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ת  ְרשַּ בּועַּ פַּ שָׁ  הַּ
 

 

לֹום, ֵכן ֱאֹמר ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ְבִריִתי שָׁ  ִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין ַפאְרָוואס ָהאט לָׁ
 ַכר פּון ָשלֹום?ִפְנָחס ַדְוָקא ַבאקּוֶמען ֶדעם ְש 

ַאז ָשלֹום ִאיז ָנאר )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן פ'( מֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ְשֶטעְלן ֵפייֶער ִמיט מְ ְשֶטעְלן, ֶווען ֶמען ֶקען צּוַזאמְ ָדא ֶווען ְצֵוויי ַפאְרֶקעְרֶטע ַזאְכן ֶקעֶנען ִזיְך צּוַזא

 אם ֵהייְסט ָדאס ִניְשט ַקיין ָשלֹום.ָאֶבער ֶווען ְצֵוויי ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְכן ְשֶטעְלן ִזיְך צּוַז .ַוואֶסער
ע ָוואס ָהאט ָדא ַביי ִפְנָחס ֶגעִפיֶנען ִמיר ַאז ֶמען ָהאט ִאים ַפאְרֶשעְמט ַאז ֶער ְשַטאְמט פּון ַא ֵזיידֶ 

, ַאז ִשיבּותֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָאֶבער ֶבֱאֶמת ִאיז ַדְוָקא ָדאס ֶגעֶווען ַפאר ִאים ִדי ְגֶרעְסֶטע חֲ 
ן ֶגעִדיְנט ֶדעם ֲאִפילּו ַזיין זֵייֶדע ָהאט ֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה ָזָרה ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ִביז ִדי ַפאְרֶקעְרֶטע אּו

 ֵאייֶבעְרְשְטן ֶבֱאֶמת.
ְפְשַטאם אָ  ֶדעְרַפאר, ַאזֹוי ִווי ִפְנָחס ָהאט צּוַזאְמֶגעְשֶטעְלט ִדי ְצֵוויי ַפאְרֶקעְרֶטע ַזאְכן, פּון ַאַזא
ן, ֶדעְרַפאר ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען אּון ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשטְ 

עְלט ַכר, צּו ַבאקּוֶמען ִדי ְבָרָכה פּון ָשלֹום, ָוואס ָדאס ִאיז אֹויְך ֶווען ֶעס ְשטֶ קּוְמט ִאים ַאַזא ְש 
 י ַפאְרֶקעְרֶטע ַזאְכן.ִזיְך צּוַזאם ְצֵווי

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ִפְנָחס ב'(

*** 
 

ֶשר ֵיֵצא ִלְפֵניהֶ  ה, אַּ ֵעדָׁ ל הָׁ ר ִאיש עַּ שָׁ ל בָׁ ל ְלכָׁ רּוחֹות ְלכָׁ ֶשר יָׁבֹוא ִיְפֹקד ה' ֱאֹלֵקי הָׁ ם וַּאש
ֶשר יָׁבֹוא ִלְפֵניֶהם"ֶדער ַבַעל ַהּטּוִרים ְבֶרעְנְגט ַא ְמסֹוָרה, " ִלְפֵניֶהם. , אּון ָנאְך ַא ָפסּוק וַּאש

ֶשר יָֹׁבא ֶאת ֵרֵעהּו בַּ  טֹוב ֵעִצים",עַּ יש "וַּאש חש י ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין ִדי ַשייכּות פּון ִדי ְצֵווי ר לַּ
 ְפסּוִקים.

ֶדער ְשֵלימּות ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ס"ח( מֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ער, אּון פּון ַא ַצִדיק ִאיז ֶווען ֶער ֶקען ַווייְזן ַפאְרן ְגֶרעְסְטן ֶמעְנְטש ַאז ֶער ֶקען ֶוועְרן ָנאְך ֶבעסֶ 

ְטן ְסְטן ֶמעְנְטש ַאז ֶער ִאיז אֹויְך ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְש ַפאְרֶקעְרט ֶער ֶקען אֹויְך ַווייְזן ַפאְרן ִניֶדעִריגְ 
 ז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים אֹויְך ִליב.אּון אַ 

ייֶנעם ַדאְרף ֶדער ַצִדיק ַדאְרף ָהאְבן ַא ַבאזּוְנֶדעֶרע ְשְפַראְך צּו ֶיעְדן ֶמעְנְטש לֹויט ַזיין ַמְדֵריָגה, אֵ 
ְרף ֶמען ְמעֹוֵרר ַזיין ַאז ֶער ֶמען ְמַחֵזק ַזיין ַאז ֶער ִאיז זֵייֶער ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֵאייֶנעם ַדא

)ִליקּוֵטי ן, אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק טּו ןָדאס ֶקען ָנאר אַ  .ָנאְך ֶהעֶכערֵגיין ֶקען 

