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 , שנת תשע"ח לפרט קטןה' שבט, שלחבפרשת  א' יום - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר...  לכבוד

(חיי מוהר"ן, דער רבי זאגט  נו אז מיר זענען מקורב צום רבי'ן;אשרינו מה טוב חלקי

אז מען פאלגט דעם  ציגע פלעקן";א טייך וואס רייניגט פון אלע שמו "איך בין סימן שלב):
"מיט  (חיי מוהר"ן, סימן שנח):נאך האט דער רבי געזאגט  בי'ן איז מען זוכה צו ווערן ריין.ר

קענט איר זוכה זיין צו זיין אן ערליכע איד,  ,ס מיט ענקיעדע שיחה וואס איך שמוע
 ".ליכע איד אזוי ווי איך מיין אן ערליכע אידנישט סתם אן ערליכע איד נאר אן ער

געהויבן פאריגע מיר האבן אנ .איך האף אז דו לערנסט יעדן טאג דעם דף גמרא
א שאד יעדן און עס איז ממש  א הערליכע מסכת בודה זרה,מסכת ע - וואך א נייע מסכת

ף איז די ג, דער דדער דף איז דער לעבן פונעם טא נסט נישט דעם דף.טאג וואס דו לער
 איז די בעסטע שמירה פארן מענטש.און עס  נשמה פונעם טאג

ווען דו ביסט טיילן מיט דיין ווייב און קינדער דו זאלסט מיט עס איז זייער וויכטיג 

 ך ווען מען זעט ווי דער טאטע לערנט.גאנצע שטוב טוישט זי די , וויילמסיים א מסכת
און דיינע  ט תורהסנלער דוזי וועט זיך פרייען אז  ,סיי דיין ווייב וועט דיר מער שעצן

אין ווערן עס וועט אריין געקריצט ווייל  ,אדאנק דעם קינדער וועלן אויך לערנען תורה
 .זייער הארץ א ליבשאפט צו די הייליגע תורה

אויב מען מאכט אן  ות; מסיבות, עסן, טרינקען, נאש וכו'.קינדער האבן ליב סעוד

ס ווערט עברענגט עס אריין אין זיי א גליסטעניש צו די הייליגע תורה, עסק פון לערנען 
ח אז לערנען איז א גוטע זאך, א געשמאקע זאך, דאס וועט זיי איינגעקריצט אין זייער מ

 מסכת. מסכת נאךמאכן וועלן לערנען און ענדיגן 

 ער מאכט א סיום אדער זיינעווען מאל  סיעדעאז  א אינגערמאן פארציילט מיר
קינדער זענען מסיים א מסכת אין ש"ס מאכן זיי א מסיבה אין שטוב, מען דעקט שיין 

מאל עס איז דא א סיום  סיעדע גוטע זאכן פאר די קינדער. מען טיילטאון דעם טיש וכו' 

וואס איז דער " די שכנים פרעגן: ממש ווי א יום טוב פאר די קינדער,אין שטוב ווערט 
אבער די "אונזער טאטע מאכט א סיום",  טפערן זיינע קינדער:ענ ?"יום טוב ביי אייך

 מאל נישט געהערט אזא ווארט "סיום".האבן קיינ "מיר :קינדער פון די שכנים זאגן זיי
קליינע קינדער  , אז דיזעט מען ווי וויכטיג עס איז צו מאכן אן עסק פון לערנען תורה

 וואס תורה איז. לזאלן שוין וויסן אין וויג

 אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים. דער

... 
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~~~~~~~~~~ 
 , שנת תשע"ח לפרט קטןה' שבט, שלחבפרשת  א' יום - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

איך האב זייער הנאה צו הערן פון אייך אז איר געבט אכטונג אויף צניעות, די 
 (תהלים מה, יד):שיינקייט פון א אידישע טאכטער איז "באשיידענקייט" אזוי ווי עס שטייט 

 ".ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶל ְּפִניָמה"

צום  וואס איר דארפט זאלט איר בעטן פונעם אייבערשטן; ווען א מענטש רעדט

אייבערשטן און ער בעט אים אלע זיינע בקשות, העלפט אים דער אייבערשטער און מען 
 זעט גרויסע ישועות.

... 

~~~~~~~~~~ 
 , שנת תשע"ח לפרט קטןו' שבט, שלחבפרשת  ב' יום - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

פון שלאף און וואויל איז אונז אז מיר ווייסן פון רבי'ן וואס וועקט אונז אויף 
 דערמאנט אונז אז מיר זאלן זיך ווענדן נאר צום אייבערשטן.

אז אפילו א מענטש האט נישט קיין ווערטער וואס  (חיי מוהר"ן, סימן תמ)דער רבי זאגט 

צו רעדן צום אייבערשטן נאר ער זאגט נאכאמאל און נאכאמאל דאס ווארט "טאטע", 
ע נחת רוח דערפון. אזוי ווי א טאטע "טאטע"; האט דער אייבערשטער א מורא'דיג

הערט ווי זיין קינד רופט אים און זאגט, טאטע, טאטע, אפילו דער קינד האט נישט קיין 
ווערטער און ער קען נאך נישט רעדן, ער קען נאר זאגן טאטע, טאטע, האט דער טאטע 

 א פארגעניגן דערפון.

..., אז דו ביסט דערפאר בעט איך דיר ליבער ברודער, טייערע הארציגער

פארקלאפט און דו קענסט נישט עפענען דיין מויל צו רעדן צום אייבערשטן, זאלסטו 
זאגן אן א שיעור מאל: "טאטע טאטע, זיסער באשעפער, האב אויף מיר רחמנות, זיי 

מיר מקרב צו דיר, איך וויל זיין אן ערליכער איד, איך וויל היטן מיינע אויגן, איך וויל 
 מחשבות". האבן ריינע

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואסערע תענוג און נחת רוח דער אייבערשטער 

 האט ווען מען איז מתפלל צו אים.
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 זיי געזונט און שטארק איך דארף אריין לויפן צו די בחורים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 יום ג' פרשת בשלח, ז' שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 יאירלכבוד ... נרו 

איך בעט דיר זייער אנטלויף פון לצים און געב אכטונג פון מענטשן וואס מאכן 

ליצנות פון הייליגן רבי'ן. זאלסט זיך קיינמאל נישט מתוכח זיין מיט קיין שום מענטש 
ווייל ווען מען טענה'ט זיך און מען הערט אויס ליצנות אויף א צדיק וכו', סוף כל סוף 

נטש די ליצנות וכו' און דאס שלעפט אים נאכדעם אינגאנצן בלייבט איבער אינעם מע
 אוועק וכו'.

אז דער אייבערשטער האט  (פרשת בשלח, שמות יג, יז)מען זעט די וואך אין די פרשה 

געדארפט ארום פירן גאנץ כלל ישראל, נאר וועגן דעם אז זיי זאלן זיך נישט אנטרעפן 
ליצים, זיי וואלטן אלעס אוועק געמאכט  מיט די פלישתים וואס זענען געווען גרויסע

 און די אידן וואלטן זיך צוריק געקערט קיין מצרים.

ליצנות איז אזא הארבע זאך אז אפילו א מענטש הערט צענדליגער דרשות פון 
יראת שמים און התחזקות און עס קומט א לץ און זאגט א ווערטל קעגן אים וכו', איז 

 עס שטערקער פון אלע דרשות.

"ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ֶׁשָאַמר",  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קלג):דער רבי זאגט 
איך האב געהערט נאכזאגן פון הייליגן בעל שם טוב זכותו יגן עלינו וואס האט געזאגט: 

ם, ְוַהָּיד ַהְּקַטָּנה עֹוֶמֶדת ִּבְפֵני "אֹוי ַוֲאבֹוי, ִּכי ָהעֹוָלם ָמֵלא ְמאֹורֹות ְוסֹודֹות ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאי
ָהֵעיַנִים, ּוְמַעֶּכֶבת ִמִּלְראֹות אֹורֹות ְּגדֹוִלים", גיוואלד, די וועלט איז פיל מיט ליכט און 

 וואונדערליכע סודות און דער קליינע הענטעלע פארשטעלט אלעס.

ט צום רבי'ן מוהרא"ש פלעגט שטענדיג זאגן אז דאס גייט ארויף ווען איינער קומ

און הערט שיינע עצות און התחזקות ווי אזוי מען קען לעבן א שיינע לעבן און ווי אזוי 
סיי מיט זיך אליין, מיט פרנסה, מיט א ווייב, מיט קינדער און  -מען קען זיך דערהאלטן 

 -מיט וואס נישט וכו' וכו'; ווייל דער רבי האט דאך עצות אויף טריט און שריט, אבער 
אלד און געשריגן: "דאס קליינע הענטעלע פארשטעלט אלעס", אז א פרישער גיוו

מקורב טרעפט אן א לץ און דער לץ פרעגט אים: "וואו דרייסטו זיך?" און יענער 
ענטפערט אים אז ער האט געטראפן א ליכטיגע ווינקל וואו ער איז זיך מחי', און ער 

יט די האנט אזא תנועה פון ביטול און האט אנגעהויבן לעבן וכו' וכו', מאכט דער לץ מ
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יענער טראכט שוין וכו'... אויף דעם האט דער הייליגער בעל שם טוב געשריגן: 

 "גיוואלד"; און אויף דעם דארף מען טאקע שרייען: "גיוואלד, גיוואלד".

ָחַכְמָּת  -"ִאם ָחַכְמָּת  (ט, יב):מוהרא"ש פלעגט שטענדיג חזר'ן דעם פסוק אין משלי 
ְלַבְּד ִתָּׂשא", און אויב  -ביסטו נאר קלוג פאר דיר "ְוַלְצָּת  -", אויב ביסטו קלוג ּלָ 

מאכסטו נאר פון דיר אליין ליצנות; ווען איינער מאכט ליצנות פון  -מאכסטו ליצנות 
דעם רבינ'ס סדר דרך הלימוד מאכט ער נישט ליצנות פון רבי'ן נאר ער מאכט ליצנות 

ווייל ווען עס וועט קומען דעם לעצטן טאג אין לעבן וועט גארנישט ניצן; פון זיך אליין. 

"ַוִּתְׂשַחק  (משלי לא, כה):אבער דער וואס האט יא געפאלגט דעם רבי'ן ביי אים וועט זיין 
 ער וועט לאכן ביים לעצטן טאג. -ְליֹום ַאֲחרֹון 

מת? דער געדענק: "לאכן, לאכט דער וואס לאכט צום לעצט"; ווער לאכט בא

וואס לאכט ביים סוף. ווען איינער מאכט אוועק דעם רבינ'ס סדר דרך הלימוד, ער לאכט 
און מאכט ליצנות אז עס הייסט נישט געלערנט, ווען עס וועט קומען דעם לעצטן טאג 

און די אלע וואס האבן יא אנגענומען דעם רבי'נס "סדר דרך הלימוד" וועלן צוריק גיין 
צענדליגער מאל מסיים געווען ששה סדרי  -געפילט מיט תורה צום אייבערשטן אנ

משנה; בבלי; ירושלמי; תוספתא; רמב"ם; טור; שלחן ערוך; זוהר; תיקוני זוהר; און 
אלע מדרשים; דעמאלט וועט זיין א גרויס געלעכטער, ווייל ביי יענעם וועט מקוים 

י, ְוֵריָקם ֱהִׁשיַבִני", וואס דאס גייט ארויף "ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּת  (רות א, כא):ווערן וואס שטייט 
אויף א מענטש וואס ער האט נישט אויסגעניצט זיינע יארן און זיין נשמה קלאגט: "ֲאִני 

ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי", איך בין אראפ געקומען אנגעפילט מיט כל התורה כולה, אבער: "ְוֵריָקם 
 ֱהִׁשיַבִני", איך גיי צוריק ליידיג.

וואך שרייבט מיר א אינגערמאן א תלמיד פון ישיבה אז ער האט שוין זוכה פאריגע 

געווען צו מסיים זיין הונדערט און זעכציג מאל ששה סדרי משנה; ער האט מיר ממש 
מחי' געווען, ווייל זה חלקי מכל עמלי, אז איך בין זוכה אריין צו לייגן אין יונגע בחורים 

, אריין צו לייגן אין זיי דעם רבינ'ס "סדר דרך הלימוד", זיי זאלן לערנען די הייליגע תורה

אז אפילו מען פארשטייט נישט קיין לערנען זאל מען זאגן די ווערטער פון די הייליגע 
תורה. און מען זאל וויסן אז נאר די תורה קען ראטעווען א מענטש, נאר תורה איז א 

געראטעוועט ווערן פון אלע פלאץ וואו א מענטש קען אנטלויפן און וואו מען קען 
 שוועריקייטן.

דערפאר בעט איך דיר זייער, אנטלויף פון ליצים, טענה דיר נישט מיט קיינעם און 

הער נישט אויס קיין שום ליצנות. נעם דעם הייליגן רבינ'ס עצות בתמימות ופשיטות, 
איך  הייב אן לערנען יעדן טאג אביסל חומש, אפאר פרקים משניות און דפים גמרא.
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ווארט צו הערן פון דיר ווען דו מאכסט א סיום אויף משניות אדער אויף גמרא, דאס 

 געבט מיר חיות ווייטער אנצוגיין.

 איך לויף אריין צו די בחורים. ,א גוטן טאג

... 

