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

 יאיר ורנ... לכבוד 

ר' נתן זכרונו לברכה האט געזאגט: "פאר איך בין געקומען צום רבי'ן האב איך 

זייער פלייסיג געלערנט, אבער ווען איך בין געקומען צום רבי'ן און דער רבי האט מיר 
וט', האב איך אנגעפאנגען אסאך פלייסיגער צו לערנען". געזאגט: 'אביסל איז אויך ג

ווייל בדרך כלל, א למדן וואס לערנט פלייסיג קען נישט לערנען ווען ער האט נאר אפאר 
מינוט, ווייל ווילאנג ער הייבט זיך אן אריין צו לייגן אין די סוגיא דארף ער שוין גיין 

ַעט ַּגם ֵּכן טֹוב", האט ער אנגעהויבן וכו', אבער ווען דער רבי האט אים געזאגט: "ְמ 

אסאך מער צו לערנען, ווייל יעדע מינוט וואס ער האט געהאט, האט ער אויסגענוצט 
 פאר לימוד התורה.

אין אנהייב ווען ר' נתן איז מקורב געווארן האט אים זיין טאטע זייער גע'רודפ'ט, 

ך גט'ן פון אים; דאס איז אן עד כדי כך, אז ער האט געמוטשעט ר' נתנ'ס ווייב זי זאל זי
אומדערהערטע זאך, אז א טאטע זאל צו רעדן א שנור זיך צו גט'ן פון זיין אייגענע זון. 

וואס זי זאל  'ןזי האט נישט געוואוסט וואס צו טון, האט זי געפרעגט איר גרויסן טאטע
איר טון, האט ער איר געפרעגט: "זאג מיר, דיין מאן לערנט?" האט זי געזאגט פאר 

טאטע: "מיין מאן האט אלץ געלערנט, אבער זייט ער איז מקורב געווארן צו דעם רבי'ן, 
הערט ער נישט אויף צו לערנען", האט ער איר געזאגט: "זאלסט אקערן מיט די נאז צו 

ברענגען פרנסה, און דו זאלסט אים נישט שטערן פון לערנען", און ער האט איר מחזק 
 ר' נתן. -צו הערן צו די וואס רעדן אויף איר מאן געווען אז זי זאל נישט 

זעט מען פון דעם, אז איינמאל מען ווייסט אז אביסל איז אויך גוט, קומט מען אן 

צו לערנען זייער אסאך; דערפאר בעט איך דיר זייער, זע צו לערנען א דף גמרא יעדן 
מען לערנט גמרא טאג, אפילו דו פארשטייסט נאך נישט וואס דו זאגסט. ווייל ווען 

(ליקוטי וואשט מען זיך אינגאנצן אפ פון אלע עבירות, אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט 

"ַּתְלמּוד" ִגיַמְטִרָיא ֶׁשל ַהְקִליָּפה ֲהַמְחַטאת ֶאת ָהָאָדם ִּבְפָגם ַהְּבִרית  מוהר"ן, חלק א', סימן ריד):
ער די קליפה וואס ווארפט ֶׁשִּנְקֵראת "ִליִלית", ווען א מענטש לערנט גמרא פארברענט 

"ָּבָראִתי ֵיֶצר  (קידושין ל.):אראפ א מענטש אין פגם הברית, און חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ָהָרע, ּוָבָראִתי לֹו ּתֹוָרה ַּתְבִלין", דער אייבערשטער זאגט: איך האב באשאפן דעם יצר 

וואס איז א הרע, אבער איך האב א רפואה פארן יצר הרע, דאס איז די הייליגע תורה 
מעדיצין קעגן אים, "ְוִאם ַאֶּתם עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ֵאין ַאֶּתם ִנְמָסִרים ְּבָידֹו", אויב לערנט איר 

תורה וועט איר נישט זיין אונטער די הענט פונעם יצר הרע, "ְוִאם ֵאין ַאֶּתם עֹוְסִקין 
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איז מען אונטער ַּבּתֹוָרה, ַאֶּתם ִנְמָסִרים ְּבָידֹו", אבער אויב לערנט מען נישט קיין תורה 

 אים.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 יום ב' פרשת וארא, כ"א טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד ... נרו יאיר

אשרינו מה טוב חלקינו אז מיר האבן דעם הייליגן רבי'ן וואס ער לייגט אריין אין 
סימן  ,(שיחות הר"ןדער רבי האט געזאגט ז מיר זאלן האבן אמונה און לעבן דערמיט; אונז א

ְוִעַּקר ָהֱאמּוָנה ְמאֹד, ְוֶאְצִלי ֱאמּוָנה הּוא ָּדָבר ָּגדֹול , ֵאֶצל ָהעֹוָלם ֱאמּוָנה הּוא ָּדָבר ָקָטן" :)לג
ְּכמֹו ֶׁשַהָּנִׁשים ְוַהֲהמֹון ַעם  ָּגמּורַרק ִּבְפִׁשיטּות , ִהיא ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות ַוֲחִקירֹות ְּכָלל

". ביי די וועלט איז אמונה א קלייניקייט, אבער ביי מיר איז דער עיקר ַהְּכֵׁשִרים ַמֲאִמיִנים
אמונה, אן קיין חקירות און אן קיין חכמות, נאר פשוט אזוי ווי פרויען און פשוט'ע 

ווען א מענטש נעם אייבערשטן; מענטשן וואס לעבן בתמימות ופשיטות מיט אמונה אי
און קיין שום זאך פירט זיך  ,ער ווייסט אז אלעס איז דער אייבערשטער ,האט אמונה

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

(ספר המדות, אות אמונה, סימן מוהרא"ש פלעגט שטענדיג חזר'ן דאס וואס דער רבי זאגט 

אז א מענטש האט  ",ַעוֹונֹוֶתי ָּכל ַעל הּוא ָּברּו ַהָקדֹוׁש ּלְ  ִיְסַלח ֱאמּוָנה ְיֵדי ַעל" לג):
אלעס  -ער גלייבט אז אלעס איז דער אייבערשטער; דומם, צומח, חי, מדבר,  -אמונה 

אייבערשטער, איז אים דער אייבערשטער מוחל אויף אלע זיינע עבירות;  אלעס איז דער
דערפאר איז א גרויסע זאך אז מען זאל אסאך רעדן פונעם אייבערשטן, ווי מען קען נאר 
זאל מען דערמאנען דעם אייבערשטן; מען פרעגט איינעם: "וועסט קומען היינט 

נ'ס הילף"; מען פרעגט דיר: נאכט?" ענטפער נישט: "יא", נאר: "מיטן אייבערשט
"וואס מאכסטו? וואס הערט זיך?" זאלסטו ענטפערן: "ברוך השם, געלויבט דעם 

ָהֱאמּוָנה ּתֹוָלה ְּבֶפה ֶׁשל " (ליקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן מד):אייבערשטן". ווייל דער רבי זאגט 
יט אין פסוק ", אמונה באקומט מען ווי מער מען רעדט פון דעם אזוי ווי עס שטיָאָדם

, ָהֱאמּוָנה ַּבֶּפה, ֶזהּו ְּבַעְצמֹו ֱאמּוָנה ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַדְּבִרין'; אֹוִדיַע ֱאמּוָנְת ְּבִפי"' ):(תהלים פט, ב
", אז מען רעדט פון אמונה, דאס אליין איז אמונה, און דאס ְוַגם ַעל ְיֵדי ֶזה ָּבִאים ֶלֱאמּוָנה

 ברענגט אמונה.
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ווען א מענטש זעט אז ער האט ספיקות אין  ות הר"ן, סימן קמב):(שיחדער רבי זאגט 

 ִיְתָּבַר  ֶׁשַהּבֹוֵרא ְׁשֵליָמה ֶּבֱאמּוָנה ַמֲאִמין ֲאִני"אמונה, זאל ער ארויס זאגן מיט זיין מויל: 
ְוַאֲחרֹון"; ווייל דער דיבור האט זייער א שטארקע כח, און אז מען  ִראׁשֹון ָיִחיד הּוא ְׁשמֹו

 ומט מען אמונה.רעדט פון אמונה באק

דערפאר איז זייער א גרויסע זאך שטענדיג מזכיר צו זיין דעם אייבערשטן ווען מען 
 רעדט מיט מענטשן, ווייל אזוי ווערט אריינגעבאקן אין הארצן די ריינע אמונה.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן ב' פרשת וארא, כ"גיום  - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר... לכבוד 

עס איז נישט דא קיין מענטש אויף דער וועלט וואס קען זיך בארימען אז ער האט 

נישט קיין שוועריקייטן אין זיין לעבן; יעדער מענטש האט זיך זיין פעקל צרות און 
 יסורים.

לם הזה, האט זיך דער רבי אנגערופן מען האט אמאל געשמועסט מיטן רבי'ן פון עו

"אפשר אויבן אין הימל איז דא א וועלט וואס מען רופט 'עולם  (לקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן קיט):
הזה', ווייל דא אויף דער וועלט איז נישט דא קיין שום עולם הזה, דא איז דער גיהנום 

 צרות". אליינס, ווייל עס גייט אריבער אויף מענטשן ביטערע שווערע

אבער אז מען לעבט מיט אמונה, אז א מענטש גלייבט אז אלעס וואס גייט אריבער 
אויף אים איז מיט א פונקטליכע השגחה, ער גלייבט אז דער אייבערשטער פירט דער 

וועלט און גארנישט פאסירט נישט פון זיך אליין, דעמאלט ווערט מען פרייליך, ווייל 
 ה.מען ווייסט אז אלעס איז לטוב

יעדן טאג גייט ארויס א בת קול פון הימל  (הקדמה, ד.):עס שטייט אין זוהר הקדוש 
ליכטיג, פון  -וואס רופט אויס: "ווער פון אייך קען איבערדרייען און מאכן פון טונקל 

זיס; ווער ווארט יעדן טאג אז עס זאל ליכטיג ווערן? דער מענטש וועט האבן  –ביטער 
יל ווען א מענטש איז זוכה, ער מאכט פון זיין ביטער לעבן א א חלק לעולם הבא"; ווי

זיס לעבן, פון זיין טונקלקייט מאכט ער ליכטיג, ווייל ער ווייסט אז אין די טונקלקייט 
איז באהאלטן דער אייבערשטער, אין די ביטערניש איז באהאלטן דער זיסער 

 באשעפער, דער איז א צדיק.
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ך האב אמאל געהערט פון א ברסלב'ער איד; איך איך קען נישט פארגעסן וואס אי

פרעג אים: "וואס מאכט א איד?" זאגט ער מיר: "מענטשן זאגן 'אלעס אינאיינעם איז 
נישט דא ביי קיינעם'; איינער האט געלט, איינער האט נחת, איינער האט שלום בית 

ר אז אמת טאקע וכו', אבער אלעס אינאיינעם איז נישט דא ביי קיינעם, אבער איך זאג די
'אלעס אינאיינעם איז נישט דא ביי קיינעם, אויסער ביי איינעם, ביי מיר'; 'איך האב 

אלעס'". נאכן באגעגענען אזא איד, האב איך געזען וואס הייסט אז א מענטש לעבט 
איז אזא מענטש  ,מענטש לעבט מיטן רבינ'ס עצות ז אמיטן אייבערשטן, וואס הייסט א

 בחינה פון מעין עולם הבא.פאר די ממש אזא מענטש קומט י מלא שמחה, און בי

ה ִהְטִעיָמן ַהָקָּב"ה ָּבעֹוָלם ַהֶזה ֵמֵעין  (בבא בתרא יז.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן  "ְׁשׁשָ

ָהעֹוָלם ַהָּבא", דריי מענטשן האבן זוכה געווען צו האבן אויף דער וועלט מעין עולם 
"ַוה' ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם  ):בראשית כד, א(הם שטייט יעקב; ביי אבראון הבא: אברהם, יצחק 

"ְוִכי  לג, יא): (שם"ָואַֹכל 'ִמּכֹל'", און ביי יעקב שטייט  (שם כז, לג):'ַּבּכֹל'"; ביי יצחק שטייט 
ֶיׁש ִלי 'כֹל'"; די הייליגע אבות זענען דורך שווערע ביטערע נסיונות, מיט דעם אלעם 

האבן זיי נישט געהאט קיין קשיות אויפן אייבערשטן, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה 
האט "ֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנָּסה ַאְבָרָהם ָאִבינּו", דער אייבערשטער  (אבות ה, ג):זאגן 

אויספרובירט די אבות מיט ביטערע שווערע נסיונות, "ְוָעַמד ְּבֻכָּלם", זיי האבן נישט 
געהאט קיין קשיות אויפן אייבערשטן; אויב אזוי, וואס איז פשט אז די אבות הקדושים 

האבן געהאט ַּבּכֹל, ִמּכֹל, ּכֹל, זיי האבן דאך געהאט שווערע ביטערע נסיונות?! נאר ווען 
דאס  -אנקט און לויבט דעם אייבערשטן, און אזוי גייט ער דורך זיין לעבן א מענטש ד

 איז מעין עולם הבא.

 (סיפורי מעשיות, מעשה ט)דער רבי האט אונז דערציילט די מעשה פונעם הייליגן 'תם' 
וואס האט גארנישט געהאט און אין די זעלבע צייט אלעס געהאט; ער האט געמאכט 

בער ער איז שטענדיג פרייליך געווען, ער האט געהאט אלע פיינע זייער ווייניג געלט, א

 מאכלים און משקאות, און אלע סארט קליידער וכו'.

דאס בעטן מיר ביי ברכת המזון: "ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵר אֹוָתנּו ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו 
מיר אז ן ְיָבֵר אֹוָתנּו"; העלף אונז אייבערשטער ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַּבּכֹל, ִמּכֹל, ּכֹל, ּכֵ 

זאלן לעבן מיט א שטארקע אמונה אזוי ווי די אבות הקדושים, אזוי אויך בעטן מיר דאס 
אין די תפילה קודם התפילה פון הייליגן רבי ר' אלימלך פון ליזענסק זכותו יגן עלינו: 

ָלבֹוא ְלַמֲעַלת ֲאבֹוֵתינּו ַהְקדֹוִׁשים, ַאְבָרָהם ִיְצָחק "ּוִמַּמְדֵרָגה ַלַּמְדֵרָגה ַּתֲעֵלנּו, ֶׁשִּנְזֶּכה 
ְוַיֲעקֹב", העלף אונז באשעפער, מיר זאלן זוכה זיין צו קומען צו די גרויסקייט פון די 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%93_%D7%90
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אבות הקדושים, וואס זיי האבן געלעבט מיט אמונה, זיי האבן נישט מהרהר געווען אויף 

 דיר באשעפער.

 לסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.דער אייבערשטער זאל העלפן זא

... 

~~~~~~~~~~ 
 יום ד' פרשת וארא, כ"ג טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר... לכבוד 

רבי נתן איז אמאל אריינגעקומען צום רבי'ן, און ער האט געזען ווי דער רבי וויינט 
בי וויינט, האט אים דער זייער שטארק, האט ער געפרעגט דעם רבי'ן פארוואס דער ר

רבי געענפערט: "ווי קען מען אויסטראכטן אויף מיר אזעלכע שקרים וכו' וכו', מען 
זאגט אויף מיר אז איך געהערט צו כת ... רחמנא לצלן", דער רבי האט זייער געוויינט 

און ר' נתן איז ארויס פון צימער. האט ר' נתן דערציילט: "איך האב נישט פארשטאנען 
וואס דער רבי וויינט אזוי, וואס זאל אנגיין פארן רבי'ן וואס יענער זאגט אויף אים? פאר

האט יענער געזאגט, איז וואס?!" אבער שפעטער ווען ר' נתן האט געהאט מחלוקת 
אויף זיך און מען האט אים נאר געוואלט הרג'ענען רחמנא לצלן, האט ער שוין 

נט; עס איז נישט אנגעגאנגען פארן רבי'ן אז פארשטאנען פארוואס דער רבי האט געוויי
דער ... רעדט אויף אים, עס האט וויי געטון פארן רבי'ן אז מענטשן וועלן נישט קענען 

 מקורב ווערן, ווייל דער זקן זאגט אויף אים אזא לשון הרע.

דאס קענען מיר היינט אויך זען, ווען עלטערן ווערן געוואויר אז זייער זון אדער 
דריידט זיך מיט דעם רבינ'ס מענטשן, ער האט שייכות מיטן הייליגן רבי'ן,  איידעם

ווערט ממש א הימל געשריי; די גאנצע משפחה דרייט זיך איבער, מען צעקריגט זיך 
איינער מיטן אנדערן, מען קומט נישט צו די אייגענע קינד'ס שמחות, אלעס נאר פארן 

 ..בלויזן חטא אז ער דריידט זיך אין ברסלב.

דאס אלעס קומט פון די פילע לשון הרע'ס וואס מען לאזט ארויס אויף ברסלב, 

"ָעַלי ֵאין חֹוְלִקים ְּכָלל, ַרק ֵהם חֹוְלִקים ַעל ִמי (שיחות הר"ן, סימן קפב): אזוי ווי דער רבי זאגט 
אי ָראּוי ַלֲחק", אויף מיר ֶׁשָעָׂשה ָּכ ְּכמֹו ֶׁשּבֹוִדים ַהחֹוְלִקים ָעָליו, ְוַעל ִאיׁש ָּכֶזה ְּבַוַּד 

קריגן זיי נישט, זיי קריגן אויף דעם וואס מען זאגט אויף אים די אלע לשון הרע'ס, און 
אויף אים דארף מען קריגן, אויף אים קריג איך אויך. נאך האט דער רבי געזאגט: "ֵזייא 

 יף ִאיהם", אויף אים קריג איך אויך.ָהאִּבין ִזי אֹויס ִּגיְׁשִניְצט ַאה ֶמעְנְטׁש, ִאין ְקִריְגן אֹו
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זייער אסאך עלטערן קריגן זיך מיט זייערע קינדער ווען זיי הערן אז זייער קינד איז 

געווארן א 'ברסלב'ער', בפרט אויב הערן זיי אז זייער קינד איז אנגעקומען אין 'היכל 
רט אסאך לשון הקודש', דאן עסט מען זיך אויף לעבעדיגערהייט, ווייל זיי האבן געהע

 בפרט. -הרע אויף ברסלב בכלל און אויף היכל הקודש קודש הקדשים 

אונזער ארבעט איז אראפ צו נעמען דעם שלעכטן נאמען וואס עס איז דא אויפן 
הייליגן רבי'ן און אויף תלמידי היכל הקודש; מיר דארפן טון אלעס וואס מיר קענען אז 

מען זאל וויסן אז ברסלב'ער חסידים זענען די  מען זאל ארויף קוקן א ברסלב'ער חסיד,

 (ספר המדות, אות צדיק, סימן סט):צדיקים פון אונזער דור, מיר דארפן פאלגן וואס דער רבי זאגט 
"ִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ַהַּצִּדיק, ָצִרי ִלְׁשמֹר ֶאת ַהַּצִּדיק, ֶׁשא ֵיֵצא ָעָליו ֵׁשם ָרע", מיר דארפן זיך 

 רך ארץ אז אלע זאלן זען וואס דער רבי לערנט מיט זיינע תלמידים.אויפפירן מיט ד

היינט נאכט קומט פאר אן "אסיפת הורים" פאר אלע מאמעס וואס האבן די קינדער 
סיי די וואס האבן אינגלעך אין חדר, און סיי די וואס האבן מיידלעך  -אין אונזער מוסד 

ן שטוב אכטונג געבן אויף די קינדער, אין סקול; איך בעט דיר זייער זאלסט בלייבן אי
אז דיין ווייב זאל קענען קומען צום "אסיפת הורים". עס איז זייער וויכטיג אז די עלטערן 

זאלן ארבעטן צוזאמען מיט די מלמדים און טיטשערס; אז מען רעדט זיך דורך איינער 
ר זייער אז דו מיטן אנדערן קומט ארויס דערפון א גרויסע תועלת, דערפאר בעט איך די

 זאלסט שיקן דיין ווייב צום אסיפת הורים.

אויב עלטערן קומען נישט ווען מען רופט צוזאמען אזא אסיפה, ווייזט דאס אז עס 
אינטערעסירט זיי נישט און זיי קימערן זיך בכלל נישט וועגן די חינוך פון זייערע 

 קינדער.

ינד'ס מלמד אדער טיטשער, אויב דו האסט זאכן וואס עס שטערט דיר פון דיין ק
הייבן א טעלעפאן און זיך דורך רעדן מיטן מנהל פבעט איך דיר זייער דו זאלסט אוי

אדער מיט די מנהלת, נישט זאלסט גיין אונטערן רוקן און בארעדן דעם מלמד אדער 

וועג, דאס איז א סימן אז מען וויל נישט די ריכטיגער טיטשער; דאס איז נישט דער 
 די קינדער, נאר מען זוכט צו מהרס זיין, צו מאכן מחלוקת וכו'. תועלת פון

די שענסטע זאך איז ווען מען רעדט זיך דורך איינער מיטן צווייטן; מיר זענען 

נישט קיין מלאכים, און מיר ווילן טון דאס בעסטע וואס מיר קענען, אבער אז מען 
 וכו'.דערציילט נישט וואס באדערט, קען מען נישט מתקן זיין 

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

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

 טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן ד' פרשת וארא, כ"היום  - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאיר לכבוד

איך האף אז דיין ווייב איז געווען נעכטן ביי די אסיפת הורים און זי האט הנאה 
'; איך וועל דיר שרייבן בקיצור די נקודות וואס מיר האבן געהאט פון די דרשה וכו

 גערעדט נעכטן נאכט.

מען דארף זייער אכטונג געבן נישט צו טשעפען א קינד; עס איז דא א לאו  )א

", מען טאר נישט טשעפען א צווייטן א תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו" (ויקרא כה, יז):אין די תורה 
דאס גייט אויך אן ביי נאר יף אויף א פרעמדער מענטש, איד; דאס גייט נישט נאר ארו

וועגן דעם שטייט ביי  (בבא מציעא נח:):די אייגענע קינדער. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
זאלסט מורא האבן פונעם אייבערשטן, ווייל דאס איז א  -" יֶק ְוָיֵראָת ֵמֱאדעם לאו "

ע געמיינט צו טשעפען, אדער מען לאו וואס מען קען נישט אנזען צי מען האט טאק
האב מורא  -" יֶק ְוָיֵראָת ֵמֱאהאט נישט דאס געוואלט וכו', דערפאר זאגט די תורה "

 פון מיר אייבערשטער, וואס איך ווייס אלעס וואס מען טראכט.

חינוך איז פון די חשוב'סטע זאכן ביי כלל ישראל, און עלטערן דארפן מחנך זיין 
אבער מען דארף געדענקען אז מען טאר נישט וויי טון א קינד, און מען זייערע קינדער; 

טאר נישט טשעפען. למשל, ווען מען וויל זאגן מוסר פאר א קינד אויף זיין אויפפירונג 
וואס איז נישט אזוי ווי עס דארף צו זיין, טאר מען נישט אראפקלאפן דאס קינד און אים 

האבן"; "דו וועסט נישט קענען זיין א מאמע"; זאגן: "דו וועסט נישט קענען חתונה 
ווייל אז מען קלאפט אראפ דאס קינד וועט מען זיך דערזען מיט צוויי פראבלעמען, 

קודם כל וועט ער בלייבן מיט זיין אלטע שלעכטע נאטור, און צווייטענס, אז ער וועט 
 זיין א שברי כלי רחמנא לצלן.

וייב זי זאל נישט ווערן פארלוירן ווען זי דערפאר בעט איך דיר, זיי מחזק דיין ו
ווי עס דארף צו זיין. מען דארף געדענקען אז אזוי זעט אז די קינדער זענען נאך נישט 

קינדער זענען קינדער, און מען דארף זיי מחנך זיין; מען טאר נישט ווערן פארלוירן ווען 
ט ווי די קינדער פירן זיך מען זעט ווי די קינדער פאלגן נישט וכו', אדער ווען מען זע

 אויף נישט ווי ערוואקסענע מענטשן.

מען טאר נישט דערנידערן קינדער מיט שלעכטע לשונות, ווי למשל: "בעיבי וואס 
דו ביסט"; "גולם וואס דו ביסט", מען דארף זיך האלטן רואיג כדי מען זאל נישט חרוב 

ֵחץ ָׁשחּוט " (ירמיהו ט, ז):ט מאכן די קינדער מיטן שארפן שפראך, אזוי ווי עס שטיי
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", מיטן צינג קען מען יענעם הרג'נען אויף אייביג; עלטערן קענען מיט זייער צינג ְלׁשֹוָנם

אפ'שחט'ן זייערע קינדער. מען דארף האבן אייזערנע נערווען אז מען זאל זיך נישט 
 פארלירן ווען מען איז מחנך די קינדער.

ב עס זענען דא זאכן וואס די עלטערן נאכדעם האבן מיר גערעדט אז אוי )ב

זענען נישט צופרידן פון סקול אדער פון חדר, זאלן זיי אנרופן דעם מנהל אדער מנהלת 
זיך דורכשמועסן, ווייל דער מוסד וויל טון דאס בעסטע פאר די קינדער, ממילא דארפן 

דארף מיר וויסן יעדע פרט וואס מען איז צופרידן וכו' און יעדע פרט וואס מען 

 פארעכטן, און מיר וועלן דאס מיטן אייבערשטנס הילף פארעכטן.

דאס אז מען רעדט איינער צום צווייטן קעגן א מלמד אדער א טיטשער, דאס איז 
א סימן אז מען וויל נישט מתקן זיין וכו', נאר דאס ווייזט אז מען וויל מהרס זיין, מען 

ו' וכו'; איך האב שוין אפאר מאל וויל אונטערברענגען דעם מלמד אדער טיטשער וכ
געהאט מעשיות וואס מען איז מיר געקומען זאגן: "דער און דער האט זיך אפגערעדט 

קעגן דעם מלמד", האב איך געפרעגט דעם וואס איז מיר געקומען דערציילן די לשון 
הרע: "וואס האט דאס מיט דיר? דו האסט דאך בכלל נישט קיין קינד ביי יענעם מלמד 

ן דו ביסט נישט פון די הנהלה; פארוואס ווען יענער האט אנגעהויבן רעדן צו דיר או
קעגן דעם מלמד האסטו אים נישט אפגעשטעלט און געזאגט "רעד נישט צו מיר, גיי 

 צום מנהל, גיי צום ראש ישיבה".

ווען איינער האט א פראבלעם צווישן זיין קינד אינעם מלמד/טיטשער און ער גייט 
ם רעדן צו עלטערן, איז א סימן אז ער ווייסט גאנץ גוט ביי זיך אז עס איז זיין סתם ארו

, דערפאר, אנשטאט צו ךאייגענע פראבלעם וכו', ער ווייסט אז זיין קינד איז נישט מחונ
רעדן צום מנהל וכו' וואס ער ווייסט אז מען וועט אים קלאר זאגן אז דיין זון איז נישט 

 ט אויף מיט דרך ארץ וכו', לויפט ער ארום מאכן א טומל., ער פירט זיך נישךמחונ

איך זאג אייך אלע מיינע תלמידים, אויב עפעס שטערט דיר בנוגע די חינוך הבנים 

וואס ער איז גרייט והבנות, קום רעדן צום מנהל/מנהלת; מיר האבן א טייערער מנהל 
דער זאלן באקומען דאס מערסטע יראת שמים צו טון אלעס אויף דער וועלט, אבי די קינ

וואס זי איז גרייט צו  תלהנמ עיירטעג ידאון די שענסטע מידות וכו'. אויך האבן מיר 
טון אלעס אויף דער וועלט אז אונזערע קינדער זאלן אויסוואקסן ערליכע אידישע 

מאמעס, דאס איז פאר מיר א מתנה פון הימל אז מיר האבן א געטרייע סטעף פון 
מלמדים און טיטשערס, זיי וועלן אלעס טון אז די קינדער זאלן באקומען דאס בעסטע 

 חינוך.
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די דריטע נקודה האבן מיר גערעדט, אז מען דארף זייער אכטונג געבן נישט  )ג

אוועק צו מאכן דעם מלמד/טיטשער פארנט פונעם קינד; ווען א קינד קומט אהיים און 
זאכן וואס א מלמד דארף נישט רעדן, זאכן  -קול פארציילט עפעס פון חדר אדער פון ס

וואס א טיטשער דארף נישט זאגן וכו', אדער א קינד קומט אהיים אז זיין רבי האט 
געזאגט אז מען דארף טון אזוי און אזוי, און דו ווייסט ביי דיר אז דאס איז הבל הבלים, 

וי צו קינדער וכו', דו שטותים און לאקשן, אדער דו ווייסט אז מען טאר נישט רעדן אז
ווילסט שוין אויספלאצן און שרייען: "דער מלמד איז א משוגענער", "די טיטשער איז 
אינגאנצן אראפ פון זינען"; זאלסטו גוט וויסן אז אויב דו מאכסט אוועק דעם מלמד 

אדער טיטשער פארנט פון דיינע קינדער, האסטו אויסגעלערנט פאר דיין קינד חוצפה 
 רחמנא לצלן. און עזות,

פארן קינד זאגט מען: "זייער פיין, זייער וואויל", "דו האסט זייער א גוטע מלמד"; 

"דו האסט זייער א גוטע טיטשער"; "דו זאלסט זיך פירן מיט דרך ארץ, מיט הכנעה 
וכו'"; נאכדעם זאלסטו אויפהייבן א טעלעפאן צום מלמד און אים שיינערהיייט זאגן: 

גאנצן אראפ פון זינען, אזוי רעדט מען צו קינדער וכו'?!", אדער דיין "ר' איד, ביסט אינ
ווייב זאל אויפהייבן א טעלעפאן צום טיטשער און איר שיינערהייט זאגן: "חשוב'ע 

טיטשער, איך מיין אז מען דארף אכטונג געבן ווי אזוי מען רעדט מיט מיידלעך"; 
אם; מען קען נישט נעמען איין "חשוב'ע טיטשער, מען קען נישט מאכן קיין אויסנ

מיידל פאר א מיוחסת און מיט די אנדערע שלאגן כפרות"; דאס איז די ריכטיגע וועג 
 פון חינוך.

אבער אויב מען מאכט אוועק דעם מלמד אדער טיטשער פארנט פונעם קינד, וואס 

ער  קען מען שוין ערווארטן פונעם קינד... ווען דער קינד קומט צוריק אין חדר, און
הערט ווי דער מלמד הייבט אן רעדן מוסר, דער מלמד הייבט אן פארציילן מעשיות, 
קען דאס דער קינד מער נישט אריין נעמען אין זיין מח, דאס קינד קען מער נישט 

אויסהערן זיינע מלמדים, ווייל ער זעט ווי זיין טאטע לאכט ביים שבת טיש פון זיין 
ארעדט זיין רבי אויפן טעלעפאן וכו'; נאכדעם וואקסן מלמד, ער הערט ווי זיין מאמע ב

 די קינדער אויף מחוצפים און עזות פנימ'ער רחמנא לצלן.

אויב דער מלמד פארשעמט דאס קינד, ער איז אים משפיל; דארף מען אריבערגיין 
צום מלמד און רעדן מיט אים וכו', אבער נישט זאגן פארן קינד: "איך גיי הרג'נען דיין 

 וכדומה. רבי",

איך אליין האב מיט געהאלטן מעשיות ביי מוהרא"ש ווען אינגעלייט זענען 
געקומען דערציילן אז זייערע קינדער קומען אהיים פון חדר זאגנדיג אז דער רבי שלאגט 
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און רצח'ט זיי (נישט פון די ברסלב'ער חדר, ברוך השם ביי אונז שלאגט מען נישט), 

יי אריבער צום מלמד פריוואט, קוק אים אריין אין די האט מוהרא"ש זיי געהייסן: ג
אויגן, און זאג אים: "איך ווארן אייך אויב איר וועט נאכאמאל שלאגן מיין קינד"; אבער 

נישט פשט אז טאטע מאמע זאלן זיצן אין שטוב און מאכן ליצנות פונעם מלמד אדער 
יע אז דאס קינד זאל טיטשער, דעמאלט טוט מען גארנישט אויף, מען מאכט נאר קאל

 מער נישט מקבל זיין וכו'.

נאכדעם האבן מיר גערעדט וועגן די צרה וואס פלאגט אונזער דור:  )ד

פאון"; איך האב זיך געבעטן ביי די מאמעס זיי זאלן רחמנות האבן אויף -"סמארט
פאונס. אפילו די וואס האבן דאס נאר -זייערע קינדער און אוועקווארפן זייערע סמארט

פאון; -אפן בילדער, זאלן זיך ענדערשט קויפן א קאמערע ווי צו האבן א סמארטצו כ
ווייל דאס איז אזוי ציענדיג, אזוי גלאנציג, אז מען כאפט זיך נישט ווי דאס ציט אוועק 

 די מאמע פון זיצן מיט די קינדער און פארברענגען מיט זיי.

ל דאס נעמט אוועק די פאון, וויי-א אידישע מאמע דארף נישט האבן קיין סמארט
מאמע פון די קינדער; מען ווערט פארשפילט מיט דעם, מען ווערט אריין געדרייט אין 

שמועסן מיט חברט'עס לאנגע שעות וכו', און די קינדער גייען שלאפן ווי יתומים; זיי 
 פאון.-גייען אין חדר ווי יתומים, ווייל די מאמע איז פארנומען מיט איר סמארט

ארציילט פאר די מאמעס אז איך האב באקומען א בריוו פון א בחור איך האב פ

וואו ער שרייבט מיר: "ראש ישיבה, איך ווייס נישט וואס צו טון; איך הער אויס די 
שיעורים אויף "קול ברסלב" ווי דער ראש ישיבה זאגט אז מען זאל אהיים גיין העלפן 

לטערן; איך האב עלטערן אבער טאטע מאמע; מען זאל אהיים גיין שמועסן מיט די ע
זיי זענען נישט דא פאר מיר. ווען איך קום אהיים, טרעף איך מיין טאטע זיצן מיט זיין 

פאון, ער איז פארנומען מיט זיינע זאכן, מיין מאמע זיצט אויף די אנדערע -סמארט
-"אןפאון, זי האלט אין איין איינקויפן -קאוטש און זי איז אריינגעטון אין איר סמארט

 ליין", זאג מיר וואס צו טון".

איך פרעג דיר, וואס זאל איך ענטפערן פאר דעם בחור? וואס דארף ער טון אז ער 

איז אזוי ווי א יתום? איין זאך פעלט אים, אז ער האט נישט ווער עס זאל רחמנות האבן 
ט אויף אים ווייל "עכט" האט ער יא א טאטע און א מאמע, אבער "באמת" האט ער ניש

קיין עלטערן, ווייל זיי זענען אריין געטון אין זייערע "כלומר'ישע ביזנעס" מיט זייער 
 פאון".-"סמארט

מען האט פארגעשטעלט פאר די פרויען א פרעזענטאציע ווי אזוי עס זעט אויס 

ווען קינדער ווארטן אויף זייער טאטע מאמע אז זיי זאלן אביסל אהיים קומען און שפילן 
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עים וכו'; איך מיין אז דו זאלסט אויסהערן די גאנצע שיעור וועט דיר דאס מיט זיי א ג

 אויך העלפן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

 נ. ב. דעם שבת וועל איך נישט זיין אין וויליאמסבורג.

