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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

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 יָמן פ'( )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִ 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

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

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

 ֵאייֶבעְרְשְטן ֶבֱאֶמת.
ַטאם ַזאְמֶגעְשֶטעְלט ִדי ְצֵוויי ַפאְרֶקעְרֶטע ַזאְכן, פּון ַאַזא ָאְפְש ֶדעְרַפאר, ַאזֹוי ִווי ִפְנָחס ָהאט צּו

ן, ֶדעְרַפאר ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען אּון ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשטְ 
ָוואס ָדאס ִאיז אֹויְך ֶווען ֶעס ְשֶטעְלט  קּוְמט ִאים ַאַזא ְשַכר, צּו ַבאקּוֶמען ִדי ְבָרָכה פּון ָשלֹום,

 ִזיְך צּוַזאם ְצֵוויי ַפאְרֶקעְרֶטע ַזאְכן.
 )ֹ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.

ַאז ֶדער ְשֵלימּות )ִ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 ען אֹויְך ַווייְזן ַפאְרן ִניֶדעִריגְ ַפאְרֶקעְרט ֶער קֶ 
 אּון ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים אֹויְך ִליב.

ָגה, ֵאייֶנעם ַדאְרף ֶדער ַצִדיק ַדאְרף ָהאְבן ַא ַבאזּוְנֶדעֶרע ְשְפַראְך צּו ֶיעְדן ֶמעְנְטש לֹויט ַזיין ַמְדֵרי
ר ַזיין ַאז ֶער ֶמען ְמַחֵזק ַזיין ַאז ֶער ִאיז זֵייֶער ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֵאייֶנעם ַדאְרף ֶמען ְמעֹורֵ 

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

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

 עְנְטש, ָהאט ֶמען ֶגע'ַהְרְג'ט ֶדעם ֶמעְנְטש.ִניְשט ִריְכִטיְגן מֶ 
רָדאס ָהאט מֶשה ַרֵבינּו ֶגעֶבעְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן,  שָׁ ל בָׁ רּוחֹות ְלכָׁ י הָׁ ִאיש  ִיְפֹקד ה' ֱאֹלֹקַּ

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

 ִאיְנְדרֹויְסן, אּון ַאָמאל ַדאְרף ֶמען ְמעֹוֵרר ַזיין ֵאייֶנעם ַאז ֶער ֶקען ָנאְך ֶמער טּוהן.
ֶשר יָֹׁבא ֶאת ֵרֵעהּו בַּ  ,ָרה ֶדעם ָפסּוקאּון ָדאס ְשֶטעְלט צּו ִדי ְמסוֹ  טֹוב ֵעִציםעַּ יש וַּאש חש , ָוואס ר לַּ

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

 ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק ֶקען ָדאס טּון.
 

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

ְמָצִרים"  ין הַּ אְכְטן ִדי ֶטעג פּון "בֵּ אְטרַּ ֶמעְנְטְשן בַּ
מּוז אּון  - יי ָוואְכן ְצִוויְשן ִשְבָעה ָעָשר ְבתַּ ִדי ְדרֵּ

ְטרֹויֶעִריֶגע ָמָרה ְשחֹוָרה'ִדיֶגע  סִתְשָעה ְבָאב, ַאלְ 
אֶלעֶנע  ֶטעג, ֶעס ֶזעט ֶעֶפעס אֹויס ִווי ֶגעפַּ

וייט פּוֶנעם ווֶ ִניֶדעִריֶגע ֶטעג,  ייֶער וַּ ען ֶמען ִאיז זֵּ
ייֶבעְרְשְטן, ֶמען ֶקען ֶדעָמאְלט ִניְשט ִדיֶנען ֶדעם  אֵּ

ייֶבעְרְשְטן ֶגעֶהעִריג.  אֵּ
ָנאר פּוְנְקט  .ִניְשט ַאזֹויֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער 

אְרֶקעְרט, ִדי ֶטעג ֶזעֶנען ְגרֹויֶסע ֶטעג, ָוואס  פַּ
ְסֶפעִציֶעל ְמסּוָגל ָנאְנט צּו ֶוועְרן צּום  ֶזעֶנען

ייֶבעְרְשְטן, ָנאְך ֶמער אְנץ  אֵּ אּון ְגִריְנֶגער פּון ַא גַּ
 ָיאר.

