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ֹ וְ פ' |  הנָ מּותֹו ֱא צָ �ֲ  | | | |    אאאא בה כָ ָר ּבְ את ַה ז     

 ב, י"א תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום א' פרשת וזאת הברכה - בעזהשי"ת

  לכבוד ... נרו יאיר

ְוֶזה ֶׁשּקֹוִרין ָהעֹוָלם ֶאת ָמֳחַרת יֹום " ):סימן סו ,חלק ב' ,ליקוטי מוהר"ן(דער הייליגער רבי זאגט 

, א טאג נאך יום כיפור רופט ִּכי ַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים ָאז ִנְתַּגָּלה ְּבִחיַנת ֵׁשם ה''', ֵׁשם ה'ַהִּכּפּוִרים 

מען "גאט'ס נאמען", ווייל דער אייבערשטער האט אונז מוחל געווען אלע אונזערע 

ישט קיין עבירות דעמאלט ווערט נתגלה דעם אייבערשטנס עבירות, און אז מען האט נ

  נאמען, ווייל מען הייבט אן לעבן מיטן אייבערשטן.

ר' נתן זאגט אז די פיר טעג צווישן יום כפורים און סוכות איז קעגן דעם אייבערשטנ'ס 

יעדן טאג קעגן אן אנדערע אות פונעם שם הוי"ה ברוך הוא, דערפאר קען מען אין  -נאמען 

  די טעג זיך מדבק זיין צום אייבערשטן דורך די אלע מצות מיט וואס מען איז באשעפטיגט.

יעצט ווען מיר זענען פארנומען מיט די הכנות צום יום טוב סוכות, מען איז פארנומען 

מיט בויען די סוכה און קויפן ד' מינים וכו' וכו', זע נישט צו פארגעסן צו לערנען דיינע 

בפרט א דף גמרא, וואס א דף גמרא פארברענט אלע קליפות, עס העלפט שיעורים כסדרן, 

  אז מען זאל זיך קענען דערהאלטן מיט אלע שווערע נסיונות אין די היינטיגע טעג.

, "ָּבַנישטער זאגט פאר די אידן: ערדער אייב (קידושין ל)חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 ,, איך האב באשאפן דעם יצר הרעערקינד נע, מייַּתְבִלין" ּתֹוָרה לֹו ָּבָראִתי ָהָרע ֵיֶצר ָּבָראִתי

 ַאֶּתם "ְוִאם, וואס איז א מעדעצין קעגן אים אבער איך האב באשאפן די הייליגע תורה

נישט זיין אונטער איר תורה וועט עטץ , אויב לערנט ְּבָידֹו" ִנְמָסִרים ַאֶּתם ֵאין ַּבּתֹוָרה, עֹוְסִקים

נישט קיין איר , און אויב לערנט ְּבָידֹו" ִנְמָסִרים ַאֶּתם ַּבּתֹוָרה, ןעֹוְסִקי ַאֶּתם ֵאין , "ְוִאםאים

; דאס איז די עצה קעגן אלע שווערע נסיונות וואס מיר זיין אונטער איםאיר תורה וועט 

  האבן אין אונזערע טעג.

בפרט אז מען איז זוכה צו לערנען א דף גמרא יעדן טאג, דאס פארברענט אלע קליפות, 

ַּתְלמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹוִתּיֹות ֶׁשל ְׁשָמּה " :), סימן ריד'אחלק  ,(ליקוטי מוהר"ן זאגט רבידער אזוי ווי 

ווען א מענטש לערנט גמרא  ","ִליִלית", ַעל־ֵּכן ֵיׁש ּכַֹח ְּבִלּמּוד ַהַּתְלמּוד ְלַהְכִניַע אֹוָתּה

פארברענט ער די קליפה וואס ווארפט אראפ א מענטש אין פגם הברית, און דאס ראטעוועט 

אפילו דו פארשטייסט נישט וואס ; דעם מענטש נישט אראפצופאלן אין די עקלדיגע עבירה

 "ֶׁשֵאין :מן עו)סי ,(שיחות הר"ןדאך זאלסטו זאגן די ווערטער, אזוי ווי דער רבי זאגט  ,דו לערנסט

מען דארף נישט ָיִבין",  ּוִמֵּמיָלא, ְּכֵסֶדר ַהְּדָבִרים לֹוַמר, ְלַבד ָהֲאִמיָרה ַרק ְּבִלּמּוד ְצִריִכין



בְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲ�ָצתֹו ֱאמּוָנה | פ'      בבבב | 

און מען  ָיִבין' 'ּוִמֵּמיָלאזאגן די ווערטער,  –פארשטיין דאס לערנען, מען דארף נאר לערנען 

מען זוכה אז דער קאפ עפענט  וועט שוין סיי ווי פארשטיין; אז מען פאלגט דעם רבי'ן איז

זיך אויף, און במשך הזמן הייבט מען אן צו פארשטיין. איך האב דאס געזען ביי אסאך 

  בחורים און אינגעלייט וואס האבן געפאלגט דעם רבי'ן בתמימות ובפשיטות.

מען  ,פאר מען הייבט אן לערנען אויפן "דרך הלימוד" פונעם רבי'ן, זוכט מען ראיות

וויל מאכן זיכער אז עס הייסט געלערנט, אבער איין מאל מען לערנט שוין אויפן "סדר דרך 

נישט, מען קוקט  יעס הייסט געלערנט צ יהלימוד" דארף מען שוין נישט קיין שום ראיות צ

אזוי ווי ר' נחמן  " בבחינת "א מופת בין איך"!"א ראיה בין איך :זיך אליין אן און מען זאגט

 כרונו לברכהר' נחמן טולטשינער ז בעטן; מען פלעגט שינער האט געזאגט אויף זיךטולט

א מופת בין איר דארפט א מופת? " :ער זאל פארציילן א מופת פון ר' נתן, פלעגט ער זאגן

ער האט ווייל אז פון "נחמן וואסער טרעגער" איז געווארן "ר' נחמן טולטשינער"!  ,איך"

און אינמיטן די תורה האט ר' נתן געזאגט די ווערטער:  ,זאגט תורהאמאל געהערט ווי ר' נתן 

"די וועלט איז נישט, און מען קען זי נישט באקומען, תורה ותפילה איז יא, און מען קען עס 

באקומען"; די ווערטער איז אים אריין אין קאפ און ער האט אנגעפאנגען זיך צו דרייען ביי 

האט אין זיך אסאך תמימות האט ער אים נחמן,  -בחור'ל  ער דר' נתן, ר' נתן האט געזען אז 

ביז ער איז געווארן ר' נחמן  ,מקרב געווען און אים געזאגט ווי אזוי ער זאל לערנען וכו'

ווען מען האט אים געבעטן ער זאל פארציילן פון זיין  זאגן ער , פלעגטז"ל טולטשינער

פון "נחמן וואסער טרעגער" איז געווארן "ר'  "א מופת בין איך" אז רבי'ן ר' נתן מופתים,

  נחמן טולטשינער".

דאס זעלבע איז ווען א מענטש הייבט אן צו פאלגן דעם הייליגן רבי'ן און ער נעמט א 

אמאל כמשניות און הייבט אן זאגן א פרק נאך א פרק, ער ענדיגט איין מאל משניות און נא

דער ען בלעטער גמרא אפילו אן פארשטיין, ער נעמט א גמרא און הייבט אן לערנמשניות, 

נישט, דעם מענטש גייט  יעס איז יא געלערנט צ ימענטש דארף שוין נישט קיין ראיות צ

שוין נישט אן וואס דער זאגט וואס יענער זאגט, וואס דער רבי האלט און וואס דער מפורסם 

וואס איך האב נישט  - זאגט, ער שרייט: "א ראי' בין איך"! "א מופת בין איך"! פון מיר

איך  !געלערנט און אפילו נישט געוואוסט די נעמען פון די מסכתות איז געווארן א ר'...

  ., און איך פארפעל נישט קיין איין טאג פון מיינע שיעוריםרוך השםלערן ב

  דער אייבערשטער זאל העלפן אז דו זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

...  
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~~~~~~~~~~  

 ב, י"ב תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום ב' פרשת וזאת הברכה - בעזהשי"ת

  לכבוד ... נרו יאיר

(ויקרא מיר גרייטן זיך אויף דעם הייליגן יום טוב סוכות; אין די הייליגע תורה שטייט 

, ְקַבע ַרתִמִּדי "ֵצא (סוכה ב.):", זאגן חכמינו זכרונם לברכה ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים ַּבֻּסּכֹת" כג, מב):

ַאְרַעי", גיי ארויס פון דיין קביעות'דיגע דירה און גיי אריין אין א צייטווייליגע  ְּבִדיַרת ְוֵׁשב

דירה; דאס קומט אונז צו לערנען וואס דער לעבן איז, א מענטש מיינט אז ער גייט דא 

נאך  בלייבן אויף אייביג, אדער א מענטש טראכט: 'ווי קען אויסהאלטן אזעלכע צרות פאר

 הונדערט יאר וכו'?' אויף דעם קומט דער יום טוב סוכות, מען זאגט פארן מענטש: "ֵצא

ַאְרַעי", געדענק אז מען בלייבט נישט דא אויף אייביג, דער לעבן  ְּבִדיַרת ְוֵׁשב, ְקַבע ִמִּדיַרת

איז נישט קיין קבע, עס איז ארעי. נאך אביסל גייט מען צוריק צום אייבערשטן, און עס 

ינט זיך נישט צו קריגן און צו לעבן מיט עסענישן, ווייל נאך אביסל גייען מיר אלע צוריק לו

צום אייבערשטן, און דעמאלט וועט זיין חשוב נאר די ביסל תורה וואס מיר האבן זוכה 

שחרית מנחה מעריב, וואס מיר  -געווען אריין צו כאפן בזה העולם, נאר די דריי תפילות 

  ט יעדן טאג, אפילו ווען עס איז אנגעקומען שווער.האבן אריין געכאפ

דאס לערנען מיר זיך ארויס פון די מצוה פון סוכה; מען בויעט א סוכה מיט אלע 

הידורים, מען באצירט עס אזוי ווי עס פאסט, אבער ווען עס גייט אריבער די זיבן טעג, 

ער די זיבעציג יאר, וואס צונעמט מען די סוכה. אזוי גייט דאס גאנצע לעבן, עס גייט אריב

אז די לעבן איז אזוי קורץ, די גאנצע זיבציג יאר  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן סא)דער רבי זאגט 

גייט אריבער אזוי ווי פופצן מינוט; דערפאר לוינט זיך נישט צו זיין צעבראכן און 

  דעפרעסט, ווייל מיר בלייבן נישט דא אויף אייביג.

מיט אלע כוחות זיך פרייליך צו מאכן, און גלייבן באמונה שלימה מען דארף פרובירן 

אז אלעס וואס גייט אריבער אויף מיר איז פאר מיין טובה, דער אייבערשטער פירט דער 

וועלט מיט א חשבון, גארנישט איז נישט קיין פערצופאל, עס איז נישט דא קיין טעותים 

  אדער מקרה, נאר אלעס פירט דער אייבערשטער.

ווי מער א מענטש חזר'ט זיך איין אז דער אייבערשטער פירט דער וועלט, ער לעבט 

איז אים דער לעבן אסאך גרינגער, ער ווייסט אז קיינער קען אים גארנישט  -מיט אמונה 

טון, נישט שלעכט און נישט גוט, ער ווייסט אז עס וועט אים נישט העלפן חנופה, ווייל 



בְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲ�ָצתֹו ֱאמּוָנה | פ'      דדדד | 

באקומען פונעם אייבערשטן; אזא מענטש לעבט א חיים  וואס ער דארף, וועט ער נאר

  טובים, א זיסע לעבן, ער לויפט נישט נאך קיין שום מענטש.

איך בין אביסל טרוד מיט הכנות פאר יום טוב, וועל איך אביסל מקצר זיין וואו איך 

  דארף ווען מער מאריך זיין.

  א גרינגן ערב יום טוב.

