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

 לכבוד ... נרו יאיר

די וואך ליינט מען די פרשה פון קבלת התורה, איז יעצט א פאסיגער צייט 

 זיך צו באנייען אין לימוד התורה.

"ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם  (ישעיהו ג, ז):אויפן פסוק  (שבת קכ.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ֶזה ֶׁשֵאין ְּבָיִדי א ִמְקָרא ְוא ִמְׁשָנה ְוא ַּתְלמּוד", א מענטש וואס  –ְוֵאין ִׂשְמָלה" 

לערנט נישט יעדן טאג אביסל חומש, א פרק משניות און א דף גמרא איז דער 

מאן; מען זעט ווי מענטשן ארבעטן במשך זייער גאנץ לעבן אוועק גרעסטער ארי

צו לייגן נאך און נאך געלט, מען טראכט נישט אז איין טאג וועט דער מענטש 

דארפן צוריק גיין צום אייבערשטן און דארט ניצט מען נישט קיין געלט, דארט 

 איז דאס נישט ווערד, דארט איז ווערד נאר תורה ומצות.

נאך צוויי וואכן פון די ימי השובבי"ם, אין די טעג איז דער צייט  מיר האבן

ירושלמי ראש השנה פרק ד, (וואס מען קען אלעס מתקן זיין; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ַמֲעֵלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ְּכִאילּו א ֲחָטאֶתם  -"ֵּכיָון ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ֲעֵליֶכם עֹול ּתֹוָרה הלכה ח): 

ענטש איז מקבל אויף זיך דעם עול תורה, דאס הייסט ער נעמט ִמְיֵמיֶכם", ווען א מ

זיך פאר צו לערנען יעדן טאג די הייליגע תורה, זאגט דער אייבערשטער: "איך 

באטראכט דעם מענטש כאילו ער האט קיינמאל נישט געזינדיגט"; זעט מען אז 

 ווען מען לערנט תורה קען מען אלעס פארעכטן.

ז דער רבי האט אונז געגעבן א גרינגע וועג ווי אזוי מיר האבן זוכה געווען א

יעדער פון אונז זאל קענען לערנען; מען זאל זאגן די ווערטער פון די הייליגע 

אז אפילו מען פארשטייט נישט  (שיחות הר"ן, סימן עו)תורה. אזוי ווי דער רבי זאגט 

וואס חכמינו וואס מען לערנט הייסט דאס לימוד התורה. דער רבי ברענגט אראפ 

"ִלְּגמֹור ַוֲהַדר ִלְסּבֹר, ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ָיַדע ַמה ָקָאַמר",  (שבת סג.):זכרונם לברכה זאגן 

"ָּגְרָסה ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה", א מענטש זאל לערנען אפילו ער  (תהלים קיט, כ):ֶׁשֶּנֱאַמר 

 פארשטייט נישט וואס ער לערנט.

ין ארץ ישראל פאר צוויי טעג; איך האב איך בין געווען פאריגע וואך א

געהאט אין פלאן צו זיין ביינאכט אין ירושלים ביים שער השמים, דארט זאגן 
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(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', תיקון חצות און זיך מתבודד זיין אביסל, אזוי ווי דער רבי זאגט 

למעשה זענען אז ביי חצות איז א גוטע צייט זיך אויסצוגיסן דאס הארץ וכו'.  סימן נד)

צו מיר צוגעקומען דריי בחורים און געבעטן איך זאל קומען צו זיי אין ישיבה געבן 

א שיעור, לכתחילה האב איך נישט געהאט חשק און איך האב זיך פרובירט ארויס 

צו דרייען פון זיי, אז איך בין דא נאר פאר איין טאג און איך פאר שוין מארגן 

האב איך אבער אלט אביסל צייט פאר מיר אליין וכו'. צוריק, ווייל איך האב געוו

"ְגדֹוָלה ַהְכָנַסת אֹוְרִחין  (שבת קכז.):זיך דערמאנט וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ֵמַהְקָּבַלת ְּפֵני ְׁשִכיָנה", עס איז גרעסער צו טון א טובה טון פאר א צווייטן ווי צו 

טראכט אז באמת וויל איך זיצן זיצן פאר זיך לערנען און דאווענען; האב איך גע

דא ביים שער השמים מקבל זיין פני השכינה, אבער פון דער אנדערער זייט זענען 

 דא צעבראכענע בחורים וואס דארפן חיזוק אנצוגיין אין לעבן.

למעשה בין איך געגאנגען ביינאכט האלטן דארט א דרשה; מיר האבן 

טש רעדט צום אייבערשטן איז אים גערעדט פון תפילה והתבודדות, אז ווען א מענ

דאס לעבן גרינגער. אפילו ער ווארט נאך אלץ אויף זיין ישועה, אבער אז מען 

 ווייסט אז אלעס איז דער אייבערשטער איז עס גרינגער צו נעמען.

מיר זענען אזוי גליקליך אז מיר ווייסן פון רבי'ן; וואו וואלטן מיר געווען און 

יסגעזען אן דעם רבי'ן. ברוך ה' מיר האבן א רבי וואס לערנט ווי אזוי וואלטן מיר או

אונז אויס אז מיר זאלן זיך נישט פארלירן אפילו אין די שווערסטע מצבים, א רבי 

וואס ווייזט אונז וואו מען קען זיך באהאלטן אין א שווערע טאג, מען זאל לויפן 

 צום אייבערשטן און צו די תורה.

וואס דער רבי שטענדיג געדענק און  , דערהאלט זיךאיך בעט דיר טייערער...

ווען ר' נתן האט די ערשטע מאל געזען דעם רבי'ן אין  ;האט געזאגט פאר ר' נתן

האט ער  -ווי ער קריכט ארויף אויף א לייטער און ער האלט אין איין פאלן  –חלום 

ראפע זיך און געזען ווי פון אויבן שטייט א אינגערמאן און שרייט צו אים: "נתן! ד

דערהאלט זיך". שפעטער ווען ער איז געקומען צום רבי'ן האט ער געזען אז דער 

 מענטש וועם ער האט געזען אין חלום, דאס איז דער רבי.

 דער רבי שרייט פאר אונז אלע, "...! דראפע זיך און דערהאלט זיך".
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 זיי פרייליך.

... 

~~~~~~~~~~ 

 יתרו, י"ג שבט, שנת תשע"ח לפרט קטןיום ב' פרשת  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

איך בין געווען פאריגע וואך אין ארץ ישראל. איך בין געגאנגען געבן א 

נרו יאיר וואס ער האט  ...שיעור אין בית שמש אין שטוב פון האברך היקר 

ים יעדע געעפענט א בית המדרש ביי זיך אין שטוב; מען קומט זיך צוזאמען ביי א

, ער געבט א שיעור אין הייליגן רבינ'ס ספרים, אויך מאכט ער ביי זיך יליל שיש

 אין שטוב שלש סעודות.

ביי מיר איז זייער א גרויסע שמחה אז די תלמידים מאכן נאך תלמידים, דאס 

 (חיי מוהר"ן, סימן שעג):האט דאך דער רבי געוואלט, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט 

ִכין ְלַהְׁשִאיר ַּתְלִמיִדים, ֶׁשֵאּלּו ַהַּתְלִמיִדים ַיֲעׂשּו ַּתְלִמיִדים ֲאֵחִרים, ְוֵכן ַהַּתְלִמיֵדי ֶׁשְּצִרי

ַתְלִמיִדים ָיִאירּו ְלַהָּלן יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוֵכן ְלדֹוֵרי דֹורֹות", מען זאל איבער לאזן תלמידים 

תלמידים וועלן ווייטער  וואס זיי וועלן מאכן אנדערע תלמידים. און די תלמידי

 מקרב זיין אידישע קינדער צום אייבערשטן לדורי דורות.

חות; עס איז דעמאלט אויסגעפאלן די ונאכדעם בין איך געפארן צום הר המנ

יארצייט פון מיין ווייב'ס זיידע הרב החסיד ר' יצחק דוד פריעדמאן זכרונו לברכה. 

עדע נאכט בחברותא מסכת שבת. ער נאך מיין חתונה פלעג איך לערנען מיט אים י

 ראיז געווען זייער א גרויסער מענטש, בפרט אין מידות איז ער געווען א גרויסע

חידוש. ווען איך פלעג זיך געזעגענען פון אים פאר ראש השנה פלעגט ער מיר 

 זייער בעטן איך זאל אים מזכיר זיין ביים רבי'ן אין אומאן.

ם ציון פון הייליגן חיד"א זכותו יגן עלינו נאכדעם בין איך צוגעגאנגען צו

וואס ליגט אויך אין הר המנוחות; איך האב זייער א שטארקע געפיל ביי זיין ציון, 

ווייל פאר איך האב זיך דערוואוסט פונעם הייליגן רבי'ן פלעג איך אסאך לערנען 



רֹוְת יִ  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה | פ'  ד |

איך האב זיין ספר "עבודת הקודש". דאס איז געווען איינע פון די ספרים אין וואס 

 קיין ירושלים.ווייטער זיך אנגעהאנגען וכו', פון דארט בין איך געפארן 

שפעט ביינאכט בין איך געפארן קיין יבניאל; מיר זענען אנגעקומען 

פארטאגס, קודם זענען מיר געגאנגען אין מקוה און נאכדעם צום ציון פון 

 ה.מוהרא"ש. איך האב אסאך געבעטן פאר דיר און פאר דיין משפח

דער ציון פון מוהרא"ש איז א מקום וואו מען ווערט נתעורר לתשובה, עס 

"ַאזֹוי ִווי ַּביי ַמיין ֶלעְּבן ֶזעֶנען איז ממש אזוי ווי מוהרא"ש שרייבט אין די צוואה: 

ִמיר, ַאזֹוי ֶוועט ַזיין אֹוי ֶמעְנְטְׁשן ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן צּו ְּתׁשּוָבה טּון דּוְר ַאַסא  ָנא

ַמיין ִהְסַּתְלקּות. ֶווען ֶמען ֶוועט קּוֶמען צּו ַמיין ֵקֶבר, ֶוועט ֶמען ִנְתעֹוֵרר ֶוועְרן צּו 

 .ְּתׁשּוָבה טּון"

היינט נאכט וועט נישט זיין קיין שיעור פאר די אינגעלייט; דער שיעור וועט 

די  זיין דאנערשטאג נאכט ווען מיר וועלן אם ירצה ה' מאכן א סעודה לכבוד

יארצייט פון מוהרא"ש זכר צדיק לברכה, צו איבער גיין און זיך מחזק זיין מיט די 

מתנה וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אין אונזער דור. מוהרא"ש האט 

אונז מקרב געווען צום הייליגן רבי'ן און ער האט זיין גאנץ לעבן זיך מוסר נפש 

ישע קינדער, פארשפרייטן אז עס איז דא געווען צו פארשפרייטן אמונה פאר איד

 א רבי וואס האט גוטע עצות.

 די ווייבער שול וועט אויך זיין אפן.

... 

~~~~~~~~~~ 

 יום ג' פרשת יתרו, י"ד שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

אין דעם  ;ראש השנה פאר די ביימער -מארגן געפאלט חמשה עשר בשבט 

 ,מען פירט זיך צו עסן א סעודה פון פירות .טאג הייבן די ביימער אן צו וואקסן
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דערפאר זאלסטו זען צו מאכן א שיינע סעודה לכבוד חמשה עשר בשבט פאר 

 דיינע קינדער.

(ספר המידות, זע צו קויפן טייטלען פאר די סעודה, ווייל דער הייליגער רבי זאגט 

"ְּתָמִרים ְמַבְּטִלין ְּדָאָגה", אז מען עסט טייטלען גייען אוועק אלע  אות עצבות, סימן לה):

דאגות; בעט דעם אייבערשטן: "רבונו של עולם, העלף מיר אז איך זאל נישט 

 האבן קיין קשיות אויף דיר און איך זאל נישט האבן קיין דאגות".

א ֵלב ֶאָחד, ַאף "ַמה ָּתָמר ֵאין לֹו ֶאּלָ (סוכה מה:): חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ִיְׂשָרֵאל ֵאין ָלֶהם ֶאָלא ֵלב ֶאָחד ְלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים", דערפאר נעמט דאס אוועק אלע 

דאגות, ווייל ווי נאר א מענטש לעבט מיטן אייבערשטן, ער ווייסט אז קיינער קען 

אים גארנישט טון, עס איז גארנישט דא אויסער דעם באשעפער, ווערט דער 

און פרייליך און אלע דאגות גייען אוועק. מוהרא"ש זאגט, אז דאס מענטש רואיג 

גאנצע זיסקייט פון האניג וואס קומט ארויס פונעם טייטל איז אונז צו ווייזן אז 

 -אזוי ווי דער טייטל  –ווען א מענטש האט נישט קיין קשיות אויפן אייבערשטן 

א פונקטליכער חשבון,  און ער ווייסט קלאר אז אלעס וואס פאסירט מיט אים האט

 איז אים זייער זיס.

צייט היינט נאכט צו דיר לייג אוועק אלע דיינע געשעפטן און מאך 

פארברענגען מיט דיינע קינדער; געדענק אז קינדער קוקן זייער ארויס און ווארטן 

צו פארברענגען מיט די עלטערן. יעדעס מאל מען מאכט א סעודה איז א גוטע 

טירן אין די קינדער, מען פארציילט זיי שיינע זאכן און מען הערט צייט צו אינוועס

אויס יעדן איינעם וכו'. דאס קריצט זיך איין אין זיי און דאס וועלן זיי שטענדיג 

געדענקען; א שאד צו פארברענגען אינדרויסן פון שטוב מיט חברים און עס איז א 

 שאד צו פארברענען די נאכט מיט נארישקייטן.

ן געווען אין ארץ ישראל פאריגע וואך; דאנערשטיג נאכט האב איך איך בי

געגעבן א שיעור אין צפת. איך האב געפרעגט די אינגעלייט פון וואס מען זאל 

רעדן, האבן זיי געבעטן פון פרנסה, האב איך זיי געזאגט וואס מוהרא"ש האט 

"ִּכי ִעַּקר  א', סימן סט): (ליקוטי מוהר"ן, חלקאונז שטענדיג געזאגט, וואס דער רבי זאגט 

ָהֲעִׁשירּות ַעל ְיֵדי ָהִאָּׁשה", דאס גאנצע פרנסה קומט בזכות די פרוי; איך האב זיי 

מחזק געווען אז אנשטאט זיי זאלן זיצן אין שול ביינאכט מיט חברים און רעדן 
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שטותים והבלים, דברים של מה בכך אויף דעם און אויף יענעם, זאלן זיי אהיים 

 ן רעדן מיט די ווייב און קינדער.גיי

אינגעלייט פרעגן מיך: "וואס קען מען טון אז דאס איז אינטערעסאנט און 

דאס נישט; שמועסן מיט חברים איז אינטערעסאנט, אבער שמועסן מיט די ווייב 

און קינדער איז נישט אינטערעסאנט..." נעבעך פאר אזא איינעם וואס חברים איז 

נט ווי צו זיצן אין שטוב; דאס קומט נעבעך פון עבירות. אז אים מער אינטערעסא

א מענטש זינדיגט ווערט אים פארדרייט דער קאפ אז מען קען שוין נישט טראכטן 

גראד, אבער אז מען טוט תשובה ווערט דער קאפ אביסל אויסגעקלארט און מען 

 וואס וועט מיר איבער בלייבן פון די אלע'הייבט אן טראכטן צו זיך: 

 'לעך...?עשמועס

וואס זאל איך דיר זאגן מיין ליבער ..., דער רבי עפענט אונז די אויגן מיר 

זאלן לעבן מיטן תכלית, מיר זאלן געדענקען אז מיר בלייבן נישט דא, ווייל קיינער 

בלייבט נישט אויף דער וועלט און וואס וועט שוין בלייבן פון אלע שמועסעלעך... 

ען מחנך אונזערע קינדער אז זיי זאלן וויסן ווי זיך צו פירן, נאר דאס וואס מיר זענ

דאס וועט איבער בלייבן, נאר דאס ביסל גוטס וואס מיר כאפן אריין וועלן מיר 

מיט נעמען אויף אייביג. הער אויף צו פארברענגען וכו', נאר גיי אהיים שמועסן 

 ן זיי.וועסטו האבן נחת פו ,אין שטוב מיט דיין ווייב און קינדער

דעם דאנערשטאג נאכט געפאלט דעם יארצייט פון מוהרא"ש זכר צדיק 

לברכה, מיר וועלן אם ירצה ה' מאכן א יארצייט סעודה אין ישיבה זיך מחזק זיין 

 ווי אויך וועלן מיראון איבער חזר'ן וואס מוהרא"ש האט מיט אונז געלערנט. 

דאנקען דעם אייבערשטן אז מיר האבן זוכה געווען צו וויסן פון הייליגן רבי'ן. 

מוהרא"ש האט זיך מוסר נפש געווען זיין גאנץ לעבן צו פארשפרייטן אמונה פאר 

 אידישע קינדער, פארשפרייטן אז עס איז דא א רבי וואס האט גוטע עצות.

