
 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 
 7:59הנרות...................הדלקת 
 9:28............שב"ק.........מוצאי 

 

 שיעורים כסדרן
 ב'-.שופטים א'.....................נ"ך

 ח"בכורות ל......................בבלי
 ........מעשרות כ"א......ירושלמי
 'אפרק  ...יומא............תוספתא

 פרה אדומה א'..............רמב"ם
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ִחיךָׁ ּו ְך ְוֶהֱחזְַּקתָׁ ּבֹו, ג  טָׁ מָׁ ְוִכי יָׁמּוְך אָׁ ב וָׁ  רה יָׁדֹו ִעמָׁ ךְ ְותֹושָׁ י ִעמָׁ . חַּ

ה )ִליקּוֵטי ַהָלכֹות, ִקידּוִׁשין, ַהָלכָ מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶרִבי ָנָתן ָזאְגט 
ן ַקיין ט ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֲעִׁשיִרים ָוואס ִוויְלן ִניְׁשט ֶגעבְ ַאז ֶמען ֶזעהְ  :ג' אֹות ד'(

 יי ֶבעְטן ְצָדָקה ָזאְגן ֵזיי: "ֶעס ִאיז ַהייְנט ְׁשֶוועֶרעְצָדָקה, ֶווען ֶמען קּוְמט זֵ 
ן ַקיין ַצייְטן, ִאיְך מּוְטֶׁשע ִמיְך זֵייֶער ַפאר ִמיר אֹויְך, אּון ִאיְך ֶקען ִניְׁשט ֶגעבְ 

, ָנאר ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶדער עֹוֶׁשר ֶלעְבט ִזיְך ַגאְנץ ְבֵרייט .ְצָדָקה"
ין ֶלעְבן, ֹויֶסע ְסַטאְנַדאְרְטן ִווי ַאזֹוי ֶער ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעְׁשֶטעְלט ַזילֹויט ִדי ְגר

ַא  לֹויט ֶדעם מּוְטֶׁשעט ֶער ִזיְך. קּוְמט אֹויס ַאז ַפאר ִזיְך ַפאְרִגיְנט ֶער ִזיךְ 
 ר ָזאלְבֵרייֶטע ֶלעְבן, אּון ַפאר ֶדעם ָאִריַמאן ַפאְרִגיְנט ֶער ִניְׁשט ָנאר ַאז עֶ 

 .ִניְׁשט אֹויְסֵגיין ַפאר הּוְנֶגער
ט ִווי עהְ אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶדער עֹוֶׁשר ָזאְגט ֶעס ִניְׁשט ַארֹויס, ָאֶבער ֶווען ֶער זֶ 
ֶעְסט ֶעס  ֶדער ָאִריַמאן ֶעְרלֹויְבט ִזיְך צּו קֹויְפן ֶעֶפעס ֶמער ִווי ְבלֹויז צּום ֶלעְבן,

?! עם ָהאב ִאיְך ִאים ֶגעַדאְרְפט ֶגעְבן ְצָדָקהִאים אֹויף ָדאס ַהאְרץ, "ַפאר דֶ 
יְך ַאז ֶער ָזאל ִזיְך קֹויְפן ָדאס אּון ָדאס?", ְכִאילּו ַפאר ֶדעם עֹוֶׁשר קּוְמט זִ 

יְׁשט ַאֶלעס גּוְטס אּון ַפאר ֶדער ָאִריַמאן קּוְמט ִזיְך ָנאר ַמָמׁש ַאז ֶער ָזאל נִ 
 .ְׁשַטאְרְבן פּון הּוְנֶגער

ךְ ָזאְגט ֶדער ָפסּוק, ָדאס  ִחיךָׁ ִעמָׁ י אָׁ , , ַדיין ְברּוֶדער ָזאל ֶלעְבן "ִמיט ִדיר"ְוחַּ
 ַפאר ַדיין ַאזֹוי ִווי ַפאר ִדיר ַפאְרִגיְנְסטּו ִדיְך ַאִביְסל ְבֵרייֶטער, ַפאְרִגין ֶעס אֹויךְ 

יְך, אּון ָהאְבן ָוואס ְברּוֶדער ֶדער ָאִריַמאן, אּון ֶזעה ַאז ֶער ָזאל אֹויְך ַזיין ְפֵריילִ 
ֶטער ֶער ַדאְרף ִמיט ַא ְבֵרייְטַקייט, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט ִדיר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁש 

ט ִדיר צּוִריק ָצאְלן, ַאז ֶעס ֶוועט ַאַרייְנקּוֶמען ִדי ְבָרָכה ַביי ִדיר, אּון ֶעס ֶווע
 .ֵקייְנָמאל ָגאְרִניְׁשט ֶפעְלן

 '(ֹזאת ַהּתֹוָרה ְבַהר ד)
*** 

ֶרץ אָׁ ה ִתְתנּו לָׁ ט . מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויּוְבֹכל ֶאֶרץ ֲאֻחזְַּתֶכם ְגֻאלָׁ
ַאז וואּו ִאיְדן ֶגעִפיֶנען ִזיְך, )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"א( ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ץ ְפַלאץ ַאזֹוי ִווי ִדי ְקדּוָׁשה פּון ֶארֶ ֲאִפילּו ִאין חּוץ ָלָאֶרץ, ֶזעֶנען זֵיי ְמַקֵדׁש ִדי 
 ִיְשָרֵאל.

