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 רט קטןלפ חשנת תשע"תרומה, כ"ו שבט,  פרשת 'איום  -ך רת ה' יתברבעז

 נרו יאיר...  לכבוד

"ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד,  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן כד):דער רבי זאגט 

ֻּכָּלם  -ּוְלִהְתַּגֵּבר ְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשחָֹרה ְּבָכל ּכֹחֹו, ְוָכל ַהחֹוַלַאת ַהָּבִאין ַעל ָהָאָדם 
ון זיך ָּבִאין ַרק ִמִּקְלקּול ַהִּׂשְמָחה", עס איז א גרויסע מצוה צו זיין שטענדיג פרייליך א

שטארקן מיט אלע כחות נישט צו זיין דעפרעסט. ווייל אלע מחלות און אלע קרענק 
קומען ווייל מען איז דעפרעסט און נישט פרייליך. און דער רבי זאגט דארט ווייטער: 
"ַגם ַחְכֵמי ָהרֹוְפִאים ָאְמרּו, ֶׁשָּכל ַהַּמֲחלֹות ְוַהֳחָלִאים ָרִעים ָּבִאים ַרק ַמֲחַמת ִחָּסרֹון 

ָחה", אפילו די דאקטורים זאגן אז אלע מחלות קומען פון דיפרעסיע און ווייל מען ַהִּׂשְמ 
 איז נישט פרייליך.

שטארק דיר און זיי פרייליך; דאנק דעם אייבערשטן אויף אלע חסדים וואס ער 

זאלסטו זיך פרייען מיט  ט נישט מיט וואס צו זיין פרייליךטוט מיט דיר, אפילו דו האס
 סט א איד און נישט קיין גוי.דעם וואס דו בי

דער הייליגער קדושת לוי זכותו יגן עלינו פלעגט זאגן די ברכות השחר הויך אויפן 

קול, איין טאג האט ער אויסגעלאזט די ברכה "שלא עשני גוי", איז איינער צוגעגאנגען 
 ט אויסגעלאזט א ברכה,"רבי, איר הא :געזאגטאים צום הייליגן בארדיטשובער רב און 

שלא עשני גוי", האט אים דער הייליגער קדושת לוי געזאגט: "איך האב שוין  די ברכה
געמאכט היינט די ברכה! ווען איך בין אויפגעשטאנען אינדערפרי בין איך געווען זייער 

יט וואס איך זאל זיך צעבראכן ביי מיר, איך האב נישט געקענט טרעפן קיין שום זאך מ
ן, האב איך געטראכט צו מיר: 'א איד בין איך דאך, איך בין מחזק זייקענען מחיה און 

איך  נישט קיין גוי', און פון גרויס שמחה האב איך מיך נישט געקענט איינהאלטן, האב
און מיט דעם האב איך מיך מחי' געווען"; זעט  גלייך געמאכט די ברכה שלא עשני גוי

ר מענטש זאל ווערן כט אז דעמען פון דעם אז אסאך מאל קומט דער יצר הרע און מא

און מען קען זיך נישט מחזק זיין מיט גארנישט, דארף מען זיך פרייען  זייער דעפרעסט
 מיט דעם אז א גוי בין איך נישט, איך בין א איד!

ר, הער אויף זיך צו עסן מיט וואס דו האסט הער אויף צו טראכטן פון דיין עב

אז דער ס"מ דארף נישט  יקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קפט)(עיין לדער הייליגער רבי זאגט  געטון.
די עבירה פונעם מענטש, ער דארף די עצבות און מרירות וואס קומט ארויס פון די 

 ס, טראכט וואס קען איך יעצט טון.קוק אויף פאראוי ;עבירה

פאר צוויי יאר צוריק האבן מיר געמאכט א שיעור שבת אינדערפרי פארן דאווענען 
"ַּדע, ֶׁשִּסּפּוֵרי  (ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן רמח):דער רבי זאגט  ";לת הצדיקופע"ספר דעם אין 
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אז פארציילן  –זאגט דער רבי  –ַמֲעִׂשּיֹות ִמַּצִּדיִקים, הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד", זאלסט וויסן 

מעשיות פון צדיקים איז זייער א גרויסע זאך, "ִּכי ַעל ְיֵדי ִסּפּוִרים ִמַּצִּדיִקים, ִנְתעֹוֵרר 
ל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך, ְּבֵחֶׁשק ִנְמָרץ ְמאֹד", ווייל ווען מען הערט ְוִנְתַלֵהב ַהֵּלב ְּבִהְתעֹוְררּות ָּגדֹו

און מען  צום אייבערשטןא מעשה פון א צדיק, ווערט דאס הארץ אויפגעפלאמט 
ווען מען זעט צו וואס דער צדיק  ,באקומט א שטארקע חשק צו ווערן אן ערליכער איד

און מען וויל אויך ווערן  זיינע נסיונות ז בייגעשטאנען אלעהאט זוכה געווען ווען ער אי
 א צדיק.

געלויבט דעם אייבערשטן אז דעם שבת האבן מיר מסיים געווען דעם גאנצן ספר 
 נאכאמאל אנהייבן דעם הייליגן ספר;און דעם קומענדיגע וואך וועלן מיר  ולת הצדיקפע

 .חמ, וועסטו זוכה זיין צו א ריינע מאך דיר אויך א שיעור אין דעם ספר

ּיֹות ִמַּצִּדיִקים,  :), סימן רלדחלק א' ,ליקוטי מוהר"ןעיין (דער רבי זאגט  "ַעל ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעשִֹ
פון צדיקים באקומט מען א , דורך מעשיות ִנְטָהר ַהּמַֹח ַמְחָׁשָבה, ְוזֹוֶכה ְלמֹוִחין ְנִקִּיים"

 :ז), סימן קנאות צדיק ,(ספר המדותנאך זאגט דער רבי  און מען טראכט ריינע מחשבות; ריינע מח
ּיֹות ִמַּצִּדיִקים, ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכים ְלִהְתָקֵרב ָלֶהם", אז מען לער נט "ַעל ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעשִֹ

אות  ,(שםנאך זאגט דער רבי  מען זוכה צו ווערן נאנט צום צדיק;מעשיות פון צדיקים איז 

ּיֹות ִמ  :סימן א') ,חלק ב' ,בגדים ַּצִּדיִקים ַמְמִׁשיִכים אֹור ֶׁשל ָמִׁשיַח ָּבעֹוָלם, "ַעל ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעשִֹ

אז מען פארציילט  ְוָצרֹות ִמן ָהעֹוָלם, ַגם זֹוֶכה ִלְבָגִדים ָנִאים",ך ְודֹוֶחה ַהְרֶּבה חֹוֶׁש 
 דער וועלט ו ברענגען די ליכטיקייט פון משיח אויףמעשיות פון צדיקים איז מען זוכה צ

 לט, אויך איז מען זוכה צו שיינע קליידער.און מען נעמט אוועק אסאך צרות פון דער ווע

חים צו , ווייל איך זוך כסדר שליאויב דו פארסט אויף אומאן ביטע זיי מיר מודיע
 טראגן געלט מיר זאלן קענען ענדיגן דעם בנין וכו'.

א שיעור פאר די אינגעלייט וואו איך ווארט דיר צו זיין אם ירצה ה' מארגן וועט 
 .עצות פון רבי'ןדי  זיין מיטזען; לאמיר זיך מחזק 

... 

~~~~~~~~~~ 
 יום א' פרשת תרומה, כ"ו שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר ... חבר לכבוד מיין טייערער

מזל טוב פאר דיין ניי געבוירענע מיידל תחי'; דער אייבערשטער זאל דיר העלפן 
דיינע קינדער צוזאמען מיט דיין ווייב זאלסט זען אסאך נחת פון דעם קינד און אלע 
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תחי', בזכות וואס דו העלפסט מיר פארשפרייטן דעם הייליגן רבינ'ס עצות פאר די 

 וועלט.

נרו יאיר, זיי ווילן מאכן א נייע זאך: "בליץ חיזוק",  ...נרו יאיר און צו  ...רעד צו 
א גוטע זאך אז זיי ווילן קונדעס חיזוק וכו'. עס איז זייער עארויס שיקן יעדן טאג אפאר ס

אויפקומען מיט נאך וועגן ווי אזוי אריין צו ברענגען דעם הייליגן רבינ'ס עצות אין די 
גאנצע וועלט. אבער מען דארף וויסן ווי אזוי מען נעמט ארויס פון א לאנגע דרשה אפאר 

ען קונדעס וכו' ווי ווען מעמינוט חיזוק; ווייל אסאך מאל הערט זיך אנדערש אפאר ס

 וואלט ווען געהערט די גאנצע דרשה.

"ֲחָכִמים, ִהָּזֲהרּו ְּבִדְבֵריֶכם, ֶׁשָּמא ָתחֹובּו  (אבות א, יא):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
חֹוַבת ָּגלּות ְוִתְגלּו ִלְמקֹום ַמִים ָהָרִעים, ְוִיְׁשּתּו ַהַּתְלִמיִדים ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶכם ְוָימּותּו, ְוִנְמָצא 

ָׁשַמִים ִמְתַחֵּלל", מען דארף זייער אכטונג געבן ווען מען רעדט צו תלמידים אז עס ֵׁשם 
 זאל נישט ארויס קומען א חילול השם פון די ווערטער.

עס איז זייער א גוטע זאך וואס זיי ווילן טון, אז זיי ווילן פארשפרייטן חיזוק פאר 

יידט ארויס אפאר ווערטער פון אידישע קינדער, אבער מען דארף וויסן אז אויב מען שנ
א דרשה, קען זיך עס הערן אנדערש און עס קען ארויס קומען א חילול השם פון דעם; 

"ַסָּכָנה ְּגדֹוָלה לֹוַמר ּתֹוָרה. ְוָצִרי ָלֶזה  (לקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן מז):קוק וואס דער רבי זאגט 
ַכל ִלְׁשקֹל ַּבֶּפֶלס ְּדָבָריו, ְּבאֶֹפן ֶׁשא ִיְׁשַמע ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְיִגיָעה ְּגדֹוָלה ְוָאָּמנּות ְיֵתָרה ֶׁשּיּו

ֵמַהּׁשֹוְמִעים ַרק ַמה ֶּׁשָּצִרי לֹו, א יֹוֵתר", עס איז א גרויסע סכנה צו זאגן תורה און מען 
דארף זייער אכטונג געבן אז יעדער איינער זאל הערן נאר וואס ער דארף וכו'. דאס איז 

עזאגט געווארן סיי פאר דעם בעל דרשן וואס רעדט די דרשה און זיכער פאר איינער ג
וואס נעמט ארויס שטיקלעך פון א דרשה, אזא איינער דארף זייער אכטונג געבן וואס 

 ער שניידט ארויס און וויפיל וכו'.

אז דו וועסט פרעגן ווי אזוי קענען מיר זאגן תורה אדער פארשפרייטן די ווערטער 

פון צדיקים אז דער רבי זאגט אז דאס איז א סכנה? נאר אז א מענטש בעט דעם 
אייבערשטן יעדעס מאל פאר ער רעדט, אדער פאר ער שיקט ארויס דרשות וכו', 

 דעמאלט איז ער פארזיכערט אז ער וועט נישט מאכן קיין טעותים.

ֹוָלה ְּכֶׁשאֹוֵמר ּתֹוָרה, יֹוֵתר "ְוַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֵיׁש לֹו ֵאיָמה ְּגד (שם):דער רבי זאגט 
ַהִּכּפּוִרים", דער אמת'ער צדיק ווען ער זאגט תורה האט ער א -ַהָּׁשָנה ְויֹום-ֵמֵאיַמת ראׁש

ער געבט זיך איבער פארן אייבערשטן און ; גרעסערע פחד ווי דער פחד פון ראש השנה
שול פון זיינע ער בעט דעם אייבערשטן עס זאל נישט ארויס קומען קיין שום מכ
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דיבורים, עס זאל נאר ארויס קומען פון זיין תורה מער קדושה און מער טהרה אויפן 

 וועלט.

יעדעס מאל ווען מוהרא"ש פלעגט געבן א שיעור, פלעגט ער פאר דעם וויינען 
צום אייבערשטן און זיך איבערגעבן צו אים וכו'; דאס דארפן מיר טון פאר מיר רעדן 

 ויס דרשות וכו'.אדער מיר שיקן אר

איך האף אז דו וועסט איבער געבן פאר אלע וואס העלפן ארויס מיטן מתרגם זיין 
אויף ספאניש וכו', אז זיי סיי סיי אויף לשון הקודש סיי אויף ענגליש און  ,די שיעורים

זאלן נעמען דוקא די שטיקלעך וואס דו גרייטסט אן, ווייל מען דארף אכטונג געבן עס 

 ויס קומען גוטס פון דעם.זאל נאר אר

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן נחת פון אלע דיינע קינדער, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 יום א' פרשת תרומה, כ"ו שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרם יאיר ...און  ...לכבוד מיינע טייערע תלמידים 

העלפן אזוי ווי פאריאר מיטן איך האף אז דאס יאר וועט איר מיר אויך 

 צוזאמנעמען די בחורים פורים און ארום גיין נאך געלט פאר די ישיבה.

איר ווייסט דאך אז ביי אונז אין ישיבה שיקט מען נישט אהיים קיין בחורים וואס 
צאלן נישט שכר לימוד; די ישיבה שטייט שוין צען יאר און מיר האבן נאך קיינמאל 

אדער פארשעמט א בחור וואס קיינער צאלט נישט קיין שכר  נישט אוועק געשיקט
לימוד פאר אים און איך זינק אין חובות נאר פאר די בחורים. איך קוק ארויס אז איר 

 וועט זיין די ריכטיגע שלוחים מיר צו העלפן.

היינט צו טאגס זענען דא זייער אסאך מענטשן וואס האבן חיזוק פון די ישיבה, 

יר זיך שוין יעצט מסדר זיין צו מאכן א ליסטע וואו איר זאלט ארויף דערפאר דארפט א
טע ווארעמע ניגונים, אין ייגיין פורים אביסל טאנצן און פרייליך מאכן, אדער זינגען שט

 שטובער וואו מען וועט אייך אויפנעמען בסבר פנים יפות.

איך וויל אז אלע בחורים וואס גייען צוזאמען נאך געלט זאלן גיין אנגעטון איידל 
און זיך אויפפירן איידל. איך הער זאגן אז די בחורים קויפן שוין איין פארשטעלאכטס 

פאר פורים, זעט אז די בחורים וואס קומען מיט מיט אייך זאלן גיין אנגעטון איידל, 
. פורים קומט סעלבע וכו' מיט אן איידעלע פארשטעלאכטאלע זאלן גיין אנגעטון די ז

ארויס דער אמת ווער דער מענטש איז, מען ווייזט ווי אזוי מען וויל גיין א גאנץ יאר, 
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נאר א גאנץ יאר שעמט מען זיך וכו', אז מען טוט זיך אן פראסט וכו' ווייזט דאס אז דער 

ר, אז איר זאלט שטיין דערויף אז מענטש איז נישט איידל. דערפאר בעט איך אייך זייע
די וואס קומען מיט די חבורה קענען נאר קומען אויב זיי גייען אנגעטון איידל, עס האט 

 מיר זייער וויי געטון פאריאר צו זען ווי די בחורים גייען ארום אנגעטון פראסט.

ֵהב ֶאת ַהַּצִּדיק, "ִמי ֶׁשאֹו (ספר המידות, אות צדיק, סימן סט):געדענקט וואס דער רבי זאגט 
ָצִרי ִלְׁשמֹר ֶאת ַהַּצִּדיק, ֶׁשא ֵיֵצא ָעָליו ֵׁשם ָרע", ווער עס האט ליב דעם צדיק, דארף 

 אכטונג געבן עס זאל נישט ארויס גיין א שלעכטע נאמען אויפן צדיק.

נאך א זאך בעט איך ענק; נעמט נישט ארויף אויפן באס בחורים וואס לערנען 

דער רבי זאגט אזוי ווי  טאג ונז אין ישיבה. ביי אונז איז פורים א הייליגערנישט ביי א
"ִּכי ִּבְּתִחיָּלה ָהיּו ָּכל ַהַהְתָחלֹות ִמֶּפַסח ְוכּו', ְוַעְכָׁשיו, ְוא ִסֵּיים",  (ליקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן עד):

 און ר' נתן זאגט אויף דעם אז ער האט פארשטאנען פון רבי'ן אז היינט זענען אלע
התחלות פון פורים; ווייל אז מען איז זוכה און מען פרייט זיך מיטן אייבערשטן, מען 

פרייט זיך אז מ'איז א איד, מען פרייט זיך מיט אלע גוטע נקודות וואס מען האט, 
 דעמאלט קען מען מאכן א פרישע התחלה.

ן קען עס זענען דא וואס מיינען אז פורים איז א טאג פון הוללות, א טאג וואס מע

טון זאכן שלא על פי תורה; דערפאר זאלסטו זען אז קיין שום פרעמדער בחור זאל זיך 
 "ּוְבִׂשְמָחתֹו א ִיְתָעַרב ָזר". (משלי יד, י): -נישט געפונען אויפן באס 

איך בענטש ענק אז בזכות וואס איר העלפט מיר אז איך זאל ווייטער קענען ממשיך 

וסדות וכו' זאלט איר טרעפן בקרוב אייער שידוך און זיין מיט די ישיבה און די מ
 אויפשטעלן א שיינע שטוב לשם ולתפארת.

... 