 ען וואס ווילן קומען.די ווייבער שול וועט אויך זיין אפען פאר די פרוי

... 

~~~~~~~~~~ 
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 יום ד' פרשת יתרו, חמשה עשר בשבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

איז זייער א גרויסער טאג. עס שטייט אין די  -חמשה עשר בשבט  –היינט 

"ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה", א מענטש איז אזוי ווי א בוים; מען קען  (דברים כ, יט): תורה

זיך אפלערנען זייער אסאך זאכן פון א בוים. איינע פון די זאכן וואס מען זעט ביי 

א בוים, אז ווען א בוים איז נאך יונג און קליין קען מען עס בייגן וועלכע ריכטונג 

ואקסט פארדרייט קען מען עס נאך צוריקבייגן, אויב זעט מען אז עס ואון  ,מען וויל

אבער ווען דער בוים ווערט גרעסער און עלטער קען מען שוין נישט רירן דעם 

בוים, דאס ווייזט אונז אז מען דארף מחנך זיין די קינדער ווען זיי זענען נאך יונג 

 און קליין.

דער דארף מען עלטערן מאכן א טעות מיט דעם וואס זיי מיינען אז קליינע קינ

: "ווען די קינדער וועלן עלטער ווערן וועלן דרוקט זיך אויסנישט מחנך זיין, מען 

אז ווען קינדער ווערן עלטער איז שוין , וויסן זאלסטואבער מיר זיי מחנך זיין". 

אסאך מאל זייער שפעט און די עלטערן וועלן דעמאלט חרטה האבן וכו' וכו'. 

אויף די קינדער ווען זיי זענען נאך קליינע ביימעלעך  עלטערן דארפן אכטונג געבן

וואס דעמאלט קען מען עס שיין אויסגראדן; דעמאלט קען מען זיי אויסלערנען 

 גוטע מידות, רעדן איידל און זיך פירן איידל.

ר' נתן האט געזאגט: "עס איז ביי מיר חשוב צו מחנך זיין זיינע קינדער, 

ון זאגן 'תיקון חצות'"; ווייל אז מען וויל אויפשטיין פונקט ווי אויפשטיין חצות א

זאגן תיקון חצות, דארף מען זיך לייגן שלאפן פרי, אבער ר' נתן האט נישט 

געוואלט גיין שלאפן פאר זיינע קינדער קומען אהיים, ווייל ער האט זיי געוואלט 

געוואלט זיי ער האט מחנך זיין, ער האט געוואלט ליינען קריאת שמע מיט זיי, 

מאכן נאך ברכות, אנגרייטן נעגל וואסער, וכדומה. ווייל א קינד אויסלערנען צו 

וואס זיינע עלטערן האבן אים שיינערהייט דערמאנט נאכט נאך נאכט צו ליינען 

גרינגער דאס צו טון זיין גאנץ לעבן. אודאי דארף יעדער אים קריאת שמע איז 

א יצר הרע וכו' וכו', אבער מיט א גוטע מענטש חיזוק, ווייל יעדער מענטש האט 

 חינוך בלייבט די יראת שמים און אידישקייט איינגעבאקן אין הארצן.
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אויב דו האסט נישט געמאכט א סעודה נעכטן נאכט מיט דיינע קינדער, 

זאלסטו פרובירן צו מאכן היינט א סעודה מיט זיי; וואויל איז פאר עלטערן וואס 

ער געפינט זיך אין שטוב, נישט ווי מען רעדט איין אין ווייסן אז דער אייבערשט

געוויסע מקומות אז אן עובד ה' קומט נישט אהיים וכו', אן ערליכער איד איז 

איינער וואס איז אפגעשיידט פון דער וועלט. ביים רבינ'ס חדר לערנט מען 

וב, אז אן ערליכער איד איז איינער וואס זיצט אין שט אנדערש, מען לערנט אונז

ער מאכט פון זיין שטוב א מקום המקדש, ער ברענגט אריין דעם אייבערשטן אין 

אז דער עיקר ווי אזוי מען  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן י)שטוב, אזוי ווי דער רבי זאגט 

קען אריין ברענגען דעם אייבערשטן אויף דער וועלט איז נאר דורך דעם וועג פון 

אויסגעלערנט אז מען קען דינען דעם אייבערשטן אין יעקב אבינו, וואס ער האט 

 שטוב.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 יום ד' פרשת יתרו, חמשה עשר בשבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר ... מיין טייערע זון לכבוד

געווען ווען דו האסט מיר געזאגט אז דו האסט דו האסט מיר ממש מחי' 

מסיים געווען די דריי און צוואנציגסטע מאל ששה סדרי משנה; איך האב גלייך 

גערופן מאמי איר דערציילן ווי פלייסיג דו לערנסט. דאס איז אונזער גאנצע נחת 

מיט  אין לעבן, צו זען ווי אונזערע קינדער לערנען די הייליגע תורה און פירן זיך

 יראת שמים.

איך האב זייער הנאה אז דו שטייסט אויף אינדערפרי צו לערנען דעם דף 

גמרא, זה חלקי מכל עמלי צו זען ווי מיינע קינדער לערנען די הייליגע תורה. עס 

איז נישט דא קיין גרעסערע זאך ווי לערנען די הייליגע גמרא, ווער עס לערנט 

הרע. ווען מען לערנט גמרא ווערט מען  גמרא ווערט אפגעהיטן פון דעם יצר

געראטעוועט פון אלעם שלעכטס; עס פארברענט אלע קליפות, אזוי ווי דער רבי 
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תלמוד איז אנקעגן די קליפה וואס ווארפט אראפ  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ריד):זאגט 

 א מענטש אין פגם הברית רחמנא לצלן.

וואס איך לערן מיט דיר יעדן טאג און  איך בעט דיר זייער, נעם דעם דף גמרא

חזר דאס איבער, וועסטו דאס געדענקען דיין גאנץ לעבן; די תורה וואס מען 

לערנט אין די יונגע יארן בלייבט לענגער ווי דאס וואס מען לערנט שפעטער, אזוי 

ט ", און רש"י זאגָתאּוְדַיְנק יְרָסאּגִ לְ " (שבת כא:):ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"; אפילו דו זאלסט נאר איבערגיין אפאר מאל ִזְקָנה לֶּׁש ִמ  ֵתרֹוי םּיֵ "ִמְתַק דארט: 

 וואלט דאס דיר געבליבן אין זכרון פאר א לאנגע צייט.

שטארק דיר און זיי ממשיך מיט דיין הייליגע ארבעט, דאווענען און לערנען; בעט 

 דוך בקרוב, אמן.דעם אייבערשטן דו זאלסט שוין זוכה זיין צו טרעפן דיין שי

... 

~~~~~~~~~~ 

 רט קטןשנת תשע"ח לפיתרו, ט"ז שבט, ' פרשת היום  -זרת ה' יתברך בע

 לכבוד ... נרו יאיר

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו אז מיר ווייסן פון הייליגן רבי'ן. 

דער רבי לערנט מיט אונז דאס וואס משיח וועט לערנען מיט אונז, אזוי ווי דער 

"צווישן מיר און משיח איז נישט דא קיין  (חיי מוהר"ן, סימן רסו):רבי האט געזאגט 

ח וועט מער נישט זיין קיין בחירה און חילוק, נאר איין חילוק איז דא, ביי משי

 יעצט איז נאך דא די בחירה".

משיח צדקינו וועט אריין ברענגען אזא ליכטיגקייט אין די וועלט אז יעדער 

איינער וועט שפירן ווי דער אייבערשטער איז מיט אים, ביי אים און נעבן אים. 

רף, אזוי ווי עס שטייט יעדער איינער וואס ער דא -מען וועט רעדן צום אייבערשטן 

"ִּכי ָאז ֶאְהּפֹ ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה, ִלְקרֹא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה'"; און יעדער  (צפניה ג, ט):

"ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּוב  (ישעיהו נב, ח):וועט זען דעם אייבערשטן, אזוי עס שטייט 

 ."ה' ִצּיֹון
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ז יעצט; דער רבי ברענגט אריין און אונז אזא דאס טוט שוין דער רבי מיט אונ

געטליכקייט און אזא ליכטיגקייט אז מיר שפירן ווי דער אייבערשטער איז מיט 

אונז ביי אונז און נעבן אונז. און איינמאל מען שפירט דעם אייבערשטן, הייבט 

 .דער מענטש אן רעדן צו אים צום אייבערשטן

אין הייליגן רבי'ן, מען פארשטייט נישט דערפאר זענען מענטשן זייער מזלזל 

וואס ברסלב איז, ווייל אן א צדיק איז מען נאך טיף אין גלות, מען שפירט נישט 

 דעם אייבערשטן און מען זעט אים נישט.

ר' נתן זכרונו לברכה האט געזאגט: "ווען א מענטש האט אמונה אינעם 

אים אלע הימלען, אזוי ווי  אייבערשטן, איז ער זוכה אז עס עפענען זיך אויף פאר

וואס ער האט זוכה געווען צו "ִנְפְּתחּו  (יחזקאל א, א)עס שטייט ביי יחזקאל הנביא 

ַהָּׁשַמִים, ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאִקים", די ראשי תיבות פון ִנ'ְפְּתחּו ַה'ָּׁשַמִים ָו'ֶאְרֶאה 

מענטש איז זוכה צו האבן א ַמ'ְראֹות ֱא'ִהים איז 'אמונה'; דאס הייסט, אז ווען א 

ריינע אמונה, ער גלייבט אז אלעס איז דער אייבערשטער און סיי וואס עס גייט 

אריבער אויף אים ווייסט ער אז אלעס איז דער אייבערשטער, איז ער זוכה צו אלע 

 .מדריגות

דאס טוט דער רבי מיט אונז, ער נעמט אזעלכע קליינע מענטשן ווי מיר זענען, 

ואס זענען נאך זייער ווייט פון אלע קדושות וכו' און ער מאכט אז מיר מענטשן ו

זאלן זיין צוגעקלעבט צום אייבערשטן אזוי ווי גרויסע צדיקים. דערפאר דארפן 

 .מיר זייער פרייליך זיין אז מיר האבן אזא רבי, און מיר פאלגן זיינע עצות

עדן טאג, עס איז איך בעט דיר זייער שטארק זאלסט לערנען דעם דף גמרא י

א שאד אז עס גייט אריבער א טאג נאך א טאג אן תורה. היינט האבן מיר אזא 

וואס די גמרא דערציילט אז עס איז געווען א מענטש אלעזר  (עבודה זרה יז)שיינע דף 

בן דורדיא וואס ער האט געטון זייער אסאך עבירות, עד כדי כך אז די חז"ל זאגן 

ט איבערגעלאזט קיין איין עבירה וואס ער זאל נישט טון אויף אים אז ער האט ניש

רחמנא לצלן. איין טאג האט ער זיך בארעכנט אז ער וויל תשובה טון, איז ער 

געגאנגען צווישן די בערג און געשריגן צו די בערג: "איך בעט ענק, בעט פאר מיר 

. האבן זיי ביים אייבערשטן אז מען זאל מיר צוריק נעמען; איך וויל תשובה טון"

מיר דארפן אליינס  –ְנַבֵּקׁש ַעל ַעְצֵמנּו"  ,אים געזאגט: "ַעד ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ָעֶליך
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רחמי שמים. איז ער געגאנגען צו די הימל און צו די ערד, צו די זון און צו די לבנה, 

צו די שטערנס און מזלות און זיי געבעטן: "איך בעט ענק, בעט פאר מיר ביים 

מען זאל מיך צוריק נעמען, איך וויל תשובה טון", אלע האבן אים  אייבערשטן אז

געענטפערט די זעלבע זאך: "ַעד ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ָעֶליך, ְנַבֵּקׁש ַעל ַעְצֵמנּו", מיר 

 .דארפן אליינס רחמי שמים, מיר קענען דיר נישט העלפן

 אז ער האט נישט גערעדט צו די בערג וכו' נאר ער (שם)ת זאגט פשט ותוספ

האט גערעדט צו זיך אליינס, ער האט זיך געזאגט: "קיינער וועט מיר נישט קענען 

 ."העלפן, יעדער דארף פאר זיך אליין רחמי שמים עיי"ש

ווען ער געזען אז קיינער קען אים נישט העלפן איז ער געגאנגען און זיך 

האט  אוועק געזעצט, ער האט איינגעבויגן זיין קאפ צווישן זיינע פיס און ער

אנגעפאנגען זייער שטארק צו וויינען, אזוי איז ער געזיצן מיט אן איינגעבויגענעם 

קאפ פאר א לאנגע צייט ביז ער איז געשטארבן. איז ארויס א בת קול: "ֶרִּבי ֶאְלָעָזר 

 .ֶּבן דּוְרַדָיא ְמזּוָמן ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָּבא", אז מען האט אנגענומען זיין תשובה

ָכה ֶרִּבי ְוָאַמר", רבינו הקדוש האט געוויינט און געזאגט: זאגט די גמרא: "ּבָ 

"ֵיׁש קֹוֶנה עֹוָלמֹו ְּבָׁשָעה ַאַחת", קוק צו וואס א מענטש קען זוכה זיין אין איין מינוט 

אז ער טוט תשובה; נישט נאר מען האט אנגענומען זיין תשובה, נאר מען רופט  -

'רבי' אלעזר בן דורדיא מזומן  אים מיט א טיטל ר', ווייל דער בת קול איז ארויס

 .לחיי העולם הבא

זעט מען פון דעם צו וואס א מענטש קען זוכה זיין ווען ער וויינט זיך אויס 

צום אייבערשטן און ער זאגט: "רבונו של עולם, איך וויל תשובה טון, איך האב 

, געטון אסאך נארישקייטן אין מיין לעבן, איך בין טאקע זייער ווייט פארקראכן

אבער איך וויל זיך צוריק קערן צו דיר. רבונו של עולם העלף מיר, איך קען זיך 

נישט ארויס זען פון מיין פלאנטער, איך מאך אפ יעדן טאג ביי מיר אז איך גיי שוין 

מער נישט צוריק גיין צו מיינע נארישע מעשים און יעדע מאל פאל איך נאכאמאל 

 ."אראפ, העלף מיר

רבי האט געוויינט ווען ער האט געזען ווי דער אלעזר האט וואס איז פשט אז 

תשובה געטון און זיין תשובה איז אנגענומען געווארן? עס איז דאך א שמחה אז 
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נאך א איד איז זוכה לחיי עולם הבא, נאר רבי האט געוויינט אויף אונז; א מענטש 

אייבערשטן, איז  קען זוכה זיין צו חיי עולם הבא אויב ער וויינט זיך אויס פארן

דאך ממש א שאד פאר אונז אז מיר זאלן זיך נישט אויסגיסן אונזער הארץ פארן 

אייבערשטן, אויף דעם קומט טאקע צו וויינען, אז עס גייט אריבער א טאג און מען 

 .כאפט נישט אריין אביסל גוטס וואס וועט דיר בלייבן לנצח נצחים

ש זכר צדיק וקדוש לברכה; וויפיל היינט נאכט איז די יארצייט פון מוהרא"

מיר זאלן נאר רעדן וויפיל מיר זאלן נאר פארציילן פון מוהרא"ש וועלן מיר נישט 

אנהייבן צו פארציילן וואס מוהרא"ש איז געווען. דער עיקר דארפן מיר זיך 

אפלערנען פון מוהרא"ש און פראבירן גיין אין זיינע וועגן, פארשפרייטן דעם 

 .ס עצות פאר די גאנצע וועלטהייליגן רבינ'

 איך האף דיר צו זען היינט נאכט ביי די יארצייט סעודה אין ישיבה.

