גליון היכל הקודש

זמנים ()NYC

הדלקת הנרות4:17...................
מוצאי שב"ק5:44.....................
שיעורים כסדרן
נ"ך......................ירמיה מ'-מ"א
בבלי........................מנחות ק"ו
ירושלמי.......................דמאי ז'
תוספתא.......כלים ב"ב פרק א'
רמב"ם......................בכורים ט'

וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך
מוסדות היכל הקודש ברסלב וויליאמסבורג
נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

שנה  ,8גליון )371( 11

פרשת וישלח ,ט"ז כסלו ,שנת תשע"ט לפ"ק

ֵיילט
ֶּערצ ְ
ֹהרָׁא"ש ד ְ
מו ַּ

בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ
ָאשי תֵׁיבוֹת ִאיז "יוֹם"  -מו ַֹהרָא"ש ִאיז
ֲקב ַּמ' ְל ָׁא ִכים ְל ָׁפנָׁיו – ִדי ר ֵׁ
ַּו'י ְִשלַּח ַּי'ע ֹ
ֹיפ'ן פָסּוק
ֶבי זָאגְט ִ(ליקּוטֵׁי מ ֹו ֲהרַ"ן ח"א ִס ָימן רע"ב) או ְ
ַמ ְס ִביר דֶעם פָסּוק לוֹיט וִוי דֶער ר ִ
ֹיפן ַהיינ ְִטיגְן ָטאג
קּוקן נָאר או ְ
ֵׁייביג ְ
ַארף א ִ
ַּהיוֹם ִאם ְבקוֹל ֹו ִת ְש ָׁמעּוַ ,אז ַא ִאיד ד ְ
ָאכן
ֶוערט ַא מֶענ ְְטש צ ְּובר ְ
ֶעכ ְטן ו ְ
קּוקט אוֹיף וָואס עֶס ִאיז גֶעוֶוען נ ְ
וַוייל וֶוען מֶען ְ
ִישט ַמ ְצ ִל ַיח גֶעוֶוען וֶועל ִא ְיך ַהיינְט
ֶעכ ְטן נ ְ
"אזוֹי ִווי ִא ְיך ָהאב נ ְ
ַאכטַ :
וַוייל עֶר ְטר ְ
ארגְן וַוייל מֶען
קּוקן אוֹיף ָמ ְ
ִישט ְ
ֶעלבֶע ָטאר מֶען נ ְ
ִישט ַמ ְצ ִל ַיח זַיין" אּון ִדי ז ְ
ֹיך נ ְ
או ְ
גּוטס".
ֵׁייביג נָאר ְ
ַאכט" :עֶס וֶועט ִמיר זַיין זֵׁייעֶר ְשוֶוער צּו טּון פּון ַהיינְט א ִ
ְטר ְ
ֶעצ ִטיגֶע ִמינּוט ִאיז מֶען
ֹיפן ַהיינ ְִטיגְן ָטאג אוֹיף ִדי י ְ
קּוקט נָאר או ְ
ָאבֶער וֶוען מֶען ְ
ֲפילּו ִדי
ָארנֶעמֶען צּו טּון א ִ
ִיך ַא מֶענ ְְטש פ ְ
זֵׁייעֶר ַמ ְצ ִל ַיח .וַוייל אוֹיף אֵׁיין ָטאג קֶען ז ְ
ַאכן.
ֶוער ְסטֶע ז ְ
ְשו ְ
ֹיפן יֵׁצֶר
ֵׁשו וָואס דָאס גֵׁייט ַארוֹיף או ְ
קּומט אּונְז ִדי פָסּוק ְמרַמֵׁז זַיין; וֶוען ע ָ
דָאס ְ
ֲקב ַּמ' ְל ָׁא ִכים
ֲקב דֶעם ִאיד ִאיז ִדי ֵׁעצָה ַּו'י ְִש ַּלח ַּי'ע ֹ
קּומט ְט ֶשע ֶפענֶען יַע ֹ
ָהרַע ְ
ֹיפ'ן ַהיינ ְִטיגְן ָטאג אּון ַאזוֹי וֶועט מֶען
קּוקן או ְ
ָאשי תֵׁיבוֹת "יוֹם"  -מֶען זָאל נָאר ְ
ר ֵׁ
ֶער ְש ְט ְנ'ס ִה ְילף ַמ ְצ ִל ַיח זַיין.
ִמ ְיט'ן אֵׁייב ְ
ַחל ְסעּודָה ְש ִל ִישית וַי ְִשלַח תש"ע לפ"ק)
(תו ְֹך ַהנ ַ