~~~~~~~~~~ 
 תשע"ח לפרט קטןטבת, שנת  ה, כ"ערב שבת קודש פ' וארא - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר... לכבוד 

זע צו העלפן אנגרייטן אלעס וואס מען דארף לכבוד שבת; פרייטאג צופרי דארף 
 מען שוין אנגרייטן דעם שבת טיש מיט די ליכט און אויפרוימען דעם שטוב.

עס איז זייער א גרויסע זאך אליינס אנצוגרייטן לכבוד שבת, אזוי ווי מיר געפונען 

אז די הייליגע תנאים און אמוראים האבן אליינס געטון די הכנות  (שבת קיט.)"ל אין חז
בהמה  ן אלכבוד שבת; ַרב ַסְפָרא ְמָחֵריך ֵריָׁשא, רב ספרא האט אפגעברענט דעם קאפ פו

לכבוד שבת; ָרָבא ָמַלח ִׁשיּבּוָטא, רבא האט אליינס געזאלצן די פיש; ַרב הּוָנא ַמְדִליק 
נגעגרייט די ליכט; ַרב ָּפָּפא ָּגִדיל ְּפִתיְלָּתא, רב פפא האט געמאכט ְׁשָרֵגי, רב הונא האט א

די קנויטן; ַרב ִחְסָּדא ָּפִרים ִסיְלָקא, רב חסדא האט געשניטן די גרינצייג; ַרָּבה ְוַרב יֹוֵסף 
ְמַצְּלִחי ִציֵּבי, רבה און רב יוסף האבן געהאקט האלץ; ַרִּבי ֵזיָרא ְמַצֵּתת ַצּתּוֵתי, רבי זירא 

ינדן די פייער מיט קליינע שטיקלעך האלץ; ַרב ַנְחָמן ַּבר ִיְצָחק ְמַכֵּתף ְוָעִייל האט אנגעצ
האט אליינס אריין געברענגט אלע קליידער און כלים, בר יצחק ְמַכֵּתף ְוָנִפיק, רב נחמן 

אזוי ווי  מען גרייט זיך אן מקבל צו זיין א חשוב'ע גאסט; זעט מען פון דעם אז די 
נישט  ן אליינס געארבעט אנצוגרייטן לכבוד שבת, זיי האבן זיךגרויסע צדיקים האב

געשעמט וכו', זיי האבן נישט געזאגט אז עס פאסט נישט, נאר אדרבה, זיי האבן עס 

געטון מיט די גרעסטע מאס שמחה, דארפן מיר זיך זיכער מוסר נפש זיין צו העלפן די 
 ווייב אנגרייטן דעם שבת קודש.

ות וואס צו דערציילן ביים שבת טיש; היינט איז דא א שפע גרייט זיך שיינע מעשי

פון מעשה ביכלעך פון אגדות חז"ל און פון צדיקים וואו דו קענסט טרעפן זייער שיינע 
מעשיות צו דערציילן. קינדער האבן זייער ליב צו הערן מעשיות פון צדיקים, זיי דארפן 

דארף , יל האבן א שיינע שבת טישאויב מען וו; דארפן מעשיותזיי  ,ט קיין תורותשני
איג און ודי קינדער ר ןהאלט וועט דאס ,מען זיך אנגרייטן שיינע מעשיות פון צדיקים

 .געלאסן
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דער רבי האט פארציילט אז האט ער זוכה געווען אנצוהייבן דינען דעם 

אייבערשטן דורך דעם וואס ער האט געהערט מעשיות פון צדיקים ווען ער איז געווען 
 ונגער אינגל, דאס האט אים אויפגעפלאקערט זיין הארץ.א י

וויסן זאלסטו אז קינדער ווארטן א גאנצע וואך אויף די שבת'דיגע סעודות; א 

גאנצע וואך קומט נישט אויס פאר רוב עלטערן צו פארברענגען מיט די קינדער, זייער 
מען קומט אהיים  אסאך מאל זעהן די עלטערן נישט זייערע קינדער דורכאויס די וואך,

ווען די קינדער שלאפן שוין, און מען גייט פארטאגס צו דער ארבעט ווען די קינדער 

שלאפן נאך; די קינדער ווארטן א גאנצע וואך אויף שבת, צו זיצן ארום דעם טיש מיט 
די עלטערן, דאס ווערט ביי זיי איינגעקריצט אין זייער מח, און דאס בלייבט זיי שטענדיג 

 רון.אין זכ

מען דארף זייער אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז שבת זאל מען זיין פרייליך, מען 
זאל זיין אין א גוטע גיסטע, ווייל אלעס ווענדט זיך אין דער טאטע; ווען דער טאטע איז 

פרייליך און גוט מוטיג זענען אלע קינדער פרייליך און רואיג, אזוי אויך פארקערט, ווען 
וי דער טאטע שרייט, דער טאטע בייזערט זיך, ווער רעדט נאך אז ער די קינדער זעהן ו

שרייט אויף די מאמע און ווארפט א פחד אין שטוב, ווערן די קינדער דערשראקן און 
איינגעצוימט, זייער מח קען זיך נישט עפענען אזוי ווי עס דארף צו זיין, און זיי 

ַהָּבִנים " ):קז(ספר המידות, אות בנים, סימן י זאגט אנטוויקלען זיך נישט געהעריג, אזוי ווי דער רב
", קינדער וואקסן אויף שוטים ווען זיי האבן א טאטע א כעסן; ׁשֹוִטים, ְּכֶׁשֲאִביֶהם ַּכֲעָסן

ווייל אז דער טאטע בייזערט זיך אויף זיי, קענען זיי נישט אויפוואקסן, און פון פחד 
 .ירחםגייט מען אריין אין א קטנות הדעת השם 

 א פרייליכן שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 
 יום א' פרשת בא, כ"ז טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר... לכבוד 

איך האף אז דו גייסט אין שול יעדן טאג דאווענען שחרית, מנחה און מעריב; 

ֵעת  'י ְתִפָּלִתי ְל ה"ַוֲאנִ  (תהלים סט, יד):אויפן פסוק  (ברכות ז:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ָרצֹון"; "ֵאיָמַתי ֵעת ָרצֹון?" ווען איז אן עת רצון, "ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַּפְּלִלין", ווען דער 

ציבור דאווענט; דערפאר דארף מען זיך זייער אנשטרענגען צו גיין יעדן טאג אין שול 
 דאווענען שחרית מנחה מעריב, מיט מנין דיקא.
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"ִמי ֶּׁשֶּיׁש לֹו ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְוֵאינֹו ִנְכָנס ְלָׁשם  ר המידות, אות תפילה, סימן לו):(ספדער רבי זאגט 

ְלִהְתַּפֵּלל, ּגֹוֵרם ָּגלּות ְלָבָניו"; ווער עס וואוינט אין א שטאט וואו עס איז דא א מנין און 
וואלגערן פון ער גייט נישט דאווענען אין שול, איז ער גורם אז זיינע קינדער וועלן זיך 

איין פלאץ צום צווייטן; מען קען זאגן א פשוט'ער טעם אין דעם, אז ווען קינדער זעהן 
ווי דער טאטע גייט נישט אין שול וועלן זיי אויך נישט גיין אין שול, און אז די קינדער 

האבן נישט קיין טאטע וואס איז זיי מחנך צו גיין דאווענען, וועלן זיי האבן א גלות 
 , זיי וועלן זיך וואלגערן אין די גאסן רחמנא לצלן.לעבן

דערפאר וויל איך דיר מחזק זיין מיין ליבער ברודער ..., גיי אין שול יעדן טאג 
דאוונען אלע דריי תפילות מיט מנין, דעמאלט וועט דיר גוט זיין, און דיינע קינדער 

 וועלן נישט אריבערגיין גלות רחמנא לצלן.

"ְּבָׁשָעה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ָּבא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת  (ברכות ו:):כה זאגן חכמינו זכרונם לבר
"ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש, ָקָראִתי  (ישעיה נ, ב):ְוא ָמָצא ָּבּה ֲעָׂשָרה ִמָּיד הּוא ּכֹוֵעס, ֶּׁשֶּנֱאַמר 

ְוֵאין עֹוֶנה", ווען דער אייבערשטער קומט אין שול אין זעט אז עס איז נישט דא קיין 
מנין ווערט דער אייבערשטער בכעס; זעט מען פון דעם דאס פארקערט אויך, אז ווען 

דער אייבערשטער קומט אין שול און זעט ווי מען דאווענט מיט מנין, האט דער 
 אייבערשטער פון דעם א נחת רוח.

תירוצים פארוואס דו זאלסט  טויזנטאיך ווייס אז דו ביסט צעבראכן און דו האסט 

ר וכו', אבער, מיין טייערע ברודער, שטארק דיר אויף דיינע נסיונות, שטארק זיין פטו
 דיר אויף דיינע שוועריקייטן, לויף אין שול, וועט דיר גוט זיין בזה ובבא.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 נת תשע"ח לפרט קטןיום ב' פרשת בא, כ"ח טבת, ש - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו אז מיר ווייסן פון הייליגן רבי'ן וואס 

וועקט אונז אויף פון אונזער שלאף און דערמאנט אונז פון תכלית; ער דערמאנט אונז 
ואס מיר אז עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט, נאר אים דארף מען דינען, און ו

 דארפן זאלן מיר אים בעטן.
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אז כל זמן משה רבינו האט  (שמות יז, יא)עס שטייט ביי די מלחמה פון עמלק 

געהאלטן זיינע הענט אויף ארויף האבן די אידישע קינדער מנצח געווען, אבער ווען 
 משה רבינו האט אראפ געלייגט זיינע הענט האבן די אידן פארלוירן.

"ְוִכי ָיָדיו ֶׁשל מֶׁשה עֹוׂשֹות ִמְלָחָמה  (ראש השנה פרק ג, משנה ח):ים פרעגן חכמינו הקדוש

אֹו ׁשֹוְברֹות ִמְלָחָמה?" צי טוט דען משה רבינו'ס הענט מאכן מען זאל מנצח זיין אדער 
פארלירן, "ֶאָּלא ָּכל ְזַמן ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ִמְסַּתְּכִלים ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ּוְמַׁשְעְּבִדין ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם 

ַּבָּׁשַמִים, ָהיּו ִמְתַּגְּבִרים; ְוִאם ָלאו, ָהיּו נֹוְפִלין", נאר וואס דען, משה רבינו איז געזיצן ֶׁש 

און געוויזן מיט זיין הענט אויף ארויף, ער האט געשטארקט די אידן: 'קוקט ארויף, עס 
 איז דא א באשעפער אויפן וועלט'.

יקער פון כלל מען איז געקומען שרייען צו משה רבינו אז עמלק שניידט שט

"ַוְיַזֵּנב ְּב ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאַחֶרי", זאגן חז"ל  (דברים כה, יח):ישראל, אזוי ווי עס שטייט 
"ָהיּו ְמַחְּתִכין ִמילֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְוזֹוְרִקין ְּכַלֵּפי ַמְעָלה", ער האט  (תנחומא כי תצא, סימן ט):

מצב איז געווען זייער ביטער. וואס האט אראפ געווארפן אידישע קינדער, און דער 
משה רבינו געטון? ער האט אויפגעהויבן זיינע הענט צום הימל און געוויזן פאר די 

אידן: 'קוקט ארויף צום אייבערשטן, האט אמונה אין בורא כל עולמים, אלעס איז דער 
רבינו  אייבערשטער, אלעס טוט ער', און ווען די אידישע קינדער האבן געפאלגט משה

און ארויפגעקוקט צום אייבערשטן, האבן זיי מנצח געווען, ווייל ווען א מענטש 
פארלאזט זיך נאר אויפן באשעפער, זעט ער ניסים ונפלאות. און ווען די אידן האבן 

 פארגעסן פונעם אייבערשטן, האט עמלק מנצח געווען.

אריין ברענגען מוהרא"ש זאגט אז עמל"ק איז בגימטריא ספ"ק; עמלק וויל נאר 
 -"ֲהֵיׁש ה' ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין  ח): -(שמות יז, ז אין אידישע קינדער ספיקות, אזוי ווי עס שטייט 

ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק; דארפן מיר זיך זייער שטארקן אין די אמונה הקדושה און גלייבן אז דער 
זייער מצליח און מען אייבערשטער איז מיט מיר, ביי מיר, און נעבן מיר; אזוי איז מען 

 איז יעדן מנצח.

דערפאר בעט איך דיר מיין ליבער ברודער, שטארק דיר מיט אמונה פשוטה אינעם 

הייליגן באשעפער, פארצייל אים אלעס וואס דרוקט דיר; בעט אים ער זאל רחמנות 
האבן אויף דיר און דיר ארויסנעמען פון דיין שווערע פלאנטער וואו דו ביסט אריין 

 (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן עח):אלן. זאלסט זיך נישט מייאש זיין, ווייל רבי האט געזאגט געפ
"קיין יאוש איז גארנישט פארהאנען"; פון יעדע פלאץ און פון יעדע מצב קען מען 

ארויס קריכן, מען דארף נאר האבן אמונה, מען דארף גלייבן אז גארנישט פאסירט נישט 
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אלעס האט א חשבון, יעדע קליינע זאך און יעדע גרויסע זאך קומט פון זיך אליין, נאר 

 פונעם אייבערשטן.

דאס איז די גאנצע ברסלב'ער חסידות; דער רבי וויל גארנישט פון אונז, נאר איין 
זאך: 'פון ווען מיר עפענען אונזערע אויגן אינדערפרי זאלן מיר נישט מסיח דעת זיין 

"איך האב  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן צו):ער רבי האט געזאגט פונעם אייבערשטן', אזוי ווי ד
פון צופרי ביז אויף דער נאכט,  -געוואלט איר זאלט א גאנצן טאג רעדן צום אייבערשטן 

אבער איך זע אז איר טוט דאס נישט, וויל איך אייך בעטן איר זאלט כאטשיג רעדן צום 

ואס דער רבי וויל פון אונז, אז מיר זאלן אייבערשטן איין שעה יעדן טאג"; זעט מען ו
 לעבן א חיים טובים, א חיים מתוקים וואס דאס קען נאר זיין אז מען לעבט מיט אמונה.

דערפאר ליבער ברודער, אז מיר זענען מקורב צו אזא גרויסער רבי, דארפן מיר 

טאג;  פאלגן דעם רבי'ן און זיך צוגעוואוינען צו שמועסן מיטן אייבערשטן א גאנצן
יעדע זאך וואס דו דארפסט, זאלסטו אויסשמועסן מיטן אייבערשטן אויף דיין מאמע 

לשון. גיי אויף א פלאץ וואו קיינער איז נישט דארט און שמועס דיר אויס מיט אים אלע 
דיינע פראבלעמען ברוחניות ובגשמיות, זאלסט אים אלעס אויסדערציילן, וועסטו זען 

 דיר טוישן לטוב.ווי דיין לעבן וועט זיך 

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן ט' פרשת בא, כ"גיום  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

היינט זענען מיר מסיים מסכת שבועות; איך האף אז דו האסט אויך מסיים געווען 
 דעם מסכת.

אף אז דו האסט שכל אריין צו כאפן יעדן טאג א דף גמרא, וואס דאס רייניגט איך ה

 דעם מענטש פון אלע שלעכטע מעשים.

מיר האבן היינט געהאט א שיינעם סיום אין ישיבה, וואס מיר האבן געמאכט פאר 
 אלע אינגעלייט און בחורים וואס האלטן מיט דעם שיעור יעדן אינדערפרי.

כה האט דערציילט, אז דער הייליגער רבי ר' מענדעלע מוהרא"ש זכרונו לבר

רימענובער זכותו יגן עלינו, איז געווען דער בעל תפילה קבוע ראש השנה ביי זיין 
הייליגן רבי'ן, דער הייליגער רבי ר' אלימלך פון ליזענסק זכותו יגן עלינו; איין יאר האט 

ד, ער האט זיך באהאלטן פארן זיך געמאכט אז ער האט נישט געוואלט צו גיין צום עמו
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דאווענען אז מען זאל אים נישט קענען טרעפן, אזוי זאל מען דארפן צו שיקן א צווייטן 

צום עמוד, אבער דער הייליגער רבי ר' אלימלך האט נישט געוואלט גיין דאווענען ביז 
ן צום ווילאנג מען טרעפט אים, ווייל ער האט נישט געוואלט מען זאל צו שיקן א צווייט

עמוד. זענען די תלמידים אים געגאנגען זוכן, ביז מען האט אים געטראפן דארט וואו 
ער איז געווען באהאלטן. מען האט אים געזאגט אז דער רבי וויל נישט גיין דאווענען 

ביז ער קומט צוריק אין בית המדרש זיין דער בעל תפילה. ער האט נישט געהאט קיין 
קומען אין בית המדרש און צוגעגאנגען צום עמוד אזוי ווי יאר ברירה, איז ער אריין גע

 אייביג. יערליך

נאכן דאווענען האט מען אים געמוטשעט ער זאל פארציילן פארוואס ער האט 

נישט געוואלט דאווענען פארן עמוד, האט ער זיי געענטפערט אזוי: "כך מקובלני, אז 
פור דארף זייער אכטונג געבן פון ווער עס איז א בעל תפילה ראש השנה און יום כי

חמשה עשר באב צו לערנען גמרא יעדן איינציגן טאג, אבער היות איך בין געווען 
אונטערוועגנס פון מיין שטאט פריסטיק צו קומען קיין ליזענסק, און איך האב געהאט 

אסאך טרדות, איז מיר נישט אויסגעקומען יעדן טאג צו לערנען גמרא, האב איך מיך 
 אלטן, ווייל איך בין נישט ראוי צו דאווענען פארן עמוד".באה

וואס הייסט לערנען גמרא, אז  -האט מוהרא"ש אויסגעפירט  -זעט מען פון דעם 

 דאס רייניגט און הייליגט דעם מענטש.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

סיי אין ישיבה, סיי  ,פרויען צוזאמקוםא פארקומען  ם ירצה ה'ועט אומארגן נ. ב. 
זע צו בלייבן אין שטוב אז דיין ווייב זאל קענען  ;סיטי-יזרעאין קרית יואל און אין דזש

