
 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 
 4:18הדלקת הנרות...................

 5:45............שב"ק.........מוצאי 
 

 שיעורים כסדרן

  י'-משלי ט'...........................נ"ך
 א"ל.........................נדה ...בבלי

 א"פ....................שבת ירושלמי
  'חמנחות ...................תוספתא

  'ב הרימכ.......................רמב"ם
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ה ה אֹויף ִדי ַפְרשָׁ  ַא ַמֲעשֶׂ
ר ר ִדבֶׂ ף ֲאשֶׂ סֶׂ ת ַהכֶׂ ְפֹרן אֶׂ ם ְלעֶׂ הָׁ ְזֵני ַוִיְשֹקל ַאְברָׁ  ְבאָׁ
ף ֹעֵבר ַלֹסֵחר סֶׂ ל כֶׂ קֶׂ  ְבֵני ֵחת ַאְרַבע ֵמאֹות שֶׂ

 

 

 (423) 9, גליון 9שנה                                                        לפ"ק שנת תש"פסלו, כ שדוח םיכמברחשון,  ה"כ, שרה ייחפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ
 

ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך ְשֶטעְנִדיג ָזאְרְגן ַפאר ַא 
ְצֵווייְטן ִאיד, צּו ֶזען אֹויּב ֶיעֶנער ָהאט ַאֶלעס 

, ִניְשטָהאט ֶיעֶנער אּון אֹויּב . ָוואס ֶער ַדאְרף
ֶזען ִמיט ָוואס ֶער ֶקען ֶיעֶנעם  ַדאְרף ֶמען

 ַארֹויְסֶהעְלְפן ִאין ַזיין ְפָראְּבֶלעם.
ֶמעְנְטְשן ָהאְּבן ִזיְך ִליּב צּו ָזאְרְגן ַפאר 

ְחִניּות, ִזיֶכער צּו ַמאְכן ַאז ֶיעֶנער ֶיעֶנעְמ'ס רּו
טּוט ַטאֶקע ָנאר ָוואס ֶעס ִאיז אֹויְסֶגעַהאְלְטן. 
ָדאס ִאיז ָאֶּבער ֵזייֶער ִניְשט ִריְכִטיג. ַאַווַדאי 
ַדאְרף ֶמען ְפרּוִּביְרן ְמַחֵזק צּו ַזיין ַא ְצֵווייְטן, 

ם ִאים צּו ָזאְגן גּוֶטע ֶוועְרֶטער אּון ַאזֹוי ִאי
ַמְצִליַח ַזיין אֹויְך ְּברּוֲחִניּות, ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ֶער 

ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָאֶּבער ָזאְרְגן ַפאר 
ֶיעֶנעְמ'ס ַגְשִמיּות. אּון ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפש ַזיין צּו 

 ֶהעְלְפן אּון צּו טּון ַא טֹוָבה ַפאר ַא ְצֵווייְטן ִאיד.
ּול ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ַּביי מֹוַהָרא"ש ִאין ש

ִאיד ַא ְגרֹויֶסער ָאִריַמאן, ֶער ָהאט ֶנעֶּבעְך 
ֶגעַהאט ַא ְשֶווער ֶלעְּבן אּון ֶער ִזיְך ֵזייֶער 
ֶגעמּוְטֶשעט ִמיט ַפאְרִשיֶדעֶנע ָצרֹות, ֶער ִאיז 
ֶגעֶווען ַפאְרִזיְנֶקען ִאין חֹובֹות אּון ֶמען ָהאט 

ַארֹויְסַוואְרְפן פּון ַזיין  ואְלטִאים שֹוין ַמָמש ֶגעוָ 

אֹויף ַדיין ְפַראֶגע ֶוועְגן 
 ְשִמיַרת ֵעיַנִים ְוכּו';

 

ֶיעֶדעס ָמאל ַפאר דּו ֵגייְסט ַארֹויס פּון ְשטּוּב 
ָזאְלְסטּו ִזיְך ְשֶטעְלן ַּביי ִדי ְמזּוָזה, ֵלייג ַדיין 
ֶהעְנט אֹויף ִדי ְמזּוָזה אּון ֶּבעט ִדי ֶוועְרֶטער: 