ֶנען ֶמעְנְטְשן ַאז ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַסָכָנה צּו ָזאְגן ּתֹוָרה, ַווייל ֶמען ֶקען ַהְרְג' מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן י"ח(
ן 'ארְ ָדאס ֵמייְנט ַאז אֹויב ָזאְגט ֶמען ִדי ִניְשט ִריְכִטיֶגע ַזאְך פַ  .ִמיט ִדי ּתֹוָרה ָוואס ֶמען ָזאְגט

 ִניְשט ִריְכִטיְגן ֶמעְנְטש, ָהאט ֶמען ֶגע'ַהְרְג'ט ֶדעם ֶמעְנְטש.
רן, ָדאס ָהאט מֶשה ַרֵבינּו ֶגעֶבעְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשטְ  שָׁ ל בָׁ רּוחֹות ְלכָׁ י הָׁ ִאיש  ִיְפֹקד ה' ֱאֹלֹקַּ

ה, ֵעדָׁ ל הָׁ ֶשר יָׁבֹואֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל ְשֶטעְלן ַאַזא ַמְנִהיג,  עַּ ֶשר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם וַּאש  אַּ
ֵזיי ֶזעֶנען שֹוין ַאַריין ְבֶרעְנְגן ִדי ִאיְדן ָוואס ֵמייֶנען ַאז  ,ַאָמאל ַדאְרף ֶער ְמַחֵזק ַזיין ִלְפֵניֶהם,

 ן.עם ַאז ֶער ֶקען ָנאְך ֶמער טּוִאיְנְדרֹויְסן, אּון ַאָמאל ַדאְרף ֶמען ְמעֹוֵרר ַזיין ֵאייֶנ
ֶשר יָֹׁבא ֶאת ֵרֵעהּו בַּ  ,אּון ָדאס ְשֶטעְלט צּו ִדי ְמסֹוָרה ֶדעם ָפסּוק טֹוב ֵעִציםעַּ יש וַּאש חש , ָוואס ר לַּ

ָזאל ִזיְך ִניְשט אּוְנֶטעְרֶנעֶמען  ֶמעןֶדער ָפסּוק ֶרעְדט ָדאְרט פּון ֵאייֶנעם ָוואס ַהְרְג'ט ְבשֹוֵגג, ַאז 
ֶנען ֶמעְנְטְשן, ָנאר ַאן עֶ 'ִמיט ֶדעם ַהְרגְ  ןֶקע ֶמעןַאַזא ַזאְך צּו ָזאְגן מּוָסר ַפאר ֶמעְנְטְשן, ַווייל 

 ס טּון.ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק ֶקען ָדא
 

 )ּתֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשִליִשית ִפְנָחס תשס"ה(
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א"ש רָׁ  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ

ַאז ִאין ִדי ּתֹוָרה, ִאין ְנִביִאים, )מֹוֵעד ָקָטן י"ח:(  ַחַז"ל ָזאְגן
אּון ִאין ְכתּוִבים, ֶזעֶען ִמיר ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 

"ַוַיַען : )ְבֵראִשית כד, נ( ַמאְכט ִשידּוִכים. ִאין ִדי ּתֹוָרה ְשֵטייט
 ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוֹיאְמרּו ֵמה' ָיָצא ַהָדָבר". ִאין ְנִביִאים ְשֵטייט

"ְוָאִביו ְוִאּמֹו ֹלא ָיְדעּו ִכי ֵמה' ִהיא". אּון ִאין : )שֹוְפִטים יד, ד(
"ַבִית ָוהֹון ַנֲחַלת : )ִמְשֵלי יט, יד( ְכתּוִבים ָזאְגט ֶדער ָפסּוק

 ַמְשָכֶלת".ָאבֹות ּוֵמה' ִאָשה 
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט צּוֶגעְגֵרייט ַא גּוֶטער ִשידּוְך 
ַפאר ֶיעְדן ִאיד. ֶיעֶדער ָבחּור אּון ֶיעֶדע ֵמייְדל ָהאְבן ֵזייֶער 
ַבאֶשעְרֶטע ָאְנֶגעְגֵרייֶטע ִשידּוְך פּון ִהיְמל, ָאֶבער ִמיט ֶדעם 

חּוִרים אּון אְרַהאן ִפיֶלע בָ ַאֶלעם ֶזעֶען ִמיר ַאז ֶעס ֶזעֶנען פַ 
ֵמייְדֶלעְך ֶוועְלֶכע ֶעְלֶטעְרן ִזיְך אּון ֶקעֶנען ִניְשט ְטֶרעְפן 

 ֵזייֶער ִשידּוְך, ִווי ַאזֹוי ַאְרֶבעט ָדאס?
ֶדער ֵּתירּוץ אֹויף ֶדעם ִאיז ַאז ִדי ֶמעְנְטְשן ַאֵליין ֶזעֶנען 

יְשט ֵזייֶער ִשידּוְך. שּוְלִדיג אֹויף ֶדעם ָוואס ֵזיי ְטֶרעְפן נִ 
ֵמייְדל ַוואְרְטן ָנאר צּו ְטֶרעְפן ֶעֶפעס  יֶדער ָבחּור אּון דִ 

