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אויסרוימען אויך דעם רוחניות'דיגער חמץ; זען צו העלפן אין שטוב; טראץ די פארנומענע 

 צייט זען צו לערנען יעדן טאג.

 רט קטןלפ חשנת תשע"צו, ב' ניסן,  פרשת 'איום  - רת ה' יתברךבעז

 יאיר... נרו  לכבוד

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר  ;ין חודש ניסןגעלויבט דעם אייבערשטן אז מיר זענען אריין א

סיי  -ל ווערן פון חמץ ומיט פרייד, מיר זאלן ניצאון מקבל זיין יום טוב פסח בשמחה צו זאלן זוכה זיין 

ברענגט אריין אין אונז  מץ פונעם יצר הרע וואס ער'דיגע חחניותודער גשמיות'דיגע חמץ און סיי דער ר

יעצט ווען מיר רוימען אויס דעם  איז אונז מטמא מיט שלעכטע מחשבות.עצבות און מרה שחורה, ער 

מיר זאלן שטענדיג זיין און זען אז כעס און מרירות, דאס חמץ פון שטוב דארפן מיר אויך אויסרוימען 

 פרייליך און צופרידן.

מיט די הכנות פארן יום טוב, אין אלע שטובער פארנומען איז יעצט ווען מען  ,איך בעט דיר זייער

כמינו זכרונם ח העלפן מיט די הכנות פאר יום טוב. זע איר צו לסט רחמנות האבן אויף דיין ווייב;זא

הכנות  די עוסק זיין איןאליינס  פלעגןדי הייליגע תנאים און אמוראים אז  (שבת קיט.)דערציילן  לברכה

בהמה לכבוד שבת, רבא האט אליינס געזאלצן  ן אפורא האט אפגעברענט דעם קאפ לכבוד שבת; רב ספ

די פיש, רב הונא האט אנגעגרייט די ליכט, רב פפא האט געמאכט די קנויטן, רב חסדא האט געשניטן 

די גרינצייג, רבה און רב יוסף האבן געהאקט האלץ, רבי זירא האט אנגעצינדן די פייער מיט קליינע 

עיין שם; האט אליינס אריין געברענגט אלע קליידער און כלים, בר יצחק האלץ, רב נחמן שטיקלעך 

נישט  גרייטן לכבוד שבת, זיי האבן זיךזאלן אנזיי די גרויסע צדיקים עס האט געפאסט פאר אויב 

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

אריין צו ברענגען דעם הייליגן יום טוב סטע מאס שמחה, דארפן מיר זיך זיכער העלפן די ווייב גרע

 .פסח

יעדן זיי זענען פארנומען צו טון חסד מיט  ;ן נישט קיין שכלנגעלייט וואס האבאידא  זענעןעס 

אודאי דארף אבער אין שטוב לייגט ער נישט צו די הענט אין קאלט וואסער. , וכו' חבריםפאר  ,איינעם

חסד הייבט זיך אבער דאס טאר נישט זיין אויפן ווייב'ס חשבון,  ,ון חסד מיט אנדערע מענטשןמען ט

נישט קיין פלעגט שטענדיג זאגן: "א מענטש האט  אן אין שטוב. געדענק וואס מוהרא"ש זכרונו לברכה

ן א טובת חברים ווי לאנג זיי קענען האבאלע חברים זענען ווייב דער ערשטער";  יא איז די חברים, אויב

 .ן א צרה וועט קיינער נישט קוקן אויף דיריא הנאה פון דיר, אבער ווען דו וועסט זיין

מש יעדן טאג, אביסל חו ןכאפזאלסטו אויך זען אריין צו יעצט אין די פארנומענע ערב פסח טעג 

 אר דאס בלייבט איבער פונעם מענטש.און לכל הפחות איין דף גמרא, ווייל נ קים משניותא פאר פר

און  ך נאך א וואך, א חודש נאך א חודשעס גייט אריבער א טאג נאך א טאג, א ווא ,מען כאפט זיך נישט

ר נאר דאס ביסל תורה תפילה און גוטע מעשים וואס מי ,גארנישט בלייבט נישט איבער פונעם מענטש

 האבן ארויס געכאפט יעדן טאג.

 .א גוטן טאג

... 

~~~~~~~~~~ 
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נישט דאגה'נען און די עצה אויף דעם; פסח באקומט מען א מויל צו רעדן צום אייבערשטן, 

 ארויסכאפן יעדן טאג אביסל לימוד התורה.

 ' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטןגצו, ' פרשת ביום  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

"ָלא  (סנהדרין ק:):איך בעט דיר זייער שטארק זאלסט נישט דאגה'נען; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

צום הארצן, ווייל אסאך גיבורים זענען גארנישט ַּתֵעיל ַּדְוָיא ְּבִלָּבך, ְּדַגְבֵרי ִּגיָּבִרין ְקַטל ַּדְוָיא", נעם זיך 

 צום הארצן.שוין געשטארבן פון דעם וואס זיי האבן יעדע זאך גענומען 

ווייל ר' נתן האט געזאגט: "אויף פסח וועט זיין"; מען דארף נישט דאגה'נען: ווי? וואס? ווען? 

: "ַעל ְיֵדי ִּבָּטחֹון ָאָדם (ספר המדות, אות בטחון, סימן ט)דער אייבערשטער העלפט יעדן איינעם. דער רבי זאגט 

 בערשטן גייען אלע דאגות אוועק.ִניצֹול ִמְּדָאָגה", ווען א מענטש פארלאזט זיך אויפן איי

בעט איך דיר זייער, אנשטאט דו זאלסט זיך אויפעסן טאג און נאכט מיט דאגות און מרירות, נעם 

די עצה פון הייליגן רבי'ן. געוואוין זיך צו אויסצושמועסן דיין הארץ אויף דיין פשוט'ע שפראך, 

יר, זאג אים דיינע ווייטאגן, שמועס אויס פארצייל פארן אייבערשטן אלעס וואס גייט אריבער אויף ד

וועסטו גלייך שפירן  -מיט אים דיינע ספיקות און בלבולים, בעט אים ער זאל רחמנות האבן אויף דיר 

 ווי עס ווערט דיר גרינגער.

מיר רוקן זיך שוין נענטער צום הייליגן יום טוב פסח; דער הייליגער אריז"ל זאגט אז 'ֶּפַסח' איז 

ָסח', פסח באקומט יעדער איד א מויל צו קענען אנהייבן שמועסן מיטן אייבערשטן,  –'ֶּפה די אותיות 

ָים', אז דער מח מחשבה איז –ִים' וואס דאס איז 'ֵמַצראון דורכדעם איז מען זוכה ארויס צו גיין פון 'ִמְצַר 

ַרע', א שלעכט  –ותיות 'ֶּפה אין גלות, צעקוועטשט און צודריקט פון 'ַּפְרעֹה' וואס איז די א -אין אין מיצר 

מויל; א מויל פון קללות. אנשטאט דעם באקומט יעדער איד יעצט א מויל צו קענען רעדן צום 

 אייבערשטן, און אזוי איז יעדער איד זוכה ארויסצוגיין פון זיין גלות מצרים. 

'ְׂשאֹור  דער יצר הרע וואס ווערט אנגערופן -יעצט איז די צייט ארויס צו רוימען דעם חמץ 

 .(ברכות יז.)ֶׁשְּבִעָּסה' 

בפרט א דף גמרא;  -פארגעס נישט אין די יעצטיגע פארנומענע טעג אריין צו כאפן אביסל תורה 
 אריין כאפן תורה תפילה יעדן טאג. -געדענק וואס מען לערנט אין היכל הקודש 

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 פון העלפן דעם רבינ'ס מוסדות פארלירט מען נישט

 ' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטןגצו, ' פרשת ביום  - בעזרת ה' יתברך

 מיין טייערער ... נרו יאירלכבוד 

איך בעט דיר זייער שטארק, אזוי ווי דו האסט מיר געהאלפן ביז אהער מיטן דרייוון פארן מוסד 

ביז דו וועסט חתונה האבן. איך בעט פאר דיר יעדן איינציגן טאג, און  -זאלסטו מיר ווייטער העלפן 
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ל צו מיר. בפרט פאר די וואס האבן א געפי -איך פרוביר צו מאכן שידוכים פאר אלע מיינע תלמידים 

 איז ביז דו טרעפסט דיין שידוך בלייב דא אין ישיבה מיר העלפן. 

פרעג האברך היקר לי ... נרו יאיר וואס מוהרא"ש האט אים צוגעזאגט אויב ער וועט דרייוון דעם 

ברסלב'ער באס. איך האב אים געבעטן ער זאל פארציילן פאר מוהרא"ש אז ער דרייווט, ווייל דעמאלט 

א צייט וואס אלע האבן געקוקט אויפן ברסלב'ער באס, אלע אויגן פלעגן נאכקוקן דעם  איז געווען

ברסלב'ער באס, עס איז געווען נישט אזוי בא'טעמ'ט וכו'. און איך האב געוואלט ער זאל באקומען 

חיזוק פון מוהרא"ש, ווען ער האט עס דערציילט פאר מוהרא"ש האט אים מוהרא"ש מבטיח געווען אז 

ועט טרעפן א גוטע שידוך. געלויבט דעם אייבערשטן אז ער האט שיין חתונה געהאט און ער האט ער ו

 אויפגעשטעלט א שיינע שטוב.

איך בעט דיר, בלייב מיט מיר ביז דיין חתונה; נאך דיין חתונה זאלסטו מיר אויך העלפן, אבער 

דו האסט נאך נישט דעם עול הפרנסה  דעמאלט וועסטו שוין דארפן גיין מאכן פרנסה וכו'. איז יעצט ווען

בלייב'זשע דא אין ישיבה און העלף מיר ווייטער מיט וואס דו קענסט מיר העלפן, און בזכות דעם וואס 

סיי די חדר און סיי די מיידל שולע וואס איז א פלאץ וואו  -דו העלפסט מיר אויפשטעלן די מוסדות 

כמים און יראת שמים, וועסטו זוכה זיין צו עסן די שכר מען ברענגט אויף קינדער מיט אמונה, אמונת ח

 אויף דער וועלט און אויף יענע וועלט.

געדענק וואס דער רבי זאגט: "ארבעטן ארבעט מען פאר די עבירות און געלט געבט דער 

מוהרא"ש האט אזוי ווי גיי הפצה, ט געלט פאר יום טוב פאלג מוהרא"ש, אז דו דארפס אייבערשטער".
 וועט אייביג האבן געלט אין טאש.ווער עס וועט עוסק זיין אין הפצה אז געווען  מבטיח

נאכאמאל, איך דאנק דיר זייער פארן מיר העלפן. וויסן זאלסטו אז איך וויין פאר דיר און איך 

בעט דעם אייבערשטן פאר דיין שידוך; הלואי זאלסטו בעטן פאר דיין שידוך וויפיל איך בעט פאר דיר 

גוזמא. אבער ביז דיין שידוך וועט אנקומען העלף מיר; נישט אז איך וועל זיך נישט אן עצה געבן בלי  -

אן דיר, ווייל דער אייבערשטער וועט מיר נישט פארלאזן און איך וועל ווייטער האבן הצלחה, אבער 

 שענער און בעסער וועט זיין אז עס וועט קומען דורך דיר.

און געלאסן; עס איז א גרויסע אחריות צו דרייוון א  קאר בכלל און געב אכטונג צו פארן רואיג 

 זיכער צו דרייוון קינדער.

ְּכֶׁשֵּתֵל " , סימן ח):דרך , אות(ספר המידותדער רבי זאגט זע צו געבן צדקה יעדעס מאל פארן פארן, אזוי ווי 

; אויך זאלסטו זאגן זאל מען געבן צדקה ועגאויפן ון גייט ארויס עפאר מ ",ֶדם ִלְצָדָקהַּבֶּדֶר, ִּתֵּתן קֹ

נס, נטערוועגואארויס טן דעם אייבערשטן פאר מען פארט מען דארף בע תפילת הדרך פארן ארויס פארן.

אסאך מער מתפלל זיין און אכטונג געבן אז אלעס נאך בפרט איינער וואס טראגט קינדער דארף און 

 .זאל אריבער גיין בשלום

פון דיר וואס דו טראכסט צו טון, צי דו וועסט בלייבן העלפן די חדר און די  איך ווארט צו הערן

 סקול.

 א פרייליכן פסח.

... 

~~~~~~~~~~ 
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לערנען דעם רבינ'ס ספרים; ווער איז א ברסלב'ער חסיד? א דאנק פארן העלפן די מוסדות; 

נישט זיינס גלייכן  ; מוסדות היכל הקודש האטמוהרא"ש זצ"ל בעט מען זאל ארויסהעלפן די מוסדות

 .אין די גאנצע וועלט

 ' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטןדצו, ' פרשת גיום  - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר ... לכבוד

 סימן ן,"מוהר חיי(איך בעט דיר זאלסט זיך מאכן א שיעור אין רבינ'ס ספרים. דער רבי האט געזאגט 

מען קען ווערן אן אמת'ער בעל  ,"ְּתׁשּוָבה ָּגמּור ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹוכֹוִלין ִלְהיֹות ַנֲעֶׂשה ַּבַעל "יְ  :)שמט

ִּמי ֶׁשֵּיֵׁשב ְוַיֲעסֹק " (שם):; נאך האט דער רבי געזאגט ליקוטי מוהר"ןזיין ספר תשובה אז מען לערנט 

", ל ִּגיֵדי ַקְׁשיּות ְלָבבֹוּכָ  ֶאְצלֹו ִנְבָקִעין ִיְהיּו ְּבַוַּדאי ָאז ,ֶּבֱאֶמת ּבֹו ְוִיְסַּתֵּכל, ִּבְסָפָריו ַרק ְּבִלי ִקְנטּור ְוִנָּצחֹון

און ער  ארשטאפטע ָאדערןווער עס וועט לערנען זיין ספר מיט אן אמת, וועט זיך אים עפענען אלע פ

 .איד רוועט ווערן אן ערליכע

זאך ערענסט און מען דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס פאסירט ווען מען נעמט דעם רבינ'ס 

לערנט דעם רבינ'ס ספרים; עס עפענען זיך אויף אלע פארשטאפטע אדערן, מען הייבט אן בענקען צום 

 אייבערשטן, מען הייבט אן לערנען און דאווענען, און מען לעבט מיט תכלית.

ר"ן, לערן אסאך ליקוטי מוה ,נגערמאןר' נתן זכרונו לברכה האט אמאל געזאגט פאר איינעם: "אי

 ר"ן וועלן די ווערים נישט קומען".א גוף וואס האט געלערנט ליקוטי מוהצו ווייל 

 (חיי מוהר"ן, סימן שנח):אזוי אויך זע צו לערנען שיחות הר"ן און חיי מוהר"ן. דער רבי האט געזאגט 

כער "מיט יעדע שיחה וואס איך שמועס מיט ענק קען מען זיין אן ערליכער איד. נישט סתם אן ערלי

און ר' נתן האט געזאגט אז ווען ער איז  איד, נאר אן ערליכער איד אזוי ווי איך מיין אן ערליכער איד";

 מקורב געווארן האט ער בעיקר פארשטאנען דעם רבי'ן פון זיינע שמועסן וכו'.

י אזו ,דער רבי האט זייער אויסגעלויבט זיינע מעשיות אויך מאך זיך א שיעור אין ספורי מעשיות.

אפילו איינער  עשיות וועקן אויף א מענטש פון שלאף;אז די מ (חיי מוהר"ן, סימן כה)דער רבי האט געזאגט ווי 

אויב וועט ער  -, ער דאווענט נישט און לערנט נישט, ער זינקט אין עבירות רחמנא לצלן וואס שלאפט

ער וועט פלוצלינג אנהייבן לערנען דעם הייליגן רבינ'ס מעשיות וועט עס אים דערוועקן פון שלאף, 

שרייען וואס דער שני למלך האט געזאגט ווען ער האט זיך דערוועקט נאך כמה וכמה שנים: "וואו בין 

 איך אויף דער וועלט?"

זיין תלמיד געזאגט פאר אמאל רבי האט הייליגער דער ; ספר המידותאויך זאלסטו לערנען דעם 

ספר האט מיך געמאכט פאר א  ערדאט ר הארציגער חבר, "מיין ליבע דות:יאויפן ספר המ ר' נפתלי

 .איד"

איינער וואס לערנט נישט דעם הייליגן רבינ'ס ספרים האט נישט קיין שייכות מיטן רבי'ן; חוץ 

מען קען לערנען איז אלעס נארישקייטן, ווער רעדט נאך פון זיך פארופן א "ברסלב'ער חסיד". ווייל 

 דער רבי זאגט, אזוי ווי אר אז מען לערנט די ספרים פון הייליגן רבי'ןחסיד נ 'ערנישט זיין א ברסלב

 ", די פנים, שכל און נשמה פונעם צדיקִסְפרֹו ְּבתֹו ִנְמָצִאים ְוִנְׁשָמתֹו ִׂשְכלֹו ָּפָניו" :)קצב סימן ,'א חלק ן,"מוהר ליקוטי(

ער איז א ברסלב'ער חסיד, ד ערנט די ספרים פון הייליגן רבי'ןל ; דער וואסגעפונט זיך אין זיינע ספרים

 לערנט נישט די ספרים האט נישט קיין שייכות מיטן רבי'ן. און דער וואס
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איך דאנק אלע מיינע תלמידים וואס העלפן מיר באצאלן די איינגעשטעלטע ביי אונז אין די 

וואס מוסדות; בפרט די אלע תלמידים וואס העלפן צוזאמנעמען 'קימחא דפסחא' און זיי פרובירן מיט 

זיי קענען מיר ארויסהעלפן. זאלן זיי אלע זוכה זיין צו מקבל זיין דעם יום טוב פסח בשמחה ובטוב 

 לבב, און מוהרא"ש זכרונו לברכה וועט זיכער פועל'ן פאר אונז אלע ישועות און רפואות.

; א איד וואס האט זיך נארוואס אפגעשפילט ציילן אן אינטערעסאנטע מעשהפאראיך מוז דיר 

נרו יאיר פרעגן צי ער העלפט די מוסד היכל הקודש אין וויליאמסבורג, ווייל ער האט ... האט אנגערופן 

געהאט א חלום שבת נאכמיטאג אז ער קומט אריין צו מוהרא"ש אין צימער און מוהרא"ש ז"ל האלט 

האט ער זיך אנגערופן  אים פאר: "איך האב א מוסד אין וויליאמסבורג, פארוואס העלפסטו זיי נישט?"

"ש אין חלום פאר מוהרא"ש: "איך גיי זיי געבן פינף הונדערט דאללער פאר פסח", האט אים מוהרא

 ,ער'איך בין נישט קיין ברסלבדער איד: "פארציילט  יך וויל פון דיר טויזענט דאללער";א" :געזאגט

ער געגאנגען צו זיין דיין איז  נאך שבת ";ש בחיים חיותו"איך האב סך הכל איין מאל געזען מוהרא

 .בייטאג דארף ער דאס מקיים זייןפארגעקומען געזאגט אז אויב דער חלום איז וואס האט אים 

מען קען הערן די דרשה וואס מוהרא"ש זכרונו לברכה האט געגעבן פסח שנת תשע"א לפרט קטן 

ע קהלה וואס מיר האבן דא אין ווען מוהרא"ש האט גערעדט פון די שיינ -אין ישיבה; אינמיטן שיעור 

האט זיך מוהרא"ש אנגערופן: "אבער איך מוז אייך זאגן אז איר האט א זאך  -וויליאמסבורג וכו' וכו' 

וואס עס איז נישט דא אויף די גאנצע וועלט"; אלע האבן אריין געאטעמט, קיינער האט נישט געקענט 

דאן געזאגט די ווערטער: "איר האט א חדר טראכטן וואס מוהרא"ש גייט זאגן, און מוהרא"ש האט 

וואו מען לערנט מיט קליינע קינדער אמונה פשוטה און די קינדער וואקסן אויף מיט אמונה; יעדעס 

קינד דערציילט 'מעשיות פון תפילה', מען לערנט אויס די קינדער אז וואס זיי דארפן זאלן זיי בעטן 

גאנצע וועלט!" וואויל איז דער וואס האט א חלק און  פונעם אייבערשטן; דאס איז נישט דא אין די

 העלפט מיט וואס מען קען ארויס העלפן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
וואס איז היכל הקודש? ליינען די בריוו מיט א פרישקייט; די נישטיגקייט פון תאוות; נאר תורה 

 א מענטש; ווי מער תפילה אלץ מער א פרייליכע יום טוב וועט מען האבן.בלייבט פון 

 קטןיום ד' פרשת צו, ה' ניסן, שנת תשע"ח לפרט  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

(חיי מוהר"ן, סימן איך וויל דיר נאכאמאל דערמאנען וואס היכל הקודש איז. דער רבי האט געזאגט  

רֹוִאין אֹוָצר ָהִיינּו ָרִצים ְּבַוַּדאי ֵאָליו, ְוָהִיינּו חֹוְפִרים ּוְמַלְכְלִכים ַעְצֵמנּו ְּבֶרֶפׁש ָוִטיט ִּבְׁשִביל  "ִאּלּו ָהִיינּו תצה):

ַלְחּתֹר ַאֲחָריו ּוְלָמְצאֹו", ווען איר וואלט געטראפן אן אוצר, וואלט איר דאך זיכער אהין געלאפן און 

ר מען קען נעמען פונעם אוצר, איר וואלט נישט געקוקט צי איר געגראבן דארט כדי צו זוכן ווי מע

ווערט שמוציג, נאר איר וואלט אריין געקראכן אין בלאטע אבי צו נעמען פונעם אוצר, "ַוֲהא ֲאִני אֹוָצר 

ן אוצר פון יראת שמים, ֶׁשל ִיְרַאת ָׁשַמִים, ּוַמּדּוַע א ִיְהיּו ְלהּוִטים ְוָרִצים ַאֲחַרי ְלַקְּבלֹו?!" איך בין דאך א
 פארוואס לויפט איר מיר נישט נאך צו נעמען פון מיין אוצר.
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א וועג פאר יעדן איינעם צו לערנען די הייליגע  -דער רבי האט אונז געגעבן א סדר דרך הלימוד 

תורה; אפילו מען פארשטייט נישט וואס מען לערענט זאל מען ווייטער לערנען, מען זאל זאגן די 

"ֵאין ְצִריִכין  (שיחות הר"ן, סימן עו):ר פון די הייליגע תורה, אזוי ווי דער רבי האט בפירוש געזאגט ווערטע

ְּבִלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד, לֹוַמר ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר, ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", דער עיקר זאל מען זאגן די אותיות פון די 

 וועט מען פארשטיין. תורה, אפילו מען פארשטייט נישט, ווייל ביים סוף

זאג נישט אז דו ווייסט שוין פון דעם, נאר נעם אן די ווערטער וואס איך שרייב דיר ווי א נייע 

שטעל דיר פאר אז דו באקומסט יעצט א נייעם שכל, א נייער וועג ווי אזוי דו קענסט מצליח זיין  ;בריוו

ו ליינען דעם בריוו פרישקייט, אזוי זאלסט אין לערנען, דו וואלסט עס זיכער געליינט מיט א מורא'דיגע

 וואס איך שרייב דיר.