...  

~~~~~~~~~~  

 ב, י"ג תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-ג' פרשת וזאת הברכהיום  - בעזהשי"ת

  נרו יאיר...  לכבוד

מיר האבן מתפלל געווען ביי אלע תפילות דורכאויס די הייליגע טעג: "ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, 

ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה", אז דער אייבערשטער זאל אונז פארשרייבן מיר זאלן האבן 

הרא"ש זכרונו לברכה האט נאכגעזאגט פון אנשי שלומינו אז די כוונה פון די פרנסה. מו

תפילה איז אז מיר בעטן דעם אייבערשטן ער זאל אונז געבן אזא פרנסה וואס מיר וועלן 

אויך קענען לערנען די הייליגע תורה, דאס בעטן מיר "ָּכְתֵבנּו 'ְּבֵסֶפר' ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה", מיר 

"ְּבֵסֶפר", מיר זאלן קענען לערנען די הייליגע תורה. דאס איז וואס דער  -ן פרנסה זאלן האב

רבי האט געוואלט פון אונז, אפילו מען ארבעט שווער, מען מוטשעט זיך אהיים צו ברענגען 

"ְּבֵסֶפר" ַּפְרָנָסה  -געלט פאר די ווייב און קינדער, דאך זאל מען אריין כאפן אביסל תורה 

  ָלה.ְוַכְלּכָ 

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן ווי חשוב עס איז אויבן אין הימל ווען א מענטש 

לערנט תורה; אויבן אין הימל איז נישט חשוב ווער עס האט מער געלט וכו', אדער ווער 

עס האט מער כבוד, אויבן אין הימל איז חשוב א פרק משניות, א דף גמרא, א קאפיטל 

אויב עס גייט אריבער אויף א מענטש שוועריקייטן, מען האט תהילים וכו', ווער רעדט נאך 

צרות און יסורים, דעמאלט איז די איינציגסטע עצה צו לויפן צו א משניות און צו א גמרא, 

"ִאם ָרִאיָת ֶׁשַהִּיּסּוִרין ְמַמְׁשְמִׁשין  (תנא דבי אליהו, פרק ו):אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ְדֵרי ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ּוִמָּיד ַהִּיּסּוִרין ּבֹוְרִחין ִמְמך", אויב דו זעסט אז עס ּוָבאֹות ָעֶליך, רּוץ ְלַח 

קומען אויף דיר צרות און יסורים, אנטלויף צו די הייליגע תורה, וועסטו ווערן 

  געראטעוועט.
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מוהרא"ש זכרונו האט צוגעלייגט צו דעם אויבן דערמאנטער ווארט, נאך א כוונה, אז 

ן: "ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה", אונזער פרנסה מיר בעטן דעם אייבערשט

"ְּבֵסֶפר" ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה; מיר זאלן  -זאל זיין אז מיר זאלן עוסק זיין אין הפצת ספרי רבינו 

 זיך נישט שעמען פון קיינעם, און מיר זאלן שטענדיג געדענקען ווי אזוי מיר האבן

אויסגעזען פאר מיר זענען מקורב געווארן צום הייליגן רבי'ן, און וואס דער רבי האט מיט 

אונז געטון; אזוי וועלן מיר מזכה זיין נאך אידישע קינדער צו וויסן פון אזעלכע ליכטיגע 

  עצות.

דערפאר בעט איך דיר זאלסט עוסק זיין אין הפצה יעדן טאג; דער רבי האט אונז 

זיין אין הפצה. א ברסלב'ער חסיד איז מען אז מען פאלגט דעם רבי'ן, דער געהייסן עוסק 

רבי האט אונז אנגעזאגט מיר זאלן מקרב זיין נאך אידן צום אייבערשטן, דארפן מיר זען 

יעדן טאג גיין הפצה; נעם אפאר ספרים וכו', און גיי אויף די הייזער, דאס איז אונזער תיקון 

"ִּתּקּון  (ספר המידות, אות ניאוף, סימן מא):דיגט, אזוי זאגט דער רבי אויף וואס מיר האבן געזינ

ָאָדם ִּבְתׁשּוָבה", עס איז נישט דא קיין גרעסערע -ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל ְלַהֲחִזיר ְּבֵני -ְלהֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה 

זיין  זאך וואס א מענטש קען טון צו פארעכטן זיינע נישט גוטע מעשים, ווי ער זאל עוסק

"ָּתא ֲחֵזי, ָּכל ַמאן ְּדָאִחיד ְּבָיָדא ְּדַחָּייָבא  (תרומה קכח:):אין הפצה. עס שטייט אין זוהר הקדוש 

ְוִאְׁשָּתַּדל ֵּביּה, ְלִמְׁשַבק ָאְרָחא ִּביָׁשא, קום און זע, זאגט דער הייליגער זוהר: א מענטש וואס 

ברענגט צוריק זינדיגע מענטשן צום אייבערשטן, ִאיהּו ִאְסַּתָּלק ִּבְתַלת ִסּלּוִקין, ַמה ְּדָלא 

ָּלק ָהִכי ַּבר ָנׁש ַאֲחָרא. ָּגִרים ְלַאְכְּפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוָגִרים ְּדִאְסָּתַּלק קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ִאְסַּת 

ִּביָקֵריּה. ְוָגִרים ְלַקְּייָמא ָּכל ָעְלָמא ְּבִקּיּוֵמיּה ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא, דער מענטש איז זוכה ארויף צו 

שום מענטש איז נישט זוכה; דער מענטש נעמט אוועק טומאה גיין אויף א פלאץ וואס קיין 

פון דער וועלט, און ער מאכט אז דעם אייבערשטנ'ס נאמען זאל ווערן געהייליגט אויף דער 

וועלט, און דער מענטש איז גורם אז אלע וועלטן שטייען אויף זיין זכות. ְוָזֵכי ְלֵמַחֵמי ְּבִנין 

ינדער און אייניקלעך, ְוָזֵכי ְּבַהאי ָעְלָמא, ְוָזֵכי ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי, און ִלְבנֹוי, ער איז זוכה צו זען ק

ער איז זוכה צו אלע גוטע זאכן אויף דער וועלט און אויף יענער וועלט, ָּכל ָמאֵרי ִּדיִנין, ָלא 

כט'ס טון, נישט ַיְכִלין ְלֵמיָדן ֵליּה, ְּבַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי, קיינער קען אים נישט שלע

אויף דער וועלט און נישט אויף יענער וועלט, ָעאל ִּבְתֵריַסר ַּתְרֵעי, ְוֵלית ַמאן ְּדִיְמֵחי ִּביֵדיּה, 

ער גייט אריין אין דרייצן טויערן פון שערי רחמים, און קיינער קען אים נישט צוריק 

  האלטן".

ם ֵּכן טֹוב", אביסל איז אויך געדענק וואס דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן: "ְמַעט ּגַ 

גוט; ווען ר' נתן איז געפארן אויף ארץ ישראל און ער איז שוין געווען אויפן צוריק, איז די 
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שיף אנגעקומען קיין מצרים, און ר' נתן האט געהאט גרויס צער אז ער איז אנגעקומען קיין 

ם, א תִֹספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶר ַהֶּזה "ַוה' ָאַמר ָלכֶ  (דברים יז, טז):מצרים, ווייל די תורה זאגט דאך 

עֹוד", מען זאל נישט צוריקגיין קיין מצרים. למעשה האט ער דארט געטראפן חשוב'ע אידן 

און ער האט דארט פארקויפט אפאר ספרים פון רבי'ן, און ער האט זיך מורא'דיג מחי' 

א ספר פון רבי'ן. זעט מען געווען אז ער האט געקענט אנקומען אהין, און דארט מפיץ זיין 

  פון דעם, אז אפילו מען גייט אביסל הפצה איז אויך זייער חשוב.

  דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

...  

~~~~~~~~~~  

 ב, י"ד תשרי, ערב סוכות, שנת תשע"ח לפ"ק-יום ד' פרשת וזאת הברכה - בעזהשי"ת

  לכבוד ... נרו יאיר

וך השם מיר שטייען יעצט ערב סוכות; מוהרא"ש זכרונו לברכה האט דערציילט, בר

אמאל איז דער הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו געזיצן אין זיין סוכה מיט זיינע 

תלמידים, און פלוצלינג הייבט דער בעל שם טוב אן זייער צו לאכן, האבן אים די תלמידים 

רבי?" האט דער בעל שם טוב געענטפערט אז אין הימל  געפרעגט: "פארוואס לאכט דער

לאכט מען יעצט, האבן זיי אים ווייטער געפרעגט: "פארוואס לאכט מען יעצט אין הימל?" 

האט זיי דער בעל שם טוב געענטפערט אזוי: "א בעל עגלה איז יעצט געווען אונטערוועגנס, 

ער האט געזוכט א סוכה וואו צו עסן, ער און אינמיטן וועג איז ער געווארן זייער הונגעריג, 

האט אבער נישט געטראפן קיין סוכה וואו צו עסן, האט ער געמאכט א לאך אין זיין הוט, 

און ארויף געלייגט סכך אויף זיין הוט, ער האט געמיינט אז אזוי איז ער יוצא מצות סוכה... 

רם געווען המתקת הדינים דאס איז די גרויסע געלעכטער אין הימל, און די שמחה האט גו

  האט דער בעל שם טוב אויסגעפירט. -אין אלע עולמות עליונים, דערפאר לאך איך אויך" 

זעט מען פון דעם אז ווען א מענטש איז בשמחה, גייען אוועק אלע דינים פון אים; 

דערפאר זאלסטו זען צו זיין פרייליך יום טוב, און זאלסט פרייליך מאכן דיין ווייב און 

 ):ט-יד, דברים טז(קינדער. פון איין זייט איז די שווערסטע מצוה פון יום טוב צו מקיים זיין 

ָׂשֵמַח", אבער פון דער אנדערע זייט איז דאס די שענסטע מצוה,  ַאך ְוָהִייָת  ְּבַחֶּגך, "ְוָׂשַמְחָּת 
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ווייל ווען א מענטש איז פרייליך האט ער א מח, ער האט ישוב הדעת, און אז מען האט 

  ישוב הדעת האט מען שוין אלעס.

ְוֵאיָנם  ,ֶּׁשָהעֹוָלם ְרחֹוִקים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ַמה" (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן י):דער רבי זאגט 

", פארוואס זענען מענטשן הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ָלֶהם ִיּׁשּוב ַהַּדַעת, ִמְתָקְרִבים ֵאָליו ִיְתָּבַרך

ווייט פונעם אייבערשטן? ווייל מען האט נישט קיין ישוב הדעת צו טראכטן וואס דער 

וואס האט מען פון אלע תאוות וכו', עס בלייבט דאך גארנישט תכלית איז בזה העולם, 

איבער פונעם מענטש, נאר דאס ביסל עבודת השם יתברך וואס מען כאפט אריין בזה 

מען זאל וויסן  -העולם. זאגט דער רבי ווייטער, ווי אזוי קען מען זוכה זיין צו ישוב הדעת 

ַּדע, ֶׁשַעל ְיֵדי ָמָרה ְׁשחֹוָרה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְנִהיג ַאך וואס מען האט צו טון דא אויף דער וועלט? "

", ווען א מענטש איז דעפרעסט איז אים זייער ְוַעל ֵּכן ָקֶׁשה לֹו ְלַיֵּׁשב ַּדְעּתֹו, ַח ִּכְרצֹונֹוֶאת ַהּמֹ

ה ַרק ַעל ְיֵדי ַהִּׂשְמָח שווער צו קענען טראכטן נארמאל וכו', ווייל דער מח איז אים מצומצם, "

", אבער ווען א ִּכי ִׂשְמָחה הּוא עֹוָלם ַהֵחרּות, ַח ִּכְרצֹונֹו, ְויּוַכל ְלַיֵּׁשב ַּדְעּתֹויּוַכל ְלַהְנִהיג ַהּמֹ

מענטש איז פרייליך, דעמאלט קען ער טראכטן גראד וכו', ווייל ווען מען איז פרייליך איז 

  דער מח ברייט אפען און נישט מצומצם.

, ַאַחת ִמָדה ַעל קֹוֶדם ְלַבֵּקׁש "ְצִריִכים י מוהר"ן, חלק א', סימן נב):(ליקוטדער רבי זאגט 

 ִמָדה ַעל ַּפַעם ְּבָכל ְלַבֵּקׁש ְוֵכן, ְׁשִנָּיה ִמָדה ַעל ְלִהְתַּפֵּלל ְצִריִכים ָאז, ַהּזֹו ַהִּמָּדה ֶאת ּוְּכֶׁשׁשֹוְבִרים

א מענטש זאל קודם נעמען איין  ,ָרעֹות" ְוַהַּתֲאוֹות ַהִּמּדֹות ָּכל ֶאת ִמֶּמּנּו ֶׁשְיַבֵטל ַעד ַאֶחֶרת

מדה און בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם, און ווען ער האט שוין צעבראכן די שלעכטע 

מדה זאל ער נעמען נאך א מדה און בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם, ביז ער וועט זוכה 

  זיין צו צעברעכן אלע זיינע שלעכטע מידות.

מען נעמען צום ערשט? מוהרא"ש פלעגט  שטעלט זיך די קשיא, וואסערע מדה זאל

שטענדיג זאגן אז די ערשטע זאך דארף א מענטש בעטן אויף "שמחה", ווייל איינמאל מען 

איז פרייליך פאלט שוין אוועק אלע מידות רעות און שלעכטע תאוות; דערפאר בעט דעם 

קשיות אויף אים, אייבערשטן אז דו זאלסט זיין פרייליך, און אז דו זאלסט נישט האבן קיין 

און אזוי וועלן אלע פראבלעמען אוועק פאלן. בפרט יעצט ערב יום טוב דארף מען אסאך 

בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל זיך נישט אויפרעגן, נאר אריין גיין אינעם יום טוב 

  בשמחה.

עס איז געווען א ברסלב'ער חסיד ר' אהרן קובליטשער זכרונו לברכה, ער איז געווען 

יער א פרייליכער איד'ל, און שטענדיג איז ער ארום געגאנגען מיט א שמייכל, ער איז זי
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געווען א עני ואביון; ווען זיין ווייב פלעגט אים פרעגן: "אהרן, פארוואס ביסטו אזוי 

פרייליך, האסט דאך גארנישט?!" האט ער געענטפערט: "דו גלייבסט דאך אז ס'וועט נאך 

דעמאלט וועלן מיר זיין זייער פרייליך, איך בארג אויס שמחה פון זיין איין טאג גוט און 

דעמאלט אויף יעצט"; זעט מען פון דעם דאס גרויסקייט פון איינער וואס גייט שטענדיג 

  ארום מיט א שמייכל און ער דערהאלט זיך.

מוהרא"ש זכרונו לברכה איז שטענדיג ארום געגאנגען מיט א שמייכל, עס האט זיך 

אכטן אז ס'גייט אים גוט, און ער האט אלעס אויף דער וועלט וכו', וואס באמת געקענט ד

האט מוהרא"ש נישט געהאט קיין איין גוטן טאג אין לעבן, ער האט געהאט אויסצושטיין 

 יֹום ִלי ָהָיה צרות ויסורים מבית ומבחוץ, אזוי ווי מוהרא"ש שרייבט אין די צוואה: "א

 ְוָעְגַמת ַצַער ֵמרֹוב ָויֹום יֹום ְּבָכל ָּבִכיִתי ּוַמָּמׁש, ְּכָלל ֻּגְזָמא ׁשּום ְּבִלי - ָהעֹוָלם ְּבֶזה טֹוב ֶאָחד

ּוִמחּוץ", איך האב נישט געהאט אין מיין גאנצן לעבן קיין איין גוטן  ִמַּבִית ֶׁשְסָבבּוִני ֶנֶפׁש

טאג, איך האב יעדן טאג געוויינט צום אייבערשטן פון מיינע צרות און יסורים וואס איך 

געהאט פון מענטשן פון אינדרויסן, און פון מיין אייגענע שטוב וכו', מיט דעם אלעם האב 

האט מען דאס נישט געקענט אנזען אויף אים פון אינדרויסן, אדרבה, ווען מוהרא"ש האט 

  געזען א אינגערמאן אדער א בחור וואס איז נישט פרייליך, פלעגט ער אים פרייליך מאכן.

הייליגן אריז"ל אז ערב סוכות איז א זמן פון צדקה; ר' חיים  עס ווערט געברענגט פון

ויטאל זכר צדיק לברכה האט דערציילט וואס ער האט געזען ביי זיין רבי דער הייליגער 

האריז"ל, אז ערב סוכות ווען ארימעלייט זענען געקומען נאך צדקה פלעגט ער עפענען זיין 

  וויפיל איר ווילט".בערזל און זאגן פאר אלע ארימעלייט: "נעמט 

דער הייליגער סאטמארער רבי זכותו יגן עלינו האט געטייטשט וואס מיר זאגן ביים 

", אז לכאורה ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע ַהְּגֵזָרהדאווענען אין די הייליגע טעג: "

ן צדקה און נאכדעם דארף ווען שטיין קודם וצדקה פאר תפילה, ווייל קודם געבט מע

", האט ער גאזאגט ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניך" (תהלים יז, טו):דאווענט מען, אזוי ווי עס שטייט 

אזוי, אז מען קען נאר זוכה זיין צו אמת'ע צדקה אז מען איז אסאך מתפלל און מען טוט 

ן קודם תשובה, נאכדעם איז מען זוכה צו טרעפן די אמת'ע צדקה, דערפאר זאגט מע

"; דערפאר איז א גרויסע זאך צו געבן צדקה היינט ּוְצָדָקה" , און נאכדעםּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה

  ערב יום טוב.

