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 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום א' פרשת תולדות, כ"ג מר -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד ... נרו יאיר

איך בעט דיר זייער, לייג דיר אריין אין אמונה, אזוי וועט דיין לעבן זיין א לעבן, 

"ווער עס לעבט  (שיחות הר"ן, סימן נג):אלעס וועט דיר זיין אסאך גרינגער; דער רבי זאגט 

איז דאך גוט, און אז עס  -נה, דער לעבט א חיים טובים; אויב גייט אים גוט מיט אמו

גייט אים נישט גוט, עס גייט אים עפעס שלעכט אין זיין לעבן, ווייסט ער אויך אז אלעס 

איז פונעם באשעפער. אבער דער וואס האט נישט קיין אמונה, דער האט נישט קיין 

עפעס שלעכט, ווערט ער גלייך צעבראכן, ער ווערט לעבן בכלל, ווייל אויב עס גייט אים 

אויס מענטש"; דערפאר בעט איך דיר זייער, שטארק דיר און גלייב באמונה שלימה אז 

אלעס וואס פאסירט מיט דיר איז פאר דיין טובה וועגן, אלעס וואס דו גייסט אריבער 

 איז נאר לטובתך, דורכדעם וועט דיר אלעס גרינגער אנקומען.

בי האט אמאל געזאגט פאר א חתן פאר זיין חתונה וואס חכמינו זכרונם דער ר

ַהַּכָּלה", מען טאנצט פאר די כלה, אז דאס  ִלְפֵני ְמַרְּקִדין ֵּכיַצד" (כתובות טז:):לברכה זאגן 

מיינט צו זאגן אז מען זאל איבער שפרינגען וואס עס איז געווען פאר די חתונה, מען 

מיטן עבר, נאר מען זאל פארגעסן וואס עס איז געווען פאר זאל נישט טראכטן און לעבן 

די חתונה און אנהייבן א לעבן פון דאסניי וכו' עיין שם; זאגט מוהרא"ש זכרונו לברכה 

אז דאס גייט ארויף אויף נאך די חתונה אויך, מען דארף האלטן אין איין פארגעסן וואס 

ן אין זיך אלטע זאכן, אלטע חשבונות, עס איז געווען מיט די ווייב, מען טאר נישט האלט

ַהַּכָּלה", מען דארף אלעס איבער היפן, איבער שפרינגען, און  ִלְפֵני ְמַרְּקִדין ֵּכיַצד"נאר 

 שטענדיג אנהייבן פון דאסניי א נייע בלאט.

בכלל דארף א אינגערמאן זייער אכטונג געבן אין שטוב צו העלפן די ווייב און 

אז חסד הייבט זיך אן אין שטוב; וואויל איז פאר א מענטש קינדער, מען דארף וויסן 

וואס העלפט די ווייב, די אלע וואס פארברענגען מיט חברים, זיי לאזן די ווייב אליין 

אין שטוב מיט די קינדער, די אלע זענען חסרי דעת, זיי מיינען אז זיי האבן חברים, אבער 

גען, זיי אליין רעדן אונטער זיין רוקן וכו'. ביז דערווייל די חברים מיט וועם זיי פארברענ

וואס האט מען פון די אלע שמועסלעך און פון די אלע שעות וואס מען פארברענט מיט 

חברים, מען רעדט סתם זאכן, און אזוי לויפט דורך א טאג, עס גייט א וואך, עס גייט א 

 יאר, און מען בלייבט איין טאג איינער אליין.

ש האט שכל, ער ניצט אויס זיינע טעג און יארן מיט זאכן וואס אבער ווען א מענט

וועלן בלייבן מיט אים, ער פארברענגט מיט זיין ווייב און קינדער, ער שמועסט מיט זיין 
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ווייב און קינדער, ער לערנט אביסל תורה יעדן טאג, אביסל מקרא, אביסל משנה, אביסל 

 גמרא, דאס וועט ער מיט נעמען מיט זיך.

האף אז דו האסט הנאה פון די בריוו וואס איך שרייב דיר; גלייב מיר איך וויל  איך

 גארנישט, נאר דו זאלסט האבן א חיים טובים.

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 קטן חשון, שנת תשע"ח לפרט-יום ג' פרשת תולדות, כ"ה מר -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד ... נרו יאיר

איך האף אז דו האסט פארשטאנען וואס מיר האבן גערעדט נעכטן נאכט ביים 

שיעור, ווי אזוי מען דארף מחנך זיין קינדער; מען דארף רעדן צו קינדער זיך צו היטן 

פון מנוולים. ליידער דרייען זיך ארום אויפן גאס מענטשן וואס זענען נישט געזונט, זיי 

אויף קינדער צו טון מיט זיי עבירות. אז מען זאגט אן די קינדער אינגערהייט  לאקערן

זיי זאלן זיך היטן פון מענטשן וואס ווילן זיי שעדיגן, קען מען איינשפארן אסאך 

 קאפוויי.

זייער אסאך בחורים פארציילן מיר וואס זיי זענען אריבער אין זייערע יונגע יארן, 

אפגע'שחט'ן וכו'. ווען מען וואלט צו זיי גערעדט און זיי  אז נאנטע קרובים האבן זיי

אנגעזאגט: "קיינער קען דיר נישט צורירן וכו' און אויב איינער וויל דיר אנכאפן וכו' 

זאלסטו שרייען, זאלסט נישט מורא האבן צו דערציילן", וואלטן זיי נישט אריבער וואס 

 זיי זענען אריבער.

אמונה פשוטה, גלייב אז דער אייבערשטער שטייט טייערע ... שטארק דיר מיט 

אונטער דיינע פראבלעמען; דער אייבערשטער וויל דען ווי אזוי דו דערהאלסט זיך, ער 

 וויל זען צו וועמען דו וועסט זיך ווענדן ווען עס וועט דיר זיין ענג.

ן געדענק וואס דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן: "אז עס איז גאר ביטער איז מע

זיך אינגאנצן מבטל", האט ר' נתן געפרעגט: "ווי אזוי איז מען זיך מבטל?" האט דער 

רבי געזאגט "מען פארמאכט די מויל מיט די אויגן", דאס איז ביטול צום אייבערשטן; 

ער פרעגט נישט קיין קשיות, ער  -דאס הייסט, ווען א מענטש פארמאכט די מויל 

נישט זען און פארשטיין, ער ווייסט אז דער ער וויל גאר -פארמאכט די אויגן 
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אייבערשטער פירט די וועלט, דעמאלט איז ער זוכה אז אלעס ווערט גוט, דער 

 אייבערשטער העלפט אים מיט זיין ישועה.

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

... 

יאר אדער א יאר אהאלב; אויב דו נ.ב. איך זוך צו בארגן א גרויסע הלוואה פאר א 

 ווייסט פון איינער וואס איז ביכולת מיר צו בארגן, זיי מיר מודיע.

... 

~~~~~~~~~~ 

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ד' פרשת תולדות, כ"ו מר -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד ... נרו יאיר

סיי אין  ,ן ישיבההיינט נאכט איז דא א פרויען צוזאמקום, סיי אין וויליאמסבורג אי

זע צו בלייבן אין שטוב אז דיין ווייב זאל קענען קומען און הערן אביסל  ;קרית יואל

 בפרט פרויען. דיבורי ההתחזקות, יעדער איינער בזה העולם דארף חיזוק,

זע צו לערנען דיינע שיעורים, אביסל חומש, אביסל משניות און א דף גמרא; 

 א ְּבָיִדי ֶׁשֵאין ֶזה –"ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ִׂשְמָלה  ת קכ.)(שבזאגן כמינו זכרונם לברכה ח

איז א גרויסער תורה , איינער וואס לערנט נישט ַּתְלמּוד" אוְ , ִמְׁשָנה אוְ , ִמְקָרא

אן תורה איז אבער ער האט הייזער וכו',  ,מאן, אפילו ער האט געלט אין באנקעאר

 גארנישט דא.

 ַהְּקִלָּפה ֶׁשל ְׁשָמּה ִגיַמְטִרָיא" ַּתְלמּוד" מוהר"ן חלק א, סימן ריד): (ליקוטידער רבי זאגט 

ווען א מענטש לערנט גמרא  ,"ִליִלית" ֶׁשִּנְקֵראת ַהְּבִרית ִּבְפַגם ָהָאָדם ֶאת ַהְמֲחַטאת

גמרא מסכת היינט איז דער דף  ;פארברענט ער אלע קליפות וואס ער האט באשאפן

ער באן פארט, עס איז א שאד אז דו זאלסט נישט מיט י', כאפ זיך מיט ווייל דף מכות ד

 פארן מיטן באן און לערנען יעדן טאג אביסל תורה.

גלייב מיר איך וויל  ;איך האף אז דו האסט הנאה פון די בריוו וואס איך שרייב דיר

 .און דו כאפסט אריין אביסל תורה ותפילה ,גארנישט, איך וויל נאר זען ווי דו גייסט אן

אל איך דיר זאגן, מען זעט אן אויף א אינגערמאן צי ער איז א תלמיד "היכל וואס ז

רעדט נישט קיין ניבול פה ער  ,א תלמיד "היכל הקודש" רעדט איידל ;הקודש" צי נישט

  כאפט אריין תורה ותפילה יעדן טאג.און ער 



ַוֵיֵצא - ּתֹוְלדֹות ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה | פ'  ד | 

ן ניבול רעדן איידל און שיין, איך רעד נישט פוזען צו זאלסט דו איך בעט דיר זייער 

פה וכדומה, דאס איז אפגערעדט אז מען טאר נישט רעדן ניבול פה, און ווער עס רעדט 

"ַהְמַנֵּבל ִּפיו, ַמֲעִמיִקין לֹו ֵּגיִהּנֹום,  ):ד מןסי ,אות ניבול פה ,(ספר המידותניבול פה זאגט דער רבי 

זיין גיהנום, און אויך  ַּגם ַלּׁשֹוֵמַע ְוׁשֹוֵתק, ווער עס רעדט ניבול פה מאכט מען אים טיף

 ,נאר אפילו נישט ניבול פה ;פאר דעם וואס הערט ניבול פה און ער זאגט גארנישט"

כמינו זכרונם ח ;איידל און נישט פראסט ,דארף מען אויך אכטונג געבן צו רעדן שיין

ט זיין מען קען דערקענען אויף א מענטש לויְּבִליְׁשֵניּה",  ָּבִדיק ַרב" )::(חולין יזזאגן לברכה 

און אז נישט איז  ,אויב רעדט מען איידל איז מען אן ערליכער איד ;רעדן ווער ער איז

 מען נישט קיין ערליכער איד.

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 טןחשון, שנת תשע"ח לפרט ק-יום ד' פרשת תולדות, כ"ו מר -רת ה' יתברך בעז

 שלום וברכה

 רו יאירנ... לכבוד הרב 

אשריך ואשרי חלקך אז דו לערנסט פאר יעדן טאג דעם דף גמרא און זייער אסאך 

 .דעם דף אין דיין זכותן עמענטשן לערנ

 ,ִּפיָה ָּפְתָחה ְבָחְכָמה" :)לא, כו(משלי אויפן פסוק  )סוכה מט:(זאגן כמינו זכרונם לברכה ח

ווען אז  ,זאגן די הייליגע חז"ל ?"תֹוַרת ֶחֶסד", וואס איז דאס "ֹוָנּהְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁש

דאס איז דאס הייסט תורת חסד, וואס  ,"ַלֲאֵחִרים ְלַלְּמָדּה ְמָנת ַעלאיינער לערנט תורה "

 זייער חשוב ביים אייבערשטן.

ב "אֵֹה  :), ט(קהלת האויפן פסוק  ).(מכות ימיר האבן געהאט אינעם היינטיגן דף גמרא 

 ִלְלמֹוד ָהאֹוֵהב ָּכל" :רבינא זאגט ",ּוִמי אֵֹהב ֶּבָהמֹון א ְתבּוָאה ,ֶּכֶסף א ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף

 .ְּתבּוָאה"' לֹו'" -דער וואס האט ליב צו לערנען מיט תלמידים  ֶּבָהמֹון",

 אחי היקר חזק ואמץ.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 תשע"ח לפרט קטן חשון, שנת-יום ה' פרשת תולדות, כ"ז מר - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

"ְוַהְּמִניָעה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּבָכל ַהְּמִניעֹות, ִהיא  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן מו):דער רבי זאגט 

ְמִניַעת ַהּמַֹח, ְּדַהְינּו ַמה ֶּׁשּמֹחֹו ְוִלּבֹו ֲחלּוִקים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר אֹו ֵמַהַּצִּדיק", דער גרעסטער 

יעה איז, ווען דער מענטש הייבט אן האבן קשיות אויפן אייבערשטן אדער אויפן מנ

צדיק, "זֹאת ַהְּמִניָעה מֹוֵנַע אֹותֹו יֹוֵתר ִמָּכל ַהְּמִניעֹות", דאס איז דער גרעסטער צוריק 

 האלט פארן מענטש צו ווערן אן ערליכער איד.

נען געווען בחורים וואס במשך די יארן פון ווען מיר האבן געעפענט די ישיבה זע

האבן געהאט ביטערע מחלוקת פון זייער משפחה; נישט סתם מחלוקות, נאר ממש ווי 

מען ליינט אין די מעשה ביכלעך פון אמאליגע צייטן. ווער עס האט דאס נישט 

מיטגעהאלטן וועט דאס נישט קענען גלייבן, ווי מען האט גע'רודפ'ט יעדן בחור פון 

עם האבן די בחורים נישט אפגעלאזט דעם רבי'ן. אבער נאכדעם ישיבה, מיט דעם אל

מניעת המח, אסאך בחורים האבן נישט געקענט  –איז אנגעקומען די שווערסטע מניעה 

נעמען דעם מניעה און זיי האבן זיך נישט געקענט דערהאלטן; זיי האבן אנגעהויבן 

נישט לעבן אן דעם רבי'ן?" טראכטן: "וואס דארף איך דעם רבי'ן?" "צי קענען מיר דען 

 דאס האט זיי אפגעקילט.

וואס איז די עצה אז א מענטש זאל נישט האבן קיין קשיות אויף צדיקים, וואס איז 

די עצה מען זאל בלייבן ביים הייליגן רבי'ן? "ֲאַזי ָצִרי ִלְצעֹק ְלָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּבקֹול 

ם ִיְתָּבַר ׁשֹוֵמַע קֹולֹו ּופֹוֶנה ְלַצֲעָקתֹו", ווען מען האט קשיות ָחָזק ֵמִעְמֵקי ַהֵּלב, ַוֲאַזי ַהֵּׁש 

דארף מען שרייען צום אייבערשטן: "רבונו של עולם, העלף מיר איך זאל געדענקען 

ווער איך בין און וואס דער רבי האט מיט מיר געטון; העלף מיר איך זאל ווייטער האבן 

דער אייבישטער וועט אים העלפן אז ער וועט ווייטער  א געפיל צום הייליגן רבי'ן", ביז

ָראֵׁשי־ֵתבֹות: ְׁש'ַמע ְי'ָי ק'וִֹלי ֶא'ְקָרא",  –האבן א געפיל. זאגט דער רבי ווייטער: "ֻקְׁשָיא 

"ְׁשַמע ְיָי קֹוִלי  (תהלים כז, ז):די אותיות פון "קשיא" איז די ראשי תיבות פון די ווערטער 

ש האט קשיות אויפן אייבערשטן אדער אויפן צדיק דארף ער ֶאְקָרא", אויב א מענט

 שרייען צום אייבערשטן.

דערפאר בעט איך דיר זאלסט זיך מחזק זיין מיט תפילה והתבודדות נישט צו הערן 

קיין שום לשון הרע וואס מען רעדט אויפן הייליגן רבי'ן און אויף זיינע תלמידים; דער 

ָעַלי ֵאין חֹוְלִקים ְּכָלל", אויף מיר קריגט מען נישט, " מן קפב):(שיחות הר"ן, סירבי האט געזאגט 

"ַרק ֵהם חֹוְלִקים ַעל ִמי ֶׁשָעָׂשה ָּכ, ְּכמֹו ֶׁשּבֹוִדים ַהחֹוְלִקים ָעָליו", זיי קריגן אויף אזא 



ַוֵיֵצא - ּתֹוְלדֹות ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה | פ'  ו | 

איינעם וואס האט געטון דאס וואס זיי זאגן אויף מיר אז איך האב דאס געטון, "ְוַעל 

 ה ְּבַוַּדאי ָראּוי ַלֲחק", און אויף אזא איינעם דארף מען טאקע קריגן.ִאיׁש ָּכזֶ 

וואס זאל איך דיר זאגן, מיר דארפן זיך זייער פרייען אז מיר זענען מקורב צו אזא 

רבי וואס לערנט מיט אונז אזעלכע עצות; ער לערנט אונז אויס א וועג ווי אזוי מיר 

י הייליגע תורה יעדן טאג און זיין צוגעקלעבט פשוט'ע מענטשן זאלן אויך לערנען ד

צום באשעפער. דער רבי האט געוואלט אז מיר זאלן אגאנצן טאג רעדן צום באשעפער; 

זאלן מיר כסדר רעדן צום  -פון ווען מיר עפענען די אויגן ביז ווען מיר גייען שלאפן 

 .(ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן צו)אייבערשטן 

ך דרייען ביי מוהרא"ש זכרונו לברכה האט געקענט באמערקן ווער עס פלעגט זי

ווי זיינע ליפן האבן זיך שטענדיג געשאקלט און גערעדט צום אייבערשטן, מיט אזא 

 פשטות אן קיין חכמות.

מענטשן זענען אבער זייער ווייט פון דעם; מענטשן מיינען אז מען דארף האבן א 

איינמאל א וואך אין וואלד און מען מאכט פון וואלד צו רעדן צום באשעפער, גייט מען 

דעם א מצב וכו', בשעת וואס מען כאפט נישט אז מען קען רעדן צום אייבערשטן 

איבעראל, וואו מען שטייט און וואו מען גייט דארט איז דער אייבערשטער, דערפאר 

 פער.זאלסטו זיך באנייען פון פריש, וואס דו דארפסט זאלסטו נאר בעטן פונעם באשע

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

... 

~~~~~~~~~~ 

חשון, שנת תשע"ח לפרט -ערב שבת פרשת תולדות, כ"ח מר -רת ה' יתברך בעז

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

איך האף אז דו לערנסט יעדן טאג דעם דף גמרא; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

דריי טעותים וועט דער יצר הרע מאכן ווען משיח וועט  (מכות יב):ף אינעם היינטיגן ד

ער וועט אנטלויפן קיין  -קומען ווען ער וועט זען ווי דער אייבערשטער וויל אים שחט'ן 

'בצרה', מיינענדיג אז דאס איז 'בצר' איינע פון די ערי מקלט שטעט וואו מען קען זיך 

ער וועט מיינען אז א  -ת וואס ער וועט מאכן ראטעווען פון מיתה, דער צווייטע טעו

מזיד קען אויך אנטלויפן און זיך ראטעווען פון מיתה, אבער באמת העלפט נאר די ערי 
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אז ער וועט מיינען אז די ערי מקלט  –מקלט פאר א שוגג, די דריטע טעות וועט ער מאכן 

נטש נישט פאר א העלפט אויך פאר א מלאך, ביז דערווייל העלפט דאס נאר פאר א מע

 מלאך.

"ווי אזוי קען זיין אז  (ישמח משה, פרשת וזאת הברכה):דער הייליגער ישמח משה פרעגט 

דער ס"מ גייט מאכן די דריי טעותים, ער הערט דאך יעדע שבת ווי מען זינגט ביי די 

וואס  ְוכּו'' וואו מען רעכנט אויס אלע דריי טעותים ְּבָגִדים ֲחמּוץ ֵמֱאדֹום ְּבבֹואֹו'זמירות 

ער גייט מאכן, ווייסט ער דאך שוין וואס נישט צו טון?" זאגט דער הייליגער ישמח 

משה, "מוז זיין, אז ווען א איד זינגט זמירות שיקט דער אייבערשטער ארויס דעם ס"מ 

ער זאל נישט הערן ווי מען פארציילט די טעותים וואס ער גייט מאכן"; זעט מען פון 

ים אייבערשטן ווען א איד זינגט זמירות, אז דער אייבערשטער דעם ווי חשוב עס איז בי

פארטרייבט דעם ס"מ, און אז דער ס"מ איז נישט דארט איז דאך זייער א הייליגער זמן 

 דעמאלט.

מיר איז שווער, פארוואס שטעלט זיך דער הייליגער ישמח משה נאר אויף דעם, 

ערן ווי מען פארציילט זיינע טעותים אז דער ס"מ הערט ווי מען זינגט זמירות וועט ער ה

וכו', דער קשיא איז נישט נאר ביי זמירות, נאר יעדעס מאל ווען א איד לערנט די גמרא 

וואו מען רעכנט אויס די דריי טעותים וואס דער ס"מ גייט מאכן הערט דאך דאס  (מכות יב)

ען זינגט דער ס"מ, פארוואס שטעלט זיך דער ישמח משה נאר אויף די פאל ווען מ

זמירות? נאר ווען א איד לערענט תורה איז דאך זיכער אז דער ס"מ האט נישט קיין שום 

(ליקוטי שליטה אויף אים, ווייל גמרא פארברענט אלע קליפות אזוי ווי דער רבי זאגט 

ממילא איז דאס שוין בכלל נישט שווער, ווייל ער קען נישט ; )ריד סימן, א' חלק "ן,מוהר

א איד וואס לערנט תורה, דער קשיא איז נאר ביי זמירות שבת וואס עס זעט צוקומען צו 

 אויס אז דאס איז נישט קיין תורה.