, ִאיז ֲאֻחזְַּתֶכם, ִאין ֵסיי ֶוועְלֶכע ַלאְנד, ּוְבֹכל ֶאֶרץָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק, 
, ֶווען ֶדער ְגֻאלָׁהֵאייֶער ְפַלאץ, ֶדער ְפַלאץ ֶוועְרט אֹויְך ֶגעֵהייִליְגט. 

ֶרץאּוְנז אֹויְסֵלייְזן ְבָקרֹוב דּוְרְך ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט  אָׁ , ִתְתנּו לָׁ
 ָרֵאל.ְש ַדאן ֶוועט ֶבֱאֶמת ַאְנְטְפֶלעְקט ֶוועְרן ִדי ִריְכִטיֶגע ְקדּוָׁשה פּון ֶאֶרץ יִ 

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ְבַהר ב'(
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רָׁא"ש ייְלט מֹוהַּ  ֶדעְרצ 

ן ַאז  ף ֶער ִוויסְּ ׁשּוָבה טּון, ַדארְּ ֶווען ַא ִאיד ִוויל תְּ
ט ַזיין  ָמאל ִניׁשְּ ׁשּוָבה ִאיז ֶער ָזאל ֵקיינְּ ֶדער ִעיָקר תְּ
ָמאל ִזיְך ֶוועז, ֵקיינְּ ט ַזיין ֶנערְּ ָמאל ִניׁשְּ ט, ֵקיינְּ ֶגעֶרעגְּ  אֹויפְּ

ֶדער, ָאֶדער  ן ִמיט ַזיין ַווייּב אּון ִקינְּ ִריגְּ קְּ ט ַארּומְּ ִניׁשְּ
ט ָדאס  ׁש ַּבאַווייזְּ טְּ ׁש. ֶווען ַא ֶמענְּ טְּ ִמיט ַקיין ׁשּום ֶמענְּ
ט ֶקען  ִניׁשְּ ן אּון ָגארְּ ִווירְּ ֶנערְּ ט ֶקען ִאים ֶדערְּ ִניׁשְּ ַאז ָגארְּ

ֵקייט, ֶדעָמאלְּ  ֶוועזְּ ֶגען ִאין ֶנערְּ ֶרענְּ ּבְּ ט ֶקען ֶער ִאים ַאַריינְּ
ֶגענּוֶמען  ׁשּוָבה ִאיז ָאנְּ ט ַאז ַזיין תְּ ִזיֶכערְּ ַזיין ַפארְּ

ל. ן ִאין ִהימְּ  ֶגעָווארְּ
ט  ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ו'( ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאגְּ

ט  ֶׁשעמְּ ט ַפארְּ ׁשּוָבה ִאיז ֶווען ֵאייֶנער ֶווערְּ ֶדער ִעיָקר תְּ
טָאֶדער ֶמען ֶרעדְּ  ִווירְּ ֶנערְּ   ט אֹויף ִאים אּון ֶמען ֶדערְּ

ׁש  טְּ ט ִזיְך ִמיט ִאים, אּון ֶדער ֶמענְּ ִריגְּ ִאים, ֶמען קְּ
ׁשּוָבה. ֵלימּות ַהתְּ ט ָאּפ, ָדאס ִאיז ֶדער ׁשְּ ַווייגְּ  ׁשְּ

דּו ָזאְלְסט ֶעס ִאיז גּוט 
 ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַאִביְסל

 

ִאין ְדֵריי  )ִדי ַצָוָאה ִאיז ָדא צּו ַבאקּוֶמעןפּון ִדי "ַצָוַאת מֹוַהָרא"ׁש" 

, ָדאס ֶוועט ְׁשַטאְרְקן ְׁשְפַראְכן: ָלׁשֹון ַהקֹוֶדׁש, ִאיִדיׁש אּון ֶעְנְגִליׁש(
 ַדיין ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

: "ִזְכרּו ֵהיִטיב )אֹות ט(מֹוַהָרא"ׁש ְׁשַרייְבט ִאין ִדי ַצָוָאה 
ּוְתַייְשבּו ַעְצְמֶכם ְוָאז ִתְראּו ִכי ָׁשְוא ְתׁשּוַעת ָאָדם, 
ְוַהכֹּל ֶהֶבל ֲהָבִלים", ֶגעֶדעְנְקט גּוט אּון ֶנעְמט גּוט ַאַריין 

אֹויף ֶדער ִאין ֵאייֶער ָקאפ ַאז ִאיר ָהאט ֵקייֶנעם ִניְׁשט 
ֶוועְלט, ֶעס ִאיז ַא ָׁשאד ִזיְך צּו ַפאְרָלאְזן אֹויף ֶמעְנְטְׁשן, 
ֹּא ָיכֹול ַלֲעזֹור ָלֶכם, ּוִמָכל ֶׁשֵכן ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול  "ַאף ֱאָחד ל
ְלַהִזיק ָלֶכם", ֵקייֶנער ֶקען ַאייְך ִניְׁשט ֶהעְלְפן אּון ִזיֶכער 

ן ַאל ִתיָראּו ְוַאל ֵתַחתּו ִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּון, "ְוַעל כֵ 
ִמשּום ִבְרָיה ֶׁשָבעֹוָלם, ּוִמָכל ֶׁשֵכן ֶׁשַאל ַתֲחִניפּו ֶאת ׁשּום 
ֹּא יֹוִעיל ְכָלל, ֶאָלא עֹוד ַיִזיק ָלֶכם  ִבְרָיה, ִכי ל
ִבְבִריאּוְתֶכם", ֶדעִריֶבער ָזאְלט ִאיר ִניְׁשט מֹוָרא ָהאְבן 

