
 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 
 7:41הדלקת הנרות...................

 9:12............שב"ק.........מוצאי 
 

 שיעורים כסדרן

 ה'-יחזקאל ד'.......................נ"ך
 .........................יומא כ"ז..בבלי

 ...............כתובות נ"בירושלמי
  'ט...................טהרות תוספתא
  ..................שחיטה ה'רמב"ם....

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ָשה טַא ָוואר    אֹויף ִדי ַפר 

 

 (498) 31, גליון 10שנה           לפ"ק לעומר, שנת תשפ"א א"מ', האבות פרק מברכים חודש סיון, אייר,  ו"כ, בהר בחקותיפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

יב ַא ֶגעְפֶרעְגְלֶטער  י ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט לִּ ֶדער ֶרבִּ
יד" אדֵ  ,ָחסִּ ין ָצרֹות, אּון דָ ָדאס בַּ יז ֶגעְפֶרעְגְלט אִּ אְך ייט ַא ֶמעְנְטש ָוואס אִּ

ייְבט ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן  יְך אּון ֶער ְבלַּ אְלט ֶער זִּ ַאזֹויְנס ָהאט  -ֶדעְרהַּ
יב.  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער לִּ

יְך אֹויְפ'ן ֵפייֶער, ֶמען  יְקל ְפֵלייש ְפֶרעְגְלט זִּ וי ַא ְשטִּ יר ֶזעֶען וִּ ֶווען מִּ
ייט צּום ְצוֵ  יֶבער פּון ֵאיין זַּ יין גּוט ְדֵרייט ֶעס אִּ וייְטן ַאז ֶעס ָזאל זַּ

יְקל  וי ָדאס ְשטִּ יין וִּ יְשט ַארַּ יר נִּ אְכְטן מִּ ייְטן, ְטרַּ ֶגעְפֶרעְגְלט פּון ַאֶלע זַּ
יְרט ֶעס צּו ֶוועְרן  וי ַאזֹוי ְשפִּ י ֵהייֶסע אֹויל, וִּ ין דִּ יְלט ָדאְרט אִּ ְפֵלייש פִּ

ייְטן. ָאֶבער ֶווען  יְך גּוט ָאְפֶגעְבָראְטן פּון ַאֶלע זַּ ַא ֶמעְנְטש ָזאל זִּ
יְגט  יז אֹויְך ַאזֹוי, ֶדער ֶמעְנְטש לִּ אְכְטן ֶוועט ֶער ֶזען ַאז ֶער ַאֵליין אִּ אְטרַּ בַּ
יֶגע ֵהייֶסע אֹויל, אּון ֶער ֶוועְרט גּוט ֶגעְפֶרעְגְלט פּון ַאֶלע  ין ְבֶרעֶנעְנדִּ אֹויְך אִּ

ייְטן.  זַּ
יְך  י פּון זִּ אְפט ֶער ַא ְברִּ י ָדא כַּ י אֹויף דִּ אְפט ֶער ַא ְברִּ ַאֵליין, ָדא כַּ

יְנֶדעְרֵהיים, ָדאְרט ֶוועְרט ֶער  ים אִּ יי אִּ ייט פּון ַא ָצָרה בַּ ַאְנֶדעֶרע זַּ
יט פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן, אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶדער ֶמעְנְטש ֶגעְפֶרעְגְלט  ָאְפֶגעְברִּ

ייְטן.  פּון ַאֶלע זַּ
וי ָדאס ָהאט ֶדער ֵאי ויל ֶזען וִּ יב, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער וִּ יֶבעְרְשֶטער לִּ

אֶשעֶפער אֹויף ֶדער  אֶנען ַאז ֶעס ָדא ַא בַּ יְך ֶדעְרמַּ ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט זִּ
ֲענֹות אּון ֻקְשיֹות  ים. ַאְנְשָטאט צּו ָהאְבן טַּ ֶוועְלט, אּון ֶער ֶוועט ֵגיין צּו אִּ

יְך ֶדער אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן פַּ  י ַאֶלע ָצרֹות, ֶוועט זִּ ים דִּ אְרָוואס ֶער ֶגעְבט אִּ
יקֵ  י ַאֶלע ְשֶווערִּ יט דִּ אְרְקן מִּ יְשט ֶמעְנְטש ְשטַּ ייְטן, ֶער ֶוועט ָנאְכַאְלץ נִּ