~~~~~~~~~~ 
' שבט, שנת תשע"ח לפרט שירה, י - פרשת בשלחערב שבת  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 

 ... נרו יאיר לכבוד

איך בין היינט אינדערפרי צוריק געקומען פון ארץ ישראל. איך בין געפארן צו די 

הקמת המצבה פון מיין באבע עליה השלום, וואס זי האט מיר שטענדיג מחזק געווען 
 אז איך זאל זיך האלטן ווייטער ביים הייליגן רבי'ן.

ך געקומען אין ישיבה די ערשטע זאך ווען איך בין צוריק געקומען בין אי

פארלערנען דעם דף גמרא. ווייל עס איז ביי מיר זייער חשוב אז אינגעלייט און בחורים 
הייבן אן זייער טאג מיטן דף גמרא. דו קענסט זיך נישט פארשטעלן ווי גרויס לימוד 

 גמרא איז, איך האף אז דו לערנסט יעדן טאג דעם דף גמרא.

די נסיעה ווייל פון דינסטאג בין איך נאך נישט  איך בין אביסל אפגעמאטערט פון
געשלאפן; איך האב נישט ארויס גענומען קיין דירה אין ארץ ישראל וואו צו נעכטיגן 

נאר גלייך פון עירפארט בין איך געפארן קיין בית שמש געבן א שיעור ביי גדלי' דוד 
ים וואו איך האב געגעבן בלום נרו יאיר אין שטוב, פון דארט בין איך געפארן קיין ירושל

געזאגט  איך געווען ביים קבר רחל אוןא שיעור אין ישיבת "אורייתא". נאכדעם בין 
 תיקון חצות; עס איז גאר אנדערש ווען מען זאגט תיקון חצות אין ירושלים.

פון ירושלים בין איך געפארן קיין יבניאל; איך בין געגאנגען אין מקוה און 
מוהרא"ש. איך האב זיך ברוך ה' גוט אויסגעוויינט צום נאכדעם צום ציון פון 

 אייבערשטן וכו', איך האב געבעטן פאר אלע אידן און פאר אלע תלמידים וכו'.

פון יבניאל בין איך געפארן קיין מירון דאווענען ותיקין, נאכדעם איז געווען די 
אין מירון הקמת המצבה פון מיין באבע עליה השלום. מען האט איר מקבר געווען 

 אביסל ארויפציר פון רבי יוחנן הסנדלר.
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סימן  לק ב',ח ,(ליקוטי מוהר"ןאיך האף אז דו שטארקסט זיך; געדענק וואס דער רבי זאגט 

אז שבת דארף מען זיין פרייליך. דערפאר זאלסטו זען צו זיין פרייליך און מאך  יז)
 פרייליך דיין ווייב און קינדער.

 א גוט שבת.

... 

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

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א מיידל און איך הער כסדר אייערע שיעורים און איך בין זיך זייער מחיה און מחזק מיט די 

 אלע געוואלדיגע שיעורים, א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

טוט מיר זייער וויי אז איך האב נאכנישט געטראפן מיין איך בין שוין אין די יארן פון שידוכים, און עס 

שידוך. ב"ה אז עס פעלט מיר גארנישט, איך האב א הערליכע משפחה מיט וואוילע עלטערן און געשוויסטער. 

אויך אין סקול בין איך ב"ה זייער מצליח און איך קום זיך גוט אויס מיט יעדן איינעם. אבער איך קען נישט 

טן פון דעם אז איך דארף שוין א שידוך, איך קען וויינען גאנצע נעכט צום אייבערשטן אז איך אויפהערן טראכ

 זאל שוין א כלה ווערן.

אויך איז דא א בחור אין מיין געגנט פון וועמען איך טראכט אסאך, איך האלט אז ער וואלט געווען א 

 ריכטיג.גוטער שידוך פאר מיר, איך ווייס דאך אבער נישט אויב דאס איז 

 אויב דער ראש ישיבה וואלט מיר געקענט מחזק זיין, וואלט איך דאס זייער מכיר טוב געווען.

 יישר כח

 תשובה:

 , שנת תשע"ח לפרט קטןה' שבט, שלחבפרשת  א' יום - בעזרת ה' יתברך

 תחי'... לכבוד 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

אין לעבן? איר האט אזא שיינע  פארוואס וויינט איר אזוי סאך, וואס פעלט אייך
משפחה, אזא טייערע טאטע מאמע, אזא גוטע סקול און געלויבט דעם אייבערשטן אז 

 איר קומט זיך אויס אין סקול מיט אייערע טיטשערס.

איר האט אלעס אויף דער וועלט; איר זענט געזונט און עס פעלט אייך גארנישט, 
ל דאך יעדע געזונטע מיידל. דער סאך הכל ווילט איר חתונה האבן, דאס ווי

אייבערשטער וועט אייך געבן אייער שידוך ווען עס וועט קומען די ריכטיגע מינוט, 
אבער ביז איר טרעפט אייער שידוך, דארפט איר זיין שטארק ביי זיך און ארום גיין מיט 

 א שמייכל.

ויל חתונה עס איז א נארמאלע זאך פאר א מיידל צו טראכטן א גאנצן טאג: 'איך ו

האבן'; עס איז א סימן אז מען איז געזונט און שטארק. זארגט נישט, דער אייבערשטער 
וועט אייך העלפן, איר וועט טרעפן א גוטע שידוך ווען עס וועט קומען די ריכטיגע 

 מינוט.
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אנשטאט וויינען א גאנצן טאג, דארפט איר טאנצן פאר שמחה אז איר זענט געזונט 

ט פאר שמחה אז איר האט א ווארעמע שטוב, עס זענען דא נעבעך און שטארק; טאנצ
מיידלעך אין אייער יארגאנג וואס האבן נישט אזעלכע ווארעמע עלטערן ווי איר האט, 

זייערע משפחות זענען צעבראכן וכו', זיי וויינען א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט, אבער 
 ט טאנצן פאר שמחה.איר האט נישט אויף וואס צו וויינען, איר דארפ

דער הייליגער ר' נתן זכרונו לברכה פלעגט זאגן: "ווען א מענטש רעדט זיך אפ, 
זאגט דער אייבערשטער: 'קוקט אן דעם מענטש, איך געב אים גוטס און דאך רעדט ער 

זיך אפ, איך וועל אים ווייזן וואס מיינט שלעכט', אבער ווען א מענטש דאנקט דעם 
ער אייבערשטער: 'קוק אן דעם מענטש, ער האט גארנישט אין אייבערשטן, זאגט ד

לעבן, און ער איז אזוי פרייליך און דאנקבאר, איך וועל אים ווייזן וואס מיינט גוט', און 
וואס האט אלעס אויף דער וועלט  –מען געבט אים א גוטע לעבן". איז דאך זיכער אז איר 

פאלגט דעם הייליגן רבי'ן, דער רבי זאגט פארוואס זאלט איר וויינען א גאנצן טאג;  -
 אז מען דארף זיין פרייליך א גאנצע טאג.

