׁשֶטעְנִדיגִאים 

פּון ִאים ֵקייְנָמאל, ֶער ַדאְרף ָנאר ֶעֶפעֶנען ַזיין מֹויל אּון 
 ֶיעֶנעִזיְך אֹויְסֶרעְדן ַזיין ַהאְרץ צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִאין 

עְרְׁשְטן, אּון ֶסעקּוְנֶדע ִאיז ֶער ׁשֹוין צּוִריק ַביים ֵאייבֶ 
ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים מֹוֵחל ַזיין אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע 

 ֲעֵבירֹות.
 ם(ּפּוִרין ְפֵרייִליכְ  אַ ס קּוְנְטרֵ )
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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 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 אוקריינא איןאינוואזיע  'סרוסלאנד

איז דער ראש ישיבה שליט"א און אוקריינא, צוויי וואכן אריין אין די מלחמה פון רוסלאנד  שטייענדיג
חזר'ן אסאך אמונה, וויסן און גלויבן אז גארנישט  מעורר אז יעצט איז די צייט צו ווייטער מחזק און

פאסירט פון זיך אליין, אלעס און יעדער איז נאר אין דעם אייבערשטנ'ס הענט, און מיט דעם גייט אוועק 
אלע פחדים און שרעק. ווען מען נעמט גוט אריין אין קאפ די הייליגע אמונה, ווייסט מען אז די איינציגסטע 

ווענדן איז נאר צום אייבערשטן אליין, מיר דארפן אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז קיין  אדרעס וואו זיך צו
שום איד זאל נישט געשעדיגט ווערן, עס זאל נאר שלום אויף דער וועלט, און גלייכצייטיג בעטן מיר דעם 

 ן שום שטער.אייבערשטן אז מיר זאלן קענען פארן אויף ראש השנה קיין אומאן צום הייליגן רבי'ן, אן קיי
די פארפאסט א ספעציעלער ניגון אויף  ראש ישיבה שליט"אווי געמאלדן פארגאנגענע וואך, האט דער 

וואך  יעדע זאך איז נאר אמונה און תפלה. דימלחמה, צו חזר'ן און געדענקען אז די איינציגסטע עצה פאר 
 איז ארויסגעקומען א פרישער ניגון איבער דעם, פאלגענד זענען די ווערטער פונעם ניגון:

קאמיוניסטן  מיין הארץ, פוןס'שטעלט זיך אפ די פולס  איך בין דערשראקן אלעס איז שווארץ,
איך נעם מיין ברויט און איך לויף  איך לאז איבער מיין גאנצע הויז, נעמען איין די גאנצע וועלט. סאציאליסטן,

 אין א טונקעלע געצעלט. אין א וואלד איך באהאלט זיך, ארויס,
ראטעווע מיך  ,זאג וועט דיר ווערן בעסער. רעד צום באשעפער, זיי נישט צעבראכן, דערשראקן,זיי נישט 
 הייל מיך שוין אויס. איך האלט מער נישט אויס, בארואיג מיך באשעפער, ,באשעפער

 די פחד איז באמבעס הער איך,רוסן זע איך,  איך קען שטארבן יעדע מינוט, אוי געוואלד איך פיל נישט גוט,
שנעלער געב מיר  ווייל מיין מח איז שוין זייער ענג, רוף הצלה און א דאקטער ברענג, ממש געפערליך.

 אדער אפשר אלקאהאל. טיילענאל,
ראטעווע מיך  ,זאג וועט דיר ווערן בעסער. רעד צום באשעפער, זיי נישט צעבראכן, דערשראקן,זיי נישט 
 הייל מיך שוין אויס. איך האלט מער נישט אויס, בארואיג מיך באשעפער, ,באשעפער

אויף די יעצטיגע אויפ'ן "קול ברסלב" טעלעפאן ליין איז געעפנט געווארן א ספעציעלער אפטיילונג 
דרשות, און בריוו  ניגונים, קורצע דברי חיזוק, לענגערעמלחמה צושטאנד, וואו מען קען הערן 

די  טפאר די נייע מלחמה אפטיילונג. זע 6און  1און דערנאך פאר אידיש,  1פארגעליינט. צו הערן דרוקט 
 אינעם קעסטל ביים סוף פונעם גליון.נומערן פון "קול ברסלב" 

אין א צייט וואס יעדער וואונדערט זיך פארוואס מעורר אז  ראש ישיבה שליט"אגלייכצייטיג איז דער 
עס פעלט אויס די גאנצע מלחמה, פארוואס פעלט אויס זיך צו קריגן, זאל מען זיך אויך קוקן אין שפיגל 

מיט דעם און מיט יענעם, אין א בריוו  קריגט זיךטאקע וויכטיג די מחלוקת'ן וואס מען  איז סאון זען צי ע

 פורים אפטיילונג
פארגעלערנט, שיעורים אויף  מגילת אסתר

פורים, מעשיות פאר קינדער, זיך אויסלערנען 
 ליינען די מגילה, פורים'דיגס, און נאך

 ברסלבקול 
212-444-9191 

1, 1,  9,  5  
 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 זייט מתפלל!
 

 פייגלא  בןיצחק פאר ר' 
 פאר א גאנצע און שנעלע רפואה בקרוב

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 ו"הי וועבערמאן ןאהרמו"ה 
 דותהנהלת המוסחבר 

  ג"עב ובטל זלמ פון זיין טאכטער החשמ צו די

 הי"ו םאברהמו"ה חתן ה

 הי"ו לבחיים אלי' צווימו"ה  ןב
*** 

 ו"הי לבערבויםולם פייש פעמשמו"ה 
  ג"עב ובטל זלמ פון זיין טאכטער החשמ צו די

 הי"ו שמעוןמו"ה חתן ה

 הי"ו שיבא קיצחמו"ה  ןב
*** 

 הי"ו דא איידליסדוד יומו"ה 
 זון ןייז ןופ למזל טוב מצוה בר תשמחצו די 

 י"ונ שמעון עמרם בחורה
*** 

 הי"ו רוטנער יצחקחתן ה
 ג"עב למזל טוב יסןלזיין שידוך שצו 

*** 

 הי"ו פאל פורסטרמו"ה 
 קדושיםהשל מוסדותינו ראטער אדמיניסט

 למזל טוב צווילינגצו די געבורט פון א 

 
 

>>>>>> 

 

 עניניםלחה בכל הצלההי"ו  אגסברויןאברהם חיים קלמו"ה ע"י  נסי. במאממש בויווג הגון בקרלזכות מרדכי בן רות לז נתנדב בבארא פארקהפצת הגליון 

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

 

 

 זמנים לימי הפורים
 7:00..........תפלת מנחה תענית אסתר....

 8:10........לה ליל פורים...............קריאת המגי

 9:00.......ית ביום הפורים............תפלת שחר
 10:00.....................קריאת המגילה.............

 6:00........................פורים..............סעודת 
 

 ואחר כך ריקודין בשירה וזמרה לכבוד היום

 10:00............מוצאי שב"ק סעודת שושן פורים
 וועט אי"ה זיין א הערליכער פארשטעלונג עס

 די ווייבער שול וועט אי"ה זיין אפן אין די אלע זמנים
 

 א פרייליכן פורים, הגבאים

 
 

 ישיבה "תפארת התורה"

 

 

 תנפשוהצלת 
מישע פאמיליע הייארויס א חשובע  טהעלפ
צוליב די  קריינאוא ןופן פאאנטל זאי וואס

  טשינראג מיט איז געבליבןאון  מהחלמ

charidy.com/ukfamily 

 ת ברסלב"שו>>>>>>  
 

 


