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 ' אדר, שנת תשע"ח לפרט קטןד' פרשת תצוה, ביום  - בעזרת ה' יתברך

 ד ... נרו יאירלכבו

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

", טֹוב ֵּכן ַגם ְמַעט"ווען ער האט געהערט פון רבי'ן: אז פון ר' נתן פלעגט זאגן 

 מצליח געווען.זייער אביסל איז אויך גוט; האט ער 

זייער אסאך מאל האלט זיך דער מענטש צוריק פון טון גוטע זאכן ווייל ער מיינט 
אז ווייניג איז גארנישט ווערד. און וויבאלד ער קען נישט טון קיין סאך טוט ער 

מען אריין צו כאפן וואס " פרובירט טֹוב ֵּכן ַגם ְמַעטגארנישט. אבער אז מען ווייסט אז "

מען קען; דערפאר בעט איך דיר זייער זאלסט זאגן תהלים, אפילו דו קענסט נישט זאגן 
דעם גאנצן 'יום תהלים'. און ווען דו זאגסט תהלים זאלסטו נישט טראכטן אז דו 

איין  -דארפסט עס ענדיגן. קיינער הייסט דיר נישט ענדיגן תהלים, נאר זאג תהלים 
כן צווייטן און בעט דעם אייבערשטן נאך יעדע קאפיטל פאר דיר און פאר קאפיטל נא

 אלע אידן.

זייער נאנטע  -דער רבי האט דערציילט אז אמאל זענען געווען צוויי קינדער 
חברים, זיי זענען געווען אזוי צוגעבינדן איינער צום צווייטן אז זיי האבן פשוט נישט 

ן. איינמאל איז איינער פון די צוויי חברים זייער געקענט זיין איינער אן דעם צווייט
קראנק געווארן לא עלינו, זיין חבר איז געווארן זייער צעבראכן דערפון, האט ער 

געפרעגט דעם חבר: "וואס קען איך טון אז דו זאלסט האבן א רפואה שלימה?" האט 
ים און אים זיין חבר געזאגט: "זאג תהילים פאר מיר"; האט ער גענומען א תהל

אנגעפאנגען זאגן מיט תמימות תהלים. נאך יעדע פאר קאפיטלעך תהלים וואס ער האט 
געזאגט איז ער געקומען פרעגן זיין חבר צי ער איז שוין אויסגעהיילט, האט דער חבר 

געזאגט: "ניין, איך בין נאך זייער שוואך", איז ער ארויס געגאנגען און ווידער גענומען 
זאגט נאך אפאר קאפיטלעך מיט בכיות און געזאגט פארן דעם תהלים און גע

נאכדעם איז ער ווייטער געגאנגען  אייבערשטן: "רבונו של עולם, הייל אויס מיין חבר",

פרעגן זיין חבר צי ער איז שוין אויסגעהיילט, האט דער חבר געזאגט: "ניין, איך בין 
ן און געזאגט תהלים, און נאך נאך אלץ זייער שוואך"; אזוי האט ער געבעטן און געבעט

יעדע פאר קאפיטלעך איז ער נאכאמאל געקומען פרעגן זיין חבר, ביז דער חבר איז 
 אויסגעהיילט געווארן.

דער רבי האט פארציילט דער מעשה אריין צו ברענגען אין אונז וואס הייסט זאגן 

טלעך תהלים תהילים מיט תמימות און פשיטות, אז גלייך ווען מען זאגט אפאר קאפי
זאל מען פרעגן דעם חולה צי ער איז שוין אויסגעהיילט. און אויב זאגט ער אז נישט, 
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אן קיין חכמות, נאר  -זאל מען נאכאמאל נעמען דעם תהלים און זאגן נאך קאפיטלעך 

 מיט אמונה אז בזכות די קאפיטלעך תהלים וועט דער חולה האבן א רפואה שלימה.

דו קענסט אויפנייען שיינע מחיצות פאר די חתונה זאל,  איך וויל דיר בעטן אויב
ווייל ווען מען מאכט קלענערע שמחות פעלט נישט אויס מען זאל נוצן די שול און מען 

 קען צעטיילן די זאל פאר מענער און פרויען.

 איך האב זייער הנאה יעדעס מאל דו שרייבסט מיר א בריוו.