~~~~~~~~~~ 
 יום ב' פרשת תרומה, כ"ז שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר... לכבוד 

 איך האף אז דו לערנסט דיינע שיעורים קבועים יעדן טאג.

ווען א מענטש קומט ארויף אויף יענע וועלט  (שבת לא.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

פרעגט מען אים: "ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה?" בפשטות מיינט מען אים צו פרעגן צי ער האט 
(ליקוטי געהאט א קביעות'דיגער שיעור יעדן טאג צו לערנען תורה. אבער דער רבי זאגט 

 (משלי כב, כג):אז 'ֶקַבע' איז א לשון פון 'ְּגֵזָלה', אזוי ווי עס שטייט  סימן רפד)מוהר"ן, חלק א', 
ְבֵעיֶהם ָנֶפׁש"; דאס איז פשט פון די שאלה, מען פרעגט דעם מענטש: "ְוָקַבע ֶאת קֹ
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'ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה' האסט אראפ גע'גנב'עט צייט צו לערנען? האסט ארויס געכאפט 

 פארנומענעם טאג אפאר מינוט פאר תורה?פון דיין 

איך קען ברסלב'ער אידן וואס וואו זיי גייען נעמען זיי מיט זיך א זעקל ספרים, א 
חומש, א משניות'ל, א גמרא, א תהלים'ל; און ווען עס מאכט זיך אפאר מינוט וואס זיי 

ברסלב'ער  האבן פאר זיך, כאפן זיי אריין א פרק משניות אדער א דף גמרא וכדומה. א
 לט אן דעם טאג מיט גוט'ס.יפחסיד פארברענגט נישט קיין צייט נאר ער 

א ברסלב'ער חסיד איז אמאל געפארן צו א יריד מיט זיין סחורה, אינמיטן וועג 
האט זיך אראפ געלאזט א שטארקע רעגן און ער האט נישט געקענט ממשיך זיין צו 

ייט א דעכל אויפן וואגן און זיך פארן, האט ער זיך אפגעשטעלט און אויסגעשפר
געזעצט לערנען זיינע שיעורים קבועים. אינמיטן איז ר' נתן אריבער געפארן און געזען 

ווי דער איד זיצט דארט און לערנט זיינע שיעורים מיט א חיות, מיט א געשמאק... 
 שפעטער האט ר' נתן פארציילט: "איך האב געזען ווי דער איד האט הנאה געהאט אז

 עס רעגנט, ווייל אזוי קען ער נישט ארבעטן און ער קען אביסל לערנען".

דאס איז מיין גאנצע כוונה מיט די ישיבה; אריין לייגן אין די בחורים אהבת 
התורה. זיי זאלן ליב האבן צו לערנען, זיי זאלן וויסן אז אפילו מען איז אן ארבעטער, 

מען לערנען און זיין דבוק אין די הייליגע דאך קען  -מען איז פאריאגט און פארפלאגט 
תורה, ווייל נאר די הייליגע תורה בלייבט אייביג מיטן מענטש און דאס היט אפ דעם 

 מענטש אויף דער וועלט און אויף יענע וועלט.

איך האף דיר צו זען היינט נאכט ביים שיעור; עס איז זייער וויכטיג צו קומען צום 
אז מען קומט אין היכל הקודש, מען טרעפט זיך מיט גוטע  שיעור איין מאל א וואך.

דעמאלט איז אלעס גרינגער. אלעס  -חברים, מען איז זיך מחזק מיט די עצות פון רבי'ן 
וואס דארף ווערן ערלעדיגט קען מען ערלעדיגן פאר דעם אדער נאכדעם, דער שיעור 

 דאס דארף זיין דאס וויכטיגסטער זאך ביים מענטש.

יינער דארף חיזוק; בפרט אויף די זאכן וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן יעדער א

ּתֹוָרה, ּוַמֲעִׂשים  -"ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ְצִריִכים ִחּזּוק  (ברכות ל"ב ע"ב):אז מען דארף כסדר חיזוק 
ֶאֶרץ"; דערפאר בעט איך דיר זאלסט קומען צום שיעור. ר' נתן ך טֹוִבים, ְּתִפיָלה, ְוֶדֶר 

עדן מיטוואך א שיעור פאר אנשי שלומינו, האט ער געזאגט: "וואס מיר פלעגט געבן י
רעדן אין א פשוט'ן מיטוואך רעדן נישט גרויסע צדיקים אין גן עדן"; דאס זעלבע זאג 

איך דיר: "וואס מיר רעדן אין א פשוט'ן מאנטאג הערט מען נישט אין ערגעץ"; וואס 
 ון תורה תפילה, שלום בית וכו'.רעדן מיר שוין? נאכאמאל פונעם אייבערשטן, פ
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איך גיי יעצט איבער דרוקן אשר בנחל אין אידיש; פאריאר האבן מיר געדרוקט 

טויזנט סעטס און אלעס איז אויסגעגאנגען אין ווייניגער ווי א יאר, יעצט וויל איך דרוקן 
נט סעטס. מוהרא"ש האט צוגעזאגט אז ווער עס וועט דרוקן אשר בנחל עטליכע טויז

 ועט זען גרויסע ישועות, אז דו דארפסט א ישועה קענסטו נעמען א חלק אין דעם.ו

אין ישיבה, אין קרית  -מיטוואך וועט אם ירצה ה' זיין א שיעור פאר די פרויען 
יואל און אין מאנסי, זע אז דיין ווייב זאל קומען; לייג אלעס אין דער זייט אז אויף 

אין שטוב העלפן אז דיין ווייב זאל קענען קומען  מיטוואך נאכט זאלסטו קענען בלייבן

 זיך מחי' זיין מיט די עצות פון רבי'ן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן זפרשת תרומה, כ" ב' יום - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי' לכבוד
 בריוו. איך האב ערהאלטן אייער

זעט אריין צו לייגן אין די קינדער אמונה פשוטה. יעדע זאך וואס די קינדער דארפן 

און בעטן דארף מען זיי אויסלערנען די זאך פון תפילה; זיי זאלן בעטן דעם אייבערשטן 
 אויף זייער שפראך, ווייל דאס איז דער יסוד פון א איד.

 תּוְדֵבקּו תּורּבְ ִהְתַח  רַּק עִ ֶׁש  עַּד " ב', סימן פד):(לקוטי מוהר"ן, חלק דער הייליגער רבי זאגט 

", תפילה דאס באהעפט דעם מענטש צום אייבערשטן, ִפיָלהְּת ַעל ְיֵדי  אּוה ךַר ּבָ ַלה' ִיְת 
דאס קלעבט צו דעם מענטש צום אייבערשטן; קליינע קינדער האבן אין זיך א ריינקייט 

 מורא'דיגע תמימות ופשיטות.און א לויטערקייט, זיי נעמען אן תפילה מיט א 

אזוי אויך זאלט איר זען אריין צו לייגן אין די קינדער צניעות; עס זענען דא 

עלטערן וואס כאפן זיך נישט וואס זיי טוהן, זיי מיינען אז קליינע קינדער מעג מען אנטון 
אר נישט צניעות'דיג, מען מיינט אז דאס איז קיוט וכו', מען מיינט איז צניעות איז נ

געזאגט געווארן פאר עלטערע קינדער, וואס באמת הייבט זיך צניעות זיך אן פון די דריי 
יאר. וואויל איז פאר עלטערן וואס געבן אכטונג און טוהן אן זייערע קינדער איידל און 

באשיידן. איז בעט איך אייך איר זאלט אריין לייגן אין זיי דאס שיינקייט פון צניעות, זיי 
 רטס אונטער די קני, אויך זאלן זיי קומען נאר מיט טייץ וכו'.ון מיט סקזאלן קומע

בנוגע אייער שידוך וכו'; איך בעט אייך זייער איר זאלט נישט ווערן צעבראכן פון 

דאס וואס איז געווען. איר שרייבט אז איר וויינט זייער אסאך וכו'; מען מעג וויינען און 
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ארויס די ווייטאג פארן אייבערשטן, אבער עס איז  עס איז זייער געזונט אז מען געבט

 נישט גוט צופיל צו וויינען.

דאנקט און לויבט דעם אייבערשטן פאר אלע חסדים וואס ער טוט מיט אייך און 
בעט אים אז איר זאלט זוכה זיין צו באקומען אן ערליכער מאן וואס וועט האבן דעם 

 ע ווארעמע שטוב פארן אייבערשטן.אויפצושטעלן א שיינ -זעלבן ציל ווי אייך 

מען דארף אסאך מתפלל זיין מען זאל באקומען א בחור וואס האט יראת שמים, 
א בחור וואס גייט דריי מאל א טאג אין שול דאווענען מיט מנין, א בחור וואס לערנט 
יעדן טאג די הייליגע תורה. מיט תפילה און סבלנות וועט איר עס באקומען, דער עיקר 

אז איר זאלט נישט דאגה'נען וואס גייט זיין, איר זענט נאך א יונג מיידל און איר  איז
 וועט נאך טרעפן גאר א גוטע שידוך, כאפט נישט סתם א שידוך וכו'.

דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט טרעפן אייער זיווג בקרוב; מיט תפילה 

 און מיט שמחה וועט איר עס באקומען.