"יעדעס מאל ווען מען קומט צום צדיק דארף מען טראכטן  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן סב):דער רבי זאגט 

'דאס איז מיין ערשטע מאל וואס איך קום צום צדיק', נישט אז מען איז שוין דא געווען און יעצט קומט 

ם צווייטן מאל, נאר כסדר אנהייבן פון פריש"; אזוי איז מען זוכה צו נעמען פונעם צדיק אלע מען דע

 עצות און אלע חיזוקים.

איך וויל דיר מחזק זיין אז דו זאלסט  -איך האב נאר איין כוונה מיט די בריוו וואס איך שרייב דיר 

 אלע וואס לערנען די הייליגע תורה. זוכה זיין צו אלע גוטס וואס דער אייבערשטער וועט באצאלן פאר

א גוי האט געפרעגט דעם הייליגן אמורא רבא: "ִאית ְלכּו  (עבודה זרה סה.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ִּכי ַהאי ַּגְוָנא ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי" איר וועט אויך האבן אזעלכע תענוגים ווי מיר גוים האבן דא אויף דער 

ִדיָפא ְטֵפי ֵמַהאי", האט רבא אים געענטפערט, אונזער שכר איז מער ווי אלע וועלט? "ָאַמר ֵליּה, ִּדיַדן ֲע 

ענקערע תענוגים, "ָאַמר ֵליּה, ְטֵפי ֵמַהאי ִמי ֲהָוה", איז דען דא מער תענוגים ווי מיר האבן?! א גוי 

 פארשטייט דאך נישט וואס א איד איז; וואס א איד שפירט אויף דער וועלט ווען ער שפירט אביסל

נאנטקייט צום הייליגן באשעפער וואס דאס איז דער גרעסטער תענוג וואס איז נאר אויף דער וועלט, 

האט ער געפרעגט רבא: איז דען דא א גרעסערע תענוג ווי מיר האבן פון אונזערע תאוות?! "ָאַמר ֵליּה, 

ְמָתא ְדַמְלכּוָתא", האט אים רבא געענטפערט, ַאּתּון ִאיָּכא ֲעַלְייכּו ֵאיְמָתא ְדַמְלכּוָתא, ֲאַנן ָלא ֶּתיֱהֵוי ֲעַלן ֵאי

ענקער תענוג איז נישט קיין תענוג וואס בלייבט, ווייל יעצט האסטו הנאה פון דיין תאוה אבער באלד 

קען זיין אז דער קעניג וועט דיר רופן און באשטראפן וכו', און אזוי איז טאקע געווען, אינמיטן רעדן 

 ונג פון קעניג אז דער קעניג רופט אים, עיין שם.מיט רבא איז אנגעקומען א מעלד

זעט מען פון דעם אז אלעס אנדערש פון תורה, תפילה און מעשים טובים איז נארישקייטן, ווייל 

היינט האסטו הנאה און מארגן גייט אלעס אוועק פון דיר וכו'; דערפאר בעט איך דיר זייער מיין 

יב אן לערנען כסדרן אויפן סדר דרך הלימוד פון הייליגן טייערער ברודער, נעם יעצט א גמרא און הי

רבי'ן. עס איז נישט דא קיין בעסערע זאך אויף דער וועלט ווי לערנען די הייליגע תורה; דאס איז היכל 
 נאכאמאל תורה ותפילה און נאכאמאל תורה ותפילה. -הקודש 

פסח; ווי מער תפילה דו וועסט בעט דעם אייבערשטן זאלסט האבן א פרייליכן כשר'ן יום טוב 

 אריין לייגן פארן יום טוב אלץ מער וועסטו זוכה זיין צו שפירן דעם הייליגקייט פון יום טוב.

תפילה איז א זאך וואס באהעפט דעם מענטש צום אייבערשטן; ווי מער א מענטש רעדט צום 

ער ווערט דער מענטש אייבערשטן און פארציילט אים אלעס וואס ליגט אים אויפן הארץ, אלץ מ

 ט אן שיינען אויף אים די שכינה הקדושה.בצוגעקלעבט צום אייבערשטן און עס היי
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 זיי געזונט און שטארק.

... 

~~~~~~~~~~ 
 איך האב זייער געוואלט זיין ביי דיין סיום

 יום ד' פרשת צו, ה' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר ...הילד  לכבוד

 זיי מיר מוחל אז איך בין נישט געווען נעכטן ביי דיין סיום אויף ששה סדרי משנה.

איך בין געפארן נעכטן באקן מצות פאר מיין טאטע שליט"א; גלייב מיר, איך האב זייער שטארק 

געוואלט זיין ביי סיום. דאס איז ביי מיר חשוב'ער פון אלעס, איך האב אויפגעשטעלט די ישיבה און 

ט מסירת נפש ממש, און יעדעס מאל א תלמיד הישיבה פארציילט מיר אז ער מאכט א סיום חדר מי

 מסכתא געבט דאס מיר כח ווייטער אנצוגיין מיט מיין ארבעט.

איך בין נישט געווען אין ישיבה נעכטן א גאנצן טאג ווייל איך האב געהאלפן מיין טאטע שליט"א 

חל זיין אז איך בין נישט געווען ביי דער סיום, איך וועל עס באקן מצות; איך האף אז דו וועסט מיר מו
 לעגנהייט.עדיר אם ירצה ה' באצאלן ביי א צווייטע ג

גיי כסדרן א פרק נאך א פרק, אזוי זאלסטו לערנען און  ט הייב אן נאכאמאל ששה סדרי משנהיעצ

ווייטער לערנען און זאגן דיין גאנץ לעבן. אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט דאך זאלסטו 

די ווערטער, ביז דער אייבערשטער וועט דיר עפענען דיין קאפ און דו וועסט זוכה זיין צו פארשטיין די 

 הייליגע תורה.

קוק וואס דער רבי האט דערציילט, ווי אזוי ער האט אנגעפאנגען לערנען ווען ער איז געווען א 

ר ֶׁשָּכל ִלּמּודֹו ָּבא לֹו ִּביִגיָעה ְּגדֹוָלה", דער רבי האט דערציילט אז עס איז "ְוִסּפֵ  (שבחי הר"ן, אות ח):יונג קינד 

אים זייער שווער אנגעקומען צו לערנען ווען ער איז געווען יונג, "ִּכי ִּבְתִחָּלה ָהָיה לֹוֵמד ִמְׁשָניֹות ְולא 

פארשטאנען וואס ער לערנט, "ְוָהָיה ָהָיה ֵמִבין ִלּמּודֹו", ער האט געלערנט משניות אבער ער האט נישט 

ּבֹוֶכה ַהְרֵּבה ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשָּיִאיר ֵעיָניו", וואס האט ער געטון? ער האט זייער אסאך געוויינט צום 

ִלְלמֹוד אייבערשטן אז ער וויל זוכה זיין צו פארשטיין, "ְוָהָיה ּבֹוֶכה ּובֹוֶכה ָּכל ָּכ ַעד ֶׁשָּזָכה ֶׁשּיּוַכל 

ביז איך האב זוכה געווען צו  -זאגט דער רבי  -ִמְׁשָניֹות", איך האב אזוי סאך געוויינט צום אייבערשטן  

קענען לערנען און פארשטיין משניות. "ְוֵכן ַאַחר ָּכ ָלַמד ְׁשָאר ְסָפִרים ְולא ָהָיה ֵמִבין ַּגם ֵּכן", נאכדעם 

ער האט נישט פארשטאנען וואס ער לערנט, "ְוָהָיה ּבֹוֶכה  האט דער רבי געלערנט אנדערע ספרים און

ּובֹוֶכה ַּגם ֵּכן ַהְרֵּבה ְמאד ַעד ֶׁשָּזָכה ַלֲהִביָנם", האט ער ווייטער געוויינט צום אייבערשטן ער זאל זוכה 

זיין צו פארשטיין, ביז דער אייבערשטער האט אים געהאלפן אז ער האט פארשטאנען אלעס וואס ער 

 עלערנט.האט ג

זוהר ט מיט וואס ער לערנט, ער האט אויך געוואלט קענען גודער רבי האט זיך אבער נישט באגנ

קינד געוואלט פארשטיין קבלה, "ְוֵכן ְּבִלּמּוד זֹוַהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו  סאון כתבי אריז"ל, ער האט אל

ִלְבָרָכה, ָהָיה ּבֹוֶכה ַּגם ֵּכן ַהְרֵּבה ַעד ֶׁשָּזָכה ְלָהִבין", עיין שם, האט ער אסאך געוויינט צום אייבערשטן אז 

 ער זאל פארשטיין וואס ער לערנט ביז ער האט אלעס פארשטאנען.



תשע"ח חַס ּפֶ ג ַה ַח ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        ח | 

זעט מען פון דעם דאס גרויסקייט פון תפילה; אויב א מענטש איז אן עקשן בעבודת השם, וועט 

 ער זוכה זיין אנצוקומען צו גרויסע זאכן.

 עם הייליגן יום טוב פסח.זע צו העלפן אין שטוב אנגרייטן ד

... 

~~~~~~~~~~ 
 זיי מנדב פאר אשר בנחל, וועט זי האבן א רפואה שלימה

 יום ד' פרשת צו, ה' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן - ךבעזרת ה' יתבר

 מיין טייערער ... נרו יאירלכבוד 

 דער אייבערשטער זאל העלפן אז דיין טאכטער זאל האבן א רפואה שלימה.

זיי מנדב געלט צו דרוקן דעם ספר "אשר בנחל", וועסטו זען גרויסע ניסים וואס דער 

מוהרא"ש האט מבטיח געווען אז ווער עס וועט געבן געלט צו דרוקן אייבערשטער וועט מאכן מיט דיר. 

 דעם ספר "אשר בנחל" וועט זען גרויסע ניסים.

אז דיין טאכטער דארף גרויסע ניסים וכו' זאלסטו יעצט מנדב זיין געלט, מיר גייען יעצט דרוקן 

אז זי וועט האבן א  נאכאמאל טויזנט סעטס "אשר בנחל". בזכות דעם וועט דער אייבערשטער העלפן

 רפואה שלימה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ממשיך זיין מיט די הייליגע ארבעט פון שדכנות, אפילו ס'איז זייער שווער

 יום ד' פרשת צו, ה' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מרת ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

שטארקן מיט אייער ארבעט און איר זאלט ווייטער עוסק זיין איך בעט אייך זייער איר זאלט זיך 

 אין שידוכים.

עס איז נישט דא נאך אזא גרויסע מצווה ווי צו מאכן שידוכים; קיינער ווייסט נישט ווי צעבראכן 

בחורים זענען, קיינער חלומ'ט נישט וואס גייט אריבער אויף מיידלעך, ווי שטארק זיי ווילן שוין 

 ר לעבן און זיין פרייליך.אנהייבן זייע

עס איז נישט דא נאך איינער וואס איז אזוי צעבראכן ווי א בחור; דער ס"מ לויפט כסדר 

פאר'מסר'ן אידישע קינדער פארן אייבערשטן, ער איז מקטרג אויף בחורים אז מען כאפט זיי ביי נישט 

יל נישט אראפ פאלן אין נישט גוטע גוטע מעשים, אבער באמת וויל דער בחור זיין גוט און וואויל, ער וו

 מעשים, נאר ער איז ביי זיך אזוי צעבראכן און דאס ברענגט אים צו זינדיגן רחמנא לצלן.

א שדכן דארף האבן זייער אסאך התחזקות אנצוגיין מיט די הייליגע ארבעט; זייער אסאך מאל 

יס, דאך טאר מען נישט ווערן מיינט מען אז מען גייט ענדיגן א שידוך און פלוצלונג ווערט עס או

"א ָעֶלי ַהְּמָלאָכה ִלְגמֹור,  (אבות ב, טז):צעבראכן. מען דארף געדענקען וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
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ְוא ַאָּתה ֶּבן חֹוִרין ְלִהָּבֵטל ִמֶּמָּנה"; דער אייבערשטער פירט דער וועלט און ער איז דער מזווג זיווגים, 

יר קענען. דעריבער בעט איך אייך זייער איר זאלט ווייטער עוסק זיין אין די מיר דארפן טון וויפיל מ

הייליגע מצוה פון מאכן שידוכים און אין דעם זכות וועט אייך דער אייבערשטער באצאלן מיט נחת ביי 

 אייערע קינדער.

ן צו געלויבט דעם אייבערשטן אז איך האב א חלק אין אסאך שידוכים וואס איך האב זוכה געווע

זיין דארט דער שדכן, איך ווייס גאר גוט וואס מיינט מאכן א שידוך, וויפיל צייט און עגמת נפש וכו' 

דאס קאסט אפ, נאך יעדע שידוך טראכט מען "דאס איז דאס לעצטע שידוך ווי איך בין שדכן", מען 

ן דארף ענדערש וויל אויפהייבן די הענט און אלעס אפלאזן, אבער מען טאר נישט נאכלאזן נאר מע

 אויפהייבן די הענט צום הייליגן באשעפער און אים בעטן פאר אידישע קינדער.

 שטארק אייך און זייט ממשיך מיט אייער ארבעט צו העלפן אידישע קינדער.

... 

~~~~~~~~~~ 
דורך אמונה האט מען א גרינגערע לעבן; דער עיקר איז דער מח; אז מען פאלגט דעם רבי'ן 

 .גוטס סהאט מען אלע

 ' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטןו' פרשת צו, היום  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

איך בעט דיר זייער טייערער ..., דערהאלט זיך מיט אלע דיינע כוחות! מיר האבן א גרויסער 

 באשעפער וואס ער פירט דער וועלט און אן אים איז גארנישט דא.

מענטש לעבט מיט אמונה אינעם אייבערשטן; ער ווייסט אז אלעס איז וויסן זאלסטו אז ווען א 

דער אייבערשטער און דער אייבערשטער איז אלעס, די גאנצע וועלט איז נאר אזוי ווי א קלייד וואס 

איז אים דאס גאנצע לעבן פיל גרינגער; ער  -דער אייבערשטער כביכול האט זיך פארשטעלט אין דעם 

יעדע קלייניקייט, ער ווערט נישט בכעס ווען עס גייט נישט אזוי ווי ער האט רעגט זיך נישט אויף 

געוואלט, ווייל ער ווייסט מיט א קלארקייט אז אלעס איז דער אייבערשטער. דאס איז וואס מוהרא"ש 

 מיר זאלן לעבן מיט אמונה. -האט געלערנט מיט אונז אלע יארן 

יינמאל פסח ביינאכט ביים סדר ווען דער מוהרא"ש האט דערציילט א מורא'דיגע מעשה. א

 ,"הייליגער קדושת לוי זכותו יגן עלינו האט געשיקט זיין תלמיד צו עפענען די טיר בעפאר "ְׁשפֹוך ֲחָמְת

האט דער תלמיד געטראכט צו זיך: 'יעצט וועל איך זוכה זיין צו זען אליהו הנביא; אליהו הנביא קומט 

אים קענען זען', און אזוי איז דער תלמיד געגאנגען צום טיר מיט גרויס דאך זיכער צום רבי'ן וועל איך 

שמחה. דער הייליגער בארדיטשובער רב זי"ע האט גלייך תופס געווען זיין מחשבה און ער האט זיך 

אנגערופן: "אליהו הנביא קומט אריין דורכן מח נישט דורכן טיר..." זעט מען פון דעם אז דער עיקר 

יר דארפן אויסרייניגן דעם מח מחשבה אז מיר זאלן נאר טראכטן פונעם אייבערשטן, איז דער מח. מ

 דעמאלט איז מען זוכה צו אלעס גוטס.

ווי אזוי איז מען זוכה אויסצורייניגן דעם מח? דורך דעם וואס מען רעדט צום אייבערשטן; אז 

ארץ מיטן אייבערשטן, איז מען נעמט אראפ יעדן טאג אפאר מינוט און מען שמועסט זיך אויס דאס ה
 מען זוכה צו האבן א ריינע מח.
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דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין צו פאלגן דעם רבי'ן בתמימות ופשיטות וועלן 

מיר זוכה זיין צו האבן א ריינע מח און מיר וועלן לעבן מיט אמונה ברורה ומזוככת. ווען א מענטש 

שוין גארנישט, דעמאלט לעבט מען אזוי ווי מיר וועלן לעבן לעתיד ער האלט ביי דעם דעמאלט דארף 

"ְּכֶׁשָאָדם יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ְמאְֹרעֹוָתיו ֵהן ְלטֹוָבתֹו, זֹאת  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ד):לבוא, אזוי ווי דער רבי זאגט 

איז ביי אים  -דער אייבערשטער  ַהְּבִחיָנה ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא", ווען א מענטש ווייסט אז אלעס איז

 שוין אזוי ווי עולם הבא.

וואס האט גארנישט  (סיפורי מעשיות, מעשה ט)דער רבי האט אונז געלערנט די מעשה פונעם הייליגן 'תם' 

געהאט און אלעס געהאט; ער האט געמאכט זייער ווייניג געלט אבער ער איז שטענדיג פרייליך געווען. 

ווייב: "ברענג מיר אביסל זופ", האט זי אים געברענגט א הארט שטיקל ברויט,  ער פלעגט בעטן זיין

און אזוי איז געווען ביי יעדע זאך. וואס ער האט איר געבעטן האט זי אים אלץ געגעבן א הארט שטיקל 

ברויט און ער פלעגט זאגן: "יישר כח אייבערשטער פאר די זופ און פאר די פלייש", און דער רבי זאגט 

ז ער האט טאקע געשפירט אלע טעמים אין די ברויט וואס ער האט געגעסן. דאס זעלבע איז געווען א

אז ער פלעגט בעטן זיין ווייב זאל אים געבן א גוטע טרינק וויין, און זי האט אים געגעבן וואסער, פלעגט 

אין די וואסער אלע ער זאגן "וואסערע גוטע וויין האסטו מיר געגעבן", ווייל ער האט באמת געשפירט 

 טעמים וואס ער האט געוואלט שפירן.

מיר קענען אלע זוכה זיין צו דעם אויב מיר וועלן אננעמען דעם רבינ'ס ווערטער מיט א תמימות 

 און פשיטות.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
אנצוהייבן רעדן צום אייבערשטן; דאנקען דעם אייבערשטן פארן רבי'ן און פסח איז מען זוכה 

 עצות.ליכטיגע זיינע 

 שנת תשע"ח לפרט קטן, ז' ניסן, שבת הגדול –ערב שבת פרשת צו  -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאירלכבוד 

פון  דער ענין וואס איז: )שיחות הר"ן, סימן פח(דעם שבת איז זייער א גרויסער שבת. דער רבי זאגט 

דרייט מען איבער דעם טיש אין אלע אידישע שבת הגדול אז  מען זעט "?ֲהִפיַכת ַהֻּׁשְלָחן ְּבַׁשָּבת ַהָּגדֹול"

שטובער, מען עסט נישט אויפן זעלבן פלאץ וואו מען עסט געווענליך שבת; זאגט דער רבי, דער טיש 

ה'", וויל מען ַוְיַדֵּבר ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני " ):כב יחזקאל מא,(ווייזט אויפן דיבור, אזוי ווי עס שטייט 

יעצט ווייזן אז יעצט איז נאך דער דיבור אין גלות, עס איז נישט מסודר, עס איז איבערגעדרייט, אבער 

אז מיר וועלן זוכה זיין צו מקבל זיין דעם יום טוב פסח, מיר וועלן אנהייבן רעדן צום אייבערשטן און 

 , דאן וועלן מיר האבן א געהעריגע טיש און אזוי וועלן מיר ארויס גיין פון מצרים.ָסח-הּפֶ עס וועט ווערן 

וואס זאל איך דיר זאגן ליבער ברודער, מיר זענען אזוי גליקליך אז מיר האבן דעם רבי'ן. דער רבי 

ארפן זאלן מיר בעטן פונעם לערנט אונז אויס מיר זאלן רעדן צום אייבערשטן, און יעדע זאך וואס מיר ד

אייבערשטן. ווען א מענטש לעבט מיט אמונה איז ער א פרייער רואיגער מענטש; דערפאר דארפן מיר 

 לכע זיסע עצות.אזא רבי'ן, אז מיר ווייסן פון אזעדאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אז מיר ווייסן פון 
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 יעצט ערב פסח איז נישט קיין צייט פון לאנגע בריוו.

 זאלסט האבן א פרייליכן שבת, א גרינגע ערב פסח און א פרייליכן יום טוב פסח.

... 

~~~~~~~~~~ 
 זיין שטארק אין דאווענען די דריי תפילות מיט מנין אפילו ווען מען איז גאר שטארק פארנומען.

 א, ט' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום א' פרשת שמיני - בעזרת ה' יתברך

 יאירלכבוד ... נרו 

 דאווענען שחרית מנחה מעריב מיט מנין.זיין שטארק אין איך בעט דיר זייער דו זאלסט 

"ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי: ַמאי  (ברכות ח.):די הייליגע חכמים זכרונם לברכה זאגן 

ָמַתי ֵעת ָרצֹון? ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַּפְּלִלים", ווען איז , ֵאי(תהלים סט, יד)ִּדְכִתיב: 'ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ה' ֵעת ָרצֹון' 

 אן עת רצון? ווען דער צבור דאווענט; און אז מען דאווענט מיט מנין האט מען א דבר שבמנין (געלט).

