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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ

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

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

"ְוָאִביו ְוִאּמֹו : )שֹוְפִטים יד, ד( ַהָדָבר". ִאין ְנִביִאים ְשֵטייט
 י ֵמה' ִהיא". אּון ִאין ְכתּוִבים ָזאְגט ֶדער ָפסּוקֹלא ָיְדעּו כִ 

"ַבִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות ּוֵמה' ִאָשה : )ִמְשֵלי יט, יד(
 ַמְשָכֶלת".

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט צּוֶגעְגֵרייט ַא גּוֶטער ִשידּוְך 
ן ַפאר ֶיעְדן ִאיד. ֶיעֶדער ָבחּור אּון ֶיעֶדע ֵמייְדל ָהאבְ 

ֵזייֶער ַבאֶשעְרֶטע ָאְנֶגעְגֵרייֶטע ִשידּוְך פּון ִהיְמל, ָאֶבער 
ִמיט ֶדעם ַאֶלעם ֶזעֶען ִמיר ַאז ֶעס ֶזעֶנען ַפאְרַהאן ִפיֶלע 

חּוִרים אּון ֵמייְדֶלעְך ֶוועְלֶכע ֶעְלֶטעְרן ִזיְך אּון ֶקעֶנען בָ 
 עט ָדאס?ִניְשט ְטֶרעְפן ֵזייֶער ִשידּוְך, ִווי ַאזֹוי ַאְרבֶ 

ֶדער ֵּתירּוץ אֹויף ֶדעם ִאיז ַאז ִדי ֶמעְנְטְשן ַאֵליין 
ֶזעֶנען שּוְלִדיג אֹויף ֶדעם ָוואס ֵזיי ְטֶרעְפן ִניְשט ֵזייֶער 

ֵמייְדל ַוואְרְטן ָנאר צּו ְטֶרעְפן  יִשידּוְך. ֶדער ָבחּור אּון דִ 
זֹויְנס ָוואס ֶעֶפעס ָגאר ַא ְסֶפעִציֶעֶלער ִשידּוְך, ֶעֶפעס ַא

ִאיז ָנאְכִניְשט ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן, ֵאייֶנעם ִמיט ַאֶלע 
ָסאְרט ַמֲעלֹות ָוואס ֶעס ֶקען ָנאר ַזיין, אּון ַאזֹוי ֶוועְלט 
ֶמען ִזיְך אּון ֶמען ַוואְרט אּון ֶמען ַוואְרט, אּון ִאיְנְצִוויְשן 

אּון ֶמען ִאיז ִניְשט  לֹויְפן דּוְרְך ַלאְנֶגע ֲחָדִשים אּון ָיאְרן,
 זֹוֶכה צּו ְטֶרעְפן ֶדעם ִשידּוְך.

ִדי ֵעָצה אֹויף ֶדעם ִאיז ָנאר ֱאמּוָנה. ַא ִאיד ַדאְרף 
ְגֵלייְבן ַאז ֶיעֶדע ַזאְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִפיְרט ָנאר ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער. ָדאס ִאיז ַביי ֶיעֶדע ַזאְך ַאזֹוי, ָאֶבער ָגאר 

יֶעל ִאיז ָדאס ַאזֹוי ַביי ִשידּוִכים, ֶדער ְסֶפעצִ 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאֵליין ָזאְרְגט ִזיְך צּוצּוְשֶטעְלן ַא ִשידּוְך 

ען ְטָראְגט ָאן ֶדעם מֶ ָנאר ֶווען  .ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם
ִשידּוְך, ָזאְגט ֶמען ֶעס ָאפ ִמיט ַנאִריֶשע ִּתירּוִצים, ַווייל 

ט  מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶדעְרֵציילְ 
יֶנער הָ  י ַנְחָמן טּוְלְטׁשִּ  טאֶרבִּ

 

יְטׁש  יט ֵאייֶנעם יֹוְסל  [ְטֶרעְמפ]ַאָמאל ֶגעַכאְפט ַא הִּ מִּ
יג ָזאְגט ֶער ַפאר יק  ַאזֹוי ְׁשמּוֶעְסְנדִּ י  ַפאָראְנְטׁשִּ ֶרבִּ
יְך ָהאב ֶגעֶקעְנט ֶדעם ֶרבִּ  יֶנער: "אִּ י"ן"  ַנְחָמן טּוְלְטׁשִּ