אר ֶרִבי ָנָתן, ָמאל ֶמען ָהאט ַא ַאז ֶגעָזאְגט פַּ
ין עֶ  ְרִליֶכע ִאיְדן ְפֶלעְגן ָזאְגן ַאז ִאין ִדי ֶטעג פּון בֵּ

יגֹות ְדרֵּ ייֶעֶרע מַּ יי פּון זֵּ אְלן זֵּ ְמָצִרים פַּ ָהאט ֶרִבי  .הַּ
אְרֶקעְרט, ָדאס ָנָתן ֶגעָזאְגט ַאז  ִאיז ִניְשט ֱאֶמת, פַּ

ייְגן, אּון ֶוועְרן ָנאְנט ִדי ֶטעג ֶקען ֶמען ְגִריְנֶגער ְשטֵּ 
ייבֶ  יי ַא ֶקעִניג צּום אֵּ עְרְשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעט בַּ

אץ ִאיז ְשֶווער צּו  אלַּ יין פַּ ַאז ֶווען ֶער ִאיז ִאין זַּ
ן ֶוועג, 'צּוקּוֶמען צּו ִאים, ָאֶבער ֶווען ֶער ִאיז אֹויפְ 

ְך ְגִריְנֶגער צּו קּוֶמען צּו ִאים.  ן גַּאס, ִאיז אַּ 'אֹויפְ  סַּ
ְמָצִרים" "בֵּ   - ִדי ֶזעְלֶבע ֶיעְצט  ֶווען ֶדער -ין הַּ

ייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִכְבָיכֹול ִאין ָגלּות, ִאיז ֶער ָנאְך  אֵּ
ֶמער ֶנעְנֶטער צּו אּוְנז, אּון ִמיר ֶקעֶנען ָנאְך 
ְגִריְנֶגער אּון ְשֶנעֶלער צּו קּוֶמען צּו ִאים, אּון צּו 

 ֶרעְדן צּו ִאים.
יין אּו יי ָוואְכן ֶזעֶנען אֵּ ן ְצָוואְנִציג ֶטעג, ִדי ְדרֵּ

ין  ֶיעְצט ַאז דּו יְסט אִּ בִּ
ייֶמער י בֵּ ויְשן דִּ  ֶקעְמּפ ְצוִּ

 

יר  אּון ְגָראז ָזאְלְסטּו ַאָּפאר ָמאל ַא ָטאג ַכאְּפן ַא ְשַּפאצִּ
יְטן  יְך אֹויְסְשמּוֶעְסן ַדיין ַהאְרץ מִּ י ְגָראז אּון זִּ ויְשן דִּ ְצוִּ
יְרן  יז ַאָמאל ֶגעַגאְנֶגען ְשַּפאצִּ י אִּ ייֶבעְרְשְטן. ֶדער ֶרבִּ אֵּ

יְרן ָהאט ֶדער יט ַזיין ָטאְכֶטער שָ מִּ  יְטן ְשַּפאצִּ יְנמִּ ָרה, אִּ
יר ֶגעָזאְגט  י אִּ יָמן קסג(ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן, סִּ : אֹויב דּו ָוואְלְסט )שִּ

וי ֶיעֶדע ְגָראז  י ֶגעַזאְנג אּון לֹויב וִּ זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶהעְרן דִּ
ייֶבעְרְשְטן  יְנְגט ַא ֶגעַזאְנג ַפאְרן אֵּ ָיה זִּ ָאן ַקיין שּום ְּפנִּ

יְנֶגען צּום  יי זִּ אּון ָאן ַקיין ַמְחָשָבה ָזָרה, ֶווען זֵּ
יי ַבאָצאְלן  יְשט ֶמען ָזאל זֵּ יי נִּ ייֶבעְרְשְטן ַוואְרְטן זֵּ אֵּ

יָרה ַפאר ֶדעם ְש  ין ַהשִּ ַכר, "ַכָמה ָיֶפה ְוָנֶאה ְכֶששֹוְמעִּ
וי גּו יין אּון וִּ וי שֵּ ייֶער ֶשָלֶהם", וִּ יז צּו ֶהעְרן זֵּ ט אִּ

ייֶבעְרְשְטן, "ְוטֹוב ְמֹאד  יְנֶגען צּום אֵּ יי זִּ ֶגעַזאְנג ָוואס זֵּ
ייֶער גּוט צּו  יז זֵּ יֶהם", ֶעס אִּ ינֵּ ְרָאה בֵּ ַלֲעֹבד ֶאת ה' ְביִּ

יי. ויְשן זֵּ  ַזיין ְפרּום ְצוִּ
ְנָחס )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'    תשע"ח(ּפִּ
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ְטִרָיא פּוֶנעם שֵּ  וייְזט ַאז ם אקי"ה, ָוואס ֶדער שֵּ ָדאס ִאיז ִדי ִגימַּ ם וַּ
 'פּון ֶיעְצט'ֲאִפילּו ִביז ֶיעְצט ִאיז ֶמען ִניְשט ֶגעֶווען וואֹויל, ֶקען ֶמען 

יין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְ  ייְבן צּו זַּ י  טָאְנהֵּ )ִליקּוטֵּ
ֶלק א' ִסיָמן ו'(  "ן חֵּ י"מֹוֲהרַּ וייְזט "ַאָנא ָזִמין ְלֶמֱהוֵּ ם וַּ ָוואס  ,ַאז ֶדער שֵּ

