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לפרט  חשנת תשע"חשון, -חיי שרה, ט"ז מר פרשת 'איום  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 רו יאירנ...  לכבוד

אז מיר  - ֶׁשֱהֶחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה -געלויבט דעם הייליגן באשעפער 
 ,נה אין ישיבהוא חתצו פראווען  שטאג נאכטנערפאריגע וואך דאהאבן זוכה געווען 

 ממש א חלום. - אזוי אידיש ,אזוי בא'טעמ'ט ,אזוי שיין

אז א  ,האט שטענדיג גערעדט און געשריבן פון דעם מוהרא"ש זכרונו לברכה
מען זאל נישט אויסגעבן קיין געלט פאר די פאר  קיין געלט; נה טאר נישט קאסטןוחת

מיר האבן  ,ברוך השם אז מיר האבן דאס געקענט איינפירן ונה נאכט.שעה פון די חת
דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל  ,נות דא אין ישיבהושוין געהאט צוויי חת

 זיין שמחות יעדע נאכט אין ישיבה.

נה וחת די מחותנים זענען געקומען צו דער ך בחנם;נה איז געווען גענצליודי חת

הלואי זאלן אלע תלמידי היכל  ישט געקאסט.עס האט זיי גארנ ',מחותנים'ווי ריכטיגע 
ן איידל, אזוי ווי א אידישע וט אופש -פן ש מאכן זייערע שמחות אויף דעם אוהקוד

 .שמחה דארף צו זיין

ס 'ניר לעבן מיטן הייליגן רביאשרינו מה טוב חלקינו אז מיר ווייסן פון רבי'ן, מ

"ַהָּפחּות ֶׁשַּבֲאָנַׁשי ֲאִני  :שיד)סימן  ,(חיי מוהר"ן וואס דער רבי האט געזאגט דערויף ,עצות
פון מיינע מענטשן פיר איך  רד", דעם קלענסטעמֹוִלי אֹותֹו ְּבֶדֶר ֶׁשל ַצִּדיק ָּגדֹול ְמאֹ

ֲאִני ָנָהר " :שלב)סימן  ,(שםנאך האט דער רבי געזאגט  ;גרויסע צדיקיםפון וועג  אויפן
פרעג  אלע שמוציגע פלעקן; איך בין א טייך וואס רייניגט פון ",ַהְמַטֵהר ִמָּכל ַהְּכָתִמים

 נט מאל?!ן פרייליך? איז נישט אשרינו טויזדארפן מיר נישט זיי ,איך דיר

ס 'נן לערענט דעם רבי'ס ספרים; ווען מענמאך זיך א שיעור אין הייליגן רבי
מען שפירט זיך נאנט ספרים באקומט מען א מורא'דיגע בענקעניש צום אייבערשטן, 

 :שמט)סימן  ,(חיי מוהר"ןדער רבי זאגט צו אים, און מען לעבט ווי אן ערליכער איד, אזוי ווי 
מען קען ווערן א ", ֶפר ֶׁשּלֹוְּיכֹוִלין ִלְהיֹות ַנֲעֶׂשה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָּגמּור ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֵּס "

ַרק  ,ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיֵׁשב ְוַיֲעסֹק ִּבְסָפָריו ,ְוָאַמר" ר בעל תשובה אז מען לערנט זיין ספר,גרויסע
ָאז ְּבַוַּדאי ִיְהיּו ִנְבָקִעין ֶאְצלֹו ָּכל ִּגיֵדי ַקְׁשיּות  ,ְוִיְסַּתֵּכל ּבֹו ֶּבֱאֶמת ,ְּבִלי ִקְנטּור ְוִנָּצחֹון

 ,נאך האט דער רבי געזאגט: "ווער עס וועט לערנען זיין ספר מיט אן אמת", ְלָבבֹו
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, מאך דערפאר בעט איך דיר ";וועט זיך אים עפענען אלע זיינע פארשטאפטע אדערן

 איד. ראן ערליכע וועסטו ווערן ,ס ספרים'נזיך א שיעור אין רבי

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

... 

~~~~~~~~~~ 

חשון, שנת תשע"ח לפרט -יום א' פרשת חיי שרה, ט"ז מר - בעזרת ה' יתברך
 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

איך האף אז דו האסט פארשטאנען וואס איך האב גערעדט מיט דיר; איך האב 

געטראכט איך זאל דיר אראפ שרייבן אלע נקודות וואס מיר האבן גערעדט אז דאס 
סיי פאר דיר אז דו זאלסט דאס קענען איבער חזר'ן, אזוי אויך פאר  -זאל זיין בכתב 

 אנדערע אינגעלייט וואס ווילן וויסן ווי אזוי זיך צו פירן אין שטוב.

יב זאל נישט דארפן טון שווערע א אינגערמאן דארף העלפן אין שטוב אז זיין ווי

ארבעט; היינט קען מען זייער גרינג העלפן אין שטוב דורכדעם וואס פאר א פאר 
דאללער קען מען ברענגען א פרוי וואס רייניגט, זיי נעמען בערך צען דאללער א שעה, 

 מען ברענגט זיי לויט וויפיל עס פעלט זיך אויס אז די שטוב זאל זיין צוזאמגענומען.

וען עס קומט צו נעמען א פרוי וואס רייניגט טאר מען נישט קוקן אויף קיין ו

אלע געלטער פון דער וועלט; א מאמע פון קינדער דארף  דווער געלט, ווייל דאס איז
האבן כח צו די קינדער, זי טאר נישט טון די שווערע ארבעט. דערפאר אז דיין ווייב 

וכו', בעט איך דיר דו זאלסט נעמען א פרוי  זאגט אז זי קומט נישט אן מיט די ארבעט
וואס רייניגט, אפילו א פאר מאל א וואך, אז דיין ווייב זאל זיך קענען אפרוען, זי זאל 

 זיין אויסגערוהט זיך צו קענען אפגעבן מיט די קינדער.

זאג פאר דיין ווייב אז פרויען זענען פטור פון דאווענען ווייל זיי זענען פארנומען 
י שטוב ווירטשאפט; א פרוי וואס האט נאך נישט קיין קינדער אדער זי האט מיט ד

שוין חתונה געמאכט די קינדער און זי האט צייט צו דאווענען, דארף זי דאווענען, 
אזוי אויך א פרוי וואס קומט אן מיט איר סדר היום, און עס בלייבט איר איבער צייט 

נדער וואס קומט נישט אן צו שלאפן און צו קען זי דאווענען, אבער א מאמע פון קי -
 עסן וכו' וכו', איז פטור פון דאווענען.
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אז א פרוי האט אביסל צייט אינמיטן טאג ווען די קינדער זענען אין חדר און אין 

סקול, זי האט צייט אדער צו שלאפן אביסל אדער צו זאגן דעם "יום תהילים", זאל זי 
"ִּתקּון  (ספר המידות, אות תשובה, סימן פד):ווייל דער רבי זאגט ענדערש זיך אראפ לייגן שלאפן, 

ַהגּוף קֹוֶדם ִּתקּון ַהֶנֶפׁש", א מענטש דארף קודם אכטונג געבן אז זיין גוף זאל זיין 
רואיג און נישט איבערשטרענגען, נאכדעם זאל ער אכטונג געבן אויף זיין נפש; עס 

ויסגערוהט, ווייל שלאפן מאכט רואיג א איז זייער וויכטיג צו שלאפן גענוג און זיין א
""ּוְביֹוֵתר מֹוִעיל ַהֵּׁשָנה ָלֱאמּוָנה",  (שיחות הר"ן, סימן קי):מענטש, נאכמער זאגט דער רבי 

 ווען א מענטש שלאפט ווערט געשטארקט זיין אמונה.

זאג דיין ווייב אז בשעת זי איז באשעפטיגט מיט די שטוב ארבעט זאל זי רעדן 
ווען זי וואשט די געשיר, זי לייגט צוזאם די וועש וכו', זאל זי רעדן  -צום אייבערשטן 

 דאס איז איר דאווענען, און דאס איז איר יום תהילים. -צום אייבערשטן 

מען האט אמאל געזאגט פארן רבי'ן אז דער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט 

יבער שולן", האט דער געזאגט: "ווען משיח וועט קומען וועט מען מבטל זיין אלע ווי
רבי געזאגט: "עס איז נישט אמת, עס קען נישט זיין אז דער בעל שם טוב האט דאס 

געזאגט, פונקט פארקערט! משיח וועט קומען בזכות די תפילות פון אידישע פרויען 
וואס זיי דאווענען און בעטן אז משיח זאל קומען". זעט מען פון דעם אז דער רבי 

 געהאלטן פון תפילות פון פרויען.האט זייער שטארק 

מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט שטענדיג דערמאנען ביי די דרשות וואס ער 

"ֲעָׂשָרה ַקִּבין ִׂשיָחה ָיְרדּו  (קידושין מט:):פלעגט זאגן פאר די פרויען דעם מאמר חז"ל 
א מאס פון צען קב 'שמועסן'  ",ָלעֹוָלם, ִּתְׁשָעה ָנְטלּו ָנִׁשים, ְוֶאָחד ָנְטלּו ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכלֹו

איז אראפ געקומען אויף דער וועלט, ניין קב האבן גענומען די פרויען, און איין קב 
איז צעטיילט געווארן פאר די גאנצע וועלט; סתם מענטשן ניצן דעם חז"ל אראפ צו 
 קלאפן פרויען און צו אפשעפעטן פון זיי, אז פרויען רעדן אסאך וכו', אבער מוהרא"ש

פלעגט זאגן פאר די פרויען: "פון דעם חז"ל זעט מען אז א פרוי קען מער רעדן ווי א 
 מאן, זאל א פרוי ניצן איר מאס רייד צו רעדן צום אייבערשטן".

דאס וואס דיין ווייב זאגט אז זי קען נישט איינשלאפן ביינאכט פון פחדים; דער 
"ִמי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִליׁשֹן, ַיֲעֶלה ַעל  ', סימן יז):ספר המידות, אות אמונה, חלק בהייליגער רבי זאגט (

ַמֲחַׁשְבּתֹו ֱאמּוַנת ְּתִחַּית ַהֵּמִתים", ווער עס קען נישט איינשלאפן זאל טראכטן פון 
תחיית המתים; לכאורה, וואס העלפט תחיית המתים פאר איינעם וואס קען נישט 

לאפן, הייבט מען אן טראכטן אלע איינשלאפן? נאר געווענליך ווען מען וויל איינש
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שרעקעדיגע זאכן, עס הייבן אן קומען דמיונות 'וואס וועט זיין?' 'אפשר גיי איך 

שטארבן וכו' וכו'?' אויף דעם זאגט דער רבי, טראכט פון תחיית המתים, דאס הייסט, 
ם; ביים סוף וועט זיין גוט, אפילו מען גייט שטארבן, גייט מען אויפשטיין תחיית המתי

דאס זאלסטו גוט וויסן, אז מען לעבט מיט אמונה איז מען רואיג, מען ווייסט אז עס 
 קען גארנישט פאסירן פארן מענטש אן דעם אייבערשטן.

באמת אז מען קוקט גוט זעט מען אז אלע שלעכטע מחשבות קומען נאר 
חה ביינאכט, אזוי ווי דער רבי פארציילט אין די מעשה פון דעם בן מלך ובן השפ

"ווען עס איז געווארן טאג האבן זיי געהערט א גרויס  (ספורי מעשיות, מעשה יא):שנתחלפו 

געלעכטער, האבן זיי געפרעגט דעם מענטש פון וואלד "וואס איז דאס געלעכטער?" 
האט ער געזאגט, דער טאג לאכט אויס דער נאכט, ווייל דער נאכט פרעגט דעם טאג 

קיין נאמען נישט, הייבט דער טאג אן צו לאכן און  פארוואס אז דו קומסט האב איך
עס ווערט טאג"; דאס זעט מען ממש בחוש, ביינאכט הערט מען ברומען פון די חיות 

רעות, ביינאכט קומען אן אלע שלעכטע מחשבות, מען טראכט 'וואס וועט זיין'; 
קומען'; דאס 'אפשר גיי איך שטארבן'; 'אפשר גייט זיין א פייער'; 'אפשר גייט א גנב 

זענען די ברומען פון די חיות, מען טראכט נעגעטיווע מחשבות. ווען מען שטייט אויף 
אינדערפרי פאלט אלעס אוועק, עס איז נישט דא קיין פחדים, עס איז נישט דא קיין 

דאס איז דער געלעכטער וואס דער טאג לאכט אויס דעם נאכט,  -"וואס וועט זיין" 
 בער יעדע נאכט נאכאמאל און נאכאמאל.און דאס חזר'ט זיך אי

זאג פאר דיין ווייב זי זאל זאגן יעדן טאג קאפיטל כ"ט אין תהלים; דער רבי 
"ַהִּׁשְבָעה קֹולֹות ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַעל ַהַּמִים, ְּבִדּבּוָרן ַמְכִניִעין  (ספר המידות, אות קליפה, סימן י):זאגט 

ל, נעמט מען אוועק דעם רוח רעה וואס כאפט ָהרּוַח ָרָעה", אז מען זאגט דעם קאפיט
זיך אריין אינעם מענטש; איך האב געטראכט אז מען קען זאגן פשט, וואס האט די 
זיבן קולות צו מכניע זיין א רוח רעה? נאר מען חזר'ט צו זיך אז אלעס איז דער 

אייבערשטער, דער אייבערשטער קען יעדן איינעם העלפן; איינער האט א פחד פון 
זאגט מען אים 'קֹול ה' ַעל ַהָּמִים', דער אייבערשטער העלפט א מענטש אין  -וואסער 

וואסער, איינער האט א שרעק אז א בעל כח גייט אים עפעס שלעכטס טון, אדער 
זאגט מען אים 'קֹול ה' ַּבּכַֹח', דער  -איינער דמיונ'ט אז ער האט נישט גענוג כח 

זאגט מען אים "קֹול ה' חֵֹצב  -מורא פון פייער  אייבערשטער געבט כח; איינער האט
ַלֲהבֹות ֵאׁש", דער אייבערשטער איז דער וואס מאכט די פייער, ער וועט דיר ראטעווען 

אריין צו ברענגען אינעם מענטש אז גארנישט קען נישט פאסירן מיט אים,  -פון פייער 
 און נאר דער אייבערשטער וועט אים העלפן.
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פאר דיין ווייב אז איך וועל איר שרייבן א קורצע תפילה וואס  איך האב געזאגט

זי זאל זאגן יעדן טאג, וועט זי ווערן רואיגער און פרייליכער. איך שרייב איר דא א 
קליינע תפילה, זאלסט איר עס געבן, אבער דער עיקר זאל זי אויסרעדן איר הארץ 

רן אייבערשטן וואס עס שטערט אליין צום אייבערשטן, זי זאל פארציילן פונקטליך פא
איר, און וואס עס באדערט איר, וועט איר דער אייבערשטער העלפן זי וועט ווערן 

 צוריק רואיג און פרייליך אזוי ווי אמאל.

שטארק דיך און שטארק דיין ווייב; איר דארפט טאנצן פאר שמחה אז איר האט 
 ה:א שיינע לעבן און געזונטע קינדער. דא האסטו די תפיל

רבונו של עולם, איך דאנק דיר פאר מיין שיינע לעבן וואס דו האסט מיר געגעבן, 

פאר מיין טייערע מאן וואס איז אזוי ערליך און אזוי גוט צו מיר; איך דאנק דיר פאר 

מיינע טייערע קינדער וואס דו האסט מיר געגעבן, איך דאנק דיר אייבערשטער אז זיי 

און לעכטיג. איך דאנק דיר פאר אלעס וואס דו געבסט מיר, זענען געזונט און אזוי זיס 

אז איך בין געזונט און מיין מאן איז געזונט. יישר כח אייבערשטער אז אונז האבן 

 פרנסה און מיר מוטשען זיך נישט, מיר האבן א רחוות'דיגע דירה.

ים רבונו של עולם, איך בעט דיר זייער, העלף מיר איך זאל נישט האבן קיין פחד

און שרעק. איך בין אזוי דערשראקן לעצטנס, אז איך שפיר ווי איך האלט עס נישט 

אויס מער, הייליגע באשעפער זע מיין צער, קוק מיינע טרערן, העלף מיר איך זאל זיין 

פרייליך, איך זאל גלייבן אז קיינער קען מיר גארנישט טון, איך זאל שטענדיג 

מיט א פונקטליכע חשבון און אלעס איז פאר מיין געדענקען אז דו פירסט דער וועלט 

 טובה.

הייליגער באשעפער, איך האב נישט צו וועם צו גיין, קיינער קען מיר נישט 

פארשטיין; איך בין אזוי אליין, איך קען נישט פארציילן פאר מענטשן וואס איך 

אריין  טראכט. מיינע פחדים מיט מיינע שרעקעדיגע מחשבות, וואס קומען מיר כסדר

זיי לויפן מיר נאך א גאנצע טאג, אבער דו ווייסט דאך אלעס, און דו מאכסט  -אין מח 

דאך אלעס, און דו קענסט יעדן איינעם העלפן, בעט איך דיר טאטע זיסער, העלף מיר 

איך זאל זיין געזונט און שטארק, איך זאל זיין א געזונטע מאמע און א געזונטע ווייב 

 פאר מיין מאן.

אייבערשטער, ווען איך רעד צו דיר שפיר איך אזוי גוט, אבער נאכדעם פאל איך 

צוריק, און פלוצלינג כאפט מיר א פחד אז איך קען מיך נישט קאנטראלירן, ווען עס 

קומט ביינאכט קען איך נישט איינשלאפן פון אלע נעגעטיווע מחשבות וואס לויפן 
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לייב און דיר, איך גלייב נאר אין דיר, העלף אין מיין מח; העלף מיר, העלף מיר, איך ג

מיר בזכות אלע צדיקים וואס האבן זיך מוסר נפש געווען פאר דיינעט וועגן, בזכות 

זייער תורה, זייער תפילה און זייער ערליכקייט. בזכות אברהם אבינו, בזכות יצחק 

יוסף הצדיק,  אבינו, בזכות יעקב אבינו, בזכות משה רבינו, בזכות אהרן הכהן, בזכות

בזכות דוד המלך, בזכות שלמה המלך, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, בזכות רבי יצחק 

לוריא אשכנזי, בזכות רבי ישראל בעל שם טוב, בזכות רבי נחמן בן פיגא מברסלב, 

בזכות רבי נתן מברסלב, בזכות רבינו אליעזר שלמה מברסלב, יהי לרצון אמרי פי 

 י וגואלי, אמן כן יהי רצון.והגיון לבי לפניך, ה' צור

זאג  דיין ווייב זי זאל זאגן די תפילה יעדן טאג, אפילו אפאר מאל א טאג, און 
ווען זי צינדט אן די שבת לעכט זאל זי זאגן די תפילה, זי זאל בעטן ביי די ליכט דעם 

 אייבערשטן אז זי זאל ווערן רואיג וכו'.

ן האדמו"ר מליובאוויטש זכותו יגן פאריגע וואך ביים ציון פואיך בין געווען 

עלינו, וואו איך האב מתפלל געווען פאר דיר און פאר דיין ווייב, זי זאל ארויס גיין 
 פון אירע פחדים און צוריק קומען צו אירע כוחות.

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-ב' פרשת חיי שרה, י"ז מריום  -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאירלכבוד 

היינט האבן מיר זוכה געווען צו מסיים זיין מסכת סנהדרין; איך האף אז דו 
האסט דאס אויך מסיים געווען, און דו וועסט מאכן א סיום ביי דיר אין שטוב מיט 

 דיין ווייב און קינדער.

קוק צו וואס מען איז זוכה אז מען פאלגט דעם רבי'ן; אפילו מען איז פאריאגט 
יעדער מיט זיינע טרדות, דאך איז מען זוכה אריין צו כאפן יעדן טאג  -און פארפלאגט 

ועט אלעס לאזן דעם מענטש טון, אבי נישט עפענען די הייליגע ו מ"דער סא דף גמרא. 
אשי ר דיוואס דאס איז מרומז אין  ,סיום א מאכן לזא מען נישטגמרא, ווייל ער וויל 

גמרא  נטלער מענטש א ווען ילווי ,ֲעשֹֹות'לַ  ין'ֵא  ֶסֶכת'ַמ  יּום'ִס  נאמען: זיין פוןתיבות 
ַּתְלמּוד " :)ריד סימן, 'א חלק ,ן"(ליקוטי מוהרדער רבי זאגט אזוי ווי , דעם ס"מארברענט ער פ
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, "ַח ְּבִלּמּוד ַהַּתְלמּוד ְלַהְכִניַע אֹוָתּהַעל ֵּכן ֵיׁש ּכֹ ,ְׁשָמּה ִליִליתְּבִגיַמְטִרָּיא אֹוִתּיֹות ֶׁשל 

 זינדיגן מענטש א מאכט וואס קליפהנאמען פון די  דער ווי זעלבע די באטרעפט דותלמ
 זייער מ", דערפאר האט דער סקליפה די מכניע איז לערנען גמרא ;הברית פגם אין

 .גמרא דף א פון מורא

שיינע סיום ביי דיר אין שטוב; יעדעס מאל דו ענדיגסט א מסכת גמרא מאך א 

אדער משניות וכדומה, זאג פאר דיין ווייב אז דו ווילסט מאכן א סיום, זי וועט זיך 
זייער פרייען, און זי וועט דיר אנגרייטן א שיינע מאלצייט. דאס וועט מאכן אז דו 

דיר מחשיב זיין, אזוי אויך די קינדער  זאלסט ווערן ארויף געקוקט ביי איר, זי וועט

 וועלן אויפוואקסן מיט א ליבשאפט צו די הייליגע תורה.

קינדער האבן זייער ליב מסיבות, סעודות; זיי האבן ליב צו פארברענגען מיט די 

עלטערן. יעדעס מאל מען מאכט א סיום איז כדי צו מאכן א שטיקל פארברענג מיט 
דיין משפחה, נישט דיין טאטעס משפחה און דיין די משפחה (משפחה מיין איך 

שווערס משפחה וד"ל), מען זיצט מיט די ווייב און קינדער און מען ברענגט א גוטע 
זאך פאר די קינדער לכבוד דעם סיום, דאס גייט זיי אריין אין קאפ, זיי וועלן דאס 

 שטענדיג געדענקען.

 ן אלע דיינע וועגן.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אי

... 