... 

~~~~~~~~~~ 
 יום ג' פרשת תרומה, כ"ח שבט, שנת תשע"ח לפ"ק - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר... לכבוד 

"אפשר איז דא אויבן אין הימל א  (ליקוטי מוהר"ן ח"ב, סימן קיט):דער הייליגער רבי זאגט 

וועלט וואס הייסט 'עולם הזה', דא איז נישט דא קיין עולם הזה, דא איז דער גיהנום 
אפילו די גרויסע עשירים (שם): נאך זאגט דער רבי  אליינס, יעדער איז פול מיט יסורים".

ָעָמל יּוָלד ְקַצר ָיִמים "ָאָדם לְ (איוב ה, ז): זענען אויך פיל מיט יסורים, אזוי ווי עס שטייט 
ּוְׂשַבע רֶֹגז" א מענטש איז באשאפן געווארן זיך צו מוטשענען, א מענטש לעבט ווייניג 

"ַּגם ָכל  (קהלת ב, כג):און דאס גאנצע לעבן איז פול מיט  ווייטאג און שלמה המלך זאגט 

וייטאג; עס איז נישט , דאס גאנצע לעבן איז פול מיט כעס און ו"ָיָמיו ַּכַעס ּוַמְכאֹובֹות
דא קיין שום עצה וואו צו אנטלויפן נאר צום אייבערשטן און צו די תורה, מען דארף 

נעמען דעם 'עמל' וואס עס שטייט 'ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד' און עס אריין לייגן אין די תורה 
 'ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֲעָמלֹו ַּבּתֹוָרה'.

ק, נעם א משניות מיט א גמרא און כאפ דערפאר בעט איך דיר זייער, כאפ זיך צורי

אריין פרקים משניות און דפים גמרא, סוף כל סוף וועט נאר דאס איבער בלייבן פון 
 אונז.
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עס איז געווען א גרויסער ערליכע איד, א ברסלב'ער חסיד, ר' ישראל קארדונער 

(ליקוטי זכרונו לברכה. ער האט געזאגט אזוי: "איין מאל דער רבי האט שוין געשריגן 

"אין שום יאוש בעולם כלל", קען דער ס"מ טאנצן פון דער הימל  מוהר"ן חלק ב', סימן עח):

ביז דער ערד, עס וועט אים שוין גארנישט נוצן"; דערפאר דארפן מיר זיך זייער פרייען 
(שיחות הר"ן, סימן אז מיר ווייסן פון אזא גרויסע רבי וואס האט געשריגן מיט א הויך קול 

"גיוואלד, זייט אייך נישט מייאש, קיין ייאוש איז גארנישט פארהאנען", דער יצר  :קנג)
הרע וויל נאר איין זאך פונעם מענטש: ער זאל זיך אונטערגעבן, ער זאל ביי זיך אפמאכן 
'איך בין שוין פארפאלן'. יעדעס מאל ער ווארפט אראפ א מענטש אין עבירות וויל ער 

ל אויפגעבן. ווייל ווען א מענטש געבט נישט אויף און נאר דאס, אז דער מענטש זא
אפילו ער פאלט אראפ און ער זינדיגט נעבעך מיט שווערע ביטערע עבירות, טוט ער 

נאכדעם תשובה און ער קערט זיך צוריק צום אייבערשטן, ווערט פון אלע זיינע עבירות 
ווען א מענטש טוט תשובה אז  (יומא פו:)זכותים, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 ווערן זיינע עבירות זכיות.

דערפאר טייערע ליבער ..., קוק נישט וואס איז געווען ביז יעצט און הייב אן פון 
דאסניי. גיי אין שול און טו אן טלית ותפילין; קוק נישט אויף קיינעם, טראכט נישט פון 

יות און זאג די ווערטער פון די קיינעם, דו גיי נאר צום אייבערשטן. נעם א גמרא, א משנ
 הייליגע תורה, וועסטו זוכה זיין צו אלע  ברכות וישועות.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שבט, שנת תשע"ח לפ"ק ט' פרשת תרומה, כ"ד יום - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאיר לכבוד
וואס איז אונז מזכה מיט לערנען די ברוך השם אז מיר זענען ביים הייליגן רבי'ן 

הייליגע תורה. דער רבי געבט אונז א וועג צו לערנען, א "סדר דרך הלימוד" וואס איז 
פון גרויס ביז קליין, אפילו מען פארשטייט נישט וואס מען  -פאר יעדן איינעם געמאכט 

 נען, בלויז זאגן די ווערטער.לערנט זאל מען ווייטער לער

אז דער שני למלכות האט געזוכט  (סיפורי מעשיות, מעשה א)דער רבי האט פארציילט 
און געזוכט זייער ארויס צו נעמען די בת מלך פון די נישט גוטע, ער האט איר געזוכט 

א גרויסער מענטש וואס האט געטראגן א גרויסע א לאנגע צייט, ביז ער האט געטראפן 
געזאגט: "מען פון זוכן די בת מלך, ער האט אים אפגערעדט וים און ער האט אים ב
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: "עס איז שני למלכות געענטפערטער דהאט דיר א נארישקייט איינגערעדט", האט 

יעדעס מאל וואס די ווילדע גרויסע מענטשן האבן אים אוועק געמאכט  .בוודאי יא דא"
שני למלכות ער ד , האטאון געזאגט: "מען האט דיר א נארישקייט איינגערעדט"

 .: "עס איז בוודאי יא דא"גענפערט

 דאס .'ַידּבְ א" איז ''דא 'יוודאי '"עס איז ב :פון אשי תיבותמוהרא"ש זאגט אז די ר
ברוך השם איך לערן  ;קוק אויף מיר וואס איך האב אין מיין האנטהייסט אזוי: איך 

איך מקרא, משנה, גמרא, מדרש וכו' וכו',  , איך לערן יעדן טאג אביסליעדן טאגתורה 

קוק אין מיין האנט צי איך האב עפעס, צי איך פארדין עפעס. ממילא, אז איך לערן יעדן 
מיר נישט זאגן "מען האט דיר א קענסטו טאג האב איך דאך עפעס אין די הענט, 

מען האט דיר א 'און דו זאגסט מיר  כל טוב 'ַידּבְ 'איך האב  ;נארישקייט איינגערעדט"
 ט?!'נארישקייט איינגערעד

וואס זאל איך דיר זאגן, אז מען פאלגט דעם רבי'ן איז מען זוכה צו גאר שיינע 

האבן געזען דעם הייליגן רבינ'ס זאכן; ר' נתן האט געזאגט: "וואויל זענען די אויגן וואס 
אויגן און וואויל זענען די אויגן וואס זעהן די אויגן"; ר' אברהם בן ר' נחמן האט 

צוגעלייגט: "און וואויל זענען די אויגן וואס האבן געזען די אויגן וואס האבן געזען די 
לאץ וואו מען אויגן וכו'", און אזוי גייט עס מדור לדור. אז מען דריידט זיך אויף א פ

רעדט די ווערטער פון רבי'ן, מען קומט אויף א פלאץ וואו עס איז אויסגעשפרייט די 
 שטויב פון צדיקים, ווערט מען אויך א צדיק.

 זע אז דיין ווייב זאל קענען קומען היינט צו די פרויען צוזאמקום.

... 

~~~~~~~~~~ 
, שנת תשע"ח לפרט אדרא' דראש חודש פרשת תרומה,  'היום  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 נרו יאירד ... לכבו

דער עיקר וואס מען דארף האבן אויף דער וועלט איז התחזקות; יעדער איינער 
 דארף התחזקות. ווי גרויס א מענטש זאל נאר זיין דארף מען האבן התחזקות.

ר' נתן האט געזאגט אויף ר' ליפא: "איך ווייס אז ער איז געווען פרומער פון מיר, 

און יעצט, וואו איז ער און וואו בין איך... ער איז געווארן אפגעקילט וכו' און 
 אוועקגעגאנגען פון רבי'ן, ווייל ער האט נישט גענומען פון רבי'ן קיין התחזקות". 
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עצות; ער פאלגט די עצות, ער ניצט די עצות,  ווען א מענטש נעמט דעם רבינ'ס

ער לעבט מיט די עצות. יעדע זאך וואס גייט אריבער אויף אים פארציילט ער פארן 
אייבערשטן און יעדע זאך וואס קוועטשט אים זאגט ער פארן אייבערשטן, וועט ער זען 

 גרויסע ישועות.

 ענינים.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע 

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געוואלט פרעגן איבער דעם וואס אסאך מאל זענען דא מיידלעך אין מיין קלאס וואס טשעפען 

 מיר?מיר און ווילן נישט שפילן מיט מיר, ווי אזוי קען איך מאכן אז יעדער זאל וועלן שפילן מיט 

אויך האב איך געוואלט פרעגן איבער דעם וואס איך האב אסאך פחדים פון פייער, איך האב זייער 

מורא פון פייער. מיין מאמע זאגט מיר אז איך זאל פרובירן צו פארגעסן דערפון, אבער ס'איז מיר זייער שווער 

 צו פארגעסן דערפון.

 יישר כח פאר'ן נעמען די צייט מיר צו ענטפערן.

 מיידלא 

 תשובה:

 יום א' פרשת תרומה, כ"ו שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ד ... תחי'לכבו
 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

דאס וואס איר זאגט אז מיידלעך טשעפענען אייך; וויסן זאלט איר אז דאס לעבן 
יכל; אז איר איז ווי א שפיגל. ווען מען שמייכלט, וואס זעט מען אין שפיגל? א שמי

וועט קיינעם נישט טשעפענען וועט אייך אויך קיינער נישט טשעפענען. אז איר וועט 
זיין פרייליך, איר וועט א גאנצן טאג טאנצן און זינגען, וועט יעדער איינער וועלן זיין 

 אייער חבר'טע.

דאס וואס איר שרייבט אז איר האט פחדים פון פייער; זייער אסאך מענטשן האבן 
סארט פחדים, בפרט קינדער האבן זייער אסאך מאל מורא פון פייער וכדומה. דער  די

יצר הרע ווארפט אן פחדים אויף מענטשן, ווייל אזוי וויל ער צעברעכן דעם מענטש. 
", פארשאלטן זאל זיין זרש די ווייב פון ַמְפִחיִדי תֶׁש ֵא  ׁשֶזֶר  ָרהּו"ֲארמיר זינגען פורים: 

פחדים אויף מענטשן; דאס איז די טריק פונעם יצר הרע, ער המן וואס ער ווארפט 
ווארפט אריין דעם מענטש אין פחדים ביז ער מאכט אז דער מענטש זאל ווערן א 

דיפרעסטער מענטש. אבער א מענטש וואס לעבט מיטן אייבערשטן, אים קען מען נישט 
סירן קיין שלעכטס, אריין ווארפן אין פחדים, ווייל ער ווייסט אז עס קען גארנישט פא

 נאר אלעס קומט פונעם אייבערשטן.

בעטס דעם אייבערשטן יעדן טאג אז איר זאלט נישט האבן קיין פחדים, וועט איר 

זען אז איר וועט מער נישט מורא האבן. דער רבי האט אסאך סגולות אויף פחדים; זעט 
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ואס שטייט דארט. צו לערנען אין ספר המידות אות פחד און פראבירט צו פאלגן אלעס ו

 איך שרייב אייך דא א קליינע תפילה וואס איר זאלט בעטן יעדן טאג דעם אייבערשטן.

עלף העלף מיר איך זאל נישט מורא האבן פון קיינעם, ה ,באשעפער ר"הייליגע

 מיר איך זאל גלייבן אז דו האסט אלעס באשאפן און דו פירסט די גאנצע וועלט.

אזוי שטארק עקעדיגע מחשבות פון פייער, איך ציטער איך האב זייער שר ,באשעפער

העלף מיר אייבערשטער  נישט איינשלאפן ביינאכט פון שרעק;איך קען אז פון פייער 

העלף מיר איך זאל  ,ָנא יָעהֹוִׁש ה תֹובָׁש ַמְח  ֵדעַ ֹויאז די פחדים זאלן אוועק גיין פון מיר. 

פרייליך אז זיין פרייליך, העלף מיר איך זאל אייביג טאנצן און זינגען, איך זאל זיין אזוי 

 ייליך ווערן, העלף מיר אייבערשטערן נעבן מיר וועט אויך פריעדער וואס וועט שטיי

ו, יגן עלינ םבזכות די הייליגע צדיקים וואס האבן זיך מוסר נפש געווען פאר דיר, זכות

 אמן".

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד הרה"צ רבי יואל ראטה שליט"א,

שלום וברכה, איך שפיר אז דער אייבערשטער האט מיר געפירט מיט א געוואלדיגע  השגחה פרטית 

אנצוקומען צו אייך נישט לאנג צוריק און צו הערן אייערע הייליגע ווערטער וואס האט געטוישט מיין לעבן, 

האב איך אנגעהויבן צו הערן רעגלמעסיג די שיעורים און חיזוק יומי, און איך געב דאס אויך  זייט דעמאלט

איבער ווייטער פאר אנדערע. איך פיל אז דאס איז ממש א מתנת חנם פונ'ם אייבערשטן אז איך בין אנקומען 

 צו דעם און געקענט טוישן מיין לעבן צום גוטן.

ך האב אייך דערציילט איבער די פילע שוועריגקייטן וואס איך גיי ווען איך האב גערעדט מיט אייך, אי

אריבער, סיי אין שלום בית, סיי אין חובות פון חתונה מאכן די קינדער, און נאך פילע שוועריגקייטן און 

פראבלעמען, האט איר מיר געזאגט אז דער עיקר זאל איך משקיע זיין אין שלום בית, דאס וועט מיר שוין 

ין אלע זאכן. למעשה איז מיר דאס אבער זייער שווער, איך בין זייער סענסעטיוו צו קריטיק, ווען מיין העלפן א

ווייב הויבט מיר אן צו קריטיקירן אז איך טו דאס נישט גוט און יענץ האב איך נישט גוט מסדר געווען, טוט 

 יך טון דערצו?מיר דאס זייער וויי און איך קען דאס ממש נישט פארנעמען. וואס קען א

פון די אנדערע זייט ווער איך דערטראנקען אין חובות און איך האב נישט קיין מסודר'דיגע פרנסה, 

וואס דאס נעמט מיר אויך אוועק דער טעם פון לעבן. איך ווייס ממש נישט ווי אזוי זיך אן עצה צו געבן, איך 

ן הגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך ז"ל אז ווען בין ממש מיואש פון מיין לעבן. איך האב געהערט נאכזאגן פו

מ'וויל שעלטן די מינים זאגט מען די ערשטע זאך "ולמלשינים אל תהי תקוה", ווייל די גרעסטע קללה פאר א 

 מענטש איז וועט ער האט נישט קיין האפענונג אין זיין לעבן, און דאס איז וואס איך שפיר יעצט.
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ציעל א יישר כח פאר די לימוד ח"י פרקים משניות, איך האב ב"ה א גרויסן יישר כח פאר אלעס, ספע

 זוכה געווען צו ענדיגן די ערשטע מאל ששה סדרי משנה, דער אייבערשטער זאל מיר ווייטער העלפן.

 תשובה:

 יום א' פרשת תרומה, כ"ו שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

 בריוו. איך האב ערהאלטן דיין

איך האב זייער הנאה צו הערן אז דו ביסט זיך מחי' ומחזק מיטן הייליגן רבינ'ס 

 ווערטער; אז מען פאלגט דעם רבי'ן קען מען זוכה זיין צו גאר שיינע זאכן.

"ֶּׁשַהּכַֹח ֶׁשָהָיה ְלָדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום  (חיי מוהר"ן, סימן רחצ):דער רבי האט געזאגט 
ר ְׁשמֹוֶנה ְּפָעִמים ַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְּבִני, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶהֱעָלה אֹותֹו ִמִּׁשְבָעה ְמדֹוֵרי ֵּגיִהּנֹום לֹוַמ 

ְוִהְכִניסֹו ְלַגן ֵעֶדן", דוד המלך האט ארויס גענומען זיין זון אבשלום פון גיהנום און אים 
רופן אכט מאל "אבשלום אריין געלייגט אין 'גן עדן'. מיט דעם וואס ער האט אים גע

בני", מיטן זאגן זיבן מאל 'בני' האט ער אים ארויסגעשלעפט פון גיהנום און ביים 

אין גן עדן. "ֶזה ַהּכַֹח ֵיׁש  ברענגטער אים אריין געדערמאנען 'בני' די אכטע מאל האט 
ָמא ֶאת ָהָאָדם ִמָּכל ַהִּׁשְבָעה ְמדֹוֵרי לֹו ַּגם ֵּכן, ֶׁשהּוא ָיכֹול זֹאת ַּגם ֵּכן, ְלַהֲעלֹות ְּבִדּבּורֹו ְּבָעלְ 

ֵּגיִהּנֹום ּוְלַהְכִניסֹו ְלַגן ֵעֶדן", האט דער רבי געזאגט: "איך האב דעם זעלבן כח וואס דוד 
המלך האט געהאט, איך קען רעדן מיט א מענטש און אים ארויס נעמען פון דעם טיפסטן 

 גיהנום און אים אריין לייגן אין גן עדן".

