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 יום א' פרשת נח, כ"ה תשרי, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

הגם איך האב שוין גערעדט מיט דיר און דיר מחזק געווען, דאך וועל איך דיר שרייבן 

איך זע ווי צעבראכן דו ביסט, און דו זאגסט מיר אז דיין ווייב אפאר חיזוק ווערטער, ווייל 

  איז נאך מער דערשראקן און צעבראכן.

וויסן זאלסטו אז אפילו א מענטש זאל טון די הארבסטע עבירה רחמנא לצלן, אויב 

, ער זאגט פארן אייבערשטן: "רבונו של עולם, ָחָטאִתי ָעִויִתי ָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶניך -טוט ער תשובה 

איך האב געזינדיגט פאר דיר", און ער זאגט ארויס די עבירה וואס ער האט געטון: "'ְוָכזֹאת 

ְוָכזֹאת ָעִׂשיִתי', און איך וויל תשובה טון. זיי מיר מוחל אייבערשטער וכו' וכו'", דארף ער 

  גלייבן אז דער אייבערשטער איז אים מוחל אויף די עבירה.

"ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָּברּוך הּוא: ִאם ָאָדם  א דבי אליהו רבה, פרק ד):(תנחכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ַהֵרי ֲאִני ִעּמֹו ְּבַרֲחִמים, ַוֲאִני ְמַקֵּבל ֶאת ְּתׁשּוָבתֹו,  -עֹוֵבר ֲעֵביָרה ְלָפַני, ִאם חֹוֵזר ְועֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה 

זינדיגט, ְוֵאין ֲאִני זֹוֵכר לֹו ֲאִפילּו ִמְקָצת ֲעֹונֹוָתיו", דער אייבערשטער זאגט, אויב א מענטש 

און ער טוט תשובה, וועל איך רחמנות האבן אויף אים. איך וועל אנעמען זיין תשובה, און 

"ָאַמר  (תורת כהנים בחוקותי, פרק ח):איך וועל מער נישט דערמאנען זיינע עבירות. נאך זאגן חז"ל 

ר ּוְמַרֵחם ֲעֵליֶהם", דער ַהָקדֹוׁש ָּברּוך הּוא, ִמָּיד ֶׁשֵהם ִמְתַוִּדים ַעל ֲעֹונֹוֵתיֶהם, ִמָּיד ֲאִני חֹוזֵ 

אייבערשטער זאגט, גלייך ווען א מענטש איז זיך מתודה פאר מיר, האב איך רחמנות אויף 

  אים, און איך נעם צוריק דעם מענטש צו מיר.

דערפאר בעט איך דיר זייער, זיי נישט צובראכן וכו'; דער יצר הרע האט דא געטראפן 

ן דיין שלום בית. ער וועט דיר אינגאנצן צעברעכן און א גוטע וועג ווי אזוי ער קען צעברעכ

דערשרעקן דיין ווייב, בשעת ווען עס איז בכלל נישט געווען קיין שוגג און אודאי נישט 

  קיין מזיד. נאר דאס הייסט א אונס גמור, ווייל עס איז נישט געווען ביום הוסת וכו'.

"ְוִאם ִׁשְמָׁשּה ׁשלא ְּבַׁשַעת ֶוְסָּתּה,  ד): (יורה דעה סימן קפה, סעיףקוק וואס דער רמ"א זאגט 

ִמְקֵרי אֹוֵנס, ֲאִפילּו א ָּבְדָקה ְּתִחָּלה,  -ּוָמְצָאה ַאַחר ֲהַּתְׁשִמיׁש ָּדם; ֲאִפילּו ִנְמָצא ַעל ֵעד ֶׁשּלֹו 

  ְוֵאיָנם ְצִריִכים ַּכָּפָרה א הּוא ְוא ִהיא".

וכו'; דער רמ"א דאס וואס דו זאגסט מיר אז אפשר וואלט זי זיך געדארפט בודק זיין 

  אז מען זאל נישט מרבה זיין בבדיקות וכו', עיין שם. (שם, סימן קפד, סעיף א)פסק'נט 
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דערפאר זאלסטו נישט זיין ביי זיך געפאלן, וואס דאס וועט דיר נאר אראפ ווארפן אין 

עבירות רחמנא לצלן; ווייל דער ס"מ וויל נאר אז א מענטש זאל זיין ביי זיך צעבראכן, און 

(ליקוטי זוי קען ער אים נאכדעם אראפ ווארפן אין אנדערע עבירות, אזוי ווי דער רבי זאגט א

"ִּכי ִעַּקר ְּפַגם ַהְּבִרית הּוא ַעל ְיֵדי ַעְצבּות ַּכָּידּוַע, ִּכי ְּפַגם ַהְּבִרית ָּבא ַעל  מוהר"ן, חלק א', סימן קסט):

ת, ַעל ֵׁשם ֶׁשְּמַיֶּלֶלת ָּתִמיד", דער עיקר פארוואס א מענטש ְיֵדי ַהְּקִלָּפה ַהְידּוָעה ֶׁשִּנְקֵראת ִליִלי

פאלט אראפ אין די עבירה פון פגם הברית, קומט פון צעבראכנקייט, אז דער מענטש איז 

טרויעריג און דעפרעסט, מה שאין כן ווען א מענטש איז פרייליך, ווערט ער געראטעוועט 

: "ִעַּקר ְׁשִמיַרת ַהְּבִרית זֹוִכין ַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה", דער פון עבירות. און דער רבי פירט דארט אויס

  עיקר ווי אזוי מען איז זוכה צו שמירת הברית, דורכדעם וואס מען איז פרייליך.

דערפאר בעט איך דיר זייער, שטארק דיך און שטארק דיין ווייב; עס דיך נישט אויף 

  און מען דארף נישט טראכטן פונעם עבר.אויף אלטע מעשים, וואס איז געווען איז געווען, 

אז שכחה איז א גרויסע מעלה, ווייל אז מען פארגעסט  (שיחות הר"ן, סימן כו)דער רבי זאגט 

וואס עס איז געווען און מען טראכט נישט פונעם עבר, דעמאלט קען מען אנהייבן פון 

טראכטן וואס עס איז  דאסניי דינען דעם אייבערשטן, אבער אויב מען האלט אין איין צוריק

  געווען, דאס לאזט נישט דעם מענטש ער זאל נאכאמאל אנהייבן דינען דעם אייבערשטן.

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

...  

~~~~~~~~~~  

  יום ב' פרשת נח, כ"ו תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

  לכבוד ... נרו יאיר

יום טוב נאך מעריב זע איך ווי עס קומען ארויף בחורים אין ישיבה, האב איך  מוצאי

זיי געפרעגט: "וואס ווילט איר?" זאגן זיי אז זיי זענען געקומען צו דער נעילת החג טיש, 

זיי ווילן וויסן צי דא ווארפט מען אויך עפל? זאג איך זיי: "דא ווארפט דער רבי דפים גמרא 

; געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר האבן א רבי וואס פולט אונז אן מיט פרקים משניות"

מיט תורה ותפילה, ער דערמאנט אונז כסדר אז מיר זאלן נישט זיין קיין ארעמעלייט, ווייל 

  א מענטש אן תורה איז אן ארימאן, און א מענטש אן אמונה איז אן אמת'ער עני ואביון.
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"אין עני אלע מן הדעת", ווער איז אן ארימאן?  :(נדרים מא.)חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"גדולה  (סנהדרין צב.):דער וואס האט נישט קיין שכל; און מיר האבן היינט אינעם דף גמרא 

דעה, שכל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו", ווער עס האט שכל איז ביי אים 

; ווייל דאס וועט מען זען אין בית שוין אזוי ווי משיח איז דא און די בית המקדש שטייט

אז דער אייבערשטער פירט דער וועלט  -המקדש, און דאס וועט אונז משיח אויסלערנען 

און גארנישט פאסירט נישט פון זיך אליינס. דערפאר, ווער עס לעבט מיט אמונה, איז ביי 

  אים אזוי ווי דער בית המקדש שטייט שוין.

עבט אונז שכל מיר זאלן שוין יעצט רעדן צום דאס לערנט אונז דער רבי, ער ג

  אייבערשטן, און מיר זאלן אריין כאפן יעדן טאג אביסל תורה.

די ישיבה, די חדר און די מיידל סקול,  -איך בין פארנומען אנצוהייבן דעם נייעם זמן 

  ממילא האב איך נישט קיין צייט מאריך צו זיין.

  הצלחה אין אלע ענינים. זיי געזונט און שטארק, און זאלסט האבן

...  

~~~~~~~~~~  

  יום ג' פרשת נח, כ"ז תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

איך האב געהאט בדעה צו פארן קיין ארץ ישראל קיין יבניאל גלייך נאך יום טוב, 

  אבער למעשה זעט נישט אויס אז איך וועל יעצט פארן.

ן קיין שיעור; איך האף אם ירצה ה' אז די אנדערע וואך וועט נעכטן איז נישט געווע

  זיך צוריק אנהייבן די שיעורים פאר די אינגעלייט.

איך וויל דיר זייער בעטן יעצט ווען מיר זענען אריין אינעם נייעם יאר, אז דו זאלסט 

און  יעדן טאג לערנען אביסל חומש מיט תרגום, אויך זאלסטו לערנען אפאר פרקים משניות

א דף גמרא; א טאג וואס מען לערנט די הייליגע תורה וועט מען האבן הצלחה. געדענק, 

  נאר דאס נעמט א מענטש מיט אויף יענע וועלט.
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די וואך איז געווען א שרעקליכע טראגעדיע דא אין שטאט, א אינגערמאן איז 

אינגערמאן  פלוצלינג אוועק פון דער וועלט אינמיטן די סעודה שבת אינדערפרי. דער

פלעגט מיר זייער אסאך מאל אפשטעלן אויפן גאס און מיר זאגן אז ער איז זיך מחי' מיט 

די חיזוק יומי דרשות, און ער לערנט חומש וכו'. יעצט ווען ער איז שוין אהיים געגאנגען 

צוריק צום אייבערשטן, האט ער נאר מיט זיך דאס ביסל חומש וואס ער האט אריין געכאפט, 

  דאס ביסל תורה ומעשים טובים, נאר דאס נעמט א מענטש מיט אויף יענע וועלט.און 

איך ווייס נישט צי דו האסט געהערט די שרעקליכע מעשה וואס האט פאסירט מיט 

אונזער חבר, האיש החסד, לא מחזיק טיבותא לנפשיה, ... הי"ו; אינמיטן דער נאכט האט 

ז געראטעוועט געווארן מיט אלע זיינע קינדער, אויסגעבראכן א פייער ביי אים, און ער אי

אלע זענען ברוך השם געזונט און שטארק, דאס איז בזכות וואס ער איז זיך מוסר נפש טאג 

און נאכט פאר אנדערע אידן. מיר אלע ווייסן ווי ער געבט זיך אוועק פאר א צווייטן איד 

שטער האט אים געגעבן א ביי טאג און ביי נאכט שלא על מנת לקבל פרס. דער אייבער

  מתנה, די גאנצע שטוב איז געבליבן לעבן בזכות וואס מען ראטעוועט אנדערע אידן. 

דערפאר בעט איך דיר זייער אז דו זאלסט אויך זען צו טון חסד מיט א צווייטן, אויב 

דו קענסט העלפן זיין משפחה, ער איז געבליבן אן א דאך איבערן קאפ, יצא פלוני נקי 

אן קיין וועש, אן גארנישט, און בזכות  -ו, ער איז ארויס מיט זיין וויב און קינדער ריין מנכסי

  המצוה הזאת זאלסטו ניצול ווערן פון אלעם שלעכטס.

מיטוואך נאכט וועט זיין א פרויען צוזאמקום, סיי אין  -אם ירצה ה' מארגן 

ין מיט די עצות פון הייליגן וויליאמסבורג און סיי אין קרית יואל, מען וועט זיך מחזק זי

רבי'ן. דערפאר זע צו זיין אין שטוב, דו זאלסט העלפן מיט די קינדער, אז דיין ווייב זאל 

קענען קומען צו די "פרויען צוזאמקום" שעפן פרישע כוחות צו קענען אנגיין מיט די שטוב 

  ארבעט.

  זיי געזונט און שטארק, און זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

...  

~~~~~~~~~~  

  יום ד' פרשת נח, כ"ח תשרי, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר
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איך האף אז דו לערנסט נאך יעדן טאג דעם דף גמרא; אפילו דו ביסט פארנומען און 

דו האסט אסאך זאכן צו ערלעדיגן, דאך זאל די דף גמרא זיין ביי דיר א זאך וואס דו ביסט 

ף דעם נישט מוותר. און וויסן זאלסטו אז דער בלאט גמרא איז די בעסטע פלאץ וואו אוי

  מען קען אנטלויפן.

איך לערן יעדן טאג פאר צופרי דעם דף פאר אלע אברכים וואס וואוינען אין 

  וויליאמסבורג, און דו קענסט דאס קומען מיטהאלטן.

בלייבט נישט פונעם מענטש, נאר עס גייט אריבער א טאג נאך א טאג, און גארנישט 

  דאס ביסל תורה וואס מען לערנט.

איך קען נאך נישט קומען צו מיר פון די שוידערליכע טראגעדיע וואס האט פאסירט 

דא אין שטאט דעם פארגאנגענעם שבת, א אינגערמאן נאך נישט קיין דרייסיג יאר אלט איז 

אן  -אלעס וואס דו ווילסט האבן  אוועק אינמיטן די שבת'דיגע סעודה; ער האט געהאט

אייגענע הויז, א שטיקל ביזנעס, א שיינע קאר וכו' וכו'; אבער וואס האט ער מיט זיך מיט 

גענומען? נאר דאס ביסל תורה וואס ער האט זוכה געווען צו לערנען יעדן טאג. ער האט 

יז יעדן טאג מיר אפגעשטעלט פונקט א יאר צוריק אויפן גאס, און מיר געזאגט אז ער א

  מעביר סדרה, ער לערנט אביסל משניות, און ער איז זיך מחיה מיט די חיזוק יומי.

תורה ותפילה; וואס בלייבט פונעם מענטש? ער קומט  -נאר דאס נעמט א מענטש מיט 

און גייט, טוט און מאכט, ער נעמט קער, און פלוצלינג... דער מענטש בלייבט אליין. 

אלע דפים גמרא, פרקים משניות און מזמורי תהילים וואס מען האט  דעמאלט קומען צו גיין

אריינגעכאפט, כל שכן וכל שכן אז א מענטש האט זיך צוגעוואוינט צו רעדן צום 

  אייבערשטן, דאס באגלייט אים צו זיין אייביגער רוה.

"ְלִפי ֶׁשָּכל  (תנא דבי אליהו רבה, פרק טו):עם מאמר חז"ל מוהרא"ש פלעגט שטענדיג חזר'ן ד

ַהַּמְרֶּבה ִׂשיחֹות ּוְתִפּלֹות, ֵהם ַהְמַלִּוים אֹותֹו ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ְלֵבית עֹוָלמֹו", ווען א מענטש רעדט 

אסאך צום אייבערשטן, און ער שמועסט אסאך צום אייבערשטן, דאס באגלייט אים צו זיין 

נא דבי אליהו, אייביגע רוה; דאס איז זייער אינטערעסאנט, ווייל אז מען קוקט אריין אין ת

איז דא אן אנדערע גירסא, עס שטייט נישט דארט ּו'ְתִפּלֹות', נאר עס שטייט דארט 

ְו'ִּתיְפלּות', און עס איז משמע אז מען רעדט דארט פון ניבול פה, אז א מענטש זאל זיך 

אפהיטן נישט צו רעדן ניבול פה, אבער מוהרא"ש האט געהאט אן אנדערע גירסא 

  ְו'ִּתיְפלּות'.
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ְלִפי ֶׁשִּבְׁשַעת ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ָאָדם, ֵאין ְמַלִוין לֹו  (אבות ו, ט):גן חכמינו זכרונם לברכה נאך זא

ְלָאָדם א ֶּכֶסף ְוא ָזָהב ְוא ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות, ֶאָלא ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ִּבְלָבד", 

זילבערנע כלים וכו' ווען א מענטש גייט אוועק פון די וועלט בלייבט די גאנצע געלט און 

  וכו' אין שטוב, און מען נעמט גארנישט מיט נאר תורה ותפילה.

  ְּכֶקֶדם! דערפאר, שטארק דיך און באניי דיר צוריק מיט דיינע שיעורים; ַחֵּדׁש ָיֶמי

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

...  

~~~~~~~~~~  

  פרשת נח, כ"ח תשרי, שנת תשע"ח לפרט קטן יום ד' -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד מרת ... תחי'

  איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

א גרויסן ישר כח פאר אלעס וואס איר העלפט אין סקול; דער אייבערשטער זאל אייך 

  באצאלן איר זאלט האבן נחת ביי אייערע קינדער.

סערסייז, און ער ווילט זיי בנוגע וואס איר פרעגט, אז איר מאכט מיט די מיידלעך עק

זאלן אנטון לעגינגס, צי מען מעג דאס אנטון אלץ צניעות; וויסן זאלט איר, אז א פרוי טאר 

נישט גיין מיט קיין הויזן און נישט מיט קיין לעגינגס וואס איז כמו הויזן. הויזן פאר א מיידל 

י איך נישט פארוואס עס איז פריצות, נישט קיין חילוק וואס די כוונה איז; בכלל פארשטי

  פעלט אויס דאס אנצוטון ווען די מיידלעך גייען שוין מיט טייץ.

אז איר פרעגט שוין וועגן לעגינגס, דארפט איר וויסן בכלליות, אז מען דארף 

אויסלערנען די מיידלעך די זאך פון צניעות אויף א שיינעם אויפן. חכמינו זכרונם לברכה 

י יֹוָחָנן ָקֵרי ֵליּה ְלָמאֵני ְמַכְּבדֹוַתי", רבי יוחנן, ווען ער פלעגט בעטן זיין "ַרּבִ  (סנהדרין צד.):זאגן 

משמש מען זאל אים ברענגען זיינע קליידער, פלעגט ער זאגן, 'ברענג מיר די זאך וואס 

ברענגט מיר "כבוד"'; ווייל קליידער איז מכבד א מענטש. ווען א מענטש איז אנגעטון ווי 

דעמאלט איז ער מכובד וכו'. מען דארף אויסלערנען די מיידלעך אז עס דארף צו זיין, 

צניעות איז א שיינע זאך, צניעות איז א בא'טעמ'טע זאך, און ווען מען גייט אנגעטון 
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פראסט, קורץ, טייט און אויסגעשניטן וכו' וכו', איז מען נישט קיוט אדער שיין, נאר מען 

  איז פראסט, און דאס איז נישט איידל.