ְנְטׁש אּון ִאיר ָזאְלט ִזיְך ִניְׁשט ַחְנְפ'ֶנען פּון ַקיין ׁשּום ֶמע
צּו ֵקייֶנעם, ַווייל ָדאס ֶוועט ַאייְך ָגאְרִניְׁשט ֶהעְלְפן, 
ַפאְרֶקעְרט ָדאס ֶוועט ַאייְך ָׁשאְטן צּום ֶגעזּוְנט, "ִכי 
ְכֶׁשָאָדם ָשם ִבְטחֹונֹו ְבָבָשר ָוָדם, ְוַאַחר ָכְך ְכֶׁשֵאינֹו 

ְרצֹונֹו ֲאַזי ָבא ִליֵדי ַאְכָזבֹות ְגדֹולֹות ַעד ְמאֹּד, ַנֲעָשה כִ 
ְוִנְׁשָבר ְלַגְמֵרי, ְונֹוֵפל רּוחֹו, ְוֶנֱחַלׁש ַדְעתֹו", ַווייל ֶווען 
ֶמען ַפאְרָלאְזט ִזיְך אֹויף ֶמעְנְטְׁשן אּון ֶדעְרָנאְך ֶזעט ֶמען 

ֶהעְלְפן אּון  ַאז ֶיעֶנער ִאיז ִניְׁשט ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִדיר צּו
ֶער ֶקען ִדיר ִניְׁשט ֶהעְלְפן, ַדאן ֶוועְרט ֶמען ֵזייֶער 
ַאְנטֹויְׁשט אּון ֵזייֶער ֶצעְבָראְכן, "ֲאָבל ָבֶזה ֶׁשַמְכִניִסים 
ֶאת ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי ֶבֱאמּוָנה ְפׁשּוָטה בֹו ִיְתָבַרְך, ָאז 

ֹוֵנף ְלׁשּום ִבְרָיה, ְוֵכן ַמְצִליִחים ְבָכל ָהִעְנָיִנים, ִכי ֵאינֹו ח
ֵאינֹו ִמְתָיֵרא ִמשּום ִבְרָיה, ְוַחי ֶאת ַהַחִיים ֶׁשלֹו", ָאֶבער 
ַאז ֶמען ְגֵלייְבט ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶמען ַפאְרָלאְזט 

 ִאיז ֶמען ֵזייֶער ַמְצִליַח, ַעֵיין ָׁשם. -ִזיְך אֹויף ִאים 
'ן ִדי ֱאמּוָנה ֶוועְסטּו ֶוועְרן ֶמער ְר זְ ִווי ֶמער דּו ֶוועְסט חַ 

 רּוִאיג אּון ְפֵרייִליְך.
 (חתשע" ֵתֵצא)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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ׁש ץ ַאַריין, ַאז ֶדער ִעיָקר תְּ ֶטער גּוט גּוט ִאין ַהארְּ ן ִדי ֶווערְּ צּוֵלייגְּ ף ַאַריינְּ ּוָבה ִאיז צּו ֶמען ַדארְּ
ט  ׁש. אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאגְּ טְּ ִדיֶגער ֶמענְּ ָלנּות, ַזיין ַא ֶגעדּולְּ ן ַסבְּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ָהאּבְּ

ְך ֱאמּוָנה, ֶווען קנ"ה(  ט ָנאר דּורְּ ָלנּות ֶקען ֶמען ִניׁשְּ ֵקייט אּון ַסבְּ ִדיגְּ ַא ַאז צּוצּוקּוֶמען צּו ֶגעדּולְּ
ט ִזיְך ַאֵליין, ַאֶלעס ִאיז ָנאר פּון ֶדעם  ט ִפירְּ ִניׁשְּ ט ִאין ּבֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ַאז ָגארְּ ֵלייּבְּ ׁש גְּ טְּ ֶמענְּ
ִדיג,  ִדיג ֶגעדּולְּ ֶטענְּ ט ִאין ַכַעס, ֶער ִאיז ׁשְּ ָמאל ִניׁשְּ ט ִאיז ֶער ֵקיינְּ ּבֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ַאֵליין, ֶדעָמאלְּ

ט ָרִטית, ִווי  ַווייל ֶער ֵווייסְּ ָגָחה ּפְּ ַהׁשְּ ט ּבְּ ט ִדי ֶוועלְּ ץ ִאיז פּוֶנעם ַּבאֶׁשעֶפער ַאֵליין ָוואס ִפירְּ ַאז ַאלְּ
ן  ׁש )חּוִלין ז':( ִדי ֲחַז"ל ָזאגְּ טְּ ָלה; ַא ֶמענְּ ַמעְּ ִריִזין ִמלְּ ַמָטה ֶאָלא ִאם ֵכן ַמכְּ ָּבעֹו ִמלְּ ֵאין ָאָדם נֹוֵקף ֶאצְּ

ַלאּפ אִ  ט ַקיין קְּ ט ִניׁשְּ ן קֹוֶדם פּון ַכאּפְּ ֶגערּופְּ ֶגער ָנאר ַאז ֶמען ָהאט אֹויסְּ ֵלייֶנעם ִפינְּ ין ֶדעם קְּ
ָלנּות,  ן ִדי ִמָדה פּון ַסבְּ קֹויפְּ ף ֶמען ִזיְך ַאיינְּ ֶדעם ַדארְּ ט ִזיְך ַאֵליין. ִאיֶּבערְּ ט ִפירְּ ִניׁשְּ ן, ָגארְּ אֹויבְּ