דער הייליגער צאנזער רב זכותו יגן עלינו פלעגט אויסטיילן זייער אסאך געלט ערב 

סוכות, ער פלעגט זאגן: "דאס איז מיין נוי סוכה"; וואויל איז פאר דעם וואס געבט צדקה 
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פאר ארימעלייט, בפרט אז מען מאכט דאס בדרך כבוד "מתן בסתר" אז דער חבר זאל זיך 

אז מען ווייסט א חבר, אדער איינער פון די משפחה וואס קען  נישט שעמען. צום ביישפיל,

נישט איינקויפן אויף יום טוב, ער האט א גרויסער חוב אין געשעפט וכו', און מען רופט 

אריין שטילערהייט אין געשעפט בדרך כבוד, מען לייגט אריין פארן חבר געלט ער זאל 

סטע צדקה, ווייל יענער ווערט נישט קענען איינקויפן אויף יום טוב, דאס איז די גרע

  פארשעמט.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן האבן א פרייליכע יום טוב, און מיר זאלן שוין 

  מיט אלע צדיקים און מיט משיח צדקינו. ןזוכה זיין צו זיצן בסוכות עורו של לוית

ליגן רבי'ן אין מוצאי שבת וועלן מיר זיך צוזאמקומען צום יארצייט סעודה פונעם היי

די סוכה פון די ישיבה, צו דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אויף דעם וואס מיר האבן 

סיי די מענער סיי  -זוכה געווען צו וויסן פון אזא גרויסע ליכטיקייט; אלע זענען געליידענט 

  די פרויען און אויך די קינדער. איך ווארט דיר צו זען.

  א פרייליכן יום טוב.

...  

~~~~~~~~~~  

 ב, י"ד תשרי, ערב סוכות, תשע"ח-יום ד' פרשת וזאת הברכה - בעזהשי"ת

  לכבוד מרת ... תחי'

ברוך השם מיר גייען יעצט אריין אין דעם הייליגן יום טוב סוכות; ווען מיר זיצן אין 

די סוכה זיצן מיר אונטער די שאטן פונעם אייבערשטן, און ווען מען זיצט אונטערן שאטן 

עס איז  (שמות רבה כז, ג):פונעם אייבערשטן איז זייער גוט. חכמינו זכרונם לברכה דערציילן 

גל וואס מען האט איר געזוכט צו כאפן, האט די פייגל זיך באהאלטן אינעם געווען א פיי

פאלאץ פונעם קעניג, זי האט געטראכט אז דארט וועט קיינער נישט קומען שיסן אויף איר, 

לויפט ער זיך באהאלטן ביים אייבערשטן,  -די זעלבע איז ווען א מענטש האט צרות 

  דעמאלט טשעפעט אים קיינער נישט.
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מאכן א זכר אויף דעם וואס דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מיר 

מצרים און מען איז געגאנגען אין מדבר אונטער די ברענעדיגע זון, און דער אייבערשטער 

  האט אונז געמאכט סוכות אז מיר זאלן נישט פארברענט ווערן פון די זון.

בזכות נשים צדקניות זענען די  ה):סימן תשצ ,ילקוט שמעוני תהלים(חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אידן ארויס פון מצרים; די מענער זענען געווען אזוי פארשקלאפט און פארפלאגט פאר די 

אזוי ווי היינט, מען האט געארבעט ביטער שווער, זיי זענען געווען אזוי אריינגעטון  -מצרים 

ן צו זייערע ווייבער, וואס האבן די אין מאכן געלט אז זיי זענען פשוט נישט אהיים געקומע

ערליכע פרויען געטון? זיי זענען געגאנגען צו זייערע מענער אויפן פעלד, דארט וואו זיי 

האבן געארבעט, זיי האבן געברענגט פאר זייערע מענער וואסער מיט קליינע פיש, און זיי 

אידישע פאלק וואס איז  האבן זיי אפגעוואשן וכו', און אזוי איז ארויס געקומען די גאנצע

  ארויס פון מצרים און געגאנגען מקבל זיין די הייליגע תורה ביים בארג סיני.

זעט מען פון דעם דאס גרויסקייט פון א אידישע פרוי וואס זי גייט צו איר מאן און זי 

איז דער וואס רעדט שיינע ווערטער וכו', ביז דער מאן ווערט איבערגערעדט און מען לעבט 

  ליבשאפט, מען שטעלט אויף א שטוב צוזאמען. מיט

דערפאר זאלסטו פון היינט און ווייטער זיין דער וואס הייבט אן איבער צו בעטן, און 

  רעדט שיינע ווערטער וכו', וועסטו האבן א חלק אין די גאולה העתידה.

  א פרייליכן יום טוב.

...  

~~~~~~~~~~  

 לפ"ק תשע"חשנת ב, י"ד תשרי, ערב סוכות, -יום ד' פרשת וזאת הברכה - בעזהשי"ת

  לכבוד מרת ... תחי'

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 צוריק הער איך, מיידלעך די מיט סקול אין טוט איר וואס אלעס פאר כח ישר גרויסן א

ך און די עמיידלאזוי אויך די פרידן, ופון די עלטערן, אלע זענען זייער צ גריסן גוטע זייער

פרידן פון אייער ארבעט וואס איר לייגט ואלע זענען זייער צ -מנהלת מרת לעזער תחי' 
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בנקייט, דער אייבערשטער זאל אייך באצאלן איר עאריין אין די קינדער מיט אזא איבערגעג

  זאלט האבן נחת פון אייערע קינדער.

הלכות שבת, ווייל נאך אביסל עס איז זייער וויכטיג אז די מיידליך זאלן קענען גוט 

הלכות איז דאס  .שע שטוביוועלן קענען פירן א אידאון זיי נה האבן, ווועלן זיי אלע חת

וויכטיגסטע לימוד אויף וואס מען דארף לייגן א דגוש, ווייל אן הלכות קען מען נישט פירן 

חומש רש"י למשל ך ווי עאנדערע לימודים וואס מען לערנט מיט מיידל ;א אידישע שטוב

דאס איז  ,הלכותה שאין כן דאס איז נישט וואס זיי דארפן וויסן און קענען, מ -וכו' וכו' 

וואס און טון שבת, מעג ווי אזוי וועט זי וויסן וואס מען  -ווייל אן הלכות  ,זייער וויכטיג

  טאר מען נישט טון שבת וכו'.

ך, איר ווילט עיט די מיידלדאס וואס איר פרעגט אז איר לערנט יעצט הלכות בישול מ

מען מעג אריינלייגן א געקאכטע זאך וואס עס איז שוין נישט דא ביי דעם קיין  יוויסן צ

דער ענטפער איז יא, ווייל א  ;אין א כלי ראשון וואס איז שוין נישט אויפן פלאם ,לוביש

 ַאַחר ּׁשּולּבִ  ֵאיןזאך וואס איז שוין געקאכט איז נישט שייך עס זאל זיך נאכאמאל קאכן "

איז נאס איז שוין  סעווייל אויב  ,", פארשטייט זיך אז דאס דארף זיין אינגאנצן טריקןִּבּׁשּול

  איז שוין דא ביי דעם בישול. ,איז אפגעקילט סעאויב  - ַלח ָדָברווייל ביי א  ,לויא דא ביש

"מעג איך עס נאכדעם צוריקלייגן אויפ'ן פלאם?"  :די צווייטע שאלה וואס איר פרעגט

דער ענטפער איז ניין, אפילו אויב מען האט אינזין געהאט בשעת מען האט אראפגענומען 

און מען האט עס נישט אראפ  ,דעם טאפ פון פלאם, אז מען גייט צוריק לייגן דעם טאפ

מען מעג צוריק לייגן  ;ייערגעלייגט אויפן קאנטער, טאר מען עס נישט צוריק לייגן אויפן פ

 ערשטע די )סעיף ג ,סימן רנג ,(שלחן ערוך הלכות שבתא טאפ אויפן פייער שבת נאר מיט פינף תנאים 

" ְּבָידֹו עֹוָדּה" תנאי: צווייטע הייס. זיין דארף טאפ דער - " רֹוַתַחת ֶׁשִהיא ְזַמן ָּכל" תנאי:

 טאפ, דעם געלייגט אראפ מען האט אבער אויב, האנט דער אין עס האלט מען אויב נאר  -

לייגן אויפן פלאם, אפילו עס איז נישט דא קיין בישול, וועל  צוריק נישט מער דאס מען טאר

 –" ְלַהֲחִזיָרּה ַּדְעּתֹו" :" עס זעט אויס ווי ער קאכט. די דריטע תנאיִּכְמַבֵּׁשל ֶמְחֵזיעס איז "

 .יק צו לייגן אויפן פלאםבשעת ער נעמט אראפ דעם טאפ פון פלאם האט ער אינזין עס צור

אבער  ,נאר אויפן פלאם מעג מען צוריק לייגן –" ָאסּור ְלתֹוָכּה ֲאָבל, ַּגָּבּה ַעל" :פערטע תנאי

עס דארף זיין אינגאנצן געקאכט,  –" ָצְרּכֹו ָּכל ְמֻבָּׁשל" :פטע תנאיינישט אין א תנור, און די פ

ווייל מען טאר  ,צוריק לייגןאויב איז עס נאך נישט אינגאנצן געקאכט טאר מען עס נישט 

  נישט קאכן שבת.
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ווען מען מעג צוריק לייגן שבת א צו וויסן  דאס דארף מען גוט וויסן פאר א הקדמה

וויסן אלע  נסזאך אויפן פייער, איינמאל מען האט ארויס גוט די תנאים קען מען שוין אליי

  פרטים.

אויב מען האט אריין  -דערפאר טאר מען נישט צוריק לייגן א טאפ אויפן פייער 

 ֶמְחֵזיאיז " סעגעלייגט אינעם טאפ א נייע זאך וואס איז נאך נישט געווען אויפן פייער, ווייל 

  עס זעט אויס ווי מען קאכט. ,"ִּכְמַבֵּׁשל

אלעס איז קלאר  ,ך אויף הלכות שבתעך פאר מיידלעהיינט איז דא זייער גוטע ביכל

ווערט עס איינגעבאקן  ,אופן רט זיי אויף א קלארעך, אז מען לערנט עס מייאון פארשטענדל

  שע שטוב און היטן שבת.יאזוי וועלן זיי קענען פירן א אידאון אין זיי, 

  דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

  א גוט יום טוב.

...  

~~~~~~~~~~  

  

  ~~~ שאלות ותשובות ~~~

  

 :תוכן השאלה

 חשובער ראש ישיבה שליט"א,לכבוד דער 

ערשטנס וויל איך אייך באדאנקען, איך בין געווען דאס יאר ביי אייער פלאץ אין אומאן, און ס'איז 

ב"ה געווען ממש מעין עולם הבא. סיי די תפילות און די סעודות און אויך די שיעורים. איך האב זיך 

 וען איך קען ווען קומען א גאנץ יאר צו די שיעורים.פארגענומען אסאך גוטע זאכן ביי די שיעורים. הלוואי ו

מיין עלטסטע טאכטער ווערט יעצט זעכצן יאר, און איך וויל זייער שטארק שוין א שידוך טון מיט איר. 

סיי ווייל איך ווייס אז דער רבי האט נישט געוואלט מען זאל ווארטן לאנג מיט א שידוך, און אויך ווייל איך 

ם תועלת פאר איר צו זיצן נאך צוויי יאר אין סקול און זיך ארומרייסן מיט די טישטערס, און זע נישט קיין שו
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זי איז שוין גענוג ערוואקסן אויך. מיין ווייב וויל אבער בשום אופן נישט הערן דערפון. איך האב ממש 

 שלאפלאזע נעכט פון דעם.

 חיים

  :תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א

  ב, י"א תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום א' פרשת וזאת הברכה - בעזהשי"ת

  לכבוד חיים נרו יאיר

  .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

וויסן זאלסטו אז אלעס קען מען פועל'ן מיט תפילה; אז דו וועסט יעדן טאג בעטן  

דעם אייבערשטן אז דו זאלסט זוכה זיין צו ערליכע קינדער, און אלע זאלן חתונה האבן יונג 

און גרינג אן קיין עגמת נפש, וועסטו זען א ישועה. מען קען זיך גארנישט פארשטעלן וואס 

(פעולת אס מען קען פועל'ן דורך תפילה. עס איז באוואוסט דעם סיפור תפילה איז, און וו

ווען דער הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט משדך געווען זיין תלמיד  הצדיק, סימן ו):

ר' נחמן הורידענקער זכר צדיק לברכה מיט די שוועסטער פון ר' יצחק דרוביטשער זכר 

דער צדיק ר' נחמן הורידענקער נעלם  -איז דער חתן צדיק לברכה, תיכף נאך די חופה 

געווארן, און זיין ווייב די כלה האט נישט געוואוסט וואו ער איז, זי האט געווארט אפאר 

טעג אז ער זאל אהיים קומען, און ווען זי האט געזען אז ער קומט נישט אהיים איז זי 

בראכן אין א געוויין, זי האט אים געגאנגען צום הייליגן בעל שם טוב און זי האט אויסגע

פארציילט אז זי ווייסט נישט וואו איר מאן דער חתן איז, דער בעל שם טוב איז געווארן 

זייער דערשראקן, און ער האט איר געהייסן צוריק קומען נאך אפאר טעג. דער בעל שם טוב 

יקט א שליח צו האט געזען מיט רוח הקודש וואו ר' נחמן איז באהאלטן, און ער האט געש

אים אז ער באפעלט אים ער זאל תיקף קומען צו אים. ווען ער איז אנגעקומען צום בעל שם 

הקדוש האט אים דער בעל שם טוב פארגעהאלטן: "היתכן צו טון אזא זאך, צו מעגן זיין א 

פרוי גלייך נאך די חופה?!" האט ער געענפערט אז ער זעט ברוח הקודש אז ער וועט האבן 

איר א קינד, אבער תיכף ווען דער קינד וועט געבוירן ווערן וועט זי שטארבן, איך האב מיט 

רחמנות אויף אירע יונגע יארן, דערפאר האב איך מיך באהאלטן אז זי זאל נאך קענען אביסל 

לעבן. ווען דער בעל שם הקדוש האט דאס געהערט האט ער איר געלאזט רופן און ער האט 

נצע מעשה, אז דער חתן האט זיך באהאלטן ווייל ער וויל נישט זי זאל איר פארציילט די גא

אזוי יונג נפטר ווערן. האט זי געזאגט: "אויב מיין מאן איז אזוי גרויס, אז ער קען זען וואס 
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גייט זיין וכו', בין איך מסכים טראגעדיג צו ווערן און האבן א קינד פון אים", און אזוי איז 

אהיים געגאנגען מיט איר, און זי האט אנגעפאנגען צו ווארטן א קינד,  געווען, ר' נחמן איז

בשעת זי האט געבוירן דאס קינד האט זי זייער געוויינט און געזאגט: "רבונו של עולם, נעם 

מיר נישט אוועק פון דער וועלט פאר א חודש, ווייל איך וויל זען מיין קינד, און זיך מיט 

ן אזוי איז טאקע געווען, זי האט געלעבט א חודש, און נאכדעם אים משעשע זיין אביסל", או

  איז זי נפטר געווארן.