 .קומען

... 

~~~~~~~~~~ 
 יום ד' פרשת בא, ראש חודש שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

  לכבוד ... נרו יאיר

גורלינו אז מיר האבן זוכה געווען צו וויסן פון אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים 
הייליגן רבי'ן; דער רבי לערנט אונז אויס אז מיר זאלן זיך דערהאלטן אפילו עס איז 

זייער שווער. און אפילו אז מען האט שווערע נסיונות וכו' וכו', זאל מען עס דורך שטופן 
 און גלייבן באמונה שלימה אז אלעס איז לטובה.
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דיר זייער בעטן אז דו זאלסט היינט אנהייבן מסכת עבודה זרה; נעכטן איך וויל 

האבן מיר זוכה געווען צו ענדיגן מסכת שבועות און היינט הייבן מיר אן א נייע מסכת. 
איך בעט דיר מיין ליבער טייערע ..., כאפ דיך מיט, עפן די גמרא יעדן טאג און לערן א 

דאך זאלסטו זאגן די ווערטער  -ואס דו לערנסט דף גמרא. אפילו דו פארשטייסט נישט ו
פון די גמרא, ווייל יעדעס ווארט תורה וואס א מענטש איז זוכה צו לערנען בזה העולם 

 ווערט ער דורכדעם דעם נענטער צום אייבערשטן.

"אפילו א מענטש וואס איז אראפ געפאלן אין  (שיחות הר"ן, סימן יט):דער רבי זאגט 

טוט נעבעך עבירות, ער זינדיגט וכו' וכו'; דאך, אויב וועט ער  שלעכטע מעשים, ער
יעדן טאג לערנען תורה, וועט ער ווערן אן ערליכער איד און ער וועט ארויס קריכן פון 

זיין בלאטע". דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס א דף גמרא טוט פארן מענטש, ועל 
 וץ.כולם אז עס רייסט ארויס דעם מענטש פון אלע שמ

מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט אז מען זעט אן אינטערעסאנטע זאך; דער ס"מ 

וועט לאזן דעם מענטש אלעס טון, ביז עס קומט צו עפענען די גמרא. ער קומט מיט אן 
באלד, שפעטער, מארגן, נעכטן וכו', ווייל גמרא איז פייער פאר אים  -א שיעור תירוצים 

ווען א איד לערנט גמרא ווערן פארברענט אלע  און דאס פארברענט אים אינגאנצן.
קליפות, דערפאר ווען ער זעט ווי א איד וויל אנהייבן לערנען גמרא, קומט ער מיט אלע 

 סארט תירוצים פארוואס נישט צו לערנען.

איך בעט דיר זייער זאלסט געדענקען פארוואס מיר זענען געקומען צום רבי'ן, נאר 
צוריק ברענגען צום אייבערשטן, דארפן מיר  -רך זיינע עצות דו -אז דער רבי זאל אונז 

פאלגן דעם רבי'ן און לערנען יעדן טאג אביסל. דער רבי שרייבט פאר זיין איידעם: 
ַּבָּקָׁשִתי ַמֲאהּוִבי ֲחָתִני, ֶׁשִּתְלַמד ְּבָכל יֹום ִׁשיעּור ְגָמָרא ּופֹוֵסק, ֶׁשא ַּתֲעֶׂשה ַחס ְוָׁשלֹום "

ִקים ְיֵרא ְוכּו', ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם", איך בעט דיר מיין ליבער ִמָטֵפל ִעיָקר, ַרק ֶאת ָהֱא 
איידעם, זאלסט יעדן טאג לערנען גמרא און הלכה, זאלסט נישט מאכן פון זאכן וואס 

נאר תורה  -זענען נישט וויכטיג אן עיקר וכו'; זעט מען וואס דער רבי האט געוואלט 

א דף גמרא יעדן טאג.  -ט מסכת עבודה זרה ותפילה ויראת שמים. דערפאר הייב אן היינ
אפילו דו פארשטייסט נישט קיין איין ווארט, דאך זאלסטו זאגן די ווערטער און די תורה 

 וועט דיר אינגאנצן אויסוואשן פון דיין שלעכטס.

הּוא ך "ְלָעִתיד ָלבֹא ֵמִביא ַהָקדֹוׁש ָּברּו (עבודה זרה ב.):מיר האבן היינט אין די גמרא 
ָרה ּוַמִּניחֹו ְּבֵחיקֹו ְואֹוֵמר ְלִמי ֶׁשָעַסק ָּבּה ָיבֹא ְוִיּטֹל ְׂשָכרֹו", ווען משיח וועט קומען ֵסֶפר ּתֹו

וועט דער אייבערשטער נעמען די תורה אויף זיין שויס און זאגן: "ווער עס האט 
"ֲאִפילּו עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְועֹוֵסק  (שם ג.):געלערנט תורה זאל קומען נעמען שכר", ווייל 
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י הּוא ְּככֵֹהן ָגדֹול"; זעט מען ווי חשוב תורה איז ביים אייבערשטן, אז ווען א ַּבּתֹוָרה ֲהֵר 

 מענטש לערנט תורה, ווערט ער נאנט צום אייבערשטן און חשוב ביים אייבערשטן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

יי אין קרית יואל און אין היינט נאכט איז דא א פרויען צוזאמקום סיי אין ישיבה, ס
סיטי פאר אלע נשות אנשי שלומינו; איך בעט דיר זייער, זע צו בלייבן אין -שערסיזד

 שטוב אז דיין ווייב זאל קענען קומען נעמען אביסל חיזוק אנצוגיין אין לעבן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 , שנת תשע"ח לפרט קטןראש חודש שבט' פרשת בא, דיום  - בעזרת ה' יתברך

רו יאיר, און ר' בערל נ רו יאירבוד מיינע טייערע תלמידים ר' אברהם הערש נלכ

 יצ"ו מינגראוו קרית יואלובית המדרש היכל הקודש בל םגבאי

בעיקר האב איך הנאה  ;איך האב זייער הנאה געהאט צו זיין ביי אייך אויף שבת

 ער שמועסט נישט,, קייננט זייער שייןעמען דאוו .נען ביי אייךעדאס דאוו ןגעהאט פו
עס  ן צווייטן,טמען לעבט באחדות איינער מיאון עס שפירט זיך ביי אייך א גוטע אויר 

 הערשט א דרך ארץ וכו' און עס נישט דא קיין הפקירות.

מוהרא"ש האט איינגעפירט אז מען זאל זאגן דעם "תיקון הכללי" גלייך נאכן 
ו עס איז דא א קידוש נאכן דאווענען דאווענען, דארפט איר זיין שטארק מיט דעם. אפיל

און עס קומען געסט קען מען נישט מבטל זיין דאס זאגן תיקון הכללי צוזאמען מיט א 
אז דער "תיקון הכללי" איז מסוגל פאר  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כט)מנין. דער רבי זאגט 

 פרנסה און פאר אלע ישועות.

פלעגט צו גיין צום עמוד זאגן דעם "תיקון  איר געדענקט דאך אודאי ווי מוהרא"ש
הכללי" יעדע שבת נאך מוסף. מוהרא"ש האט נישט געדאווענט פארן עמוד, אבער דעם 
תיקון הכללי דאס האט ער געזאגט ביים עמוד יעדע וואך. אויך געדענק איך אז ווען איך 

דער סדר  האב זוכה געווען צו דאווענען ראש השנה ביי מוהרא"ש תפילת שחרית און
איז אז ראש השנה און יום כיפור זאגט מען דעם "תיקון הכללי" נאך שחרית, האט מיר 

מוהרא"ש געזאגט אז דאס זאל איך זאגן שטייט. דאס הייסט, א גאנצן דאווענען האט 
מיר מוהרא"ש געווינקען מיט די הענט איך זאל נישט שלעפן דאס דאווענען אבער ביים 

ר געווינקען מיט די האנט צו זאגן שטייט; דערפאר זאלט איר תיקון הכללי האט ער מי
אזוי טון ביי אייך אין בית המדרש, פאר מען מאכט קידוש וכו' זאל מען זאגן צוזאמען 

"תיקון הכללי". אפילו עס קומען געסט וכו' דארפן זיי פארשטיין אז יעדע שול האט 
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הכללי", ווארט מען נאך די פאר זיינע מנהגים און דא איז דער מנהג צו זאגן "תיקון 

 מינוט וכו'.

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

... 

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

  לכבוד ... נרו יאיר

רליכע מעשה פארציילט א וואונדעביי די שיעור פאר די פרויען האב איך נעכטן 
פון אונזערע תלמידים. א מעשה פון אמונה, א  םפאסירט ביי איינעיעצט וואס האט 

מעשה פון תפילה, א מעשה וואס ווייזט אז עס איז נישט דא קיין יאוש. די מעשה האט 
פאסירט פאריגע וואך און איך פארצייל עס ווייל זיי האבן מיר געבעטן אז איך זאל דאס 

 מפרסם זיין.

די פארפאלק האבן זיך דערוואוסט אז זיי ווארטן א שמחה זענען זיי געווען ווען 
זייער פרייליך ביז זיי האבן געהערט וואס דער דאקטער האט זיי געזאגט, אז ער זעט אז 

דאס קינד איז נישט קיין געזונט קינד לא עלינו ולא עליכם און זיי האבן זיך זייער 
מען צו מיר פארגאנגענעם זומער מיט א געוויין דערשראקן. דער אינגערמאן איז געקו

מיט א געשריי מיר צו פארציילן די שלעכטע בשורה וואס דער דאקטער זאגט לא עלינו. 
איך האב אים מחזק געווען אז ער זאל זיך שטארקן מיט אמונה אינעם אייבערשטן און 

י געמאכט א ער זאל וויסן אז מיט תפילה קען מען פועל'ן א ישועה. יעצט האבן זי
שמחה, עס איז זיי געבוירן געווארן א געזונט קינד, האבן זיי מיר געבעטן איך זאל דאס 

מפרסם זיין ווייל זיי האבן זיך פארגענומען אז אויב דער אייבערשטער וועט זיי העלפן 
וועלן זיי פארציילן די ניסים פאר אלעמען, אז יעדער זאל זען אז עס איז דא א באשעפער 

 ער וועלט און נאר צו אים דארף מען זיך ווענדן ווען מען האט א צרה.אויף ד

אויך האט זיך די מאמע פארגענומען אז זי וועט מער אכטונג געבן אז איר קלייד 

ביי איר האלז זאל זיין צניעות'דיג, ווייל דער דאקטער האט געזאגט אז ער זעט אז די 
ן ווי דער אייבערשטער העלפט ווען מען האלז פונעם קינד איז נישט בסדר וכו'; זעט מע

געבט אכטונג אויף צניעות. אויב א פרוי געבט אכטונג ווי אזוי זי טוט זיך אן, זי גייט 
נאר אנגעטון צניעות'דיג דעמאלט זאגט דער אייבערשטער: "איך וועל רוען ביי אייך 

דא פרנסה, איז אין שטוב" און אז דער אייבערשטער איז אין שטוב איז דא א ברכה, איז 
דא נחת, איז דא אלעס. אבער אז די פרוי גייט נישט אנגעטון צניעות'דיג טרייבט זי 
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 (דברים כג, טו):ארויס דעם אייבערשטן פון איר שטוב, אזוי ווי עס שטייט אין די תורה 

ר אייבערשטער זאגט: "ְוָהָיה ַמֲחֶני ָקדֹוׁש, ְוא ִיְרֶאה ְב ֶעְרַות ָּדָבר, ְוָׁשב ֵמַאֲחֶרי", דע
"איר זאלט זיך פירן הייליג, ווייל אויב איר וועט זיך נישט פירן צניעות'דיג וועל איך 

 אוועק גיין פון אייך".

איך בעט דיר זייער זאלסט נישט משוגע מאכן דיין ווייב זי זאל זיך אנטון מער 
ן אנגעטון מער געבן חיזוק אז זי זאל גייאיר פראסט וכו', נאר פארקערט, דו זאלסט 

נישט זאלסט אראפרייסן איר צניעות חס ושלום און איר זאגן: "טו דיר אן  ,בצניעות

 מער פראסט, מער אויפרייסעריש" וכו'.

די מעשה דארף דיר געבן א שטיקל קיצל צו זען ווי מען קען ווערן אין איין מינוט 
נעמען זיך פאר צו גיין אומגליקליך און ווי דער אייבערשטער מאכט ניסים פאר די וואס 

 בצניעות.אנגעטון 

דאס איז נישט  -אלע וואס זאגן: "אין ברסלב קען מען טון וואס מען וויל"  יד
אמת; אין ברסלב דארף מען פאלגן וואס די תורה זאגט. דער רבי האט זייער מקפיד 

ולחן געווען מען זאל לערנען יעדן טאג הלכה און מען זאל זיך נישט אוועק רירן פון ש
  (עיין שיחות הר"ן, סימן כט).ערוך 

מען דארף זייער אכטונג געבן אז מען זאל האבן א ערליכע שטוב, אז די ווייב זאל 

גיין אנגעטון בצניעות און די טעכטער זאלן גיין אנגעטון בצניעות, ברסלב איז געקניפט 
קען מען טון און געבינדן מיטן שולחן ערוך. עס איז נישט דא אזא זאך "אין ברסלב 

וואס מען וויל"; קוק וואס דער רבי זאגט צו פאר א פרוי וואס געבט אכטונג אויף איר 
"ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה, ְמַזֶּכה ָלּה ְלָבִנים ֲהגּוִנים", א פרוי  (ספר המידות, אות בנים, סימן ט):צניעות 

 וואס גייט בצניעות וועט האבן גוטע קינדער.

יין דיין ווייב זי זאל זיין שטאלץ מיט איר איידלקייט איך האף אז דו וועסט מחזק ז
און באשיידנקייט. דו וועסט איר זאגן: "איך שעץ דיר אז דו גייסט אנגעטון איידל", 
"איך דאנק דעם אייבערשטן אז מיר האבן א ערליכע שטוב", אזוי וועסטו האבן נחת 

 פון אלע דיינע קינדער, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 

 רךבעזרת ה' יתב

 , שנת תשע"ח לפרט קטןשבט ג'פרשת בא, ערב שבת קודש 
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 ... נרו יאירלכבוד 

ערב שבת איז א צייט וואס מען דארף העלפן אין שטוב צו גרייטן דעם שבת, זע 

צו העלפן אין שטוב אלעס וואס מען דארף אנגרייטן פארן שבת, טו עס מיט א שמחה 
 און געשמאק.

ג געבן נישט צו לייגן א פחד אין שטוב אויף דיין איך בעט דיר זייער זאלסט אכטונ
ווייב און קינדער ווייל דאס ברענגט נישט קיין גוטע תוצאות, אזוי ווי חכמינו זכרונם 

ֵביתֹו", א מענטש זאל  ְּבתֹוך ְיֵתיָרה ֵאיָמה ָאָדם ַיִּטיל ַאל "ְלעֹוָלם (גיטין ז.):לברכה זאגן 
, ווייל מען זעט ביי די מעשה פון פלגש קיינמאל נישט ווארפן א פחד אין זיין שטוב

ער אידן און אלעס האט זיך טויזנטבגבעה ווי עס זענען גע'הרג'ט געווארן צענדליגע 
 אנגעפאנגען ווייל ער האט איר דערשראקן ביז זי איז אנטלאפן פון אים פון פחד.

 ֵאיָמה ַהֵּמִטיל ָּכל: "ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר (שם):נאך זאגן חכמינו זכרונם לברכה 

 ְוִחּלּול ָּדִמים, ּוְׁשִפיכּות ֲעָריֹות, ִגּלּוי ֲעֵבירֹות: ָׁשׁש  ִליֵדי ָּבא הּוא סֹוף ֵביתֹו, ְּבתֹו ְיֵתיָרה
 ',גילוי עריותַׁשָּבת", ווער עס לייגט א פחד אין שטוב וועט צום סוף צוקומען צו '

מענטש וואס  ת'. די גמרא פארציילט אז עס איז געווען אחילול שבאון ' 'שפיכות דמים'
האט געווארפן א גרויסע פחד אויף זיינע משרתים און דאס האט צוגעברענגט אז מען 

האט אים מכשיל געווען מיט אבר מן החי. ווייל זיי האבן פארלוירן די כשר'ע פלייש 
וואס מען האט אים געדארפט ברענגען און זיי האבן זייער מורא געהאט אז ער וועט 

או איז די פלייש?!" האבן זיי אראפ געשניטן א שטיקל פלייש פון שרייען אויף זיי: "וו
א לעבעדיגע בהמה און דאס האבן זיי אים געברענגט צו עסן. דאס זעלבע זאגן חכמינו 

זכרונם לברכה, אז אויב מען לייגט א פחד אויף די ווייב וועט זי נאכדעם מחלל שבת 
ישט וועט זי מורא האבן פון איר מאן און זיין; ווייל אויב זי וועט זען אז די עסן קאכט נ
 זי וועט גרעסער מאכן די פייער, וכדומה לזה.

זע צו גיין אין מקוה לכבוד שבת; מיר זענען ברסלב'ער חסידים דארפן מיר זיין 

נזהר אין מקוה. איך האף אז דו גייסט יעדן טאג אין מקוה בפרט אויב דו ביסט אראפ 
הברית דעמאלט דארף מען זיך זייער אנשטרענגען צו געפאלן אין די עבירה פון פגם 

"דאס ערשטע איז  (שיחות הר"ן, סימן קמא):גיין אין מקוה, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט 
מקוה"; ווייל מקוה נעמט אראפ אלע שמוץ וואס האט זיך אנגעקלעבט אויפן נשמה 

 דורך די עבירות.
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 (דברי אהרן, קארלין): האט געזאגט עלינוכותו יגן ז נעראהרן קארלי בידער הייליגער ר

אבער צו וואס מקוה קען צוברענגען קען נישט קיין  ,מקוה איז טאקע נישט קיין מצוה"
 ".צוברענגעןנישט שום אנדערע מצוה 

טובל'ט  ווייל ווען א מענטש טובל'ט זיך אין מקוה ,מקוה איז זייער א גרויסע זאך

נעמען צו הימל און מען איז זוכה אראפ  ויבן איןמען אין די זעלבע צייט זיין נשמה א
ְיֵדי ְטִביַלת -ַעל" :)אות המתקת הדין, סימן כב ,(ספר המידותאזוי ווי דער רבי זאגט  ,פון זיך אלע דינים

 ".ִויׁשּוָעה ָּבָאה ,ִמְקֶוה ִנְתַּבֵּטל ַהָּצרֹות

צו געקומען  ער איזאז  האט געזאגטכותו יגן עלינו בעל שם טוב זהייליגער דער 

גיין אין מקוה יעדן  ער איז געווען זייער נזהר צודורכדעם וואס צו אלע זיינע מדריגות 
 (עיין בספר ליקוטים יקרים, סימן קעח). טאג

דעם מוצאי שבת מאכן די תלמידים א מלוה מלכה "מסיבת הכרת הטוב" פאר אלע 

זיך מחזק זיין און צוזאמען  תלמידי ישיבה וואס העלפן א גאנץ יאר די ישיבה; מיר וועלן
איבער'חזר'ן די גרויסע ניסים וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט אונז אז מיר 

(תהלים ווייסן פון הייליגן רבי'ן און אז עס איז ביי אונז ממש מקוים געווארן דעם פסוק 

אונז ווייסט דאך ווי אזוי מיר "; יעדער פון ֵמַאְׁשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון ,ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל" קיג, ז):

האבן אויסגעזען פאר מיר האבן זיך דערוואוסט פון רבי'ן. מיר זענען געווען ארעם, מיר 
ְלהֹוִׁשיִבי " (שם, ח):זענען געליגן אין אשפות וכו' און היינט איז ביי אונז מקוים געווארן 

ערשטן, מיר לעבן מיט אמונה זכה ", מיר זענען נאנט צום אייבִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו
 ִפינּו ִאילּו -וברורה, דער רבי איז אונז מזכה מיט כל טוב, שיעורים בכל התורה כולה 

 ְּלך. ְלהֹודֹות ַמְסִּפיִקים ֲאַנְחנּו ֵאין', ְוכּו ַּכָּים ִׁשיָרה ָמֵלא

 א פרייליכן שבת.

... 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 שאלה:

 לכבוד הראש ישיבה שליט"א,

ב געוואלט פרעגן אויב ס'איז אמת אז מוהרא"ש האט געזאגט אז איינער וואס האט סיי וועלכע איך הא

 שאלה אין לעבן, זאל ער עפענען דעם ספר הקדוש "אשר בנחל", און ער וועט טרעפן אן ענטפער.

 א גרויסן יישר כח פאר די אלע שאלות ותשובות וואס העלפן מיר ארויס גאר אסאך.

 נחמן

 תשובה:

 יום א' פרשת וארא, כ' טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן - ת ה' יתברךבעזר

 יאיר ורננחמן לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מיר דארפן דאנקען דעם אייבערשטן אז ער האט רחמנות געהאט אויף אונזער דור 
און אונז געשיקט דעם הייליגן רבי'ן וואס איז אונז מחיה ומחזק מיט זיינע ספרים; 

ר איד אין יעדע מצב קען טרעפן חיזוק און עצות אין דעם הייליגן רבינ'ס ספרים, יעדע
דער רבי בלאזט אריין אין אונז א פרישע גייסט אז מיר זאלן נאכאמאל אנהייבן פון 

דאסניי צו דינען דעם אייבערשטן, אפילו מיר זעהן אז עס איז כמעט נישט מעגליך. דער 
יח וועט אריין ברענגען אין די וועלט, אזוי ווי עס רבי געבט אונז די עצות וואס מש

ה'", יעדער וועט ִלְקרֹא ֻכָּלם ְּבֵׁשם  ,ִּכי ָאז ֶאְהּפֹ ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה" (צפניה ג, ט):שטייט 
רעדן צום אייבערשטן אלעס וואס ער דארף; און יעדער וועט זען דעם אייבערשטן, אזוי 

"; דאס טוט דער רבי מיט אונז ִצּיֹון ה'ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּוב " :(ישעיהו נב, ח)עס שטייט 
יעצט, דער רבי לערנט אונז אויס אז מיר זאלן רעדן צום אייבערשטן און אים פארציילן 

 יעדע זאך וואס מיר דארפן.

דער אייבערשטער האט אונז געשיקט אין אונזער דור מוהרא"ש זכרונו לברכה 
גענומען דעם רבינ'ס ספרים און דאס אראפגעברענגט אויף א גרינגע פשוט'ע  וואס האט

שפראך, אז יעדער איינער זאל זיך קענען באניצן מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן. אזוי 
"עס איז דא אמאל א גרויסע ליכט וואס שיינט זייער  (שיחות הר"ן, סימן צג):ווי דער רבי זאגט 

נטשן האבן נישט קיין השגה אין דעם ליכטיקייט, דארף מען שטארק, אבער פשוט'ע מע
האבן א גרויסע מענטש זאל נעמען די ליכט און דאס צעטיילן אויף קליינע ליכט, אז 
אפילו פשוט'ע מענטשן זאלן אויך האבן השגה אין דעם, עיין שם; דאס האט מוהרא"ש 
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שריבן אויף א שפראך געטון, ער האט גענומען דעם רבינ'ס ספרים און דאס איבערגע

 וואס מיר פשוט'ע מענטשן פארשטייען.

פון שנת תשכ"ד ביז תשע"ה האט מוהרא"ש געשריבן בריוו פאר אידישע קינדער; 
בריוו. בריוון וואס זענען מחזק  טויזנטמוהרא"ש האט געשריבן א חשבון פון זיבעציג 

 יעדן איינעם אין יעדן מצב וואס ער איז.

ארן צום הייליגן רבי'ן דורך דעם ספר "אשר בנחל" חלק כז; איך בין מקורב געוו
דאס האט געביטן מיין לעבן, דאס האט אריין געבלאזן אין מיר א רוח חיים, און עד 
היום נעם איך מיין גאנצע התחזקות פון אשר בנחל, יעדע מאל איך לערן דעם ספר 

 טן.פרישט עס מיך אויף צו דינען דעם אייבערשטן און זיך דערהאל

מוהרא"ש האט געזאגט: "ווער עס האט א פראבלעם אין לעבן, זאל עפענען זיין 
ספר אשר בנחל, וועט ער טרעפן אן עצה אויף זיין פראבלעם", מוהרא"ש האט געזאגט 

אז מען זאל דאס פרובירן, מען זאל עפענען אן אשר בנחל וועט מען טרעפן אן עצה 
(ספר המידות, אות דעת, סה. אזוי ווי דער רבי זאגט אויף יעדע פראבלעם, דאס איז בדוק ומנו

", ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶצה ֵליַדע ֵאי ְלִהְתַנֵהג ְּבֵאיֶזה ָּדָבר, ִיְפַּתח ֵסֶפר ְוָיִבין ֵאי ְלִהְתַנֵהג" סימן יד):
ווען א מענטש וויל וויסן ווי אזוי זיך צו פירן זאל ער עפענען א ספר וועט ער פארשטיין 

 זיך צו פירן.ווי אזוי 

דער אייבערשטער זאל אונז העלפן אז מיר זאלן זיך נישט לאזן נארן; מיר זאלן 
לעבן מיטן תכלית, אז איין טאג וועלן מיר אלעס איבערלאזן, און עס וועט פון אונז 

גארנישט איבערבלייבן, נאר דאס ביסל תורה תפילה ומעשים טובים וואס מיר האבן 
 אריינגעכאפט.

 "ְלִפי :)תנא דבי אליהו רבה, פרק טו(גט חזר'ן כסדר דאס וואס חז"ל זאגן מוהרא"ש פלע

עֹוָלמֹו", אז א מענטש  ְלֵבית ֶׁשַּיִּגיעַ  ַעד אֹותֹו ַהְמַלִּוים ֵהם, ּוְתִפּלֹות ִׂשיחֹות ַהַּמְרֶּבה ֶׁשָּכל
געוואוינט זיך צו צו רעדן צום אייבערשטן און אים דערציילן יעדע זאך, וועט אים דאס 

כרונו לברכה האט דאס גע'חזר'ט זיין גאנצע לעבן, מוהרא"ש ז אייביג;באגלייטן אויף 

נישט  אז א מענטש זאל וויסן אז ער האט ;דאס שטייט אין אלע זיינע הייליגע ספריםאון 
 ןאון ווי מער מען רעדט צום אייבערשט ן!אייבערשט םנאר דע -עלט וו דער אויף קיינעם

 .לן מיר מיט נעמען אויף יענע וועלטאון דאס ווע ,ווערט מען נענטער צו אים

ביי נטן ואיז ער געזיצן אא עלינו, הארץ אטאקע ל דיהאט געכאפט  מוהרא"שווען 
 האט געשפירט ווי ער קעןמוהרא"ש  ,שפעט ביינאכטעס איז געווען  ,אין צימערזיך 

מוהרא"ש האט  ;מען (אזוי ווי מען שפירט ווען מען כאפט אן הארץ אטאקע)ענישט אט
, איך האב סט וואס צו טוןאוהאט נישט געוושפעטער ביים שיעור: "איך  רציילטדע
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זייער מורא געהאט אז איך וועל שטארבן אין מיין צימער און קיינער וועט נישט וויסן 

אז איך האב געבעטן דעם אייבערשטן  !תפילה –אבער איין זאך האב איך געהאט  וכו',
איך און  ,אז מען זאל זען ווי איך ווער נפטר ,שטובאיך זאל נאך קענען ארויף גיין אין 

האט מוהרא"ש  -געשפארט אליין, דעמאלט האב איך געזען ננישט בלייבן דא אייזאל 
 ַעד אֹותֹו ַהְמַלִּוים ֵהם, ּוְתִפּלֹות ִׂשיחֹות ַהַּמְרֶּבה ֶׁשָּכל 'ְלִפי :פשט אין דעם חז"ל -געזאגט 

 ."ש מיט לבית עולמוטמענאז נאר דאס נעמט א עֹוָלמֹו',  ְלֵבית ֶׁשַּיִּגיעַ 

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך לערן שוין ב"ה צוויי יאר צום גוטן דעם רבי'ן דרך הלימוד, איך בין ארויס פון כולל, אפי' איך האב 

מיין ווייב געקענט אויפהערן צו ארבעטן, אין זי איז א מאמע אינדערהיים באקומען שטיצע... און אזוי האט 

פאר אונזערע צוויי געזונטע קינדערלעך ב"ה, און איך לערן ב"ה יעדן טאג! תורה, משניות, יום תהילים, חק 

 לישראל, גמרא, און אזוי ווייטער.

ווינטער לערן איך כמעט אלע מיינע  איך האב געוואלט פרעגן בנוגע זאגן תהילים ביינאכט. יעצט אין די

 לימודים ביינאכט.

א גרויסן יישר כח פאר די שיעורים אויפ'ן טעלעפאון, און א ספעציעלע יישר כח פאר די בריוון, לא 

יאומן כי יסופר וואס דאס האט שוין אויפגעטוען... מען שיקט א לינק פאר א חבר... בלויז פאר א וויץ... אין 

געוואויר אז זייער גאנצער לעבן האט זיך געטוישט צום גוטן... זיי לערנען און דאווענען  נאכדעם ווערט מען

 וכו'.

 אפרים

 תשובה:

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

 יאיר ורנאפרים לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ו לערנסט אויפן רבינ'ס סדר דרך וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז ד
אז מען איז זיך מסדר צו לערנען יעדן טאג אביסל פון אלעס,  (שיחות הר"ן, סימן עו),הלימוד 

 קומט מען אן ביז א קורצע צייט צו ענדיגן כל התורה כולה.
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דאס וואס דו פרעגסט צי מען קען זאגן תהילים ביינאכט; עס ווערט געברענגט אין 

 (אורח חיים, סימן רלח, סעיף ב)פון הרב הקדוש מבוטשאטש זכרונו לברכה ספר אשל אברהם 