אז דו וועסט דאווענען מיט מנין וועלן דיינע קינדער דאווענען מיט מנין, ווייל חינוך הייבט זיך 

נס. א מענטש דארף גיין אין שול דאווענען דריי מאל א טאג, שחרית מנחה און מעריב אן ביי זיך אליי

מיט מנין. קינדער וואס זעהן דעם טאטע'ן מזלזל זיין אין דאווענען דאס ברענגט אז זיי זאלן אויך מזלזל 

 זיין אין דאווענען מיט מנין.

דיקא יעצט אין די פארנומענע ערב פסח טעג זאלסטו זייער אכטונג געבן אויפן דאווענען. דאס 

ערשטע זאך דארף מען גיין דאווענען; דער רבי האט זייער מקפיד געווען מען זאל דאווענען גלייך ווען 

גרויס אז מען טאר דאס  : דאווענען איז אזוי(שיחות הר"ן, סימן לא)מען שטייט אויף אינדערפרי. דער רבי זאגט 

"ַּתְנָיא,  (ברכות ה:):נישט אוועק שטופן אויף שפעטער; אזוי ווי מיר זעען אז חכמינו זכונם לברכה זאגן 

ַאָּבא ִּבְנָיִמין אֹוֵמר: ַעל ֵׁשִני ְדָבִרים ָהִייִתי ִמְצַטֵער ָּכל ָיַמי, ַעל ְּתִפָּלִתי ְׁשֶּתֵהא ָסמּוך ְלִמָּטִתי ְוכּו'", אבא 

אנץ לעבן מקפיד געווען צו דאווענען גלייך נאכן אויפשטיין; ווייל אז מען שטופט עס בנימין האט א ג

 אפ אויף שפעטער ווער ווייסט צי מען וועט נאך בכלל קענען דאווענען.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 חיזוק פאר א שדכן

 א, ט' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום א' פרשת שמיני - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

 איר שרייבט אז איר האט נישט געקענט שלאפן ביינאכט פון דעם שידוך וכו'.

וויסן זאלט איר אז נישט יעדער קען זיין א שדכן, ווייל צו זיין א שדכן דארף מען זיין זייער 

און מען טאר נישט צעפאלן וכו'. זייער אסאך מאל זעט אויס ווי א שידוך גייט ווערן און ביים שטארק 
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סוף ווערט עס נישט, דארף מען זיין זייער שטארק נישט צו ווערן צעפאלן ביי זיך, און מען דארף 

 ווייטער פרובירן צו העלפן אידישע קינדער.

פן זיך, זיי רעדן איינער מיטן צווייטן און עס זעט עס איז דא אמאל וואס א בחור און א מיידל טרע

(ספר המידות, אות חתון, שוין אויס ווי עס גייט ווערן א שידוך, למעשה ווערט נישט דער שידוך. זאגט דער רבי 

 אז דאס איז אויך א שידוך. סימן ז)

בעפאר'ן א שידוך ווען דעם רבינ'ס ווייב איז נפטר געווארן און דער רבי איז געווען אין ראדוויל 

טון מיט זיין צווייטע ווייב, זענען געקומען אסאך פרויען זיך משדך זיין מיט אים, האט דער רבי געזאגט 

"אלע זענען זיינע שידוכים, און יעדער מענטש האט כמה וכמה זיווגים, ביי יעדן  (חיי מוהר"ן, סימן תקצה):

עדט איז שוין אויך א בחינה פון שידוך, אפילו עס איינעם גייט עס אנדערש", אלע שידוכים וואס מען ר

 ווערט נישט אויסגעפירט.

מענטשן שמועסן ביי זיך אין שטוב "דער בחור וואלט גוט געווען פאר די  (שם):דער רבי זאגט 

מיידל"; אפילו ווען דער שידוך זאל זיך נישט אנהייבן און נישט ענדיגן איז דאס אויך א בחינה פון א 

-ַאַחרִלְפָעִמים נֹוְסִעים ַלֲעׂשֹות ַהִּׁשּדּו ּוְבֵעת ַהְּגָמר ִנְפָרִדים ֵמֵאיֶזה ִסָּבה, ְוִלְפָעִמים ִנְגָמר ַהִּׁשּדּו וְ שידוך. "וְ 

יֵניֶהם. ְוִלְפָעִמים ָּכ ְּבָסמּו ַנֲעֶׂשה ֵּגט ּבֵ -ָּכ ַמְפִסיִקים ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ְּתָנִאים, ְוִלְפָעִמים ָּבִאין ִליֵדי ִנּׂשּוִאין ְוַאַחר

ִּזּוּוִגים ֶׁשֵאיָנם ֵאינֹו ַנֲעֶׂשה ַהֵּגט ַעד ַאַחר ֵאיֶזה ְזַמן ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ַּכָּמה ְּבִחינֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבִעְנְיֵני ַהִּׁשּדּוִכים ְוַה 

ד ֵיׁש לֹו ַּכָּמה ִזּוּוִגים, ַרק ֶׁשֵאֶצל ֶזה ִנְגָמר ָּכ, ֲאָבל ֻּכָּלם ֵהם ְּבִחיַנת ִזּוּוִגים ֶׁשּלֹו. ִּכי ָּכל ֶאָח -ִנְגָמִרים ַאַחר

ְיֵדי ֵאיֶזה ִּדּבּור יֹוֵתר אֹו -ְיֵדי ֵאיֶזה ִּדּבּור ְּבָעְלָמא ֶׁשְּמַדְּבִרים ִמֶּזה ַהִּׁשּדּו, ְוִלְפָעִמים ַעל-ֵאיֶזה ִזּוּוג ֶׁשּלֹו ַעל

ָּדא ִּבְׁשִביל ַהִּׁשּדּו ְלִפי ָׁשָעה ְוכּו' ַּכַּנ"ל"; זעט מען פון דעם אז ְיֵדי ֵאיֶזה ִהְתַקְּׁשרּות אֹו ְנִסיָעה אֹו ֻעבְ -ַעל

אפילו עס  -יעדע זאך וואס מען טוט פאר א בחור און פאר א מיידל כדי זיי זאלן טרעפן זייער שידוך 

 אויך עפעס, ווייל עס ווערט נענטער זייער ריכטיגער שידוך, עיין שם. איז –ווערט נישט 

ער בעט איך אייך זייער, ווערט נישט צעפאלן ביי זיך אז דער שידוך האט זיך נישט דעריב

אויסגעפירט, נאר מיר דארפן ווייטער טון פאר אידישע קינדער. ווען איר זאלט וויסן וויפיל שידוכים 

איך האב שוין אנגעטראגן במשך די פאר יאר וואס די ישיבה שטייט, וויפיל חלישות הדעת, עגמת נפש 

און בזיונות איך האב פון דעם געהאט... יעדעס מאל איך פארע זיך מיט א שידוך און עס ווערט 

פארפלאנטערט וכו' וכו' טראכט איך צו מיר: 'וואס פעלט מיר אויס מאכן שידוכים', און יעדעס מאל 

יז נישט טראכט איך 'דאס איז די לעצטע שידוך וואס איך פארע זיך'; ווייל עוסק זיין מיט מענטשן א

פון די גרינגסטע זאכן, אבער אז מען האט נישט אינזין קיין כבוד און קיין געלט, מען וויל נאר איין זאך 

'העלפן אידישע קינדער', מען וויל ראטעווען בחורים פון עבירות, דעמאלט קוקט מען אויף גארנישט. 

 און אז מען האט אינזין דעם אייבערשטן, דאן איז מען מצליח.

יקר דארפן מיר בעטן דעם אייבערשטן אויף בחורים און מיידלעך אז זיי זאלן זוכה זיין צו דער ע

(ספר המידות, אות טרעפן זייער זיווג און אז מען בעט דעם אייבערשטן קומט שידוכים, אזוי ווי רבי זאגט 

טֹוִבים ְוַהגּוִנים", דורך תפילה איז מען זוכה "ַעל ְיֵדי ַּבָּקַׁשת ַרֲחִמים, זֹוֶכה ַלֲעשֹות ִׁשידּוִכים  רחמנות, סימן יא):

 צו טון גוטע שידוכים.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
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איר באדייט אויף למעשה; אפלאזן טעכנעלאגישע כלים מיט צוטריט  –אויסרוימען דעם חמץ 

 צו שמוץ; אכטונג געבן אויף צניעות.

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

 לכבוד ... נרו יאיר

 יסיי ד דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין אויסצורוימען אלע אונזערע חמץ;

ן דאס מיינט מען דעם יצר הרע וואס ווערט אנגערופ -גשמיות'דיגע חמץ און סיי די רוחניות'דיגע חמץ 

ִרּבֹון  .ָּבַתר ִּדְמַצֵּלי ָאַמר ָהִכי, ִריְּד ַסנְ ֶּלּכְ ַא  יּבִ "ַר  (ברכות ז):אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן  ,'חמץ'

ְיִהי  .ַמְלִכּיֹות ָהעֹוָלִמים, ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶני ֶׁשְרצֹוֵננּו ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנ, ּוִמי ְמַעֵּכב? ְׂשאֹור ֶׁשָּבִעיָסה ְוִׁשְעּבּוד

ְוָנׁשּוב ַלֲעׂשֹות ֻחֵּקי ְרצֹוָנ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם", רבי אלכסנדרי פלעגט בעטן דעם  ,ָרצֹון ִמְּלָפֶני ֶׁשַּתִּציֵלנּו ִמָּיָדם

אייבערשטן נאך שמונה עשרה אז מיר זאלן ווערן אפגעהיטן פון דעם יצר הרע וואס ווערט אנגערופן 

ט אז מיר זאלן האבן ריינע מחשבות און מיר זאלן נישט האבן קיין קשיות "ְׂשאֹור ֶׁשָּבִעיָסה"; דאס הייס

ה ֵמאֹוִתּיֹות ָחֵמץ ַמָּצה, ַהְינּו  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ה):אויפן אייבערשטן, אזוי ווי דער רבי זאגט  "ְוַתֲעשֶֹ

האבן א מ' און א צ', דער גאנצער ֶׁשא ַּתְחִמיץ ָחְכָמְת", חמץ און מצה האבן די זעלבע אותיות, ביידע 

חילוק איז פון דעם אות חי"ת און דעם אות ה' וואס מאכט אינגאנצן אויס א קליינע פינטעלע, ווייל אז 

מען לייגט צי א קליינע פינטעלע צום אות ה' ווערט א חי"ת; זאגט דער רבי אז מען דארף אכטונג געבן 

 פון שלעכטע מחשבות אפילו במשהו.

מיר רוימען אויס דעם חמץ, זע אויסצורוימען אלע סארט כלי משחית וואס מען קען  יעצט ווען

זען אויף דעם שמוץ רחמנא לצלן; וויסן זאלסטו אז ווער עס איז אריין געכאפט אין דעם ווערט נעבעך 

אינגאנצן אויסגעריסן ביים סוף. דער יצר הרע שטעלט א זיסע פנים אזוי ווי מען שטעלט אראפ סם פאר 

מייז; מען לייגט ארויף אויף דעם זיסע זאכן און די מייז לעקן דאס אפ מיט גרויס אפעטיט, אבער 

"ִּכי ָכל ְׂשאֹר ְוָכל  (ויקרא ב, יא):נאכדעם ווערן זיי פאר'סמ'ט. וועגן דעם האט אונז דער תורה אנגעווארנט 

ים אויפן פלאץ: "ּוִמַּטַעם ֶזה ַגם ֵּכן ִהְזִהיר ַעל ְּדַבׁש א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה לה'", זאגט דער בעל הטור

ַהְּדַבׁש ֶׁשֵּיֶצר ָהָרע ָמתֹוק ְלָאָדם ִּכְדַבׁש", דער יצר הרע מאכט זיך פארן מענטש זיס ווי האניג, אבער באמת 

 איז ער ביטער און ווער עס בייסט אריין אין אים ווערט זויער.

ער חכמים זיי פארשטייען אז מען קען האבן אין וואס זאל איך דיר זאגן, די אלע וואס זענען אויב

שטוב א קאמפיוטער, סמארטפאון וכו' וכו', די אלע באצאלן נאכדעם זייער טייער. די כלים האבן שוין 

חרוב געמאכט זייער אסאך שטובער; איך בעט דיר זייער שטארק, ווארף אוועק אלע סארט כלים וואס 

 מען קען זען אויף דעם שמוץ.

די צייט זיך ריין צו מאכן פון די אלע שמוץ, און מען דארף זייער אכטונג געבן מען זאל  יעצט איז

"ָהַעִין  (עיין במדבר רבה י, ב):נישט האבן קיין שום מגע ומשא מיט דעם, ווייל חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ויגן; אז מען פארשמירט זיך די רֹוָאה ְוַהֵּלב חֹוֵמד ּוְכֵלי ַהַּמֲעֶׂשה ּגֹוְמִרים", אלעס הייבט זיך אן מיט די א

 אויגן פארלירט מען אלעס, ביז מען ווערט אויסגעריסן פון דער וועלט.

אויך זאלסטו וויסן אז דאס וואס מען האט מתיר געווען פאר א פרוי צו טראגן א שייטל וכו', דאס 

ס ביז די אקסל וכו' איז נאר אן איידעלע שייטל וכו'. דאס לענגסטע וואס א שייטל מעג זיין איז מערסטנ

אבער לענגער פונעם אקסל איז פריצות. מוהרא"ש האט זייער מקפיד געווען מען זאל נישט גיין מיט א 
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שייטל לענגער פון די אקסל, און עס איז א חרפה און און א בושה פאר א אידישע טאכטער צו גיין מיט 

 א לאנגע שייטל, מען זעט אויס ווי א ש"ד מיט לאנגע האר.

אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן קענען אויסרוימען אונזער חמץ פון אונזער שטוב, מיר  דער

זאלן זוכה זיין צו גיין בצניעות, און מיר זאלן אריין ברענגען אין אונזערע טעכטער דאס שיינקייט פון 

ין אז די שכינה צניעות, נישט זוכן נאכצומאכן ווי אזוי די גוים גייען אנגעטון. דאן וועלן מיר זוכה זי

 שה וועט רוען ביי אונז אין שטוב.והקד

... 

~~~~~~~~~~ 
די דרך ארץ וואס דער רבי לערנט אונז אויס; אכטונג געבן אויף כיבוד אב ואם; נישט שרייען 

 און מאכן אנגעצויגן אין שטוב.

 ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן "אא, י-שמיני' פרשת ג יום - בעזרת ה' יתברך

  נרו יאירלכבוד ... 

אשרינו מה טוב חלקינו אז מיר זענען מקורב צום הייליגן רבי'ן וואס געבט אונז שכל ווי אזוי מיר 

זאלן זיך פירן אין לעבן. דער רבי לערנט אונז אויס מידות טובות און אז מיר זאלן אכטונג געבן ווי אזוי 

 מיר פירן זיך.

וואלטן געוואוסט וואסערע דרך ארץ איך לערן דער רבי האט געזאגט: "ווען קיסרים און קעניגן 

 מיט מיינע מענטשן, וואלטן זיי געשיקט זייערע קינדער לערנען צו מיר".

זע צו רופן דיינע עלטערן יעדן טאג; בפרט יעצט אין די ערב יום טוב טעג ווען אלע זענען 

נע עלטערן. געדענק אז כיבוד פארנומען אנצוגרייטן דעם הייליגן יום טוב זאלסטו זיך אומקוקן אויף דיי

אב ואם איז פון די הארבסטע מצוות וואס מיר האבן; מען קען זיך נישט פארשטעלן ווי גרויס איז די 

שכר פון דעם וואס איז מכבד זיינע עלטערן, אסאך מאל קען מען מיט ממש א קלייניקייט זיך איינקויפן 

 עולם הבא.

יגן עלינו פלעגט האבן ביי זיך ביים סדר זיין מאמע; דער הייליגער שר שלום פון בעלזא זכותו 

ער האט איר געזעצט נעבן זיך א במשך דעם גאנצן סדר און געגעסן מיט איר פון איין טעלער און ער 

האט איר מכבד געווען מיט דאס גרעסטע מאס כיבוד אם וואס איז שייך. בשעת ער האט געגעסן מיט 

שטיקלעך מצה אין די זופ עס זאל איר זיין ווייעך, אבער דער הייליגער איר די זופ האט זי אריין געלייגט 

שר שלום זי"ע האט איר גארנישט געזאגט, ער האט גערוקט די שטיקלעך מצה צו איר זייט און ער האט 

ווייטער געגעסן פונעם זעלבן טעלער. ווען דער הייליגער שר שלום זי"ע האט געזען ווי מען וואונדערט 

און נישט עסן געבראקטס איז א מנהג";  אאים האט ער געזאגט: "כיבוד אם איז א דאורייתזיך אויף 

 זעט מען ווי ווייט די צדיקים זענען געווען נזהר אין כיבוד אב ואם.

געב אכטונג נישט צו שרייען אין שטוב; עס לוינט זיך נישט די אלע חומרות אויב עס גייט אויפן 

"שטויב איז נישט קיין חמץ און דער. געדענק וואס מוהרא"ש פלעגט זאגן: חשבון פון די ווייב און קינ

; א משהו כעס איז אסור מדאורייתא און א משהו עצבות איז חמץ קינדער זענען נישט קיין קרבן פסח"

 גמור, אויף דעם העלפט נישט קיין ביטול א גאנץ יאר.

 ליכ'ן יום טוב.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן א כשר'ן און פריי
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... 

~~~~~~~~~~ 
 אפלאזן שלעכטע חברים, זיין שטארק מיט בארד און פיאות

 א, י"א ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת שמיני - בעזרת ה' יתברך

 הבחור ... נרו יאיר לכבוד
איך איך בעט דיר זייער דו זאלסט זיך דערהאלטן מיט אלע דיינע כוחות צו בלייבן אין ישיבה; 

ווייס אז דו האסט שלעכטע חברים וואס פארגינען דיר נישט און זיי ווילן דיר ארויס שלעפן פון ישיבה, 

ווייל עס שטעכט זיי אז דו ביסט מצליח און יעדעס מאל זיי זעהן דיר געט זיי א ציפ אין הארץ, זיי הייבן 

זיי זאלן חוזק מאכן פון דיר און דיר אן טראכטן צו זיך: 'וואו בין איך אויף דער וועלט?' דאס מאכט אז 

 אפרעדן פון בלייבן אן ערליכער איד.

איך זאג דיר צו אז אויב דו וועסט זיך דערהאלטן און דו וועסט בלייבן אין ישיבה, דו וועסט 

 וועסטו שיין חתונה האבן.  -אויסווארטן ביז דו וועסט טרעפן דיין שידוך 

וועק פונעם דרך התורה, זיי האבן נישט קיין לעבן און זיי געב א קוק אויף די אלע וואס גייען א

 ענדיגן מיט דראגס רחמנא לצלן, אבער אז מען גייט מיט די תורה האט מען א לעבן.

איך בעט דיר דו זאלסט נישט אפשניידן דיין בארד און פיאות ווייל דאס איז די שטאלץ פון א 

 איד.

שניידן דיין פיאות און דיין בארד; איך זאג דיר צו איך האב גרויס צער אז דו האסט אנגעהויבן 

 אז אויב דו וועסט לאזן דיין פיאות און דיין בארד ווי אן ערליכער איד וועסטו שיין חתונה האבן.

מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט: "איינער וואס שניידט זיין פיאות שניידט זיין שכל, און אז מען 

פ די פרנסה"; וואויל איז פאר דעם וואס האט אמונת חכמים און שניידט דעם בארד שניידט מען זיך א

 פריידט זיך מיט זיין בארד און פיאות, וועט ער זוכה זיין צו פרנסה בשפע.

איך ווארט צו הערן פון דיר א סיום; דו פלעגסט מיר כסדר זאגן: "ראש ישיבה איך האב מסיים 

נגע צייט וואס איך האב דאס נישט געהערט פון געווען נאך א מסכת", אבער עס איז דורך שוין א לא

דיר, איך ווארט צו הערן פון דיר א סיום. זעט אויס אז ווי לאנג דו האסט געהאט גוטע חברים האסטו 

געלערנט, אבער יעצט ווען דו האסט זיך געטראפן חברים וואס לעבן נישט מיט אמונה קילסטו זיך אויך 

 אפ.

יך האב דיר געשריבן; איך האב נאך גארנישט געשריבן וואס ליגט זיי נישט ברוגז אויף מיר אז א
 מיר אויפן הארץ וכו'.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי קען איך האבן א פרייליכע און געשמאקער יום טוב?

 א, י"א ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת שמיני - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאיר לכבוד

 .בריווערהאלטן דיין איך האב 
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איך פריי זיך זייער צו הערן אז דו ביסט זיך מחזק מיטן הייליגן רבי'ן. דער רבי לערנט אונז אז 

מיר זאלן שטענדיג זוכן דאס גוטס; אפילו ווען עס גייט אריבער שוועריקייטן אויפן מענטש זאל מען 

ר אייבערשטער טוט אויפזוכן דעם אייבערשטן אינעם שוועריקייט, מען זאל זוכן די חסדים וואס דע

 מיטן מענטש און מען זאל אים דאנקען און לויבן דערויף.