יר ִאיְך ָזאל "ֵהייִליֶגער ַּבאֶשעֶפער, ֶהעְלף ִמ 
ֶקעֶנען ִהיְטן ַמייֶנע אֹויְגן, ִאיְך ָזאל ִניְשט ִנְכָשל 
ֶוועְרן ִאין קּוְקן וואּו ֶמען ָטאר ִניְשט, ֵהייִליֶגער 
ַּבאֶשעֶפער ֶהעְלף ִאיְך ָזאל צּוִריק קּוֶמען 
ְּבָשלֹום", אּון ָזאג ֶדעם ָפסּוק: "ֵהן ֶאְרֶאָלם 

לֹום ַמר ִיְבָכיּון", ָוואס ָדאס ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי שָ 
ִאיז ְמסּוָגל צּו ָהאְּבן ֵרייֶנע אֹויְגן, ַאזֹוי ִווי ֶדער 

: )ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ְרִאָיה, ֵחֶלק ב', ִסיָמן ט(ֶרִּבי ָזאְגט 
"ְכֶשָאָדם יֹוֵצא ַלּׁשּוק ּוִמְתָיֵרא ֶשּלא ָיבֹוא ִליֵדי 

ְרֶאה ָנִשים ָיפֹות, יֹאַמר ִהְרהּור ַעל ְיֵדי ָהְרִאָיה ֶשיִ 
ַהָפסּוק "ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו חּוָצה" ְוכּו', ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ִיָנֵצל ֵמְראֹות", אֹויּב ֶמען ָהאט מֹוָרא ַאז ֶמען 

ִמיט  -ֶווען ֶמען ֵגייט ִאין ַגאס  -ֶוועט ִנְכָשל ֶוועְרן 
ייט ְרִאיֹות ַאסּורֹות ָזאל ֶמען ָזאְגן ַפאר ֶמען גֵ 

אְנְטן ָפסּוק, ְנֶדעְרמַ ן ְשטּוּב ֶדעם אֹויּבְ ַארֹויס פּו
 דּוְרְך ֶדעם ֶוועט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן.

 תש"פ( ְך)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה לֶ 
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ִדיָרה. ֵאייְנָמאל ִאיְנִמיְטן ַדאֶוועֶנען ִאיז צּוקּוֶמען צּו ִאים ַא ִאיד אּון ִאים 
ָפאְרֶגעַהאְלְטן ַפאְרָוואס ַזיין ְתִפִלין ִליְגט ִניְשט אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ְפַלאץ... ֶדער ִאיד 

ט אּון ֶגעְשִריְגן אֹויף ֶיעֶנעם: "ָוואס ִוויְלְסטּו פּון ִמיר? ָהאט ִזיְך ֵזייֶער אֹויְפֶגעֶרעגְ 
אֹויּב ָזאְרְגְסטּו ִזיְך ַאזֹוי ְשַטאְרק ַפאר ִמיר, ַדאן ָזאְלְסטּו ִזיְך ֶעְנֶדעְרש ָזאְרְגן ַפאר 

 ַמיין ַגְשִמיּות אּון ִניְשט ַפאר ַמיין רּוְחִניּות"...
ָדאְרט ִאיז ָפאְרֶגעקּוֶמען אּון ֶער ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶגעֶזען ָוואס 

צּו ֶדעם ִאיד אּון ָהאט ִאים ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען, אּון ַדאן ִאיז מֹוַהָרא"ש 
 ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ִאין ְשמּוֶעס ִאיֶּבער ֶדעם ִעְנָין.

ְך ַפאר ַמיין ַגְשִמיּות. ִמיט ַמיין ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָזאְגן: "קֹוֶדם ָזאְרג ִזי
רּוְחִניּות ֶוועל ִאיְך ִזיְך שֹוין ַאֵליין ַאן ֵעָצה ֶגעְּבן, ִמיט ַמיין ַגְשִמיּות ָוואְלְסטּו ִמיר 

 ֶגעֶקעְנט ַארֹויְסֶהעְלְפן"...
י ּבִ רֶ פּון ן , ֶדער זּוק ז"לי ִיְצחָ ּבִ ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶדער זּון פּון רֶ  - ז"ל ֶמעֶכעֶלעי ּבִ רֶ 