ויך דארף מען רעדן פון די שכר וואס מען באקומט ווען מען גייט בצניעות; דער רבי א

"ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה ְמַזָּכה ָלּה ְלָבִנים ֲהגּוִנים", אז א פרוי געבט  (ספר המדות, אות בנים, סימן ט)זאגט 

שן מוטשען זיך אכטונג אויף צניעות, וועט זי זוכה זיין צו גוטע קינדער; מען זעט ווי מענט

היינט נעבעך מיט קינדער, מען זוכט עצות פאר גוטע קינדער, און מען וויינט און מען שרייט 

און מען מאכט אסיפות, אלע שרייען "וואס טוט מען מיט די קינדער?" פארוואס זאל מען 

נישט פאלגן וואס דער רבי זאגט אז צניעות ברענגט ערליכע אידישע דורות. אז מען רעדט 

ון דעם אסאך אין די יונגע יארן וועט עס צוביסלעך אריין גיין אין די הערצער פון די פ

  מיידלעך.

עס איז דא וואס זאגן אז מיידלעך זאלן שלאפן מיט הויזן ווייל די פיס דעקט זיך אויף 

וכו'; אבער עס איז נישט גערעכט, ווייל א מיידל מיט הויזן איז פריצות, נאר מען דארף זיי 

זאגן שוין חכמינו זכרונם  –אויסלערנען צו שלאפן צוגעדעקט, און אויב מען דעקט זיך אויף 

"א ִנְּתָנה ּתֹוָרה ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת",  (קידושין נד.):"אֹוֶנס ַרֲחָמָנא ָּפְטֵריּה", און אז  ים כז:):(נדרלברכה 

  דער תורה איז נישט געגעבן געווארן פאר מלאכים.

דערפאר בעט איך אייך זייער, אדרבה, טאנצט מיט די מיידלעך, שפרינגט מיט זיי, און 

ער געזונט צו טאנצן און צו שפרינגען, און ווי מער מאכט עקסערסייז מיט זיי; עס איז זיי

מען שפרינגט מיט קינדער, אלץ מער וואקסן זיי אויף געזונטער, אבער נאר בצניעות, דאס 

  אז זיי גייען מיט טייץ איז גענוג.

דער אייבערשטער זאל אייך געבן כח איר זאלט ווייטער קענען מחנך זיין אידישע 

ען אין זיי א ליבשאפט צו די תורה, א ליבשאפט צו אידישקייט, קינדער, און אריין ברענג

וואס דאס פעלט אויס זייער שטארק אין אונזער דור; די מיידלעך זאלן אויפוואקסן שטאלץ 

מיט זייער  ווען א פרוי איז צניעות'דיג איז זי זוכה צו מורא'דיגע זאכן, און נישט זיך שעמען 

ען דארפן זיך די וואס גיין אנגעטון פראסט און אז זיי גייען אנגעטון איידל, שעמ

  פריצות'דיג.

אויך א גרויסע ישר כח פאר אייער טייערער מאן נרו יאיר, וואס ער העלפט מיר ארויס 

מיט יעדע טריט און שריט; ער איז א וואונדערליכער מלמד, אלע זענען צופרידן פון זיין 

  ארבעט.
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  ליח זיין אין אלע אייערע וועגן.דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט מצ

...  

~~~~~~~~~  

  יום ה' פרשת נח, כ"ט תשרי, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

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

זייער א פרייליכער איד'ל, און שטענדיג איז ער ארום געגאנגען מיט א שמייכל, אפילו ער 

איז געווען א עני ואביון; ווען זיין ווייב פלעגט אים פרעגן: "אהרן, פארוואס ביסטו 

רנישט? האט ער איר געענטפערט: "דו גלייבסט דאך אז עס וועט פרייליך, האסט דאך גא

נאך זיין גוט, נו, איך בארג אויס שמחה פון דעמאלט אויף יעצט"; זעט מען פון דעם דאס 

  גרויסקייט פון איינער וואס גייט שטענדיג ארום מיט א שמייכל און ער דערהאלט זיך.

ין גאנצע חכמה ווי אזוי ער האט צדיקים האבן געזאגט אז נאפאליאן דער קיסר, זי

איינגענומען אלע מדינות איז געווען, אז ער האט געברענגט מוזיק אויפן פראנט צווישן די 

סאלדאטן, זיי פלעגן גיין און מארשירן מיט מוזיק, און דאס האט זיי געעגעבן די מוט און 

  די שטארקייט צו מנצח זיין אלע גרויסע לענדער.

א איד איז פרייליך, ער פריידט זיך מיטן אייבערשטן, וועט אים  דאס זעלבע איז ווען

 (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קסט):זיין גרינגער צו זיין אפגעהיטן און צו זיין הייליג; דער רבי זאגט 

ֵדי ַהְּקִלָּפה ַהְידּוָעה "ִּכי ִעַּקר ְּפַגם ַהְּבִרית הּוא ַעל ְיֵדי ַעְצבּות ַּכָּידּוַע, ִּכי ְּפַגם ַהְּבִרית ָּבא ַעל יְ 

ֶׁשִּנְקֵראת ִליִלית, ַעל ֵׁשם ֶׁשְּמַיֶּלֶלת ָּתִמיד", דער עיקר פארוואס א מענטש פאלט אראפ אין די 

עבירה פון פגם הברית איז ווייל ער איז בעצבות, דער מענטש איז טרויעריג און דעפרעסט. 

ט פון עבירות, אזוי ווי דער רבי אבער ווען א מענטש איז פרייליך, ווערט ער געראטעווע

זאגט דארט ווייטער: "ִעַּקר ְׁשִמיַרת ַהְּבִרית זֹוִכין ַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה", ווי אזוי איז מען זוכה צו 

  שמירת הברית? אז מען איז פרייליך.

דערפאר בעט איך דיר זייער דו זאלסט פרובירן מיט אלע דיינע כוחות צו זיין פרייליך, 

ט נישט מיט וואס צו זיין פרייליך, זאלסטו זיך פרייען מיט דעם אז 'א גוי בין אפילו דו האס

איך נישט; דער אייבערשטער האט מיר אויסדערוועלט צו זיין פון זיין עם הנבחר', און זיך 

אויף גוטע נקודות וואס דו האסט שוין געטון אין דיין לעבן, וועסטו זען אז דו ביסט פול 
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, אפילו א פושעי (חגיגה כו:)ִפילּו ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ְמֵלִאים ִמְצוֹות ְּכִרּמֹון" מיט מצוות, ווייל ֲא 

  ישראל איז אנגעפילט מיט מצוות ומעשים טובים.

איינמאל דו וועסט זיין פרייליך, וועסטו שוין גיין אין שול דאווענען שחרית מנחה 

געבן גוטע ווערטער  מעריב, דו וועסט נעמען א גמרא און לערנען דעם דף, און דו וועסט

  פאר דיין ווייב און קינדער וכו' וכו'.

אלע פראבלעמען הייבן זיך אן ווייל דער מענטש איז בעצבות, און מען גייט ארום 

טרויעריג. מען זינגט א ניגון וואס מען האט דאס געהערט בירושה וכו', און דאס זינגט מען 

וויל איך דיר פרעגן: "פארוואס זינגסטו דעם נאך, דער ניגון גייט אזוי: "וואס וועט זיין?" 

ניגון ווען עס גייט דיר גוט און דו האסט א שיינע לעבן, דו מיינסט אז ווייל דו האסט 

  געהערט א צעבראכענעם איד זינגען דעם ניגון "וואס וועט זיין?" דארפסט עס נאכזינגען?

פארט, עס איז א שאד איך בעט דיר זייער, נעם א גמרא און כאפ זיך מיט; דער באן 

אראפ צו גיין פונעם באן. א טאג וואס מען לערנט א דף גמרא איז א לעבעדיגער טאג, אבער 

אן תורה איז די טאג טויט רחמנא לצלן. א טאג וואס מען לויפט אין שול דאווענען שחרית 

ו' מנחה מעריב איז א לעבעדיגער טאג, און אז נישט, מעגסטו האבן געלט, מיט הייזער וכ

  השם ישמרינו. -וכו' אבער באמת האסט גארנישט! ביסט נאקעט 

איך ווארט צו הערן פון דיר א סיום וואס דו האסט מסיים געווען לעצטענס, אדער א 

פרישע שיעור וואס דו האסט אנגעפאנגען. דאס איז מיין גאנצע נחת, צו זען ווי מיינע 

  מחזק בעבודת השם.תלמידים לערנען די הייליגע תורה און זענען זיך 

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

...  

~~~~~~~~~~  

חשון, שנת תשע"ח -ערב שבת קודש פרשת נח, א' דראש חודש מר -בעזרת ה' יתברך 

  לפרט קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

ערציילן ביי די יעצט ווען עס קומט שבת, דארף מען זיך אנגרייטן שיינע מעשיות צו ד

סעודה פאר די ווייב און קינדער; קינדער האבן זייער ליב צו הערן מעשיות, און דאס איז 
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דער גרינגסטער וועג זיי צו האלטן רואיג ביי די סעודה. א מעשה האט יעדער ליב צו הערן, 

ען עס דארף נישט זיין דווקא מעשיות פון צדיקים, מען קען אויך פארציילן מעשיות וואס מ

האט ביי זיך אליינס, מעשיות פון השגחה פרטית, מעשיות פון תפילה, מעשיות פון חסד 

וכו' וכו'. א מעשה האט א מורא'דיגע כח, און ווען מען הערט א מעשה גייט דאס אריין 

  מער ווי ווען מען הערט א דרשה וכו'. -זייער שטארק אין הארץ 

יך אליינס; נאך אביסל וועסטו האבן גרויסע וויסן זאלסטו אז חינוך הייבט זיך אן ביי ז

קינדער, און ווי אזוי דו וועסט זיך אויפירן וועלן זיי זיך פירן. אויב קינדער זעען ווי דער 

טאטע גייט שבת אין שול דאווענען, וועלן זיי אויך דאווענען, און אויב קינדער זעען ווי 

ר זיך טרעפן מיט חברים וכו', וועלן דער טאטע גייט נישט אין שול דאווענען, ער גייט נא

זיי בכלל נישט גיין אין שול דאווענען; ווייל אז דער טאטע קומט נישט שבת אין שול, וועלן 

  זיי אויך נישט גיין אין שול.

(תנא "ָיִמים ֻיָּצרּו ְולֹו ֶאָחד ָּבֶהם" זאגן חכמינו זכרונם לברכה  (תהלים קלט, טז):אויפן פסוק 

ָרֵאל; ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ְמָלאָכה ָּכל ִׁשָׁשה ָיִמים, יֹום דבי אליהו, פרק א):  "ֶזה יֹום ַׁשָּבת ְלִישְֹ

ַהַׁשָּבת ַיֲעֶׁשה ּכּולֹו ּתֹוָרה", אפילו א מענטש ארבעט א גאנצע וואך זאל ער שבת לערנען 

ֵיֵלך ְלֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלֵבית ַהִמְדָרׁש, תורה, "ִמָּכאן ָאְמרּו: ְלעֹוָלם ַיְׁשִּכים ָאָדם ְוִיְׁשֶנה ְּבַׁשָּבת, וְ 

ִיְקָרא ַּבּתֹוָרה ְוִיְׁשֶנה ַּבְּנִביִאים, ְוַאַחר ֵיֵלך ְלֵביתֹו ְויֹאַכל ְוִיְׁשֶּתה, ְלִפי ֶׁשֵאין לֹו ְמנּוָחה ְלקּוְדָׁשא 

ְּבִריך הּוא ֶאָלא ִעם עֹוֵׂשי ּתֹוָרה ִּבְלַבד", דערפאר זאל א מענטש אויפשטיין שבת צופרי, און 

ל לערנען און דאווענען, און נאכדעם אהיים גיין מאכן די סעודה, ווייל דער גיין אין שו

אייבערשטער האט נישט קיין נחת פון א מענטש נאר אז דער מענטש לערנט תורה. "ִמָּכאן 

ָאְמרּו: ֶׁשִּיְקָרא ָאָדם ְּכֵדי ֶׁשא ַּתִׂשיֶגנּו ּבּוָׁשה ּוְכִליָּמה ְּבָׁשָעה ֶׁשאֹוְמִרים לֹו: "ַעמֹוד ְוַערֹוך 

ֶׁשָקִריָת", "ַעמֹוד ְוַערֹוך ִמְׁשֶנה ֶׁשָׁשִניָת", זאגט אליהו הנביא ווייטער א מורא'דיגער ִמְקָרא 

לשון: א מענטש זאל זען צו לערנען חומש און משניות, ווייל ווען מען קומט ארויף אויף 

יענע וועלט פרעגט מען דעם מענטש: "הייב אן זאגן חומש וואס דו האסט געלערנט", 

יות וואס דו האסט געלערנט", און ווי גרויס וועט זיין די בושה אז מען "הייב אן זאגן משנ

  וועט בלייבן שטיין מיט אן אפענעם מויל, און מען וועט נישט האבן וואס צו ענטפערן.

דערפאר בעט איך דיר טייערע ליבער ..., שבת איז דא צייט, בפרט יעצט קומט די 

ריער, און עס איז דא א לאנגע פרייטאג צו ווינטער וואכן, דער זמן ווערט פריער און פ

נאכטס; גלייך נאכן דאווענען גיי אהיים מאכן די סעודה, בלייב נישט שמועסן אין שול מיט 

  וואס היינט איז ער דיין חבר, און באלד בארעדט ער דיר אונטער דיין ריקן. -חברים 
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ֶׁשָּיבֹא ְלֵביתֹו ְיַמֵהר ֶלֱאכֹל "ּכְ  (אורח חיים, סימן רעא):עס ווערט גע'פסק'נט אין שלחן ערוך 

מען דארף גלייך אהיים גיין מאכן די סעודה; פון די אלע שמועסעלעך בלייבט , ִמָּיד"

גארנישט איבער. אנשטאט שמועסן אין שול פון דברים של מה בכך, גיי אהיים און שמועס 

ת פון תפילה, מאך מיט דיין ווייב און קינדער פון די סדרה, פון צדיקים; פארצייל זיי מעשיו

  די סעודה געשמאק פאר דיין ווייב און קינדער.

אדער גייט מען שלאפן און מען שטייט אויף  -נאך די סעודה איז דא צוויי ברירות 

שבת אינדערפרי לערנען פארן דאווענען, אדער בלייבט מען אין שטוב לערנען נאך די 

א פרק, נעם א גמרא און זאג א דף סעודה. זאלסט נעמען א משניות און זאגן א פרק נאך 

נאך א דף, ווייל נאר דאס וועט איבער בלייבן פון דיר; ווען מען גייט צו א מסיבה זעט מען 

אן וואו מען זעצט ארויף עשירים מיט נגידים וכו' וכו', אבער אויבן אין הימל איז -אן אויבן

אס האבן געהאט אן, דארט זעצט מען אראפ מענטשן וו-דא א צווייטע סארט אויבן

שוועריקייטן אין לעבן, און דאך האב זיי אריינגעכאפט אביסל תורה יעדן טאג, און 

  געגאנגען אין שול דאווענען דריי מאל א טאג.

זע צו פרייליך מאכן אין שטוב, און זיי נישט אזוי באבלאזן, ווייל קיינער קומט דיר 

געדענק וואס דער הייליגער רבי זאגט  גארנישט; מאך פרייליך דיין ווייב און קינדער, און

"ָצִריך ִלָּזֵהר ְמאֹד ִלְהיֹות ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ְּבַׁשָּבת", שבת דארף מען (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן יז): 

  זיין זייער פרייליך.

נישט גערעכט"; מיט אביסל שכל קען  -מוהרא"ש פלעגט שטענדיג זאגן: "זיי קלוג 

ס גאנצע שטוב פאר א 'גן עדן' ממש, אבער ווען מען זוכט נאר צו זיין מען איבערדרייען דא

גערעכט ווערט די שטוב א 'גיהנום'. גיי ארום מיט א שמייכל, אפילו דו האסט נישט אויף 

וואס צו שמייכלען. דער רבי האט געזאגט פאר איינעם וואס איז אים געקומען זאגן אז ער 

ט אים דער רבי געזאגט: "מען שניצט זיך א רוגז"; האט נישט קיין כח צו דאווענען, הא

דאס הייסט אז מען מאכט זיך ווי מען האלט דערביי, און נאכדעם האלט מען שוין דערביי, 

  דאס זעלבע איז ביי שמחה: "מאך זיך פרייליך", וועסטו זען אז דו וועסט ווערן פרייליך.

  א גוט שבת.

...  

~~~~~~~~~~  
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חשון, שנת תשע"ח -שבת קודש פרשת נח, א' דראש חודש מרערב  -בעזרת ה' יתברך 

  לפרט קטן

 לכבוד מרת ... תחי'

איך האף אז דו האסט הנאה געהאט פון די פרויען צוזאמקום און פון די שיעור; גלייב 

מיר, עס איז מיר נישט גרינג צו געבן אזא שיעור און רעדן אזוי וכו', איך טו עס נאר ווייל 

ברכה האט מיר געהייסן רעדן צו די פרויען וכו' וכו'. איך וויל מוהרא"ש זכרונו ל

אויפשטעלן א שיינע קהילה וואס די מענער וועלן לערנען און דאווענען און זיין פשוט'ע 

ערליכע אידן, מענער וואס וועלן זיין אינטערעסירט אהיים צו קומען צו זייער ווייב און 

פרויען וואס וועלן לעבן מיטן מציאות, אז זייער  -קינדער, און דאס זעלבע ביי די פרויען 

  לעבן איז זייער מאן און קינדער, נישט די חבר'טעס.

זע צו זיין פרייליך, און בעט דעם אייבערשטן אז דו זאלסט זיין רואיג און פרייליך, 

וב און דו זאלסט זיין אין א גוטע גיסטע, ווייל אז דו וועסט זיין פרייליך וועט די גאנצע שט

ווען די מאמע איז פרייליך זענען די קינדער  -זיין פרייליך, אלעס ווענדט זיך אין די מאמע 

פרייליך, און ווען די מאמע איז אנגעצויגן, זעט מען עס גלייך אן אויף די קינדער. א מאמע 

האט אויף זיך א גרויסע אחריות, און אלעס ווענדט זיך אין איר. דערפאר בעט אסאך דעם 

  רשטן אויף שמחה.אייבע

ווען דו זאלסט וויסן וואסערע כוחות א פרוי האט מיט אירע תפילות, בפרט ווען זי 

וואס מען קען דעמאלט פועל'ן, און אלע הימלען זענען  -צינדט אן די שבת ליכט יעדע וואך 

אפען פאר דיר, וואלסטו אויסגעניצט די צייט און געבעטן דעם אייבערשטן אויף געזונט, 

קינדער און אויף נחת; עס איז א שאד אז פרויען ווייסן נישט ווי חשוב זייערע תפילות  אויף

זענען, און ווי אזוי אויסצוניצן זייער צייט דעמאלט. דארפאר, זע צו בעטן פונעם 

  אייבערשטן בשעת דו צינדסט אן די שבת ליכט אויף אלעס וואס דו דארפסט.

שט פון זיך אליין, גוטע קינדער באקומט מען וויסן זאלסטו אז גוטע קינדער קומט ני

לויט וויפיל מען בעט און מען וויינט צום אייבערשטן; אפילו דיינע קינדער זענען נאך גאר 

קליין, זאלסטו בעטן דעם באשעפער אז זיי זאלן זיין וואויל און ערליך,  מען זעט נעבעך 

ת רעה רחמנא לצלן; די קינדער פון די שענסטע שטובער גייען נעבעך ארויס לתרבו

  איינציגסטע עצה איז נאר צו בעטן און וויינען צום אייבערשטן אז ער זאל רחמנות האבן.
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רבונו של עולם, העלף מיר איך שרייב דיר א קליינע תפילה וואס דו זאלסט בעטן: "

ער איך זאל זיין פרייליך, איך זאל זיין צופרידן, איך זאל קיינעם נישט מקנא זיין. הייליג

מוטיג, ווייל ווען איך בין פרייליך איז מיין מאן -באשעפער, העלף מיר איך זאל זיין גוט

פרייליך, און אז איך און מיין מאן זענען פרייליך זענען די קינדער רואיג און צופרידן; העלף 

מיר באשעפער איך זאל נישט האבן קיין שום פחד און קיין שום שרעק, איך זאל געדענקען 

ינער קען מיר גארנישט שלעכטס טון, און קיינער קען מיר נישט טשעפען מיין לעבן. אז קי

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

ערליכע שטוב, מגדל זיין אונזערע קינדער צו תורה און צו עבודת השם יתברך. רבונו של 

נאר ערליכע קינדער, דער לעבן איז מיר  -ט און איך וויל גארנישט עולם, איך דארף גארניש

נישט ווערט נאר אז מיינע קינדער זאלן זיין ערליכע אידן, איך וויל זוכה זיין צו קינדער 

איך שרייב  וואס וועלן ליכטיג מאכן דער וועלט, קינדער וואס וועלן נאר טון דיין ווילן",

לסט אנהייבן רעדן צום אייבערשטן, אבער דער עיקר איז, דיר אפאר שורות ווי אזוי דו זא

  אז דו זאלסט אליין רעדן צום אייבערשטן, און אים בעטן אלעס וואס דו דארפסט.

מוהרא"ש פלעגט זאגן אז דער עיקר דארף מען בעטן דעם אייבערשטן אויף שמחה, 

ע זאך וואס דער ווייל ווען א מענטש איז פרייליך, ער דאנקט דעם אייבערשטן אויף יעד

  אייבערשטער געבט אים, פאלן אוועק אלע פראבלעמען און אלע ווייטאגן וכו'.

  זאלסט האבן א פרייליכע שבת און א גוטן חודש.

...  