ד צּו ֶיעֶדעם ֵאייֶנעם, ּוּבִ  ן ֶגעדּולְּ ֵקייט, ָהאּבְּ ִדיגְּ ַרט צּו ֶגעדּולְּ ֶדער, ָוואס ָדאס  ִדיפְּ ַווייּב אּון ִקינְּ
ל. ן ִאין ִהימְּ ן אֹויבְּ ֶגענּוֶמען ֶגעָווארְּ ׁשּוָבה ִאיז ָאנְּ ׁשּוָבה ֶגעטּון, אּון ַזיין תְּ ט ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין תְּ  ַווייזְּ

ָלנּות ִאין  ן ִדי ֵטייֶעֶרע ִמָדה פּון ַסבְּ קֹויפְּ ף ִזיְך ַאיינְּ טּוּב, ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ַא ִאיד ַדארְּ ׁשְּ
ט פּון ָּפׁשּוֶטע  ֵציילְּ טּוּב. ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶדערְּ ָרָכה ִאין ׁשְּ ט ַא ּבְּ גְּ ֶרענְּ ֶטע ִמָדה אּון ָדאס ּבְּ סְּ ֶׁשענְּ

ן פְּ טּוּב, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעָהאלְּ ט ִאין ׁשְּ ִריגְּ ט ֶגעקְּ ָמאל ִניׁשְּ ן ִזיְך ֵקיינְּ ן, ָוואס ֵזיי ָהאּבְּ ׁשְּ טְּ ן  ֶמענְּ ֶגעָווארְּ
ָנָסה. ֶדער ֵהן ִמיט ַּפרְּ ׁשּועֹות, ֵהן ִמיט ֶגעָראֶטעֶנע ִקינְּ ִטיֶגע יְּ רֹויֶסע ֶמעכְּ  ִמיט גְּ

ק  ָפאלְּ ן ִׁשיָנאֶווער ָרב זי"ע ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא ָּפארְּ ן  -צּום ֵהייִליגְּ ִציג ָיאר ֶלעּבְּ ָוואנְּ ָנאְך ֵאיין אּון צְּ
ן ִזיְך צּו ַא ִדין תֹוָרה. ֵזי -צּוַזאֶמען  ִוויׁשְּ ן ֵזיי צְּ ֶדער ל"ע, ָהאּבְּ ט ֶגעַהאט ַקיין ִקינְּ ן ִניׁשְּ י ָהאּבְּ

ַאָמאל  ן ָנאכְּ ֶגען ַאז ֵּבייֶדע ֶוועלְּ ֶרענְּ ָׁשר ֶוועט ֶדער ַמָזל ֵזיי ּבְּ 'ן, ֶאפְּ ן ִזיְך ֶגטְּ ן ַאז ֵזיי ֶוועלְּ ָלאסְּ ַּבאׁשְּ
ן ָהאּבְּ  ֶדעֶרע אּון ֵזיי ֶוועלְּ ן ִמיט ַאנְּ ֶדער. ָנאר ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ִדין תֹוָרה? ַאזֹוי ֲחתּוָנה ָהאּבְּ ן ִקינְּ

ן ֵזיי  ִוויׁשְּ ִריק, אּון צְּ ָנָסה, ֶדער ַמאן ָהאט ֶגעַהאט ַא ַפאּבְּ ִליְך ִמיט ַּפרְּ ֶמעגְּ ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַפארְּ
ט ֶגעֶווען קַ  ָמאל ִניׁשְּ ִריֶגערֵ ִאיז ֵקיינְּ ֶטער קְּ ן ֵזיי יי, ַזיייין ׁשּום ֶווערְּ ן ֲחתּוָנה ֶגעַהאט ָהאּבְּ ט ֵזיי ָהאּבְּ

ָׁשלֹום. "ִאיז ָוואס ִאיז ִדי ִדין תֹוָרה?"  ט ּבְּ ט, ָנאר ֶגעֶלעּבְּ ִריגְּ ט ֶגעקְּ ָמאל ִניׁשְּ ט ֶדער  -ִזיְך ֵקיינְּ ֶרעגְּ פְּ
ַלייּבְּ  ִריק ָזאל ּבְּ ן ַּביי ִאים, ֶער ָזאל ֵהייִליֶגער ִׁשיָנאֶווער ָרב זי"ע. ִזי ָהאט ֶגע'ַטֲעָנה'ט ַאז ָדאס ַפאּבְּ

ן ָקאּפ; אּון ֶער ָהאט ֶגע'ַטֲעָנה'ט, ֵניין!  ָלארְּ ֶנען ִמיט ַא קְּ ֵדי ֶער ָזאל ֶקעֶנען ֶלערְּ ָנָסה, כְּ ן ַּפרְּ ָהאּבְּ
ִריק, אּון ִזי  ן ָאן ֶדעם ַפאּבְּ ִריק ָזאל ַזיין ַווייּב ֶנעֶמען, ָווארּום ֶער ֶוועט ִזיְך ַאן ֵעָצה ֶגעּבְּ ָדאס ַפאּבְּ

ָנָסה. ִווי ֶדער נֶ  ן פּון וואּו צּו ֶנעֶמען ַּפרְּ ׁש ָהאּבְּ ט, ָזאל ִזי ָכאטְּ ִניׁשְּ ן ָאן ָגארְּ ַלייּבְּ עֶּבעְך ֶוועט ּבְּ
ִריק ֶוועט  ן: "ֶדער ַפאּבְּ ֶגערּופְּ ט ָהאט ֶער ִזיְך ָאנְּ ֵהייִליֶגער ִׁשיָנאֶווער ָרב זי"ע ָהאט ָדאס ֶגעֶהערְּ

ק ֵּבייֶדע, אִ  ן ַפאר ֶענְּ ַלייּבְּ ן ַא ּבְּ 'ן, ִאיֶּבער ַא ָיאר ִאין ִדי ַצייט ֶוועט ִאיר ָהאּבְּ ט ֶגטְּ יר ֶוועט ִזיְך ִניׁשְּ
 ֶּבן ָזָכר!", אּון ַאזֹוי ִאיז ֶגעֶווען.

