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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע
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 שיעורים כסדרן
 שביעי של פסח

 'י-'טב' -מואלש....................נ"ך
 בת מ'ש.............................בבלי

 "חס פסחים................ירושלמי
 'בפרק  וקציןע............תוספתא

 'ז חלותנ........................רמב"ם
 
 

 (444) 30, גליון 8שנה                            לפ"ק                                                                          פ"של פסח, שנת תששביעי 
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  ~ ִשידִּכים, ָשלֹום ַבִית, אּן ַפְרָנָסה  ~
 

ף, אּן ֶשל ָאָדם ִכְקִריַעת ַים סּ ָקֶשה ִזּּגוֹ )סֹוָטה ב.( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
, ַא ִשידְּך ףסָּקָשה ַפְרָנָסתֹו ֶשל ָאָדם ִכְקִריַעת ַים )ְפָסִחים קיח.( אֹויְך 

 .ףסּאּן ַפְרָנָסה ֶזעֶנען ַאזֹוי ְשֶווער ִווי ְקִריַעת ַים 
אְך ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְשִביִעי ֶשל ֶפַסח, ָהאט דָ  ִאין ֶדעם ָטאג

ז ִאין ֶגעְשָפאְלְטן ֶדעם ַים ַפאר ִדי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער, קְּמט אֹויס אַ 
ן ַאזֹוי ֶדעם ָטאג ִאיז זֵייֶער ְמסָּגל צּ ֶבעְטן ַפאר ִדי ַזאְכן ָוואס ֶזעֶנע

ֶגעָוואְרן  אךְ דָ ְשֶווער ִווי ְקִריַעת ַים סֹוף, ַווייל ִאין ֶדעם ָטאג ִאיז ָדאס 
 ְגִריְנג.

אר ַא ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ָבחּר אֹויְסִניְצן ֶדעם ָטאג צּ ִמְתַפֵלל ַזיין פַ 
 ָהאְבן גֶּטע ִשידְּך, אּן ֶווער ֶעס ָהאט שֹוין זֹוֶכה ֶגעֶווען ֲחתָּנה צּ

ְרָנָסה ַפאר פַ  ךְ לֹום ַבִית, אּן ַאזֹוי אֹויַדאְרף ִמְתַפֵלל ַזיין ַפאר שָ 
 ְבֶריַוח.

ִאיז זֵייֶער אּן ִדי ְתִפלֹות ָוואס ֶמען ֶבעְהט ִאין ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג, 
 ס ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן.'ן ַאֶלעס גּטְ לְ צּ פֹועְ  ְשַטאְרק ְמסָּגל

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ְשִביִעי ֶשל ֶפַסח(
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   ~ ִאיְך ִוויל ֶהעְרן ַדיין קֹול  ~
עט ַאז ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶגעַאְרבֶ )ְשמֹות ַרָבה כא, ה( ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט 

י ְשֶווער ִאין ִמְצַרִים, ִדי ִמְצִרִיים ָהאְבן זֵיי ֶגעַפייִניְגט, ָהאְבן זֵי
ּן אֹויְפֶגעהֹויְבן ִדי אֹויְגן צּם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּן ֶגעְשִריְגן צּ ִאים, א

ם ּן ַארֹויְסֶגענֶּמען פּן ִמְצַריִ ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט זֵיי ֶגעָהאְלְפן א
רֹויס, ִמיט ַזיין ְשַטאְרֶקע ַהאְנט, ָאֶבער ָנאְכֶדעם ָוואס זֵיי ֶזעֶנען אַ 

ָהאְבן זֵיי שֹוין ִניְשט ֶגעֶרעְדט צּם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּן ֶדער 
ל, ָוואס אְך ֶגעָוואְלט ֶהעְרן זֵייֶער קֹול ָנאְכַאָמאדָ ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט 

יי ָהאט ֶער ֶגעטּהן? ֶער ָהאט ָאְנֶגעֵרייְצט ַפְרֹעה ַאז ֶער ָזאל זֵ 
 ְטן.ָנאְכלֹויְפן, אּן ַאזֹוי ָהאְבן זֵיי ַווייֶטער ֶגעְשִריְגן צּם ֵאייֶבעְרְש 

, ַאז ֶזעהט ֶמען פּן ֶדעם ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִהְתַחְזקּת ַפאר ֶיעְדן ִאיד
ֶטער ס ַא ֶמעְנְטש ָהאט ִאיז ָנאר ַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְש ַאֶלע ָצרֹות ָווא

עְדן ִוויל ֶהעְרן ַזיין קֹול, אּן ִווי ָנאר ֶער ֶוועט ֶעֶפעֶנען ִדי מֹויל אּן רֶ 
 צּם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶוועט ֶער ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן.

ַהַדַעת, ֶקען ֶער ִזיְך ֵשֶכל אּן ִישּב ַאִביְסל ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט 
ַאייְנְשָפאְרן ַאַסאְך ָצרֹות, ֶער ֵהייְבט שֹוין ָאן צּ ֶרעְדן צּם 

ט אּן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ַוואְרט ִניְשט ִביז ִדי ָצרֹות קֶּמען, ֶער ַדאְנקְ 
ן ט, אֶּער לֹויְבט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִדי גֶּטע ַזאְכן ָוואס ֶער ָהא
ל צּם ַאזֹוי ַדאְרף ֶער ִניְשט ַבאקֶּמען ַקיין ָצרֹות צּ ֶעֶפעֶנען ַזיין מֹוי

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ְשִביִעי ֶשל ֶפַסח(

 

 

 



 ז
 

 



 ח

 

 

 

 

 

 

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 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 
 

         
 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
'ס, USB קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

SD;דעליווערט צו אייער טיר! 'ס, און נאך 
 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו
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