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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֶון בְ ֹלא ִהבִ  ל בְ יט אָׁ מָׁ ה עָׁ אָׁ ֵאלִיְש יֲַּעֹקב ְוֹלא רָׁ ת ֶמֶלְך ב ,רָׁ יו ִעּמֹו ּוְתרּועַּ . וֹ ה' ֱאֹלקָׁ
ָבה כ, כ(ֶדער ִמְדָרׁש ָזאְגט  ִמְדָבר רַּ  אֹויף ֵזייֶעֶרע ֲעֵבירֹותִניְׁשט  ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער קּוְקט :)בַּ

 .ָנאר אֹויף ֵזייֶער ֵגאּות
ְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  "ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב(מֹוֲהָרא"ׁש ִאיז ָדאס מַּ ז אַּ  :)ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ אַּ

אְרף קּוְקן ָנאר אֹויף ִדי ף ְזכּות, ֶער דַּ ן זַּיין ְלכַּ ֵלייְנס דַּ אְרף ִזיְך אַּ גּוֶטע זַּאְכן ָוואס  ֶמעְנְטׁש דַּ
יֶ' זַּיין ִמיט ֶדעם אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֲחָלִקים זֹוי  .ֶער טּוט אּון ִזיְך ְמחַּ אּון אַּ
אְרף ֶמען קּוְקן ָנאר אֹויף ֶיעֶנעְמ'ס גּוֶטע ֲחָלִקים, אּון נִ  יי אַּ ְצֵווייְטן ִאיד דַּ יְׁשט אֹויף אֹויְך בַּ

 .סטְ ֶיעֶנעְמ'ס ְׁשֶלעכְ 
יי ִזיְך ָנאר אֹויף ס, זַּיין גּוְט  ֶבֱאֶמת ֵגייט ִדי ֵבייֶדע זַּאְכן צּוזַּאֶמען, ֶווען אַּ ֶמעְנְטׁש קּוְקט בַּ

יי ֶיעֶנעם אֹויְך ָנאר דִ  ֶווען אַּ ֶמעְנְטׁש  .סי גּוְט ֶדעָמאְלט ִאיז ֶער ְפֵרייִליְך אּון ֶער קּוְקט בַּ
ט עְרֶטער ֶמעְנְטׁש, אּון ֶער ֶזעיי ִזיְך ֶוועְרט ֶער אַּ ֶדעְרִביטֶ ס בַּ ט ָאֶבער ָנאר ִדי ְׁשֶלעְכטְ ֶזע

יי ֶיעְדן ֵאייֶנעםָנאר ְׁשֶלעְכטְ   .ס בַּ
רֹויף אֹויף ֶיעְדן ִאיד,  ט ִאין ָפסּוק, ֶדער ָפסּוק ֵגייט אַּ ֶון בְ ֹלא ִהבִ ָדאס ִאיז ְפׁשַּ  יֲַּעֹקביט אָׁ

ל בְ ס פּון ִדי ָפׁשּוֶטע ִאיְדן, ֶמען ָזאל ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכטְ  - מָׁ ה עָׁ אָׁ ֵאלִיְש ְוֹלא רָׁ  רָׁ
ִדיִקיםאּון אֹויְך ִניְׁשט קּוְקן ִדי ְׁשֶלעְכְט  - זֹוי ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ֶדעם? . ס אֹויף צַּ ה' ִווי אַּ

יו ִעּמוֹ  ז -  ֱאֹלקָׁ יין  ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז ְׁשֶטעְנִדיג ִמיט ִאים, ִניְׁשט ֶווען ֶמען ֵווייְסט אַּ קַּ
ְלץ ִליב אּון ֶער אִ  ,ןָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוִחילּוק  יז ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָנאְך אַּ

ז,  .ִמיט ִאים ת ֶמֶלְך בוֹ ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶער ִוויְסן אַּ ָהאט ִליב ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער  - ּוְתרּועַּ
זֹוי ֶער קּוְקט ָנאר אֹויס  .ֶיעְדן ִאיד ִווי אַּ

ז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער קּוְקט ִניְׁשט אֹוי ט ָוואס ֶדער ִמְדָרׁש ָזאְגט אַּ ף ִדי ָדאס ִאיז ְפׁשַּ
ס ם ָוואס פּון ִאיְדן ָנאר אֹויף ֵזייֶער ֵגאּות, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער קּוְקט ָנאר אֹויף ֶדעְׁשֶלעְכטְ 

ֲעִש  אְרק ִמיט זַּייֶנע ִמְצֹות ּומַּ אְלט ִזיְך ְׁשטַּ ים טֹוִבים, ֶער ְפֵרייְדט ִזיְך ִמיט ֶדעם, אַּ ִאיד הַּ
יים אּון ֶער קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֲחָלִקים ָוואס ֶער ָהאט, ָדאס ִאיז ֵזייֶער חָ  ׁשּוב בַּ