... 

~~~~~~~~~~ 

 שבט, שנת תשע"ח לפרט קטןי"ז פרשת יתרו, ערב שבת קודש  - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאיר לכבוד

היינט  היינט איז פאר אונז תלמידי היכל הקודש זייער א גרויסער טאג, עס איז

 דער יארצייט פון מוהרא"ש זכר צדיק וקדוש לברכה.

מיר שטייען שוין דריי יאר נאכן פטירה פון מוהרא"ש ז"ל און געלויבט דעם 

אייבערשטן אז מיר זענען מקיים יעדע פרט פון זיין צוואה; מיר דרוקן און 

 .דעם רבינ'ס עצות אויף די גאנצע וועלטאון פארשפרייטן די הייליגע ספרים 

איך בעט דיר זייער דו זאלסט אוועק שטיין פון מחלוקת, ווייל ווער עס האט 

(במדבר חכמינו זכרונם לברכה זאגן  .שייכות מיט מחלוקת באצאלט א טייערע פרייז

"ַּכָּמה ָקָׁשה ַהַּמֲחֶקת, ֶׁשֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ֵאין קֹוְנִסים ֶאָּלא ִמֶּבן ֶעְׂשִרים  רבה יח, ד):

ָנה ָוַמְעָלה ּוֵבית ִּדין ֶׁשל ַמָּטה ִמֶּבן ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ְּבַמֲחָלְקּתֹו ֶׁשל קַֹרח ִּתינֹוקֹות ָׁש 

ֶּבן יֹוָמן ִנְׂשְרפּו ְוִנְבְלעּו ִּבְׁשאֹול ַּתְחִּתית", קוק ווי הארב מחלוקת איז, בית דין של 
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ף, בית דין של מטה מעלה שטראפט א מענטש נאר פון די צוואנציג יאר און ארוי

שטראפט שוין פון די דרייצן יאר, אבער ביי די מחלוקת פון קרח זענען אלע 

 איינגעזינקען געווארן אין דער ערד אפילו קינדער פון איין טאג אלט.

"ַאל ִּתְתַּפֵּלל ְּבַבִית ֶׁשָּבָנה  (ספר המידות, אות תפלה, סימן לב):דער הייליגער רבי זאגט 

ן זאל נישט דאווענען אין א הויז וואס א בעל מחלוקת האט ַּבַעל ַמְחלֹוֶקת", מע

געבויעט; מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט, אז דאס גייט ארויף אויף א בית המדרש 

וואס דארט דאווענט מען, אויף דעם זאגט דער רבי אז מען זאל נישט אריינגיין 

 דאווענען אין א שול וואס מען קריגט זיך דארט.

עס איז געווען א שול אין טבריה  (יבמות צו:):כה פארציילן חכמינו זכרונם לבר

וואו צוויי תנאים האבן זיך געקריגט אין לערנען ביז זיי האבן צעריסן א ספר תורה 

בשעת'ן זיך קריגן. ווען דער תנא רבי יוסי בן קיסמא האט דאס געזען האט ער 

ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים", איך וואונדער זיך  געזאגט: "ָּתֵמַּה ֲאִני ִאם א ִיְהֶיה ֵּבית ַהְּכֶנֶסת זּו

אויף דעם שול צי דא וועט נישט זיין איין טאג א פלאץ וואו מען וועט דינען עבודה 

זרה און אזוי איז טאקע געווען; זעט מען פון דעם אז אפילו א מחלוקת לשם שמים 

איז אויך זייער הארב, דערפאר זאגט דער רבי אז מען זאל נישט אריין גיין 

 ווענען אין א פלאץ וואו מען קריגט זיך.דא

ברודער, אנטלויף פון מחלוקת! וואס וועסטו האבן פון זיך קריגן? א קלוגער 

מענטש קוקט אויף זיך; מאך זיך א שטיקל חשבון, וואס וועסטו האבן צי דער איז 

גערעכט צי יענער איז גערעכט? גארנישט! נו פארוואס זאלסטו אוועק געבן דיינע 

ון יארן פאר מחלוקת וכו', ענדערש געב דיין צייט פאר זאכן וואס וועט מיט טעג א

דיר בלייבן אויף אייביג. אז דו וועסט מחנך זיין דיינע קינדער, דו וועסט שמועסן 

 מיט זיי, שפילן מיט זיי, דאס וועט איבערבלייבן פון דיר.

יט אוועק פון דער ווען א מענטש גי (בבא בתרא קטז.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

וועלט און לאזט איבער קינדער וואס לערנען תורה איז ְּכִאילּו א ֵמת, אזוי ווי עס 

"ִּכי ָׁשַכב ָּדִוד ִעם ֲאבָֹתיו, ְוִכי ֵמת יֹוָאב ַׂשר ַהָּצָבא", פארוואס  א כא, יא):-(מלכיםשטייט 

ָאב"? ווייל דוד המלך ביי דוד המלך שטייט "ָׁשַכב ָּדִוד" און ביי יואב שטייט "ֵמת יֹו

האט איבערגעלאזט קינדער צדיקים, הייסט עס נישט ווי ער איז געשטארבן נאר 

כאילו ער שלאפט, אבער אז מען לאזט נישט איבער קינדער וואס גייען בדרך 
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התורה, דעמאלט ווען דער מענטש גייט אוועק פון דער וועלט איז ער א טויטער 

 מענטש.

ך א בריוו פון א מיידל; זי וויינט זיך אויס איר איך האב ערהאלטן די ווא

הארץ אז אירע עלטערן מאכן חוזק פון איר, זיי קלאפן איר אראפ מיט דעם וואס 

זי איז גראב. אנשטאט די עלטערן זאלן איר מחזק זיין און איר דערהייבן אז עס 

ז נישט איז גארנישט אויב מען איז גראב, מען קען שיין חתונה האבן אפילו מען אי

דאר וכו', אנשטאט זיי זאלן איר מוטיגן אז דער עיקר איז די מידות טובות וכו', 

זאגן זיי איר: "דו וועסט חתונה האבן מיט א בלינדער בחור, וואס וועט נישט זען 

ווי אזוי דו זעסט אויס"; דער בריוו האט מיר זייער אויפגעשאקלט, וואס טראכטן 

ן זייער אומשולדיגע טאכטער? עס האט דאך נישט די עלטערן? וואס ווילן זיי פו

מיט איר דאס וואס זי זעט אזוי אויס, זי וויל אסאך מער פון אירע עלטערן אויסקוקן 

גוט, שיין און דאר, ווי מעג מען וויי טון קינדער? ווי מעג מען צעברעכן קינדער 

פט און און שרייען טאג און נאכט "גראבער"?! זי ווערט דאך פון דעם צעקלא

צעבראכן; נישט נאר דאס וועט נישט העלפן אז זי זאל עסן ווייניגער, נאר דאס 

וועט איר נאך מער צעברעכן, דאס וועט איר מאכן פאר א קאליקע מיידל און זי 

 וועט טאקע נישט קענען חתונה האבן רחמנא לצלן.

ן דורך ווען מען וויל העלפן א קינד פארלירן וואג וכו' קען מען דאס נישט טו

צווינגען ווייל דאס וועט נאר ערגער מאכן; ממה נפשך, קומט דאס פון א געזונט 

פראבלעם איז דאך דאס נישט דעם קינד'ס פראבלעם, איז זי גארנישט שולדיג, ווי 

מעג מען וויי טון א קינד און טשעפען מיט מיאוס'ע לשונות ווי "גראבער" ווען 

און אויב איז עס מחמת עצבות ומרה  עס איז פשוט א געזונט פראבלעם וכו'

שחורה, זי עסט ווייל זי איז צוגעלייגט וכו', וועט מען זיכער נישט אויף טון מיט 

דעם וואס מען וועט איר דערשרעקן אז זי וועט נישט טרעפן קיין שידוך, דאס וועט 

 מאכן זי זאל מער עסן וכו'.

אויפהייבן און אנטלויפן;  אז מען רודפ'ט א קינד וועט דער קינד זיך איין טאג

וויפיל עלטערן וויינען ווען זייער קינד וויל נישט אהיים קומען, זייער זון אדער 

טאכטער דרייט זיך מיט שלעכטע חברים און חבר'טעס, דער אייבערשטער זאל 

אפהיטן אלע אידישע קינדער מען זאל נישט וויסן פון קיין צער. זייער אסאך מאל 

אליינס שולדיג ווייל זיי דערנידערן זייער קינד מיט מיאוס'ע זענען די עלטערן 
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ווערטער: "גראבער", "פוילער", "משוגע'נער", וכו', ביז דער קינד וויל זיך פשוט 

ראטעווען פון ווערן א קאליקע, אנטלויפט מען פון שטוב; מען זוכט א פלאץ וואו 

ין די גאסן, עס איז ממש מען קען אטעמען. וויפיל אידישע קינדער וואלגערן זיך א

"ִּתְׁשַּתֵּפְכָנה ַאְבֵני קֶֹדׁש ְּברֹאׁש ָּכל  (איכה ד, א):מקוים געווארן דער פסוק וואס שטייט 

חּוצֹות", עס וואלגערן זיך אידישע נשמות אויף די גאסן; וויפיל פון דעם זענען 

 שולדיג די עלטערן אליינס צוליב דעם וואס זיי טשעפען זייערע קינדער.

חינוך איז זייער א וויכטיגע זאך, אבער מען טאר נישט וויי טון קיין קינדער; 

אידן האבן דריי סימנים: "ַרֲחָמִנים, ַּבְייָׁשִנין,  (יבמות עט.)חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ְוגֹוְמֵלי ֲחָסִדים"; דאס הייבט זיך אן אין שטוב מיט די קינדער. עס זענען דא 

הער ווי שיינע אידן אויפן גאס, מען העלפט יעדן מענטשן וואס שטעלן זיך א

די שכנים, משפחה, חברים, מען געבט אכטונג אויף יענעמס קינדער,  -איינעם 

 אבער די אייגענע קינדער צעקלאפט מען.

אויף קיין שום פאל טאר מען נישט רופן א קינד מיט א צי נאמען, ווי גראבער, 

אויב איינער  פרק ג' מהלכות תשובה, הלכה יד):(פוילער, משוגע'נער; דער רמב"ם זאגט 

ֵאין  -מאכט א צי נאמען פאר זיין חבר, אדער איינער רופט א חבר מיט א צי נאמען 

ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא; דאס איז געזאגט געווארן אויך ביי אייגענע קינדער. ווי 

מאמע וויי טון איר קען א איד רופן זיין אייגן קינד "גראבער"?! ווי קען א אידישע 

 אייגן קינד מיטן דאס רופן מיט מיאוס'ע נעמען?!

איך בעט דיר טייערער..., מיר זענען געקומען צום רבי'ן דארפן מיר פאלגן 

"ִמי ֶׁשֵאין לֹו ַרֲחָמנּות ַעל ָּבָניו,  (ספר המידות, אות בנים, סימן צו):דעם רבי'ן; דער רבי זאגט 

ֵחֶלק ְּבֵׂשֶכל ִּדְקֻדָּׁשה", ווער עס האט נישט רחמנות אויף זיינע ְּבָידּוַע ֶׁשֵאין לֹו 

קינדער איז א סימן אז ער האט נישט קיין שכל; געב אכטונג ווי אזוי דו רעדסט 

אין שטוב. מען טאר קיינמאל נישט טשעפען אדער וויי טון קינדער; אפילו זיי 

 וכו'. זענען נאך קליין טאר מען זיי נישט געבן א צי נאמען

מיר שטייען היינט אינעם יארצייט פון מוהרא"ש. מענטשן פרעגן מיר: וואס 

האט דיר געברענגט קיין ברסלב? וואס האט דיר געפעלט פאר דעם? וואס האסטו 

געטראפן אין ברסלב? איך האב שטענדיג געוואלט זיין אן ערליכער איד; אלץ 

ג איך באקומען א בענקעניש בחור ווען איך פלעג הערן מעשיות פון צדיקים פלע
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אז איך וויל אויך זיין אן ערליכער איד, אבער איך האב פארשטאנען אז מען קען 

נישט האבן סיי דער וועלט און סיי יענער וועלט. איך פלעג טראכטן צו מיר: 'וואס 

טו איך דא?' פון איין זייט וויל איך זיין אן ערליכער איד, אבער פון דער אנדערע 

איך געמיינט אז דאס קען נאר זיין אויב מען איז א פרוש, מען איז  זייט האב

אפגעזונדערט פון דער וועלט; נאר אז מען אנטלויפט פון שטוב וכו', נאר אויב 

קען מען זיין אן  –מען רעדט וואס ווינציגער אין שטוב מיט די ווייב און קינדער 

ינדער איז א שטער אויף די ווייב און ק -ערליכער איד, אין אנדערע ווערטער 

 רוחניות, די ווייב און קינדער מוז מען האבן בדיעבד וכו'.

ביז דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז איך האב געטראפן דעם ספר 

"אשר בנחל, חלק כז" און מיין לעבן האט זיך אנגעפאנגען; איך האב געזען דעם 

ועלט מיט א ווייב און קינדער, רבינ'ס וועג, אז א מענטש קען זיין דא אויף דער ו

מיט א שיינע הויז, מיט א שיינע קאר וכו' וכו' און זיין דבוק אינעם אייבערשטן, 

בית שמאי און בית הלל קריגן  (בראשית רבה א, טו)אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

זיך וואס איז קודם באשאפן געווארן, די הימל אדער די ערד; בית שמאי האלטן 

קודם האט דער אייבערשטער באשאפן די הימל און נאכדעם די ערד, און בית  אז

הלל זאגן אז קודם האט דער אייבערשטער באשאפן די ערד און נאכדעם די הימל, 

ֶנְחְלקּו ָאבֹות ָהעֹוָלם, ֵּבית ך קומט רבי שמעון בן יוחאי און זאגט: "ָּתֵמַּה ֲאִני, ֵהיַא 

ָׁשַמִים ְוָהָאֶרץ?! ֶאָלא ֶׁשֲאִני אֹוֵמר: ְׁשֵניֶהם א ִנְבְראּו ַׁשַמאי ּוֵבית ִהֵּלל, ַעל ְּבִריַאת ַה 

ֶאָלא ְּכִאְלָפס ְוִּכיסּוָיּה" איך וואונדער זיך אויף די גרויסע צדיקים, וואס איז די 

מחלוקת? דער אייבערשטער האט באשאפן די הימל און דער ערד צוזאמען, אזוי 

 ווי א טאפ מיט איר דעקל.

והרא"ש א יסוד היסודות; מוהרא"ש איז מסביר דעם דאס איז געווען ביי מ

חז"ל זייער שיין. בית שמאי האלטן אז קודם איז באשאפן געווארן די הימלען, 

וואס דאס ווייזט אויף רוחניות, צו ווייזן פארן מענטש אז דער עיקר איז נאר 

ית הלל זיין א 'הימל מענטש' זיין אויסגעטון פון דער וועלט, ווידער די ב -'שמים' 

זאגן: ניין, קודם איז באשאפן געווארן די ערד, צו ווייזן אז מען דארף זיין דא אויף 

דער ערד און נאכדעם גייט מען צום הימל, קומט רבי שמעון בן יוחאי און זאגט: 

"איך פארשטיי נישט וואס איז די גאנצע מחלוקת, מען קען זיין דא אויף דער 

טראכטן פונעם  -י זעלבע צייט זיין אויבן וועלט, האבן א לעבן, און אין ד
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דבוק צום אייבערשטן,  -אייבערשטן, דאווענען און לערנען; מען קען זיין אויבן 

 ,חתונה האבן -דאווענען און לערנען און אין די זעלבע צייט זיין אויף דער ערד 

ז האט האבן קינדער און זיי מפרנס זיין וכו'; דאס איז געווען מוהרא"ש און דאס אי

ער אריין געברענגט אין אונז, אז מען קען זיין אן ערליכער איד אפילו מען ארבעט 

 און מען פארברענגט מיט א ווייב וכו' וכו'.

דאס האט מיר געברענגט צום הייליגן רבי'ן און דאס פראביר איך אריין צו 

טוב, ברענגען אין מיינע תלמידים; א אינגערמאן האט חתונה דארף ער זיין אין ש

האסט  -נישט דא קיין כולל חצות, נישט דא קיין כולל ערב, נישט דא גארנישט 

חתונה געהאט זיי אין שטוב; רעד מיט דיין ווייב, רעד מיט דיינע קינדער, העלף 

ארויס דיין ווייב. ווילסט לערנען? לערן אין שטוב; ווילסט מאכן התבודדות? מאך 

 עס אין שטוב.

געב אכטונג ווי אזוי דו רעדסט; חכמינו זכרונם איך בעט דיר נאכאמאל, 

"ַרב ָּבִדיק ְּבִליְׁשֵניּה"; מען קען דערקענען אויף א מענטש  (חולין יז:):לברכה זאגן 

לויט זיין רעדן ווער ער איז. אויב רעדט מען איידל זעט מען אז דער מענטש איז 

 ט דא צו טון.אן ערליכער איד, און אז נישט זעט מען גלייך מיט וועמען מען הא

מענטשן מיינען אז מען קען זיך אהער שטעלן ווי א שיינער איד פון 

אינדרויסן און אין שטוב רצח'נען די קינדער; א אכצן יעריגע מיידל האט מיר 

גערופן חנוכה (וויפיל מעשיות איך הער קען איך נאך אלץ נישט פארגעסן די 

איר טאטע שלאגט איר מכות  מעשה פון חנוכה), זי האט ביטערליך געוויינט אז

רצח און ער שרייט אויף איר אלע מיאוס'ע ווערטער; זי זאגט מיר ווער איר טאטע 

איז, אז עס לאזט זיך פשוט נישט גלייבן, א מענטש וואס שטעלט זיך אהער ווי אן 

איש מכובד, א רב וכו', זאל אזוי רעדן צו זיינע קינדער. דאס מיידל איז 

 אזייגער פארטאגס צו ריפן קיין אמעריקא צו בעטן אן עצה.אויפגעשטאנען דריי 

איך האב אביסל מאריך געווען אין די בריוו, אבער גלייב מיר, איך האב נאך 

נישט אנגעהויבן צו שרייבן, ווייל אז מען קוקט וואס טוט זיך היינט אפ, וויפיל 

לן נישט אהיים קינדער פאלן אוועק רחמנא לצלן, וויפיל אינגלעך און מיידלעך ווי

קומען, זיי טרעפן זיך שלעכטע חברים ביז זיי גייען אוועק פונעם דרך התורה, 
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בשעת ווען מען וואלט ווען געקענט איינשפארן אלע פראבלעמען, טוט דאס זייער 

 וויי.

שבת איז א צייט פון שלום, א צייט פון ליבשאפט; דער הייליגער אריז"ל 

אז די ראשי תיבות פון ְוָׁשְמרּו ְּב'ֵני ִי'ְׂשָרֵאל ֶא'ת ַה'ַּׁשָּבת  א)(ליקוטי תורה, פרשת כי תשזאגט 

איז ִּביָאה, צו ווייזן אז שבת דארף מען זיין צוזאמען מאן און ווייב; שבת איז א 

צייט פון זיך אפגעבען מיט די קינדער. גרייט דיר אן שיינע מעשיות וואס צו 

נדער זענען אזוי ווי ביימער, שמועסן מיט די קינדער ביי די סעודה; געדענק, קי

מען דארף זיי באוואסערן, און ווי מער מען טרינקט זיי אן, וועלן זיי שענער 

 וואקסן.

 א פרייליכן שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 

 שבט, שנת תשע"ח לפרט קטןי"ז פרשת יתרו, ערב שבת קודש  - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר ...מיין טייערער חבר  לכבוד

גרויסן יישר כח פארן מנדב זיין די יארצייט סעודה פון מוהרא"ש זכר צדיק א 

 לברכה.

וויפיל מיר זאלן נאר רעדן פון מוהרא"ש, קען מען נישט ענדיגן צו דערציילן 

ווער מוהרא"ש איז געווען. מיר דארפן נאך מאכן מוהרא"ש און פארשפרייטן דעם 

 הייליגן רבינ'ס עצות פאר די גאנצע וועלט.

רוועי און אויס פרעגן אלע מקורבים אין ברסלב יוווען מען זאלן מאכן א ס

ווי אזוי אלע זענען מקורב געווארן צום הייליגן רבי'ן, וועט מען זען אז רובם 

ככולם זענען מקורב געווארן דורך מוהרא"ש וואס האט געדרוקט און פארפלייצט 

גן רבי'ן. און אפילו די וואס צענדליגער מיליאנען ספרים און קונטרסים פון היילי

זענען מקורב געווארן דורך אנדערע מנהיגים אין ברסלב, דארף מען פרעגן 

שטילערהייט די מנהיגים ווי אזוי זיי זענען מקורב געווארן צום הייליגן רבי'ן, 
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וועט מען זען אז מוהרא"ש האט זיי אלע מקרב געווען. דו אליינס האסט מיר 

מקורב געווארן צום הייליגן רבי'ן דורך א ספר פון פארציילט אז דו ביסט 

 מוהרא"ש ז"ל.

מזל טוב פאר דיין שידוך מיט דיין טאכטער; דער אייבערשטער זאל העלפן 

זאלסט האבן אסאך נחת פון אים און פון אלע דיינע קינדער. דיין חתן האט מיר 

סדרי משנה געזאגט ביים תנאים אז ער האט שוין מסיים געווען כמה פעמים ששה 

אלעס בזכות דעם "סדר דרך הלימוד"  -און ער גייט שוין מסיים זיין ש"ס בבלי 

פון הייליגן רבי'ן; דער גרינגער וועג וואס דער רבי האט אונז געגעבן צו לערנען 