ָגאר ַא ְסֶפעִציֶעֶלער ִשידּוְך, ֶעֶפעס ַאזֹויְנס ָוואס ִאיז 
ָנאְכִניְשט ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן, ֵאייֶנעם ִמיט ַאֶלע ָסאְרט 

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי 
 ַאז 'ַכַעס' אּון ָזאְגט

 

'ֶגעְלט' קּוֶמען פּון ִדי ֶזעְלֶבע ְפַלאץ אּון ֶיעֶדעס 
קּוֶמען אֹויף ַא ָמאל ֶעס ִאיז ַבאֶשעְרט ֶעס ָזאל 

 -קּוְמט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע  ,ֶמעְנְטש ַא ַרייְכטּום
ָוואס ַפאְרִגיְנט ִניְשט ֶדעם ֶמעְנְטש ֶער ָזאל ֶוועְרן 

אּון ְבֶרעְנְגט ִאים ַא ִנָסיֹון פּון ַכַעס, אּון  -ַרייְך 
ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ֶרעְגט ִזיְך אֹויף ַפאְרִליְרט ֶער 

ִשירּות ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַדאְרְפט ִדי ַגאְנֶצע עַ 
ַבאקּוֶמען; ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ָדאְרט ַאן 
ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך, ַאז ַכַעס ִאיז ַאַזא 
ְשַטאְרֶקע ִנָסיֹון ַאז ֲאִפילּו ֶדער ֶמעְנְטש ֵווייְסט 

אְרִליְרן ַזיין ַעִשירּות ַאז דּוְרְך ִדי ַכַעס ֶוועט ֶער פַ 
ֶרעְגט ֶער ִזיְך אֹויף, ַמָמש ֶמען ַפאְרִליְרט  אְךדָ  -

 ִדי ֵשֶכל, ַאזֹוי ְשַטאְרק ִאיז ִדי ִנָסיֹון פּון ַכַעס
 .)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן סח(

ֶווען ֵאייֶנער ֶרעְגט ִדיר אֹויף, ַאְנְשָטאט ֶוועְרן 
ַעס אּון ַפאְרִליְרן ִדי ַעִשירּות ְברּוֲחִניּות ְבכַ 

ּוְקן ֶיעֶנעם ִמיט ָזאְלְסטּו ָאְנק -ּוְבַגְשִמיּות 
ַרֲחָמנּות, ֶוועט ִדי ַגאְנֶצע ַכַעס ַאֶוועק ֵגיין פּון 

 ִדיר.
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט 

ֶדער ָוואס ְדֵרייט ִאיֶבער פּון ַכַעס ִסיָמן יח, אֹות ב( 
ֶיעֶדעס אֹויף ַרֲחָמנּות ִאיז זֹוֶכה צּו ַא גּוט ֶלעְבן; 

ָמאל ֶמען ָהאט צּו טּון ִמיט ַא ְצֵווייְטן ֶמעְנְטש, 
אֹויב ֶמען ֵלייְגט ַאַריין ִאין ִדי ַמֲעֶשה ָדאס 

 ָוואְרט "ַרֲחָמנּות" טֹויְשט ִזיְך ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה.
 

 (טתשע"ָבָלק )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' 
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אּון ַאזֹוי ֶוועְלט ֶמען ִזיְך ַמֲעלֹות ָוואס ֶעס ֶקען ָנאר ַזיין, 
אּון ֶמען ַוואְרט אּון ֶמען ַוואְרט, אּון ִאיְנְצִוויְשן לֹויְפן 
דּוְרְך ַלאְנֶגע ֲחָדִשים אּון ָיאְרן, אּון ֶמען ִאיז ִניְשט זֹוֶכה 

 צּו ְטֶרעְפן ֶדעם ִשידּוְך.
ִדי ֵעָצה אֹויף ֶדעם ִאיז ָנאר ֱאמּוָנה. ַא ִאיד ַדאְרף 

ייְבן ַאז ֶיעֶדע ַזאְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִפיְרט ָנאר ֶדער ְגלֵ 
ֵאייֶבעְרְשֶטער. ָדאס ִאיז ַביי ֶיעֶדע ַזאְך ַאזֹוי, ָאֶבער ָגאר 
ְסֶפעִציֶעל ִאיז ָדאס ַאזֹוי ַביי ִשידּוִכים, ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאֵליין ָזאְרְגט ִזיְך צּוצּוְשֶטעְלן ַא ִשידּוְך 

ען ְטָראְגט ָאן ֶדעם מֶ ָנאר ֶווען  .ר ֶיעְדן ֵאייֶנעםַפא
ִשידּוְך, ָזאְגט ֶמען ֶעס ָאפ ִמיט ַנאִריֶשע ִּתירּוִצים, ַווייל 
ֶעס ַפאְסט ִניְשט צּו ֶנעֶמען ֵאייֶנעם ָוואס ָהאט ִניְשט 