נאר נישט עפענען די הייליגע גמרא; איך בעט  -אלעס וועט דער ס"מ לאזן טון 

דיר זייער, מיין טייערע ..., הייב היינט אן דעם דף גמרא (די היינטיגע דף איז מכות יב), 

וועסט שפירן אן אנדערע טעם אין דיין לעבן; דיינע טעג וועלן נישט זיין פיסט, דיין דו 

 לעבן וועט דיר נישט זיין נימוס, דו וועסט שפירן א טעם אין אלעס וואס די טוסט.

א מענטש וואס לערנט יעדן טאג א דף גמרא איז אן ענין אחר לגמרי; קוק נישט 

יסט נישט, דו פאלג דעם רבי'ן, זאג א דף גמרא צי דו פארשטייסט יא אדער דו פארשטי

 יעדן טאג וועט דיר דאס לעבן גיין גרינגער.
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זע צו זינגען שבת די זמירות; דיינע קינדער וועלן דאס געדענקען במשך זייער 

גאנץ לעבן. עס איז אזוי חשוב ביים אייבערשטן ווען א איד זינגט זמירות, עד כדי כך 

ט ארויס פון שטוב דעם ס"מ, אזוי ווי דער הייליגער ישמח אז דער אייבערשטער טרייב

 משה זאגט (כנ"ל).

 א גוט שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 

חשון, שנת תשע"ח לפרט -ערב שבת פרשת תולדות, כ"ח מר -רת ה' יתברך בעז

 קטן

 לכבוד מרת ... תחי' מנהלת "בית פיגא" ברסלב

מעורר זיין אז מען זאל  דער מענידשער ... נרו יאיר האט מיר געבעטן איך זאל

רעדן צו די מיידלעך זיי זאלן אכטונג געבן אויף די רבי'ס געלט; יעדן טאג פאלן אוועק 

גאנצע פעקלעך טעלערס און קאפס וכדומה לזה, מען דארף רעדן צו די מיידלעך וואס 

זענען געשטעלט אויסצוטיילן די עסן פאר אלע קלאסן אז זיי זאלן זייער אכטונג געבן 

 יף יעדע טעלער און אויף יעדע קאפ, ווייל דאס איז דעם רבינ'ס געלט.או

אודאי וואלט געווען גרינגער ווען מיר וואלטן געהאט א שיינע פלאץ פאר די 

זאל וואו די מיידלעך זאלן עסן, ווייל יעצט עסט מען -מיידלעך מיט א באזונדערע עס

העלפן מיר וועלן אם ירצה ה'  אין די כיתה וואו מען לערנט. דער אייבערשטער וועט

 האבן א שיינע פלאץ בקרוב.

באמת, דאס וואס מיר האבן יעצט איז אויך א נס; ווען מען דערמאנט זיך צוריק 

ווי אזוי עס האט אויסגעזען פאר זעקס יאר צוריק, ווען מיר האבן אנגעפאנגען מיט די 

אויף סקילמען, איין קלאס סקול "בית פיגא" וואס איז געווען פלאצירט אין א דירה דא 

איז געווען אין שלאף צימער, די צווייטע קלאס איז געווען אין די קאך; עס איז נישט 

געווען קיין לופט דארט, עס איז נישט געווען קיין פענסטער, מען האט נישט געוויסט 

צי עס איז נאכט אדער טאג, ועתה הרחיב ה' לנו, מיר האבן א שיינע פלאץ פאר די 

 לעך, דער אייבערשטער וועט העלפן עס וועט נאך ווערן שענער און שענער.מייד

וויבאלד די מיידלעך דארפן אויסטיילן עסן אין אלע קלאסן, אזוי אויך טיילן זיי 

אויס 'פעיפער גודס', דארפן זיי וויסן אז יעדע פרוטה איז ממון הקדש וואס מען דארף 
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ויכטיג צו רעדן צו קינדער זיי זאלן אכטונג אכטונג געבן אויף דעם, בכלל איז זייער ו

"ָצִרי ְלַלֵּמד  :סה)סימן  ,בניםאות  ,(ספר המידותדער רבי זאגט געבן נישט אויס צו ברענגען געלט. 

מען דארף אויס לערנען דעם קינד דרך ארץ ווען ער איז  ,ֶאת ַהִּתינֹוק ֶּדֶר ֶאֶרץ ִמְּנעּוָריו"

דרך פאר א  ווען קעניגן וואלטן געוואוסט וואס: "געזאגט דער רבי, נאך האט נאך יונג

ארץ איך לערן אויס מיינע תלמידים, וואלטן זיי געשיקט זייערע קינדער צו מיר איך זאל 

"; ביים רבי'ן איז געווען א יסוד היסודות מידות טובות און זיי אויסלערנען דרך ארץ

 דרך ארץ.

איך זע ווי א בחור איז מזלזל אפילו מיט אין ישיבה בין איך זייער שטרענג ווען 

ער  -איין פרוטה פון ממון הקדש; למשל ביים עסן, ווען א בחור קומט נעמען נאך עסן 

נעמט א פרישע טעלער, האלט איך אים פאר פארוואס ער נעמט א פרישע טעלער: 

ר, פון "ברענג דיין טעלער פון פריער", א סאך מאל זע איך ווי די בחורים קוקן אויף מי

זייערע בליקן פארשטיי איך שוין וואס זיי ווילן מיר זאגן: "ראש ישיבה, וואס קאסט א 

טעלער? ניטאמאל א פעני, פארוואס שרייט דער ראש ישבה וועגן א קאפ, א טעלער, א 

לעפל א גאפל?" זאג איך זיי: "עס האט נישט צו טון וויפיל עס קאסט, אויב מען דארף 

 ווי א מיליאן דאללער". עס נישט איז עס אזוי

פארציילט פאר די מיידלעך די מעשה וואס האט פאסירט מיט דעם רבינ'ס תלמיד 

ר' שמעון זכרונו לברכה; ער פלעגט האלטן די געלט פון רבי'ן, איינמאל האט ער 

געטראכט צו זיך אז ער גייט אראפ נעמען אפאר דאללער צו בארגן פאר א שטיק צייט, 

ין צוריק לייגן די געלט. דער רבי האט דאך אלעס געזען און אלעס נאכדעם וועט ער שו

געוואוסט, האט אים דער רבי געזאגט: "און פארן ניצן מיין געלט אן רשות דארף מען 

דיר פארשיקן", למעשה איז ער געווען פארווארפן אין א ווייטע פלאץ אין רוסלאנד 

ף אים און ער איז צוריק געקומען פאר אפאר יאר, ביז דער רבי האט רחמנות געהאט אוי

 צום רבי'ן. זעט מען ווי שטארק מען דארף אכטונג געבן אויף ממון הקדש.

 דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט מצליח זיין אין אלע אייערע וועגן.

 א גוט שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 

חשון, שנת תשע"ח לפרט -ערב שבת פרשת תולדות, כ"ח מר -רת ה' יתברך בעז

 קטן
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 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו העלפסט דרוקן די ספרים און 

קענסט זיך דו  ;האט געשריבן פאר אונזער דור כרונו לברכהם וואס מוהרא"ש זיונטרסק

תורה  ,ט אמונהנישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון מזכה זיין אידישע קינדער מי

 תפילה וכו'.ו

א מענטש וואוינט האט גארנישט מיט אים צו טון, דער דער פלאץ וואו 

תהלים (אזוי ווי עס שטייט  ,ער דארף אנקומען אווודארט אייבערשטער שיקט א מענטש 

האט  עלינוכותו יגן דער בעל שם הקדוש ז ".ֶיְחָּפץ ֶגֶבר ּכֹוָננּו, ְוַדְרּכֹו ִמְצֲעֵדי' ֵמה" :)לז, כג

אז דער אייבערשטער האט  ,דערפאר ";א איד גייט נישט, א איד פירט מען" :טגגעזא

ן דעם אייבערשטן אז דו עדיר געשיקט דארט וואוינען, דארפסטו זיך פרייען און דאנק

 .נטערהייט וכו'ון קינדער געזומיט דיין ווייב א אהיןביסט אנגעקומען 

האסט באקומען ; דו האט געטון מיט דיר ניסים דער אייבערשטער ערעקוק וואס

(פון אויך ברוך ה'  והאסטאון פרנסה  ,האסט דריי לעכטיגע קינדערדו א טייערע ווייב, 

 זיי נישט פאר דאגה'ט). ,דיינע חובות וועסטו ארויס קריכן

ס נישט ועאיך שמ ,אפילו איך זע דיר נישט ;איך האב דיר ליב, איך בענק נאך דיר

 אין מיין מח און אין מיין הארץ.איינגעקריצט ביסטו , דאך כו'מיט דיר וכו' ו

מיר טראכט יעדן טאג וואס נאך  ;שטארק דיר און זיי זיך מחזק ,איך בעט דיר

 קענען טון אריין צו ברענגען דעם אייבערשטן אין די גאנצע וועלט.

צו ר נישט געדענק אז פא .מאך פרייליך דיין ווייבאון זיי פרייליך  ;נטוגעזמיר זיי 

תה עובתרמילו, ו וסט געווען א בחור במקליב ,לאנג צוריק ביסטו געווען איינער אליין

מאך זיי פרייליך, טאנץ מיט זיי שבת ביי די  ;האסט א ווייב מיט קינדער ,הרחיב ה' לך

 .דהוסע

 .א גוט שבת

... 

 "2#נה טאנץ מיט אמו"נ.ב. איך ווארט אויף די נייע קאווער פאר די סידי 
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מען דארף א קאלער פרינטער ווייל  ;םיקן מיט די קונטרסואויך דארף מען זיך ר

מען קען נישט דרוקן קיין ספרים ווייל די קאלער פרינטער  .אלעס איז אפגעשטעלט

 ם.יארבעט נישט און די מפיצים דארפן נאך קונטרס

... 

~~~~~~~~~~ 

 נת תשע"ח לפרט קטןיום א' פרשת ויצא, ראש חודש כסליו, ש - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר... לכבוד 

איך בעט דיר זייער דו זאלסט זיך מחזק זיין מיט אלע עצות וואס דו האסט 

געלערנט אלע יארן אין ישיבה. זאלסט גיין דאווענען אין בית המדרש דריי מאל א טאג 

דאך  -מיט מסירות נפש, אפילו עס איז דיר שווער, אפילו דו האסט טויזנט תירוצים 

זאלסטו געדענקען אז אויב מען גייט אין שול דריי מאל א טאג ווערט מען נאנט צום 

 אייבערשטן, מען איז ממשיך אויף זיך די השגחה.

מענטשן מיינען אז מיר קענען שוין נישט זיין אן ערליכער איד, ווייל צו זיין אן 

אבער, אז אן  ערליכער איד דארף מען טון עבודות און סיגופים וכו'; וויסן זאלסטו

ערליכער איד איז איינער וואס גייט דריי מאל א טאג אין שול דאווענען מיט מנין, אפילו 

עס איז אים זייער שווער. צופרי דארף ער לויפן ברענגען פרנסה, ביינאכט איז ער זייער 

אויסגעמוטשעט, ווער רעדט נאך אינמיטן טאג ווען ער איז אריין געטון אין פרנסה וכו' 

 אך גייט ער אין שול דאווענען די דריי תפילות מיט מסירות נפש.ד -

אן ערליכער איד איז איינער וואס רעדט איידל, ער שרייט נישט און רעגט זיך נישט 

אויף ווען עס גייט נישט אזוי ווי ער האט געוואלט וכו'. ער רעדט שיין אין שטוב צו זיין 

 -ווייב, ער שטארקט איר און איז איר מחזק ווייב און קינדער. ער מאכט פרייליך זיין 

 דער איז אן ערליכער איד, אלעס אנדערש איז נארישקייטן.

אסאך בחורים און אינגעלייט מיינען אז צו זיין אן ערליכער איד דארף מען זיין א 

בטלן, האבן אן אלטע הויז מיט א שמאטע קאר, צעריסענע בגדים וכו' וכו'; דאס מאכט 

פלאזן זייער רצון צו וועלן זיין נאנט צום אייבערשטן. זייער אסאך זענען אז זיי זאלן א

זיך טועה אין דעם, זיי מיינען אז א ל"ו צדיק גייט מיט צעריסענע בגדים און שמוציג 

אנגעטון. עס איז נישט אזוי, נאר א צדיק איז איינער וואס טראכט פונעם אייבערשטן א 

 גייט ארום פרייליך. גאנצן טאג. ער לעבט מיט אמונה און
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ר' נחמן טולטשינער זכרונו לברכה פלעגט זאגן: "די וועלט מיינט אז צו זיין א 

צדיק דארף מען האבן צען קב מרה שחורה, און צו זיין פון די ל"ו צדיקים דארף מען 

מען קען זיין א  -פלעגט ער אויספירן  -זיין א וואסער טרעגער; עס איז נישט אזוי 

און זיין א גרויסע צדיק. מען קען זיין א גרויסער עשיר אזוי ווי ר' אברהם  פרייליכע איד

 בערניו (דעם רבינ'ס אייניקל) און זיין פון די ל"ו צדיקים".

מענטשן זענען זיך טועה, זיי מיינען אז  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן קטז):דער רבי זאגט 

ן זיין אנטון, פון זיין פנים וכו', אבער פו -מען דארף דערקענען א צדיק פון אינדרויסן 

זאגט דער רבי, דער צדיק זעט אויס פון אינדרויסן פונקט אזוי ווי א  -עס איז נישט אזוי 

צווייטן, נאר דער חילוק איז, אז זיין פנימיות איז גאר אן אנדערע ענין; דאס איז א טעות 

יין איינגעבויגן ווי אן וואס זייער אסאך מענטשן מאכן, מען מיינט אז מען דארף ג

איינגעבויגענער לולב, מיט געמאסטענע טריט וכו', צו זיין אן ערליכער איד, אבער דער 

נישט דאס איז ענוה צו גיין מיט אן איינגעבויגענעם  (ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן קצז):רבי זאגט 

ך צעבראכן כחרס קאפ, מען קען גיין מיט א גראדע אויפגעהויבענע קאפ און זיין ביי זי

 הנשבר.

ן וואס דער עיקר איז, וואס דער רבי וויל עדערפאר בעט איך דיר, זאלסט געדענק

פון אונז; דער רבי וויל נישט מיר זאלן גיין איינגעבויגן, אדער מיט אנדערע נארישקייטן 

 וכו', דער רבי וויל מען זאל אריין כאפן יעדן טאג אביסל תורה ותפילה. דער רבי שרייבט

ַּבָּקָׁשִתי ֵמֲאהּוִבי ֲחָתִני, ֶׁשִּתְלמֹוד ְּבָכל " (מכתבי רבינו ז"ל, בריש ספר עלים לתרופה):פאר זיין איידעם 

יֹום ִׁשיעּור ְגָמָרא ּופֹוֵסק, ֶׁשלא ַּתֲעֶׂשה ַחס ְוָׁשלֹום ִמָּטֵפל ִעיָקר, ַרק ֶאת ָהֱאִקים ְיֵרא ְוכּו', 

זייער, זאלסט לערנען יעדן טאג  ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם", מיין ליבער איידעם, איך בעט דיר

גמרא און שלחן ערוך. זאלסט חס ושלום נישט מאכן פונעם טפל אן עיקר און פון עיקר 

א טפל; זעט מען וואס דער רבי האט געוואלט, און וואס עס איז געווען ביים רבי'ן אן 

 נאר תורה ותפילה ויראת שמים. -עיקר 

 צלחה אין אלע ענינים.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן ה

... 

~~~~~~~~~~ 

 יום ב' פרשת ויצא, ב' כסליו, שנת תשע"ח לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד ... נרו יאיר
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איך בעט דיר זייער, שטארק דיר און הייב אן פון דאסניי, קוק נישט אויף צוריק; 

ויל אנהייבן דינען דעם ווען א מענטש ו (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רסא):דער  רבי זאגט 

אייבערשטן דארף ער פארגעסן וואס עס איז געווען, און אנהייבן פון יעצט; דאס איז 

דער סוד ווי אזוי מען קען מצליח זיין, נאר קוקן אויף פאראויס, נישט קוקן אויף צוריק. 

דער יצר הרע וויל נאר צעברעכן דעם מענטש מיט זיין עבר, ער האלט אין איין 

ען פארן מענטש אלע זיינע דורכפעלער וואס ער איז דורכגעפאלן, און ווען א דערמאנ

מענטש טראכט פון וואס ער האט געטון ווערט ער אפגעשוואכט און האט נישט די 

 כוחות זיך צו באנייען, וואס טוט ער, לויפט ער צוריק צו זיינע אלטע מעשים.

דער יצר הרע דארף נישט די  א', סימן קפט) (עיין ליקוטי מוהר"ן, חלקדער הייליגער רבי זאגט 

וואס  -עבירה פונעם מענטש, ער דארף די מרירות, די ביטערקייט, די צעבראכנקייט 

קומט נאכן טון עבירות, ער וויל אפשוואכן דעם מענטש ער זאל שוין נישט פרובירן 

אויף נאכאמאל צו זיין אן ערליכער איד. דער ס"מ ווייסט אז מען קען תשובה טון 

עבירות, מיט דעם אלעם ארבעט ער טאג און נאכט אראפ צו ווארפן מענטשן אין 

עבירות, נאר ווייל ער וויל אוועק נעמען דעם ווילן פון א איד, אז דער איד זאל שוין 

 נישט וועלן פרובירן צו טון מצוות ומעשים טובים.

נישט וואס איז דערפאר טייערע ברודער, ליבער ..., הייב אן פון דאסניי, קוק 

געווען; ממה נפשך, האסטו געטון זאכן וואס מען דארף נישט טון, האסט געטון 

נארישקייטן, זאג פארן אייבערשטן אז דו טוסט תשובה, זאג: "באשעפער זיסער, האב 

רחמנות אויף מיר, איך וויל זיין גוט, איך וויל זיין וואויל, יעדעס מאל זאג איך דיר צו 

נישט טון נארישקייטן און נאכדעם פאל איך צוריק אראפ. איך ווייס אז איך גיי מער 

נישט וואס צו טון, פון איין זייט וויל איך אזוי שטארק זיין גוט און ערליך, און פון די 

אנדערע זייט פאל איך אראפ נאכאמאל און נאכאמאל אן אן אויפהער, וואס וועט זיין 

וק מיין צער, קוק מיינע בזיונות וואס איך מיט מיר? טאטע זיסער, טאטע געטרייער, ק

גיי אריבער, העלף מיר איך זאל זיין צו דיר געטריי, איך זאל מער נישט צוריק לויפן צו 

מיינע אלטע מעשים, העלף מיר איך זאל זיין פרייליך וכו'". האסטו זיך אויפגעפירט 

 עם אייבערשטן.גוט, דאנק דעם אייבערשטן, און הייב אויך אן פונדאסניי דינען ד

א מענטש דארף האבן אמונה, מען דארף גלייבן אז דער אייבערשטער פירט דער 

וועלט, ער טוט אלעס, ער איז אלעס, און אלעס איז ער, עס איז נישט דא קיין שום 

מציאות אויסער דעם אייבערשטן, וואס מען וויל דארף מען אים בעטן. ווי מער א 

ה, ווי מער א מענטש נעמט אריין אין זיך די ריינע אמונה, מענטש חזר'ט זיך איין די אמונ

האט ער א בעסערער לעבן, א זיסער לעבן. ליבער ברידער מיר האבן א גרויסער 
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באשעפער, געב נישט אויף, קום צו אים נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, בעט 

ועט דיר בעסער אים נאכמאל אז ער זאל רחמנות האבן אויף דיר, וועסטו זען אז עס ו

 ווערן.

מען דארף האבן בזה העולם אסאך געדולד, ווייל עס גייט נישט אין איין מינוט, 

עס נעמט צייט ווי לאנג א מענטש איז זוכה צו אנטלויפן פון זיינע אלטע מעשים, עס 

נעמט צייט ווי לאנג א מענטש איז זוכה צו ווערן אן ערליכער איד, מען דארף האבן 

צו ווארטן די ישועה זאל אנקומען. דער אייבערשטער זאל דיר העלפן סבלנות אויס 

זאלסט האבן כח זיך צו דערהאלטן און ווייטער דאווענען און לערנען און נישט קוקן 

 אויף די אלע חלישות הדעת וואס דו גייסט אריבער.

אויך בעט איך דיר זייער מיין טייערע ליבער ..., גיי אביסל הפצה; "הפצה" איז 

אונזער איינציגסטער נחמה, "הפצה" דאס איז אונזער תיקון, "הפצה" וועט אונז 

ברענגען הצלחה, מיט "הפצה" וועלן מיר גיין אנקעגן משיח צדקינו, מיר וועלן זיך 

נישט שעמען פון אים, מיר וועלן האבן א חלק אין די גאולה שלימה. "הפצה" דאס איז 

ז די גרעסטע זאך ביים הייליגן רבי'ן, "הפצה" ביים אייבערשטן חשוב, "הפצה" דאס אי

דאס איז וואס מוהרא"ש זכרונו לברכה האט אונז געהייסן טון. דאס איז א סימן אז מיר 

זענען דבוק צו אונזער רבי'ן, דאס איז א סימן אז מיר ווילן העלפן אונזער רבי, "הפצה", 

 נאכאמאל "הפצה" און נאכאמאל "הפצה".