 די הייליגע תורה.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 שבט, שנת תשע"ח לפרט קטןי"ז פרשת יתרו, ערב שבת קודש  - תברךבעזרת ה' י

 נרו יאיר ...מיין טייערער  לכבוד

א גרויסן יישר כח פארן מיר העלפן אנגרייטן אזא שיינע סעודה לכבוד די 

יארצייט פון מוהרא"ש זכר צדיק וקדוש לברכה. עס איז געווען זייער א שיינע 

 ה געהאט.מסיבה און אלע האבן זייער הנא

דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אז בזכות וואס דו העלפסט מיר אזוי 

געטריי, דו האסט אהער געשטעלט אזא שיינע סעודה און ווער רעדט נאך פון דעם 

וואס דו האסט אראפ גענומען פון מיר דעם לחץ פון צאלן רענט פאר די ישיבה 

נרו יאיר, זאלסטו בקרוב טרעפן  ...און פאר די מיידל סקול; דו מיט האברך היקר 

 דיין זיווג און אויף שטעלן א בית נאמן בישראל, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 שבט, שנת תשע"ח לפרט קטןי"ז פרשת יתרו, ערב שבת קודש  - בעזרת ה' יתברך

 אונזער חשוב'ע מנהלת מרת ... תחי' לכבוד

פון די עלטערן  איך האב געהערט וואס האט פאסירט מיט אייך, אז איינער

פון אונזער מוסד האבן אייך מבזה געווען אויף א מיאוס'ער אופן וכו'. האב איך 

 געקלערט אז איך וועל אייך שרייבן אפאר חיזוק ווערטער.

ָוֶאְׁשַמע ֶאת " (ישעיהו ו, ח):אויפן פסוק  (ויקרא רבה י, ב)חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ישעיהו הנביא האט געזאגט: "איך האב  ",ּוִמי ֵיֶל ָלנּוֶאת ִמי ֶאְׁשַלח  ,אֵֹמר ה'קֹול 

שפאצירט ביי מיר אין בית המדרש, פלוצלינג הער איך ווי דער אייבערשטער 

זאגט: "וועם זאל איך שיקן צו די אידן מיט א נבואה? איך האב זיי געשיקט דעם 

קען דען זיין  האבן די אידן חוזק געמאכט פון אים, זיי האבן געזאגט: -נביא עמוס 

אז דער אייבערשטער האט אויסגעקליבן עמוס צו זיין א נביא, ער האט דאך נישט 

 קיין קלארע דיבור?! וואס צוליב דעם הייסט ער עמוס, ווייל ער איז געווען "ָעמֹוס

 –ער האט נישט גערעדט קלאר; האב איך זיי געשיקט א צווייטע נביא  -ִּבְלׁשֹונֹו" 

נביאות, האבן די אידן אים געשלאגן, אזוי ווי עס שטייט מיכה, ער זאל זיי זאגן 

"; וועם קען איך שיקן צו די ַּבֵּׁשֶבט ַיּכּו ַעל ַהְּלִחי ֵאת ׁשֵֹפט ִיְׂשָרֵאל" (מיכה ד, יד):

", איך בין מסכים צו גיין, ָואַֹמר ִהְנִני ְׁשָלֵחִניאידן?" האט ישעיהו הנביא געזאגט: "

 ַאָּתה ְמַקֵּבל, ֵהם ַסְרָּבִנים, ֵהם ַטְרָחִנים ָּבַני"זאגט: האט אים דער אייבערשטער גע

" מיינע קינדער זענען שווערע קינדער, זיי זענען ?ֵמֶהם ּוְלִהְתַּבּזֹות ִלְלקֹות ָעֶלי

ווידערשפעניגערס, דו קענסט באשטיין צו זיין זייער נביא אפילו זיי וועלן דיר 

ֵּכן", מיט דעם  ְמַנת ַעל"רט: שלאגן און פארשעמען? האט ישעיהו הנביא געענטפע

אלעם בין איך מסכים, האט אים דער אייבערשטער געזאגט: "וועסטו זיין מער ווי 

 אלע נביאים".

זעט פון דעם אז ווען א מענטש נעמט זיך אונטער צו זיין א מנהיג פאר 

ֵמֶהם", אז מען  ּוְלִהְתַּבּזֹות ְמַנת ִלְלקֹות ַעל"אידישע קינדער דארף ער זיין גרייט 

גייט אים פארשעמען און בארעדן. אויף די וועלט וועט ער גארנישט האבן פון 

דעם וואס ער צערייסט זיך פאר א צווייטן, פארקערט, אויף דער וועלט וועט מען 

רעדן אויף אים און אים פארשעמען וכו', אבער אויבן אין הימל איז זיין שכר גאר 

 (דניאל יב, ג):אויפן פסוק  (בבא בתרא ח:):נם לברכה זאגן גרויס אזוי ווי חכמינו זכרו
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". איינער וואס לערנט תֹוקֹוינִּת  ֵדיְּמ ְמלַ  ּוֵאל - ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד"

 תורה מיט אידישע קינדער איז צוגעגליכן צו די שטערנס פון דער וועלט.

שיין מסביר זיין; אז פונקט אזוי  מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט דאס זייער

ווי מען קען נישט ציילן די שטערנס פון דער וועלט, אזוי קען מען נישט ציילן 

וויפיל זכותים א מלמד האט, ווייל ער פלאנצט איין אין די קינדער תורה ויראת 

 שמים און אמונה פשוטה אינעם אייבערשטן.

וויסן זאלט איר א כלל אין לעבן, ווען איינער שרייט אויף א צווייטן, ווען 

האט דאס גארנישט צו טון מיט אייך, נאר דאס איז יענעמס  -איינער איז אייך מבזה 

ה :)עירובין סה:(זאגן כמינו זכרונם לברכה חפראבלעם. אזוי ווי   ָאָדם ְּדָבִרים "ִּבְׁשׁשָ

לויט ווי אזוי  -ַּכֲעסֹו", מען דערקענט א מענטש וואס ער איז ּובְ  ּוְבִּכיסֹו ְּבּכֹוסֹו ִניָּכר,

ער רעדט; אויב עלטערן האבן א טענה צום מוסד, דארפן זיי רעדן צום מלמד אדער 

צום מנהל, אבער אז יענער שרייט מיאוס'ע ווערטער האט דאס גארנישט צו טון 

נישט נעמען  מיט אייך, דאס איז יענעמס אייגענע פראבלעם און איר דארפט דאס

צום הארצן. דערפאר זאלט איר זיך שטארקן און ווייטער ממשיך זיין ביתר שאת 

 וביתר עוז צו מחנך זיין אונזערע קינדער.

מען דארף אנזאגן די טיטשערס אז אויב א מיידל פירט זיך נישט אויף אזוי 

ף די בפרט ווען עס קומט צו דרך ארץ ומידות טובות, דאר -ווי עס דארף צו זיין 

מיידל באקומען א קנס, אבער ווען מען קנס'עט דארף מען עס טון מיט ישוב 

הדעת, מען דארף זיך אריין לייגן אינעם קינד'ס שיך; מען געבט א לייכטע קנס און 

ווען די מיידל זעט אז מען רעכנט זיך מיט אירע געפילן וויל זי נאכדעם זיין גוט 

 און וואויל.

מלמדים: "עס איז נישט דא אזא זאך ווי ארויס  איך זאג שטענדיג פאר די

שטעלן קינדער קלאצן אינדרויסן פון כיתה". אויב א מלמד שטעלט ארויס יעדן 

צווייטן טאג קינדער צו זיצן אינדרויסן פון כיתה, דארף מען ארויס שטעלן דעם 

ן מלמד וכו'. איך צאל נישט קיין געהאלט פאר מלמדים זיי זאלן זיצן אין כיתה או

די קינדער זאלן זיי ארויס שיקן אינדרויסן, איך צאל זיי א געהאלט זיי זאלן האלטן 

יעדן איינציגן קינד אין כיתה און לערנען מיט יעדן איינעם. און אז ער קען זיך 

 נישט אן עצה געבן וכו' זאל ער מוחל זיין זוכן א צווייטע ארבעט.
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לעבעדיגע קינדער, די  ווער איז א גוטער מלמד? איינער וואס נעמט די

געזונטע קינדער וואס שפרינגען און טאנצן און ער געבט זיך מיט זיי אן עצה. א 

מלמד וואס לערנט נאר מיט די בטלנ'ישע קינדער, ער געבט זיך אן עצה מיט די 

דער איז נישט קיין  -קינדער וואס קענען זיך סיי וויי נישט עפענען דאס מויל וכו' 

ף צו לערנען מיט די קינדער דארף מען אים נישט האבן. ווען א מלמד, ווייל אוי

מלמד האט א גוטע שפראך מיט די לעבעדיגע קינדער, ער נעמט די קינדער וואס 

 דאס הייסט א מלמד. -הייסן מחוצפים און ער מאכט זיי פאר זיינע בעסטע קינדער 

כיתה  -דער איך בין געווען א מלמד במשך פינף יאר פאר דרייצן יעריגע קינ

ט'; איך פלעג זען ווי קינדער זיצן אינדרויסן פון כיתה א גאנץ יאר, האב איך 

געטראכט 'וואס וועט שוין זיין ווען זיי וועלן אנקומען צו מיר? ווי אזוי וועלן איך 

זיך אן עצה געבן מיט זיי?' למעשה ווען זיי זענען אריין געקומען אין כיתה ט' 

ון זיך אפגעגעבן מיט זיי ביז זיי זענען געווארן די מצוינים האב איך זיי גענומען א

אין כיתה. דאס קען מען באשטעטיגן ביי אלע מיינע תלמידים; די עלטערן האבן 

דאס ממש נישט געקענט גלייבן, וואס הייסט, זייער מחוצף, זייער קינד וואס דארף 

 שוין טערעפי איז געווארן די בעסטע קינד אין כיתה...

א קינד פארגעסט עפעס צו ברענגען פון שטוב, קען מען נישט זאגן פארן ווען 

קינד "גיי אהיים"; א מלמד וואס שיקט אהיים קינדער אינמיטן טאג דארף ער 

אהיים געשיקט ווערן (חוץ פון דעם וואס דאס איז נישט קיין אחריות, ווייל דער 

געסן צו ברענגען עפעס. קינד קען זיך דרייען אויפן גאס). יעדער מענטש קען פאר

איך בין שוין כמעט פערציג יאר און איך קען אויך פארגעסן וויכטיגע זאכן וואס 

דארפן ווערן געטון. א מענטש איז א מענטש און א קינד איז א קינד; דער מלמד 

האט א פליכט צו זוכן מיט זיין פארשטאנד א וועג ווי אזוי ער קען מאכן אז דער 

 צו ברענגען וואס ער דארף ברענגען. קינד זאל געדענקען

גלייבט מיר אז איך קען אייך מחזק זיין, ווייל איך גיי אריבער אביסל וואס 

און נאך מער; וויפיל מאל טראכט איך צו מיר 'מה לי ולצרה  -איר גייט אריבער 

הזאת?' באשעפער אין הימל, וואס דארף איך ארבעטן מיט מענטשן בפרט מיט 

ווער עס ווייסט און ווער עס טוט מיט בחורים ווייסט וואס דאס איז; בחורים, וואס 

דיין לעבן,  -דו קענסט ארבעטן מיט א מענטש און זיך אוועק געבן פאר יענעם 

 דיין צייט, דיין אייגענע ווייב און קינדער, אין ביים סוף כאפט מען א ביס פון אים.
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 (בראשית ז, כג)אויפן פסוק  ח, ט)(מדרש תנחומא פרשת נחכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ְוִהִּכיׁשֹו, נח האט זיך אביסל פארשפעטיגט  ָלֲאִרי ְמזֹונֹות ֶׁשִאיֵחר נַֹח"; ַא  "ַוִיָּׁשֵאר

צו געבן עסן פארן לייב, האט אים דער לייב געביסן. פונקט אזוי ווי נח וואס האט 

בן עסן אין זיך מוסר נפש געווען א גאנץ יאר פאר אלע חיות און בהמות זיי צו גע

די תבה, און איין טאג האט ער זיך אביסל פארשפעטיגט צו געבן עסן פארן לייב, 

האט ער געכאפט א ביס, אזוי איז מיט מענטשן; דו קענסט ארבעטן פאר זיי, זיך 

צערייסן פאר זיי פשוטו כמשמעו שלא על מנת לקבל פרס און נאכדעם שפייט מען 

 דיר אין פנים.

אייך אזוי פארשעמט וכו', בעט איך אייך איר זאלט  דערפאר, אז מען האט

נישט טראכטן קיין איין רגע פון אפלאזן חס ושלום אייער הייליגע ארבעט, ווייל 

ווען עס איז באשערט פאר איינעם א בזיון קען מען זיך פון דעם נישט ארויס 

אויך  דרייען, אפילו איר וואלט נישט געהאט צו טון מיט מענטשן וואלט די בזיון

געקומען. געלויבט דעם אייבערשטן אז די בזיון איז נישט פון שטוב וכו', עס איז 

פון אינדרויסן. אודאי טוט וויי אז מען געבט זיך אוועק פאר מענטשן, מען ארבעט 

מיט יענעמס קינדער, וואס עס איז נישט דא נאך אזא שווערע ארבעט ווי ארבעטן 

ל נישט וויסן וואס א מלמד אדער א טיטשער מיט קינדער; עלטערן וועלן קיינמא

גייען אריבער איין טאג אין כיתה, די עלטערן קענען זיך קוים אן עצה געבן מיט 

זייער קינד, בשעת דער מלמד  האט אין כיתה נישט איין קינד נאר א גאנצע קלאס 

וכו' און ווער רעדט נאך פון א מנהל/מנהלת וואס טראגט די אחריות פון אלע 

ות. אודאי טוט דאס וויי וכו', אבער אז מען טראכט פונעם אייבערשטן, מען כית

טראכט: 'איך ארבעט נישט פאר קיינעם, איך בין בלויז א שליח פונעם אייבערשטן 

 צו העלפן אידישע קינדער', דעמאלט נעמט מען דאס נישט אזוי צום הארצן.

ון און קיין ארץ איר פארט דאך יעצט קיין אומאן צום הייליגן רבינ'ס צי

ישראל צו אלע מקומות הקדושים און קיין יבניאל, זאלט איר מתפלל זיין אז מיר 

זאלן האבן גוטע מלמדים און גוטע טיטשערס פאר אונזער קינדער. איך בעט יעדן 

איינציגן טאג דעם אייבערשטן אז מיר זאלן האבן גוטע מלמדים און גוטע 

יבערשטן אז ער זאל מיר העלפן מיר זאלן טיטשערס, איך בעט יעדן טאג דעם אי

ָצִרי " (ספר המידות, אות למוד, סימן ע):האבן תלמידים הגונים, אזוי ווי דער רבי זאגט 
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", מיר זאלן זוכה זיין אויפצושטעלן א דור פון ְלִהְתַּפֵּלל, ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַתְלִמיִדים ֲהגּוִנים

 סאלדאטן פארן אייבערשטן.

יך מתוודה זיין יעדן זגעשריבן אין א בריוו אז איך זאל מוהרא"ש האט מיר 

"ַעל ְיֵדי  :סימן א)חלק ב',  ,דרך, אות (ספר המידותטאג פארן אייבערשטן, ווייל דער רבי זאגט 

 ְמִדיםֶׁשּלֹו תֹוקֹוינִּת  ֵדיְּמ ַמְזִמין ְמלַ  אּוה ּורּבָ  ֹוׁשדָּק ַה ֶׁש  ְרִמיםּגֹוְדָבִרים  יּוִויד

ט דער אייבערשטער גוטע און ערליכע בגעה, מתוודאז מען איז זיך , "ָנהּוֱאמּבָ 

און  .נישט איין מאל און נישט צוויי מאל וכו' -דאס טו איך יעדן טאג  ;מלמדים

ברוך השם אז מיר קענען מחנך זיין אונזערע קינדער אזוי ווי דער רבי האט 

 .געוואלט

ז אויב איך האב גערעדט צו די עלטערן פאריגע חודש ביי די חינוך אווענט, א

מען האט עפעס וואס צו זאגן לגבי די מוסד וכו' זאל מען רעדן מיט די טיטשער 

אדער מנהלת, די שענסטע זאך איז אז מען רעדט זיך דורך, אבער שרייען, 

דאס איז נישט קיין וועג, דאס איז  -פארשעמען און רעדן מיאוס'ע ווערטער 

אויף דעם און אייך איבער יענעמס אייגענע פראבלעם. יענער דארף תשובה טון 

 בעטן.

דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט האבן הצלחה מיט אלע תלמידות. 

 איר זאלט האבן א גרינגע רייזע און פועל'ן אלעס גוטס.

... 

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

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

צושטעלן צו די סדרים און זיין וואויל, אבער פון די איך בין א בחור אין ישיבה, איך וויל זיך 

אנדערע זייט האב איך מורא אז אנדערע בחורים וועלן מיר אראפקוקן און פארשעמען אז איך בין א 

 נעבעך אז איך שטעל זיך צו צו אלע פארלאנגען פון מיין ראש ישיבה און די משגיחים.

 יישר כח.

 דוב

 תשובה:

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

 לכבוד דוב נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיר אז דו ווילסט זיך צושטעלן צו אלעס וואס מען פארלאנגט אין 

 ישיבה.

"ֶּדֶרך ֶאֶרץ ָקְדָמה ַלּתֹוָרה", די  (תנא דבי אליהו, א):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

דרך ארץ און מידות טובות; א בחור וואס פירט זיך מיט דרך ארץ  ערשטע זאך איז

צו זיינע מגידי שיעורים און ראשי ישיבות איז א סימן אז ער האט יראת שמים און 

ער וועט מצליח זיין אין לעבן. ביים רבי'ן איז געווען א גרויסער יסוד דרך ארץ 

קעניגן וואלטן געוואוסט ומידות טובות, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט: "ווען 

וואסערע דרך ארץ איך לערן אויס פאר מיינע תלמידים, וואלטן זיי געשיקט זייערע 

 קינדער צו מיר איך זאל זיי אויסלערנען דרך ארץ".

ה'  ְוָאַהְבָּת ֵאת" (דברים ו, ה):אויפן פסוק  (יומא פו.)חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 "ֶהיֶׁשְּיֵהא ֵּׁשם ָׁשַמִים ִמְתַאֵהב ַעל ָיְדך", א מענטש דארף זען אז דורך אים  -ֱא"
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זאלן מענטשן ליב האבן דעם אייבערשטן; ווען א מענטש לערנט די הייליגע תורה 

ער איז משמש תלמידי חכמים, אויב פירט ער זיך אויף מיט דרך ארץ, וואס  און

זאגן מענטשן? "ַאְׁשֵרי ָאִביו, ַאְׁשֵרי ַרּבֹו, ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה", וואויל זענען זיינע עלטערן 

און וואויל איז פאר זיינע רבי'ס וואס האבן אים געלערנט תורה. ווידער פארקערט, 

ערנט נישט, זאגט מען: "אֹוי ָלֶהם ַלְּבִריֹות ֶׁשלא ווען מען זעט א מענטש וואס ל

ָּלְמדּו ּתֹוָרה", וויי איז פאר די מענטשן וואס לערנען נישט קיין תורה; קוק ווי שיין 

דער מענטש וואס לערנט תורה פירט זיך אויף, אויף אים איז געזאגט געווארן דער 

ָרֵאל ֲאֶׁשר ְּב ֶאְתָּפָאר", דער "ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה, ִיְׂש  (ישעיהו מט, ג):פסוק 

אייבערשטער זאגט: "איך בארים זיך מיט דיר". אבער דער וואס פירט זיך נישט 

אויף מיט דרך ארץ, וואס זאגן מענטשן? "אֹוי ּלֹו ִלְפלֹוִני ֶׁשָּלַמד ּתֹוָרה, אֹוי ּלֹו ְלָאִביו 

און רבי'ס וואס ּוְלַרּבֹו ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה", וויי פאר אים און וויי פאר זיינע עלטערן 

 האבן אים געלערנט וכו'; עיין שם.

ווען דיינע חברים וועלן זען ווי דו שטעלסט זיך צו צום סדר הישיבה וועלן 

זיי דיר נישט טשעפען, פארקערט מען וועט דיר מכבד זיין און שעצן, דו וועסט 

טרעפן חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם. די אלע בחורים וואס זאגן אז מען 

עפעט זיי אין ישיבה וכו', זייער אסאך מאל זענען זיי זיך אליינס ווערד דאס טש

געלט, זיי רייצן זיך מיט בחורים און זאגן מוסר פאר חברים, וואס דאס מאכט אז 

 אלע זאלן זיך נעמען אויף אים.

אז א בחור דינט דעם אייבערשטן, ער לערנט און דאווענט, ער איז נישט 

וועט אים קיינער נישט טשעפען. אין ברסלב  - חניותויטנס רפארנומען מיט א צווי

האט מען זייער אכטונג געגעבן אויף א צווייטנס גשמיות און אויף די אייגענע 

 רוחניות.

זוך דיר נישט צו זיין דער משגיח אויף די בחורים און לויף נישט פארציילן 

דיר דיין וועג וועט דיר  יעדע מאל ווען די בחורים זענען אביסל לעבעדיג וכו'; גיי

 קיינער נישט שטערן.

די בחור'ישע יארן זענען פון איין זייט זייער שווער, ווייל מען ווארט אויף א 

שידוך און דער יצר הרע ברענט און פלאקערט וכו', אבער פון די אנדערע זייט, 