ט אּון  ָמאל ִניׁשְּ ן ִזיְך ֵקיינְּ ִריגְּ ק ָוואס קְּ ָפאלְּ ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ָוואס ִאיז ֶדער ֹכַח פּון ַא ָּפארְּ
ִדיֶגע ן. אּון ַאזֹוי ָהאט ֶדער  ֶזעֶנען ֶגעדּולְּ ט ִמיט ַאֶלעם גּוטְּ ׁשְּ טְּ ן ֶגעֶּבענְּ ן, ַאז ֵזיי ֶווערְּ ׁשְּ טְּ ֶמענְּ

ט  'ן ַווייּב, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאגְּ רֹויס ָכבֹוד ַפארְּ ן גְּ ֶגעּבְּ ט ַאז ֶמען ָזאל ָאּפְּ )ִשיחֹות ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעָוואלְּ

ן ַמאן אּון ַווייּב, : "ֶדער ַסֶמ"ְך רס"ד( -ָהַר"ן, ִסיָמן רס"ג  ִוויׁשְּ לֹוֶקת צְּ ֶמ"ם טּוט ַאֶלעס ֶעס ָזאל ַזיין ַא ַמחְּ
ִׁשיל צּו ַזיין ִמיט ֲעֹונֹות ֵדי ֵזיי ַמכְּ ן: ִוויִפיל ַצַער   כְּ טְּ ַראכְּ ף ִזיְך ַּבאטְּ ׁש ַדארְּ טְּ כּו'". ַא ֶמענְּ אּון ֲחָטִאים וְּ

ן ָהאט ַזיין ַווייּב? ַצַער ָהִעיּבּור, וְּ  ק אּון ַליידְּ ַטארְּ ֶׁשעט ִזיְך ֵזייֶער ׁשְּ כּו', ִזי מּוטְּ ַהִגידּול, וְּ ַהֵליָדה, וְּ
ן.  פְּ ֶהעלְּ ן אֹויף ִדי ַווייּב, אּון ִאיר ַארֹויסְּ ָמנּות ָהאּבְּ ף ֶמען ֵזייֶער ַרחְּ ַפאר ַדארְּ ֶדער, ֶדערְּ ִמיט ִדי ִקינְּ

ן ֶרִּבי'ן וֶ  ט ֶדעם ֵהייִליגְּ גְּ ׁש ָוואס ָפאלְּ טְּ ט אּון וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְּ ועט ִאים גּוט ַזיין אֹויף ִדי ֶוועלְּ
ט.  אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְּ

ָתב ז'(  )ֲאֶׁשר ַּבַנַחל ִאיִדיׁש, ֵחֶלק א', ִמכְּ
 

ט  ן ֶדעם)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ט"ו( ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאגְּ ִּפירְּ אֹור ַהָגנּוז  ַאז ֶווער ֶעס ִוויל ׁשְּ
ָּפט'ן, ֶער ָזאל  ׁש ָזאל ִזיְך ַאֵליין ִמׁשְּ טְּ ט ַאז ֶדער ֶמענְּ ָּפט, ָדאס ֵמיינְּ ִחיַנת ִמׁשְּ ָזאל עֹוֵסק ַזיין ִאין ּבְּ
ָּפט'ן אֹויף  ט אֹויף ִמיר ִדי ָצָרה?" אּון ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ִזיְך ִמׁשְּ ָוואס קּומְּ ּבֹון, "ַפארְּ ן ַא ֶחׁשְּ ַמאכְּ

ן. ֶיעֶדע ַזאְך ט מֹוָרא ָהאּבְּ ִניׁשְּ ט ֶוועט ֶער ׁשֹוין פּון ָגארְּ ט ִזיְך, ֶדעָמאלְּ  ִווי ֶער ִפירְּ
ָמאל צּו ַא  ן ֵאיינְּ ן ַחַתם סֹוָפר זי"ע, ַאז ֶער ִאיז ֶגעָפארְּ ט אֹויף ֶדעם ֵהייִליגְּ ֵציילְּ ט ֶדערְּ ֶעס ֶווערְּ

'ט  לְּ ט, אּון ֶמען ָהאט ֶגע'ּפֹועְּ ן ַזיין ֶגעזּונְּ ָחץ ֶוועגְּ ט ֶווען ֵקייֶנער ֶמרְּ ַפאר ִאים ַאז ֶער ָזאל ַזיין ַּבייַנאכְּ
ט ַארֹויס ִדי  ַלאץ וואּו ֶעס קּומְּ ט ַזיין ַאֵליין ִאין ֶדעם ּפְּ ט, ֶער ָהאט ֶגעָוואלְּ ָטא ָדארְּ ִאיז ׁשֹוין ִניׁשְּ