דו האסט מיר פארציילט דיינע שוועריקייטן אין לעבן וואס דו גייסט אריבער  ווען
וועגן דיין געזונט, דיין פרנסה, דיינע חובות און דיין שלום בית, האב איך דיר געזאגט 

אז אויב דו וועסט ארבעטן אויף דיין שלום בית וועט אלעס ווערן מסודר. ווייל אז מען 
נישט קיין מח און אז מען האט נישט קיין מח, מען האט  קריגט זיך אין שטוב האט מען

 נישט קיין ישוב הדעת, פאלט מען אריין אין נישט גוטע זאכן.

"ָּקָׁשה ַּתְרּבּות ָרָעה ְּבתֹו ֵּביתֹו ֶׁשל ָאָדם, יֹוֵתר  (ברכות ז:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
אין שטוב, מער ווי מלחמת גוג ומגוג; ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג", עס איז ערגער א קריג 

מוהרא"ש איז דאס מסביר, אז אויב א מענטש האט א ווינקעלע וואו ער קען זיך 
באהאלטן און זיין רואיג, קען זיך די גאנצע וועלט איבערדרייען אבער אים וועט דאס 

וב האלטן, אבער אז מען קריגט זיך אין שטאנישט שטערן, ווייל ער האט זיך וואו צו ב
 האט דער מענטש נישט קיין פלאץ וואו ער קען זיך באהאלטן.
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דו פרעגסט וועגן שלום בית; דער רבי האט אונז זייער מזהיר געווען מיר זאלן 

נאך האט דער רבי געזאגט  (עיין בשיחות הר"ן, סימן רסד).אכטונג געבן אויף די כבוד פון די ווייב 
זיין קריגעריין צווישן מאן און ווייב, ווייל ער  אז דער ס"מ מאכט עס זאל (שם, סימן רסג)

וויל זיי אריינכאפן אין זיין נעץ און זיי אראפ ווארפן אין עבירות ה' ישמרינו, אבער ווען 
 מאן און ווייב לעבן בשלום, דעמאלט האט ער נישט קיין שום שליטה אויפן מענטש.

פגעשיידט וכו', ווי מער ביי די וועלט איז אנגענומען אז ווי מער א מענטש איז א
א מענטש לויפט אוועק פון שטוב, ער רעדט נישט קיין סאך מיט זיין ווייב און קינדער 

דער איז א העכערער סארט מענטש. אבער ביים רבי'ן איז פונקט פארקערט; דער  -
הייליגער רבי לערנט אונז אויס אז דער אייבערשטער איז אין שטוב, אזוי ווי דער רבי 

"ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהְיָתה ַהְּׁשִכיָנה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ָׂשָרה, ּוִביֵמי  חיי מוהר"ן, סימן תקסג):(זאגט 
ִיְצָחק ְּבֵׁשם ִרְבָקה, ּוִביֵמי ַיֲעקֹב ְּבֵׁשם ָרֵחל ְוֵלָאה", און אזוי איז אין יעדע דור; ווען א 

וייל די שכינה מענטש לעבט בשלום מיט זיין ווייב מאכט ער א פלאץ פאר די שכינה, ו
רוהט נאר וואו מאן און ווייב זענען צוזאמען, אזוי ווי עס שטייט אן א שיעור מאל אין 

זוהר הקדוש אז דער אייבערשטער רוהט נאר וואו מאן און ווייב זענען צוזאמען. קוק 
ָּבא, וואס דער הייליגער זוהר זאגט: "ַמאן ְּדִאְתַחָּבר ְּדַכר ְונּוְק  (דף קמה:)אין פרשת נשא 

ִאְקֵרי ָאָדם, ּוְכֵדין ָּדִחיל ֲחָטָאן. ְוא עֹוד ֶאָּלא ַׁשְרָיא ֵּביּה ֲעָנָוה. ְוא עֹוד ֶאָּלא ְּדַׁשְרָיא ֵּביּה 
 ֶחֶסד. ּוַמאן ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח ְּדַכר ְונּוְקָּבא, ָלא ֲהוֹו ֵּביּה א ִיְרָאה ְוא ֲעָנָוה ְוא ֲחִסידּות".

"ִּבְרצֹות ה' ַּדְרֵכי  (משלי טז, ז):אויפן פסוק  (בראשית רבה נד, א):ברכה זאגן חכמינו זכרונם ל

ִאיׁש, ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלם ִאּתֹו", ווער זענען זיינע פיינט? "ַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר, זֹו ִאְׁשּתֹו", דאס 
זיין,  מיינט די ווייב; דאס טייטש אז ווען א מענטש פירט זיך אויף ווי עס דארף צו

דעמאלט וועט זיין ווייב שלום מאכן מיט אים און זיין פאר אים אן עזר. דאס איז ביים 
רבי'ן א יסוד היסודות, אזוי ווי עס איז באוואוסט אז ביים רבי'ן האט מען נישט געקענט 

 קומען אויב מען האט נישט געהאט קיין שלום בית.

(לקוטי מוהר"ן, חלק '; דער רבי זאגט בנוגע דיינע חובות אין וואס דו שטיקסט זיך וכו

אז די גאנצע עשירות קומט אין זכות וואס מען איז מכבד די ווייב; דאס איז  א', סימן סט)
רבא האט געזאגט פאר די מענטשן פון שטאט מחוזא:  (בבא מציעא נט.):באמת א חז"ל 

ייערע ווייבער וועט איר רייך ווערן; "אֹוִקירּו ִלְנַׁשְיכּו, ִּכי ֵהיִכי ְּדִתְתַעְתרּו", האלט חשוב א
זעט מען פון דעם אז ווען א מענטש לעבט בשלום אין שטוב, ער איז א ותרן און ער איז 

נישט מצער זיין ווייב, וועט ער האבן גרויס שפע. פאלג דעם רבי'ן און טשעפע נישט 
 שפע.דיין פרוי, אפילו דו האלסט אז זי איז נישט גערעכט, וועסטו האבן גרויס 
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קוק ווי אזוי די הייליגע חכמים זכרונם לברכה האבן זיך געפירט אין שטוב מיט 

זייער ווייב. דער הייליגער רבי חייא האט געהאט א שווערע שטוב אזוי ווי חז"ל 
"ֶרִּבי ִחָייא ַהָוה ָקא ְמַצֲעָרא ֵליּה ְדִביְתהּו", רב חייא'ס ווייב פלעגט  (יבמות סג.):פארציילן 

סאך מצער זיין, מיט דעם אלעם: "ִּכי ַהָוה ְמַׁשַּכח ִמיִדי, ִצֵּייר ֵליּה ְּבסּוְדֵריּה אים זייער א
ּוַמְייֵתי ִניֲהֵלּה", ווען ער פלעגט זען א גוטע זאך וואס זיין ווייב האט ליב, פלעגט ער 

דאס אהיים ברענגען פאר איר, האט רב געפרעגט רבי חייא: "איך פארשטיי נישט, 
ייביג אהיים גוטע זאכן, זי איז דאך דיר מצער?!" האט אים פארוואס ברענגסטו איר א

רב חייא געענטפערט: "ַּדֵּיינּו ֶׁשְמַגְדלֹות ָּבֵנינּו, ּוַמִּצילֹות אֹוָתנּו ִמן ַהֵחְטא", מיר איז גענוג 

אז זי ראטעוועט מיר פון עבירות און זי ציט אויף די קינדער; זעט מען פון דעם ווי 
 כבד זיין די ווייב.שטארק מען דארף אכטונג געבן צו מ

בפרט אז דו האסט א שטוב מיט קינדער און דו מאכסט שוין חתונה קינדער, 

ן ווייב דארפסטו זיכער אכטונג געבן אז עס זאל זיין שלום אין שטוב, ווייל ווען מאן או
די מערסטע? די קינדער. זיי פאלן נעבעך די קרבנות און זיי וואקסן  טקריגן זיך ווער לייד

 שט געזונט.אויף ני

אז ווען יפתח  (מדרש תנחומא, פרשת בחקותי, סימן ה)חכמינו זכרונם לברכה פארציילן 
הגלעדי איז געגאנגען מלחמה האלטן מיט עמון, האט ער געמאכט א נדר אז אויב דער 

אייבערשטער וועט אים העלפן און ער וועט געוואונען די מלחמה, ווען ער וועט אהיים 
ער ברענגען פאר א קרבן די ערשטע זאך וואס וועט אים  קומען בשלום, וועט

ארויסקומען פון זיין שטוב און דער אייבערשטער האט אים געהאלפן אז ער האט 
געוואונען די מלחמה און זיין טאכטער איז אים ארויסגעקומען מיט א פויק און זי האט 

עזאגט: "פריי דיך געזינגען און געפויקט פאר איר טאטע'ן, האט איר יפתח הגלעדי ג
נישט, ווייל איך גיי דיר מקריב זיין פאר א קרבן", אפילו ער האט אינזין געהאט בשעת 
ער האט געמאכט די נדר צו ברענגען פאר א קרבן א חי' אדער בהמה, אבער וויבאלד 

 ער האט נישט ארויסגעזאגט וואס ער מיינט האט ער געמוזט מקיים זיין די נדר.

"ער וואלט דאך געקענט גיין צו פנחס הכהן וואס  (שם):חכמים  פרעגן די הייליגע
ער איז געווען א דיין און צעשטערן די נדר, אזוי ווי די הלכה איז אז אפילו א מענטש 

מאכט א נדר, אבער אויב גייט ער צו א דיין און ער זאגט פארן דיין אז ער האט אינזין 
פארוואס איז יפתח הגלעדי  געהאט אזוי און אזוי, קען דער דיין צעשטערן די נדר; איז

נישט געגאנגען צו פנחס ער זאל אים מתיר נדר זיין? אדער זאל פנחס הכהן קומען צו 
תח האט אים און אים העלפן ער זאל נישט דארפן הרג'ענען זיין טאכטער?" נאר יפ

ראל פון די אידן, איך קען נישט גיין צו אים, זאל ער קומען עגעזאגט: "איך בין דער גענ
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מיר", און פנחס האט געזאגט: "איך בין א כהן א זון פון א כהן, איך גיי נישט צו אן  צו

 טער זאל ער קומען צו מיר, זאגןעם הארץ, אז ער וויל איך זאל אים ראטעווען זיין טאכ
חז"ל א מורא'דיגע לשון: "ִמֵּבין ַּתְרֵויהֹון ַאְבַדת ַהִהיא ֲעלּוְבָּתא ִמן ָעְלָמא", פון צווישן 

 יי צוויי איז פארלוירן געווארן דאס מיידל.ז

'היתכן מען זאל  :קאכט און ברוגזווען מען לערנט די מעשה ווערט מען זייער צו
הרג'ענען אן אומשולדיג קינד, א מיידל וואס האט גארנישט געטון, בשעת מען וואלט 

ילט איר דאך געקענט ראטעווען?!' אבער קיינער כאפט נישט אז די זעלבע מעשה שפ

 זיך אפ טאג טעגליך צווישן מענטשן, בפרט צווישן מאן און ווייב.

עס קען אסאך מאל אויסקומען אז עס זאל זיך מאכן מיספארשטענדענישן צווישן 
מאן און ווייב און דעמאלט ליידן די קינדער זייער שטארק. עס איז ממש אזוי ווי מען 

רעדט נישט איינער צום צווייטן, מען  נעמט די קינדער און מען שעכט זיי; ווייל אז מען
בלאזט איינער אויפן צווייטן, ווער רעדט נאך אז מען שרייט איינער אויפן צווייטן און 

און  .ליידן די קינדער, זיי לעבן מיט שרעק וכו' -ט זיך איינער דעם צווייטן עמען טשעפ
קענסט דאך  אז מען פרעגט דעם מאן: "פארוואס בעטסטו נישט איבער דיין ווייב,

ראטעווען דיין קינד?" וועט ער זאגן: "זי זאל מיר איבערבעטן, ווייל זי איז שולדיג", 
אז מען פרעגט די ווייב: "פארוואס מאכסטו נישט שלום? פארגעס וואס עס איז געווען, 

אבי דיין קינד זאל נישט ווערן גע'הרג'עט?" וועט זי ענטפערן: "ער האט אנגעפאנגען 
מיר איבערבעטן", און נאכדעם פאסירט וואס עס האט פאסירט ביי יפתח'ס  און ער דארף

 "ִמֵּבין ַּתְרֵויהֹון ַאְבַדת ַהִהיא ֲעלּוְבָּתא ִמן ָעְלָמא". :טאכטער, ווער איז שולדיג? ביידע

אן רעדן שיין און בעט דו  ייבדערפאר האב שכל און זיי דו דער וואס געבט נאך, ה
ער שווער יענעם איבער צו בעטן, בפרט ווען מען האלט אז איבער; אמת, עס איז זיי

מען איז גערעכט. אבער עס איז אסאך אסאך שווערער ווען מען בלאזט און מען רעדט 
 נישט און מען ווארט אז יענער זאל זיך ברעכן.

וואס איז געווען די סוף פון די מעשה? ביידע האבן באקומען אן עונש; פנחס האט 
רוח הקודש און יפתח איז געשטארבן מיט א מיתה משונה, זיינע איברים פארלוירן זיין 

האבן אנגעפאנגען צו שטארבן ביסלעכווייז פאר ער איז געשטארבן און וואו ער איז 
 (מדרש תנחומא, שם).געגאנגען איז אים אראפגעפאלן שטיקלעך רחמנא לצלן 

יי געטון צו הערן ווי דו איך האב אביסל מאריך געווען, ווייל עס האט מיר זייער וו

האסט מיר פארציילט אז דו קריגסט זיך מיט דיין ווייב און דו פירסט זיך ווי א קליין 
קינד, בשעת איר מאכט שוין חתונה קינדער. דו קריגסט זיך פאר נארישקייטן און 
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פארשטייט זיך אז דו ביסט גערעכט, ווען דו וואלסט ווען געקענט איינשפארן אלע 

 ען.קריגעריי

וואס זאל איך דיר זאגן מיין ליבער חבר, אז מען פאלגט דעם רבי'ן, מען נעמט 
זיינע דיבורים און עצות בתמימות ופשיטות, איז מען זוכה צו לעבן אן אנדערע סארט 

לעבן. מען לעבט אויף די וועלט אין גן עדן ממש; מען זוכט נישט צו זיין גערעכט, מען 
ענעם צו זוכט ווי מער נאכצוגעבן, מען זוכט ווי מער יזוכט נישט אויסצופירן, מען 

 נען.יפארג

 שרייב מיר צי דו האסט באקומען דעם בריוו.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

וואס זאל איך שרייבן? איך שפיר אז איך האלט שוין מער נישט אויס די שרעקליכע יסורים. איך פיל 

 צוביסלעך ח"ו, מיין גאנצע קערפער איז איינגעהילט אין שטארקע יסורים.ממש ווי איך שטארב 

איך בין איינער אליין, קיינער קען מיר נישט פארשטיין. איך בין שוין ארומגעלאפן צו אזויפיל 

דאקטורים, און יעדער זאגט עפעס אנדערש, אזוי אז איך בין שוין אינגאנצן צעמישט. איך רעד צום 

 הער נישט אויף זיך בעטן ביי אים אז איך דארף שוין א רפואה שלימה.אייבערשטן, איך 

 איך וויל שוין זיין צוריק אין ישיבה געזונטערהייט, איך וויל דער ראש ישיבה זאל מתפלל זיין פאר מיר!