בעטס דעם אייבערשטן ער זאל אייך געבן א גוטע שידוך, פארציילט אים אז איר 

 טראכט פון וכו', בעטס אים אז איר ווילט חתונה האבן און האבן א שיינע לעבן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 ראש ישיבה שליט"א,לכבוד דער חשובער 

צום ערשט וויל איך זאגן א גרויסן יישר כח פאר די שיעורים וואס געבן אונז כסדר חיזוק און עצות אויף 

 יעדע זאך, ב"ה אז בזכות דעם ווייסן מיר ווי אזוי צו לעבן אן אמת'ע לעבן.

ן מאן זיך ספעציעל וויל איך באדאנקען אויף דעם וואס איך האב געקענט אריינקומען מיט מיי

דורכצושמועסן מיט'ן ראש ישיבה, און אויף דעם בריוו מיט די תפלה וואס דער ראש ישיבה האט געשריבן 

צו מיין מאן אז איך זאל עס זאגן יעדן טאג. איך פרוביר צו זאגן די תפלה כאטש איין מאל יעדן טאג, און 

ות ווערן בעסער און בעסער, דיגע מחשבמיינע פחדים און שרעקע אמאל אויך מער, און ב"ה אז איך פיל אז

 איך לעב מער מיט א קלארע אמונה ווי פריער.

אין די תפלה שטייט די ווערטער "איך פיל ווי איך האלט עס נישט אויס מער", אבער יעצט שפיר איך 

ינגאנצן שוין נישט צו זאגן די ווערטער, ווייל עס איז שוין אסאך בעסער, און איך בעט ווייטער אז עס זאל א

 אוועקגיין.

 איך קען נישט גענוג זיך באדאנקען פאר'ן ראש ישיבה שליט"א אויף אלעס.

 א גרויסן יישר כח.
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 תשובה:

 , שנת תשע"ח לפרט קטןה' שבט, שלחבפרשת  א' יום - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מרת ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

שפירט זיך שוין בעסער און איר זענט שוין איך פריי מיר זייער צו הערן אז איר 

 אסאך מער רואיגער ווי ווען איר זענט געווען ביי מיר מיט אייער מאן נרו יאיר.

איך האב אייך געשריבן א תפלה וואס צו זאגן לויט וואס איך האב געהערט פון 

ער אייך ווי איר זאגט אז איר לעבט אין שרעק, איך האב געשריבן די תפילה לויט איי
מצב פון דעמאלט, אבער יעצט אז איר שרייבט מיר אז אייערע מחשבות ווערן בעסער 

און בעסער, עס האלט שוין ביי דעם אז איר קענט מער נישט זאגן פארן אייבערשטן: 
"איך פיל ווי איך האלט עס מער נישט אויס", ווייל איר פילט מער נישט אזוי, אייער 

 איך אייך שרייבן א נייע תפילה וואס צו בעטן.אמונה איז שוין שטערקער, וועל 

לייגט אוועק די אלטע בריוו מיט די תפילה וואס איך האב אייך געשריבן כדי איר 
זאלט קיינמאל נישט פארגעסן די ניסים וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט אייך 

א ישועה זאלט און וועט ווייטער טון מיט אייך, אז אויב איר וועט אמאל דארפן פועל'ן 
איר זען קלאר מיט אייערע אויגן וואס מען קען אלץ פועל'ן מיט תפילה, איר וועט קענען 

מחזק זיין נאך מענטשן און זיי לאזן וויסן וואס געשעהט ווען מען בעט יעדן טאג דעם 
 אייבערשטן בתמימות ובפשיטות אויף די אייגענע שפראך, ווי ער העלפט יעדן איינעם.

 איך אייך די תפילה:דא שרייב 

 ! איך דאנק דיר אז איך האב אזא גוטעפאר מיין לעבן יישר כחרבונו של עולם, 

האב נישט קיין ווערטער דיר צו איז אזוי ערליך און אזוי גוט צו מיר; איך  וואס ער מאן

 יישר כח .קינדער וואס דו האסט מיר געגעבן לעכטיגע זיסעמיינע  דאנקען פאר

דיר פאר אלעס וואס דו געבסט  איך דאנק ,זענען געזונט יינע קינדערמאייבערשטער אז 

אייבערשטער, מיין הארץ איז אנגעפילט מיט לויב פאר דיר פאר אלע חסדים וואס  .מיר

 דו טוסט מיט מיר, איך האב דיר אזוי ליב.

העלף מיר רבונו של עולם, איך בעט דיר זייער, העלף מיר איך זאל זיין פרייליך, 

איך זאל גלייבן אז אל האבן א קלארע אמונה, א לויטערע אמונה, א ריינע אמונה, איך ז

 .פחדים און שרעק לעבן מיטקיינער קען מיר גארנישט טון, העלף מיר איך זאל נישט 

דו ביסט דאך דער יודע מחשבות, דו ווייסט אלע מחשבות  הייליגער באשעפער,

אז איך לעב אזוי שיין מיט מיין מאן און  וואס איך טראכט, דער יצר הרע פארגינט נישט
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מיינע זיסע קינדער ברענגט ער אריין אין מיין מח שלעכטע מחשבות, איך טראכט זייער 

פון שטארבן און פון אנדערע שלעכטע זאכן ביז איך ווער זייער  -אסאך מאל נעגעטיוו 

ות, נערוועז און דערשראקן. העלף מיר איך זאל נישט האבן נעגעטיווע מחשב

 הֹוִׁשיָעה ַמֲחָׁשבֹות יֹוֵדעַ "אייבערשטער, דו ביסט דאך דער יודע מחשבות, העלף מיר, 

 ".ָנא

צו וועם זאל איך גיין בעטן הילף, ווער קען מיר דען העלפן, ווער קען מיר אוועק 

מיינע שרעקעדיגע מחשבות וואס קומען מיר כסדר אריין אין מח  ,מיינע פחדים נעמען

קענסט יעדן  קיינער קען מיר נישט העלפן, אבער דוזיי לויפן מיר נאך א גאנצע טאג,  -

איינעם העלפן, בעט איך דיר טאטע זיסער, העלף מיר איך זאל זיין געזונט און שטארק, 

 ווייב פאר מיין מאן.איך זאל זיין א געזונטע מאמע און א געזונטע 

ווען איך אבער נאכדעם  טאייבערשטער, ווען איך רעד צו דיר שפיר איך אזוי גו

פארגעס פון דיר קומט צוריק דער יצר הרע און ער מאכט מיר ווייטער טראכטן שלעכטע 

ווען אדער אז איך קען מיך נישט קאנטראלירן, שרעק  זאכאפט מיר אזאכן. אסאך מאל 

אין  מחשבות וואס לויפן נארישעט קען איך נישט איינשלאפן פון אלע עס קומט ביינאכ

אז מיין אמונה זאל זיך נישט אפטון פון מיר קיין איין רגע, העלף  מיין מח; העלף מיר

מיר איך זאל זיין אזוי שטארק מיט אמונה אז קיין שום זאך אויף דער וועלט זאל מיר 

 נישט רירן.

בקרוב א בריוו וואו איר וועט מיר שרייבן אז די  איך האף צו באקומען פון אייך
גאנצע תפילה איז אייך שוין נישט נוגע און איר קענט עס שוין נישט זאגן ווייל עס איז 

נישט אמת וכו', אזוי ווי איר שרייבט מיר יעצט. איר וועט לעבן מיט אזא קלארע אמונה 
 אז גארנישט וועט אייך נישט שטערן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 איך בין ב"ה א חתן געווארן, און אין עטליכע וואכן ארום וועט זיין מיין חתונה אי"ה.

איך האב געהאט א שטיקל קריגעריי מיט מיין מאמע, סתם אזוי לעבן מיר זייער גוט, מיר האבן זייער 

עם וואס איך האב געוואלט גיין שבת מיט ווייסע א פריינדליכע שטוב, מיר האבן זיך אבער געקריגט איבער ד

זאקן נאך די חתונה, און ביים ווארט האט די כלה אויך געפרעגט אויב איך גיי גיין מיט ווייסע זאקן, מיין טאטע 

 גייט נישט מיט ווייסע זאקן, אבער מיין שווער גייט יא, און מיין מאמע וויל נישט אז איך זאל גיין דערמיט.
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לעבט אזוי ווי פאר הונדערט יאר צוריק, זי מיינט אז מען ווערט א רבי ווען מען גייט מיט  מיין מאמע

ווייסע זאקן, זי כאפט נישט אז היינט גייט יעדער אינגערמאן אזוי. מיר האבן למעשה איינגעקויפט די שטאפיר, 

 און איך האב געקויפט די הויזן שיך זאקן אזוי ווי איך האב געוואלט.