~~~~~~~~~~ 

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ב' פרשת חיי שרה, י"ז מר - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר ...לכבוד 

דו האסט מיר פארציילט אז פאריגע וואך ביי די חתונה וואס איז פארגעקומען 
אין ישיבה האסטו ארויס געווארפן א איד פון בית המדרש, ווייל ער האט 

קינדער און זיי געקושט; דו פרעגסט מיר צי דו האסט גוט געטון אז דו ארומגענומען 
 .האסט ארויס געווארפן דעם איד פון בית המדרש וכו'

איך מוז דיר זאגן אז איך בין זייער אנטוישט פון דיר פארוואס דו האסט יענעם 
אוועק געלאזט מיט גאנצע גלידער; א מענטש וואס איז קראנק, ער קומט אריין אין 

שול און קושט קינדער, ער רופט זיי אין א ווינקל צו טון מעשה תועבות מיט זיי, אזא 
ס שיקן פון בית המדרש, העניק תעניק לו, מען איינעם טאר מען נישט סתם אזוי ארוי
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דארף אים געבן צדה לדרך, אים צעברעכן די הענט און פיס, ווייל די מענטשן זענען 

זייער קראנק, ווען ער גייט אוועק פון דא גייט ער גלייך צו א צווייטע שול וכו', די 
 לעבן.אנץ גמענטשן כאפן יונגע קינדער און מאכן זיי אומגליקליך פאר זייער 

פון די מעשה וואס האט פאסירט קענסטו זען ווי אזוי אונזערע קינדער זענען 
אנגעגרייט, ער האט נאר ארום גענומען א קינד און דער קינד האט גלייך אנגעפאנגען 

סיי די מלמדים  -געלויבט דעם אייבערשטן  -שרייען אויף אים מניוול; דאס איז ווייל 
אין מוסד גרייטן אן די קינדער זיי זאלן זיין גרייט אויב חס  סיי די טיטשערס ביי אונז

ושלום איינער קומט זיי מטמא זיין. א צווייטער קינד וואס ווייסט נישט פון וועמען 

"הֹוֵל ַאֲחֶריָה ִּפְתאֹם, ְּכׁשֹור ֶאל  (משלי ז, כב):מען דארף זיך היטן, גייט נאך אזא מענטש 
 ט צו דער שחיטה רחמנא לצלן.ָטַבח", אזוי ווי אן אקס גיי

איך דאנק דיר פארן מיר העלפן מיט יעדע פרט אין די ישיבה וכו'; בפרט אז דו 
האסט מיר געהאלפן ביי די חתונה אז אלעס זאל קלאפן. די מחותנים זענען אזוי 

ן פאר מיר פארן זיי העלפן חתונה עדאנקבאר, זיי הערן זיך נישט אויף צו באדאנק
טע קינד אן קיין חובות; די נאכט פון דער חתונה האט זיי גארנישט מאכן זייער ערש

 געשטעלט די סעודה.י ישיבה האט צוגעקאסט, ד

 דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט טרעפן דיין זיווג בקרוב ממש.