פּוָאה. ל ַוואֶסער ָוואס ֶעס ִאיז ַא רְּ ֶוועּבְּ  ׁשְּ
ן, אּון ִווי ָנאר ֶער ִאיז ַאַריין ָהאט ִזיְך  ֶנע ִטירְּ רֹויֶסע ַאייֶזערְּ ֵוויי גְּ ן ִאיז ֶגעֶווען צְּ טְּ ָדארְּ
ט ַארֹויס,  ט ֶגעֶקענְּ ן אּון ֶער ָהאט ִניׁשְּ ֶנע ִטירְּ רֹויֶסע ַאייֶזערְּ ֵוויי גְּ ן אֹויף ִאים ִדי צְּ ָלאסְּ ׁשְּ ַפארְּ

ֶצע ִציֶמער פּול ַווייל ִאיז ִדי ַגאנְּ ן, אּון  ֶדערְּ ן ִאיז ֶגעָווארְּ טְּ ן ִמיט ַּפאֶרע פּון ִדי ִהיץ ָוואס ָדארְּ ֶגעָווארְּ
ן. ָהאט ֶער  ט ֶווערְּ ִטיקְּ ׁשְּ ט ַאז ֶער ֵגייט ֶדערְּ ִּפירְּ ט ַארֹויס ֵגיין, ֶער ָהאט ֶגעׁשְּ ט ֶגעֶקענְּ ֶער ָהאט ִניׁשְּ

ט ִאים ַאַזא  ָוואס קּומְּ ָּפט'ן, ַפארְּ ן ִזיְך צּו ִמׁשְּ ֶגעהֹויּבְּ ׁשּוָנה פּון ֶחֶנק? ִּביז ֶעס ִאיז ִאים ָאנְּ ִמיָתה מְּ
ן  ן ַאז ֲחַז"ל ָזאגְּ ֶגעַפאלְּ ֵּפידֹו ֶׁשל ָחָכם ֵאינֹו ַמֲאִריְך ָיִמים; אּון ַאזֹוי )ַׁשָּבת ק"ה:( ַאיינְּ ֶהסְּ ַעֵצל ּבְּ ָכל ַהִמתְּ

רֹויֶסער ָגאֹון, ֶרִּבי ָדוִ  ן ַא גְּ ַתֵלק ֶגעָווארְּ ט ִנסְּ ׁש ַז"ל, אּון ֶער ָהאט ִאים ִווי ֶעס ִאיז ֶדעָמאלְּ ד ַדייטְּ
ט ַאז ָדאס מּוז ַזיין ִדי ִסיָּבה פּון ַזיין ַמָצב, אּון ֶער  ֶטעלְּ ֶגעׁשְּ ִּפיד ֶגעֶווען, ָהאט ֶער ַצאמְּ ט ַמסְּ ִניׁשְּ

ַלייְך ֶווע ִּפיד ַזיין גְּ ַקֵּבל ֶגעֶווען ַאז ֶער ֶוועט ִאים ַמסְּ  יין, אּוןן ֶער ֶוועט ַארֹויס גֵ ָהאט אֹויף ִזיְך מְּ
 

ן  ֶוועֶרע ִטירְּ ֶדער ִאיז ֶגעֶׁשען ַאז ִדי ׁשְּ ֶדער ִאיֶּבער וואּונְּ וואּונְּ
ן  ט אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ִניצֹול ֶגעָווארְּ נְּ ן ִזיְך ַאֵליין ֶגעֶעפְּ ָהאּבְּ
ט  ַלייְך ֶגעָלאזְּ ט ַארֹויס ֵגיין, אּון ֶער ָהאט גְּ אּון ָהאט ֶגעֶקענְּ

ן ָוו ן ַאֶלע ִאידְּ ָחץ צּוַזאם רּופְּ ן ִזיְך ֶגעפּוֶנען ִאין ֶמרְּ אס ָהאּבְּ
ֵּפד. רֹויֶסע ֶהסְּ ט אֹויף ִאים ַא גְּ  אּון ָהאט ֶגעָזאגְּ

ּבֹון  ן ִמיט ַא ֶחׁשְּ ף ֶלעּבְּ פּון ֶדעם ֶזעט ֶמען ִווי ֶמען ַדארְּ
ן  ָרכֹות ה':(אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך, ִווי ִדי ֲחַז"ל ָזאגְּ , ִמי ָחִׁשיד )ּבְּ

ִריְך הּוא דְּ  ָׁשא ּבְּ יָנא? ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס קּודְּ ֹלא ַדיְּ ָעִביד ִדיָנא ּבְּ
ׁש ִאיז ִמיט ַא  טְּ 'ן ֶמענְּ ט אֹויפְּ ִטיֶגער ֶעס קּומְּ ּבֹון. ִריכְּ ֶחׁשְּ

ָּפט'ן אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך, אּון  ף ִזיְך ַא ִאיד ִמׁשְּ ַפאר ַדארְּ ֶדערְּ
ן  טְּ ׁשּוָבה טּון, אּון ֶעס ֶוועט ַלייכְּ ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֶקעֶנען תְּ

ׁש ָוואס אוֹ  טְּ ט. וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמענְּ רֹויֶסער ִליכְּ יף ִאים ַא גְּ
ן אֹויף ֶדעם עֹוָלם. ט ַנארְּ ט ִזיְך ִניׁשְּ  ָלאזְּ

ָתב ח'(  )ֲאֶׁשר ַּבַנַחל ִאיִדיׁש, ֵחֶלק א', ִמכְּ

 



>>>>>> 

 

ׁשּוֶטע ֶמעְנְטְׁש  ן פָּ
אְבן ִזיְך  וָּואס הָּ
אל ִניְׁשט  ֵקייְנמָּ

ב  ֶגעְקִריְגט ִאין ְׁשטּו
אְלפְ  ן ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעהָּ
ע ֶגעוָּואְרן ִמיט ְגרֹויסֶ 