ָרֵאל ַקאְרדּוֶנער ז"ל. י ִישְ ּבִ ָהאט ַאָמאל ֶגעַהאט צּו ִזיְך ַאְלס ַגאְסט, רֶ  - ָנָתן זי"ע
ַאז ֶער ָזאל ִאים אֹויְפֶוועְקן ַּבייַנאְכט  ֶמעֶכעֶלעי ּבִ ָרֵאל ָהאט ֶגעֶּבעְטן פּון רֶ י ִישְ ּבִ רֶ 

ָרֵאל ָהאט ִאים י ִישְ ּבִ אֹויְפֶגעֶוועְקט אּון רֶ ה ָהאט ֶער ִאים ִניְשט ַּביי ֲחצֹות. ְלַמֲעשֶ 
ֶגעָזאְגט: "ַמיין ַטאֶטע ְפֶלעְגט ִמיר  ֶמעֶכעֶלעי ּבִ ָפאְרֶגעַהאְלְטן ֶדערֹויף. ָהאט ִאים רֶ 

י ָנָתן ַאז ַא ַמְכִניס אֹוַרח ַדאְרף ִזיְך ָנאר ָזאְרְגן ַפאר ִדי ּבִ ייְדן רֶ ָנאְכָזאְגן פּון ַמיין זֵ 
 ת פּון ַזיין ַגאְסט, אּון ִניְשט אֹויף ַזיין רּוְחִניּות.ַגְשִמיּו

ָדאס ָאֶּבער ִניְשט ָנאר ַּביי ַא ַמְכִניס אֹוַרח. ִמיר ַדאְרְפן ִזיְך ְשֶטעְנִדיג 
צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ְטַראְכְטן ִווי ַאזֹוי ִמיר ֶקעֶנען ַארֹויְסֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן ִאיד. אּון 

 ְּברּוֲחִניּות, ָנאר ַטאֶקע ְּבַגְשִמיּות.ַלאו ַדְוָקא 
פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַדאְרף ֶמען ָאֶּבער ַזיין ְגֵרייט ִניְשט צּו ַוואְרְטן אֹויף ַאן 

 ֶדעם ָוואס ַהָכַרת ַהטֹוב. ִניְשט ֵאייִּביג ֶוועט ֶדער ְצֵווייֶטער ַמִכיר טֹוָבה ַזיין אֹויף
ייֶדער ִאיז ָדא ַא ְשֶלעְכֶטע ֶטַבע ַּביי ֶמעְנְטְשן ַאז ֶעס ן. לֵ ֶמען ָהאט ִאים ֶגעָהאְלפְ 

ִאיז ֵזיי ְשֶווער צּו ַמִכיר טֹוָבה ַזיין ֶדעם ָוואס ָהאט ֵזיי ֶגעָהאְלְפן, אּון ַאָמאל ֶקען 
 -ֶעס ָנאְך ֵגיין ָנאְך ַווייֶטער ַאז ֶיעֶנער ִאיז ָגאר ַא "ְמַשֵלם ָרָעה ַתַחת טֹוָבה" 

ְנְשָטאט ִזיְך צּו ַּבאַדאְנֶקען אּון ַמִכיר טֹוָבה ַזיין, ֶוועט ָגאר ֶיעֶנער צּוִריק טּון ַא
 ְשֶלעְכְטס.

ֶווען ַא ִאיד ֵמייְנט ֶעס ָאֶּבער ִמיט ַאן ֱאֶמת, ֶער ִוויל ֶּבֱאֶמת ֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן, 
ֵסר ֶנֶפש ַזיין צּו ֶהעְלְפן ֶיעְדן ֶווער ֶער ִניְשט קּוְקן אֹויף ֶדעם. ֶער ֶוועט ִזיְך מוֹ 

 ֵאייֶנעם, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ַּבאקּוְמט ָגאְרִניְשט צּוִריק ֶדעְרַפאר.
ֶווען ַא ִאיד ַדאְרף ִהיְלף, ָזאל ֶמען ִזיְך ִניְשט ַדאן ָזאְרְגן אֹויף ַזיין רּוְחִניּות, ָנאר 