ע זאכן. אויב א בחור ניצט אויס זיינע יונגע יארן קען ער זוכה זיין צו זייער שיינ
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בחור האט מען נאך נישט דעם עול הפרנסה, קינדער וכו', מען קען זיצן און  סאל

 לערנען און ענדיגן כל התורה כולה.

וואס איז  (שיחות הר"ן, סימן עו)דער רבי האט אונז געגעבן א "סדר דרך הלימוד" 

ין די א דבר השוה לכל נפש, יעדער איינער קען זוכה זיין צו לערנען און מסיים זי

גאנצע תורה דורך דעם סדר. בפרט א בחור, אויב האט ער שכל און ניצט אויס 

 זיינע טעג און יארן, קען ער אין א קורצע צייט אנקומען גאר אסאך.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

גרויסן יישר כח פאר די טייערע שיעורים וואס זענען ממש כמים קרים על נפש נאכאמאל א 

 עייפה.

איך זע נאכאלץ נישט קיין גאנצע ישועה מיט מיין זון וואס האט ליידער אוועק געגליטשט, כאטש 

וואס איך לערן מיט אים אויפ'ן טעלעפאן יעדן טאג משניות, ווייס איך האב אבער נישט וואו ער האלט 

 זיין אידישקייט און מיט'ן היטן שבת. מיט

אמאל פלעג איך זייער אסאך וויינען צום אייבערשטן איבער דעם, מיינע אויגן פלעגן ממש וויי 

טון פון אזויפיל וויינען, אבער יעצט האב איך מער נישט קיין כח צו וויינען, איך בעט טאקע אסאך דעם 

 אייבערשטן, אבער אן קיין וויינען.

טראכט צו זיך אז אויב האבן די שטורעמישע תפלות מיט גרויס געוויין נישט געקענט און איך 

 אויפטון און ברענגען די גאנצע ישועה, ווי אזוי וועלן די פשוטע תפלות יא העלפן?

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 אפרים

 תשובה:
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 יום א' פרשת יתרו, י"ב שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 אפרים נרו יאיר בודלכ

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

"ְוַהַּמְׂשִּכיל ַהֵּמִבין ֵיׁש לֹו ְלִהְתַּפֵּלל  (ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן קיב):זאגט דער רבי 

ָּכל ָיָמיו ֶׁשִּיְזֶּכה ַּפַעם ֶאָחד ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְלַדֵּבר ִּדּבּור ֶאָחד ֶׁשל ֱאֶמת ִלְפֵני ה' ָּכָראּוי", 

דארף א גאנץ לעבן בעטן דעם אייבערשטן ער זאל זוכה זיין צו מתפלל  א מענטש

תפילה אין זיין לעבן; אבער דער רבי זאגט נישט א סימן  זיין כאטש איין אמת'ע

 מען זאל וויסן ווען מען איז זוכה צו די אמת'ע תפילה.

קיינער ווייסט נישט ווען די אמת'ע תפילה קומט ארויס פונעם מענטש; א 

מענטש מיינט אז ווען מען גיסט זיך אויס דאס הארץ וכו' איז דאס זייער חשוב 

בער ווען מען איז פארמאכט און מען קען אפילו נישט וויינען, ביים אייבערשטן, א

קוים וואס מען קען ארויס זאגן א ווארט, דאס איז נישט חשוב. עס איז נישט אזוי; 

אמאל קען זיין אז דוקא ווען דער מענטש איז אזוי צעקלאפט וכו', ער דאווענט 

ארויס פון אים א און בעט דעם אייבערשטן טרוקענערהייט וכו', דעמאלט קומט 

 דיבור אמת.

ווען א מענטש דאווענט צום  ):ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן צה(דער רבי זאגט 

אייבערשטן זאל ער נישט טראכטן: 'ווען גיי איך שוין אביסל וויינען?' 'ווען גיי 

איך קענען בעטן מיט טרערן?' ווייל דאס אליינס איז מחשבות זרות; נאר ווען מען 

דארף מען טראכטן פון וואס מען זאגט און נישט וועלן גארנישט אפעס דאווענט 

אנדערש. חוץ פון דעם זאגט דער רבי, אז אויב מען ווארט צו וויינען וועט מען 

 נישט דאס וויינען און נישט דאס דאווענען. –ביידע נישט האבן 

ט נישט; דערפאר זאלסטו זיך נישט מבלבל זיין צי דו וויינסט יא, צי דו וויינס

דו זאלסט ווייטער בעטן דעם אייבערשטן ער זאל רחמנות האבן אויף דיין קינד 

ער זאל תשובה טון. קוק נישט אויף די אלע מחשבות וכו' וואס דאס קומט פונעם 

יצר הרע. דער יצר הרע האט זייער מורא פון תפילה, דערפאר זוכט ער צו מבלבל 

 ענישן וכו'.זיין דעם מענטש מיט אלע סארט קאפ דריי
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 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה:

 לכבוד הרה"ג רבי יואל ראטה שליט"א,

שלום וברכה, איך בין דער בחור וואס האט געפרעגט וועגן א אינגערמאן וואס שלעפט מיך צו 

 תשובה.נישט איידעלע זאכן. א גרויסן יישר כח פאר אייער 

איך וויל אבער קלארער מסביר זיין מיין סיטואציע אז דער ראש ישיבה זאל בעסער פארשטיין 

מיין מצב. יענער האט בילדער און ווידיאס פון מיר וואס ער קען מיר סטראשן מיט דעם און מיר 

די סארט  אריינלייגן אין גרויסע פראבלעמען, איך ווייס פון אנדערע וועלכע האבן אסאך געליטן פון

זאכן. למעשה איז יענער א שיינער באלעבאס און איך בין אן אפגעריסענער בחור פון א משוגענע 

שטוב, און מ'וועט זיכער יענעם גלייבן מער פון מיר. זאל איך טאקע קוקן אויף גארנישט און שפרינגען 

 אין וואסער אריין?

אין פאל פון נויט? ס'איז גענוג אז איך פיל  ווער גייט מיר גלייבן, ווער גייט זיך אננעמען פאר מיר

זיך א שמאטע אונטער יענעם, איך פיל זיך ווי יענעמ'ס חפץ מיך צו ניצן פאר זיינע תאוות... איך בין 

גארנישט ווערד פאר מיך אליין... און דער אמת איז אז איך וויל זיך ארויסרייסן פון אים, איך וויל אזוי 

מאל אין בעט און איך וויל זיין געלונגען און צופרידן, אבער וואס זאל איך שטארק... איך וויין אסאך 

 ווי אזוי קען איך זיך העלפן? -טון אז מיין גורל איז אזוי?! 

מיין שאלה איז נאכאמאל צי אייער עצה איז טאקע אז איך זאל אויף גארנישט קוקן און זיך נישט 

נישט פון געלט וואס איז אמת'דיג א נושא פאר זיך, רעכענען מיט די קאנסעקווענצן? איך רעד שוין 

איך האב ממש נישט געהאט קיין געלט פאר וועש אנצוטון איידער איך האב זיך פארפלאנטערט מיט 

ישיבה נעמט אחריות -אים, זאל איך טאקע אריינשפרינגען און נישט קוקן אויף גארנישט? דער ראש

 אויב עפעס וועט געשען חלילה?

אר אייער פריערדיגע ענטפער, און איך קוק ארויס אויף אן ענטפער אויף דעם מיט דאנק פ

 יעצטיגן בריוו.

 תשובה:
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 יום ב' פרשת יתרו, י"ג שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ד ... נרו יאירלכבו

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

געפונסט  איך זע אז דו פארשטייסט נאך אלץ נישט אין וואסערע סכנה דו

זיך; נישט גענוג וואס דער שגץ האט געטון מיט דיר וכו' האט ער דיר אויך 

 צוגענומען דיין מח אז דו קענסט שוין נישט טראכטן גראד.

, "ַוִּתְתְּפֵׂשהּו ְּבִבְגדֹו" :(בראשית לט, יב)אויפן פסוק  (שיחות הר"ן, סימן ק):דער רבי זאגט 

ער מאכט אז דער מענטש זאל  ,נע קליידערדער יצר הרע כאפט א מענטש מיט זיי

זיין פארנומען מיט קליידער וכו', אבער ווער עס האט שכל, דער קוקט נישט אויף 

 ַמְטִריד ֵאינֹו ֵּכן ִּפי ַעל ַאף, ִלְלּבֹׁש  ֶּבֶגד לֹו ֶּׁשֵאין ִּפי ַעל ַאף"גארנישט. זאגט דער רבי: 

ָּבֶזה", אפילו ער האט נישט קיין  ְלַבְלֵּבל ַעְצמֹו ְלַהִּניַח  רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָּבֶזה ַעְצמֹו

 ֶׁשֵמִּניַח ', ַוָּיָנס ֶאְצָלּה ִּבְגדֹו ַוָּיַנח' ְוֶזהּו"קליידער אנצוטון, קוקט ער אויף גארנישט, 

 ַּבֲעבֹוַדת ֶׁשּלֹו ֶאת עֹוֶׂשה ַרק, ֶזה ַעל ְּכָלל ַמְׁשִּגיַח  ְוֵאינֹו ֵמֶהם ּובֹוֵרַח  ְוָנס ּוַמְלּבּוׁשֹו ִּבְגדֹו

אין פסוק; יוסף הצדיק איז אנטלאפן ֶׁשָּיכֹול", דאס איז פשט  ַמה ְּכִפי' ה

 איבערלאזנדיג זיינע קליידער, ער האט אויף גארנישט געקוקט.

איך בעט דיר ברחמים, אנטלויף פון אים! אז נישט וועט דיר זיין זייער 

ביטער, ווייל פונעם אייבערשטן קען מען זיך נישט באהאלטן. האק אפ אלע דיינע 

 ,אות ניאוף ,דותי(ספר המאים, אזוי ווי דער רבי זאגט פארבינדונגען וואס דו האסט מיט 

 ִלְבִחיַנת ֲאִפּלּו ַהחֹוֵׁשב ַהְרָּגַׁשת ֲאִריַכת ִּכי, ְוִנְטָען ְּבטֹוֵען ִּפּתּוֶיי ִעם ִּתָּכֵנס "א :י)סימן 

רעדן מיט ֵאָליו", מען זאל נישט  ָהָרצֹון ְוִתְתַהֵּפ ַהֵחֵפץ, ַהְגָּבַרת ִּתְפַעל ַהּׁשֹוֵלל,

נישט לטוב און נישט לרע; נישט  -איינעם וואס וויל אריין שלעפן אין עבירות 

זאגן איך גיי טון און אויך נישט זאגן איך גיי נישט טון, ווייל דאס עצם רעדן מיט 

 א מניוול איז סכנות נפשות.

טוט מען נישט, אן  -מען דארף וויסן אז א זאך וואס די תורה לאזט נישט טון 

 :סימן ג) ,חלק ב' ,אות פחד ,דותי(ספר המדער רבי זאגט  ן הסברים און אן קיין תירוצים.קיי

ִּפֵּקַח", ווער עס אנטלויפט פון א צרה איז קלוג; עס איז  הּוא, ַהָּצָרה ִמן ֶׁשּבֹוֵרַח  "ִמי

נישט דא נאך אזא צרה ווי די צרה אין וואס דו געפינסט זיך. אנטלויף פון דעם 
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און האק אפ אלע קשרים וואס דו האסט מיט אים, געדענק אז עס איז רשע מרושע 

דא א באשעפער אויף דער וועלט וואס ווייסט אלעס און זעט אלעס און מען קען 

 זיך נישט באהאלטן פון אים.

אז דו ווילסט באמת ארויס קריכן פון דיינע שמוציגע מעשים נעם דעם רבינ'ס 

בי'ן קענסטו נאך ארויס קריכן פון דיינע עצה און אז דו וועסט פאלגן דעם ר

(שיחות הר"ן, עקעלדיגע מעשים. די עצה פאר דעם איז תורה, אזוי ווי דער רבי זאגט 

"ֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ְמאֹד, ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה,  סימן יט):

ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", אפילו א מענטש וואס איז זייער  ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס

ווייט פון קדושה, ער טוט עבירות רחמנא לצלן און ער ליגט שוין אין שאול 

תחתית, "ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַהּכַח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן 

ן ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום, ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק, ִלְלמד ְּבָכל ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלי

יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכ, ִיְהֶיה ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי 

ט ער זיך מאכן א קביעות צו לערנען ַהּתֹוָרה, ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד", אויב ווע

יעדן 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, ווען דער רבי האט דאס געזאגט האט ר' נתן געפרעגט דעם רבי'ן 

 "צי תורה קען אויך העלפן אזא איינעם וואס איז אראפ געפאלן אין די ):סימן תקעג

, האט דער "הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן -עבירה פון פגם הברית  ביטערע 

רבי אים געענטפערט: "דו ווייסט ווי גרויס דער כח פון תורה איז? תורה איז 

הוצאת  -הברית  העכער פון אלעס; אפילו א מענטש האט פוגם געווען אין פגם

זרע לבטלה רחמנא לצלן, אויב דער מענטש וועט יעדן טאג לערנען תורה, ער וועט 

; זעט "א קביעות צו לערנען 'כך וכך', וועט ער ווערן אן ערליכער איד זיך מאכן

 מען אז תורה קען יעדן איינעם העלפן, און יעדן צוריק ברענגען צום אייבערשטן.

ביטערע עבירות, בפרט אין פאלן אין נען אראפ געזעבדרך כלל די אלע וואס 

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, האבן שוין נישט קיין  -פגם הברית די עבירה פון 

 .מח צו פארשטיין לערנען, ווייל דער מח איז זיי פארברענט געווארן פון די עבירה

(כמבואר הלימוד די איינציגסטע וועג פאר זיי איז אז זיי זאלן נעמען דעם רבינ'ס דרך 

און גורס זיין אסאך פרקים משניות, אפילו בלי הבנה כלל, דאס  בשיחות הר"ן סימן עו)

 רגילות. עראפהאלטן פון זיי זייפלאנטער און  ערארויס שלעפן פון זיי זייוועט 
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דאס איז דער איינציגסטער וועג פאר דיר ארויס צו קריכן פון דיינע מעשי 

זיך מרגיל געווען השם ישמרינו, איך האף אז דו וועסט תועבה אין וואס דו האסט 

 פאלגן וואס איך שרייב דיר און תשובה טון.

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם וויל איך זיך באדאנקען פאר'ן קונטרס "עצתו אמונה", וואס איך האב באקומען פון א 

 געווען און געגעבן עצות אויף אסאך זאכן.חבר, עס האט מיך זייער שטארק מחיה 

איך האב א חבר, א זעכצן יעריגער בחור וואס ארבעט א האלבע טאג און א האלבע טאג זיצט 

ער אין ישיבה. די וואך דערציילט ער מיר אז א סעילסמאן, א פרייער איד, פון איינע פון די קאמפאניס 

איז געווארן זייער גוט מיט אים אין ער שמועסט  וואס ברענגען סחורה צו די פלאץ וואו ער ארבעט,

אסאך מיט אים, און בתוך הדברים פרעגט ער אים קשיות אויף די אמונה. אויך וויל אים יענער 

 ארויסנעמען צו רעסטוראנטס פאר נאכטמאל.

איך פארשטיי אז דאס איז זייער נישט גוט פאר אים, און ער איז א תמים און ער כאפט נישט די 

וואס ער גראבט זיך אליין. איך האב פרובירט אים מסביר צו זיין, אבער ער האט בכלל נישט  גרוב

 פארשטאנען וואס איז דער פראבלעם, ער פריידט זיך אז איינער געבט אים אויפמערקזאמקייט.

 ?וואס נאך קען איך טון אים צו העלפן און ראטעווען

 א גרויסן יישר כח.

 שמעון

 תשובה:

 יום ב' פרשת יתרו, י"ג שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - רךבעזרת ה' יתב

 ד שמעון נרו יאירלכבו
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 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

זיי אים מחזק ער זאל האבן איינעם אין לעבן וועם ער זאל פרעגן יעדע זאך, 

זיי אים מחזק ער זאל זיין מקושר צו אן ערליכן איד, א דיין, א רב, אדער זיין ראש 

פון וועם ער זאל פרעגן זיינע שאלות און מיט וועם ער וועט זיך שפירן ישיבה,  

 באקוועם צו רעדן און פארציילן וואס עס גייט אריבער אויף אים.

ִמי ֶׁשהּוא ַמְקִטין ֶאת ַעְצמֹו ִּבְפֵני ַרּבֹו " ):סו(ספר המידות, אות בנים, סימן דער רבי זאגט 

, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַרּבֹו ְמַבֵּיׁש אֹותֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה, ֶׁשּיֹוֵצא ְוׁשֹוֵאל ִמֶּמּנּו ָּכל ַהְּסֵפקֹות

", ווער עס פרעגט אלע זיינע ספיקות פון ִמֶּמּנּו ֵּבן ֶׁשהּוא ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה יֹוֵתר ֵמַרּבֹו

זיין רבי און אפילו דער רבי פארשעמט אים פרעגט ער ווייטער אלע זיינע ספיקות, 

ה זיין צו האבן קינדער וואס וועלן זיין גרעסערע תלמידי חכמים ווי וועט ער זוכ

דוד המלך פלעגט פרעגן  (ברכות ד.):זיין רבי; אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ת ַרִּבי, ָיֶפה ַּדְנִּתיזיין רבי מפיבושת:  ָיֶפה ִטַהְרִּתי?  ?ָיֶפה ִחַּיְבִּתי? ָיֶפה ִזִּכיִתי? ְמִפיבֹׁשֶ

דערפאר האט ער זוכה געווען צו האבן א זון וואס איז "; ְוא ּבֹוְׁשִּתי ?ֵּמאִתיָיֶפה ִט 

 געווען גרעסער אין לערנען פון זיין רבי.

ווען דו רעדסט מיט א חבר און דו זעסט אז ער פירט זיך נישט אויף ווי עס 

ו דארף צו זיין און דו טראכסט צי דו זאלסט אים זאגן מוסר אדער נישט, דארפסט

געדענקען אז די וויכטיגסטע זאך איז אים צו מחזק זיין ער זאל האבן שייכות מיט 

אן ערליכער איד, זיך מיט אים דורך רעדן און פרעגן זיינע שאלות. חכמינו זכרונם 

"; מען דארף יעדע זאך פרעגן און זיך ְוא ַהַּבְיָׁשן ָלֵמד" (אבות ב, ה):לברכה זאגן 

 נישט שעמען.

אן וכו'; יעצט צום עצם שאלה, צי ער זאל ארויס גיין עסן מיט דעם סעילסמ

דאס איז דער וועג ווי אזוי דער יצר הרע כאפט אריין אידישע קינדער. אזוי ווי דער 

"ווען דער חכם  (ספורי מעשיות, מעשה ט):רבי דערציילט אין די מעשה פונעם חכם ותם 

האט באקומען די בריוו פון דער שליח פונעם קעניג האט ער געמאכט א גרויסע 

דה האט דער חכם אנגעהויבן צו רעדן קעגן די אמונה", סעודה און אינמיטן די סעו

עיין שם; דאס איז דער וועג פון דער יצר הרע, ער מאכט א סעודה און דעמאלט 

 ברענגט ער אריין ספיקות אין די אמונה.
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אויב מען גייט עסן מיט א גוי א  (עבודה זרה ח.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אפילו דער איד ברענגט זיך  ִמֶּׁשָּלֶהן", ְוׁשֹוִתין ִמֶּׁשָּלֶהן ןֶׁשאֹוְכִלי ִּפי ַעל סעודה, "ַאף

ֵמִתים",  ִמִּזְבֵחי ָאְכלּו ְּכִאילּו ַהָּכתּוב ֲעֵליֶהם מיט זיינע אייגענע כשר'ע עסן, "ַמְעָלה

רעכנט דאס די תורה ווי דער איד עסט פלייש וואס מען האט מקריב געווען פאר  

". פון ווען ְוָקָרא ְל ְוָאַכְלָּת ִמִּזְבחֹו" :טו) (שמות לד, עבודה זרה, אזוי ווי עס שטייט

 ֵחיִמִּזבְ  ָאְכלּו דער גוי רופט דיר צו עסן מיט אים, רעכנט מען דאס שוין "ְּכִאילּו

 ווי ער דינט עבודה זרה. -ֵמִתים" 

ליידער פאלן אזוי אוועק היינטיגע טעג זייער אסאך אינגעלייט. מען גייט 