ים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  אן ֶוועט אִּ ַאֶוועק ֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דַּ
ייֶנע ָצרֹות אּון ְפָראְבֶלעֶמעןֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט ַאר  .ֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע זַּ

אֶשעט  י אּון ֶער ָהאט ֶגעפַּ מִּ יי ָלָבן ָהֲארַּ יז ֶגעֶווען בַּ ינּו אִּ ֲעֹקב ָאבִּ ֶווען יַּ
י  אקּוֶמען דִּ יְך אֹויְסֶגענּוֶמען ַאז ֶער ֶוועט בַּ ייֶנע ָשאף, ָהאט ֶער זִּ זַּ

ים" ֶשעֶפעֶלעך ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען "עַּ  ים ּוְטלּואִּ ים ְנֻקדִּ י ֶשעֶפעֶלעך  -ֻקדִּ דִּ
יס  י פִּ ֶוועְלֶכע ָהאְבן ְקֵלייֶנע ְפֶלעְקן, ְגרֹויֶסע ְפֶלעְקן, ָאֶדער ְפֶלעְקן אֹויף דִּ

ין ֵקייְטן. יְנֶדען אִּ יס ָוואְלְטן ֶגעֶווען ֶגעבִּ י פִּ וי דִּ  ַאזֹוי וִּ
אְנֶגען ַא יז דּוְרְכֶגעגַּ ינּו ַאֵליין אִּ יקֵ יֲַּעֹקב ָאבִּ אְך ְשֶווערִּ ין ֶלעְבן, סַּ ייְטן אִּ

 רֶווען אּוס גּוט   טּו דּוג, ֶווען ַדייי ֵגי דּו
טּו -ט ִניש  ף ַדאר  ס עֶ  ס  פ   טִניש   ַדאר 

 

פּוק ֵעסֶ ן ַקיין ַמאכ   ֶזער ֵהייִליֶגער ֶדעז ַא ט ֵווייס   דּו ן.ֶדער  ר ַצאנ 
כּותֹוב ר   גֵ  ז  ֵלינּון י  א ע  אג  ץ ַאל  ט ה  ע ֵהייִליגֶ ע ַזיינֶ ר ַפאט ֶגעז 

ֶדע אל  י ֵזיר ִקינ  בֶ י ִד ן ִאיט, ֶגעל   נ אְךן ֵגיין ז  אט ַצייע ֶזעל  ר עֶ ט ה 
אל  י ֵזין ֶגעֶבעט  י ֵזי ֵא ן ַקיין ֶווער  ט ִניש  ן ז  ֵא י ׂשֹונ  ר  ט ִניש  ל, ִיׂש 

אב  ט ַפיינ   ואן; ִאיד  ן ה  יכּוי ִד ז ִאיס ו  'ן ִמיט  ס ֵאיינ  ת ַשי 
ֵווייט   אן? צ  ֶדֶרְךר נ  לַ  ב  ואע ַאלֶ י ִד ל, כ  י ַאזֹון ֶווער  ד ֶחסֶ ן טּועֶ ס ו 

ֶגעטּו ֶגעס  י ֵזיד, ַהֶחסֶ ם עֹול  ן ִאין ַאַריינ  א ד  ז ִאיס עֶ ז ַא ן ַפאר 
ש   נ אְך ט  ֶגעס  ן ֶמען; ֶמענ  ס עֶ ת, ִמידֹו נ אְךא ד  ז ִאיס עֶ ז ַא ט ַפאר 
בּוד, ֶחסֶ א ד  ז ִאי ֶאֶר ה, ר  ג  כּו תִתפ  עַ ', ו  ם ַצאט ֶנעמ  ן ֶמעת ִבש 
ט ֶגעֶרעג  ן ֶמעט ֶווער  ט ִניש  ט ֶגעב  ר ֵאייֶנעט ֶזען ֶמען אּוט ֶגעל  
ש  י ִד ף אֹוי ט  אן; ֶמענ  אס ד  אל  י ֵזין, ֶגעֶבעט  י ֵזיר עֶ ט ה  ן ז 