~~~~~~~~~~  

חשון, שנת תשע"ח -ערב שבת קודש פרשת נח, א' דראש חודש מר -בעזרת ה' יתברך 

  חשון, תשע"-א' דראש חודש מרלפרט קטן.

 

  מיין טייערע תלמיד ... נרו יאירלכבוד 

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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איך וואלט דיר געזאגט אז דו זאלסט נישט טון די סארט ארבעט; מען דארף זיך זייער 

אכטונג געבן פון וויי טון א איד, בפרט ווען עס קומט צו ארעמעלייט, און מענטשן מיט 

  פלעצער וואו צו פארדינען געלט. צעבראכענע הערצער. דו זאלסט זיך זוכן בעסערע

אז מען רעדט שוין, מוז איך דיר זאגן אז איך גרויס מיר מיט אזעלכע תלמידים ווי דיר, 

וואס האבן א אידישע הארץ; ווי דו שרייבסט מיר אז דו טראכסט אז אפשר טוסטו עפעס 

עבן פרנסה שלעכט. דו שטיי אוועק פון די סארט ארבעט, און דער אייבערשטער וועט דיר ג

אויף א בעסערע וועג. און געב אויך איבער פאר אלע דיינע חברים אז זיי זאלן זוכן פרנסה 

  אויף א וועג וואס מען טוט קיינעם נישט וויי.

שטארק דיר, און זע צו לערנען יעדן טאג אביסל חומש, און אפאר פרקים משניות און 

מט פונעם אייבערשטן. דיין שידוך איז דפים גמרא; זארג נישט וועגן א שידוך, א שידוך קו

אנגעגרייט פאר דיר, און ווען עס וועט קומען די ריכטיגע מינוט וועסטו עס טרעפן, דו זיי 

  נאר ממשיך צו לערנען און דאווענען.

  א גוט שבת.