... 

~~~~~~~~~~~ 

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת חיי שרה, י"ח מר -רת ה' יתברך בעז

  ... נרו יאירלכבוד 

מיר הייבן היינט אן א נייע מסכת, מסכת מכות; זיי נישט קיין בטלן, כאפ דיך 
 מיט און לערן יעדן טאג דעם דף גמרא.

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס א דף גמרא טוט פארן מענטש, עס וועט 
ט אן דיר ארויסרייסן פון אלע שמוץ; מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט אז מען זע

ביז עס קומט צו  -אינטערסאנטע זאך, דער ס"מ וועט לאזן דעם מענטש אלעס טון 
באלד, שפעטער, מארגן, נעכטן  -עפענען די גמרא. ער קומט מיט טויזענט תירוצים 

וכו', ווייל גמרא איז פייער פאר אים און דאס פארברענט אים אינגאנצן. ווען א איד 
רברענט אלע קליפות, דערפאר ווען ער זעט ווי א לערנט די הייליגע גמרא ווערן פא
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איד וויל אנהייבן לערנען גמרא, קומט ער מיט טויזנט תירוצים פארוואס נישט צו 

 לערנען.

מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט נאכזאגן פונעם הייליגן צדיק רבי אורי 

 א מציעא קז:):(עיין בבמסטרעליק זכותו יגן עלינו וואס ער האט געזאגט אויפן מאמר חז"ל 
"; אז "פת" באטרעפט פונקט ווי "תלמוד", אז ַמֲחלֹות ִמיֵני ָּכל ְמַבֶּטֶלת ַׁשֲחִרית ַּפת"

 מען לערנט צופרי אביסל גמרא איז דאס מבטל אלע קליפות.

טייערער חבר, אחי היקר, אז מיר זענען מקורב צום רבי'ן לאמיר פאלגן דעם 
טאג אביסל גמרא. אפילו דו פארשטייסט רבי'ן; פארוואס זאלסטו נישט לערנען יעדן 

נישט וואס דו לערנסט דאך זאלסטו זאגן די ווערטער פון די הייליגער תורה, דו וועסט 
דאך גארנישט דערלייגן, וועסט נאר מרויח זיין, ווייל די תורה מאכט א מענטש רייך, 

 די תורה מאכט מען זאל זיין פרייליך און צופרידן.

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ד' פרשת חיי שרה, י"ט מר - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

איך וויל דיר מחזק זיין אז דו זאלסט יעדן טאג לערנען אפאר פרקים משניות; 

דער חיד"א זכר צדיק לברכה ברענגט בשם מדרש תלפיות: "ָאֵׁשר ֶּבן ַיֲעקֹב יֹוֵׁשב ַעל 
ִּפְתחֹו ֶׁשל ֵגיִהנֹום, ּוִמי ֶׁשִהְרָּבה ִלְלמֹוד ִמְׁשַניֹות ֵאינֹו ַמִּניחֹו ְלִהָּכֵנס ָׁשם"; ווען א מענטש 

אויבן אין הימל, קומען די מלאכי חבלה און ווילן אים אריין שלעפן אין קומט ארויף 
גיהינום, הייבט דער מענטש אן שרייען צו אלע צדיקים, ער שרייט: "אברהם אבינו 
ראטעווע מיר", "יצחק אבינו ראטעווע מיר", "יעקב אבינו ראטעוווע מיר", קיינער 

"שמעון", "לוי", ביז ער קומט אן  עטנפערט אים נישט, נאכדעם שרייט ער: "ראובן",
צו אשר בן יעקב. אשר פרעגט דעם מענטש צי ער האט געלערנט משניות, אויב 

ענטפערט ער 'יא', נעמט ער אים אריין אין גן עדן. דער חיד"א טייטש מיט דעם דער 
ה', אז אשר בן "ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו", 'ְׁשֵמָנה' איז די אותיות 'ִמְׁשנָ  (בראשית מט, כ):פסוק 

יעקב זעט אז א מענטש האט געלערנט משניות, "ְוהּוא ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני ֶמֶל", וועט ער אים 
 געבן גן עדן; זעט מען פון דעם דאס גרויסקייט פון משניות.
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מוהרא"ש פלעגט זיך שטענדיג בארומען, אז ווען מען זעט א אינגערמאן אדער 

ייך אויף אים: "דו ביסט א תלמיד היכל הקודש"; א בחור מיט א משניות, זאגט מען גל
דורך לערנען משניות וועלן מיר ארויס גיין פון גלות, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה 

ֵאין ָּכל ַהָּגֻלּיֹות ַהָּללּו ִמְתַּכְנסֹות ֶאָּלא ִּבְזכּות ִמְׁשָניֹות", משיח וועט  (ויקרא רבה ז, ג):זאגן 
"ְּבִמי ַאָּתה  (סנהדרין מב.):ת, נאך זאגן חז"ל קומען נאר בזכות וואס מען לערנט משניו

מֹוֵצא ִמְלַחְמָּתּה ֶׁשל ּתֹוָרה? ְּבִמי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ֲחִבילֹות ֶׁשל ִמְׁשָנה". מען קען זיך גארנישט 
פארשטעלן וואס פאר א כח משניות האט, און וואס עס טוט פארן מענטש, מיר זאגן 

ִמ'ן ְׁש'אֹול ַנ'ְפִׁשי", וואס דאס איז ראשי  "ֶה'ֱעִליָת  (תהלים ל, ד):יעדן טאג ביים דאווענען 

 ארויס פון שאול תחתית.אים זאגט משניות נעמט דאס  שט, אז א מענתיבות ִמְׁשָנה

קוק אריין אין שלחן ערוך, אינעם ערשטן סימן הלכות השכמת הבוקר, ברענגט 

ם ְלָכל ָדָבר ְוַעל ְיֵדי דער באר היטב, וזה לשונו: ְוָּכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל: ְוִׁשיעּור ִמְׁשַניֹות קֹוֶד 
ֶזה זֹוֶכה ִלְנָׁשָמה, ִּכי "ִמְׁשָנה" אֹוִתּיֹות "ְנָׁשָמה", גלייך ווען מען שטייט אויף אינדערפרי 

זאל מען לערנען דער ערשטער שיעור אין משניות, ווייל דורך משניות איז מען זוכה 
 צו א ריינע נשמה.

יפן אייבערשטן; מיר ווייסן זיי נישט פאר'דאגה'ט, גיי נישט ארום מיט קשיות או
גארנישט און מיר פארשטייען גארנישט, איין זאך דארפן מיר וויסן, אז דער 

(ליקוטי אייבערשטער פירט דער וועלט, און וואס ער טוט איז נאר גוט; דער רבי זאגט 

ֵּׁשם ִיְתָּבַרך ְוָכך ָנֶאה ְוָיֶפה "ָּכך ָראּוי ִלְהיֹות ַּדְיָקא, ֶׁשִּיְהיּו ֻקְׁשיֹות ַעל ַה מוהר"ן, חלק ב', סימן נב): 

און עס איז שיין עס זאל זיין קשיות עס זאל זיין, אזוי קומט  ,לֹו ִיְתָּבַרך". אזוי דארף זיין
, דער רבי זאגט ווייטער: "ִאם ָהָיה ַהְנָהָגתֹו ְּכִפי ִחּיּוב ַּדְעֵּתנּו ִאם ֵּכן ןשטעראויפן אייב

 ְּכַדְעֵּתנּו". ווייל אויב וואלט מען ווען פארשטאנען יעדע זאך ָהָיה, ַחס ְוָׁשלֹום, ַּדְעּתֹו
וואס דער אייבישטער טוט, וואלט דאך חס ושלום געווען אונזער שכל אזוי ווי דעם 

וואויל איז דעם  -האט דער רבי אויסגעפירט  –אייבערשטנ'ס פארשטאנד. אבער 

, ער גלייבט אז אלעס וואס מענטש וואס האט נישט קיין שום קשיות אויפן אייבערשטן
 גייט אריבער אויף אים איז נאר פאר זיין טובה.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
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חשון, שנת תשע"ח לפרט -יום ד' פרשת חיי שרה, י"ט מר - בעזרת ה' יתברך  

 קטן

 

 נרו יאיר...  רלכבוד מיין טייערע

שר כח פאר די ליקוטי מוהר"ן וואס דו האסט מיר געגעבן א מתנה, יגרויסן יא 

עס איז א הערליכע דרוק, שיינע גרויסע אותיות; איך וויל דיר בעטן אויב דו קענסט 
דיקא פון דעם דרוק "מהדורת  ,ליקוטי מוהר"ןפון דעם מיר קויפן צוואנציג 

 פארקאש", איך וועל דיר באצאלן פאר דעם.

יל אז אלע בחורים זאלן האבן שיעורים אין ליקוטי מוהר"ן; דער רבי האט איך וו
לערנען זיין  ךר בעל תשובה דוראז מען קען ווערן א אמת'ע (חיי מוהר"ן, סימן שמט)געזאגט 

ספר. נאך האט דער רבי געזאגט, אז ווער עס וועט לערנען זיין ספר מיט אן אמת וועט 
זיך אים עפענען אלע זיינע פארשטאפטע אדערן, "ְוָאַמר, ֶׁשָּכל ָאָדם ָצִרי ְלִהְׁשַּתֵּדל 

שיש לו, ויקנה זה הספר  ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו ַּבֶּמה ִלְקנֹות [ימכור כל ספריו .ִלְקנֹות ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו
שלו, ומי שאין לו ספרים למכור] ִיְמּכֹר ַּכר ִמַּתַחת ראׁשֹו ְוִיְקֶנה ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו", נאך האט 

דער רבי געזאגט: "ווער עס האט נישט קיין געלט זאל פארקויפן זיינע ספרים און 
זאל פארקויפן  קויפן מיט די געלט מיינע ספרים, און ווער עס האט נישט קיין ספרים,

זיין קישן און דעק און קויפן מיינע ספרים"; ווען מען קוקט אריין אין חיי מוהר"ן איז 
מען ארויס גענומען די ווערטער "ימכור כל ספריו שיש לו ויקנה זה הספר שלו", ווייל 

אלע ספרים און ת וכו' אז דער רבי הייסט פארקויפן האט נישט געוואלט מאכן מחלוק
ספרים. דערפאר האט מען ארויס גענומען די ווערטער און עס געלייגט  זיינע קויפן נאר

 אין די השמטות (עיין בהשמטות).

מיט קליינטשיגע  , דרוקן דאסיקוטי מוהר"ןדי אלע וואס דרוקן לגעווענליך 
אותיות, אבער מוהרא"ש האט דאס ארויס געגעבן מיט שיינע גרויסע אותיות, געפענט 

יעצט האט דאס דיין שווער איבער געדרוקט הערליך שיין, וויל איך  אלע ראשי תיבות.
ליקוטי מוהר"ן, איך וועל פון דעם דיר בעטן אויב דו קענסט מיר ברענגען צוואנציג 

 דיר באצאלן דערפאר.

"ִעיָקר ַהְכָנָעתֹו ֶׁשל ֵּיֶצר ָהָרע, הּוא ַעל ְיֵדי  (ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן א):דער רבי זאגט 

ַהּתֹוָרה", דער עיקר עצה ווי אזוי מען קען פטור ווערן פונעם יצר הרע איז דורך לערנען 
תורה, "ְוַהּתֹוָרה ִהיא ְּבִחיַנת ָוי"ו", און די תורה איז אזוי ווי די אויסזען פון די אות ו', 
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קס טפחים און לאנג זעקס טפחים, ְוַהָוי"ו הּוא ווייל די לוחות איז געווען ברייט זע

צּוַרת ַמֵּקל", די אות ו' זעט אויס ווי א שטעקן, "ִּכי ַהּתֹוָרה ַהְקדֹוָׁשה ַמְכִניַע ֶאת ַהֵּיֶצר 
ָהָרע ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהָאָדם ְמׁשּוָגע ַמָּמׁש ַחס ְוָׁשלֹום", די תורה איז צוגעגליכן צו א 

פארשטייט נאר ווען מען שלאגט אים מיט א  אזוי ווי א משוגענערפונקט שטעקן, 
שטעקן, אזוי אויך דער מענטש וואס זינדיגט, וואס ער איז אויך א משוגענער, 

נאר די תורה וועט אים מאכן פארשטייט אויך נאר ווען מען שלאגט אים מיט די תורה, 
 אויפהערן זינדיגן.

גן פרקים משניות, דערפאר בעט איך דיר זייער, נעם א משניות און הייב אן זא

אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט און קוים וואס דו קענסט די עברי, דאך 
דער ווייל זאג א פרק נאך א פרק, אפילו דו זאגסט עס מיט גרייזן און אן פארשטיין, 

אז דער עיקר איז מען זאל זאגן די ווערטער פון די הייליגע  (שיחות הר"ן, סימן עו)רבי זאגט 
 ורה, אפילו מען פארשטייט נישט, עיי"ש.ת

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ד' פרשת חיי שרה, י"ט מר - בעזרת ה' יתברך

 מיין טייערער תלמיד ... נרו יאיר לכבוד

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

תינוקות  -אשריך ואשרי חלקך אז דו האסט די זכיה צו זיין א מלמד פאר קינדער 

של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, וואס אויף זייער תורה שטייט דער וועלט. חכמינו 
, ּוְמַׁשִּנים סֹוְפִרים ֵאּלּו ?ַקְרָּתא ְנטּוֵרי ִאינּון ָמאן" (מדרש איכה, פתיחתא ב):זכרונם לברכה זאגן 

", ווער זענען די וואס היטן אפ ּוַבַּלְיָלה ַּביֹום ַהּתֹוָרה ֶאת ּוְמַׁשְמִרין ּוְמַׁשִּנים הֹוִגים ֶׁשֵהם

די שטאט פון שלעכטס? די מלמדים וואס לערנען תורה מיט קינדער, זיי היטן אפ די 
 שטאט פון אלעס שלעכטס.

א מלמד דארף זייער אכטונג געבן וואס ער רעדט און ווי אזוי ער רעדט צו די 
זענען דא מלמדים וואס מיינען אז מיט דעם וואס זיי וועלן פארציילן פאר  קינדער; עס

די קינדער זייערע קינדער יארן וועלן די קינדער זיי ארויף קוקן, אבער באמת איז נישט 
גוט אז א מלמד זאל דערציילן זיינע קינדער יארן, אדער סתם שמועסן מיט די קינדער 
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ות טובות און יראת שמים. דערפאר זאלסטו זאכן וואס ברענגען נישט ארויס מיד

דערציילן פאר די קינדער נאר מעשיות פון צדיקים, ווי זיי האבן געדינט דעם 
אייבערשטן, און זיך געפירט מיט מידות טובות. קינדער זענען נאך ריין און הייליג, 

, זיי און ווען מען דערציילט זיי מעשיות פון צדיקים פלאקערט דאס אויף זייער הארץ
 טראכטן: "איך וויל אויך זיין א צדיק".

ְּכֶׁשְּתַחֵּזק ֶאת ָהָאָדם ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם " (ספר המידות, אות אהבה, סימן ז):דער רבי זאגט 
", ווען דו וועסט מחזק זיין א מענטש ער זאל זיך שטארקן אין אַהב אֹוְתִיְתָּבַר, הּוא יֹ 

ן; דאס איז דער וועג צו געווינען קינדער. נארישע עבודת השם, וועט ער דיר ליב האב

מלמדים און טיטשערס מיינען, אז מיט דעם וואס מען וועט געבן פאר קינדער אסאך 
נאש אדער מתנות, וועט דער קינד ליב האבן דעם רבי'ן אדער טיטשער; עס איז 

וועט  מעגליך אז אויף די מינוט האסטו געכאפט דעם קינד, אבער נאך א שטיק צייט
דאס קינד דיר בכלל נישט ארויף קוקן. דער ריכטיגער וועג צו געווינען די קינדער אז 

זיי זאלן באקומען א שטארקע געפיל צו זייער מלמד אדער טיטשער, איז דורך דעם 
וואס מען איז זיי מחזק אויף עבודת השם, מען רעדט צו זיי פאזעטיוו: "דו קענסט 

 ".יא", "דו וועסט עס באווייזן

די בריוו שרייב איך פאר דיר און פאר אלע דיינע חברים מלמדים, ווייז עס פאר 

זיי אלע, (אלע בריוו וואס איך שרייב פאר יחידים, שרייב איך פאר אלע מיינע 
תלמידים), אויך זאלסטו ווייזן דעם בריוו פאר דיין ווייב תחי' וואס איז א טיטשער 

ז די וועג ווי אזוי מען געווינט די קינדער זיי זאלן ביי אונז אין סקול, זי זאל וויסן א
ליב האבן סקול איז נישט אז מען געבט נאש יעדן טאג, אדער מתנות וכו', נאר דער 

וועג צו מצליח זיין מיט קינדער איז דורך רעדן פאזעטיוו. זאג איר אז זי זאל אויך 
 ווייזן דעם בריוון פאר אלע טיטשערס.

רעדן פאזעטיוו, דארפסטו וויסן, אז ווען מען רעדט פון  אז מען רעדט שוין פון

שכר ועונש צו קינדער, דארף מען רעדן פון ביידע, מען קען נישט רעדן צו קינדער פון 
יראת הרוממות, נאר קינדער דארף מען מחנך זיין מיט יראת העונש. דער רבי זאגט 

ִּכי ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה , ִּבְתִמימּות ְוֵיׁש לֹו ִיְרַאת ָהעֶנׁשַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשהֹוֵל " סימן ה) ,(שיחות הר"ן
ֶנׁש ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל ְּכָלל ַּבֲעבֹוַדת ּוְבִלי ִיְרַאת ָהעֹ, ֶנׁשִּבְתִחָּלה ִהיא ַרק ֵמֲחַמת ִיְרַאת ָהעֹ

'", וואויל איז דעם מענטש וואס דינט דעם אייבערשטן בתמימות, ער האט מורא פון ה
שטראף וואס דער אייבערשטער געבט אויב מען טוט עבירות, ווייל אויב א מענטש  די

האט נישט קיין יראת העונש קען מען בכלל נישט דינען דעם אייבערשטן (קוק נאך די 
גאנצע שיחה). דער רבי זאגט אלע צדיקים וואס דינען דעם אייבערשטן מיט יראת 
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ם אנגעפאנגען מיט יראת העונש, ווייל הרוממות אדער מאהבת השם האט זיך דאס קוד

ווען א מענטש איז נאך בקטנות הדעת פארשטייט ער נאך נישט וואס יראת הרוממות 
 איז, נאר יראת העונש.

דערפאר דארף א מלמד רעדן פשוט פון יראת העונש; איינע פון די י"ג עיקרים 
ֵלָמה. ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו ּגֹוֵמל ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁש איז צו גלייבן אין שכר ועונש: "

", דער אייבערשטער געבט שכר פאר ּוַמֲעִניׁש ְלעֹוְבֵרי ִמְצוָֹתיו ,טֹוב ְלׁשֹוְמֵרי ִמְצוָֹתיו
ווער עס היט אפ זיינע מצוות, און ער באשטראפט דעם וואס היט נישט אפ זיינע 

 מצוות.

אז מען קען נישט צוקומען צו אמונה נאר  סימן פז)(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', דער רבי זאגט 
דורך יראת העונש; דערפאר דארף מען אריין לייגן אין די קינדער פון ווען זיי זענען 

נאך יונג, זיי זאלן מורא האבן פונעם אייבערשטן; פארצייל זיי מעשיות פון צדיקים, 
ען מען רעדט צו אים, מעשיות פון די הייליגע חכמים ווי דער אייבערשטער העלפט וו

ווי דער אייבערשטער ווארט מען זאל זיך צוריק קערן צו אים, און ווען ער זעט ווי 
 מען וויל אים נישט פאלגן געבט ער א שטראף.

 ַּדע" (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רמח):קינדער האבן זייער ליב מעשיות; דער רבי זאגט 
מעשיות פארציילן אז  וויסן זאלסט ",דיִקים, הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֶֹׁשִּסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ִמַּצִּד 

ַעל ְיֵדי ִסּפּוִרים ִמַּצִּדיִקים ִנְתעֹוֵרר ְוִנְתַלֵהב ַהֵּלב  ִּכי"פון צדיקים איז זייער א גרויסע זאך, 
מען הערט א מעשה ל ווען וויי ",דְּבֵחֶׁשק ִנְמָרץ ְמאֹ ,ְּבִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך

פון א צדיק ווערט אויף געפלאמט דאס הארץ, מען באקומט א מורא'דיגע בענקעניש 
צו ווערן אן ערליכער איד. ווען מען הערט ווי דער צדיק האט זוכה געווען און איז 

בייגעשטאנען אלע זיינע נסיונות וויל מען אויך זוכה זיין צו דעם און ווערן א צדיק. 
 ווען ער הערט א מעשה פון א צדיק ווערט ער זייער נתעורר דורך דעם.בפרט א קינד, 

דער הייליגער רבי האט דערציילט אז ער האט אנגעפאנגען דינען דעם 

אייבערשטן ווען ער איז געווען א קליין קינד, ער האט באקומען זיין התעוררות דורך 
הייליגן בעל שם טוב די מעשה וואס ער האט געהערט דערציילן פון די תלמידים פון 

זכותו יגן עלינו, דעם גאנצן סיפור ווי אזוי דער בעל שם טוב זי"ע האט גערעדט צום 
אייבערשטן בלייבנדיג אן עלנדער יתום פון טאטע מאמע, יעדע זאך וואס ער האט 

געדארפט האט ער געבעטן נאר פונעם אייבערשטן. ווען דער רבי האט געהערט די 
אים א מורא'דיגע חשק צו ווערן א צדיק, ער האט אנגעפאנגען מעשה איז אריין אין 

צו טראכטן: "געוואלד! איך וויל אויך זיין א צדיק! אפשר אז איך וועל דאס נאכטון, 
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איך וועל אנהייבן רעדן צום אייבערשטן וועל איך אויך ווערן א צדיק". גלייך ווען 

וב און געגאנגען צום ציון פון דער רבי האט געהערט דעם סיפור איז ער ארויס פון שט
בעל שם טוב און געוויינט צום אייבערשטן: "רבונו של עולם, איך וויל אויך זיין א 

צדיק, איך וויל אויך זיין אן ערליכער איד וכו'", ביז ער רבי האט זוכה געווען צו וואס 
 ער האט זוכה געווען.

ון א צדיק פלאקערט פון דעם אלעם זעט מען אז ווען א קינד הערט א מעשה פ
 דאס אים אויף זיין הארץ צום אייבערשטן.

עס איז באוואוסט דער סיפור אז דער הייליגער צאנזער רב זכותו יגן עלינו האט 

אמאל געפרעגט די מלמד פון זיינע קינדער צי ער לערנט מוסר מיט זיינע קינדער, האט 
מוסר ספרים לערנסטו  דער מלמד געזאגט: "יא"; האט ער אים געפרעגט: "וואסערע

מיט זיי?" זאגט ער: "חובות הלבבות", זאגט אים דער הייליגער צאנזער רב: "נישט 
דאס מיין איך צו פרעגן, איך פרעג צי דו לערנסט 'מוסר', צי דו פארציילסט זיי מעשיות 

פון הייליגן רבי ר' אלימלך פון ליזענסק זי"ע און זיין ברודער דער הייליגער רבי ר' 
א זי"ע"; ווייל מעשיות פון צדיקים דאס פייערט אויף דאס הארץ צו זיין אן זוש

 ערליכער איד.

נאך א כלל דארפסטו וויסן, אז א מלמד דארף לעבן מיט די כתה; א מלמד קען 

נישט זיין מלמד בלויז מיט דעם אז ער לערנט וואס מען דארף לערנען אין חדר, א 
שן די קינדער, א מלמד דארף בודק חמץ זיין אויב מלמד דארף וויסן וואס טוט זיך צווי

עס איז דא א קינד וואס טרעט אויף אנדערע קינדער, אפשר האבן אלע קינדער מורא 
צו קומען אין חדר מיט אזא און אזא העמד אדער הויזן אדער מאנטל ווייל איינער 

נדער זאלן שפעט אפ פון אים. אזוי אויך דארף א מלמד זייער אכטונג געבן אז די קי
אויס  -זיך נישט נעמען איין קינד פאר א קרבן לעזאזל, דאס איז דער עיקר שבעיקרים 

 לערנען פאר די קינדער מידות טובות.

איך דארף דיר באמת שרייבן יעדן טאג א בריוו, ווייל דו דארפסט אסאך חיזוק, 
שטארק דיר, אבער איך קום פשט נישט אן מיט מיין ארבעט; איך בעט דיר זייער, 

זאלסט נישט נאכלאזן קיין איין טאג. שטארק דיין ווייב זי זאל אויפהייבן די מוט פון 
די מיידלעך, בפרט די צעקלאפטע קינדער וואס באקומען נישט קיין ליבשאפט אין 

אין זיי דארף מען אריין  -שטוב; די אלע קינדער וואס מען קלאפט שטענדיג אראפ 
 בלאזן לופט פון לעבן.

 ער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.ד
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... 