אב   ִליבר ַווייֶטע ֶדעע ִאיִדישֶ ן ה   ר.ִקינ 
ַטאר  ר, ֵזייעֶ ר ִדיט ֶבע ִאיְך ם; ֵקייֶנעף אֹויט ִניש  ק קּו, ִזיְךק ש 
אבן אּוג ֶווען ַדייי ֵגי טּו, ִליבן ֶיעד   ה  ִליחַ ר ייעֶ זֵ  ֶוועס   ן.ַזיי ַמצ 
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יז, ַאלְ   יק אִּ דִּ וי ְגֶרעֶסער ַא צַּ ְגֶרעֶסעֶרע  ץוִּ
יקֵ  ייְטן ָהאט ֶער, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְשֶווערִּ

יְך ֶקעֶנען  ים אֹויס אֹויב ֶער ֶוועט זִּ יְרט אִּ ְפרּובִּ
יְשט ַאֶוועק ֵגיין פּוֶנעם  אְלְטן אּון נִּ ֶדעְרהַּ

יקֵ ֵאייֶבעְרְש  י ַאֶלע ְשֶווערִּ ייְטן. קֹוֶדם ְטן ְטָראץ דִּ
יין  וייל זַּ אְרְפט ַאְנְטלֹויְפן וַּ ֲעֹקב ֶגעדַּ ָהאט יַּ

ים ָנאר ֶגעָוואְלט  ְברּוֶדער ֵעָשו ָהאט אִּ
יז שֹוין  ְרְג'ֶעֶנען, ָנאְכֶדעם ֶווען ֶער אִּ הַּ
ייְדן  אט צּו לַּ ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ָלָבן ָהאט ֶער ֶגעהַּ
יֶבער ָהאט  ים אֹויְך. ֶדערִּ אְך ָצרֹות פּון אִּ ַאסַּ
ְוָקא  יין ַאז ֶער ֶנעְמט דַּ ֵמז זַּ ֲעֹקב ֶגעָוואְלט ְמרַּ יַּ

י ֶשעֶפעֶלעך  י דִּ י ְפֶלעְקן, דִּ ֶוועְלֶכע ָהאְבן דִּ
יְך  יז ֶווען ֶער ֶקען זִּ יד אִּ יבּות פּון ַא אִּ ֲחשִּ

אְלְטן ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט ְקֵלייֶנע ְפֶלעְקן   -ֶדעְרהַּ
ְקֵלייֶנע ְפָראְבֶלעֶמען, ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט ְגרֹויֶסע 

ר ְגרֹויֶסע ְפָראְבֶלעֶמען, אּון ֵסיי ֶווען עֶ  -ְפֶלעְקן 
וי ֶער  יְרט וִּ יס, ֶער ְשפִּ י פִּ י ְפֶלעְקן אֹויף דִּ ָהאט דִּ
יְשט  יְך נִּ ין ֵקייְטן אּון ֶער ֶקען זִּ יְנֶדען אִּ יז ֶגעבִּ אִּ
יֶלע ְפָראְבֶלעֶמען, אּון  ייֶנע פִּ ַארֹויס ֶזען פּון זַּ

יט ַאֶלעם ְגֵלייְבט ֶער ַאז ֶדער -ֶדעם-מִּ
י ֶוועְלט, ַא יְרט דִּ ז ַאֶלעס טּוט ֵאייֶבעְרְשֶטער פִּ

יין טֹוָבה, אּון ֶער  אר זַּ ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָנאר פַּ
א ֵגייט ְש  יק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזַּ יג צּורִּ ֶטעְנדִּ

יז ָגאר ָחשּוב אּון ֵטייֶער.  ֶמעְנְטש אִּ
 

יֵפש ָקדֹוש ְשֵטייט ַאז ַא טִּ ר הַּ ין ֹזהַּ ָהאט  אִּ
ים, ַא מֹוָרא פּוֶנעם ְש  ֶטעְקן ָוואס ְשָלאְגט אִּ

יז ָדא ֵאייֶנער ָוואס  ָחָכם ֵווייְסט ָאֶבער ַאז ֶעס אִּ
אְרף ֶער  ים דַּ אְלט ֶדעם ְשֶטעְקן, אּון פּון אִּ הַּ

 מֹוָרא ָהאְבן.
ֶווען ֶעס קּוֶמען ָצרֹות אֹויף ַא ֶמעְנְטש, ֶער 
יְשט ֶגעזּוְנט רח"ל, ֶער ָהאט ָצרֹות פּון  יז נִּ אִּ