אֹויְסֶגערּוֶפעֶנעם ָכבֹוד, ֶגעְלט, ָאֶדער ִיחּוס, אּון  ֶדעם
ועג ַוואְרְפט ֶמען ַאֶוועק ֶדעם ִריְכִטיְגן אֹויף ֶדעם וֶ 

 ִשידּוְך ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע ֶהעְנט.
ַא ִאיד ָוואס ְגֵלייְבט ַאז ַזיין ִשידּוְך ִאיז ַבאֶשעְרט 

ַא ִשידּוְך ַאזֹוי  פּון ִהיְמל, ֶוועט ֵקייְנָמאל ִניְשט ָאְפָזאְגן
ן ִאיז ֶגעזּוְנט אּון ֶמען ְטָראְגט ָאֶוועֶמען ַלאְנג ָוואס ֶדער 
אֹויב ִאיז ֶדער ִשידּוְך ַאז  ֶער ֵווייְסט ָנאְרַמאל. ַווייל

ִניְשט ַבאֶשעְרט ֶוועט ֶעס ֵסיי ִווי ִניְשט אֹויְסֶגעִפיְרט 
ֶוועְרן. ֶער ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִשיְקט ִאים 

 אֶשעְרֶטע.ָנאר ַזיין ִריְכִטיֶגע בַ  ִזיֶכער אּוְנֶטער
ֶדער ַגאְנֶצער ַזאְך פּון ִשידּוִכים ִאיז פּול ִמיט ְגרֹויֶסע 
סֹודֹות פּון ִגְלגּוִלים ָוואס ַא ֶמעְנְטש ֶקען ִניְשט ִוויְסן 
אּון ַפאְרְשֵטיין. ֶמען ַדאְרף ָאֶבער ְגֵלייְבן ַאז ֶדער 

ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵווייְסט ִזיֶכער ָוואס ֶעס ִאיז גּוט 
ֶמעְנְטש, אּון אֹויב ָהאט ֶמען ָאְנֶגעְטָראְגן ַא ִשידּוְך ָטאר 

 ִמיטֶמען ֶעס ִניְשט ָאְפָזאְגן אּון ִזיְך ַארֹויְסְדֵרייֶען 
ִּתירּוִצים. קֹוֶדם ָזאְגט ֶמען "ָיא", אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 

ִריְכִטיֶגע ָזאל  ֶוועט שֹוין ִפיְרן ַאז אֹויב ִאיז ֶעס ִניְשט ִדי
ֶעס ִניְשט אֹויְסֶגעִפיְרט ֶוועְרן. ִוויֶדער אֹויב ָזאְגט ֶמען 
"ֵניין", אּון ֶעס ִאיז ַטאֶקע ָיא ִדי ִריְכִטיֶגע, ֶוועט ֶמען 
מּוְזן דּוְרְכֵגיין ַאַסאְך ָצרֹות אּון ַעְגַמת ֶנֶפש אּון סֹוף ָכל 

ֶגעִפיְרט ֶוועְרן אֹויב סֹוף ֶוועט ֶדער ִשידּוְך ֵסיי ִווי אֹויסְ 
 ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוויל ַאזֹוי.

 -"ְנחֹות ַדְרָגא ּוְנִתיב ִאיְּתָתא"  )ְיָבמֹות ס"ג.(ַחַז"ל ָזאְגן 
ֵגיי ַאָראפ ַא ְטֶרעְפל אּון ָהאב ֲחתּוָנה ִמיט ַא ְפרֹוי. ָדאס 

, ִאיז ֶער ֵמייְנט ַאז ִווי ַלאְנג ַא ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְגרֹויס
ָנאר ַפאְרנּוֶמען צּו ָזאְגן ַאז ֶדער ִשידּוְך ַפאְסט ִאים 
ִניְשט, אּון ֶיעֶנער ִשידּוְך טֹויג ִניְשט, אּון ַאזֹוי ֵגייט דּוְרְך 
ָיאְרן אּון ֶער ֶקען ִניְשט ְטֶרעְפן ַקיין ִשידּוְך. ֶדעִריֶבער 

ז ֵאייֶדער ֶמען זּוְכט ֶלעְרֶנען אּוְנז ִדי ֵהייִליֶגער ֲחָכִמים ַא
ֵגיין ַא ְטֶרעְפל, ֶמען ָזאל ִזיְך ַא ִשידּוְך ַדאְרף ֶמען ַאָראפְ 

ִניְשט ַהאְלְטן ַאזֹוי ְגרֹויס, אּון ַדאן ֶווען ֶמען 
 ְגִריְנֶגעְרֵהייט ְטֶרעְפן ַא גּוְטן ִשידּוְך.

ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען צּוקּוֶמען צּו ֶדעם ִזיְך ִניְשט צּו 
אְלְטן ַאזֹוי ְגרֹויס? ָדאס קּוְמט ָנאר פּון ֱאמּוָנה. ֶווען הַ 

'ן ֶמען ֶנעְמט ִאין ִזיְך ַאַריין ִדי ֱאמּוָנה, צּו ְגֵלייְבן ִמיטְ 
ַגאְנְצן ַהאְרץ ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי 
ֶוועְלט, ַדאן ַהאְלט ֶמען ִזיְך ִניְשט ַאזֹוי ְגרֹויס ַאז ֶמען 

ַאֶלעס ַאֵליין ַפאְרְשֵטיין אּון אֹויְסִפיְרן, ָנאר ֶמען  ֶקען
ֶגעְבט ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ִאיֶבער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶמען 
ָלאְזט ִזיְך ִפיְרן פּון ִאים. אּון ֶווען ֶמען ֶהעְרט פּון ַא 

ר ִשידּוְך ֶוועט ֶמען ִזיְך ָנאר ְפֵרייֶען ַאז ֶעס ִאיז ָדא ֵאייֶנע
ִאין ִדי ֶוועְלט ָוואס ִאיז ַמְסִכים ִזיְך ְמַשֵדְך צּו ַזיין ִמיט 
ִאים, אּון ֶמען ֶוועט ֵקייְנָמאל ִניְשט ָאְפָזאְגן ַקיין 

 ִשידּוִכים.
ִאין ִהיְמל ַלאְכט ֶמען פּון ֵאייֶנעם ָוואס ֶרעְדט ִזיְך 

ַאזֹויִפיל ָאפ אּון ִאיז צּוְבָראְכן ַאז ֶעס ִאיז שֹוין דּוְרְך 
ָיאְרן אּון ֶער ָהאט ָנאְכִניְשט ֶגעְטָראְפן ַקיין ִשידּוְך. ֶעס 
ֶזעֶנען ָדא ֶגענּוג ִשידּוִכים ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ָנאר ֶדער 

ַוואְרְפט ַאֶלעס  -ִמיט ַזיין ַנאִריֶשע ַגֲאָוה  -ֶמעְנְטש 
 ַאֶוועק ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע ֶהעְנט.

ַאז ָדאס ִאיז )ַּתְנחּוָמא ַפְרַשת ַאֲחֵרי(  ְגטֶדער ֶמְדָרש ָזא
ֶגעֶווען ֶדער ְפַגם פּון ָנָדב אּון ֲאִביהּוא ַאז ֵזיי ָהאְבן 
ָהאְבן ִניְשט ֶגעָוואְלט ֲחתּוָנה ָהאְבן ַווייל ֵזיי ָהאְבן 
ֶגע'ַטֲעָנה'ט: "אּוְנֶזער ֶפעֶטער ִאיז ֶדער ֶקעִניג פּון ִדי 

ַטאֶטע ִאיז ֶדער ֹכֵהן ָגדֹול, אּוְנֶזער  ִאיְדן, אּוְנֶזער
ַמאֶמע'ס ְברּוֶדער ִאיז ַא ָנִשיא, אּון ִמיר ַאֵליין ֶזעֶנען 
ְסַגֵני ְכהּוָנה, נּו ֶוועְלֶכע ְפרֹוי ַפאְסט ֶדען ֲחתּוָנה צּו 

 ָהאְבן ִמיט אּוְנז אֹויב ִמיר ֶזעֶנען ַאזֹוי ְגרֹויס?"
ַאז ֶדער אִשית ַרָבה, ַפְרָשה ס"ח( )ְברֵ  ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט

ַמאְכט ֵלייֶטעְרס, ֶדעם הֹויְבט  ֵאייֶבעְרְשֶטער ִזיְצט אּון
ֶער אֹויף אּון ֶדעם ִניֶדעְרט ֶער ַאָראפ, ִביז ֵזיי ֵבייֶדע 
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 שליט"א פון די וואך, די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". קען מען זען אינעם

 

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

מּוְזן ַמְסִכים ַזיין צּום ִשידּוְך. ֶמעְנְטְשן מּוְזן ֶנעֶבעְך 
ָצרֹות ִביז ֵזיי ְבֶרעְכן ִזיְך אּון ֶזעֶנען  דּוְרְכֵגיין ְשֶוועֶרע

ַמְסִכים צּו ַא ִשידּוְך, אּון ֶווען ֵזיי ָוואְלְטן ֶווען ֶגעַהאט 
אּון ֵזיי  ִדי ִריְכִטיֶגע ֱאמּוָנה ַאז ַא ִשידּוְך ִאיז ַבאֶשעְרט,

ָוואְלְטן ִניְשט ָאְפֶגעָזאְגט ַקיין ִשידּוִכים ַאזֹוי ַלייְכט, 
ן ָוואְלְטן ֵזיי ִזיְך ֶגעֶקעְנט ַאייְנְשָפאְרן ָגאר ַאַסאְך ַדא

 ָצרֹות.
ֶווען ַא ִאיד ְגֵלייְבט ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 

ֶער אֹויְך ִניְשט ָאְפָזאְגן ַקיין ִשידּוְך  ֶגעְבט ַפְרָנָסה, ֶוועט
ָקא אֹויף צּוִליב ֶגעְלט, ָאֶדער ַווייל ֶמען ִוויל ַוואְרְטן ַדוְ 