יְך אּון ֶער הָ  יז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ְפֵריילִּ י ַנְחָמן אִּ אט ֶרבִּ
יז ֶער ֶגעקּוֶמען צּו רֶ  יְסל ְמַקֵנא ֶגעֶווען  אִּ ים ַאבִּ י אִּ בִּ
ים ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ֵאיינֶ  עם ָנָתן אּון אִּ
יק ָוואס ָהאט ֶגעֶקעְנט ֶדעם ֶרבִּ  י"ן  יֹוְסל ַפאָראְנְטׁשִּ
יק ָהאט נִּ  י ָנָתן: "יֹוְסל ַפאָראְנְטׁשִּ ים ֶרבִּ יְׁשט ָזאְגט אִּ

י"ֶגעקֶ  י"ן  ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֶזען ֶדעם ֶרבִּ ן  עְנט ֶדעם ֶרבִּ
י  י"ן  ַווייל דּו ֶלעְרְנְסט דִּ ָאֶבער דּו ֶקעְנְסט ֶדעם ֶרבִּ

ים פּו י ְסָפרִּ י"ן"; ֶדער ָוואס ֶלעְרְנט דִּ ים פּון ֶרבִּ ן ְסָפרִּ
י"ן  יְגן ֶרבִּ יז ַא  -ֵהיילִּ י"ן  ֶדער אִּ ֶדער ֶקען ֶדעם ֶרבִּ

י  ְבֶרְסֶלב"ֶער יְׁשט דִּ יד; ָאֶבער ַאז ֶמען ֶלעְרְנט נִּ ָחסִּ
יְט"ן ֶרבִּ  יְׁשט ַקיין ַׁשְייכּות מִּ ים ָהאט ֶמען נִּ  .י"ןְסָפרִּ

 "פ(תשח קֹרַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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 ְשט צּו ֶנעֶמען ֵאייֶנעם ָוואס ָהאט ִניְשט ֶדעםֶעס ַפאְסט ִני
אֹויְסֶגערּוֶפעֶנעם ָכבֹוד, ֶגעְלט, ָאֶדער ִיחּוס, אּון אֹויף ֶדעם ֶוועג 

 ַוואְרְפט ֶמען ַאֶוועק ֶדעם ִריְכִטיְגן ִשידּוְך ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע ֶהעְנט.
ֶשעְרט פּון ִהיְמל, ֶוועט ַא ִאיד ָוואס ְגֵלייְבט ַאז ַזיין ִשידּוְך ִאיז ַבא

ֶמען ֶוועֶמען ַא ִשידּוְך ַאזֹוי ַלאְנג ָוואס ֶדער  ֵקייְנָמאל ִניְשט ָאְפָזאְגן
אֹויב ִאיז ַאז  ֶער ֵווייְסט ְטָראְגט ָאן ִאיז ֶגעזּוְנט אּון ָנאְרַמאל. ַווייל

יְסֶגעִפיְרט ֶדער ִשידּוְך ִניְשט ַבאֶשעְרט ֶוועט ֶעס ֵסיי ִווי ִניְשט אוֹ 
 ֶוועְרן. ֶער ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִשיְקט ִאים ִזיֶכער אּוְנֶטער

 ָנאר ַזיין ִריְכִטיֶגע ַבאֶשעְרֶטע.
ֶדער ַגאְנֶצער ַזאְך פּון ִשידּוִכים ִאיז פּול ִמיט ְגרֹויֶסע סֹודֹות פּון 

יְסן אּון ַפאְרְשֵטיין. ֶמען ַדאְרף ִגְלגּוִלים ָוואס ַא ֶמעְנְטש ֶקען ִניְשט ִוו
ָאֶבער ְגֵלייְבן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵווייְסט ִזיֶכער ָוואס ֶעס ִאיז גּוט 
ַפאְר'ן ֶמעְנְטש, אּון אֹויב ָהאט ֶמען ָאְנֶגעְטָראְגן ַא ִשידּוְך ָטאר ֶמען 