ען ֶמען ִאים ֶהעְלְפן ְּבגּוף אּון ֶזען ִמיט ָוואס ֶמען ֶקען ִאים ֶהעְלְפן, ַאָמאל קֶ 
ַאָמאל ִמיט ֶגעְלט, ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ֶזען ַאז ֶיעֶנער ָזאל ַארֹויְסֵגיין ַא 
צּוְפִריֶדעֶנער. ֶמען ָטאר ֵקייְנָמאל ִניְשט ַאֶוועְקִשיְקן ַא ֶמעְנְטש ִמיט ָגאְרִניְשט, 

 ואס ֶמען ֶקען.ֶמען ַדאְרף ְפרּוִּביְרן צּו טּון ָכאְטש וָ 
מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶשה ָוואס ִאיז ַפאְרָלאְפן ִאין ִדי ַצייט פּון 

ייט קֵ ּבְ ם טֹוב זי"ע, ָוואס פּון ֶדעם ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ֶלעְרֶנען ִדי ַהאְר ֵהייִליְגן ַּבַעל שֵ 
 עם ִאיד.ִדי ִהיְלף פּון ַא צּוְּבָראֶכענֶ צּו ַהאְלְטן פּון צּוִריק 

ַא ָדאְרט ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ְשָטאט ָוואס ִדי ָראֵשי ְקִהָלה ָהאְּבן ֶגעַהאט 
ְצָדָקה ַקאֶסע ִמיט ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ִדי ָאִריֶמעַלייט פּון ְשָטאט. 

דּוְרְכצּוֵגיין ִדי ִּביֶכער, אּון ֵאייְנָמאל ָהאְּבן ֵזיי ִזיְך צּוַזאם ֶגעֶזעְצט אֹויף ַאן ֲאִסיָפה 
ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶזען ַאז ֵזיי ָהאְּבן ִניְשט ֶגענּוג ַהְכָנסֹות, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעזּוְכט ַא ֶוועג ִווי 
ַאזֹוי צּו ְשַנייְדן ִדי הֹוָצאֹות צּו ֶקעֶנען ַּבאַלאְנִציְרן ֶדעם ּבּוְדְזֶשעט. ָאֶּבער 

פּון ִדי אּוְמִוויְכִטיֶגע אֹויְסַגאְּבן, ָהאְּבן ֵזיי ַּבאְשָלאְסן צּו  ַאְנְשָטאט צּו ְשַנייְדן
ת ִאין ְשָטאט, צּו ֶגעְּבן ֵווייִניֶגער ֶגעְלט ַפאר ִדי ָאִריֶמעַלייט קוֹ דָ ְשַנייְדן פּון ִדי צְ 

 ִאין ְשָטאט.
עְּבט אֹויף ִדי ש ֶגעלֶ ן ָאִריַמאן ָוואס ָהאט ַממָ ָדאְרט ִאין ְשָטאט ִאיז ֶגעֶווען ַא

ַקאֶסע, ֶער ָהאט ָגאְרִניְשט ֶגעַהאט אֹויֶסער ֶדעם. ֶער ְפֶלעְגט ַּבאקּוֶמען  ְצָדָקה
ֶיעֶדע ָוואְך ַא ֵשייֶנע סּוֶמע פּון ִדי ְצָדָקה ַקאֶסע, אּון פּון ֶדעם ָהאט ֶער ֶגעֶלעְּבט. 

ת, ִאיז ִאים ֵזייֶער ֶעְנג ֶגעָוואְרן קוֹ דָ ֶווען ֶמען ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ְשַנייְדן פּון ִדי צְ 
ִניְשט ָאְפֶגעְשֶטעְלט ַּביי ֶדעם, ָנאר צּוִּביְסֶלעְך  ָדאס ֶלעְּבן. ֶעס ָהאט ִזיְך ָאֶּבער

ָהאְּבן ֵזיי ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶגעְּבן ָנאְך ֵווייִניֶגער אּון ֵווייִניֶגער, ִּביז ֶדער ָאִריַמאן ִאיז 
 ש הּוְנֶגעְרן ָנאְך ַא ְשִטיְקל ְּברֹויט.ֶגעְּבִליְּבן ַממָ 