וואס ער פסק'נט אז תהילים קען מען זאגן ביינאכט אויך, ווייל מען זאגט דאס צו מתפלל 

זיין און צו דאנקען דעם אייבערשטן; אבער אז מען וויל לערנען חומש, דארף מען אויך 
ט זייער מקפיד געווען אז מען זאל נישט לערנען לערנען רש"י, ווייל דער אריז"ל הא

 .)ואתחנן שתפר ,שער המצות(מקרא ביינאכט 

אשריך ואשרי חלקך אז דו ביסט מפרסם דעם הייליגן רבינ'ס עצות פאר נאך אידן; 

"איך האב ביי מיר מענטשן וואס זענען געווען אזוי  (חיי מוהר"ן, סימן שי):דער רבי זאגט 
שטן, זיי זענען געליגן אזוי טיף אין עבירות, אז איך ווייס נישט צי ווייט פונעם אייבער

דער שאול תחתית וואלט געווען גענוג פאר זיי, און דורך מיר זענען זיי מקורב געווארן 
צום אייבערשטן, איך האב זיי מתקן געווען מיט א תיקון וואס זיי דארפן זיך נישט 

ט אן דעם רבינ'ס עצות, ווערט געטוישט שעמען פון גרויסע צדיקים"; ווער עס נעמ
 מקצה אל הקצה. מען הייבט אן לעבן מיט אמונה, מען הייבט אן לעבן אן אמת'ן לעבן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער חשובער ראש ישיבה שליט"א,

אדאנקען אויף די הערליכע שיעורים וואס איז געווארן ביי מיר א ראשית כל האב איך זיך געוואלט ב

 דרך חיים.

איך וואלט געוואלט פרעגן וועגן א שווערע פראבלעם וואס איך גיי אריבער. איך קום פון א ברסלב'ע 

ווי  משפחה, און מיר פרובירן צו לעבן מיט די עצות און לימודים פון הייליגן רבי'ן. דער פראבלעם איז אז אזוי

ביי אנדערע חסידות'ן איז אויך פארהאן מחלוקת אין ברסלב, נישט יעדער איז אייניג מיט אלע שיטות, און 

 דאס ברענגט אז מ'זאל זיך ארומקריגן.

איך ווייס אז דער רבי האט געזאגט "רק החזיקו עצמכם" און דאן "תהיו אנשים כשרים", אויב וועלן די 

מען מיט אחדות, דאן וועט מען זיין ערליכע אידן. איז ווי אזוי קען מען פירן ברסלב'ע חסידים זיך האלטן צוזא

 מחלוקת און צעברעכן משפחות?

איך באלאנג צו איין קרייז אין ברסלב, און איך האב צוויי ברידער וועלכע זענען זייער קעגן יענעם קרייז 

ל איך ווייס אז זיי טוען עס נישט לשם שמים, און פירן א מחלוקת, איך בין זייער אנגעווייטאגט אויף זיי, וויי

און דעריבער וויל איך נישט גיין צו זייערע שמחות, און עס קומט אויס אז איך בין מצער מיינע עלטערן. די 
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משפחה ווערט צעריסן און דאס איז זייער נישט גוט. ווי אזוי קען איך זיך מחזק זיין עס נישט צו נעמען שטארק 

 צום הארצן?

 ה:תשוב

 יום ב' פרשת וארא, כ"א טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 מרת ... תחי' לכבוד

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

ִּכּתֹות", איך וועל  ִּכּתֹות ִמֶּכם ֶאֱעֶׂשה ֲאִני" :סימן שיט) ,חיי מוהר"ן(דער רבי האט געזאגט 

מענטשן אויף דער מאכן פון אייך אסאך כיתות; וויבאלד עס זענען דא אלע סארט 
זיי דארפן א וועג פאר זיך, עס זענען מער  -וועלט, עס זענען דא לעבעדיגע מענטשן 

זיי דארפן א אנדערע וועג. עס זענען דא למדנים, און עס  -צובראכענע מענטשן וכו' 
זענען דא מענטשן וואס פארשטייען נישט קיין לערנען וכו'; מיט יעדן איינעם דארף 

 ִמֶּכם ֶאֱעֶׂשה ֲאִני"נדערע שפראך וכו', דערפאר האט דער רבי געזאגט: מען רעדן אן א
ִּכּתֹות", איך וועל מאכן פון אייך אסאך גרופעס. מוהרא"ש פלעגט שטענדיג  ִּכּתֹות

צולייגן צו דעם שיחה פון רבי'ן: "דער רבי האט טאקע געזאגט 'איך וועל מאכן פון 

זאגט אז איין גרופע זאל רעדן אויפן אייך כיתות כיתות', אבער דער רבי האט נישט גע
 צווייטן, און איינער זאל פיינט האבן דעם צווייטן".

דאס וואס מען זעט ליידער אז אין ברסלב קריגט מען זיך איינער מיטן צווייטן, 

 ַׁשַּמאי ַּתְלִמיֵדי ִמֶּׁשַרּבּו" (סוטה מז:):אויף דעם ערשיינונג זאגן שוין חכמינו זכרונם לברכה 
ּתֹורֹות", און  ִּכְׁשֵּתי ּתֹוָרה ְוַנֲעֵׂשית ְּבִיְׂשָרֵאל, ַמְחלֹוֶקת ַרּבּו צֹוְרָכן, ָּכל ִׁשְּמׁשּו אֶׁש  ְוִהֵּלל

אזוי איז אויך ביים רבי'ן; ווען א מענטש לערנט דעם הייליגן רבינ'ס ספרים, זיין גאנצע 
קאפ איז נאר פארנומען ווי אזוי ער קען נאכאמאל איבער גיין דעם רבינ'ס ספרים, ער 

טאג ליקוטי מוהר"ן, שיחות הר"ן, חיי מוהר"ן, סיפורי מעשיות און ספר לערנט יעדן 
המידות, ער פאלגט דעם רבי'ן, ער איז זיך מתבודד מיטן אייבערשטן יעדן טאג; אזא 

איינער האט נישט מיט קיינעם קיין שייכות, עס אינטערעסירט אים נישט א צווייטן, אים 
גט צום אייבערשטן א גאנצן טאג; אזא אינטערעסירט נאר דעם אייבערשטן, ער זינ

 איינער קריגט זיך נישט מיט קיינעם.

אבער וויבאלד עס ווערן מקורב צום רבי'ן תלמידים שלא שמשו כל צרכן, וואס 
דער גאנצער קאפ איז נאר ישות און גיאות, געלט און כבוד וכו' וכו', פון דעם נעמט זיך 

צווייטן; אנשטאט נעמען יעדע שיחה און די אלע מחלוקת צווישן איין גרופע אינעם 

יעדע תורה פון רבי'ן פאר זיך, און טראכטן: 'ווי אזוי קען איך מיר פארבעסערן, ווי אזוי 
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קען איך זוכה זיין צוקומען צו דאס וואס דער רבי זאגט', איז מען פארנומען צו רודפ'ן 

 ערליכע אידן.

ָאז ": )ט-, ח(תהלים מאויפן פסוק  :קכא) מןסי, חלק א' ,(ליקוטי מוהר"ןדער הייליגער רבי זאגט 
ווען א מענטש  ",י ָחָפְצִּתיַק ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ ֱא, ָאַמְרִּתי ִהֵּנה ָבאִתי ִּבְמִגַּלת ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי

אז דאס וואס  ,ָּכתּוב ָעָלי"א וועג: "לערנט א ספר פון א צדיק, ער לערנט דאס אויף 
, אז דער "י ָחָפְצִּתיַק "ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ ֱא :ינט אים, איז א סימן, אזשטייט אין דעם ספר מי

 מענטש וויל זיין אן ערליכער איד.

ְוַרִּבים ִמְּיֵׁשֵני " (דניאל יב, ב): אויפן פסוק :סימן קעא) ',חלק א ,(ליקוטי מוהר"ןדער רבי זאגט 

יעדעס מאל עס ווערט , "ה ַלֲחָרפֹות ּוְלִדְראֹון עֹוָלםֵאֶּלה ְלַחֵּיי עֹוָלם ְוֵאּלֶ  ,ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו
א נייע דרך אין עבודת השם, זענען דא צוויי סארט מענטשן,  -באוואוסט א נייע שכל 

ֵאֶּלה " -איינער איז זיך מחי' מיט יעדן דיבור, מיט יעדע טראפ שכל, ביי אזא מענטש איז 
יעצט איז ער געווען ממש א מת, ער האט נישט ", ער שפירט ביי זיך אז ביז ְלַחֵּיי עֹוָלם

געלעבט, ער איז געשלאפן א טיפע שלאף, און דער רבי האט אים אויפגעוועקט, ער 
פאר חיי  לימודיםדא וואס ניצן נישט די שכל און די זענען נאכדעם  הייבט אן לעבן;

 נעם אוועק מאכןאויף חוזק צו מאכן פון יענעם, זיי זוכן ווי מען קען נאך איינאר  ,עולם
 .יענעם אוועק מאכןאון נעם וויי טון יע קענען זיי ווי, עֹוָלם" ּוְלִדְראֹון ַלֲחָרפֹות "ְוֵאֶּלה –

דערפאר, אז מיר האבן זוכה געווען צו וויסן פון הייליגן רבי'ן, דארפן מיר אסאך 

מקושר "רבונו של עולם, העלף מיר אז איך זאל אייביג בלייבן בעטן דעם אייבערשטן: 

צום רבי'ן, איך זאל אייביג האבן א געפיל אין רבי'ן, איך זאל געדענקען וואס דער רבי 

האט געטון מיט מיר. רבונו של עולם, העלף מיר איך זאל נישט קוקן אויף קיינעם, איך 

זאל נאר זיין פארנומען מיט מיר, איך זאל פאלגן דעם רבי'ן. הייליגער באשעפער, העלף 

יך לערן די תורות פון רבי'ן זאל איך עס נעמען פאר מיר, נישט אזוי ווי די מיר אז ווען א

ווען א צדיק זאגט תורה,  –אזוי ווי דער רבי זאגט  ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלםוואס נעמען עס 

, אלע איינגעשלאפענע מענטשן וועקן זיך אויף, אבער ְוַרִּבים ִמְּיֵׁשֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו

, דערפאר בעט ְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם ,ֵאֶּלה ְלַחֵּיי עֹוָלם אלע זענען גלייך, נאר נישט

', איך זאל ְלַחֵּיי עֹוָלםאיך דיר רבונו של עולם, העלף מיר אז איך זאל נעמען דעם רבי'ן '

מען  לעבן מיטן רבי'ן, איך זאל געדענקען אז איין טאג וועל איך איבערלאזן די וועלט,

וועט מיר באגראבן אין בית החיים, איך וועל בלייבן דארט איינער אליין, איך וועל 

 גארנישט מיט נעמען מיט מיר נאר דאס ביסל תורה תפילה ומעשים טובים".

 ָׁשם ְמִריָבה ְּבָמקֹום" :סימן סו) ,אות מריבה ,ספר המידות(געדענקט וואס דער רבי זאגט 
דארט וואו מען קריגט זיך; דאס איז זיין זאך, ווי מען קען  דער שטן געפונט זיךַהָּׂשָטן", 
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מאכן מחלוקת. דערפאר דארף מען אנטלויפן פון מחלוקת ווי פון פייער, בפרט ווען 

דער יצר הרע קומט מיט א שלייער פון לשם שמים, דאן איז דאס זייער מסוכן, ווייל 
י איין אז עס איז א מצוה צו אזוי כאפט ער אריין אפילו די ערליכע אידן; ער רעדט זי

 טשעפען א צווייטן, צו רודפ'ן א צווייטן.

דאס זאלט איר גוט וויסן, אויב איינער רעדט איין צו רודפ'ן יענעם, צו טשעפען א 
צווייטן, דארף מען פון אים אנטלויפן, ווייל דער איז דער שטן אליין. ווען דער שטן 

פחה וואס פירן זיך בדרך התורה, זיי זענען זעט אן ערליכע חבורה, אדער א ערליכע מש

ווייט פון עבירות, און ער פרובירט מיט אלע וועגן זיי צו בייקומען, אבער עס גייט אים 
נישט, דאן קומט ער צו זיי מיט א פרומע'ן שלייער; ער פלאקערט אויף א מחלוקת, 

כרונם לברכה וואס דאס איז דער ערגסטער זאך ביים אייבערשטן, אזוי ווי חכמינו ז
און ווי דער אייבערשטער  (דרך ארץ זוטא, פרק השלום)רעכענען אויס דאס גרויסקייט פון שלום 

 .(דרך ארץ זוטא, פרק ט)האט פיינט מחלוקת 

איר זאלט זען אז ביי אייך אין שטוב זאל מען זיך נישט קריגן, און איר זאלט 
ען בשלום; דאס וואס איר דאנקען דעם אייבערשטן אז ביי אייך אין שטוב לעבט מ

שרייבט אז אייערע געשוויסטער זענען בעלי מחלוקת און מחרחרי ריב, זיי טוהן אלע 
שווארצע ארבעט וכו', און דערפאר האלט איר זיך אפ פון גיין צו משפחה שמחות און 

דאס טוט זייער וויי פאר אייערע עלטערן; איך האלט אז איר זאלט יא גיין צו די שמחות 
אייערע עלטערן, מיט דעם וועט איר מאכן פאר זיי א נחת רוח, און מיט אייערע פון 

געשוויסטער זאלט איר רעדן סתם זאכן, דרייט אייך ארויס פון רעדן איבער זאכן וואס 
 איר האט דערין חלוקי דעות.

ָּצחֹון ֵאיָנּה סֹוֶבֶלת ִּכי ֶזה ָידּוַע, ֶׁשִּמַּדת ַהּנִ " (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קכב):דער רבי זאגט 

", דאס איז באוואוסט, אז ווען א מענטש וויל אויספירן, וועט ער קיינמאל נישט ָהֱאֶמת
", ִיְדֶחה אֹותֹו ֵמֲחַמת ַהִּנָּצחֹון, ִּכי ַאף ִאם ֵיָרֶאה ָלֵעיַנִים ְּדַבר ֱאֶמתמודה זיין אויפן אמת, "

קלארע באווייזן אז ער איז נישט  און אפילו מען וועט אים אויפווייזן בפירוש מיט

גערעכט, וועט ער אויך נישט מודה זיין אויפן אמת, ווייל ער וויל אויספירן; איז דאך א 
 שאד זיך צו טענה'ען און זיך קריגן מיט א צווייטן.

איך האף אז איר פארשטייט וואס איך שרייב אייך, און איר וועט זיין א מבין דבר 

אזוי צו לעבן מיט די משפחה אן מחלוקת, אפילו איר האט חלוקי מתוך דבר צו וויסן ווי 
 דעות צווישן אייך.

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

... 
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~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 ר געבט מיר.ש'כח פאר אלע שיעורים וואס דער ראש ישיבה געבט, און פאר אלע חיזוק וואס אי

איך האב געוואלט פרעגן וואס די הלכה איז ביי המפיל. איך ווייס אז מ'טאר נישט אויסרעדן נאך 

המפיל, אבער אסאך מאל פארגעס איך און איך רעד אויס. איך ווייס אויך אז פונקט ווי מ'טאר נישט עסן אן 

 מ'פארגעסט און מ'רעדט אויס?א ברכה, טאר מען נישט שלאפן אן א ברכה, וואס טוט מען אבער ווען 

 יישר כח.

 בערעלע

 תשובה:

 יום ב' פרשת וארא, כ"א טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד בערעלע נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

זאגן  פוסקים וואסזאגן המפיל; עס איז דא מען זאל עס איז דא אסאך שיטות ווען 
אכן ליינען קריאת שמע, גלייך בעפאר מען שלאפט איין, כדי עס מען זאל עס זאגן נאז 

זאל נישט זיין קיין הפסק צווישן די ברכה ביזן איינשלאפן. נאכדעם זענען דא וואס זאגן 
אז מען זאל קודם זאגן ברכת המפיל און נאכדעם ליינען קריאת שמע, און עס הייסט 

 פן שלאפן.נישט קיין הפסק, ווייל די ברכה גייט ארויף אוי

אין ברסלב פירט מען זיך צו זאגן קודם ברכת המפיל און נאכדעם ליינט מען 

קריאת שמע, ווייל אז מען שטופט עס אפ אויף שפעטער קען אויסקומען אז מען וועט 
פארגעסן צו מאכן די ברכה און מען וועט גיין שלאפן אן די ברכה, ממילא, כדי מען זאל 

 ען המפיל פאר קריאת שמע.נישט קומען צו דעם, זאגט מ

דאס וואס דו פרעגסט, צי דו זאלסט זאגן ברכת המפיל ווען דו ליינסט קריאת 
שמע, ווייל דו האסט מורא אז דו וועסט אויסרעדן נאכדעם, און עס וועט זיין א ברכה 

לבטלה; אויף דעם ווערט געברענגט פון הייליגן דברי חיים, דער צאנזער רב זכותו יגן 
ער האט געהערט ווי מענטשן האלטן זיך צוריק פון זאגן ברכת המפיל, ווען ז עלינו, א

ווייל זיי רעדן אויס וכו', האט ער געזאגט: ענדערש זאל מען זאגן ברכת המפיל יעדע 
נאכט בשם ומלכות, אפילו מען וועט אויסרעדן נאכדעם, ווי צו גיין שלאפן אן מאכן די 

, דערפאר זאלסטו זאגן ברכת המפיל אפילו עס דף קסא.) (הובא בספר עמק יהושע אחרון,ברכה 
 מאכט זיך אז דו רעדסט אויס וכו'.
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(ליקוטי זע צו ליינען קריאת שמע של אריז"ל פאר דו גייסט שלאפן; ר' נתן זאגט 

אז ווען א מענטש ליינט קריאת שמע ביינאכט פאר ער  הלכות, קריאת שמע שעל המטה, הלכה ב)
"ֵאינֹו ָזז ִמָׁשם ַעד ֶׁשמֹוֲחִלין ּלֹו", איז מען אים  –איז זיך מתוודה גייט שלאפן, און ער 

 מוחל אויף אלע זיינע עבירות.

ַמִזיִקין  -"ָּכל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ַעל ִמָּטתֹו  (ברכות ה.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
אלע מזיקים ְּבֵדיִלין ֵהיֶמּנּו", ווער עס ליינט קריאת שמע פאר ער לייגט זיך שלאפן, גייען 

אז רבא האט געזאגט פאר זיינע קינדער: "ַאל  (ברכות ח:)אוועק פון אים. נאך זאגן חז"ל 

ֵּתְׁשבּו ַעל ִמַּטת ֲאַרִּמית", איר זאלט נישט שלאפן אין א גוי'שע בעט, זאגט די גמרא 
עטליכע פשטים וואס דאס מיינט, דער ערשטער פשט איז "א ִּתְגנּו ְּבא ְקִריַאת ְׁשַמע", 

האט זיי אנגעזאגט זיי זאלן נישט גיין שלאפן אן ליינען קריאת שמע; זעט מען פון  ער
 דעם ווי חשוב עס איז ווען מען ליינט קריאת שמע פאר מען לייגט זיך שלאפן.

אויך זאלסטו זיך אנגרייטן 'נעגל וואסער' פאר דו גייסט שלאפן; מוהרא"ש זאגט 

גל וואסער'. עת שמים, אויב גרייט ער זיך אן 'נאז מען קען זען אויף בחור צי ער האט ירא
ווייל א ערליכער בחור גייט נישט שלאפן איידער ער גרייט זיך אן נעגל וואסער, וואס 

דאס איז א יסוד אין קדושה; ווער עס וויל זיין הייליג און ריין דארף זייער מקפיד זיין 
 פ נעגל וואסער.נישט אראפ צו גיין פון בעט אן דעם וואס מען גיסט זיך א

נאכן זאגן ברכת המפיל און ליינען קריאת שמע קען מען ליינען סיפורי צדיקים 

און לערנען אגדות חז"ל וואס זענען מסוגל צו לערנען פארן שלאפן וכו'; דאס הייסט 
נישט קיין הפסק, ווייל שפעטער גייט מען דאך איינשלאפן, גייט די ברכה ארויף אויפן 

 שלאפן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יאר אלט. איך קען כמעט  6יאר אלט, און מיינע עלטערן האבן זיך גע'גט ווען איך בין געווען  17איך בין 

מינוט ביי א שמחה משפחה, וואס דאס קומט אויס מערסטנס  2נישט מיין טאטע, איך רעד מיט אים קוים 

 איין מאל אין א יאר.

יבה זאגט אז מען דארף אנרופן טאטע און מאמע אלס כיבוד הורים, ווי אזוי קען איך דער ראש יש

אבער אנרופן א מענטש וואס איך קען אים כמעט נישט, און איך ווייס אפילו נישט צי ער איז אינטערעסירט 

ווען איך האב אין מיר, צי ער איז בכלל נייגעריג אז איך זאל אים רופן. מיין עלטערער ברידער האט געלאכט 

 אים געזאגט די ווערטער פונעם ראש ישיבה אז א קינד מוז רעדן מיט די עלטערן.
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איך ווייס נישט ווי אזוי איך דארף זיך יעצט פירן, ווייל מיין כיבוד אב גייט אויך אויפ'ן חשבון פון כיבוד 

מיט מיין טאטע וכו', וויל איך אם, ווייל פאר מיין מאמע גייט זייער שטערן אויב זי וועט הערן אז איך רעד 

 וויסן וואס האב איך יעצט צו טון.

יישר כח פאר אלע חיזוק וואס איר געבט אין אייערע דרשות, עס איז מיר מחיה יעדע מאל וואס איך 

 הער עס איבער.

 יישר כח

 תשובה:

 טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן ב' פרשת וארא, כ"גיום  - בעזרת ה' יתברך

 איר... נרו י לכבוד

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וויסן זאלסטו אז כיבוד אב ואם איז זייער א גרויסע מצוה, עס איז אזוי גרויס אז 

(מכילתא פרשת יתרו, די תורה גלייכט צו מכבד זיין עלטערן צו מכבד זיין דעם אייבערשטן 

בד זיין", ; דער אייבערשטער זאגט: "מען דארף מורא האבן פון מיר און מיך מכפרשה ח)

אזוי אויך זאגט דער אייבערשטער, דארף מען מורא האבן פון די עלטערן און זיי מכבד 
 זיין.

: "ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו (תנא דבי אליהו רבה, פרשה כו)זייער א וואונדערליכע חז"ל עס איז דא 

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

 ."איר זאלט מכבד זיין ענקערע עלטערןאז  נאר איין זאך, פון ענק

דערפאר זאלסטו זען צו מקיים זיין מצות כיבוד אב ואם; אפילו יעצט וואוינסטו 
 ופן דיין טאטע יעדן טאג צו רעדן מיט אים.מיט דיין מאמע וכו', דאך זאלסטו ר

וויסן זאלסטו, נישט דער ראש ישיבה הייסט רעדן מיט טאטע מאמע; די תורה 

 ,ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ" (שמות כ, יא):הייסט מכבד זיין עלטערן, אזוי ווי די תורה זאגט 
לטערן וועט עסן פון די שכר אויף דער ", ווער עס איז מכבד זיינע עָיֶמי ַיֲאִרכּוןן ְלַמעַ 

וועלט און אויף יענע וועלט; עס איז נישט דא אזא זאך אז כיבוד אב גייט אויפן חשבון 

פון כיבוד אם, מיר דארפן מכבד זיין טאטע מאמע לויט ווי דער אייבערשטער הייסט, 
יידע מכבד ווי אזוי די תורה זאגט; אז די תורה הייסט מכבד זיין ביידע, דארף מען ב

זיין, אפילו עס שמעקט נישט פאר איינע פון די עלטערן אז די קינדער רעדן צום צווייטן 
 צד.
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אז מען רעדט שוין פון דעם נושא, מוז איך אויסשרייען א וויי געשריי אויף די אלע 

כלומר'ישע עסקנים וואס זאגן פאר קינדער פון צעבראכענע שטובער וכו' נישט צו רעדן 
פון די עלטערן; מען איז זיך מלביש מיט א לבוש פון פרומע וכו', אז דא טאר  מיט איינע

מען נישט רעדן מיט די טאטע ווייל ער טויג נישט, דא טאר מען נישט רעדן מיט די 
מאמע וויל זי איז נישט בסדר; וויי איז פאר די וואס לאזן נישט די עלטערן זען זייערע 

וואס טיילן אפ עלטערן פון זייערע קינדער, וויפיל קינדער, וויי איז פאר די עסקנים 
טרערן ווערן פארגאסן פון עלטערן, פון טאטע'ס און מאמע'ס, וואס ווילן רעדן צו 
זייערע קינדער און מען לאזט נישט די קינדער רעדן צו זיי וועגן פאליטיק און פריוואטע 

דער צו רעדן צו זייערע חשבנות; וויי פאר ווער עס האט א חלק אין צוריק האלטן קינ
 עלטערן, וויי פאר זיי ווען דער אייבערשטער וועט זיי באשטראפן.

באמת פארשטיי איך נישט פארוואס דו פרעגסט אזא נארישע שאלה, צי דיין 

טאטע וויל בכלל רעדן מיט דיר וכו', דו ווייסט נישט אויב ער איז אינטערעסירט אז דו 
וועסטו חתונה האבן און אויפשטעלן א שטוב,  זאלסט אים רופן וכו'; נאך אביסל

וועסטו זען וואס הייסט קינדער; דו וועסט אליינס שפירן ווי דער הארץ פון א טאטע 
גייט אויס צו קענען רעדן מיט זיינע קינדער. ווי איז דען דא א גרעסערע רחמנות פון א 

ות פון א טאטע צו טאטע צו א קינד, מען זעט אין תהלים ווי דוד המלך נוצט די רחמנ
ווייזן ווי דער אייבערשטער האט רחמנות אויף אידישע קינדער, אזוי ווי עס שטייט 

", אזוי ווי א טאטע האט רחמנות אויף ַעל ְיֵרָאיו ה'ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים ִרַחם "(תהילים קג, יג): 
 זיין קינד אזוי האט דער אייבערשטער רחמנות אויף אידישע קינדער.

איז דער פראבלעם מיט קינדער, בחורים און מיידלעך; ווילאנג זיי האבן נישט דאס 

חתונה, ווייסן זיי נישט מחשיב צו זיין עלטערן, און מען איז מזלזל אין עלטערן. מען 
לויפט צו חברים, מען קריגט זיך מיט די עלטערן; אבער שפעטער ווען מען האט חתונה 

ו וואקסן, מען הייבט זיך אן צו מוטשען מיט קינדער, און די קינדער הייבן אן אונטער צ

ערשט דעמאלט כאפט מען זיך וואס עלטערן זענען, אבער דעמאלט איז שוין אביסעלע 
 שפעט, ווייל דער אייבערשטער באצאלט מדה כנגד מדה.

דערפאר בעט איך דיר זייער, טו תשובה און בעט זיך איבער מיט דיין טאטע, אפילו 

יעצט ביי דיין מאמע; דיין מאמע דארף פארשטיין אז דאס איז דיין טאטע דו וואוינסט 
וכו'. קוק נישט אויף דיין ברודער וואס שפעט אפ פון דעם, אז דו וועסט אנהייבן רעדן 

 צו דיין טאטע וועט דיר גוט זיין אויף דער וועלט און אויף יענע וועלט.

ל שוין עלעף יאר וואס דו האסט איך פארשטיי אז דאס איז דיר א שווערע זאך, וויי
נישט גערעדט מיט אים, אבער אז דו וועסט דיך שטארקן דאס צו טון וועט דיר גוט זיין; 
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די ערשטע פאר מאל וועט דיר דאס זיין שווער, אבער שפעטער וועט דיר נאר גרינגער 

 ווערן אויף דיין הארץ.

 דו קענסט ווייזן דעם בריוו פאר דיין ברודער.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד הרב ר' יואל שליט"א,

איך דאוון אין א געוויסע ברסלב'ע בית המדרש, אבער עס שטערט מיך זייער שטארק אז מען האלט 

 זיך אין איין קריגן דארט, ממש אויף שטותים, עס איז ממש א ווייטאג און א בזיון פאר'ן רבי'נס נאמען.

ל זיצן אין מיין ווינקל און לערנען און דאווענען אבער עס איז אין אנהויב האב איך געטראכט אז איך ווע

 כמעט נישט מעגליך נישט צו ווערן מיטגעשלעפט. זאל איך אוועקגיין דאווענען? איך ווייס נישט וואס צו טון.

 אהרן

 תשובה:

 טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן ב' פרשת וארא, כ"גיום  - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר אהרן לכבוד

 האב ערהאלטן דיין בריוו. איך

עס איז זייער א וויכטיגע זאך אז מען זאל האבן איין שול וואו מען דאווענט, און 
 נישט בייטן און ארום לויפן יעדע שטיק צייט צו א צווייטע שול.

 ַאְבָרָהם ֱאֵקי ִלְּתִפָּלתֹו, ָמקֹום ַהּקֹוֵבעַ  ָּכל" (ברכות ו:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ווער עס איז זיך קובע א פלאץ וואו צו דאווענען בקביעות, וועט דער  ְּבֶעְזרֹו",
 אֹוְמִרים, ּוְכֶׁשֵּמת" אייבערשטער וואס האט געהאלפן אברהם אבינו אים אויך העלפן,

ָאִבינּו", און ווען דער מענטש שטארבט  ַאְבָרָהם ֶׁשל ִמַּתְלִמיָדיו, ָחִסיד ִאי, ָעָניו ִאי, ּלֹו
ספד: וויי פאר דעם עניו וואס איז נפטר געווארן, וויי פאר זאגט מען אויף אים ביים ה

דעם חסיד וואס איז נפטר געווארן, ער איז געווען פון די תלמידים פון אברהם אבינו; 

 זעט מען דאס גרויסקייט פון דאווענען אין א באשטימטע פלאץ.

קובע  לכאורה, דארפן מיר פארשטיין וואס די גמרא זאגט דא; אז א מענטש איז זיך