...  

~~~~~~~~~~  
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  ~~~ שאלות ותשובות ~~~

  

  תוכן השאלה:

  לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

כח פאר די שטארקע חיזוק ווערטער וואס איך הער כסדר, און אויך פאר די עצות און הדרכות א גרויסן ישר 

  פון ראש ישיבה שליט"א, וואס אזויפיל אידן אין די וועלט זענען זיך מחזק פון דעם.

איך ווייס נישט אויב דער ראש ישיבה ווייסט, איך אליין, וואס איך געהער נישט בכלל צו ברסלב ביי אונז 

ון קהילה אין ארץ ישראל קען איך אסאך אידן וואס הערן זיך צו צו יעדע דרשה און פאלגן די עצות, און האבן א א

געוואלדיגע חיזוק. אייער זכות איז זייער גרויס, דער אייבערשטער זאל אייך שענקען ברכה און הצלחה אין אלע 

  אייערע וועגן.

איך זאל בעטן אויף פרנסה? אז דער אייבערשטער זאל מיר  איך האב געוואלט פרעגן ווי אזוי איז ריכטיג

שיקן מער ארבעט אין דעם תחום וואס איך בין עוסק? אדער איך זאל בעטן אויף פרנסה בכללות אז ער זאל מיר 

  שיקן ואויף וועלכע וועג ער פארשטייט?

טראכט איך ווער זאגט אסאך מאל בין איך מתפלל אז דער אייבערשטער זאל מיר שיקן קונים, אן נאכדעם 

אז מען מעג זאגן פאר'ן באשעפער וואס איז גוט פאר מיר, און אים גיבן "עצות" ווי אזוי? אבער אפשר אז איך בין 

עוסק אין א תחום אפשר איז יא ריכטיג צו בעטן איך זאל האבן הצלחה אין דעם תחום וואס איך טו און האבן 

  פרנסה פון דעם?

  .איר קענט מיר דאס קלאר מאכן א גרויסן יישר כח, אויב

  אהרן

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

  יום א' פרשת נח, כ"ה תשרי, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 

  לכבוד אהרן נרו יאיר
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  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ווען ר' נתן איז מקורב געווארן צום הייליגן רבי'ן, איז ער געקומען צום רבי'ן, און 

ציילט אלעס וואס גייט אריבער אויף אים וכו' וכו', האט אים דער רבי געזאגט: "נתן, פאר

קום אביסל שפאצירן", און אזוי גייענדיג, האט דער רבי ארויף געלייגט זיין האנט אויף ר' 

נתנ'ס אקסל און אים געזאגט אפאר ווערטער, וואס די פאר ווערטער האט געטוישט ר' 

"און ווייטער איז גוט, אז מען רעדט זיך ר רבי האט אים געזאגט: נתנ'ס גאנצע לעבן, דע

אויס דאס הארץ צום אייבערשטן אזוי ווי מען רעדט זיך אויס דאס הארץ צו א גוטע 

; דער רבי האט אים דעמאלט מגלה געווען דאס ענין פון התבודדות, אז א מענטש פריינד"

ויף זיין שפראך וואס ער איז צוגעוואוינט זאל זיך צוגעוואוינען צו רעדן צום אייבערשטן א

צו רעדן, און אים אלעס אויסדערציילן, ער זאל גארנישט פארהוילן פונעם אייבערשטן. 

דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן, אז אויב ער וועט זיך צוגעוואוינען זיך צו פירן מיט די 

  לעבן. הנהגה, וועט אים אלעס גיין גרינגער, און ער וועט האבן א זיס

ר' נתן זכרונו לברכה האט שפעטער דערציילט: "ווען דער רבי האט ארויף געלייגט 

"און ווייטער איז גוט, אז מען זיין האנט אויף מיין אקסל און מיר געזאגט די ווערטער: 

רעדט זיך אויס דאס הארץ צום אייבערשטן, אזוי ווי מען רעדט זיך אויס דאס הארץ צו א 

ב איך פארשטאנען אז איך בין שוין א געהאלפענער, ווייל וואס עס זאל האגוטע פריינד", 

נאר נישט אריבער גיין אויף מיר וועל איך זיך נישט פארלירן, נאר גיין צום אייבערשטן און 

  אים אלעס אויסדערציילן".

ווען א מענטש הייבט אן פאלגן דעם רבי'ן, און יעדן טאג רעדט ער זיך אויס זיין הארץ 

ייבערשטן, ער דאנקט אים אויף אלעס וואס ער האט, ער בעט אים אויף אלעס וואס צום א

ער דארף, און ער דערציילט אים אלעס וואס עס באדערט אים, און אויב מען איז אראפ 

געפאלן און געטון שלעכטע מעשים דערציילט מען עס פארן אייבערשטן, און מען בעט 

עבט שוין דא בזה העולם אין "גן עדן", אזא מענטש אזא מענטש ל -אים ער זאל מוחל זיין 

לעבט א חיים טובים, ער לעבט מיט אמונה, ער ווייסט אז קיינער קען אים נישט טשעפען, 

  און קיינער קען אים נישט שלעכטס טון.

אמאל איז איד געקומען צו ר' נתן נעמען אביסל חיזוק; בכלל דארף מען וויסן אז אלע 

ן האט גערעדט איז געווען בעיקר פון רעדן צום אייבערשטן, און דאס דיבורים וואס ר' נת

האט ער איבער געגעבן פאר אלע זיינע תלמידים, אז עס איז נישט דא קיין אנדערע תכלית 

אים צו דאנקען, און ווען מען דארף עפעס  -אויף דער וועלט נאר צו דינען דעם אייבערשטן 
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ר איד האט געזאגט פאר ר' נתן אז ער מאכט יעדן טאג זאל מען נאר צו אים מתפלל זיין. דע

התבודדות אזוי ווי ר' נתן האט אים געלערנט; פרעגט אים ר' נתן: "וואס בעטסטו פונעם 

אייבערשטן?" האט דער איד געענטפערט: "איך בעט זוכה זיין צו מדריגות וכו'", פרעגט 

ין", זאגט אים ר' נתן: "הער מיך אים ר' נתן: "זאג מיר, פרנסה האסטו?" ענטפערט ער: "ני

צו, דו זאלסט בעטן דעם אייבערשטן אויף פרנסה, ווייל דאס איז דיין אמת"; דער 

"ָקרֹוב ה' ְלָכל קְֹרָאיו",  (תהלים קמה, יח):אייבערשטער הערט צו אלע תפילות אזוי ווי עס שטייט 

"ְלכֹל ֲאֶׁשר  –אבער נאך מער נעמט דער אייבערשטער אן די תפילות וואס איז מיט אן אמת 

  ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת".

זעט מען פון דעם אז א מענטש דארף בעטן דעם אייבערשטן וואס עס ליגט אים אויפן 

דאס איז זייער חשוב ביים הארצן, ווייל די תפילות וואס קומט ארויס פון הארץ, 

  אייבערשטן.

אז ווען עס איז דא אן עצירת גשמים, און מען  (תענית טז.)חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

מאכט אן עצרת תפילה זאל מען נעמען פארן שליח ציבור אזא איינער וואס איז "ְמטּוָּפל 

ער טעם איז, ווייל א ְוֵאין לֹו", אפילו עס איז דא א זקן וחכם, און רש"י זאגט דארט, אז ד

מענטש וואס האט א שטוב מיט קינדער, און ער דארף זיי מפרנס זיין, אזא מענטש דאווענט 

פון די טיפעניש פון זיין הארץ, ער שרייט צום אייבערשטן מיט אן אמת, און ביים 

אייבערשטן איז זייער חשוב ווען א מענטש קומט צו אים און וויינט זיך אויס, און ער בעט 

  פאר א ישועה.

אז ווען אן ארימאן קומט צום אייבערשטן און  (פרשת בלק, קצה.)אין זוהר הקדוש שטייט 

בעט אויף פרנסה, ער טענה'ט מיטן אייבערשטן פארוואס ער האט נישט קיין פרנסה, זיין 

ווייב און קינדער ווארטן אויף עסן און ער האט זיי נישט וואס צו געבן, זאגט דער זוהר 

  מער פון אלע תפילות, עיין שם. -אז דער תפילה איז זייער חשוב ביים אייבערשטן  הקדוש

דערפאר, וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו רעדסט צום אייבערשטן יעדן 

טאג, און דו בעטסט אים פרנסה; עס איז נישט קיין חילוק ווי אזוי מען בעט דעם 

ען איין זאך: 'נישט אפלאזן די זאך פון תפילה', צי אזוי אייבערשטן, דער עיקר דארף מען ז

דאס איז נישט משנה, ווייל ווי לאנג א מענטש רעדט צום אייבערשטן איז ער  -צי אזוי 

"ַּדע, ֶׁשִעָּקר ִהְתַחְּברּות  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן פד):צוגעקלעבט צו אים, אזוי ווי דער רבי זאגט 

ִהיא ַעל ְיֵדי ְּתִפיָלה", דורך תפילה ווערט א מענטש צוגעקלעבט צום ּוְדֵבקּות ַלֵּׁשם ִיְתָּבַרך 

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

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

רחמנא ליצלן, עס האט זיך אנגעהויבן מיט מיין זון, בני בכורי, האט אביסל נאכגעלאזט פון זיין אידישקייט 

זיין סמארט פאון, און ער איז זיך אוועק געפארן. לעצטנס איז ער זיך אביסל מחזק, ער קומט אריין און ער לערנט 

  אביסל מיט מיר, און נאך פארשידענע חיזוק וואס איך ווייס נישט.

רעכנט אריין אויך חבר'טעס רח"ל, האבן היינט נאכט דערציילט ער מיר אז ער מיט זיינע חברים, וואס 

פארשטעלט איינע פון די מיידלעך און זיי זענען אריין געגאנגען אין בית המדרש ... די בלוט איז מיר ארויף אין 

  קאפ, דאס איז דאך ממש אזא עצה אזוי ווי בלעם הרשע בשעתו לפרוץ גדרי קדושה רחמנא ליצלן.

איך וויל אים נישט מרחק זיין. וויל איך אייך פרעגן וואס איר זאגט איך האב אים אבער גארנישט געזאגט, 

  וועגן דעם? וואס זאל זיין מיין באציאונג צו אים בכלל?

מיין ווייטאג איז גאר גרויס, עס גייט נישט דורך א טאג וואס איך דאווען נישט פאר אים, און פון דעסט 

  יי אים קיין ערנסטער טריט אויף צוריק.וועגן זע איך א גרויסער הסתר, און איך זע נישט ב

  א גרויסן יישר כח.

  מרדכי

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

  יום א' פרשת נח, כ"ה תשרי, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד מרדכי נרו יאיר

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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איך האב מיט געוויינט מיט וואס זאל איך דיר זאגן, איך האב געליינט דיין בריוו, און 

דיר; דו פרעגסט מיר ווי אזוי דו זאלסט זיך פירן מיט אים, אודאי זאלסטו אים נישט מרחק 

  זיין, ווייל עס וועט גארנישט העלפן.

עס איז זייער א שווערע זאך פאר עלטערן צו מקרב זיין א קינד ווען מען זעט ווי ער 

מען זאל אפגעהיטן ווערן פון די צער וואס עלטערן  פירט זיך נישט אויף ווי די תורה הייסט,

האבן ווען זיי זעען ווי זייערס א קינד גייט אוועק פונעם דרך התורה. אבער אויב מען וויל 

תכלית, אויב מען וויל אמת, מען קוקט נישט אויף די אייגענע כבוד וכדומה, און מען איז 

השם יתברך זוכה זיין מיט די צייט אז דאס  מקרב דעם קינד ווי אזוי ער איז, קען מען בעזרת

  קינד וועט תשובה טון וכו'.

ַּתְחּבּוָלה, ְלִמי ֶׁשֵאין לֹו ַתְחֻּבָּלה", געדולד איז די  -עס איז דא א מאמר החכם: "ַהֵּסֶבל 

וועג, פאר ווער עס האט נישט קיין וועג; מיט סבלנות קומט מען אן, מען דארף האבן אמונה 

דארפן וויסן אז מיר ווייסן גארנישט, דער אייבערשטער פירט דער אינעם אייבערשטן. מיר 

  , מיר ווייסן גארנישט.(דברים לב, ד)וועלט, ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול, ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא 

אז ווען ישעיהו הנביא איז געקומען זאגן  (ברכות י.)חכמינו זכרונם לברכה פארציילן 

עם אייבערשטן אז ער גייט שטארבן, האט חזקיהו המלך פאר חזקיהו המלך די נבואה פונ

אים געפרעגט פארוואס, האט אים ישעיהו הנביא געזאגט: "ְּדא ָעַסְקָּת ִּבְפִרָּיה ּוְרִבָּיה", 

ווייל דו האסט נישט חתונה געהאט, האט חזקיהו המלך געזאגט פאר ישעיהו הנביא: "דו 

יל איך זע ברוח הקודש אז איך גיי האבן ווייסט פארוואס איך האב נישט חתונה געהאט? ווי

א קינד וואס גייט ארויס גיין לתרבות רעה", האט אים ישעיהו הנביא געענטפערט: "ַּבֲהֵדי 

ָּכְבֵׁשי ְּדַרְחָמָנא ָלָּמה ָלך?!", וואס האסטו מיט די באהאלטענע וועגן פונעם אייבערשטן, דו 

ון, און וואס דער אייבערשטער דארפסט טון וואס דער אייבערשטער האט אונז געהייסן ט

וויל טון זאל ער טון; שטייט ווייטער דארט, אז למעשה האט ער חתונה געהאט, און ער איז 

  געבליבן לעבן, עיין שם.

אין דעם חז"ל ליגט זייער אסאך חיזוק; ווייל מען זעט פון דא אז מענטש דארף נישט 

יט זיינע קינדער, ווייל געווענליך ווערן צעבראכן ווען ער זעט אז ער איז נישט מצליח מ

הייבט א מענטש אן צו טראכטן אלע נעגעטיווע מחשבות: "ווער איז שולדיג", "פארוואס 

דארף איך ברענגען קינדער" וכו' וכו', לערנען אונז דא חז"ל אז מיר דארפן טון דעם רצון 

נגען קינדער השם יתברך, אז דער אייבערשטער האט אונז געהייסן חתונה האבן און ברע

  אויף די וועלט, דארפן מיר דאס טון און זיך פרייען אז מיר טוהן זיין רצון.
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דער הייליגער רבי האט געזאגט: "א מענטש זאל מתפלל זיין ער זאל האבן אסאך 

קינדער, און אפילו אז ער ווייסט קלאר אז אלע זיינע קינדער וועלן ארויס גיין לתרבות רעה 

ברענגען קינדער אויף די וועלט, ווייל משיח וועט זיי אלע צוריק רחמנא לצלן, זאל ער 

  ברענגען צום אייבערשטן".

דערפאר דארף מען זייער אכטונג געבן חס ושלום נישט צו מרחק זיין קיין קינדער, 

און אפילו זיי זענען אוועק געפאלן פונעם דרך התורה וכו' דארף מען זיי מקרב זיין; מען 

ר, אבער נאר אויף דעם וועג ווי אזוי משה רבינו האט גע'מוסר'ט די אידן מעג זיי זאגן מוס

(גיטין נאכדעם וואס זיין זענען דורכגעפאלן מיטן חטא העגל. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אז ווען משה רבינו איז אראפ געקומען פון הימל, און געזען ווי די אידן האבן געמאכט  לו:):

בר געווען אויף די דריי הארבסטע עבירות, האט זיי משה רבינו דעם עגל און זיי האבן עו

געזאגט: "ַעַדָיין ֲחִביבּוָתא הּוא ַּגָּבן", דער אייבערשטער האט ענק נאך אלץ ליב, אזוי ווי 

א ְּכִתיב ִהְסִריַח; נאר אויף דעם וועג מעג מען "ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחֹו", וְ  (שיר השירים א, יב):עס שטייט 

אז נאר איינער וואס קען געבן  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן ח)אזוי ווי דער רבי זאגט  געבן מוסר,

נאר ער מעג געבן מוסר. אויב מען האט  -מוסר אזוי ווי משה רבינו האט גע'מוסר'ט די אידן 

נישט קיין סבלנות, מען איז מרחק א קינד וואס גייט נישט אויפן דרך התורה, קען מען 

  לירן דעם קינד חס ושלום.אינגאנצן פאר

דו שרייבסט מיר אז דו דאווענסט יעדן טאג, און דו זעסט נישט ווי עס העלפט; ליין 

איבער די בריוו וואס דו שרייבסט אליינס אז 'לעצטענס איז ער זיך אביסל מחזק און ער 

לערענט מיט דיר אביסל'. שרייבסט דאך אליינס אז דו זעסט א שינוי לטובה, דאס דארף 

דיר זייער מחזק זיין אז דו זאלסט ווייטער דאווענען און בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל 

  תשובה טון.

איך ווייס אז עס איז זייער שווער צו קוקן אויף דאס ביסל וואס ער קומט לערנען 

אנטקעגן די גרעסערע חלק וואס ער דארף נאך תשובה טון וכו', אבער וויסן זאלסטו אז 

ע תפילה העלפט, נאר מען דארף האבן אויף תפילה זייער אסאך סבלנות, און יעדע איינציג

, ווער עס "ִמי ֶׁשָּׂשם ַהֵּסֶבל ַּתְכִליתֹו, ַיִּגיֵעהּו ַהֵּסֶבל ֶאל ֶחְפצֹו"געדענקען דעם מאמר החכם: 

האט געדולד, וועט צום סוף אנקומען צו וואס ער וויל; עס איז נישט דא קיין שום אנדערע 

נאר צו אנטלויפן  -וען א מענטש זעט ווי עס לויפן אים נאך שוועריקייטן עצה בזה העולם ו

  צום הייליגן באשעפער, און צו וויינען צו אים טאג נאך טאג וואך נאך וואך אן אן אויפהער.
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עס גייט נישט אריבער א טאג וואס מענטשן רופן מיר נישט וויינען וועגן זייערע 

מיידלעך וואס פאלן אוועק מדרך התורה, השם ישמרינו; מען סיי בחורים און סיי  -קינדער 

בעט מיר צי איך קען רעדן צו זייער קינד ווען דער קינד וויל נישט הערן פון גארנישט. מען 

דארף רעדן צום קינד ווען דער קינד וויל נאך הערן, מען דארף אויסהערן דעם קינד ווען ער 

ם זאגן: "דו דארפסט נישט קיין חיזוק", "דו וויל נאך הערן חיזוק, נישט מען זאל אי

  דארפסט לערנען מער וויפיל דו קענסט".

איך האב געעפענט די ישיבה "תפארת התורה" פאר צען יאר צוריק; שוין צען יאר 

וואס איך לערן מיט בחורים און איך בין זיי מחזק. מען קען נאר רעדן צו איינער וואס וויל 

"ַזָּכָאה ַמאן ְדַּמִליל ַעל ִאְּדִנין ְדָׁשְּמִעין", וואויל  (פרשת תצוה, רצח.):יט הערן, אין זוהר הקדוש שטי

איז פאר א מענטש וואס רעדט צו אויערן וואס ווילן הערן; זייער אסאך מאל זענען די 

עלטערן אליינס שולדיג, ווייל ווען דאס קינד האט נאך געוואלט הערן חיזוק, דער קינד 

האט מען אים געשריגן אויף אים: "דו דארפסט נישט קיין חיזוק", האט געוואלט זיין גוט, 

"מאך דיך נישט משוגע", און ווען די עלטערן זעען שפעטער ווי דער קינד איז שוין 

אינגאנצען אוועק געגאנגען, דעמאלט וועקט מען זיך אויף, דעמאלט וויל מען אים מחזק 

  זיין, אבער דעמאלט וויל שוין נישט דער קינד.

ס איז זייער א ווייטאגליכער נושא ווען עלטערן רופן מיך אן צי איך קען רעדן מיט ע

זייער קינד, ווען די זעלבע עלטערן האבן געווארענט דעם קינד אז אויב וועט מען אים כאפן 

האבן שייכות מיט א ברסלב'ער וועט זיין אחת דתו, נאר שפעטער ווען דער קינד קען שוין 

אראפ, דעמאלט איז מען שוין מסכים וכו', אבער דער קינד דארף אויך  נישט, און ער פאלט

  וועלן.

דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט זוכה זיין צו האבן נחת פון אלע דיינע 

  קינדער, און עס זאל בקרוב אריין גיין א רוח טהרה אין דיין זון דער בכור, אמן.

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  ישיבה שליט"א,לכבוד הראש 
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איך בין א כיתה ט' מלמד אין א מוסד אין בארא פארק, איך פרוביר צו רעדן אסאך צו די קינדער מוסר און 

  התעוררות, אויך רעד איך אסאך פון אמונה און אמונת צדיקים. לויט וויפיל ס'איז ערלויבט אין די מוסד.

ורא'דיג וויי, איך זע אז אפילו די גאר גוטע און איך שמועס אסאך מיט די קינדער, און איין זאך טוט מיר מ

ערליכע קינדער שפירן אז אידישקייט איז א פרעשור'דיגע זאך, זיי זאגן אפן אז זיי וואלטן זיך געפריידט נישט צו 

  האבן קיין עול, נאר זיי פארשטייען אז זיי האבן נישט קיין ברירה.

א איד? און ווי אזוי קען מען אריינברענגען אין זיי יא צו  פארוואס שפירן נישט די קינדער א שטאלץ צו זיין

  שפירן אז זיי זענען העכער ווי א גוי, און נישט מיינען אז דער גוי האט א בעסערע לעבן?

איך דאווען פון צייט צו צייט אין א געוויסע שול אין מיין געגענט, און אפילו די מתפללים דארט זענען נישט 

בין, אבער איך זע אז זיי שפירן זיך זייער גרויס מיט זייער אידישקייט ממש להפליא (לדוגמא אזוי פרום ווי איך 

ווען איינער האט א קינד פרייען זיך אלע און יעדער זאגט "ב"ה נאך א איד אויף די וועלט". און סוכות מאכט מען 

אזוי ביי יעדע פרט) איך פארשטיי נישט  א גאנצע טראסק פון די לולב אז דידן נצח אז אידן זענען די געווינער. און

  וואס ס'מאכט זיי פילן אזוי שטארק, און פארוואס ביי אונז איז עס נישטא?

  א גרויסן דאנק

  ישראל חיים

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

  יום ב' פרשת נח, כ"ו תשרי, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ישראל חיים נרו יאיר

  רהאלטן דיין בריוו.איך האב ע

"ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים  (דניאל יב, ג):אויפן פסוק  (בבא בתרא ח:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ֵאלּו ְמַלְּמֵדי ִּתינֹוקֹות, א מלמד איז צוגעגליכן צו די שטערנס, פונקט אזוי ווי  -ַּכּכֹוָכִבים" 

ט ציילן די זכותים פון א מען קען נישט ציילן די שטערנס פון הימל, אזוי אויך קען מען ניש

מלמד; ביי די וועלט איז א מלמד נישט אזא חשוב'ע שטעלע, נישט נאר ביי סתם מענטשן 

איז א מלמד אראפ געקוקט, נאר ביי דעם מלמד אליינס איז דאס גאנצע מלמדות אן 

אראפגעקוקטע זאך. די מלמדים קומען אין חדר זייענדיג זייער אראפ געקלאפט ביי זיך אז 

האבן אזא ארבעט וכו', אבער עס איז נישט אזוי, מלמדות איז זייער א הייליגע ארבעט,  זיי