כלומר'יש פאר ביזנעס; מען פארברענגט און מען שמועסט  -ארויס עסן מיט גוים 

צוזאמען, נאכדעם הייבן זיי אן פרעגן זייערע קושיות, זיי מאכן ליצנות, ביז מען 

 וועק פון די אמונה.פאלט א

דער אייבערשטער זאל שוין רחמנות האבן אויף אונז און שיקן דעם גואל 

 צדק במהרה בימינו, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 א גרויסן ישר כח פאר אלע אייערע שיעורים, עס העלפט מיר זייער אסאך אין מיין לעבן.

אויב מען מעג שבת מאכן התבודדות, צו בעטן דעם אייבערשטן און איך האב געוואלט פרעגן 

 וויינען צום אייבערשטן אום שבת, אדער טאר מען שבת נישט וויינען און בעטן?

 א גרויסן יישר כח.

 תשובה:

 יום ב' פרשת יתרו, י"ג שבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ד ... נרו יאירלכבו
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 בריוו. איך האב ערהאלטן דיין

אויב אז  (שלחן ערוך אורח חיים, סימן רפח, בטורי זהב סעיף קטן ב)פסקנ'ט 'עס ווערט גע

ער רעדט  אסער שפירט זייער גוט נאכדעם וו ,איינער האט הנאה ווען ער וויינט

מעג ער וויינען שבת,  - זיך אויס זיין הארץ צום אייבערשטער און טוט תשובה וכו'

דערפאר איז נישט קיין שום פראבלעם זיך צו  ;נג שבתווייל דאס איז זיין עו

 אום שבת קודש.מתבודד זיין 

אׁש חֶֹדׁש יֹוֵתר ְמֻסָּגל ַׁשָּבת ְורֹ " ):מח(ספר המידות, אות תפילה, סימן דער רבי זאגט 

", שבת איז א צייט וואס אלע תפילות גייען ארויף צום ְלַהֲעלֹות ַהְּתִפיָּלה

ויל איז דעם מענטש וואס ניצט אויס די צייט פון שבת אייבערשטן; דערפאר, ווא

קודש זיך מתבודד צו זיין מיטן אייבערשטן, ער דערציילט פארן אייבערשטן אלעס 

 וואס גייט אריבער אויף אים וכו' וכו', דער וועט זוכה זיין צו אלע גוטע זאכן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

צום ערשט מוז איך זיך באדאנקען פאר די פילע חיזוק וואס איך נעם פון אייערע שיעורים, דער 

 אייבערשטער זאל אייך ווייטער געבן כח אנצוגיין.

וואס מיינע  איך האב אייך געוואלט בעטן אן עצה ווי אזוי איך קען זיך האלטן פרייליך אין די צייט

עלטערן רודפ'ן מיר זייער אסאך אינדערהיים. איך בין נישט דאר, און מיינע עלטערן הערן נישט אויף 

מיר צו סעקירן אויף דעם, און שרייען אויף מיר אז איך וועל קיינמאל נישט קענען חתונה, איך וועל נאר 

ן ווי גראב איך בין. און דאס טוט מיר קענען חתונה האבן מיט א בלינדער בחור, ווייל ער וועט נישט זע

 זייער שטארק וויי.
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בכלל באקום איך זייער ווייניג קאמפלימענטן פון זיי, נאר אויב איך קען זיין ממש הונדערט 

פראצענט גוט, אבער קריטיק האלט איך אין איין הערן, מ'פארשעמט מיך און מ'שרייט מיר נאך מיט 

 נאך ארויס מיר צו רופן מיט אלע סארט צונעמען. צונעמען, און מיינע ברידער העלפן

ווען איך בין אינדערהיים שפיר איך ממש ווי אין גהינום, איך פיל אז איך האלט עס מער נישט 

אויס. מיין חבר'טע האט מיר געזאגט וועגן אייך, אז איך זאל אייך שיקן א בריוו דערוועגן, אפשר וועט 

 ן קלעם.איר מיר קענען ארויסהעלפן אין מיי

 א גרויסן יישר כח

 א מיידל פון לאנדאן

 תשובה:

 יום ד' פרשת יתרו, חמשה עשר בשבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 תחי' ...לכבוד 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

די צער וואס איר גייט אריבער הערנדיג איך קען ממש נישט קומען צו זיך 

מיט א זאך וואס האט נישט צו טון מיט אייך. עס זענען וכו' אז מען טשעפעט אייך 

דא מענטשן וואס פארדייען בעסער דאס עסן און עס זענען דא מענטשן וואס זייער 

 גוף פארדייט נישט אזוי שטארק דאס עסן.

 ,זארגט נישט פאר אייער שידוך ווייל א שידוך האט נאר מיטן אייבערשטן

"ָמִצינּו ַּבּתֹוָרה ַּבְּנִביִאים  (בראשית רבה סח, ג):ן אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאג

ּוַבְּכתּוִבים ֶׁשֵאין ִזּוּוגֹו ֶׁשל ִאיׁש ֶאָּלא ִמן ַהָקדֹוׁש ָּברּוך הּוא", מיר געפונען אין די 

תורה און נביאים און אין כתובים אז א שידוך האט נאר מיטן אייבערשטן, אין די 

ּוֵאל, ַוּיֹאְמרּו, ֵמה' ָיָצא ַהָּדָבר", אין נביאים "ַוַּיַען ָלָבן ּוְבת (בראשית כד, נ):תורה שטייט 

(משלי "ְוָאִביו ְוִאּמֹו לא ָיְדעּו ִּכי ֵמה' ִהיא" און אין כתובים שטייט  (שופטים יד, ד):שטייט 

"ַּבִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות, ּוֵמה' ִאָּׁשה ַמְׂשָּכֶלת", זעען מיר איבעראל אז נאר דער  יט, יד):

 געבט שידוכים.איז דער וואס אייבערשטער 
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איר זאלט אז זארגט גארנישט פאר אייער שידוך, בעטס דעם אייבערשטן 

זוכה זיין צו האבן א זיס לעבן און זיסע קינדער. יעדעס מאל איר גייט אריבער א 

בזיון פון אייערע עלטערן, זיי טשעפענען אייך אז איר וועט נישט חתונה האבן 

"רבונו של עולם, ייט מאכן א תפילה צום אייבערשטן: וכו', זאלט איר שטילערה

העלף מיר איך זאל האבן א גוטע לעבן, א ערליכע מאן און געזונטע קינדער, העלף 

יעדעס מאל מען טוט אייך וויי, מען  מיר אייבערשטער איך זאל זיין פרייליך";

 שרייט אויף אייך מיאוס'ע ווערטער, זאלט איר בעטן דעם אייבערשטן פאר

 אנדערע אידן וואס גייען אריבער צער און עגמת נפש.

וויסן זאלט איר אז ווען א מענטש האט א בזיון קען ער אויס'פועל'ן גרויסע 

ישועות, ער האט א גרעסערע כח אין הימל פון סיי ווער, ווייל דער אייבערשטער 

עס שטייט  איז זייער נאנט צו א מענטש וואס זיין הארץ איז אים צעבראכן, אזוי ווי

איר האט א בזיון ווען "ָקרֹוב ה' ְלִנְׁשְּבֵרי ֵלב"; דערפאר, יעדעס מאל  (תהילים לד, יט):

זאלט איר בעטן פאר אידישע קינדער; בעטס פאר אלע וואס ווארטן אויף קינדער, 

בעטס פאר אלע וואס דארפן א רפואה, ווייל דער אייבערשטער נעמט אן זייער 

 צעבראכענעם הארץ.שנעל די תפילה פון א 

איך בעט אייך נאכאמאל, האט נישט מורא, איר וועט נישט באקומען א 

בלינדער חתן. אויב איר וועט זיין שטארק און איר וועט זיך דערהאלטן, וועט איר 

 נאך חתונה האבן שענער ווי אייער גאנצע משפחה.

טן יעדן איך שרייב אייך א קליינע תפילה וואס איר זאלט בעטן דעם אייבערש

 טאג:

"הייליגער באשעפער, איך דאנק דיר פאר אלע חסדים וואס דו טוסט מיט 

מיר, איך דאנק דיר אז איך בין געזונט, איך דאנק דיר פאר מיין שיינע לעבן. 

אייבערשטער, איך האב א זאך וואס שטערט מיר זייער שטארק, מיינע עלטערן 

ווייל איך בין גראב, זיי זאגן מיר  טשעפענען מיר אז איך גיי נישט טרעפן א שידוך

כסדר אז קיינער גייט נישט וועלן חתונה האבן מיט מיר נאר א קראנקע בחור און 

דאס צעברעכט מיר זייער שטארק; וואס קען איך טון? איך קען אויך באשטיין 

אויסצוקוקן גוט, אבער יעדעס מאל וואס איך מאך אפ אז איך גיי אכטונג געבן 

איז עס מיר מורא'דיג שווער. העלף מיר אייבערשטער אז איך זאל  וואס איך עס,
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נישט מורא האבן פון קיינעם, איך זאל זיין שטארק אין אמונה און איך זאל וויסן 

אז מיין שידוך איז נאר אנגעהאנגען אין דיר. העלף מיר אז מיינע עלטערן זאלן 

אבן פרנסה און אלעס מיר נישט צעברעכן, העלף מיין טאטע מאמע אז זיי זאלן ה

 וואס זיי דארפן אז זיי זאלן נישט שרייען אויף מיר און זיי זאלן מיר נישט וויי טון.

הייליגער באשעפער, נעם אן מיינע בזיונות און זיי מיר מוחל אויף אלעס 

וואס איך האב געטון אין מיין לעבן און העלף אלע אידן, יעדער זאל האבן פרנסה, 

אזוי זאלט איר בעטן יעדן טאג דעם ן זייערע קינדער", געזונט און נחת פו

 אייבערשטן, וועט איר זען אז אלעס וועט זיך איבערדרייען לטובה.

 איך שרייב אייך א בריוו וואס איר זאלט איבערגעבן פאר אייערע עלטערן.

... 

 יום ד' פרשת יתרו, חמשה עשר בשבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

  ...לכבוד

זי וויינט זיך אויס איר  יאיך האב ערהאלטן א בריוו פון אייער טאכטער וו

הארץ אז איר מאכט פון איר חוזק און איר קלאפט איר כסדר אראפ מיט דעם וואס 

זי איז גראב; איר זאגט איר אז זי וועט חתונה האבן מיט א בלינדער בחור וואס 

 וועט נישט זען ווי אזוי זי זעט אויס.

טראכט אז אפשר כאפט איר נישט אז ווען איר רעדט אזוי צו אייער איך 

טאכטער הרג'ט איר אייער טאכטער, זי ווערט פון דעם צעקלאפט און צעבראכן. 

נישט נאר אז דאס וועט נישט העלפן זי זאל עסן ווייניגער, נאר דאס וועט איר נאך 

ט טאקע נישט קענען מער צעברעכן און איר מאכן פאר א קאליקע מיידל אז זי ווע

 חתונה האבן רחמנא לצלן.

ווען מען וויל העלפן א קינד צו פארלירן וואג וכו' קען מען דאס נישט טון 

מיט צווינגען, דאס וועט נאר ערגער מאכן, ווייל ממה נפשך, קומט דאס פון א 

געזונטהייט פראבלעם איז דאס דאך נישט דעם קינד'ס פראבלעם און זי איז 

לדיג, איז ווי מעג מען וויי טון א קינד און טשעפען מיט מיאוס'ע גארנישט שו

לשונות ווי "גראבער", ווען עס איז פשוט א פראבלעם וכו'. און אויב איז עס 
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מחמת עצבות ומרה שחורה, וואס ווי באקאנט ווען א מענטש איז צוגעלייגט קען 

טון מיט דעם וואס  ער אסאך מאל צונעמען וואג וכו', וועט איר זיכער נישט אויף

איר וועט איר דערשרעקן אז זי וועט נישט טרעפן קיין שידוך, דאס וועט בלויז 

 מאכן אז זי זאל מער עסן וכו'.

כאפט אייך באצייטנס פאר איר וועט איר אינגאנצן פארלירן; וויפיל עלטערן 

וויינען אז זייער קינד וויל נישט אהיים קומען און דרייט זיך מיט שלעכטע 

בר'טעס, דער אייבערשטער זאל אפהיטן אלע אידישע קינדער מען זאל נישט ח

וויסן פון קיין צער. זייער אסאך מאל זענען די עלטערן אליינס שולדיג ווייל זיי 

דערנידערן זייער קינד מיט מיאוס'ע ווערטער: גראבער, פוילער, משוגע'נער וכו'; 

ערן א קאליקער, אנטלויפט מען פון ביז דער קינד וויל זיך פשוט ראטעווען פון וו

שטוב און מען זוכט א פלאץ וואו מען קען אטעמען. וויפיל אידישע קינדער 

 (איכה ד, ח):וואלגערן זיך אין די גאסן, עס איז ממש מקוים געווארן וואס שטייט 

ׁש ָהָיה ָכֵעץ", עס "ָחַׁש ִמְּׁשחֹור ָּתֳאָרם א ִנְּכרּו ַּבחּוצֹות, ָצַפד עֹוָרם ַעל ַעְצָמם ָיבֵ 

וואלגערן זיך אידישע נשמות אויף די גאסן וואס מען דערקענט זיי שוין נישט אז 

אויף זייער שולדיג די עלטערן זיי זענען בכלל אידן, וויפיל פון די קינדער זענען 

 ווייל זיי טשעפען זייערע קינדער...מצב 

האבן דריי סימנים: אז די אידן  (יבמות עט.)חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"ַרֲחָמִנים, ַּבְייָׁשִנין, ְוגֹוְמֵלי ֲחָסִדים"; דאס הייבט זיך אן אין שטוב מיט די קינדער, 

אז עלטערן דארפן רחמנות האבן אויף די קינדער, אויף א טאטע וואס האט נישט 

ין לֹו "ִמי ֶׁשֵא  (ספר המידות, אות בנים, סימן צו):רחמנות אויף זיינע קינדער זאגט דער רבי 

ַרֲחָמנּות ַעל ָּבָניו, ְּבָידּוַע ֶׁשֵאין לֹו ֵחֶלק ְּבֵׂשֶכל ִּדְקֻדָּׁשה", דאס איז א סימן אז ער האט 

 יןא אידןנישט קיין שכל; עס זענען דא מענטשן וואס שטעלן זיך אהער ווי שיינע 

ע גאס, מען העלפט יעדן איינעם, מען נעמט אריין יענעמס קינדער, אבער די אייגענ

 קינדער רצח'ט מען מיט די גרעסטע רציחה.

איך האף אז איר וועט זיך כאפן באצייטנס, איר וועט פארעכטן ווי אזוי איר 

 רעדט, וועט איר זוכה זיין צו האבן נחת פון אייערע קינדער, אמן.

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

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

און איך בין זיך מחיה מיט אייערע שיעורים אויפ'ן איך בין א מיידל פון לאנדאן, ענגלאנד. 

 טעלעפאן, ווי אויך מיט די בריוו וועלכע געבן אזויפיל עצות און הדרכה אין לעבן.

איך האב לעצנטס געהאט א מעשה אז א מיידל פון מיין קלאס האט זיך אויסגערעדט איר הארץ 

אירע עלטערן שרייען גאר אסאך אויף איר,  פאר מיר אז זי לייד זיך צוזאם זייער שטארק אינדערהיים,

און וויפיל זי טוט נאר פאר זיי, זענען זיי קיינמאל נישט צופרידן. אויך האט זי זיך מיר אפגערעדט אז 

אירע עלטערן פארשעמען איר זייער אסאך אויף דעם וואס זי איז נישט גענוג דאר, און זיי זאגן איר אז 

 עפן א שידוך אזוי. זי שפירט ממש ווי אין גיהנום ווען זי איז אינדערהיים.זי וועט קיינמאל נישט קענען טר

איך האב ממש רחמנות געהאט אויף איר, וואס זי מאכט נעבעך מיט אזוי סאך, איך האב 

פרובירט איר מחזק צו זיין, און אזוי ווי איך האב שוין געליינט אסאך בריוו ווי איר זענט מחזק אידישע 

ך איר גע'עצה'ט אז זי זאל אייך שרייבן א בריוו, אפשר וועט זי באקומען חיזוק פון קינדער, האט אי

אייך, זי האט אבער נישט געוואלט שרייבן, דעריבער שרייב איך אייך דעם בריוו. אפשר קענט איר 

 שרייבן עטליכע ווערטער פאר די מיידל איר מחזק צו זיין אין איר מצב וואס זי גייט אריבער.

 ן יישר כח פאר אלעס.א גרויס

 תשובה:

 יום ד' פרשת יתרו, חמשה עשר בשבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי' לכבוד

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

 וואויל איז אייך אז איר האט איר מחזק געווען, זי האט מיר געשריבן א בריוו.

יער טיטשער אדער מנהלת, איך מיין אז איר זאלט פארציילן די מעשה פאר אי

אפשר קענען זיי מחזק זיין די מיידל און איר בארואיגן אז זי וועט טרעפן א שידוך 

און עס איז נישט עק וועלט ווי אזוי זי זעט אויס וכו'. אפשר וועלן זיי רעדן צו 
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אירע עלטערן און זיי אויפמערקזאם מאכן אז זייער טאכטער איז זייער צעבראכן 

 ט אויף איר וכו'.אז מען שריי

אז דער אייבערשטער האט געפירט אז זי האט זיך פאר אייך אויסגערעדט 

(מכילתא שמות איר הארץ וכו' דארפט איר געדענקען וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

", אז עס קומט אונטער א מצוה זאל מען עס ִמְצָוה ַהָּבָאה ְלָיְד ַאל ַּתְחִמיֶצָּנה" יב, ז):

טון; דערפאר, אז די מיידל האט גענומען די קוראזש צו רעדן צו אייך, גלייך 

דארפט איר רעדן מיט איר און איר מחזק זיין אז א שידוך האט נישט צו טון ווי 

אזוי מען זעט אויס וכו', נאר אז א שידוך דארף ווערן וועט זיך דער גאנצע וועלט 

ער הייליגער בעל שם טוב איבערדרייען אז דער שידוך זאל צושטאנד קומען. ד

זכותו יגן עלינו האט געזאגט, אז אמאל מאכט דער אייבערשטער א מלחמה 

צווישן צוויי לענדער נאר צוליב א שידוך וואס דארף ווערן; ווייל דער חתן וואוינט 

אין איין מדינה און די כלה וואוינט אין אן אנדערע מדינה און ביידע ווילן נישט 

דער פרעמד, זיי ווילן נאר א שידוך פון זייער לאנד, מאכט דער זוכן א שידוך אין 

 אייבערשטער א מלחמה וכו' ביז דער שידוך ווערט.

ליידער דרייען זיך ארום נישט איין אזא מיידל צווישן מיידלעך, נאר 

הונדערטער אדער גאר טויזענטער מיידלעך וואס זענען ביי זיך אין הארץ אזוי 

יין מעשה; איינעם טשעפעט מען אז זי איז נישט אזוי צעקלאפט, יעדער מיט ז

דאר, א צווייטן טשעפעט מען אז זי איז נישט אזוי געלונגען ווי די שוועסטער, 

דער דריטער טשעפעט מען ווייל זי איז נישט אזוי שיין וכו'. איז וואויל פאר א 

מיט זיי  מיידל וואס זוכט אויף די סארט מיידלעך און שפילט מיט זיי, שפאצירט

און רעדט מיט זיי. אפילו זיי נאר אויסהערן ווי זיי רעדן זיך אויס, ווייזן מיטלייד 

 און זיי מחזק זיין זיי זאלן זיך צוגעוואוינען צו רעדן צום אייבערשטן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט מצליח זיין אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה:
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 שליט"א, לכבוד דער ראש ישיבה

קודם וויל איך אייך זאגן יישר כח פאר די חיזוק דרשות וואס איך הער פון אייך טעגליך, דאס 

 איז פאר מיר ווי געזאלין וואס העלפט מיר ווייטער אנגיין אין לעבן.

ספעציעל האב איך זיך געוואלט באדאנקען פאר די נעכטיגע דרשה וואס איר האט גערעדט 

יאר  9שלעכטע חברים. וואס זאל איך אייך זאגן? איך בין געווארן אומגליקליך ביי די וועגן זיך היטן פון 

דורך א שלעכטער חבר, איך האב נאך דאן נישט פארשטאנען בכלל וואס דאס איז, און ביז ווען איך 

גן האב זיך געכאפט אז איך טו זאכן וואס מען טאר נישט, איז שוין געווען צו שפעט, איך בין שוין געלי

 צו טיף אין בלאטע, און איך האב זיך שוין נישט געקענט ארויסזען דערפון.

איך האב ב"ה שיין חתונה געהאט, איך האב אבער א טויטע לעבן, די נארישע תאוות לויפן מיר 

נאך, און איך האב ממש נישט קיין לעבן. ווען איך וואלט געקענט רעדן צו יונגע אינגלעך און בחורים 

אזוי געשריגן אז דער דאך וואלט איינגעפאלן, איך וואלט זיי געזאגט אז זיי זאלן זיך היטן וואלט איך 