אב איך געהערט פון אייך א שארפע שיעור וועגן מכבד זיין עלטערן, איך האב געגעבן פאר לעצטנס ה

מיין מאמע צו הערן דעם שיעור און זי האט זייער הנאה געהאט. אבער יעצט ווייס איך נישט וואס צו טון, איך 

די חתונה וועט זי עס  פיל פון איין זייט אז איך בין א שגץ אז איך פאלג איר נישט, אבער איך האלט אז נאך

אויך ליב האבן. איך האב עס זייער שטארק ליב, איך שפיר אז איך גיי זיך פילן ווי א גוי אן דעם שבת. פאר 

 מיין טאטע גייט עס נישט אן.

 וואס האלט דער ראש ישיבה אז איך דארף צו טון?

 יישר כח פאר אלעס.

 תשובה:

 שבט, שנת תשע"ח לפרט קטןיום א' פרשת בשלח, ה'  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וויסן זאלסטו אז כיבוד אב ואם איז זייער א גרויסע מצוה; חכמינו זכרונם לברכה 

אז דאס איז חמורות שבחמורות, דאס איז פון די הארבסטע מצוות  (ירושלמי פאה א, א)זאגן 
 וואס איז דא.

'ס מאמע איז אמאל ןר' טרפו (ירושלמי קידושין כ.):כה פארציילן חכמינו זכרונם לבר

ען שפאצירן שבת און איר שיך האט זיך צעריסן, האט ר' טרפון זיך גנגעגא
אראפגעלייגט און געלייגט זיינע הענט אויף דער ערד זאגענדיג: "מאמע, טרעט אויף 

מיט איר ביז זי איז  מיר", כדי זי זאל נישט גיין בארוועס, אזוי איז ער געגאנגען

אנגעקומען צו איר שטוב. איינמאל ווען ר' טרפון האט זיך נישט גוט געשפירט, האט 
געבעטן די חכמים זיי זאלן מתפלל זיין פאר אים ווייל ער איז איר מכבד מער  ין מאמעזי

וויפיל מען דארף, האבן איר די חכמים געפרעגט: "וואס טוט ער?" האט זי פארציילט 
האט זיך אראפגעלייגט אויף דער ערד ווען איר שיך האט זיך צעריסן, ער האט  ווי ער

געלייגט זיינע הענט אז איך זאל קענען גיין וכו', האבן די חכמים געזאגט: "אפילו ער 
זאל דיר טון טויזנט מאל אזוי ווי ער טוט דיר יעצט, האט ער נאך נישט מקיים געווען 

 די מצוה ווי עס דארף צו זיין".

בנוגע אנטון ווייסע זאקן לכבוד שבת וכו'; זיי מסביר פאר דיין מאמע אז היינט 
איז דאס א חסידי'שער לבוש וכו' און אלע חסידי'שע אידן גייען מיט ווייסע זאקן שבת, 

 אזוי וועט זי נישט זיין קעגן דעם אז דו זאלסט אויך גיין וכו'.
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לטערן זעהן ווי די קינדער פירן געדענק, דער גרעסטער כיבוד אב ואם איז ווען ע

 (דברים ו, ה):אויפן פסוק  (יומא פו.)זיך אויף ערליך אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
זאלסט זען עס זאל ארויס קומען א קידוש השם דורך דיר און  –ה' ֱאֶהי"  ֵאתְוָאַהְבָּת "

דער אייבערשטער זאל באליבט ווערן דורך דיר. ווייל ווען א מענטש לערנט תורה און 
פירט זיך אויף ווי עס דארף צו זיין וואס זאגן מענטשן? "ַאְׁשֵרי ָאִביו ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה", 

טערן וואס האבן אים געלערנט תורה; "ַאְׁשֵרי ַרּבֹו ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה", וואויל זענען זיינע על
ָלְמדּו  אוואויל איז פאר זיין רבי וואס האט אים געלערנט תורה; "אֹוי ָלֶהם ַלְּבִריֹות ֶׁש 

ּתֹוָרה", וויי איז פאר די מענטשן וואס לערנען נישט קיין תורה; קוקט אן דעם מענטש, 

(ישעיהו זיך אויף אזוי ערליך. אויף אים זאגט דער פסוק  וויבאלד ער לערנט תורה פירט ער

"ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה, ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּב ֶאְתָּפָאר", דער אייבערשטער בארימט זיך  מט, ג):

 מיט אזא איינעם.

דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט גיין צו דיין חתונה בשעה טובה 
 ן אויפצושטעלן ערליכע אידישע דורות לה' ולתורתו.ומוצלחת און זוכה זיי

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א מיידל פון פופצין יאר, איך הער כסדר אויס אייערע שיעורים און חיזוק יומי, און דאס העלפט 

 מיר אסאך אין לעבן.

וויל זייער שטארק האבן א סעלפאון, אבער מיינע איך האב אייך געוואלט פרעגן איבער דעם וואס איך 

 עלטערן ווילן מיר דאס נישט ערלויבן.

עס שטערט מיר אז מיין ברודער האט שוין געהאט א סעלפאון ווען ער איז געווען פערצן יאר, און 

 פארוואס טאר איך נישט האבן קיין סעלפאון ביי די פופצין.

 וועט מיר געבן אן עצה וואס צו טון.איך וועל אייך דאנקבאר זיין אויב איר 

 יישר כח.

 תשובה:

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

 ... תחי' לכבוד

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.
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פאלגט אייערע עלטערן; אז זיי זאגן אז איר דארפט נישט קיין סעלפאון ווייסן זיי 

וועט זיי פאלגן וועט איר זוכה זיין צו טרעפן א גוטע שידוך און וואס זיי זאגן. אויב איר 
 איר וועט האבן נחת פון אייערע קינדער.

ֶאָחד ָהָיה " (יחזקאל לג, כד):אויפן פסוק  השמטה, תחלת חלק שני):לקוטי מוהר"ן, (דער רבי זאגט 

ען איינער ", אברהם אבינו האט געדינט דעם אייבערשטן וויבאלד ער איז געווַאְבָרָהם
אליינס; ווען א מענטש קוקט נאר אויף זיך, דעמאלט איז ער א גליקליכער מענטש, א 
צופרידענער מענטש. אז אייערע עלטערן ווילן נישט אז איר זאלט האבן א סעלפאון, 

 פאלגט זיי. אפילו עס שטערט אייך פארוואס אייער ברודער מעג יא האבן וכו'.

לט איז מען מצליח; אלע פראבלעמען הייבן זיך אויב מען קוקט אויף זיך דעמא
 אן ווען מען קוקט אויף א צווייטן.

 דער אייבערשטער זאל אייך העלפן איר זאלט טרעפן א גוטע שידוך בקרוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 שלום לרב,

יתקן בעבר הרחוק שלי, ובעוונותי הרבים, ביצעתי הפלה. השאלה הוא אם אני נוסעת לרבי נחמן הוא 

 ?אותי בעבור אותו החטא

 תשובה:

 יום ב' פרשת בשלח, ו' שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מרת ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

 (פרשות שמות, דף ג):די עבירה פון "הפלה" איז זייער הארב. דער זוהר הקדוש זאגט 
"ְּתָלָתא ִאיּנּון ְּדַדְחָיין ְׁשִכיְנָּתא ֵמָעְלָמא, ְוַגְרִמין, ְּדִדיּוֵריּה ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָלא ֲהֵוי 

ְּבָעְלָמא, ּוְבִני ָנָׁשא ַצְווִחין ְוָלא ִאְׁשְּתַמע ַקֵּליהֹון", וועגן דריי עבירות גייט די שכינה אוועק 
ורם אז עס זאל זיין צרות אויף דער וועלט. און אפילו פון אידישע קינדער און דאס איז ג

מענטשן שרייען פון זייערע צרות ווערן זיי נישט געענטפערט. דער זוהר רעכנט אויס 
דריי עבירות וואס ברענגען צרות אויף די וועלט און דער דריטע עבירה וואס דער זוהר 

ָרא ְּדִמְתַעְּבָרא ִאְּתֵתיּה, ְוָגִרים ְלַקָטָלא ֵליּה רעכנט אויס איז "ַמאן ְּדָקִטיל ְּבנֹוי, ַההּוא עֹוּבָ 
ִּבְמָעָהא, ְּדָסִתיר ִּבְנָייָנא ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְואּוָמנּוָתא ִּדיֵליּה", אויב איינער הרג'ט זיין 
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, וויי פאר דעם קינד וכו', "ַווי ְלַההּוא ַּבר ָנׁש, ַווי ֵליּה, ָטב ֵליּה ְּדָלא ִיְתְּבֵרי ְּבָעְלָמא"

 מענטש.

אבער וויסן זאלט איר אז עס איז נישט דא אן עבירה וואס מען קען נישט תשובה 
טון דערויף, דער אייבערשטער שטייט און ווארט מען זאל זיך צוריק קערן צו אים. ביים 

אייבערשטן איז זייער חשוב א בעל תשובה עד כדי כך אז חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
"ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדים, ָׁשם ֵאין ַצִּדיִקים ְגמּוִרים ְיכֹוִלים ַלֲעמֹוד",  :):(ברכות לד

 אפילו צדיקים קומען נישט אן אזוי הויך ווי א בעל תשובה קומט אן.