ֶדער ַּבאְשלּוס צּו ֶגעְּבן ֵווייִניֶגער ְצָדָקה ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ַא ֶגעִוויְסן ָרב ָוואס 
ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶגעְשֶטעְלט אֹויף ִדי ַקאֶסע. אּון ַאזֹוי ִווי ֶדער ָאִריַמאן ִאיז ֶגעְּבִליְּבן 

ְגרֹויֶסע ִקְטרּוג ִאין ִהיְמל אֹויף  ם ּוְבחֹוֶסר ֹכל, ָהאט ָדאס ֶגעַמאְכט אַ ַמָמש ְּבֵעירוֹ 
 ֶדעם ָרב. אּון ֶעס ִאיז ִנְגָזר ֶגעָוואְרן אֹויף ִאים ָגאר ַא ְשֶוועֶרע ְשְטָראף רח"ל.

ֶעס ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶעְגֶּבעְרן ִאיֶנעם ָקאפ פּון ֶדעם ָרב ַמְחָשבֹות פּון 
ִפירֹות אּון ַאִפיקֹוְרסּות רח"ל, אּון ֶעס ִאיז ִניְשט דּוְרְך ַקיין ַלאְנֶגע ַצייט ִּביז ֶער כְ 

'ן רח"ל. ֵאיין מֹוָצֵאי ַשָּבת ִאיז ֶער ָהאט ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ִוויל ִזיְך ֵגיין ְשַמדְ 
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נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". נושאים

 

 845-200-7132צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 

'ן רח"ל. ָדאס ִאיז ְטן ַאז ֶער ִוויל ִזיְך ְשַמדְ ַאִריֶּבער ֶגעַגאְנֶגען צּום ַגַלח פּון ְשָטאט אּון ִאים ֶגעֶּבע
ֶגעקּוֶמען פּון ֶדעם ִקְטרּוג ָוואס ִאיז ֶגעֶווען אֹויף ִאים ִאין ִהיְמל אֹויף ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט 

 ת אּון ִדי ָאִריֶמעַלייט ֶזעֶנען אֹויְסֶגעַגאְנֶגען פּון הּוְנֶגער.קוֹ דָ ֶגעְשִניְטן ִדי צְ 
ֶמעְקט ֶדער ַגאְנֶצער ֵעֶסק, ֶעס ִאיז ִאים ֶגעֶווען ֵזייֶער ָמאְדֶנע ִדי ְש אט ִניְשט ֶגעַפאְר'ן ַגַלח הָ 

'ן? ֶער ָהאט מֹוָרא ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה. ַפאְרָוואס ָזאל ַא ָחשּוב'ֶער ָרב ִזיְך ְפלּוְצִליְנג ֶוועְלן ְשַמדְ 
עְשֶטעְלֶטע ַזאְך ִמיט ָוואס ֶמען ִוויל ִאים ֶעֶפעס ֶגעַהאט ַאז ָדאס ִאיז ֶאְפָשר ֶעֶפעס ַאן אּוְנֶטעְרגֶ 

 ָאְפטּון. אּון ֶדעִריֶּבער ָהאט ֶער ִזיְך ִניְשט ֶגעָיאְגט צּו ֶעְרִפיְלן ֶדעם ָרב'ס ַפאְרַלאְנג.
אּון ַאזֹוי ֶער ָהאט קֹוֶדם ַאַרייְנֶגערּוְפן ֶדעם ָרב אּון ִאים ְמַכֵּבד ֶגעֶווען ִזיְך צּו ֶזעְצן ֶעֶפעס ֶעְסן 

'ן ָרב ַא ְשַטאְרֶקע ְּבָראְנְפן, פּון ָוואס ֶדער דּוְרְכְשמּוֶעְסן ִדי ַזאְך. ִאיְנְצִוויְשן ָהאט ֶער ֶגעֶגעְּבן ַפאְר 
ָרב ָהאט ֶגעְטִריְנֶקען ַאִּביְסל אּון ָנאְך ַאִּביְסל, ִּביז ֶער ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן ִאיְנַגאְנְצן ִשיכֹור אּון 

 ֶגעהֹויְּבן ְּבֶרעְכן, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ֶגעְּבִליְּבן ָדאְרט ְשָלאְפן אֹויף ֶדער ֶעְרד.ָאנְ 
ם טֹוב זי"ע ֶגעִזיְצן ַּביי ָשלש ְסעּודֹות ִאין ִדי ֶזעְלֶּבע ַצייט ִאיז ָנאְך ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל שֵ 