האט ר' נחמן הורידענקער געזאגט: "א שאד זי האט נאר געבעטן צו בלייבן לעבן א 

חודש, ווען זי וואלט ווען געבעטן אז די גזירה זאל אינגאנצן בטל ווערן, וואלט עס 

זי האט אזוי שטארק געבעטן, מיט אזא צעבראכענע הארץ,  ווייל -אינגאנצן בטל געווארן 

אז זי וואלט ווען געקענט מבטל זיין די גזירה". זעט מען ווי שטארק תפילה איז, אז מען 

  קען אלעס פועל'ן מיט תפילה.

דערפאר, אז דו ווילסט חתונה מאכן דיינע קינדער יונג, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה 

 ְּבֶדֶר  ּוְבנֹוָתיו ָּבָניו ךְוַהַּמְדִרי, ִמּגּופֹו יֹוֵתר ְוַהְמַכְּבָדּה, ְּכּגּופֹו ִאְׁשּתֹו ֶאת "ָהאֹוֵהב (יבמות סב:):זאגן 

, "ָאֳהֶלך ָׁשלֹום ִּכי ְוָיַדְעָּת " :)ה, כד איוב( אֹוֵמר ַהָּכתּוב ָעָליו", ְלִפְרָקן ָסמּוך ְוֲהַמִׂשיָאן, "ְיָׁשָרה

ווער עס האט ליב זיין ווייב אזוי ווי זיך אליין, און ער איז מכבד זיין ווייב מער ווי ער איז 

זיך אליין מכבד, און ער איז מחנך זיינע קינדער זיי זאלן זיך אויפפירן אזוי ווי מען דארף, 

 כד): (איוב ה,און ער מאכט זיי חתונה אינגערהייט, אויף אים איז געזאגט געווארן דעם פסוק 

"; קריג דיך נישט מיט דיין ווייב, דו בעט ְוא ֶתֱחָטא ,ּוָפַקְדָּת ָנְו ,ְוָיַדְעָּת ִּכי ָׁשלֹום ָאֳהֶלך"

דעם אייבערשטן ער זאל דיר העלפן אז דיינע קינדער זאלן חתונה האבן יונג און גרינג, 

  וועסטו זען וואונדערליכע ניסים.

בכלל דארפסטו וויסן אז שידוכים האט נאר מיטן אייבערשטן; חכמינו זכרונם לברכה 

 ַהָקדֹוׁש ִמן ֶאָּלא ִאיׁש ֶׁשל ִזּוּוגֹו ֶׁשֵאין ּוַבְּכתּוִבים ַּבְּנִביִאים ַּבּתֹוָרה "ָמִצינּו (בראשית רבה סח, ג):זאגן 

ט נאר הּוא", מיר געפונען אין די תורה און נביאים און אין כתובים אז א שידוך הא ָּברּוך

ָיָצא  'ֵמה ,ַוּיֹאְמרּו, ַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל" (בראשית כד, נ):מיטן אייבערשטן, אין די תורה שטייט 

", און אין כתובים ִהיא 'ְוָאִביו ְוִאּמֹו א ָיְדעּו ִּכי ֵמה" (שופטים יד, ד):", אין נביאים שטייט ַהָּדָבר

", זעען מיר איבעראל אז נאר ִאָּׁשה ַמְׂשָּכֶלת 'ּוֵמה ,ַנֲחַלת ָאבֹותַּבִית ָוהֹון " (משלי יט, יד):שטייט 

  דער אייבערשטער געבט שידוכים.

נאר דורך תפילה וועסטו זוכה זיין צו חתונה מאכן דיינע קינדער, אזוי ווי דער רבי 

ֲעשֹות ִׁשידּוִכים טֹוִבים ַעל ְיֵדי ַּבָּקַׁשת ַרֲחִמים, זֹוֶכה לַ " (ספר המידות, אות רחמנות, סימן יא):זאגט 
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, דורך תפילה איז מען זוכה צו טון גוטע שידוכים; זעט מען אז נאר תפילה איז די ְוַהגּוִנים"

  סיי פאר זיך און סיי פאר די קינדער. -עצה צו טרעפן א גוטע שידוך 

  דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם כל האב איך געוואלט זאגן א גרויסן יישר כח פאר'ן ראש ישיבה פאר די געוואלדיגע טעגליכע חיזוק 

 און די ניגונים וואס ברענגען א בענקשאפט צו השי"ת, עס איז באמת א חסד השם אז מיר האבן דעם ראש ישיבה.

וואס איך קען טון אז יעדע יאר פאר די ימים נוראים באקום איך א נערוועזקייט און  איך האב געוואלט וויסן

א דערשראקנקייט וואס ליגט נאך איינגעבאקן אין מיר פון אלס קינד ווען מיינע רבי'ס פלעגן זאגן ווי שרעקעדיג 

ך געבליבן מיט די די טעג זענען. איך גלייב אז נישט דאס איז די רצון השם, אבער מיט דעם אלעם בין אי

 .אנגעצויגנקייט און עס שטערט מיר זייער שטארק

 משה

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 ב, י"א תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום א' פרשת וזאת הברכה - בעזהשי"ת

  לכבוד משה נרו יאיר

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

"ִּכי ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום טֹוב ָּתלּוי ַּבַּצִּדיִקים",  , סימן קלה):'חלק א ,(ליקוטי מוהר"ןזאגט דער רבי 

און ר' נתן שרייבט דארט: "עֹוד ָׁשַמְענּו ְּבִעְנָין ֶזה, ִאם הּוא ְמֻקָּׁשר ְלַהַּצִּדיק יּוַכל ְלַהְרִּגיׁש 

רב ְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב", אז מען שפירט א הייליגקייט אין יום טוב איז א סימן אז מען איז מקו

צום אמת'ן צדיק. און דאס זעט מען ממש ווען מען ווערט מקורב צום הייליגן רבי'ן, אז 

דעם איז עס געווען אן אפקומעניש און  פארבעמען הייבט אן ליב צו האבן יום טוב, וואס 

  .אזוי ווי דו שרייבסט מען פלעגט ווערן מרה שחורה וכו'
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איז א שרעקעדיגע טאג, א טאג וואס  מענטשן האבן א טעות, מען מיינט אז יום כיפור

בראכן, א טאג וואס מען איז נערוועז. אבער באמת איז יום כיפור די עמען דארף זיין צ

טאג פונעם יאר, אין דעם טאג איז דער אייבערשטער מוחל אלע עבירות און  רפרייליכסטע

ויף אלע טעג פון , די זעלבע זיך איז געזאגט געווארן אמיר ווערן אינגאנצן אויסגערייניגט

ראש השנה ביז יום הקדוש, דאס זענען נישט שרעקעדיגע טעג, דאס זענען טעג פון רחמנות 

וואס דער אייבערשטער האט רחמנות אויף אונז, און ער איז אונז מוחל אלע אונזערע 

 ה'ׁשּו ִּדְר "נה, ו):  ישעיה(אויפן פסוק (יבמות מט:) עבירות. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 ֶׁשֵּבין ָיִמים ֲעָׂשָרה ֵאּלּו ֲאבּוָה  ַּבר ַרָּבה ָאַמר ַנְחָמן ַרב ", ָאַמרְּבִהָּמְצאֹו, ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב

ראש השנה דעמאלט שרייבט מען אפ אלעס וואס וועט פאסירן  ;ַהִּכּפּוִרים ְליֹום ַהָׁשָנה רֹאׁש

מיטן מענטש, און יום כיפורים פארזיגלט מען דעם פסק. דער אייבערשטער האט אונז 

געגעבן די עשרת ימי תשובה מיר זאלן קענען תשובה טון און אויסבעטן א גוט געבענטש 

, חוץ אז מען טשעפעט א יאר; מען דארף אבער געדענקען אז אויף אלעס העלפט תשובה

 יֹום ְלָמקֹום ָאָדם ֶׁשֵּבין ֲעֵבירֹות" :(יומא פה:)צווייטן, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ֲחֵבירֹו";  ֶאת ֶׁשְיַרֶצה ַעד ְמַכֵּפר ַהִּכּפּוִרים יֹום ֵאין ַלֲחֵבירֹו ָאָדם ֶׁשֵּבין ֲעֵבירֹות, ְמַכֵּפר ַהִּכּפּוִרים

ער יענעם איבער בעטן, ווער רעדט נאך אז מען  אויב א מענטש טוט וויי א צווייטן דארף

איז שולדיג געלט פאר א צווייטן, דארף מען יענעם באצאלן, אדער זיך דורך קומען מיט 

  יענעם, אים בעטן ער זאל ווארטן נאך אביסל ביז ער וועט אים קענען באצאלן.

ט מען איז, בראכן און אנגעזעצעבכלל איז א טעות וואס מענטשן מיינען אז ווי מער צ

צדיק; ר' נחמן טולטשינער פלעגט זאגן: "מענטשן מיינען אז צו זיין  ראיז מען א גרעסערע

א צדיק מוז מען האבן 'עשרה קבין מרה שחורה' און צו זיין פון די ל"ו צדיקים מוז מען זיין 

ין נאר מען קען זי -האט ער אויסגעפירט  -א וואסער שעפער וכו', אבער עס איז נישט אזוי 

און נאכאלץ זיין א גרויסער צדיק און דבוק אינעם  ,א פרייליכער איד און א לוסטיגער איד

אייבערשטן, מען קען זיין א גרויסער עשיר און א בעל הבית אזוי ווי ר' אברהם בערניו (אן 

  אייניקל פון רבי'ן) און זיין איינער פון די ל"ו צדיקים".

אס ערשטע מאל אין 'היכל הקודש' יום כיפור, איך געדענק ווען איך בין געקומען ד

און זייער מגיד שיעור ר'  ,האב איך געזען נאך שחרית ווי אלע בחורים זעצן זיך אראפ

, אזוי ווי א געהעריגע טאג, און גמרא''דף  אלערנט זיי פאר  רו יאיראליעזר איידלשטיין נ

ליבן ערשטוינט און פארגאפט איך בין געב ;אלע אינגעלייט לערנען זייערע שיעורים כסדרן

הכלל, וואס איז דער סימן אז מען ווערט מקורב צום אמת'ן צדיק?  פון וואס איך האב געזען.
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, וואס באמת אלע ימים טובים פרייליכע טעג, און אז מען הייבט אן ליב צו האבן יום טוב

  נישט קיין אנגעצויגענע טעג.

  זיין אין אלע דיינע וועגן. דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט מצליח

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

אזוי ווי ב"ה איך האב געהאט די זכיה צו עפענען א בית המדרש היכל הקודש, וויל איך פרעגן אזוי ווי ס'איז 

גיין זיך לערנען "אי. עם. טי" נישט דא א קביעות'דיגער הצלה מאן אין אונזער שול, אויב ס'איז כדאי אז איך זאל 

]EMT?און צי ס'פעלט אויס אריינצוגיין און די "חברה הצלה", אדער ס'איז גענוג זיך צו לערנען ?[ 

 א גרויסן יישר כח פאר'ן מחזק זיין שטענדיג.

 בערל

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

  ב, י"א תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום א' פרשת וזאת הברכה - בעזהשי"ת

  לכבוד בערל נרו יאיר, גבאי בית המדרש היכל הקודש ברסלב, בלאמינגראוו ניו יארק

  .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו האסט זוכה געווען צו עפענען א בית 

הייליגער המדרש "היכל הקודש", מחזק צו זיין אידישע קינדער מיט די עצות וואס דער 

  רבי לערנט מיט אונז.

בנוגע וואס דו פרעגסט אז עס איז נישט דא אין דיין בית המדרש א "הצלה מאן" צי 

דו זאלסט זיך גיין לערנען צו קענען ראטעווען מענטשן; דו קענסט זיך נישט פארשטעלן 

 ַהְמַקֵּים "ָּכל ):(סנהדרין לז.דאס גרויסקייט פון זיין אן "הצלה מאן", חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ָמֵלא", אז א מענטש ראטעוועט  עֹוָלם ִקֵיים ְּכִאילּו ַהָּכתּוב, ָעָליו ַמֲעָלה ִמִּיְׁשָרֵאל, ַאַחת ֶנֶפׁש

אפילו נאר איין מענטש, רעכענט מען אים אזוי ווי ער האט אויפגעשטעלט א גאנצע וועלט; 
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פון חברה הצלה  מען קען זיך גארנישט פארשטעלן וואסערע מסירות נפש די אינגעלייט

האבן. אינמיטן זייער ארבעט לויפן זיי ראטעווען א צווייטן, אינמיטן פארברענגען מיט 

זייער משפחה לאזן זיי אלעס איבער און לויפן העלפן א צווייטן, אינמיטן דער נאכט לויפן 

לן א איד וועם זיי קענען נישט, און ווע -זיי ארויס פון בעט צו ראטעווען א צווייטן איד 

קיינמאל נישט קענען, זיי טוען דאס נאר פארן אייבערשטנס וועגן. ווען איך טרעף אן 

"הצלה מאן" טראכט איך: 'יהי חלקי עמו', איך וויל האבן א חלק אין די מצוה וואס ער 

  טוט.

 ֶׁשל ִמַּזְרעֹו ֶׁשהּוא ְּבָידּועַ  ַהְּבִריֹות, ַעל ַהְמַרֵחם "ָּכל :ביצה לב:)(חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ָאִבינּו",  ַאְבָרָהם ֶׁשל ִמַּזְרעֹו ֶׁשֵאינֹו ְּבָידּועַ  ַהְּבִרּיֹות, ַעל ְמַרֵחם ֶׁשֵאינֹו ִמי ְוָכל ָאִבינּו, ַאְבָרָהם

ער שטאמט  -ווער עס האט רחמנות אויף א צווייטן, איז א סימן אז ער איז א אידיש קינד 

מן אז ער שטאמט נישט פון אידן, און ווער עס האט נישט רחמנות אויף א צווייטן, איז א סי

  פון אידן.