... 

~~~~~~~~~~ 
 רט קטןלפ חשנת תשע"תצוה, ה' אדר,  פרשת 'גיום  -ך בעזרת ה' יתבר

 ... נרו יאיר לכבוד

דארף  איך ון גלייך נאך פורים איז שוין פסח.יום טוב פורים אדער עס קומט יעצט 
אנדערע איינגעשטעלטע טיטשערס און אלע פאר אלע מלמדים, די געהאלט באצאלן 

 בערא ,פאר אונזערע קינדער מורא'דיג געטריי און זייער איבערגעגעבןארבעטן וואס 
, די הוצאות דעקן זיך נישט ִּביַע ֶאת ָהֲאִרי, ְוֵאין ַהּבֹור ִמְתַמֵּלא ְמחּוְלָייתֹוְׂש ֵאין ַהקֹוֵמץ ַמ 

צאלן שכר לימוד וואלטן מיר אויך נישט ווען אפילו אלע עלטערן זאלן  פון שכר לימוד;
 צאות, כל שכן אז נישט יעדער צאלט.געקענט דעקן די הו

א תקנה אז איך טאר נישט קוקן צי די פאר מיר ש האט אוועק געשטעלט מוהרא"

יגע צדיקים האבן אזוי ווי די פריערד צי זיי צאלן נישט,שכר לימוד עלטערן צאלן יא 
 אז מען טאר נישט אהיים - כותו יגן עלינומסאטמאר זב הקדוש הרצווישן זיי  - געזאגט

כמינו זכרונם לברכה אזוי ווי ח ר לימוד.שיקן א קינד אויב די עלטערן צאלן נישט שכ
אכטונג געבן אויף  "ִהָּזֲהרּו ִּבְבֵני ֲעִנִּיים, ֶׁשֵּמֶהן ֵּתֵצא ּתֹוָרה", מען זאל(נדרים פא.): זאגן 

למעשה ליגט אויף  ;וועלן אויסוואקסן בעלי תורהפון זיי  ווייל ,מעלייטקינדער פון ארע

פון דעם וואס איך קום די איך גיי ארום מיט קאפ וויי  און לאסט רמיר א שווערע
 איינגעשטעלטע זייער ברויט.

אונזער חדר און אין אונזער נדער אין איך בעט אלע עלטערן וואס שיקן זייערע קי

איר קענט נישט שטיין פון דער זייט ווען מיר קענען נישט צאלן די " מיידל סקול:
כמינו ח ".ך אנשטרענגען צו צאלן שכר לימודמלמדים און טיטשערס, איר דארפט זי

"ָּכל ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ְקצּוִבים לֹו ֵמרֹאׁש ַהָּׁשָנה ְוַעד יֹום  (ביצה טז.):זאגן זכרונם לברכה 
דעם דורכאויס ", ראש השנה שרייבט מען אפ וויפיל געלט מען וועט פארדינען ַהִּכּפּוִרים

", חוץ יֹום טֹוב, ְוהֹוָצַאת ָּבָניו ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה, "חּוץ ֵמהֹוָצַאת ַׁשָּבתֹות ְוהֹוָצַאת גאנצן יאר



הוֶ צַ ְּת  פ'|  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | ג   

שכר לימוד, וואס דאס פאר וואס א מענטש דארף האבן פאר שבת און יום טוב און 

", "ֶׁשִאם ָּפַחת ּפֹוֲחִתין לֹו, ְוִאם הֹוִסיף מֹוִסיִפין לֹו וענדט זיך שוין אינעם מענטש אליינס,ו
אויב געבט ער  .באקומט ער צוריקר מענטש געבט אויס פאר דעם, אזויפיל וויפיל דע

וועט ער באקומען  ויס ווייניגעראויס מער וועט ער באקומען מער און אויב געבט ער א
זעט מען פון דעם אז אויב מען צאלט שכר לימוד קומט אריין מער שפע פארן ווייניגער; 

 מענטש.

און ורה ד תל קענען אנגיין מיט די ישיבה, תלמוהעלף מיר איך זא ,איך בעט דיר

נישט טראכטן גראד ווען איך קום דאס געהאלט פאר די איך קען  מיידל סקול וכו';
 איינגעשטעלטע.

אויב עלטערן שטרענגען זיך אן צו צאלן שכר " :זאגטכרונו לברכה מוהרא"ש ז

אויב צאלט מען נישט קיין שכר לימוד און  זיי זוכה זיין צו ערליכע קינדער. לימוד וועלן
 ."זען אויף די קינדעראנס וועט מען דא

ווייל איך האב געהאט א משפחה בן א שיעור נעכטן נאכט עגאיך האב נישט גע

 שמחה.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 יום ד' פרשת תצוה, ו' אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

  לכבוד ... נרו יאיר

דארפן דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אז מיר ווייסן פון הייליגן רבי'ן;  מיר

וואס וואלטן מיר געטון אן דעם רבי'ן? ווי אזוי וואלטן מיר זיך אן עצה געגעבן אן דעם 
הייליגן רבינ'ס עצות? דער רבי איז אונז מחיה און מחזק אז מיר זאלן קיינמאל נישט 

 טענדיג צוריקקערן צום אייבערשטן.אויפגעבן און מיר זאלן זיך ש

בפרט אז מיר האבן זוכה געווען אז מוהרא"ש זכרונו לברכה האט אונז 

איבערגעלאזט אזויפיל ספרים פיל מיט חיזוק און עצות פאר יעדן מענטש אין יעדע 
מצב; דארפן מיר דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אז מיר זענען נישט קיין חולקים 

 ון אויף זיינע תלמידים.אויפן רבי'ן א

אז מיר האבן זוכה געווען דארפן מיר דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן  כולםועל 
צו האבן א חדר און א מיידל סקול פאר אונזערע קינדער וואו מען איז זיי מחנך פון 

קינדווייז אן אזוי ווי דער רבי האט געוואלט. עס איז באוואוסט די מעשה, אז איינמאל 
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איז  -איינער פון די גרויסע תלמידים פון רבי'ן  - ר' יודל פון דאשיב זכותו יגן עלינו ווען

געקומען צום רבי'ן אויף ראש השנה האט זיין זון זייער שטארק געוואלט מיט קומען, 
אבער ר' יודל האט געהאט גוטע תירוצים פארוואס ער זאל אים נישט מיט נעמען, 'ער 

ר' יודל גע'טענה'ט, עס איז זייער שווער די וועג וכו' און ער האט  -איז נאך צו יונג' 
דער רבי האט  -האט נישט קיין געלט. ווען ער איז אריין געקומען צום רבי'ן געבן שלום 

נאך פאר ער האט געהאט א שאנס צו רעדן א  –דאך אלעס געזען און אלעס געוואוסט 
 דער טאטע קומט צו מיר וואונדער;רופט זיך דער רבי אן צו אים: "איך בין א ווארט 

און דער זון גלייבט אויך אין מיר, פון דעסטוועגן האלט דער  אין מירגלייבט  ווייל ער

טאטע אפ דעם זון פון קומען צו מיר"; זעט מען אז דער רבי האט געוואלט מען זאל 
 מחנך זיין די קינדער פון קינדווייז אן צו לעבן מיט זיינע עצות.

"ַאייֶעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין  (שיחות הר"ן, סימן רט):ט געזאגט דער רבי הא

ְוָאַמר ְּבֶרֶתת ְוִזיַע ְּבִהְתַלֲהבּות נֹוָרא,  (שם):ָוואס ָדא ָהאט ִזיך ֶגעטּון" און ר' נתן שרייבט 
דער רבי האט דאס געזאגט מיט א מורא'דיגע פלאם און מיט א פלאקער; אז מיר זאלן 

זאגן פאר אונזערע קינדער אז עס איז דא א רבי אויף דער וועלט וואס פארשטייט יעדן 
א גרויסער צדיק און א  איד און ווער עס פאלגט זיינע עצות קען זוכה זיין צו ווערן

יט יעדע "מ(חיי מוהר"ן, סימן שנח): גרויסער בעל מדריגה, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט 
שמועס וואס איך שמועס מיט ענק, קען מען זוכה זיין צו זיין אן ערליכער איד, און 

יד)", אפילו א צדיק גמור א גאנץ לעבן (אן ערליכער איד אזוי ווי איך מיין אן ערליכער א
"ָּכל ִמי ֶׁשְּיַצֵּית אֹוִתי ִויַקֵּים ָּכל ַמה ֶּׁשֲאִני  (חיי מוהר"ן, סימן שכ):נאך האט דער רבי געזאגט 

ְמַצֶּוה, ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ַצִּדיק ָּגדֹול ִיְהֶיה ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה", ווער עס וועט מיר פאלגן און טון אלעס 
 סער צדיק, זאל עס זיין ווער עס זאל נאר זיין.וואס איך הייס וועט זיכער ווערן א גרוי

קליינע קינדער וואקסן אויף מיט א ריינע  אזוואו אויף דער וועלט זעט מען 
אויף מיטן די קינדער וואקסן געלויבט דעם אייבערשטן אז ביי אונז לויטערע אמונה; 

רבי'ן. דער רבי האט הייליגן רבי'ן, זיי ווייסן וואס דער רבי וויל און וואס זיי ווילן פון 
"ַהִאם א ָהִייִתי ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻפְרָסם ּוַמְנִהיג ֶׁשּקֹוִרין (גּוֶטער  (חיי מוהר"ן, סימן שלה):געזאגט 

יּוד) ְּכמֹו ָּכל ַהַּמְנִהיִגים ֶׁשּנֹוְסִעים ַהֲחִסיִדים ֲאֵליֶהם ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ַעל ָמה נֹוְסִעים, ְוחֹוְזִרים 
ּוָבִאים ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ַמה ָּבִאים?!" וואלט איך נישט געקענט זיין ווי אנדערע ְוָׁשִבים 

רבי'ס וואס די חסידים קומען צו זיי און ווייסן נישט פארוואס זיי קומען און ווען זיי 
גייען אהיים מיט ליידיגע הענט און קומען נאכאמאל צוריק ווייסן זיי נאכאמאל נישט 

געקומען, "ֲאָבל ֲאִני א ָרִציִתי ְּבָכל ֶזה, ַרק ָלַקְחִּתי ַעְצִמי ַלֲעסֹק ָּבֶזה  פארוואס זיי זענען
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איך האב אלעס אוועק נאר ְלַהֲחִזיר ֶאְתֶכם ְלמּוָטב", איך האב דאס נישט געוואלט, 

 געגעבן אבי איר זאלט זיין גוטע אידן.

ג אים: "אינגעלע, דאס זעט מען ממש בחוש ביים רבי'ן; שטעל אפ א קינד און פרע
וואסערע חסיד ביסטו?" און ווען ער וועט דיר ענטפערן: "איך בין א ... חסיד", פרעג 

אים: "זאג מיר, וואס געבט דיר דיין רבי? וואס באקומסטו פון אים וכו'?" וועט ער 
קוקן אויף דיר ווי דער האן קוקט אין די בני אדם. און אפילו דו וועסט אפשטעלן 

ער, א בחור צו א מיידל און זיי פרעגן: "וואס באקומסטו פון דיין רבי'ן, עלטערע קינד

פון וואס דו  האבן דאס מינדעסטע אנונגנישט ן זיי לוואס האסטו פון דיין וכו'?" ווע
 רעדסט.

וואס געבט  נאכדעם נעם א קינד וואס לערנט ביים רבי'ן און פרעג אים: "זאג מיר,

קומסטו ביים רבי'ן?" וועט ער דיר גלייך ענטפערן: רבי, וואס בא רהייליגע ערדיר ד
"דער רבי לערנט מיר אויס אז עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט"; "דער רבי 

לערנט מיר אויס אז מען זאל נישט נאכלויפן קיין מענטשן", "מען זאל לערנען די 
 הייליגע תורה" וכו'.

פון די עלסטע קלאס האבן מיר נעכטן בין איך געווען ביי א סיום, די קינדער 

גערופן צו א סיום. א אינגל האט מסיים געווען די פערטע מאל ששה סדרי משנה און 
אויך מסכת סוכה פון תלמוד בבלי וואס ער לערנט אויף צו ענדיגן ש"ס כסדרן; איך 

 האב געהאט אזא תענוג און נחת רוח צו זען ווי קינדער וואקסן אויף מיטן הייליגן רבינ'ס
תה, קינדער פון פאר די בר מצוה לערנען יעצט בגירסא מסכת מגילה, די גאנצע כ עצות.

יעדן טאג אפאר בלאט. אז פורים זאלן זיי האבן געענדיגט מסכת מגילה לכבוד דעם יום 
 טוב.

מוהרא"ש פלעגט זאגן בעפאר יעדע יום טוב, אז פונקט אזוי ווי א בעל הבית געבט 
דארפן מיר נעמען נאך א שיעור אויך ס לכבוד יום טוב, אזוי ונפאר זיינע ארבעטער א בא

ס; פאר פורים איז כדי צו לערנען מסכת מגילה, פאר פסח ונלכבוד יום טוב אלץ א בא
און אזוי יעדע יום טוב. עס איז אן אנדערער יום טוב ווען מען לערנט די  -מסכת פסחים 

ינען די הייליגע מגילה; אויב מען ווען מיר גייען הערן לי .פונעם יום טובלימודים 
, איז עס אן אנדערע מגילה אויף די מגילה לערענט בעפאר דעם די גמרא און מדרש

 ליינען.

נעכטן זאגט מיר א אינגערמאן וואס שיקט די קינדער ביי אונז אין מוסד, אז ער 
 עןך וואס דארט שטייהאט אהיים געברענגט די צעטלעאון ער זוכט א דירה וכו' 

אויפן מארקעט וכו'. פרעגט אים זיין עוועילעבל אויסגערעכנט אלע דירות וואס זענען 
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זון, א כתה א' אינגל: "טאטע, וואס איז די צעטל וואס דו קוקסט?" זאגט ער פאר זיין 

צו אים: "טאטע, דא טרעפט  זיין קינדאן קינד: "דא קען מען טרעפן דירות"; רופט זיך 
מען נישט קיין דירה, אויב מען בעט דעם אייבערשטן טרעפט מען א דירה!" וואו אין 

 די וועלט הערט מען אזעלכע מעשיות פון קליינע קינדער?!

אביי און רבא ווען זיי זענען נאך געווען  (ברכות מח.):חכמינו זכרונם לברכה דערציילן 
אמאל געזעצן פאר רבה, האט זיי רבה געפרעגט: "ְלִמי  קליינע קינדער זענען זיי

וועמען בענטשן מיר? האבן זיי צו  ,ְמָבְרִכין", ווען מיר בענטשן ברכת המזון

אייבערשטן. האט רבה זיי ווייטער געפרעגט: "ְוַרֲחָמָנא  צוםגעענטפערט: "ְלַרֲחָמָנא", 
ַאֲחֵוי ִלְׁשֵמי ְטָלָלא", רבא האט ֵהיָכא ָיֵתיב" וואו וואוינט דער אייבערשטער? "ָרָבא 

ַאֲחֵוי ְּכַלֵּפי ְׁשַמָּיא" אביי איז ארויס אויפן גאס און  ,געוויזן אויפן דאך, "ַאַּבֵיי ָנַפק ְלָבָרא
געוויזן אויפן הימל. האט רבה זיי געזאגט: "ַּתְרַווְייכּו ַרָּבָנן ֲהִויתּו", ביידע פון אייך וועלן 

ז די שפריך ווארט וואס מענטשן דרוקן זיך אויס: אויסוואקסן גרויסע צדיקים. דאס אי
מען קען זען אויף פירות ווען זיי זענען נאך גאר קליין צי  -" "ּבּוִצין ּבּוִצין ִמִּקְטֵפיּה ְיִדיעַ 

א גוטע פרוכט; אז קליינע קינדער ווייסן שוין אז מען בענטשט אויסקומען דאס גייט 
 ליכע אידן.צום אייבערשטן וועלן זיי זיכער אויסוואקסן ער

ברסלב אז קינדער זאלן זיך נישט די היסטאריע פון עס איז נאך נישט געווען אין 

שעמען צו גיין הפצה; ווער רעדט נאך פון מיידלעך, אז אלע מיידלעך וואקסן אויף 
מיטן רבי'ן און זיי ווילן נאר טון וואס דער רבי הייסט. מיידלעך פון סקול שרייבן מיר 

עגן יעדע פרט ופרט בתמימות ובפשיטות, זיי ווילן זיין ערליכע בריוו וואו זיי פר
 מיידלעך וכו'.

(ספר המידות, אות משיח, חלק ב', סימן אפשר האלטן מיר שוין ביי דעם וואס דער רבי זאגט 

ועלן "ָעִתיד ּדֹור ֶאָחד ֶׁשִּיְהֶיה ָּבעֹוָלם, ֶׁשִּיְהֶיה ֻּכּלֹו ַזַּכאי"; עס קומט א נייע דור וואס ו ג):
לעבן מיטן אייבערשטן, רעדן צום אייבערשטן, גיין הפצה און חתונה האבן יונג 

 בקדושה ובטהרה; אשרינו און פארט אשרינו!

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 יום ד' פרשת תצוה, ו' אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר ... לכבוד
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פאר יארן  ...א מלמד אין איך ווייס נישט צי דו געדענקסט מיר; איך בין געווען 

צוריק. איך בין נישט געווען דיין מלמד אבער איך געדענק דיר פון דארט. איך האב א 
 ."תפארת התורה ברסלב" קעאין אמערי ישיבה

ר וואס איז א תלמיד היכל נרו יאי ...לערנט ביי מיר, אויך קען איך דיין  ...דיין 

 , איך בין א נאנטער חבר מיט אים.וכו' הקודש און ער

נרו יאיר האט מיר געבעטן אויב איך קען אים העלפן. ער איז זייער  ...דיין 
צעבראכן פון די גאנצע פרשה וואס גייט אריבער צווישן דיר און דיין ווייב; סיי ער און 

תחי', אלע בענקען זיך זייער נאך דיר; זיי ... טייערע ווייב  , און אזוי אויך דיין...סיי זיין 

 רעדן זייער שיין פון דיר, זיי ווילן און האפן אז דו וועסט איין טאג צוריקקומען צו זיי.

דיר שוין תחי' דארפן א טאטע; זיי האבן ... תחי' און  ...דיינע טייערע קינדערלעך 
 יך נאך דיר., זיי בענקען זהנישט געזען פון ראש השנ

נרו יאיר, דו ווייסט דאך אז ביים רבי'ן איז שלום בית געווען א יסוד  ... טייערער

היסודות; דער רבי האט נישט געלאזט קומען צו אים אן א ווייב און דער רבי האט זייער 
עס ווערט געברענגט אין שיחות ווי אזוי  ,מקפיד געווען מען זאל האלטן חשוב א ווייב

אז דער רבי האט געבעטן מיר זאלן האלטן חשוב און רעדן שיין צו די  (סימן רסד) הר"ן
א ַהָּנִׁשים ֵהם סֹוְבִלים ַצַער ְוִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים ְמאֹד ְמאֹד ווייב; דער רבי האט געזאגט: "ַה 

ְוַצֲעָרם ְוִיּסּוֵריֶהם, ִמַּיְלֵדיֶהם, ַצַער ָהִעּבּור ְוַהֵּליָדה ְוַהִּגידּול, ַּכֲאֶׁשר ָידּוַע ַלּכֹל עֶֹצם ַמְכאֹוָבם 
ְּבַכָּמה אֹוַפִנים ַהָּקִׁשים ּוְכֵבִדים ְמאֹד ְמאֹד ְוכּו' ְוכּו'", די פרויען גיין אריבער אסאך יסורים 

 און אסאך צער; צער העיבור, צער הלידה און צער פון מגדל זיין די קינדער וכו'.

זאלסט צוריק ני"ו, איך בין גרייט אלעס צו טון אז דו  ...איך בעט דיר טייערער 
גיין צו דיין ווייב; לאז דיר נישט איינרעדן פון קיינעם אז עס וועט דיר זיין בעסער ווען 

דו וועסט זיך חס ושלום גט'ן. דער אייבערשטער האט געהייסן אויסמעקן זיין נאמען 
אבי עס זאל זיין שלום בית, איז דאך זיכער אז מען דארף אלעס אוועק לייגן אין דער 

 .קענען לעבן בשלוםזייט צו 

דאך וויל דיין ווייב  אפילו דו ביסט אנטלאפן פון שטוב שוין פאר לאנגע חדשים,

 תחי' ווייטער לעבן מיט דיר אזוי ווי נאך די חתונה. ...

ני"ו, זיי נישט ברוגז אויף מיר אז איך מיש זיך אריין וכו', ווייל מוהרא"ש זכרונו  ...
איך זאל העלפן אידישע קינדער זיי זאלן לעבן לברכה האט מיר געלאזט צוואה אז 

בשלום און זיך נישט קריגן, דערפאר פרוביר איך מיט די הילף פונעם אייבערשטן צו 
 מאכן  שלום בית.
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איך געדענק ווי מוהרא"ש זכרונו לברכה האט דיר אזוי ליב געהאט; ער פלעגט 

דארפסט זיך בארעכענען און  זיך זייער פרייען ווען דו פלעגסט קומען, איז זיכער אז דו
 צוריק קומען צו דיין ווייב.

דיינע שוואגערס רעדן אזוי שיין פון דיר, אלע זאגן אז עס איז א שאד עס זאל 

 קיין עין הרע. קינדערן עס איז דא צוויי ליכטיגע צעבראכן ווערן א שטוב, בפרט ווע

ידים, עס איז שוין טייערער, דער אייבערשטער האט מיר מזכה געווען מיט תלמ ...
פופצן יאר וואס בחורים און אינגעלייט קומען צו מיר איך זאל זיי העלפן; רוב 
פראבלעמען קומען פאר ביי קינדער וואס קומען פון צעבראכענע שטובער, קינדער 

זיי דארפן זיך נעבעך און  פעלערהאפטיג אויף די וואקסן וואס די עלטערן קריגן זיך,
ארפסטו טראכטן פון דיינע קינדער אז זיי זאלן אויפוואקסן געזונט ; דמוטשען אין לעבן

 און שטארק.

 איך ווארט צו הערן פון דיר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 יום ה' פרשת תצוה, ז' אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאירלכבוד 