דער עיקר תשובה איז ווען א מענטש איז זיך מתודה זיין פארן אייבערשטן און 

(ליקוטי מוהר"ן, חלק רטיות. ווייל דער רבי זאגט פארציילט אלעס פארן אייבערשטן בפרטי פ

אז ווען א מענטש זינדיגט ווערן די עבירות אריין געקריצט אין זיינע ביינער  א', סימן ד)

"ַוְּתִהי ֲעוֹנָֹתם ַעל ַעְצמֹוָתם", און דאס הרג'עט דעם (יחזקאל לב, כז): אזוי ווי עס שטייט 
", דאס רשעות פונעם ְּתמֹוֵתת ָרָׁשע ָרָעה" כב): (תהילים לד,מענטש, אזוי ווי עס שטייט 

מענטש טוט אים הרג'נען; אבער ווען א מענטש איז זיך מתוודה פארן אייבערשטן, ער 
רציילט פארן אייבערשטן יעדע זאך וואס ער האט געטון און בעט דעם אייבערשטן פא

 ער זאל רחמנות האבן אויף אים, גייען ארויס אלע עבירות פון זיינע ביינער.

"ָּכל ִמְצוֹת ֶׁשַּבּתֹוָרה, ֵּבין ֲעֵׂשה ֵּבין  (פרק א' מהלכות תשובה, הלכה א):שרייבט  דער רמב"ם
ם ַעל ַאַחת ֵמֶהן, ֵּבין ְּבָזדֹון ֵּבין ִּבְׁשָגָגה, ְּכֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה ְוָיׁשּוב א ַתֲעֶׂשה, ִאם ָעַבר ָאָד 

ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ַיֲעׂשּו  (במדבר ה, ו):ֵמֶחְטאֹו ַחָייב ְלִהְתַוּדֹות ִלְפֵני ָהֵאל ָּברּוך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר 
אֹוֵמר: 'ָאָּנא ַהֵׁשם, ָחָטאִתי, ִמָּכל ַחּטֹאת ָהָאָדם ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם. ֵּכיַצד ִמְתַווִדין? 

יִתי ָּכך ְוָכך, ַוֲהֵרי ִנַחְמִּתי ּוּבֹוְׁשִּתי ְּבַמֲעֵׂשי, ּוְלעֹוָלם ֵאיִני חֹוֵזר  ָעִויִתי, ָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶניך ְוָעשִֹ
ְלָדָבר ֶּזה'. ְוֶזהּו ִעָּקרֹו ֶׁשל ִוידּוי"; און דער רמב"ם פירט אויס: "ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלִהְתַוּדֹות 

 ן ֶזה, ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח", ווער עס איז זיך אסאך מתוודה, דער איז געלויבט.ּוַמֲאִריך ְּבִעְניָ 

אודאי אויב איר קענט פארן צום רבינ'ס ציון קיין אומאן איז נישט דא קיין 

גרעסערס פון דעם; דער רבי האט צוגעזאגט ווער עס וועט קומען צו זיין קבר אין אומאן 
ן זכות און זאגן דעם תיקון הכללי (קאפיטל און וועט געבן א פרוטה לצדקה פאר זיי

ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"נ) "ֲאִפילּו ִאם ָעְצמּו ְוָגְברּו ֲחָטָאיו 
 ּוְפָׁשָעיו" וועט ער אים ארויס נעמען פון  שאול תחתית.

דערפאר אז איר ווילט פארעכטן אייערע מעשים, זאלט איר פארן צום הייליגן 

יון און איר זאלט מקיים זיין וואס דער רבי האט געזאגט. איר זאלט דארט זאגן רבינ'ס צ
דעם תיקון הכללי און זיך מתוודה זיין צום אייבערשטן אויף אייערע שלעכטע מעשים, 

 וועט איר זוכה זיין צו אלע תיקונים וואס דער רבי האט צוגעזאגט.
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 תשובה צו טון.דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט זוכה זיין 

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד הראש ישיבה שליט''א,

א גרויסן יישר כח פאר אלע אייערע שיעורים, וואס בלאזן אריין אין מיר א נייע לעבן, און זענען מיר 

 מחזק און מעודד אין יעדע מצב.

ארויסהעלפן. איך בין איך האב א שאלה וואס שטערט מיר זייער שטארק, אפשר וועט איר מיר קענען 

קינדער קע"ה, און יעצט האבן מיר שוין א פרישע גוטע  9ב"ה געבענטשט געווארן מיט א גרויסע משפחה פון 

 בשורה ב"ה.

מיין שאלה איז ווי אזוי איך קען זיך דערהאלטן ווען די קשיא פון "פרנסה" איז גאר שווער צו 

ומען מיט די קינדער, אז איך שפיר אז איך האב נישט קיין פארענטפערן. און אויך אז איך בין אזויפיל פארנ

שום צייט פאר מיר אליין. און אויך קומט צו דערצו די ליצנות וואס מענטשן מאכן פון מיר אז איך האב אזויפיל 

קינדער, דאס מאכט מיר זייער דעפרעסט און ברענגט מיר בלבולים, און פארשטייט זיך אז דאס איז אויך 

 מיין שלום בית. משפיע אויף

איך ווייס נישט דער וועג ווי אזוי זיך צו שטארקן און זיין פרייליך. אנשטאט זיך צו פרייען מיט די שיינע 

 מתנות וואס דער אייבערשטער וויל מיר געבן, בין איך גאר זייער צעבראכן דערפון.

ם איז מיט דעם, זי זעט נאך מער שטערט מיר אז מיין ווייב פארשטייט בכלל נישט וואס דער פראבלע

נישט וואס ס'איז שווער מיט דעם. זי פרובירט מיר מחזק צו זיין און שטארקן אויף אלע אופנים, איך בלייב 

אבער נאכאלץ צעבראכן דערפון, עס קומט מיר ארויף די זכרונות ווי מ'מאכט חוזק פון מיר אז איך האב 

 אזויפיל קינדער ב"ה.

אויב דער ראש ישיבה שליט"א וועט אראפנעמען אפאר מינוט מיר צו  איך וועל זיך זייער פרייען

 ענטפערן.

 א גרויסן יישר כח.

 יוסף

 תשובה:

 יום ב' פרשת בשלח, ו' שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יוסף נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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און איך ווייס נישט וואס דו איך פארשטיי נישט דיין שאלה אבער זיי מיר מוחל, 

ווילסט. ווען די מעשה איז ווען פארקערט, אז דו ווילסט האבן א שטוב מיט קינדער און 
דיין ווייב איז נישט מסוגל וכו' ווייל זי האט שוואכע נערוון וכו' און זי קען נישט 

דער  דערהייבן וכו' דעמאלט וואלט מען געדארפט אריינקוקן אין דיין שאלה, אבער אז
אייבערשטער האט דיר געגעבן א געזונטע ווייב וואס האט כח צו זיין א מאמע וכו', זי 

איז א געזונטע פרוי וואס וויל אויפשטעלן א גרויסע משפחה און זי האט די כוחות 
 דערפאר, פארשטיי איך בכלל נישט וואס דיין בקשה איז און וואס עס באדערט דיר.

ט: "א מענטש דארף בעטן דעם אייבערשטן אז ער דער הייליגער רבי האט געזאג
אפילו די קינדער וועלן אויסוואקסן נישט אזוי  -זאל זוכה זיין צו האבן אסאך קינדער 

ווי עס דארף צו זיין, ווייל ווען משיח וועט קומען און צוריק ברענגען אלע אידן צום 
וועט פארעכטן אלע  אייבערשטן וועט ער מתקן זיין נישט נאר יענעם דור, נאר משיח

 דורות".

וואס זאלן מיר טון אז בעוונותינו הרבים האט זיך אריין געכאפט ביי אידישע 
קינדער די קליפה פון נישט האבן קינדער רחמנא לצלן, מענטשן זענען מסית ומדיח 

אנדערע נישט צו האבן קינדער מיטן אויסרייד: "וואס וועט זיין מיט פרנסה?" אדער 
 ע סברות.אנדערע נאריש

דאנק דעם אייבערשטן אז דו האסט א געזונטע ווייב וואס האט כח צו זיין א מאמע 

פאר קינדער און הער נישט אויס וואס נארישע מענטשן זאגן: "אויף וועמענס חשבון 
 האסטו קינדער?" אדער אנדערע ליצנות.

נו געדענק אז נאר קינדער און אייניקלעך בלייבט איבער פונעם מענטש; חכמי

ווען א מענטש גייט אוועק פון דער וועלט און לאזט  (בבא בתרא קטז.):זכרונם לברכה זאגן 
 א כא, יא):-(מלכיםאיבער קינדער וואס לערנען תורה איז ְּכִאילּו א ֵמת, אזוי ווי עס שטייט 

ַהָּצָבא", דער קעניג פון "ַוֲהַדד ָׁשַמע ְּבִמְצַרִים ִּכי ָׁשַכב ָּדִוד ִעם ֲאבָֹתיו, ְוִכי ֵמת יֹוָאב ַׂשר 

מצרים האט געהערט אז דוד ליגט און אז זיין גענעראל יואב איז געשטארבן, פארוואס 
ביי דוד המלך שטייט "ָׁשַכב ָּדִוד" און ביי יואב שטייט "ֵמת יֹוָאב"? ווייל דוד המלך 

לו האט איבערגעלאזט קינדער צדיקים, הייסט עס נישט ווי ער איז געשטארבן נאר כאי
ער שלאפט, אבער אז מען לאזט נישט איבער קינדער וואס גייען בדרך התורה, דעמאלט 

 .ער מענטשטויטא ווען דער מענטש גייט אוועק פון דער וועלט איז ער 

דו שרייבסט אז דו האסט נישט קיין צייט פאר דיר צו אטעמען ווייל דו ביסט 
דארף מען מיט די ווייב און קינדער, פארנומען מיט דיינע קינדער וכו'; פארברענגען 
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און אטעמען זאלסטו אין שטוב. אנשטאט צו זוכן וואו מען קען ארויס לויפן פון שטוב 

 פארברענגען מיט חברים פארברענג ענדערש אין שטוב מיט דיין ווייב און קינדער.