***
ַש"י ג ְַּר ִתי ִאיז ְבג ִַמ ְט ִריָא ַּת ְרַּי"ג
ָׁבן ג ְַּר ִתי ,זָאגְט ר ִ
ֲקב ִעם ל ָׁ
ֹכה ָׁא ַּמר ַּע ְב ְד ָׁך ַּיע ֹ
ֲקב ָהאט גֶעזָא ְגט ִא ְיך ָהאב ַטאקֶע גֶעוואוֹינְט ִמיט ָלבָן ָאבֶער ִא ְיך ָהאב
יַע ֹ
ֶעה ְיטן ִדי ַת ְריַ"ג ִמ ְצ ֹות.
ָא ְפג ִ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ח"א ס"א) ַאז
ֶבי זָאגְט ִ(ל ֵׁ
מו ַֹהרָא"ש ִאיז ַמ ְס ִביר דֶעם פָסּוק לוֹיט וִוי דֶער ר ִ
ִיך דֶער יֵׁ ֶצ ר ָהרַע ִמ ְתלַבֵׁש ִמיט ִמ ְצוֹת דָאס מֵׁיינְט ַאז דֶער יֵׁצֶר ָהרַע
ַא ָמאל ִאיז ז ְ
ַאפט עֶר
ֹיסזֶען וִוי עֶס ִאיז ִמ ְצוֹת אּון ַאזוֹי כ ְ
אכט דָאס או ְ
ֶעמט עֲבֵׁירוֹת אּון עֶר ַמ ְ
נ ְ
ָׁבן"  -דֶער יֵׁצֶר ָהרַע וָואס טּוט
ֶערּופן "ל ָׁ
ֶוערט ָא ְנג ְ
ַארַיין דֶעם מֶענ ְְטש .אּון דָאס ו ְ
ִיך וִוי עֶר וִויל נָאר ִמ ְצוֹת.
אכט ז ְ
ִיך ָאן "וַּוייס" ,עֶר ַמ ְ
זְ
ִיצט ִאיז צּוצּולֵׁייגְן מֶער ִמ ְצוֹת וָואס דֶער
אֵׁיינְס פּון ִדי וֶועגְן וָואס ֶדער יֵׁצֶר ָהרַע נ ְ
ָאלגְט ִאים
דּור ְך דֶעם וָואס ַא מֶענ ְְטש פ ְ
ֵׁייסן אּון ְ
ִישט גֶעה ְ
ֶער ְש ֶטער ָהאט נ ְ
אֵׁייב ְ
ִישט וִוי ִדי ת ֹורָה ָהאט
ָארנ ְ
ָאכדֶעם ג ְ
ַארף טּוט עֶר נ ְ
ִויפיל עֶר ד ְ
אּון עֶר טּוט מֶער ו ִ
ִישט צּולֵׁייגְן צּו ִדי ת ֹורָה ְכדֵׁי ו ְֹלא
ָאל ְסט נ ְ
ֵׁייסן ֹלא תו ִֹסיף ָׁעלָׁיו  -ז ְ
אּונְז גֶעה ְ
ָאפנֶעמֶען.
ָאכדֶעם ַאר ְ
ִישט קּומֶען נ ְ
ָאל ְסט נ ְ
ִת ְגרַּע ִמ ֶּמנּו ְ -כדֵׁי דּו ז ְ
ֵׁשו פַאר דֶעם יֵׁצֶר ָהרַע ִעם ָׁל ָׁבן ג ְַּר ִתי,
ֶעש ְיקט זָאגְן פַאר ע ָ
ֲקב ג ִ
דָאס ָהאט יַע ֹ
ֵׁייסט ָלבָן
ֶעס ְטן ִמיט ִדי יֵׁצֶר ָהרַע וָואס ה ְ
ַארמ ְ
ֲפילּו גֶעקֶענְט פ ְ
ִא ְיך ָהאב ִמ ְיך א ִ
ֶעה ְיטן "נָאר" ִדי ַת ְריַ"ג ִמ ְצוֹת ִא ְיך
" ְו ַּת ְרַּי"ג ִמ ְצוֹת ָׁש ַּמ ְר ִתי" אּון ִא ְיך ָהאב ָא ְפג ִ
עליי ְג ֶטע ִמ ְצוֹת.
ַאר ִפ ְירן פּון זַיינֶע צּוֶג ֵׁ
ִישט גֶעלָאזְט פ ְ
ָהאב ִמ ְיך נ ְ
(זֹאת ַהת ֹורָה וַי ְִשלַח ב)

א

עֶ ס ִאיז גֶעקּומֶ ען ַאמָ אל ַא ִאיד צּום הֵ יילִ יגְן
חַ זוֹן ִאיׁש זַצַ "ל ,דֶ ער ִאיד הָ אט גֶעוֵויינְ ט ִמיט
ֶעצט פּונֶעם
קּומט י ְ
ְ
בְ כִ יוֹת עֲ צּומוֹת ַאז עֶ ר
אקטֶ ער זָאגְט ַאז מֶ ען הָ אט
אקטֶ ער ,אּון דֶ ער דָ ְ
ָד ְ
ערלִ יכֶע ְק ֶרענְ ק אּון עֶ ר
גֶעפִ ינֶען בַ יי ִאים ַא גֶעפֶ ְ
יׁשט מֶ ער וִ וי ִפיר טֶ עג צּו לֶעבְ ן .דֶ ער ִאיד
הָ אט נִ ְ
ארן טוֹיט,
ערט פַ ְ
הָ אט זֵייעֶ ר גֶעוֵויינְ ט ַאז עֶ ר ִציטֶ ְ
יׁשט וָ ואס צּו טּון.
ֵוייסט נִ ְ
אּון עֶ ר ו ְ
דֶ ער חַ זוֹן ִאיׁש זַצַ "ל הָ אט גֶעעֶ פְ נְ ט ַא חּומָ ׁש
סּוקים פּון
אׁשית אּון ָא ְנגֶעהוֹיבְ ן לֵיינֶען ִדי פְ ִ
בְ ֵר ִ
ער ְׁשטֶ ער הָ אט
אׁשית וָ ואס דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
מַ עֲ ֶשה בְ ֵר ִ
אׁשאפְ ן ִדי עֶ ְר ְׁשטֶ ע טָ אג "וַ י ְִהי עֶ ֶרב וַ י ְִהי בֹ ֶקר יוֹם
בַ ַ
אֶ חָ ד" ..אּון ַאזוֹי וַ וייטֶ ער וָ ואס דֶ ער אֵ ייבֶ ע ְר ְׁשטֶ ער
אׁשאפְ ן ִדי ְצוֵוייטֶ ע ָטאג אּון ִדי ְד ִריטֶ ע
הָ אט בַ ַ
ֹלהים אֶ ת ְׁשנֵי
ערטֶ ע טָ אג "וַ יַעַ ש אֱ ִ
טָ אג אּון ִדי פֶ ְ
הַ ְמאֹ רֹת הַ ְגדֹלִ ים"" ..וַ י ְִהי עֶ ֶרב וַ י ְִהי ב ֶֹקר יוֹם
ֹיסגֶעפִ ְירט אּון
יעי" ..אּון דֶ ער חַ זוֹן ִאיׁש הָ אט או ְ
ְרבִ ִ
גֶעזָאגְט פַ אר דֶ עם ִאיד" :קּוק וָ ואס דֶ ער
אׁשאפְ ן ִאין פִ יר טֶ עג.
ער ְׁשטֶ ער הָ אט ַאלְ ץ בַ ַ
אֵ ייבֶ ְ
ימלֶען ,י ִַמים אּון יַבָ ָׁשה ,ג ְָראז
ימל אּון עֶ ְרדִ ,ה ְ
ִדי ִה ְ
ִמיט בֵ יימֶ ערִ ,די זּון אּון ִדי לְ בָ נָה ִמיט ִדי
>>>>>>