יינֶ  יְנֶדער, ֶער ָהאט ָצרֹות פּון ַאְנֶדעֶרע זַּ ע קִּ
ין ְשֶוועֶרע  אְלן אִּ יין ֶגעפַּ יז ַארַּ ֶמעְנְטְשן, ֶער אִּ
י  ים ָנאְך, צִּ ֲעֵלי חֹובֹות לֹויְפן אִּ י בַּ חֹובֹות אּון דִּ

יקֵ  ייְטן ַא ֶמעְנְטש ֵסיי ֶוועְלֶכע ָצרֹות אּון ְשֶווערִּ
יְטן ֵגייט ָנאר דּוְרְך, ֶדער ֵאייֶבעְרְש  ֶטער ָזאל ָאְפהִּ

אְרף ֶמען ְש  יְנֶדער, דַּ יֶשע קִּ ידִּ יג ַאֶלע אִּ ֶטעְנדִּ
יְשט ֶדער ְשֶטעְקן ָוואס  יז נִּ ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶעס אִּ
אְלט ֶדעם ְשֶטעְקן, ֶעס  ְשָלאְגט, ָנאר ֵאייֶנער הַּ
אְנט מֹוָרא צּו ָהאְבן  יְנֶטעֶרעסַּ יְשט אִּ יז נִּ אִּ

יְך  פּוֶנעם ְשֶטעְקן, אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט זִּ
יז ֶער  יְצן פּוֶנעם ְשֶטעְקן, אִּ אשִּ יְרן צּו בַּ ְפרּובִּ

יש יז צּו ֵגיין צּו , ֵזייֶער נַּארִּ יֶגע ֶוועג אִּ יְכטִּ י רִּ דִּ
יְך דּוְרְך  אְלט ֶדעם ְשֶטעְקן אּון זִּ ֶדעם ָוואס הַּ
ים אּון  יט אִּ יְך אֹויְסְשמּוֶעְסן מִּ ים, זִּ יט אִּ ֶרעְדן מִּ

יז אִּ  יָבה אִּ י סִּ אְרָוואסים ְפֶרעְגן ָוואס דִּ ֶער  פַּ
ים, אּון ָנאר ַאזֹוי ֶוועט ֶער  ְשָלאְגט אִּ

אֶטעֶוועט ֶוועְרן פּוֶנעם ְשֶטעְקן.  ֶגערַּ
יקֵ  יין ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ְשֶווערִּ יז זַּ ייְטן אִּ

יְך  ֵעָצה ָנאר צּו ֵגיין צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון זִּ
ים, אּון ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶער אֹויְסְשמּועֶ  יט אִּ ְסן מִּ

י ַאֶלע ָצרֹות. ֶדער  אֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון דִּ ֶגערַּ
ְנחּוָמא ֵתֵצא ב( ֶמְדָרש ָזאְגט אְרף  )תַּ ַאז ַא ֶמעְנְטש דַּ

אְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶווען ֶעס קּוְמט אֹויף  דַּ
ים ְשֶלעְפן  סּורִּ י יִּ וייל דִּ ים, וַּ סּורִּ ים ָצרֹות אּון יִּ אִּ
ים  אֶנען אִּ י ָצרֹות ֶדעְרמַּ ים צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, דִּ אִּ
אן ֵגייט  יז ָדא, אּון דַּ ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ

ים, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער מֶ  עְנְטש צּו אִּ
ים ֶער  יְך ַארֹויס ְדֵרייָזאל ֶהעְלְפט אִּ פּון ַאֶלע  ֶעןזִּ

ייֶנע   ָצרֹות.זַּ
יין  יְשט קַּ ויֶדער אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט נִּ וִּ
י ַאֶלע ְפָראְבֶלעֶמען ֶזעֶנען  ֵשֶכל, ֶער ֵמייְנט ַאז דִּ

אט ַא פּוְנְקט ַאזֹוי ֶגעֶשען,  ֶער ָהאט פּוְנְקט ֶגעהַּ
ין ַא  אְלן אִּ ייְנֶגעפַּ יז ַארַּ ָזל אּון ֶער אִּ ְשֶלעְכֶטע מַּ
אן ֶוועט ֶדער ְפָראְבֶלעם ָנאר  ְפָראְבֶלעם, דַּ