ַא ִשידּוְך ָוואס ָזאְגט צּו ַא ְגרֹויְסן ַנְדן. ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן ִדי ֶעְרְשֶטע ִמְצָוה ִאין ִדי 
ּתֹוָרה ַאז ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֲחתּוָנה ָהאְבן, אּון ָדאס 
 ַדאְרף ַא ִאיד ְמַקֵיים ַזיין ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפש, ָאְפֶגעֶזען
 ִצי ֶעס ִאיז ָיא ָדא ֶגעְלט ָאֶדער ִניְשט. ֶדער ֶרִבי ָזאְגט

ַאז ִדי ַפְרָנָסה פּון ַא ֶמעְנְטש )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ס"ט( 
קּוְמט ָנאר ִאין ְזכּות פּון ִדי ַווייב, ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען 

ָהאְבן ֶגעְלט אּון ִזיְך ִניְשט ָזאְרְגן פּון וואּו ֶמען ֶוועט 
ַפְרָנָסה צּו ֶקעֶנען ֶלעְבן ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה, ַאְדַרָבה ָנאְך ִדי 

ְרְשט ָהאְבן ַא גּוֶטע ַפְרָנָסה ִאין ֲחתּוָנה ֶוועט ֶמען עֶ 
 ְזכּות פּון ִדי ְפרֹוי.

ָנאְך ַא ַנאִריֶשע ֵּתירּוץ נּוְצן ֶגעִוויֶסע ֶמעְנְטְשן 
ידּוִכים, ָדאס ִאיז צּוִליב ִדי ָאְפְשַטאם ָאְפצּוָזאְגן ִש 

ייז פּון ִדי ָבחּור ָאֶדער ֵמייְדל. ֶמען ִוויל ִניְשט ָאֶדער ְקרֵ 
ֶנעֶמען ַא ִשידּוְך פּון ַא ַפאִמיְלֶיע ָוואס קּוְמט פּון ַאן 
ַאְנֶדעֶרע ְקֵרייז, פּון ַאן ַאְנֶדעֶרע ֲחִסידּות, ָאֶדער פּון ַאן 

ְפְשַטאם. ָדאס ִאיז ָנאְך ַאן ֵעָצה פּוֶנעם ס"מ ַאְנֶדעֶרע אָ 
צּוִריק צּו ַהאְלְטן ִשידּוִכים ַביי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער. ַאֶלע 
ְנָשמֹות פּון ִדי ִאיְדן קּוֶמען פּוֶנעם ֶזעְלְבן ִכֵסא ַהָכבֹוד, 
אּון ָדאְרט ֶזעֶנען ַאֶלע ִאיְדן ֵאייִניג, ָדאְרט ִאיז ִניְשט 

ִחילּוק פּון וואּו ֶמען קּוְמט, אּון ֶעס ִאיז ֵזייֶער ַקיין 
ַנאִריש ָאְפצּוָזאְגן ַא ִשידּוְך ִמיט ֶדעם ַנאִריְשן 

 אֹויְסֵרייד.
ֶדער ִשידּוְך פּון ֶיעְדן ֶמעְנְטש ִאיז ָאְנֶגעְשִריְבן פּון 

ַאז ֶדער )סֹוָטה ב'.(  ִהיְמל, ַאזֹוי ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאְגן
ֵאייֶבעְרְשֶטער רּוְפט אֹויס "ַבת ְפלֹוִני ִלְפלֹוִני". ִדי 
ַאְרֶבעט פּוֶנעם ֶמעְנְטש ִאיז ָנאר ַאז ֶער ָזאל ִניְשט 
ַאֶוועְקַוואְרְפן ֶדעם ִשידּוְך ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע ֶהעְנט 
צּוִליב ַזיין ַנאִריֶשע ָכבֹוד אּון ַגֲאָוה. ֵאייֶדער ֶמען ִוויל 

ָזאְגן ַא ִשידּוְך צּוִליב ַא ִחָסרֹון ָוואס ֶמען ָהאט ָאפְ 
ֶגעְטָראְפן, ָזאל ֶמען ִזיְך קֹוֶדם גּוט ַאַרייְנקּוְקן ִאין 
ְשִפיְגל צּו ֶזען אֹויב ֶמען ִאיז ַאֵליין ָיא ַאזֹוי הּוְנֶדעְרט 
ְפָראֶצעְנט גּוט ָאן ַקיין שּום ֶחְסרֹונֹות. ֶיעֶדער ֶמעְנְטש 

ֶחְסרֹונֹות, ָנאר ֶדער ְפָראְבֶלעם ִאיז ַאז ִדי ָהאט 
ֵאייֶגעֶנע ֶחְסרֹונֹות ֶזעט ֶמען ִניְשט, אּון ֶיעֶנעְמ'ס 

 ֶחְסרֹונֹות ֶזעט ֶמען ָיא.
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ָהאט ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה אּון 
ֶער ַהאְלט ִזיְך ִניְשט ַאזֹוי ְגרֹויס, ֶוועט ִאים ֶדער 