מוהרא"ש פלעגט אונז שטענדיג דערמאנען אז א מענטש האט נישט קיין חברים, 
"ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאָדם", א מענטש קען דיר נישט העלפן; נאך  (תהלים ס, יג):פסוק זאגט דער 

"ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב", א מענטש איז איינער  (תהלים קטז, יא):זאגט דוד המלך 
ן די אליין; וואס האט יא א מענטש, וועם האט מען יא? דעם אייבערשטן, די תורה או

 מצוות. דאס נעמט א מענטש מיט און דאס בלייבט פונעם מענטש.

פארברענג מיט דיינע קינדער, שפיל מיט זיי שפילערייען, פארצייל זיי שיינע 

מעשיות פון צדיקים און הער אויס זייערע מעשה'לעך וואס זיי האבן צו דערציילן. אזוי 
 לן זיין ערליכע אידן.וועלן זיי אויסוואקסן געזונט און שטארק, זיי ווע

איך בעט דיר נאכאמאל, טאנץ פאר שמחה אז דו האסט א געזונטע ווייב וואס האט 

 ן אפשפעט מענטשן וואסדי כוחות צו מגדל זיין א שטוב מיט קינדער; אנטלויף פון 
פון ערליכע אידן וואס האבן געבענטשטע שטובער מיט קינדער, וועסטו זוכה זיין צו 

 דיינע קינדער. זען נחת פון אלע

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד הראש ישיבה שליט"א,

 ליין איז מורא'דיג, די שיעורים זענען געוואלדיג!-ראשית כל: ב"ה די האט

יעצט צום ענין: איך האלט אז איך האב גוט מחנך געווען מיינע קינדער, און איך בין זיי ווייטער גוט 

איין קרעכצן: "געדענקסט דעמאלטס האבן מיר נאכגעגעבן פאר די קינד... מחנך, אבער מיין ווייב האלט אין 

און וועגען דעם איז ער יעצט אזוי אוון אזוי... געדענקסט אונז האבן נישט געגעבן ליבשאפט פאר די קינד און 

 וועגען דעם איז ער אזוי..."

ליבשאפט, און אז זי פארגעסט  וויפיל איך פראביר איר צו דערמאנען אז אונזער שטוב איז ב"ה פול מיט

די גוטע זאכן, ווי למשל: ווען מען האט יא געשריגן אויף א קינד, געזאגט ניין פאר א קינד, און פון די אנדערע 

זייט געגעבן גוטע ווערטער און מחזק געווען, און מיר האבן ב"ה קיינמאל קיינמאל נישט געזאגט קיין נעגאטיווע 

 י אבער נישט בארואיגט דערפון, און זי רעדט זיך ווייטער אפ.זאך פאר א קינד, ווערט ז

איך מיין אז איר פראבלעם שאפט זיך פון דעם אז ב"ה אונזער שטוב איז אזוי קריסטאל, און זי ווייסט 

נישט וואס עס טוט זיך אין אנדערע שטובער ווי די עלטערן האבן בכלל נישט קיין השגה ווי אזוי צו זיין א 

ר די קינדער, ווי אזוי צו זיין סיי שטרענג און סיי ווארעם, און די קינדער וואקסן אויף פצועים בגוף ביישפיל פא

 ובנפש.
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 ווי אזוי זאל איך זיך אומגיין מיט איר? און וואס זאל איך איר זאגן?

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 תשובה:

 לפרט קטןיום ב' פרשת בשלח, ו' שבט, שנת תשע"ח  - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאיר לכבוד

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אז דער אייבערשטער האט דיר געהאלפן אז דו האסט א שיינע שטוב אזוי ווי דו 
דרוקסט זיך אויס אין דיין בריוו: "אונזער שטוב איז ווי קריסטאל", וואס דארפסטו זיך 

נק דעם אייבערשטן אגאנצן זוכן פון אונטער דער ערד אויף וואס זיך אפצורעדן? דא
טאג פאר די חסדים וואס ער טוט מיט דיר; זיי פרייליך און מאך פרייליך דיין שטוב 

(ספר המידות, אות שמחה, חלק זיין אין אלע דיינע וועגן, אזוי ווי דער רבי זאגט וועסטו מצליח 

ווער עס איז שטענדיג פרייליך  יַח","ִמי ֶׁשהּוא ָׂשֵמַח ָּתִמיד, ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַמְצלִ  ב', סימן א):
 איז מצליח.

אז דער יצר הרע איז זיך מתלבש אין מצוות  (ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן א)דער רבי זאגט 

און אזוי פארנארט ער דעם מענטש אוועק צו גיין פונעם אייבערשטן; ווייל ווען דער 
אים איין מיט זיינע  יצר הרע זעט אז ער קען נישט בייקומען א מענטש, רעדט ער

פרומקייטן אז ער זאל מאכן א מחלוקת וכו'. דער מענטש ווייסט נישט אז דער יצר הרע 
רעדט אים דאס איין און ער הייבט זיך אן צו קריגן מיט די ווייב, ער מיינט אז דאס איז 

לשם שמים און אזוי כאפט אים דער יצר הרע אריין אין זיין נעץ. אבער א מענטש מיט 
אפילו  -יסל שכל ווייסט און געדענקט אז עס איז נישט דא אזא זאך ווי זיך צו קריגן אב

(ספר המידות, לשם שמים, ווייל מחלוקת איז פון די סטרא אחרא, אזוי ווי דער רבי זאגט 

 ".ִּבְמקֹום ְמִריָבה ָׁשם ַהָּׂשָטן"):אות מריבה, סימן סו

אז די קינדער פירן זיך נישט אויף גוט וויסן זאלסטו, ווען דיין ווייב קאמפלעינט 

וכו' מיינט זי נישט זיך צו טענה'ען מיט דיר וכו', נאר זי וויל אז דו זאלסט איר אויסהערן 
און מחזק זיין אז עס איז יא גוט. עס איז א טעות וואס זייער אסאך מענטשן מאכן אין 

א ווייב א קאמפלעינער.  לעבן, ווען די ווייב רעדט זיך אפ וכו' מיינט מען אז מען האט
מען מיינט אז מען איז אריין געפאלן מיט א פרוי וואס זוכט זיך שטענדיג אפצורעדן, 

אבער עס איז נישט אזוי. ווען א פרוי רעדט זיך אפ איז נישט פשט אז זי וויל זיך אפרעדן, 
פאזעטיווע זי וויל קאמפלעינען וכו', נאר זי וויל הערן אז עס איז יא גוט, זי וויל הערן 

ווערטער. אנשטאט זי זאל בעטן איר מאן: "געב מיר חיזוק", "זאג מיר אז דער 
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אייבערשטער וועט אונז נישט פארלאזן"; זאגט זי עס אויף א וועג וואס הערט זיך ווי 

טענות: "וואס וועט זיין?" "עס איז נישט דא קיין געלט", "די קינדער טויגן נישט"; 
ווייל זי וויל הערן שיינע פאזעטיווע ווערטער, זי וויל הערן אבער באמת איז דאס נאר 

ווי דו זאגסט: "עס איז נישט עק וועלט"; זי וויל הערן "עס איז נישט אזוי געפערליך", 
 "באלד וועט זיין געלט", "די קינדער זענען זייער טייער".

נישט ארויס געדענק אז א פרוי איז א גאנצן טאג אין שטוב מיט די קינדער, זי גייט 
דריי מאל א טאג אין שול, מה שאין כן דער מאן טרעפט זיך מיט חברים, מען הערט דא 

א גוט ווארט, דארט א גוט ווארט. ווי אויך גייט זי נישט אין שול שבת הערן גוטע 
פון איר  -דיבורים און התחזקות וכו', זי האט נאר איין פלאץ ווי זי קען הערן התחזקות 

מאן האט שכל, ער איז מחזק זיין ווייב און ער בויט איר אויף, דעמאלט  מאן. אויב דער
דארף די פרוי גארנישט, זי וועט נישט קאמפלעינען און זי וועט זיך נישט אפרעדן אזוי 

 פיל.

ווי דער רבי האט אונז געבעטן און  (שיחות הר"ן, סימן רסד)קוק וואס ר' נתן שרייבט 
ין די ווייב און רחמנות האבן אויף זיי, ווייל פרויען גיין געווארנט אז מיר זאלן מכבד זי

 אריבער זייער פיל צער פון אויפהאדעווען די קינדער וכו'.

צו האבן שלום בית דארף מען נישט מער ווי א ברעקעלע שכל; מען דארף וויסן 
 ווי אזוי צו רעדן וכו'. די וועלט זאגט אז שכל קען מען נישט באקומען, אבער עס איז

נישט אזוי, נאר מען קען יא באקומען שכל. ווען א מענטש גיסט זיך אויס זיין הארץ 
צום אייבערשטן וועט ער זוכה זיין צו באקומען שכל, אזוי ווי מוהרא"ש זאגט אז די 

איז שכל; ווען א  -ה'" ֵּב נַֹכח ְּפֵני 'ַּמִים לִ 'ְפִכי כַ 'ִׁש " (איכה ב, יט):ראשי תיבות פונעם פסוק 
נטש גיסט זיך אויס דאס הארץ צום אייבערשטן, ער בעט דעם אייבערשטן אויף יעדע מע

 זאך, וועט ער זוכה זיין צו וויסן ווי אזוי זיך צו פירן.