דערפאר איז זייער א גרויסע זאך ווער עס קען זיך לערנען צו ראטעווען א צווייטן, 

בפרט אז דו זאגסט אז ביי דיר אין בית המדרש איז נישט דא קיין "הצלה מאן", איז זיכער 

ארשטייט זיך אז כדאי זיך צו לערנען [אי עם טי] כדי צו קענען ראטעווען א צווייטן איד. (פ

נישט יעדער איז געאייגענט פאר דעם; עס איז דא וואס קענען נישט צוזען קיין טראגעדיע 

ה' ירחם, און ווען זיי זעען נאר אביסל בלוט, חלש'ט ער, און ווען ער קומט אן צו העלפן 

יענעם ווערט א בחינה פון הבא ללמד ונמצא למד, ער חלש'ט אוועק און מען דארף יעצט 

רמונטערן צוויי מענטשן; עס האט שוין פאסירט אסאך אזעלעכע מעשיות, נאר מען דע

  דארף זיין א שטארקער מענטש און זיין געמאכט דאס צו קענען באהאנדלען).

אז מען רעדט שוין פון הצלה, דארף מען וויסן אז זיי ווייסן פונקטליך וואס זיי האבן 

, און מען טאר נישט אריין רעדן אין דעם; צו טון עס זאל זיין הלכה'דיג אויסגעהאלטן

נעכטן יום הקדוש פארציילט מיר א הצלה מאן, אז ער איז געלאפן אינמיטן דאווענען 

ראטעווען א פרוי וואס האט אוועק גע'חלש'ט, ער האט איר דערמינטערט און געגעבן צו 

דארט און געשריגן טרינקן אזוי ווי די הלכה איז, זאגט ער מיר אז דער מאן איז געשטאנען 

אויף אים: 'היתכן ער געבט איר אויסצופאסטן מער ווי דער שיעור, מען מעג געבן נאר 

פחות מכשיעור'. ער האט נישט געוואוסט די הלכה אז איינמאל א מענטש האט גע'חלש'ט 

דעמאלט דארף מען  (שלחן ערוך אורח חיים, סימן תרי"ח, סעיף ט),ֵעיָניו  ֶׁשָּיִאירּו ַעד אֹותֹו איז ַמֲאִכיִלין

נישט מצמם זיין און געבן פחות מכשיעור, דערפאר דארף מען וויסן נישט אריין צו רעדן 

  וכו'.
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דער עיקר זאלסטו זען אז ביי דיר אין שול זאל מען זיך מחזק זיין איינער דעם צווייטן; 

בעל  פאר דער הייליגער רבי איז אוועקגעפארן פון ברסלב צו פארן קיין אומאן, און דער

עגלה איז שוין געשטאנען אינדרויסן מיט די פערד און וואגן, אויפן וועג ארויס האט דער 

(חיי מוהר"ן, רבי זיך אפגעשטעלט ביים טיר און געהאלטן די האנט אויפן מזוזה און געזאגט 

און דאווענען  ", איר זאלט זיך צוזאמנעמעןִּתְראּו ְלִהְתַקֵּבץ ַיַחד ּוְלִהְתַּפֵּלל ַיַחד" סימן קפז):

", ווייל אויב אּוַלי ּתּוְכלּו ְלַהְמִׁשי אֹוִתי ְלָכאן עֹוד ַהָּפַעם ,ִּכי ִאם ִּתְתַּפְּללּו ְּבַכָּוָנהצוזאמען, "

איר וועט זיך האלטן צוזאמען און דאווענען מיט כוונה, אפשר וועט איר מיר קענען צוריק 

זייער שטארק געוואלט אז מען זאל זיך ממשיך זיין; זעט מען פון דעם אז דער רבי האט 

  האלטן צוזאמען.

  דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

 לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

 שליט"א.יישר כח פאר די גוטע עצות און הדרכות און חיזוק, וואס איך הער כסדר פונעם ראש ישיבה 

איך האב געוואלט פרעגן א שאלה וואס באדערט מיר שוין א לענגערע צייט, און איך בין זיכער אז ס'איז 

דא נאך אסאך וואס ווילן הערן א עצה אויף דעם. ווי אזוי קען איך אויפשטיין צייטליך? איך מוטשע זיך שוין א 

 לענגערע צייט, און איך קען נישט אויפשטיין אין צייט.

ס'קוקט מיר אויס, בשעת ווען א מענטש שלאפט, פארלירט ער די בחירה (אדער שלאפט די בחירה  ווי

 אויך...), און ווען מען שטייט אויף שפעט, פארשלאפט מען נאכדעם דעם גאנצן טאג, דעם דאווענען וכו'.

יין און אראפ גיין וואס איז די עצה זיך נישט צו טרעפן נאכאמאל ליגן א שעה צייט אין בעט ביז'ן אויפשט

 פון בעט?

 .א גרויסן ישר כח

 אהרן

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:
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 ב, י"א תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום א' פרשת וזאת הברכה - בעזהשי"ת

  לכבוד אהרן נרו יאיר

  .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

צייטליך, עס איז דא זייער א גוטע סגולה פאר אלע וואס קענען נישט אויפשטיין 

מוהרא"ש זכרונו לברכה שרייבט דאס כסדר אין 'אשר בנחל' פאר בחורים און אינגעלייט 

וואס קענען נישט אויפשטיין צייטליך, און זיי שלאפן אריין ביז טיף אינמיטן טאג אריין; 

די סגולה איז "גיין שלאפן צייטליך". די סגולה קאסט נישט גיין געלט, די סגולה איז נישט 

אז מען לייגט זיך שלאפן  -וואס איך פארנאר דיר, און דער סגולה איז בדוק ומנוסה עפעס 

צייטליך שטייט מען אויף צייטליך, אבער אז מען איז אויף ביז שפעט אויף דער נאכט 

  שטייט מען אויף שפעט, דאס איז זייער פשוט צו פארשטיין.

ויף דער נאכט, מען געווענליך האבן בחורים זייער ליב אויף צו זיין שפעט א

פארברענגט די צייט, מען זיצט און מען פלוישט שעות אויף שעות מיט דברים של מה בכך, 

נאכדעם גייט מען שלאפן מידערהייט אן קיין קריאת שמע און אן קיין נעגל וואסער, מען 

פאלט אריין אין בעט אן יראת שמים. דער יצר הרע ארבעט זייער שטארק אז מען זאל האבן 

זא פארדרייטע סדר היום ווייל אזוי האט ער שוין נאכדעם צוגרינד געלייגט דעם גאנצן א

טאג. א וואוילער בחור מאכט זיך א סדר, ער גייט שלאפן פרי, און ער ליינט קריאת שמע 

  פאר ער לייגט זיך שלאפן.

 ַמִזיִקין - ִמָּטתֹו ַעל ְׁשַמע ְקִריַאת ַהּקֹוֵרא "ָּכל (ברכות ה.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ֵהיֶמּנּו", ווער עס ליינט קריאת שמע פאר ער לייגט זיך שלאפן, גייען אלע מזיקים  ְּבֵדיִלין

 ֵּתְׁשבּו אז רבא האט געזאגט פאר זיינע קינדער: "ַאל (ברכות ח:)אוועק פון אים. נאך זאגן חז"ל 

פאר פשטים ֲאַרִּמית", איר זאלט נישט שלאפן אין א גוי'שע בעט, עס איז דא א ִמַּטת ַעל

ְׁשַמע", ער האט זיי געזאגט  ְקִריַאת ְּבא ִּתְגנּו וואס דאס מיינט, דער ערשטער פשט איז "א

זיי זאלן נישט גיין שלאפן אן קריאת שמע; זעט מען פון דעם ווי חשוב עס איז ווען מען 

  ליינט קריאת שמע פאר מען לייגט זיך שלאפן.

ואסער, וואס דאס איז אן עיקר אין קדושה, א ערליכער בחור גרייט ער זיך אן נעגל ו

און ווער עס וויל זיין הייליג און ריין דארף זייער מקפיד זיין אויף נעגל וואסער, נישט אראפ 

צו גיין פון בעט אן דעם וואס מען גיסט זיך אפ נעגל וואסער. און אז מען לייגט זיך שלאפן 
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כער איד. דאס איז די בעסטע סגלה וואס ווי אן ערליכער איד שטייט מען אויף ווי אן ערלי

  איך קען דיר געבן אויפצושטיין צייטליך.

וועסטו מיר אודאי צוריק שרייבן א בריוו אז דו דארפסט אן עצה צו גיין שלאפן פרי, 

א עצה נישט צו בטל'נען קיין צייט, א עצה נישט צו פארברענען די נעכט; די עצה אויף 

ייבערשטן אויף דעם. מיין נישט אז אויף אזעלכע דעם איז, צו בעטן אסאך דעם א

 (ספר המידות, אות תפילה, סימן לז):קלייניקייטן דארף מען נישט דאווענען און בעטן, דער רבי זאגט 

", אויף יעדע זאך, סיי אויף א ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים, ֵהן ַעל ָּדָבר ָּגדֹול ֵהן ַעל ָּדָבר ָקָטן, ִּתְתַּפֵּלל"

גרויסע זאך סיי אויף א קליינע זאך, זאלסטו מתפלל זיין צום אייבערשטן; דו קענסט זיך 

נישט פארשטעלן וואס תפילה איז, און ווי שטארק תפילה איז, בעט דעם אייבערשטן יעדן 

איך זאל  "הייליגער באשעפער, העלף מיר איך זאל מיר לייגן צייטליך יעדע נאכט,טאג: 

ליינען קריאת שמע פאר איך גיי שלאפן, העלף מיר איך זאל מיך אנגרייטן נעגל וואסער, 

אזוי וועל איך זיין אן ערליכער איד, און איך וועל קענען אויפשטיין צייטליך, און גיין 

דאווענען אין שול מיט מנין. הייליגער באשעפער, יעדע נאכט ווער איך אזוי פויל, איך דריי 

ר אהער און אהין, איך פארברען די נאכט מיט נארישקייטן, נאכדעם פאל איך אריין אין מי

בעט אן קריאת שמע און אן נעגל וואסער, העלף מיר אייבערשטער איך זאל מיך קענען 

אויב דו וועסט בעטן יעדן טאג דעם  צאמנעמען צו גיין שלאפן צייטליך, מיט יראת שמים",

ז דו וועסט אנהייבן צו לעבן מיט ישוב הדעת, דו וועסט אויסנוצן אייבערשטן, וועסטו זען א

  די צייט, און גיין שלאפן פרי און אויפשטיין פרי.

ווייל משניות רייניגט דעם  ,משניותאפאר פרקים זע צו זאגן יעדן טאג ועל כולם 

ר זיך ווי מער א מענטש זאגט משניות איז ע ;ה"נֶ ַׁש יז די אותיות "ְמ א ִמְׁשָנה"מענטש, "

איז די  ִמְׁשָנהה אינגאנצן. משניות שלעפט ארויס דעם מענטש פון די טיפסטע בלאטע, נֶ ַׁש ְמ 

, אז מען זאגט משניות נעמט עס ַנ'ְפִׁשי" ְׁש'אֹול ִמ'ן "ֶה'ֱעִליָת  (תהלים ל, ד): פון אשי תיבותר

  .אלע פראבלעמען וואו דער מענטש איז נעבעך אריין געפאלןארויס דעם מענטש פון 

  ר אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.דע

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:
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  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יאר אלט, מיט צוויי קינדערלעך ב"ה. איך האב יעצט פארלוירן מיין פרנסה, די  24איך בין א אינגערמאן, 

פארמאכט, און יעצט בין איך שוין אן פרנסה פאר א חודש. קענט איר ביזנעס וואו איך האב געארבעט האט זיך 

  מיר אפשר געבן אן עצה וואס צו טון?

  ארי

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 ב, י"ב תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום ב' פרשת וזאת הברכה - בעזהשי"ת

  לכבוד ארי נרו יאיר

  .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

איך בעט דיר זייער זאלסט זיך שטארקן מיט אלע דיינע כוחות; עס ווערט געברענגט 

אז שלמה המלך האט געהאט א רינגל אויף זיין פינגער, וואס עס איז געווען  (מדרש תלפיות)

אויסגעקריצט אויף דעם די דריי אותיות ג' ז' י', און יעדעס מאל ווען ער איז אריבער א 

אין איין קוקן אויף דעם רינגל און געשמייכלט. די משרתים האבן  צרה, האט ער געהאלטן

נישט פארשטאנען וואס איז דא צו קוקן אויף דעם רינגל, און פארוואס שמייכלט ער, האבן 

זיי געפרעגט שלמה המלך וואס איז פשט פון דעם רינגל און וואס מיינען די אותיות ג' ז' 

 אז דאס איז די ראשי תיבות פון די ווערטער: "ַּג'םי'? האט זיי שלמה המלך מסביר געווען 

דאס וועט אויך אריבער גיין. אז יעדעס מאל ווען ער האט א צרה איז ער זיך  -ַי'ֲעבֹור"  ֶז'ה

  ַיֲעבֹור", דאס וועט אויך אריבער גיין. ֶזה מחזק אז: "ַּגם

דענקען דערפאר בעט איך דיר זייער אז דו זאלסט אויך קוקן אויף דעם רינגל און גע

ַיֲעבֹור", און דער אייבערשטער וועט דיר געבן פרנסה בריווח; חכמינו זכרונם  ֶזה אז "ַּגם

ַּפְרָנָסתֹו", ווער עס נעמט  לֹו ּכֹוְפִלין ְּבַצֲערֹו, ָׁשַמִים ֵׁשם ַהְמַׁשֵּתף "ָּכל :ברכות דף סג.)(לברכה זאגן 

פרנסה; ווען א אריין דעם אייבערשטן אין זיין צרה, טאפלט אים דער אייבערשטער זיין 

זיין ווייב, זיין  -מענטש ווייסט אז אלעס וואס פאסירט מיט אים קומט פונעם אייבערשטן 

פרנסה, זיינע קינדער, אלעס אלעס איז פונעם אייבערשטן, קיינער קען אים נישט געבן קיין 

 פרנסה און קיינער קען נישט צו נעמען קיין פרנסה יעדע זאך איז אנגעשריבן פון אויבן,

  דעמאלט וועט אים דער אייבערשטער געבן פרנסה בריווח.
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 ִמְּפֵני יֹוַחאי, ֶּבן ִׁשְמעֹון ַרִּבי ֶאת ַּתְלִמיָדיו "ָׁשֲאלּו (יומא עו.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ַּבָּׁשָנה?" די תלמידים פון רבי שמעון בן יוחאי האבן  ַאַחת ַּפַעם ָמן ְלִיְׂשָרֵאל ָלֶהם ָיַרד א ַמה

פארוואס האט דער אייבערשטער געדארפט מאכן עס זאל יעדן טאג פאלן אים געפרעגט, 

 ָלֶהם, "ָאַמר מן פון הימל, עס וואלט געקענט קומען מן פון הימל נאר איינמאל א יאר?