ייְנט ייבְ  ֶמען ִאיזֲאִפילּו  ַאז ָדאס מֵּ ט ִניְשט ֶגעֶווען גּוט ִביז ֶיעְצט, הֵּ
יין גּוט. ֶמען  ָאן פּון ֶיעְצט צּו זַּ

ייֶעֶרע אֹוָצר, ֶנעְמט ֶמען ֶעס  ָנאר ַאזֹוי ִווי ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ָגאר ַא טֵּ
י ֶעס ָזאל  אְך ְשֶלעֶסער, ְכדֵּ אְרִזיְגְלט ֶעס ִמיט ַאסַּ ַארּום אּון ֶמען פַּ
אְרף ֶעס  ִניְשט ָאְנקּוֶמען צּו ֶדעם ִניְשט ִריְכִטיְגן ֶמעְנְטש, ָוואס דַּ

אקּוֶמען. ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ֶיעְצט, ַאזֹוי ִווי ִדי דְ  יי ָוואְכן ֶזעֶנען ִניְשט בַּ רֵּ
אְרָמאְגן ִאין ִזיְך ַא  ַאֶזעְלֶכע ֶגעהֹויֶבעֶנע ֶטעג, ַאֶזעְלֶכע ֶטעג ָוואס פַּ

ואְלִדיֶגע אֹוָצר, ַאז ֶמען ֶקען ְגִריְנֶגעְר  ייטֶגעוַּ ֶוועְרן ָנאְנט צּום  הֵּ
ע ַארּום ֶגענּוֶמען ִמיט  אר ָהאט ֶעס ֶדער יֵֶּצר ָהרַּ ייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרפַּ אֵּ

ְצבּות אּון ָמָרה ְשחֹוָרה, ַאז ֶמען ָזאל ִניְשט ַא ֶזעְלֶכע ְשֶלעֶסער פּון עַּ
ֶכל, ָלאְזט ִזיְך ִניְשט  .ֶקעֶנען צּו קּוֶמען ֶדעְרצּו ָאֶבער ֶווער ֶעס ָהאט שֵּ

אְרן, ֶער קּוְקט ִניְשט אֹויף ִדי ַאֶלע ִדְמיֹונֹות, ָנאר ֶער ִניְצט אֹויס ִדי  נַּ
ייט ִמיט אַּ  ייֶבעְרְשְטן, צַּ אְך ֶדעם אֵּ ְך ְתִפָלה, ֶער ֶבעְהט ַאסַּ אן סַּ  אּון דַּ

אְכן. ייט צּוקּוֶמען צּו ְגרֹויֶסע זַּ  ֶוועט ֶער ְגִריְנֶגעְרהֵּ

ִגיד פּון ֶמעְזִריְטש ייִליְגן מַּ ְקדֹוִשים ְבֶרעְנְגן פּוֶנעם הֵּ  ִדי ְסָפִרים הַּ
ת ִיְש  זי"ע י( )ֲעבֹודַּ ְסעֵּ ל, מַּ יָכה א'(  ָפסּוק ן'אֹויפְ ָראֵּ ָכל רֹוְדֶפיָה ִהִשיגּוָה )אֵּ

ְמָצִרים ין הַּ י  .בֵּ ָקּה", ֶווער ֶעס לֹויְפט ָנאְך ֶדעם  -"ָכל רֹוְדפֵּ
ייֶבעְרְשְטן ייְכן .אֵּ ְוָקא  ."ִהִשיגּוָה", ֶקען ִאים ֶדעְרְגרֵּ ְמָצִרים", דַּ ין הַּ "בֵּ

ְמָצִרים". ין הַּ  ִאין ִדי ֶטעג פּון "בֵּ
בָ  יי ָוואְכן ֶזעֶנען ְסֶפעִציֶעל ָגאר ְגרֹויס, ָוואס ִדי שַּ ִתים פּון ִדי ְדרֵּ

ייְכן ִאיֶבעְרן ָיאר ייֶער ְגלַּ ָבִתים ֶזעֶנען  .ִאיז ִניְשָטא זֵּ יי שַּ ִדי ְדרֵּ
יי ָיִמים טֹוִבים,  ָבת ַאְנְטֶקעְגן ִדי ְדרֵּ ִאיז ֶקעְגן יֹום ֶדער ֶעְרְשֶטער שַּ

ח,  ָבת טֹוב ֶפסַּ וייֶטער שַּ ת בּועֹות, אּוןִאיז ֶקעְגן שָ ֶדער ְצוֵּ ְרשַּ  ְדָבִרים פַּ
זֹון ִאיז ֶקעְגן סּוכֹות - ָבת חַּ יי ְסֶפעִציֶעלֶ  .שַּ אר ֶזעֶנען זֵּ  עאּון ֶדעְרפַּ