ט ֶמעֶזעִּביְזש, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזען ִמיט רּוַח ַהקֹוֶדש ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ַזייֶנע ַתְלִמיִדים ִאין ִדי ְשָטא
ַאֶלעס ָוואס ֵגייט ֶנעֶּבעְך ַאִריֶּבער אֹויף ֶדעם ָרב. אּון ֶער ָהאט ְפלּוְצִליְנג ַּבאפֹויְלן ַפאר ֵאייֶנע פּון 

אְכן ַהְבָדָלה, אּון ַאייְנְשַפאֶנען ִדי ְגַלייְך ֶּבעְנְטְשן ִּבְרַכת ַהָמזֹון אּון מַ  ָזאלַזייֶנע ַתְלִמיִדים ַאז ֶער 
ם טֹוב ָהאט ִאים ֶפעְרד אּון ַאִריֶּבעְרָפאְרן צּו ֶיעֶנעם ְשָטאט צּום ַגַלח'ס הֹויז. ֶדער ַּבַעל שֵ 

ֶוועְסט ֶגעָזאְגט: "ֶווען דּו  םֶגעֶגעְּבן ַא ְשִטיְקל ַחָלה ָוואס ִאיז ֶגעְּבִליְּבן פּון ָשלש ְסעּודֹות, אּון ִאי
 ָאְנקּוֶמען ָדאְרט, ֶוועְסטּו שֹוין ַאֵליין ַפאְרְשֵטיין ָוואס דּו ַדאְרְפְסט צּו טּון".

י ָהאט ִאים ַּבאפֹויְלן. ֶווען ֶער ִאיז ּבִ ֶדער ַתְלִמיד ִאיז ְגַלייְך ֶגעָלאְפן אּון ֶגעטּון ָוואס ֶדער רֶ 
ִדי ִטיר, ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִווי ֶדער ָרב ִליְגט אֹויף ֶדער  ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ַגַלח'ס הֹויז אּון ֶגעֶעְפְנט

ֶעְרד ִאיְנַגאְנְצן ַפאר'ִשיכֹור'ט. ֶדער ָרב ָהאט ִזיְך ֶעְרֶוועְקט אּון ֶגעְשִפיְרט ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער 
ד ָהאט ָאֶּבער הּוְנֶגעִריג, ֶדער ַגַלח ָהאט ִאים ֶגעָוואְלט ֶגעְּבן ֶעֶפעס צּו ֶעְסן, ֶדער ַתְלִמי

ַפאְרְשַטאֶנען ָוואס ֶער ַדאְרף טּון. ֶער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען ֶדעם ְשִטיְקל ַחָלה ָוואס ֶדער ַּבַעל 
ם טֹוב ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן, אּון ֶעס ֶגעֶגעְּבן ַפאְר'ן ָרב. ֶער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ֶדעם ָרב ִזיְך צּו ֵגיין שֵ 

 ַמאְכן ַאן ַהמֹוִציא, אּון ֶדער ָרב ָהאט ִזיְך ְמַחי' ֶגעֶווען. ַוואְשן ִדי ֶהעְנט אּון
ָנאְכ'ן ֶעְסן ִדי ַחָלה, ָהאט ֶדער ָרב ַּבאקּוֶמען ַא ְשַטאְרֶקע ִהְרהּור ְתשּוָבה, ֶער ָהאט ֱאֶמת'ִדיג 

ֶשעְמט פּון ִזיְך ַאֵליין ַאז ַמְחָשבֹות, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגע ֲחָרָטה ֶגעַהאט אֹויף ַזייֶנע ַנאִריֶשע ְשֶלעְכֶטע
ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַאַזא ִניְדִריֶגע ַמָצב, ֶער ִאיז ְגַלייְך ַאְנְטָלאְפן פּוֶנעם ַגַלח'ס הֹויז אּון ֶער 

 ָהאט ֱאֶמת'ִדיג ְתשּוָבה ֶגעטּון.
ס ִהיְלף ָוואס ַא ִאיד ָהאט ייט ֶווען ֶמען ַהאְלט ָנאר צּוִריק ָדאקֵ ּבְ ֶזעֶען ִמיר פּון ֶדעם ִדי ַהאְר 