דהילולא פון משה די יומא  -היינט איז זייער א גרויסער טאג, עס איז היינט ז' אדר 

 .עליו השלום רבינו

יצחק אייזיק מקאליב זכותו יגן  ביראויך איז היינט די יארצייט פון הרב הקדוש 
עלינו; איך האב זוכה געווען צו זיין ביי זיין ציון ווען איך בין געווען א יונגער בחור 

מיר נאך די מציבה פאר די אויגן. אויף די מציבה שטייט  ליגטעד היום  און
. עס איז ידוע אז דער הייליגער "היה ערליכער איד, והיה לומד על הדף"אויפגעשריבן: 

סאטמארער רבי זכותו יגן עלינו האט זיך אמאל אויסגעדרוקט מיט די ווערטער: "ווען 

און  לט ער זיך זיך באליידיגטמען זאל היינט בא'טיטל'ען א רבי אלס ערליכער איד ווא
 ".אויך נישט נישט אמת געווען ס'וואלט

 (שיחות הר"ן סימן עו),ברוך השם אז מיר האבן דעם סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן 

דעריבער קענען מיר אויך זוכה זיין צו לערנען יעדן טאג די הייליגע תורה און צו זיין 
 -גייען צוזאמען ערליכער איד, והיה לומד על הדף" "היה ערליכע אידן. די צוויי זאכן 

אז מען לערנט יעדן טאג תורה בפרט א "דף גמרא", איז מען אויך זוכה צו "היה 
 ערליכער איד", ווייל תורה ברענגט א מענטש נאנט צום אייבערשטן.
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מען קען זיך גארנישט פארשטעלן וואסערע גוטס לימוד גמרא ברענגט פארן 

יהושע'לע  ביהקדוש ר הרבבשם ש זכרונו לברכה האט דערציילט מענטש; מוהרא"
בעלזער זכותו יגן עלינו וואס ער האט נאכגעזאגט פון זיין גרויסן טאטע'ן דער הייליגער 

שר שלום זכותו יגן עלינו: "אז מען לערנט א דף גמרא מיט רש"י, איז עס מסוגל פאר 
אך מענטשן וואס זיי זענען אין הצלחה". און ער האט געזאגט אז ער האט געזען אס

זייערע יונגע יארן געלעגן טיף אין שאול תחתית רחמנא לצלן. און זיי האבן זיך אונטער 
גענומען צו לערנען יעדן טאג א 'דף גמרא', דורך דעם זענען זיי ארויס געגאנגען פון 

וכו' און זייער פלאנטער, זיי האבן זיך געקענט שטארקן אויף זייערע ביטערע נסיונות 

 זיי זענען געווארן גרויסע תלמידי חכמים.

"ֵּכיָון ֶׁשִּקַּבְלֶּתם (ירושלמי ראש השנה פרק ד, הלכה ח): באמת זאגן דאס חכמינו זכרונם לברכה 
ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ְּכִאילּו א ֲחָטאֶתם ִמְיֵמיֶכם", ווען א מענטש איז  -ֲעֵליֶכם עֹול ּתֹוָרה 

זאגט  -ה, דאס הייסט ער לערנט יעדן טאג די הייליגע תורה מקבל אויף זיך דעם עול תור
רעכן איך אים כאילו ער האט קיינמאל נישט געזינדיגט; זעט מען  -דער אייבערשטער 

 פון דעם דאס גרויסקייט פון לערנען יעדן טאג א 'דף גמרא'.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 זכור, ח' אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן -פרשת תצוה  ערב שבת - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

מיר גייען אריין אין זייער א גרויסער שבת, די וואך איז שבת זכור; מיר גייען זוכה 

 זיין צו מקיים זיין די מצוה פון מחיית עמלק, אויסצומעקן עמלק.

ערפרי און אויסהערן דאס ליינען, ווייל לויט א זע צו קומען אין שול שבת אינד

 טייל פוסקים איז דאס א מצות עשה מן התורה.

עס זענען דא פרויען וואס זענען זייער מקפיד צו גיין אין שול הערן פרשת זכור, 
נאכדעם זענען דא וואס קומען נישט אן צו גיין אין שול און זיי פארלאזן זיך אויף פורים 

דעמאלט ליינט דער בעל קורא די  ,זיי קומען אין שול הערן די מגילהאינדערפרי ווען 
 פרשה פון ויבא עמלק.

"ַהַׁשָּבת נֹוֶתֶנת ַחִיים ַּגְׁשִמִּיים  (ספר המידות אות שבת, חלק ב סי' א):דער הייליגער רבי זאגט 

ַגם ֵּכן", שבת געבט צו א שטיק לעבן פארן מענטש; א מענטש וואס פרייט זיך מיטן 
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ט פשוט יונגער און געזונטער. דערפאר זע צו זיין פרייליך און מאך פרייליך שבת ווער

 דיין ווייב, דורכדעם וועט דיר צוקומען א שטיק לעבן.

געב אכטונג אז עס זאל נישט זיין קיין שום רייבערייען צווישן דיר אין דיין ווייב. 
זיין עפעס א  וויסן זאלסטו אז דער ס"מ טוט אלעס אויף דער וועלט אז שבת זאל

 (לקוטי תורה, פרשת כי תשא)מחלוקה צווישן מאן אין ווייב, ווייל דער הייליגער אריז"ל זאגט 
"ְוָׁשְמרּו ְב'ֵני ִי'ְׂשָרֵאל ֶא'ת ַה'ַּׁשָּבת" איז  (שמות לא, טז):אז די ראשי תיבות פון די ווערטער 

'. ווען מאן און ווייב זענען אז שבת דארף מען זען צו זיין צוזאמען וכו צו ווייזןִּביָאה; 

בשלום ווערט דער יצר הרע פארברענט, ער דארף איבער לאזן די הויז און זוכן א 
צווייטע פלאץ וואו צו גיין איבערדרייען, דעריבער זוכט ער פון אלע זייטן ווי ער קען 

 אוועק נעמען די ליבשאפט אין שטוב.

מוהרא"ש האט געזאגט: פארוואס לייגט מען אין שלאף צימער א בילד פון די 
חתונה? ווייל יעדעס מאל מען וועט קוקן אויפן בילד וועט מען זיך דערמאנען און מען 

וועט זאגן: "מיר זענען געווען אזוי פרייליך ביי אונזער חתונה און מיר האבן זיך אזוי 
איינער דעם צווייטן אין די אויגן אריין מיט א טיפע  ליב געהאט, מיר האבן זיך געקוקט

ליבשאפט וכו' וכו', נו פארוואס זאלן מיר זיך נישט יעצט ליב האבן אזוי, פארוואס זאלן 
 מיר זיין אזוי פארביטערט איינער אויפן צווייטן?!"

די וואך מעקט מען אויס עמלק; וואס וויל עמלק, וואס איז עמלק? עמל"ק 

ווי ספ"ק, דער עיקר פון עמלק איז אריין צו ברענגען ספיקות אינעם  באטרעפט אזוי
וועל איך נאך האבן א תקנה?" "קען איך נאך תשובה טון?" "דער מענטש, "

אייבערשטער דארף מיר נאך האבן?" "ווערן מיינע תפילות אויך אנגענומען?" דאס 
זאל טראכטן אז דער  אז דער מענטש אלעס און נאך ברענגט עמלק אריין אינעם מענטש,

אייבערשטער איז נישט מיט אים און אז דער אייבערשטער דארף אים נישט, אזוי ווי עס 
 ".ֲעָמֵלק בֹאּיָ וַ "ֲהֵיׁש ה' ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין"; און גלייך נאכדעם שטייט " (שמות יז, ז):שטייט 

זיך די מיר דארפן אויסמעקן עמלק דורכדעם וואס מיר וועלן ארויס נעמען פון 
אז דער אייבערשטער  יר דארפן גלייבן אינעם אייבערשטןאלע ספקות ובלבולים וכו'; מ

ער הערט צו אונזערע תפילות. אזוי אויך דארפן און  ביי אונז און נעבן אונז ,איז מיט אונז
מיר האבן אמונה אין זיך און שטענדיג טראכטן: 'יעדע זאך וואס איך טו, האט דער 

נחת רוח פון דעם'; בפרט ווען א מענטש האט שכל און ער רעדט זיך אייבערשטער א 
אויס זיין הארץ צום אייבערשטן, קען מען זיך נישט פארשטעלן וואס עס טוט זיך אפ 

אין הימל און וואסערע רעש עס ווערט דערפון. אלע קליפות און מקטריגים ווערן 
 פארברענט פון דעם.
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 א פרייליכן שבת.

... 

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

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

א גרויסן יישר כח פאר די געוואלדיגע פעולות וואס איר טוט פאר כלל ישראל מיט אזא מסירת נפש. 

ספעציעל בין איך אייך שולדיג אן הכרת הטוב אז דורך אייערע שיעורים און חיזוק האב איך ווידער אנגעהויבן 

הייליגע תורה, איך טרעפ זיך ווידער מיט מיינע אלטע חברים, אביי און רבא, וועמען איך האב שוין לערנען די 

 נישט אנגעקוקט פאר לאנגע יארן.

איך האב געוואלט פרעגן איבער דעם וואס איר רעדט אסאך פון רעדן צום אייבערשטן אויף אידיש, 

ן דאס נישט א זאך וואס באלאנגט נאר פאר צדיקים און אזוי ווי מ'רעדט זיך אויס צו א גוטער פריינד. איז דע

יראי ה'? אזוי האבן מיר דאך געזען אין אלע דורות אז ווען א איד האט געדארפט א ישועה האט ער נישט 

 אליין געבעטן אויף דעם, נאר ער איז געגאנגען צו א צדיק וואס זאל מתפלל זיין פאר אים.

האבן דאך געטון אזויפיל עבירות וואס דערווייטערט אונז פונעם  מיר זענען דאך אלע אין נידוי, מיר

אייבערשטן, ספעציעל די עבירות פון לשון הרע און הוצז"ל רח"ל, וואס חז"ל זאגן אז ווען מ'טוט די עבירות 

הערט מען נישט אויס די תפלות פון דעם מענטש. און בכלל ווערט געברענגט אין חז"ל אז פון ווען דער בית 

דש איז חרוב געווארן זענען אלע טויערן פון תפלה געווארן פארשפארט, מיר זעען דאך בחוש אז מיר המק

קענען נישט פועל'ן מיט אונזערע תפלות אזעלכע גרויסע ישועות למעלה מדרך הטבע, אזוי ווי די גרויסע 

 פריערדיגע צדיקים האבן געקענט.

קענט מיר דאס אויסקלארן, און נאכאמאל א גרויסן איך וועל אייך שטארק מכיר טובה זיין אויב איר 

 יישר כח פאר אייערע שיעורים און חיזוק.

 ראובן

 תשובה:

 יום א' פרשת תצוה, ג' אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ראובן נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך פריי מיר זייער צו הערן אז דו ביסט זיך מחי' ומחזק מיט די עצות פון הייליגן 
רבי'ן, בפרט אז דו שרייבסט אז דו האסט אנגעפאנגען לערנען אויפן סדר דרך הלימוד 

 (כמבואר בשיחות הר"ן סימן עו).פון הייליגן רבי'ן 

צו ברענגען; דער מען קען זיך גארנישט פארשטעלן צו וואס דער רבי קען אונז 

רבי נעמט א מענטש וואס זינקט אין בלאטע, ער טוט נעבעך וואס ער טוט און וואשט 
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אים אפ און טוט אים אן מיט שיינע פרישע קליידער וכו' אז דער מענטש אליינס 

 פארגעסט שוין ווי אזוי ער האט אויסגעזען פאר ער האט געפונען דעם הייליגן רבי'ן.

זיך טועה אין דעם ענין פון תפילה והתבודדות, כאילו דאס איז איך זע אז דו ביסט 
עפעס א נייע זאך וכו'. איך וועל דיר מעתיק זיין דעם לשון פון הייליגן רמב"ם וואס ער 

"ִעיָקר ַהְּתִפָּלה הּוא ִמְצַות ֲעֵׂשה  ב):-הלכה א ,(פרק א' מהלכות תפלהאויף די מצוה פון תפלה זאגט 
ל ָהָאָדם ִויַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרך ָּכל ַמה ֶׁשהּוא ָצִריך", תפילה איז א מצות ִמן ַהּתֹוָרה, ֶׁשִּיְתַּפּלֵ 

עשה מן התורה, די מצוה איז אז א מענטש זאל בעטן דעם אייבערשטן יעדע זאך וואס 

ער דארף, "ְוהּוא ָיכֹול ְלַדֵּבר ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ְּבָכל ָׂשָפה ֶׁשַרק ָיכֹול, ִּכי ִמְצַות ֲעֵׂשה 
ְּבָכל יֹום", און מען קען רעדן צום אייבערשטן אויף סיי וואסערע שפראך מען  ְלִהְתַּפֵּלל

רעדט און עס איז א מצוה צו דאווענען יעדן איינציגן טאג. "ְוֵאין ַלְּתִפָּלה ְזַמן ָקבּוַע ִמן 
ְּגָרָמא",  ַהּתֹוָרה, ּוְלִפיָכך ָנִׁשים ַוֲעָבִדים ַחָּיִבין ִּבְתִפָּלה ְלִפי ֶׁשִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשא ַהְּזַמן

תפילה האט נישט קיין באשטימטע צייט אין טאג, ממילא איז דאס א מצוה וואס איז 
 ב מיט תפילה.ויאון קנעכט אויך מח נישט באגרעניצט צו א צייט, דערפאר זענען פרויען

ֶׁשל ֶׁשְּיֵהא ָאָדם ִמְתַחֵּנן ּוִמְתַּפֵּלל ְּבָכל יֹום ּוַמִּגיד ִׁשְבחֹו  -"ֶאָּלא ִחּיּוב ִמְצָוה זֹו ָּכך הּוא 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא, ְוַאַחר ַּכך ׁשֹוֵאל ְצָרָכיו ֶׁשהּוא ָצִריך ָלֶהם ְּבַבָּקָׁשה ּוִבְּתִחָּנה, ְוַאַחר ַּכך 

ה פון די מצונֹוֵתן ֶׁשַבח ְוהֹוָדָיה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ַעל ַהּטֹוָבה ֶׁשִהְׁשִּפיַע לֹו ָּכל ֶאָחד ְלִפי ּכֹחֹו", 
דאווענען צום אייבערשטן;  מענטש שטייט אויף אינדערפרי זאל ערווען א תפילה איז: 

קודם זאל ער דערציילן דאס גרויסקייט פונעם אייבערשטן, נאכדעם זאל ער בעטן אויף 
אלעס וואס ער דארף און דערנאך זאל ער דאנקען דעם אייבערשטן אויף אלע חסדים 

ִּביֵמי  וואס ער טוט מיט אים. "ַאך ַאַחר ַּכך ָראּו ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָהְלכּו ַּבּגֹוָלה
ְנבּוַכְדֶנַצר ָהָרָׁשע, ְוִנְתָעְרבּו ְּבָפַרס, ּוְּבָיָון, ּוִבְׁשָאר ָהאּומֹות ְוכּו', ְוָעְמדּו ְוִתְּקנּו ֵסֶדר 

ַהְּתִפָּלה", אבער ווען די אנשי כנסת הגדולה האבן געזען דעם ביטערן לאנגן גלות ווי די 
דעם נוסח התפילה, אידן וועלן זיך אויסמישן צווישן די פעלקער, האבן זיי מתקן געווען 

 עיין שם.

אז אפילו היינט ווען די אנשי  (שיחות הר"ן, סימן רכט)יעצט קומט דער רבי און זאגט 

מנחה  ,שחריתצו דאווענען יעדן טאג דעם סדר פון כנסת הגדולה האבן מתקן געווען 
זאל א מענטש ווייטער רעדן צום אייבערשטן אויף זיין אייגענע שפראך  ,מעריבאון 

ער איז צוגעוואוינט צו רעדן, ער זאל בעטן דעם אייבערשטן ער זאל אים מקרב  וואס
 זיין צו אים באמת, ווייל דאס איז דער עיקר פון תפילה.

ווען א מענטש געוואוינט זיך צו צו רעדן צום אייבערשטן און בעטן יעדע זאך 

ונט זיך, וואו ער וואס ער דארף, אזא מענטש איז קיינמאל נישט אליין, נאר וואו ער געפ
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(ילקוט דברים, איז דער אייבערשטער מיט אים. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן  -גייט 

"ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱאִקים ְקרִֹבים ֵאָליו ַּכה' ֱאֵקינּו  (דברים ד, ז):אויפן פסוק  רמז תתכה):
שה מיט א שיף וואס דערויף זענען געפארן גוים, ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו", עס איז געווען א מע

דער שיף אינמיטן וועג איז נאר איין איד האט זיך געפונען אויף דעם שיף; 
זענען נאכן אנקערן און איז אנגעקומען צו א פרעמדע לאנד, געווארן פארבלאנדזשעט 

די גוים צוגעקומען צום איד און אים געבעטן: "מיר בעטן אייך, נעמט פון אונז געלט 
און קויפט פאר אונז עסן, ווייל מיר הונגערן שוין א לאנגע צייט", האט דער איד געקוקט 
אויף זיי מיט וואונדער און געפרעגט: "בין איך דען נישט קיין גאסט אזוי ווי אייך? איך 

וואו צו גיין, איך בין א פרעמדער דא פונקט ווי אייך..." האבן אים די גוים  ווייס נישט
וואס הייסט א איד  "ֵּיׁש ְיהּוִדי ַאְכְסַנאי? ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה הֹוֵלך ֱאֶקיך ִעְּמך",געזאגט: 

איז פרעמד? וואו א איד גייט איז דער אייבערשטער מיט אים; אזוי ווי עס שטייט: 
 ים ְקרִֹבים ֵאָליו"."ֲאֶׁשר לֹו ֱאִק 

זעט מען אז עס איז נישט שייך צו זאגן אז א איד איז פרעמד, ווייל וואו א איד 

געפונט זיך נאר איז דער אייבערשטער מיט אים און אויף וואסערע שפראך מען רעדט 
"ְּבָכל ָקְרֵאנּו  (שם):ענטפערט ער, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן  -צום אייבערשטן 

שפראך  עאויף יעד הּוא עֹוֶנה אֹוָתם", ְּבָכל ָלׁשֹון ֶׁשִּיְׂשָרֵאל קֹוְרִאין ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו -ָליו ֵא 
 וואס מיר רעדן צום אייבערשטן ענטפערט ער אונז.

אודאי ווען א מענטש האט א צרה דארף מען גיין צו צדיקים און צו ערליכע אידן 

זיין, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה  נעמען פון זיי א ברכה און זיי בעטן זיי זאלן מתפלל
"ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו חֹוֶלה ְּבתֹו ֵּביתֹו, ֵיֵל ֵאֶצל ָחָכם ִויַבֵּקׁש ָעָליו ַרֲחִמים",  (בבא בתרא קטז.):זאגן 

ווער עס האט א חולה אין שטוב זאל גיין צו א צדיק ער זאל מתפלל זיין פאר אים; אבער 
אדרבה, ווען דער חולה  נס.ן קען נישט דאווענען אליין אז מעדאס מיינט נישט צו זאג

אליינס בעט דעם אייבערשטן איז דאס זייער חשוב, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ִמָּכאן ֶׁשְּתִפַּלת  -"ַוִּיְׁשַמע ֱאִקים ֶאת קֹול ַהַּנַער  (בראשית כא, יז):אויפן פסוק  (בראשית רבה נג, יד):
ּכֹל", די תפילה פון א חולה איז מער חשוב ביים אייבערשטן פון ַהחֹוֶלה ָיָפה ִמן ַה 

מען אז אנדערע תפילות; נאר מען גייט צו צדיקים ווייל זיי זענען מחזק דעם מענטש 
 זאל אליינס גיין צום אייבערשטן און בעטן פון אים די ישועה וואס מען דארף.

ַמר ָלֶהן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ְלִיְׂשָרֵאל "ָא  (תנחומא וירא, א):קוק וואס די הייליגע חז"ל זאגן 

ֱהוּו ְזִהיִרין ִּבְתִפָּלה ֶׁשֵאין ִמיָדה ַאֶחֶרת ָיָפה ֵהיֶמָּנה, ְוִהיא ְּגדֹוָלה ִמָּכל ַהָּקְרָּבנֹות", דער 
תפילה איז גרעסער  ,אייבערשטער זאגט, עס איז נישט דא קיין גרעסערע זאך פון תפילה

ייליגע חכמים זאגן: "ַוֲאִפּלּו ֵאין ָאָדם ְּכַדאי פון אלע קרבנות; קוק ווייטער וואס די ה
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ַלֲענֹות ִּבְתִפָּלתֹו ְוַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעּמֹו, ֵּכיָון ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ּוַמְרֶּבה ְּבַתֲחנּוִנים ֲאִני עֹוֶׂשה ֶחֶסד ִעּמֹו", 

אפילו א מענטש וואס איז נישט ראוי איך זאל אים ענטפערן ווען ער בעט מיר, אויב 
ועל איך טון מיט אים א חסד און אים העלפן; זעט מען וועט ער אסאך בעטן פון מיר ו

נישט קיין חילוק ווער,  -אז אפילו א מענטש וואס איז זייער ווייט פונעם אייבערשטן 
 וועט אים דער אייבערשטער העלפן. -וואס, און וואו 

דאס וואס דו שרייבסט: "מיר זעהן דאך בחוש אז מיר קענען נישט פועל'ן וכו'"; 
וחל, אבער איך ווייס נישט ווי א איד קען שרייבן אזעלכע ווערטער, אדרבה, זיי מיר מ