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 יום ג' פרשת ויצא, ג' כסליו, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר... לכבוד 

איך בעט דיר זייער, שטארק דיר; שטארק דיר מיט אמונה אינעם אייבערשטן; דער 

אט אמונה האט א לעבן"; ווי מער א מענטש "ווער עס ה (שיחות הר"ן, סימן נג):רבי זאגט 

חזר'ט ביי זיך די ריינע אמונה ווערט ער מער פרייליך, ווייל ער ווייסט אז אלעס קומט 

מיט א פונקטליכער חשבון, קיינער קען אים נישט צו נעמען זיין געלט, און קיינער קען 

האט נישט מורא פון  אים נישט געבן קיין געלט. ער לויפט נישט נאך קיין מענטשן, און

 מענטשן, נאר יעדע זאך וואס ער דארף גייט ער צום אייבערשטן.



ַוֵיֵצא - ּתֹוְלדֹות פ'|  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | טו   

דאס לערנט אונז דער רבי אויס. ער לערנט אונז מיר זאלן שטענדיג רעדן צום 

אייבערשטן, ווייל נאר ער קען און וועט אונז העלפן. עס איז זייער א גוטע זאך צו זאגן 

; מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט, מען זען זאל דאס יעדן טאג די דרייצן אני מאמין'ס

זאגן יעדן צופרי גלייך נאך ברכת התורה, אזוי וועט דער טאג גיין גאר אנדערש. ווען א 

מענטש לעבט מיט אמונה, ער גלייבט אינעם אייבערשטן, איז גאר אנדערש יעדע זאך, 

ווייסט וואס עס איז  ווייל מען ווייסט אז דער אייבערשטער פירט דער וועלט, און ער

 גוט.

ווי אזוי איז מען זוכה צו לעבן מיט אמונה? דורכדעם וואס מען חזר'ט די אמונה; 

דערפאר פלעגן צדיקים זאגן די דרייצן אני מאמין'ס יעדן טאג. עס זענען געווען צדיקים 

וואס פלעגן חזר'ן די אני מאמין'ס אפאר מאל א טאג, דער הייליגער צאנזער רב זכותו 

 יגן עלינו פלעגט חזר'ן די אני מאמין'ס עטליכע מאל א טאג, כדי צו לעבן מיט אמונה.

 דערפאר זאלסטו חזר'ן יעדן טאג: "ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר

ַיֲעֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים", ְׁשמֹו הּוא ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאים, ְוהּוא ְלַבּדֹו ָעָׂשה ְועֹוֶׂשה וְ 

איך גלייב אז דער אייבערשטער האט אלעס באשאפן, ער פירט דער וועלט, נאר ער 

 אליין טוט אלעס, און ער וועט טון אלעס. "ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר

י ְלִהְתַּפֵּלל ְלזּוָלתֹו", איך גלייב אז ווען מען דארף ְׁשמֹו לֹו ְלַבּדֹו ָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל, ְוֵאין ָראּו

 א ישועה זאל מען נאר בעטן דעם אייבערשטן, ווייל נאר ער קען העלפן און וועט העלפן.

זע צו האבן א שיעור אין רבינ'ס ספרים, דורכדעם וועסטו ווערן אן ערליכע איד; 

ִלין ִלְהיֹות ַנֲעֶׂשה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָּגמּור ַעל ְיֵדי ִלּמּוד "ֶׁשְּיכֹו (חיי מוהר"ן, סימן שמט):דער רבי זאגט 

ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו", מען קען ווערן א גרויסער בעל תשובה אז מען לערנט זיין ספר. "ְוָאַמר, 

ָאז ְּבַוַּדאי ִיְהיּו  ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיֵׁשב ְוַיֲעסֹק ִּבְסָפָריו, ַרק ְּבִלי ִקְנטּור ְוִנָּצחֹון, ְוִיְסַּתֵּכל ּבֹו ֶּבֱאֶמת,

ִנְבָקִעין ֶאְצלֹו ָּכל ִּגיֵדי ַקְׁשיּות ְלָבבֹו", נאך האט דער רבי געזאגט: "ווער עס וועט לערנען 

 זיין ספר מיט אן אמת, וועט זיך אים עפענען אלע זיינע פארשטאפטע אדערן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 יום ד' פרשת ויצא, ד' כסליו, שנת תשע"ח לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד ... נרו יאיר
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דער הייליגער רבי האט אונז געגעבן א מתנה וואס הייסט "התבודדות", אז א 

מענטש זאל זיך אויסרעדן זיין הארץ צום אייבערשטן אויף זיין שפראך וואס ער איז 

בפרטי פרטיות. ווען א  -ל אלעס פארציילן פארן אייבערשטן געוואוינט צו רעדן, ער זא

מענטש געוואוינט זיך צו אויס צו רעדן זיין הארץ צום אייבערשטן וועט ער זוכה זיין 

 צו די גרעסטע מדריגות.

יעדער מענטש דרייט זיך ארום מיט שוועריקייטן, מען עסט זיך אויף 

ס ליגן אויפן הארץ, דאס מאכט א לעבעדיגערהייט וועגן כל מיני פראבלעמען ווא

מענטש זאל ווערן דעפרעסט. אבער אויב מען נעמט עס ארויס פון זיך, מען דערציילט 

 דאס אויס דעם אייבערשטן, דאן ווערט דער מענטש פרייליך.

שמחה ברענגט אלע ישועות, מיט שמחה גייט מען ארויס פון אלע פראבלעמען 

מיט שמחה גייט מען ארויס פון  ֵתֵצאּו", ְבִׂשְמָחה "ִּכי ):(ישעיהו נה, יבאזוי ווי עס שטייט 

יעדער פון זיין אייגענע גלות; דערפאר איז זייער וויכטיג עס זאל ארבעטן אין  -גלות 

שטוב א גאנצן טאג סידי'ס פון פרייליכע ניגונים, כדי די גאנצע משפחה, די ווייב און 

מיט טאנצן פאר שמחה. איינמאל מען איז קינדער זאלן זיין פרייליך, אז די ווענט זאלן 

פרייליך זענען שוין האלב פון די פראבלעמען נישט דא, דער מח ווערט ברייטער, דער 

 מח איז שוין נישט פארשלאסן.

ווי אזוי ער  -צדיקים האבן געזאגט אז דער גאנצער חכמה פונעם קיסר נאפאליאן 

ל ער האט געברענגט מוזיק אויפן איז געווען, וויי -האט איינגענומען אלע מדינות 

פראנט צווישן די סאלדאטן, זיי פלעגן גיין און מארשירן מיט מוזיק, דאס האט זיי 

געעגעבן די מוט און די שטארקייט צו מנצח זיין אלע גרויסע לענדער. דאס זעלבע איז 

צו זיין  ווען א איד איז פרייליך, ער פרייט זיך מיטן אייבערשטן, וועט אים זיין גרינגער

 אפגעהיטן און הייליג.

"ִּכי ִעַּקר ְּפַגם ַהְּבִרית הּוא ַעל ְיֵדי ַעְצבּות  :קסט)סימן  ',חלק א(ליקוטי מוהר"ן, דער רבי זאגט 

ַעל ֵׁשם ֶׁשְּמַיֶּלֶלת  ,ִּכי ְּפַגם ַהְּבִרית ָּבא ַעל ְיֵדי ַהְּקִלָּפה ַהְידּוָעה ֶׁשִּנְקֵראת ִליִלית ,ַּכָּידּועַ 

איז , דער עיקר פארוואס א מענטש פאלט אראפ אין די עבירה פון פגם הברית "ידָּתִמ 

 ריג און דעפרעסט.עיז טרויאער  ,ווייל ער איז בעצבות

זע צו האבן אין שטוב גוטע ספיקערס מיט גוטע פרייליכע סידי'ס; יעדן טאג ווען 

זען אז אלעס  דו קומסט אהיים פון ארבעט זאלסטו טאנצן מיט דיינע קינדער, וועסטו

וואס דרוקט דיר וועט שוין נישט אזוי דרוקן; איינמאל מען איז פרייליך דעמאלט קען 

 מען שוין רעדן צום אייבערשטן, אים אלעס אויסדערציילן.
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 זיי געזונט און האב הצלחה.