ַאוֶ ועק
לֵ ייג
עדיגֶע
ַאלֶ ע וָ ואכֶ ִ
אסט;
זַ אכְ ן אּון זֵ יי ְמ ַקבֵ ל שַ בָ ת וִ וי עֶ ס פַ ְ
מֹוהַ ָרא"ש הָ אט נָאכְ גֶעזָ אגְ ט פּונֶעם
הֵ יילִ יגְ ן ּתֹולְ דֹות ַי ֲעקֹב יֹוסֵ ף זְ כּותֹו ָיגֵן
עָ לֵ ינּו ,וָ ואס הָ אט נָאכְ גֶעזָאגְ ט פּון זַ יין ֶרבִ י
דֶ ער הֵ יילִ יגֶער בַ עַ ל שֵ ם טֹוב זי"ע ,אֹויף
דָ אס וָ ואס חֲ כָ מֵ ינּו זִ כְ רֹונָם לִ בְ ָרכָ ה זָ אגְ ן
(כְ תּובֹות כג" :):מֵ ת בְ עֶ ֶרב שַ בָ ת ִסימָ ן יָפָ ה
ארבְ ט עֶ ֶרב שַ בָ ת ִאיז
לֹו" ,אֹויב ֵאיינֶער ְשטַ ְ
דָ אס ַא גּוטֶ ע ִסימָ ן; זָ אגְ ט עֶ ר ַאז אֹויב ַא
מֶ ענְ ְטש ִאיז בַ יי זִ יְך וִ וי ַא טֹויטֶ ער מֶ ענְ ְטש
ֶעמט ַאוֶ ועק פּון זִ יְך
אּום עֶ ֶרב שַ בָ ת ,עֶ ר נ ְ
ארף ְמסַ דֵ ר זַ יין
ַאלֶ ע זַ יינֶע זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר דַ ְ
אּון לֵ ייגְ ט ַאלֶ עס ַאוֶ ועק כְ דֵ י צּו ְמ ַקבֵ ל
שַ בָ ת זַ יין ִ -איז דָ אס ַא גּוטֶ ער ִסימָ ן.
(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' וַ יֵצֵ א תשע"ט)
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אקטֶ ער גֶעבְ ט ִדיר נָאר פִ יר
עק ְסט זִ יְך נָאְך פּון דֶ עם וָ ואס דֶ ער ָד ְ
ער ְׁש ֶר ְ
ערנְ ס .אּון דּו דֶ ְ
ְׁשטֶ ְ
ֹיׁשן ִאין ִדי פִ יר טֶ עג?"
ער ְׁשטֶ ער ֶקען נָאְך טו ְ
ֵוייסט וָ ואס דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
טֶ עג צּו לֶעבְ ן?! דּו ו ְ
אטן"  -הָ אט ִאים דֶ ער חַ זוֹן ִאיׁש גֶעזָאגְט ַ" -אז דּו זָאלְ ְסט זִ יְך גּוט
ֶער ְ
"איְך וָ ואלְ ט ִדיר ג ָ
ִ
ֶועסט נָאְך זֶען
עטן ַא גַאנְ צֶ ע ְרפּוָאה ,אּון דּו ו ְ
ער ְׁש ְטן ,זָאלְ ְסט ִאים בֶ ְ
יסוֵויינֶען צּום אֵ ייבֶ ְ
א ֹו ְ
ערהֵ ייט".
ּוׁש ַניִם גֶעזּונְטֶ ְ
ֶועסט הָ אבְ ן אֲ ִרי ַכת י ִָמים ְ
וִ וי דּו ו ְ
ֵיידיגֶע ׁשּול ,עֶ ר הָ אט זִ יְך
ֶעט ָראפְ ן עֶ פֶ עס ַא ל ִ
דֶ ער ִאיד הָ אט ַאזוֹי גֶעטּון ,עֶ ר הָ אט ג ְ
אקע גֶע'פו ְֹעלְ 'ט ַא יְׁשּועָ ה ,עֶ ר
ער ְׁש ְטן ,אּון עֶ ר הָ אט טַ ֶ
ֹיסגֶעוֵויינְ ט צּום אֵ ייבֶ ְ
ארט גּוט או ְ
ָד ְ
וארן אּון עֶ ר הָ אט נָאְך גֶעלֶעבְ ט נָאכְ דֶ עם צֶ ען יָאר גֶעזּונְט אּון פְ ִריׁש.
ִאיז גֶעזּונְ ט גֶעוָ ְ
ענְטׁשַ ,אז דֶ ער מֶ ענְ ְטׁש זָאל זִ יְך
דֶ ער יֵצֶ ר הָ ַרע הָ אט לִ יב צּו צּובְ ֶרעכְ ן דֶ עם מּוט פּונֶעם מֶ ְ
יׁשט מֶ ער וִ וי ַא פָ ׁשּוטֶ ער ִאיד ,וִ וי ַאזוֹי
ְׁשפִ ְירן ְקלֵיין ,עֶ ר זָאל ְט ַראכְ ְטן ַאז עֶ ר ִאיז ָדאְך נִ ְ
ֶועסטּו ֶקענֶען פו ְֹעלְ 'ן גְרוֹיסֶ ע זַאכְ ן ִמיט ַדיין פָ ׁשּוטֶ ע ְתפִ לָה?
ו ְ
א'דיגֶע ּכוֹחוֹת .יֶעדֶ ער ִאיד
דֶ ער אֱ מֶ ת ִאיז אָ בֶ ער ַאז ִמיר הָ אבְ ן ִאין זִ יְך גֶעוַ ואלְ ִדיגֶע מו ָֹר ִ
ֹיסן ּכֹחַ ִאין זַיין מוֹיל ,אּון עֶ ר ֶקען בְ לוֹיז ִמיט זַיין מוֹיל אוֹיפְ טּון גָאר גְרוֹיסֶ ע
הָ אט ַא גְרו ְ
אקט ֶרעכְ ְטס אּון לִ ינְ ְקס .וֶוען ִמיר זָאלְ ן זִ יְך
ֶוערד וָ ואס הַ ְ
ארפֶ ע ְׁשו ְ
זַאכְ ןְ .תפִ לָה ִאיז וִ וי ַא ַׁש ְ
ער ְׁש ְטן אוֹיף יֶעדֶ ע זַאְך וָ ואס ִמיר
עטן דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ֶערע ּכוֹחוֹת אּון בֶ ְ
ויסן אּונְ ז ֶ
אר ְקן אּון וִ ְ
ְׁשטַ ְ
ֹיס'פו ְֹעלְ 'ן גָאר גְרוֹיסֶ ע יְׁשּועוֹת.
ֶעקענְ ט או ְ
ארפְ ן ,וָ ואלְ ְטן ִמיר ג ֶ
ַד ְ
יקיםִ ,מיר גֵייעֶ ן ִאין
עציעֶ ל וֶוען ִמיר לַאנֶען זִיְך ָאן אוֹיף ִדי ּכֹחַ פּון ִדי גְרוֹיסֶ ע צַ ִד ִ
אּון ְספֶ ִ
ער ְׁש ְטן ַאזוֹי וִ וי זֵיי הָ אבְ ן
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
זֵייעֶ ֶרע וֶועגְן אּון ִמיר זֶענֶען וַ וייטֶ ער מַ ְמ ִׁשיְך צּו ֶר ְ
עדטַ ,דאן ֶקענֶען ִמיר נָאְך ַאסַ אְך מֶ ערְׁ ,שנֶעלֶער אּון ג ְִרי ְנגֶער פו ְֹעלְ 'ן ַאלֶעס.
ֶער ְ
ג ֶ
אס ְירט ַא מַ עֲ ֶשה ,מֶ ען
יס ֶקער זי"ע הָ אט ַאמָ אל פַ ִ
בַ יים הֵ יילִ יגְן צַ ִדיק ֶרבִ י אּו ִרי ְס ְט ֶרעלִ ְ
יסק" ,וַ וייל עֶ ר ִאיז גֶעוֶוען אֵ יין ְׁש ִטיק פְ לַאם