~~~~~~~~~~ 

חשון, שנת תשע"ח -ערב שבת קודש פרשת חיי שרה, כ"א מר -רת ה' יתברך בעז
 לפרט קטן

 ... נרו יאירלכבוד 

גייען יעצט אריין אין די ווינטער שבתים ווען דער זמן הדלקת הנרות איז  מיר
, מען דארף שוין פון פרייטאג אינדערפרי זיך ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹושוין זייער פרי, 

 גרייטן אויף שבת אז מען זאל חס ושלום נישט צוקומען צו חילול שבת.

שבת ביי חצות. זאלסטו זען צו גיין דער הייליגער רבי פלעגט גיין אין מקוה ערב 

פרי אין מקוה לכבוד שבת; מען דארף זייער אכטונג געבן צו גיין אין מקוה גענוג פרי 
 אז מען זאל נישט צו קומען צו חילול שבת.

גרייט אן די ליכט לכבוד שבת; עס איז א מנהג אז דער מאן גרייט אן די שבת 
יין גרינג פאר די ווייב צו צינדן די שבת ליכט, ער ברענט אפ די ליכט אז עס זאל ז

ליכט. עס ווערט געברענגט פון צדיקים אז דאס איז א גרויסע תיקון צו פארעכטן וואס 
 מען האט פוגם געווען במידת יסוד.

ֲהֵוי ֵלּה ָּבִנים  ,ַעל ְיֵדי ֵנר ֲחנּוָּכה ְוֵנר ַׁשָּבת" :נד)אות בנים, סימן  ,(ספר המידותדער רבי זאגט 
און חנוכה ליכט איז מען זוכה צו קינדער תלמידי  ", דורך שבת ליכטְלִמיֵדי ֲחָכִמיםַּת 

חכמים; דערפאר זאלסטו זען צו זיין אין שטוב ווען דיין ווייב צינדט די שבת ליכט, 
ווען זי בעט זיך אויס ביי די ליכט אויף גוטע קינדער וכו'. פאר גוטע קינדער דארף 

בוים, גוטע קינדער מען אסאך מתפלל זיין, גוטע קינדער נעמט מען נישט אראפ פון 
 באקומט מען דורך אסאך תפילה און אסאך וויינען.

 -זע צו זיין פרייליך שבת, אזוי אויך זאלסטו פרייליך מאכן דיין גאנצע שטוב 

 ֵניבְ ְוָׁשְמרּו דיין ווייב און קינדער; דער הייליגער אריז"ל זאגט: די ראשי תיבות פון 
אז שבת דארף מען זען צו זיין וואס קומט אונז ווייזן  ,'ביאהאיז ' ַּׁשָּבתַה  תֶא  ְׂשָרֵאליִ 

; דערפאר פארלייגט זיך דער יצר הרע עס זאל זיין קריגערייען אין שטוב צוזאמען וכו'
צווישן מאן און ווייב שבת, כדי מען זאל בלאזן איינער אויפן צווייטן און נישט רעדן 

ין מיט אלע דיינע כוחות צו זיין און נישט זיין צוזאמען. דערפאר זאלסטו זיך מחזק זי
 פרייליך שבת.
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 א פרייליכן שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~שאלות ותשובות~~~
 תוכן השאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

א גרויסן ש'כח פאר די שיעורים, איך מיט מיינע חברים הערן אויס כמעט יעדן טאג, און מיר זענען 

 זיך מחיה דערמיט.

אנגעהויבן שיעורים כסדרן, און מעביר סדרה זיין יעדע וואך די חומש. אויך ליין איך מיר האבן ב"ה 

 די בריוון, און אסאך בריוון זענען ממש ווי געשריבן פאר מיר.

 11איך בין געגאנגען ארבעטן גלייך נאך די חתונה, און מיין בעל הבית האט מיר אנגעהויבן מיט 

דאלער א שעה, אבער אפילו נאך צוויי יאר וויל ער  12ארויף צו  דאלער א שעה, און נאך א יאר איז ער

נישט געבן מער, אויך האלט ער זיך נישט אפ פון שרייען אויף יעדע קליינע זאך, און די ארבעט איז מורא'דיג 

 שווער צו דעליווערן באקסעס.

ין דשאב, און נישט איך וויל זייער שטארק ארויסגיין אבער איך ציטער אז איך וועל נישט טרעפן קי

קענען צאלן די רענט. אויך האב איך מורא אז מיין ווייב און מיין משפחה וועלן מיר אנקוקן ווי א שלימזל 

וואס טוישט יעדן טאג צו א נייע דשאב. איך פיל ממש ווי איך ווער דערשטיקט און איך קען מיך נישט א 

 .עצה געבן

 פנחס, יישר כח

 שליט"א:תשובה מאת הראש ישיבה 

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ב' פרשת חיי שרה, י"ז מר - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד פנחס נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

עס איז דא א דיבור פון הייליגן ר' נתן זכרונו לברכה: "א פרנסה טאר מען נישט 

נט מען נישט צו זאגן אוועק ווארפן, נאר די פרנסה זאל דיר אוועק ווארפן"; דאס מיי
אז אויב מען האט א בעל הבית וואס שרייט און פארשעמט זיין ארבעטער אז מען איז 

מחויב צו ארבעטן ביי אים א גאנץ לעבן, א מענטש דארף זען צו ארבעטן אויף א 
פלאץ וואו דער בעל הבית פירט זיך אויף שיין צו אים, אויב דער בעל הבית שרייט 

 זיכער כדי צו טוישן צו א צווייטע ארבעט.און פארשעמט, איז 

"פארוואס בארט מען די אויער פון  (עיין קידושין כב:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 (ויקרא כה, נה):אן עבד עברי, ווייל מען וויל אים זאגן מיט דעם, אֶֹזן ֶׁשָּׁשְמָעה ַעל ַהר ִסיַני 
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ַלֲעָבִדים, ְוָהַלך ְוָקָנה ָאדֹון ְלַעְצמֹו, ֵּתָרַצע", דער  ִּכי ִלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים, ְוא ֲעָבִדים

אויער וואס האט געהערט 'צו מיר זענען די אידן קנעכט, און נישט קנעכט פאר 
 -קנעכט', מיט דעם אלעם איז ער זיך געגאנגען פארדינגען פאר א קנעכט צום קנעכט 

יבערשטן, אודאי דארף מען זאל מען בארן זיין אויער; א איד איז א עבד נאר פארן אי
ברענגען פרנסה, מען נעמט אן ארבעט וכו', אבער אויב יענער ניצט דיר פאר א קנעכט 

 דאס שוין נישט, איך בין אן עבד נאר פארן אייבערשטן. -

א מענטש דארף וויסן אז זיין גאנצע פרנסה קומט פונעם אייבערשטן, אזוי ווי 
דריי שליסלעך ליגן אין די הענט פונעם  ):(תענית ב.חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אייבערשטן, די שליסל פון רעגן, די שליסל פון קינדער און די שליסל פון תחיית 
המתים, ְּבַמֲעָרָבא ָאְמֵרי ַאף ַמְפֵּתַח ֶׁשל ַּפְרָנָסה, אין ארץ ישראל זאגט מען: אויך די 

 ייבערשטן.שליסל פון פרנסה; זעט מען פון דא אז פרנסה קומט נאר פונעם א

ווען א מענטש זעט אז ער איז נישט מצליח, ער האט נישט קיין פרנסה, טאר מען 

זיך נישט אראפ קלאפן און ווערן צעבראכן טראכטנדיג: 'איך בין א שלימזל', 'איך 
טויג אויף גארנישט', ווייל פרנסה האט נישט צו טון מיטן מענטש, פרנסה קומט נאר 

"ְּבִׁשְמך ִיְקָראּוך ּובְמקֹוְמך  (יומא לח.):רונם לברכה זאגן פונעם אייבערשטן. חכמינו זכ
ּיֹוִׁשיבּוך, ּוִמֶּׁשְּלך ִיְּתנּו ְלך, ֵאין ָאָדם נֹוֵגַע ַּבּמּוָכן ַלֲחֵבירֹו, ְוֵאין ַמְלכּות נֹוַגַעת ַּבֲחֶבְרָּתּה, 

ֲאִפילּו ִּכְמא ִניָמא", קיינער קען נישט צו נעמען פון א צווייטן אפילו איין פרוטה, נאר 
 קומט פונעם אייבערשטן.יעדע זאך 

די אלע וואס לעבן מיט מורא אז מען וועט זיי אראפ קוקן, זענען באמת אראפ 
געקוקט ביי זיך אליין; אויב א מענטש איז ביי זיך שטארק, ער ווייסט אז ער טוט גוט, 

אזא מענטש  -ער לעבט מיט אמונה, ער גלייבט אז אלעס איז דער אייבערשטער 
ואס א צווייטער זאגט, עס גייט אים נישט אן וואס מענטשן זאגן אינטערעסירט נישט ו

 אויף אים.

דיין פראבלעם איז אז דו ביסט נישט זיכער מיט זיך אליין, דערפאר טראכסטו 
'אפשר וועט מיין ווייב מיך אראפ קוקן', 'אפשר וועט מיך מיין משפחה אראפקוקן', 

יענער טראכטן אויף מיר' וכדומה; א 'וואס וועט דער זאגן אויף מיר', 'וואס וועט 
מענטש דארף זיין ביי זיך אזוי שטארק מיט אמונה, אז עס זאל אים נישט אינטערעסירן 

 וואס א צווייטער זאגט אויף אים און טראכט אויף אים.