ִּתירּוִצים. קֹוֶדם ָזאְגט  טִמיֶעס ִניְשט ָאְפָזאְגן אּון ִזיְך ַארֹויְסְדֵרייֶען 
ֶמען "ָיא", אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט שֹוין ִפיְרן ַאז אֹויב ִאיז ֶעס 
ִניְשט ִדי ִריְכִטיֶגע ָזאל ֶעס ִניְשט אֹויְסֶגעִפיְרט ֶוועְרן. ִוויֶדער אֹויב 

ועט ֶמען מּוְזן ָזאְגט ֶמען "ֵניין", אּון ֶעס ִאיז ַטאֶקע ָיא ִדי ִריְכִטיֶגע, וֶ 
דּוְרְכֵגיין ַאַסאְך ָצרֹות אּון ַעְגַמת ֶנֶפש אּון סֹוף ָכל סֹוף ֶוועט ֶדער 
 ִשידּוְך ֵסיי ִווי אֹויְסֶגעִפיְרט ֶוועְרן אֹויב ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוויל ַאזֹוי.

ַאָראפ ַא  ֵגיי -"ְנחֹות ַדְרָגא ּוְנִתיב ִאיְּתָתא"  )ְיָבמֹות ס"ג.(ַחַז"ל ָזאְגן 
ְטֶרעְפל אּון ָהאב ֲחתּוָנה ִמיט ַא ְפרֹוי. ָדאס ֵמייְנט ַאז ִווי ַלאְנג ַא 
ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְגרֹויס, ִאיז ֶער ָנאר ַפאְרנּוֶמען צּו ָזאְגן ַאז ֶדער 
ִשידּוְך ַפאְסט ִאים ִניְשט, אּון ֶיעֶנער ִשידּוְך טֹויג ִניְשט, אּון ַאזֹוי 

דּוְרְך ָיאְרן אּון ֶער ֶקען ִניְשט ְטֶרעְפן ַקיין ִשידּוְך. ֶדעִריֶבער  ֵגייט
ֶלעְרֶנען אּוְנז ִדי ֵהייִליֶגער ֲחָכִמים ַאז ֵאייֶדער ֶמען זּוְכט ַא ִשידּוְך 

ֵגיין ַא ְטֶרעְפל, ֶמען ָזאל ִזיְך ִניְשט ַהאְלְטן ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען ַאָראפְ 
 וען ֶמען ְגִריְנֶגעְרֵהייט ְטֶרעְפן ַא גּוְטן ִשידּוְך.ְגרֹויס, אּון ַדאן וֶ 

ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען צּוקּוֶמען צּו ֶדעם ִזיְך ִניְשט צּו ַהאְלְטן ַאזֹוי 
ְגרֹויס? ָדאס קּוְמט ָנאר פּון ֱאמּוָנה. ֶווען ֶמען ֶנעְמט ִאין ִזיְך ַאַריין 

ן ַהאְרץ ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 'ן ַגאְנצְ ִדי ֱאמּוָנה, צּו ְגֵלייְבן ִמיטְ 
ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ַדאן ַהאְלט ֶמען ִזיְך ִניְשט ַאזֹוי ְגרֹויס ַאז ֶמען ֶקען 
ַאֶלעס ַאֵליין ַפאְרְשֵטיין אּון אֹויְסִפיְרן, ָנאר ֶמען ֶגעְבט ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן 

יְך ִפיְרן פּון ִאים. אּון ֶווען ִאיֶבער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶמען ָלאְזט זִ 
ֶמען ֶהעְרט פּון ַא ִשידּוְך ֶוועט ֶמען ִזיְך ָנאר ְפֵרייֶען ַאז ֶעס ִאיז ָדא 
ֵאייֶנער ִאין ִדי ֶוועְלט ָוואס ִאיז ַמְסִכים ִזיְך ְמַשֵדְך צּו ַזיין ִמיט ִאים, 