האט אונז געגעבן א וועג פון טראכטן; אז א מענטש זאל זיך צוגעוואוינען צו קוקן אויף דער רבי 

דוד  :(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קצה) די ניסים וואס דער אייבערשטער טוט מיט אים, אזוי ווי דער רבי זאגט

אפילו ווען דער  ,ואס ער קען דאנקען דעם אייבערשטןהמלך האט שטענדיג געזוכט עפעס גוטס אויף ו

אזוי  .געזוכט אין די שלעכטס עפעס גוטס אייבערשטער האט געברענגט אויף אים שלעכטס, האט ער

נו של עולם איך דאנק דיר אויף רבו"ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי",  (תהלים ד, ב): דוד המלך דאנקט דעם אייבערשטןווי 

 אין די צרה האסטו מיר ברייט געמאכט.דעם וואס 

בנוגע וואס דו פרעגסט ווי אזוי דו קענסט האבן א געשמאקע יום טוב; נוץ דעם רבינ'ס עצה פון 

התבודדות. בעט דעם אייבערשטן אז דו זאלסט האבן א פרייליכע יום טוב, בעט אים דו זאלסט שטענדיג 

ייליך, עס זאל דיר גארנישט באדערן און עס זאל דיר גארנישט אנגיין. ווען א מענטש איז פרייליך זיין פר

און ער הערט נישט אויף דאנקען דעם אייבערשטן אויף יעדע פרט וואס דער אייבערשטער געבט אים 

 פאלן ממילא אוועק אלע פראבלעמען און אלע ווייטאגן וכו'.

שווער צו מקיים זיין מצות כיבוד אב ואם וכו', אבער פון דער אנדערע  פון איין זייט איז דיר זייער

", ווי ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא" (אבות ה, כג):זייט איז די שכר זייער גרויס, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

וד שווערער עס קומט אן צו מקיים זיין א מצוה אלץ מער שכר באקומט מען, בפרט די מצוה פון כיב

ֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַהֶּקֶרן " (פאה א, א):אב ואם וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אויף כיבוד אב ואם באצאלט דער אייבערשטער שכר נישט נאר  ,"ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ;ַקֶּיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא

אויף דער וועלט; אז דו וועסט מכבד זיין דיינע עלטערן וועסטו זען נחת  אויף יענע וועלט, נאר אויך

ביי דיינע קינדער. נאך אביסל וועסטו טרעפן דיין שידוך און ווי אזוי דו האסט זיך אויפגעפירט צו דיינע 

 עלטערן וועסטו צוריק באקומען מיט פראצענט פון דיינע קינדער.

; וויל איך כע פסח"יליט געהאט קיין איין פרישמיין לעבן ניאיך האב נאך אין "דו שרייבסט מיר: 

דיר זאגן אז דאס איז דיין אייגענע פראבלעם, דאס האט גארנישט צו טון מיט דיינע עלטערן, דו דארפסט 

ארבעטן אויף דיר אליינס אז דו זאלסט זיין פרייליך. כל זמן דו וועסט באשולדיגן דיינע עלטערן וכו' 

האבן דערפון, נאר שברון לב און עגמת נפש; עס איז זייער גרינג אוועק צו מאכן וועסטו גארנישט 

עלטערן און לייגן די גאנצע מיסט אויף זיי אבער דאס וועט דיר גארנישט העלפן אין לעבן. אז דו וועסט 

ט זיין ארבעטן אויף דיינע מידות, צו זיין א זיסער איד, דו זאלסט זיין א פרייליכער איד, דו זאלסט ניש

(שופטים וועט דיר גוט זיין. עס וועט מקוים ווערן ביי דיר  קיין נערוועזער מענטש, שרייען און שלאגן וכו',

 ק".ֵמַעז ָיָצא ָמתֹו" יד, יד):

דו שרייבסט אז דו שעפסט חיות פון רבי'ן די לעצטע דריי יאר; לערן אביסל ספר "אשר בנחל" 

ברענגט סיפורים פון אנשי שלומינו וואס האבן גארנישט וועסטו זען וואס ברסלב איז, מוהרא"ש 

געהאט אין לעבן און זיי זענען שטענדיג געווען פרייליך. איך ווייס נישט צי דו האסט נאך זוכה געווען 

צו קענען מוהרא"ש וואס איז געווען א לעבעדיגער ביישפיל. מוהרא"ש זכרונו לברכה האט גארנישט 

זאג דיר גארנישט געהאט מיין איך טאקע גארנישט, נישט סתם געזאגט,  געהאט אין לעבן; ווען איך
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אזוי ווי מען זאגט און מען שרייבט וכו', ער האט גארנישט געהאט אין לעבן און מיט דעם אלעם איז 

ער שטענדיג געווען פרייליך, שטענדיג ארום געגאנגען מיט א שמייכל און א גאנץ לעבן מחזק געווען 

 .אידישע קינדער

יעצט פרעג איך דיר, דו ביסט א יונגער בחור און נאך אביסל הייבסטו אן דיין לעבן, פארוואס 

ליכע יט געהאט קיין איין פרישאיך האב נאך אין מיין לעבן ני"זאלסטו זיין אזוי צעבראכן און שרייבן: 

פרייליך, דאנק  פארוואס? ווייל דיין טאטע האט חומרות, איז וואס? דאס איז א צרה? מאך דיר ?פסח"

דעם אייבערשטן אז דו זיצט ביים סדר טיש מיט טאטע און מאמע! וויפיל אידישע קינדער ליגן נעבעך 

אין שפיטאל און קענען נישט זיצן אין שטוב ביים סדר, דאנק דעם אייבערשטן אז דו ביסט געזונט און 

 שטארק.

ים, דיין –אייגענע מצרים, דיין מצר דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט ארויס גיין פון דיין

דארף מען שוין גארנישט.  טקטנות הדעת; זאלסט זוכה זיין צו שפירן דעם אייבערשטן וואס דעמאל

ווען א מענטש שפירט אביסל נאנטשאפט צום אייבערשטן איז ער א צופרידענער מענטש, און מיר אלע 

 ", אמן.ִּכיֵמי ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות" :טו)(מיכה ז, זאלן שוין זיין זוכה זיין צו 

... 

~~~~~~~~~~ 
 בעל הבית צוגאנג צוםדי ריכטיגע 

 א, י"א ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת שמיני - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

איך האב געהערט וואס דו האסט צו זאגן בנוגע דיין ארבעט; אבער איך מוז דיר זאגן אז דו ביסט 

מען רעדט נישט אבער נישט גערעכט, דו פירסט זיך אביסל צו שארף צו דיין בעל הבית. זיי מיר מוחל 

ערשטער זאגט אזוי צו א בעל הבית, אמת טאקע מיר אידן האבן נאר איין בעל הבית, אזוי ווי דער אייב

"ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים" מיר זענען קנעכט פארן אייבערשטן "ולא עבדים לעבדים", און  (ויקרא כה, נה):

. א איד האט טאקע נישט קיין בעל הבית אויסערן באשעפער, אבער (קידושין כב:)נישט קנעכט פאר קנעכט 

עסט אים אנטיילן ווי אזוי צו פירן זיין ביזנעס וועט ער אז דו וועסט רעדן צו אים מיט עזות וכו', דו וו

 דיר אוועק שיקן אזוי ווי מען האט דיר אוועקגעשיקט פון אלע דיינע ארבעטס פלעצער.

איך בעט דיר זייער, בעט דיר איבער מיט דיין בעל הבית און זיי נישט קיין אויבער חכם; ער איז 

ס גיין פון דיין וועג פאר אים און זיי נישט אזוי שארף צו דיר גארנישט שולדיג. דו מעגסט אמאל ארוי

 אים. למעשה ארבעסטו פאר אים, דארפסטו האבן אביסל הכרת הטוב.

מיר האבן באקומען א מתנה פון הייליגן רבי'ן "התבודדות"; יעדע זאך וואס שטערט דיר, יעדע 

עם אייבערשטן אויף די ניסים וואס זאך וואס באדערט דיר, זאלסטו פארציילן פארן אייבערשטן. דאנק ד

ער טוט מיט דיר און בעט אים אז דו זאלסט נישט דארפן צוקומען צו קיינעם, ִּכי ִאם ְלָיְד ַהְּמֵלָאה, 

 ַהְּפתּוָחה, ַהְּקדֹוָׁשה, ְוָהְרָחָבה, ֶׁשא ֵנבֹוׁש ְוא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ך זאל דיר זאגן וואס צו טון; איך האף איך שרייב דיר דאס נאר ווייל דו זאגסט מיר שטענדיג אי

 אז דו וועסט פאלגן וועט דיר גוט זיין.

 איך וועל נאך רעדן מיט דיר פנים בפנים.
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... 

~~~~~~~~~~ 
התבודדות ברענגט א גליקליך לעבן און ישוב הדעת; מען דארף נישט אלעס הערן; דעם רבינ'ס 

 נישט צו זיין גערעכט. –שווייגן אויף א בזיון; זוכן צו מוותר זיין  –תיקון 

 א, י"ב ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ד' פרשת שמיני - בעזרת ה' יתברך

  לכבוד ... נרו יאיר

דער רבי האט אונז געגעבן א מתנה "התבודדות"; ווען א מענטש פאלגט דעם רבי'ן, ער איז זיך 

אייבערשטן און ער בעט דעם אייבערשטן אויף יעדע זאך וואס גייט אריבער  מתבודד יעדן טאג מיטן

אויף אים בפרט אויף דעם מלחמת היצר, ער בעט דעם אייבערשטן ער זאל ניצול ווערן פון דעם יצר 

 הרע וואס וויל אים אומגליקליך מאכן, דעמאלט איז מען זוכה צו לעבן א לעבן.

ְמָחה, ְּבא ְּבָרָכה, ְּבא  סב:): (יבמותחכמינו זכרונם לברכה זאגן  "ָּכל ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ִאָׁשה ָׁשרּוי ְּבא שִֹ

"ִאָּׁשה ִיְרַאת ה'",  (משלי לא, ל):טֹוָבה"; טייטשט מוהרא"ש, 'אשה' מיינט מען 'תפילה', אזוי ווי עס שטייט 

לה אן קיין התבודדות, דאס זאגן די הייליגע חכמים: "ָּכל ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ִאָׁשה", דער וואס לעבט אן תפי

ְמָחה, ְּבא ְּבָרָכה, ְּבא טֹוָבה", אן התבודדות איז מען נישט פרייליך, מען האט נישט קיין  "ָׁשרּוי ְּבא שִֹ

ברכה און נישט קיין גוטס; ווייל א מענטש אן תפילה והתבודדות האט גארנישט, אן התבודדות האט 

שטן ברענגט א רואיגקייט אויפן מענטש, מען רעגט מען נישט קיין ישוב הדעת. דאס רעדן צום אייבער

זיך נישט אויף אזוי שנעל, מען ווערט נישט פארלוירן ווען זאכן גייען נישט ווי מען וויל, מען איז מכבד 

 די ווייב, עס איז גאר אנדערש ווען מען מאכט התבודדות.

אט זיך זייער באקלאגט אמאל איז א איד געקומען צו ר' נחמן טולטשינער זכרונו לברכה, ער ה

אז זיין ווייב שרייט אויף אים און זי שעלט אים מיט קללות, ער האט זיך אויסגערעדט אז ער ליידט פון 

איר אסאך צער און ער האט געבעטן פון ר' נחמן טולטשינער אן עצה, האט ער אים געזאגט: "שטעל 

רשטייסט נישט וואס זי רעדט וכו'"; דער דיר פאר זי רעדט צו דיר אויף טערקיש, מאך דיר כאילו דו פא

איד האט געהאט גרויס אמונת חכמים אין ר' נחמן טולטשינער און ער האט דאס מקיים געווען, יעדעס 

מאל זיין ווייב האט געשריגן אויף אים האט ער געטראכט אז זי רעדט טערקיש און ער האט נישט 

 וארן.געהערט ווי זי שרייט, און עס איז אים בעסער געו

(ליקוטי מוהר"ן, אז דו באקומסט א פסק אין שטוב, שווייג; דארפסט נישט ענטפערן. דער רבי זאגט 

"ְוִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ְּכֶׁשִּיְׁשַמע ִּבְזיֹונֹו, ִיּדם ְוִיְׁשּתֹק", אז מען הערט ווי מען פארשעמט און מען  חלק א', סימן ו):

שווייגט אפ, דאס איז דער עיקר ווי אזוי מען טוט תשובה; פריי דיך אז דער רבי האט אונז געגעבן א 

ערע מעשים, מיר דארפן נישט טון קיין גרינגע וועג תשובה צו טון, מיר דארפן נישט פאסטן אויף אונז

גרויסע עבודות וכו' און סיגופים וכו'. דער רבי געבט אונז אן אנדערע סארט תיקון, דער תיקון איז אז 

 מיר זאלן נישט ענטפערן ווען מיר האבן א בזיון.

דער אייבערשטער זאל דיר געבן שכל אז דו זאלסט ארויס גיין פון דיין קטנות הדעת, זאלסט 

נישט זוכן אויסצופירן שטענדיג, זאלסט ענדערש זוכן צו זיין קלוג, זאלסט ענדערש געבן א גוט ווארט, 

 ווי איידער זוכן ווי מען קען זיך קריגן.