... 

~~~~~~~~~~ 

 יום ה' פרשת ויצא, ה' כסליו, שנת תשע"ח לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 נרו יאיר לכבוד ...

ווער  (שיחות הר"ן, סימן קמא):זע צו זאגן יעדן טאג דעם "תיקון הכללי"; דער רבי זאגט 

עס זאגט די צען קאפיטלעך תהילים פון "תיקון הכללי", דארף גארנישט זארגן, ווייל 

 (שיחות הר"ן, שם):ער האט דורכדעם מתקן געווען זיינע חטאים. נאך האט דער רבי געזאגט 

איך האב געזאגט מען זאל זאגן די צען קאפיטליך תהילים, וועט עס זיין שווער וויבאלד 

צו זאגן; מען זעט טאקע אן אינטערעסאנטע זאך, ווען עס קומט צו זאגן דעם "תיקון 

באלד, מארגן, שפעטער; אבי נישט יעצט, ווייל  -הכללי", הייבט מען אן זוכן תירוצים 

און מען נעמט אראפ דעם פלעק וואס מען האט  דאס איז א גרויסע זאך פארן מענטש,

 זיך פארפלעקט.

ְרִציָצא די סבא דבי אתונא האבן געפרעגט: " (בכורות ח:)דער רבי איז מסביר די גמרא 

", ווען א פייגל שטארבט ְּדָמֵית ְּבֵביעּוֵתּה, ֵהיָכא ָנֵפק רּוָחא? ְוָאַמר ְלהֹו: ְּבַהְינּו ְּדָעאל

איי, פון וואו גייט ארויס די רוח פון די פייגל, דער איי איז  בשעת עס איז נאך אינעם

דאך פארמאכט? האט ר' יהושע בן חנניא זיי געענטפערט: "עס גייט ארויס פון די 

אז  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כה)זעלבע פלאץ פון וואו עס איז אריין", איז דער רבי מסביר 

ש קען זיך לערנען דערפון וואס ער האט צו דא ליגט א מורא'דיגע עצה, וואס א מענט

טון אויף דער וועלט. וואו ער זאל זיך פארלייגן ווען ער דאווענט, און וואו ער זאל זיך 

שטארגן ווען ער לערנט; דאס פרעגט די גמרא: פון וואו ווייסט א מענטש וואו ער דארף 

? ענטפערט מען אים: זיך מוסר נפש זיין ווען ער דאווענט און ביי אנדערע עבודת ה'

", דארט וואו עס איז אים שווער, דארט ווי עס קומען אים אריין מחשבות ְּבַהְינּו ְּדָעאל"

 דאס אפצושטופן אויף שפעטער.

דערפאר, אז דו זעסט ווי דער יצר הרע שטופט דיר אפ יעדן טאג ווען עס קומט צו 

מארגן, שפעטער, זאלסטו זאגן דעם "תיקון הכללי" מיט פארשידענע תירוצים, באלד, 

וויסן אז דא איז דער פלאץ וואו דו זאלסט צוריק זאגן: "איך גיי יעצט זאגן דעם "תיקון 

הכללי". די בעסטע זאך איז אז מען געוואוינט זיך צו צו זאגן דעם "תיקון הכללי" גלייך 

מיט מיט די תפילין דרבינו תם, ווייל איינמאל מען הייבט אן אפשטופן  -נאך שחרית 
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תירוצים, באלד, שפעטער, מארגן, נעכטן, צום סוף שטעלט זיך ארויס אז מען זאגט עס 

 נישט.

אז זאגן דעם "תיקון הכללי" איז א סגולה  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כט)דער רבי זאגט 

אויף פרנסה; גלייך נאכן דאווענען לויפט יעדער איינער זיכן פרנסה, פארוואס זאלסטו 

ען א סגולה פון הייליגן רבי'ן און זאגן דעם "תיקון הכללי", ווען דאס ברענגט נישט נעמ

אלע ישועות, אלע רפואות, און פרנסה אויך, עס מעקט אפ די עבירות וואס מען האט 

 פוגם געווען.

איך האף דו וועסט אנעמען מיינע ווערטער און פון היינט וועסטו זיך מאכן א 

טאג דעם "תיקון הכללי", גלייך נאכן דאווענען מיט די שטארקע אפמאך צו זאגן יעדן 

 טלית ותפילין, וועסטו האבן אלע ישועות.

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 ערב שבת קודש פרשת ויצא, ו' כסליו, שנת תשע"ח לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד ... נרו יאיר

איך האף אז דו גייסט אין מקוה יעדן טאג; ווען דער רבי האט מגלה געווען דעם 

 "תיקון הכללי", האט דער רבי געזאגט: "דער ערשטער תיקון איז מקוה".

ווען א מענטש איז זוכה, ער טובל'ט זיך אין מקוה, דעמאלט טובל'ט מען זיין 

אזוי ווי דער  ,ן זיך אלע דיניםמען איז זוכה אראפ צו נעמען פונשמה אויבן אין הימל. 

ְיֵדי ְטִביַלת ִמְקֶוה ִנְתַּבֵּטל ַהָּצרֹות, ִויׁשּוָעה  "ַעל (ספר המידות, אות המתקת הדין, סימן כב):רבי זאגט 

 ".ָּבָאה

דער הייליגער רבי נתן זכרונו לברכה האט געזאגט: "מקוה איז דער זעלבער לשון 

דער  מען א תקוה אז מען וועט אלעס פארעכטן".אז מען גייט אין מקוה האט , פון תקוה

הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט געזאגט אז ער איז צו געקומען צו אלע 

. אזוי אויך איז זיינע מדריגות ווייל ער איז געווען זייער נזהר צו גיין אין מקוה יעדן טאג

ן עלינו האט געזאגט: רבי אהרן קארלינער זכותו יגבאוואוסט וואס דער הייליגער 

"מקוה איז טאקע נישט קיין מצוה, אבער צו וואס מקוה קען צוברענגען קען נישט קיין 

 ".שום אנדערע מצוה צוברענגען
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דערפאר זאלסטו זיך באנייען און גיין אין מקוה יעדן טאג, וועסטו זוכה זיין ארויס 

ן מקוה אנטלויפן פון אים צו גיין פון דיין מרה שחורה. ווען א מענטש טובל'ט זיך אי

אלע קליפות וואס זיי  מאכן דעם מענטש מרה שחורה'דיג. דאס וואס מאכט זיך ביי א 

מענטש אז מען פאלט אריין פלוצלינג אין א דעפרעסיע, דאס קומט פון די קליפות וואס 

ווערן באשאפן פון די עבירות וואס דער מענטש טוט, זיי נעמען ארום דעם מענטש און 

 אים דערביטערט. מאכן

ווען מען וואלט ווען געקענט זען די קליפות  (ברכות ה:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

וואס שטייען ארום זיך, וואלט דער מענטש עס נישט געקענט אויסהאלטן, ער וואלט 

גע'חלש'ט פון שרעק; ווען מען טובל'ט זיך אין מקוה פארלירן זיי די שייכות מיטן 

ליפות זענען רוח, און רוח מיט מים גיין נישט צוזאמען. דאס זאגט דער מענטש, ווייל ק

אויב מען האלט איין די אטעם אונטערן וואסער, ווי  (ספר המדות, אות המתקת הדין, סימן נד):רבי 

 לאנג מען קען שוין נישט אטעמען, דעמאלט ווערן נמתק אלע דינים.

ה" (ברכות כב):חכמינו זכרונם לברכה דערציילן   ִלְּדַבר ִאָּׁשה ֶׁשָּתַבע ְּבֶאָחד ַמֲעשֶֹ

עס איז געווען א מענטש וואס האט געוואלט טון אן עבירה מיט א מיידל,  ֲעֵביָרה",

ָּפֵרׁש, האט זי אים געפרעגט: דו  ִמַּיד" ָּבֶהן? טֹוֵבל ֶׁשַאָּתה ְסָאה ְּלך ַאְרָּבִעים ֵיׁש "ֵריָקא,

ך די עבירה? ער האט נישט געהאט ליידיגייער, האסט דען א מקוה וואו זיך צו טובל'ן נא

קיין מקוה, האט ער זיך צוריקגעהאלטן פון טון די עבירה. אלע פרעגן שוין, וואס איז 

פשט אז די מקוה האט אים צוריק געהאלטן פון טון די עבירה, אויב איז ער אזא מענטש 

ן מקוה אדער וואס וויל גיין זינדיגן וכו', וואס איז אים א חילוק צי ער וועט יא גיין אי

נישט? נאר דער קשיא איז דער תירוץ, דא זעט מען וואס מקוה איז, א מענטש וואס איז 

שטארק מיט מקוה, ער גייט יעדן טאג אין מקוה, וועט אים די מקוה צוריק האלטן פון 

 טון עבירות.

דערפאר בעט איך דיר..., אחי היקר והנעלה, אז מיר זענען מקורב צום הייליגן 

מיר פאלגן דעם רבי'ן; אז דער רבי זאגט מען דארף גיין אין מקוה, דארפן מיר רבי'ן לא

גיין אין מקוה. געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר האבן היינט שיינע ווארעמע מקואות, 

מיר דארפן נישט גיין אין טייך, מיר דארפן נישט ברעכן די אייז וכו', מיר דארפן נאר 

רפן צעברעכן אונזער תירוצים וכו'. יעדע טבילה וואס  ברעכן אונזער פוילקייט, מיר דא

 מען טובל'ט זיך דא, איז נאך קדושה, נאך טהרה.

 זאלסט האבן א פרייליכן שבת.

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

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

ות צו טרעפן א שידוך? ווי אזוי קען איך האב געוואלט פרעגן וואס א בחור דארף און קען טון השתדל

 איך מאכן אז די אלע סגולות און תפלות זאלן ארבעטן ווי שנעלער? ווייל איך האלט עס שוין מער נישט אויס.

אויך האב איך געוואלט פרעגן אויב דער ראש ישיבה קען מיר קלאר מאכן אין דעם ענין פון געלט, 

יין געלט ווייל מ'איז א בטלן, און דאס איז מען דארף גלייבן מיט וואס איז דער חילוק צווישן נישט האבן ק

אמונה און בטחון אז דער אייבערשטער וויל אז איך זאל יעצט נישט האבן קיין געלט, און ווען ער וועט וועלן 

 וועט ער מיר שוין געבן.

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 יואליש

 :תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום א' פרשת תולדות, כ"ג מר - יתברךבעזרת ה' 

 לכבוד מיין טייערער תלמיד יואלי'ש נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ווען דו האסט מיר געגעבן דעם בריוו האב איך שוין פארשטאנען מיט צוגעמאכטע 

וו האב איך שוין אויגן וואס דארט שטייט, נאך פאר איך האב געליינט דיין ברי

פארשטאנען וואס דיין בקשה איז; ווייל וואס דארף דען בחור, וואס איז די ווייטאג פון 

א שידוך, ווי לאנג מען האט נישט חתונה איז מען  -יעדן בחור? א בחור דארף איין זאך 

זייער צעבראכן, וואס מען וועט נאר פרובירן צו טון זיך פרייליך צו מאכן איז עס אלעס 

אר לפנים, ווייל מען קען נישט זיין פרייליך נאר אז מען איז אפגעהיטן בקדושת הברית, נ

 און ווען א מענטש זינדיגט אין פגם הברית ווערט ער זייער בעצבות ומרה שחורה.

דערפאר טייערע יואליש ני"ו, איך בעט דיר זייער, דראפע דיר און דערהאלט זיך 

צעבראכן ווען דו זעסט ווי עס גייט אריבער א יאר מיט אלע דיינע כוחות, ווער נישט 

נאך א יאר און דו טרעפסט נישט דיין שידוך, דו האסט שוין געמיינט פון לאנג צוריק 

אז דו וועסט שוין זיין חתונה געהאט וכו'. קיינער פארשטייט נישט די צער וואס א בחור 

ן א בחור, ווייל מען האלט גייט אריבער, עס איז נישט דא נאך אזא צער ווי די צער פו
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אין איין אראפ פאלן אין פגם הברית, דאס מאכט נאכדעם זייער בעצבות ומרה שחורה, 

 און וויפיל מען וויל ארויס קריכן פון דעם האלט מען אין איין צוריק פאלן.

אבער טייערער ברודער, וויסן זאלסטו אז דער אייבערשטער האט פאר דיר 

דו וועסט געהאלפן ווערן בקרוב ממש; דו זאלסט ווייטער טון אנגעגרייט א שידוך און 

אלע סגולות וואס די הייליגע צדיקים האבן אונז געגעבן, בפרט די סגולות וואס דער 

 רבי זאגט, דאס זאלסטו מקיים זיין בתמימות ופשיטות.

ִּיְמָצא ָאָדם ֶאת ִזּוּוגֹו", "ִקּדּוׁש ְלָבָנה ְסֻגָּלה ֶׁש  (ספר המידות, אות חיתון, סימן ב):דער רבי זאגט 

דערפאר דארף מען מקפיד זיין צו מאכן קידוש לבנה יעדן חודש, און ווען מען ענדיגט 

קידוש לבנה בעט מען דעם אייבערשטן מען זאל זוכה זיין צו טרעפן די ריכטיגע שידוך 

 בזכות קידוש לבנה.

ָּקֶׁשה לֹו ִלְמצֹא ִזּוּוגֹו, ַיְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו "ִמי ֶׁש  (ספר המידות, אות חיתון, סימן ו):דער רבי זאגט 

ִלְקרֹות ְּבָקְרְּבנֹות ַהְּנִׂשיִאים", וועם עס גייט שווער צו טרעפן א שידוך, זאל ער זאגן 

"קרבנות הנשיאים"; דאס איז די קריאה וואס מען ליינט חנוכה, עס איז געדרוקט אין 

וכה. נאכדעם זאל מען בעטן דעם אייבערשטן יעדע סידור ביי קריאת התורה, קריאה לחנ

"רבונו של עולם, העלף מיר איך זאל זוכה זיין צו  –יעדער איינער אויף זיין שפראך  -

טרעפן מיין זיווג בזכות וואס איך האב געטון וואס דער הייליגער רבי זאגט, אז מען זאל 

ה זיין צו טרעפן מיין זאגן די קרבנות הנשיאים; העלף מיר באשעפער איך זאל שוין זוכ

זיווג, עס איז מיר אזוי שווער צו זיין אליין, עס איז מיר זייער שווער צו זיין ערליך ווען 

 איך בין אליינס, איך וויל חתונה האבן וכו' וכו'".

וויסן זאלסטו אז נאר סגולות וואס צדיקים האבן אונז געגעבן דאס האט א קראפט, 

רקויפן וכו' וכו' האט נישט קיין שום האפט, עס איז די אלע סגולות וואס מענטשן פא

סתם א קאפ פארדרייעניש, אבער סגולות וואס צדיקים האבן אונז געגעבן דאס העלפט, 

 מען דארף גלייבן אין דעם און אויסווארטן ביז מען איז זוכה צו קריגן די ישועה.

ריבער נאך א טאג שטארק דיר און ווער נישט צעבראכן ווען דו זעסט ווי עס גייט א

און נאך א טאג, אבער עס ריקט זיך גארנישט. דו טראכסט כל מיני מחשבות 'וואס וועט 

זיין', 'אפשר וועל איך בלייבן אן אלטע בחור, איך וועל בלייבן א גאנץ לעבן איינער 

אליין', 'ווער וועט מיר נעמען וכו''; די אלע שלעכטע מחשבות קומט פונעם יצר הרע 

רענגט אריין די סארט מחשבות אין אלע בחורים, אלע בחורים טראכטן דאס וואס ער ב

פאר זיי טרעפן זייער שידוך. דערפאר בעט איך דיר, טראכט נישט אזוי, דו טראכט גוט, 
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טו וואס דו האסט צו טון און ווארט אויס פאר דיין ישועה, פאלג דעם רבי'ן און זיי 

 בודאי געהאלפן ווערן בקרוב ממש.מקיים אלע עצות וואס ער זאגט, וועסטו 

בנוגע דיינע חובות וכו'; אז מען בארגט געלט דארף מען באצאלן, אויב מען 

באצאלט נישט איז מען א גנב. א מענטש דארף לעבן מיט אמונה, גלייבן אז אלעס איז 

דאס איז פאר זיך, אבער ווען עס קומט צו באצאלן דארף מען האבן  -דער אייבערשטער 

מען דארף גלייבן אינעם אייבערשטער וואס האט געהייסן באצאלן, דארט קען  אמונה,

מען זיך נישט מחזק זיין און זאגן אלעס איז דער אייבערשטער וכו', דעמאלט דארף מען 

האבן אמונה אין גלייבן אז אויב מען באצאלט נישט וועט מען נאכאמאל מגולגל ווערן 

 רחמנא לצלן.

ה ְּדָבִרים ָאָדם ִניָּכר ְּבכֹוסֹו ּוְבִּכיסֹו  (עירובין סה:):גן חכמינו זכרונם לברכה זא "ִּבְׁשׁשָ

ּוְבַּכֲעסֹו", מען קען דערקענען א מענטש צי ער איז ערליך דורך דריי זאכן, איינע פון די 

זאכן איז ווי ערליך ער איז ביים האנדלען מיט מענטשן, אסאך מאל קען מען זען 

בית המדרש, דארף מען אבער וויסן אז דארט  מענטשן וואס זעען אויס זייער גוט אין

קען מען נאך נישט זען דעם אמת, ווען מען זעט ווי אזוי ער פירט זיך אויף בדיני ממונות, 

ער געבט אכטונג אויף יענעמס געלט וכו', דעמאלט איז א סימן אז ער איז אן ערליכער 

 איד.

קיין איין פרוטה פאר א  דערפאר זאלסטו זייער אכטונג געבן נישט צו זיין שולדיג

"ִמי ֶׁשרֹוֶצה ָלׁשּוב, ִיָּזֵהר ִמִּלְהיֹות  (ספר המידות, אות תשובה, סימן מו):צווייטן; דער רבי זאגט זאגט 

ווער עס וויל תשובה טון, זאל אכטונג געבן נישט צו זיין קיין בעל חוב; געב  ,ַּבַעל חֹוב"

ֶוה ָרָׁשע ְוא ְיַׁשֵּלם", א רשע וואס " (תהלים לז, כא):אכטונג אז דו זאלסט נישט זיין קיין 

בארגט און באצאלט נישט; עס איז א בושה און א בזיון צו הערן אז אינגעלייט זענען 

 שולדיג פאר א צווייטן געלט און זיי מאכט זיך נישט וויסענדיג וכו'.

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 תוכן השאלה:

 ,לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א

יישר כח פאר אייערע דרשות און חיזוק, איך זע עס יעדן טאג, עס מאכט מיך גוט, און מיין גאנצע 

 .שטוב מאכט עס גוט
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איך וויל פרעגן ווי אזוי מען רעדט צו קליינע קינדער וועגן דעם אייבערשטן? ווען זיי שפילן זאגן זיי 'איך 

גוף און ער איז  גרעסטע', 'ניין, דער אייבערשטער איז גרעסער', זיי טראכטן אז דער אייבישטער איז א בין די

ערגעץ, און ער איז גרויס. איך געדענק ווען איך בין געווען קליין האב איך אין בעט געטראכט ווי אזוי דער 

ייל עס איז א שאנדע פאר'ן אייבערשטן אייבערשטער זעט אויס, אפשר אזוי ווי א ... (איך וויל נישט זאגן וו

 ...צו שרייבן וואס איך האב געטראכט) אבער אזוי האב איך געטראכט, אפשר אזוי ווי 

מיין קשיא איז, אפשר איז נישט גוט צו רעדן אסאך פונעם אייבערשטן, ווייל קינדער מיט זייער קליינע 

דאך מחנך זיין, און אסאך רעדן אז אזוי זאלן זיי קעפל כאפן עס נישט געהעריג. אבער למעשה דארף מען זיי 

 .רעדן צום אייבערשטן ווען זיי ווערן גרויס, אזוי ווי דער ראש ישיבה זאגט אין די דרשות

אויך לערן איך זיי אויס צו רעדן צום אייבערשטן, אבער איך טראכט אז זיי זעען אז זיי בעטן און זיי 

 .עס איז א ליגנטווערן נישט געהאלפן, טראכטן זיי אז 

אויך ווען איך בין געווען קליין האב איך געטראכט ווער האט באשאפן דעם אייבערשטן, ממילא טראכט 

 .איך אז אפשר דארף מען זאגן פאר קינדער אז מען טאר עס נישט טראכטן

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס

 מרת...

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-פרשת תולדות, כ"ג מריום א'  -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד מרת ... תחי'

 .בריוו אייעראיך האב ערהאלטן 

קינדער, ווי יונגער זיי זענען, איז זייער אמונה אסאך שטערקער, ווייל זייער נשמה 

איז נאך אינגאנצן ריין. דערפאר זעט מען ביי זיי א שטארקע תמימות; זייער דאווענען 

ען איז זייער איידל און ריין, ווייל זייער אמונה איז קלאר. אבער ווי עלטער און לערנ

מען ווערט און מען הייבט אן נאכצוגיין דעם יצר הרע, ווערט זייער אמונה 

 ְּכִפיָרה ַמְכִניס ָהָאָדם ֶׁשל "ַהֶּפַׁשע (ספר המדות, אות אמונה, סימן כב):אפגעשוואכט. דער רבי זאגט 

נטש זינדיגט ברענגט דאס אים צו האבן קשיות אויף די אמונה. אבער ָּבָאָדם", ווען א מע

 קינדער, וויבאלד זיי האבן נאכנישט געזינדיגט, זענען זיי זייער שטארק מיט אמונה.

וואויל איז פאר עלטערן וואס לייגן אריין אמונה אין זייערע קינדער; יעדע זאך 

פון די עלטערן, זאלן די עלטערן זאגן וואס די קינדער דארפן, יעדע זאך וואס זיי בעטן 

פאר די קינדער: "בעט דעם אייבערשטן", "רעד צום אייבערשטן", "פארצייל פארן 

אייבערשטן", אזוי וועלן די קינדער אויסוואקסן ערליכע אידן, תמימות'דיגע אידן. ווען 
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שטן, זיי זיי וועלן ווערן גרעסער וועט זיין ביי זיי א דבר פשוט צו רעדן צום אייבער

 וועלן לעבן מיט אמונה.

דאס וואס איר האט מורא אז זיי וועלן אמאל בעטן עפעס דעם אייבערשטן, און 

זיי וועלן נישט באקומען וואס זיי בעטן, וועט דאס גורם זיין אז זייער אמונה וועט ווערן 

שוואכער; קודם כל דארף מען וויסן אז ווען מען בעט דעם אייבערשטן באקומט מען 

וואס מען בעט, אזוי ווי מיר זאגן ביים דאווענען: "ברוך אתה ה' שומע תפילה", דער 

אייבערשטער הערט אויס יעדע תפילה וואס א מענטש בעט. דאס וואס מיר זעען אז מען 

בעט און מען בעט און מען זעט נאך נישט די ישועה, דארף מען וויסן אז דער 

עסטע פארן מענטש. מיר דארפן האבן אמונה אייבערשטער ווייסט וואס עס איז דאס ב

און גלייבן אז אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט, אפילו וואס זעט אויס 

שלעכט, אזוי אויך אז די תפילה וואס מען האט געבעטן בלייבט אויבן אין הימל, דער 

 אייבערשטער נעמט די תפילה און לייגט דאס אוועק פאר אנדערע ישועות.

ינדער קומען און זאגן "מיר האבן שוין געבעטן און מיר ווערן נישט ווען ק

געהאלפן", דארף מען זיי אויסלערנען אז דער אייבערשטער ווייסט אז די זאך איז נישט 

גוט פאר אונז וכו', דער אייבערשטער נעמט אונזערע תפילות און ער לייגט דאס אוועק 

 ווערט נישט פארלוירן.פאר אנדערע זאכן, ווייל קיין איין תפילה 

דער עיקר דארף מען געדענקען, אויב מען וויל מצליח זיין מיט קינדער דארף מען 

אסאך בעטן דעם אייבערשטן. מען האט אמאל געפרעגט א ברסלב'ער חסיד, ווי אזוי 

ער האט מצליח געווען מיט זיינע קינדער, האט ער געענטפערט: "וואס מיינט איר, איך 

וטע קינדער אזוי ווי מען רייסט אראפ אן עפל פון בוים? איך האב יעדן האב באקומען ג

טאג געוויינט צום אייבערשטן מיט טרערן, נאכדעם האב איך גענומען מיינע טרערן און 

זיך אפגעווישט דעם פנים מיט די טרערן; איך האב געבעטן, רבונו של עולם, געב מיר 

יקים, זיי זאלן זיין אפגעהיטן פון עבירות וכו' ערליכע קינדער, זיי זאלן זיין גרויסע צד

 וכו'".

דערפאר דארפן עלטערן געדענקען צו מתפלל זיין פאר די קינדער ווען זיי זענען 

נאך קליין, ווען זיי זענען נאך ריין און הייליג, דורכדעם וועלן זיי זוכה זיין צו ערליכע 

 קינדער און שעפן פון זיי אסאך אידיש נחת.

 בערשטער זאל ענק העלפן איר זאלט האבן נחת פון אייערע קינדער, אמן.דער איי

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

 :תוכן השאלה

 לכבוד הרה"ג הראש ישיבה שליט"א,

איך ווייס נישט אויב דער ראש ישיבה געדענקט מיר, איך בין געווען ביי אייך פארגאנגענע יאר מיט 

דער ראש ישיבה האט מיר געגעבן א תפלה, זי האט כסדר מיין ווייב, זי האט געהאט גרויסע פחדים, און 

געזאגט די תפלה, און ברוך ה' אז זי האט זיך אינגאנצן ארויסגעדרייט פון דעם, אן קיין מעדעצין און אן קיין 

טערעפי וכו'. דאס איז ממש א מופת, מיר האבן נישט קיין ווערטער אייך צו דאנקען, סיי אויף דעם און סיי 

 רשות וואס מיר הערן כסדר, דאס איז אונזער גאנצע לעבן.אויף די ד

איך האב זוכה געווען מסיים צו זיין ביז די פארגאנגענע יאר גאנץ תנ"ך, גאנץ ש"ס, ד' חלקי שלחן 

ערוך, זוהר הקדוש, מדרש תנחומא, תנא דבי אליהו, מדרש שוחר טוב, און יעצט האב איך געענדיגט ששה 

. אויסער דעם האב איך שיעורים אין ליקוטי מוהר"ן, שיחות הר"ן, ספורי 'סטע מאל36סדרי משנה די 

 מעשיות, און איך האב שוין כמעט געענדיגט די ספרים.

לעצנטס האב מיין משפחה אנגעהויבן רעדן צו מיר קעגן ברסלב, זיי ווילן מיר ווייזן דעם ריכטיגן וועג 

שון הרע, רכילות, און ניבול פה, אויף ברסלב. זיי טענה'ן ווי אזוי איך דארף זיך פירן, זיי רעדן אלע סארט ל

אז רביה"ק מסאטמאר זי"ע האט נישט געלאזט לערנען ברסלב'ע ספרים, זיי שרייען אז די ברסלב'ע זענען די 

היינטיגע מסיתים ומדיחים, נאר ערגער ווי סמארט פאונס, אז ווער ס'זאגט אז ער איז א ברסלב'ער מיינט 

ע ווערטער אז ער איז א פורק עול רחמנא ליצלן, און אזוי ווייטער און ווייטער. איך דארף דאס אין אנדער

 האבן אסאך חיזוק צו קענען ווייטער אנגיין.

 אויך האב איך געוואלט פרעגן וועגן קינדער וכו', ווייל מיין ווייב האט זייער מורא.

 עס.איך שיק דא מיט געלט פאר צדקה, א גרויסן יישר כח פאר אל

 חיים צבי

 :תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום א' פרשת תולדות, כ"ג מר -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד חיים צבי נרו יאיר

 .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

ענדליך האסטו מיר געשריבן א בריוו וואו דו ביסט מיר מודיע אז דיין ווייב האט 

ה, זי איז ארויס פון אירע פחדים; שוין באלד א האלבע יאר וואס געהאט א רפואה שלימ

איך ווארט צו הערן וואס עס הערט זיך ביי ענק, צי איר האט שוין געהאט א ישועה, 
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ווייל איך ווייס נישט וואו דו וואוינסט, און איך האב נישט קיין שום וועג ווי אזוי צו 

ענט געווען ביי מיר א האלב יאר צוריק, דו הערן פון דיר וואס עס טוט זיך וכו'. איר ז

מיט דיין ווייב זענען געזעסן ביי מיר, דיין ווייב האט אזוי געוויינט פון די אינערליכע 

יסורים, פחדים, דמיונות וכו' וואס זי גייט אריבער, אז די ווענט האבן מיט געוויינט. 

אב זייער אסאך מתפלל איך האב איר געגעבן א תפילה צו זאגן יעדן טאג און איך ה

 געווען פאר אייך, איז נישט קיין יושר צו לאזן ווארטן אזוי לאנג וכו'.

דו שרייבסט מיר איך זאל דיר געבן חיזוק, ווייל דיין משפחה האט גערעדט צו דיר 

לשון הרע אויף ברסלב וכו'; קוק צו וואס א מענטש קען זוכה זיין אז מען פאלגט דעם 

שרייבסט מיר אלע דיינע סיומים וואס דו האסט זוכה געווען צו מאכן הייליגן רבי'ן, דו 

אינעם פארגאנגענען יאר, דו האסט מסיים געווען חמשה חומשי תורה, נביאים וכתובים, 

גאנץ ש"ס בבלי, ד' חלקי שלחן ערוך, זוהר הקדוש, מדרש תנחומא, תנא דבי אליהו, 

וכו' וכו', דאס אלעס האסטו זוכה מדרש שוחר טוב, זעקס אין דרייסיג מאל משניות 

געווען צו לערנען בזכות דעם הייליגן רבי'ן וואס ער ברענגט אריין אין אונז א חשקת 

התורה, יעצט ווען עס קומען צו גיין אפאר קרעציגע מענטשן וואס רעדן קעגן הייליגן 

זייער לעבן רבי'ן, וואס קיין איינער פון זיי האט ניטאמאל מסיים געווען איין מאל אין 

 פון זיי ווערסטו צעבראכן?! -ששה סדרי משנה 

דו דארפסט חיזוק? פארוואס זאלסטו אויסהערן מענטשן וואס רעדן אויף א צדיק 

פון איבער צוויי הונדערט יאר צוריק, ווי שעמט זיך נישט א מענטש צו רעדן אויף צדיקי 

ער תלמיד ר' נתן זכרונו לברכה, עולם, אויפן הייליגן רבי'ן זכרונו לברכה און זיין גרויס

(תהלים נה, עס איז נאר ווייל די מענטשן זענען פגום בברית, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק 

ְּבִריתֹו", ווען א מענטש רעדט אויף ערליכע אידן צדיקי  ִחֵּלל ִּבְׁשָמיו ָיָדיו ָׁשַלח" כא):

ע עבירות; אפילו פון אמת איז עס ווייל "חלל בריתו", דער מענטש זינדיגט אין גראב

אינדרויסן קען מען דאס נישט זען, פארקערט נאך, די וואס רעדן אויף צדיקי אמת זעען 

אויס פון אינדרויסן ווי כלומר'ישע פרומע מענטשן וכו', דאך זענען זיי פארפוילט פון 

 ְּבָידּועַ , יםָּפנִ  ַעזּות לֹו ֶׁשֵּיׁש ָאָדם "ָּכל (תענית ז:):אינעווייניג. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ַּבֲעֵבָרה", ווער עס איז אן עזות פנים איז א סימן אז ער איז א בעל עבירה; ווי  ֶׁשִּנְכַׁשל

 איז דא א גרעסערע עזות פנים ווי איינער וואס ווייגט זיך צו רעדן אויף צדיקי אמת?!

די גרעסטע חיזוק פאר דיר דארף זיין, ווען דו קוסט זיך אן וואס דער רבי האט 

מיט דיר און מיט דיין ווייב תחי'; די רבי געבט סחורה אין די הענט, מען עפענט געטון 

אויף די האנט זעט מען וואס מען האט שוין זוכה געווען אדאנק דעם רבי'ן. זאג מיר צי 

עס איז דא נאך איינער אין דיין גאנצע שטעטל וואו דו וואוינסט, וואס האט זוכה געווען 
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ה אזוי יונג ווי דיר; דו שרייבסט מיר וואס דו האסט אלץ זוכה צו ענדיגן די גאנצע תור

געווען צו לערנען די פאר יאר זייט דו הערסט אויס די שיעורים אויף "קול ברסלב"; 

נישט איך קען דיר און נישט דו קענסט מיר, סך הכל הערסטו אויס דרשות פון ישיבה, 

ן צו העלפן מיט דעם אידישע דיבורים וואס דער אייבערשטער האט מיר מזכה געווע

קינדער, דאס זאג איך נאך פון מוהרא"ש זכרונו לברכה וואס ער האט דאס גענומען פון 

הייליגן רבי'ן און פון זיין גרויסע תלמיד ר' נתן ז"ל; פרעג איך דיר: "איז דאס נישט 

 גענוג חיזוק פאר דיר?!"

ויטע חסידים חס ושלום, מען מאכט ליצנות פון ברסלב'ער חסידים אז מיר זענען ט

ווייל אונזער רבי לעבט נישט און מיר פארן צו א טויטע רבי וכו'; וויסן זאלסטו אז דער 

 רבי לעבט, זיינע ספרים לעבן און עס געבט לעבן פאר יעדן איינעם וואס לערנט דערין.

מיט "ווער עס וועט נאר האבן א שייכות  (חיי מוהר"ן, סימן שכב):דער רבי האט געזאגט 

איינע פון מיינע תלמידים, וועט שוין אויך ווערן אן ערליכער איד, נישט נאר אן ערליכער 

איד, נאר גאר א גרויסער צדיק"; דאס זעט מען היינט ממש בחוש, טויזענטער אידן 

זענען זיך מחיה מיט די דיבורים וואס זיי הערן פון איינעם וואס האט נאר אנגעכאפט א 

 תלמיד פון רבי'ן.

ו שרייבסט מיר אז מען האט געשריגן אויף דיר אז ברסלב איז ערגער ווי סמארט ד

פאון וכו', און אז דער רבי זכותו יגן עלינו מסאטמאר האט נישט געלאזט לערנען די 

ספרים; ווי קען מען אויסטראכטן פאלשע מאמרים אויפן רבי'ן זכותו יגן עלינו 

פ אין ספר הקדוש ויואל משה פון רבי'ן, מסאטמאר, ווען דער רבי אליין ברענגט ארא

און דער רבי שרייבט אז נאר דער הייליגער רבי מוהר"ן מברסלב ז"ל האט געוואוסט 

(מאמר ישוב ברוח הקודש וואס וועט זיין ביז משיח וועט קומען, ער שרייבט בזה הלשון 

קבא דמשיחא"; "וזה ענין של רוח הקודש, שראה מה הגיע אלינו בעי ארץ ישראל, סימן קנ):

איז ווי קען מען ארויפלייגן אויפן רבי'ן אזעלכע מאמרים אז ער האט נישט געלאזט 

לערנען די ספרים, ווען דער רבי אליין ברענגט אראפ אין זיינע ספרים פון הייליגן רבי'ן. 

דערפאר זאלסטו זייער אכטונג געבן פון די אלע וואס רעדן קעגן צדיקי אמת, דאס זענען 

וואס האבן נישט קיין יראת שמים, מענטשן וואס זענען זייער פגום בברית,  מענטשן

 אנדערש וואלט א מענטש נישט גערעדט אויף פריערדיגע צדיקים.

בנוגע קינדער וכו'; דאנק דעם אייבערשטן אז דו האסט צוויי לעכטיגע קינדער, 

יב וועט קומען צו יעצט ווארט נאך אביסל וכו', דער אייבערשטער וועט העלפן דיין ווי

 די כוחות מער און מער, וועלן מיר דעמאלט רעדן.



ַוֵיֵצא - ּתֹוְלדֹות פ'|  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | כט   

דאנק און לויב דעם אייבערשטן אויף דיינע צוויי ליכטיגע קינדער און בעט דעם 

 אייבערשטן זיי זאלן זיין ערליכע אידן.

א גרויסן יישר כח פאר די געלט וואס דו האסט געשיקט, בזכות מצוות צדקה 

 .תזאלסטו זוכה זיין צו אלע ברכות וישועו

... 