און אן אחריות'דיגע ארבעט, ווייל א מלמד קען אויפהייבן קינדער און זיי אויפבויען פאר 
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ער קען נעמען א קינד און אים אזוי אראפ קלאפן,  -זייער גאנצן לעבן, און פארקערט אויך 

  אל בלייבן א צעקלאפטע נשמה אויף זיין גאנץ לעבן.אז דער קינד ז

מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט זייער אסאך רעדן פון דאס גרויסקייט פון מלמדים, 

סיי זיי מחזק צו זיין זיי זאלן וויסן  -און ער האט געשריבן זייער אסאך ספרים פאר מלמדים 

ייט זיי זאלן וויסן ווי הארב עס אז זיי האבן דאס חשוב'סטע ארבעט, און פון די אנדערע ז

  איז צו זיין א מלמד, אויב מען טוט נישט די ארבעט אזוי ווי עס דארף צו זיין.

דערפאר זאלסטו זיך זייער מחיה זיין און זיך פרייען אז דו האסט די זכיה צו לערנען 

ַרב ֵׁשֶׁשת ָּכל "ָאַמר  (סנהדרין צב):תורה מיט אידישע קינדער; מיר האבן היינט אינעם דף גמרא 

ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, זֹוָכה ּוְמַלְּמָדּה ָלעֹוָלם ַהָּבא", ווער עס איז זוכה צו לערנען תורה 

פאר תלמידים אויף דער וועלט, וועט אויך זוכה זיין צו לערנען בעולם הבא, און מען איז 

"ּוְבָרָכה ְלרֹאׁש  י יא, כו):(משלזוכה צו אלע ברכות וואס יוסף הצדיק האט זוכה געווען, ֶׁשֶּנֱאַמר 

  ַמְׁשִּביר", עיין שם.

מוצאי שבת איז געווען די יארצייט פון הרב הקדוש מריבניץ זכותו יגן עלינו; ביי 

מלוה מלכה האב איך פארגעליינט וואונדערליכע מעשיות פון דעם גרויסן צדיק, און איין 

א איד צום הייליגן ריבינצער  מעשה איז מיר זייער אריין אין די ביינער. עס איז געקומען

רבי אז מען האט אנדעקט ביי אים א שרעקליכע מחלה לא עלינו, און די דאקטורים האבן 

אויפגעגעבן אויף זיין לעבן, און ער האט זיך געבעטן פאר א ברכה, אבער דער צדיק האט 

רשטאנען זיך נישט וויסענדיג געמאכט פון אים. דער איד איז ארויס בפחי נפש, ער האט פא

אז עס איז מער נישט דא וואס צו טון, די גבאים האבן זייער רחמנות געהאט אויף דעם איד, 

האבן זיי אנגעפאנגען מוטשען דעם צדיק ער זאל געבן א ברכה פאר דעם איד, זיי האבן 

אים געזאגט: "רבי, דער איד איז א מלמד פאר קינדער שוין צוואנציג יאר", האט דער צדיק 

געדרייט און געפרעגט: "ער איז א מלמד?" האבן זיי געזאגט פארן צדיק: "יא, ער זיך אויס

איז א מלמד, און ער דארף א רפואה". דער ריבניצער רבי איז ארויס געלאפן אויפן גאס, 

און ער האט אנגעפאנגען נאך לויפן דעם איד, ביז ער האט אים געטראפן, און ער פרעגט 

צוואנציג יאר?" זאגט דער איד: "יא", פרעגט אים דער צדיק:  אים: "איר זענט א מלמד שוין

"אויב דו וועסט ווערן געזונט, וועסטו ווייטער ממשיך זיין פאר נאך צוואנציג יאר צו 

לערנען תורה מיט אידישע קינדער?" זאגט דער איד: "יא; איך זאג צו, אויב איך ווער 

ג יאר", הערנדיג דאס האט אים דער געזונט גיי איך צוריק אין חדר פאר נאך צוואנצי

ריבניצער רבי געגעבן א ברכה, און דער איד איז אויסגעהיילט געווארן, און ער איז געווען 

  א מלמד פאר נאך צוואנציג יאר; זעט מען פון דעם דאס גרויסקייט פון זיין א מלמד.
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ו טעם אשריך ואשרי חלקיך אז דו ביסט א מלמד פאר תינוקת של בית רבן שלא טעמ

חטא; פון איין זייט איז זייער הייליג און חשוב צו זיין א מלמד, אבער פון דער אנדערע זייט 

דארף מען זייער אכטונג געבן נישט צו טשעפען די קינדער. געב זייער אכטונג נישט צו 

פארשעמען קיין שום קינד, בפרט די קינדער וואס קומען פון צעבראכענע שטובער, וואס 

ווייל מען ווייסט אז קיינער וועט נישט  -טשעפעט מען זיי און מען פארשעמט זיי בדרך כלל 

  פארהאלטן וכו', זיי דארף מען מחזק זיין און געבן גוטע ווערטער יעדן טאג אן א שיעור.

איך געדענק ווען איך האב געעפענט די ישיבה, האב איך געפרעגט מוהרא"ש וואס 

די עלטערן ווילן נישט צאלן שכר לימוד, צי איך זאל  איך זאל טון מיט די בחורים וואס

אהיים שיקן די בחורים, האט מוהרא"ש מיר געזאגט: "דו זאלסט קיינמאל נישט אהיים 

שיקן א בחור; דער אייבערשטער וועט דיר געבן שכר לימוד פאר די בחורים"; דאס זעלבע 

שט קיין טיפס, דער זאג איך דיר: האב רחמנות אויף די קינדער וואס ברענגען ני

אייבערשטער וועט דיר געבן טיפס פאר די קינדער. ווען דו זעסט קינדער וואס די עלטערן 

שיקן נישט קיין טיפס, זיי מאכן זיך נישט וויסענדיג פון דיר, דאס אליין דארף דיר געבן א 

לטערן שטופ צו טראכטן אז די קינדער דארף מען מער מחזק זיין, ווייל די קינדער האבן ע

וואס מאכן זיך נישט וויסענדיג, און שרייבן נישט קיין צעטלעך, און מען הערט נישט פון 

זיי וכו' וכו', און זיי ברענגען נישט קיין חנוכה געלט און פורים געלט, דאס דארף דיר געבן 

ע רחמנות געפילן אויף די סארט קינדער אז דו זאלסט זיך זארגן פאר זיי, און זיין ווי א טאט

  פאר זיי.

"ָּכל ַהְמַלֵּמד ֶאת ֶּבן ֲחֵברֹו ּתֹוָרה, ַמֲעָלה ָעָליו (סנהדרין יט:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ַהָּכתּוב ְּכִאילּו ָיְלדֹו"; פשט דערפון איז, אז איינער וואס לערנט תורה מיט א צווייטענס קינד 

מצליח זיין מיט די דארף טראכטן ביי זיך: 'דאס איז מיין קינד'; און נאר אזוי קען ער 

תלמידים. עס זענען דא מלמדים רוצחים וואס פארשעמען די קינדער, זיי שלאגן, ציפן וכו' 

וכו'; זיי מיינען אז עס איז הפקר וועלט, אבער עס גייט אריבער א פאר יאר, און נאכדעם 

  באצאלט מען מיט די אייגענע קינדער בכפל כפליים.

זאלסט אכטונג געבן אויף די קינדער; קינדער זענען  דערפאר בעט איך דיר זייער אז דו

נישט קיין מאשינען וואס דארפן קומען און גיין ווי די 'לאנדענע סאלדאטן'. א קינד איז א 

קינד, און מען דארף זייער אכטונג געבן אויף זיי; וואויל איז פאר א מלמד וואס געבט 

טונג אויף די אייגענע קינדער, דער אכטונג אויף זיינע תלמידים אזוי ווי מען געבט אכ

  באשעפער וועט אים באצאלן מיט זיינע קינדער אז מען וועט זען אסאך נחת פון זיי.
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דאס וואס דו פרעגסט ווי אזוי מען קען אריין לייגן אין די קינדער ליבשאפט צום 

חלק א', סימן (ליקוטי מוהר"ן אייבערשטן, און א ליבשאפט צו די תורה; דער הייליגער רבי זאגט 

 –זאגט דער רבי  –"ַּדע, ֶׁשִּסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ִמַּצִּדיִקים, הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד", זאלסט וויסן  רמח):

אז פארציילן מעשיות פון צדיקים איז זייער א גרויסע זאך, "ִּכי ַעל ְיֵדי ִסּפּוִרים ִמַּצִּדיִקים, 

ְתעֹוְררּות ָּגדֹול ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך, ְּבֵחֶׁשק ִנְמָרץ ְמאֹד", ווייל ווען מען ִנְתעֹוֵרר ְוִנְתַלֵהב ַהֵּלב ְּבִה 

הערט א מעשה פון א צדיק, ווערט דאס הארץ אויפגעפלאמט צום אייבערשטן, און מען 

באקומט א שטארקע חשק צו ווערן אן ערליכער איד ווען מען זעט צו וואס דער צדיק האט 

יז בייגעשטאנען אלע זיינע נסיונות, און מען וויל אויך ווערן א צדיק; זוכה געווען ווען ער א

בפרט אז מען פארציילט מעשיות פון צדיקים פאר קינדער האט דאס א שטארקע השפעה 

אויפן קינד, ווייל ווען א קינד הערט א מעשה פון א צדיק, ווערט ער זייער נתעורר דורך 

  דעם.

אט ער זוכה געווען אנצוהייבן דינען דעם דער רבי האט פארציילט ווי אזוי ה

אייבערשטן, אז דאס האט זיך אנגהויבן דורך דעם וואס ער האט געהערט מעשיות פון 

די צדיקת אדל,  -צדיקים; דעם רבינ'ס מאמע פיגא האט גע'ירש'נט די הויז פון איר מאמע 

פון איר טאטע דעם הייליגן בעל שם טוב'ס טאכטער, וואס זי האט גע'ירש'נט דאס הויז 

דער הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו. אין דעם הויז איז דער הייליגער רבי געבוירן 

געווארן, און ווען די תלמידים פון הייליגן בעל שם טוב פלעגן קומען קיין מעזיבוז צום 

ז פון בעל דער הייליגער בעל שם טוב זי"ע, פלעגן זיי אריין גיין אין הוי -ציון פון זייער רבי 

שם טוב, און זיך דערמאנען די צייטן וואס זיי פלעגן זיין ביים בעל שם טוב זי"ע און זיי 

פלעגן שמועסן צווישן זיך פון זייער גרויסער רבי. דער רבי איז געווען א קליין אינגל 

דעמאלט, און ער פלעגט אויסהערן די שמועסן פון די קדושי עליון, די צדיקים תלמידי 

  ם טוב זי"ע.הבעל ש

איינמאל האט דער רבי געהערט פארציילן די מעשה ווי אזוי דער בעל שם טוב איז 

געבוירן געווארן, אז זיין מאמע שרה איז געווען זייער אלט בשעת זי האט געבוירן דעם 

בעל שם טוב זי"ע און זי איז גלייך נאכדעם נפטר געווארן, און ווען דער בעל שם טוב איז 

פינף יאר האט אים זיין טאטע גערופן צו זיך און אים געזאגט בזה הלשון: אלט געווען 

כדרך כל הארץ, איך בעט דיר זאלסט  -"ישראליק! איך גיי יעצט אוועק פון דער וועלט 

נישט מורא האבן פון קיינעם, דו ביסט קיינמאל נישט אליין, דער אייבערשטער איז מיט 

  וי איז נפטר געווארן דעם בעל שם טוב'ס טאטע.און אז דיר, ביי דיר און נעבן דיר",
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אזוי איז דער בעל שם טוב אלט זייענדיג פינף יאר געווארן א קיילעכדיגער יתום, און 

איז געווען איינער אליינס אין א גרויסע וועלט. אבער ער האט שטענדיג געדענקט זיין 

קיינעם, דו ביסט נישט "ישראליק! זאלסט נישט מורא האבן פון טאטנ'ס לעצטע ווערטער: 

, אזוי איז ער אויף געוואקסן, אליין, דער אייבערשטער איז מיט דיר, ביי דיר און נעבן דיר"

און וואס ער האט נאר געדארפט האט ער געבעטן דעם אייבערשטן. ביז איינמאל שפאצירט 

איד מיט א  ער אין פעלד און זינגט זיך צום אייבערשטן, און ער זעט ווי עס קומט צו גיין א

ווייסע בארד, און דער איד שטעלט זיך אפ און פרעגט אים: "וואס טוסטו דא אליינס אין 

וואלד?" רופט זיך אן צו אים ישראליק: "איך בין נישט אליין, דער אייבערשטער איז דא 

מיט מיר", רופט זיך אן דער מענטש: "דער אייבערשטער איז מיט דיר? דער אייבערשטער 

אין הימל, ער איז זייער הויך, ער איז בכלל נישט דא", און ער לייגט צו אז עס איז אויבן 

(וואס באמת שטייט דארט מען זאל  "ָעַזב ה' ֶאת ָהָאֶרץ". (יחזקאל ח, יב):איז א בפירוש'ע פסוק 

נישט אזוי זאגן, אזוי ווי די וואס זאגן אז דער אייבערשטער זעט נישט וואס מען טוט אין 

יש, און מען זאל נישט זאגן אזוי ווי די וואס זאגן אז דער אייבערשטער האט די פינסטערנ

  אונז פארלאזט).

און דער מענטש האט אנגעפאנגען צו רעדן צום בעל שם טוב קעגן די אמונה, האט 

דער בעל שם טוב געכאפט א צווייג פון דער ערד און אים אנגעפאנגען צו שלאגן, און 

 (תהלים צב, י):אלטן טיפוש האט ער געשריגן דעם פסוק בשעת ער האט געשלאגן דעם 

"ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון", און פלוצלינג זעט דער בעל שם טוב גארנישט, דער מענטש איז 

  פשוט געווען אן אויג פארבלענדעניש פונעם ס"ם.

וען ער די מעשה האט דער הייליגער רבי געהערט ווי מען פארציילט עס אין זיין הויז ו

איז נאך געווען א קליין אינגל. גלייך ווען דער רבי האט געהערט די מעשה איז אריין אין 

אים א מורא'דיגע חשק צו ווערן א צדיק, ער האט אנגעפאנגען צו טראכטן: "געוואלד! 

איך וויל אויך זיין א צדיק! אפשר אז איך וועל דאס נאכטון, איך וועל אנהייבן רעדן צום 

, וועל איך אויך ווערן א צדיק?" און דער רבי איז גלייך ארויס פון שטוב און אייבערשטן

ער איז געגענגען צום ציון פון בעל שם טוב און געוויינט צום אייבערשטער: "רבונו של 

עולם, איך וויל אויך זיין א צדיק, איך וויל אויך זיין אן ערליכער איד וכו' וכו'". ביז דער 

  ן צו וואס ער האט זוכה געווען.רבי האט זוכה געווע

זעט מען פון דעם, אז ווען א קינד הערט א מעשה פון א צדיק, דאס פלאקערט אים 

  אויף זיין הארץ צו ווערן א גרויסער צדיק.
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עס איז באוואוסט אז דער הייליגער צאנזער רב זכותו יגן עלינו האט געפרעגט די 

ט זיינע קינדער, האט דער מלמד געזאגט: מלמד פון זיינע קינדער צי ער לערנט מוסר מי

"יא", האט אים דער צאנזער רב געפרעגט: "וואסערע מוסר ספרים לערנסטו מיט זיי?" 

זאגט ער: "חובות הלבבות", זאגט אים דער הייליגער צאנזער רב זי"ע: "נישט דאס מיין 

ות פון הייליגן איך צו פרעגן, איך פרעג צי דו לערנסט מוסר, צי דו פארציילסט זיי מעשי

רבי ר' אלימלך זי"ע און פון זיין ברודער דער הייליגער רבי ר' זושא זי"ע"; ווייל מעשיות 

  פון צדיקים פייערט אויף דאס הארץ צו זיין אן ערליכער איד.

דערפאר, אז דו פרעגסט ווי אזוי מען לייגט אריין אין קינדער אמונה און ליבשאפט 

מען פארציילט זיי סיפורי צדיקים, ווי אזוי זיי האבן געבעטן צו די תורה, דורך דעם וואס 

דעם אייבערשטן אויף יעדע זאך, ווי אזוי זיי האבן געלעבט מיטן אייבערשטן, און ווי אזוי 

  זיי האבן זיך נישט דערשראקן ווען עס איז נישט געגאנגען ווי אזוי זיי האבן געוואלט.

יסן צום אייבערשטן אז אלע זיינע ועל כולם דארף א מלמד אסאך טרערן פארג

  תלמידים זאלן אויסוואקסן ערליכע אידן יראי ה'.

דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט קענען אריין לייגן אין די קינדער אמונה 

  פשוטה ויראת שמים, און דו זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  ישיבה שליט"א,לכבוד דער ראש 

איך בין געווען ב"ה דאס יאר אין אומאן אויף ראש השנה, און איך האב זייער הנאה געהאט. איך האף צו 

  ברענגען קומענדיגע יאר מיינע דריי גרויסע אינגלעך.

איך בין אבער זייער נערוועז, ווייל כ'האב זיך ארומגעדרייט אין די גאסן דארט פאר יום טוב, און אויך אין 

  ום טוב, און איך ווייס נישט ווי אזוי מ'קען בכלל ברענגען קינדער אין אומאן, אז זיי זאלן זיין אפגעהיטן דארטן?י

  א גרויסן יישר כח.

  יעקב דוב
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  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

  יום ב' פרשת נח, כ"ו תשרי, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד יעקב דוב נרו יאיר

  ערהאלטן דיין בריוו.איך האב 

וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו ביסט געווען ביים הייליגן רבי'ן אויף 

  ראש השנה.

"אייערע קינדער זאלט איר מודיע זיין וואס  (שיחות הר"ן, סימן רט):דער רבי האט געזאגט 

מיט א מורא'דיגע דא האט זיך גיטאן", און ר' נתן שרייבט אז דער רבי האט דאס געזאגט 

  ברען און מיט א התלהבות.

קען קיינער נישט געבן, און חינוך  -וויסן זאלסטו, אז וואס עלטערן געבן פאר קינדער 

וואס קינדער באקומען אין שטוב, איז שטערקער פון אלעס אויף דער וועלט; וויפיל איך 

ישיבה יראת שמים און  פרוביר אריין צו לייגן אין די בחורים וואס לערנען ביי מיר אין

מידות טובות, זע איך, אז די בחורים וואס קומען פון געזונטע שטובער וואו מען האט זיי 

איז גרינגער צו ארבעטן ווי מיט בחורים וואס קומען פון שטובער וואס  -מחנך געווען 

  קיינער האט זיי נישט מחנך געווען.

אבן מחנך געווען די קינדער געב א קוק למשל 'נעגל וואסער'; עלטערן וואס ה

אפצוגיסן 'נעגל וואסער', די טאטע און מאמע זענען שטארק מקפיד אויף דעם, און זיי זאגן 

שיינערהייט יעדע נאכט פאר די קינדער: "קינדער אנגרייטן 'נעגל וואסער' און ליינען 

ר גאנץ לעבן זיך קריאת שמע", די קינדער וואקסן אויף ערליך און הייליג, און זיי וועלן זייע

אנגרייטן 'נעגל וואסער'. און דאס זעלבע איז פארקערט; קינדער וואס זענען אויף געוואקסן 

אין א שטוב וואס עס איז נישט דא קיין יראת שמים, מען ווייסט נישט פון קיין 'נעגל 

ן קעמפ וואסער' צו זאגן, די קינדער וועלן זיך נישט אפגיסן קיין נעגל וואסער. איך זע עס אי

ווען איך לייג שלאפן די בחורים, וויפיל איך זאל זיך בעטן ביי בחורים זיי זאלן אנגרייטן 

נעגל וואסער איז עס ווי דו רעדסט צו טויבע אויערן, ער קוקט דיר אן ווי איינער וואס רעדט 

רים זאכן פון די לבנה, ווייל ער האט עס נישט געזען ביי זיינע עלטערן, מה שאין כן די בחו

וואס ביי זיי אין שטוב גיסט מען זיך אפ נעגל וואסער, צו זיי קען מען רעדן, זיי קען מען 

  מחזק זיין וכו', און אזוי איז אין יעדע פרט.
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דער הייליגער רבי האט געזאגט, ער וויל מען זאל אים רופן מיט זיין מאמע'ס נאמען 

את שמים האט ער גענומען פון זיין 'רבינו נחמן בן פיגא', פארוואס? ווייל זיין עיקר יר

מאמע. ווען דער רבי איז געבוירן האט זי גלייך אפגעגאסן דעם רבי'ן נעגל וואסער, און 

אויך האט זי גענייט א קאפל בשעת זי האט געווארט דעם רבי'ן, און זי האט אנגעטון דעם 

זי נעמען דעם רבי'ן  רבי'ן מיט א קאפל גלייך ווען דער רבי איז געבוירן. אזוי אויך פלעגט

מיטן קערידזש און גיין צום ציון פון איר זיידע דער הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו 

מתפלל זיין דארט; זעט מען פון דעם, אז וואס עלטערן געבן פאר זייערע קינדער קען קיינער 

  אנדערש נישט געבן.

יט מנין; א קינד וואס דאס זעלבע איז מיט אנדערע זאכן, ווי למשל דאווענען מ

וואקסט אויף אין א שטוב וואס אלעס ווערט אפגעשטעלט ווען מען דארף גיין דאווענען 

שחרית מנחה מעריב, אזא קינד וועט אויך גיין אין שול דאווענען דריי מאל א טאג. און א 

יין טאטע וואס גייט נישט אין שול דאווענען א גאנצע וואך, וועט זיין קינד אויך נישט ג

דאווענען, און עס וועט נישט העלפן אז מען וועט זאגן פארן בחור גיי דאווענען, ווייל ער 

  ווייסט ביי זיך אז טאטי דאווענט נישט וכו'.

איך קען נישט פארגעסן וואס א בחור האט מיר געזאגט יארן צוריק: "דער ראש ישיבה 

ב וואו מען דאווענט נישט; מיין קומט פון א שטוב ווי יעדער דאווענט, איך קום פון א שטו

נאר שבת (נישט  -טאטע טוט אן תפילין אין שטוב, ער גייט נישט אין שול א גאנצע וואך 

צום דאווענען, נאר צו די חברים, טרינקען וכו'), מיין טאטע טוט אן תפילן ווען ער איז נאך 

  איך דאווען נישט?"מיט די אונטער וועש, פארוואס שרייט דער ראש ישיבה אויף מיר ווען 

דערפאר, אז דו שרייבסט מיר אז דו ביסט געווען אין אומאן אויף ראש השנה, און דו 

האסט זיך ארום געדרייט אין די גאסן פאר יום טוב און אויך אום יום טוב, און דו זארגסט 

רום אין זיך וועגן דיינע קינדער; וואס ווילסטו פון דיינע קינדער ווען דו אליין דרייסט זיך א

אלע גאסן וכו'? אז דו וועסט אכטונג געבן אויף זיך אליין, דו וועסט אויסניצן די צייט אין 

  אומאן, דעמאלט וועלן דיינע קינדער דיר נאכמאכן און אויך אויסניצן די צייט.

איך האף אז דו ביסט נישט ברוגז אויף מיר אז איך ענטפער דיר וכו', ווען דו שרייבסט 

סט זיך ארום געדרייט אין אלע גאסן ה' ירחם, ווען אלע גאסן זענען מיר אז דו הא

אויסגעלאסן וכו'; חינוך הייבט זיך אן ביי זיך אליינס, אז מען פירט זיך אזוי ווי עס דארף 

צו זיין, מען גייט אין שול דאווענען, און מען לערנט יעדן טאג, איז מען זוכה אז די קינדער 

  וועלן זיין ערליכע אידן.
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ר' נתן האט געזאגט: "עס איז ביי מיר חשוב צו מחנך זיין זיינע קינדער, פונקט ווי 

אויפשטיין חצות און זאגן 'תיקון חצות'"; ווייל אז מען וויל אויפשטיין ביי חצות זאגן 