 א כשר'ן פרייליכ'ן יום טוב.
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... 

~~~~~~~~~~ 
 עצבות ומרה שחורה; אויסרייניגן דעםפון  און זיך דערווייטערןזיך שטארקן צו זיין בשמחה 

 מח פון אלע קשיות; קויפן א שיינע מתנה פאר די ווייב; דאנקען דעם אייבערשטן אויף אלע גוטס.

 א, י"ג ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ה' פרשת שמיני - בעזרת ה' יתברך

  לכבוד ... נרו יאיר

 היינט נאכט איז שוין ליל בדיקת חמץ, דארפן מיר זען אויסצורוימען אונזער זויערקייט.

ֵאינֹו ִעְנָין ֶאָחד ְּכָלל. ִּכי ֵלב ִנְׁשָּבר  –"ֵלב ִנְׁשָּבר ְוַעְצבּות  (שיחות הר"ן, סימן מא):דער הייליגער רבי זאגט 

־הּוא ַּבֵּלב, ֲאָבל ַעְצבּות הּוא ָּבא ִמן ַהְּטחֹול. ְוַעְצבּות ֶׁשהּוא ֵמַהְּטחֹול, ִהיא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוַהָּקדֹוׁש־ָּברּו

ֹוֵנא אֹוָתּה", דער אייבערשטער האט פיינט עצבות און מרה שחורה. ווען א מענטש איז בעצבות הּוא ׂש

 האט ער נישט צו טון מיט קדושה און דאס ברענגט אים צו די ארגסטע עבירות.

ְמָחה ָּתִמיד", עס  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן כה):דער רבי זאגט  איז א גרויסע "ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבשִֹ

מצוה צו זיין שטענדיג פרייליך, "ּוְלִהְתַּגֵּבר ְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשחָֹרה ְּבָכל ּכֹחֹו", מען דארף אוועק 

נעמען פון זיך די עצבות און מרה שחורה מיט אלע כוחות, "ְוָכל ַהחֹוַלַאת ַהָּבִאין ַעל ָהָאָדם, ֻּכָּלם ָּבִאין 

ֹ ְמָחה", און אלע מחלות און קרענק וואס קומען אויפן מענטש, אלעס קומען פון עצבות ַרק ִמִּקְלקּו ל ַהּשִֹ

און מרה שחורה. דער רבי זאגט ווייטער: "ְוַגם ַחְכֵמי ָהרֹוְפִאים ֶהֱאִריכּו ָּבֶזה, ֶׁשָּכל ַהחֹוַלַאת ַעל ְיֵדי ָמָרה 

דֹוָלה", אויך די דאקטורים זענען מודה אז אלע פראבלעמען און ְׁשחָֹרה ְוַעְצבּות, ְוַהּשִֹ ְֹמָחה ִהוא ְרפּוָאה ּגְ 

קרענק קומען פון נישט זיין פרייליך און שמחה איז א רפואה פאר אלע קרענק; ווען א מענטש איז 

 פרייליך נעמט ער אוועק פון זיך אלע צרות און יסורים.

ר צונעמען פונעם מענטש די דער ס"מ וויל נאר זען ווי דער מענטש פארלירט אלעס, ער וויל נא

וועלט און יענע וועלט, דערפאר ווארפט ער אריין דעם מענטש אין עצבות און ער נעמט אוועק פון אים 

די אמונה, אזוי האט ער נאכדעם א כח אויפן מענטש אים מכשל צו זיין מיט הארבע עבירות. ווייל ווי 

האט ער נישט  -מען דאנקט דעם אייבערשטן לאנג מען איז פרייליך, מען טאנצט און מען שפרינגט, 

די גאנצע כח פונעם  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קפט):קיין כח שולט צו זיין אויפן מענטש. אזוי ווי דער רבי זאגט 

"ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו", עפר איז עצבות און עצלות וואס  (ישעיה סה, כה):ס"מ איז עצבות, אזוי ווי עס שטייט 

 פונעם יסוד העפר.קומט 

יעצט ווען מיר גייען בודק חמץ זיין דארפן מיר זיך אויך אליינס בודק חמץ זיין; מיר דארפן זען 

אז מיר זאלן נישט זיין זויער און ביטער און נישט ארום גיין מיט קשיות אויפן אייבערשטן. דער רבי 

חֹו ֶׁשא ַיֲחִמיץ", מען דארף זיך אכטונג געבן אז דער מח "ְוִעָּקר ִלְׁשמֹר מֹ (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ה):זאגט 

זאל נישט זיין חמצ'דיג, מיר זאלן נישט האבן קיין קשיות אויף די אמונה, נאר גלייבן אז דער 

 אייבערשטער פירט דער וועלט בצדק ובמשפט.

ון זיך מחזק היינט נאכט ליל בדיקת חמץ ווען מיר זענען בודק חמץ דארפן מיר אכטונג געבן א

יר זאלן זיין: "ֶׁשִּתְׁשמֹר ֶאת ָחְכָמְת ֶׁשא ִיְכנֹוס ּבֹו ָחְכמֹות ִחּצֹוִנּיֹות, ֶׁשא ְּתַהְרֵהר ְּבִהְרהּוִרים ָרִעים", מ

נישט טראכטן שלעכטע מחשבות; די אלע נארישע קשיות וואס דער יצר הרע ברענגט אריין אינעם 

וואס אהין', אנגעפאנגען פון א בחור וואס ער פרעגט: 'פארוואס גייט מענטש: 'פארוואס אהער און פאר
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מיר נישט קיין שידוך? מיט וואס בין איך אנדערש פון מיינע חברים?!' נאכדעם א אינגערמאן הייבט 

אן פרעגן קשיות: 'פארוואס מוטשע איך מיר מיט פרנסה? פארוואס האב איך אזא ווייב? פארוואס 

ון פארוואס אהין?' דאס איז חמץ, יעדע קשיא אויפן אייבערשטן איז חמץ. מיר מיינע קינדער אהער א

דארפן אויסרוימען די אלע שלעכטע מחשבות און אריין גיין אין אמונה. חזר'ן אז אלעס וואס דער 

"ַעל ְיֵדי ֶזה  -זאגט דער רבי  -אייבערשטער טוט איז גוט, אפילו ווען עס זעט אויס שלעכט, דעמאלט 

 ֵצל ֵמָחֵמץ ֶׁשהּוא ִסְטָרא ְּדמֹוָתא" ְוכּו'.ִּתּנָ 

לכבוד יום טוב; יעצט איז א צייט פון שלום. בעט דיר  מתנהקויפן פאר דיין ווייב א שיינע זע צו 

איבער מיט איר, אפילו דו ביסט גערעכט. יעצט איז א צייט פון ארויס גיין לחירות; ווען א מענטש 

ער א פרייער מענטש, אבער אז מען קריגט זיך מיט יעדן איינעם, לעבט מיט יעדן איינעם בשלום איז 

מען שרייט און מען פארשעמט די ווייב איז מען נעבעך א געבינדענער מענטש, מען איז פארשפארט 

 אין די אייגענע תפיסה.

ִפיָסה"; ווען א מענטש "ַעל ְיֵדי ַגְבהּות ַהֵּלב נֹוֵפל ִלְת  (ספר המידות, אות פדיון שבויים, סימן א):דער רבי זאגט 

איז א בעל גאוה, עס פאסט אים נישט צו רעדן שיין אין שטוב מיט די ווייב און קינדער, פאלט ער אריין 

 אין זיין אייגענע תפיסה, ער האט מיט יעדן איינעם א באזונדערע חשבון.

ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא  היינט נאכט נאכן בודק חמץ זיין נעמט מען די גאנצע משפחה און מען זאגט: "ָּכל

די פוסקים זאגן אז מען זאל דאס אויך זאגן אויף די שפראך וואס מען רעדט: "אלע  ."ְּדִאָּכא ִבְרׁשּוִתי

חמץ און אלע זויערטייג וואס איז דא אין מיין רשות וכו'"; זאלסטו צולייגן צו אז דו ביסט אויך מבטל 

ם אייבערשטן אז דו זאלסט זיין פרייליך און עס זאל דיר און זויער טייג', בעט דע קייט'אלע חמץ, זויער

 נישט אנגיין יעדע זאך.

 פון אונזערע אייגענע גלות אוןדער אייבערשטער זאל אונז שוין אויסלייזן פון אונזער גלות בכלל 

, מיר זאלן ווערן אויס קנעכט פארן יצר הרע, מיר זאלן ווערן קנעכט פארן הייליגן באשעפער. בפרט

זאלן נאר אים דינען און נאר צו אים רעדן און נאר פון אים טראכטן, מיר זאלן זען דאס גוטס וואס מיר 

ער טוט מיט אונז און אים נישט אויפהערן דאנקען און לויבן אויף די ניסים ונפלאות וואס ער טוט מיט 

 אונז.

 א כשר'ן פרייליכן יום טוב.
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 

 חסידים האט מען דען געהאט מותרות? ביי אמת'ע ברסלבע

 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געליינט אין א בריוו ווי איר שרייבט אז "מותרות" מיינט נישט קיין איבריגע זאכן און לוקסוס, נאר זאכן וואס זענען נישט 

 מקושר צום אייבערשטן.

אבער דער חלק איז מיר א גרויסער חידוש, האט איר דאס געזען ערגעץ וואו איך האב זייער הנאה געהאט פון דעם גאנצן בריוו, 

 אינעם רבינ'ס ספרים?

איך וואונדער זיך אז איר ענדיגט דעם בריוו מיט א ברכה אז ער זאל האבן א שיינע קאר און א שיינע הויז, האט איר געהערט אמאל 

 אזא סארט ברכה ביי איינע פון די אמת'ע ברסלבע חסידים?

אין ליקוטי הלכות שרייבט רבי נתן אסאך מאל איבער די שלעכטקייט פון האבן שיינע הייזער (עיין הל' הודאה ה"ו אות מ"ב ואות 

 ס"ז, והל' קידושין ה"ג אות ד'), פארוואס זאגט איר אז דאס איז נישט קיין מותרות?

 יישר כח פאר אלעס, און הצלחה מרובה.

 יעקב

 תשובה:

 יום א' פרשת צו, ב' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר יעקב נתןלכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 ר"אמת'ע ברסלב'עדאס וואס דו פרעגסט צי איך האב שוין געהערט אמאל ביי איינע פון די 

ברסלב'ער  ר"אמת'עאזא סארט ברכה; קודם וויל איך דיר פרעגן וואס הייסט ביי דיר אן:  חסידים"

 חסיד?"

, וואס פלעגט "אמת'ער ברסלב'ער חסיד"געלויבט דעם אייבערשטן אז איך האב געקענט אן 

האט געשריבן איבער זיבעציג טויזנט בריוו  "אמת'ער ברסלב'ער חסיד"געבן די סארט ברכות; דער 

דער בערשטן. בחיים חיותו פאר צעבראכענע הערצער, זיי מחזק געווען און געברענגט נאנט צום איי

פלעגט ווינשן אז אויב מען וועט מקיים זיין וואס דער אייבערשטער זאגט  אמת'ער ברסלב'ער חסיד

וועט מען זוכה זיין צו א שיינע לעבן, אויב מען וועט אכטונג געבן אויף מצות מזוזה וועט מען זוכה 

"ַהָּזִהיר ִּבְמזּוָזה, זֹוָכה ְלִדיָרה ָנֶאה",  :(שבת כג:)זיין צו א שיינע הויז, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ווער עס געבט אכטונג מקיים צו זיין מצות מזוזה וועט זוכה זיין צו א שיינע הויז. אזוי אויך, אויב מען 

וועט זוכה זיין צו לעבן מיטן אייבערשטן און מען וועט עסן מיט דרך ארץ, וועט מען זוכה זיין צו א 

"ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּבר ַּתֲאַות ֲאִכיָלה, זֹוֶכה  (ספר המידות, אות ממון, סימן יט):דער הייליגער רבי זאגט שיינע דירה, אזוי ווי 

 ְלִדיָרה ָנָאה", ווער עס צעברעכט זיין תאות אכילה וועט זוכה זיין צו האבן א שיינע הויז.

באשעפעניש  מענטשן מיינען אז צו זיין אן ערליכער איד דארף מען זיין א ספעציעלער סארט

וואס וואוינט ביים עק שטאט מיט צעבראכענע פענסטער אין א הויז וואס איז האלב איינגעזינקן אין 
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דער ערד, אן קיין מעבל, און פאר א טיש נוצט מען א פאס מיט א לאקשן ברעט וכו' וכו'; דער טעות 

 איז נישט קיין נייע טעות, דער רבי רעדט נאך פון דעם.

געווען אין ארץ ישראל האט ער זיך געטראפן מיט זייער גרויסע צדיקים, צווישן  ווען דער רבי איז

הרב הקדוש רבי אברהם קליסקער זכותו יגן עלינו; מיט רבי יעקב שמשון משפיטובקה זי"ע; רבי  -זיי 

אוסטרהא זי"ע און מיט נאך גרויסע צדיקים. זיי האבן דערציילט פארן רבי'ן אז -זאב וואלף מטשערני

זיי זענען געקומען קיין ארץ ישראל האבן זיי זיך נישט געקענט אויסמאלן אז ארץ ישראל איז א  פאר

חלק פון דער וועלט, זיי האבן געמיינט אז ארץ ישראל איז עפעס א וועלט אויבן אין הימל, ווייל אלע 

יט וכו'; ביז זיי ספרים רעדן פון איר גרויסקייט און די תורה אליינס פארציילט גאר פון איר הייליגקי

זענען ארויפגעקומען קיין ארץ ישראל און געזען אז ארץ ישראל איז א פלאץ דא אויף דער וועלט, זיי 

האבן געזען אז עס איז נישט דא קיין שום חילוק אינעם חיצוניות צווישן ארץ ישראל און אנדערע 

 הויך.לענדער, נאר דער פנימיות פון ארץ ישראל איז גאר הייליג און גאר 

ר' נתן זכרונו לברכה זאגט, אז דער רבי האט דאס דערציילט ווייל זייער אסאך מענטשן זענען זיך 

טועה אין דעם ענין. מענטשן מיינען אז מען קען אנזען א חילוק צווישן א צדיק און סתם א מענטש און 

; מען מיינט אז דער צדיק אזוי אויך אנדערע הייליגע זאכן אויפן פנים אדער אויפן אויסקוק פון די זאך

זעט אויס פון אינדרויסן אנדערש פון סתם מענטשן, אבער באמת איז נישט אזוי, ווייל דער צדיק זעט 

"ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ִעְנָין ַאַחר  -אויס פון אינדרויסן גענוי ווי א צווייטן, עס איז נישט דא קיין שום חילוק 

געזאגט: "עס קען זיך דאכטן אז דער ערליכער איד האט די זעלבע ְלַגְמֵרי", אזוי ווי דער רבי האט 

קישקעס ווי א צווייטן, אבער באמת איז ער אינגאנצן אנדערש"; אזוי אויך איז מיט ארץ ישראל, זי איז 

אינגאנצן אנדערש פון אלע אנדערע לענדער, עס איז דא א אנדערע הימל אין ארץ ישראל אזוי ווי עס 

; מיר פשוט'ע מענטש קענען דאס נישט זען, אבער ווער (ויקהל, דף רט)ין זוהר הקדוש ווערט געברענגט א

(ליקוטי עס גלייבט אין איר הייליגקייט קען זען א שטיקל חילוק צווישן ארץ ישראל און אנדערע לענדער 

 .עיין שם) מוהר"ן, חלק ב, סימן קטז; שיחות הר"ן, סימן יד.

נישט זען פון אינדרויסן; א מענטש קען אויסקוקן פון אינדרויסן זעט מען פון דא אז מען קען גאר

ווי א פשוט'ער מענטש אבער אינעווייניג איז ער דבוק צום אייבערשטן, ער טראכט פונעם אייבערשטן 

דאס קען קיינער נישט וויסן און קיינער נישט זען. און  -און ער רעדט צום אייבערשטן א גאנצן טאג 

, מען קען שרייבן טיטלן אויף מענטשן: "מנקיי הדעת שבירושלים", אבער קיינער אזוי אויך פארקערט

ווייסט נישט צי ער האט טאקע א ריינע דעת אדער זיין דעת איז פיל מיט מותרות און צואה, ווייל חכמינו 

וואס זענען פארהוילן  "ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ַמה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ֲחֵבירֹו", צווישן די זאכן (פסחים נד:):זכרונם לברכה זאגן 

 פון די בריאה איז אז קיינער ווייסט נישט וואס דער צווייטער טראכט.

אין הימל קוקט מען גאר אנדערש אויף א מענטש ווי מען קוקט דא; דער הייליגער ר' נתן פלעגט 

עס איז גרויס און "ָקטֹן ְוָגדֹול ָׁשם הּוא", דארט ווייסט מען ווער  (איוב ג, יט):שטענדיג חזר'ן דעם פסוק 

ווער עס איז קליין; מען זעט אמאל אז עס רעש'ט זיך דא מיט איינעם, מען קען מיינען ווער ווייסט וואס 

יענער איז, אבער אויבן אין הימל ווייסט מען ניטאמאל פון יענעם. ווידער איז דא פארקערט אויך, עס 

מען מאכט נישט פון אים קיין שום טראסק,  קען זיין א מענטש וואס קיינער ווייסט נישט פון אים און

ווייל ער לעבט מיטן אייבערשטן, ער רעדט צום אייבערשטן  -אבער אויבן אין הימל איז ער זייער חשוב 

 און ער פארציילט פארן אייבערשטן יעדע זאך וואס באדערט אים; דאס איז חשוב אויבן אין הימל.
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"; אזא איינער וואס פאלגט דעם ברסלב'ער חסידאמת'ער נחזור לענינינו ווער עס איז דער "

הייליגן רבי'ן. ווייל כל זמן מען איז נישט מקיים וואס דער הייליגער רבי זאגט האט מען נישט קיין 

; "עכטע ברסלב'ער חסיד"; "אמת'ער ברסלב'ער חסיד"שייכות מיטן רבי'ן, אפילו מען פאררופט זיך אן 

 ברסלב'ער עובד", וכו' וכו'.

אריין קוקן אינעם רבינ'ס ספרים וואו מיר קענען זעהן וואס דער רבי האט געוואלט פון  לאמיר

"דער רבי פלעגט אונז מבזה זיין פארוואס מיר  (חיי מוהר"ן, סימן תקמג):אונז. ר' נתן זכרונו לברכה שרייבט 

ְלָפָניו ִעם ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֵמַהֲחׁשּוִבים  זענען נישט עוסק אין 'הפצה'; ּוַפַעם ַאַחת ְּבֵליל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָעַמְדנּו

ֶׁשּלֹו, ְוהֹוִכיַח אֹוָתנּו ְמאֹד ַּכָּמה ָׁשעֹות ַעל ִעְנָין ֶזה, איינמאל מוצאי שבת האט דער רבי אונז געגעבן מוסר 

ים' ַעל אפאר שעה היתכן מיר זענען נישט גענוג עוסק אין הפצה, ּוַפַעם ַאַחת ָקָרא אֹוָתנּו 'ֵעִצים ְיֵבִׁש 

ֶׁשֵאין ָאנּו מֹוִליִדים ְנָפׁשֹות ֶׁשִּיְתָקְרבּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ָיֵדינּו, 'טרוקענע ביימער' האט אונז דער רבי 

מקרב זיין אידישע  -אנגערופן"; ווייל דער רבי האט געוואלט מיר זאלן עוסק זיין אין אנטרינקען ביימער 

 קינדער צום אייבערשטן.

האט זיין גאנצע לעבן פארשפרייט אמונה פאר אידישע קינדער  "אמת'ער ברסלב'ער חסיד"דער 

און ער האט נישט גערוט קיין איין טאג אין זיין לעבן. ער האט געדרוקט דעם רבינ'ס ספרים אין די 

הונדערטער מיליאנען און עס איז אים געגאנגען אין לעבן צוריק צו ברענגן די גאנצע וועלט צום 

יבערשטן. די אלע וואס רופן זיך 'ֶאְחֶטא ְּבֶרְסֶלב'ֶער' האבן אים גע'רודפט זיין גאנץ לעבן; מען האט אי

אלע יארן געזאגט: "דאס איז נישט דעם רבינ'ס זאך"; די ְזֶקעיִנים האבן געשריבן כתבי פלסטר אויף 

אט געקוקט אויף ר' אבער ער האט נישט געקוקט אויף קיינעם; ער ה "אמת'ער ברסלב'ער חסיד",דעם 

ווי אזוי ער האט זיך מוסר נפש געווען צו פארשפרייטן דעם הייליגן רבי'ן אויף די  -נתן זכרונו לברכה 

 גאנצע וועלט.

די סארט ברכות געפונען מיר אויך אין די הייליגע תורה; דער אייבערשטער זאגט צו אז אויב מען 

וועט מקיים זיין וואס שטייט אין די תורה בענטשט די תורה "די סארט ברכות". מיר זאגן דאס יעדן 

אין די וועגן פונעם  "ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע", אויב די אידן וועלן גיין (דברים יא, יג):טאג ביי קריאת שמע 

אייבערשטן, וועט דער אייבערשטער געבן רעגן, עס וועט וואקסן אסאך תבואה און מען וועט האבן 

וועט זיין גוט  -"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו"  (ויקרא כו, ג):"ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת וכו'"; אזוי אויך זאגט די תורה  –שפע 

 בגשמיות.

זעט מען ווי דער נביא געבט אויך די סארט ברכות;  –דעם רבינ'ס מוסר ספר  –ווען מען לערנט נ"ך 

 דער נביא זאגט פאר די אידן: "אויב וועט איר גיין מיטן אייבערשטן וועט אייך גוט זיין".

"; "אמת'ער ברסלב'ער חסידאיך האב אביסל מאריך געווען כדאי קלאר צו מאכן וואס איז אן 

ווען מען קומט צום צדיק פאלט אויפן מענטש א  יקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן עב):(לדער הייליגער רבי זאגט 

שפלות; דער מענטש הייבט אן טראכטן 'דער אייבערשטער איז מיט מיר, ביי מיר און נעבן מיר', און 

ווען מען לעבט מיט אזא אמונה ווערט דער מענטש בטל ומבוטל צום אייבערשטן, ווייל ער ווייסט אז 

 זאך וואס ער האט און וואס ער טוט קומט פונעם אייבערשטן. יעדע

"ִמי ִהְקִּדיַמִני ַוֲאַׁשֵּלם", דער  (איוב מא, ג):אויפן פסוק  (ויקרא רבה כז, ב):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אייבערשטער פרעגט: "ווער האט מיר געפעדערט פאר איך האב אים קודם געגעבן; "ִמי ִקיֵּלס ְלָפַני ַעד 

ּלֹא ָנַתִּתי לֹו ְנָׁשָמה ְוכּו'", ווער קען מיר דען לויבן אן דעם וואס איך זאל אים האבן געגעבן קודם א ֶׁש 
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נשמה? "ִמי ָעָׂשה ִלי ַמֲעֶקה ַעד ֶׁשא ָנַתִּתי לֹו ַּגג, ִמי ָעָׂשה ִלי ְמזּוָזה ַעד ֶׁשא ָנַתִּתי לֹו ַּבִית ְוכּו'", ווער קען 

אר איך האב אים געגעבן א הויז? עיין שם; דאס איז אן מקיים זיין מצות מעקה און מצות מזוזה פ

ער לעבט מיטן אייבערשטן; ביי אים איז גארנישט דא אויף דער וועלט נאר דער  -ערליכער איד 

אייבערשטער. דאס לערנט אונז דער רבי: מיר זאלן לעבן מיטן אייבערשטן; און דאס איז דער סימן צו 

אויב פאלט ארויף אויף אים שפלות, און דאס קען מען  חסיד","אמת'ער ברסלב'ער א מענטש איז אן 

 נישט זען פון אינדרויסן.

" איז געקומען אין ישיבה געבן "אמת'ער ברסלבער חסיד מיר האבן געהאט די זכיה אז דער

שיעורים פאר די בחורים, ער פלעגט זאגן שטענדיג פאר די בחורים: "אויב וועט איר לערנען אסאך 

פירט זיך, וועט איר האבן  ""אמת'ער ברסלבער חסיד ן רבינ'ס סדר דרך הלימוד, אזוי ווי אמשניות אויפ

אלעס גוטס סיי ברוחניות און סיי בגשמיות; איר וועט האבן שיינע קארס, שיינע הייזער און איר וועט 

 לעבן א חיים טובים".

יטש ווען מען לעבט פלעגט שטענדיג חזר'ן אז מותרות איז טי "אמת'ער ברסלבער חסיד" דער

אנעם אייבערשטן, דעמאלט איז אלעס איבעריג. אבער ווען א מענטש ווייסט אז אלעס וואס ער האט 

קומט פונעם אייבערשטן, ער דאנקט און לויבט דעם אייבערשטן אויף יעדע זאך און אויף אלעס וואס 

ענטש האט אן אלטע ער האט, דעמאלט איז נישטא קיין מותרות. און פארקערט אויך, ווען א מ

צעבראכענע הויז ביים עק שטאט מיט צעבראכענע פענסטערס, אויב לעבט ער נישט מיטן אייבערשטן 

 איז א גרויס רחמנות אויף אים, אז ער האט נישט דער וועלט און נישט יענער וועלט.

ווי  מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל זיך נישט לאזן נארן בזה העולם, אזוי

"ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ִמֶּמִּני, ֶׁשּלֹא ַיְטֶעה ֶאְתֶכם ָהעֹוָלם", דאס זאלט איר מקבל  (שיחות הר"ן, סימן נא):דער רבי זאגט 

זיין פון מיר, איר זאלט זיך נישט לאזן נארן ווייל די וועלט נארט אייך; דער אייבערשטער זאל העלפן 

דיג געדענקען וואס דער רבי וויל פון אונז. דער רבי מיר זאלן זיך נישט לאזן נארן און מיר זאלן שטענ

"מיין גאנצע נחת און תענוג איז ווען איך זע ווי מיינע תלמידים פירן זיך מיט (חיי מוהר"ן, סימן שלה): זאגט 

יראת שמים און דינען דעם אייבערשטן. איך האב אלעס מפקיר געווען; מיין לעבן, מיין ווייב און מיינע 

 עס נאר פאר ענק".אל -קינדער 

"ַעל ְׁשֵני ִּכּתֹות ֲאָנִׁשים ֵיׁש ִלי ַרֲחָמנּות ָּגדֹול ֲעֵליֶהם", אויף  (חיי מוהר"ן, סימן שנד):דער רבי האט געזאגט 

צוויי גרופעס מענטשן האב איך גרויס רחמנות, "ַעל ֵאּלּו ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ְוֵאיָנם 

ם", אויף די מענטשן וואס האבן געקענט מקורב ווערן צו מיר און זענען נישט מקורב געווארן, ִמְתָקְרִבי

"ְוַעל ֵאּלּו ַהְמקָֹרִבים ֵאַלי ְוֵאיָנם ְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי", און אויף די וואס זענען מקורב צו מיר און פאלגן 

ס צום טיר, דאס וש וועט ליגן מיט די פאס דער מענטמיר נישט; ווייל ווען עס וועט קומען די צייט וו

מיט די  וואס דעמאלט לייגט מען אראפ דעם מענטש אויף דער ערד -מיינט ווען מען וועט שטארבן 

און דער מענטש וועט זיך דעמאלט אנקוקן ווי אזוי ער זעט אויס וועט ער  -ס אויסגעדרייט צום טיר ופ

איך נישט געפאלגט דעם רבי'ן? ווייל ווען איך וואלט זייער חרטה האבן, טראכטענדיג: 'פארוואס האב 

ווען געפאלגט דעם רבי'ן וואלט איך זוכה געווען צוצוקומען צו די גרעסטע מדריגות אויף דער וועלט', 

 אבער דעמאלט וועט שוין זיין צו שפעט.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 
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~~~~~~~~~~ 
 ל נישט ארייננעמען מיינע קינדער וועגן ברסלב, פארוואס איז ברסלב אזוי פארשעמט?מ'ווי

 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 א גרויסן יישר כח פאר די הערליכע שיעורים וואס זענען מיר אזוי שטארק מחזק און האט ממש געטוישט מיין לעבן צום גוטן.

אנהויבן גיין אין שולע האב איך איר איינגעשריבן אין מוסדות ..., איך האב אבער באקומען אן אזוי ווי מיין טאכטער דארף שוין 

ענטפער אז דאס יאר נעמען זיי נישט אן קיין ברסלבע חסידים אין אלע זייערע מוסדות איבער גאנץ ארץ ישראל, כאטש וואס סיי איך און 

 יפגעשטעלט א ספעציעלע וועד נישט אנצונעמען קיין ברסלבע.סיי מיין ווייב באלאנגען צו די חסידות. זיי האבן או

דאס טוט מיר זייער וויי, איך בין אנגעקומען קיין ברסלב נאר צו נעמען חיזוק אויף עבודת ה' און צו זיין מער ערליך, פארדעם האב 

איך יעדן טאג משניות, איך גיי יעצט ענדיגן איך ממש נישט געעפנט קיין אידיש ספר און איך האב נישט געדאווענט, און היינט ב"ה לערן 

ששה סדרי משנה צום ערשטן מאל, איך לערן יעדן טאג גמרא און נ"ך, איך בין מעביר סדרה און איך זאג תהלים, מיין גאנצע רוחניות איז 

 ט זיך זייער געטוישט צום גוטן.געווארן גאר אנדערש און פיל בעסער זייט איך בין אנגעקומען קיין ברסלב, און אויך מיין שלום בית הא

איך קען ממש נישט פארשטיין פאר ברסלב איז אזוי פארשעמט און אפגעפרעגט, אזוי ווייט אז מ'וויל נישט אננעמען מיינע קינדער 

 ווייל איך דריי זיך אין ברסלב.

 יישר כח פאר אלעס.

 מענדל

 תשובה:

 ח לפרט קטןיום ג' פרשת צו, ד' ניסן, שנת תשע" - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מענדל נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אזוי פארשעמט; ווען דער רבי איז צוריק געקומען פון ארץ איז דו פרעגסט פארוואס ברסלב 

; פון היינט אן וועט מען קריגן 'מחלוקת'ישראל האט ער געזאגט: "איך האב ענק געברענגט א מתנה 

טאקע געווען, עס האט זיך דעמאלט אנגעהויבן א מחלוקת אויפן רבי'ן וואס אויף מיר". און אזוי איז 
 האלט נאך אן ביזן היינטיגן טאג.

פארוואס טאקע האט דער רבי אונז געברענגט אזא מתנה? עס פעלט דען גוטע מתנות וואס צו 

ען א מענטש געבן? וואס איז די גרויסקייט פון מחלוקת אז דער רבי רופט דאס אן 'א מתנה'? נאר וו

פאלט  -דינט דעם אייבערשטן און ער גרויסט זיך מיט זיין עבודת השם, ער גייט ארום מיט גאווה וכו' 

מען אראפ פון אלע מדריגות רחמנא לצלן. אזוי ווי דער הייליגער בעל דגל מחנה אפרים זכותו יגן עלינו 

ן אויפן שויס פון זיין זיידע דער האט דערציילט, אז ווען ער איז געווען א קינד און ער איז געזעצ

הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו, האט ער געהערט ווי דער הייליגער בעל שם טוב זאגט אויף 

נישט פון קיין מלאך, נישט פון קיין שרף, נישט פון אליהו  -זיך: "דא זיצט א איד וואס הערט תורה 

מורא איך זאל נישט אראפ פאלן יעדע סקונדע אין  הנביא, נאר פונעם אייבערשטן אליין און איך האב

נוקבא דתהומא רבא פון גאות און יישות וכו'"; ווייל אז מען גרויסט זיך חס ושלום מיט די תורה און 

תפילה וכו' קען מען אלעס פארלירן. דאס האט דער רבי געמיינט מיט דעם מתנה וואס ער האט אונז 

 אונז.געברענגט, אז מען וועט שפעטן פון 
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מען זעט אן אינטערעסאנטע זאך; אז א בחור'ל דאווענט אין ביהמ"ד מיט א געשמאק, ער 

דאווענט אין א סידור און ער רעדט נישט אויס ביים דאווענען וכו', אדער א אינגערמאן וואס פירט זיך 

איז מקפיד אויף שיין ביי די ארבעט, ער רעדט איידל, ער שעלט נישט ווען עפעס גייט אים נישט, ער 

קוקט אים יעדער  –צו דאווענען שחרית מנחה מעריב, ער לויפט ארויס אינמיטן ארבעטן כאפן א מנחה 

ארויף, מען פרעגט שטילערהייט: "ווער איז דער בחור'ל?" "ווער איז דער אינגערמאן?" אבער ווי 

ר נעמט זיין חיות פון רבי'ן, וואונדערליך איז אויב מען ווערט געוואר אז ער דרייט זיך ביים רבי'ן און ע

 דעמאלט קוקט מען שוין מיט א ביטול אויף אים און דער גאנצער גלאנץ פאלט אוועק.

דער ס"מ האט זייער פיינט דעם הייליגן רבי'ן ווייל דער רבי מאכט אים קאליע זיין ביזנעס; דער 

ס"מ נעמט א מענטש און רעדט אים איין אז ער איז שוין פארפאלן און אז דער אייבערשטער דארף אים 

ברענגט ראיות  נישט צוליב זיינע עבירות. ער ברענגט אים כל מיני ראיות אז ער איז שוין פארפאלן, ער

וואס דער זוהר הקדוש זאגט, "ַמאן ְדאֹוִׁשיד ַזְרָעא ְּבֵריַּקְנָיא ַחס ְוָׁשלֹום,  (וישב קפח; ויחי ריט):פון זוהר הקדוש 

ֵאין מֹוִעיל ְּתׁשּוָבה", ווער עס איז פוגם בברית ער איז מוציא זרע לבטלה רחמנא לצלן העלפט נישט קיין 

הערט אז עס העלפט אים שוין נישט קיין תשובה? ער ווערט  תשובה; און וואס טוט א מענטש ווען ער

אינגאנצן מיואש און ער הערט אויף לערנען און דאווענען וכו' וכו'. דאס אלעס איז מעשה בעל דבר 

וואס וויל אויסרייסן דעם מענטש פון דער וועלט און פון יענע וועלט, קומט דער הייליגער רבי און זאגט 

"ֶׁשֵאין ַהָדָבר ֵּכן, ַרק ַעל ַהֹּכל מֹוִעיל ְּתׁשּוָבה", עס איז נישט אזוי, נאר אויף יעדע זאך  א):(שיחות הר"ן, סימן ע

העלפט תשובה, "ְוָאַמר, ֶׁשָּבֶזה ַהַּמֲאָמר זֹוַהר ֵאין ׁשּום ָאָדם ֵמִבין ַהְּפַׁשט, ַרק הּוא ְלַבד", און דער רבי 

נאר ער אליין; דאס איז פארוואס  האט געזאגט אז אין דעם שטיקל זוהר פארשטייט קיינער נישט פשט,

דער ס"מ האט זיך גענומען אויף אלע צדיקים בכלל און אויפן רבי'ן בפרט, ווייל דער רבי שלאגט זיך 

מיט אים, דער רבי נעמט נשמות וואס דער ס"מ האט שוין לאנג ביי זיך אין קעשענע, ער כאפט זיי ארויס 

 טן.פון דארט און ברענגט זיי צוריק צום אייבערש

די אלע וואס קריגן אויף ברסלב האבן נישט קיין אנונג וואס ברסלב איז; זיי ווייסן נישט וואס זיי 

ווייסן נישט. ווען זיי וואלטן געוואוסט וואס ברסלב איז וואלטן זיי נישט געקריגט, אדרבה, זיי וואלטן 

"ָעַלי ֵאין חֹוְלִקים  ת הר"ן, סימן קפב):(שיחוווען אויך געקומען נעמען חיזוק פון רבי'ן. דער רבי האט געזאגט 

ה ּכַ  ְוַעל ִאיׁש ָּכֶזה ְּבַוַּדאי ָראּוי ַלֲחק",  ,ְּכמֹו ֶׁשּבֹוִדים ַהחֹוְלִקים ָעָליוך ְּכָלל, ַרק ֵהם חֹוְלִקים ַעל ִמי ֶׁשָעשָֹ

אויף מיר קריגט מען נישט, נאר זיי קריגן אויף אזא איינעם וואס האט געטון דאס וואס זיי זאגן אויף 

 אז איך האב עס געטון און אויף אזא איינעם דארף מען טאקע קריגן. מיר

די גאנצע מחלוקת אויף ברסלב איז מעשה בעל דבר וואס ער האט זייער מורא פון רבי'ן; ער 

ווייסט אז ווי נאר מען וועט הערן דעם רבינ'ס עצות און חיזוקים איז אויס וועלט, אלע וועלן אפלאזן 

 ן אלע וועלן זיך צוריק קערן צום אייבערשטן.זייערע נארישקייטן או

(כמבואר דער רבי האט א וועג פאר יעדן איינציגסטן איד צו לערנען און ענדיגן כל התורה כולה 

, דער רבי האט א שפראך צו אלע געפאלענע נשמות, און דאס איז די סיבה פארוואס בשיחות הר"ן, סימן עו)

 ן רבי'ן.דער ס"מ האט זיך אזוי פארלייגט אויפ

ר' נתן איז אמאל אריין געקומען צום רבי'ן און געזען ווי דער רבי וויינט זייער שטארק, דער רבי 

האט זיך אנגערופן פאר ר' נתן: "אזאנס אויס צו טראכטן אויף מיר, אז איך בין פון יענעם כת רחמנא 

ועק געגאנגען. ר' נתן האט לצלן?" ר' נתן האט נישט געקענט צוקוקן ווי דער רבי וויינט, איז ער או
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שפעטער פארציילט אז דעמאלט האט ער נישט פארשטאנען פארוואס דער רבי וויינט, וואס גייט אן 

דעם רבי'ן וואס יענער זאגט? אבער שפעטער ווען דער רבי איז אוועק פון דער וועלט און ר' נתן האט 

עלט און עס האט זיך אנגעפאנגען א געוואלט אריין ברענגען דעם הייליגן רבינ'ס עצות אין די וו

שרעקליכע התנגדות, מען האט גע'רודפ'ט ר' נתן מיט שרעקליכע רדיפות, האט ר' נתן געזאגט: "יעצט 

פארשטיי איך שוין פארוואס דער רבי האט אזוי געוויינט, נישט ווייל יענער האט גערעדט אויף אים, 

ז דורך די מחלוקת און דורך די לשון הרע וואס מען נאר דער רבי האט געוויינט ווייל ער האט געזען א

רעדט אויף אים, וועלן מענטשן נישט מקורב ווערן צו אים און עס וועט זיין זייער שווער אריין צו 

 ברענגען אין מענטשן די ליכטיגע עצות".

: בעט דעם אייבערשטן דו זאלסט טרעפען א גוטע מוסד פאר דיינע קינדער, זאג פארן אייבערשטן

"רבונו של עולם, העלף מיר איך זאל האבן א גוטע חדר און א גוטע שולע פאר מיינע קינדער. מען וויל 

נישט אננעמען מיינע קינדער אין ... מוסד נאר ווייל איך פאר קיין אומאן אויף ראש השנה און ווייל איך 

פאר איך אויף אומאן, בין מיך מחי' ומחזק מיט די ברסלבע ספרים; הייליגער באשעפער, פארוואס 

פארוואס בין איך געקומען קיין ברסלב? נאר ווייל די ספרים און די דיבורים מאכן מיר אויף מיינע אויגן 

איך זאל לעבן מיט דיר און איך זאל זיך פרייען מיט די מצוות וואס איך טו. זייט איך בין מקורב געווארן 

ן געטוישט לטובה; איך לערן יעדן טאג, איך דאוון יעדן צום הייליגן רבי'ן האט זיך מיין לעבן אינגאנצ

 טאג שחרית מנחה מעריב, און מיין גאנצע שלום בית האט זיך מיר געטוישט צום גוטן.

הייליגער באשעפער, פארוואס איז דער רבי אזוי פארשעמט? פארוואס פארשעמט מען מיר? 

נע קינדער? זיי ווילן נישט אריין נעמען מיינע וואס האב איך שוין געטון אז מען וויל נישט אננעמען מיי

קינדער ווייל איך בין זיך מחי' ומחזק מיטן הייליגן רבינ'ס ספרים; איך בעט דיר באשעפער, העלף מיר 

 איך זאל אטרעפען א גוטע מוסד פאר מיינע קינדער".

יי זאלן דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט טרעפן א גוטע מוסד פאר דיינע קינדער, ז

 אויסוואקסן ערליכע אידן און דו זאלסט זען פון זיי אידיש נחת, אמן.

 איך ווארט צו הערן פון דיר אז דו האסט געטראפן פאר זיי א גוטער מוסד.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וואס איז די ריכטיגע צניעות ביים שלאפן?

 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

שיעורים וואס געבן מיר אזויפיל עצות און חיזוק, עס געבט מיר שכל אין לעבן. איך האב אנגעהויבן קודם א יישר כח פאר אייערע 

ן רעדן צום אייבערשטן, איך האב אנגעהויבן דאווענען אפילו ווען מיר האבן נישט קיין סעמינאר, אזוי ווי יעצט פאר פסח, איך האב אנגעהויב

 ער יעדע נאכט, און נאך פיל מער.ליינען קריאת שמע און צוגרייטן נעגל וואס

איך וויל פרעגן אויב די צוויי ביינער ביים האלז מעגן זיין אפן ביינאכט ביים שלאפן, און אויך אויב מ'דארף אנטון זאקן ביים שלאפן 

 אויב מ'איז סיי ווי צוגעדעקט מיט די דעקע.

 יישר כח פאר אלעס.

 א מיידל פון ארץ ישראל

 תשובה:
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 יום ג' פרשת צו, ד' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

וואויל איז אייך אז איר געבט אכטונג אויף צניעות; ווען מען פירט זיך איידל און מען גייט 

און מען פירט דאס איז שיין און מלא חן, אבער אויב מען גייט נישט אנגעטון איידל  -אנגעטון איידל 

 זיך נישט אויף איידל דעמאלט איז דער מענטש נישט מכובד.

"ַרִּבי יֹוָחָנן ָקֵרי ֵליּה ְלָמאֵני ְמַכְּבדֹוַתי", רבי יוחנן, ווען ער  (סנהדרין צד.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ך וואס פלעגט בעטן זיין שמש זאל אים ברענגען זיינע קליידער, פלעגט ער זאגן: 'ברענג מיר די זא

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

 זיין דעמאלט איז ער מכובד וכו'.

אסאך מיידלעך מיינען אז צניעות איז עפעס א קנס, כאילו מען האט גע'קנס'עט די אידישע 

די סיבה פארוואס מען זעט נעבעך ווי אידישע  טעכטער אז מען דארף גיין אנגעטון איידל. דאס איז

טעכטער זוכן אראפ צו ווארפן פון זיך די צניעות, זיי מיינען אז דאס איז א שטראף, אבער באמת איז 

צניעות בכלל נישט קיין קנס, צניעות איז זייער א שיינע זאך. א בעל חי גייט אן קליידער און עס איז 

"ֲאֶׁשר  (יחזקאל כג, כ):, דאס זעלביגע איז ביי די אומות העולם וואס זענען נישט שייך ביי זיי קיין קליידער

ְּבַׂשר ֲחמֹוִרים ְּבָׂשָרם", צוגעגליכן צו בעלי חיים; אזוי ווי אברהם אבינו האט געזאגט פאר ישמעאל ווען 

זאגן אויף דעם חכמינו  "ְׁשבּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור", (בראשית כב, ה):ער איז געגאנגען שחט'ן יצחק אבינו 

"ַעם ַהּדֹוֶמה ַלֲחמֹור"; ביי זיי איז נישט קיין חילוק יא אנגעטון נישט אנגעטון,  (קידושין סח.):זכרונם לברכה 

"ְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי, ָאָדם  (יחזקאל לד, לא):אבער מיר אידן וואס מיר זענען מענטשן אזוי ווי עס שטייט 

יֶכם", דער אייבערשטער זאגט איר זענט ביי מיר גערעכענט ווי מענטשן, איר זענט נישט ַאֶּתם, ֲאִני ֱאֵה 

"ַאֶּתם ְקרּוִיין ָאָדם, ְוֵאין  (יבמות סא.):נען אויף דעם די הייליגע חז"ל 'עאין מיינע אויגן ווי בהמות, דרש

 בן זיך אויפצופירן איידל.ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְקרּוִיין ָאָדם"; דארפן מיר זיין אנגעטון און אכטונג גע

דאס איז  -ווען מען שלאפט גייט מען נישט מיט קיין זאקן, נאר מען דעקט זיך צו מיט א דעק 

"א ִנְּתָנה ּתֹוָרה ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת", די תורה איז  (קידושין נד.):צניעות; מען דארף געדענקען וואס חז"ל זאגן 

דא וואס זאגן אז מיידלעך זאלן שלאפן מיט הויזן ווייל די  נישט געגעבן געווארן פאר מלאכים; עס איז

פיס דעקט זיך אויף וכו', אבער עס איז נישט גערעכט, ווייל הויזן פאר א מיידל איז פריצות. מען 

זאגן שוין חכמינו זכרונם  –פרובירט דאס מערסטע צו שלאפן צוגעדעקט און אויב מען דעקט זיך אויף 

 "אֹוֶנס ַרֲחָמָנא ָּפְטֵריּה". (נדרים כז:):לברכה 

... 