 ַּפַעם ְמזֹונֹוָתיו לֹו ָּפַסק ֶאָחד, ֶּבן לֹו ְׁשֵיׁש ָוָדם ָּבָׂשר ְלֶמֶלך ּדֹוֶמה? ַהָדָבר ְלָמה ָמָׁשל, ָלֶכם ֶאְמׁשֹל

 יֹום, ְּבָכל ְמזֹונֹוָתיו ּוָפַסק ָעַמד ַּבָּׁשָנה, ַאַחת ַּפַעם ֶאָלא ָאִביו ְּפֵני ַמְקִּביל ָהָיה ְולא ָּׁשָנה,ּבַ  ַאַחת

יֹום", האט ער זיי געענטפערט מיט א משל צו א קעניג וואס האט  ָּכל ָאִביו ְּפֵני ַמְקִּביל ְוָהָיה

לעבן א גאנצע יאר, און געהאט א בן יחיד, ער האט אים געגעבן גענוג געלט ער זאל קענען 

דער קינד איז נישט געקומען צום קעניג א גאנצע יאר, ביז די געלט האט זיך אים 

אויסגעניצט; דער קעניג האט זיך זייער געבענקט נאך זיין קינד, האט ער דעם קומענדיגע 

יאר אים געגעבן געלט וואס זאל נאר זיין גענוג פאר איין טאג צו לעבן, אז דער זון זאל 

 לֹו ְׁשֵיׁש ִמי ִיְׂשָרֵאל, קומען צו אים יעדן טאג. האט רבי שמעון בן יוחאי אויסגעפירט: "ַאף

 ָּבָרָעב, ֵמִתים ֻּכָּלן ְוִנְמְצאּו ְלָמָחר, ָמן ֵיֵרד א ֶׁשָּמא ְואֹוֵמר, ּדֹוֵאג ָהָיה ָּבִנים, ַוֲחִמָּׁשה ַאְרָּבָעה

", אזוי איז געווען אין מדבר, א איד איז ֶׁשַּבָׁשַמִים ַלֲאִביֶהן ִלָּבם ֶאת ְמַכְּוִנים ֻּכָּלן ִנְמְצאּו

אויפגעשטאנען צופרי, ער האט נישט געהאט קיין עסן פאר זיך און פאר זיינע קינדער, איז 

ער גלייך געגאנגען שרייען צום אייבערשטן אז ער דארף פרנסה, און דער אייבערשטער 

בן די אידן געבעטן דעם האט אים געגעבן מן; אזוי איז געווען מיט אלע אידן, יעדן טאג הא

  אייבערשטן אז זיי זאלן האבן פרנסה.

ווען א מענטש האט נישט קיין פרנסה, דארף ער געדענקען אז דער אייבערשטער 

מאכט דאס נאר ווייל ער וויל הערן זיין קול, ווי ער בעט זיך: "טאטע איך דארף פרנסה", 

ונו של עולם האב אויף מיר "טאטע איך דארף ברענגן ברויט פאר מיינע קינדער", "רב

רחמנות, העלף מיר איך זאל טרעפן א פרנסה, איך זאל קענען מפרנס זיין מיין משפחה"; 

  אז דו וועסט בעטן דעם אייבערשטן וועסטו זיכער טרעפן א גוטע פרנסה.

וויסן זאלסטו עס איז דא גענוג און נאך ארבעט וואו צו פארדינען וכו', נאר די סיבה 

זעט מענטשן דרייען זיך ארום אן קיין פרנסה, כמה בטלני איכא בשוקא, דאס  פארוואס מען

איז ווייל זיי האבן אין זיך גאוה, זיי ווארטן צו טרעפן א פרנסה וואס מען פארדינט גלייך 

גאר אסאך געלט, און ביז זיי טרעפן נישט די בעסטע דזשאב בארגן זיי געלט וכו'. אבער 

צו ברענגען געלט פאר די ווייב און קינדער, טאר מען נישט  באמת, ווען עס קומט אהיים

קוקן אויף כבוד, מען דארף געדענקען אז מען האט אונטער געשריבן ביי די חופה אין די 

ֵלִכי", איך וועל דיר שפייזן וכו', עס איז נישט קיין שום  ְוֶאְפַלח ְואֹוִקיר, ֵאיִזן, כתובה: "ֲאָנא
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רבעט וכו', א בושה איז צו זען ווי עס דרייען זיך ארום בושה צו ארבעטן א פשוט'ע א

אינגעלייט כלומר'ישע שיינע אידן (זיי האלטן זיך אזוי), זיי בארגן פון מענטשן געלט און 

זיי באצאלן קיינמאל נישט צוריק, דאס איז א בושה; איך בין שטענדיג מעורר מיינע 

 -ה, נישט קיין חילוק וואסערע ארבעט תלמידים זיי זאלן גלייך גיין ארבעטן נאך די חתונ

אבי אהיים צו ברענגען פרנסה, ענדערש ווי זיך צו דרייען פוסט און ליידיג און זוכן א גאנץ 

  לעבן א מכובד'יגער פרנסה וכו'.

דערפאר, אז דו שרייבסט מיר וואס דו זאלסט טון אז דו האסט שוין א חודש צייט 

וועל דיר נישט קיין סאך, נאר גלייך אז דו הערסט אז  נישט קיין פרנסה וכו'; זאג איך דיר:

איינער זוכט א ארבעטער, זאלסטו גיין ארבעטן, און אז דו טרעפסט עפעס בעסער קענסטו 

  נאכדעם נעמען די בעסערע וכו', אבער סתם זיצן ליידיג איז נישט גוט.

  דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט האבן א פרייליכן יום טוב.

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  לכבוד הראש ישיבה שליט"א,

  אני אברך מא"י, המתחזק רבות מהחיזוק היומי.

ראיתי שבשיעורים שלכם אתם מזכירים הרבה את מוהרא"ש. ורציתי לשאול כמה שנים הייתם מקורבים 

  אליו? ומה מוהרא"ש חידש בדרך של ברסלב?

  יישר כח

  נחמן

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 ב, י"ב תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום ב' פרשת וזאת הברכה - בעזהשי"ת

  לכבוד נחמן נרו יאיר

  .איך האב ערהאלטן דיין בריוו
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איך פריי מיך זייער צו הערן אז דו ביסט זיך מחי' מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן, דער 

  זיך נאר.רבי איז מחי' ומחזק יעדן מענטש אין וואסערע מצב דער מענטש געפינט 

דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז איך האב זוכה געווען מקורב צו ווערן צום 

הייליגן רבי'ן; אנגעהויבן האט זיך דאס ווען איך בין געווען א בחור פון פופצן יאר אלט, 

אין יענע צייט האט מיר מיין זיידע מוה"ר ר' יחזקאל ראטה שליט"א אב"ד קארלסבורג 

קיין אומאן צום הייליגן רבינ'ס ציון, איך בין געווען זייער מקושר צו אים,  גענומען מיט זיך

און איך האב זוכה געווען אים משמש צו זיין אלע מיינע יארן ביז איך האב חתונה געהאט, 

וואס דעמאלט האב איך זיך אוועק געצויגן פון זיין דירה (מיינע עלטערן וואוינען אינעם 

  ינט).זעלבן בנין ווי ער וואו

ְמִלימּוָדּה", איך האב זייער  יֹוֵתר ִׁשמּוָׁשּה "ְגדֹוָלה (ברכות ז:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

סיי יראת שמים און סיי מסירות נפש אין עבודת השם, אויך  -אסאך קונה געווען פון אים 

האב איך געהאט די זכיה צו לערנען מיט אים בחברותא. מיין זיידע שליט"א פלעגט מיך 

מען מיט זיך יעדעס מאל ווען ער איז געפארן קיין מירון, דארט האבן מיר געלערנט מיט נע

אין די מערה פון רבי שמעון נגלה און נסתר; אמאל איז נישט געווען אזא עולם אין מירון, 

נאר אויף ל"ג בעומר איז מען געקומען צו פארן קיין מירון, אבער א גאנץ יאר איז געווען 

ז נישט געווען, נאר די פאר מענטשן וואס וואוינען דארט אינעם מושב ליידיג, קיינער אי

מירון, און ברסלב'ער חסידים (איך האב נאך געהאט די זכיה צו זען ברסלב'ער חסידים פון 

  פריערדיגן דור).

די בארג ארויף צו גיין צום מערת הרשב"י איז זייער א שווערע בארג, און ווען איך 

 -מיין זיידע פלעגט ער זיך כסדר אפשטעלן זיך אפצורוען, און אזוי פלעג ארויף באגלייטן 

פלעגט ער מיר פארציילן שיינע זאכן פון יארן צוריק אין מירון, ווען ער  -אויפן וועג ארויף 

פלעגט קומען אין יענע יארן, ווי אזוי עס איז דעמאלט געווען. ער פלעגט מיר דערציילן אז 

פון  -דן ווי זיי פלעגן זיצן דא אין די מערה א גאנצע נאכט ער געדענקט די ברסלב'ער אי

חצות, ווי זיי פלעגן זאגן תיקון חצות, און נאכדעם זיך מתבודד זיין א גאנצע נאכט וכו' 

  וכו'.

די אלע מעשיות פלעגן אריין גיין אין מיין הארץ, און איך האב אנגעהויבן נאכזוכן 

ט צו מיר: 'איך וויל אויך זיין אן ערליכער איד, וואס איז דאס 'ברסלב'; איך האב געטראכ

איך וויל אויך דינען דעם אייבערשטן', ביז דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז איך 
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האב געטראפן מורי ורבי מוהרא"ש זכרונו לברכה, וואס ער האט אלעס אוועק געגעבן פון 

  זיך, אבי איך זאל אויך וויסן פון הייליגן רבי'ן.

האט געליטן זיין גאנצע לעבן ביזי בזיונות פאר מיר, און פאר נאך אידישע  מוהרא"ש

קינדער; ער האט געשריבן ספרים און עס פארשפרייט אויף די גאנצע וועלט, נאר צוליב 

  דעם אז נאך אידן זאלן וויסן פון הייליגן רבי'ן.

האט  דו פרעגסט מיר וואס מוהרא"ש האט מחדש געווען; מוהרא"ש זכרונו לברכה

גארנישט מחדש געווען, ער האט נאר מחדש געווען דעם רבי'ן. ער האט גענומען דעם רבי'ן 

וואס קיינער האט נישט געוואוסט פון אזא ליכטיקייט, און אים פארשפרייט אויף די גאנצע 

  וועלט.

מוהרא"ש האט פארציילט, ווען ער איז געווען א יונגע בחור און ער האט געטראפן 

ן רבינ'ס ספרים, האט ער ביי זיך אפגעמאכט: "לא אנוח ולא אשקוט ביז איך דעם הייליג

וועל מפרסם זיין דעם רבי'ן פאר די גאנצע וועלט!" ער האט געזען וואס דער רבי האט 

געטון מיט אים, האט ער געוואלט אז יעדער איינציגער איד זאל אויך וויסן פון די ליכטיגע 

  עצות.

ישט געקענט צולאזן אז די גאנצע וועלט וועט וויסן פון רבי'ן, ויבוא השטן... ער האט נ

ווייל אזוי וועט דאך יעדער תשובה טון און משיח וועט קומען, האט ער געמאכט א מחלוקת 

אין ברסלב אליין. אפאר בעלי קנאה און בעלי מחלוקת האבן אנגעפאנגען רודפ'ן דעם איד, 

נאמען אויף די ספרים וכו'. איך האב והוה מה דהוה, מען האט געמאכט א שלעכטע 

אפגעמאכט און צוגעזאגט וכו' אז איך וועל נישט רוען ביז איך וועל מפרסם זיין מוהרא"ש 

פאר די גאנצע וועלט, און ברוך השם צוביסלעך נעמט מען אראפ דעם שלעכטן נאמען וואס 

  זיינע ספרים. די מחרחי ריב האבן אלע יארן ארויף געלייגט אויף דעם צדיק און אויף

שווערע טויזנטער אידן קומען קיין אומאן אויף ראש השנה, ווער האט געברענגט די 

אלע אידן? ווער איז געשטאנען און שטייט אונטער דעם? די מיליאנען ספרים וואס 

מוהרא"ש האט אלע יארן געדרוקט, און אויפגעשטעלט מדפיסים ומפיצים וואס טוען דאס 

געברענגט די אלע אידן אויף אומאן, און דאס וועט נאך ברענגען גאנץ ווייטער, דאס האט 

  כלל ישראל קיין אומאן צום הייליגן רבינ'ס ציון.

דאס איז איינע פון די זאכן וואס מוהרא"ש האט מחדש געווען; ער האט גענומען דעם 

נישט  'אור הגנוז' דעם באהאלטענע ליכט, און געמאכט אויס 'אור הגנוז', עס איז שוין
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באהאלטן, עס איז שוין אור הנגלה, אור המאיר, נישט 'אור הגנוז'; עס איז מער נישט 'קרן 

אן אור אין א ווינקעלע. מען האט געמיינט אמאל אז דעם רבינ'ס זאך איז מצומצם  –אור' 

אין א 'קרן אור', אין עפעס א ווינקעלע, אבער היינט זעט מען ברוך השם אז דער רבי איז 

  פון כלל ישראל. דער רבי

דו ביסט דאך אודאי געווען אין אומאן די יאר, האסטו דאך זיכער מיטגעהאלטן די 

סוף פון די וואס האבן אלע יארן געשריגן אויף מוהרא"ש, און אויף אלע תלמידי היכל 

הקודש, אז מיר אלע האבן נישט יוצא געווען "דעם רבינ'ס קיבוץ", ווייל מיר האבן נישט 

אין קלויז, און דער רבי איז דאך נאר אין קלויז; האסט זיכער געזען דעם סוף געדאווענט 

פונעם קלויז. די אלע וואס האבן געמיינט אז דער רבי איז ביי זיי אין טאש, און נאר זיי 

ווייסן ווער עס איז א ברסלב'ער און ווער נישט, זיי ווייסן וועם דער רבי קען יא ליידן און 

וייס נישט וויפיל יאר דו קומסט שוין קיין אומאן, צי דו געדענקסט נאך וועם נישט, (איך ו

די אלע וואס האבן געשריגן "ספרדים לא שייכים אל רבינו", אדער די אנדערע מנוולים 

וואס האבן געמאכט א פלאץ צו עסן, און זיי האבן דאס געטון מיט די גרעסטע ראסיזם, א 

ן גיין דארט, הי' לא תהי') די אלע האבן זיך ספרדי'שער איד האט נישט געקענט אריי

אויפגעהויבן פון קלויז מיט חרפות ובושות, און איבערגעלאזט דעם קלויז, און געמאכט אן 

אייגענעם מנין וכו'; זיי האבן זיכער געמיינט אז דער קלויז וועט איינפאלן, עס וועט בלייבן 

ארן לאנג האבן זיי מבזה געווען מוהרא"ש, ולא נודע כי הלכו וכו' וכו'... י -ליידיג, למעשה 

ץ", ּוכאילו היכל הקודש איז נישט ברסלב, זיי האבן געשריגן און געליאמערט "דער קיּבָ 

  "דעם רבינ'ס קיבוץ איז נאר דא"; יעצט זעט מען זייער סוף.