תיקון חצות, דארף מען זיך לייגן שלאפן פרי, און ר' נתן האט נישט געוואלט גיין שלאפן 

קומען אהיים, ווייל ער האט זיי געוואלט מחנך זיין, ער האט געוואלט  פאר זיינע קינדער

ליינען קריאת שמע מיט זיי, זיי מחנך זיין צו מאכן נאך ברכות, און אנגרייטן נעגל וואסער 

וכדומה. ווייל א קינד וואס זיינע עלטערן האבן אים שיינערהייט דערמאנט נאכט נאך נאכט 

יז גרינגער דאס צו טון זיין גאנץ לעבן. אודאי דארף יעדער צו ליינען קריאת שמע, אים א

מענטש חיזוק, און יעדע מענטש האט א יצר הרע וכו' וכו', אבער מיט א גוטע חינוך איז די 

  יראת שמים און אידישקייט איינגעבאקן אין הארצן.

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

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קינדער קע"ה, און איך פאלג וואס דער ראש ישיבה זאגט ביי די שיעורים ווי אזוי  7איך בין א טאטע פון 

  מ'דארף זיך אראפלאזן צו די קינדער, און זייט דעמאלט שעפ איך ב"ה אסאך נחת פון זיי.

נע פון מיינע אינגלעך, וואס איז בערך צען יאר אלט. יעדן שבת ביים איך האב אבער א פראבלעם מיט איי

טיש רעדט ער הויך אין ער לאזט קיינעם נישט קומען צום ווארט, און ער שטערט די גאנצע געשמאקייט פון די 

סעודה. וויפיל כ'האב פרובירט מיט גוטן אבער מיט שטרענגן העלפט עס נישט. ווען ער קומט צום שבת טיש 

  ערט ער ארויס פון קאנטראל, און דאס נעמט מיך ממש ארויס פון די כלים.וו

  איך וועל זיין דאנקבאר אויב דער ראש ישיבה וועט מיר שרייבן וואס צו טון.

  א גרויסן שכח פאר די שיינע שיעורים.

  שלמה חיים

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

  תשע"ח לפרט קטן יום ב' פרשת נח, כ"ו תשרי, שנת -בעזרת ה' יתברך 
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 לכבוד שלמה חיים נרו יאיר

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וויסן זאלסטו אז ווי יונגער מען איז מחנך די קינדער זיי זאלן זיך אויפפירן ווי עס 

(ספר המידות, אות בנים, דארף צו זיין, וועט מען האבן מער נחת פון זיי, אזוי ווי דער רבי זאגט 

"ָצִריך ְלַלֵּמד ֶאת ַהִּתינֹוק ֶּדֶרך ֶאֶרץ ִמְּנעּוָריו", מען דארף אויס לערנען דעם קינד דרך  סימן סה):

ארץ ווען ער איז נאך יונג; זייער אסאך עלטערן זענען זיך טועה מיט דעם וואס זיי טראכטן 

י, אז חינוך הייבט זיך אן שפעטער ווען די קינדער זענען שוין גרעסער. עס איז נישט אזו

נאר חינוך הייבט זיך אן ווען מען איז נאך גאר יונג, ווייל א מענטש ווערט באשאפן מיט 

  שלעכטע נאטורן, און מען דארף דאס אויסארבעטן.

"ָהָאָדם א  (צעטל קטן, סימן טז):דער הייליגער רבי ר' אלימלך זכותו יגן עלינו שרייבט 

ִנְבָרא, ַרק ְלַׁשֵּבר ֶאת ַהֶּטַבע", א מענטש איז באשאפן געווארן ער זאל זיך אויסארבעטן זיינע 

  אז דאס איז גרינגער צו טון ווען מען איז יונג. (שם)מידות, און ער זאגט 

עלטערן דארפן העלפן זייערע קינדער זיי זאלן זיך אויסארבעטן זייערע שלעכטע 

יליגע חכמים לערנען אונז אז ֶּדֶרך ֶאֶרץ ָקְדָמה ַלּתֹוָרה; ווען עס קומט צו דרך מידות; די הי

ארץ, דארט טאר מען קיינמאל נישט נאכגעבן. צום ביישפיל, ווען דער טאטע זעט ווי דער 

קינד פאלגט נישט די מאמע, דארף דער טאטע זיך שטעלן זייער שטארק אויף דעם, און 

דארף פאלגן מאמי; ווער רעדט נאך אויב דער קינד האט זיך  אויסלערנען דעם קינד אז מען

מתחצף געווען פאר די מאמע אדער טאטע, דארף מען אים מחנך זיין אז מען טאר נישט 

  ענטפערן פאר א טאטע אדער מאמע.

דאס איז א' ב' פון חינוך; א קינד דארף וויסן אז א ווארט פון טאטע מאמע איז א 

וחים, נישט דא קיין הסברים און נישט דא קיין טעמים, ווען א קינד ווארט, נישט דא קיין ויכ

פרעגט: "פארוואס דארף איך דאס טון?" איז דער תירוץ: "ווייל טאטע מאמע האבן אזוי 

געזאגט", אן קיין פארוואס און אן קיין פארווען; וואויל איז פאר עלטערן וואס זענען מחנך 

  די קינדער ווען זיי זענען יונג.

יסן זאלסטו אז ווען קינדער זענען שוין עלטער הערן זיי זיך שוין נישט צו צו וואס וו

(משלי מען רעדט צו זיי, נאר ווי יונגער זיי זענען אלץ מער הערן זיי אויס; שלמה המלך זאגט 

ד, זאגט אים "חֹוֵׂשך ִׁשְבטֹו ׂשֹוֵנא ְבנֹו, ְואֲֹהבֹו ִׁשֲחרֹו מּוָסר" ווער עס האט ליב זיין קינ יג, כד):

  מוסר, און ווער עס זאגט נישט קיין מוסר, איז א סימן אז ער האט פיינט זיין קינד.
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ווען א מענטש איז נישט מחנך זיין  (מדרש שמות רבה א, א):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

קינד, ווייל ער שוינט אים, זאל ער וויסן אז דער קינד וועט צום סוף אראפגיין פון אידישן 

. אזוי ווי מיר זעען ביי אברהם אבינו, ווען ער האט געזען ווי ישמעאל קומט אהיים וועג

מיט א געטשקע, ער שפילט זיך מיט עבודה זרה'ס, האט ער אים געשוינט און גארנישט 

געזאגט, ביז ער האט אים געדארפט פארטרייבן פון שטוב ער זאל נישט קאליע מאכן זיין 

 (בראשית כה, כח):געווען מיט עשיו; עס שטייט אין די תורה  ברודער יצחק. אזוי אויך איז

"ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו, ִּכי ַצִיד ְּבִפיו", יצחק האט ליב געהאט עשו און ער האט אים גארנישט 

געזאגט, צום סוף איז ער ארויס לתרבות רעה. זעט מען פון דעם, אז ווען א מענטש זאגט 

  נע קינדער ווען זיי זענען נאך יונג, וועט ער חרטה האבן שפעטער.נישט קיין מוסר פאר זיי

, וועסטו זען ווי רבה א, א; תנחומא א) -(פרשת שמות עס איז כדאי דו זאלסט נאכקוקן די מדרש 

חכמינו זכרונם לברכה רעכענען אויס נאך מעשיות, פון אבשלום און זיין ברודער אדוניה 

יי נישט געזאגט קיין מוסר, און וואס עס איז געשען מיט וואס דוד המלך זייער טאטע האט ז

  זיי.

דער מדרש פירט אויס, אז אברהם האט מחנך געווען יצחק, און יצחק האט מחנך 

געווען יעקב און אזוי ווייטער, דורכדעם זענען זיי געווארן גרויסע צדיקים, און מען האט 

  .געהאט פון זיי אסאך נחת

אבן צו מחנך זיין די קינדער זיי זאלן זיך אויפירן מיט דרך עלטערן טארן נישט מורא ה

ארץ; א טאטע דארף אויסלערנען פאר זיינע קינדער, אז ווען א טאטע רעדט טאר מען נישט 

אריין רעדן, א טאטע דארף מחנך זיין זיינע קינדער, אז ווען דער טאטע קומט אריין אין 

  שטוב דארף מען זיך אויפשטעלן.

עלטערן וואס טראכטן 'עס פאסט מיר נישט צו פארלאנגען פון מיינע עס זענען דא 

קינדער מען זאל מיך מכבד זיין, עס זעט אויס ווי לכבוד עצמו אני דורש וכו'', אבער עס 

איז נישט אזוי; ווער דען זאל אויסלערנען פארן קינד ווי אזוי זיך צו פירן? עס קומט מיר 

סאך מאל שטיי איך און איך וואונדער זיך זעענדיג ווי אויס צו שמועסן מיט בחורים, און א

ב פון דרך ארץ; עס זעט -ב פון כיבוד אב ואם, א-קיינער האט זיי נישט אויסגעלערנט די א

אסאך מאל אויס ווי די קינדער זענען עזות פנימ'ער, עס איז אבער נישט אזוי, די קינדער 

  נישט מחנך געווען.זענען נישט שולדיג אז זייערע עלטערן האבן זיי 

בנוגע דיין זון וואס ער שטערט וכו; אסאך מאל ווען א קינד דארף אסאך 

אויפמערקזאמקייט (תשומת לב) און ער באקומט עס נישט, הייבט ער אן צו מאכן צרות 
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פאר אלע וואס זענען ארום אים, כדי צו געווינען אויפמערקזאמקייט. דערפאר ווען מען 

מער תשומת לב, דארף מען אים דאס געבן נאך פאר ער הייבט אן זעט ווי א קינד דארף 

שטערן. א קלוגער מלמד נעמט די קינדער וואס זענען חברה לייט אז זיי זאלן אים העלפן, 

אזוי שפארט ער זיך איין אסאך קאפ וויי, ווייל איינמאל מען געוואונט זיי מען ווערט מיט 

אלעס און זיי זוכן נאר צו זיין מיט זייער רבי אויף זיי אויף איין זייט, דעמאלט טוישט זיך 

  איין זייט.

פארשטייט זיך אז אן תפילה נוצט גארנישט, מען קען וויסן אלע עצות מיט אלע 

חכמות אבער אן תפילה, אן דעם אייבערשטער קען מען גארנישט טון. דערפאר דארף מען 

אבן ערליכע קינדער, בנים ובני אסאך דאווענען צום אייבערשטן מען זאל זוכה זיין צו ה

  בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

מוהרא"ש האט אמאל דערציילט, אז א איד איז געקומען צום הייליגן חפץ חיים זכותו 

יגן עלינו, און ער האט געבעטן א ברכה אויף גוטע קינדער, האט דער הייליגער חפץ חיים 

אזן פון נאסקייט, און דאס געוויזן פאר זי"ע גענומען א תהלים וואס איז געווען אויפגעבל

דעם איד, און אים געזאגט: "דאס איז דער תהלים פון מיין מאמע עליה השלום, וואו זי 

  פלעגט יעדן טאג וויינען אז זי זאל האבן גוטע קינדער; אזוי איז מען זוכה צו גוטע קינדער".

זיין צו ערליכע דערפאר זאלסטו אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז דו זאלסט זוכה 

  קינדער, געזונטע קינדער, קינדער וואס וועלן ליכטיג מאכן דער וועלט.

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב א מורא'דיגע פראבלעם, מיין ווייב קומט פון זייער אן ארויפגעקוקטע משפחה, און זייט אונזער 

האלט זי אין איין זאגן אז זי איז אריינגעפאלן מיט א נעבעכדיגע משפחה, און  -יאר פאר די לעצטע צען  -חתונה 

  זי מאכט כסדר חוזק פון מיין משפחה ביי יעדע געלעגנהייט, און ס'טוט מיר זייער וויי.

זי גייט כמעט נישט צו מיינע עלטערען, אין די צייט וואס זי זיצט אפ גאנצע טעג ביי איר משפחה, און איך 

  ג איר קיינמאל גארנישט.זא
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לעצטענס איז איר שוועסטער געווארן א שדכנ'טע און זי האט שוין אנגעטראגן אפאר שידוכים פאר מיין 

משפחה. און יעדעס מאל וואס איינער זאגט אפ א שידוך, זאגט זי פאר מיין ווייב אז קיינער וויל זיך נישט משדך 

מיין ווייב קעגן מיר. זי מאכט מיך פילן ווי איך בין א נידעריגע קלאס  זיין מיט אונז, און דאס העצט נאך מער אויף

  מענטש.

  א גרויסן ש'כח פאר אייער הילף.

  אליעזר דוד

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

  יום ג' פרשת נח, כ"ז תשרי, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד אליעזר דוד נרו יאיר

  בריוו.איך האב ערהאלטן דיין 

עס איז זייער שווער צו ענטפערן אויף שלום בית ווען מען הערט נאר איין זייט פון די 

מעשה. אבער דאס איז זיכער אז דו דארפסט זיין מיט דיין ווייב אפען, דו דארפסט איר זאגן 

אז עס באדערט דיר זייער ווען זי מאכט אוועק דיין משפחה. און דאס וואס דו שרייבסט אז 

סט איר קיינמאל גארנישט וכו', מיט דעם ביסטו נישט גערעכט, ווייל אז מען זאגט דו זאג

  נישט ווייסט מען נישט.

אסאך מאל לעבט זיך א מענטש אין זיין חריין פאר זיבציג יאר, און ווי לאנג מען זאגט 

ן אים נישט: "ר' איד, פארוואס לעבסטו איינגעגעסן אין חריין ווען דו קענסט זיך אריין עס

ווייסט מען נישט אז מען ליגט אין חריין; אזוי אויך זענען דא מענטשן  -אין א זיסע פרוכט" 

וואס מען האט זיי פשוט נישט געלערנט וואס שלום בית איז, מען האט אים נאר 

אויסגעלערנט אז דעמאלט קויפט מען אזא מתנה, און דעמאלט זאגט מען יישר כח, אבער 

  נישט וואס שלום בית איז.מער פון דעם ווייסט מען 

דער יסוד היסודות פון שלום בית איז צו זיין אפען איינער מיטן צווייטן; אויב עפעס 

טוט וויי דארף מען זיך אדורך רעדן איינער מיטן צווייטן. אויב מען רעדט נישט, אדער 

  איינער האט מורא פונעם צווייטן צו רעדן, איז זייער ביטער.

אן פון א משפחה וואס דער וועג ווי אזוי מען רעדט דארט אסאך מאל קומט דער מ

איינער מיטן צווייטן איז דורך זיך שטעכן (פארשטייט זיך אז מען לייגט צו: "איך מאך נאר 
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א וויץ", "איך האב נישט געוויסט אז דו ביסט אזא בעבי?") און די פרוי קומט פון א 

ארץ איינער צום צווייטן. יעצט וואס  איידעלע משפחה, א משפחה וואו מען רעדט מיט דרך

געשעהט ווען די פרוי קען נישט נעמען די וועג ווי אזוי איר מאן רעדט, אבער זי שעמט זיך 

צו רעדן מיט אים וועגן דעם, אדער זי האט מורא וכו'? זי עסט זיך אן אינעווייניג, ביז זי 

נישט וואוינען מיט אזא חי'  איז מחליט: 'איך גיי מיר אהיים צו מיינע עלטערן, איך קען

רעה'... אבער ווען די פרוי וואלט ווען גערעדט צו איר מאן, און אים געזאגט שיינערהייט: 

"מיין טייערער מאן, עס באדערט מיר ווען דו מאכסט די וויץ אויף מיר", "עס באדערט מיר 

טן שפראך", וואלט די וועג ווי אזוי דו רעדסט", "איך בין נישט צוגעוואוינט צו דעם בריי

דער מאן איר געזאגט: "קוק אהער מיין טייערע ווייב, איך קום פון א שטוב וואו מען 

דזשאוקט זיך איינער אויפן צווייטן; איך גיי ארבעטן אויף מיר, איך גיי אכטונג געבן ווי 

וייב, אזוי איך רעד צו דיר, אבער אויב איך רעד יא ברייט וכו', בעט איך דיר מיין טייערע ו

נעם עס נישט פערזענליך, ווייל איך מיין נישט גארנישט", און עס וואלט געווען שלום על 

  ישראל.

אבער אז מען רעדט נישט, איז זייער נישט גוט; זי מיינט ער וויל איר פליקן, און ער 

מיינט אז זי איז א בעבי און די שלום בית פלאצט פאר גארנישט און פאר נישט. און באלד 

טו נאך הערן אין שול ווי מען רעדט וועגן זייער גט, און מען זאגט: "נא, זיי האבן זיך וועס

נישט גע'גט וועגן שטותים, דארט איז טאקע געווען פראבלעמען", ווען די גאנצע זאך האט 

  פאסירט נאר ווייל מען רעדט נישט.

דא אין שטאט  ווען מען איז געקומען פארציילן פאר ר' נתן זכרונו לברכה אז עס איז

א איד א גרויסער צדיק, ממש די גאנצע שטאט רעש'ט זיך מיט אים, און איינע פון זיינע 

ער שווייגט, ער רעדט נישט, און מען הערט  -גות איז, אז ער איז א "שותק" יגרויסע מדר

נישט פון אים קיין איין ווארט, האט ר' נתן געזאגט: "דער רבי האט אונז געלערנט אז מען 

רף נישט שווייגן, מען זאל יא רעדן, נאר מען דארף וויסן ווי אזוי צו רעדן"; דאס זעלבע דא

אזוי ווי דו שרייבסט,  -זאג איך דיר, שלום בית איז נישט אז מען זאגט קיינמאל גארנישט 

  שלום בית איז אז מען רעדט יא, מען דארף נאר וויסן ווי אזוי צו רעדן.

נישט, ער געבט נישט ארויס וואס עס באדערט אים  בדרך כלל ווען א מענטש רעדט

און וואס עס דרוקט אים, מיט דער צייט ווערט דער מענטש אנגעגעסן אין זיך, און עס 

פלאצט נאכדעם אויס זייער נישט גוט, און זייער אסאך מאל צעפאלן אידישע שטובער, נאר 

נער אויפן צווייטן, ביז מען ווייל מען האט נישט גערעדט, און מען האט זיך אנגעגעסן איי
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האט שוין נישט געקענט מער, און מען האט אויסגעפלאצט זייער נישט שיין איינער אויפן 

  צווייטן.

ווען דיין ווייב בארעדט דיין משפחה, זאלסטו איר שיינערהייט זאגן: "ביסט גערעכט, 

רע ווייב, זאג עס מיין משפחה זענען שווערע מענטשן, אבער איך בעט דיר זייער מיין טייע

נישט, ווייל יעדעס מאל דו זאגסט עס טוט עס מיר וויי וכו'", וועסטו זען אז זי וועט דיר 

  מער נישט צעקלאפן.

דער הייליגער רבי האט געזאגט: "ווען קייזערן און קעניגן וואלטן געוואוסט וואסערע 

קינדער לערנען ביי  דרך ארץ איך לערן מיט מיינע תלמידים, וואלטן זיי געשיקט זייערע

מיר"; דער רבי לערנט אויס דרך ארץ, אז א מענטש זאל זיך רעכענען מיט א צווייטענס 

  געפילן.

מען טאר קיינמאל נישט אוועק מאכן א צווייטענס משפחה אדער חסידות; איינער 

כאפט נישט וואס ער טוט,  -וואס טשעפעט א צווייטן מיט זיין טאטע מאמע, אדער רבי וכו' 

איך  -ען האט אים נישט געלערנט וואס מיינט גוטע מידות, דערפאר מיינט ער אני ואפסי מ

  מיט מיין רבי מיט מיין משפחה זענען גוט, און עפעס אנדערש איז נישט חשוב.

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט דערציילט, אז ביים הייליגן צדיק רבי מרדכי'לע פון 

זיין מאמע פלעגט אריין קומען צו אים אין צימער און נאדבורנא זכותו יגן עלינו, ווען 

אנגעפאנגען רעדן צו אים אנקעגן זיין ווייב, זי איז געשטאנען און גערעדט אויף איר כל 

דבר אסור, איז דער הייליגער רבי מרדכי'לע זי"ע געזיצן און איר אויסגעהערט, און ווען זי 

ל און אויסגעשאקלט, און צוריק געגאנגען איז ארויס געגאנגען האט ער גענומען זיין קאפ

לערנען. שפעטער קומט אריין די רעביצין און הייבט אן שרייען: "דיין מאמע איז דא 

געווען, וואס האט זי געוואלט? דיין מאמע איז א דאס מיט א יענץ", און זי האט געשריגן 

ערט און געשאקלט און געשריגן, ווידער האט איר דער הייליגער רבי מרדכי'לע אויסגעה

מיטן קאפ, און ווען זי איז ארויס פון צימער האט ער גענומען זיין קאפל און דאס 

  אויסגעשאקלט, און זיך צוריק געזעצט לערנען.

וויסן זאלסטו אז א שניר מיט א שוויגער קומען זיך נישט אויס; דאס איז ביי יעדן 

ערמיט", מען דארף קענען גיין צווישן איינעם די זעלבע זאך, און דער מאן איז "מאנקי אינד

  די טראפנס, און אויב מען רעדט שיינערהייט קען מען אלעס איינשפארן.
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איך ווייס אז עס איז שווער צו רעדן, אבער נישט רעדן איז נישט קיין עסק; איך האלט 

דו זאלסט כאפן א שיינע שמועס מיט דיין ווייב, זאג איר שיינערהייט אז עפעס באדערט 

יר שוין פאר א לאנגע צייט, און זאג איר אפענערהייט אז יעדעס מאל זי מאכט אוועק דיין ד

משפחה ציפט עס דיר ביים הארץ. אז זי וועט דיר פרעגן: "וואס? דו האסט מער ליב דיין 

מאמע ווי מיר?" זאלסטו איר זאגן: "ניין, דו ביסט מיר מער ווי די גאנצע וועלט, אבער עס 

ען מען מאכט אוועק מיין משפחה". איך זאג דיר אז זי וויל נישט דיין באדערט מיר וו

  שלעכטס, נאר זי כאפט פשוט נישט אז עס באדערט דיר.

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

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

צו ליינען צוויי פאפולערע אויסגאבעס אויף ענגליש פון עמזעאן'ס וועבסייט,  איינער האט מיר מציע געווען

  וואס איז מסביר די וועג וויאזוי צו קאמיוניקעטן מיט א ווייב, און דער חילוק ווי אזוי מענער און פרויען קאמיוניקעטן.

ר ווערן דערפון (איך איך האב זייער א שטארקע חשק עס צו ליינען, ווייל איך האלט אז איך וועל קלוגע

האב שוין איינס אינדערהיים אבער נאר געליינט די ערשטע פאר בלעטער), איך האב אבער מורא צו ליינען א 

  זאך וואס א גוי האט געשריבן.

  איך וויל פרעגן וואס דער ראש ישיבה האלט דערוועגן?

  א יישר כח פאר די שיעורים און די ניגונים.

  יואל משה

  ישיבה שליט"א: תשובה מאת הראש

  יום ג' פרשת נח, כ"ז תשרי, שנת תשע"ח לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד יואל משה נרו יאיר

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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איך ווייס נישט צי איך זאל לאכן אדער וויינען, דו שרייבסט מיר אז דו גייסט זיך 

אויסלערנען שלום בית ווען עס איז נישט לערנען שלום בית ביי א גוי; ווי אזוי קען א גוי 

דא אזא זאך ווי א גוי זאל לעבן מיט איין פרוי דורכאויס זיין גאנצע לעבן וכו'... אויב דו 

ווילסט וויסן ווי אזוי צו לעבן מיט א ווייב, זאלסטו דורכלערנען די ספרים וואס מוהרא"ש 

ן אין "אוצר שלום בית", האט ארויס געגעבן אויף שלום בית וואס איז צוזאמגענומע

צוזאמגענומען פון הייליגן רבינ'ס ספרים און פון ר' נתן זכרונו לברכה אלע עצות ווי אזוי 