~~~~~~~~~~ 
 

 

ווי אזוי טרייסט מען זיך נאך די הסתלקות פונעם וויזניצער רבי זצ"ל? און ווי אזוי רעדט מען 

 צו קינדער וועגן שטארבן?

 שאלה:
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 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

י פון די בריוו און סיי פון די שיעורים, איך מיט מיינע חברים א גרויסן יישר כח פאר די געוואלדיגע חיזוק וואס איך באקום פון אייך סי

 זענען זיך זייער מחזק דערמיט.

היינט איז נסתלק געווארן מיין גרויסער הייליגער רבי, כ"ק אדמו"ר מוויזניץ זי"ע, און איך דארף חיזוק ווייטער אנצוגיין, איך שפיר 

 קן? ווי אזוי פול איך אן דעם חלל וואס איז מיר געבליבן?זיך ממש פאר'יתומ'ט, ווי אזוי קען איך זיך שטאר

אויך האב איך געוואלט פרעגן ווי אזוי מ'רעדט צו קליינע קינדער איבער שטארבן, מיינע קינדער פרעגן מיר וואס מיינט אז דער רבי 

ונזער באבע, מיט וועמען די קינדער זענען געווען איז נפטר געווארן, וואו טראגט מען דעם רבי'ן ביי לויה, אויך לעצטנס איז נפטר געווארן א

יאר אלט, פון ווען קען מען רעדן צו די קינדער  5און  3זייער נאנט, און כ'האב נישט געוואוסט ווי אזוי דאס מסביר זיין פאר זיי, זיי זענען 

 וואס מיינט שטארבן? כ'וויל נישט זיי זאלן בלייבן מיט קאשמארן.

פשר שרייבן איבער די שייכות פון מיין רבי צו ברסלב, די שעות צעטלעך און זיין זאגן גמרא מאכט אים נאנט אויך קענט איר מיר א

 צו ברסלב, אויך האב איך געהערט נאכזאגן פון אייך אז אייער התקרבות צו מוהרא"ש איז געווען אמאל ביים וויזניצן רבינ'ס טיש, און אויך

אז מ'זאל נישט ארויסקומען קעגן אייך ווען מ'האט געפירט א מחלוקת קעגן די ישיבה, אויב איר קענט  אז ער איז געשטאנען צו אייער זייט

 מיר מער דערציילן דערוועגן.

 יישר כח פאר אלעס.

 חיים מאיר

 תשובה:

 יום ד' פרשת צו, ה' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד חיים מאיר נרו יאיר

 דיין בריוו.איך האב ערהאלטן 

ָנְפָלה ֲעֶטֶרת רֹאֵׁשנּו, אֹוי ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו; מיר דארפן וויינען צום אייבערשטן ווען א צדיק גייט 

 אוועק פון דער וועלט.

"ַהּבֹוֶכה ּוִמְתַאֵּבל ַעל ָאָדם ָּכֵׁשר, מֹוֲחִלין לֹו ַעל  (ספר המידות, אות תשובה, סימן פה):דער הייליגער רבי זאגט 

ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו", אז א מענטש וויינט אויף אן ערליכער איד ווען ער גייט אוועק פון דער וועלט איז אים 

דער אייבערשטער מוחל אויף אלע זיינע עבירות; ווייל ווען א צדיק גייט אוועק פון דער וועלט מאכט 

נאר תורה ותפילה, מצוות ומעשים  -זיך א חשבון הנפש, מען זעט וואס בלייבט פונעם מענטש מען 

"רבונו של עולם, איך וויל אויך זיין אן טובים, דאס ברענגט אז מען וויינט זיך אויס צום אייבערשטן: 

צו זיין אלע  ערליכער איד, איך וויל אויך לערנען יעדן טאג תורה, איך וויל אויך אכטונג געבן מקיים

דאס זאגט דער רבי: "ַהּבֹוֶכה ּוִמְתַאֵּבל ַעל ָאָדם ָּכֵׁשר, מֹוֲחִלין לֹו ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו", דער וואס  מצוות";

וויינט ווען אן ערליכער איד גייט אוועק פון דער וועלט; ער ווייינט אויף זיך, וואס וועט זיין מיט אונז? 

הייבן פון אונזער בלאטע? ווען וועלן מיר שוין אפלאזן אלע נארישקייטן? ווען וועלן מיר זיך שוין אויפ

 דעמאלט איז אים דער אייבערשטער מוחל אויף זיינע עבירות.

די רחמנות איז אויף אונז; אויף דעם צדיק איז נישט קיין רחמנות, ווייל ער גייט ארויף אויבן אין 

זענען באשאפן געווארן פון זיין תורה און תפילה  הימל און עס קומען אים אנקעגן אלע מלאכים וואס

אויף וואס ער האט זיך מוסר נפש געווען אלע זיינע יארן, עס קומען אים אנקעגן אלע נשמות פון 

צדיקים, מען רופט אויס אין הימל: "מאכט פלאץ פאר די נשמה וואס האט כל ימיו געלערנט תורה, 

סר נפש געווען פאר אידישע קינדער און האט אריין מאכט פלאץ פאר די נשמה וואס האט זיך מו
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געברענגט תורה ביי אידישע קינדער, ער האט אריין געברענגט יראת שמים אין אידישע קינדער"; די 

 רחמנות איז אויף אונז.

מוהרא"ש שרייבט אין זיין צוואה ווי אזוי מיר קענען וויסן א סימן פון אן ערליכער איד, איך 

דעם לשון: "ָנא ַא ִסיָמן ִאיז ָדא, ַאז ַאן ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק ִאיז ְמעֹוֵרר ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן צּו  ברענג דיר אראפ

ען ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, אּון ַא ַפאְלֶׁשער ַמְנִהיג ֶוועט ֶרעְדן פּון ַאֶלעס אֹויֶסער פּון ּתֹוָרה. ֶדעִריֶּבער ֶוו

אּון ִאיר ֶזעט ַאז דּוְר ֶיעֶנעם ַּבאקּוְמט ִאיר ַא ֵחֶׁשק צּו ֶלעְרֶנען ְפַלייִסיג ִדי ֵהייִליֶגע  ִאיר ֵגייט צּו ַא ֶמעְנְטׁש

 ּתֹוָרה, ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ִאיר ֶזעְנט ֵּביי ַאן ֱאֶמְת'ן ַצִדיק".

מען  -פון גרויס ביז קליין  -דער וויזניצער רבי זכותו יגן עלינו פלעגט פארלאנגען פון יעדן חסיד 

זאל לערנען די הייליגע תורה; ער האט פארלאנגט א שעות צעטל און יעדער חסיד האט זיך געדארפט 

פארשרייבן יעדן טאג וויפיל שעה ער לערנט, אזוי פלעגט ער זיי מחזק זיין צו לערנען די תורה. ער האט 

ם נישט גע'חנפ'עט, נישט געמאכט קיין אונטערשייד צווישן עשירים און ארימעלייט; ער האט קיינע

 נאר יעדער האט געדארפט לערנען.

בנוגע רעדן צו קינדער פון שטארבן וכו'; עס איז נישט כדאי צו רעדן אין שטוב פון יום המיתה 

און זיכער נישט מיט קינדער. זע אריין צו ברענגען א פרייליכקייט אין שטוב, אזוי ווי חכמינו זכרונם 

ט אין א פלאץ וואו הִׂשְמָחה", דער אייבערשטער רוך ְׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ֶאָּלא ִמּתֹו"ֵאין ַה  (שבת ל:):לברכה זאגן 

מען פריידט זיך; אז דו וועסט פרייליך מאכן דיין ווייב און קינדער וועט זיין ביי דיר אין שטוב השראת 

השכינה און אז עס איז דא אין שטוב אן השראת השכינה איז שוין אלעס דא אין שטוב. אזוי אויך 

זאלסטו רעדן מיט זיי וואס א צדיק איז; פארצייל זיי מעשיות פון צדיקים, דאס וועט אריין ברענגען אין 

 זיי א חשק צו וועלן ווערן א צדיק.