 .ֵאייֶבעְרְׁשְטן
ּתֹוָרה ָבָלק ח)  (ֹזאת הַּ

*** 
 

 

ס בֶ ְרא פִ וַּיַּ  זָׁר בֶ יְנחָׁ ֲהֹרן הַּ ן ֶאְלעָׁ ה וַּיִ ֵהן וַּיָׁ כֹ ן אַּ ֵעדָׁ ם ִמּתֹוְך הָׁ ח בְ קַּ קָׁ  .יָׁדוֹ ח ֹרמַּ
ֵמז זַּיין ָדאס ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמרַּ )ִליקּוֵטי  מֹוֲהָרא"ׁש ָזאְגט אַּ

"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ל"ו( ז  :מֹוֲהרַּ אְרְקן ִזיְך אֹויף אַּ ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶער ֵלייֶנאַּ ֲאוֹות ְׁשטַּ ען ֶווען ִדי ּתַּ
ע, אּון ִמיט ֶדעם ֶוועט ֶער ָאְפִקיְלן זַּיין ֵיֶצר ָהרַּע ת ְׁשמַּ  .ְקִריאַּ

זַּ"ל ָזאְגן  ְנִני )ְבָרכֹות טו.(חַּ ְקֵדק ְבאֹוִתיֹוֶתיהָׁ ְמצַּ ע ּוְמדַּ ת ְשמַּ קֹוֵרא ְקִריאַּ ל הַּ ן לֹו כָׁ
ֶוועְלט  י, ָדאס ֵמייְנט ִניְׁשט ָנאר ִדי ֵגיִהנֹום פּון ֶיעֶנע ֶוועְלט, ָנאר אֹויְך אֹויף דִ ֵגיִהנֹום

ֲאוֹות ָוואס ְבֶרעְנט ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש ייֶער פּון ּתַּ  .ִקיְלט ֶעס ָאפ ִדי פַּ
ט ִאין ָפס ז ֶעס ִאיז ִזיּוק, ֶווען ִפְנָחס ָהאט ֶגעֶזעָדאס ִאיז ְפׁשַּ ֲאוֹות אֹויףן אַּ  ְך ִמְתגֵַּבר ִדי ּתַּ

ח" ְב ִדי ִאיְדן, אּון ֵזיי ֶוועְרן ִנְכָׁשל ִאין ֲעֵבירֹות,  ח "ֹרמַּ תיָׁדוֹ וִַּיקַּ  , ָהאט ֶער ֶגענּוֶמען ְקִריאַּ
ְכִניעַּ ֶגעֶווען ִדי  "ח ֶוועְרֶטער, אּון ִמיט ֶדעם מַּ ע ָוואס ָהאט ִאין ִזיְך רַּמַּ ֲאוֹותְׁשֶוועְׁשמַּ  .ֶרע ּתַּ

 (ּתֹוָרה ָבָלק ית הַּ ֹזא)

 
 

 
 

 

 (351) 40, גליון 7שנה                                     , אבות פרק ו'                                   שנת תשע"ח לפ"קפרשת בלק, י"ז תמוז, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש  עְרֵצייְלטדֶ  מֹוהַּ

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

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

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

ה "ַבִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות ּוֵמה' ִאשָ : יט, יד(
 ַמְשָכֶלת".

ֶ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 ַאֶלעם ֶזעֶען 

חּוִרים אּון ַפאְרַהאן ִפיֶלע בָ ִמיר ַאז ֶעס ֶזעֶנען 

ֲאִפילּו דּו ִביְסט ֶגעַפאְלן 
 ִאין ַא ְבָלאֶטע, ְבַלייב

 

ִניְשט ִליְגן ָדאְרט; ֶדער ֶרִבי ָזאְגט: "ֶווען ֶמען ֵגייט ִאין 
ַא ֶגעֶדעְכֶטע ְבָלאֶטע ֵגייט ֶמען ַא ִפיס ַאַריין ַא ִפיס 
ַארֹויס, ֶדער ִעיָקר ָטאר ֶמען ִניְשט ְבַלייְבן ְשֵטיין ִמיט 

יֶדע פּוס"; ַא ִפיס ַאַריין ַא ִפיס ַארֹויס, ַא ִפיס ַאַריין ֵבי
ִביז ֶמען ִאיז זֹוֶכה ַארֹויס צּו ְקִריְכן פּון  -ַא ִפיס ַארֹויס 

 ִדי ְשֶלעְכֶטע ַמֲעִשים.
ְלָחן ָערּוְך יֹוֶרה ֵדָעה, ִסיָמן נח(ִמיר ֶגעפּוֶנען  ֶווען ַא  )חּוִלין נא:; שֻׁ