מוהרא"ש פלעגט אסאך דערציילן די פאלגענדע מעשה, מען האט אמאל 

וויינט ביי די ווערטער: "ָּתם ָמה הּוא געהערט פסח ביינאכט ווי א פשוט'ער איד 
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" ער האט עס איבער געזאגט נאכאמאל און נאכאמאל, ?,"ָּתם ָמה הּוא אוֵמר"אוֵמר

האט מען אים געפרעגט: "וואס איז דא צו וויינען ביי די ווערטער?" האט ער געזאגט: 
דער  "איך פארשטיי נישט גארנישט, איך זע אין די הגדה אז דער חכם זאגט עפעס,

רשע זאגט עפעס, וואס גייט מיר אן וואס דער חכם זאגט אויף מיר, וואס דער רשע 
ער ווייזט מיטן פינגער ארויף אויבן, וואס  ?ָמה הּוא אֹוֵמר" ,האלט פון מיר, אבער "ָּתם

ָּתם), דערפאר  –זאגט מען אויף מיר אויבן אין הימל, (אויף רוסיש זאגט מען 'דארט' 
ָמה הּוא אֹוֵמר?' וואס זאגט מען אויבן אויף מיר; דער האלט איז איך  ,וויינט ער: 'ָּתם

בין א בטלן, דער האלט איך בין א שלימזל, אבער רבונו של עולם וואס האלסטו פון 

 מיר? רבונו של עולם ווייז מיר אביסל ליבשאפט, ווייז מיר אז דו האסט מיר ליב.

אריין אריין אינעם צענטן יאר פון געלויבט דעם אייבערשטן אז דער יאר בין איך 

ווען איך האב געעפענט די ברסלב'ער ישיבה; מענטשן פרעגן מיר כסדר: "ווי אזוי 
האסטו געהאט די כוחות אנצוגיין איינער אליין, בשעת יעדער האט געלאכט פון דיר, 

מען האט געמאכט הפגנות אויף דיר און אויף דיין ווייב, מען האט געווארפן 
ילן, עס זענען געווען מסירות וכו'"; זייער אסאך מענטשן פרעגן מיר דאס, פאשקעוו

אבער איך פארשטיי בכלל נישט וואס די קשיא איז, וואס איז די גרויסע וואונדער 
אנצוגיין ווען מען ליידט בזיונות אז מען פארשטייט וואס מען האט צו טון, וואו קומט 

האט מיר בכלל נישט אינטערעסירט וואס  בכלל אריין א צווייטער אינעם בילד? עס
לטוב צי לרעה, ווייל א מענטש מיט אביסל שכל מאכט זיך א  -מען זאגט אויף מיר 

חשבון: 'וואס האב איך מיט יענעם?' 'ווער איז דער יענער?' 'דער יענער פארוועם 
איך שטעל מיך אהער קען מיר בכלל העלפן?' 'איך זאל טוישן מיין לעבן צוליב א 

 ווייטן?'צ

ווען איך בין געווען א קינד בין איך אמאל געווען מיט מיין טאטע אין א פארם 
(טיער גארטן), געדענק איך ווי איך בין געשטאנען ביי די קוען און זיי געגעבן שטרוי, 

אזוי שטייענדיג דארט האב איך געפרעגט מיין טאטע: "וואס טראכט דער קוה ווען 
רנע אויגן?" האט מיר מיין טאטע געזאגט: "טראכט נישט ער קוקט מיט זיינע קעלבע

וואס א קוה טראכט, ווייל ער טראכט נישט"; דאס זעלבע זאג איך דיר, פארוואס 
דארפסטו זיך ארום דרייען טראכטן 'וואס וועט מיין משפחה טראכטן אויף מיר', קודם 

ען מיט זיין אייגענע כל, ווער האט צייט צו טראכטן פון א צווייטן, יעדער איז פארנומ
חיים טובים, און אפילו יענער זאל יא טראכטן אז דו ביסט א בטלן, וואס האסטו מיט 

יענעם. בנוגע דיין ווייב, זי וועט דיר אנקוקן ווי אזוי דו וועסט זיך אהער שטעלן; 
וועט זי דיר אנקוקן ווי א בטלן, ביסטו נישט קיין בטלן, נאר דו האסט  -ביסטו א בטלן 
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נומען א צווייטע פרנסה ווייל דער בעל הבית איז א שלעכטער, ער שרייט אויף די גע

וואו קומט אריין דא בטלן? זי וועט זיך פרייען אז דו האסט א פרנסה וואו  -ארבעטער 
מען שרייט נישט אויף דיר, זי וועט דאנקען דעם אייבערשטן אז איר מאן האט א 

 פרנסה וואו מען איז אים מחשיב.

יז שווער צו ענטפערן בפרטי פרטיות ווען איך קען דיר נישט פערזענליך עס א

דאס קען מען יא;  -אפילו מען קען אים נישט  -וכו', אבער מחזק זיין א צווייטן 
דערפאר וויל איך דיר מחזק זיין. אחי היקר, שטארק דיר, גיי אריין אין אמונה, חזר 

נאר דער איין  -רהאנען אויף דער וועלט דיר די אמונה פשוטה, אז עס איז גארנישט פא

איינציגער באשעפער וואס ער איז אלעס, און אלעס איז ער; דער אייבערשטער איז 
אין דומם, צומח, חי, מדבר, אלעס איז נאר עצם עצמיות חיות אלוקתו יתברך. ווי מער 

ט א מענטש חזר'ט אמונה, ווערט ער מער און מער אויף געבויט, מען ווערט זעלבס
 שטענדיג און מען באקומט א זעלבסט זיכערקייט.

פארשטייט זיך אז פאר מען טוט א זאך דארף מען זיך דורך שמועסן מיטן 
אייבערשטן; אויב דו ווייסט נישט צי דו זאלסטו נעמען א צווייטע פרנסה אדער דו 

 זאלסט בלייבן ביי דיין אלטע פלאץ, שמועס דיר אויס דיין הארץ מיטן אייבערשטן,
וועסטו נאכדעם וויסן וואס דו האסט צו טון. מען קען דאס נישט מסביר זיין פאר 

איינער וואס האט נאך נישט טועם געווען דעם הייליגן רבינ'ס עצות, וואס מען שפירט 
ווען מען איז זיך מתבודד, ווי אזוי מען באקומט צוריק תשובות פונעם אייבערשטן 

איז אזוי קלאר, מען ווייסט אז וואס מען טוט איז  ווען מען רעדט מיט אים, ווי אלעס
גוט, מען טראכט נישט צוריק, מען עסט זיך נישט אויף דאס הארץ מיט טראכטן 'איך 

, 'איך האב אהער געדארפט טון', נאר מען איז זיכער מיט זיך 'האב אזוי געדארפט טון
 ווייל מען האט יעדע זאך אויסגעשמועסט פארדעם.

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 תוכן השאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם וויל איך זיך באדאנקען פאר די שיינע נייע שיעורים פון גמרא און נ"ך וואס מען האט לעצטנס 

אנגעהויבן ארויפלייגן אויף "קול ברסלב". בשעת'ן ארבעטן הער איך אויף מיינע עיר פאונס. אמאל פלעג 
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יך קען נישט אניאגן איך אויסהערן יעדע דרשה/שיעור, היינט איז שוין דא ב"ה אזוי סאך שיעורים אז א

 אויסצוהערן אלע שיעורים.

איך האב געזען דעם בריוו פון יום א' פרשת לך ווי דער ראש ישיבה שרייבט אז ער גייט אריין אין 

חובות אלעס פאר אונז (תלמידים), און דער ראש ישיבה שרייבט אז ער איז אנטוישט אז מ'העלפט אים 

 נישט ארויס.

א וואס געבן נישט קיין געלט פאר'ן נייעם בנין אין אומאן איז ווייל דער די סיבה פארוואס ס'איז ד

מינוט אוועק פון פעדער'ס,  20נייער בנין אין אומאן איז זייער ארויס פון געגנט, מ'שמועסט אז ס'איז מער פון 

ון אסאך מינוט וואלט מען מער געגעבן) א 10-5ס'איז צו ווייט (ווען ס'איז מערסטענס אוועק פון פעדער 

 מענטשן ווילן זיין נענטער צום ציון, מ'זאל קענען גיין צום ציון ווען מ'וויל.

דער ראש ישיבה האט זיכער א סיבה פארוואס מען האט גענומען די פלאץ אזוי ווייט, איך האב 

 געוואלט דער ראש ישיבה זאל מיר ענטפערן פארוואס מען האט גענומען אזוי ווייט, און אזוי וועט מען

 בעזהשי"ת געבן מער.

 ישעי' ,א גרויסען ש'כח פאר אלעס

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ב' פרשת חיי שרה, י"ז מר - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

געפרעגט  ווען דער רבי האט זיך אריבער געצויגן קיין ברסלב, האט דער רבי
איינעם צי עס איז דא א גוטע פלאץ פאר התבודדות, וואו מען קען זיך אויסשמועסן 

דאס הארץ מיטן אייבערשטן, האט יענער געזאגט פארן רבי'ן אז עס איז דא זייער א 
ווייט אהין צו גיין, זייער הייל, אבער עס איז  רגוטע פלאץ ביים עק שטאט, א שיינע

וייט? ווי ווייט איז פון מויל ביזן הארץ?" דער רבי האט האט דער רבי געזאגט: "ו

געוואלט ארויס ברענגען אז מען קען שוין אנהויבן רעדן צום אייבערשטן פונעם 
ערשטן טריט וואס מען גייט אהין, און אזוי אויך צוריק, דערפאר האט דער רבי 

 ביזן הארץ. געפרעגט וואס איז שייך צו זאגן ווייט? ווי ווייט איז פונעם מויל

געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר גייען שוין ענדיגן דעם בנין וואס מיר בויען 

אין אומאן, מיר וועלן האבן א שיינע ווינקעלע, ריינע ד' אמות, וואו מען פאלגט דעם 
רבי'ן בתמימות ובפשיטות, אן קיין דריידליך און אן קיין פשעטליך. דער רבי האט 

אן קיין  -מאן אויף ראש השנה, פארן מיר קיין אומאן געהייסן קומען קיין או
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 -פשעטליך; דער זאגט דער רבי איז אין "הר ציון", דער זאגט דער רבי איז אין מירון 

 יעדער מיט זיינע דמיונות, אבער ברוך ה' מיר פאלגן דעם רבי'ן.

דער רבי האט געזאגט: "דעם ערשטן נאכט ראש השנה פיר איך אריבער אלע 

מענטשן"; דערפאר פארן מיר קיין אומאן, אבער ווען מען קומט קיין אומאן מיינע 
דארף מען געדענקען אז כדי צו זיין פון רבינ'ס מענטשן דארף מען פאלגן דעם רבי'ן, 

 מען דארף לערנען דעם רבינ'ס ספרים.

וויסן זאלסטו אז צו זיין א ברסלב'ער חסיד, דארף מען לערנען דעם הייליגן 
"ָּפָניו ִׂשְכלֹו ְוִנְׁשָמתֹו ִנְמָצִאים  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קצב):רים; דער רבי זאגט רבינ'ס ספ

ְּבתֹוך ִסְפרֹו", די פנים, שכל און נשמה פונעם צדיק געפונט זיך אין זיינע ספרים; 
איינער וואס לערנט די ספרים פון הייליגן רבי'ן, דער איז א ברסלב'ער חסיד, אבער אז 

ישט די ספרים פון רבי'ן האט מען נישט קיין שייכות מיטן רבי'ן. חכמינו מען לערנט נ
"ְוא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד", איינער וואס לערנט נישט תורה  (אבות ב, ה):זכרונם לברכה זאגן 

קען נישט זיין קיין חסיד; אזוי אויך איינער וואס לערנט נישט דעם רבינ'ס ספרים, ווי 
 ן א ברסלב'ער חסיד.אזוי קען ער זיך פאררופ

געלויבט דעם אייבערשטן אז דער קיבוץ ביים רבי'ן ווערט גרעסער און גרעסער 
כן ירבו; ווער עס קען גוט רעכענען זעט אז ביז אפאר יאר וועט זיך דאפלען און  -

טריפלען די צאל מענטשן וואס קומען צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, ווייל מיט 
אר זענען געווען קוים צוויי טויזנט אידן, ברוך ה' עס האט זיך קארגע צוואנציג י

געדאפלט און געטריפלט, און ביז אפאר יאר וועלן זיין דארט הונדערטער טויזענטער 
יעדער איז צעבראכן, יעדער  -מענטשן. מענטשן גייען אריבער זייער שווערע זמנים 

האט דער רבי  -ך הייל זי" איז צעקלאפט, אלע לעכצן נאך א ביסל חיזוק, "און אי
געזאגט; דער רבי האט חיזוק פאר יעדן איד אין יעדע מצב וואס ער זאל נאר אריבער 
גיין, דער רבי ברענגט אריין אזא שטארקע אמונה אין אונז, אז מען לעבט ווי אין אן 

 אנדערע וועלט, מען איז פרייליך, מען האט כח אריבער צו טראגן אלע שוועריקייטן.

יז זייער שווער פאר מענטשן צו זיין סמוך ונראה צום ציון; ביינאכט קען עס א

מען נישט שלאפן ווילאנג די 'נאכט פויגלעך' זענען אויף, צופרי שטייען שוין אויף די 
ערליכע אידן און עס הייבן זיך אן מנינים סליחות פון גאר פרי בקולי קולות אז עס 

שי צוויי שעה א נאכט; חכמינו זכרונם קומט אויס פאר א מענטש צו שלאפן בקו
"ְוא ָהְיָתה ְקִריַאת ַהֶּגֶבר ַמַּגַעת ַעד ֶׁשָהְיָתה ֲעָזָרה ְמֵלָאה ִמִּיְׁשָרֵאל",  (יומא כ:):לברכה זאגן 

דאס קען מען זען אין אומאן ווי פארטאגס איז שוין די גאנצע גאס און די שילן פול 
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יט די שופרות, דערפאר זענען מיר ארויס מיט מענטשן, עס הייבן זיך אן די מנינים מ

 געגאנגען אביסל ארויס פונעם גאנצן טאראראם.

קיין אומאן זיך ארום צו דרייען אויף די גאסן, נישט מיר קומען אז ברוך השם 

מיר קומען נישט צו פלוני און נישט צו אלמוני, מיר קומען קיין אומאן ווייל דער רבי 
ן. אמת, עס איז טאקע נישט אזוי נאנט צום ציון, אבער האט געהייסן קומען קיין אומא

מאך זיך א חשבון, די פאר טעג פאר ראש השנה און אויך מוצאי יום טוב נעמט מען 
א טעקסי, עס נעמט צוויי מינוט פון אונזער פלאץ ביז אונטען ווי די באסעס קומען 

בון וויפיל מאל גייט אן, דארט ביסטו ממש ביים ציון. יום טוב אליינס, מאך זיך א חש

מען יום טוב צום ציון, אויב מען שטייט אויף ביים עלות קומט אויס צו גיין איין מאל 
א טאג צום ציון, ווייל אכט אזייגער שטעלט מען זיך שוין דאווענען ביז צוויי אזייגער, 

נאכדעם איז די סעודה, נאך די סעודה איז מנחה און א דרשה, און דער טאג איז 
 ר.אריבע

איך גיי יעדע שבת פון מיין שטוב ביז ישיבה, א וועג פון פינף און צוואנציג 
מינוט; מענטשן פרעגן מיר, 'פארוואס ציסטו זיך נישט אריבער נעבן די ישיבה, דו 

גייסט אזא ווייטע וועג', אבער באמת בין איך זיך מחי', איך קען מיך אביסל 
ווען איך גיי צו  -ן בעסטע צייט אין טאג אויסשמועסן מיטן אייבערשטן, דאס איז מיי

ישיבה און אויפן וועג אהיים, דעמאלט קען איך זיך אביסל אויסשמועסן מיטן 
 אייבערשטן.