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

מוסר מיט זיי, האט דער מלמד געזאגט: "יא"; געפרעגט דעם מלמד פון זיינע קינדער צי ער לערנט 

האט ער אים געפרעגט: "וואסערע מוסר ספרים לערנסטו מיט זיי?" זאגט ער: "חובות הלבבות", זאגט 

אים דער הייליגער צאנזער רב: "נישט דאס מיין איך צו פרעגן, איך פרעג צי דו לערנסט 'מוסר', צי דו 

בי ר' אלימלך פון ליזענסק זי"ע און זיין ברודער דער הייליגער פארציילסט זיי מעשיות פון הייליגן ר

רבי ר' זושא זי"ע"; ווייל מעשיות פון צדיקים פייערט אויף דאס הארץ צו זיין אן ערליכער איד. מען 

הייבט אן טראכטן: "איך וויל אויך זיין אן ערליכער איד", "איך וויל אויך זיין א צדיק", מען הייבט אן 

איך וויל  -איך וויל זיין אן ערליכער איד"; "אוי טאטע, אוי פאטער  -אוי טאטע, אוי פאטער "זינגען: 

 זיין א גרויסער צדיק".

אינגערמאן,  סבחור און אויך אל ססאך צום טיש פרייטאג צו נאכטס אלאיך פלעג גיין זייער א

אויך ווען מיין זיידע  אזוי אויך פלעג איך מיטהאלטן ביים מוצאי תשעה באב טיש דעם סיום הש"ס.

דער קארלסבורגער רב שליט"א פלעגט גיין באזוכן דעם וויזניצער רבי זי"ע פלעג איך שטענדיג מיט 

 גיין.

ווען איך האב געעפענט די ישיבה איז אויף מיר אריבער גרויסע מחלוקת; מען האט געמאכט 

כו' וכו'. אזוי אויך איז מען הפגנות און פארשפרייט כתבי פלסתר, מען האט איינגעגעבן מסירות ו

דעמאלט ארום געגאנגען צו אלע רבנים אז מען זאל ארויס קומען מיט א קול קורא קעגן מיר; מען איז 

געזעצן טעג און וואכן ביים וויזניצער רבי, מען האט אים געמוטשעט ער זאל אונטער שרייבן קעגן די 
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ט געוואלט אונטערשרייבן (עס איז דא אסאך ישיבה, אבער געלויבט דעם אייבערשטן אז ער האט ניש

 צו פארציילן, אבער אין כאן המקום להאריך).

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין צו זיין דבוק אין אמת'ע צדיקים און גיין אין 
 זייערע וועגן, ביז משיח וועט קומען און אונז אויסלייזן פון גלות, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וויל זיך שוין גט'ןאיך 

 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם א גרויסן יישר כח פאר אלע חיזוק וואס איך באקום פון אייך, און יעצט צום ענין. איך בין זייער צובראכן פונעם מצב אין 

 נטערעסירט אין גארנישט.אונזער שטוב. עס איז קיין שטוב נישט! איך האלט מער נישט אויס פון מיין מאן, ער איז נישט אי

איך האב אים זייער ליב געהאט אלע יארן, איך האב אזויפיל געטון פאר אים, געגעבן, נאכגעגעבן, געהאלפן, און אזויפיל מתפלל 

אנצוגיין.  געווען, בשעת ווען ער פלעגט מיר אוועקמאכן די גאנצע צייט. איך בין שוין פארמאטערט און איך קען נישט טרעפן די כוחות ווייטער

ן איך שפיר זיך ווי א פארוועלקטע בלום וואס פרובירט צו וואקסן אין א בלאטע אן קיין זון. די איינציגסטע וועג וואס עס זאל קענען ארבעט

 איז נאר אז איך שפיל טויב, שטום, און בלינד, נו וואספארא לעבן איז דאס?

ווערסטע צייטן, איין תקופה ווי ער האט נישט געלערנט און נישט געארבעט, איך האב שוין אלעס פרובירט, איך בין שוין דורך די ש

איין תקופה פון נישט אויפשטיין צופרי ביז שפעט אינמיטן טאג, איין תקופה פון כל ערליי משוגעת'ן בין כותלי הבעדרום, איין תקופה פון 

וישט זיך זיין אויסקוק און בכלל לעבנסשטייגער, נאך א תקופה פון זיין דעיט, איין תקופה פון ער ט-טו-איך דארף זיך טוישן און זיין מער אפ

ברוגז אויף מיין משפחה, א. א. וו. די ליסטע גייט אן. און כאטשיג ווי שטארק דאס האט מיר אלעס וויי געטון בין איך מיטגעגאנגען, אים 

פן, ער איז אין שטוב נאר בגוף, אדער צו קריטיקירן און נאכגעקומען אלע פארלאנגען (חוץ א שייטל), עס האט אבער גארנישט געהאל

טשעפען. איך מאך אליין שבת, יום טוב, פסח. ער העלפט גארנישט און ער קאמפלעינט נאך אז די הויז פליעט און וועגן דעם האט ער נישט 

 קיין הרחבת הדעת אינדערהיים.

ארף אלעס אליין טון, און ער ליגט אין בעט און האט נאר טענות? די ווי אזוי זאל איך האלטן די שטוב אין ארדענונג ווען איך ד

 קינדער וויינען און מוטשען אז טאטי האט זיי צוגעזאגט זאכן, און איך מוז זיך ספראווען דערמיט און אים ערזעצן.

נישט זיך גט'ן, און טאקע ווייל איך ווייס ס פרובירט צו טון כדי עאיך וויל זיך גט'ן. עס טוט מיר זייער וויי, ווייל ביז יעצט האב איך אל

ו אז גט'ן איז נישט די עצה און ווי הארב דאס איז און די נאכווייען און די שוועריגקייטן, דאס האט מיר צוריקגעהאלטן ביז יעצט. נאכדערצ

בין שוין אבער אין א מצב פון עד מתי? מיין יאר, ווען נישט וואלט איך זיך שוין זיכער גע'גט, איך  10אז איך האב א גע'גט'ע שוועסטער שוין 

 לעבן איז נישט קיין לעבן... 

 ישר כח פאר אייער צייט, און דער אייבערשטער זאל אייך באלייכטן מיט א קלארקייט צו קענען געבן די ריכטיגע ענטפערס.

 תשובה:

 יום ד' פרשת צו, ה' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי'לכבוד מרת 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

 עס טוט מיר זייער וויי צו הערן וואס איר גייט אריבער.

"זיך גט'ן איז נישט איך מוז אייך זאגן וואס איך האב מקבל געווען פון מוהרא"ש זכרונו לברכה: 

ינדער פון דעם בפרט ווען עס איז דא קינדער אין שטוב; ווייל אויב מען גט זיך ליידן די ק די עצה",

 זייער גאנץ לעבן.
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במשך די פופצן יאר וואס איך בין עוסק מיט קינדער און בחורים האב איך געזען אז רוב 

"ָּכל  (גיטין צ:):פראבלעמען מאכן זיך ביי קינדער פון גע'גט'ע שטובער. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

, ווען מאן און ווייב גט'ן זיך וויינט דער מזבח. פלעגט ַהְמָגֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו, ֲאִפילּו ִמְזֵּבַח מֹוִריד ְּדָמעֹות"

מוהרא"ש זכרונו לברכה שטענדיג זאגן: פארוואס וויינט דוקא דער מזבח? עס זענען דאך דא אסאך 

כלים אין בית המקדש; פארוואס וויינט נישט דער שלחן; דער מנורה; דער ארון; וואס עפעס דוקא דער 

ווי צו זאגן: "מען איז שוין מקריב אויף מיר גענוג קרבנות, פארוואס מזבח? נאר דער מזבח וויינט, 

 פעלט אויס מען זאל ברענגען נאך קרבנות..."

; דאס איז דער סוד פון "זיי קלוג, נישט גערעכט"מוהרא"ש פלעגט שטענדיג חזר'ן מיט אונז: 

 (משלי יד, א):ה המלך זאגט נישט זוכן צו זיין גערעכט נאר זוכן ווי מען קען זיין קלוג. שלמ -הצלחה 

"ַחְכמֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה", א קלוגע פרוי בויט אויף איר הויז, "ְוִאֶּוֶלת ְּבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו", און א נארישע 

פרוי צעברעכט עס מיט אירע אייגענע הענט; עס טוט מיר זייער וויי צו זען ווי איר פאלט א קרבן פארן 

ל צעברעכן נאך א אידישע שטוב, איר שרייבט דאך אליינס אז איר האט א שוועסטער יצר הרע וואס ווי

וואס איז שוין לאנגע יארן אליין וכו', וואס וועט איר האבן אז איר וועט זיך גט'ן? אמת טאקע, עס איז 

יינס צו זיין אל -אייך זייער שווער יעצט מיט אייער מאן וכו', אבער דאס האט איר נאך נישט פרובירט 

וואס אייערע קינדער וועלן מיט מאכן וכו', די קינדער  -פאר יארן וכו', דאס ווייסט איר נאך נישט 

 וועמענס עלטערן האבן זיך גע'גט וואלגערן זיך ארום פון איינעם צום צווייטן השם ירחם.

יבער, אבער איך ווייס אז עס איז אייך זייער שווער און איך פארשטיי זייער גוט וואס איר גייט אר

מיט דעם אלעם בעט איך אייך זייער, איר פון אייער זייט זאלט רעדן שיין צו אים, זייטס ווייטער ווארים 

צו אים און ווארטס אים אפ מיט א שמייכל וכו'. א קלוגע פרוי האט די מעגליכקייט אינגאנצן 

עה און אנטלויפטס נישט. עס איבערצודרייען איר מאן לטובה; איך בעט אייך, ווארטס אויס אויף א ישו

 איז נישט קיין חכמה צו גיין צעברעכן א שטוב ווען מען קען עס נאך ראטעווען.

"ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים, ֵּכן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם", אזוי ווי ווען מען קוקט  (משלי כז, יט):שלמה המלך זאגט 

מען א שמייכל און ווען מען איז זויער זעט מען א ווען מען שמייכלט זעט  -אין וואסער זעט מען זיך 

ווען מען שמייכלט שמייכלט יענער צוריק און ווען מען  -זויערע בילד; אזוי איז א מענטש צום חבר 

איז שלעכט, איז יענער שלעכט צוריק צו דיר. געדענקט, דאס גאנצע לעבן איז אזוי ווי א 'שפיגל', אויב 

זעט מען ווי איינער שמייכלט צוריק און אויב מען ווייזט א זויערע פנים מען שמייכלט צו א 'שפיגל', 

ווייזט יענער צוריק א זויערע פנים. דערפאר, זוכט נישט צו זיין גערעכט, נאר האלטס פאר אייערע אויגן 

 , איר זאלט זיין דער וואס בעט איבער און רעדט שיין."זיי קלוג, נישט גערעכט"די ווערטער: 

"ְּבָכל ּדֹור ָודֹור  (פסחים קטז:):ן יעצט אין די ערב פסח טעג; חכמינו זכרונם לברכה זאגן מיר שטייע

ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים", א מענטש דארף זיך פארשטעלן כאילו ער איז 

אים ארויסגענומען פון דארט; געווען פארקנעכטעט פאר פרעה אין מצרים, און דער אייבערשטער האט 

שטעלט אייך פאר איר זענט אין מצרים, אייער מאן ארבעט פאר פרעה און ער וויל נישט אהיים קומען 

ביינאכט, ער איז א קנעכט פאר פרעה, ער איז אריין געטון אין זיין געלט און אין זיין דזשאב מיטן גאנצן 

יען געטון, זיי האבן זיך גע'גט? זאגן אונז חכמינו זכרונם לייב און לעבן וכו'; וואס האבן די ערליכע פרו

אז בזכות די נשים צדקניות זענען די אידן ארויס פון מצרים; די מענער  (ילקוט שמעוני תהלים, סימן תשצה)לברכה 

אזוי ווי היינט, מען האט געארבעט ביטער  -זענען געווען פארשקלאפט און פארפלאגט פאר די מצריים 

יי זענען געווען אזוי אריינגעטון אין מאכן געלט אז זיי זענען פשוט נישט אהיים געקומען צו שווער, ז
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זייערע ווייבער, וואס האבן די ערליכע פרויען געטון? זיי זענען געגאנגען צו זייערע מענער אויפן פעלד 

קליינע פיש, זיי דארט וואו זיי האבן געארבעט, זיי האבן געברענגט פאר זייערע מענער וואסער מיט 

האבן זיי אפגעוואשן וכו', און אזוי איז ארויס געקומען די גאנצע אידישע פאלק וואס זענען ארויס פון 

מצרים און מקבל געווען די הייליגע תורה ביים בארג סיני; זעט מען פון דעם דאס גרויסקייט פון א 

ט שיינע ווערטער וכו' ביז דער מאן ווערט אידישע פרוי וואס גייט צו איר מאן און זי איז דער וואס רעד

 איבערגערעדט, מען לעבט מיט ליבשאפט און מען שטעלט אויף א שטוב צוזאמען.

איך בין גרייט צו רעדן מיט אייך ביידע צוזאמען און פרובירן וואס מען קען טון איר זאלט לעבן 

 ל אריבער גיין מיט מחלוקת.בשלום איינער מיטן צווייטן, ווייל עס איז א שאד אז דער לעבן זא

"תפילה איז די , וואס איז יא די עצה? "זיך גט'ן איז נישט די עצה"איך זאג אייך נאכאמאל: 

. מען האט אמאל געזאגט פארן רבי'ן אז דער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט געזאגט: "ווען עצה"

ט דער רבי געזאגט: "עס איז נישט משיח וועט קומען וועט מען מבטל זיין אלע ווייבער שול'ן", הא

אמת; עס קען נישט זיין אז דער בעל שם טוב האט דאס געזאגט, פונקט פארקערט! משיח וועט קומען 

בזכות די תפילות פון אידישע פרויען וואס זיי דאווענען און בעטן אז משיח זאל קומען"; אזוי ווי 

"ֵאין ַהּדֹורֹות ִנְגָאִלין ֶאָּלא ִּבְזכּות ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ֶׁשַּבּדֹור",  (מדרש זוטא רות, רמז ד): חכמינו זכרונם לברכה זאגן

ִּבְזכּות ָנִׁשים " (סוטה יא:): משיח וועט קומען נאר בזכות די ערליכע פרויען פונעם דור; נאך זאגן חז"ל

פון די פרויען זענען מיר אין די זכות ִצְדָקִנּיֹות ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְצָרִים, ּוִבְזכּוָתן ֲעִתיִדין ְלִהָּגֵאל", 

 אויסגעלייזט געווארן פון מצרים, און בזכות זיי וועלן מיר אויסגעלייזט ווערן פון גלות.

 איך שרייב אייך א בריוו וואס איר זאלט איבערגעבן פאר אייער מאן.

 

 לכבוד ... נרו יאיר

יט דיר. איך בעט דיר דיין ווייב האט מיר געשריבן א בריוו אז עס איז זייער שווער דאס לעבן מ

זייער, דו ווייסט דאך אז ביים רבי'ן איז געווען א יסוד היסודות "שלום בית"; דער רבי האט אונז זייער 

"ִּכי ָאַמר, ֲהא ַהָּנִׁשים ֵהם סֹוְבִלים ַצַער ְוִיּסּוִרים (שיחות הר"ן, סימן רסד): געווארנט מיר זאלן מכבד זיין די ווייב 

ְמֹאד ִמַּיְלֵדיֶהם, ַצַער ָהִעּבּור ְוַהֵּלָדה ְוַהִּגּדּול, ַּכֲאֶׁשר ָידּוַע ַלּכֹל עֶֹצם ַמְכאֹוָבם ְוַצֲעָרם  ְּגדֹוִלים ְמאֹד

רבי האט געזאגט: מען דארף זייער אכטונג געבן אויף די ווייב, ווייל זיי גייען אריבער  ְוִיּסּוֵריֶהם", דער

"ִסֵּפר ִלי ֶאָחד  (שם, סימן רסג):צער לידה וכו'. און ר' נתן שרייבט זייער אסאך ווייטאג פון צער גידול בנים, 

ֶהם ּוֵבין ְנׁשֹוֵתיֶהם, ֶׁשָהָיה ֵמִׂשיַח ִעּמֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵמִעְנַין ְּבֵני ַהְּנעּוִרים, ֶׁשָּׁשִכיַח ְמאֹד ֶׁשַּנֲעֶׂשה ִקְלקּול ֵּביֵני

איינער האט מיר פארציילט  ִלְפָעִמים ַנֲעֶׂשה ִמֶּזה ֵּפרּוד ְלַגְמֵרי ַחס ְוָׁשלֹום",ְוִנְפָרִדים ֶזה ִמֶּזה ֵאיֶזה ְזַמן, וְ 

אז ער האט געהאט א שמועס מיטן רבי'ן איבער דעם וואס מען זעט אינגעלייט צעטיילן זיך פאר א 

ָבר, ֶׁשַּמִּניַח ֶאת "ָאַמר, ֶׁשֶּזה ַמֲעֶׂשה ַּבַעל ָּד  שטיק צייט און אסאך מאל ווערט נאכדעם א גט חס ושלום,

ֵדי ֶזה", דער ַעְצמֹו ַעל ֶזה ְמֹאד, ְלַקְלֵקל ַהָּׁשלֹום ֶׁשל ְּבֵני ַהְּנעּוִרים, ְּכֵדי ֶׁשִּיָּתְפסּו ִּבְמצּוָדתֹו ַחס ְוָׁשלֹום ַעל יְ 

רבי האט געזאגט אז דאס איז מעשה בעל דבר. דער יצר הרע מאכט מען זאל זיך צעטיילן, ווייל אז מען 

ְלָתְפָסם  -יז אן א ווייב כאפט ער אריין דעם מענטש ביי אים אין זאק אריין, "ִּכי הּוא אֹוֵרב ַעל ֶזה ְמאֹד א

יֵניֶהם", ווייל ִּבְנעּוֵריֶהם ַעל ְיֵדי ִקְלקּול ַהְּׁשלֹום ַּבִית ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשּגֹוֵרם ְּבַעְרמּוִמּיּותֹו ְלַקְלֵקל ַהָּׁשלֹום ֶׁשֵּב 

ע לאקערט אויף יונגע פארפעלקער זיי צו צעטיילן און אזוי כאפט ער זיי אריין אין שמוציגע דער יצר הר

 עבירות.
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איך בעט דיר זייער, בעט זיך איבער מיט דיין ווייב; אז דו וועסט פאלגן דעם הייליגן רבי'ן וועט 

גן זיך, זוכן זיי שטענדיג דיר גוט זיין אין לעבן. זוך נישט צו זיין גערעכט, קליינע קינדער ווען זיי קרי

צו זיין גערעכט. דער הייליגער אריז"ל זאגט אז אין מצרים איז דער מח און דער דיבור געווען אין גלות; 

יעצט איז די צייט ארויס צו גיין פון דעם גלות הדעת, גיי דו אויך ארויס פון דיין קטנות און זוך נישט 

 אויסצופירן.

יום טוב פסח ווען אלע אידן גייען ארויס גיין פון מצרים, אזוי ווי  יעצט קומט שוין דער הייליגער

"ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאלּו הּוא ָיָצא  (פסחים קטז:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

זיך פאר ווי דו ביסט ִמִּמְצַרִים"; כאפ זיך אויך מיט מיט אלע אידן וואס גייען ארויס פון מצרים. שטעל 

יעצט אין מצרים און דער צדיק קומט זאגן אז דער אייבערשטער וויל ארויסנעמען די אידן פון מצרים, 

וואס וואלסטו געטון? דו וואלסט מיט געגאנגען מיט משה רבינו? נישט יעדער איז דעמאלט מיט 

פון מצרים און בלויז א פיפטל פון  געגאנגען מיט משה רבינו, רוב אידן האבן נישט געוואלט ארויס גיין

כלל ישראל זענען מיט געגאנגען, ווייל די אלע האבן געהאט זייערע גערעכטע טענות און תירוצים 

פארוואס נישט צו גיין מיט משה רבינו. וואס איז געבליבן פון זיי? זיי זענען אלע אויסגעשטארבן ביי 

זיי זענען ארויס פון  -ן געגאנגען מיט משה רבינו מכת חושך, אבער די ערליכע אידן וואס זיי זענע

 מצרים און ארויס פון זייער גלות.

מוהרא"ש זאגט א גוטע עצה פאר א מאן און ווייב וואס פארשטייען זיך נישט און יעדער 

פארלאנגט פונעם צווייטן זיך צו טוישן; ביידע פון זיי זאלן נעמען א צעטל און ביידע זאלן אראפשרייבן 

טענות וואס מען האט איינער אויפן צווייטן בפרטי פרטיות, דערנאך זאל מען נעמען די צעטלעך אלע 

פארמאכטערהייט אן אריינקוקן דערין און דאס פארברענען בשעת שריפת חמץ אינעם פייער, ווען 

ס דערביי זאל דער מאן בעטן דעם אייבערשטן אז אלע קריגערייען זאלן זיך אויפהערן און אלע שלעכט

 וואס ער האט אויף זיין ווייב זאל ער נישט זען מער.

עמען מיינע ווערטער; גלייב מיר איך האב נישט קיין שום נגיעה דא, אז דו וועסט אנאיך האף 

איך מאך נישט קיין געלט פון אייך און איך האב נישט קיין כבוד פון אייך, איך טו עס פשוט ווייל 

ין מיין בלוט איך זאל העלפן עס זאל זיין שלום צווישן מאן און מוהרא"ש האט מיר אריין געלייגט א

 ווייב און מען זאל לעבן צוזאמען.

איך ווארט צו הערן פון דיר אז דו האסט אויסגערוימט דעם חמץ פון שטוב; סיי דער פשוט'ער 

 חמץ און אויך דעם יצר הרע.