"ל ָזאְגן  זַּ ָיהּו ֵפֶרק ב'( )תָ ֶעְרֶגער ֶוועְרן. חַּ ָנא ְדֵבי ֵאלִּ

ין אֹוָתם ָעָליו" ין, ּכֹוְפלִּ ּסּורִּ ֵעט ְביִּ ְמבַּ ֶווען ַא  - "הַּ
ין, ֶער ְגֵלייְבט  ּסּורִּ י יִּ ין דִּ ֶמעְנְטש ְשטֹויְסט אִּ
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ווער האט צייט צו טראכטן שלעכטס אויף יענעם? ווי איז דא  זיך פארגינען.
צייט צו חוזק מאכן פון אנדערע?! דער תם הקדוש האט געזאגט )סיפורי 
מעשיות, מעשה ט(: "וואס וועט זיין אז דו וועסט לאכן? דו וועסט דאך 

 "ערשט זיין א נאר!
לאמיר זיך מקבל זיין בשמחה אז מיר גייען קוקן אויף אנדערע מיט כבוד, 
מען וועט שעצן איינער דעם צווייטן. מוהרא"ש זאגט, ער האט געהערט פון 
רבי לוי יצחק בענדער זכרונו לברכה, די אלע אנשי שלומינו וואס האבן זיך 

ר פון רבי'ן, די ליב געהאט איינער מיט'ן צווייטן, די אלע האבן גענומען מע
ליכט פון רבי'ן, די שכל פון רבי'ן; עס האט אויף זיי געשיינט דעם רבינ'ס ליכט 

פאלט נישט אריין אין א פאניק, בלייבט פרייליך;  שטערקער און מערער.
 "כאפט ארויס גוטע זאכן אין אזא גרויסע טאג, נאר מיט שמחה.

אין מירון, ביי זיין שבת קודש האט דער ראש ישיבה שליט"א זיך געפונען 
גרויסן טאטן, כ"ק גאב"ד קארלסבורג שליט"א. נאך שבת איז דער ראש 

ווי  .ישיבה שליט"א געפארן קיין יבנאל צום ציון הקדוש פון מוהרא"ש זי"ע
אויך איז ער ארומגעפארן צו אלע חבורות "היכל הקודש" איבער ארץ 

די עצות פון הייליגן  ישראל, וואו ער האט מחזק געווען אנשי שלומינו מיט
רבי'ן, אלע דרשות און שיעורים קען מען הערן אויפ'ן "קול ברסלב" 

דעטאלן פון די נסיעה וועט טעלעפאן ליין. א לענגערע באריכט מיט 
 נאכפאלגן קומענדיגע וואך אי"ה.

ן און בלוטיגן אויף די ראידישע קינדער איבער דער גארער וועלט טרויע
און זענען זיך משתתף אין די שווערע צער פון די פילע  שרעקליכע אומגליק,

ן אויף זייערע נאנטע וואס זענען נעבעך אזוי רצענדליגע משפחות וואס טרויע
טראגיש פארשניטן געווארן פון דער וועלט פאר די צייט, און זענען מתפלל 

 אויף די אלע געשעדיגטע זיי זאלן האבן א גאנצע רפואה בקרוב ובניקל.
יבערשטער זאל העלפן מ'זאל מער נישט וויסן פון קיין צער און דער אי

צרות, און מיר זאלן שוין אויסגעלייזט ווערן פונעם שווערן גלות דורך משיח 
 צדקינו במהרה בימינו אמן.

 וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'!
*** 

 דינגען בעטן אויף ראש השנה אין אומאן
גרייטן זיך שוין , אר דעם יום טוב שבועותפכאטש וואס מיר שטייען נאך 

הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה קיין פילע אנשי שלומינו אויף די נסיעה צום 
אומאן, אזוי ווי דער הייליגער רבי האט געבעטן אז יעדער זאל קומען צו אים 

 אויף ראש השנה, און ער האט צוגעזאגט געוואלדיגע הבטחות אויף דעם.
הראש השנה שלי עולה על " )חיי מוהר"ן, סימן תג(: אגטדער רבי האט געז

מיין גאנצע זאך איז ראש ראש השנה ביי מיר איז גרעסער פון אלעס, ", הכל
. ווי פארכטיג איז דער יום טוב ראש השנה השנה, קיינער טאר נישט פעלן

ווען מ'שרייבט אפ אין הימל פאר יעדן מענטש אלעס וואס וועט פאסירן צו 
די גאנצע יאר, און דער רבי האט זיך אונטערגענומען אז ער וועט  אים במשך

זיין אן אדוואקאט פאר די אלע וואס קומען צו אים אויף ראש השנה, ער וועט 
 זיכער מאכן אז מ'וועט אנשרייבן פאר זיי א גוט געבענטשט יאר.