דערפאר, אז דו ווילסט ווייטער ממשיך זיין אז "דיין שטוב זאל בלייבן קריסטאל" 

געהייסן; זאלסט זיך  זאלסטו פאלגן דעם הייליגן רבי'ן און טון וואס ער האט אונז
אויסשמועסן דיין הארץ מיטן אייבערשטן אויף דיין אייגענע שפראך. פון איין זייט 

זאלסטו אים דאנקען פאר אלע חסדים וואס ער טוט מיט דיר און פון דער אנדערע זייט 
זאלסטו אים בעטן ברחמים ובתחנונים אז דו זאלסט וויסן ווי אזוי צו רעדן אין שטוב 

ווייב, דו זאלסט וויסן אז מען דארף זיין א וותרן, מען דארף נישט אלץ זיין  מיט דיין
 גערעכט, דורכדעם וועסטו זוכה זיין צו האבן א גוט לעבן.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 שאלה:

 לכבוד דער חשובער ראש ישיבה שליט"א,

אים שיקן צו עקטן יאר אלט, און מיין ברודער האט מיר געבעטן אויב איך קען  14איך האב א בחור פון 

 אויף א פלעי וואס ער מאכט.

 ?איך וויל וויסן אויב ס'איז דא א פראבלעים מיט דעם

 יישר כח.

 יוסף

 תשובה:

 יום ב' פרשת בשלח, ו' שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

  נרו יאיר יוסףלכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אים אוועק נעמען זיין קאפ פון לערנען און  עס איז נישט כדאי, ווייל דאס וועט

 דאווענען.

די אלע וואס מאכן פלעיס זענען גרויסע לצים און עס איז נישט קיין פלאץ פון 
 יראת שמים וכו'.

איינמאל א מענטש פאלט אריין אין ליצנות איז אים זייער שווער ארויס צו קריכן 

"ָקָׁשה ִהיא  ירושלמי ברכות פרק ב', הלכה ח):(פון דארט, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ַהֵּליָצנּות, ֶׁשְּתִחָּלָתּה ִיּסּוִרין ְוסֹוָפּה ְּכָלָיה", ליצנות איז אזוי שלעכט אז דאס רייסט אויס 

א מענטש פון דער וועלט; צי וואס פעלט דיר אויס אז דיין בחור וואס האט יעצט בר 
ט קענען מיטהאלטן וואס מען מצווה געהאט זאל זיך דרייען מיט זיי? ער וועט ניש

לערנט אין ישיבה פאר לאנגע חדשים; אלע חדשים ביזן פלעי וועט ער נישט קענען 
דאווענען און לערנען ווייל זיין קאפ וועט אים זיין ביי די פלעי. און אפילו נאכן פלעי 

 וועט ער שוין בלייבן פארטראכט וכו'.

אז די קינדער זאלן זיצן מיט זיי  עס זענען דא עלטערן וואס האבן נישט קיין כח
אין שטוב, זוכן זיי וואו זיי קענען שיקן די קינדער ביינאכט; איינער שיקט דעם קינד זיך 
צו לערנען שפילן אינסטרומענטן וכו', א צווייטער שיקט זיינע קינדער זיך לערנען א 

מיט די עלטערן. צווייטע זאך; אלעס וועט מען טון אבי דער קינד זאל זיך נישט דרייען 
דאס איז נישט קיין גוטע וועג, ווייל ווי מער מען פארברענגט מיט די קינדער אלץ מער 

 וואקסן זיי אויף געזונט און שטארק ברוחניות ובגשמיות.
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דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט האבן נחת פון דיינע קינדער, זיי זאלן 

 אויסוואקסן ערליכע אידן, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 שלום לכבוד הראש ישיבה שליט"א,

אי"ה קומענדיגע וואך האב איך חתונה בשעה טובה ומוצלחת. איך וויל זייער שטארק בעטן דעם ראש 

 ישיבה שליט"א מיר צו שרייבן אביסל עצות, שכל, און הדרכה, ווי אזוי צו פירן מיין נייע לעבן.

 א גרויסן יישר כח.

 א כלה

 תשובה:

 ' שבט, שנת תשע"ח לפרט קטןז' פרשת בשלח, גיום  - בעזרת ה' יתברך

 

 הכלה ... תחי' לכבוד

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

מזל טוב פאר אייער חתונה בשעה טובה ומוצלחת; דער אייבערשטער זאל העלפן 
ענק זאלן אויפשטעלן א "בית נאמן בישראל", ערליכע אידישע דורות, קינדער וואס 

 וועלן ליכטיג מאכן די וועלט, אמן.

 איר האט מיר געבעטן פאר הנהגות, שכל און הדרכה פארן לעבן.

איר ווייסט דאך אודאי דעם סיפור אז ווען דער רבי'ס טאכטער איז געקומען צום 
רבי'ן זיך באקלאגן אז איר דינסט איז אוועקגעגאנעגען פון איר און זי דארף א דינסט צו 

, האט איר דער רבי געפרעגט: "האסט געבעטן דעם אייבערשטן פאר העלפן אין שטוב
א דינסט ווען דו ביסט געשטאנען אונטער די חופה?" זעט מען וואסערע כח חתן כלה 

 האבן ביום חופתם, מען קען אין דעם טאג אלעס פועל'ן.

 ווען א מענטש געוואוינט זיך איין זיך אויסצורעדן זיין הארץ צום אייבערשטן איז
ער א געהאלפענער, ווייל וואס עס וועט אריבער גיין אויף אים וועט ער דערציילן פארן 

אייבערשטן; וואס עס זאל פאסירן מיט אים ווייסט ער אז דאס איז נישט קיין פערצופאל 
נאר דאס קומט פונעם אייבערשטן, אזוי ווי דער הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו 

ען וויל שטראפן א מענטש, נעמט מען אים אוועק זיין אמונה"; פלעגט זאגן: "ווען מ
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ווייל ווען א מענטש האט א קלארע ריינע און לויטערע אמונה, ער ווייסט אז אלעס איז 

דומם, צומח, חי, מדבר, אלעס איז נאר עצם עצמיות חיות אלוקתו  - דער אייבערשטער
ועט נאר פאסירן מיט אים ווייסט , קען מען אים נישט שטראפן, ווייל וואס עס ויתברך

 ער אז דאס איז נישט קיין פערצופאל און ער איז דאס מקבל באהבה.

סיי מיט זיך אליין און כל שכן מיט א  -מען וויל האבן שכל ווי אזוי צו לעבן  אז
 -ה'" נַֹכח ְּפֵני , ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּב" (איכה ב, יט):מאן, דארף מען טון וואס שטייט אין פסוק 

זיך אויסגיסן דאס הארץ צום אייבערשטן און אים בעטן אז מען זאל וויסן ווי אזוי מען 

דארף זיך פירן מיט א מאן און ווי אזוי מען פירט זיך מיט קינדער וכו', אזוי באקומט 
אס איז ד ",ֵּב'ַּמִים לִ 'ְפִכי כַ 'ִׁש מען שכל. מוהרא"ש זאגט: "שכל איז די ראשי תיבות "

 די שכל וואס דער רבי געבט אונז, מיר זאלן לעבן מיטן אייבערשטן.

דער אייבערשטער זאל העלפן ענק זאלן זוכה זיין אויפצושטעלן א בית נאמן 
 בישראל, ערליכע אידישע דורות, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

טאג, די יומא דהילולא קדישא פון כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע,  אזוי ווי עס דערנענטערט זיך דער גרויסער

האב איך געוואלט פרעגן אויב איר קענט מיר עפעס שרייבן עובדות והנהגות וואס איר האט געזען ביי 

 מוהרא"ש במשך די יארן.

 יישר כח,

 נחמן

 תשובה:

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

 נחמן נרו יאירלכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט זיך אוועק געגעבן זיין גאנץ לעבן פאר א צווייטן 

איד; עס איז אים געגאנגען אין לעבן אז נאך א איד זאל וויסן פונעם אייבערשטן, נאך 
עס איז אים  א איד זאל וויסן אז ער האט נאך א תקנה. ווער רעדט נאך פון שלום בית;

געגאנגען אין לעבן אז נאך א איד זאל האבן שלום בית. מוהרא"ש האט אלעס געלייגט 
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פאלק, זיי זאלן וויסן ווי אזוי זיך -אין דער זייט ווען עס איז געקומען צו העלפן א פאר

 אן עצה צו געבן אין לעבן.

ציילן א ווען מען פלעגט פרעגן ר' נחמן טולטשינער זכרונו לברכה ער זאל פאר
פון "נחמן וואסער טרעגער" איז  -מופת פון ר' נתן, פלעגט ער זאגן: "א מופת בין איך" 

געווארן "ר' נחמן טולטשינער"; ווען ער איז געווען א אינגל איז ער געווארן א יתום לא 
געקומען צו גאסט מאל איז ר' נתן יינעלינו און זיין פעטער האט אים מגדל געווען. א

ר' נחמן  .איינגעשטאנען ביי דעם פעטעראט טולטשין און ער איז אין דעם שט

און האט געהערט ווי ר' נתן זאגט תורה,  -נאך זייענדיג א יונגער בחור  -טולטשינער 
אינמיטן די תורה האט ר' נתן געזאגט ווערטער וואס האט געכאפט זיין הארץ: "די 

רה ותפילה איז יא און מען קען עס וועלט איז נישט, און מען קען עס נישט באקומען, תו
באקומען"; די ווערטער איז אים אריין אין הארץ און ער האט געמאכט א קשר מיט ר' 

 נתן.

ווען ר' נתן האט געזען אז דער בחור נחמן האט אין זיך אסאך תמימות האט ער 
אים מקרב געווען און אים געזאגט ווי אזוי ער זאל לערנען וכו', ביז ער איז 

געווארן ר' נחמן טולטשינער; פלעגט ער זאגן: "א מופת בין איך", סגעוואקסן און אוי
 אז פון "נחמן וואסער טרעגער" איז געווארן "ר' נחמן טולטשינער".