ָבת פּון ָיאר,  זֹון ִאיז ָגאר ִדי ְגֶרעְסֶטע שַּ ָבת חַּ ָבִתים, אּון שַּ ָחשּוֶבע שַּ
זֹון" גֵּייט ַארֹויף אֹויף ְנבּוָאה, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ֶדער ָנאֶמען "חַּ 

ע ְעָיהּו"א'(  היָ )ְישַּ זֹון ְישַּ ָבת,  ."חַּ ִדיִקים ֶזעֶנען זֹוֶכה צּו ֶזען ִאין ֶדעם שַּ צַּ
ָרה  ִמְקָדש, ָוואס ֶוועט אֹויְפֶגעבֹויֶעט ֶוועְרן ִבְמהֵּ ית הַּ ֶדעם ְדִריְטן בֵּ

ינּו.  ְבָימֵּ

ָנִביא ָהאט ְנִביאֹות ֶגעָזאְגט  )ִיְרְמָיה א'( ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ַאז ִיְרְמָיה הַּ
ד ֲאִני רֹוֶאה" ל ָשקֵּ קֵּ ִמְקָדש "מַּ ית הַּ ָזאְגט  .אֹויף ִדי חּוְרָבן פּוֶנעם בֵּ

ד"  ל ָשקֵּ קֵּ ִש"י ַאז ַאזֹוי ִווי ֶדער "מַּ אְנְדל -רַּ ֶווען ֶעס  בֹוים, פּון-ֶדער מַּ
יין  ואְקְסט ַארֹויס ִדי ְפרּוְכט ֶנעְמט אֵּ קּוְמט ַארֹויס ִדי ְבלּום ִביז ֶעס וַּ
אּון ְצָוואְנִציג ֶטעג, ַאזֹוי אֹויְך פּון ֶווען ִדי גֹוִים ָהאְבן צּוְבָראְכן ִדי 
ית  אְכט ֶדעם בֵּ יי ָהאְבן ָחרּוב ֶגעמַּ מֹויֶער פּון ְשָטאט, ִביז ֶווען זֵּ

מִ  יין אּון ְצָוואְנִציג ֶטעג.הַּ  ְקָדש ָהאט ֶגענּוֶמען אֵּ
אְנְדל ָהאט אֹויְך ַאן ַאְנֶדעֶרע  אְרף ָאֶבער ִוויְסן ַאז ֶדער מַּ ֶמען דַּ

אְפט ייְגְנשַּ "ל ָזאְגן .אֵּ ֶרק א'(  ֲחזַּ ְשרֹות פֵּ עַּ אְנְדל ִאיז קֹוֶדם )מַּ ַאז ֶדער מַּ
יי יֶבערן ֶדעִר אּו .ִביֶטער אּון ֶדעְרָנאְך ֶוועְרט ֶעס ִזיס , ַאזֹוי ִווי ִדי ְדרֵּ

ייט ָוואס ֶמען  אְנְדֶלען, ִאיז ֶיעְצט ִדי צַּ ָוואְכן ֶזעֶנען צּוֶגעְגִליְכן צּו מַּ
אְכן ַא ייֶען אּון מַּ פּון ִביֶטער ָזאל ֶוועְרן ִזיס. ָוואס  זֶקען ִאיֶבעְרְדרֵּ

ִדי ֶוועְלט, ַאזֹוי ִווי ָדאס ִאיז ֶבֱאֶמת ִדי ַאְרֶבעט פּון ַא ֶמעְנְטש אֹויף 
ָקדֹוש ָזאְגט ר הַּ אִשית ד.( ֶדער ֹזהַּ ת ְברֵּ ְקָדמַּ "ֶווער פּון ַאייְך ֶקען  )הַּ

אְכן פּון טּוְנְקל ָזאל ֶוועְרן ִליְכִטיג אּון פּון ִביֶטער  ייֶען אּון מַּ ִאיֶבעְרְדרֵּ
 ָזאל ֶוועְרן ִזיס?"

ייְנט, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס גֵּייט אִ  יֶבער אֹויף ַא ֶמעְנְטש ָצרֹות ָדאס מֵּ
ייֶער ִביֶטער ָדאס ֶלעְבן, אּון ִיסּוִרים אּון ְשֶוועִריקֵּ  ייְטן, ֶעס ִאיז ִאים זֵּ

אר ִדי אֹויְגן ָמש טּוְנְקל פַּ וייְסט ָאֶבער ַאז  .ֶעס ִאיז ִאים מַּ ֶווען ֶמען וֵּ
י אְכן ֶזעֶנען ִניְשט ֶגעֶשען פּון ִזיְך ַאלֵּ ייֶבעְרְשֶטער ִדי ַאֶלע זַּ ין, ֶדער אֵּ

אְכט ִמיטְ  ֶוועְקן ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל  ּוצף ן ִציל אֹוי'ָהאט ֶעס ֶגעמַּ
אְרן  ייְלט פַּ צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אּון ֶדער ֶמעְנְטש גֵּייט אּון ֶער ֶדעְרצֵּ

ייֶנע ְפָראְבֶלעֶמען,  ייֶבעְרְשְטן ַאֶלע זַּ אןאֵּ ייט ָהאט ֶער ִאיֶבע דַּ ְרֶגעְדרֵּ
ייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים  וייל ֶדער אֵּ אְכט פּון ִביֶטער ִזיס, וַּ אּון ֶגעמַּ
ייֶנע ְפָראְבֶלעֶמען  ִזיֶכער ֶהעְלְפן, אּון ֶער ֶוועט ַארֹויס גֵּיין פּון ַאֶלע זַּ

 אּון ָצרֹות.