מוהרא"ש האט שוין פאראויס געזאגט מיט יארן צוריק אז דער רבי געפינט זיך 

ל (מאה שערים), ווייל אין א פלאץ וואו מען קריגט זיך און מען ּוין ָש איבעראל חוץ א

שלאגט זיך וכו', דארט איז זיכער נישט דער רבי. און אז דער רבי איז נישט דארט איז עס 

  צעפאלן.

נאך א זאך האט מוהרא"ש מחדש געווען, אז צו זיין א ברסלב'ער חסיד דארף מען 

ען קען זיך נישט פאררופן א ברסלב'ער חסיד ווען מען לערנען דעם רבינ'ס ספרים, און מ

קען נישט נאך זאגן איין גאנצע שיחה. דאס קען זיך יעדער איינער איבערצייגן ווען מען 

כאפט א שמועס מיט א תלמיד היכל הקודש, זאל דאס זיין פון די קלענסטע תלמיד ביזן 

ם מחזק צו זיין יעדן איד. עס איז גרעסטן, ער איז בקי און רבינ'ס ספרים, און האט דיבורי

  נישט געווען א שיעור וואס מוהרא"ש זאל נישט רעדן פון דעם נאכאמאל און נאכאמאל.
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ווייסט וואס נאך מוהרא"ש האט מחדש געווען? אז א ברסלב'ער חסיד דארף גיין 

ְּפָעִמים ָהָיה  ָּמהּכַ " (חיי מוהר"ן, סימן תקמג):הפצה, אזוי ווי דער רבי האט געהייסן; ר' נתן שרייבט 

ד ְלָקֵרב ְנָפׁשֹות ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלַדֵּבר ַהְרֵּבה ְוִהְזִהיר אֹוָתנּו ְמאֹ ,ְמַדֵּבר ַהְרֵּבה ִעָּמנּו

מאל  ", דער רבי האט זייער אסאךְּכֵדי ְלעֹוְרָרם ְוַלֲהִׁשיָבם ְלָקְרָבם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ,ִעם ְּבֵני ָאָדם

גערעדט מיט אונז און אונז געהייסן מיר זאלן עוסק זיין אין מקרב זיין אידישע קינדער צום 

ְוַכָּמה ְּפָעִמים ָהָיה ְמַבֶּזה אֹוָתנּו ְּבִבְזיֹונֹות ַעל ֶׁשָאנּו ִמְתַעְּצִלים ָּבֶזה, ּוַפַעם ַאַחת אייבערשטן, "

", נּו מֹוִליִדים ְנָפׁשֹות ֶׁשִּיְתָקְרבּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ָיֵדינּוַעל ֶׁשֵאין ָא  'ֵעִצים ְיֵבִׁשים'ָקָרא אֹוָתנּו 

און זייער אסאך מאל האט דער רבי אונז פארשעמט און אונז אנגערופן "עצים יבשים" 

טרוקענע ביימער, ווייל מיר געבוירן נישט קיין פרישע נפשות צום אייבערשטן. ר' נתן 

ְּבֵליל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָעַמְדנּו ְלָפָניו ִעם ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֵמַהֲחׁשּוִבים  ַאַחתּוַפַעם שרייבט ווייטער: "

", איינמאל מוצאי שבת האט דער רבי אונז ֶׁשּלֹו, ְוהֹוִכיַח אֹוָתנּו ְמאד ַּכָּמה ָׁשעֹות ַעל ִעְנָין ֶזה

ס האט געגעבן מוסר אפאר שעה, היתכן מיר זענען נישט גענוג עוסק אין הפצה; דא

  מוהרא"ש צוריק מחדש געווען, אז א ברסלב'ער חסיד דארף עוסק זיין אין הפצה.

 -דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וויפיל ספרים מוהרא"ש האט אלץ געדרוקט  

הונדערטער מיליאנען ספרים, און געלויבט דעם אייבערשטן אז איך האב אויך זוכה געווען 

; איך האב געעפענט א בית הדפוס אין ישיבה, וואו די צו דרוקן און פארשפרייטן די ספרים

בחורים דרוקן די ספרים פון הייליגן רבי'ן, מיר האבן שוין געדרוקט אין די פאר יאר וואס 

די דרוק שטייט איבער א מיליאן ספרים, און דאס איז נאך גארנישט וואס מיר גייען מיטן 

  אייבערשטנס הילף דרוקן.

, איך קום מיין גאנצע לעבן פאר מוהרא"ש און פארן רבי'ן; וואס זאל איך דיר זאגן

אלעס איז נאר בזכות  -אלעס וואס איך ווייס, אלעס וואס איך האב, און אלעס וואס איך טו 

וואס איך האב זוכה געווען צו הערן און לערנען פון מוהרא"ש, וואס ער געבט איבער וואס 

  דער רבי האט אונז געלערנט.

ך האב נאך גארנישט אנגעהויבן צו שרייבן, איך האב נאך אסאך צו גלייב מיר, אי

שרייבן, אבער יעצט ערב יום טוב דארף איך גיין בויען די סוכה און קויפן ד' מינים, און 

  אלע איבעריגע הכנות פאר אזא הייליגע יום טוב.

אגט דער אייבערשטער זאל העלפן אז מיר זאלן זיך נישט נארן בזה העולם; דער רבי ז

ָהעֹוָלם", די וועלט נארט, איך  ֶאְתֶכם ַיְטֶעה אֶׁש , ִמֶּמנּו ְּתַקְּבלּו ֶזה "ֶאת (שיחות הר"ן, סימן נא):

בעט אייך לאזט אייך נישט נארן; אבער וואס זאל מען טון אז דער נאר זאגט אויך איבער 
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ש וויסן צי די שיחה... ווייסן מיר נישט ווער איז דער נאר, אויב אזוי ווי אזוי קען א מענט

ער נארט זיך צי נישט? אפשר בין איך אין א טעות, און איך שריי: "רבותי, נארט אייך 

נישט!" נאר אויב מען איז זיך מתבודד יעדן טאג צום אייבערשטן, מען בעט דעם 

אייבערשטן: "רבונו של עולם, העלף מיר איך זאל מיר נישט נארן, רבונו של עולם, אפשר 

לעב איך אין א טעות? רבונו של עולם איך וויל גארנישט, איך וויל  נאר איך זיך? אפשר

נאר דיר, איך וויל זיין אן ערליכער איד, העלף מיר איך זאל לערנען און דאווענען און 

  קיינמאל נישט וויי טון א צווייטן איד", דעמאלט נארט מען זיך נישט.

מענטש וויסן צי ער איז ביים  יעדער שרייט אז ער איז ביים אמת, נו, ווי אזוי קען א

איז נאר איינס, עס איז נישט דא צוויי אמת, און  -זאגט דער רבי  -אמת צי נישט? נאר אמת 

"; א מענטש ים ֱאֶמתִק ֱא ה'וַ " (ירמיהו י, י):אמת איז דער אייבערשטער, אזוי ווי עס שטייט 

יך שמועס מיט אים, איך דארף שטענדיג קוקן 'אויב רעד איך צום אייבערשטן יעדן טאג, א

דערצייל אים אויס מיין הארץ, אלעס וואס גייט אריבער אויף מיר, דעמאלט בין איך ביים 

אמת, און אז נישט איז עס נישט אמת'. נאך א וועג קען א מענטש זען צי ער איז ביים אמת, 

ון עס וועט פון מיר , א גוסס, אֶמתֵּמת, איך גיי איין טאג זיין א ' , ֶאְהּיֶ ֶמת-ֱא אז אמת מיינט 

גארנישט איבערבלייבן, נאר דאס ביסל תורה ותפילה וואס איך כאפ אריין יעדן טאג, נאר 

דאס ביסל חסד וואס איך טו יעדן טאג; א מענטש וואס טראכט פון יום המיתה און ער 

  .ֶמת'ֱא לעבט מיט דעם, דער מענטש איז ביים 

  יין אין אלע דיינע וועגן.דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט מצליח ז

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

 לכבוד הרב יואל ראטה שליט"א,

 אני שומע את השיעורים שלך ומתחזק מזה מאד, תודה רבה.

, אני משתדל ללמוד כל יום ח"י פרקים משניות כדי להיות שמור מעבירות, אבל זה 20אני בחור מעל גיל 

אני לא יודע אם זה נקרא במזיד כי אני כן רוצה להיות קדוש, אבל היצר הרע לא עוזר, אני נופל פעם אחרי פעם, 

 מתגבר עלי כל פעם להסתכל בדברים לא טובים.
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הייתי השנה בראש השנה באומאן בציון של רבינו, ובכיתי שאני רוצה להיות חתן ולא ליפול לשטויות, 

תי? אני יודע שהחטא הזה מרחיק את הזיווג, והרגשתי שכבר פעלתי, אבל כבר מאז נפלתי פעמיים. מה יהיה אי

אבל מה אני יעשה? הרי זה שאני בחור בלי זיווג זה מה שמפיל אותי שוב, מה יהיה הסוף, האם הפסדתי את מה 

 שפעלתי בציון?

 אליעזר

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 פ"קל תשע"חשנת ב, י"ד תשרי, ערב סוכות, -יום ד' פרשת וזאת הברכה - בעזהשי"ת

  לכבוד הבחור אליעזר נרו יאיר

  .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

מיר זענען יעצט געווען ביים הייליגן רבי'ן אין אומאן ראש השנה דער רבי האט  

"גאר מיין זאך איז ראש השנה, נישט נאר מיינע מענטשן זענען  (חיי מוהר"ן, סימן תג):געזאגט 

אנגעהאנגען אין מיין ראש השנה נאר די גאנצע וועלט איז תלוי אין מיין ראש השנה". ר' 

נתן זכרונו לברכה האט געזאגט: "מיין זאך איז יום כיפור", ווייל אין יום כיפור איז דער 

ִּכי " (ויקרא טז, ל):ות, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק אייבערשטער מוחל יעדן איינעם אלע עביר

". מוהרא"ש זכרונו ִּתְטָהרּו ה'ִלְפֵני  ,ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ,ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם

לברכה האט געזאגט: "מיין זאך איז בחורים; איך בין אראפ געקומען אויף דער וועלט פאר 

דלעך"; און מען זעט אז די ראשי תיבות פון ר'אש השנה, ב'חורים, און י'ום בחורים און מיי

  כיפורים, איז ר'ב'י'.

זיי מחזק זיין זיי זאלן נישט  -טויזענטער בריוו האט מוהרא"ש געשריבן פאר בחורים 

אויפגעבן; מוהרא"ש שרייבט אז עס איז דא הונדערטער טויזענטער שאלות ותשובות 

שראל צדיקים וקדושים וואס האבן געשריבן תשובות פאר אלע סארט ספרים פון גדולי י

שאלות פאר כלל ישראל, אבער קיינער שרייבט נישט קיין תשובות פאר בחורים וואס האבן 

שאלות צי זיי קענען נאך תשובה טון; זיי פרעגן: "וואס זאלן מיר טון אז מיר האלטן אין 

ש זכרונו לברכה אפגעשריבן זיבעציג איין פאלן פון קדושה?" דערפאר האט מוהרא"

טויזענט בריוו, וואס א גרויסע פראצענט דערפון איז פאר בחורים, זיי מחזק זיין זיי זאלן 

  נישט אויפגעבן.
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מוהרא"ש שרייבט פאר אלע בחורים וואס פרעגן און בעטן אן עצה ווי אזוי זיי קענען 

דן טאג ח"י פרקים משניות, ווייל דאס ארויס גיין פון זייער פלאנטער, אז זיי זאלן זאגן יע

ראטעוועט פון אלעם שלעכטס; דאס וואס דו שרייבסט מיר אז דו זאגסט ח"י פרקים 

משניות און דו זעסט נישט עס זאל העלפן, דאס טאר מען נישט זאגן, ווייל מי יודע ווען דו 

ווי  -אזא בריוו  זאגסט ווען נישט די ח"י פרקים משניות צי דו וואלסט נאך אפילו געשריבן

דו שרייסט אז דו ווילסט זיין ערליך... וויפיל בחורים זענען שוין נעבעך אזוי אראפגעפאלן 

אז זיי שרייען שוין נישט "ראטעווע מיך!" דאס אליינס אז דו שרייסט נאך: "ראטעווע מיר, 

ז דו ווילסט דאס אליינס דארף זיין דיין גרעסטע התחזקות, א -איך וויל זיין א ערליכע איד" 

  נאך זיין גוט.

אסאך מעשיות ווי אזוי גרויסע מענטשן  (חולין קמב.)חכמינו זכרונם לברכה פארציילן 

 זענען אוועק געפאלן פון אידישקייט ווייל זיי האבן געהאט קשיות אויף די תורה, "ֲהֵרי

 ַהָּבִנים, ֶאת ְוָלַקח ָהֵאם, ֶאת ְוָׁשַלח ְוָעָלה, ּגֹוָזלֹות, ִלי ְוָהֵבא ַלִּביָרה ֲעֵלה ָאִביו, לֹו ֶׁשָאַמר

" א טאטע האט געהייסן ?ֶזה ֶׁשל טֹוָבתֹו ְוֵהיָכן? ֶזה ֶׁשל ָיָמיו ֲאִריכּות ֵהיָכן - ָוֵמת ָנַפל ּוַבֲחָזָרתֹו

זיין זון 'גיי ברענג מיר אפאר פייגליך פונעם נעסט', איז דער קינד געגאנגען און געמאכט 

אראפ איז ער אראפגעפאלן פונעם לייטער און די מצוה פון שלוח הקן, און אויפן וועג 

וואו איז דער אריכות ימים פון דעם מענטש? ווי איז די גוטס וואס דער מענטש  -געשטארבן 

דארף באקומען פאר דעם מצוה? זאגן דארט חכמינו זכרונם לברכה אז אחר האט דאס 

  געזען, און ער האט געהאט די קשיא וכו'.