אּפ ַדאְרף ֶמען חֹוֵשש ַזיין ַאז ָדאס ִאיז ְבֵהָמה ַפאְלט ַאָר 
ָדאס ְגַלייְך ָנאְכן  ֵריָפה אּון אֹויב ֶמען ֶשְחטַא ְט 

ַאָראְּפַפאְלן ָטאר ֶמען ִניְשט ֶעְסן ִדי ְפֵלייש ַווייל ֶאְפָשר 
ִאיז ָדאס ְטֵריָפה, אֹויב ָאֶבער ִדי ְבֵהָמה ֵהייְבט ִזיְך 

ִאיז ָדאס ִניְשט ַקיין ְטֵריָפה; ָדאס  -אֹויף אּון ֶעס ֵגייט 
ֶזעְלֶבע ִאיז ַביי ַא ְנִפיָלה ָוואס ַא ֶמעְנְטש ֵגייט ַאִריֶבער, 

אּון  -ַאז ֶמען ִאיז ַאָראּפ ֶגעַפאְלן, "ְוָעְמָדה"  -"ָנְפָלה" 
ִאיז ֶמען  -ֶמען ֵהייְבט ִזיְך אֹויף, ֶמען ֶדעְרַהאְלט ִזיְך 

ה. ַאזֹוי אֹויְך "ָנְפָלה ְוָהְלָכה", אֹויב ִניְשט ַקיין ְטֵריפָ 
ֶמען ֵגייט ַווייֶטער ָאן ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵשם, ֶמען ֵגייט ִאין 
שּול ַדאֶוועֶנען ַשְחִרית ִמְנָחה ַמֲעִריב, ֶמען טּוט ֶחֶסד 

ִאיז  -ִמיט ַא ְצֵווייְטן, ֶמען ֶלעְרְנט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה 
 ֶמען ִאיז ִניְשט ַקיין ְטֵריָפה.אֹויְך ַא ִסיָמן ִאיז 

ָדאס ֶלעְרְנט אּוְנז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי: "ִמיר ָזאְלן 
ַווייֶטער ָאְנֵגיין ֲאִפילּו ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַוואְרְפט אּוְנז 
ַאָראּפ"; ֶמען ָזאל ִזיְך ִניְשט ָאְּפְשֶטעְלן ַפאר ָגאְרִניְשט, 

ל עֹוָלם! ִאיְך ְטן: "ָנאר ָזאְגן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְש  ִרּבֹונֹו שֶׁ
עְלף ִמיר ִאיְך ָזאל  ִוויל ַזיין גּוט, ִאיְך ִוויל ַזיין וואֹויל, הֶׁ
ער  ע ַמֲעִשים. ֵהייִליגֶׁ עְכטֶׁ ִניְשט טּון ַקיין ְשלֶׁ
ע  עְכטֶׁ ע ְשלֶׁ ער! ֵזיי ִמיר מֹוֵחל אֹויף ַמיינֶׁ עפֶׁ ַּבאשֶׁ

עטּון  ".ַמֲעִשים ָוואס ִאיְך ָהאּב גֶׁ
 תשע"ח( ָבָלקָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' )עֲ  
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ֵמייְדֶלעְך ֶוועְלֶכע ֶעְלֶטעְרן ִזיְך אּון ֶקעֶנען ִניְשט ְטֶרעְפן ֵזייֶער ִשידּוְך, ִווי ַאזֹוי 
 ַאְרֶבעט ָדאס?

ֶדער ֵּתירּוץ אֹויף ֶדעם ִאיז ַאז ִדי ֶמעְנְטְשן ַאֵליין ֶזעֶנען שּוְלִדיג אֹויף ֶדעם 
ֵמייְדל ַוואְרְטן ָנאר צּו  יִניְשט ֵזייֶער ִשידּוְך. ֶדער ָבחּור אּון דִ  ָוואס ֵזיי ְטֶרעְפן

ְטֶרעְפן ֶעֶפעס ָגאר ַא ְסֶפעִציֶעֶלער ִשידּוְך, ֶעֶפעס ַאזֹויְנס ָוואס ִאיז ָנאְכִניְשט 
, אּון ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן, ֵאייֶנעם ִמיט ַאֶלע ָסאְרט ַמֲעלֹות ָוואס ֶעס ֶקען ָנאר ַזיין

ַאזֹוי ֶוועְלט ֶמען ִזיְך אּון ֶמען ַוואְרט אּון ֶמען ַוואְרט, אּון ִאיְנְצִוויְשן לֹויְפן דּוְרְך 
 ַלאְנֶגע ֲחָדִשים אּון ָיאְרן, אּון ֶמען ִאיז ִניְשט זֹוֶכה צּו ְטֶרעְפן ֶדעם ִשידּוְך.