'ש ָרף' פּון ְס ְט ֶרעלִ ְ
הָ אט ִאים גֶערּופְ ן "דֶ ער ָ
אקע גֶעוֶוען ִמיט ַא גְרוֹיסֶ ע בְ ֶרען אּון
ער ְׁש ְטן ,אּון זַיין ַדאוֶוענֶען ִאיז טַ ֶ
אר'ן אֵ ייבֶ ְ
פֵ ייעֶ ר פַ ְ
ערוַ וייל ִאיז
יטן ַדאוֶוענֶען ִמיט גְרוֹיס בְ ֶרען ,אּון דֶ ְ
פֵ ייעֶ ר .אֵ יינְ מָ אל הָ אט עֶ ר גֶעהַ אלְ ְטן ִאינְ ִמ ְ
ערט זַיין ַדאוֶוענֶען ,דֶ ער פָ ִריץ ִאיז זֵייעֶ ר
יׁשער פָ ִריץ אּון גֶעהֶ ְ
ֹי'א ֶ
ארן ַא גו ִ
ארט ד ְּורכְ גֶעפָ ְ
ָד ְ
וארט בִ יז דֶ ער צַ ִדיק הָ אט
ֹיסגֶעוַ ְ
וארן פּונֶעם ַדאוֶוענֶען אּון עֶ ר הָ אט או ְ
נִ ְתפָ עֵ ל גֶעוָ ְ
גֶעעֶ נְ ִדיגְט דַ אוֶוענֶען.
"איְך ְקלֶער ַאז אוֹיב
נָאכְ 'ן ַדאוֶוענֶען ִאיז דֶ ער פָ ִריץ צּוגֶעגַאנְ גֶען צּום צַ ִדיק אּון גֶעזָאגְטִ :
וארן פּון גָלּות נָאְך ַאזַא ַדאוֶוענֶען ,וֶועט ִאיר ׁשוֹין
ֹיסגֶעלֵייזְ ט גֶעוָ ְ
יׁשט או ְ
זֶענְ ט ִאיר נָאכְ נִ ְ
ֹיסגֵיין פּון גָלּות" .עֶ ר הָ אט גֶעמֵ יינְ ט צּו ָזאגְן ַאז אוֹיב דֶ ער צַ ִדיק הָ אט
יׁשט ַארו ְ
ֵקיינְ מָ אל נִ ְ
יׁשט בְ ֶרע ְנגֶען ִמיט דֶ עם מָ ִׁשיחַ 'ן,
ֶעדאוֶוענְ ט ִמיט ַאזַא בְ ֶרען אּון פֵ ייעֶ ר אּון עֶ ר ֶקען נִ ְ
ַאזוֹי ג ַ
וֶוער דֶ ען וֶועט ֶקענֶען פו ְֹעלְ 'ן ִדי יְׁשּועָ ה? הָ אט ִאים דֶ ער צַ ִדיק מַ ְסבִ יר גֶעוֶוען ִמיט ַא מָ ָׁשל
יקן בוֹים ,מַ מָ ׁש אֵ יינְס
ֹיסן אּון ִד ְ
ָאר ְטן גָאר ַא גְרו ְ
צּו ַא ֶקענִ יג וָ ואס הָ אט גֶעהַ אט ִאין זַיין ג ְ
ַיידן דֶ עם בוֹים אּון בוֹיעֶ ן אוֹיף דֶ עם
ַאראפְ ְׁשנ ְ
ִאין ִדי וֶועלְ ט .דֶ ער ֶקענִ יג הָ אט גֶעוָ ואלְ ט ָ
יׁשט זַיין ַקיין
ֶעוואּוסט ַאז ָדאס וֶועט נִ ְ
ְ
ָארטֶ ענֶעס ,עֶ ר הָ אט ג
ַאצן אּון ג ְ
פְ לַאץ ֵׁשיינֶע פַ אל ְ
ֹיסגֶערּופְ ן ַאז וֶוער עֶ ס
עריבֶ ער הָ אט עֶ ר או ְ
ַאראפְ צּונֶעמֶ ען דֶ עם בוֹים ,אּון דֶ ִ
ַארבֶ עט ָ
ג ְִרינְ גֶע ְ
ַיידן דֶ עם בוֹים ,וֶועט בַ אקּומֶ ען גָאר ַא גְרוֹיסֶ ע בַ אלוֹינּונְ ג
צּוׁשנ ְ
ַאראפְ ְ
וֶועט ֶקענֶען בַ אוַ וייזְ ן ָ
פּונֶעם ֶקענִ יג.
ער'ן
אר ֶקע מֶ ענְ ְט ְׁשן פּון ִאיבֶ ְ
ַאמגֶעקּומֶ ען ִדי גְרוֹיסֶ ע גִיבו ִֹרים אּון ְׁשטַ ְ
עֶ ס זֶענֶען זִ יְך צּוז ְ
ַיידן דֶ עם בוֹים,
צּוׁשנ ְ
ַאראפְ ְ
ֶעַארבֶ עט אּון פְ רּובִ ְירט ָ
גַאנְ ְצן לַאנְד ,טֶ עג אּון נֶעכְ ט הָ אבְ ן זֵיי ג ְ
יׁשט גֶעגַא ְנגֶען ,דֶ ער בוֹים ִאיז גֶעוֶוען צּו גְרוֹיס אּון ִדיק ַאז אֲ פִ ילּו ִדי
עֶ ס ִאיז זֵיי אָ בֶ ער נִ ְ
ֶעקענְ ט בַ ייקּומֶ ען.
יׁשט ג ֶ
עסטֶ ע גִיבו ִֹרים הָ אבְ ן עֶ ס נִ ְ
ג ְֶר ְ
עטן טֶ עג אּון וָ ואכְ ן אוֹיפְ 'ן
ַארבֶ ְ
נָאכְ 'ן ְ
בוֹים ָאן ַקיין ׁשּום עֶ ְרפָ אלְ ג ,הָ אבְ ן זֵיי ַאלֶע
אר'ן ֶקענִ יג ַאז
גֶעהוֹיבְ ן הֶ ענְ ט ,אּון גֶעזָאגְט פַ ְ
ַיידן .אּון ַדאן
ַאראפְ ְׁשנ ְ
יׁשט ָ
דֶ ער בוֹים ֶקען נִ ְ
ִאיז ָאנְ גֶעקּומֶ ען ַא ִאינְ גֶער בָ חּור'ל אּון
ֶעמט זִ יְך אּונְ טֶ ער
גֶעזָאגְט ַאז עֶ ר נ ְ
ַיידן דֶ עם בוֹים...
צּוׁשנ ְ
ַאראפְ ְ
ָ
ַאלֶע הָ אבְ ן גֶעלַאכְ ט פּון ִאים אּון
גֶעפְ ֶרעגְט ִמיט וואּונְדֶ ער" :אוֹיב ִדי גְרוֹיסֶ ע
יׁשט
עסט-גֶעבוֹיעֶ טֶ ע גִיבו ִֹרים הָ אבְ ן ָדאס נִ ְ
פֶ ְ
ֶועסטּוַ ,א
ֶעקענְט בַ אוַ וייזְ ן ,וִ וי ַאזוֹי ו ְ
ג ֶ
ִאינְ גֶער ְׁשוַ ואכֶער בָ חּור'ל ,עֶ ס ֶקענֶען
דּורכְ פִ ְירן?"
ְ
יׁשט
דֶ ער בָ חּור הָ אט זִ יְך אָ בֶ ער נִ ְ
אקן ,עֶ ר הָ אט גֶענּומֶ ען ַא הַ אמֶ ער,
ער ְׁש ָר ְ
דֶ ְ
אּון ִמיט עֶ ְטלִ יכֶע ְקלֶעפ אוֹיפְ 'ן בוֹים ,הָ אט
זִ יְך דֶ ער בוֹים אּונְ טֶ ער גֶעבְ ָראכְ ן אּון ִאיז
ַאראפְ גֶעפַ אלְ ן...
ָ
דֶ ער ֶקענִ יג ִמיט ִדי גְרוֹיסֶ ע גִיבו ִֹרים
ערט וִ וי ַאזוֹי דֶ ער
הָ אבְ ן זִ יְך זֵייעֶ ר גֶעוואּונְ דֶ ְ
אר ֶקע
ֶעקענְ ט בַ אוַ וייזְ ן ַאזַא ְׁשטַ ְ
בָ חּור הָ אט ג ֶ
ְבּורה .דֶ ער בָ חּור הָ אט זֵיי אָ בֶ ער מַ ְסבִ יר
ג ָ
"איְך הָ אב
גֶעוֶוען ַאז עֶ ס ִאיז זֵייעֶ ר פָ ׁשּוטִ .