 יישר כח פאר אלעס.

 תשובה:

 יום ג' פרשת תרומה, כ"ח שבט, שנת תשע"ח לפ"ק - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר ...לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן א רפואה שלימה בקרוב, דו זאלסט 
האבן אפגעקומען אלעס וואס דו דארפסט אפקומען מיט די צער און ווייטאג וואס דו 

 גייסט אריבער.

קיין קשיות נרו יאיר: "האב נישט  ...איין זאך בעט איך דיר מיין טייערער תלמיד 
 אויפן אייבערשטן", ווייל אלעס וואס קומט אויפן מענטש איז פון הימל.
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רב הונא האט געהאט א גרויסער שאדן,  (ברכות ה:):חכמינו זכרונם לברכה דערציילן 

עס איז אים פארדארבן געווארן פיר הונדערט פעסער וויין, זענען די הייליגע חכמים 
חזק זיין. זיי האבן געזאגט פאר רב הונא: "ְלַעֵּין ַמר אים געגאגנען באזוכן און אים מ

ְּבִמיֵליּה", ער זאל תשובה טון, וועט ער צוריק רייך ווערן. האט רב הונא געפרעגט די 
ִמי ַחִׁשיְּדָנא ְּבֵעיֵנייכּו", איר זענט מיר חושד אויף נישט גוטע מעשים? האבן  חכמים: "

א ְּבִריך הּוא ְדָעִביד ִּדיָנא ְּבא ִדיָנא", איז אים די חכמים געענטפערט: "ּוִמי ָחִׁשיד קּוְדָׁש 
 דען דער אייבערשטער חשוד אז ער ברענגט אויף א מענטש שלעכטס אומזיסט?

זעט מען אז מען טאר נישט האבן קשיות אויפן אייבערשטן און פרעגן: 
"פארוואס?" "פארוואס דארף איך אזוי ליידן?" א גוי פרעגט: "פארוואס?" אזוי ווי 

"ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים", א גוי זאגט "ָלָּמה",  (תהלים עט, י):ים האבן געזאגט אויפן פסוק צדיק
 אבער א איד זאגט: "אלעס וואס דער אייבערשטער טוט האט א חשבון".

ווען א מענטש האט א צרה דארף ער זיך מאכן א חשבון הנפש פארוואס דער 

אויפן פסוק  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קפז):ט אייבערשטער טוט דאס מיט אים. דער רבי זאג
"ּוְל ה' ָחֶסד ִּכי ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו", זאגט דער רבי: "ַהְיינּו ֶׁשהּוא  (תהלים סב, יג):

ֶחֶסד ָגדֹול ֵמֵאת ַהֵׁשם ִיְתָּבַרך ֶׁשהּוא ְמַׁשֵּלם ְלָאָדם ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה", עס איז זייער א 
חסד אז דער אייבערשטער באצאלט פארן מענטש א שטראף מדה כנגד מדה,  גרויסער

ווייל ווען דער מענטש באקומט ווען אן עונש סתם אזוי וואלט ער נישט געוואוסט אויף 
וואס ער דארף תשובה טון, אבער ווען דער עונש איז מיט א פונקטליכקייט, געוואנדן 

 ר מענטש אויף וואס ער דארף תשובה טון.אויף וואס מען דארף תשובה טון, ווייסט דע

דער רבי זאגט ווייטער אז דאס איז נאר אין ארץ ישראל; 'ארץ ישראל' דאס גייט 
ארויף אויף אמונה. ווען א מענטש האט אמונה, ער גלייבט און ער ווייסט אז אלעס וואס 

אס ער האט קומט אויפן מענטש איז מיט א חשבון, און ער הייבט זיך אן מתבונן זיין וו
געטון אין לעבן, 'אפשר האב איך איינעם וויי געטון', ער זוכט אויף זיינע מעשים, ער 

בעט יענעם  און ער 'טראכט דורך זיינע יארן, 'אפשר האב איך איינעם געטשעפעט וכו'

ער זאל אים מוחל זיין, אזוי קריכט ער ארויס סיי פון די שלעכטס וואס ער האט געטון 
 י עונש.און סיי פון ד

דאס וואס דו גייסט אריבער צער אז דו ווייסט נישט צו וועם צו גיין, יעדער 

דאקטער זאגט עפעס אנדערש און דו גייסט שוין אזוי ארום מיט יסורים עטליכע יאר; 
"ווען א מענטש וויל גיין צום דאקטער זיך היילן  (לקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן ג):דער רבי זאגט 

(עבודה וכו', זאל ער געבן צדקה פאר ער גייט זיך היילן. ווייל חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"ְּבָׁשָעה ֶׁשְמַׁשְגִרין ִיּסּוִרין ַעל ָהָאָדם, ַּמְׁשִּביִעין אֹוָתן ֶׁשּלֹא ֵּתְלכּו ֶאָּלא ְּביֹום ְּפלֹוִני,  זרה נה.):
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יֹום ְּפלֹוִני, ּוְבָׁשָעה ְּפלֹוִנית, ְוַעל ְיֵדי ְּפלֹוִני, ְוַעל ְיֵדי ַסם ְּפלֹוִני", ווען מען ְוא ֵּתְצאּו ֶאָּלא ּבְ 

שיקט יסורים אויף א מענטש באשווערט מען די יסורים ווען זיי זאלן קומען אויפן 
מענטש און ווען זיי זאלן אוועק גיין פונעם מענטש, דורך וועלכע דאקטער און דורך 

ו' עס זאל אויסגעהיילט ווערן; פרעגט דער רבי, ווי אזוי קען א וועלכע מעדעצין וכ
מענטש בכלל גיין צום דאקטער ווען ער ווייסט נישט צי ער איז בכלל דער דאקטער 

וואס מען האט באשוואוירן אים אויס צו היילן, און ווי אזוי קען דער דאקטער 
ר ריכטיגער סם וואס מען פארשרייבן א מעדעצין ווען ער ווייסט נישט צי דאס איז דע

דארף געבן פארן חולה וכו'? זאגט דער רבי, אבער אז א מענטש מאכט א פדיון דעמאלט 

 וועט דער דאקטער אים קענען אויסהיילן.

דערפאר, אז דו שרייבסט מיר אז דו ווערסט שוין משוגע פון ארום לויפן צו 
ז דערווייל גייסטו אריבער דאקטורים, ווייל יעדער דאקטער זאגט עפעס אנדערש און בי

שרעקליכע יסורים, זאלסטו פאלגן דעם רבי'ן און מאכן א פדיון נפש וועסטו זוכה זיין 
 צו האבן א רפואה.

ווער קען מאכן א פדיון נפש? ווער ווייסט בכלל וואס מיינט א פדיון נפש? נאר 

סטו געבן א פדיון דער רבי; פון היינט אן, פאר דו גייסט צו א דאקטער זיך צו היילן זאל
נפש פארן רבי'ן. ווי קען מען היינט געבן א פדיון נפש פארן רבי'ן? אז מען געבט געלט 

צו דרוקן דעם הייליגן רבינ'ס ספרים. האלט א "קרן הדפסה" פושקע ביי דיר אין שטוב 
און ווען דו דארפסט גיין צום דאקטער זאלסטו לערנען די תורה אין ליקוטי מוהר"ן 

סימן ג, און בעטן דעם אייבערשטן ער זאל רחמנות האבן אויף דיר אז דו זאלסט חלק ב, 
שוין זוכה זיין צו טרעפן דעם ריכטיגן שליח וואס וועט דיר אויסהיילן, און געב צדקה 

 פאר א פדיון וועסטו האבן א רפואה שלימה בקרוב.

וקן זיינע מוהרא"ש זכרונו לברכה שרייבט אין זיין צוואה אז ווער עס וועט דר
ספרים, בפרט "אשר בנחל", זאגט ער צו א ישועה. געלויבט דעם אייבערשטן אז איך 
האב זוכה געווען צו דרוקן צענדליגער כרכים פונעם ספר "אשר בנחל" בחייו פון 

מוהרא"ש זכרונו לברכה. איך האב א שטארקע הכרת הטוב פאר די ספרים "אשר 
חלק כז".  –ו מקורב ווערן דורך "אשר בנחל בנחל", ווייל איך האב זוכה געווען צ

פאראיאר האב איך זוכה געווען צו דרוקן "אשר בנחל" אין אידיש; איך האב געדרוקט 
טויזנט כרכים פון זעקס בענדער, אין דעם איז געדרוקט אלע בריוו וואס מוהרא"ש האט 

סעטס האט נאנט צו אכט הונדערט בריוו; כמעט אלע טויזענט  -געשריבן אין אידיש 
מען שוין מפיץ געווען. יעצט גיי איך מיטן אייבערשטנס הילף נאכאמאל איבער דרוקן 

 די זעקס בענדער אשר בנחל אין אידיש.
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שטארק דיר מיט אמונה; דער אייבערשטער וועט דיר העלפן אז דו וועסט האבן 

הפחות  א רפואה. מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט שטענדיג זאגן אז מען זאל גיין לכל
איין מאל א חודש אין שפיטאל צו מקיים זיין די מצוה פון ביקור חולים. חכמינו זכרונם 

"ָּכל ַהְמַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה ִניצֹול ְמִדיָנה ֶׁשל ֵגיִהָנם", ווער עס איז  (נדרים לט:)לברכה זאגן 
ן מבקר חולה ווערט ניצול פון גיהנום; פלעגט מוהרא"ש זאגן, אז חוץ די מצוה וואס מע

איז מקיים ביים באזוכן א חולה, ווערט דער מענטש פרייליך און ער האט מער נישט 
קיין טענות אויפן אייבערשטן, ווייל ער הייבט אן צו זען אז זיין צרה איז נישט אזוי 
געפערליך, ער ווערט פרייליך אז ער איז געזונט; דו וואס דו דרייט זיך ביי דאקטורים, 

ויס פון שפיטאל פאר דיין פראבלעם וואס דו האסט וכו', קענסטו דו גייסט אריין און אר
זיכער זען די חסדים וואס דער אייבערשטער טוט מיט דיר. דארפסטו דאנקען דעם 

אייבערשטן און זאגן וואס ר' נתן פלעגט זאגן ווען ער האט געהאט א צרה: "עס איז 
 אס דער אייבערשטער טוט.נאך מיט גרויסע חסדים". מען דארף אויפזוכן די חסדים וו

איך בין מתפלל פאר דיר אז דו זאלסט בקרוב אויסגעהיילט ווערן און דו זאלסט 

 קענען צוריק קומען אין ישיבה געזונטערהייט.

דו ביסט א גרויסער חידוש אז מיט דיינע יסורים האסטו מסיים געווען מסכת 
פילו דו פארשטייסט נישט ברכות; יעצט הייב אן מסכת שבת, לערן יעדן טאג אביסל. א

וואס דו לערנסט, דאך זאג די ווערטער פון די הייליגע תורה, אזוי ווי דער רבי האט אונז 
 (שיחות הר"ן, סימן עו).געלערנט 

 שרייב מיר נאך בריוו, איך וועל דיר אם ירצה ה' צוריק שרייבן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

באדאנקען פאר אייך פאר די פילע חיזוק און עצות אין לעבן וואס מיר באקומען פון אייך.  איך וויל זיך

כאטש וואס איך האב שוין געהערט און מקבל געווען אויך פון מוהרא"ש זי"ע, אבער מיט אייערע דרשות איז 

ממש נישט  דאס פיל מער לעבעדיג, איר ברענגט עס אראפ אויף אזא פשוטע און אמת'ע אופן, אז ס'איז

 מעגליך עס נישט מקיים צו זיין.

מוהרא"ש פלעגט זאגן אז ער האט גענומען דעם ליקוטי מוהר"ן און דעם ליקוטי הלכות און ער האט 

עס געמאכט ווי "עפל סאוס", אז מ'זאל אפילו נישט דארפן זיך אנשטרענגען אריינצובייסן אינעם הארטן עפל, 

, ווי מען געבט פאר א קינד צעריבענע עפל וואס איז אים גרינג צו עסן. נאר מ'זאל עס קענען גאר גרינג עסן

ביים ראש ישיבה קען מען זאגן אז איר האט עס געמאכט נאך גרינגער, ממש ווי "עפל דזשוס", מען דארף 
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אפילו נישט נעמען א לעפל צו עסן די צעריבענע עפל, מ'קען עס ממש אויסטרינקען אזוי גרינג ווי מ'טרינקט 

 עפל דזשוס"."

איך האב געוואלט פרעגן איבער דעם וואס איך געהערט וואס דער ראש ישיבה האט גערעדט לעצטנס 

ביי א דרשה ווען זאגן די ברכה פון "המפיל", אז אזוי ווי מ'טאר נישט עסן אן א ברכה, טאר מען נישט שלאפן 

שוין אריין אין בעט האב איך שוין נישט קיין  אן א ברכה. למעשה איז מיר דאס זייער שווער, ווייל ווען איך גיי

כח צו גארנישט, און דעריבער ליין איך קריאת שמע א שעה צוויי פריער, אבער איך וויל נישט דעמאלט זאגן 

"המפיל", ווייל מיין מאן קומט אהיים שפעט און איך וויל נאך קענען רעדן צו אים, ווי אזוי זאל איך זיך פירן 

 מיט דעם?