א פלאץ וואו צו דאווענען קומט אים שוין אזעלכע טיטלען: "עניו", "חסיד", 

"מתלמידיו של אברהם אבינו", וואס האט ער שוין געטון אז מען געבט אים אזעלכע 
טיטלען?! ווען איך פלעג לערנען די גמרא איז דאס מיר זייער שווער געווען, ביז איך 
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ש וואו מוהרא"ש איז זייער שיין מסביר די גמרא האב געטראפן א בריוו פון מוהרא"

אז געווענליך אין א שול קען זיך מאכן וויכוחים און  (אשר בנחל, מכתב יט אלף, קפה);
אומבאקוועמליכקייטן, בפרט ביי חסידים וכו'; ממילא, אויב א מענטש איז זיך קובע א 

ט, ער בלייבט דארט בית מדרש וואו ער דאווענט, און ער גייט נישט אוועק פון דאר
דאווענען אפילו עס איז נישט אזוי באקוועם, אפילו מען טענה'ט זיך וכו', דאס איז א 

סימן אז דער מענטש איז א "עניו" און א "חסיד", אזא מענטש איז "מתלמידיו של 
וואלט ער שוין לאנג אוועק אברהם אבינו", ווייל אויב וואלט ער נישט געווען קיין עניו, 

געלאפן פון דארט, און נאכדעם וואלט ער אוועקגעלאפן פון דעם אנדערן שול, און אזוי 

ווייטער, אבער ווען א מענטש איז א עניו, ער ווייסט ביי זיך: 'איך בין גארנישט, איך 
ם דארף גארנישט, איך האב גארנישט און איך וויל גארנישט; איך קום נישט צו קיינע

 דא אין שול, איך קום נאר צום אייבערשטן', דאס איז א סימן פון אן ערליכער איד.

דו זאלסט קיינמאל נישט האבן א חלק אין קיין שום מחלוקת, בפרט אין מחלוקת 
 וואס איז לשם שמים, ווייל דאס איז זייער א מסוכנ'דיגע זאך.

וב הדעת, דער לעבט וואס זאל איך דיר זאגן, איינער וואס לעבט מיט אביסל יש

מיט תכלית; ער ווייסט ביי זיך 'נאך אביסל וועל איך אוועק גיין מזה העולם, מען וועט 
מיר אויסטון מיינע קליידער און מיך אריין לייגן אין דער ערד; קיינער וועט נישט 

טראכטן מער פון מיר, קיינער וועט נישט זארגן פאר מיר, פארוואס זאל איך זיין 
מיט מחלוקת און קריגערייען, וואס וועל איך האבן פון דעם?' אזא איינער פארנומען 

 קריגט זיך נישט מיט קיינעם, ער לעבט בשלום מיט אלעמען.

מוהרא"ש, ווען ער פלעגט וועלן געבן א משל אז מען זאל אנטלויפן פון מחלוקת, 
ערהייט, פלעגט ער שטענדיג נעמען אלץ משל איינער וואס ליגט אין שפיטאל קראנק

פאר א מענטש וואס געפונט זיך אין אזא מצב לא עלינו וועט נישט אינטערעסירן קיין 
שום מחלוקת און קיין שום פאליטיק, מוהרא"ש פלעגט זאגן: פראבירט צו צו גיין צו 
איינעם וואס ליגט טויט קראנק, זאג אים אריין אין אויער "דו ווייסט, דער און דער איז 

סט וואס טוט זיך דארט ביי דעם רבי'ן... אויף טיש און אויף בענק", א שגץ"; "דו וויי
וואס וועט דער חולה זאגן? "איך בעט דיר, לאז מיר אפ; איך גיי שוין שטארבן. וואס 

ווילסטו פון מיר? קוק מיר אן, קוים וואס איך אטעם, קוים וואס איך לעב, וואס גייט 
 מיר אן וואס מען רעדט אויף א צווייטן?"

די אלע וואס שטייען אין שפיץ און פירן אן מחלוקת זענען פוסטע לייט; קוק וואס 

ווען צוויי מענטשן קריגן זיך, און איינער פון זיי  (קידושין עא:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
שווייגט, זאלסטו וויסן אז דער איז א גרעסערער מיוחס, און פארקערט אויך, ווער עס 
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ן איינעם, דער איז נישט בסדר; אפילו ער זעט אויס ווי א צדיק, איז קריגט זיך מיט יעד

דער  מחיגר); -(ספורי מעשיות, מעשה ג ווי דער רבי רופט אזא איינעם  -ער א משוגע'נער צדיק 
רבי פארציילט דארט, אז ווען די גזלנים זענען אנגעקומען צו דעם פלאץ וואו דער חיגר 

אבן זיי אנגעהויבן שרייען אויף זייערע טעג און יארן, האט אויסגעשפרייט די שטויב, ה
זיי האבן תשובה געטון; אבער וויבאלד עס איז געווען דארט אויסגעמישט פון די 

שטויב פון משוגעים, זענען זיי געווארן "משוגע'נע צדיקים"; זיי האבן זיך אנגעהויבן 
דיר האבן מיר געטוהן די צו קריגן איינער מיטן צווייטן. דער האט געשריגן: "איבער 

אלע עבירות", און דער האט געשריגן: "איבער דיר וכו'", ביז זיי האבן זיך 

 אויסגע'הרג'ט איינער דעם צווייטן. קוק נאך די מעשה.

דערפאר זאלסטו ווייטער דאווענען אין דיין ווינקל, און זיי זיך נישט מבלבל פון 
דיינע קינדער, דאן וועט דיר גוט זיין אויף  א צווייטן; דו קוק נאר אויף דיר און אויף

 דער וועלט און אויף יענער וועלט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געהערט אז דער ראש ישיבה האט פארגעלערנט א שיעור גמרא דעם מוצאי שבת, איך האב 

ישט געלערנט די וואך מוצ"ש וועגן ניטל, האב איך מיך אביסל געוואונדערט ווייל אין די וועלט האט מען נ

 געוואלט פרעגן דער ראש ישיבה וואס איז דער מנהג אין ברסלב לגבי ניטל.

 !א גרויסן יישר כח פאר אלעס

 יעקב משה

 תשובה:

 טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן ב' פרשת וארא, כ"גיום  - בעזרת ה' יתברך

 יעקב משה נרו יאיר לכבוד

 טן דיין בריוו.איך האב ערהאל

אין ברסלב האט מען נישט געמאכט קיין עסק פון ניטל; מוהרא"ש האט געהערט 
פון הרב החסיד רבי לוי יצחק בענדר זכרונו לברכה, אז אנשי שלומינו פלעגן זיך לייגן 

שלאפן יעדע נאכט גלייך נאך מעריב, ממילא איז בכלל נישט געווען די גאנצע שאלה 
 , ווייל פון מעריב ביז חצות איז מען סיי ווי געשלאפן.פון לערנען ניטל נאכט
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(עיין מוהרא"ש זאגט אז די גאנצע מקור פון ניטל קומט פון תשובת רש"י הקדוש 

; ווייל אמאליגע צייטן פלעגן זיך די גוים א) מערכת אות הנ', ערך ניטל, אות, בספר מטעמים
שמו, זיי פלעגן זיך אנ'שיכור'ן צוזאמקומען אין דעם יום הולדת פונעם אותו האיש ימח 

יענע נאכט און זיין זייער צעווילדעוועט וכו'; אויפן וועג אהיים, זייענדיג אנגעטרינקען 
און צולאזט פלעגן זיי שלאגן יעדן איד וואס זיי האבן אנגעטראפן דעמאלט אויפן גאס. 

תורה  דערפאר האט מען געמאכט א גזירה אז אין דעם נאכט טאר מען נישט לערנען
וכו' אז די תורה זאל נישט גיין צו די סטרא אחרא וכו'. אבער דער עיקר כוונה פון דעם 
איז געווען פשוט אז מענטשן זאלן נישט געשעדיגט ווערן פון די ווילדע גוים וואס 

פלעגן אהיים קומען אנגעהיצט פון די גלחים וכו', פון דעם קומט דער מקור אז מען 
 .לערנט נישט ניטל נאכט

פון דעם איז געווארן אז אפילו היינטיגע צייטן וואס דער טעם גייט שוין נישט אן, 

 האבן מענטשן מורא צו לערנען ניטל.

מוהרא"ש זאגט אז וויבאלד ביים רבי'ן רעדט מען זייער אסאך פון אמונה, אז דער 
אייבערשטער איז איבעראל און עס איז גארנישט דא אויסערן אייבערשטן, דערפאר 

אט מען נישט געמאכט קיין עסק פון דעם גאנצן דמיון פון אותו האיש וכו'; ווייל אז ה
א מענטש לעבט מיט אמונה אינעם אייבערשטן, ער ווייסט אז אלעס איז דער 

אייבערשטער, און עס איז גארנישט דא אויסערן אייבערשטן, דער אייבערשטער איז 
 ְּתנּוָעה ּוְבָכל, ְּכָלל ִיְתָּבַר  ִּבְלָעָדיו ְמִציאּות ׁשּום ֵאין, יןָעְלִמ  ָּכל ְוסֹוֵבב, ָעְלִמין ָּכל ְמַמֵּלא"

ִיְתָּפְרדּו " (תהילים צב, י):, דעמאלט ווערט מקוים דער פסוק "עֹוָלם ֶׁשל ֲאלּופֹו ָׁשם ּוְּתנּוָעה
", ממילא דארף מען נישט מורא האבן פון די אלע זאכן, ווייל אלעס איז ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון

 בטל ומבוטל.

אז איינער האט יא מורא צו לערנען תורה אין די נאכט פון ניטל, זאל ער גיין אבער 
שלאפן גלייך ווען עס ווערט נאכט און אויפשטיין פרי לערנען, אזוי וועט ער יוצא זיין 

 אלע מנהגים.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 ישיבה שליט"א,לכבוד דער ראש 
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קודם כל א גרויסן יישר כח אויף אלע התחזקות וואס דער ראש ישיבה געבט אונז כסדר, דער 

 אייבערשטער זאל ווייטער העלפן.

איך האב געמאכט א שיעור יעדן ליל ששי ביי מיר אינדערהיים דא אין בית שמש, ב"ה אז ס'קומען זיך 

 וילן זיך שטארקן מיט די לימודים און עצות פון הייליגן רבי'ן.צוזאם אידן וועלכע ווילן הערן חיזוק, זיי ו

איינער פון די אידן ביים שיעור זאגט אז זיין גאנצער לעבן און זיין גאנצע התחזקות איז נאר פונעם ראש 

ישיבה, אזוי ווייט אז ער קלערט ממש זיך אריבערצוציען קיין אמעריקע, קיין וויליאמסבורג, צו זיין נעבן דעם 

ראש ישיבה... ער בעט זייער שטארק אז דער ראש ישיבה זאל קומען דא אויף שבת צו מחזק זיין די היזיגע 

 אידן.

 נאכאמאל א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 גדלי' דוד

 תשובה: 

 טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן ב' פרשת וארא, כ"גיום  - בעזרת ה' יתברך

 אירמיין טייערער תלמיד גדלי' דוד נרו י לכבוד

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 םדו קענסט זיך נישט פארשטעלן ווי גרויס איז דיין זכות אז דו נעמסט צוזא
אינגעלייט אין בית שמש יעדע ליל שישי און דו לערנסט מיט זיי חיזוק און עצות וואס 

 מיר האבן מקבל געווען פונעם הייליגן רבי'ן.

ראל אין צוויי וואכן ארום; איך פאר צו די איך וויל אם ירצה ה' זיין אין ארץ יש
הקמת המצבה פון מיין באבע עליה השלום וואס וועט פארקומען דאנערשטאג פרשת 

בשלח אין מירון, און איך וועל אם ירצה ה' קומען צו דיר אין שטוב געבן א שיעור פאר 
 אייך.

רבינ'ס עצות דער עיקר זאלסטו ווייטער ממשיך זיין צו פארשפרייטן דעם הייליגן 
ביתר שאת וביתר עוז, דאס איז די גרעסטע זאך וואס מיר קענען טון פארן בורא כל 

עולמים; דער הייליגער אהבת ישראל זכותו יגן עלינו פלעגט זאגן: "וואס איז דער סימן 
אז א מענטש האט ליב דעם טאטן? אז ער האט ליב די קינדער"; דאס זעלבע איז ביים 

שרייט: "הייליגער באשעפער, מיר האבן דיר זייער ליב", אבער ווי אייבערשטן, יעדער 
אזוי ווייסט מען אז עס איז טאקע אזוי? נאר ווען מען זעט אז דו טוסט פאר דעם 

אייבערשטנ'ס קינדער, דו גייסט הפצה, און עס גייט דיר אין לעבן אז נאך א איד זאל 
איז א סימן אז מען האט טאקע ליב דאס  -האבן א לעבן, פאר נאך א איד זאל גיין גוט 

 דעם אייבערשטן.
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ווען דו זאלסט וויסן וואס הפצה איז, וואלסטו געלאפן אין די גאסן און עוסק 

געווען אין הפצה, ווייל ווען דו געבסט א ספר פאר א מענטש וואס ער איז שוין ביי זיך 
ווי אזוי ער קען  אפגע'פסק'נט אז ער קען שוין נישט האבן קיין תקנה, ער זוכט נאר

ענדיגן זיין לעבן השם ישמרינו, און פלוצלינג באקומט ער א ספר, א סי די, אדער א 
האסטו פשוט געראטעוועט  -קארטל מיט א נאמבער וואו ער קען רופן און הערן חיזוק 

 דאס לעבן פון א מענטש און דאס איז אזוי ווי דו האסט אויפגעשטעלט אן עולם מלא.

 ר זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.דער אייבערשטע

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

זייט איך האב אנגעהויבן הערן אייערע שיעורים, בין איך געוואויר געווארן אזויפיל זאכן אין אידישקייט 

 נע פרטים.וואס איך האב בכלל נישט געוואוסט ביז יעצט, פון גרויסע זאכן ביז קליי

איך בין א געווענליכער בחור, איך בין אויפגעוואקסן אין א געווענליכע אידישע שטוב, אבער ערשט 

לעצטנס האב איך אנגעהויבן אויפפאסן ווי ווייניג איך ווייס ווען עס קומט צו דאווענען אדער צו הלכות. למשל 

אגט מען אתה חוננתנו ביים שמונה עשרה, ביז צוויי יאר צוריק האב איך נישט געוואוסט אז מוצאי שבת ז

נאך א ביישפיל וואס איך בין ממש לעצטנס געוואויר געווארן וועגן די פיר פרשיות וואס מ'דארף זאגן מיט די 

תפלין, ווי אזוי מ'דארף זיך בייגן ביים אויסטרעטן פון שמונה עשרה, אויף וועלכע האנט צו פאלן ביי תחנון, 

 פארשידענע הלכות וואס איך האלט אין איין געוואויר ווערן. און אזוי ווייטער נאך

איך הער אסאך מאל ביי די שיעורים ווי איר פרעגט פון די בחורים וואס מען זאל רעדן ביים שיעור, 

אפשר וואלט געווען כדאי צו לערנען יעדן טאג אביסל הלכות ביים שיעור, איך בין זיכער אז איך וועל זיך 

 פון גאר אסאך, און זיכער וועלן אנדערע אויך הנאה האבן דערפון.אויסלערנען דער

א גרויסן יישר כח פאר אלעס וואס איר טוט פאר מיר, איך האב באקומען גאר אסאך פון אייך, איר 

קענט זיך גארנישט פארשטעלן ווי אזוי מיין גאנצע לעבן האט זיך מיר געטוישט דורך אייערע שיעורים. דער 

ל העלפן אז איר זאלט ווייטער קענען ממשיך זיין מיט אייער הייליגע ארבעט ארויסצוהעלפן אייבערשטער זא

 אידישע קינדער.

 תשובה:

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

 נרו יאיר... לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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 מחי' מיט דעם הייליגן רבינ'ס עצות. איך האב זייער הנאה צו הערן ווי דו ביסט זיך

דו זאלסט לערנען יעדן טאג אביסל הלכה; היינט זענען אז עס איז זייער וויכטיג 

דא א שפע פון ספרים אויף הלכה, עס קומען כסדר ארויס ספרים אויף הלכות אין אלע 
ט אז די מענטשן וואס פארשטייען נישכדי שפראכן, אויף אידיש, אויף ענגליש וכו', 

 קיין לשון הקודש זאלן אויך קענען הלכות און וויסן ווי אזוי מען דארף זיך פירן.

"צוויי זאכן דארף יעדער איד טון יעדן  (שיחות הר"ן, סימן כט):דער הייליגער רבי זאגט 
איינציגסטן טאג"; די ערשטע זאך וואס דער רבי פארלאנגט פון יעדן איד, אז מען זאל 

, און דער רבי האט געוואלט מען זאל האבן צוויי שיעורים אין לערנען יעדן טאג הלכה

דאס איז "מחבר און רמ"א", און נאכדעם  -הלכה, איין שיעור אין שלחן ערוך הקטנים 
א שיעור אין שלחן ערוך מיט אלע פוסקים וואס  -נאך א שיעור אין שלחן ערוך הגדולים 

גן אברהם וכו'; קוק דער לשון וואס זענען געדרוקט ארום דעם שלחן ערוך, טורי זהב, מ
דער רבי זאגט: "ָּכל ִאיׁש ִיְׂשְרֵאִלי ְמֻחָּיב ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום ּפֹוְסִקים, ְולא ַיֲעבֹר", יעדער 

איד איז מחויב צו לערנען יעדן טאג הלכות, "ְוִאם הּוא ָאנּוס ְוֵאין לֹו ְּפַנאי, ִיְלַמד ַעל ָּכל 
יף "ֻׁשְלָחן ָערּו" ְּבֵאיֶזה ָמקֹום ֶׁשהּוא, ֲאִפיּלּו ֶׁשּלא ִּבְמקֹומֹו ֶׁשהּוא עֹוֵמד ָּפִנים ֵאיֶזה ְסעִ 

ַעָּתה ְּבֻׁשְלָחן ָערּו", אויב מען האט נישט קיין צייט וכו' זאל מען לערנען א הלכה, 
ָחן ָערּו" ְּבָכל אפילו נישט כסדרן וואו ער האלט וכו', "ִּכי ָצִרי ִלְלמֹד ֵאיֶזה ִּדין ְּב"ֻׁשלְ 

 יֹום ָויֹום ָּכל ְיֵמי ַחָּייו", ווייל מען איז מחויב צו לערנען יעדן טאג הלכה.

 (שם)הלכה איז געווען ביים רבי'ן דער וויכטיגסטער שיעור. דער רבי האט געזאגט 
, ווייל אז הלכה קומט פאר אלע אנדערע שיעורים, "ִּכי ַעל ְיֵדי ֲחָטִאים ִנְתָעֵרב טֹוב ָוַרע"

דורכדעם וואס א מענטש זינדיגט, מישט ער אויס גוטס מיט שלעכטס; ער ווייסט נישט 
וואס איז גוט און וואס איז שלעכט, אויף שלעכטס זאגט ער אז דאס איז טוב, און אויף 

גוטס זאגט ער אז דאס איז רע; די עצה אויף דעם איז, צו לערנען הלכה, "ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד 
ֶׁשְּמָבֵרר ַהָּכֵׁשר ְוַהָּפסּול ַהֻּמָּתר ְוָהָאסּור ַהָּטהֹור ְוַהָּטֵמא, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתָּבֵרר ְוִנְפַרׁש ּפֹוֵסק, 

ַהּטֹוב ִמן ָהָרע", ווייל ווען מען לערנט הלכה זעט מען גלייך וואס איז גוטס און וואס 

 איז שלעכטס, וואס מעג מען טון און וואס טאר מען נישט טון.

יז באוואוסט דעם סיפור אז א איד איז געקומען צום הייליגן רבי'ן מיט זיינע עס א
חידושים וואס ער האט מחדש געווען אויף א תורה אין ליקוטי מוהר"ן, האט דער רבי 

זיך אנגערופן און געזאגט: "איר מעגט קנייטשן מיין ספר ווי אזוי איר ווילט (דאס 
ם אין מיינע תורות), מיט איין תנאי, אז איר מיינט, איר קענט זאגן אלע סארט פשטי

זאלט נישט אפטרעטן פון א סעיף קטן אין שלחן ערוך"; ווייל ביים רבי'ן איז געווען 
 דער עיקר מען זאל נישט אוועק גיין פון הלכה.
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"אֵֹהב ה' ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון  (תהילים פז, ב):אויפן פסוק  (ברכות ח.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ל ִמְׁשְּכנֹות ַיֲעקֹב", אז דער אייבערשטער האט ליב ווען מען לערנט הלכה מער ווי ִמּכֹ
אלע אנדערע לימודים, ווייל "ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֵאין לֹו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא 

ָּבעֹוָלמֹו, ֶאָּלא ַאְרַּבע ַאּמֹות ֶׁשל ֲהָלָכה ִּבְלַבד", פון ווען מיר האבן פארלוירן דעם בית 
דעם אייבערשטנ'ס הויז, וואוינט דער אייבערשטער דארט וואו מען לערנט  -דש המק

הלכה; דערפאר האט דער רבי זייער מקפיד געווען אז יעדער איד דארף לערנען יעדן 
 טאג הלכה.

איז די צווייטע זאך וואס דער רבי האט געזאגט אז יעדער איד דארף טון יעדן טאג 
מען זאל גיין אויף א פלאץ  .צום אייבערשטן יעדן טאג ; מען זאל רעדן"התבודדות"איז 

וואו קיינער איז נישט דארט און זיך אויסשמועסן דאס הארץ מיטן אייבערשטן אויף די 
אייגענע שפראך וואס מען איז צוגעוואוינט צו רעדן, אויף מאמע לשון, מען זאל אלעס 

יות ובגשמיות, ווי דער יצר פארציילן פארן אייבערשטן; אלעס וואס גייט אריבער ברוחנ
 הרע ווארפט אלץ אראפ וכו', און וויפיל מאל מען וויל זיין גוט וכו' גייט עס נישט.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

פון פגם הברית. איך האב מיך שוין פרובירט פארצונעמען איך וויל פרעגן וואס איך קען טון צו זיין ריין 

אלע סארט קבלות צו זיין ערליך, און איך בעט זייער אסאך דעם אייבערשטער דערפאר, אבער איך קען נישט 

 ארויס קריכן דערפון, וואס איז די עצה? וויאזוי שטארקט מען זיך אויף די יצר הרע?

 .א גרויסן דאנק אויף אלעס און אלעמען

 שמעון

 תשובה:

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

 לכבוד שמעון נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

הוצאת זרע לבטלה איז זייער א  -וויסן זאלסטו אז די עבירה פון פגם הברית 

"ָּכל ַהמֹוִציא ִׁשְכַבת  :(נדה יג:)הארבע עבירה, עד כדי כך אז חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ֶזַרע ְלַבָּטָלה ַחָייב ִמיָתה", ווער עס זינדיגט אין פגם הברית, ער איז מוציא זרע לבטלה 
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ָדִמים", ווער עס זינדיגט ך "ְּכִאילּו ׁשֹופֵ  (שם)רחמנא לצלן, איז חייב מיתה. נאך זאגן חז"ל 

יז עובר אויף רציחה אין פגם הברית, ער איז מוציא זרע לבטלה, איז אזוי ווי איינער א
און שפיכת דמים. אזוי אויך "ְּכִאילּו עֹוֵבד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים", איז אזוי ווי ער דינט עבודה 

 זרה רחמנא לצלן.

ווי מער א מענטש  (אורח חיים, סימן ר"מ, סעיף יד):עס ווערט געברענגט אין שלחן ערוך 
ווערט ער אפגעשוואכט און  -" "ִזְקָנה קֹוֶפֶצת ָעָליו, ְוכֹחֹו ָּתַׁשׁש -איז פוגם בברית 

פארעלטערט, מען פארלירט די כוחות, אזוי אויך "ֵעיָניו ֵּכהֹות, ְוֵריַח ַרע נֹוֵדף ִמִּפיו", די 

אויגן ווערן אים אפגעשוואכט, עס הייבט אן גיין א שלעכטע גערוך פון זיין מויל; 
די האר פונעם קאפ פאלט ארויס,  "ְוַׂשַער רֹאׁשֹו ְוַגּבֹות ֵעיָניו ְוִריֵסי ֵעיָניו נֹוְׁשִרים ְוכּו'",

"ְוַהְרֵּבה ְּכֵאִבים חּוץ ֵמֵאּלּו ָּבִאים ָעָליו", און עס ברענגט אסאך ווייטאג אויפן מענטש; 
 זעט מען פון דעם וואס די עבירה ברענגט אויפן מענטש בגשמיות.

נאכדעם האט דער מענטש שאדן ברוחניות, אז ער פארלירט אלסדינג; ווען א 

ין די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית פארלירט ער דעם טעם פון מענטש זינדיגט א
"ִּכי ָּכל ַהּפֹוֵגם ַּבְּבִרית, ֵאין  (ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן נ):דאווענען, אזוי ווי דער רבי זאגט 

 ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל", ווער עס איז פוגם בברית, קען נישט דאווענען.

דעפרעסט; א מענטש כאפט נישט פון וואס ער  נאך א שאדן, אז מען ווערט זייער
איז אזוי בעצבות, אבער באמת קומט זיין דעפרעסיע און צעבראכענקייט ווייל ער 

זינדיגט אין פגם הברית, די עבירות מאכן אים דעפרעסט און צעבראכן, אזוי ווי דער 
ִרין ְּבֶרעֶכִניׁש, ַרֲחָמָנא רבי זאגט דארט ווייטער אין די תורה: "ְוֶזה ְּבִחיַנת חֹוַלַאת ֶׁשּקֹו

ִלְצָלן, ֶׁשּׁשֹוֵבר ֲעָצמֹות ֶׁשל ָאָדם", פון די עבירה קומט די מחלה וואס הייסט 'ברעכעניש' 
דער מענטש ווערט צעבראכן אויף שטיק שטיקלעך, און שפירט נישט קיין טעם אין  -

 זיין לעבן.

איז תפילה והתבודדות,  -די עצה ארויס צו קריכן פון די שלעכטע געוואוינהייט 

 מען דארף שרייען צום אייבערשטן אז מען זאל קענען ארויסגיין פון די ביטערע עבירה.

איך שרייב דיר דא א קליינע תפילה, דאס זאלסטו זאגן יעדן טאג פארן 
אייבערשטן, נישט איין מאל און נישט צוויי מאל, ביז דער אייבערשטער וועט רחמנות 

 האבן אויף דיר:

ונו של עולם, האב רחמנות אויף מיר; איך וויל זיין אן ערליכער איד אבער איך "רב

האלט אין איין אראפפאלן 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 

האלט אין איין צוריקפאלן, איך שפיר אז איך ווער  באשעפער, וואס זאל איך טון אז איך
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פארברענט, די תאות ניאוף פלאקערט אין מיר. הייליגער באשעפער ראטעווע מיר! איך 

וויל אזוי שטארק זיין אן ערליכער איד, אבער איך האלט אין איין צוריק פאלן, איך בין 

רחמנות, געב מיר כח, אזוי צעבראכן און צעקלאפט. רבונו של עולם, האב אויף מיר 

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

רעדט מיר איין אז 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".

אזוי זאלסטו רעדן צום אייבערשטן; זאלסט אים אלעס פארציילן און גארנישט 
 .באהאלטן פון אים, וועסטו סוף כל סוף ארויס גיין פון דיין פלאנטער וואו דו ליגסט

בדרך כלל ווער עס פאלט אראפ אין די עבירה פון פגם הברית האט נישט קיין מח 

לסטו זאגן יעדן טאג משניות; אפילו דו פארשטייסט נישט צו לערנען בעיון, דערפאר זא
וואס דו לערנסט, ווייל דיין מח איז אויסגעריסן פון אזויפיל זינדיגן, דאך זאלסטו זאגן 

די ווערטער פון די הייליגע תורה, זאלסט זאגן פרקים משניות, ווייל משניות רייניגט 
; ווי מער א מענטש זאגט משניות איז ער דעם מענטש. "ִמְׁשָנה" איז די אותיות "ְמַׁשֶנה"

 זיך ְמַׁשֶנה אינגאנצן, און ער ווערט ריין.

משניות האט א סגולה אז דאס שלעפט ארויס דעם מענטש פון די טיפסטע בלאטע, 
"ֶה'ֱעִליָת ִמ'ן ְׁש'אֹול ַנ'ְפִׁשי";  (תהילים ל, ד):אזוי ווי מען זעט אז ִמְׁשָנה איז די ראשי תיבות 

מען זאגט משניות, נעמט עס ארויס דעם מענטש פון די טיפסטע  דורכדעם וואס
 שמוציגסטע פלעצער וואו דער מענטש איז רחמנא לצלן אריינגעפאלן.

אויב דו קענסט זאגן אכצן פרקים משניות איז דאס א מורא'דיגע זאך; ח"י פרקים 

ם מח משניות יעדן טאג מאכט אז דער מענטש זאל ווערן לויטער, עס געבט צוריק דע
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 זרע 

קומט פונעם מח, און אז מען זינדיגט ווערט דער מח אויסגעטריקנט וכו', און ווען מען 
 מח. ןיות באקומט מען צוריק א קלארזאגט אסאך פרקים משנ

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד הרב ר' יואל ראטה שליט"א,
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 א גרויסן דאנק אויף אלע שיינע געדאנקען וכו', איך דערקוויק זיך מיט אייערע שיעורים.