ב
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ְּבלוֹיז ִמ ְּיט'ן מוֹיל קֶען
ֹיפטּון גָאר
יֶעדֶער ִאיד או ְּ
ַאכן .וֶוען ִמיר
גְּרוֹיסֶע ז ְּ
אר ְּקן אּון
ִיך ְּש ַט ְּ
ָאלן ז ְּ
ז ְּ
ִויסן אּונְּ זֶערֶע ּכוֹחוֹת אּון
ו ְּ
ֶער ְּש ְּטן
ֶעטן דֶעם אֵייב ְּ
ב ְּ
ַאך וָואס ִמיר
יֶעדֶע ז ְּ
ָואל ְּטן ִמיר
אר ְּפן ,ו ְּ
ַד ְּ
ֹיסגֶע'ּפו ְֹּע ְּל'ט גָאר
או ְּ
גְּרוֹיסֶע יְּשּועוֹת.
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ֶעַארבֶ עט אוֹיפְ 'ן בוֹיםִ ,איז ׁשוֹין דֶ ער
ער ְקט ַאז ִאין ִדי טֶ עג אּון וָ וא כְ ן וָ ואס ִדי גִיבו ִֹרים הָ אבְ ן ג ְ
בַ אמֶ ְ
ַאראפנֶעמֶ ען
אקןֶ ,קען מֶ ען עֶ ס ג ְִרינְ ג ָ
ֶעצט ,נָאְך ַאזוֹיפִ יל הַ ְ
וארן ,אּון י ְ
ֶעׁשוַ ואכְ ט גֶעוָ ְ
בוֹים זֵייעֶ ר אָ פְ ג ְ
אר ֶקע ְקלֶעפ ִמיט ַא הַ אמֶ ער ,נָאר ִדי גִיבו ִֹרים הָ אבְ ן פָ ׁשּוט גֶעהוֹיבְ ן הֶ ענְ ט אּון
ִמיט עֶ ְטלִ יכֶע ְׁשטַ ְ
ֶערט ַאז ִאיְך וֶועל טּון מַ יינְ 'ס ,אּון אֶ פְ ָׁשר וֶועל ִאיְך ֶקענֶען
ֶעקל ְ
עריבֶ ער הָ אב ִאיְך ג ְ
אוֹיפְ גֶעגֶעבְ ן ,אּון דֶ ִ
אקע מַ ְצלִ יחַ גֶעוֶוען".
עריבֶ ער הָ אט ִאיְך טַ ֶ
אבן ָאנְ גֶעהוֹיבְ ן .אּון דֶ ִ
ַארבֶ עט וָ ואס זֵיי הָ ְ
עֶ נְ ִדיגְן ִדי ְ
יסק מַ ְסבִ יר גֶעוֶוען
יׁשע ִקינְ דֶ ער ִאין גָלּות"  -הָ אט דֶ ער ָש ָרף פּון ְס ְט ֶרעלִ ְ
"די זֶעלְ בֶ ע ִאיז ִמיט ִדי ִא ִיד ֶ
ִ
"מיט יֶעדֶ ע גּוטֶ ע זַאְך וָ ואס ַא ִאיד טּוט ,גֶעבְ ט עֶ ר נָאְך ַא הַ אק אוֹיפְ 'ן בוֹיםִ .די גִיבו ִֹרים
אר'ן פָ ִריץ ִ -
פַ ְ
יׁשט
אר ֶקע ְקלֶעפ אוֹיפְ 'ן בוֹים ,אָ בֶ ער ַאזוֹי וִ וי עֶ ס ִאיז נָאכְ נִ ְ
יקים  -גֶעבְ ן זֵייעֶ ר ְׁשטַ ְ
 ִדי גְרוֹיסֶ ע צַ ִד ִאקן דֶ עם
יׁשט דֶ עם ּכֹחַ ִאינְ גַאנְ ְצן אָ פְ צּוהַ ְ
אבן זֵיי נָאכְ נִ ְ
גֶעקּומֶ ען ִדי ִריכְ ִטיגֶע צַ ייט פּון ִדי גְאּולָה ,הָ ְ
ארק אָ פ .וֶוען עֶ ס וֶועט קּומֶ ען דֶ ער לֶעצְ טֶ ער דוֹר וֶוען מָ ִׁשיחַ
בוֹים ,זֵיי ְׁשוַ ואכְ ן עֶ ס אָ בֶ ער זֵייעֶ ר ְׁשטַ ְ
ארף ׁשוֹין צּו קּומֶ עןַ ,דאן וֶועלְ ן אֲ פִ ילּו פָ ׁשּוטֶ ע ִא ְידן אוֹיְך הָ אבְ ן דֶ עם ּכֹחַ ִאים צּו בְ ֶרענְ גֶען ,וַ וייל זֵיי
ַד ְ
ָארן .זֵיי וֶועלְ ן
ֶעַארבֶ עט ִדי ַאלֶע י ְ
ַאריינְ ג ְ
יקים הָ אבְ ן ַאזוֹיפִ יל ַ
קּומֶ ען ׁשוֹין נָאכְ דֶ עם וָ ואס ִדי גְרוֹיסֶ ע צַ ִד ִ
ֹיבן ִדי הֶ ענְ ט ,אּון ִמיט דֶ עם ַאלֵיין וֶועלְ ן זֵיי בְ ֶרענְ גֶען ִדי
יׁשט הו ְ
ארפְ ן ָאנְ ְׁש ְט ֶרענְ גֶען אּון נִ ְ
נָאר זִ יְך ַד ְ
גְאּולָה ְׁשלֵימָ ה".
ֶוערט אוֹיְך גֶעבְ ֶרע ְנגְט פּון ֶרבִ י ַאבְ ָרהָ ם בֶ ן ֶרבִ י נ ְַחמָ ן וָ ואס הָ אט דָ אס
ַאן עֶ נְ לִ יכֶער מָ ָׁשל ו ְ
נָאכְ גֶעזָאגְט פּון ֶרבִ י נ ָָתן (ּכוֹכְ בֵ י אוֹרַ ,מעֲ ִשיוֹת ְּומ ָׁשלִ ים) וֶוען מֶ ען הָ אט גֶעפְ ֶרעגְט פּון ֶרבִ י נ ָָתן וִ וי ַאזוֹי ָדאס