צוות וואס עס שטייט ארויס געשריבן די שכר פאר דעם אזוי איז דא זייער אסאך מ

ָֹתי"; ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצו " (במדבר טו, מ):וואס טוט די מצוה, אזוי ווי עס שטייט 

ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ְלַמַען  ,ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶני ,ְוָהָיה ְל ְלאֹות ַעל ָיְד" (שמות יג, ט):ביי תפילין שטייט 

אויב איינער טוט אן ציצית און דאך פאלט ער אראפ אין עבירות,  -", פרעג איך דיר ְּבִפי ה'

אדער איינער וואס טוט אן תפילין יעדן טאג און דאך איז זיך דער יצר הרע מתגבר אויף 

זייער  -ער אים, זאל ער אפלאזן זיין תפילין? זאל ער זיך חס ושלום גיין שמד'ן? וואס לייד

אסאך וואס זענען אוועק געפאלן פון אידישקייט, זענען נאר צוליב די אלע קשיות וואס איז 

אריין אין זיי, וואס געווענדליך אז דער מענטש האט נישט קיין סבלנות, הייבט ער אן צו 

  האבן קשיות, און נאכדעם פאלט ער נעבעך אינגאנצן אוועק.

סבלנות, און וויסן אז אלעס וואס די הייליגע  דערפאר דארף א מענטש האבן אסאך

איז אמת, און עס איז דא אסאך זאכן וואס מיר  -תורה און וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

  קענען נישט פארשטיין.
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דו זאג ווייטער משניות, און גלייב אז די תורה וועט דיך ראטעווען פון עבירות, אזוי 

"ֲאִפּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ְמאֹד,  הר"ן, סימן יט):(שיחות ווי דער רבי האט געזאגט 

, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ַרֲחָמָנא ִלֵׁשְזָבן", אפילו ְוָׁשלֹום ַחסַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות  ,ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה

שוין ם יצר הרע, ער איז ך אריין געפאלן אין די הענט פונעענעבא מענטש וואס איז 

ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה  ,ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל־ָּכן, אראפגעפאלן אין שאול תחתיות, "ַאף־ַעל־ִּפי־כֵ 

 ,. ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזקְוָׁשלֹום ַחסְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם 

ְוָכ ֶׁשִּיְהֶיה ,ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה, ַעל ְיֵדי  ,ִיְהֶיה ֵאי

אויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו לערנען יעדן טאג  ",ַהּתֹוָרה, ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד

ארויסגיין פון זיין בלאטע, ווייל די כח פון תורה איז אזוי "כך וכך", וועט ער סוף כל סוף 

  גרויס אז עס נעמט ארויס דעם מענטש פון זיין שלעכטס.

כאפ זיך אריבער קיין יבניאל צו מוהרא"ש'ס ציון; מוהרא"ש זכרונו לברכה האט 

 ,אס ַדאְרף ַא ִׁשידּוַאז ֶיעֶדער ָּבחּור ָאֶדער ֵמייְדל ָוו ,ִאי ָזאג צּומבטיח געווען בזה הלשון: "

אּון דּוְרְכָזאְגן ַגאְנץ ֵסֶפר ְּתִהִלים פּון ָאְנַפאְנג ִּביְזן  ,אּון ֵזיי ֶוועְלן קּוֶמען ָדא אֹויף ַמיין ֵקֶבר

ֶקען, ַאז ֵזיי ָזאְלן ְטֶרעְפן ֵזייֶער ִׁשידּו טּון ַאֶלעס ָוואס ִאי אּון  ,סֹוף ַפאר ַמיין ְזכּות, ֶוועל ִאי

  ."אס ָזאג ִאי צּו ִמיט ַא ְׁשַטאְרֶקע צּוָזאגָד 

איך שרייב דיר דא א תפילה וואס מוהרא"ש האט געשריבן פאר בחורים צו זאגן יעדן 

טאג, עס איז געדרוקט אין 'קונטרס מציאות הזיווג', דאס איז איבערגעשריבן אין אידיש, 

  קרוב:זאג עס יעדן טאג וועסטו זוכה זיין צו טרעפן דיין זיווג ב

ַא ְּתִפָלה צּו ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶיעְדן ָטאג אֹויף ַא ִׁשידּו 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ָזאל ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין צּו ְטֶרעְפן 

ן ְׁשֶנעל אּון ְגִריְנג אּון ִניְׁשט ַדאְרְפן ַוואְרְטן ַא גּוֶטע ִׁשידּו, ִאי ָזאל זֹוֶכה ַזיין ֲחתּוָנה צּו ָהאּבְ 

 ֶמער ַאזֹוי ַלאְנג.

ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ִאי ֵווייס ַאז ִאי ָהאּב ִזי ִניְׁשט אֹויְפֶגעִפיְרט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל  ,ְרִלי. ִאי ֶּבעט ִדיר ָאֶּבעראּון ַאז ִאי ִּבין ִניְׁשט ֵאייִּביג ֶגעֶווען ַאזֹוי וואֹויל אּון עֶ 

ַאז דּו ָזאְלְסט ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ֶדעם אּון צּוִליּב ֶדעם צּוִריק ַהאְלְטן ַמיין ִׁשידּו. ֵזיי ִמיר  ,עֹוָלם

ׁשֹוין ְׁשֶנעל  מֹוֵחל אֹויף ַאֶלעס ָוואס ִאי ָהאּב ִניְׁשט גּוט ֶגעטּון, אּון ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ָזאל

ֲחתּוָנה ָהאְּבן, אּון ָדאס ֶוועט ִמיר ֶהעְלְפן אּון ַראֶטעֶווען ַאז ִאי ָזאל ֶמער ִניְׁשט טּון ַקיין 

.ָזאל ׁשֹוין ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִלי ֲעֵבירֹות אּון ִאי 
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טּון, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם? פּון ַמיין ַזייט ִּבין ִאי ְגֵרייט ֲחתּוָנה צּו ָהאְּבן ַהייְנטָוואס ָזאל ִאי  

ָוואס ֶקען ִאי טּון ַאז ִאי ָהאּב ָנאְכִניְׁשט ֶגעְטָראְפן ַמיין ִׁשידּו? ִאי ַוואְרט אּון ִאי  ַנאְכט!

וייל ִאיז ַוואְרט אּון ִאי ֶּבעט ִדיר ׁשֹוין ַאזֹוי ַלאְנג ַאז ִאי ִוויל ׁשֹוין ֲחתּוָנה ָהאְּבן, אּון ֶדעְרוַ 

 ֶעס ָנאְכִניְׁשט ָאְנֶגעקּוֶמען.

ִדי ַחַז"ל ָזאְגן אּוְנז ַאז ֶווען ֵאייֶנער ָהאט ֲחתּוָנה ָנא ִדי ְצָוואְנִציג ָיאר, ֶוועט ֶער ׁשֹוין 

ָזאְלן  ַזיין ַגאְנץ ֶלעְּבן ְטַראְכְטן פּון ֲעֵבירֹות, אּון דּו ָזאְגְסט אֹויף ַאַזא ֶמעְנְטׁש ַאז ַזייֶנע ֵּבייֶנער

צּוֵגיין. ַפאְרָוואס ָזאל ִמיר קּוֶמען ַאַזא ַהאְרֶּבער עֹוֶנׁש ַאז ִאי ָזאל ַמיין ַגאְנץ ֶלעְּבן ְטַראְכְטן 

פּון ֲעֵבירֹות, אּון ַאז ַמייֶנע ֵּבייֶנער ָזאְלן צּוֵגיין? ָוואס ִּבין ִאי ֶדען ׁשּוְלִדיג? ַפאְרָוואס קּוְמט 

יין אּון ֵווייָטאג ָוואס ִאי ָהאּב פּון ֶדעם ַאֵליין ט ֶגענּוג ִדי ְׁשֶרעְקִליֶכע ּפַ ֶעס ִמיר? ִאיז ִמיר ִניְׁש 

 ַאז ִאי ָהאּב ָנאְכִניְׁשט ֲחתּוָנה ֶגעַהאט?

ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ָהאְּבן ַסְבָלנּות אּון ֶגעדּוְלד, 

ְטן ִמיט רּוִאיְגֵקייט ִּביז ִאי ֶוועל ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין ֲחתּוָנה צּו ָהאְּבן. ֶהעְלף ִמיר ַאז אּון אֹויְסַוואְר 

ִאי ָזאל ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ֻקְׁשיֹות אֹויף ִדיר. ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ָזאל ְגֵלייְּבן ִמיט ַא ְׁשַטאְרֶקע 

ְטן, אּון ֶיעֶדע ַזא ָהאט ַא ּפּוְנְקְטִליֶכער ֶחְׁשּבֹון, אּון ֱאמּוָנה ַאז דּו טּוְסט ַאֶלעס ָנאר צּום גּו

 ִמיט ֶדעם ָזאל ִאי ִזי ְׁשַטאְרְקן אּון ִניְׁשט ַזיין ַאזֹוי צּוְּבָראְכן פּון ַמייֶנע ְׁשֶוועִריַקייְטן.

ט ַמייֶנע ֶגעִפיְלן! ִווי ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ָנאר דּו ֶקעְנְסט ִמיר ַפאְרְׁשֵטיין! ָנאר דּו ֵווייְס 

ַאזֹוי ִאי ְׁשִּפיר ִזי ַאזֹוי ַפאְרֶׁשעְמט אּון ֶדעְרִניֶדעְרט פּון ִמיר ַאֵליין! ַאז ַאֶלע ַמייֶנע ֲחֵבִרים 

ן ָהאְּבן ׁשֹוין ֲחתּוָנה ֶגעַהאט אּון ָנאר ִאי ִּבין ֶגעְּבִליְּבן ַאֵליין! ֶהעְלף ִמיר ַאז ִדי ִּבְזיֹונֹות ָזאלְ 

ַזיין ַפאר ַּכָּפַרת ַעוֹונֹות ַאז ִמיט ֶדעם ָזאל ִאי ָאְּפקּוֶמען ַאֶלע ַמייֶנע ֲעֵבירֹות, ִאי ָזאל ֶמער 

 ִניְׁשט ַדאְרְפן ַלייְדן ַאזֹויִפיל אּון ִאי ָזאל ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין ֲחתּוָנה צּו ָהאְּבן ְּבָקרֹוב.

ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ַאז דּו ֶוועְסט ִמיר ִזיֶכער ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן. ִאי ֵווייס אּון ִאי ְגֵלייּב, 

סֹוף ָּכל סֹוף ֶוועל ִאי זֹוֶכה ַזיין ֲחתּוָנה צּו ָהאְּבן. אּון ֶדעְרַפאר ֶּבעט ִאי ִדיר, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 

ה ַזיין צּו ָהאְּבן ַא גּוֶטע ָׁשלֹום ַּבִית, ִאי ָזאל ַאז ֶווען ִאי ֶוועל ׁשֹוין ֲחתּוָנה ָהאְּבן ָזאל ִאי זֹוכֶ 

ִזי ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ְקִריְגן ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶעס ָזאל ְׁשֶטעְנִדיג ֶהעְרְׁשן ַּביי אּוְנז ַאֲהָבה ְוַאְחָוה 

ן ִאיְנֵאייֶנעם, אּון ִאי ָזאל ְוָׁשלֹום ְוֵרעּות, ִמיר ָזאְלן ִזי ִליּב ָהאְּבן אּון ָהאְּבן ַא ְגִליְקִלי ֶלעּבְ 

 ִזי ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַדאְרְפן ֶגט'ן ַחס ְוָׁשלֹום.

ר ַזיין אּון ִניְׁשט ִזי ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ָזאל ְׁשֶטעְנִדיג ַזיין ַא ַוְּתָרן, ִאי ָזאל ֵאייִּביג ְמַווֵּת 

אְלן ָהאְּבן ַא ְפֵרייִליֶכע הֹויז, ֶעס ָזאל ִזי ְׁשִּפיְרן ִדי ְקִריְגן ָנאר ְׁשֶטעְנִדיג ַארֹויְסֶהעְלְפן. ִמיר זָ 

ְמָחה ִאין ִדי לּוְפט ַּביי אּוְנז ִאיְנֶדעְרֵהיים. ִאי ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ָהאְּבן ֶגעזּוְנֶטע אּון ֶעְרִליֶכע ִׂש 
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ֶוועג אּון ֶזען ַאַסא ִאיִדיׁש ַנַחת פּון  ִקיְנֶדער, ִאי ָזאל ֵזיי אֹויְפִציֶען אֹויְפ'ן ֶעְרִליְכן ִאיִדיְׁשן

ֵזיי. ַמיין ְׁשטּוּב ָזאל ַזיין ָאְפן ַפאר ַאְנֶדעֶרע ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ַאַרייְנצּוֶנעֶמען אֹוְרִחים אּון צּו 

 טּון ַאַסא ְצָדָקה אּון ֶחֶסד.

יר ׁשֹוין, ִאין ְזכּות פּון ַאֶלע ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ֶנעם ָאן ַמיין ְּתִפָלה, אּון ֶהעְלף ִמ 

ן ַצִדיִקים ּוִּבְפַרט ִאין ִדי ְזכּות פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ַרֵּבינּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיָגא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, אּון ִאי

ט ֶגעַמאְכט ִדי ְּתִפָלה, ְזכּות פּון ַרֵּבינּו ֱאִליֶעֶזר ְׁשמֹה ֶּבן ְמַנֶחם ְזֵאב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ָוואס ָהא

  ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואספארא רעש עס ווערט אויבן אין הימל ווען א 

בחור אדער א מיידל קומען צום אייבערשטן, און זאגן: "באשעפער, איך וויל זיין ערליך, 

ר הרע ווארפט מיר אראפ איך וויל נישט זינדיגן, אבער וואס זאל איך טון אז דער יצ

נאכאמאל און נאכאמאל אין עבירות וכו'; איך וויל חתונה האבן, אז איך וועל חתונה האבן 

וועל איך מער נישט טון די עקעלדיגע עבירה", ווען א בחור אדער מיידל זאגן דאס פארן 

יערע אייבערשטן ווערט אויבן אזא רעש, אלע מקטריגים אנטלויפן, זיי שעמען זיך מיט זי

קטרוג וואס זיי שטייען א גאנצע טאג און זענען מקטרג אויף בחורים וכו', ווייל דער אמת 

  קומט ארויס, און מען זעט קלאר אז בחורים זענען נישט שולדיג.

איך בעט דיר זייער שטארק, דראפע דיר און דערהאלט זיך; דו זאג ווייטער משניות, 

רבי'ן, און דו ביסט געקומען קיין אומאן אויף ראש און פריי זיך אז דו האסט געפאלגט דעם 

השנה, דו האסט זיכער גע'פועל'ט א שידוך, און דער אייבערשטער וועט דיר העלפן אז דו 

  וועסט זוכה זיין בקרוב אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל אמן.

  א גוט יום טוב.
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