 ֶמעְכִטיֶגע ְיׁשּועֹות
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ערפון, צו טראכטן האט שוין זוכה געווען צו ענדיגן ש"ס, אבער גלייכצייטיג נישט ווערן צעבראכן ד
אז ער האלט שוין אזוי ווייט און איך נישט, נאר יעדער זאל זיך שטארקן אויף זיין אייגענע וועג צו 

 לערנען אביסל תורה יעדן טאג.
נאכ'ן סיום איז דער עולם זיך צעגאנגען מיט א געוואלדיגע התעוררות און התחזקות, זיך צו 

 תורה מיט גרויס פלייס. שטארקן ווייטער אין לערנען די הייליגע
 !אין שמחה כשמחת התורה

*** 

 אומזיסטע חתונה בהיכל בית מדרשינו
גייענדיג צום דרוק, דאנערשטאג בהר, האלט מען אינמיטן די הכנות צוצוגרייטן דעם בית המדרש 
צו די חתונה וואס וועט דארט פארקומען ביינאכט, א חתונה נאכט וואס וועט נישט קאסטן קיין איין 

 פרוטה פאר די מחותנים.
"ר דניאל בוים מוההרה"ח הי"ו, עב"ג בת ישראל סאמעט הבה"ח  עס וועט גיין אונטער די חופה

די בחורים אין ישיבה לייגן צו א האנט אז די חתונה זאל זיין אויפ'ן שענסטן  .שליט"א מחשובי אנ"ש
 און בעסטן פארנעם.

עס איז כדאי צו שרייבט דער ראש ישיבה שליט"א: "אינ'ם "מכתב יומי" פון די וואך מיטוואך, 
קומען זען א פרייליכע חתונה וואס קאסט גארנישט פאר די מחותנים, עס איז ממש בחינם. קום 
קוקן ווי פרייליך א חתונה קוקט אויס אין ישיבה; בשעת די חתונה הייבט מען אן טראכטן גראד, מען 

ט פארשווענדענישן פאר עטליכע קארגע שעה?' טראכט: 'וואס פעלט טאקע אויס די אלע געל
אפילו ווען דער מענטש זאל האבן איבעריגע געלט וואלט ער אויך נישט געדארפט אויסגעבן די 

פאלק צו קענען קויפן א דירה -געלט פאר די פאר שעה, ענדערש זאל מען דאס געבן פארן פאר
מען האט נישט די געלט, מען קען קוים לעבן אדער אריין גיין אין א ביזנעס וכו', ווער רעדט נאך אז 

 ".טאג טעגליך, איז דאך ממש א ווייטאג פארוואס מען דארף בארגן געלט און נישט קענען באצאלן
 א לענגערע באריכט איבער די חתונה, וועט נאכפאלגן אי"ה קומענדיגע וואך.

 !שמח תשמח רעים האהובים
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 די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 שליט"א פון די וואך, קען מען זען אינעם

 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
 

 646-334-2858צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 

<<<<<< 
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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'
 

 הערליכע סעודת ל"ג בעומר אין ישיבה
דעם מיטוואך נאכט, ל"ג בעומר, זענען זיך צוזאמגעקומען פילע אנשי שלומינו בהיכל בית מדרשינו אין 

 וויליאמסבורג, צו פראווען אינאיינעם דעם געהויבענעם טאג.
ווארימע הארציגע ניגונים פון ל"ג בעומר, און דערנאך מען ביי די סעודה האט מען געזינגען אינאיינעם 

געהאט די זכי' צו הערן דברות קודש פונעם ראש ישיבה שליט"א, וואס האט ארומגערעדט איבער די 
גרויסקייט פון רבי שמעון בר יוחאי, וואס ער האט מגלה געווען פאר די וועלט די חשיבות פון יעדע מצוה, 

עס דרייען זיך איבער אין אלע וועלטן ווען א איד איז זוכה צו קומען אין שול וואסערע גרויסע זאכן 
דאווענען, ווען א איד איז זוכה צו לערנען די הייליגע תורה, און אזוי ווייטער יעדע מצוה וואס א איד טוט, 

אלע וואס דאס פארשאפט א געוואלדיגע נחת רוח פאר'ן אייבערשטן און עס טוט גרויסע תיקונים אין 
 וועלטן.

דעריבער דארפן מיר זיך זייער פרייען אין דעם גרויסן טאג, און נאכדערצו אז דער הייליגער רבי האט 
עס נאך מער אראפגעברענגט פאר אונז, דער רבי לערנט אונז אויס אז יעדער איד אן אויסנאם קען זוכה זיין 

צו ווייט פון דעם, אז ער איז אזוי ווייט פונעם צו די אלע גרויסע זאכן, קיינער זאל נישט טראכטן אז ער איז 
אייבערשטן אז דער אייבערשטער דארף נישט האבן זיינע מצות, נאר פונקט פארקערט, ווען א איד ווייסט 
ביי זיך אז ער איז ווייט פונעם אייבערשטן און פון דעסט וועגן שטרענגט ער זיך אן צו טון א מצוה, ער 

 צו האלטן פון אן עבירה, איז דאס נאך פיל מער חשוב ביים אייבערשטן. שטרענגט זיך אן זיך צוריק
די עצה פאר יעדן מענטש איז צו עפענען זיין מויל און אנהויבן צו רעדן צום אייבערשטן, צו דערציילן 
פאר'ן אייבערשטן אלעס וואס מען גייט אריבער, יעדע טאג אראפנעמען א מינוט צו כאפן א שמועס מיט'ן 

שטן, און דאן וועט דער אייבערשטער זיכער העלפן דעם מענטש אז ער זאל געהאלפן ווערן מיט אייבער
 אלעס וואס ער דארף און ער זאל ווערן אמת'דיג נאנט צום אייבערשטן.