ֵלייְבן ַאז ֶיעֶדע ַזאְך אֹויף ִדי ֵעָצה אֹויף ֶדעם ִאיז ָנאר ֱאמּוָנה. ַא ִאיד ַדאְרף גְ 
ֶדער ֶוועְלט ִפיְרט ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער. ָדאס ִאיז ַביי ֶיעֶדע ַזאְך ַאזֹוי, ָאֶבער 
ָגאר ְסֶפעִציֶעל ִאיז ָדאס ַאזֹוי ַביי ִשידּוִכים, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאֵליין ָזאְרְגט ִזיְך 

ען ְטָראְגט ָאן ֶדעם ִשידּוְך, מֶ ָנאר ֶווען  .אר ֶיעְדן ֵאייֶנעםצּוצּוְשֶטעְלן ַא ִשידּוְך פַ 
ָזאְגט ֶמען ֶעס ָאפ ִמיט ַנאִריֶשע ִּתירּוִצים, ַווייל ֶעס ַפאְסט ִניְשט צּו ֶנעֶמען 

אֹויְסֶגערּוֶפעֶנעם ָכבֹוד, ֶגעְלט, ָאֶדער ִיחּוס, אּון  ֵאייֶנעם ָוואס ָהאט ִניְשט ֶדעם
 ֶוועג ַוואְרְפט ֶמען ַאֶוועק ֶדעם ִריְכִטיְגן ִשידּוְך ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע ֶהעְנט.אֹויף ֶדעם 

ַא ִאיד ָוואס ְגֵלייְבט ַאז ַזיין ִשידּוְך ִאיז ַבאֶשעְרט פּון ִהיְמל, ֶוועט ֵקייְנָמאל 
ָאן ִאיז ֶגעזּוְנט  ֶמען ְטָראְגטֶוועֶמען ַא ִשידּוְך ַאזֹוי ַלאְנג ָוואס ֶדער  ִניְשט ָאְפָזאְגן

אֹויב ִאיז ֶדער ִשידּוְך ִניְשט ַבאֶשעְרט ֶוועט ַאז  ֶער ֵווייְסט אּון ָנאְרַמאל. ַווייל
ֶעס ֵסיי ִווי ִניְשט אֹויְסֶגעִפיְרט ֶוועְרן. ֶער ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִשיְקט 

 ַבאֶשעְרֶטע.ָנאר ַזיין ִריְכִטיֶגע  ִאים ִ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 

ט ַפאְר'ן ֶמעְנְטש, אּון אֹויב ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵווייְסט ִזיֶכער ָוואס ֶעס ִאיז גּו
ָהאט ֶמען ָאְנֶגעְטָראְגן ַא ִשידּוְך ָטאר ֶמען ֶעס ִניְשט ָאְפָזאְגן אּון ִזיְך 

ִּתירּוִצים. קֹוֶדם ָזאְגט ֶמען "ָיא", אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט  ִמיטַארֹויְסְדֵרייֶען 
י ִריְכִטיֶגע ָזאל ֶעס ִניְשט אֹויְסֶגעִפיְרט ֶוועְרן. שֹוין ִפיְרן ַאז אֹויב ִאיז ֶעס ִניְשט דִ 

ִוויֶדער אֹויב ָזאְגט ֶמען "ֵניין", אּון ֶעס ִאיז ַטאֶקע ָיא ִדי ִריְכִטיֶגע, ֶוועט ֶמען 
מּוְזן דּוְרְכֵגיין ַאַסאְך ָצרֹות אּון ַעְגַמת ֶנֶפש אּון סֹוף ָכל סֹוף ֶוועט ֶדער ִשידּוְך 

 יְסֶגעִפיְרט ֶוועְרן אֹויב ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוויל ַאזֹוי.ֵסיי ִווי אוֹ 
ֵגיי ַאָראפ ַא ְטֶרעְפל אּון  -"ְנחֹות ַדְרָגא ּוְנִתיב ִאיְּתָתא"  )ְיָבמֹות ס"ג.(ַחַז"ל ָזאְגן 

יס, ָהאב ֲחתּוָנה ִמיט ַא ְפרֹוי. ָדאס ֵמייְנט ַאז ִווי ַלאְנג ַא ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְגרוֹ 
ִאיז ֶער ָ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 

ַאז ֵאייֶדער ֶמען זּוְכט ַא ִשידּוְך. ֶדעִריֶבער ֶלעְרֶנען אּוְנז ִדי ֵהייִליֶגער ֲחָכִמים 
ֵגיין ַא ְטֶרעְפל, ֶמען ָזאל ִזיְך ִניְשט ַהאְלְטן ַאזֹוי ְגרֹויס, ִשידּוְך ַדאְרף ֶמען ַאָראפְ 

 אּון ַדאן ֶווען ֶמען ְגִריְנֶגעְרֵהייט ְטֶרעְפן ַא גּוְטן ִשידּוְך.
ַהאְלְטן ַאזֹוי ְגרֹויס? ָדאס ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען צּוקּוֶמען צּו ֶדעם ִזיְך ִניְשט צּו 