ווען א מענטש הערט אזעלכע געוואלדיגע הבטחות, וויל ער דאך זיכער 
ום רבי'ן אויף ראש השנה, און מען זעט טאקע אז יעדעס יאר קומען קומען צ

צו נאך טויזנטער אידן פון איבער די גאנצע וועלט מיטצוהאלטן דעם רבינ'ס 
 ראש השנה אין אומאן.

דאס יאר דערקענט זיך א גרויסע אויפשטייג פון אידן וואס ווילן פארן צום 
הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, נאך אזא יאר וואס מ'איז נעבעך דורך אזויפיל 
שוועריקייטן, און אלעס איז געווארן אנגעשריבן אום ראש השנה, וויל יעדער 

גוטער אדוואקאט, וואס זאל אויס'פועל'ן  נעמען דער הייליגן רבי'ן פאר א
 פאר אים א זיס ליכטיג יאר.

בנין אין  אין אונזעראין די יעצטיגע טעג קען מען שוין דינגען א בעט 
א יט'ן ראש ישיבה שליט"אומאן, צו פארברענגען דעם יום טוב צוזאמען מ

 אין א היימישע ערליכע אטמספער.
אזוי ווי פילע אידן האבן געדינגען בעטן דעם פארגאנגענעם יאר און 

קענען די למעשה האבן זיי נישט געקענט אנקומען צוליב דעם מצב העולם, 
ערעכנט, $ אלעס אריינג300אלע אידן באקומען דאס יאר א בעט פאר בלויז 

 אבער די חזקה האלט אן נאר ביז דעם יום טוב שבועות הבעל"ט.
 .347-452-1936 מאכט זיכער נישט צו פארלירן אייער פלאץ, רופט שוין

 !לפניך כבני מרוןן כל באי עולם יעברוו
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ים ָדאס  יְשט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אִּ אר ַא גּוֶטע ֶגעשִּ נִּ יְקט פַּ
אְפט  ין ָנאְך ֶגעָטאְפְלט. ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש כַּ ּסּורִּ י יִּ אן ֶוועְרן דִּ יָבה, דַּ סִּ

ים ֶגעשִּ  ָאֶבער ֶדעם ֶמעֶסעְדְזש יְקט ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אִּ
יק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶער טּוט ְתשּוָבה,  ים, ֶער ֵגייט צּורִּ סּורִּ יט יִּ מִּ

ים. ים אּון ָצרֹות ַאֶוועק ֵגיין פּון אִּ סּורִּ י יִּ אן ֶוועְלן דִּ  דַּ
אְלְטן  יְך צּו הַּ יז זֹוֶכה זִּ יז ֶדעם ָוואס אִּ אְרק ְטָראץ וואֹויל אִּ ְשטַּ

יֶגע ַאְדֶרעס וואּו  יין ֵאייְנצִּ ייֶנע ַאֶלע ְפָראְבֶלעֶמען, ֶער ֵווייְסט ַאז זַּ זַּ
אֶטעֶוועט  אן ֶוועט ֶער ֶגערַּ יים ֵאייֶבעְרְשְטן, דַּ יז ָנאר בַּ יְך ֶוועְנְדן אִּ זִּ

יְך ֶקעֶנען ַארֹויְסדְ  ים, ֶער ֶוועט זִּ סּורִּ ֵרייֶען ֶוועְרן פּון ַאֶלע ָצרֹות אּון יִּ
יְך  יְקלִּ ייֶנע ְשֶוועֶרע ְפָראְבֶלעֶמען, אּון ֶער ֶוועט ָהאְבן ַא ְגלִּ פּון ַאֶלע זַּ

י ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.  ֶלעְבן אֹויף דִּ
ין(  ּסּורִּ ָרא"ש ֵחֶלק י"א ֶעֶרְך ְגבּוָרה ְוֶעֶרְך יִּ יחֹות מֹוהַּ  )שִּ
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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 