אב איך געוואלט פרעגן ווי אזוי מ'רעדט צו די קליינע קינדער איבער קדושה. פון איין זייט ווייס אויך ה

איך די וויכטיגקייט פון רעדן און אויפקלערן די קינדער אז זיי זאלן זיך זייער אכטונג געבן פון שלעכטע מענטשן, 

 ל פחדים אז זיי זאלן צופיל טראכטן פון דעם.אבער פון די אנדערע זייט וויל איך נישט אריינלייגן אין זיי צופי

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 תשובה:

 יום ג' פרשת תרומה, כ"ח שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

מוהרא"ש זכרונו  -דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א מתנה אין אונזער דור 
רכה; מוהרא"ש נעמט דעם רבינ'ס עצות און ברענגט דאס אראפ פאר אונז פשוט'ע לב

מענטשן אז מיר זאלן אויך קענען לעבן מיט די אלע שיינע עצות און לעבן מיטן 
אייבערשטן, מיר דארפן דאס נאך מער אראפ ברענגען פאר אונזערע מוחות אז מיר זאלן 

 אויך קענען לעבן שטענדיג מיטן אייבערשטן.

אייער מאן נרו יאיר פארציילט מיר אז אייער קליין אינגעלע לעבט מיט אזא 
אמונה, יעדעס מאל מען לייגט אים אראפ דאס עסן זאגט ער פון זיך אליין "ש'כח 

אייבערשטער"; אין די גאנצע וועלט זעט מען נישט אזא זאך, מען זאל לעבן מיט אזא 
טן און יעדע זאך וואס זיי דארפן בעטן זיי אמונה, אז קליינע קינדער רעדן צום אייבערש

 דעם אייבערשטן.

בנוגע ליינען קריאת שמע און זאגן המפיל וכו'; ווען מענטשן וואלטן ווען 

געוואוסט ווי חשוב קריאת שמע שעל המטה איז, וואלט יעדער איינער געליינט קריאת 
"ָּכל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ַעל ִמָּטתֹו, ַמִזיִקין  (ברכות ה.):שמע. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ְּבֵדיִלין ֵהיֶמּנּו", ווער עס ליינט קריאת שמע פאר ער לייגט זיך שלאפן גייען אלע מזיקים 
"ָּכל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ַעל ִמָּטתֹו ְּכִאילּו אֹוֵחז ֶחֶרב  (שם):אוועק פון אים; נאך זאגן זיי 
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ר עס ליינט קריאת שמע פארן גיין שלאפן איז אזוי ווי ער האלט ֶׁשל ְׁשֵּתי ִּפּיֹות ְּבָידֹו", ווע

א מעסער וואס איז שארף פון ביידע זייטן און אזוי הרג'עט ער אויס אלע מזיקין; זייער 
גוט טוט איר אז איר ליינט קריאת שמע גענוג פרי, אפילו איר גייט נאך נישט שלאפן, 

ת ברכ מען איינשלאפן אן קריאת שמע. ווייל אז מען שטופט דאס אפ אויף שפעטער קען
המפיל זאגט מען גלייך פאר מען ליינט קריאת שמע אזוי ווי עס איז געדרוקט אין סידור 

 עת רצון.

בנוגע רעדן צו קינדער וכו'; מען דארף רעדן צו קינדער זיי זאלן אכטונג געבן פון 

א ְלִהָּזֵהר ָּכל  -ירּות מנוולים, אבער מען דארף געדענקען דעם מאמר החכם: "ִמן ַהְּזִה 
ַּכך", איינע פון די זאכן וואס מען דארף אכטונג געבן איז נישט צו סאך אכטונג געבן; 

פון איין זייט דארף מען טאקע אנזאגן די קינדער אכטונג צו געבן פון מענטשן וכו' און 
זיי.  מען דארף זען זיי זאלן זיין באקוועם צו רעדן מיט טאטע מאמע ווען עפעס שטערט

זייער אסאך מאל קענען קינדער נישט ארויס געבן זייערע געפילן וכו' אדער דערציילן 
וואס שטערט זיי ווען זיי זעהן ווי מען מאכט זיי אוועק און מען הערט זיי נישט אויס, 

דאס איז זייער וויכטיג פאר קינדער. אבער פון די אנדערע זייט דארף מען אויך לעבן, 
דער אייבערשטער האט באשאפן די  .טאג בן מיט פחדים א גאנצןמען קען נישט לע

"א ִנְּתָנה  (ברכות כה:):מען זאל לעבן, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן כדי וועלט 
 ., נישט מען זאל שטענדיג ארומגיין מיט פחדיםּתֹוָרה ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת"

 קינדער.דער אייבערשטער זאל אייך געבן נחת פון אלע אייערע 

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

א גרויסן יישר כח פאר אלעס וואס דער ראש ישיבה טוט אריינצוברענגען די לימודים און עצות פון 

 הייליגן רבי'ן אזוי ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט.

איך האב געוואלט פרעגן ווי אזוי איך דארף זיך פירן ווען איך האלט אינמיטן רעדן מיט מיין ווייב אויפ'ן 

טעלעפאן און מיין טאטע אדער מאמע רופן מיר אריין אינדערמיט. איך וויל און איך דארף זיי ביידע מכבד 

 זיך אין אזא מצב?זיין, און ביידע נישט פארשעמען אדער מצער זיין, ווי אזוי פיר איך 

 א גרויסן יישר כח.

 דוד

 תשובה:
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 יום ד' פרשת תרומה, כ"ט שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד דוד נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מיר דארפן דאנקען דעם אייבערשטן אז מיר האבן זוכה געווען צו וויסן פון הייליגן 

געזאגט: "ִאם ֵקיָסִרים ּוְמָלִכים ָהיּו יֹוְדִעים ֵאיך ֲאִני ְמַלֵּמד ֶאת ֲאָנַׁשי רבי'ן; דער רבי האט 
ֶּדֶרך ֶאֶרץ, ָהיּו ׁשֹוְלִחים ֶאת ְּבֵניֶהם ֵאַלי ִלְלמֹוד ֶּדֶרך ֶאֶרץ", ווען קעניגן וואלטן געוואוסט 
וואסערע דרך ארץ איך לערן אויס פאר מיינע תלמידים וואלטן זיי געשיקט זייערע 

דער שיחה איז ממש מקוים געווארן  ;מיר איך זאל זיי אויסלערנען דרך ארץ קינדער צו
 ביי תלמידי היכל הקודש וואס זענען זייער מכבד די טאטע מאמע.

עס איז זייער וויכטיג צו רופן די עלטערן יעדן טאג; אסאך מאל קען אריבערגיין 

דאס קומט בלויז ווייל מען ווייסט  .ואס מען רעדט נישט מיט די עלטערןא גאנצע וואך ו
נישט דאס גרויסקייט פון די מצוה; מוהרא"ש פלעגט יעדן טאג אנרופן זיין טאטע גלייך 

 נאכן דאווענען, דאס איז געווען ביי מוהרא"ש די ערשטע זאך.

 "ַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו", מיינט(בראשית ב, כד): דאס וואס די תורה זאגט 
נישט צו זאגן אז מען זאל זיך חס ושלום אפלאזן פון די עלטערן. נאר די כוונה פון דעם 

איז צו זאגן: 'מיש נישט אריין דיינע עלטערן אין דיין לעבן, רעד זיך נישט אפ פאר זיי 
זיי'; פאר עלטערן דערציילט מען נאר גוטס און מען ברענגט זיי  פארקרעכץ נישט און 

 נאר נחת.

ס דרוקט און מען קומט זיך נישט אויס איינער מיטן צווייטן, עס איז דא אויב עפע
חלוקי דעות צווישן מאן און ווייב, לויפט מען נישט דערציילן פאר די עלטערן, ווייל די 

און  יי זענען שוין גענוג אריבער וכו'עלטערן האבן שוין גענוג געהאט אין זייער לעבן, ז
נאר נחת; נאר מען גייט צו אן ערליכער איד ער זאל מחזק  יעצט איז זייער צייט צו שעפן

 פאלק און זיי ווייזן ווי אזוי מען קען לעבן בזה העולם אין גן עדן וכו'.-זיין דאס פאר

אין די זעלבע צייט האלט מען חשוב די ווייב וכו'; ווייל שלום בית איז אין היכל 

צע לעבן אוועק געגעבן עס זאל הקודש א יסוד היסודות. מוהרא"ש האט זיך זיין גאנ
 זיין שלום ביי אידישע קינדער.

מוהרא"ש זכרונו לברכה ברענגט א מאמר החכם: "ִמן ַהְּזִהירּות א ְלִהָּזֵהר ָּכל ַּכך"; 

ווען מען רעדט מיט די עלטערן אדער מיט די ווייב און א צווייטער רופט אריין, אויב 
מען יענעם שפעטער צוריק. און אז מען  איז וויכטיג וואס מען רעדט יעצט וכו' רופט

 ווייסט אז יענער האט עפעס וויכטיג גייט מען צו יענעם וכו'.
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 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער חשובער ראש ישיבה שליט"א,

אלעס וואס איך האב באקומען פון אייך, די איך האב ממש נישט די ווערטער אייך צו דאנקען אויף 

פילע עצות און חיזוק וואס איך האב באקומען פון אייערע שיעורים און ניגונים. דאס האט ממש געטוישט 

אונזער לעבן צום גוטן, מיין מאן האט אנגעהויבן לערנען און ער האט שוין געמאכט א סיום משניות, און אויף 

 יך די עצה צו בעטן און רעדן צום אייבערשטן.יעדע פראבלעם האבן מיר גלי

איך האב א שאלה אין כיבוד אב ואם, מיינע עלטערן האבן קיינמאל נישט געהאט קיין שלום בית, און 

איך האב זייער אסאך געליטן פון דעם אלע יארן, איך האב געלעבט מיט שרעקליכע יסורי הנפש. דער 

ב"ה חתונה געהאט, און געגאנגען וואוינען אויף אן אנדער  אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז איך האב

 פלאץ, און צוביסלעך ארויסגעקראכן פון די פראבלעמען.

מיט עטליכע יאר צוריק האט זיך אנגעהויבן צו פארבעסערן די שלום בית ביי מיינע עלטערן, אבער 

קרענק, און ער פייניגט זייער  יעצט איז זיי אונטערגעקומען א פרישע צרה אז מיין טאטע האט באקומען א

 אויס מיין מאמע אז זי איז שולדיג אין אלע זיינע צרות.

מיין הארץ גייט אויס פאר ביידע פון זיי, איך שפיר זייער שטארק זייער צער און ווייטאג, דאס טרעט 

ון די יונגע יארן, מיר ממש צו צום געזונט און איך שפיר ווי דער מצב ברענגט מיר צוריק צו מיין מרה שחורה פ

 און איך קען נישט אזוי ווייטער אנגיין אין לעבן.

מיין שאלה איז וואס איך דארף צו טון, זאל איך רעדן ווייניגער צו זיי? ווייל איך שפיר אז ווען איך רעד 

 צו זיי מאכט עס מיר געפערליך בעצבות?

 א גרויסן יישר כח פאר'ן נעמען די צייט מיר צו ענטפערן.

 ה:תשוב

 יום ד' פרשת תרומה, כ"ט שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 תחי'... לכבוד מרת 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

דאנקט און לויבט דעם אייבערשטן אז איר האט חתונה געהאט און זעט ווייטער 
 צו לעבן א לעבן פון גן עדן.

זען דארפט איר  ;משניות אויףאיר שרייבט אז אייער מאן האט געמאכט א סיום 
 סיום. רמאכן פאר אים א שיינעצו 
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"ַחְכמֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה", א קלוגע פרוי בויעט (משלי יד, א):  שלמה המלך זאגט

מאכט זי א גאנצע טראסק  ,ווען זי זעט איר מאן לערנעןא קלוגע פרוי, אויף איר הויז; 
דאס מאכט אז דער מאן זאל ווייטער לערנען. וואס  דערפון, זי מאכט א שיינע סיום וכו',

דעריבער איז זייער חשוב אז יעדעס מאל ווען אייער מאן נרו יאיר פארציילט אייך וועגן 
 א מסכת וואס ער האט מסיים געווען, זאלט איר מאכן א שיינע סעודה.

ינע בנוגע אייערע עלטערן; איר זאלט רופן אייערע עלטערן און זיי פארציילן שי
קלעך דאס מאכט זיי לעבן יזאכן. ווען עלטערן זעהן נחת ביי זייערע קינדער און איינ

און דאס געבט זיי כח ווייטער אנצוגיין. און פארקערט אויך, ווען עלטערן זעהן ווי די 
קינדער פירן זיך נישט אויף אזוי ווי עס דארף צו זיין, טוט דאס פארקערצערן זייער 

"ָּבִנים ַהּטֹוִבים, ְרפּוָאה  (ספר המידות, אות בנים, סימן מב):זאגט רבי ווי דער  לעבן ה' ירחם. אזוי
ְּגדֹוָלה ָלָאבֹות", ווען עלטערן זעהן ווי קינדער פירן זיך ווי עס דארף צו זיין, דאס היילט 

 זיי אויס.

דערפאר זאל איר ווייטער רעדן מיט אייערע עלטערן. עס איז נישט דא קיין 
: (תנא דבי אליהו רבה, פרשה כו)צוה פון כיבוד אב ואם; חכמינו זכרונם לברכה זאגן גרעסערע מ

"ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ֶׁשל ַהָקדֹוׁש ָּברּוך הּוא, ְוֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ְמַבֵּקׁש ֵמָהָאָדם ַרק ֶׁשְיַכֵּבד 
איך האב עס באשאפן  -ָאב ָוֵאם", דער אייבערשטער זאגט: "די גאנצע וועלט איז מיינס 

ן איך בעט פון ענק נאר איין זאך, אז איר זאלט מכבד זיין ענקערע עלטערן"; איר או
זאלט זיי ווייטער רופן וכו' און אז זיי גיסן זיך אויס זייער הארץ פאר אייך, זיי דערציילן 

זאלט איר בעטן א תפילה פאר זיי. אבער אויב דאס שטערט אייער לעבן,  -זייערע צרות 
לעפט אייך צוריק צו אייערע יסורים פון אלץ קינד, זאלט איר זיך איר שפירט ווי דאס ש

מען  .ן אז אייער לעבן זאל זיך אפשטעלןארויסדרייען וכו', ווייל איר קענט נישט מאכ
 דארף וויסן ווי אזוי צו גיין צווישן די טראפן.