~~~~~~~~~~ 

 :תוכן השאלה

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 קודם וויל איך זאגן א יישר כח פאר'ן ראש ישיבה פאר אלע עצות און חיזוק.

-וואך, אויסער דאנערשטאג, און די ארבעטס פלאץ שטעלט צו בעיבי אזוי ווי איך ארבעט א גאנצע

סיטינג, און אזוי ווי איך וויל אויסנוצן דעם דאנערשטאג טאג אנצוגרייטן פאר שבת, רייניגן די הויז, קאכן, 

ד סיטער דאנערשטאג (וואס מיין קינ-וואשן וכו', האב איך שוין עטליכע מאל געטראגן מיין בעיבי צו די בעיבי

האט זייער ליב צו זיין דארט), אבער זייענדיג אינדערהיים טוענדיג די ארבעט האב איך געפילט זייער שלעכט, 

טראכטנדיג אז די איינע טאג אין די וואך וואס איך האב פריי וואלט איך אפשר ענדערש געדארפט אויסנוצן 

 צו פארברענגען מיט מיין קינד.

דאס איז סתם עצת היצר, וואס וויל מיר מאכן פילן צוקלאפט, אז  וויל איך פרעגן דעם ראש ישיבה צי

איך טו נישט גענוג אלס א מאמע, אדער אלץ א מאמע מעג איך מיך ערלויבן צו האבן די פאר שעה רואיג צו 

 טון מיין ארבעט, און פארברענגען קען מען גענוג און נאך פרייטאג און שבת, און יעדן טאג נאך די ארבעט.

 .סן יישר כח פאר אלעסא גרוי

 מרת...

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת תולדות, כ"ה מר -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד מרת ... תחי'

 .בריוו אייעראיך האב ערהאלטן 

אויב אייער קינד איז צופרידן דארט וואו ער גייט א גאנצע וואך, איז נישט קיין 

אז מען שיקט אים אהין און מען רוהט זיך אביסל אפ, ווייל אז מען האט פראבלעם 



ַוֵיֵצא - ּתֹוְלדֹות ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה | פ'  ל | 

אביסל צייט אינמיטן טאג זיך אפצוריען קען מען נאכדעם זיך מער אפגעבן מיט די 

 קינדער.

"וואס מען  (שיחות הר"ן, סימן רס"ט):מען דארף שטענדיג געדענקען וואס דער רבי זאגט 

יין שלעכטס"; א מענטש טאר זיך קיינמאל נישט טוט טוט מען, אבי מען טוט נישט ק

ארום דרייען מיט א שילד געפיל אויף זיין פארגאנגענהייט, נאר שטענדיג פארגעסן וואס 

"ביי די  (שיחות הר"ן, סימן כו):עס איז געווען און אנהייבן פון פריש, אזוי ווי דער רבי זאגט 

שן רעדן זיך אפ אז זיי האבן נישט וועלט איז שכחה א חסרון"; מען קען הערן ווי מענט

קיין גוטע זכרון, זיי פארגעסן וואס עס איז געווען, מען מיינט אז דאס איז א חסרון, 

איז שכחה א גרויסע מעלה, ווייל ווען עס וואלט ווען  -זאגט דער רבי  -"אבער ביי מיר 

מען וואלט  נישט געווען שכחה וואלט מען נישט געקענט דינען דעם אייבערשטן, ווייל

נישט אויפגעהערט צו טראכטן פונעם פארגאנגענהייט, פון אלע דורכפעלער און אלע 

פראבלעמען וואס מען איז דורך, און דאס וואלט געמאכט אז דער מענטש זאל נישט 

וועלן נאכאמאל פרובירן צו זיין אן ערליכער איד, אבער יעצט אז עס איז דא שכחה, 

 נהייבן פון דאסניי".קען מען זיך באנייען און א

מען זעט אז די תורה הייבט זיך אן מיטן אות 'ב', וואס איז פארמאכט פון אלע 

זייטן עס איז אפען נאר אויף פאראויס; דאס קומט אונז לערנען אז אויב מען וויל מצליח 

זיין, טאר מען נישט קוקן אויף צוריק נאר אויף פאראויס. אזוי אויך זאגט מען נאך פון 

ם, אז די ווייב פון לוט איז געווארן א שטיק זאלץ צוליב דעם וואס זי האט צוריק צדיקי

געקוקט, און ווען מען קוקט צוריק ווערט מען זאלץ, דאס הייסט מען ווערט 

 דערביטערט.

עלטערן דארפן וויסן אז צו גוטע קינדער איז מען זוכה נאר דורך אסאך תפילה; 

יב מען באוואסערט נישט א פעלד וועט נישט ארויס קינדער זענען אזוי ווי פרוכט, או

קומען קיין פירות און תבואה, נאר ווי מער מען באוואסערט דאס, אלץ שענערע פרוכט 

קומען ארויס. אזוי איז מיט קינדער; ווי מער תפילות, ווי מער טרערן די עלטערן לייגן 

 אויף גוטע קינדער, אלץ מער נחת וועלן די עלטערן האבן.

כותו געקומען צום הייליגן חפץ חיים זאמאל א איד איז  ,רא"ש האט דערציילטמוה

דער הייליגער חפץ חיים גענומען א האט  ,בעטן א ברכה אויף גוטע קינדער יגן עלינו

געוויזן פאר דעם איד און דאס תהלים וואס איז געווען אויפגעבלאזן פון נאסקייט און 

ן מיין מאמע ע"ה ווי זי פלעגט יעדן טאג וויינען געזאגט: "דאס איז דער תהלים פו אים

אזוי איז מען זוכה צו גוטע  ,גוטע קינדער זוכה זיין צוזי זאל ה צום אייבערשטן
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זוכה זיין  ןזאל זייאז  ןאסאך בעטן דעם אייבערשט דארפן עלטערןדערפאר  ";קינדער

 ערליכע און געזונטע קינדער.צו 

 לט מצליח זיין אין אלע אייערע וועגן.דער אייבערשטער זאל העלפן איר זא

... 

~~~~~~~~~~ 

 תוכן השאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

שוין עטליכע יאר וואס איך לערן ביי א חשוב'ע פרוי שיעורים וועגן חינוך ילדים, שלום בית, און נאך 

וגעגעבן. אלעס לויט די תורה, כל מיני זאכן וועלכע קענען ארויס העלפן צום לעבן און האבן מיר זייער אסאך צ

 אן קיין שום מקורות פון פרייע/גויים וכו'.

פון ווען איך האב אנגעהויבן צו הערן אייערע שיעורים בין איך געגאנגען ווייניגער, ביז איך האב 

 .אינגאנצן אויפגעהערט צו גיין

יבערגעבן שיעורים, זיי יעצט נאך סוכות האט זי אנגעהויבן א קורס פאר אזעלכע וואס ווילן אליין א

 .אויסלערנען מקורות און נאך זאכן ווי אזוי צו איבערגעבן אויפ'ן בעסטן אופן

מיט די צייט וואס מער איך הער אייערע שיעורים, האב איך ביי מיר געטראכט אז איך גיי נישט, איך 

מען צו אלעס צוקומען, מען  האב זייער אנגענומען פון אייך אז מיט תפילה, אמונה, און תמימות ופשיטות קען

 .דארף נישט גיין לערנען און אויסגעבן אזויפיל געלט אויף דעם

איך בין אבער נישט זיכער אז איך בין גערעכט, אפשר דארף איך יא גיין לערנען? אפשר וועט עס מיר 

 ?יא צוגעבן צו מיין לעבן? ווי אויך צו העלפן אנדערע

מחשבה איז געווארן אין זכות אייערע שיעורים, בעט איך אייך, אפשר  אזוי ווי די גאנצע שינוי אין מיין

 .וועט איר קענען מיר ארויסהעלפן מיט א ריכטיגע עצה/וועג אין דעם ענין

 .א גרויסן יישר כח

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ד' פרשת תולדות, כ"ו מר -רת ה' יתברך בעז

 תחי' ...לכבוד 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.
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 ,ווען א מענטש וויל גיין לערנען ביי איינעם תורה אדער הדרכה אין לעבן וכו'

 ;ער גייט מיטן שלחן ערוך יצ ,מלמד איז אן ערליכער איד/דארף ער קוקן צו דער רבי

פרט ב ,ווי נאר איינער טרעט אפ פונעם שלחן ערוך דארף מען גלייך אנטלויפן פון דארט

קען מען זייער גרינג מיט דעם ך וואס עווען איינער קומט נאך מיט קבלה פשעטל

 פארנארן מענטשן וכו'.

איד איז געקומען צום הייליגן רבי'ן מיט זיינע א  זסט דעם סיפור אאועס איז באוו

ליקוטי מוהר"ן, האט  איןא תורה פון רבי'ן  ףחידושים וואס ער האט מחדש געווען אוי

געזאגט: "איר קענט קנייטשן מיין ספר ווי אזוי איר ווילט (דאס מיינט איר דער רבי 

קענט זאגן אלע פשטים אויף מיינע תורות) בתנאי אז איר זאלט נישט אפטרעטן פון 

ווען א מענטש איז מחדש חידושים בתורה אדער ער לערנט פאר הדרכות  ;שלחן ערוך"

דארף מען אכטונג געבן אז מען זאל  ,נגעלייט אין שלום בית אדער אין חינוךאיפאר 

פון די ווערטער וואס די  -דרך התורה  נעםאוועק גיין פואון נישט ווערן פארפירט 

 .לערנטהאבן אונז געכמים הייליגע ח

 ןאיר שרייבט מיר אז זי איז א, און אז עס ציט אייך צו הערן שיעורים ,דערפאר

כמינו ח ;ן פון גיין הערן אירע שיעוריםדארפט איר זיך נישט צוריק האלט ,ערליכע פרוי

 דער ?", ווער איז א חכםָאָדם ִמָּכל ַהּלֹוֵמד ָחָכם ֵאיֶזהּו" :)ד, א(אבות זאגן זכרונם לברכה 

 ִמָּכל" :)תהילים קיט, צט( אזוי ווי דוד המלך זאגט .לערנט פון יעדן איינעם גוטע זאכן וואס

ַּכְלִּתי ְמַלְּמֵדי  ".ִהֹשְ

דער יצר הרע זעט אן ערליכער איד אדער אן ערליכע אידענע,  ווען ,וויסן זאלט איר

וואס ער איז נישט מצליח זיי אראפ צו ווארפן אין עבירות רחמנא לצלן, קומט ער צום 

און אריין אין אים כל מיני בלבולים  טער ברענג -ערליכן איד מיט א צווייטע וועג 

דאס  .נקט ווי 'ספק'ובאטרעפט פ . 'עמלק'אזוי צעמישט ער אים אינגאנצן ,ספיקות וכו'

צו צו נעמען א מענטש וואס פירט זיך אויף ערליך און וואויל, אים  ,איז זיין גאנצע קונץ

" ?"טו איך גוט :און טראכטן א גאנצן טאגדאס געזונט מישן, ער זאל זיך אויפעסן עצ

 "?"טו איך ריכטיג

האבן א שטארקע דערפאר דארף א מענטש אסאך בעטן דעם אייבערשטן ער זאל 

די ראשי אז אריז"ל זאגט הייליגער דער  ;אמונה און נישט לעבן מיט ספיקות ובלבולים

ווען א מענטש איז ביי זיך  ;איז "ודאי"י'"  ֶא'ת ָד'ִוד "ַו'ְיָבֶרך :)א כט, י-דברי הימים( פון תיבות

הערט ער איז זיכער אז דער אייבערשטער  ,זיכער אז דער אייבערשטער איז מיט אים

זוי אויך ן און לויבן דעם אייבערשטן, אעדעמאלט איז ער זוכה צו דאנק ,אים אויס
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איז ער זוכה איז ער  ,ווען א מענטש דאנקט און לויבט דעם אייבערשטן ,פארקערט

 עכטן.רווערט זיכער ביי זיך אז ער טוט גוט און אז ער קען אלעס פאר

ללי", האט דער רבי געזאגט: ווען דער רבי האט מגלה געווען דעם "תיקון הכ

נישט איבערטראכטן", ווייל דאס איבערטראכטן און זיך  -"דער ערשטער תיקון איז 

 קלאפט דעם מענטש זייער שטארק.עדאס צ ,נישט ימען האט גוט געטון צ יאויפעסן צ

און  ,דארפאר אז איר שרייבט מיר אז עס וועט אייך צו געבן אין לעבן אסאך חיזוק

אויב  ;דארפט איר זיך נישט מבלבל זיין וכו' ,ועג ווי אזוי זיך צו דערהאלטןווייזן א ו

זאלט איר  ,איר שפירט אז איר וועט קונה זיין פון די שיעורים וואס די פרוי לערנט וכו'

 גיין און הנאה האבן.

יהי רצון ר, ודער אייבערשטער זאל ענק בענטשן מיט נחת פון אייערע קינדע

 ידיכם. שתשרה שכינה במעשה

... 

~~~~~~~~~~ 

 תוכן השאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

האט זייער ליב צו הערן אייערע שיעורים, ער פלעגט זיצן שעות און זיך איינהערן דורכ'ן  מיין אינגל

 קאמפיוטער, ער האט באקומען ההתלהבות צו לערנען משניות און אויך דער הייליגן רבינ'ס ספרים.

צו באצייכענען אז די קינדער זעען קיינמאל גארנישט אין קאמפיוטער, פארשטייט זיך  עס איז וויכטיג

אז עס איז נישטא קיין מאוויס אדער קליפס א.ד.ג., (אפילו נישט קליפס פון די ישיבה) עס ניצט נאר פאר 

 ארבעט.

ינדער זאלן אין איינע פון אייערע ענטפערס אויפ'ן וועבסייט האב איך געזען אז איר שרייבט אז ק

גארנישט זען אויף א קאמפיוטער, האב איך אויפגעהערט אים צו ווייזן און אים געזאגט ער זאל הערן דורכ'ן 

 טעלעפאן.

מיין שאלה איז וואס איז בעסער, ער זאל זען די שיעורים אויפ'ן קאמפיוטער, אדער בכלל נישט הערן, 

 ער קענען הערן אין דעם.נאר ווארטן ער זאל ווערן גרעסער, און דעמאלו וועט 

 נאכאמאל א גרויסן גרויסן דאנק!

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:
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 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ד' פרשת תולדות, כ"ו מר -רת ה' יתברך בעז

 .תחי' ...לכבוד מרת 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

נעמט פאר'ס מח א קינד ;פאר קינדערקליפס נישט אז מען ווייזט בעסער עס איז 

אפילו  -מענטש  רווי אן ערוואקסענע(מסך) גאר אנדערש ווען ער קוקט אויפן סקרין 

דאס אלעס  ;ן וואס היימישע מוסדות שטעלן ארויסענגולעלמשל פארשט ,כשר'ע זאכן

און בלייבן זייער פאר'מח'ט  ,קינדער –מה שאין כן איז גוט פאר ערוואקסענע מענטשן, 

 אווקן אויפן סקרין. די אלע דרשות וואס מיר לייגן ארויף וכו' וופאר'חלומ'ט נאכן ק

 מען קען זען שיעורים פון ישיבה וכו' דאס איז נישט פאר קינדער.

דערפאר זאלט איר וויסן אז איר האט זייער גוט געטון אז איר האט אויפגעהערט 

ווערן וועט ער ווען ער וועט עלטער  ,צו ווייזן פאר אייערע קינדער דרשות פון ישיבה

 קענען קוקן דרשות פון ערליכע אידן וכו'.

ענק זאלן  ,דער אייבערשטער זאל ענק געבן כוחות צו מחנך זיין אייערע קינדער

 קענען אויפשטעלן ערליכע ליכטיגע אידישע דורות.