 ִכים.אּון ֶמען ֶוועט ֵקייְנָמאל ִניְשט ָאְפָזאְגן ַקיין ִשידּו
ִאין ִהיְמל ַלאְכט ֶמען פּון ֵאייֶנעם ָוואס ֶרעְדט ִזיְך ָאפ אּון ִאיז 
צּוְבָראְכן ַאז ֶעס ִאיז שֹוין דּוְרְך ַאזֹויִפיל ָיאְרן אּון ֶער ָהאט ָנאְכִניְשט 
ֶגעְטָראְפן ַקיין ִשידּוְך. ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶגענּוג ִשידּוִכים ַפאר ֶיעְדן 

ַוואְרְפט ַאֶלעס  -ִמיט ַזיין ַנאִריֶשע ַגֲאָוה  -ֶדער ֶמעְנְטש  ֵאייֶנעם, ָנאר
 ַאֶוועק ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע ֶהעְנט.

ַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער )ַּתְנחּוָמא ַפְרַשת ַאֲחֵרי(  ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט
אְלט ֲחתּוָנה ְפַגם פּון ָנָדב אּון ֲאִביהּוא ַאז ֵזיי ָהאְבן ָהאְבן ִניְשט ֶגעָוו

ָהאְבן ַווייל ֵזיי ָהאְבן ֶגע'ַטֲעָנה'ט: "אּוְנֶזער ֶפעֶטער ִאיז ֶדער ֶקעִניג 
פּון ִדי ִאיְדן, אּוְנֶזער ַטאֶטע ִאיז ֶדער ֹכֵהן ָגדֹול, אּוְנֶזער ַמאֶמע'ס 

ע ְברּוֶדער ִאיז ַא ָנִשיא, אּון ִמיר ַאֵליין ֶזעֶנען ְסַגֵני ְכהּוָנה, נּו ֶוועְלכֶ 
ְפרֹוי ַפאְסט ֶדען ֲחתּוָנה צּו ָהאְבן ִמיט אּוְנז אֹויב ִמיר ֶזעֶנען ַאזֹוי 

 ְגרֹויס?"
ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער )ְבֵראִשית ַרָבה, ַפְרָשה ס"ח(  ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט

ַמאְכט ֵלייֶטעְרס, ֶדעם הֹויְבט ֶער אֹויף אּון ֶדעם ִניֶדעְרט  ִזיְצט אּון
ַאָראפ, ִביז ֵזיי ֵבייֶדע מּוְזן ַמְסִכים ַזיין צּום ִשידּוְך. ֶמעְנְטְשן מּוְזן ֶער 

ֶנעֶבעְך דּוְרְכֵגיין ְשֶוועֶרע ָצרֹות ִביז ֵזיי ְבֶרעְכן ִזיְך אּון ֶזעֶנען ַמְסִכים 
ָנה ַאז צּו ַא ִשידּוְך, אּון ֶווען ֵזיי ָוואְלְטן ֶווען ֶגעַהאט ִדי ִריְכִטיֶגע ֱאמּו

אּון ֵזיי ָוואְלְטן ִניְשט ָאְפֶגעָזאְגט ַקיין  ַא ִשידּוְך ִאיז ַבאֶשעְרט,
ִשידּוִכים ַאזֹוי ַלייְכט, ַדאן ָוואְלְטן ֵזיי ִזיְך ֶגעֶקעְנט ַאייְנְשָפאְרן ָגאר 

 ַאַסאְך ָצרֹות.
ַפְרָנָסה, ֶווען ַא ִאיד ְגֵלייְבט ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבט 

ֶער אֹויְך ִניְשט ָאְפָזאְגן ַקיין ִשידּוְך צּוִליב ֶגעְלט, ָאֶדער ַווייל  ֶוועט
ֶמען ִוויל ַוואְרְטן ַדְוָקא אֹויף ַא ִשידּוְך ָוואס ָזאְגט צּו ַא ְגרֹויְסן ַנְדן. 

ָרה ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן ִדי ֶעְרְשֶטע ִמְצָוה ִאין ִדי ּתוֹ 
ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֲחתּוָנה ָהאְבן, אּון ָדאס ַדאְרף ַא ִאיד ְמַקֵיים ַזיין 
ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפש, ָאְפֶגעֶזען ִצי ֶעס ִאיז ָיא ָדא ֶגעְלט ָאֶדער ִניְשט. 