פון שלעכטע חברים ווי פון פייער, ווייל אויב וועלן זיי זיך נישט היטן וועלן זיי פארפאלן ווערן אויף 

ן קיין שום הנאה אייביג, איך רעד שוין ברוחניות נאר אפילו בגשמיות וועלן זיי מער נישט קענען האב

אין לעבן, זייער לעבן וועט זיך ענדיגן אויף אייביג, זיי וועלן קיינמאל מער נישט קענען לעבן ווי א 

 נארמאלער מענטש אויף דער וועלט.

איך וויל אז איר זאלט דאס איבערגעבן פאר די בחורים, ווי שטארק מען דארף זיך היטן. פון 

אלער מענטש, אבער אינעווייניג בין איך אינגאנצן צעפליקט און אינדרויסן זע איך אויס ווי א נארמ

 צעריסן, פיל מאל טראכט איך ממש פון ענדיגן מיין לעבן, אבער ס'שטייט דאך אז בעל כרחך אתה חי.

איך בין שוין געווען ביי אזויפיל מענטשן אבער קיינער האט מיר נישט געקענט העלפן, מיין 

אייערע שיעורים און חיזוק יומי וואס שטופט מיר צו גיין גלייך צום  איינציגסטער טרייסט איז נאר

אייבערשטן און זיך אויסוויינען צו אים, נאר דאס בארואיגט מיר, נאר דאס קען מיר העלפן. די חיזוק 

 פון אייך בלאזט אריין אין מיר א פרישע גייסט.

 שרייבן אפאר ווערטער חיזוק.איך וואלט אייך זייער מכיר טובה געווען אויב איר קענט מיר 

 לעבעדיגער אינגערמאן-א טויטע

 תשובה:

 יום ד' פרשת יתרו, חמשה עשר בשבט, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך
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 לכבוד... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ווען א מענטש זינדיגט אין פגם הברית ווערט ביי אים אויסגעלאשן די 

זיך גענוי אזוי ווי דו חתמ'עסט זיך אונטער דיין בריוו: "א  אמונה, מען שפירט

טויטע לעבעדיגער אינגערמאן"; מען שפירט טעם מיתה אין לעבן, מען הייבט אן 

 טראכטן כל מיני שלעכטע מחשבות און מען הייבט אן האבן ספיקות וכו'. 

ֶזַרע ְמֵרִעים, ָּבִנים  ן"הֹוי ּגֹוי חֵֹטא ַעם ֶּכֶבד ָעו ֹ (ישעיהו א, ד):דער פסוק זאגט 

ַמְׁשִחיִתים, ָעְזבּו ֶאת ה', ִנֲאצּו ֶאת ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ָנזֹרּו ָאחֹור", דער פסוק גייט ארויף 

אויף די עבירה פון פגם הברית, אז חוץ פון די גרויסע עבירה וואס מען טוט מיט 

שן, מען שפירט מער ָּבִנים ַמְׁשִחיִתים רחמנא לצלן, הייבט מען אן ווערן אויסגעלא

"ָעְזבּו ֶאת ה'  -נישט קיין אלוקית און מען גייט ארום צעקלאפט און צעבראכן וכו' 

ִנֲאצּו ֶאת ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל, ָנזֹרּו ָאחֹור", מען שפירט זיך דערווייטערט פונעם 

 אייבערשטן וכו'.

חלק ב', סימן (ליקוטי מוהר"ן, צו די אלע מענטשן קומט דער רבי און שרייט צו זיי 

"גיוואלד, זייט אייך נישט מייאש, קיין יאוש איז גארנישט פארהאנען"; דער  עח):

רבי לאזט זיך אראפ און מאכט זיך כאילו ער איז אונזער חבר, אזוי ווי מען זעט 

"ֵאיִני  (שם):"ַוִּיְׁשֲאלּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְלָׁשלֹום", זאגט רש"י  (שמות יח, ז ):ביי משה רבינו 

ה ֶׁשֶּנֱאַמר  יֹוֵדַע ִמי ִהְׁשַּתֲחָוה ְלִמי, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, ִמי ַהָּקרּוי 'ִאיׁש', ֶזה מֹׁשֶ

ה'", איך ווייס נישט ווער איז דער 'איש' און ווער איז דער 'רעהו',  'ְוָהִאיׁש מֹׁשֶ

ה ָעָניו ְמאֹד", ווייס איך אז משה איז דער  אבער וויבאלד עס שטייט "ְוָהִאיׁש מֹׁשֶ

(לקוטי הלכות, הלכות בכור בהמה טהורה הלכה ד', אות יש און יתרו איז דער רעהו; זאגט ר' נתן א

משה רבינו איז דאך געווען דער גרעסטער מענטש אויף דער וועלט, ער האט  כב):

יתרו איז געווען  -מקבל געווען די תורה פונעם אייבערשטן אליינס, לאידך גיסא 

געצן דינער, דאך שטייט אז משה רבינו האט באגריסט א כומר, א גלח, א טמא'נער 

"רעהו" זיין חבר. זעט מען פון דא אז דער צדיק לאזט זיך אראפ צו אלעמען, אפילו 

צו אונז פשוט'ע מענטשן, מגושמים, אין די פלאץ וואו מיר ליגן אין וואס מיר 

 טוהן און ער איז אונז מקרב צום הייליגן באשעפער.
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האט אונז געגעבן א מתנה וואס הייסט 'התבודדות'; אז א  דער הייליגער רבי

מענטש זאל גיין אין א פלאץ וואו קיינער איז נישט דארט און זיך אויסרעדן זיין 

הארץ צום אייבערשטן אויף זיין אייגענע שפראך, ער זאל פארציילן פארן 

אייבערשטן אלעס וואס גייט אריבער אויף אים. ווען א מענטש זאגט פארן 

"רבונו של עולם, וואס זאל אייבערשטן אז ער וויל זיין ערליך; ער וויינט צו אים: 

איך טון אז דער יצר הרע ווארפט מיר אראפ נאכאמאל און נאכאמאל? וויפיל מאל 

דורכדעם נעמט ער  איך נעם זיך פאר צו זיין וואויל פאל איך נאכאמאל אראפ!"

 איז אים מוחל און נעמט אים צוריק. אראפ פון זיך אלע עונשים; דער אייבערשטער

בפרט א מענטש וואס דער יצר הרע האט אים געפאנגען אין זיין נעץ, ער 

זינדיגט אין די מיאוס'ע עבירה פון פגם הברית. וואס באמת וויל דער מענטש זיין 

ערליך, ריין און הייליג, אבער עס גייט אים נישט, ער האלט אין איין אראפפאלן 

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, ביז עס ווערט  -ה פון פגם הברית אין די עביר

אים נמאס דאס לעבן און ער גייט ארום מיט שלעכטע מחשבות כאילו דער 

אייבערשטער איז ברוגז אויף אים; אזא מענטש, ווען ער קומט צום אייבערשטן 

און ער און גיסט זיך אויס דאס הארץ, נעמט דער אייבערשטער אלע זיינע תפילות 

איז זוכה אויסצומעקן אלע קליפות ומשחיתים וואס ער האט באשאפן דורך זיינע 

 מעשים.

דערפאר, אז דו ביסט אזוי איינגעזינקען אין בלאטע וכו' נאכדעם וואס שוין 

פאלג דעם רבי'ן; גיי אויף א  -צענדליגער יארן זינקסטו אין דיינע בלאטעס וכו' 

ט און דארט זאלסטו זיך אויסגיסן דיין הארץ צום פלאץ וואו קיינער איז נישט דאר

אייבערשטן, פארצייל אים אלעס וואס עס גייט אריבער אויף דיר, פארצייל אים 

אלע שלעכטע מחשבות וואס דער יצר הרע ברענגט אריין אין דיר, בעט אים: 

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

איך טון אז איך האלט אין איין אראפפאלן?! איך שפיר אז איך ווער פארברענט, 

די תאות ניאוף פלאקערט אין מיר אז איך האלט עס שוין נישט אויס. איך האלט 

הוצאת זרע לבטלה  -אין איין אריין פאלן אין די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית 

עבן איז מיר שוין נמאס. רבונו של רחמנא לצלן, איך בין אזוי צעבראכן אז דער ל

עולם האב אויף מיר רחמנות; העלף מיר, לייג אריין אין מיר א רוח טהרה, געב 

מיר כח, העלף מיר אז איך זאל גלייבן אין דיר, איך זאל שפירן אז דו האסט מיר 
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ליב. דער יצר הרע רעדט מיר איין אז דו ביסט אויף מיר ברוגז, איך גיי ארום מיט 

 ע מחשבות, איך רעד מיר איין אז דו דארפסט מיר נישט וכו'".נאריש

וויסן זאלסטו אז עס איז נישט דא אזא זאך אז א מענטש איז שוין פארפאלן, 

אפילו דו שרייבסט אז דו ביסט אזוי פארזינקען אין דיינע שלעכטע מעשים וכו' 

פון בלאטע. וכו', דאך האט דער רבי גוטע עצות ווי אזוי מען קען ארויס קריכן 

"ֲאִפילּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְקדּוָׁשה ְמאֹד,  (שיחות הר"ן, סימן יט):דער רבי זאגט 

ֶׁשִנְלְּכדּו ַּבְּמצּוָדה ָרָעה, ַעד ֶׁשְרִגיִלין ָּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום", אפילו א מענטש איז 

אלן אין נעבעך אריין געפאלן אין די הענט פונעם יצר הרע, ער איז שוין אראפגעפ

שאול תחתית, "ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָגדֹול ָּכל ַּכך, ַעד ֶׁשְיכֹוָלה ְלהֹוִציא 

אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלים ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום. ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחיּוב ָחָזק 

ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְמצּוָדָתם ָהָרָעה  ִלְלמֹוד ְּבָכל יֹום ָויֹום ַּכך ְוַּכך, ִיְהֶיה ֵאיך ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי

ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָגדֹול ְמאֹד", אויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו 

לערנען יעדן טאג "כך וכך", וועט ער סוף כל סוף ארויסגיין פון זיין בלאטע, ווייל 

 זיין שלעכטס.  די כח פון תורה איז אזוי גרויס אז עס נעמט ארויס דעם מענטש פון

ווען דער רבי האט געזאגט דעם שיחה הנ"ל ווי גרויס תורה איז, האט ר' נתן 

געפרעגט דעם רבי'ן צי דאס איז אויך געזאגט געווארן פאר איינעם וואס איז 

הוצאת זרע לבטלה  -אראפגעפאלן אין די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית 

ו ווייסט ווי גרויס דער כח פון תורה רחמנא לצלן. האט אים דער רבי געזאגט: "ד

איז?! תורה איז העכער פון אלעס, תורה איז בתפארת און ברית איז ביסוד. דאס 

הייסט, אפילו דער מענטש וואס האט פוגם געווען בברית, ער האט קאליע 

געמאכט דעם יסוד וכו', אויב וועט ער לערנען יעדן טאג די הייליגע תורה וואס 

(חיי מוהר"ן, סימן עט ער אלעס מתקן זיין און ווערן אן ערליכער איד"! איז בתפארת, וו

 .תקעג)

יעצט גיי זאג פאר א מענטש וואס ליגט אין ביטערע עבירות: "לערן"; ווי 

קען אזא מענטש לערנען, ער האט דאך נישט קיין מח?! ווייל געווענליך די אלע 

הרע און זענען נכשל געווארן וואס זענען אריין געפאלן אין די הענט פונעם יצר 

מיט די עבירה פון פגם הברית הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, די האבן בדרך 

כלל פארלוירן זייער כח פון קאנצעטרירן, זייער מח איז נישט מסודר און מיושב, 
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אפילו זיי וועלן זיצן ביי א שיעור וואו מען לערנט תורה וועט זייער קאפ אוועק 

 זיי קומט דער רבי מיט א וואונדערליכע סדר דרך הלימוד.פארן וכו', צו 

"ֶׁשֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד, לֹוַמר  (שיחות הר"ן, סימן עו):דער רבי זאגט 

ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר, ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", מען דארף נישט פארשטיין ווען מען לערנט, מען 

ר פון די הייליגע תורה און צום סוף וועט מען פארשטיין, דארף נאר זאגן די ווערטע

"ְוא ְיַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו ִּבְתִחַּלת ִלּמּודֹו ֶׁשִּיְרֶצה ְלָהִבין ֵּתֶכף, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִיְקֶׁשה לֹו ַהְרֵּבה 

זּות ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", ֵּתֶכף ְוא ָיִבין ְּכָלל, ַרק ַיְכִניס מֹחֹו ְּבַהִּלּמּוד, ְויֹאַמר ְּכֵסֶדר ִּבְזִרי

מען זאל נישט ווערן צעבראכן ווען מען זעט אז מען פארשטייט נישט וואס מען 

מאכט אז עס זאל זיין  -אז מען וויל גלייך פארשטיין  -לערנט, וואס דאס אליין 

שווער צו פארשטיין דאס לערנען, נאר מען זאל בלויז זאגן די ווערטער כסדרן און 

זיך אליינס פארשטיין, "ְוִאם א ָיִבין ֵּתֶכף, ָיִבין ַאַחר ָּכ, ְוִאם ִיָּׁשֲארּו מען וועט פון 

ַמה ְּבָכ?" און אויב מען  -ֵאיֶזה ְּדָבִרים, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן א יּוַכל ַלֲעמֹד ַעל ַּכָּוָנתֹו 

פארשטייט נישט דעם ערשטן מאל, וועט מען עס פארשטיין ביים צווייטן מאל 

ן אויב מען וועט נישט פארשטיין דעם צווייטן מאל, איז אויך גארנישט, "ִּכי או

ַמֲעַלת ִרּבּוי ַהִּלּמּוד עֹוָלה ַעל ַהּכֹל, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ִלְּגמֹור 

ְרָסה ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה'", ווייל ַוֲהַדר ִלְסּבֹר, ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ָיַדע ַמה ָקָאַמר' ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ּגָ 

דאס לערנען אליינס איז גרעסער פון אלעם, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אז א מענטש זאל קודם אסאך זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה אפילו ער 

פארשטייט נישט וואס ער לערנט און דערנאך זאל ער לערנען צו פארשטיין, "ִּכי 

ֵדי ִרּבּוי ַהִּלּמּוד, ֶׁשִּיְלַמד ִּבְמִהירּות ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה, ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ַלֲעבֹר ַעל יְ 

ְלָגְמָרם, ְוַלֲחזֹר ְלַהְתִחיל ּוְלָגְמָרם ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם,  –ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵאּלּו ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹוֵמד 

ן וכו'", ווייל אז מען געוואוינט זיך צו צו לערנען שנעל ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמֵּמיָלא ָיִבי

לערנט מען דאך זייער אסאך, דורכדעם איז מען איז זוכה איבערצוגיין יעדע זאך 

 זייער אסאך מאל ביז מען איז זוכה צו פארשטיין וואס מען לערנט.

ים ֵאּלּו ִּבְכָתב ֵהיֵטב, ֲאָבל "ְוִדֵּבר ַהְרֵּבה ְמאֹד ְּבִעְנָין ֶזה, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ְּדָבִר 

ֶּבֱאֶמת הּוא ֶּדֶר ֵעָצה טֹוָבה ְמאֹד ְּבִעְנַין ַהִּלּמּוד, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ִלְלמֹד 

ַהְרֵּבה ְמאֹד, ִלְגמֹר ַּכָּמה ְוַכָּמה ְסָפִרים, ְוַגם ִיְזֶּכה ְלָהִבין ַהְּדָבִרים יֹוֵתר, ֵמֲאֶׁשר ָהָיה 

ֹוֵמד ְּבִדְקּדּוק ָּגדֹול, ִּכי ֶזה ְמַבְלֵּבל ְמאֹד ִמן ַהִּלּמּוד", דער רבי האט זייער אסאך ל

גערעדט פונעם דרך הלימוד, אז מען זאל נישט זוכן צו פארשטיין גלייך ווען מען 



ִיְתרֹו פ'|  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | מז   

לערנט, נאר מען זאל לערנען אסאך אן פארשטיין ביז מען וועט זוכה זיין צו 

 פארשטיין.

ערנט אויף דעם סדר דרך הלימוד איז מען זוכה אנצוקומען אסאך ווען מען ל

מער ווי ווען מען לערנט שטייט און מען קלערט אריין אין יעדע ווארט, וואס דאס 

שטערט נאר דאס לערנען, "ְוַכָּמה ְּבֵני ָאָדם ָּפְסקּו ִמִּלּמּוָדם ְלַגְמֵרי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי 

אּוָמה א ִנְׁשַאר ְּבָיָדם", און זייער אסאך מענטשן האבן ַהִּדְקּדּוִקים ֶׁשָּלֶהם, ּוְמ 

אינגאנצן אויפגעהערט צו לערנען צוליב דעם וואס זיי האבן געלערנט און 

 געקוועטשט וכו'.

ְּבִלי ִּדְקּדּוִקים ַהְרֵּבה,  -"ֲאָבל ְּכֶׁשַּיְרִּגיל ַעְצמֹו ִלְלמֹד ִּבְמִהירּות ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 

ִּתְתַקֵּים ְּבָידֹו, ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ְמאֹד, ְּגָמָרא ּופֹוְסִקים ֻּכָּלם, ְוַתַנ" ִמְדָרִׁשים  ַהּתֹוָרה

ְוִסְפֵרי ַהזֹוַהר ְוַקָּבָלה, ּוְׁשָאר ְסָפִרים ֻּכָּלם", אז א מענטש געוואוינט זיך צו צו לערנען 

זיין צו לערנען זייער אסאך;  אזוי ווי אויבן דערמאנט, וועט ער זוכה -שנעלערהייט 

גמרא מיט אלע פוסקים, תנ"ך  -ער וועט זוכה זיין דורכצולערנען די גאנצע תורה 

מיט אלע מדרשים און זוהר הקדוש, "ּוְכָבר ְמבָֹאר ִׂשיָחתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, 

ל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה", אזוי ווי דער רבי ֶׁשּטֹוב ָלָאָדם ֶׁשַּיֲעבֹר ְּבַחָּייו ְּבָכל ַהְּסָפִרים ֶׁש 

 האט געוואלט אז מיר זאלן דורך לערנען כל התורה כולה. עיי"ש.

(ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', זע צו זאגן אביסל תהילים יעדן טאג, ווייל דער רבי זאגט 

ִהִּלים, ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים "ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה, ִיְהֶיה ָרִגיל ַּבֲאִמיַרת ְּת סימן עג): 

 ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה", ווער עס וויל תשובה טון זאל זאגן תהילים.

אז דו וועסט פאלגן דעם רבי'ן און לערנען תורה וועסטו צוקומען צו ווערן 

"ּתֹוָרה ְמִביָאה ִליֵדי  (עבודה זרה כ:):לעבעדיג, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ְזִהירּות, ְזִהירּות ְמִביָאה ִליֵדי ְזִריזּות, ְזִריזּות ְמִביָאה ִליֵדי ְנִקּיּות, ְנִקיּות ְמִביָאה ִליֵדי 

ְפִריׁשּות, ְּפִריׁשּות ְמִביָאה ִליֵדי ַטֲהָרה, ַטֲהָרה ְמִביָאה ִליֵדי ְקדּוָׁשה, ְקדּוָׁשה ְמִביָאה 

ָנָוה ְמִביָאה ִליֵדי ִיְרַאת ֵחְטא, ִיְרַאת ֵחְטא ְמִביָאה ִליֵדי ֲחִסידּות, ֲחִסידּות ִליֵדי ֲעָנָוה, ֲע 

ְמִביָאה ִליֵדי רּוַח ַהּקֶֹדׁש, רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְמִביָאה ִליֵדי ְּתִחַּית ַהֵּמִתים"; אז מען לערנט 

 תורה קומט מען אן ביז תחיית המתים, דו וועסט ווערן א לעבעדיגער איד.

... 



רֹוְת יִ  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה | פ'  מח |