'ן קּוְמט ָנאר פּון ֱאמּוָנה. ֶווען ֶמען ֶנעְמט ִאין ִזיְך ַאַריין ִדי ֱאמּוָנה, צּו ְגֵלייְבן ִמיטְ 
ַגאְנְצן ַהאְרץ ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ַדאן ַהאְלט ֶמען ִזיְך 

ען ַאֶלעס ַאֵליין ַפאְרְשֵטיין אּון אֹויְסִפיְרן, ָנאר ֶמען ִניְשט ַאזֹוי ְגרֹויס ַאז ֶמען קֶ 
ֶגעְבט ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ִאיֶבער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶמען ָלאְזט ִזיְך ִפיְרן פּון ִאים. 
אּון ֶווען ֶמען ֶהעְרט פּון ַא ִשידּוְך ֶוועט ֶמען ִזיְך ָנאר ְפֵרייֶען ַאז ֶעס ִאיז ָדא 

ער ִאין ִדי ֶוועְלט ָוואס ִאיז ַמְסִכים ִזיְך ְמַשֵדְך צּו ַזיין ִמיט ִאים, אּון ֶמען ֵאיינֶ 
 ֶוועט ֵקייְנָמאל ִניְשט ָאְפָזאְגן ַקיין ִשידּוִכים.

ִאין ִהיְמל ַלאְכט ֶמען פּון ֵאייֶנעם ָוואס ֶרעְדט ִזיְך ָאפ אּון ִאיז צּוְבָראְכן ַאז 
ַאזֹויִפיל ָיאְרן אּון ֶער ָהאט ָנאְכִניְשט ֶגעְטָראְפן ַקיין ִשידּוְך.  ֶעס ִאיז שֹוין דּוְרְך

ִמיט ַזיין  -ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶגענּוג ִשידּוִכים ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ָנאר ֶדער ֶמעְנְטש 
 ַוואְרְפט ַאֶלעס ַאֶוועק ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע ֶהעְנט. -ַנאִריֶשע ַגֲאָוה 
ַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ְפַגם פּון ָנָדב )ַּתְנחּוָמא ַפְרַשת ַאֲחֵרי(  ָזאְגטֶדער ֶמְדָרש 

אּון ֲאִביהּוא ַאז ֵזיי ָהאְבן ָהאְבן ִניְשט ֶגעָוואְלט ֲחתּוָנה ָהאְבן ַווייל ֵזיי ָהאְבן 
ער ַטאֶטע ִאיז ֶגע'ַטֲעָנה'ט: "אּוְנֶזער ֶפעֶטער ִאיז ֶדער ֶקעִניג פּון ִדי ִאיְדן, אּוְנזֶ 

ֶדער ֹכֵהן ָגדֹול, 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 ֵאייֶבעְרְשֶטער ִזיְצט אּוןֵראִשית ַרָבה, ַפְרָשה ס"ח( )בְ  ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט

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

ָצרֹות ִביז ֵזיי ְבֶרעְכן ִזיְך אּון ֶזעֶנען ַמְסִכים צּו ַא ִשידּוְך, אּון ֶווען ֵזיי ָוואְלְטן 
אּון ֵזיי ָוואְלְטן  ֶווען ֶגעַהאט ִדי ִריְכִטיֶגע ֱאמּוָנה ַאז ַא ִשידּוְך ִאיז ַבאֶשעְרט,

ַדאן ָוואְלְטן ֵזיי ִזיְך ֶגעֶקעְנט ִניְשט ָאְפֶגעָזאְגט ַקיין ִשידּוִכים ַאזֹוי ַלייְכט, 
 ַאייְנְשָפאְרן ָגאר ַאַסאְך ָצרֹות.

ֶער אֹויְך  ֶווען ַא ִאיד ְגֵלייְבט ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבט ַפְרָנָסה, ֶוועט
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ַדְוָקא אֹויף ַא ִשידּוְך ִניְשט ָאְפָזאְגן ַקיין ִשידּוְך צּוִליב ֶגעְלט, ָאֶדער ַווייל ֶמען ִוויל ַוואְרְטן 
ָ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 

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן  ען ִצי ֶעס ִאיז ָיא ָדא ֶגעְלט ָאֶדער ִניְשט. ֶדער ֶרִבי ָזאְגטֶנֶפש, ָאְפֶגעזֶ 

ַאז ִדי ַפְרָנָסה פּון ַא ֶמעְנְטש קּוְמט ָנאר ִאין ְזכּות פּון ִדי ַווייב, ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ִזיְך ס"ט( 
עט ָהאְבן ֶגעְלט אּון ַפְרָנָסה צּו ֶקעֶנען ֶלעְבן ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה, ִניְשט ָזאְרְגן פּון וואּו ֶמען ֶוו