ְשֶטער ִזיֶכער ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט ְגִריְנג אּון ֵאייֶבעְר 
ְשֶנעל ְטֶרעְפן ַא גּוְטן ִשידּוְך, אּון ְשֶפעֶטער ֶוועט ֶער 
אֹויְך ָהאְבן ַא גּוֶטע ָשלֹום ַבִית, אּון ֶעס ֶוועט ִאים 

 ֶטעְנִדיג גּוט ַזיין.ְש 

ַאַסאְך ָאְפֶגעְבן ִמיט מֹוַהָרא"ש ְפֶלעְגט ִזיְך ָגאר 
ִשידּוִכים, צּו ֶזען ַאז ֶעס ָזאל ֶוועְרן ִשידּוִכים ַביי 

ֵאייְנָמאל ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו מֹוַהָרא"ש  ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער.
ַאן ֶעְלֶטעֶרער ָבחּור, שֹוין ִאין ִדי ְדַרייִסיֶגער ָיאְרן, 

ַאַסאְך ִשידּוִכים,  ָוואס ֶמען ָהאט ִאים ָאְנֶגעְטָראְגן ָגאר
אּון ֶער ָהאט ֵאייִביג ֶגעְטָראְפן ֶעֶפעס גּוֶטע ִּתירּוִצים 
ַפאְרָוואס ָאְפצּוָזאְגן ִדי ִשידּוִכים. מֹוַהָרא"ש ָהאט 
ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים אּון ִאים ְפרּוִביְרט ִאיֶבעְרצּוֶרעְדן ַאז 

ּון ֶדער ָבחּור ָהאט ֶער ָזאל ַמְסִכים ַזיין צּו ַא ִשידּוְך, א
ִזיְך ָנאר ְפרּוִביְרט ַארֹויְסצּוְדֵרייֶען ִמיט ַאֶלע ָסאְרט 
ִּתירּוִצים, ִביז ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן צּו מֹוַהָרא"ש: 

אְך אְך פּון ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ִיחּוס, ִאיְך ִבין דָ "ִאיְך קּום דָ 
י ָזָהב, ֶעס ַפאְסט ִניְשט ַאן ֵאייִניְקל פּוֶנעם ֵהייִליְגן טּורֵ 
ִשידּוְך"... ָהאט ִאים  ַפאר ִמיר צּו טּון ַא ָפשּוֶטער

מֹוַהָרא"ש ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ְגַראֶדע ִאיז ִדי ֵמייְדל אֹויְך 
פּון ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ִיחּוס, ִזי ִאיז ַאן ֵאייִניְקל פּוֶנעם 

ָבחּור ִאיז ֶווען ֶדער  ֵהייִליְגן ָמֵגן ַאְבָרָהם"...
ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען ָהאט מֹוַהָרא"ש ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט 
ֶגעֵמייְנט צּו ָזאְגן ַאז ִזי ִאיז ַאן ֵאייִניְקל פּון ַאְבָרָהם 
 ָאִבינּו ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט

 "ְוָאֹנִכי ָמֵגן ְלָך"...)ְבֵראִשית ט"ו( 
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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'

 

 מ'קען שוין קויפן זיצן אין
 בית המדרש אין אומאן

מיט יעדן טאג נענטער צו ראש 
רגשות תדי ה השנה, ווערט גרעסער

ביי אידישע קינדער עוררות תהאון 
צו פארן קיין אומאן צום הייליגן 
רבי'ן אויף ראש השנה, זוכה צו זיין 
צו די געוואלדיגע הבטחות וואס 
דער הייליגער רבי האט צוגעזאגט 
פאר די אלע וואס קומען צו אים 
 אויף ראש השנה, צו נעמען דעם
הייליגן רבי'ן פאר אן אדוואקאט 
ביים גרויסן יום הדין, צו ווערן 

א זיס אין הימל פאר אנגעשריבן 
ליכטיג יאר אן קיין פראבלעמען און 

 צרות חס ושלום.
ביים נייעם בנין היכל הקודש אין 

אן פיבערהאפטיג די אומאן גייט 
אלעס על צד ארבעט צוצוגרייטן 

היותר טוב צו זיין גרייט אויף ראש 
השנה פאר אנשי שלומינו וואס 
ווילן פארברענגען דעם יום טוב אין 
אן אפגעזונטערטן אפגעהיטענעם 
פלאץ, צוזאמען בדיבוק חברים, 

שות און התחזקות פונעם מיט דר
 .ראש ישיבה שליט"א

אלע בעטן אינ'ם בנין זענען שוין 
אפגעדינגען געווארן אויף דעם יאר, 
און יעצט קען מען שוין דינגען זיצן 

דרש בית המאינעם גרויסן היכל 
ווארעמע תפלות אום שבת פאר די 

 ויום טוב.
זיץ קען מען רופן  צו דינגען א
 .347-770-2290אדער טעקסטן 

 

 !ויאמרו הנה יום הדין
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 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ו אהרן וועבערמאן מו"ה
 ובטי שמחת בר מצוה פון זיין זון למזל צו ד