מיר זעהן בחוש ווי אונזערע פשוט'ע תפילות ווערן געענטפערט. ביי יעדע טריט און 
שריט האבן מיר מעשיות פון תפילה, מיר זעהן אפען ווי דער אייבערשטער העלפט ווען 

 (ויקרא רבה ז, א):אויף דעם וואס חז"ל זאגן  מען בעט אים. דער רבי האט אמאל געזאגט
ה ֶמְחָצה", אין אידיש זאגט מען ֶמְחָצה  העלפט, האט דער רבי געזאגט:  –"ְּתִפיָלה עֹושֶֹ

 "תפילה העלפט".

אז דו האסט מתפלל געווען און נישט באקומען וכו', מיינט נישט צו זאגן אז תפילה 
איז פון די י"ג עקרים וואס מיר דארפן  העלפט נישט, חס ושלום אזוי צו זאגן; תפילה

גלייבן, אזוי ווי מיר זאגן: "ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו לֹו ְלַבּדֹו 
ָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל ְוֵאין ָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל ְלזּוָלתֹו", אז דו האסט געבעטן דעם אייבערשטן און 

ָאַמר ַרִּבי ָחָמא ְּבַרִּבי  (ברכות לב:):ן, זאלסטו טון וואס די הייליגע חז"ל זאגן נישט באקומע
ֲחִניָנא: "ִאם ָרָאה ָאָדם ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְוא ֶנֱעֶנה, ַיְחזֹור ְוִיְתַּפֵּלל", א מענטש וואס האט געבעטן 

דעם אייבערשטן אויף א זאך און ער זעט אז ער האט עס נישט באקומען, זאל ער 
"ַקֵּוה ֶאל ה', ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב ְוַקֵּוה ֶאל  (תהלים כז, יד):בעטן, אזוי ווי עס שטייט  נאכאמאל

 ה'".

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

באקומען חיות פונעם ראש ישיבה שליט"א איך דאנק דעם אייבערשטן אז איך האב זוכה געווען צו 

שוין פאר א יאר און א האלב, דער אייבערשטער זאל ווייטער העלפן. איך קלער אז אזוי ווי דער ראש ישיבה 

געבט יעדן טאג פרישע דרשות און פרישע בריוון, דארף איך ווען יעדן טאג נאכאמאל זאגן א יישר כח פאר'ן 

 ..ראש ישיבה אויף די אלע חיזוק.
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יאר אלט, און איך דארף א שידוך. מיין פראבלעם איז אז איך  20איך בין א בחור פון ארץ ישראל, 

לערן נישט אין א ישיבה, און איך האב א סמארטפאון. איך שפיר אז איך קען נישט אוועק ווארפן מיין 

ת, סיי די דרשות פונעם סמארטפאון, איך פיל אז איך דארף עס וויכטיג האבן סיי ברוחניות און סיי בגשמיו

 ראש ישיבה וואס איך באקום אויפ'ן טעלעפאן, און סיי ווייל איך וויל מיטהאלטן די נייעס און דאס גלייכן.

איך קום פון אן אנדערע חסידות, לעצנטס האב איך שוין אבער נישט קיין געפיל צו יענע חסידות, איך 

נעם ראש ישיבה און פון רבינ'ס ספרים. איך האב היינט שפיר אז מיין גאנצע חיות איז נאר פון ברסלב, פו

 געענדיגט די דריטע מאל משניות ברוך ה', וואס וועט אבער זיין מיט מיין שידוך? ווער וועט מיר וועלן נעמען?

 א גרויסן יישר כח נאכאמאל.

 יהושע

 תשובה:

 יום א' פרשת תצוה, ג' אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יהושע נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אשריך ואשרי חלקך אז דו לערנסט משניות כסדרן לויטן סדר דרך הלימוד פון 

זוכה געווען צו מסיים זיין דעם שוין און דו האסט  (עיין שיחות הר"ן, סימן עו)הייליגן רבי'ן 
 דריטן מאל ששה סדרי משנה.

אז אשר בן יעקב זיצט ביים טיר פון  תלפיות, עמוד מא)מדרש (עס ווערט געברענגט 

גיהנום, און ווען ער זעט א נשמה וואס האט אסאך גע'חזר'ט משניות לאזט ער נישט 
 אריין די נשמה אין גיהנום.

מען קען זיך גארנישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון לערנען יעדן טאג די 

הייליגע תורה. דאס איז געווען ביים הייליגן רבי'ן דער עיקר, אזוי ווי ער האט געזאגט 
"ִנְכַסְפִּתי ְמאֹד ְלַהְמִׁשיך ֶאת ָהעֹוָלם ֶאל ֲעִׂשָּיה ֶׁשִּיְהֶיה ִחיּוב ֵאֶצל ָּכל ֶאָחד  (שיחות הר"ן, סימן יט):

ְוֶאָחד ִלְלמֹוד ָּכך ְוָכך ְּבָכל יֹום ְוא ַיֲעבֹור ְוַכּיֹוֵצא", איך וויל זייער שטארק אריין ברענגען 
 אין די וועלט אז מען זאל לערנען די הייליגע תורה.

(בראשית רבה בנוגע דיין שידוך וכו'; געדענק גוט וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ם ּוַבְּכתּוִבים ֶׁשֵאין ִזּוּוגֹו ֶׁשל ִאיׁש ֶאָּלא ִמן ַהָקדֹוׁש ָּברּוך הּוא", "ָמִצינּו ַּבּתֹוָרה ַּבְּנִביִאי סח, ג):

מיר געפונען אין די תורה אין נביאים און אין כתובים אז א שידוך האט נאר מיטן 
"ַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל, ַוּיֹאְמרּו, ֵמה' ָיָצא  (בראשית כד, נ):אייבערשטן. אין די תורה שטייט 

"ְוָאִביו ְוִאּמֹו א ָיְדעּו ִּכי ֵמה' ִהיא", און אין  (שופטים יד, ד):אים שטייט ַהָּדָבר", אין נבי
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"ַּבִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות, ּוֵמה' ִאָּׁשה ַמְׂשָּכֶלת", זעהן מיר  (משלי יט, יד):כתובים שטייט 

 איבעראל אז נאר דער אייבערשטער געבט שידוכים.

ט זיך גרינג אריבער כאפן קיין יבניאל צום אז דו וואוינסט אין ארץ ישראל קענס
ציון פון מוהרא"ש זכרונו לברכה און דארט אויסזאגן גאנץ ספר תהילים לזכותו. ווייל 

מוהרא"ש  זכרונו לברכה האט מבטיח געווען בזה הלשון: "ִאי ָזאג צּו, ַאז ֶיעֶדער ָּבחּור 
ֶוועְלן קּוֶמען ָדא אֹויף ַמיין ֵקֶבר, אּון דּוְרְכָזאְגן  ָאֶדער ֵמייְדל ָוואס ַדאְרף ַא ִׁשידּו, אּון ֵזיי

 טּון ַאֶלעס ָוואס ִאי ַגאְנץ ֵסֶפר ְּתִהִלים פּון ָאְנַפאְנג ִּביְזן סֹוף ַפאר ַמיין ְזכּות, ֶוועל ִאי

 ֶקע צּוָזאג".ֶקען, ַאז ֵזיי ָזאְלן ְטֶרעְפן ֵזייֶער ִׁשידּו, אּון ָדאס ָזאג ִאי צּו ִמיט ַא ְׁשַטאְר 

א צרה בנוגע דיין סמארטפאון וכו'; וויסן זאלסטו אז מיר האבן אין אונזער דור 
נטערנעט". דאס האט שוין חרוב געמאכט זייער אסאך אידישע יוואס רופט זיך "א

קינדער, ווייל אז מען היט זיך נישט די אויגן און מען קוקט שמוציגע קליפס, עקעלדיגע 
וכו' ברענגט דאס אז מען זאל פארלירן די אמונה און דאס יראת  אויסגעלאסענע קליפס

 שמים רחמנא לצלן.

אידישע דער ס"מ האט זיך געטראפן א גרינגע וועג ווי אזוי ער קען אראפ ווארפן 
ך, גרינגערהייט אין עבירות; אנשטאט דארפן ארבעטן טאג עקינדער, בחורים און מיידל

גוטע פלעצער, האט ער היינט א גרינגע וועג, דער און נאכט זיי צו שלעפן אויף נישט 
בחור קויפט זיך א סמארטפאון אדער א טעבלעט וכדומה לזה, דארף ער שוין נישט גיין 

אין ערגעץ. ער זיצט ביי זיך באהאלטן און קוקט דארט אפ אלע שמוץ וואס איז דא אויף 
ס גלאנצט און עס דער וועלט רחמנא לצלן. אין אנהייב זעט עס אויס זייער גוט, ע

שמייכלט צום בחור, אבער ווען מען בייסט אריין אין דעם, מען קוקט אפ אלע עבירות, 
ווערט דער בחור זייער צעקלאפט און צעבראכן, ער וועט פרובירן אלעס אויף דער 

וועלט צו ווערן פרייליך, אבער גארנישט קען צוריק פרייליך מאכן וכו' ווען מען האט 
 וען בפגם הברית רחמנא לצלן.שוין פוגם געו

"ַהֵּיֶצר ָהָרע ִמְתַלֵּבׁש ַעְצמֹו ְּבִמְצוֹות, ּוַמְטֶעה  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן א'):דער רבי זאגט 
ֶאת ָהָאָדם ְּכִאּלּו ְמִסיתֹו ַלֲעשֹות ִמְצָוה"; ווען דער יצר הרע קומט צום מענטש אים אוועק 

ער זיך אהער ווי אן ערליכער איד, ער רעדט איין  צו נעמען פונעם אייבערשטן, שטעלט
 דעם מענטש אויף אן עבירה אז דאס איז א מצוה.

און אפילו לאמיר זאגן  .רעד זיך נישט איין אז דאס וועט דיר ברענגען יראת שמים

אויב עס וועט דיר יא ברענגען יראת שמים וועט עס דיר נאכדעם אראפ ווארפן און עס 
"ַמֵהר  (אבות ה, יב):ְּבֶהְפֵסדֹו". אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן ְׂשָכרֹו  ָיָצאוועט זיין: "

מש געזאגט געווארן אויף דעם דאס איז מ ;"ְּבֶהְפֵסדֹוָיָצא ְׂשָכרֹו ִלְׁשמֹוַע ּוַמֵהר ְלַאֵּבד, 
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כו' און פון איין זייט איז "ַמֵהר ִלְׁשמֹוַע", מען הערט אין איין מינוט דרשות וווייל  .וכו'

 -מען קען אסאך קונה זיין, אבער אז מען היט זיך נישט דערפון איז אין איין מינוט 
 קען מען אלעס פארלירן. -"ּוַמֵהר ְלַאֵּבד" 

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט טרעפן דיין זיווג בקרוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

הייליגן ספר "אשר בנחל", די חיזוק וואס איך באקום פון דארט איז ממש פלאי איך לערן אסאך דעם 

 פלאים.

איך האב געזען אז מוהרא"ש שרייבט דארט אויך וועגן א רשע פון יבנאל וואס האט גע'רודפ'ט 

מוהרא"ש און די גאנצע קהלה קדושה דארט אין יעדע הינזיכט אין אידישקייט, אפשר קען דער ראש ישיבה 

 "א דערציילן אביסל מער איבער דעם?שליט

 א גרויסן יישר כח.

 נחמן

 תשובה:

 ' אדר, שנת תשע"ח לפרט קטןד' פרשת תצוה, ביום  - בעזרת ה' יתברך

 ד נחמן נרו יאירלכבו
 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ווען מוהרא"ש איז זיך געקומען באזעצן אין יבניאל האט ער זיך אנגעטראפן מיט 

דעם ס.מ. וואס דינט אלץ דער רב דארט מטעם די מדינה הטמאה. מוהרא"ש זכרונו 
לברכה האט גלייך געזען אז דער איז אן איש טמא ומטמא; ער האט דארט געהאט א 

, אבער עס איז נישט געווען קיין מקוה וואס ער געבט כלומר'יש דעם הכשר דערויף
רעגן וואסער אינעם אוצר וואו די מי גשמים דארף זיין, עס איז געווען טריקן וכו'; אין 

אזא פאל איז דאס נישט מער ווי א פשוט'ע וואנע, קומט אויס אז אלע וואס האבן זיך 
ט יארן דארט גע'טובל'ט זענען רחמנא לצלן נכשל געווארן מיט אסורי כריתות. ער הא

לאנג פארקויפט נבילות וטריפות רחמנא לצלן דורך עפעס א שוחט וואס איז געווען א 
קל וריק וכו' און ער האט אויסגעריסן דאס גאנצע אידישקייט פון אלע איינוואוינער 

 דארט.
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ער האט געלערנט אלץ בחור אין סערט וויזניץ; מען האט אים ארויס געווארפן 

ל ער איז געווען א שמוציג יונגל וכו'. עס איז דא א גאנצע אלץ בחור פון ישיבה וויי
 סיפור פארוואס זיי האבן אים אויפגענומען פאר א רב ואין כאן המקום להאריך.

מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט שטענדיג נאכזאגן פונעם הייליגן סאטמארער רבי 

זיי גלייבן דאך אין זכותו יגן עלינו, וואס האט געזאגט: "פארוואס דארפן זיי רבנים, 
גארנישט? נאר ווער עס קען די טייערע ספרד'ישע אידן ווייסט אז ביי זיי איז דא א 
גרויסע תמימות. ביי זיי, אויב א רב זאגט א ווארט איז דאס קודש קדשים, דאס געווען 

א חכמה פון די רשעים, אז דורך רבנים וועלן זיי קענען אויס'שמד'ן אלע ספרד'ישע 
 ם ישמרינו".אידן, הש

פון ווען מוהרא"ש ז"ל האט דארט אויפגעשטעלט די הערליכע קהלה און מוסדות 

התורה, האט דער שטראף וואס וואוינט דארט, וואס ער איז רב מטעם מדינת ישראל 
געשטערט און גע'מסר'ט אויף יעדן טריט אין שריט וואס מען האט נאר געקענט. וויפיל 

א"ש האט זיך צוזאמגעליטן פון דעם שטראף וועלן מיר מיר וועלן שרייבן וואס מוהר
 נישט אנהייבן צו דערציילן ווער ער איז.

ווער עס גייט קיין יבניאל קען זען וואס הייסט א צדיק; מוהרא"ש האט זיך אוועק 

געגעבן זיין גאנצע לעבן פאר אידישע קינדער, ער האט גארנישט געהאט פון דעם נאר 
יז אים געגעאנגען אין לעבן אז נאך א איד זאל וויסן אז עס איז צרות און יסורים. עס א

דא א באשעפער אויף דער וועלט. ער האט געדרוקט זיין גאנץ לעבן מיליאנען ספרים, 
 נאר כדי אז נאך א איד זאל וויסן פון הייליגן רבינ'ס עצות און קענען לעבן מיט דעם.

ין ארץ ישראל וואו מען שרייט איך מיין אז יבניאל איז די איינציגסטע פלאץ א

נישט "שבת"; מוהרא"ש האט געזאגט אז מען זאל נישט שרייען שבת ווען מען זעט ווי 
איינער איז מחלל שבת, נאר מען זאל שיין גריסן: "שבת שלום", אזוי וועט מען זיי אלע 

 צוריק ברענגען צום אייבערשטן.

פלעגט זאגן אז די אידן וואס  מוהרא"ש איז געווען זייער קעגן הפגנות; מוהרא"ש

האלטן נישט די תורה השם ישמרינו, זענען חשוד אויף שפיכות דמים. און אזוי ווי קיין 
שום מענטש וואלט נישט געגאנגען טשעפען מיט גוים, ווייל ער ווייסט אז דאס איז 

ון סכנות נפשות, דאס זעלבע איז מיט זיי. זיי זענען נעבעך שוין אפאר דורות אוועק פ
 דרך התורה, דארף מען זיך זייער היטן ווייל מען קען געשעדיגט ווערן פון זיי.

ווען איך בין אין ארץ ישראל גיי איך קיין יבניאל; דארט איז א מקום נפלא, א 

וואונדערליכע פלאץ. מוהרא"ש האט גענומען א וויסטע פלאץ, א פלאץ וואו מען האט 
די תימנ'ער אידן און די טוניס'ער אידן. ווען מען  -אויסגע'שמד'ט צוויי גאנצע עדות'ן 
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האט זיי ארויף געברענגט קיין ארץ ישראל האט מען זיי גענומען קיין יבניאל און זיי 

דארט נעבעך אויסגע'שמד'ט. דארט האט מוהרא"ש אויפגעשטעלט הערליכער מקום 
ליכע כוללים וואס בליהט מיט תורה און תפילה, קדושה וטהרה. עס זענען דא דארט עט

וואו אינגעלייט זיצן א גאנצן טאג און לערנען. און ביי די פרויען גייט מען אנגעטון 
זייער צניעות'דיג; אלע פרויען שערן זיך די האר אזוי ווי מען פירט זיך ביי ערליכע אידן. 

 ווען מען דרייט זיך דארט קען זיך דאכטן אז מען איז אין א חסידי'שער שטעטל וכו'.

געדענק ווען איך בין געווען א בחור און איך האב געהאט די זכיה צו משמש איך 

זיין מיין זיידע'ן דער קארלסבורגער רב שליט"א, בין איך אמאל געווען מיט אים ווען 
ער איז געפארן קיין יבניאל מחזק זיין מוהרא"ש מיט די קהילה. מיין זיידע האט דארט 

ט ער געוויינט פון התרגשות, צו זען אז א פלאץ געגעבן א דרשה און בשעת'ן דרשה הא
וואו מען האט אויסגעריסן אידישקייט זאל ווערן איבערגעדרייט צו א מקום פון קדושה 

 און טהרה.

דער אייבערשטער זאל אונז העלפן מיר זאלן מקיים זיין וואס מוהרא"ש האט אונז 
זענען מגלה ומפרסם דעם געלאזט צוואה, מיר זאלן דרוקן און דרוקן די ספרים וואס 

 אייבערשטן. נאר דאס איז אונזער זאך און דאס וועט ברענגען די גאולה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 צום ערשט א גרויסן יישר כח פאר די שעורים און חיזוק.

אין א סעמינאר. דעם שבת איך האב דרינגענד גאר א וויכטיגע שאלה. איך בין א מיידל און איך לערן 

האט א מיידל מיר געבעטן אז איך זאל איר אויפוועקן שבת אינדערפרי. איך ווען איך בין אריינגעקומען אין 

 פאונס אין איר אויער!-איר צימער שבת צופרי האב איך געזען ווי זי שלאפט אין איר בעט מיט עיר

ירט זיך איינצוהאלטן. און ווי נאר זי האט זיך איך בין געווארן אויפגעשוידערט, אבער איך האב פרוב

-אויפגעוועקט און מיך דערזען, האט זי זיך שנעל באדעקט די אויער מיט די דאכענע און ארויסגענומען די עיר

 פאונס.

וויפיל איך ווייס איז זי אן ערליכע און גוטע מיידל, און דערפאר האב איך שטארק פרובירט איר דן צו 

און אפשר איז עס נישט געווען קיין חילול שבת ווי ס'האט אויסגעזען. די פראבלעם איז אז אויב  זיין לכף זכות,

ס'איז דאך יא חילול שבת, וואס דארף איך טון? קען איך איר דען צולאזן אז דאס זאל אנהאלטן אפילו פאר 

 נאך איין שבת?!
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איך ווייס אויך נישט צי איך בין  וואס קען איך אבער באמת טון צו דעם? וואס דארף איך איר זאגן?

דער פאסיגסטער מענטש איר עפעס צו זאגן דערוועגן, ווייל איך בין נישט זייער נאנט מיט איר. אבער קיינער 

אנדערש ווייסט נישט פון דעם, און וועמען קען איך דערציילן אזא זאך? וועמען קען איך געטרויען און דערציילן 

זאל בלייבן פאר די מיידל אן אייביגער שלעכטער פלעק? ווייל איך ווייס אז באמת פון דעם, אן דעם וואס עס 

 איז זי א גוטע מיידל.

איך וואלט עס זייער געשעצט אויב דער ראש ישיבה וואלט מיר געקענט ענטפערן נאך פאר דעם 

 קומענדיגע שבת.

 א גרויסן יישר כח!

 תשובה:

 דר, שנת תשע"ח לפרט קטןיום ב' פרשת תצוה, ד' א - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

אויב איז די מיידל טאקע אזוי ווי איר זאגט, א וואוילע מיידל; דעמאלט זאלט איר 

 איר נישט פארשעמען און איר זאלט דאס פאר קיינעם נישט דערציילן.

איר זאלט איר מחזק זיין זי זאל היטן שבת; ווען א מענטש איז זוכה און ער האלט 

שבת, ער איז נישט מחלל דעם שבת, איז אים דער אייבערשטער מוחל אויף אלע זיינע 
 -"ָּכל ַהְמַׁשֵּמר ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתֹו  (שבת קיח:):עבירות. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ה ָזָרה ְּכדֹור ֱאנֹוׁש, מֹוֲחִלין לֹו", ווען א מענטש היט אפ דעם שבת איז ֲאִפילּו עֹוֵבד ֲעבֹוָד 
אים דער אייבערשטער מוחל אויף אלע זיינע עבירות; עס איז נישט דא קיין שענערע 

זאך ווי שבת, שבת איז די שענסטע מתנה וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, 
ה, ַמָּתָנה  :(שבת י:)אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן  "ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֹׁשֶ

טֹוָבה ֵּיׁש ִלי ְּבֵבית ְּגָנֵזי ְוַׁשָּבת ְׁשָמּה, ַוֲאִני ְמַבֵּקׁש ִליְּתָנּה ְלִיְׂשָרֵאל, ֵל ְוהֹוִדיָעם", דער 
אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו, איך האב א גוטע מתנה איך וויל עס געבן 

 זיי פון די שיינע מתנה.פאר די אידישע קינדער, גיי זאג 

ווען מען וויל מחזק זיין א צווייטן איד, דארף מען דער עיקר רעדן דיבורי אמונה, 
(נדרים ווייל אז מען האט אמונה האט מען אלעס. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

מען אלעס "ְדָּדא ֵּביּה ּכּוָלא ֵּביּה, ְּדא ָדא ֵּביּה ַּמה ֵּביּה", אויב האט מען אמונה האט  מא.):
און אז מען האט נישט קיין אמונה האט מען גארנישט; דאס וואס מען זעט אז מענטשן 

פאלן נעבעך אראפ אין עבירות דאס איז ווייל עס איז ביי זיי אויסגעלאשן די אמונה, 
אבער אז מען גלייבט אז דער אייבערשטער איז דא, דער אייבערשטער איז איבעראל, 

 ען זאל זיך באהאלטן צו טון שלעכטע זאכן.דעמאלט איז נישט שייך מ
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איינמאל מען לעבט מיט אמונה איז דער מענטש א גליקליכער מענטש, אזוי ווי 

ָּברּו הּוא ִיְסַלח ְל ַעל -ְיֵדי ֱאמּוָנה, ַהָּקדֹוׁש-"ַעל (ספר המדות, אות אמונה, סימן לג):דער רבי זאגט 
מונה און ער גלייבט אינעם אייבערשטן, איז אים ָּכל ֲעוֹונֹוֶתי", ווען א מענטש האט א

דער אייבערשטער מוחל אויף אלע זיינע עבירות; און ער וועט לכתחלה נישט 
אראפפאלן אין עבירות, ווייל ער לעבט מיט אמונה, ער לעבט מיט די מחשבה אז דער 

ה, אייבערשטער איז מיט אים. דערפאר האט זיך דער רבי זייער פארלייגט אויף אמונ
"ביי די וועלט איז אמונה א קלייניקייט, אבער  (שיחות הר"ן, סימן לג):אזוי ווי ער האט געזאגט 

 ביי מיר איז דער עיקר אמונה".

פון ווען דער רבי האט זיך אריין געצויגן קיין אומאן, האט דער רבי געהאלטן אין 

ייסט אז אלעס איז איין רעדן נאר פון אמונה; ווייל ווען א מענטש האט אמונה, ער וו
דער אייבערשטער און קיין שום זאך פירט זיך נישט אליין, נאר דער אייבערשטער איז 

ְמַמֵּלא ָּכל ַעְלִמין ְוסֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין, ֵאין ׁשּום ְמִציאּות ִמַּבְלָעֶדי ִיְתָּבַר ְּכָלל, איז אים 
 אלעס פיין און אלעס גוט.

זי רעדט אנקעגן די אמונה, זי רעדט אויב די מיידל איז פארדארבן, דאס הייסט 

דארף מען אנטלויפן פון אזא איינעם,  -ליצנות ווערטער אויף די תורה און אויף צדיקים 
ווייל א חבר האט זייער א שטארקע השפעה אויפן מענטש און מען קען זייער גרינג 

 נאכגעשלעפט ווערן חס ושלום.

 ה אין אלע ענינים.דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט האבן הצלח

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יאר,  16יאר, איך בין געוואויר געווארן פונעם רבינ'ס סדר דרך הלימוד ביי די  24איך בין א בחור פון 

זייט דעמאלט איז נאכנישט דורך א וואך וואס איך האב נישט מעביר סדרה געווען, און אויסער דעם האב 

'סטע מאל ששה סדרי משנה, 92איך געלערנט אסאך אנדערע לימודים, איך האלט שוין ביים ענדיגן אי"ה די 

איך האב שוין געענדיגט מדרש רבה, תנחומא, ספרא, ספרי, מכילתא, ספרי זוטא, און איך האב שוין געלערנט 

ב איך ב"ה זוכה געווען צו זיין אין צוויי מאל ד' חלקי שלחן ערוך און תוספתא. און אין די לעצטע פאר יאר הא

 אומאן אויף ראש השנה.

מיין גאנצער חיות וואס האלט מיר פריש איז נאר די שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א, אויך האלט 

איך מיט יעדן טאג די גמרא שיעור פונעם ראש ישיבה. א גרויסן יישר כח פאר די אלע חיזוק וואס איך באקום 

 פון אייך.
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יאר זאג איך יעדן טאג די תפלות פון  17עצט צום ענין, איך וויל שוין חתונה האבן, שוין זייט די און י

ספר "מציאת הזווג", איך האב שוין אויסגעזאגט גאנץ תהלים ביים ציון פון מוהרא"ש זי"ע, און איך בעט יעדן 

וך, ווייל איך האלט עס מער נישט טאג דעם אייבערשטן ער זאל שוין רחמנות אויף מיר און מיר שיקן מיין שיד

אויס. איך ווער עלטער און עלטער, און איך הויב שוין אן מורא צו האבן אז איך וועל שוין קיינמאל נישט 

 חתונה האבן.

 אפשר קענט איר מיר געבן חיזוק און אן עצה וואס איך דארף צו טון.

 חיים

 תשובה:

 שנת תשע"ח לפרט קטןיום ב' פרשת תצוה, ד' אדר,  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד חיים נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אשריך אז דו לערנסט פלייסיג די הייליגע תורה; עס איז א פארגעניגן צו הערן פון 

 דיר אז דו גייסט יעצט מסיים זיין די צוויי און ניינציגסטער מאל ששה סדרי משנה.

רט ווען א מענטש לערנט משניות; מען קען זיך גארנישט פארשטעלן וואס פאסי
משניות טוישט דעם מענטש צו זיין ערליך. אזוי אויך איז "ִמְׁשָנה" די אותיות "ְמַׁשֶנה", 

ווי מער א מענטש זאגט משניות איז ער זיך ְמַׁשֶנה אינגאנצן. משניות האט א סגולה אז 
ס, אזוי ווי עס שלעפט ארויס דעם מענטש פון די טיפסטע בלאטע און פון אלע שלעכט

"ֶה'ֱעִליָת ִמ'ן ְׁש'אֹול ַנ'ְפִׁשי", אז  (תהלים ל, ד):מען זעט אז ִמְׁשָנה איז די ראשי תיבות פון 
מען זאגט משניות נעמט עס ארויס דעם מענטש פון אלע פראבלעמען וואו דער מענטש 

 איז נעבעך אריין געפאלן.

האב בטחון אינעם  איך בעט דיר זייער טייערער חיים נרו יאיר, שטארק דיר און

אייבערשטן. מיר דארפן אויסווארטן אויף אונזער ישועה און מען טאר זיך נישט 
פארלירן און האבן קשיות חס ושלום. מיר דארפן גלייבן אז דער אייבערשטער פירט 

דער וועלט מיט א מורא'דיגער פונקטליכקייט, גארנישט פאסירט נישט פון זיך אליינס. 
ט שידוכים און נאר צו אים דארפן מיר זיך ווענדן ווען מיר דער אייבערשטער מאכ

 דארפן א ישועה און מיר דארפן אויסווארטן ביז די ישועה קומט אן.

אסאך מאל פרעגן בחורים: "פארוואס גייט מיר נישט קיין שידוך, בשעת אלע 
ן נייע מיינע חברים האבן שוין חתונה געהאט וכו'"; וויסן זאלסטו אז דאס איז נישט קיי

(פרקי דרבי אליעזר, זאך, מיר געפונען דאס שוין ביי יוסף הצדיק. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"אלע שבטים, ווען זיי זענען געבוירן געווארן, זענען געבוירן געווארן מיט זיי  פרק לו):
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יך זייער זיווג, חוץ יוסף הצדיק איז געבוירן געווארן אן א זיווג"; יוסף הצדיק וואלט או

געקענט פרעגן: 'פארוואס האב איך נישט קיין שידוך ווען אלע מיינע ברודער האבן 
שוין זייער שידוך', נאר וואס האט יוסף הצדיק געטון? ער האט זיך מחזק געווען. אפילו 

ער האט געהאט ביטערע שווערע נסיונות; מען האט אים איינגעשפארט אין תפיסה פאר 
איז געווען איינער אליין אין א פרעמדע לאנד וכו' וכו', גארנישט און פאר נישט, ער 

מיט דעם אלעם האט ער זיך מחזק געווען, ער האט געטאנצן אין תפיסה און ער איז 
אויפן  (דברים רבה ד, ז):געווען לוסטיג און פרייליך, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 ֶזה יֹוֵסף", עיין שם.  -ַחְסֶּד וגו' "ָאִגיָלה ְוֶאְׂשְמָחה ּבְ  (תהלים לא, ח):פסוק 

דער אייבערשטער וועט דיר העלפן אז דו וועסט בקרוב טרעפן דיין זיווג; נאר 

דערהאלט זיך און לערן ווייטער דיינע שיעורים כסדרן. די שלעכטע מחשבה וואס דער 
ה האבן' יצר הרע ברענגט אריין אין דיר אז דו טראכסט: 'איך וועל קיינמאל נישט חתונ

דאס טראכטן אלע בחורים. דאס איז דער וועג פון דעם יצר הרע ווי אזוי ער צוקלאפט  -
א בחור אדער א מיידל; ער מאכט זיי טראכטן שלעכטע מחשבות: 'איך וועל קיינמאל 

 נישט טרעפן א שידוך', 'קיינער וועט מיר נישט וועלן', 'איך וועל בלייבן אליינס'.

ריין די אלע שלעכטע מחשבות אין בחורים ווייל ביי אים דער יצר הרע ברענגט א
"ָקָרא  (איכה א, טו):איז א שמחה ווען א בחור ווערט בעצבות. דער נביא ירמיהו קלאגט 

ָעַלי מֹוֵעד ִלְׁשּבֹר ַּבחּוָרי", די ראשי תיבות פון די ווערטער איז עמל"ק און בלע"ם; ביי 
בחור איז צובראכן. ווייל ווען א מענטש איז זיי איז א גאנצער יום טוב ווען נאך א 

בעצבות איז ער מער נישט בעל הבית אויף זיך, דעמאלט האט דער ס"ם א גוטער 
 געלעגנהייט אראפ צו ווארפן דעם מענטש אין ביטערע עבירות רחמנא לצלן.

זע צו גיין אנגעטון שיין צוזאמגענומען; בדרך כלל ווען א בחור ווערט עלטער 

זיך אן נאכצולאזן וכו'. בעט איך דיר זייער, געב אכטונג אויף דיר און זע הייבט ער 
אנצוטון פרישע קליידער יעדן טאג. דער רבי האט זייער מקפיד געווען אויף די 

"אויב מען גייט מיט  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כט):קליידער; דער רבי האט געזאגט 

די קליידער תובע דעם מענטש 'פארוואס צעריסענע און שמוציגע קליידער זענען 
האסטו נישט אכטונג געגעבן אויף אונז?'" דערפאר זאלסטו אכטונג געבן צו גיין מיט 

זויבערע קליידער, מען טאר נישט גיין מיט קליידער מער ווי איין טאג. אויך זאלסטו 
ָדם ָּפָניו ָיָדיו "רֹוֵחץ ָא  (שבת נ:):גיין אין שויער יעדן טאג; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ְוַרְגָליו ְּבָכל יֹום ִּבְׁשִביל קֹונֹו"; זאלסט זיך נישט נאכלאזן און זאלסט גיין צוזאמגענומען 
 דיין בארד און פיאות וכו'.
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אויב דו וועסט זיך האלטן פריש וכו' און דו וועסט ארום גיין מיט א שמייכל 

אבן און מגדל זיין בנים וועסטו בקרוב טרעפן דיין שידוך; דו וועסט בקרוב חתונה ה
 ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב שוין עטליכע מאל געשריבן צום ראש ישיבה איבער מיינע פראבלעמען וואס פלאגן מיר מיט 

כאטש וואס איך האלט נאך אן א נאנטע מיינע קינדער, מיין עלטסטער בחור האט פארלאזט די שטוב, און 

קשר מיט אים, מיר האבן א שיעור אין משניות יעדן טאג אויפ'ן טעלעפאן, אבער דאס איז נאכנישט קיין 

גאנצע ישועה, אלע מיינע חברים וועלכע האבן אויך קינדער אין די יארגאנג טוען שוין שידוכים, און ער איז 

 ט.בכלל נישט אינטערעסירט אין גארניש

איך באלאנג נישט צו קיין ספעציעלע חסידות, נאר צו כלל חסידי. כאטש וואס איך האב יא א רבי 

וועמען איך פרעג שאלות, און מיינע קינדער גייען צו אים, האט ער אבער נישט קיין חסידות. און דעריבער 

מצליח מיט די קינדער  הער איך אסאך פון מענטשן וואס טשעפען מיר אז די סיבה פארוואס איך בין נישט

איז ווייל איך באלאנג נישט צו א חסידות, און די קינדער שפירן נישט אז זיי זאלן האבן א פלאץ וואו זיי 

באלאנגען. עס קען טאקע זיין אז זיי זענען אפשר גערעכט, וואס זאל איך אבער טון אז מיין טאטע האט מיר 

 ען נאר כלל חסידי?געשיקט צו אזעלכע ישיבות וואס דארט בלייבט מ

אפשר קענט איר ארויסהעלפן און זאגן אויב דאס איז טאקע דער אמת, און אויב יא, וואס איך קען טון 

 צו דעם?

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 אפרים

 תשובה:

 יום ב' פרשת תצוה, ד' אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד אפרים נרו יאיר

 דיין בריוו.איך האב ערהאלטן 

איך בעט דיר זייער מיין טייערער חבר, יעצט איז נישט קיין צייט פון זיך 

 באשולדיגן וכו', דאס אלעס וואס מענטשן זאגן דיר איז הבל הבלים.

מען זעט אין די תורה אז אפילו פרעה, ווען ער האט געהאט זיין שלעכטע חלום 
האט ער אויך געוואוסט אז אלע פותרי חלומות זענען הבל הבלים און ער האט נאר 
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אויסגעהערט יוסף. ווען יוסף הצדיק איז געקומען און אים פותר חלום געווען האט ער 

"ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ֱאִקים ּבֹו?"  לח): (בראשית מא,אים אויסגעהערט און געזאגט 
זאגט מוהרא"ש זכרונו לברכה, וואס האט באוואויגן פרעה אויסצוהערן נאר יוסף 

הצדיק? נאר ווילאנג א מענטש רעדט נישט פונעם אייבערשטער איז אלעס נארישקייטן 
די אנדערע פותרי חלומות און אפילו פרעה, דער גוי טמא, האט דאס אויך פארשטאנען. 

האבן אים געזאגט: "דו גייסט האבן זיבן טעכטער און זיי גייען שטארבן", אדער: "דו 
"ְוֵאין ּפֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרעֹה", זאגט  (שם, ח):גייסט איינעמען זיבן שטעט וכו'", שטייט 

ְכַנס ְּבָאְזָניו, ְוא ָהָיה לֹו רש"י: "ּפֹוְתִרים ָהיּו אֹוָתם, ֲאָבל א ְלַפְרעֹה, ֶׁשא ָהָיה קֹוָלן נִ 

קֹוַרת רּוַח ְּבִּפְתרֹוָנם", זיי האבן אים פותר חלום געווען אבער עס איז נישט אריין אין 
פרעה'ס אויער; ווייל ווי לאנג מען רעדט נישט פונעם אייבערשטן איז אלעס 

 נארישקייטן.

ֶאת ְׁשלֹום ַּפְרעֹה", איך ווייס "ִּבְלָעָדי, ֱאִקים ַיֲעֶנה  (שם, טז):ווען יוסף האט געזאגט 
גארנישט, נאר וואס דער אייבערשטער וועט מיר מאכן פארשטיין וועל איך זאגן פאר 

 (שם, כה):פרעה. אדער ווען פרעה האט געענדיגט פארציילן זיין חלום האט יוסף געזאגט 
גייט טון האט פרעה  ִקים עֶֹׂשה, ִהִּגיד ְלַפְרעֹה", וואס דער אייבערשטער"ֵאת ֲאֶׁשר ָהֱא

 זיך גע'חלומ'ט; האט פרעה גלייך פארשטאנען אז דער מענטש רעדט צום זאך.

דערפאר בעט איך דיר ליבער טייערער חבר, הער זיך אויף צו באשולדיגן וכו', 
דאס וועט דיר נאר אריין ווארפן אין עצבות און אין מרה שחורה. דער אייבערשטער 

 יסן גארנישט וואס, ווען און וואו.פירט דער וועלט און מיר ווי

וואויל איז דיר אז דו האסט א רבי וועם דו פרעגסט דיינע שאלות און דיינע קינדער 
גייען צו אים נעמען יראת שמים און חיזוק. דאס איז פון די וויכטיגסטע זאכן אין חינוך, 

יך שואל עצה צו ווייזן פאר קינדער אז מען האט אן ערליכער איד מיט וועם מען איז ז
"ִמי ֶׁשהּוא ַמְקִטין ֶאת ַעְצמֹו ִּבְפֵני  (ספר המידות, אות בנים, סימן סו):וכו'. דער הייליגער רבי זאגט 

ַרּבֹו, ְוׁשֹוֵאל ִמֶּמּנּו ָּכל ַהְּסֵפקֹות", ווער עס האלט זיך קליין פאר זיין רבי און פרעגט פון 

ַרּבֹו ְמַבֵּיׁש אֹותֹו", אפילו זיין רבי פארשעמט זיין רבי אלע זיינע ספיקות, "ַאף ַעל ִּפי ֶׁש 
פרעגט ער אים נאך אלץ זיינע שאלות און ספיקות, "ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ֶׁשּיֹוֵצא ִמֶּמּנּו  -אים 

ֵּבן ֶׁשהּוא ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה יֹוֵתר ֵמַרּבֹו", דורכדעם וועט ער זוכה זיין צו קינדער וואס וועלן 
 זיין רבי אין תורה. זיין גרעסער פון

די אלע וואס גיין צו רבי'ס בשעת זיי אליינס לאכן פון דעם אין שטוב, דאס איז 

דער גרעסטער הירוס אין חינוך. ווייל מען איז מחנך קינדער אז אלעס איז שקר רחמנא 
 לצלן.
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מענטשן מאכן חרוב מיט זייערע אייגענע הענט זייערע קינדער מיט דעם 

מען דארף באלאנגען ערגעץ אפילו עס איז שקר; דאס איז אנקעגן  פארקרומטן שיטה אז
די תורה און אנקעגן די שכל, ווייל די קינדער זיצן שבת ביים טיש און הערן כל מיני 

ליצנות וכו' און נאכדעם הייסט אים זיין טאטע גיין צו דעם רבי'ן, זעט דער קינד אז 
 אלעס איז בלאף השם ישמרינו.

נחת פון דיינע קינדער זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן יעדן טאג אויב דו ווילסט 
אויף דעם; מען האט געפרעגט דעם הייליגן חתם סופר זכותו יגן עלינו ווי אזוי ער האט 

זוכה געווען צו אזעלכע גוטע קינדער? האט דער הייליגער חתם סופר געענטפערט: 
מיט טרערן, איך האב געבעטן  "יעדע נאכט ביי תיקון חצות האב איך אנגעפילט א גלאז

דעם אייבערשטן אז מיינע קינדער זאלן זיין ערליכע אידן, אזוי האב איך זוכה געווען 
 צו דעם".

דאס זעלבע דערציילט מוהרא"ש זכרונו לברכה איז געווען ביי איינער פון אנשי 

בעלי שלומינו; ער האט געהאט צען קינדער וואס אלע זענען געווען ערליכע אידן און 
מידות טובות וכו'. ווען מען האט אים געפרעגט: "ווי אזוי האט איר זוכה געווען צו 

דעם?" האט ער געזאגט: "וואס מיינט איר, איך האב זיי אראפ געריסן פון בוים? איך 
האב יעדע נאכט געוויינט צום אייבערשטן, איך האב אנגעפילט מיין קאפל מיט מיינע 

 פגעוואשן מיין פנים מיט די טרערן".טרערן און איך האב זיך א

שטארק דיר און שטארק דיין ווייב; זע אז עס זאל הערשן א פאזעטיווער לופט ביי 
ענק אין שטוב. ווען דו שפירסט אז דו דארפסט וויינען זאלסטו טון וואס יוסף האט 

 ָׁשָּמה", ווען יוסף האט געשפירט "ַוְיַבֵּקׁש ִלְבּכֹות, ַוָּיבֹא ַהַחְדָרה, ַוֵּיְבּךְ  (בראשית מג, ל):געטון 
ווי ער דארף וויינען, איז ער ארויס אין א זייטיגע צימער און דארט האט ער געוויינט; 

איך בעט דיר, זיי שטארק מיט אלע דיינע כוחות און זע עס זאל זיין א פרייליכע לופט 
 אין שטוב.

זען צו שמועסן מיט אים  חוץ פון דיין שיעור וואס דו לערנסט מיט דיין זון זאלסטו
סתם זאכן; נייעס וכדומה לזה. די קשר צווישן דיר און אים דאס איז נאך מער וויכטיגער 

 פון אלעמען.

דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט זען נחת ביי דיינע קינדער און ביי דיינע 
 אייניקלעך בקרוב, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 שאלה:

 שליט"א,לכבוד דער ראש ישיבה 

קודם כל א גרויסן יישר כח פאר די שיעורים, איך בין ממש צוגעבינדען צו די שיעורים, און איך בין זיך 

 מחיה מיט זיי.

איך בין א אינגערמאן מיט א ווייב און קינדער ב"ה, איך האב א שיינע פרנסה און איך לערן א האלבן 

א גוטע פילטער פון מיין קהלה, עס האט נישט קיין  טאג. צו מיין ארבעט האב איך א סמארטפאון מיט זייער

גוגל, ווידיא, סאושעל מידיא, וואטסאפ גראפס, און אזוי ווייטער, נאר די וויכטיגע אפליקאציעס וואס איך 

דארף האבן פאר די ארבעט, און איך נוץ עס טאקע נאר פאר די ארבעט און נישט פאר נארישקייטן און ליידיג 

 גיין.

ן מיר אבער מענטשן אנגעהויבן צו זאגן אז אפילו איך האב א גוטע פילטער און איך נוץ לעצטנס האב

עס נאר פאר נויטיג, איז עס אבער נאכאלץ נישט גוט פאר די קינדער, ווייל זיי קענען נישט מבחין זיין וואס 

יבט אין קאפ אז דער טאטע ס'איז יא וויכטיג און וואס נישט, וואס איז יא כשר און וואס נישט, און ביי זיי בלי

 האט א סמארטפאון און דאס וועלן זיי וועלן נאכמאכן.

מיר איז שווער אויפצוגעבן דעם סמארטפאון וואס איך נוץ פאר די ארבעט, און אויך דארף איך האבן 

פאן. קשר מיט מענטשן פון חוץ לארץ פאר די ארבעט און דאס איז שווער צו טון בלויז מיט'ן רעדן אויפ'ן טעלע

איך מיין אז ווען א טאטע איז מתפלל פאר זיך און פאר די קינדער, ער האט נאר געפילטערטע סמארטפאון 

פאר די ארבעט, און אויף צום רעדן האט ער א באזונדערע פשוטע טעלעפאן, הייסט דאס שוין אז ער האט 

 ארגט.געטון גענוג גוט וואס ער דארף צו טון, און ער דארף נישט זיין אזוי באז

איך וועל זיך פרייען אויב דער ראש ישיבה שליט"א וועט מיר קענען זאגן וואס ס'איז דער דרך התורה 

 ביי דעם.

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 

 תשובה:

 יום ג' פרשת תצוה, ה' אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מאמע וואס ווילן זען נחת פון זייערע קינדער דארפן פארגיסן אסאך טרערן טאטע 
 צום אייבערשטן אויף דעם.

"ַמֲעֶׂשה ְּבכֵֹהן ֶאָחד ֶׁשָהָיה  (תנא דבי אליהו רבה, פרק יח):חכמינו זכרונם לברכה דערציילן 

ם ְוַאְרַּבע ְנֵקבֹות", עס איז ְיֵרא ָׁשַמִים ַּבֵּסֶתר, ְוָהיּו לֹו ֲעָׂשָרה ָּבִנים ֵמִאָּׁשה ַאַחת, ִׁשָּׁשה ְזָכִרי
זעקס זון און פיר  -געווען א כהן זייער אן ערליכער איד וואס האט געהאט צען קינדער 
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טעכטער, "ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ּוִמְׁשַּתֵּטַח ּוִמְתַחֵּנן ּוְמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ּוְמַלֵחך ִּבְלׁשֹונֹו 

יָרה ְוִליֵדי ְּדַבר ְמכָֹער", ער פלעגט זיך יעדן טאג ָעָפר, ְּכַדי ֶׁשא ֵיֵצא ֶאָחד ֵמֶהן ִליֵדי ֲעבֵ 
אראפווארפן אויף דער ערד וויינען און בעטן דעם אייבערשטן אז אלע זיינע קינדער 

זאלן זיין ערליכע אידן; "ָאְמרּו א ָיְצָתה אֹוָתּה ָׁשָנה ְוא ֵׁשִנית ְוא ְׁשִליִׁשית, ַעד ֶׁשָּבא 
ָּבֶבל, ְוֶהֱעָלה אֹתֹו ּכֵֹהן ִעָּמֶהם, א ִנְכַנס אֹתֹו ּכֵֹהן ְלֵבית עֹוָלמֹו, ֶעְזָרא ְוֶהֱעָלה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמ 

ַעד ֶׁשָרָאה ּכֲֹהִנים ְּגדֹוִלים ּוִפְרֵחי ְּכהּוָנה ִמָּבָניו ּוִמְּבֵני ָּבָניו ַעד ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה, ְוַאַחר ָּכך ִנְכַנס 
ארץ ישראל מיט  אֹותֹו ּכֵֹהן ְלֵבית עֹוָלמֹו", ביז ער האט זוכה געווען ארויף צו גיין קיין

אלע זיינע קינדער צוזאמען מיט עזרא הסופר, און אלע זיינע קינדער זענען געווארן 

כהנים אינעם בית המקדש. און דער כהן האט זוכה געווען צו קינדער און אייניקלעך 
וואס אלע פון זיי האבן געטוהן די עבודה אינעם בית המקדש; זעט מען פון דעם אז 

 זוכה צו זיין צו ערליכע קינדער. תפילה איז די עצה

וויסן זאלסטו אז מיר האבן אין אונזער דור א צרה וואס רופט זיך: "אינטערנעט"; 
דאס האט שוין חרוב געמאכט זייער אסאך אידישע שטובער. דאס ברענגט אז מען זאל 

אראפפאלן אין עבירות און פארלירן די אמונה און יראת שמים רחמנא לצלן. א איד טאר 
נישט האבן ביי זיך אין שטוב א קאמפיוטער אדער סיי וואסערע כלי וואס מען קען זיך 

 מחבר זיין צום אינטערנעט, ווייל ביים סוף וועט מען אלעס פארלירן וכו'.

וואס זאל איך דיר זאגן, דער ס"מ האט זיך געטראפן א גרינגע וועג ווי אזוי ער קען 
און מיידליך, גרינגערהייט; אנשטאט דארפן אראפ ווארפן אידישע קינדער, בחורים 

ארבעטן טאג און נאכט זיי צו שלעפן אויף נישט גוטע פלעצער, האט ער היינט א גרינגע 
וועג, דער בחור קויפט זיך א סמארטפאון אדער א טעבלעט וכדומה לזה, דארף ער שוין 

לע שמוץ וואס נישט גיין אין ערגעץ. ער זיצט ביי זיך באהאלטן און קוקט דארט אפ א
 איז דא אויף דער וועלט רחמנא לצלן.

דאס וואס מענטשן זאגן דיר אז קינדער זעהן ווי דער טאטע פירט זיך און אזוי 
וועלן זיי אויך טון, דאס איז דער פאקטישער מציאות. אזוי זאגן די הייליגע חכמינו 

 אֹו ְּדִאיֵמיּה", וואס א קינד אֹו ַּדֲאבּוָה  -"ׁשּוָתא ִּדינּוָקא ְּבׁשּוָקא  (סוכה נו:):זכרונם לברכה 
רעדט, איז עס אדער פון די טאטע אדער פון די מאמע; חינוך הייבט זיך אן ביי זיך 

אליינס, ווי אזוי דער מענטש פירט זיך וועלן זיינע קינדער אים נאכמאכן. קינדער וואס 
ער זיך זעהן ווי דער טאטע שפילט זיך טאג און נאכט מיט זיין טעלעפאן, וועלן די קינד

קויפן שטילערהייט א טעלעפאן און זיין פארנומען דערמיט טאג און נאכט. אזוי אויך, 
 קינדער וואס זעהן ווי דער טאטע לערנט און דאווענט וועלן זיי אויך זיין ערליכע אידן.
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דו שרייבסט אז דו דארפסט דאס פאר דיין ארבעט; וויסן זאלסטו אז נאך די צייט 

דו גייסט אהיים צו דיין שטוב דארפסטו פארמאכן וכו' און זיין פון די ארבעט, ווען 
פארנומען מיט דיין ווייב און קינדער. א מענטש וואס וויל נחת זען פון זיינע קינדער 

דארף אכטונג געבן נישט אריין צו ברענגען אין שטוב זיין קאמפיוטער; סמארטפאון 
שטוב דעמאלט נוצט מען נישט די וכו'; ארבעט איז ארבעט, אבער ווען מען איז אין 

 אלע זאכן.

איך האף אז דו וועסט נישט אהיים ברענגען דיין סמארטפאון; דאס וועט זיין די 

גרעסטע חינוך פאר דיינע קינדער, ווייל זיי וועלן זען ווי זייער טאטע איז ערליך, ער 
 דאווענט און לערנט און נוצט זיין טעלעפאן נאר פאר זיין ארבעט וכו'.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם כל ווילן מיר זיך באדאנקען פאר די ראש ישיבה פאר אלע עצות און לימודים וואס ברענגט אונז 

 זייער א שיינע לעבן.

שאלה וועגן שייטלעך, בעיקר ביי די יומען אבער אויך ביי לעצטנס איז נאכאמאל נתעורר געווארן א 

 די סינטעטישע, און מיר האבן דאס געוואלט איבערשמועסן מיט'ן ראש ישיבה.

מיין ווייב גייט מיט א שייטל, און מיר האט זייער געשטערט אז ס'איז דא שאלות אויף דעם, איך האב 

. ווען זי האט מיר אבער געפרעגט וואס איך האלט דערוועגן, אבער נישט געוואלט מוטשען מיין ווייב דערוועגן

האב איך איר געזאגט דעם אמת אז כאטש וואס איך ווייס נישט פונקטליך די הלכה, בין איך אבער מוותר 

 ;אס דאס איז די מערסטע לכתחלה'דיגאיך האב חשק אז זי זאל גיין נאר מיט א שפיצל, וואון  ף די שייטלאוי

דארף מען מאכן  ווי מער די צניעות פאלטאון און סיי אז ס'איז מער צניעות'דיג.  לכה שאלותסיי אלס די ה

 שטערקערע גדרים.

למעשה וויל מיין ווייב וויסן, אויסער די פשוטע חיוב צו טון וואס דער מאן וויל, אויב זי דארף אויסטון 

שט די רבנים דערוועגן, איז דאס אפשר דעם שייטל צוליב די שאלות וואס איז דא אין דעם, למעשה רעדן ני

 בלויז אן הידור, און זי קען איגנארירן די גאנצע זאך און גיין ווייטער אנגעטון אזוי ווי איר גאנצע משפחה גייט.

 א גרויסן יישר כח.

 תשובה:

 יום ד' פרשת תצוה, ו' אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך
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 נרו יאיר וזוגתו תחי'.... לכבוד מיין טייערער תלמיד 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

 -בנוגע די הלכה'דיגע חלק צי א שייטל איז אסור ווייל עס קומט פון עבודה זרה 

דאס זאלסטו פרעגן א דיין. דו וואוינסט דאך אין ... גיי פרעג הרה"ג ר' ... שליט"א; 
שייטל האבן א הכשר אז דאס קומט לויט וויפיל איך געדענק פון יארן צוריק דארף א 

 נישט פון די האר וואס מען שערט זיך פאר עבודה זרה אין אינדיע וכו'.

איך בעט דיר זייער שטארק דו זאלסט מכבד זיין דיין ווייב און איר נישט 

באצווינגען וכו'; זי איז אן ערליכע און א איידעלע. דו דארפסט איר פארשטיין אז זי 
אנדערע זייט האט זי שוועסטערס  י, אבער פון דון און דיין ווילן וכו'וויל טון דיין רצ

ן אנגעטון וכו'. אויב דיין עאון משפחה וכו'; דאס מאכט איר וועלן גיין ווי אזוי זיי גיי
און אין  צניעות'דיג ווייב איז מסכים זיך צו טוישן וכו', איז זיכער אז א טיכל איז מער

(תנחומא וישלח, ן צו די ברכה וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן דעם זכות וועט איר זוכה זיי

"ֶאְׁשְּתך ְּכֶגֶפן ּפֹוִרָּיה" ווען איז א פרוי ווי א וויינשטאק, ווען  (תהלים קכח, ג):אויפן פסוק  ו):

איז א פרוי זוכה צו זיין "ְּכֶגֶפן ּפֹוִרָּיה" אויפצושטעלן א שטוב מיט קינדער? ווען זי איז 
ך"; ווען זי פירט זיך איידל און גייט אנגעטון איידל, דעמאלט וועט זי זוכה "ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶת 

זיין צו די ברכה פון "ָּבֶניך ִּכְׁשִתיֵלי ֵזיִתים", זי וועט אויפשטעלן קינדער וואס וועלן 
 געזאלבט ווערן מיטן שמן המשחה, עיין שם.

דורך איינער די וויכטיגסטע זאך אין שלום בית איז אז מאן און ווייב רעדן זיך 

מיטן צווייטן, מען הערט אויס איינער דעם צווייטן און מען פארשטייט יענעמס הרגשים 
צווייטן, ווער רעדט נאך פון וכו'. מען קען נישט ארויפצווינגען די אייגענע ווילן אויפן 

ָזִהיר  "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם (בבא מציעא נט.):ען א ווייב, וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן טשעפ
ְּבאֹוָנַאת ִאְׁשּתֹו", א מענטש זאל זייער אכטונג געבן נישט צו טשעפען זיין ווייב, "ִמּתֹוך 
ֶׁשִּדְמָעָתּה ְמצּוָיה", ווייל זי וויינט זייער שנעל. מוהרא"ש פלעגט זייער אסאך רעדן צו 

 ."היכל הקודש"אונז פון שלום בית און דאס איז פון די יסודות אין 

ייער, דו זאלסט נישט באצווינגען דיין ווייב זי זאל זיך דערפאר בעט איך דיר ז
טוישן וכו' אפילו דו מיינסט גוטס; דו ווילסט אן ערליכער שטוב און דו ווילסט מען 

זאל גיין ביי דיר מיט אן ערליכן לבוש וכו'. אבער געב אכטונג אז דיין ווייב זאל נישט 
ד אין שטוב פארלירט מען אלעס האבן א פחד פון דיר, ווייל אויב מען לייגט א פח

"ְלעֹוָלם ַאל ַיִּטיל ָאָדם ֵאיָמה ְיֵתיָרה  (גיטין ו:):רחמנא לצלן; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ְּבתֹוך ֵּביתֹו", א מענטש זאל נישט ווארפן א שרעק אויף זיין ווייב און קינדער, "ֶׁשֲהֵרי 

וייל די ה ְוִהִּפיָלה ַּכָּמה ְרָבבֹות ִמִּיְׂשָרֵאל". וִּפיֶלֶגׁש ְּבִּגְבָעה ִהִּטיל ָעֶליָה ַּבֲעָלּה ֵאיָמה ְיֵתיָר 
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ציג טויזענט אידן זענען גע'הרג'עט געווארן האט זיך עזיב ימעשה פון פילגש בגבעה וו

אנגעפאנגען פון א מענטש וואס האט געווארפן א פחד אויף זיין ווייב, נאך זאגן חז"ל 
"ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ָּכל ַהֵּמִטיל ֵאיָמה ְיֵתיָרה ְּבתֹוך ֵּביתֹו סֹוף הּוא ָּבא ִליֵדי  (שם):

ָׁשלׁש ֲעֵבירֹות, ִגּלּוי ֲעָריֹות, ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים, ְוִחּלּול ַׁשָּבת". ווער עס ווארפט א פחד אויף 
כות זיין ווייב וועט נאכדעם צוקומען צו די דריי הארבע עבירות פון גילוי עריות, שפי

 דמים און חילול שבת.

איך פארשטיי דיר גאנץ גוט אז דו ווילסט דיין שטוב זאל זיין מער צניעות'דיג,  

אז צניעות ביי פרויען איז א  (סמ"ק, מצוה נז)ווייל עס זענען דא פוסקים וואס האלטן 
 דאורייתא, נישט סתם א חומרא. און דו ווילסט זוכה זיין צו די ברכות וואס מען באקומט

 (תנחומא וישלח, ו):ווען די פרוי פירט זיך בצניעות, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ְּכֶׁשָהִאָּׁשה ַמְצַנַעת  -"ָּכל ְּכבּוָּדה ַּבת ֶמֶלך ְּפִניָמה"  (תהלים מה, יד):אויפן פסוק 

ד ּכֲֹהִנים ְּגדֹוִלים", אויב א פרוי ְוַתֲעִמי ,ְראּוָיה ְלִהָּנֵׂשא ְלכֵֹהן ָגדֹול ,ֶאת ַעְצָמּה ְּבתֹוך ַהַּבִית
"ָאַמר ַרִּבי  (שם):פירט זיך בצניעות וועט זי האבן קינדער גרויסע צדיקים, נאך זאגן חז"ל 

ִּבְזַמן ֶׁשִהיא ְצנּוָעה ְּבתֹוך ַהַּבִית, ְּכֵׁשם ֶׁשַהִמְזֵּבַח ְמַכֵּפר ָּכך ִהיא  ,ִּפְנָחס ַהּכֵֹהן ַּבר ָחָמא
ייט בצניעות און זי פירט זיך איידל, איז זי מכפר אויף ְמַכֶּפֶרת ַעל ֵּביָתּה", ווען א פרוי ג

 איר הויז אזוי ווי דער מזבח; אבער מען קען נישט ארויפצווינגען וכו'.

אויב דו וועסט לעבן בשלום מיט איר, דו וועסט איר מכבד זיין, דו וועסט איר 
ר וועט רוען לויבן און געבן כסדר לויב ווערטער, וועסטו זוכה זיין אז דער אייבערשטע

 ביי דיר אין שטוב און דו וועסט זוכה זיין צו אלע ברכות און צו אלעס גוטס.

 איך האף אז דו וועסט זיין א מבין דבר מתוך דבר און דו וועסט מיר פאלגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 אייך.יישר כח פאר די שיעורים און חיזוק וואס איך באקום פון 

אזוי ווי עס דערנענטערט זיך שוין דער יום טוב פורים, אפשר קען מיר דער ראש ישיבה שרייבן אביסל 

 מנהגים ווי אזוי זיך צו פירן אום פורים?

אויך האב איך געוואלט פרעגן, אזוי ווי איך גיי ארום הפצה, צו מפיץ זיין די קונטרסים, וויל איך וויסן 

צדקה און נאכדעם געבן א קונטרס, אדער זאל איך קודם געבן דעם קונטרס און אויב איך זאל קודם בעטן 

 נאכדעם בעטן צדקה?
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 יישר כח.

 שמואל

 תשובה:

 יום ה' פרשת תצוה, ז' אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד שמואל נרו יאיר

 בריוו. דייןאיך האב ערהאלטן 

גורלינו אז מיר ווייסן פון הייליגן רבי'ן וואס איז אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים 
אונז מעודד, משמח און מחזק אז מיר זאלן נישט קוקן אויף דעם וואס דער יצר הרע 

ווארפט אונז אראפ וכו' און מיר זאלן נישט אויפגעבן חס ושלום, נאר שטענדיג אנהייבן 
 פונדאסניי.

ען גייט זוכה זיין צו הערן די יעצט קומט דער הייליגער יום טוב פורים ווען מ

מגילה עפענען זיך אויף אלע המגילה; מען זאגט נאך פון צדיקים אז בשעת קריאת 
הימלען און מען קען זוכה זיין צו גרויסע ישועות. ווייל יעדעס מאל עס שטייט אין די 
מגילה דאס ווארט 'המלך' סתם איז דאס מרמז אויפן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך 

"ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶל ְּפִקיִדים ְּבָכל ְמִדינֹות  (אסתר ב, ג):, וועלן מיר טאקע זוכה זיין צו הוא
ַמְלכּותֹו", דער אייבערשטער וועט אונז פוקד זיין מיט אלע ערליי ישועות ברוחניות 

ובגשמיות. בשעת'ן ליינען די מגילה איז זייער מסוגל צו פועל'ן שידוכים, פרנסה, 
"ֵעיֵניֶהם ֶׁשל ֲעִנִּיים ְנׂשּואֹות  (מגילה ד:):, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן קינדער וכו'

 -ְּבִמְקָרא ְמִגיָלה", די אויגן פון די אידן, וואס מיר זענען אזוי צעבראכן און צעריסן 
ווארטן אלע צו הערן די קוקן ארויס און מיר  –יעדער איינער איז א עני אויף זיין אופן 

 מיט אלע ישועות.דערביי האלפן ווערן מגילה צו גע

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט דערציילט א מורא'דיגע מעשה וואס דער 
ספינקא'ער רבי דער בעל אמרי יוסף זכותו יגן עלינו פלעגט דערציילן יעדעס יאר פסח 

ביים צווייטן סדר נאכט. עס איז געווען א איד וואס איז געזיצן די צווייטע נאכט פסח 
סדר און געטראכט צו זיך: 'איך האב שוין געענדיגט דעם צווייטן סדר, די גאנצע נאכן 

הגדה און אויך שיר השירים, וואס נאך קען איך זאגן עפעס לויב און דאנק פארן 
אייבערשטן?' איז אים בייגעפאלן, אז אזוי ווי דער נס פורים ווען מען האט 

ווייטן טאג פסח, וועט ער יעצט ליינען אויפגעהאנגען המן הרשע איז דאך געווען דעם צ
 די מגילה לכבוד דעם גרויסן נס.
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ווען דער איד האט געענדיגט אזוי האט ער געטון, ער האט געליינט די מגילה; 

ליינען די מגילה האט ער דערזען פאר זיך שטיין א נשמה פון יענע וועלט, האט דער 
מיר  מיטשייכות האסטו וואסערע ן או וואס ווילסטו פון מיראיד געפרעגט די נשמה: "

אז דו קומסט צו מיר?" האט די נשמה אנגעפאנגען צו דערציילן וואס טוט זיך אויבן 
אין הימל. אז עס זענען דא נשמות אויבן אין הימל וואס זענען שוין אריבער דעם גיהנום 