ר' נתן זכרונו לברכה האט געבעטן זיין ווייב און טעכטער אז ווען זיי צינדן אן די 
"רבונו של עולם, אזוי ווי איך צינד אן די שבת ליכט און איך שבת ליכט זאלן זיי בעטן: 

מאך ליכטיג דא אין שטוב, זאלסטו אריין שיינען אין אלע אידן די ליכט פונעם הייליגן 

אלט איר אויך טון. ווען איר צינדט אן די שבת ליכט זאלט איר ; דאס זעלבע זרבי'ן"

"רבונו של עולם, אזוי ווי איך צינד אן די שבת ליכט, מאך ליכטיג פאר אלע אידן בעטן: 

און העלף ארויס אלע וואס מוטשען זיך מיט שוועריקייטן. העלף ארויס מיין טאטע ער 

יין מאמע זי זאל האבן אביסל מנוחה זאל זיין געזונט און שטארק. און העלף ארויס מ

 אין איר לעבן".
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מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס געשעהט ווען א מענטש רעדט צום 

אייבערשטן; דער אייבערשטער אליינס קומט און הערט אויס ווי דער מענטש רעדט צו 
אים. אלע מלאכים פרעגן: "וואו איז דער אייבערשטער? וואס טוט דער 

ענטפערט מען זיי אז דער אייבערשטער איז יעצט עוסק מיט א איד  אייבערשטער?"
וואס וויינט צו אים און טענה'ט זיך מיט אים. פרעגן אלע: "פארוואס זאל דער 

אייבערשטער אליינס עוסק זיין מיט זיי? מיר וועלן אויסהערן די טענות און עוסק זיין 
איך וויל זיך אליינס  -הּוא ִּבלִחדֹוי ֲאִני וְ  -" זאגט דער אייבערשטער: "ניין !מיט זיי

 ".(זוהר פרשת בלק, קצה.)אפגעבן מיט אים 

אין די זעלבע צייט דארפט איר אויך דאנקען דעם אייבערשטן אויף די ניסים וואס 

ער טוט מיט אייך, אז איר האט אזוי גוט חתונה געהאט, אז אייער מאן לערנט די הייליגע 
 יליגן רבי'ן.תורה און אז איר ווייסט פון הי

 פרייליך און מיט שמחה וועט איר אלעס אויס'פועל'ן. סזייט

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 צום ערשט א גרויסן דאנק פון די אלע חיזוק וואס איך באקום פון אייערע שיעורים.

ווען איך מאך גרייט די איך האב א פראבלעם, אפשר וועט איר מיר קענען העלפן. יעדן אינדערפרי 

קינדער צו קענען כאפן די באס צו גיין אין חדר און אין שולע, ווערט זייער אנגעצויגן דער מצב ביי מיר אין 

שטוב. איך שריי אסאך און איך רעג זיך אויף די קינדער, דערנאך פיל איך אזוי שלעכט אז איך האב אזויפיל 

 איך ווער ממש שוואך פון דעם.געשריגן און זיך גערעגט אויף זיי, און 

אפשר קענט איר מיר געבן אן עצה וואס צו טון? א גרויסן יישר כח פאר'ן נעמען די כח און צייט צו 

 ענטפערן.

 א אידישע מאמע

 תשובה:

, שנת תשע"ח לפרט א' דראש חודש אדר' פרשת תרומה, היום  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 ... תחי' לכבוד
 אייער בריוו.איך האב ערהאלטן 

 איר שרייבט אז צופרי קומט אייך אן זייער שווער מיט די קינדער.
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איך וועל אייך שרייבן א גוטע עצה אויף דעם. דער הייליגער רבי האט געזאגט 

ְוַהְּתלּוִיים ִּבי ְוַדְרִּכי, ְּכֶׁשָּבא ַהּיֹום ֲאִני מֹוֵסר ָּכל ַהְּתנּועֹות ֶׁשִּלי ְוֶׁשל ָּבַני " (שיחות הר"ן, סימן ב):
", איך פיר מיר אז יעדן  ִיְתָּבַר, ְוֶזה טֹוב ְמאֹדַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּיְהֶיה ַהּכֹל ִּכְרצֹונֹו

אינדערפרי ווען איך שטיי אויף געב איך זיך איבער צום אייבערשטן, איך געב איבער 
ַּגם " ים פארן אייבערשטן,אלע מיינע מחשבות, אלע מיינע דיבורים און אלע מיינע מעש

 .ָעָליו ִיְתָּבַר ִלְדאֹג ְוַלְחׁשֹב ְּכָלל 'ִאם ִמְתַנֵהג ָּכָראּוי ִאם ָלאו', ֵמַאַחר ֶׁשּסֹוֵמ ֲאַזי ֵאין ָצִרי
", עס ַרן ַאֵחר ִּכְרצֹונֹו ִיְתּבָ הּוא ְמֻרֶּצה ְלִהְתַנֵהג ְּבִעְניָ  –ְוִאם הּוא ִיְתָּבַר רֹוֶצה ְּבִעְנָין ַאֵחר 

איז זייער גוט זיך איבער צו געבן צום אייבערשטן גלייך אינדערפרי, אזוי דארף איך 

נישט טראכטן נאכדעם צי איך האב גוט געטון און אז אפשר וואלט איך געדארפט טון 
 פארקערט. ווייל אז איך האב זיך איבער געגעבן צום אייבערשטן איז אלעס זיכער גוט.

ם הייליגן רבינ'ס עצות איז דער לעבן אסאך גרינגער; ווען מען אז מען נעמט אן דע

הייבט אן דעם טאג מיט תפילה, מען בעט דעם אייבערשטן אז די טאג זאל זיין מיט 
 הצלחה און מען געבט זיך איבער צו אים, איז אלעס גרינגער.

ר אז איר שרייבט אז יעדן אינדערפרי ווערט איר איבער געשטרענגט מיט די קינדע

וכו' ווען איר דארפט זיי גרייט מאכן צו גיין אין חדר און אין שולע; איר שרייט אויף 
זיי און נאכדעם טוט אייך וויי פארוואס איר האסט אויף זיי געשריגן וכו', פראבירט צו 

 טון די עצה וואס דער רבי האט געטון.

צום אייבערשטן יעדן אינדערפרי ווען איר שטייט אויף, זאלט איר זיך איבערגעבן 
און אים בעטן אויפן טאג אז איר זאלסט זיין א גוטע מאמע, א רואיגע מאמע, א 

פרייליכע מאמע. אלעס ווענדט זיך אין די מאמע; ווען די מאמע איז פרייליך זענען די 
קינדער פרייליך און ווען די מאמע איז אנגעצויגן, זעט מען עס גלייך אן אויף די קינדער. 

אויף זיך א גרויסע אחריות און אלעס ווענדט זיך אין איר, דערפאר בעטס  א מאמע האט
 אסאך דעם אייבערשטן אויף שמחה.

רבונו של עולם העלף איך שרייב אייך א קליינע תפילה וואס איר זאלט בעטן: "

מיר אז היינט זאל איך נישט שרייען אויף מיינע קינדער. איך זאל רעדן שיין צו זיי, איך 

נישט פארשעמען און איך זאל חס ושלום נישט שרייען אויף זיי מיאוס'ע  זאל זיי

ווערטער. הייליגע באשעפער, העלף מיר אז מיינע קינדער זאלן פאלגן וואס מען זאגט 

זיי, זיי זאלן מיר נישט אויפרעגן, און אויב זיי פאלגן נישט אויף די סקונדע זאל איך מיר 

נצן איבער צו דיר הייליגע באשעפער, איך געב דיר נישט פארלירן. איך געב זיך אינגא

איבער אלע מיינע מחשבות אלע מיינע דיבורים און אלע מיינע מעשים פונעם היינטיגן 

-טאג און פון אלע מיינע טעג. הייליגער באשעפער, העלף מיר אז איך זאל זיין גוט
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אז איך און מיין מאן זענען מוטיג, ווייל ווען איך בין פרייליך איז מיין מאן פרייליך, און 

 פרייליך זענען די קינדער רואיג און צופרידן.

הייליגער באשעפער, העלף מיר און העלף מיין מאן אז מיר זאלן קענען אויפציען 

א שיינע ערליכע שטוב, מגדל זיין אונזערע קינדער צו תורה און צו עבודת השם יתברך. 

נאר ערליכע קינדער, דער  -יך וויל גארנישט רבונו של עולם, איך דארף גארנישט און א

לעבן איז מיר נישט ווערט נאר אז מיינע קינדער זאלן זיין ערליכע אידן. איך וויל זוכה 

זיין צו קינדער וואס וועלן ליכטיג מאכן דער וועלט, קינדער וואס וועלן נאר טון דיין 

מאכן מיינע קינדער ווילן. הייליגער באשעפער, העלף מיר איך זאל קענען חתונה 

יונגערהייט און גרינגערהייט, מיינע קינדער זאלן זיין אפגעהיטן פון אלעס שלעכטס 

די פאר שורות דאס איז נאר א וועג צו ווייזן ווי  און זיי זאלן האבן נאר ערליכע חברים",
אזוי איר זאלט אנהייבן רעדן צום אייבערשטן, אבער דער עיקר איז אז איר זאלט אליינס 

 רעדן צום אייבערשטן אין אייערע ווערטער און אים בעטן אלעס וואס איר דארפט.

ווען פרויען זאלן וויסן ווי גרויס זייער שכר איז אויף דעם וואס זיי העלפן די 
אינגלעך גיין אין חדר און די מיידלעך אין שולע, וואלטן זיי געווען פרייליך און לוסטיג 

שטיין אינדערפרי אנגרייטן די קינדער וכו'. די הייליגע מיט דעם וואס זיי קענען אויפ
מיט וואס זענען פרויען זוכה צו עולם "ָנִׁשים ְּבַמאי ָזְכָיין?"  (ברכות יז.):פרעגן חכמים 

 ּוָאתְּד ַעד , ּוְוָנְטִרין ְלַגְבַרְיה ָנןּבָ ַר  יּבֵ  ּוְבַרְייהּגַ  ֵייּוְבַאְתנּו אְׁשָּת ִניּכְ ְלֵבי  ּוַנְייהּבְ  ֵייּוַאְקרּבְ הבא? "
", מיט דעם וואס זיי מאכן גרייט די קינדער צו גיין אין חדר און די מיידליך ָנןּבָ ַר  יּבֵ ִמ 

אין מיידל שולע, און זיי ווארטן אפ די מענער וכו' דאס איז זייער זכות וואס וועט זיי 
 ברענגען אין עולם הבא.

ִמן  ֵתרֹוי יםִׁש ְלנָ  אּוה ּורּבָ  ֹוׁשדָּק ַה  ִהְבִטיָחןֶׁש ַהְבָטָחה  ָלהֹודּגְ " (שם):נאך זאגן חז"ל 

", דער אייבערשטער געבט פאר די פרויען מער שכר ווי פאר די מענער, ווייל יםִׁש ָהֲאנָ 
 זיי העלפן די קינדער און די מאן צו לערנען די הייליגע תורה.

 דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט זען נחת פון אלע אייערע קינדער.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 ראש ישיבה שליט"א,לכבוד דער 

איך האב געזען בילדער פון א סעודת ברית ביי אייך אין שול, און איך האב געזען אז מ'האט צוגעגרייט 

 דארט א מילכיגע סעודה.
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האב איך געוואלט פרעגן אויף דעם, ווייל ס'איז דאך אנגענומען ביי אידישע קינדער אז מ'דארף מאכן 

גע'פסק'נט אין מגן אברהם להלכה, און דאס איז אויך א סגולה אז דאס  א פליישיגע סעודה, און אזוי ווערט

 קינד זאל לערנען גמרא וכו'.

ספעציעל אייערע תלמידים, וואס איר רעדט דאך אסאך פון די גרויסקייט פון לערנען גמרא, וואלטן זיי 

 ינד זאל לערנען גמרא.זיכער געדארפט מקפיד זיין צו געבן א פליישיגע סעודה וואס איז מסוגל אז דאס ק

 ישראל

 תשובה:

יום ה' פרשת תרומה, א' דראש חודש אדר, שנת תשע"ח לפרט  - בעזרת ה' יתברך
 קטן

 לכבוד ישראל נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אז מען וויל זוכה זיין צו האבן קינדער וואס וועלן לערנען גמרא דארף מען אסאך 
דארפן גיסן טייכן טרערן אז זיי זאלן זוכה זיין צו האבן  בעטן דעם אייבערשטן; עלטערן

קינדער וואס וועלן לערנען די הייליגע תורה. גוטע קינדער נעמט מען נישט אראפ פון 
בוים אזוי ווי מען שניידט פירות, כדי צו האבן גוטע קינדער איז נישט גענוג אז מען טוט 

ן מען זאל האבן קינדער וואס וועלן סגולות, נאר מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשט
 לערנען און דאווענען.

אויב איר זוכט א סגולה אז אייערע קינדער זאלן לערנען, איז דא א גוטע סגולה; 

(ספר המידות, אות אז דער טאטע זאל לערנען אין שטוב גמרא אויפן קול וכו'. דער רבי זאגט 

 ִּדְבֵרי תֹוָרה, ׁשּוב ֵאינֹו ֶנֱחַרב", א הויז וואס מען הערט "ָּכל ַּבִית ֶׁשִּנְׁשָמִעין ּבֹו בית, סימן ט):

דארט א קול תורה וועט נישט חרוב ווערן; דאס הייסט, אז קינדער וואס וואקסן אויף 
אין א שטוב וואו מען הערט דעם טאטע'ן לערנען ביינאכט, וועלן זיי נישט חרוב ווערן 

 און זיי וועלן אויך לערנען.

"נֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ְסעּוָדה ְּביֹום  (שלחן ערוך יורה דעה, סימן רסה, סעיף יב):דער מחבר זאגט 
ַהִּמיָלה", מען פירט זיך צו מאכן א סעודה ווען מען מאכט א ברית; און דער רמ"א זאגט 

מצוה; און "ָנֲהגּו ָלַקַחת ִמְנָין ִלְסעּוַדת ִמיָלה ּוִמְקֵרי ְסעּוַדת ִמְצָוה", עס איז א סעודת  (שם):

וויבאלד א סעודה איז נאר א סעודה ווען מען עסט פלייש, דערפאר פירט מען זיך צו 
 געבן דוקא א פליישיגע סעודה.