עְנְטש ַאז ִדי ַפְרָנָסה פּון ַא מֶ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ס"ט(  ֶדער ֶרִבי ָזאְגט
קּוְמט ָנאר ִאין ְזכּות פּון ִדי ַווייב, ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ִזיְך ִניְשט 
ָזאְרְגן פּון וואּו ֶמען ֶוועט ָהאְבן ֶגעְלט אּון ַפְרָנָסה צּו ֶקעֶנען ֶלעְבן 

ְרְשט ָהאְבן ַא ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה, ַאְדַרָבה ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה ֶוועט ֶמען עֶ 
 ע ַפְרָנָסה ִאין ְזכּות פּון ִדי ְפרֹוי.גּוטֶ 
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ָנאְך ַא ַנאִריֶשע ֵּתירּוץ נּוְצן ֶגעִוויֶסע ֶמעְנְטְשן ָאְפצּוָזאְגן ִשידּוִכים, 
ייז פּון ִדי ָבחּור ָאֶדער ֵמייְדל. ֶמען ָדאס ִאיז צּוִליב ִדי ָאְפְשַטאם ָאֶדער ְקרֵ 

ן ַא ַפאִמיְלֶיע ָוואס קּוְמט פּון ַאן ַאְנֶדעֶרע ִוויל ִניְשט ֶנעֶמען ַא ִשידּוְך פּו
ְקֵרייז, פּון ַאן ַאְנֶדעֶרע ֲחִסידּות, ָאֶדער פּון ַאן ַאְנֶדעֶרע ָאְפְשַטאם. ָדאס 

צּוִריק צּו ַהאְלְטן ִשידּוִכים ַביי ִאיִדיֶשע  עָהרַ ר ֵיצֶ ִאיז ָנאְך ַאן ֵעָצה פּוֶנעם 
ּון ִדי ִאיְדן קּוֶמען פּוֶנעם ֶזעְלְבן ִכֵסא ַהָכבֹוד, אּון ִקיְנֶדער. ַאֶלע ְנָשמֹות פ

ָדאְרט ֶזעֶנען ַאֶלע ִאיְדן ֵאייִניג, ָדאְרט ִאיז ִניְשט ַקיין ִחילּוק פּון וואּו ֶמען 
קּוְמט, אּון ֶעס ִאיז ֵזייֶער ַנאִריש ָאְפצּוָזאְגן ַא ִשידּוְך ִמיט ֶדעם ַנאִריְשן 

 אֹויְסֵרייד.
ר ִשידּוְך פּון ֶיעְדן ֶמעְנְטש ִאיז ָאְנֶגעְשִריְבן פּון ִהיְמל, ַאזֹוי ִווי ִדי ֶדע

ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער רּוְפט אֹויס "ַבת ְפלֹוִני ִלְפלֹוִני". )סֹוָטה ב'.(  ַחַז"ל ָזאְגן
אְרְפן ֶדעם ִדי ַאְרֶבעט פּוֶנעם ֶמעְנְטש ִאיז ָנאר ַאז ֶער ָזאל ִניְשט ַאֶוועְקַוו

ִשידּוְך ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע ֶהעְנט צּוִליב ַזיין ַנאִריֶשע ָכבֹוד אּון ַגֲאָוה. ֵאייֶדער 
ֶמען ִוויל ָאְפָזאְגן ַא ִשידּוְך צּוִליב ַא ִחָסרֹון ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעְטָראְפן, ָזאל 

ען אֹויב ֶמען ִאיז ַאֵליין ָיא ֶמען ִזיְך קֹוֶדם גּוט ַאַרייְנקּוְקן ִאין ְשִפיְגל צּו זֶ 
ַאזֹוי הּוְנֶדעְרט ְפָראֶצעְנט גּוט ָאן ַקיין שּום ֶחְסרֹונֹות. ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ָהאט 
ֶחְסרֹונֹות, ָנאר ֶדער ְפָראְבֶלעם ִאיז ַאז ִדי ֵ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 ֵאייֶבעְרְשֶטער ִזיֶכער ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט ְגִריְנג 
 אּון ְשֶנעל ְטֶרעְפן ַא גּוְטן ִשידּוְך, אּון ְשֶפעֶטער ֶוועט ֶער אֹויְך ָהאְבן ַא