יקים ,וִ וי ַאזוֹי ֶקען
ֹיסגֶעלֵייזְ ט ִדי ִא ְידן ִאין ִדי צַ ייט פּון ִדי גְרוֹיסֶ ע צַ ִד ִ
יׁשט או ְ
ֶקען זַיין ַאז מָ ִׁשיחַ הָ אט נִ ְ
ערצּו .הָ אט ֶרבִ י נ ָָתן גֶעזָאגְט אוֹיף דֶ עם ַאן עֶ נְ לִ יכֶער מָ ָׁשל צּו ַא
זַיין ַאז ִמיר וֶועלְ ן הַ יינְ ט יָא ז ֹוכֶה זַיין דֶ ְ
אטן מֶ ען הָ אט
אר ֶקע סָ אלְ ַד ְ
עס ִטיגְט ,אּון וִ ויפִ יל ְׁשטַ ְ
ארק בַ אפֶ ְ
ֶוערע לַאנְד וָ ואס ִאיז גֶעוֶוען גָאר ְׁשטַ ְ
ְׁשו ֶ
נָאר גֶעבְ ֶרענְ גְט זֵיי ַאיינְ צּונֶעמֶ ען ,זֶענֶען זֵיי ַאלֶע צּופַ אלְ ן .בִ יז עֶ ס זֶענֶען גֶעקּומֶ ען ַא גְרּופֶ ע פּון ַאלְ טֶ ע
אבן עֶ ס יָא ַאיינְ גֶענּומֶ ען .וַ וייל נָאכְ דֶ עם וָ ואס ִדי
אּון ְׁשוַ ואכֶע לַייט ִמיט פְ רוֹיעֶ ן אּון ִקינְ דֶ ער ,אּון זֵיי הָ ְ
יסל ָאנְ ְׁש ְט ֶרענְ גּונְג
ֶעׁשוַ ואכְ ט דֶ עם מוֹיעֶ רַ ,אז ִמיט אַ בִ ְ
אטן הָ אבְ ן ׁשוֹין ַאזוֹי סַ אְך אָ פְ ג ְ
אר ֶקע סָ אלְ דַ ְ
ְׁשטַ ְ
ֶעקענְ ט בַ אזִ יגְן.
ענְט ְׁשן אוֹיְך ג ֶ
הָ אבְ ן עֶ ס ׁשוֹין ִדי ְׁשוַ ואכֶע מֶ ְ
ער ְׁש ְטן
ֶוערן נָאנְ ט צּום אֵ ייבֶ ְ
ייטן ִאיז ִפיל ג ְִרינְ גֶער צּו ו ְ
ויסן ַאז הַ יינְ ִטיגֶע צַ ְ
ארפְ ן ִמיר וִ ְ
עריבֶ ער ַד ְ
דֶ ִ
ֶעַארבֶ עט פַ אר אּונְז
יקים הָ אבְ ן ׁשוֹין ג ְ
אּון ַאיינְ נֶעמֶ ען אּון בַ אזִ יגְן דֶ עם יֵצֶ ר הָ ַרע ,וַ וייל ִדי גְרוֹיסֶ ע צַ ִד ִ
זֵייעֶ ר ַאסַ אְך.
ֹיפיל
ענְטׁשַ ,אז אֲ פִ ילּו וֶוען עֶ ר זֶעט ַאז עֶ ר הָ אט ׁשוֹין ַאזו ִ
ֶעדן מֶ ְ
ָדאס ִאיז אוֹיְך ַא ִחיזּוק פַ אר י ְ
יׁשט גֶעזֶען ַקיין ְיׁשּועָ ה ,עֶ ר הָ אט ׁשוֹין ַאזוֹיפִ יל פְ רּובִ ְירט,
ער ְׁש ְטן אּון עֶ ר הָ אט נָאכְ נִ ְ
עטן דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
גֶעבֶ ְ
ִיׁשט
ֹיסגֵיין פּון זַיינֶע ְׁשלֶעכְ טֶ ע ִמדוֹת אּון עֶ ר הָ אט זִ יְך נָאכְ נ ְ
עטן ַאז עֶ ר זָאל ַארו ְ
ֶעַארבֶ עט אּון גֶעבֶ ְ
ג ְ
יסט ,עֶ ס הָ אט זִ יכֶער
אּומזִ ְ
יׁשט גֶעוֶוען ְ
ַארבֶ עט ִאיז נִ ְ
ויסן דֶ עם אֱ מֶ ת ַאז ִדי ְ
ארף עֶ ר אָ בֶ ער וִ ְ
ֶער ְירטַ ,ד ְ
ג ִ
יׁשט אוֹיפְ צּוגֶעבְ ן נָאר
ערט ִדי יְׁשּועָ ה ,אּון אוֹיב וֶועט עֶ ר הָ אבְ ן דֶ עם ֵשכֶל נִ ְ
ערנֶענְ טֶ ְ
ארק דֶ ְ
זֵייעֶ ר ְׁשטַ ְ
ער ְׁש ְטןִ ,איז זַיין יְׁשּועָ ה ׁשוֹין זֵייעֶ ר נָאנְ ט ,אּון עֶ ר וֶועט
עטן דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
יט'ן בֶ ְ
וַ וייטֶ ער ָאנְ הַ אלְ ְטן ִמ ְ
ַאראפְ בְ ֶרענְ גֶען דֶ עם בוֹים ,אֲ פִ ילּו עֶ ס זֶעט אוֹיס וִ וי עֶ ס הָ אט
דּורכְ בְ ֶרעכְ ן דֶ עם מוֹיעֶ ר אּון ָ
זִ יכֶער ֶקענֶען ְ
ָארט.
ֶער ְירט פּון ְ
יׁשט ג ִ
ערוַ וייל נָאכְ נִ ְ
זִ יְך דֶ ְ
(שיחוֹת מוֹהַ ָרא"ׁש חֵ לֶק ט"ז עֶ ֶרְך גִ לּוי אֵ לִ יָהּו ,גִ יבוֹרְ ,רפּוָאה)
ִ
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נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