ֶגעַדאְרְפט ַּבאקּוֶמען. אּון ֶעס ִאיז ָדאְך ִזיֶכער ַאז ַפאְרֶקעְרט, ֶווען ַא ִאיד ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן ָיא צּו 
ֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן, ַדאן ֶוועט ֶער צּוִריק ַּבאקּוֶמען ַפאר ֶדעם ַאַסאְך ֶמער, ֶדער ֵאייֶּבעְרְשֶטער 

 ִאים ֶהעְלְפן אּון ְגִריְנֶגער ַמאְכן ָדאס ֶלעְּבן, ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ֶדעם ְצֵווייְטן ִאיד.ֶוועט 
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ֶעְזָרה ְוֵחֶלק ט' ֶעֶרְך ְצָדָקה(
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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 מעסידזשינג טעלעפאן/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 
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 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 הי"ו זרא בויםע ה"מו
 למזל טוב  לדיידי געבורט פון א מ צו

*** 

 הי"ו שטיוואבאקיא (ר שמחה"ב)נציון ב מו"ה
 למזל טוב  לדיידי געבורט פון א מ צו

*** 

 הי"ו לך אונגארבי אלימצ מו"ההחתן 
 ג"עבלמזל טוב שמחת החתונה ין זי צו

 
 

 
 

 

 
 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 ישיבה שיינע שבע ברכות אין
איז אפגעראכטן געווארן אין ישיבה א שיינע שמחת שבע ברכות  ק"פארגאנגענעם מוצאי שבדעם 

פאר'ן חשוב'ן חתן מו"ה ארי פיש הי"ו, פילע אנשי שלומינו זענען זיך צוזאמגעקומען פון אלע 
חתן וואס האט אזויפיל  געגנטער מיטצוהאלטן די שמחה, און אויסדרוקן אן הכרת הטוב פאר'ן

 אלע יארן.געהאלפן די ישיבה ארויס
, ער האט ארויסגעברענגט די מעלות פונעם גערעדט ראש ישיבה שליט"אביי די סעודה האט דער 

חתן וואס האט גוט אויסגענוצט זיינע בחור'ישע יארן, ער האט געלערנט זייער פלייסיג, געענדיגט צוויי 
סדרי משנה, און נאך פילע שיעורים, און גלייכצייטיג נאך פיל ש"ס, צענדליגע מאל ששה מאל 

פרייליך אויף אזויפיל אופנים, און צו די זעלבע צייט געהאט אזא לב טוב און ן די ישיבה געהאלפ
האט מעורר געווען אז מ'דארף מיטנעמען די  ראש ישיבה שליט"אגעמאכט יעדן איינעם. דער 

זיך שטארקן מיט א נייע פרישקייט, און אזוי וועט לימודים פון הייליגן רבי'ן אויך אויף נאך די חתונה, 
 מען זייער מצליח זיין אין לעבן.

איבערגעגעבן א מתנה פאר'ן חתן, א  ראש ישיבה שליט"אביים סוף פון די דרשה האט דער 
 זילבערנע "ה", וואס דער רבי זאגט אז דאס איז מסוגל פאר קינדער.

געווען דעם חתן ביז אין אין פרייליכע טענץ, און משמח  נאכ'ן בענטשן האט מען זיך ארויסגעלאזט
 שעות. די שפעטע

 !שמח תשמח רעים האהובים
*** 

 ראשריוו פונעם טויזנט באיבער 
 אפגעצייכנט די וואך ישיבה שליט"א

 

שוין ברייט באקאנט אין די  זענעןפונעם ראש ישיבה שליט"א  שאלות ותשובותהערליכע די 
מיט ווי עס ווערט אריינגעלייגט יעדע היימישע וועלט, די וואס ליינען דעם גליון יעדע וואך, האלטן 

פון אידן  ארויסגענומען פונעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה",  בריוו אינעם גליון, צווייוואך 
וועלכע האבן אנגעפרעגט זייערע ספיקות און צווייפלענישן, און דער ראש ישיבה שליט"א ענטפערט 

ן הייליגן רבי'ן, לויט ווי מוהרא"ש זי"ע האט אונז זיי בטוב טעם ודעת מיט די לימודים און עצות פו
 געלערנט.