 ֶטעְנִדיג גּוט ַזיין.גּוֶטע ָשלֹום ַבִית, אּון ֶעס ֶוועט ִאים ְש 

מֹוַהָרא"ש ְפֶלעְגט ִזיְך ָגאר ַאַסאְך ָאְפֶגעְבן ִמיט ִשידּוִכים, צּו ֶזען ַאז ֶעס 
ן צּו ֵאייְנָמאל ִאיז ֶגעקּוֶמע ָזאל ֶוועְרן ִשידּוִכים ַביי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער.

מֹוַהָרא"ש ַאן ֶעְלֶטעֶרער ָבחּור, שֹוין ִאין ִדי ְדַרייִסיֶגער ָיאְרן, ָוואס ֶמען 
ָהאט ִאים ָאְנֶגעְטָראְגן ָגאר ַאַסאְך ִשידּוִכים, אּון ֶער ָהאט ֵאייִביג 
ֶגעְטָראְפן ֶעֶפעס גּוֶטע ִּתירּוִצים ַפאְרָוואס ָאְפצּוָזאְגן ִדי ִשידּוִכים. 

א"ש ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים אּון ִאים ְפרּוִביְרט ִאיֶבעְרצּוֶרעְדן ַאז מֹוַהרָ 
ֶער ָזאל ַמְסִכים ַזיין צּו ַא ִשידּוְך, אּון ֶדער ָבחּור ָהאט ִזיְך ָנאר ְפרּוִביְרט 

צּו ַארֹויְסצּוְדֵרייֶען ִמיט ַאֶלע ָסאְרט ִּתירּוִצים, ִביז ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן 
אְך ַאן אְך פּון ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ִיחּוס, ִאיְך ִבין דָ מֹוַהָרא"ש: "ִאיְך קּום דָ 

ֵאייִניְקל פּוֶנעם ֵהייִליְגן טּוֵרי ָזָהב, ֶעס ַפאְסט ִניְשט ַפאר ִמיר צּו טּון ַא 
י ִשידּוְך"... ָהאט ִאים מֹוַהָרא"ש ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ְגַראֶדע ִאיז דִ  ָפשּוֶטער

ֵמייְדל אֹויְך פּון ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ִיחּוס, ִזי ִאיז ַאן ֵאייִניְקל פּוֶנעם ֵהייִליְגן 
ֶווען ֶדער ָבחּור ִאיז ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען ָהאט מֹוַהָרא"ש  ָמֵגן ַאְבָרָהם"...

ָהם ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט צּו ָזאְגן ַאז ִזי ִאיז ַאן ֵאייִניְקל פּון ַאְברָ 
"ְוָאֹנִכי ָמֵגן )ְבֵראִשית ט"ו(  ָאִבינּו ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט

 ְלָך"...
ֵאייְנָמאל ֶווען מֹוַהָרא"ש ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען פּון ַא ִשידּוְך ְשִליְסן ַביי 

ט ֶדעָמאְלט: "ָדאס ֵאייֶנעם פּון ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו, ָהאט מֹוַהָרא"ש ֶגעָזאגְ 
ֵווייְסן ֵזיי ִניְשט ַאז ִאיְך ִבין ֶדער ְגֶרעְסֶטער ְמחּוָּתן ַביי ֶדעם ִשידּוְך". ַווייל 
ֶדער ָבחּור ָהאט ְבשּום אֹוָפן ִניְשט ֶגעָוואְלט ַמְסִכים ַזיין צּום ִשידּוְך צּוִליב 

יְשן, אּון מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶגעֶרעְדט ַזייֶנע ַנאִריֶשע ִדְמיֹונֹות אּון ַאייְנֶרעֶדענִ 
 ִמיט ִאים ֵזייֶער ַאַסאְך ִביז ֶער ָהאט ַמְסִכים ֶגעֶווען.

מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ַא ִאיד ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון 
עְפן ַא ֶגענּוֶמען ֵזייֶער ַא ַלאְנֶגע ַצייט צּו ְטרֶ  ִאים ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶעס ָהאט

ִשידּוְך ַפאר ַזיין ָטאְכֶטער, ַווייל ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ְמיּוָחס'ִדיֶגע 
ַפאִמיְלֶיע, אּון ֶער ָהאט ֶגעזּוְכט ַדְוָקא ָגאר ַא ֵשייֶנע ִיחּוס, ִביז צּום סֹוף 

ֶמען ֶער ָהאט ֶער ֶעְנְדִליְך ֶגעְטָראְפן ַא ֵשייֶנע ְמיּוָחס'ִדיֶגע ִמְשָפָחה ִמיט ֶווע
ָהאט ִזיְך ְמַשֵדְך ֶגעֶווען, ָאֶבער קּוְרְצִליְך ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה ָהאט ִזיְך 
ַארֹויְסֶגעְשֶטעְלט ַאז ֶדער ָחָתן ִאיז ִניְשט ֶגעזּוְנט, ֶער ִאיז ִניְשט ִאיְנַגאְנְצן 

 ט'ן.ָפאְלק ָהאט ִזיְך ַלייֶדער ֶגעמּוְזט גֶ -ַביים ַדַעת, אּון ִדי ֵנייֶע ָפאר
ֶדער ֶגט ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען ִמיט ָגאר ַאַסאְך ַצַער, ַעְגַמת ֶנֶפש, אּון 
ִבְזיֹונֹות. ֶמען ָהאט ַארֹויְסֶגעָלאְזט ְשֶלעְכֶטע ְשמּועֹות אֹויף ַזיין ָטאְכֶטער, 

 ֶוועןייֶדער ֵזייֶער ַאַסאְך ַביי ַאֶזעְלֶכע ֶפעֶלער ַאזֹוי ִווי ֶעס ַפאִסיְרט לֵ 
יֶנער ִוויל ָנאר ַבאְגָראְבן ֶדעם ְצֵווייְטן. אּון ָנאְך ִפיֶלע ָצרֹות אּון ֵאי

ייְטן ָהאט ֶמען ִאים ָאְנֶגעְטָראְגן ַא ִשידּוְך ַפאר ַזיין ָטאְכֶטער פּון ְשֶוועִריקֵ 
 ַא ַווייֶטע ַלאְנד, אּון פּון ָגאר ַא ָפשּוֶטע ַפאִמיְלֶיע, אּון ַפאְרְשֵטייט ִזיְך ַאז

ַמְסִכים ֶגעֶווען צּום ִשידּוְך, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט ַאז ֶעס ִאיז  ֶער ָהאט
ָדא ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ִבְכַלל ַמְסִכים צּו ִזיְך צּו ְמַשֵדְך ַזיין ִמיט ִאים, אּון 

 ַאזֹוי ֶקעֶנען ָפטּור ֶוועְרן פּון ִדי ִבְזיֹונֹות.
אר מֹוַהָרא"ש: "ִאיְך ָוואְלט ֵקייְנָמאל ִאין ֶדער ִאיד ָהאט ֶגעָזאְגט פַ 

ֶלעְבן ִניְשט ַמְסִכים ֶגעֶווען צּו ַאַזא ָסאְרט ִשידּוְך, ָדאס ֶלעְבן ָהאט ִמיר 
ָאֶבער אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ִניְשט ַקיין ַסאְך ְשֵאלֹות פּוֶנעם 

 ן ָנאר ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוויל".ֶמעְנְטש, ֶער ֶוועט ֵסיי ִווי מּוְזן טּו
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ג' ֶעֶרְך זּוּוִגים( 
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". אלע נושאים,

 718-387-2691 3# צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט
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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  0797040066שראל ארץ י
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 נייע אפטיילונג אויף קול ברסלב

 שיחות חברים""
ווי באקאנט האט דער הייליגער רבי שטארק מחזק געווען אז מ'זאל זיך 
האלטן אינאיינעם מיט גוטע חברים, א מענטש ווען ער איז אליין קען ער 