אְרְפןִדי ַאֶלע ֲהָלכֹות אּון ִדיִנים ָוואס ִמיר  ִזיְך צּו ִפיְרן ִמיט  דַּ
ילּות ִאין ִדי ֶטעג פּון בֵּ  יין ֲאבֵּ אְרף זַּ ייְנט ִניְשט ַאז ֶמען דַּ ְמָצִרים, מֵּ ין הַּ

אְרף ֶעס טּון ִמיט ַאן ְטרֹויֶעִריג, בְ  אְפט. ָנאר ֶמען דַּ ְצבּות אּון צּוְקלַּ עַּ
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אְרץ, ַאז ִמיר ֶבעְנְקן שֹוין אּון  ִמיר ֶזעֶנען ִהְשתֹוְקקּות ִאין הַּ
ִמְקָדש, אּון  ית הַּ ק ַאז ֶמען ָזאל שֹוין אֹויְפבֹויֶען ֶדעם בֵּ ִמְשתֹוקֵּ

אְרֶגעְסן ֶדעְרפּון.  ִמיר ֶקעֶנען ִניְשט פַּ
ִדיִקים ָהאְבן ִזיְך ֶגעִפיְרט,  ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ֶוועג ָוואס ַאֶלע צַּ

אְרְצן גֶ  יי ִאין הַּ ייט ָהאְבן זֵּ יין זַּ ית ְפן ט אֹויְר עְטרֹויעֶ פּון אֵּ חּוְרָבן בֵּ
ִמְקָדש, ָאֶבער אֹויפְ  ייְכל, 'הַּ אט ַא ְשמֵּ ייִביג ֶגעהַּ יי אֵּ ן ָפִנים ָהאְבן זֵּ

ֶבר ָפִנים ָיפֹות, אּון ַאזֹוי ָהאְבן  ל ֶגעֶווען ֶיעְדן ֶמעְנְטש ְבסֵּ בֵּ אּון ְמקַּ
ייֶבעְרְשְטן. ב ֶגעֶווען ֶיעְדן צּום אֵּ רֵּ יי ְמקַּ  זֵּ

ח מֶשה זי"ע ָהאט  ייִליֶגער ִיְשמַּ ֶגעָוואְלט ָנאְכקּוְקן ֶווען ֶדער הֵּ
אט ַא אּון ֶזע ֲחִסידּות ִאיז, ָהאט ֶער ֶגעהַּ ן ָוואס ֶדער ֶדֶרְך הַּ

אְרֶקע קַּ  ייִביג ְשטַּ אְרָוואס ֶזעֶנען ִדי ֲחִסיִדים אֵּ יי "פַּ ְשָיא אֹויף זֵּ
ייִליְך? ֶעס ִאיז ָדאְך ַא ְקָלארֶ  ְלָחן ָערּוְך ַאז ַא  ָלָכה ִאיןהֲ  עְפרֵּ שֻׁ

ית  יין אֹויְפן חּוְרָבן בֵּ ר זַּ עֵּ אְרף ְטרֹויֶעְרן אּון ִזיְך ְמצַּ ִים דַּ א ָשמַּ ְירֵּ
ייִליְך?" ייִביג ַאזֹוי ְפרֵּ יין אֵּ ִמְקָדש, ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען ִדי ֲחִסיִדים זַּ  הַּ

יין ח מֶשה זי"ע ִאיז ֶגעָפאְרן צּו זַּ ֶרִבי'ן ֶדער  ֶווען ֶדער ִיְשמַּ
ייֶבעְרְשְטן אֹויפְ  ייִליֶגער חֹוֶזה זי"ע ָהאט ֶער ֶגעֶבעְטן ֶדעם אֵּ ן 'הֵּ

יין  וייְסט ָדאְך ַאז ִאיְך ִוויל ִניְשט ָהאְבן קַּ אֶשעֶפער, דּו וֵּ ֶוועג "בַּ
ִדיק ָזאל ִמיר  ְשיֹות, ֶהעְלף ַאז ֶווען ִאיְך קּום צּום צַּ קֻׁ

אְרֶעְנטְ  ייֶנע קַּ ֶפעְרט ֶוועְרן ַאפַּ "ל ָזאְגן ָדאְך .ְשיֹותֶלע מַּ )יּוָמא  ֲחזַּ