דערפאר איז נישט אזוי געפערליך אז מיר האבן גענומען דעם פלאץ ארויס פון 
ציון מיט  די גאנצע טאראראם, ווייל פאר יום טוב און נאך יום טוב קען מען גיין צום

א קאר, און יום טוב קען מען כאפן א שטיקל שפאציר און זיך מתבודד זיין דעם גאנצן 
 סיי אהין און סיי אויפן וועג צוריק. -וועג ביז צום ציון 

דאס וואס דו שרייבסט אז מען געבט נישט קיין געלט וכו'; דער אייבערשטער 

אויך נישט פארלאזן און ער וועט  וואס האט מיר געהאלפן ביז יעצט וועט מיר ווייטער
מיר ווייטער העלפן. דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז איך האב געטרייע 

תלמידים וואס העלפן מיר מיט דאס גרעסטע מסירות נפש וואס איז שייך; געלויבט 
דעם אייבערשטן אז בזכות די תלמידים וואס העלפן מיר, האלטן מיר אויף א וועג 

יך האב געשריבן דעם בריוו פאר די וואס האבן נאך נישט געגעבן אז זיי מיטן בנין, א
 זאלן זיך אנשטרענגען צו געבן און אין דעם זכות וועלן זיי האבן גרויס הצלחה.

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

 תוכן השאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יאר אלט, איך הייס ..., איך וואוין אין ... און איך לערן דארט אין ישיבה. איך  16איך בין א בחור, 

האב זיך אייביג זייער געמוטשעט מיט עניני קדושה, איך האב שוין ליידער זייער אסאך מאל מוציא געווען 

ז יעדעס מאל וואס איך זרע לבטלה, עס באדערט מיר זייער שטארק אבער איך האב אייביג געוואוסט א

 האב מיר נישט געקענט שטארקן, האב איך די "תיקון הכללי" און איך קען מתקן זיין וואס איך האב געטון.

לעצטנס האב איך געהערט אז דער רבי האט געמאכט די "תיקון הכללי" נאר פאר מקרה לילה, 

הארבקייט פון טון דאס וואס איך האב שוין נישט ווען מען ציט אליינס ארויס די זרע, איך האב געהערט די 

 געטון אזוי סאך, עס עסט מיר אויף דאס געזונט ווייל איך ווייס נישט ווי אזוי תשובה צו טון.

נארמאל ווייס איך אז מען קען פשוט בעטן דעם באשעפער "זיי מיר מוחל", אבער ביי די עבירה 

 גט מיר ווי אזוי איך קען תשובה טון.ווייס איך נישט אויב מען קען תשובה טון, ביטע זא

איך האב נאך אזוי סאך זאכן וואס איך וויל זיך דורכשמיסן מיט אייך, אבער איך האב נישט קיין כח 

 צו טייפן אזוי לאנג. ביטע זאגט מיר וואס איך קען טון אז דער באשעפער זאל מיר מוחל זיין.

 א גרויסן ישר כח

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ב' פרשת חיי שרה, י"ז מר - רת ה' יתברךעזב

 רו יאירנ... לכבוד הבחור 

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

ווען  אבער ,תשובההעלפט עבירה "אויף יעדע  ::)ט(ויחי רי זאגטזוהר הקדוש  דער

נישט זוכה זיין צו , און ער וועט וגם בברית העלפט נישט קיין תשובהא מענטש איז פ
איז ער א רוצח, לבטלה זרע מענטש איז מוציא  ווען אווייל  זען דעם אייבערשטן",

 עס איז ממש אזוי ווי א מענטש וואס הרג'עט אויס זיינע אייגענע קינדער.

ווער עס זינדיגט אין פגם הברית, ער איז  :(נדה יג:)חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 ְּכִאילּו ,ָאְמֵרי ַאִּמי ְוַרִּבי ִיְצָחק ַרִּבי לצלן, איז חייב מיתה;מוציא זרע לבטלה רחמנא 
רבי יצחק און רבי אמי זאגן, ווער עס זינדיגט אין פגם הברית ער איז , ָּדִמיםך ׁשֹופֵ 
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 ַרב מוציא זרע לבטלה, איז אזוי ווי איינער איז עובר אויף רציחה און שפיכת דמים.

רב אסי זאגט, ווער עס זינדיגט אין פגם הברית  ,ֹוָכִביםּכ ֲעבֹוַדת עֹוֵבד ְּכִאילּו ָאַמר ַאִּסי
 ער איז מוציא זרע לבטלה, איז אזוי ווי ער דינט עבודה זרה רחמנא לצלן.

דער אייבערשטער האט רחמנות אבער זאלסט נישט ווערן צעבראכן, ווייל 
ס נשמה אויף דער 'נאון אראפ געשיקט דעם הייליגן רביגעהאט אויף אונזער דור 

 ,וואס ער הייבט אויף אלע נשמות וואס זענען אראפ געפאלן אין די עבירה ,וועלט
 .ער זיי אלע צוריק צום אייבערשטן מיט זיינע עצות ברענגט

 ,קיינער פארשטייט נישט פשט אין דעם זוהר" :)שיחות הר"ן, סימן עא( זאגטדער רבי 

אפילו איינער וואס האט  ,האז עס העלפט יא תשוב –זאגט דער רבי  –איך זאג  איך;נאר 
דער רבי האט אונז  .מיט די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית" אסאך געזינדיגט

דעם "תיקון יעדן טאג  דעם "תיקון הכללי", זאג -געגעבן א תיקון פאר די עבירה 
 געווען מתקן האט רבי הייליגער דער וואסהכללי": די צען קאפיטלעך תהילים 

 געזאגט האט רבי דער ),נ", ק"ה, קל"ז, ק', צז"ע, ט"נ, ב"מ, א"ט"ז, ל"ב, מ(קאפיטל 
 דער האט נאך ;זארגן גארנישט דארף תהילים קאפיטלעך צען די זאגט עס ווער אז

 ,דעם תיקון משיג זייןאסאך צדיקים האבן געוואלט אז  )אקמ סימן "ן,(שיחות הר געזאגט רבי
טייל זענען אוועק פון דער וועלט פאר נישט געקענט משיג זיין; א  אבער זיי האבן עס

זיי האבן בכלל געקענט דערגיין דעם תיקון, און א טייל צדיקים האבן יא אנגעהויבן 
זאגט  - רן נפטר געווארן אינמיטן, אבער מימשיג צו זיין דעם תיקון, אבער זיי זענע

 ;יקוןיך האב געקענט דערגיין דעם תהאט דער אייבערשטער געהאלפן אז א - דער רבי
דערפאר זאלסטו יעדן טאג זאגן דעם תיקון הכללי נאך תפילת שחרית, וועסטו זוכה 

 זיין צו פאררעכטן אלעס וואס דו האסט פוגם געווען.

דער הייליגער רבי זכותו יגן עלינו מסאטמער האט געהייסן מען זאל אריין לייגן 
מיטן פירוש פונעם אין אנהייב פון די תהילים וואס ער האט געדרוקט (דער תהלים 

הייליגן ישמח משה זכותו יגן עלינו) אלע מזמורים פון תיקון הכללי, און שרייבן דארט 
אז דאס איז א סגולה און א תיקון פאר פגם הברית, כדי אז אלע זאלן וויסן די עשרה 

מזמורים פונעם תיקון הכללי. ווייל אז מען זאגט די צען קאפיטלעך איז מען 
 ן האט מתקן געווען וואס מען האט פוגם געווען.פארזיכערט אז מע

סיי בשוגג סיי במזיד, סיי באונס  -דער תיקון הכללי איז א תיקון פאר פגם הברית 
סיי ברצון, סיי בדיבור סיי במעשה, סיי בהרהור סיי במחשבה סיי בראיה; דער רבי 

ועט זיכער האט ברייטע פלייצעס, און ווער עס זאגט יעדן טאג דעם תיקון הכללי ו
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אלעס מתקן זיין. מען דארף האבן אמונת חכמים, גלייבן אין די ווערטער וואס די 

 הייליגע צדיקים האבן אונז געזאגט, און אין אלע זייערע תיקונים.

וועל  ,עצה ווי אזוי מען קען זיין שטארק ןמיר איך זאל דיר געבן א דו שרייבסט

 :ס ספרים'נהייליגן רבי ןשרייבן אפאר נקודות פואיך דיר 

א  ,פט זיך 'התבודדות'וי האט אונז געגעבן א מתנה וואס רדער הייליגער רב

אויף  ,רעדן זיין הארץ צום אייבערשטן אויף זיין אייגענע שפראךמענטש זאל זיך אויס
ון זיך קיינער איז נישט דארט א אומען זאל גיין אויף א פלאץ וו ;זיין מאמע לשון

חניות ובגשמיות, ווי דער יצר ובר יט אריבערגי אלעס וואס ,ס הארץסן דאועאויסשמ

נאכאמאל  וסטלויפיל מאל דו ווילסט זיין גוט פאאון ו ,הרע ווארפט דיר אלץ אראפ
 .צוריק אריין

דערפאר אחי היקר, טייערער ברודער, פאלג דעם רבי'ן, זוך דיר אויף א פלאץ 
זאלסט אהינגיין זיך אויסגיסן דיין הארץ וואו קיינער איז נישט דארט און יעדן טאג 

צום אייבערשטן, פארצייל אים אלעס וואס עס גייט אריבער אויף דיר, אלע שלעכטע 
מחשבות וואס דער יצר הרע ברענגט אריין אין דיר, און ווי ער ווארפט דיר אראפ אין 

 די עבירה פון פגם הברית הוצאת זרע לבטלה, בעט דעם אייבערשטן:

עולם, האב רחמנות אויף מיר, איך וויל זיין אן ערליכער איד, איך  "רבונו של

האלט אין איין אראפאלן אין פגם הברית, איך בין שוין אזוי צוגעוואוינט צו טון די 

עבירה אז עס איז מיר שוין זייער שווער זיך ארויס צו רייסן דערפון. הייליגער 

נע אויגן, געב מיר ריינע אויגן, באשעפער, העלף מיר איך זאל מיך קענען היטן מיי

איך וויל נישט קוקן שמוציגע מאוויס, שמוציגע קליפס. וואס זאל איך טון אז איך 

האלט אין איין צוריק פאלן, איך שפיר אז איך ווער פארברענט, די תאות ניאוף 

פלאקערט אין מיר, הייליגע באשעפער ראטעווע מיר! איך וויל אזוי שטארק זיין אן 

ר איד, אבער איך האלט אין איין צוריק פאלן, איך בין אזוי צעבראכן און ערליכע

צעקלאפט. רבונו של עולם, האב אויף מיר רחמנות, געב מיר כח, העלף מיר איך זאל 

איך זאל שפירן אז דו האסט מיר ליב. דער יצר הרע רעדט מיר איין אז  גלייבן אין דיר,

דו ביסט ברוגז אויף מיר, איך גיי ארום מיט נארישע געדאנקען, איך רעד מיר איין אז 

דו דארפסט מיר נישט, איך בין אזוי דערשראקן אז איך קען שוין נישט תשובה טון". 

ם אלעס פארציילן און גארנישט אזוי זאלסטו רעדן צום אייבערשטן, זאלסט אי
 .באהאלטן פון אים, וועסטו סוף כל סוף ארויס גיין פון דיין פלאנטער וואו דו ליגסט
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וויסן זאלסטו אז ווען א מענטש זינדיגט אין די עבירה פון פגם הברית, ער איז 

מוציא זרע לבטלה רחמנא לצלן, ווערט ביי אים אויסגעלאשן זיין אמונה, ער הייבט 
אבן ספיקות מיט בלבולים, מען גייט ארום זייער דעפרעסט, מען שפירט ביי זיך אן ה

ברית מיט  :(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן לא)אז קיינער דארף אים שוין נישט. דער רבי זאגט 
"; ווען א לֹו ֶנֱאֶמֶנת ּוְבִריִתי" (תהלים פט, כט):אמונה גייט צוזאמען, אזוי ווי עס שטייט 

כה, ער היט זיך אפ פון פגם הברית; ער היט זיינע אויגן, ער היט זיינע מענטש איז זו
מחשבות, דעמאלט האט מען א שטארקע אמונה, אבער ווען מען קוקט וואו מען טאר 
נישט, מען נישטערט אין שמוץ, מען קוקט עקלדיגע שמוציגע מאוויס רחמנא לצלן, 

סטער מענטש. דערפאר ווערט די אמונה אויסגעלאשן און מען ווערט א דעפרע
זאלסטו פון יעצט זיין שטארק מיט אמונה, גלייבן אינעם אייבערשטן אז דער 

אייבערשטער איז מיט דיר, ביי דיר און נעבן דיר, דער אייבערשטער הערט אויס יעדע 
 ווארט וואס דו רעדסט צו אים, און ער האט דיר ליב.

ואחד תרגום, זונטאג ביז שנים מקרא  -אביסל חומש יעדן טאג זע צו לערנען 
, דאס איז א תיקון פאר פגם ן אזוי ווייטער ביז סוף וואךאו ,שני, מאנטאג ביז שלישי

אז שנים מקרא ואחד תרגום  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן יט)הברית, אזוי ווי דער רבי זאגט 
 .י"רשט נאך אפאר מינוט לייג אויך צו סהא זעסטו אז דואויב איז א תיקון הברית; 

יז א "הִמְׁשנָ " .ווייל משניות רייניגט דעם מענטש ,זע צו זאגן יעדן טאג משניות
און  ,אינגאנצן הנֶ ַׁש ווי מער א מענטש זאגט משניות איז ער זיך ְמ  ;ה"נֶ ַׁש די אותיות "ְמ 

אזוי ווי ער ווערט ריין. משניות שלעפט ארויס דעם מענטש פון די טיפסטע בלאטע, 
אז מען  ",ְפִׁשי'נַ  אֹול'ְׁש  ן'ִמ  ֱעִליָת 'ֶה " (תהילים ל, ד):אשי תיבות די ראיז  המען זעט אז ִמְׁשנָ 

זאגט משניות נעמט עס ארויס דעם מענטש פון די טיפסטע שמוציגסטע פלעצער וואו 
 .מנא לצלן אריינגעפאלןדער מענטש איז רח

פרקים ח"י , זאך דיגע'א מוראדאס ט זאגן אכצן פרקים משניות איז קענס דו אויב

משניות יעדן טאג מאכט אז דער מענטש זאל ווערן לויטער, עס געבט צוריק דעם מח 
פארן מענטש, ווייל ווען א מענטש זינדיגט אין דער עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית 

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, ווערט אים אויסגעריסן זיין מח מחשבה, ווייל די 
ן זינדיגט ווערט דער מח אויסגעטריקנט וכו', און ווען זרע קומט פונעם מח, און אז מע

 .מען זאגט אסאך פרקים משניות באקומט מען צוריק א קלארע מח

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

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

 תוכן השאלה:

 לכבוד הראש ישיבה שליט"א,

אריינגעלייגט נאנט צו ווערן צום רבי'ן דורך דער ראש ישיבה שליט"א איך האב לעצטנס שטארק זיך 

 לאורך ימים בעבודתו הגדולה מאד וקדוש.