"חינוך און נחת אוונט" קומענדיגע וואך אין "בית פיגא"

די קומענדיגע וואך מיטוואך פ' וישב וועט אי"ה פארגעקומען די "חינוך און
נחת אוונט" אין סקול ,וואו עס וועלן זיך צוזאם געקומען די עלטערן פון די
תלמידות ,איבערצושמועסן מיט די מחנכות ,צו שעפן נחת איבער די הצלחה פון
די קינדער .ווען די עלטערן ארבעטן אינאיינעם מיט די מחנכים איז דאס די
גרעסטע טובה פאר די קינדער.
ווי אויך ווערן געלאדענט צום "חינוך און נחת אוונט" די מאמעס וואס האבן
נאר אינגלעך אין חדר ,און אלע פרויען פון אנשי שלומינו ,זיך צו שטארקן
אינאיינעם אין חינוך הילדים ,צו הערן עצות און חיזוק ווי אזוי זיך אפצוגעבן מיט
די קינדער ווי עס דארף צו זיין ,און זיי מחנך זיין על דרכי התורה והיראה.
דער אוונט וועט בעז"ה זיין גאר א געשמאקער ,גאר א שיינע פראגראם איז
צוגעגרייט מיט דרשות און סליידס ,פון וואס די חשובע מאמעס וועלן זיכער
זייער הנאה האבן.
ביים אוונט ווערט אויך פארטיילט די "נחת רעפארט" קארטלעך פון יעדע
מיידל ,אין וואס עס איז אריינגעשריבן די גוטע חלקים פון יעדעס קינד ,ווי אזוי
יעדעס קינד איז די בעסטע און צייכנט זיך אויס יעדע באזונדער לויט אירע
מעגליכקייטן.
דער אוונט וועט פארקומען מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף דעם קומענדיגן
מיטוואך אום  8:30אוונט ,אינעם נייעם בנין פון די סקול ,אויף 160 Franklin
Ave.