ְיִעין אֹותֹו' ל"ח:( ר ְמסַּ ָבא ִלָטהֵּ ייִליְגן,  - 'הַּ ייֶנער ִוויל ִזיְך הֵּ ֶווען אֵּ
ייט ִניְשט ַא ָלשֹון  ָאֶבער ֶעס .ֶהעְלְפט ֶמען ִאים פּון ִהיְמל ְשטֵּ

יֵּעַּ אֹותֹו', ָוואס  אןָיִחיד 'ְמסַּ ייְנט ַאז ָנאר ֶדער  דַּ ָוואְלט ֶעס ֶגעמֵּ
ְיִעין אֹותֹו' ַא ָלשֹון  ייט ָדאְך 'ְמסַּ ייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט, ֶעס ְשטֵּ אֵּ
ִדיִקים ֶהעְלְפן אֹויְך ֶדעם ֶמעְנְטש. אּון  ייְנט ַאז ִדי צַּ ִבים, ָדאס מֵּ רַּ

אר  אֶשעֶפער  -ֶדעְרפַּ ִדיק ָזאל מִ  -ֶהעְלף  ִמיר בַּ יר ַאז ֶדער צַּ
ְשיֹות ייֶנע קֻׁ  ."ֶהעְלְפן ַארֹויס גֵּיין פּון ַאֶלע מַּ

ייִליֶגער חֹוֶזה  יין ֶרִבי'ן ֶדער הֵּ ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו זַּ
יין ֶגעְטֶרעְטן ִאין ִציֶמער, ָהאט ִאים  זי"ע, ִווי ָנאר ֶער ָהאט ַארַּ

אְרָוואס ֶזעְסטּו אֹויס ַאזוֹ  ִדיק ֶגעְפֶרעְגט: "פַּ י ְטרֹויֶעִריג ֶדער צַּ
ִים  א ָשמַּ ְלָחן ָערּוְך ַאז ַא ְירֵּ אֶקע ִאין שֻׁ ייט טַּ ייְנט? ֶעס ְשטֵּ הַּ
ִמְקָדש,  ית הַּ יין אֹויְפן חּוְרָבן בֵּ ר זַּ עֵּ אְרף ְטרֹויֶעְרן אּון ִזיְך ְמצַּ דַּ

אְרץ, אֹויפְ  ייְנט ָנאר ִאין הַּ אְרף ֶמען 'ָאֶבער ָדאס מֵּ ן ָפִנים דַּ
ְמִשיְך ֶגעֶווען,  ְשֶטעְנִדיג ָהאְבן ִדיק ָהאט מַּ ייְכל", אּון ֶדער צַּ ַא ְשמֵּ

אְכט ִתיקּון ֲחצֹות אּון ִמיר  ייב ִמיר, ַאז ִמיר ָזאְגן אֹויְך ֶיעֶדע נַּ "ְגלֵּ
ִמְקָדש, ָאֶבער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן  ית הַּ ְטרֹויֶעְרן אֹויְפן חּוְרָבן בֵּ

ייִליְך".  ֶזעֶנען ִמיר ָנאְך ַאְלץ ְפרֵּ
ְסִביר ֶגעֶווען ִמיט ַא ָמָשל פּוֶנעם דֶ  ִדיק ָהאט ִאים ָדאס מַּ ער צַּ

ִדיק ֶרִבי ְשֶמעְלֶקע ִניְקְלְשבּוְרֶגער זי"ע, ַאזֹוי ִווי ַא  ייִליְגן צַּ הֵּ
אְנד אּון ֶער  וייֶטע לַּ אְפט ֶגעָוואְרן ִאין ַא וַּ אְרכַּ ֶקעִניג ָוואס ִאיז פַּ

יינְ  ָהאט ִזיְך ָאְפֶגעְשֶטעְלט ִזיְך יי זַּ ייְנד, 'ָאְפרּוֶען ָדאְרט בַּ ס ַא ְפרַּ
ייְנד ָהאט ֶגעֶזען ַאז ֶדער ֶקעִניג ִאיז ָדאְרט ִאין  ֶווען ֶדער ְפרַּ
ר ֶגעֶווען,  עֵּ וייְנט אּון ִזיְך ְמצַּ ייֶער ֶגעוֵּ ֶגעֶפעְנֶגעִניש, ָהאט ֶער זֵּ

ֲעשֶ  ייִליְךָאֶבער ְלמַּ ייֶער ְפרֵּ ַאז ֶדער ֶקעִניג  ה ִאיז ֶער אֹויְך ֶגעֶווען זֵּ
ייט ַא יי ִאים. ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ֶיעְצט, ֲאִפילּו ִמיר ְשטֵּ יין בַּ