וויל איך פרעגן איבער דעם וואס איר זאגט וועגן תיקון חצות, פאר איינעם וואס האלט קוים ביים 

ס איז וועגן תיקון חצות, וואס זאגן משניות, נאר ווען איך קען פרוביר איך צו מאכן אביסל צייט; איז ווא

 מוהרא"ש שרייבט אזוי סאך פון דעם, זאל איך עס טון?

 .איך האף זייער צו באקומען א תשובה אויף דעם פונ'ם ראש ישיבה שליט"א

 משה

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת חיי שרה, י"ח מר - רת ה' יתברךבעז

 נרו יאיר משה לכבוד

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

ווי לאנג מיינסטו נעמט צו זאגן "תיקון חצות"; אפילו מען זאל עס זאגן מיט 
אלע פינף קינות, נעמט עס נישט מער ווי א האלבע שעה. אויב האט מען נישט קיין 

צייט, זאגט מען נאר די צען קאפיטלעך תהלים פון תיקון רחל און תיקון לאה, דאס 
 נעמט אינגאנצן זעקס מינוט, דאס קען יעדער איינער טון.

מענטשן האלטן זיך צוריק פון זאגן "תיקון חצות", ווייל מען מיינט אז דאס איז 
נאר געמאכט פאר גרויסע צדיקים; די מעשה ביכלעך לייגן אראפ "תיקון חצות" כאילו 

צט אויף דער ערד מיט דאס איז א שרעקעדיגע זאך, 'מען צינדט אן א ליכט און מען זי
א זאק וכו'', ווען קינדער הערן ווי מען לייגט דאס אראפ אזוי דראמאטיש, ווערט דאס 

איינגעזעצט ביי זיי אין מח אז דאס מיינט נישט זיי, דאס איז נאר פאר צדיקים וואס 
זענען זייער גרויס וכו'. אבער עס איז נישט אזוי, "תיקון חצות" דארף יעדער איינער 

און אזוי  (סימן א, סיעף ב)ן, דאס איז אן הלכה אינעם ערשטן סימן אין שלחן ערוך זאג
 טוען אלע ברסלב'ער חסידים, מען זאגט יעדע נאכט תיקון חצות.
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מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט אז מען זאל זיך צוגעוואוינען צו זאגן תיקון חצות 

ן אז עס קומט אויס רוב פאר מען גייט שלאפן; אז מען מאכט זיך א חשבון זעט מע
מאל צו גיין שלאפן ביי חצות, דערפאר זאגט מוהרא"ש אז מען זאל דעמאלט זאגן 

 דעם תיקון חצות, מען ליינט קריאת שמע און מען זאגט נאכדעם תיקון חצות.

מזמור  :(קאפיטל עט)על נהרות בבל און  :(קאפיטל קלז)תיקון רחל איז צוויי קאפיטלעך 

זכור ה' מה היה לנו, נאכדעם זאגט מען תיקון לאה  :(איכה ה)ט מען לאסף. דערנאך זאג
יענך ה',  :(קאפיטל כ)שפטני,  :(קאפיטל מג)כאיל תערג,  :(קאפיטל מב)לדוד מזמור,  :(קאפיטל כד)
בבוא עליו נתן הנביא,  :(קאפיטל נא)אודה ה',  :(קאפיטל קיא)למנצח בנגינות,  :(קאפיטל סז)

שיר המעלות; שבת און יום טוב און ווען מען זאגט נישט קיין תחנון, זאגט  :(קאפיטל קכו)
 מען נישט תיקון רחל, נאר די זעקס קאפיטלעך פון תיקון לאה.

פרעג איך דיר, ווי לאנג נעמט צו זאגן די פאר קאפיטלעך תהילים אויף דעם סדר 
דו וועסט זאגן תיקון  וואס דער הייליגער אריז"ל האט מתקן געווען. וואויל איז דיר אז

 חצות יעדע נאכט, וועסטו זוכה זיין צו אלעס גוטס.

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

... 

~~~~~~~~~~~ 

 תוכן השאלה:

 א גוטן מיין טייערער ראש הישיבה שליט"א.

וואס געבט מיר לעבן מיט חיזוק נאכאמאל וויל איך אייך באדאנקען פאר אייערע הערליכע שיעורים 

 און מאכט אז איך זאל קיינמאל זיך נישט מייאש זיין.

איך האב פונקט יעצט געליינט ווי איר שרייבט אז איר זענט אריין אין גרויסע חובות, וואס דאס טוט 

ילו נישט מיר זייער זייער שטארק וויי, ווייל איר טוט דאך אויף פאר אזוי סאך מענטשן וואס איר קענט אפ

(אזוי ווי איך), און איר דערמאנט נישט קיין ווארט קיינמאל אז דער וואס וויל קען ארויס העלפן מיט א 

 קליינע נדבה.

ווייל ביי יעדער אנדערע פלאץ, איינע פון די ערשטע זאכן איז, "אפשר קענט איר געבן עפעס געלט 

ט אלע שיעורים, און איר דערמאנט נישט קיין פאר די מוסדות?", און דא וואס איך האב שוין אויסגעהער

 ווארט וועגן געלט, מען קען מיינען אז דאס איז די רייכסטע ישיבה אויף דער וועלט.
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איך בעט אייך אויב איר קענט ביטע מודיע זיין ווי קען מען רופן אויף איבער געבן נדבות פאר די 

 מוסדות.

שום געלט אין דער וועלט קען איך נישט אויסדריקן מיין א גרויסן גרויסן ש'כח פאר אלעס, מיט קיין 

 דאנקבארקייט פאר'ן ראש הישיבה.

 א געזונטן ווינטער.

 חיים

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ד' פרשת חיי שרה, י"ט מר - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד חיים נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

האב זייער הנאה צו הערן אז דו ביסט זיך מחזק מיט די עצות פון הייליגן איך 
רבי'ן; דער רבי האט עצות פאר אלע פראבלעמען, בעיקר איין עצה וואס העלפט אויף 

'התבודדות', אז א מענטש זאל זיך צוגעוואוינען  -יעדע איינציגע פראבלעם 
 פארציילן. אויסצורעדן זיין הארץ צום אייבערשטן און אים אלעס

חכמינו זכרונם לברכה זאגן, מיר האבן דאס פאריגע וואך געהאט אינעם דף 
אז קרח האט געהאט דריי הונדערט אייזלען וואס האבן געטראגן  (סנהדרין קי.)גמרא 

בלויז די שליסלעך פון זיינע אוצרות, אזוי רייך איז קרח געווען; איך האב געהערט 
שיינער פשט אויף דעם מאמר חז"ל, שליסלעך זענען פון א ברסלב'ער חסיד זייער א 

אזוי ווי עצות, ווען מען האט א פארמאכטע פלאץ, מען איז אין מצב וואס מען ווייסט 
נישט וואס צו טון, איז אן עצה אזוי ווי א שליסל וואס מען קען זיך אריין באקומען 

צות, פאר יעדע אין יעדע סארט פארמאכטע פלאץ. קרח האט געהאט דריי הונדערט ע
פראבלעם האט ער געהאט אן אנדערע דמיון, אבער משה רבינו האט געהאט איין 

"תפילה"; מיט דעם שליסל קען מען ארויס גיין פון יעדע  -מייסטער שליסל 
 פארמאכטע צרה.

ווען א מענטש געוואוינט זיך צו, יעדע זאך וואס עס באדערט אים בעט ער דעם 

קיין דריי הונדערט אייזלען וכו', ער האט איין שליסל  אייבערשטן, דארף ער נישט
'התבודדות', וואס דאס איז אזוי ווי א מייסטער שליסל, מען קען אריין גיין וואו מען 

 וויל, און ארויס גיין פון יעדע פראבלעם וואס מען זאל נאר האבן.
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וכו'; דו שרייבסט מיר אז דו האסט געמיינט אז מיר זענען די רייכסטע קהילה 

וויסן זאלסטו אז מיר זענען טאקע די רייכסטע קהלה. אין היכל הקודש לערנען אלע, 
נישט קיין חילוק יונג אדער אלט, יעדן איינציגן טאג, מקרא משנה גמרא. סיי קינדער, 

 סיי בחורים, סיי אינגעלייט.

ר ֶרִּבי ַאִּמי, "ָאַמר ַרב הּוָנא ַּבר ְיהּוָדה ָאַמ  (ברכות ח.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ְלעֹוָלם ַיְׁשִלים ָאָדם ַּפְרִׁשּיֹוָתיו ִעם ַהִּצּבּור ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרגּום, ֶׁשָּכל ַהַמְׁשִלים 
פרשיותיו ִעם ַהִּצּבּור, ַמֲאִריִכים לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו", ווער עס איז מעביר סדרה יעדע וואך 

 -ן האט אריכות ימים האט אריכות ימים; אין היכל הקודש איז יעדן טאג א טאג, מע

אסאך טעג, מען זוכט נישט קיין תירוצים אויף נישט צו לערנען, "היינט איז ערב"; 
"מארגן איז מוצאי"; "איבערמארגן איז פארוואלקענט"; "אייער נעכטן איז א 

שמחה"; נאר מען לעבט מיטן טאג, יעדן טאג איז א טאג, יעדן טאג לערנט מען אביסל 
חד תרגום, יעדן טאג לערנט מען חומש רש"י, מען האט ממש מקרא, שנים מקרא וא

 אריכות ימים.

ֶזה ֶׁשֵאין  –"ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ִׂשְמָלה  (שבת קכ.):נאך זאגן חכמינו זכרונם לברכה 

ְּבָיִדי א ִמְקָרא ְוא ִמְׁשָנה ְוא ַּתְלמּוד", ווער איז אן ארעמאן? איינער וואס לערנט 
קרא, ער לערנט נישט קיין משניות, און נישט קיין גמרא; א מענטש דארף נישט קיין מ

לעבן מיט תכלית, מען דארף געדענקען אז עס איז דא א מציאות וואס רופט זיך 
"גוסס", עס איז דא א מציאות ווי א "בית הקברות", דארט נעמט מען מיט נאר דאס 

ל הקודש זענען גרויסע ביסל תורה וואס מען האט זיך אנגעגרייט; תלמידי היכ
עשירים, יעדער תלמיד האט שוין זוכה געווען צו מסיים זיין לכל הפחות איין מאל כל 

התורה כולה, חמשה חומשי תורה, נביאים וכתובים, ששה סדרי משנה, תלמוד בבלי, 
תלמוד ירושלמי, ששה סדרי תוספתא, רמב"ם, טור, שולחן ערוך, מדרש רבה, מדרש 

דוש, ותיקונים, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות וכו' וכו'; דאס איז תנחומא, זוהר הק

 אן אייביגע עשירות.

ר' נתן זכרונו לברכה האט געזאגט: "איך שרייב מיינע ספרים נאר פאר א מענטש 

וואס טראכט: 'איין טאג וועל איך זיין א גוסס און א נפטר, איך וועל ליגן אויף דער 
יינער וואס טראכט נישט אז איין טאג וועט ער שטארבן ערד מיט די פיס צום טיר', א

איז ביי מיר חשוב אזוי ווי א בהמה,  -און ליגן אויף דער ערד מיט די פיס צום טיר 
 וואס לעבט, עסט און שלאפט, און ווייסט נישט וואס דער סוף איז".
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מוהרא"ש זכרונו לברכה איז אמאל געפארן צו א שמחה, אויפן וועג פארנדיג 

ין, האט דער דרייווער אנגעצינדן פאר מוהרא"ש דעם ניגון: "מיט וואס? מיט אה
וואס? מיט וואס וועט מען קומען אויף יענע וועלט..." (עס איז דא א ברסלב'ע טעיפ 

וואס האט דערויף דעם ניגון), דער ניגון גייט ווייטער: "נישט קיין חצות, נישט קיין 
מיט וואס וועסטו קומען אויף יענע וועלט..."  - תפילה בכח, נישט קיין תיקון הברית

יענע וואך ביים שיעור ליל שישי האט מוהרא"ש געזינגען דעם ניגון און אויסגעפירט: 
"מיט וואס? מיט וואס? מיט וואס וועט מען קומען אויף יענע וועלט; מיט מיינע 

רעד יעדן טאג פרקים משניות, מיט מיינע דפים גמרא, מיט מיינע דיבורים וואס איך 

צום אייבערשטן, מיט שחרית מנחה מעריב, מיט דעם וועל איך קומען אויף יענע 
 וועלט".

דערפאר, זע דו אויך אויס צו ניצן דיינע טעג און יארן, אז דו זאלסט נישט דארפן 
זינגען אויף דער עלטער דעם צעבראכענעם ניגון: "מיט וואס וועל קומען אויף יענע 

 וועלט".

מוז איך דיר זאגן, אז אפילו אין ברסלב אליין רעדט מען אויך נישט פון ליידער 

תכלית, אז מען זאל יעדן טאג אריין כאפן מקרא משנה גמרא וכו', בשעת דער רבי 
"ָראּוי ְלָאָדם ֶׁשַיֲעבֹור ְוֵיֵלך ָּבֶזה ָהעֹוָלם ְּבָכל ַהְּסָפִרים  (שיחות הר"ן, סימן כח):האט געזאגט 

ד ּכּוָלם ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ְּבָכל ָמקֹום", א מענטש זאל לערנען אלע ספרים ַהְּקדֹוִׁשים, ְוִלְלמֹ
וואס עס זענען פארהאן, ער זאל זיין באקאנט איבעראל, "ְּכמֹו ֶׁשִּנְמָצא ַהָּׂשִרים 

ַהְּגדֹוִלים ֶׁשהֹוְלִכים ְועֹוְבִרים ַּבְּמִדינֹות, ּומֹוִציִאים הֹוָצאֹות ַרּבֹות ַעל ֶזה ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ַאַחר 
ְולֹוַמר ֶּׁשָהָיה ַּבְּמִדינֹות", אזוי ווי מיר זעען, אז מענטשן געבן אויס אסאך ֵּכן ְלִהְתָּפֵאר 

געלט ארום צו פארן אויף די גאנצע וועלט, כדי זיי זאלן זיך קענען נאכדעם בארימען: 
"איך בין געווען דא און דארט", "ְּכמֹו ֵּכן, ָראּוי ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּבָכל ְמקֹומֹות 

ל ַהּתֹוָרה, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתָּפֵאר ָּבעֹוָלם ַהָּבא ֶּׁשָהָיה ְּבָכל ָמקֹום, ְדַהְיינּו ְּבָכל ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁש 

ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים", אזוי אויך זאגט דער רבי, זאל א מענטש לערנען אלע ספרים, כל 
התורה כולה, כדי ער זאל זיך קענען בארימען אויבן אין הימל: "איך בין געווען 

ָעִתיד ָּבעֹוָלם ַהָּבא ַמְזִּכיִרין אֹותֹו ָּכל ַמה ֶׁשָּלַמד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה", און אויבן איבעראל", "ּולְ 
אין הימל לערנט מען מיטן מענטש אלעס וואס ער האט זוכה געווען צו לערנען בזה 

 העולם.

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

... 
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 תוכן השאלה:

 דער טייערער ראש ישיבה שליט"א, לכבוד

מיין ווייב פילט אז איך לויף איר נאך צו שטארק, איך בין צו שטארק תלוי אין איר. וואס איז די עצה 

 ?פאר דעם? זאל איך איר געבן ווייניגער ליבשאפט

 יעקב

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

נת תשע"ח לפרט חשון, ש-יום ד' פרשת חיי שרה, י"ט מר - בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 יעקב נרו יאיר לכבוד

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דו פרעגסט צי דו זאלסט אויפהערן געבן ליבשאפט; עס זעט אויס ווי קיינער 

איינס פון די יסודות וואס א האט דיר נישט מדריך געווען חתונה צו האבן, ווייל 
דורך נאכלויפן די ווייב וכו' געבט אינגערמאן דארף וויסן ווען ער האט חתונה איז, אז 

 נעמט פאר זיך ליבשאפט וכו'.נאר דאס מיינט אז מען מען נישט קיין ליבשאפט, 

אין די תורה שטייט אז ווען חוה האט געפאלגט דעם שלאנג און געגעסן פונעם 

"ְוֶאל ִאיֵׁש  (בראשית ג, טז):עץ הדעת האט דער אייבערשטער איר געגעבן אן עונש 
די פרוי וועט גליסטן נאך איר מאן, און דער מאן וועט אז ּוָקֵת, ְוהּוא ִיְמָׁשל ָּב", ְּתׁש

מוהרא"ש זאגט, אז די צוויי זאכן גייען געקניפט  (עיין שם בפרש"י);געוועלטיגן אויף איר 

מאלט און געבינדן, אויב עס איז "ְוֶאל ִאיֵׁש ְּתׁשּוָקֵת", ווען זי לויפט נאך איר מאן, דע
איז "ְוהּוא ִיְמָׁשל ָּב", איז דער מאן דער וואס געוועלטיגט וכו', אבער ווען עס איז 

פארקערט דער מאן לויפט נאך זיין ווייב וכו', עס איז "ְוֶאל ִאָׁשה ְּתֻׁשָקְתך", דעמאלט 
דרייט זיך אויס דער פסוק אויפן מאן עס ווערט " ְוִהיא (מיט א יוד) ִיְמָׁשל ָּב", זי 

ייבט אן געוועלטיגן אויפן מאן. ווי מער מען לויפט נאך די ווייב וכו' ווערט דער ה
מאן זייער אראפ געקוקט אין אירע אויגן, נאכלויפן די ווייב איז נישט געבן ליבשאפט, 

 נאר דאס איז נעמען ליבשאפט.

יפן פסוק או (סוף פרשת חיי שרה, דבור המתחיל ויביאה יצחק)דער הייליגער קדושת לוי זאגט 

"ַוְּיִביֶאָה ִיְצָחק ְוגֹו', ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה ַוֶּיֱאָהֶבָה", וואס וויל די תורה זאגן  (בראשית כד, סז):
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מיט דעם אז יצחק האט ליב געהאט רבקה. זאגט דער הייליגער קדושת לוי זכותו יגן 

אט ער עלינו, אז עס איז דא איינער וואס זאגט ער האט ליב זיין ווייב, אבער באמת ה
זיך אליינס ליב, ער דארף איר נאר פאר זיינע געברויכן, זי זאל אים באדינען, זי זאל 

דער האט בכלל נישט ליב זיין ווייב,  -אים קאכן און באקן און זיין גרייט פאר אים וכו' 
ער האט זיך ליב; נאכדעם איז דא איינער וואס האט טאקע ליב זיין ווייב, ער זוכט ווי 

ן איר פרייליך מאכן, ער טראכט נישט פון זיך א גאנצן טאג, ער לויפט אזוי ער קע
נישט נאך זיין ווייב טאג און נאכט, ער רעכנט זיך מיר אירע געפילן, ער העלפט איר 

דער האט באמת ליב זיין ווייב. דאס זאגט די תורה "ַוֶּיֱאָהֶבָה",  -אן קיין חשבונות 

ווייב; עס איז כדי דו זאלסט נאך קוקן דעם יצחק אבינו האט באמת ליב געהאט זיין 
 גאנצן שטיקל.

א ווייב קען מען נישט אפנארן; די וועלט זאגט אז דער איינציגסטער וואס איז 
א מבין אויפן מענטש איז די ווייב. די ווייב ווייסט פונקטליך איר סחורה וואס זי האט 

יר, ער העלפט ארויס אין באקומען; ווען א פרוי זעט ווי איר מאן רעכנט זיך מיר א
פארלאנגען עפעס פון איר, נאר ער העלפט שפעטער שטוב אן קיין חשבונות צו קענען 

איר ווייל ער האט א געפיל פאר איר, ער געבט איר גוטע ווערטער, ער רעדט שיין צו 
איר, דאס הייסט געבן ליבשאפט, און אז מען לעבט אויף דעם אופן איז דער מאן זייער 

געקוקט אין אירע אויגן, זי וועט טון פאר אים אלעס אויף דער וועלט, זי וועט ארויף 
אייביג זיין גרייט פאר איר מאן וכו', אבער ווען די פרוי שפירט אז דער מאן לויפט 

 איר נאך וכו' דעמאלט איז נישט גוט.

מיר מאכן יעדן טאג א ברכה "ֶׁשּלֹא ָעַׂשִני ִאָׁשה"; לכאורה, וואס איז פשט פון 

יישר כח אייבערשטער אז איך בין נישט קיין פרוי, די וועלט קען דאך  –דעם ברכה 
נישט אנגיין אן פרויען, אויף וואס דאנקן מיר דעם אייבערשטן? (אגב, מוהרא"ש 

פרויען מאכן "ֶׁשָעַׂשִני ִּכְרצֹונֹו", איז סאך א די זכרונו לברכה זאגט, אז די ברכה וואס 

זיך אינגאנצן איבער צום אייבערשטן), זאגט מוהרא"ש שענערע ברכה, ווייל זיי געבן 
אז דער מאן זאל מיט דעם נאטור אז דער אייבערשטער האט באשאפן מאן און ווייב 

זי נעמט, דאנקען מיר  -דער וואס געבט, און די פרוי איז די מקבל  -זיין דער משפיע 
ר זענען די וואס דעם אייבערשטן יעדן טאג אז מיר זענען נישט קיין מקבל, נאר מי

געבן פאר יענעם. דערווייל שטעלט זיך ארויס אז זייער אסאך אינגעלייט זענען גאר 
די וואס זענען מקבל, אנשטאט זיי זאלן געבן ליבשאפט וכו' זיך רעכענען מיטן ווייב, 

 זענען זיי דא נאר פאר זיך, מיטן אויסרייד אז מיר האבן ליב די ווייב.
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הייב אן געבן נאר אנשטאט ן צו נעמען ליבשאפט, דערפאר זאלסטו אויפהער

 ליבשאפט, וועסטו נישט זיין אזוי מזולזל אין אירע אויגן.

וויסן זאלסטו אז אויב דו וועסט לערנען אין שטוב, וועט דיין ווייב דיך זייער 

מחשיב זיין; א פרוי האט זייער ליב צו זען ווי איר מאן לערנט. ווען א אינגערמאן איז 
ובע צו לערנען יעדן טאג דיקא אין שטוב די הייליגע תורה, וועט ער ווערן זיך ק

ארויפגעקוקט ביי זיין ווייב. אנשטאט ארויס צו לויפן יעדע נאכט פארברענגען מיט 
כלומר'ישע חברים, מיטן אויסרייד "איך גיי אין כולל", "איך גיי לערנען"; בלייב 

לערנען וועט דיין ווייב ענדיגן מיט די ענדערש אין שטוב לערנען. בשעת דו וועסט 

שטוב ארבעט, זי וועט הערן דעם זיסן גמרא ניגון, דורכדעם וועט זיך אלעס טוישן 
 לטובה.

איך שרייב דיר נאר עצות וואס איך האב געהערט פון מוהרא"ש זכרונו לברכה; 
אס אפשר וועט עס יא העלפן און אפשר נישט, ד -די עצות זענען נישט בדרך אפשר 

זענען זיכערע עצות; עצות פון צדיקים איז דער וועג ווי אזוי מען קען האבן א חיים 
"ָהֵעצֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיק ֵהם ּכּולֹו  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ז):טובים, אזוי ווי דער רבי זאגט 

 ֶזַרע ֱאֶמת"; מיט די עצות וואלט יעדער מענטש געקענט האבן א חיים טובים.

"ָּכל ַהַּמְרֶּבה ִׂשיָחה ִעם ָהִאָּׁשה, ּגֹוֵרם ָרָעה  (אבות א, ה):לברכה זאגן  חכמינו זכרונם

ְלַעְצמֹו, ּובֹוֵטל ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ְוסֹופֹו יֹוֵרׁש ֵּגיִהָּנם"; ווען א מענטש לויפט נאך זיין ווייב 
וכו', ברענגט ער אויף זיך אליינס שלעכטס, און ער באקומט גיהנום אויף דער וועלט. 

א מענטש נעמט דעם הייליגן רבינ'ס דרך הלימוד, אזא מענטש לעבט  מה שאין כן ווען
שוין אויף דער וועלט אין 'גן עדן', ער דארף נישט קיין כולל ערב, קיין כולל בוקר, 

דארט איז זיין כולל, ער זיצט אין שטוב פארטאגס און ביינאכט  -ווייל וואו ער איז 
ה, גמרא, מדרש, הלכה וכו', זיין ווייב מקרא, משנ -און לערנט זיינע שיעורים כסדרן 

קוקט אים ארויף, אזוי אויך ער אליינס פאר זיך שפירט זיך גוט, ווייל תורה מאכט 

 ווען א מענטש לערנט תורה שפירט ער א טעם אין זיין לעבן.ייליך א מענטש, פר

איך קען נישט צופיל מאריך זיין אין דברים שבינו לבינה מפני הצניעות, איך 

 אז דו פארשטייסט וואס איך שרייב דיר. האף

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

... 