געפארן צו זיין דער הייליגער קדושת לוי זכותו יגן עלינו איז אלץ אינגערמאן 

גן עלינו און דארט געלערנט פאר דער גרויסער מגיד פון מעזריטש זכותו י הייליגער רבי
וואס איז געווען א  –עטליכע יאר, ווען ער איז אהיים געקומען האט אים זיין שווער 

געפרעגט: "וואס האסטו געלערנט ביי דיין רבי'ן?" האט ער געזאגט:  –גרויסער מתנגד 
"איך האב געלערנט אז עס איז דא א גאט אויף דער וועלט", האט דער שווער אים 

ויסגעלאכט און געזאגט: "ווער ווייסט דען נישט אז עס איז דא א גאט אויף דער א
וועלט, איך וועל אריין רופן די דינסט און איך וועל איר פרעגן צי זי ווייסט אז עס איז 
דא א גאט אויף דער וועלט, וועט זי אויך וויסן", אזוי האט ער געטון און די דינסט רופט 

 גע איז דאס? אודאי איז דא א גאט אויף דער וועלט!"זיך אן: "וואסערע פרא

פרעגט ער זיין איידעם: "פארוואס האסטו געדארפט אוועק פארן פון שטוב פאר 
אזא לאנגע צייט צו לערנען אז עס איז דא א גאט אויף דער וועלט, קוק אויף די דינסט, 

א רבי?!" האט דער  זי ווייסט אויך אז עס איז דא א גאט אויף דער וועלט, אן פארן צו
"יא יא, זי זאגט אז עס הייליגער בארדיטשובער רב זי"ע געענטפערט פאר זיין שווער: 

 .איז דא א גאט אויף דער וועלט, אבער איך לעב מיט דעם"
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אין דעם ווארט ליגט זייער אסאך; מענטשן פרעגן כסדר פארוואס מיר דארפן דעם 

מיר דארפן דעם רבי'ן ווייל ער ברענגט אין אונז הייליגן רבי'ן און ווען מיר ענטפערן אז 
אז מיר זאלן לעבן מיטן אייבערשטן און מיר זאלן אים אלעס בעטן,  -אריין אמונה 

דרוקט מען זיך אויס מיט וואונדער: "ווער ווייסט דען נישט אז עס איז דא א באשעפער 
ייסט אז עס איז דא "יעדער וואון מען קען אים אלעס בעטן?!" אבער דער  אמת איז אז 

 .א גאט אויף דער וועלט, אבער מיר לעבן מיטן אייבערשטן"

דאס איז וואס איך קען דיר דערציילן פון מוהרא"ש און דאס איז מוהרא"ש'ס 

מופת, אז ער האט גענומען פשוט'ע אידן און זיי געברענגט צום אייבערשטן. ווען איך 
י גרעסטע מופת פון מוהרא"ש, אז ער האט קוק אויף מיר טראכט איך צו מיר 'דאס איז ד

אין מיר געקענט אריין לייגן אז עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט און איך זאל 
 רעדן צום אייבערשטן'.

"ְוִעַּקר  (שיחות הר"ן, סימן רמט):קוק וואס דער הייליגער ר' נתן זכרונו לברכה זאגט 

ם ֶׁשָרִאינּו ִמֶּמּנּו ז"ל, הּוא ַרק ְּבִעְנַין ִהְתָקְרבּות ִיְׂשָרֵאל ַהִחּדּוִׁשים ְוַהּמֹוְפִתים ַהּנֹוָרִאי
ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים", דער עיקר מופתים וואס מיר האבן געזען ביים הייליגן רבי'ן איז 

געווען נאר אינעם ענין פון מקרב זיין אידישע קינדער צום הייליגן באשעפער, "ֶׁשֵּתֶכף 
ס ֶאָחד ֶאְצלֹו ְוָרָצה ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֵּתֶכף ֶנְהַּפ ִמָּיד ְלִאיׁש ַאֵחר ַמָּמׁש", ְּכֶׁשִּנְכנַ 

מאל ווען איינער איז געקומען צום רבי'ן און ער האט געוואלט ווערן אן ערליכע  סיעדע
 איד, האט מען געזען ווי דער מענטש ווערט אן אנדערע מענטש אינגאנצן.

איינער בעט מיר אז איך זאל אים דערציילן מופתים פון מוהרא"ש זכרונו ווען 

לברכה וכו', דערצייל איך וואס עס איז ביי מיר דער גרעסטער מופת און דאס גרעסטע 
צדקות, אז א מענטש זאל שטיין און רעדן מיט מענטשן איבער פופציג יאר, בשעת די 

לם, זענען געווארן זיינע מתנגדים; רובם ככו -אלע מענטשן וואס ער האט געהאלפן 
סיי אין ברסלב און סיי אין דער וועלט האבן גענומען חיזוק פון דעם  -אסאך מנהיגים 

צדיק און גערעדט האבן זיי אלע אויף אים מיט א גרינגשעצונג. און דער חידוש איז 

ּו עֵֹמד ִלְפֵני ה'... מוהרא"ש איז ַוֵּיְלכּו ְסדָֹמה, ְומוהרא"ש עֹוֶדּנ -ַוִּיְפנּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים 
ווייטער געגאנגען אויף זיין וועג, ער האט ווייטער מגלה געווען פאר אלעמען דעם 

הייליגן רבינ'ס עצות, ווייטער געשריבן ספרים וואס זענען מחי' ומחזק די גאנצע וועלט 
 בלי שום גוזמא.

ומים האבן געמאכט א גזירה אז די ר (עבודה זרה ח:)חכמינו זכרונם לברכה דערציילן 

אויף די אידן אז מען טאר נישט געבן קיין סמיכה פאר קיינעם און ווער עס וועט געבן 
סמיכה וועט מען אים הרג'נען, אזוי אויך וועט מען הרג'נען די גאנצע שטאט וואו מען 
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הּוָדה ֶּבן ָּבָבא האט געגעבן סמיכה וכו'. זאגן חז"ל: "ְּבַרם ָזכּור אֹותֹו ָהִאיׁש ַלּטֹוב ְוַרִּבי יְ 

ְׁשמֹו", מען דארף געדענקען דאס מסירת נפש פון דעם גרויסן צדיק רבי יהודה בן בבא, 
ווייל ווען נישט אים וואלט ווען פארגעסן געווארן געוויסע הלכות וכו'. וואס האט ער 

צווישן צוויי בערג און מיט זיי געטון? ער האט גענומען פינף תנאים און זיך באהאלטן 
ארט געגעבן סמיכה. ווען ער האט געזען אז די רומים קומען האט ער געזאגט פאר זיי ד

זיינע תלמידים: "אנטלויפט, אז איר זאלט בלייבן לעבן", האבן זיי אים געפרעגט: "ֶרִּבי, 
ווייל ער איז געווען א זקן  –?" רבי, דו קענסט דאך נישט אנטלויפן ךְוַאָּתה ַמה ְּתֵהא ָעֶלי

ן מיט דיר? האט ער זיי געזאגט: "ֲהֵריִני מּוָטל ִלְפֵניֶהם ְּכֶאֶבן ֶּׁשֵאין ָלּה וואס וועט זיי –

אלן הֹוְפִכין", איך וועל דא בלייבן ליגן ווי א שטיין וואס האט נישט קיין שום הרגש, ז
 י איר זאלט זיך קענען ראטעווען.זיי מיר כאפן און הרג'נען כד

ים האט מען געכאפט. דערציילט די תלמידים האבן זיך טאקע געראטעוועט און א

די גמרא: "א ָזזּו ִמָׁשם ַעד ֶׁשָּנֲעצּו ְלגּופֹו ג' ֵמאֹות לּוְלִנָּיאֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל, ַוֲעָׂשאּוהּו ְלגּופֹו 
ִּכְכָבָרה", זיי האבן אים נישט אפגעלאזט ביז מען האט אין אים אריין געשטאכן דריי 

 כערט ווי א זופ.הונדערט מעסערס, ביז זיין הייליגע גוף איז געווארן געלע

דאס איז א מופת, דאס א צדיק; ער איז גרייט מען זאל אים שטעכן מיט דריי 
הונדערט מעסערס אבי עס זאל נישט פארגעסן ווערן די תורה ביי אידישע קינדער. 

וויפיל מען רעדט אויף אים און וויפיל מען שפייט אויף אים, איז ער ביי זיך אזוי בטל, 
אן מיט זיין הייליגע ארבעט צו פארשפרייטן דעם אייבערשטן אויף אז ער גייט ווייטער 

 דער וועלט.

אז א מענטש דארף זיך צוגעוואוינען צו  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן עב)דער רבי זאגט 
זיין אזוי ווי דער ערד; די ערד ווערט נישט ברוגז אויף מענטשן ווען מען טרעט אויף 

ן מען ווארפט מיסט אויף איר וכו' וכו', די ערד געבט איר, מען שפייט אויף איר או
ווייטער ארויס אלע גוטע פרוכט און אלע מענטשליכע באדערפענישן. אזוי אויך דארף 
א מענטש זיין א גוטער און א געבער; אפילו מען שפייט אויף אים און אפילו מען רעדט 

איז אויפן שפיץ גאפל וואס  אויף אים, זאל ער ווייטער זיין גוט צו יעדן איינעם. דאס
איך קען דיר זאגן אז איך האב געזען ביי מוהרא"ש; ער איז געווען ְּכַאְסֻקָּפה ַהִנְּדֶרֶסת 

 פאר אידישע קינדער.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן נאך גיין זיינע וועגן, מיר זאלן 
זיין צו די גאולה שלימה פארשפרייטן די הייליגע עצות פון רבי'ן, ביז מיר וועלן זוכה 

 במהרה בימינו אמן.

... 
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