אֶקע ָחרּוב,  ִמְקָדש ִאיז טַּ ית הַּ אֶקע ִאין ָגלּות, ֶדער בֵּ ֶזעֶנען טַּ
ייֶבעְרְשֶטער ִאיז ָדאְך ִמיט אּוְנז, אּון ִמיר ֶזעֶנען  ָאֶבער ֶדער אֵּ

ייֶער ָנאְנט צּו אִ  ייֶען.זֵּ ייֶער ְפרֵּ  ים, אּון ִמיט ֶדעם ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך זֵּ
ייִליֶגער חֹוֶזה ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט, "ֶבֱאֶמת ָוואְלט  אּון ֶדער הֵּ
"ל  אְרְפט אֹויְסָזאְגן, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֲחזַּ ִאיְך ִדיר ָדאס ִניְשט ֶגעדַּ

ְיִעין אֹותוֹ  ר ְמסַּ ָבא ִלָטהֵּ ייְנט , מִ 'ָזאְגן ָדאְך 'הַּ ִבים, מֵּ יט ַא ָלשֹון רַּ
יין  ב זַּ רֵּ אְרְפן אֹויְך ַארֹויס ֶהעְלְפן אּון ְמקַּ ִדיִקים דַּ ָדאס ַאז ִדי צַּ
אר ָהאב ִאיְך ִדיר ָדאס  ייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרפַּ ֶדעם ֶמעְנְטש צּום אֵּ

 ֶגעָזאְגט"...
ם ֶגעָוואְרן פּון דִ  ח מֶשה ִאיז ִנְבָהל ְוִנְשתֹומֵּ י ְקָלאֶרע ֶדער ִיְשמַּ

ייִליְגן חֹוֶזה ָוואס ָהאט ֶגעֶזען ַאֶלעס ָוואס  קֹוֶדש פּוֶנעם הֵּ רּוחַּ הַּ
אְכט, אּון פּון ֶדעָמאְלט ִאיז ֶער ִנְתקַּ  ב ֶגעָוואְרן ֶער ָהאט ֶגעְטרַּ רֵּ

ְלִמיִדים. ייֶנע ְגרֹויֶסע תַּ  צּו ִאים, אּון ֶגעָוואְרן פּון זַּ
אְרף ֶמען ָהאְבן ִאין  ִעיָקר רעדֶ ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז  ילּות דַּ ֲאבֵּ

ייֶער  אְרף ִזיְך ַא ֶמעְנְטש זֵּ אְרץ, ָאֶבער פּון ִאיְנְדרֹויְסן דַּ הַּ
אְרְקן ֲאִפילּו ֶווען ֶעס גֵּייט אֹויף דּוְרְך ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ָזאל . ְשטַּ

אְלְטן פְ  ייֶבעְרְשְטן, אּון ִזיְך הַּ ייִליְך, ֶער ָנאר צּוִריק קּוֶמען צּום אֵּ רֵּ
אְכן ַאְנֶדעֶרע. ייִליְך מַּ  אּון ְפרֵּ

ייִליֶגע ֶטעג  וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה אֹויְסצּוִניְצן ִדי הֵּ
יין. אְרף צּו זַּ  ִווי ֶעס דַּ

ְמָצִרים( ין הַּ ֶלק ט"ו ֶעֶרְך בֵּ ָרא"ש חֵּ  )ִשיחֹות מֹוהַּ
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 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 מיט הגה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א הערליכע שבת אין קעמפ
און דעם פארגאנגענעם שבת קודש איז אפגעראכטן געווארן מיט גרויס שמחה 

דערהויבנקייט אין מחנה היכל הקודש אין מאנטיסעלאו. יעדן שבת אין קעמפ איז ממש 
נאכטס ביי די באטע, מען זינגט אינאיינעם  מעין עולם הבא, מען קומט זיך צוזאם פרייטאג צו

הארציגע אידישע ניגונים, און מען הערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה די זמירות מיט 
שליט"א וואס בלאזט אריין א פרישע גייסט צו קענען אנגיין פאר נאך א וואך. שבת 

ש ישיבה שליט"א אינדערפרי נאכ'ן דאווענען איז דא א קידוש יעדע וואך, און דער רא
לערנט פאר סיפורי מעשיות פון הייליגן רבי'ן, געפלאכטן מיט הערליכע שמועסן וואס 
מ'קען ארויסנעמען פון די מעשיות וואס זאלן אונז לערנען א וועג אין לעבן. אויך ביי שלש 
סעודות הערט מען דברי תורה פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס זענען כמים קרים על נפש 

און צו באגלייטן דעם שבת קודש קומט פאר יעדע וואך א גרויסארטיגע מלוה מלכה,  עיפה.
פילע אידן קומען צו פארן פון נאנט און ווייט מיטצוהאלטן די מלוה מלכה'ס אין קעמפ, מען 
זינגט די זמירות אינאיינעם, מען זינגט שיינע ניגונים, און מען איז מחיה מיט נאך א דרשה 