למעשה מאכט מען ביי אונזערע מקומות זייער פרי דעם ברית און זייער אסאך 

 מענטשן ווילן זיך נישט פליישיג מאכן, דערפאר מאכט מען א מילכיגע סעודה און מען
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געבט פיש וכו', מען פארלאזט זיך אז וויבאלד מען געבט פיש הייסט דאס אויך א 

 סעודה.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן שטענדיג געדענקען וואס דער רבי וויל 
פון אונז און וואס הייסט א ברסלב'ער חסיד; מיר זאלן נישט מאכן פון טפל אן עיקר 

ַּבָּקָׁשִתי ַמֲאהּוִבי ֲחָתִני, ֶׁשִּתְלַמד ְּבָכל "אר זיין איידעם: וכו'. קוק וואס דער רבי שרייבט פ
יֹום ִׁשיעּור ְגָמָרא ּופֹוֵסק, ֶׁשא ַּתֲעֶׂשה ַחס ְוָׁשלֹום ִמָטֵפל ִעיָקר, ַרק ֶאת ָהֱאִקים ְיֵרא ְוכּו', 
ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם", איך בעט דיר מיין ליבער איידעם, זאלסט יעדן טאג לערנען גמרא און 

 סט נישט מאכן פון זאכן וואס זענען נישט וויכטיג אן עיקר וכו'.הלכה, זאל

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך מאך אי"ה חתונה א טאכטער אין עטליכע וואכן ארום, איך האב געהערט אז דער רבי האט 

טאכטער'ס חתונה. האב געוואלט פרעגן געמאכט דעם ניגון אויף די ווערטער "עוז והדר לבושה" לכבוד זיין 

וואס איז די טיפערע כוונה אונטער דעם, וואס קען איך ארויסנעמען פון דעם ניגון לכבוד מיין טאכטער'ס 

 חתונה?

 יישר כח פאר'ן נעמען די צייט צו ענטפערן.

 שמעון

 תשובה:

ט יום ה' פרשת תרומה, א' דראש חודש אדר, שנת תשע"ח לפר - בעזרת ה' יתברך
 קטן

 לכבוד שמעון נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ניגון האט נישט דער רבי געמאכט; דער מעשה איז געווען ביי איינער פון  רדע

אנשי שלומינו רבי מאיר לייב בלעכער זכרונו לברכה. ער איז געווען דער רבי פון ר' 
זיי אברהם ב"ר נחמן, ער האט געלערנט מיט אים זייער אסאך גמרא רש"י און תוספות, 

 .מסכתות אין ש"סהאבן דורכגעלערנט פילע 

ר' מאיר לייב איז געווען זייער א גרויסער ארימאן, איינמאל האט ער געהאלטן 
טאכטער און ער האט נישט געהאט קיין געלט צו קויפן א קלייד  אנה פון פאר די חתו

אים געבעטן: "טאטע, וואס וועט זיין מיט זיין טאכטער די כלה האט פאר די כלה, ווען 
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"עֹז ְוָהָדר  (משלי לא, כה):דעם באקאנטן ניגון אויפן פסוק א קלייד?" האט ער איר געזינגען 

ְלבּוָׁשּה ַוִּתְׂשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון"; דעמאלט האט ער פארפאסט דעם ליד און פון אים איז 
 דער ניגון געווארן באוואוסט צווישן אנשי שלומינו.

 למעשה האט דער אייבערשטער געהאלפן אז ממש פאר די חתונה איז געשען א

 נס און ער האט געקענט קויפן קליידער וכו'.

ווען א מענטש ווייסט אז איין טאג וועט ער דארפן צוריק גיין צום אייבערשטן 
דעמאלט כאפט ער אריין יעדן טאג גוטע זאכן; ער כאפט אריין זאכן וואס וועלן אים 

 איבערבלייבן אויף יענע וועלט.

ישט אן צי מען לאכט פון אים, ווייל ווען א מענטש לעבט מיטן תכלית גייט אים נ

ער ווייסט אז לאכן לאכט דער וואס לאכט ביים סוף. ער קוקט נישט אויף מענטשן וואס 
מאכן אוועק דעם סדר דרך הלימוד פון רבי'ן, ער קוקט אויף זיך. ער נעמט יעדן טאג א 

גארנישט  חומש, א משניות, א גמרא און לערנט די הייליגע תורה, ער קוקט נישט אויף
 צי ער פארשטייט יא צי ער פארשטייט נישט. -

דערפאר זינגען די ברסלב'ער חסידים זייער אסאך דעם ניגון: "עֹז ְוָהָדר ְלבּוָׁשּה 

"ֵאיָמַתי  (שמות רבה נב, ג):ַוִּתְׂשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון", מען חזר'ט וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
; א מענטש '"ָעֵמל ָּבּה? ְליֹום ַאֲחרֹון. ֱהֵוי 'ַוִּתְׂשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון ַהּתֹוָרה ְמַׂשֶחֶקת ְלִמי ֶׁשהּוא

וואס האט יעדן טאג געלערנט, ווען ער וועט אוועק גיין פון דער וועלט וועט ער לאכן 
 פון אלעמען, די תורה וועט אים אנקעגן קומען ווי א שיינע קלייד.

לסטו נישט אויפהערן אז דו שטייסט יעצט פארן חתונה מאכן דיין טאכטער זא

דאנקען דעם אייבערשטן אויף אלע חסדים וואס ער טוט מיט ענק און דו זאלסט נישט 
 אויפהערן בעטן אויף ווייטער.

 דער אייבערשטער זאל דיר געבן אסאך אידיש נחת פון אלע דיינע קינדער, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

אז די וואך גייט זיין א שיעור פאר פרויען, האב איך געוואלט בעטן אויב איר קענט איך האב געהערט 

 רעדן אביסל איבער די שיינקייט פונעם יום טוב פורים, און נאך מער איבער די שיינקייט פונעם יום טוב פסח.
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איך שפיר ביי מיר אינדערהיים איז דער מצב אזוי אנגעשטרענגט אין די טעג פון די ימים טובים, אז 

נישט קיין שום שיינקייט אין די הייליגע ימים טובים, שוין פון חמשה עשר בשבט הויבט זיך שוין ביי אונז די 

 פרעשור פון פסח.

יישר כח פאר אלע חיזוק וואס איך באקום פון אייך, ובפרט אויף דעם וואס איר מאכט די תורה און 

 אידישקייט פאר א זיסע זאך.

 תשובה:

יום ה' פרשת תרומה, א' דראש חודש אדר, שנת תשע"ח לפרט  - תברךבעזרת ה' י

 קטן

 ... נרו יאיר לכבוד

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

"ִאם הּוא ְמֻקָּׁשר ְלַהַצִּדיק, יּוַכל  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קלה):דער הייליגער רבי זאגט 
ְלַהְרִּגיׁש ְקדּוַׁשת יֹום טֹוב"; דאס קען מען ממש זען בחוש, אז ווען מען ווערט מקורב 

צום הייליגן רבי'ן איז מען זוכה צו שפירן די קדושה פון יום טוב און מען ווארט אויפן 
דער יום טוב אלע יום טוב. אלע קענען מעיד זיין אז זייט מען איז ביים רבי'ן האט 

טעמים; פאר מען איז געקומען צום צדיק איז יעדע יום טוב געווען א אנגעצויגענע 

צייט, אבער אז מען איז ביים רבי'ן, מען לערנט דעם רבינ'ס ספרים, מען פאלגט דעם 
 .צייטע רבינ'ס עצות, איז יעדע יום טוב א פרייליכ

וב. ער ווייסט אז א גאנץ יאר דער יצר הרע ציטערט זייער ווען עס קומט יום ט

זענען אידישע קינדער פארפלאגט מיט פרנסה וכו', עס קומט נישט אויס קיין צייט צו 
פארברענגען מיט די קינדער און יום טוב וועט דאך ארויס קומען דעם אמת ווער דער 

איד איז און אלעס וואס ער האט מלשין געווען אויף אידישע קינדער וועט אוועק פאלן 
און זיין גאנצע ארבעט וועט צונישט ווערן, ווייל מען וועט זעט ווי אידן פארבענקען 

זיך צום אייבערשטן יום טוב וכו', מען נעמט אויף דעם יום טוב מיט אזא שיינקייט, מען 
 גרייט זיך און מען פרייט זיך וכו', דערפאר מאכט ער אן אנגעצויגנקייט.

ן עלינו האט פארציילט א מעשה. אז עס איז דער הייליגער צאנזער רב זכותו יג

געווען א איד וואס האט זיך נישט געקענט צוזאמנעמען און ער האט נישט געקענט 
טרעפן זיינע חפצים אינדערפרי. עס האט אים גענומען שעות יעדן אינדערפרי ווילאנג 

ז ער זאל ער האט געטראפן אלע זיינע קליידער וכו', האט אים איינער געגעבן אן עצה א
אראפשרייבן יעדן טאג פאר ער גייט שלאפן אויף א צעטל וואו ער לייגט יעדע זאך, 
אזוי אז אינדערפרי וועט ער אלעס טרעפן. ער האט אזוי געטון; ער האט אראפ געשריבן 

אויפן צעטל אז די הוט ליגט דא, דער רעקל לייג איך דא, מיינע הויזן הענגט דארט און 
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כו' וכו', אינדערפרי וועקט ער זיך אויף און ער גייט איבער דעם מיין מאנטל דארט ו

צעטל, ס'איז ממש א מחי', ער האט געטראפן יעדע זאך. אבער ער הייבט אן שרייען: 
בין איך  אווומיינע חפצים ווייס איך וואו עס געפונט זיך, אבער רבונו של עולם, "

 אליין?!"

עס קומט יום טוב און א מענטש גרייט  זעט מען פון דעם א מורא'דיגע זאך, ווען
זיך אן מיט אלע פיטשעווקעס און אלעס קלאפט, נייע וועש, נייע בעקיטשעס, נייע קאך 
וכו' וכו'; אבער דער מענטש אליין איז נישט דא, דער מענטש איז פיל מיט עצבות און 

 מרה שחורות, ער איז צוקריגט מיט די משפחה, אנגעבלאזן וכו'.

רב סוכות האט ר' נחמן טולטשינער געהאלפן ר' נתן אויפצושטעלן די איין יאר ע
סוכה, ווען ער האט געענדיגט האט ער זיך אויסגעדרוקט פאר ר' נתן: "אז מען ארבעט 

אליינס אויפצושטעלן די סוכה שפירט מען אן אנדערע טעם אינעם יום טוב", האט אים 
צו בעטן ערב סוכות פונעם ר' נתן געזאגט: "דאס האסטו נאך נישט פרובירט, 

אייבערשטן: 'רבונו של עולם איך וויל שפירן א טעם אינעם יום טוב סוכות', וואסערע 
טעם מען שפירט דעמאלט אינעם יום טוב סוכות"; אן תפילה האט גארנישט קיין טעם, 

וויפיל מען פרובירט אריין צו לייגן כוחות וכו', אויב נעמט מען נישט אריין דעם 
 שטן, האט עס יענעם טעם.אייבער

דאס איז נישט דוקא ביי די מצוה פון סוכה. דאס זעלבע איז ביי יעדע יום טוב און 

ביי יעדע מצוה; ווי מער א מענטש בעט דעם אייבערשטן אז ער וויל זוכה זיין צו א 
 שיינע יום טוב און צו א פרייליכע יום טוב, האט ער א שיינעם יום טוב.

ציילן יעדעס יאר פסח די מעשה פון ר' דוד ממיקולייב זכר מוהרא"ש פלעגט פאר

צדיק לברכה, א תלמיד פון בעל שם טוב זכותו יגן עלינו, וואס האט זיך אונטערגענומען 
צו מאכן וויין פארן הייליגן בעל שם טוב. ער האט עס אליינס געמאכט מיט אלע חומרות 

ויפן וועג אהיים האט מען אים מיט אלע ענינים און מיט אלע בחינות וכו' וכו'; א

אפגעשטעלט ביים גרעניץ, ר' דוד האט זייער געהאפט אז מען גייט נישט עפענען דעם 
טייערן פאס, אבער צו זיין גרויס ווייטאג האט דער גרעניץ וועכטער געעפענט די וויין 

ט און עס געמאכט יין נסך. למעשה איז ער צוריקגעקומען צום הייליגן בעל שם טוב מי
ליידיגע הענט, און ער איז געווען זייער צובראכן פארוואס דאס האט פאסירט, האט אים 

דער הייליגער בעל שם טוב געזאגט: "האסטו געבעטן דעם אייבערשטער אז אלעס זאל 
זיך אויסארבעטן לטובה?" האט ער געענטפערט פארן הייליגן בעל שם טוב אז ער האט 

 דעם אייבערשטן. טאקע אינגאנצן פארגעסן צו בעטן
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זעט מען פון דעם אז אן תפילה איז א שאד די הארעוואניע; דערפאר זאלסטו בעטן 

יעדן טאג דעם אייבערשטן אז דו זאלסט נישט נכשל ווערן מיט חמץ חס ושלום און אז 
וועסטו זיכער האבן א פרייליכע יום אזוי דו זאלסט האבן א פרייליכע יום טוב פסח, 

 טוב.

 ר א קליינע תפילה וואס צו בעטן ביז יום טוב פסח:איך שרייב די

"הייליגער באשפער, העלף מיר איך זאל זוכה זיין צו מקבל זיין דעם הייליגן יום 

טוב בשמחה ובטוב לבב און איך זאל זוכה זיין צו ווערן אפגעהיטן און נישט נכשל ווערן 

ען א גאנץ יום טוב, אין א משהו חמץ. העלף מיר אייבערשטער אז איך זאל מיר פריי

איך זאל מיך נישט אויפרעגן אויף מיין משפחה און איך זאל ליב האבן צו פארברענגען 

 אין שטוב מיט מיין משפחה.

הייליגער באשעפער, יעדעס מאל ווען עס קומט א יום טוב ווער איך אנגעצויגן 

מיר אויסגעלאשן און איך שפיר ווי די מרה שחורה איז זיך אויף מיר מתגבר, עס איז ביי 

 די ליכט פון יום טוב און איך שפיר נישט קיין שום טעם אין יום טוב.

העלף מיר אייבערשטער איך זאל זיין פרייליך און צופרידן. העלף מיר איך זאל 

זיך נישט קריגן מיט קיינעם, איך זאל לעבן מיט אמונה און איך זאל שטענדיג געדענקען 

 און נעבן מיר". מיראז דו ביסט מיט מיר, ביי 

דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט זוכה זיין צו מקיים זיין אלע מצוות פון 

 יום טוב מיט א שמחה.

"ְּכֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ִמְצָוה ְּבִׂשְמָחה, ֶזה ִסיָמן  (ספר המידות, אות שמחה, סימן א):דער רבי זאגט 
ייליך, ער טוט די מצוות פרייליכערהייט, ֶׁשִּלּבֹו ָׁשֵלם ֵלאָקיו", ווען א מענטש איז פר

 איז א סימן אז ער איז אן ערליכע איד.

... 

~~~~~~~~~~ 
 