דאס איז דער סוד פון  -טרערן, טרערן, טרערן ; ועל כולם תפילה, תפילה, תפילה

 נחת, פרנסה וכו' וכו'.נט, הצלחה, וגעז

... 

~~~~~~~~~~ 

 תוכן השאלה:

 לכבוד דער חשובער ראש ישיבה שליט"א,

מ'האט מיך אנגענומען דאס יאר אלס מלמד אין א נייע תלמוד תורה אין כיתה ז', ב"ה ס'איז זייער א 

מיר, און ער  פיינע קלאס מיט קינדער פון חשובע היימישע שטיבער, און אויך דער מנהל איז זייער גוט צו

 רעספעקט מיין שווערע ארבעט וואס איך לייג אריין אין די קינדער.

איך האב אבער אפאר געציילטע קינדער וואס מאכן מיר זייער שווער, זייער הערן בכלל נישט צו וואס 

י הערן איך רעד צו זיי, נישט פאר שלעכטקייט נאר זיי הערן טאקע נישט, זיי זענען זייער פאר'חלומ'ט און זי

 פשוט נישט אז מ'האט גערעדט צו זיי, ביז ווען מ'זאגט אפאר מאל וועקן זיי זיך אויף.
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אויך איז דא א קינד, גראדע מיט א גאנץ פיינע קעפל, אבער א גאנצן פארלערנען מאכט ער מיט די 

איך האב  הענט כאילו ער שיסט יעצט באמבעס אויף איינעם און ער מאכט די גערודער ווי באמבעס פליען.

געמיינט אנפאנג אז עפעס איז מיט אים נישט אין ארדענונג, אבער איך זע אז ס'פעלט אים ממש גארנישט, 

ער האט א פיינע קעפל און ביים שפילן איז ער פון די בעסטע, אויך דאס לערנען קען ער שנעל אויפכאפן, 

 אבער אינמיטן פארלערנען פליט ער ערגעץ אוועק ואיננו.

וין פרובירט אסאך מיטלען, אבער ס'גייט זייער שווער, ס'קוקט אויס ווי זייער מח איז בכלל איך האב ש

נישטא. דער מנהל זאגט אז ס'איז אזוי ביי אסאך קינדער און זיי וואקסן עס אויף שפעטער, אבער מיר שטערט 

 עס זייער שטארק, איך וויל אז יעדער קינד זאל מצליח זיין, איז דא עפעס אן עצה?

 א גרויסן יישר כח.

 יואל

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 יום א' פרשת ויצא, ראש חודש כסליו, שנת תשע"ח לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד יואל נרו יאיר

 .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו האסט די זכיה צו זיין א מלמד דרדקי, 

תורה מיט תינוקת של בית רבן וואס אויף זייער תורה שטייט די וועלט; חכמינו  לערנען

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

ִּתינֹוקֹות, א מלמד איז צוגעגליכן צו די שטערנס. פונקט אזוי ווי מען קען  ְמַלְּמֵדי ֵאלּו

יילן די שטערנס פון הימל, אזוי אויך קען מען נישט ציילן די זכותים פון א מלמד נישט צ

וואס לייגט אריין אין קינדער תורה תפילה ויראת שמים. דערפאר זאלסטו זיך זייער 

 מחזק זיין אז דו האסט אזויפיל זכותים אין הימל.

סעיף  ,דעה סימן רמה יורה(א מלמד דארף גוט עסן און גוט שלאפן אזוי ווי די הלכה איז 

, ִיְתַעֶּנה" א ְוֵכן ִלְלמֹד, ַּביֹום ָעֵצל ִּיְהֶיה ֶׁשא ִמַּדאי יֹוֵתר ַּבַּלְיָלה ִלְנעֹור ַלְמַלֵּמד "ְוֵאין ז):ט

; ווייל אויב א כדי ער זאל נישט זיין מיד ,נאכטבייא מלמד טאר נישט אויף זיין שפעט 

ער שנעל ווערן אויפגערעגט חס  מלמד איז מיד, ער איז נישט געשלאפן געהעריג, קען

ושלום און ער קען צוקומען צו שלאגן וכו', אדער אז א מלמד עסט נישט געהעריג, ער 

איז הונגעריג, קען ער חס ושלום ווערן אנגעצויגן אויף די קינדער. דערפאר זאלסטו 

ער אכטונג געבן צו גיין שלאפן פרי אז דו זאלסט זיין גוט אויסגערוהט וועט דער גאנצ

 טאג דיר גיין גרינגער.
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איך וויל דיר מיטטיילן א שיינע מעשה וואס וועט דיר צוניץ קומען; א מלמד האט 

זיך אויסגערעדט פאר זיינס א חבר אז ער האט א פראבלעם, ער ווייסט נישט וואס צו 

טון מיט זיין כתה, יעדע ערב ראש חודש ווערן די קינדער אזוי שלעכט צו אים, זיי נעמען 

ם ממש ארויס פון די כלים ביז ער שלאגט זיי, "איך ווייס נישט פון וואו די קינדער אי

ווייסן ווען עס איז ערב ראש חודש; א גאנצן חודש איז אלעס פיין און וואויל ביז עס 

קומט ערב ראש חודש, דעמאלט ווערן זיי געפערליך צעווילדעוועט וכו'"; דער חבר 

גייט פאר מיטן מלמד אליין, נישט מיט די קינדער; האט גלייך פארשטאנען אז עפעס 

פרעגט ער דעם מלמד: "זאג מיר, וואס איז דיין סדר היום יעדן ערב ראש חודש?" זאגט 

דער מלמד פאר זיין חבר: "יעדן ערב ראש חודש פיר איך מיר אז איך שטיי אויף גאר 

אלץ בחור צו פאסטן  פרי און איך זאג אויס תהילים, אויך האב איך אן הנהגה נאך פון

יעדן ערב ראש חודש וכו'", זאגט אים דער חבר: "שוין, דארפסט נישט מער רעדן, 

האסט שוין אלעס פארציילט; נישט די קינדער זענען די פראבלעם, די קינדער זענען 

טייערע קינדער, זאגסט דאך אליין אז זיי זענען וואויל א גאנצע חודש, נאר דער 

פאסט יעדן ערב ראש חודש, און אז מען עסט נישט ווערט מען פראבלעם איז אז דו 

שנעלער נערוועז וכו'. איך האב פאר דיר צוויי עצות, אדער הערסטו אויף צו פאסטן 

אזוי ווי די הלכה איז אז א מלמד טאר נישט פאסטן, אדער אויב דו ווילסט נישט אוועק 

וואס זאל דיר איבער נעמען יעדן גיין פון דיין מנהג, זאלסטו נעמען א צווייטער מלמד 

 ערב ראש חודש".

א מלמד דארף וויסן א כלל, אמת טאקע, עס איז זייער וויכטיג צו גיין אויף שמחות 

פון משפחה וכו', אבער אזוי ווי יעדער איינער האט דאך געבענטשטע משפחות כן ירבו, 

ז ער טאר נישט עס קומט אויס כמעט יעדע וואך שמחות וכו', דארף א מלמד וויסן א

אריין גיין אין כתה אויב איז ער נישט גוט געשלאפן, ווייל מען קען חס ושלום 

 פארשעמען א קינד בלויז ווייל מען איז מיד.

איך האב לעצטנס מיטגעהאלטן א שיינע מעשה מיט א מלמד. די עלצטע כתה ביי 

רים, איין טאג זע אונז אין תלמוד תורה דאווענט שחרית און מנחה צוזאמען מיט די בחו

איך ווי א קינד זיצט און קייט גאם בשעת'ן דאווענען, איך טראכט צו מיר: 'איך וויל זען 

וואס דער מלמד גייט דא טון מיטן קינד וכו'', איך זע ווי דער קינד האלט אין איין קייען 

די גאם ביז דער מלמד האט דאס באמערקט, דער מלמד האט צוגערופן דעם אינגל, איך 

טראכט צו מיר: 'וואס קומט יעצט, א פראסק? א שריי?' אבער איך זע ווי דער מלמד 

רופט אים צו זייער נאנט צו זיך, ער בייגט זיך צו צו זיין אויער, און זאגט אים עפעס. 

דער קינד גייט ארויס פון שול, ער קומט צוריק אריין כאילו לא הי'. רוף איך צו דעם 
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אס האט דיין רבי דיר געזאגט שטילערהייט?" זאגט דער קינד: קינד, איך פרעג אים: "וו

"מיין רבי האט מיר געזאגט, איך זאל ארויסגיין פון שול אויסשפייען מיין גאם און איך 

 זאל אנהייבן דאווענען".

לט ווען נישט געשלאפן יענע נאכט, וואלט ער נישט געהאט אווען דער מלמד וו

קינד וואלט ער אים דערלאנגט א פראסק, אדער א ציפ,  קיין ישוב הדעת, נאכן רופן דעם

ט און רואיג וכו', והאדער א שריי וכו', אבער וויבאלד דער מלמד איז געווען אויסגער

האט ער שיין גערעדט צום קינד. ווען דער קינד גייט גרעסער ווערן און אויפוואקסן 

יט געדענקען ווי שיין זיין וועט ער געדענקען אז זיין רבי האט אים ליב געהאט, ער גי

רבי האט גערעדט צו אים, אז זיין רבי האט זיך גערעכנט מיט זיינע געפילן, דער קינד 

גייט בלייבן אן ערליכער איד. דערפאר, אז דו גייסט צו שמחות, דארפסטו נעמען א 

צווייטן מלמד זאל דיר איבער נעמען פארן קומענדיגן טאג, אדער זאלסטו אהיים גיין 

 י פון די שמחה.פר

דאס וואס דו פרעגסט אז דו האסט א קינד אין דיין כתה וואס ווערט זייער 

פארטראכט אינמיטן לערנען, ער מאכט מיט די הענט כאילו ער שיסט מיט א גאן וכו'; 

דאס קומט פון קוקן מאוויס אדער שפילן געימס אויפן קאמפיוטער וכו'. עלטערן כאפן 

אר א קינד א קאמפיוטער צו שפילן דערויף געימס, נעמט נישט אז ווען מען געבט פ

דאס אוועק דעם מח פונעם קינד. ווען דער קינד זיצט אין חדר גייט דער קינד צוריק צו 

זיין קאמפיוטער, ער ווערט אזוי אריין געטון אין דעם אז ער פארגעסט זיך וואו ער זיצט, 

קס און ווי ער שיסט. דאס קומט פון ער הייבט אן מאכן מיט די הענט ווי ער האלט א בי

 קוקן מאוויס וואו מען שיסט וכו', אדער פון געימס וואס מען שפילט אויפן קאמפיוטער.

דערפאר, עלטערן וואס ווילן האבן נחת פון זייערע קינדער, עלטערן וואס ווילן 

ב א אויפשטעלן א ערליכע שטוב, דארפן אכטונג געבן נישט אריין צו ברענגען אין שטו

קאמפיוטער א.ד.ג.; ענדערש זאלן די קינדער טאנצן און שפרינגען, אדער שפילן מיט 

 שפילצייג וכו', וואס דאס ציט זיי נישט אוועק זייער מח.

דיין שאלה וואס דו פרעגסט וכו'; קודם איז משמע אז דו פרעגסט וואס דו קענסט 

יבסטו אז עס טוט דיר וויי טון מיט דעם קינד ווייל ער שטערט דיר וכו', נאכדעם שרי

ווען א קינד לערנט  -ווייל דו ווילסט אז דער קינד זאל מצליח זיין; דאס איז צוויי זאכן 

נישט, ער איז פאר'חלומ'ט, דאס איז איין זאך. נאכדעם איז דא א קינד וואס שטערט 

 ער שטערט דעם מלמד, ער איז אן עזות פנים, דאס איז א צווייטע זאך. -אנדערע 
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מלמד, א מחנך דארף וויסן דעם כלל, אזוי וועט ער מצליח זיין; ווען א קינד  א

שטערט די כתה, דעמאלט קען נישט דער מלמד ווארטן ווי לאנג די גאנצע כתה וועט 

ווערן איבערגעדרייט, נאר מען דארף קנס'נען דעם קינד וכו'. אבער ווען דער קינד 

ט מיט די לימודים, אדער ער דאווענט שטערט נישט די כתה, סך הכל האלט ער ניש

דאס איז שוין אן אנדערע מעשה, ביי דעם פאל דארף דער מלמד פרובירן  -נישט וכו' 

אים צו משחד זיין וכו' נאכאמאל און נאכאמאל, דער מלמד דארף האבן סבלנות. אויב 

 האט דער מלמד שוין פרובירט אלע וועגן, און מיט דעם אלעם זעט ער אז דער קינד

(שלחן ערוך יורה האלט נישט מיט די לימודים וכו', דארף דער מלמד טון וואס די הלכה איז 

ִמָּׁשם",  ְיַסְּלקּוהּו א, ִלְקרֹות ֵמִבין ֶׁשֵאינֹו ִּתינֹוק ֲאִפילּו" דעה, הלכות מלמדים, סימן רמה, סעיף ט):

יקן, אפילו א קינד וואס פארשטייט נישט וואס מען לערנט, זאל מען אים נישט אוועק ש

ָיִבין", ער זאל בלייבן זיצן מיט די קינדער וואס פארשטיין  אּוַלי, ָהֲאֵחִרים ִעם ֵיֵׁשב ֶאָּלא"

 יא, אפשר וועט ער יא זוכה זיין צו פארשטיין.

דאס איז ווען דער קינד האלט נישט מיט, אבער אז א קינד שטערט די גאנצע כתה, 

ט איז עפעס אנדערש, דעמאלט דארף מען קען נישט אנגיין מיט די לערנען וכו', דעמאל

 מען אכטונג געבן ער זאל נישט שטערן.

געווענליך די קינדער וואס מאכן פראבלעמען פאר זייער מלמד, זענען בדרך כלל 

זייער צעבראכנע קינדער. קיינער קוקט נישט אויף זיי, זיי באקומען נישט קיין שום 

וועג מען זאל קוקן אויף זיי, דארפאר אויפמערקזאמקייט, זוכן זיי אויף א נישט גוטע 

זוכן זיי צו שטערן דעם מלמד פון פארלערנען, ווייל דעמאלט איז די איינציגסטע צייט 

וואס אנדערע קינדער וועלן לאכן צו זיי און זיי וועלן באקומען תשומת לב. ווען מען 

זענען זייער  נעמט אפיר די סארט קינדער, מען רעדט צו זיי פריוואט, זעט מען אז זיי

צעבראכענע קינדער, זיי ווילן נישט זיין שלעכט, זיי שטערן נישט להכעיס, זיי טוהן 

 דאס אומוועלנדיג נאר כדי צו געוואונען אביסל אויפמערקזאמקייט.

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

דער מלמד  ,נט זייאוווייל איינמאל מען געוו .וייאזוי שפארט ער זיך איין אסאך קאפ ו

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

 .רבי אויף איין זייט

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

ען מען גארנישט טון. דערפאר דארף ק - ןאייבערשט ן דעםא ,אבער אן תפילה ,חכמות

אזוי , תלמידים הגוניםמען אסאך דאווענען צום אייבערשטן מען זאל זוכה זיין צו האבן 



ַוֵיֵצא - ּתֹוְלדֹות פ'|  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לט   

", ָצִרי ְלִהְתַּפֵּלל, ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַתְלִמיִדים ֲהגּוִנים" (ספר המידות, אות למוד, סימן ע):ווי דער רבי זאגט 

זאל זוכה זיין צו ערליכע תלמידים, וואוילע  א מלמד דארף בעטן דעם אייבערשטן ער

 .ווייל אן תפילה גייט גארנישט -תלמידים 

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 תוכן השאלה:

 ,ראש ישיבה שליט"א ערלכבוד ד

קן א חלק ועט דרוו'איך האב געזען אז מוהרא"ש שרייבט אין די צוואה אז ווער ס

האב איך שוין מנדב געווען  מאלטזייט דע .אשר בנחל וועט זיכער האבן א ישועה פון

ן ב"ה איך האב געזען וא ,א חלק אשר בנחלצו דרוקן אפאר מאל פאר די קרן הדפסה 

 .אפענע ישועות

ראש  נעםדיג מחיה מיט די בריוון פו'אזוי ווי איך בין זיך מורא ,איך וויל פרעגן

ווי אויף די אשר  , אזויאיז דא אויף דעם אויך די זעלבע הבטחהאויב , שליט"א הישיב

 בנחל?

אדער איז דא אויף דעם זכיות  ,קןויעדער מעג עס דרוויל איך וויסן אויב אויך 

 ?שמורות

 שמעון

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 פרט קטןיום א' פרשת ויצא, ראש חודש כסליו, שנת תשע"ח ל - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד שמעון נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מוהרא"ש זכרונו לברכה שרייבט אין זיין צוואה, ווער עס וועט דרוקן זיינע ספרים 

בפרט "אשר בנחל", זאגט ער צו א ישועה. געלויבט דעם אייבערשטן, איך האב זוכה 

" בחייו פון מוהרא"ש זכרונו געווען צו דרוקן צענדליגער כרכים פונעם ספר "אשר בנחל

לברכה, איך האב א שטארקע הכרת הטוב פאר די ספרים "אשר בנחל", ווייל איך האב 

איך האב באקומען פון וואס חלק כז",  –זוכה געווען צו מקורב ווערן דורך "אשר בנחל 
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דעם גרויסן מפיץ הרב החסיד ר' נתן יאקאבאוויטש נרו יאיר. פאריאר האב איך זוכה 

וען צו דרוקן "אשר בנחל" אין אידיש, איך האב געדרוקט טויזענט כרכים פון זעקס געו

 -בענדער, אין דעם איז געדרוקט אלע בריוו וואס מוהרא"ש האט געשריבן אין אידיש 

נאנט צו אכט הונדערט בריוו; כמעט אלע טויזענט סעטס האט מען שוין מפיץ געווען. 

ף נאכאמאל איבער דרוקן די זעקס בענדער אשר יעצט גיי איך מיטן אייבערשטנס היל

 בנחל אין אידיש.

דאס וואס דו פרעגסט אויב די הבטחה וואס מוהרא"ש זכרונו לברכה האט מבטיח 

געווען אז ווער עס וועט דרוקן זיינע ספרים וועט זען א ישועה, צי גייט דאס אויך אן 

מזכה געווען צו שרייבן  אויב מען דרוקט די בריוו וואס דער אייבערשטער האט מיר

פאר בחורים און אינגעלייט; אודאי גייט אן די הבטחה אויף די בריוו אויך. די תשובות 

זענען געשריבן פאר בחורים און אינגעלייט וואס דארפן חיזוק און עצות אנצוגיין מיט 

זייער עבודת השם. איך האב גארנישט מחדש געווען, אלעס איז התחזקות און עצות 

 מוהרא"ש האט אונז געלערנט. וואס

מוהרא"ש פלעגט מיר זאגן נאכן שיעור ליל שישי און נאכן שיעור וואס ער האט 

געגעבן פאר די בחורים אין ישיבה: "יעצט האסטו געהערט א שיעור, מאך פון דעם 

הונדערט דרשות פאר די בחורים און אינגעלייט"; געלויבט דעם אייבערשטן אז איך 

פופצן יאר, תשס"ד בין איך  קרוב צוגעווען מרביץ תורה זיין פאר האב שוין זוכה 

 ,פינף יאר, דאס האט אנגעהאלטן פערצן יאר -געווארן א מלמד פאר בחורים פון דרייצן 

די ישיבה "תפארת התורה". תשס"ט לפרט קטן האבן מיר ביז איך האב געעפענט 

רן צען יאר וואס דער געעפענט די ישיבה "תפארת התורה", און יעצט איז געווא

אייבערשטער האט מיר מזכה געווען צו זיצן מיט בחורים און אינגעלייט פיר און 

צוואנציג שעה א טאג, זיבן טעג א וואך, צו לערנען מיט זיי וואס איך האב זוכה געווען 

צו הערן פון מוהרא"ש זכרונו לברכה ווי ער האט מיט אונז געלערנט די תורות און עצות 

 ייליגן רבי'ן.פון ה

דאס וואס דו פרעגסט צי יעדער קען דרוקן די בריוו און עס פארשפרייטן, צי עס 

איז דא ביי דעם "כל הזכיות שמורות"; ניין, אדרבה, ווער עס וויל עס דרוקן יניחו ברכות 

 על ראשו. פארשטייט זיך נאר בתנאי אז ער וועט נישט אראפ נעמען און נישט צולייגן.

טער זאל העלפן מיר זאלן האבן כח אונזער גאנצע לעבן משמש צו דער אייבערש

(סיפורי זיין דעם הייליגן רבי'ן, פאלגן וואס ער האט אונז געהייסן צו אנטרינקען ביימער 

וועלן מיר זוכה זיין צו "ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי, ְוָכל ְּבֵני ָּבָׂשר ִיְקְראּו  מעשיות, מעשה ג),
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לן אנערקענען אז עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט, און עס ִּבְּׁשֶמך", אלע ווע

איז נישט דא קיין שום אנדערע תכלית נאר אים צו דינען. דאס האבן מיר מקבל געווען 

"עס איז  (ספורי מעשיות, מעשה יב):פונעם הייליגן רבי'ן, וואס דער בעל תפילה האט געזאגט 

 ועלט נאר צו דינען דעם אייבערשטן".נישט דא קיין אנדערע תכלית אויף דער ו

ווען מען האט געפרעגט ר' נתן צי ער איז דער בעל תפילה (פון סיפורי מעשיות 

מעשה יב), ווייל דער רבי פארציילט דארט אז דער בעל תפילה האט ארויס געגעבן 

 ספרים פון תפילות און דאס געגעבן פאר זיינע לייט זיי זאלן מתפלל זיין אין דעם, און

ר' נתן האט דאך ארויס געגעבן דעם ספר "ליקוטי תפילות", האט ר' נתן אויף דעם 

געענטפערט: "דער רבי איז דער בעל תפילה, און איך בין דער מליץ", ווייל ר' נתן האט 

 מלמד זכות געווען אפילו אויף די ערגסטע מענטש.

עצות אויף די  וואויל איז פאר די וואס העלפן פארשפרייטן דעם הייליגן רבינ'ס

 וועלט, ווער עס וועט העלפן דרוקן די בריוו וועט זיכער האבן א ישועה.

"איך גיי איינעמען די גאנצע וועלט, און  (סיפורי מעשיות, שם):דער גיבור האט געזאגט 

מיין כוונה איז, טאמער וועל איך קענען געפינען דעם מלך מיט זיינע לייט"; אלע בריוו 

פאר בחורים און אינגעלייט וכו' איז נאר אריין צו ברענגען אמונה, וואס איך ענטפער 

 מיר זאלן זוכן דעם מלך מלכי המלכים, מיר זאלן וויסן אז נאר ער קען אונז העלפן.

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 תוכן השאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

מיין מאמע איז נפטר געווארען פאר דריי יאר צוריק, מיר זענען צוויי אין די משפחה, ביידע וואוינען אין 

 אן אנדערע שטאט פון מיין טאטע, דעריבער שטעלט זיך אויס אז במשך די יאר איז מיין טאטע אליין.

אז נאך סוכות בלייבט  אויף יום טוב סוכות קומט ער צו מיר יעדעס יאר, אבער יעצט שטעלט זיך אויס

 ער ביי מיר פאר צוויי חדשים, ער איז שוין ביי אונז פון פאר סוכות און בלייבט ביז די קומענדיגע וואך.

מיין טאטע איז נישט קיין לייכטער מענטש, אבער פון דעסוועגען דאך האט מיין ווייב מיר געזאגט פאר 

עצה געגעבן. יעצט איז שוין אבער נישט אזוי, און מיין ווייב צוויי וואכן צוריק אז ברוך ה' מ'האט זיך גוט אן 

איז מורא'דיג ברוגז אז איך האב אריינגעלאזט מיין טאטע פאר אזוי לאנג. דער אמת איז אז איך האב אים 
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נישט אריינגעלאזט, ער האט מיר פשוט מודיע געווען פאר ווי לאנג ער קומט, און דאס איז עס; און איך בין 

גל אים צו זאגן אז ער זאל נישט קומען, ווייל ער וועט עס נעמען זייער שווער, און איך ווייס נישט נישט מסו

 אויב ס'וועט העלפען.

 למעשה איז מיין ווייב זייער ברוגז אויף מיר, קען מיר דער ראש ישיבה געבן אן עצה וואס צו טון?

 א גרויסן יישר כח

 אפרים

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 יום א' פרשת ויצא, ראש חודש כסליו, שנת תשע"ח לפרט קטן - זרת ה' יתברךבע

 לכבוד אפרים נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו האסט אריין גענומען דיין פאטער 

צוה פון כיבוד צו דיר אין שטוב, מען קען זיך גארנישט פארשטעלן ווי גרויס איז די מ

ה ֻׁשָּתִפין ֵהן ָּבָאָדם, ַהָקדֹוׁש ָּברּוך  (קידושין ל:):אב ואם; חכמינו זכרונם לברכה זאגן  "ְׁשׁשָ

הּוא, ָאִביו, ְוִאּמֹו, ִּבְזַמן ֶׁשָאָדם ְמַכֵּבד ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו, ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ַמֲעֶלה 

דער  -י", דריי שותפים איז דא אינעם מענטש ֲאִני ֲעֵליֶהם ְּכִאילּו ַדְרִּתי ֵּביֵניֶהם ְוִּכְּבדּונִ 

אייבערשטער, טאטע און מאמע; ווען א מענטש איז מכבד זיינע עלטערן, זאגט דער 

אייבערשטער: "איך קום וואוינען צווישן אייך, און איך רעכן דאס אזוי ווי איר זענט 

 מיר מכבד".

רויסע מצוה צו העלפן דערפאר זאלסטו זיך פרייען אז דו קענסט מקיים זיין אזא ג

דיין טאטע, בפרט ווען ער איז געבליבן איינער אליין ה' ירחם. אין דעם זכות וועט דער 

אייבערשטער העלפן, אז דו וועסט זוכה זיין צו זען נחת ביי דיינע קינדער, דער 

אייבערשטער וועט רוען ביי אייך אין שטוב, און ווען עס איז דא השראת השכינה ווערט 

 ג אין שטוב.ליכטי

דאס וואס דיין ווייב האט ביים אנהייב זיך געפריידט און יעצט איז זי ברוגז וכו'; 

 -וויסן זאלסטו אז א פרוי דארף גארנישט, א פרוי וויל גארנישט; א פרוי ווייל איין זאך 

א מאן, אויב האט זי א מאן, דאס הייסט דער מאן העלפט איר, דער מאן געבט איר גוטע 

דער מאן הערט איר אויס, דער מאן האט מיטלייד מיט איר, זי שפירט ווי זי  ווערטער,

האט איינעם וואס זארגט פאר איר וכו', דעמאלט דארף זי שוין גארנישט, זי איז גליקליך 
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און צופרידן, זי וועט זיך קיינמאל נישט אפרעדן וכו'. אויב האט זי נישט קיין מאן, דאס 

דער מאן דארף איר נישט, דער מאן דארף איר נאר אויף הייסט, זי האט א מאן אבער 

אזויפיל אז זיינע חברים זאלן אים נישט טשעפען אז ער איז א גרוש וכו', אבער חוץ 

מזה האט ער נישט מיט איר קיין שום עסק וכו', דאן וועט זי ברוגז ווערן אויף אים יעדן 

 טאג אויף א צווייטע זאך.

ועלט פארציילט, עס איז געקומען אן איש מכובד א עס איז דא א מעשה וואס די ו

גאסט אין בית המדרש, עס איז געווען שבת ראש חודש, דער גאסט איז געווען א שיינער 

בעל תפילה, ער האט געווארט מען זאל אים מכבד זיין מיט 'קבלת שבת', למעשה האט 

ט געטראכט צו מען צוגעשיקט א צווייטן. אים האט דאס בכלל נישט געשמעקט, ער הא

זיך 'מן הסתם ווילן זיי מיר צושיקן צו שחרית', ער האט זיך געטרייסט מיט דעם, אז ער 

גייט מארגן אראפלייגן א שיינעם ממקומך און א שיינעם הלל, למעשה האט מען אים 

נישט צוגעשיקט צו שחרית, קיין עליה האט ער אויך נישט באקומען, אבער ער האט 

ט מען מיר צושיקן צו  מוסף', ווען ער האט געזען אז ביי מוסף געטראכט 'זיכער ווע

האט מען אויך צוגעשיקט א צווייטן האט ער געפלאצט! עס קומט הויכע שמונה עשרה, 

דער שליח ציבור האט בטעות אנגעהויבן 'תכנת שבת' אנשטאט 'אתה יצרת', דער גאסט 

עג אהיים טראכט ער צו זיך האט אנגעהויבן שרייען: "נא! נו! אתה יצרת!" אויפן וו

 'הלואי ווען איך קען ווען זאגן וואס ליגט אונטער דאס שרייען "נו! נא! אתה יצרת".

ווען א פרוי באקומט נישט פון איר מאן קיין אנערקענונג, דער מאן רעכנט זיך 

נישט מיט איר, ער רעדט נישט שיין צו איר וכו' וכו', ווען די פרוי שרייט: "נו! נא!" 

מאלט ווייסט מען גלייך אז עפעס ליגט אונטער דעם "נו!" עפעס ליגט אונטער דעם דע

 "נא!"

דערפאר בעט איך דיר זייער, דו זאלסט אכטונג געבן צו מכבד זיין דיין ווייב; 

ָזכּו ְׁשִכיָנה ֵּביֵניֶהן", ווען מען לעבט  -"ִאיׁש ְוִאָּׁשה  (סוטה יז.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

איז מען זוכה אז די שכינה איז אין שטוב, ווייל דער אייבערשטנס  בשלום דעמאלט

 (שבת י.).נאמען איז שלום 

זע צו באנייען דיין צוגאנג אין שטוב; פון איין זייט זאלסטו ווייטער מכבד זיין 

דיין טאטע און אים האלטן אים אין שטוב, דאס וועט דיר ברענגען ישעות. אויך איז 

נוך אז די קינדער וואקסן אויף מיט א זיידע, די גאנצע שטוב זייער וויכטיג פאר חי

דריידט זיך ארום דעם זיידן, מען העלפט אים, מען טראגט אים, מען לערנט מיט אים 



ַוֵיֵצא - ּתֹוְלדֹות ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה | פ'  מד | 

וכו'. פון דער אנדערער זייט זאלסטו זייער אכטונג געבן אויף דיין ווייב איר צו געבן 

 נחת פון דיינע קינדער. גוטע ווערטער און ליבשאפט, וועסטו זוכה זיין צו

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תוכן השאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב אלעמאל געהאט א געפיל צו לערנען דעם רבינ'ס ספרים, איך געדענק אפילו ווען אלס בחור 

יר אנשרייען אז מען טאר עס נישט לערנען, ווען איך האב זיי געוויזן האב איך געהאט חברים וואס פלעגן מ

אז אין ויואל משה ווערט געברענגט א מימרא פון רבי'ן, האבן זיי מודה געווען אז ליקוטי מוהר"ן מעג מען 

 לערנען אבער אלע אנדערע ספרים נישט, ווייל דער רבי האט עס קיינמאל נישט געשריבן אדער געזאגט.

ווייס איך אז זיי זענען נישט גערעכט, אבער עס איז מיר געבליבן א קליינע פראצענט אז אפשר  למעשה

 יש דברים בגו. איך האב אלעמאל אוועקגעשטיפט די ספיקות.

לעצטנס האב איך געלערענט א שטיקל חיי מוהר"ן ווי דער רבי שרייבט זייער שארף אקעגן ספרי 

ווי א פגיעה אינעם הייליגן רמב"ם, דער רבי זאגט דארט שעיות בזה חקירות, און עס זעט חס ושלום אויס 

עוותים שאין כמותם, דבריו הם נגד התורה, אוי לעינים שכך רואות וכו'. ווען איך האב דאס געלערנט, איז 

מיר צוריק געקומען די ספיקות אז אפשר האט טאקע דער רבי נישט געזאגט די אלע זאכן. איך ווייס אז אלעס 

ס די רבי האט געזאגט איז זיכער קודש, אבער ווי קען זיין אז די רבי האט געזאגט אזוינס אויפ'ן הייליגן ווא

רמב"ם? עס עגבערט מיר שוין אפאר וואכן די קשיא, און עס מאכט מיר טראכטן אז אפשר איז עס טאקע 

 נישט פון רבי'ן.

 ן.איך האף אז דער ראש ישיבה וועט מיר קענען אביסל אויסקלאר

 א יישר כח

 משה

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 יום א' פרשת ויצא, ראש חודש כסליו, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאירמשה לכבוד 

 .איך האב ערהאלטן דיין בריוו
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דער הייליגער רבי האט אונז איבערגעלאזט פינף ספרים: ליקוטי מוהר"ן, שיחות 

המידות און סיפורי מעשיות; אלע תורות און שמועסן וואס מיר הר"ן, חיי מוהר"ן, ספר 

"מען  (חיי מוהר"ן, סימן שע):האבן פון רבי'ן האט ר' נתן געשריבן. דער רבי האט געזאגט 

דארף דאנקען ר' נתן, ווייל אן אים וואלט נישט געבליבן פון מיר קיין בלעטל שמות", 

שן זאגן, ליקוטי מוהר"ן יא, אנדערע דערפאר איז זייער נאריש צו הערן וואס מענט

 ספרים נישט, ווייל אלעס האט דער זעלבער תלמיד געשריבן.

די אלע וואס זאגן נאך בשם דעם רבי'ן זכותו יגן עלינו מסאטמאר אז ער האט 

נישט געהאלטן פון לערנען די ספרים פון הייליגן רבי'ן, קיינער פון זיי האט נאך נישט 

דעם ספר הקדוש ויואל משה. אויך דו וואס דו שרייבסט מיט  דורכגעלערנט איין מאל

אזא בקיאות אז אין ויואל משה ברענגט ער נאר אראפ פון ליקוטי מוהר"ן, האסטו אפילו 

נישט גענומען די מיה עס נאכצוקוקן. פרעג איך דיר, מיט וואס ביסטו א חסיד פון 

ם ויואל משה? סתם נאכזאגן סאטמאר'ער רבי'ן אז דו האסט נאך נישט דורכגעלערנט דע

מימרות אויפן רבינ'ס נאמען, וואס דער זקן האט צו דערציילן און וואס דער נאר האט 

 צו זאגן, מיט דעם ווערט מען נישט קיין חסיד.

נישט נאר פון רבינ'ס ספרים ברענגט דער רבי זכותו יגן עלינו מסאטמאר אראפ 

אור', דאס איז שוין פון שפעטערדיגע  אין זיינע ספרים, נאר אפילו פון ספר 'כוכבי

תלמידים, דאס האט ר' אברהם ב"ר נחמן זכרונו לברכה צוזאמגענומען, שמועסן און 

מעשיות פונעם הייליגן רבי'ן וואס ער האט געהערט פון זיין טאטן ר' נחמן טולטשינער 

ער  זכרונו לברכה, דאס האט אויך דער רבי מסאטמאר זי"ע דורך געלערנט. דאס וואס

הייבט אן "ובליקוטי מהר"ן מברסלב, במשלים שלו, סימן ד'", מיינט ער נישט דעם 

אויך  (עיין ויואל משה מאמר ישוב ארץ ישראל סימן ק"נ).ספר ליקוטי מוהר"ן, נאר דעם ספר כוכבי אור 

ברענגט דער רבי אראפ צוויי מאל פון שיחות הר"ן; איינמאל ברענגט ער אראפ שיחות 

ה, נאכדעם פון סימן ר"כ, און ער פירט אויס אויפן רבי'ן בזה הלשון: "וזה הר"ן סימן ל

ענין של רוח הקודש שראה מה הגיע אלינו בעיקבא דמשיחא", אז דער שמועס וואס 

רבי האט געשמועסט מיט אנשי שלומינו, ווי אזוי עס וועט אויסזען פאר משיח וועט 

ף דער וועלט וכו', איז געווען א ממש קומען, אז עס וועט אראפ קומען אפיקירסות אוי

א רוח הקודש אויף אונזער דור, וואס עס האט ווירקליך פאסירט מיט אונזער דור וכו', 

 עיין שם.

אויף דיין צווייטע שאלה וואס דו פרעגסט, אז דו האסט געזען אין ספר חיי מוהר"ן 

ם ספר "מורה נבוכים", וואו דער רבי שרייבט אז מען זאל נישט לערנען דע (סימן תח, תט)

ווייל מען קען צוקומען צו האבן קשיות וספיקות באמונה; עס וואונדערט מיר וואו דו 
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האסט געלערנט, וואסערע חינוך דו האסט באקומען. איך בין א סאטמאר'ער תלמיד, 

אין חדר האב איך שוין געוואוסט פון מיינע מלמדים, זיי האבן נאכגעזאגט פון אלע 

שם טוב זכותם יגן עלינו און פון אלע פריערדיגע צדיקים זכרונם לברכה, תלמידי בעל 

אז זיי האבן נישט געהאלטן מען זאל לערנען ספרי חקירה, אפילו די ספרים וואס גדולי 

 ישראל האבן מחבר געווען.

חס ושלום צו זאגן אז דער רבי האט געקריגט אויפן רמב"ם, אדרבה דער רבי האט 

ווען דעם רמב"ם, דער רבי האט געזאגט אז ווען משיח וועט קומען מורא'דיג מפליא גע

וועט מען פסק'נען אזוי ווי דער רמב"ם. דער רבי האט נאר געזאגט, מען זאל נישט 

לערנען דעם ספר מורה נבוכים און אויך אין אנהייב ספר יד החזקה וואו ער ברענגט 

ק עמוק מי ימצאנו, מען וועט נישט עמו -אראפ חקירות, ווייל עס איז זייער טיפע סברות 

פארשטיין די תירוצים נאר בלייבן מיט די קשיות, אזוי וועט מען ווערן א גרויסער 

אפיקורס און לייקענען אין אלעס רחמנא לצלן. נישט נאר דער רבי האט געזאגט מען 

ן זאל נישט לערנען דעם ספר מורה נבוכים, נאר אסאך צדיקים האבן זייער מזהיר געווע

מען זאל נישט לערנען דעם ספר מורה נבוכים, אזוי אויך וואו ער רעדט באופן של 

חקירות, ווייל מיר האבן קליינע מוחות, מיר פארשטייען נישט אלעס, מיר וועלן בלייבן 

מיט די קשיות, און אריין פאלן גרינגערהייט אין כפירות ואפיקורסות. אבער חס 

ער האט גערעדט אויפן רמב"ם, דער רבי האט בפירוש  מלהזכיר צו זאגן אויפן רבי'ן אז

 אז מיטן ספר "יד החזקה", האט דער רבמ"ם גוט געמאכט. (חיי מוהר"ן, שם)געזאגט 

עס איז באוואוסט דער סיפור, אז דער הייליגער ישמח משה זכותו יגן עלינו האט 

די תנאים און געבעטן דעם אייבערשטן אז ער וויל זוכה זיין צו די יראת שמים וואס 

אמוראים האבן געהאט, האט מען אים מודיע געווען אז ער וועט דאס נישט קענען 

אויסהאלטן, האט ער געבעטן ער וויל די יראת שמים פון די גאונים, האט מען אים 

געענטפערט די זעלבע זאך, אז עס איז נישט מעגליך, האט ער געבעטן ער וויל כאטש 

"ם האט זוכה געווען צו האבן, האט מען אים דאס האבן די יראה וואס דער רמב

נאכגעגעבן, און דער הייליגער ישמח משה האט זיך אנגעפאנגען צו טרייסלען און זיך 

ווארפן מיט א שרעקליכער פחד און ציטער, ביז ער האט געבעטן מען זאל דאס אוועק 

 נעמען פון אים.

אין ארץ ישראל ביים קבר  ווען דער רבי זכותו יגן עלינו מסאטמאר איז געווען

פונעם רמב"ם האט ער דארט דערציילט די מעשה, און אויסגעפירט: "שטעלט אייך 

פאר ווי גרויס דער רמב"ם איז געווען, וואסערע יראת שמים ער האט געהאט, אז דער 
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הייליגער זיידע דער ישמח משה האט דאס נישט געקענט אויסהאלטן, וואס זאלן מיר 

 זאגן".

 בערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.דער איי

... 