אייבערשטער האט מיר ב"ה געבענטשט א יאר דערנאך מיט א איך האב ב"ה חתונה געהאט און דער 

זיס לעכטיג בן זכר, אבער עס איז שוין אריבער מער פון צוויי יאר זייט מיין זון איז געבוירן און מיר ווילן זייער 

 שטארק שוין האבן נאך קינדער.

ון ער האט מיר געזאגט איך האב גערעדט דערוועגן מיט מיין רב וועמען איך פרעג אים מיינע שאלות, א

אז מיין ווייב שתחי' זאל גיין מאכן כל מיני טעסטס, און ב"ה עס איז צוריק געקומען גוטע רעזולטאטן אז עס 

איז נישט דא קיין פראבלעמען ביי איר. אבער דער דאקטער האט געזאגט אז יעצט דארף איך מאכן 

געהאלטן, כדי בודק צו זיין מיין פראבלעם. למעשה פארשידענע טעסטס, וואס זענען נישט אזוי הלכה'דיג אויס

 יעצט זענען מיר אינגאנצן צובראכן און מיר ווארטן פאר א ישועה בקרוב אמן.

 תשובה:

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

 ... נרו יאירלכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ס דו ביסט אזוי צעבראכן; טאנץ פאר שמחה אז דו איך פארשטיי נישט פארווא
האסט א ליכטיגע קינד, א געזונט קינד. וויפיל געלט וואלטן מענטשן געצאלט צו האבן 

בכלל קינדער, און בפרט געזונטע קינדער. איר דארפט טאנצן פאר שמחה אז איר האט 
קינד, זאג "מיר  מיר האבן "נאר" איין -א ליכטיג קינד; נעם אראפ דאס ווארט "נאר" 

 האבן א קינד".

מאך נישט קיין שום טעסט אויף דיר וכו'; דו ביסט געזונט און שטארק. דער 
ֶאְׁשְּת ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה "(תהילים קכח, ג): אייבערשטער וועט דיר העלפן אז דו וועסט זוכה זיין צו 

ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב  ,ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶת ָּבֶניְלֻׁשְלָחֶנ." 

ה" :).(תענית בגעדענק וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן   ֶׁשל ְּבָידֹו ַמְפֵּתחֹות ְׁשׁשָ
 פון איינס, אייבערשטן פונעם הענט די אין נאר זענען שליסלען דריי" הּוא ָּברּוך ַהָקדֹוׁש

 הענט די אין נאר איז דאס וואס, קינדער פון שליסל די", ַחָּיה ֶׁשל ַמְפֵּתַח : "איז דריי די
 .אייבערשטן פונעם

ְיַפֵּזר  ?ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ְוִיְהֶיה לֹו ָּבִנים" (ספר המידות, אות בנים, סימן כב):דער רבי זאגט 
", וואס זאל א מענטש טון צו האבן קינדער? ער זאל ְמעֹוָתיו ַלֲעִנִּיים, ִויַׂשַּמח ֶאת ִאְׁשּתֹו

אלג דעם רבי'ן וועסטו זוכה זיין צו גרויסע געבן צדקה, און פרייליך מאכן זיין ווייב; פ
 ישועות.
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זיי זיך מחזק, און זיי מחזק דיין ווייב; זאג איר: "דער אייבערשטער וועט אונז נאך 

העלפן, מיר וועלן האבן קינדער", און פריי דיך מיט דיין ווייב אויף דיין קינד וואס דו 
דיין קינד, וועסטו בקרוב זוכה  האסט; הער נישט אויף צו דאנקען דעם אייבערשטן פאר

 זיין צו גרויסע ניסים.

 איך ווארט צו הערן פון דיר ווי דער אייבערשטער האט דיר געהאלפן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד הראש ישיבה שליט"א,

 איך הער אייערע שיעורים און האב זייער הנאה פון דעם.

ויפן א דירה אין א וואך ארום, למעשה האב איך יעצט איך האב געוואלט פרעגן אזוי ווי איך גיי יעצט ק

איין קינד, און מיין שאלה איז צי איך זאל קויפן א דירה מיט צוויי שלאף צימערן אדער מיט דריי? ווייל יעצט 

פאר די קומענדיגע פאר יאר איז מיר גענוג צוויי, אבער פון די צווייטע זייט וועל איך דארפן צובויען נאך א 

 פעטער. דער חילוק איז אין די משכנתא [מארגעדש], ס'איז א חילוק פון טויזנט שקל א חודש.צימער ש

 ביטע אויב איר קענט מיר ענטפערן ווי שנעלער.

 יישר כח.

 תשובה:

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

 ... נרו יאירלכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 אזוי קען איך דיר ענטפערן ווען איך ווייס נישט דיין מצב הפרנסה וכו'.ווי 

איך וועל דיר פארציילן וואס איך האב שטענדיג געהערט פון מוהרא"ש; ווען 
אינגעלייט זענען זיך געקומען שואל עצה זיין וועגן קויפן א דירה, מען האט געקרעכצט 

א"ש שטענדיג נאכזאגן פונעם אז מען האט נישט קיין געלט וכו', פלעגט מוהר
פריערדיגן ליובאוויטשער רבי זכותו יגן עלינו, אז ווען מען האט אים געפרעגט צי מען 

זאל אריין שפרינגען אין קויפן וכו' פלעגט ער זאגן: "אביסל בארגט מען, אביסל זארגט 
 מען, און דער הויז איז דיינס", ודברי פי חכם חן.

בן שפע אז דו זאלסט קענען קויפן בריווח מיט א דער אייבערשטער זאל דיר גע

גדלות המוחין; גיי ארויס פון דיין קטנות הדעת, אז פאר א קליינע דירה האסטו דאך 
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אויך נישט, קענסטו זיך דאך אינגאנצן פארלאזן אויפן אייבערשטן; דער אייבערשטער 

חודש, און נאך שקל א  טויזנטוואס געבט דיר דעם ערשטן דאלער וועט דיר געבן נאך 
 מער, צו קענען קויפן א גרויסע דירה בהרחבה גדולה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געהערט ביי איינע פון די שיעורים אז אלע פחדים וואס א מענטש האט קומט נאר פון חסרון 

טאר, איז דאס א חסרון אין אמונה. דאס איז אמונה, למשל ווען איינער האט א פחד צו פארן מיט אן עלעוועי

טאקע וואס איך האב, איך האב מורא צו פארן מיט אן עלעוועיטאר. יעצט ווייס איך שוין פון וואו עס נעמט 

 זיך מיין פראבלעם, איך דארף אבער אן עצה ווי אזוי איך קען דאס אויסהיילן.

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 תשובה:

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

 ... נרו יאירלכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מען לעבט מיט אמונה איז מען רואיג, מען ווייסט אז עס אויב אז וויסן זאלסטו 
; אויב איך דארף שטארבן גיי קען גארנישט פאסירן פארן מענטש אן דעם אייבערשטן

אויב איך וועל מיך באהאלטן וכו' און אויב איך דארף לעבן וועל  איך שטארבן אפילו
 איך לעבן.

ווען א מענטש לעבט מיט אמונה ווערט אים שטארק זיינע נערוון; אזוי אויך 

אויב א מענטש האט נישט קיין אמונה, ער שפירט נישט דעם אייבערשטן  -פארקערט 
אזא מענטש לעבט  -רה און מזל נאר ער מיינט אז די וועלט פירט זיך דורך טבע, מק

שטענדיג מיט פחדים און שלעכטע מחשבות; מען באשולדיגט זיך כסדר וואס פון דעם 

קומען אלע נערוון קראנקהייטן לא עלינו ולא עליכם. און די איינציגסטע רפואה פאר 
 די וואס ליידן אויף די נערוון איז נאר "אמונה".

ם פון גיין אין אן עלעוועיטער וכו'; זאלסטו אז דו שרייבסט מיר אז דו האסט פחדי

וויסן אז די איינציגסטע רפואה פאר דעם איז אמונה. ווי מער דו וועסט חזר'ן צו זיך די 
הייליגע אמונה וועסטו ווערן מער און מער רואיג; א גאנצן טאג זאלסטו נאר זינגען 

זינג צו דיר: "אלעס איז ניגונים פון אמונה, קענסט זיך אפילו מאכן אייגענע ניגונים, 
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דער אייבערשטער", "קיינער קען מיר גארנישט טון", "דער אייבערשטער היט מיר", 

"איך בין אינעם אייבערשטנס הענט", אזוי וועסטו נישט מורא האבן פון גיין אין א 
 עלעוועיטער און נישט פון קיין עראפלאן וכו'.

"ַהִּׁשְבָעה קֹולֹות ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַעל ַהַּמִים,  י):(ספר המידות, אות קליפה, סימן דער רבי זאגט 

נעמט מען אוועק  כט פון תהילים ְּבִדּבּוָרן ַמְכִניִעין ָהרּוַח ָרָעה", אז מען זאגט קאפיטל
דעם רוח רעה וואס כאפט זיך אריין אינעם מענטש; איך האב געטראכט אז מען קען 

מען חזר'ט צו זיך  אז ,ניע זיין א רוח רעההאט די זיבן קולות צו מכעס זאגן פשט וואס 

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

עפעס שלעכטס א מענטש אין וואסער, איינער האט א שרעק אז א בעל כח גייט אים 
זאגט מען אים 'קֹול ה' ַּבּכַֹח',  -'ט אז ער האט נישט גענוג כח נטון, אדער איינער דמיו

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

אריין צו ברענגען אינעם מענטש אזוי איז דער גאנצער קאפיטל געשטעלט  –פון פייער 
און נאר דער אייבערשטער וועט  פון זיך אליינס אז גארנישט קען נישט פאסירן מיט אים

 אים העלפן.

 שרייב מיר נאך.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

ען פאר די אלע שיעורים און בריוון, וואס זענען מיר זייער מחזק, דער קודם כל וויל איך זיך באדאנק

 אייבערשטער זאל אייך ווייטער געבן אסאך כח אנצוגיין מיט אייער הייליגע ארבעט.

איך האב געוואלט פרעגן איבער דעם וואס איר האט דערמאנט אין א שיעור דאס וואס דער רבי זאגט 

איז א סגולה פאר א שידוך. איך בין א מיידל און איך קען נישט די טייטש  אז צו זאגן שירת הים מיט כוונה

 פון די שירה, ווי אזוי קען איך טון די סגולה?

אויך האב איך זיך געוואלט פארנעמען א גוטע זאך אז אין דעם זכות זאל איך שוין טרעפן שנעל מיין 

קען זיך פארנעמען, און איך ווייס נישט וואס באשערטע שידוך. ס'איז אבער דא אזויפיל גוטע זאכן וואס מ'

 איך זאל זיך פארנעמען.

 א גרויסן יישר כח.
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 תשובה:

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

 ... תחי' לכבוד

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

ט אויס יעדע מען טאר נישט אריין פאלן אין א יאוש, ווייל דער אייבערשטער הער

איינציגע תפילה און מיר גלייבן אז קיינער קען נישט געבן א שידוך נאר דער 
בעטן, בעטן און נאכאמאל בעטן דעם  -אייבערשטער. איין זאך קענען מיר טון 

אייבערשטן ביז מען ווערט געהאלפן ווערן, אויך קענען מיר טון די סגולות וואס צדיקים 

 האבן אונז געגעבן.

; (ספר המידות, אות חיתון)האט אונז געגעבן עטליכע סגולות צו טרעפן א שידוך  דער רבי
ִמי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו " (ספר המידות, אות חיתון, סימן א):די ערשטע סגולה וואס דער רבי געבט אונז 

געזינגען  ", אז מען זאגט די שירה וואס די אידן האבןיֹאַמר ְּבַכָּוָנה ִׁשיַרת ַהָּים ,ִלְמצֹא ִזּוּוגֹו
ווען זיי זענען אריבער דעם ים סוף איז דאס מסוגל צו טרעפן א שידוך; היינט איז דא 

סידורים מיט פירוש המילות אויף אידיש, אויך לערנט מען היינט אין אלע חדרים און 
אין מיידל שולעס פירוש המילות פונעם דאווענען, אזוי אז עס איז מעגליך פאר יעדן 

 מקיים זיין דעם סגולה וואס דער רבי געבט פאר א שידוך.איינעם צו קענען 

דאס וואס איר פרעגט וואסערע גוטע מדה א מיידל קען זיך פארנעמען פאר א זכות 
 הּכֶ ְמזַ  הָּׁש ִא ֶׁשּבָ  תּוִניעְּצ "ַה  ט): מן(ספר המידות, אות בנים, סידער רבי זאגט צו טרעפן איר שידוך; 

ט אכטונג זיך צו פירן מיט צניעות און זיך אנטון , אז א פרוי געב"ִניםּוֲהג ָבִניםּבְ  ּהלָ 
בצניעות, וועט זי זוכה זיין צו גוטע קינדער; דאס הייבט זיך אן ווען מען איז נאך א 

מיידל. אויב מען פירט זיך בצניעות איז מען זוכה אז דער אייבערשטער מאכט רוען די 
נה באקומט מען אלעס שכינה ביי דעם מענטש. און אז מען איז זוכה צו השראת השכי

 גוטס.

אז איר וועט זיך פירן ערליך און איידל וועט איר זוכה זיין צו טרעפן א גוטע שידוך 

 בקרוב און אויפשטעלן א דור פון הייליגע קינדער וואס וועלן באלייכטן דער וועלט.

א מיידל האט זייער א גרויסע אחריות און אויב זי טוט זיך נישט אן צניעות'דיג 
ִּכי "(דברים כג, טו): בט זי ארויס דעם אייבערשטן פון שטוב; עס שטייט אין די תורה טריי

ְוא ִיְרֶאה  ,ְוָהָיה ַמֲחֶני ָקדֹוׁש ,י ִמְתַהֵּל ְּבֶקֶרב ַמֲחֶנ ְלַהִּציְל ְוָלֵתת אְֹיֶבי ְלָפֶניֶק ֱא ה'
רשטער זאגט: "איר זאלט זיך פירן הייליג, ", דער אייבעְוָׁשב ֵמַאֲחֶרי ,ְב ֶעְרַות ָּדָבר

ווייל אויב איר וועט זיך נישט פירן בצניעות וועל איך אוועק גיין פון אייך"; אויב א 
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מיידל געבט אכטונג ווי אזוי זי טוט זיך אן, זי גייט נאר אנגעטון צניעות'דיג, זאגט דער 

ער אייבערשטער איז אין אייבערשטער "איך וועל רוען ביי אייך אין שטוב". און אז ד
 שטוב איז דא א ברכה, עס איז דא פרנסה, נחת, עס איז דא אלעס גוטס.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד הראש ישיבה שליט"א,

] פאר די קינדער. איך ווייס shots[ איך האב געוואלט פרעגן וואו דער רבי שרייבט וועגן געבן נידלעך

 ן אויף דעםאז מוהרא"ש האט זייער מקפיד געווע

], וואס טוט מען? איז עס עפעס וואס מ'דארף זיך shots[ און אויב די ווייב וויל נישט געבן נידלעך

 שטעלן אויף דעם?

 .א גרויסן יישר כח פאר די אלע שאלות ותשובות וואס העלפן מיר ארויס גאר אסאך

 דוב בער

 תשובה:

 ע"ח לפרט קטןיום ה' פרשת וארא, כ"ד טבת, שנת תש - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד דוב בער נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דער רבי האט געזאגט אז אפילו אינמיטן ווינטער ווען עס איז זייער קאלט (אין 
, עס קען אפילו 0אוקריינא אין א געווענליכן ווינטער, גייט אראפ דער גראד ביז אונטער 

ארף מען נעמען די קינדער צום דאקטער זיי ) ד0אראפ גיין ביז דרייסיג דעגרי אונטער 

 .(עיין בספר אבניה ברזל, סימן לד)צו געבן שאטס וכו' 

מיר ווייסן אז דער רבי האט זייער געווארנט מען זאל אכטונג געבן פון דאקטורים 
; מיט דעם אלעם האט ער געהייסן אז מען מוז געבן פאר יעדעס (עיין שיחות הר"ן, סימן נ)וכו' 

אטס. דאס האט דער רבי נאך געזאגט פאר צוויי הונדערט יאר צוריק ווען די קינד ש
מעדעצינען זענען נאך נישט געווען אזוי פארגעשריטן ווי היינט, דערפאר טאר מען 

נישט זיין קיין אויבער חכם נאר מיר דארפן פאלגן דעם רבי'ן און געבן שאטס פאר די 
יי זאלן געראטעוועט ווערן פון אלע מחלות און קינדער ווען זיי זענען נאך קליין, אז ז

 שלעכטע קרענק.
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ליידער זענען דא מענטשן וואס ווערן פארפירט פון נארישע מענטשן וואס האלטן 

דרשות וכו' און מען דערשרעקט עלטערן אז מען זאל נישט גיין צו דאקטורים וכו', מען 
 די קינדער וכו'. שרעקט אן מענטשן אז מען זאל נישט געבן קיין שאטס פאר

"עס איז געווען  (ספורי מעשיות, מעשה יב):דער רבי זאגט ביי די מעשה פונעם בעל תפילה 

א כתה וואס זיי האבן געהאלטן אז דער עיקר איז דער דיבור וכו', זיי האבן געטראפן א 
משוגע'נעם פראנצויז וואס ער האט גערעדט צו זיך אליין, האבן זיי אים אויפגענומען 

ר זייער קעניג, ווייל ער איז דאך ביים תכלית אז ער האלט שוין ביי דעם אז ער רעדט פא

אז דא איז דער רבי מגלה  (בספר נהרי אפרסמון, שם)שטענדיג צו זיך אליין", מוהרא"ש זאגט 
דער וועג ווי אזוי אלע שקרנים פארכאפן מענטשן אין זייער שקר, דער וועג איז דורך 

יי פארדרייען דעם מח פון מענטשן מיט זייער וועג פון רעדן, און זייער כח הדיבור; ז
עס איז א גרויס רחמנות אויף די מענטשן וואס גייען נאך די מדברים. דער רבי פירט 

דארט אויס דעם לשון: "און ער האט זיי בודאי געפירט בדרך הישר", דער רבי דרוקט 
ת אויף מענטשן וואס גייען נאך דא דוקא דעם לשון, ווייל עס איז א גרויסע רחמנו

 איינעם וואס זוכט איינצורעדן מענטשן דורך זיינע דרשות.

מוהרא"ש זאגט: "דער כלל זאלסטו שטענדיג האלטן פאר דיינע אויגן 'אויב א 
מענטש רעדט נישט פונעם אייבערשטן, איז אלעס איין גרויסער שקר; ווען מען הערט 

פאר שלום בית, חינוך הילדים וכו', און יענער רעדט א דרשה, אדער מען גייט צו איינעם 
וכו' און ער ברענגט נישט אריין אין דיר דעם אייבערשטן, אנטלויף פון אזא איינעם 

 ווייל ער וועט דיר אומגליקליך מאכן".

דאס וואס דו פרעגסט וואס דו קענסט טון אז דיין ווייב זאל אפלאזן די אלע 
ו'; עס איז נישט כדאי צו מאכן א מחלוקת וועגן דעם. מדברים וואס דרייען א קאפ וכ

איך מיין אז דו זאלסט איר ווייזן דעם בריוו, זי זאל זען וואס דער רבי זאגט וכו', וועט 
 זי שוין אליינס אפלאזן די אלע וואס האקן אין קאפ וכו'.

בעט דעם אייבערשטן אז דו זאלסט האבן שלום בית; איר זאלט זיך שטענדיג גוט 
ארטראגן וכו' און האבן געזונטע קינדער. עס איז נישט כדאי צו גיין מיט כח, ווייל פ

 נאכדעם קען מען אלעס פארלירן.

וויסן זאלסטו אז דער יצר הרע זוכט נאר צו מאכן א פירוד צווישן מאן און ווייב; 
א ביי יעדן איינעם פארשטעלט ער זיך מיט אן אנדערע פנים. ביי איינעם קומט ער מיט 

פרומע'ן פנים, ער רעדט איין דעם מאן אז ער זאל זיך צוקריגן מיט זיין ווייב ווייל זי 
טוט נישט וכו', נאכדעם גייט ער צו די פרוי און זאגט איר אז איר מאן טוט נישט דאס 

און דאס, ביז ער מאכט א מחלוקת צווישן זיי. אן ערליכער איד דארף האלטן איין זאך 
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זאל זיין וואס זאל  -אויגן: "איך גיי מיך נישט קריגן מיט מיין ווייב שטענדיג פאר זיינע 

זיין", און דאס זעלבע דארף א פרוי האלטן פאר אירע אויגן: "איך גיי אלעס טון צו 
לעבן בשלום מיט מיין מאן"; אויב מען לעבט אזוי, דאן קומט מען זיך דורך מיט יעדע 

 פרט אין לעבן.

איך  (עיין שיחות הר"ן סימן רסג; רסד);געווען א יסוד היסודות  ביים רבי'ן איז שלום בית
געדענק מעשיות פון אינגעלייט וואס זענען זיך געקומען אפרעדן צו מוהרא"ש זכרונו 
לברכה אז זייער ווייב וויל זיך נישט אפשערן די האר וכו' און מוהרא"ש האט זיי געזאגט 

, נאר רעדן שיין פון די גרויסקייט פון א פרוי אז זיי זאלן דאס נישט פארלאנגען בכח וכו'
וואס געבט אכטונג אויף דעם. מוהרא"ש האט געזאגט מען זאל ווייזן דא וואס שטייט 

די שרעקליכע זאכן וואס פאסירט אין א שטוב וואו מען זעט  קכה)דף  ,(פרשת נשאאין זוהר 
ב, דאס איז גורם אז די ארויס די האר פון די פרוי; אז דאס ברענגט ארעמקייט אין שטו

קינדער זאלן נישט זיין ערליך וכו' עיין שם. מוהרא"ש האט געווארנט די אינגעלייט אז 
 זיי זאלן נישט גיין מיט כח אפילו ביי אזעלכע הארבע ענינים וכו'.

איך וואלט דיר געזאגט אז דו זאלסט טון דאס זעלבע וואס די מדברים טוהן; זייער 

(קידושין און רעדן און רעדן, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן גאנצער כח איז רעדן 

א  "ֲעָׂשָרה ַקִּבין ִׂשיָחה ָיְרדּו ָלעֹוָלם, ִּתְׁשָעה ָנְטלּו ָנִׁשים, ְוֶאָחד ָנְטלּו ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכלֹו", מט:):

ן מאס פון צען קב 'שמועסן' איז אראפ געקומען אויף דער וועלט, ניין קב האבן גענומע
די פרויען, און איין קב איז צעטיילט געווארן פאר די גאנצע וועלט; דאס קען מען זען 

ליינס" און רעדן און רעדן און רעדן קעגן שאטס וכו'; -ביי די פרויען וואס מאכן "האט
זיי האבן נישט וואס צו זאגן, נאר זאגן איבער דאס זעלבע נאכאמאל און נאכאמאל, אז 

רן פון שאטס און דער איז האלב קראנק פון שאטס, אזוי דער איז קראנק געווא
דערשרעקן זיי אלעמען. דו טו דאס זעלביגע, רעד שיין צו דיין ווייב, זיי איר מחזק, 
שמועס מיט איר פון אלע סארט זאכן וואס אינטערעסירן איר, וועט זי אטעמאטיש 

 אפלאזן די אלע מדברים.

קען  -ויל פועל'ן, וואס מען וויל האבן ועל כולם זאלסטו וויסן אז וואס מען ו
באקומען דורך תפילה. ווען מענטשן וואלטן געוואוסט וואס תפילה איז, וואלט מען 

אלעס אפגעלאזט און נאר געדאווענט און געבעטן דעם אייבערשטן, ווייל וואס תפילה 
עס גייט פועל'ט קען קיין שום זאך נישט פועל'ן. אודאי דארף מען האבן אסאך געדולד, 

נישט אין איין מינוט, אבער ווער עס האט סבלנות און ווארט אויס אויף זיין ישועה, ער 
גייט נישט אוועק פונעם אייבערשטן, דער וועט ביים סוף זען ווי אלעס וועט זיך 

 איבערדרייען און ער וועט געהאלפן ווערן מיט אלע ישועות.
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 אין אלע ענינים. דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב ב"ה א טאכטער אין שידוכים, איך וויל פרעגן וואס דער ראש ישיבה האלט וועגן מאכן 'דור 

 .ישרים' טעסט, אויב ס'איז וויכטיג בכלל

 יישר כח,

 אשר

 תשובה:

 נת תשע"ח לפרט קטןיום א' פרשת בא, כ"ז טבת, ש - בעזרת ה' יתברך

 אשר נרו יאירלכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מוהרא"ש זכרונו לברכה איז נישט געווען קעגן מאכן "דור ישרים"; אויב די 

 מחותנים פארלאנגען צו מאכן דעם טעסט קען מען עס מאכן.

איך האב מיט געהאלטן שידוכים פון תלמידי הישיבה וואס איין מחותן האט זיך 
ע'עקשנ'ט צו ווארטן אויף דעם דור ישרים טעסט און מוהרא"ש האט געזאגט אז אויב ג

 די מחותנים ווילן דוקא מען זאל ווארטן אויפן דור ישירים טעסט זאל מען ווארטן וכו'.

דער עיקר דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל טרעפן גוטע שידוכים 
ן באהבה ושלום און זיי זאלן האבן געזונטע פאר די קינדער, די קינדער זאלן לעב

 קינדער, ווייל וואס תפילה פועל'ט קען קיין שום זאך נישט פועל'ן.

מען זעט נעבעך אסאך אידישע קינדער וואס האבן געמאכט דעם "דור ישרים 
טעסט" און מיט דעם אלעם מוטשען זיי זיך מיט נישט געזונטע קינדער השם ירחם; 

געלערנט מיר זאלן נאר גיין צום אייבערשטן, יעדע זאל וואס א דער רבי האט אונז 
 מענטש דארף זאל ער בעטן אויף זיין שפראך פונעם אייבערשטן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:
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 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

חיזוק וואס איך באקום פון אייך טאג טעגליך, דאס איז מיר קודם כל א גרויסן יישר כח פאר די אלע 

 זייער מעורר און מחזק.

איך האב געוואלט פרעגן איבער מאן וואס דאווענט נישט מיט מנין, ער גייט אין כולל אין א ווייטע 

אווענען פלאץ, און דעריבער דארף ער אויפשטיין פרי צו קענען אנקומען צייטליך, דאס מאכט אים אז ער זאל ד

 אינדערהיים יעדן טאג ביחידות, און דאס שטערט מיר זייער שטארק.

און איך זע אז אפילו אין די טעג ווען ער דארף נישט גיין אין כולל, האט ער שוין אויך נישט די געפיל 

 צו גיין דאווענען מיט מנין.

ף נישט מוסר'ן דעם מאן, פון מען האט מיר אויסגעלערנט אז א ווייב איז נישט קיין משגיח, און זי דאר

דעסט וועגן שטערט מיר דאס זייער שטארק, און איך וויל וויסן ווי אזוי איך קען אים העלפן אויף א שיינעם 

 וועג.

 יישר כח.

 תשובה:

 יום א' פרשת בא, כ"ז טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 תחי' ...לכבוד מרת 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

ווען מענטשן וואלטן געוואוסט דאס גרויסקייט פון גיין אין שול דאווענען מיט 
 מנין וואלט מען אלעס געטון צו קענען דאווענען מיט מנין.

"ֵאין ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָאָדם ִנְׁשַמַעת ֶאָּלא ִאם ֵּכן  (תענית ח.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ן די תפילות נאר ווען מען האט אינזין ֵמִׂשים ַנְפׁשֹו ְּבַכּפֹו", דער אייבערשטער נעמט א
"ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם,  לז):-(תהלים עח, לווואס מען דאווענט. פרעגט די גמרא, עס שטייט דאך 

ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכְּזבּו לֹו, ְוִלָּבם א ָנכֹון ִעּמֹו, ְוא ֶנֶאְמנּו ִּבְבִריתֹו", די אידן האבן געפאפט דעם 
נישט אינזין געהאט ווען זיי האבן געבעטן דעם  אייבערשטן מיט זייער מויל, זיי האבן

"ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון" וגו', אז דער  (תהלים עח, לח):אייבערשטן וכו', דאך שטייט נאכדעם 