א מענטש קען לעבן בזה העולם א חיים טובים. היינט איז עס שוין געדרוקט אויף אפאר 

  ם בית.שפראכן, אויף אידיש, ענגליש און נאך; דארט וועסטו זען ווי אזוי מען האט שלו

פאלג מיר, און ווארף ארויס פון שטוב די אלע גוי'אישע ביכער; צדיקים האבן געזאגט 

"ָּכ'ל ָּב'ֶאיָה 'א ְי'ׁשּובּון", שלמה המלך זאגט: ווער  (משלי ב, יט):אז ביכ"ל איז ראשי תיבות 

"ָּכל  -עס לערנט חכמות וואס קומט נישט פון די הייליגע תורה און פון די הייליגע צדיקים 

ָּבֶאיָה א ְיׁשּובּון, ְוא ַיִּׂשיגּו ָאְרחֹות ַחִּיים", וועט זיין זייער שווער מען זאל צוריק קומען 

צום אייבערשטן; דערפאר בעט איך דיר זייער, אנטלויף פון די אלע חברים וואס זענען דיר 

יל דאס וועט נאר מציע צו ליינען אויסגאבעס וואס קומען נישט פון די הייליגע תורה, ווי

  אוועק נעמען דיין אמונה אינעם אייבערשטן.

אז מען רעדט שוין וועגן ליינען גוי'אישע ביכער, זאלסטו וויסן אז עס איז נישט גוט 

נישט קיין חילוק אידישע צי להבדיל  -בכלל אריין צו ברענגען אין שטוב קיין שום צייטונג 

ס יראת שמים פונעם מענטש. איך דאנק דעם גוי'אישע, ווייל צייטונגען רייסן אויס דא

אייבערשטן אז מיין טאטע שליט"א האט קיינמאל נישט געלאזט אריין ברענגען אין שטוב 

אפילו אידישע; שבת האב איך געזען מיין טאטע שליט"א נאר לערנען  -קיין שום צייטונג 

עס איז דא צייטונגען  און פארברענגען מיט די קינדער, און איך האב נישט געוויסט בכלל אז

  ביז איך בין געפארן לערנען אין ישיבה.

די ישיבה איז געווען אינדרויסן פון שטאט, און ווען עס איז געווארן סוף וואך, 

מיטוואך דאנערשטאג, האב איך געזען ווי די בחורים הייבן אן שפרינגען פון זייער הויט, 

ל שוין אנקומען (די עלטערן פלעגן ארויס מען ווארט אז די קאר פון די מגידי שיעורים זא

שיקן פאר די בחורים עסן וכו' מיט די מגידי שיעורים וואס זענען געקומען יעדן טאג צו 

פארן), איך האב נישט פארשטאנען וואס גייט פאר, אויף וואס ווארט מען אזוי בכליון 

מען, און מיר קענען עיניים? האט מען מיר געזאגט אז דער צייטונג איז שוין ארויס געקו

שוין נישט אויסהאלטן, מיר דארפן עס האבן... איך האב געטראכט צו מיר 'מן הסתם פעלט 

מיר עפעס פון מיין לעבן, אז איך ווייס נישט וואס א צייטונג איז', איך האב פרובירט צו 
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מיש קוקן אין דעם, און איך האב געזען דאס ליצנות וואס זיי מאכן פון כלל ישראל, איך 

עס איז נישט דא וואס צו ליינען דארט; עס זיצן פוסטע יונגען און  -אהער איך מיש אהין 

דארפן אנפילן א צייטונג מיט הונדערט בלעטער, שטייען זיי און מאכן ליצנות פון כלל 

ישראל, ליצי ליצנות, און עולם גולם קויפט עס, קיינער ווייסט נישט פארוואס. קיינער 

  ט אליין, נאר וואס דער שרייבער שרייבט, דאס איז דער שכל הישר.טראכט שוין ניש

וואויל איז פאר א מענטש וואס נעמט נישט אריין אין שטוב קיין שום מאגאזין, און 

ער געבט אכטונג אויף זיינע קינדער וואס זיי ליינען; ער קויפט פאר זיינע קינדער סיפורי 

ם טוב זכותו יגן עלינו, און ער פארברענגט מעשיות פון הייליגע צדיקים תלמידי בעל ש

שבת ביי די סעודות מיט זיי, און ער נעמט שלום בית פון די תורה און פון די הייליגע 

  צדיקים.

  איך האף אז דו וועסט מיר פאלגן, וועט דיר זיין גוט בזה ובבא.

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

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  לכבוד הרה"צ יואל ראטה שליט"א, ראש ישיבת תפארת התורה,

שלום וברכה, בתחילה אני רוצה שוב להודות לראש ישיבה על כל השמועסין (שאני מקבל במייל).  זה 

  ממש שינה לי הרבה דברים בחיי לטובה.

ישיבה למערכת  "קול הלשון" וזה  רציתי לציין גם נקודה חשובה שלאחרונה הכניסו כמה שיעורים מהראש

הפצה אדירה שכאן בארץ ישראל הרבה מאוד אנשים אין להם מייל וכו', והם יכולים לשמוע את הראש ישיבה 

(יש הרבה עמדות מחשב  בבתי מדרש ברחבי הארץ שאפשר להוריד משם את כל שיעורי קול הלשון לנגן) אם 

  ם ולא באופן חד פעמי.אפשר לבקש שיכניסו תמידים כסדרם את השיעורי

  רציתי לשאול על ב' דברים

א' שמעתי באחד מהשיעורים שהר"י אמר בשם הרבי זי"ע שלא לנשק ילדים, לא הבנתי מה הפשט בזה 

שהרי כל המחנכים טוענים להפך שכל הנושרים הם ילדים שאף פעם לא נישקו ואמרו להם שאוהבים אותם 

  (וכמדומני שגם הר"י הזכיר זאת פעם).
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למה בברסלב כשמזכירים את שמו של הרבי אומרים "רבי נחמן בן פיגא" ולא כמו שמקובל בשאר  ב'

  אנשים וצדיקים להזכיר לאחר הפטירה "רבי נחמן בן שמחה" בשם אביו .

  אשמח שהראש ישיבה יענה לי אל אף טרדותיו הרבים 

  אליעזר

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

  יום ג' פרשת נח, כ"ז תשרי, שנת תשע"ח לפרט קטן  -רת ה' יתברך בעז

  לכבוד אליעזר נרו יאיר

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך פריי מיר זייער צו הערן אז דו ביסט זיך מחיה מיט די עצות פונעם הייליגן רבי'ן; 

ווער עס הערט דעם רבינ'ס עצות און התחזקות ווערט אן ערליכער איד, מען הייבט אן 

ען צום אייבערשטן, און אפילו אז מען פאלט אראפ וכו' שרייט מען צום אייבערשטן בענק

פון דארט. מען קען דאס נישט מסביר זיין פאר איינעם וואס האט נאך נישט טועם געווען 

פון רבינ'ס עצות, וואס דער רבי געבט אונז; די גאנצע לעבן ווערט געטוישט צום גוטן, און 

  טן אייבערשטן.מען הייבט אן לעבן מי

(שיחות הר"ן, סימן נט): דאס וואס דו פרעגסט בנוגע קושן קינדער וכו'; דער רבי זאגט 

"ְמֻסָּגל יֹוֵתר ַלָּבִנים ִלְהיֹות ָרחֹוק ֵמֶהם ִלְבִלי ִלְהיֹות ָּדבּוק ָּבֶהם, ְלַׁשֲעֵׁשַע ָּבֶהם ְּבָכל ַּפַעם, ַרק 

איז בעסער פאר קינדער ווען מען איז נישט צוגעקלעבט  ִלְבִלי ְלִהְסַּתֵּכל ֲעֵליֶהם ְּכָלל", עס

צו זיי צו שטארק, נאר מען לאזט זיי אליינס אויפוואקסן, עיין שם. נאך האט דער רבי 

געזאגט: "א קינד קושט מען נישט, און א קינד שלאגט מען נישט", דאס מיינט נישט צו 

זאל נישט זיין צוגעקלעבט צו  זאגן אז מען טאר נישט געבן א קוש פאר א קינד, נאר מען

זיי. ווייל ווי מער מען איז צוגעקלעבט צום קינד און מען צערטלט אים, מען קושט אים און 

מען האלדזט אים, נאכדעם ווען דער קינד איז לעבעדיג און שפרינגעדיג וכו' וכו', שלאגט 

  מען אים.

מן בן פיגא" ביי זיין דאס וואס דו פרעגסט פארוואס מען רופט דעם רבי'ן רבינו "נח

מיטן טאטענ'ס נאמען; דאס איז ווייל אזוי האט דער  -מאמע'ס נאמען, און נישט בן שמחה 
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רבי בפירוש געזאגט, אז מען זאל אים רופן ביי זיין מאמע'ס נאמען, ווייל ער האט זייער 

  מכיר טובה געווען זיין מאמע אז זי האט אים אויפגעצויגן מיט יראת שמים.

ינ'ס טאטע איז געווען א באהאלטענער צדיק, ער איז געווען רוב צייט דעם רב

באהאלטן און ער איז נישט געווען אין שטוב, דעם רבינ'ס מאמע פיגא הצדיקת, זי האט 

מגדל געווען דעם רבי'ן און אין אים אריין געלייגט יראת שמים. ווען דער רבי איז געבוירן 

רן רבי'ן, אויך האט זי גלייך נאכן געבוירן אפגעגאסן געווארן האט זי אנגעטון א קאפל פא

זיינע הענט, און זי פלעגט אים נעמען כסדר צום קבר פון איר זיידן דער הייליגער בעל שם 

טוב זכותו יגן עלינו און דארט וויינען אז דער קינד זאל אויסוואקסן א גרויסער צדיק, 

  רבינו נחמן בן פיגא, זכותו יגן עלינו.דערפאר האט דער רבי געוואלט מען זאל אים רופן 

עס זענען דא נאך צדיקים וואס מען רופט זיי ביי די נאמען פון זייער מאמע; דעם 

כ"ה תשרי, איז געווען די יארצייט פון הרב הקדוש רבי לוי יצחק מבארדיטשוב  –זונטאג 

  '.זכותו יגן עלינו, וואס אים איז מען מזכיר 'לוי יצחק בן שרה סאשע זי"ע

דער עיקר דארף מען וויסן אז אלעס וואס מיר האבן, און וואס מיר טוען, איז נאר 

בזכות אלע פריערדיגע צדיקים וואס האבן זיך מוסר נפש געווען זייער גאנצע לעבן אריין 

  צו ברענגען דעם אייבערשטן אין די וועלט.

יך ישועות, אזוי יעדעס מאל מען איז מזכיר א נאמען פון א צדיק ברענגט מען אויף ז

"ַעל ְיֵדי ַהְזָּכַרת ֵׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים, ְיכֹוִלים  (ספר המידות, אות צדיק, חלק ב', סימן כ'):ווי דער רבי זאגט 

ְלָהִביא ִׁשינּוי ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית, ְּכלֹוַמר ְלַׁשּנֹות ַהֶּטַבע", דורך דעם וואס מען דערמאנט די 

יסע ישועות, אפילו עס איז משנה די טבע פון נעמען פון צדיקים, ברענגט מען אויף זיך גרו

  דער וועלט.

דערפאר איז א גרויסע זאך ווען מען בעט דעם אייבערשטן אויף א ישועה, אז מען זאל 

בעטן בזכות הצדיקים שבדורינו, און בזכות די צדיקים פון די פריערדיגע דורות, אזוי ווי 

"טֹוָבִתי ַּבל ָעֶליך, ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה,  (תהלים טז, ב):דוד המלך בעט דעם אייבערשטן 

ְוַאִּדיֵרי ָּכל ֶחְפִצי ָבם", העלף מיר אייבערשטער בזכות אלע צדיקים וואס לעבן, און בזכות 

  אלע צדיקים וואס זענען שוין נסתלק געווארן.

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

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

  תוכן השאלה:

  לכבוד הראש ישיבה שליט"א,

  א גרויסן יישר כח אויף די שיינע דרשות וואס איר גיבט איבער, ווי אויך די חיזוק יומי.

איך וואלט אייך געוואלט פרעגן ווען וועט איר זוכה זיין צו מקיים זיין די צוואה ובקשה פון כ"ק מוהרא"ש 

  וינען אין יבנאל עיר ברסלב?זי"ע אז מען זאל קומען ווא

  א גרויסן ש'כח.

  נחמן

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

  יום ד' פרשת נח, כ"ח תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד נחמן נרו יאיר

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

שבת פרשת יתרו שנת תשע"ב לפרט קטן בין איך געווען אין יבניאל, און איך האב 

געהאט די זכיה צו איינשטיין ביי מוהרא"ש זכרונו לברכה; שבת אינדערפרי נאך די סעודה 

האט מוהרא"ש מיר געזאגט: "קום אביסל שפאצירן", מוהרא"ש איז ארויף מיט מיר דעם 

רג און טאלן, און מוהרא"ש האט מיר געזאגט די ווערטער: בארג ווי מען זעט אלע שיינע בע

"ֶאְתַהֵּל ִלְפֵני ה' ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים" זאלסטו אינזין  (תהלים קטז, ט):"ווען דו זאגסט דעם פסוק 

האבן יבניאל"; זייט דעמאלט בעט איך דעם אייבערשטן יעדן טאג אז איך וויל זוכה זיין 

  צו די שטאט יבניאל.צו קומען קיין ארץ ישראל 

דאס וואס דו שרייבסט מיר ווען איך וועל מקיים זיין די צוואה וכו'; וויסן זאלסטו אז 

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט געשריבן א בריוו אין שפיטאל דעם לעצטן טאג פון זיין לעבן 

דעם טאג וואס מוהרא"ש איז נסתלק געווארן, פאר אלע אנשי שלומינו, ער בעט אינעם  -

בריוו אז יעדער זאל עפענען ביי זיך אין שטאט וואו ער וואוינט, א בית המדרש "היכל 

הקודש" וכו'; איז דאך זיכער נישט שייך אז איך זאל איבערלאזן די קהלה וואס מיר האבן 

דא אויפגעשטעלט, מיט א ישיבה, א תלמוד תורה, א מיידל סקול מיט מסירות נפש. עס איז 
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ייבן וואס מיר זענען אריבער די פאר יאר, וויפיל מען האט אונז נישט מעגליך צו באשר

  גע'רודפ'ט עד לחרמה מבית ומחוץ.

דער עיקר דארפן מיר זען צו פאלגן וואס מוהרא"ש האט אונז געלאזט צוואה אז מיר 

זאלן דרוקן זיינע ספרים, און דאס פארשפרייטן פאר די גאנצע וועלט; געלויבט דעם 

האב האב מקיים געווען די צוואה, איך האב אפגעדרוקט דעם אייבערשטן אז איך 

פארגאנגענעם יאר טויזנט סעטס פון די זעקס בענדער 'שאלות ותשובות אשר בנחל 

באידיש', עס האט מיר געקאסט קרוב צו פערציג טויזענט דאללער, און בקרוב האף איך 

  געגאנגען.עס נאכאמאל איבער צו דרוקן, ווייל כמעט אלעס איז שוין אויס

אויך האבן מיר אויפגעשטעלט א "בית הדפוס" וואו מיר דרוקן יעדן טאג טויזענטער 

קונטרסים; מען האט שוין געדרוקט איבער א מיליאן קונטרסים במשך די פאר יאר, אויך 

דרוקן מיר "אשר בנחל" אלע חלקים. וואויל איז דעם וואס נעמט א חלק אין די הוצאות און 

  ספרים, ער וועט זיכער זען גרויסע ישועות אין אלע זיינע וועגן. העלפט דרוקן די

ווען מען האט מלווה געווען מוהרא"ש קיין ארץ ישראל בין איך געזיצן אינעם 

אמבולאנס וואו מוהרא"ש איז געלעגן, און איך האב צוגעזאגט פאר מוהרא"ש צוויי זאכן: 

ן תלמידי היכל הקודש, איך וועל נישט איינס, אז איך וועל נישט מאכן קיין מחלוקת צוויש

האבן קיין שייכות מיט מחלוקת. צווייטענס, אז איך וועל אים מפרסם זיין פאר די גאנצע 

וועלט; געלויבט דעם אייבערשטן אז ביידע זאכן בין איך מקיים, און מיטן אייבערשטנס 

  הילף וועל איך ווייטער אנהאלטן די הבטחה.

צו פאלגן וואס מוהרא"ש שרייבט אינעם בריוו 'ב' בשלח' דער עיקר דארפן מיר זען 

אפאר טעג פאר ער איז נסתלק געווארן, וזה לשונו: "ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשֲאִני ְמַבֵּקׁש ֶאְתֶכם ַּבָקָׁשה 

ַאֲחרֹוָנה ֵמַחֵּיי, ֶׁשֲּתַחִזיקּו ֶאת ַעְצְמֶכם ְּבַיַחד, ְוַאף ֶאָחד ֶׁשּלֹא ִיְׁשַּתֵּדל ְלִהְתַנֵּׂשא ַעל ַהּזּוַלת, ֲאִני 

 א ִמיִניִתי ֶאת ַאף ֶאָחד ִלְמַמֵּלא ְמקֹוִמי, ִּכי ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשֲאִני ְמאֹד ׂשֹוֵנא ֶׁשִּיְהֶיה ֵּבין ַאְנֵׁשי

ְׁשלֹוֵמינּו ִּפירּוִדים ְוכּו', ְוֶׁשלא ִּיְהֶיה ֶאָחד ֶׁשְּמַדֵּבר ְּבֶפה ּוַבֵּלב ְמַכֵוון ַאֶחֶרת, ָּכל ָיֵמי ָמַסְרִּתי ֶאת 

ָרִאים "ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש" ַעל ֵׁשם ַמה ֶׁשָאַמר ַרֵּבינּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַנְפִׁשי ֶׁשְּבַהד' ַאּמֹות ֶׁשָּלנּו ֶׁשִּנְק 

ֶׁשַהַּצִּדיק ּבֹוֶנה ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש, ְוָלֵכן ְּתִהָּלה ָלֵאל ָּכל ַהָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ְּבָכל  (לקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן נט)

ַּפְדִּתי ֶׁשּלֹא ִּיְהֶיה ֵּביֵנינּו ׁשּוָעִלים ָהעֹוָלם ֶׁשֵהַקְמִּתי ְסִניֵפי "ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש" ֲאַזי ֲאִני ָּתִמיד ִהְק 

ְקַטִּנים ַהְמַחְּבִלים ְּכָרִמים ֶׁשרֹוִצים ְלַחֵּבל ֶאת ַהֶּכֶרם ֶׁשָּבִניִתי ְּבֶיַזע ּוְּבָדם ְלַמֲעָלה ֵמֲחִמִּׁשים ָׁשָנה, 

אּו ִמַמְחלֹוֶקת ְוָלֵכן ֶזה ִעיָקר ְרצֹוִני ֶׁשִּיְהֶיה ַרק ַאֲהָבה ֵּבין ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו, ִּכי ַהְרֵּבה ָצרֹות ָּבאּו ְוָיְצ 
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ּוְמִריבֹות, ְוָלֵכן הֹוֵלך ִלי ְּבַחִּיים ֶׁשְּבַהד' ַאמֹות ֶׁשָּלנּו ֶׁשּלֹא ִּיְהֶיה ׁשּום ִהְתַנְּׂשאּות ֶאָחד ַעל ַהֵּׁשִני 

  ַוֲאִני א ִמיִניִתי ֶאת ַאף ֶאָחד ִלְהיֹות ַמְנִהיג ִּבְמקֹוִמי".

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

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געלערנט אין ספר אשר בנחל חלק כ"ב דף ס"א, שרייבט דארט מוהרא"ש זצ"ל אזוי: "וצריך 

שתדע אהובי, כי עסק היחודים הוא ענין נורא ונשגב מאד מאד, ועל פי דברי האריז"ל בשער היחודים, הוא מעלה 

ושה, היינו בשעה שאדם מדבר עמו יתברך, יצייר לפני עיניו שמו יתברך הוי"ה ברוך הוא יותר מלמוד התורה הקד

בד' מלויין: ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן. וכל מה שיזכה לבטל את עצמו ביותר אליו יתברך, ויזכה ליחד שמות אלו, יותר 

  אשרי מי שחזק בזה תמיד!"יאיר לו עריבות, נעימות, זיו, חיות אלוקתו יתברך בהארה ובזיו נורא ונשגב מאד. 

האב איך געוואלט פרעגן אויב דאס איז שייך אויך פאר פשוטע מענטשן? און אויב מ'קען נישט מייחד זיין 

  די אלע יחודים, אויב ס'איז גענוג אז מ'טראכט נאר פון די שם הוי"ה?

  שמעון

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

  רי, שנת תשע"ח לפרט קטןיום ד' פרשת נח, כ"ח תש -רת ה' יתברך בעז

  לכבוד שמעון נרו יאיר

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אז יעדעס מאל ווען א מענטש איז מייחד א  (שער רוח הקודש)דער הייליגער אריז"ל זאגט 

יחוד, ער טראכט פונעם אייבערשטן, איז דאס זייער חשוב אויבן אין הימל; בפרט ווען מען 

איז מייחד דעם שם הוי"ה ברוך הוא מיט די מילוי פון ע"ב, ס"ג, מ"ה און ב"ן, איז מען 

  יתברך שמו. זוכה אז צו שפירן דאס זיסקייט און געשמאק פון חיות אלוקותו
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אבער וויסן זאלסטו אז ווען א מענטש געוואוינט זיך צו, ער נעמט דעם רבינ'ס עצה 

פון התבודדות, און ער רעדט זיך אויס זיין הארץ צום אייבערשטן; ער טרעפט זיך א פלאץ 

וואו קיינער איז נישט דארט, און דארט שמועסט ער אויס זיין הארץ צום אייבערשטן, ער 

סיי ברוחניות און סיי בגשמיות,  -ים אלעס וואס עס גייט אריבער אויף אים פארציילט א

במשך הימים והשנים ווערט אים דער מח לויטער און ריין, און עס הייבט אים אן צו שיינען 

  פאר די אויגן דעם שם הוי"ה ברוך הוא.

ד"ה וילד נח שלשה  (נועם אלימלך פרשת נח,דער הייליגער רבי ר' אלימלך זכותו יגן עלינו זאגט 

"ְוֶזה ִסיָמן ְלַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָגמּור, ְּכֶׁשַהֵּׁשם ַהָקדֹוׁש ֵׁשם ֲהַוָי"ה ָּברּוך הּוא עֹוֵמד ְלֶנֶגד ֵעיָניו,  בנים):

הּוא ִסיָמן ֶׁשִּתֵּקן ְּבִיְרָאתֹו ָּכל ֲחָטָאיו", דאס איז דער סימן פאר א בעל תשובה, אז עס שיינט 

הוי"ה ברוך הוא; אבער דאס קומט צום מענטש  אים און עס לייכט פאר זיינע אויגן דעם שם

ווען א מענטש איז זוכה און ער גייט אין מקוה יעדן טאג, ער גייט דריי מאל א טאג און שול 

דאווענען מיט מנין, און דאווענט מיט א סידור אן קיין כוונות, אן קיין שמות ויחודים, נאר 

בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט  ער דאווענט פשוט בתמימות, אזוי ווי דער הייליגער

געזאגט: "נאך אלע מיינע כוונות און נאך אלע שמות ויחודים, לייג איך אלעס אין דער זייט, 

און איך דאווען ווי א קינד דאווענט אין חדר"; ווען א מענטש איז זוכה, ער פירט זיך 

ם, ער לערנט יעדן בתמימות ובפשיטות, ער לערנט יעדן טאג אביסל חומש רש"י מיטן תרגו

טאג אביסל משניות און גמרא וכו', און יעדע זאך וואס עס גייט אריבער אויף אים 

פארציילט ער פארן אייבערשטן, איז ער זוכה אז עס הייבט אים אן לייכטן דעם שם הוי"ה 

  וכו'.

א איד איז אמאל געקומען צום רבי'ן און אים געפרעגט וואס ער זאל אינזין האבן ביים 

ווענען ווען ער זאגט דעם אייבערשטנס נאמען, האט אים דער רבי געענטפערט: "וואס דא

ט...! ווען מען זאגט ארויס דעם אייבערשטענס -א-איז שלעכט אינזין צו האבן פשוט ג

  .(חיי מוהר"ן, סימן תיד)נאמען דארף שוין כאפן א פחד", עיין שם 

דער אייבערשטער האט אונז געגעבן  וואויל איז דעם וואס איז מקיים אלע מצוות וואס

  בשמחה עצומה, בתמימות ובפשיטות.

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

...  