~~~~~~~~~~ 



הָר ָש  ייֵ ַח  פ'|  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לז  

 תוכן השאלה:

 לכבוד דער חשובער ראש ישיבה שליט"א,

איך ארבעט אין קאנסטראקשאן, און איך פרוביר צו באקומען גרויסע דזשאבס. דעם חודש בין איך 

אינוואלווד אין א דזשאב אין מאנסי, און אן אנדערער קאנטראקטער האט מיר געזאגט אז דארט געווען 

גייט עס אזוי אז ווער ס'גייט מער מסר'ן דעם צווייטן איז מער מצליח, רוב קאנטראקטערס זיצן ביי די טאון 

אויפגערעגט, אבער  און מ'מסר'ט א גאנצן טאג רעכטס און לינקס איינער דעם צווייטן. ס'האט מיר זייער

 ער זאגט מיר אז דאס איז דער וועג דא, אויב מ'וויל מצליח זיין.

 בין איך מחויב אויפצוגעבן אויף גוטע דזשאבס, נישט צו דארפן מסר'ן?

 א גרויסן יישר כח.

 מאיר

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

חשון, שנת תשע"ח לפרט -פרשת חיי שרה, כ"א מר ערב שבת - רת ה' יתברךבעז

 קטן

 רו יאירלכבוד מאיר נ

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

וואס איז דיין שאלה, צי דו זאלסט גיין מסר'ן א צווייטן איד? קוק וואס עס 

וואס מען דארף טון מיט א מסור; קוק וואס  סימן שפח) ,(חושן משפטשטייט אין שלחן ערוך 
איינער וואס מסר'ט א איד, אפילו ער  (פרק ג' מהלכות תשובה, הלכה יב):שרייבט דער רמב"ם 

", עיין שם. דערפאר פארשטיי ַהָּבא ָלעֹוָלם ֵחֶלק לֹו ֵאין" -מאכט אים נאר געלט שאדן 
 איך בכלל נישט דיין שאלה וואס דו פרעגסט.

צו  וויסן זאלסטו אז פרנסה קומט פונעם אייבערשטן; קיינער קען דיר נישט
 :יומא לח.)נעמען וואס עס דארף קומען צו דיר. אזוי זאגן חכמינו זכרונם לברכה (

 ,ַלֲחֵבירֹו ַּבּמּוָכן נֹוֵגעַ  ָאָדם ֵאין ך;לְ  ִיְּתנּו ךּוִמֶּׁשּלְ  ,ּיֹוִׁשיבּוך ךּוִבְמקֹוְמ  ,ִיְקָראּוך ךְּבִׁשְמ "
ו נעמען פון א "; קיינער קען נישט צִניָמא ִּכְמא ֲאִפילּו ,ַּבֲחֶבְרָּתּה נֹוַגַעת ַמְלכּות ְוֵאין

צווייטן אפילו א פרוטה; יעדע פרוטה וואס א מענטש פארדינט קומט פונעם 
 ַהָקדֹוׁש ֶׁשל ְּבָידֹו ַמְפְּתחֹות' ג: יֹוָחָנן' ר ָאַמר" :).(תענית באייבערשטן. נאך זאגן חז"ל 

נאר אין די הענט פונעם אייבערשטן, זענען ן עדריי שליסל ,ר' יוחנן זאגט", הּוא ךָּברּו

, די שליסל פון רעגן, "ַהֵּמִתים ְּתִחַּיית ֶׁשל ּוַמְפֵּתַח , ַחָּיה ֶׁשל ַמְפֵּתַח , ְּגָׁשִמים ֶׁשל ַמְפֵּתַח "



הָר ָש  ייֵ ַח  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה | פ'  לח | 

אין ארץ ישראל  ,"ַּפְרָנָסה ֶׁשל ַמְפֵּתַח  ַאף ָאְמֵרי ְּבַמֲעָרָבא"קינדער און תחיית המתים, 

. זעט מען אז פרנסה קומט נאר פונעם זאגט מען: אויך די שליסל פון פרנסה
 יֹום ֶּׁשָּבָרא ִמי" :בשלח)פרשת  ,מכילתא(אייבערשטן. אזוי אויך זאגן חכמינו זכרונם לברכה 

", דער אייבערשטער וואס האט באשאפן דעם טאג, האט אנגעגרייט ַּפְרָנָסתֹו ָּבָרא -
 פרנסה פאר דעם טאג.

דאס וואס דו זאגסט, אז די קאנטראקטערס זאגן דיר אז נאר אזוי קען מען מצליח 
זיין; איך וואלט דיר געזאגט זאלסט זיך טרעפן בעסערע יועצים, בעסערע חברים, זוך 
דיר חברים וואס וועלן דיר זאגן אז נאר אויב מען רעדט צום אייבערשטן און מען 

יין. איך ווייס פון קאנטראקטערס וואס זיי לערנט יעדן טאג תורה קען מען מצליח ז
זענען מצליח נאר דורך תפילה; זיי שטייען אויף אינדערפרי, זיי ווייסן נאכנישט פון 

וואו צו נעמען פרנסה, זיי גייען דאווענען און גיסן זיך אויס זייער הארץ צום 
לם, העלף אייבערשטן ביי שמונה עשרה, זיי בעטן אויף זייער שפראך: "רבונו של עו

מיר איך זאל קענען מפרנס זיין מיין ווייב און קינדער, געב מיר פרנסה", און עס 
 צוקלינגט זיך זייער טעלעפאן, זיי באקומען גרויסע דזשאב'ס וכו'.

 דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט האבן פרנסה בריווח, בדרך התורה.

 א גוט שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 

 

 
 