~~~~~~~~~~ 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

א גרויסן יישר כח פאר די פריערדיגע בריוו וואס דער ראש ישיבה האט מיר צוריקגעשריבן, און 

 א גרויסן יישר כח פאר אלע חיזוק און עצות וואס העלפן מיר אויף יעדן טריט און שריט.

ש ישיבה זאגט אלעמאל אז אויב קען מען איך האב געוואלט פרעגן אויף דעם וואס דער רא

נישט דעקן די הוצאות, און מ'האט חובות, זאל מען גיין נאך געלט. איך פאלג און איך גיי צו עשירים 

נאך געלט, אבער נאכדעם טוט עס מיר זייער וויי ווייל די עשירים געבן מיר די זעלבע אדער ווייניגער 

אז איך גיי פאר מיר אליין. זאל איך זאגן פאר וועם איך גיי אדער  ווי ווען איך וואלט ווען נישט געזאגט

איז בעסער נישט צו זאגן? ווייל איך באקום ממילא נישט מער און איך האב סתם בזיונות דערפון. און 

 איך ווער פארעקלט פון דעם.א

איך בין איך האב נישט קיין ווערטער ארויסצוברענגען מיין הכרת הטוב צום ראש ישיבה, זייט 

געוואויר געווארן פון די עצות וואס די ראש ישיבה לערנט מיט אונז האט זיך מיין לעבן געטוישט, ממש 

 מן הקצה אל הקצה!

דער אייבערשטער זאל שענקען פאר'ן ראש ישיבה אסאך כח אנצוגיין ווייטער צו קענען 

אויך וויסן אז מען קען לעבן א פארשפרייטן דעם רבינ'ס און מוהרא"ש'ס עצות אז אנדערע אידן זאלן 

 חיים טובים.

 יישר כח פאר אלעס.

 יעקב משה

 תשובה:

 , שנת תשע"ח לפרט קטןט"ז שבט' פרשת יתרו, היום  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יעקב משה נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.



ִיְתרֹו פ'|  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | מט   

ות (שיחבנוגע דיינע חובות אין וואס דו ביסט אריין געפאלן; דער רבי זאגט 

"ִהֵּנה ֵיׁש ֲעֵבָרה, ֶׁשָעְנָׁשּה ֶׁשל ֲעֵבָרה ַהִהיא, ֶׁשְּיֵהא ַּבַעל חֹוב ָּתִמיד,  הר"ן, סימן קיב):

ַוֲאִפיּלּו ַיֲעֶׂשה ָּכל ַטְצְּדִקי ְּדֶאְפָׁשר, ְוִהְתַּפֲעלּות, לא יֹוִעיל ְּכָלל, ְוִיְהֶיה ַּבַעל חֹוב 

ש פון דעם איז אז דער מענטש ווערט ָּתִמיד", עס איז דא אן עבירה וואס דער עונ

א גרויסער 'בעל חוב'. און אפילו דער מענטש וועט טון אלעס אויף דער וועלט 

נישט צו זיין א בעל חוב, וועט ער אייביג בלייבן אין חובות; מוהרא"ש זאגט אז 

 פגם הברית רחמנא לצלן. -דאס איז די עבירה פון הוצאת זרע לבטלה 

כן פון דעם איז, אז מען זאל תשובה טון; מען זאל די עצה ארויס צו קרי

וויינען צום אייבערשטן אז מען זאל קענען ארויס קריכן פון אלע חובות, בעט דעם 

"רבונו של עולם, האב אויף מיר רחמנות, איך וויל זיך צוריקקערן אייבערשטן: 

יך אליינס צו דיר; קוק ווי איך זינק אין שווערע חובות, איך ווייס אז איך בין ז

שולדיג, ווייל איך האב געטון עבירות וואס דער עונש אויף דעם איז אז מען ווערט 

א בעל חוב, איך בין נכשל געווארן אין פגם הברית, אבער רבונו של עולם איך וויל 

תשובה טון, זיי מיר מוחל אויף אלע מיינע שלעכטע מעשים. הייליגער באשעפער, 

לסלוח, אז מען טוט תשובה ביסטו מוחל אויף אלע דו ביסט דאך א חנון המרבה 

עבירות, בעט איך דיר, נעם מיך ארויס פון מיין זומפ, נעם אן מיין תשובה און 

אזוי זאלסטו בעטן יעדן טאג דעם  העלף מיר ארויס צו קריכן פון מיינע חובות",

 אייבערשטן און לייג אריין דיינע אייגענע תפילות ובקשות.

ק'נט אין שלחן ערוך אז ווער עס האט נישט קיין געלט קען עס ווערט גע'פס

גיין נאך צדקה פאר זיך; געדענק גוט וואס איך האלט אין איין חזר'ן: "עס איז 

נישט קיין בושה צו גיין נאך געלט, אדער צו נעמען א פשוט'ע ארבעט וכו', א 

אנגערופן  בושה איז אז מען בארגט און מען באצאלט נישט וואס אזוי ווערט מען

"ֶוה ָרָׁשע ְוא ְיַׁשֵּלם", א רשע (תהלים לז, כא): א רשע, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק 

 בארגט און באצאלט נישט".

לאז אפ עשירים און חנפ'ע נישט קיינעם; געדענק וואס מוהרא"ש שרייבט אונז 

ִזי גּוט ַאַריין ֶנעֶמען אין די צוואה, וזה לשונו: "ִאי ֶּבעט ַאיי ֵזייֶער ִאיר ָזאְלט 

ִאין ָקאּפ ַאז ִאיר ָהאט ִניְׁשט ֵקייֶנעם אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶדער 

ֶוועְלט ֶקען ַאיי ִניְׁשט ֶהעְלְפן, אּון ִזיֶכער ֶקען ֵקייֶנער ַאיי ִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּון. 

א ָהאְּבן פּון ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש, אּון ִאיר ָזאְלט ִזי ֶדעִריֶּבער ָזאְלט ִאיר ִניְׁשט מֹוָר 



רֹוְת יִ  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה | פ'  נ |

ִניְׁשט ַחְנְפ'ֶעֶנען צּו ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש, ַווייל ָדאס ֶוועט ַאיי ָגאְרִניְׁשט ֶהעְלְפן, 

 ָנאר ָׁשאְטן צּום ֶגעזּוְנט, ַווייל ֶווען ֶמען ַפאְרָלאְזט ִזי ַפאְרֶקעְרט, ָדאס ֶוועט ַאיי

ֹויף ֶמעְנְטְׁשן, אּון ֶדעְרָנא ֶזעט ֶמען ַאז ֶיעֶנער ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֶהעְלְפן, א

ֶיעֶנער ִאיז ִּבְכַלל ִניְׁשט ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִדיר צּו ֶהעְלְפן, ַדאן ֶוועְרט ֶמען ֵזייֶער 

 ן ֶדעם".ַאְנטֹויְׁשט, ֶמען ֶוועְרט ֵזייֶער צּוְּבָראְכן אּון צּוְקַלאְּפט פּו

דערפאר חנפ'ע נישט קיינעם, טראכט נישט פון דעם עושר און פון דעם גביר; 

דו גיי ווייטער נאך געלט ביז דו וועסט אפצאלן דיינע חובות אין וואס דו 

דערטרינקסט זיך, ווייל ווי לאנג א מענטש האט חובות האט ער נישט קיין מח און 

אייבערשטן, אזוי ווי דער אז מען האט נישט קיין מח קען מען נישט דינען דעם 

"ִמי ֶׁשרֹוֶצה ָלׁשּוב, ִיָּזֵהר ִמִּלְהיֹות ַּבַעל חֹוב".  (ספר המידות, אות תשובה, סימן מו):רבי זאגט 

 ווער עס וויל תשובה טון זאל אכטונג געבן פון האבן חובות.

ווען דו גייסט נאך געלט דארפסטו נישט זאגן אז דו גייסט פאר דיר וכו', נאר 

 "צדקה פאר אן ארעמע משפחה".זאג 

אפילו נאר ביי דעם מנין וואו דו דאווענסט  -זע צו גיין נאך געלט יעדע צופרי 

שחרית מנחה מעריב. טראכט נישט: 'וואס וועט שוין זיין אז איך וועל מאכן אפאר 

דאללער, איך בין דאך שולדיג טויזענטער דאללער פאר מענטשן און גמח'ן', ווייל 

"ְּפרּוָטה ּוְפרּוָטה ִמְצָטֶרֶפת", אז דו האסט  (בבא בתרא ט:):ונם לברכה זאגן חכמינו זכר

געמאכט א צענער, א צוואנציגער, גיי באצאל דאס; אזוי צוביסלעך וועסטו ארויס 

 קריכן פון דיינע חובות.

איך ווייס אז עס איז שווער און דו שעמסט זיך, אבער געדענק וואס חכמינו 

"מּוָטב ִּתַּכְּספּו ִּבי ְּבָעְלָמא ָהֵדין, ְוָלא ִּתַּכְּספּו ִמיֵניּה  ידושין פא.):(קזכרונם לברכה זאגן 

ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי", ענדערש זאל א מענטש פארשעמט ווערן אויף דער וועלט ווי 

איידער פארשעמט צו ווערן אויף יענער וועלט; א מענטש וואס גייט נאך געלט צו 

בכלל נישט קיין בושה צו גיין קלייבן  באצאלן חובות איז אן ערליכע איד, עס איז

געלט, א בושה איז ווען א מענטש איז שולדיג געלט פאר מענטשן און ער זיצט 

 ביי זיך אין שטוב און שטעלט זיך אהער ווי א שיינער איד.

דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט אויפגעראכטן ווערן און קענען 

 באצאלן אלע דיינע חובות.



ִיְתרֹו פ'|  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | נא   

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געוואלט פרעגן איבער דעם וואס מיין מאן איז נישט אין שטוב ביינאכט. דאס שטערט 

מיר זייער וועגן אסאך זאכן, און איינס פון די סיבות איז אז אין די שעות האב איך שוין געווענליך נישט 

איך פיל אז ווען ער איז אויך אין שטוב גייט דאס פיל  קיין כח און קיין סבלנות פאר די קינדער און

 גרינגער.

ער טענה'ט אז ער מוז האבן די צייט פאר זיך, ער איז אזוי אויסגעמוטשעט און דאס איז זיין 

 חיות, ער קען בשום אופן נישט מוותר זיין אויף דעם.

מסכים צו לעבן איך ווייס באמת נישט וואס צו טון, איך בין נישט א מענטש וואס איז 

פארביסענערהייט ווייל מיין מאן געבט מיר נישט וואס איך דארף, איך גיי זיך נישט בעטן ביי אים אויף 

 מיין לעבן, איך קען זיך לערנען צו לעבן גוט אויך אזוי.

מיין שאלה איז אויב אין דעם פאל זאל איך אפמאכן אז ער זאל זיך גיין זיין וועג לחיים ולשלום, 

ך וועל זיך שוין מסדר זיין אליין, אדער איז אפשר יא דא א וועג אים איבערצורעדן אז ער זאל און אי

 זיין מער אין שטוב ביי די נעכט.

פארשטייט זיך אז איך בעט אסאך דעם אייבערשטן אויף דעם, איז דא נאך עפעס וואס איך קען 

 טון דערוועגן?

דא זייער אסאך זאכן מיט וואס מיר זענען נישט  איך וויל אביסל מער ערקלערן מיין מצב, עס איז

פאלק. ב"ה אז איך האב זיך אויסגעלערנט נישט צו נעמען צום -אייניג, מסתמא אזוי ווי ביי יעדע פאר

הארץ, נאר זיך מסדר זיין אליין, און קוקן נאר אויף זיינע גוטע זאכן, און ער האט ב"ה אסאך גוטע 

א תלמיד חכם, גוטע מידות, ער נעמט אויף זיך די פולע אחריות פון  זאכן. ער איז זייער אן ערליכער,

 פרנסה און נאך פיל פיל מעלות. ב"ה.

א גרויסן גרויסן ישר כח אויף אלעס, איך קען נישט גלויבן אז איך האב וועמען צו פרעגן מיינע 

 שאלות. איר קענט זיך נישט פארשטעלן וואס דאס מיינט פאר מיר.
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 תשובה:

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

 תחי'... לכבוד מרת 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

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

אויב עפעס טוט וויי דארף מען זיך אדורך רעדן איינער מיטן צווייטן. אויב מען 

רעדט נישט, אדער איינער האט מורא פונעם צווייטן צו רעדן איז דאס איז נישט 

ענען און זיך אדורך רעדן איינער מען דארף זען ווי אזוי זיך צו עפאון שלום בית 

 מיטן צווייטן.

איר האט זיכער שוין געהערט דעם דיבור פון ר' נתן זכרונו לברכה. ווען מען 

איז אים געקומען דערציילן אז עס איז דא אין שטאט א איד א גרויסער צדיק, ממש 

אז ער די גאנצע שטאט רעש'ט זיך מיט אים. איינע פון זיינע גרויסע מדריגות איז 

ער שווייגט, ער רעדט גארנישט, מען הערט נישט פון אים קיין  -איז א "שותק" 

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

שווייגן, מען זאל יא רעדן, נאר מען דארף וויסן ווי אזוי צו רעדן"; אין דעם ווארט 

. שלום בית איז נישט פשט אז מען עסט זיך אויף ליגט דעם שליסל פון שלום בית

 וכו', שלום בית מיינט אז מען רעדט יא, מען דארף נאר וויסן ווי אזוי צו רעדן.

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

צייט אנגעגעסן אין זיך  ימיט ד, ווערט ער באדערט אים און וואס עס דרוקט אים

איז זייער נישט  -ען ער קען דאס שוין מער נישט נעמען און עס פלאצט אויס און וו

גוט; זייער אסאך מאל צעפאלן אידישע שטובער נאר ווייל מען האט נישט 

גערעדט. מען האט זיך אנגעגעסן איינער אויפן צווייטן ביז מען האט שוין נישט 

 איינער אויפן צווייטן.געקענט מער און מען האט אויסגעפלאצט זייער נישט שיין 

איך בין זיכער אז אויב איר וועט רעדן מיט אייער מאן נאכאמאל, איר וועט 

רעדן מיט אים שיינע דיבורים און אים מסביר זיין אז ווען עס קומט ביינאכט פאלט 

איר פון אייערע כוחות און איר דארפט זיין הילף אין שטוב, איר וועט אים בעטן 
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אים זאגן: "מיין טייערער  וועטארבעט וכו'. איר -אויף זיין מיטאז איר קוקט ארויס 

מאן, איך קען ניצן דיין הילף ביינאכט, עס איז מיר אסאך גרינגער ווען דו קומסט 

 אהיים", וועט ער אייך זיכער העלפן.

יעדער איינער דארף חיזוק וכו'; געווענליך דארף דער מאן זיין דער וואס איז 

וואס איז  יער א קלוגע פרוי ווארט נישט אויף דעם, נאר זי איז דמחזק די ווייב, אב

"ַחְכמֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה", א (משלי יד, א): מחזק איר מאן וכו'. שלמה המלך זאגט 

קלוגע פרוי בויעט אויף איר הויז; א קלוגע פרוי מאכט זיך א גן עדן פון איר לעבן, 

ט נישט אויף אים אז ער זאל אנהייבן געבן גוטע זי מאכט פרייליך איר מאן, זי וואר

ווערטער וכו', נאר זי איז דער וואס געבט גוטע ווערטער און מאכט פרייליך די 

 גאנצע שטוב.

"א ָמָצא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכִלי  (עוקצין ג, יב):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

לֹום", ביים אייבערשטן איז דער גרעסטער זאך ַמֲחִזיק ְּבָרָכה ְלִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ַהָּׁש 

 (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן פ):שלום; וואס מיינט שלום? זאגט דער הייליגער רבי 

דאס איז  -"ֶׁשְּמַחֵּבר ְּתֵרי ֲהָפִכים", ווען מען שטעלט צוזאמען צוויי פארקערט זאכן 

ם ִּבְמרֹוָמיו", דער אייבערשטער "עֹוֶׂשה ָׁשלֹו (איוב כה, ב):שלום, אזוי ווי עס שטייט 

"ִּכי ֶזה ַהַּמְלָאך  (שם):מאכט שלום אין הימל צווישן צוויי מלאכים. זאגט דער רבי 

ֵמֵאׁש, ְוֶזה ִמַּמִים", איין מלאך איז פייער און איין מלאך איז וואסער, "ֶׁשֵהם ְּתֵרי 

ערטע זאכן, ווייל וואסער לעשט ֲהָפִכים; ִּכי ַמִים ְמַכֶּבה ֵאׁש", זיי זענען צוויי פארק

אויס פייער, "ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם ּוְמַחְּבָרם ַיַחד", גייט דער 

אייבערשטער און מאכט שלום צווישן זיי און ער באהעפט זיי צוזאמען. זעט מען 

 עיי"ש.אז דאס איז דער עיקר פון שלום, מחבר זיין צוויי פארקערט זאכן, 

יעדער מענטש האט זיינע נאטורן און זיין וועג ווי אזוי ער טראכט, קיין איין 

(סנהדרין מענטש טראכט נישט ווי דער צווייטער אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"ְלַהִּגיד ְּגדּוָּלתֹו ֶׁשל ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא, ֶׁשָאָדם טֹוֵבַע ַּכָּמה  לח.):

עֹות ְּבחֹוָתם ֶאָחד ְוכּוָּלן ּדֹוִמין ֶזה ָלֶזה, ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא טֹוֵבַע ָּכל ָאָדם ַמְטּבְ 

ְּבחֹוָתמֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוֵאין ֶאָחד ֵמֶהן ּדֹוֶמה ַלֲחֵבירֹו", ווען א מענטש מאכט א 

זאך קען ער מאכן א פארעם דערפון און נוצן דעם פארעם נאכצומאכן די זעלבע 

ער מאכט מיט דעם פארעם זעט אויס די זעלבע, אבער דער  זאך און אלעס וואס

אייבערשטער האט באשאפן אן א שיעור מענטשן אויף דער וועלט, אלע זעהן 
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אויס ווי אדם הראשון אבער קיין איינער זעט נישט אויס גענוי ווי דער אנדערער 

 און זיכער טראכט נישט איינער ווי דער צווייטער.

דער מאן פייער און די ווייב וואסער, און ביי איינעם ביי איין פארפאלק איז 

זי איז פייער און ער איז וואסער, שלימות איז ווען ביידע ווילן איין  -איז פארקערט 

זאך, אויפשטעלן א ערליכע שטוב, ערליכע אידישע דורות, קינדער און קינדס 

 קינדער וואס וועלן דינען דעם הייליגן באשעפער.

ר זיך שטארקן אז איר האט א מאן א תלמיד חכם מיט גוטע דערפאר זאלט אי

מידות, א ירא שמים, און ער זארגט פאר אייער שטוב פאר די פרנסה. איר זאלט 

געדענקט וואס דער תם און ווייטער מתפלל זיין אויף אלעס וואס איר דארפט 

קען פלעגט זאגן פארן חכם ווען דער חכם האט אים געוואלט אויפדרינגען אז ער 

נישט צו קומען צו זיין זאך, ער פלעגט אים ענטפערן מיט תמימות ופשיטות: 

"ביים אייבערשטן איז אלץ מעגליך, קען זיין מיט איין אויגן בליק אז איך זאל צו 

 קומען צו דיין זאך", ווייל מיט תפילה והתבודדות קען מען אלעס באקומען.

 לחה אין אלע ענינים.דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט האבן הצ

... 

 