~~~~~~~~~~  
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  תוכן השאלה:

  לכבוד הראש ישיבה שליט''א, גדול מזכי הרבים.

אבל מה שקשה לי זה להתנתק  שאלתי, אני נמצא בחסידות, ולאט מתחבר מאוד לספרי רבינו מברסלב,

מהחסידות שאני נמצא בו, בגלל מה יגידו אלי וכדו', מה הדרך הטובה להתגבר על זה ולהיות חזק בזה הדרך 

  שאני מרגיש שזה עושה לי חיים טובים באמת, והרבה יותר קרוב "להשם יתברך"?

  אני ישמח לקבל תשובה על הנ''ל בקרוב, יישר כוח גדול בהצלחה.

  יוסף

  ובה מאת הראש ישיבה שליט"א:תש

  יום ה' פרשת נח, כ"ט תשרי, שנת תשע"ח לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 רו יאירלכבוד יוסף נ

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

"ְוָהִעָּקר ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַעְצמֹו", א  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן ז):דער הייליגער רבי זאגט 

ליין. מען זעט בגשמיות אז א מענטש טוט נאר וואס עס איז מענטש דארף קוקן אויף זיך א

גוט פאר אים, און ער קוקט נישט אויף א צווייטן; ער מאכט זיך א חשבון: 'וואו קען איך 

פארדינען געלט, וואו קען איך איינקויפן פאר ביליג וכו' וכו'', און ער מאכט זיך באקוועם 

רט מען פלוצלינג שוואך, מען הייבט אן טראכטן: וכו'; אבער ווען עס קומט צו רוחניות ווע

'וואס וועט מיין חבר זאגן, וואס וועט מיין ברודער זאגן וכו' וכו''. א מענטש וואס איז קלוג 

קוקט אויף זיך; ער מאכט זיך א חשבון: 'וואו פארדין איך? איך דארף א רבי וואס מאכט 

וען איך פאל אריין אין א שלעכטע מצב מיר לערנען און דאווענען, איך דארף א רבי וואס ו

קען ער מיר ארויס נעמען פון מיין קטנות, און ער קען מיר פרייליך מאכן איך זאל זיך צוריק 

  קערן צום אייבערשטן'.

ווען א מענטש גייט צו א רבי, דארף ער קוקן אויב ווען ער גייט אהיים פון דעם רבי'ן 

דער רבי געבט אים גארנישט אין דער האנט, איז נעמט ער פאר זיך עצות צום לעבן; אויב 

נישט משנה וויפיל מענטשן דער רבי האט, וויפיל חסידים זענען געווען ביים טיש, מעג ער 

איז דער רבי נישט זיין רבי, דאס מיינט נישט צו זאגן אז דער  -האבן בערג מיט מענטשן 

  רבי איז נישט גרויס וכו'.
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 (סיפורי מעשיות מעשה יג):ין די מעשה פון די זיבן בעטלערס דער הייליגער רבי פארציילט א

איינער האט זיך בארימט אז ער האט די בחינה פון 'מיעוט המחזיק את המרובה' ווייל ער 

אלעס ליגט אים אויף זיין קאפ, קומט  -האט זייער אסאך מענטשן, אלפים ורבבות מענטשן 

את המרובה', ווייל זיין קליינע מח נעמט אויס אז ער האט די בחינה פון 'מיעוט המחזיק 

אריין טויזענטער מענטשן וכו', זאגט דער רבי אז מען האט געלאכט פון אים, מען האט 

(בספר אים געזאגט: "דו ביסט נישט, און דיינע לייט זענען נישט"; מוהרא"ש איז דאס מסביר 

זיינע חסידים זיי זאלן לערנען און אז אויב א רבי לייגט נישט אריין אין נהרי אפרסמיון מעשה יג) 

איז אלעס נארישקייטן, "דו ביסט נישט,  -מעג ער האבן טויזענטער מענטשן  -דאווענען 

און דיינע לייט זענען נישט", עס האט א פנים ווי איינער האט זיך בארימט אז דער גאנצער 

המרובה, ווייל  בארג מיסט קומט פון אים, און ער האט די בחינה פון מיעוט המחזיק את

  פון איין מענטש קומט ארויס אזוי סאך מיסט וכו', עיין שם.

וואס איז דער גרויסקייט פון א צדיק? אז עס גייט אים אין לעבן אז נאך א איד זאל 

וויסן פונעם אייבערשטן, נאך א איד זאל מקיים זיין די מצוות פון די הייליגע תורה. עס גייט 

זאלן חתונה האבן כדי זיי זאלן נישט נכשל ווערן אין הארבע אים אין לעבן אז בחורים 

  עבירות.

"ַהֵּיֶצר ָהָרע ּדֹוֶמה ְּכמֹו ִמי ֶׁשהֹוֵלך ְוָרץ ֵּבין (שיחות הר"ן, סימן ו): דער הייליגער רבי זאגט 

ָאָדם ְוׁשֹוֵאל ְלָכל ֶאָחד: ְּבֵני־ָאָדם, ְוָידֹו ְסגּוָרה, ְוֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ַמה ְּבתֹוָכּה. ְוהּוא ְמַרֶּמה ְּבֵני 

"ָמה ֲאִני אֹוֵחז?" ּוְלָכל ֶאָחד ִנְדֶמה ְּכִאּלּו הּוא אֹוֵחז ַמה ֶּׁשהּוא ִמְתַאֶּוה. ְוַעל־ֵּכן ַהּכֹל ָרִצים 

ן ָּבה ַאֲחָריו, ִּכי ָּכל ֶאָחד סֹוֵבר ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ַמה ֶּׁשהּוא ָחֵפץ. ְוַאַחר־ָּכך הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ָידֹו ְוֵאי

  ְּכלּום.

ְּכמֹו ֵכן ַמָּמׁש ַהֵּיֶצר ָהָרע, ֶׁשהּוא ְמַרֶּמה ָּכל ָהעֹוָלם, ְוַהּכֹל ָרִצים ַאֲחָריו ּוְמַרֶּמה ְלָכל ֶאָחד 

ְוֶאָחד, ַעד ֶׁשִּנְדֶמה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִאּלּו ֵיׁש ְּבָידֹו ַמה ֶּׁשהּוא ָחֵפץ, ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ְׁשטּותֹו 

 .תֹו. ְוַאַחר־ָּכך ַּבּסֹוף הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ָידֹו ְוֵאין ָּבּה ְּכלּום, ִּכי ֵאין ִמי ֶׁשְּיַמֵּלא ַּתֲאָותֹו ֶאְצלֹוְוַתֲאוָ 

דער יצר הרע איז צוגעגליכן צו איינער וואס לויפט ארום מיט א פארמאכטע האנט, ער 

האנט, און יעדער איינער לויפט צווישן מענטשן, קיינער ווייסט נישט וואס ער האט אין דער 

מיינט אז ער האט עפעס וואס עס איז אינטערעסאנט פאר אים, און אלע לויפן אים נאך; 

צום סוף עפענט ער אויף זיין האנט, און מען זעט אז ער האט גארנישט אין זיין האנט. אזוי 

אוועק  פאפט ער אויס יעדן איינעם, מען לויפט אים נאך א גאנץ לעבן ביז ווען מען גייט

  פון דער וועלט קוקט מען זיך אן, און מען זעט אז מען האט ליידיגע הענט.
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מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט אז דער שיחה גייט בעיקר ארויף אויף פאלשע 

מנהיגים; מענטשן לויפן נאך רבי'ס וכדומה, זייער גאנץ לעבן, און ביים סוף עפענט מען 

  דערזעט זיך מיט ליידיגע הענט. אויף די האנט און מען איז נאקעט, מען

א מענטש דארף שטענדיג קוקן צי ער האט עפעס אין זיינע הענט, צי מען נארט אים 

נישט אפ; עס איז דא א שפריך ווארט: "ַמה ֶׁשְּבַיד ָּבטּוַח", וואס מען האט אין דער האנט 

שה האבן איז דאס איז זיכער; וואס דו זאגסט מיר צו איז איין זאך, און וואס איך וועל למע

  שוין עפעס אנדערש.

דערפאר, וואויל איז פאר א מענטש וואס לאזט זיך נישט נארן, ער כאפט אריין יעדן 

זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי, און אזוי  -טאג אביסל חומש רש"י מיטן תרגום 

ה צו ווייטער, אזוי ווען עס קומט סוף וואך האט ער געענדיגט די סדרה, און ער איז זוכ

"ָאַמר ַרב הּוָנא ַּבר ְיהּוָדה ָאַמר ֶרִּבי  (ברכות ח.):מקיים זיין וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ַאִּמי, ְלעֹוָלם ַיְׁשִלים ָאָדם ַּפְרִׁשיֹוָתיו ִעם ַהִּצּבּור ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרגּום, ֶׁשָּכל ַהַמְׁשִלים 

ֹוָתיו", דאס איז א סגולה פאר אריכות ימים, און ַּפְרִׁשיֹוָתיו ִעם ַהִּצּבּור, ַמֲאִריִכים לֹו ָיָמיו ּוְׁשנ

  דאס ראטעוועט א מענטש פון אלעם שלעכטס.

א ַיְטֶעה ֶאְתֶכם "ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ִמֶּמִּני, ֶׁש  (שיחות הר"ן, סימן נא):דער הייליגער רבי זאגט 

רט אייך, ָהעֹוָלם, ִּכי ָהעֹוָלם ַמְטֶעה ְמאֹד", דאס זאלט איר מקבל זיין פון מיר: די וועלט נא

לאזט אייך נישט נארן; א מענטש דארף זייער אכטונג געבן מען זאל אים נישט אפנארן מיט 

סגולות וכו' וכו'. מענטשן ווערן זייער פארגאפט פאר איינעם וואס מאכט פאקסן און מאכט 

זיך משוגע, אבער מען כאפט נישט אז עס גייט אריבער א יאר נאך א יאר, און מען גייט 

ם אייבערשטן אויבן אין הימל נאקעט, אן קיין חומש, אן קיין משניות און אן קיין צוריק צו

  גמרא וכו'.

ָזֵקן ּוְזֵקָנה ִמַּצד  -"ַמְטֵּבַע ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו  (בבא קמא צז:): חכמינו זכרונם לברכה זאגן

אברהם אבינו  ֶאָחד, ּוָבחּור ּוְבתּוָלה ִמַּצד ַאֵחר", זאגט מוהרא"ש אויף דעם א מורא'דיגע זאך,

האט געלעבט מיט דעם מחשבה אז: 'אט איז מען א בחור, און אט איז מען שוין א אלטער 

איד'; 'אט איז מען א מיידל, און אט איז מען אן אלטע אידענע', דאס איז פשט אין דעם 

מאמר חז"ל, אז ער האט געלעבט זיין גאנצע לעבן אז אט אט גייט מען שוין ווערן אן 

מען דארף זיך אנגרייטן תורה ומצוות ומעשים טובים. אזוי האט מוהרא"ש אלטער איד, 

אפגעלערנט דעם מאמר חז"ל, ווייל ביי מוהרא"ש איז יעדע מאמר חז"ל געווען א 

  לעובדא ולמעשה. -לעבעדיגע חז"ל 
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אז ווען נח איז ארויס געקומען פון די  (זוהר חדש, פרשת נח)חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

תיבה און געזען ווי די גאנצע וועלט איז חרוב, האט ער אנגעפאנגען זייער צו וויינען, האט 

אים דער אייבערשטער געזאגט: "ַרְּיָעא ַׁשְטָיא, דו נארישער פאסטוך, יעצט וויינסטו? ווען 

מאלט וואלסטו געדארפט וויינען צו מיר, איך האב דיר געזאגט ֲעֵׂשה ְּלך ֵּתיַבת ֲעֵצי ּגֹוֶמר, דע

און מתפלל זיין אז עס זאל נישט קומען קיין מבול; וואס האסטו געטון, האסט געמאכט א 

דו מיט דיין משפחה, יעצט וויינסטו אז די וועלט איז חרוב?!"  -תיבה און זיך געראטעוועט 

נה'ט מיטן אייבערשטן דער זוהר הקדוש רעכנט דארט אויס אלע צדיקים וואס האבן גע'טע

און מתפלל געווען פאר זייער דור ווען דער אייבערשטער האט זיי געזאגט אז ער גייט 

  ברענגען א שטראף אויף די מענטשן, עיין שם.

זעט מען אז עס איז צוויי סארט צדיקים, נח איז געווען א צדיק, אזוי ווי דער תורה 

ִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו", אבער א צדיק פאר זיך, נאכדעם איז "נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּת  (בראשית ו, ט):זאגט 

  דא א צדיק וואס ער ברענגט אריין דעם אייבערשטן אין די וועלט.

וואויל איז דעם מענטש וואס קוקט אויף זיך, ער לעבט מיטן אייבערשטן, און ניצט 

ישט האבן פון אלע אויס די צייט מיט תורה תפילה; ער ווייסט אז נאך אביסל וועט ער גארנ

חברים, ווייל ווען מען לייגט אריין א מענטש אין קבר איז מען דארט איינער אליינס, דארט 

נעמט מען מיט נאר די דפים גמרא וואס מען האט זוכה געווען צו לערנען יעדן טאג, דארט 

נעמט מען מיט די פרקים משניות וואס מען האט ארויס געכאפט יעדן טאג, און די 

  אלע ווערטער וואס מען האט זוכה געווען צו רעדן צום אייבערשטן. -דדות התבו

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

...  

~~~~~~~~~~  

  

 