 

 יום טוב שבועות
ברייטע גרייט אייך צו קבלת התורה מיט א 

אויסוואל פון הערליכע שיעורים, ניגונים, 
 מגילת רות, מעשיות פאר קינדער, און נאך

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 1,  9,  8  
 

 

 

 

 עצתו אמונה
 ביי אייער טיר

 באקומען די סובסקרייבט אייך צו
 "עצתו אמונה" יעדע וואך אויף די פאסט

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

זייט אויך פון די גליקליכע וואס זענען זיך מחיה יעדע וואך 
 מיט די פילע עצות און חיזוק אין לעבן

718-387-2691  #3  
subscribe@kerenhadfusa.org 

 

 

 

 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה"

 #718-387-2691 3צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 נוילונו נהפך לאבל מחישבת משוש לב

 אין מירוןהילולא דרשב"י  שוידערליכע אומגליק ביים
דער פרייליכער טאג ל"ג בעומר, ווען אידן איבער די גאנצע וועלט פרייען זיך בהילולא דבר יוחאי, 

ליידער איז  מקום מנוחתו פון התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, ספעציעל אין אתרא קדישא מירון,
אס האט דארט טרויער און שוידער, נאך די שרעקליכע אומגליק וו ארן צו גרויסאיבערגעדרייט געוו

זענען ליידער פאסירט, ווען פילע צענדליגע אידן זענען ליידער אומגעקומען, איבער הונדערט אידן 
 ליידער פארוואונדעט געווארן, אין א שווערע געדרענג.

א בריוו דאנערשטאג נאכט דער ראש ישיבה שליט"א וואס האט זיך געפונען אין מירון האט געשריבן 
יך צו שטארקן מיט אמונה, וויסן און געדענקען אז אלעס פירט דער אייבערשטער פאר אנשי שלומינו ז

דער עיקר דארף מען זיך שטארקן אין אמונה, ארויסנעמען פון זיך אלע מיט א פונקטליכער חשבון, "
קשיות און ספיקות וואס דער סמ"ך מ"ם וכת דיליה ברענגען אריין אינעם מענטש, ספיקות אין אמונה; 

ף איינקריצן אין זיך אז עס איז נישטא קיין פאסירונג, נישטא קיין טעותים, נישטא קיין טבע, מען דאר
ווען מען חזר'ט אמונה און מען לעבט מיט  מקרה און מזל; אלעס איז עצם עצמיות חיות אלקותו יתברך.

י מוהר"ן חלק א, דעם געדאנק, דעמאלט איז דער לעבן א גן עדן, אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט )ליקוט
יו", אז אלעס וואס גייט אריבער אויף תעורואל מכ", ווען א מענטש ווייסט, "שעדם יודאשסימן ד(: "כ

 ".א", דאס איז עולם הבאבם הלוין עעיא מה הינחבאת ה", איז לטוב, "זתובטום לאים, "ה
וען וואס מיר דארפן ארויסנעמען פון די שוידערליכע דער ראש ישיבה שליט"א האט מעורר געו

איר האט געהערט די נייעס, עס האט פאסירט א שוידערליכע פאסירונג אין מירון השם "מעשה, 
ישמרינו, דאס דארף אונז אויפוועקן פון אונזערע דמיונות; מענטשן זענען פארנומען מיט דעם, מיט 

וואס איז דאס זיין  זיין דעם קומענדיגן טאג, דעם קומענדיגן מינוט. יענעם, ווען מען ווייסט נישט וואס גייט
פארנומען מיט קריגערייען? מיט קוקן שלעכט אויף א צווייטן? מען דארף דאנקען און לויבן דעם 
אייבערשטן אז מען לעבט, מען איז געזונט, אז מען קען היטן נאך א שבת, מען קען אנטון נאך א טאג 

 לערנען און דאווענען; וואס דארף מען זיך קריגן?! וואס דארף מען יענעם צעדריקן?!תפילין, מען קען 
פאלט נישט אריין אין קיין עצבות און און דער ראש ישיבה שליט"א האט צוגעענדיגט דעם בריוו, "

מרה שחורה; דער אייבערשטער פירט די וועלט מיט א גערעכטיגקייט. מיר דארפן זיין פרייליך, מיר 
רן דאנקען דעם אייבערשטן אויף אלע נישט אויפהע דארפן ווייטער דינען דעם אייבערשטן מיט שמחה.