 ְרְשט ָהאְבן ַא גּוֶטע ַפְרָנָסה ִאין ְזכּות פּון ִדי ְפרֹוי.ַאְדַרָבה ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה ֶוועט ֶמען עֶ 
ִשידּוִכים, ָדאס ִאיז צּוִליב ִדי ָנאְך ַא ַנאִריֶשע ֵּתירּוץ נּוְצן ֶגעִוויֶסע ֶמעְנְטְשן ָאְפצּוָזאְגן 

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

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

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

ַאז )סֹוָטה ב'.(  ֶדער ִשידּוְך פּון ֶיעְדן ֶמעְנְטש ִאיז ָאְנֶגעְשִריְבן פּון ִהיְמל, ַאזֹוי ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאְגן
יֶבעְרְשֶטער רּוְפט אֹויס "ַבת ְפלֹוִני ִלְפלֹוִני". ִדי ַאְרֶבעט פּוֶנעם ֶמעְנְטש ִאיז ָנאר ַאז ֶדער ֵאי

ֶער ָזאל ִניְשט ַאֶוועְקַוואְרְפן ֶדעם ִשידּוְך ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע ֶהעְנט צּוִליב ַזיין ַנאִריֶשע ָכבֹוד 
ְגן ַא ִשידּוְך צּוִליב ַא ִחָסרֹון ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעְטָראְפן, אּון ַגֲאָוה. ֵאייֶדער ֶמען ִוויל ָאְפָזא

ָזאל ֶמען ִזיְך קֹוֶדם גּוט ַאַרייְנקּוְקן ִאין ְשִפיְגל צּו ֶזען אֹויב ֶמען ִאיז ַאֵליין ָיא ַאזֹוי הּוְנֶדעְרט 
רֹונֹות, ָנאר ֶדער ְפָראְבֶלעם ְפָראֶצעְנט גּוט ָאן ַקיין שּום ֶחְסרֹונֹות. ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ֶחסְ 

 ִ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 

ֵאייֶבעְרְשֶטער ִזיֶכער ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט ְגִריְנג אּון ְשֶנעל ְטֶרעְפן ַא גּוְטן ִשידּוְך, ִאים ֶדער 
 ֶטעְנִדיג גּוט ַזיין.אּון ְשֶפעֶטער ֶוועט ֶער אֹויְך ָהאְבן ַא גּוֶטע ָשלֹום ַבִית, אּון ֶעס ֶוועט ִאים ְש 

יְך ָגאר ַאַסאְך ָאְפֶגעְבן ִמיט ִשידּוִכים, צּו ֶזען ַאז ֶעס ָזאל ֶוועְרן מֹוַהָרא"ש ְפֶלעְגט זִ 
ֵאייְנָמאל ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו מֹוַהָרא"ש ַאן ֶעְלֶטעֶרער ָבחּור,  ִשידּוִכים ַביי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער.

אְגן ָגאר ַאַסאְך ִשידּוִכים, אּון ֶער שֹוין ִאין ִדי ְדַרייִסיֶגער ָיאְרן, ָוואס ֶמען ָהאט ִאים ָאְנֶגעְטרָ 
ָהאט ֵאייִביג ֶגעְטָראְפן ֶעֶפעס גּוֶטע ִּתירּוִצים ַפאְרָוואס ָאְפצּוָזאְגן ִדי ִשידּוִכים. מֹוַהָרא"ש 
ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים אּון ִאים ְפרּוִביְרט ִאיֶבעְרצּוֶרעְדן ַאז ֶער ָזאל ַמְסִכים ַזיין צּו ַא 

ידּוְך, אּון ֶדער ָבחּור ָהאט ִזיְך ָנאר ְפרּוִביְרט ַארֹויְסצּוְדֵרייֶען ִמיט ַאֶלע ָסאְרט ִּתירּוִצים, ִש 
אְך פּון ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ִיחּוס, ִאיְך ִבין ִביז ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן צּו מֹוַהָרא"ש: "ִאיְך קּום דָ 

 יְגן טּוֵרי ָזָהב, ֶעס ַפאְסט ִניְשט ַפאר ִמיר צּו טּון ַא ָפשּוֶטעראְך ַאן ֵאייִניְקל פּוֶנעם ֵהיילִ דָ 
ִשידּוְך"... ָהאט ִאים מֹוַהָרא"ש ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ְגַראֶדע ִאיז ִדי ֵמייְדל אֹויְך פּון ָגאר ַא ְגרֹויֶסע 

וען ֶדער ָבחּור ִאיז ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען וֶ  ִיחּוס, ִזי ִאיז ַאן ֵאייִניְקל פּוֶנעם ֵהייִליְגן ָמֵגן ַאְבָרָהם"...
ָהאט מֹוַהָרא"ש ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט צּו ָזאְגן ַאז ִזי ִאיז ַאן ֵאייִניְקל פּון ַאְבָרָהם 