אייבערשטער האט אנגענומען זייערע תפילות און ער האט זיי מוחל געווען אויף זייערע 

ָיִחיד ָּכאן ְּבִצּבּור", אויב מען דאווענט עבירות? ענטפערט די גמרא: "א ַקְׁשָיא, ָּכאן ּבְ 
מיט מנין דעמאלט נעמט דער אייבערשטער אן יעדע תפילה אפילו מען האט נישט 
אינזין וכו'; זעט מען דאס גרויסקייט פון דאווענען מיט מנין, אז דער אייבערשטער 

ווענען נעמט אן די תפילה אזוי ווי עס זעט אויס, אפילו מען האט נישט אינזין דאס דא
 אזוי ווי עס דארף צו זיין.
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ווייל נעמט זיך פון דעם דאס וואס מענטשן זענען מזלזל אין דאווענען מיט מנין 

'וואס וועט שוין זיין אז איך  :מען טראכטאון מען ווייסט נישט דאס גרויסקייט דערפון 
ז נישט אזוי, וועל נישט גיין אין שול און איך וועל דאווענען ביחידות וכו'?' אבער עס אי

"ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ה'  (תהלים סט, יד):אויפן פסוק  (ברכות ז:):ווייל חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ֵעת ָרצֹון", "ֵאיָמַתי ֵעת ָרצֹון" ווען איז אן עת רצון? "ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַּפְּלִלין", ווען 

נגען צו גיין יעדן טאג אין דער ציבור דאווענט; דערפאר דארף מען זיך זייער אנשטרע
 שול דאווענען שחרית מנחה מעריב מיט מנין.

"ָּכל ָהָרִגיל ָלבֹא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוא ָּבא יֹום  (ברכות ו:):נאך זאגן חכמינו זכרונם לברכה 
ֶאָחד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ַמְׁשִאיל ּבֹו", ווען א מענטש קומט יעדן טאג אין שול און ער 

מען, פרעגט זיך דער אייבערשטער גלייך נאך אויף אים: "וואו פארפעלט אמאל צו קו
איז דער מענטש, וואס איז מיט אים אז ער איז נישט געקומען היינט אין שול?" זעט 

 השגחה אויף זיך.די מען פון דעם אז ווען מען דאווענט מיט מנין איז מען ממשיך 

', אבער עס איז זיכער אז א פרוי דארף טאקע נישט זיין קיין משגיח אויפן מאן וכו
די פרוי דארף מחזק זיין איר מאן און אים מעודד זיין אז ער זאל זיך פירן ווי עס דארף 

"ָנִׁשים ְּבַמאי ָזְכָיין?" די מענער  (ברכות יז.):צו זיין. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה פרעגן 
ן תורה, אויף וואס באקומען שכר פארן לערנען, אבער די פרויען לערנען דאך נישט קיי

גייען זיי באקומען שכר? ענטפערט די גמרא: "מיט דעם וואס זיי טראגן די קינדער אין 
חדר און מיט דעם וואס זיי ווארטן אפ זייערע מענער ווען זיי קומען אהיים פון כולל 

וכו'"; זעט מען אז א פרוי וואס העלפט איר מאן זיין גוט און וואויל וועט זוכה זיין צו 
 באקומען שכר אויף דעם.

"ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשָהָיה ָנׂשּוי  (בראשית רבה יז, ז):חכמינו זכרונם לברכה פארציילן 

ַלֲחִסיָדה ַאַחת, ְוא ֶהֱעִמידּו ָּבִנים ֶזה ִמֶּזה. ָאְמרּו: ֵאין ָאנּו מֹוִעיִלים ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא 
וען א מעשה מיט אן ערליכער איד וואס איז ְּכלּום. ָעְמדּו ְוֵגְרׁשּו ֶזה ֶאת ֶזה", עס איז געו

געווען חתונה געהאט צו אן ערליכע פרוי, עס איז אריבער לאנגע יארן וואס זיי האבן 

נישט געהאט קיין קינדער און זיי האבן זיך גע'גט. "ָהַלך ֶזה ְוָנָׂשא ְרָׁשָעה ַאַחת, ְוָעְׂשָתה 
חתונה געהאט מיט א שלעכטע  , דער ערליכער איד איז געגאנגען און האט"אֹותֹו ָרָׁשע

פרוי און זי האט געמאכט אז איר מאן דער צדיק זאל אויך ווערן א רשע, "ָהְלָכה זֹאת 
ְוִנֵּׂשאת ְלָרָׁשע ֶאָחד ְוָעְׂשָתה אֹותֹו ַצִּדיק", און די ערליכע פרוי האט חתונה געהאט מיט 

ן ָהִאָּׁשה", זעט א רשע און זי האט אים געמאכט פאר א גרויסער צדיק, "ֱהֵוי ֶׁשַהּכֹל ִמ 
 מען פון דעם אז אלעס איז געוואנדן אין די פרוי.
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דערפאר זאלט איר מחזק זיין אייער מאן ער זאל גיין אין שול; א פרוי וואס געבט 

זי וועט אים זאגן: "גיי דאווען", "גיי  אויבאסאך ליבשאפט פאר איר מאן, אפילו 
דא צו זיין א שוטרת, נאר פרוי איז לערנען" וועט דער מאן דאס אנעמען. אבער אויב די 

זי איז דא נאר פאר ביקורת און זי הערט אים נישט אויף צו קריטיקירן, דעמאלט ווערט 
א פייער. אז מען לעבט באהבה ושלום איז נישט געפערליך אז די פרוי העלפט איר מאן 

 זיך פירן ווי עס דארף צו זיין.

הבה ואחוה ושלום וריעות ביי דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל הערשן א

 אייך אין שטוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יישר כח פאר אייערע שיעורים וואס איז אונז ממש מחי', עס האט געטוישט אונזער גאנצע שטוב צום 

 גוטן.

זי נאך געווען קליין,  איך האב געוואלט פרעגן איבער מיין שוועסטער, ווען איך האב חתונה געהאט איז

און יעצט איז זי שוין בת מצוה, זי כאפט אבער נישט אז זי איז שוין גרעסער געווארן און זי דארף זיך שוין פירן 

 מער בצניעות לגבי מיין מאן.

ווען מיר גייען צו מיין עלטערנ'ס הויז, וועט זי נישט האבן קיין פראבלעם זיך צו זעצן ביים טיש נעבן 

, אים רופן ביים נאמען, און זיך אונטערזינגען בשעת ער איז דארט. איך האב פרובירט צו רעדן צו מיין מאן

 מיינע עלטערן דערוועגן, זיי פארשטייען אבער נישט דעם פראבלעם, זיי זאגן אז זי איז נאך קליין א.א.וו.

 מיין שאלה איז אויב איך דארף זיך אריינמישן און איר אויפמערקן דערויף.

 גרויסן יישר כח פאר אלעס.א 

 תשובה:

 יום א' פרשת בא, כ"ז טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 מרת ... תחי' לכבוד

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

זעט צו רעדן צו אייער שוועסטער דערוועגן, רעדט מיט איר שיינערהייט זי זאל 

' און עס איז נישט קיין צניעות צו רופן פארשטיין אז עס איז נישט קיין איידעלע זאך וכו
א שוואגער ביי זיין ערשטע נאמען אזוי ווי מען רופט א חבר וכו'. איך בין זיכער אז 
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אויב איר וועט רעדן מיט איר שיינערהייט וועט זי גלייך פארשטיין אז זי דארף זיך 

 פארבעסערן וכו'.

ן נישט פארשטיין וואס איר רעדט נישט דערפון צו אייערע עלטערן ווייל זיי וועל
ווי עלטער זיי ווערן קוקן זיי אויף קינדער ווי זיי זענען נאך זייער קליין  -רעדט. עלטערן 

וכו' און מען הייבט אן פארגעסן וואס גייט אריבער וכו'. איר וועט גארנישט האבן פון 
ייט און רעדן זיך טענה'ן מיט זיי נאר איר אליין זאלט נעמען אייער שוועסטער אין א ז

מיט איר, זאגט איר: "דו ביסט שוין נישט קיין קליינע מיידל, דו ביסט שוין בת מצוה 

און דו דארפסט אנהייבן אכטונג צו געבן נישט צו זיצן נאנט און נישט צו רעדן 
 פריינדליך וכו' אפילו מיט א שוואגער.

ט נאר מען דארף זיי קינדער ווייסן גארנישט פון זיך אליין, קינדער ווילן זיין גו

זאגן וואס זיי האבן צו טון. מען דארף רעדן צו זיי זייער קלאר וואס איז צניעות, מיידלעך 
דארפן וויסן אז ווען מען גייט אין גאס דארף מען אפטרעטן פון וועג ווען מענער קומען 

ער זייט וכו', אויך ווען מען איז אין געשעפט דארף מען אכטונג געבן זיך צו ריקן אין ד
פאר א מאן, אזוי אויך ווען מען זיצט ביי די טרעפ און מען שמועסט מיט די שכנים און 

א מאן וויל אריבערגיין, מוזן זיך אלע אויפשטעלן און גיין אינדערזייט, נישט זיי זאלן 
 בלייבן זיצן מיט לייכטזיניקייט חס ושלום.

ות האבן אויף אונז מיר דארפן אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל רחמנ

אידישע קינדער, עס זאל אראפ קומען א רוח טהרה אויף דער וועלט אז מענטשן זאלן 
האבן יראת שמים און זיך פירן בקדושה ובטהרה. מען זאל וויסן אז צניעות איז נישט 

אן ענין פון א קנס, נאר אז דאס איז דאס שענסטע זאך מיט וואס אידישע קינדער 
ס. ווי מער מען פירט זיך אויף איידל און באשיידן איז מען מער חשוב צייכענען זיך אוי

 און מער ארויפגעקוקט.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 נאכאמאל א גרויסן יישר כח פאר די געוואלדיגע שיעורים און עצות.

איך וויל מיטטיילן מיט אייך אן אינטערעסאנטע זאך וואס האט זיך געמאכט ביי מיר בנוגע צו תפילה 

און התבודדות. עס מאכט זיך ביי מיר אסאך מאל אז אין די צופרי שעות בין איך ברוך ה' מצליח צו רעדן צום 
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ינאכט שעות גייט מיר אייבערשטן, דער אייבערשטער זאל ווייטער העלפן, ווען עס קומט אבער די בי

גארנישט, עד כדי כך אפילו ווען איך גיי דורך א פראבלעם ביינאכט, למשל אז איינער רעגט מיר אויף, דאן 

 קומט מיר בכלל נישט אריין אין קאפ די עצה אז איך קען בעטן דעם אייבערשטן, כאילו לא היה.

ער אן ערקלערונג ווי אזוי דאס קען איך וואלט זיך געפריידט אויב דער ראש ישיבה האט אן עצה אד

זיין אז דער זעלבער מענטש וואס מארגן אינדערפרי וועט ער ווייטער רעדן צום אייבערשטער, איז ער אבער 

 ביינאכט אינגאנצן פארמאכט.

 מרדכי

 תשובה:

 טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן ח' פרשת בא, כ"ביום  - בעזרת ה' יתברך

 מרדכי נרו יאירלכבוד 

 ערהאלטן דיין בריוו. איך האב

דאס וואס דו פרעגסט ווי אזוי עס קען זיין ביי דעם זעלבן מענטש אז צופרי זאל 

ער רעדן צום אייבערשטן און ביינאכט ווערט ער אויסגעלאשן און פארגעסט אינגאנצן 
 פון תפילה.

 משפטים צה.): (פרשתאויפן זוהר  (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן סב, אות ה)דער רבי איז דאס מסביר 

ָנְפַקת ְּבַצְפָרא ּוִמְתַּכְסָיא , ְוִאְתְּגֵלי ,ּגּוָפא ְטִמיְרָתא; עּוִליְמָּתא ַׁשִּפיְרָּתא ְּדֵלית ָלּה ֵעיִנין"
"; דאס עּוִליְמָּתא ַׁשִּפיְרָּתא", זאגט דער רבי אזוי: די אמונה ווערט אנגערופן "ִּביָמָמא

גלייבט אינעם אייבערשטן: "זאג מיר וואס דו הייסט, ווען מען פרעגט א מענטש וואס 
שפירסט, זאג מיר וואס דו גלייבסט", וועט דער מענטש נישט קענען ענטפערן וואס ער 
שפירט און וואס ער גלייבט, ווייל יעדע זאך וואס האט מיט אמונה איז א זאך וואס מען 

ממש  -זוי קלאר קען נישט מסביר זיין, אבער פאר דעם מענטש וואס גלייבט איז עס א
", אמונה איז א זאך ּגּוָפא ְטִמיְרָתאווי ער זעט דאס מיט זיינע אויגן. דאס איז פשט, "

", דער מענטש ְוִאְתְּגֵלי" - וואס איז באהאלטן און מען קען דאס נישט מסביר זיין, אבער
 וואס גלייבט, ביי אים איז עס אזוי קלאר ווי ער זעט דאס מיט זיינע אויגן.

 (איכה ג, כג):צופרי באנייט דער אייבערשטער די אמונה, אזוי ווי עס שטייט יעדע 

"ָנְפַקת ְּבַצְפָרא"; זאגט דער רבי אז דאס איז פשט, ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶת" ,"
אינדערפרי באווייזט זיך די אמונה, אבער במשך דעם טאג ווען דער מענטש ווערט 

זאכן, ווערט צוביסלעך אפגעשוואכט די אמונה; מען הייבט אן  באשעפטיגט מיט זיינע
ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת " (דברים ח, יז):טראכטן פון געלט, מען הייבט אן טראכטן פון 

, ּוִמְתַּכְסָיא ִּביָמָמא"" און מען פארגעסט פונעם אייבערשטן, דאס איז פשט "ַהַחִיל ַהֶּזה
 די אמונה פארדעקט. במשך דעם טאג ווארט
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דערפאר, אז דו שרייבסט מיר אז יעדן טאג אינדערפרי האסטו כח צו רעדן צום 

אייבערשטן און ווען עס קומט ביינאכט פארגעסטו פון די אמונה; זאלסטו זען צו מאכן 
 התבודדות גלייך אינדערפרי פאר דו הייבסט אן צו ווערן באשעפטיגט מיט דיינע ענינים.

", ווען א מענטש ָנהּוָלֱאמ ָנהֵּׁש ַה  ִעילֹומ ֵתרֹוְביּו" (שיחות הר"ן, סימן קי): זאגטדער רבי 

; דערפאר זעט מען אז אינדערפרי איז א מענטש שלאפט ווערט געשטארקט זיין אמונה
מער רואיג און געלאסן, ווייל נאכן שלאפן האט א מענטש מער אמונה און עס איז אים 

שאין כן ווען עס קומט ביינאכט ווען דער מענטש  גרינגער צו רעדן צום אייבערשטן, מה

 איז אויסגעמוטשעט, פאלט ארויף אויפן מענטש א מידקייט און מען ווערט צעבראכן.

דערפאר איז זייער גוט זיך צו מאכן אביסל צייט גלייך אינדערפרי צו רעדן צום 
דארף זיך אייבערשטן, זיך מיישב זיין וואס מען דארף נאך פארעכטן און וואס מען 

ָּכך ָראּוי ִלְהיֹות ִמְנַהג " (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן נד):פארבעסערן. אזוי ווי דער רבי זאגט 
", דאס ר ִמָּיד ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתיֶדם ֶׁשַּיְתִחיל ׁשּום ָּדָבר ִיְזּכֵֹּתֶכף ַּבּבֶקר ַּבֲהִקיצֹו, קֹ ִיְרֵאי ַהֵּׁשם

ר איד דארף זיך פירן, גלייך ווען מען שטייט אויף איז דער וועג ווי אזוי אן ערליכע
עס קומט נאך א וועלט און קיינער בלייבט  -אינדערפרי זאל מען טראכטן פון תכלית 

נישט דא. עס גייט קומען א טאג וואס אלע וועלן מיר איבערלאזן די וועלט, מען וועט 
נאר דאס  -ארנישט ניצן נעמען דעם מענטש און אים אריין לייגן אין גרוב. דארט וועט ג

ביסל תורה ותפילה וואס מיר האבן זיך אנגעגרייט וועלן מיר מיט נעמען אויף יענע 
 וועלט.

וואויל איז דיר אז דו ביסט זיך מתבודד יעדן צופרי; דו פארציילסט פארן 

 אייבערשטן דיין גאנצע הארץ, דיין גאנצע לעבן, אלעס וואס טוט דיר וויי.

 ל דיר העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.דער אייבערשטער זא

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד הרה"ג ר' יואל ראטה שליט"א,

שלום וברכה. איך ווייס נישט ווי אזוי אנצוהויבן... זאל איך שרייבן קודם א קאמפלימענט אויף די אלע 

עפ חיזוק, אדער זאל איך גראד צוגיין צום שיעורים, דרשות און חיזוק, וואס איך הער אויס שעות און איך ש

 ענין.

איך קען שרייבן א גאנצע מגילה פון מיין לעבן בכלל, אבער איך וועל זיך האלטן צו די נושא און שרייבן 

יאר. מיין שטוב איז אן ארימע שטוב, מיין טאטע קען מיר נישט געגעבן  16גראד. איך בין א בחור פון כמעט 
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זיך ארומגעדרייט מיט אן אלטע הוט און אפגעריבענע חאלאט און איך האב גארנישט קיין געלט, איך האב 

 געהאט, אבער ממש נישט.

פאריגע יאר האב איך געטראפן א אינגערמאן, איך וויל נישט אריינגיין אין קיין פרטים, אבער אויף א 

מיך נישט קיין שיינע זאכן,  געוויסע וועג בין איך געווארן היימיש מיט אים. ער האט אנגעהויבן טון מיט

שפעטער האב איך חרטה געהאט און געוואלט אפהאקן מיט אים, האט ער מיך אנגעהויבן געבן געלט אז איך 

זאל ווייטער טון מיט אים. איך בין געווען שטארק צומישט, ווייל איך האב געדארפט האבן די געלט, ער 

... איך וויל נישט אלעס ארויסשרייבן, אבער ס'איז אסאך פלעגט מיך נעמען אין שיינע האטעלן, שלאפן דארט

 ישיבה קען זיך פארשטעלן...-ערגער ווי די ראש

למעשה ווייס איך ווי שעדליך דאס איז פאר מיר, איך מוז אפהאקן מיט יענעם ווי פריער. מיין פראבלעם 

.. מיין לעבן איז אויפגעראכטן איז נאר, אז איך וויל זייער שטארק אפהאקן, אבער די געלט חלק שטערט מיך.

געווארן זייט איך האב מיט אים, איך קען לעבן נארמאל, איך דארף זיך נישט שעמען פאר חברים. זייט איך 

האב מיט אים, האב איך געקויפט א נארמאלע הוט און רעקל, איך גיי אנגעטאן בעסער און איך מיין אז איך 

 ווייל מיין לעבן איז בעסער אוועקגעשטעלט.בין מער ארויפגעקוקט ביי מיינע חברים, 

איך פארשטיי די פראבלעם, אבער איך קען זיך נישט זען צוריק אין די שווערע מצב פון אמאל... איך 

 קען נישט לייגן אויף מיין מחשבה אז איך מוז צוריקגיין צו אזא שפלות.

אויף מיך, ער האט פיקטשערס  אויסער דעם, איז אויך דא נאך א פראבלעם. יענער האט אינפארמאציע

און ווידאוס וואס איך וויל שטארק נישט אז ס'זאל ארויסגיין אויף די גאס, און יענער האט מיך שוין אמאל 

מרמז געווען, אז איינמאל ער זעט פראבלעמס מיט אונזער קשר, דעמאלס איז די ווידאוס דא... ליידער ווייס 

אפילו  -ס דרייט זיך ארום ווידאוס פון זיי, און די בושות איז שרעקליך איך פון בחורים און אינגעלייט וואס ע

 פון זייער משפחה. איך קען נישט זיין קיין קרבן פון דעם.

איך פארשטיי אז ווען איר וועט ליינען די בריוו וועט אייער בלוט ארויפקומען אין קאפ, אבער איך וויל 

 צווייטע זייט, אז ס'איז נישט אזוי פשוט ווי עס קוקט אויס.  אז איר זאלט טראכטן רואיג און פארשטיין די

 א גרויסן יישר כח פאר אייער הילף.

 תשובה:

 טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן ח' פרשת בא, כ"ביום  - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאירלכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 ליין דיין בריוו".דו שרייבסט מיר: "איך זאל מיר האלטן רואיג ווען איך 

ַהּכֹל " :), סימן יבתנחומא בראשית(הער אויס טייערער בחור: חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ער אייבערשטער מוותר, ", אויף אלעס איז דחּוץ ִמן ַהִּזָּמה ,ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַוֵּתר
ער אבער ווען עס קומט צו עבירות פון ניאוף און מעשה תועבה, דארט איז ד
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אייבערשטער נישט מוותר. מען באקומט א ביטערע עונש אויב מען טוט נישט קיין 

 תשובה.

ַעל ַהּכֹל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמֲאִרי " :ה) ,כו בראשית רבה(נאך זאגן חכמינו זכרונם לברכה 
טער ", אויף אלע עבירות וואס א מענטש טוט ווארט דער אייבערשחּוץ ִמן ַהְּזנּות ,ַאּפֹו

אז מען זאל תשובה טון, אבער ווען עס קומט צו ניאוף רחמנא לצלן דארט איז דער 
 .אייבערשטער נישט מאריך אף, נאר דער אייבערשטער באצאלט א ביטערע עונש

דאס וואס דו האסט מורא פון בזיונות, זאלסטו וויסן אז אויב דו וועסט נישט 
מיין נישט אז מען קען זיך באהאלטן פונעם תשובה טון וועט דיין סוף זיין זייער ביטער. 

ִאם ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני א " (ירמיהו כג, כד):אייבערשטן, דער אייבערשטער זאגט 
ֲהלֹוא ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ה'", ווי קען זיך א מענטש באהאלטן פון מיר? "ְנֻאם  ,ֶאְרֶאּנּו

 דער אייבערשטער איז דאך איבעראל.ה'", ֲאִני ָמֵלא ְנֻאם 

מיין נישט אז מען קען זיך באהאלטן אין שיינע האטעלן טון עבירות און דאס וועט 
ְוֵעין נֵֹאף ָׁשְמָרה ֶנֶׁשף ֵלאמֹר א " (איוב כד, טו):בלייבן א סוד. דער אייבערשטער זאגט 

ביי זיך: 'מיר וועלן ווארטן ", די בעלי עבירות רעדן זיך איין און טראכטן ְתׁשּוֵרִני ָעִין
עס זאל ווערן נאכט דעמאלט וועלן מיר טון עבירות; מיר וועלן גיין אין באהאלטענע 

 :א) ,(במדבר רבה טפלעצער אז קיינער זאל אונז נישט זען'. זאגן חכמינו זכרונם לברכה 
", א מענטש מיינט יָנן ֶאָּלא ַּבחֶׁשַהּנֹוֵאף אֹוֵמר ֵאין ְּבִרָיה יֹוַדַעת ִּבי, ְלִפי ֶׁשָּכל ַמֲעָׂשיו ֵא "

טאקע אז ער קען זיך באהאלטן פונעם אייבערשטן, וואס טוט דער אייבערשטער? 
", דער אייבערשטער פארשעמט אים אויף דער ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַפְרְסָמן ָּבעֹוָלם"

 גאנצע וועלט.

אזוי ווי ר' נתן  ,ע עבירהחוזק געמאכט פון די עקלדיגזייער דער רבי האט אמאל 
ַּפַעם ַאַחת ִהְתלֹוֵצץ ִמֶּזה ְוָאַמר: "ֶׁשַעל ֶזה ְמַבְּקִׁשים ְּבָכל יֹום  (שיחות הר"ן, סימן שד):ברענגט 

 ,ֹון"ַאל ְּתִביֵאִני ִליֵדי ִנָּסיֹון ְוא ִליֵדי ִּבָּזיֹון", ְוָאַמר ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון: "ָאֶדער ַא ִנָּסיֹון ָאֶדער ַא ִּבָּזי

; היינט קען מען ממש זען דעם רוח הקודש ווייל אז עס ווערט אויס נסיון ווערט בזיונות
פון רבי'ן, די וועלט איז אזוי פארגעשריטן אז ווען עס גייט ארויס א בילד פון איינעם 

ווי ער דרייט זיך אויף שמוציגע פלעצער וכו' ווערט ער אין איין רגע פארשעמט אויף 
 ט.די גאנצע וועל

אויף דעם וואס דו שרייבסט אז דו טוסט דאס ווייל דו דארפסט געלט און דו 

(ספר נדחי ישראל, פרק דארפסט קליידער וכו'; קוק וואס דער הייליגער חפץ חיים פארציילט 

האט  (מחבר ספרי הלבוש)פארוואס דער הייליגער צדיק רבי מרדכי יפה זכר צדיק לברכה  כג)

הערליכע חיבורים און זיי א נאמען געגעבן "לבושים". ווייל  זוכה געווען צו מאכן די
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ווען דער הייליגער לבוש איז געווען א בחור האט ער געהאט א גרויסער נסיון וכו'; ער 

איז אנגעקומען צו איינעם אין שטוב און זי האט אים אנגעפאנגען מוטשען צו טון אן 
הויז ער זאל נישט קענען אנטלויפן עבירה רחמנא לצלן, זי האט אים איינגעשפארט אין 

און עס איז נישט געווען קיין שום וועג זיך צו ראטעווען נאר דורך דעם לאך אונטערן 
בית הכסא, דער לבוש האט נישט געקוקט אויף גארנישט ער איז אריין געקראכן אינעם 

בית  שמוציגן לאך און ער מיט זיינע אלע קליידער זענען געווארן זייער שמוציג פון
הכסא, ער איז געווען אין דער פרעמד און ער האט נישט געהאט קיין אנדערע קליידער 
וכו' אזוי ארום האט ער געהאט גרויסע בזיונות זיך ארום צו דרייען מיט קליידער וואס 

זענען פארשמירט פון בית הכסא, דערפאר האט ער זוכה געווען צו מחבר זיין די אלע 
 געגעבן לבושים. ספרים און זיי א נאמען

שעם דיר אז פאר אפאר דאללער פארקויפסטו דיין נשמה פארן שטן, שעם דיר אז 

דו ביסט אזוי ביליג ביי דיר אז דו פארדינגסט זיך צו טון עקעלדיגע מעשים פאר א היט 
און א רעקל; ווי קען א מענטש זיין אזוי נידעריג ביי זיך אז פאר געלט זאל ער אוועק 

 ן?!געבן זיין לעב

אנטלויף פון דעם שלעכטן חבר און קום צוריק צום אייבערשטן, ווער צוריק אן 
ערליכער איד. דו ביסט א יונגער בחור און דו דארפסט נאך חתונה האבן, דו דארפסט 

אויף שטעלן אידישע דורות. האב נישט מורא פון דאס וואס ער סטראשעט דיר אז ער 
ג פון אלע מניוולים, זיי ווארפן א פחד אויף וועט דיר פארשעמען; דאס איז דער ווע

 זייער קרבן וואס זיי האבן אונטער זיך, אזוי קענען זיי ממשיך זיין מיט זייער מניוולות.

וואס האט יוסף הצדיק געטון ווען  (יומא לה:)קוק וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
פיסה אויב ער וויל נישט אשת פוטיפר האט אים אנגעשראקן אז זי גייט אים לייגן אין ת

טון מיט איר די עבירה? ער האט איר געזאגט: "איך האב נישט מורא פון תפיסה, 'ה' 
דער אייבערשטער נעמט ארויס פון תפיסה", האט זי אים געסטראשעט:  -ַמִּתיר ֲאסּוִרים' 

יגן פון די "ֲהֵריִני ּכֹוֶפֶפת קֹוָמְתך", איך גיי דיר אזוי פייניגן אז דו וועסט ווערן איינגעבו

 -שרעקליכע יסורים וכו', האט יוסף געזאגט: "איך האב נישט מורא, 'ה' זֹוֵקף ְּכפּוִפים' 
דער אייבערשטער העלפט די איינגעבויגענע זיי זאלן ווערן צוריק גראד", האט זי אים 

ווייטער געזאגט: "ֲהֵריִני ְמַסֵּמא ֶאת ֵעיֶניך", איך גיי דיר אויסשטעכן דיינע אויגן, האט 
דער אייבערשטער מאכט זעהעדיג די בלינדע",  –יוסף איר געזאגט, "ה' ּפֹוֵקַח ִעְוִרים 

האט זי אים געזאגט: "ָנְתָנה לֹו ֶאֶלף ִּכְּכֵרי ֶכֶסף", איך גיי דיר געבן אסאך געלט אויב דו 
וועסט טון מיט מיר די עבירה, אבער יוסף האט איר געזאגט: "ניין, ניין און נאכאמאל 

 ויל נישט זיין מיט דיר אויף דער וועלט און אויף יענע וועלט".ניין. איך ו
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איך האף אז דו וועסט תשובה טון, און אנטלויפן פון דעם מניוול ווי פון פייער, 

 אז נישט וועסטו האבן גרויסע בזיונות און באקומען א גרויסער עונש.

 איך האף אז דו וועסט תשובה טון וואס שנעלער.

... 