חנוך לנער על פי דרכו!

***

שיינער סיום אויף מסכת פאה תלמוד ירושלמי

דעם פארגאנגענעם מוצאי שב"ק איז פארגעקומען א שיינע סיום אויף מסכת
פאה פון תלמוד ירושלמי ,וואס ווערט פארגעלערנט טעגליך דורכ'ן ראש ישיבה
שליט"א ,יעדן אינדערפרי נאך א דף.
דער סיום איז פארגעקומען אין הויז פון מו"ה יעקב לעסער הי"ו ,די
משתתפים ביים שיעור זענען זיך צוזאמגעקומען צו א רייכע סעודת מלוה מלכה,
מען האט געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס האט
ארומגערעדט איבער די וויכטיגקייט צו האבן א שיעור תורה יעדן טאג ,און די
ספעציעלע מעלה פון לערנען תלמוד ירושלמי ,וואס איז ווי א בחינה פון א מת
מצוה ,ווייניג אידן זענען עוסק אין דעם.
דערנאך האבן גערעדט עטליכע משתתפים ,מען האט געזינגען זמירות ,און
אהיימגעגאנגען מיט פרישע כוחות אויפצושטיין דעם קומענדיגן אינדערפרי
צייטליך ,צו קענען מיטהאלטן דעם הערליכן שיעור.
מ'קען אויך הערן דעם שיעור יעדן טאג אויפ'ן "קול ברסלב" טעלעפאן ליין,
זעט די נומערן צום ליין ,דא אונטן אויפ'ן גליון.
שישו ושמחו בשמחת התורה!
***

נייער בנין פון היכל הקודש ,צענטער פונקט פאר נייער
הערליכער רואיגער אידישע געגענט אין אומאן

לעצטענס האט זיך אנגעהויבן אנצוזען א גרויסע אינטערעסע ביי אידן צו קויפן
שטחים אין די געגנט פונעם נייעם בנין אין אומאן ,ארויס פון די רוישיגע געגנט
גאר נאנט צום ציון ,וואו עס איז נאך דערווייל פארהעלטענסמעסיג ביליג.
דער נייער בנין ווערט געזען צו זיין דער צענטער פון א נייער רואיגער אידישע
געגענט פאר די צענדליגע טויזנטער אידן וואס קומען אויף ראש השנה צו וויילן
ביים הייליגן רבי'ן אין אומאן.
עס איז מערקווערדיג אן אינטערעסאנטע פאקט וואס איז לעצטענס
באריכטעט געווארן אין די אוקריינישע פרעסע ,אז א לאט אין אומאן נעבן דעם
ציון הק' איז די טייערסטע צו קויפן פון גאנץ אוקריינע ,אריינגערעכט דער הויפט
שטאט קיעוו.
הראש השנה שלי עולה על הכל!

סימן טוב ומזל טוב

סימן טוב ומזל טוב

סימן טוב ומזל טוב

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מו"ה שמחה סאלז הי"ו

מו"ה שמואל דוד ברוין הי"ו

מו"ה שמואל בלעדי הי"ו

מזכה את הרבים עם ה"חיזוק יומי המתורגם"

צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

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

צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

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

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך
אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע קינדער
געזונטערהייט ,דורות ישרים ומבורכים
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צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com

חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876

הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא ,וזו' הענדיל בת שיינדל ,ובנם נחמן נתן