~~~~~~~~~~ 

 תוכן השאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א

איך ווייס אז מיין בחור האט א סמארטפאון, נישט מיין בכור נאר דער צווייטער. צו פארשטיין ווי 

מש הרג'נען, איך וויל אריינלייגן סם אין שטארק אויפגערעגט איך בין, וועל איך אייך זאגן אז איך וויל אים מ

 זיין עסן. וואס טו איך? 

 יישר כח.

 אפרים

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 יום ג' פרשת ויצא, ג' כסליו, שנת תשע"ח לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד אפרים נרו יאיר

 .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

אז איין זון איז דיר שוין ארויס געפאלן  איך זע דיין צער וואס דו גייסט אריבער

פון דיינע הענט, יעצט זעסטו ווי דיין צווייטע זון גייט אוועק פון דיר; וויסן זאלסטו אז 

ווען א מענטש האט א צרה אין שטוב, דארף ער אכטונג געבן אז עס זאל נישט ווערן 

נד גייט אראפ פון וועג, צרות צרורות... למשל, ווען עלטערן זעען ווי א קי -פון די צרה 

נאך קינדער, מען  -דארף מען זייער אכטונג געבן נישט צו פארלירן וועגן דעם קינד 

דארף זיך האלטן מיט אלע כוחות נישט אריין צו פאלן אין מרה שחורה, ווער רעדט נאך 

פון באשולדיגן איינער דעם צווייטן. דער מאן זאגט אז דאס האט פאסירט צוליב זיין 

ב, ווייל זי איז געווען צו ווייעך צום קינד, די ווייב זאגט אז דאס האט פאסירט צוליב וויי

איר מאן, ווייל ער איז געווען צו שטרענג צו אים וכו', וואס פאסירט? די גאנצע משפחה 

 צעפאלט.
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ליידער הער איך זייער אסאך פון בחורים וואס פארציילן מיר אז זיי האבן נישט 

ר טאטע איז שוין נישט דער אלטער טאטע, די מאמע איז שוין נישט די קיין שטוב; זייע

ווארעמע מאמע פון אמאל. זייט איינע פון די ברודערס האבן אוועק געגליטשט האבן 

מיר אלעס פארלוירן, מען באשולדיגט זיך אליין, אדער באשולדיגט איינער דעם 

 שטוב השם ישמרינו.צווייטן, און דאס קען גורם זיין צו פארלירן א גאנצע 

דו שרייבסט מיר אז דו ביסט אזוי ברוגז אויף דיין זון אז דו ווילסט אים 

פאר'סמ'ען; וויסן זאלסטו אז דער הייליגער באר מים חיים זכותו יגן עלינו האט געהאט 

א זון וואס איז אראפ פון אידישע וועג רחמנא לצלן, מיט דעם אלעם פלעגט דער 

ם אים געבן עסן, קליידער און אים געהאלטן אין שטוב וכו'. יעדן הייליגער באר מים חיי

ציפרי ווען דער הייליגער באר מים חיים זכותו יגן עלינו איז אויפגעשטאנען, האט ער 

געזאגט פארן באשעפער: "רבונו של עולם, קוק וואס איך טו מיט מיין זון, אפילו ער 

ן, דאך געב איך אים עסן און אלע זיינע פירט זיך נישט אויף אזוי ווי עס דארף צו זיי

הצטרכות'ער. איך בין נאר א בשר ודם, איז דאך זיכער אז דו רבונו של עולם, וואס דו 

ביסט דער אב הרחמן, טוב ומיטב, ורב חסד, זאלסטו זיכער העלפן אידישע קינדער מיט 

 ף צו זיין".אלעס וואס זיי דארפן, אפילו זיי פירן זיך נישט אויף אזוי ווי עס דאר

(דברי מיט דעם טייטשט דער הייליגער רבי מאיר'ל מפרימישלאן זכותו יגן עלינו 

ְּבִפיו"; ווי קען  ַצִיד ִּכי ֵעָׂשו ֶאת ִיְצָחק ַוֶּיֱאַהב" (בראשית כה, כח):דעם פסוק  מאיר, פרשת תולדות)

 מען זאגן אויף יצחק אבינו אז ער האט ליב געהאט עשו הרשע? זאגט ער, אז יצחק

ְּבִפיו", ער זאל קענען מיט דעם מנצח זיין דעם  ַצִיד ִּכי"אבינו האט דאס געטון, נאר 

אייבערשטן, ער האט געזאגט: "רבונו של עולם, קוק ווי איך געב פאר עשו וואס ער 

דארף, איך האב אים ליב אפילו ער גייט נישט בדרך הישר, זאלסטו אודאי העלפן אידן 

זיי פירן זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין", עיין שם. זעט  מיט וואס זיי דארפן, אפילו

מען ווי אזוי צדיקים האבן זיך געפירט מיט זייערע קינדער ווען זיי זענען נישט געגאנגען 

 בדרך הישר.

דער רבי האט געהאט א תלמיד ר' נפתלי זכרונו לברכה, ער איז געווען פון די צוויי 

ען פארן תיקון הכללי. וואס דער רבי האט מבטיח עדות וואס דער רבי האט גענומ

געווען: "ווען איך וועל אוועקגיין פון דער וועלט און מען וועט קומען אויף מיין ציון, 

געבן א פרוטה לצדקה לזכותו און זאגן די תיקון הכללי, אפילו דער מענטש זאל זיין 

אים א טובה טון; ביי די זייער א גרויסער בעל עבירה, וועל איך אים מתקן זיין און 

 פיאות וועל איך אים ארויס ציען פון שאול תחתית".
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דער ר' נפתלי האט געהאט א זון וואס איז ארויס לתרבות רעה רחמנא לצלן, פלעגט 

ר' נפתלי גיין יעדן טאג צום ציון און מתפלל זיין אז דער זון זאל שטארבן, און תפילה 

איז טאקע געשטארבן. ווען ר' נתן זכרונו לברכה  האט דאך א גרויסן כח, און זיין זון

האט דאס געהערט, האט ער געזאגט פאר זיין חבר ר' נפתלי: "נפתלי, איך פארשטיי 

דיר נישט, אז דו האסט א כח פון דאווענען, פארוואס האסטו געבעטן ער זאל שטארבן, 

צום  וואלסט געדארפט בעטן ער זאל תשובה טון, וואלט ער זיך צוריקגעקערט

אייבערשטן". זעט מען פון די מעשה, אז אנשטאט מען זאל זיך וועלן הרג'ענען אדער 

דאווענען צום אייבערשטן אז ער זאל  -הרג'ענען דעם קינד, איז דא א בעסערע וועג 

 תשובה טון און זיך צוריק קערן צום אייבערשטן.