ן האבן א קומען אין גן עדן ביז זיי וועלצו און זיי זענען נאך אלץ נישט זוכה אריין 
ספעציעלער זכות. און יעדעס יאר ווען מען ליינט די מגילה עפענט מען אויף די טירן 

גיין אין גן עדן. אפאר נארייקענען אלע נשמות איז א צייט וואס פון גן עדן, דעמאלט 

חדשים פאר פורים קומען צו גיין טויזנטער און צענדליגער טויזנטער נשמות ביים טיר 
ל זיי ווילן שוין זוכה זיין צו קענען אריינגיין אין גן עדן, אבער וויבאלד פון גן עדן וויי

עס נעמט נישט מער ווי אפאר שעה ווי לאנג מען ליינט די מגילה, איז נישט דא גענוג 
צייט אז אלע נשמות זאלן קענען אנקומען אין גן עדן, דארפן זיי ווארטן אויפן 

 ה.קומענדיגע יאר ווען מען ליינט די מגיל

זאגט די נשמה ווייטער: "איך פרוביר שוין אפאר יאר זיך צו שטעלן ביים טיר פון 
גן עדן כדי צו קענען אריינגיין, אבער אלעמאל פארמאכט זיך די טיר פונקט פאר איך 

גיי אריין; די יאר האב איך זיך שוין כמעט אריינגעכאפט, אבער ממש פאר מיר האט זיך 
יך בארעכענט אז איך גיי נישט אוועק פון דא ביזן די טיר פארמאכט! האב איך ז

. אזוי ווי איך שטיי דא און ווארט אויף , זאל זיין וואס זאל זייןקומענדיגן יאר
קומענדיגער יאר פורים, הער איך פלוצלינג ווי איינער ליינט די מגילה, האב איך 

ן די טיר, איז אנגעפאנגען צו קלאפן אויפן טיר פון גן עדן אז מען זאל מיר עפענע
געקומען דער מלאך וואס איז ממונה צו זיין דער שומר הפתח און מיך געפרעגט 

פארוואס איך קלאפ, האב איך געזאגט: 'וואס הייסט, איך הער ווי מען ליינט די מגילה 
און איך וויל אריינגיין אין גן עדן', האט מיר דער מלאך געזאגט: 'אמת טאקע אז איינער 

ה, אבער יעצט איז פסח ביינאכט, יעצט איז נישט די צייט אריין צו גיין ליינט די מגיל

אין גן עדן, דו דארפסט ווארטן אויפן קומענדיגער יאר פורים', איך האב מיך אבער 
נישט געלאזט און צוריק גע'טענה'ט: 'וואס איז א נפקא מינה צי עס איז פסח צו פורים? 

מיר אריין לאזן!' איך האב געשריגן און וויבאלד מען ליינט די מגילה דארף מען 
גע'טענה'ט ביז מען איז געקומען פון בית דין של מעלה זען וואס די קולות זענען, נאכן 

אויסהערן ביידע צדדים האט בית דין של מעלה געזאגט אזוי: 'יעצט איז טאקע נישט 
ן צו דער איד וואס די צייט ווען מען קען אריינלאזן אין גן עדן, אבער אויב דו וועסט גיי
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ליינט די מגילה און ער וועט פסק'נען אז מען דארף דיר אריין לאזן אין גן עדן, וועט 

 מען דיר אריינלאזן'".

האט די נשמה געבעטן דעם איד: "איך בעט אייך, געבט מיר רשות אריין צו גיין 
אויף מיר דעם אין גן עדן איך זאל שוין מתוקן ווערן". האט דער איד געזאגט: "איך נעם 

תפקיד דיר צו מתקן זיין און גיי זאג פארן בית דין של מעלה אז מען זאל דיר אריין לאזן 
 אין גן עדן".

עד כאן המעשה וואס דער בעל אמרי יוסף זכותו יגן עלינו פלעגט דערציילן יעדעס 
יאר פסח; די וואס האבן געהערט די מעשה האבן שוין אליינס פארשטאנען אז די מעשה 

 האט פאסירט מיט אים אליינס.

, אז בשעת מען ליינט די אויסגעפירטהאט מוהרא"ש  - י מעשהזעט מען פון ד
(לקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן מגילה קען מען זוכה זיין אריין צו גיין אין גן עדן. דער רבי זאגט 

ט אמונה, אז דער גן עדן איז אויף דער וועלט; ווען א מענטש איז זוכה צו לעבן מי קיט)
דאס איז גן  -ער לעבט מיטן אייבערשטן, ער ווייסט אז אלעס איז דער אייבערשטער 

 איז מען זוכה ווען מען ליינט די מגילה.צו דעם עדן. 

דאך געהאט אלעס אויף האט אין די מגילה זעט מען אן אינטערעסאנטע זאך. המן 
אים גרויס געמאכט און  דער וועלט; כבוד, געלט, הייזער און קינדער, אחשורוש האט

אים געשטעלט אלץ שר אויף אלע זיינע מדינות, פארוואס איז אים אנגעגאנגען אז 
"ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי  (אסתר ה, יג):קט זיך נישט פאר אים?! המן האט געזאגט ובמרדכי 

עס איז מיר גארנישט ַער ַהֶּמֶל", ְּבָכל ֵעת ֲאֶׁשר ֲאִני רֶֹאה ֶאת ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי יֹוֵׁשב ְּבַׁש 
מיין גאנצע רייכטום ווען איך זע מרדכי זיצן ביים טויער פון קעניג; וואס האט  דווער

אים אזוי געארט? וואס האסטו מיט מרדכי? דער גאנצער לאנד געבט דיר אפ כבוד, 
הרע, ער וואס ווערסטו אזוי אויסער זיך וכו'?! נאר וואס דען, המן דאס איז דער יצר 

ווערט רייך פון עבירות וואס ער איז מכשיל אידישע קינדער, ער וויל נאר אז דער איד 

זאל זיך מייאש זיין און מער נישט קומען צום אייבערשטן, מען זאל אפלאזן די הייליגע 
תורה. אבער ווען ער זעט ווי דער איד מאכט זיך נישט וויסענדיג, נאר ער גייט ווייטער 

קומט ווייטער אין שול דאווענען שחרית מנחה מעריב און כאפט אריין  אן; דער איד
אביסל לערנען, בפרט א בלאט גמרא; ער זעט דעם איד "יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל" ער קומט 

צוריק אין שול, דאן ווערט ער ווילד און שרייט: "ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי!" עס ווייטער 
ווערד די אלע עבירות וואס ער איז מכשיל אידישע קינדער, ווייל ער איז אים גארנישט 

נאר ווייל ער וויל ער זאל אויפגעבן  -אין וואס ער איז אים מכשיל  -איז מכשיל א מענטש 
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קט זיך נישט פאר אים, ויף און באון ווען ער זעט אז מרדכי, דער איד, געבט נישט או

 האט ער גארנישט דערפון.

 (אסתר ג, ב):נעמען פונעם יום טוב פורים; מיר דארפן שרייען מיטר דאס דארפן מי
"ּוָמְרֳּדַכי א ִיְכַרע ְוא ִיְׁשַּתֲחֶוה"; איך גיי זיך נישט אונטערגעבן פאר המן הרשע און 

איך גיי נישט אויפגעבן! איך גיי ווייטער קומען אין שול דריי מאל א טאג, אפילו איך 
ס. איך געב זיך נישט אונטער פארן יצר הרע, זאל זיין וואס זאל זע אויס ווי איך זע אוי

זיין; מענטשן לאזן אפ תורה ותפילה נאר ווייל דער יצר הרע ברענגט אריין אין זיי א 

 שולד געפיל, ער מאכט זיי שטענדיג טראכטן פונעם עבר.

טסט קודם בנוגע ווי אזוי צו גיין הפצה וכו'; עס איז נישט קיין נפקא מינה צי דו בע
 צדקה צי דו געבסט קודם א ספר. ווי אזוי עס איז דיר מער באקוועם אזוי זאלסטו טון.

איין זאך בעט איך דיר און איך בעט עס פון אלע וואס גייען הפצה: "שטופ נישט 

קיין ספרים פאר איינער וואס דארף עס נישט און זיכער נישט סתם לייגן אין שול'ן וכו'", 
נאר א זלזול אויפן רבי'ן און מיר ליידן שוין גענוג וכו'. אז דו גייסט  וואס דאס ברענגט

"הפצה" דארף מען בעטן צדקה; עס איז נישט דא אזא זאך ווי געבן ספרים בחנם און 
זיכער נישט לייגן אין שול'ן אדער ביי הייזער בחנם, אדער געבן פאר א קינד ביים טיר 

 צי די עלטערן ווילן א ספר. און אוועק לויפן ווען דו ווייסט נישט

דריי  אויב דו גייסט הפצה און איינער איז דיר מבזה, זאלסטו גארנישט ענטפערן;
ארויס פון אים און גיי ווייטער. אז דו גייסט הפצה און איינער לאכט פון דיר, דו גיי  זיך

געווינער ווייטער; שטעל דיר פאר אז א מענטש הערט די נייעס אז זיינע נומערן זענען די 
נומערן פון די לאטערי, ער ווערט געוואר אז ער איז געווארן א מיליאנער איבער נאכט; 

האט נישט קיין צייט זיך אנצוטון געהעריג, ער כאפט זיינע קליידער, ער אזא מענטש 
טוט עס אן פארקערט וכו' און לויפט אפנעמען זיין געלט... אויפן וועג טרעפן אים 

איבערגעדרייטע רעקל, מיט א  ןוי ער גייט אנגעטון מיט אמענטשן, מען זעט ו

צעקוועטשטע הוט וכו'; מען הייבט אן לאכן פון אים. וואס טראכט דער מענטש? אים 
גייט אן ווי אזוי מען קוקט אויף אים? ער גייט יעצט אפנעמען זיין געלט, ער ווערט א 

 צי מען וויינט.מיליאנער, עס אינטערעסירט אים בכלל נישט צי מען לאכט 

אזוי זאלסטו טראכטן ווען דו גייסט הפצה; קוק אויף דיר, ווער האט דיר 
געברענגט צום רבי'ן? ווער האט דיר געגעבן לעבן? נאר די ספרים וואס א מפיץ האט 

דיר געגעבן ווען ער האט דיר געטראפן ווי דו ביסט געלעגן אין דיין מרה שחורה און 
וכו'. און אפילו די וואס זענען געבוירן געווארן ביי דיר דורכדעם געראטעוועט 
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ברסלב'ער עלטערן; ווי אזוי איז דיין טאטע געווארן א ברסלב'ער? ווי אזוי איז דיין 

 ראש ישיבה אנגעקומען צום רבי'ן? נאר דורך הפצה!

בעסער איז ווען מען זאגט: "דא האט איר א שיינע מתנה". און ווען יענער נעמט 
ט מען: "איר האט עפעס פאר צדקה?" און אויב יענער וויל נישט נעמען די מתנה בע

דעם ספר פרעגט מען: "איר האט עפעס פאר צדקה?" אבער אז דיר איז גרינגער צו 
 בעטן קודם צדקה, טו ווי אזוי עס איז דיר גרינגער.

דער אייבערשטער זאל אונז העלפן מיר זאלן ווייטער קענען האבן די זכיה צו 
א צווייטן איד און מיר זאלן האבן א חלק אין די גאולה שלימה. מאך דיר א  העלפן

חשבון, אז משיח קומט היינט און וועט דיר פרעגן: "וואס האסטו היינט געטון אז איך 
זאל קענען קומען?" ווי גרויס וועט זיין די בושה ווען מען וועט אים נישט האבן וואס 

רשפרייטן דעם הייליגן רבינ'ס עצות פאר אידישע צו ענטפערן. אבער אז מען גייט פא
קינדער וועלן מיר זיך נישט דארפן שעמען. מיר וועלן אים זאגן: "משיח, איך בין היינט 

ארום געגאנגען אין שולן און אין הייזער מיט ספרים וואס זענען מחזק אויף אמונה 
רים. אז נאך א בחור פשוטה"; "משיח, איך האב היינט מפיץ געווען קונטרסים פאר בחו

זאל אנטון תפילין, נאך א בחור זאל וויסן אז ער האט נאך א וועג צוריק צום 
אייבערשטן"; "משיח , היינט האב איך געגעבן סידיס וואס ענטהאלט ניגונים פון 

אמונה, אז נאך א איד זאל וויסן אז עס איז נישט עק וועלט ווען עס גייט אים נישט אזוי 
 ווי ער וויל".

שטארק דיר און זיי ממשיך מיט דיין הייליגע ארבעט, וועסטו זוכה זיין צו אלע 

 גוטע זאכן.

 א פרייליכן פורים און א שמחת תמיד.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 יאר, איך האב געהאט שוועריקייטן צו טרעפן א ישיבה, און דעריבער בין איך 17איך בין א בחור פון 

נישט יעצט אין א מסגרת פון א ישיבה. איך האב זיך געטראפן א שול נעבן מיין הויז, וואו איך זיץ דארט און 

 איך לערן אויף סדר דרך הלימוד פון רבי'ן, ח"י פרקים משניות, גמרא, חומש רש"י, און אזוי ווייטער.
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יך לערן סיי ווי פלייסיג, זאל איך מיינע עלטערן זענען אבער נישט צופרידן דערפון, זיי זאגן אז אויב א

זיך שוין אריינזעצן אין א כולל וואו ס'לערנען אסאך אינגעלייט און בחורים, זיי זאגן אז דאס וועט מיר העלפן 

 סיי פאר שמירת הזמנים, און אויך פאר שידוכים.

פון קיינעם, און  מיר איז אבער גרינגער צו זיצן אין א האלב ליידיגע שול, איך האב נישט קיין פרעשור

 ווען איך לערן איז עס מער אמת'דיג און נישט ווייל יענער קוקט.

 וואס וואלט געווען די ריכטיגע שריט פאר מיר צו טון?

 יישר כח פאר אייער טייערע צייט.

 משה

 תשובה:

 יום ה' פרשת תצוה, ז' אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד משה נרו יאיר

 האב ערהאלטן דיין בריוו.איך 

איך קען דיר נישט ענטפערן אויף דיין שאלה ווען איך קען דיר נישט; איך ווייס 

 דיין צייט.נישט נישט צי דו לערנסט פלייסיג און צי דו בטל'סט 

ווען עקביא בן מהללאל האט  (עדיות ה, ז):קוק וואס חכמינו זכרונם לברכה דערציילן 

 ,"געהאלטן פארן נפטר ווערן, האט זיין זון געבעטן פון אים: "ַאָּבא, ְּפּקֹוד ָעַלי ְלֲחֵבֶרי
זאג פאר דיינע חברים זיי זאלן מיר מקרב זיין. האט אים עקביא בן מהללאל 

ט: "ֶׁשָּמא געענטפערט: "ֵאיִני ַמְפִקיד", איך זאג זיי גארנישט וועגן דיר; האט ער געפרעג
טאטע, ביסט ברוגז אויף מיר? דו האסט געטראפן אין מיר א זאך  ?ַעְוָלה ָמָצאָת ִּבי"

וואס איך טו נישט גוט, אז דו ווילסט נישט בעטן די חברים זיי זאלן מיר מקרב זיין? 
האט אים עקיבא בן מהללאל געענטפערט: "ניין, איך בין נישט ברוגז אויף דיר, נאר: 

, דיינע גוטע מעשים וועלן מאכן מען זאל דיר מקרב ָקְרבּו ּוַמֲעֶׂשי ְיַרֲחקּו''ַמֲעֶׂשי יְ 
 זיין, און דיינע שלעכטע מעשים וועלן מאכן מען זאל דיר מרחק זיין".

אז דיין טאטע וועט "ַמֲעֶׂשי ְיָקְרבּו ּוַמֲעֶׂשי ְיַרֲחקּו", דאס זעלבע זאג איך דיר: 

נישט קיין צייט און דו פירסט זיך מיט יראת שמים, וועט  זען ווי דו לערנסט דו בטל'סט
אים נישט אנגיין אז דו זיצסט פאר דיר און דו לערנסט; ער וועט נאר ווערן יונגער מיט 

(ספר המדות, אות בנים, סימן אפאר יאר און עס וועט אים געבן געזונט, אזוי ווי דער רבי זאגט 

ְּגדֹוָלה ָלָאבֹות", גוטע קינדער מאכן געזונט די עלטערן; ְרפּוָאה  -"ָּבִנים ַהּטֹוִבים  מב):

אבער אז דו וועסט אויפשטיין שפעט און נישט דאווענען מיט מנין, דו וועסט זיך דרייען 
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יעדן טאג מיט אן אנדערער תירוץ, איז טאקע בעסער דו זאלסט זיך זוכן א  -אין שטוב 

 כולל, א מסגרת וואו צו זיצן און לערנען.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א שמש אין א שול, עס קומט אן יעדע וואך ביי מיר אין שול דער גליון היכל הקודש, די 

 מתפללים זענען זיך זייער מחי' דערמיט, אזעלכע שיינע חיזוק און עצות און אזוי געשמאק צו ליינען.

קומט נאך שבת און איך דארף אוועקלייגן די גליונות, עס הויפנט זיך מיין פראבלעם איז אבער ווען עס 

אן יעדע וואך נאך און נאך גליונות און איך ווייס נישט וואס צו טון דערמיט. איך האב געוואלט וויסן אויב די 

קווארפן גליונות האבן די זעלבע קדושה ווי א ספר און מען מוז דאס לייגן אין שמות, אדער קען מען דאס אווע

 אויף א בכבוד'דיגע אופן?

 יישר כח פאר אייער צייט.

 יעקב

 תשובה:

 יום ה' פרשת תצוה, ז' אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יעקב נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אשריך אז דו האסט זוכה געווען צו זיין א שמש; א שמש טראגט אויף זיך א 
יות, ווייל א שול איז א פלאץ וואו אלע סארטן מענטשן קומען זיך גרויסער אחר

צוזאמען. עס קומען צובראכענע מענטשן, אנגעצויגענע מענטשן וכו' וכו'; בדרך כלל 
 אויף וועמען גיסט מען אויס אלע צרות? אויפן שמש.

אויב דער שמש איז זוכה, ער גרויסט זיך נישט אויף קיינעם, דאן איז ער זייער 

"ָּתנּו ַרָּבָנן,  (חגיגה ה:):ליבט ביים אייבערשטן. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן בא
ה  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּבֹוֶכה ֲעֵליֶהן ְּבָכל יֹום", אויף דריי מענטשן וויינט דער  -ְׁשׁשָ

אייבערשטער כביכול יעדן טאג, איינער פון זיי איז: "ַעל ַּפְרָנס ַהִמְתָּגֶאה ַעל ַהִּצּבּור", 

פארקערט, אויף איינער וואס גרויסט זיך אויפן צבור; איז דאך זיכער אז ווען עס איז 
ווען דער פרנס גרויסט זיך נישט אויפן צבור, נאר ער האט רחמנות אויף אלעמען, ער 

פארגינט יעדן איינעם, ער געבט א גוט ווארט פאר יעדן איינעם, איז ער זיכער זייער 
 חשוב ביים אייבערשטן.



הוֶ צֵ ְּת  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה | פ'       מ | 

כה וואויל איז דיר אז דו ביסט זוכה צו זיין א שמש אין א שול; חכמינו זכרונם לבר

ווען דער ארון איז געווען אין שטוב פון עובד אדום פלעגט ער אויסקערן  (ברכות סג:):זאגן 
ן און אויפוואשן ארום דעם ארון, האט אים דער דער ארון איז געלעג דעם פלאץ וואו

"ַוְיָבֶר ה' ֶאת עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת  ב ו, יב):-(שמואלאזוי ווי עס שטייט  .אייבערשטער געבענטשט
; ןגאיז געליל ֵּביתֹו", אין דעם זכות וואס ער האט גערייניגט דעם פלאץ וואו דער ארון ּכָ 

איז דאס זעלביגע א שמש וואס איז מסדר א בית המדרש עס זאל זיין ריין און 
 צוזאמגענומען, דורכדעם וועט ער זוכה זיין צו געבענטש ווערן פונעם אייבערשטן.

לגניזה; סיי צוליב וואס מענטשן ברענגען  אלע שול'ן מוטשען זיך מיט שמות
דארט זייערע צעריסענע ספרים פון שטוב און סיי פון די גליונות וואס קומען ארויס 

מידי שבת בשבתו, אסאך שול'ן לאזן טאקע נישט אריין קיין שום גליון מיט'ן טענה אז 
שמות עס מאכט אויפגעווארפן דעם שול און עס בלייבט נאכדעם גאנצע זעק מיט 

לגניזה. פון די אנדערע זייט זענען דא שול'ן וואס האבן יא הנאה פון דעם, און לגבי 
שמות נעמען זיי אן די פסק פון די פוסקים וואס האלטן אז מען קען דאס אוועק ווארפן 

 וכו' בדרך כבוד, דאס הייסט מען זאל דאס לייגן אין א זעקל און אזוי אוועק ווארפן.

ל דיר געבן כח און סבלנות; א שמש דארף אסאך סבלנות דער אייבערשטער זא
און אסאך שכל צו וויסן ווי אזוי מען קען זיך אויסקומען מיט אלע מתפללים, ווי אזוי 

 צו קענען נעמען טענות וכו' און נישט צו ווערן באליידיגט.

"ְוָכל ָהֲעֵמִלים ִעם ַהִּצּבּור, ִיְהיּו  (אבות ב, ב):געדענק וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ֲעֵמִלים ִעָּמֶהם ְלֵׁשם ָׁשַמִים", די אלע וואס זענען עוסק מיט מענטשן זאלן אינזין האבן 