 "ְוָאֹנִכי ָמֵגן ְלָך"...)ְבֵראִשית ט"ו(  ָאִבינּו ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט
ֵאייְנָמאל ֶווען מֹוַהָרא"ש ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען פּון ַא ִשידּוְך ְשִליְסן ַביי ֵאייֶנעם פּון ַאְנֵשי 
ְשלֹוֵמינּו, ָהאט מֹוַהָרא"ש ֶגעָזאְגט ֶדעָמאְלט: "ָדאס ֵווייְסן ֵזיי ִניְשט ַאז ִאיְך ִבין ֶדער 

ַווייל ֶדער ָבחּור ָהאט ְבשּום אֹוָפן ִניְשט ֶגעָוואְלט ְגֶרעְסֶטער ְמחּוָּתן ַביי ֶדעם ִשידּוְך". 
ַמְסִכים ַזיין צּום ִשידּוְך צּוִליב ַזייֶנע ַנאִריֶשע ִדְמיֹונֹות אּון ַאייְנֶרעֶדעִניְשן, אּון מֹוַהָרא"ש 

 ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים ֵזייֶער ַאַסאְך ִביז ֶער ָהאט ַמְסִכים ֶגעֶווען.
א"ש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ַא ִאיד ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶעס מֹוַהרָ 

ֶגענּוֶמען ֵזייֶער ַא ַלאְנֶגע ַצייט צּו ְטֶרעְפן ַא ִשידּוְך ַפאר ַזיין ָטאְכֶטער, ַווייל ֶער  ִאים ָהאט
ר ָהאט ֶגעזּוְכט ַדְוָקא ָגאר ַא ֵשייֶנע ִיחּוס, ִביז ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ְמיּוָחס'ִדיֶגע ַפאִמיְלֶיע, אּון עֶ 

צּום סֹוף ָהאט ֶער ֶעְנְדִליְך ֶגעְטָראְפן ַא ֵשייֶנע ְמיּוָחס'ִדיֶגע ִמְשָפָחה ִמיט ֶוועֶמען ֶער ָהאט ִזיְך 
עְלט ַאז ֶדער ָחָתן ִאיז ְמַשֵדְך ֶגעֶווען, ָאֶבער קּוְרְצִליְך ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה ָהאט ִזיְך ַארֹויְסֶגעְשטֶ 
ָפאְלק ָהאט ִזיְך ַלייֶדער -ִניְשט ֶגעזּוְנט, ֶער ִאיז ִניְשט ִאיְנַגאְנְצן ַביים ַדַעת, אּון ִדי ֵנייֶע ָפאר

 ֶגעמּוְזט ֶגט'ן.
ֶדער ֶגט ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען ִמיט ָגאר ַאַסאְך ַצַער, ַעְגַמת ֶנֶפש, אּון ִבְזיֹונֹות. ֶמען ָהאט 

ייֶדער ֵזייֶער רֹויְסֶגעָלאְזט ְשֶלעְכֶטע ְשמּועֹות אֹויף ַזיין ָטאְכֶטער, ַאזֹוי ִווי ֶעס ַפאִסיְרט לֵ ַא
ֵאייֶנער ִוויל ָנאר ַבאְגָראְבן ֶדעם ְצֵווייְטן. אּון ָנאְך ִפיֶלע  ֶוועןַאַסאְך ַביי ַאֶזעְלֶכע ֶפעֶלער 

ים ָאְנֶגעְטָראְגן ַא ִשידּוְך ַפאר ַזיין ָטאְכֶטער פּון ַא ייְטן ָהאט ֶמען אִ ָצרֹות אּון ְשֶוועִריקֵ 
ַמְסִכים  ַווייֶטע ַלאְנד, אּון פּון ָגאר ַא ָפשּוֶטע ַפאִמיְלֶיע, אּון ַפאְרְשֵטייט ִזיְך ַאז ֶער ָהאט

יז ִבְכַלל ַמְסִכים ֶגעֶווען צּום ִשידּוְך, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ֵאייֶנער ָוואס אִ 
 צּו ִזיְך צּו ְמַשֵדְך ַזיין ִמיט ִאים, אּון ַאזֹוי ֶקעֶנען ָפטּור ֶוועְרן פּון ִדי ִבְזיֹונֹות.

ֶדער ִאיד ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר מֹוַהָרא"ש: "ִאיְך ָוואְלט ֵקייְנָמאל ִאין ֶלעְבן ִניְשט ַמְסִכים 
, ָדאס ֶלעְבן ָהאט ִמיר ָאֶבער אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ֶגעֶווען צּו ַאַזא ָסאְרט ִשידּוְך

ִניְשט ַקיין ַסאְך ְשֵאלֹות פּוֶנעם ֶמעְנְטש, ֶער ֶוועט ֵסיי ִווי מּוְזן טּון ָנאר ָוואס ֶדער 
 ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוויל".