מחשבות ווי דערפאר טייערער ברודער, שטארק דיר; טראכט נישט קיין נארישע 

אזוי דו קענסט חס ושלום פטר'ן דיין זון, איך ווייס אז דיין צער איז זייער גרויס און מען 

קען דאס נישט אויסהאלטן, אבער מיר האבן א גרויסע באשעפער וואס ער פירט דער 

וועלט, מיר פארשטיין נישט דרכי המקום ברוך הוא, מיר דארפן נאר מתפלל זיין צו 

בעט אים העלפט ער, מען דארף נאר האבן אסאך סבלנות נישט אים. ווען מען 

אויפצוהערן בעטן. דער אייבערשטער זאל העלפן אז דיינע קינדער זאלן תשובה טון 

 און דו זאלסט האבן נחת פון זיי און פון אלע קינדער.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תוכן השאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א

בחור האט ליידער א סמארטפאון, יעצט מיין בחור האט צוויי חברותות  איך בין כמעט זיכער אז מיין

מיט וועמען ער לערנט יעדן טאג, אבער ס'איז דא מחנכים וואס זאגן אז דאס לערנען איז גארנישט ווערד ווי 

לאנג ער ווארפט נישט אוועק זיין טעלעפאן, איך האלט אבער אז ער זאל יא כאטש אריינכאפן ווי מער תורה 

 ון קדושה, איך וויל וויסן וואס דער ראש ישיבה האלט וועגן דעם.א

 יישר כח.

 אפרים

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 יום ג' פרשת ויצא, ג' כסליו, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך
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 לכבוד אפרים נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

א צרה וואס רופט זיך "אינטערנעט",  וויסן זאלסטו אז מיר האבן אין אונזער דור

דאס האט שוין חרוב געמאכט זייער אסאך אידישע שטובער. דאס ברענגט אז מען זאל 

אראפפאלן אין עבירות, פארלירן די אמונה און יראת שמים רחמנא לצלן. א איד טאר 

יך נישט האבן ביי זיך אין שטוב א קאמפיוטער, אדער סיי וואסערע כלי וואס מען קען ז

מחבר זיין צום אינטערנעט, ווייל ביים סוף וועט ער אלעס פארלירן וכו', ער וועט זיך 

 גט'ן און בלייבן אן גארנישט.

דער ס"מ האט זיך געטראפן א גרינגע וועג ווי אזוי ער קען אראפ ווארפן אידישע 

 קינדער, בחורים און מיידליך, גרינגערהייט; אנשטאט דארפן ארבעטן טאג און נאכט

זיי צו שלעפן אויף נישט גוטע פלעצער, האט ער היינט א גרינגע וועג, דער בחור קויפט 

זיך א סמארטפאון אדער א טעבלעט וכדומה לזה, דארף ער שוין נישט גיין אין ערגעץ. 

ער זיצט ביי זיך באהאלטן און קוקט דארט אפ אלע שמוץ וואס איז דא אויף דער וועלט 

זעט עס אויס זייער גוט, עס גלאנצט און עס שמייכלט צום רחמנא לצלן. אין אנהייב 

בחור, אבער ווען מען בייסט אריין אין דעם, מען קוקט אפ אלע עבירות, ווערט דער 

בחור זייער צעקלאפט און צעבראכן, ער וועט פרובירן אלעס אויף דער וועלט אבי צו 

' ווען מען האט שוין פוגם ווערן פרייליך, אבער גארנישט קען צוריק פרייליך מאכן וכו

 געווען בפגם הברית רחמנא לצלן.

די סיבה פארוואס זייער אסאך בחורים ווערן אריין געשלעפט אין דראגס (סמים) 

איז, ווייל זייער לעבן איז זיי נמאס, זיי שפירן ביי זיך טעם מיתה, אפילו זיי זעען אויס 

נעווייניג זענען זיי זייער מיואש, דאס פון אינדרויסן ווי עס פעלט זיי גארנישט, אבער אי

 מאכט זיי לויפן צו דראגס (סמים) ביז זיי ווערן פון דעם קראנק השם ישמרינו.

קיינער פארשטייט נישט די צער וואס בחורים גייען אריבער, די עלטערן איז דאך 

 אפגערעדט אז זיי פארשטייען נישט די צער פון בחורים און מיידלעך, ווי שטארק זיי

ווילן חתונה האבן, זיי ווילן נישט זיין אליין, זיי ווילן אנהייבן זייער לעבן; נאר אפילו 

סתם מענטשן, ווען זיי זעען ווי א בחור הייבט אן זיך אנטון מאדנע, ער פירט זיך אויף 

אנדערש ווי אלעמען, ווייסט מען נישט וואס דער פשט איז, ווען דער פשט איז זייער 

לן זיין פרייליך, אבער עס נאגט זיי, עס פייניגט פון אינעוויינג, דערפאר זיי ווי -פשוט 

 טוהן זיי די אלע זאכן.
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וואס איז יא דער עצה? דער רבי געבט אונז א עצה, א גרינגע עצה, א זיסע עצה; 

ה ְמאֹד, "ֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁש  (שיחות הר"ן, סימן יט):דער רבי זאגט 

ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה, ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", אפילו א מענטש 

וואס איז זייער ווייט פון קדושה, ער טוט עבירות רחמנא לצלן און ער ליגט שוין אין 

ל ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם שאול תחתית, "ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַהּכַח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹו

ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום, ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק, ִלְלמד ְּבָכל 

ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ִּכי  יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכ, ִיְהֶיה ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם

ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד", אויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו לערנען יעדען טאג "כך 

וכך" וועט ער סוף כל סוף ארויס גיין פון זיין בלאטע, ווייל די כח פון תורה איז אזוי 

 גרויס אז עס נעמט ארויס דעם מענטש פון זיין שלעכטס.

(חיי מוהר"ן, סימן ן דער רבי האט דאס געזאגט האט ר' נתן געפרעגט דעם רבי'ן ווע

"צי תורה קען אויך העלפן אזא איינעם וואס איז אראפ געפאלן אין די עבירה פון  תקעג):

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, האט דער רבי אים געענטפערט: "דו  -פגם הברית 

איז? תורה איז העכער פון אלעס; אפילו א מענטש ווייסט ווי גרויס דער כח פון תורה 

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, אויב דער מענטש  -האט פוגם געווען אין פגם הברית 

וועט יעדן טאג לערנען תורה, ער וועט האבן א קביעות צו לערנען 'כך וכך', וועט ער 

און יעדן צוריק  ווערן אן ערליכער איד; זעט מען אז תורה קען יעדן איינעם העלפן,

 ברענגען צום אייבערשטן.

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 תוכן השאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

א גרויסן יישר כח פאר אלע שיעורים, התחזקות, שלום בית, מיך מאכן לערנען יעדן טאג און נאכדערצו 

 יים, מיין ווייב קוקט מיר מורא'דיג ארויף!אינדערה

איך בין אזוי צובראכן, איך האב פארלוירן מיין דשאב. נעכטן האט עס ממש געפלאצט! דא מיט מיין 

 ווייב וואס מ'האט געטראפן ביי איר א געוויקס רח"ל, און איך ווייס נישט וואס צו טון...

איך האב נישט דערציילט פאר מיין ווייב אז איך  איך וויל מיר נישט אפרעדן, אבער איך שטיק זיך.

 האב פארלוירן מיין דזשאב ווייל איך ווייס ס'נישט גוט. אפשר קען מיר די ראש ישיבה געבן חיזוק...
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 א גרויסן יישר כח פאר אלעס!!!

 תלמידך יואל

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 תשע"ח לפרט קטןיום ד' פרשת ויצא, ד' כסליו, שנת  -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד יואל נרו יאיר

 .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

דער אייבערשטער זאל העלפן דיין ווייב זאל האבן א רפואה שלימה בתוך שאר 

 חולי ישראל, אויך זאלסטו האבן פרנסה בריווח.

אין די צייטן פון רבי שמואל בר נחמני  (תענית ח.)חכמינו זכרונם לברכה פארציילן 

ווען א מגיפה, מענטשן זענען געשטארבן. אין די זעלבע צייט איז געווען א איז גע

שווערע הונגער, עס האט נישט גערעגנט א גאנץ יאר, עס איז נישט געווען וואס צו עסן; 

האבן די מענטשן געטראכט: 'וואס טוט מען דא, אויף וועלכע צרה זאל מען בעטן דעם 

ַאַּתְרֵּתי", מען קען נישט מתפלל זיין אויף  ְמַצִליָנן א" (שם):אייבערשטן, חז"ל זאגן דאך 

צוויי צרות?!' האבן זיי געזאגט: 'וועלן מיר בעטן דעם אייבערשטן אז די מגיפה זאל 

זיך אפשטעלן, ווייל דאס איז א ערגערע צרה, און מיר וועלן דארפן ליידן פון די הונגער'. 

מען בעטן דעם אייבערשטן אז די  האט רבי שמואל בר נחמני געזאגט: "ענדערש זאל

 ַרְחָמָנא ָיִהיב ְּדִכי'הונגער זאל זיך אויפהערן, וועט זיך אטאמאטיש די מגיפה אויפהערן, 

ְּדָיִהיב', געבט ער עס פאר  הּוא ְלַחֵּיי' –ּׂשֹוְבָעא', ווייל ווען דער אייבערשטער געבט עסן 

 לעבעדיגע מענטשן, נישט פאר טויטע".

די גמרא איז מיר אייביג שווער געווען, פארוואס קען מען  ווען איך פלעג לערנען

נישט בעטן דעם אייבערשטן אויף צוויי צרות, דער אייבערשטער איז א כל יכול, דער 

ַאַּתְרֵּתי", אז מען מאכט  ְמַצִליָנן א"אייבערשטער קען אלעס טון, פארוואס זאגן חז"ל 

ך געהערט א שיינער פשט פון ר' יצחק נישט קיין יום תפילה אויף צוויי צרות?! האב אי

שליט"א. ווען א מענטש האט צרות, פאלט אריין אין א יאוש, דער מענטשנ'ס מח קען 

נישט פארנעמען אפאר פראבלעמען אויף איינמאל, דערפאר זאגן חז"ל אז ווען עס איז 

דא מער ווי איין פראבלעם זאל מען נישט מאכן א יום תפילה אויף אלע פראבלעמען 

צוזאמען, ווייל דאס וועט נאר אריין ווארפן דעם מענטש אין א יאוש, ער וועט 

דערשראקן און פארלוירן ווערן, ענדערש זאלן מען צעטיילן די פראבלעמען, זען יעדע 

פראבלעם עקסטער ווי אזוי מען קען דאס באהאנדלען, וועט דער מענטש שוין נישט 
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וועט ווערן פול מיט האפענונג זעענדיג אז זען פאר זיך א בארג מיט פראבלעמען, ער 

 איין טאג וועט ער ארויס גיין דערפון.

אודאי קען דער אייבערשטער העלפן אויף סיי וואסערע פראבלעם, און ער קען 

העלפן אסאך פראבלעמען, נאר מען רעדט צום מענטש: "דו בעט נישט אויף אפאר 

פאניק וכו', מען זאל נישט טראכטן פון זאכן, ווייל דאס וועט דיר אריין ווארפן אין א 

 אלע פראבלעמען אויף איין מאל, ווייל דאס וועט דיר נאר צעברעכן".

דערפאר בעט איך דיר זייער, פארליר דיך נישט, לאמיר צונעמען יעדע זאך 

באזונדער. בנוגע דיין ווייב, צי מען זאל איר אפערירן וכו'; יעדעס מאל ווען מען דארף 

אן אפעראציע איז גוט צו פרעגן צוויי דריי דאקטורים, נאכדעם זעט מען אריבערגיין 

וואס מען האט צו טון. דערפאר זאלסטו זיך נאכפרעגן ביי עטליכע דאקטורים, אזוי 

 וועסט ארויס קומען קלאר וואס מען האט צו טון.

פארליר דיך נישט; בפרט יעצט דארפסטו זיין דער העלד  -איין זאך געב אכטונג 

ן שטוב, ווייל ווי דערשראקן דו ביסט, איז דיין ווייב אסאך מער דערשראקן, זי ווארט אי

אויף דיין חיזוק, זי קוקט אויף דיר ווי אזוי דו רעאגירסט, אז דו וועסט צוזאמברעכן 

וועט זי אודאי ווערן א שברי כלי. זיי איר מחזק אז זי וועט ארויס קריכן פון דעם, זאג 

ער אייבערשטער, און עס וועט זיכער ארויס קומען פון דעם נאר איר אז אלעס איז ד

 גוטס.

ובנוגע דיין פרנסה; עס איז נישט עק וועלט אז מען האט דיר אפגעזאגט פון דיין 

ארבעט, דער אייבערשטער וואס ער איז דער "זן ומפרנס לכל", ער האט פאר דיר 

נאך זען ווי שיין דער  אנגעגרייט א בעסערע פרנסה, א בעסערע ארבעט; דו וועסט

אייבערשטער וועט אויספירן מיט דיר, א מענטש ווייסט גארנישט, א מענטש ווייסט 

נישט וואס גייט זיין מיט אים אין די קומענדיגע מינוט, מיר דארפן גלייבן אז אלעס איז 

דער אייבערשטער, ער פירט דער וועלט בחסד וברחמים, און אז מען האט דיר ארויס 

 פון דיין ארבעט וועסטו טרעפן א צווייטע פרנסה.געשיקט 

דער אייבערשטער זאל העלפן דיין ווייב זאל זיין געזונט און שטארק, און דו 

זאלסט האבן פרנסה בריווח. בקרוב זאלסטו מיר שרייבן די ניסים וואס דער 

 אייבערשטער וועט טון מיט דיר.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 תוכן השאלה:

 ה שליט"א,לכבוד דער ראש ישיב

מיין מאן בעט מיר שוין א שטיק צייט אז ער וויל קוקן מיט מיר צוזאמען א מאווי פילם (אינדערהיים). 

א לאנגע צייט צוריק פלעגן מיר דא דארט קוקן מאוויס, איך בין אלץ געווען אומבאקוועם דערמיט אבער איך 

ין שטוב מיט קינדער. אויך האב איך אביסל האב געטראכט אז מיר זענען נאך יונג און מיר האבן נאכנישט קי

מורא געהאט זיך ארויסצושטעלן קעגן מיין מאן. איך האב געטראכט אז בעסער זאל ער קוקן מיט מיר צוזאמען 

אינדערהיים ווי איידער ארויסגיין מיט פרעמדע אין א טיאטער... אויך האב איך געטראכט ער וועט דאס 

 אויסוואקסן.

זענען מיר אריבער אסאך שווערע צייטן אין די שלום בית. מיר זענען אין טעראפי,  למעשה ביזדערווייל

און איך האב זיך אויסגעלערנט זיך צו האלטן צו מיינע זאכן און נישט מורא האבן פון אים. למעשה זענען מיר 

 נאך בכלל נישט מסודר, אבער מיר פרובירן צו ארבעטן ווייטער.

עט מיין מאן ער וויל זעהן מיט מיר א מאווי. איך בין שוין אביסל געשטיגן יעצט די לעצטע וואך צייט ב

און אביסל שטערקער. איך פאר מיר אליין האב שוין אפגעמאכט מער נישט צו קוקן מאוויס. איך בין גרייט 

צו זיין מער אפגעהיטן. איך האב זיך פרובירט ארויסצודרייען מיט תירוצים. היינט אבער האט ער קלאר 

עזאגט וואס ער וויל, און מיר געווארנט איך זאל נישט זיין קיין אויבער חכם און אז דער אייבישטער האט ג

פיינט פרומע פרויען און איך זאל טון וואס ער בעט און נישט ווארטן ער זאל טרעפן א צווייטן מיט וועם צו 

 קוקן מאוויס.

מיין מאן און טון וויאזוי ער וויל, אדער דארף איך איך ווייס נישט וואס צו טון. דארף איך דא זיין פאר 

 זיך האלטן שטארק און אים אפזאגן אפילו אויב ער סטראשעט?

 איך האף צו באקומען אן ענטפער ווי אומשנעלסטן, יישר כח

 מרת. ...

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 יום ד' פרשת ויצא, ד' כסליו, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מרת ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

"ַחְכמֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה, ְוִאֶּוֶלת ְּבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו",  (משלי יד, א):שלמה המלך זאגט 

א קלוגע פרוי בויט אויף איר שטוב מיט איר חכמה, און א נארישע פרוי צעברעכט איר 

היינטיגע דור איז  יען דארף וויסן און געדענקען אז דשטוב מיט אירע אייגענע הענט; מ

זייער שטארק געפאלן, די נסיונות זענען זייער גרויס, די פריצות אויפן גאס איז זייער 
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גרויס, און מען קען זייער גרינג דורכפאלן אין הארבע עבירות. דעריבער דארף א פרוי 

ן דער מאן זעט אז זיין ווייב איז זיין קלוג און אייביג זיין גרייט פאר איר מאן; ווע

שטענדיג גרייט פאר אים, זי איז אלעמאל מיט אים, וועט דאס אים אפהיטן פון 

 שלעכטס.

ליידער זענען דא פרויען וואס פרובירן איינצורעדן אנדערע פרויען אז א אויב מען 

נישט זיין וויל זיין מער חשוב, מער הייליג, זאל מען זיך אפשיידן פונעם מאן, מען זאל 

גרייט פארן מאן וכו'. אבער די הייליגע חכמים זאגן אונז פונקט פארקערט, חז"ל זאגן 

פרויען וואס שיידן זיך אפ פון זייערע מענער, די פרויען מאכן חרוב דער וועלט;  (סוטה כ):

ווייל אז דער מאן האט נישט זיין פרוי גרייט פאר אים, גייט ער נאכדעם זוכן עבירות 

לצלן. א פרוי וואס איז קלוג געבט ליבשאפט פאר איר מאן, אזוי וועט איר מאן רחמנא 

 זיין ערליך, הייליג און קיינמאל נישט לויפן זוכן עבירות.

דאס וואס מען זעט היינט אז זייער אסאך אינגעלייט פאלן אראפ, זיי זוכן זיך גליקן 

האבן נישט קיין ווייב וואס  אין דער פרעמד וכו'; זייער אסאך מאל קומט דאס ווייל זיי

איז גרייט פאר זיי, די כלה טיטשער האט אויסגעלערנט פאלשע לימודים, פאלשע 

הדרכות, וואס דאס ברענגט נאכדעם א גרויסער חורבן. אנשטאט מחנך זיין די כלות זיי 

 (תנאזאלן וויסן וואס הייסט אן ערליכע פרוי על פי חכמינו זכרונם לברכה, וואס זיי זאגן 

"ֵאין ְלך ְּכֵׁשָרה ַּבָּנִׁשים ֶאָּלא ִאָּׁשה ֶּׁשעֹוֶׂשה ְרצֹון ַּבֲעָלּה", ווער איז א  דבי אליהו רבה, פרק ט):

ערליכער פרוי? א פרוי וואס איז גרייט פארן מאן וכו', וואס דאס וואלט געמאכט אז די 

 אינגעלייט זאלן זיין צופרידן אין שטוב און נישט זוכן צו קוקן עקעלדיגע מאוויס, איז

מען זיי מחנך מיט חומרות וואס האט נישט קיין שום מקור אין שלחן ערוך, דאס איז 

 גורם אז אינגעלייט זאלן נאכדעם אראפפאלן אין נישט גוטע מעשים.

"דער אייבערשטער האט געגעבן פאר א פרוי  (נדה מה:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

וניצן איר חכמה אויפצובויען איר מער חכמה ווי פאר א מאן"; דארף א פרוי זען אויסצ

שטוב. אין די וועלט איז אנגענומען אז דער מאן דארף זיין דער וואס געבט ליבשאפט 

פאר די פרוי, דערנאך געבט די פרוי צוריק ליבשאפט, אבער ווען א פרוי ניצט איר שכל, 

עט זי וועט זי נישט ווארטן אז דער מאן זאל איר געבן ליבשאפט און ערשט נאכדעם וו

זי וועט ערשט אנהייבן געבן ליבשאפט פאר  -צוריק ווייזן ליבשאפט, נאר פארקערט 

 אים, וועט דער מאן איר צוריק געבן גוטע וועטער און איר געבן ליבשאפט.

בנוגע אריין ברענגען אין שטוב א קאמפיוטער וכו' צו קוקן אויף דעם מאוויס; 

שוין ליידער חרוב געווארן פון דעם וואס  וויסן זאלסטו אז צענדליגער שטובער זענען
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מען האט אריין געברענגט אין שטוב א קאמפיוטער, טעבלעט, אייפאד, אייפעד וכו' 

וכו', עס רייסט ארויס יעדעס ברעקל יראת שמים, עס קילט אפ די אמונה, עס איז גורם 

ער א טיפע אז די גאנצע שטוב זאל צעפאלן ווערן און צום סוף פאלט מען אראפ אין זיי

אפגרינד. דערפאר איז אסור צו האבן אין שטוב סיי וואסערע כלי וואס מען קען מחבר 

זיין צום אינטערנעט, ווייל דאס רייסט אויס יעדעס פינטעלע יראת שמים. דאס האט 

נישט צו טון מיט פרומקייט, דאס איז פשוט'ע שכל; אז מען קוקט שמוץ פארלירט מען 

 דאס לעבן.

טער זאל העלפן עס זאל אריין גיין א רוח טהרה אין אייער מאן, ער דער אייבערש

זאל ארויס ווארפן פון שטוב דעם קאמפיוטער וכדומה לזה, ווייל מען קען זייער גרינג 

יענע וועלט, און איר זאלט האבן חכמה ווי אזוי צו משכנע  מיטפארלירן דער וועלט 

 זיין אייער מאן מיט ליבשאפט.

א פרוי וואס איז שטענדיג גרייט פאר איר  (עירובין ק:):לברכה זאגן חכמינו זכרונם 

מאן, זי וויל זיין מיט אים וכו', וועט זי זוכה זיין צו האבן אזעלכע וואוילע קינדער, וואס 

 אפילו אין די צייטן פון משה רבינו איז נישט געווען אזעלכע צדיקים.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 