ר פאר די תלמידים, שרייבט כסד ראש ישיבה שליט"אדי פילע בריוו וואס דער דאס איז אויסער 
געבויעט אויף די לימודים פון הייליגן רבי'ן לויט פול מיט עצות און חיזוק אין אלע אספעקטן אין לעבן, 

ווי מוהרא"ש זי"ע האט אונז געלערנט, און פילע אידן זענען שוין אויפגעראכטן געווארן פון די קלארע 
די וואך איז אפגעצייכנט געווארן דער ציפער פון  זענען פול. און געשמאקע הדרכות מיט וואס די בריוו

 .האט געשריבן ראש ישיבה שליט"אטויזנט בריוו, אויסער די שאלות ותשובות, וואס דער איבער 
אויפ'ן גרויסן פארלאנג האט מען לעצטנס אויך אנגעהויבן איבערצוטייטשן די בריוו אויף לשון 
הקודש און אויף ענגליש, אז יעדער איד אויף דער וועלט זאל זיך קענען מחיה זיין מיט די עצות פון 

 הייליגן רבי'ן.
ווערן געדרוקט יעדע וואך אין א קונטרס "עצתו אמונה", וואס און שאלות ותשובות די אלע בריוו 

באקומען מען קען ווי אויך  א צו באקומען ביים קרן הדפסה "היכל הקודש" אין וויליאמסבורג.איז ד
, אדער קען מען עס באקומען אויף די פאסט פאר א 347-509-4908עם קונטרס אויפ'ן נומער ד

אדער קען מען עס באקומען אויף בליץ פאסט,  .845-200-7132מינימאלע אפצאל אויפ'ן נומער 
צוזאמען מיט די טעגליכע חיזוק יומי און דרשות, דורכ'ן זיך אויפשרייבן אויף 

chizikyomi@gmail.com. 
די בריוון פונעם ראש ישיבה שליט"א גייען אין די פיסטריט פונעם ספר הקדוש "אשר בנחל", אזוי 

אלע זיינע עצות און לימודים נעמט ער פון דארט,  ווי דער ראש ישיבה שליט"א זאגט שטענדיג אז
מוהרא"ש האט געשריבן אזויפיל ספרים און בריוו, מיט עצות און חיזוק אויף סיי וועלכע מצב א 

 מענטש זאל זיך נאר געפינען.
ב"ה זייער אויפגעכאפט. צוליב די גרויסע פארלאנג האט מען  זענעןדי קונטרסים "עצתו אמונה" 

 שוין אין די קורצע צייט געדרוקט אין פארשפרייט שווערע טויזנטער דערפון אין אלע געגנטער.
 !לדעת את המעשה אשר יעשון

 
 
 

 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 ו"הי שיה יעקב פ"מו -בארא פארק 
 א חשון"כארצייט י - ה"ע פיש קחצי השמר "ב ישעי'ר'  זקינו נ"לע
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 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 מיט אייער פארלאנג צורופט אריין 

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

 

 

 
 

 

 

 ביתלום ש
שאפט אין ביבויעט מען א צוטרוי און לאזוי וי ו

 א ןופ ווי אזוי קריכט מען ארויס ?שטוב
א אזוי האט מען ווי  ?לאזעדיגע מצבב

 ?ווייב און קינדער דיפרייליכע שבת מיט 
 :ושא אויףנ םעד ןיאא רייכע שיעור הערט 

212-444-9191 
2,  2 ,  5 ,  2 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מזל טוב פארברכת מיר וואונטשן א הארציגע 
 

 תחי' וזוגתו הי"ו בורשטיין תן יוסףנ ה"מו
 למזל טוב  ינגלאדי געבורט פון א  צו

רבינ'ס  ןגילפרייטן דעם היישראוואס איר האט, צו פ םידיגע זכותלאוועג יד
וועלט, זאלן אייך אנצע ג יד רעץ ארץ ישראל און איבנלימודים איבער גא

פון אלע קינדער נחת פון דעם קינד און  שידיא לין פעביישטיין צו ז
 עתא דשמיא, וסייחייי רונו, ומז, חיי ארוכיברוכיי נב ,געזונטערהייט

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