ווען רבי שמעון בר יוחאי איז אנטלאפן זיך באהאלטן אין די מערה, האט ער מיטגענומען זיין זון אהין, 
אויסגעפעלט, אויפ'ן זון איז דאך נישט געווען די גזירה, און רבי שמעון איז דאך געווען פארוואס האט דאס 

פארנומען אין די מערה מיט גאר גרויסע זאכן, צו לערנען מיט אליהו הנביא און צו מאכן דעם הייליגן זוהר 
, מוז ער אבער אויך הקדוש מיט גרויסע סודות התורה. דאס לערנט אונז אז ווי הויך א מענטש זאל נאר זיין

אינזין האבן זיינע קינדער, זיך אפגעבן מיט זיי און זיי מחנך זיין, און אזוי וועט ער זוכה זיין צו ערליכע 
 אידישע דורות.

און אזוי ווייטער האט דער ראש ישיבה שליט"א ארומגערעדט איבער די גרויסקייט פונעם טאג, און פון 
וואס דער רבי לערנט אונז. און ער האט אויסגעפירט אז ווען רבי  אלע געוואלדיגע עצות און לימודים

שמעון בר יוחאי איז ארויסגעקומען פון די מערה האט ער געזאגט אז ער גייט עפעס טון צו העלפן די 
שטאט, און די זעלבע דארף זאגן יעדער איד וואס האט זוכה געווען צו הערן און מקיים זיין די עצות פון 

האט אים געהאלפן און אויפגעלאכטן זיין לעבן, דארף ער זען צו העלפן נאך אידן, און זיי רבי'ן, דאס 
דערציילן איבער דעם הייליגן רבי'ן וואס האט די כוחות צו העלפן יעדן איד אין יעדן מצב, ווען א איד וועט 

ער ארויסקריכן פון אלע לערנען דעם הייליגן רבינ'ס ספרים און מקיים זיין וואס דארט שטייט, וועט ער זיכ
זיינע פראבלעמען, ער וועט גאר שטארק מצליח זיין ברוחניות ובגשמיות, אויף די וועלט און אויף יענע 

 וועלט.
 

 אשרינו מה טוב חלקינו, בהילולא דבר יוחאי!
*** 

 הערליכע סיום הש"ס אין ישיבה
לום שתורה, ווען הבחור החשוב די וואך מיטוואך איז פארגעקומען א הערליכע סעודה לכבודה של 

 ני"ו האט זוכה געווען צו ענדיגן גאנץ ש"ס.יוסף ניישטיין 
די פארגאנגענע וואך האבן מיר שוין געהאט א סיום הש"ס אין ישיבה, און די וואך איז געווען נאך איינס, 

 און אין די קומענדיגן וואכן וועט אי"ה נאך עטליכע בחורים זוכה זיין מסיים צו זיין ש"ס.
יים סיום האט מען געזינגען אינאיינעם שיינע ניגונים, דערנאך האט מען גערעדט עטליכע ווערטער ב

פונעם חשוב'ן טאטן פונ'ם בעל שמחה, מוה"ר נחמן ניישטיין שליט"א, מלמד מומחה במוסדותינו, וואס 
ז זיין בחור איז האט געדאנקט דעם אייבערשטן אויף די גרויסע חסדים, און ארויסגעברענגט זיין פרייד א

לערנען אין אזא ישיבה וואו מ'לערנט אויס די עצות ווי אזוי אנצוקומען צו דעם צו קענען ענדיגן  זוכה צו
 גאנץ ש"ס, מיט אלע איבריגע עצות פון הייליגן רבי'ן.

דערנאך איז דער ראש ישיבה שליט"א אריין אין א לענגערע שמועס איבער די גרויסקייט פון לערנען 
טאג די הייליגע תורה, וואס דאס מיינט פאר איד, די פילע גוטע זאכן וואס דאס ברענגט אויפ'ן איד יעדן 

ברוחניות ובגשמיות. ער האט ארויסגעברענגט ווי יעדער דארף זיך אפלערנען פון אזא יונגער בחור וואס 

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

 

 

 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה מנחם שטיינבערג מו"ה
 למז"טאליעזר שלמה צו די אפשערן פון זיין זון 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
קינדער  פון אלע זיינע דעם קינד און אידיש נחת פון

 , דורות ישרים ומבורכיםגעזונטערהייט
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 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה הערשי בוים מו"ה
 למז"טאליעזר שלמה צו די אפשערן פון זיין זון 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
קינדער  פון אלע זיינע דעם קינד און אידיש נחת פון

 , דורות ישרים ומבורכיםגעזונטערהייט
 

 

 
 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 י"וה ישראל סאמעט החתן

 זיין שמחת החתונה למזל טובצו 
 

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

 פרנסה בשפע, דורות ישרים ומבורכים, מיט סייעתא דשמיא
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 א"שליט יואל טייטלבוים מוה"ר

   ]עצי תמרים[ ברסלב קרית יואל "היכל הקודש"ד "גבאי ביהמ

 די געבורט פון א מיידל למזל טובצו 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך אידיש 
געזונטערהייט, נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע קינדער 

 פרנסה בשפע, דורות ישרים ומבורכים, מיט סייעתא דשמיא
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