 ני"ו נחמן יואל הבחור
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
 געזונטערהייטאידיש נחת פון אלע זיינע קינדער 

 
 

 
 
 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

 מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
 ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדושעס וועט 

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
 ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

 

יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און 
 ת.געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועו

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 און נאךרליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; עי

 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

ֶגעָזאְגט  ן מֹוַהָרא"ש ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען פּון ַא ִשידּוְך ְשִליְסן ַביי ֵאייֶנעם פּון ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו, ָהאט מֹוַהָרא"שֵאייְנָמאל ֶווע
חּור ָהאט ְבשּום אֹוָפן ִניְשט ֶדעָמאְלט: "ָדאס ֵווייְסן ֵזיי ִניְשט ַאז ִאיְך ִבין ֶדער ְגֶרעְסֶטער ְמחּוָּתן ַביי ֶדעם ִשידּוְך". ַווייל ֶדער בָ 
ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים ֵזייֶער ֶגעָוואְלט ַמְסִכים ַזיין צּום ִשידּוְך צּוִליב ַזייֶנע ַנאִריֶשע ִדְמיֹונֹות אּון ַאייְנֶרעֶדעִניְשן, אּון מֹוַהָרא"ש 

 ַאַסאְך ִביז ֶער ָהאט ַמְסִכים ֶגעֶווען.
ֶגענּוֶמען ֵזייֶער ַא ַלאְנֶגע  ִאים ֵצייְלט ַאז ַא ִאיד ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶעס ָהאטמֹוַהָרא"ש ָהאט ֶדעְר 

ט ַדְוָקא ָגאר ַא אט ֶגעזּוכְ ַצייט צּו ְטֶרעְפן ַא ִשידּוְך ַפאר ַזיין ָטאְכֶטער, ַווייל ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ְמיּוָחס'ִדיֶגע ַפאִמיְלֶיע, אּון ֶער הָ 
אט ִזיְך ְמַשֵדְך ֶגעֶווען, ֵשייֶנע ִיחּוס, ִביז צּום סֹוף ָהאט ֶער ֶעְנְדִליְך ֶגעְטָראְפן ַא ֵשייֶנע ְמיּוָחס'ִדיֶגע ִמְשָפָחה ִמיט ֶוועֶמען ֶער הָ 

ָתן ִאיז ִניְשט ֶגעזּוְנט, ֶער ִאיז ִניְשט ִאיְנַגאְנְצן ַביים ַדַעת, אּון ָאֶבער קּוְרְצִליְך ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה ָהאט ִזיְך ַארֹויְסֶגעְשֶטעְלט ַאז ֶדער חָ 
 ָפאְלק ָהאט ִזיְך ַלייֶדער ֶגעמּוְזט ֶגט'ן.-ִדי ֵנייֶע ָפאר

ט ְשֶלעְכֶטע ְשמּועֹות אֹויף ֶדער ֶגט ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען ִמיט ָגאר ַאַסאְך ַצַער, ַעְגַמת ֶנֶפש, אּון ִבְזיֹונֹות. ֶמען ָהאט ַארֹויְסֶגעָלאזְ 
ֵאייֶנער ִוויל ָנאר ַבאְגָראְבן ֶדעם ְצֵווייְטן. אּון  ֶוועןייֶדער ֵזייֶער ַאַסאְך ַביי ַאֶזעְלֶכע ֶפעֶלער ַזיין ָטאְכֶטער, ַאזֹוי ִווי ֶעס ַפאִסיְרט לֵ 

אְגן ַא ִשידּוְך ַפאר ַזיין ָטאְכֶטער פּון ַא ַווייֶטע ַלאְנד, אּון פּון ָגאר ַא ייְטן ָהאט ֶמען ִאים ָאְנֶגעְטרָ ָנאְך ִפיֶלע ָצרֹות אּון ְשֶוועִריקֵ 
ַמְסִכים ֶגעֶווען צּום ִשידּוְך, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ֵאייֶנער  ָפשּוֶטע ַפאִמיְלֶיע, אּון ַפאְרְשֵטייט ִזיְך ַאז ֶער ָהאט

 ִכים צּו ִזיְך צּו ְמַשֵדְך ַזיין ִמיט ִאים, אּון ַאזֹוי ֶקעֶנען ָפטּור ֶוועְרן פּון ִדי ִבְזיֹונֹות.ָוואס ִאיז ִבְכַלל ַמסְ 
ִשידּוְך, ָדאס  ֶדער ִאיד ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר מֹוַהָרא"ש: "ִאיְך ָוואְלט ֵקייְנָמאל ִאין ֶלעְבן ִניְשט ַמְסִכים ֶגעֶווען צּו ַאַזא ָסאְרט

ְזן טּון ָנאר ָהאט ִמיר ָאֶבער אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ִניְשט ַקיין ַסאְך ְשֵאלֹות פּוֶנעם ֶמעְנְטש, ֶער ֶוועט ֵסיי ִווי מּו ֶלעְבן
 ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוויל".

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ג' ֶעֶרְך זּוּוִגים( 
 

 

 
 

 

 

 