 לשם שמים; אויב מען האט אינזין דעם אייבערשטן, איז מען מצליח.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע דיינע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 א גרויסן יישר כח פאר אלע שיעורים און חיזוק וואס איך באקום פון אייך.

יישר כח פאר די ענטפער וואס איר האט מיר געגעבן, איך בין אבער נאכאלץ זייער צומישט אין דעם 

טאקע אינגאנצן אויפהערן צו טראכטן מיט מיין אייגן ענין פון אמונת חכמים ווי ווייט דאס גייט, דארף איך 

 שכל און זיך אינגאנצן אוועקגעבן פאר א צדיק, איך ווייס נישט און איך פארשטיי נישט ווי אזוי מ'טוט דאס.
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איך בין מקורב צו מוהרא"ש ז"ל, איך וואוין אין יבנאל, און איך פרובירט מחנך צו זיין מיינע קינדער 

אבער אין דעם ענין פון אמונת חכמים בין איך נישט קלאר, יעדער שרייט אז א צווייטער איז אויף דעם וועג, 

דער צדיק, ווי אזוי קען איך וויסן וועמען איך דארף נאכגיין, ווי אזוי קען מען זיך אוועקגעבן דעם שכל און 

 פאלגן נאר איין צדיק?

י ווייס איך וועמען צו טראסטן, ווי אזוי ווייס יעדער שרייט דאך אז א צווייטער איז דער צדיק, ווי אזו

איך צו וועמען איך דארף האבן אמונת חכמים, און ווי אזוי בין איך מחנך די קינדער נישט צו ווערן 

 אריינגעמישט אין מחלוקת חס ושלום?

 יישר כח.

 תשובה:

 זכור, ח' אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן -ערב שבת פרשת תצוה  בעזרת ה' יתברך

 וד מרת ... תחי'לכב

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

דאס וואס איר פרעגט ווי אזוי ווייסט מען וועם צו טראסטן וכו'; אויף דעם דארף 

מען אסאך וויינען און בעטן דעם אייבערשטן מען זאל זיך נישט לאזן אפנארן פונעם 
דעם מענטש יצר הרע, ווייל דער יצר הרע פרובירט מיט אלע וועגן אוועקצושלעפן 

 פונעם אייבערשטן.

דער הייליגער ר' נתן האט געזאגט: "ווען איך ווייס שוין אלע עצות און אלע 

תחבולות ווי אזוי ניצול צו ווערן פונעם יצר הרע, קומט דער יצר הרע מיט א פרישע 
וועג וואס איך האב נישט געטראכט אז דאס וועט קומען וכו'"; דערפאר דארף א מענטש 

 בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל זיך נישט לאזן נארן. שטענדיג

רן היינט איז ליידער א וועלט מיט גרויסע שקרנים און פאפערס וואס זוכן צו פארנא
כבוד וכו'. מען רעדט געניסן פון זייער ארויס קוועטשן פון זיי געלט און און  מענטשן

קבלה וואס דער צוהערער  אויף א הויכע שפראך און מען באנוצט זיך מיט לשונות פון
האט נישט קיין אנונג וואס ער זאגט און דער וואס זאגט דאס ווייסט נאכמער נישט וואס 

 ער זאגט און עולם גולם לויפט דאס נאך וכו'.

א מענטש דארף זיך שטענדיג מאכן א חשבון הנפש, מען דארף זיך כסדר פרעגן 
"וואו בין איך אויף דער וועלט?"  מלך): (מעשה א' מאבדת בתמיטן לשון פון ספורי מעשיות 

"וואס טו איך אויף דער וועלט?" האב איך היינט געעפענט א חומש? האב איך היינט 
געלערנט אפאר פרקים משניות? האב איך היינט געזאגט אביסל תהילים? דאס דארף א 

"וואויל  כג): (שיחות הר"ן, סימןמענטש זען אריינצוכאפן יעדן טאג, אזוי ווי דער רבי זאגט 
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איז דעם מענטש וואס עסט יעדן טאג אפאר פרקים משניות, טרינקט קאפיטלעך 

 תהילים, און טוט זיך אן מיט מצוות ומעשים טובים".

"ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ֵמִאִּתי, ֶׁשא  (שיחות הר"ן, סימן נא):דער הייליגער רבי האט געזאגט 
ֹות", דאס זאלט איר מקבל זיין פון מיר, די וועלט נארט ְלַהִּניַח ַעְצמֹו ְלָהעֹוָלם ְלַהְטע

אייך, לאזט אייך נישט נארן; מוהרא"ש האט געהאלטן אין איין חזר'ן דער שיחה און 
מוהרא"ש זכרונו לברכה האט געזאגט אז דער שיחה דארף זיין דער קאמפוס פונעם 

אסער האלט ער מיט מענטש; פונקט אזוי ווי ווען א מענטש פארט אין א שיף אויפן וו

זיך די גאנצע צייט א קאמפוס, כדי ער זאל וויסן צי ער פארט אינעם גוטן ריכטונג, ווייל 
ווען מען איז אויפן וואסער זעט מען נישט דעם סוף און עס קען אמאל אויסקומען אז 

מען זאל פארן א לאנגע צייט אין וואסער און באמת איז מען אויפן זעלבן פלאץ, מען 
יך גארנישט גערוקט נאר מען איז געפארן די גאנצע צייט רינגס און ארום, אבער האט ז

אז מען קוקט אויפן קאמפוס וואס איר מאגנעט ציט צו צפון זעט ער וואו ער פארט. 
דאס זעלבע דארף א מענטש לעבן מיט א חשבון הנפש; א מענטש דארף זיך משפט'ן 

בונו של עולם, אפשר נאר איך זיך?" יעדן טאג און אסאך בעטן דעם אייבערשטן: "ר
 "רבונו של עולם, איך וויל גארנישט, איך וויל נאר טון דיין רצון".

בגשמיות אז אזוי אויך דארף א מענטש שטענדיג קוקן אויף זיך; אזוי ווי מען זעט 

לאזט זיך א מענטש נישט נארן, א מענטש טוט וואס איז גוט פאר אים. ער קוקט ווי אזוי 
דארף  -און נאך מער  -מצליח זיין און ווי ער קען עפעס פארדינען, דאס זעלבע ער קען 

א מענטש קוקן ברוחניות: 'וואו קען איך פארדינען?' 'וואו קען איך מצליח זיין?' א 
מענטש וואס לעבט מיט א חשבון מאכט זיך א פשוט'ער חשבון: 'איך גיי צו א רבי, 

איך פון דעם רבי'ן? אויב באקום איך נישט קיין וואס געבט מיר דער רבי? וואס באקום 
תורה ותפילה, וואס האב איך אז דער רבי פליט אין הימל? וואס האב איך אז דער רבי 
האט רוח הקודש? וואס האב איך אז דער רבי רעדט א הויכע שפראך, ער רעדט צו 

ון טראכטן: נשמות?!' און פארקערט אויך, א מענטש דארף זיין זייער שטארק ביי זיך א
'אויב איך דריי זיך ביי אן ערליכער איד און ער ברענגט מיר צו די הייליגע תורה, ער 

ברענגט מיר צו צו לעבן מיטן אייבערשטן, קען מיר קיינער נישט אוועק נעמען פון אזא 
פלאץ, אז איך האב געטראפן א רבי וואס קלעבט מיר צו צום אייבערשטן וועל איך דעם 

 ל נישט אפלאזן'.רבי'ן קיינמא

מענטשן פרעגן א קשיא: "וואו איז דער אמת? ווער כאפט אן דעם אמת? יעדער 
איינער שרייט דאך מיר האבן דעם אמת?!" פרעג א ברסלב'ער חסיד: "וואו איז דער 

אמת? וועט ער דיר גלייך זאגן: "ביי אונז!" פרעג א חב"ד'סקער חסיד: "וואו איז דער 
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נטפערן: "ביי אונז"; זיצט א ראש ישיבה מיט זיינע תלמידים אמת?" וועט ער אודאי ע

און קאכן זיך און לויבן זיך: "אה, מיר זענען ביים אמת", ווען אין די זעלבע צייט איז 
דא א חבורה אין די אנדערע עק וועלט וואס פרייען זיך: "מיר זענען ביים אמת"; נו, 

ווייסט א מענטש אז ער איז ביים אמת? פרעג איך אייך: "וואו איז דער אמת? ווי אזוי 
אזוי זיכער ווי דו ביסט אז דו ביסט ביים אמת און דו האסט רחמנות אויף יענעם אז ער 

ווייסט נישט פון דיין אמת, פונקט אזוי זיכער איז יענער אז ער איז ביים אמת און דו 
 ביסט ביים שקר, נו וואו איז טאקע דער אמת?!"

 (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן נא):פלעגט מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגן, אז דער רבי זאגט 
"ַוה' ֱאִקים  (ירמיהו י, י):אמת איז נאר דער אייבערשטער, אזוי ווי עס שטייט א פסוק 

ֱאֶמת", דער אייבערשטער איז אמת; אויב דו דרייסט זיך ביי א רבי, רב, גוטער איד, וכו' 
ער רעדט צו דיר פונעם אייבערשטן, ער ברענגט אריין אין דיר אמונה און דו  וכו' און

הייבסט אן לעבן מיטן אייבערשטן, דו הייבסט אן רעדן צום אייבערשטן, יעדע זאך 
וואס גייט אריבער אויף דיר פארציילסטו פארן אייבערשטן, ווען זאכן גייען נישט אזוי 

דאס איז אמת, אבער  -מונה אין בורא כל עולמים ווי דו ווילסט לעבסטו ווייטער מיט א
אויב מען רעדט נישט פונעם אייבערשטן איז דאס נישט אמת. און אויב אין די זעלבע 

צייט וואס דו דרייסט זיך ביי א פלאץ וואו מען רעדט פון אמונה און אין די זעלבע צייט 
ערשטן זענען זיי אויך איז דא נאך א פלאץ אין דער וועלט וואו מען רעדט פונעם אייב

ביים אמת, און אויב ביי א דריטע פלאץ רעדט מען אויך פונעם אייבערשטער איז שוין 
 דא דריי פלעצער אויף דער וועלט וואס זענען ביים אמת.

"ֶא'ְהֶיה נאך פלעגט מוהרא"ש זאגן: "וואס איז אמת?" ֶאֶמת איז די ווערטער: 

איין טאג ליגן מיט די פוס צום טיר. קיינער וועט  איך גיי זיין א נפטר; איך גיי - ֶמ'ת"
דעמאלט נישט קוקן אויף מיר און קיינער וועט נישט טראכטן מער פון מיר; איך גיי 
ארויף גיין צום אייבערשטן און נאר די גוטע זאכן וואס איך האב אריינגעכאפט וועל 

 איך מיטנעמען אויף יענער וועלט.

שטענדיג מעורר זיין די תלמידים מען זאל גיין מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט 
ה' ירחם עליהם. קודם כל אלץ די מצוה  –מפעם לפעם אין שפיטאל באזוכן חולי ישראל 

"ווער עס איז נישט מבקר  (נדרים מ.):פון ביקור חולים וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ל ַהְמַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה ִניצֹול "ּכָ  (נדרים לט:)חולים איז כאילו שופך דמים"; נאך זאגן חז"ל 

פלעגט  -ְמִדיָנה ֶׁשל ֵגיִהָנם", ווער עס איז מבקר חולים ווערט ניצול פון גיהנום; צווייטנס 
ווען א מענטש גייט אין שפיטאל מבקר חולה זיין אידישע קינדער,  -מוהרא"ש זאגן 

ש וואס קומט זעט ער וואס דער גאנצע מענטשעלע איז... דער גרויסער שטארקער מענט
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און גייט און מאכט און טוט, אין איין סקונדע קען ער ווערן אויס מאכער, אויס טוער 

און אויס קנאקער וכו' וכו', איז פארוואס זאל מען זיך קריגן און זיך פיינט האבן איינער 
 דעם צווייטן?

אז איר שרייבט אז איר זענט "מקורב צו מוהרא"ש ז"ל"; דארפט איר וויסן אז 

יכל הקודש איז א פלאץ פון תורה, תפילה און שלום בית. מוהרא"ש זכרונו לברכה ה
האט מיר אריינגערופן ביי זיך אין שטוב אין אומאן א טאג פאר ערב ראש השנה תשע"ג 
און געלערנט מיט מיר תורה ב' אינעם צווייטן חלק וואו דער רבי זאגט: "ְוָהֱאֶמת ֵמִאיר 

ַּנ"ל ַעל ְיֵדי ְׁשלָׁשה ֵׁשמֹות ַהַּנ"ל, ֶׁשֵהם: ֵאל, ֱאִהים, ְיָי; ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת: ְּבִרּבּוַע ַהִּדּבּור ַה 
ְּתִפיָּלה, ְותֹוָרה, ְוִׁשּדּוִכים ְוִזּוּוִגים". און מוהרא"ש האט מיר דעמאלט געזאגט: "דער רבי 

ום זאגט דא: וואס איז אמת? אמת איז די דריי זאכן: תורה, תפילה, שידוכים און של
בית; כל זמן מען רעדט פון תורה תפילה און שלום בית איז עס אמת, אבער אז מען 

דאס איז שוין נישט קיין אמת"; און מוהרא"ש האט מיר געזאגט  -רעדט אנדערע זאכן 
 אז ווען איך רעד זאל איך שטענדיג רעדן פון די דריי זאכן.

ון נאכאמאל: "תורה, דאס האבן מיר געהערט אלע יארן ביי מוהרא"ש נאכאמאל א

שלום בית"; איך האב זוכה געווען צו זיין ביי די ליל שישי  –תפילה און שידוכים 
שיעורים פון מוהרא"ש יעדע וואך פאר איבער צען יאר, יעדע וואך פלעגט מוהרא"ש 

איבערגיין נאכאמאל און נאכאמאל אז מען דארף לערנען די הייליגע תורה, מיר האבן 
ימוד פון הייליגן רבי'ן קענען מיר דאס באווייזן. און אז א מענטש זאל דעם סדר דרך הל

זיך נאר ווענדן צום אייבערשטער ווען ער האט א צרה; עס איז נישט געווען קיין איין 
 שיעור וואס מוהרא"ש ז"ל זאל נישט רעדן פון רעדן צום אייבערשטן.

די שכל; דער רבי זאגט  איך פארשטיי נישט וואס איר שרייבט וועגן אוועק ווארפן

"ְּכֶׁשָהָאָדם הּוא ַמֲאִמין ְּבַהַּצִּדיק ְּבִלי ׁשּום ַּדַעת ֶאְפָׁשר  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רנה):בפירוש 
לֹו ִלּפֹל ֵמָהֱאמּוָנה, ִּכי ֵמֱאמּוָנה ְלַבד ֶאְפָׁשר ִלּפֹל, ֲאָבל ִאם ֵיׁש לֹו ַּגם ַּדַעת ֶׁשֵּמִבין ַּגם 

ת, ֲאַזי ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ִלּפֹל", ווען א מענטש גלייבט אין א צדיק אן קיין שום שכל ְּבַהַּדעַ 

קען ער אוועק פאלן פונעם צדיק, ווייל מיט אמונה אליינס אן שכל, קען מען 
אוועקפאלן, אבער אויב מען קומט צום צדיק מיט דעת, בנוסף צו די אמונה נוצט ער 

ען מען נישט אוועק פאלן; דאס איז וואס מוהרא"ש אויך זיין שכל, פון אזא אמונה ק
האט אונז אלע יארן געלערנט: 'איך קום צו א צדיק ווייל דער צדיק ברענגט מיר צום 

אייבערשטן, ער איז מיר מחזק מיין אמונה, ער שטארקט מיר איך זאל זיך צוגעוואוינען 
 רעדן צום אייבערשטן'.
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ין מחלוקת וועלן זיי צאלן א טייערע פרייז בנוגע קינדער; אויב עלטערן מישן זיך א

מיט זייערע קינדער. מחלוקת איז א סכנה און עס הרג'עט גוטע און שלעכטע. די ערשטע 
וואס פאלן ביי מחלוקת זענען קינדער; עלטערן וואס ווילן מצליח זיין מיט זייערע 

קיין שום איד, קינדער טארן נישט רעדן אין שטוב קיין שום ליצנות און פאליטיק אויף 
נישט קיין חילוק צי ער איז פון דיין חסידות צו פון די אנדערע, קינדער זענען ריין און 

הייליג און אויב הערן זיי ווי דער טאטע און מאמע זיצן און שמועסן און לאכן פון איין 
 רבי אויפן צווייטן וועלן זיי מאכן א סך הכל אז ביידע זענען גארנישט און זיי קינדער

 וועלן אינגאנצן אפלאזן אידישקייט.

עס איז געווען א צייט וואס ביי אונז אין שול אין היכל הקודש אין וויליאמסבורג 

איז געווען חלוקי דיעות צווישן די מתפללים, עס האט געריסן דאס הארץ פון מוהרא"ש 
ן זאל טון אז מען קריגט זיך. געדענק איך אז מען איז אריין צו מוהרא"ש פרעגן וואס מע

וכו', דער וואס האט פארגעלערנט האט געפרעגט פון וואס זאל ער רעדן, האט 
מוהרא"ש געענטפערט: "עס איז דאך דא זאכן וואס ביידע זענט איר איינשטומיג; אלע 

פון אייך האלטן אז מען דארף בענטשן מיט כוונה, אלע האלטן אז מען דארף זיין 
וואס ביידע האלטן אייניג". רעדט פון בענטשן אין א פרייליך שבת, נו, רעדט פון זאכן 

בענטשער; מוהרא"ש האט געזאגט אויב מען בענטשט אין א בענטשער איז דאס א 
סגולה אויף עשירות. רעדט פון זיין פרייליך שבת; אויב מען איז פרייליך שבת איז דער 

ס איז דא אזויפיל אייבערשטער מוחל אלע עבירות. פארוואס דארף מען זיך קריגן ווען ע
 זאכן וואס אלע האלטן אייניג?

דאס זעלבע איז מיט קינדער; אז די קינדער פרעגן שאלות וכו', רעדט מען נאר 

פאזעטיוו (חיובי), מען רעדט פון רבי'ן; רעדטס פון מוהרא"ש, פארציילט זיי אביסל 
וואס מיר האבן געהאט אין אונזער דור; פארציילט זיי וואס מיינט א צדיק, אז עס גייט 

ט זיין, ער וויל נאר איין זאך: 'ברענגען נאך א איד אים גארנישט אן וואס מיט אים ווע

צום אייבערשטן', אזוי ווי משה רבינו וואס האט זיך מוסר נפש געווען פאר אידישע 
"ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְר ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת", מעק  (שמות לב, לב):קינדער האט געזאגט פארן אייבערשטן 

שט פארלוירן גיין. נאך זאגן חכמינו זכרונם מיר אויס, אבי אידישע קינדער זאלן ני
ווען משה רבינו האט געוואלט אריינגיין אין ארץ ישראל  (תנחומא ואתחנן, סימן ז):לברכה 

האט אים דער אייבערשטער געזאגט: "אדער דו אדער די אידן", האט משה רבינו 
ה ְוֶאֶלף ָּכמֹוהּו, ְוַאל יֹאַבד ֶאָחד ִמִּיְׂשָר  ֵאל"; דאס איז א צדיק, ער געזאגט: "יֹאַבד מֹׁשֶ

קוקט נישט אויף זיך; ער וויל נאר אז נאך א בחור זאל געראטעוועט ווערן פון עבירות, 
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פאלק זאלן זיך פארשטיין, עס גייט אים נישט אן וואס מען וועט זאגן אויף -נאך א פאר

 אים וכו', דאס זאלט איר פארציילן פאר אייערע קינדער.

ביי אלע שיעורים אויף די מחלוקת וואס איז דא אין מוהרא"ש פלעגט וויינען 
ברסלב: "מיר טרינקען דאך פון איין קוואל, מיר נעמען דאך חיזוק פון איין רבי, 

פארוואס דארף מען זיך בייסן איינער דעם צווייטן?" מוהרא"ש פלעגט זאגן: "אין הכי 
ֶׂשה ִמֶּכם ִּכּתֹות ִּכּתֹות', איך וועל 'ֲאִני ֶאֱע  (חיי מוהר"ן, סימן שיט):נמי, דער רבי זאגט טאקע 

מאכן פון אייך אסאך גרופעס; אבער דער רבי האט נישט געזאגט אז איין גרופע זאל 

 רעדן אויפן צווייטן און איינער זאל פיינט האבן דעם צווייטן".

איך האב נאך אסאך צו שרייבן אבער איך דארף אריינגיין צו די בחורים, איך וועל 
יין קליינע זאך. מוצאי שבת נאכדעם וואס מיר האבן פארלוירן מסיים זיין מיט א

מוהרא"ש, בין איך געפארן קיין בארא פארק צום טשאפל וואו מוהרא"ש איז געלעגן 
איבער שבת, מען האט מלוה געווען מוהרא"ש מוצאי שבת פרשת יתרו און מען האט 

עם אמבולאנס וואו געטראגן די מטה קיין ארץ ישראל, דעמאלט בין איך געזיצן אינ
מוהרא"ש איז געלעגן און איך האב צוגעזאגט פאר מוהרא"ש צוויי זאכן: איינס, אז איך 

וועל נישט מאכן קיין מחלוקת צווישן תלמידי היכל הקודש און איך וועל נישט האבן 
קיין שום שייכות מיט מחלוקת. צווייטנס, אז איך וועל אים מפרסם זיין פאר די גאנצע 

עלויבט דעם אייבערשטן אז ביידע זאכן בין איך מקיים און מיטן אייבערשטנס וועלט; ג
 הילף וועל איך ווייטער אנהאלטן די הבטחה.

 דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 
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