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ג' ֶעֶרְך זּוּוִגים( 
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 אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס 
 

 בית הדפוס "קרן הדפסה היכל הקודש"
 ווערט איבערגעפרישט

גרויסע רענאוואציעס גייט יעצט אן ביים בית הדפוס פון די 
"קרן הדפסה היכל הקודש" אין וויליאמסבורג, פילע פרינטינג 
מאשינען ווערן ארויסגעפירט, און עס ווערט אריינגעברענגט 

ברענגען דעם בית ארויפפרישע גרויסע מאשינען, וועלכע וועלן 
דרוקן די ספרים א נייעם שטאפל, צו קענען גאר הדפוס צו 

 שענער און בעסער, שנעלער און שטערקער.
די ברסלב'ע ספרים און קונטרסים ווערן היינט צוכאפט ביי 

ריזיגן א אידישע קינדער בכל מקומות מושבותיהם אויף 
די הייליגע ספרים, די ווערטער פון הייליגן רבי'ן, זענען פארנעם. 

איד אין סיי וועלכע  פול מיט עצות און חיזוק פאר יעדן איינציגן
מצב ער געפונט זיך, עס געבט הדרכה אין לעבן סיי ברוחניות 
און סיי בגשמיות, צו וויסן ווי אזוי זיך אומצוגיין אין לעבן אז מען 
זאל מצליח זיין אויף די וועלט און אויף יענע וועלט. דער 
פארלאנג פאר די ספרים און קונטרסים איז גאר גרויס, און 

ווערע ארבעט וואס מען לייגט אריין צו דרוקן ווי טראץ די ש
מער, קען מען נאכאלץ נישט נאכקומען דעם גרויסן פארלאנג. 
הונדערטער טויזענטער ספרים און קונטרסים זענען שוין 
געדרוקט געווארן אינעם בית הדפוס, אבער וויפיל מען דרוקט 

זאל זיך איז קיינמאל נישט גענוג, די מפיצים פארלאנגען אז מען 
 מער צופלייסן און דרוקן נאך פיל מער.

אין די לעצטע שטיק צייט זענען די עסקנים געזעסן מיט 
פארשטייער פון עטליכע גרויסע קאמפאניס אויף זיצונגען, צו 
זען ווער פון זיי עס קען צושטעלן די בעסטע פרינטינג מאשינען 

מען האט  וואס זאלן קענען נאכקומען די גרויסע פארלאנגען. ביז
מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף געשלאסן קאנטראקט מיט א גרויסע 
פירמע וואס האט זיך אונטערגענומען צוצושטעלן די בעסטע 

 מאשינען.
פאר דער בית הדפוס האט געמוזט אפשטעלן די ארבעט 

נייע די וואך, אז מ'זאל קענען אריינברענגען די אלע עטליכע טעג 
לן און מסדר זיין ווי עס דארף צו גרויסע מאשינען, זיי אויפשטע

זיין. דאס איז אבער געווען נאר א ירידה לצורך עליה, ווייל ווי 
געווארן, האט מען ווידער גרייט נאר די מאשינען זענען 

 אנגעהויבן צו דרוקן ווייטער ביתר שאת וביתר עז.
ווער עס וויל האבן א חלק און ארויסהעלפן די הייליגע 

חיה און מחזק אזויפיל אידישע קינדער, קען ארבעט, וואס איז מ
 .845-248-1651רופן אויפ'ן נומער 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז מיר זאלן זיך שטארקן 
ווייטער אנצוגיין מיט די עבודת הקודש, צו דרוקן און 
פארשפרייטן די הייליגע ספרים און קונטרסים, ביז די גאנצע 

ייבערשטן במהרה בימינו וועלט וועט זיך צוריק קערן צום א
 אמן.

 !לקראת צמא התיו מים
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 מוסדות היכל הקודש ברסלב
 

נעמט אהיים א פושקע פון די הייליגע מוסדות פאר די 
סגולות געהאלפן צו ווערן בדבר ישועה  געוואלדיגע

ורחמים ביים ליכט צינדען און צו יעדע צייט, דורכ'ן 
די הייליגע מוסדות וואס זענען א לייכט  מחזק זיין

 וועלטגאנצע טורעם פאר די 
 

 אויסצוליידיגן א פולע פושקע און צו באקומען א נייע
 

 

 347-760-5924בארא פארק  - 347-578-5726וויליאסבורג 
 845-238-0804קרית יואל  - 917-789-3095מאנסי 

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

 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

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

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן

 ער דארף. ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס
 

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

 845-248-1651 רופט שוין

 









 

 

 

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