ין", וואס טוט מען ווען מען פפוים צדמווערט שוין הרחבה, דאס איז פשט: "עו -חסדים; אז מען דאנקט 
ים", מען בוקט זיך, מען נעמט אויף זיך דעם עול מלאכת שמים, ווערט שוין וחתששטייט צעדרוקט? "מ

 "ים".חו"ר
י האט דער ראש ישיבה שליט"א ווידער געשריבן א בריוו פאר אנשי שלומינו, און פרייטאג אינדערפר

יך שטארקן אין אחדות און שטיין ווייט פון מחלוקת, נישט זמער מעורר געווען אויף דעם אז מ'דארף זיך 
 גרויסן איינער אויפ'ן צווייטן:

ווען מען הערט א  קליכע נייעס פון מירון.איך בין יעצט אין מירון; איר האט אוודאי געהערט די שרע"
דער רמב"ם זאגט )פרק א'  שרעקליכע פאסירונג דארף מען זיך מתבונן זיין וואס מיר דארפן פאררעכטן.

וצרה זו  ,אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו ,אם לא יזעקו ולא יריעומהלכות תעניות, הלכה ג(: "
, אויב מען איז זיך נישט מתבונן, מען נעמט נישט ארויס וואס מען "הרי זו דרך אכזריות ,נקרה נקרית

איז מען אן אכזר; ווייל מען מאכט  –דארף פאררעכטן, מען זאגט עס איז א פאסירונג וואס פאסירט 
 מענטשן זאלן נישט תשובה טון, אזוי וועט קומען נאך צרות השם ישמרינו.

ער הייליגער תנא רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו וואס דארפן מיר אנשי שלומינו ארויסנעמען? ד
אונזער זאך איז זיך ליב האבן; דארפן מיר  ליא",תא )נשא קכח.(: "אנן בחביבותהייבט אן די אידרא 

דא רעדט מען  ארויסנעמען פון דעם אז עס איז שוין צייט אפצולאזן די פיינטשאפט איינער צום צווייטן.
סים, מיט זיי טאר מען נישט האבן צוטון, מיט די ערב רב טאר מען נישט האבן; נישט פון מינים ואפיקור

דא רעדט מען פון אידישע קינדער פון אלע סארט קרייזן, חסידות'ן און אפשטאם; וואס דארף מען זיך 
קריגן?! שוין צייט אפצולאזן די קטנות 'ווער איז גרעסער?' 'ווער האט מער מענטשן?' 'וואו שטופט מען 

 יך מער?'ז
קוקט וואס האט פאסירט דעם היינטיגן טאג ל"ג בעומר, טייערע אידישע נפשות, אומשולדיגע 

זענען  -מענטשן וואס זענען זיך געקומען אויסגיסן דאס הארץ ביים הייליגן תנא רבי שמעון בר יוחאי 
ענדליגער נפטרים צעדריקט געווארן; איבער הונדערט מענטשן זענען אריין אין שפיטאל, חוץ פון די צ

וואס האט מען פון קוקן ווער איז גרעסער? ווער עס האט א גרעסערע עולם, ווער עס האט  רחמנא לצלן.
א גרעסערע הדלקה? וואס דארף מען זיך קריגן? לאמיר גיין אין די וועג פון דעם הייליגן תנא וואס ער 

מיר דארפן זיך ליב האבן, מיר דארפן  א",ילת אתיבובחן בנ"אהאט געזאגט אינעם הייל, אינעם אידרא: 

  ל"צוקש ז"ק מרן מוהרא"נ כ"על, ובמאנסי בןהת לרגל שמחת הולד י"וה אשר לעמל זוסמאן ה"ומע"י הפצת הגליון בבארא פארק נתנדב 
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 סימן טוב ומזל טוב 

 

 א"שליט סיורק ןתנחמן נמו"ה 
 מוסדותינו הקדושיםב מלמד מומחה

 למזל טוב י"אברמי נ פון זיין זון ערןשפא דיצו 
*** 

 ו"יה צחק משה רייךימו"ה 

  למזל טוב ט פון א מיידלעבורג דיצו 
*** 

 ו"יה מאןל זוסלעמ רשאמו"ה 

  למזל טוב ינגלאט פון א עבורג דיצו 
*** 

 