 שליט"א. פונעם ראש ישיבה
דעם פארגאנגענעם שבת קודש האבן מיר געהאט די זכיה אז הגה"צ ר' יצחק לעזער 
שליט"א איז געווען צו גאסט אין קעמפ, דער ראש ישיבה שליט"א האט אים איבערגעגעבן 

. די בחורים און די אינגעלייט במשך דעם גאנצן שבתדאס ווארט צו רעדן דברות קודש 
גען מיט דארשט די דברי התחזקות והתעוררות, ווי אויך האט תושבי המחנה האבן געשלינ

הגה"צ ר' יצחק שליט"א שטארק מחזק געווען אז מ'זאל זיך צוהערן צום ראש ישיבה 
שליט"א וואס געבט איבער ווייטער דאס וואס מוהרא"ש האט געלערנט אלע יארן, און ער 

ן לעובדא ולמעשה, ער האט קענען מקיים זיי ברענגט עס אראפ פאר יעדן איינעם עס צו
ארויסגעברענגט פאר די בחורים אז זיי זאלן וויסן און פארשטיין די געוואלדיגע זכיה וואס זיי 
האבן צו לערנען אין אזא הייליגע ישיבה, און אויב וועלן זיי אויסהערן און פאלגן דעם ראש 

 ישיבה שליט"א וועלן זיי זיכער האבן א גוט לעבן.
מיטגעהאלטן דעם שבת זענען מעיד אז דער געשמאק פון דעם  די אלע וואס האט

 געהויבענעם שבת וועט זיי פארבלייבן אין די ביינער פאר א לאנגע צייט.
 השבת נועם הנשמות!

*** 

 שיינער שידוך ביי אנשי שלומינו
דאנערשטאג אווענט אין ביהמ"ד  דעם פארגאנגענעםא גרויסע שמחה האט געהערשט 

 ערווען עס איז געשלאסן געווארן ד ,היכל הקודש ברסלב קרית יואל שכונת עצי תמרים
שידוך פון החתן הילל ני"ו בן מוה"ר ישראל אשר ווייס הי"ו מחשובי אנ"ש אין קרית יואל, 
מיט די טאכטער פון מוה"ר יואל טייטלבוים הי"ו, מחשובי אנ"ש און גבאי פון ביהמ"ד היכל 

איז געווען ספעציעל  גאס, אין די געגנט פון עצי תמרים. פרעמישלאן אויף דיהקודש ברסלב 
שמחה ביי די מתפללים פון ביהמ"ד ווען ביידע מחותנים און דער חתן זענען לאנג גרויס די 

 .יעריגע מתפללים אין דעם ביהמ"ד
עס האבן זיך משתתף געווען א גרויסער ציבור אנ"ש, שכנים, ידידים און קרובים פון 

ים האט ביים לחיביידע מחותנים, וואס זענען זיך געקומען מיטפרייען מיט די גרויסע שמחה. 
הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א איז מען שוין אויך געמאכט דעם ווארט מיט'ן תנאים, 

דער עולם האט זייער אויסגעלויבט ביידע  , אוןליינען דעם תנאים 'ןמכובד געווארן מיט
שכל און בשעת'ן שליסן דעם שידוך האבן זיי שוין ריכטיגע מחותנים וואס האבן געהאט די 

עם תנאים, אזוי ווי מוהרא"ש ז"ל האט אלץ פארלאנגט, און מיט דעם זיך אויפגעליינט ד
 .געשפארט ארויסווארפן איבריגע אידיש געלט, צייט און טירחא

דער עולם האט געזונגען שיינע ניגונים און אנגעווינטשן אלע גוטע ברכות פאר די 
 .כלה-מחותנים און חתן

 !עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים
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 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"ונ חיים ברייער חתןה
 עב"ג למז"טוואס איז א חתן געווארן 

 

עס זאל דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 זיין א קשר של קימא און א בנין עדי עד,

 דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"ונ משולם פינטער חתןה
 עב"ג למז"טוואס איז א חתן געווארן 

 

עס זאל דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 זיין א קשר של קימא און א בנין עדי עד,

 דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 

 

 

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

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ו ראובן בירנבוים מו"ה
 למז"טשמואל זיין אינגל פון  אפשערןצו די 

 העלפן אז ער זאל זעןדער אייבערשטער זאל 
 דעם קינדער און פוןאסאך אידיש נחת פון 

 דורות ישרים ומבורכים. זיינע קינדער,אלע 
 

 

 
 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 ט"אישל יואל טייטלבוים "רהמו
 עצי תמרים-גבאי ביהמ"ד היכל הקודש קרית יואל

 

 שידוך שליסן פון זיין טאכטער עב"ג צו די 
 ני"והלל  החתן

 הי"וישראל אשר ווייס  בן מו"ה
 

עס זאל זיין א דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 קשר של קימא און א בנין עדי עד,

 דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 פון דף בהמשך 

 