מ'האט  ען שנעל ווערן צעבראכן, אבער וועןלן, ער קזייער גרינג אוועקפא
, ווען איינער ווערט שוואך וועט גוטע חברים קען מען זיך מחזק זיין אינאיינעם

 אים דער צווייטער אויפהויבן און מחזק זיין.
פילע אידן האבן געבעטן אז מ'זאל עפענען אן אפטיילונג אויף "קול 
ברסלב" ווי אנשי שלומינו, אידן וואס זענען זיך מחזק מיט די עצות פון הייליגן 

זיך קענען  זאלןלערנט מיט אונז,  ראש ישיבה שליט"ארבי'ן וואס דער 
 בדיבוק חברים. אינאיינעם אויסשמועסן און זיך מחזק זיין

אייבערשטנ'ס הילף האט מען די וואך געעפנט דעם נייעם אפטיילונג מיט'ן 
 אויף "קול ברסלב". 7און  7און  1"שיחות חברים", וואס געפונט זיך אויף 

פילע געשמאקע אפטיילונגען אויף טעלעפאן אנדערע דאס איז אויסער די 
 ליין, מיט וואס מ'קען זיך מחיה זיין אין יעדן מצב אין לעבן.

"קול ברסלב" קען מען זען יעדע וואך ביים סוף פונעם צו רופן נומערן די 
 גליון.

 !דחאן המ םינשים הבטו
*** 

 ןצאוקריינע גרענינייעס פון די 
ענטער צו ראש השנה, שטייגט די בענקעניש ביי א טאג ס'ווערט נווי 

רן צום הייליגן רבי'ן אין אומאן אויף ראש השנה, און אידישע קינדער צו פא
זוכה זיין צו די געוואלדיגע הבטחות וואס דער רבי האט צוגעזאגט פאר די 

צו אים אויף ראש השנה, אז ער וועט פועל'ן פאר זיי א זיס אלע וואס קומען 
 ליכטיג יאר.

אידן ווילן וויסן וואס טוט זיך מיט די גרעניצן וואס זענען געווען 
 י לעצטע חדשים צוליב די וויירוס.פארשפארט פאר ד

שוין נאך פון אירע שווערע די וואך קומט גוטע נייעס אז אוקריינע לאזט 
באגרעניצונגען. די אלע וואס קומען אריין דארט אין לאנד וועלן קענען נעמען 

$, און אויב קומט 75א "קאראנע טעסט" אין לופטפעלד, וואס וועט קאסטן 
עס צוריק אז מ'איז נעגאטיוו, וועט מען זיך נישט דארפן איינשפארן דארט 

 יך ארומדרייען.בכלל, מ'וועט קענען געהעריג ז
אויך האט מען דארט געמאכט א געזעץ אז אויב קומט מען אריין פון איין 
לופטפעלד און ביז צוויי טאג פארט מען צוריק ארויס פון א צווייטע 

 לופטפעלד, דארף מען זיך אויך נישט אפזינדערן.
דאס איז גוטע נייעס פאר אידן וואס ווילן זיך יעצט אריבערכאפן קיין 

 אס צו באווייזן.ד ין טאג, איז דא א וועג ווי אזויפאר איאומאן 
מיר זענען ווייטער מתפלל אז אלעס זאל זיך געהעריג עפענען, מיר זאלן 

 זוכה צו זיין ביים הייליגן רבי'ן מיט הרחבת הדעת און פועל'ן אלעס גוטס.
 !הנוכשאה ופעוה אנויר כבא ין לתי ימ

 חיזוק צום טיר
 
 

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

דעליווערט  ס, און נאך;'SD'ס, USBסידי'ס, 
 צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 אפגעשיידט פון די וועלט
 

איך זיין אן ערליכער איד,  אויב וויל
 אינגאנצןטאקע זיך דארף איך 

 אפשיידן פון די וועלט?
 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא:

 קול ברסלב
212-444-9191 

1,  2,  2,  5,  27  
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הבחור החתן
 ו"ני לדארפערענפתלי אפ

 צו זיין שידוך שליסן למזל טוב עב"ג
דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין א קשר של 

 קימא און א בנין עדי עד, דורות ישרים ומבורכים
 און אלעס גוטס ברוחניות ובגשמיות

 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 ~ ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
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