~~~~~~~~~~ 
 לה:שא

 לכבוד הראש ישיבה שליט"א,

קודם כל וויל איך דאנקען דעם באשעפער וואס האט מיר געוויזן דעם אמת'ן וועג און אנגעקומען צו די 

ריכטיגע געטרייע שלוחים פונעם אייבערשטן, און איך וויל אייך פערזענליך באדאנקען פאר אלע 

והדרכה, וואס געבט אסאך טעם און חיות וסיפוק אינהאלטסרייכע שיעורים וואס איז פול מיט תוכן חיזוק 

 בעבודת ה'.

יעצט צום נקודת השאלה, איך האב חתונה געהאט שוין מער פון א יאר ב"ה (איך האב שוין א קינד 

ב"ה) אלעס מער ווייניגער איז אין ארדענונג, פארשטייט זיך אסאך איז צו פארדאנקען אלע אייערע טעגליכע 

עס איז דא איין זאך וואס שטערט מיך געפערליך דאס איז אז זי גייט אנגעטון אסאך  חיזוק און עצות. אבער

 פרומער ווי איך וואלט בעצם געוואלט זי זאל גיין.

איך וועל אייך זאגן דעם אמת אז אנפאנג איז עס געווען ממש באו מים עד נפש, איך האב געשפירט 

ם און סיפוק מיט גארנישט, דערנאך נאך אסאך מתפלל זיין איך קען נישט אנגיין אזוי, איך פיל נישט קיין טע

און התבודדות און אזוי אויך נאכ'ן אריבערגיין א תקופה, האט זיך עס נאר אביסל בארואיגט. איך פיל אז 

ס'איז נישט בסדר, איך וויל טון די ריכטיגע שריט ווייל דאס פארשטערקערט מיינע נסיונות אויף גאר א גרויסע 

 ן איך זוך א עצה פאר דעם.פארנעם או

א גרויסן יישר כח פאר אלעס, דער אויבערשטער זאל אייך באצאלן פאר אלעס וואס איר טוט פאר 

 זיינע קינדער.

 שלמה

 תשובה:

 , שנת תשע"ח לפרט קטןב' שבט' פרשת בא, היום  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד שלמה נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

רחמים ובתחנונים האב רחמנות אויף דיר; פארלאנג נישט פון דיין איך בעט דיר ב
ווייב זי זאל זיך אנטון מער פראסט, מער קורץ, שמאל און אויסגעשניטן וכו'. דאנק 

דעם אייבערשטן אז דו האסט א וואוילע פרוי וואס גייט אנגעטון בצניעות, וויפיל 
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יב איז נישט אזוי ווי עס דארף צו זיין אינגעלייט רייסן זיך די האר פון קאפ אז זייער ווי

וכו'. זיי האבן אנגעטראפן שלעכטע חבר'טעס וכו' און זיי שרייבן זיך מיט אלע רוחות 
רעות וואס דאס ברענגט ליידער זייער ביטערע נאכפאלגן, אזוי ווי חכמינו זכרונם 

"; צוביסלעך , ַהְרֵּבה ְׁשֵכִנים ָהָרִעים עֹוִׂשיםַהְרֵּבה ַיְלדּות עֹוָׂשה" (סוטה ז.):לברכה זאגן 
האבן זיי זיך אנגעהויבן לאזן וואקסן זייער האר און עס צוגעדעקט בלויז למחצה 

 לשליש ולרביע וכו'.

יסן זאלסטו, דאס לעבן פון א מענטש איז אזוי קורץ און שנעל, מען געבט זיך וו

איין דריי און מען איז אן אלטער איד, מען געבט זיך איין דריי און מען האט א שטוב 
מיט גרויסע קינדער. דאנק דעם אייבערשטן אז דיין ווייב געבט אכטונג ווי אזוי זי טוט 

ר זוכה זיין צו ערליכע קינדער און איר וועט שעפן נחת זיך אן; אין דעם זכות וועט אי
 ָלּה ְמַזֶּכה, ֶׁשָּבִאָּׁשה ְצִניעּות") אות בנים, סימן ט ,דותי(ספר המפון זיי, אזוי ווי דער רבי זאגט 

 .גוטע קינדער ןוי וואס גייט בצניעות וועט האברא פ ֲהגּוִנים", ְלָבִנים

ִׁשְבָעה ָּבִנים ָהיּו ָלּה ְלִקְמִחית, עס איז " (יומא מז.):פארציילן  כמינו זכרונם לברכהח
זי האט געהאט זיבן קינדער, ְוֻכָּלן ִׁשְּמׁשּו  ,געווען א פרוי וואס האט געהייסן קמחית

יָת ֶׁשָּזִכיָת  ִּבְּכהּוָנה ְגדֹוָלה, אלע זענען געווען כהנים גדולים. ָאְמרּו ָלּה ֲחָכִמים: ַמה ָעשִֹ
האסט  אירגעטון אז איר האט ע גוטע זאך ערהאבן די חכמים איר געפרעגט: וואסך? ְלּכַ 

אז אלע אייערע קינדער זענען ערליכע אידן און כהנים וואס טוהן די עבודה זוכה געווען 
? ָאְמָרה ָלֶהם: ִמָּיַמי א ָראּו קֹורֹות ֵּביִתי ְקָלֵעי ַׂשֲעִרי, האט זי געזאגט אין בית המקדש

ווענט און די דאך פון מיין הויז  פאר די חכמים: איך האב אייביג אכטונג געגעבן אז די
זאלן נישט זען מיין האר"; זעט מען פון דעם אז ווען מען פירט זיך מיט צניעות האט 

 מען נאכדעם נחת פון די קינדער.

איך בעט דיר זייער דו זאלסט נישט משוגע מאכן דיין ווייב זי זאל זיך אנטון מער 
זי זאל גיין אנגעטון מער בצניעות,  פארקערט, זאלסט איר געבן חיזוק –פראסט וכו' 

נישט אראפרייסן איר צניעות חס ושלום און איר זאגן "טו זיך אן מער פראסט, מער 

אויפרייסעריש וכו'"; וויי פאר די אינגעלייט וואס ברענען זיך אפ מיט די אייגענע הענט 
סט. וואס זייער עתיד דורכדעם וואס מען מוטשעט די פרוי זי זאל זיך אנטון מער פרא

מיינסטו, אז דו וועסט מוטשען דיין ווייב זאל זיך אנטון מער פראסט און זי וועט דיר 
נאכגעבן, זי וועט זיך טוישן וכו' וועסטו שוין זיין צופרידן? איך זאג דיר אז דו וועסט 

נאך אלץ נישט זיין צופרידן, דו וועסט ווייטער מיינען אז א צווייטער האט עפעס בעסער 
 ר וכו'.פון די
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דעם ראש השנה אין אומאן איז צו מיר צוגעקומען א איד מיט א געוויין און מיר 

געבעטן: "ראש ישיבה געב מיר א ברכה, וואונטש מיר אן אז מיין ווייב זאל וועלן גיין 
אנגעטון צניעות'דיג, עס זאל אריין גיין אין איר א רוח טהרה", ער זאגט מיר: "איך 

יך וויל א ערליכע לעבן". הערנדיג דאס האב איך געטראכט צו האלט עס נישט אויס, א
מיר: 'דער אינגערמאן האט א שרעקליכע צרה; דאס איז באמת א צרה, דער איז א 

פארלוירענער, ווייל אז די ווייב גייט נישט אנגעטון בצניעות איז אויס שטוב, אויס 
 מאמע, אויס ווייב, עס ווערט אויס וועלט'.

דיין בריוו טראכט איך צו מיר: 'נארישע קליינקעפלדיגע  יעצט ליינענדיג
אינגעלייט, זיי וואלטן זיך אזוי געדארפט פרייען אז זיי האבן א ערליכע ווייב, א ערליכע 

שטוב, א מאמע פאר זייערע קינדער, א מאמע וואס איר גאנצע מח איז נאר אירע קינדער, 
ינדער מיט יראת שמים. א מאמע וואס גיסט זי טראכט ווי אזוי זי קען זיי מחנך זיין די ק

אפ די קינדער נעגל וואסער, א מאמע וואס ליינט קריאת שמע מיט די קינדער, אנשטאט 
דעם זוכן זיי ווי זיי קענען מער אויפרייסן די ווייב וכו', מער אריין ברענגען די ווייב אין 

 די גוי'אישע וועלט'.

פרקים זע צו זאגן יעדן טאג אין משניות; פאלג דעם רבי'ן און מאך דיר א שיעור 
ווי מער א מענטש זאגט משניות איז  -ה" נֶ ַׁש יז די אותיות "ְמ א ִמְׁשָנה""ווייל  ,משניות

משניות מאכט אז דער מענטש זאל ווערן לויטער און עס געבט  .ה אינגאנצןנֶ ַׁש ער זיך ְמ 
די עקעלדיגע עבירה פון  צוריק דעם מח פארן מענטש. ווייל ווען א מענטש זינדיגט אין

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, ווערט אים אויסגעריסן זיין מח מחשבה,  -פגם הברית 
ווייל די זרע קומט פונעם מח און אז מען זינדיגט ווערט דער מח אויסגעטריקנט וכו', 

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

איר נישט זי זאל זיך אנטון מער פראסט וכו'; פארקערט, זיי נאכאמאל, מוטשע 
 איר מחזק זי זאל בלייבן מיט איר איידעלע באשיידענע וועג ווי אזוי זי גייט.

איך האף אז דו וועסט מיר פאלגן וועט דיר גוט זיין אויף דער וועלט און אויף יענע 
 וועלט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 "א,לכבוד דער ראש ישיבה שליט
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צום אלעמען ערשט וויל איך זיך באדאנקען פאר די געוואלדיגע שיעורים וואס זענען מחי' אונזער 

גאנצע שטוב, די חיזוק קומט אויך אן ביז אהער דא מעבר לים, דער אייבערשטער זאל אייך געבן כח ווייטער 

 אנצוגיין און מחזק זיין אידישע קינדער.

עגערין, מיין ווייב'ס שוועסטער, איז א כלה געווארן למזל טוב, אבער און יעצט צו מיין שאלה. מיין שוו

אן די עלטערן, זיי האבן איר נישט געוואלט א כלה מאכן, און יעצט איז געווען די תנאים און מ'האט מיר 

ווי געבעטן צו זיין ווי דער מחותן מצד הכלה, וויל למשל אריינצושרייבן אין די תנאים אלס 'עומד מצד הכלה', 

אויך איבערצוגעבן דעם זייגער פאר'ן חתן אנשטאט מיין שווער. נאכדעם וועט קומען די חתונה וואו איך וועל 

 דארפן אונטערפירן אונטער די חופה.

איך ווייס נישט וואס צו טון, פון איין זייט בין איך בכלל נישט באקוועם צו שפילן מחותן, איך האב 

ל, אבער פון די אנדערע זייט איז א גרויסע רחמנות אויף זיי, ווייל עס איז נישטא בעסער ליב צו זיצן אין א ווינק

 ווער ס'זאל אונטערפירן וכו'.

איך פיל ווי איך ווער צעקוועטשט פון אלע זייטן און איך ווייס נישט וואס צו טון. ווי איך וויל איך בעטן 

ווייב תחי', ווייל זי ווערן זייער צעטראגן יעדעס אויב דער ראש ישיבה  קען שרייבן אפאר ווערטער פאר מיין 

 מאל ווען עס קומט א שמחה אין איר משפחה, צוליב די שווערע מצב ביי אירע עלטערן.

 יישר כח פאר אלעס.

 תשובה:

 , שנת תשע"ח לפרט קטןב' שבט' פרשת בא, היום  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ז דער אייבערשטער האט דיר מזכה געווען מיט מצות שמחת חתן וכלה זאלסטו א
(תנחומא ראה, סימן עס טון מיט די גרעסטע שמחה, געדענק וואס דער אייבערשטער זאגט 

", אויב דו וועסט פרייליך מאכן מיינע ֶׁשּלְ  ֶאת ְמַׂשֵּמַח  ֲאִני ֶׁשִּלי ֶאת ְמַׂשֵּמַח  ַאָּתה ִאם" יח):
 וועל איך דיר פרייליך מאכן.צעבראכענע קינדער 

אסאך מאל קומט אויס אז געשוויסטער דארפן אליינס חתונה מאכן די קינדער, 

ווען מען זעט ווי די עלטערן לאזן זיי עלטער ווערן וכו'. אזוי ווי עס ווערט גע'פסק'נט 
אז ווען א קינד  )"מיורה דעה סוף סימן ר ,ברמ"אלהלכה נפסק , וכן שו"ת מהרי"ק סימן קסו(אין שולחן ערוך 

זעט אז זיינע עלטערן מאכן אים נישט קיין שידוך דארף מען נישט אויסהערן וואס די 
עלטערן זאגן נאר זיך אליינס חתונה מאכן. פארשטייט זיך אז מען דארף זיך פארבינדן 

 מיט א רב וכו' און זיך אליינס חתונה מאכן.

וארן למזל טוב און דיין שווער דערפאר אז דיין שוועגערין איז יעצט א כלה געו

און שוויגער ווילן זיך נישט באטייליגן אין זייער שמחה וכו', מען בעט דיר אז דו און 
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דיין ווייב זאלן זיך אהער שטעלן ווי די מחותנים און אונטער פירן חתן כלה אונטער די 

 חופה, זאלסטו כאפן די מצוה.

 ְּתִהי "ַאל –ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות  ת יב, יז):(שמוחכמינו זכרונם לברכה זאגן אויפן פסוק 
ַהִּמְצוֹות", פונקט ווי מען טאר נישט לאזן א מצה שטיין ווייל  ֶאת ֶאָלא, ַהַּמּצֹות ֶאת קֹוֵרא

עס קען ווערן חמצ'דיג, אזוי אויך זאל מען נישט לאזן די מצוות שטיין עס זאל חמצ'דיג 
ִמָּיד", אויב עס קומט דיר אונטער א מצוה  אֹוָתּה הֲעֵׂש  ,ְלָיְד  ָּבָאה ִאם "ֶאָלא ווערן,

 זאלסטו עס גלייך טון.

דו שרייבסט מיר אז די האסט ליב צו זיצן אין דיין ווינקל און עס איז דיר נישט 

באקוועם צו שפילן מחותן. איך פארשטיי דיר זייער גוט ווייל איך האב דאס זעלבע זאך 
צו זיצן אין די זייט, איך האב זיך מחי' געווען די  ווי דיר. איך בין געקומען קיין ברסלב

ערשטע פאר יאר ווען איך בין מקורב געווארן אין היכל הקודש, איך האב מיט קיינעם 
נישט גערעדט און איך האב מיט קיינעם נישט געהאט, עס האט מיר נישט אינטערעסירט 

ן די חיזוק פון מוהרא"ש קיין שום נייעס פון היכל הקודש, איך בין בלויז געקומען הער
און דאס מקיים געווען. דאס איז געווען מיינע שענסטע יארן וכו', אבער דער 

אייבערשטער האט אנדערש געוואלט; מוהרא"ש האט מיר געהייסן עפענען א ישיבה 
 און געבן דרשות וכו' וכו' טו איך דאס מיט די גרעסטע שמחה.

ען ווען זיצן פאר מיר אזוי ווי אמאל אין יעדן טאג טראכט איך: 'הלואי ווען איך ק

מיין ווינקעלע לערנען און דאווענען וכו''; אבער אז דער אייבערשטער וויל אנדערש 
 דארף מען אלעס אוועק לייגן צו טון דעם רצון ה'.

הער אויס די דרשות פון סאטמער'ער רבי זכותו יגן עלינו וואס ער האט געזאגט 

דער רבי פלעגט טרינקען זיבן כוסות וויין און  ן חידושי תורה, פורים);(עס איז געדרוקט איפורים 
נאכדעם האט ער געוויינט וכו', ער פלעגט זאגן: "איך בין אזוי מקנא א פשוט'ער איד 
וואס קומט אין שול יעדן צופרי לערנען און דאווענען, וואס זאל איך טון אז עס איז 

יגט מיטן רבים, אבער אז דאס איז דער רצון ה' אויף מיר נגזר געווארן צו זיין באשעפט
 וועל איך דאס טון וכו'".

זאג פאר דיין שוועגערין אז דו וועסט זיין דער "עומד מצד הכלה". געדענק וואס 

"; וִבְמקֹום ֶׁשֵאין ֲאָנִׁשים, ִהְׁשַּתֵּדל ִלְהיֹות ִאיׁש" (אבות ב, ה):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ע גערעכט. א מענטש דארף זיצן אין זיין ווינקל, אבער אז עס איז סתם אזוי ביסטו טאק

נישט דא קיין טאטע מאמע זאלסטו זיך אהער שטעלן ווי דער מחותן און דיין ווייב ווי 
 (תנחומא ראה, סימן יח):די מחות'נסטע, וועסטו זוכה זיין צו וואס דער אייבערשטער זאגט 
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", אויב דו וועסט פרייליך מאכן מיינע ֶׁשּלְ  ֶאת ְמַׂשֵּמַח  ֲאִני ֶׁשִּלי ֶאת ְמַׂשֵּמַח  ַאָּתה ִאם"

 צעבראכענע קינדער וועל איך דיר פרייליך מאכן.

 די כלה געבט די זייגער פארן חתן, נישט דער טאטע.

... 

~~~~~~~~~~ 
 , שנת תשע"ח לפרט קטןב' שבט' פרשת בא, היום  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מרת ... תחי'

טן איך זאל אייך שרייבן א פאר חיזוק ווערטער, אייער מאן נרו יאיר האט מיר געבע
ווייל עס טוט אייך וויי יעדעס מאל עס איז דא א שמחה ביי אייער משפחה און אייערע 

 עלטערן ווילן נישט מיט האלטן וכו'.

איך פארשטיי אייך זייער גוט אז עס טוט אייך זייער וויי אז אייערע עלטערן 
פון זייערע קינדער; יעצט איז אייער שוועסטער א  באטייליגן זיך נישט ביי די שמחות

כלה געווארן למזל טוב און זיי ווילן נישט קומען צו די תנאים און צו די חתונה, און 
 דאס טוט אייך זייער וויי.

פון אייער זייט זאלט איר זען צו מכבד צו זיין אייערע עלטערן; כיבוד אב ואם איז 

מענטש איז מכבד זיינע עלטערן זאגט דער  זייער א גרויסע מצוה און ווען א
"איך רעכן דאס ווי מען איז מיר מכבד און איך וועל מאכן  (קידושין לא:):אייבערשטער 

רוען די שכינה אין זייער שטוב"; איר זאלט ווייטער רעדן מיט אייערע עלטערן, זיי 
ך וואס זיי צו פארציילן שיינע זאכן פון אייערע קינדער, טראכטס אויס זיסע מעשה'לע

דערציילן וכו', אבער פון דער אנדערע זייט דארפט איר זיך ארויס שטעלן צו העלפן 
אייער שוועסטער צו זיין פאר איר ווי א מאמע, זי איז יעצט א כלה געווארן און זי דארף 

 אסאך חיזוק.

וויפיל עס טוט אייך וויי אז אייערע עלטערן זענען אזוי פארמאכט און זיי ווילן 

נישט מיט האלטן די חתונה און די תנאים טוט עס איר נאך אסאך מער וויי. ווייל זי איז 
נאך יונג און זי ווייסט נאך נישט ווי אזוי מען נעמט אויף די סארט זאכן, זי ווערט צעריסן 

פון אלע זייטן. פון איין זייט וויל זי טון די ווילן פון טאטע מאמע אבער פון די אנדערע 
רבנים האבן איר געזאגט זי זאל מאכן איר שידוך האט זי געדארפט טון וואס די זייט אז 

 תורה הייסט.

עס זענען דא אסאך משפחות וואס האבן דעם פראבלעם וואס איר גייט אריבער, 
עס זענען דא עלטערן וואס קענען נישט ארויס געבן זייערע קינדער וכו', יעדער מיט 
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ן איידעם משה רבינו אליין און א צווייטער זוכט א אנדערע תירוצים. איינער זוכט א

שניר ווי אסתר המלכה; וואס געשעהט? די קינדער גייען אריבער שווערע יסורים ווייל 
 זיי ווילן חתונה האבן אבער זיי קענען נישט.

מיר דארפן מכבד זיין די עלטערן ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געהייסן. און 

הייסט חתונה האבן דארף מען חתונה האבן; אייער שוועסטער  אז דער אייבערשטער
 האט זייער גוט געטון וכו'.

דערפאר דארפט איר זיך אנגארטלען און זיין זייער שטארק צו זיין פאר איר ווי א 
מאמע. זאגט פאר אייער שוועסטער אז זי זאל זיך נישט זארגן, ווייל ביז די חתונה איז 

ען נאך אסאך דאווענען אז אלעס זאל זיך איבערדרייען צום נאך דא אסאך צייט, מען ק
גוטנס און די עלטערן זאלן קומען ווי נארמאל, אבער אז זיי וועלן נישט אנקומען וועט 

 איר אונטער פירן ווי א מאמע וכו'.

אין דעם זכות וואס איר וועט פרייליך מאכן די כלה וועלן ענק זוכה זיין צו נחת 
 ן.פון די קינדער, אמ

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איינער האט מיר געפרעגט וואו עס איז דער מקור אז רבי נתן האט געהאט א גלאטן האלז. אפשר 

 ווייסט דער ראש ישיבה עפעס מער איבער דעם?

 יישר כח פאר אלעס.

 דוד

 תשובה:

 לפרט קטן , שנת תשע"חב' שבט' פרשת בא, היום  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד דוד נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דער הייליגער רבי נתן זכר צדיק וקדוש לברכה איז געווען אן איידעם ביי הרב 
ר' דוד צבי איז געווען רב  זכר צדיק לברכה. ךארבעהגאון המפורסם רבי דוד צבי אוי

. ער איז געווען מאהליבון אמניץ עשריגראד, קראין דריי גרויסע שטעט אין אקריינא: 
זייער א גרויסער מענטש. דער רבי האט אמאל געזאגט פאר ר' נתן: "דיין שווער איז א 
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צדיק", אזוי אויך האט דער הייליגער רבי ברוכ'ל פון מעזיבוזש זכותו יגן עלינו געזאגט 

 אויף אים: "וואו ער גייט, גייט אליהו הנביא מיט מיט אים".

ך אויסגעדרוקט אויף ר' נתן: "מען האט אנגעטראגן פאר מיין ר' דוד צבי האט זי
טאכטער גרעסערע לומדים ווי ר' נתן, אבער איך האב אים גענומען פאר אן איידעם 

ווייל איך האב געזען אז ער האט א גלאטע האלז"; דאס איז א מליצה אויף ר' נתן ארויס 
' נתן איז געווען ביי זיך ווי א שטיקל צו ברענגען ווער ר' נתן איז געווען. דער הייליגער ר

בלאטע, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט פאר ר' יצחק דער טיראוויטצער מגיד'ס איידעם 

וועסטו זען אז ער איז ביי זיך ווי א גלאט  –ר' נתן  –"קוק אים אן  (חיי מוהר"ן, סימן שלח):
 שטיקל בלאטע".

בן אלע קינדער געפרעגט קשיות ר' נתן האט דערציילט אויף זיך: "אין חדר הא

פונעם מלמד אבער איך האב נישט געהאט קיין קשיות, איך האב געזאגט פאר מיין 
מלמד: 'וואס זאל איך טון אז עס איז מיר גארנישט שווער?' האט מיר דער מלמד 

געזאגט: 'עס איז בעסער צו גיין פשוט אן קשיות ווי די אנדערע קינדער וואס זוכן נאר 
 ריכן פונעם פשט'".צו פארק

פון קינדווייז אן האט ר' נתן געלעבט מיטן תכלית, ווייל ער פלעגט דאווענען נעבן 

זיין זיידן ר' יצחק דאנציג זכרונו לברכה וואס פלעגט זיצן מיט די אלטע אידן אויף מזרח 
וואנט, אזוי איז אים אויסגעקומען צו קענען אלע אלטע אידן וואס פלעגן זיך צומאל 

ן און זיך ווערטלען מיט אים. איין טאג איז איינער פון די זקנים וועם ר' נתן האט שפיל
נפטר געווארן און ר' נתן האט זיך נאכגעפרעגט ביי זיין זיידע אויף דעם  -גוט געקענט 

איד, האט אים דער זיידע געענטפערט אז ער איז נפטר געווארן, האט ער געפרעגט זיין 
ר געווארן?" האט ער אים מסביר געווען אז ווען א מענטש זיידע: "וואס מיינט נפט

שטארבט גראבט מען אויף א לאך אין בית החיים און מען לייגט דארט אריין דעם 
מענטש, נאכדעם דעקט מען צוריק צו דעם לאך מיט ערד. ווען ר' נתן האט דאס געהערט 

ר וועלט, מען לעבט האט אים אנגעפאנגען באדערן: 'וואס איז דער תכלית דא אויף דע

און מען שטארבט וכו' און דאס איז עס?' די מחשבות האבן אים געמאכט זוכן און 
 נישטערן נאכן תכלית ביז ער האט געפונען דעם הייליגן רבי'ן.

ווען מוהרא"ש פלעגט רעדן פון ר' נתן פלעגט ער שטענדיג זאגן: "מיר האבן נישט 

ווי גרויס ער איז געווען; מען האט אים גע'רודפ'ט  קיין השגה ווער ר' נתן איז געווען און
עד חרמה מבית ומבחוץ. און טראץ אלע רדיפות וואס ער איז אריבער, מיט אלע צרות 

ויסורים, האט ער פארשפרייט דעם הייליגן רבינ'ס ספרים פאר די גאנצע וועלט, דאס 
 דארפן מיר נאכטון; מגלה זיין דעם רבינ'ס עצות פאר אלעמען".
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