... 

~~~~~~~~~~ 
 

 ש'כח!איך האב געענדיגט די פערטע מאל משניות, 

 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 ברוך ה' אז איך האב זוכה געווען, אין זכות פונעם ראש ישיבה שליט"א, צו ענדיגן די פערטע מאל ששה סדרי משנה.

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס. נאר דער אייבערשטער קען אייך באצאלן.
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 יהושע

 תשובה:

 ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטןיום ד' פרשת צו, ה'  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יהושע נרו יאיר

 .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

איך האב אזא הנאה צו הערן ווי דו פלייסט זיך אין לערנען די הייליגע תורה, בפרט אין לימוד 

 משניות, און דו האסט שוין זוכה געווען צו מסיים זיין דעם פערטן מאל ששה סדרי משנה.

"ֵאין ָּכל ַהָּגֻלּיֹות ַהָּללּו ִמְתַּכְנסֹות ֶאָּלא ִּבְזכּות ִמְׁשַניֹות",  (ויקרא רבה ז, ג):רכה זאגן חכמינו זכרונם לב

משיח וועט קומען בזכות די וואס לערנען משניות; דאס זעלבע וועט זיין מיט דיין פריוואטע גלות, דו 

(תהלים אויפן פסוק  נהדרין כב.):(סוועסט זוכה זיין ארויס צו גיין פון דיין גלות. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

יס בחורים און מיידלעך פון זייער ורנעמט א"מֹוִציא ֲאִסיִרים ַּבּכֹוָׁשרֹות", אז דער אייבערשטער  סח, ז):

 תפיסה און ער מאכט שידוכים; בזכות לימוד משניות וועסטו טרעפן א גוטע שידוך.

ימוד וואס דער הייליגער רבי האט אונז שטארק דיר און זיי ממשיך צו לערנען אויפן סדר דרך הל

. אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט, דאך זאלסטו ווייטער זאגן די (שיחות הר"ן, סימן עו)געגעבן 

 ווערטער פון די הייליגע תורה.

עס איז נישט דא נאך א זאך וואס מאכט פרייליך דעם מענטש אזוי ווי תורה; א מענטש וואס 

"ּוְבֵביִתי  (ישעיהו ג, ז):אויפן פסוק  (שבת קכ.):ר איז רייך, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן לערנט תורה דע

ֶזה ֶׁשֵאין ְּבָיִדי א ִמְקָרא ְוא ִמְׁשָנה ְוא ַּתְלמּוד", א מענטש וואס לערנט נישט  –ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ִׂשְמָלה" 

א איז דער גרעסטער ארימאן; נאך זאגן חכמינו יעדן טאג אביסל חומש, א פרק משניות און א דף גמר

"ֵאין ָעִני ֶאָּלא ִמן ַהַּדַעת", ווער איז אן ארימאן? דער וואס האט נישט קיין שכל;  (נדרים מא.):זכרונם לברכה 

א מענטש וואס טראכט נישט פון תכלית, דער איז אן ארימאן, ווען א מענטש לערנט נישט קיין תורה 

ם, ין פון דער וועלט וועט ער זיין ארט קיין מעשים טובים, ווען ער וועט אוועק גיייעדן טאג און טוט ניש

ווייל אין בית החיים נעמט מען נישט מיט קיין געלט מיט הייזער, דארט נעמט מען מיט נאר תורה 

 ומעשים טובים, דערפאר זע אריינצוכאפן אביסל תורה יעדן טאג.

חמנא ה טוט פארן מענטש; אפילו א מענטש זאל זיין רדו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס תור

ער נעמט אויף זיך צו לערנען יעדן טאג תורה, וועט ער ארויס גיין פון לצלן אין שאול תחתית, אויב 

אלע שלעכטס וואו ער איז אריין געפאלן און דער אייבערשטער וועט אים מוחל זיין אויף אלע זיינע 

"ֵּכיָון ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ֲעֵליֶכם עֹול ּתֹוָרה  ירושלמי ראש השנה פרק ד, הלכה ח):( ם לברכה זאגןעבירות, אזוי ווי חכמינו זכרונ

 –ַמֲעֵלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ְּכִאילּו א ֲחָטאֶתם ִמְיֵמיֶכם", ווען א מענטש איז מקבל אויף זיך דעם עול תורה  -

רעכן "גט דער אייבערשטער: זא –דאס הייסט ער נעמט זיך פאר צו לערנען יעדן טאג די הייליגע תורה 

 איך אים כאילו ער האט קיינמאל נישט געזינדיגט".

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 איך קען נישט מיין טאטע, כ'דארף חיזוק צו רעדן צו אים
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 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יאר, איך בין אויפגעוואקסן ביי מיין  11אמאל פאר'ן ראש ישיבה אז מיינע עלטערן זענען שוין גע'גט פאר איך האב שוין געשריבן 

 מאמע, און בכלל נישט געקענט מיין טאטע.

דער ראש ישיבה האט מיר צוריק געשריבן אז איך דארף רעדן מיט ביידע עלטערן, דאס האט מיר זייער מחזק געווען און איך פרוביר 

קע צו טון, איך דארף אבער נאך חיזוק אויף דעם, ס'איז מיר נאכאלץ שווער צו רעדן מיט דעם מענטש און טראכטן אז ער איז דאס טא

 טאקע מיין טאטע.

יישר כח פאר אלע בריוו און שיעורים, איך האב זיך אויסגעלערנט אזויפיל גוטע זאכן וואס איך האב אין מיין לעבן קיינמאל נישט 

 ר דער אייבערשטער קען אייך באצאלן.געוואוסט, נא

 משה

 תשובה:

 יום ה' פרשת צו, ו' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד משה נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מוהרא"ש האט דערציילט אז אמאל איז געקומען א פרוי מיט איר זון א בחור צום גרויסן צדיק 

רבי ישראל אבוחצירא זכותו יגן עלינו (דער באבא סאלי), זי האט זיך אויסגעגאסן איר הארץ פאר אים: 

ישט אויס "מיין זון מאכט מיר צרות אין שטוב; ער שרייט אויף מיר, ער שלאגט מיר, איך האלט מער נ

פון אים!" האט דער הייליגער באבא סאלי זי"ע אנגעהויבן צו וויינען: "איי איי איי ווען איך וואלט 

ווען געהאט א מאמע, וואס וואלט איך געטון פאר איר? איך וואלט געגאנגען שפאצירן מיט איר, איך 

געווען", אזוי האט ער געוויינט וואלט געגאנגען איינקויפן פאר איר וואס זי דארף, איך וואלט איר מכבד 

א לאנגע צייט; ער האט געוויינט מיט אזא תמימות ופשיטות אז דאס האט געמאכט א מורא'דיגע רושם 

ער צוגעזאגט צום סוף האט  .וויינען מיט איםדער בחור האט אנגעהויבן מיט צו ביז אויף דעם בחור, 

 ן די מאמע.אז ער גייט זיך אכטונג געבן און מער נישט מצער זיי

ווען מען הערט אזא מעשה דארפן מיר אלע מיט וויינען און זיך פרעגן: 'ווי אזוי פירן מיר זיך 

אויף צו אונזערע עלטערן?' און זיך פארנעמען אז מיר וועלן אכטונג געבן אויף אונזערע עלטערן, מיר 

 וועלן זיי מכבד זיין און רעדן מיט זיי שיינערהייט.

אז דו האסט נישט קיין געפיל צו רעדן מיט דיין טאטע ווייל שוין לאנגע  דאס וואס דו זאגסט

 (שיחות הר"ן, סימן עד):יארן וואס דו האסט אים נישט געזען און נישט גערעדט מיט אים; דער רבי זאגט 

קיין שום חשק "ִלְפָעִמים ֵאין ְלָהָאָדם ׁשּום ִהְתַלֲהבּות ְּבַהְּתִפָּלה", ווען א מענטש זעט אז ער האט נישט 

צו דאווענען דארף ער זיך מאכן א חשק און א ברען, אזוי ווי מען זעט אז א מענטש מאכט זיך ווי ער 

איז ברוגז, 'מען שניצט זיך א רוגז' און נאכדעם ווערט ער טאקע ברוגז, אזוי דארף מען זיך מאכן א 

האלט מען שוין טאקע ביים חשק צו דאווענען. מען מאכט זיך ווי מען האלט דערביי און נאכדעם 

דאווענען; פירט דער רבי אויס דעם שיחה: "ְוֵעָצה זֹאת ִהיא ֵעָצה ְּגדֹוָלה ְמאֹד ַּגם ְּבָכל ַהְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, 

 זֹוִכין ֶּבֱאֶמת ָלֶזה. ֶׁשִּבְתִחָּלה ְצִריִכין ַלֲעׂשֹות ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָלהּוט ַאַחר אֹותֹו ַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְוַאַחר־ּכָ 

ְוָהֵבן ְמאֹד", דאס איז אן עצה פאר יעדע דבר שבקדושה, אין אנהייב דארף מען זיך מאכן א חשק אפילו 

 מען האט באמת נישט קיין חשק, ביז מען איז זוכה צו שפירן א טעם אין די עבודה וואס מען טוט.
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שט קיין תפילין ווי לאנג איך האב א געפיל שטעל דיר פאר אז א מענטש וועט זאגן 'איך לייג ני

נישט קיין  -דערצו'; עס איז נישט דא אזא זאך. מיר דארפן טון וואס דער אייבערשטער האט געהייסן 

חילוק צי מען האט א געפיל צי מען האט נישט קיין געפיל. דאס זעלבע ווען עס קומט צו מכבד זיין 

ו מען האט נישט קיין חשק צו דעם און עס קומט אן שווער. טאטע מאמע דארף מען זיי מכבד זיין אפיל

קודם מאכט מען זיך ווי מען וויל רעדן, מען מאכט זיך כאילו מען האט א געשמאק וכו', ביז דער 

אייבערשטער העלפט אז מען ווערט צוריק פאראייניגט מיט טאטע מאמע. וואויל איז פאר דעם וואס 

יטן כדי צו מכבד זיין זיינע עלטערן, אין דעם זכות וועט ער זוכה זיין לייגט אוועק זיינע באקוועמליכקי

 צו זען נחת ביי זיינע קינדער.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן שוין אויסגעלייזט ווערן פון דעם ביטערן גלות, פון 

וי עס שטייט מחלוקת און קריגערייען. משיח זאל שוין קומען און מאכן שלום אויף דער וועלט, אזוי ו

 "ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא" וגו', "ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם". (מלאכי ג, כג):

... 

~~~~~~~~~~ 
 מיר האבן נישט פארשעמט דעם רבי'ן. און אפשר געבט איר אויך ענגליש שיעורים?

 שאלה:
 ישיבה שליט"א, לכבוד דער ראש

איך בין א מיידל, איך לערן אין די ... סקול אין בארא פארק, איך מיט מיינע חבר'טעס הערן אויס די חיזוק יומי און די שיעורים, און 

אונזער  דאס איז ממש אונזער לעבן. כאטש וואס מיר לערנען אין ... סקול, און רוב פון אונזערע עלטערן זענען ... חסידים, זענט איר אבער

 .אמת'ער מנהיג און מורה דרך, אונזער אידישקייט קומט פון אייערע שיעורים

מיר האבן א פראגראם אין סקול צו מאכן א פארשטעלונג פון יעדע לאנד, יעצט פאר פסח האט מען געדארפט מאכן פון די לאנד 

זיך אוקריינע. עס איז גלייך אויפגעקומען אין געדאנק צו מאכן אוקריינע, און מיר האבן אויסגעקליבן צו מאכן וועגן ברסלב וואס געפונט 

עפעס פון "נ נח", מיר האבן עס אבער אפגעווארפן, וויסנדיג ווי שטארק איר זענט קעגן דעם, ווי ווייט דאס פארשעמט ברסלב, וואס דאס 

 .איז אונזער גאנצע לעבן

ון הפצה וואס מ'האט לעצטנס געמאכט פון דעם א שיינעם קליפ, מיר מיר האבן אויסגעקליבן צו מאכן א פארשטעלונג פון דעם ניג

האבן אנגעצינדען דעם קליפ, און מיר האבן אויפגעמאכט שיינע "מאשענס" צום ניגון, און ב"ה די פארשטעלונג איז געלונגען גאר שיין און 

 .יעדער האט זייער הנאה געהאט

זאגן שיעורים אויך אין ענגליש, אזוי ווי טייל פון מיינע חבר'טעס פארשטייען  איך האב געוואלט פרעגן אויב דער ראש ישיבה קען

 .בעסער ענגליש ווי אידיש, און זיי דארפן אויך האבן חיזוק

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס וואס איר טוט פאר אונז, דער אייבערשטער זאל אייך געבן כח ווייטער אנצוגיין.

 תשובה:

 ' פרשת צו, ה' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטןיום ד - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... תחי'

 .איך האב ערהאלטן אייער בריוו

וואויל איז אייך אז איר האט זיך אפגעהאלטן פון מאכן א פארשטעלונג פאר פורים ביי אייך אין 

ספרים סקול פון נ' נח', נאר אנשטאט דעם האט איר געמאכט א שפיל פון ברסלב ווי אזוי מען טיילט 

 וכו'.
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"עס זענען דא מענטשן וואס דורך זייערע מעשים (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ע): דער הייליגער רבי זאגט 

און זייערע דיבורים זענען זיי גורם אז מענטשן זאלן זיך דערווייטערן פונעם צדיק"; בפרט די נייע 

אלע גאסן. מענטשן מיינען אז דאס איז  נח', וואס זיי זענען מבזה דעם רבי'ן אין-אנשיקעניש פון 'נ

 ברסלב און זיי זענען גורם אז מענטשן זאלן נישט מקורב ווערן צום הייליגן רבי'ן.

מענטשן מיינען אז דאס איז א שפיל וכו', אבער דאס איז זייער א הארבע זאך און מען דארף זייער 

ויף דעם נ' נח' און נישט זינגען ניגונים אכטונג געבן נישט צו גיין אנגעטון מיט בגדים וואס שטייען א

 פון נ' נח'.

"ִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ַהַּצִּדיק, ָצִרי ִלְׁשמֹר ֶאת ַהַּצִּדיק, ֶׁשא ֵיֵצא  (ספר המדות, אות צדיק, סימן סט):דער רבי זאגט 

קיין שלעכטע  ָעָליו ֵׁשם ָרע", ווער עס האט ליב דעם צדיק דארף אכטונג געבן עס זאל נישט ארויס גיין

נאמען אויפן צדיק; זייער אסאך עלטערן ווערן ברוגז אויף זייערע קינדער ווען זיי געפונען אויס אז די 
 קינדער נעמען חיזוק פון ברסלב, ווייל זיי מיינען אז ברסלב איז א פלאץ פון משוגעים.

איך בין אויפגעוואקסן בנוגע ענגלישע שיעורים; מיר איז נישט גרינג צו רעדן אויף ענגליש ווייל 

אין א שטוב וואו מען רעדט נאר אידיש. לעצטענס האב איך אנגעפאנגען געבן א שיעור יעדן טאג אין 

ישיבה אויף ענגליש פאר די בחורים וואס קענען נישט קיין אידיש, מען קען דאס הערן אויפן טעלעפאן 

 ליין "קול ברסלב".

זוכה זיין צו טרעפן שידוכים בקרוב בזכות וואס  דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט אלע

 איר געבט אכטונג אויפן הייליגן רבי'ן אים נישט צו פארשעמען.

ָחָכם, ֵאין לֹו ְרפּוָאה ְלַמָּכתֹו", איינער וואס -"ַהְמַבֶּזה ַּתְלִמיד (שבת קיט:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אר זיין עונש וואס ער גייט באקומען, איז דאך פארשעמט א תלמיד חכם איז נישט דא קיין רפואה פ

ְיֵדי ֶזה ִלְרפּוָאה", איינער וואס  z`א ִיְזֶּכה זיכער אז מדה טוב מרובה: "ַהְמַכֵּבד ַצִּדיִקים, ֵאין ַמֲחָלה ֶׁש 

איז מכבד צדיקים, ער געבט אכטונג מען זאל נישט פארשעמען צדיקי אמת, וועט ער זיכער ארויס גיין 

 ק, אמן.פון אלע קרענ

... 

~~~~~~~~~~ 
 כ'בין שוין א חתן, און כ'האב ווייטער שווערע נסיונות

 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

א גרויסע יישר כח פאר די הערליכע שיעורים וואס איך הער כסדר אויף די האטליין, דער אייבערשטער זאל אייך געבן כח ווייטער 

 אנצוגיין מיט די הייליגע ארבעט.

שוין יארן וואס איך מוטשע זיך מיט גרויסע נסיונות אין קדושה, איך קוק שמוציגע זאכן, און איך טו שמוציגע זאכן, הוצאת זרע 

 לבטלה רחמנא ליצלן, און איך קען זיך נישט ארויסזען דערפון.

מיר אבער דער אייבערשטער שוין געהאלפן איך האב געמיינט אז ווען איך וועל א חתן ווערן, וועט מיר ווערן גרינגער, דערווייל האב 

 אז איך בין א חתן געווארן, און איך מוטשע זיך נאך ווייטער מיט שרעקליכע נסיונות, איך בעט אייך, העלפט מיר ארויס!

 א גרויסן יישר כח.

 שמעון
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 תשובה:

 א, י"א ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת שמיני - בעזרת ה' יתברך

 מעון נרו יאירלכבוד החתן ש

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ווען א מענטש פאלט אריין אין עבירות, בפרט ווען מען זינדיגט אין פגם הברית הוצאת זרע 

 איז זייער שווער ארויס צו קריכן דערפון. -לבטלה רחמנא לצלן 

"ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ֵלית ָלך חֹוָבא ְּבָעְלָמא ְּדָלא ִאית ֵליּה ְּתׁשּוָבה  (ויחי ריט:)עס שטייט אין זוהר הקדוש 

ַּבר ֵמַהאי", עס איז נישט דא קיין עבירה וואס עס העלפט נישט דערויף קיין תשובה, אויסער ווען א 

ז נישטא קיין מענטש איז פוגם בברית, "ְוֵלית ָלך ְלֲחָייָבא ְּדָלא ֲחָּמָאן ַאֵּפי ְׁשִכיְנָּתא ַּבר ֵמַהאי", עס אי

זינדיגער מענטש וואס וועט נישט זוכה זיין צו זען דעם אייבערשטן אויב ער טוט תשובה, אויסער דער 

וואס זינדיגט אין פגם הברית; די עבירה פון פגם הברית אזוי אזוי הארב, ווייל פון יעדע טיפה וואס דער 

ר. דאס איז אפילו ווען א מענטש זינדיגט מענטש איז מוציא לבטלה איז אזוי ווי ער הרג'עט זיינע קינדע

 איין מאל וכו', כל שכן אז א מענטש זינדיגט אסאך מאל איז עס אזוי ווי ער איז גאר א גרויסער רוצח.

נאר דער רבי קען דיר העלפן; דער רבי קען יעדן איינעם העלפן, אפילו איינער וואס איז קראנק 

יך ארויס קריכן פון זיינע עקלדיגע געמיינע שמוץ אויב ער און ליידט פון די עקלדיגע נסיונות קען או

 וועט פאלגן דעם רבי'ן.

"ֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ְמאֹד, ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה  (שיחות הר"ן, סימן יט):דער רבי זאגט 

ֲחָמָנא ִלְצָלן", אפילו א מענטש וואס איז זייער ווייט פון קדושה, ָרָעה, ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַר 

ער טוט עבירות רחמנא לצלן און ער איז שוין אראפ געפאלן אין שאול תחתית, "ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַהּכַֹח ֶׁשל 

ן ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום. ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם ֹחק ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלי

ּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכ, ִיְהֶיה ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצ

ט ער זיך מאכן א קביעות צו לערנען יעדן טאג "כך וכך" ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד", אויב ווע

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.

נעם א דעריבער אז דו ביסט נעבעך אזוי אראפ געפאלן אין עבירות, איז דא פאר דיר איין עצה: 

משניות און הייב אן לערנען משניות; לערן איין פרק נאכן צווייטן, אין אנהייב וועסטו נישט פארשטיין 

וואס דו לערנסט ווייל פון אזוי פיל מאל זינדיגן אין די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית האסטו 

"ִסּלּוָקא ִּדיסֹוָדא ַעד ַאָּבא ְוִאָּמא",  ):(עיין פרשת משפטים, קיפארלוירן דיין מח. אזוי ווי דער זוהר הקדוש זאגט 

מען איז פוגם ביסוד, דער פגם גייט ביזן מח; מען פארלירט דעם כח פון זיך  -אז מען איז פוגם בברית 

 (כמבואר בשיחות הר"ן, סימן עו)קענען קאנצעטרירן וכו'. אבער אז מען לערנט אויפן סדר דרך הלימוד פון רבי'ן 

ארשטייט נישט וואס מען לערנט זאל מען ווייטער זאגן די ווערטער פון די הייליגע אז אפילו מען פ

תורה; דורכדעם איז מען זוכה אז מען הערט אויף צו טון עבירות און מען רייסט זיך ארויס פון די 

 קליפות.

 איך זאג דיר נאכאמאל: "קיינער קען דיר נישט העלפן, נאר דו אליינס"; אויב דו וועסט נעמען

דעם רבינ'ס ווערטער און עס מקיים זיין, דו וועסט זאגן משניות אפילו אן פארשטיין, דעמאלט וועסטו 

ארויס קריכן פון דיין שרעקליכן פלאנטער אין וואס דו ביסט אריין געפאלן. ווער רעדט נאך אז דו וועסט 
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ֹום, וועסטו זוכה זיין צו ווערן אן ערליכער זאגן יעדן טאג ח"י פרקים משניות, ַח"י ַח"י הּוא יֹוֶד ָּכמֹוִני ַהּי

 איד.

ועל כולם זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן ער זאל דיר העלפן זאלסט האבן כח זיך צו מתגבר זיין 

אויף דיין יצר הרע. בעט אים יעדן טאג אז דו ווילסט נישט טון די שמוציגע מעשים; בעט אים אז דו 

יטערע צרות, ווייל אלע צרות וואס א מענטש ליידט קומט פון פגם ווילסט נישט ליידן דיין גאנץ לעבן ב

הברית. ווען א מענטש איז פוגם בברית באשאפט ער קליפות, שדים און משחיתים וואס פייניגן אים, 

זיי גייען מיטן מענטש איבעראל און מאכן אים בעצבות ומרה שחורה. בעט דעם אייבערשטן ער זאל 

 רחמנות האבן אויף דיר.

 ער אייבערשטער זאל העלפן דו זאלסט תשובה טון אויף דיינע שלעכטע מעשים, אמן.ד

... 
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